
  

  תרגום ללשון הקודש  

יַלּה מַ  ר ַהֵדּה ַאּלַ א ֲכּבַ
  .ִמן ּגֲִמיע ַאּלֲַיאִלי

ַבר זאת הלילה  מה ּדְ
  מכל הלילות) שונה(

ַנא  ּדּוּדֲ ֲכֲרּגּו ּגְ
אֲיַנא ִמן ִמצר , ַוֲאּבַ

הּ  ּיַ יּת ַאלֲעּבּוּדִ   .ּבַ

יצאו זקינינו , )התשובה(
ואבותינו ממצרים בית 

  .העבדים

אנּו ִיפ   .מה היו עושים  .ֲעלוּ ַמא ּכַ

ּבן  טּו ַאּתִ אנּו ְיַכּלְ ּכַ
ּבן ּבן, ִפּלִ ּבן ִפּתִ   .ַואּלִ

, היו ְמָעְרִבים התבן בלֵבנים
  .והלֵבנים בתבן

  .למי  .ְלַמן

ע  ְלַפרעֹה ַאלָרׁשָ
מּור ַאּלֲִדי ַראסֹּה , ַאלּגָ

מעּור ּוֻפּמֹּה , ַסאע ַאּצִ
נּור   .ַסאע ֲמַנק ַאּתַ

, לפרעה הרשע הגמור
,  ראשו כמו מפלצתאשר

  .ופיו כמו עין התנור

ּה  ֲוַאוַרּד ַאּלַ
  .אלִמצְריּון־ֲעלַ 

  ,על המצרים' והביא ה

ם ע'ַואטֲּ . ַאלּדַ . ַפאּדִ
ל. ַואלַקמל . ַואלֻקּמַ
. ַואלֲפַנא. ַואלְוחּושׁ 
ַרדּ . ַואלּגֲַרבּ  . ַואלּבֲ
ַלאם. ַואלּגֲַראדּ  . ַואּטֲ

אר   .ּוַמוּת ַאלַאּבּכַ

, והכנים, והצפרדעים, הדם
, והערוב, והפרעושים

, והברד, והשחין, והדבר
ומכת , והחושך, והארבה
  .הבכורות

ּגּוז א ֲעּגּוז ּבֲ , ִחּתַ
ֲעַליַהא ַאלף ַלעַנּה 

ּגּוז אן ְמַעאַהא , ּתְ ּכַ
ַפוק , ַמעּבּוּד ִמן ִעּגַנהּ 
ּנּור ַמרּכּוז   .ַאּתַ

יחולו , ואפילו זקינה קמוטה
היה לה , עליה אלף קללות

) אליל שעובדת לו(נעבד 
מועמד על גבי , מבצק
  ,התנור

לּב  ַכל ַאלּכַ ּדֲ
ל , ַאלַמענּוז ֲאּכַ

  .ַאלַמעּבּוּד ַאלַמרּכּוז

ואכל , נכנס הכלב השוטה
  .את הנעבד המועמד

יַלהּ  לּך ַאּלַ , ְוַצֲרַכּת ּתִ
אן ְצַראך ֲעטִ  ים 'ְוּכַ

ִמצר   .ּבְ

, וצעקה באותו הלילה
והיתה צעקה גדולה 

  .במצרים

ֱאָמר ּנֶ ם ַמה ׁשֶ י , ְלַקּיֵ ּכִ
ר ֵאין  ִית ֲאׁשֶ ֵאין ּבַ

ם ֵמת   .ׁשָ

כי אין , לקיים מה שנאמר
  .בית אשר שם מת

יַנּה [ ְוֲחֲמלּו ַאלֲעּגִ
אְפֻהם , ֲעַלא ַאּכּתַ
ֻהם  ְוַאּדעּו ְלַרּבְ

ֻהם אּבְ   ].ַוֲאּגַ

, ונשאו הבצק על כתיפיהם[
והתפללו לאלהיהם וָעָנה 

  ].אותם

ִמצְריּון ִפי ְוֻגרקּו ַאל 
חר ַאלֻקלֻזם ְוֲכֲרּגּו , ּבַ

ִני ִאסַרִאיל ִמן  ּבֲ
  .הּ ַוסטֹ 

, וטבעו המצרים בים סוף
  .ויצאו בני ישראל מתוכו

ַיּד  ּה ּבְ ְוַכּלֹצֻהם ַאּלַ
ּה ּודַראע  יּדַ ּדִ ׁשֲ

הּ  אם , ַממּדּוּדַ ְוַאחּכַ
ְוַאַיאת , ֲעִטיַמהּ 

ַראִהין ַעל ְיֵדי , ּוּבֲ
ינּו ָעלָ  יו מֶֹשה ַרּבֵ

לֹום ָ   :ַהׁשּ

ביד חזקה וזרוע ' והצילם ה
נטויה ושפטים גדולים 

על ידי , ואותות ומופתים
  :משה רבינו עליו השלום

  מתוך הגדה של פסח פרי עץ חיים
 הוקדש לעילוי נשמת
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