




I am remembering to do

The actual actions that each person does at the סדר.

I am thinking that I’m about to be mekayem

The basic thought process to have when being 
mekayem each aspect of the סדר. 

I am thinking deeper

The big-picture, feelings, appreciation and background 
concepts to reflect on as each person experiences the 
 .סדר

DEAR STUDENT,

Welcome to the The Mindful הגדה! 

This הגדה doesn't include complicated, detailed תורה  and ,דברי 
instead takes a step back to ensure that you are prepared to 
"really be" at the סדר this year. 

EXPLANATION OF ICONS

We hope this הגדה gives you the tools to make הסדר  a ליל 
truly transformative experience. חג כשר ושמח!

לשנה הבאה בירושלים

-The Torah Umesorah Lakewood Teacher Center
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בדיקת חמץ

 ַאָּתה יְיָ אֱלֹהֵֽינּו מֶֽלֶךְ הָעֹולָם, אֲׁשֶר 
ְ ּבָרּוך

קִּדְׁשָֽנּו ּבְמִצְֹוָתיו, וְצִּוָֽנּו עַל ּבִעּור חָמֵץ.

ּכָל חֲמִיָרא וַחֲמִיעָא ּדְאִּכָא בְִרׁשּוִתי, 
ּדְלָא חֲמִֵּתּה ּודְלָא בִַעְרֵּתּה ּודְלָא יְדַֽעְנָא 

לֵּה, לִּבָטֵל וְלֶהֱוֵי הֶפְֵקר ּכְעַפְָרא דְַאְרעָא.

ביעור חמץ

בְִרׁשּו ּדְאִּכָא  וַחֲמִיעָא  חֲמִיָרא  ּכָל 
ּודְלָא  ּדַחֲמִֵּתּה  חֲזִֵּתּה,  ּודְלָא  ּדַחֲזִֵּתּה  ִתי, 
לִּבָטֵל  בִעְַרֵּתּה,  ּודְלָא  ּדְבִעְַרֵּתּה  חֲמִֵּתּה, 

וְלֶהֱוֵי הֶפְקֵר ּכְעַפְָרא דְַאְרעָא.

    סוף זמן אכילת חמץ      

וֵאׂלֹקֵי ַאבֹותֵינּו ׁשֶּתְַרחֵם עָלֵינּו ה’ אֶלֹקֵינּו   יְהִי ָרצֹון מִלְפָנֶיךָ 

 וְּתַצִילֵנּו מֵאִסּור חָמֵץ אֲפִילּו מִּכָל ׁשֶהּוא, לָנּו ּולְכָל ּבְנֵי ּבָּתֵינּו

 ּולְכָל יִׂשְָראֵל, ּבַׁשׇנׇה זּו ּובְכָל ׁשׇנׇה ּוׁשָנָה ּכָל יְמֵי חַיֵינּו, ּוכְׁשֵם

אֶת לְבָעֵר  ּתְזַּכֵנּו  ּכַךְ  וְׂשַָרפְנּוהּו,  מִּבָּתֵינּו  הֶחָמֵץ   ׁשֶּבִעְַרנּו 

 הַיֵצֶר הָָרע מִקְִרּבֵנּו ּכָל יְמֵי חַיֵינּו, ּותְזַּכֵנּו לְהִדָבֵק ּבְיֵצֶר הַטֹוב

 ּובְתֹוָרתְךָ וְיְִרָאתְךָ וְַאהֲבָתְךָ ּתָמִיד, אֲנַחְנּו וְזְַרעֵנּו וְזֶַרע

זְַרעֵנּו. ּכֵן יְהִי ָרצֹון, ָאמְֵן.
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ערוב תבשילין

יְיָ אֱלֹהֵֽינּו מֶֽלֶךְ הָעֹולָם, אֲׁשֶר  ּבָרּוךְ ַאָּתה 
קִּדְׁשָֽנּו ּבְמִצְֹוָתיו, וְצִּוָֽנּו עַל מִצְוַת עֵרּוב.

נָא לַאֲפּויֵי  ָֽ ל ּבַהֲדֵין עֵרּובָא יְהֵא ׁשֵָרא 
ׁשְָרגָא  ּולְַאדְלּוקֵי  ּולְַאטְמּונֵי  ּולְבַּׁשּולֵי 
מִּיֹו נָא,  ָֽ צְָרּכ ּכָל  ּולְמֶעְּבַד  ּולְתַּקָנָא 
נָא ּולְכָל יִׂשְָראֵל  ָֽ מָא טָבָא לְׁשַּבְתָא ]ל

הַּדִָרים ּבָעִיר הַֹּזאת[.

WHAT WE NEED FOR THE SEDER

 Pillows

 Matzos

 Bechers and wine

 Setup קערה
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קדש

בשבת מתחילין:

וַיְהִי עֶֶרב וַיְהִי ׂבקֶר 

וַיְכַל  צְבָָאַם.  וְכָל  וְהָָאֶרץ  הַׁשָמַיִם  וַיְכֻּלּו  הַּׁשִּׁשִי.  יֹום 

אֱלֹהִים ּבַיֹום הַּׁשְבִיעִי מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה וַּיִׁשְֹּבת ּבַיֹום 

אֶת  אֱלֹהִים  וַיְבֶָרךְ  עָׂשָה.  אֲׁשֶר  מְלַאכְּתֹו  מִּכָל  הַּׁשְבִיעִי 

מְלַאכְּתֹו  מִּכָל  ׁשָבַת  בֹו  ּכִי  אֹותֹו  וַיְקַּדֵׁש  הַּׁשְבִיעִי  יֹום 

אֲׁשֶר ּבֶָָרא אֱלֹהִים לַעֲׂשֹות. 
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בחול מתחילין:

סַבְִרי מָָרנָן וְַרּבָנָן וְַרּבותַי. 

ּבָרּוךְ ַאָּתה יְיָ, אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם 

ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָפֶן. 

ּבָרּוךְ ַאָּתה יְיָ, אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם אֲׁשֶר 
לָׁשֹון  מִּכָל  וְרֹומְמָנּו  עָם  מִּכָל  ּבָנּו  ּבָחַר 
וְקִּדְׁשָנּו ּבְמִצְֹוָתיו. וִַּתֶּתן לָנּו יְיָ אֱלֹהֵינּו 
ּבְַאהֲבָה )לשבת: ׁשַּבָתֹות לִמְנּוחָה ּו( מֹועֲדִים 
)לשבת:  ּוזְמַּנִים לְׂשָשֹון,  לְׂשִמְחָה, חַּגִים 
יֹום חַג הַּמַּצֹות  וְ( אֶת  יֹום הַׁשַּבָת הַּזֶה  אֶת 

הַּזֶה זְמַן חֵרּוֵתנּו, )לשבת: ּבְַאהֲבָה( מִקְָרא 
קדֶׁש זֵכֶר לִיצִיַאת מִצְָריִם. ּכִי בָנּו בָחְַרָּת 
)לשבת:  הָעַּמִים,  מִּכָל  קִּדַׁשְָּת  וְאֹוָתנּו 
ּבְַאהֲבָה  )לשבת:  קָדְׁשֶךָ  ּומֹועֲדֵי  וְׁשַּבָת( 

הִנְחַלְָּתנּו.  ּובְׂשָשֹון  ּבְׂשִמְחָה   ּובְָרצֹון( 

וְ(  הַׁשַּבָת  )לשבת:  מְקַּדֵׁש  יְיָ,  ַאָּתה  ּבָרּוךְ 
יִׂשְָראֵל וְהַּזְמַּנִים.

במוצאי שבת אומרים כאן הבדלה: 

מְאֹוֵרי  ּבֹוֵרא  הָעֹולָם,  מֶלֶךְ  אֱלֹהֵינּו  יְיָ,  ַאּתָה  ּבָרּוךְ 

הָאֵׁש. ּבָרּוךְ ַאּתָה יְיָ, אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם הַמַבְדִיל 

יִׂשְָראֵל  ּבֵין  לְֹחׁשֶךְ,  אֹור  בין  לְֹחל,  קדֶׁש  ּבֵין 

הַּמַעֲׂשֶה.  יְמֵי  לְׁשֵׁשֶת  הַּׁשְבִיעִי  יֹום  ּבֵין  לָעַּמִים, 

הִבְּדַלְּתָ,  טֹוב  יֹום  לִקְדֻּׁשַת  ׁשַּבָת  קְדֻּׁשַת  ּבֵין 
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קִּדַׁשְּתָ.  הַּמַעֲׂשֶה  יְמֵי  מִּׁשֵׁשֶת  הַּׁשְבִיעִי  יֹום  וְאֶת 

ּבִקְדֻּׁשָתֶךָ.  יִׂשְָראֵל  עַּמְךָ  אֶת  וְקִּדַׁשְּתָ   הִבְּדַלְּתָ 

ּבָרּוךְ ַאּתָה יְיָ, הַּמַבְדִיל ּבֵין ֹקדֶׁש לְֹקדֶׁש. 

ּבָרּוךְ ַאָּתה יְיָ, אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ 
הָעֹולָם, ׁשֶהֶחֱיָנּו וְקִּיְמָנּו וְהִּגִיעָנּו 

לַּזְמַן הַזֶה. 

ּוְרַחץ
 

ס ְרפַּ כַּ
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ּבָרּוךְ ַאָּתה יְיָ, אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם, 

ּבֹוֵרא ּפְִרי הָאֲדָמָה. 

ַיַחץ

יד ַמגִּ
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הָא לַחְמָא עַנְיָא
דְמִצְָריִם.  ּבְַאְרעָא  ַאבְהָָתנָא  אֲכָלּו  דִי 
יֵיֵתי  דִצְִריךְ  ּכָל  וְיֵיֹכל,  יֵיֵתי  דִכְפִין  ּכָל 
הַּבָָאה  לְׁשָנָה  הָכָא,  הָׁשַָּתא  וְיִפְסַח. 
לְׁשָנָה  עַבְדֵי,  הָׁשַָּתא  דְיִׂשְָראֵל.  ּבְַאְרעָא 

הַּבָָאה ּבְנֵי חֹוִרין.

  וְכַאן הַּבֵן ׁשואֵל: 

מַה ּנִׁשְַּתנָה הַּלַיְלָה 
הַּזֶה מִּכָל הַּלֵילֹות?

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין חָמֵץ 
ּומַּצָה, הַּלַיְלָה הַּזֶה - ּכֻּלֹו מַּצָה. 

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין ׁשְָאר 
יְָרקֹות - הַּלַיְלָה הַּזֶה )ּכֻּלֹו( מָרֹור.

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אֵין ָאנּו מַטְּבִילִין 
אֲפִילּו ּפַעַם אֶחָת - הַּלַיְלָה הַּזֶה 
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ׁשְֵּתי פְעָמִים. 
ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין ּבֵין 
יֹוׁשְבִין ּובֵין מְסֻּבִין - הַּלַיְלָה הַּזֶה 

ּכֻּלׇנּו מְסֻּבִין.

ּבְמִצְָריִם,  לְפְַרֹעה  הָיִינּו  עֲבָדִים 
וַּיֹוצִיאֵנּו יְיָ אֱלֹהֵינּו מִּׁשָם ּבְיָד חֲזָקָה ּובִזְֹרעַ 

נְטּויָה. וְאִּלּו לֹא הֹוצִיא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא 

אֶת אֲבֹוֵתינּו מִּמִצְָריִם, הֲֵרי ָאנּו ּובָנֵינּו ּובְנֵי 

ּבְמִצְָריִם.  לְפְַרֹעה  הָיִינּו  מְׁשֻעְּבָדִים  בָנֵינּו 

ּכֻּלָנּו  נְבֹונִים  ּכֻּלָנּו  חֲכָמִים  ּכֻּלָנּו  וַאֲפִילּו 

מִצְוָה  הַּתֹוָרה  אֶת  יֹודְעִים  ּכֻּלָנּו  זְקֵנִים 

עָלֵינּו לְסַּפֵר ּבִיצִיַאת מִצְָריִם. וְכָל הַּמְַרּבֶה 

לְסַּפֵר ּבִיצִיַאת מִצְַריִם הֲֵרי זֶה מְׁשֻּבָח. 

יְהֹוׁשֻעַ  וְַרּבִי  אֱלִיעֶזֶר  ּבְַרּבִי  מַעֲׂשֶה 
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וְַרּבִי  עֲקִיבָא  וְַרּבִי  עֲזְַריָה  ּבֶן  אֶלְעָזָר  וְַרּבִי 
וְהָיּו מְסַּפְִרים  טְַרפֹון ׁשֶהָיּו מְסֻּבִין ּבִבְנֵי בְַרק 

עַד  הַּלַיְלָה,  אֹותֹו  ּכָל  מִצְַריִם  ּבִיצִיַאת 
ַרּבֹותֵינּו  לָהֶם  וְָאמְרּו  תַלְמִידֵיהֶם  ׁשֶּבָאּו 
ׁשַחֲִרית.  ׁשֶל  ׁשְמַע  קְִריַאת  זְמַן   הִּגִיעַ 

אֲנִי  הֲֵרי  עֲזְַריָה:  ּבֶן  אֶלְעָזָר  ַרּבִי  ָאמַר 
יְצִיַאת  זָכִיתִי ׁשֶּתֵָאמֵר  וְלא  ׁשָנָה  ּכְבֶן ׁשִבְעִים 
מִצְַריִם ּבַּלֵילֹות עַד ׁשֶּדְָרׁשָּה ּבֶן זֹומָא, ׁשֶּנֶאֱמַר, 
מִצְַריִם  מֵאֶֶרץ  צֵאתְךָ  יֹום  אֶת  ּתִזְּכֹור  לְמַעַן 
חַּיֶיךָ  יְמֵי  ֹּכל  הַּיָמִים.  חַּיֶיךָ  יְמֵי  חַּיֶיךָ.  יְמֵי  ֹּכל 
הָעֹולָם  חַּיֶיךָ  יְמֵי  אֹומְִרים  וַחֲכָמִים  הַּלֵילֹות. 

הַּזֶה. ֹּכל יְמֵי חַּיֶיךָ לְהָבִיא לִימֹות הַּמָׁשִיחַ: 

ּבָרּוךְ הַּמָקֹום, ּבָרּוךְ הּוא, ּבָרּוךְ 
ׁשֶּנַָתן ּתֹוָרה לְעַּמֹו יִׂשְָראֵל, ּבָרּוךְ 

הּוא.

ּדִּבְָרה  בָנִים  ַאְרּבָעָה  ּכְנֶגֶד 
ּתֹוָרה:

אֶחָד חָכָם, וְאֶחָד ָרׁשָע, וְאֶחָד ּתָם, וְאֶחָד ׁשֶאֵינֹו 
יֹודֵעַ לִׁשְאֹול.
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חָכָם מָה הּוא אֹומֵר? 
אֲׁשֶר  וְהַּמִׁשְּפָטִים  וְהַחֻּקִים  הָעֵדּות  מָה 
צִּוָה יְיָ אֱלֹהֵינּו אְֶתכֶם. וְַאף ַאָּתה אֱמֹור 
ַאחַר  מַפְטִיִרין  אֵין  הַּפֶסַח:  ּכְהִלְכֹות  לֹו 

הַּפֶסַח אֲפִיקֹומָן:

ָרׁשָע מָה הּוא אֹומֵר?

וְלֹא   - לָכֶם  לָכֶם.  הַֹּזאת  הָעֲבֹודָה  מָה   
הַּכְלָל  מִן  עַצְמֹו  אֶת  ׁשֶהֹוצִיא  ּולְפִי  לֹו. 
ּכָפַר ּבׇעִּקָר. וְַאף ַאָּתה הַקְהֵה אֶת ׁשִּנָיו 
וֶאֱמָר לֹו: “ּבַעֲבּור זֶה עָׂשָה יְיָ לִי ּבְצֵאִתי 
מִּמִצְָריִם”. לִי וְלֹא לֹו. אִּלּו הָיָה ׁשָם, לֹא 

הָיָה נִגְָאל: 

ָּתם מָה הּוא אֹומֵר?

יָד  “ּבְֹחזֶק  אֵלָיו  וְָאמְַרָּת  ֹּזאת?  מַה   
הֹוצִיָאנּו יְיָ מִּמִצְַריִם מִּבֵית עֲבָדִים”. 

וְׁשֶאֵינו יֹודֵעַ לִׁשְאֹול

לְבִנְךָ  וְהִּגַדְָּת  ׁשֶּנֶאֱמַר,  לֹו,  ּפְַתח  ַאְּת 
יְיָ  עָׂשָה  זֶה  ּבַעֲבּור  לֵאֹמר,  הַהּוא  ּבַּיֹום 

לִי ּבְצֵאִתי מִּמִצְָריִם. 

יָכֹול מֵֺראׁש ֺחדֶׁש?
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הַהּוא  ּבַּיֹום  אִי  הַהּוא.״  ״ּבַּיֹום  לֹומַר  ּתַלְמּוד 
יָכֹול מִּבְעֹוד יֹום? ּתַלְמּוד לֹומַר ״ּבַעֲבּור זֶה״ - 
ּבַעֲבּור זֶה לֹא ָאמְַרּתִי, אֶלָא ּבְׁשָעָה ׁשֶיֵׁש מַצָה 

ּומָרֹור מֻּנָחִים לְפָנֶיךָ.

הָיּו  זָָרה  עֲבֹודָה  עֹובְדֵי  מְִּתחִּלָה 
אֲבֹוֵתינּו, 

ׁשֶּנֶאֱמַר:  לַעֲֹבדָתֹו,  הַּמָקֹום  קְֵרבָנּו   וְעַכְׁשָו 

וַֹיאמֶר יְהֹושֻעַ אֶל ּכָל הָעָם, ֹּכה ָאמַר יְיָ אֱלֹהֵי 
יִׂשְָראֵל: ּבְעֵבֶר הַּנָהָר יָׁשְבּו אֲבֹותֵיכֶם מֵעֹולָם, 
ּתֶַרח אֲבִי ַאבְָרהָם וַאֲבִי נָחֹור, וַּיַעֲבְדּו אֱלֹהִים 
אֲחִֵרים. וָאֶקַח אֶת אֲבִיכֶם אֶת ַאבְָרהָם מֵעֵבֶר 
וַָאְרּבֶה  ּכְנָעַן,  אֶֶרץ  ּבְכָל  אֹותֹו  וָאֹולֵךְ  הַּנָהָר 
לְיִצְחָק  וָאֶּתֵן  יִצְחָק,  אֶת  לֹו  וָאֶּתֵן  זְַרעֹו  אֶת 
אֶת יַעֲֹקב וְאֶת עֵׂשָו. וָאֶּתֵן לְעֵׂשָו אֶת הַר ּׂשֵעִיר 

לֶָרׁשֶת ֹאתֹו, וְיַעֲֺקב ּובָנָיו יְָרדּו מִצְָריִם. 

ּבָרּוךְ ׁשֹומֵר הַבְטָחָתֹו לְיִׂשְָראֵל,
חִּׁשַב  הּוא  ּבָרּוךְ  ׁשֶהַּקָדֹוׁש  הּוא.  ּבָרּוךְ 
לְַאבְָרהָם  ּׁשֶָאמַר  ּכְמָה  לַעֲׂשֹות  הַּקֵץ,  אֶת 
ׁשֶּנֶאֱמַר:  הַּבְתִָרים,  ּבֵין  ּבִבְִרית   ָאבִינּו 
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זְַרעֲךָ  יִהְיֶה  גֵר  ּכִי  ֹּתֵדַע  יָֹדע  לְְַאבְָרם,  וַֹּיאמֶר 
ַאְרּבַע  ֹאתָם  וְעִּנּו  וַעֲבָדּום  לָהֶם,  לֹא  ּבְאֶֶרץ 
מֵאֹות ׁשָנָה. וְגַם אֶת הַּגֹוי אֲׁשֶר יַעֲֹבדּו ּדָן ָאֺנכִי 

וְַאחֲֵרי כֵן יֵצְאּו ּבְִרכֻׁש ּגָדֹול.

וְהִיא ׁשֶעָמְדָה 
לַאֲבֹוֵתינּו וְלָנּו.

 ׁשֶּלֹא אֶחָד ּבִלְבָד עָמַד עָלֵינּו לְכַּלֹוֵתנּו, 
עָלֵינּו  עֹומְדִים  וָדֹור  ּדֹור  ׁשֶּבְכָל  אֶּלָא 
מַּצִילֵנּו  הּוא  ּבָרּוךְ  וְהַּקָדֹוׁש  לְכַלֹוֵתנּו, 

מִּיָדָם.

צֵא ּולְמַד מַה ּבִּקֵש לָבָן הָאֲַרמִי לַעֲׂשֹות לְיַעֲֹקב 
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ָאבִינּו: ׁשֶּפְַרֹעה לֹא גָזַר אֶּלָא עַל הַּזְכִָרים, וְלָבָן 
ּבִּקֵׁש לַעֲקֹור אֶת הַֺּכל. ׁשֶּנֶאֱמַר: 

אֲַרּמִי ֹאבֵד ָאבִי, וַּיֵֶרד 
מִצְַריְמָה וַּיָגָר ׁשָם ּבִמְֵתי 

מְעָט, וַיְהִי ׁשָם לְגֹוי ּגָדֹול, 
עָצּום וָָרב:

הַּדִּבּור.  ּפִי  עַל  ָאנּוס  מִצְַריְמָה,   וַיֵֶרד 

ָאבִינּו  יַעֲֹקב  יַָרד  ׁשֶלֹא  מְלַּמֵד  ׁשָם,  וַּיָגָר 
ׁשֶּנֶאֱמַר:  ׁשָם,  לָגּור  אֶּלָא  ּבְמִצְַריִם  לְהִׁשְּתַקֵעַ 
אֵין  ּכִי  לָגּור ּבָָאֶרץ ּבָאנּו,  וַֹּיאמְרּו אֶל ּפְַרֹעה, 
הָָרעָב  כָבֵד  ּכִי  לַעֲבָדֶיךָ,  אֲׁשֶר  לַֹּצאן  מְִרעֶה 
 ּבְאֶֶרץ ּכְנָעַן. וְעַּתָה יֵׁשְבּו נָא עֲבָדֶיךָ ּבְאֶֶרץ ֹּגשֶן. 

נֶפֶׁש  ּבְׁשִבְעִים  ׁשֶּנֶאֱמַר:  ּכְמָה  מְעָט,  ּבִמְֵתי 
יְָרדּו אֲבֹותֶיךָ מִצְַרָיְמָה, וְעַּתָה ׂשָמְךָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ 

ּכְכֹוכְבֵי הַּׁשָמַיִם לָֹרב. 

וַיְהִי ׁשָם לְגֹוי, מְלַּמֵד ׁשֶהָיּו יִׂשְָראֵל מְצֻּיָנִים 
ׁשָם.  
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ּגָדֹול עָצּום, ּכְמֹו ׁשֶּנֶאֱמַר: ּובְנֵי יִׂשְָראֵל ּפָרּו 
וַּתִּמָלֵא  מְֹאד,  ּבִמְֹאד  וַיַעַצְמּו  וַּיְִרּבּו  וַיִׁשְְרצּו 

הָָאֶרץ ֹאתָם. 

הַּׂשָדֶה  ּכְצֶמַח  ְרבָבָה  ׁשֶּנֶאֱמַר:  ּכְמָה  וָָרב, 
עֲדָיִים,  ּבַעֲדִי  וַּתָֹבאִי  וַּתִגְּדְלִי  וַּתְִרּבִי  נְתַּתִיךְ, 
וְעְֶריָה.  עֵֹרם  וְַאּתְ  צִּמֵחַ,  ּוׂשְעֵָרךְ  נָֹכנּו  ׁשָדַיִם 
ּבְדָמָיִךְ,  מִתְּבֹוסֶסֶת  וָאְֶראֵךְ  עָלַיִךְ  וָאֶעֱֹבר 
חֲיִי. ּבְדָמַיִךְ  לָךְ  וָֹאמַר  חֲיִי,  ּבְדָמַיִךְ  לָך   וָֹאמַר 

  
הַּמִצְִרים  ֹאָתנּו  וַּיֵָרעּו 
עֲֹבדָה  עָלֵינּו  וַּיְִּתנּו  וַיְעַּנּונּו, 

קָׁשָה.
  

ׁשֶּנֶאֱמַר:  ּכְמֹו  הַּמִצְִרים,  ֹאָתנּו  וַּיֵָרעּו 
ּכִי  וְהָיָה  יְִרּבֶה,  ּפֶן  לֹו  נִתְחַּכְמָה  הָבָה 
עַל  הּוא  ּגַם  וְנֹוסַף  מִלְחָמָה  תִקְֶראנָה 
הָָאֶרץ.  מִן  וְעָלָה  ּבָנּו,  וְנִלְחַם   ׂשנְאֵינּו 

ׂשֵָרי  עָלָיו  וַּיָׂשִימּו  ׁשֶּנֶאֱמַר:  ּכְמָה  וַיְעַּנּונּו, 
עֵָרי  וַּיִבֶן  ּבְסִבְלֹתָם.  עַֹּנתֹו  לְמַעַן  מִּסִים 
ַרעַמְסֵס.  וְאֶת  ּפִֹתם  אֶת  לְפְַרעה.   מִסְּכְנֹות 

וַּיְִּתנּו עָלֵינּו עֲֹבדָה קָׁשָה, ּכְמֹו ׁשֶּנֶאֱמַר: 
ּבְפֶָרךְ: יִׂשְָראֵל  ּבְנֵי  אֶת  מִצְַרים   וַיַעֲבִדּו 
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וַּנִצְעַק אֶל יְיָ אֱלֹהֵי אֲֹבֵתינּו, 
וַּיִׁשְמַע יְיָ אֶת ֹקלֵנּו, וַּיְַרא 

אֶת עָנְיֵנּו וְאֶת עֲמָלֵנּו וְאֶת 
לַחֲצֵנּו.

ּכְמָה  אֲֹבֵתינּוּ,  אֱלֹהֵי  יְיָ  אֶל  וַּנִצְעַק 
ׁשֶּנֶאֱמַר: וַיְהִי בַּיָמִים הַָרּבִים הָהֵם וַּיָמָת מֶלֶךְ 
הָעֲבֹודָה  מִן  יִׂשְָראֵל  בְנֵי  וַּיֵָאנְחּו  מִצְַרים, 
 וַּיִזְעָקּו, וַּתַעַל ׁשַוְעָתָם אֶל הָאֱלֹהִים מִן הָעֲֹבדָה. 

ׁשֶּנֶאֱמַר:  ּכְמָה  ֹקלֵנּּו,     אֶת  יְיָ  וַּיִׁשְמַע 
אֱלֹהִים  וַּיִזְֺּכר  נַאֲקָתָם,  אֶת  אֱלֹהִים  וַּיִׁשְמַע 
 אֶת ּבְִריתֹו אֶת ַאבְָרהָם, אֶת יִצְחָק וְאֶת יַעֲֹקב. 

ּדֶֶרךְ  ּפְִריׁשּות  זֹו  עָנְיֵנּו,  אֶת  וַּיְַרא 
אֱלֹהִים  וַּיְַרא  ׁשֶּנֶאֱמַר:  ּכְמָה  אֶֶרץ, 
אֱלֹהִים.  וַּיֵדַע  יִׂשְָראֵל  ּבְנֵי   אֶת 

וְאֶת עֲמָלֵנּו, אֵלּו הַּבָנִים. ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר: ּכָל 
 הַּבֵן הַּיִּלֹוד הַיְֹאָרה ּתַׁשְלִיכֻהּו וְכָל הַּבַת ּתְחַּיּון. 

וְגַם  זֹו הַּדְחַק, ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר:  וְאֶת לַחֲצֵנּו,  
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ָראִיתִי אֶת הַּלַחַץ אֲׁשֶר מִצְַרים לֹחֲצִים ֹאתָם.

וַּיֹוצִאֵינּו יְיָ מִּמִצְַריִם ּבְיָד 
חֲזָקָה, ּובִזְֹרעַ נְטּויָה, 
ּובְֹמָרא ּגָֹדל, ּובְֹאתֹות 

ּובְֹמפְִתים. 

וַּיֹוצִאֵינּו יְיָ מִּמִצְַריִם, לֹא עַל יְדֵי מַלְָאךְ, 
וְלֹא עַל יְדֵי ׂשָָרף, וְלֹא עַל יְדֵי ׁשָלִיחַ, אֶּלָא 

 הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא ּבִכְבֹודֹו ּובְעַצְמֹו. ׁשֶּנֶאֱמַר: 
וְעָבְַרּתִי בְאֶֶרץ מִצְַרים ּבַּלַיְלָה הַּזֶה, וְהִּכֵיתִי 
ּכָל ּבְכֹור ּבְאֶֶרץ מִצְַרים מֵָאדָם וְעַד ּבְהֵמָה, 
 ּובְכָל אֱלֹהֵי מִצְַרים אֶעֱׂשֶה ׁשְפָטִים. אֲנִי יְיָ. 

וְעָבְַרּתִי בְאֶֶרץ מִצְַרים ּבַּלַיְלָה הַּזֶה - אֲנִי וְלֹא 
 מַלְָאך;ְ 

וְהִּכֵיתִי כָל ּבְכֹור ּבְאֶֶרץ מִצְַרים - אֲנִי וְלֹא 
 ׂשָָרף; 

ּובְכָל אֱלֹהֵי מִצְַרים אֶעֱׂשֶה ׁשְפָטִים - אֲנִי ולֹא 
 הַּׁשָלִיחַ; 

 אֲנִי יְיָ - אֲנִי הּוא וְלֹא ַאחֵר.    

ּבְיָד חֲזָקָה, זֹו הַּדֶבֶר, ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר: הִּנֵה יַד יְיָ 
הֹויָה ּבְמִקְנְךָ אֲׁשֶר ּבַּׂשָדֶה, ּבַּסּוסִים, ּבַחֲֹמִרים, 
מְֹאד.  ּכָבֵד  ּדֶבֶר  ּובַֹּצאן,  ּבַּבָקָר   ּבַּגְמַלִים, 
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ׁשֶּנֶאֱמַר:  ּכְמָה  הַחֶֶרב,  זֹו  נְטּויָה,  ּובִזְֹרעַ 
יְרּושׇָלָיִם.  עַל  נְטּויָה  ּבְיָדֹו,  ׁשְלּופָה   וְחְַרּבו 

ּובְמֹוָרא ּגָדֹול, זֹו ּגִּלּוי ׁשְכִינָה. ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, 
אֹו הֲנִּסָה אֱלֹהִים לָֹבא לָקַחַת לֹו ּגֹוי מִּקֶֶרב ּגֹוי 
ּובְיָד  ּובְמִלְחָמָה  ּובְמֹופְתִים  ּבְֹאֹתת  ּבְמַּסֹות 
ּכְֹכל  ּגְדֹולִים  ּובְמֹוָראִים  נְטּויָה  ּובִזְרֹועַ  חֲזָקָה 
 אֲׁשֶר עָׂשָה לָכֶם יְיָ אֱלהֵיכֶם ּבְמִצְַריִם לְעֵינֶיךָ:. 

ּובְֹאתֹות, זֶה הַּמַטֶה, ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר: וְאֶת הַּמַּטֶה 
 הַּזֶה ּתִּקַח ּבְיָדֶךָ, אֲׁשֶר ּתַעֲׂשֶה ּבֹו אֶת הָֹאֹתת. 

ׁשֶּנֶאֱמַר:  ּכְמָה  הַּדָם,  זֶה  ּובְֹמפְִתים, 
ּובָָאֶרץ.  ּבַּׁשָמַיִם  מֹופְתִים   וְנָתַּתִי 

 

ּדָם וָאֵׁש וְִתימְרֹות עָׁשָן. 

נְטּויָה  ּובִזְֹרעַ  ׁשְּתַיִם,  חֲזָקָה  ּבְיָד  ּדָבָר ַאחֵר: 
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ׁשְּתַיִם,  ּובְֹאתֹות  ׁשְּתַיִם,  ּגָדֹול  ּובְמֹוָרא  ׁשְּתַיִם, 
ּובְֹמפְתִים ׁשְּתַיִם.

 

ּבָרּוךְ  הַּקָדֹוׁש  ׁשֶהֵבִיא  מַּכֹות  עֶׂשֶר  אֵּלּו 
הּוא עַל הַּמִצְִרים ּבְמִצְַריִם, וְאֵלּו הֵן: 

ּדָם. צְפְֵרּדֵע.ַ ּכִנִים. עָרֹוב. ּדֶבֶר.
 ׁשְחִין. ּבָרד. ַאְרּבֶה. 
ֺחׁשֶךְ. מַּכַת ּבְכֹורֹות. 

ַרּבִי יְהּודָה הָיָה נֹותֵן ּבָהֶם סִּמָנִים: 

ּדְצַ”ךְ. עַדַ”ׁש. ּבְַאחַ”ב:

ַאּתָה  מִּנַיִן  אֹומֵר:    הַּגְלִילִי  יֹוסֵי  ַרּבִי 
מַּכֹות  עֶׂשֶר  ּבְמִצְַרים  הַּמִצְִרים  ׁשֶּלָקּו  אֹומֵר 
מַה  ּבְמִצְַרים  מַּכֹות?  חֲמִּׁשִים  לָקּו  הַיָם  וְעַל 
ּפְַרֹעה:  אֶל  הַחְַרטֻּמִים  וַֹיאמְרּו  אֹומֵר?  הּוא 
אֶצְּבַע אֱלֹהִים הִוא, וְעַל הַּיָם מָה הּוא אֹומֵר? 
ה'  עָׂשָה  אֲׁשֶר  הַּגְֹדלָה  הַיָד  אֶת  יִׂשְָראֵל  וַּיְַרא 
ּבַיָי  וַּיַאֲמִינּו  ה',  אֶת  הָעָם  וַּיִיְראּו  ּבְמִצְַרים, 

 ּובְֹמׁשֶה עַבְדֹו. ּכַּמָה לָקּו ּבְאֶצְּבַע? עֶׂשֶר מַּכֹות. 
וְעַל  מַּכֹות  עֶׂשֶר  לָקּו  ּבְמִצְַרים  מֵעַּתָה:  אֱמֹור 

הַּיָם לָקּו חֲמִּׁשִים מַּכֹות. 



22The Mindful       הגדה

מַּכָה  ׁשֶּכָל  מִּנַיִן  אֹומֵר:   אֱלִיעֶזֶר  ַרּבִי 
ּומַּכָה ׁשֶהֵבִיא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא עַל הַּמִצְִרים 

ׁשֶּנֶאֱמַר:  מַּכֹות?  ַאְרּבַע  ׁשֶל  הָיְתָה  ּבְמִצְַריִם 
יְׁשַּלַח ּבָם חֲרֹון ַאּפֹו, עֶבְָרה וָזַעַם וְצָָרה, מִׁשְלַחַת 
ׁשְּתַיִם,  וָזַעַם   ַאחַת,  עֶבְָרה  ָרעִים.  מַלְאֲכֵי 
ַאְרּבַע.  ָרעִים  מַלְאֲכֵי  מִׁשְלַחַת  ׁשָלֹׁש,   וְצָָרה 
מַּכֹות  ַאְרּבָעִים  לָקּו  ּבְמִצְַרים  מֵעַּתָה:  אֱמֹור 

וְעַל הַּיָם לָקּו מָאתַיִם מַּכֹות. 

ַרּבִי עֲקִיבָא אֹומֵר:  מִּנַיִן ׁשֶּכָל מַּכָה ּומַּכָה 
ׁשֶהֵבִיא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא עַל הַּמִצְִרים ּבְמִצְַרים 
הָיְתָה ׁשֶל חָמֵׁש מַּכֹות? ׁשֶּנֶאֱמַר: יְִׁשַּלַח ּבָם חֲרֹון 
ַאּפֹו, עֶבְָרה וָזַעַם וְצַָרה, מִׁשְלַחַת מַלְאֲכֵי ָרעִים. 
ׁשָלֹוׁש,  וָזַעַם  ׁשְּתַיִם,  עֶבְָרה  ַאחַת,  ַאּפֹו  חֲרֹון 
חָמֵׁש.  ָרעִים  מַלְאֲכֵי  מִׁשְלַחַת  ַאְרּבַע,   וְצָָרה 
מַּכֹות  חֲמִּׁשִים  לָקּו  ּבְמִצְַרים  מֵעַּתָה:  אֱמֹור 

וְעַל הַּיָם לָקּו חֲמִּׁשִים ּומָאתַיִם מַּכֹות. 

ּכַמָה מַעֲלֹות טֹובֹות לַּמָקֹום 
עָלֵינּו! 

 אִּלּו הֹוצִיָאנּו מִּמִצְַרים וְלֹא עָׂשָה בָהֶם ׁשְפָטִים,   ּדַּיֵנּו. 

 אִּלּו עָׂשָה ּבָהֶם ׁשְפָטִים, ולֹא עָׂשָה בֵאלֹהֵיהֶם,   ּדַּיֵנּו. 

 אִּלּו עָׂשָה בֵאלֹהֵיהֶם, וְלֹא הַָרג אֶת ּבְכֹוֵריהֶם,   ּדַּיֵנּו. 

 אִּלּו הַָרג אֶת ּבְכֹוֵריהֶם וְלֹא נָתַן לָנּו אֶת מָמֹונָם,   ּדַּיֵנּו. 
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 אִּלּו נָתַן לָנּו אֶת מָמֹונָם וְלֹא קַָרע לָנּו אֶת הַּיָם,   ּדַּיֵנּו. 

 אִּלּו קַָרע לָנּו אֶת הַּיָם וְלא הֶעֱבִיָרנּו ּבְתֹוכֹו ּבֶחָָרבָה,  ּדַּיֵנּו. 

 אִּלּו הֶעֱבִיָרנּו ּבְתֹוכֹו ּבֶחָָרבָה וְלֹא ׁשִּקַע צֵָרינּו ּבְתֹוכֹו  ּדַּיֵנּו. 

אִּלּו ׁשִקַע צֵָרינּו ּבְתֹוכֹו וְלֹא סִּפֵק צְָרּכֵנּו ּבַּמִדְּבָר ַאְרּבָעִים ׁשָנָה 

  ּדַּיֵנּו. 

אִּלּו סִּפֵק צְָרּכֵנּו ּבַּמִדְּבָר ַאְרּבָעִים ׁשָנָה וְלֹא הֶאֱכִילָנּו אֶת הַּמָן 

  ּדַּיֵנּו. 

ַּבָת,   ּדַּיֵנּו.   אִּלּו הֶאֱכִילָנּו אֶת הַּמָן וְלֹא נָתַן לָנּו אֶת הַּׁשׁ

ַּבָת, וְלֹא קְֵרבָנּו לִפְנֵי הַר סִינַי,  ּדַּיֵנּו.   אִּלּו נָתַן לָנּו אֶת הַּׁשׁ

 אִּלּו קְֵרבָנּו לִפְנֵי הַר סִינַי, וְלֹא נָתַן לָנּו אֶת הַּתֹוָרה.  ּדַּיֵנּו. 

 אִּלּו נָתַן לָנּו אֶת הַּתֹוָרה וְלֹא הִכְנִיסָנּו לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל,  ּדַּיֵנּו. 

 אִּלּו הִכְנִיסָנּו לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל וְלֹא בָנָה לָנּו אֶת ּבֵית הַּבְחִיָרה  ּדַּיֵנּו. 

כְפּולָה  טֹובָה  וְכַמָה,  ּכַמָה  ַאחַת,  עַל 

ּומְכֻּפֶלֶת לַּמָקֹום עָלֵינּו:

ׁשְפָטִים,  בָהֶם  וְעָׂשָה  מִּמִצְַרים,  ׁשֶהֹוצִיָאנּו   
וְנָתַן  ּבְכֹוֵריהֶם,  אֶת  וְהַָרג  בֵאלֹהֵיהֶם,  וְעָׂשָה 
לָנּו אֶת מָמֹונָם, וְקַָרע לָנּו אֶת הַּיָם, וְהֶעֱבִיָרנו 
וְסִּפֵק  ּבְתֹוכֹו,  צֵֶרנּו  וְׁשִּקַע  ּבֶחָָרבָה,  ּבְתֹוכֹו 
אֶת  וְהֶאֱכִילָנּו  ׁשָנָה,  ַאְרּבָעִים  ּבַּמִדְּבָר  צְָרּכֵנּו 
הַר  לִפְנֵי  וְקְֵרבָנּו  ַּבָת,  הַּׁשׁ אֶת  לָנּו  וְנָתַן  הַּמָן, 
לְאֶֶרץ  וְהִכְנִיסָנּו  הַּתֹוָרה,  אֶת  לָנּו  וְנַָתַן  סִינַי, 
יִׂשְָראֵל, ּובָנָה לָנּו אֶת ּבֵית הַּבְחִיָרה לְכַּפֵר עַל 

ּכָל עֲֹונֹותֵינּו.
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ַרּבָן ּגַמְלִיאֵל הָיָה אֹומֵר: ּכָל ׁשֶּלֹא ָאמַר 
ׁשְלֹׁשָה ּדְבִָרים אֵּלּו ּבַּפֶסַח, לֹא יָצָא יְדֵי חֹובָתֹו, 

וְאֵלּו הֵן: 

ּפֶסַח, מַּצָה, ּומָרֹור. 

ּבִזְמַן  אֹוכְלִים  אֲבֹותֵינּו  ׁשֶהָיּו  ּפֶסַח 
ׁשֶּבֵית הַּמִקְּדָׁש הָיָה קַיָם, עַל ׁשּום מָה? 

ּבָּתֵי  עַל  הּוא  ּבָרּוךְ  הַּקָדֹוׁש  ׁשֶּפֶָסַח  ׁשּום  עַל 
זֶבַח  וַאֲמְַרּתֶם  ׁשֶּנֶאֱמַר:  ּבְמִצְַריִם,  אֲבֹותֵינּו 
ּפֶסַח הּוא לַּיׇי, אֲׁשֶר ּפָסַח עַל ּבָּתֵי ּבְנֵי יִׂשְָראֵל 
ּבְמִצְַריִם ּבְנָגְּפֹו אֶת מִצְַריִם, וְאֶת ּבָּתֵינּו הִּצִיל 

וַּיִֹּקד הָעָם וַּיִּׁשְּתַחֲוּו.
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מַּצָה זּו ׁשֶָאנּו אֹוכְלִים, עַל ׁשּום מָה? 
אֲבֹותֵינּו  ׁשֶל  ּבְצֵקָם  הִסְּפִיק  ׁשֶּלֹא  ׁשּום  עַל 
מַלְכֵי  מֶלֶךְ  עֲלֵיהֶם  ׁשֶּנִגְלָה  עַד  לְהַחֲמִיץ 
הַּמְלָכִים, הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא, ּוגְָאלָם, ׁשֶּנֶאֱמַר: 
וַֹּיאפּו אֶת הַּבָצֵק אֲׁשֶר הֹוצִיאּו מִמִצְַרים עֹֻגת 
וְלֹא  מִּמִצְַרים  ֹגְרׁשּו  ּכִי  חָמֵץ,  לֹא  ּכִי  מַּצֹות, 

יָכְלּו לְהִתְמַהְמֵּהַ, וְּגַם צֵדָה לֹא עָׂשּו לָהֶם. 

ׁשּום  עַל  אֹוכְלִים,  ׁשֶָאנּו  זֶה  מָרֹור 
מָה? 

אֲבֹותֵינּו  חַּיֵי  אֶת  הַּמִצְִרים  ׁשֶּמְֵררּו  ׁשּום  עַל 
ּבְמִצְַרים, ׁשֶּנֶאֱמַר: וַיְמֲָררּו אֶת חַּיֵיהֶם ּבַעֲֹבדָה 

ה, ּבְֹחמֶר ּובִלְבֵנִים ּובְכָל עֲֹבדָה ּבַּׂשָדֶה אֶת  קָשָׁ
ּכָל עֲֹבדָתָם אֲׁשֶר עָבְדּו בָהֶם ּבְפֶָרךְ.
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עַצְמֹו  אֶת  לְִראֹות  ָאדָם  חַיָב  וָדֹור  ּדֹור  ּבְכָל 
לְבִנְךָ  וְהִּגַדְּתָ  ׁשֶּנֶאֱמַר:  מִּמִצְַריִם,  יָצָא  הּוא  ּכְאִלּו 

ּבְצֵאתִי  לִי  יְיָ  עָׂשָה  זֶה  ּבַעֲבּור  לֵאֹמר,  הַהּוא  ּבַיֹום 

מִּמִצְַרים. לֹא אֶת אֲבֹותֵינּו ּבִלְבָד ּגַָאל הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ 

וְאֹותָנּו  הּוא, אֶּלָא ַאף אֹותָנּו ּגַָאל עִּמָהֶם, ׁשֶּנֶאֱמַר: 

הֹוצִיא מִׁשָם, לְמַעַן הָבִיא ֹאתָנּו, לָתֶת לָנּו אֶת הָָאֶרץ 

אֲׁשֶר נִׁשָּבַע לַאֲֹבתֵנּו. 

לְפִיכָךְ אֲנַחְנּו חַיָבִים לְהֹודֹות, לְהַלֵל, 

לְבֵָרךְ,  לְהַּדֵר,  לְרֹומֵם,  לְפָאֵר,  לְׁשַּבֵחַ, 
לַאֲבֹותֵינּו  ׁשֶעָׂשָה  לְמִי  ּולְקַּלֵס  לְעַּלֵה 
הֹוצִיָאנּו  הָאֵלּו:  הַנִּסִים  ּכָל  אֶת  וְלָנּו 
לְׂשִמְחָה,  מִּיָגֹון  לְחֵרּות  מֵעַבְדּות 
לְאֹור  ּומֵאֲפֵלָה  טֹוב,  לְיֹום  ּומֵאֵבֶל 
ּגָדֹול, ּומִּׁשִעְּבּוד לִגְאֻּלָה. וְֹנאמַר לְפָנָיו 

ׁשִיָרה חֲדָׁשָה: הַלְלּויָּה. 
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הַלְלּויָּה הַלְלּו עַבְדֵי יְיָ, הַלְלּו אֶת ׁשֵם יְיָ. יְהִי 

עַד  ׁשֶמֶׁש  מִּמִזְַרח  עֹולָם.  וְִעַד  מֵעַּתָה  מְֹבָרךְ  יְיָ  ׁשֵם 

מְבֹואֹו מְהֻּלָל ׁשֵם יְיָ. ָרם עַל ּכָל ּגֹויִם יְיָ, עַל הַּׁשָמַיִם 

הַּמַׁשְּפִילִי  לָׁשָבֶת,  הַּמַגְּבִיהִי  אֱלֹהֵינּו  ּכַיְיָ  מִי  ּכְבֹודֹו. 

לְִראֹות ּבַּׁשָמַיִם ּובָָאֶרץ? מְקִימִי מֵעָפָר ּדָל, מֵַאׁשְֹּפת 

עַּמֹו.  נְדִיבֵי  עִם  נְדִיבִים,  עִם  לְהֹוׁשִיבִי  אֶבְיֹון,  יִָרים 

מֹוׁשִיבִי עֲקֶֶרת הַּבַיִת, אֵם הַּבָנִים ׂשִמְחָה. הַלְלּויָּה

יַעֲקב מֵעַם  ּבֵית  יִׂשְָראֵל מִמִצְַרים,  ּבְצֵאת 
מַמְׁשְלֹותָיו.  יִׂשְָראֵל  לְקָדְׁשֹו,  יְהּוּדָה  הָיְתָה  ׂלֹעֵז, 

הַּיָם ָרָאה וַּיַֹנס, הַיְַרּדֵן יִֹסּב לְָאחֹור. הֶהִָרים ָרקְדּו 

כְאֵילִים, ּגְבׇעֹות  ּכִבְנֵי ֹצאן. מַה ּלְךָ הַּיָם ּכִי תָנּוס, 

כְאֵילִים,  ּתְִרקְדּו  הֶהִָרים  לְָאחֹור,  ּתִֹּסב  הַּיְַרדֵן 

ּגְבׇעֹות ּכִבְנֵי ֹצאן. מִּלְפְנֵי ָאדֹון חּולִי ָאֶרץ, מִּלְפְנֵי 

חַּלָמִיש  מָיִם,  אֲגַם  הַּצּור  הַֹהפְכִי  יַעֲֹקב.  אֱלֹוהַ 

לְמַעְיְנו מָיִם. 
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הָעֹולָם,  אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ  יְיָ  ַאּתָה  ּבָרּוךְ 
אֲבֹותֵינּו  אֶת  וְּגַָאל  ּגְָאלָנּו  אֲׁשֶר 
לֶאֱכָל  הַּזֶה  לַּלַיְלָה  וְהִּגִיעָנּו  מִּמִצְַריִם, 
וֵאלֹהֵי  אֱלֹהֵינּו  יְיָ  ּכֵן  ּומָרֹור.  מַּצָה  ּבֹו 
וְלְִרגָלִים  לְמֹועֲדִים  יַּגִיעֵנּו  אֲבֹותֵינּו 
לְׁשָלֹום,  לִקְָראתֵנּו  הַּבָאִים  אֲחִֵרים 
ׂשְמֵחִים ּבְבִנְיַן עִיֶרךָ וְׂשָׂשִים ּבַעֲבֹודָתֶךָ. 
הַּפְסָחִים  ּומִן  הַּזְבָחִים  מִן  ׁשָם  וְֹנאכַל 
)מִן הַּפְסָחִים ּומִן הַּזְבָחִים( אֲׁשֶר יַּגִיעַ 
וְנֹודֶה  לְָרצֹון,  מִזְּבַחֲךָ  קִיר  עַל  ּדָמָם 
ּפְדּות  וְעַל  ּגְאֻּלָתֵנּו  עַל  חָדָש  ׁשִיר  לְךָ 

נַפְׁשֵנּו. ּבָרּוךְ ַאּתָה יְיָ, ּגַָאל יִׂשְָראֵל.



29 The Mindful       הגדה

ּבָרּוךְ ַאָּתה יְיָ, אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם  
ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָפֶן. 

ָרְחָצה
 

הָעֹולָם,  מֶלֶךְ  אֱלֹהֵינּו  יְיָ,  ַאָּתה  ּבָרּוךְ 

עַל  וְצִּוָנּו  ּבְמִצְֹוָתיו  קִּדְׁשָנּו  אֲׁשֶר 

נְטִילַת יָדַיִם. 

מוִֹציא ַמָצה
 

מֶלֶךְ  אֱלֹהֵינּו  יְיָ,  ַאָּתה  ּבָרּוךְ 

הָָאֶרץ.  מִן  לֶחֶם  הַּמֹוצִיא   הָעֹולָם 
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יְיָ, אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם,  ּבָרּוךְ ַאָּתה 

עַל  וְצִּוָנּו  ּבְמִצְֹוָתיו  קִּדְׁשָנּו  אֲׁשֶר 

אֲכִילַת מַּצָה. 

 ָמרוֹר 

יְיָ, אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם,  ּבָרּוךְ ַאָּתה 

עַל  וְצִּוָנּו  ּבְמִצְֹוָתיו  קִּדְׁשָנּו  אֲׁשֶר 

אֲכִילַת מָרֹור. 
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ּכוֵֹרְך
זֵכֶר לְמִקְּדָׁש ּכְהִּלֵל. 

ּבִזְמַן  הִּלֵל  עָׂשָה  ּכֵן 
קַיָם:  הָיָה  הַּמִקְּדָׁש   ׁשֶּבֵית 
ּבְיַחַד,  וְאֹוכֵל  ּומָרֹור  מַּצָה  ּכֹוֵרךְ   הָיָה 
ּומְֹרִרים  עַל מַּצֹות  ׁשֶּנֶאֱמַר:  לְקַּיֵם מַה 

ֹיאכְלֻהּו. 

ׁשּוְלָחן עוֵֹרְך
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ָצפּון
 

  

ֵרְך בָּ
 

ׁשִיר הַּמַעֲלֹות, ּבְׁשּוב יְיָ אֶת ׁשִיבַת צִיֹון הָיִינּו ּכְֹחלְמִים. 

ָאז יִּמָלֵא ׂשְחֹוק ּפִינּו ּולְׁשֹונֵנּו ִרּנָה. ָאז ֹיאמְרּו בַּגֹויִם: 

הִגְּדִיל יְיָ לַעֲׂשֹות עִם אֵּלֶה. הִגְּדִיל יְיָ לַעֲׂשֹות עִּמָנּו, הָיִינּו 

ׂשְמֵחִים. ׁשּובָה יְיָ אֶת ׁשְבִיתֵנּו ּכַאֲפִיקִים ּבַּנֶגֶב. הַֹּזְרעִים 

ּבְדִמְעָה, ּבְִרּנָה יִקְֹצרּו. הָלֹוךְ יֵלֵךְ ּובָֹכה ֹנׂשֵא מֶׁשֶךְ 

 הַּזַָרע, ֹּבא יָֹבא בְִרּנָה ֹנׂשֵא אֲלֹֻּמתָיו. 

ַרּבֹותַי מִיר ווֶעלְן ּבֶענְטְׁשֶן   המזמן אומר:  

יְהִי ׁשֵם יְיָ מְֹבָרךְ מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם.  המסובים עונים:  

המזמן חוזר אומר:   יְהִי ׁשֵם יְיָ מְֹבָרךְ מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם. 
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ּבְִרׁשּות מְָרנָן וְַרּבָנָן וְַרּבותַי, נְבֵָרךְ ]אֱלֹהֵינּו[ ׁשֶָאכַלְנּו מִּׁשֶלֹו.   ומוסיף עוד:      

חַָיִינּו  ּובְטּובֹו  מִּׁשֶלֹו  ׁשֶָאכַלְנּו  ]אֱלֹהֵינּו[  ּבָרּוךְ   הַמְסֻּבִים עונִים:  

חַָיִינּו ּובְטּובֹו  מִּׁשֶלֹו  ׁשֶָאכַלְנּו  ]אֱלֹהֵינּו[  ּבָרּוךְ   הַמְזַמֵן חוזֶר:    

ּבָרּוךְ ַאּתָה יְיָ, אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם, הַזָן אֶת 
הָעֹולָם ּכֻּלֹו ּבְטּובֹו ּבְחֵן ּבְחֶסֶד ּובְַרחֲמִים, הּוא 
נֹותֵן לֶחֶם לְכָל ּבָׂשָר ּכִי לְעֹולָם חַסְדֹו. ּובְטּובֹו 
הַּגדֹול ּתָמִיד לֹא חָסַר לָנּו, וְַאל יֶחְסַר לָנּו מָזֹון 
ּכִי הּוא אֵל  ּבַעֲבּור ׁשְמֹו הַּגָדֹול,  וָעֶד.  לְעֹולָם 
זָן ּומְפְַרנֵס לַֹּכל ּומֵטִיב לַֹּכל, ּומֵכִין מָזֹון לְכָל 
 ּבְִרּיֹותָיו אֲׁשֶר ּבָָרא. ּבָרּוךְ ַאּתָה יְיָ, הַּזָן אֶת הַֹּכל. 

לַאֲבֹותֵינּו  אֱלֹהֵינּו עַל ׁשֶהִנְחַלְּתָ  יְיָ  לְךָ  נֹודֶה 
אֶֶרץ חֶמְדָה טֹובָה ּוְרחָבָה, וְעַל ׁשֶהֹוצֵאתָנּו יְיָ 
אֱלֹהֵינּו מֵאֶֶרץ מִצְַריִם, ּופְדִיתָנּו מִּבֵית עֲבָדִים, 
ּתֹוָרתְךָ  וְעַל  ּבִבְׂשֵָרנּו,  ׁשֶחָתַמְּתָ  ּבְִריתְךָ  וְעַל 
חַיִים  וְעַל  ׁשֶהֹודַעְּתָנּו,  חֻּקֶיךָ  וְעַל  ׁשֶּלִּמַדְּתָנּו, 
חֵן וָחֶסֶד ׁשֶחֹונַנְּתָנּו, וְעַל אֲכִילַת מָזֹון ׁשַָאּתָה 
עֵת  ּובְכָל  יֹום  ּבְכָל  ּתָמִיד,  אֹותָנּו  ּומְפְַרנֵס  זָן 

ּובְכָל ׁשָעָה:

לָךְ  מֹודִים  אֲנַחְנּו  אֱלֹהֵינּו,  יְיָ  הַֹּכל  וְעַל 
ּומְבְָרכִים אֹותָךְ, יִתְּבַָרךְ ׁשִמְךָ ּבְפִי ּכָל חַי ּתָמִיד 
ּובֵַרכְּתָ  וְׂשָבָעְּתָ  וְָאכַלְּתָ  ּכַּכָתּוב:  וָעֶד.  לְעֹולָם 
 אֶת יְיָ אֱלֹהֶיךָ עַל הָָאֶרץ הַּטֹובָה אֲׁׁשֶר נָתַן לָךְ. 
הַּמָזֹון:  וְעַל  הָָאֶרץ  עַל  יְיָ,  ַאּתָה   ּבָרּוךְ 
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וְעַל  עַּמֶךָ  יִׂשְָרַאל  עַל  אֱלֹהֵינּו  יְיָ  נָא  ַרחֶם 
וְעַל  ּכְבֹודֶךָ  מִׁשְּכַן  צִיֹון  וְעַל  עִיֶרךָ  יְרּוׁשָלַיִם 
הַּגָדֹול  הַּבַיִת  וְעַל  מְׁשִיחֶךָ  ּדָוִד  ּבֵית  מַלְכּות 
ָאבִינּו,  אֱלֹהֵינּו  עָלָיו:  ׁשִמְךָ  ׁשֶּנִקְָרא  וְהַּקָדֹוׁש 
ְרעֵנּו זּונֵנּו ּפְַרנְסֵנּו וְכַלְּכְלֵנּו וְהְַרוִיחֵנּו, וְהְַרוַח 
ַאל  וְנָא  צָרֹותֵינּו.  מִּכָל  מְהֵָרה  אֱלֹהֵינּו  יְיָ  לָנּו 
ּבָׂשָר  מַּתְנַת  לִידֵי  לא  אֱלֹהֵינּו,  יְיָ  ּתַצְִריכֵנּו 
וָדָם וְלֹא לִידֵי הַלְוָָאתָם, ּכִי אִם לְיָדְךָ הַּמְלֵָאה 
הַּפְתּוחָה הַּקְדֹוׁשָה וְהְָרחָבָה, ׁשֶּלֹא נֵבֹוׁש וְלֹא 

נִּכָלֵם לְעֹולָם וָעֶד.

בשבת: 

יֹום  ּובְמִצְוַת  ּבְמִצְֹותֶיךָ  אֱלֹהֵינּו  יְיָ  וְהַחֲלִיצֵנּו  ְרצֵה 

זֶה  יֹום  ּכִי  הַּזֶה.  וְהַקָדֹוׁש  הַּגָדֹול  הַׁשַּבָת  הַׁשְבִיעִי 

ּבְַאהֲבָה  ּבֹו  וְלָנּוחַ  ּבֹו  לִׁשְּבָת  לְפָנֶיךָ  הּוא  וְּקָדֹוׁש  ּגָדֹול 

ׁשֶּלֹא  אֱלֹהֵינּו  יְיָ  לָנּו  הָנִיחַ  ְרצֹונֶךָ.ּובְִרצֹונְךָ  ּכְמִצְוַת 

יְיָ  וְהְַראֵנּו  מְנּוחָתֵנּו.  ּבְיום  וַאֲנָחָה  וְיָגֹון  צָָרה  תְהֵא 

עִיר  יְרּוׁשָלַיִם  ּובְבִנְיַן  עִיֶרךָ  צִיֹון  ּבְנֶחָמַת  אֱלֹהֵינּו 

הַּנֶחָמֹות.  ּובַעַל  הַיְׁשּועֹות  ּבַעַל  הּוא  ַאּתָה  ּכִי   קָדְׁשֶךָ 

וְיַּגִיעַ  וְיָֹבא  יַעֲלֶה  אֲבֹותֵינּו,  וֵאלֹהֵי  אֱלֹהֵינּו 
זִכְרֹונֵנּו  וְיִּזָכֵר  וְיִּפָקֵד  וְיִּׁשָמַע  וְיֵָרצֶה  וְיֵָראֶה 

ּבֶן  מָׁשִיחַ  וְזִכְרֹון  אֲבֹותֵינּו,  וְזִכְרֹון  ּופִקְּדֹונֵנּו, 
ּדָוִד עַבְּדֶךָ, וְזִכְרֹון יְרּוׁשָלַיִם עִיר קָדְׁשֶךָ, וְזִכְרֹון 
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ל עַּמְךָ ּבֵית יִׂשְָרַאל לְפָנֶיךָ, לִפְלֵיטָה לְטֹובָה  ָֹ ּכ
לְחֵן ּולְחֶסֶד ּולְַרחֲמִים, לְחַּיִים ּולְׁשָלֹום ּבְיֹום חַג 
הַּמַּצֹות הַּזֶה זָכְֵרנּו יְיָ אֱלֹהֵינּו ּבו לְטֹובָה ּופָקְדֵנּו 
בֹו לִבְָרכָה וְהֹוׁשִיעֵנּו בֹו לְחַיִים. ּובִדְבַר יְׁשּועָה 
וְַרחֲמִים חּוס וְחָּנֵנּו וְַרחֵם עָלֵינּו וְהֹוׁשִיעֵנּו, ּכִי 
ָאּתָה.  וְַרחּום  חַנּון  מֶלֶךְ  אֵל  ּכִי  עֵינֵינּו,   אֵלֶיךָ 

בְיָמֵינּו.  ּבִמְהֵָרה  הַֹקדֶׁש  עִיר  יְרּוׁשָלַיִם   ּובְנֵה 
ָאמֵן.  יְרּוׁשָלָיִם.  ּבְַרחֲמָיו  ּבֹונֵה  יְיָ,  ַאּתָה   ּבָרּוךְ 

הָאֵל  הָעֹולָם,  מֶלֶךְ  אֱלֹהֵינּו  יְיָ,  ַאּתָה  ּבָרּוךְ 
יוֹצְֵרנּו  ֹּגאֲלֵנּו  ּבֹוְראֵנּו  ַאּדִיֵרנּו  מַלְּכֵנּו  ָאבִינּו 
יִׂשְָרַאל  רֹועֵה  רֹועֵנּו  יַעֲׂקב  קְדֹוׁש  קְדֹוׁשֵנּו 
הַּמֶלֶךְ הַּטֹוב וְהַּמֵטִיב לַֹּכל ׁשֶּבְכָל יֹום וָיֹום הּוא 
הֵטִיב, הּוא מֵטִיב, הּוא יֵיטִיב לָנּו. הּוא גְמָלָנּו 
ּולְחֶסֶד  לְחֵן  לָעַד,  יִגְמְלֵנּו  הּוא  גֹומְלֵנּו  הּוא 
ּבְָרכָה  וְהַצְלָחָה,  הַּצָלָה  ּולְֶרוַח  ּולְַרחֲמִים 
וִיׁשּועָה נֶחָמָה ּפְַרנָסָה וְכַלְּכָלָה וְַרחֲמִים וְחַּיִים 
 וְׁשָלֹום וְכָל טֹוב, ּומִּכָל טּוב לְעֹולָם עַל יְחַּסְֵרנּו. 

 הַָרחֲמָן הּוא יִמְלֹוךְ עָלֵינּו לְעֹולָם וָעֶד. 
 הַָרחֲמָן הּוא יִתְּבַָרךְ ּבַּׁשָמַיִם ּובָָאֶרץ. 

הַָרחֲמָן הּוא יִׁשְּתַּבַח לְדֹור ּדֹוִרים, וְיִתְּפַָאר 
ּבָנּו לָעַד ּולְנֵצַח נְצָחִים, וְיִתְהַּדַר ּבָנּו לָעַד 
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 ּולְעֹולְמֵי עֹולָמִים. 
 הַָרחֲמָן הּוא יְפְַרנְסֵנּו ּבְכָבֹוד. 

הַָרחֲמָן הּוא יִׁשְּבֹור עֻּלֵנּו מֵעַל ּצַּוָאֵרנּו, וְהּוא 
 יֹולִיכֵנּו קֹומְמִיּות לְַאְרצֵנּו. 

הַָרחֲמָן הּוא יִׁשְלַח לָנּו ּבְָרכָה מְֻרּבָה ּבַּבַיִת 
 הַּזֶה, וְעַל ׁשֻלְחָן זֶה ׁשֶָאכַלְנּו עָלָיו. 

הַּנָבִיא  אֵלִּיָהּו  אֶת  לָנּו  יִׁשְלַח  הּוא  הַָרחֲמָן 
זָכּור לַּטֹוב, וִיבַּׂשֶר לָנּו ּבְׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות 

וְנֶחָמֹות. 

תִּי.  אִשְׁ  / ּבַעֲלִי  אֶת  יְבֵָרךְ  הּוא   הַָרחֲמָן 
הַָרחֲמָן הּוא יְבֵָרךְ אֶת ]ָאבִי מֹוִרי[ ּבַעַל הַּבַיִת 
הַּזֶה,  הַּבַיִת  ּבַעַלַת  מֹוָרתִי[  ]אִּמִי  וְאֶת  הַּזֶה. 
אֹותָם וְאֶת ּבֵיתָם וְאֶת זְַרעָם וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָהֶם. 
 אֹותָנּו וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָנּו, ּכְמֹו ׁשֶּנִתְּבְָרכּו אֲבֹותֵינּו 
יְבֵָרךְ  ּכֵן  וְיַעֲקב ּבַּכל מִּכל ּכל,  יִצְחָק  ַאבְָרהָם 
 אֹותָנּו ּכֻּלָנּו יַחַד ּבִבְָרכָה ׁשְלֵמָה, וְֹנאמַר, ָאמֵן. 

זְכּות  וְעָלֵינּו  עֲלֵיהֶם  יְלַּמְדּו  ּבַּמָרֹום 
בְָרכָה  ָא  וְנִׂשּׂ ׁשָלֹום.  לְמִׁשְמֶֶרת  ׁשֶּתְהֵא 
וְנִמְצָא  יִׁשְעֵנּו,  מֵאֱלֹהֵי  ּוצְדָקָה  יְיָ,  מֵאֵת 

וְָאדָם.  אֱלֹהִים  ּבְעֵינֵי  טֹוב  וְׂשֵכֶל   חֵן 
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בשבת: הַָרחֲמָן הּוא יַנְחִילֵנּו יֹום ׁשֶּכֻלֹו ׁשַּבָת ּומְנּוחָה 

לְחַּיֵי הָעֹולָמִים. 

טֹוב.  ׁשֶּכֻלֹו  יֹום  יַנְחִילֵנּו  הּוא  הַָרחֲמָן 
יֹום ׁשֶּכֻּלֹו ָארּוךְ. יֹום ׁשֶּצַּדִיקִים יֹוׁשְבִים 
מִּזִיו  וְנֶהֱנִים  ּבְָראׁשֵיהֶם  וְעַטְרֹוֵתיהֶם 

הַּׁשְכִינָה וִיהִי חֶלְקֵינּו עִּמָהֶם.

 

הַּמָׁשִיחַ  לִימֹות  יְזַּכֵנּו  הּוא  הַָרחֲמָן 
מַלְּכֹו  יְׁשּועֹות  מִגְּדֹול  הַּבָא.  הָעֹולָם  ּולְחַּיֵי 
עַד  ּולְזְַרעֹו  לְדָוִד  לִמְׁשִיחֹו  חֶסֶד  וְֹעׂשֶה 
יַעֲׂשֶה  הּוא  ּבִמְרֹומָיו,  ׁשָלֹום  ֹעׂשֶה  עֹולָם. 
ָאמֵן.  וְאִמְרּו,  יִׂשְָרַאל  ּכָל  וְעַל  עָלֵינּו   ׁשָלֹום 

לִיֵרָאיו.  מַחְסֹור  אֵין  ּכִי  קְדׁשָיו,  יְיָ  אֶת  יְִראּו 
יַחְסְרּו  לא  יְיָ  וְֹדְרׁשֵי  וְָרעֵבּו,  ָרׁשּו  ּכְפִיִרים 
חַסְּדֹו.  לְעולָם  ּכִי  טֹוב  ּכִי  לַיְיָ  הֹודּו  טֹוב.  כָל 
ָרצֹון.  חַי  לְכָל  ּומַׂשְּבִיעַ  יָדֶךָ,  אֶת   ּפֹותֵחַ 
ּבָרּוךְ הַּגֶבֶר אֲׁשֶר יִבְטַח ּבַיְיָ, וְהָיָה יְיָ מִבְטַחֹו. נַעַר 
 הָיִיתִי גַם זָקַנְּתִי, וְלֹא ָראִיתִי צַדִיק נֶעֱזָב, וְזְַרעֹו 
מְבַּקֶׁש לָחֶם. יְיָ ֹעז לְעַמֹו יִּתֵן, יְיָ יְבֵָרךְ אֶת עַמֹו 

בַׁשָּלום. 

הָעֹולָם  מֶלֶךְ  אֱלֹהֵינּו  יְיָ,  ַאָּתה  ּבָרּוךְ 
ּבוֵרא ּפְִרי הַגָפֶן. 
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 ׁשְֹפךְ חֲמְָתךָ אֶל הַּגֹויִם אֲׁשֶר לֹא יְדָעּוךָ 

קָָראּו.  לֹא  ּבְׁשִמְךָ  אֲׁשֶר  מַמְלָכֹות   וְעַל 
הֵׁשַּמּו.  נָוֵהּו  וְאֶת  יַעֲֹקב  אֶת  ָאכַל   ּכִי 
יַׂשִיגֵם.  ַאּפְךָ  וַחֲרֹון  זַעְמֶךָ  עֲלֵיהֶם   ׁשְפָךְ 

ִּתְרֹדף ּבְַאף וְַתׁשְמִידֵם מִַּתחַת ׁשְמֵי יְיָ.

הלל 

יְיָ, לֹא לָנּו, ּכִי לְׁשִמְךָ ּתֵן ּכָבֹוד, עַל  לֹא לָנּו, 
ַאּיֵה  הַּגֹויִם  ֹיאמְרּו  לָּמָה  אֲמִּתֶךָ.  עַל  חַסְּדְךָ 
אֲׁשֶר  ֹּכל  ּבַּׁשָמַיִם,  ואֵלֹהֵינּו  אֱלֹהֵיהֶם.  נָא 



39 The Mindful       הגדה

עָׂשָה.  וְזָהָב חָפֵץ  ּכֶסֶף  עֲצַּבֵיהֶם 
יְדֵי  וְלֹא מַעֲׂשֵה  לָהֶם  ּפֶה  ָאדָם. 
עֵינַיִם  ָאזְנָיִם יְדַּבֵרּו,  יְִראּו.  וְלֹא  לָהֶם 

יְִריחּון.  וְלֹא  לָהֶם  ַאף  יִׁשְמָעּו,  וְלֹא  לָהֶם 
יְהַּלֵכּו,  וְלֹא  ַרגְלֵיהֶם  יְמִיׁשּון,  וְלֹא   יְדֵיהֶם 
ֹּכל  עׂשֵיהֶם,  יִהְיּו  ּכְמֹוהֶם  ּבִגְרֹונָם.  יֶהְּגּו  לֹא 
עֶזְָרם  ּבַיְיָ,  ּבְטַח  יִׂשְָראֵל  ּבָהֶם.  ֺּבטֵחַ  אֲׁשֶר 
ּומָגִּנָם הּוא. ּבֵית אֲהַֹרן ּבִטְחּו ּבַיְיָ, עֶזְָרם ּומָגִּנָם 
הּוא.  ּומָגִּנָם  עֶזְָרם  ּבַיְיָ,  ִּטְחו  ב יְיָ  יְִראֵי   הּוא. 

ּבֵית  אֶת  יְבֵָרךְ  יְבֵָרךְ.  זְכָָרנּו  יְיָ 
ַאהֲֹרן,  ּבֵית  אֶת  יְבֵָרךְ   יִׂשְָראֵל, 
הַּגְֹדלִים.  עִם  הַּקְטַנִים  יְיָ,  יְִראֵי   יְבֵָרךְ 
ּבְרּוכִים  ּבְנֵיכֶם.  וְעַל  עֲלֵיכֶם  עֲלֵיכֶם,  יְיָ  ֹיסֵף 
ׁשָמַיִם  הַּׁשָמַיִם  וָָאֶרץ.  ׁשָמַיִם  ֹעׂשֵה  לַיְיָ,  ַאּתֶם 
לַיְיָ וְהָָאֶרץ נָתַן לִבְנֵי ָאדָם. לֹא הַּמֵתִים יְהַלְלּו 
יָּה וְלֹא ּכָל ֹיְרדֵי דּומָה. וַאֲנַחְנּו נְבֵָרךְ יָּה מֵעַּתָה 

וְעַד עֹולָם. הַלְלּויָּה.

ּכִי  ּתַחֲנּונָי.  קֹולִי  אֶת  יְיָ  יִׁשְמַע  ּכִי  ָאהַבְִּתי 
חֶבְלֵי  אֲפָפּונִי  אֶקְָרא.  ּובְיָמַי  לִי  ָאזְנֹו  הִּטָה 
מָוֶת ּומְצֵָרי ׁשְאֹול מְצָאּונִי, צָָרה וְיָגֹון אֶמְצָא. 
חַנּון  נַפְׁשִי.  מַּלְטָה  יְיָ  ָאּנָא  אֶקְָרא:  יְיָ  ּובְׁשֵם 
יְיָ,  ּפְתָאִים  ֹׁשמֵר  מְַרחֵם.  וֵאֵלֹהֵינּו  וְצַּדִיק,  יְיָ 
ּכִי  לִמְנּוחָיְכִי,  נַפְׁשִי  יְהֹוׁשִיעַ. ׁשּובִי  וְלִי  ּדַלֹותִי 
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יְיָ ּגָמַל עָלָיְכִי. ּכִי חִּלַצְּתָ נַפְׁשִי מִּמָוֶת, אֶת עֵינִי 
יְיָ  לִפְנֵי  אֶתְהַלֵךְ  מִּדֶחִי.  ַרגְלִי  אֶת  ּדִמְעָה,  מִן 
ּבְַאְרצֹות הַחַּיִים. הֶאֱמַנְּתִי ּכִי אֲדַּבֵר, אֲנִי עָנִיתִי 

ֹּכזֵב.  הָָאדָם  ּכָל  בְחָפְזִי  ָאמְַרּתִי  אֲנִי   מְֹאד. 

מָה ָאׁשִיב לַיְיָ ֹּכל ּתַגְמּולֹוהִי עָלָי. ּכֹוס יְׁשּועֹות 
נֶגְדָה  אֲׁשַּלֵם  לַיְיָ  נְדַָרי  אֶקְָרא.  יְיָ  ּובְׁשֵם  אֶּׂשָא 
יְיָ הַּמָוְתָה לַחֲסִידָיו.  יָקָר ּבְעֵינֵי  ּנָא לְכָל עַּמֹו. 
אֲמָתֶךָ,  ּבֶן  עַבְּדְךָ  אֲנִי  עַבְּדֶךָ,  אֲנִי  ּכִי  יְיָ  ָאנָא 
ּובְׁשֵם  ּתֹודָה  זֶבַח  אֶזְּבַח  לְךָ  לְמֹוסֵָרי.  ּפִּתַחְּתָ 
יְיָ אֶקְָרא. נְדַָרי לַיְיָ אֲׁשַּלֵם נֶגְדָה נָא לְכָל עַּמֹו. 
הַלְלּויָּה.  יְרּושָלָיִם.  ּבְתֹוכֵכִי  יְיָ,  ּבֵית   ּבְחַצְרֹות 

הָאֻּמִים.  ּכָל  ׁשַּבְחּוהּו  ּגֹויִם,  ּכָל  יְיָ  אֶת  הַלְלּו 
 ּכִי גָבַר עָלֵינּו חַסְדֹו, וֶאֱמֶת יְיָ לְעֹולָם. הַלְלּויָּה. 

חַסְּדֹו.  לְעֹולָם  ּכִי   הֹודּו לַיְיָ ּכִי טֹוב    

חַסְּדֹו.  לְעֹולָם  ּכִי   ֹיאמַר נָא יִׂשְָראֵל    

חַסְּדֹו.  לְעֹולָם  ּכִי   ֹיאמְרּו נָא בֵית ַאהֲֹרן  

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.      ָ ֹיאמְרּו נָא יְִראֵי יְי

מִן הַּמֵצַר קָָראתִי ּיָּה, עָּנָנִי בַמְֶרחַב יָּה. יְיָ לִי, 
לֹא אִיָרא - מַה ּיַעֲׂשֶה לִי ָאדָם, יְיָ לִי ּבְֹעזְָרי וַאֲנִי 
אְֶראֶה ּבְׂשנְָאי. טֹוב לַחֲסֹות ּבַיְיָ מִּבְֹטחַ ּבָָאדָם. 
ּגֹויִם  ּכָל  ּבִנְדִיבִים.  מִּבְֹטחַ  ּבַיְיָ  לַחֲסֹות  טֹוב 
סְבָבּונִי, ּבְׁשֵם יְיָ ּכִי אֲמִילַם. סַּבּונִי גַם סְבָבּונִי, 
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ּבְׁשֵם יְיָ ּכִי אֲמִילַם. סַּבּונִי כִּדְֹבִרים, ֹּדעֲכּו ּכְאֵׁש 
קֹוצִים, ּבְׁשֵם יְיָ ּכִי אֲמִילַם. ּדָֹחה ּדְחִיתַנִי לִנְֹּפל, 
וַיְיָ עֲזָָרנִי. עָּזִי וְזִמְָרת יָּה וַיְהִי לִי לִיׁשּועָה. קֹול 

 ִרּנָה וִיׁשּועָה ּבְָאהֳלֵי צַּדִיקִים: יְמִין יְיָ ֹעׂשָה חָיִל, 
לֹא ָאמּות  חָיִל.  ֹעׂשָה  יְיָ  יְמִין  רֹומֵמָה,  יְיָ  יְמִין 
ּיָּה,  יִּסְַרנִי  יַֹּסר  יָּה.  מַעֲׂשֵי  וַאֲסַּפֵר  אֶחְיֶה,  ּכִי 
נְתָנָנִי. ּפִתְחּו לִי ׁשַעֲֵרי צֶדֶק, ָאֹבא  וְלַּמָוֶת לֹא 
בָם, אֹודֶה יָּה. זֶה הַּׁשַעַר לַיְיָ, צַּדִיקִים יָֹבאּו בֹו. 
ּכִי  אֹודְךָ  לִיׁשּועָה.  לִי  וַּתְהִי  עֲנִיתָנִי  ּכִי  אֹודְךָ 
לִי לִיׁשּועָה. אֶבֶן מָאֲסּו הַּבֹונִים  וַּתְהִי  עֲנִיתָנִי 
הָיְתָה לְֹראׁש ּפִּנָה. אֶבֶן מָאֲסּו הַּבֹונִים הָיְתָה 
יְיָ הָיְתָה ֹּזאת הִיא נִפְלָאת  לְֹראׁש ּפִּנָה. מֵאֵת 
נִפְלָאת  הִיא  ֹּזאת  הָיְתָה  יְיָ  מֵאֵת  ּבְעֵינֵינּו. 
מְחָה בֹו.  ּבְעֵינֵינּו. זֶה הַּיֹום עָׂשָה יְיָ. נָגִילָה וְנִשְׂ

מְחָה בֹו.  זֶה הַּיֹום עָׂשָה יְיָ. נָגִילָה וְנִשְׂ

 ָאנָא יְיָ, הֹושִיעָה ּנָא. 
 ָאנָא יְיָ, הֹושִיעָה ּנָא. 
 ָאנָא יְיָ, הַצְלִיחָה נָא. 
ָאנָא יְיָ, הַצְלִיחָה נָא.

 ּבָרּוךְ הַּבָא ּבְׁשֵם יְיָ, ּבֵַרכְנּוכֶם מִּבֵית יְיָ. 

 ּבָרּוךְ הַּבָא ּבְׁשֵם יְיָ, ּבֵַרכְנּוכֶם מִּבֵית יְיָ. 

 אֵל יְיָ וַּיָאֶר לָנּו. אִסְרּו חַג ּבַעֲֹבתִים עַד קְַרנֹות הַּמִזְּבֵחַ. 

 אֵל יְיָ וַּיָאֶר לָנּו. אִסְרּו חַג ּבַעֲֹבתִים עַד קְַרנֹות הַּמִזְּבֵחַ. 
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 אֵלִי ַאּתָה וְאֹודֶּךָ, אֱלֹהַי - אֲרֹומְמֶּךָ. 

 אֵלִי ַאּתָה וְאֹודֶּךָ, אֱלֹהַי - אֲרֹומְמֶּךָ. 

 הֹודּו לַיְיָ ּכִי טֹוב, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו. 

הֹודּו לַיְיָ ּכִי טוב, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו. 

וַחֲסִידֶיךָ  מַעֲׂשֶיךָ,  ּכָל  אֱלֹהֵינּו  יְיָ  יְהַלְלּוךָ 
יִׂשְָראֵל  ּבֵית  עַמְךָ  וְכָל  ְרצֹונֶךָ,  עֹוׂשֵי  צַּדִיקִים 
וִירֹומְמּו  וִיפָאֲרּו,  וִיׁשַּבְחּו  וִיבְָרכּו,  יֹודּו  ּבְִרנָה 
מַלְּכֵנּו.  ׁשִמְךָ,  אֶת  וְיַמְלִיכּו  וְיַקְּדִיׁשּו  וְיַעֲִריצּו, 
ּכִי  לְזַמֵר,  נָאֱה  ּולְׁשִמְךָ  לְהֹודֹות  טֹוב  לְךָ  ּכִי 

מֵעֹולָם וְעַד עֹולָם ַאּתָה אֵל.

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   הֹודּו לַיְיָ ּכִי טֹוב    

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   הֹודּו לֵאלֹהֵי הָאֱלֹהִים  

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   הֹודּו לַאֲֹדנֵי הָאֲֹדנִים  

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   לֹעׂשֵה נִפְלָאֹות גְֹדלֹות לְבַּדֹו 

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   לֹעׂשֵה הַּׁשָמַיִם ּבִתְבּונָה  

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   לְרֹוקַע הָָאֶרץ עַל הַּמָיְם   

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   לְֹעׂשֵה אֹוִרים ּגְֹדלִים  

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   אֶת הַּׁשֶמֶׁש לְמֶמְׁשֶלֶת ּבַיּיֹום 

 אֶת הַּיֵָרחַ וְכֹוכָבִים לְמֶמְׁשְלֹות ּבַּלָיְלָה  ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו. 

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   לְמַּכֵה מִצְַרים ּבִבְכֹוֵריהֶם    

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   וּיֹוצֵא יִׂשְָראֵל מִּתֹוכָם   

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   ּבְיָד חֲזָקָה ּובִזְרֹועַ נְטּויָה  

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   לְֹגזֵר יַם סּוף לִגְזִָרים  
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ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   וְהֶֶעֱבִיר יִׂשְָראֵל ּבְתֹוכֹו  

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   וְנִעֵר ּפְַרֹעה וְחֵילֹו בְיַם סּוף    

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   לְמֹולִיךְ עַּמֹו ּבַּמִדְּבָר  

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   לְמַּכֵה מְלָכִים ּגְֹדלִים  

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   וַיַהֲֹרג מְלָכִים ַאדִיִרים  

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   לְסִיחֹון מֶלֶךְ הָאֱמִרי  

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   ּולְעֹוג מֶלֶךְ הַּבָׁשָן   

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   וָנָתַן ַאְרצָם לְנַחֲלָה  

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   נַחֲלָה לְיִׂשְָראֵל עָבְדּו  

ּּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   ׁשֶּבְִׁשִפְלֵנּו זָכַר לָנּו  

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   וַיִפְְרקֵנּו מִּצֵָרינּו    

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.   ֹנתֵן לֶחֶם לְכָל ּבָׂשָר   

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  הֹודּו לְאֵל הַּׁשָמָיִם   

אֱלֹהֵינּו,  ה'  אֶת ׁשִמְךָ,  ּתְבֵָרךְ  חַי  ּכָל  נִׁשְמַת 
מַלְּכֵנּו,  זִכְְרךָ,  ּותְרֹומֵם  ּתְפָאֵר  ּבָׂשָר  ּכָל  וְרּוחַ 
אֵל,  ַאּתָה  הָעֹולָם  וְעַד  הָעֹולָם  מִן  ּתָמִיד. 
ּומֹוׁשִיעַ,  ּגֹואֵל  מֶלֶךְ  לָנּו  אֵין  ּומִּבַלְעָדֶיךָ 
עֵת  ּבְכָל  ּומְַרחֵם  ּומְפְַרנֵס  ּומַּצִיל  ּפֹודֶה 
אֱלֹהֵי  אֶּלָא ַאּתָה.  מֶלֶךְ  לָנּו  אֵין  וְצּוקָה.  צָָרה 
ּבְִריֹות,  ּכָל  אֱלֹוּהַ  וְהַָאחֲרוֹנִים,  הִָראׁשֹונִים 
הַּתִׁשְּבָחֹות,  ּבְֹרב  הַּמְהֻלָל  ּתֹולָדֹות,  ּכָל  אֲדֹון 
וַיְיָ  ּבְַרחֲמִים.  ּובְִרּיֹותָיו  ּבְחֶסֶד  עֹולָמֹו  הַמְנַהֵג 
לֹא יָנּום וְלֹא יִיׁשָן - הַּמְעֹוֵרר יְׁשֵנִים וְהַּמֵקִיץ 

אֲסּוִרים  וְהַּמַּתִיר  אִּלְמִים  וְהַּמֵׂשִיחַ  נְִרּדָמִים, 
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לְבַּדְךָ  לְךָ  ּכְפּופִים.  וְהַּזֹוקֵף  נֹופְלִים  וְהַּסֹומֵךְ 
ּכַּיָם,  ׁשִיָרה  מָלֵא  פִינּו  אִּלּו  מֹודִים.  אֲנַחְנּו 
ׁשֶבַח  וְׂשִפְתֹותֵינּו  ּגַּלָיו,  ּכֲהַמֹון  ִרּנָה  ּולְׁשֹונֵנּו 
ּכְמְֶרחֲבֵי ָרקִיעַ, וְעֵינֵינּו מְאִירֹות ּכַׁשֶמֶׁש וְכַּיֵָרחַ, 
קַּלֹות  וְַרגְלֵינּו  ׁשָמָיִם,  ּכְנִׂשְֵרי  פְרּוׂשֹות  וְיָדֵינּו 
לְךָ,  לְהֹודֹות  מַסְּפִיקִים  אֲנַחְנּו  אֵין   - ּכַָאּיָלֹות 
ׁשִמְךָ  אֶת  ּולְבֵָרךְ  אֲבֹותֵינּו,  וֵאלֹהֵי  אֱלֹהֵינּו  יְיָ 
ְרבָבֹות  וְִרּבֵי  אֲלָפִים  ַאלְפֵי  מֵאֶלֶף,  ַאחַת  עַל 
ּפְעָמִים הַּטֹובֹות ׁשֶעָׂשִיתָ עִם אֲבֹותֵינּו וְעִּמָנּו. 
עֲבָדִים  ּומִּבֵית  אֱלֹהֵינּו,  יְיָ  ּגְַאלְּתָנּו,  מִּמִצְַרים 
ּפְדִיתָנּו, ּבְָרעָב זַנְּתָנּו ּובְׂשָבָע ּכִלְּכַלְּתָנּו, מֵחֶֶרב 
ָרעִים  ּומֵחֳלָיִם  מִּלַטְּתָנּו,  ּומִּדֶבֶר  הִּצַלְּתָנּו 
ַרחֲמֶיךָ  עֲזָרּונּו  הֵּנָה  עַד  ּדִּלִיתָנּו.  וְנֶאֱמָנִים 
אֱלֹהֵינּו,  יְיָ  ּתִּטְׁשֵנּו,  וְַאל  חֲסָדֶיךָ,  עֲזָבּונּו  וְלֹא 
לָנֶצַח. עַל ּכֵן אֵבִָרים ׁשֶּפִּלַגְּתָ ּבָנּו וְרּוחַ ּונְׁשָמָה 
 - ּבְפִינּו  ׂשַמְּתָ  אֲׁשֶר  וְלָׁשֹון  ּבְַאּפֵינּו  ׁשֶּנָפַחְּתָ 
וִירֹומְמּו  וִיפָאֲרּו  וִיׁשַּבְחּו  וִיבְָרכּו  יֹודּו  הֵם  הֵן 
מַלְּכֵנּו.  ׁשִמְךָ  אֶת  וְיַמְלִיכּו  וְיַקְּדִיׁשּו  וְיַעֲִריצּו 
ּכִי כָל ּפֶה לְךָ יֹודֶה, וְכָל לָׁשֹון לְךָ תִּׁשָבַע, וְכָל 
תִׁשְּתַחֲוֶה,  לְפָנֶיךָ  קֹומָה  וְכָל  תִכְַרע,  לְךָ  ּבֶֶרךְ 
יְזַּמְרּו  ּוכְלָיֹות  קֶֶרב  וְכָל  יִיָראּוךָ,  לְבָבֹות  וְכָל 
ֹּתאמְַרנָה,  עַצְֹמתַי  ּכָל  ׁשֶּכָתּוב,  ּכַדָבָר  לִׁשְִמֶךָ. 
יְיָ מִי כָמֹוךָ מַּצִיל עָנִי מֵחָזָק מִּמֶנּו וְעָנִי וְאֶבְיֹון 
ּגזְלֹו. מִי יִדְמֶה ּלָךְ ּומִי יִׁשְוֶה ּלָךְ ּומִי יַעֲָרךְ לָךְ  מִֹ
ֹקנֵה  עֶלְיֹון,  אֵל  וְהַּנֹוָרא,  הַּגִּבֹור  הַּגָדֹול,  הָאֵל 
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ׁשָמַיִם וָָאֶרץ. נְהַּלֶלְךָ ּונְׁשַּבֵחֲךָ ּונְפָאְֶרךָ ּונְבֵָרךְ 
אֶת ׁשֵם קָדְׁשֶךָ, ּכָָאמּור: לְדָוִד, ּבְָרכִי נַפְׁשִי אֶת 

יְיָ וְכָל קְָרבַי אֶת ׁשֵם קָדְׁשֹו.

ּבִכְבֹוד  הַּגָדֹול  עֻּזֶךָ,  ּבְַתעֲצֻמֹות  הָאֵל 
ּבְנֹוְראֹותֶיךָ,  וְהַּנֹוָרא  לָנֶצַח  הַּגִּבֹור  ׁשְמֶךָ, 
עַד  ׁשֹוכֵן  א.  וְנִשָׂ ָרם  ּכִּסֵא  עַל  הַּיֹוׁשֵב  הַּמֶלֶךְ 
ּבַיְיָ,  צַּדִיקִים  ַרּנְנּו  וְכָתּוב:  וְּקָדֹוׁש ׁשְמו.  ּמָרֹום 
ּתִתְהַּלָל,  יְׁשִָרים  ּבְפִי  תְהִּלָה.  נָאוָה  לַיְׁשִָרים 
חֲסִידִים  ּובִלְׁשֹון  ּתִתְּבַָרךְ,  צַּדִיקִים  ּובְדִבְֵרי 

ּתִתְרֹומָם, ּובְקֶֶרב קְדֹוׁשִים ּתִתְקַּדָׁש. 

ּובְמַקְהֲלֹות ִרבְבֹות עַּמְךָ ּבֵית יִׂשְָראֵל ּבְִרּנָה 
ׁשֶּכֵן  וָדֹור  ּדֹור  ּבְכָל  מַלְּכֵנּו  ׁשִמְךָ  יִתְּפָאֵר 
וֵאלֹהֵי  אֱלֹהֵינּו  יְיָ  לְפָנֶיךָ,  הַּיְצּוִרים  ּכָל  חֹובַת 
אֲבֹותֵינּו, לְהֹודֹות לְהַּלֵל לְׁשַּבֵחַ, לְפָאֵר לְרֹומֵם 
ּדִבְֵרי  ּכָל  עַל  ּולְקַּלֵס  לְעַּלֵה  לְבֵָרךְ,  לְהַּדֵר 
יִׁשַי עַבְּדְךָ מְׁשִיחֶךָ.  וְתִׁשְּבְחֹות ּדָוִד ּבֶן   ׁשִירֹות 

הַמֶלֶךְ  הָאֵל  מַלְּכֵנּו,  לָעַד  ׁשִמְךָ  יִׁשְַּתּבַח 
לְךָ  ּכִי  ּובָָאֶרץ,  ּבַּׁשָמַיִם  וְהַּקָדֹוׁש  הַּגָדֹול 
ׁשִיר  אֲבֹותֵינּו,  וֵאלֹהֵי  אֱלֹהֵינּו  יְיָ  נָאֶה, 
נֶצַח,  ּומֶמְׁשָלָה,  ֹעז  וְזִמְָרה,  הַּלֵל  ּוׁשְבָחָה, 
קְדֻּׁשָה  וְתִפְאֶֶרת,  ּתְהִּלָה  ּוגְבּוָרה,  ּגְדֻּלָה 
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וְעַד עֹולָם.  וְהֹודָאֹות מֵעַּתָה   ּומַלְכּות, ּבְָרכֹות 
ּגָדֹול ּבַּתִׁשְּבָחֹות, אֵל  יְיָ, אֵל מֶלֶךְ  ּבָרּוךְ ַאּתָה 
ּבְׁשִיֵרי  הַּבֹוחֵר  הַּנִפְלָאֹות,  אֲדֹון  הַהֹודָאֹות, 

זִמְָרה, מֶלֶךְ אֵל חֵי הָעֹולָמִים.

יְיָ, אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם  ּבָרּוךְ ַאָּתה 
ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָפֶן.

עַל  הָעֹולָם,  מֶלֶךְ  אֱלֹהֵינּו  יְיָ  ַאּתָה  ּבָרּוך 
הַּגֶפֶן וְעַל ּפְִרי הַּגֶפֶן, וְעַל ּתְנּובַת הַּׂשָדֶה וְעַל 
וְהִנְחַלְּתָ  ׁשֶָרצִיתָ  ּוְרחָבָה  טֹובָה  חֶמְּדָה  אֶֶרץ 
לַאֲבֹותֵינּו לֶאֱֹכל מִּפְִריָּה וְלִׂשְֹּבעַ מִּטּובָּה. ַרחֶם 
יְרּוׁשָלַיִם  וְעַל  עַּמֶךָ  יִׂשְָראֵל  עַל  אֱלֹהֵינּו  יְיָ  נָא 
מִזְּבְחֶךָ  וְעַל  ּכְבֹודֶךָ  מִׁשְּכַן  צִּיֹון  וְעַל  עִיֶרךָ 
הַֹקדֶׁש  עִיר  יְרּוׁשָלַיִם  ּובְנֵה  הֵיכָלֶךָ.  וְעַל 
וְׂשַמְחֵנּו  לְתֹוכָּה  וְהַעֲלֵנּו  בְיָמֵינּו  ּבִמְהֵָרה 
מִּטּובָּה  וְנִׂשְּבַע  מִּפְִריָּה  וְֹנאכַל  ּבְבִנְיָנָּה 
]בשבת:  ּובְטָהֳָרה  ּבִקְדֻׁשָה  עָלֶיהָ  ּונְבֶָרכְךָ 
וְׂשַמְחֵנּו  הַּזֶה[  הַׁשַּבָת  ּבְיֹום  וְהַחֲלִיצֵנּו  ּוְרצֵה 
ּבְיֹום חַג הַּמַּצֹות הַּזֶה, ּכִי ַאּתָה יְיָ טֹוב ּומֵטִיב 
הַּגֶפֶן.  ּפְִרי  וְעַל  הָָאֶרץ  עַל  ּלְךָ  וְנֹודֶה   לַּכל, 

ּבָרּוךְ ַאּתָה יְיָ, עַל הָָאֶרץ וְעַל ּפְִרי הַּגֶפֶן.

ִנְרָצה
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 חֲסַל סִּדּור ּפֶסַח ּכְהִלְכָתֹו, ּכְכָל מִׁשְּפָטֹו וְחֻקָתֹו. 
לַעֲׂשֹותֹו.  נִזְּכֶה  ּכֵן  אֹותֹו  לְסַּדֵר  זָכִינּו   ּכַאֲׁשֶר 
מָנָה.  מִי  עֲדַת  קְהַל  קֹומֵם  מְעֹונָה,  ׁשֹוכֵן   זָךְ 

ּבְקָרֹוב נַהֵל נִטְעֵי כַּנָה ּפְדּויִם לְצִיֹון ּבְִרּנָה.

לְׁשָנָה הַּבָָאה ּבִירּוׁשָלָיִם!
בחוץ לארץ אומרים פיוט זה רק בלילה הראשון של פסח: 

ּובְכֵן וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה 

ּבַּלַיְלָה,   ָאז רֹוב נִּסִים הִפְלֵאתָ  

הַּלַיְלָה,   ּבְֹראׁש ַאׁשְמֹוֶרת זֶה   

לַיְלָה,   גֵר צֶדֶק נִּצַחְּתֹו ּכְנֶחֱלַק לֹו  

וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה. 

הַּלַיְלָה,   ּדַנְּתָ מֶלֶךְ ּגְָרר ּבַחֲלֹום  

לַיְלָה,   הִפְחַדְּתָ אֲַרמִי ּבְאֶמֶׁש  

לַיְלָה,   וַּיָׂשַר יִׂשְָראֵל לְמַלְָאךְ וַיּוכַל לֹו  

וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה.

הַּלַיְלָה,   זֶַרע ּבְכֹוֵרי פַתְרֹוס מָחַצְּתָ ּבַחֲצִי   

ּבַּלַיְלָה,   חֵילָם לֹא מָצְאּו ּבְקּומָם  

לַיְלָה,   טִיסַת נְגִיד חֲרׁשֶת סִּלִיתָ ּבְכֹוכְבֵי  

וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה. 
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ּבַּלַיְלָה,   יָעַץ מְחֵַרף לְנֹופֵף אִּוּוי, הֹובַׁשְּתָ פְגָָריו  

לַיְלָה,   ּכַָרע ּבֵל ּומַצָבֹו ּבְאִיׁשֹון  

לַיְלָה,   לְאִיׁש חֲמּודֹות נִגְלָה ָרז חֲזֹות  

וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה. 

ּבַּלַיְלָה,   מִׁשְּתַּכֵר ּבִכְלֵי ֹקדֶׁש נֶהֱַרג ּבֹו  

לַיְלָה,   נֹוׁשַע מִּבֹור אֲָריֹות ּפֹותֵר ּבִעֲתּותֵי  

ּבַּלַיְלָה,   ׂשִנְָאה נָטַר אֲגָגִי וְכָתַב סְפִָרים  

וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה. 

לַיְלָה.   עֹוַרְרּתָ נִצְחֲךָ עָלָיו ּבְנֶדֶד ׁשְנַת  

ַּיְלָה,  ּמִל  ּפּוָרה תִדְרֹוךְ לְִׁשֹומֵר מַה  

לַיְלָה,   צַָרח ּכַׁשֹומֵר וְׂשָח ָאתָא ֹבּקֶר וְגַם  

וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה. 

לַיְלָה,   קֵָרב יֹום אֲׁשֶר הּוא לֹא יֹום וְלֹא  

הַּלַיְלָה,    ָ  ָרם הֹודַע ּכִי לְךָ הַּיֹום ַאף לְך

הַּלַיְלָה,   ׁשֹומְִרים הַפְקֵד לְעִיְרךָ ּכָל הַּיֹום וְכָל  

לַיְלָה,   ּתָאִיר ּכְאֹור יֹום חֶׁשְּכַת  

וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה. 

ּבְלֵיל שֵנִי בחו”ל: 

ּובְכֵן וַאֲמְַרֶּתם זֶבַח ּפֶסַח 
ּבַּפֶסַח,   ֹאמֶץ ּגְבּורֹותֶיךָ הִפְלֵאתָ  
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ּפֶסַח,   ּבְֹראׁש ּכָל מֹועֲדֹות נִּׂשֵאתָ  

ּפֶסַח,   ּגִלִיתָ לְאֶזְָרחִי חֲצֹות לֵיל  

וַאֲמְַרֶּתם זֶבַח ּפֶסַח. 

ּבַּפֶסַח,   ּדְלָתָיו ּדָפַקְּתָ ּכְֹחם הַיֹום  

ּבַּפֶסַח,   הִסְעִיד נֹוצְצִים עֻגֹות מַּצֹות  

ּפֶסַח,    ְ  וְאֵל הַּבָקָר ָרץ זֵכֶר לְׁשֹור עֵֶרך

וַאֲמְַרֶּתם זֶבַח ּפֶסַח. 

ּבַּפֶסַח,   זֹועֲמּו סְדֹומִים וְלֹוהֲטּו ּבָאֵׁש  

ּפֶסַח,   חֻּלַץ לֹוט מֵהֶם ּומַּצֹות ָאפָה ּבְקֵץ  

ּבַּפֶסַח,    ָ  טִאטֵאתָ ַאדְמַת ֹמף וְֹנף ּבְעָבְְרך

וַאֲמְַרֶּתם זֶבַח ּפֶסַח. 

ּפֶסַח,   יָּה ֹראׁש ּכָל אֹון מָחַצְּתָ ּבְלֵיל ׁשִּמּור  

ּפֶסַח,   ּכַּבִיר, עַל ּבֵן ּבְכֹור ּפָסַחְּתָ ּבְדַם  

ּבַּפֶסַח,   לְבִלְּתִי ּתֵת מַׁשְחִית לָֹבא ּבִפְתָחַי  

וַאֲמְַרֶּתם זֶבַח ּפֶסַח. 

ּפֶסַח,   מְסֻּגֶֶרת סֻּגָָרה ּבְעִּתֹותֵי  

ּפֶסַח,   נִׁשְמְדֶָה מִדְיָן ּבִצְלִיל ׂשְעֹוֵרי ֹעמֶר  

ּפֶסַח,   ׂשֹוָרפּו מִׁשְמַּנֵי ּפּול וְלּוד ּבִיקַד יְקֹוד  

וַאֲמְַרֶּתם זֶבַח ּפֶסַח. 
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ּפֶסַח,   עֹוד הַיֹום ּבְֹנב לַעֲמֹוד עַד ּגָעָה עֹונַת  

ּבַּפֶסַח,   ּפַס יָד ּכָתְבָה לְקַעֲקֵעַ צּול  

ּבַּפֶסַח,   צָפה הַּצָפִית עִָרֹוךְ הַּׁשֻלְחָן  

וַאֲמְַרֶּתם זֶבַח ּפֶסַח. 

ּבַּפֶסַח,   קָהָל ּכִּנְסָה הֲדַּסָה צֹום לְׁשַּלֵׁש  

ּבַּפֶסַח,   ֹראׁש מִּבֵית ָרׁשָע מָחַצְּתָ ּבְעֵץ חֲמִּׁשִים  

ּבַּפֶסַח,   ׁשְּתֵי אֵּלֶה ֶרגַע ּתָבִיא לְעּוּצִית  

 ּתָֹעז יָדְךָ וְתָרּום יְמִינְךָ ּכְלֵיל הִתְקַּדֵׁש חַג  ּפֶסַח, 

וַאֲמְַרֶּתם זֶבַח ּפֶסַח.

ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה. 
 ַאדִיר ּבִמְלּוכָה, ּבָחּור ּכַהֲלָכָה, ּגְדּודָיו יֹאמְרּו לֹו: 

לְךָ ּולְךָ, לְךָ ּכִי לְךָ, לְךָ ַאף לְךָ, לְךָ יְיָ הַּמַמְלָכָה, 

 ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה. 

 ּדָגּול ּבִמְלּוכָה, הָדּור ּכַהֲלָכָה, וָתִיקָיו יֹאמְרּו לֹו: 

לְךָ ּולְךָ, לְךָ ּכִי לְךָ, לְךָ ַאף לְךָ, לְךָ יְיָ הַּמַמְלָכָה, 

 ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה. 

 זַּכַאי ּבִמְלּוכָה, חָסִין ּכַהֲלָכָה טַפְסְָריו יֹאמְרּו לֹו: 

לְךָ ּולְךָ, לְךָ ּכִי לְךָ, לְךָ ַאף לְךָ, לְךָ יְיָ הַּמַמְלָכָה,

ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה.
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 יָחִיד ּבִמְלּוכָה, ּכַּבִיר ּכַהֲלָכָה לִמּודָיו יֹאמְרּו לֹו: 

 לְךָ ּולְךָ, לְךָ ּכִי לְךָ, לְךָ ַאף לְךָ, לְךָ יְיָ הַּמַמְלָכָה, 

ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה.

 מֹוׁשֵל ּבִמְלּוכָה, נֹוָרא ּכַהֲלָכָה סְבִיבָיו יֹאמְרּו לֹו: 

לְךָ ּולְךָ, לְךָ ּכִי לְךָ, לְךָ ַאף לְךָ, לְךָ יְיָ הַּמַמְלָכָה, 

 ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה. 

 עָנָיו ּבִמְלּוכָה, ּפֹודֶה ּכַהֲלָכָה, צַּדִיקָיו יֹאמְרּו לֹו: 

לְךָ ּולְךָ, לְךָ ּכִי לְךָ, לְךָ ַאף לְךָ, לְךָ יְיָ הַּמַמְלָכָה, 

 ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה. 

 ּקָדֹוׁש ּבִמְלּוכָה, ַרחּום ּכַהֲלָכָה ׁשִנְַאּנָיו יֹאמְרּו לֹו: 

לְךָ ּולְךָ, לְךָ ּכִי לְךָ, לְךָ ַאף לְךָ, לְךָ יְיָ הַּמַמְלָכָה, 

 ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה. 

 ּתַקִיף ּבִמְלּוכָה, ּתֹומֵךְ ּכַהֲלָכָה ּתְמִימָיו יֹאמְרּו לֹו: 

לְךָ ּולְךָ, לְךָ ּכִי לְךָ, לְךָ ַאף לְךָ, לְךָ יְיָ הַּמַמְלָכָה, 

ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה.

ַאּדִיר הּוא יִבְנֶה ּבֵיתֹו 
ּבְקָרֹוב. 

 ּבִמְהֵָרה, ּבִמְהֵָרה, ּבְיָמֵינּו ּבְקָרֹוב. 
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 אֵל ּבְנֵה, אֵל ּבְנֵה, ּבְנֵה ּבֵיְתךָ ּבְקָרֹוב. 

 ּבָחּור הּוא, ּגָדול הּוא, ּדָגּול הּוא יִבְנֶה ּבֵיתֹו ּבְקָרֹוב. 

 ּבִמְהֵָרה, ּבִמְהֵָרה, ּבְיָמֵינּו ּבְקָרֹוב. 

 אֵל ּבְנֵה, אֵל ּבְנֵה, ּבְנֵה ּבֵיְתךָ ּבְקָרֹוב. 

 הָדּור הּוא, וָתִיק הּוא, זַּכַאי הּוא יִבְנֶה ּבֵיתֹו ּבְקָרֹוב. 

 ּבִמְהֵָרה, ּבִמְהֵָרה, ּבְיָמֵינּו ּבְקָרֹוב. 

 אֵל ּבְנֵה, אֵל ּבְנֵה, ּבְנֵה ּבֵיְתךָ ּבְקָרֹוב. 

 חָסִיד הּוא, טָהֹור הּוא, יָחִיד הּוא יִבְנֶה ּבֵיתו ּבְקָרֹוב. 

 ּבִמְהֵָרה, ּבִמְהֵָרה, ּבְיָמֵינּו ּבְקָרֹוב. 

 אֵל ּבְנֵה, אֵל ּבְנֵה, ּבְנֵה ּבֵיְתךָ ּבְקָרֹוב. 

 ּכַּבִיר הּוא, לָמּוד הּוא, מֶלֶךְ הּוא יִבְנֶה ּבֵיתֹו ּבְקָרֹוב. 

 ּבִמְהֵָרה, ּבִמְהֵָרה, ּבְיָמֵינּו ּבְקָרֹוב. 

 אֵל ּבְנֵה, אֵל ּבְנֵה, ּבְנֵה ּבֵיְתךָ ּבְקָרֹוב. 

 נֹוָרא הּוא, סַּגִיב הּוא, עִּזּוז הּוא יִבְנֶה ּבֵיתֹו ּבְקָרֹוב. 

 ּבִמְהֵָרה, ּבִמְהֵָרה, ּבְיָמֵינּו ּבְקָרֹוב. 

 אֵל ּבְנֵה, אֵל ּבְנֵה, ּבְנֵה ּבֵיְתךָ ּבְקָרֹוב. 

 ּפֹודֶה הּוא, צַּדִיק הּוא, ּקָדֹוׁש הּוא יִבְנֶה ּבֵיתֹו ּבְקָרֹוב. 

 ּבִמְהֵָרה, ּבִמְהֵָרה, ּבְיָמֵינּו ּבְקָרֹוב. 

 אֵל ּבְנֵה, אֵל ּבְנֵה, ּבְנֵה ּבֵיְתךָ ּבְקָרֹוב. 
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 ַרחּום הּוא, ׁשַּדַי הּוא, ּתַּקִיף הּוא יִבְנֶה ּבֵיתֹו ּבְקָרֹוב. 

 ּבִמְהֵָרה, ּבִמְהֵָרה, ּבְיָמֵינּו ּבְקָרֹוב. 

אֵל ּבְנֵה, אֵל ּבְנֵה, ּבְנֵה ּבֵיְתךָ ּבְקָרֹוב.

אֶחָד מִי יֹודֵעַ? 
אֶחָד אֲנִי יֹודֵעַ: אֶחָד אֱלֹהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַים ּובָָאֶרץ. 

ׁשְנַיִם מִי יֹודֵעַ? 

אֱלֹהֵינּו  אֶחָד  הַּבְִרית.  לֻחֹות  ׁשְנֵי  יֹודֵעַ:  אֲנִי  ׁשְנַיִם 

ׁשֶּבַּׁשָמַים ּובָָאֶרץ. 

ׁשְלׁשָה מִי יֹודֵעַ? 

יֹודֵעַ: ׁשְלֹׁשָה ָאבֹות, ׁשְנֵי לֻחֹות הַּבְִרית,  ׁשְלֹׁשָה אֲנִי 

אֶחָד אֱלֹהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַים ּובָָאֶרץ. 

ַאְרּבַע מִי יֹודֵעַ? 

ַאְרּבַע אֲנִי יֹודֵעַ: ַאְרּבַע אִּמָהֹות, ׁשְלֹׁשָה ָאבֹות, ׁשְנֵי 

לֻחֹות הַּבְִרית, אֶחָד אֱלֹהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַים ּובָָאֶרץ

חֲמִּׁשָה מִי יֹודֵעַ?

ַאְרּבַע  תֹוָרה,  חּומְׁשֵי  חֲמִִּׁשָה  יֹודֵעַ:  אֲנִי  חֲמִּׁשָה 

אֶחָד  הַּבְִרית,  לֻחֹות  ׁשְנֵי  ָאבֹות,  ׁשְלֹׁשָה  אִּמָהֹות, 

אֱלֹהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַים ּובָָאֶרץ.

ה מִי יֹודֵעַ?  ׁשִׁשָּ

יֹודֵעַ: ׁשִּׁשָה סִדְֵרי מִׁשְנָה, חֲמִׁשָה חּומְׁשֵי  ׁשִּׂשָה אֲנִי 

לֻחֹות  ׁשְנֵי  ָאבֹות,  ׁשְלֹׁשָה  אִּמָהֹות,  ַאְרּבַע  תֹוָרה, 
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הַּבְִרית, אֶחָד אֱלֹהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַים ּובָָאֶרץ. 

ׁשִבְעָה מִי יֹודֵעַ? 

סִדְֵרי  ׁשִּׁשָה  ׁשַּבָתָא,  יְמֵי  ׁשִבְעָה  יֹודֵעַ:  אֲנִי  ׁשִבְעָה 

מִׁשְנָה, חֲמִִּׁשָה חּומְׁשֵי תֹוָרה, ַאְרּבַע אִּמָהֹות, ׁשְלֹׁשָה 

ׁשֶּבַּׁשָמַים  אֱלֹהֵינּו  אֶחָד  הַּבְִרית,  לֻחֹות  ׁשְנֵי  ָאבֹות, 

ּובָָאֶרץ.

ׁשְמֹונָה מִי יֹודֵעַ? 

יְמֵי  ׁשִבְעָה  מִילָה,  יְמֵי  ׁשְמֹונָה  יֹודֵעַ:  אֲנִי  ׁשְמֹונָה 

תֹוָרה,  חּומְׁשֵי  חֲמִִּׁשָה  מִׁשְנָה,  סִדְֵרי  ׁשִּׁשָה  ׁשַּבָתָא, 

הַּבְִרית,  לֻחֹות  ׁשְנֵי  ָאבֹות,  ׁשְלֹׁשָה  אִּמָהֹות,  ַאְרּבַע 

אֶחָד אֱלֹהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַים ּובָָאֶרץ.

ִּתׁשְעָה מִי יֹודֵעַ?

יְמֵי  ׁשְמֹונָה  לֵדָה,  יְַרחֵי  ּתִׁשְעָה  יֹודֵעַ:  אֲנִי  ּתִׁשְעָה 

מִילָה, ׁשִבְעָה יְמֵי ׁשַּבָתָא, ׁשִּׁשָה סִדְֵרי מִׁשְנָה, חֲמִִּׁשָה 

ׁשְנֵי  ָאבֹות,  ׁשְלֹׁשָה  אִמָהֹות,  ַאְרּבַע  תֹוָרה,  חּומְׁשֵי 

לֻחֹות הַּבְִרית, אֶחָד אֱלֹהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַים ּובָָאֶרץ. 

עֲׂשָָרה מִי יֹודֵעַ? 

יְַרחֵי לֵדָה,  יֹודֵעַ: עֲׂשָָרה דִּבְַריָא, ּתִׁשְעָה  עֲׂשֶָרה אֲנִי 

סִדְֵרי  ׁשִּׁשָה  ׁשַּבָתָא,  יְמֵי  ׁשִבְעָה  מִילָה,  יְמֵי  ׁשְמֹונָה 

מִׁשְנָה, חֲמִִּׁשָה חּומְׁשֵי תֹוָרה, ַאְרּבַע אִּמָהֹות, ׁשְלֹׁשָה 

ׁשֶּבַּׁשָמַים  אֱלֹהֵינּו  אֶחָד  הַּבְִרית,  לֻחֹות  ׁשְנֵי  ָאבֹות, 

ּובָָאֶרץ. 

ַאחַד עָׂשָר מִי יֹודֵעַ? 
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עֲׂשָָרה  ּכוכְבַּיָא,  עָׂשָר  ַאחַד  יֹודֵעַ:  אֲנִי  עָׂשָר  ַאחַד 

מִילָה,  יְמֵי  ׁשְמֹונָה  לֵדָה,  יְַרחֵי  ּתִׁשְעָה  דִּבְַריָא, 

חֲמִִּׁשָה  מִׁשְנָה,  סִדְֵרי  ׁשִּׁשָה  ׁשַּבָתָא,  יְמֵי  ׁשִבְעָה 

ׁשְנֵי  ָאבֹות,  ׁשְלֹׁשָה  אִּמָהֹות,  ַאְרּבַע  תֹוָרה,  חּומְׁשֵי 

ּובָָאֶרץ. ׁשֶּבַּׁשָמַים  אֱלֹהֵינּו  אֶחָד  הַּבְִרית,   לֻחֹות 

ׁשְנֵים עָׂשָר מִי יֹודֵעַ? 

ׁשְנֵים עָׂשָר אֲנִי יֹודֵעַ: ׁשְנֵים עָׂשָר ׁשִבְטַיָא, ַאחַד עָׂשָר 

ׁשְמֹונָה  לֵדָה,  יְַרחֵי  ּתִׁשְעָה  דִּבְַריָא,  עֲׂשָָרה  ּכוכְבַּיָא, 

מִׁשְנָה,  סִדְֵרי  ׁשִּׁשָה  ׁשַּבָתָא,  יְמֵי  ׁשִבְעָה  מִילָה,  יְמֵי 

חֲמִׁשָה חּומְׁשֵי תֹוָרה, ַאְרּבַע אִּמָהֹות, ׁשְלֹׁשָה ָאבֹות, 

ׁשְנֵי לֻחֹות הַּבְִרית, אֶחָד אֱלֹהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַים ּובָָאֶרץ. 

ׁשְלׁשָה עָׂשָר מִי יֹודֵעַ? 

ׁשְנֵים  מִּדַיָא.  עָׂשָר  ׁשְׂלׁשָה  יֹודֵעַ:  אֲנִי  עָׂשָר  ׁשְׂלׁשָה 

דִּבְַריָא,  עֲׂשָָרה  ּכֹוכְבַּיָא,  עָׂשָר  ַאחַד  ׁשִבְטַיָא,  עָׂשָר 

יְמֵי  ׁשִבְעָה  מִילָה,  יְמֵי  ׁשְמֹונָה  לֵדָה,  יְַרחֵי  ּתִׁשְעָה 

תֹוָרה,  חּומְׁשֵי  חֲמִׁשָה  מִׁשְנָה,  סִדְֵרי  ׁשִּׁשָה  ׁשַּבָתָא, 

הַּבְִרית,  לֻחֹות  ׁשְנֵי  ָאבֹות,  ׁשְלֹׁשָה  אִּמָהֹות,  ַאְרּבַע 

אֶחָד אֱלֹהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַים ּובָָאֶרץ.

חַד ּגַדְיָא, חַד ּגַדְיָא 
 ּדְזַּבִין ַאּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי, חַד ּגַדְיָא, חַד ּגַדְיָא. 

 וְָאתָא ׁשּונְָרא וְַאָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין ַאּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי. 

 חַד ּגַדְיָא, חַד ּגַדְיָא. 
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וְָאתָא כַלְּבָא וְנָׁשַךְ לְׁשּונְָרא, ּדְַאָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין 

 ַאּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי. 

 חַד ּגַדְיָא, חַד ּגַדְיָא. 
וְָאתָא חּוטְָרא וְהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ לְׁשּונְָרא, 

 ּדְַאָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין ַאּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי. 

 חַד ּגַדְיָא, חַד ּגַדְיָא. 
וְָאתָא נּוָרא וְׂשַָרף לְחּוטְָרא, ּדְהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ 

 לְׁשּונְָרא, ּדְַאָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין ַאּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי. 

 חַד ּגַדְיָא, חַד ּגַדְיָא. 
וְָאתָא מַיָא וְכָבָה לְנּוָרא, ּדְׂשַָרף לְחּוטְָרא, ּדְהִּכָה 

לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ לְׁשּונְָרא, ּדְַאָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין ַאּבָא 

 ּבִתְֵרי זּוזֵי. 

 חַד ּגַדְיָא, חַד ּגַדְיָא. 
וְָאתָא תֹוָרא וְׁשָתָה לְמַיָא, ּדְכָבָה לְנּוָרא, ּדְׂשַָרף 

לְחּוטְָרא, ּדְהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ לְׁשּונְָרא, ּדְַאָכְלָה 

 לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין ַאּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי. 

 חַד ּגַדְיָא, חַד ּגַדְיָא. 
וְָאתָא הַׁשֹוחֵט וְׁשָחַט לְתֹוָרא, ּדְּׁשָתָה לְמַיָא, ּדְכָבָה 

לְנּוָרא, ּדְׂשַָרף לְחּוטְָרא, ּדְהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ 

 לְׁשּונְָרא, ּדְַאָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין ַאּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי. 

 חַד ּגַדְיָא, חַד ּגַדְיָא. 
וְָאתָא מַלְָאךְ הַּמָוֶת וְׁשָחַט לְׁשֹוחֵט, ּדְׁשָחַט לְתֹוָרא, 

ּדְּׁשָתָה לְמַיָא, ּדְכָבָה לְנּוָרא, ּדְׂשַָרף לְחּוטְָרא, ּדְהִּכָה 

לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ לְׁשּונְָרא, ּדְַאָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין ַאּבָא 

 ּבִתְֵרי זּוזֵי. 

 חַד ּגַדְיָא, חַד ּגַדְיָא. 
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 וְָאתָא הַּקָדוׁש ּבָרּוךְ הּוא וְׁשָחַט לְמַלְַאךְ הַּמָוֶת, 

ּדְׁשָחַט לְׁשֹוחֵט, ּדְׁשָחַט לְתֹוָרא, ּדְּׁשָתָה לְמַיָא, ּדְכָבָה 

לְנּוָרא, ּדְׂשַָרף לְחּוטְָרא, ּדְהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשַךְ 

 לְׁשּונְָרא, ּדְַאָכְלָה לְגַדְיָא, ּדְזַּבִין ַאּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי. 

חַד ּגַדְיָא, חַד ּגַדְיָא.

סדר ספירת העומר

אֲׁשֶר  הָעֹולָם,  מֶלֶךְ  אֱלֹהֵינּו  יְיָ,   ַאּתָה 
ְ ּבָרּוך

קִדְׁשָנּו ּבְמִצְוֹותָיו וְצִּוָנּו עַל סְפִיַרת הָׂעמֶר. 

 הַיֹּום יֹום אֶחָד ּבָׂעמֶר.
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