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  ד"בס

  

  םָּדוְקֻּמר ַהֶדֵּסים ַּבִפְּתַּתְשִּמל ַהָכְל

  !םוּלֻכם ְללֹוָשים ְוִאָּבים ַהִכרּוְּב

  

  ַהַּליְָלה ֲהִכי ְמיֻוָחד ַּבָּׁשָנה 

  ,ֶׁשּכה ַהְרֵּבה ּבֹו ִנְׁשַּתָּנה

  ַנֲערוְך אֹותֹו יַַחד ֻּכוָּלנּו 

  ,ִעם ַהָּגָדה ְמֻקוֶּצֶרת ֶשִהיא ַרק ֶשָּלנּו

  ָנִׁשיר ּוִמָּכל ַהָּלב ְנ,ֵחל , ְנַסֵּפר

  !ֶּפַסח ָּכֵׁשר וְָׂשֵמַח ְלָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל

  

  

  
  ק
  

  
  ֲעַרת ֵליל ַהֵּסֶדרַק
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  . ְקָעָרה ְמיֶֻחֶדת ֻמַּנַחת, ַעל ֻׁשְלַחן ַהֵּסֶדר

  ?ִמי יֵַדע ֵאּלּו ַמֲאָכִלים ֻמָּנִחים ָּבּה ְּביַַחד

  
  .ּבֹואּו ִנְתּבֹונֵן ַמה ַּבְּקָעָרה ּוַמּדּוַע

  

  ?ְזרֹוַע ַמה ִהיא
,  אֹו ְצלּויָהׁשֹוק ֶׁשל ֶּכֶבׂש אֹו עֹוף ְמֻטֶּגֶנת

ֶאת ' ְלַסֵּמל ֶאת ַהּזְרֹוַע ַהְּנטּויָה ָּבּה ָּג9ל ד

  .ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַריִם

  

  ?ָמרֹור ַמה הּוא
הּוא . ָּכל יֶֶרק ֶׁשֶהָעִלים ֶׁשּלֹו ָמִרים ְּכמֹו ַחָּסה

וָיָמְררּו ֶאת : "ָּבא ְלַהזְִּכיר ָלנּו ֶאת ַהָּפסּוק

  ."ַחּיֵיֶהם ָּבֲעבֹוָדה ָקָׁשה

  

  ?ֵּביָצה ַמה ִהיא
ֶׁשִהְקִריבּו , זֵֶכר ְלָקְרַּבן ֲחִגיָגה, ֵּביָצה ְמֻבֶּׁשֶלת

ֶׁשֶאָחד ֵמֶהם הּוא , ֲאבֹוֵתינּו ִּבְׁשלֹׁש ָהְרָגִלים

  .ֶּפַסח

  

  ?ַמה ִהיא, ֲחרֶֹסת
, ִּפְלֵחי ַּתּפּוִחים, ֲעׂשּויָה ֱאגֹוזִים ְמֻרָּסִקים

ִהיא ָּב,ה . ִקים וְיַיִןִצּמּו, ַּתְבִלינִים, ְּתָמִרים

ָהֲעבֹוָדה ַּבִּטיט , ְלַהזְִּכיר ֶאת ֲעבֹוַדת ַהֶּפֶרְך

  .ֶׁשָעְבדּו ְּבִמְצַריִם

  

  ?ַמה הּוא, ַּכְרַּפס
, יֶֶרק ִּגָּנה ֶׁשָעָליו וְִגְבעֹוָליו ְמַׁשְּמִׁשים ַּתְבִלין

, ֶּגזֶר, ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה: אֹו יְָרקֹות ְמֻבָּׁשִלים

  .ֶסֶלִרי וְעֹוד, ֶּפְטרֹוזִיְליָה, ְצנֹונִית

  

  

  ?ַמה ִהיא, ַחֶּזֶרת

, ְּבֶדֶרְך ְּכַלל ַהַחֶּזֶרת ִהיא ַהָּמרֹור ָהָרִגיל

ֶאת ַהַחּזֶֶרת נֹאַכל ֵּבין . ֶאָּלא ֶׁשהּוא ְמֻרָּסק

 זֵֶכר ְלִמְנַהג ַהּכֹוֵרְך ֶׁשל ִהֵּלל - ְׁשֵּתי ַמּצֹות

  .ַהָּזֵקן
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ר ְּבֵסֶדר ְמיָֻחד ַהָּכתּוב ֵליל ַהֵּסֶדר ְמֻסָּד

  .ַנְתִחיל ַלֲערְֹך אֹותֹו ְּביַַחד, וְָכֵעת .ַּבַהָּגָדה

  
  .ְמַקְּדִׁשים ַעל ַהּיַיִן  -ַקֵּדׁש

  .עֹוֵרְך ַהֵּסֶדר נֹוֵטל יָָדיו ְללֹא ְּבָרָכה  -ּוְרַחץ

  ֶאְפָׁשר   . טֹוְבִלים ֶאת ַהּיֶֶרק ְּבֵמי ֶמַלח-ַּכְרַּפס

  .ַּתּפּוַח ֲאָדָמה וְעֹוד, ת ְצנֹון          ָלַקַח

  .חֹוִצים ֶאת ַהַּמָּצה ָהֶאְמָצִעית ִלְׁשנַיִם   -ַיַחץ

            ַהֵחֶלק ַהָּגדֹול ְיַׁשֵּמׁש 9ַחר ָּכְך   

            ָלֲאִפיקֹוָמן וְֶאת ַהֵחֶלק ַהָּקָטן עֹוֵרְך 

  .מֹות   ַהֵּסֶדר ָׂשם ֵּבין ְׁשֵּתי ַהַּמּצֹות ַהְּׁשֵל     

  ַמְרֶאה ַעל , ַמְגִּביַּה ֶאת ַהְּקָעָרה - ַמִּגיד

  ִהנְנִי מּוָכן   : "   ַהַּמָּצה ַהֲחצּויָה וְאֹוֵמר

     ּוְמזָֻּמן ְלַקּיֵם ֶאת ַהִּמְצוָה ְלַסֵּפר 

      וְַהּיְָלִדים ַהּיֹוְׁשִבים.    ִּביִצי9ת ִמְצַריִם

  ם ַמה ּקֹוֶרה          ְליַד ַהֻּׁשְלָחן ֵאיָנם ְמִבינִי

  ?ַמה ִּנְׁשַּתָּנה: ָּכאן ְוׁשֹוֲאִלים

יְֶׁשָנם ַּכָּמה ְּדָבִרים ׁשֹונִים וְלֹא מּוָבנִים  שעֹוִׂשים 
  )ָנִׁשיר ְּביַַחד(ְּבַליְָלה זֶה 

  

  ?ַמה ִּנְׁשַּתָּנה
  ?ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות

  

  אֹוְכִלים ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות 2נּו 

  ָחֵמץ ּוַמָּצה 

  ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה
  

  ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות 2נּו אֹוְכִלים 

  ְׁש2ר ְיָרקֹות

  ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור

  

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין 2נּו 

  ַמְטִּביִלין 

  ֲאִפּלּו ַּפַעם 6ַחת

  ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים

  

   ַהֵּלילֹות 2נּו אֹוְכִלים ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין ֶׁשְּבָכל

  .ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין

  
ַעָּתה ְּבֵני , ָהיִינּו ,ֲעָבִדים ָהיִינּו.וְַנְמִׁשיְך ָלִׁשיר ְּביַַחד

   ....חֹוִרין
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   ֶזה ִמֶּזה ּכֹה ׁשֹוִנים- 6ְרָּבָעה ָּבִנים ְּבַעֵּמנּו

  . ְוָלֶהם 2נּו עֹוִנים- ַסח ׁשֹוֲאִלים  ַעל ַהֶּפ

  

  , ׁשֹוֵאל ְּכֵדי ְלָהִבין וְִלְלמֹדֶהָחָכם

   וְָלֵכן ַנֲעָנה לֹו וְַנְסִּביר ֶאת ַהִּדינִים וְַהֲהָלכֹות 

  

  ּומֹוִציא ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל,  ְמַקְנֵטרָהָרָׁשע  

  ָהיָה ִנְג9לוַַּדאי לֹא , נֹאַמר לֹו ֶׁשִאם ָהיָה ְּבִמְצַריִם   

  

  ,ּוִמְסַּתֵּפק ְּבזֹו ַהְּׁשֵאָלה" ?ַמה ּזֹאת" אֹוֵמר  ַהָּתם

  ..ְנַסֵּפר לֹו ַעל ַעְבדּות ִמְצַריִם וְַעל ַהְּגֻאָּלה 

  

  ׁשֹוֵתק וְלֹא ְמַדֵּבר, ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹלוְִאּלּו  ֶזה   

  ..רַנְסִּביר לֹו ּוְנַסֵּפ,  ִנְפַּתח ,נּו ִראׁשֹונִים 

  

   ִהיא ִמְצוָתֹו ֶׁשל ָה,ב- " ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך"           ִמְצוַת 

  , ַהַחּיָב ְלַסֵּפר ֶאת  ַהּכֹל ְלָבנָיו         

  ַהִּנִּסים וְַהְּגֻאָּלה ,  ְלַסֵּפר ַעל ַעְבדּות ִמְצַריִם          

  ַהּכֹל ֵמַהְתָחָלה,  ְּבָכל ָׁשָנה ְּבִליל ַהֵּסֶדר           

   ִהְפכּו ֶאת ַהַּדף וְַהְקִׁשיבּו ֻּכָּלם          

  … ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִּתְהיּו ּבּוִרים ְּכמֹו ַהָּתם          

  ַהְקִׁשיבּו ֵאַלי , ַסְבָלנּות יְָלַדי, ו9ְָּבא אֹוֵמר

  .וְ,ז ֶאת ַהּכֹל ָּתִבינּו וַַּדאי

  ֲאִבי 9ְבָרָהם , ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיַׁשב ֶּתַרח

  ּבֹוֵרא עֹוָלם' ד-לֹא ֶהֱאִמין ב, ד ֲעבֹוָדה זָָרהָעַב

  ֶאת 9ְבָרָהם ִאּתֹו' ,ז ָלַקח ד

  .ִהְכנִיסֹו ְלִיְׂשָרֵאל וְִהְרָּבה ֶאת זְַרעֹו

  :ּוִבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים ,ַמר לֹו ֱאלֹוִקים

ַּדע ִּכי זְַרֵעְך יְִהיּו ֵּגִרים ְּבֶאֶרץ זָָרה וְיְִהיּו ֲעָבִדים "

אֹוָתּה ְמִדיָנה ו9ְֲחֵרי ֶׁשִּתָּגֵמר ַהְּתקּוָפה ַהָּקָׁשה ְּב

וְִאּלּו , 9ֲענִיׁש ָקׁשֹות ֶאת ַהּגֹוי ֶׁשאֹוָתם ִעָּנה

יְִׂשָרֵאל ִיְׁשַּתְחְררּו ֵמַעְבדּות ּוִבְרכּוׁש ָּגדֹול 

  "אֹוִציֵאם ְלֵחרּות

  , וְָכל ַמה ֶׁשֶאלֹוִקים ְל9ְבָרָהם ,ַמר

  .ֵתר ְמֻאָחר,ֵכן ָקָרה יֹו

  

  

  

  7 8 



  

  ,ְל9ְבָרָהם נֹוָלד ְּבנֹו יְִצַחק

  ְליְִצָחק נֹוְלדּו יֲַעקֹב וְֵעָׂשו

  ֶאת ַהר ְׂשִעיר ִקֵּבל ִּביֻרָּׁשה ֵעָׂשו

  .ּוְלִמְצַריִם יְָרדּו יֲַעקֹב ּוָבנָיו

  ָׁשם ִהְתַרּבּו ְמאֹד ֻּכָּלם

  .ּוָמְל,ה ָה,ֶרץ אֹוָתם

  -ְמאֹדוְ,ז ָּפֲחדּו ַהִּמְצִרים 

  !ִיְׂשָרֵאל ִמְתַרִּבים עֹוד וָעֹוד"

  ִאם ַּפַעם ִּתְפרֹץ ְּב9ְרֵצנּו ִמְלָחָמה

  יְִתַחְּברּו ֵהם ִעם ׂשֹוְנֵאינּו

  !וְיְִהיּו ֻּכָּלם ֶנְגֵּדנּו

  !!וְאּוַלי יְַצִליחּו אֹוָתנּו ְלַנֵּצַח

  !!."ֻמְכָרִחים ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל ְלַנֵּגַח

  

  

  

  

  

  ֵהם ֶהְחִליטּו ָלֵתת ְליְִׂשָרֵאל ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות

  )ָעֵרי אֹוָצרֹות(ִלְבנֹות ְלָפְרָעּה ָעֵרי ִמְסְּכנֹות 

  ֶהֱעִבידּו אֹוָתם ַּבֶּפֶרְך ַהִּמְצִרים

  ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבנִים, ְּבָכל ֲעבֹוָדה ָקָׁשה

  -וְ,ז

  נִזְְּכרּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְלִמי ִלְפנֹות

  ֶׁשּיִַּציֵלם ֵמַהָּצרֹות' ִהְתַּפְּללּו לדְו

  ֱאלֹוִקים ָׁשַמע ֶאת ַצֲעָקָתם ּוְתִפָּלָתם

  .ִרֵחם ֲעֵליֶהם וְָרָצה ְלַהִּציָלם
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  ..."ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו"
  

ִּבזְכּות ַמה ּלֹא ִהְצִליחּו אֹויְֵבינּו ְּבֶמֶׁשְך 9ְלֵפי ? ִמי זֹאת 

  ?נִים ְלַהְׁשִמיֵדנּו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהָׁש

 יִָּׁשֵאר -ִּבזְכּות ַהַהְבָטָחה ֶׁשִהְבִטיַח ֱאלֹוִקים ֶׁשַעם יְִׂשָרֵאל 

  .ָלֶנַצח

ׁשֹונִים ּוְמיָֻחִדים , ַעם ְסֻגָּלה, ִנְׁשמֹר ,נּו ַעל ַהְּמיָֻחד ֶׁשָּבנּו

 וֱֶאלֹוִקים יְִׁשמֹר - ִמָּכל ָהַעִּמים ַעל יְֵדי ִקּיּום ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה

  .ָעֵלינּו ִמָּכל ַרע

  

ַנְמִׁשיְך ָלִׁשיר , ִּבְתִפָּלה ּוְבִתְקוָה ְליִָמים טֹוִבים יֹוֵתר , וְָכֵעת 

  . ְּביַַחד

  

  ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו "

ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור ,ֶׁשּלֹא ֶאָחד ִּבְלַבד ָעַמד ָעֵלינּו 

  ם ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתינּוְודֹור עֹוְמִדי

  ".ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם
  

  

  

  

  

  

ה ַעל "וֵאילּו ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהַּקב

  :ִמְצַריִם
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  ?ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו 

  ִיםִאּלּו הֹוִצי2נּו ִמִּמְצַר

  ַּדּיֵנּו    ְולֹא ָעָׂשה ָּבֶהם ְׁשָפִטים 

  ִאּלּו ָעָׂשה ָּבֶהם ְׁשָפִטים 

  ַּדּיֵנּו    ְולֹא ָעָׂשה ֶּבֱאלֵֹהיֶהם  

  ִאּלּו ָעָׂשה ֶּבֱאלֵֹהיֶהם 

  ַּדּיֵנּו    ְולֹא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם  

  ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם

  נּוַּדֵּי    ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם  

  ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם

  ַּדּיֵנּו    ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים   

  

  
  ) ַּבַהָּגָדה  ּתּוְכלּו ִלְמצֹא-וְַהֶהְמֵׁשְך(      

  
  

  
  

ָּכל ֶׁשּלֹא ,ַמר : ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהיָה אֶֹמר

 ְׁשלָֹׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו ְּבֶפַסח לֹא יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו

    : ֵהןוְֵאּלּו

  ֶּפַסח    ַמָּצה    ּוָמרֹור

  

   ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית -ֶּפַסח

  ?ַעל ׁשּום ַמה,           ַהִּמְקָּדׁש ָהיָה ַקּיָם

  ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו '   ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח ד

  .  ְּבִמְצַריִם

  ?ַמה זֹו ֶׁש,נּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום -ַמָּצה

     ַעל ׁשּום ֶׁשּלֹא ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶׁשל 

  .   ֲאבֹוֵתינּו ְלַהְחִמיץ

  ? זֶה ֶׁש,נּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ַמה- ָמרֹור

     ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחּיֵי   

  .   ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַריִם
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  .שותים כוס שניה של יין

  ם יַָדיִם ַלְּסעּוָדהֻּכָּלם נֹוְטִלי -ָרְחָצה

  מֹוִציִאים ֶאת ַהַּמּצֹות ּוְמָבְרִכים  -מֹוִציא ַמָּצה

  .ֲעֵליֶהן

  נֹוֵטל ִמֶּמָּנה , ּבֹוֵצַע ֶאת ַהַּמָּצה ַהַּתְחּתֹוָנה - ּכֹוֵרְך

  .ָׂשם ָעֶליָה ָמרֹור וְ,ְכָלם ְּביַַחד,     ֵחֶלק

  ֹוף סֹוףַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ּומּוָכן וְס -ֻׁשְלַחן עֹוֵרְך

  .ֻּכָּלם יֹוְׁשִבים ַלְּסעּוָדה

  .ְמַגִּלים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן וְאֹוְכִלים אֹותֹו -ָצפּון

  .ְמָבְרִכים ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון -ָּבֵרְך

  . של ייןלישיתשותים כוס ש

  ּפֹוְתִחים , ַעְכָׁשו מֹוזְִגים ּכֹוס ִלְכבֹוד ֵאִלּיָהּו ַהָּנִביא

  :ֶאת ַהֶּדֶלת וְאֹוְמִרים

  ...ְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹויִים ֲאֶׁשר לֹא יְָדעּוָך"

  "' ִּתְרּדֹף ְּב9ף וְַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשִמי ד

  .מוזגים כוס רביעית וגומרים עליה את ההלל

  
  .נּוַכל ָלִׁשיר ְּביַַחד. אֹוְמִרים ְּתִפַּלת ַהֵּלל -ַהֵּלל
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  .ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע? ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע
  .ֶאָחד ֱאלֹוֵקינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָב2ֶרץ

  .ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדַע? ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע

  ...ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית

  .ְׁשלָֹׁשה ֲאִני יֹוֵדַע? ְׁשלָֹׁשה ִמי יֹוֵדַע

  ...ְׁשלָֹׁשה 2בֹות

  .6ְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע? 6ְרַּבע ִמי יֹוֵדַע

  ...6ְרַּבע ֲאָמהֹות

  .ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע? ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע

  ...ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה

  .ִׁשָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע? ִׁשָּׁשה ִמי יֹוֵדַע

  ...ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

  .ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע? ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע

  )בּוַעְיֵמי ַהָּׁש(ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשְּבָתא 

  .ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע? ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע

  ...ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה

  

  .ִּתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדַע? ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע

  ...ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה

  .ֲעָׂשָרה ֲאִני יֹוֵדַע? ֲעָׂשָרה ִמי יֹוֵדַע

  )תֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹו... (ֲעָׂשָרה ִּדְּבַרָיא

  .ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע- 6ַחד? ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע-6ַחד

  )ּכֹוָכִבים... (ָעָׂשר ּכֹוְכַבָיא-6ַחד

  .ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע" ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע

  )ְׁשָבִטים... (ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָיא

ְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ֲאִני ? ְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע

  .ַעיֹוֵד

  ... ְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ִמַדָיא

  )'ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ֶׁשל ה(

  "ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו"  

ּוִמי ֶׁשעֹוד רֹוֶצה ַלִּׁשיר יְִפַּתח ֶאת ַהַהָּגָדה  

  .ָהֲאִמִּתית וְיְִמָצא ָּבּה עֹוד וְעֹוד ִׁשיִרים

  

 18 17  !ֶּפַסח ָּכֵׁשר ְוָׂשֵמַח ְלֻכָּלנּו 



  

        

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

  

  ַחד ַּגְדיָא ַחד ַּגְדיָא, ְדזִַּבין 9ָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי

  

, ְדזִַּבין 9ָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי, וְ,ְכָלה ְלַגְדיָא , ְוֲאָתא ׁשּוְנָרא

  . ַחד ַּגְדיָא חד גדיא

  

ְדזִַּבין , ְד,ְכָלה ְלַגְדיָא,  וְָנַׁשְך ְלׁשּוְנָראַּכְלָּבאְוֲאָתא 

  .ַחד ַּגְדיָא ַחד ַּגְדיָא, 9ָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי

  

, ְדָנַׁשך ְלּׁשּוְנָרא, וְִהָּכה ְלַּכְלָּבא, ְוֲאָתא חּוְטָרא

ַחד , ְדזִַּבין 9ָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי ַחד ַּגְדיָא , ְד9ְכָלה ְלַגְדיָא

  .יָאַּגְד

  

ְדָנַׁשך , ְדִהָּכה ְלַּכְלָּבא, וְָׂשַרף ְלחּוְטָרא , ְוֲאָתא נּוָרא

ְדזִַּבין 9ָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי ַחד , ְד,ְכָלה ְלַגְדיָא, ְלׁשּוְנָרא

  .ַּגְדיָא

  

ְדִהָּכה , ְדָׂשַרף ְלחּוְטָרא , וְָכָבה ְלנּוָרא, ְוֲאָתא ַמָיא

ְדזִַּבין 9ָּבא , ְד,ְכָלה ְלַגְדיָא, ְדָנַׁשך ְלׁשּוְנָרא, ְלַכְלָּבא

  .ַחד ַּגְדיָא, ִּבְתֵרי זּוזֵי ַחד ַּגְדיָא
 

ְדָּׂשָרף , ְדָכָבה ְלנּוָרא, וְָׁשָּתא ְלַמיָא, ְוֲאָתא תֹוָרא

ְד,ְכָלה , ְדָנַּׁשך ְלׁשּוְנָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְלחּוְטָרא

  .י ַחד ַּגְדיָא ַחד ַּגְדיָאְדזִַּבין 9ָּבא ִּבְתֵרי זּוֵז, ְלַגְדיָא 

  

ְדָכָבה , ְדָׁשָתא ְלַמיָא, וְָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְוֲאָתא ַהּׁשֹוֵחט

ְדָנַׁשך , ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְדָּׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְלנּוָרא

ְדזִַּבין 9ָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי ַחד ַּגְדיָא , ְד,ְכָלה ְלַגְדיָא, ְלׁשּוְנָרא

  .ַחד ַּגְדיָא

  

, ְדָׁשַחט ְלתֹוָרא , וְָׁשַחט ַלּׁשֹוֵחט, ָתא ַמְל6ְך ַהָּמֶותְוֲא

ְדִהָּכה , ְדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְדָׁשָתא ְלַמיָא

ְדזִַּבין 9ָּבא , ְד,ְכָלה ְלַגְדיָא, ְדָנַׁשך ְלׁשּוְנָרא, ְלַכְלָּבא

  ִּבְתֵרי זּוזֵי ַחד ַּגְדיָא

  

, וְָׁשַחט ְלַמְל9ְך ַהָּמוֶת, ְך הּואְוֲאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ְדָׁשָתא ְלַמיָא ְדָכָבה , ְדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְדָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט

ְדָנַׁשך , ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְדָׁשַרף ְלחּוְטָרא, ְלנּוָרא

ַחד , ְדזִַּבין 9ָּבא ִּבְתֵרי זּוזֵי , ְד,ְכָלה ְלַגְדיָא, ְלּׁשּוְנָרא

  .יָאַּגְדיָא ַחד ַּגְד
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