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לה הלן חלף הגשם עבר, הסתיו הנה כי
וקול הגיע הזמיר עת בארץ נראו הניצנים
פגיה, חנטה התאנה בארצנו* נשמע התור
£2^1 ריח* נתנו סמדר והגפנים

הנחל, באבי לראות ירדתי אגוז גנת אל
הרימונים*'^4 הנצו הגפן, הפרחה לראות

^"(htniqfit. ^£F
לה; פסח ועשית האביב חדש את שמור
אלהיד ה; הוציאן האביב בחדש כי אלהין,
^§ך ממצרים*

mj^k הלן חלף הגשם פנה
לו הלן חלף רקיע ענן
חמה באור אדמה פני

בקמה* ראשיהם זקפו שבלים
זה אל זה הרים בני

ישוררו: ברמה
/ שלום שלום,

Hu^ היום! אביב הידד, האח,
® ®
^^ך בוקע גלים הנחל ערוץ

שופע, חדוה החורש הומה
לרב* שדות הנוף מוריק

בנקיקים* חן באודם עלו צבעונים
נוי פרחי בעמקים
ישודרו זה אל זה

/ שלום שלום,
^^ 1 היום אביב האח, האח,
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! העולם יפית, מה האביב,? יפית, מה
שטוח דגן ים באחו בשדה
ברוח, גלים ים יפרחו, הציצים

האגם, פני ומאירים סביב. חיים צהלת
העולם! יפית, מה האביב, יפית, מה
! העולם נעמת, מה האביב! נעמת, מה
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מור.* יפיצו טל, ישתו אור בקר יפית, מה

1 אור בקר יפית, מה עשב כל ענף, כל
אור! בקר נעמת, מה *^ כסף טל יגמעו

iedmedismine,]amdif^Jlutt

itw^Jeffi up, Wfdnu, mufairme,

young wot, >o^p\W

נצא בשושנים* הרועה לו ואני לי דודי
£$1^?^ לכרמים* ונשכימה השדה
® ®
דומה רעיתי* לן קומי לי: ואמר דודי ענה
האילים*^=^^®^ לעופר או לצבי דודי
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שבבל הלילות: מכל הזה הל>לה נשתנה מה
הזה הלילה ומצה: חמץ אוכליו אנו הלילות
שאר אוכליו אנו הלילות שבכל מצה: כלו
איו הלילות שבכל מרור: הזה הלילה ירקות
הזה הלילה אחת פעם אפילו מטביליו אנו
ביו אוכליו אנו הלילות שבכל פעמים: שתי
מסביו: כלנו הזה הלילה מסבין: וביו ♦ושביו

catetmicmmn^uiuwmHi'thvm,'

gjimafijtii11$iftmay iJiftmjfM
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האביב בחדש יוצאים אתם היום

בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא הא
דצריד כל ויכל, ייתי דיכפין כל דמצרים.
הבאה לשנה הכא השתא ויפסח. ייתי
הבאה לשנה עבדי השתא דישראל. בארעא
י*^ חורין. בני
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השירה את ישראל ובני משה ישיר xv.
סוס גאה, גאה כי לה' אשירה לה': הזאת
tH^" בים. רמה ורוכבו
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ממצרים יצאתם אשר הזה היום את זכור
?^£4ו עבדים. מבית
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לעז, מעם יעקג בית ממצרים ישראל בצאת
ממשלותיו; ישראל לקדשו, יהודה היתה
ההרים לאחור, יסב הירדן וינס, ראה הים
לן מה צאן: כבני גבעות כאילים, רקדו
ההרים לאחור, תסב הירדן תנוס, כי הים
מלפני צאן. כבני גבעות כאילים, תרקדו
ההופכי יעקב, אלה מלפני ארץ, חולי אדון
>8ו מים. למעינו חלמיש מים, אגם הצור
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השממה.^ מתון צאו מדבר, תועי קומו
המלחמה. רבה עוד רב, הדרן עוד

בערבה, לנוד לנוע, לכם רב
רחבה. גדולה, דרך פרושה ולפניכם

השממה, את עזבו נדים, איפא, קומו
בדממה. עז דרכו קולכם, יעל אל אן

ונרדמיו, מדבר ירגיז צעדכם פן
פעמיו. הד ישמע בלבו ואיש איש
דובר: אלה קול ישמע בלבבו איש

עובר. אתה חדשה ארץ אל היום לן,
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להבות, והצית שנשרף הגפרור אשרי
לבבות, בסתרי שבערה הלהבה אשרי
בכבוד, לחדול שידעו הלבבות אשרי
להבות* והצית שנשרף הגפרור אשרי

ידעוך לא אשר הגויים אל חמתן שפוך
אכל כי קראו, לא בשמן אשר ממלכות ועל

השמה נוהו ואת יעקב את
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דור תבור, עזוז דור יתנער פתאם פתע
ופניהם ברקים עיניהם מלחמה* גבור
אדירים והרעימו ! לחרבות וידיהם להבים
קורע קול רבבה, ששים קול בקולם,
יתחרה, הזועף המדבר ובנהמת הסערה
הם נזעמה* וסביבם נשערה וסביבם
אחרון דור גבורים! אנחנו קוראים:
ידנו / אנחנו לגאולה וראשון לשעבוד
מעל העול כבד את החזקה ידנו לבדה,
?^£$י פרקה* צוארנו גאון

לקבל נס וע\א לחרותנו גדול בעץופר ypn
הארץ כנפות מארבע >חד וקבצנו גלו>ות>נו

ישראל; ארצה ויעפילו מעט מתי ויקומו
להפרותה לשממה חלוצים אחריהם, ונעל
ונדע ומנודה* יתום לעם בית בה ולבנות
ידינו ונלמד קוצרים ורנת זורעים עמל

צר* בפני לעמוד קשת

JUmMiwftantwafiB^
f +
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כחולמים. היינו שיבתציון את ה' בשוב
אז רנה. ולשוננו פינו שחוק ימלא אז
אלה, עם לעשות ה' הגדיל : בגויים יאמרו
שמחים. היינו  עמנו לעשות ה' הגדיל
בנגב. כאפיקים שביתנו את ה' שובה
ילך הלד יקצורו; ברנה בדמעה הזורעים
ברנה יבוא בא הזרע, משן נושא ובכה

אלומותיו. נושא

§^
JwftkCupJihiiffaeC ^2r

תפרה תפרח הן ויעור, ירועע ירנן, הן
ישראל. אדמת על ישראל, מדינת ותפרץ
^. ירנן. ירנן, הן ויעור, ירועע ירנן, הן



# : ובארץ שבשמים אלהינו אחד הברית. לוחות שני

מילה. ימי שמונה לדה. ירחי תשעה יודע. אני תשעה יודע. מי תשעה

אמהות. ארבע תורה. חומשי חמשה משנה. סדרי ששה שבתא. ימי שבעה
8T ובארץ: שבשמים אלהינו אחד הברית. לוחות שני אבות. שלשה

שמונה לדה. ירחי תשעה דבריא. עשרה יודע. אני עשרה יודע. מי עשרה
תורה. חומשי חמשה משנה. סדרי ששה שבתא. ימי שבעה מילה. ימי
שבשמים אלהינו אחד הברית. לוחות שני אבות. שלשה אמהות. ארבע
$ ובארץ:
דבריא. עשרה כוכביא. עשר אחד יודע. אני עשר אחד יודע. מי עשר אחד
משנה. סדרי ששה שבתא. ימי שבעה מילה. ימי שמונה לדה. ירחי תשעה
הברית. לוחות שני אבות. שלשה אמהות. ארבע תורה. חומשי חמשה
# ובארץ: שבשמים אלהינו אחד
עשר אחד שבטיא. עשר שנים יודע. אני עשר שנים יודע. מי עשר שנים
ימי שבעה מילה. ימי שמונה לדה. ירחי תשעה דבריא. עשרה כוכביא.
שלשה אמהות. ארבע תורה. חומשי חמשה משנה. סדרי ששה שבתא.
# ובארץ: שבשמים אלהינו אחד הברית. לוחות שני אבות.

עשר שנים מדיא. עשר שלשה יודע. אני עשר שלשה יודע. מי עשר שלשה
ימי שמונה לדה. ירחי תשעה דבריא. עשרה כוכביא. עשר אחד שבטיא.
ארבע תורה. חומשי חמשה משנה. סדרי ששה שבתא. ימי שבעה מילה.
ובארץ: שבשמים אלהינו אחד הברית. לוחות שני אבות. שלשה אמהות.

# : גדיא חד גדיא. חד זוזי. בתרי אבא דזבין גדיא. חד גדיא. חד

: גדיא חד גדיא. חד זוזי. בתרי אבא דזבין לגדיא. ואכלה שונרא. ואתא
חד זוזי. בתרי אבא דזבין לגדיא. דאכלה לשונרא. ונשך כלבא. ואתא
# .: גדיא חד גדיא.

אבא דזבין לגדיא. דאכלה לשונרא. דנשך לכלבא. והכה חוטרא. ואתא
$ : גדיא חד גדיא. חד זוזי. בתרי

לגדיא. דאכלה לשונרא. דנשך לכלבא. דהכה לחוטרא. ושרף נורא. ואתא
# : גדיא חד גדיא. חד זוזי. בתרי אבא דזבין

לשונרא. דנשך לכלבא. דהכה לחוטרא. דשרף לנורא. וכבה מיא. ואתא
is : גדיא חד גדיא. חד זוזי. בתרי אבא דזבין לגדיא. דאכלה

לכלבא. דהכה לחוטרא. דשרף לנורא. דכבה למיא. ושתא תורא. ואתא
גדיא: חד גדיא. חד זוזי. בתרי אבא דזבין לגדיא. דאכלה לשונרא. דנשך
לחוטרא. דשרף לנורא. דכבה למיא. דשתא לתורא. ושחט השוחט. ואתא
חד זוזי. בתרי אבא דזבין לגדיא. דאכלה לשונרא. דנשך לכלבא. דהכה
9" : גדיא חד גדיא.

דכבה למיא. דשתא לתורא. דשחט לשוחט. ושחט המות. מלאך ואתא
לגדיא. דאכלה לשונרא. דנשך לכלבא. דהכה לחוטרא. דשרף לנורא.
?ך  : גדיא חד גדיא. חד זוזי. בתרי אבא דזבין
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^^_ מלחמה

0 : ובארץ שבשמים אלהינו אחד יודע. אני אחד יודע. מי אחד
שבשמים אלהינו אחד הברית. לוחות שני יודע. אני שנים יודע. מי שנים
$ ובארץ:

אחד הברית. לוחות שני אבות. שלשה יודע. אני שלשה יודע. מי שלשה
'$ ובארץ: שבשמים אלהינו

לוחות שני אבות. שלשה אמהות. ארבע יודע. אני ארבע יודע. מי ארבע
# : ובארץ שבשמים אלהינו אחד הברית.

אמהות. ארבע תורה. חומשי חמשה יודע. אני חמשה יודע. מי חמשה
'$ ובארץ: שבשמים אלהינו אחד הברית. לוחות שני אבות. שלשה

תורה. חומשי חמשה משנה. סדרי ששה יודע. אני ששה יודע. מי ששה
שבשמים אלהינו אחד הברית. לוחות שני אבות. שלשה אמהות. ארבע
$ך ובארץ:

משנה. סדרי ששה שבתא. ימי שבעה יודע. אני שבעה יודע. מי שבעה

הברית. לוחות שני אבות. שלשה אמהות. ארבע תורה. חומשי חמשה
$ : ובארץ שבשמים אלהינו אחד

שבתא. ימי שבעה מילה. ימי שמונה יודע. אני שמונה יודע. מי שמונה

אבות. שלשה אמהות. ארבע תורה. חומשי חמשה משנה. סדרי ששה
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דשחט לשוחט. דשחט המות. למלאך ושחט הוא. ברוך הקדוש ואתא
דנשך לכלבא. דהכה לחוטרא. דשרף לנורא. דכבה למיא. דשתא לתורא.
£ גדיא: חד גדיא. חד זוזי. בתרי אבא דזבין לגדיא. דאכלה לשונרא.
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סדור חסל
פסח
לסדר זכ>נו כאעץר
נזכה כן אותו
לעשותו

הבאה לע\נה
הבנו>ה ב>רועץל>ם
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