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קדש
On Shabbat evening, begin here:

וַיְַּרא אֱלֹהִים אֶת־כָּל־אֲׁשֶר עָׂשָה וְהִנֵּה־טֹוב מְאֹ֑ד וַיְהִי־עֶֶרב וַיְהִי־בֹקֶר 
בַּיֹּום  אֱלֹהִים  וְכָל־צְבָאָם׃ וַיְכַל  וְהָאֶָרץ  הַׁשָּמַיִם  הַׁשִּׁשִּי׃ וַיְכֻלּּו  יֹום 
ַהׁשְּבִיעִי מְלַאכְתֹּו אֲׁשֶר עָׂשָה וַיִּׁשְבֹּת בַּיֹּום הַׁשְּבִיעִי מִכָּל־מְלַאכְתֹּו אֲׁשֶר 
ׁש אֹתֹו כִּי בֹו ׁשָבַת מִכָּל־ עָׂשָה׃ וַיְבֶָרךְ אֱלֹהִים אֶת־יֹום הַׁשְּבִיעִי וַיְקַדֵּ

מְלַאכְתֹּו אֲׁשֶר־בָָּרא אֱלֹהִים לַעֲׂשֹות׃
When Yom-Tov falls on a weeknight, begin here.

סַבְִרי מָָרנָן וְַרבָּנָן וְַרבֹּותַי:
בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם. בֹּוֵרא ּפְִרי הַגָּפֶן׃

בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם
 אֲשֶׁר בָּחַר בָּנוּ מִכָּל עָם וְרֹומְמָנוּ מִכָּל לָשֹׁון 

שָׁנוּ בְּמִצְֹותָיו. וַתִּתֶּן לָנוּ יהוה אֱלֹהֵינוּ בְּאַהֲבָה  וְקִדְּ
(שַׁבָּתֹות לִמְנוּחָה וּ)מֹועֲִדים לְשִֹמְחָה. חַגִּים וּזְמַנִּים לְשַֹשֹֹון׃ 
ּ אֶת יֹום (הַּשַׁבָּת הַזֶּה וְאֶת יֹום) חַג הַמַּצֹּות הַזֶּה זְמַן חֵרוּתֵנו

(בְּאַהֲבָה) מִקְָרא קֶֹדשׁ זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְָריִם׃
ּ  כִּי בָנוּ בָחְַרתָּ וְאֹותָנו
שְׁתָּ מִכָּל הָעַמִּים׃ קִדַּ
(וְשַׁבָּת) וּמֹועֲֵדי קְָדשֶׁךָ

(בְּאַהֲבָה וּבְָרצֹון)בְּשִֹמְחָה וּבְשַֹשֹֹון הִנְחַלְתָּנוּ׃
שׁ (הַּשַׁבָּת וְ)יִשָראֵל וְהַזְּמַנִּים׃ בָּרוּךְ אַתָּה יהוה מְקַדֵּ

When the Seder falls on Saturday night, the following is added.
בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם. בֹּוֵרא מְאֹוֵרי הָאֵשׁ׃

בָּרוּךְ אַתָּה יהוה. אֱלֵֹהֽינוּ ֶמֽלֶךְ הָעֹולָם.
הַמַּבְִדיל בֵּין קֶֹֽדשׁ לְחֹול. בֵּין אֹור לְחֹֽשֶׁךְ. בֵּין יִשְָׂראֵל לָעַמִּים. 

ׁבִיעִי לְֵשֽׁשֶׁת יְמֵי הַמַּעֲשֶׂה׃ בֵּין יֹום הַשְּ
בָּרוּךְ אַתָּה יהוה. הַמַּבְִדיל בֵּין קֶֹֽדשׁ לְקֶֹֽדשׁ׃



רחצה

יחץ

מגיד

כרפס

Those assembled wash their hands (without a berachah) for the next step, this is 
ideally done at the table, although there are varying practices.

The officiant takes the middle matzah and breaks it into two pieces. The larger piece 
becomes the Afikoman, and is put away until צפון. the remaining piece is returned to 

the seder plate.

The second cup is now poured.

The broken matzah is held by the officiant and the following declaration is recited.

הָא לַחְמָא עַנְיָא ִדי אֲכָלוּ אַבְהָתָנָא בְּאְַרעָא ְדמִצְָריִם.
כָּל ִדכְפִין יֵיתֵי וְיֵיכֹל. כָּל ִדצְִריךְ יֵיתֵי וְיִפְסַח.
הָשַׁתָּא הָכָא. לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּאְַרעָא ְדיִשְָׂראֵל. 

הָשַׁתָּא עַבְֵדי. לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּנֵי חֹוִרין׃ 

The Karpas is dipped twice in the salt water, before the following berachah is said. It is 
subsequently eaten. 

Traditionally, curly-leafed parsley was used, although other greens such as flat-leafed 
parsley and celery are occasionally used. In some communities, only potatoes were 

available at this time of year and were consumed as karpas.

ִרי הָאֲָדמָה׃ בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם. בֹּוֵרא פְּ



The matzah is put away and the seder plate is removed. The youngest child who is 
capable recites the following.

מַה 
ׁתַּנָה הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילֹות? נִּשְּ

שֶׁבְּכָל הַלֵּילֹות אָנוּ אֹוכְלִין חָמֵץ וּמַצָּה. הַלַּיְלָה הַזֶּה - כֻּלֹּו מַצָּה׃
שֶׁבְּכָל הַלֵּילֹות אָנוּ אֹוכְלִין שְׁאָר יְָרקֹות. - הַלַּיְלָה הַזֶּה מָרֹור׃
עַם אֶחָת. - הַלַּיְלָה  שֶׁבְּכָל הַלֵּילֹות אֵין אָנוּ מַטְבִּילִין אֲפִילוּ פַּ

הַזֶּה שְׁתֵּי פְעָמִים׃
שֶׁבְּכָל הַלֵּילֹות אָנוּ אֹוכְלִין בֵּין יֹושְׁבִין וּבֵין מְסֻבִּין. - הַלַּיְלָה 

הַזֶּה כֻּלָּנוּ מְסֻבִּין׃

The seder plate is returned to the table. The matzot are uncovered for answer.

עֲבִָדים הָיִינוּ לְפְַרעֹה בְּמִצְָריִם. 
וַיֹּוצִיאֵנוּ יהוה אֱלֹהֵינוּ מִשָּׁם בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרֹועַ נְטוּיָה׃
וְאִלּוּ לֹא הֹוצִיא הַקָּדֹושׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת אֲבֹותֵינוּ מִמִּצְָריִם.

הֲֵרי אָנוּ וּבָנֵינוּ וּבְנֵי בָנֵינוּ מְשֻׁעְבִָּדים הָיִינוּ לְפְַרעֹה בְּמִצְָריִם׃
וַאֲפִילוּ כֻּלָּנוּ חֲכָמִים.

כֻּלָּנוּ נְבֹונִים.
כֻּלָנוּ זְקֵנִים.

כֻּלָנוּ יֹוְדעִים אֶת הַתֹּוָרה.
מִצְוָה עָלֵינוּ לְסַפֵּר בִּיצִיאַת מִצְַריִם׃

וְכָל הַמְַּרבֶּה לְסַפֵּר בִּיצִיאַת מִצְַריִם הֲֵרי זֶה מְשֻׁבָּח׃

מַעֲשֶׂה בְַּרבִּי אֱלִיעֶזֶר וְַרבִּי יְהֹושֻעַ וְַרבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזְַריָה וְַרבְּי 
ִרים  ֲעקִיבָא וְַרבִּי טְַרפֹון שֶהָיוּ מְסֻבִּין בִּבְנֵי בְַרק. וְהָיוּ מְסַפְּ



ִבּיצִיאַת מִצְַריִם כָּל אֹותֹו הַלַּיְלָה עַד שֶׁבָּאוּ תַלְמִיֵדיהֶם וְאָמְרוּ 
לָהֶם: ַרבֹּותֵינוּ. הִגִּיעַ זְמַן קְִריאַת שְׁמַע שֶׁל שַׁחֲִרית׃

אָמַר ַרבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזְַריָה: 
הֲֵרי אֲנִי כְבֶן שִׁבְעִים שָׁנָה. וְלֹא זָכִיתִי שֶׁתֵּאָמֵר יְצִיאַת מִצְַריִם 
בַּלֵּילֹות עַד שְֶׁדָּרשָׁהּ בֶּן זֹומָא׃ שֶׁנֶּאֱמַר: לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת יֹום 
צֵאתְךָ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ. יְמֵי חַיֶּיךָ - הַיָמִים. כָּל יְמֵי 
חַיֶּיךָ - הַלֵּילֹות. וֲַחכָמִים אֹומְִרים: יְמֵי חַיֶּיךָ - הָעֹולָם הַזֶּה. כֹּל 

יְמֵי חַיֶּיךָ - לְהָבִיא לִימֹות הַמָשִׁיחַ׃

בָּרוּךְ הַמָּקֹום. בָּרוּךְ הוּא. בָּרוּךְ שֶׁנָּתַן תֹּוָרה לְעַמֹּו יִשְָׂראֵל. 
בָּרוּךְ הוּא׃

כְּנֶגֶד אְַרבָּעָה בָנִים ִדּבְָּרה תֹּוָרה׃ 
אֶחָד חָכָם. 
וְאֶחָד ָרשָׁע. 
וְאֶחָד תָּם. 

וְאֶחָד שֶׁאֵינֹו יֹוֵדעַ לִשְׁאֹול׃

חָכָם מָה הוּא אֹומֵר?
מַה הָעֵדֹות וְהַחֻקִּים וְהַמִשְׁפָּטִים אֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ אֶתְכֶם?  וְאַף 
סַח אֲפִיקֹומָן׃ סַח: אֵין מַפְטִיִרין אַחַר הַפֶּ ַאתָּה אֱמָר לֹו כְּהִלְכֹות הַפֶּ

ָרשָׁע מָה הוּא אֹומֵר?
מָה הָעֲבָֹדה הַזֹּאת לָכֶם? לָכֶם - וְלֹא לֹו. וּלְפִי שֶׁהֹוצִיא אֶת עַצְמֹו 
מִן הַכְּלָל כָּפַר בְּעִקָּר׃ וְאַף אַתָּה הַקְהֵה אֶת שִנָּיו וֶאֱמֹר לֹו: 
בַּעֲבוּר זֶה עָשָׂה יהוה לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְָריִם׃ לִי - וְלֹא לֹו. אִילּוּ 

הָיָה שָׁם. לֹא הָיָה נִגְאָל׃



תָּם מָה הוּא אֹומֵר?
מַה זֹּאת? וְאָמְַרתָּ אֵלָיו: בְּחֹזֶק יָד הֹוצִיאָנוּ יהוה מִמִּצְָריִם. מִבֵּית 

עֲבִָדים׃

וְשֶׁאֵינֹו יֹוֵדעַ לִשְׁאֹול-
תַח לֹו. שֶׁנֶּאֱמַר: וְהִגְַּדתָּ לְבִנְךָ בַּיֹום הַהוּא לֵאמֹר. בַּעֲבוּר  אַתְּ פְּ

זֶה עָשָׂה יהוה לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְָריִם׃

יָכֹול מֵרֹאשׁ חֶֹדשׁ.תַּלְמוּד לֹומַר בַּיֹום הַהוּא. אִי בַּיֹום הַהוּא 
יָכֹול מִבְּעֹוד יֹום. תַּלְמוּד לֹומַר בַּעֲבוּר זֶה – בַּעֲבוּר זֶה לֹא 

אָמְַרתִּי אֶלָא בְּשָׁעָה שֶׁיֵּשׁ מַצָּה וּמָרֹור מֻנָּחִים לְפָנֶיךָ׃

אֲבֹותֵינוּ. וְעַכְשָׁיו קְֵרבָנוּ  מִתְּחִלָּה עֹובְֵדי עֲבֹוָדה זָָרה הָיוּ 
הַמָּקֹום לַעֲבָֹדתֹו. שֶׁנֶּאֱמַר: וַיֹאמֶר יְהֹושֻעַ אֶל כָּל הָעָם. כֹּה אָמַר 
יהוה אֱלֹהֵי יִשְָׂראֵל׃ בְּעֵבֶר הַנָּהָר יָשְׁבוּ אֲבֹוֵתיכֶם מֵעֹולָם. תֶַּרח 
אֲבִי אַבְָרהָם וַאֲבִי נָחֹור. וַיַּעַבְדוּ אֱלֹהִים ֲאחִֵרים. וָאֶקַּח אֶת 
ֲאבִיכֶם אֶת אַבְָרהָם מֵעֵבֶר הַנָּהָר וָאֹולֵךְ אֹותֹו בְּכָל אֶֶרץ כְּנָעַן. 
וָאְַרבֶּה אֶת זְַרעֹו וָאֶתֵּן לֹו אֶת יִצְחָק. וָאֶתֵּן לְיִצְחָק אֶת יַעֲקֹב 
ׂעִיר לֶָרשֶׁת אֹתֹו. וְיַעֲקֹב וּבָנָיו  וְאֶת עֵשָׂו׃ וָאֶתֵּן לְעֵשָׂו אֶת הַר שֵּ

יְָרדוּ מִצְָריִם׃

בָּרוּךְ שֹׁומֵר הַבְטָחָתֹו לְיִשְָׂראֵל. בָּרוּךְ הוּא׃
שֶׁהַקָּדֹושׁ בָּרוּךְ הוּא חִשַּׁב אֶת הַקֵּץ. 

ׁאָמַר לְאַבְָרהָם אָבִינוּ בִּבְִרית בֵּין הַבְּתִָרים.  לַעֲשֹׂות כְּמַה שֶּ
שֶׁנֶּאֱמַר:

וַיֹּאמֶר לְאַבְָרם. יָדֹע תֵַּדע כִּי גֵר יִהְיֶה זְַרעֲךָ בְּאֶֶרץ לֹא לָהֶם. 
וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם אְַרבַּע מֵאֹות שָׁנָה׃ וְגַם אֶת הַגֹּוי אֲשֶׁר יַעֲבֹדוּ 

ָדּן אָנֹכִי וְאַחֲֵרי כֵן יֵצְאוּ בְִּרכֻשׁ גָּדֹול׃



The matzot are covered and the cup is raised.

וְהִיא שֶׁעָמְָדה לַאֲבֹותֵינוּ וְלָנוּ׃
שֶׁלֹּא אֶחָד בִּלְבָד עָמַד עָלֵינוּ לְכַלֹּותֵנוּ.

אֶלָּא שֶׁבְּכָל דֹּור וָדֹור עֹומְִדים עָלֵינוּ לְכַלֹּותֵנוּ.
וְהַקָּדֹושׁ בָּרוּךְ הוּא מַצִּילֵנוּ מִיָָּדם׃
The cup is replaced and the matzot are uncovered.

ְרעֹה  צֵא וּלְמַד מַה בִּקֵּש לָבָן הָאֲַרמִי לַעֲשֹׂות לְיַעֲקֹב אָבִינוּ. שֶׁפַּ
לֹא גָזַר אֶלָּא עַל הַזְּכִָרים וְלָבָן בִּקֵּשׁ לַעֲקֹור אֶת הַכֹּל. 

שֶׁנֶּאֱמַר: 
אֲַרמִּי אֹבֵד אָבִי. וַיֵֶּרד מִצְַריְמָה וַיָּגָר שָׁם בִּמְתֵי מְעָט. וַיְהִי שָׁם 

לְגֹוי גָּדֹול. עָצוּם וָָרב׃

י הִַדּבּוּר׃ וַיֵֶרד מִצְַריְמָה – אָנוּס עַל פִּ

וַיָּגָר שָׁם – מְלַמֵּד שֶׁלֹא יַָרד יַעֲקֹב אָבִינוּ לְהִשְׁתַּקֵּעַ בְּמִצְַריִם 
אֶלָּא לָגוּר שָׁם. שֶׁנֶּאֱמַר: 

ְרעֹה. לָגוּר בָּאֶָרץ בָּאנוּ. כִּי אֵין מְִרעֶה לַצֹּאן אֲשֶׁר  וַיֹּאמְרוּ אֶל פַּ
ַלעֲבֶָדיךָ. כִּי כָבֵד הָָרעָב בְּאֶֶרץ כְּנָעַן. וְעַתָּה יֵשְׁבוּ נָא עֲבֶָדיךָ 

בְּאֶֶרץ גֹּשֶן׃

ׁנֶּאֱמַר:  בִּמְתֵי מְעָט – כְּמַה שֶּ
בְּשִׁבְעִים נֶפֶשׁ יְָרדוּ אֲבֹותֶיךָ מִצְָריְמָה. וְעַתָּה שָׂמְךָ יהוה אֱלֹהֶיךָ 

ׁמַיִם לָרֹב׃ כְּכֹוכְבֵי הַשָּ

וַיְהִי שָׁם לְגֹוי – מְלַמֵּד שֶׁהָיוּ יִשְָׂראֵל מְצֻיָּנִים שָׁם׃



ׁנֶּאֱמַר:  גָּדֹול. עָצוּם – כְּמה שֶּ
וּבְנֵי יִשְָׂראֵל פָּרוּ וַיִּשְְׁרצוּ וַיְִּרבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד מְאֹד. וַתִּמָּלֵא 

הָאֶָרץ אֹתָם׃

ׁנֶּאֱמַר:  וָָרב – כְּמַה שֶּ
ְרבָבָה כְּצֶמַח הַשֶָּׂדה נְתַתִּיךְ. וַתְִּרבִּי וַתִּגְְדּלִי וַָתּבֹאִי בַּעֲִדי עֲָדיִים. 

שַָׁדיִם נָכֹנוּ וּשְׂעֵָרךְ צִמֵּחַ. וְאַתְּ עֵרֹם וְעְֶריָה׃

וַיֵָּרעוּ אֹתָנוּ הַמִּצְִרים וַיְעַנּוּנוּ. וַיִתְּנוּ עָלֵינוּ עֲבָֹדה קָשָׁה׃

וַיֵָּרעוּ אֹתָנוּ הַמִּצְִרים – כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר: 
ן יְִרבֶּה. וְהָיָה כִּי תִקְֶראנָה מִלְחָמָה וְנֹוסַף  ָהבָה נִתְחַכְמָה לֹו פֶּ

גַם הוּא עַל שׂנְאֵינוּ וְנִלְחַם בָּנוּ. וְעָלָה מִן הָאֶָרץ׃

וַיְעַנּוּנוּ – כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר: 
עָלָיו שֵָׂרי מִסִּים לְמַעַן עַנֹּתֹו בְּסִבְלֹתָם. וַיִּבֶן עֵָרי  וַיָּשִׂימוּ 

תֹם וְאֶת ַרעַמְסֵס׃ מִסְכְּנֹות לְפְַרעֹה. אֶת פִּ

וַיִתְּנוּ עָלֵינוּ עֲבָֹדה קָשָׁה – כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר: 
וַיַעֲבִדוּ מִצְַריִם אֶת בְּנֵי יִשְָׂראֵל בְּפֶָרךְ׃

וַנִּצְעַק אֶל יהוה אֱלֹהֵי אֲבֹתֵינוּ. וַיִּשְׁמַע יהוה אֶת קֹלֵנוּ. וַיְַּרא 
אֶת עָנְיֵנוּ וְאֶת עֲמָלֵנוּ וְאֶת לַחֲצֵנוּ׃

וַנִּצְעַק אֶל יהוה אֱלֹהֵי אֲבֹתֵינוּ – כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר: 
וַיְהִי בַיָּמִים הַָרבִּים הָהֵם וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְַריִם. וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי יִשְָׂראֵל 
מִן הָעֲבֹוָדה וַיִּזְעָקוּ. וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱלֹהִים מִן הָעֲבָֹדה׃



וַיִּשְׁמַע יהוה אֶת קֹלֵנוּ – כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר: 
וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת נַאֲקָתָם. וַיִּזְכֹּור אֱלֹהִים אֶת בְִּריתֹו אֶת 

אַבְָרהָם. אֶת יִצְחָק וְאֶת יַעֲקֹב׃

ִרישׁוּת ֶדֶּרךְ אֶֶרץ. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר:  וַיְַּרא אֶת עָנְיֵנוּ – זֹו פְּ
וַיְַּרא אֱלֹהִים אֶת בְּני יִשְָׂראֵל וַיֵַּדע אֱלֹהִים׃
וְאֶת עֲמָלֵנוּ – אֵלּוּ הַבָּנִים. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר: 

כָּל הַבֵּן הַיִּלֹּוד הַיְאָֹרה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן׃

וְאֶת לַחֲצֵנוּ – זֶה הְַדּחַק. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר: 
וְגַם ָראִיתִי אֶת הַלַּחַץ אֲשֶׁר מִצְַריִם לֹחֲצִים אֹתָם׃

וַיֹּוצִאֵנוּ יהוה מִמִצְַריִם בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרֹעַ נְטוּיָה. וּבְמָֹרא גָּדֹל. 
וּבְאֹתֹות וּבְמֹפְתִים׃

וַיֹּוצִאֵנוּ יהוה מִמִצְַריִם – לֹא עַל יְֵדי מַלְאָךְ. וְלֹא עַל יְֵדי שָָׂרף. 
וְלֹא עַל יְֵדי שָׁלִיחַ. אֶלָּא הַקָּדֹושׁ בָּרוּךְ הוּא בִּכְבֹודֹו וּבְעַצְמֹו. 

שֶׁנֶּאֱמַר: 
וְעָבְַרתִּי בְאֶֶרץ מִצְַריִם בַּלַּיְלָה הַזֶּה. וְהִכֵּיתִי כָּל בְּכֹור בְּאֶֶרץ 
ִמצְַריִם מֵאָָדם וְעַד בְּהֵמָה. וּבְכָל אֱלֹהֵי מִצְַריִם אֶעֱשֶׂה שְׁפָטִים. 

אֲנִי יהוה׃

וְעָבְַרתִּי בְאֶֶרץ מִצְַריִם בַּלַּיְלָה הַזֶּה – אֲנִי וְלֹא מַלְאָךְ
וְהִכֵּיתִי כָּל בְכֹור בְּאֶֶרץ מִצְַריִם – אֲנִי וְלֹא שָָׂרף

ׁלִיחַ. וּבְכָל אֱלֹהֵי מִצְַריִם אֶעֱשֶׂה שְׁפָטִים – אֲנִי ולֹא הַשָּ
אֲנִי יהוה – אֲנִי הוּא ולֹא אַחֵר׃



בְּיָד חֲזָקָה – זֹו הֶַדּבֶר. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר:
הִנֵּה יַד יהוה הֹויָה בְּמִקְנְךָ אֲשֶׁר בַּשֶָּׂדה. בַּסּוּסִים. בַּחֲמִֹרים. 

בַּגְּמַלִּים. בַּבָּקָר וּבַצֹּאן. ֶדבֶר כָּבֵד מְאֹד׃

וּבִזְרֹעַ נְטוּיָה – זֹו הַחֶֶרב. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר: 
וְחְַרבֹּו שְׁלוּפָה בְּיָדֹו. נְטוּיָה עַל יְרוּשָלַיִם׃

וּבְמָֹרא גָּדֹל – זֹו גִלּוּי שְׁכִינָה. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר:
אֹו הֲנִסָּה אֱלֹהִים לָבֹא לָקַחַת לֹו גֹוי מִקֶֶרב גֹּוי בְּמַסֹּת בְּאֹתֹת 
וּבְמֹופְתִים. וּבְמִלְחָמָה וּבְיָד חֲזָקָה וּבִזְרֹועַ נְטוּיָה. וּבְמֹוָראִים 
גְּדֹלִים. כְּכֹל אֲשֶׁר עָשָׂה לָכֶם יהוה אֱלֹהֵיכֶם בְּמִצְַריִם לְעֵינֶיךָ׃

וּבְאֹתֹות – זֶה הַמַּטֶּה. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר:
וְאֶת הַמַּטֶּה הַזֶּה תִּקַּח בְּיְָדךָ. אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בֹּו אֶת הָאֹתֹת׃

וּבְמֹפְתִים – זֶה הַָדּם. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר:
ׁמַיִם וּבָאֶָרץ.  וְנָתַתִּי מֹופְתִים בַּשָּ

ָדּם 
וָאֵשׁ 

וְתִימְרֹות עָשָׁן׃

ָדבָר אַחֵר: 
בְּיָד חֲזָקָה – שְׁתַּיִם. 

וּבִזְרֹעַ נְטוּיָה – שְׁתַּיִם. 
וּבְמָֹרא גָּדֹל – שְׁתַּיִם. 
וּבְאֹתֹות – שְׁתַּיִם. 

וּבְמֹפְתִים – שְׁתַּיִם׃ 



אֵלּוּ עֶשֶׂר מַכֹּות שֶׁהֵבִיא הַקָּדֹושׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְִרים 
בְּמִצְַריִם. וְאֵלּוּ הֵן:

ָדּם.
צְפְַרֵדּעַ. 
כִּנִּים. 
עָרֹוב. 
ֶדּבֶר. 
שְׁחִין. 
בָָּרד. 
אְַרבֶּה. 
חֹשֶׁךְ. 

מַכַּת בְּכֹורֹות

ַרבִּי יְהוָּדה הָיָה נֹותֵן בָּהֶם סִמָּנִים:
ְדּצַ"ךְ עַַד"שׁ בְּאַחַ"ב׃

ַרבִּי יֹוסֵי הַגְּלִילִי אֹומֵר:
מִנַּיִן אַתָּה אֹומֵר שֶׁלָּקוּ הַמִּצְִרים בְּמִצְַריִם עֶשֶׂר מַכֹּות וְעַל הַיָּם 

לָקוּ חֲמִשִּׁים מַכֹּות?
בְּמִצְַריִם מָה הוּא אֹומֵר?

ְרעֹה: אֶצְבַּע אֱלֹהִים הִוא. וַיֹּאמְרוּ הַחְַרטֻמִּים אֶל פַּ
 וְעַל הַיָּם מָה הוּא אֹומֵר? וַיְַּרא יִשְָׂראֵל אֶת הַיָד הַגְּדֹלָה אֲשֶׁר 
עָשָׂה יהוה בְּמִצְַריִם. וַיִּיְראוּ הָעָם אֶת יהוה. וַיַּאֲמִינוּ בַּיהוה 

וּבְמשֶׁה עַבְדֹו׃ 



כַּמָּה לָקוּ בְאֶצְבַּע? עֶשֶׂר מַכֹּות. אֱמֹור מֵעַתָּה: בְּמִצְַריִם לָקוּ 
עֶשֶׂר מַכֹּות וְעַל הַיָּם לָקוּ חֲמִשִּׁים מַכֹּות׃

ַרבִּי אֱלִיעֶזֶר אֹומֵר:
מִנַּיִן שֶׁכָּל מַכָּה וּמַכָּה שֶׁהֵבִיא הַקָּדֹושׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְִרים 

בְּמִצְַריִם הָיְתָה שֶׁל אְַרבַּע מַכֹּות?
 שֶׁנֶּאֱמַר: יְשַׁלַּח בָּם חֲרֹון אַּפֹו. עֶבְָרה וָזַעַם וְצָָרה. מִשְׁלַחַת 

מַלְאֲכֵי ָרעִים׃
עֶבְָרה – אַחַת. 
וָזַעַם – שְׁתַּיִם. 
וְצָָרה – שָׁלשׁ. 

מִשְׁלַחַת מַלְאֲכֵי ָרעִים – אְַרבַּע׃ 
אֱמֹור מֵעַתָּה: בְִּמצְַריִם לָקוּ אְַרבָּעִים מַכֹּות וְעַל הַיָּם לָקוּ 

מָאתַיִם מַכֹּות׃

ַרבִּי עֲקִיבֶא אֹומֵר: 
מִנַּיִן שֶׁכָּל מַכָּה וּמַכָּה שֶׁהֵבִיא הַקָּדֹושׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְִרים 

בְּמִצְַריִם הָיְתָה שֶׁל חָמֵשׁ מַכֹּות? 
שֶׁנֶּאֱמַר: יְשַׁלַּח בָּם חֲרֹון אַּפֹו. עֶבְָרה וָזַעַם וְצָָרה. מִשְׁלַחַת 

מַלְאֲכֵי ָרעִים׃ 
חֲרֹון אַּפֹו– אַחַת. 
עֶבְָרה – שְׁתַּיִם. 
וָזַעַם – שָׁלֹשׁ. 
וְצָָרה – אְַרבַּע. 

מִשְׁלַחַת מַלְאֲכֵי ָרעִים – חָמֵשׁ׃ 
אֱמֹור מֵעַתָּה: בְּמִצְַריִם לָקוּ חֲמִשִּׁים מַכֹּות וְעַל הַיָּם לָקוּ חֲמִשִּׁים 

וּמָאתַיִם מַכֹּות׃ 



כַּמָּה מַעֲלֹות טֹובֹות לַמָּקֹום עָלֵינוּ!

אִלּוּ הֹוצִיאָנוּ מִמִּצְַריִם    
ַדּיֵּינוּ׃ וְלֹא עָשָׂה בָהֶם שְׁפָטִים.       

אִלּוּ עָשָׂה בָהֶם שְׁפָטִים.    
ַדּיֵּינוּ׃ וְלֹא עָשָׂה בֵאלֹהֵיהֶם.       

אִלּוּ עָשָׂה בֵאלֹהֵיהֶם.    
ַדּיֵּינוּ׃ וְלֹא הַָרג אֶת בְּכֹוֵריהֶם.       

אִלּוּ הַָרג אֶת בְּכֹוֵריהֶם    
ַדּיֵּינוּ׃ וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת מָמֹונָם.       

אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת מָמֹונָם    
ַדּיֵּינוּ׃ וְלֹא קַָרע לָנוּ אֶת הַיָּם.       

אִלּוּ קַָרע לָנוּ אֶת הַיָּם    
ַדּיֵּינוּ׃ וְלֹא הֶעֱבִיָרנוּ בְתֹוכֹו בֶּחָָרבָה.      

אִלּוּ הֶעֱבִיָרנוּ בְתֹוכֹו בֶּחָָרבָה    
ַדּיֵּינוּ׃ וְלֹא שִׁקַּע צֵָרנוּ בְּתֹוכֹו.       

אִלּוּ שִׁקַּע צֵָרנוּ בְּתֹוכֹו    
וְלֹא סִפֵּק צְָרכֵּנוּ בַּמְִּדבָּר אְַרבָּעִים שָׁנָה.       

ַדּיֵּינוּ׃          
אִלּוּ סִפֵּק צְָרכֵּנוּ בַּמְִּדבָּר אְַרבָּעִים שָׁנָה    

ַדּיֵּינוּ׃ ולֹא הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן.       
אִלּוּ הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן    

ַדּיֵּינוּ׃ וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת הַשַׁבָּת.       
אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַשַׁבָּת.    

ַדּיֵּינוּ׃ וְלֹא קְֵרבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי.      
אִלּוּ קְֵרבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי.    

ַדּיֵּינוּ׃ וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת הַתֹּוָרה.      



אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַתֹּוָרה    
ַדּיֵּינוּ׃ וְלֹא הִכְנִיסָנוּ לְאֶֶרץ יִשְָׂראֵל.      

אִלּוּ הִכְנִיסָנוּ לְאֶֶרץ יִשְָׂראֵל    
וְלֹא בָנָה לָנוּ אֶת בֵּית הַבְּחִיָרה. ַדּיֵּינוּ׃    

לֶת לַמָּקֹום עָלֵינוּ:  עַל אַחַת. כַּמָּה וְכַמָּה. טֹובָה כְפוּלָה וּמְכֻפֶּ
מִמִּצְַריִם. וְעָשָׂה בָהֶם שְׁפָטִים. וְעָשָׂה בֵאלֹהֵיהֶם.  שֶׁהֹוצִיאָנוּ 
וְהַָרג אֶת בְּכֹוֵריהֶם. וְנָתַן לָנוּ אֶת מָמֹונָם. וְקַָרע לָנוּ אֶת הַיָּם. 
וְהֶעֱבִיָרנוּ בְתֹוכֹו בֶּחָָרבָה. וְשִׁקַּע צֵָרנוּ בְּתֹוכֹו. וְסִפֵּק צְָרכֵּנוּ 
בַּמְִּדבָּר אְַרבָּעִים שָׁנָה. וְהֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן. וְנָתַן לָנוּ אֶת הַשַׁבָּת. 
וְקְֵרבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי. וְנָתַן לָנוּ אֶת הַתֹּוָרה. וְהִכְנִיסָנוּ לְאֶֶרץ 
יִשְָׂראֵל. וּבָנָה לָנוּ אֶת בֵּית הַבְּחִיָרה לְכַפֵּר עַל כָּל עֲֹונֹותֵינוּ׃

ַרבָּן גַּמְלִיאֵל הָיָה אֹומֵר:
סַח. לֹא יָצָא יְֵדי חֹובָתֹו.  כָּל שֶׁלֹּא אָמַר שְׁלשָׁה ְדּבִָרים אֵלּוּ בַּפֶּ

וְאֵלּוּ הֵן: 
סַח.  פֶּ
מַצָה. 
וּמָרֹור׃

סַח  שֶׁהָיוּ אֲבֹותֵינוּ אֹוכְלִים בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְָדּשׁ הָיָה פֶּ
סַח הַקָּדֹושׁ בָּרוּךְ  קַיָּם. עַל שׁוּם מָה?עַל שׁוּם שֶׁפָּ

הוּא עַל בָּתֵּי אֲבֹותֵינוּ בְּמִצְַריִם. שֶׁנֶּאֱמַר:
סַח עַל בָּתֵּי בְנֵי יִשְָׂראֵל  סַח הוּא לַיהוה. אֲשֶׁר פָּ  וַאֲמְַרתֶּם זֶבַח פֶּ
ְבּמִצְַריִם בְּנָגְּפֹו אֶת מִצְַריִם. וְאֶת בָּתֵּינוּ הִצִּיל. וַיִּקֹּד הָעָם 

ׁתַּחֲווּ׃ וַיִּשְּ



Raise the matzot and say:

זֹו שֶׁאָנוּ אֹוכְלִים. עַל שׁוּם מָה? עַל שׁוּם שֶׁלֹא מַצָּה 
יק בְּצֵקָם שֶׁל אֲבֹותֵינוּ לְהַחֲמִיץ עַד שֶׁנִּגְלָה הִסְפִּ

עֲלֵיהֶם מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים. הַקָּדֹושׁ בָּרוּךְ הוּא.    
וּגְאָלָם. שֶׁנֶּאֱמַר:

וַיֹּאפוּ אֶת הַבָּצֵק אֲשֶׁר הֹוצִיאוּ מִמִּצְַריִם עֻגֹת מַצֹּות. כִּי לֹא חָמֵץ. 
כִּי גְֹרשׁוּ מִמִּצְַריִם וְלֹא יָכְלוּ לְהִתְמַהְמֵהַּ. וְגַּם צֵָדה לֹא עָשׂו לָהֶם׃

Raise the maror and say:

זֶה שֶׁאָנוּ אֹוכְלִים. עַל שׁוּם מָה? עַל שׁוּם מָרֹור 
שֶׁמְֵּררוּ הַמִּצְִרים אֶת חַיֵּי אֲבֹותֵינוּ בְּמִצְַריִם. 

שֶׁנֶּאֱמַר:
 וַיְמֲָררוּ אֶת חַיֵּיהֶם בֲַּעבָֹדה קָשָה. בְּחֹמֶר וּבִלְבֵנִים וּבְכָל עֲבָֹדה 

בַּשֶָּׂדה אֶת כָּל עֲבָֹדתָם אֲשֶׁר עָבְדוּ בָהֶם בְּפֶָרךְ׃

ְבּכָל דֹּור וָדֹור חַיָּב אָָדם לְִראֹות אֶת עַצְמֹו כְּאִלּוּ הוּא יָצָא 
מִמִּצְַריִם. שֶׁנֶּאֱמַר: וְהִגְַּדתָּ לְבִנְךָ בַּיֹום הַהוּא לֵאמֹר. בַּעֲבוּר 
זֶה עָשָׂה יְיָ לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְָריִם. לֹא אֶת אֲבֹותֵינוּ בִּלְבָד גָּאַל 
הַקָּדֹושׁ בָּרוּךְ הוּא. אֶלָּא אַף אֹותָנוּ גָּאַל עִמָּהֶם. שֶׁנֶּאֱמַר: וְאֹותָנוּ 
הֹוצִיא מִשָׁם. לְמַעַן הָבִיא אֹתָנוּ. לָתֶת לָנוּ אֶת הָאֶָרץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע 

לַאֲבֹתֵנוּ׃

Raise the cup until הללויה (some keep the cup raised through  גאל ישראל).
לְפִיכָךְ אֲנַחְנוּ חַיָּבִים

לְהַלֵּל. לְהֹודֹות.    

לְפָאֵר. לְשַׁבֵּחַ.    

לְהֵַדּר. לְרֹומֵם.    
לְעַלֵּה לְבֵָרךְ.    

וּלְקַלֵּס



לְמִי שֶׁעָשָׂה לַאֲבֹותֵינוּ וְלָנוּ אֶת כָּל הַנִסִּים הָאֵלוּ: הֹוצִיאָנוּ 
מֵעַבְדוּת לְחֵרוּת מִיָּגֹון לְשִׂמְחָה. וּמֵאֵבֶל לְיֹום טֹוב. וּמֵאֲפֵלָה 
ׁעְבּוּד לִגְאֻלָּה. וְנֹאמַר לְפָנָיו שִׁיָרה חֲָדשָׁה:  לְאֹור גָּדֹול. וּמִשִּ

הַלְלוּיָהּ׃
הַלְלוּ אֶת שֵׁם יְהוָה׃ הַלְלוּיָהּ הַלְלוּ עַבְֵדי יְהוָה   
מֵעַתָּה וְעַד עֹולָם׃ יְהִי שֵׁם יְהוָה מְבָֹרךְ    
מְהֻלָּל שֵׁם יְהוָה׃ מִמִּזְַרח שֶׁמֶשׁ עַד מְבֹואֹו    

ׁמַיִם כְּבֹודֹו׃  עַל הַשָּ ָרם עַל כָּל גֹּויִם יְהוָה    
לָשָׁבֶת׃  הַמַּגְבִּיהִי  מִי כַּיהוָה אֱלֹהֵינוּ     
וּבָאֶָרץ׃ ׁמַיִם  בַּשָּ ילִי לְִראֹות          הַמַּשְׁפִּ
מְקִימִי מֵעָפָר ָדּל       מֵאַשְׁפֹּת יִָרים אֶבְיֹון׃
עַמֹּו׃ נְִדיבֵי  עִם  לְהֹושִׁיבִי עִם נְִדיבִים    
מֹושִׁיבִי עֲקֶֶרת הַבַּיִת    אֵם הַבָּנִים שְׂמֵחָה הַלְלוּיָהּ׃

בְּצֵאת יִשְָׂראֵל מִמִּצְָריִם     בֵּית יַעֲקֹב מֵעַם לֹעֵז׃
הָיְתָה יְהוָּדה לְקְָדשֹׁו         יִשְָׂראֵל מַמְשְׁלֹותָיו׃
הַיָּם ָראָה וַיָּנֹס        הַיְַּרֵדּן יִסֹּב לְאָחֹור׃
גְּבָעֹות כִּבְנֵי צֹאן׃ הֶהִָרים ָרקְדוּ כְאֵילִים      
מַה לְּךָ הַיָּם כִּי תָנוּס      הַיְַּרֵדּן תִּסֹּב לְאָחֹור׃
צֹאן׃ כִּבְנֵי  גְּבָעֹות  הֶהִָרים תְִּרקְדוּ כְאֵילִים     
מִלִּפְנֵי אָדֹון חוּלִי אֶָרץ     מִלִּפְנֵי אֱלֹוהַּ יַעֲקֹב׃
הַהֹפְכִי הַצּוּר אֲגַם מָיִם      חַלָּמִישׁ לְמַעְיְנֹו מָיִם׃

The cup is raised until גאל ישראל.

בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם. אֲשֶׁר גְּאָלָנוּ וְגָאַל אֶת 
אֲבֹותֵינוּ מִמִּצְַריִם. וְהִגִּיעָנוּ לַלַּיְלָה הַזֶּה לֶאֱכָל בֹּו מַצָּה וּמָרֹור׃
כֵּן יהוה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבֹותֵינוּ יַגִּיעֵנוּ לְמֹועֲִדים וְלְִרגָלִים 



אֲחִֵרים הַבָּאִים לִקְָראתֵנוּ לְשָׁלֹום. 
שְׂמֵחִים בְּבִנְיַן עִיֶרךָ וְשָׂשִׂים בַּעֲבֹוָדתֶךָ׃

סָחִים אֲשֶׁר יַגִּיעַ ָדּמָם עַל קִיר  וְנֹאכַל שָׁם מִן הַזְּבָחִים וּמִן הַפְּ
מִזְבַּחֲךָ לְָרצֹון. וְנֹוֶדה לְךָ שִׁיר חָָדש עַל גְּאֻלָּתֵנוּ וְעַל פְּדוּת נַפְשֵׁנוּ׃ 

בָּרוּךְ אַתָּה יהוה גָּאַל יִשְָׂראֵל׃

ִרי הַגָּפֶן׃ בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם בֹּוֵרא פְּ

רחצה

מוציא, מצה

Those assembled wash their hands for the next step, this is ideally done at the table, 
although there are varying practices.

ב"א"י א"מ"ה אֲשֶׁר קְִדּשָׁנוּ בְּמִצְֹותָיו וְצִוָּנוּ עַל נְטִילַת יָָדיִם׃

The officiant takes the two complete matzot and recites המוציא. He then adds the 

broken matzah and recites על אחילת מצה.

ב"א"י א"מ"ה הַמֹּוצִיא לֶחֶם מִן הָאֶָרץ׃

ב"א"י א"מ"ה אֲשֶׁר קְִדּשָנוּ בְּמִצְֹותָיו וְצִוָּנוּ עַל אֲכִילַת מַצָּה׃

Those assembled eat of the matzah while leaning to the left. To fulfill the mitzvah, it 

is ideal to eat at least one kezayit, although opinions differ regarding the exact size, 

ranging from the volume of an olive to roughly the volume of an egg (the latter is that 

of the Chazon Ish). Some also say to eat two kezeitim, one to fulfill the המוציא, the 

other to fulfill the mitzvah of אכילת מצה. 



מרור

שולחן עורך

צפון

כורך

Those assembled now take a piece of maror, equal to a kezayit (see previous page) 
and dip it into the charoset. The following beracha is recited and maror is consumed, 

while leaning to the left.
ב"א"י א"מ"ה אֲשֶׁר קְִדּשָנוּ בְּמִצְֹותָיו וְצִוָּנוּ עַל אֲכִילַת מָרֹור׃

The festive meal is now served. Some have the custom to have a hardboiled egg as 
a commemoration of the destruction of the Second Temple. Other traditional foods 
include gefilte fisch, chicken soup with Knödelach or Matzohkloßen (matzah balls), 
and meats. In some communities, it is customary to refrain from roast meat, for fear that 

it would be confused with the Korban Pesach. 

After the meal, those present eat from the large portion of the broken matzah (the 
afikoman) which has been reserved till now. again, the unit of measurement is a kezayit 

and it is to be the last food to be consumed on the night of the seder. 

Those assembled now take a piece of matzah and a piece of maror which is dipped 
into the charoset. The matzah, maror, and optionally charoset are then combined as a 
sandwich. The following statement is recited and koreich is consumed, while leaning 

to the left.
כְּהִלֵּל. כֵּן עָשָׂה הִלֵּל בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְָדּשׁ הָיָה קַיָּם׃ הָיָה 
כֹּוֵרךְ ּפֶסַח מַצָּה וּמָרֹור וְאֹוכֵל בְּיַחַד, לְקַיֵּם מַה שֶׁנֶּאֱמַר:

עַל מַצֹּות וּמְרִֹרים יֹאכְלֻהוּ׃



ברך
Many old haggadot, including the Rödelheim Haggadah, edited by R' Wolf 

Heidenheim ז"ל, do not include שיר המעלות or תהילת ה׳, although those who say 
them should sing them with the melody of Adir Hu.

ִשׁיר הַמַּעֲלֹות בְּשׁוּב יהוה אֶת שִׁיבַת צִיֹּון הָיִינוּ כְּחֹלְמִים׃ אָז 
ינוּ וּלְשֹׁונֵנוּ ִרנָּה אָז יֹאמְרוּ בַגֹּויִם הִגְִדּיל יהוה  יִמָּלֵא שְׂחֹוק פִּ
לַעֲשֹׂות עִם אֵלֶּה׃ הִגְִדּיל יהוה לַעֲשֹׂות עִמָּנוּ הָיִינוּ שְׂמֵחִים׃ 
שׁוּבָה יהוה אֶת שְׁבִיתֵנוּ כַּאֲפִיקִים בַּנֶּגֶב׃ הַזְֹּרעִים בְִּדמְעָה 
בְִּרנָּה יִקְצֹרוּ׃ הָלֹוךְ יֵלֵךְ וּבָכֹה נֹשֵׂא מֶשֶׁךְ הַזַָּרע בֹּא יָבֹוא 

בְִרנָּה נֹשֵׂא אֲלֻמֹּתָיו׃
תְּהִלַּת יהוה יְַדּבֶר ּפִי. וִיבֵָרךְ כָּל בָּשָׂר שֵׁם קְָדשֹׁו לְעֹולָם 
וָעֶד׃ וַאֲנַחְנוּ נְבֵָרךְ יָהּ. מֵעַתָּה וְעַד עֹולָם. הַלְלוּיָהּ׃ הֹודוּ 
לַיהוה כִּי טֹוב. כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃ מִי יְמַלֵּל גְּבוּרֹות יהוה 

יַשְׁמִיעַ כָּל תְּהִלָּתֹו׃

Some have the custom to recite the זימון in the vernacular of their ancestors.
 

יְהִי שֵׁם יהוה מְבָֹרךְ מֵעַתָּה וְעַד עֹולָם׃
בְִּרשׁוּת מְָרנָן וְַרבָּנָן וְַרבֹּותַי. נְבֵָרךְ (אֱלֹהֵינוּ) שֶׁאָכַלְנוּ מִשֶּׁלֹו׃

ׁלֹו וּבְטוּבֹו חָיִינוּ׃ בָּרוּךְ (אֱלֹהֵינו) שֶׁאָכַלְנוּ מִשֶּ
ׁלֹו וּבְטוּבֹו חָיִינוּ׃ בָּרוּךְ (אֱלֹהֵינוּ) שֶׁאָכַלְנוּ מִשֶּ

בָּרוּךְ הוּא וּבָרוּךְ שְֹמֹו׃

בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם. הַזָּן אֶת הָעֹולָם כֻּלֹּו 
בְּטוּבֹו בְּחֵן בְּחֶסֶד וּבְַרחֲמִים. הוּא נֹתֵן לֶחֶם לְכָל־בָּשָׂר כִּי 
לְעֹולָם חַסְדֹּו. וּבְטוּבֹו הַגָּדֹול תָּמִיד לֹא חָסַר לָנוּ וְאַל יֶחְסַר לָנוּ 
מָזֹון לְעֹולָם וָעֶד. בַּעֲבוּר שְׁמֹו הַגָּדֹול. כִּי הוּא אֵל זָן וּמְפְַרנֵס 

ַרּבֹוַתי. נְבָרְֵך wir wollen bentschen רבותי



לַכֹּל. וּמֵטִיב לַכֹּל וּמֵכִין מָזֹון לְכָל־בְִּריֹּותָיו אֲשֶׁר בָָּרא׃ בָּרוּךְ 
אַתָּה יהוה הַזָּן אֶת הַכֹּל׃

נֹוֶדה לְּךָ יהוה אֱלֹהֵינוּ עַל שֶׁהִנְחַלְתָּ לַאֲבֹותֵינוּ אֶֶרץ חֶמְָדּה 
טֹובָה וְּרחָבָה. וְעַל שֶׁהֹוצֵאתָנוּ יהוה אֱלֹהֵינוּ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם 
וּפְִדיתָנוּ מִבֵּית ֲעבִָדים. וְעַל בְִּריתְךָ שֶׁחַָתמְתָּ בִּבְשֵָׂרנוּ וְעַל 
תֹּוָרתְךָ שֶׁלִּמְַּדתָּנוּ וְעַל חֻקֶּיךָ שֶׁהֹוַדעְתָּנוּ. וְעַל חַיִּים חֵן וָחֶסֶד 
שֶׁחֹונַנְתָּנוּ. וְעַל אֲִכילַת מָזֹון שָׁאַתָּה זָן וּמְפְַרנֵס אֹותָנוּ תָּמִיד. 

בְּכָל יֹום וּבְכָל עֵת וּבְכָל שָׁעָה׃

וְעַל הַכֹּל יהוה אֱלֹהֵינוּ אֲנַחְנוּ מֹוִדים לָךְ וּמְבְָרכִים אֹותָךְ. 
יִתְבַָּרךְ שִׁמְךָ בְּפִי כָּל חַי תָּמִיד לְעֹולָם וָעֶד. כַּכָּתוּב: וְאָכַלְתָּ 
וְשָׂבַעְתָּ. וּבֵַרכְתָּ אֶת יהוה אֱלֹהֶיךָ עַל הָאֶָרץ הַטֹּובָה אֲשֶּׁר נָתַן 

לָךְ׃ בָּרוּךְ אַתָּה יהוה עַל הָאֶָרץ וְעַל הַמָזֹון׃

ַרחֶם נָא יהוה אֱלֹהֵינוּ עַל יִשְָׂראֵל עַמֶּךָ. וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִיֶרךָ. וְעַל 
צִיֹּון מִשְׁכַּן כְּבֹוֶדךָ. וְעַל מַלְכוּת בֵּית ָדּוִד מְשִׁיחֶךָ. וְעַל הַבַּיִת 
הַגָדֹול וְהַקָדֹושׁ שֶׁנִּקְָרא שִׁמְךָ עָלָיו׃ אֱלֹהֵינוּ. אָבִינוּ. ְרעֵנוּ. זוּנֵנוּ. 
פְַרנְסֵנוּ וְכַלְכְּלֵנוּ וְהְַרוִיחֵנוּ. וְהְַרוַח לָנוּ יהוה אֱלֹהֵינוּ מְהֵָרה 
מִכָּל צָרֹותֵינוּ׃ וְנָא אַל תַּצְִריכֵנוּ יהוה אֱלֹהֵינוּ. לֹא לִיֵדי מַתְּנַת 
בָּשָׂר וָָדם וְלֹא לִיֵדי הַלְוָאָתָם. כִּי אִם לְיְָדךָ הַמְּלֵאָה הַפְּתוּחָה 

הַקְּדֹושָׁה וְהְָרחָבָה. שֶׁלֹא נֵבֹושׁ וְלֹא נִכָּלֵם לְעֹולָם וָעֶד׃

ְרצֵה וְהַחֲלִיצֵנוּ יהוה אֱלֹהֵינוּ בְּמִצְֹותֶיךָ וּבְמִצְוַת יֹום הַשְׁבִיעִי הַשַׁבָּת 
הַגָּדֹול וְהַקָדֹושׂ הַזֶּה׃ כִּי יֹום זֶה גָּדֹול וְקָדֹושׁ הוּא לְפָנֶיךָ לִשְׁבָּת בֹּו וְלָנוּחַ 
בֹּו בְּאַהֲבָה כְּמִצְוַת ְרצֹונֶךָ׃ וּבְִרצֹונְךָ הָנִיחַ לָנוּ יהוה אֱלֹהֵינוּ שֶׁלֹּא תְהֵא 
צָָרה וְיָגֹון וַאֲנָחָה בְּיֹום מְנוּחָתֵנוּ׃ וְהְַראֵנוּ יהוה אֱלֹהֵינוּ בְּנֶחָמַת צִיֹון עִיֶרךָ 
וּבְבִנְיַן יְרוּשָׁלַיִם עִיר קְָדשֶׁךָ כִּי אַתָּה הוּא בַּעַל הַיְשׁוּעֹות וּבַעַל הַנֶּחָמֹות׃



ׁמַע.  אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבֹותֵינוּ. יַעֲלֶה וְיָבֹא וְיַגִּיעַ. וְיֵָראֶה וְיֵָרצֶה וְיִשָּ
קֵד וְיִזָּכֵר זִכְרֹונֵנוּ וּפִקְדֹונֵנוּ וְזִכְרֹון אֲבֹותֵינוּ. וְזִכְרֹון מָשִׁיחַ  וְיִפָּ
בֶּן ָדּוִד עַבְֶדּךָ. וְזִכְרֹון יְרוּשָׁלַיִם עִיר קְָדשֶׁךָ. וְזִכְרֹון כָּל עַמְּךָ 
בֵּית יִשְָׂראֵל לְפָנֶיךָ לִפְלֵטָה. לְטֹובָה. לְחֵן וּלְחֶסֶד וּלְַרחֲמִים. 

לְחַיִּים וּלְשָׁלֹום. בְּיֹום חַג הַמַּצֹּות הַזֶה׃
קְֵדנוּ בֹו לִבְָרכָה. וְהֹושִׁיעֵנוּ  זָכְֵרנוּ יהוה אֱלֹהֵינוּ בֹּו לְטֹובָה. וּפָּ
בֹו לְחַיִּים; וּבְּדבַר יְשׁוּעָה וְַרחֲמִים חוּס וְחָנֵּנוּ. וְַרחֵם עָלֵינוּ 

וְהֹושִׁיעֵנוּ. כִּי אֵלֶיךָ עֵינֵינוּ. כִּי אֵל מֶלֶךְ חַנּוּן וְַרחוּם אָתָּה׃
וּבְנֵה יְרוּשָׁלַיִם עִיר הַקֶֹּדשׁ בִּמְהֵָרה בְיָמֵינוּ. בָּרוּךְ אַתָּה יהוה. 

בֹּונֵה בְַרחֲמָיו יְרוּשָׁלָיִם׃ אָמֵן

בָּרוּךְ אַתָּה יהוה. אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם. הָאֵל אָבִינוּ. מַלְכֵּנוּ. 
אִַדיֵרנוּ. בֹּוְראֵנוּ. גֹּאֲלֵנוּ. יֹוצְֵרנוּ. קְדֹושֵׁנוּ קְדֹושׁ יַעֲקֹב. רֹועֵנוּ 
רֹועֵה יִשְָׂראַל. הַמֶּלֶךְ הַטֹּוב וְהַמֵּטִיב לַכֹּל. שְֶׁבּכָל יֹום וָיֹום הוּא 
הֵטִיב. הוּא מֵטִיב. הוּא יֵיטִיב לָנוּ׃ הוּא גְמָלָנוּ הוּא גֹומְלֵנוּ הוּא 
יִגְמְלֵנוּ לָעַד. לְחֵן וּלְֶחסֶד וּלְַרחֲמִים וּלְֶרוַח הַצָּלָה וְהַצְלָחָה. 
ְרנָסָה וְכַלְכָּלָה. וְַרחֲמִים וְחַיִּים וְשָׁלֹום  בְָּרכָה וִישׁוּעָה נֶחָמָה פַּ

וְכָל טֹוב; וּמִכָּל טוּב לְעֹולָם עַל יְחַסְֵּרנוּ׃
הַָרחֲמָן הוּא יִמְלֹוךְ עָלֵינוּ לְעֹולָם וָעֶד׃
ׁמַיִם וּבָאֶָרץ׃ הַָרחֲמָן הוּא יִתְבַָּרךְ בַּשָּ

אַר בָּנוּ לָעַד וּלְנֵצַח  הַָרחֲמָן הוּא יִשְׁתַּבַּח לְדֹור דֹּוִרים. וְיִתְפָּ
נְצָחִים. וְיִתְהַַדּר בָּנוּ לָעַד וּלְעֹולְמֵי עֹולָמִים׃

הַָרחֲמָן הוּא יְפְַרנְסֵנוּ בְּכָבֹוד׃
הַָרחֲמָן הוּא יִשְׁבֹּור עֻלֵּנוּ מֵעַל צַּוָּאֵרנוּ. וְהוּא יֹולִיכֵנוּ קֹומְמִיוּת 

לְאְַרצֵנוּ׃
הַָרחֲמָן הוּא יִשְׁלַח לָנוּ בְָּרכָה מְֻרבָּה בַּבַּיִת הַזֶּה. וְעַל שֻׁלְחָן זֶה 

שֶׁאָכַלְנוּ עָלָיו׃



הַָרחֲמָן הוּא יִשְׁלַח לָנוּ אֶת אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא זָכוּר לַטֹּוב. וִיבַשֵּׂר 
לָנוּ בְּשֹׂורֹות טֹובֹות יְשׁוּעֹות וְנֶחָמֹות׃

In one's parents' house: הַָרחֲמָן הוּא יְבֵָרךְ אֶת אָבִי מֹוִרי בַּעַל הַבַּיִת 
הַזֶּה. וְאֶת אִמִּי מֹוָרתִי בַּעֲלַת הַבַּיִת הַזֶּה.

Married men say: הַָרחֲמָן הוּא יְבֵָרךְ אֹותִי. (וְאֶת אָבִי מֹוִרי. וְאֶת 
אִמִּי מֹוָרתִי) וְאֶת אִשְׁתִּי. וְאֶת זְַרעִי. וְאֶת כָּל אֲשֶׁר לִי.

Married women say: הַָרחֲמָן הוּא יְבֵָרךְ אֹותִי. (וְאֶת אָבִי מֹוִרי. וְאֶת 
אִמִּי מֹוָרתִי.) וְאֶת בַּעֲלִי. וְאֶת זְַרעִי. וְאֶת כָּל אֲשֶׁר לִי.

Guests say: הַָרחֲמָן הוּא יְבֵָרךְ אֶת בַּעַל הַבַּיִת הַזֶּה וְאֶת בֲַּעלַת 
הַבַּיִת הַזֶּה. אֹותָם וְאֶת בֵּיתָם וְאֶת זְַרעָם וְאֶת כָּל אֲשֶׁר לָהֶם.
At a communal meal say: הַָרחֲמָן הוּא יְבֵָרךְ אֶת כָּל הַמְּסֻבִּין כַּאן.

אֹותָם וְאֶת בֵּיתָם וְאֶת זְַרעָם וְאֶת כָּל אֲשֶׁר לָהֶם. אֹותָנוּ וְאֶת כָּל 
אֲשֶׁר לָנוּ. כְּמֹו שֶׁנִּתְבְָּרכוּ אֲבֹותֵינוּ אַבְָרהָם יְִצחָק וְיַעֲקֹב בַּכֹּל-
מִכֹּל-כֹּל – כֵּן יְבֵָרךְ אֹותָנוּ כֻּלָּנוּ יַחַד בִּבְָרכָה שְׁלֵמָה: וְנֹאמַר: 

אָמֵן:
בַּמָרֹום יְלַמְּדוּ עֲֵליהֶם וְעָלֵינוּ זְכוּת שֶׁתְּהֵא לְמִשְׁמֶֶרת שָׁלֹום. 
וְנִשָׂא בְָרכָה מֵאֵת יהוה. וּצְָדקָה מֵאלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ. וְנִמְצָא חֵן וְשֵׂכֶל 

טֹוב בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וְאָָדם:
On Shabbat: הַָרחֲמָן הוּא יַנְחִילֵנוּ יֹום שֶׁכֻּלֹו שַׁבָּת וּמְנוּחָה לְחַיֵּי 

הָעֹולָמִים׃
הַָרחֲמָן הוּא יַנְחִילֵנוּ יֹום שֶׁכֻּלֹו טֹוב׃

הַָרחֲמָן הוּא יְזַכֵּנוּ לִימֹות הַמָּשִׁיחַ וּלְחַיֵּי הָעֹולָם הַבָּא׃
מִגְדֹּול יְשׁוּעֹות מַלְכֹּו. וְעֹשֶׂה חֶסֶד לִמְשִׁיחֹו. לְָדוִד וּלְזְַרעֹו עַד 
עֹולָם. עֹשֶׂה שָׁלֹום בִּמְרֹומָיו. הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלֹום עָלֵינוּ וְעַל כָּל 

יִשְָׂראַל׃ וְאִמְרוּ: אָמֵן׃
יְראוּ אֶת יהוה קְדֹשָׁיו. כִּי אֵין מַחְסֹור לִיֵראָיו׃ כְּפִיִרים ָרשׁוּ 
וְָרעֵבוּ. וְדְֹרשֵׁי יהוה לֹא יַחְסְרוּ כָּל טֹוב׃ הֹודוּ לַיהוה כִּי טֹוב. 
כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו. ּפֹותֵחַ אֶת יֶָדךָ. וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי ָרצֹון׃ בָּרוּךְ 



הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בַּיהוה. וְהָיָה יהוה מִבְטַחֹו׃ נַעַר הָיִיתִי גַם 
זָקַנְתִּי. וְלֹא ָראִיתִי צִַדיק נֶעֱזָב. וְזְַרעֹו מְבַקֶּשׁ לָחֶם׃ יהוה עֹז 

לְעַמֹו יִתֵּן. יהוה יְבֵָרךְ אֶת עַמֹו בַשָׁלֹום׃

ִרי הַגָפֶן׃ בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם בֹּוֵרא פְּ

שְׁפֹךְ חֲמָתְךָ אֶל הַגֹּויִם אֲשֶׁר לֹא יְָדעוּךָ וְעַל מַמְלָכֹות אֲשֶׁר 
בְּשִׁמְךָ לֹא קָָראוּ׃ כִּי אָכַל אֶת יַעֲקֹב וְאֶת נָוֵהוּ הֵשַׁמּוּ׃ שְׁפֹךְ 
ךָ יַשִׂיגֵם. תְִּרדֹּף בְּאַף וְתַשְׁמִיֵדם מִתַּחַת  עֲלֵיהֶם זַעְמֶךָ וַחֲרֹון אַפְּ

שְׁמֵי יהוה׃

הלל
One should refrain from interruptions until after ישתבח.

לֹא לָנוּ יהוה לֹא לָנוּ. כִּי לְשִׁמְךָ תֵּן כָּבֹוד. עַל חַסְְדּךָ. עַל אֲמִתֶּךָ׃ 
ׁמָיִם. כֹּל אֲשֶׁר  לָמָּה יֹאמְרוּ הַגֹּויִם אַיֵּה נָא אֱלֹהֵיהֶם. וֵאלֹהֵינוּ בַשָּ
חָפֵץ עָשָׂה׃ עֲצַבֵּיהֶם כֶּסֶף וְזָהָב מַעֲשֵׂה יְֵדי אָָדם׃ פֶּה לָהֶם וְלֹא 
יְַדבֵּרוּ. עֵינַיִם לָהֶם וְלֹא יְִראוּ׃ אָזְנַיִם לָהֶם וְלֹא יִשְׁמָעוּ. אַף לָהֶם 
וְלֹא יְִריחוּן׃ יְֵדיהֶם וְלֹא יְמִישׁוּן. ַרגְלֵיהֶם וְלֹא יְהַלֵּכוּ. לֹא יֶהְגּוּ 
בִּגְרֹונָם׃ כְּמֹוהֶם יִהְיוּ עֹשֵׂיהֶם. כֹּל אֲשֶׁר בֹּטֵחַ בָּהֶם׃ יִשְָׂראֵל 
בְּטַח בַּיהוה. עֶזְָרם וּמָגִנָּם הוּא׃ בֵּית אַהֲרֹן בִּטְחוּ בַּיהוה. עֶזְָרם 

וּמָגִנָּם הוּא׃ יְִראֵי יהוה בִּטְחוּ בַּיהוה. עֶזְָרם וּמָגִנָּם הוּא׃
יהוה זְכָָרנוּ יְבֵָרךְ. יְבֵָרךְ אֶת בֵּית יִשְָׂראֵל.  יְבֵָרךְ אֶת בֵּית אַהֲרֹן׃
הַגְּדֹלִים׃ עִם  הַקְּטַנִים   יְבֵָרךְ יְִראֵי יהוה.    
בְּנֵיכֶם׃ וְעַל  עֲלֵיכֶם   יֹסֵף יהוה עֲלֵיכֶם.    
עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאֶָרץ׃ בְּרוּכִים אַתֶּם לַיהוה.     
ׁמַיִם שָׁמַיִם לַיהוה      וְהָאֶָרץ נָתַן לִבְנֵי אָָדם׃  הַשָּ



 לֹא הַמֵּתִים יְהַלְלוּ יָהּ     וְלֹא כָּל יְֹרֵדי דוּמָה׃
מֵעַתָּה וְעַד עֹולָם׃  וַאֲנַחְנוּ נְבֵָרךְ יָהּ      

 הַלְלוּיָהּ׃

אֶת קֹולִי. תַּחֲנוּנָי׃ אָהַבְתִּי כִּי יִשְׁמַע יהוה     
כִּי הִטָּה אָזְנֹו לִי         וּבְיָמַי אֶקְָרא׃
אֲפָפוּנִי חֶבְלֵי מָוֶת וּמְצֵָרי שְׁאֹול מְצָאוּנִי.   צָָרה וְיָגֹון אֶמְצָא׃
אָנָּא יהוה מַלְּטָה נַפְשִׁי׃ וּבְשֵׁם יהוה אֶקְָרא.    
חַנוּן יהוה וְצִַדיק.        וֵאלֹהֵינוּ מְַרחֵם׃
יְהֹושִׁיַע׃ וְלִי  ַדלֹּותִי  תָאיִם יהוה.      שֹׁמֵר פְּ
עָלָיְכִי׃ גָּמַל  יהוה  כִּי   שׁוּבִי נַפְשִׁי לִמְנוּחָיְכִי.    
כִּי חִלַּצְתָּ נַפְשִׁי מִמָּוֶת. אֶת עֵינִי מִן ִדּמְעָה.    אֶת ַרגְלִי מִֶדּחִי׃
אֶתְהַלֵּךְ לִפְנֵי יהוה     בְּאְַרצֹות הַחַיִּים׃
מְאֹד׃ עָנִיתִי  אֲנִי  הֶאֱמַנְתִּי כִּי אֲַדבֵּר.     
אֲנִי אָמְַרתִּי בְחָפְזִי.       כָּל הָאָָדם כֹּזֵב׃

עָלָי׃ תַּגְמוּלֹוהִי  מָה אָשִׁיב לַיהוה       כָּל 
אֶקְָרא׃ יהוה  וּבְשֵׁם  כֹּוס יְשׁוּעֹות אֶשָּׂא       
 נְָדַרי לַיהוה אֲשַׁלֵּם      נֶגְָדה נָּא לְכָל עַמֹּו׃
הַמָּוְתָה לַחֲסִיָדיו׃  יָקָר בְּעֵינֵי יהוה      
תַּחְתָּ לְמֹוסֵָרי׃  אָנָּא יהוה כִּי אֲנִי עַבְֶדּךָ.  אֲנִי עַבְְדּךָ בֶּן אֲמָתֶךָ.          פִּ
 לְךָ אֶזְבַּח זֶבַח תֹּוָדה      וּבְשֵׁם יהוה אֶקְָרא׃
נְָדַרי לַיהוה אֲשַׁלֵם           נֶגְָדה נָא לְכָל עַמֹו׃
בְּחַצְרֹות בֵּית יהוה.         בְּתֹוכֵכִי יְרוּשָׁלָיִם.

 הַלְלוּיָהּ:
הַלְלוּ אֶת יהוה כָּל גֹּויִם.      שַׁבְּחוּהוּ כָּל הָאֻמִּים׃
 כִּי גָבַר עָלֵינוּ חַסְדֹּו.         וֶאֱמֶת יהוה לְעֹולָם. 

הַלְלוּיָהּ׃



כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃ הֹודוּ לַיהוה כִּי טֹוב     
כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃ יֹאמַר נָא יִשְָׂראֵל      
כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃ יֹאמְרוּ נָא בֵית אַהֲרֹן     
כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃ יֹאמְרוּ נָא יְִראֵי יהוה     

עָנָנִי בַּמְֶּרחָב יָהּ׃ מִן הַמֵּצַר קָָראתִי יָהּ.     
יהוה לִי לֹא אִיָרא.          מַה יַּעֲשֶׂה לִי אָָדם׃
יהוה לִי בְּעֹזְָרי        וַאֲנִי אְֶראֶה בְּשׂנְאָי׃
טֹוב לַחֲסֹות בַּיהוה        מִבְּטֹחַ בָּאָָדם׃
טֹוב לַחֲסֹות בַּיהוה     מִבְּטֹחַ בִּנְִדיבִים׃
כָּל גֹּויִם סְבָבוּנִי.        בְּשֵׁם יהוה כִּי אֲמִילַם׃
סַבּוּנִי גַם סְבָבוּנִי.        בְּשֵׁם יהוה כִּי אֲמִילַם׃
סַבּוּנִי כְִדּבִֹרים. דֹּעֲכוּ כְּאֵשׁ קֹוצִים.     בְּשֵׁם יהוה כִּי אֲמִילַם׃
ל.        וַיהוה עֲזָָרנִי׃ ָדּחֹה ְדּחִיתַנִי לִנְפֹּ
עָזִּי וְזִמְָרת יָהּ       וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה׃
קֹול ִרנָּה וִישׁוּעָה בְּאָהֳלֵי צִַדּיקִים.    יְמִין יהוה עֹשֵָׂה חָיִל׃
יְמִין יהוה רֹומֵמָה.      יְמִין יהוה עֹשֵָׂה חָיִל׃
וַאֲסַפֵּר מַעֲשֵׂי יָהּ׃ לֹא אָמוּת כִּי אֶחְיֶה.     
וְלַמָּוֶת לֹא נְתָנָנִי׃ יַסֹּר יִסְַּרנִי יָּהּ.      
אָבֹא בָם. אֹוֶדה יָהּ׃ תְחוּ לִי שַׁעֲֵרי צֶֶדק.      פִּ
צִַדּיקִים יָבֹאוּ בֹו׃ ׁעַר לַיהוה.       זֶה הַשַּ
וַתְּהִי לִי לִישׁוּעָה׃ אֹוְדךָ כִּי עֲנִיתָנִי      
וַתְּהִי לִי לִישׁוּעָה׃ אֹוְדךָ כִּי עֲנִיתָנִי      
נָּה׃ הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּ אֶבֶן מָאֲסוּ הַבֹּונִים     
נָּה׃ הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּ אֶבֶן מָאֲסוּ הַבֹּונִים     
מֵאֵת יהוה הָיְתָה זֹּאת      הִיא נִפְלָאת בְּעֵינֵינוּ׃
מֵאֵת יהוה הָיְתָה זֹּאת      הִיא נִפְלָאת בְּעֵינֵינוּ׃



נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בֹו׃ זֶה הַיֹּום עָשָׂה יהוה     
נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בֹו׃ זֶה הַיֹּום עָשָׂה יהוה     

אָנָּא יהוה. הֹושִיעָה נָּא׃    
אָנָּא יהוה. הֹושִיעָה נָּא׃
אָנָּא יהוה. הַצְלִיחָה נָא׃
אָנָּא יהוה. הַצְלִיחָה נָא׃

יהוה׃ מִבֵּית  בֵַּרכְנוּכֶם  בָּרוּךְ הַבָּא בְּשֵׁם יהוה.    
יהוה׃ מִבֵּית  בֵַּרכְנוּכֶם  בָּרוּךְ הַבָּא בְּשֵׁם יהוה.    
אִסְרוּ חַג בַּעֲבֹתִים עַד קְַרנֹות הַמִּזְבֵַּח׃  אֵל יהוה וַיָּאֶר לָנוּ.  
אִסְרוּ חַג בַּעֲבֹתִים עַד קְַרנֹות הַמִּזְבֵַּח׃  אֵל יהוה וַיָּאֶר לָנוּ.  
אֵלִי אַתָּה וְאֹוֶדךָּ.        אֱלֹהַי אֲרֹומְמֶךָּ׃
אֵלִי אַתָּה וְאֹוֶדךָּ.        אֱלֹהַי אֲרֹומְמֶךָּ׃
כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃ הֹודוּ לַיהוה כִּי טֹוב.     
כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃ הֹודוּ לַיהוה כִּי טֹוב.     

יְהַלְלוּךָ יהוה אֱלֹהֵינוּ כָּל מַעֲשֶׂיךָ. וַחֲסִיֶדיךָ צִַדּיקִים עֹושֵׂי 
ְרצֹונֶךָ. וְכָל עַמְךָ בֵּית יִשְָׂראֵל בְִּרנָה יֹודוּ וִיבְָרכוּ. וִישַׁבְּחוּ 
וִיפָאֲרוּ. וִירֹומְמוּ וְיַעֲִריצוּ. וְיַקְִדּישׁוּ וְיַמְלִיכוּ אֶת שִׁמְךָ. מַלְכֵּנוּ. 
כִּי לְךָ טֹוב לְהֹודֹות וּלְשִׁמְךָ נָאֱה לְזַמֵר. כִּי מֵעֹולָם וְעַד עֹולָם 

אַתָּה אֵל׃

הַלְלוּיָהּ
הַלְלוּ עַבְֵדי יְהוָה׃ ַהלְלוּ אֶת שֵׁם יְהוָה     
שֶׁעֹמְִדים בְּבֵית יְהוָה      בְּחַצְרֹות בֵּית אֱלֹהֵינוּ׃



הַלְלוּ יָהּ כִּי טֹוב יְהוָה      זַמְּרוּ לִשְׁמֹו כִּי נָעִים׃
כִּי יַעֲקֹב בָּחַר לֹו יָהּ     יִשְָׂראֵל לִסְגֻלָּתֹו׃
כִּי אֲנִי יַָדעְתִּי כִּי גָדֹול יְהוָה   וַאֲדֹנֵינוּ מִכָּל אֱלֹהִים׃

ׁמַיִם וּבָאֶָרץ             בַּיַּמִּים וְכָל תְּהֹומֹות׃  כֹּל אֲשֶׁר חָפֵץ יְהוָה עָשָׂה בַּשָּ
רוּחַ  מֹוצֵא  מַעֲלֶה נְשִׂאִים מִקְצֵה הָאֶָרץ בְָּרקִים לַמָּטָר עָשָׂה   

מֵאֹוצְרֹותָיו׃        
מֵאָָדם עַד בְּהֵמָה׃ שֶׁהִכָּה בְּכֹוֵרי מִצְָריִם     
שָׁלַח אֹתֹות וּמֹפְתִים בְּתֹוכֵכִי מִצְָריִם        בְּפְַרעֹה וּבְכָל 

עֲבָָדיו׃         
שֶׁהִכָּה גֹּויִם ַרבִּים       וְהַָרג מְלָכִים עֲצוּמִים׃ 
לְסִיחֹון מֶלֶךְ הָאֱמִֹרי וּלְעֹוג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן     וּלְכֹל מַמְלְכֹות 

כְּנָעַן׃        
וְנָתַן אְַרצָם נַחֲלָה        נַחֲלָה לְיִשְָׂראֵל עַמֹּו׃ 
יְהוָה שִׁמְךָ לְעֹולָם     יְהוָה זִכְְרךָ לְדֹר וָדֹר׃
יִתְנֶחָם׃ עֲבָָדיו  וְעַל  כִּי יִָדין יְהוָה עַמֹּו       
מַעֲשֵׂה יְֵדי אָָדם׃  עֲצַבֵּי הַגֹּויִם כֶּסֶף וְזָהָב     
פֶּה לָהֶם וְלֹא יְַדבֵּרוּ      עֵינַיִם לָהֶם וְלֹא יְִראוּ׃
אַף אֵין יֶשׁ רוּחַ בְּפִיהֶם׃    ּ אָזְנַיִם לָהֶם וְלֹא יַאֲזִינו
כְּמֹוהֶם יִהְיוּ עֹשֵׂיהֶם      כֹּל אֲשֶׁר בֹּטֵחַ בָּהֶם׃
בֵּית יִשְָׂראֵל בֲָּרכוּ אֶת יְהוָה     בֵּית אַהֲרֹן בֲָּרכוּ אֶת יְהוָה׃
בֵּית הַלֵּוִי בֲָּרכוּ אֶת יְהוָה      יְִראֵי יְהוָה בֲָּרכוּ אֶת יְהוָה׃

בָּרוּךְ יְהוָה מִצִּיֹּון            שֹׁכֵן יְרוּשָׁלָ ִם 

הַלְלוּיָהּ׃
הֹודוּ לַיהוה כִּי-טֹוב      כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
הֹודוּ לֵאלֹהֵי הָאֱלֹהִים      כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
הֹודוּ לַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
לְעֹשֵׂה נִפְלָאֹות גְדֹלֹות לְבַדֹּו    כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃



ׁמַיִם בִּתְבוּנָה     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃ לְעֹשֵׂה הַשָּ
לְרֹוקַע הָאֶָרץ עַל הַמָּיְם    כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
לְעֹשֵׂה אֹוִרים גְּדֹלִים     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
ׁמֶשׁ לְמֶמְשֶׁלֶת בַּיֹום    כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃ אֶת הַשֶּ

אֶת הַיֵָּרחַ וְכֹוכָבִים
לְמֶמְשְׁלֹות בַּלַּיְלָה    כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃  
לְמַכֵּה מִצְַריִם בִּבְכֹוֵריהֶם    כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
וַיֹוצֵא יִשְָׂראֵל מִתֹּוכָם     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרֹועַ נְטוּיָה    כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
לְגֹזֵר יַם סוּף לִגְזִָרים     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
וְהֶעֱבִיר יִשְָׂראֵל בְּתֹוכֹו     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
ְרעֹה וְחֵילֹו בְיַם סוּף    כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃ וְנִעֵר פַּ
לְמֹולִיךְ עַמֹּו בַּמְִּדבָּר     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
לְמַכֵּה מְלָכִים גְּדֹלִים     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
וַיַּהֲרֹג מְלָכִים אִַדיִרים     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
לְסִיחֹון מֶלֶךְ הָאֱמִֹרי     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
וּלְעֹוג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
וְנָתַן אְַרצָם לְנַחֲלָה     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
נַחֲלָה לְיִשְָׂראֵל עַבְדֹּו     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
שֶׁבְּשִׁפְלֵנוּ זָכַר לָנוּ     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
וַיִפְְרקֵנוּ מִצֵָּרינוּ      כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
נֹתֵן לֶחֶם לְכָל בָּשָׂר     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
ׁמָיִם     כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃ הֹודוּ לְאֵל הַשָּ

נִשְׁמַת כָּל חַי תְּבֵָרךְ אֶת שִׁמְךָ והוה אֱלֹהֵינוּ. וְרוּחַ כָּל בָּשָׂר תְּפָאֵר 
וּתְרֹומֵם זִכְְרךָ מַלְכֵּנוּ תָּמִיד׃ מִן הָעֹולָם וְעַד הָעֹולָם אַתָּה אֵל. 
וּמִבַּלְעֶָדיךָ אֵין לָנוּ מֶלֶךְ גֹּואֵל וּמֹושִיעַ. ּפֹוֶדה וּמַצִּיל וּמְפְַרנֵס 
וּמְַרחֵם בְּכָל עֵת צָָרה וְצוּקָה׃ אֵין לָנוּ מֶלֶךְ אֶלָּא אָתָּה׃ אֱלֹהֵי 



הִָראשֹׁונִים וְהָאַחֲרֹונִים. אֱלֹהַּ כָּל בְִּריֹות. אֲדֹון כָּל תֹּולָדֹות. 
וּבְִריֹּותָיו  בְּחֶסֶד  עֹולָמֹו  הַמְנַהֵג  הַתִּשְׁבָּחֹות.  בְּרֹב  הַמְּהֻלָל 
בְַּרחֲמִים׃ וַוהוה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן. הַמְּעֹוֵרר יְשֵׁנִים וְהַמֵּקִיץ 
נְִרָדּמִים. וְהַמֵּשִׂיחַ אִלְּמִים וְהַמַּתִּיר אֲסוִּרים. וְהַסֹּומֵךְ נֹופְלִים 

וְהַזֹּוקֵף כְּפוּפִים. לְךָ לְבְַדּךָ אֲנַחְנוּ מֹוִדים׃
אִלּוּ פִינוּ מָלֵא שִׁיָרה כַּיָּם.
וּלְשֹׁונֵנוּ ִרנָּה כַּהֲמֹון גַּלָּיו.

וְשִׂפְתֹותֵינוּ שֶׁבַח כְּמְֶרחֲבֵי ָרקִיעַ.
וְעֵינֵינוּ מְאִירֹות כַּשֶׁמֶשׁ וְכַיֵָּרחַ.
וְיֵָדינוּ פְרוּשֹׂות כְּנִשְֵׂרי שָׁמַיִם.

וְַרגְלֵינוּ קַלֹּות כָּאַיָּלֹות.
יקִים לְהֹודֹות לְךָ. והוה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבֹותֵינוּ.  אֵין ָאֽנוּ מַסְפִּ
וּלְבֵָרךְ אֶת שְׁמֶךָ. עַל אַחַת מֵאֶלֶף אַלְפֵי אֲלָפִים וְִרבֵּי ְרבָבֹות 
עָמִים הַטֹּובֹות שֶׁעָשִׂיתָ עִם אֲבֹותֵינוּ וְעִמָּנוּ׃ מִמִּצְַריִם גְּאַלְתָּנוּ.  פְּ
ִדיתָנוּ. בְָּרעָב זַנְתָּנוּ וּבְשָׂבָע  והוה אֱלֹהֵינוּ. וִּמבֵּית עֲבִָדים פְּ
וּמִֶדּבֶר מִלַּטְתָּנוּ. וּמֵחָלָיִם ָרעִים  כִּלְכַּלְתָּנוּ. מֵחֶֶרב הִצַּלְתָּנוּ 
וְַרבִּים וְנֶאֱמָנִים ִדּלִּיתָנוּ׃ עַד הֵנָּה עֲזָרוּנוּ ַרֲחמֶיךָ וְלֹא עֲזָבוּנוּ 
לַּגְתָּ  ֲחסֶָדיךָ. וְאַל תִּטְּשֵׁנוּ והוה אֱלֹהֵינוּ לָנֶצַח׃ עַל כֵּן אֵבִָרים שֶׁפִּ
ינוּ וְלָשֹׁון אֲשֶׁר שַׂמְתָּ בְּפִינוּ. הֵן  בָּנוּ וְרוּחַ וּנְשָׁמָה שֶׁנָּפַחְתָּ בְּאַפֵּ
הֵם יֹודוּ וִיבְָרכוּ וִישַׁבְּחוּ וִיפָאֲרוּ וִירֹומְמוּ וְיַעֲִריצוּ וְיַקְִדּישׁוּ 
וְיַמְלִיכוּ אֶת שִׁמְךָ מַלְכֵּנוּ׃ כִּי כָל פֶּה לְךָ יֹוֶדה. וְכָל לָשֹׁון 
ׁבַע. וְכָל בֶֶּרךְ לְךָ תִכְַרע. וְכָל קֹומָה לְפָנֶיךָ תִשְׁתַּחֲוֶה.  לְךָ תִשָּ
וְכָל לְבָבֹות יִיָראוּךָ. וְכָל קֶֶרב וּכְלָיֹות יְזַמְּרוּ לִשְׁמֶךָ. כַָּדבָר 
שֶׁכָּתוּב. כָּל עַצְמֹתַי תֹּאמְַרנָה: והוה. מִי כָמֹוךָ. מַצִּיל עָנִי מֵחָזָק 
מִמֶּנוּ וְעָנִי וְאֶבְיֹון מִגֹּזְלֹו׃ מִי יְִדמֶה לָּךְ וּמִי יִשְׁוֶה לָּךְ וּמִי יַעֲָרךְ 
לָךְ. הָאֵל הַגָּדֹול. הַגִּבֹּור וְהַנֹּוָרא. אֵל עֶלְיֹון. קֹנֵה שָׁמַיִם וָאֶָרץ׃ 



נְהַלֶּלְךָ וּנְשַׁבֵּחֲךָ וּנְפָאְֶרךָ וּנְבֵָרךְ אֶת שֵׁם קְָדשֶׁךָ. כָּאָמוּר: לְָדוִד. 
בְָּרכִי נַפְשִׁי אֶת והוה וְכָל קְָרבַי אֶת שֵׁם קְָדשֹׁו׃

הָאֵל בְּתַעֲצֻמֹות עֻזֶּךָ. הַגָּדֹול בִּכְבֹוד שְׁמֶךָ. הַגִּבֹּור לָנֶצַח 
וְהַנֹּוָרא בְּנֹוְראֹותֶיךָ. הַמֶּלֶךְ הַיּושֵׁב עַל כִּסֵּא ָרם וְנִשָּׂא׃

שֹׁוכֵן עַד מָרֹום וְקָּדֹושׁ שְׁמֹו. וְכָתוּב: ַרנְּנוּ צִַדּיקִים בַּיהוה, 
לַיְשִָׁרים נָאוָה תְהִלָּה׃

ּל לָ הַ תְ תִּ יְשִָׁרים   בְּפִי   
ַרךְ בָּ תְ תִּ צִַדּיקִים   וּבְִדבְֵרי 
תִּתְרֹומָם חֲסִיִדים   וּבִלְשֹׁון  
תִּתְקַָדּש׃ קְדֹושִׁים   וּבְקֶֶרב  

אֵר שִׁמְךָ. מַלְכֵּנוּ.  וּבְמַקְהֲלֹות ִרבְבֹות עַמְּךָ בֵּית יִשְָׂראֵל בְִּרנָּה יִתְפָּ
ְבּכָל דֹּור וָדֹור׃ שֶׁכֵּן חֹובַת כָּל הַיְצוִּרים. לְפָנֶיךָ יהוה אֱלֹהֵינוּ 
וֵאלֹהֵי אֲבֹותֵינוּ לְהֹודֹות. לְהַלֵּל. לְשַׁבֵּחַ. לְפָאֵר. לְרֹומֵם. לְהֵַדּר. 
לְבֵָרךְ. לְעַלֵּה וּלְקַלֵּס עַל כָּל ִדּבְֵרי שִׁירֹות וְתֻשְׁבְּחֹות ָדּוִד בֶּן 

יִשַׁי עַבְְדּךָ. מְשִׁיחֶךָ׃

ׁמַיִם  יִשְׁתַּבַּח שִׁמְךָ לָעַד מַלְכֵּנוּ. הָאֵל הַמֶלֶךְ הַגָּדֹול וְהַקָּדֹושׁ בַּשָּ
וּבָאֶָרץ. כִּי לְךָ נָאֶה. יהוה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבֹותֵינוּ. שִׁיר וּשְׁבָחָה. 
הַלֵּל וְזִמְָרה. עֹז וּמֶמְשָׁלָה. נֶצַח. גְֻּדלָּה וּגְבוָּרה. תְּהִלָה וְתִפְאֶֶרת. 
קְֻדשָּׁה וּמַלְכוּת. בְָּרכֹות וְהֹוָדאֹות מֵעַתָּה וְעַד עֹולָם׃ בָּרוּךְ אַתָּה 
יהוה. אֵל מֶלֶךְ גָּדֹול בַּתֻּשְׁבָּחֹות. אֵל הַהֹוָדאֹות. אֲדֹון הַנִפְלָאֹות. 

הַבֹּוחֵר בְּשִׁיֵרי זִמְָרה. מֶלֶךְ אֵל חַי הָעֹולָמִים׃



During the second seder, skip to the next leaf

וּבְכֵן. וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה:
בַּלַּיְלָה. אָז רֹוב נִסִּים הִפְלֵאתָ        
הַלַּיְלָה. בְּרֹאשׁ אַשְׁמֹוֶרת זֶה         
לַיְלָה. גֵר צֶֶדק נִצַּחְתֹּו כְּנֶחֱלַק לוֹ       

וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה׃

הַלַּיְלָה. ַדּנְתָּ מֶלֶךְ גְָּרר בַּחֲלֹום        
לַּיְלָה. הִפְחְַדתָּ אֲַרמִי בְּאֶמֶשׁ        
לַיְלָה. וַיָּשַׂר יִשְָׂראֵל לְמַלְאָךְ וַיוּכַל לוֹ       

וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה׃

הַלַּיְלָה. זֶַרע בְּכֹוֵרי פַתְרֹוס מָחַצְתָּ בַּחֲצִי      

בַּלַּיְלָה. חֵילָם לֹא מָצְאוּ בְּקוּמָם        
לַיְלָה. טִיסַת נְגִיד חֲרשֶׁת סִלִיתָ בְּכֹוכְבֵי      

וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה׃

בַּלַּיְלָה. יָעַץ מְחֵָרף לְנֹופֵף אִוּוּי. הֹובַשְׁתָּ פְגָָריו   
לַּיְלָה. כַָּרע בֵּל וּמַצָבֹו בְּאִישֹׁון        
לַיְלָה. לְאִישׁ חֲמוּדֹות נִגלָה ָרז חֲזֹות       

וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה׃



בַּלַּיְלָה. מִשְׁתַּכֵּר בִּכְלֵי קֶֹדשׁ נֶהֱַרג בּוֹ     
לַיְלָה. נֹושַׁע מִבֹּור אֲָריֹות ּפֹותֵר בִּעֲתוּתֵי    

בַּלַּיְלָה. שִׂנְאָה נָטַר אֲגָגִי וְכָתַב סְפִָרים     

וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה׃

לַּיְלָה. עֹוַרְרתָּ נִצְחֲךָ עָלָיו בְּנֶֶדד שְׁנַת     
מִלַּיְלָה. ּפוָּרה תְִדרֹוךְ לשֹׁומֵר מַה      
לַיְלָה. צַָרח כַּשֹׁומֵר וְשָׂח: אָתָא בֹּקֶר וְגַם    

וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה׃

לַּיְלָה. קֵָרב יֹום אֲשֶׁר הוּא לֹא יֹום וְלֹא    

לַּיְלָה. ָרם הֹוַדע כִּי לְךָ הַיֹום אַף לְךָ     
הַלַּיְלָה. שֹׁומְִרים הַפְקֵד לְעִיְרךָ כָּל הַיֹום וְכָל    
לַיְלָה. תָּאִיר כְּאֹור יֹום חֶשְׁכַּת      

וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה׃

During the first seder, skip to the next page.
סַח וּבְכֵן וַאֲמְֶַרתֶּם זֶבַח פֶּ

סַח. אֹמֶץ גְּבוּרֹותֶיךָ הִפְלֵאתָ בַּפֶּ
סַח.  בְּרֹאשׁ כָּל מֹועֲדֹות נִשֵּׂאתָ פֶּ
סַח.  גִּלִיתָ לְאֶזְָרחִי חֲצֹות לֵיל פֶּ

סַח׃ וַאֲמְַרתֶּם זֶבַח פֶּ       

סַח. ְדּלָתָיו ָדּפַקְתָּ כְּחֹם הַיֹום בַּפֶּ
סַח.  הִסְעִיד נֹוצְצִים עֻגֹות מַצֹּות בַּפֶּ
סַח.  וְאֵל הַבָּקָר ָרץ זֵכֶר לְשֹׁור עֵֶרךְ פֶּ



סַח׃ וַאֲמְַרתֶּם זֶבַח פֶּ       
סַח.  זֹועֲמוּ סְדֹומִים וְלֹוהֲטוּ בָּאֵשׁ בַּפֶּ

סַח.  חֻלַּץ לֹוט מֵהֶם וּמַצֹּות אָפָה בְּקֵץ פֶּ
סַח.  טִאטֵאתֶ אְַדמַת מֹף וְנֹף בְּעָבְְרךָ בַּפֶּ

סַח׃ וַאֲמְַרתֶּם זֶבַח פֶּ       

סַח. יָהּ רֹאשׁ כָּל אֹון מָחַצְתָּ בְּלֵיל שִׁמּוּר פֶּ
סַח. סַחְתָּ בְַּדם פֶּ כַּבִּיר. עַל בֵּן בְּכֹור פָּ

סַח. לְבִלְתִּי תֵּת מַשְׁחִית לָבֹא בִּפְתָחַי בַּפֶּ
סַח׃ וַאֲמְַרתֶּם זֶבַח פֶּ       

סַח.  מְסֻגֶֶּרת סֻגָָּרה בְּעִתֹּותֵי פֶּ
סַח.  נִשְׁמְָדה מְִדיָן בִּצְלִיל שְׂעֹוֵרי עֹמֶר פֶּ

סַח.  שֹׂורפוּ מִשְׁמַנֵי ּפוּל וְלוּד בִּיקַד יְקֹוד פֶּ
סַח׃ וַאֲמְַרתֶּם זֶבַח פֶּ       

סַח.  עֹוד הַיֹום בְּנֹב לַעֲמֹוד עַד גָּעָה עֹונַת פֶּ
סַח.  פַּס יַד כָּתְבָה לְקַעֲקֵעַ צוּל בַּפֶּ
סַח.  ׁלְחָן בַּפֶּ צָפֹה הַצָּפִית עִָרֹוךְ הַשֻּ

סַח׃ וַאֲמְַרתֶּם זֶבַח פֶּ       

סַח.  קָהָל כִּנְּסָה הֲַדסָּה לְשַׁלֵּשׁ צֹום בַּפֶּ
סַח.  רֹאשׁ מִבֵּית ָרשָׁע מָחַצְתָּ בְּעֵץ חֲמִשִּׁים בַּפֶּ

סַח.  שְׁתֵּי אֵלֶּה ֶרגַע תָּבִיא לְעוּצִּית בַּפֶּ
סַח.  תָּעֹז יְָדךָ וְתָרוּם יְמִינְךָ כְּלֵיל הִתְקֵַדּשׁ חַג פֶּ

סַח׃ וַאֲמְַרתֶּם זֶבַח פֶּ       



On all nights. continue here:
כִּי לֹו נָאֶה. כִּי לֹו יָאֶה׃

אִַדיר בִּמְלוּכָה. 
בָּחוּר כַּהֲלָכָה. 

גְּדוָּדיו יֹאמְרוּ לֹו: 
לְךָ וּלְךָ. לְךָ כִּי לְךָ.  

לְךָ אַף לְךָ. לְךָ יהוה הַמַּמְלָכָה.    
כִּי לֹו נָאֶה. כִּי לֹו יָאֶה׃    

ָדּגוּל בִּמְלוּכָה.
הָדוּר כַּהֲלָכָה. 

וָתִיקָיו יֹאמְרוּ לֹו: 
לְךָ וּלְךָ. לְךָ כִּי לְךָ.  

לְךָ אַף לְךָ. לְךָ יהוה הַמַּמְלָכָה.    
כִּי לֹו נָאֶה. כִּי לֹו יָאֶה׃    

זַכַּאי בִּמְלוּכָה. 
חָסִין כַּהֲלָכָה 

טַפְסְָריו יֹאמְרוּ לֹו: 
לְךָ וּלְךָ. לְךָ כִּי לְךָ.   ּ

לְךָ אַף לְךָ. לְךָ יהוה הַמַּמְלָכָה.    
כִּי לֹו נָאֶה. כִּי לֹו יָאֶה׃    

יָחִיד בִּמְלוּכָה. 
כַּבִּיר כַּהֲלָכָה 

לִמוָּדיו יֹאמְרוּ לֹו: 
לְךָ וּלְךָ. לְךָ כִּי לְךָ.  

לְךָ אַף לְךָ. לְךָ יהוה הַמַּמְלָכָה.    
כִּי לֹו נָאֶה. כִּי לֹו יָאֶה׃    



מֹושֵׁל בִּמְלוּכָה.
נֹוָרא כַּהֲלָכָה 

סְבִיבָיו יֹאמְרוּ לֹו: 
לְךָ וּלְךָ. לְךָ כִּי לְךָ.    

לְךָ אַף לְךָ. לְךָ יהוה הַמַּמְלָכָה.     
כִּי לֹו נָאֶה. כִּי לֹו יָאֶה׃     

עָנָיו בִּמְלוּכָה.
ּפֹוֶדה כַּהֲלָכָה. 

צִַדּיקָיו יֹאמְרוּ לֹו: 
לְךָ וּלְךָ. לְךָ כִּי לְךָ.   

לְךָ אַף לְךָ. לְךָ יהוה הַמַּמְלָכָה.    
כִּי לֹו נָאֶה. כִּי לֹו יָאֶה׃    

קָּדֹושׁ בִּמְלוּכָה. 
ַרחוּם כַּהֲלָכָה 

שִׁנְאַנָיו יֹאמְרוּ לֹו: 
לְךָ וּלְךָ. לְךָ כִּי לְךָ.   

לְךָ אַף לְךָ. לְךָ יהוה הַמַּמְלָכָה.    
כִּי לֹו נָאֶה. כִּי לֹו יָאֶה׃    

תַּקִיף בִּמְלוּכָה.
תֹּומֵךְ כַּהֲלָכָה 

תְּמִימָיו יֹאמְרוּ לֹו: 
לְךָ וּלְךָ. לְךָ כִּי לְךָ.   

לְךָ אַף לְךָ. לְךָ יהוה הַמַּמְלָכָה.    
כִּי לֹו נָאֶה. כִּי לֹו יָאֶה׃    

ִרי הַגָּפֶן׃ בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם בֹּוֵרא פְּ



ִרי  בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם. עַל הַגֶּפֶן וְעַל פְּ
הַגֶּפֶן. עַל תְּנוּבַת הַשֶָּׂדה וְעַל אֶֶרץ חֶמְָדּה טֹובָה וְּרחָבָה שֶָׁרצִיתָ 
ְריָהּ וְלִשְׂבֹּעַ מִטּוּבָהּ ַרחֶם נָא יהוה  וְהִנְחַלְתָּ לַאֲבֹותֵינוּ לֶאֱכֹל מִפִּ
אֱלֹהֵינוּ עַל יִשְָׂראֵל עַמֶּךָ וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִיֶרךָ וְעַל צִיֹּון מִשְׁכַּן 
כְּבֹוֶדךָ וְעַל מִזְבְּחֶךָ וְעַל הֵיכָלֶךָ וּבְנֵה יְרוּשָׁלַיִם עִיר הַקֶֹדשׁ 
ְריָהּ  בִּמְהֵָרה בְיָמֵינוּ וְהַעֲלֵנוּ לְתֹוכָהּ וְשַׂמְחֵנוּ בְּבִנְיָנָהּ וְנֹאכַל מִפִּ
וְנִשְׂבַּע מִטּוּבָהּ וּנְבֶָרכְךָ עָלֶיהָ בִּקְֻדשָׁה וּבְטָהֳָרה (Shabbat: וְּרצֵה 
וְהַחֲלִיצֵנוּ בְּיֹום הַשַׁבָּת הַזֶּה) וְשַׂמְחֵנוּ בְּיֹום חַג הַמַּצֹּות הַזֶּה. כִּי 
ִרי  אַתָּה יהוה טֹוב וּמֵטִיב לַכֹּל וְנֹוֶדה לְּךָ עַל הָאֶָרץ וְעַל פְּ

ִרי הַגָּפֶן׃  הַגָּפֶן׃ בָּרוּךְ אַתָּה יהוה עַל הָאֶָרץ וְעַל פְּ

אִַדּיר הוּא יִבְנֶה בֵּיתֹו בְּקָרֹוב׃
בִּמְהֵָרה. בִּמְהֵָרה. בְּיָמֵינוּ בְּקָרֹוב׃ אֵל בְּנֵה. אֵל בְּנֵה. בְּנֵה בֵּיתְךָ 

בְּקָרֹוב׃

נרצה
The following passages are customarily recited with their Jüdisch-Deutsch renditions. 

These are printed below in both Fraktur and Antiqua, for ease of reading.

כְּהִלְכָתֹו. סַח    חֲסַל סִדּוּר פֶּ
וְחֻקָתֹו׃ טֹו     כְּכָלמִשְׁפָּ
ּ     לְסֵַדּר אֹותֹו. כַּאֲשֶׁר זָכִינו
לַעֲשֹׂותֹו׃ כֵּן נִזְכֶּה    
נָה. עֹו מְ זָךְ שֹׁוכֵן    
קֹומֵם קְהַל      עֲַדת מִי מָנָה׃
בְּקָרֹוב נַהֵל      נִטְעֵי כַנָּה.
פְּדוּיִם לְצִיֹון     בְִּרנָּה׃

(לְשָׁנָה הַבָּאָה בִּירוּשָׁלָיִם הַבְּנוּיָה׃)



`
יִבְנֶה בֵּיתֹו בְּקָרֹוב׃ בִּמְהֵָרה. בִּמְהֵָרה. בְּיָמֵינוּ בְּקָרֹוב׃ אֵל 

בְּנֵה. אֵל בְּנֵה. בְּנֵה בֵּיתְךָ בְּקָרֹוב׃

בָּחוּר גָּדֹול ָדּגוּל הָדוּר וָתִיק זַכַּאי 
ד  י סִ הֹור חָ טָ
ד  י חִ ָ יר י בִּ ּ כַ
ּד  ו מ ךְ לָ לֶ מֶ
א  ָר ֹו ב נ ּי ִ ג סַ
ז  ּ ּו ז ֶדה עִ ֹו ּפ

תַּקִּיף שַַׁדּי  ַרחוּם  קָּדֹושׁ  צִַדיק 
הוּא

Allmächtiger Gott, nun bau dein Tempel schiere,
Also schier und also bald,

In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein Tempel schiere.

Barmherziger Gott, Großer Gott, Demutvoller Gott,
Nun bau dein Tempel schiere,
Also schier und also bald,

In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein Tempel schiere.

Hoher Gott, Würdiger Gott, Sießer Gott, Chenhaftiger Gott,
Nun bau dein Tempel schiere,
Also schier und also bald,

In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein Tempel schiere.

Tugendvoller Gott, Jüdischer Gott,
Nun bau dein Tempel schiere,
Also schier und also bald,

In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein Tempel schiere.

Allmächtiger Gott, nun bau dein Tempel 
schiere,

Also schier und also bald,

In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein 

Tempel schiere.



Kraftvoller Gott, Lebendiger Gott, Mächtiger Gott,
Namhaftiger Gott, Sanftiger Gott, Ewiger Gott,

Nun bau dein Tempel schiere,
Also schier und also bald,

In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein Tempel schiere.

Furchtbarer Gott, Lieblicher Gott, Königlicher Gott, Reicher Gott,
Nun bau dein Tempel schiere,
Also schier und also bald,

In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein Tempel schiere.

Schöner Gott, Trauer Gott,
Nun bau dein Tempel schiere,
Also schier und also bald,

In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein Tempel schiere.

Du bist Gott und Keiner mehr,
Nun bau dein Tempel schiere,
Also schier und also bald,

In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein Tempel schiere.

Barmherziger Gott, Großer Gott, 
Demutvoller Gott,

Nun bau dein Tempel schiere,
Also schier und also bald,

In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein 

Tempel schiere.
Hoher Gott, Würdiger Gott, Sießer Gott, 

Chenhaftiger Gott,
Nun bau dein Tempel schiere,

Also schier und also bald,
In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein 

Tempel schiere.

Tugendvoller Gott, Jüdischer Gott,
Nun bau dein Tempel schiere,

Also schier und also bald,
In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein 

Tempel schiere.
Kraftvoller Gott, Lebendiger Gott, 

Mächtiger Gott,
Namhaftiger Gott, Sanftiger Gott, Ewiger 

Gott,
Nun bau dein Tempel schiere,

Also schier und also bald,
In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein 

Tempel schiere.



Furchtbarer Gott, Lieblicher Gott, 
Königlicher Gott, Reicher Gott,
Nun bau dein Tempel schiere,

Also schier und also bald,
In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein 

Tempel schiere.
Schöner Gott, Trauer Gott,

Nun bau dein Tempel schiere,
Also schier und also bald,

In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein 

Tempel schiere.
Du bist Gott und Keiner mehr,
Nun bau dein Tempel schiere,

Also schier und also bald,
In unseren Tagen schiere, ja schiere;
Nun bau, nun bau, nun bau dein 

Tempel schiere.

During the second Seder, the עומר is counted at this point.
בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם. אֲשֶׁר קְִדּשָׁנוּ בְּמִצְוֹותָיו 

וְצִוָנוּ עַל סְפִיַרת הָעֹמֶר׃
הַיֹּום יֹום אֶחָד לָעֹמֶר. יְהִי ָרצֹון מִלְפָנֶיךְ יהוה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי 
שׁ בִּמְהֵָרה בְּיָמֵינוּ. וְתֵן חֶלְקֵינוּ  אֲבֹותֵינוּ שֶׁיִבָּנֶה בֵּית הַמִקְדָּ
בְּתֹוָרתֶיךָ. וְשָׁם נַעֲבְָדךָ בְּיְִראָה כִּימֵי עֹולָם. וּכְשָׁנִים קְַדמֹונִיֹּות׃

אֶחָד מִי יֹוֵדעַ. אֶחָד אֲנִי יֹוֵדעַ
ׁמַיִם וּבָאֶָרץ׃ אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּ

שְׁנַיִם מִי יֹוֵדעַ. שְׁנַיִם אֲנִי יֹוֵדעַ
ׁמַיִם וּבָאֶָרץ׃ שְׁנֵי לֻחֹות הַבְִּרית׃ אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּ

שְׁלשָׁה מִי יֹוֵדעַ. שְׁלשָׁה אֲנִי יֹוֵדעַ
ׁמַיִם וּבָאֶָרץ׃ שְׁלשָׁה אָבֹות. שְׁנֵי לֻחֹות הַבְִּרית. אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּ

אְַרבַּע מִי יֹוֵדעַ. אְַרבַּע אֲנִי יֹוֵדעַ
אְַרבַּע אִמָהֹות. שְׁלשָׁה אָבֹות. שְׁנֵי לֻחֹות הַבְִּרית. אֶחָד אֱלֹהֵינוּ 

ׁמַיִם וּבָאֶָרץ׃ שֶׁבַּשָּ



חֲמִשָּׁה מִי יֹוֵדעַ. חֲמִשָּׁה אֲנִי יֹוֵדעַ
ֲחמִשָּׁה חוּמְשֵׁי תֹוָרה. אְַרבַּע אִמָהֹות. שְׁלשָׁה אָבֹות. שְׁנֵי לֻחֹות 

ׁמַיִם וּבָאֶָרץ׃ הַבְִּרית. אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּ

שִׁשָּׁה מִי יֹוֵדעַ. שִׁשָּׁה אֲנִי יֹוֵדעַ
שִׁשָּׁה סְִדֵרי מִשְׁנָה. חֲמִשָׁה חוּמְשֵׁי תֹוָרה. אְַרבַּע אִמָהֹות. שְׁלשָׁה 

ׁמַיִם וּבָאֶָרץ׃ אָבֹות. שְׁנֵי לֻחֹות הַבְִּרית. אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּ

שִׁבְעָה מִי יֹוֵדעַ. שִׁבְעָה אֲנִי יֹוֵדעַ
שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבַּתָּא. שִׁשָּׁה סְִדֵרי מִשְׁנָה. חֲמִשָׁה חוּמְשֵׁי תֹוָרה. אְַרבַּע 
ׁמַיִם  ִאמָהֹות. שְׁלשָׁה אָבֹות. שְׁנֵי לֻחֹות הַבְִּרית. אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּ

וּבָאֶָרץ׃
שְׁמֹונָה מִי יֹוֵדעַ. שְׁמֹונָה אֲנִי יֹוֵדעַ

שְׁמֹונָה יְמֵי מִילָה. שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבַּתָּא. שִׁשָּׁה סְִדֵרי מִשְׁנָה. חֲמִשָׁה 
חוּמְשֵׁי תֹוָרה. אְַרבַּע אִמָהֹות. שְׁלשָׁה אָבֹות. שְׁנֵי לֻחֹות הַבְִּרית. 

ׁמַיִם וּבָאֶָרץ׃ אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּ

תִּשְׁעָה מִי יֹוֵדעַ. תִּשְׁעָה אֲנִי יֹוֵדעַ
תִּשְׁעָה יְַרחֵי לֵָדה. שְׁמֹונָה יְמֵי מִילָה. שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבַּתָּא. שִׁשָּׁה 
סְִדֵרי מִשְׁנָה. חֲמִשָׁה חוּמְשֵׁי תֹוָרה. אְַרבַּע אִמָהֹות. שְׁלשָׁה אָבֹות. 

ׁמַיִם וּבָאֶָרץ׃ שְׁנֵי לֻחֹות הַבְִּרית. אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּ

עֲשָָׂרה מִי יֹוֵדעַ. עֲשָָׂרה אֲנִי יֹוֵדעַ
עֲשָָׂרה ִדבְַּריָא. תִּשְׁעָה יְַרחֵי לֵָדה. שְׁמֹונָה יְמֵי מִילָה. שִׁבְעָה יְמֵי 
שַׁבַּתָּא. שִׁשָּׁה סְִדֵרי מִשְׁנָה. חֲמִשָׁה חוּמְשֵׁי תֹוָרה. אְַרבַּע אִמָהֹות. 
ׁמַיִם וּבָאֶָרץ׃ שְׁלשָׁה אָבֹות. שְׁנֵי לֻחֹות הַבְִּרית. אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּ



אַחַד עָשָׂר מִי יֹוֵדעַ. אַחַד עָשָׂר אֲנִי יֹוֵדעַ
ַאחַד עָשָׂר כֹּוכְבַיָּא. עֲשָָׂרה ִדבְַּריָא. תִּשְׁעָה יְַרחֵי לֵָדה. שְׁמֹונָה 
יְמֵי מִילָה. שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבַּתָּא. שִׁשָּׁה סְִדֵרי מִשְׁנָה. חֲמִשָׁה חוּמְשֵׁי 
תֹוָרה. אְַרבַּע אִמָהֹות. שְׁלשָׁה אָבֹות. שְׁנֵי לֻחֹות הַבְִּרית. אֶחָד 

ׁמַיִם וּבָאֶָרץ׃ אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּ

שְׁנֵים עָשָׂר מִי יֹוֵדעַ. שְׁנֵים עָשָׂר אֲנִי יֹוֵדעַ
שְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטַיָא. אַחַד עָשָׂר כֹּוכְבַיָּא. עֲשָָׂרה ִדבְַּריָא. תִּשְׁעָה 
יְַרחֵי לֵָדה. שְׁמֹונָה יְמֵי מִילָה. שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבַּתָּא. שִׁשָּׁה סְִדֵרי 
מִשְׁנָה. חֲמִשָׁה חוּמְשֵׁי תֹוָרה. אְַרבַּע אִמָהֹות. שְׁלשָׁה אָבֹות. שְׁנֵי 

ׁמַיִם וּבָאֶָרץ׃ לֻחֹות הַבְִּרית. אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּ

שְׁלשָׁה עָשָׂר מִי יֹוֵדעַ. שְׁלשָׁה עָשָׂר אֲנִי יֹוֵדעַ
 שְׁלשָׁה עָשָׂר מִַדּיָא׃ שְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטַיָא. אַחַד עָשָׂר כֹּוכְבַיָּא.
 עֲשָָׂרה ִדבְַּריָא. תִּשְׁעָה יְַרחֵי לֵָדה. שְׁמֹונָה יְמֵי מִילָה. שִׁבְעָה יְמֵי
 שַׁבַּתָּא. שִׁשָּׁה סְִדֵרי מִשְׁנָה. חֲמִשָׁה חוּמְשֵׁי תֹוָרה. אְַרבַּע אִמָהֹות.
ׁמַיִם וּבָאֶָרץ׃  שְׁלשָׁה אָבֹות. שְׁנֵי לֻחֹות הַבְִּרית. אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּ

Wer mag Eins wohl kennen ?
Eins weitz ich zu nennen ;

Ja einzig ist er,
Der Schöpfer und Herr,

Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Zwei wohl kennen ?
Zwei weitz ich zu nennen ;
Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.

Wer mag Eins wohl kennen ?
Eins weitz ich zu nennen ;

Ja einzig ist er,
Der Schöpfer und Herr,

Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Zwei wohl kennen ?
Zwei weitz ich zu nennen ;
Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.



Doch ist einzig er,
Der Schöpfer und Herr,

Im Himmel gleich so, wie auf Erden.
Wer mag Drei wohl kennen ?
Drei weitz ich zu nennen :

Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.

Doch ist einzig er,
Der Schöpfer und Herr,

Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Vier wohl kennen ?
Vier weitz ich zu nennen :
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.

Doch ist einzig er,
Der Schöpfer und Herr,

Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Fünf wohl kennen ?
Fünf weitz ich zu nennen :

Fünf Bücher enthüllen
Uns klar Gottes willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.

Doch ist einzig er,

Doch ist einzig er,
Der Schöpfer und Herr,

Im Himmel gleich so, wie auf Erden.
Wer mag Drei wohl kennen ?
Drei weitz ich zu nennen :

Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.
Doch ist einzig er,

Der Schöpfer und Herr,
Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Vier wohl kennen ?
Vier weitz ich zu nennen :
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.
Doch ist einzig er,

Der Schöpfer und Herr,
Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Fünf wohl kennen ?
Fünf weitz ich zu nennen :
Fünf Bücher enthüllen
Uns klar Gottes willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.
Doch ist einzig er,



Der Schöpfer und Herr,
Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Sechs wohl kennen ?
sechs weitz ich zu nennen :

In sechs Teile zerfällt
Was die Mischnah enthält,

Fünf Bücher enthüllen
Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.

Doch ist einzig er,
Der Schöpfer und Herr,

Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Sieben kennen ?
Sieben kann ich nennen :

Sechs Tag’ sind zum Thun,
Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen

Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.

Doch ist einzig er,
Der Schöpfer und Herr,

Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Der Schöpfer und Herr,
Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Sechs wohl kennen ?
sechs weitz ich zu nennen :

In sechs Teile zerfällt
Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen
Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.
Doch ist einzig er,

Der Schöpfer und Herr,
Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Sieben kennen ?
Sieben kann ich nennen :
Sechs Tag’ sind zum Thun,
Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen
Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.
Doch ist einzig er,

Der Schöpfer und Herr,
Im Himmel gleich so, wie auf Erden.



Wer mag Acht wohl kennen ?
Acht weitz ich zu nennen :
In den Bund treten rein
Wir am achten Tag ein ;

Sechs Tag’ sind zum Thun,
Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen

Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.

Doch ist einzig er,
Der Schöpfer und Herr,

Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Neun wohl kennen ?
Neun weitz ich zu nennen :
Neun Monde dem Leben
Vollendung erst geben ;
In den Bund treten rein
Wir am achten Tag ein ;

Sechs Tag’ sind zum Thun,
Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen

Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,

Wer mag Acht wohl kennen ?
Acht weitz ich zu nennen :
In den Bund treten rein
Wir am achten Tag ein ;

Sechs Tag’ sind zum Thun,
Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen
Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.
Doch ist einzig er,

Der Schöpfer und Herr,
Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Neun wohl kennen ?
Neun weitz ich zu nennen :
Neun Monde dem Leben
Vollendung erst geben ;
In den Bund treten rein
Wir am achten Tag ein ;

Sechs Tag’ sind zum Thun,
Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen
Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,



Gott that sie uns kund.
Doch ist einzig er,

Der Schöpfer und Herr,
Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Zehn wohl kennen ?
Zehn weitz ich zu nennen :

Zehn Worte berichten
Uns Israels Pflichten ;
Neun Monde dem Leben
Vollendung erst geben ;
In den Bund treten rein
Wir am achten Tag ein ;

Sechs Tag’ sind zum Thun,
Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen

Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.

Doch ist einzig er,
Der Schöpfer und Herr,

Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Elf wohl kennen ?
Elf weitz ich zu nennen !

Elf Sternlein sich bückten,
Auf Joseph sie blickten ;
Zehn Worte berichten

Uns Israels Pflichten ;
Neun Monde dem Leben
Vollendung erst geben ;
In den Bund treten rein

Gott that sie uns kund.
Doch ist einzig er,

Der Schöpfer und Herr,
Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Zehn wohl kennen ?
Zehn weitz ich zu nennen :

Zehn Worte berichten
Uns Israels Pflichten ;

Neun Monde dem Leben
Vollendung erst geben ;
In den Bund treten rein
Wir am achten Tag ein ;

Sechs Tag’ sind zum Thun,
Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen
Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.
Doch ist einzig er,

Der Schöpfer und Herr,
Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Elf wohl kennen ?
Elf weitz ich zu nennen !
Elf Sternlein sich bückten,
Auf Joseph sie blickten ;
Zehn Worte berichten
Uns Israels Pflichten ;

Neun Monde dem Leben
Vollendung erst geben ;
In den Bund treten rein



Wir am achten Tag ein ;
Sechs Tag’ sind zum Thun,

Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen

Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.

Doch ist einzig er,
Der Schöpfer und Herr,

Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Zwölf wohl kennen ?
Zwölf weitz ich zu nennen :

Zwölf Stämme, – Ein Haus, –
Macht Israel aus ;

Elf Sternlein sich bückten,
Auf Joseph sie blickten ;
Zehn Worte berichten

Uns Israels Pflichten ;
Neun Monde dem Leben
Vollendung erst geben ;
In den Bund treten rein
Wir am achten Tag ein ;

Sechs Tag’ sind zum Thun,
Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen

Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen

Wir am achten Tag ein ;
Sechs Tag’ sind zum Thun,
Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen
Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.
Doch ist einzig er,

Der Schöpfer und Herr,
Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Zwölf wohl kennen ?
Zwölf weitz ich zu nennen :
Zwölf Stämme, – Ein Haus, –

Macht Israel aus ;
Elf Sternlein sich bückten,
Auf Joseph sie blickten ;
Zehn Worte berichten
Uns Israels Pflichten ;

Neun Monde dem Leben
Vollendung erst geben ;
In den Bund treten rein
Wir am achten Tag ein ;

Sechs Tag’ sind zum Thun,
Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen
Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen



Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.

Doch ist einzig er,
Der Schöpfer und Herr,

Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Dreizehn wohl kennen ?
dreizehn weitz kann ich nennen :
Der dreizehn Tugenden Kranz

Zeigt des Vollkommensten Glanz ;
Zwölf Stämme, – Ein Haus, –

Macht Israel aus ;
Elf Sternlein sich bückten,
Auf Joseph sie blickten ;
Zehn Worte berichten

Uns Israels Pflichten ;
Neun Monde dem Leben
Vollendung erst geben ;
In den Bund treten rein
Wir am achten Tag ein ;

Sechs Tag’ sind zum Thun,
Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen

Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.

Doch ist einzig er,
Der Schöpfer und Herr,

Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.
Doch ist einzig er,

Der Schöpfer und Herr,
Im Himmel gleich so, wie auf Erden.

Wer mag Dreizehn wohl kennen ?
dreizehn weitz kann ich nennen :
Der dreizehn Tugenden Kranz

Zeigt des Vollkommensten Glanz ;
Zwölf Stämme, – Ein Haus, –

Macht Israel aus ;
Elf Sternlein sich bückten,
Auf Joseph sie blickten ;
Zehn Worte berichten
Uns Israels Pflichten ;

Neun Monde dem Leben
Vollendung erst geben ;
In den Bund treten rein
Wir am achten Tag ein ;

Sechs Tag’ sind zum Thun,
Der siebte zum Ruh’n ;
In sechs Teile zerfällt

Was die Mischnah enthält,
Fünf Bücher enthüllen
Uns klar Gottes Willen,
Vier Mütter wir schauen
Als Vorbild der Frauen
Drei Väter wir ehren,
Getreu ihren lehren ;

Zwei Tafeln zum bund,
Gott that sie uns kund.
Doch ist einzig er,

Der Schöpfer und Herr,
Im Himmel gleich so, wie auf Erden.



חַד גְַּדיָא. חַד גְַּדיָא
ְדּזַבִּין אַבָּא בִּתְֵרי זוּזֵי. חַד גְַּדיָא. חַד גְַּדיָא׃

וְאָתָא שׁוּנְָרא וְאָכְלָה לְגְַדיָא. ְדּזַבִּין אַבָּא בִּתְֵרי זוּזֵי. חַד גְַּדיָא. חַד גְַּדיָא׃
וְאָתָא כַלְבָּא וְנָשַׁךְ לְשׁוּנְָרא. ְדּאָכְלָה לְגְַדיָא. ְדּזַבִּין אַבָּא בִּתְֵרי זוּזֵי.

חַד גְַּדיָא. חַד גְַּדיָא׃

וְאָתָא חוּטְָרא וְהִכָּה לְכַלְבָּא. ְדּנָשַׁךְ לְשׁוּנְָרא. ְדּאָכְלָה לְגְַדיָא. ְדּזַבִּין אַבָּא 
בִּתְֵרי זוּזֵי. חַד גְַּדיָא. חַד גְַּדיָא׃

וְאָתָא נוָּרא וְשַָׂרף לְחוּטְָרא. ְדּהִכָּה לְכַלְבָּא. ְדּנָשַׁךְ לְשׁוּנְָרא. ְדּאָכְלָה 
לְגְַדיָא. ְדּזַבִּין אַבָּא בִּתְֵרי זוּזֵי. חַד גְַּדיָא. חַד גְַּדיָא׃

וְאָתָא מַיָא וְכָבָה לְנוָּרא. ְדּשַָׂרף לְחוּטְָרא. ְדּהִכָּה לְַכלְבָּא. ְדּנָשַׁךְ לְשׁוּנְָרא. 
ְדּאָכְלָה לְגְַדיָא. ְדּזַבִּין אַבָּא בִּתְֵרי זוּזֵי. חַד גְַּדיָא. חַד גְַּדיָא׃

ְדּהִכָּה  לְחוּטְָרא.  ְדּשַָׂרף  לְנוָּרא.  ְדּכָבָה  לְמַיָא.  וְשָׁתָה  תֹוָרא  וְאָתָא 
זוּזֵי.  בִּתְֵרי  אַבָּא  ְדּזַבִּין  לְגְַדיָא.  ְדּאָכְלָה  לְשׁוּנְָרא.  ְדּנָשַׁךְ  לְכַלְבָּא. 

חַד גְַּדיָא. חַד גְַּדיָא׃

ׁתָה לְמַיָא. ְדּכָבָה לְנוָּרא. ְדּשַָׂרף לְחוּטְָרא.  וְאָתָא הַשֹׁוחֵט וְשָׁחַט לְתֹוָרא. ְדּשָּ
ְדּהִכָּה לְכַלְבָּא. ְדּנָשַׁךְ לְשׁוּנְָרא. ְדּאָכְלָה לְגְַדיָא. ְדּזַבִּין אַבָּא בִּתְֵרי זוּזֵי. 

חַד גְַּדיָא. חַד גְַּדיָא׃

ׁתָה לְמַיָא. ְדּכָבָה  וְאָתָא מַלְאָךְ הַמָּוֶת וְשָׁחַט לְשֹׁוחֵט. ְדּשָׁחַט לְתֹוָרא. ְדּשָּ
לְנוָּרא. ְדּשַָׂרף לְחוּטְָרא. ְדּהִכָּה לְכַלְבָּא. ְדּנָשַׁךְ לְשׁוּנְָרא. ְדּאָכְלָה לְגְַדיָא. 

ְדּזַבִּין אַבָּא בִּתְֵרי זוּזֵי. חַד גְַּדיָא. חַד גְַּדיָא׃

וְאָתָא הַקָּדֹושׁ בָּרוּךְ הוּא וְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת. ְדּשָׁחַט לְשֹׁוחֵט. ְדּשָׁחַט 
ׁתָה לְמַיָא. ְדּכָבָה לְנוָּרא. ְדּשַָׂרף לְחוּטְָרא. ְדּהִכָּה לְכַלְבָּא. ְדּנָשַׁךְ  לְתֹוָרא. ְדּשָּ

לְשׁוּנְָרא. ְדּאָכְלָה לְגְַדיָא. ְדּזַבִּין אַבָּא בִּתְֵרי זוּזֵי. חַד גְַּדיָא. חַד גְַּדיָא׃



Ein Lämmchen, ein Lämmchen !
Es kaufte sich mein Vater, 
Zwei Suße galt der Kauf, 

Ein Lammchen, ein Lämmchen. 
Da kam voll Tück' und Hader 
Die Katz und fraß es auf, 

Das Lämmchen, das Lämmchen. 

Ein Hund, den es verdroßen, 
Daß stoß unschuldig Blut. 

Vom Lämmchen, vom Lämmchen. 
Kam pfeilschnell hergeschoßen, 

Zerriß die Katz in Much. 
Ums Lämmchen ums Lämmchen. 

Ein Stock stand nah beim Hunde, 
Der lang ihm schon gedroht. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen. 
Er schlug zur selben Stunde 
Den Hund, er schlug ihn todt. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen.

Am glüh'nden Feuerheerde 
Der Stock den Rächer fand. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen. 
Die Flamme ihn verzehrte, 

Und schnell war er verbrannt. 
Ums Lämmchen, ums Lämmchen.

Da sprudelt eine Quelle, 
Das Waßer strömt' heraus. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen.
Es floß zur Brandes Stelle 
Und löscht' das Feuer aus. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen. 

Ein durst'ger Ochse eilte 
Zur Waßerquelle schnell. 

Ein Lämmchen, ein Lämmchen !
Es kaufte sich mein Vater, 
Zwei Suße galt der Kauf, 

Ein Lammchen, ein Lämmchen. 
Da kam voll Tück' und Hader 

Die Katz und fraß es auf, 
Das Lämmchen, das Lämmchen. 

Ein Hund, den es verdroßen, 
Daß stoß unschuldig Blut. 

Vom Lämmchen, vom Lämmchen. 
Kam pfeilschnell hergeschoßen, 

Zerriß die Katz in Much. 
Ums Lämmchen ums Lämmchen. 

Ein Stock stand nah beim Hunde, 
Der lang ihm schon gedroht. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen. 
Er schlug zur selben Stunde 

Den Hund, er schlug ihn todt. 
Ums Lämmchen, ums Lämmchen.

Am glüh'nden Feuerheerde 
Der Stock den Rächer fand. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen. 
Die Flamme ihn verzehrte, 

Und schnell war er verbrannt. 
Ums Lämmchen, ums Lämmchen.

Da sprudelt eine Quelle, 
Das Waßer strömt' heraus. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen.
Es floß zur Brandes Stelle 
Und löscht' das Feuer aus. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen. 

Ein durst'ger Ochse eilte 
Zur Waßerquelle schnell. 



Ums Lämmchen, ums Lämmchen. 
Er trank daraus und weilte, 
Bis trocken war der Quell. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen.

Da ward der Ochs ergriffen 
Vom Schlächter mit Gewalt. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen.
Das Meßer ward geschliffen, 

Geschlachtet war er bald. 
Ums Lämmchen, ums Lämmchen.

Dem Schlächter nahte leise 
Der Todes-Engrl sich. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen. 
Er that nach seiner Weise — 
Der Schlächter drauf verblich. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen.
Gott richtet Welt und Wesen, 
Die Guten wie die Bösen. 

Dem Würger gab er Tod zum Lohn, 
Weil er gewürgt des Menschen Sohn, 

Der hingeführt zur Schlachterbank 
Den Ochsen, der das Waßer trank, 
Das ausgelöscht den Feuerbrand, 

In dem der Stock den Rächer fand, 
Der Stock, der ohne Recht und Fug, 
Den Hund todt auf der Stelle schlug, 

Der in der Wuth die Katz zerriß, 
Die das unschulv'ge Lammchen biß, 
Das Lämmchen meinem Bater war, 
Er kauft' es für zwei Suße baar. 
Ein Lämmchen, ein Lämmchen.

Ums Lämmchen, ums Lämmchen. 
Er trank daraus und weilte, 
Bis trocken war der Quell. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen.

Da ward der Ochs ergriffen 
Vom Schlächter mit Gewalt. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen.
Das Meßer ward geschliffen, 
Geschlachtet war er bald. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen.

Dem Schlächter nahte leise 
Der Todes-Engrl sich. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen. 
Er that nach seiner Weise — 
Der Schlächter drauf verblich. 

Ums Lämmchen, ums Lämmchen.
Gott richtet Welt und Wesen, 
Die Guten wie die Bösen. 

Dem Würger gab er Tod zum Lohn, 
Weil er gewürgt des Menschen Sohn, 
Der hingeführt zur Schlachterbank 
Den Ochsen, der das Waßer trank, 
Das ausgelöscht den Feuerbrand, 
In dem der Stock den Rächer fand, 
Der Stock, der ohne Recht und Fug, 
Den Hund todt auf der Stelle schlug, 
Der in der Wuth die Katz zerriß, 

Die das unschulv'ge Lammchen biß, 
Das Lämmchen meinem Bater war, 
Er kauft' es für zwei Suße baar. 
Ein Lämmchen, ein Lämmchen.

It is commendable to continue studying יציאת מצרים until one is overtaken by sleep. 
According to Minhag Fürth, it is permissible to drink water, tea, or coffee after the seder.


