
YIS Seder Protocol 2020/5780
Mah Nishtana Ha'Shana Ha'Zot! How Different is this 

Year from all others!

5:50pm - Seder begins (or you can begin earlier) 
-Sing Traditional Kaddesh Ur'Chatz Song
-Don't say traditional Kiddush, but have a fun/tasty (alcoholic) drink prepared and 
make a L'Chaim and a Beracha (Shehakol Nih'yeh Bi'Dvaro) instead. Kids can have 
grape juice.
-Continue with Ur'Chatz, washing the hands w/o a Beracha then eat Karpas with the 
Beracha (Borei Pri Ha'adama), or maybe have potato chips/sticks dipped in saltwater 
instead
-Continue with rest of the Seder all the way through as you would normally do it every 
other year (Break middle Matzah, Mah Nishtana, hide Afikoman, Divrei Torah etc.)
- Stop after singing "B'Tzeit Yisrael Mi'Mitzrayim" (right before the Beracha on the 
2nd cup of wine at the end of Maggid)
-*Sing Nirtzah songs: "Who knows one?"; Chad Gadya (*Time Permitting) 
-Wave goodbye to your family members, friends and neighbors - Wish them a Chag 
Sameach and send your love before the onset of the Chag
Now, Turn/Log Off your computers and phones (7:09pm)

7:10pm - Light Yom Tov candles and Daven Maariv
(ALL in our community can follow the order of the "Haggadah Mekutzeret-Abridged 
Haggadah for Sha’at Hadchak" enclosed.  Though, if you’d like to do/say more, you are 
more than welcome to do so, in the spirit of “V'kol HaMarbeh Harei Zeh Me’shubach”)

-Recite Kiddush and drink the 1st cup of wine
-Say Mah Nishtana; Avadim Hayinu; Baruch Hamakom; Mi'T'chilah Ovdei Avodah 
Zarah; Baruch Shomer Havtachato; Kama Maalot Tovot; Rabban Gamliel Hayah 
Omer...("He who has not said these 3 things on Pesach...") 
-Say L'Fichach Anachnu through B'Tzeit Yisrael and the Beracha on the 2nd cup 
-Wash with a Beracha
-Matzah, Marror, Koreich (Hillel sandwich)
-Eat festive meal followed by eating the Afikoman & Birkat Hamazon
-Drink the 3rd cup
-Sing the rest of Hallel (Lo Lanu through Baruch...Melech Mehullal Ba'Tishbachot)
-Drink 4th cup and recite Al HaGefen
-Chasal Siddur Pesach and sing l’Shana Haba B’Yerushalayim...in good HEALTH!
Sit back, relax and discuss Yetziat Mitzrayim until they wake you for 
Keriat Shema in the morning :)
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הגדה מקוצרת
Hagaddah Mekutzeret 2020/5780

For Sha’at Hadchak 

We pour the first cup. The matsot are covered 

בחול מתחילין:  
ַסְבִרי ָמָרנָן ְוַרָּבנָן ְוַרּבֹוַתי.  

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.  
ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל־ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל־ָלׁשֹון ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו. ַוִּתֶּתן ָלנּו ה' 
ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה, ַחִּגים ּוזְַמּנִים ְלָׂששֹון, ֶאת יֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהּזֶה זְַמן ֵחרּוֵתנּו, ִמְקָרא קֶֹדׁש זֵֶכר 

ִליִציַאת ִמְצָריִם. ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים, ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂששֹון ִהנְַחְלָּתנּו.  
ָּברּוְך ַאָּתה ה', ְמַקֵּדׁש יְִׂשָרֵאל ְוַהּזְַמּנִים.  

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחיָנּו ְוִקּיְָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלּזְַמן ַהּזֶה.  

Drink while reclining to the left and do not recite a blessing after drinking 

He removes the plate from the table. We pour a second cup of wine 

ַמה ּנְִׁשַּתּנָה ַהַּליְָלה ַהּזֶה ִמָּכל ַהֵּלילֹות? ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּליְָלה ַהּזֶה – ֻּכּלֹו ַמָּצה. ֶׁשְּבָכל 
ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר יְָרקֹות – ַהַּליְָלה ַהּזֶה (ֻּכּלֹו) ָמרֹור. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת – 

ַהַּליְָלה ַהּזֶה ְׁשֵּתי ְפָעִמים. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין – ַהַּליְָלה ַהּזֶה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין. 

He puts the plate back on the table. The matsot should be uncovered during the recitation 
of the Haggadah. 

ֲעָבִדים ָהיִינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָריִם, ַוּיֹוִציֵאנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ִמָּׁשם ְּביָד ֲחזָָקה ּוִבזְרַֹע נְטּויָה. ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָריִם, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבנֵינּו ּוְבנֵי ָבנֵינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהיִינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָריִם. ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים ֻּכָּלנּו 

נְבֹונִים ֻּכָּלנּו זְֵקנִים ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָריִם. ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת 
ִמְצַריִם ֲהֵרי זֶה ְמֻׁשָּבח.  
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ָּברּוְך ַהָּמקֹום, ָּברּוְך הּוא, ָּברּוְך ֶׁשּנַָתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו יְִׂשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא. ְּכנֶגֶד ַאְרָּבָעה ָבנִים ִּדְּבָרה תֹוָרה: ֶאָחד 
ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול. 

ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה זָָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבָדתֹו, ֶׁשּנֱֶאַמר: ַויֹאֶמר יְהֹוֻשַע ֶאל־ָּכל־ָהָעם, ּכֹה 
ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל: ְּבֵעֶבר ַהּנָָהר יְָׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי נָחֹור, ַוּיַַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. 

ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְליְִׂשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא. ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִחַּׁשב ֶאת־ַהֵּקץ, ַלֲעׂשֹות ְּכמֹו ֶּׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם 
ָאִבינּו ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים, ֶׁשּנֱֶאַמר: ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם, יָדַֹע ֵּתַדע ִּכי־גֵר יְִהיֶה זְַרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו 

אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשנָה. ְוגַם ֶאת־ַהּגֹוי ֲאֶׁשר יֲַעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי־ֵכן יְֵצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול. 

ַּכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו! 

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהיָה אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשֹּלא ָאַמר ְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח, לא יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן: ֶּפַסח, ַמָּצה, 
ּוָמרֹור. 

ֶּפַסח ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבזְַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיָה ַקּיָם, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל 
ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַריִם, ֶׁשּנֱֶאַמר: ַוֲאַמְרֶּתם זֶַבח ֶּפַסח הּוא ַליי, ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבִמְצַריִם ְּבנָגְּפֹו 

ֶאת־ִמְצַריִם, ְוֶאת־ָּבֵּתינּו ִהִּציל ַוּיִּקֹד ָהָעם ַוּיְִׁשַּתחוּו. 

He holds the matsa in his hand and shows it to the others there. 

ַמָּצה זֹו ֶׁשָאנֹו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ַמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶׁשּנִגְָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך 
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ּוגְָאָלם, ֶׁשּנֱֶאַמר: ַוּיֹאפּו ֶאת־ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַריִם ֻעגֹת ַמּצּוֹת, ִּכי ֹלא 

ָחֵמץ, ִּכי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַריִם ְוֹלא יְָכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוגַם ֵצָדה ֹלא ָעׂשּו ָלֶהם. 

He holds the marror in his hand and shows it to the others there. 

ָמרֹור זֶה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ַמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת־ַחּיֵי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַריִם, ֶׁשּנֱֶאַמר: ַויְָמְררּו ֶאת 
ַחּיֵיהם ַּבֲעבָֹדה ָקָשה, ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבנִים ּוְבָכל־ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה ֶאת ָּכל ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך. 

ְּבָכל־ּדֹור ָודֹור ַחּיָב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת־ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא יָָצא ִמִּמְצַריִם, ֶׁשּנֱֶאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבנְָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר, 
ַּבֲעבּור זֶה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצַריִם. ֹלא ֶאת־ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶאָּלא ַאף אֹוָתנּו ָּגַאל 

ִעָּמֶהם, ֶׁשּנֱֶאַמר: ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם, ְלַמַען ָהִביא אֹוָתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נִָׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינּו. 

He holds the cup in his hand and and he covers the matsa and says: 

ְלִפיָכְך ֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו 
ְוָלנּו ֶאת־ָּכל־ַהנִִּסים ָהֵאּלּו: הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמּיָגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, 

ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלגְֻאָּלה. ְונֹאַמר ְלָפנָיו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה: ַהְללּויָּה. 
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ַהְללּויָּה ַהְללּו ַעְבֵדי ה', ַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ה'. יְִהי ֵׁשם ה' ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ִמִּמזְַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵׁשם 
ה'. ָרם ַעל־ָּכל־ּגֹויִם ה', ַעל ַהָּׁשַמיִם ְּכבֹודֹו. ִמי ַּכיי ֱאֹלֵהינּו ַהַּמגְִּביִהי ָלָׁשֶבת, ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ? 
ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל, ֵמַאְׁשּפֹת יִָרים ֶאְביֹון, ְלהֹוִׁשיִבי ִעם־נְִדיִבים, ִעם נְִדיֵבי ַעּמֹו. מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּביִת, ֵאם ַהָּבנִים 

ְׂשֵמָחה. ַהְללּויָּה. 

ְּבֵצאת יְִׂשָרֵאל ִמִמְצַריִם, ֵּבית יֲַעקֹב ֵמַעם ֹלֵעז, ָהיְָתה יְהּוָדה ְלָקְדׁשֹו, יְִׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו. ַהּיָם ָרָאה ַוּיַנֹס, ַהּיְַרֵּדן 
יִּסֹב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, ְּגַבעֹות ִּכְבנֵי צֹאן. ַמה ְּלָך ַהּיָם ִּכי ָתנּוס, ַהּיְַרֵּדן – ִּתּסֹב ְלָאחֹור, ֶהָהִרים – 

ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים, ְּגַבעֹות ִּכְבנֵי־צֹאן. ִמְּלְפנֵי ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמְּלְפנֵי ֱאלֹוַה יֲַעקֹב. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאגַם־ָמיִם, ַחָּלִמיש 
ְלַמְעיְנֹו־ָמיִם. 

We raise the cup until we reach "who redeemed Israel" 

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוגַָאל ֶאת־ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַריִם, ְוִהִּגיָענּו ַהַּליְָלה ַהּזֶה ֶלֱאָכל־ּבֹו ַמָּצה 
ּוָמרֹור. ֵּכן ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו יִַּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרגִָלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום, ְׂשֵמִחים ְּבִבנְיַן 
ִעיֶרְך ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶתָך. ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהּזְָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים ֲאֶׁשר יִַּגיַע ָּדָמם ַעל ִקיר ִמזְַּבֲחָך ְלָרצון, ְונֹוֶדה ְלָך 

ִׁשיר ָחָדש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות נְַפֵׁשנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ה', ָּגַאל יְִׂשָרֵאל. 

We say the blessing below and drink the cup while reclining to the left 

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן. 

ָרְחָצה 

We wash the hands and make the blessing. 

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל נְִטיַלת יַָדיִם. 

מֹוִציא ַמָּצה 

He takes out the matsa in the order that he placed them, the broken one between the two 
whole ones; he holds the three of them in his hand and blesses "ha-motsi" with the 
intention to take from the top one and "on eating matsa" with the intention of eating from 
the broken one. Afterwards, he breaks off a kazayit from the top whole one and a second 
kazayit from the broken one and eats both while reclining. 

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. 

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה. 
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ָמרֹור 

All present should take a kazayit of marror, dip into the haroset, shake off the haroset, 
make the blessing and eat without reclining. 

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור. 

ּכֹוֵרְך 

All present should take a kazayit from the third whole matsa with a kazayit of marror, 
wrap them together and eat them while reclining and without saying a blessing. Before he 
eats it, he should say: 

זֵֶכר ְלִמְקָּדׁש ְּכִהֵּלל. ֵּכן ָעָׂשה ִהֵּלל ִּבזְַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיָה ַקּיָם: 

ָהיָה ּכֹוֵרְך ַמָּצה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְּביַַחד, ְלַקּיֵם ַמה ֶּׁשּנֱֶאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרוִׂרים יֹאְכֻלהּו. 

ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך 
We eat and drink. 

ָצפּון 

After the end of the meal, all those present take a kazayit from the matsa, that was 
concealed for the afikoman, and eat a kazayit from it while reclining. 

לפני אכילת האפיקומן יאמר: זֵֶכר ְלָקְרָּבן ֶּפַסח ָהֶנֱאַכל ַעל ָהשוַֹׁבע. 

ָּבֵרְך 

We pour the third cup and recite Birkat HaMazon from a regular Hagaddah 

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן. 

We drink while reclining and do not say a blessing afterwards. 
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We pour the cup of Eliyahu and the fourth cup and open the door. 

ְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל־ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר ֹלא יְָדעּוָך ְוַעל־ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך ֹלא ָקָראּו. ִּכי ָאַכל ֶאת־יֲַעקֹב ְוֶאת־נֵָוהּו ֵהַׁשּמּו. 
ְׁשָפְך־ֲעֵליֶהם זֲַעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפָך יִַּׂשיגֵם. ִּתְרדֹף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי ה'. 

ַהֵּלל 

ֹלא ָלנּו, ה', ֹלא ָלנּו, ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד, ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך. ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹויִם ַאּיֵה נָא ֱאֹלֵהיֶהם. ְוֱאֹלֵהינּו 
ַּבָּׁשַמיִם, ּכֹל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה. ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוזָָהב ַמֲעֵׂשה יְֵדי ָאָדם. ֶּפה ָלֶהם ְוֹלא יְַדֵּברּו, ֵעינַיִם ָלֶהם ְוֹלא יְִראּו. 

ָאזְנָיִם ָלֶהם ְוֹלא יְִׁשָמעּו, ַאף ָלֶהם ְוֹלא יְִריחּון. יְֵדיֶהם ְוֹלא יְִמיׁשּון, ַרגְֵליֶהם ְוֹלא יְַהֵּלכּו, לׁא יְֶהּגּו ִּבגְרֹונָם. ְּכמֹוֶהם 
יְִהיּו עֵֹׂשיֶהם, ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ָּבֶהם. יְִׂשָרֵאל ְּבַטח ַּביי, ֶעזְָרם ּוָמגִּנָם הּוא. ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַביי, ֶעזְָרם ּוָמגִּנָם הּוא. 

יְִרֵאי ה' ִּבְטחּו ַביי, ֶעזְָרם ּוָמגִּנָם הּוא.  

יי זְָכָרנּו יְָבֵרְך. יְָבֵרְך ֶאת ֵּבית יְִׂשָרֵאל, יְָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן, יְָבֵרְך יְִרֵאי ה', ַהְּקַטנִים ִעם ַהְּגדִֹלים. יֵֹסף ה' ֲעֵליֶכם, 
ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבנֵיֶכם. ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליי, עֵֹׂשה ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ. ַהָּׁשַמיִם ָׁשַמיִם ַליי ְוָהָאֶרץ נַָתן ִלְבנֵי ָאָדם. ֹלא ַהֵּמִתים 

יְַהְללּו יָּה ְוֹלא ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה. ַוֲאנְַחנּו נְָבֵרְך יָּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּויָּה. 

ָאַהְבִּתי ִּכי יְִׁשַמע ה' ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּונָי. ִּכי ִהָּטה ָאזְנֹו ִלי ּוְביַָמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּונִי ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּונִי, ָצָרה 
ְויָגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵׁשם ה' ֶאְקָרא: ָאּנָא ה' ַמְּלָטה נְַפִׁשי. ַחנּון ה' ְוַצִּדיק, ֵוֱאֹלֵהינּו ְמַרֵחם. ׁשֵֹמר ְּפָתִאים ה', ַּדלֹוִתי ְוִלי 

יְהוִׁשיַע. ׁשּוִבי נְַפִׁשי ִלְמנּוָחיְִכי, ִּכי ה' ָּגַמל ָעָליְִכי. ִּכי ִחַּלְצָּת נְַפִׁשי ִמָּמֶות, ֶאת ֵעינִי ִמן ִּדְמָעה, ֶאת ַרגְִלי ִמֶּדִחי. 
ֶאְתַהֵלְך ִלְפנֵי ה' ְּבַאְרצֹות ַהַחּיִים. ֶהֱאַמנְִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר, ֲאנִי ָענִיִתי ְמאֹד. ֲאנִי ָאַמְרִּתי ְבָחְפזִי ָּכל ָהָאָדם ּכזֵֹב. 

ָמה ָאִׁשיב ַליי ּכֹל ַּתגְמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס יְׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם ה' ֶאְקָרא. נְָדַרי ַליי ֲאַׁשֵּלם נֶגְָדה ּנָא ְלָכל ַעּמֹו. יָָקר 
ְּבֵעינֵי ה' ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאּנָה ה' ִּכי ֲאנִי ַעְבֶּדָך, ֲאנִי ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך, ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאזְַּבח זֶַבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם 

ה' ֶאְקָרא. נְָדַרי ַליי ֲאַׁשֵּלם נֶגְָדה ּנָא ְלָכל ַעּמֹו. ְּבַחְצרֹות ֵּבית ה', ְּבתֹוֵכִכי יְרּוָשַליִם. ַהְללּויָּה. 

ַהְללּו ֶאת ה' ָּכל ּגֹויִם, ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים. ִּכי גַָבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם. ַהְללּויָּה. הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאַמר נָא יְִׂשָרֵאל ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו נָא ֵבית ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו נָא יְִרֵאי ה' ִּכי 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ּיָּה, ָענָנִי ַבֶּמְרַחב יָּה. ה' ִלי, ֹלא ִאיָרא – ַמה ּיֲַעֶׂשה ִלי ָאָדם, ה' ִלי ְּבעֹזְָרי ַוֲאנִי ֶאְרֶאה ְּבׂשנְָאי. טֹוב 
ַלֲחסֹות ַּביי ִמְּבטַֹח ָּבָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ַּביי ִמְּבטַֹח ִּבנְִדיִבים. ָּכל ּגֹויִם ְסָבבּונִי, ְּבֵׁשם ה' ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּבּונִי גַם 

ְסָבבּונִי, ְּבֵׁשם ה' ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּבּונִי ִכְּדבִֹרים, ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים, ְּבֵׁשם ה' ִּכי ֲאִמיַלם. ָּדחֹה ְּדִחיַתנִי ִלנְּפֹל, ַויי ֲעזָָרנִי. 
ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה ַויְִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול ִרּנָה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים: יְִמין ה' עָֹׂשה ָחיִל, יְִמין ה' רֹוֵמָמה, יְִמין ה' עָֹׂשה 
ָחיִל. ֹלא ָאמּות ִּכי ֶאְחיֶה, ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי יָּה. יַּסֹר יְִּסַרנִי ּיָּה, ְוַלָּמֶות ֹלא נְָתנָנִי. ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם, אֹוֶדה 

יָּה. זֶה ַהַּׁשַער ַליי, ַצִּדיִקים יָבֹאּו בֹו. 

אֹוְדָך ִּכי ֲענִיָתנִי ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. אֹוְדָך ִּכי ֲענִיָתנִי ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹונִים ָהיְָתה ְלראׁש ִּפּנָה. ֶאֶבן 
ָמֲאסּו ַהּבֹונִים ָהיְָתה ְלראׁש ִּפּנָה. ֵמֵאת ה' ָהיְָתה ּזֹאת ִהיא נְִפָלאת ְּבֵעינֵינּו. ֵמֵאת ה' ָהיְָתה ּזֹאת ִהיא נְִפָלאת ְּבֵעינֵינּו. 

זֶה ַהּיֹום ָעָׂשה ה'. נָגִיָלה ְונְִׂשְמָחה בֹו. זֶה ַהּיֹום ָעָׂשה ה'. נָגִיָלה ְונְִׂשְמָחה בֹו. 
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ָאּנָא ה', הֹוִשיָעה ּנָא. ָאּנָא ה', הֹוִשיָעה ּנָא. ָאּנָא ה', ַהְצִליָחה נָא. ָאּנָא ה', ַהְצִליָחה נָא. 

ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ה', ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ה'. ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ה', ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ה'. ֵאל ה' ַוּיֶָאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג 
ַּבֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמזְֵּבַח. ֵאל ה' ַוּיֶָאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמזְֵּבַח. ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱאֹלַהי – 
ֲארֹוְמֶמָּך. ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱאֹלַהי – ֲארֹוְמֶמָּך. הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם 

ַחְסּדֹו. 

יְַהְללּוָך ה' ֱאֹלֵהינּו ָּכל ַמֲעֶׂשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹונֶָך, ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית יְִׂשָרֵאל ְּבִרנָה יֹודּו ִויָבְרכּו, ִויַׁשְּבחּו 
ִויָפֲארּו, ִוירֹוְממּו ְויֲַעִריצּו, ְויְַקִּדיׁשּו ְויְַמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך, ַמְלֵּכנּו. ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודותֹ ּוְלִׁשְמָך נֶָאה ְלזֵַּמר, ִּכי ֵמעֹוָלם 

ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל. 

הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ֵלאלֵהי ָהֱאלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ָלֲאדֹנֵי ָהֲאדֹנִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ְלעֵֹׂשה נְִפָלאֹות גְדֹלֹות ְלַבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלעֵֹׂשה ַהָּׁשַמיִם ִּבְתבּונָה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמיִם ִּכי 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלעֵֹׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֶאת ַהּיֵָרַח 
ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבַּליְָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלַמֵּכה ִמְצַריִם ִּבְבכֹוֵריֶהם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַויֹוֵצא יְִׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְּביָד ֲחזָָקה ּוִבזְרֹוַע נְטּויָה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלגֹזֵר יַם סּוף ִלגְזִָרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוֶהֱֶעִביר יְִׂשָרֵאל 

ְּבתֹוכֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְונִֵער ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ְביַם סּוף ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלַמֵּכה 
ְמָלִכים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַוּיֲַהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָונַָתן ַאְרָצם ְלנֲַחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. נֲַחָלה ְליְִׂשָרֵאל ַעְבדּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו זַָכר ָלנּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַויְִפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו 

ְלֵאל ַהָּׁשַמיִם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

נְִׁשַמת ָּכל ַחי ְּתַבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך, ה' ֱאֹלֵהינּו, ְורּוַח ָּכל ָּבָׂשר ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם זְִכְרָך, ַמְלֵּכנּו, ָתִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד 
ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל, ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִשיַע, ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרנֵס ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין 
ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ַאָּתה. ֱאלֵהי ָהִראׁשֹונִים ְוָהַאֲחרֹונִים, ֱאלֹוַּה ָּכל ְּבִרּיֹות, ֲאדוׁן ָּכל ּתֹוָלדֹות, ַהְּמֻהָּלל ְּברֹב ַהִּתְׁשָּבחֹות, 

ַהְמנֵַהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים. ַויי ֹלא יָנּום ְולא יִיָׁשן – ַהְּמעֹוֵרר יְֵׁשנִים ְוַהֵּמִקיץ נְִרָּדִמים, ְוַהֵּמִׂשיַח 
ִאְּלִמים ְוַהַּמִּתיר ֲאסּוִרים ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים ְוַהּזֹוֵקף ְּכפּוִפים. ְלָך ְלַבְּדָך ֲאנְַחנּו מֹוִדים.  ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַכּיָם, 

ּוְלׁשֹונֵנּו ִרּנָה ֲּכַהמֹון ַּגָּליו, ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעינֵינּו ְמִאירֹות ַּכֶּׁשֶמׁש ְוַכּיֵָרַח, ְויֵָדינּו ְפרּוׂשות ְּכנְִׂשֵרי 
ָׁשַמיִם, ְוַרגְֵלינּו ַקּלֹות ָּכַאּיָלֹות – ֵאין ֲאנְַחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך, ה' ֱאלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ַעל 
ַאַחת ֵמֶאֶלף, ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ְּפָעִמים ַהּטֹובֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָּמנּו. ִמִּמְצַרים ְּגַאְלָּתנּו, ה' ֱאלֵהינּו, 

ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו, ְּבָרָעב זַנְָּתנּו ּוְבָׂשָבע ִּכְלַּכְלָּתנּו, ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו, ּוֵמָחָליִם ָרִעים ְונֱֶאָמנִים 
ִּדִּליָתנּו.  ַעד ֵהּנָה ֲעזָרּונּו ַרֲחֶמיָך ְוֹלא ֲעזָבּונּו ֲחָסֶדיָך, ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ה' ֱאלֵהינּו, ָלנֶַצח. ַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלגְָּת ָּבנּו 
ְורּוַח ּונְָׁשָמה ֶׁשּנַָפְחָּת ְּבַאֵּפינּו ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת ְּבִפינּו – ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְויֲַעִריצּו 

ְויְַקִּדיׁשּו ְויְַמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו. ִּכי ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִּתָּׁשַבע, ְוָכל ֶּבֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפנֶיָך 
ִתְׁשַּתֲחֶוה, ְוָכל ְלָבבֹות יִיָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָלּיֹות יְזֵַּמרּו ִלְשֶמָך. ַּכָּדָבר ֶׁשָּכתּוב, ָּכל ַעְצמַֹתי ּתֹאַמְרנָה, ה' ִמי ָכּמֹוָך 

ַמִּציל ָענִי ֵמָחזָק ִמֶּמנּו ְוָענִי ְוֶאְביֹון ִמּגזְלֹו. ִמי יְִדֶמה ָּלְך ּוִמי יְִׁשֶוה ָּלְך ּוִמי יֲַערְֹך ָלְך ָהֵאל ַהָּגדֹול, ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל 
ֶעְליֹון, קנֵה ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ. נְַהֶּלְלָך ּונְַׁשֵּבֲחָך ּונְָפֶאְרָך ּונְָבֵרְך ֶאת ֵׁשם ָקְדֶׁשָך, ָּכָאמּור: ְלָדִוד, ָּבְרִכי נְַפִׁשי ֶאת ה' ְוָכל 

ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו.  
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א.  ִֹ ָהֵאל ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעּזֶָך, ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמָך, ַהִּגּבֹור ָלנֶַצח ְוַהּנֹוָרא ְּבנֹוְראֹוֶתיָך, ַהֶּמֶלְך ַהּיוֵׁׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְונִּש
ׁשֹוֵכן ַעד ָּמרֹום ְוָּקדֹוׁש ְׁשּמֹו. ְוָכתּוב: ַרּנְנּו ַצִּדיִקים ַּביי, ַליְָׁשִרים נָאָוה ְתִהָּלה. ְּבִפי יְָׁשִרים ִּתְתַהָּלל, ּוְבִדְבֵרי ַצִּדיִקים 

ִּתְתָּבַרְך, ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתרֹוָמם, ּוְבֶקֶרב ְקדוִׁשים ִּתְתַקָּדׁש. 

ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית יְִׂשָרֵאל ְּבִרּנָה יְִתָּפֵאר ִׁשְמָך, ַמְלֵּכנּו, ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהיְצּוִרים ְלָפנֶיָך, 
ה' ֱאלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות 

ְוִתְׁשְּבחֹות ּדִוד ֶּבן יִַׁשי ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחָך. 

יְִׁשַּתַּבח ִׁשְמָך לַעד ַמְלֵּכנּו, ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ, ִּכי ְלָך נֶָאה, ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, 
ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, ַהֵּלל ְוזְִמָרה, עֹז ּוֶמְמָׁשָלה, נֶַצח, ְּגֻדָּלה ּוגְבּוָרה, ְּתִהָּלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות, ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֵאל ֶמֶלְך ָּגדֹול ַּבִּתְׁשָּבחֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהנְִפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי זְִמָרה, 
ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים. 

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן. 
We drink while reclining to the left 

ָּברּוך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן, ַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה 
ֶׁשָרִציָת ְוִהנְַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמִּפְריָּה ְוִלְׂשּבַֹע ִמּטּוָבּה. ַרֶחם נָא ה' ֱאֹלֵהינּו ַעל יְִׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל יְרּוָׁשַליִם ִעיֶרָך 
ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך ְוַעל ִמזְְּבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך ּוְבנֵה יְרּוָׁשַליִם ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַׂשְּמֵחנּו 

ְּבִבנְיָנָּה ְונֹאַכל ִמִּפְריָּה ְונְִׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּונְָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקֻדָׁשה ּוְבָטֳהָרה ְוַׂשְּמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהּזֶה, ִּכי ַאָּתה ה' 
טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ְונֹוֶדה ְּלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן. ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן. 

ִנְרָצה 

ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו, ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָּקתֹו. ַּכֲאֶׁשר זִָכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו ֵּכן נִזְֶּכה ַלֲעׂשֹותֹו. זְָך ׁשֹוֵכן ְמעֹונָה, קֹוֵמם 
ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמנָה. ְּבָקרֹוב נֵַהל נְִטֵעי ַכּנָה ְּפדּויִם ְלִצּיֹון ְּבִרּנָה. 

ְלָׁשנָה ַהָּבָאה ִּבירּוָשָליִם ַהְּבנּויָה. 
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