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מקוצר - הגדה של פסח  

 [ררופאים, אחיות ואנשי בטחון בתפקיד ולכל מי שנאלץ לערוך סדר מקוצלחולים, ]

 סימני הסדר:

ְך. הַ  ְך. ָצפּון. ָברֵּ ְלָחן עֹורֵּ ְך. ׁשֻׁ ׁש. ּוְרַחץ. ַכְרַפס. ַיַחץ. ַמִגיד. ָרְחָצה. מֹוִציא. ַמָצה. ָמרֹור. כֹורֵּ ל. ִנְרָצה:ַקדֵּ  לֵּ

ׁש  .קדוש היום (כוס ראשון) ַקדֵּ

 .נוטל ידיו ואינו מברך על נטילת ידים. אם קשה לו ליטול ידים פטור מנטילה זו ּוְרַחץ

יקח הכרפס פחות מכזית כדי שלא יתחייב בברכה אחרונה, ויטבול במי מלח ומברך בורא פרי האדמה, ויכוין לפטור  ַכְרַפס

ה ה' א   את המרור, ויאכל בלא הסיבה רּוְך ַאתָּ ם,-בָּ עֹולָּ ה: ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ מָּ ֲאדָּ ִרי הָּ  בֹוֵרא פְּ

 יחצה המצה השניה, וחציה הקטנה יניחנה במקומה והחצי הגדולה ישמור אותה לאפיקומן. ַיַחץ

 ַמִגיד

 מוזגין כוס שני וכאן הבן שואל:

ץ ּוַמָצה, הַ  ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחמֵּ ְבָכל ַהלֵּ ילֹות. ׁשֶּ ה ִמָכל ַהלֵּ ה כֻׁלֹו ַמָצה:ַמה ִנְׁשַתָנה ַהַלְיָלה ַהזֶּ  ַלְיָלה ַהזֶּ

רֹור: ה ַהֶזה )כֻּלֹו( מָּ לָּ קֹות, ַהַליְּ רָּ ר יְּ אָּ ִלין שְּ נּו אֹוכְּ ל ַהֵלילֹות אָּ כָּ  ֶשבְּ

ִמים: עָּ ֵתי פְּ ה ַהֶזה שְּ לָּ ת, ַהַליְּ ִביִלין ֲאִפילּו ַפַעם ֶאחָּ נּו ַמטְּ ל ַהֵלילֹות ֵאין אָּ כָּ  ֶשבְּ

נּו א ל ַהֵלילֹות אָּ כָּ ִבין:ֶשבְּ סֻּ נּו מְּ ה ַהֶזה כֻּלָּ לָּ ִבין, ַהַליְּ סֻּ ִבין ּוֵבין מְּ ִלין ֵבין יֹושְּ  ֹוכְּ

רּוְך הּוא ֶאת -, ַוּיֹוִציֵאנּו ה' א  ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים דֹוש בָּ ִאלּו לֹא הֹוִציא ַהקָּ טּויָּה. וְּ ֹרַע נְּ ה ּוִבזְּ קָּ יָּד ֲחזָּ ם בְּ ֹלֵהינּו ִמשָּ

נֲאבֹוֵת  ִים. ַוֲאִפילּו כֻּלָּ רָּ ִמצְּ ֹעה בְּ ַפרְּ ִיינּו לְּ ִדים הָּ בָּ עְּ שֻּ ֵנינּו מְּ ֵני בָּ ֵנינּו ּובְּ נּו ּובָּ ִים, ֲהֵרי אָּ רָּ ֵקִנים ינּו ִמִמצְּ נּו זְּ בֹוִנים כֻּלָּ נּו נְּ ִמים כֻּלָּ ּו ֲחכָּ

ִים רָּ ַסֵפר ִביִציַאת ִמצְּ ֵלינּו לְּ ה עָּ וָּ ה ִמצְּ ִעים ֶאת ַהתֹורָּ נּו יֹודְּ ח:כֻּלָּ בָּ שֻּ ַרִים ֲהֵרי ֶזה מְּ ַסֵפר ִביִציַאת ִמצְּ ֶבה לְּ ל ַהַמרְּ כָּ  . וְּ

ינּו י ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹותֵּ ַמר ה' א  ִמְתִחָלה עֹוְבדֵּ ם ֹכה אָּ עָּ ל הָּ ַע ֶאל כָּ הֹושֻּ ַמר, ַוּיֹאֶמר יְּ תֹו. ֶשֶנא  קֹום ַלֲעבֹודָּ נּו ַהמָּ בָּ יו ֵקרְּ שָּ ַעכְּ -, וְּ

ֵאל,  רָּ ֶאַק ֹלֵהי ִישְּ ֹלִהים ֲאֵחִרים: וָּ דּו א  חֹור ַוַּיַעבְּ ם ַוֲאִבי נָּ הָּ רָּ ם ֶתַרח ֲאִבי ַאבְּ בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹולָּ ר יָּשְּ הָּ ֵעֶבר ַהנָּ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת בְּ

חָּ  ֶאֵתן לֹו ֶאת ִיצְּ עֹו וָּ ֶבה ֶאת ַזרְּ ַארְּ ַען וָּ נָּ ל ֶאֶרץ כְּ כָּ אֹוֵלְך אֹותֹו בְּ ר וָּ הָּ ם ֵמֵעֶבר ַהנָּ הָּ רָּ ֶאֵתן ַאבְּ ו, וָּ ֶאת ֵעשָּ ק ֶאת ַיֲעֹקב וְּ חָּ ִיצְּ ֶאֵתן לְּ ק, וָּ

ִים: רָּ דּו ִמצְּ יו יָּרְּ נָּ ַיֲעֹקב ּובָּ ֶרֶשת אֹותֹו, וְּ ו ֶאת ַהר ֵשִעיר לָּ ֵעשָּ  לְּ

ל ר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשָראֵּ רּוְך הּוא ִחַשב ֶאת ַהֵקץ ַלֲעשֹֹות. כְּ ָברּוְך ׁשֹומֵּ דֹוש בָּ רּוְך הּוא, ֶשַהקָּ ִרית ֵבין , בָּ ִבינּו ִבבְּ ם אָּ הָּ רָּ ַאבְּ ַמר לְּ ה ֶשאָּ מָּ

ִענּו  דּום וְּ ֶהם ַוֲעבָּ ֶאֶרץ לֹא לָּ ֲעָך בְּ ֶיה ַזרְּ ֹדַע ֵתַדע ִכי ֵגר ִיהְּ ם יָּ רָּ ַאבְּ ַמר, ַוּיֹאֶמר לְּ ִרים. ֶשֶנא  תָּ ַגם ֶאת ַהּגֹוי ַהבְּ ה. וְּ נָּ ַבע ֵמאֹות שָּ ם ַארְּ ֹאתָּ

ַא  ֹנִכי וְּ ן אָּ דֹול:ֲאֶשר ַיֲעֹבדּו דָּ כּוש ּגָּ אּו ִברְּ  ֲחֵרי ֵכן ֵיצְּ

 מכסה המצה ומגביה את הכוס בידו ואומר:



ָעְמָדה ֵלינּו לְּ  ְוִהיא ׁשֶּ ִדים עָּ דֹור עֹומְּ ל דֹור וָּ כָּ א ֶשבְּ ַכלֹוֵתנּו ֶאלָּ ֵלינּו לְּ ַמד עָּ ד עָּ בָּ ד ִבלְּ נּו. ֶשלֹא ֶאחָּ לָּ רּוְך ַלֲאבֹוֵתינּו וְּ דֹוש בָּ ַהקָּ ַכלֹוֵתנּו, וְּ

ם:ה  ּוא ַמִציֵלנּו ִמּיָּדָּ

 מניח הכוס מידו ויגלה המצות:

א ּוְלַמד ן ִבֵקש ַלעֲ  צֵּ בָּ לָּ ִרים וְּ כָּ א ַעל ַהזְּ ַזר ֶאלָּ ֹעה לֹא גָּ ִבינּו. ֶשַפרְּ ַיֲעֹקב אָּ ֲאַרִמי ַלֲעשֹֹות לְּ ן הָּ בָּ ַמר: ַמה ִבֵקש לָּ קֹור ֶאת ַהֹכל. ֶשֶנא 

ִבי ַוֵּיֶרד ִמצְּ  ַענּונּו ֲאַרִמי ֹאֵבד אָּ ִרים ַויְּ נּו ַהִמצְּ ֵרעּו ֹאתָּ ב: ַוּיָּ רָּ צּום וָּ דֹול עָּ גֹוי ּגָּ ם לְּ ִהי שָּ ט, ַויְּ עָּ ֵתי מְּ ם ִבמְּ ר שָּ גָּ ה ַוּיָּ מָּ ֵלינּו ַריְּ נּו עָּ ַוִיתְּ

ַעק ֶאל ה' א   ה: ַוִנצְּ שָּ ה קָּ ֵינּו-ֲעבֹודָּ נְּ א ֶאת עָּ ד ֶאת ֹקֵלנּו ַוַּירְּ דֹוָּ ַמע יְּ ַרִים  ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַוִּישְּ ֶאת ַלֲחֵצנּו: ַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִמצְּ ֵלנּו וְּ ֶאת ֲעמָּ וְּ

ִתים: ֹמפְּ ֹאתֹות ּובְּ דֹול ּובְּ א ּגָּ ֹמרָּ טּויָּה ּובְּ ֹרַע נְּ ה ּוִבזְּ קָּ יָּד ֲחזָּ  בְּ

ר ַמכֹות שֶּ לּו עֶּ ֵאלּו ֵהן: אֵּ ַרִים וְּ ִמצְּ ִרים בְּ רּוְך הּוא ַעל ַהִמצְּ דֹוש בָּ  ֶשֵהִביא ַהקָּ

 ה על כל מכהישפוך מהכוס טיפ

ְך. ַמַכת ְבכֹורֹות: ה. ֹחׁשֶּ ר. ְׁשִחין. ָבָרד. ַאְרבֶּ בֶּ ַע. ִכִנים. ָערֹוב. דֶּ  ָדם. ְצַפְרדֵּ

ל ָהָיה ֵאלּו ֵהן: ַרָבן ַגְמִליאֵּ תֹו, וְּ ֵדי חֹובָּ א יְּ ִרים ֵאלּו ַבֶפַסח לֹא יָּצָּ בָּ ה דְּ ֹלשָּ ַמר שְּ ל ֶשלֹא אָּ  אֹוֵמר, כָּ

ה.  רֹור:ֶפַסח. ַמצָּ  ּומָּ

ַסח יָּה ַקּיָּם  - פֶּ ש הָּ דָּ ַמן ֶשֵבית ַהִמקְּ ִלים ִבזְּ יּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוכְּ ֵתי ֲאבֹוֵתינּו  -ֶשהָּ רּוְך הּוא ַעל בָּ דֹוש בָּ ַסח ַהקָּ ה. ַעל שּום ֶשפָּ ַעל שּום מָּ

נֵ  ֵתי בְּ ַסח ַעל בָּ ֶתם ֶזַבח ֶפַסח הּוא ַלה' ֲאֶשר פָּ ַמר, ַוֲאַמרְּ ַרִים. ֶשֶנא  ִמצְּ ֵתינּו ִהִציל ַוִּיֹקד בְּ ֶאת בָּ ַרִים וְּ פֹו ֶאת ִמצְּ גְּ נָּ ַרִים בְּ ִמצְּ ֵאל בְּ רָּ י ִישְּ

ַתֲחוּו: ם ַוִישְּ עָּ  הָּ

 אוחז המצה בידו ומראה אותה למסובין:

ִלים  ַמָצה נּו אֹוכְּ ַהֲחִמיץ -זּו ֶשאָּ ם ֶשל ֲאבֹוֵתינּו לְּ ֵצקָּ ִפיק בְּ ה. ַעל שּום ֶשלֹא ִהסְּ ִכים  ַעל שּום מָּ לָּ ֵכי ַהמְּ ה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמלְּ לָּ ַעד ֶשִנגְּ

ֹּגת ַמצֹות ִכי לֹא ַרִים עֻּ ֵצק ֲאֶשר הֹוִציאּו ִמִמצְּ ַמר, ַוּיֹאפּו ֶאת ַהבָּ ם. ֶשֶנא  לָּ אָּ רּוְך הּוא ּוגְּ דֹוש בָּ לּו  ַהקָּ כְּ לֹא יָּ ַרִים וְּ שּו ִמִמצְּ ֵמץ ִכי ֹגרְּ חָּ

 ֹ ה ל ַגם ֵצדָּ ֵמַה וְּ ַמהְּ ִהתְּ ֶהם:לְּ ֹשּו לָּ  א עָּ

 אוחז המרור בידו ומראה אותו למסובין:

ִלים  ָמרֹור נּו אֹוכְּ רּו ֶאת ַחֵּייֶהם  -ֶזה ֶשאָּ רְּ מָּ ַמר, ַויְּ ִים. ֶשֶנא  רָּ ִמצְּ ִרים ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו בְּ רּו ַהִמצְּ רְּ ה. ַעל שּום ֶשמָּ ה ַעל שּום מָּ ַבֲעֹבדָּ

ל כָּ ֵבִנים ּובְּ ֹחֶמר ּוִבלְּ ה בְּ שָּ ֶרְך: קָּ פָּ ֶהם בְּ דּו בָּ בְּ ם ֲאֶשר עָּ תָּ ל ֲעֹבדָּ ֶדה ֵאת כָּ ה ַבשָּ  ֲעֹבדָּ

ָך ַבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹ  ְבָכל דֹור ָודֹור ִבנְּ תָּ לְּ ִהַּגדְּ ַמר, וְּ ִים. ֶשֶנא  רָּ א ִמִמצְּ ִאלּו הּוא יָּצָּ מֹו כְּ אֹות ֶאת ַעצְּ ם ִלרְּ דָּ ה ה' ַחּיָּב אָּ שָּ ר ַבֲעבּור ֶזה עָּ

ֵצאִתי  ַמר,ִלי בְּ ֶהם. ֶשֶנא  ַאל ִעמָּ נּו ּגָּ א ַאף אֹותָּ רּוְך הּוא, ֶאלָּ דֹוש בָּ ַאל ַהקָּ ד ּגָּ בָּ ִים. לֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִבלְּ רָּ ם  ִמִמצְּ נּו הֹוִציא ִמשָּ אֹותָּ וְּ

ַבע ַלֲאבֹוֵתינּו: ֶרץ ֲאֶשר ִנשְּ אָּ נּו ֶאת הָּ ֶתת לָּ נּו לָּ ִביא אֹותָּ ַמַען הָּ  לְּ

 צות ויאמר:יאחז הכוס בידו ויכסה המ

ל ַהנִ  ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהֹודֹות נּו ֵאת כָּ לָּ ה ַלֲאבֹוֵתינּו וְּ שָּ ִמי ֶשעָּ ַקֵלס לְּ ַעֵלה ּולְּ ֵרְך לְּ בָּ ַהֵדר לְּ רֹוֵמם לְּ ֵאר לְּ פָּ ַשֵבַח לְּ ַהֵלל לְּ יִִּסים לְּ

ה, ּוֵמֵאבֶ  חָּ ִשמְּ גֹון לְּ ֵחרּות, ִמּיָּ דּות לְּ נּו ֵמַעבְּ ֵאלּו. הֹוִציאָּ ה הָּ יו ִשירָּ נָּ פָּ נֹאַמר לְּ ה, וְּ לָּ אֻּ בּוד ִלגְּ דֹול, ּוִמִשעְּ אֹור ּגָּ ה לְּ יֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפלָּ ל לְּ

לּויָּה: ה ַהלְּ שָּ  ֲחדָּ

 יניח הכוס מידו ויגלה המצות:



י ה' ם עַ  ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ַעְבדֵּ ל ֵשם ה': רָּ לָּ הֻּ בֹואֹו, מְּ ַרח ֶשֶמש ַעד מְּ ם: ִמִמזְּ ַעד עֹולָּ ה וְּ ְך, ֵמַעתָּ ֹברָּ ִהי ֵשם ה' מְּ לּו ֶאת ֵשם ה': יְּ ל ַהלְּ

בֹודֹו: ִמי ַכה' א   ַמִים כְּ ל ּגֹוִים ה', ַעל ַהשָּ ַמיִ -כָּ אֹות, ַבשָּ ִפיִלי ִלרְּ ֶבת: ַהַמשְּ שָּ ִביִהי לָּ ֹפת ֹלֵהינּו, ַהַמגְּ ל, ֵמַאשְּ ר דָּ פָּ ִקיִמי ֵמעָּ ֶרץ: מְּ אָּ ם ּובָּ

לּו ה ַהלְּ ֵמחָּ ִנים שְּ ִדיֵבי ַעמֹו: מֹוִשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַבִית, ֵאם ַהבָּ ִדיִבים, ִעם נְּ הֹוִשיִבי ִעם נְּ יֹון: לְּ ִרים ֶאבְּ  יָּה:יָּ

ל ִמִמְצָרִים את ִיְשָראֵּ ה ְבצֵּ הּודָּ ה יְּ תָּ יְּ חֹור: , ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז: הָּ אָּ ֵדן ִייִֹּסב לְּ ֹנס, ַהַּירְּ ה ַוּיָּ אָּ יו: ַהּיָּם רָּ לֹותָּ שְּ ֵאל ַממְּ רָּ שֹו, ִישְּ דְּ קָּ לְּ

ִרים ִת  חֹור: ֶההָּ אָּ ֵדן ִתיִֹּסב לְּ נּוס, ַהַּירְּ ָך ַהּיָּם ִכי תָּ ֵני צֹאן: ַמה לְּ עֹות ִכבְּ בָּ ֵאיִלים, ּגְּ דּו כְּ קְּ ִרים רָּ ֹ ֶההָּ ֵני צ עֹות ִכבְּ בָּ ֵאיִלים, ּגְּ דּו כְּ קְּ אן: רְּ

ֵני א   ֶרץ, ִמִלפְּ דֹון חּוִלי אָּ ֵני אָּ  לֹוַה ַיֲעֹקב:-ִמִלפְּ

ִים: נֹו מָּ יְּ ַמעְּ ִמיש לְּ ִים, ַחלָּ ִכי ַהצּור ֲאַגם מָּ  ַהֹהפְּ

 יכסה המצות ויקח הכוס בידו ויאמר:

ה ה' א   רּוְך ַאתָּ ַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמצְּ -בָּ גָּ נּו וְּ לָּ אָּ ם, ֲאֶשר ּגְּ עֹולָּ רֹור. ֵכן ה' ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה ּומָּ ל בֹו ַמצָּ כָּ ה ַהֶזה ֶלא  לָּ נּו ַהַליְּ ִהִּגיעָּ ַרִים, וְּ

ַין ִעיֶרָך-ֹלֵהינּו ֵוא -א   ִבנְּ ֵמִחים בְּ לֹום, שְּ שָּ אֵתנּו לְּ רָּ ִאים ִלקְּ ִלים ֲאֵחִרים ַהבָּ גָּ ִלרְּ מֹוֲעִדים וְּ ֶתָך, ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִּגיֵענּו לְּ ִשים ַבֲעבֹודָּ שָּ , וְּ

נֹאכַ  ם ַעל ִקיר ִמ וְּ מָּ ִחים( ֲאֶשר ַיִּגיַע דָּ בָּ ִחים ּוִמן ַהזְּ סָּ ִחים )במוצ"ש אומרים: ִמן ַהפְּ סָּ ִחים ּוִמן ַהפְּ בָּ ם ִמן ַהזְּ נֹוֶדה ל שָּ צֹון וְּ רָּ ַבֲחָך לְּ זְּ

ֵאל: רָּ ַאל ִישְּ ה ה' ּגָּ רּוְך ַאתָּ ֵשנּו: בָּ דּות ַנפְּ ַעל פְּ ֵתנּו וְּ לָּ אֻּ ש ַעל ּגְּ דָּ ָך ִשיר חָּ  לְּ

ה ה' א   וס שניכ רּוְך ַאתָּ ם-בָּ עֹולָּ ן ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ א ְפִרי ַהָגפֶּ  ושותין בהסבת שמאל: :בֹורֵּ

 )נוטלים ידים( רחצה

ה ה' א   רּוְך ַאתָּ נּו-בָּ ִצּוָּ יו וְּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ ם ֲאֶשר ִקדְּ עֹולָּ  :ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

צות בידו ויבצע כזית מן המצה העליונה לשם המוציא וכזית מהפרוסה לשם מצות מצה, ויאכלם )יקח שלש המ מֹוִציא ַמָצה

 מיד בלי הפסק בהסיבה. ויזהר שלא ישיח בין הברכה לאכילת הכריכה:(

ה ה' א   רּוְך ַאתָּ ם-בָּ עֹולָּ ץ ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ם ִמן ָהָארֶּ חֶּ  :ַהמֹוִציא לֶּ

ה ה' א   רּוְך ַאתָּ םֹלֵהינּו ֶמלֶ -בָּ עֹולָּ ר ִקְדָׁשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָצה ְך הָּ  :ֲאׁשֶּ

 )יקח כזית מרור ויטבול בחרוסת ויאכלנו בלא הסיבה( ָמרֹור

ה ה' א   רּוְך ַאתָּ נּו-בָּ ִצּוָּ יו וְּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ ם ֲאֶשר ִקדְּ עֹולָּ  .ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

ְך  ח כזית מן המצה השלישית וכזית חזרת עמה ויאכל שתיהן ביחד בהסיבה ובלא ברכה, ומקודם יאמר()יק כֹורֵּ

ה ּומָּ  יָּה כֹוֵרְך ֶפַסח ַמצָּ יָּה ַקּיָּם הָּ ש הָּ דָּ ַמן ֶשֵבית ַהִמקְּ ה ִהֵלל. ִבזְּ שָּ ִהֵלל. ֵכן עָּ ש כְּ דָּ ִמקְּ ַקֵּים ַמה ֶשֶנא  ֵזֶכר לְּ ַיַחד לְּ אֹוֵכל בְּ ַעל  ַמררֹור וְּ

 :ַמצֹות ּוְמרֹוִרים יֹאְכלֻׁהּו

ְך ְלָחן עֹורֵּ  אוכל ושותה כל צרכו לכבוד יו"ט, ויש נוהגין לאכול ביצה: ׁשֻׁ

 .)יקח כזית ממצה ששמר לאפיקומן, זכר לפסח הנאכלת על השובע, ואוכלו בהסיבה. וטוב לקחת שני כזיתים( ָצפּון

ְך  המזון מוזגין כוס שלישית ומברכין עליה ברכת ָברֵּ

ה ה' א   כוס שלישי רּוְך ַאתָּ ם-בָּ עֹולָּ ן ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ א ְפִרי ַהָגפֶּ  ושותים בהסיבה ואינו מברך ברכה אחרונה :בֹורֵּ



ל ַהגֹוִים מוזגין כוסו של אליהו ופותחין הדלת ומתחיל שפוך חמתך: ָך  ְׁשפֹוְך ֲחָמְתָך אֶּ ִשמְּ כֹות ֲאֶשר בְּ לָּ ַעל ַממְּ עּוָך וְּ דָּ ֲאֶשר לֹא יְּ

דֹו ָך ַיִשיֵגם: ִתרְּ ְך ֲעֵליֶהם ַזֲעֶמָך ַוֲחרֹון ַאפְּ פָּ ֵוהּו ֵהַשמּו: שְּ ֶאת נָּ ַכל ֶאת ַיֲעֹקב וְּ אּו: ִכי אָּ רָּ ֵמי ה':לֹא קָּ ִמיֵדם ִמַתַחת שְּ ַתשְּ ַאף וְּ  ף בְּ

ל  ,עליו את ההללמוזגין כוס רביעי וגומרין  ַהלֵּ

א א  לֹא ָלנּו ה' רּו ַהּגֹוִים, ַאֵּיה נָּ ה יֹאמְּ מָּ ָך ַעל ֲאִמֶתָך: לָּ דְּ בֹוד, ַעל ַחסְּ ָך ֵתן כָּ ִשמְּ נּו, ִכי לְּ ִים, ֹכל ֲאֶשר -ֹלֵהיֶהם: ֵוא-, לֹא לָּ מָּ ֹלֵהינּו ַבשָּ

ם: ֶפה לָּ  דָּ ֵדי אָּ ב, ַמֲעֵשה יְּ הָּ זָּ ה: ֲעַצֵביֶהם ֶכֶסף וְּ שָּ ֵפץ עָּ ֶהם חָּ עּו, ַאף לָּ מָּ לֹא ִישְּ ֶהם וְּ ַנִים לָּ זְּ אּו: אָּ לֹא ִירְּ ֶהם וְּ ַדֵברּו, ֵעיַנִים לָּ לֹא יְּ ֶהם וְּ

יּו ֹעֵשיהֶ  מֹוֶהם ִיהְּ ם: כְּ רֹונָּ ּגּו ִבגְּ ַהֵלכּו, לֹא ֶיהְּ לֹא יְּ ֵליֶהם וְּ ִמישּון, ַרגְּ לֹא יְּ ֵדיֶהם וְּ ִריחּון: יְּ לֹא יְּ ֶהם: ִישְּ וְּ ַטח ם, ֹכל ֲאֶשר ֹבֵטַח בָּ ֵאל בְּ רָּ

גִ  ם ּומָּ רָּ חּו ַבה', ֶעזְּ ֵאי ה' ִבטְּ ם הּוא: ִירְּ ִגנָּ ם ּומָּ רָּ חּו ַבה', ֶעזְּ ִגנָּם הּוא: ֵבית ַאֲהֹרן ִבטְּ ם ּומָּ רָּ ֵרְך ַבה', ֶעזְּ בָּ ֵרְך, יְּ בָּ נּו יְּ רָּ כָּ נָּם הּוא: ה' זְּ

ֵאי ה', הַ  ֵרְך ִירְּ בָּ ֵרְך ֶאת ֵבית ַאֲהֹרן: יְּ בָּ ֵאל, יְּ רָּ רּוִכים ַאֶתם ֶאת ֵבית ִישְּ ֵניֶכם: בְּ ַעל בְּ ֹדִלים: ֹיֵסף ה' ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם וְּ ַטִנים ִעם ַהּגְּ קְּ

לּו יָּ  ַהלְּ ם: לֹא ַהֵמִתים יְּ דָּ ֵני אָּ ַתן ִלבְּ ֶרץ נָּ אָּ הָּ ַמִים ַלה', וְּ ַמִים, שָּ ֶרץ: ַהשָּ אָּ ַמִים וָּ בָּ -ַלה', ֹעֵשה שָּ נּו נְּ ה: ַוֲאַנחְּ ֵדי דּומָּ ל יֹורְּ לֹא כָּ ֵרְך ה, וְּ

לּויָּה.-יָּ  ם, ַהלְּ ַעד עֹולָּ ה וְּ  ה, ֵמַעתָּ

ת קֹוִלי ַתֲחנּוָני: גֹון  ָאַהְבִתי, ִכי ִיְׁשַמע ה' אֶּ יָּ ה וְּ רָּ אּוִני, צָּ צָּ אֹול מְּ ֵרי שְּ צָּ ֶות ּומְּ ֵלי מָּ פּוִני ֶחבְּ א: ֲאפָּ רָּ ַמי ֶאקְּ יָּ נֹו ִלי ּובְּ זְּ ה אָּ ִכי ִהטָּ

ה ה' מַ  נָּ א, אָּ רָּ ֵשם ה' ֶאקְּ א: ּובְּ צָּ ַצִדיק ֵואֶאמְּ ִשי: ַחנּון ה' וְּ ה ַנפְּ טָּ ִשי -לְּ הֹוִשיַע: שּוִבי ַנפְּ ִלי יְּ אִים ה', ַדלֹוִתי וְּ תָּ ַרֵחם: ֹשֵמר פְּ ֹלֵהינּו מְּ

ִלי ִמֶדִחי: ֶא  ה, ֶאת ַרגְּ עָּ ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ִדמְּ ִשי ִממָּ תָּ ַנפְּ ִכי: ִכי ִחַלצְּ יְּ לָּ ַמל עָּ ִכי, ִכי ה' ּגָּ יְּ נּוחָּ צֹות ַהַחִּיים: תְּ ִלמְּ ַארְּ ֵני ה', בְּ ַהֵלְך ִלפְּ

ל ַתגְּ  ִשיב לה', כָּ ה אָּ ם ֹכֵזב: מָּ דָּ אָּ ל הָּ ִזי, כָּ פְּ חָּ ִתי בְּ ַמרְּ ֹאד: ֲאִני אָּ ִניִתי מְּ ִתי ִכי ֲאַדֵבר, ֲאִני עָּ ַמנְּ א, ֶהא  שּועֹות ֶאשָּ י: כֹוס יְּ לָּ מּולֹוִהי עָּ

ַרי ַלה' ֲאַשֵלם, דָּ א: נְּ רָּ ֵשם ה' ֶאקְּ ָך ֶבן  ּובְּ דְּ ֶדָך, ֲאִני ַעבְּ ה ה' ִכי ֲאִני ַעבְּ נָּ יו: אָּ ה ַלֲחִסידָּ תָּ וְּ ֵעיֵני ה', ַהמָּ ר בְּ ל ַעמֹו: יָּקָּ כָּ א לְּ ה נָּ דָּ ֶנגְּ

כָּ  א לְּ ה נָּ דָּ ַרי ַלה' ֲאַשֵלם, ֶנגְּ דָּ א: נְּ רָּ ֵשם ה' ֶאקְּ ה, ּובְּ ַבח ֶזַבח תֹודָּ ָך ֶאזְּ י: לְּ מֹוֵסרָּ תָּ לְּ ֶתָך, ִפַתחְּ תֹוֵכִכי ל ַעמֲאמָּ רֹות ֵבית ה' בְּ ַחצְּ ֹו: בְּ

לּויָּה: ִים, ַהלְּ לָּ רּושָּ  יְּ

ת ה' ָכל גֹוִים לּויָּה:ַהְללּו אֶּ ם, ַהלְּ עֹולָּ ֶמת ה' לְּ דֹו, ֶוא  ֵלינּו ַחסְּ ַבר עָּ ִמים: ִכי גָּ אֻּ ל הָּ חּוהּו כָּ  , ַשבְּ

ֵאל,הֹודּו ַלה' ִכי טֹוב רָּ א ִישְּ דֹו: יֹאַמר נָּ ם ַחסְּ עֹולָּ ֵאי  , ִכי לְּ א ִירְּ רּו נָּ דֹו: יֹאמְּ ם ַחסְּ עֹולָּ א ֵבית ַאֲהֹרן, ִכי לְּ רּו נָּ דֹו: יֹאמְּ ם ַחסְּ עֹולָּ ִכי לְּ

אִתי יָּ  רָּ דֹו: ִמן ַהֵמַצר קָּ ם ַחסְּ עֹולָּ ַחב יָּ -ה', ִכי לְּ ִני ַבֶמרְּ נָּ ֶא -ה, עָּ י, ַוֲאִני ֶארְּ רָּ ֹעזְּ ם: ה' ִלי בְּ דָּ א, ַמה ַּיֲעֶשה ִלי אָּ ה ה: ה' ִלי לֹא ִאירָּ

בּוִני, בְּ  בָּ ל ּגֹוִים סְּ ִדיִבים: כָּ ֹטַח ִבנְּ ם: טֹוב ַלֲחסֹות ַבה', ִמבְּ דָּ אָּ ֹטַח בָּ י: טֹוב ַלֲחסֹות ַבה', ִמבְּ אָּ שנְּ ֵשם ה' ִכי ֲאִמיַלם: ַסבּוִני ַגם בְּ

שֵ  ֵאש קֹוִצים, בְּ בֹוִרים ֹדֲעכּו כְּ ֵשם ה' ִכי ֲאִמיַלם: ַסבּוִני ִכדְּ בּוִני, בְּ בָּ ת סְּ רָּ ִזמְּ ִזי וְּ ִני: עָּ רָּ ֹפל, ַוה' ֲעזָּ ִחיַתִני ִלנְּ ֹחה דְּ ם ה' ִכי ֲאִמיַלם: דָּ

ִמין -יָּ  ה, יְּ ִמין ה' רֹוֵממָּ ִיל: יְּ ה חָּ ִמין ה' ֹעשָּ ֳהֵלי ַצִדיִקים, יְּ אָּ ה בְּ ה ִוישּועָּ ה: קֹול ִרנָּ ִהי ִלי ִלישּועָּ מּות ִכי ה, ַויְּ ִיל: לֹא אָּ ה חָּ ה' ֹעשָּ

ֶיה, ַואֲ  ַרִני יָּ -ַסֵפר ַמֲעֵשי יָּ ֶאחְּ ם אֹוֶדה יָּ -ה: ַייִֹּסר ִייִּסְּ בֹא בָּ חּו ִלי ַשֲעֵרי ֶצֶדק, אָּ ִני: ִפתְּ נָּ תָּ ֶות לֹא נְּ ַלמָּ ה: ֶזה ַהַשַער ַלה', ַצִדיִקים -ה, וְּ

ִהי  ִני, ַותְּ ָך ִכי ֲעִניתָּ ה: אֹודְּ ִהי ִלי ִלישּועָּ ִני, ַותְּ ָך ִכי ֲעִניתָּ ה: ֶאֶבן יָֹּבאּו בֹו: אֹודְּ רֹאש ִפנָּ ה לְּ תָּ יְּ ֲאסּו ַהבֹוִנים, הָּ ה: ֶאֶבן מָּ ִלי ִלישּועָּ

ה זֹאת, ִהיא תָּ יְּ ֵעיֵנינּו: ֵמֵאת ה' הָּ את בְּ לָּ ה זֹאת, ִהיא ִנפְּ תָּ יְּ ה: ֵמֵאת ה' הָּ רֹאש ִפנָּ ה לְּ תָּ יְּ ֲאסּו ַהבֹוִנים, הָּ ֵעיֵנינּו: ֶזה ַהּיֹום  מָּ את בְּ לָּ ִנפְּ

ה וְּ  ִגילָּ ה ה', נָּ שָּ נָּ עָּ א: אָּ ה נָּ נָּא ה' הֹוִשיעָּ א: אָּ ה נָּ נָּא ה' הֹוִשיעָּ ה בֹו: אָּ חָּ מְּ ִנשְּ ה וְּ ִגילָּ ה ה', נָּ שָּ ה בֹו: ֶזה ַהּיֹום עָּ חָּ מְּ ה ִנשְּ ִליחָּ א ה' ַהצְּ

ֵשם ה' בֵ  א בְּ רּוְך ַהבָּ נּוֶכם ִמֵבית ה': בָּ ֵשם ה', ֵבַרכְּ א בְּ רּוְך ַהבָּ א: בָּ ה נָּ ִליחָּ א ה' ַהצְּ נָּ א: אָּ נּוֶכם ִמֵבית ה': ֵא נָּ נּו, -ַרכְּ ל ה' ַוּיֶָּאר לָּ

ֵבַח: ֵא  נֹות ַהִמזְּ רּו ַחג ַבֲעֹבִתים, ַעד ַקרְּ ֵבַח: ֵא -ִאסְּ נֹות ַהִמזְּ רּו ַחג ַבֲעֹבִתים, ַעד ַקרְּ נּו, ִאסְּ אֹוֶדךָּ, א  -ל ה' ַוּיֶָּאר לָּ ה וְּ ֹלַהי -ִלי ַאתָּ

ֶמךָּ: ֵא  אֹוֶדךָּ, א  -ֲארֹומְּ ה וְּ ֶמךָּ: ֵא ֹלהַ -ִלי ַאתָּ אֹוֶדךָּ, א  -י ֲארֹומְּ ה וְּ דֹו: הֹודּו -ִלי ַאתָּ ם ַחסְּ עֹולָּ ֶמךָּ: הֹודּו לה' ִכי טֹוב, ִכי לְּ ֹלַהי ֲארֹומְּ

דֹו: ם ַחסְּ עֹולָּ  ַלה' ִכי טֹוב, ִכי לְּ

ן, ִיְׁשַתַבח ִׁשְמָך ַמיִ  ּוְבכֵּ דֹוש ַבשָּ ַהקָּ דֹול וְּ ֵאל ַהֶמֶלְך ַהּגָּ ֵכנּו הָּ ַעד ַמלְּ ֶאה ה' א  לָּ ָך נָּ ֶרץ. ִכי לְּ אָּ ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ִשיר -ֹלֵהינּו ֵוא-ם ּובָּ

כֹו רָּ כּות. בְּ ה ּוַמלְּ שָּ דֻּ ֶאֶרת קְּ ִתפְּ ה וְּ ִהלָּ ה תְּ בּורָּ ה ּוגְּ לָּ דֻּ ה ֶנַצח ּגְּ לָּ שָּ ה עֹוז ּוֶממְּ רָּ ִזמְּ ה ַהֵלל וְּ חָּ בָּ דֹוש, ּושְּ ַהקָּ דֹול וְּ ָך ַהּגָּ ִשמְּ אֹות לְּ הֹודָּ ת וְּ

ם ה ֵא  ּוֵמעֹולָּ ם ַאתָּ ַעד עֹולָּ לּוָך ה' א  -וְּ ַהלְּ ה -ל: יְּ ִרנָּ ֵאל, בְּ רָּ ָך ֵבית ִישְּ ל ַעמְּ כָּ צֹוֶנָך, וְּ ל ַמֲעֶשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִדיִקים עֹוֵשי רְּ ֹלֵהינּו ַעל כָּ

ִדישּו וְּ  ַיקְּ ַיֲעִריצּו וְּ מּו וְּ רּו ִוירֹומְּ ֲארּו ִוישֹורְּ חּו ִויפָּ כּו ִויַשבְּ רְּ ֶאה יֹודּו ִויבָּ ָך נָּ ִשמְּ הֹודֹות ּולְּ ָך טֹוב לְּ ִמיד. ִכי לְּ ֵכנּו תָּ ָך ַמלְּ ִליכּו ֶאת ִשמְּ ַימְּ

ה ֵא  ם ַאתָּ ַעד עֹולָּ ם וְּ ַזֵמר, ִכי ֵמעֹולָּ חֹות:-לְּ בָּ ל ַבִתשְּ לָּ הֻּ ה ה' ֶמֶלְך מְּ רּוְך ַאתָּ  ל: בָּ

ה ה א   כוס רביעי רּוְך ַאתָּ ם-בָּ עֹולָּ א פְ  ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ןבֹורֵּ  ושותה בהסיבה ואח"כ מברך ברכה אחרונה. :ִרי ַהָגפֶּ



ַסח ְכִהְלָכתֹו נרצה ה. קֹוֵמםֲחַסל ִסדּור פֶּ עֹונָּ ְך שֹוֵכן מְּ ֶכה ַלֲעשֹֹותֹו. זָּ ַסֵדר אֹותֹו. ֵכן ִנזְּ ִכינּו לְּ תֹו. ַכֲאֶשר זָּ קָּ חֻּ טֹו וְּ פָּ ל ִמשְּ כָּ ַהל  . כְּ קְּ

ה: ִרנָּ ִצּיֹון בְּ דּוִים לְּ ה. פְּ ֵעי ַכנָּ רֹוב ַנֵהל ִנטְּ קָּ ה. בְּ נָּ  .ְלָׁשָנה ַהָבָאה ִבירּוָׁשָלִים ֲעַדת ִמי מָּ

 


