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The Simplified Sephardic Haggadah: Kadesh

The Simplified Sephardic Haggadah: Nirtzah
Then came the schochet and slaughtered the bull, that drank the water, that
extinguished the fire, that burnt the stick, that hit the dog, that bit the cat,
that ate the kid that my father bought for two zuz, one kid, one kid.

 ְדכָ בָ ה,ש ָתה לְ ַמ ּיָא
ָ ׁ  ְד,ש ַחט לְ תו ָֹרא
ָ ׁ ּ ְד,ש ַחט לְ ׁשו ֵֹחט
ָ ׁ ְוְ אָ ָתא ַמלְ אָ ְך הַ ּ ָמוֶ ת ו
ְ
, ְדאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָא,ָשך לְ ׁשוּנְ ָרא
ַ ׁ  ְדנ, ְד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבא,ש ַרף לְ חו ְּט ָרא
ָׂ  ְד,לְ נו ָּרא
. ַחד ּג ְַדיָא, חַ ד ּג ְַדיָא.ְדז ִ ַּבין אַ ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי
Then came the angel of death and slaughtered the schochet, who
slaughtered the bull, that drank the water, that extinguished the fire, that
burnt the stick, that hit the dog, that bit the cat, that ate the kid that my
father bought for two zuz, one kid, one kid.

שחַ ט
ָ ׁ ּ ְד,שחַ ט לְ ׁשו ֵֹחט
ָ ׁ ּ ְד,ש ַחט לְ ַמלְ אַ ְך הַ ּ ָמוֶ ת
ָ ׁ ְוְ אָ ָתא הַ ָּקדו ֹׁש ּ ָברו ְּך הוּא ו
, ְד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ָּבא,ש ַרף לְ חו ְּט ָרא
ָׂ  ְד, ְדּ כָ בָ ה לְ נו ָּרא,ש ָתה לְ ַמ ּיָא
ָ ׁ  ְד,לְ תו ָֹרא
. ַחד ּג ְַדיָא, חַ ד ּג ְַדיָא. ְדז ִ ַּבין אַ ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי, ְדאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָא,ש ְך לְ ׁשוּנְ ָרא
ַ ׁ ְד ָנ
Then came the Holy One, blessed be He and slaughtered the angel of
death, who slaughtered the schochet, who slaughtered the bull, that drank
the water, that extinguished the fire, that burnt the stick, that hit the dog,
that bit the cat, that ate the kid that my father bought for two zuz, one kid,
one kid.
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. ַחד ּג ְַדיָא, חַ ד ּג ְַדיָא. ְדז ִ ַּבין אַ ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי,וְ אָ ָתא ׁשוּנְ ָרא וְ אָ כְ לָה לְ ג ְַדיָא
Then came a cat and ate the kid that my father bought for two zuz, one kid,
one kid.

, ַחד ּג ְַדיָא. ְדז ִ ַּבין אַ ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי, ְדאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָא,ָש ְך לְ ׁשוּנְ ָרא
ַ ׁ וְ אָ ָתא כַ לְ ּ ָבא וְ נ
.ַחד ּג ְַדיָא

Kadesh
ַקדֵּ ׁש

Then came a dog and bit the cat, that ate the kid that my father bought for
two zuz, one kid, one kid.

 ְדז ִ ַּבין אַ ּ ָבא, ְדאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָא,ָש ְך לְ ׁשוּנְ ָרא
ַ ׁ  ְדנ,וְ אָ ָתא חו ְּט ָרא וְ ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבא
. ַחד ּג ְַדיָא, חַ ד ּג ְַדיָא.ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי
Then came a stick and hit the dog, that bit the cat, that ate the kid that my
father bought for two zuz, one kid, one kid.

, ְדאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָא,ָש ְך לְ ׁשוּנְ ָרא
ַ ׁ  ְדנ, ְד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבא,ש ַרף לְ חו ְּט ָרא
ָׂ ְוְ אָ ָתא נו ָּרא ו
. ַחד ּג ְַדיָא, חַ ד ּג ְַדיָא.ְדז ִ ַּבין אַ ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי

.מוזגין לו כוס ראשון ומקדש עליו
We pour the first cup and recite Kiddush over it.
 והמקדש יקבל את הכוס,כל אחד מבני הבית יקח כוסו בידו ויעמוד
 ואחר כך יאחזנו רק בימין ויקדש,בשתי ידיו משתי ידיו של אדם אחר
.ויכוין להוציא את השומעים ידי חובתם וגם הם יכונו לצאת ידי חובה

Then came fire and burnt the stick, that hit the dog, that bit the cat, that ate
the kid that my father bought for two zuz, one kid, one kid.

Every person in the household should stand up holding his cup. The
one reciting Kiddush should have in mind to fulfill everyone else's
obligation of reciting Kiddush, and they in turn have in mind to
fulfill their obligation.

,ָש ְך לְ ׁשוּנְ ָרא
ַ ׁ  ְדנ, ְד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ָּבא,ש ַרף לְ חו ְּט ָרא
ָׂ  ְד,וְ אָ ָתא ַמ ּיָא וְ כָ בָ ה לְ נו ָּרא
. ַחד ּג ְַדיָא, חַ ד ּג ְַדיָא. ְדז ִ ַּבין אַ ּ ָבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי,ְדאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָא

 ואתקינו סעדתא ומדלג, אשת חיל,אם חל בשבת אומר שלום עליכם
: ואחר כך אומרים.אזמר בשבחין

Then came water and extinguished the fire, that burnt the stick, that hit the
dog, that bit the cat, that ate the kid that my father bought for two zuz, one
kid, one kid.

If Pesach falls on Shabbat one should say Shalom Aleichem, Eshet
Hayil, Atkenu Se'udatah and then skips Azamer Bishvahin and
continues.

, ְד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ָּבא,ש ַרף לְ חו ְּט ָרא
ָׂ  ְד, ְדּ כָ בָ ה לְ נו ָּרא,ש ָתה לְ ַמ ּיָא
ָ ׁ ְוְ אָ ָתא תו ָֹרא ו
. ַחד ּג ְַדיָא, חַ ד ּג ְַדיָא. ְדז ִ ַּבין אַ ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי, ְדאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָא,ָש ְך לְ ׁשוּנְ ָרא
ַ ׁ ְדנ

ל־מ֖י
ֵ ַל ֹא אֶ ְח ֽ ָסר׃ ִ ּבנְא֣וֹת דֶּ ֭ ׁ ֶשא י ְַר ִ ּבי ֵצ֑נִ י ע
֣ עי
֗ ִ ֹר
֝ ה ָו֥ה
ֹ ִמזְ מ֥וֹר לְ ָדוִ ֑ד ְי
ְמנֻח֣וֹת ְינַהֲ ֽ ֵלנִ י׃ נַפְ ׁ ִש֥י י ְׁשוֹבֵ ֑ב ַיֽנְ חֵ ֥נִ י ְב ַמ ְע ְ ּגלֵי־ ֶצ֝֗ ֶדק לְ מַ ֣עַ ן ׁ ְש ֽמוֹ׃ ַּ ֤גם
֥רע ִּכי־אַ ּ ָת֥ה ִע ּ ָמ ִד֑י ׁ ִשבְ ְט ָך
֗ ָ ירא
֤ ָ ֹ֘א־א
ִ י־א ֵל֨ ְך ְ ּב ֵג֪יא צַלְ מָ ֡וֶ ת ל
ֵ ִּֽכ
ש֖נְ ּ ָת
ַ ּ ׁ ִּּ ֝ו ִמ ׁ ְשעַ נְ ּ ֶת֗ ָך הֵ ֣ ּ ָמה ְי ֽ ַנחֲ ֽ ֻמנִ י׃ ּ ַת ֲערֹ֬ ְך לְ פָ ַנ֨י ׁ ֻשלְ חָ ֗ן ֶ ֥נגֶד צ ְֹר ָר֑י ד
טוֹב וָחֶ ֣סֶ ד ִ ֭י ְרדְּ פוּנִ י ּ ָכל־י ְֵמ֣י חַ ָּי֑י
֤ אשי כּ ו ִֹס֥י ְר ָו ָיֽה׃ אַ ֤ ְך
֗ ִ ׁ ֹר
֝ בַ ׁ ּ ֶש֥ ֶמן
א֣ ֶר ְך י ִָֽמים׃
ֹ ְה ָו֗ה ל
ֹ ֝ש ְב ִּת֥י ְ ּבבֵ ית־ ְי
ַ ׁ ְו

Then came a bull and drank the water, that extinguished the fire, that burnt
the stick, that hit the dog, that bit the cat, that ate the kid that my father
bought for two zuz, one kid, one kid.

,ש ַרף לְ חו ְּט ָרא
ָׂ  ְד, ְדכָ בָ ה לְ נו ָּרא,ש ָתה לְ ַמ ּיָא
ָ ׁ  ְד,ש ַחט לְ תו ָֹרא
ָ ׁ ְוְ אָ ָתא הַ ׁשו ֵֹחט ו
 ַחד. ְדז ִ ַּבין אַ ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי, ְדאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָא,ָש ְך לְ ׁשוּנְ ָרא
ַ ׁ  ְדנ,ְד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ָּבא
. ַחד ּג ְַדיָא,ּג ְַדיָא
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שה חו ְּמ ׁ ֵשי תו ָֹרה,
שה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָה ,חֲ ִמ ׁ ּ ָ
שה אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ִ ׁ :ש ׁ ּ ָ
שה ִמי יו ֵֹדעַ ? ׁ ִש ּ ָ ׂ
ׁ ִש ּ ָ ׂ
ש ַמיִ ם
אַ ְר ּ ַבע ִא ּ ָמהוֹתְ ׁ ,של ׁ ָֹשה אָ בוֹתְ ׁ ,שנֵי לֻחוֹת הַ ְ ּב ִריתֶ ,אחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ׁ ּ ָ
וּבָ אָ ֶרץ.

ש ַמ֥יִם וְ הָ אָ ֖ ֶרץ וְ כָ ל־צְ בָ ֽ ָאם׃ ַויְכַ ֤ל אֱ ל ִֹהים֙ ַּב ּי֣וֹם
יוֹם הַ ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשיַ :ויְכֻ לּ ֛ ּו הַ ׁ ּ ָ
יע֔י ִמ ּ ָכל־
ִשבּ ֹת֙ ַּב ּי֣וֹם הַ ׁ ּ ְש ִב ִ
ש֑ה ַו ּי ׁ ְ
שר עָ ָׂ
יע֔י ְמלַאכְ ּת֖ ֹו אֲ ׁ ֶ ֣
הַ ׁ ּ ְש ִב ִ
יע֔י ַוי ְַקדֵּ ֖ ׁש אֹת֑ ֹו
שה׃ ַויְבָ ֤ ֶר ְך אֱ ל ִֹהים֙ אֶ ת־י֣וֹם הַ ׁ ּ ְש ִב ִ
שר עָ ֽ ָ ׂ
ְמלַאכְ ּת֖ ֹו אֲ ׁ ֶ ֥
שוֹת׃
ר־ב ָר֥א אֱ ל ִֹה֖ים ַל ֲע ֽ ׂ
ַאכ ּת֔ ֹו אֲ ׁ ֶש ָּ
ל־מל ְ
שבַ ת֙ ִמ ּ ָכ ְ
ב ֹו ׁ ָ
כי ֤
ִּ ֣

שה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָה,
ש ּ ָב ָתאִ ׁ ,ש ׁ ּ ָ
ׁ ִש ְבעָ ה ִמי יו ֵֹדעַ ? ׁ ִש ְבעָ ה אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ִ ׁ :ש ְבעָ ה יְ ֵמי ׁ ַ
לשה אָ בוֹתְ ׁ ,שנֵי לֻחוֹת הַ ְ ּב ִרית,
שה חו ְּמ ׁ ֵשי תו ָֹרה ,אַ ְר ּ ַבע ִא ּ ָמהוֹתְ ׁ ,ש ׁ ָ
חֲ ִמ ׁ ּ ָ
ש ַמיִ ם וּבָ אָ ֶרץ.
ֶא ָחד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ּ ַב ׁ ּ ָ
ש ּ ָב ָתא,
ׁ ְשמ ֹונָה ִמי יו ֵֹדעַ ? ׁ ְשמ ֹונָה אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ְ ׁ :שמ ֹונָה יְ ֵמי ִמילָהִ ׁ ,ש ְבעָ ה יְ ֵמי ׁ ַ
לשה אָ בוֹת,
שה חו ְּמ ׁ ֵשי תו ָֹרה ,אַ ְר ַּבע ִא ּ ָמהוֹתְ ׁ ,ש ׁ ָ
שה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָה ,חֲ ִמ ׁ ּ ָ
ׁ ִש ׁ ּ ָ
ש ַמיִ ם וּבָ אָ ֶרץ.
ׁ ְשנֵי לֻחוֹת הַ ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ׁ ּ ָ
ִּת ׁ ְשעָ ה ִמי יו ֵֹדעַ ? ִּת ׁ ְשעָ ה אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ִּ :ת ׁ ְשעָ ה י ְַר ֵחי ל ֵָדהְ ׁ ,שמ ֹונָה יְ ֵמי ִמילָה,
שה חו ְּמ ׁ ֵשי תו ָֹרה ,אַ ְר ּ ַבע
שה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָה ,חֲ ִמ ׁ ּ ָ
ש ּ ָב ָתאִ ׁ ,ש ׁ ּ ָ
ׁ ִש ְבעָ ה יְ ֵמי ׁ ַ
ש ַמיִ ם וּבָ אָ ֶרץ.
ִא ּ ָמהוֹתְ ׁ ,של ׁ ָֹשה אָ בוֹתְ ׁ ,שנֵי לֻחוֹת הַ ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ׁ ּ ָ
ש ָרה ִד ְ ּב ַריָאִּ ,ת ׁ ְשעָ ה י ְַר ֵחי ל ֵָדהְ ׁ ,שמ ֹונָה
ש ָרה אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ֲ :ע ָׂ
ש ָרה ִמי יו ֵֹדעַ ? ֲע ָֹ
ֲע ָֹ
שה חו ְּמ ׁ ֵשי תו ָֹרה,
ש ּ ָב ָתאִ ׁ ,ש ׁ ּ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָה ,חֲ ִמ ׁ ּ ָ
יְ ֵמי ִמילָהִ ׁ ,ש ְבעָ ה יְ ֵמי ׁ ַ
ש ַמיִ ם
לשה אָ בוֹתְ ׁ ,שנֵי לֻחוֹת הַ ְ ּב ִריתֶ ,אחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ׁ ּ ָ
אַ ְר ַּבע ִא ּ ָמהוֹתְ ׁ ,ש ׁ ָ
שר
שר אֲ נִ י יו ֵֹדעַ  :אַ ַחד עָ ָׂ
שר ִמי יו ֵֹדעַ ? אַ ַחד עָ ָׂ
ש ָרה אַ ַחד עָ ָׂ
וּבָ אָ ֶרץֲ .ע ָֹ
ש ָרה ִד ְ ּב ַריָאִּ ,ת ׁ ְשעָ ה י ְַר ֵחי ל ֵָדהְ ׁ ,שמ ֹונָה יְ ֵמי ִמילָהִ ׁ ,ש ְבעָ ה יְ ֵמי
כּ וֹכְ בַ ּיָאֲ ,ע ָׂ
לשה
שה חו ְּמ ׁ ֵשי תו ָֹרה ,אַ ְר ַּבע ִא ּ ָמהוֹתְ ׁ ,ש ׁ ָ
שה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָה ,חֲ ִמ ׁ ּ ָ
ש ּ ָב ָתאִ ׁ ,ש ׁ ּ ָ
ַׁ
ש ַמיִ ם וּבָ אָ ֶרץ.
אָ בוֹתְ ׁ ,שנֵי לֻחוֹת הַ ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ּ ַב ׁ ּ ָ
שר
שר ׁ ִש ְב ַט ּיָא ,אַ ַחד עָ ָׂ
שר אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ְ ׁ :שנֵים עָ ָׂ
שר ִמי יו ֵֹדעַ ? ׁ ְשנֵים עָ ָׂ
ׁ ְשנֵים עָ ָׂ
ש ָרה ִד ְ ּב ַריָאִּ ,ת ׁ ְשעָ ה י ְַר ֵחי ל ֵָדהְ ׁ ,שמ ֹונָה יְ ֵמי ִמילָהִ ׁ ,ש ְבעָ ה יְ ֵמי
כּ וֹכְ בַ ּיָאֲ ,ע ָׂ
לשה
שה חו ְּמ ׁ ֵשי תו ָֹרה ,אַ ְר ַּבע ִא ּ ָמהוֹתְ ׁ ,ש ׁ ָ
שה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָה ,חֲ ִמ ׁ ּ ָ
ש ּ ָב ָתאִ ׁ ,ש ׁ ּ ָ
ַׁ
ש ַמיִ ם וּבָ אָ ֶרץ.
אָ בוֹתְ ׁ ,שנֵי לֻחוֹת הַ ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ּ ַב ׁ ּ ָ
שר ִמדַּ ּיָאְ ׁ .שנֵים
לשה עָ ָׂ
שר אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ְ ׁ :ש ׁ ָ
לשה עָ ָׂ
שר ִמי יו ֵֹדעַ ? ׁ ְש ׁ ָ
לשה עֶ ָׂ
ׁ ְש ׁ ָ
ש ָרה ִד ְ ּב ַריָאִּ ,ת ׁ ְשעָ ה י ְַר ֵחי ל ֵָדהְ ׁ ,שמ ֹונָה
שר כּ וֹכְ בַ ּיָאֲ ,ע ָׂ
שר ׁ ִש ְב ַט ּיָא ,אַ ַחד עָ ָׂ
עָ ָׂ
שה חו ְּמ ׁ ֵשי תו ָֹרה,
ש ּ ָב ָתאִ ׁ ,ש ׁ ּ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָה ,חֲ ִמ ׁ ּ ָ
יְ ֵמי ִמילָהִ ׁ ,ש ְבעָ ה יְ ֵמי ׁ ַ
ש ַמיִ ם
לשה אָ בוֹתְ ׁ ,שנֵי לֻחוֹת הַ ְ ּב ִריתֶ ,אחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ׁ ּ ָ
אַ ְר ּ ַבע ִא ּ ָמהוֹתְ ׁ ,ש ׁ ָ
וּבָ אָ ֶרץ.

Chad Gadya
ַחד ּג ְַדיָאַ ,חד ּג ְַדיָא ְדּ ז ִ ַּבין אַ ָּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵי ,חַ ד ּג ְַדיָאַ ,חד ּג ְַדיָא.
One kid, one kid that my father bought for two zuz, one kid, one kid.
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אם חל יום טוב בחול מתחילים מכאן:
If Pesach falls out in a weekday, one starts from here:

ר־ת ְק ְרא֥ ּו א ָֹת֖ם ְ ּבמ ֹוע ֽ ֲָדם׃
ק ֶד ׁש אֲ ׁ ֶש ִּ
ה ָו֔ה ִמ ְק ָראֵ ֖י ֹ֑
אֵ ֚לּ ֶה מ ֹוע ֲֵד֣י ְי ֹ
ש ָר ֽ ֵאל׃
ל־ב ֵנ֖י ִי ְ ׂ
ה ָו֑ה ֶא ְ ּ
ֹשה אֶ ת־מֹע ֲֵד֖י ְי ֹ
ַוי ְַד ֵּב֣ר מ ׁ ֶ ֔
סַ ְב ִרי ָמ ָרנָן ועונים לְ חַ ּיִים
הוָה .אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָם .בּ ו ֵֹרא ּ ְפ ִרי הַ ּגֶפֶ ן:
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה יְ ֹ
ה ָוה .אֱ להֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָם .אֲ ׁ ֶשר ָּבחַ ר ָּבנ ּו ִמ ּ ָכל-עָ ם
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה יְ ֹ
הוָה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו
שנ ּו ְ ּב ִמצְ ו ָֹתיוַ .ו ִּת ּ ֶתן לָנ ּו ְי ֹ
וְ רו ְֹמ ָמנ ּו ִמ ּ ָכל-ל ָׁשוֹן .וְ ִקדְּ ׁ ָ
ש ְמחָ ה .חַ ִ ּגים
ש ָּבתוֹת לִ ְמנוּחָ ה וּ( מ ֹוע ֲִדים לְ ִ ׂ
ְ ּבאַ הֲ בָ ה) .בשבת ׁ ַ
שוֹןֶ .את )בשבת יוֹם הַ ׁ ּ ַש ּ ָבת הַ זֶּה וְ אֶ ת( יוֹם חַ ג הַ ּ ַמ ּצוֹת
ש ׂ
וּזְ ַמ ִּנים לְ ָׂ
הַ זֶּה .וְ אֶ ת יוֹם טוֹב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש הַ זֶּה .זְ ַמן ֵחרו ֵּתנוּּ ְ .באַ הֲ בָ ה ִמ ְק ָרא
ק ֶֹד ׁש זֵכֶ ר לִ יצִ יאַ ת ִמצְ ָר ִיםִּ .כי בָ נ ּו בָ חַ ְר ּ ָת וְ או ָֹתנ ּו ִקדַּ ׁ ְש ּ ָת ִמ ּ ָכל-
ש ָּבתוֹת וּ( מ ֹוע ֲֵדי ָק ְד ׁ ֶש ָך )בשבת ְ ּבאַ הֲ בָ ה
הָ עַ ִּמים) .בשבת וְ ׁ ַ
ה ָוהְ .מ ַקדֵּ ׁש
שוֹן ִהנְ חַ לְ ּ ָתנוָּּ .ברו ְּך אַ ּ ָתה ְי ֹ
ש ׂ
ש ְמחָ ה ו ְּב ָׂ
וּבְ ָרצוֹן( ְ ּב ִ ׂ
ש ָראֵ ל וְ הַ ְּז ַמ ִ ּנים:
ש ּ ָבת וְ ( ִי ְ ׂ
)בשבת הַ ׁ ּ ַ
במוצאי שבת מוסיפים:
On Saturday night one says

הוָה .אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָם .בּ ו ֵֹרא ְמאו ֵֹרי הָ ֵא ׁש:
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ְי ֹ
ה ָוה .אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָם .הַ ּ ַמבְ דִּ יל ֵּבין ק ֶֹד ׁש לְ חֹל.
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ְי ֹ
יעי לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת
ש ָראֵ ל לָעַ ִּמים .וּבֵ ין יוֹם הַ ׁ ּ ְש ִב ִ
וּבֵ ין אוֹר לְ ח ׁ ֶש ְך .וּבֵ ין ִי ְ ׂ
שת יוֹם טוֹב ִהבְ דַּ לְ ּ ָת .וְ אֶ ת יוֹם
ש ּ ָבת לִ ְק ֻד ׁ ּ ַ
שת ׁ ַ
יְ ֵמי הַ ּ ַמ ֲע ֶׂשהֵּ .בין ְק ֻד ׁ ּ ַ
יעי ִמ ׁ ּ ֵש ׁ ֶשת ְי ֵמי הַ ּ ַמ ֲע ֶׂשה ִה ְקדַּ ׁ ְש ּ ָת וְ ִהבְ דַּ לְ ּ ָת .וְ ִה ְקדַּ ׁ ְש ּ ָת אֶ ת
הַ ׁ ּ ְשבִ ִ
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ה ָוה .הַ ּ ַמ ְבדִּ יל ֵּבין ק ֶֹד ׁש
ש ָראֵ ל ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָש ָת ְךָּ .ברו ְּך אַ ּ ָתה ְי ֹ
עַ ְּמ ָך ִי ְ ׂ
לְ ק ֶֹד ׁש:
ה ָוה .אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָםֶ ׁ .שהֶ חֱ יָנ ּו וְ ִק ְ ּי ָמנ ּו וְ ִה ִ ּגיעָ נ ּו
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה יְ ֹ
ַל ְּז ַמן הַ זֶּה:
וישתו בהסבה.
We drink the cup of wine while leaning on the left side.

Urhatz
ּו ְר ַחץ
יטול ידיו בשביל טבול הכרפס ולא יברך על נטילת ידים כי כל דבר
שטבולו באחד משבעה משקין צריך נטילה ואשרי הנזהר ליטול ידיו
לטיבול משקה בכל השנה.
One should wash their hands before eating Karpas without a
blessing.

Karpas

The Simplified Sephardic Haggadah: Nirtzah
וישתה כוס רביעי בהסבה ואחר כך יברך ברכה אחרונה.
Drink the fourth cup and recite the Beracha Acharonah.
ּ ָברו ְּך אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה .אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָם .עַ ל הַ ּגֶפֶ ן וְ עַ ל ּ ְפ ִרי הַ ֶּגפֶ ן וְ עַ ל ְּתנוּבַ ת
ית וְ ִהנְ חַ לְ ּ ָת לַאֲ בו ֵֹתינוּ .לֶאֱ כֹל
ש ֶדה .וְ עַ ל ֶא ֶרץ ֶח ְמדָּ ה טוֹבָ ה ו ְּר ָחבָ הֶ ׁ .ש ָרצִ ָ
הַ ּ ָ ׂ
ְ
ש ָראֵ ל עַ ּ ָמך .וְ עַ ל
שבּ ֹעַ ִמ ּטוּבָ ּהַ .ר ֵחם יְ הֹוָה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו וְ עַ ל יִ ְ ׂ
ִמ ּ ִפ ְרי ָּה .וְ לִ ְ ׂ
ְ
ְ
ְ
ְ
ּ
ירך .וְ עַ ל הַ ר צִ יוֹן ִמ ׁ ְש ּ ַכן ְּכבו ָֹדך .וְ עַ ל ִמזְ ּ ָבחָ ך .וְ עַ ל הֵ יכָ לָך .ו ְּבנֵה
ּשלַיִ ם ִע ָ
יְ רו ׁ ָ
ש ְּמ ֵחנ ּו ְ ּב ִבנְ ָינ ָּה.
ֹכָה .וְ ַׂ
ּשלַיִ ם ִעיר הַ ּק ֶֹד ׁש ִ ּב ְמהֵ ָרה ְבי ֵָמינ ּו .וְ הַ ֲעלֵנ ּו לְ תו ּ
יְרו ׁ ָ
ְ
ש ּ ָבת
שה ו ְּב ָטהֳ ָרה) .בשבת ו ְּרצֵה וְ הַ חֲ לִ יצֵנ ּו ְ ּביוֹם הַ ׁ ּ ַ
וּנְ בָ ְרכָ ך עָ לֶיהָ ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָ
ש ְּמ ֵחנ ּו ְ ּביוֹם ַחג הַ ּ ַמ ּצוֹת הַ ּזֶהּ ְ .ביוֹם טוֹב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש הַ ּזֶהִּ .כי אַ ּ ָתה
הַ ּזֶה (.וְ ַׂ
טוֹב ו ֵּמ ִטיב לַכּ ֹל .וְ נו ֶֹדה לְ ָך עַ ל הָ אָ ֶרץ וְ עַ ל ּ ְפ ִרי הַ ֶּגפֶ ן )של ארץ ישראל
גַפְ נ ָּה(.
ּ ָברו ְּך אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה .עַ ל הָ אָ ֶרץ וְ עַ ל ּ ְפ ִרי הַ ֶּגפֶ ן )של ארץ ישראל גַפְ נ ָּה(:

Nirtzah
נִ ְר ָצה
ּש ָליִם הַ ְ ּבנ ּויָה.
לְ ׁ ָשנָה הַ ּ ָבאָ ה ִ ּבירו ָ
!Next year, let us be in the built Jerusalem
Echad Mi Yodea

ּכ ְַר ּ ַפס
יקח כרפס פחות מכזית כדי שלא יתחייב בברכה אחרונה ויטבל אותו
במי המלח ויברך ויכוין לפטור בברכה זו גם אכילת מרור.
One should take less than a Kazayit of Karpas and dip it into
saltwater. One should bless on the Karpas and have in mind that
this blessing should cover the Maror.

הוָה .אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָם .בּ ו ֵֹרא ּ ְפ ִרי הָ אֲ ָד ָמה:
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה יְ ֹ
ויאכל אותו בלי הסבה ויזהר להשאיר מהכרפס כדי שיהיה סוד הקערה
שלם עד אכילת מצה ומרור.
Eat a small portion of Karpas without leaning and make sure some
is left in the seder plate.
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ש ַמיִ ם וּבָ אָ ֶרץ.
ֶא ָחד ִמי יו ֵֹדעַ ? ֶא ָחד אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ֶ :א ָחד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ּ ַב ׁ ּ ָ
ש ַמיִם
ׁ ְשנַיִ ם ִמי יו ֵֹדעַ ? ׁ ְשנַיִ ם אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ְ ׁ :שנֵי לֻחוֹת הַ ְ ּב ִרית .אֶ חָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ׁ ּ ָ
וּבָ אָ ֶרץ.
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ִמי יו ֵֹדעַ ? ׁ ְשל ׁ ָֹשה אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ְ ׁ :של ׁ ָֹשה אָ בוֹתְ ׁ ,שנֵי לֻחוֹת הַ ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד
ש ַמיִ ם וּבָ אָ ֶרץ.
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ּ ַב ׁ ּ ָ
לשה אָ בוֹתְ ׁ ,שנֵי לֻחוֹת
אַ ְר ּ ַבע ִמי יו ֵֹדעַ ? אַ ְר ּ ַבע אֲ נִ י יו ֵֹדעַ  :אַ ְר ַּבע ִא ּ ָמהוֹתְ ׁ ,ש ׁ ָ
ש ַמיִ ם וּבָ אָ ֶרץ.
הַ ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ּ ַב ׁ ּ ָ
שה חו ְּמ ׁ ֵשי תו ָֹרה ,אַ ְר ַּבע ִא ּ ָמהוֹת,
שה אֲ נִ י יו ֵֹדעַ  :חֲ ִמ ׁ ּ ָ
שה ִמי יו ֵֹדעַ ? חֲ ִמ ׁ ּ ָ
חֲ ִמ ׁ ּ ָ
ש ַמ ִים וּבָ אָ ֶרץ.
לשה אָ ב ֹותְ ׁ ,שנֵי לֻחוֹת הַ ְ ּב ִריתֶ ,א ָחד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ׁ ּ ָ
ׁ ְש ׁ ָ
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יתנוּ .עַ ד הֵ ּנָה ֲעזָרוּנ ּו ַרחֲ ֶמ ָ
יך וְ ל ֹא
ו ֵּמחֳ ל ִָאים ָר ִעים וְ ַר ִ ּבים דִּ ּ ִל ָ
ֲעזָבוּנ ּו חֲ סָ ֶד ָ
ש ָמה ׁ ֶש ּנָפַ ְח ּ ָת
יך .עַ ל ּ ֵכן אֵ בָ ִרים ׁ ֶש ּ ִפלּ ַגְ ּ ָת ּ ָבנוּ .וְ רוּחַ וּנְ ׁ ָ
יש ְ ּבחוּ.
ש ְמ ּ ָת ְ ּבפִ ינוּ .הֵ ן הֵ ם .יוֹד ּו וִ יבָ ְרכוּ .וִ ׁ ַ
ְ ּבאַ ּ ֵפינוּ .וְ ל ָׁשוֹן אֲ ׁ ֶשר ַׂ
וִ יפָ אֲ רוּ .וִ ׁישו ְֹררוּ .אֶ תִ ׁ -ש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָת ִמידִּ .כי כָ לֶ ּ -פה לְ ָך יו ֶֹדה.
ַפה .וְ כָ לֶּ -ב ֶר ְך לְ ָך ִתכְ ַרע.
ש ֵּבחַ  .וְ כָ ל-עַ יִ ן לְ ָך ְתצ ּ ֶ
וְ כָ ל-ל ָׁשוֹן לְ ָך ְת ׁ ַ
וְ כָ ל-קו ָֹמה לְ פָ נ ָ
ִיראו ָּך .וְ הַ ֶּק ֶרב וְ הַ ְּכלָיוֹת
ֶיך ִת ׁ ְש ּ ַתחֲ וֶ ה .וְ הַ ּ ְלבָ בוֹת י ָ
מי
ה ָו֗ה ִ ֥
אמ ְרנָה֮ ְי ֹ
ת ַ
ְיז ְַּמר ּו לִ ׁ ְש ֶמ ָךַ ּ .כדָּ בָ ר ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמרָ ּ .כ֥ל עַ צְ מ ֹו ַת֨י ּ ֹ
מו ָ
שוְ עַ ת עֲנִ ּיִים
ֹך ַמ ִ ּצ֣יל עָ ֭נִ י ֵמחָ ָז֣ק ִמ ּ ֶמ֑ ּנ ּו וְ עָ נִ ֥י וְ ֝ ֶאבְ י֗וֹן ִמ ּגֹזְ לֽ ֹוַ ׁ .
כָ ֫ ֥
יקים
צדִּ ִ
אַ ּ ָתה ִת ׁ ְש ַמעַ .צע ֲַקת הַ דַּ ל ּ ַת ְק ׁ ִשיב וְ תו ׁ ִֹשיעַ  .וְ כָ תוּבַ .ר ְּננ֣ ּו ַ ֭
יְש ִר֗ים נָא ָו֥ה ְת ִהלּ ֽ ָ ה.
ל ָׁ
ה ָו֑ה ַ֝
ֽ ּ ַבי ֹ
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Yachatz
י ַַחץ
יקח מצה האמצעית ויחלקנה לשני חלקים חלק אחד גדול כצורת "ו"
ויצניענו לאפיקומן וחלק השני קטן כצורת "ד" יניחנו בין שתי המצות
וקודם שיעשה מצות יחץ יאמר
One takes the middle Matza and breaks it into two pieces
representing a Vav and a Dalet. The Vav should be bigger and is
hidden for the Afikoman. The Dalet is placed back on the Seder plate
between the other Matzot.

יקים ִּת ְת ּ ָב ַר ְך:
שפְ ֵתי צַדִּ ִ
יְש ִרים ִּת ְתרו ָֹמם :ו ְּב ִ ׂ
ְ ּבפִ י ׁ ָ
וּבִ לְ ׁשוֹן חֲ ִס ִידים ִּת ְת ַקדָּ ׁש :ו ְּב ֶק ֶרב ְקדו ׁ ִֹשים ִּת ְתהַ לּ ָל:
ש ָראֵ לֶ ׁ .ש ּ ֵכן חוֹבַ ת ּ ָכל-הַ ְיצו ִּרים
ְ ּב ִמ ְקהֲ לוֹת ִר ְבבוֹת עַ ְּמ ָך ֵּבית ִי ְ ׂ
לְ פָ נ ָ
ש ֵּבחַ .
הוָה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֹהֵ י אֲ בו ֵֹתינוּ .לְ הוֹדוֹת .לְ הַ ּלֵל .לְ ׁ ַ
ֶיך ְי ֹ
לְ פָ אֵ ר .לְ רו ֵֹמם .לְ הַ דֵּ ר .וּלְ ַנ ּצֵחַ  .עַ לָ ּ -כל-דִּ בְ ֵרי ׁ ִשירוֹת וְ ִת ׁ ְש ְ ּבחוֹת
יח ָך :וּבְ כֵ ן
יִשי עַ בְ דְּ ָך ְמ ׁ ִש ֶ
דָּ וִ ד ֶּבןַ ׁ -
ש ַמיִם
ִש ּ ַת ַּבח ׁ ִש ְמ ָך לָעַ ד ַמלְ ּ ֵכנוּ .הָ אֵ ל .הַ ּ ֶמל ְֶך הַ ּגָד ֹול .וְ הַ ָּקדו ֹׁשַּ .ב ׁ ּ ָ
יׁ ְ
ָ
הוָה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֹהֵ י אֲ בו ֵֹתינ ּו לְ ע ֹולָם וָעֶ ד.
וּבָ אָ ֶרץִּ .כי לְ ך נ ֶָאה יְ ֹ
שלָהֶ .נצַחּ ְ .ג ֻדלּ ָהּ ְ .גבו ָּרה.
ׁ ִשיר .ו ׁ ְּשבָ חָ ה .הַ ּלֵל .וְ זִ ְמ ָרה .עֹז .ו ֶּמ ְמ ׁ ָ
ְּת ִהלּ ָה .וְ ִתפְ אֶ ֶרתְ .ק ֻד ׁ ּ ָשה .ו ַּמלְ כוּתּ ְ .ב ָרכוֹת וְ הו ָֹדאוֹת .לְ ׁ ִש ְמ ָך
הַ ּגָדוֹל וְ הַ ּ ָקדו ֹׁש .ו ֵּמע ֹולָם וְ עַ ד ע ֹולָם אַ ּ ָתה ֶאל :
הוָה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ּ ָכלַ -מ ֲע ֶׂש ָ
יקים ע ֹו ֵׂשי
יד ָך וְ צַדִּ ִ
יךַ .וחֲ ִס ֶ
ְיהַ לְ לו ָּך ְי ֹ
יש ְ ּבח ּו
ש ָר ֵאלֻ ּ .כלּ ָם ְ ּב ִר ּנָה יוֹד ּו וִ יבָ ְרכ ּו וִ ׁ ַ
ְרצ ֹונ ֶָך .וְ עַ ְּמ ָך ֵּבית ִי ְ ׂ
וִ יפָ אֲ ר ּו ֶאתֵ ׁ -שם ְּכבו ֶֹד ָךִּ .כי לְ ָך טוֹב לְ הוֹדוֹת וּלְ ׁ ִש ְמ ָך נ ִָעים לְ ז ּ ֵַמר.
הוָה ֶמל ְֶך ְמהֻ לּ ָל
ו ֵּמע ֹולָם וְ עַ ד ע ֹולָם אַ ּ ָתה אֵ לָּ .ברו ְּך אַ ּ ָתה ְי ֹ
ַּב ִּת ׁ ְש ָּבחוֹת .אָ ֵמן:
Fourth Cup of Wine

43

Maggid
ַמ ִ ּגיד
אומרים ההגדה בשמחה ובקול רם והיא ספור יציאת מצרים שהיא
מצות עשה מן התורה.
We say the Haggadah aloud and joyously. This is the story of the
Jews leaving Egypt which reciting it is a biblical mitzvah.

Ha Lachma Anya
מגביהין את הקערה ואומרים שלש פעמים:
Raise the Seder Plate and recite three times:

הָ א ל ְַח ָמא עַ נְ יָא .דִּ י אֲ כָ ל ּו אַ בְ הָ ָתנָא ְ ּבאַ ְרעָ א ְד ִמצְ ָר ִיםָ ּ .כל דִּ כְ פִ ין
ֵיתי וְ יֵכוּלָ ּ .כל דִּ צְ ִר ְ
ש ּ ָתא הָ כָ א .לְ ׁ ָשנָה הַ ָּבאָ ה
ֵיתי וְ יִפְ סַ ח .הַ ׁ ּ ַ
יך י ֵ
י ֵ
שנָה הַ ָּבאָ ה ְ ּבאַ ְרעָ א
ש ּ ָתא הָ כָ א עַ ְבדֵּ י .לְ ׁ ָ
ש ָר ֵאל .הַ ׁ ּ ַ
ְ ּבאַ ְרעָ א ְד ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְ ּבנֵי חו ִֹרין:
ְד ִי ְ ׂ
This is the bread of destitution that our ancestors ate in the
land of Egypt. Anyone who is famished should come and
eat, anyone who is in need should come and partake of the
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Pesach sacrifice. Now we are here, next year we will be in
the land of Israel; this year we are slaves, next year we will
be free people.

כי לְ ע ֹו ָל֣ם
כי לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְס ֽדּ וֹ׃ ְ ּב ָי֣ד חֲ ֭ז ָָקה וּבִ זְ ר֣וֹעַ נְ ט ּו ָי֑ה ִּ ֖
ִמ ּתוֹכָ ֑ם ִּ ֖
ש ָראֵ ֣ל
כי לְ ע ֹו ָל֣ם ַח ְסדּֽ וֹ׃ וְ ֶהעֱבִ ֣יר ִי ְ ׂ
ַח ְסדּֽ וֹ׃ לְ ֹג ֵז֣ר יַם־ס֭וּף לִ גְ ז ִָר֑ים ִּ ֖
כי לְ ע ֹו ָל֣ם
כי לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְסדּֽ וֹ׃ וְ נִ ֘עֵ ֤ר ּ ַפ ְרעֹ֣ה וְ ֵחיל֣ ֹו בְ יַם־ס֑וּף ִּ ֖
ְ ּבתוֹכ֑ ֹו ִּ ֖
ְ
כי לְ ע ֹו ָל֣ם ַח ְסדּֽ וֹ׃ לְ ֭ ַמ ּ ֵכה ְמלָכִ ֣ים
ַח ְסדּֽ וֹ׃ לְ מוֹלִ ֣יך עַ ֭ ּמ ֹו ַּב ִּמ ְד ָּב֑ר ִּ ֖
כי לְ ע ֹו ָל֣ם ַח ְסדּֽ וֹ׃
כי לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְסדּֽ וֹ׃ ֽ ַ ֭ו ּיַהֲ רֹג ְמלָכִ ֣ים אַ ִדּ ִיר֑ים ִּ ֖
ְ ּגדֹלִ ֑ים ִּ ֖
ְ
ְ
כי
שן ִּ ֖
מלֶך הַ ָּב ׁ ָ ֑
כי לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְס ֽדּ וֹ׃ ּ ֭ולְ עוֹג ֶ ֣
מלֶך הָ אֱ מ ִֹר֑י ִּ ֖
לְ ֭ ִסיחוֹן ֶ ֣
כי לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְס ֽדּ וֹ׃ ַ֭נחֲ לָה
לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְס ֽדּ וֹ׃ וְ נ ַָת֣ן אַ ְר ָצ֣ם לְ נַחֲ ָל֑ה ִּ ֖
כי לְ ע ֹו ָל֣ם
לנ ּו ִּ ֖
ש ְ ּב ׁ ִשפְ לֵנ ּו ָ֣זכַ ר ָ ֑
כי לְ ע ֹו ָל֣ם ַח ְסדּֽ וֹ׃ ׁ ֶ ֭
ש ָראֵ ֣ל עַ ְבדּ ֑ ֹו ִּ ֖
לְ ִי ְ ׂ
כי
ש֑ר ִּ ֖
ל־ב ָׂ
כי לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְס ֽדּ וֹ׃ נ ֵֹת֣ן ֶל֭ ֶחם לְ כָ ּ ָ
ַח ְסדּֽ וֹ׃ ַו ּיִפְ ְר ֵק֥נ ּו ִמ ּצ ֵָר֑ינ ּו ִּ ֖
כי לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְס ֽדּ וֹ׃
ש ָמ֑ ִים ִּ ֖
הוֹד ּו לְ אֵ ֣ל הַ ׁ ּ ָ
לְ ע ֹו ָל֣ם ַח ְסדּֽ וֹ׃ ֭

Mah Nishtanah, The Four Questions
מוזגים כוס שני ומסלקים את הקערה כאלו כבר אכלו כדי שיראו
התינוקות וישאלו:
We pour the second cup and remove the Seder plate as if we are
done the Seder so the children will wonder and ask:

ַמה ִּנ ׁ ְש ּ ַת ּנָה הַ לּ ַיְ לָה הַ זֶּהִ .מ ּ ָכל הַ ּלֵילוֹתֶ ׁ :ש ְ ּבכָ ל-הַ ּלֵילוֹת אֵ ין
אֲ נ ְַחנ ּו ְמטַ ְ ּבלִ ין אֲ פִ יל ּו ּ ַפעַ ם אַ חַ ת .וְ הַ לּ ַיְ לָה הַ זֶּה ׁ ְש ּ ֵתי פְ עָ ִמים:
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל-הַ לּ ֵילוֹת אֲ נ ְַחנ ּו אוֹכְ לִ ין חָ ֵמץ א ֺו ַמ ּצָה .וְ הַ לּ ַ ְילָה הַ זֶּה ּ ֻכלּ ֹו
ַמ ּצָהֶ ׁ :ש ְ ּבכָ ל-הַ ּלֵילוֹת אֲ נ ְַחנ ּו אוֹכְ לִ ין ׁ ְשאָ ר י ְָרקוֹת .וְ הַ לּ ַ ְילָה הַ זֶּה
ָמרוֹרֶ ׁ :ש ְ ּבכָ ל-הַ לּ ֵילוֹת אֲ נ ְַחנ ּו אוֹכְ לִ ין וְ ׁשו ִֺתין ֵּבין יו ׁ ְֹשבִ ין וּבֵ ין
ְמסֻ ִ ּבין .וְ הַ לּ ַיְ לָה הַ זֶּה ּ ֻכלּ ָנ ּו ְמסֻ ִ ּבין:
What differentiates this night from all [other] nights? On
;all [other] nights, we don't dip [our food], even one time
tonight [we dip it] twice. On all [other] nights we eat
]chamets and matsa; this night, only matsa? On all [other
nights we eat other vegetables; tonight (only) marror. On
[all] other nights, we eat either sitting or reclining; tonight
we all recline.
Avadim Hayinu, We Were Slaves
מחזירים הקערה למקומה על השולחן ואומר ההגדה ,ותהיה המצה
מגולה בשעת אמירת ההגדה .ורק בעת שאוחז הכוס בידו יכסנה.
We return the Seder plate to its place on the table and continue with
the Haggadah. The Matza should remain uncovered throughout
Maggid but whenever one holds the cup with cover the Matza.
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הוָה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וְ רוּחַ ּ ָכלָּ -ב ָׂשר
נִ ׁ ְש ַמת ּ ָכל-חַ י ְּתבָ ֵר ְך אֶ ת ׁ ִש ְמ ָך ְי ֹ
ְּתפָ אֵ ר ו ְּתרו ֵֹמם זִ כְ ְר ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָת ִמידִ .מן-הָ ע ֹולָם וְ עַ ד-הָ ע ֹולָם
אַ ּ ָתה אֵ ל .ו ִּמ ַּבלְ עָ ֶד ָ
)מל ְֶך( ּגו ֵֹאל וּמו ׁ ִֹשיעַ ּ .פו ֶֹדה ו ַּמ ִ ּציל.
יך ֵאין לָנ ּו ֶ
וְ ע ֹונֶה ּו ְמ ַר ֵחםּ ְ .בכָ ל-עֵ ת צ ָָרה וְ צו ָּקה .אֵ ין לָנ ּו ֶמל ְֶך ע ֹוזֵר וְ סו ֵֹמ ְך
אֶ לּ ָא אָ ּ ָתה:
ֹה ּ ָכל ְ ּב ִר ּיוֹת .אֲ דוֹן ּ ָכל-
אשוֹנִ ים וְ הָ אַ חֲ רוֹנִ ים .אֱ לו ּ ַ
אֱ ל ֹהֵ י הָ ִר ׁ
ּת ֹולָדוֹת .הַ ְּמהֻ לּ ָל ְ ּבכָ ל-הַ ִּת ׁ ְש ּ ָבחוֹת .הַ ְּמנַהֵ ג ע ֹולָמ ֹו ְ ּב ֶחסֶ ד.
ִישן.
הוָה אֱ ל ִֹהים אֱ ֶמת ל ֹא יָנוּם וְ ל ֹא י ׁ ָ
ו ְּב ִר ּיו ָֹתיו ְ ּב ַרחֲ ִמים .וַי ֹ
ְשנִ ים וְ הַ ּ ֵמ ִקיץ נִ ְרדָּ ִמיםְ .מחַ ּיֶה ֵמ ִתים .וְ רוֹפֵ א חוֹלִ ים.
הַ ְמעו ֵֹרר י ׁ ֵ
שיחַ ִא ּ ְל ִמים .וְ הַ ְמפַ ֲענֵחַ
ּפו ֵֹקחַ ִעוְ ִרים .וְ זו ֵֹקף ְּכפוּפִ ים .הַ ּ ֵמ ִ ׂ
ֶנ ֱעל ִָמים .וּלְ ָך לְ בַ דְּ ָך אֲ ַנ ְחנ ּו מו ִֹדים:
ירה כַ ּיָם .וּלְ ׁש ֹונֵנ ּו ִר ּנָה ּ ַכהֲ מוֹן ּגַלּ ָיו.
וְ ִאלּ ּו פִ ינ ּו ָמלֵא ׁ ִש ָ
ַש ֶמ ׁש
שפְ תו ֵֹתינ ּו ׁ ֶשבַ ח ְּכ ֶמ ְרחֲ בֵ י ָר ִקיעַ  .וְ עֵ ינֵינ ּו ְמ ִאירוֹת ּכ ׁ ּ ֶ
וְ ִ ׂ
ש ָמ ִים .וְ ַרגְ לֵינ ּו ַקלּ וֹת ּ ָכאַ ּיָלוֹת.
שוֹת ְּכנִ ׁ ְש ֵרי ׁ ָ
וְ כַ ּי ֵָרחַ  .וְ י ֵָדינ ּו פְ ר ּו ׂ
הוָה אֱ ל ֹהֵ ינוּ .וּלְ בָ ֵר ְך אֶ תִ ׁ -ש ְמ ָך
יקין לְ הוֹדוֹת לְ ָך ְי ֹ
אֵ ין אֲ נ ְַחנ ּו ַמ ְס ּ ִפ ִ
ַמלְ ּ ֵכנוּ .עַ ל-אַ חַ ת ֵמ ֶאלֶף אַ לְ פֵ י אֲ לָפִ ים וְ רוֹב ִר ֵּבי ִרבָ בוֹת ּ ְפעָ ִמים.
ית ִע ּ ָמנ ּו וְ ִעם אֲ בו ֵֹתינוִּ .מ ּ ְלפָ נִ ים
ש ָ
הַ ּטוֹבוֹת נִ ִּסים וְ נִ פְ לָאוֹת ׁ ֶשעָ ִ ׂ
יתנוּּ ְ .ב ָרעָ ב
ִמ ִּמצְ ַר ִים ְ ּגאַ לְ ּ ָתנ ּו ְיהֹוָה אֱ ל ֹהֵ ינוִּ .מ ֵּבית עֲבָ ִדים ּ ְפ ִד ָ
שבָ ע ִּכלְ ּ ַכלְ ּ ָתנוֵּ .מ ֶח ֶרב ִה ּצַלְ ּ ָתנוִּ .מדֶּ בֶ ר ִמלּ ְַט ּ ָתנוּ.
זַנְ ּ ָתנוּ .וּבְ ָׂ
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שה ֽ ָחיִל׃
עֹ ָׂ
יק֑ים יְ ִמ֥ין ְ ֝יהֹוָ ה ֣
קוֹל ִר ּ ָנ֬ה ִֽו ׁישוּעָ ֗ה ְ ּבאָ הֳ ֵל֥י צַדִּ ִ
ִֽל ׁישו ֽ ָּעה׃ ֤
י־א ְח ֶי֑ה
שה ֽ ָחיִ ל׃ ֹֽלא אָ מ֥וּת ִּכ ֽ ֶ
ה ָוה עֹ֣ ָׂ
יְ ִמ֣ין ְ ֭יהֹוָ ה רו ֵֹמ ָמ֑ה י ְִמ֥ין ְ ֝י ֹ
ל ֹא נְ ָת ֽ ָננִ י׃ ּ ִפ ְתחוּ־לִ ֥י
ַ ֝ואֲ סַ ּ ֵפ֗ר ֽ ַמ ֲע ֵׂש֥י ָי ּֽה׃ י ַּסֹ֣ר י ְִּס ַר֣ ִּני ָּ֑י ּה וְ ֝ל ּ ַָמ֗וֶ ת ֣
יק֗ים ָיבֹ֥א ּו
צדִּ ִ
ה ָו֑ה ַ ֝
ש֥עַ ר לַי ֹ
ׁ ַשע ֲֵרי־ ֶצ֑ ֶדק ֽ ָאבֹא־בָ ֝ם או ֶֹד֥ה ָי ּֽה׃ ֽ ֶזה־הַ ׁ ּ ַ
ֽבוֹ׃

שםּ ְ .ביָד
הוָה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ִמ ׁ ּ ָ
יאנ ּו יְ ֹ
פַרעֹה ְ ּב ִמצְ ָר ִיםַ .ו ּיוֹצִ ֵ
עֲבָ ִדים הָ יִינ ּו לְ ְ
ְ
חֲ ז ָָקה .וּבִ זְ רוֹעַ נְ ט ּויָה .וְ ִאלּ ּו ל ֹא הוֹצִ יא הַ ּ ָקדו ֹׁש ָּברוּך הוּא אֶ ת
אֲ בו ֵֹתינ ּו ִמ ִּמצְ ָר ִים ֲע ַדיִין אֲ נ ְַחנ ּו וּבָ נֵינ ּו ו ְּבנֵי בָ נֵינוְּ .מ ׁ ֻש ְע ָּב ִדים
פַרעֹה בְ ִמצְ ָר ִים .וַאֲ פִ לּ ּו ּ ֻכלּ ָנ ּו חֲ כָ ִמיםֻ ּ .כלּ ָנ ּו נְ בוֹנִ יםֻ ּ .כלּ ָנ ּו
הָ יִינ ּו לְ ְ
יו ְֹד ִעים אֶ ת הַ ּתו ָֹרהִ .מצְ וָה עָ לֵינ ּו לְ סַ ּ ֵפר ִ ּביצִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם .וְ כָ ל-
הַ ּ ַמ ְר ֶּבה לְ סַ ּ ֵפר ִ ּביצִ יאַ ת ִמצְ ַריִם הֲ ֵרי זֶה ְמ ׁ ֻש ָּבח:

ית֑נִ י וַ ְּת ִהי־לִ ֝֗י
כי עֲנִ ָ
או ְֹד ָך ִּ ֣
ית֑נִ י ו ְַּת ִהי־לִ ֝֗י ִֽל ׁישו ֽ ָּעה׃ ֭
או ְֹד ָך ִּכ֣י עֲנִ ָ
֭
אש ּ ִפ ּֽ ָנה׃ אֶ ֭בֶ ן ָמאֲ ס֣ ּו
יְת֗ה לְ רֹ֣ ׁ
ִֽל ׁישו ֽ ָּעה׃ אֶ ֭בֶ ן ָמאֲ ס֣ ּו הַ בּ וֹנִ ֑ים הָ ֝ ָ
אש ּ ִפ ּֽ ָנה׃ ֵמאֵ ֣ת ְ ֭יהֹוָ ה הָ ֣ ְי ָתה ֑זֹּאת ִה֖יא נִ פְ ָל֣את
יְת֗ה לְ רֹ֣ ׁ
הַ בּ וֹנִ ֑ים הָ ֝ ָ
היא נִ פְ ָל֣את ְ ּבעֵ י ֽ ֵנינוּ׃ זֶה־הַ ֭ ּיוֹם
ְ ּבעֵ י ֽ ֵנינוּ׃ ֵמאֵ ֣ת ְ ֭יהֹוָ ה הָ ֣ ְי ָתה ֑זֹּאת ִ ֖
ה ָו֑ה נָגִ ֖ילָה
ש֣ה ְי ֹ
ש ְמחָ ֣ה ֽבוֹ׃ זֶה־הַ ֭ ּיוֹם עָ ָׂ
ה ָו֑ה נָגִ ֖ילָה וְ נִ ְ ׂ
ש֣ה ְי ֹ
עָ ָׂ
ש ְמחָ ֣ה ֽבוֹ׃
וְ נִ ְ ׂ
ה ָו֗ה
אָ ּ ָנ֣א ְ ֭יהֹוָ ה הו ׁ ִֹש֘יעָ ֥ה ּ ָ֑נא .אָ ּ ָנ֣א ְ ֭יהֹוָ ה הו ׁ ִֹש֘יעָ ֥ה ּ ָ֑נאָ ֽ :א ּ ָנ֥א ְ ֝י ֹ
ה ָו֗ה הַ צְ לִ ֘יחָ ֥ה ֽ ּ ָנא׃
הַ צְ לִ ֘יחָ ֥ה ּֽ ָנאָ ֽ .א ּ ָנ֥א ְ ֝י ֹ
שם
ה ֽ ָוה׃ ָּבר֣ו ְּך הַ ֭ ָּבא ְ ּב ׁ ֵ ֣
ב ֽ ַרכְ נוּכֶ ֗ם ִמ ֵּב֥ית ְי ֹ
ה ָו֑ה ֵּ ֝
שם ְי ֹ
ָּבר֣ו ְּך הַ ֭ ָּבא ְ ּב ׁ ֵ ֣
לנ ּו ִא ְסרוּ־חַ ֥ג
ה ֽ ָוה׃ אֵ ֤ל ְיהֹוָה֮ וַ ָּי֪אֶ ר ָ ֥
ב ֽ ַרכְ נוּכֶ ֗ם ִמ ֵּב֥ית ְי ֹ
ה ָו֑ה ֵּ ֝
ְי ֹ
ד־ק֝ ְרנ֗וֹת הַ ִּמזְ ֽ ֵּבחַ ׃ אֵ ֤ל ְיהֹוָ ה֮ וַ ָּי֪אֶ ר ָל֥נ ּו ִא ְסרוּ־חַ ֥ג
ַּב ֲעב ִֹת֑ים עַ ַ
ד־ק֝ ְרנ֗וֹת הַ ִּמזְ ֽ ֵּבחַ ׃ ֵאלִ ֣י אַ ּ ָת֣ה וְ או ֶֹד֑ךּ ָ אֱ ֝ל ֹהַ ֗י אֲ רו ְֹמ ֽ ֶמךּ ׃ָ
ַּב ֲעב ִֹת֑ים עַ ַ
כי לְ ע ֹו ָל֣ם
ה ָו֣ה ִּכי־ט֑וֹב ִּ ֖
ֵאלִ ֣י אַ ּ ָת֣ה וְ או ֶֹד֑ךּ ָ אֱ ֝ל ֹהַ ֗י אֲ רו ְֹמ ֽ ֶמךּ ָ ׃ הוֹד֣ ּו לַי ֹ
ה ָו֣ה ִּכי־ט֑וֹב ִּכ֖י לְ ע ֹו ָל֣ם ַח ְסדּֽ וֹ׃
ַח ְסדּֽ וֹ׃ הוֹד֣ ּו לַי ֹ
Songs of Praise and Thanks

We were slaves to Pharaoh in the land of Egypt. And the
Lord, our God, took us out from there with a strong hand
and an outstretched forearm. And if the Holy One, blessed
be He, had not taken our ancestors from Egypt, behold we
and our children and our children's children would [all] be
enslaved to Pharaoh in Egypt. And even if we were all
sages, all discerning, all elders, all knowledgeable about
the Torah, it would be a commandment upon us to tell the
story of the exodus from Egypt. And anyone who adds
[and spends extra time] in telling the story of the exodus
from Egypt, behold he is praiseworthy.
Story of the Five Rabbis
ֹשעַ  .וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר ֶּבןֲ -עז ְַריָה .וְ ַר ִ ּבי
ַמ ֲע ֶׂשה ְ ּב ַר ִ ּבי אֱ לִ יעֶ זֶר .וְ ַר ִ ּבי יְ הו ׁ ֻ
ע ֲִקיבָ א .וְ ַר ִ ּבי טַ ְרפוֹןֶ ׁ .שהָ י ּו ְמסֻ ִ ּבין ִ ּבבְ נֵי בְ ַרק .וְ הָ י ּו ְמסַ ּ ְפ ִרים
ידיהֶ ם וְ אָ ְמר ּו
ִ ּביצִ יאַ ת ִמצְ ַריִם ּ ָכל-אוֹת ֹו הַ לּ ַ ְילָה .עַ ד ׁ ֶש ּ ָבא ּו ַתלְ ִמ ֵ
שחֲ ִרית:
לָהֶ םַ .רבּ ו ֵֹתינ ּו ִה ִ ּגיעַ זְ ַמן ְק ִריאַ ת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ׁ ַ

כי
הוֹד ּו ֵלֽאל ֹהֵ ֣י הָ אֱ ל ִֹה֑ים ִּ ֖
כי לְ ע ֹו ָל֣ם ַח ְסדּֽ וֹ׃ ֭
הוֹד֣ ּו לַיה ָֹו֣ה ִּכי־ט֑וֹב ִּ ֖
שה
כי לְ עֹ ָל֣ם ַח ְס ֽדּ וֹ׃ לְ עֹ֘ ֵׂ ֤
הוֹד ּו לַאֲ דֹ ֵנ֣י הָ אֲ ד ֹנִ ֑ים ִּ ֖
לְ ע ֹו ָל֣ם ַח ְס ֽדּ וֹ׃ ֭
ש ַמיִ ם ִ ּב ְתב ּו ָנ֑ה
כי לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְס ֽדּ וֹ׃ לְ עֹ ֵׂש֣ה הַ ֭ ׁ ּ ָ
נִ פְ לָא֣וֹת ְ ּגדֹל֣וֹת לְ בַ דּ ֑ ֹו ִּ ֖
כי לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְס ֽדּ וֹ׃ לְ ר ַֹק֣ע הָ ֭אָ ֶרץ עַ ל־הַ ּ ָמ֑ ִים ִּכ֖י לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְס ֽדּ וֹ׃ לְ ֭עֹ ֵׂשה
ִּ ֖
כי
שלֶת ַּב ּי֑וֹם ִּ ֖
כי לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְס ֽדּ וֹ׃ ֶאת־הַ ֭ ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש לְ ֶמ ְמ ׁ ֶ ֣
או ִֹר֣ים ְ ּגדֹלִ ֑ים ִּ ֖
כי לְ ע ֹו ָל֣ם
לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְס ֽדּ וֹ׃ אֶ ת־הַ ּי ֵָר֣חַ וְ ֭כוֹכָ בִ ים לְ ֶמ ְמ ׁ ְשל֣וֹת ַּבלּ ָ ֑ ְילָה ִּ ֖
ש ָר ֵאל
כי לְ ע ֹו ָל֣ם חַ ְס ֽדּ וֹ׃ ַו ּי ֹו ֵצ֣א ִ ֭י ְ ׂ
מצְ ַר ִים ִ ּב ְבכו ֵֹריהֶ ֑ם ִּ ֖
ַח ְסדּֽ וֹ׃ לְ ַמ ּ ֵכ֣ה ִ ֭

It happened once [on Pesach] that Rabbi Eliezer, Rabbi
Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva and
Rabbi Tarfon were reclining in Bnei Brak and were telling
the story of the exodus from Egypt that whole night, until
their students came and said to them, "The time of
[reciting] the morning Shema has arrived".
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יתי
שנָה וְ ל ֹא זָכִ ִ
אָ ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר ֶּבןֲ -עז ְַריָה .הֲ ֵרי אֲ נִ י ְּכבֶ ן ׁ ִשבְ ִעים ׁ ָ
ש ּה ֶּבן זו ָֹמא ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר.
ׁ ֶש ּ ֵתאָ ֵמר יְצִ יאַ ת ִמצְ ַריִם ַּבלּ ֵילוֹת .עַ ד ׁ ֶשדְּ ָר ׁ ָ
ֽיך .יְ ֵמי חַ ּיֶיךָ.
את ָך֙ ֵמאֶ ֣ ֶרץ ִמצְ ַר֔ ִים כּ ֹ֖ל יְ ֵמ֥י ַח ֶּי ָ
לְ ַמ֣עַ ן ִּתזְ כּ ֹ֗ר אֶ ת־י֤וֹם ֽ ֵצ ְ
ֶיך .הַ ּלֵילוֹתַ .וחֲ כָ ִמים או ְֹמ ִרים .יְ ֵמי ַח ּי ָ
הַ ּי ִָמים .כּ ֹל יְ ֵמי חַ ּי ָ
ֶיך.
הָ ע ֹולָם הַ זֶּה .כּ ֹל יְ ֵמי ַח ּי ָ
ֶיך .לְ הָ בִ יא לִ ימוֹת הַ ּ ָמ ׁ ִשיחַ :

ל ֹא ּ ָכל־
ְהלְ לוּ־ ָי֑ ּה וְ ֝ ֗
ל ֹא הַ ֭ ּ ֵמ ִתים י ֽ ַ
ה ָו֑ה וְ ֝הָ אָ ֗ ֶרץ נ ַָת֥ן לִ ְבנֵי־אָ ֽ ָדם׃ ֣
לַי ֹ
ְ
רך ָ֗י ּה ֽ ֵמעַ ּ ָת֥ה וְ עַ ד־ע ֹו ָל֗ם ֽ ַהלְ ל ּו ָי ּֽה׃
י ְֹר ֵד֥י דו ֽ ָּמה׃ וַאֲ ַנ֤ ְחנ ּו נְ בָ ֘ ֵ ֤

Rabbi Elazar ben Azariah said, "Behold I am like a man of
]seventy years and I have not merited [to understand why
the exodus from Egypt should be said at night until Ben
Zoma explicated it, as it is stated (Deuteronomy 16:3), 'In
order that you remember the day of your going out from
the land of Egypt all the days of your life;' 'the days of your
]life' [indicates that the remembrance be invoked during
the days, 'all the days of your life' [indicates that the
remembrance be invoked also during] the nights." But the
Sages say, "'the days of your life' [indicates that the
remembrance be invoked in] this world, 'all the days of
your life' [indicates that the remembrance be invoked also
in] the next world".
Baruch HaMakom, The Four Sons
ש ָראֵ לָּ .ברו ְּך
ָּברו ְּך הַ ּ ָמקוֹם ָּבר ּו ְך הוּאָּ .ברו ְּך ׁ ֶש ּנ ַָתן ּתו ָֹרה לְ עַ ּמ ֹו ִי ְ ׂ
שע.
הוּאְּ .כ ֶנגֶד אַ ְר ָּבעָ ה בָ נִ ים דִּ ְ ּב ָרה תו ָֹרה .אֶ חָ ד חָ כָ ם .וְ ֶאחָ ד ָר ׁ ָ
וְ אֶ חָ ד ּ ָתם .וְ אֶ חָ ד ׁ ֶשאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ לִ ׁ ְשאַ ל:

י־ה ּ ָט֣ה אָ זְ נ֣ ֹו לִ ֑י ו ְּביָמַ ֥י
ה ָו֑ה ֶאת־ק֝וֹלִ ֗י ּ ַתחֲ נ ּו ֽ ָני׃ ִּֽכ ִ
ִשמַ ֥ע ְי ֹ
אָ ֭הַ בְ ִּתי ִּֽכי־י ׁ ְ
ֵי־מ֗וֶ ת ו ְּמצ ֵָר֣י ׁ ְשא֣וֹל ְמצָא֑וּנִ י צ ָָר֖ה וְ יָג֣וֹן
ֶא ְק ֽ ָרא׃ אֲ פָפ֤וּנִ י ֶחבְ ל ָ
ה ָו֣ה
ה ָו֗ה ַמ ּ ְלטָ ֥ה נַפְ ׁ ִֽשי׃ חַ ּנ֣וּן ְי ֹ
ה ָו֥ה ֶא ְק ָר֑א אָ ּ ָנ֥ה ְ ֝י ֹ
אֶ ְמ ֽ ָצא׃ ו ְּב ׁ ֽ ֵשם־ ְי ֹ
ה ָו֑ה דַּ ֝לּ ו ִֹת֗י וְ לִ ֣י יְהו ׁ ִֹֽשיעַ ׃
וְ צַדִּ ֑יק וֵ ֖אל ֹהֵ ֣ינ ּו ְמ ַר ֽ ֵחם׃ ׁש ֵֹמ֣ר ּ ְפ ָתא ִי֣ם ְי ֹ
שי
כי ִחלּ ַ֥צְ ּ ָת נַפְ ׁ ִ ֗
ה ָו֗ה ּג ַָמ֥ל עָ ֽ ָליְכִ י׃ ִּ ֤
ׁשוּבִ ֣י ַ ֭נפְ ׁ ִשי לִ ְמנוּחָ ֑יְכִ י ִּֽכי־ ְי֝ ֹ
ְ
ה ָו֑ה
ת־רגְ לִ ֥י ִמ ֽ ֶדּ ִחי׃ אֶ ֭ ְתהַ ּלֵך לִ פְ ֵנ֣י ְי ֹ
מ ּ ָמ֥וֶ ת אֶ ת־עֵ ינִ ֥י ִמן־דִּ ְמעָ ֑ה ֶא ַ
ִ֫
אד׃ אֲ ֭נִ י אָ ַמ֣ ְר ִּתי
יתי ְמ ֽ ֹ
כי אֲ ַד ֵּב֑ר אֲ ֝נִ ֗י עָ נִ ֥ ִ
באַ ְרצ֗וֹת ֽ ַהחַ ִ ּיֽים׃ הֶ ֭אֱ ַמנְ ִּתי ִּ ֣
ְּ ֝
ְבחָ פְ זִ ֑י ּֽ ָכל־הָ אָ ָד֥ם כּ ֹ ֽ ֵזב׃
שם
ש֑א וּבְ ׁ ֵ ֖
ל־תגְ מוּל֥ו ִֹהי עָ ֽ ָלי׃ כּ וֹס־י ְׁשוּע֥וֹת ֶא ּ ָ ׂ
ה ָו֑ה ּֽ ָכ ּ ַ
ֽ ָמה־אָ ׁ ִש֥יב לַי ֹ
ה ָו֣ה אֲ ׁ ַש ּ ֵל֑ם נֶגְ ָדה־ ּ ָנ֝֗א לְ כָ ל־עַ ּֽמוֹ׃ ָ֭י ָקר ְ ּבעֵ י ֵנ֣י
ה ָו֣ה ֶא ְק ֽ ָרא׃ נְ ֭ ָד ַרי לַי ֹ
ְי ֹ
ידיו׃ ֽ ָא ּ ָנ֣ה ְיהֹוָה֮ ִּֽכי־אֲ נִ ֪י עַ ֫ ְבדֶּ ֥ ָך אֲֽ נִ י־עַ ֭ ְבדְּ ָך ֶּבן־
ה ָו֑ה הַ ֝ ּ ָמ֗וְ ָתה לַחֲ ִס ֽ ָ
ְי ֹ
ָ
ָ
ה ָו֣ה אֶ ְק ֽ ָרא׃
שם ְי ֹ
ת ְח ּ ָת לְ מוֹסֵ ֽ ָרי׃ ְֽלך־אֶ ֭זְ ַּבח ֶ ֣זבַ ח ּתו ָֹד֑ה וּבְ ׁ ֵ ֖
פ ַּ ֗
אֲ ָמ ֶת֑ך ּ ִ ֝
ה ָו֗ה
בית ְי ֹ
ה ָו֣ה אֲ ׁ ַש ּ ֵל֑ם נֶגְ ָדה־ ּ ָנ֝֗א לְ כָ ל־עַ ּֽמוֹ׃ ְ ּב ַחצְ ר֤וֹת ֵּ ֤
נְ ֭ ָד ַרי לַי ֹ
ּש ִ ָל֗ם ֽ ַהלְ ל ּו ָי ּֽה׃
ְֽ ּבת֘וֹכֵ ֤כִ י ְיֽרו ׁ ָ
כי ָ ֘גבַ ֤ר עָ ֵל֨ינ ּו
ש ְ ּבח֗וּה ּו ּ ָכל־הָ אֻ ִּֽמים׃ ִּ ֥
ֽ ַהלְ ל֣ ּו אֶ ת־ ְי֭הֹוָה ּ ָכל־ ּג ֹו ִי֑ם ׁ ַ ֝
כי
ה ָו֣ה ִּכי־ט֑וֹב ִּ ֖
ה ָו֥ה לְ ע ֹו ָל֗ם ֽ ַהלְ ל ּו ָי ּֽה׃ הוֹד֣ ּו לַי ֹ
ַח ְסדּ ֗ ֹו ֽ ֶואֱ ֶמת־ ְי ֹ
ֹֽאמרוּ־ ָנ֥א
כי לְ ע ֹו ָל֣ם ַח ְסדּֽ וֹ׃ י ְ
ש ָראֵ ֑ל ִּ ֖
אמר־ ָנ֥א ִי ְ ׂ
לְ ע ֹו ָל֣ם ַח ְס ֽדּ וֹ׃ ֹֽי ַ
כי לְ ע ֹו ָל֣ם
ה ָו֑ה ִּ ֖
ֹֽאמרוּ־ ָנ֭א י ְִראֵ ֣י ְי ֹ
כי לְ ע ֹו ָל֣ם ַח ְסדּֽ וֹ׃ י ְ
ֽ ֵבית־אַ הֲ רֹ֑ן ִּ ֖
חַ ְסדּֽ וֹ׃

Blessed is the Place [of all], Blessed is He; Blessed is the
One who Gave the Torah to His people Israel, Blessed is
He. Corresponding to four sons did the Torah speak; one
[who is] wise, one [who is] evil, one who is innocent and
one who doesn't know to ask.

יר֑א ַמה־
ל ֹא ִא ָ
ה ָו֣ה לִ ֭י ֣
אתי ָּ֑י ּה עָ ָנ֖נִ י בַ ּ ֶמ ְרחָ ֣ב ָי ּֽה׃ ְי ֹ
ִֽמן־הַ ֭ ּ ֵמ ַצ֥ר ָק ָר֣ ִ
טוֹב לַחֲ ס֥וֹת
שֹנְ ֽ ָאי׃ ֗
ה ָו֣ה לִ ֭י ְ ּבעֹזְ ָר֑י ַ ֝ואֲ נִ ֗י ֶא ְראֶ ֥ה ְב ׂ
ּ ַי ֲע ֶׂש֖ה לִ ֣י אָ ֽ ָדם׃ ְי ֹ
יבים׃ ּ ָכל־
טֹחַ ִ ּבנְ ִד ִֽ
מ ְ ּב ֗
ה ָו֑ה ִ ֝
מ ְ ּבטֹ֗חַ ָּבאָ ֽ ָדם׃ ט֗וֹב לַחֲ ס֥וֹת ּ ַבי ֹ
ה ָו֑ה ִ ֝
ּ ַבי ֹ
ה ָו֗ה
שם ְ ֝י ֹ
ַם־סבָ ב֑וּנִ י ְ ּב ׁ ֵ ֥
כי אֲ ִמי ֽ ַלם׃ סַ בּ ֥וּנִ י ג ְ
ה ָו֗ה ִּ ֣
שם ְ ֝י ֹ
ּג ֹו ִי֥ם ְסבָ ב֑וּנִ י ְ ּב ׁ ֵ ֥
כי
ה ָו֗ה ִּ ֣
שם ְ ֝י ֹ
כי אֲ ִמי ֽ ַלם׃ סַ בּ ֤וּנִ י כִ ְדבו ִֹר֗ים דּ ֹ֭עֲכ ּו ְּכאֵ ֣ ׁש קוֹצִ ֑ים ְ ּב ׁ ֵ ֥
ִּ ֣
יְהי־לִ ֝֗י
ה ָו֣ה ֲעז ֽ ָָרנִ י׃ עָ ִּז֣י וְ זִ ְמ ָר֣ת ָ֑י ּה ֽ ַו ִ
פ֑ל ַ ֖וי ֹ
ית֣נִ י לִ נְ ּ ֹ
ח֣ה ְד ִח ַ
אֲ ִמי ֽ ַלם׃ דַּ ֹ
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שר צִ ָ ּו֛ה
֥ ֶ ׁ ֲ ָמ֣ה הָ עֵ דֹ֗ת וְ ֽ ַהחֻ ִ ּקים֙ וְ הַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִט֔ים א.חָ כָ ם ַמה הוּא או ֵֹמר
 אֵ ין. אַ ף אַ ּ ָתה אֱ מוֹר ל ֹו ְּכ ִהלְ כוֹת הַ ּ ֶפסַ ח.ה ָו֥ה אֱ ל ֹהֵ ֖ינ ּו ֶא ְת ֽ ֶכם
ֹ ְי
:ַמפְ ִט ִירין אַ חַ ר הַ ּ ֶפסַ ח אֲ פִ יקו ָֹמן
What does the wise [son] say? "'What are these
testimonies, statutes and judgments that the Lord our God
commanded you?' (Deuteronomy 6:20)" And accordingly
you will say to him, as per the laws of the Pesach sacrifice,
"We may not eat an afikoman [a dessert or other foods
eaten after the meal] after [we are finished eating] the
Pesach sacrifice. (Mishnah Pesachim 10:8)"
 וּלְ פִ י.ֹ לָכֶ ם וְ ל ֹא לו. ָמ֛ה הָ ֲעב ָֹד֥ה הַ זֹּ֖את ל ֽ ֶָכם.ָר ׁ ָשע ַמה הוּא או ֵֹמר
- אַ ף אַ ּ ָתה הַ ְקהֵ ה אֶ ת. ּ ָכפַ ר ָּב ִע ָּקר.עַ צְ מ ֹו ִמן הַ ְּכלָל-ׁ ֶשהוֹצִ יא אֶ ת
 לִ י.את֖י ִמ ִּמצְ ֽ ָר ִים
ִ ֵש֤ה ְיהֹוָ ה֙ לִ ֔י ְ ּבצ
ָׂ ָ ַּבעֲב֣וּר ֶ ֗זה ע.ֹׁ ִש ּנָיו וֶ אֱ מוֹר לו
:שם ל ֹא הָ יָה נִ גְ אָ ל
ָ ׁ  וְ ִאלּ ּו הָ יָה.וְ ל ֹא ל ֹו
What does the evil [son] say? "'What is this worship to
you?' (Exodus 12:26)" 'To you' and not 'to him.' And since
he excluded himself from the collective, he denied a
principle [of the Jewish faith]. And accordingly, you will
blunt his teeth and say to him, "'For the sake of this, did
the Lord do [this] for me in my going out of Egypt'
(Exodus 13:8)." 'For me' and not 'for him.' If he had been
there, he would not have been saved.
ח֣זֶק ָ֗יד הוֹצִ יאָ ֧נ ּו
ֹ  וְ אָ ַמ ְר ּ ָת֣ ֵא ָל֔יו ְ ּב. ַמה־זֹּ֑את.ּ ָתם ַמה הוּא או ֵֹמר
:ה ָו֛ה ִמ ִּמצְ ַר֖ ִים ִמ ֵּב֥ית ֲעבָ ִֽדים
ֹ ְי
What does the innocent [son] say? "'What is this?'
(Exodus13:14)" And you will say to him, "'With the
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Hallel
הלל
.ימזגו כוס רביעי ויקרא עליו את ההלל
Pour the fourth cup.

ָ עו
שר
֥ ֶ ׁ ֲּך וְ עַ ֥ל ַמ ְמלָכ֑וֹת א
֥ ֫שר ל ֹא־י ְָד
֪ ֶ ׁ ֲפ֤ ְך חֲ ָמ ְת ָך֨ ֽ ֶאל־הַ ּג ֹויִם֮ א
ֹ ׁ ְש
ְ
ָ
 ׁ ְשפָ ך־:ש ּמ ּו
ַ ֽ ׁ ק֑ב ְֽו ֶאת־נָוֵ ֥ה ּו ֵה
ֹ כי אָ כַ ֣ל ֽ ֶאת־ ַי ֲע
֭ ִּ :ל ֹא ָק ֽ ָרא ּו
֣ ֗ב ׁ ִש ְמך
֝ ְּ
יד֔ם ִמ ּ ַת֖חַ ת
ֵ  ִּת ְרדּ ֹ֤ף ְ ּבאַ ף֙ וְ ַת ׁ ְש ִמ:שי ֽ ֵגם
ׂ ִ ּ ֲעלֵיהֶ ֥ם ז ְַע ֶמ֑ ָך ַוחֲ ר֥וֹן אַ ֝ ּ ְפ ָך֗ ַי
:ה ֽ ָוה
ֹ ְׁ ְש ֵמ֥י י
Pour your wrath upon the nations that did not know You
and upon the kingdoms that did not call upon Your Name!
Since they have consumed Ya'akov and laid waste his
habitation (Psalms 79:6-7). Pour out Your fury upon them
and the fierceness of Your anger shall reach them (Psalms
69:25)! You shall pursue them with anger and eradicate
them from under the skies of the Lord (Lamentations
3:66).
תן ּ ָכב֑וֹד עַ ל־חַ ֝ ְסדְּ ָך֗ עַ ל־אֲ ִמ ּֽ ֶת ָך׃
֣ ֵ ּ לנ ּו ִּֽכי־לְ ֭ ׁ ִש ְמ ָך
֥ ָ ל ֹא
֫ ה ָו֗ה
ֹ לנ ּו ְי
֥ ָ ל ֹא
֤
ש ָמ֑ ִים כּ ֹ֭ל אֲ ׁ ֶשר־
ָ ּ ׁ ַיהם׃ ֽ ֵואל ֹהֵ ֥ינ ּו ב
ֶ ֽ ֵֹאמר֣ ּו הַ ּג ֹו ִי֑ם אַ ּיֵה־ ָנ֝֗א אֱ ל ֹה
ְ ל ּ ָמה י
ָ֭
כסֶ ף וְ זָהָ ֑ב ַמ֝ ֲע ֵׂש֗ה י ְֵד֣י אָ ֽ ָדם׃ ּ ֽ ֶפה־ ָל֭הֶ ם וְ ל֣ ֹא
֣ ֶ ּ עצ ֵַּביהֶ ם
֭ ֲֽ שה׃
ׂ ָ ֽ ָחָ פֵ ֣ץ ע
להֶ ֗ם
֝ ָ ִש ָמ֑ע ּו אַ ֥ף
ְ ׁ להֶ ם וְ ל֣ ֹא י
ָ֭ להֶ ֗ם וְ ל֣ ֹא י ְִר ֽאוּ׃ אָ זְ ַנ֣ ִים
ָ֝ ְי ַד ֵּב֑ר ּו עֵ י ַנ֥ ִים
רגְ לֵיהֶ ם וְ ל֣ ֹא ְיהַ ּ ֵל֑כ ּו ֹֽלא־ ֶי֝ ְה ּג֗ ּו
֭ ַ יחוּן׃ ְי ֵדיהֶ ֤ם וְ ל֬ ֹא י ְִמ ׁיש֗וּן
ֽ וְ ל֣ ֹא י ְִר
ש ָר ֵאל ְ ּבטַ ֣ח
ׂ ְ יִה ֣י ּו עֹ ֵׂשיהֶ ֑ם כּ ֹ֭ל אֲ ׁ ֶשר־בּ ֹטֵ ֣חַ ָּב ֽ ֶהם׃ ִ ֭י
ְ כמוֹהֶ ם
֭ ְּ ִ ּבגְ ר ֹו ֽ ָנם׃
ה ָו֑ה עֶ זְ ָר֖ם ו ָּמגִ ּ ָנ֣ם
ֹ בית אַ ֭הֲ רֹן ִ ּב ְטח֣ ּו בַ י
֣ ֵּ ה ָו֑ה עֶ זְ ָר֖ם ו ָּמגִ ּ ָנ֣ם ֽהוּא׃
ֹ ּ ַבי
ה ָו֑ה עֶ זְ ָר֖ם ו ָּמגִ ּ ָנ֣ם ֽהוּא׃ ְיהֹוָה֮ זְ כָ ָר֪נ ּו
ֹ ֽהוּא׃ י ְִראֵ ֣י ְ ֭יהֹוָ ה ִ ּב ְטח֣ ּו בַ י
ת־ב֥ית אַ הֲ ֽרֹן׃ ְ ֭יבָ ֵר ְך י ְִראֵ ֣י
ֵּ ש ָראֵ ֑ל ְ ֝יבָ ֵר֗ ְך ֶא
ׂ ְ ת־ב֣ית ִי
ֵּ
ֶר ְך ְ ֭יבָ ֵר ְך א
֥ ֵ ֫ ָיְב
עלֵיכֶ ֗ם וְ עַ ל־
֝ ֲ ה ָו֣ה ֲעלֵיכֶ ֑ם
ֹ ה ָו֑ה הַ ֝ ְ ּקטַ ִּנ֗ים ִעם־הַ ְ ּגד ִֹֽלים׃ יֹסֵ ֣ף ְי
ֹ ְי
ש ַמ ִים
֭ ָ ׁ ש ַמ֣ ִים
ָ ּ ׁ ַש ַמ֥ ִים ָו ֽ ָא ֶרץ׃ ה
ָ ׁ שה
֗ ֵׂ ֹע
֝ ה ָו֑ה
ֹ ֵיכם׃ ְ ּברוּכִ ֣ים אַ ֭ ּ ֶתם לַי
ֶ ֽ ְ ּבנ
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strength of [His] hand did the Lord take us out from Egypt,
from the house of slaves' (Exodus 13:14)"'.

ברכת האורח הָ ַרחֲ ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך ֶאת הַ ׁ ּ ֻשלְ ָחן הַ ּזֶה ׁ ֶשאָ כַ לְ נ ּו עָ לָיו וִ יסַ דֵּ ר בּ ֹו
יִהיֶה ְּכ ׁ ֻשלְ ָחנ ֹו ׁ ֶשל אַ ְב ָרהָ ם אָ ִבינוָּ ּ .כלָ -רעֵ ב ִמ ּ ֶמ ּנ ּו יֹאכַ ל.
ּ ָכלַ -מע ֲַד ּנֵי ע ֹולָם .וְ ְ
וְ כָ ל-צ ֵָמא ִמ ּ ֶמ ּנ ּו יִ ׁ ְש ּ ֶתה .וְ אַ ל י ְֶחסַ ר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ּ ָכל-טוּב לָעַ ד וּלְ עוֹלְ ֵמי ע ֹול ִָמים.
אָ ֵמן :הָ ַרחֲ ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך ּ ַבעַ ל הַ ַּביִ ת הַ ּזֶה וּבַ עַ ל הַ ְּסעוּדָּ ה הַ ּזֹאת .הוּא וּבָ נָיו
פ֥עַ ל
הוָה֙ ֵחיל֔ ֹו ּו ֹ
וְ ִא ׁ ְש ּת ֹו וְ כָ ל-אֲ ׁ ֶשר לוֹּ ְ .בבָ נִ ים ׁ ֶש ִ ּי ְחיוּ .ו ִּבנְ כָ ִסים ׁ ֶש ּי ְִרבּ וָּ ּ .ב ֵר֤ ְך יְ ֹ
י ָָד֖יו ִּת ְרצֶ ֑ה .וְ יִ ְהי ּו נְ כָ סָ יו וּנְ כָ סֵ ינ ּו ֻמצְ ל ִָחים ו ְּקרו ִֹבים ל ִָעיר .וְ אַ ל יִ זְ דַּ ֵּקק לְ פָ נָיו
ש ֵמ ַח ּ ָכל-הַ ּי ִָמים ְ ּבע ׁ ֶֹשר
ש וְ ָׂ
ש ׂ
וְ ל ֹא לְ פָ נֵינ ּו ׁשוּם דְּ בַ ר ֵח ְטא וְ ִה ְרהוּר עָ וֹןָׂ .
וְ כָ בוֹדֵ .מעַ ּ ָתה וְ עַ ד ע ֹולָם .ל ֹא יֵבו ֹׁש ָּבע ֹולָם הַ ּזֶה .וְ ל ֹא יִ ּ ָכלֵם לָע ֹולָם הַ ָּבא.
אָ ֵמן ּ ֵכן יְ ִהי ָרצוֹן:

וְ ׁ ֶש ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ לִ ׁ ְשאַ ל .אַ ְּת ּ ְפ ַתח לוֶֹ ׁ .ש ּנֶאֱ ַמר .וְ ִה ּג ְַד ּ ָת֣ לְ בִ נְ ָך֔ ַּב ּי֥וֹם
את֖י ִמ ִּמצְ ֽ ָר ִים:
ש֤ה ְיהֹוָה֙ לִ ֔י ְ ּב ֵצ ִ
הַ ה֖וּא לֵאמֹ֑רַּ .בעֲב֣וּר ֶ ֗זה עָ ָׂ
And [regarding] the one who doesn't know to ask, you will
open [the conversation] for him. As it is stated (Exodus
13:8), "And you will speak to your your son on that day
saying, for the sake of this, did the Lord do [this] for me
in my going out of Egypt".
Yachol Me'rosh Chodesh, The Time for This Mitzvah
ֹאש ח ֶֹד ׁשַ ּ .תלְ מוּד לו ַֹמר ּ ַב ּיוֹם הַ הוּאִ .אי ּ ַב ּיוֹם הַ הוּא.
יָכוֹל ֵמר ׁ
יָכוֹל ִמ ְ ּבעוֹד יוֹםַ ּ .תלְ מוּד לו ַֹמר ַּבעֲבוּר זֶהַ ּ .בעֲבוּר זֶה ל ֹא אָ ַמ ְר ִּתי
שעָ ה ׁ ֶש ַמ ּצָה ו ָּמרוֹר ֻמ ּנ ִָחים לְ פָ נ ָ
ֶיך:
ֶאלּ ָא ְ ּב ׁ ָ
It could be from Rosh Chodesh [that one would have to
]discuss the Exodus. However] we learn [otherwise, since
it is stated, "on that day." If it is [written] "on that day," it
could be from while it is still day [before the night of the
]fifteenth of Nissan. However] we learn [otherwise, since
it is stated, "for the sake of this." I didn't say 'for the sake
of this' except [that it be observed] when [this] matsa and
maror are resting in front of you [meaning, on the night of
the fifteenth].
In the Beginning, Our Fathers Were Idol Worshipers,
From Terach to Covenant

יח וּלְ ִבנְ יַן ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש
יק ְרבֵ נ ּו לִ ימוֹת הַ ּ ָמ ׁ ִש ַ
הָ ַרחֲ ָמן הוּא יְ ַח ּיֵנ ּו וִ יז ּ ֵַכנ ּו וִ ָ
ה־ח֧סֶ ד לִ ְמ ׁ ִשיח֛ ֹו לְ ָדוִ ֥ד
וּלְ ַח ּיֵי הָ ע ֹולָם הַ ּ ָבאִ .מגְ דּ ֖וֹל יְ ׁשוּע֣וֹת ַמלְ כּ ֑ ֹו וְ ֽעֹ ֶׂש ֶ
ל־טוֹב:
ש ּו וְ ָרעֵ ֑ב ּו וְ ד ְֹר ׁ ֵש֥י יְ ֝הֹוָ ֗ה ל ֹא־י ְַח ְסר֥ ּו כָ ֽ
כפִ ִירים ָר ׁ ֣
וּלְ ז ְַרע֖ ֹו עַ ד־ע ֹו ֽ ָלם֭ ְּ :
יתי צ ִַדּ ֣יק נֶעֱ ָ ֑זב וְ ֝ז ְַרע֗ ֹו ְמבַ ֶּק ׁש־ ֽ ָל ֶחםָ ּ :כל־הַ ֭ ּיוֹם
ֹא־ר֭ ִא ִ
קנְ ִּתי ְֽול ָ
יתי ּגַם־ ָז֫ ַ ֥
ַ ֤נעַ ר הָ יִ ֗ ִ
ש ִתינ ּו יִ ְהיֶה
ש ְבעָ ה .ו ַּמהֶ ּ ׁ -ש ׁ ּ ָ
ח ֹו ֵנ֣ן ו ַּמלְ וֶ ֑ה וְ ֝ז ְַרע֗ ֹו לִ ְב ָר ֽ ָכהַ :מהֶ ּ ׁ -שאָ כַ לְ נ ּו יִ ְהיֶה לְ ָׂ
ל ּו
לִ ְרפוּאָ ה .ו ַּמהֶ ּ ׁ -שהו ַֹת ְרנ ּו יִ ְהיֶה לִ ְב ָרכָ הְּ .כ ִדכְ ִתיב .וַ ִ ּי ּ ֵת֧ן לִ פְ נֵיהֶ ֛ם וַ ּיֹאכְ ֥
ש ַמ֥יִ ם וָ ֽ ָא ֶרץָ ּ :בר֣ו ְּך הַ ֶּג֔בֶ ר
שה ׁ ָ
עֹ ֵׂ ֗
ה ָו֑ה ֝
וַ ּיו ִֹת֖ר ּו ִּכ ְדבַ ֥ר יְ ה ֽ ָֹוהּ ְ :ברוּכִ ֣ים אַ ֭ ּ ֶתם לַי ֹ
ְ
עֹז לְ עַ ּמ֣ ֹו יִ ּ ֵת֑ן יְ הֹוָ ֓ה יְ בָ ֵר֖ך ֶאת־
אֲ ׁ ֶש֥ר יִ ְב ַט֖ח ֽ ּ ַביהֹוָ ֑ה וְ הָ ָי֥ה יְ הֹוָ ֖ה ִמ ְב ַט ֽח ֹוְֽ :יהֹוָ ֗ה ֭
שלוֹם עָ לֵינוּ .וְ עַ ל
שלוֹם ִ ּב ְמרו ָֹמיו הוּא ְב ַרחֲ ָמיו ַי ֲע ֶׂשה ׁ ָ
שלֽ וֹם :ע ֹו ֶׂשה ׁ ָ
עַ ּמ֣ ֹו בַ ׁ ּ ָ
ש ָראֵ ל וְ ִא ְמר ּו אָ ֵמן:
ּ ָכל-עַ ּמ ֹו יִ ְ ׂ

Third Cup of Wine
ה ָו֣ה ֶא ְק ֽ ָרא ׃ סַ בְ ִרי ָמ ָרנָן ועונים
שם ְי ֹ
ש֑א וּבְ ׁ ֵ ֖
כּ וֹס־י ְׁשוּע֥וֹת ֶא ּ ָ ׂ
לְ חַ ּיִים
ויכוין לפטור בברכה זו גם כוס רביעי.
Have in mind to cover both the third and fourth cups with this
Beracha.

הוָה .אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָם .בּ ו ֵֹרא ּ ְפ ִרי הַ ּגֶפֶ ן:
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה יְ ֹ
וישתהו בהסבה.

שיו ֵק ְרבָ נ ּו הַ ּ ָמקוֹם
ִמ ְּת ִחלּ ָה עו ְֹב ֵדי עֲבו ָֹדה ז ָָרה הָ י ּו אֲ בו ֵֹתינוּ .וְ עַ כְ ׁ ָ
ל־כל־הָ עָ ֗ם ֹֽכּ ה־אָ מַ ֣ר ְיהֹוָה֮
ֹשעַ ֶא ּ ָ
אמר יְ הו ׁ ֻ ֜
ֲבדתוֶֹ ׁ .ש ּנֶאֱ ַמר .וַ ּיֹ֨ ֶ
ַלע ָ
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Drink leaning to the left.
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The Simplified Sephardic Haggadah: Barech, Birkat Hamazon

The Simplified Sephardic Haggadah: Maggid

ּשלָיִ ם
יר ְך ִ ּב ְמהֵ ָרה ְבי ֵָמינוָּּ .ברו ְּך אַ ּ ָתה יְ הֹוָה .בּ ֹונֵה יְ רו ׁ ָ
ּשלַיִ ם ִע ָ
וְ ִת ְבנֶה יְרו ׁ ָ
ואומר בלחש אָ ֵמן:

ת ַרח אֲ בִ ֥י
ש ָר ֵאל֒ ְ ּבעֵ ֣בֶ ר הַ ּנָהָ ֗ר י ׁ ְָשב֤ ּו אֲ בֽ ו ֵֹתיכֶ ם֙ ֽ ֵמע ֹו ָל֔ם ּ ֶ ֛
אֱ ל ֹהֵ ֣י ִי ְ ׂ
אַ ְב ָרהָ ֖ם וַאֲ בִ ֣י נָח֑וֹר ַו ּיַעַ ְבד֖ ּו אֱ ל ִֹה֥ים אֲ ֵח ִֽרים׃

אם שכח לומר יעלה ויבא ונזכר לפני שהתחיל ברכת הטוב והמטיב יאמר

ש ָר ֵאל.
ּ ָברו ְּך אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָםֶ ׁ .ש ּנ ַָתן י ִָמים טו ִֹבים לְ עַ ּמ ֹו יִ ְ ׂ
ש ְמ ָחהֶ .את-יוֹם חַ ג הַ ּ ַמ ּצוֹת הַ ּזֶהֶ .את-יוֹם טוֹב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש הַ ּזֶה.
שוֹן וּלְ ִ ׂ
ש ׂ
לְ ָׂ
ְ
ש ָר ֵאל וְ הַ ְּז ַמ ִּנים:
ּ ָברוּך אַ ּ ָתה יְ הֹוָה ְמ ַקדֵּ ׁש יִ ְ ׂ
אם שכח לומר רצה והחליצנו או יעלה ויבא בשבת ונזכר לפני שהתחיל ברכת הטוב
והמטיב יאמר
ש ָר ֵאלּ ְ .באַ הֲ בָ ה
ש ָּבתוֹת לִ ְמנוּחָ ה לְ עַ ּמ ֹו יִ ְ ׂ
הוָה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָםֶ ׁ .ש ּנ ַָתן ׁ ַ
ּ ָברו ְּך אַ ּ ָתה יְ ֹ
ש ְמחָ ה .אֶ ת-יוֹם חַ ג הַ ּ ַמצּ וֹת הַ ּזֶה .אֶ ת-יוֹם טוֹב
שוֹן וּלְ ִ ׂ
ש ׂ
לְ אוֹת וְ לִ ְב ִרית .וְ י ִָמים טו ִֹבים לְ ָׂ
ש ָראֵ ל וְ הַ ְּזמַ ִּנים:
ש ָּבת יִ ְ ׂ
ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש הַ ּזֶהָּ .ברו ְּך אַ ּ ָתה יְ הֹוָה ְמ ַקדֵּ ׁש הַ ׁ ּ ַ

ירנוּ.
ּ ָברו ְּך אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה .אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָם .הָ ֵאל אָ ִבינוַּ .מלְ ּ ֵכנוּ .אַ ִדּ ֵ
ש ָראֵ ל .הַ ּ ֶמל ְֶך הַ ּטוֹב.
ֹשנוְּ .קדו ֹׁש ַי ֲעקֹב .רוֹעֵ נ ּו רוֹעֵ ה יִ ְ ׂ
בּ ו ְֹר ֵאנוּּ .גוֹאֲ לֵנוְּ .קדו ׁ ֵ
ֵיטיב
וְ הַ ּ ֵמ ִטיב לַכּ ֹלֶ ׁ .ש ְ ּבכָ ל-יוֹם וָיוֹם הוּא הֵ ִטיב לָנוּ .הוּא ֵמ ִטיב לָנוּ .הוּא י ִ
לָנוּ .הוּא גְ ָמלָנוּ .הוּא גו ְֹמלֵנוּ .הוּא יִ גְ ְמלֵנ ּו לָעַ ד ֵחן וָ ֶחסֶ ד וְ ַרחֲ ִמים וְ ֵריוַ ח
וְ הַ ָּצלָה וְ כָ ל-טוֹב :יענו אמן
ש ַמיִ ם וּבָ אָ ֶרץ:
הָ ַרחֲ ָמן הוּא יִ ׁ ְש ּ ַת ּ ַבח עַ ל ִּכ ּ ֵסא כְ בוֹדוֹ :הָ ַרחֲ ָמן הוּא יִ ׁ ְש ּ ַת ּ ַבח ַּב ׁ ּ ָ
הָ ַרחֲ ָמן הוּא יִ ׁ ְש ּ ַת ּ ַבח ּ ָבנ ּו לְ דוֹר דּ ו ִֹרים :הָ ַרחֲ ָמן הוּא ֶק ֶרן לְ עַ ּמ ֹו י ִָרים :הָ ַרחֲ ָמן
הוּא יִ ְת ּ ָפאַ ר ּ ָבנ ּו לְ ֵנצַח נְ צ ִָחים :הָ ַרחֲ ָמן הוּא יְ פַ ְרנְ סֵ נ ּו ְ ּבכָ בוֹד וְ ל ֹא בְ ִב ּזוּי
ְ ּב ֶה ּ ֵתר וְ ל ֹא ְב ִא ּסוּר ְ ּבנ ַַחת וְ ל ֹא ְבצַעַ ר :הָ ַרחֲ ָמן הוּא יִ ּ ֵתן ׁ ָשלוֹם ֵּבינֵינוּ :הָ ַרחֲ ָמן
יִשלַח ְ ּב ָרכָ ה ְרוָ חָ ה וְ הַ צְ לָחָ ה ְ ּבכָ לַ -מ ֲע ֵׂשה י ֵָדינוּ :הָ ַרחֲ ָמן הוּא יַצְ לִ יחַ
הוּא ׁ ְ
ָארנוּ :הָ ַרחֲ ָמן הוּא
ֶאת-דְּ ָרכֵ ינוּ :הָ ַרחֲ ָמן הוּא יִ ׁ ְשבּ וֹר עֹל ּגָלוּת ְמהֵ ָרה ֵמעַ ל ַצ ּו ֵ
יוֹלִ יכֵ נ ּו ְמהֵ ָרה קו ְֹמ ִמ ּיוּת לְ אַ ְרצֵנוּ :הָ ַרחֲ ָמן הוּא יִ ְר ּ ָפ ֵאנ ּו ְרפוּאָ ה ׁ ְשל ֵָמה.
ְרפוּאַ ת הַ ּנֶפֶ ׁש ו ְּרפוּאַ ת הַ ּגוּף :הָ ַרחֲ ָמן הוּא יִ פְ ּ ַתח לָנ ּו ֶאת-יָד ֹו הָ ְר ָחבָ ה:
הָ ַרחֲ ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך ּ ָכלֶ -א ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ִ ּב ׁ ְשמ ֹו הַ ּגָדוֹל ְּכמ ֹו ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ְרכ ּו
אֲ בו ֵֹתינ ּו אַ ְב ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַי ֲעקֹבַ ּ .בכּ ֹל ִמכּ ֹל כּ ֹלֵ ּ .כן יְ בָ ֵר ְך או ָֹתנ ּו י ַַחד ְ ּב ָרכָה
ש עָ לֵינ ּו סֻ ּ ַכת ׁ ְשלוֹמ ֹו:
ֹאמר אָ ֵמן :הָ ַרחֲ ָמן ה ּוא יִ פְ ר ֹו ׂ
ׁ ְשל ֵָמה .וְ כֵ ן יְ ִהי ָרצוֹן וְ נ ַ
ש ָּבת ו ְּמנוּחָ ה לְ חַ ּיֵי הָ ע ֹול ִָמים:
בשבת הָ ַרחֲ ָמן הוּא יַנְ ִחילֵנ ּו ע ֹולָם ׁ ֶש ּ ֻכלּ ֹו ׁ ַ

From the beginning, our ancestors were idol worshipers.
And now, the Place [of all] has brought us close to His
worship, as it is stated (Joshua 24:2-4), "Yehoshua said to
the whole people, so said the Lord, God of Israel, 'over the
river did your ancestors dwell from always, Terach the
father of Avraham and the father of Nachor, and they
worshiped other gods".
ָ ֠ו ֶא ַּקח אֶ ת־אֲ ִביכֶ ֤ם אֶ ת־אַ בְ ָרהָ ם֙ ֵמעֵ ֣בֶ ר הַ ּנָהָ ֔ר וָא ֹו ֵל֥ ְך אוֹת֖ ֹו ְ ּבכָ ל־
אֶ ֣ ֶרץ ְּכ ָנ֑עַ ן וארב ] ָואַ ְר ֶּבה֙[ אֶ ת־ז ְַרע֔ ֹו ֽ ָואֶ ּ ֶתן־ל֖ ֹו ֶאת־יִצְ ֽ ָחק׃ וָ ֶא ּ ֵת֣ן
ש֜ו ֶאת־הַ ֤ר ֵׂש ִעיר֙ ל ֶָר֣ ׁ ֶשת
ש֑ו וָ ֶא ּ ֵת֨ן לְ עֵ ָׂ
ק֖ב וְ אֶ ת־עֵ ָׂ
לְ ִיצְ חָ ֔ק ֽ ֶאת־ ַי ֲע ֹ
ק֥ב וּבָ ָנ֖יו י ְָרד֥ ּו ִמצְ ֽ ָר ִים׃
אוֹת֔ ֹו וְ ַי ֲע ֹ
And I took your father, Avraham from over the river and I
made him walk in all the land of Canaan and I increased
his seed and I gave him Yitschak. And I gave to Yitschak,
Ya'akov and Esav, and I gave to Esav, Mount Seir [in order
that he] inherit it; and Yaakov and his sons went down to
Egypt"'.
ש ָר ֵאלָּ .ברו ְּך הוּאֶ ׁ .שהַ ּ ָקדו ֹׁש ּ ָברו ְּך הוּא.
ּ ָברו ְּך ׁשו ֵֹמר הַ בְ טָ חָ ת ֹו ְליִ ְ ׂ
שוֹת ְּכ ָמה ׁ ֶשאָ ַמר לְ אַ בְ ָרהָ ם אָ בִ ינ ּו ִ ּב ְב ִרית ֵּבין
ִח ׁ ּ ֵשב ֶאת-הַ ֵּקץַ .ל ֲע ׂ
אמר לְ אַ בְ ָר֗ם ָידֹ֨עַ ּ ֵת ַד֜ע ִּכי־ ֵג֣ר ׀ יִ ְה ֶי֣ה ז ְַרע ָ
ֲך֗
הַ ְ ּב ָת ִריםֶ ׁ .ש ּנֶאֱ ַמר .וַ ּיֹ֣ ֶ
ש ֽ ָנה׃ וְ ַג֧ם אֶ ת־
א ָת֑ם אַ ְר ַּב֥ע ֵמא֖וֹת ׁ ָ
ל ֹא לָהֶ ֔ם ַועֲבָ ד֖וּם וְ ִע ּנ֣ ּו ֹ
ְ ּבאֶ ֙ ֶרץ֙ ֣
שר ַי ֲעבֹ֖ד ּו דָּ ֣ן אָ ֹנ֑כִ י וְ אַ חֲ ֵרי־כֵ ֥ן יֵצְ א֖ ּו ִ ּב ְרכֻ ֥ ׁש ּג ָֽדוֹל׃
הַ ּג֛וֹי אֲ ׁ ֶ ֥

יִטע ּתו ָֹרת ֹו וְ אַ הֲ בָ ת ֹו ְ ּבלִ ֵּבנ ּו וְ ִת ְהיֶה יִ ְראָ ת ֹו עַ ל ּ ָפנֵינ ּו לְ ִבלְ ִּתי
הָ ַרחֲ ָמן הוּא ּ ַ
ש ָמיִ ם:
שינ ּו לְ ׁ ֵשם ׁ ָ
נֶחֱ טָ א .וְ יִ ְהי ּו כָ לַ -מ ֲע ֵׂ

Blessed is the One who keeps his promise to Israel, blessed
be He; since the Holy One, blessed be He, calculated the
end [of the exile,] to do as He said to Avraham, our father,
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in the Covenant between the Pieces, as it is stated (Genesis
15:13-14), "And He said to Avram, 'you should surely
know that your seed will be a stranger in a land that is not
theirs, and they will enslave them and afflict them four
hundred years. And also that nation for which they shall
toil will I judge, and afterwards they will will go out with
much property"'.

לְ כָ לּ ְ -ב ִר ּיו ָֹתיו אֲ ׁ ֶשר ָּב ָרא ְ ּב ַרחֲ ָמיו ו ְּברוֹב חֲ סָ ָדיוָ ּ .כאָ מוּרּ .פו ֵֹת֥ ַח ֶאת־י ֶָד֑ ָך
ל־ח֣י ָרצֽ וֹןָּ .ברו ְּך אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה .הַ ּזָן ֶאת-הַ כּ ֹל:
ש ִ ּב֖יעַ לְ כָ ַ
ו ַּמ ְ ׂ

יכסה את המצות ויאחז את הכוס בידו הימנית ויאמר:
We cover the Matzot, hold the cup of wine in our right have and say:

וְ ִהיא ׁ ֶשעָ ְמ ָדה לַאֲ בו ֵֹתינ ּו וְ לָנוֶּ ׁ .שלּ ֹא אֶ חָ ד ִ ּבלְ בַ ד עָ ַמד עָ לֵינ ּו
לְ כַ לּ ו ֵֹתינוּ .אֶ לּ ָא ׁ ֶש ְ ּבכָ ל-דּ וֹר וָדוֹר עו ְֹמ ִדים עָ לֵינ ּו לְ כַ לו ֵֹתינוּ.
וְ הַ ָּקדו ֹׁש ּ ָברו ְּך הוּא ַמ ִ ּצילֵנ ּו ִמ ּי ָָדם:
And it is this that has stood for our ancestors and for us,
since it is not [only] one [person or nation] that has stood
[against] us to destroy us, but rather in each generation,
they stand [against] us to destroy us, but the Holy One,
blessed be He, rescues us from their hand.
Deriving the Miracles from Verses in the Torah
יניח הכוס על השלחן ,ויגלה המצות עד לפיכך.
We put down the cup and uncover the Matza until “Lefichach”.

שוֹת לְ ַי ֲעקֹב אָ בִ ינוֶּ ׁ .ש ּ ַפ ְרעֹה
ֵצא וּלְ ַמד ַמה ִ ּב ֵּק ׁש לָבָ ן הָ אֲ ַר ִּמי ַל ֲע ׂ
ל ֹא ָגזַר אֶ לּ ָא עַ ל הַ ְּזכָ ִרים .וְ לָבָ ן ִ ּב ֵּק ׁש ַלעֲקוֹר אֶ ת הַ כּ ֹלֶ ׁ .ש ּנֶאֱ ַמר.

ש֖ם
אבֵ ֣ד ָא ִב֔י ַו ֵיּ֣ ֶרד ִמצְ ַר֔י ְָמה ַו ָיּ֥גָר ׁ ָ
"אֲ ַר ּ ִמי֙ ֹ
י־ש֕ם לְ ג֥וֹי ּגָד֖וֹל עָ צ֥וּם ו ֽ ָָרב":
ִ ּב ְמ ֵת֣י ְמעָ ֑ט ֽ ַוי ְִה ׁ ָ
13

הוָה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו עַ ל ׁ ֶש ִהנְ ַחלְ ּ ָת לַאֲ בו ֵֹתינוֶּ .א ֶרץ ֶח ְמדָּ ה טוֹבָ ה ו ְּרחָ בָ ה.
נו ֶֹדה לְ ָך יְ ֹ
יתנ ּו ִמ ֵּבית
ֵאתנ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם .וּפְ ִד ָ
ְ ּב ִרית וְ תו ָֹרה ַח ִ ּיים ו ָּמזוֹן .עַ ל ׁ ֶשה ֹוצ ָ
ָ
ש ֵרנוּ .וְ עַ ל ּתו ָֹר ְתך ׁ ֶש ּ ִל ּ ַמ ְד ּ ָתנוּ .וְ עַ ל ֻח ֵּקי
ית ָך ׁ ֶש ָח ַת ְמ ּ ָת ִ ּב ְב ָׂ
עֲבָ ִדים .וְ עַ ל ְ ּב ִר ְ
ְרצ ֹונ ְָך ׁ ֶשהו ַֹד ְע ּ ָתנוּ .וְ עַ ל ַח ִ ּיים ו ָּמזוֹן ׁ ֶשאַ ּ ָתה זָן ו ְּמפַ ְרנֵס או ָֹתנ ּו:
עַ ל הַ כּ ֹל יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֲ נ ְַחנ ּו מו ִֹדים ל ְָך .ו ְּמבָ ְרכִ ים ֶאתְ ׁ -ש ָמ ְךָ ּ .כאָ מוּר.
שבָ ֑ ְע ּ ָת ו ֽ ֵּב ַרכְ ּ ָת֙ ֶאת־יְ הֹוָ ֣ה אֱ ל ֶֹה֔ ָ
יך עַ ל־הָ אָ ֥ ֶרץ הַ ּטֹבָ ֖ה אֲ ׁ ֶש֥ר ֽ ָנ ַתן־ ֽ ָל ְך.
וְ אָ כַ לְ ּ ָת֖ וְ ָׂ
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה .עַ ל הָ אָ ֶרץ וְ עַ ל הַ ּ ָמזוֹן:
יר ְך .וְ עַ ל הַ ר
ּשלַיִ ם ִע ָ
ש ָר ֵאל עַ ּ ָמ ְך .וְ עַ ל יְ רו ׁ ָ
הוָה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו וְ עַ ל יִ ְ ׂ
ַר ֵחם יְ ֹ
ְ
ְ
ְ
ְ
ירך .וְ עַ ל הַ ּ ַביִ ת הַ ּגָדוֹל
צִ ּיוֹן ִמ ׁ ְש ּ ַכן ְּכבו ָֹדך .וְ עַ ל הֵ יכָ לָך .וְ עַ ל ְמע ֹונָך .וְ עַ ל ְדּ ִב ָ
יחנ ּו
וְ הַ ָּקדו ֹׁש ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ׁ ִש ְמ ָך עָ לָיו .אָ ִבינוְּ .רעֵ נוּ .ז ּונֵנוַּ ּ .פ ְרנְ סֵ נוַּ ּ .כלְ ְּכלֵנוּ .הַ ְרוִ ֵ
ידי
הַ ְר ַוח-לָנ ּו ְמהֵ ָרה ִמ ּ ָכל-צָרו ֵֹתינוּ .וְ נָא .אַ ל ּ ַתצְ ִריכֵ נ ּו יְ הֹוָה אֱ ל ֹהֵ ינוּ .לִ ֵ
ידי הַ לְ וָאָ ָתםֶ .אלּ ָא לְ י ְָד ָך הַ ְּמלֵאָ ה וְ הָ ְרחָ בָ ה.
שר ָו ָדם .וְ ל ֹא לִ ֵ
ַמ ְּתנוֹת ּ ָב ָׂ
ירה וְ הַ ּ ְפתו ָּחה .יְ ִהי ָרצוֹן ׁ ֶשלּ ֹא נֵבו ֹׁש ָּבע ֹולָם הַ ּזֶה .וְ ל ֹא נִ ּ ָכלֵם לְ ע ֹולָם
ֲש ָ
הָ ע ׁ ִ
ְ
יר ּנָה לִ ְמקו ָֹמ ּה ִ ּב ְמהֵ ָרה ְבי ֵָמינ ּו:
יחך ּ ַתחֲ זִ ֶ
הַ ּ ָבא .ו ַּמלְ כוּת ֵּבית דָּ וִ ד ְמ ׁ ִש ָ
בשבת אומרים
הוָה אֱ ל ֵֹהינ ּו ְ ּב ִמצְ ו ֶֹת ָ
ש ָּבת הַ ּגָדוֹל וְ הַ ָּקדו ֹׁש הַ ּזֶה.
יעי .הַ ׁ ּ ַ
יך ו ְּב ִמצְ וַת יוֹם הַ ׁ ּ ְש ִב ִ
ְר ֵצה וְ הַ חֲ לִ יצֵנ ּו יְ ֹ
ְ
ִּכי יוֹם ּגָדוֹל וְ ָקדו ֹׁש הוּא ִמ ּ ְלפָ נ ָ
ּ
ֶיך .נִ ׁ ְשבּ וֹת בּ ֹו וְ נָנוּחַ בּ ֹו וְ נִ ְתעַ ּנֵג בּ ֹו ְּכ ִמצְ וַ ת ֻח ֵקי ְרצ ֹונָך .וְ אַ ל
ֶח ַמת צִ ּיוֹן ִ ּב ְמהֵ ָרה ְבי ֵָמינוִּּ .כי אַ ּ ָתה הוּא ַּבעַ ל
ְּת ִהי צ ָָרה וְ יָגוֹן ְ ּביוֹם ְמנוּחָ ֵתנוּ .וְ הַ ְראֵ נ ּו ְ ּבנ ָ
שכַ ְחנוּ .אַ ל ִּת ׁ ְש ּ ָכחֵ נ ּו
ית ָך הַ ּגָדוֹל וְ הַ ָּקדו ֹׁש ל ֹא ׁ ָ
ש ִתינ ּו ָח ְר ַּבן ֵּב ְ
הַ ּנֶחָ מוֹת .וַהֲ גַם ׁ ֶשאָ כַ לְ נ ּו וְ ׁ ָ
ָל ֶנצַח וְ אַ ל ִּתזְ נ ֵָחנ ּו לָעַ ד ִּכי ֵאל ֶמל ְֶך ּגָדוֹל וְ ָקדו ֹׁש אָ ּ ָתה:

בליל ראשון )ושני בחוץ לארץ( אם לא אמר יעלה ויבא חוזר לראש

ש ַמע וְ יִ ּ ָפ ֵקד וְ יִ ּזָכֵ ר
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֹהֵ י אֲ בו ֵֹתינוַּ .י ֲעלֶה וְ ָיבֹא וְ ַי ִ ּגיעַ וְ י ֵָר ֶאה וְ י ֵָרצֶה וְ יִ ׁ ּ ָ
יח ֶּבן-דָּ וִ ד
יר ְך .וְ זִ כְ רוֹן ָמ ׁ ִש ַ
ּשלַיִ ם ִע ָ
זִ כְ ר ֹונֵנוּ .וְ זִ כְ רוֹן אֲ בו ֵֹתינוּ .זִ כְ רוֹן יְרו ׁ ָ
ָ
ש ָר ֵאל לְ פָ נֶיך .לִ פְ ל ֵָטה לְ טוֹבָ ה .לְ ֵחן לְ ֶחסֶ ד
עַ ְבדָּ ְך .וְ זִ כְ רוֹן ּ ָכל-עַ ְּמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂ
שלוֹםּ ְ .ביוֹם ַחג הַ ּ ַמ ּצוֹת הַ ּזֶהּ ְ .ביוֹם טוֹב ִמ ְק ָרא
וּלְ ַרחֲ ִמים .לְ ַח ִ ּיים טו ִֹבים וּלְ ׁ ָ
ק ֶֹד ׁש הַ ּזֶה .לְ ַר ֵחם בּ ֹו עָ לֵינ ּו וּלְ הו ׁ ִֹשיעֵ נוּ .זָכְ ֵרנ ּו יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו בּ ֹו לְ טוֹבָ ה.
וּפָ ְק ֵדנ ּו ב ֹו לִ ְב ָרכָ ה .וְ הו ׁ ִֹשיעֵ נ ּו ב ֹו לְ ַח ִ ּיים טו ִֹביםּ ִ .ב ְדבַ ר ׁיְשוּעָ ה וְ ַרחֲ ִמים .חוּס
וְ ָח ּנֵנ ּו ַוחֲ מוֹל וְ ַר ֵחם עָ לֵינ ּו וְ הו ׁ ִֹשיעֵ נוִּּ .כי ֵאל ָ
ֶיך עֵ ינֵינוִּּ .כי ֵאל ֶמל ְֶך ַח ּנוּן
וְ ַרחוּם אָ ּ ָתה:
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Go out and learn what what Lavan the Aramean sought to
do to Ya'akov, our father; since Pharaoh only decreed [the
death sentence] on the males but Lavan sought to uproot
the whole [people]. As it is stated (Deuteronomy 26:5),
"An Aramean was destroying my father and he went down
to Egypt, and he resided there with a small number and he
became there a nation, great, powerful and numerous".

After the end of the meal, before Chatzot, all those present take
preferably two kezeitim from the matsa that was concealed for the
afikoman and eat from it while reclining. If having two is too
difficult, one should have at least one.

Now, we go phrase by phrase and derive the
Midrashic interpretations of the verse regarding
the miracles God did for us in Egpyt
: אָ נוּס עַ ל ּ ִפי הַ דִּ בּ וּר.ְמה
ָ  ַויּ ֵֶרד ִמצְ ַרי.1
"And he went down to Egypt" - helpless on account of
the word [in which God told Avraham that his
descendants would have to go into exile].
. ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר.שם
ָ ׁ  ְמל ּ ֵַמד ׁ ֶשל ֹא י ַָרד לְ ִה ׁ ְש ּ ַת ֵּקעַ ֶאלּ ָא לָגוּר.שם
ָ ׁ  ַו ָּיגָר.2
שר
֣ ֶ ׁ ֲל־פ ְרעֹ֗ה לָג֣וּר ָּבאָ ֶרץ֮ ּ ָבאנ ּו֒ ִּכי־אֵ ֣ין ִמ ְרעֶ ֗ה ַל ּצֹאן֙ א
ַ ּ ֹאמר֣ ּו ֶא
ְ ַו ּי
ָ ֽ֖שבוּ־ ָנ֥א עֲבָ ֶד
ָ ַ֔לעֲבָ ֶד
יך
ְ ׁ יך ִּֽכי־כָ בֵ ֥ד הָ ָרעָ ֖ב ְ ּבאֶ ֣ ֶרץ ְּכ ָנ֑עַ ן וְ עַ ּ ָת֛ה ֵי
ְ ּבאֶ ֥ ֶרץ ֹֽ ּג ׁ ֶשן׃
"And he resided there" - [this] teaches that Ya'akov, our
father, didn't go down to settle in Egypt, but rather [only]
to reside there, as it is stated (Genesis 47:4), "And they said
to Pharaoh, to reside in the land have we come, since there
is not enough pasture for your servant's flocks, since the
famine is heavy in the land of Canaan, and now please grant
that your servants should dwell in the land of Goshen".
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Before eating the afikoman, he should say: "In memory of the
Pesach sacrifice that was eaten upon being satiated."

Barech, Birkat Hamazon
ָּב ֵר ְך
ימזגו כוס של אליהו ופותחים את הדלת יטול מים אחרונים ויאחז בידו
.כוס שלישי ויברך ברכת המזון
Pour the third cup, wash Mayim Acharonim, and recite Birkat
HaMazon.
מיד ְּֽת ִהלּ ָת֥ ֹו ְ ּב ִֽפי׃ ס֥וֹף דָּ בָ ֖ר הַ כּ ֹ֣ל נִ ׁ ְש ָמ֑ע ֶאת־
ִ֗ת
֝ ָ ּ אֲ בָ ֲרכָ ֣ה ֶאת־יְ הֹוָ ֣ה ְ ּבכָ ל־עֵ ֑ת
ר־פי
֥ ִ ּ ֫ ְּת ִהלּ ַ ֥ת יְ הֹוָ ֗ה ְֽי ַד ֶּב:ת־מצְ ו ָֺת֣יו ׁ ְשמ֔וֹר ִּכי־ ֶז֖ה ּ ָכל־הָ אָ ֽ ָדם
ִ הָ אֱ ל ִֹה֤ים יְ ָרא֙ וְ ֶא
ְ
רך ָ ֗י ּה ֽ ֵמעַ ּ ָת֥ה וְ עַ ד־ע ֹו ָל֗ם
֤ ֵ ֘ ָ וַ אֲ ַנ֤ ְחנ ּו נְ ב:וָעד
ֶ ֽ ש ֹו לְ ע ֹו ָל֥ם
֗ ׁ שם ָק ְד
֥ ֵ ׁ שר
ָׂ ֭ל־ב
ָ ּ וִ יבָ ֵר֣ ְך ּ ָכ
: וַ יְ ַד ֵּב֣ר אֵ ַל֔י ֶ ֚זה הַ ׁ ּ ֻשלְ חָ ֔ן אֲ ׁ ֶש֖ר לִ פְ ֵנ֥י יְ ה ֽ ָֹוה:ֽ ַהלְ ל ּו ֽ ָי ּה
אם הם שלשה אומר המברך

ְ הַ ב לָן וְ נִ ְב ִר
(ש ַמיִ ם
ָ ׁ  )עונים:ישא
ָ ׁ ִּיך לְ ַמלְ ּכָא ִעלּ ָאָ ה ַקד
( ו ִּב ְר ׁשוּת.ש ָּבת ַמלְ ְּכ ָתא
ַ ׁ  )בשבת ו ִּב ְר ׁשוּת.ישא
ָ ׁ ִּ ּב ְר ׁשוּת ַמלְ ּ ָכא ִעלּ ָאָ ה ַק ִד
. ישא
ָ ׁ ִּיו ָֹמא טָ בָ א או ׁ ְּש ּ ִפיזָא ַקד
:  נְ בָ ֵר ְך )בעשרה ויותר אֱ ל ֹהֵ ינוּ( ׁ ֶשאָ כַ לְ נ ּו ִמ ׁ ּ ֶשלּ ֹו.ו ִּב ְר ׁשו ְּתכֶ ם
והמסובים והוא עונים ּ ָברו ְּך )בעשרה ויותר אֱ ל ֹהֵ ינוּ( ׁ ֶשאָ כַ לְ נ ּו ִמ ׁ ּ ֶשלּ ֹו
:ו ְּבטוּב ֹו הַ ּגָדוֹל חָ יִ ינ ּו
הָ ע ֹולָם ּ ֻכלּ ֹו- הָ אֵ ל הַ ּזָן או ָֹתנ ּו וְ ֶאת. אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָם.ּ ָברו ְּך אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה
כי לְ ע ֹו ָל֣ם
֖ ִּ ש֑ר
ָׂ ל־ב
ָ ּ ָל ֶחם לְ כ
֭ ֶ  נ ֵֹת֣ן. ְ ּב ֵחן ְ ּב ֶחסֶ ד ְ ּב ֵריוַ ח ו ְּב ַרחֲ ִמים ַר ִ ּבים.ְֹ ּבטוּבו
 וְ אַ ל ֶי ְחסַ ר לָנ ּו ָמזוֹן ּ ָת ִמיד לְ ע ֹולָם. ו ְּבטוּב ֹו הַ ּגָדוֹל ּ ָת ִמיד ל ֹא ָחסַ ר לָנ ּו.חַ ְס ֽדּ ֹו
 וְ ִה ְת ִקין ִמ ְחיָה ו ָּמזוֹן. וְ ׁ ֻשלְ ָחנ ֹו עָ רו ְּך לַכּ ֹל. ִּכי הוּא ֵאל זָן ו ְּמפַ ְרנֵס לַכּ ֹל.וָעֶ ד

35

The Simplified Sephardic Haggadah: Tzafun

The Simplified Sephardic Haggadah: Maggid

Korech
כּ ו ֵֹר ְך
יקח מצה השלישית ויבצע ממנה בזית ויקח כזית מרור ויכרוך שניהם
:יחד ויטבלם בחרוסת ויאמר
One takes a K'za'it of the third Matza with K'za'it of Marror and dips
it in Haroset and says:

 ְּכ ִהלּ ֵל הַ זּ ֵָקן. ְ ּבי ֵָמינ ּו יְחֻ דָּ ׁש. זֵכֶ ר לְ ִּמ ְקדָּ ׁש.ַמ ּצָה ו ָּמרוֹר ְ ּבל ֹא בְ ָרכָ ה
ל־מ ּצ֥וֹת
ַ ַ ע. ׁ ּ ֶש ּנֶאֱ ַמר- לְ ַק ּיֵם ַמה.ׁ ֶשהָ יָה כּ ו ְֹרכָ ן וְ אוֹכְ לָן ְ ּבבַ ת אַ חַ ת
:ו ְּמר ִֹר֖ים יֹאכְ ֽ ֻלה ּו
.ויאכלם בהסבה
One eats the Korech sandwich leaning on the left side.

Shulchan Orech
שלְ ָחן עו ֵֹר ְך
ֻׁ
יאכל סעודתו בשמחה ולא ישבע הרבה כדי שיוכל לאכול אפיקומן
.בתיאבון
One eats the meal joyously. One should not eat too much in order to
be able to enjoy the Afikoman.

Tzafun
צָפוּן
אחר שגמר סעודתו יקח חצי המצה ששמר לאפיקומן ויאכל ממנו שתי
כזיתות בהסבה ואם הוא חלש וקשה עליו לאכול שתי כזיתות יאכל רק
כזית אחת ויאכל אותו במקום אחד ולא בשתי מקומות ויזהר לאכלו
:קודם חצות ולא יאכל שום דבר אחריו וקודם שיאכלנו יאמר

ָ ֖ ְ ּב ׁ ִש ְב ִע֣ים ֶ ֔נפֶ ׁש י ְָרד֥ ּו אֲ ב ֶֹת. ְּכמ ֹו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר. ִ ּב ְמ ֵתי ְמעָ ט.3
יך
ָ ֔ ֶה ָו֣ה אֱ ל ֹה
ש ַמ֖ ִים ָל ֽרֹב׃
ָ ּ ׁ ַיך ְּככוֹכְ בֵ ֥י ה
ֹ ש ְמ ָך֙ ְי
ׂ ָ ֽ ִמצְ ָר֑ ְי ָמ ּה וְ עַ ּ ָת֗ה
"As a small number" - as it is stated (Deuteronomy 10:22),
"With seventy souls did your ancestors come down to
Egypt, and now the Lord your God has made you as
numerous as the stars of the sky".
:שם
ָ ׁ ש ָר ֵאל ְמצ ּויָנִ ים
ׂ ְ  ְמל ֵַמד ׁ ֶשהָ י ּו ִי.שם לְ גוֹי ּגָדוֹל
ָ ׁ  ַוי ְִהי.4
"And he became there a nation" - [this] teaches that Israel
[became] distinguishable there.
ִש ְרצ֛ ּו ַו ּי ְִרבּ ֥ ּו
ְ ׁ ש ָראֵ ֗ל ּ ָפר֧ ּו ֽ ַו ּי
ׂ ְ  וּבְ ֵנ֣י ִי. ְּכמ ֹו ׁ ּ ֶש ּנֶאֱ ַמר. לְ גוֹי ּגָדוֹל עָ צוּם.5
א֑ד ו ִַּת ּ ָמ ֵל֥א הָ אָ ֖ ֶרץ א ֽ ָֹתם׃
ֹ א֣ד ְמ
ֹ ַו ַּיֽעַ צְ מ֖ ּו ִ ּב ְמ
"Great, powerful" - as it is stated (Exodus 1:7), "And the
children of Israel multiplied and swarmed and grew
numerous and strong, most exceedingly and the land
became full of them".
ְ ֔ש ֶדה֙ נְ ַת ִּת
יך ַו ִּת ְר ִ ּבי֙ ֽ ַו ִּתגְ דְּ לִ ֔י
ׂ ָ ּ ַ ְרבָ בָ ֗ה ְּכ ֶצ֤ ַמח ה. ְּכמ ֹו ׁ ּ ֶש ּנֶאֱ ַמר. ו ָָרב.6
שעָ ֵר֣ ְך צִ ּ ֵמ֔חַ וְ אַ ֖ ְּת עֵ רֹ֥ם וְ עֶ ְר ָיֽה׃
ׂ ְ כ֙נ ּו֙ ּו
ֹ דיִם ָנ
ַ֤ש
ָ ׁ ַו ּ ָתבֹ֖ ִאי ַּבע ֲִד֣י ע ֲָד ִי֑ים
ְ
ְ
ְ
א֤ ַמר לָך֙ ְ ּב ָדמַ ֣ ִיך חֲ ִי֔י
ֹ ָו ֶא ֱעבֹ֤ר עָ ַל֙י ְִך֙ ֽ ָואֶ ְראֵ ֔ ְך ִמ ְתבּ וֹסֶ ֖סֶ ת ְ ּב ָדמָ ֑ ִיך ָו
ל ְך ְ ּב ָד ַמ֥ ִי ְך חֲ ִיֽי׃
֖ ָ א֥ ַמר
ֹ ָו
"And numerous" - as it is stated (Ezekiel 16:7), "I have
given you to be numerous as the vegetation of the field, and
you increased and grew and became highly ornamented,
your breasts were set and your hair grew, but you were
naked and barren;" "And I passed over you and I saw you
wallowing in your blood, and I said to you, you shall live

:שבָ ע
ׂ ָ ּ ַזֵכֶ ר לְ ָק ְר ַּבן ּ ֶפסַ ח הַ ּנֶאֱ כַ ל עַ ל ה
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in your blood, and I said to you, you shall live in your
blood" (Ezekiel 16:6).

ַּויּ ֵָר֧עוּ א ָֹת֛נוּ הַ ִּמצְ ִר֖ים ַויְעַ ּנ֑וּנוּ ַוי ְִּּתנ֥וּ עָ לֵ ֖ינו
שה׃
ָ ֽ ׁ עֲ ב ָֹד֥ה ָק
ל ֹו ּ ֶפן־
֑  הָ ֥בָ ה ִֽנ ְתחַ ְּכ ָמ֖ה. ְּכמ ֹו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר. ַו ּי ֵָרע ּו א ָֹתנ ּו הַ ִּמצְ ִרים.7
ש֣נְ אֵ ֔ינ ּו
ֹׂ י־ת ְק ֶר֤אנָה ִמלְ חָ ָמה֙ וְ נוֹסַ ֤ף ּגַם־הוּא֙ עַ ל־
ִ בה וְ הָ ָי֞ה ִּֽכ
֗ ֶּ י ְִר
ם־ב֖נ ּו וְ עָ ָל֥ה ִמן־הָ ֽ ָא ֶרץ׃
ָּ
ַוְ נִ לְ ח
"And the Egyptians did bad to us and afflicted us and put
upon us hard work" (Deuteronomy 26:6). "And the
Egyptians did bad to us" - as it is stated (Exodus 1:10), "Let
us be wise towards him, lest he multiply and it will be that
when war is called, he too will join with our enemies and
fight against us and go up from the land".
ש ֵר֣י ִמ ִּס֔ים לְ ַמ֥עַ ן עַ ּנֹת֖ ֹו
ָׂ ֙ש֤ימ ּו עָ לָיו
ׂ ִ  ַו ָּי. ְּכמ ֹו ׁ ּ ֶש ּנֶאֱ ַמר.ּ ַויְעַ ּנוּנו.8
:ת־רעַ ְמ ֽ ֵסס
ַ ֶת֖ם וְ א
ֹ ת־פ
ִ ּ ְֶ ּב ִס ְבל ָֹת֑ם ַו ִ ּי֜בֶ ן עָ ֵר֤י ִמ ְס ְּכנוֹת֙ לְ פַ ְרעֹ֔ה א
"And afflicted us" - as is is stated (Exodus 1:11); "And they
placed upon him leaders over the work-tax in order to
afflict them with their burdens, and they built storage cities,
Pitom and Ra'amses".
 ַו ּ ַיעֲבִ ֧ד ּו ִמצְ ַר֛ ִים ֶאת־. ְּכמ ֹו ׁ ֶֹש ּנֶאֱ ַמר.שה
ָ ׁ  ַוי ְִּתנוּ עָ לֵ ינוּ ֲעב ָֹדה ָק.9
:ש ָראֵ ֖ל ְ ּב ֽ ָפ ֶר ְך
ׂ ְ ְ ּב ֵנ֥י ִי
"And put upon us hard work" - as it is stated (Exodus 1:11),
"And they enslaved the children of Israel with breaking
work".
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One should wash his hands and recite:

שנ ּו ְ ּב ִמצְ ֹו ָתיו
ָ ׁ ְּ אֲ ׁ ֶשר ִקד. אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָם.הוָה
ֹ ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ְי
:נְטילַת י ָָד ִים
ִ וְ צִ ָ ּונ ּו עַ ל

Motzi Matza
צה
ּ ָ מוֹצִ יא ַמ
יקח שלשת המצות )שתי השלמות והפרוסה שביניהן( ויברך המוציא
וישמיט מצה התחתונה ויברך על השלימה והפרוסה על אכילת מצה
ויבצע שתי כזיתות )נ"ח גרם( משתיהן יחד ויאכלם בהסבה ויזהר שלא
.ידבר בדברים חיצונים בין אכילת מצה לאכילת הכורך
One takes all three Matzot and says Hamotzi. One then drops the
lowest Matza and then says Al Achilat Matza on the remaining two.
One then eats two Kezeitot of Matza while leaning on the left side.
One should make sure not to speak until after Korech.

: הַ ּמוֹצִ יא ל ֶֶחם ִמן הָ אָ ֶרץ. אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָם.ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ְיהֹוָה
שנ ּו ְ ּב ִמצְ ו ָֹתיו
ָ ׁ ְּ אֲ ׁ ֶשר ִקד. אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָם.ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ְיהֹוָ ה
:וְ צִ ָ ּונ ּו עַ ל אֲ כִ ילַת ַמ ּצָה

Marror
ָמרוֹר
יקח כזית )כ"ט גרם( מרור ויטבל אותו בחרוסת וינער מעט מהחרוסת
שעליו כדי שישאר בו קצת מרירות
One takes a K'za'it of Marror and dips in the Haroset. One should
shake off the Haroset so the taste stays bitter. Do not lean.
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a pond of water, the flint into a spring of water. (Psalms
114)
 אֲ ׁ ֶשר ְ ּגאָ לָנ ּו וְ גָאַ ל אֶ ת.הוָה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶמל ְֶך הָ ע ֹולָם
ֹ ּ ָברו ְּך אַ ּ ָתה ְי
. לֶאֱ כוֹל בּ ֹו ַמ ּצָה ו ָּמרוֹר. וְ ִה ִ ּגיעָ נ ּו הַ לּ ַ ְילָה הַ זֶּה.אֲ בו ֵֹתינ ּו ִמ ִּמצְ ַר ִים
הוָה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֹהֵ י אֲ בו ֵֹתינ ּו הַ ִ ּגיעֵ נ ּו לְ מ ֹוע ֲִדים וְ לִ ְרגָלִ ים
ֹ ְּ ֵכן י
ְ
שים
ִׂ ש
ָׂ ְ ו.ירך
ָ ש ֵמ ִחים ְ ּב ִבנְ יַן ִע
ׂ ְ .שלוֹם
ָ ׁ ְאתנ ּו ל
ֵ אֲ ֵח ִרים הַ ּ ָב ִאים לִ ְק ָר
שם ִמן הַ ְּזבָ ִחים ו ִּמן הַ ּ ְפסָ ִחים אֲ ׁ ֶשר ַי ִ ּגיעַ דָּ ָמם
ָ ׁ  וְ נֹאכַ ל.ַּב ֲעבו ָֹד ָת ְך
 וְ נו ֶֹדה לְ ָך ׁ ִשיר חָ ָד ׁש עַ ל ְ ּגאֻ לּ ֵָתנ ּו וְ עַ ל.עַ ל ִקיר ִמזְ ָּבחָ ְך לְ ָרצוֹן
:ש ָר ֵאל
ׂ ְ הוָה ּגָאַ ל ִי
ֹ  ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ְי.ּּ ְפדוּת נַפְ ׁ ֵשנו

ִ֙ש ַמ֤ע ְיהֹוָה
ְ ׁ ַּו ִ ּנצְ עַ ֕ק ֶאל־ ְיהֹ ָו֖ה אֱ ל ֵֹה֣י אֲ ב ֵֹת֑ינוּ ַוי
ת־עֲמלֵ ֖נוּ וְ ֶאת־
ָ
ֶאת־קֹלֵ ֔נוּ ַו ַיּ֧ ְרא ֶאת־עָ נְ ֵי֛נוּ וְ ֶא
לַ חֲ ֽ ֵצנוּ׃

Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who
redeemed us and redeemed our ancestors from Egypt, and
brought us on this night to eat matsa and marror; so too,
Lord our God, and God of our ancestors, bring us to other
appointed times and holidays that will come to greet us in
peace, joyful in the building of your city and happy in your
worship; that we should eat there from the offerings and
from the Pesach sacrifices, the blood of which should
reach the wall of your altar for favor, and we shall thank
you with a new song upon our redemption and upon the
restoration of our souls. Blessed are you, Lord, who
redeemed Israel.
.וישתה את הכוס בהסבה בלי ברכה
One drinks the cup leaning on the left side without reciting a
Blessing.

Rohtzah
ָר ְח ָצה

"And we we cried out to the Lord, the God of our
ancestors, and the Lord heard our voice, and He saw our
affliction, and our toil and our duress" (Deuteronomy
26:7).
יְהי֩ בַ ּי ִָמ֨ים
ִ  ַו. ְּכמ ֹו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר.ּהוָה אֱ ל ֵֹהי אֲ ב ֵֹתינו
ֹ  ְי- ַו ִ ּנצְ עַ ק ֶאל.10
ש ָראֵ ֛ל ִמן־
ׂ ְ מל ְֶך ִמצְ ַר֔ ִים ַו ּיֵאָ נְ ח֧ ּו בְ ֽ ֵני־ ִי
֣ ֶ ֽ֙ ָה ַר ִ ּב֜ים הָ הֵ ֗ם וַ ָּי֙ ָמת
:שוְ עָ ָת֛ם אֶ ל־הָ אֱ ל ִֹה֖ים ִמן־הָ ֲעב ֽ ָֹדה
ַ ׁ וַת֧עַ ל
ַ ּ הָ ֲעב ָֹד֖ה ַו ּיִזְ עָ ֑ק ּו
"And we cried out to the Lord, the God of our ancestors" as it is stated (Exodus 2:23); "And it was in those great days
that the king of Egypt died and the Children of Israel sighed
from the work and yelled out, and their supplication went
up to God from the work".
ִשמַ ֥ע אֱ ל ִֹה֖ים ֶאת־
ְ ׁ  ַו ּי. ְּכמ ֹו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר.ִּש ַמע ְיהֹוָה ֶאת קֹלֵ נו
ְ ׁ ּ ַוי.11
ת־ב ִרית֔ ֹו אֶ ת־אַ ְב ָרהָ ֖ם אֶ ת־יִצְ חָ ֥ק
ּ ְ נַאֲ ָק ָת֑ם ַו ִ ּיזְ כּ ֹ֤ר אֱ ל ִֹהים֙ ֶא
:קב
ֹ ֽ וְ ֽ ֶאת־ ַי ֲע
"And the Lord heard our voice" - as it is stated (Exodus
2:24); "And God heard their groans and God remembered
his covenant with Avraham and with Yitschak and with
Ya'akov".
 וַ ַּי֥ ְרא. ְּכמ ֹו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר. ז ֹו ּ ְפ ִר ׁישוּת דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ.ּ ַויּ ְַרא ֶאת עָ נְ יֵנו.12
:ש ָראֵ ֑ל וַ ֵּי֖ ַדע אֱ ל ִֹֽהים
ׂ ְ ת־ב ֵנ֣י ִי
ְּ
ֶאֱ ל ִֹה֖ים א

: וקודם שינגבן יגביהן כנגד פניו ויברך.ירחץ ידיו
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"And He saw our affliction" - this [refers to] the separation
from the way of the world, as it is stated (Exodus 2:25);
"And God saw the Children of Israel and God knew".

פ֗ת י ִָר֥ים ֶא ְב ֽיוֹן׃ לְ הו ׁ ִֹשיבִ ֥י ִעם־נְ ִדיבִ ֑ים ִע֝֗ם
ֹ ּ מאַ ׁ ְש
֝ ֵ ֽ ימ֣י ֵמעָ פָ ֣ר דָּ ֑ל
ִ ְמ ִֽק
ש ֵמחָ ֗ה ֽ ַהלְ ל ּו ָי ּֽה׃
ׂ ְ נְ ִדיבֵ ֥י עַ ּֽמוֹ׃ ֽמו ׁ ִֹשיבִ ֨י ע ֲֶק֬ ֶרת הַ ַּב֗ ִית ֽ ֵאם־הַ ָּבנִ ֥ים

 ַו ְי ַצ֣ו ּפ ְַרעֹ֔ה לְ כָ ל־עַ ּמ֖ ֹו. ְּכמ ֹו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר. ֵאלּ ּו הַ ָּבנִ ים.ֲּמלֵ נו
ָ  וְ ֶאת ע.13
א֙ ָרה֙ ּ ַת ׁ ְשלִ יכֻ ֔ה ּו וְ כָ ל־הַ ַּב֖ת ְּתחַ ֽ ּיוּן׃
ֹ לֵאמֹ֑ר ּ ָכל־הַ ֵּב֣ן הַ ִ ּילּ ֗וֹד הַ ְי
"And our toil" - this [refers to the killing of the] sons, as it
is stated (Exodus 1:24); "Every boy that is born, throw him
into the Nile and every girl you shall keep alive".
יתי֙ ֶאת־הַ לּ ַ֔חַ ץ
ִ ַ֙ם־ר ִא
ָ  וְ ג. ְּכמ ֹו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר. זֶה הַ דַּ חַ ק.ּ וְ ֶאת לַ חָ צֵ נו.14
שר ִמצְ ַר֖ ִים ל ֹחֲ צִ ֥ים א ֽ ָֹתם׃
֥ ֶ ׁ ֲא
"And our duress" - this [refers to] the pressure, as it is stated
(Exodus 3:9); "And I also saw the duress that the Egyptians
are applying on them".

ַַויּוֹצִ ֵא֤נוּ ְיהֹוָה֙ ִמ ִּמצְ ַר֔יִם ְ ּב ָי֤ד חֲ ז ָָקה֙ וּ ִבזְ רֹ֣ע
:נְ טוּ ָי֔ה ּו ְבמ ָֹר֖א ָּגדֹ֑ל ּו ְבאֹת֖וֹת וּ ְבמֹפְ ִֽתים
"And the Lord took us out of Egypt with a strong hand and
with an outstretched forearm and with great awe and with
signs and with wonders" (Deuteronomy 26:8).
. וְ ל ֹא עַ ל יְ ֵדי ָׂש ָרף. ל ֹא עַ ל ְי ֵדי ַמלְ אָ ְך.הוָה ִמ ִּמצְ ַריִם
ֹ  ַויּוֹצִ ֵאנוּ ְי.15
ְ
.ֹ ֶאלּ ָא הַ ָּקדו ֹׁש ּ ָברוּך הוּא ִ ּבכְ בוֹד ֹו וּבְ עַ צְ מו. ַשלִ יח
ָ ׁ וְ ל ֹא עַ ל י ְֵדי
֙ל־בכוֹר
ּ ְ ָית֤י כ
ִ ץ־מצְ ַריִם֮ ַּבלּ ַ ֣ ְילָה הַ זֶּה֒ וְ ִה ּ ֵכ
ִ  וְ עָ בַ ְר ִּת֣י בְ ֽ ֶא ֶר.ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר
ד־ב ֵה ָמ֑ה וּבְ כָ ל־אֱ ל ֹהֵ ֥י ִמצְ ַר֛ ִים ֽ ֶאעֱ ֶׂש֥ה
ּ ְ ְַ ּבאֶ ֣ ֶרץ ִמצְ ַר֔ ִים ֵמאָ ָד֖ם וְ ע
:ׁ ְשפָ ִט֖ים אֲ נִ ֥י ְיה ֽ ָֹוה
"And the Lord took us out of Egypt" - not through an angel
and not through a seraph and not through a messenger, but
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Halleluyah! Praise, servants of the Lord, praise the name
of the Lord. May the Name of the Lord be blessed from
now and forever. From the rising of the sun in the East to
its setting, the name of the Lord is praised. Above all
nations is the Lord, His honor is above the heavens. Who
is like the Lord, our God, Who sits on high; Who looks
down upon the heavens and the earth? He brings up the
poor out of the dirt; from the refuse piles, He raises the
destitute. To seat him with the nobles, with the nobles of
his people. He seats a barren woman in a home, a happy
mother of children. Halleluyah! (Psalms 113)
ְת֣ה ְיהו ָּד֣ה
ָ ק֗ב ֵמעַ ֥ם ל ֽ ֵֹעז׃ הָ י
ֹ בית ַ֝י ֲע
֥ ֵּ ש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ָר֑יִם
ׂ ְ ְ ּב ֵצ֣את ִ ֭י
ִס֥ב לְ אָ ֽחוֹר׃
ֹ ּ ראָ ה ַו ָּי ֹנ֑ס הַ ֝ ּי ְַרדֵּ ֗ן י
֭ ָ ש ָראֵ ֗ל ַמ ְמ ׁ ְשלו ֽ ָֹתיו׃ הַ ָּי֣ם
ׂ ְ לְ ָק ְד ׁש֑ ֹו ִ ֝י
ה־ל ָך֣ הַ ֭ ָּים ִּכ֣י ָתנ֑וּס
ְ ּ ההָ ִרים ָר ְקד֣ ּו כְ ֵאילִ ֑ים ְ ּ ֝גבָ ע֗וֹת ִּכבְ נֵי־ ֹֽצאן׃ ַמ
֭ ֶֽ
ההָ ִרים ִּת ְר ְקד֣ ּו כְ ֵאילִ ֑ים ְ ּ ֝גבָ ע֗וֹת ִּכבְ נֵי־ ֹֽצאן׃
֭ ֶ ֽ הַ ֝ ּי ְַרדֵּ ֗ן ִּת ּסֹ֥ב לְ אָ ֽחוֹר׃
קב׃ הַ הֹפְ כִ ֣י הַ ּצ֣וּר אֲ גַם־
ֹ ֽ ֹה ַי ֲע
ַ ּ מ ּ ִלפְ ֵנ֗י אֱ ל֣ו
֝ ִ חוּלִ י אָ ֑ ֶרץ
֣ ִמ ּ ִלפְ ֵנ֣י אָ ֭דוֹן
:ֹ־מיִם
ָ ֽ ָמ֑ ִים חַ ֝לּ ִָמ֗ ׁיש לְ ַמ ְעיְ נו
In Israel's going out from Egypt, the house of Ya'akov
from a people of foreign speech. The Sea saw and fled, the
Jordan turned to the rear. The mountains danced like rams,
the hills like young sheep. What is happening to you, O
Sea, that you are fleeing, O Jordan that you turn to the rear;
O mountains that you dance like rams, O hills like young
sheep? From before the Master, tremble O earth, from
before the Lord of Ya'akov. He who turns the boulder into
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In each and every generation, a person is obligated to see
himself as if he left Egypt, as it is stated (Exodus 13:8);
"For the sake of this, did the Lord do [this] for me in my
going out of Egypt." Not only our ancestors did the Holy
One, blessed be He, redeem, but rather also us [together]
with them did he redeem, as it is stated (Deuteronomy
6:23); "And He took us out from there, in order to bring us
in, to give us the land which He swore unto our fathers".

[directly by] the Holy One, blessed be He, Himself, as it is
stated (Exodus 12:12); "And I will pass through the land
of Egypt on that night and I will smite every firstborn in
the land of Egypt, from men to animals; and with all the
gods of Egypt, I will make judgements, I am the Lord".

Hallel Part I & Second Cup of Wine
:יכסה את המצה ולוקח את הכוס בידו עד גאל ישראל ויאמר
One should cover the Matzot and pick up the cup of wine and say:

. לְ רו ֵֹמם. לְ פָ ֵאר. ַש ֵּבח
ַ ׁ ְ ל. לְ הַ ּלֵל. לְ הוֹדוֹת.לְ פִ יכָ ְך אֲ נ ְַחנ ּו חַ ּיָבִ ים
.ּהַ נִ ּ ִסים הָ ֵאלּ ו-שה לַאֲ בו ֵֹתינ ּו וְ לָנ ּו אֶ ת ּ ָכל
ָׂ ָ וּלְ ַק ּלֵס לְ ִמי ׁ ֶשע.לְ הַ דֵּ ר
.ש ְמ ָחה
ׂ ִ ְ ו ִּמ ּיָגוֹן ל. ו ִּמ ׁ ּ ִש ְעבּ וּד לִ גְ אֻ לּ ָה.הוֹצִ יאָ נ ּו ֵמעַ בְ דוּת לְ ֵחרוּת
:ֹאמר לְ פָ נָיו הַ לְ ל ּוי ָּה
ַ  וְ נ. ו ֵּמאֲ פֵ לָה לְ אוֹר ּגָדוֹל.ו ֵּמאֵ בֶ ל לְ יוֹם טוֹב
Therefore we are obligated to thank, praise, laud, glorify,
exalt, lavish, bless, raise high, and acclaim He who made
all these miracles for our ancestors and for us: He brought
us out from slavery to freedom, from sorrow to joy, from
mourning to [celebration of] a festival, from darkness to
great light, and from servitude to redemption. And let us
say a new song before Him, Halleluyah!
ה ָו֣ה
ֹ שם ְי
֣ ֵ ׁ ה ֽ ָוה׃ יְ ִה֤י
ֹ ת־שם ְי
֥ ֵ ׁ הלְ ל ּו ֶא
֝ ַ ֽ ה ָו֑ה
ֹ הַ ֥לְ ל ּו ָי֨ ּה הַ ֭לְ ל ּו עַ ְב ֵד֣י ְי
שם
֣ ֵ ׁ מהֻ לּ ָ ֗ל
֝ ְ ד־מבוֹא֑ ֹו
ְ ַח־ש ֶמ ׁש ע
֥ ֶ ׁ מעַ ּ ָת֗ה וְ עַ ד־ע ֹו ֽ ָלם׃ ִמ ִּמזְ ַר
֝ ֵ ֽ ְמב ָֹר֑ ְך
ה ָו֣ה
ֹ מי ּ ַכי
֭ ִ ש ַמ֣ ִים ְּכבו ֹֽדוֹ׃
ָ ּ ׁ ַה ָו֑ה עַ ֖ל ה
ֹ ל־כל־ ּג ֹו ִי֥ם ְי
ָ ּ ַרם ע
֖ ָ ה ֽ ָוה׃
ֹ ְי
ש ַמ֥ ִים וּבָ ֽ ָא ֶרץ׃
ָ ּ ׁ ָשבֶ ת׃ ֽ ַה ּ ַמ ׁ ְש ּ ִפילִ ֥י לִ ְרא֑וֹת ַּב
ָ ֽ ׁ יה֥י ל
ִ אֱ ל ֹהֵ ֑ינ ּו ֽ ַה ּ ַמגְ ִ ּב
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 אֲ נִ י.֙ל־בכוֹר
ּ ְ ָית֤י כ
ִ  וְ ִה ּ ֵכ. אֲ נִ י וְ ל ֹא ַמלְ אָ ְך. וְ עָ בַ ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם.16
 אֲ נִ י וְ ל ֹא. וּבְ כָ ל־אֱ ל ֹהֵ ֥י ִמצְ ַר֛ ִים ֽ ֶא ֱע ֶׂש֥ה ׁ ְשפ ִָט֖ים.ש ָרף
ָׂ וְ ל ֹא
: אֲ נִ י הוּא וְ ל ֹא אַ ֵחר. אֲ נִ ֥י ְיה ֽ ָֹוה. ַשלִ יח
ָׁ
"And I will pass through the land of Egypt" - I and not an
angel. "And I will smite every firstborn" - I and not a
seraph. "And with all the gods of Egypt, I will make
judgements" - I and not a messenger. "I am the Lord" - I
am He and there is no other.
 ְּכ ׁ ֶש ּי ַָרד הַ ָּקדו ֹׁש ּ ָברו ְּך הוּא עַ ל הַ ִּמצְ ִר ִ ּיים.אָ ְמר ּו ַרבּ ו ֵֹתנ ּו זִ כְ ר ֺונָם לִ ְב ָרכָ ה
 ו ֵּמ ֶהם ַמלְ אֲ כֵ י. ֵמ ֶהם ַמלְ אֲ כֵ י אֵ ׁש. י ְָרד ּו ִע ּמ ֺו ִּת ׁ ְשעַ ת אֲ לָפִ ים ְרבָ בוֺת.ְ ּב ִמצְ ַריִ ם
 וְ ֶר ֶתת. ו ֵּמ ֶהם ַמלְ אֲ כֵ י חַ לְ ָחלָה. ו ֵּמ ֶהם ַמלְ אֲ כֵ י ֶר ֶתת. ַ ו ֵּמ ֶהם ַמלְ אֲ כֵ י זִ יע.בָ ָרד
. אָ ְמר ּו לְ פָ נָיו ִרבּ וֺנ ֺו ׁ ֶשל ע ֺולָם.וְ ַחלְ ָחלָה או ֶֺחזֶת לְ ִמי ׁ ֶשהוּא רו ֶֺאה או ָֺתם
.ֺש ָריו וַ ֲעבָ ָדיו מַ ִ ּקיפִ ין ִ ּבכְ בוֺדו
ָׂ שר ָו ָדם ְּכ ׁ ֶשהוּא יו ֵֺרד ל ִַּמלְ ָח ָמה
ָׂ וַהֲ ל ֹא ֶמל ְֶך ּ ָב
ָ  ׁ ֶשאֲ נ ְַחנ ּו עֲבָ ֶד.ּוְ אַ ּ ָתה ֶמל ְֶך ַמלְ כֵ י הַ ְּמלָכִ ים הַ ָּקדו ֹׁש ּ ָברו ְּך הוּא ַד ּיָן ֲעלֵינו
.יך
 אֵ ין דַּ ְע ִתי ִמ ְת ָק ֶר ֶרת. אָ ַמר ל ֶָהם. נ ֵֵרד וְ ַנ ֲע ֶׂשה ִע ּ ָמם ִמלְ ָח ָמה.ית ָך
ֶ וְ הֵ ם ְ ּבנֵי ְב ִר
 אֲ נִ י יְ הֹוָה.ּש ִתי
ָ ּ ׁ  אֲ נִ י ִ ּב ְקדו. אֲ נִ י ִ ּבגְ דוּלּ ִָתי. אֲ נִ י ִ ּבכְ בו ִֺדי.עַ ד ׁ ֶש ֵא ֵרד אֲ נִ י ְ ּבעַ צְ ִמי
:אֲ נִ י הוּא וְ ל ֹא אַ ֵחר

֙ ָ ה ָו֜ה ה ֹו ָי֗ה ְ ּב ִמ ְק
נְך
ֹ  ִה ּ ֵנ֨ה יַד־ ְי. ְּכמ ֹו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר. ז ֹו הַ דֶּ בֶ ר. ְ ּביָד חֲ ז ָָקה.17
צ֑אן דֶּ ֖בֶ ר
ֹ ּ ַש ֶד֔ה ּ ַב ּסו ִּס֤ים ֽ ַּבחֲ מ ִֹרים֙ ּ ַב ְ ּג ַמ ּ ִל֔ים ַּב ָּב ָק֖ר וּב
ׂ ָ ּ שר ּ ַב
֣ ֶ ׁ ֲא
:אד
ֹ ֽ ּ ָכבֵ ֥ד ְמ
"With a strong hand" - this [refers to] the pestilence, as it is
stated (Exodus 9:3); "Behold the hand of the Lord is upon
your herds that are in the field, upon the horses, upon the
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donkeys, upon the camels, upon the cattle and upon the
flocks, [there will be] a very heavy pestilence".

This matsa that we are eating, for the sake of what [is it]?
For the sake [to commemorate] that our ancestors' dough
was not yet able to rise, before the King of the kings of
kings, the Holy One, blessed be He, revealed [Himself] to
them and redeemed them, as it is stated (Exodus 12:39);
"And they baked the dough which they brought out of
Egypt into matsa cakes, since it did not rise; because they
were expelled from Egypt, and could not tarry, neither had
they made for themselves provisions".

 וְ חַ ְרבּ ֤ ֹו ׁ ְשלוּפָ ה֙ ְ ּביָד֔ ֹו. ְּכמ ֹו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר. ז ֹו הַ ֶח ֶרב. ו ִּבזְ רֹעַ נְ טוּיָה.18
:ּש ָלִ֑ם
ָ ׁ נְ ט ּו ָי֖ה עַ ל־יְרו
"And with an outstretched forearm" - this [refers to] the
sword, as it is stated (I Chronicles 21:16); "And his sword
was drawn in his hand, leaning over Jerusalem:
 א֣ ֹו הֲ נִ ּ ָס֣ה אֱ ל ִֹה֗ים. ְּכמ ֹו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר. זֶה ִ ּגלּ וּי ׁ ְשכִ ינָה. ו ְּבמ ָֹרא ָּגדֹל.19
ת֨ת וּבְ מוֹפְ ִת֜ים
ֹ א
ֹ ל ֹו גוֹי֮ ִמ ֶּק֣ ֶרב ּגוֹי֒ ְ ּב ַמ ּסֹת֩ ְ ּב
֣ לבוֹא ל ַָק֨חַ ת
ָ֠
ככֹל
֠ ְּ ו ְּב ִמלְ חָ מָ ֗ה וּבְ ָי֤ד חֲ ז ָָקה֙ ו ִּבזְ ר֣וֹעַ נְ ט ּו ָי֔ה וּבְ מו ָֹר ִא֖ים ְ ּגדֹלִ ֑ים
ָ ה ָו֧ה אֱ ל ֹהֵ יכֶ ֛ם ְ ּב ִמצְ ַר֖ ִים לְ עֵ י ֽ ֶנ
:יך
ֹ ש֨ה לָכֶ ֜ם ְי
ָׂ ָאֲ ׁ ֶשר־ע
"And with great awe" - this [refers to the revelation of] the
Divine Presence, as it is stated (Deuteronomy 4:34); Or did
God try to take for Himself a nation from within a nation
with enigmas, with signs and with wonders and with war
and with a strong hand and with an outstretched forearm
and with great and awesome acts, like all that the Lord,
your God, did for you in Egypt in front of your eyes"?
 וְ ֶאת־הַ ּ ַמ ּ ֶט֥ה הַ ֶזּ֖ה ִּת ַּק֣ח. ְּכמ ֹו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר. זֶה הַ ּ ַמ ּ ֶטה.ו ְּבאֹתוֹת.20
:תת
ֹֽא
ֹ ָשר ּ ַת ֲע ֶׂשה־בּ ֖ ֹו אֶ ת־ה
֥ ֶ ׁ ְֲ ּבי ֶָד֑ ָך א
"And with signs" - this [refers to] the staff, as it is stated
(Exodus 4:17); "And this staff you shall take in your hand,
that with it you will perform signs".
שמַ ֖יִם
ָ ּ ׁ  וְ ֽ ָנ ַת ִּתי֙ ֽמוֹפְ ִת֔ים ַּב. ְּכמ ֹו ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר. זֶה הַ דָּ ם. ו ְּבמֹפְ ִתים.21
וּבָ אָ ֑ ֶרץ
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.יאחז המרור בידו ויאמר מרור זה
One picks up the Marror and says Marror Zeh.

 עַ ל ׁשוּם ׁ ֶש ּ ָמ ְרר ּו.ָמרוֹר זֶה ׁ ֶשאֲ נ ְַחנ ּו אוֹכְ לִ ים עַ ל ׁשוּם ָמה
 ַו ְי ָמ ְרר֨ ּו אֶ ת־. ׁ ֶש ּנֶאֱ מַ ר.הַ ִּמצְ ִר ִ ּיים ֶאת חַ ּיֵי אֲ בו ֵֹתינ ּו ְ ּב ִמצְ ַר ִים
ש ֶד֑ה אֵ ֚ת
ׂ ָ ּ ח֙ ֶמר֙ ו ִּבלְ בֵ נִ ֔ים וּבְ כָ ל־ ֲעב ָֹד֖ה ּ ַב
ֹ ש֗ה ְ ּב
ָ ׁ ַח ּיֵיהֶ ֜ם ַּב ֲעב ָֹד֣ה ָק
:ּ ָכל־ ֲעבֹ֣ ָד ָת֔ם אֲ ׁ ֶשר־עָ ְבד֥ ּו בָ הֶ ֖ם ְ ּב ֽ ָפ ֶר ְך
This marror [bitter greens] that we are eating, for the sake
of what [is it]? For the sake [to commemorate] that the
Egyptians embittered the lives of our ancestors in Egypt,
as it is stated (Exodus 1:14); "And they made their lives
bitter with hard service, in mortar and in brick, and in all
manner of service in the field; in all their service, wherein
they made them serve with rigor".
עַ צְ מ ֹו ְּכ ִאלּ ּו הוּא ָיצָא-דּ וֹר וָ דוֹר חַ ּיָב אָ ָדם לְ הַ ְראוֹת אֶ ת-ְ ּבכָ ל
 וְ ִה ּג ְַד ּ ָת֣ לְ בִ נְ ָך֔ ַּב ּי֥וֹם הַ ה֖וּא לֵאמֹ֑ר ַּבעֲב֣וּר ֶ ֗זה. ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר.ִמ ִּמצְ ַר ִים
 ׁ ֶשלּ ֹא אֶ ת אֲ בו ֵֹתינ ּו ִ ּבלְ בַ ד ּגָאַ ל:את֖י ִמ ִּמצְ ֽ ָר ִים
ִ הוָה֙ לִ ֔י ְ ּב ֵצ
ֹ ש֤ה ְי
ָׂ ָע
 וְ או ָֹת֖נ ּו. ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר. אֶ לּ ָא אַ ף או ָֹתנ ּו ּגָאַ ל ִע ּ ָמהֶ ם.הַ ָּקדו ֹׁש ָּברו ְּך הוּא
שר נִ ׁ ְש ַּב֖ע
֥ ֶ ׁ ֲלנ ּו֙ אֶ ת־הָ אָ ֔ ֶרץ א
ָ֙ ל ֶתת
֤ ָ שם לְ ַמ֙עַ ן֙ הָ בִ ֣יא א ָֹת֔נ ּו
֑ ָ ּ ׁ הוֹצִ ֣יא ִמ
:לַאֲ ב ֽ ֵֹתינ ּו
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obligation, and these are them: the Pesach sacrifice, matsa
and marror.”

"And with wonders" - this [refers to] the blood, as it is
stated (Joel 3:3); "And I will place my wonders in the skies
and in the earth:

.כשיאמר פסח יסתכל בזרוע אבל לא יאחזנו בידו
When we say “Pesach,” one should look at the Shankbone on the
Seder plate but not pick it up.

ּ ֶפסַ ח ׁ ֶשהָ י ּו אֲ בו ֵֹתינ ּו אוֹכְ לִ ים ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש הָ יָה ַק ּיָם עַ ל
 עַ ל ׁשוּם ׁ ֶש ּ ָפסַ ח הַ ּ ָקדו ֹׁש ּ ָברו ְּך הוּא עַ ל ָּב ּ ֵתי אֲ בו ֵֹתינ ּו.ׁשוּם ָמה
פסַ ח
֠ ָ ּ שר
֣ ֶ ׁ ֲה ָו֗ה א
ֹ הוּא ֽ ַלי
֜ ח־פ֨סַ ח
ֶ ּ ַ וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶת֡ם ֽ ֶזב. ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר.ְ ּב ִמצְ ַר ִים
ת־ב ּ ֵת֣ינ ּו
ָּ
ֶת־מצְ ַר֖ ִים וְ א
ִ ש ָר ֵאל֙ ְ ּב ִמצְ ַר֔ ִים ְ ּבנָגְ ּפ֥ ֹו ֶא
ׂ ְ ל־ב ּ ֵת֤י בְ ֽ ֵני־ ִי
ָּ ַע
:ֽש ּ ַתחֲ וֽ ּו
ְ ׁ ִק֥ד הָ עָ ֖ם ַו ִ ּי
ֹ ּ ִה ִ ּצ֑יל ַו ּי
The Pesach [passover] sacrifice that our ancestors were
accustomed to eating when the Temple existed, for the
sake of what [was it]? For the sake [to commemorate] that
the Holy One, blessed be He, passed over the homes of our
ancestors in Egypt, as it is stated (Exodus 12:27); "And
you shall say: 'It is the passover sacrifice to the Lord, for
that He passed over the homes of the Children of Israel in
Egypt, when He smote the Egyptians, and our homes he
saved.’ And the people bowed the head and bowed".
.יגביה את המצה העליונה ויאמר מצה זו
One should pick up the top Matza and say Matza Zo.

 עַ ל ׁשוּם ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְס ּ ִפיק.צה ז ֹו ׁ ֶשאֲ נ ְַחנ ּו אוֹכְ לִ ים עַ ל ׁשוּם ָמה
ּ ָ ַמ
 עַ ד ׁ ֶש ִ ּנגְ לָה ֲעלֵיהֶ ם ֶמל ְֶך ַמלְ כֵ י.ְ ּבצ ֵָקם ׁ ֶשל אֲ בו ֵֹתינ ּו לְ הַ ְח ִמיץ
 וַ ּיֹאפ֨ ּו אֶ ת־. ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר.הַ ְּמלָכִ ים הַ ָּקדו ֹׁש ָּברו ְּך הוּא וּגְ אָ לָם ִמ ּיַד
ל ֹא חָ ֵמ֑ץ ִּֽכי־ ֹג ְר ׁש֣ ּו
֣ כי
֣ ִּ שר הוֹצִ ֧יא ּו ִמ ִּמצְ ַר֛ ִים עֻ ֹג֥ת ַמ ּצ֖וֹת
֨ ֶ ׁ ֲהַ ָּב ֵצ֜ק א
:ש֥ ּו ל ֽ ֶָהם
ׂ ִָמ ִּמצְ ַר֗ ִים וְ ל֤ ֹא ָיֽכְ ל ּו֙ לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ֔ ּ ַה וְ גַם־צ ֵָד֖ה ל ֹא־ע

The Ten Plagues
 וישפוך בכלי שלש פעמים כשיאמר דם ואש ותימרות.יקח בידו כוס יין
עשן וכן באומרו עשר מכות ישפוך עשר פעמים בכל מכה ישפוך מעט
.וכן דצ"ך עד"ש באח"ב סך הכל ט"ז פעמים
Take a cup of wine and pour three times, once for each of the
following three words, and then once per each of the ten plagues and
their acronyms. Dispose of the wine afterwards.

:שן
ָ ֽ ׁ ָימר֖וֹת ע
ְ דָּ ֣ם ָואֵ ֔ ׁש וְ ִֽת
"blood and fire and pillars of smoke".
 וּבְ מ ָֹרא ָּגדֹל. ו ִּבזְ רוֹעַ נְ ט ּויָה ׁ ְש ּ ַתיִ ם. ְ ּביָד חֲ ז ָָקה ׁ ְש ּ ַת ִים.ָדבָ ר אַ ֵחר
: וּבְ מֹפְ ִתים ׁ ְש ּ ַתיִם. וּבְ אֹתוֹת ׁ ְש ּ ַתיִ ם.ׁ ְש ּ ַת ִים
Another [explanation]: "With a strong hand" [corresponds
to] two [plagues]; "and with an outstretched forearm"
[corresponds to] two [plagues]; "and with great awe"
[corresponds to] two [plagues]; "and with signs"
[corresponds to] two [plagues]; "and with wonders"
[corresponds to] two [plagues].
אֵ לּ ּו עֶ ֶׂשר ַמכּ וֹת ׁ ֶשהֵ בִ יא הַ ָּקדו ֹׁש ָּברו ְּך הוּא עַ ל הַ ִּמצְ ִר ִ ּיים
: וְ ֵאלּ ּו הֵ ן.ְ ּב ִמצְ ַריִ ם
These are [the] ten plagues that the Holy One, blessed be
He, brought on the Egyptians in Egypt and they are:
Blood . דָּ ם.1
Frogs . ַ צְ פַ ְרדֵּ ע.2

28

21

The Simplified Sephardic Haggadah: Maggid

Lice . ִּכ ִ ּנים.3
Wild Animals . עָ רוֹב.4
Pestilence . דֶּ בֶ ר.5
Boils . ׁ ְש ִחין.6
Hail . ּ ָב ָרד.7
Locusts . אַ ְר ֶּבה.8
Darkness .ֹש ְך
ֶ ׁ  ח.9
Slaying of First Born . ַמ ּ ַכת ְ ּבכוֹרוֹת.10
ְ  דְּ צ: ַר ִ ּבי יְהו ָּדה הָ יָה נו ֵֹתן ּ ָבהֶ ם ִס ָמנִ ים:
: ְ ּבאַ חַ "ב. עַ ַד ׁ"ש.ַ"ך
Rabbi Yehuda was accustomed to giving [the plagues]
mnemonics: Detsakh [the Hebrew initials of the first three
plagues], Adash [the Hebrew initials of the second three
plagues], Beachav [the Hebrew initials of the last four
plagues].
 ִמנַיִן אַ ּ ָתה או ֵֹמר ׁ ֶשלּ ָק ּו הַ ִּמצְ ִר ִ ּיים.ַר ִ ּבי יוֹסֵ י הַ ּגָלִ ילִ י או ֵֹמר
 ְ ּב ִמצְ ַריִם ַמה. וְ עַ ל הַ ּיָם לָק ּו חֲ ִמ ׁ ּ ִשים מַ כּ וֹת.ְ ּב ִמצְ ַר ִים עֶ ֶׂשר ַמכּ וֹת
.הוא
֑ ִ ל־פ ְרעֹ֔ה ֶאצְ ַּב֥ע אֱ ל ִֹה֖ים
ַ ּ ֶֹאמר֤ ּו ֽ ַהחַ ְרטֻ ִּמים֙ א
ְ  ַו ּי.הוּא או ֵֹמר
שר
֨ ֶ ׁ ֲש ָראֵ ֜ל ֶאת־הַ ָּי֣ד הַ ְ ּגדֹ ָל֗ה א
ׂ ְ  וַ ַּי֨ ְרא ִי.וְ עַ ל הַ ּיָם ַמה הוּא או ֵֹמר
ה ָו֔ה
ֹ ה ָו֑ה ַו ֽ ּיַאֲ ִמ֙ינ ּו֙ ֽ ּ ַבי
ֹ ש֤ה ְיהֹוָה֙ ְ ּב ִמצְ ַר֔ ִים ַו ִֽ ּי ְירא֥ ּו הָ עָ ֖ם ֶאת־ ְי
ָׂ ָע
 אֱ מוֹר ֵמעַ ּ ָתה. עֶ ֶׂשר ַמכּ וֹת. ּ ַכ ָמה לָק ּו בְ ֶאצְ ּ ַבע: ֹשה עַ ְבדּֽ ֹו
֖ ֶ ׁ ו ְּבמ
: וְ עַ ל הַ ּיָם לָק ּו חֲ ִמ ׁ ּ ִשים ַמכּ וֹת.ְ ּב ִמצְ ַריִ ם לָק ּו עֶ ֶׂשר ַמכּ וֹת
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If He had brought us into the land of Israel and had not
built us the 'Chosen House' [the Temple; it would have
been] enough for us.
.ּעַ ל אַ חַ ת ּ ַכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה טוֹבָ ה ְּכפ ּולָה ו ְּמכֻ ּ ֶפלֶת ל ּ ַָמקוֹם עָ לֵינו
 הָ ַרג.שה בֵ אל ֹהֵ יהֶ ם
ָׂ ָ ע.שה בָ הֶ ם ׁ ְשפָ ִטים
ָׂ ָ ע.הוֹצִ יאָ נ ּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם
ירנ ּו
ָ  הֶ ֱע ִב.הַ ּיָם- ָק ַרע לָנ ּו ֶאת. ָממ ֹונָם- נ ַָתן לָנ ּו ֶאת.ְ ּבכו ֵֹריהֶ ם
 ִס ּ ֵפק צ ְָרכֵ נ ּו בַ ִּמ ְד ָּבר אַ ְר ָּב ִעים.ֹ ׁ ִש ַּקע צ ֵָרינ ּו בְ תוֹכו.בְ תוֹכ ֹו ֶּבחָ ָרבָ ה
 ֵק ְרבָ נ ּו לִ פְ נֵי הַ ר. נ ַָתן לָנ ּו אֶ ת הַ ׁ ּ ַש ּ ָבת. הֶ אֱ כִ ילָנ ּו אֶ ת הַ ּ ָמן.ׁ ָשנָה
 וּבָ נָה לָנ ּו אֶ ת.ש ָר ֵאל
ׂ ְ  ִהכְ נִ יסָ נ ּו לְ אֶ ֶרץ ִי. נ ַָתן לָנ ּו אֶ ת הַ ּתו ָֹרה.ִסינַי
: ֲעוֹנו ֵֹתינ ּו- לְ כַ ּ ֵפר עַ ל ּ ָכל.ירה
ָ ֵּבית הַ ְ ּב ִח
How much more so is the good that is doubled and
quadrupled that the Place [of all bestowed] upon us
[enough for us]; since he took us out of Egypt, and made
judgments with them, and made [them] with their gods,
and killed their firstborn, and gave us their money, and
split the Sea for us, and brought us through it on dry land,
and pushed down our enemies in [the Sea], and supplied
our needs in the wilderness for forty years, and fed us the
manna, and gave us the Shabbat, and brought us close to
Mount Sinai, and gave us the Torah, and brought us into
the land of Israel and built us the 'Chosen House' [the
Temple] to atone upon all of our sins.
Rabban Gamliel's Three Things – The Crux of the Seder
 ִמי ׁ ֶשלּ ֹא אָ ַמר ׁ ְשל ׁ ָֹשה דְּ בָ ִרים ֵאלּ ּו- ּ ָכל.ַר ָּבן ּג ְַמלִ יאֵ ל הָ יָה או ֵֹמר
: ו ָּמרוֹר. ַמ ּצָה. ּ ֶפסַ ח. וְ אֵ לּ ּו הֵ ן.ֹ ל ֹא ָיצָא י ְֵדי חוֹבָ תו.ַּב ּ ֶפסַ ח

Rabbi Yose Hagelili says, "From where can you [derive]
that the Egyptians were struck with ten plagues in Egypt
and struck with fifty plagues at the Sea? In Egypt, what
does it state? 'Then the magicians said unto Pharaoh: ‘This

Rabban Gamliel was accustomed to say, “Anyone who has
not said these three things on Pesach has not fulfilled his
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שנָה
ָ ׁ  וְ ל ֹא ִס ּ ֵפק צ ְָרכֵ נ ּו בַ ִּמ ְד ּ ָבר אַ ְר ָּב ִעים.ִֹאלּ ּו ׁ ִש ַּקע צ ֵָרינ ּו ְ ּבתוֹכו
:דַּ ּיֵנ ּו

is the finger of God' (Exodus 8:15). And at the Sea, what
does it state? 'And Israel saw the Lord's great hand that he
used upon the Egyptians, and the people feared the Lord;
and they believed in the Lord, and in Moshe, His servant'
(Exodus 14:31). How many were they struck with with the
finger? Ten plagues. You can say from here that in Egypt,
they were struck with ten plagues and at the Sea, they were
struck with fifty plagues".

If He had pushed down our enemies in [the Sea] and had
not supplied our needs in the wilderness for forty years; [it
would have been] enough for us.
 וְ ל ֹא הֶ אֱ כִ ילָנ ּו אֶ ת הַ ּ ָמן.שנָה
ָ ׁ ִאלּ ּו ִס ּ ֵפק צ ְָרכֵ נ ּו בַ ִּמ ְד ָּבר אַ ְר ָּב ִעים
:דַּ ּיֵנ ּו
If He had supplied our needs in the wilderness for forty
years and had not fed us the manna; [it would have been]
enough for us.
: וְ ל ֹא נ ַָתן לָנ ּו אֶ ת הַ ׁ ּ ַש ָּבת דַּ ּיֵנ ּו.ִאלּ ּו הֶ אֱ כִ ילָנ ּו אֶ ת הַ ּ ָמן
If He had fed us the manna and had not given us the
Shabbat; [it would have been] enough for us.
: וְ ל ֹא ֵק ְרבָ נ ּו לִ פְ נֵי הַ ר ִסינַי דַּ ּיֵנ ּו.ש ּ ָבת
ַ ּ ׁ ִַאלּ ּו נ ַָתן לָנ ּו אֶ ת ה
If He had given us the Shabbat and had not brought us
close to Mount Sinai; [it would have been] enough for us.
: וְ ל ֹא נ ַָתן לָנ ּו ֶאת הַ ּתו ָֹרה דַּ ּיֵנ ּו.ִאלּ ּו ֵק ְרבָ נ ּו לִ פְ נֵי הַ ר ִסינַי
If He had brought us close to Mount Sinai and had not
given us the Torah; [it would have been] enough for us.
:ש ָר ֵאל דַּ ּיֵנ ּו
ׂ ְ  וְ ל ֹא ִהכְ נִ יסָ נ ּו לְ אֶ ֶרץ ִי.ִאלּ ּו נ ַָתן לָנ ּו אֶ ת הַ ּתו ָֹרה
If He had given us the Torah and had not brought us into
the land of Israel; [it would have been] enough for us.

 ַמ ּכָה ו ַּמ ּ ָכה ׁ ֶשהֵ בִ יא הַ ּ ָקדו ֹׁש ָּברו ְּך- ִמ ַניִן ׁ ֶש ּ ָכל.ַר ִ ּבי אֱ לִ יעֶ זֶר או ֵֹמר
. ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר.הוּא עַ ל הַ ִּמצְ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמצְ ַריִ ם הָ י ְָתה ׁ ֶשל אַ ְר ַּבע ַמכּ וֹת
ּיְשל
.מ ׁ ְש ַל֗ ַחת ַמלְ אֲ כֵ ֥י ָר ִֽעים
֝ ִ ַח־ב֨ם ׀ חֲ ר֬וֹן אַ ּפ֗ ֹו עֶ בְ ָר֣ה וָ ַז֣עַ ם וְ צ ָָר֑ה
ָּ
ַׁ
 ִמ ׁ ְש ַלחַ ת ַמלְ אֲ כֵ י ָר ִעים.של ֹׁש
ָ ׁ  וְ צ ָָרה. ָוזַעַ ם ׁ ְש ּ ַתיִם.עֶ ְב ָרה אַ חַ ת
 וְ עַ ל הַ ּיָם לָק ּו. אֱ מוֹר ֵמעַ ּ ָתה ְ ּב ִמצְ ַריִם לָק ּו אַ ְר ָּב ִעים ַמכּ וֹת.אַ ְר ַּבע
:אתיִם ַמכּ וֹת
ַ ָמ
Rabbi Eliezer says, "From where [can you derive] that
every plague that the Holy One, blessed be He, brought
upon the Egyptians in Egypt was [composed] of four
plagues? As it is stated (Psalms 78:49): 'He sent upon them
the fierceness of His anger, wrath, and fury, and trouble, a
sending of messengers of evil.' 'Wrath' [corresponds to]
one; 'and fury' [brings it to] two; 'and trouble' [brings it to]
three; 'a sending of messengers of evil' [brings it to] four.
You can say from here that in Egypt, they were struck with
forty plagues and at the Sea, they were struck with two
hundred plagues".

: וְ ל ֹא בָ נָה לָנ ּו אֶ ת ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש דַּ ּיֵנ ּו.ש ָראֵ ל
ׂ ְ ִאלּ ּו ִהכְ נִ יסָ נ ּו לְ ֶא ֶרץ ִי

 ַמ ּ ָכה ו ַּמ ּ ָכה ׁ ֶשהֵ בִ יא הַ ָּקדו ֹׁש ָּברו ְּך- ִמ ַניִן ׁ ֶש ּ ָכל.ַר ִ ּבי ע ֲִקיבָ א או ֵֹמר
. ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר.הוּא עַ ל הַ ִּמצְ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמצְ ַר ִים הָ י ְָתה ׁ ֶשל חָ ֵמ ׁש ַמכּ וֹת
ּיְשל
.מ ׁ ְש ַל֗ ַחת ַמלְ אֲ כֵ ֥י ָר ִֽעים
֝ ִ ַח־ב֨ם ׀ חֲ ר֬וֹן אַ ּפ֗ ֹו עֶ בְ ָר֣ה וָ ַז֣עַ ם וְ צ ָָר֑ה
ָּ
ַׁ
 ִמ ׁ ְשלַחַ ת. וְ צ ָָרה אַ ְר ַּבע.של ֹׁש
ָ ׁ  ָוזַעַ ם. עֶ ְב ָרה ׁ ְש ּ ַת ִים.חֲ רוֹן אַ ּפ ֹו אַ חַ ת
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. אֱ מוֹר ֵמעַ ּ ָתה ְ ּב ִמצְ ַר ִים לָק ּו חֲ ִמ ׁ ּ ִשים ַמכּ וֹת.ַמלְ אֲ כֵ י ָר ִעים חָ ֵמ ׁש
:אתיִם וַחֲ ִמ ׁ ּ ִשים ַמכּ וֹת
ַ וְ עַ ל הַ ּיָם לָק ּו ָמ
Rabbi Akiva says, says, "From where [can you derive] that
every plague that the Holy One, blessed be He, brought
upon the Egyptians in Egypt was [composed] of five
plagues? As it is stated (Psalms 78:49): 'He sent upon them
the fierceness of His anger, wrath, and fury, and trouble, a
sending of messengers of evil.' 'The fierceness of His
anger' [corresponds to] one; 'wrath' [brings it to] two; 'and
fury' [brings it to] three; 'and trouble' [brings it to] four; 'a
sending of messengers of evil' [brings it to] five. You can
say from here that in Egypt, they were struck with fifty
plagues and at the Sea, they were struck with two hundred
and fifty plagues".
Dayenu!
Persians have the custom of whipping one another with scallions
during Dayenu to reenact the beatings of the Jewish slaves by the
Egyptians and to keep everyone attentive thus far.
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:שה בֵ אל ֹהֵ יהֶ ם דַּ ּיֵנ ּו
ָׂ ָ וְ ל ֹא ע.שה בָ הֶ ם ׁ ְשפָ ִטים
ָׂ ִָאלּ ּו ע
If He had made judgments on them and had not made
[them] on their gods; [it would have been] enough for us.
: וְ ל ֹא הָ ַרג ְ ּבכו ֵֹריהֶ ם דַּ ּיֵנ ּו.שה בֵ אל ֹהֵ יהֶ ם
ָׂ ִָאלּ ּו ע
If He had made [them] on their gods and had not killed
their firstborn; [it would have been] enough for us.
: ָממ ֹונָם דַּ ּיֵנ ּו- וְ ל ֹא נ ַָתן לָנ ּו ֶאת.ִאלּ ּו הָ ַרג ְ ּבכו ֵֹריהֶ ם
If He had killed their firstborn and had not given us their
money; [it would have been] enough for us.
שאוּהָ ִּכ ְמצ ּולָה ׁ ֶשאֵ ין
ָׂ  ֲע.ת־מצְ ֽ ָריִ ם
ִ
ֶ ֽ ַויְ ַנ ְ ּצל֖ ּו א. ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר. ָממ ֺונָם-ש ּנ ַָתן לָנ ּו אֶ ת
ֶ ֶ ׁ ו ְּמנַיִ ן
 ל ּ ָָמה ְמחַ ֵּבב הַ ּ ָכתוּב ֶאת ִ ּבזַּת.שאוּהָ ִּכ ְמצו ָּדה ׁ ֶשאֵ ין ָּב ּה דָּ גָן
ָׂ  דָּ בָ ר אַ חֵ ר ֲע.ָּב ּה דָּ גִ ים
 ו ַּמה ׁ ּ ֶשהָ יָה ְ ּבבָ ּ ֵתי. אֶ לּ ָא ַמה ׁ ּ ֶשהָ יָה בַ ּ ָב ִּתים נ ְָטל ּו ְ ּב ִמצְ ַריִ ם.הַ ּיָם יו ֵֺתר ִמ ִ ּבזַּת ִמצְ ַריִ ם
. ז ֺו ִ ּבזַּת ִמצְ ַריִ ם. וְ כֵ ן הוּא או ֵֺמר ּ ַכנְ פֵ ֣י ֭י ֹונָה נ ְֶח ּ ָפ֣ה בַ ּ ֶכ֑סֶ ף.ְּת ׁשו ָּראוֺת נ ְָטל ּו עַ ל הַ ּיָם
 ַּבע ֲִד֣י. ז ֺו ִ ּבזַּת ִמצְ ַר ִים.וַת ְר ִ ּבי֙ ֽ ַו ִּתגְ דְּ לִ ֔י וַ ּ ָתבֹ֖ ִאי
ִּ . ז ֺו ִ ּבזַּת הַ ּיָם.יר ְק ַר֥ק חָ ֽרוּץ
ַ וְ ֝אֶ בְ רו ֶֹת֗יהָ ִֽ ּב
 ז ֺו ִ ּב ַזּת. ִע֖ם נְ ֻקדּ ֥וֹת הַ ּֽ ָכסֶ ף. ז ֺו ִ ּבזַּת ִמצְ ַריִ ם. ּתו ֵֹר֤י זָהָ ב֙ ַנ ֲע ֶׂשה־לּ ָ ֔ ְך. ז ֺו ִ ּבזַּת הַ ּיָם.ע ֲָדיִ ֑ים
:הַ ּיָם

:הַ ּיָם דַּ ּיֵנ ּו- וְ ל ֹא ָק ַרע לָנ ּו ֶאת. ָממ ֹונָם-ִאלּ ּו נ ַָתן לָנ ּו אֶ ת

כל אחד מן המסובים מגדול עד קטן לוקחים בצל ירוק ומצליף בעדינות
.זה את זה

If He had given us their money and had not split the Sea
for us; [it would have been] enough for us.

:ּ ַכ ָמה ַמעֲלוֹת טוֹבוֹת ל ּ ַָמקוֹם עָ לֵינ ּו

:ירנ ּו בְ תוֹכ ֹו ֶּבחָ ָרבָ ה דַּ ּיֵנ ּו
ָ ִ וְ ל ֹא הֶ עֱב.הַ ּיָם-ִאלּ ּו ָק ַרע לָנ ּו ֶאת

How many degrees of good did the Place [of all bestow]
upon us!

If He had split the Sea for us and had not taken us through
it on dry land; [it would have been] enough for us.

:שה בָ הֶ ם ׁ ְשפָ ִטים דַּ ּיֵנ ּו
ָׂ ָ וְ ל ֹא ע.ִאלּ ּו הוֹצִ יאָ נ ּו ִמ ִּמצְ ַר ִים

: וְ ל ֹא ׁ ִש ַּקע צ ֵָרינ ּו ְ ּבתוֹכ ֹו דַּ ּיֵנ ּו.ירנ ּו בְ תוֹכ ֹו ֶּבחָ ָרבָ ה
ָ ִִאלּ ּו הֶ עֱב

If He had taken us out of Egypt and not made judgements
on them; [it would have been] enough for us.

If He had taken us through it on dry land and had not
pushed down our enemies in [the Sea]; [it would have
been] enough for us.
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