
 ֶאָחד ִמי י�ֵדַע
Eh’ad mi yodé’a 

 

    ֶאָחד ֲאִני י�ֵדַע  ִמי י�ֵדַעֶאָחד

    ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ�ָ�ַמִי� �ָב�ֶר�

   

    ְ�ַנִי� ֲאִני י�ֵדַע  ִמי י�ֵדַעְ�ַנִי�

    ְ�ֵני ל�ח�ת ַהְ�ִרית

    ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ�ָ�ַמִי� �ָב�ֶר�

   

    ְ�לָֹ�ה ֲאִני י�ֵדַע  ִמי י�ֵדַעְ�לָֹ�ה

    ְ�ֵני ל�ח�ת ַהְ�ִרית ְ�לָֹ�ה �ב�ת

    ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ�ָ�ַמִי� �ָב�ֶר�

   

    �ְרַ�ע ֲאִני י�ֵדַע  ִמי י�ֵדַע�ְרַ�ע

    ְ�לָֹ�ה �ב�ת �ְרַ�ע ִאָ ה�ת

    י ל�ח�ת ַהְ�ִריתְ�ֵנ

    ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ�ָ�ַמִי� �ָב�ֶר�

   

    ֲחִמָ�ה ֲאִני י�ֵדַע  ִמי י�ֵדַעֲחִמָ�ה

    �ְרַ�ע ִאָ ה�ת ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה



    ְ�ֵני ל�ח�ת ַהְ�ִרית ְ�לָֹ�ה �ב�ת

    ִי� �ָב�ֶר�ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ�ָ�ַמ

   

    ִ�ָ�ה ֲאִני י�ֵדַע  ִמי י�ֵדַעִ�ָ�ה

    ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה ִ�ָ�ה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה

    ְ�לָֹ�ה �ב�ת �ְרַ�ע ִאָ ה�ת

    ְ�ֵני ל�ח�ת ַהְ�ִרית

    ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ�ָ�ַמִי� �ָב�ֶר�

   

    ִ�ְבָעה ֲאִני י�ֵדַע  ִמי י�ֵדַעְבָעהִ�

    ִ�ָ�ה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ְ�ָתא

    �ְרַ�ע ִאָ ה�ת ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה

    ְ�ֵני ל�ח�ת ַהְ�ִרית ְ�לָֹ�ה �ב�ת

    ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ�ָ�ַמִי� �ָב�ֶר�

   

    ְ�מ�ָנה ֲאִני י�ֵדַע  ִמי י�ֵדַעמ�ָנהְ�

    ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ְ�ָתא ְ�מ�ָנה ְיֵמי ִמיָלה

    ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה ִ�ָ�ה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה

    ְ�לָֹ�ה �ב�ת �ְרַ�ע ִאָ ה�ת

    ְ�ֵני ל�ח�ת ַהְ�ִרית

    ַמִי� �ָב�ֶר�ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ�ָ�



   

    ִ"ְ�ָעה ֲאִני י�ֵדַע  ִמי י�ֵדַעִ"ְ�ָעה

    ְ�מ�ָנה ְיֵמי ִמיָלה ִ"ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה

    ִ�ָ�ה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ְ�ָתא

    �ְרַ�ע ִאָ ה�ת ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה

    ְ�ֵני ל�ח�ת ַהְ�ִרית ְ�לָֹ�ה �ב�ת

    ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ�ָ�ַמִי� �ָב�ֶר�

   

    ֲעָ#ָרה ֲאִני י�ֵדַע  ִמי י�ֵדַעֲעָ#ָרה

    ִ"ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה ֲעָ#ָרה ִדְ�ַרָ$א

    ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ְ�ָתא ְ�מ�ָנה ְיֵמי ִמיָלה

    ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה ְ�ָנהִ�ָ�ה ִסְדֵרי ִמ

    ְ�לָֹ�ה �ב�ת �ְרַ�ע ִאָ ה�ת

    ְ�ֵני ל�ח�ת ַהְ�ִרית

    :ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ�ָ�ַמִי� �ָב�ֶר�

   

    �ַחד ָעָ#ר ֲאִני י�ֵדַע  ִמי י�ֵדַע�ַחד ָעָ#ר

    ִדְ�ַרָ$אֲעָ#ָרה  �ַחד ָעָ#ר &�ְכַבָ$א

    ְ�מ�ָנה ְיֵמי ִמיָלה ִ"ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה

    ִ�ָ�ה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ְ�ָתא

    �ְרַ�ע ִאָ ה�ת ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה



    ְ�ֵני ל�ח�ת ַהְ�ִרית ְ�לָֹ�ה �ב�ת

    : �ָב�ֶר�ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ�ָ�ַמִי�

   

    ְ�ֵני� ָעָ#ר ֲאִני י�ֵדַע  ִמי י�ֵדַעְ�ֵני� ָעָ#ר

    �ַחד ָעָ#ר &�ְכַבָ$א ְ�ֵני� ָעָ#ר ִ�ְבַטָ$א

    ִ"ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה ֲעָ#ָרה ִדְ�ַרָ$א

    ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ְ�ָתא ְ�מ�ָנה ְיֵמי ִמיָלה

    ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה ְדֵרי ִמְ�ָנהִ�ָ�ה ִס

    ְ�לָֹ�ה �ב�ת �ְרַ�ע ִאָ ה�ת

    ְ�ֵני ל�ח�ת ַהְ�ִרית

    ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ�ָ�ַמִי� �ָב�ֶר�

   

    ְ�לָֹ�ה ָעָ#ר ֲאִני י�ֵדַע  ִמי י�ֵדַעְ�לָֹ�ה ָעָ#ר

    ְ�ֵני� ָעָ#ר ִ�ְבַטָ$א ָ$אְ�לָֹ�ה ָעָ#ר ִמַ)

    ֲעָ#ָרה ִדְ�ַרָ$א �ַחד ָעָ#ר &�ְכַבָ$א

    ְ�מ�ָנה ְיֵמי ִמיָלה ִ"ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה

    ִ�ָ�ה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ְ�ָתא

    �ְרַ�ע ִאָ ה�ת ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת�ָרה

    ְ�ֵני ל�ח�ת ַהְ�ִרית ָ�ה �ב�תְ�לֹ

     ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ�ָ�ַמִי� �ָב�ֶר�
 

Serge Frydman – ORT Villiers – Hebreu.org – Nissan 5766 


