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Bedikat (checking of the) Hamets
On the night before Passover, the Bedikat
Hamets (Search for leaven) is conducted after
nightfall. When the first Seder is on Saturday
night, it is performed on Thursday evening.
This is the time we prepare ourselves for freedom
by removing Hamets, negative ego from within
ourselves.
Before the search, the following blessing is
recited:

בָר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך
ּ
שנ ּו ּב ִמצ ֹותָ יו
ָ הָ ע ֹולָ ם אֲ שר ִק ּד
:ו ִצ ָּונ ּו עַל ִ ּבע ּור חָ מֵ ץ

Barukh ata Adonai Eloheinu melekh
ha’olam, asher kideshanu bemitsvotav,
vetsivanu al bi’ur Hamets.
After the search, the following is recited 3
times:
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ּ ָכל־חֲ ִמ ָירא וַחֲ ִמיעָא ּד ִא ּ ָכא ִברש ּו ִתי ּדלָ א
יה
ּ ֵיה ּודלָ א י ַדענָא ל
ּ יה ּודלָ א ִבעַר ּ ֵת
ּ ֵחֲ ִמית
:לִ ּ ָבטֵ ל ולהֱ וֵי הפ ֵקר ּכעַפ ָרא ד ַארעָא

שלּ ֹא,  ּ ָכל–שא ֹור וחָ מֵ ץ ש ּיֵש ִ ּברש ּו ִתי: (תרגום
 יִ ּ ָבטֵ ל וִ יהֵ א, ושלּ ֹא יָד ּו ַע לִ י,יתיו
ִ ושלּ ֹא ִּפ ִ ּנ, יתיו
ִ ר ִא
):הפ ֵקר ּ ַכעֲפַ ר הָ אָ רץ

Kol hamira vahami’ah de’ika

virshuti dela hamitei udela vi’artei
udela yedana lei libatel velehevei
hefker ke'afra de'ara.
All Hamets that in my possession, that I
didn’t see, that I didn’t remove and
that I don’t know of its existence will be
nulled and disowned like the soil of the
earth.
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)Bi’ur (elimination of
Hamets
The Hamets should be burned on
the morning before the Seder (14
of Nisan).
The following is recited after the
burning of most of the Hamets 3
times:
ּ ָכל־חֲ ִמ ָירא וַחֲ ִמיעָא ּד ִא ּ ָכא ִברש ּו ִתי
יה ּודלָ א
יה ַ ּדחֲ ִמיתֵ ּ
יה ּודלָ א חֲ זִ יתֵ ּ
ַ ּדחֲ זִ יתֵ ּ
יה לִ ּ ָבטֵ ל
יה ּודלָ א ִבעַר ּ ֵת ּ
יה ּד ִבעַר ּ ֵת ּ
חֲ ִמיתֵ ּ
ולהֱ וֵי הפ ֵקר ּכעַפ ָרא ּד ַארעָא:
)תרגום ָ ּ :כל–שא ֹור וחָ מֵ ץ ש ּיֵש ִ ּברש ּו ִתי ,
יתיו
יתיו( מֵ ע ֹולָם ),שר ִא ִ
יתיו ושלּ ֹא ר ִא ִ
שר ִא ִ
ֹ
יתיו ,
יתיו ושלּ א ִּפ ִ ּנ ִ
יתיו( ּ ָכעֵת ),ש ּפ ִ ּנ ִ
ושלּ ֹא ר ִא ִ
יִ ּ ָבטֵ ל וִ יהֵ א הפ ֵקר ּ ַכעֲפַ ר הָ אָ רץ(
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Aramaic: Kol hamira vahami’ah

de'ika virshuti dahazitei udela
hazitei, dahamitei udela hamitei,
devi’artei udela vi’artei, libatel
velehevei hefker ke'afra de'ara.
English: All Hamets that in my
possession, that I didn’t see, that I
didn’t remove and that I don’t know of
its existence will be nulled and
disowned like the soil of the earth.

Eiruv Tavshilin
If the first days of Passover are Thursday and
Friday, an Eiruv Tavshilin is recited on Wednesday.
Once said, it permits cooking on Friday for Shabbat,
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the second day of the festival.
Barukh ata Adonai Eloheinu melekh
ha’olam, asher kideshanu bemitsvotav,
vetsivanu al mitsvat eiruv.
Bahadein eiruva yehei sharei lana la’afuyei
ulevashulei ule'atmunei ule'adlukei sheraga
uletakana ulemebad kol tsarehana, mi’yoma
tava leShabbata [lanu ulekhol yisra’el hadarim
ba’ir hazot].
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The Seder Plate קערת הסדר
)According to the Ari (לפי האר"י ז"ל

The Matsot

המצות

Covered under the plate (or on the top)

)בינה )ד"ו
Bina (Levi)

)חכמה (ד"י
Hokhma (Kohen)

Left Column

Right Column

ד
ו

)דעת (וו"ו

ד
י

Da’at (Israel) Central Column

ו

ו
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Left Column

Right Column

Central Column

 זרועZero’a
 ביצהBeitsa (egg)
 חסדHesed
Gevura גבורה
Maror מרור
Tiferet תפארת
Karpas  כרפסHaroset חרוסת
Hod הוד

Netsah נצח

Hazeret חזרת
Yesod יסוד
--------------------------------The Plate הקערה
Malkhut מלכות
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The 15 steps of the Seder
.  מַ ִּגיד.  יַחַ ץ.  ּ ַכר ּ ַפס.  ּורחַ ץ. ַק ֵ ּדש
 מָ ר ֹור ּכ ֹו ֵרך.  מַ ָ ּצה.  מ ֹו ִציא. ָרחצָ ה
.  הַ ּ ֵלל.  ּ ָב ֵרך.  צָ פ ּון. שלחָ ן ע ֹו ֵרך
ֻׁ .
:נִ רצָ ה
Kadesh. Urehats. Karpas. Yahats.
Magid. Rahatsa. Motsi.Matsa. Maror.
Korekh. Shulhan Orekh. Tsafun.
Barekh. Hallel. Nirtsa
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The Pesah Kiddush
First Cup - Hokhma

Kadesh ַק ֵדש
 וגם. שהוא ע"ב, מוח חכמה. גדלות שני דאימא,נכנס פנימיות חסד דאימא
, מוח חכמה דקטנות ב' דאו"א, שהם ב' אכדט"ם,נכנס קטנות שני דאו"א
. ומתפשט בכל קו ימיני בחסד ונצח שבו,בחכמת ז"א

On Friday night begin here
בְּ שַׁ בָּ ת מַׁ ְּת ִחילִ ין
 ִּבד ִחיל ּו,יה
ָ שם יִ ח ּוד ק ּוד
ֵ ל
ּ שא ּב ִריך ה ּוא ּוש ִכינ ּ ֵת
שם י ֹוד ֵק"י ּבוָא"ו ֵק"י
ֵ  ליַחֲ ָדא, ּור ִחימ ּו ּוד ִחיל ּו,ּור ִחימ ּו
 ִהננִ י מ ּוכָ ן.שם ּ ָכל יִ ש ָראֵ ל
ֵ ּביִ ח ּו ָדא שלִ ים (יהוה) ּב
ּומז ּומָ ן ל ַקיים ִמצ ַות ִקיד ּוש ּו ִמצ ַות ּכוס ִראשון של
 לתַ ֵּקן את, ִעם ּ ָכל הַ ּ ִמצות הַ ּכל ּולות ּ ָב ּה,אַ ר ּ ָבע ּכוסות
 לַ עֲשות נַחַ ת ר ּוחַ ליוצ ֵרנ ּו ולַ עֲשות,ש ּה ּבמָ קום עליון
ָ שר
ָ
ֲשה י ֵָדינ ּו
ֵ  ּומַ ע.יהי נעַם אֲ דנָי אֱ להֵ ינ ּו עָלֵ ינ ּו
ִ ִ ו.רצון ּבוראֵ נ ּו
:ֲשה י ֵָדינ ּו ּכוננֵה ּו
ֵ  ּומַ ע.ּכוננָה עָלֵ ינ ּו
For the sake of uniting the Shekhina and the Holy One
Blessed be he, with awe, and love and power to unify the
(the letters of one of his) name(s) Yud Hai with Vav Hai
completely for the sake of all Israel. I am prepared and
willing to fulfill the mitzvah of the first of the four Kiddush
cups, with all the commandments included in it, to fix (the
sins) at the source in an exalted place, to give spiritual
satisfaction to and to do the will creator. May it please the
Lord our God for us., and to manifest the work of our
hands to us, and the work of our hands be manifested.
(Mitzvah has the letters mem tzadick and vav heh.
According to Kabbalah the mem and the tzaddick are the
th
th
10 and 5 letters from the end of the Hebrew alphabet.
With deep spiritual intention when doing the Mitzvah
th
these letters can be transformed to the yud [actual 10
letter] heh [actual 5h letter] and thus reveal and unify the
letters of the holy name to create a conduit for light to
flow to this world).
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Vayehi erev

.וַ י ִהי ערב וַ י ִהי בֹקר י ֹום הַ ּ ִש ּ ִשי
vayehi voker yom hashi’shi

vaykhulu .שמַ יִ ם והָ אָ רץ וכָ ל צבָ אָ ם
ָ ַוַ יכֻׁ לּ ּו ה
hashamayim veha’arets vekhol tseva’am
Vayekhal Elohim וַ יכַ ל אֱ ל ֹ ִהים ּ ַבי ֹום הַ ּש ִביעִ י
bayom hashevi’i
melakhto asher asa ָשה
ָ מ ַלאכ ּת ֹו אֲ שר ע
vayishbot bayom

וַ ִ ּיש ּבֹת ּ ַבי ֹום הַ ּש ִביעִ י
hashvi’i

mikol melakhto

.ָשה
ָ ִמ ּ ָכל מלַאכ ּת ֹו אֲ שר ע
asher asa

Vayevarekh

וַ יבָ רך אֱ ל ֹ ִהים את י ֹום הַ ּש ִביעִ י
Elohim, et yom hashvi’i

vayeKadesh oto, ki

שבַ ת
ָ וַ י ַק ֵ ּדש א ֹות ֹו ִּכי ב ֹו
vo shavat

mikol melakhto כל מלַאכ ּת ֹו
ָ ּ ִמ

asher bara Elohim .אֲ שר ּ ָב ָרא אֱ ל ֹ ִהים לַ עֲש ֹות
la’asot
):Except on Friday night, begin here( :בַׁ חוֹל מַׁ ְּת ִחילִ ין
Eleh mo'adei Adonai אֵ לּ ה מ ֹוע ֲֵדי יהוָ ײיאהדונהי

mikra'ei kodesh asher ִמק ָראֵ י קֹדש אֲ שר
tikre'u otam .ּבמ ֹוע ֲָדם
ִּתקרא ּו אֹתָ ם
bemo'adam
. Vaidaber Moshe et וַ י ַד ּ ֵבר מֹשה את
mo'adei Adonai מֹע ֲֵדי יהוָ ײיאהדונהי
El Benei Yisael .אל ּבנֵי יִ ש ָראֵ ל

Universal Kabbalah Communities ©

11

Kabbalistic Passover Haggada

Savri maranan

סַ ב ִרי מָ ָרנָן

ּ ָבר ּוך ַא ּ ָתה יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָ ם
.ּב ֹו ֵרא ּפ ִרי הַ גָפן
Barukh ata Adonai, Eloheinu melekh
ha’olam, bore peri hagefen.

ּ ָבר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ
,אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָ ם

Barukh ata Adonai
Eloheinu melekh

ha’olam
asher bahar banu

אֲ שר ּ ָבחַ ר ּ ָבנ ּו ִמ ּ ָכל עָם
mikol am

veromemanu mikol

ור ֹוממָ נ ּו ִמ ּ ָכל לָ ש ֹון
lashon

.שנ ּו ּב ִמצ ֹותָ יו
ָ ו ִק ּד
וַ ִּת ּתן לָ נ ּו יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו ּבאַ הֲ בָ ה

vekideshanu bemitsvotav
vatiten lanu

Adonai Eloheinu be'ahavah
(On Friday night )ש ּ ָבת ֹות לִ מנ ּוחָ ה ּו
ַ :(בְּ ַׁשבָּ ת
add: Shabbatot limnuha u)
moadim lesimha ,שמחָ ה
ִ מ ֹוע ֲִדים ל
hagim uzemanim

,שש ֹון
ָ חַ ִּגים ּוזמַ ִ ּנים ל

lesason
et yom (On Friday )ש ּ ָבת הַ זה ואת י ֹום
ַ ַאת י ֹום (ה
night add: hashabbat haze ve'et’yom)

hag hamatsot haze

,חַ ג הַ מַ צ ֹות הַ זה
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Zeman heruteinu,(On ,)זמַ ן חֵ ר ּותֵ נ ּו ( ּבאַ הֲ בָ ה
Friday night add: be'ahava,)
mikra .יציאַ ת ִמצ ָריִ ם
ִ ִ זֵכר ל,ִמק ָרא קֹדש
kodesh, zekher liytsi’at mitsrayim
Ki vanu vaharta ִּכי בָ נ ּו בָ חַ ר ּ ָת וא ֹותָ נ ּו ִק ַ ּדש ּ ָת
ve'otanu kidashta
mikol ha’amim. (On )ש ּ ָבת
ַ  (ו,ִמ ּ ָכל הָ ע ּ ִַמים
Friday night add: veshabbat)
umoadei ),ּומ ֹוע ֲֵדי ָקדש ָך ( ּבאַ הֲ בָ ה ּוב ָרצ ֹון
kodshekha (On Friday night add: be'ahava
uvratson)
besimha uvsason .שש ֹון ִהנחַ ל ּ ָתנ ּו
ָ ב ִּשמחָ ה ּוב
hinhaltanu
Barukh ata Adonai ,ּ ָבר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ
mekadesh (On Friday night )ש ּ ָבת ו
ַ ַמ ַק ֵ ּדש (ה
add: haShabbat ve’)
Yisrael vehazmanim .יִ ש ָראֵ ל והַ ּזמַ ִ ּנים

On Saturday night add

:שבָת מֹוסִיפִין
ַׁ בְּמֹו ָצאֵי

,ּ ָבר ּוך ַא ּ ָתה יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָ ם
.ּב ֺו ֵרא מאו ֵרי הָ ֵאש

Barukh ata Adonai, Eloheinu melekh ha’olam,
Bore me’orei ha’esh

Look at the candles after the blessing.
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Barukh ata
Adonai, Eloheinu
melekh ha’olam,
hamavdil bein
kodesh lehol bein
ohr lehoshekh,
bein Yisrael
la’amim, bein yom
hashevi’i lesheshet
yemei hama’ase.
Bein kedushat
Shabbat likdushat
yom tov hivdalta.
Ve'et’yom
hashevi’i
misheshet yemei
hama’ase kidashta.
Hivdalta
vekidashta et
amekha Yisrael
bikdushatekha.
Barukh ata
Adonai, hamavdil
bein kodesh
lekodesh.)

ּ ָבר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ
,אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָם
.ּב ֹו ֵרא מא ֹו ֵרי הָ אֵ ש
ּ ָבר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ
אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָם
הַ מַ ב ִדיל ּ ֵבין קֹדש
, ּ ֵבין א ֹור לחשך,לחֹל
,ּ ֵבין יִ ש ָראֵ ל לָ ע ּ ִַמים
ּ ֵבין י ֹום הַ ּש ִביעִ י
.ששת ימֵ י הַ ּ ַמעֲשה
ֵ ל
ש ּ ָבת
ַ שת
ַ ּ ּ ֵבין ק ֻׁד
שת י ֹום ט ֹוב
ַ ּ לִ ק ֻׁד
 ואת י ֹום,ִהב ַ ּדל ּ ָת
ששת ימֵ י
ֵ ּ הַ ּש ִביעִ י ִמ
.הַ ּ ַמעֲשה ִק ַ ּדש ּ ָת
ִהב ַ ּדל ּ ָת ו ִק ַ ּדש ּ ָת את
ע ַּמ ָך יִ ש ָראֵ ל
 ּ ָבר ּוך אַ ּ ָתה.שת ָך
ָ ּ ִ ּבק ֻׁד
יהוײ הַ ּ ַמב ִדיל ּ ֵבין
.קֹדש לקֹדש
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ּ ָבר ּוך ַא ּ ָתה יהוײ
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָ ם,
שהחֱ יָנ ּו ו ִק ּימָ נ ּו
ו ִה ִּגיעָנ ּו לַ ּזמַ ן הַ זה.

Barukh ata Adonai,
Eloheinu melekh
ha’olam,
shehehe’yanu
vekiyemanu
vehigi’anu lazeman
haze.

שוֹתֶ ה רֹב ּכוֹס הַׁ ײן
בְּ הַׁ סָּ בָּ ה.

Drinking the wine
while sitting and
leaning on the left

ּורחַ ץ Urehats
נכנס אור חכמה דאימא ,דגדלות שני כנ"ל ,שהוא
בחסד דאימא כמ"ש לעיל ,והוא שם ע"ב ,נכנס שם י"ה
במלוי יודין בגוף ז"א ,וברדתו מכה אותיות זה בזה,
והם יו"ד פעם ה"י ,שמספרם ש' ,וב' אותיות השרשים
נשארים למעלה בחכמה דז"א ,ששם נכנסו כנ"ל,
ונשאר מספר רחץ מתפשט בגופו כנ"ל:
נו ְֹּטלִ ין אֶ ת הַׁ ָּי ַׁדיִם וְּ אֵ ין ְּמבָּ ְּרכִ ין "עַׁ ל נ ְִּטילַׁת
י ַָּׁדיִם".

Before the eating of the Karpas (Parsley), the
hands are washed. The blessing is not recited
.when washing the hands
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כר ּ ַפס Karpas
ַּ
הוא סוד קטנות ראשון דאימא ,שלא נכנס עדיין ,אך
עתה שכבר נכנס מוח דגדלות כולו ,יכול עתה מוח
חכמה דקטנות א' לכנוס ,ולכן התנוקת שואלין בטבול
הכרפס ,והוא ,כי איך יכנסו כל הגדלות ,ואח"כ אנו
מביאים הכרפס ,להכניס הקטנות .ויתבאר שאלה זו
לקמן ,בעבדים היינו:
ּומבָּ ְּרכִ ין.
טוֹבְּ לִ ין ּכַׁ ְּרפַׁ ס פָּ ח ֹות ִמכְּ זַׁ יִת בְּ מֵ י מֶ לַׁחְּ ,
The Karpas is dipped in salt water. Then
bless:

ּ ָבר ּוך ַא ּ ָתה יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָ ם,
ּב ֹו ֵרא ּפ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה.
Barukh ata Adonai, Eloheinu melekh
ha’olam, bore peri ha’adama.

יחץ Yahats
והנה לפי שכבר נכנס גדלות ב' דאמא בב' כוסות ,לכן
צריך אתה לכוין בסוד המצה ,להכניס גדלות ב' וקטנות
א' מצד אבא ,וזהו הכונה שתכווין ,כי מצה גי' ע"ב
ס"ג ,והם ב' מוחין חו"ב דאבא דגדלות ב' ,ומצה ג'
הוא סוד הדעת ,הרי כאן גדלות ב' דאבא( .מ"ש בשם
מהו"רם מ"פ .כי מצה גי' קל"ה ,ה' הויות וה' כללות
דדעת) גם תכוין קטנות א' דאבא ,ותכוין כי ב' מצות
עליונים ,הם ב' אלהים דחו"ב דיודין דההין ,והמצה
הג' אלהים דאלפין שבדעת ,אמנם הרמז בהם ,אינו
רמוז במצה ,כי היא בסוד ציור.
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בַׁ עַׁ ל הַׁ בַׁ יִ ת יִ בְּ צַׁ ע אֶ ת הַׁ מַׁ צָּ ה הָּ אֶ ְּמצָּ עִ ית לִ ְּש ַׁתיִם
ּומַׁ ְּצפְּ ין אֶ ת הַׁ חֵ ִצי הַׁ גָּדוֹל לָּאֲ פִ יקוֹמָּ ן.

The middle Matsa is broken in half, the bigger
half, The Afikoman is hidden.

הרי בארנו ,איך מצה ב' היא בינה ,ולכן נפרסה ,ולכן
צורתה ד"ו ,לכן צריך לבצוע חלק א' גדול ,מן חלק הב'
הגדול ,נגד הו' ,הקטן נגד הד' ,כי מספר ו' יותר מן
מספר ד' .וחציו הראשון הגדולה ,אנו מניחין
לאפיקומן ,שצורתו ו' .וחציו הב' שצורתו ד' ,אנו
מחברין אותה עם המצה הראשונה השלימה ,ומברכין
עליה המוציא ,ואכילת מצה ,המוציא נגד השלימה,
ואכילת מצה נגד הפרוסה הב':
מגיד Maggid
כבר ביארנו לעיל ,כי תחלה יש לו מוחין מנצח הוד
יסוד דאמא ,ואחר כך מחג"ת דאמא ,ובנה"י שם יסוד
דתבונה ,ובחג"ת שם יסוד בינה כנודע ,אם כן נמצא
שמקום ראש התבונה ,שם הוא סיום נצח הוד יסוד
דבינה ,אף על פי שאנו קוראין אותה חג"ת דבינה ,הוא
כאשר נכללים בינה ותבונה יחד ,אז הוי שם חג"ת
דבינה .וכאשר נחלקים ,אז הוי שם נה"י דבינה כנודע
בדרושים .נמצא מקום גדלות זה הב' ,הוא מקום פה
תבונה ,ג"ר שבה ,לכן נקרא חג פסח ,פירש  -פ"ה ס"ח,
כי הוא פה התבונה ,וזה סוד סיפור יציאת מצרים כמ"ש
לקמן (באר"י):
אנו אומרים הא לחמא עניא ,כמאמר רז"ל מה דרכו של
עני בפרוסה .והענין ,כי תחלה צורתה ה' ,ונפרסה ,ואנו
לוקחין חציה שהיא אות ד' ,הנקרא לחמא עניא ,כי ד'
פי' דלה ועניה ,והנה בחיבורה עם ראשונה ,אז נעשית
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צורת ד"י ,נגד השלימה שהיא י' ,וד' נגד הפרוסה.
ולהיותה פרוסה ,אנו צריכין לחברה עם השלימה ,ואז
תקרא שלימה ד"י .הרי בארנו ב' ציורין ,ד"י חכמה,
וד"ו נגד בינה .והמצה ג' ,ג' ווין ,שהוא מצה ג' ,ולכן
כנגדה ג' ווין שבציור ה' ,הרי נתבאר סוד המצה ,ובזה
נשלם כל גדלות ב' דאבא ,כי נכנסו כולם ביחד:
ְּמ ַׁגלֶה אֶ ת הַׁ מַׁ צוֹת מַׁ גְּ בִ יהַׁ אֶ ת הַׁ ְּקעָּ ָּרה וְּ אוֹמֵ ר
בְּ קוֹל ָּרם:

Raising the Matsa, the leader declares:

הָ א לַ חמָ א עַניָא ִדי אֲ כָ ל ּו אַ בהָ תָ נָא ּבאַ רעָא
ד ִמצ ָריִ םָ ּ .כל ִדכ ִפין ייתֵ י וייכֹלָ ּ ,כל ִדצ ִריך ייתֵ י
שנָה הַ ּ ָבאָ ה ּבאַ רעָא
ש ּ ָתא הָ כָ א ,ל ָ
ויִ פסַ ח .הָ ַ
שנָה הַ ּ ָבאָ ה ּבנֵי ח ֹו ִרין.
ש ּ ָתא עַב ֵדי ,ל ָ
דיִ ש ָראֵ ל .הָ ַ
Ha lahma anya di akhalu avhatana be'ara
demitsrayim. Kol dikhfin yeitei ve’yeikhol,
kol ditsrich yeitei ve'yifsah. Hashata hakha,
leshanah haba’a be'ara de'Yisrael. Hashata
avdei, le'shanah haba’a benei horin.

מכסה את המצה ,מוֹזְּ גיִן כוֹס ֵשנִי וְּ כַׁאן הַׁ בֵ ן א ֹו
אֶ חָּ ד ִמן הַׁ ְּמסֻ בִ ים שוֹאֵ ל:

The Matsa is covered, the second cup of wine is
poured and the children ask the Four Questions:
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מה נשתנה הלילה הזה פי'  -הנוקבא שנקרא ליל שימורים ,וכן
נקרא לילה ,אחר שמקבלת מדכורא .ומה שלמטה ממנה ,היינו
בי"ע ,נקראו לילות מצידה:
שבכל הלילות אין אנו חייבים לטבל אפילו פ"א ,הלילה הזה
ב"פ .פי'  -כי בלילה הזה ,יש ב' זווגים ,דאו"א וזו"ן ,הרמוזים
במלת מטבילים ,כי זווג ז"א הנקרא מ"ה ,וד' אותיות השם ,גי'
מ"ט .וג"כ זווג של אבא ע"ב ,וי' אותיות ,הם פ"ב ,גי' בלי"ם,
ושניהם מזדווגים עם נוקבא דילהון ,אמא ורחל ,וזה שתי
פעמים :ועוד אמר ,שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ או מצה ,פי'
 או דין ,או רחמים .הלילה הזה כולו מצה ,רמוז לה"ח ,הבאיםאל אות ה' אחרונה ,דאו"א רמוזין במצה כי מ"ץ בחילוף א"ת
ב"ש ,הוא י"ה:
עוד אמר ,שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות ,והם הספירות
של ז"א ,והלילה הזה כולו מרור ,ר"ל  -שפע היוצא משאר
ספירות למלכות כל השנה ,מכל צנור וצנור של הספירה ,אבל
בלילה הזה בא דרך קו האמצעי ,הנקרא מרור ,בלשון מר דרור.
וכן עולה שם הוי"ה דב"ן ,י"פ יוד ,גי' ר' .ה"פ ה"ה ,גי' נ' .וכן
ה' אחרונה נ' .ו"פ ו"ו ע"ב ,ועם ע"ב אחר של אחוריים דהוי"ה
פשוט שהוא ע"ב ,וב' כוללים ,הרי גי' מרור .עוד פי' אחר ,יו"ד
פ"י ר' ,ה"א פעם ה"א ל"ו ,וא"ו פעם וא"ו קס"ט ,ה"א פעם ה"א
ל"ו ,וד' אותיות והכולל ,הרי מרור .עוד מרור גי' מות ,וצריך
למתקו בשם הנ"ל:
שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין בין מסובין ,ר"ל  -בין
יושבין מצד הדין ,הוא חשמל שעולה בחשבון יושבין .או מצד
הרחמים ,הוא קס"א ע"ה ,כמנין מסבין .הלילה הזה כולנו
מסובין ,מצד קס"א ,וכולם מצד אבא ולא מצד אמא הרומז
בחשמ"ל :ודע ,כי רמזו בכאן נגד ד' עולמות אבי"ע ,מלמטה
למעלה ,ואמר ,שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת,
נגד עשייה שאין שם זיווג ,ולכן קראם לילות ,ובליל פסח הוא
הארה גדולה כ"כ ,שאפילו שם יש זווג ,ולזה ראייה הלל גמור,
הרומז למלכות שמקננת בעשיה ,והקליפות נבלעו בנרתקן כאלו
לא היו ,לכן יש זיוג ,לכן אמר הלילה הזה ב' פעמים:
ואחר כך אמר ,שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ או מצה .חמץ
הרומז בגבורה ,בפחד יצחק ,צד שמאלי .או מצה מצד חסדים,
והוא נגד יצירה ,ששם יש זיווג מחמץ והם ה"ג ,ג' מהם
ממותקות ,וב' בלי מתוק .וזהו חמץ  -ה"ג ,ה' הויות ,גי' ק"ל.
וח' דחמץ ,רמז לה"ג ,וג' ממותקים כנ"ל:
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אחר כך אמר ,שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות ,רמז למה
שאנו נהנין משיורי ירקות ,שהם הזווג הנעשים ביצירה ,ששם
מקנן ז"א הנקרא ירוק ,ומצדו נקראו הכל ירקות .אבל בלילה
הזה אינו כן ,כולו מרור ,כי אהיה פעם אהיה ,וד' אותיות והכולל
גימטריא מרור ,וידוע כי בינה מקננא בכורסייא בבריאה ,כי בה
רומזין השמות אהיה:
עוד אמר ,שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין בין מסובין ,בין
מצד הדין של אור פניאל ,שהוא חשמל בבריאה .בין מסובין
מצד הרחמים ,י' פעמים ה' חמישים ,ה' פעמים י' חמישים ,ו'
פעמים ה' שלשים ,ה' פעמים ו' שלשים ,כמנין ע"ץ ,והכללות
יעלה כמנין מסובין ,ושם זה העולה עץ ,רומז ביצירה עץ הדעת,
אבל הלילה הזה כולנו מסובין ,מצד האצילות הרמוז בשם
קס"א ,חכמה שבבינה ,שהוא אהיה ,ושם חירות שבבינה ,שהוא
אהיה דיודין ,עולם חירות:

מַ ה
ִ ּנ ּש ּ ַתנָה
הַ ּ ַלילָ ה

Ma Nishtana

כל הַ ּ ֵליל ֹות? Ma nishtana
הַ ּזה ִמ ּ ָ
?halayla haze mikol haleilot

ש ּבכָ ל הַ ּ ֵליל ֹות ָאנ ּו א ֹוכלִ ין חָ מֵ ץ ּומַ ָ ּצה,
הַ ּ ַלילָ ה הַ ּזה ּ -כ ּול ֹו מַ ָ ּצה!
Shebekhol haleilot anu okhlin Hamets
uMatsa. Halayla haze kulo Matsa.

ש ּבכָ ל הַ ּ ֵליל ֹות ָאנ ּו א ֹוכלִ ין ש ָאר י ָרק ֹות- ,
הַ ּ ַלילָ ה הַ ּזה מָ ר ֹור!
Shebekhol haleilot anu okh'lin she'ar
ye'rakot. Halayla haze maror.
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ש ּבכָ ל הַ ּ ֵליל ֹות ֵאין אנ ּו מַ ט ִ ּבילִ ין אֲ ִפיל ּו
ּ ַפעַם אחָ ת - ,הַ ּ ַלילָ ה הַ ּזה ש ּ ֵתי פע ִָמים!
Shebekhol haleilot ein anu matbilin afilu
pa’am ahat. Halayla haze shetei fe'amim.

ש ּבכָ ל הַ ּ ֵליל ֹות ָאנ ּו א ֹוכלִ ין ּ ֵבין י ֹוש ִבין ּובֵ ין
מסֻׁ ִ ּבין - ,הַ ּ ַלילָ ה הַ ּזה ּ ֻׁכלָ נו מסֻׁ ִ ּבין!
Shebekhol haleilot anu okh'lin bein yoshvin
uvein mesubin. Halayla haze kulanu
mesubin.

מֵ נִיחַׁ אֶ ת הַׁ ְּקעָּ ָּרה עַׁ ל הַׁ שֻ לְּ חָּ ן .הַׁ מַׁ צוֹת ִת ְּהיינָּה
ירת הַׁ הַׁ ג ָָּּדה.
ְּמ ֻגלוֹת בִ ְּשעַׁ ת אֲ ִמ ַׁ
The Matsa is uncovered once again.

עֲבָ ִדים הָ יִ ינ ּו לפַ רעֹה ּב ִמצ ָריִ ם,
Avadim hayinu lefar’o beMitsrayim.

שם ּביָד חֲ ז ָָקה ּו ִבזר ֹו ַע
וַ ּי ֹו ִציאֵ נ ּו יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו ִמ ּ ָ
נט ּויָה .ו ִאלּ ּו לֹא ה ֹו ִציא הַ ָּקד ֹוש ּ ָבר ּוך ה ּוא את
אֲ ב ֹותֵ ינ ּו ִמ ּ ִמצ ָריִ ם ,הֲ ֵרי אָ נ ּו ּובָ נֵינ ּו ּובנֵי בָ נֵינ ּו
שע ּ ָב ִדים הָ יִ ינ ּו לפַ רעֹה ּב ִמצ ָריִ ם .וַאֲ ִפיל ּו ּ ֻׁכלָנ ּו
מ ֻׁ
חֲ כָ ִמיםֻׁ ּ ,כלָ נ ּו נב ֹונִ יםֻׁ ּ ,כלָ נ ּו ז ֵקנִ יםֻׁ ּ ,כלָנ ּו י ֹודעִ ים
יציאַ ת ִמצ ַריִ ם.
את הַ ּת ֹו ָרהִ ,מצוָה עָלֵינ ּו לסַ ּ ֵפר ִ ּב ִ
יציאַ ת ִמצ ַריִ ם הֲ ֵרי זה
וכָ ל הַ מַ ר ּבה לסַ ּ ֵפר ִ ּב ִ
ש ּ ָבח.
מ ֻׁ
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מעשה בר"א ,מעשה  -ש"ע מ"ה .שהיו מסובין בבני ברק ,כמנין
ש"ע נהורין ,היו מספרין ביציאת מצרים ,הם זו"ן שיצאו
ממצרים ,וחשבון י"ם ,הוא כ"ו כ"ד ,שהם זו"ן ,בסוד וכד"ה על
שכמה ,ותמלא כדה ותעל ,וכמ"ש אל ישוב דך נכלם ,וזה בשבח
יציאת מצרים ,יציאת זו"ן מהמצר (ב) שהוא הגרון ,של א"א,
והיו מספרים בי"מ כל אותו הלילה:

מַ עֲשה ּב ַר ִ ּבי אֱ לִ יעזר ו ַר ִ ּבי יה ֹושֻׁ ַע ו ַר ִ ּבי אל ָעזָר
ּבן ֲעזַריָה ו ַר ּבי ע ֲִקיבָ א ו ַר ִ ּבי טַ רפ ֹון שהָ י ּו מסֻׁ ִ ּבין
יציאַ ת ִמצ ַריִ ם ּ ָכל
ִ ּבבנֵי ב ַרק ,והָ י ּו מסַ ּפ ִרים ִ ּב ִ
ידיהם ואָ מר ּו לָהם:
א ֹות ֹו הַ ּ ַלילָה עַד ש ּ ָבא ּו תַ ל ִמ ֵ
שחֲ ִרית.
ַר ּב ֹותֵ ינ ּוִ ,ה ִּגי ַע זמַ ן ק ִריאַ ת שמַ ע של ַ
אָ מַ ר אל ָעזָר ּבן ֲעזַריָה :הֲ ֵרי אֲ נִ י כבן ִשבעִ ים
יתי ש ּ ֵתאָ מֵ ר י ִציאַ ת ִמצ ַרים ּ ַב ּלֵיל ֹות
שנָה ,ולֹא ז ִָכ ִ
ָ
שה ּבן ז ֹומָ א :ש ּנאֱ מַ ר ,למַ עַן ִּתז ּכ ֹר את
עַד ש ּד ָר ָ
י ֹום צֵ את ָך מֵ ארץ ִמצ ַרים ּ ָכל ימֵ י חַ ֵיי ָך ימֵ י חַ י ָ
ֵיך
 הַ י ִָמיםָ ּ ,כל ימֵ י חַ י ֵָיך  -הַ ּ ֵליל ֹות .וַחֲ כָ ִמים
ֵיך  -הָ ע ֹולָ ם הַ ּזהָ ּ ,כל ימֵ י חַ י ָ
א ֹומ ִרים :ימֵ י חַ י ָ
ֵיך
 -להָ ִביא לִ ימ ֹות הַ מָ ִשיחַ .

ּ ָבר ּוך הַ ּ ָמק ֹוםBarukh ,
hamakom,
ּ ָבר ּוך ה ּואBarukh hu. .
22

© Universal Kabbalah Communities

Kabbalistic Passover Haggada

ּ ָבר ּוך ש ּנָתַ ן Barukh shenatan
ּת ֹו ָרה לע ַּמ ֹו יִ ש ָר ֵאלTorah ,
le’amo Yisrael,
ּ ָבר ּוך ה ּואBarukh hu. .

The Four Sons
וזה סוד כנגד ארבעה בנים דברה תורה ,א' חכם ,וא' רשע ,וא'
תם ,וא' שאינו יודע לישאל .ואמנם הסדר איני זוכר ,אך נלע"ד,
שהוא א' מב' פנים אלו ,כי שם ב"ן ב' הויות .והנה יש לה עתה
ד' בנים ,שהם ד' הויות כפולות ,שהם ד' מוחין שלה ,וד' מוחין
של לאה ,ואלו הד' פעמים ב"ן ניתנין בה ,והם קדק"ד של רחל,
כי ק"ד ק"ד גי' ד' ב"ן .והנה כשמתחברין ב' מוחין חכמה
בחכמה ,נקרא בן חכם .וכשמתחברים גבורה בגבורה הוא בן
רשע ,כי הם דינין גמורים ביחד .וכשמתחברים חסדים בחסדים,
נקרא ת"ם ,וכשמתחברין בינה עם בינה ,שהיא גם כן דינין ,נקרא
מי שאינו יודע לישאל :

ּכנגד אַ ר ּ ָבעָה בָ נִ ים ִ ּד ּב ָרה ּת ֹו ָרה .אחָ ד חָ כָ ם,
שע ,ואחָ ד ּ ָתם ,ואחָ ד שאֵ ינ ֹו י ֹו ֵד ַע
ואחָ ד ָר ָ
לִ שא ֹול.
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חָ כָ ם מָ ה ה ּוא א ֹומֵ ר? מַ ה הָ עֵד ֹות והַ חֻׁ ִ ּקים
והַ ִמש ּ ָפ ִטים אֲ שר ִצ ּוָה יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו אתכם?
ואַ ף אַ ּ ָתה אֱ מָ ר ל ֹו ּכ ִהלכ ֹות הַ ּפסַ ח :אֵ ין מַ פ ִט ִירין
אַ חַ ר הַ ּפסַ ח אֲ ִפיק ֹומָ ן.
שע מָ ה ה ּוא א ֹומֵ ר? מָ ה הָ ֲעב ֹ ָדה הַ ּזֹאת לָכם?
ָר ָ
לָכם  -ולֹא ל ֹוּ .ול ִפי שה ֹו ִציא את עַצמ ֹו ִמן
הַ ּכלָ ל ּ ָכפַ ר ּבעִ ָּקר .ואַ ף אַ ּ ָתה הַ קהֵ ה את ִש ּנָיו
אתי
ָשה יהוײ לִ י ּבצֵ ִ
ואֱ מֹר ל ֹוַ ּ :בעֲב ּור זה ע ָ
שם ,לֹא הָ יָה
ִמ ּ ִמצ ָריִ ם .לִ י  -ולֹא ל ֹוִ .אילּ ּו הָ יָה ָ
נִ גאָ ל.
ּ ָתם מָ ה ה ּוא א ֹומֵ ר? מַ ה ּזֹאת? ואָ מַ ר ּ ָת אֵ לָ יו:
ּבחֹזק יָד ה ֹו ִציאָ נ ּו יהוײ ִמ ּ ִמצ ָריִ םִ ,מ ּ ֵבית
עֲבָ ִדים.
ושאֵ ינ ֹו י ֹו ֵד ַע לִ שא ֹול  -אַ ּת ּפתַ ח ל ֹו ,ש ּנאֱ מַ ר:
ו ִה ּגַד ּ ָת ל ִבנ ָך ּ ַבי ֹום הַ ה ּוא לֵ אמ ֹרַ ּ ,בעֲב ּור זה
אתי ִמ ּ ִמצ ָריִ ם.
ָשה יהוײ לִ י ּבצֵ ִ
ע ָ
יָכ ֹול מֵ רֹאש חֹדשַ ּ ,תלמ ּוד ל ֹומַ ר ּ ַבי ֹום הַ ה ּואִ ,אי
ּ ַבי ֹום הַ ה ּוא יָכ ֹול ִמ ּבע ֹוד י ֹוםַ ּ ,תלמ ּוד ל ֹומַ ר
שעָה
ּ ַבעֲב ּור זה ַ ּ -בעֲב ּור זה לֹא אָ מַ ר ִּתי אלָ א ּב ָ
שיֵש מַ צָ ה ּומָ ר ֹור מֻׁ ּנ ִָחים לפָ נ ָ
יך.
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שיו
ִמ ּת ִח ּלָה ע ֹוב ֵדי עֲב ֹו ָדה ז ָָרה הָ י ּו אֲ ב ֹותֵ ינ ּו ,ועַכ ָ
ֵקרבָ נ ּו הַ ּ ָמק ֹום לַ ֲעב ֹ ָדת ֹו ,ש ּנאֱ מַ ר :וַ יֹאמר יה ֹושֻׁ ַע
אל ּ ָכל הָ עָםּ ,כֹה אָ מַ ר יהוײ אֱ לֹהֵ י יִ ש ָראֵ ל:
ּבעֵבר הַ ּנָהָ ר יָשב ּו אֲ ב ֹותֵ יכם מֵ ע ֹולָםּ ,ת ַרח אֲ ִבי
אַ ב ָרהָ ם וַ אֲ ִבי נָח ֹור ,וַ ַּיעַבד ּו אֱ ל ֹ ִהים אֲ חֵ ִרים.
וָ א ַקח את אֲ ִביכם את אַ ב ָרהָ ם מֵ עֵבר הַ ּנָהָ ר
וָ א ֹולֵך א ֹות ֹו ּבכָ ל ארץ ּכ ָנעַן ,וָאַ ר ּבה את זַרע ֹו
וָ א ּ ֵתן ל ֹו את יִ צחָ ק ,וָא ּ ֵתן ליִ צחָ ק את ַי ֲעקֹב ואת
שעִ יר לָרשת אֹת ֹו,
ֵשו את הַ ר ּ ֵ
ֵשיו .וָא ּ ֵתן לע ָ
ע ָ
ו ַי ֲעקֹב ּובָ נָיו יָרד ּו ִמצ ָריִ ם.
ּ ָבר ּוך ש ֹומֵ ר הַ בטָ חָ ת ֹו ליִ ש ָראֵ לָ ּ ,בר ּוך ה ּוא.
שב את הַ ֵּקץ ,לַ עֲש ֹות
שהַ ָּקד ֹוש ּ ָבר ּוך ה ּוא ִח ּ ַ
ּכמ ֹו ּשאָ מַ ר לאַ ב ָרהָ ם אָ ִבינ ּו ִ ּבב ִרית ּ ֵבין
הַ ּבתָ ִרים ,ש ּנאֱ מַ ר :וַ ּיֹאמר לאַ ב ָרםָ ,ידֹע ּ ֵת ַדע ִּכי
גֵר יִ היה זַרע ֲָך ּבארץ לֹא לָהם ,וַ עֲבָ ד ּום ועִ ּנ ּו
אֹתָ ם אַ ר ּ ַבע מֵ א ֹות שנה .וגם את הַ ּג ֹוי אֲ שר
ַי ֲעבֹד ּו ָ ּדן אָ נ ֹ ִכי ואַ חֲ ֵרי כֵ ן יֵצא ּו ִ ּברכֻׁ ש ּגָד ֹול.
ְּמכַׁ סֶ ה אֶ ת הַׁ מַׁ ּצוֹת ּומַׁ גְּ בִ יהַׁ אֶ ת הַׁ ּכוֹס.

The Matsot are covered. Raise the cup of wine

and say:
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ו ִהיא שעָמ ָדה לַ אֲ ב ֹותֵ ינ ּו ולָ נ ּו! שלּ ֹא אחָ ד
ִ ּבלבָ ד עָמַ ד עָלֵ ינ ּו לכַ לּ ֹותֵ נ ּו ,א ּ ָלא ש ּבכָ ל
ּד ֹור ָוד ֹור ע ֹומ ִדים עָלֵ ינ ּו לכַ ל ֹותֵ נ ּו ,והַ ָּקד ֹוש
ּ ָבר ּוך ה ּוא מַ ִ ּצילֵ נ ּו ִמ ּי ָָדם.
Vehi she’amda la’avoteinu velanu. Shelo
Ehad bilvad, amad aleinu lekhaloteinu. Ela
Shebekhol dor vador, omdim aleinu
lekhaloteinu, veHaKadosh Barukh Hu
matsileinu miyadam.

ַׁינִיחַׁ הַׁ ּכוֹס ִמיָּד ֹו ויְּ ַׁגלֶה אֶ ת הַׁ מַׁ ּצוֹת.

The wine cup is put down, and the Matsot are

uncovered.

צֵ א ּולמַ ד מַ ה ִ ּב ֵּקש לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמי לַ עֲש ֹות ל ַי ֲעקֹב
אָ ִבינ ּו .ש ּ ַפרעֹה לֹא ָגזַר א ּלָא עַל הַ ּזכָ ִרים ולָבָ ן
ִ ּב ֵּקש לַ עֲק ֹור את הַ ּכֹל ,ש ּנאֱ מַ ר :אֲ ַר ּ ִמי אֹבֵ ד
שם ִ ּבמתֵ י מעָט ,וַ י ִהי
אָ ִבי ,וַ יֵרד ִמצ ַרימָ ה וַ ָּיגָר ָ
שם לג ֹוי ּגָד ֹול ,עָצ ּום ָוָרב
ָ

26

© Universal Kabbalah Communities

Kabbalistic Passover Haggada

וַ יֵרד ִמצ ַרימָ ה  -אָ נ ּוס עַל ִּפי הַ ִ ּד ּב ּור.
שם  -מלַ ּ ֵמד שלֹא י ַָרד ַי ֲעקֹב אָ ִבינ ּו
וַ ָּיגָר ָ
שם ,ש ּנאֱ מַ ר:
ל ִהש ּ ַת ֵק ַע ּב ִמצ ַריִ ם א ּלָא לָ ג ּור ָ
וַ יֹאמר ּו אל ּ ַפרעֹה ,לָ ג ּור ּ ָבאָ רץ ּ ָבאנ ּוִּ ,כי אֵ ין
ִמרעה לַ ּצֹאן אֲ שר לַ עֲבָ ד ָ
יךִּ ,כי כָ בֵ ד הָ ָרעָב
ּבארץ ּכ ָנעַן .וע ּ ַָתה יֵשב ּו נָא עֲבָ ד ָ
יך ּבארץ ּגֹשן.
ִ ּבמתֵ י מעָט ּ -כמָ ה ש ּנאֱ מַ רּ :ב ִשבעִ ים נפש
ָירד ּו אֲ ב ֹות ָ
שמ ָך יהוײ
יך ִמצ ָרימָ ה ,וע ּ ַָתה ָ
אֱ לֹה ָ
שמַ יִ ם לָ רֹב.
יך ּככ ֹוכבֵ י הַ ּ ָ
שם לג ֹוי  -מלַמֵ ד שהָ י ּו יִ ש ָראֵ ל מצֻׁ ּיָנִ ים
וַ י ִהי ָ
שם.
ָ
ּגָד ֹול ,עָצ ּום ּ -כמ ֹו ש ּנאֱ מַ רּ :ובנֵי יִ ש ָראֵ ל ּ ָפר ּו
וַ יִ שרצ ּו וַיִ ר ּב ּו וַ ַיעַצמ ּו ִ ּבמאֹד מאֹד ,ו ִַּת ּ ָמלֵ א
הָ אָ רץ אֹתָ ם.
שדה
וָ ָרב ּ -כמָ ה ש ּנאֱ מַ ר :רבָ בָ ה ּכצמַ ח הַ ּ ָ
נתַ ִּת ָ
יך ,וַ ִּתר ִ ּבי וַ ִּתג ּדלִ י וַ ּ ָתב ֹ ִאי ּ ַבע ֲִדי ע ֲָדיִ ים,
ש ַדיִ ם ָנכֹנ ּו ּושע ֵָרך ִצ ּ ֵמחַ  ,ואַ ּת ֵערֹם ועריָה.
ָ
וָ א ֱעבֹר עָלַיִ ך וָאראֵ ך ִמת ּב ֹוססת ּב ָדמָ יִ ך ,וָ אֹמַ ר
לָ ך ּב ָדמַ יִ ך חֲ יהוײ ,וָ אֹמַ ר לָך ּב ָדמַ יִ ך חֲ יִ י
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וַ ּי ֵָרע ּו אֹתָ נ ּו הַ ּ ִמצ ִרים וַ יעַנ ּנ ּונ ּו ,וַיִ ּתנ ּו עָלֵ ינ ּו ֲעב ֹ ָדה
שה.
ָק ָ
וירעו אֹתָ נ ּו הַ ּ ִמצ ִרים ּ -כמ ֹו ש ּנאֱ מַ ר :הָ בָ ה
נִ תחַ כמָ ה ל ֹו ּפן יִ ר ּבה ,והָ יָה ִּכי ִתקראנָה ִמלחָ מָ ה
ונ ֹוסַ ף גַם ה ּוא עַל שנאֵ ינ ּו ונִ לחַ ם ּ ָבנ ּו ,ועָלָה ִמן
הָ אָ רץ.
ש ֵרי ִמ ִּסים
וַ י ַע ּנ ּונ ּו ּ -כמָ ה ש ּנאֱ מַ ר :וַ ּי ִָשימ ּו עָלָ יו ָ
למַ עַן ַענֹת ֹו ּב ִסבלֹתָ ם .וַיִ בן ע ֵָרי ִמס ּכנ ֹות לפַ רע ֹה.
את ִּפתֹם ואת ַרעַמסֵ ס.
שה ּ -כמ ֹו ש ּנאֱ מַ ר :וַ ַיע ֲִבד ּו
וַ יִ ּתנ ּו עָלֵינ ּו ֲעב ֹ ָדה ָק ָ
ִמצ ַרים את ּבנֵי יִ ש ָראֵ ל ּבפָ רך.
וַ ִ ּנצעַק אל יהוײ אֱ לֹהֵ י אֲ בֹתֵ ינ ּו ,וַ ִ ּישמַ ע יהוײ
את קֹלֵנ ּו ,וַ ּיַרא את עָניֵנ ּו ואת עֲמָ לֵנ ּו ואת לַ חֲ צֵ נ ּו.
וַ ִ ּנצעַק אל יהוײ אֱ לֹהֵ י אֲ בֹתֵ ינ ּו ּ -כמָ ה
ש ּנאֱ מַ ר :וַ י ִהי בַ י ִָמים הָ ַר ִ ּבים הָ הֵ ם וַ ּיָמָ ת מלך
ִמצ ַרים ,וַ יֵאָ נח ּו ּבנֵי יִ ש ָראֵ ל ִמן הָ עֲב ֹו ָדה וַ ִ ּיזעָק ּו,
שועָתָ ם אל הָ אֱ ל ֹ ִהים ִמן הָ ֲעב ֹ ָדה.
וַ ּ ַתעַל ַ
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וַ ִ ּישמַ ע יהוײ את קֹלֵנ ּו ּ -כמָ ה ש ּנאֱ מַ ר :וַ ִ ּישמַ ע
אֱ ל ֹ ִהים את נַאֲ ָקתָ ם ,וַ ִ ּיז ּכ ֹור אֱ ל ֹ ִהים את ּב ִרית ֹו
את אַ ב ָרהָ ם ,את יִ צחָ ק ואת ַי ֲעקֹב.
וַ ּיַרא את עָניֵנ ּו  -ז ֹו ּפ ִריש ּות ּדרך ארץּ ,כמָ ה
ש ּנאֱ מַ ר :וַ יַרא אֱ ל ֹ ִהים את ּבני יִ ש ָראֵ ל וַ ּי ֵַדע
אֱ ל ֹ ִהים.
ואת עֲמָ לֵנ ּו  -אֵ ל ּו הַ ּ ָבנִ יםּ .כמָ ה ש ּנאֱ מַ רָ ּ :כל
הַ ּ ֵבן הַ ִ ּילּ ֹוד הַ יא ֹ ָרה ּ ַתשלִ יכֻׁ ה ּו וכָ ל הַ ּ ַבת ּתחַ ּי ּון.
ואת לַחצֵ נ ּו  -ז ֹו הַ ּדחַ קּ ,כמָ ה ש ּנאֱ מַ ר :וגַם
יתי את הַ ּ ַלחַ ץ אֲ שר ִמצ ַרים לֹחֲ ִצים אֹתָ ם.
ָר ִא ִ
וַ ּי ֹו ִצאֵ נ ּו יהוײ ִמ ִמצ ַרים ּביָד חֲ ז ָָקה ּו ִבזר ֹ ַע נט ּויָה,
ּובמ ֹ ָרא ּ ָגדֹלּ ,ובאֹת ֹות ּובמֹפ ִתים.
וַ ּי ֹו ִצאֵ נ ּו יהוײ ִמ ִמצ ַרים  -לֹא עַל י ֵדי מַ לאָ ך,
שלִ יחַ  ,א ּ ָלא
ש ָרף ,ולֹא עַל י ֵדי ָ
ולֹא עַל י ֵדי ָ
הַ ָּקד ֹוש ּ ָבר ּוך ה ּוא ִ ּבכב ֹוד ֹו ּובעַצמ ֹו ,ש ּנאֱ מַ ר:
יתי ּ ָכל
ועָבַ ר ִּתי בארץ ִמצ ַרים ּ ַב ּ ַלילָה הַ ּזה ,ו ִה ּ ֵכ ִ
ּבכ ֹור ּבארץ ִמצ ַרים מֵ אָ ָדם ועַד ּבהֵ מָ הּ ,ובכָ ל
אֱ לֹהֵ י ִמצ ַרים אעֱשה שפָ ִטים .אֲ נִ י יהוײ.
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ועָבַ ר ִּתי בארץ ִמצ ַרים ּ ַב ּ ַלילָה הַ ּזה  -אֲ נִ י ולֹא
מַ לאָ ך
ש ָרף
יתי ּ ָכל בכ ֹור ּבארץ ִמצ ַרים  -אֲ נִ י ולֹא ָ
ו ִה ּ ֵכ ִ
ּובכָ ל אֱ לֹהֵ י ִמצ ַרים אעֱשה שפָ ִטים  -אֲ נִ י ולֹא
שלִ יחַ .
הַ ּ ָ
אֲ נִ י יהוײ  -אֲ נִ י ה ּוא ולֹא אַ חֵ ר.
ּביָד חֲ ז ָָקה  -ז ֹו הַ ּדברּ ,כמָ ה ש ּנאֱ מַ רִ :הנֵה יד
שדהַ ּ ,ב ּס ּו ִסים,
יהוײ ה ֹויָה ּב ִמקנ ָך אֲ שר ּ ַב ּ ָ
ּ ַבחֲ מ ֹ ִריםַ ּ ,ב ּגמַ לִ יםַ ּ ,ב ּ ָב ָקר ּובַ ּצֹאן ,דבר ּ ָכבֵ ד
מאֹד.
ּו ִבזר ֹ ַע נט ּויָה  -ז ֹו הַ חרבּ ,כמָ ה ש ּנאֱ מַ ר :וחַ ר ּב ֹו
של ּופָ ה ּביָד ֹו ,נט ּויָה עַל יר ּושָ לַיִ ם.
ּובמ ֹ ָרא ּ ָגדֹל  -ז ֹו גִ לּ ּוי ש ִכינָהּ ,כמָ ה ש ּנאֱ מַ ר :א ֹו
לָקחַ ת ל ֹו ג ֹוי ִמקרב ּג ֹוי
הֲ נִ ּ ָסה אֱ ל ֹ ִהים לָ בֹא ַ
ּבמַ ּסֹת ּבאֹתֹת ּובמ ֹופ ִתיםּ ,וב ִמלחָ מָ ה ּוביָד חֲ ז ָָקה
ּו ִבזר ֹו ַע נט ּויָהּ ,ובמ ֹו ָר ִאים ּגדֹלִ יםּ ,ככֹל אֲ שר
ָשה לָכם יהוײ אֱ לֹהֵ יכם ּב ִמצ ַרים לעֵינ ָ
יך.
ע ָ
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ּובאֹת ֹות  -זה הַ ּ ַמטהּ ,כמָ ה ש ּנאֱ מַ ר :ואת הַ ּ ַמ ּטה
הַ ּזה ִּת ַּקח ּביָד ָך ,אֲ שר ּ ַתעֲשה ּב ֹו את הָ אֹתֹת.
ּובמֹפ ִתים  -זה הַ ָ ּדםּ ,כמָ ה ש ּנאֱ מַ ר :ונָתַ ִּתי
שמַ יִ ם ּובָ אָ רץ,
מ ֹופ ִתים ּ ַב ּ ָ
ירת ָּדם וָּ אֵ ש,...
נוֹהֲ גִ ין לְּ הַׁ ִטיף ִטפָּ ה ִמן הַׁ ּכוֹס בַׁ אֲ ִמ ַׁ
עֶ ֶשר הַׁ מַׁ ּכוֹת ְּדצַׁ "ְך עַׁ ַׁד"ש בְּ ַאחַׁ "ב ,בְּ יַׁחַׁ ד ,ט"ו
פַׁ עַׁ ם.
As each of the following words are said, a small

amount of wine is spilled from the cup:

ָשן.
ָ ּדם ,וָ אֵ ש ו ִתימר ֹות־ע ָ

Dam VaEsh VeTimrot Ashan

ָדבָ ר אַ חֵ רּ :ביָד חֲ ז ָָקה  -ש ּ ַתיִ םּ ,ו ִבזר ֹ ַע נט ּויָה -
ש ּ ַתיִ םּ ,ובמ ֹ ָרא ּ ָגדֹל  -ש ּ ַתיִ םּ ,ובאֹת ֹות  -ש ּ ַתיִ ם,
ּובמֹפ ִתים  -ש ּ ַתיִ ם .אֵ לּ ּו עשר מַ ּכ ֹות שהֵ ִביא
הַ ָּקד ֹוש ּ ָבר ּוך ה ּוא עַל הַ ּ ִמצ ִרים ּב ִמצ ַרים ,ואֵ ל ּו
הֵ ן:

The Ten Plagues
As each of the following words are said, a small
amount of wine is spilled from the cup.

31

© Universal Kabbalah Communities

Kabbalistic Passover Haggada
שמעתי מחכם אחד בשם הרח"ו ז"ל ,שבהגיע לכל א' מי' מכות,
היה שופך מעט מן הכוס עצמו ,ולא כיש נוהגין לטבול אצבעו
בכוס .ואפשר שהטעם ,לרמז שהמכות יצאו ממלכות ,הנקראת
כוס של ברכה ,כנודע מדרוש הרב זלה"ה :
סוד עשר מכות ע"ד הסוד להסיר את עשר הקליפות מעשר
הספירות (עשרה מאמרות)
דם .עולה אהי"ה ברבוע ,גימ' ד"ם .ומכה זו יצאת ממלכות
שבמלכות דקדושה ,והכה למלכות הרשעה חוץ למוח שלה.
דָּ ם )Dam (Blood
מיסוד דנוקבא בחב"ד דקליפה דנוקבא
צפרדֵּ עTsefarde’a (Frogs) ,
מהוד דנוקבא בשערות דקליפה נוקבא ובראש ס"מ
ִּכנִּים )Kinim (Lice
מנצח דנוקבא ביסוד זכר דקליפה
עָּ רֹוב )Arov (Beasts
מת"ת דנוקבא בהוד זכר דקליפה
דֶּ בֶּר )Dever (Pestilance
מגבורה דנוקבא ,בנצח זכר דקליפה
שחִּ ין )Shekhin (Boils
מחסד דנוקבא בת"ת זכר דקליפה
ב ָָּּרד )Barad (Hail
מבינה דנוקבא ,בגבורה זכר דקליפה
ַארבֶּה )Arbe (Locusts
מחכמה דנוקבא בחסד זכר דקליפה
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חשֶּ ְך )Hoshekh (Darkness
מכתר מלכות בכח"ב ז"א דקליפה
מכת בכֹורֹות )(Death of the First-Borns
Makat Bekhorot
ַר ִ ּבי יה ּו ָדה הָ יָה נ ֹותֵ ן ּ ָבהם ִס ּ ָמנִ יםRabi :
Yehuda haya noten bahem simanim.
b e a h a b a d a s h detsakh

ּדצַ ך ע ַַדש

באַ חַ ב
ּ

ַר ִ ּבי י ֹוסֵ י הַ ּגלִ ילִ י א ֹומֵ רִ :מ ּנַיִ ן אַ ּ ָתה א ֹומֵ ר שלָק ּו
הַ ּ ִמצ ִרים ּב ִמצ ַרים עשר מַ ּכ ֹות ועַל הַ יָם לָ ק ּו
חֲ ִמ ּ ִשים מַ ּכ ֹות? ּב ִמצ ַרים מַ ה ה ּוא א ֹומֵ ר? וַ יֹאמר ּו
הַ חַ רטֻׁ ּ ִמים אל ּ ַפרעֹה :אצ ּ ַבע אֱ ל ֹ ִהים ִהוא ,ועַל
הַ ּיָם מה ה ּוא א ֹומֵ ר? וַ ּיַרא יִ ש ָראֵ ל את הַ יָד
ָשה יהוײ ּב ִמצ ַרים ,וַ יהוײרא ּו
הַ ּגדֹלָה אֲ שר ע ָ
הָ עָם את יהוײ ,וַ ּיַאֲ ִמינ ּו ּ ַביהוײ ּובמשה
עַבד ֹוַ ּ .כמָ ה לָ ק ּו באצ ּ ַבע? עשר מַ ּכ ֹות .אֱ מ ֹור
מֵ ע ּ ַָתהּ :ב ִמצ ַרים לָ ק ּו עשר מַ ּכ ֹות ועַל הַ ּיָם לָק ּו
חֲ ִמ ּ ִשים מַ ּכ ֹות.
ַר ִ ּבי אֱ לִ יעז ֲר א ֹומֵ רִ :מ ּנַיִ ן ש ּ ָכל מַ ּ ָכה ּומַ ּ ָכה
שהֵ ִביא הַ ָּקד ֹוש ּ ָבר ּוך ה ּוא עַל הַ ּ ִמצ ִרים
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ּב ִמצ ַריִ ם הָ יתָ ה של אַ ר ּ ַבע מַ ּכ ֹות? ש ּנאֱ מַ ר:
ש ּלַח ּ ָבם חֲ ר ֹון אַ ּפ ֹו ,עב ָרה וָ ַזעַם וצָ ָרהִ ,משלַחַ ת
י ַ
מַ לאֲ כֵ י ָרעִ ים .עב ָרה  -אַ חַ ת ,וָ ַזעַם  -ש ּ ַתיִ ם,
שלשִ ,משלַחַ ת מַ לאֲ כֵ י ָרעִ ים  -אַ ר ּ ַבע.
וִצָ ָרה ָ -
אֱ מ ֹור מֵ ע ּ ַָתהּ :ב ִמצ ַרים לָ ק ּו אַ ר ּ ָבעִ ים מַ ּכ ֹות ועַל
הַ ּיָם לָ ק ּו מָ אתַ יִ ם מַ ּכ ֹות.
ַר ִ ּבי ע ֲִקיבא א ֹומֵ רִ :מ ּנַיִ ן ש ּ ָכל מַ ּ ָכה ומַ ּ ָכה
שהֵ ביִ א הַ ָּקד ֹוש ּ ָבר ּוך ה ּוא על הַ ּ ִמצ ִרים
ִש ּלַח
ּב ִמצ ַרים הָ יתָ ה של חָ מֵ ש מַ ּכ ֹות? ש ּנאֱ מַ ר :י ַ
ּ ָבם חֲ ר ֹון אַ ּפ ֹו ,עב ָרה וָ ַזעַם וצָ ָרהִ ,משלַחַ ת
מַ לאֲ כֵ י ָרעִ ים .חֲ ר ֹון אַ ּפ ֹו -אַ חַ ת ,עב ָרה  -ש ּ ַתיִ ם,
שלוש ,וצָ ָרה  -אַ ר ּ ַבעִ ,משלַחַ ת מַ לאֲ כֵ י
וָ ַזעַם ָ -
ָרעִ ים  -חָ מֵ ש .אֱ מ ֹור מֵ ע ּ ַָתהּ :ב ִמצ ַרים לָ ק ּו
חֲ ִמ ּ ִשים מַ ּכ ֹות ו ַעל הַ ּיָם לָ ק ּו חֲ ִמ ּ ִשים ּומָ אתַ יִ ם
מַ ּכ ֹות.
ּ ַכמָ ה מַ עֲל ֹות ט ֹוב ֹות לַ ּ ָמק ֹום עָלֵינ ּו! Kama
ma’alot tovot lamakom aleinu.

ָשה ּ ָבהם שפָ ִטים,
ִאל ּו ה ֹו ִציאָ נ ּו ִמ ִמצ ַרים ולֹא ע ָ
ַ ּדיינ ּו.
Ilu hotsi’anu miMitsrayim, velo asah vahem
sh'fatim, dayeinu.
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,ָשה בֵ אלֹהֵ יהם
ָ  ולֹא ע,ָשה ּ ָבהם שפָ ִטים
ָ ִאל ּו ע
.ַ ּדיינ ּו
IIu asah vahem sh'fatim, velo asah
veiloheihem, dayeinu.

, ולֹא הָ ַרג את ּבכ ֹו ֵריהם,ָשה בֵ אלֹהֵ יהם
ָ ִאל ּו ע
.ַ ּדיינ ּו
Ilu asah veloheihem, velo harag et
bekhoreihem, dayeinu.

,ִאל ּו הָ ַרג את ּבכ ֹו ֵריהם ולֹא נָתַ ן לָנ ּו את מָ מ ֹונָם
.ַ ּדיינ ּו
Ilu harag et bekhoreihem, velo natan lanu et
mamonam, dayeinu.

,ִאל ּו נָתַ ן לָ נ ּו את מָ מ ֹונָם ולֹא ָק ַרע לָ נ ּו את הַ ּיָם
.ַ ּדיינ ּו

Ilu natan lanu et mamonam, velo kara lanu et
hayam, dayeinu.

ירנ ּו ּבת ֹוכ ֹו
ָ ִֵאל ּו ָק ַרע לָ נ ּו את הַ ּיָם ולֹא העֱב
. ַ ּדיינ ּו,ּבחָ ָרבָ ה
Ilu kara lanu et hayam, velo he’eviranu
vetokho vehorava, dayeinu.

ירנ ּו ּבת ֹוכ ֹו ּבחָ ָרבָ ה ולֹא ִש ַּקע צָ ֵרנ ּו
ָ ִֵאל ּו העֱב
. ַ ּדיינ ּו,ּבת ֹוכ ֹו
Ilu he’eviranu vetokho veharava, velo shika
tsareinu betokho, dayeinu.

ִאל ּו ִש ַקע צָ ֵרנ ּו ּבת ֹוכ ֹו ולֹא ִס ּ ֵפק צָ ר ּ ֵכנ ּו ּב ִמד ּ ָבר
. ַ ּדיינ ּו,שנָה
ָ אַ ר ּ ָבעִ ים
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Ilu shika tsareinu betokho, velo sipek
tsor'keinu bamidbar arbaim shanah, dayeinu.

שנָה ולֹא
ָ ִאל ּו ִס ּ ֵפק צָ ר ּ ֵכנ ּו ּב ִמד ּ ָבר אַ ר ּ ָבעִ ים
. ַ ּדיינ ּו,האֱ ִכילָ נ ּו את הַ ּ ָמן

Ilu sipek tsor'keinu bamidbar arbaim shana,
velo he’ekhilanu et ha’man, dayeinu.

,ש ּ ָבת
ַ ִַאל ּו האֱ ִכילָנ ּו את הַ ּ ָמן ולֹא נָתַ ן לָנ ּו את ה
.ַ ּדיינ ּו

Ilu he’ekhilanu et haman, velo natan lanu et
haShabbat, dayeinu.

 ולֹא ֵקרבָ נ ּו לִ פנֵי הַ ר,ש ּ ָבת
ַ ִַאל ּו נָתַ ן לָ נ ּו את ה
. ַ ּדיינ ּו,ִסינַי

Ilu natan lanu et haShabbat, velo kervanu
lifnei har sinai, dayeinu.

 ולֹא נָתַ ן לָנ ּו את,ִאל ּו ֵקרבָ נ ּו לִ פנֵי הַ ר ִסינַי
. ַ ּדיינ ּו,הַ ּת ֹו ָרה

Ilu kervanu lifnei har sinai, velo natan lanu
et haTorah, dayeinu.

ִאל ּו נָתַ ן לָ נ ּו את הַ ּת ֹו ָרה ולֹא ִהכנִ יסָ נ ּו לארץ
. ַ ּדיינ ּו,יִ ש ָראֵ ל

Ilu natan lanu et haTorah, velo hikhnisanu
leErets Yisrael, dayeinu.

ִאל ּו ִהכנִ יסָ נ ּו לארץ יִ ש ָראֵ ל ולֹא בָ נָה לָנ ּו את
. ַ ּדיינ ּו,ירה
ָ ּ ֵבית הַ ּב ִח

Ilu hikhnisanu l'Erets Yisrael, velo vanah
lanu et beit habehira, dayeinu.
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וכמָ ה ,ט ֹובָ ה כפ ּולָה ּומכֻׁ ּפלת
עַל ַאחַ תַ ּ ,כמָ ה ּ ַ
ָשה בָ הם
לַ ּ ָמק ֹום ָעלֵינ ּו :שה ֹו ִציאָ נ ּו ִמ ִמצ ַרים ,וע ָ
ָשה בֵ אלֹהֵ יהם ,והָ ַרג את ּבכ ֹו ֵריהם,
שפָ ִטים ,וע ָ
ונָתַ ן לָנ ּו את מָ מ ֹונָם ,ו ָק ַרע לָ נ ּו את הַ ּיָם,
והע ֱִבירנו ִ ּבת ֹוכ ֹו ּבחָ ָרבָ ה ,ו ִש ַקע צָ ֵרנ ּו ּבת ֹוכ ֹו,
שנָה ,והאֱ ִכילָנ ּו
ו ִס ּ ֵפק צָ ר ּ ֵכנ ּו ּב ִמד ּ ָבר אַ ר ּ ָבעִ ים ָ
ש ּ ָבת ,ו ֵקרבָ נ ּו לִ פנֵי הַ ר
את הַ ּ ָמן ,ונָתַ ן לָנ ּו את הַ ַ
ִסינַי ,ונָתַ ן לָ נ ּו את הַ ּת ֹו ָרה ,ו ִהכנִ יסָ נ ּו לארץ
ירה לכַ ּ ֵפר עַל
יִ ש ָראֵ לּ ,ובָ נָה לָנ ּו את ּ ֵבית הַ ּב ִח ָ
ּ ָכל ֲע ֹונ ֹותֵ ינ ּו.
לשה
ַר ּ ָבן ּגַמלִ יאֵ ל הָ יָה א ֹומֵ רָ ּ :כל שלּ ֹא אָ מַ ר ש ָ
ּדבָ ִרים אֵ לּ ּו ּ ַב ּפסַ ח ,לֹא יָצָ א י ֵדי ח ֹובָ ת ֹו ,ואֵ ל ּו הֵ ן:

ּפסַ ח ,מַ צָ הּ ,ומָ ר ֹור.

U’maror. Matsa, Pesah 

מַׁ ְּראֶ ה בַׁ יָּד עַׁ ל הַׁ זְּ רוֹעַׁ וְּ יִזָּ הֵ ר ֶשֹלא לְּ הַׁ גְּ בִ יהַׁ אוֹתָּ ה.
ּפסַ ח שהָ י ּו אֲ ב ֹותֵ ינ ּו א ֹוכלִ ים ִ ּבזמַ ן ש ּ ֵבית
הַ ּ ִמק ָ ּדש הָ יָה ַקיָם ,עַל ש ּום מָ ה? עַל ש ּום ש ּ ָפסַ ח
הַ ָּקד ֹוש ּ ָבר ּוך ה ּוא עַל ּ ָב ּ ֵתי אֲ ב ֹותֵ ינ ּו ּב ִמצ ַרים,
ש ּנאֱ מַ ר :וַאֲ מַ ר ּתם זבַ ח ּפסַ ח ה ּוא לַ יהוײ ,אֲ שר
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ּ ָפסַ ח עַל ּ ָב ּ ֵתי ּבני יִ ש ָראֵ ל ּב ִמצ ַרים ּבנָג ּפ ֹו את
ִמצ ַרים ,ואת ּ ָב ּ ֵתינ ּו ִה ִּציל? וַ ִ ּי ּקֹד הָ עָם וַ ִ ּי ּש ּ ַתחו ּו.
מַׁ ְּראה אֶ ת הַׁ מַׁ ּצוֹת ל ְַּׁמסֻ בִ ים ואוֹמֵ רOne raises :
the Matsa and says
מַ ָ ּצה זו שאנו א ֹוכלִ ים ,עַל ש ּום מה? עַל ש ּום
שלֹא ִהס ִּפיק ּבצֵ ָקם של אֲ ב ֹותֵ ינ ּו להַ חֲ ִמיץ עַד
לָכים ,הַ ָּקד ֹוש
ש ִ ּנגלָה עֲלֵ יהם מלך מַ לכֵ י הַ ּמ ִ
ּ ָבר ּוך ה ּואּ ,וגאָ לָם ,ש ּנאֱ מַ ר :וַ ּיֹאפ ּו את הַ ּ ָבצֵ ק
אֲ שר ה ֹו ִציא ּו ִמ ִמצ ַרים ֻׁעגֹת מַ ּצ ֹותִּ ,כי לֹא חָ מֵ ץ,
ִּכי גֹרש ּו ִמ ּ ִמצ ַרים ולֹא יָכל ּו ל ִהתמַ המֵ ּ ַה ,ו ּגַם
צֵ ָדה לֹא עָשו לָ הם.
מַׁ ְּראֶ ה אֶ ת הַׁ מָּ רוֹר ל ְַּׁמסֻ בִ ים וְּ אוֹמֵ רOne raises :
the Maror and says:

מָ ר ֹור זה שאָ נ ּו א ֹוכלִ ים ,עַל ש ּום מָ ה? עַל ש ּום
ש ּ ֵמרר ּו הַ ּ ִמצ ִרים את חַ יֵי אֲ ב ֹותֵ ינ ּו ּב ִמצ ַרים,
ש ּנאֱ מַ ר :וַ ימָ רֲ ר ּו את חַ יֵיהֵ ם ּ ַב ֲעב ֹ ָדה ָקשָ ה,
שדה את ּ ָכל
ּבח ֹמר ּו ִבלבֵ נִ ים ּובכָ ל ֲעב ֹ ָדה ּ ַב ּ ָ
ֲעב ֹ ָדתָ ם אֲ שר עָבד ּו בָ הם ּבפָ רך.
ּבכָ ל ּד ֹור וָד ֹור חַ יָב אָ ָדם לִ רא ֹות את עַצמ ֹו
ּכ ִאל ּו ה ּוא יָצָ א ִמ ּ ִמצ ַרים ,ש ּנאֱ מַ ר :ו ִה ּגַד ּ ָת ל ִבנךָ
שה יהוײ לִ י
ּ ַבי ֹום הַ ה ּוא לֵאמֹרַ ּ ,בעֲב ּור זה ָע ָ
אתי ִמ ּ ִמצ ַרים .לֹא את אֲ ב ֹותֵ ינ ּו ִ ּבלבָ ד ּגָאַ ל
ּבצֵ ִ
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הַ ָּקד ֹוש ּ ָבר ּוך ה ּוא ,א ּלָא אַ ף א ֹותָ נ ּו ּגָאַ ל עִ ּ ָמהם,
שם ,למַ עַן הָ ִביא אֹתָ נ ּו,
ש ּנאֱ מַ ר :וא ֹותָ נ ּו ה ֹו ִציא ִמ ָ
ש ּ ַבע לַ אֲ בֹתֵ נ ּו.
לָתת לָ נ ּו את הָ אָ רץ אֲ שר נִ ָ
יהים אֶ ת הּכוֹס עַׁ ד הַׁ לְּ לּויָּהThe Matsa is .
מַׁ גְּ בִ ִ
.covered and the cup of wine is raised

ש ּ ֵבחַ ,
ל ִפיכָ ך אֲ נַחנ ּו חַ י ִָבים לה ֹוד ֹות ,להַ לֵל ,ל ַ
לפָ אֵ ר ,לר ֹומֵ ם ,להַ ֵ ּדר ,לבָ ֵרך ,לע ַּלֵה ּול ַק ּלֵס ל ִמי
ָשה לַאֲ ב ֹותֵ ינ ּו ולָנ ּו את ּ ָכל הַ נִ ִּסים הָ אֵ ל ּו:
שע ָ
ה ֹו ִציאָ נ ּו מֵ עַבד ּות לחֵ ר ּות ִמ ּיָג ֹון ל ִשמחָ הּ ,ומֵ אֵ בל
לי ֹום ט ֹובּ ,ומֵ אֲ פֵ לָה לא ֹור ּגָד ֹולּ ,ו ִמ ּ ִשע ּב ּוד
שה :הַ לל ּוי ָּה.
ירה חֲ ָד ָ
לִ גאֻׁ ּלָה .ונֹאמַ ר לפָ נָיו ִש ָ

The cup is put down

חסד Hesed

שם
הַ לל ּוי ָּה הַ לל ּו עַב ֵדי יהוײ ,הַ לל ּו את ֵ
שם יהוײ מב ֹ ָרך מֵ ע ּ ַָתה ִועַד
יהוײ .י ִהי ֵ
שם
ע ֹולָםִ .מ ּ ִמז ַרח שמש עַד מב ֹוא ֹו מהֻׁ ּ ָלל ֵ
שמַ יִ ם
יהוײָ .רם עַל ּ ָכל ּג ֹויִ ם יהוײ ,עַל הַ ּ ָ
לָשבת,
יהי ָ
ּכב ֹוד ֹוִ .מי ּ ַכיהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו הַ ּ ַמג ִ ּב ִ
ימי מֵ עָפָ ר
שמַ יִ ם ּובָ אָ רץ? מ ִק ִ
הַ ּ ַמש ִּפילִ י לִ רא ֹות ּ ַב ּ ָ
יבים,
יבי עִ ם נ ִד ִ
ָ ּדל ,מֵ אַ ש ּפֹת י ִָרים אבי ֹון ,לה ֹו ִש ִ
יבי עֲקרת הַ ּ ַביִ ת ,אֵ ם הַ ּ ָבנִ ים
עִ ם נ ִדיבֵ י ע ַּמ ֹו .מ ֹו ִש ִ
ִשמחָ ה .הַ לל ּוי ָּה.
גבורה Gevura
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ּבצֵ את יִ ש ָראֵ ל ִמ ִמצ ָריםֵ ּ ,בית ַי ֲעקֹב מֵ עַם לֹעֵז,
הָ יתָ ה יה ּו ָ ּדה ל ָקדש ֹו ,יִ ש ָראֵ ל מַ משל ֹותָ יו .הַ ּיָם
ָראָ ה וַ ָּינֹס ,הַ יַר ֵ ּדן יִ ּסֹב לאָ ח ֹור .ההָ ִרים ָרקד ּו
כאֵ ילִ יםּ ,גבָ ע ֹות ִּ -כבנֵי צֹאן .מַ ה לּ ָך הַ ּיָם ִּכי
תָ נ ּוס ,הַ ּיַר ֵדן ִּ -ת ּסֹב לאָ ח ֹור ,ההָ ִרים ִּ -תרקד ּו
כאֵ ילִ יםּ ,גבָ ע ֹות ִּ -כבנֵי צֹאןִ .מלּ פנֵי אָ ד ֹון ח ּולִ י
אָ רץִ ,מלּ פנֵי אֱ ל ֹוהַ ַי ֲעקֹב .הַ הֹפ ִכי הַ ּצ ּור אֲ גַם
מָ יִ ם ,חַ ּ ָל ִמיש  -למַ עינ ֹו מָ יִ ם.
יִש ָּראֵ ל.
יהים אֶ ת הַׁ ּכוֹס עַׁ ד גַָּאל ְּ
מַׁ גְּ בִ ִ

The cup is raised and the following paragraph
:is said

ּ ָבר ּוך אתה יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הע ֹולָם ,אֲ שר
ּגאָ לָנ ּו ו ּגָאַ ל את אֲ ב ֹותֵ ינ ּו ִמ ּ ִמצ ַרים ,ו ִה ִּגיעָנ ּו
לַ ּלַילָה הַ ּזה לאֱ כָ ל ּב ֹו מַ ָ ּצה ּומָ ר ֹורֵ ּ .כן יהוײ
אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ ב ֹותֵ ינ ּו ַי ִּגיעֵנ ּו למ ֹוע ֲִדים ולִ רגָלִ ים
של ֹום ,שמֵ ִחים ּב ִבניַן
אֲ חֵ ִרים הַ ּ ָב ִאים לִ ק ָראתֵ נ ּו ל ָ
שם ִמן הַ ּזבָ ִחים
ש ִשים ּ ַבעֲב ֹו ָדת ָך .ונֹאכַ ל ָ
עִ יר ָך ו ָ
ּו ִמן הַ ּפסָ ִחים אֲ שר ַי ִּגי ַע ָ ּדמָ ם עַל ִקיר ִמז ּ ַבחֲ ָך
ל ָרצ ֹון ,ונ ֹודה ל ָך ִשיר חָ ָדש עַל ּגאֻׁ ּלָתֵ נ ּו ועַל
שנ ּוָ ּ .בר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ ּגָאַ ל יִ ש ָראֵ ל.
ּפד ּות נַפ ֵ

Barukh ata Adonai, Eloheinu melekh ha’olam,
asher ge’alanu vega’al et avoteinu
miMitsrayim, vehigi’anu lalalayla haze,
le’ekhol bo Matsa u’maror. Ken, Adonai
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Eloheinu vElohei avoteinu, yagi’einu
lemoadim velirgalim aherim, ha’ba’im
likrateinu leshalom. Semehim bevinyan irekha,
vesasim ba’avodatekha, venokhal sham min
hazevahim umin hapesahim (On Saturday night
substitute: min hapesahim umin hazevahim),
asher yagi’a damam, al kir mizbahakha
leratson, venode lekha shir hadash al
geulatenu, ve’al pedut nafsheinu. Barukh ata
Adonai, ga’al Yisrael.

The Second Cup

כוס שני

, וא' צורת יו"ד,והכוס הב' יכוין קטנות א' אלהים דאלפין
. וקטנות ב' ג"כ כקטנות הב' דחסדים,וגדלות א' וב' הוא ב"ן
 ִּבד ִחיל ּו,יה
ָ שם יִ ח ּוד ק ּוד
ֵ ל
ּ שא ּב ִריך ה ּוא ּוש ִכינ ּ ֵת
שם י ֹוד ֵק"י ּבוָא"ו ֵק"י
ֵ  ליַחֲ ָדא, ּור ִחימ ּו ּוד ִחיל ּו,ּור ִחימ ּו
 ִהננִ י מ ּוכָ ן.שם ּ ָכל יִ ש ָראֵ ל
ֵ ּביִ ח ּו ָדא שלִ ים (יהוה) ּב
ּומז ּומָ ן ל ַקיים ִמצוַ ת ִקיד ּוש ּו ִמצ ַות ּכוס שנִ י של ַאר ּ ָבע
ש ּה
ָ שר
ָ  לתַ ֵּקן את, ִעם ּ ָכל הַ ּ ִמצות הַ ּכל ּולות ּ ָב ּה,ּכוסות
 לַ עֲשות נַחַ ת ר ּוחַ ליוצ ֵרנ ּו ולַ עֲשות רצון,ּבמָ קום עליון
ֲשה י ֵָדינ ּו
ֵ  ּומַ ע.יהי נעַם אֲ דנָי אֱ להֵ ינ ּו עָלֵ ינ ּו
ִ ִ ו.ּבוראֵ נ ּו
:ֲשה י ֵָדינ ּו ּכוננֵה ּו
ֵ  ּומַ ע.ּכוננָה עָלֵ ינ ּו

ּ ָבר ּוך ַא ּ ָתה יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָ ם
.ּב ֹו ֵרא ּפ ִרי הַ גָפן

Barukh ata Adonai, Eloheinu melekh
ha’olam, bore peri hagefen.

.ש ֹו ִתין את הַ ּכ ֹוס ּבהַ סָ ּ ַבת שמֹאל
Drinking while leaning on the left
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ַרחצָ ה

Rahatsa

יכוין ביו"ד ה"י דס"ג ,שמכים זה בזה ,ועולים ש' ,וב' אותיות
השורש נשארים בבינה דז"א ,ורחץ הנשאר ,נשאר בגופו דז"א.
והנה לכן אמר כאן רחצה בה' ,שהוא נגד בינה דז"א ,ולעיל אמר
ורחץ שהוא נגד חכמה דז"א ,שהוא זכר:

ּומבָּ ְּרכִ ים
נו ְֹּטלִ ים אֶ ת הַׁ י ַָּׁדיִם ְּ

Washing the

hands for the meal

ּ ָבר ּוך ַא ּ ָתה יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָ ם,
שנ ּו ּב ִמצ ֹותָ יו ו ִצ ּוָנ ּו עַל נ ִטילַ ת
אֲ שר ִקד ָ
י ַָדיִ ם.
Barukh ata Adonai Eloheinu melekh
ha’olam, asher kideshanu bemitsvotav,
vetsivanu al netilat yadayim

מ ֹו ִציא ,מַ ָ ּצה Motsi Matsa

מוציא  -והנה אחר שכבר נכנס גדלות ב' דאימא ,בב' כוסות ,לכן
עתה צריך לכוין בסוד המצה ,להכניס גדלות ב' וקטנות א'
דאבא .וכבר ביארתי ,כי יכוין במצה זו השלימה ,שהיא בצורת
ד"י ,נכנס בחכמה דז"א גדלות ב' דאבא ,שהוא ע"ב .וגם יכוין
בה באלהים ,שה' שבו צורת ד"ו ,קטנות א' דמוח חכמה ,הנכנס
בחכמה דז"א ,וכ"ז מתפשט בכל קו ימיני דז"א כמש"ל .וזכור
ואל תשכח ,כי בכ"מ צריך גדלות ב' לכנוס ,קודם קטנות א',
שלא יאחזו הדינים כמש"ל:

יִ ַׁקח הַׁ מַׁ ּצוֹת בְּ סֵ ֶדר ֶשהניחן ,הפרוסה בין שתי
השלמות ,ויאחז שלשתן בידו ויברך "המוציא"
בכוונה עַׁ ל העליונה ו"על אכילת מַׁ ּצָּ ה" בכונה על
הפרוסה .אחר כך יבצע כזית מן העליונה
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,השלמה וכזית שני מן הפרוסה ויטבלם במלח
ויאכל בהסבה שני הזיתים
Blessings over the Matsa. The first blessing is

recited while holding all three Matsot. Than we
eat from the top and from the middle Matsa after
deeping them in salt. Eating while leaning on our
left.
 לכן, בב' כוסות, והנה אחר שכבר נכנס גדלות ב' דאימא- מוציא
' להכניס גדלות ב' וקטנות א,עתה צריך לכוין בסוד המצה
 שהיא בצורת, כי יכוין במצה זו השלימה, וכבר ביארתי.דאבא
 וגם יכוין. שהוא ע"ב, נכנס בחכמה דז"א גדלות ב' דאבא,ד"י
 הנכנס, קטנות א' דמוח חכמה, שה' שבו צורת ד"ו,בה באלהים
 וזכור. וכ"ז מתפשט בכל קו ימיני דז"א כמש"ל,בחכמה דז"א
,' קודם קטנות א, כי בכ"מ צריך גדלות ב' לכנוס,ואל תשכח
:שלא יאחזו הדינים כמש"ל

ּ ָבר ּוך ַא ּ ָתה יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָ ם
.הַ ּמ ֹו ִציא לחם ִמן הָ ָארץ
Barukh ata Adonai, Eloheinu melekh
ha’olam, hamotsi lehem min ha’arets.
The second blessing is recited while holding the
top Matsa and the broken middle Matsa. Than we
eat from them after deeping them in salt. Eating
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while leaning on our left.
מצה  -כבר ביארנו ,כי במצה הפרוסה שהיא סוד ד' דה' ,בצורת
ד"ו ,נכנס בבינה דז"א גדלות ב' דאבא ,דמוח בינה נכנס בבינה
דז"א שהוא ס"ג .וגם יכוין בקטנות א' דאבא דמוח בינה ,שה'
שבו בצורת ד"ו .אף שביארנו שביח"ץ נכנס קטנות זה דמוח
בינה ,כבר פירשנו ששם רק הארתו נכנס ,וכאן נכנס עצמותו.
ועוד יכוין ,כי מצה מספרה ע"ב ס"ג ,סוד ב' מוחי דחו"ב
דגדלות א' דאבא ,ולכן צריך לחבר פרוסת המוציא עם פרוסת
מצה ,שהם נגד חו"ב כמ"ש לעיל .וזכור ואל תשכח ,כי מוחין
דאבא מרומזים במצה ,ומוחין דאימא בכוסות ,כמ"ש לעיל:

ּ ָבר ּוך ַא ּ ָתה יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָ ם,
אֲ שר ִק ּדשָ נ ּו ּב ִמצ ֹותָ יו ו ִצ ּוָנ ּו עַל אֲ ִכילַ ת
מַ ָ ּצה.
Barukh ata Adonai, Eloheinu melekh
ha’olam, asher kideshanu bemitsvotav
vetsivanu al akhilat Matsa.

מָ ר ֹור Maror

ּכָּ ל אֶ חָּ ד מֵ הַׁ ְּמסֻ בִ ים לו ֵֹקחַׁ ּכְּ זַׁ יִ ת מָּ רוֹר ּומַׁ ְּטבִ ל ֹו
ּומנַׁעֵ ר הַׁ חֲ רוֹסֶ תְּ ,מבָּ ֵרְך וְּ א ֹוכֵל בְּ לִ י
בַׁ חֲ רוֹסֶ ת ,חוֹזֵ ר ְּ
הַׁ סָּ בָּ ה.

The bitter herbs are dipped in the Haroset, and
the following blessing is recited.

מרור  -גי' ד' אלפי"ן מלאים דד' אהי"ה .ואם תסיר ד' אותיות
השרשית ,ישאר מספר מ"ת ,כחשבון מר"ר והם דיני לאה .ואם
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נמנה הו' שבדעת שלה ,יעלו מרו"ר .וצריך למתקם בחרוסת,
שהוא ח"ס רו"ת ,כי רות הוא גי' מלוי אדנ"י ,כי השורש הוא
לרחל ,ורות זו מתמתקת ע"י המוחין שהם גי' ח"ס כנודע .וכדי
להבינך זה ביתר ביאור ,דע ,כי לאה נקרא רות ,והטעם  -לפי
שנוקבין דז"א בכללותן ,נקרא אד"ני ,אמנם כשנחלקים לפעמים,
ולאה היא יותר דינים ,להיותה כולה מאחוריים דאימא כמ"ש
לעיל ,לכן אדני בפשוטו הוא ברחל ,ומלואו בלאה שמספרו של
אדני ,כולו הוא תרע"א ,תסלק הפשוט ,ישאר רות ללאה .כי כבר
ידעת ,כי מלוי גי' אלהים שהוא די"ן ,לכן המלוי הוא ללאה,
שהוא דינים ,וכשתסיר מן חרוסת רות ,ישאר ח"ס ,והוא סוד
מוחין דז"א ,כנודע בסוד התפילין ,שהם אהי"ה הוי"ה אהי"ה,
שעולים ח"ס:
נמצא ,כי הכוונה להמשיך מן המוחין דז"א שהם ס"ח ,אל רו"ת
שהיא לאה להמתיקה ,לכן צריך שיהיה טעם מרור ,לכן בלעו לא
יצא י"ח ,עד שילעסנה ,כי ע"י טחינת השינים ,מתבטל הדין
והמרירות ,כנודע בכוונת אכילה .ולהיות זה בלאה ,שאין כוונת
ליל פסח בה רק דרך ארעי ,לכן אינה רק זכר בעלמא מדברי
סופרים:

ּ ָבר ּוך ַא ּ ָתה יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָ ם,
אֲ שר ִק ּדשָ נ ּו ּב ִמצ ֹותָ יו ו ִצ ּוָנ ּו עַל אֲ ִכילַ ת
מָ ר ֹור.
Barukh ata Adonai Eloheinu melekh
ha’olam, asher kideshanu bemitsvotav
vetsivanu al akhilat maror.

ּכ ֹו ֵרך Korekh

יכוין ,כי בכריכת מרור ,תכנס בדעת ז"א קטנות א' דדעת דאבא,
והוא אלהים ,שה' שלו בציור ג' וו"ין .וכורך מצה זו ,בצורת ג'
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ווי"ן ,במרור שהוא לאה ,כדי למתקה בהארה זו שנכנס עתה
בדעת ז" א ,והוא יתן לרחל ממותק והבן:

ּכָּ ל אֶ חָּ ד מֵ הַׁ ְּמסֻ בִ ים לו ֵֹקחַׁ ּכְּ זַׁ יִ ת ִמן הַׁ מַׁ ּצָּ ה
ישית עִ ם ּכְּ זַׁ יִת מָּ רוֹר וְּ כו ְֹּרכִ ם יַׁחַׁ ד ,אוֹכְּ לִ ים
הַׁ ְּשלִ ִ
בְּ הַׁ סָּ בָּ ה ּובְּ לִ י בְּ ָּרכָּ ה .לִ פָּ נֵי אֲ כָּ לו אוֹמֵ ר.

Maror and Matsa sandwich. The following is said

before eating:

ָשה ִה ּ ֵלל ִ ּבזמַ ן
זֵכר ל ִמק ָ ּדש ּכ ִה ּ ֵללֵ ּ .כן ע ָ
שבית הַ ּ ִמק ָ ּדש ַקיהוײם :הָ יָה ּכ ֹו ֵרך
ֵּ
מַ ָ ּצה ּומָ ר ֹור וא ֹוכֵ ל ּביַחַ ד ,ל ַק ֵיים מַ ה
ש ּנאֱ מַ ר :עַל מַ ּצ ֹות ּומר ֹ ִרים יֹאכלֻׁ ה ּו.
Zekher leMikdash keHillel. Ken asa Hillel
bizman shebeit haMikdash kayam. Haya
korekh Pesah, Matsa, u’Maror ve’okhel
beyahad. Lekayem Ma shene’emar. Al
Matsot uMerorim yokhluhu.

The festive holiday meal

שלחָ ן ע ֹו ֵרך Shulhan Orekh
ֻׁ

אוֹכְּ לִ ים וְּ שותים הסעודה הערוכה ונוהגים
לאכול תחלה ביצים מבשלות .וֹלא יאכל יותר
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מדי ,שֹלא תהיה עליו אכילת אפיקומן אכילה
גסה.

צָ פ ּון Tsafun

ואחר אכילה יאכל האפיקומן ,וזהו צפו"ן ,ויכוין שנכנס הו'
דאלהים שבמצה הב' ,מוח הוד דאבא קטנות א' ,כי הו' נשארה
לאפיקומן כמ"ש לעיל.

אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים כזית
מהמַׁ ּצָּ ה שהיתה צפונה לאפיקומן ואוכל ממנה
כזית בהסבה .וצריך לאכלה קדם חצות הלילה.
Partaking of the Afikoman

ּ ָב ֵרך Barekh
ּומבָּ ְּרכִ ין בִ ְּרּכַׁ ת הַׁ מָּ זוֹן.
ישי ְּ
מוֹזְּ גִ ין ּכוֹס שלִ ִ
Pouring the Third Cup and blessing
)Birkat HaMazon (The Meal’s Grace
שיר הַ ּ ַמעֲל ֹותShir hama’alot :
ִ

שיבַ ת ִצי ֹון beshuv Adonai et
ּבש ּוב יהוײ את ִ
shivat tsion
הָ יִ ינ ּו ּכחֹל ִמיםhayinu kekholmim .
אָ ז יִ ּ ָמלֵא שח ֹוק ִּפינ ּו ּולש ֹונֵנ ּו ִר ּנָהAz yimale .
sekhok pinu uleshonenu rina
אָ ז יֹאמר ּו בַ ּג ֹויִ םaz yomru vagoyim :
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higdil Adonai .ִהג ִ ּדיל יהוײ לַ עֲש ֹות עִ ם אֵ לּ ה
la’asot im elle
Higdil Adonai ,ִהג ִ ּדיל יהוײ לַ עֲש ֹות עִ מָ נ ּו
la’asot imanu
hayinu semehim. .הָ יִ ינ ּו שמֵ ִחים

Shuva Adonai et ש ּובָ ה יהוײ את ש ִביתֵ נ ּו
shevitenu
ka’afikim banegev. .יקים ּ ַב ּנגב
ִ ּ ַכאֲ ִפ

Hazor’im . ּב ִר ּנָה יִ קצֹר ּו,הַ ּזֹרעִ ים ּב ִדמעָה
bedim’a berina yiktsoru.
Halokh ,שא משך הַ ּז ַָרע
ֵ ֹ הָ ל ֹוך ֵילֵך ּובָ כֹה נ
yelekh uvakho nose meshekh hazara
bo yavo verina .שא אֲ ל ֻּׁמֹתָ יו
ֵ ֹ ּבֹא ָיבֹא ב ִר ּנָה נ
nose alumotav.

:לשה ֶשָאכְּ לּו ּכְּ אֶ חָּ ד חֲ יָּבִ ין לְּ זֵ מֵ ן וְּ הַׁ ְּמזַׁ מֵ ן פותח
ָּ ְּש
Leader
Hav lan unevarekh : ּונבָ ֵרך,הַ ב לַ ַן
Participants respond: :הַׁ ְּמסֻ בִ ים ע ֹונִים

.שם יהוײ מב ֹ ָרך מֵ ע ּ ַָתה ועַד ע ֹולָ ם
ֵ י ִהי
Yehi shem Adonai mevorakh me’ata vead
olam.

Leader :הַׁ ְּמזַׁ מֵ ן חוֹזֵ ר
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.שם יהוײ מב ֹ ָרך מֵ ע ּ ַָתה ועַד ע ֹולָ ם
ֵ י ִהי
Yehi shem Adonai mevorakh me’ata vead
olam.

Leader :הַׁ ְּמזַׁ מֵ ן אוֹמֵ ר

) נבָ ֵרך (אֱ לֹהֵ ינ ּו,ִ ּברש ּות מ ָרנָן ו ַר ּ ָבנָן ו ַר ּב ֹותַ י
.שאָ כלנ ּו ִמ ּשל ֹו
Birshut maranan verabanan verabotai,
nevarekh (Eloheinu) she’akhal’nu mishelo.
The others respond: :הַׁ ְּמסֻ בִ ים ע ֹונִים

ּ ָבר ּוך (אֱ לֹהֵ ינו) שאָ כַ לנ ּו ִמ ּשל ֹו ּובט ּוב ֹו חַ יינ ּו
Barukh (Eloheinu) she’akhalnu mishelo
uvetuvo hayinu.

Leader :הַׁ ְּמזַׁ מֵ ן חוֹזֶ ר וְּ אוֹמֵ ר
ּ ָבר ּוך (אֱ לֹהֵ ינ ּו) שאָ כַ לנ ּו ִמ ּשל ֹו ּובט ּוב ֹו חַ יינ ּו
Barukh (Eloheinu) she’akhalnu mishelo
uvetuvo hayinu.

All :ֻּכלָּם או ְֹּמ ִרים
כנגד עולם אצילות
Barukh ata Adonai, ּ ָבר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ
Eloheinu melekh ,אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָם
ha’olam,
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hazan et ha’olam הַ זָן את הָ ע ֹולָם ּ ֻׁכלּ ֹו ּבט ּוב ֹו
kulo betuvo
behen behesed ּבחֵ ן ּבחסד ּוב ַרחֲ ִמים
uverahamim
hu noten lehem שר
ָ ה ּוא נ ֹותֵ ן לחם לכָ ל ּ ָב
lekhol basar
ki le'olam hasdo. .ִּכי לע ֹולָ ם חַ סד ֹו

Uvetuvo ,ּובט ּוב ֹו הַ גָד ֹול ּ ָת ִמיד לֹא חָ סַ ר לָנ ּו
hagadol tamid lo hasar lanu,
ve’al yehesar .ואַ ל יחסַ ר לָ נ ּו מָ ז ֹון לע ֹולָם וָ עד
lanu mazon le'olam va’ed.
Ba’avur shemo hagadol, ,ּ ַבעֲב ּור שמ ֹו הַ ּגָד ֹול

ki hu el zan ַכֹל
ּ ִּכי ה ּוא אֵ ל זָן ּומפַ רנֵס ל
umefarnes lakol
umeitiv lakol,  ּומֵ ִכין מָ ז ֹון,לַכֹל
ּ ּומֵ ִטיב
umekhin mazon
lekhol beriotav asher .לכָ ל ּב ִר ּי ֹותָ יו אֲ שר ּ ָב ָרא
bara.
Ka’amur Pote’ah Et דך
֯ ותח א ֯ת י
֯ ּ ַכאֲ מ ּור ּפ
Yadekha

פאי חתך סאל
יאהדונהי
ָיחָ הָ תָ וכָ ה
umasbi’a lekhol hai ומשביע לכל חי רצון
ratson
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Barukh ata .ּ ָבר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ הַ זָן את הַ ּכֹל
Adonai, hazan et hakol.

כנגד עולם בריאה
Node lekha Adonai נ ֹודה ל ָך יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו
Eloheinu
al shehinhalta עַל ש ִהנחַ ל ּ ָת לַ אֲ ב ֹותֵ ינ ּו
la’avoteinu,
Erets hemda tova ,ארץ חמ ָדה ט ֹובָ ה ּורחָ בָ ה
urehava,
ve’al shehotsetanu ועַל שה ֹוצֵ אתָ נ ּו

Adonai ,יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו מֵ ארץ ִמצ ַריִ ם
Eloheinu meErets Mitsrayim,
ufditanu, mibeit ,ּופ ִדיתָ נ ּו ִמ ּ ֵבית עֲבָ ִדים
avadim,
ָ
ve’al beritkha ,ש ֵרנ ּו
ָ ועַל ּב ִריתך שחָ תַ מ ּ ָת ּבב
shehatamta bivsareinu,
ve’al toratekha ,ועַל ּת ֹו ָרת ָך ש ִ ּל ּ ַמד ּ ָתנ ּו
shelimadetanu,
ָ ועַל חֻׁ ּק
ve’al hukekha ,יך שה ֹו ַדע ּ ָתנ ּו
shehodatanu
ve’al chayim hen ,ועַל חַ יִ ים חֵ ן וָ חסד שח ֹונַנ ּ ָתנ ּו
vahesed shehonantanu,
ve’al akhilat mazon שאַ ּ ָתה זָן
ָ ועַל אֲ ִכילַת מָ ז ֹון
she’ata zan
umefarnes otanu tamid, ,ּומפַ רנֵס א ֹותָ נ ּו ּ ָת ִמיד
bekhol yom :שעָה
ָ ּבכָ ל י ֹום ּובכָ ל עֵת ּובכָ ל
uvekhol et uvekhol sha’a
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Ve’al hakol Adonai ועַל הַ ּכֹל יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו
Eloheinu
anahnu ,אֲ נַחנ ּו מ ֹו ִדים לָך ּומבָ ר ִכים א ֹותָ ך
modim lakh, umevarehim otakh,
yitbarakh shimkha כל חַ י
ָ ּ יִ ת ּ ָב ַרך ִשמ ָך ּב ִפי
befi kol hai
tamid leolam ,כת ּוב
ָ ּ  ּ ַכ:ּ ָת ִמיד לע ֹולָם וָ עד
va’ed. Kakatuv,
ve’akhalta vesavata, שבַ ע ּ ָת
ָ ואָ כַ ל ּ ָת ו

ָ ֵּובֵ ַרכ ּ ָת את יהוײ אֱ לֹה
uverakhta et יך
Adonai elohekha
al ha’arets .עַל הָ אָ רץ הַ ּט ֹובָ ה אֲ ּשר נָתַ ן לָך
hatova asher natan lakh.
Barukh ata Adonai ּ ָבר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ

, al ha’arets ve’al :עַל הָ אָ רץ ועַל הַ מָ ז ֹון
hamazon:

כנגד עולם יצירה
Rahem na Adonai ַרחֵ ם נָא יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו
Eloheinu,

al Yisrael amekha, עַל יִ ש ָראַ ל ע ַּמ ָך

ve’al Yerushalayim שלַיִ ם עִ יר ָך
ָ ועַל יר ּו
irekha,
ve’al tsion mishkan ועַל ִצ ּי ֹון ִמש ּ ַכן ּכב ֹוד ָך
kevodekha,
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ve’al malkhut שיח ָך
ִ ועַל מַ לכ ּות ּ ֵבית ָ ּדוִ ד מ
beit david meshihekha,
ve’al habayit ועַל הַ ּ ַביִ ת הַ גָד ֹול והַ ָקד ֹוש
hagadol vehakadosh
shenikra shimkha alav. :שמ ָך עָלָ יו
ִ ש ִ ּנק ָרא

Eloheinu, avinu,  רעֵנ ּו ז ּונֵנ ּו,אֱ לֹהֵ ינ ּו אָ ִבינ ּו
re'einu, zuneinu,
parneseinu, ,פַ רנסֵ נ ּו וכַ ל ּכלֵ נ ּו והַ רוִ יחֵ נ ּו
vekhalkeleinu, veharviheinu,
veharvah lanu והַ רוַ ח לָנ ּו יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו
Adonai Eloheinu
meheira mikol .כל צָ ר ֹותֵ ינ ּו
ָ ּ מהֵ ָרה ִמ
tsaroteinu,
ֹ
vena, al ,ונָא אַ ל ּ ַתצ ִריכֵ נ ּו יהוײ אֱ להֵ ינ ּו
tatsrikheinu Adonai Eloheinu,
lo lidei matnat basar וָדם
ָ שר
ָ ידי מַ ּתנַת ּ ָב
ֵ ִלֹא ל
vadam,
velo lidei halva’atam. ,ָאתם
ַָ ידי הַ לו
ֵ ִולֹא ל

Ki im le’yadkha ִּכי ִאם ליָד ָך הַ ּמלֵ אָ ה
ham'le’ah,
haptuha, ,שה והָ רחָ בָ ה
ָ הַ ּפת ּוחָ ה הַ ּקד ֹו
hakdosha veharhava,
shelo .כלֵ ם לע ֹולָ ם וָעד
ָ ּ ִשלֹא נֵב ֹוש ולֹא נ
nevosh velo nikalem le'olam va’ed.
On Shabbat: :בְּ ַׁשבָּ ת מו ִֹסיפִ ין
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Re'tse רצֵ ה והַ חֲ לִ יצֵ נ ּו יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו
vehahalitseinu Adonai Eloheinu
ָ ּב ִמצ ֹות
bemitsvotekha יך ּוב ִמצוַ ת י ֹום הַ ש ִביעִ י
uvemitsvat yom hashvi’i
haShabbat .ש ּ ָבת הַ ּגָד ֹול והַ ָקד ֹוש הַ ּזה
ַ ַה
hagadol vehakadosh haze.
Ki yom ze gadol ִּכי י ֹום זה ּגָד ֹול ו ָקד ֹוש ה ּוא
vekadosh hu
ָ לפָ נ
lefanekha, lishbot bo יך לִ ש ּ ָבת ּב ֹו ולָנ ּוחַ ּב ֹו
velanuah bo
be’ahava kemitsvat .ּבאַ הֲ בָ ה ּכ ִמצוַת רצ ֹונ ָך
retsonekha
ֹ
uvirtsonekha ּו ִברצ ֹונ ָך הָ נִ יחַ לָ נ ּו יהוײ אֱ להֵ ינ ּו
hani’ah lanu Adonai Eloheinu,
shelo tehei tsara veyagon שלּ ֹא תהֵ א צָ ָרה ויָג ֹון

va’anahah beyom .וַ אֲ נָחָ ה ּבי ֹום מנ ּוחָ תֵ נ ּו
menuhateinu.
Vehareinu Adonai והַ ראֵ נ ּו יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו
Eloheinu
ָ
benehamat tsion irekha, ּבנחָ מַ ת ִצי ֹון עִ ירך

uvevinyan שלַיִ ם עִ יר ָקדש ָך
ָ ּוב ִבניַן יר ּו
Yerushalayim ir kodshekha,
ki ata hu ba’al ִּכי אַ ּ ָתה ה ּוא ּ ַבעַל הַ יש ּוע ֹות
hayshuot
uva’al hanehamot. .ּובַ עַל הַ ּנחָ מ ֹות
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Eloheinu velohei ,אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ ב ֹותֵ ינ ּו
avoteinu,
ya’ale veyavo veyagi’a, ַיעֲלה ו ָיבֹא וי ִַּגי ַע

veyera’e, veyeratse, שמַ ע
ָ ּ ִוי ֵָראה וי ֵָרצה וי
veyishama,
veyipaked, veyizakher ויִ ּ ָפ ֵקד ויִ ּזָכֵ ר זִכר ֹונֵנ ּו
zikhroneinu
ufikdoneinu, , וזִכר ֹון אֲ ב ֹותֵ ינ ּו,ּו ִפק ּד ֹונֵנ ּו
vezikhron avoteinu,
ָ
vezikhron ,שיחַ ּבן ָ ּדוִ ד עַב ּדך
ִ ָוזִכר ֹון מ
Mashi’ah ben David avdekha,
vezikhron ,שלַיִ ם עִ יר ָקדש ָך
ָ וזִכר ֹון יר ּו
Yerushalayim ir kodshekha,
vezikhron kol וזִכר ֹון ּ ָכל ע ַּמ ָך ּ ֵבית יִ ש ָראַ ל
amekha beit Yisrael
ָ לפָ נ
lefanekha, lifleita  לִ פלֵיטָ ה לט ֹובָ ה,יך
letova
lehen ulhesed ,לחֵ ן ּולחסד ּול ַרחֲ ִמים
ulerahamim,
lehayim uleshalom beyom של ֹום ּבי ֹום
ָ לחַ יִ ים ּול
Hag HaMatsot haze חַ ג הַ ּ ַמ ּצ ֹות הַ ּזה

Zokhreinu Adonai זָכ ֵרנ ּו יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו
Eloheinu
bo letova. ּב ֹו לט ֹובָ ה

Ufokdeinu vo livrakha. ּופָ ק ֵדנ ּו ב ֹו לִ ב ָרכָ ה

Vehoshi’einu vo .הושיעֵנ ּו ב ֹו לחַ יִ ים טובים
ִ ו
lehayim tovim,
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uvidvar yeshua ּו ִבדבַ ר יש ּועָה ו ַרחֲ ִמים
verahamim,
hus vehaneinu, verahem ח ּוס וחָ ּנֵנ ּו ו ַרחֵ ם ָעלֵינ ּו
aleinu
vehoshi’einu, ki , ִּכי אֵ לי ָך עֵינֵינ ּו,הושיעֵנ ּו
ִ ו
eleikha eineinu,
ki el melekh .ִּכי אֵ ל מלך חַ נ ּון ו ַרח ּום אָ ּ ָתה
hanun verahum ata.
Uvene שלַיִ ם עִ יר הַ קֹדש
ָ ּובנֵה יר ּו
Yerushalayim ir hakodesh
bimhera veyAmenu. .ִ ּבמהֵ ָרה ביָמֵ ינ ּו

Barukh ata Adonai, ּ ָבר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ

bone verahamav .שלַיִ ם
ָ ּב ֹונה ּב ַרחֲ מָ יו יר ּו
Yerushalayim.
Amen. .אָ מֵ ן

כנגד עולם עשיה
Barukh ata Adonai ּ ָבר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ
Eloheinu melekh ,אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָם
ha’olam,
ha’el avinu, malkenu, כנ ּו
ֵ ּ הָ אֵ ל אָ ִבינ ּו מַ ל

adireinu bor'einu, ירנ ּו ּב ֹוראֵ נ ּו ּגֹאֲ לֵנ ּו
ֵ אַ ִד
go’aleinu,
yots'reinu, kedosheinu שנ ּו קד ֹוש
ֵ י ֹוצ ֵרנ ּו קד ֹו
kedosh
Ya’akov, ro’einu עקֹב ר ֹועֵנ ּו ר ֹועֵה יִ ש ָראַ ל
ֲ ַי
ro’e Yisrael.
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Hamelekh hatov, לַכֹל
ּ הַ ּמלך הַ ּט ֹוב והַ ּ ֵמ ִטיב
vehameitiv lakol,
Shebekhol yom ,ש ּבכָ ל י ֹום וָי ֹום ה ּוא הֵ ִטיב
vayom hu heitiv,
hu meitiv, ,ה ּוא מֵ ִטיב
hu yeitiv lanu. .ה ּוא יי ִטיב לָ נ ּו

Hu gemalanu, hu ה ּוא גמָ לָ נ ּו ה ּוא ג ֹומלֵ נ ּו
gomleinu,
hu yigmeleinu la’ad ,ה ּוא יִ גמלֵנ ּו לָ עַד

l'hen ulehesed לחֵ ן ּולחסד ּול ַרחֲ ִמים
ulerahamim
ulerevah hatsala ,ּולרוַח הַ ָ ּצלָה והַ צלָ חָ ה
vehatslaha
berakha viyshu’a, ּב ָרכָ ה וִ יש ּועָה נחָ מָ ה
nehama,
parnasa vekhalkala, כלָה ו ַרחֲ ִמים
ָ ּ ּ ַפרנָסָ ה וכַ ל
verahamim,
vehayim veshalom, ,של ֹום וכָ ל ט ֹוב
ָ וחַ יים ו
vekhol tov,
umikol tuv .כל ט ּוב לע ֹולָם עַל יחַ ּס ֵרנ ּו
ָ ּ ּו ִמ
le'olam al yehasreinu.
HaRahaman, hu yimlokh הָ ַרחֲ מָ ן ה ּוא יִ מל ֹוך
aleinu le’olam va’ed. .עָלֵ ינ ּו לע ֹולָ ם וָעד
HaRahaman, hu הָ ַרחֲ מָ ן ה ּוא יִ ת ּ ָב ַרך
yitbarakh
bashamayim uva’arets. .שמַ יִ ם ּובָ אָ רץ
ָ ּ ּ ַב
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HaRahaman, hu הָ ַרחֲ מָ ן ה ּוא יִ ש ּ ַת ּ ַבח
yishtabah
ledor dorim, ,לד ֹור ּד ֹו ִרים

veyitpa’ar banu la’ad ויִ ת ּ ָפאַ ר ּ ָבנ ּו ָלעַד

ulenetsah netsahim, ,ּולנֵצַ ח נצָ ִחים

veyithadar banu la’ad ויִ תהַ ַ ּדר ּ ָבנ ּו לָ עַד
ule'olmei olamim. .לָמים
ִ ּולע ֹולמֵ י ע ֹו

HaRahaman, hu .הָ ַרחֲ מָ ן ה ּוא יפַ רנסֵ נ ּו ּבכָ ב ֹוד
yefarneseinu bekhavod
HaRahaman, hu הָ ַרחֲ מָ ן ה ּוא יִ ש ּב ֹור ע ֻּׁלֵנ ּו
yishbor uleinu
me’al tsavareinu, ,ָארנ ּו
ֵ מֵ עַל ַ ּצ ּו

vehu yolikheinu .וה ּוא י ֹולִ יכֵ נ ּו ק ֹומ ִמי ּות לאַ רצֵ נ ּו
komemiut le'artseinu
HaRahaman, hu yishlah הָ ַרחֲ מָ ן ה ּוא יִ שלַח לָ נ ּו
lanu
berakhah meruba ,ּב ָרכָ ה מ ֻׁר ּ ָבה ּ ַב ּ ַביִ ת הַ ּזה
babayit haze,
ve’al Shulhan ze .שלחָ ן זה שאָ כַ לנ ּו עָלָ יו
ֻׁ ועַל
she’akhalnu alav
HaRahaman, hu הָ ַרחֲ מָ ן ה ּוא יִ שלַ ח לָנ ּו את
yishlah lanu et
Eliyahu HaNavi ,אֵ לִ ּיָה ּו הַ ּנ ִָביא זָכ ּור לַ ּט ֹוב
zakhur latov,
viyvaser lanu וִ יבַ ּשר לָ נ ּו
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besorot tovot .ּבש ֹור ֹות ט ֹוב ֹות יש ּוע ֹות ונחָ מ ֹות
yeshuot venehamot.
HaRahaman, hu yevarekh הָ ַרחֲ מָ ן ה ּוא יבָ ֵרך

et (avi mori) .את (אָ ִבי מ ֹו ִרי) ּ ַבעַל הַ ּ ַביִ ת הַ ּזה
ba’al habayit haze,
ve’et (imi ,ואת ( ִא ּ ִמי מ ֹו ָר ִתי) ּ ַבעַלת הַ ּ ַביִ ת הַ ּזה
morati) ba’alat habayit haze,

et kol hamesubin kan את כל המסובים כאן
Otam ve’et א ֹותָ ם ואת ּ ֵביתָ ם ואת זַרעָם
beitam ve’et zaram
ve’et kol asher lahem .ואת ּ ָכל אֲ שר לָהם

otanu ve’et kol asher ,כל אֲ שר לָנ ּו
ָ ּ א ֹותָ נ ּו ואת
lanu,
kemo shenitbarekhu ּכמ ֹו ש ִ ּנת ּ ָברכ ּו אֲ ב ֹותֵ ינ ּו
avoteinu,
Avraham Yitshak עקֹב
ֲ אַ ב ָרהָ ם יִ צחָ ק ו ַי
veYa’akov
bakol, mikol, kol, ,ּ ַב ּכֹל ִמ ּכֹל ּכֹל

ken yevarekh otanu כ ּ ָלנ ּו יַחַ ד
ֻׁ ּ ּ ֵכן יבָ ֵרך א ֹותָ נ ּו
kulanu yahad.
bivrakha shelema, ,ִ ּבב ָרכָ ה שלֵ מָ ה
venomar Amen. . אָ מֵ ן,ונֹאמַ ר

Bamarom yelamdu ּ ַבמָ ר ֹום יל ַּמד ּו עֲלֵ יהם
aleihem
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ve’aleinu zekhut, shetehe ועָלֵינ ּו זכ ּות ש ּתהֵ א
lemishmeret shalom, .של ֹום
ָ ל ִמשמרת

venisa verakha ,שא ב ָרכָ ה מֵ אֵ ת יהוײ
ָ ִונ
me’et Adonai
utsedaka me’elohei ,ּוצ ָד ָקה מֵ אלֹהֵ י יִ שעֵנ ּו
yisheinu,
venimtsa hen vesekhel שכל ט ֹוב
ֵ ונִ מצָ א חֵ ן ו
tov
be’einei Elohim ve’adam: .ּבעֵינֵי אֱ ל ֹ ִהים ואָ ָדם
On Shabbat: :בְּ שַׁ בָּ ת
HaRahaman, hu yanhilenu הָ ַרחֲ מָ ן ה ּוא יַנ ִחילֵ נ ּו
yom shekulo Shabbat ש ּ ָבת
ַ י ֹום ש ּ ֻׁכל ֹו
umenuha lehayei .ּומנ ּוחָ ה לחַ ֵיי הָ ע ֹולָ ִמים
ha’olamim.
HaRahaman, hu הָ ַרחֲ מָ ן ה ּוא יַנ ִחילֵנ ּו
yanhilenu
yom shekulo tov. .י ֹום ש ּ ֻׁכל ֹו ט ֹוב
HaRahaman, hu yezakenu ַכנ ּו
ֵ ּ הָ ַרחֲ מָ ן ה ּוא יז
liymot hamashi’ah ַשיח
ִ לִ ימ ֹות הַ ּ ָמ

ulehayei ha’olam haba. .ּולחַ יֵי הָ ע ֹולָ ם הַ ּ ָבא
Migdol yeshuot malko, ִמג ּד ֹול יש ּוע ֹות מַ ל ּכ ֹו
ve’ose hesed limshiho שיח ֹו
ִ ועֹשה חסד לִ מ
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leDavid ulezare’o ad .ל ָדוִ ד ּולזַרע ֹו עַד ע ֹולָם
olam.
Ose shalom bimromav, ,של ֹום ִ ּבמר ֹומָ יו
ָ עֹשה
hu ya’ase shalom, של ֹום עָלֵ ינ ּו
ָ ה ּוא ַיעֲשה
aleinu
ve’al kol Yisrael, כל יִ ש ָראַ ל
ָ ּ ועַל
ve’imru Amen. . אָ מֵ ן,ו ִאמר ּו

Yiru et Adonai ,דשיו
ָ יִ רא ּו את יהוײ ק
kedoshav,
ki ein mahsor liyre’av. .יראָ יו
ֵ ִִּכי אֵ ין מַ חס ֹור ל
Kefirim rashu vera’evu, ,ּכ ִפ ִירים ָרש ּו ו ָרעֵב ּו

vedorshei Adonai שי יהוײ
ֵ ודֹר

lo yahseru khol tov. .לֹא יַחסר ּו כָ ל ט ֹוב

Hodu lAdonai ki ה ֹוד ּו לַ יהוײ ִּכי
tov, ki le’olam hasdo. .ט ֹוב ִּכי לע ֹולָם חַ ס ּד ֹו

Ka’amur Pote’ah Et דך
֯ ותח א ֯ת י
֯ ּ ַכאֲ מ ּור ּפ
Yadekha

פאי חתך סאל
יאהדונהי
ָיחָ הָ תָ וכָ ה
umasbi’a lekhol hai .ּומַ ש ִ ּבי ַע לכָ ל חַ י ָרצ ֹון
ratson.
Barukh hagever asher ּ ָבר ּוך הַ ּגבר אֲ שר
yivtah bAdonai, ,יִ בטַ ח ּ ַביהוײ
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והָ יָה יהוײ ִמבטַ ח ֹוvehaya Adonai mivtaho: .
ַנעַר הָ יי ִתי na’ar hayiti

גַם ז ַָקנ ִּתיgam zakanti ,

עזָבvelo ra’iti tsadik ,
יתי צַ ִדיק נ ֱ
ולֹא ָר ִא ִ
ne’ezav,
וזַרע ֹו מבַ ּקש לָחםvezaro mevakesh lahem. .

יהוײ עֹז לעַמ ֹו יִ ּ ֵתןAdonai oz le'amo yiten, ,
של ֹוםAdonai .
יהוײ יבָ ֵרך את עַמ ֹו בַ ָ
yevarekh et amo vashalom.

כוס שלישי The Third Cup
ועתה תחבר הב' כוונות יחד בכוס הג' הזה .והוא ,כי כוס א' מב'
כוסות אלו ,הוא סוד החסדים ,לכן הקטנות שלו ,הוא אלהים
דאלפין .אך צורת א' דמילוי ה' ,תהיה צורת יו"י ,וגדלות א' שם
מ"ה ,וקטנות הב' הוא אכדט"ם ,רק שהוא בסוד חשבון שהוא
עולה ע"ד ,וגדלות הב' הוא שם מ"ה ג"כ ,כן הוא כוס הא'.
בין ג' לד' לא ישתה כי צריך לחברם.

ישי שה ּוא
ִהננִ י מ ּוכָ ן ּומזֻׁמן ל ַקיֵם ִמצוַ ת ּכ ֹוס שלִ ִ
ּכנגד ּבש ַורת הַ יש ּועָה ,שאַ מָ ר הַ ָּקד ֹוש ּ ָבר ּוך
ה ּוא ליִ ש ָראֵ ל וגָאַ ל ִּתי אתכם ִ ּבזר ֹו ַע נט ּויָה
ּו ִ ּבשפָ ִטים גד ֹולִ ים.

יהִּ ,בד ִחיל ּו
שם יִ ח ּוד ק ּוד ָ
ל ֵ
שא ּב ִריך ה ּוא ּוש ִכינ ּ ֵת ּ
שם י ֹוד ֵק"י ּבוָא"ו ֵק"י
ּור ִחימ ּוּ ,ור ִחימ ּו ּוד ִחיל ּו ,ל ַיחֲ ָדא ֵ
שם ּ ָכל יִ ש ָראֵ לִ .הננִ י מ ּוכָ ן
ּביִ ח ּו ָדא שלִ ים (יהוה) ּב ֵ
ישי של
ּומז ּומָ ן ל ַקיים ִמצ ַות ִקיד ּוש ּו ִמצ ַות ּכוס שלִ ִ ִ
ַאר ּ ָבע ּכוסותִ ,עם ּ ָכל הַ ּ ִמצות הַ ּכל ּולות ּ ָב ּה ,לתַ ֵּקן את
ש ּה ּבמָ קום עליון ,לַ עֲשות נַחַ ת ר ּוחַ ליוצ ֵרנ ּו ולַ עֲשות
שר ָ
ָ
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ֲשה י ֵָדינ ּו
ֵ  ּומַ ע.יהי נעַם אֲ דנָי אֱ להֵ ינ ּו עָלֵ ינ ּו
ִ ִ ו.רצון ּבוראֵ נ ּו
:ֲשה י ֵָדינ ּו ּכוננֵה ּו
ֵ  ּומַ ע.ּכוננָה עָלֵ ינ ּו

ּ ָבר ּוך ַא ּ ָתה יהוײ
אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָ ם

Barukh ata Adonai,
Eloheinu melekh

ha’olam,
bore peri hagefen.

.ּב ֹו ֵרא ּפ ִרי הַ גָפן

Drinking while .שו ִֹתין בְּ הַׁ סָּ בַׁ ת ְּשמֹאל
leaning on the left
The fourth cup of wine is poured.

A cup of wine is poured in honor of the Prophet Elijah. The
door is opened and the Hallel continues, introduced by the
paragraph ‘Shefokh Hamatkha'. All rise.

Shefokh hamatkha el שפֹך חֲ מָ ת ָך אל הַ ּג ֹויִ ם
hagoyim,
asher lo yeda’ukha אֲ שר לֹא י ָדע ּו ָך
ve’al mamlakhot שמ ָך
ִ ועַל מַ מלָכ ֹות אֲ שר ּב
asher beshimkha
lo kara’u. .לֹא ָק ָרא ּו
Ki akhal et Ya’akov עקֹב
ֲ ִּכי אָ כַ ל את ַי
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ve’et navehu heshamu. .שמ ּו
ַ ֵואת נָוֵה ּו ה

Shefokh aleihem zamekha, שפֹך עֲלֵ יהם זַעמ ָך

vaharon apekha yasigem. .ַשיגֵם
ִ וַ חֲ ר ֹון אַ ּפ ָך י
tirdof be’af ִּתרדֹף ּבאַ ף

vetashmidem, .ידם ִמ ּ ַתחַ ת שמֵ י יהוײ
ֵ ותַ ש ִמ
mitahat shemei Adonai.

The door is closed. All are seated.

Hallel

הלל

Tiferet תפארת
Lo lanu, Adonai, lo , לֹא לָנ ּו, יהוײ,לֹא לָנ ּו
lanu,

ki leshimekha ten kavod, ,שמ ָך ּ ֵתן ּ ָכב ֹוד
ִ ִּכי ל
al hasdekha al . עַל אֲ ִמ ּת ָך,עַל חַ ס ּד ָך

amitekha.

Lama yomru hagoyim, :לָ ּ ָמה יֹאמר ּו הַ ּג ֹויִ ם
ayeh na Eloheihem. ?אַ ּיֵה נָא אֱ לֹהֵ יהם

Veloheinu vashamayim, ,שמַ יִ ם
ָ ּ ואֱ לֹהֵ ינ ּו ּ ַב

kol asher hafets asah. .ָשה
ָ ּכֹל אֲ שר חָ פֵ ץ ע
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Atsabeihem kesef עֲצַ ּ ֵביהם ּכסף וזָהָ ב
vezahav,
ma’ase yedei adam. .ֲשה י ֵדי אָ ָדם
ֵ מַ ע

Pe lahem velo yedaberu, ,ּפה לָהם ולֹא י ַד ּ ֵבר ּו

einayim lahem velo .עֵינַיִ ם לָהם ולֹא יִ רא ּו
yiru.
Oznayim lahem velo ,אָ זנָיִ ם לָהם ולֹא יִ שמָ ע ּו
yishma’u,
af lahem velo yerihun. .אַ ף לָהם ולֹא י ִריח ּון

Yedeihem velo yemishun, ,י ֵדיהם ולֹא י ִמיש ּון

ragleihem velo yehalekhu, ,ַרגלֵ יהם ולֹא יהַ ּלֵכ ּו
lo yehegu bigronam. .לֹא יה ּג ּו ִ ּבגר ֹונָם

Kemohem yihyu ,שיהם
ֵ ֹ ּכמ ֹוהם יִ הי ּו ע
oseihem,
kol asher bote’ah bahem. .ּכֹל אֲ שר ּבֹטֵ חַ ּ ָבהם
Yisrael betah baAdonai, ,יִ ש ָראֵ ל ּבטַ ח ּ ַביהוה
ezram umaginam hu. .עז ָרם ּומָ גִ ּנָם ה ּוא

Beit aharon bithu ,ּ ֵבית אהרן בטחו ביהוה
vaAdonai,
ezram umaginam hu. .עז ָרם ּומָ גִ ּנָם ה ּוא

Yir’ei Adonai bithu ,יראי יהוה בטחו ביהוה
vaAdonai,
ezram umaginam hu. .עז ָרם ּומָ גִ ּנָם ה ּוא

Universal Kabbalah Communities ©

65

Kabbalistic Passover Haggada

נצח Netsah
יהוײ זכָ ָרנ ּו יבָ ֵרך .יבָ ֵרך את ּ ֵבית יִ ש ָראֵ ל,
יבָ ֵרך את ּ ֵבית אַ הֲ רֹן ,יבָ ֵרך יִ ראֵ י יהוײ,
הַ ּקטַ נִ ים עִ ם הַ ּגדֹלִ ים .יֹסֵ ף יהוײ עֲלֵ יכם,
עֲלֵ יכם ועַל ּבנֵיכםּ .בר ּו ִכים אַ ּתם לַ יהוײ,
שמַ יִ ם ַליהוײ
שמַ יִ ם ָ
שמַ יִ ם וָאָ רץ .הַ ּ ָ
שה ָ
עֹ ֵ
והָ אָ רץ נָתַ ן לִ בנֵי אָ ָדם .לֹא הַ ּ ֵמ ִתים יהַ לל ּוי ָּה ולֹא
רדי ד ּומָ ה .וַאֲ נַחנ ּו נבָ ֵרך י ָּה מֵ ע ּ ַָתה ועַד
ּ ָכל י ֹ ֵ
ע ֹולָם .הַ לל ּוי ָּה.
הוד Hod
אָ הַ ב ִּתי ִּכי יִ שמַ ע יהוײ את ק ֹולִ יַ ּ ,תחֲ נ ּונָיִּ .כי
ִה ּ ָטה אָ זנ ֹו לִ י ּוביָמַ י אק ָרא .אֲ פָ פ ּונִ י חבלֵ י מָ ות
בשם
ּומצָ ֵרי שא ֹול מצָ א ּונִ י ,צָ ָרה ויָג ֹון אמצָ אּ .ו ֵ
יהוײ אק ָרא :אָ ּנָא יהוײ מַ לּ טָ ה נַפ ִשי! חַ נ ּון
יהוײ וצַ ִדיק ,וֵאֱ לֹהֵ ינ ּו מ ַרחֵ ם .שֹמֵ ר ּפתָ ִאים
יהוײּ ַ ,דל ֹ ִתי ולִ י יה ֹו ִשי ַע .ש ּו ִבי נַפ ִשי לִ מנ ּוחָ י ִכי,
ִּכי יהוײ ּגָמַ ל ָעלָי ִכיִּ .כי ִח ּלַצ ּ ָת נַפ ִשי ִמ ּ ָמות,
את עֵינִ י ִמן ִ ּדמעָה ,את ַרגלִ י ִמ ּד ִחי .אתהַ לֵך
לִ פנֵי יהוײ ּבאַ רצ ֹות הַ חַ יִ ים .האֱ מַ נ ִּתי ִּכי
יתי מאֹד .אֲ נִ י אָ מַ ר ִּתי בחָ פזִ יָ ּ :כל
אֲ ַד ּ ֵבר ,אֲ נִ י עָנִ ִ
הָ אָ ָדם ּכֹזֵב.
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יסוד Yesod
מָ ה אָ ִשיב לַ יהוײ ּכֹל ּ ַתגמ ּול ֹו ִהי עָלָ יּ .כ ֹוס
שם יהוײ אק ָרא .נ ָד ַרי
שא ּוב ֵ
יש ּוע ֹות א ּ ָ
ש ּלֵם נג ָדה ּנָא לכָ ל ע ַּמ ֹו .י ָָקר ּבעֵינֵי
לַ יהוײ אֲ ַ
יהוײ הַ ּ ָמותָ ה לַחֲ ִסי ָדיו .אָ נָא יהוײ ִּכי אֲ נִ י
עַב ּד ָך ,אֲ נִ י עַב ּד ָך ּבן אֲ מָ ת ָךִּ ,פ ּ ַתח ּ ָת למ ֹוסֵ ָרי.
שם יהוײ אק ָרא .נ ָד ַרי
ל ָך אז ּ ַבח זבַ ח ּת ֹו ָדה ּוב ֵ
שלֵם נג ָדה נָא לכָ ל עַמ ֹוּ .בחַ צר ֹות
לַ יהוײ אֲ ַ
ּ ֵבית יהוײּ ,בת ֹוכֵ ִכי יר ּושָ לַיִ ם .הַ לל ּוי ָּה.
מלכות Malkhut
ש ּבח ּוה ּו ּ ָכל הָ אֻׁ ּ ִמים.
הַ לל ּו את יהוײ ּ ָכל ּג ֹויִ םַ ,
ִּכי גָבַ ר עָלֵינ ּו חַ סד ֹו ,ואֱ מת יהוײ לע ֹולָם.
הַ לל ּוי ָּה.
י
ה
ו
ה

ה ֹוד ּו לַ יהוײ ִּכי ט ֹוב ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
יֹאמַ ר נָא יִ ש ָראֵ ל ִּ -כי לע ֹולָם חַ ס ּד ֹו.
יֹאמר ּו נָא בֵ ית אַ הֲ רֹן ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
יֹאמר ּו נָא יִ ראֵ י יהוײ ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.

אתי ּי ָּהָ ,ע ּנָנִ י בַ מרחַ ב י ָּה .יהוײ
ִמן הַ ּ ֵמצַ ר ָק ָר ִ
ירא  -מַ ה ַּיעֲשה לִ י אָ ָדם? יהוײ לִ י
לִ י ,לֹא ִא ָ
ּבעֹז ָרי וַאֲ נִ י אראה ּבשנאָ י .ט ֹוב לַחֲ ס ֹות ּ ַביהוײ
ִמ ּבטֹחַ ּ ָבאָ ָדם .ט ֹוב לַחֲ ס ֹות ּ ַביהוײ ִמ ּבטֹחַ
שם יהוײ ִּכי
יביםָ ּ .כל ּג ֹויִ ם סבָ ב ּונִ יּ ,ב ֵ
ִ ּבנ ִד ִ
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שם יהוײ ִּכי
אֲ ִמילַם .סַ ּב ּונִ י גַם סבָ ב ּונִ יּ ,ב ֵ
אֲ ִמילַם .סַ ּב ּונִ י ִכ ּדב ֹ ִריםּ ,דֹעֲכ ּו ּכאֵ ש ק ֹו ִצים,
שם יהוײ ִּכי אֲ ִמילַםּ ָ .דחֹה ּד ִחיתַ נִ י לִ נ ּפֹל,
ּב ֵ
וַ יהוײ ֲעז ָָרנִ י .ע ִ ּזי וזִמ ָרת י ָּה וַ י ִהי לִ י לִ יש ּועָה.
ק ֹול ִר ּנָה וִ יש ּועָה ּבאָ הֳ לֵ י צַ ִ ּד ִיקים :י ִמין יהוײ
שה חָ יִ ל ,י ִמין יהוײ ר ֹומֵ מָ ה ,י ִמין יהוײ
ע ֹ ֵָ
ֲשי
שה חָ יִ ל .לֹא אָ מ ּות ִּכי אחיה ,וַאֲ סַ ּ ֵפר מַ ע ֵ
ע ֹ ֵָ
י ָּה .י ַּסֹר יִ ּס ַרנִ י ּי ָּה ,ולַ ּ ָמות לֹא נתָ נָנִ יִּ .פתח ּו לִ י
שעַר
שע ֲֵרי צדק ,אָ בֹא בָ ם ,א ֹודה י ָּה .זה הַ ּ ַ
ַ
לַ יהוײ ,צַ ִ ּד ִיקים ָיבֹא ּו ב ֹו.
י א ֹוד ָך ִּכי עֲנִ יתָ נִ י וַ ּת ִהי לִ י לִ יש ּועָה2X .
ה אבן מָ אֲ ס ּו הַ ּב ֹונִ ים הָ יתָ ה לרֹאש ִּפ ּנָה2X .
ו מֵ אֵ ת יהוה הָ יתָ ה ּזֹאת ִהיא נִ פלָ אֹת ּבעֵינֵינ ּו.
2X
ָשה יהוָה; נָגִ ילָה ונִ שמחָ ה ב ֹו2X .
ה זה-הַ ּי ֹום ,ע ָ
י
ה
ו
ה

אָ נָא יהוײ ,ה ֹו ִשיעָה ּנָא.
אָ נָא יהוײ ,ה ֹו ִשיעָה ּנָא.
אָ נָא יהוײ ,הַ צלִ יחָ ה נָא.
אָ נָא יהוײ ,הַ צלִ יחָ ה נָא.
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שם יהוײֵ ּ ,ב ַרכנ ּוכם ִמ ּ ֵבית
י ּ ָבר ּוך הַ ּ ָבא ּב ֵ
יהוײ2X .
ה אֵ ל יהוײ וַ ּיָאר לָנ ּוִ .אסר ּו חַ ג ּ ַב ֲעב ֹ ִתים עַד
ַקרנ ֹות הַ ּ ִמז ּ ֵבחַ 2X .
ֹ
ו אֵ לִ י אַ ּ ָתה וא ֹוד ּ ָך ,אֱ להַ י  -אֲ ר ֹוממ ּ ָך2X .
ה ה ֹוד ּו לַ יהוײ ִּכי ט ֹובִּ ,כי לע ֹו ָלם חַ ס ּד ֹו2X .
יך ,וַחֲ ִסיד ָ
יהַ לל ּו ָך יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו ּ ָכל מַ עֲש ָ
יך
שי רצ ֹונ ָך ,וכָ ל עַמ ָך ּ ֵבית יִ ש ָראֵ ל
צַ ִ ּד ִיקים ע ֹו ֵ
יש ּבח ּו וִ יפָ אֲ ר ּו ,וִ יר ֹוממ ּו
ּב ִרנָה י ֹוד ּו וִ יבָ רכ ּו ,וִ ַ
ו ַיע ֲִריצ ּו ,ויַק ִ ּדיש ּו ויַמלִ יכ ּו את ִשמ ָך ,מַ ל ּ ֵכנ ּוִּ .כי
ל ָך ט ֹוב לה ֹוד ֹות ּול ִשמ ָך נ ֱָאה לזַמרִּ ,כי מֵ ע ֹולָ ם
ועַד ע ֹולָם אַ ּ ָתה אֵ ל.
כ"ו פסוקים כנגד שם יהו"ה 26 verses
corresponding to the Tetragramaton

י
ה ֹוד ּו לַ יהוײ ִּכי ט ֹוב ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
ה ֹוד ּו לֵאלֹהֵ י הָ אֱ ל ֹ ִהים ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
ה ֹוד ּו לָאֲ דֹנֵי הָ אֲ דֹנִ ים ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
שה נִ פלָא ֹות גדֹל ֹות לבַ ּדו ִּ -כי לע ֹולָם חַ ס ּד ֹו.
לע ֹ ֵ
שמַ יִ ם ִ ּבתב ּונָה ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
שה הַ ּ ָ
לע ֹ ֵ
לר ֹו ַקע הָ אָ רץ עַל הַ ּ ָמים ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
שה א ֹו ִרים ּגדֹלִ ים ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
לע ֹ ֵ
את הַ ּשמש לממשלת ּ ַבי ֹום ִּ -כי לע ֹולָם חַ ס ּד ֹו.
69

© Universal Kabbalah Communities

Kabbalistic Passover Haggada

את הַ ּי ֵָרחַ וכ ֹוכָ ִבים לממשל ֹות ּ ַב ּלַילָה ִּ -כי
לע ֹולָם חַ ס ּד ֹו.
למַ ּ ֵכה ִמצ ַרים ִ ּבבכ ֹו ֵריהם ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
ה
וַ י ֹוצֵ א יִ ש ָראֵ ל ִמ ּת ֹוכָ ם ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
ּביָד חֲ ז ָָקה ּו ִבזר ֹו ַע נט ּויָה ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
לגֹזֵר יַם ס ּוף לִ גז ִָרים ִּ -כי לע ֹולָם חַ ס ּד ֹו.
והע ֱִביר יִ ש ָראֵ ל ּבת ֹוכו ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
ונִ עֵר ּ ַפרעֹה וחֵ יל ֹו ביַם ס ּוף ִּ -כי לע ֹולָם חַ ס ּד ֹו.
ו
למ ֹולִ יך ע ַּמ ֹו ּ ַב ּ ִמד ּ ָבר ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
למַ ּ ֵכה מל ִָכים ּגדֹלִ ים ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
וַ יָהֲ רֹג מלָ ִכים אַ ִד ִירים ִּ -כי לע ֹולָם חַ ס ּד ֹו.
ל ִסיח ֹון מלך הָ אֱ מ ֹ ִרי ִּ -כי לע ֹו ָלם חַ ס ּד ֹו.
שן ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
ּולע ֹוג מלך הַ ּ ָב ָ
וָ נָתַ ן אַ רצָ ם לנַחֲ לָה ִּ -כי לע ֹולָם חַ ס ּד ֹו.
ה
נַחֲ לָה ליִ ש ָראֵ ל עָבד ּו ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
ש ּ ִב ִשפלֵנ ּו זָכַ ר לָנ ּו ִּ -כי לע ֹולָם חַ ס ּד ֹו.
וַ יִ פר ֵקנ ּו ִמ ָ ּצ ֵרינ ּו ִּ -כי לע ֹולָ ם חַ ס ּד ֹו.
שר ִּ -כי לע ֹולָם חַ ס ּד ֹו.
נֹתֵ ן לחם לכָ ל ּ ָב ָ
שמַ יִ ם ִּ -כי לע ֹולָם חַ ס ּד ֹו.
ה ֹוד ּו לאֵ ל הַ ּ ָ
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נִ שמַ ת ּ ָכל חַ י ּתבַ ֵרך את ִשמ ָך ,יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו,
שר ּתפָ אֵ ר ּותר ֹומֵ ם זִכר ָך ,מַ ל ּ ֵכנ ּו,
ור ּוחַ ּ ָכל ּ ָב ָ
ּ ָת ִמידִ .מן הָ ע ֹולָם ועַד הָ ע ֹולָ ם אַ ּ ָתה אֵ ל,
ּו ִמ ּ ַבלעָד ָ
יך אֵ ין לָנ ּו מלך ּג ֹואֵ ל ּומ ֹו ִשי ַעּ ,פ ֹודה
ּומַ ִּציל ּומפַ רנֵס ּומ ַרחֵ ם ּבכָ ל עֵת צָ ָרה וצ ּו ָקה .אֵ ין
לָ נ ּו מלך א ּלָא אַ ּ ָתה .אֱ לֹהֵ י הָ ִראש ֹונִ ים
והָ אַ חֲ ר ֹונִ ים ,אֱ ל ֹו ּ ַה ּ ָכל ּב ִרי ֹות ,אֲ ד ֹון ּ ָכל ּת ֹולָד ֹות,
הַ ּמהֻׁ לָ ל ּברֹב הַ ִּתש ּ ָבח ֹות ,הַ מנַהֵ ג ע ֹולָמ ֹו ּבחסד
ּוב ִר ּי ֹותָ יו ּב ַרחֲ ִמים .וַ יהוײ לֹא יָנ ּום ולֹא
שנִ ים והַ ּ ֵמ ִקיץ נִ ר ָ ּד ִמים,
שן  -הַ ּמע ֹו ֵרר י ֵ
יהוײ ָ
והַ ּ ֵמ ִשיחַ ִאלּ ִמים והַ ּ ַמ ִּתיר אֲ ס ּו ִרים והַ ּס ֹומֵ ך
נ ֹופלִ ִים והַ ּז ֹו ֵקף ּכפ ּו ִפים .ל ָך לבַ ּד ָך אֲ נַחנ ּו מ ֹו ִדים.
ירה ּ ַכ ּיָםּ ,ולש ֹונֵנ ּו ִר ּנָה ּכֲהַ מ ֹון
ִאלּ ּו ִפינ ּו מָ לֵא ִש ָ
ּג ּ ַָליו ,ו ִשפת ֹותֵ ינ ּו שבַ ח ּכמרחֲ בֵ י ָר ִקי ַע ,ועֵינֵינ ּו
מ ִאיר ֹות ּ ַכשמש וכַ ּי ֵָרחַ  ,וי ֵָדינ ּו פר ּוש ֹות ּכנִ ש ֵרי
שמַ יִ ם ,ו ַרגלֵינ ּו ַקלּ ֹות ּ ָכאַ ּיָל ֹות  -אֵ ין אֲ נַחנ ּו
ָ
ֹ
ֹ
מַ ס ִּפ ִיקים לה ֹוד ֹות ל ָך ,יהוײ אֱ להֵ ינ ּו וֵאלהֵ י
אֲ ב ֹותֵ ינ ּוּ ,ולבָ ֵרך ,את ִשמ ָך עַל אַ חַ ת ,מֵ אלף,
אַ לפֵ י אֲ לָ ִפים ו ִר ּ ֵבי רבָ ב ֹות ּפע ִָמים ,הַ ּט ֹוב ֹות
ָשיתָ עִ ם אֲ ב ֹותֵ ינ ּו ועִ ּ ָמנ ּוִ .מ ּ ִמצ ַרים ּגאַ ל ּ ָתנ ּו,
שע ִ
יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּוּ ,ו ִמ ּ ֵבית עֲבָ ִדים ּ ִפ ִדיתָ נ ּוּ ,ב ָרעָב
שבָ ע ִּכל ּ ַכל ּ ָתנ ּו ,מֵ חרב ִה ַ ּצל ּ ָתנ ּו ּו ִמ ּדבר
זַנ ּ ָתנ ּו ּוב ָ
ִמ ּלַט ּ ָתנ ּוּ ,ומֵ חָ לָיִ ם ָרעִ ים ונאֱ מָ נִ ים ִ ּד ִ ּליתָ נ ּו .עַד
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יך ולֹא ֲעזָב ּונ ּו חֲ סָ ד ָ
הֵ ּנָה ֲעזָר ּונ ּו ַרחֲ מ ָ
יך ,ואַ ל
שנ ּו ,יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו ,לָ נצַ ח .עַל ּ ֵכן אֵ בָ ִרים
ִּת ּט ֵ
שמָ ה ש ּנָפַ ח ּ ָת ּבאַ ּ ֵפינ ּו ולָ ש ֹון
ש ִּפ ּלַג ּ ָת ּ ָבנ ּו ור ּוחַ ּונ ָ
יש ּבח ּו
שמ ּ ָת ּב ִפינ ּו  -הֵ ן הֵ ם י ֹוד ּו וִ יבָ רכ ּו וִ ַ
אֲ שר ַ
וִ יפָ אֲ ר ּו וִ יר ֹוממ ּו ו ַיע ֲִריצ ּו ויַק ִ ּדיש ּו ויַמלִ יכ ּו את
ִשמ ָך מַ ל ּ ֵכנ ּוִּ .כי כָ ל ּפה ל ָך י ֹודה ,וכָ ל לָש ֹון ל ָך
שבַ ע ,וכָ ל ּברך ל ָך ִתכ ַרע ,וכָ ל ק ֹומָ ה לפָ נ ָ
יך
ִּת ּ ָ
ִתש ּ ַתחֲ וה ,וכָ ל לבָ ב ֹות יהוײ ָרא ּו ָך ,וכָ ל קרב
שמ ָךַ ּ ,כ ָדבָ ר ש ּ ָכת ּובָ ּ ,כל עַצמֹתַ י
ּוכלָי ֹות יז ּ ֵַמר ּו לִ ִ
ּתֹאמַ רנָה :יהוײִ ,מי כָ מ ֹו ָך מַ ִּציל עָנִ י מֵ חָ זָק
ִמ ּמנ ּו ועָנִ י ואבי ֹון ִמ ּגֹזל ֹוִ .מי יִ דמה ּ ָלך ּו ִמי יִ שוה
ּ ָלך ּו ִמי ַי ֲערֹך לָך הָ אֵ ל הַ ּגָד ֹול ,הַ ִּג ּב ֹור והַ ּנ ֹו ָרא,
ש ּ ֵבחֲ ָך
שמַ יִ ם וָאָ רץ .נהַ לּ ל ָך ּונ ַ
אֵ ל עלי ֹון ,קֹנֵה ָ
שם ָקדש ָךָ ּ ,כאָ מ ּור :ל ָדוִ ד,
ּונפָ אר ָך ּונבָ ֵרך את ֵ
שם
ּ ָבר ִכי נַפ ִשי את יהוײ וכָ ל ק ָרבַ י את ֵ
ָקדש ֹו.
הָ אֵ ל ּבתַ עֲצֻׁ מ ֹות ֻׁע ּז ָך ,הַ ּגָד ֹול ִ ּבכב ֹוד שמ ָך,
הַ ִּג ּב ֹור לָנצַ ח והַ ּנ ֹו ָרא ּבנ ֹורא ֹות ָ
ּושב
יך ,הַ ּמלך הַ י ֵ
שא .ש ֹוכֵ ן עַד ּ ָמר ֹום ו ָּקד ֹוש
עַל ִּכ ּ ֵסא ָרם ונִ ּ ָ
ש ִרים נָאוָה
שמ ֹו .וכָ ת ּובַ :ר ּננ ּו צַ ִ ּד ִיקים ּ ַביהוה ,לַ י ָ
ת ִה ּלָה.
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ש ִרים ִּתתהַ ּ ָללּ ,וב ִדב ֵרי צַ ִ ּד ִיקים ִּתת ּ ָב ַרך,
ּב ִפי י ָ
ּו ִבלש ֹון חֲ ִס ִידים ִּתתר ֹומָ םּ ,ובקרב קד ֹו ִשים
ִּתת ַק ָ ּדש.
ּובמַ קהֲ ל ֹות ִרבב ֹות ע ַּמ ָך ּ ֵבית יִ ש ָראֵ ל ּב ִר ּנָה
יִ ת ּ ָפאֵ ר ִשמ ָך ,מַ ל ּ ֵכנ ּוּ ,בכָ ל ּד ֹור וָ ד ֹור ,ש ּ ֵכן
ח ֹובַ ת ּ ָכל הַ יצ ּו ִרים לפָ נ ָ
יך ,יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י
ש ּ ֵבחַ  ,לפָ אֵ ר לר ֹומֵ ם
אֲ ב ֹותֵ ינ ּו ,לה ֹוד ֹות להַ ּ ֵלל ל ַ
להַ ֵ ּדר לבָ ֵרך ,לע ַּלֵה ּול ַק ּ ֵלס עַל ּ ָכל ִ ּדב ֵרי ִשיר ֹות
שי עַב ּד ָך ,מ ִשיח ָך.
ו ִתש ּבח ֹות ָ ּדוִ ד ּבן יִ ַ
יִ ש ּ ַת ּ ַבח ִשמ ָך ָלעַד מַ ל ּ ֵכנ ּו ,הָ אֵ ל הַ מלך הַ ּגָד ֹול
שמַ יִ ם ּובָ אָ רץִּ ,כי ל ָך נָאה ,יהוײ
והַ ָּקד ֹוש ּ ַב ּ ָ
אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ ב ֹותֵ ינ ּוִ ,שיר ּושבָ חָ ה ,הַ ּ ֵלל
שלָה ,נצַ חּ ,ג ֻׁד ּלָה ּוגב ּו ָרהּ ,ת ִהלָה
וזִמ ָרה ,עֹז ּוממ ָ
שה ּומַ לכ ּותּ ,ב ָרכ ֹות וה ֹו ָדא ֹות
ו ִתפארת ,ק ֻׁד ּ ָ
מֵ ע ּ ַָתה ועַד ע ֹולָםָ ּ .בר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ ,אֵ ל מלך
ּגָד ֹול ּ ַב ִּתש ּ ָבח ֹות ,אֵ ל הַ ה ֹו ָדא ֹות ,אֲ ד ֹון הַ נִ פלָא ֹות,
ירי זִ מ ָרה ,מלך אֵ ל חֵ י הָ ע ֹול ִָמים.
הַ ּב ֹוחֵ ר ּב ִש ֵ
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כוס רביעי Fourth Cup
כוס זה הוא מוח דעת דאימא מצד גבורות ,וא' בציור יו"ד ,ויכוין
למספר ע"ד קטנות ב' ,ובקדושת היום נכנסו מ"ה וב"ן גדלות א'
דאימא ,ויטפל אליהם הכוונה דכוס ג' ,וכולם נכנסים בדעת ז"א.

ִהננִ י מ ּוכָ ן ּומזֻׁמָ ן ל ַקיֵם ִמצווַ ת ּכ ֹוס ר ִביעִ י שה ּוא
ּכנגד ּבש ֹו ַרת הַ יש ּועָה ,שאָ מַ ר הַ ָּקד ֹוש ּ ָבר ּוך
לָקח ִּתי אתכם לִ י לעָם והָ יִ י ִתי
ה ּוא ליִ ש ָראֵ ל ו ַ
לָכם לֵאֱ ל ֹ ִהים.

יהִּ ,בד ִחיל ּו
שם יִ ח ּוד ק ּוד ָ
ל ֵ
שא ּב ִריך ה ּוא ּוש ִכינ ּ ֵת ּ
שם י ֹוד ֵק"י ּבוָא"ו ֵק"י
ּור ִחימ ּוּ ,ור ִחימ ּו ּוד ִחיל ּו ,ליַחֲ ָדא ֵ
שם ּ ָכל יִ ש ָראֵ לִ .הננִ י מ ּוכָ ן
ּביִ ח ּו ָדא שלִ ים (יהוה) ּב ֵ
יעי של ַאר ּ ָבע
ּומז ּומָ ן ל ַקיים ִמצ ַות ִקיד ּוש ּו ִמצ ַות ּכוס ר ִב ִ
ש ּה
שר ָ
ּכוסותִ ,עם ּ ָכל הַ ּ ִמצות הַ ּכל ּולות ּ ָב ּה ,לתַ ֵּקן את ָ
ּבמָ קום עליון ,לַ עֲשות נַחַ ת ר ּוחַ ליוצ ֵרנ ּו ולַ עֲשות רצון
ֲשה י ֵָדינ ּו
יהי נעַם אֲ דנָי אֱ להֵ ינ ּו עָלֵ ינ ּוּ .ומַ ע ֵ
ּבוראֵ נ ּו .וִ ִ
ֲשה י ֵָדינ ּו ּכוננֵה ּו:
ּכוננָה עָלֵ ינ ּוּ .ומַ ע ֵ

ּ ָבר ּוך ַא ּ ָתה יהוײ אֱ לֹהֵ ינ ּו מלך הָ ע ֹולָ ם
ּב ֹו ֵרא ּפ ִרי הַ גָפן.
Barukh ata Adonai, Eloheinu melekh

ha’olam, bore peri hagefen.

יבת שמֹאל The fourth cup of wine is
וש ֹותה ּבהַ ִס ּ ַ
drunk while leaning on the left
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ברכה אחרונה על היין Last blessing on the
wine
ֹ
ּ ָבר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ אֱ להֵ ינ ּו מלך הע ֹולָם ,עַל
שדה ועַל ארץ
הַ ּגפן ועַל ּפ ִרי הַ ּגפן ,עַל ּתנ ּובַ ת הַ ּ ָ
חמ ָ ּדה ט ֹובָ ה ּורחָ בָ ה ש ָר ִציתָ ו ִהנחַ ל ּ ָת לַאֲ ב ֹותֵ ינ ּו
לאֱ כֹל ִמ ִּפרי ָּה ולִ ש ּב ֹ ַע ִמ ּט ּובָ ּה ַרחם נָא יהוײ
שלַיִ ם עִ יר ָך ועַל
אֱ ל ֹ ֵקינ ּו עַל יִ ש ָראֵ ל ע ַּמ ָך ועַל יר ּו ָ
ִצ ּי ֹון ִמש ּ ַכן ּכב ֹוד ָך ועַל ִמז ּבח ָך ועַל הֵ יכָ ל ָך ּובנֵה
שלַיִ ם עִ יר הַ קֹדש ִ ּבמהֵ ָרה ביָמֵ ינ ּו והַ ֲעלֵנ ּו
יר ּו ָ
שמחֵ נ ּו ּב ִבנ ָינ ָּה ונֹאכַ ל ִמ ִּפרי ָּה ונִ ש ּ ַבע
לת ֹוכָ ּה ו ַ
שה ּובטָ הֳ ָרה
ִמ ּט ּובָ ּה ּונבָ רכ ָך עָליהָ ִ ּבק ֻׁד ָ
ש ּ ָבת הַ ּזה)
(בשבתּ :ורצֵ ה והַ חֲ לִ יצֵ נ ּו ּבי ֹום הַ ַ
שמחֵ נ ּו ּבי ֹום חַ ג הַ ּ ַמ ּצ ֹות הַ ּזהִּ ,כי אַ ּ ָתה יהוײ
ו ַ
לַכֹל ונ ֹודה לּ ָך עַל הָ אָ רץ ועַל ּפ ִרי
ט ֹוב ּומֵ ִטיב ּ
הַ ּגפןָ ּ .בר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ עַל הָ אָ רץ ועַל ּפ ִרי
הַ ּגפן.
(על יין ומיץ ענבים מתוצרת הארץ מסייםִּ :כי
אַ ּ ָתה יהוײ ט ֹוב ּומֵ ִטיב לַ ּכ ֹל ונ ֹודה לּ ָך עַל
הָ אָ רץ ועַל ּפ ִרי ּגַפנ ָּהָ ּ .בר ּוך אַ ּ ָתה יהוײ עַל
הָ אָ רץ ועַל ּפ ִרי ּגַפנָה).
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Barukh ata Adonai Eloheinu melekh
ha’olam, al hagefen ve’al peri hagefen.
Ve’al tenuvat hasade, ve’al Erets hemda tova
urehava, sheratsita vehinhalta la’avoteinu,
le’ekhol mipirya velisboa mituva. Rahem na,
Adonai Eloheinu, al Yisrael amekha, ve’al
Yerushalayim irekha, ve’al tsion mishkan
kevodekha, ve’al mizbehekha, ve’al
heikhalekha. Uvene Yerushalayim ir
hakodesh bimhera veyameinu, veha’aleinu
letokha, vesameheinu bevinyana, venokhal
mipirya venisba mituva, unevarekhekha
aleiha bikdusha uvetahora.
On Shabbat, add: uretseh vehahalitseinu
beyom haShabbat haze.
On Pesah, add: Vesameheinu beyom hag
haMatsot haze.
Ki ata Adonai tov umeitiv lakol, venode
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lekha al ha’arets ve’al peri hagefen. Barukh
ata Adonai, al ha’arets ve’al peri hagefen. (if
the wine was from Israel, substitute: ve’al peri
gafnah.)

Nirtsa (Forgiven, attoned and נרצה
appeased)

. ּככָ ל ִמש ּ ָפט ֹו וחֻׁ ָקת ֹו,חֲ סַ ל ִס ּד ּור ּפסַ ח ּכ ִהלכָ ת ֹו
 זָך.ּ ַכאֲ שר ז ִָכינ ּו לסַ ֵ ּדר א ֹות ֹו ּ ֵכן נִ ז ּכה לַ עֲש ֹות ֹו
 ּב ָקר ֹוב. ק ֹומֵ ם קהַ ל ע ֲַדת ִמי מָ נָה,ש ֹוכֵ ן מע ֹונָה
.נַהֵ ל נִ טעֵי כַ ּנָה ּפד ּויִ ם ל ִצי ֹון ּב ִר ּנָה
Hasal sidur Pesah kehilkhato, kekhol
mishpato vehukato. Ka’asher zakhinu
lesader oto, ken nizke la’asoto. Zakh
shokhen me'ona, komem kehal adat mi
mana. Bekarov nahel nite’ei khanah,
peduyim letsion berina.
Leshana

.שלָ יִ ם הַ ּבנ ּויָה
ָ שנָה הַ ּ ָב ָאה ִ ּביר ּו
ָ ל
haba’a biYrushalayim habenuya.
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Pesah Songs שירי פסח
Ehad mi yode’a? ?ע
ַ אחָ ד ִמי י ֹו ֵד
.שמַ ים ּובָ אָ רץ
ָ ּ  אחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו ש ּ ַב:אחָ ד אֲ נִ י י ֹו ֵד ַע
1 God
Ehad ani yode’a. Ehad Eloheinu
shebashamayim uva’arets.

 שנֵי לֻׁח ֹות:שנַיִ ם ִמי י ֹו ֵד ַע? שנַיִ ם אֲ נִ י י ֹו ֵד ַע
.שמַ ים ּובָ אָ רץ
ָ ּ  אחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו ש ּ ַב.הַ ּב ִרית
2 Tablets
Shenayim mi yode’a? Shenayim ani yode’a.
Shenei Luhot Haberit, Ehad Eloheinu
shebashamayim uva’arets.

לשה
ָ  ש:לשה אֲ נִ י י ֹו ֵד ַע
ָ לשה ִמי י ֹו ֵד ַע? ש
ָ ש
 אחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו, שנֵי לֻׁח ֹות הַ ּב ִרית,אָ ב ֹות
שמַ ים ּובָ אָ רץ
ָ ּ ש ּ ַב
3 Patriarchs
Shelosha mi yode’a? Shelosha ani yode’a.
Shelosha Avot, Shenei Luhot Haberit, Ehad
Eloheinu shebashamayim uva’arets.
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 אַ ר ּ ַבע:אַ ר ּ ַבע ִמי י ֹו ֵד ַע? אַ ר ּ ַבע אֲ נִ י י ֹו ֵד ַע
 אחָ ד, שנֵי לֻׁח ֹות הַ ּב ִרית,לשה אָ ב ֹות
ָ  ש,ִאמָ ה ֹות
שמַ ים ּובָ אָ רץ
ָ ּ אֱ לֹהֵ ינ ּו ש ּ ַב
4 Matriarchs
Arba mi yode’a? Arba ani yode’a. Arba
Imahot, Shelosha Avot, Shenei Luhot
Haberit, Ehad Eloheinu shebashamayim
uva’arets.

שה
ָ  חֲ ִמ:שה אֲ נִ י י ֹו ֵד ַע
ָ ּ שה ִמי י ֹו ֵד ַע? חֲ ּ ִמ
ָ ּ חֲ ּ ִמ
 שנֵי,לשה אָ ב ֹות
ָ  ש, אַ ר ּ ַבע ִאמָ ה ֹות,שי ת ֹו ָרה
ֵ ח ּומ
ֹ
שמַ ים ּובָ אָ רץ
ָ ּ  אחָ ד אֱ להֵ ינ ּו ש ּ ַב,לֻׁ ח ֹות הַ ּב ִרית
5 Books of Moses
Hamisha mi yode’a? Hamisha ani yode’a.
Hamisha Humeshei Torah, Arba Imahot,
Shelosha Avot, Shenei Luhot Haberit, Ehad
Eloheinu shebashamayim uva’arets.

שה ִסד ֵרי
ָ ּ  ִש:שה אֲ נִ י י ֹו ֵד ַע
ָ ִ ּ שה ִמי י ֹו ֵד ַע? ִש
ָ ִ ּ ִש
, אַ ר ּ ַבע ִאמָ ה ֹות,שי ת ֹו ָרה
ֵ שה ח ּומ
ָ  חֲ ִמ,ִמשנָה
 אחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו, שנֵי לֻׁח ֹות הַ ּב ִרית,לשה אָ ב ֹות
ָ ש
שמַ ים ּובָ אָ רץ
ָ ּ ש ּ ַב
6 Orders of Mishnah
Shishah mi yode’a? Shishah ani yode’a.
Shisha Sidrei Mishnah, Hamisha Humeshei
Torah, Arba Imahot, Shelosha Avot, Shenei
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Luhot Haberit, Ehad Eloheinu
shebashamayim uva’arets.

 ִשבעָה ימֵ י:ִשבעָה ִמי י ֹו ֵד ַע? ִשבעָה אֲ נִ י י ֹו ֵד ַע
שי
ֵ שה ח ּומ
ָ  חֲ ִמ,שה ִסד ֵרי ִמשנָה
ָ ּ  ִש,ש ּ ָבתָ א
ַ
 שנֵי לֻׁ ח ֹות,לשה אָ ב ֹות
ָ  ש, אַ ר ּ ַבע ִאמָ ה ֹות,ת ֹו ָרה
שמַ ים ּובָ אָ רץ
ָ ּ  אחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו ש ּ ַב,הַ ּב ִרית
7 Days of Shabbat
Shiva mi yode’a? Shiva ani yode’a. Shiva
yemei Shabbata, Shisha Sidrei Mishnah,
Hamisha Humeshei Torah, Arba Imahot,
Shelosha Avot, Shenei Luhot Haberit, Ehad
Eloheinu shebashamayim uva’arets.

 שמ ֹונָה ימֵ י:שמ ֹונָה ִמי י ֹו ֵד ַע? שמ ֹונָה אֲ נִ י י ֹו ֵד ַע
,שה ִסד ֵרי ִמשנָה
ָ ּ  ִש,ש ּ ָבתָ א
ַ  ִשבעָה ימֵ י,ִמילָה
לשה
ָ  ש, אַ ר ּ ַבע ִאמָ ה ֹות,שי ת ֹו ָרה
ֵ שה ח ּומ
ָ חֲ ִמ
ֹ
 אחָ ד אֱ להֵ ינ ּו, שנֵי לֻׁח ֹות הַ ּב ִרית,אָ ב ֹות
שמַ ים ּובָ אָ רץ
ָ ּ ש ּ ַב
th
8 day of Cirumsssion
Shemona mi yode’a? Shemona ani yode’a.
Shemona Yemei Milah, Shiva yemei
Shabbata, Shisha Sidrei Mishnah, Hamisha
Humeshei Torah, Arba Imahot, Shelosha
Avot, Shenei Luhot Haberit, Ehad Eloheinu
shebashamayim uva’arets.
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 ִּתשעָה יַרחֵ י:ִּתשעָה ִמי י ֹו ֵד ַע? ִּתשעָה אֲ נִ י י ֹו ֵד ַע
,ש ּ ָבתָ א
ַ  ִשבעָה ימֵ י, שמ ֹונָה ימֵ י ִמילָה,לֵ ָדה
 אַ ר ּ ַבע,שי ת ֹו ָרה
ֵ שה ח ּומ
ָ  חֲ ִמ,שה ִסד ֵרי ִמשנָה
ָ ּ ִש
 אחָ ד, שנֵי לֻׁח ֹות הַ ּב ִרית,לשה אָ ב ֹות
ָ  ש,ִאמָ ה ֹות
שמַ ים ּובָ אָ רץ
ָ ּ אֱ לֹהֵ ינ ּו ש ּ ַב
9 Months of Pregnancy
Tishe’a mi yode’a? Tishe’a ani yode’a.
Tishe’a Yarhei Leida, Shemona Yemei
Milah, Shiva yemei Shabbata, Shisha Sidrei
Mishnah, Hamisha Humeshei Torah, Arba
Imahot, Shelosha Avot, Shenei Luhot
Haberit, Ehad Eloheinu shebashamayim
uva’arets.

ֲש ָרה
ָ  ע:ֲש ָרה אֲ נִ י י ֹו ֵד ַע
ָ ֲש ָרה ִמי י ֹו ֵד ַע? ע
ָ ע
, שמ ֹונָה ימֵ י ִמילָה, ִּתשעָה יַרחֵ י ל ֵָדה,ִד ּב ַריָא
שה
ָ  חֲ ִמ,שה ִסד ֵרי ִמשנָה
ָ ּ  ִש,ש ּ ָבתָ א
ַ ִשבעָה ימֵ י
 שנֵי,לשה אָ ב ֹות
ָ  ש, אַ ר ּ ַבע ִאמָ ה ֹות,שי ת ֹו ָרה
ֵ ח ּומ
ֹ
שמַ ים ּובָ אָ רץ
ָ ּ  אחָ ד אֱ להֵ ינ ּו ש ּ ַב,לֻׁ ח ֹות הַ ּב ִרית
10 Utterances
Asara mi yode’a? Asara ani yode’a. Asara
diberaya, Tishe’a Yarhei Leida, Shemona
Yemei Milah, Shiva yemei Shabbata, Shisha
Sidrei Mishnah, Hamisha Humeshei Torah,
Arba Imahot, Shelosha Avot, Shenei Luhot
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Haberit, Ehad Eloheinu shebashamayim
uva’arets.

 אַ חַ ד:ָשר אֲ נִ י י ֹו ֵד ַע
ָ ָשר ִמי י ֹו ֵד ַע? אַ חַ ד ע
ָ אַ חַ ד ע
 ִּתשעָה יַרחֵ י,ֲש ָרה ִד ּב ַריָא
ָ  ע,ָשר ּכ ֹוכבַ ּיָא
ָ ע
,ש ּ ָבתָ א
ַ  ִשבעָה ימֵ י, שמ ֹונָה ימֵ י ִמילָה,לֵ ָדה
 אַ ר ּ ַבע,שי ת ֹו ָרה
ֵ שה ח ּומ
ָ  חֲ ִמ,שה ִסד ֵרי ִמשנָה
ָ ּ ִש
 אחָ ד, שנֵי לֻׁח ֹות הַ ּב ִרית,לשה אָ ב ֹות
ָ  ש,ִאמָ ה ֹות
שמַ ים ּובָ אָ רץ
ָ ּ אֱ לֹהֵ ינ ּו ש ּ ַב
11 Stars (in Joseph’s Dream)
Ahad asar mi yode’a? Ahad asar ani yode’a.
Ahad asar Kokhva’ya, Asara diberaya,
Tishe’a Yarhei Leida, Shemona Yemei
Milah, Shiva yemei Shabbata, Shisha Sidrei
Mishnah, Hamisha Humeshei Torah, Arba
Imahot, Shelosha Avot, Shenei Luhot
Haberit, Ehad Eloheinu shebashamayim
uva’arets.

:ָשר אֲ נִ י י ֹו ֵד ַע
ָ ָשר ִמי יודע? שנים ע
ָ שנֵים ע
ֲש ָרה
ָ  ע,ָשר ּכ ֹוכבַ ּיָא
ָ  אַ חַ ד ע,ָשר ִשבטַ יָא
ָ שנֵים ע
, שמ ֹונָה ימֵ י ִמילָה, ִּתשעָה יַרחֵ י ל ֵָדה,ִד ּב ַריָא
שה
ָ  חֲ ִמ,שה ִסד ֵרי ִמשנָה
ָ ּ  ִש,ש ּ ָבתָ א
ַ ִשבעָה ימֵ י
 שנֵי,לשה אָ ב ֹות
ָ  ש, אַ ר ּ ַבע ִאמָ ה ֹות,שי ת ֹו ָרה
ֵ ח ּומ
שמַ ים ּובָ אָ רץ
ָ ּ  אחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו ש ּ ַב,לֻׁ ח ֹות הַ ּב ִרית
12 Tribes
Sheneim asar mi yode’a? Sheneim asar ani
yode’a. Sheneim asar Shivta’ya, Ahad asar
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Kokhva’ya, Asara diberaya, Tishe’a Yarhei
Leida, Shemona Yemei Milah, Shiva yemei
Shabbata, Shisha Sidrei Mishnah, Hamisha
Humeshei Torah, Arba Imahot, Shelosha
Avot, Shenei Luhot Haberit, Ehad Eloheinu
shebashamayim uva’arets.

:ָשר אֲ נִ י י ֹו ֵד ַע
ָ לשה ע
ָ ָשר ִמי י ֹו ֵד ַע? ש
ָ לשה ע
ָ ש
 אַ חַ ד,ָשר ִשבטַ יָא
ָ  שנֵים ע.ָשר ִמ ַ ּדיָא
ָ לשה ע
ָ ש
 ִּתשעָה יַרחֵ י,ֲש ָרה ִד ּב ַריָא
ָ  ע,ָשר ּכ ֹוכבַ ּיָא
ָ ע
,ש ּ ָבתָ א
ַ  ִשבעָה ימֵ י, שמ ֹונָה ימֵ י ִמילָה,לֵ ָדה
 אַ ר ּ ַבע,שי ת ֹו ָרה
ֵ שה ח ּומ
ָ  חֲ ִמ,שה ִסד ֵרי ִמשנָה
ָ ּ ִש
 אחָ ד, שנֵי לֻׁח ֹות הַ ּב ִרית,לשה אָ ב ֹות
ָ  ש,ִאמָ ה ֹות
שמַ ים ּובָ אָ רץ
ָ ּ אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ש ּ ַב
13 Attributes
Shelosha asar mi yode’a? Shelosha asar ani
yode’a. Shelosha asar Midaya, Sheneim asar
Shivta’ya, Ahad asar Kokhva’ya, Asara
diberaya, Tishe’a Yarhei Leida, Shemona
Yemei Milah, Shiva yemei Shabbata, Shisha
Sidrei Mishnah, Hamisha Humeshei Torah,
Arba Imahot, Shelosha Avot, Shenei Luhot
Haberit, Ehad Eloheinu shebashamayim
uva’arets.
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Had Gadya ,חַ ד ּגַדיָא

 חַ ד, חַ ד ּגַדיָא,חַ ד ּגַדיָא ּדז ִ ַּבין אַ ּ ָבא ִ ּבת ֵרי ז ּוזֵי
.ּגַדיָא

Dad’s bought a Kid with two Zuz (coins)
Had gadya, had gadya dezabin aba bitrei
zuzei, had gadya, had gadya.

 ּדז ִ ַּבין אַ ּ ָבא ִ ּבת ֵרי,ואָ תָ א ש ּונ ָרא ואָ כלָה לגַדיָא
. חַ ד ּגַדיָא, חַ ד ּגַדיָא,ז ּוזֵי
Came the cat and ate the Kid
Ve’ata shunera, ve’akhla legadya, dezabin
aba bitrei zuzei,
had gadya, had gadya.

, ּדאָ כלָה לגַדיָא,ָשך לש ּונ ָרא
ַ ואָ תָ א כַ ל ּ ָבא ונ
. חַ ד ּגַדיָא, חַ ד ּגַדיָא,ּדז ִ ַּבין אַ ּ ָבא ִ ּבת ֵרי ז ּוזֵי

Came the dog and bit the cat
Ve’ata khalba, venashakh leshunra, de’akhla
legadya, dezabin aba bitrei zuzei, had gadya,
had gadya.

,ָשך לש ּונ ָרא
ַ  ּדנ,וה ּ ָכה לכַ ל ּ ָבא
ִ ואָ תָ א ח ּוט ָרא
 חַ ד, ּדז ִ ַּבין אַ ּ ָבא ִ ּבת ֵרי ז ּוזֵי,ּדאָ כלָה לגַדיָא
. חַ ד ּגַדיָא,ּגַדיָא

Came the stick and bit the dog
Ve’ata hutra, vehika lekhalba, denashakh
leshunra, de’akhla legadya, dezabin aba
bitrei zuzei, had gadya, had gadya.
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, ּד ִה ּ ָכה לכַ ל ּ ָבא,ש ַרף לח ּוט ָרא
ָ ואָ תָ א נ ּו ָרא ו
 ּדז ִ ַּבין אַ ּ ָבא, ּדאָ כלָה לגַדיָא,ָשך לש ּונ ָרא
ַ ּדנ
. חַ ד ּגַדיָא, חַ ד ּגַדיָא,ִ ּבת ֵרי ז ּוזֵי

Came the fire and burned the stick
Ve’ata nura, vesaraf lehut'ra, dehika
lekhalba, denashakh leshunra, de’akhla
legadya, dezabin aba bitrei zuzei, had gadya,
had gadya.

,ש ַרף לח ּוט ָרא
ָ  ּד,ואָ תָ א מַ יָא וכָ בָ ה לנ ּו ָרא
, ּדאָ כלָה לגַדיָא,ָשך לש ּונ ָרא
ַ  ּדנ,ּד ִה ּ ָכה לכַ ל ּ ָבא
. חַ ד ּגַדיָא, חַ ד ּגַדיָא,ּדז ִ ַּבין אַ ּ ָבא ִ ּבת ֵרי ז ּוזֵי

Came the water and put off the fire
Ve’ata maya, vekhavah lenura, desaraf
lehutra, dehika lekhalba, denashakh
leshunra, de’akhla legadya, dezabin aba
bitrei zuzei, had gadya, had gadya.

ש ַרף
ָ  ּד, ּדכָ בָ ה לנ ּו ָרא,שתָ ה למַ יָא
ָ ואָ תָ א ת ֹו ָרא ו
,ָשך לש ּונ ָרא
ַ  ּדנ, ּד ִה ּ ָכה לכַ ל ּ ָבא,לח ּוט ָרא
 חַ ד, ּדז ִ ַּבין אַ ּ ָבא ִ ּבת ֵרי ז ּוזֵי,ּדאָ כלָה לגַדיָא
. חַ ד ּגַדיָא,ּגַדיָא

Came the ox and drank the water
Ve’ata tora, veshata lemaya, dekhava lenura,
desaraf lehutra, dehika lekhalba, denashakh
leshunra, d'ach'lah legadya, dezabin aba
bitrei zuzei, had gadya, had gadya

,שתָ ה למַ יָא
ָ ּ  ּד,שחַ ט לת ֹו ָרא
ָ ואָ תָ א הַ ש ֹוחֵ ט ו
, ּד ִה ּ ָכה לכַ ל ּ ָבא,ש ַרף לח ּוט ָרא
ָ  ּד,ּדכָ בָ ה לנ ּו ָרא
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 ּדז ִ ַּבין אַ ּ ָבא, ּדאָ כלָה לגַדיָא,ָשך לש ּונ ָרא
ַ ּדנ
. חַ ד ּגַדיָא, חַ ד ּגַדיָא,ִ ּבת ֵרי ז ּוזֵי

Came the butcher and slaughtered the ox
Ve’ata hashohet, veshahat letora, deshata
lemaya, dekhava lenura, desaraf lehutra,
dehika lekhalba, denashakh leshunra,
de’akhla legadya, dezabin aba bitrei zuzei,
had gadya, had gadya.

שחַ ט
ָ  ּד,שחַ ט לש ֹוחֵ ט
ָ ואָ תָ א מַ לאָ ך הַ ּ ָמות ו
ש ַרף
ָ  ּד, ּדכָ בָ ה לנ ּו ָרא,שתָ ה למַ יָא
ָ ּ  ּד,לת ֹו ָרא
,ָשך לש ּונ ָרא
ַ  ּדנ, ּד ִה ּ ָכה לכַ ל ּ ָבא,לח ּוט ָרא
 חַ ד, ּדז ִ ַּבין אַ ּ ָבא ִ ּבת ֵרי ז ּוזֵי,ּדאָ כלָה לגַדיָא
.חַ ד ּגַדיָא,ּגַדיָא

Came the Angel of death and slaughtered the
butcher
Ve’ata malakh hamavet, veshahat leshohet,
deshahat letora, deshata lemaya, dekhava
lenura, desaraf lehutra,dehika lekhalba,
denashakh leshunra, de’akhla legadya,
dezabin aba bitrei zuzei, had gadya, had
gadya.

,שחַ ט למַ לאַ ך הַ ּ ָמות
ָ ואָ תָ א הַ ָּקד ֹוש ּ ָבר ּוך ה ּוא ו
,שתָ ה למַ יָא
ָ ּ  ּד,שחַ ט לת ֹו ָרא
ָ  ּד,שחַ ט לש ֹוחֵ ט
ָ ּד
, ּד ִה ּ ָכה לכַ ל ּ ָבא,ש ַרף לח ּוט ָרא
ָ  ּד,ּדכָ בָ ה לנ ּו ָרא
 ּדז ִ ַּבין אַ ּ ָבא, ּדאָ כלָה לגַדיָא,ָשך לש ּונ ָרא
ַ ּדנ
. חַ ד ּגַדיָא, חַ ד ּגַדיָא,ִ ּבת ֵרי ז ּוזֵי

Came God and slaughtered the Angel of death
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Ve’ata HaKadosh Barukh hu, veshahat
lemalakh hamavet, deshahat letora, deshata
lemaya, dekhava lenura, desaraf lehutra,
dehika lekhalba, denashakh leshunra,
de’akhla legadya, dezabin aba bitrei zuzei,
had gadya, had gadya.
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