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About this Multimedia Haggadah
This multimedia Haggadah has been designed to prepare
you for the coming Seder Pesach.
For many people, even native Israelis to actively
participate in the Seder, reading from the Haggadah is a
difficult task. The feel embarrassed, being afraid to cite it
correctly, they feel ashamed not to be able to understand it.
They do not really feel connected to what's going on during
that night…
We hope that with the help of this special Haggadah, the
explanations, the insights and the audio recording
accompanying it you will be well prepared this year to
become a full and an active participant in the Seder.

Dates of the Pesach (Passover) Holiday
Pesach is a seven-day holiday.
The first day of Pesach is the fifteenth day of the first
month – the month of Nissan; the last day is the twentyfirst day of the first month.
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Preface
Passover is a holiday established in the Hebrew Bible. It is
also known by a couple of other names, such as “Pesach”
and “Feast of Unleavened Bread.”
The holiday marks the liberation of the Jewish Nation from
slavery. This liberation is twofold.
Firstly, it is physical. The People of Israel were actually
slaves in Egypt for 400 years. Throughout this time, the
Egyptians abused the People of Israel and murdered their
children. People of Israel, led by Moses were eventually
liberated by G-d from the slavery and were guided to their
homeland.
The liberation of Jews from Egypt occurred about 3300
years ago. The first day of Passover marks the actual day
on which the Jews left Egypt.
Secondly, and equally as important, it is a spiritual
liberation. After they left Egypt, the People of Israel
received a Divine Instruction which, if they obey it,
promotes life.
On Passover, Jews recall the story and the lesson of
Passover, and teach them to their children. The lesson
itself it called Haggadah - הַ גָּדָּ ה, which means
“narration.”
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The Origins of Seder

Seder, Venice, 1609.

The origins of the Seder go back to the description of the
first Passover in Egypt. In Temple times the first night of
Passover was observed in family groups by the roasting
and eating of a lamb. This took place in the courts of the
Temple in Jerusalem and was observed in this way until
the temple was destroyed in 70CE.

Jerusalem was crowded at Passover by Jews from distant
places. The home Seder presumably dates from the time
of Yohanan ben Zakkai (late 1st. Century CE) who
said that as long as the Temple stood, the altar
atoned for Israel, but now a man's table atones for
him, meaning that Judaism had to carry on by religious
observances in the home.
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Much of the ritual and prayers of the Seder were already
in existence by about 210 CE. Most of the present day
seder is defined in the Mishnah. Additions and alterations
were being made to the "traditional" Haggadah until
16th. century when the song "Chad Gadya" was included
in the songs at the end.

Hebrew Insights:
Seder –  סֵ דֶ רin Hebrew means "order",
"arrangement".
In Modern Hebrew the expression Be'Seder –
means "OK".

בְּ סֵ דֶ ר
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Getting Prepared for the Seder
The most successful home seders are the results of
thoughtful planning and shared leadership. Think about
how to "customize" a seder experience that will work for
the group you are gathering.
Will your seder be geared towards adults, children, or an
intergenerational group? What will you ask each
participant to contribute?
Consider asking seder guests to be responsible for any of
the following. Often, guests will enjoy being part of the
preparation tasks. They will lighten your load, which will
be heavy as the seder nears, and they will add their own
energy and ideas to the seder which can only make it
more successful and meaningful. Invite guests to:
1. Prepare a part of the meal or a ritual food item.
2. Select a favorite poem, story or quotation on a specific
theme to share at the seder.
3. Come up with a creative way to teach or facilitate one
section of the haggadah.
4. Bring a question they want to discuss during the seder.
5. Bring a meaningful object that represents the freedom
or slavery they experienced this year to the seder.
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CD – Track 1

The Seder
The Seder has 15 parts, corresponding to the fifteen steps
which ascended to the Temple. Our Sages say that our
table is like an Altar, and this is particularly true on Sedernight, when our family table is a tool to achieve new
spiritual heights. Similarly, just as the Temple helped the
Jewish People sense the Divine Order in the world, so too,
the Seder, the Hebrew word for order, is a reminder that
Hashem guides world history.
--Based on the Maharal

ַקדׁש ּורחַ ץ
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1.

קדש

2.

 ורחץ-

3.

 – כרפסKARPAS -

4.

יחץ

5.

 מגיד- MAGGID – tell the story

6.

 – רחצהROHTZA -

7.

 – מוציאMOTZI – make the blessing "Hamotzi"

8.

 – מצהMATZA – make the special blessing for Matzot

9.

 – מרורMAROR – make the special blessing and eat Maror (a

- KADDESH – make kiddush on wine
U'RCHATZ – wash your hands (without the blessing)
parsley (make a blessing on vegetables)

- YAHATZ – split the Matza

wash your hands (with the blessing)

bitter vegetable)
10.  – כורךKORECH – join two oieces of Matza together
11.  – שולחן עורךSHULCHAN ORECH – this is the part of the
actual meal
12.  – צפוןTZAFUN – eat the hidden piece of Matza (Affikoman)
13.  – ברךBARECH – make the aftrer-meal blessing
14.  – הללHALLEL – read the Hallel portion
15.  – נרצהNIRTZA – the last portion of blessings and songs
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ַקדֵ ׁש
בׁשַ בת ַמתחילים
וַיהי עֶ ֶרב וַ יהי ב ֶֹקר
יֹום הַ ששי .וַיכלּו הַ ׁשמַ ים והא ֶרץ וכל צבאַם.
וַי ַכל אֱ ֹלקים בַ יֹום הַ שביעי מלַאכּתֹו אֲ ׁשֶ ר עשה
ַויׁשבֹת בַ יֹום הַ שביעי מכל מלַ אכּתֹו אֲ ׁשֶ ר עשה.
וַיב ֶרְך אֱ ֹלקים ֶאת יֹום הַ שביעי וַ י ַקדׁש אֹותֹו
כי בֹו ׁשבַ ת מכל מלַאכּתֹו אֲ ׁשֶ ר ֶברא אֱ ֹלקים ַלעֲשֹות.
Kadesh
The first cup of wine is poured and the Kiddush is recited.
Prepare the meal of the supernal King. This is the meal of the Holy
One, blessed be He, and His Shechinah.
When the festival occurs on Shabbat, begin here:

The sixth day. And the heavens and the earth and all their
hosts were completed. And on the seventh day G-d
finished His work which He had made, and He rested on
the seventh day from all His work which He had made.
And G-d blessed the seventh day and made it holy, for on
it He rested from all His work which G-d created to make.
בַ חֹול מַ תחילים:

בֹותי
סַ ברי מרנן ו ַרבנן ו ַר ַ
ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם
בֹורא פרי הַ ג ֶפן.
ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם ,אֲ ׁשֶ ר בחַ ר בנּו מכל עם ורֹוממנּו מכל
לׁשֹון וקדׁשנּו במצֹותיוַ .וּת ֶּתן לנּו יי אֱ ֹלהינּו ב ַאהֲ בה )בׁשַ בתׁ :שַ בתֹות
למנּוחה ּו(מֹועֲדים לשמחה ,חַ גים ּוז ַמנים לששֹוןֶ ,את יֹום )הַ ׁשַ בת הַ זֶה ו ֶאת
יאת
קדֶ ׁש ,ז ֶכר ליצ ַ
יֹום( חַ ג הַ מַ צֹות הַ זֶה ,זמַ ן חרּותנּו )ב ַאהֲ בה( ,מקרא ֹ
מצרים .כי בנּו בחַ רּת ואֹותנּו קדַ ׁשּת מכל העַ מים) ,וׁשַ בת( ּומֹועֲדי קדשֶ ָך
)ב ַאהֲ בה ּוברצֹון (,בשמחה ּובששֹון הנחַ לּתנּו .ברּוְך ַאּתה יי ,מ ַקדׁש )הַ ׁשַ בת
ו(ישראל והַ ז ַמנים.
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When the festival begins on a weekday begin here:
Attention Gentlemen
Blessed are You, L-rd, our G-d, King of the universe, who
creates the fruit of the vine.
Blessed are You, G-d, our G-d, King of the universe, who
has chosen us from among all people, and raised us above
all tongues, and made us holy through His
commandments. And You, G-d, our G-d, have given us in
love (On Shabbat add: [Shabbaths for rest and]) festivals
for happiness, feasts and festive seasons for rejoicing (On
Shabbat add: [this Shabbat-day and]) the day of this
Feast of Matzot and this Festival of holy convocation, the
Season of our Freedom (On Shabbat add: [in love]), a
holy convocation, commemorating the departure from
Egypt. For You have chosen us and sanctified us from all
the nations, and You have given us as a heritage Your
holy (On Shabbat add: [Shabbat and]) Festivals (On
Shabbat add: [in love and favor]), in happiness and joy.
Blessed are You, G-d, who sanctifies (On Shabbat add:
[the Shabbat and]) Israel and the festive seasons.
Blessed are You, G-d, our G-d, King of the universe, who
has granted us life, sustained us, and enabled us to reach
this occasion.
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:במוצאי שבת מוסיפים

 ברּוְך ַאּתה יי, . בֹורא מאֹורי האׁש,ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם
 בין ישראל, ין אֹור לחׁשֶ ְך,אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם ַהמַ בדיל בין קֹדֶ ׁש לחֹל
 בין קדשַ ת ׁשַ בת לקדשַ ת יֹום. בין יֹום הַ שביעי לׁשׁשֶ ת ימי הַ מַ עֲשֶ ה,לעַ מים
 הבדַ לּת וקדַ ׁשּת. ו ֶאת יֹום הַ שביעי משׁשֶ ת ימי הַ מַ עֲשֶ ה קדַ ׁשּת,טֹוב הבדַ לּת
.ברּוְך ַאּתה יי ַהמַ בדיל בין קֹדֶ ׁש לקֹדֶ ׁש, .ֶאת עַ מָך ישראל בקדש ֶתָך
. ׁשֶ הֶ חֱ ינּו וקימנּו והגיענּו לַז ַמן הַ ֶזה,ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ ֶלְך העֹולם
.ׁשֹותה רֹב כֹוס הַ יַין בהַ סבה
ֶ
[When the festival falls on Saturday night add the following Blessed are You, G-d,
our G-d, King of the universe, who creates the lights of fire.]

Blessed are You, G-d, our G-d, King of the universe, who
makes a distinction between sacred and profane, between
light and darkness, between Israel and the nations,
between the seventh day and the six work-days. You have
made a distinction between the holiness of the Shabbat
and the holiness of the festival, and You have sanctified
the seventh day above the six work-days. You have set
apart and made holy Your people Israel with Your
holiness. Blessed are You, G-d, who makes a distinction
between holy and holy.
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Commentary:
Kadesh
The leader of the Seder makes kiddush,
the blessing on the wine.

Kaufman Haggadah
Spain c. 1300

L'kadesh means to sanctify, or to make
holy. Holy means something is special
and connected to God. We make
Kiddush, a blessing on wine, to show
that this is a special day, and that the
Jewish people are a special nation.

Wine is used because it is something special, not ordinary
like soda or juice. It also can make people happy.
We each fill each other's cups as if we were being served this is to say how important each person at the Seder is.
You can help pour too!
Everyone, even children, should drink 4 cups of wine (or
grape juice) at the Seder. After Kiddush, everyone drinks
the first cup while leaning to the left.
Question:
Why do we lean while we drink? That looks silly!
Answer:
In the olden days, in the time of the Romans, wealthy
people used to eat while lying on couches. At the Seder,
when we are celebrating our freedom from slavery, we
lean to symbolize our status as free men and women (and
children)!
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ְּּורחַ ץ
."נֹוטלים ֶאת ַהידַ ים ואין מברכים "עַ ל נטילַ ת ידַ ים

Urchatz
Wash hands without reciting the blessing.

Washing hands, Venice, 1609

Commentary:
Urchatz
We wash our hands with a washing cup, without a
blessing, before dipping the karpas. This is to symbolize
what they used to do in the days of the Temple. It is also
to stimulate questions. Why? In some families, everyone
washes their hands and says a blessing when bread is
eaten. Now, we are washing hands, but not eating bread
(matza!), or making a blessing! And if you aren't familiar
with washing hands before eating bread, you might just
want to know what's going on.

14
Copyrighted and owned by Ulpan-Or. Any usage, copying and distribution without express permission
 העתקה והפצה אסורים, כל שימוש.אור-כל הזכויות שמורות לאולפןfrom Ulpan-Or is prohibited.

Question:
Ask why you're washing. Everyone will be happy that the
washing is making you ask questions. Then you can
surprise them by telling the answer too!
Answer:
In the days of the Holy Temple, before eating any produce
(fruits or vegetables) dipped in certain liquids (including
water), people would wash their hands. Since there is no
Temple today, most rabbis say that the rule about dipping
doesn't apply. But at the Seder, we dip to recall the
Temple times. But since we don't HAVE to wash, we don't
say any bracha (blessing).

The Maharal of Prague says that there is deep symbolism
involved when one washes his hands for the purpose of a
Mitzvah. Hands represent the beginning of the human
body, for when one stretches out his hands to reach
forward or above, it is the hands that are at the front or at
the top of the body. The Maharal explains that that the
way one begins an action greatly influences the direction
and tone of all that follows from that point, and therefore,
even a seemingly insignificant sin, but one involving the
"bodily leader," is particularly wrong, for a misguided
beginning will lead to an incomplete and incorrect
conclusion. On Pesach, the Maharal continues, we should
be extremely careful in our observance of this idea, for
Pesach is the annual point of beginning for everything that
exists, in all times.
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כַ ְּרפַס
. ּומברכים,טֹובלים ַכרפַס פחֹות מכזַית במי מֶ ַלח
. בֹורא פרי האֲ דמה,ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם
Karpas
Take less than a kezayit (the volume of one olive) of the
"karpas" - parsley, dip it into salt-water or vinegar, and
recite the following blessing:
Blessed are You, L-rd, our G-d, King of the universe, who
creates the fruit of the earth.
When reciting this blessing have in mind that it is also for
the bitter herbs (of maror and korech, to be eaten later
on)
Baruch ata adonai eloheinu melech ha'olam
bore peri ha'adama
Blessed are You, L-rd, our G-d, King of the universe, who
creates the fruit of the earth.
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Commentary:
We dip the green vegetable -- the symbol of nature's
renewal -- into salt water, which symbolizes the tears we
shed when we were slaves. We rejoice that the world is
green for us and for so many; we mourn for those for
whom it is not.
The Talmud explains that by beginning the Seder meal in
an unusual way, with a vegetable instead of with bread,
the children will be curious and ask, "Why are we
beginning the meal with a vegetable instead of bread?"
Once their curiosity is aroused, they will be more attentive
to the story of the Exodus. Why a vegetable? Just as a
vegetable serves as an appetizer, so too the unusual
things we do this evening are meant to whet the children's
curiosity.

K-ar-p-a-s
The letters of the word Karpas hint to us to be giving
people:
Ka--Kaf--Palm of hand
R--Reish--One who is impoverished
Pa--Peh--Mouth
S--Samech--To support
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יחץ
בַ עַ ל הַ בַ ית יבצַ ע ֶאת ַהמַ צה ה ֶאמצעית לׁש ַּתים ּומצַ פים ֶאת הַ חצי הַ גדֹול
.לאֲ פיקֹומן
Yachatz
Take the middle matzah and break it into two,
one piece larger than the other. The larger
piece is set aside to serve as afikoman. The
smaller piece is put back, between the two
matzot.

Commentary:
The person leading the Seder breaks the middle matza
and hides the larger half in a napkin.
Question:
Why are there three matzot? Why do we break one? Why
the middle one? (Why are there so many crumbs? Why
did you break it in three, Dad?)
Answer:
Just as the poor man sets aside something for his next
meal, so we remember being poor slaves, and set aside a
portion for the future.
The middle matza is set aside for the afikoman. There are
three so that we can break one, and still have two, which
symbolize the double portion of manna that fell in the
desert on Shabbat and holidays.
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Activity:
Steal the afikoman when the Seder leader isn't looking.
Hide it for later! Did you know that you can't continue the
Seder until everyone eats some of the afikoman? So if you
hide it, you can bargain for a present, before you give it
back.

Hiding Afikoman under cloth.
Germany c. 1300

Hebrew Insights:

 – יחץcomes from the root  חצה, meaning to split.
The word

 = חֵ ציhalf comes from the same root.

Other words with the same root:
 – חצֹותmidnight;  – מַ חציתhalf, half time;
19
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מַ גיד
CD – Track 2

:ְּמ ַגלֶה ֶאת הַ מַ צֹות מַ גְּ ביהַ ֶאת ַה ְּקעָּ ָּרה וְּ אֹומֵ ר בְּ קֹול ָּרם

 הקטע הבא נאמר בשפה הארמית:הערה
 כל דכפין ייתי.הא ַלחמא עַ ניא די אֲ כלּו ַאבהתנא ב ַארעא דמצרים
 לׁשנה הַ באה ב ַארעא, ה ַׁשּתא הכא. כל דצריְך ייתי ויפסַ ח,וייכֹל
. לׁשנה הַ באה בני חֹורין, ה ַׁשּתא עַ בדי.דישראל

Seder - Barcelona, 1350.

"MAGID" - Reliving our Tale of Liberation
Raise the tray with the matzot and say:
Note: the following original text is in Aramaic

This is the bread of affliction that our fathers ate in the
land of Egypt. Whoever is hungry, let him come and
eat; whoever is in need, let him come and conduct the
Seder of Passover. This year [we are] here; next year
in the land of Israel. This year [we are] slaves; next
year [we will be] free people.

Hebrew Insights:

 = מַ גידteller comes from the verb  לְּ הַ גיד, meaning to tell.
From this root comes the word  = הַ ָּגדָּ הtelling, narrative
20
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ׁשֹואל:
ֵ
מֵ סיר הָּ ְּקעָּ ָּרה מֵ עַ ל הַ ׁשֻׁ לְּחָּ ן ,מֹוזְּ גים כֹוס ׁשֵ ני וְּ כַאן הַ בֵ ן אֹו ֶאחָּ ד מן הַ ְּמסֻׁ בים
CD – Track 3, 4

מַ ה נש ַּתנה הַ לַילה הַ ֶזה מכל הַ לילֹות?
ּומצה ,הַ ַלילה הַ זֶה  -כּולֹו מַ צה.
ׁ שֶ בכל הַ לילֹות אנּו אֹוכלין חמץ ַ
ׁ שֶ בכל הַ לילֹות אנּו אֹוכלין ׁשאר ירקֹותַ - ,הלַילה הַ ֶזה מרֹור.
ׁ שֶ בכל הַ לילֹות אין ֶאנּו מַ טבילין אֲ פילּו פַעַ ם ֶאחת - ,הַ לַ ילה הַ זֶה ׁשּתי
פעמים.
ׁ שֶ בכל הַ לילֹות אנּו אֹוכלין בין יֹוׁשבין ּובין מסבין - ,הַ לַ ילה הַ ֶזה כלנו
מסבין.
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The tray with the matzot is moved aside, and the
second cup is POURED.(Do not drink it yet).
Now (usually) the child asks "Mah Nishtana?"
What makes this night different from all [other] nights?
 On all nights we need not dip even once, on this
night we do so twice!
 On all nights we eat chametz or matzah, and on this
night only matzah.
 On all nights we eat any kind of vegetables, and on
this night maror!
 On all nights we eat sitting upright or reclining, and
on this night we all recline!

Hebrew Insights:

 הַ ְּׁש ָּת ָּנה =נ ְּש ַתנָּהwas changed comes from ׁשֹו ֶנה, meaning

different.
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The Four Questions
More so than any other festival, the Seder-night is
dedicated to children, because the Torah dictates that we
must tell the history of the Exodus to our children on this
night. The Haggadah directs us to do many unusual things
to arouse the children's curiosity so that they will want to
know "why this night is different than all other nights."
Immediately following Kiddush the curiosities begin. We
wash hands as on each Shabbos or Festival, but on Sedernight we wash without a blessing because we first eat
karpas (a vegetable) and not bread. Just as karpas whets
our appetites for the matzah, so too, this unusual
procedure interests us in the secrets of this night. The
four questions expressing the children’s interest are more
than just a springboard for our discussion. They are part
of the answer - the best story is one you want to hear!
That is why the Sages say that even if you sit by yourself
on this night you should interest yourself in the material
by asking the four questions. People are inquisitive and
should not be afraid to ask; if you are embarrassed to
ask, you do not learn. The custom of providing treats for
the children not only helps keep them awake, but also
serves as a stimulus for their questions, and as a reward
for their participation.
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.ירת הַ הַ גָּדָּ ה
ַ  הַ מַ צֹות ת ְּהיֶינָּה ְּמגלֹות ב ְּׁשעַ ת אמ.מֵ ניחַ ֶאת הַ ְּקעָּ ָּרה עַ ל הַ ׁשֻׁ לְּחָּ ן
CD – Track 5, 6

ַ ַויֹוציאנּו יי אֱ ֹלהינּו משם ביד חֲ זקה ּובזרֹוע,עֲבדים היינּו ל ַפרעֹה במצרים
 הֲ רי אנּו, ואלּו ל ֹא הֹוציא הַ קדֹוׁש ברּוְך הּוא ֶאת אֲ בֹותינּו ממצרים.נטּויה
, ַואֲ פילּו כלנּו חֲ כמים.ּובנינּו ּובני בנינּו מׁשעבדים היינּו ל ַפרעֹה במצרים
 מצוה עלינּו לסַ פר, כלנּו יֹודעים ֶאת הַ ּתֹורה, כלנּו זקנים,כלנּו נבֹונים
.יאת מצ ַרים הֲ רי ֶזה מׁשבח
ַ  וכל הַ מַ רבֶ ה לסַ פר ביצ.יאת מצ ַרים
ַ ביצ

Slaves making bricks, Egyptian wall painting, Thebes, c. 15th Cent. BCE

The tray is restored to its place with the matzah
partly uncovered. Now we say "We were slaves. . ."
We were slaves to Pharaoh in Egypt, and the L-rd,
our G-d, took us out from there with a strong hand and
with an outstretched arm. If the Holy One, blessed be He,
had not taken our fathers out of Egypt, then we, our
children and our children's children would have remained
enslaved to Pharaoh in Egypt. Even if all of us were wise,
all of us understanding, all of us knowing the Torah, we
would still be obligated to discuss the exodus from Egypt;
and everyone who discusses the exodus from Egypt at
length is praiseworthy.

Hebrew Insights:

 = עבָּ דיםslaves, comes from the root עבד, meaning

worker / laborer.
From this root comes the word

 = עבֹודָּ הwork, job
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CD – Track 7

מַ עֲשֶ ה ב ַרבי אֱ ליעֶ ֶזר ו ַרבי יהֹושעַ ו ַרבי ֶאלעזר בֶ ן ֲע ַזריה ו ַרבי עֲקיבא ו ַרבי
יאת מצ ַרים כל אֹותֹו
ַ  והיּו מסַ פרים ביצ,טַ רפֹון שֶ היּו מסבין בבני ב ַרק
יאת ׁשמַ ע
ַ  הגיעַ זמַ ן קר, ַרבֹותינּו:הַ לַילה עַ ד ׁשֶ באּו ַתלמידיהֶ ם ואמרּו להֶ ם
.ׁשֶ ל ׁשַ חֲ רית
It happened that Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi
Elazar ben Azaryah, Rabbi Akiva and Rabbi Tarphon were
reclining [at a seder] in B'nei Berak. They were discussing
the exodus from Egypt all that night, until their students
came and told them: "Our Masters! The time has come for
reciting the morning Shema!"

CD – Track 8

 ול ֹא זכיתי ֶׁשּתאמר, הֲ רי אֲ ני כבֶ ן ׁשבעים ׁשנה: אמַ ר ֶאלעזר בֶ ן ֲע ַזריה
 למַ עַ ן ּתז ֹכר ֶאת יֹום, ׁשֶ נֶאֱ מַ ר:יאת מצ ַרים בַ לילֹות עַ ד ׁשֶ דרׁשה בֶ ן זֹומא
ַ יצ
-  כל ימי ַחיֶיָך, הַ ימים- צאתָך מ ֶא ֶרץ מצ ַרים כל ימי ַחיֶיָך ימי חַ יֶיָך
.הַ לילֹות
 להביא לימֹות- כל ימי ַח ֶייָך, העֹולם הַ ֶזה-  ימי חַ יֶיָך:ַוחֲ כמים אֹומרים
. ַהַ מׁשיח
Rabbi Eleazar ben Azaryah said: "I am like a man of
seventy years old, yet I did not succeed in proving that
the exodus from Egypt must be mentioned at night-until
Ben Zoma explained it: "It is said, `That you may
remember the day you left Egypt all the days of your life;'
now `the days of your life' refers to the days, [and the
additional word] `all' indicates the inclusion of the nights!"
The sages, however, said: "`The days of your life' refers
to the present-day world; and `all' indicates the inclusion
of the days of Mashiach."
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CD – Track 9

 כ ֶנגֶד. ברּוְך הּוא, ברּוְך ֶׁשנ ַתן ּתֹורה לעַ מֹו ישראל. ברּוְך הּוא,ברּוְך הַ מקֹום
 ו ֶאחד ׁשֶ אינֹו, ו ֶאחד ּתם, ו ֶאחד רׁשע, ֶאחד חכם. ַארבעה בנים דברה ּתֹורה
.יֹודעַ לׁשאֹול
Blessed is the Omnipresent One, blessed be He! Blessed is
He who gave the Torah to His people Israel, blessed be
He! The Torah speaks of four children: One is wise, one is
wicked, one is simple and one does not know how to ask.

CD – Track 10

?חכם מה הּוא אֹומר
מַ ה העדֹות ו הַ חקים והַ מׁשפטים אֲ ׁשֶ ר צּוה יי אֱ ֹלהינּו ֶאתכֶם? ו ַאף
. אין מַ פטירין ַאחַ ר הַ פֶסַ ח אֲ פיקֹומן:ַאּתה אֱ מר לֹו כהלכֹות הַ פֶסַ ח
The wise one, what does he say?
"What are the testimonies, the statutes and the
laws which the L-rd, our G-d, has commanded
you?" You, in turn, shall instruct him in the laws of
Passover, [up to] `one is not to eat any dessert
after the Passover-lamb.'
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CD – Track 11

?רׁשע מה הּוא אֹומר
 ּולפי ׁשֶ הֹוציא ֶאת עַ צמֹו מן. ול ֹא לֹו- מה ה ֲעבֹדה הַ ז ֹאת לכֶ ם? לכֶם
 בַ עֲבּור ֶזה: ו ַאף ַאּתה הַ קהה ֶאת שניו וֶ אֱ מֹר לֹו.הַ כלל כפַר בעקר
 ל ֹא היה, אילּו היה ׁשם. ול ֹא לֹו-  לי.עשה יי לי בצאתי ממצרים
.נגאל
The wicked one, what does he say? "What is this
service to you?!" He says `to you,' but not to him!
By thus excluding himself from the community he
has denied that which is fundamental. You,
therefore, blunt his teeth and say to him: "It is
because of this that the L-rd did for me when I left
Egypt"; `for me' - but not for him! If he had been
there, he would not have been redeemed!"
CD – Track 12

?ּתם מה הּוא אֹומר
 מבית,חזֶק יד הֹוציאנּו יי ממצרים
ֹ  ב:מַ ה ז ֹאת? ואמַ רּת אליו
.עֲבדים
The simpleton, what does he say? "What is this?"
Thus you shall say to him: "With a strong hand the
L-rd took us out of Egypt, from the house of
slaves."
CD – Track 13

?וׁשֶ אינֹו יֹודעַ לׁשאֹול
 בַ עֲבּור ֶזה, והגַדּת לבנָך בַ יֹום הַ הּוא לאמֹר: ׁשֶ נֶאֱ מַ ר,ַאּת פ ַתח לֹו
.עשה יי לי בצאתי ממצרים
As for the one who does not know how to ask, you
must initiate him, as it is said: "You shall tell your
child on that day, `It is because of this that the L-rd
did for me when I left Egypt.'"
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CD – Track 14

. ַּתלמּוד לֹומַ ר בַ יֹום הַ הּוא,יכֹול מר ֹאׁש חֹדֶ ׁש
 בַ עֲבּור זֶ ה ל ֹא- לֹומר בַ עֲבּור ֶזה
ַ  ַּתלמּוד,אי בַ יֹום הַ הּוא יכֹול מבעֹוד יֹום
.אמַ רּתי ֶאלא בׁשעה ֶׁשיׁש מַ צה ּומרֹור מנחים לפנֶיָך
One may think that [the discussion of the exodus] must
be from the first of the month. The Torah therefore says,
`On that day.'
`On that day,' however, could mean while it is yet
daytime; the Torah therefore says, `It is because of this.'
The expression `because of this' can only be said when
matzah and maror are placed before you.
CD – Track 15

, ועַ כׁשיו קרבנּו ַהמקֹום ַל ֲעבֹדתֹו,מּתחלה עֹובדי עֲבֹודה זרה היּו אֲ בֹותינּו
 בעבֶ ר הַ נהר:  כֹה א ַמר יי אֱ ֹלהי ישראל, וַ י ֹאמֶ ר יהֹושעַ ֶאל כל העם:ׁשֶ נֶאֱ מַ ר
 ַויַעַ בדּו אֱ ֹלהים, ֶּת ַרח אֲ בי ַאברהם וַאֲ בי נחֹור,יׁשבּו אֲ בֹותי ֶכם מעֹולם
.אֲ חרים
,ו ֶא ַקח ֶאת אֲ ביכֶם ֶאת ַאברהם מעבֶ ר הַ נהר ואֹולְך אֹותֹו בכל ֶא ֶרץ כנעַ ן
.קב ו ֶאת עשיו
ֹ  ו ֶאּתן ליצחק ֶאת ַי ֲע,ו ַארבֶ ה ֶאת ַזרעֹו ו ֶאּתן לֹו ֶאת יצחק
. ו ַי ֲעקֹב ּובניו ירדּו מצרים,ו ֶאּתן לעשו ֶאת הַ ר שעיר ל ֶרׁשֶ ת אֹתֹו
In the beginning our fathers served idols; but now the
Omnipresent One has brought us close to His service, as it
is said: "Joshua said to all the people: Thus said the L-rd,
the G-d of Israel, `Your fathers used to live on the other
side of the river - Terach, the father of Abraham and the
father of Nachor, and they served other gods.
"And I took your father Abraham from beyond the river,
and I led him throughout the whole land of Canaan. I
increased his seed and gave him Isaac, and to Isaac I
gave Jacob and Esau. To Esau I gave Mount Seir to
possess it, and Jacob and his sons went down to Egypt."
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CD – Track 16

 ׁשֶ הַ קדֹוׁש ברּוְך הּוא חשַ ב ֶאת. ברּוְך הּוא,ברּוְך ׁשֹומר הַ בטחתֹו לישראל
: ֶׁשנֶאֱ מַ ר, ַלעֲשֹות כמֹו ֶשאמַ ר ל ַאברהם אבינּו בברית בין הַ בתרים,הַ קץ
 ַועֲבדּום וענּו, ידֹע ּתדַ ע כי גר יהיֶה ַזרעֲָך ב ֶא ֶרץ ל ֹא להֶ ם,ַוי ֹאמֶ ר ל ַאברם
 וגם ֶאת הַ גֹוי אֲ ׁשֶ ר ַי ֲעבֹדּו דן אנֹכי ו ַאחֲ רי כן יצאּו.אֹתם ַארבַ ע מאֹות שנה
.ברכׁש גדֹול
Blessed is He who keeps His promise to Israel, blessed be
He! For the Holy One, blessed be He, calculated the end
[of the bondage], in order to do as He had said to our
father Abraham at the "Covenant between the Portions,"
as it is said: "And He said to Abraham, `You shall know
that your seed will be strangers in a land that is not
theirs, and they will enslave them and make them suffer,
for four hundred years. But I shall also judge the nation
whom they shall serve, and after that they will come out
with great wealth.'"

CD – Track 17, 18

.ְּמכַסֶ ה ֶאת הַ מַ ּצֹות ּומַ גְּ ביהַ ֶאת הַ כֹוס

 ֶאלא,והיא ׁשֶ עמדה לַאֲ בֹותינּו ולנּו? ׁשֶ ל ֹא ֶאחד בלבד עמַ ד עלינּו ל ַכלֹותנּו
. והַ קדֹוׁש ברּוְך הּוא מַ צילנּו מידם,ׁשֶ בכל דֹור ודֹור עֹומדים עלינּו ל ַכלֹותנּו
According to the instructions of Rabbi Isaac
Luria, the wine cup is now raised and the Matzot are
covered.
This is what has stood by our fathers and us! For not just
one alone has risen against us to destroy us, but in every
generation they rise against us to destroy us; and the
Holy One, blessed be He, saves us from their hand!
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CD – Track 19

.יַניחַ הַ כֹוס מיָּדֹו ו ְּי ַגלֶה ֶאת הַ מַ ּצֹות

 ׁשֶ פַרעֹה ל ֹא גזַר ֶאלא עַ ל.צא ּולמַ ד מַ ה בקש לבן האֲ ַרמי ַלעֲשֹות ל ַי ֲעקֹב אבינּו
,הַ זכרים ולבן בקׁש ַלעֲקֹור ֶאת הַ כֹל

CD – Track 20

 וַ יהי ׁשם לגֹוי, וַ י ֶרד מצ ַרימה ַויגר ׁשם במתי מעט, אֲ ַרמי אֹבד אבי:ׁשֶ נֶאֱ מַ ר
 עצּום ורב,גדֹול

Put down the wine cup and uncover the Matzah.
Go forth and learn what Laban the Aramean wanted to do
to our father Jacob. Pharaoh had issued a decree against
the male children only, but Laban wanted to uproot
everyone - as it is said: "The Aramean wished to destroy
my father; and he went down to Egypt and sojourned
there, few in number; and he became there a nation great and mighty and numerous."
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CD – Track 20, cont

. אנּוס עַ ל פי הַ דבּור- וַי ֶרד מצ ַרימה
, מלַמד ׁשֶ ל ֹא י ַרד ַי ֲעקֹב אבינּו להׁש ַּתקעַ במצ ַרים ֶאלא לגּור ׁשם- וַיגר ׁשם
 כי אין מרעֶ ה לַ צ ֹאן אֲ ׁשֶ ר, לגּור בא ֶרץ באנּו, וַ י ֹאמרּו ֶאל פַ רעֹה:ׁשֶ נֶאֱ מַ ר
. ועַ ּתה יׁשבּו נא עֲבדֶ יָך ב ֶא ֶרץ ג ֶֹשן. כי כבד הרעב ב ֶא ֶרץ כנעַ ן,ַלעֲב דֶ יָך
"And he went down to Egypt" forced by Divine decree.
"And he sojourned there" - this teaches that our father
Jacob did not go down to Egypt to settle, but only to live
there temporarily. Thus it is said, "They said to Pharaoh,
We have come to sojourn in the land, for there is no
pasture for your servants' flocks because the hunger is
severe in the land of Canaan; and now, please, let your
servants dwell in the land of Goshen."

CD – Track 20, cont

 ועַ ּתה, בֹותיָך מצ ַרימה
ֶ ֲ בׁשבעים ֶנ ֶפׁש ירדּו א: כמה ׁשֶ ֶנאֱ מַ ר- במתי מעט
.שמָך יי אֱ ֹלהֶ יָך ככֹוכבי הַ ש ַמים לרֹב
"Few in number" as it is said: "Your fathers went down to
Egypt with seventy persons, and now, the L-rd, your G-d,
has made you as numerous as the stars of heaven."
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CD – Track 20, cont

. מלַ מד ׁשֶ היּו ישראל מצינים ׁשם- וַיהי ׁשם לגֹוי
"And he became there a nation" this teaches that Israel
was distinctive there.

 ּובני ישראל פרּו וַיׁשרצּו וַ ירבּו ַו ַיעַ צמּו במאֹד: כמֹו ֶׁשנֶאֱ מַ ר-  עצּום,גדֹול
. ַוּתמלא הא ֶרץ אֹתם,מאֹד
"Great, mighty," as it is said: "And the children of Israel
were fruitful and increased abundantly, and multiplied and
became very, very mighty, and the land became filled
with them."
CD – Track 20, cont

 וַּתרבי וַּתגדלי וַ ּתבֹאי בַ עֲדי, רבבה כצֶ מַ ח הַ שדֶ ה נ ַתּתיָך: כמה ׁשֶ ֶנאֱ מַ ר- ורב
 ו ֶא ֱעבֹר עלַיְך ו ֶאראְך. ו ַאּת ערֹם ועֶ ריה, ַ ׁשדַ ים נכֹנּו ּושערְך צמח,עֲדיים
 ואֹמַ ר לך בדמַ יְך חֲ יי, ואֹמַ ר לך בדמַ יְך חֲ יי,מתבֹוסֶ ֶסת בדמיְך
"And numerous," as it is said: "I passed over you and saw
you wallowing in your bloods, and I said to you `By your
blood you shall live,' and I said to you `By your blood you
shall live!' I caused you to thrive like the plants of the
field, and you increased and grew and became very
beautiful your bosom fashioned and your hair grown long,
but you were naked and bare."
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CD – Track 21

. ַויּתנּו עלינּו ֲעבֹדה קׁשה,וַירעּו אֹתנּו הַ מצרים וַ יעַ ננּונּו
"The Egyptians treated us badly and they made us suffer,
and they put hard work upon us."

 והיה כי, הבה נתחַ כמה לֹו פֶ ן ירבֶ ה: כמֹו ׁשֶ נֶאֱ מַ ר- וירעו אֹתנּו הַ מצרים
. ועלה מן הא ֶרץ,תק ֶראנה מלחמה ונֹוסַ ף ַג ם הּוא עַ ל שנאינּו ונלחַ ם בנּו
"The Egyptians treated us badly," as it is said: Come, let
us act cunningly with [the people] lest they multiply and,
if there should be a war against us, they will join our
enemies, fight against us and leave the land."

 וַיבֶ ן. וַישימּו עליו שרי מסים למַ עַ ן עַ נֹתֹו בסבֹלתם: כמה ֶׁשנֶאֱ מַ ר- וַיעַ נּונּו
. ֶאת פתֹם ו ֶאת ַרעַ מסס.ערי מסכנֹות ל ַפרעֹה
"And they made us suffer," as it is said: "They set
taskmasters over [the people of Israel] to make them
suffer with their burdens, and they built storage cities for
Pharaoh, Pitom and Ramses."

 וַ ַיעֲבדּו מצ ַרים ֶאת בני ישראל: כמֹו ֶׁש ֶנאֱ מַ ר- ַויּתנּו עלינּו ֲעבֹדה קׁשה
.בפ ֶרְך
"And they put hard work upon us," as it is said: "The
Egyptians made the children of Israel work with rigor.

 וַ יַרא ֶאת ענינּו ו ֶאת עֲמלנּו, וַ יׁשמַ ע יי ֶאת קֹלנּו,ַונצעַ ק ֶאל יי אֱ ֹלהי אֲ בֹתינּו
.ו ֶאת ַלחֲ צנּו
." And we cried out to the L-rd, the G-d of our fathers,
and the L-rd heard our voice and saw our suffering, our
labor and our oppression.
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CD – Track 22

 וַ יהי בַ ימים ה ַרבים ההם וַ ימת: כמה ֶׁשנֶאֱ מַ ר- ַונצעַ ק ֶאל יי אֱ ֹלהי אֲ בֹתינּו
 ו ַַּתעַ ל ַׁשועתם ֶאל, ַויאנחּו בני ישראל מן העֲבֹודה וַיזעקּו, מֶ לְֶך מצ ַרים
.האֱ ֹלהים מן ה ֲעבֹדה
"And we cried out to the L-rd, the G-d of our fathers," as
it is said: "During that long period, the king of Egypt died;
and the children of Israel groaned because of the
servitude, and they cried out. And their cry for help from
their servitude rose up to G-d."

 וַ יזכֹור, ַויׁשמַ ע אֱ ֹלהים ֶאת נַאֲ קתם: כמה ׁשֶ ֶנאֱ מַ ר- וַיׁשמַ ע יי ֶאת קֹלנּו
.ואת ַי ֲעקֹב
ֶ  ֶאת יצחק,אֱ ֹלהים ֶאת בריתֹו ֶאת ַאברהם
"And the L-rd heard our voice" as it said: "And G-d heard
their groaning, and G-d remembered His covenant with
Abraham, Isaac and Jacob."

 וַ יַרא אֱ ֹלהים ֶאת בני: כמה ׁשֶ נֶאֱ מַ ר, זֹו פריׁשּות דֶ ֶרְך ֶא ֶרץ- ַויַרא ֶאת ענינּו
. ישראל וַ ידַ ע אֱ ֹלהים
"And he saw our suffering," this refers to the separation of
husband and wife, as it is said: "G-d saw the children of
Israel and G-d took note."
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CD – Track 23

 כל הַ בן הַ ילֹוד הַ יאֹרה ַּתׁשליכהּו: כמה ֶׁשנֶאֱ מַ ר. אלּו הַ בנים- ו ֶאת עֲמלנּו
.וכל הַ בַ ת ּתחַ יּון
"Our labor," this refers to the "children," as it is said:
"Every boy that is born, you shall throw into the river and
every girl you shall keep alive."

 וגַם ראיתי ֶאת הַ ַלחַ ץ אֲ ׁשֶ ר מצ ַרים: כמה ֶׁשנֶאֱ מַ ר, זֶֹו הַ דחַ ק- ו ֶאת ַלחֶ צנּו
.ֹלחֲ צים אֹתם
"And our oppression," this refers to the pressure, as it is
said: "I have seen the oppression with which the
Egyptians oppress them."
CD – Track 24

 ּובאֹתֹות, ּובמֹרא ג ֹדל,ַויֹוצאנּו יי ממצ ַרים ביד חֲ זקה ּובזרֹעַ נטּויה
.ּובמֹפתים
"The L-rd took as out of Egypt with a strong hand and an
outstretched arm, and with a great manifestation, and
with signs and wonders."

, ַ ול ֹא עַ ל ידי ׁשליח, ול ֹא עַ ל ידי שרף, ל ֹא עַ ל ידי מַ לאְך- ַויֹוצאנּו יי ממצ ַרים
 ועבַ רּתי ב ֶא ֶרץ מצ ַרים: ֶׁשנֶאֱ מַ ר,ֶאלא הַ קדֹוׁש ברּוְך הּוא בכבֹודֹו ּובעַ צמֹו
 ּובכל אֱ ֹלהי, והכיתי כל בכֹור ב ֶא ֶרץ מצ ַרים מאדם ועַ ד בהמה,בַ לַילה הַ ֶזה
. אֲ ני יי.מצ ַרים ֶאעֱשֶ ה ׁשפטים
"The L-rd took us out of Egypt," not through an angel, not
through a seraph and not through a messenger. The Holy
One, blessed be He, did it in His glory by Himself!
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 אֲ ני ול ֹא מַ לאְך- ועבַ רּתי ב ֶא ֶרץ מצ ַרים בַ לַילה הַ זֶה
 אֲ ני ול ֹא שרף- והכיתי כל בכֹור ב ֶא ֶרץ מצ ַרים
. ַ אֲ ני ול ֹא הַ שליח- ּובכל אֱ ֹלהי מצ ַרים ֶאעֱשֶ ה ׁשפטים
. אֲ ני הּוא ול ֹא ַאחר- אֲ ני יי

Thus it is said: "In that night I will pass through the land
of Egypt, and I will smite every first-born in the land of
Egypt, from man to beast, and I will carry out judgments
against all the gods of Egypt, I the L-rd."
"I will pass through the land of Egypt," I and not an angel;
"And I will smite every first-born in the land of Egypt," I
and not a seraph;
"And I will carry out judgments against all the gods of
Egypt," I and not a messenger;
"I- the L-rd," it is I, and none other!
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CD – Track 25

, הנה יד יי הֹויה במקנָך אֲ ׁשֶ ר בַ שדֶ ה: כמה ׁשֶ נֶאֱ מַ ר, זֹו הַ דֶ בֶ ר- ביד חֲ זקה
. דֶ בֶ ר כבד מאֹד, בַ בקר ּובַ צ ֹאן, בַ גמַ לים, בַ חֲ מֹרים,בַ סּוסים
 נטּויה עַ ל, וחַ רבֹו ׁשלּופה בידֹו: כמה ֶׁשנֶאֱ מַ ר, זֹו הַ חֶ ֶרב- ּובזרֹעַ נטּויה
.ירּושלַ ים
 אֹו הֲ נסה אֱ ֹלהים לב ֹא ל ַקחַ ת: כמה ֹ ֶׁשנֶאֱ ַמר, זֹו גלּוי ׁשכינה- ּובמֹרא גדֹל
ַ ּובמלחמה ּוביד חֲ זקה ּובזרֹוע,אתֹת ּובמֹופתים
ֹ לֹו גֹוי מ ֶק ֶרב גֹוי במַ סֹת ב
. ככֹל אֲ ׁשֶ ר עשה לכֶ ם יי אֱ ֹלהי ֶכם במצ ַרים לעינֶיָך, ּוב מֹוראים גדֹלים,נטּויה
 אֲ ׁשֶ ר, ו ֶאת הַ מַ טֶ ה הַ זֶה ּת ַקח בידָך: כמה ֹ ׁשֶ נֶאֱ מַ ר, זֶה הַ ַמטֶ ה- ּובאֹתֹות
.אתֹת
ֹ ַּתעֲשֶ ה בֹו ֶאת ה
. ונ ַתּתי מֹופתים בַ שמַ ים ּובא ֶרץ: כמה ֹ ׁשֶ ֶנאֱ מַ ר, ֶזה הַ דם- ּובמֹפתים
"With a strong hand," this refers to the "dever"
(pestilence) as it is said: "Behold, the hand of the L-rd will
be upon your livestock in the field, upon the horses, the
donkeys, the camels, the herds and the flocks, a very
severe pestilence."
"And with an outstretched arm," this refers to the sword,
as it is said: "His sword was drawn, in his hand, stretched
out over Jerusalem."
"And with a great manifestation," this refers to the
revelation of the Shechinah (Divine Presence), as it is
said: "Has any G-d ever tried to take for himself a nation
from the midst of another nation, with trials, signs and
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wonders, with war and with a strong hand and an
outstretched arm, and with great manifestations, like all
that the L-rd your G-d, did for you in Egypt before your
eyes!"
"And with signs," this refers to the staff, as it is said:
"Take into your hand this staff with which you shall
perform the signs."
"And wonders," this refers to the blood, as it is said: "And
I shall show wonders in heaven and on earth.

 עֶ שֶ ר הַ מַ כֹות ְּדצַ "ְך עַ דַ "ׁש,...ירת דָּ ם ו ֵָּאׁש
ַ נֹוהגים לְּהַ טיף טפָּה מן הַ כֹוס בַ אמ
) פעמים15( . ט"ו פַעַ ם, בְּ יַחַ ד,בְּ ַאחַ "ב

.ימרֹות עָּ ׁשָּ ן
ְּ דָּ ם ו ֵָּאׁש וְּ ת
When saying the following words "blood, and fire, and
pillars of smoke," spill three times from the wine in the
cup. Do not remove wine by dipping a finger, but by
spilling from the cup itself, and do so into a
broken/chipped dish. (Have in mind that the cup
symbolizes the aspect of "malchut" which contains an
aspect of "anger and indignation."
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CD – Track 26

, ׁש ַּתים-  ּובמֹרא גדֹל, ׁש ַּתים-  ּובזרֹעַ נטּויה, ׁש ַּתים-  ביד חֲ זקה:דבר ַאחר
 אלּו עֶ שֶ ר מַ כֹות ׁשֶ הביא ַהקדֹוׁש ברּוְך. ׁש ַּתים-  ּובמֹפתים, ׁש ַּתים- ּובאֹתֹות
: ואלּו הן, הּוא עַ ל הַ מצרים במצ ַרים

דָּ ם
ַצְּ פ ְַּרדֵ ע
כנים
עָּ רֹוב
דֶ בֶ ר
ְּׁשחין
בָּ רד
ַא ְּרבֶ ה
חׁשֶ ְך
מַ כַת בְּ כֹורֹות
Another explanation: "Strong hand" indicates two
[plagues]; "Outstretched arm," another two; "Great
manifestation," another two; "Signs," another two; and
"Wonders," another two.
These are the Ten Plagues which the Holy One, blessed be
He, brought upon the Egyptians, namely as follows:
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When saying the ten plagues, spill from the cup itself ten
times, as stated above (and when spilling, again have in
mind what was said above). The wine remaining in the
cup (will have become `wine that causes joy,' thus) is not
to be spilled, but other wine is added to it
Blood
Frogs
Lice
Wild Beasts
Pestilence
Boils
Hail
Locust
Darkness
Removing drops of
wine, Based on
Mantua, 1560

Slaying of the First-born

:ַרבי יהּודה היה נֹותן בהֶ ם סמנים

.ְּדצַ "ְך עַ דַ "ׁש בְּ ַאחַ "ב
Rabbi Yehudah referred to them by acronyms
DeTzaCh (blood, frogs, lice);
ADaSh (beasts, pestilence, boils);
BeAChaV (hail, locust, darkness, first-born).
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 מנַין ַאּתה אֹומר ֶׁשלקּו הַ מצרים במצ ַרים עֶ שֶ ר:ַרבי יֹוסי הַ ג לילי אֹומר
מַ כֹות ועַ ל הַ ים לקּו חֲ משים מַ כֹות ? במצ ַרים מַ ה הּוא אֹומר? וַ י ֹאמרּו
 ועַ ל הַ ים מה הּוא אֹומר? וַ יַרא, ֶאצבַ ע אֱ ֹלהים הוא:הַ חַ רטמים ֶאל ַפרעֹה
 וַ יַאֲ מינּו, וַ ייראּו העם ֶאת יי, ישראל ֶאת הַ יד ַהגדֹלה אֲ ׁשֶ ר עשה יי במצ ַרים
 במצ ַרים:  אֱ מֹור מעַ ּתה.  ַכמה לקּו ב ֶאצבַ ע? עֶ שֶ ר מַ כֹות.בַ יי ּובמׁשֶ ה עַ בדֹו
. לקּו עֶ שֶ ר מַ כֹות ועַ ל ַהים לקּו חֲ משים מַ כֹות
Rabbi Yosi the Gallilean said: How do you know that the
Egyptians were stricken by ten plagues in Egypt, and then
were struck by fifty plagues at the sea?
In Egypt it says of them, "The magicians said to Pharaoh
`This is the finger of G-d.' At the sea it says, "Israel saw
the great hand that the L-rd laid against Egypt; and the
people feared the L-rd, and they believed in the L-rd and
in His servant Moses."
Now, how often were they smitten by `the finger'? Ten
plagues!
Thus you must conclude that in Egypt they were smitten
by ten plagues, at the sea they were smitten by fifty
plagues!
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 מנַין ׁשֶ כל מַ כה ּומַ כה ֶׁשהביא הַ קדֹוׁש ברּוְך הּוא עַ ל:ַרבי אֱ ליעֶ זֲר אֹומר
, יׁשַ ַלח בם חֲ רֹון ַאפֹו:הַ מצרים במצ ַרים היתה ׁשֶ ל ַארבַ ע מַ כֹות? ׁשֶ נֶאֱ מַ ר
, ׁש ַּתים-  וזַעַ ם, ַאחַ ת-  עֶ ברה. מׁש ַלחַ ת מַ לאֲ כי רעים,עֶ ברה וזַעַ ם וצרה
 במצ ַרים לקּו:  אֱ מֹור מעַ ּתה. ַארבַ ע-  מׁש ַלחַ ת מַ לאֲ כי רעים, ׁשלׁש- וצרה
. אתים מַ כֹות
ַ ַארבעים מַ כֹות ועַ ל הַ ים לקּו מ
Rabbi Eliezer said: How do we know that each individual
plague which the Holy One, blessed be He, brought upon
the Egyptians in Egypt consisted of four plagues?
For it is said: "He sent against them His fierce anger, fury,
and indignation, and trouble, a discharge of messengers
of evil": `Fury,' is one; `Indignation,' makes two;
`Trouble,' makes three; `Discharge of messengers of
evil,' makes four.
Thus you must now say that in Egypt they were struck by
forty plagues, and at the sea they were stricken by two
hundred plagues.
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CD – Track 27, cont

 מנַין ׁשֶ כל מַ כה ומַ כה שהביא הַ קדֹוׁש ברּוְך הּוא על:ַרבי עֲקיבֶ א אֹומר
, יׁשַ ַלח בם חֲ רֹון ַאפֹו:הַ מצרים במצ ַרים היתה ׁשֶ ל חמׁש מַ כֹות ? ׁשֶ נֶאֱ מַ ר
, ׁש ַּתים-  עֶ ברה,, ַאחַ ת- חֲ רֹון ַאפֹו.  מׁש ַלחַ ת מַ לאֲ כי רעים,עֶ ברה וזַעַ ם וצַ רה
:  אֱ מֹור מעַ ּתה. חמׁש-  מׁש ַל ַחת מַ לאֲ כי רעים, ַארבַ ע-  וצרה, ׁשלוׁש- וזַעַ ם
. אתים מַ כֹות
ַ במצ ַרים לקּו חֲ משים מַ כֹות ועַ ל הַ ים לקּו חֲ משים ּומ
Rabbi Akiva said: How do we know that each individual
plague which the Holy One, blessed be He, brought upon
the Egyptians in Egypt consisted of five plagues?
For it is said: "He sent against them his fierce anger, fury,
and indignation, and trouble, a discharge of messengers
of evil": "His fierce anger," is one; "fury," makes two;
"indignation," makes three; "trouble," makes four;
"discharge of messengers of evil," makes five. Thus you
must now say that in Egypt they were struck by fifty
plagues, and at the sea they were stricken by two
hundred and fifty plagues.
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CD – Track 28, 29

כַמה מַ עֲלֹות טֹובֹות לַ מקֹום עלינּו!
אלּו הֹוציאנּו ממצ ַרים ול ֹא עשה בהֶ ם ׁשפטים ,דַ יינּו.
יהם ,דַ יינּו.
אלּו עשה בהֶ ם ׁשפטים ,ו ל ֹא עשה באֹלה ֶ
אלּו עשה באֹלהיהֶ ם ,ול ֹא ה ַרג ֶאת בכֹוריהֶ ם ,דַ יינּו.
אלּו ה ַרג ֶאת בכֹוריהֶ ם ול ֹא נ ַתן לנּו ֶאת ממֹונם ,דַ יינּו.
אלּו נ ַתן לנּו ֶאת ממֹונם ול ֹא ק ַרע לנּו ֶאת הַ ים ,דַ יינּו.
אלּו ק ַרע לנּו ֶאת ַהים ול ֹא הֶ עֱבירנּו בתֹוכֹו בֶ חרבה ,דַ יינּו.
אלּו הֶ עֱבירנּו בתֹוכֹו בֶ חרבה ול ֹא ׁש ַקע צַ רנּו בתֹוכֹו דַ יינּו.
אלּו ׁש ַקע צַ רנּו בתֹוכֹו ול ֹא ספק צרכנּו במדבר ַארבעים ׁשנה ַדיינּו.
אלּו ספק צרכנּו במדבר ַארבעים ׁשנה ול ֹא ֶהאֱ כילנּו ֶאת הַ מן דַ יינּו.
אלּו הֶ אֱ כילנּו ֶאת הַ מן ול ֹא נ ַתן לנּו ֶאת הַ ׁשַ בת ,דַ יינּו.
אלּו נ ַתן לנּו ֶאת הַ ׁשַ בת ,ול ֹא קרבנּו לפני ַהר סינַי ,דַ יינּו.
אלּו קרבנּו לפני הַ ר סינַי ,ול ֹא ַנ ַתן לנּו ֶאת ַהּתֹורה .דַ יינּו.
א לּו ַנ ַתן לנּו ֶאת הַ ּתֹורה ול ֹא הכניסנּו ל ֶא ֶרץ ישראל ,דַ יינּו.
אלּו הכניסנּו ל ֶא ֶרץ ישראל ול ֹא בנה לנּו ֶאת בית הַ בחירה דַ יינּו.
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How many levels of favors has the Omnipresent One bestowed
upon us:
If He had brought us out from Egypt, and had not carried out
judgments against them Dayenu, it would have sufficed us!
If He had carried out judgments against them, and not against their
idols Dayenu, it would have sufficed us!
If He had destroyed their idols, and had not smitten their first-born
Dayenu, it would have sufficed us!
If He had smitten their first-born, and had not given us their wealth
Dayenu, it would have sufficed us!
If He had given us their wealth, and had not split the sea for us
Dayenu, it would have sufficed us!
If He had split the sea for us, and had not taken us through it on dry
land Dayenu, it would have sufficed us!
If He had taken us through the sea on dry land, and had not drowned
our oppressors in it Dayenu, it would have sufficed us!
If He had drowned our oppressors in it, and had not supplied our
needs in the desert for forty years Dayenu, it would have sufficed us!
If He had supplied our needs in the desert for forty years, and had not
fed us the manna Dayenu, it would have sufficed us!
If He had fed us the manna, and had not given us the Shabbat
Dayenu, it would have sufficed us!
If He had given us the Shabbat, and had not brought us before Mount
Sinai Dayenu, it would have sufficed us!
If He had brought us before Mount Sinai, and had not given us the
Torah Dayenu, it would have sufficed us!
If He had given us the Torah, and had not brought us into the land of
Israel Dayenu, it would have sufficed us!
If He had brought us into the land of Israel, and had not built for us
the Beit Habechirah (Chosen House; the Beit Hamikdash) Dayenu, it
would have sufficed us!
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CD – Track 30

 ׁשֶ הֹוציאנּו: טֹובה כפּולה ּומכ ֶפ ֶלת ַלמקֹום עלינּו,  כַמה וכַמה,עַ ל ַאחַ ת
 ונ ַתן לנּו, וה ַרג ֶאת בכֹוריהֶ ם, ועשה באֹלהיהֶ ם, ועשה בהֶ ם ׁשפטים, ממצ ַרים
,  וׁש ַקע צֶ ַרנּו בתֹוכֹו,ירנו בתֹוכֹו בֶ חרבה
ֶ  והֶ עֱב, וק ַרע לנּו ֶאת ַהים,ֶאת ממֹונם
, ונ ַתן לנּו ֶאת הַ ׁשַ בת, ו ֶהאֱ כילנּו ֶאת הַ מן,וספק צרכנּו במדבר ַארבעים ׁשנה
 ּובנה לנּו, והכניסנּו ל ֶא ֶרץ ישראל, ו ַנ ַתן לנּו ֶאת הַ ּתֹורה,וקרבנּו לפני הַ ר סי ַנ י
.ֶאת בית הַ בחירה לכַפר עַ ל לל עֲֹונֹותינּו
Thus how much more so should we be grateful to the
Omnipresent One for the doubled and redoubled goodness
that He has bestowed upon us; for He has brought us out of
Egypt, and carried out judgments against them, and against
their idols, and smote their first-born, and gave us their
wealth, and split the sea for us, and took us through it on
dry land, and drowned our oppressors in it, and supplied our
needs in the desert for forty years, and fed us the manna,
and gave us the Shabbat, and brought us before Mount
Sinai, and gave us the Torah, and brought us into the land
of Israel and built for us the Beit Habechirah to atone for all
our sins.
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CD – Track 31

 ל ֹא יצא ידי,כל ׁשֶ ל ֹא אמַ ר ׁשלׁשה דברים אלּו בַ פֶסַ ח:ַרבן גַמליאל היה אֹומר
: ואלּו הן,חֹובתֹו

. ּומרֹור, מַ צה,פֶסַ ח
Rabban Gamliel used to say: Whoever does not discuss
the following three things on Passover has not fulfilled his
duty, namely:
Passover (the Passover-sacrifice),
Matzah (the unleavened bread)
and Maror (the bitter herbs).
.אֹותה
ָּ
ַמַ ְּר ֶאה בַ יָּד עַ ל הַ זְּ רֹועַ וְּ יזָּהֵ ר ׁשֶ ל ֹא לְּהַ גְּ ביה

? עַ ל ׁשּום מה,פֶסַ ח ׁשֶ היּו אֲ בֹותינּו אֹוכלים בזמַ ן ׁשֶ בית הַ מקדׁש היה ַקים
: ׁשֶ נֶאֱ מַ ר, עַ ל ׁשּום ׁשֶ פ סַ ח הַ קדֹוׁש ברּוְך הּוא עַ ל בּתי אֲ בֹותינּו במצ ַרים
 אֲ ׁשֶ ר פסַ ח עַ ל בּתי בני ישראל במצ ַרים בנגפֹו,ַואֲ מַ ר ֶּתם ֶזבַ ח פֶ סַ ח הּוא לַ יי
. ו ֶאת בּתינּו הציל? וַ יקֹד העם ַויש ַּתחוּו, ֶאת מצ ַרים
Passover - the Passover-lamb that our fathers ate during the
time of the Beit Hamikdash - for what reason [did they do
so]?
Because the Omnipresent passed over our fathers' houses in
Egypt, as it is said:
"You shall say, It is a Passover-offering to the L-rd, because
He passed over the houses of the children of Israel in Egypt
when He struck the Egyptians with a plague, and He saved
our houses. And the people bowed and prostrated
themselves."
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CD – Track 31, cont
:מַ ְּראה ֶאת הַ מַ ּצֹות ל ְַּמסֻׁ בים ואֹומֵ ר

 עַ ל ׁשּום מה? עַ ל ׁשּום ׁשֶ ל ֹא הספיק בצקם ׁשֶ ל אֲ בֹותינּו,מַ צה זו שאנו אֹוכלים
, ּוגאלם, ַהקדֹוׁש ברּוְך הּוא,להַ חֲ מיץ עַ ד ׁשֶ נגלה עֲליהֶ ם ֶמלְֶך מַ לכי הַ מלכים
 כי, כי ל ֹא חמץ, וַ י ֹאפּו ֶאת הַ בצק אֲ ׁשֶ ר הֹוציאּו ממצ ַרים עגֹת ַמצֹות:ׁשֶ נֶאֱ מַ ר
. וגַם צדה ל ֹא עשו להֶ ם, ַגֹרׁשּו ממצ ַרים ול ֹא יכלּו להתמַ המה
Take the broken Matzah into your hand and say:
This Matzah that we eat for what reason? Because the
dough of our fathers did not have time to become
leavened before the King of the kings of kings, the Holy
One, blessed be He, revealed Himself to them and
redeemed them.
Thus it is said: "They baked Matzah-cakes from the dough
that they had brought out of Egypt, because it was not
leavened; for they had been driven out of Egypt and could
not delay, and they had also not prepared any [other]
provisions."

CD – Track 31, cont
:מַ ְּר ֶאה ֶאת הַ ֶָּמרֹור ל ְַּמסֻׁ בים וְּ אֹומֵ ר

 עַ ל ׁשּום מה? עַ ל ׁשּום ׁשֶ מררּו הַ מצרים ֶאת חַ יי,מרֹור זֶה ֶׁשאנּו אֹוכלים
 בחֹמֶ ר, וַ ימרֲ רּו ֶאת ַחייהם בַ ֲעבֹדה קשה: ׁשֶ נֶאֱ מַ ר, אֲ בֹותינּו במצ ַרים
.ּובלבנים ּובכל ֲעבֹדה בַ שדֶ ה ֶאת כל ֲעבֹדתם אֲ ׁשֶ ר עבדּו בהֶ ם בפ ֶרְך
Take the maror into your hand and say:
This maror that we eat for what reason? Because the
Egyptians embittered our fathers' lives in Egypt, as it is
said:
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"They made their lives bitter with hard service, with
mortar and with bricks, and with all manner of service in
the field; all their service which they made them serve
with rigor."
CD – Track 32

, בכל דֹור ודֹור ַחיב אדם לראֹות ֶאת עַ צמֹו כאלּו הּוא יצא ממצ ַרים
 בַ עֲבּור זֶה עשה יי לי בצאתי, והגַד ּת לבנָך בַ יֹום הַ הּוא לאמֹר:ׁשֶ נֶאֱ מַ ר
 ֶאלא ַאף אֹותנּו, ל ֹא ֶאת אֲ בֹותינּו בלבד ג ַאל הַ קדֹוׁש ברּוְך הּוא. ממצ ַרים
 ל ֶתת לנּו ֶאת, למַ עַ ן הביא אֹתנּו,  ואֹותנּו הֹוציא מׁשם: ׁשֶ נֶאֱ מַ ר,ג ַאל עמהֶ ם
.הא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר נׁשבַ ע לַ אֲ בֹתנּו
.מַ גְּ ביהים ֶאת הכֹוס עַ ד הַ לְּלּויָּה

, לברְך, להַ דר, לרֹומם, לפאר, ַ לׁשַ בח, להַ לל,לפיכְך אֲ נַחנּו חַ יבים להֹודֹות
לעַ לה ּול ַקלס למי ׁשֶ עשה
 הֹוציאנּו מעַ בדּות לחרּות מיגֹון:לַאֲ בֹותינּו ולנּו ֶאת כל הַ נסים האלּו
 ונ ֹאמַ ר. ּומשעבּוד לגאלה, ּומאֲ פלה לאֹור גדֹול, ּומאבֶ ל ליֹום טֹוב,לשמחה
. הַ ללּויה:לפניו ׁשירה חֲ דׁשה
In every generation a person is obligated to regard
himself as if he had come out of Egypt, as it is said: "You
shall tell your child on that day, it is because of this that
the L-rd did for me when I left Egypt."
The Holy One, blessed be He, redeemed not only our
fathers from Egypt, but He redeemed also us with them,
as it is said: "It was us that He brought out from there, so
that He might bring us to give us the land that He swore
to our fathers."
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CD – Track 33

. יהי ׁשם יי מבֹרְך מעַ ּתה ועַ ד עֹולם. הַ ללּו ֶאת ׁשם יי,הַ ללּויה הַ ללּו עַ בדי יי
. עַ ל הַ ש ַמים כבֹודֹו, רם עַ ל כל גֹוים יי.ממז ַרח ֶׁשמֶ ׁש עַ ד מבֹואֹו מהלל ׁשם יי
 הַ מַ ׁשפילי לראֹות בַ ש ַמים ּובא ֶרץ? מקימי,מי כַיי אֱ ֹלהינּו ַהמַ גביהי לׁשבֶ ת
. עם נדיבי עַ מֹו, להֹוׁשיבי עם נדיבים, מ ַאׁשפֹת ירים ֶאביֹון,מעפר דל
. הַ ללּויה. אם הַ בנים שמחה,מֹוׁשיבי ע ֲֶק ֶרת הַ בַ ית

Halleluyah - Praise G-d! Offer praise, you servants of the
L-rd; praise the Name of the L-rd. May the L-rd's Name be
blessed from now and to all eternity. From the rising of
the sun to its setting, the L-rd's Name is praised. The L-rd
is high above all nations, His glory is over the heavens.
Who is like the L-rd, our G-d, who dwells on high yet looks
down so low upon heaven and earth! He raises the poor
from the dust, He lifts the needy from the dunghill, to seat
them with nobles, with the nobles of His people. He
restores the barren woman to the house, into a joyful
mother of children. Halleluyah - praise G-d.
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CD – Track 33, 34

 ישראל, היתה יהּודה לקדׁשֹו, בית ַי ֲעקֹב מעַ ם ֹלעז, בצאת ישראל ממצ ַרים
, הֶ הרים רקדּו כאילים. ַהיַרדן יסֹב לאחֹור, הַ ים ראה וַ ַינֹס.מַ מׁשלֹותיו
-  הֶ הרים, ּתסֹב לאחֹור-  ַהיַרדן, מַ ה לָך הַ ים כי תנּוס. כבני צ ֹאן- גבַ עֹות
ַ מלפני אֱ לֹוה, מלפני אדֹון חּולי א ֶרץ. כבני צ ֹאן-  גבַ עֹות,ּתרקדּו כאילים
. ל ַמעינֹו מים-  חַ למיש, הַ הֹפכי הַ צּור אֲ גַם מים.ַי ֲעקֹב

When Israel went out of Egypt, the House of Jacob from a
people of a foreign language, Judah became His holy one,
Israel His dominion. The sea saw and fled, the Jordan
turned backward. The mountains skipped like rams, the
hills like young sheep. What is with you, O sea, that you
flee; Jordan, that you turn backward? Mountains, why do
you skip like rams; hills, like a pool of water, the flintstone into a spring of water.

51
Copyrighted and owned by Ulpan-Or. Any usage, copying and distribution without express permission
 העתקה והפצה אסורים, כל שימוש.אור-כל הזכויות שמורות לאולפןfrom Ulpan-Or is prohibited.

.מַ גְּ ביהים ֶאת הַ כֹוס עַ ד ג ַָּאל י ְּש ָּר ֵאל

,  אֲ ׁשֶ ר גאלנּו וג ַאל ֶאת אֲ בֹותינּו ממצ ַרים,ברּוְך אתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם
 כן יי אֱ ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בֹותינּו.והגיענּו ַללַ ילה הַ זֶה לֶ אֱ כל בֹו מַ צה ּומרֹור
 שמחים בבניַן,יַגיענּו למֹועֲדים ולרגלים אֲ חרים הַ באים לקראתנּו לׁשלֹום
ַ ונ ֹאכַל ׁשם מן הַ זבחים ּומן הַ פסחים אֲ ֶׁשר ַיגיע.ירָך וששים בַ עֲבֹוד ֶתָך
ֶ ע
 ונֹודֶ ה לָך ׁשיר חדש עַ ל גאלתנּו ועַ ל פדּות,דמם עַ ל קיר מזבַ חֲ ָך לרצֹון
. ברּוְך ַאּתה יי ג ַאל ישראל.נַפׁשנּו

Blessed are You, G-d, our G-d, King of the universe, who
has redeemed us and redeemed our fathers from Egypt,
and enabled us to attain this night to eat matzah and
maror. So too, G-d, our G-d and G-d of our fathers,
enable us to attain other holidays and festivals that will
come to us in peace with happiness in the rebuilding of
Your city, and with rejoicing in Your service [in the Bet
Hamikdash]. Then we shall eat

.ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם בֹורא פרי הַ גפֶן
.ׁשֹותים ֶאת הַ כֹוס בְּ הַ סָּ בַ ת ְּשמ ֹאל
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ַרחַ ץ
ּומבָּ ְּרכים
ְּ נֹוטלים ֶאת הַ יָּדַ ים
ְּ

 אֲ ׁשֶ ר קדׁשנּו במצֹותיו וצּונּו עַ ל נטילַ ת,ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם
.ידַ ים
Rachtzah
Now the hands are washed with recital of the blessing for
washing the hands.
Baruch ata adonay eloheinu melech ha'olam
asher kidshanu bemitzvotav ve-tzivanu al netilat yadayim.

Blessed are You, L-rd, our G-d, King of the universe, who
has sanctified us with His commandments and
commanded us concerning the washing of the hands.
One should not speak until after making the next 2
blessings and eating the Matza.
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מֹוציא
 ויאחז שלשתן, הפרוסה בין שתי השלמות,י ַקח ַהמַ צֹות בסדֶ ר ֶשהניחן
 אחר כך יבצע כזית מן העליונה."בידו ויברך "המוציא" ו"על אכילת מַ צה
 ויאכל בהסבה,השלמה וכזית שני מן הפרוסה ויטבלם במלח
.בָּ רּוְך ַא ָּתה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹו ָּלם ַהמֹוציא ֶלחֶ ם מן הָּ ָּא ֶרץ
Motzi

Take the Matzot in the order
that they are lying on the tray the broken piece between the
two whole Matzot; hold them in
your hand and recite the
following blessing:

ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם הַ מֹוציא
.ֶלחֶ ם מן הא ֶרץ
Baruch ata adonay eloheinu melech ha'olam
ha'motzi lechem min ha'aretz.
Blessed are You, L-rd, our G-d, King of the universe, who brings forth
bread from the earth.
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מַ ּצָּ ה
 אֲ ׁשֶ ר קדשנּו במצֹותיו וצּונּו עַ ל אֲ כילַ ת,ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם
.מַ צה
Matza

The leader of the Seder breaks pieces from the upper and
middle matzoh, and distributes the pieces around the
table. Holding only the top and broken middle matzoh, the
leader of the Seder says:

 אֲ ׁשֶ ר קדשנּו במצֹותיו וצּונּו עַ ל אֲ כילַ ת,ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם
.מַ צה
Baruch ata adonay eloheinu melech ha'olam asher
kidshanu bemitzvotav ve'tzivanu al achilat matza.
Bless you, Lord our God, ruler of the universe,
Who made us holy with your commandments, and bade us eat
unleavened bread.

Eat the matza.
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מָּ רֹור
 חֹוזר ּומנַער,רֹוסת
ֶ ֲכל ֶאחד מהַ מסבים לֹוקחַ כזַית מרֹור ּומַ טבלֹו בַ ח
. מברְך ואֹוכל בלי ַהסבה,הַ חֲ רֹוסֶ ת
ֹותיו וְּ צּוָּנּו עַ ל אכילַת
ָּ ְּ אׁשֶ ר ק ְּדשָּ נּו בְּ מצ,בָּ רּוְך ַא ָּתה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם
.מָּ רֹור
Maror

Now take a kezayit (the volume of one olive) of the Maror,
dip it into the Charoset -but then shake off the Charoset
that stuck to it, so that the bitter taste will not be
neutralized. Recite the following blessing:

 אֲ ׁשֶ ר קדשנּו במצֹותיו וצּונּו עַ ל אֲ כילַ ת,ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם
.מרֹור
Baruch ata adonay eloheinu melech ha'olam
asher kidshanu bemitzvotav ve'tzivanu al achilat maror.
Blessed are You, L-rd, our G-d, King of the universe, who has sanctified
us with His commandments and commanded us concerning the eating of
Maror.

Now eat the Maror, without reclining.

Southern Spain c. 1350

Hebrew Insights:

 מָּ רֹורcomes from the root  = מַ רbitter.
Other words with the same root:

 – מָּ רירmildly bitter;  ׁשֹוקֹולָּ ד מָּ ריר- bitter chocolate
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כֹורְך
ֵ
כל ֶאחד מהַ מסבים לֹוקחַ כזַית מן הַ מַ צה ַהׁשליׁשית עם כזַ ית מרֹור וכֹורכם
. לפני אֲ כלו אֹומר. אֹוכלים בהַ סבה ּובלי ברכה,יַחַ ד
 היה: כן עשה הלל בזמַ ן שבית הַ מקדׁש היה ַקיים.זכֶר למקדׁש כהלל
 עַ ל מַ צֹות ּומרֹרים: ל ַקיים מַ ה ׁשֶ נֶאֱ מַ ר,כֹורְך מַ צה ּומרֹור ואֹוכל ביַחַ ד
.י ֹאכלהּו
Korech
Take the third Matza, and also a kezayit (the volume of
one olive) of the Chazeret - which is to be dipped into
Kharoset. Combine the two [like a sandwich], and say the
following:
Thus did Hilel do at the time of the Bet HaMikdash: He
would combine Passover - lamb, Matza and Maror and eat
them together, as it said: "They shall eat it with Matza
and bitter herbs."
Now eat them together - in the reclining position.

Hebrew Insights:

כֹורְך
ֵ - comes from the root  ָּכ ַרְך, meaning to bind.
The word  –כָּריְךsandwich comes from the same root.
Other words with the same root:
כֹורְך
ֵ = bookbinder
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עֹורְך
ֵ ׁשֻׁ לְּחָּ ן
.אֹוכלים ושותים הסעדה הערוכה ונוהגים לאכל תחלה ביצים מבשלות
. ש ל ֹא תהיה עליו אכילת אפיקומן אכילה גסה,ול ֹא יאכל יותר מדי
Shulchan Orech
Remove the Seder plate, and eat the Passover meal.
Customarily, the first course is a hard-cooked egg.
Following the meal, return the Seder plate to the table.
The Egg
Like the karpas, the egg gives us the theme of rebirth and
renewal. As we remember past oppression, and think
about current oppressions, we do not find only the
bitterness of pain and despair. We also find hope - in the
freshness of spring, in the sweetness of charoset, in the
smooth circular feel of the egg which holds the potential
for new life. Some people dip not only the karpas in salt
water, but also the boiled egg. In the past and present, in
the retelling and rebirth, we find both the hope which the
egg symbolizes and the pain of the salt water which
accompanies it. With both symbols, we recreate our vision
of a world reborn in justice and liberation.
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צָּ פּון
אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים כזית מהמַ צה שהיתה צפונה
. וצריך לאכלה קדם חצות הלילה.לאפיקומן ואוכל ממנה כזית בהסבה
Tzafun
After the meal, take the Afikoman and divide it among all
the members of the household, by giving everyone a
kezayit (the volume of one olive).
Take care not to drink after the Afikoman.
It is to be eaten in the reclining position and this ought to
be done before midnight.

Hebrew Insights:

 –צָּ פּוןcomes from the root  צפן, meaning to hide
The word  = צֹפֶ ןcode / cipher comes from the same root.
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בָּ ֵרְך
מֹוזגים כֹוס שליׁשי ּומברכים ברכַת הַ מזֹון.
ׁשיר הַ מַ עֲלֹות :בשּוב יי ֶאת ׁשיבַ ת ציֹון היינּו כחֹלמים .אז ימלא שחֹוק פינּו
ּולׁשֹוננּו רנה .אז י ֹאמרּו בַ
בַ גֹוים :הגדיל יי ַלעֲשֹות עם אלֶה.הגדיל יי לַ עֲשֹות עמנּו ,היינּו שמחים.
ׁשּובה יי ֶאת ׁשביתנּו כַ אֲ פיקים בַ ֶנגֶב .הַ זֹרעים בדמעה ,ברנה יקצֹרּו .הלֹוְך
מתיו.
ילְך ּובכֹה נֹשא מֶ שֶ ְך הַ ז ַרע ,ב ֹא יב ֹא ברנה נֹשא אֲ ל ֹ
ׁשלׁשה ׁשֶ אכלּו כ ֶאחד חֲ יבים לזמן ו ַהמ ַזמן פותח:
בֹותי ,נברְך
ַר ַ
סבים עֹונים:
הַ מ ֹ
יהי ׁשם יי מבֹרְך מעַ ּתה ועַ ד עֹולם.
הַ מזַמן אֹומר
בֹותי ,נברְך ]אֱ ֹלהינּו[ ׁשֶ אכלנּו משֶ לֹו.
ברׁשּות מרנן ו ַרבנן ו ַר ַ
הַ מסבים עֹונים:
ברּוְך ]אֱ ֹלהינּו[ ֶׁשאכַלנּו משֶ לֹו ּובטּובֹו חַ יינּו
הַ מזַמן חֹו ֶזר ואֹומר
ברּוְך ]אֱ ֹלהינּו[ ֶׁשאכַלנּו משֶ לֹו ּובטּובֹו חַ יינּו
כלם אֹומרים:
ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם הַ זן ֶאת העֹולם כלֹו בטּובֹו בחן בחֶ סֶ ד
ּוב ַרחֲ מים הּוא נֹותן לֶ חֶ ם לכל בשר כי לעֹולם חַ סדֹוּ .ובטּובֹו הַ גדֹול ּתמיד
ל ֹא חסַ ר לנּו ,ו ַאל יֶח ַסר לנּו מזֹון לעֹולם ועֶ ד .בַ עֲבּור ׁשמֹו הַ גדֹול ,כי הּוא
אל זן ּומ ַפרנס ַלכֹל ּומטיב ַלכֹלּ ,ומכין מזֹון לכל בריֹותיו אֲ ׁשֶ ר ברא.
ברּוְך ַאּתה יי הַ זן ֶאת הַ כֹל.
נֹודֶ ה לָך יי אֱ ֹלהינּו עַ ל ׁשֶ הנחַ לּת לַ אֲ בֹותינּו ֶא ֶרץ חֶ מדה טֹובה ּורחבה
ועַ ל ׁשֶ הֹוצאתנּו יי אֱ ֹלהינּו מ ֶא ֶרץ מצ ַריםּ ,ופדיתנּו מבית עֲבדים ,ועַ ל בריתָך
ׁשֶ ח ַתמּת
בבשרנּו ,ועַ ל ּתֹורתָך ׁשֶ למַ דּתנּו ,ועַ ל ח ֶקיָך ׁשֶ הֹודַ עּתנּו ,ועַ ל חַ יים חן ו ֶחסֶ ד
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ׁשֶ חֹונַנּתנּו ,ועַ ל אֲ כי ַלת מזֹון ׁש ַאּתה זן ּומ ַפרנס אֹותנּו ּתמיד ,בכל יֹום ּובכל
עת ּובכל ׁשעה:
ועַ ל הַ כֹל יי אֱ ֹלהינּו אֲ נַחנּו מֹודים לְך ּומברכים אֹותְך ,יתב ַרְך ׁשמָך בפי כל
ֹלהיָך
חַ י ּתמיד לעֹולם ועֶ דַ :ככתּוב ,ואכַלּת ושבַ עּת ּוב ַרכּת ֶאת יי אֱ ֶ
עַ ל הא ֶרץ הַ טֹובה אֲ ֶשר נ ַתן לְך .ברּוְך ַאּתה יי עַ ל הא ֶרץ ועַ ל ַהמזֹון:
ירָך ועַ ל ציֹון מׁשכַן
ַרחם נא יי אֱ ֹלהינּו עַ ל ישר ַאל עַ מֶ ָך ועַ ל ירּוׁשלַים ע ֶ
כבֹודֶ ָך ועַ ל מַ לכּות בית דוד מׁשיחֶ ָך ועַ ל הַ בַ ית הַ גדֹול והַ קדֹוׁש ֶׁשנקרא
ׁשמָך עליו :אֱ ֹלהינּו אבינּו ,רענּו זּוננּו ַפרנסנּו וכַלכלנּו והַ רויחנּו ,והַ רוַח לנּו
יי אֱ ֹלהינּו מהרה מכל צרֹותינּו .ונא ַאל ַּתצריכנּוי י אֱ ֹלהינּו ,ל ֹא לידי ַמּתנַת
בשר ודם
ול ֹא לידי הַ לואתַם ,כי אם לידָך הַ מלאה הַ פתּוחה הַ קדֹוׁשה והרחבהׁ ,שֶ ל ֹא
נבֹוׁש
ול ֹא נכלם לעֹולם ועֶ ד.
בׁשַ בַ ת מֹוסיפים:

ֹותיָך ּובמצוַ ת יֹום הַ ׁשביעי הַ ׁשַ בת הַ גדֹול
רצה והַ חֲ ליצנּו יי אֱ ֹלהינּו במצ ֶ
והַ קדֹוש הַ ֶזה .כי יֹום ֶזה גדֹול וקדֹוׁש הּוא לפנֶיָך לׁשבת בֹו ולנּוחַ בֹו ב ַאהֲ בה
כמצוַת רצֹונֶָך.
ּוברצֹונָך ה ניחַ לנּו יי אֱ ֹלהינּו ׁשֶ ל ֹא תהא צרה ויגֹון ַואֲ נחה ביֹום מנּוחתנּו.
ירָך ּובבניַן ירּוׁשלַים עיר קדׁשֶ ָך כי ַאּתה
והַ ראנּו יי אֱ ֹלהינּו בנֶחמַ ת ציֹון ע ֶ
הּוא בַ עַ ל הַ יׁשּועֹות ּובַ עַ ל הַ נֶחמֹות.
אֱ ֹלהינּו ואֹלה י אֲ בֹותינּוַ ,י ֲע ֶלה ויב ֹא ויַגיעַ ויר ֶאה וירצֶ ה וישמַ ע ויפקד ויזכר
זכרֹוננּו ּופקדֹוננּו ,וזכרֹון אֲ בֹותינּו ,וזכרֹון מׁשיחַ בֶ ן דוד עַ בדֶ ָך ,וזכרֹון
ירּוׁשלַ ים עיר קדׁשֶ ָך ,וזכרֹון כל עַ מָך בית ישר ַאל לפנֶיָך ,לפליטה לטֹובה
לחן ּול ֶחסֶ ד ּול ַרחֲ מים ,לחַ יים ּולׁשלֹום ביֹום חַ ג הַ מַ צֹות הַ ֶזה זכרנּו יי
אֱ ֹלהינּו בֹו לטֹובה ּופקדנּו
בֹו לברכה והוׁשיענּו בֹו לחַ ייםּ .ובדבַ ר יׁשּועה ו ַרחֲ מים חּוס וחננּו ו ַרחם
עלינּו והוׁשיענּו ,כי אלֶ יָך עינינּו,כי אל מֶ לְֶך חַ נּון ו ַרחּום אּתה.
ּובנה ירּוׁשלַ ים עיר ַהקֹדֶ ׁש במהרה בימינּו .ברּוְך ַאּתה יי בֹונֶה ב ַרחֲ מיו
ירּוׁשלַ ים .אמן.
ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹל הינּו מֶ לְֶך העֹולם ,האל אבינּו מַ לכנּו ַאדירנּו בֹוראנּו גֹאֲ לנּו
יֹוצרנּו
קדֹוׁשנּו קדֹוׁש ַי ֲעקֹב רֹוענּו רֹועה ישר ַאל ַה ֶמלְֶך הַ טֹוב והַ מטיב ַלכֹל ׁשֶ בכל
יֹום ויֹום הּוא הטיב ,הּוא מטיב ,הּוא ייטיב לנּו .הּוא גמלנּו הּוא גֹומלנּו
הּוא יגמלנּו לעַ ד ,לחן ּולחֶ סֶ ד ּול ַרחֲ מים ּול ֶרוַ ח הַ צלה ו ַהצלחה ,ברכה
ויׁשּועה נֶחמה ַפרנסה וכַלכלה ו ַרחֲ מים וחַ יים וׁשלֹום וכל טֹובּ ,ומכל טּוב
לעֹולם עַ ל יחַ סרנּו.
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ה ַרחֲ מן הּוא ימלֹוְך עלינּו לעֹולם ועֶ ד.
ה ַרחֲ מן הּוא יתב ַרְך בַ שמַ ים ּובא ֶרץ.
ה ַרחֲ מן הּוא יׁש ַּתבַ ח לדֹור דֹורים ,ויתפ ַאר בנּו לעַ ד ּולנצַ ח נצחים ,ויתהַ דַ ר
בנּו לעַ ד ּולעֹולמי עֹולמים.
ה ַרחֲ מן הּוא י ַפרנסנּו בכבֹוד.
ה ַרחֲ מן הּוא יׁשבֹור עלנּו מעַ ל צַ ּוארנּו ,והּוא יֹוליכנּו קֹוממיּות ל ַארצנּו.
ה ַרחֲ מן הּוא יׁשלַח לנּו ברכה מרבה בַ בַ ית הַ זֶ ה ,ועַ ל ׁשלחן זֶה ֶׁשאכַלנּו עליו.
ה ַרחֲ מן הּוא יׁשלַח לנּו ֶאת אליהּו הַ נביא זכּור לַטֹוב ,ויבַ שֶ ר לנּו בשֹורֹות
טֹובֹות יׁשּועֹות ונֶחמֹות.
ה ַרחֲ מן הּוא יברְך ֶאת )אבי מֹורי( בַ עַ ל הַ בַ ית הַ ֶזה .ו ֶאת )אמי מֹורתי( בַ עַ לת
הַ בַ ית הַ זֶה ,אֹותם ו ֶאת ביתם ו ֶאת ַזרעם ו ֶאת כל אֲ ׁשֶ ר להֶ ם .אֹותנּו ו ֶאת כל
אֲ ׁשֶ ר לנּו ,כמֹו ֶׁשנתברכּו אֲ בֹותינּו
ַאברהם יצחק ו ַי ֲעקֹב בַ כֹל מכֹל כֹל ,כן יברְך אֹותנּו כלנּו יַחַ ד בברכה ׁשלמה,
ונ ֹאמַ ר ,אמן.
בַ מרֹום ילַמדּו עֲליהֶ ם ועלינּו זכּות ֶׁשּתהא למׁשמֶ ֶרת ׁשלֹום .ונשא ברכה
מאת יי ּ ,וצדקה מאֹלהי יׁשענּו,
ונמצא חן ושכֶל טֹוב בעיני אֱ ֹלהים ואדם.
בׁשַ בת :ה ַרחֲ מן הּוא יַנחילנּו יֹום ׁשֶ כלֹו ׁשַ בת ּומנּוחה לחַ יי העֹולמים.
ה ַרחֲ מן הּוא יַנחילנּו יֹום ׁשֶ כלֹו טֹוב) .יֹום ֶׁשכלֹו ארּוְך .יֹום ׁשֶ צַ דיקים
יֹוׁשבים ועַ טרֹותיהֶ ם בראׁשיהֶ ם ונֶהֱ נים מזיו הַ שכינה ויהי חֶ לקינּו עמהֶ ם(

ה ַרחֲ מן הּוא י ַזכנּו לימֹות הַ מׁשיחַ ּול ַחיי העֹולם הַ בא.
מגדֹול יׁשּועֹות מַ לכֹו ועֹשֶ ה חֶ סֶ ד למׁשיחֹו לדוד ּול ַזרעֹו
עַ ד עֹולם .עֹשֶ ה ׁשלֹום במרֹומיו ,הּוא ַיעֲשֶ ה ׁשלֹום
עלינּו ועַ ל כל ישר ַאל ואמרּו ,אמן.
יראּו ֶאת יי קדׁשיו ,כי אין מַ חסֹור ליראיו .כפירים רׁשּו ורעבּו ,ודֹרׁשי יי ל ֹא
יַחסרּו
כל טֹוב .הֹודּו ַליי כי טֹוב כי לעֹולם חַ סדֹו .פֹותחַ ֶאת ידֶ ָךּ ,ומַ שביעַ לכל חַ י
רצֹון.
ברּוְך הַ גֶבֶ ר אֲ ׁשֶ ר יב ַטח בַ יי ,והיה יי מבטַ חֹו .נַעַ ר הייתי גַם ז ַקנּתי ,ול ֹא
ראיתי צַ דיק ֶנעֱזב ,וזַ רעֹו
62
Copyrighted and owned by Ulpan-Or. Any usage, copying and distribution without express permission
from Ulpan-Or is prohibited.כל הזכויות שמורות לאולפן-אור .כל שימוש ,העתקה והפצה אסורים

מבַ ֶקׁש לחֶ ם.יי' עֹז לעַ מֹו יּתן ,יי יברְך ֶאת עַ מֹו בַ ׁשלֹום.
שורת ַהיׁשּועה,
הנני מּוכן ּומזמן ל ַקים מצוַת כֹוס שלישי שֶ הּוא כ ֶנגֶד ב ַ
שֶ ַאמר ַהקדֹוׁש ברּוְך הּו א לישראל וג ַאלבי ֶאתכֶם בזרֹועַ נטּויה ּובׁשפטים
גדֹולים.
ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם בֹורא פרי הַ גפֶן.
ׁשֹותים בהַ סבַ ת שמ ֹאל.
ׁשפְֹך חֲ מתָך ֶאל הַ גֹוים אֲ ׁשֶ ר ל ֹא ידעּוָך ועַ ל ַממלכֹות אֲ ׁשֶ ר בׁשמָך ל ֹא קראּו.
כי א ַכל ֶאת ַי ֲעקֹב ו ֶאת נוהּו ה ַׁשמּוׁ .שפְֹך עֲליהֶ ם זַעמֶ ָך ַוחֲ רֹון ַאפָך יַשיגם.
ּתרדֹף ב ַאף ו ַתׁשמידם מ ַּתחַ ת ׁשמי יי.

Emptying the cup of wrath.
Kaufmann Haggadah c. 1370
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הלל
ל ֹא לנּו  ,יי ,ל ֹא לנּו  ,כי לׁשמָך ּתן כבֹוד ,עַ ל חַ סדָך ,עַ ל אֲ מ ֶּתָך .למה י ֹאמרּו
הַ גֹויםַ :איה נא אֱ ֹלהיהֶ ם? ואֱ ֹלהינּו בַ שמַ ים  ,כֹל אֲ ׁשֶ ר חפץ עשהֲ .עצַ ביהֶ ם
כֶסֶ ף וזהב מַ עֲשה ידי אדם .פֶה להֶ ם ול ֹא י ַדברּו ,עי ַנים להֶ ם ול ֹא יראּו.
אזנים להֶ ם ול ֹא יׁשמעּוַ ,אף להֶ ם ול ֹא יריחּון .ידיהֶ ם ול ֹא ימיׁשּוןַ ,רגליהֶ ם
ול ֹא יהַ לכּו ,ל ֹא יֶהגּו בגרֹונם .כמֹוהֶ ם יהיּו עֹשיהֶ ם ,כֹל אֲ ׁשֶ ר בֹטחַ בהֶ ם.
ּומגנם הּוא .בית אהרן בטחו ביהוה ,עֶ זרם
ישראל בטַ ח בַ יהוה ,עֶ זרם ַ
ּומַ גנם הּוא .יראי יהוה בטחו ביהוה ,עֶ זרם ּומַ גנם הּוא.
יי זכרנּו יברְך  .יברְך ֶאת בית ישראל ,יברְך ֶאת בית ַאהֲ רֹן ,יברְך יראי יי,
הַ קטַ נים עם הַ גדֹלים .יֹסף יי עֲליכֶם ,עֲליכֶם ועַ ל בניכֶם .ברּוכים ַא ֶּתם לַ יי,
עֹשה ׁש ַמים וא ֶרץ .הַ שמַ ים ׁש ַמים ַליי והא ֶרץ נ ַתן לבני אדם .ל ֹא ַהמתים
יהַ ללּויה ול ֹא כל יֹרדי דּומהַ .ואֲ נַחנּו נברְך יה מעַ ּתה ועַ ד עֹולםַ .הללּויה.
אהַ בּתי כי יׁש ַמע יי ֶאת קֹוליַּ ,תחֲ נּוני .כי הטה אזנֹו לי ּובי ַמי ֶאקרא .אֲ פפּוני
חֶ בלי מ ֶות ּומצרי ׁשאֹול מצאּוני ,צרה ויגֹון ֶאמצאּ .ובׁשם יי ֶאקרא :אנא יי
מַ לטה נַפׁשי! חַ נּון יי וצַ דיק ,ואֱ ֹלהינּו מ ַרחםׁ .שֹמר פתאים יי ,דַ ֹלתי ולי
יהֹוׁשיעַ ׁ .שּובי נַפׁשי למנּוחיכי ,כי יי גמַ ל עליכי .כי חלַ צּת ַנפׁשי ממוֶ תֶ ,את
עיני מן דמעהֶ ,את ַרגלי מדֶ חיֶ .אתהַ לְך לפני יי ב ַארצֹות הַ חַ יים .הֶ אֱ מַ נּתי כי
אֲ דַ בר ,אֲ ני עניתי מאֹד .אֲ ני אמַ רּתי בחפזי :כל האדם כֹזב.
מה אׁשיב לַ יי כֹל ַּתגמּולֹוהי עלי .כֹוס יׁשּועֹות ֶאשא ּובׁשם יי ֶאקרא .נד ַרי
לַיי אֲ ׁשַ לם נֶגדה נא לכל עַ מֹו .יקר בעיני יי ַהמותה ַלחֲ סידיו .אנא יי כי אֲ ני
עַ בדֶ ָך ,אֲ ני עַ בדָך בֶ ן אֲ מ ֶתָך ,פ ַּתחּת למֹוסרי .לָך ֶאזבַ ח ֶזבַ ח ּתֹודה ּובׁשם יי
ֶאקרא .נד ַרי ַליי אֲ ׁשַ לם נֶגדה נא לכל עַ מֹו .בחַ צרֹות בית יי ,בתֹוככי
ירּושלַ ים .הַ ללּויה.
הַ ללּו ֶאת יי כל גֹויםׁ ,שַ בחּוהּו כל האמים .כי גבַ ר עלינּו חַ סדֹו ,וֶ אֱ מֶ ת יי
לעֹולם .הַ ללּויה.
הֹודּו לַ יי כי טֹוב כי לעֹולם ַחסדֹו.
י ֹאמַ ר נא ישראל כי לעֹולם ַחסדֹו.
י ֹאמרּו נא בית ַאהֲ רֹן כי לעֹולם חַ סדֹו.
י ֹאמרּו נא יראי יי כי לעֹולם ַחסדֹו.
מן הַ מצַ ר קראתי יה ,ענני בַ מֶ רחַ ב יה .יי לי ,ל ֹא אירא  -מַ ה ַיעֲשֶ ה לי אדם?
יי לי בעֹזרי ַואֲ ני ֶאר ֶאה בשנאי .טֹוב ַלחֲ סֹות בַ יי מבט ַֹח באדם .טֹוב ַלחֲ סֹות
בַ יי מבטֹחַ בנדיבים .כל גֹוים סבבּוני ,בׁשם יי כי אֲ מילַ ם .סַ בּוני גַם סבבּוני,
בׁשם יי כי אֲ מילַםַ .סבּוני כדבֹרים ֹ ,דעֲכּו כאׁש קֹוצים ,בׁשם יי כי אֲ מילַם.
יתני לנפֹלַ ,ויי עֲזרני .עזי וזמרת יה ַויהי לי ליׁשּועה .קֹול רנה
ח ה דח ַ
ד ֹ
ויׁשּועה באהֳ לי צַ דיקים :ימין יי עֹשה חיל ,ימין יי רֹוממה ,ימין יי ֹעשה
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חיל .ל ֹא אמּות כי ֶאחיֶהַ ,ואֲ סַ פר מַ עֲשי יהַ .יסֹר יס ַרני יה ,ולַ מוֶ ת ל ֹא נתנני.
פתחּו לי ׁשַ עֲרי צֶ דֶ ק ,אב ֹא בם ,אֹודֶ ה יה .זֶ ה הַ שַ עַ ר ַליי ,צַ דיקים יבֹאּו בֹו.
אֹודָך כי עֲניתני וַּתהי לי ליׁשּועה .אֹודָך כי עֲניתני וַּתהי לי ליׁשּועהֶ .אבֶ ן
מאֲ סּו הַ בֹונים היתה לר ֹאׁש פנה.
ֶאבֶ ן מאֲ סּו הַ בֹונים היתה לר ֹאׁש פנה .מאת יהוה היתה ז ֹאת היא נפלאֹת
בעינינּו .מאת יהוה היתה ז ֹאת היא נפלאֹת בעינינּו.
אנא יי ,הֹושיעה נא.
אנא יי ,הֹושיעה נא.
אנא יי ,הַ צליחה נא.
אנא יי ,הַ צליחה נא.
ברּוְך הַ בא בׁשם יי ,ב ַרכנּוכֶם מבית יי .ברּוְך הַ בא בׁשם יי ,ב ַרכנּוכֶם מבית
יי .אל יי וַ י ֶאר לנּו  .אסרּו חַ ג בַ ֲעבֹתים עַ ד ַקרנֹות הַ מזבחַ  .אל יי וַ י ֶאר לנּו .
אסרּו חַ ג בַ ֲעבֹתים עַ ד ַקרנֹות ַהמזבחַ  .אלי ַאּתה ואֹודֶ ך ,אֱ ֹלהַ י  -אֲ רֹוממֶ ך.
ֹלהי  -אֲ רֹוממֶ ך .הֹודּו לַ יי כי טֹוב ,כי לעֹולם ַחסדֹו .הֹודּו
אלי ַאּתה ואֹודֶ ך ,אֱ ַ
לַיי כי טֹוב ,כי לעֹולם חַ סדֹו.
יהַ ללּוָך יי אֱ ֹלהינּו כל מַ עֲשֶ יָךַ ,וחֲ סידֶ יָך צַ דיקים עֹושי רצֹונֶָך ,וכל עַ מָך בית
ישראל ברנה יֹודּו ויברכּוֶ ,ו
ויׁשַ בחּו ויפאֲ רּו ,וירֹוממּו ו ַיעֲריצּו ,ויַקדיׁשּו ויַמליכּו ֶאת ׁשמָך ,מַ לכנּו .כי לָך
טֹו ב להֹודֹות ּולׁשמָך נאֱ ה לזַמר ,כי מעֹולם ועַ ד עֹולם ַאּתה אל.
הֹודּו לַ יי כי טֹוב כי לעֹולם ַחסדֹו.
הֹודּו לאֹלהי האֱ ֹלהים כי לעֹולם חַ סדֹו.
הֹודּו לאֲ דֹני האֲ דֹנים כי לעֹולם חַ סדֹו.
לעֹשה נפלאֹות גדֹלֹות לבַ דֹו כי לעֹולם חַ סדֹו.
לעֹשה הַ ש ַמים בתבּונה כי לעֹולם ַחסדֹו.
רֹוקע הא ֶרץ עַ ל ַהמים כי לעֹולם חַ סדֹו.
ל ַ
לעֹשה אֹורים גדֹלים כי לעֹולם ַחסדֹו.
ֶאת הַ ֶשמֶ ׁש ל ֶממׁשֶ ֶלת בַ יֹום כי לעֹולם חַ סדֹו.
ֶאת ַהירחַ וכֹוכבים ל ֶממׁשלֹות בַ לַ ילה כי לעֹולם חַ סדֹו.
למַ כה מצ ַרים בבכֹוריהֶ ם כי לעֹולם חַ סדֹו.
ַויֹוצא ישראל מּתֹוכם כי לעֹולם חַ סדֹו.
ביד חֲ זקה ּובזרֹועַ נטּויה כי לעֹולם חַ סדֹו.
לגֹזר יַם סּוף לגזרים כי לעֹולם חַ סדֹו.
והֶ עֱביר ישראל בתֹוכֹו כי לעֹולם חַ סדֹו.
ונער ַפרעֹה וחילֹו ביַם סּוף כי לעֹולם ַחסדֹו.
למֹוליְך עַ מֹו בַ מדבר כי לעֹולם ַחסדֹו.
למַ כה מלכים גדֹלים כי לעֹולם חַ סדֹו.
וַיהֲ רֹג מלכים ַאדירים כי לעֹולם חַ סדֹו.
לסיחֹון מֶ לְֶך האֱ מֹרי כי לעֹולם ַחסדֹו.
ּולעֹוג ֶמלְֶך הַ בׁשן כי לעֹולם ַחסדֹו.
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ונ ַתן ַארצם לנַחֲ לה כי לעֹולם ַחסדֹו.
נַחֲ לה לישראל עבדּו כי לעֹולם ַחסדֹו.
ׁשֶ בׁשפלנּו זכַר לנּו כי לעֹולם ַחסדֹו.
וַיפרקנּו מצרינּו כי לעֹולם ַחסדֹו.
נֹתן ֶלחֶ ם לכל בשר כי לעֹולם ַחסדֹו.
הֹודּו לאל הַ שמַ ים כי לעֹולם ַחסדֹו.
נׁש ַמת כ ל ַחי ּתבַ רְך ֶאת ׁשמָך ,יי אֱ ֹלהינּו ,ורּוחַ כל בשר ּתפאר ּותרֹומם
זכרָך ,מַ לכנּוּ ,תמיד .מן העֹולם ועַ ד העֹולם ַאּתה אלּ ,ומבַ לעדֶ יָך אין לנּו
מֶ לְֶך גֹואל ּומֹושיעַ  ,פֹודֶ ה ּומַ ציל ּומ ַפרנס ּומ ַרחם בכל עת צרה וצּוקה .אין
לֹוה כל בריֹות ,אֲ דֹון
לנּו מֶ ֶלְך ֶאלא ַאּתה .אֱ ֹלהי הראׁשֹונים וה ַאחֲ רֹונים ,אֱ ַ
כל ּתֹולדֹות ,הַ מהלל ברֹב הַ ּתׁשבחֹות ,הַ מנַהג עֹולמֹו בחֶ סֶ ד ּובריֹותיו
יח
ב ַרחֲ מיםַ .ויי ל ֹא ינּום ול ֹא ייׁשן  -הַ מעֹורר יׁשנים והַ מקיץ נרדמים ,ו ַהמש ַ
אלמים והַ ַמּתיר אֲ סּורים והַ סֹומְך נֹופלים והַ זֹוקף כפּופים .לָך לבַ דָך אֲ נַחנּו
מֹודים.
אלּו פינּו מלא ׁשירה כַ יםּ ,ולׁשֹוננּו רנה כֲהַ מֹון גַליו ,ושפתֹותינּו ׁשֶ בַ ח
כמֶ רחֲ בי רקיעַ  ,ועינינּו מאירֹות ַכ ֶׁשמֶ ׁש וכַירחַ  ,וידינּו פרּושֹות כנשרי ׁש ַמים,
ו ַרגלינּו ַקלֹות כ ַאילֹות  -אין אֲ נַחנּו ַמספיקים להֹודֹות לָך  ,יי אֱ ֹלהינּו ואֹלהי
אֲ בֹו תינּו ּ ,ולברְךֶ ,את ׁשמָך עַ ל ַאחַ ת ,מ ֶא ֶלףַ ,אלפי אֲ לפים ורבי רבבֹות
פעמים ,הַ טֹובֹות ׁשֶ עשית עם אֲ בֹותינּו ועמנּו .ממצ ַרים ג ַאלּתנּו ,יי אֱ ֹלהינּו,
ּומבית עֲבדים פדיתנּו ,ברעב זַנּתנּו ּובשבע כלכַלּתנּו ,מחֶ ֶרב הצַ לּתנּו ּומדֶ בֶ ר
מלַטּתנּוּ ,ומחלים רעים ונֶאֱ מנים דליתנּו .עַ ד הנה עֲזרּונּו ַרחֲ מֶ יָך ול ֹא עֲזבּונּו
חֲ סדֶ יָך ,ו ַאל ּתטׁשנּו ,יי אֱ ֹלהינּו ,לנֶצַ ח .עַ ל כן אבֶ רים ׁשֶ פ ַלגּת בנּו ורּוחַ
ּונׁשמה ֶׁשנ ַפחּת ב ַאפינּו ולׁשֹון אֲ ׁשֶ ר שַ מּת בפינּו  -הן הם יֹודּו ויברכּו ויׁשַ בחּו
ויפאֲ רּו וירֹוממּו ו ַיעֲריצּו ויַקדיׁשּו ויַמליכּו ֶאת ׁשמָך מַ לכנּו .כי כל פֶה לָך
יֹודֶ ה ,וכל לׁשֹון לָך ּתשבַ ע ,וכל בֶ ֶרְך לָך תכ ַרע ,וכל קֹומה לפנֶיָך תׁש ַּתחֲ ֶוה,
וכל לבבֹות ייראּוָך ,וכל ֶק ֶרב ּוכליֹות יזַמרּו לׁשמֶ ָךַ ,כדבר ׁשֶ כתּוב ,כל
עַ צמ ַֹתי ּת ֹאמַ רנה :יי ,מי כמֹוָך מַ ציל עני מחזק ממֶ נּו ועני ו ֶאביֹון מגֹזלֹו .מי
ידמֶ ה לְך ּומי יׁשוֶה לְך ּומי ַי ֲערְֹך ַלְך האל הַ גדֹול ,הַ גבֹור והַ נֹורא ,אל עֶ ליֹון,
קֹנה ׁש ַמים וא ֶרץ .נהַ לֶ לָך ּונׁשַ בחֲ ָך ּונפ ֶארָך ּונברְך ֶאת ׁשם קדׁשֶ ָך ,כאמּור:
לדוד ,ב רכי נַפׁשי ֶאת יי וכל קרבַ י ֶאת ׁשם קדׁשֹו.
אֹותיָך,
האל ב ַתעֲצמֹות עזֶָך ,הַ גדֹול בכבֹוד ׁשמֶ ָךַ ,הגבֹור לנֶצַ ח והַ נֹורא בנֹור ֶ
הַ מֶ לְֶך הַ יוׁשב עַ ל כסא רם ונשאׁ .שֹוכן עַ ד מרֹום וקדֹוׁש ׁשמֹו .וכתּובַ :רננּו
צַ דיקים בַ יהוה ,לַיׁשרים נאוה תהלה.
בפי יׁשרים ּתתהַ לל,
ּובדברי צַ דיקים ּתתבַ ַרְך,
ּובלׁשֹון חֲ סידים ּתתרֹומם,
ּוב ֶק ֶרב קדֹוׁשים ּתת ַקדׁש.
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ּובמַ קהֲ לֹות רבבֹות עַ מָך בית ישראל ברנה יתפאר ׁשמָך ,מַ לכנּו ,בכל דֹור
ודֹורׁ ,שֶ כן חֹובַ ת כל ַהיצּורים לפנֶיָך ,יי אֱ ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בֹותינּו  ,להֹודֹות
להַ לל לׁשַ בחַ  ,לפאר לרֹומם להַ דר לברְך ,לעַ לה ּול ַקלס עַ ל כל דברי ׁשירֹות
ותׁשבחֹות ַדוד בֶ ן י ַׁשי עַ בדָך ,מׁשיחֶ ָך.
יׁש ַּתבַ ח ׁשמָך ַלעַ ד מַ לכנּו ,האל ַהמֶ לְֶך הַ גדֹול והַ קדֹוׁש בַ שמַ ים ּובַ א ֶרץ ,כי לָך
ּוממׁשלה,
נ ֶאה ,יי אֱ ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בֹותינּו ׁ ,שיר ּוׁשבחה ,הַ לל וזמרה ,עֹז ֶ
נֶצַ ח ,גדלה ּוגבּורהּ ,תהלה ותפ ֶא ֶרת ,קדשה ּומַ לכּות ,ברכֹות והֹודאֹות
מעַ ּתה ועַ ד עֹולם .ברּוְך ַאּתה יי  ,אל מֶ לְֶך גדֹול בַ ּתׁשבחֹות ,אל ַההֹודאֹות,
אֲ דֹון הַ נפלאֹות ,הַ בֹוחר בׁשירי זמרה ,מֶ ֶלְך אל חי העֹולמים.
שֹורת ַהיׁשּועה,
הנני מּוכן ּומז ַמן ל ַקים מצו ַות כֹוס רביעי ׁשֶ הּוא כ ֶנגֶד ב ַ
ׁשֶ אמַ ר ַהקדֹוׁש ברּוְך הּוא
לישראל ולַ ַקחּתי ֶאתכֶם לי לעם והייתי לכֶ ם לאֱ ֹלהים .
ברּו ְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם בֹורא פרי הַ ג ֶפן.
ׁשֹותה בהַ סיבַ ת שמ ֹאל
ו ֶ
ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם ,עַ ל הַ ֶג ֶפן ועַ ל פרי הַ גֶפֶ ן  ,עַ ל ּתנּובַ ת הַ שדֶ ה
ועַ ל ֶא ֶרץ חֶ מדה טֹובה ּורחבה
ׁשֶ רצית ו הנחַ לּת לַאֲ בֹותינּו לֶאֱ כֹל מפריה ולש ֹבעַ מטּובה ַרחֶ ם נא ד' אֱ ֹלקינּו
ירָך ועַ ל ציֹון מׁש ַכן כבֹודֶ ָך ועַ ל מזבחֶ ָך ועַ ל
עַ ל ישראל עַ מֶ ָך ועַ ל ירּוׁש ַלים ע ֶ
היכלֶָך ּובנה ירּוׁשלַ ים עיר הַ קֹדֶ ׁש במהרה בימינּו והַ עֲלנּו לתֹוכה ושַ מחנּו
בבנינה ונ ֹא ַכל מפריה ונשבַ ע מטּובה ּונב ֶרכָך עלֶיה בקדׁשה ּובטהֳ רה
)בשבתּ :ורצה והַ חֲ ליצנּו ביֹום הַ ׁשַ בת הַ זֶה( ושַ מחנּו ביֹום חַ ג הַ מַ צֹות הַ ֶזה ,
כי ַאּתה ד' טֹוב ּומטיב ַלכֹל ונֹודֶ ה לָך עַ ל הא ֶרץ ועַ ל פרי הַ גֶפֶ ן .ברּוְך ַאּתה ד'
עַ ל הַ ֶגפֶן ועַ ל פרי הַ ֶג ֶפן.
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נרצה

-

The final portion of the seder
In this portion we sing various songs

חֲ סַ ל סדּור פֶסַ ח כהלכתֹו ,ככל מׁשפטֹו וחקתֹו.
כַאֲ ׁשֶ ר זכינּו לסַ דר אֹותֹו כן נזכֶה ַלעֲשֹותֹו.
זְך ׁשֹוכן מעֹונה ,קֹומם קהַ ל עֲדַ ת מי מנה.
בקרֹוב נַהל נטעי כַנה פדּוים לציֹון ברנה.

CD – Track 35

לׁשנה הַ באה בירּוׁשַ לים.

CD – Track 36

לׁשנה הַ באה בירּוׁשַ לים הַ בנּויה.

CD – Track 37

ירת הָּ עֹמֶ ר:
יֵׁש נֹוהגים בְּ חּוץ ל ָָּּא ֶרץ בְּ לֵיל ׁשֵ ני שֶ ל פֶסַ ח ל ְּספור כַאן ְּספ ַ

ירת
ברּוְך ַאּתה יי אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך העֹולם ,אֲ ׁשֶ ר קדׁשנּו במצוֹותיו וצונּו עַ ל ספ ַ
העֹמֶ ר.
הַ יֹום יֹום ֶאחד בעֹמֶ ר.
אֹומרים:
בְּ לֵיל ראשֹון ְּ

ּובכן וַיהי בַ חֲ צי הַ לַילה
אז רֹוב נסים הפלאת בַ לַילה ,
מֹורת זֶה ַהלַילה,
בר ֹאׁש ַאׁש ֶ
גר צֶ דֶ ק נצַ חּתֹו כנֶחֱ ַלק לֹו לַילה,
וַיהי בַ חֲ צי הַ לַילה.
דַ נּת מֶ לְֶך גרר בַ חֲ לֹום הַ לַילה,
הפחַ דּת אֲ ַרמי ב ֶאמֶ ׁש לַילה ,
וַישַ ר ישראל למַ לאְך וַ יּוכַל לֹו לַילה, ,
וַיהי בַ חֲ צי הַ לַילה.
ֶז ַרע בכֹורי פַתרֹוס מ ַחצּת בַ חֲ צי הַ לַ ילה,
חי ַלם ל ֹא מצאּו בקּומם בַ לַילה ,
טיסַ ת נגיד חֲ רׁשֶ ת סלית בכֹוכבי לַ ילה, ,
וַיהי בַ חֲ צי הַ לַילה.
יעַ ץ מחַ רף לנֹופף אּוּוי ,הֹובַ ׁשּת פגריו בַ לַ ילה ,
ּומצבֹו באיׁשֹון לַ ילה , ,לאיׁש חֲ מּודֹות נגלה רז חֲ זֹות לַילה, ,
כ ַרע בל ַ
וַיהי בַ חֲ צי הַ לַילה.
מׁש ַּתכר בכלי קֹדֶ ׁש נֶהֱ ַרג בֹו בַ לַ ילה ,
נֹוׁשַ ע מבֹור אֲ ריֹות פֹותר בעֲתּותי לַ ילה, ,
שנאה נטַ ר אֲ גגי וכַ ַתב ספרים בַ לַ ילה ,
וַיהי בַ חֲ צי הַ לַילה.
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עֹוררּת נצחֲ ָך עליו בנ ֶֶדד ׁשנַת לַ ילה, ,
ַ
פּורה תדרֹוְך לׁשֹומר מַ ה מלַ ילה,
צ ַרח כַׁשֹומר ושח אתא ב ֶֹקר וגַם ַלילה, ,
וַיהי בַ חֲ צי הַ לַילה.
קרב יֹום אֲ ׁשֶ ר הּוא ל ֹא יֹום ול ֹא לַ ילה, ,
רם הֹודַ ע כי לָך הַ יֹום ַאף לָך הַ לַילה,
ׁשֹומרים הַ פקד לעירָך כל הַ יֹום וכל הַ לַ ילה,
ּתאיר כאֹור יֹום חֶ ׁשכַת לַ ילה, ,
וַיהי בַ חֲ צי הַ לַילה.

CD – Track 38

בליל שני אֹומרים:
ּובכן ַואֲ ֶַמר ֶּתם ֶזבַ ח פֶ סַ ח
בּורֹותיָך הפלאת בַ פֶסַ ח,
ֶ
אֹמֶ ץ ג
בר ֹאׁש כל מֹועֲדֹות נשאת פֶסַ ח,
גלית ל ֶאזרחי חֲ צֹות ליל פֶ סַ ח,
ַואֲ מַ ר ֶּתם ֶזבַ ח פֶ סַ ח.
דלתיו ד ַפקּת כחֹם ַהיֹום בַ פֶסַ ח,
הסעיד נֹוצצים עגֹות מַ צֹות בַ פֶ סַ ח,
ואל הַ בקר רץ זכֶר לׁשֹור ע ֶרְך פֶסַ ח,
ַואֲ מַ ר ֶּתם ֶזבַ ח פֶ סַ ח.
זֹועֲמּו סדֹומים ולֹוהֲ טּו באׁש בַ פֶסַ ח,
חלַץ לֹוט מהֶ ם ּומַ צֹות אפה בקץ פֶסַ ח,
את ַאדמַ ת מֹף ונֹף בעברָך בַ פֶסַ ח,
טאט ֶ
ַואֲ מַ ר ֶּתם ֶזבַ ח פֶ סַ ח.
יה ר ֹאׁש כל אֹון מחַ צּת בליל ׁשמּור פֶ סַ ח,
ַכביר ,עַ ל בן בכֹור פ ַסחּת בדַ ם פֶסַ ח,
לבלּתי ּתת מַ ׁשחית לב ֹא בפת ַחי בַ פֶסַ ח,
ַואֲ מַ ר ֶּתם ֶזבַ ח פֶ סַ ח.
מסג ֶֶרת סגרה בעּתֹותי פֶסַ ח,
נשמדה מדין בצליל שעֹורי עֹמֶ ר פֶ סַ ח,
יקד יקֹוד פֶסַ ח,
שֹורפּו מׁשמַ ני פּול ולּוד ב ַ
ַואֲ מַ ר ֶּתם ֶזבַ ח פֶ סַ ח.
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עֹוד הַ יֹום בנֹב ַלעֲמֹוד עַ ד געה עֹונַת פֶ סַ ח,
פַס יַד כתבה ל ַקעֲקעַ צּול בַ פֶסַ ח,
צפֹה הַ צפית ערֹוְך הַ שלחן בַ פֶסַ ח,
ַואֲ מַ ר ֶּתם ֶזבַ ח פֶ סַ ח.
קהל כנסה הֲ דַ סה ל ַׁשלׁש צֹום בַ פֶ סַ ח,
ר ֹאׁש מבית רׁשע מחַ צּת בעץ חֲ משים בַ פֶסַ ח,
ׁשּתי א ֶלה ֶרגַע ּתביא לעּוצית בַ פֶסַ ח,
ּתעֹז ידָך ותרּום ימינָך כליל הת ַקדׁש ַחג פֶ ַסח,
ַואֲ מַ ר ֶּתם ֶזבַ ח פֶ סַ ח.
כי לֹו נ ֶאה ,כי לֹו י ֶאה.
ַאדיר במלּוכה ,בחּור ַכהֲ לכה ,גדּודיו י ֹאמרּו לֹו:
לָך ּולָך  ,לָך כי לָך  ,לָך ַאף לָך  ,לָך יי הַ מַ מלכה ,כי לֹו נ ֶאה ,כי לֹו י ֶאה.
דגּול במלּוכה ,הדּור כַ הֲ לכה ,ותיקיו י ֹאמרּו לֹו:
לָך ּולָך  ,לָך כי לָך  ,לָך ַאף לָך  ,לָך יי הַ מַ מלכה ,כי לֹו נ ֶאה ,כי לֹו י ֶאה.
ַזכַאי במלּוכה ,,חסין ַכהֲ לכה טַ פסריו י ֹאמרּו לֹו:
לָך ּולָך  ,לָך כי לָך  ,לָך ַאף לָך  ,לָך יי הַ מַ מלכה ,כי לֹו נ ֶאה ,כי לֹו י ֶאה.
יחיד במלּוכהַ ,,כביר ַכהֲ לכה למּודיו י ֹאמרּו לֹו:
לָך ּולָך  ,לָך כי לָך  ,לָך ַאף לָך  ,לָך יי הַ מַ מלכה ,כי לֹו נ ֶאה ,כי לֹו י ֶאה.
מֹוׁשל במלּוכה ,,נֹורא ַכהֲ לכה סביביו י ֹאמרּו לֹו:
לָך ּולָך  ,לָך כי לָך  ,לָך ַאף לָך  ,לָך יי הַ מַ מלכה ,כי לֹו נ ֶאה ,כי לֹו י ֶאה.
עניו במלּוכה ,פֹודֶ ה ַכהֲ לכה ,צַ דיקיו י ֹאמרּו לֹו:
לָך ּולָך  ,לָך כי לָך  ,לָך ַאף לָך  ,לָך יי הַ מַ מלכה ,כי לֹו נ ֶאה ,כי לֹו י ֶאה.
קדֹוׁש במלּוכהַ ,רחּום ַכהֲ לכה ׁשנ ַאניו י ֹאמרּו לֹו:
לָך ּולָך  ,לָך כי לָך  ,לָך ַאף לָך  ,לָך יי הַ מַ מלכה ,כי לֹו נ ֶאה ,כי לֹו י ֶאה.
ַּתקיף במלּוכהּ ,,תֹומְך ַכהֲ לכה ּתמימיו י ֹאמרּו לֹו:
לָך ּולָך  ,לָך כי לָך  ,לָך ַאף לָך  ,לָך יי הַ מַ מלכה ,כי לֹו נ ֶאה ,כי לֹו י ֶאה.
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ַאדיר הּוא יבנֶה ביתֹו בקרֹוב.
במהרה,במהרה ,בימינּו בקרֹוב.
אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתָך בקרֹוב.
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בחּור הּוא ,גדֹול הּוא ,דגּול הּוא יבנֶה ביתֹו בקרֹוב.
במהרה,במהרה ,בימינּו בקרֹוב.
אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתָך בקרֹוב.
הדּור הּוא ,ותיק הּואַ ,זכַאי הּוא יבנֶה ביתֹו בקרֹוב.
במהרה,במהרה ,בימינּו בקרֹוב.
אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתָך בקרֹוב.
חסיד הּוא ,טהֹור הּוא ,יחיד הּוא יבנֶה ביתֹו בקרֹוב.
במהרה,במהרה ,בימינּו בקרֹוב.
אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתָך בקרֹוב.
ַכביר הּוא ,למּוד הּוא ,מֶ לְֶך הּוא יבנֶה ביתֹו בקרֹוב.
במהרה,במהרה ,בימינּו בקרֹוב.
אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתָך בקרֹוב.
נֹורא הּוא ,סַ גיב הּוא ,עזּוז הּוא יבנֶה ביתֹו בקרֹוב.
במהרה,במהרה ,בימינּו בקרֹוב.
אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתָך בקרֹוב.
פֹודֶ ה הּוא ,צַ דיק הּוא ,קדֹוׁש הּוא יבנֶה ביתֹו בקרֹוב.
במהרה,במהרה ,בימינּו בקרֹוב.
אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתָך בקרֹוב.
ַרחּום הּואׁ ,שַ ַדי הּואַּ ,תקיף הּוא יבנֶה ביתֹו בקרֹוב.
במהרה,במהרה ,בימינּו בקרֹוב.
אל בנה ,אל בנה ,בנה ביתָך בקרֹוב.
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ֶאחד  -מי יֹודעַ ?
ֶאחד אֲ ני יֹודעַ ֶ :אחד אֱ ֹלהינּו ׁשֶ בַ ש ַמים ּובא ֶרץ.
ׁשנַים  -מי יֹודעַ ?
ׁשנַים אֲ ני יֹודעַ ׁ :שני לחֹות הַ בריתֶ .אחד אֱ ֹלהינּו ׁשֶ בַ שמַ ים ּובא ֶרץ.
ׁשלׁשה  -מי יֹודעַ ?
ׁשלׁשה אֲ ני יֹודעַ ׁ :שלׁשה אבֹותׁ ,שני לחֹות ַהבריתֶ ,אחד אֱ ֹלהינּו ֶׁשבַ שמַ ים
ּובא ֶרץ
ַארבַ ע  -מי יֹודעַ ?
ַארבַ ע אֲ ני יֹודעַ ַ :ארבַ ע אמהֹותׁ ,שלׁשה אבֹותׁ ,שני לחֹות הַ בריתֶ ,אחד
אֱ ֹלהינּו ׁשֶ בַ ש ַמים ּובא ֶרץ
חֲ משה  -מי יֹודעַ ?
חֲ משה אֲ ני יֹודעַ  :חֲ מׁשה חּומׁשי תֹורהַ ,ארבַ ע אמהֹותׁ ,שלׁשה אבֹותׁ ,שני
לחֹות הַ בריתֶ ,אחד אֱ ֹלהינּו ׁשֶ בַ שמַ ים ּובא ֶרץ
ׁששה  -מי יֹודעַ ?
ׁששה אֲ ני יֹודעַ ׁ :ששה סדרי מׁשנה ,חֲ מׁשה חּומׁשי תֹורהַ ,ארבַ ע אמהֹות,
ׁשלׁשה אבֹותׁ ,שני לחֹות הַ בריתֶ ,אחד אֱ ֹלהינּו ׁשֶ בַ שמַ ים ּובא ֶרץ
ׁשבעה  -מי יֹודעַ ?
ׁשבעה אֲ ני יֹודעַ ׁ :שבעה ימי ׁשַ בתאׁ ,ששה סדרי מׁשנה ,חֲ מׁשה חּומׁשי
תֹורהַ ,ארבַ ע אמהֹותׁ ,שלׁשה אבֹותׁ ,שני לחֹות הַ בריתֶ ,אחד אֱ ֹלהינּו
ׁשֶ בַ שמַ ים ּובא ֶרץ
ׁשמֹונה  -מי יֹודעַ ?
ׁשמֹונה אֲ ני יֹודעַ ׁ :שמֹונה ימי מילהׁ ,שבעה ימי ׁשַ בתאׁ ,ששה סדרי מׁשנה,
חֲ מׁשה חּומׁשי תֹורהַ ,ארבַ ע אמהֹותׁ ,שלׁשה אבֹותׁ ,שני לחֹות הַ בריתֶ ,אחד
אֱ ֹלהינּו ׁשֶ בַ ש ַמים ּובא ֶרץ
ּתׁשעה  -מי יֹודעַ ?
ּתׁשעה אֲ ני יֹודעַ ּ :תׁשעה יַרחי לדהׁ ,שמֹונה ימי מילהׁ ,שבעה ימי ׁשַ בתא,
ׁששה סדרי מׁשנה ,חֲ מׁשה חּומׁשי תֹורהַ ,ארבַ ע אמהֹותׁ ,שלׁשה אבֹותׁ ,שני
לחֹות הַ בריתֶ ,אחד אֱ ֹלהינּו ׁשֶ בַ שמַ ים ּובא ֶרץ
עֲשרה  -מי יֹודעַ ?
עֲשֶ רה אֲ ני יֹודעַ  :עֲשרה דב ַריאּ ,תׁשעה יַרחי לדהׁ ,שמֹונה ימי מילהׁ ,שבעה
ימי ׁשַ בתאׁ ,ששה סדרי מׁשנה ,חֲ מׁשה חּומׁשי תֹורהַ ,ארבַ ע אמהֹותׁ ,שלׁשה
אבֹותׁ ,שני לחֹות הַ בריתֶ ,אחד אֱ ֹלהינּו ׁשֶ בַ שמַ ים ּובא ֶרץ
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ַאחַ ד עשר  -מי יֹודעַ ?
ַאחַ ד עשר אֲ ני יֹודעַ ַ :אחַ ד עַ שר כֹוכבַ יא ,עֲשרה דב ַריאּ ,תׁשעה יַרחי לדה,
ׁשמֹונה ימי מילהׁ ,שבעה ימי ׁשַ בתאׁ ,ששה סדרי מׁשנה ,חֲ מׁשה חּומׁשי
תֹורהַ ,ארבַ ע אמהֹותׁ ,שלׁשה אבֹותׁ ,שני לחֹות הַ בריתֶ ,אחד אֱ ֹלהינּו
ׁשֶ בַ שמַ ים ּובא ֶרץ
ׁשנים עשר  -מי יודע?
שנים עשר אֲ ני יֹודעַ ׁ :שנים עֶ שר ׁשבטַ יאַ ,אחַ ד עַ שר כֹוכבַ יא ,עֲשרה דב ַריא,
ּתׁשעה יַרחי לדהׁ ,שמֹונה ימי מילהׁ ,שבעה ימי ׁשַ בתאׁ ,ששה סדרי מׁשנה,
חֲ מׁשה חּומׁשי תֹורהַ ,ארבַ ע אמהֹותׁ ,שלׁשה אבֹותׁ ,שני לחֹות הַ בריתֶ ,אחד
אֱ ֹלהינּו ׁשֶ בַ ש ַמים ּובא ֶרץ
ׁשלׁשה עשר  -מי יֹודעַ ?
ׁשלׁשה עשר אֲ ני יֹודעַ ׁ :שלׁשה עשר מדַ יאׁ .שנים עֶ שר ׁשבטַ יאַ ,א ַחד עַ שר
כֹוכבַ יא ,עֲשרה דב ַריאּ ,תׁשעה יַרחי לדהׁ ,שמֹונה ימי מילהׁ ,שבעה ימי
ׁשַ בתאׁ ,ששה סדרי מׁשנה ,חֲ מׁשה חּומׁשי תֹורהַ ,ארבַ ע אמהֹותׁ ,שלׁשה
אבֹותׁ ,שני לחֹות הַ בריתֶ ,אחד אֱ ֹלהינּו ׁשֶ בַ שמַ ים ּובא ֶרץ
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חַ ד גַדיא,חַ ד גַדיא
ד ַזבין ַאבא בתרי זּוזי ,חַ ד גַדיא,חַ ד גַדיא.
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ואתא ׁשּונרא ו ַאכלה לגַדיא ,ד ַזבין ַאבא בתרי זּוזי ,חַ ד גַדיא,חַ ד גַדיא.
ואתא כַלבא ונׁשַ ְך לׁשּונרא ,ד ַאכלה לגַדיא ,ד ַזבין ַאבא בתרי זּוזי ,חַ ד
גַדיא,חַ ד גַדיא.
ואתא חּוטרא והכה לכַלבא ,דנׁשַ ְך לׁשּונרא ,ד ַאכלה ל ַגדיא ,ד ַזבין ַאבא
א,חד גַדיא.
בתרי זּוזי ,חַ ד גַדי ַ
ואתא נּורא וש ַרף לחּוטרא ,דהכה לכַלבא ,דנׁשַ ְך לׁשּונרא ,ד ַאכלה לגַדיא,
ד ַזבין ַא בא בתרי זּוזי ,חַ ד גַדיא,חַ ד גַדיא.
ואתא ַמיא וכבה לנּורא ,דש ַרף לחּוטרא ,דהכה ל ַכלבא ,דנׁשַ ְך לׁשּונרא,
ד ַאכלה לגַדיא ,ד ַזבין ַאבא בתרי זּוזי ,חַ ד גַדיא,חַ ד גַדיא.
ואתא תֹורא וׁשתה למַ יא ,דכבה לנּורא ,דש ַרף לחּוטרא ,דהכה לכַלבא,
א,חד גַדיא.
דנׁשַ ְך לׁשּונרא ,ד ַאכלה לגַדיא ,ד ַזבין ַאבא בתרי זּוזי ,חַ ד ַגדי ַ
ואתא הַ ׁשֹוחט וׁשחַ ט לתֹורא ,דשתה ל ַמיא ,דכבה לנּורא ,דש ַרף לחּוטרא,
דהכה לכַלבא ,דנׁשַ ְך לׁשּונרא ,ד ַאכלה לגַדיא ,ד ַזבין ַאבא בתרי זּוזי ,חַ ד
גַדיא,חַ ד גַדיא.
ואתא מַ לאְך הַ מוֶת וׁשחַ ט לׁשֹוחט ,דׁשחַ ט לתֹורא ,דשתה ל ַמיא ,דכבה
לנּורא ,דש ַרף לחּוטרא ,דהכה לכַלבא ,דנ ַׁשְך לׁשּונרא ,ד ַאכלה לגַדיא ,ד ַזבין
ַאבא בתרי זּוזי ,חַ ד גַדיא,חַ ד גַדיא.
ואתא ַהקדֹוׁש ברּוְך הּוא וׁש ַחט למַ ל ַאְך ַהמוֶ ת ,דׁשחַ ט לׁשֹוחט ,דׁשחַ ט
לתֹורא ,דשתה ל ַמיא ,דכבה לנּורא ,דש ַרף לחּוטרא ,דהכה לכַלבא ,דנׁשַ ְך
לׁשּונרא ,ד ַאכלה לגַדיא,
ד ַזבין ַאבא בתרי זּוזי ,חַ ד גַדיא,חַ ד גַדיא.

Hebrew Insights:

גְּ די

The text of this song is in Arameic.
 = young goat. In modern Hebrew it'sגדיה
גְּ די ֶאחָּ ד =  = one goatחַ ד ג ְַּדיָּא
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Chad gadya
The seder is over. You are about to settle back into your
chair, when suddenly you are roused from your wineinduced reverie by everyone launching into the traditional
rendering of Chad Gadya. "What are we doing singing
nursery rhymes at a time like this?" - You think to
yourself. "Here we all are energetically belting out a song
that everyone sings, and no-one has the slightest idea of
what it's got to do with Pesach! Is Chad Gadya no more
than what 'I know an old lady who swallowed a fly' would
have sounded like if Burl Ives had been Jewish? Is it no
more than a harmless ditty to amuse the children? Or
does Chad Gadya have a secret meaning? A hidden depth
of allusion beneath the surface...
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Let's look at the surface a second. Chad Gadya has ten
stanzas.
It goes like this:
One kid. One kid. That daddy bought for two zuzim. One
kid. One kid.
And came the cat and ate the kid that daddy bought for
two zuzim. One kid. One kid.
And came the dog and bit the cat that ate the kid etc.
And came the stick and hit the dog etc.
And came the fire and burned the stick etc.
And came the water and doused the fire etc.
And came the ox and drank the water etc.
And came the slaughterer and killed the ox etc.
And came the angel of death and killed the slaughterer
etc.
And came The Holy One Blessed be He and killed the
angel of death that killed the slaughterer that killed the ox
that drank the water that doused the fire that hit the dog
that bit the cat that ate the kid that daddy bought for two
zuzim. One kid. One kid.
The ten stanzas of Chad Gadya correspond to the ten
kingdoms that will rule from before the beginning of time
until the end of the world.
They are:
Hashem alone before the creation.
The Babylon of Nimrod
Egypt
Yisrael until the destruction of the First Temple
The Babylon of Nebuchadnezar
Persia and Media
Greece and Macedonia
Rome
Mashiach
Hashem alone
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"One kid. One kid. That daddy bought for two zuzim. One
kid. One kid"
Before the beginning of all things, Hashem reigned alone.
His is the first Kingdom. Avraham Avinu is the gadya that
'Daddy' (Hashem) 'bought' for two zuzim. When you buy
something it implies that the money you give is equal the
acquisition that you receive. Avraham Avinu is weighed
against the two gold zuzim of heaven and earth - the
entire creation - because it was Avraham who first
recognized his Creator. Avraham thus became both the
foundation of creation and its purpose - that man should
recognize his Creator.
"And came the cat and ate the kid that daddy bought for
two zuzim. One kid. One kid."
Then came the cat - the shunra. The second kingdom is
Babylon. Nimrod's capital where he built the tower of
Babylon was in the valley of 'shinar'. The motivation for
that tower came from a soneh ra - 'an evil hater'- Nimrod
who hated Hashem and his representative on this world
Avraham Avinu. Nimrod came and 'ate' the gadya Avraham Avinu. He threw him into the consuming fire of a
fiery furnace. When Avraham miraculously emerged, he
emerged as a new creation.
"And came the dog and bit the cat that ate the kid etc."
"As a dog returns to his vomit, so a fool to his folly."
There can be no greater example of a fool returning to his
folly than Pharaoh, King of Egypt. Despite all the plagues
of Egypt, Pharaoh repeated his mistake over and over
again. The calba - the dog - is the symbol of the third
kingdom, the kingdom of Egypt which 'bit' the cat of
Babylon. It overshadowed and outshone the kingdom of
Babylon, even though there was never a direct military
confrontation. Thus it only 'bit' but didn't 'eat'.
"And came the stick and hit the dog etc."
The stick is the staff of Hashem that Moshe used to 'hit'
the Egyptians. This was the staff that turned into a snake
and ate all the staffs of the Egyptian sorcerers. This was
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the staff that was raised over the Nile and turned it to
blood and it was this staff that vanquished the might of
Pharaoh. The staff symbolizes the fourth kingdom - the
kingdom of Yisrael. Yisrael achieved tranquillity with the
building of the first Beis Hamikdash, when the staff - the
scepter - of Yehuda held sway. Then came the fire...
"And came the fire and burned the stick etc."
When the Jewish People turned aside from the Torah and
began to sin, a fire was dispatched out of Heaven. A lion
of fire appeared to blaze through the Paroches - the
curtain that divided the Holy from the Holy of Holies in the
Temple. This lion of fire, in terrestrial form, took the
shape of the Babylonian kingdom of Nebuchadnezar which
'burned the staff' of Yisrael. Nebuchadnezar became the
instrument of Heavenly justice to punish TheJewish
People. Nebuchadnezar razed Zion. The Temple was
burned to the ground and Yisrael was lead into slavery.
But fire can be doused by water...
"And came the water and doused the fire etc."
The sixth kingdom is that of Persia and Media, whose
fortunes swelled like the waters of the sea, extinguishing
the might of Babylon. "Their voices will roar like the sea."
Said the prophet Yirmiyahu, describing the torrent that
was to be Media.
"And came the ox and drank the water etc."
Taurus the bull is the astrological force appointed by
Hashem to steer the fortunes of Greece. In Jewish
thought, Greece is associated with spiritual darkness "And the earth was empty and void and darkness on the
face of the deep." (Bereishis 1:2) The Greeks tried to
darken the eyes of the Jewish People, claiming that they
had forfeited their unique connection to Hashem as a
result of the incident of the golden calf. They said "Write
upon the horn of a bull that you have no portion in the Gd of Israel. This bull of Macedonian Greece came and
licked up the water that was Media.
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"And came the slaughterer and killed the ox etc."
The bull of Macedonia met its demise at the hands of the
slaughterer of Rome. No other nation is stained so red
with blood as Rome. Ruled by the warlike planet Mars, the
kingdom of Romulus is the spiritual descendent of Esav,
who was born covered in a mantle of red hair. Rome
stands for the power of the material world. He
encapsulates everything physical and 'this-worldly'. We
are still under the sway of Rome in the guise of its current
cultural heirs.
"And came the angel of death and killed the slaughterer
etc."
Immediately prior to the coming of Mashiach, there will be
a tremendous confusion in the world. Everything will seem
to have gone haywire. The natural order will be turned on
its head: Age will bow to youth. Ugliness will be
trumpeted as beauty, and what is beautiful will be
disparaged as unattractive. Barbarism will be lauded as
culture. And culture will be dismissed as worthless. The
hunger of consumerism and the lust for material wealth
will grow more and more, and it will find less and less to
satisfy its voracity. Eventually Esav/Rome/Materialism will
grow so rapacious that it will become its own angel of
death. It will literally consume itself and regurgitate itself
back out. But from this decay, the line of David will
sprout, like a plant that springs forth from no more than
dirt and earth. There will be three wars of confusion, and
then the penultimate kingdom will rule - the kingdom of
Mashiach.
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"And came The Holy One Blessed be He and killed the
angel of death that killed the slaughterer that killed the ox
that drank the water that doused the fire that hit the dog
that bit the cat that ate the kid that daddy bought for two
zuzim. One kid. One kid."
In the final chapter of world history, Hashem will remove
the pall of spiritual poison from the world completely. He
will take the 'negative drive' alias the angel of death, and
slaughter it. Then Hashem will wipe the tear from every
face, and He will return the Kingship to Himself. The circle
will be complete. And then joy and simcha will reign as a
mother rejoices over her children.
Chad Gadya. Just an innocuous nursery rhyme to send
you off to sleep at the end of the Seder. Just a little
nursery rhyme...which just happens to encapsulate the
whole panorama of world history from before the
beginning of time...
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לשנה הבאה
!בירושלים
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