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Making Kiddush is a mitzvah di’Oraisa.

וַיְהִי עֶֶרב וַיְהִי בֶֹקר יֹום הַּׁשִּׁשִי, וַיְכֻּלּו הַּׁשָמַיִם וְהָאֶָרץ וְכָל-צְבָאָם: 1.

-ֹלהִים ּבַּיֹום הַּׁשְבִיעִי, מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה, 2. וַיְכַל אֱ

וַיִׁשְּבֹת ּבַּיֹום הַּׁשְבִיעִי, מִּכָל-מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה: 3.

-ֹלהִים אֶת-יֹום הַּׁשְבִיעִי, וַיְַקּדֵׁש אֹתֹו, 4. וַיְבֵָרְ אֱ

-ֹלהִים לַעֲׂשֹות:5. ּכִי בֹו ׁשָבַת מִּכָל-מְלַאכְּתֹו, אֲׁשֶר-ּבָָרא אֱ

סַבְִרי מָָרנָן וְַרּבָנָן וְַרּבֹותַי:6.

-ֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָפֶן:7. ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֱ

-ֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, אֲׁשֶר ּבָחַר ּבָנּו מִּכָל-עָם, 8. ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֱ

וְרֹומְמָנּו מִּכָל-לָׁשֹון, וְִקּדְׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו, 9.
-ֹלהֵינּו ּבְאַהֲבָה (לשבת  ׁשַּבָתֹות לִמְנּוחָה ּו)10. וַּתִּתֶן-לָנּו יְיָ אֱ
מֹועֲִדים לְׂשִמְחָה, חַּגִים ּוזְמַּנִים לְׂשָׂשֹון אֶת-יֹום 11.
(לשבת הַּׁשַּבָת הַזֶה וְאֶת-יֹום) חַג הַּמַצֹות הַּזֶה. 12.
זְמַן חֵרּותֵנּו, (לשבת ּבְאַהֲבָה,) מְִקָרא ֹקֶדׁש, זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְָריִם. 13.
ּכִי בָנּו בָחְַרּתָ וְאֹותָנּו ִקּדַׁשְּתָ מִּכָל-הָעַמִים. 14.
(לשבת  וְׁשַּבָת) ּומֹועֲֵדי ָקְדׁשֶָ 15.
(לשבת  ּבְאַהֲבָה ּובְָרצֹון) ּבְׂשִמְחָה ּובְׂשָׂשֹון הִנְחַלְּתָנּו: 16.
)יִׂשְָראֵל וְהַזְמַּנִים:17. ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, מְַקּדֵׁש (לשבת  הַׁשַּבָת וְ
-ֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, ּבֹוֵרא מְאֹוֵרי הָאֵׁש:18. ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֱ
-ֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, הַּמַבְּדִיל ּבֵין ֹקֶדׁש לְחֹל 19. ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֱ
ּבֵין אֹור לְחֹׁשְֶ, ּבֵין יִׂשְָראֵל לָעַמִים, 20.
ּבֵין יֹום הַּׁשְבִיעִי לְׁשֵׁשֶת יְמֵי הַּמַעֲׂשֶה. 21.
ּבֵין ְקּדֻּׁשַת ׁשַּבָת לְִקֻדּׁשַת יֹום טֹוב הִבְּדַלְּתָ. 22.
וְאֶת-יֹום הַּׁשְבִיעִי מִּׁשֵׁשֶת יְמֵי הַּמַעֲׂשֶה ִקּדַׁשְּתָ. 23.
הִבְּדַלְּתָ וְִקּדַׁשְּתָ אֶת-עַּמְָ יִׂשְָראֵל ּבְִקֻדּׁשָתֶָ. 24.
ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, הַּמַבְּדִיל ּבֵין ֹקֶדׁש לְֹקֶדׁש:25.
-ֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, 26. ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֱ
ׁשֶהֶחֱיָנּו וְִקּיְמָנּו וְהִּגִיעָנּו לַּזְמַן הַּזֶה:27.

 Drinking the Daled Kosos (while reclining) is a mitzvah di’Rabanan.
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• Hands are washed.
• No brocho is said.
• No talking before karpas.

*Washing hands before karpas is a minhag. 

• Dip a vegetable in salt water.
• Eat less than a kizayis.
• This brocho is for karpas and maror.

*Saying a brocho before eating is a mitzvah di’Rabanan.. 
*Eating karpas is a minhag. 

• Middle matzo is broken.
• Larger part is for Afikoman.
• Smaller part is for Matzo.

*Yachatz is a minhag. 
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ּוְרחַץ

ּכְַרּפַס

יַחַץ

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, 
ּבֹוֵרא ּפְִרי הָאֲָדמָה:



• Pour the second kos.
• The ki’ara is lifted while saying this paragraph.

הָא לַחְמָא עַנְיָא 1.

ּדִי אֲכָֽלּו אַבְהָתָֽנָא ּבְאְַרעָא ְדמִצְָרֽיִם. 2.

ּכָל ּדִכְפִין יֵיתֵי וְיֵכֹול, ּכָל ּדִצְִריְ יֵיתֵי וְיִפְסַח. 3.

הָּׁשַּתָא הָכָא, לְׁשָנָה הַּבָאָה ּבְאְַרעָא ְדיִׂשְָראֵל. 4.

הָּׁשַּתָא עַבְֵדי, לְׁשָנָה הַּבָאָה ּבְנֵי חֹוִרין:5.

מַה ּנִׁשְּתַּנָה הַּלַיְלָה הַּזֶה מִּכָל הַּלֵילֹות?6.

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אָֽנּו אֹוכְלִין חָמֵץ ּומַּצָה. 7.

הַּלַיְלָה הַּזֶה ּכֻּלֹו מַּצָה: 8.

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אָֽנּו אֹוכְלִין ׁשְאָר יְָרקֹות. 9.

הַּלַיְלָה הַּזֶה מָרֹור:10.

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אֵין אָֽנּו מַטְּבִילִין אֲפִילּו ּפַעַם אֶחָת. 11.

הַּלַיְלָה הַּזֶה ׁשְּתֵי פְעָמִים:12.

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אָֽנּו אֹוכְלִין ּבֵין יֹוׁשְבִין ּובֵין מְסֻּבִין. 13.

הַּלַיְלָה הַּזֶה ּכֻּלָֽנּו מְסֻּבִין:14.
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I am 

confused 
by tonight’s 

special mitzvos.  
On the one hand, 

we act like slaves 
by eating matzah 

and maror.  But, 
on the other hand, 

we act like free 
men by dipping 

and reclining.  Are 
we supposed to 

feel like slaves or 
like free men?

מַגִיד

Everyone is 

welcome to 
join us as 

we do the special 
mitzvos of Pesach.  

May we do this, 
next year, in Eretz 

Yisroel!



עֲבִָדים הָיִינּו לְפְַרעֹה ּבְמִצְָריִם. 1.

וַּיֹוצִיאֵֽנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו מִּׁשָם, 2.

ּבְיָד חֲזָָקה ּובִזְרֹֽועַ נְטּויָה, 3.

וְאִּלּו ֹלא הֹוצִיא 4.

הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא 5.

אֶת־אֲבֹותֵינּו מִּמִצְַריִם, 6.

הֲֵרי אָֽנּו ּובָנֵינּו ּובְנֵי בָנֵינּו, 7.

מְׁשֻעְּבִָדים הָיִינּו 8.

לְפְַרעֹה ּבְמִצְָריִם. 9.

וַאֲפִילּו ּכֻּלָֽנּו חֲכָמִים, 10.

ּכֻּלָֽנּו נְבֹונִים, ּכֻּלָֽנּו זְֵקנִים, 11.

ּכֻּלָֽנּו יֹוְדעִים אֶת־הַּתֹוָרה, 12.

מִצְוָה עָלֵינּו לְסַּפֵר 13.

ּבִיצִיאַת מִצְָריִם. 14.

וְכָל הַּמְַרּבֶה לְסַּפֵר 15.

ּבִיצִיאַת מִצְַריִם, 16.

הֲֵרי זֶה מְׁשֻּבָח:17.
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Actually, both.  Tonight, we will feel 

as though we were among the 
slaves to Pharaoh in Mitzrayim 

whom Hashem took out with a strong 
hand and an outstretched hand.

Why do I need to do this mitzvah?  
Hashem didn’t save me.

Had Ha’Kadosh Baruch Hu not 
taken our fathers out of Mitzrayim, 

then, today and forever, our hearts 
and minds - all that we feel and think - 

would be “trapped in Mitzrayim.”

This is not our first time telling this 

story.  Is it a mitzvah to tell it 
again?

Even were we all wise, under-
standing, elderly, and knowing the 

Torah, it would still be a mitzvah to 
tell the story of going out of Mitzrayim.

Since we already know the story, 
telling it again shouldn’t be too 

difficult.

True; telling it is easy.  But feeling 

it requires a strong effort.  Praised 
is the one who makes this effort!



מַעֲׂשֶה ּבְַרּבִי אֱלִיעֶזֶר, וְַרּבִי יְהֹוׁשֻעַ, 1.

וְַרּבִי אֶלְעָזָר ּבֶן־עֲזְַריָה, 2.

וְַרּבִי עֲִקיבָא, וְַרּבִי טְַרפֹון, 3.

ׁשֶהָיּו מְסֻּבִין ּבִבְנֵי־בְַרק, 4.

וְהָיּו מְסַּפְִרים ּבִיצִיאַת מִצְַריִם, 5.

ּכָל־אֹותֹו הַּלַיְלָה, 6.

עַד ׁשֶּבָאּו תַלְמִיֵדיהֶם וְאָמְרּו לָהֶם: 7.

ַרּבֹותֵינּו, הִּגִיעַ זְמַן ְקִריאַת ׁשְמַע 8.

ׁשֶל ׁשַחֲִרית:9.

אָמַר ַרּבִי אֶלְעָזָר ּבֶן־עֲזְַריָה. 10.

הֲֵרי אֲנִי ּכְבֶן ׁשִבְעִים ׁשָנָה, 11.

וְֹלא זָכִיתִי ׁשֶּתֵאָמֵר 12.

יְצִיאַת מִצְַריִם ּבַּלֵילֹות 13.

עַד ּׁשֶּדְָרׁשָּה ּבֶן זֹומָא. 14.

ׁשֶּנֶאֱמַר: “לְמַעַן ּתִזְּכֹר, 15.

אֶת יֹום צֵאתְָ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם, 16.
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Do our chachamim put a 

lot of effort into doing 
this mitzvah?

Absolutely!  I will give 

you one example: Rabbi 
Eliezer, Rabbi Yehoshua, 

Rabbi Elazar ben Azarya, Rabbi 
Akiva, and Rabbi Tarfon were 

reclining in Bnei Brak and were 
telling the story of going out of 

Mitzrayim the entire night until 
their students came and said to 

them: “Our Rabbis, the time for 
reciting the morning Kriyas 

Shema has arrived.”

What is the difference 
between this mitzvah 

and the mitzvah to 
remember Yitzias Mitzrayim on 

every day of the year?

Whereas tonight’s 
mitzvah is to tell the 

whole story at length, 
the daily mitzvah is just to 

mention the fact that Hashem 
took us out of Mitzrayim.



ּכֹל יְמֵי חַּיֶיָ.” 1.

“יְמֵי חַּיֶיָ” הַּיָמִים. 2.

“ּכֹל יְמֵי חַּיֶיָ” הַּלֵילֹות. 3.

וַחֲכָמִים אֹומְִרים: 4.

“יְמֵי חַּיֶיָ” 5.

הָעֹולָם הַּזֶה. 6.

“ּכֹל יְמֵי חַּיֶיָ” 7.

לְהָבִיא לִימֹות הַּמָׁשִֽיחַ:8.

ּבָרּוְ הַּמָקֹום. ּבָרּוְ הּוא. 9.

ּבָרּוְ ׁשֶּנָתַן ּתֹוָרה לְעַּמֹו יִׂשְָראֵל. 10.

ּבָרּוְ הּוא. 11.

ּכְנֶגֶד אְַרּבָעָה בָנִים ּדִּבְָרה תֹוָרה. 12.

אֶחָד חָכָם, וְאֶחָד ָרׁשָע, 13.

וְאֶחָד ּתָם, 14.

וְאֶחָד ׁשֶאֵינֹו יֹוֵדעַ לִׁשְאֹול:15.
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What is the source for the daily 

mitzvah?

A drasha is made from the words “kol 
yimei chayecha,” all the days of your 

life, in the parsha of Korbon Pesach.

What is the machlokes between Ben 
Zoma and the chachamim?

They argue about the word “kol” (all). 

It adds either to the meaning of 
“yimei” (days of), meaning: the whole 

day - including the nighttime, or to 
“chayecha” (your life), meaning: all of life - 

even after Moshiach comes.

I have noticed that, when my 

brothers and I ask questions, 
you have a different way of 

answering each of us. Why is that?

Baruch Hashem, the Torah tells 
us about four different sons - 

one wise, one wicked, one 
simple, and one who does not know to 

ask - each of whom needs to be taught 
differently - and what to say to each of 

them.



חָכָם מַה הּוא אֹומֵר?1.

מָה הָעֵֹדת 2.

וְהַחֻּקִים וְהַּמִׁשְּפָטִים, 3.

אֲׁשֶר צִּוָה 4.

יְיָ אֱֹלהֵינּו אֶתְכֶם? 5.

וְאַף אַּתָה אֱמָר־לֹו 6.

ּכְהִלְכֹות הַּפֶסַח: 7.

אֵין מַפְטִיִרין 8.

אַחַר הַּפֶסַח אֲפִיקֹומָן:9.

ָרׁשָע מַה הּוא אֹומֵר? 10.

מָה הָעֲבָֹדה הַּזֹאת לָכֶם? 11.

לָכֶם וֹלא לֹו. 12.

ּולְפִי ׁשֶהֹוצִיא אֶת־עַצְמֹו 13.

מִן הַּכְלָל, ּכָפַר ּבָעִּקָר. 14.

וְאַף אַּתָה 15.

הְַקהֵה אֶת־ׁשִּנָיו, 16.
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How do we know which son is wise?

The wise son asks about three different 

types of mitzvos that he notices in the 
halachos of Korbon Pesach.  They are: 1) 

those that remind us of the miracles that 
Hashem did for us, 2) those that we can’t 

understand a reason for, and 3) those that tell us 
how to act with other people.

What does the Torah say to answer him?

We teach him about the entire service of 

the Korbon Pesach, including its reasons.   
We even teach him the halachos that 

apply after eating the korbon.

How do we know which son is wicked?

The wicked son does not ask any 
questions.  He just tells us his belief that 

mitzvos are not for him.

What does the Torah say to answer him?

Since he did not ask a question, we do 
not give him an answer.  But, we do need 

to talk to ourselves about the importance 
of serving Hashem so that our own belief is not 

weakened by his bad attitude.



וֶאֱמָר־לֹו: ּבַעֲבּור זֶה, 1.

עָׂשָה יְיָ לִי, 2.

ּבְצֵאתִי מִּמִצְָריִם, 3.

לִי וְֹלא־לֹו. 4.

אִּלּו הָיָה ׁשָם, 5.

ֹלא הָיָה נִגְאָל:6.

ּתָם מַה הּוא אֹומֵר? 7.

מַה ּזֹאת? 8.

וְאָמְַרּתָ אֵלָיו: 9.

ּבְחֹֽזֶק יָד 10.

הֹוצִיאָֽנּו יְיָ 11.

מִּמִצְַריִם 12.

מִּבֵית עֲבִָדים:13.
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Do we do anything to show him his 

mistake?

Yes.  We tell him that those who, at the 
time of going out of Mitzrayim, did not 

serve Hashem were not taken out.  
Hopefully, this knowledge will show him how 

much trouble he is getting himself into.

How do we know which son is simple?

The simple son asks, “What is this?” 
about the Korbon Pesach because he 

wants to know, but is not wise enough to 
break down the mitzvos into separate categories.

What does the Torah say to answer him?

We teach him about Yitzias Mitzrayim.



וְׁשֶאֵינֹו יֹוֵדעַ לִׁשְאֹול, אַּתְ ּפְתַח לֹו. 1.

ׁשֶּנֶאֱמַר: וְהִּגְַדּתָ לְבִנְָ, ּבַּיֹום הַהּוא 2.

לֵאמֹר: ּבַעֲבּור זֶה עָׂשָה יְיָ לִי, 3.

ּבְצֵאתִי מִּמִצְָריִם:4.

יָכֹול מֵֹראׁש חֶֹֽדׁש, 5.

ּתַלְמּוד לֹומַר -6.

ּבַּיֹום הַהּוא. 7.

אִי ּבַּיֹום הַהּוא. 8.

יָכֹול מִּבְעֹוד יֹום. 9.

ּתַלְמּוד לֹומַר -10.

ּבַעֲבּור זֶה. 11.

ּבַעֲבּור זֶה ֹלא אָמְַֽרּתִי, 12.

אֶּלָא ּבְׁשָעָה 13.

ׁשֶּיֵׁש מַּצָה ּומָרֹור 14.

מֻנָחִים לְפָנֶיָ:15.
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How do we teach the son 

who does not know to ask?

He does not ask because he 
is not interested.  We must 

get him interested in learning 
before we can teach him.

When is the mitzvah of telling 

the story of Yitzias Mitzrayim 
done?

Even though Shemos 13:5 

says to keep Pesach in this 
month, which seems to imply 

that its mitzvos can be done during 
the entire month, the mitzvah to tell 

the story of Yitzias MItzrayim cannot 
be done until the 15th of the month 

because Shemos 13:8 says to do this 
mitzvah on that day.

Can the mitzvah be done 

during the daytime?

No. Shemos 13:8 also says it 
is because of this.  This 

teaches that it must be done 
while this - the matzah and maror - 

are in front of you, which is at night.



מִּתְחִּלָה עֹובְֵדי עֲבֹוָדה זָָרה 1.

הָיּו אֲבֹותֵינּו.2.

וְעַכְׁשָו ֵקְרבָֽנּו הַּמָקֹום לַעֲבֹוָדתֹו. 3.

ׁשֶּנֶאֱמַר: וַּיֹֽאמֶר יְהֹוׁשֻעַ אֶל־ּכָל־הָעָם. 4.

ּכֹה אָמַר יְיָ אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל, 5.

ּבְעֵבֶר הַּנָהָר 6.

יָׁשְבּו אֲבֹותֵיכֶם מֵעֹולָם, 7.

ּתֶַרח אֲבִי אַבְָרהָם וַאֲבִי נָחֹור. 8.

וַּיַעַבְדּו אֱֹלהִים אֲחִֵרים: 9.

וָאֶּקַח אֶת־אֲבִיכֶם 10.

אֶת־אַבְָרהָם מֵעֵבֶר הַּנָהָר, 11.

וָאֹולְֵ אֹותֹו ּבְכָל־אֶֶרץ ּכְנָעַן. 12.

וָאְַרּבֶה אֶת־זְַרעֹו, 13.

וָאֶּתֶן לֹו אֶת־יִצְחָק: 14.

וָאֶּתֵן לְיִצְחָק אֶת־יַעֲֹקב וְאֶת־עֵׂשָו. 15.

וָאֶּתֵן לְעֵׂשָו אֶת־הַר ׂשֵעִיר, לֶָרׁשֶת אֹותֹו. 16.

וְיַעֲֹקב ּובָנָיו יְָרדּו מִצְָריִם:17.
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Now that I know how and 

when to do this mitzvah, 
am I ready to do it?

Yes!  We are now going 

to do the mitzvah 
di’Oraisa of telling how 

Hashem brought us up from the 
depths of idolatry to the heights 

of His service!

Where is this story told in 
the Torah?

A summary of this story 

can be found in sefer 
Yehoshua, 24:2-4.  It says 

there that Terach lived on the 
other side of the river and 

served other gods.  Hashem 
then took Avraham, led him 

through the whole land of 
Canaan, and gave him many 

children, of which only Yitzchok 
was chosen to carry on his 

legacy.  To Yitzchok, He gave 
Yaakov and Esav, but sent Esav 

away to Mount Seir.  Then, He 
brought Yaakov and his children 

down to Mitzrayim.



ּבָרּוְ ׁשֹומֵר הַבְטָחָתֹו לְיִׂשְָראֵל. 1.

ּבָרּוְ הּוא. 2.

ׁשֶהַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא 3.

חִּׁשַב אֶת־הַּקֵץ, 4.

לַעֲׂשֹות ּכְמָה ּׁשֶאָמַר 5.

לְאַבְָרהָם אָבִינּו 6.

ּבִבְִרית ּבֵין הַּבְתִָרים, 7.

ׁשֶּנֶאֱמַר: וַּיֹֽאמֶר לְאַבְָרם 8.

יָֹדֽעַ ּתֵַדע, 9.

ּכִי־גֵר יִהְיֶה זְַרעֲָ, 10.

ּבְאֶֶרץ ֹלא לָהֶם, 11.

וַעֲבָדּום וְעִּנּו אֹתָם 12.

אְַרּבַע מֵאֹות ׁשָנָה: 13.

וְגַם אֶת־הַּגֹוי אֲׁשֶר יַעֲבֹדּו 14.

ּדָן אָנֹכִי. 15.

וְאַחֲֵרי כֵן יֵצְאּו, 16.

ּבְִרכֻׁש ּגָדֹול:17.
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Why did Hashem bring Yaakov 

and his family down to 
Mitzrayim?

This was part of Hashem’s plan.  

Hashem promised Avraham, in 
the Bris Bein Ha’bisorim, that 

his children would be strangers in a 
foreign land, enslaved and tortured, for 

400 years.

Were the Bnei Yisroel really 
enslaved and tortured for 400 

years?!

Baruch Hashem, no.  Hashem 
began counting the 400 years 

from the birth of Yitzchok.  The 
enslavement lasted just 210 years, and 

the torture, for the last 86 of those 
years. 

I can’t believe the Mitzrim got 

away with being so cruel to 
Hashem’s special children!

They didn’t.  Hashem promised 

He would punish them for their 
actions and take away their 

wealth and give it to the Bnei Yisroel 
when the Bnei Yisroel were leaving 

Mitzrayim, which He did.



The cups are lifted and the matzos are covered while saying the 

following paragraph. 

וְהִיא ׁשֶעָמְָדה לַאֲבֹותֵינּו וְלָֽנּו. 1.

ׁשֶֹלא אֶחָד ּבִלְבָד, 2.

עָמַד עָלֵינּו לְכַּלֹותֵנּו. 3.

אֶּלָא ׁשֶּבְכָל ּדֹור וָדֹור, 4.

עֹומְִדים עָלֵינּו לְכַּלֹותֵנּו. 5.

וְהַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא מַּצִילֵנּו מִּיָָדם:6.

צֵא ּולְמַד, מַה ּבִּקֵׁש לָבָן הָאֲַרּמִי 7.

לַעֲׂשֹות לְיַעֲֹקב אָבִינּו. 8.

ׁשֶּפְַרעֹה ֹלא גָזַר אֶּלָא עַל הַּזְכִָרים, 9.

וְלָבָן ּבִּקֵׁש לַעֲֹקר אֶת־הַּכֹל, 10.

ׁשֶּנֶאֱמַר: אֲַרּמִי אֹבֵד אָבִי, 11.

וַּיֵֶרד מִצְַריְמָה, 12.

וַּיָגָר ׁשָם ּבִמְתֵי מְעָט. 13.

וַיְהִי ׁשָם לְגֹוי ּגָדֹול, 14.

עָצּום וָָרב:15.
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86 years of torture?!  Oy!  How 

did they survive that?

The same way we have 
survived being treated badly by 

our enemies for thousands of 
years - with the trust that Hashem 

loves us and does only that which is 
best for us and that, in the end, He will 

save us from them.

Was Pharaoh the greatest 

enemy our nation has ever 
known?

Actually, Lavan was worse.  

Whereas Pharaoh ordered the 
death of the Jewish boys, 

Lavan wished to kill the girls as well.  
We learn this from the Torah’s use of 

the stronger word, oved (destroy), in 
regard to Lavan. - Let’s now tell our 

story as it is taught by the pasukim, 
Devorim 26:5-8.

The word va’yeired (not hurad) 

means that Yaakov went down 
to Mitzrayim by his own choice.



וַּיֵֶרד מִצְַרֽיְמָה -1.

אָנּוס 2.

עַל ּפִי הַּדִּבּור.3.

וַּיָגָר ׁשָם - מְלַּמֵד ׁשֶּלֹא יַָרד יַעֲֹקב אָבִינּו 4.

לְהִׁשְּתֵַקעַ ּבְמִצְַריִם, אֶּלָא לָגּור ׁשָם, 5.

ׁשֶּנֶאֱמַר: וַּיֹאמְרּו אֶל־ּפְַרעֹה, 6.

לָגּור ּבָאֶָֽרץ ּבָֽאנּו, 7.

ּכִי אֵין מְִרעֶה לַּצֹאן אֲׁשֶר לַעֲבֶָדיָ, 8.

ּכִי כָבֵד הָָרעָב ּבְאֶֶרץ ּכְנָעַן. 9.

וְעַּתָה, יֵׁשְבּו־נָא עֲבֶָדיָ ּבְאֶֶרץ ּגֹֽשֶן:10.

ּבִמְתֵי מְעָט - 11.

ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: ּבְׁשִבְעִים נֶפֶׁש, 12.

יְָרדּו אֲבֹתֶיָ מִצְָריְמָה.13.

וְעַּתָה, ׂשָמְָ יְיָ אֱֹלהֶיָ, 14.

ּכְכֹוכְבֵי הַּׁשָמַיִם לָֹרב.15.
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Va’yagar means to live 

somewhere, either 
temporarily or 

permanently, depending on how 
it is used.  Which does it mean 

here?

In Bereishis 47:4, Yaakov 
tells Pharaoh that the 

famine is what caused 
them to come to Mitzrayim.  This 

makes it clear that Yaakov’s 
intention was to stay in 

Mitzrayim only temporarily.

Actually, although Yaakov 

“chose” to go down to 
Mitzrayim, it was the only 

option that Hashem gave him.  
In that sense, he was forced.

There are more than 13 
million Jews in the world 

today, boruch Hashem.  
How many were living then?

There were a total of just 

70 “Jews” when Yaakov 
went down to MItzrayim.



וַיְהִי ׁשָם לְגֹוי - 1.

מְלַּמֵד ׁשֶהָיּו יִׂשְָראֵל 2.

מְצֻּיָנִים ׁשָם:3.

ּגָדֹול עָצּום - ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 4.

ּובְנֵי יִׂשְָראֵל, ּפָרּו וַּיִׁשְְרצּו, 5.

וַּיְִרּבּו וַּיַעַצְמּו, ּבִמְאֹד מְאֹד, 6.

וַּתִּמָלֵא הָאֶָֽרץ אֹתָם:7.

וָָרב - ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: ְרבָבָה 8.

ּכְצֶמַח הַּׂשֶָדה נְתַּתִיְ, 9.

וַּתְִרּבִי, וַּתִגְּדְלִי, 10.

וַּתָבֹֽאִי ּבַעֲִדי עֲָדיִים: 11.

ׁשַָדיִם נָכֹֽנּו, ּוׂשְעֵָרְ צִּמֵחַ, 12.

וְאַּתְ עֵֹרם וְעְֶריָה: 13.

וָאֶעֱבֹר עָלַיְִ 14.

וָאְֶראְֵ מִתְּבֹוסֶסֶת ּבְָדמָיְִ 15.
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Did the Bnei Yisroel look and act like 

the Egyptians did during their stay 
there?

No; the extra word sham teaches that 

even there, among the Egyptians, they 
were their own, distinct nation.

In what way were the Bnei Yisroel great 

and strong there?

“Great” means that there were a lot of 
them and “strong” refers to physical 

strength.  These words are used 
similarly in Shemos 1:7.

Since the word gadol means that there 

were many Jews, the word rav must 
mean something else.

Rav, here, does not mean that there 

were many Jews, but that many were 
born at a time.  We find rav used this 

way in Yechezkel 16:7, where it says that we 
increased like plants - many at a time.

What does the end of Yechezkel 16:7 

have to do with our topic? 

Nothing.  But, when quoting a pasuk, it 
must be quoted until its end.



וָאֹמַר לְָ 1.

ּבְָדמַיְִ חֲיִי 2.

וָאֹמַר לְָ 3.

ּבְָדמַיְִ חֲיִי.4.

וַּיֵָרעּו אֹתָֽנּו הַּמִצְִרים וַיְעַּנּֽונּו. וַּיִּתְנּו עָלֵינּו עֲבָֹדה ָקׁשָה: 5.

וַּיֵָרעּו אֹתָֽנּו הַּמִצְִרים - 6.

ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 7.

הָֽבָה נִתְחַּכְמָה לֹו. 8.

ּפֶן־יְִרּבֶה, 9.

וְהָיָה ּכִי־תְִקֶראנָה מִלְחָמָה, 10.

וְנֹוסַף ּגַם הּוא עַל־ׂשנְאֵינּו, 11.

וְנִלְחַם־ּבָֽנּו וְעָלָה מִן־הָאֶָֽרץ:12.
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Why does the Haggadah also quote Yechezkel 

16:6? 

Since 16:7 ends with the fact that, at the time, 
we did not deserve to be saved, 16:6 is quoted 

to explain how we did earn being saved - with 
the mitzvos of Korbon Pesach and bris milah. 

What does the last pasuk, 
which says that the Jewish 

people grew great and 
strong, have to do with this pasuk, 

which says that the Egyptians 
treated us badly?

The Egyptians were afraid 

that their enemies would 
wage war against them and 

that the Jews, who were growing 
stronger by the day, would fight on 

their enemies’ side.  They treated us 
badly to stop us from growing.



וַיְעַּנּֽונּו - ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 1.

וַּיָׂשִימּו עָלָיו ׂשֵָרי מִּסִים, 2.

לְמַעַן עַּנֹתֹו ּבְסִבְֹלתָם: 3.

וַּיִבֶן עֵָרי מִסְּכְנֹות לְפְַרעֹה, 4.

אֶת־ּפִתֹם וְאֶת־ַרעַמְסֵס: 5.

וַּיִּתְנּו עָלֵינּו עֲבָֹדה ָקׁשָה - 6.

ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 7.

וַיַעֲבִֽדּו מִצְַריִם 8.

אֶת־ּבְנֵי יִׂשְָראֵל ּבְפֶָֽרְ:9.

וַּנִצְעַק אֶל־יְיָ אֱֹלהֵי אֲבֹתֵינּו, וַּיִׁשְמַע יְיָ אֶת־ֹקלֵנּו, וַּיְַרא אֶת־עָנְיֵנּו, 10.

וְאֶת־עֲמָלֵנּו, וְאֶת לַחֲצֵנּו:11.

וַּנִצְעַק אֶל־יְיָ אֱֹלהֵי אֲבֹתֵינּו - 12.

ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 13.

וַיְהִי בַּיָמִים הַָרּבִים הָהֵם, 14.
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How did the Egyptians treat 

us badly?  And why did they 
need taskmasters?

The taskmasters’ job was to 

hurt us, to cause us as much 
pain as possible, even 

without the intention of making us 
work better.

We must have needed a lot 

of rest to recover after being 
hurt so badly.

Rest?  We were forced to do 

work that would have been 
crushing even for a healthy 

man.

Oy!  They must have been 

crying all the time!



וַּיָמָת מֶלְֶ מִצְַרֽיִם, 1.

וַּיֵאָנְחּו בְנֵי־יִׂשְָראֵל מִן־הָעֲבָֹדה 2.

וַּיִזְעָֽקּו. 3.

וַּתַעַל ׁשַוְעָתָם אֶל־הָאֱֹלהִים 4.

מִן־הָעֲבָֹדה:5.

וַּיִׁשְמַע יְיָ אֶת־ֹקלֵנּו - 6.

ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 7.

וַּיִׁשְמַע אֱֹלהִים אֶת־נַאֲָקתָם, 8.

וַּיִזְּכֹר אֱֹלהִים אֶת־ּבְִריתֹו, 9.

אֶת־אַבְָרהָם, אֶת־יִצְחָק, וְאֶת יַעֲֹקב:10.

וַּיְַרא אֶת־עָנְיֵנּו - 11.

זֹו ּפְִריׁשּות ּדֶֶרְ אֶֶרץ. 12.

ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 13.

וַּיְַרא אֱֹלהִים אֶת־ּבְנֵי יִׂשְָראֵל. 14.

וַּיֵַדע אֱֹלהִים:15.
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Actually, they didn’t cry at 

all.  They were afraid to.  
Not, at least, until the king 

of Mitzrayim died and they 
pretended to cry over his death.  

That is when they let out all of 
their pain and cried to Hashem.

Why does the pasuk say 
that Hashem heard our 

voice?  Didn’t everyone 
hear it?

This means that Hashem 

accepted our tefilos and 
started the process that 

would lead to our being saved.

Why does the pasuk say 

that Hashem saw our 
suffering?  Didn’t everyone 

see it?

This refers to suffering that 
only Hashem could see.  

Husbands and wives were 
not allowed to be together in 

private.



וְאֶת־עֲמָלֵנּו - 1.

אֵּלּו הַּבָנִים. 2.

ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 3.

ּכָל הַּבֵן הַּיִּלֹוד 4.

הַיְאָֹֽרה ּתַׁשְלִיכֻהּו, 5.

וְכָל-הַּבַת ּתְחַּיּון:6.

וְאֶת לַחֲצֵנּו - 7.

זֶה הַּדְחַק. 8.

ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 9.

וְגַם־ָראִיתִי 10.

אֶת־הַּלַֽחַץ, 11.

אֲׁשֶר מִצְַרֽיִם 12.

ֹלחֲצִים אֹתָם:13.
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The word amoleinu refers to 

efforts that one makes to 
benefit himself, but that turn 

out to be for nothing.  What does it 
refer to here?

It refers to having children.  

Parents had babies and 
Pharaoh killed the boys and 

planned on taking the girls for himself. 

The word lachatzeinu can mean 
either 1) not having what you 

need or 2) being pressed into a 
tight space.  Which does it mean 

here?

We were not missing basic 
necessities such as “fish… 

cucumbers, melons, leeks, 
onions, and garlic.”  But, we were 

made to live in cramped living spaces.  
This is also the meaning of lachatz in 

Shemos 3:9.



וַּיֹוצִאֵנּו יְיָ מִּמִצְַרֽיִם, ּבְיָד חֲזָָקה, ּובִזְֹרֽעַ נְטּויָה, ּובְמָֹרא גָדֹול 1.

ּובְאֹתֹות ּובְמֹופְתִים:2.

וַּיֹוצִאֵנּו יְיָ מִּמִצְַרֽיִם - ֹלא עַל־יְֵדי מַלְאְָ, 3.

וְֹלא עַל־יְֵדי ׂשָָרף. וְֹלא עַל־יְֵדי ׁשָלִיחַ. 4.

אֶּלָא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא ּבִכְבֹודֹו ּובְעַצְמֹו. 5.

ׁשֶּנֶאֱמַר: וְעָבְַרּתִי בְאֶֶרץ מִצְַריִם ּבַּלַיְלָה הַּזֶה, 6.

וְהִּכֵיתִי כָל־ּבְכֹור ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם, 7.

מֵאָָדם וְעַד ּבְהֵמָה, 8.

ּובְכָל־אֱֹלהֵי מִצְַריִם אֶעֱׂשֶה ׁשְפָטִים אֲנִי יְיָ: 9.

וְעָבְַרּתִי בְאֶֶרץ־מִצְַריִם ּבַּלַיְלָה הַּזֶה - 10.

אֲנִי וְֹלא מַלְאְָ. 11.

וְהִּכֵיתִי כָל ּבְכֹור ּבְאֶֶרץ־מִצְַריִם - 12.

אֲנִי וְֹלא ׂשָָרף. 13.

ּובְכָל־אֱֹלהֵי מִצְַריִם אֶעֱׂשֶה ׁשְפָטִים - 14.

אֲנִי וְֹלא הַּׁשָלִיחַ. 15.

אֲנִי יְיָ - אֲנִי הּוא וְֹלא אַחֵר:16.
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Hashem is so busy 

running the whole 
world.  How did He 

save us?  Did He send a 
malach to do it?

Not at all.  Although 

Hashem does run 
the whole world, 

that which He cares about 
most is the Jewish people.  

When the time came to 
save us, He did it Himself.

How do we know 

this?

In Shemos 12:12, 
Hashem says “I” 

four extra times in 
regard to punishing the 

Egyptians.  Each of these 
extra “I”s excludes a type 

of helper that Hashem 
could have used, but 

didn’t.  We must conclude, 
therefore, that we were 

saved by Hashem, Himself.



ּבְיָד חֲזָָקה - זֹו הַּדֶבֶר. 1.

ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 2.

הִּנֵה יַד־יְיָ הֹויָה, 3.

ּבְמְִקנְָ אֲׁשֶר ּבַּׂשֶָדה, 4.

ּבַּסּוסִים ּבַחֲמִֹרים 5.

ּבַּגְמַּלִים ּבַּבָָקר ּובַּצֹאן, 6.

ּדֶבֶר ּכָבֵד מְאֹד:7.

ּובִזְֹרֽעַ נְטּויָה - זֹו הַחֶֶרב. 8.

ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 9.

וְחְַרּבֹו ׁשְלּופָה ּבְיָדֹו, 10.

נְטּויָה עַל־יְרּוׁשָלָֽיִם:11.

ּובְמֹוָרא ּגָדֹול - זֶה ּגִּלּוי ׁשְכִינָה. 12.

ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 13.

אֹו הֲנִּסָה אֱֹלהִים, 14.

לָבֹוא לַָקֽחַת לֹו גֹוי מִּקֶֶרב ּגֹוי, 15.
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Of all the punishments that 

Hashem gave the Egyptians, 
which one was the greatest?

If you mean, “Which of the 

makkos caused the most 
destruction?” it was Dever, 

death by disease.  Dever, which 
Hashem did with a “strong hand,” was 

not just the fifth makka; it was also 
present alongside every other makka.

Was Dever the Egyptians’ “worst” 

makka?

No. That would be Makkas 
Bechoros, Striking of the 

Firstborn, which Hashem did with 
a “sword” and an “outstretched arm.”

Why did Hashem need to make 

so many makkos?  Couldn’t He 
have just put the Egyptians to 

sleep and let us escape?



ּבְמַּסֹת ּבְאֹתֹת ּובְמֹופְתִים 1.

ּובְמִלְחָמָה, 2.

ּובְיָד חֲזָָקה ּובִזְרֹֽועַ נְטּויָה, 3.

ּובְמֹוָראִים ּגְֹדלִים. 4.

ּכְכֹל אֲׁשֶר־עָׂשָה לָכֶם 5.

יְיָ אֱֹלהֵיכֶם ּבְמִצְַריִם, לְעֵינֶיָ:6.

ּובְאֹתֹות - זֶה הַּמַּטֶה, 7.

ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 8.

וְאֶת הַּמַּטֶה הַּזֶה 9.

ּתִּקַח ּבְיֶָדָ. 10.

אֲׁשֶר ּתַעֲׂשֶה־ּבֹו אֶת־הָאֹתֹת:11.

ּובְמֹופְתִים - זֶה הַּדָם. 12.

ּכְמָה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 13.

וְנָתַּתִי מֹופְתִים, 14.

ּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָֽרץ.15.
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Had the point been for the Jews to 

escape, then yes.  But, remember, 
Hashem is the One Who put us into 

Mitzrayim in the first place.  The point was 
not to escape, but for us to learn that 

Hashem controls the whole world and that 
we must serve only Him.  By performing all 

of the makkos, Hashem not only took the 
Jews out of Mitzrayim, He took Mitzrayim 

out of the Jews.

Osos means signs that teach us 

something.  What does it refer to 
here?

It can’t refer to the makkos 

themselves because two of the 
makkos were already referenced in 

this pasuk.  Rather, osos, here, refers to 
Moshe Rabbeinu’s staff, with which he 

performed all of the signs.

Mofsim are miracles.  Which 

miracles do we mean here?

It refers to the two times that water 

turned to blood, once, when Moshe 
proved that he had been sent by 

Hashem, and the second, when the Nile 
turned into blood. 



A drop of wine is taken from the cup when saying each of the following 

three words. 

ּדָם. 1.

וָאֵׁש. 2.

וְתִימְרֹות עָׁשָן:3.

ּדָבָר אַחֵר. 4.

ּבְיָד חֲזָָקה - ׁשְּתַיִם. 5.

ּובִזְֹרֽעַ נְטּויָה - ׁשְּתַיִם. 6.

ּובְמֹוָרא ּגָדֹול - ׁשְּתַיִם. 7.

ּובְאֹתֹות - ׁשְּתַיִם. 8.

ּובְמֹפְתִים - ׁשְּתַיִם.9.

אֵּלּו עֶׂשֶר מַּכֹות 10.

ׁשֶהֵבִיא 11.

הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא 12.

עַל־הַּמִצְִרים ּבְמִצְַריִם:13.

�23

Hashem did so many miracles in Mitzrayim.  

How do we know that mofsim means blood?

Yoel 3:3 uses the word, mofsim and lists three 
miracles: blood, fire, and pillars of smoke.  Of 

those, only blood was a miracle in Mitzrayim.

In explaining Devorim 26:8, we said that "yad" 

(hand) refers to disease, “nituyah" (out-
stretched) to the sword, "morah" (awesome-

ness) to revelation of the Shechina, "os" (sign) to the 
staff, and "mofeis" (miracle) to blood.  But, we did 

not explain why the pasuk says "yad chazaka," 
"ziroah nituyah," "morah gadol," and the plural 

forms of "os" and “mofeis."

You are absolutely correct.  In other words, 
each of these phrases has two words instead 

of one or is in the plural form instead of the 
singular.  These five instances of two-instead-of-one 

hints to the number ten (5x2=10), and specifically, to 
the ten makkos.



A drop of wine is taken from the cup when saying the name of each of 

the ten makkos. 

וְאֵלּו הֵן: 1.

ּנִים. 2. פְַרּדֵעַ. ּכִ ּדָם. צְ

עָרֹוב. ּדֶבֶר. ׁשְחִין. 3.

ׁשְֶ. 4. ּבָָרד. אְַרּבֶה. חֹֽ

מַּכַת ּבְכֹורֹות:5.

ַרּבִי יְהּוָדה הָיָה נֹותֵן ּבָהֶם 6.

סִּמָנִים: 7.

ּדְצַ"ְ 8.

עֲַד"ׁש 9.

ּבְאַחַ"ב:10.
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What were the ten makkos?

They were: 1) Blood, 2) 
Frogs, 3) Lice, 4) Wild 

Animals, 5) Disease, 6) 
Boils, 7) Hail, 8) Locusts, 9) 

Darkness, and 10) Striking of the 
Firstborn

I am having difficulty 

remembering all ten 
makkos in their proper 

order.

Rabbi Yehuda made it easy.  
He formed three “words,” 

using the first letter of each 
makka: DTz”Ch AD”Sh B’ACh”V.



ַרּבִי יֹוסֵי הַּגְלִילִי אֹומֵר: מִּנַיִן אַּתָה אֹומֵר 1.

ׁשֶּלָקּו הַּמִצְִרים ּבְמִצְַריִם עֶׂשֶר מַּכֹות, 2.

וְעַל הַּיָם, לָקּו חֲמִּׁשִים מַּכֹות? 3.

ּבְמִצְַריִם מָה הּוא אֹומֵר: 4.

וַּיֹאמְרּו הַחְַרטֻּמִם אֶל־ּפְַרעֹה, אֶצְּבַע אֱֹלהִים הִוא.5.

וְעַל הַּיָם מָה הּוא אֹומֵר? 6.

ּיָד הַּגְֹדלָה, 7. וַּיְַרא יִׂשְָראֵל אֶת־הַ

אֲׁשֶר עָׂשָה יְיָ ּבְמִצְַריִם, 8.

וַּיִיְראּו הָעָם אֶת־יְיָ. וַּיַאֲמִינּו ּבַיָי, ּובְמֹשֶה עַבְּדֹו. 9.

ּכַּמָה לָקּו ּבְאֶצְּבַע, עֶׂשֶר מַּכֹות: 10.

אֱמֹור מֵעַּתָה, ּבְמִצְַריִם לָקּו עֶׂשֶר מַּכֹות, 11.

וְעַל־הַּיָם, לָקּו חֲמִּׁשִים מַּכֹות:12.

ַרּבִי אֱלִיעֶזֶר אֹומֵר: מִּנַיִן ׁשֶּכָל־מַּכָה ּומַּכָה 13.

ׁשֶהֵבִיא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא עַל הַּמִצְִרים ּבְמִצְַריִם, 14.

הָיְתָה ׁשֶל אְַרּבַע מַּכֹות? 15.

ׁשֶּנֶאֱמַר: יְׁשַּלַח־ּבָם חֲרֹון אַּפֹו, עֶבְָרה וָזַֽעַם וְצָָרה. 16.
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How many 

makkos 
did 

Hashem give the 
Egyptians?

According 

to Rabbi 
Yose 

HaGilili, in 
Mitzrayim, there 

were ten.  These 
are called the 

“finger of 
Hashem.”  Since 

the makkos at 
the Yam Suf are 

called the “hand 
of Hashem,” we 

know that there 
were 50 (10x5) 

makkos there.

According 
to Rabbi 

Eliezer, we 
learn from 

Tehillim 78:49, 
which describes 

the makkos in



מִׁשְלַחַת מַלְאֲכֵי ָרעִים. 1.

עֶבְָרה - אַחַת. וָזַֽעַם - ׁשְּתַיִם. וְצָָרה - ׁשָֹלש. 2.

מִׁשְלַחַת מַלְאֲכֵי ָרעִים - אְַרּבַע: 3.

אֱמֹור מֵעַּתָה, ּבְמִצְַריִם לָקּו אְַרּבָעִים מַּכֹות, 4.

וְעַל הַּיָם לָקּו מָאתַיִם מַּכֹות:5.

ַרּבִי עֲִקיבָא אֹומֵר: מִּנַיִן ׁשֶּכָל־מַּכָה ּומַּכָה, 6.

ׁשֶהֵבִיא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא עַל הַּמִצְִרים ּבְמִצְַריִם, 7.

הָיְתָה ׁשֶל חָמֵׁש מַּכֹות? 8.

ׁשֶּנֶאֱמַר: יְׁשַּלַח־ּבָם חֲרֹון אַּפֹו, עֶבְָרה וָזַֽעַם וְצָָרה. 9.

מִׁשְלַחַת מַלְאֲכֵי ָרעִים. 10.

חֲרֹון אַּפֹו - אַחַת. עֶבְָרה ׁשְּתַיִם. וָזַֽעַם ׁשָֹלש. 11.

וְצָָרה אְַרּבַע. מִׁשְלַחַת מַלְאֲכֵי ָרעִים חָמֵׁש: 12.

אֱמֹור מֵעַּתָה, ּבְמִצְַריִם לָקּו חֲמִּׁשִים מַּכֹות, 13.

וְעַל הַּיָם לָקּו חֲמִּׁשִים ּומָאתַיִם מַּכֹות:14.
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four ways, that 

each makka had 
four parts.  That 

means there 
were 40 (10x4) 

makkos in 
Mitzrayim and 

200 (40x5) at the 
Yam Suf!

According 
to Rabbi 

Akiva, an 
extra phrase in 

this pasuk 
(Tehillim 78:49) is 

the source of a 
fifth drasha.  

That means there 
were 50 (10x5) 

makkos in 
Mitzrayim and 

250 (50x5) at the 
Yam Suf!



ּכַּמָה מַעֲלֹות טֹובֹות לַּמָקֹום עָלֵינּו:1.

אִּלּו הֹוצִיאָֽנּו מִּמִצְַריִם,2.

וְֹלא עָׂשָה בָהֶם ׁשְפָטִים, ּדַּיֵנּו:3.

אִּלּו עָׂשָה בָהֶם ׁשְפָטִים,4.

וְֹלא עָׂשָה בֵאֹלהֵיהֶם, ּדַּיֵנּו:       5.

אִּלּו עָׂשָה בֵאֹלהֵיהֶם,6.

וְֹלא הַָרג אֶת־ּבְכֹוֵריהֶם, ּדַּיֵנּו:                           7.

אִּלּו הַָרג אֶת־ּבְכֹוֵריהֶם,8.

וְֹלא נָתַן לָֽנּו אֶת־מָמֹונָם, ּדַּיֵנּו:                           9.

אִּלּו נָתַן לָֽנּו אֶת־מָמֹונָם, 10.

וְֹלא ָקַרע לָֽנּו אֶת־הַּיָם, ּדַּיֵנּו:                             11.

אִּלּו ָקַרע לָֽנּו אֶת־הַּיָם,12.

וְֹלא הֶעֱבִיָרנּו בְתֹוכֹו בֶחָָרבָה, ּדַּיֵנּו:                      13.

אִּלּו הֶעֱבִיָרנּו בְתֹוכֹו בֶחָָרבָה,14.

וְֹלא ׁשִּקַע צֵָרינּו ּבְתֹוכֹו, ּדַּיֵנּו:                            15.

אִּלּו ׁשִּקַע צֵָרינּו ּבְתֹוכֹו,16.

וְֹלא סִּפֵק צְָרּכֵנּו ּבַּמְִדּבָר אְַרּבָעִים ׁשָנָה, ּדַּיֵנּו:17.

אִּלּו סִּפֵק צְָרּכֵנּו ּבַּמְִדּבָר אְַרּבָעִים ׁשָנָה,18.
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Wow!  Hashem 

does so much for 
us!  How can we 

ever thank Him enough?

For even just one 
of the miracles 

that Hashem does 
on our behalf, we are 

obligated to praise and 
thank Him more than we 

are able to. 

So, if we can’t 
thank Hashem 

enough, what 
should we do?

We should think 

and talk about all 
of the kindnesses 

that Hashem does for us 
as much as we can.  That 

way, we will love Hashem 
more and serve Him 

better.

Can we start doing 
that right now?



וְֹלא הֶאֱכִילָֽנּו אֶת־הַּמָן, ּדַּיֵנּו:                            1.

אִּלּו הֶאֱכִילָֽנּו אֶת־הַּמָן,2.

וְֹלא נָתַן לָֽנּו אֶת־הַּׁשַּבָת, ּדַּיֵנּו:                          3.

אִּלּו נָתַן לָֽנּו אֶת־הַּׁשַּבָת,4.

וְֹלא ֵקְרבָֽנּו לִפְנֵי הַר סִינַי, ּדַּיֵנּו:                        5.

אִּלּו ֵקְרבָֽנּו לִפְנֵי הַר סִינַי,6.

וְֹלא נָתַן ּלָֽנּו אֶת־הַּתֹוָרה, ּדַּיֵנּו:                        7.

אִּלּו נָתַן לָֽנּו אֶת־הַּתֹוָרה,8.

וְֹלא הִכְנִיסָֽנּו לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל, ּדַּיֵנּו:                    9.

אִּלּו הִכְנִיסָֽנּו לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל,10.

וְֹלא בָֽנָה לָֽנּו אֶת־ּבֵית הַּבְחִיָרה, ּדַּיֵנּו:         11.

עַל אַחַת ּכַּמָה וְכַּמָה טֹובָה כְפּולָה ּומְכֻּפֶלֶת לַּמָקֹום עָלֵֽינּו: ׁשֶהֹוצִיאָֽנּו 12.

מִּמִצְַריִם, וְעָׂשָה בָהֶם ׁשְפָטִים, וְעָׂשָה בֵאֹלהֵיהֶם, וְהַָרג אֶת־ּבְכֹוֵריהֶם, וְנָתַן 13.

לָֽנּו אֶת־מָמֹונָם, וְָקַרע לָֽנּו אֶת־הַּיָם, וְהֶעֱבִיָרנּו בְתֹוכֹו בֶחָָרבָה, וְׁשִּקַע צֵָרינּו 14.

ּבְתֹוכֹו, וְסִּפֵק צְָרּכֵנּו ּבַּמְִדּבָר אְַרּבָעִים ׁשָנָה, וְהֶאֱכִילָֽנּו אֶת־הַּמָן, וְנָתַן לָֽנּו 15.

אֶת־הַּׁשַּבָת, וְֵקְרבָֽנּו לִפְנֵי הַר סִינַי, וְנָתַן לָֽנּו אֶת־הַּתֹוָרה, וְהִכְנִיסָֽנּו לְאֶֶרץ 16.

יִׂשְָראֵל, וְבָֽנָה לָֽנּו אֶת־ּבֵית הַּבְחִיָרה, לְכַּפֵר עַל־ּכָל־עֲֹונֹותֵינּו.17.
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Absolutely!  Hashem 

took us out of 
Mitzrayim.  He 

punished the Egyptians.  He 
destroyed their idols.  He 

killed their firstborn.  He 
gave us their money.  He 

split the Sea for us.  He 
brought us through on dry 

land.  He drowned our 
enemies in it.  He gave us all 

our needs in the desert for 
forty years.  He fed us the 

mann.  He gave us the 
Shabbos.  He brought us 

close to Har Sinai.  He gave 
us the Torah.  He brought us 

into Eretz Yisroel.  He built 
the Beis Hamikdosh for us to 

clean us from our aveiros.



ַרּבָן ּגַמְלִיאֵל הָיָה אֹומֵר: ּכָל ׁשֶּלֹא 1.

אָמַר ׁשְֹלשָה ְדבִָרים אֵּלּו ּבַּפֶסַח, 2.

ֹלא יָצָא יְֵדי חֹובָתֹו, וְאֵּלּו הֵן:3.

ּפֶסַח. מַּצָה. ּומָרֹור:4.

ּפֶסַח ׁשֶהָָיּו אֲבֹותֵינּו אֹוכְלִים, ּבִזְמַן 5.

ׁשֶּבֵית הַּמְִקּדָׁש הָיָה ַקּיָם, עַל ׁשּום 6.

מָה? עַל ׁשּום ׁשֶּפָסַח הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ 7.

הּוא, עַל ּבָּתֵי אֲבֹותֵינּו ּבְמִצְַריִם, 8.

ׁשֶּנֶאֱמַר: וַאֲמְַרּתֶם זֶבַח ּפֶסַח הּוא לַּיָי, אֲׁשֶר ּפָסַח עַל ּבָּתֵי בְנֵי יִׂשְָראֵל 9.

ּבְמִצְַרֽיִם, ּבְנָגְּפֹו אֶת־מִצְַריִם וְאֶת ּבָּתֵינּו הִּצִיל, וַּיִּקֹד הָעָם וַּיִׁשְּתַחֲוּו.10.
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I love Hashem and can’t wait 

to do His mitzvos!  When can 
we eat the matzah and maror?

Soon.  But first, let’s discuss 

what the mitzvos of Korbon 
Pesach, matzah, and maror 

remind us of.

What does the Korbon Pesach 

remind us of?

It reminds us that Hashem 
skipped over the houses of 

our fathers, in Mitzrayim, 
when He struck the Egyptians.



The matzo is lifted while saying the following paragraph. 

מַּצָה זֹו ׁשֶאָנּו אֹוכְלִים, עַל ׁשּום מָה? 1.

עַל ׁשּום ׁשֶּלֹא הִסְּפִיק ּבְצֵָקם ׁשֶל אֲבֹותֵינּו 2.

לְהַחֲמִיץ, עַד ׁשֶּנִגְלָה עֲלֵיהֶם מֶלְֶ מַלְכֵי 3.

הַּמְלָכִים, הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא, ּוגְאָלָם, 4.

ׁשֶּנֶאֱמַר: וַּיֹאפּו אֶת־הַּבָצֵק, אֲׁשֶר הֹוצִיאּו 5.

מִּמִצְַריִם, עֻגֹת מַּצֹות, ּכִי ֹלא חָמֵץ: ּכִי 6.

גְֹרׁשּו מִּמִצְַריִם, וְֹלא יָכְלּו לְהִתְמַהְמֵּהַ, 7.

וְגַם צֵָדה ֹלא עָׂשּו לָהֶם.8.
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What does matzah 

remind us of?

Having been in 
Mitzrayim for so long, 

our neshamos were 
very dirty.  Had we stayed 

there for even one more 
moment, we would not have 

been able to ever become 
Hashem’s special children. 

Matzah, which is baked 
quickly, reminds us that 

Hashem took us out quickly, 
before it was too late.



The maror is lifted while saying the following paragraph. 

מָרֹור זֶה ׁשֶאָֽנּו אֹוכְלִים, עַל ׁשּום מָה? 1.

עַל ׁשּום ׁשֶּמְֵררּו הַּמִצְִרים אֶת־חַּיֵי אֲבֹותֵינּו 2.

ּבְמִצְַריִם, ׁשֶּנֶאֱמַר: וַיְמֲָררּו אֶת־חַּיֵיהֶם 3.

ּבַעֲבָֹדה ָקׁשָה, ּבְחֹֽמֶר ּובִלְבֵנִים, 4.

ּובְכָל־עֲבָֹדה ּבַּׂשֶָדה: 5.

אֵת ּכָל־עֲבָֹדתָם, אֲׁשֶר עָבְדּו בָהֶם ּבְפֶָֽרְ.6.
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What does 

maror remind 
us of?

Maror 

reminds us 
that, when 

we were slaves in 
Mitzrayim, our lives 

were bitter, like 
maror.



The cups are lifted and the matzos are covered until the second cup is 

drunk. 

 

ּבְכָל־ּדֹור וָדֹור 1.

חַּיָב אָָדם לְִראֹות אֶת־עַצְמֹו, 2.

ּכְאִּלּו הּוא יָצָא מִּמִצְָריִם, 3.

ׁשֶּנֶאֱמַר: וְהִּגְַדּתָ לְבִנְָ 4.

ּבַּיֹום הַהּוא לֵאמֹר: 5.

ּבַעֲבּור זֶה עָׂשָה יְיָ לִי, 6.

ּבְצֵאתִי מִּמִצְָריִם. 7.

ֹלא אֶת־אֲבֹותֵינּו ּבִלְבָד, 8.

ּגָאַל הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא, 9.

אֶּלָא אַף אֹותָֽנּו ּגָאַל עִּמָהֶם, 10.

ׁשֶּנֶאֱמַר: 11.

וְאֹותָֽנּו הֹוצִיא מִׁשָם, 12.

לְמַֽעַן הָבִיא אֹתָֽנּו, 13.

לָֽתֶת לָֽנּו אֶת־הָאֶָֽרץ 14.

אֲׁשֶר נִׁשְּבַע לַאֲבֹתֵינּו.15.
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Why are you crying?  Are you ok?

I am thinking about maror.  I feel like 

a slave.  I am being whipped.  I am so 
tired from working all day and there 

is still so much more work to do.  The sun is 
so bright … blinding me, burning my skin.  I 

feel dehydrated … hungry.  I miss my 
parents.  I miss my brothers … even my 

sisters.  I want to play baseball with my 
friends.  They don’t let me do what I want.  

These disgusting animals keep yelling at me 
to work harder even though I am doing my 

best. 

And how do you feel when you think 
about matzah?

I see Moshe and Ahron telling 

Pharaoh to let us go.  Pharaoh is 
saying, “No!”  Hashem is giving the 

Egyptians makkos.  They are in pain.  
Finally, after Makkos Bechoros, Pharaoh 

tells us to leave.  We eat the Korbon 
Pesach, matzah, and maror, ready to go.  In 

the morning, Hashem leads us out of 
Mitzrayim.  I am very happy and relieved.  I 

am very, very thankful to Hashem!



לְפִיכְָ אֲנַחְנּו חַּיָבִים 1.

לְהֹודֹות, לְהַּלֵל, לְׁשַּבֵחַ, 2.

לְפָאֵר, לְרֹומֵם, לְהַּדֵר, 3.

לְבֵָרְ, לְעַּלֵה ּולְַקּלֵס, 4.

לְמִי ׁשֶעָׂשָה לַאֲבֹותֵינּו 5.

וְלָֽנּו 6.

אֶת־ּכָל־הַּנִּסִים הָאֵּלּו. 7.

הֹוצִיאָֽנּו 8.

מֵעַבְדּות לְחֵרּות, 9.

מִּיָגֹון לְׂשִמְחָה, 10.

ּומֵאֵבֶל לְיֹום טֹוב, 11.

ּומֵאֲפֵלָה לְאֹור ּגָדֹול, 12.

ּומִּׁשִעְּבּוד לִגְאֻּלָה. 13.

וְנֹאמַר לְפָנָיו 14.

ׁשִיָרה חֲָדׁשָה. 15.

הַלְלּויָּה:16.
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It is very special that you feel that way.  We 

must thank and praise Hashem for taking us 
out of Mitzrayim,

Thank You, Hashem, for taking us from 

slavery to freedom!  

… and for splitting the Yam Suf to save us 
from Pharaoh’s army,

Thank You, Hashem, for taking us from 

worry to happiness!
  

…and for forgiving us for the sin of the Eigel 
Ha’zahav when He gave Moshe the second 

Luchos on Yom Kippur,

Thank You, Hashem, for taking us from 
mourning to yom tov!

…and for bringing us from the desert into 

Eretz Yisroel,

Thank You, Hashem, for taking us from a 
place of spiritual darkness to a place of 

great spiritual light!

…and for giving our nation the ability to rule 
itself in the days of Dovid and Shlomo.

Thank You, Hashem, for taking us from 

being ruled by other nations to having the 
freedom to serve You fully!



הַלְלּויָּה. הַלְלּו עַבְֵדי יְיָ. 1.

הַלְלּו אֶת־ׁשֵם יְיָ. 2.

יְהִי ׁשֵם יְיָ מְבָֹרְ 3.

מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם: 4.

מִּמִזְַרח ׁשֶמֶׁש עַד מְבֹואֹו.5.

מְהֻּלָל ׁשֵם יְיָ. 6.

ָרם עַל־ּכָל־ּגֹויִם יְיָ. 7.

עַל הַּׁשָמַיִם ּכְבֹודֹו: 8.

מִי ּכַיָי אֱֹלהֵינּו. הַּמַגְּבִיהִי לָׁשָֽבֶת: 9.

הַּמַׁשְּפִילִי לְִראֹות ּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָֽרץ: 10.

מְִקימִי מֵעָפָר ּדָל. 11.

מֵאַׁשְּפֹת יִָרים אֶבְיֹון: 12.

לְהֹוׁשִיבִי עִם־נְִדיבִים. 13.

עִם נְִדיבֵי עַּמֹו: 14.

מֹוׁשִיבִי עֲֶקֶרת הַּבַיִת 15.

אֵם הַּבָנִים ׂשְמֵחָה. 16.

הַלְלּויָּה:17.
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Praise Hashem!  Now and 

forever!  From one end of the 
world to the other!

Now you are talking like a real 

servant of Hashem!

It is so obvious that Hashem 
runs the world.  Why don’t 

goyim see that?

It is much easier for us to see 
Hashem in our lives because of 

the way Hashem takes care of 
us, giving each Jew exactly what he 

needs.  Hashem does not do that for 
goyim.  To them, everything seems 

random.

Can you tell me examples of how 
Hashem takes care of us?

A man can be so poor that, one 

day, he lives on the street and 
eats other people’s garbage and, 

the next day, if it is good for him, he sits 
with the princes of his land, the same 

people who looked down on him the 
day before.  A woman can be told by 

her doctors that she will never give 
birth and, when the time is right, 

Hashem makes her a joyous mother of 
children.   - Praise Hashem!



ּבְצֵאת יִׂשְָראֵל מִּמִצְָריִם, 1.

ּבֵית יַעֲֹקב מֵעַם ֹלעֵז: 2.

הָיְתָה יְהּוָדה לְָקְדׁשֹו. 3.

יִׂשְָראֵל מַמְׁשְלֹותָיו: 4.

הַּיָם ָראָה וַּיָנֹס, 5.

הַּיְַרּדֵן יִּסֹב לְאָחֹור: 6.

הֶהִָרים ָרְקדּו כְאֵילִים. 7.

ּגְבָעֹות ּכִבְנֵי־צֹאן: 8.

מַה־ּלְָ הַּיָם ּכִי תָנּוס. 9.

הַּיְַרּדֵן ּתִּסֹב לְאָחֹור: 10.

הֶהִָרים ּתְִרְקדו כְאֵילִים. 11.

ּגְבָעֹות ּכִבְנֵי־צֹאן: 12.

מִּלִפְנֵי אָדֹון חּולִי אֶָרץ. 13.

מִּלִפְנֵי אֱלֹֽוּהַ יַעֲֹקב: 14.

הַהֹפְכִי הַּצּור אֲגַם־מָֽיִם. 15.

חַּלָמִיׁש לְמַעְיְנֹו־מָֽיִם.16.
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Why does Hashem take such special 

care of us?

We are special because of our 
relationship with Him: His Presence 

lives with us and we serve Him.

Does the whole world know that we 
are special?

When we act the way we are supposed 

to, not only do people know that we 
are special, all of nature knows it too.

In what way does nature show that we 

are special?

It does whatever we need it to do.  
Think of when the Yam Suf split, when 

the Yardein split in the days of 
Yehoshua, when the mountains and hills 

cooperated for the giving of the Torah, and 
when rocks gave water in the days of Moshe.

All of this is because of our 

relationship with Hashem?

Think of it this way.  The world’s 
Master and the One Who gives it its 

energy is our Hashem.  The world is in 
awe of us!



ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, 1.

אֲׁשֶר ּגְאָלָֽנּו וְגָאַל אֶת־אֲבֹותֵינּו מִּמִצְַריִם, 2.

וְהִּגִיעָֽנּו לַּלַיְלָה הַּזֶה, לֶאֱכָל־ּבֹו מַּצָה ּומָרֹור. 3.

ּכֵן, יְיָ אֱֹלהֵינּו וֵאֹלהֵי אֲבֹותֵינּו, 4.

יַּגִיעֵנּו לְמֹועֲִדים וְלְִרגָלִים אֲחִֵרים, 5.

הַּבָאִים לְִקָראתֵנּו לְׁשָלֹום. 6.

ׂשְמֵחִים ּבְבִנְיַן עִיֶרָ, וְׂשָׂשִים ּבַעֲבֹוָדתֶָ, 7.

וְנֹאכַל ׁשָם8.

(Sun. - Fri. night)מִן הַּזְבָחִים ּומִן הַּפְסָחִים,9.

(Motzei Shabbos)מִן הַּפְסָחִים ּומִן הַּזְבָחִים, 10.

אֲׁשֶר יַּגִיעַ ּדָמָם, עַל ִקיר מִזְּבַחֲָ לְָרצֹון, 11.

וְנֹוֶדה ּלְָ ׁשִיר חָָדׁש עַל ּגְאֻּלָתֵנּו, 12.

וְעַל ּפְדּות נַפְׁשֵנּו: 13.

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, ּגָאַל יִׂשְָראֵל: 14.

 Drinking the Daled Kosos (while reclining) is a mitzvah di’Rabanan.
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Thank You, 

Hashem, for 
saving us and 

our fathers from 
Mitzrayim and for 

giving us the ability 
to do the mitzvos of 

matzah and maror.

Please, 
Hashem, give 

us the ability 
to do the mitzvos of 

all the yomim tovim, 
and to see the 

building of the third 
Beis Hamikdosh, 

where we will bring 
korbonos, and to 

sing songs of thanks 
to You.

ThankYou, 

Hashem, for 
saving the 

Jewish people!

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָֽפֶן:



• Hands are washed.
• The brocho is said.
• No talking until after Koreich.

*Washing hands before matzah is a mitzvah di’Rabanan. 
*Saying a brocho on the mitzvah of washing is a mitzvah di’Rabanan. 

 

Hold all three matzos and say:

Hold the top and middle matzos and say:

*Saying a brocho before eating is a mitzvah di’Rabanan. 
*Saying a brocho on the mitzvah of matzah is a mitzvah di’Rabanan. 
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ָרחְצָה

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶֽלְֶ עֹולָם, אֲׁשֶר 
ִקּדְׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו, וְצִּוָנּו עַל נְטִילַת יָָדֽיִם:

מֹוצִיא

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, 
הַּמֹוצִיא לֶֽחֶם מִן הָאֶָרץ:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֱֹלהֵֽינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, אֲׁשֶר 
ִקּדְׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָנּו עַל אֲכִילַת מַּצָה:



 

• One k’zayis (li’chumra) = about 1/2 of 
a hand-made, round matzah.

• Eat in fewer than nine minutes.
• Recline.
• Think: “Hashem took us out of 

Mitzrayim quickly, before it was too 
late.”

*Eating matzah is a mitzvah di’Oraisa. 

• One k’zayis = about two large leaves of 
Romaine lettuce or one shot glass of 
fresh horseradish.

• Dip maror in charoses.
• Eat in fewer than nine minutes.
• Think: “Our lives were bitter in 

Mitzrayim.”

*Saying a brocho on the mitzvah of maror is a mitzvah di’Rabanan. 
*Eating maror is a mitzvah di’Rabanan. 
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מָרֹור

ּבָרּוְ אַּתָה יְיַָ אֱֹלהֵֽינּו מֶֽלְֶ הָעֹולָם, אֲׁשֶר 
ִקּדְׁשָֽנּו ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָֽנּו עַל אֲכִילַת מָרֹור:

מַּצָה



• One k’zayis matzah (li’kulah) = about 1/4 of a hand-made, 
round matzah.

• One k’zayis maror = about two large 
leaves of Romaine lettuce or one 
shot glass of fresh horseradish.

• Dip maror in charoses.
• Eat in fewer than nine minutes.
• Recline.
• Think: “Hashem took us out of 

Mitzrayim quickly, before it was too 
late.” and “Our lives were bitter in Mitzrayim.”

*Eating Koreich is a mitzvah di’Rabanan. 

 

• Eat the seudah.
• Leave room for afikoman.
• End early enough to eat afikoman before 

chatzos.

*Eating the seudah is a mitzvah di’Oraisa or di’Rabanan. 
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ּכֹוֵרְ

זֵכֶר לְמְִקּדָׁש ּכְהִּלֵל:1.

ּכֵן עָׂשָה הִּלֵל ּבִזְמַן ׁשֶּבֵית הַּמְִקּדָׁש הָיָה ַקּיָם. 2.

הָיָה ּכֹוֵרְ ּפֶסַח מַּצָה ּומָרֹור וְאֹוכֵל ּבְיַֽחַד. לְַקּיֵם מַה ּׁשֶּנֶאֱמַר: 3.

עַל־מַּצֹות ּומְרֹוִרים יֹאכְלֻֽהּו:4.

ׁשֻלְחָן עֹוֵרְ



 

• One k’zayis (li’chumra) = about 1/2 of a 
hand-made, round matzah.

• Eat in fewer than nine minutes.
• Recline.
• Think: “Hashem skipped over the Jewish 

firstborns when He struck the Egyptian 
firstborns.”

*Eating matzah as a remembrance to the Korbon Pesach is mitzvah 
di’Rabanan. 

• Pour the third cup.

ׁשִיר הַּמַעֲלֹות ּבְׁשּוב יְיָ אֶת ׁשִיבַת צִּיֹון הָיִינּו ּכְחֹלְמִים: אָז יִּמָלֵא ׂשְחֹוק 1.

ּפִינּו ּולְׁשֹונֵנּו ִרּנָה אָז יֹאמְרּו בַּגֹויִם הִגְּדִיל יְיָ לַעֲׂשֹות עִם אֵּלֶה: הִגְּדִיל 2.

יְיָ לַעֲׂשֹות עִּמָֽנּו הָיִינּו ׂשְמֵחִים: ׁשּובָה יְיָ אֶת ׁשְבִיתֵנּו ּכַאֲפִיִקים ּבַּנֶגֶב: 3.

הַּזְֹרעִים ּבְִדמְעָה ּבְִרּנָה יְִקצֹֽרּו: הָלֹוְ יֵלְֵ ּובָכֹה נֹׂשֵא מֶׁשְֶ הַּזַָֽרע ּבֹא 4.

יָבֹא בְִרּנָה נֹׂשֵא אֲלֻּמֹתָיו: 5.

המזמן: ַרּבֹותַי נְבֵָרְ!6.

המסובין: יְהִי ׁשֵם יְיָ מְבָֹרְ מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם.7.

המזמן: יְהִי ׁשֵם יְיָ מְבָֹרְ מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם. ּבְִרׂשּות מָָרנָן וְַרּבָנָן 8.

וְַרּבֹותַי, נְבֵָרְ (אֱֹלהֵינּו) ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶּלֹו.9.
המסובין: ּבָרּוְ (אֱֹלהֵינּו) ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶּלֹו ּובְטּובֹו חָיִֽינּו.10.
המזמן: ּבָרּוְ (אֱֹלהֵינּו) ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶּלֹו ּובְטּובֹו חָיִֽינּו.11.
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צָפּון

ּבֵָרְ



ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֱֹלהֵינּו מֶלֶך הָעֹולָם, הַּזָן אֶת הָעֹולָם ּכֻּלֹו 1.

ּבְטּובֹו ּבְחֵן ּבְחֶסֶד ּובְַרחֲמִים הּוא נֹותֵן לֶחֶם לְכָל בָׂשָר ּכִי 2.

לְעֹולָם חַסְּדֹו. ּובְטּובֹו הַּגָדֹול ּתָמִיד ֹלא חָֽסַר לָֽנּו, וְאַל יֶחְסַר לָֽנּו 3.

מָזֹון לְעֹולָם וָעֶד. ּבַעֲבּור ׁשְמֹו הַּגָדֹול, ּכִי הּוא אֵל זָן ּומְפְַרנֵס 4.

לַּכֹל ּומֵטִיב לַּכֹל, ּומֵכִין מָזֹון לְכֹל ּבְִרּיֹותָיו אֲׁשֶר ּבָָרא. ּבָרּוְ 5.

אַּתָה יְיָ, הַּזָן אֶת הַּכֹל:6.

נֹוֶדה ּלְָ יְיָ אֱֹלהֵינּו עַל ׁשֶהִנְחַלְּתָ לַאֲבֹותֵינּו, אֶֶרץ חֶמְּדָה טֹובָה 7.

ּוְרחָבָה, וְעַל ׁשֶהֹוצֵאתָנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו מֵאֶֶרץ מִצְַרֽים, ּופְִדיתָנּו, 8.

מִּבֵית עֲבִָדים, וְעַל ּבְִריתְָ ׁשֶחָתַמְּתָ ּבִבְׂשֵָרנּו, וְעַל ּתֹוָרתְָ 9.

ׁשֶּלִּמְַדּתָנּו, וְעַל חֻּקֶיָ ׁשֶהֹוַדעְּתָֽנּו וְעַל חַּיִים חֵן וָחֶסֶד 10.

ׁשֶחֹונַנְּתָֽנּו, וְעַל אֲכִילַת מָזֹון ׁשָאַּתָה זָן ּומְפְַרנֵס אֹותָנּו ּתָמִיד, 11.

ּבְכָל יֹום ּובְכָל עֵת ּובְכָל ׁשָעָה:12.

וְעַל הַּכֹל יְיָ אֱֹלהֵינּו אֲנַחְנּו מֹוִדים לְָ, ּומְבְָרכִים אֹותְָ, 13.

יִתְּבַָרְ ׁשִמְָ ּבְפִי ּכָל חַי ּתָמִיד לְעֹולָם וָעֶד. ּכַּכָתּוב, וְאָכַלְּתָ 14.

-ֹלהֶיָ עַל הָאֶָֽרץ הַּטֹבָה אֲׁשֶר נְָֽתַן לְָ. 15. וְׂשְָבָֽעְּתָ, ּובֵַרכְּתָ אֶת יְיָ אֱ

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, עַל הָאֶָֽרץ וְעַל הַּמָזֹון:16.
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ַרחֵם נָא יְיָ אֱֹלהֵינּו, עַל יִׂשְָראֵל עַּמֶָ, וְעַל יְרּוׁשָלַיִם עִיֶרָ, וְעַל 1.

צִּיֹון מִׁשְּכַן ּכְבֹוֶדָ, וְעַל מַלְכּות ּבֵית ּדָוִד מְׁשִיחֶָ, וְעַל הַּבַיִת 2.

הַּגָדֹול וְהַּקָדֹוׁש ׁשֶּנְִקָרא ׁשִמְָ עָלָיו. אֱֹלהֵינּו, אָבִינּו, ְרעֵנּו, 3.

זּונֵנּו, ּפְַרנְסֵנּו, וְכַלְּכְלֵנּו, וְהְַרוִיחֵנּו, וְהְַרוַח לָֽנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו 4.

מְהֵָרה מִּכָל צָרֹותֵינּו, וְנָא, אַל ּתַַצְִריכֵנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו, ֹלא לִיֵדי 5.

מַּתְנַת ּבָׂשָר וָָדם, וְֹלא לִיֵדי הַלְוָאָתָם. ּכִי אִם לְיְָדָ הַּמְלֵאָה, 6.

הַּפְתּוחָה, הַּקְדֹוׁשָה וְהְָרחָבָה, ׁשֶּלֹא נֵבֹוׁש וְֹלא נִּכָלֵם לְעֹולָם 7.

וָעֶד:8.

לשבת ְרצֵה וְהַחֲלִיצֵנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו ּבְמִצְֹותֶיָ ּובְמִצְוַת יֹום 9.

הַּׁשְבִיעִי הַּׁשַּבָת הַּגָדֹול וְהַּקָדֹוׁש הַזֶה. ּכִי יֹום זֶה ּגָדֹול וְָקדֹוש 10.

הּוא לְפָנֶיָ, לִׁשְּבָת ּבֹו וְלָנּֽוחַ ּבֹו ּבְאַהֲבָה ּכְמִצְוַת ְרצֹונֶָֽ 11.

ּובְִרצֹונְָ הָנִיחַ לָֽנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו, ׁשֶּלֹא תְהֵא צָָרה וְיָגֹון וַאֲנָחָה 12.

ּבְיֹום מְנּוחָתֵנּו. וְהְַראֵנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו ּבְנֶחָמַת צִּיֹון עִיֶרָ, ּובְבִנְיַן 13.

יְרּוׁשָלַיִם עִיר ָקְדׁשֶָ, ּכִי אַּתָה הּוא ּבַעַל הַיְׁשּועֹות ּובַעַל 14.

הַּנֶחָמֹות:15.
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אֱֹלהֵינּו וֵאֹלהֵי אֲבֹותֵינּו, יַעֲלֶה וְיָבֹא וְיַּגִיעַ, וְיֵָראֶה, וְיֵָרצֶה, 1.

וְיִּׁשָמַע, וְיִּפֵָקד, וְיִּזָכֵר זִכְרֹונֵנּו ּופְִקּדֹונֵנּו, וְזִכְרֹון אֲבֹותֵינּו, וְזִכְרֹון 2.

מָׁשִיחַ ּבֶן ּדָוד עַבְּדֶָ, וְזִכְרֹון יְרּוׁשָלַיִם עִיר ָקְדׁשֶָ, וְזִכְרֹון ּכָל 3.

עַּמְָ ּבֵית יִׂשְָראֵל לְפָנֶיָ, לִפְלֵיטָה לְטֹובָה לְחֵן ּולְחֶסֶד 4.

ּולְַרחֲמִים, לְחַּיִים ּולְׁשָלֹום ּבְיֹום חַג הַמַּצֹות הַּזֶה. זָכְֵרנּו יְיָ 5.

אֱֹלהֵינּו ּבֹו לְטֹובָה. ּופְָקֵדנּו בֹו לִבְָרכָה. וְהֹוׁשִיעֵנּו בֹו לְחַּיִים, 6.

ּובְִדבַר יְׁשּועָה וְַרחֲמִים, חּוס וְחָּנֵנּו, וְַרחֵם עָלֵינּו וְהֹושִיעֵנּו, ּכִי 7.

אֵלֶיָ עֵינֵינּו, ּכִי אֵל (מֶלְֶ) חַּנּון וְַרחּום אָּתָה:8.

ּובְנֵה יְרּוׁשָלַיִם עִיר הַּקֶֹֽדׁש ּבִמְהֵָרה בְיָמֵינּו. ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, 9.

ּבֹונֵה ּבְַרחֲמָיו יְרּוׁשָלָיִם. אָמֵן10.

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, הָאֵל אָבִינּו, מַלְּכֵנּו, 11.

אִַדיֵרנּו ּבֹוְראֵנּו, ּגֹואֲלֵנּו, יֹוצְֵרנּו, ְקדֹוׁשֵנּו ְקדֹוׁש יַעֲֹקב, רֹועֵנּו 12.

רֹועֵה יִׂשְָראֵל. הַּמֶלְֶ הַּטֹוב, וְהַּמֵטִיב לַּכֹל, ׁשֶּבְכָל יֹום וָיֹום הּוא 13.

הֵטִיב, הּוא מֵטִיב, הּוא יֵיטִיב לָֽנּו. הּוא גְמָלָנּו, הּוא גֹומְלֵנּו, 14.

הּוא יִגְמְלֵנּו לָעַד לְחֵן ּולְחֶסֶד ּולְַרחֲמִים ּולְֶרוַח הַּצָלָה וְהַצְלָחָה 15.

ּבְָרכָה וִיׁשּועָה, נֶחָמָה, ּפְַרנָסָה וְכַלְּכָלָה, וְַרחֲמִים, וְחַּיִים 16.

וְׁשָלֹום, וְכָל טֹוב, ּומִּכָל טּוב לְעֹולָם אַל יְחַּסְֵרנּו:17.
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הַָרחֲמָן, הּוא יִמְלֹוְ עָלֵינּו לְעֹולָם וָעֶד. הַָרחֲמָן, הּוא יִתְּבַָרְ 1.

ּבַׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ. הַָרחֲמָן, הּוא יִׁשְּתַּבַח לְדֹור ּדֹוִרים, וְיִתְּפָאַר ּבָֽנּו 2.

לָעַד ּולְנֵצַח נְצָחִים, וְיִתְהַּדַר ּבָֽנּו לָעַד ּולְעֹולְמֵי עֹולָמִים. 3.

הַָרחֲמָן, הּוא יְפְַרנְסֵנּו ּבְכָבֹוד. הַָרחֲמָן, הּוא יִׁשְּבֹור עֻּלֵֽנּו מֵעַל 4.

צַּוָאֵרֽנּו וְהּוא יֹולִיכֵנּו קֹומְמִּיּות לְאְַרצֵנּו.5.

הַָרחֲמָן, הּוא יִׁשְלַח לָֽנּו ּבְָרכָה מְֻרּבָה ּבַּבַיִת הַּזֶה, וְעַל ׁשֻלְחָן 6.

זֶה ׁשֶאָכַלְנּו עָלָיו. הַָרחֲמָן, הּוא יִׁשְלַח לָֽנּו אֶת אֵלִּיָהּו הַּנָבִיא 7.

זָכּור לַּטֹוב, וִיבַּׂשֶר לָֽנּו ּבְׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות וְנֶחָמֹות. 8.

הַָרחֲמָן, הּוא יְבֵָרְ אֶת אָבִי מֹוִרי ּבַעַל הַּבַיִת הַּזֶה, וְאֶת אִּמִי 9.

מֹוָרתִי ּבַעֲלַת הַּבַיִת הַּזֶה, אֹותָם וְאֶת ּבֵיתָם וְאֶת זְַרעָם וְאֶת 10.

ּכָל אַׁשֶר לָהֶם אֹותָנּו וְאֶת  ּכָל אֲׁשֶר לָֽנּו, ּכְמֹו ׁשֶנִתְּבְָרכּו 11.

אֲבֹותֵינּו, אַבְָרהָם יִצְחָק וְיַעֲֹקב: ּבַּכֹל, מִּכֹל, ּכֹל. ּכֵן יְבֵָרְ אֹותָנּו 12.

ּכֻּלָנּו יַֽחַד. ּבִבְָרכָה ׁשְלֵמָה, וְנֹאמַר אָמֵן:13.

ּבַּמָרֹום יְלַּמְדּו עֲלֵיהֶם וְעָלֵינּו זְכּות, ׁשֶּתְהֵא לְמִׁשְמֶֶרת ׁשָלֹום, 14.

וְנִּׂשָא בְָרכָה מֵאֵת יְיָ ּוצְָדָקה מֵאֱֹלהֵי יִׁשְעֵנּו, וְנִמְצָא חֵן וְׂשֵכֶל 15.

טֹוב ּבְעֵינֵי אֱֹלהִים וְאָָדם:16.
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לשבת הַָרחֲמָן, הּוא יַנְחִילֵנּו יֹום ׁשֶּכֻּלֹו ׁשַּבָת ּומְנּוחָה לְחַּיֵי 1.

הָעֹולָמִים.2.

הַָרחֲמָן, הּוא יַנְחִילֵנּו יֹום ׁשֶּכֻּלֹו טֹוב.3.

הַָרחֲמָן, הּוא יְזַּכֵנּו לִימֹות הַּמָׁשִיחַ ּולְחַּיֵי הָעֹולָם הַּבָא. מִגְּדֹול 4.

יְׁשּועֹות מַלְּכֹו, וְעֹֽׂשֶה חֶסֶד לִמְׁשִיחֹו לְָדוִד ּולְזְַרעֹו עַד עֹולָם: 5.

עֹׂשֶה ׁשָלֹום ּבִמְרֹומָיו, הּוא יַעֲׂשֶה ׁשָלֹום, עָלֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְָראֵל, 6.

וְאִמְרּו אָמֵן:7.

יְראּו אֶת יְיָ ְקֹדשָיו, ּכִי אֵין מַחְסֹור לִיֵראָיו: ּכְפִיִרים ָרׁשּו וְָרעֵבּו, 8.

וְדֹוְרׁשֵי יְיָ ֹלא יַחְסְרּו כָל טֹוב: הֹודּו לַיְיָ ּכִי טֹוב, ּכִי לְעֹולָם 9.

חַסְּדֹו: ּפֹותֵחַ אֶת יֶָדָ, ּומַׂשְּבִיעַ לְכָל חַי ָרצֹון: ּבָרּוְ הַּגֶבֶר אֲׁשֶר 10.

יִבְטַח ּבַיְיָ, וְהָיָה יְיָ מִבְטַחֹו: נַעַר הָיִיתִי גַם זַָקֽנְּתִי וְֹלא ָראִיתִי 11.

צַּדִיק נֶעֱזָב, וְזְַרעֹו מְבֵַקׁש לָחֶם: יְיָ עֹז לְעַּמֹו יִּתֵן, יְיָ יְבֵָרְ אֶת 12.

עַּמֹו בַּׁשָלֹום:13.

 Drinking the Daled Kosos (while reclining) is a mitzvah di’Rabanan.
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ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָֽפֶן:



• Pour the Kos Shel Eliyahu.
• The door is open while the following paragraph is said.

ׁשְפְֹ חֲמָתְָ אֶל־הַּגֹויִם, אֲׁשֶר ֹלא יְָדעּֽוָ 1.

וְעַל־מַמְלָכֹות אֲׁשֶר ׁשִמְָ ֹלא ָקָראּו: 2.

ּכִי אָכַל אֶת־יַעֲֹקב. וְאֶת־נָוֵהּו הֵׁשַּמּו: 3.

ׁשְפְָ־עֲלֵיהֶם זַעְמֶָ, וַחֲרֹון אַּפְָ יַּׂשִיגֵם: 4.

ּתְִרּדֹף ּבְאַף וְתַׁשְמִיֵדם, מִּתַחַת ׁשְמֵי יְיָ:5.
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• Pour the fourth kos.
• Saying Hallel is a mitzvah di’Rabanan.

ֹלא לָֽנּו יְיָ ֹלא לָֽנּו ּכִי לְׁשִמְָ ּתֵן ּכָבֹוד, עַל חַסְּדְָ עַל אֲמִּתֶָ. 1.

לָּֽמָה יֹאמְרּו הַּגֹויִם, אַּיֵה נָא אֱֹלהֵיהֶם. וֵאֹלהֵינּו בַּׁשָמָיִם ּכֹל 2.

אֲׁשֶר חָפֵץ עָׂשָה. עֲצַּבֵיהֶם ּכֶסֶף וְזָהָב, מַעֲׂשֵה יְֵדי אָָדם. ּפֶה 3.

לָהֶם וְֹלא יְַדּבֵרּו, עֵינַיִם לָהֶם וְֹלא יְִראּו. אָזְנַיִם לָהֶם וְֹלא 4.

יִׁשְמָעּו, אַף לָהֶם וְֹלא יְִריחּון. יְֵדיהֶם וְֹלא יְמִיׁשּון, ַרגְלֵיהֶם וְֹלא 5.

יְהַּלֵכּו, ֹלא יֶהְּגּו ּבִגְרֹונָם. ּכְמֹוהֶם יִהְיּו עֹׂשֵיהֶם, ּכֹל אֲׁשֶר ּבֹטֵחַ 6.

ּבָהֶם: יִׂשְָראֵל ּבְטַח ּבַיְיָ, עֶזְָרם ּומָגִּנָם הּוא. ּבֵית אַהֲֹרן ּבִטְחּו 7.

בַיְיָ, עֶזְָרם ּומָגִּנָם הּוא. יְִראֵי יְיָ ּבִטְחּו בַיְיָ, עֶזְָרם ּומָגִּנָם הּוא:8.

יְיָ זְכָָרנּו יְבֵָרְ, יְבֵָרְ אֶת ּבֵית יִׂשְָראֵל, יְבֵָרְ אֶת ּבֵית אַהֲֹרן. 9.

יְבֵָרְ יְִראֵי יְיָ, הַּקְטַּנִים עִם הַּגְֹדלִים. יֹסֵף יְיָ עֲלֵיכֶם, עֲלֵיכֶם 10.

וְעַל ּבְנֵיכֶם. ּבְרּוכִים אַּתֶם לַיְיָ, עֹׂשֵה ּׁשָמַיִם וָאֶָרץ. הַּׁשָמַיִם 11.

ּׁשָמַיִם לַיְיָ, וְהָאֶָרץ נָתַן לִבְנֵי אָָדם. ֹלא הַּמֵתִים יְהַלְלּו יָּה, וְֹלא 12.

ּכָל יְֹרֵדי דּומָה. וַאֲנַחְנּו נְבֵָרְ יָּה, מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם, הַלְלּויָּה: 13.
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אָהַבְּתִי ּכִי יִׁשְמַע יְיָ, אֶת ֹקולִי ּתַחֲנּונָי. ּכִי הִּטָה אָזְנֹו לִי ּובְיָמַי 1.

אְֶקָרא: אֲפָפּֽונִי חֶבְלֵי מָוֶת, ּומְצֵָרי ׁשְאֹול מְצָאּֽונִי צָָרה וְיָגֹון 2.

אֶמְצָא. ּובְׁשֵם יְיָ אְֶקָרא, אָּנָה יְיָ מַּלְטָה נַפְׁשִי. חַּנּון יְיָ וְצַּדִיק, 3.

וֵאֹלהֵינּו מְַרחֵם. ׁשֹמֵר ּפְתָאִים יְיָ ּדַּלֹותִי וְלִי יְהֹוׁשִיעַ. ׁשּובִי נַפְׁשִי 4.

לִמְנּוחָיְכִי, ּכִי יְיָ ּגָמַל עָלָיְכִי. ּכִי חִּלַצְּתָ נַפְׁשִי מִּמָוֶת אֶת עֵינִי מִן 5.

ּדִמְעָה, אֶת ַרגְלִי מִּדֶחִי. אֶתְהַּלְֵ לִפְנֵי יְיָ, ּבְאְַרצֹות הַחַּיִים. 6.

הֶאֱמַנְּתִי ּכִי אֲַדּבֵר, אֲנִי עָנִיתִי מְאֹד. אֲנִי אָמְַרּתִי בְחָפְזִי ּכָל 7.

הָאָָדם ּכֹזֵב.8.

מָה אָׁשִיב לַיְיָ, ּכָל ּתַגְמּולֹֽוהִי עָלָי. ּכֹוס יְׁשּועֹות אֶּׂשָא, ּובְׁשֵם יְיָ 9.

אְֶקָרא. נְָדַרי לַיְיָ אֲׁשַּלֵם, נֶגְָדה ּנָא לְכָל עַּמֹו. יָָקר ּבְעֵינֵי יְיָ 10.

הַּמָוְתָה לַחֲסִיָדיו. אָּנָה יְיָ ּכִי אֲנִי עַבְּדֶָ אֲנִי עַבְּדְָ, ּבֶן אֲמָתֶָ 11.

ּפִּתַחְּתָ לְמֹוסֵָרי. לְָ אֶזְּבַח זֶבַח ּתֹוָדה ּובְׁשֵם יְיָ אְֶקָרא. נְָדַרי לַיְיָ 12.

אֲׁשַּלֵם נֶגְָדה ּנָא לְכָל עַּמֹו. ּבְחַצְרֹות ּבֵית יְיָ ּבְתֹוכֵכִי יְרּוׁשָלָֽיִם 13.

הַלְלּויָּה.14.
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הַלְלּו אֶת יְיָ, ּכָל ּגֹויִם, ׁשַּבְחּֽוהּו ּכָל הָאֻּמִים. ּכִי גָבַר עָלֵינּו 1.

חַסְּדֹו, וֶאֱמֶת יְיָ לְעֹולָם הַלְלּויָּה: 2.

הֹודּו לַיְיָ ּכִי טֹוב, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו:3.

יֹאמַר נָא יִׂשְָראֵל, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו:4.

יֹאמְרּו נָא בֵית אַהֲֹרן, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו:5.

יֹאמְרּו נָא יְִראֵי יְיָ, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו:6.

מִן הַּמֵצַר ָקָראתִי ּיָּה, עָנָנִי בַּמְֶרחָב יָּה. יְיָ לִי ֹלא אִיָרא, מַה 7.

ּיַעֲׂשֶה לִי אָָדם. יְיָ לִי ּבְעֹזְָרי, וַאֲנִי אְֶראֶה בְׂשנְאָי. טֹוב לַחֲסֹות 8.

ּבַיְיָ, מִּבְטֹֽחַ ּבָאָָדם. טֹוב לַחֲסֹות ּבַיְיָ מִּבְטֹֽחַ ּבִנְִדיבִים. ּכָל ּגֹויִם 9.

סְבָבּֽונִי ּבְׁשֵם יְיָ ּכִי אֲמִילַם. סַּבּֽונִי גַם סְבָבּֽונִי ּבְׁשֵם יְיָ ּכִי 10.

אֲמִילַם. סַּבּֽונִי כְִדבִֹרים ּדֹעֲכּו ּכְאֵׁש קֹוצִים, ּבְׁשֵם יְיָ ּכִי אֲמִילַם. 11.

ּדָחֹה ְדחִיתַֽנִי לִנְּפֹל, וַיְיָ עֲזָָרנִי. עָּזִי וְזִמְָרת יָּה, וַיְהִי לִי לִיׁשּועָה. 12.

קֹול ִרּנָה וִיׁשּועָה ּבְאָהֳלֵי צַּדִיִקים, יְמִין יְיָ עֹֽׂשָה חָיִל. יְמִין יְיָ 13.

רֹומֵמָה, יְמִין יְיָ עֹֽׂשָה חָֽיִל. ֹלא אָמּות ּכִי אֶחְיֶה, וַאֲסַּפֵר מַעֲׂשֵי 14.
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יָּה. יַּסֹר יִּסְַרּֽנִי ּיָּה, וְלַּמָוֶת ֹלא נְתָנָנִי. ּפִתְחּו לִי ׁשַעֲֵרי צֶֶדק, אָבֹא 1.

בָם אֹוֶדה יָּה. זֶה הַּׁשַעַר לַיְיָ, צַּדִיִקים יָבֹֽאּו בֹו. 2.

אֹוְדָ ּכִי עֲנִיתָנִי, וַּתְהִי לִי לִיׁשּועָה. 3.

אֹוְדָ ּכִי עֲנִיתָנִי וַּתְהִי לִי לִיׁשּועָה. 4.

אֶבֶן מָאֲסּו הַּבֹונִים, הָיְתָה לְֹראׁש ּפִּנָה.  5.

אֶבֶן מָאֲסּו הַּבֹונִים, הָיְתָה לְֹראׁש ּפִּנָה. 6.

מֵאֵת יְיָ הָיְתָה ּזֹאת, הִיא נִפְלָאת ּבְעֵינֵינּו:  7.

מֵאֵת יְיָ הָיְתָה ּזֹאת, הִיא נִפְלָאת ּבְעֵינֵינּו. 8.

זֶה הַּיֹום עָׂשָה יְיָ, נָגִילָה וְנִׂשְמְחָה בֹו. 9.

זֶה הַּיֹום עָׂשָה יְיָ נָגִילָה וְנִׂשְמְחָה בֹו.10.

 אָּנָא יְיָ הֹוׁשִיעָה ּנָא:11.

 אָּנָא יְיָ הֹוׁשִיעָה ּנָא:12.

 אָּנָא יְיָ הַצְלִיחָה נָא:13.

 אָּנָא יְיָ הַצְלִיחָה נָא:14.
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ּבָרּוְ הַּבָא ּבְׁשֵם יְיָ, ּבֵַרכְנּוכֶם מִּבֵית יְיָ. 1.

ּבָרּוְ הַּבָא ּבְׁשֵם יְיָ, ּבֵַרכְנּוכֶם מִּבֵית יְיָ. 2.

אֵל יְיָ וַּיָאֶר לָֽנּו, אִסְרּו חַג ּבַעֲבֹתִים עַד ַקְרנֹות הַּמִזְּבֵחַ.  3.

אֵל יְיָ וַּיָאֶר לָֽנּו, אִסְרּו חַג ּבַעֲבֹתִים, עַד ַקְרנֹות הַּמִזְּבֵחַ. 4.

אֵלִי אַּתָה וְאֹוֶדּךָ אֱֹלהַי אֲרֹומְמֶּךָ. 5.

אֵלִי אַּתָה וְאֹוֶדּךָ אֱֹלהַי אֲרֹומְמֶּךָ: 6.

הֹודּו לַיְיָ ּכִי טֹוב, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 7.

הֹודּו לַיְיָ ּכִי טֹוב, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו.8.

-ֹלהֵינּו ּכָל מַעֲׂשֶיָ, וַחֲסִיֶדיָ צַּדִיִקים עֹוׂשֵי ְרצֹונֶָ, 9. יְהַלְלּֽוָ יְיָ אֱ

וְכָל עַּמְָ ּבֵית יִׂשְָראֵל ּבְִרּנָה יֹודּו וִיבְָרכּו וִיׁשַּבְחּו וִיפָאֲרּו 10.

וִירֹומְמּו וְיַעֲִריצּו וְיְַקּדִיׁשּו וְיַמְלִיכּו אֶת ׁשִמְָ מַלְּכֵנּו, ּכִי לְָ טֹוב 11.

לְהֹודֹות ּולְׁשִמְָ נָאֶה לְזַּמֵר, ּכִי מֵעֹולָם וְעַד עֹולָם אַּתָה אֵל.12.
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הֹודּו לַיְיָ ּכִי טֹוב, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 1.

הֹודּו לֵאֹלהֵי הָאֱֹלהִים, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 2.

הֹודּו לַאֲֹדנֵי הָאֲֹדנִים, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 3.

לְעֹׂשֵה נִפְלָאֹות ּגְֹדלֹות לְבַּדֹו, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 4.

לְעֹׂשֵה הַּׁשָמַיִם ּבִתְבּונָה, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 5.

לְרֹוַקע הָאֶָֽרץ עַל הַּמָיִם, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 6.

לְעֹׂשֵה אֹוִרים ּגְֹדלִים, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 7.

אֶת הַּׁשֶמֶׁש לְמֶמְׁשֶלֶת ּבַּיֹום, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 8.

אֶת הַּיֵָרחַ וְכֹוכָבִים לְמֶמְׁשְלֹות ּבַּלָיְלָה, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 9.

לְמַּכֵה מִצְַריִם ּבִבְכֹוֵריהֶם, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 10.

וַּיֹוצֵא יִׂשְָראֵל מִּתֹוכָם, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 11.

ּבְיָד חֲזָָקה ּובִזְרֹֽועַ נְטּויָה, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 12.

לְגֹזֵר יַם סּוף לִגְזִָרים, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 13.

וְהֶעֱבִיר יִׂשְָראֵל ּבְתֹוכֹו, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 14.

וְנִעֵר ּפְַרעֹה וְחֵילֹו בְיַם סּוף, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 15.
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לְמֹולִיְ עַּמֹו בַּמְִדּבָר, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 1.

לְמַּכֵה מְלָכִים ּגְֹדלִים, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 2.

וַּיַהֲֹרג מְלָכִים אַּדִיִרים, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 3.

לְסִיחֹון מֶלְֶ הָאֱמִֹרי, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 4.

ּולְעֹוג מֶלְֶ הַּבָׁשָן, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 5.

וְנָתַן אְַרצָם לְנַחֲלָה, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 6.

נַחֲלָה לְיִׂשְָראֵל עַבְּדֹו, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 7.

ׁשֶּבְׁשִפְלֵנּו זָֽכַר לָנּו, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 8.

וַּיִפְְרֵקנּו מִּצֵָרינּו, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 9.

נֹותֵן לֶחֶם לְכָל ּבָׂשָר, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 10.

הֹודּו לְאֵל הַּׁשָמָיִם, ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: 11.
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נִׁשְמַת ּכָל חַי, ּתְבֵָרְ אֶת ׁשִמְָ יְיָ אֱֹלהֵינּו. וְרּֽוחַ ּכָל ּבָׂשָר, ּתְפָאֵר 1.

ּותְרֹומֵם זִכְְרָ מַלְּכֵנּו ּתָמִיד, מִן הָעֹולָם וְעַד הָעֹולָם אַּתָה אֵל. 2.

ּומִּבַלְעֶָדיָ אֵין לָֽנּו מֶלְֶ ּגֹואֵל ּומֹוׁשִיעַ, ּפֹוֶדה ּומַּצִיל ּומְפְַרנֵס 3.

ּומְַרחֵם, ּבְכָל עֵת צָָרה וְצּוָקה. אֵין לָֽנּו מֶלְֶ אֶּלָא אָּֽתָה: אֱֹלהֵי 4.

הִָראׁשֹונִים וְהָאַחֲרֹונִים, אֱלֹֽוּהַ ּכָל ּבְִרּיֹות, אֲדֹון ּכָל ּתֹולָדֹות, 5.

הַמְהֻּלָל ּבְֹרב הַּתִׁשְּבָחֹות, הַמְנַהֵג עֹולָמֹו ּבְחֶסֶד, ּובְִרּיֹותָיו 6.

ּבְַרחֲמִים. וַיְיָ ֹלא יָנּום וְֹלא יִיׁשָן, הַמְעֹוֵרר יְׁשֵנִים וְהַּמִֵקיץ 7.

נְִִרּדָמִים, וְהַּמֵׂשִיחַ אִּלְמִים, וְהַּמַּתִיר אֲסּוִרים, וְהַּסֹומְֵ נֹופְלִים, 8.

וְהַּזֹוֵקף ּכְפּופִים, לְָ לְבַּדְָ אֲנַחְנּו מֹוִדים. אִּלּו פִינּו מָלֵא ׁשִיָרה 9.

ּכַּיָם, ּולְׁשֹונֵנּו ִרּנָה ּכַהֲמֹון ּגַּלָיו, וְׂשִפְתֹותֵינּו ׁשֶבַח ּכְמְֶרחֲבֵי 10.

ָרִקיעַ, וְעֵינֵינּו מְאִירֹות ּכַּׁשֶמֶׁש וְכַּיֵָרחַ, וְיֵָדינּו פְרּוׂשֹות ּכְנִׁשְֵרי 11.

ׁשָמָיִם, וְַרגְלֵינּו ַקּלֹות ּכָאַּיָלֹות, אֵין אֲנַחְנּו מַסְּפִיִקים, לְהֹודֹות 12.

לְָ יְיָ אֱֹלהֵינּו וֵאֹלהֵי אֲבֹותֵינּו, ּולְבֵָרְ אֶת ׁשְמֶָ עַל אַחַת מֵאָלֶף 13.

אֶלֶף אַלְפֵי אֲלָפִים וְִרּבֵי ְרבָבֹות ּפְעָמִים, הַּטֹובֹות ׁשֶעָׂשִיתָ עִם 14.

אֲבֹותֵינּו וְעִּמָֽנּו. מִּמִצְַריִם ּגְאַלְּתָנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו, ּומִּבֵית עֲבִָדים 15.
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ּפְִדיתָנּו, ּבְָרעָב זַנְּתָנּו, ּובְׂשָבָע ּכִלְּכַלְּתָנּו, מֵחֶֶרב הִּצַלְּתָנּו, 1.

ּומִּדֶבֶר מִּלַטְּתָנּו, ּומֵחֳלָיִם ָרעִים וְנֶאֱמָנִים ּדִּלִיתָנּו: עַד הֵּנָה 2.

עֲזָרּֽונּו ַרחֲמֶיָ, וְֹלא עֲזָבּֽונּו חֲסֶָדיָ וְאַל ּתִּטְׁשֵנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו 3.

לָנֶצַח. עַל ּכֵן אֵבִָרים ׁשֶּפִּלַגְּתָ ּבָֽנּו, וְרּֽוחַ ּונְׁשָמָה ׁשֶּנָפַחְּתָ 4.

ּבְאַּפֵינּו, וְלָׁשֹון אֲׁשֶר ׂשַמְּתָ ּבְפִינּו, הֵן הֵם יֹודּו וִיבְָרכּו וִיׁשַּבְחּו 5.

וִיפָאֲרּו וִירֹומְמּו וְיַעֲִריצּו וְיְַקּדִיׁשּו וְיַמְלִיכּו אֶת ׁשִמְָ מַלְּכֵנּו, ּכִי 6.

כָל ּפֶה לְָ יֹוֶדה, וְכָל לָׁשֹון לְָ תִּׁשָבַע, וְכָל ּבֶֶרְ לְָ תִכְַרע, וְכָל 7.

קֹומָה לְפָנֶיָ תִׁשְּתַחֲוֶה, וְכָל לְבָבֹות יִיָראּֽוָ, וְכָל ֶקֶֽרב ּוכְלָיֹות 8.

יְזַּמְרּו לִׁשְמֶָ. ּכַּדָבָר ׁשֶּכָתּוב, ּכָל עַצְמֹותַי ּתֹאמְַרנָה יְיָ מִי כָמֹֽוָ. 9.

מַּצִיל עָנִי מֵחָזָק מִּמֶּנּו, וְעָנִי וְאֶבְיֹון מִּגֹזְלֹו: מִי יְִדמֶה ּלְָ, ּומִי 10.

יִׁשְוֶה ּלְָ ּומִי יַעֲָרְ לְָ: הָאֵל הַּגָדֹול הַּגִּבֹור וְהַּנֹוָרא, אֵל עֶלְיֹון 11.

ֹקנֵה ׁשָמַיִם וָאֶָרץ: נְהַּלֶלְָ ּונְׁשַּבֵחֲָ ּונְפָאְֶרָ ּונְבֵָרְ אֶת־ׁשֵם 12.

ָקְדׁשֶָ. ּכָאָמּור, לְָדוִד, ּבְָרכִי נַפְׁשִי אֶת יְיָ, וְכָל ְקָרבַי אֶת ׁשֵם 13.

ָקְדשֹו:14.
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הָאֵל ּבְתַעֲצֻמֹות עֻּזֶָ, הַּגָדֹול ּבִכְבֹוד ׁשְמֶָ. הַּגִּבֹור לָנֶצַח 1.

וְהַּנֹוָרא ּבְנֹוְראֹותֶיָ. הַּמֶלְֶ הַּיֹוׁשֵב עַל ּכִּסֵא ָרם וְנִּׂשָא:2.

ׁשֹוכֵן עַד, מָרֹום וְָקדֹוש ׁשְמֹו: וְכָתּוב, ַרּנְנּו צַּדִיִקים ּבַיְיָ, לַיְׁשִָרים 3.

נָאוָה תְהִּלָה. ּבְפִי יְׁשִָרים ּתִתְהַּלָל. ּובְִדבְֵרי צַּדִיִקים ּתִתְּבַָרְ. 4.

ּובִלְׁשֹון חֲסִיִדים ּתִתְרֹומָם. ּובְֶקֶרב ְקדֹוׁשִים ּתִתְַקּדָׁש: 5.

ּובְמְַקהֲלֹות ִרבְבֹות עַּמְָ ּבֵית יִׂשְָראֵל, ּבְִרּנָה יִתְּפָאַר ׁשִמְָ 6.

מַלְּכֵנּו, ּבְכָל ּדֹור וָדֹור, ׁשֶּכֵן חֹובַת ּכָל הַיְצּוִרים, לְפָנֶיָ יְיָ 7.

אֱֹלהֵינּו, וֵאֹלהֵי אֲבֹותֵינּו, לְהֹודֹות לְהַּלֵל לְשַּבֵחַ לְפָאֵר לְרֹומֵם 8.

לְהַּדֵר לְבֵָרְ לְעַּלֵה ּולְַקּלֵס, עַל ּכָל ּדִבְֵרי ׁשִירֹות וְתִׁשְּבְחֹות ּדָוִד 9.

ּבֶן יִׁשַי עַבְּדְָ מְׁשִיחֶָ:10.
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יִׁשְּתַּבַח ׁשִמְָ לָעַד מַלְּכֵנּו, הָאֵל הַּמֶלְֶ הַּגָדֹול וְהַּקָדֹוׁש ּבַּׁשָמַיִם 1.

ּובָאֶָֽרץ. ּכִי לְָ נָאֶה, יְיָ אֱֹלהֵינּו וֵאֹלהֵי אֲבֹותֵינּו: ׁשִיר ּוׁשְבָחָה, 2.

הַּלֵל וְזִמְָרה, עֹז ּומֶמְׁשָלָה, נֶצַח, ּגְֻדּלָה ּוגְבּוָרה, ּתְהִּלָה 3.

וְתִפְאֶֶרת, ְקֻדּׁשָה ּומַלְכּות. ּבְָרכֹות וְהֹוָדאֹות מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם.4.

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֵל מֶלְֶ ּגָדֹול ּבַּתִׁשְּבָחֹות, אֵל הַהֹוָדאֹות, אֲדֹון 5.

הַּנִפְלָאֹות, הַּבֹוחֵר ּבְׁשִיֵרי זִמְָרה, מֶלְֶ, אֵל, חֵי הָעֹולָמִים.6.

 *Saying a brocho on the wine is a mitzvah di’Rabanan.

 *Drinking the Daled Kosos (while reclining) is a mitzvah di’Rabanan.
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ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָֽפֶן:



ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם עַל הַּגֶפֶן וְעַל ּפְִרי הַּגֶפֶן. 1.

וְעַל ּתְנּובַת הַּׂשֶָדה, וְעַל אֶֶרץ חֶמְּדָה טֹובָה ּוְרחָבָה, ׁשֶָרצִיתָ 2.

וְהִנְחַלְּתָ לַאֲבֹותֵינּו, לֶאֱכֹול מִּפְִריָּה וְלִׂשְּבֹֽועַ מִּטּובָּה. ַרחֵם נָא יְיָ 3.

אֱֹלהֵינּו עַל יִׂשְָראֵל עַּמֶָ, וְעַל יְרּוׁשָלַיִם עִיֶרָ, וְעַל צִּיֹון מִׁשְּכַן 4.

ּכְבֹוֶדָ, וְעַל מִזְּבְחֶָ וְעַל הֵיכָלֶָ. ּובְנֵה יְרּושָלַיִם עִיר הַּקֶֹֽדׁש 5.

ּבִמְהֵָרה בְיָמֵינּו, וְהַעֲלֵנּו לְתֹוכָּה, וְׂשַּמְחֵנּו ּבְבִנְיָנָּה וְנֹאכַל 6.

מִּפְִריָּה וְנִׂשְּבַע מִּטּובָּה, ּונְבֶָרכְָ עָלֶיהָ ּבְִקֻדּׁשָה ּובְטָהֳָרה7.

בשבת ּוְרצֵה וְהַחֲלִיצֵנּו ּבְיֹום הַּׁשַּבָת הַּזֶה.8.

וְׂשַּמְחֵנּו ּבְיֹום חַג הַּמַּצֹות הַּזֶה. 9.

ּכִי אַּתָה יְיָ טֹוב ּומֵטִיב לַּכֹל, וְנֹוֶדה ּלְָ עַל הָאֶָֽרץ וְעַל ּפְִרי הַּגָפֶן. 10.

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ, עַל הָאֶָרץ וְעַל ּפְִרי הַּגָפֶן:11.
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חֲסַל סִּדּור ּפֶסַח ּכְהִלְכָתֹו, ּכְכָל מִׁשְּפָטֹו וְחֻּקָתֹו. 1.

ּכַאֲׁשֶר זָכִינּו לְסַּדֵר אֹותֹו, ּכֵן נִזְּכֶה לַעֲׂשֹותֹו. 2.

זְָ ׁשֹוכֵן מְעֹונָה, קֹומֵם ְקהַל עֲַדת מִי מָנָה. 3.

ּבְָקרֹוב נַהֵל נִטְעֵי כַּנָה, ּפְדּויִם לְצִּיֹון ּבְִרּנָה.4.

לְׁשָנָה הַּבָאָה ּבִירּוׁשָלָיִם:5.
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On the first night

ּובְכֵן "וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה".1.

ז רֹוב נִּסִים הִפְלֵאתָ ּבַּלַיְלָה, 2. אָ

ּבְֹראׁש אַׁשְמּורֹות זֶה הַּלַיְלָה, 3.

ּגֵר צֶֶדק נִּצַחְּתֹו ּכְנֶחֶלַק לֹו לַיְלָה, וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה.4.

נְּתָ מֶלְֶ ּגְָרר ּבַחֲלֹום הַּלַיְלָה, 5. ּדַ

פְחְַדּתָ אֲַרּמִי ּבְאֶמֶׁש לַיְלָה, 6. הִ

ּיָׁשַר יִׂשְָראֵל  לְמַלְאְָ וַּיּוכַל לֹו לַיְלָה, וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה.7. וַ

זֶַרע ּבְכֹוֵרי פַתְרֹוס מָחַצְּתָ ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה, 8.

ילָם ֹלא מָצְאּו ּבְקּומָם ּבַּלַיְלָה, 9. חֵ

יסַת נְגִיד חֲֹרׁשֶת סִּלִיתָ בְכֹוכְבֵי לַיְלָה, וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה.10. טִ

יָעַץ מְחֵָרף לְנֹופֵף אִּוּוי, הֹובַׁשְּתָ פְגָָריו ּבַּלַיְלָה, 11.

ּכַָרע ּבֵל ּומַּצָבֹו ּבְאִיׁשֹון לַיְלָה, 12.

אִיׁש חֲמּודֹות נִגְלָה ָרז חֲזֹות לַיְלָה, וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה.13. לְ

ׁשְּתַּכֵר ּבִכְלֵי ֹקֶדׁש נֶהֱַרג ּבֹו ּבַּלַיְלָה, 14. מִ
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נֹוׁשַע מִּבֹור אֲָריֹות ּפֹותֵר ּבִעֲתּותֵי לַיְלָה. 1.

נְאָה נָטַר אֲגָגִי וְכָתַב סְפִָרים לַיְלָה, וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה.2. ׂשִ

עֹוַרְרּתָ נִצְחֲָ עָלָיו ּבְנֶֶדד ׁשְנַת לַיְלָה, 3.

ּפּוָרה תְִדרֹוְ לְׁשֹומֵר מַה ּמִּלַיְלָה, 4.

צַָרח ּכַּׁשֹמֵר וְׂשָח אָתָא בֶֹקר וְגַם לַיְלָה, וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה.5.

ָקֵרב יֹום אֲׁשֶר הּוא ֹלא יֹום וְֹלא לַיְלָה, 6.

ָרם הֹוַדע ּכִי לְָ הַּיֹום אַף לְָ הַּלַיְלָה, 7.

ׁשֹומְִרים הַפְֵקד לְעִיְרָ ּכָל הַיֹום וְכָל הַּלַיְלָה, 8.

ּתָאִיר ּכְאֹור יֹום חֶׁשְּכַת לַיְלָה, וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה:9.
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On the second night

ּובְכֵן "וַאֲמְַרּתֶם זֶבַח ּפֶסַח".1.

אֹמֶץ ּגְבּורֹותֶיָ הִפְלֵאתָ ּבַּפֶסַח, 2.

ּבְֹראׁש ּכָל מֹועֲדֹות נִּׂשֵאתָ ּפֶסַח, 3.

ּלִיתָ לָאֶזְָרחִי חֲצֹות לֵיל ּפֶסַח, וַאֲמְַרּתֶם זֶבַח ּפֶסַח. 4. ּגִ

לָתָיו ּדָפְַקּתָ ּכְחֹם הַּיֹום ּבַּפֶסַח, 5. ּדְ

הִסְעִיד נֹוצְצִים עֻגֹות מַּצֹות ּבַּפֶסַח, 6.

אֶל הַּבָָקר ָרץ זֵכֶר לְׁשֹור עֵֶרְ ּפֶסַח, וַאֲמְַרּתֶם זֶבַח ּפֶסַח. 7. וְ

זֹעֲמּו סְדֹומִים וְֹלהֲטּו ּבָאֵׁש ּבַּפֶסַח, 8.

ּלַץ לֹוט מֵהֶם, ּומַּצֹות אָפָה ּבְֵקץ ּפֶסַח, 9. חֻ

אטֵאתָ אְַדמַת מֹף וְנֹף ּבְעָבְְרָ ּבַּפֶסַח, וַאֲמְַרּתֶם זֶבַח ּפֶסַח. 10. טִ

יָּה, ֹראׁש ּכָל אֹון מָחַצְּתָ ּבְלֵיל ׁשִּמּור ּפֶסַח, 11.

ּכַּבִיר, עַל ּבֵן ּבְכֹור ּפָסַחְּתָ ּבְַדם ּפֶסַח, 12.

בִלְּתִי תֵת מַׁשְחִית לָבֹא בִפְתָחַי ּבַּפֶסַח, וַאֲמְַרּתֶם זֶבַח ּפֶסַח.13. לְ

מְסֻגֶֶרת סֻּגָָרה ּבְעִּתֹותֵי ּפֶסַח, 14.
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ׁשְמְָדה מְִדיָן ּבִצְלִיל ׂשְעֹוֵרי עֹמֶר ּפֶסַח, 1. נִ

ׂשְרפּו מִׁשְמַּנֵי ּפּול וְלּוד ּבִיַקד יְקֹוד ּפֶסַח, וַאֲמְַרּתֶם זֶבַח ּפֶסַח. 2.

עֹוד הַּיֹום ּבְנֹב לַעֲמֹוד, עַד ּגָעָה עֹונַת ּפֶסַח, 3.

ּפַס יָד ּכָתְבָה לְַקעֲֵקעַ צּול ּבַּפֶסַח, 4.

פֹה הַּצָפִית עָרֹוְ הַּׁשֻלְחָן, ּבַּפֶסַח, וַאֲמְַרּתֶם זֶבַח ּפֶסַח. 5. צָ

ָקהָל ּכִּנְסָה הֲַדּסָה צֹום לְׁשַּלֵׁש ּבַּפֶסַח, 6.

ֹראׁש מִּבֵית ָרׁשָע מָחַצְּתָ ּבְעֵץ חֲמִּׁשִים ּבַּפֶסַח, 7.

ׁשְּתֵי אֵּלֶה ֶרגַע, ּתָבִיא לְעּוצִית ּבַּפֶסַח, 8.

עֹוז יְָדָ וְתָרּום יְמִינְָ, ּכְלֵיל הִתְַקּדֵׁש חַג ּפֶסַח, 9. ּתָ

וַאֲמְַרּתֶם זֶבַח ּפֶסַח. 10.
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On both nights

ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה.1.

אַּדִיר ּבִמְלּוכָה, ּבָחּור ּכַהֲלָכָה, ּגְדּוָדיו יֹאמְרּו לֹו:2.

-יָ הַּמַמְלָכָה.3. לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף לְָ, לְָ יְ

ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה.4.

ּדָגּול ּבִמְלּוכָה, הָדּור ּכַהֲלָכָה, וְתִיָקיו יֹאמְרּו לֹו:5.

-יָ הַּמַמְלָכָה.6. לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף לְָ, לְָ יְ

ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה.7.

פְסְָריו יֹאמְרּו לֹו:8. זַּכַאי ּבִמְלּוכָה, חָסִין ּכַהֲלָכָה, טַ

-יָ הַּמַמְלָכָה.9. לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף לְָ, לְָ יְ

ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה.10.

יָחִיד ּבִמְלּוכָה, ּכַּבִיר ּכַהֲלָכָה, לִּמּוָדיו יֹאמְרּו לֹו:11.

-יָ הַּמַמְלָכָה.12. לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף לְָ, לְָ יְ

ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה.13.
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מֹוׁשֵל ּבִמְלּוכָה, נֹוָרא ּכַהֲלָכָה, סְבִיבָיו יֹאמְרּו לֹו:1.

-יָ הַּמַמְלָכָה.2. לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף לְָ, לְָ יְ

ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה.3.

נָו ּבִמְלּוכָה, ּפֹוֶדה ּכַהֲלָכָה, צַּדִיָקיו יֹאמְרּו לֹו:4. עָ

-יָ הַּמַמְלָכָה.5. לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף לְָ, לְָ יְ

ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה.6.

נְאַּנָיו יֹאמְרּו לֹו:7. ָקּדֹוׁש ּבִמְלּוכָה, ַרחּום ּכַהֲלָכָה, ׁשִ

-יָ הַּמַמְלָכָה.8. לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף לְָ, לְָ יְ

ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה.9.

ּקִיף ּבִמְלּוכָה, ּתֹומְֵ ּכַהֲלָכָה, ּתְמִימָיו יֹאמְרּו לֹו:10. ּתַ

-יָ הַּמַמְלָכָה.11. לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף לְָ, לְָ יְ

ּכִי לֹו נָאֶה, ּכִי לֹו יָאֶה.12.
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אַּדִיר הּוא, יִבְנֶה בֵיתֹו ּבְָקרֹוב, ּבִמְהֵָרה ּבִמְהֵָרה, ּבְיָמֵינּו 1.

-ל ּבְנֵה, ּבְנֵה בֵיתְָ ּבְָקרֹוב.2. -ל ּבְנֵה, אֵ ּבְָקרֹוב. אֵ

ּבָחּור הּוא, ּגָדֹול הּוא, ּדָגּול הּוא, יִבְנֶה בֵיתֹו ּבְָקרֹוב, ּבִמְהֵָרה 3.

-ל ּבְנֵה, ּבְנֵה בֵיתְָ 4. -ל ּבְנֵה, אֵ ּבִמְהֵָרה, ּבְיָמֵינּו בְָקרֹוב. אֵ

ּבְָקרֹוב.5.

הָדּור הּוא, וָתִיק הּוא, זַּכַאי הּוא, חָסִיד הּוא, יִבְנֶה בֵיתֹו 6.

-ל ּבְנֵה, 7. -ל ּבְנֵה, אֵ ּבְָקרֹוב, ּבִמְהֵָרה ּבִמְהֵָרה, ּבְיָמֵינּו בְָקרֹוב. אֵ

ּבְנֵה בֵיתְָ ּבְָקרֹוב.8.

לְֶ הּוא, נֹוָרא 9. טָהֹור הּוא, יָחִיד הּוא, ּכַּבִיר הּוא, לָמּוד הּוא, מֶ

ּזּוז הּוא, ּפֹוֶדה הּוא, צַּדִיק הּוא, יִבְנֶה בֵיתֹו 10. ּגִיב הּוא, עִ הּוא, סַ

-ל ּבְנֵה, 11. -ל ּבְנֵה, אֵ ּבְָקרֹוב, ּבִמְהֵָרה ּבִמְהֵָרה, ּבְיָמֵינּו בְָקרֹוב. אֵ

ּבְנֵה בֵיתְָ ּבְָקרֹוב.12.

ּקִיף הּוא, יִבְנֶה בֵיתֹו 13. ָקדֹוׁש הּוא, ַרחּום הּוא, ׁשַּדַי הּוא, ּתַ

-ל ּבְנֵה, 14. -ל ּבְנֵה, אֵ ּבְָקרֹוב, ּבִמְהֵָרה ּבִמְהֵָרה, ּבְיָמֵינּו בְָקרֹוב. אֵ

ּבְנֵה בֵיתְָ ּבְָקרֹוב.15.
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-ֹלהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ.1. ? אֶחָד אֲנִי יֹוֵדעַ: אֶחָד אֱ אֶחָד מִי יֹוֵדעַ

? ׁשְנַיִם אֲנִי יֹוֵדע: ׁשְנֵי לֻחֹות הַּבְִרית, אֶחָד 2. ׁשְנַיִם מִי יֹוֵדעַ

-ֹלהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ.3. אֱ

? ׁשְֹלשָה אֲנִי יֹוֵדעַ: ׁשְֹלׁשָה אָבֹות, ׁשְנֵי לֻחֹות 4. ׁשְֹלשָה מִי יֹוֵדעַ

-ֹלהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ.5. הַּבְִרית, אֶחָד אֱ

? אְַרּבַע אֲנִי יֹוֵדעַ: אְַרּבַע אִּמָהֹות, ׁשְֹלׁשָה אָבֹות, 6. אְַרּבַע מִי יֹוֵדעַ

-ֹלהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ.7. ׁשְנֵי לֻחֹות הַּבְִרית, אֶחָד אֱ

? חֲמִּׁשָה אֲנִי יֹוֵדעַ: חֲמִּׁשָה חּומְׁשֵי תֹוָרה, 8. חֲמִּׁשָה מִי יֹוֵדעַ

-ֹלהֵינּו 9. אְַרּבַע אִּמָהֹות, ׁשְֹלׁשָה אָבֹות, ׁשְנֵי לֻחֹות הַּבְִרית, אֶחָד אֱ

ׁשֶּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ.10.

? ׁשִּׁשָה אֲנִי יֹוֵדעַ: ׁשִּׁשָה סְִדֵרי מִׁשְנָה, חֲמִּׁשָה 11. ׁשִּׁשָה מִי יֹוֵדעַ

חּומְׁשֵי תֹוָרה, אְַרּבַע אִּמָהֹות, ׁשְֹלׁשָה אָבֹות, ׁשְנֵי לֻחֹות 12.

-ֹלהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ.13. הַּבְִרית, אֶחָד אֱ
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? ׁשִבְעָה אֲנִי יֹוֵדעַ: ׁשִבְעָה יְמֵי ׁשַּבַּתָא, ׁשִּׁשָה 1. ׁשִבְעָה מִי יֹוֵדעַ

סְִדֵרי מִׁשְנָה, חֲמִּׁשָה חּומְׁשֵי תֹוָרה, אְַרּבַע אִּמָהֹות, ׁשְֹלׁשָה 2.

-ֹלהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ.3. אָבֹות, ׁשְנֵי לֻחֹות הַּבְִרית, אֶחָד אֱ

? ׁשְמֹונָה אֲנִי יֹוֵדע: ׁשְמֹונָה יְמֵי מִילָה, ׁשִבְעָה 4. ׁשְמֹונָה מִי יֹוֵדעַ

יְמֵי ׁשַּבַּתָא, ׁשִּׁשָה סְִדֵרי מִׁשְנָה, חֲמִּׁשָה חּומְׁשֵי תֹוָרה, אְַרּבַע 5.

-ֹלהֵינּו 6. אִּמָהֹות, ׁשְֹלׁשָה אָבֹות, ׁשְנֵי לֻחֹות הַּבְִרית, אֶחָד אֱ

ׁשֶּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ.7.

? ּתִׁשְעָה אֲנִי יֹוֵדעַ: ּתִׁשְעָה יְַרחֵי לֵָדה, ׁשְמֹונָה 8. ּתִׁשְעָה מִי יֹוֵדעַ

יְמֵי מִילָה, ׁשִבְעָה יְמֵי ׁשַּבַּתָא, ׁשִּׁשָה סְִדֵרי מִׁשְנָה, חֲמִּׁשָה 9.

חּומְׁשֵי תֹוָרה, אְַרּבַע אִּמָהֹות, ׁשְֹלׁשָה אָבֹות, ׁשְנֵי לֻחֹות 10.

-ֹלהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ.11. הַּבְִרית, אֶחָד אֱ

? עֲׂשָָרה אֲנִי יֹוֵדעַ: עֲׂשָָרה ִדּבְַריָא,  ּתִׁשְעָה יְַרחֵי 12. עֲׂשָָרה מִי יֹוֵדעַ

לֵָדה, ׁשְמֹונָה יְמֵי מִילָה, ׁשִבְעָה יְמֵי ׁשַּבַּתָא, ׁשִּׁשָה סְִדֵרי 13.

מִׁשְנָה, חֲמִּׁשָה חּומְׁשֵי תֹוָרה, אְַרּבַע אִּמָהֹות, ׁשְֹלׁשָה אָבֹות, 14.

-ֹלהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ.15. ׁשְנֵי לֻחֹות הַּבְִרית, אֶחָד אֱ

�68



? אַחַד עָׂשָר אֲנִי יֹוֵדעַ: אַחַד עָׂשָר ּכֹוכְבַּיָא, 1. אַחַד עָׂשָר מִי יֹוֵדעַ

עֲׂשָָרה ִדּבְַריָא,  ּתִׁשְעָה יְַרחֵי לֵָדה, ׁשְמֹונָה יְמֵי מִילָה, ׁשִבְעָה 2.

יְמֵי ׁשַּבַּתָא, ׁשִּׁשָה סְִדֵרי מִׁשְנָה, חֲמִּׁשָה חּומְׁשֵי תֹוָרה, אְַרּבַע 3.

-ֹלהֵינּו 4. אִּמָהֹות, ׁשְֹלׁשָה אָבֹות, ׁשְנֵי לֻחֹות הַּבְִרית, אֶחָד אֱ

ׁשֶּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ.5.

? ׁשְנֵים עָׂשָר אֲנִי יֹוֵדעַ: ׁשְנֵים עָׂשָר ׁשִבְטַּיָא, 6. ׁשְנֵים עָׂשָר מִי יֹוֵדעַ

אַחַד עָׂשָר ּכֹוכְבַּיָא, עֲׂשָָרה ִדּבְַריָא,  ּתִׁשְעָה יְַרחֵי לֵָדה, ׁשְמֹונָה 7.

יְמֵי מִילָה, ׁשִבְעָה יְמֵי ׁשַּבַּתָא, ׁשִּׁשָה סְִדֵרי מִׁשְנָה, חֲמִּׁשָה 8.

חּומְׁשֵי תֹוָרה, אְַרּבַע אִּמָהֹות, ׁשְֹלׁשָה אָבֹות, ׁשְנֵי לֻחֹות 9.

-ֹלהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ.10. הַּבְִרית, אֶחָד אֱ

ׁשְֹלשָה עָׂשָר מִי יֹוֵדעַ ? ׁשְֹלׁשָה עָׂשָר אֲנִי יֹוֵדעַ: ׁשְֹלׁשָה עָׂשָר 11.

מִּדַּיָא, ׁשְנֵים עָׂשָר ׁשִבְטַּיָא, אַחַד עָׂשָר ּכֹוכְבַּיָא, עֲׂשָָרה ִדּבְַריָא,  12.

ּתִׁשְעָה יְַרחֵי לֵָדה, ׁשְמֹונָה יְמֵי מִילָה, ׁשִבְעָה יְמֵי ׁשַּבַּתָא, ׁשִּׁשָה 13.

סְִדֵרי מִׁשְנָה, חֲמִּׁשָה חּומְׁשֵי תֹוָרה, אְַרּבַע אִּמָהֹות, ׁשְֹלׁשָה 14.

-ֹלהֵינּו ׁשֶּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ.15. אָבֹות, ׁשְנֵי לֻחֹות הַּבְִרית, אֶחָד אֱ
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חַד ּגְַדיָא, חַד ּגְַדיָא ְדזַּבִין אַּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי, חַד ּגְַדיָא, חַד ּגְַדיָא.1.

וְאָתָא ׁשּונְָרא, וְאָכְלָה לְגְַדיָא, ְדזַּבִין אַּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי, חַד ּגְַדיָא, 2.

חַד ּגְַדיָא.3.

וְאָתָא כַלְּבָא, וְנָׁשְַ לְׁשּונְָרא, ּדְאָכְלָה לְגְַדיָא, ְדזַּבִין אַּבָא ּבִתְֵרי 4.

זּוזֵי, חַד ּגְַדיָא, חַד ּגְַדיָא.5.

וְאָתָא חּוטְָרא, וְהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשְַ לְׁשּונְָרא, ּדְאָכְלָה לְגְַדיָא, 6.

ְדזַּבִין אַּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי, חַד ּגְַדיָא, חַד ּגְַדיָא.7.

וְאָתָא נּוָרא, וְׂשַָרף לְחּוטְָרא, ְדהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשְַ לְׁשּונְָרא, 8.

ּדְאָכְלָה לְגְַדיָא, ְדזַּבִין אַּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי, חַד ּגְַדיָא, חַד ּגְַדיָא.9.

וְאָתָא מַּיָא, וְכָבָה לְנּוָרא, ּדְׂשַָרף לְחּוטְָרא, ְדהִּכָה לְכַלְּבָא, 10.

ּדְנָׁשְַ לְׁשּונְָרא, ּדְאָכְלָה לְגְַדיָא, ְדזַּבִין אַּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי, חַד ּגְַדיָא, 11.

חַד ּגְַדיָא.12.

וְאָתָא תֹוָרא, וְׁשָתָא לְמַּיָא, ּדְכָבָה לְנּוָרא, ּדְׂשַָרף לְחּוטְָרא, 13.

ְדהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשְַ לְׁשּונְָרא, ּדְאָכְלָה לְגְַדיָא, ְדזַּבִין אַּבָא 14.

ּבִתְֵרי זּוזֵי, חַד ּגְַדיָא, חַד ּגְַדיָא.15.
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וְאָתָא הַׁשֹוחֵט, וְׁשָחַט לְתֹוָרא, ּדְׁשָתָא לְמַּיָא, ּדְכָבָה לְנּוָרא, 1.

ּדְׂשַָרף לְחּוטְָרא, ְדהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשְַ לְׁשּונְָרא, ּדְאָכְלָה לְגְַדיָא, 2.

ְדזַּבִין אַּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי, חַד ּגְַדיָא, חַד ּגְַדיָא.3.

וְאָתָא מַלְאְַ הַּמָוֶת, וְׁשָחַט לְׁשֹוחֵט, ּדְׁשָחַט לְתֹוָרא, ּדְׁשָתָא 4.

לְמַּיָא, ּדְכָבָה לְנּוָרא, ּדְׂשַָרף לְחּוטְָרא,ְדהִּכָה לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשְַ 5.

לְׁשּונְָרא, ּדְאָכְלָה לְגְַדיָא, ְדזַּבִין אַּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי, חַד ּגְַדיָא, חַד 6.

ּגְַדיָא.7.

וְאָתָא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא, וְׁשָחַט לְמַלְאְָ הַּמָוֶת, ּדְׁשָחַט 8.

לְתֹוָרא, ּדְׁשָתָא לְמַּיָא, ּדְכָבָה לְנּוָרא, ּדְׂשַָרף לְחּוטְָרא, ּדְהִּכָה 9.

לְכַלְּבָא, ּדְנָׁשְַ לְׁשּונְָרא, ּדְאָכְלָה לְגְַדיָא, ְדזַּבִין אַּבָא ּבִתְֵרי זּוזֵי, 10.

חַד ּגְַדיָא, חַד ּגְַדיָא.11.
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