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Haggadah Shel Pesach 
By Bezalel Schijveschuurder 

 

Grade Level: Elementary, Middle School 
 
Description: 
This colorful Haggadah Shel Pesach includes the full Haggadah text as well as Divrei 
Torah in English and explanations of the goings-on at the Seder. Much of the 
information provided is written in fill-in-the-blank format and is further embellished with 
pictures. Many brain-teasers are interspersed throughout the Haggadah to keep the 
students (and their families) on their toes throughout Leil Haseder! Answers are not 
included. Note: This item is intended for use during Leil Haseder and therefore contains 
Sheim Hashem. Please treat it with due respect. 
 
What to download 

 Download the print-ready PDF file (includes lesson plan/instructions). 

 OPTIONAL: Download the editable Word file (does not include lesson 
plan/instructions). 

 

Please note: When choosing an editable file, depending on the version of the 
program that you are using, and the fonts that you have, the document may not 
appear exactly as it was originally intended and/or it may not exactly match the PDF 
that we provide. 

 
Goals/Objectives: 
Students will follow along as you teach the Haggadah in order to fill in the blanks 
provided. They will use the Haggadah on Leil Haseder. 
 
Materials Needed: 

 Color printer (optional) 

 Cardstock (optional) 

 Binding coil (optional) 
 
Instructions: 

1. Print the Haggadah in color onto cardstock. Bind. Alternatively, print the 
Haggadah in black and white on regular paper and staple or place in binder. 

2. Teach the Haggadah. Have students fill in the information as you go along. 
3. Encourage students to use their Haggados at their Sedarim. 

 
Variations:  

 You can ask students to bring back a list of answers to as many brain teasers as 
they can after Yom Tov for a prize. 

 You can discuss the answers to the brain teasers in class and encourage 
students to challenge their families with the brain teasers over Yom Tov. 
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____________ 

The egg is a sign of 

mourning for the 

________ and also 

reminds us of the 

___________ 

________ 

___________ 

This is a bone to 

remind us of the 

________ __________ 

__________ 

These bitter herbs 

are used later on 

in the _____ for 

_________________ 

___________  

These bitter herbs 

remind us of the 

bitter work _____ 

were forced to do. 

__________ 

We dip these 

vegetables into salt 

water to remind us 

of the tears of 

_____________ 

 קערה

Brain teaser: Why do we use a Seder plate? 

___________  

This reminds us of 

the ___________ 

which _________ had 

to make. 

 



 

2 

 

 

 

 
 ָמרֹור

We take a piece of ______ and 

remember ____ to _________!  
 

 ּכֹוֵרךְ 
We eat a sandwich of _______ 

and _________ whilst 

_________. 
 

ָחן ל   עֹוֵרךְ ְשֻׁ
We are now ready to eat the 

____ ____ meal 
 

 ָצפּון
We bring out the _______ piece 

of _____ and eat it as the 

____________. 
 

 ָבֵרךְ 
We ________ and at the end 

drink the ______ ______. 
 

 ַהֵלל
We praise ____ by thanking 

_____ for all the 
________-miracles He has  
done for us. 

ָצה  ִנר 
We hope that ___ has accepted 

our _______ and that we can 

celebrate next year in 

________________ 
 

 
 

 ַקֵדש
We make _____ like every 

of  st_____ _____. This is the 1

the ______ __________ 

remember to lean!! 
 

ַחץ  ּור 
All or only the ______ _____ 

washes their _________ 
 

ַפס  ַּכר 
We take a _________ vegetable 

and we dip it in 

________________ 
 

 ַיַחץ
We break the _________ 

_______ and put the larger part 

away for the _______________ 
 

 ַמִגיד
We tell the story of 

__________ __________ 
 

ָצה  ָרח 
We all wash our hands in order to 

eat _________, this time with a 

______. 
 

 ַמָצהְמֹוִציא
We eat 2 ______________ of 

_________, remember to lean!! 

 
  

Brain teaser: How many מצוות from the תורה 
are there @ the סדר? 
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There are 2 מצוות connected to קדש: 

1. It is the________ for טוב יום . 

2. It is the first of the __ cups of ____. 

While drinking we lean to the _______ this 

shows that we are like free men and are no 

longer ______. We should not pour the wine for 

ourselves, rather we should let _______ else 

pour for us as a sign of ________. 

  

 

Brain teaser: Why do we drink four cups of 
wine at the סדר? 
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On Friday night we beginְtheְקידוש here. 

ְלשבת)ְ ְ ְבֹקְְֶ ִהי ְַוי  ְֶעֶרב ִהי ְַהָשַמִים רַוי  לּו כֻׁ ְַוי  ְַהִשִשי, ְיֹום
ָכל ְו  ָהָאֶרץ ּת-ו  ַלאכ  ְמ  ִביִעי, ְַהש  ְַבּיֹום ְֱאלִֹהים ַכל ְַוי  ָבָאם: ֹוְצ 

ִביִעי,ְִמָּכל ְַהש  ְַבּיֹום בֹת ְַוִיש  ְָעָשה, ְָעָשה-ֲאֶשר ְֲאֶשר ּתֹו ַלאכ  :ְמ 
ְֶאת ְֱאלִֹהים ָבֵרך  ַקדְֵ-ַוי  ְַוי  ִביִעי, ְַהש  ְָשַבתְיֹום ְבֹו ְִּכי ְאֹתֹו, ש

ּתֹו,ְֲאֶשר-ִמָּכל ַלאכ   :(ָבָראְֱאלִֹהיםְַלֲעשֹות-מ 

On all other nights we begin here. 
ִריְַהָגֶֽפן: ְָהעֹוָלם,ְבֹוֵראְפ  ָי,ְֱאלֵֹהינּוְֶמֶלך  ְַאָּתהְי   ָברּוך 

  

ְָבחְַ ְֲאֶשר ְָהעֹוָלם, ְֶמֶלך  ְֱאלֵֹהינּו ָי, ְי  ְַאָּתה ְִמָּכלָברּוך  ְָבנּו ָעם,ְ-ר
ְִמָּכל ָמנּו רֹומ  ְַוִּתֶּתן ו  ֹוָתיו, ִמצ  ְב  ָשנּו ִקד  ְו  ְֱאלֵֹהינּוְ-ָלשֹון, ָי ְי  ָלנּו

ַאֲהָבהְ נּוָחהְּו)לשבתְְב  ַמנְִַשָבתֹותְִלמ  ָחה,ְַחִגיםְּוז  ִשמ  יםְ(מֹוֲעִדיםְל 
ָששֹוןְֶאת ֶאת)לשבתְיֹוםְ-ל  ַמןְהְַַחגְְ(יֹום-ַהַשָבתְַהֶזהְו  ַמצֹותְַהֶזה.ְז 

ַאֲהָבה)לשבתְנּו,ְֵחרּוֵתְ ָרִים.ְּכְְִ,(ב  ָראְקֶֹדש,ְֵזֶכרְִליִציַאתְִמצ  יְִמק 
ְִמָּכל ָּת ְִקַדש  אֹוָתנּו ְו  ָּת ְָבַחר  ְ-ָבנּו ְָהַעִמים. ְ ַשָבת)לשבת ּומֹוֲעֵדיְְ(ו 

ֶשְ ְ)ָקד  ְָך ְ ָרצֹוןלשבת ְּוב  ַאֲהָבה ְִהנְ ְ(ב  ָששֹון ְּוב  ָחה ִשמ  ְב  ְָברּוך  ָּתנּו: ַחל 
ַקֵדשְ) ָי,ְמ  ַמִנים(ַהַשָבתְוְ  לשבתַאָּתהְי  ַהז  ָרֵאלְו   ְִיש 

 we addְמוצאיְשבתOn 
אֹורְֵ ְמ  ְבֹוֵרא ְָהעֹוָלם, ְֶמֶלך  ְֱאלֵֹהינּו ָי, ְי  ְַאָּתה יְָברּוך 

  ָהֵאש:
ְבְֵ ִדיל ְַהַמב  ְָהעֹוָלם, ְֶמֶלך  ְֱאלֵֹהינּו ָי, ְי  ְַאָּתה יןְָברּוך 

ָרֵאלְָלַעִמְקֹ ,ְֵביןְִיש  חֶֹשך  חֹלְֵביןְאֹורְל  ים,ְֵביןְֶדשְל 
ֵמיְַהַמֲעֶשה.ְֵביןְק ְ ֵשֶשתְי  ִביִעיְל  ַשתְַשבְָיֹוםְַהש  תְדֻׁ

ֶאת ְו  ָּת. ַדל  ְִהב  ְטֹוב ְיֹום ַשת דֻׁ ִביִעיְ-ִלק  ְַהש  יֹום
ּתְָ ַדל  ְִהב  ָּת. ְִקַדש  ְַהַמֲעֶשה ֵמי ְי  ָּתְְוְ ִמֵשֶשת ִקַדש 

ְַאָּתה-ֶאת ְָברּוך  ָשֶתָך. דֻׁ ְִבק  ָרֵאל ְִיש  ָך ָי,ְְַעמ  י 
קֶֹדש: ִדילְֵביןְקֶֹדשְל  ְְַהַמב 

 
ִקְ ְו  ְֶשֶהֱחָינּו ְָהעֹוָלם, ְֶמֶלך  ְֱאלֵֹהינּו ָי, ְי  ְַאָּתה ָמנּוְָברּוך  ּי 

ַמןְַהֶזה: ִהִגיָענּוְַלז    ו 
 

 

 
Brain teaser: What candle are we using for הבדלה? 
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The head of the סדר washes his hands, 

without saying a _____________ 

Why does he wash his hands now?  

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

During the סדר we act as if we are _____ 

_______. Therefore we allow others to fill 

our ____ __ wine and have water brought 

to the ____ so that we can wash our hands 

in the manner of ______ people. 
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We say ____________ on a vegetable smaller 

than a _________, and have the ________ (that 

we are going to eat later) in mind.  

Why do we dip vegetable in saltwater? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

ה: מָּ ֲאדָּ ם, בֹוֵרא ְפִרי הָּ עֹולָּ ה ְייָּ, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ
 

The בעלְהסדר takes the middle מצה and breaks it in 

two, he puts the _______ ________ away for the 

__________ and the _________ _________ he 

puts back on סדר-table. 

Brain teaser: Why do we eat כרפס? 
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Question: 

Why do we break the ְָהַמצ  and hide the ________ part?  

Answer: 

When poor people find something to eat, they eat a _______ 

piece right away, but put away the _______ piece to save for 

later. We do the same now on  _______ night, to remind us, 

how__________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

On סדר night there is a special מצוה called 

_________ __________ __________ 

During מגיד, we tell the story of  

__________ __________- how ה׳ saved 

 us from slavery in מצרים 

What must we try to imagine?    _____________ 

_____________________________________

___
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The whole paragraph is written in ____________, besides the last 

sentence which is ________ ________. 

Why? 

When the הגדה was written the main spoken language was 

_________. In order that everybody should understand it was said 

in that language.  

However the last sentence was only for the ישראלְבני  and nobody else 

should understand it; otherwise they would be suspicious that they 

wanted to leave their country because of that it is written in 

______ _________. 

 

Brain teaser: Why is מצה called poor man’s bread? 

ָמאְְָהא ָעאְַלח  ַאר  ָהָתָֽנאְב  ָיאְִדיְֲאָכֽלּוְַאב  ָרִיםַענ  ִמצ  ד   

This ______ is poor man’s bread that our fathers ate 

in _________. 
 

ִפיןְָּכל ֵיכֹולְֵייֵתיְִדכ  ִריךְ ְָּכל,ְו  ַסחְֵייֵתיְִדצ  ִיפ  .ו   
Whoever is ________come and _______ with us, 

whoever is ________ come join us and celebrate 

_______ 
 

ָשָנה,ְָהָכאְָהַשָּתא ָעאְַהָבָאהְל  ַאר  ָרֵאלְב  ִיש  .ד   
At this time we are ________, next year may we be in 

________ ______ 
 

ָשָנהְַהָבָאהְ ֵדי,ְל  ֵניְחֹוָהַשָּתאְַעב  :ִריןב   
At this time we are servants, next year may we be 

______ ________. 
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The Dubner Maggid brings the following משל: 

There was once a very poor man who became 

wealthy. He did not want to take his wealth for 

granted, so at the end of each meal he would dip a 

hard piece of bread in water to remind himself of 

what he used to have. Many years passed by and 

he lost all his wealth, however, he continued his 

custom. Someone asked him, “why do you 

continue this practice, you no longer need this 

reminder since you are now poor again?” The 

man replied, “The answer is simple, when I was 

wealthy, I lent someone 10 thousand gold pieces, 

now I have no money because the loan is not yet 

due, but really I am rich, because soon I will be 

paid back.” 

 :נמשל
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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We pour the second cup of wine. 

 

ָלהְַהֶזהְִמָּכלְַהֵלילֹות?ְַמה ַּתָנהְַהַלי   ִנש 
 

ְּכְֻׁ ְַהֶזה ָלה ְַהַלי  ְּוַמָצה. ְָחֵמץ ִלין ְאֹוכ  ְָֽאנּו ְַהֵלילֹות ָכל לֹוְֶשב 
 ַמָצה:

 

 

 
ְ 

ְַהֶזה ָלה ְַהַלי  ָרקֹות ְי  ָאר ְש  ִלין ְאֹוכ  ְָֽאנּו ְַהֵלילֹות ָכל לֹוְְֶשב  ּכֻׁ
 ָמרֹור:

 

 

 
 

ְַהלְַ ְֶאָחת. ְַפַעם ְֲאִפילּו ִביִלין ְַמט  ְָֽאנּו ְֵאין ְַהֵלילֹות ָכל ָלהְֶשב  י 
ָעִמים: ֵּתיְפ   ַהֶזהְש 

 

 

 
 

ְַהלְַ ִבין. סֻׁ ְמ  ְּוֵבין ִבין ְיֹוש  ְֵבין ִלין ְאֹוכ  ְָֽאנּו ְַהֵלילֹות ָכל ָלהְֶשב  י 
ִבין: סֻׁ ָלֽנּוְמ   ַהֶזהְּכֻׁ

 

 
Brain teaser: Why do we not ask about the 4 cups 

of wine? 
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רְֲָעָבדְִ ִמצ  ְב  עֹה ַפר  ְל  ְָהִיינּו ְִמָשם,ְים ְֱאלֵֹהינּו ָי ְי  ְַוּיֹוִציֵאנּו ִים.

ִאלּוְלֹאְהֹוִציאְַהָקדֹושְָברּו טּוָיה,ְו  ֽרֹוַעְנ  ָידְֲחָזָקהְּוִבז  ְהּואְב  ך 
ְָֽאְ ֶאת ְֲהֵרי ַרִים, ְִמִמצ  ָבדְֲִאבֹוֵתינּו ע  שֻׁ ְמ  ְָבֵנינּו, ֵני ְּוב  ְּוָבֵנינּו יםְנּו

בֹו ְנ  ָלֽנּו ְּכֻׁ ְֲחָכִמים, ָלֽנּו ְּכֻׁ ְַוֲאִפילּו ָרִים. ִמצ  ְב  עֹה ַפר  ְל  ִנים,ְָהִיינּו
ְֶאת ִעים ְיֹוד  ָלֽנּו ְּכֻׁ ֵקִנים, ְז  ָלֽנּו ְָעלְֵ ּכֻׁ ָוה ְִמצ  ַסֵפרְַהּתֹוָרה, ְל  ינּו

בְֶ ָכלְַהַמר  ָרִים.ְו  ַרִים,ְֲהֵריְזְִֶביִציַאתְִמצ  ַסֵפרְִביִציַאתְִמצ  הְהְל 
ָבח: שֻׁ ְמ 

 

Q: Why does the הגדה say that had ה not 

taken us out of מצרים we would still be 

slaves? Perhaps a new _______ would 

have arisen and had mercy on us ____ 

_________ ______? 

A: בנ״י were on such a low ________ that had ה'  not 

redeemed them, they would have fallen to the ___th 

 ._________of _______ and become like the מדריגה

There would therefore be no_______ nation to 

_________ and bring to _________ ______. 

We have to mention יציאת מצרים ______ ____ 

because through that we became _______ ____. 

By being _________, the nation of י״בנ  is able to 

serve _______ forever and not disappear like 

other nations of the world. 
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ָעָזרְֶבן ַמֲעֶשה ַרִביְֶאל  ַע,ְו  הֹושֻׁ ַרִביְי  ַרִביְֱאִליֶעֶזר,ְו  ַרִביְֲעִקיָבא, ב  ָיה,ְו  ְֲעַזר 
ֵני ִביןְִבב  סֻׁ פֹון,ְֶשָהיּוְמ  ַרִביְַטר  ַרִים,ְּכְָ ו  ִריםְִביִציַאתְִמצ  ַספ  ָהיּוְמ  ַרק,ְו   לב 

ִמיֵדיֶהםְוְ  ָלה,ְַעדְֶשָבאּוְַתל  ַמןְאֹותֹוְַהַלי  רּוְָלֶהם:ְַרבֹוֵתינּו,ְִהִגיַעְז  ָאמ 
ַמע,ְֶשלְַשֲחִרית: ִריַאתְש   ק 

 

ְ
ְ
ְ
 

 

 

Even though the _____ and _____ were not 

slaves in מצרים, they are still expected to ____ 

 ._______ from the יציאת מצרים ____

________, _________ and __________ were 

______. _______ was a ____, and ________ 

was the son of a גר. Yet, they spent all night 

talking about ______ _______. 

This paragraph follows the phrase: 
______________________________________ 

“The more one ____ _____ יציאת מצרים, the more 

one is _____________.” 

 

 

 

 
ְ
ְ
ְ
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ְֶבן ָעָזר ְֶאל  ְַרִבי ָיה ָאַמר לֹא ֲעַזר  ְו  ְָשָנה, ִעים ְִשב  ֶבן ְּכ  ְֲאִני ְֲהֵרי
ָרָשְ ְֶשד  ְַעד ְַבֵלילֹות. ַרִים ְִמצ  ִציַאת ְי  ְֶשֵּתָאֵמר ְבְֶָזִכיִתי, ןְ ּה
ְִמצְ  ְֵמֶאֶרץ ָך ְֵצאת  ְיֹום ְֶאת ּכֹר, ְִּתז  ַמַען ְל  ְֶשֶנֱאַמר: ַרִים,ְזֹוָמא.

ְַהֵלילֹות. ְַחֶּייָך ֵמי ְי  ְּכֹל ְַהָּיִמים. ְַחֶּייָך ֵמי ְי  ְַחֶּייָך. ֵמי ְי  ְּכֹל
ְַחֶּייךְָ ֵמי ְי  ְּכֹל ְַהֶזה. ְָהעֹוָלם ְַחֶּייָך ֵמי ְי  ִרים: ְאֹומ  ְַוֲחָכִמים

ָהִביאְִלימֹותְַהָמִשְ ְיַח:ל 
 

 ...עזריהְבןְאלעזרְרביְאמר 

_______________________ 

_______________________ 

 

Why does he say he is like 70? _____________ 

Couldn’t he just have said that he is like an old man? 

 which equals ,בן like – כבן

__ in גמטריא. 

He wasn’t really ___, 

he was ____. חז״ל say 

that he had the נשמה of 

_____ _____ who was _____ at 52. 52+18= __. 

So he was like __ at the age of __. ה׳ made him 

look __ so that he would be respected. 
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ְ ְִיש  ַעמֹו ְל  ְּתֹוָרה ְֶשָנַתן ְָברּוך  ְהּוא. ְָברּוך  ְַהָמקֹום. ָרֵאל.ְָברּוך 
ְהּואבְָ ָרהְתֹוָרה.ְֶאָחדְָחָכם,ְוְ ְ:רּוך  ָבָעהְָבִניםְִדב  ֶנֶגדְַאר  ֶאָחדְּכ 

אֹול:ְְ ֶאָחדְֶשֵאינֹוְיֹוֵדַעְִלש  ֶאָחדְָּתם,ְו  ְָרָשע,ְו 
 

ַעמֹוְבָ ְשֶנַָתןְּתֹוָרהְל  ְהּוא.ְבָרּוך  ְַהמָקֹום.ְבָרּוך  רּוך 
בָָעהְָבִניםְדִב ָרהְתֹורְָ ְהּואְּכ ֶנֶגדְַאר  ה.ְֶאָחדְִיש ָרֵאל.ְבָרּוך 

ֶאָחדְשֵֶאינֹוְיֹוֵדַעְִלש אֹול: ֶאָחדְּתָם,ְו  ֶאָחדְָרשָע,ְו   ָחָכם,ְו 

 

ָפִטים, ַהִמש  ְו  ִקים ַהחֻׁ ְו  ְָהֵעדֹת ְָמה ְאֹוֵמר? ְהּוא ְַמה
ְֱאָמר ְַאָּתה ַאף ְו  ֶכם? ְֶאת  ְֱאלֵֹהינּו ָי ְי  ְִצָּוה כֹותְ ֲאֶשר ִהל  ְּכ  לֹו

ִטיִריןְַאַחרְַהפְֶ  ַסחְֲאִפיקֹוָמן:ַהֶפַסח:ְֵאיןְַמפ 
 

The חכם asks a   very detailed 

question about ________, 

________ and ___________.  

We should answer all his 

questions and even tell him   

about    laws   that apply 

after the סדר. 

ְ ְאֹוֵמר? ְהּוא ְָהֲעבָֹדהְַמה ָמה
ְָלֶכם? ְֶשהֹוִציאְָלכְְֶַהזֹאת ִפי ְּול  ְלֹו. ְולֹא ם
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ְֶאת ֶאת ֵהה ְַהק  ְַאָּתה ַאף ְו  ְָבִעָקר. ְָּכַפר ָלל, ְַהּכ  ְִמן מֹו ִשָניו,ְ ַעצ 
לֹ ֶוֱאָמר ָרִים,ְִליְו  ֵצאִתיְִמִמצ  ָיְִלי,ְב  לֹו.ְ אלֹו:ְַבֲעבּורְֶזה,ְָעָשהְי 

ָאל:  ִאלּוְָהָיהְָשם,ְלֹאְָהָיהְִנג 

Q: The הגדה does not seem to answer the 

 ?s question, why not‘רשע
 

AA: ___________________ 

___________________ 

___________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Brain teaser: Why would the רשע not have been 
redeemed from מצרים? 

 

חֶֹֽזקְָידְַמהְהּואְאֹוֵמְ ָּתְֵאָליו:ְב  ָאַמר  ר?ְַמהְזֹאת?ְו 

ַרִיםְִמֵביתְֲעָבִדים: ָיְִמִמצ    הֹוִציָֽאנּוְי 

The ___ has good intentions, 

but is simple; therefore we 

tell him the story in ______ 

terms, so that he can 

understand it. 
ְ ְלֹוְַאּת ְ, ַתח .ְפ 

ָך,ְַבּיֹוםְַההּואְלְֵ ִבנ  ָּתְל  ִהַגד  אמֹר:ְֶשֶנֱאַמר:ְו 
ָרִֽים: ֵצאִתיְִמִמצ  ָיְִלי,ְב   ַבֲעבּורְֶזהְָעָשהְי 
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 Q: The whole הגדה is 

written in the 

masculine form,ְ so 

why now does it 

speak in the feminine 

form? _______ 

A:  ______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

מּודְלֹוַמרְַבּיֹוםְַההּוא.ְִאיְַבּיֹוםְהְַ הּוא.ְָיכֹולְֵמרֹאשְחֶֹֽדש,ְַּתל 
ְ ְַבֲעבּור ְֶזה. ְַבֲעבּור ְלֹוַמר. מּוד ְַּתל  ְיֹום. עֹוד ְִמב  ְלֹאְָיכֹול ֶזה

פְָ ָנִחיםְל  ָשָעהְֶשֵּישְַמָצהְּוָמרֹורְמֻׁ ִּתי,ְֶאָלאְב   ֶניָך:ָאַמֽר 
 

 

The best time to talk 

about מצריםְיציאת  is 

when there are 

______ and ______ 

on the table. 
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FACT: Although the story of the ______ leaving ______ 

starts with ______, telling how we were idol worshipers, it 

ends with ______, for we became the people of ___.   
 

דְֵ ְעֹוב  ִחָלה בְִָמּת  ְֵקר  ָשו ַעכ  ְו  ְֲאבֹוֵתינּו. ְָהיּו ְָזָרה ְֲעבֹוָדה נּוְי
ְֶאל ַע הֹושֻׁ ְי  ְַוּיֹֽאֶמר ְֶשֶנֱאַמר: ְַלֲעבֹוָדתֹו. ְּכֹהְ ָּכל ַהָמקֹום ָהָעם.

ְ ְאְֱָאַמר ָי עְֵי  ְב  ָרֵאל, ְִיש  ְֵמעֹולְָלֵֹהי ְֲאבֹוֵתיֶכם בּו ְָיש  ְַהָנָהר ם,ְֶבר
דּוְֱאלִֹהיםְֲאֵחִרים ָרָהםְַוֲאִביְָנחֹור.ְַוַּיַעב  :ְָוֶאַקחְֶּתַרחְֲאִביְַאב 

ְֶאת ֶאת ְֵמעְֵ ֲאִביֶכם ָרָהם ָכלַאב  ְב  ְאֹותֹו ְָואֹוֵלך  ְַהָנָהר, ֶרץְֶאְ ֶבר
נְָ ֶבהְֶאתּכ  ָחקְֶאת ָוֶאֵּתןְלֹוְֶאתעֹו,ְרְ זְַ ַען.ְָוַאר  ִיצ  ָחק:ְָוֶאֵּתןְל   ִיצ 

ֶאת ְו  ְֶאת ַיֲעקֹב ֵעָשו ְל  ְָוֶאֵּתן ְאֹותֹו.ְ ֵעָשו. ְָלֶרֶשת ְֵשִעיר, ַהר
ָרִים: דּוְִמצ  ַיֲעקֹבְּוָבָניוְָיר   ו 

 

ְֶשַהָקדֹו ְהּוא. ְָברּוך  ָרֵאל. ִיש  ְל  ָטָחתֹו ְַהב  ְשֹוֵמר ְָברּוך  ְָברּוך  ש
ְִחְ ְֶאתהּוא ְּכְ  ַשב ְַלֲעשֹות ְָאבְִַהֵקץ, ָרָהם ַאב  ְל  ְֶשָאַמר ינּוְָמה

ְֵּתְ ְָידַֹֽע ָרם ַאב  ְל  ְַוּיֹֽאֶמר ְֶשֶנֱאַמר: ָתִרים, ְַהב  ְֵבין ִרית ְִּכיִבב   ַדע,
בְַ ְַאר  ְאָֹתם ִענּו ְו  ְַוֲעָבדּום ְָלֶהם, ְלֹא ֶאֶֽרץ ְב  ֲעָך, ְַזר  ֶיה ְִיה  עְֵגר

ְֶאת ַגם ְו  ְָשָנה: ְכְֵהְַ ֵמאֹות ַאֲחֵרי ְו  ְָאנִֹכי. ְָדן ְַיֲעבֹדּו ְֲאֶשר ןְגֹוי
שְָגדֹול: כֻׁ אּו,ְִבר   ֵיצ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ַהֵקץְֶּאתְִחַשב   = ______________________________________ 

Question: 

What does this mean?  

Answer: 

'ה  said that ישראלְבני  have to work in _____ for ____ years.  

ישראלְבני  worked so hard that ה'  reduced their years of slavery in 

  :ֵקץ of גמטריא to ________ years. We can see this from the מצרים

 ________ = ֵקץ 

400 years - _______ (ֵקץ) = ____________ years. 
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We cover the _____ and lift our _____ and say the following... 

 
 

ָלנּו. ָדהְַלֲאבֹוֵתינּוְו  ִהיאְֶשָעמ   ____________________________________ו 

ְֶאָחדְ ֶשלֹא

 __________________________________________________ָבד,ִבלְ 

ַכלֹוֵתנּו.  ______________________________________________ָעַמדְָעֵלינּוְל 

ָכלְדֹורְָודֹור,  ____________________________________________ֶאָלאְֶשב 

ַכלֹוֵתנּו. ִדיםְָעֵלינּוְל   __________________________________________עֹומ 

ְהּוא ַהָקדֹושְָברּוך   _______________________________________________ו 

 ____________________________________________________ַמִציֵלנּוְִמָּיָדם:

 

 
 

This is the promise that ה'  saves us from the 

enemies who try to destroy us. 

   ו

   ה

   י

   א

 

 

These 4 things have 

stood by us for 

generations and with 

these the non-Jews 

will never win over us! 

ָעְמָדה  ְוִהיא שֶׁ
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The הגדהְבעל  will explain all the פסוקים, we start at the beginning... 

We put down the cup of wine and uncover the מצות! 
 

ַמד,ְַמהְִבֵקשְ ַיֲעקֹבְָאִבינּו.ְֵצאְּול  ָלָבןְָהֲאַרִמיְַלֲעשֹותְל 
ָלָבןְִבֵקשְַלֲעקֹר ָכִרים,ְו  עֹהְלֹאְָגַזרְֶאָלאְַעלְַהז  ַהּכֹל,ְ ֶאתְֶשַפר 

ָמה,ְַוָּיָגרְָשםְִבמ ְֶשֶנֱאַמר:ְ ַרֽי  ֵתיְֲאַרִמיְאֵֹבדְָאִבי,ְַוֵּיֶרדְִמצ 
גֹויְָגדֹול,ְָעצּוםְָורְָ ִהיְָשםְל  ָעט.ַוי   ב:מ 

 

The ֲאַרִמי (____) tried to ________ my forefather 

(_________) and he went down to ___________ and 

lived there with a _________ __________, there he 

became a nation, ______________, ______________ 

and _________ people. 
 

ָמה ַרֽי  ַלֵמדְַוָּיָגרְָשםַעלְִפיְַהִדבּור.ְ,ְָאנּוסְַוֵּיֶרדְִמצ  .ְמ 
ַרִֽים,ְֶאָלאְָלגּורְָשְ ִמצ  ַּתֵקַעְב  ִהש  ם,ְֶשלֹאְָיַרדְַיֲעקֹבְָאִבֽינּוְל 

עֹה,ְָלגּורְָבָֽאֶרץְָבֽאנּו,ְִּכיְֵאיןְִמרְ  רּוְֶאל־ַפר  ֶעהְֶשֶנֱאַמר:ְַוּיֹאמ 
ַעָּתהַלצֹאןְֲאֶשרְַלֲעָבֶדיָך,ְִּכיְָכֵבדְָהָרעְָ ָנַען.ְו  ֶאֶֽרץְּכ  ְ,בְב 

ֶאֶרץְגֶֹֽשן: בּו־ָנאְֲעָבֶדיָךְב   ֵיש 
 

Brain teaser: Why did י"בנ  settle in גשן?  
 

ָעט ֵתיְמ  ְאְְְֲ.ִבמ  דּו ְָיר  ְֶנֶפש, ִעים ִשב  ְב  ְֶשֶנֱאַמר: ָמה בֶֹתיָךְּכ 
ֵביְהְַ כֹוכ  ָיְֱאלֶֹהיָך,ְּכ  ָךְי  ַעָּתה,ְָשמ  ָמה.ְו  ָרֽי   ָשַמִיםְָלרֹב.ִמצ 

גֹוי ִהיְָשםְל  ָּיִניםְָשם:ַוי  צֻׁ ָרֵאלְמ  ַלֵמדְֶשָהיּוְִיש   .ְמ 

רְ ָגדֹולְָעצּום ָרֵאל,ְָפרּוְַוִּיש  ֵניְִיש  ָמהְֶשֶנֱאַמר:ְּוב  בּוְ,ְּכ  צּו,ְַוִּיר 
אֹד,ְַוִּתָמֵלאְָהָֽאֶרץְאָֹתם: אֹדְמ  מּו,ְִבמ   ַוַּיַעצ 

ְֶשנְֶָוָרב ָמה ְּכ  בְִ. ְַוִּתר  , ַתִּתיך  ְנ  ְַהָשֶדה ֶצַמח ְּכ  ָבָבה ְר  י,ְֱאַמר:
ְצְִ ָעֵרך  ְּוש  ְָנכֹֽנּו, ְָשַדִים ְֲעָדִיים: ְַבֲעִדי ְַוָּתבִֹֽאי ִלי, ד  ְַוִּתג  ַאּת  ְו  ֵמַח,

ְוְָ ָדַמִיך  ְב  בֹוֶסֶסת ְִמת  ֵאך  ְָוֶאר  ְָעַלִיך  ָיה:ָוֶאֱעבֹר ֶער  ְו  אַֹמרְֵערֹם
ְֲחִייְ ָדַמִיך  ְב  ְֲחִיי.ְָלך  ָדַמִיך  ְב  ְָואַֹמרְָלך 

 

Fun fact: Did you know the Jews did not dress or speak like the 

Egyptians, they also kept their _________ _________. 
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The next פסוק from the תורה tells us about the 

wicked _________ 
 

ַעננּוְעּוְאֹתְַָוָּירְֵ ִריםְַוי  נּוְעְַָהִמצ  ינּוְֲעבָֹדהְלְֵּונּו.ְַוִּיּת 
 ָקָשה:

 

And they _________ did evil to us. They 

caused us _________ and they put upon 

us _________ __________. 
 

ְאֹתְַָוָּירְֵ ִריםעּו ְַהִמצ  ְֶשֶנֱאַמר:ָהָבהְְ.נּו ָמה ּכ 
ְֶפן ְלֹו. ָמה ַחּכ  ְִּכי ִנת  ָהָיה ְו  ֶבה, ֶראָנהְ ִיר  ִתק 

ְַעל ְהּוא ְַגם נֹוַסף ְו  ָחָמה, ַחם ִמל  ִנל  ְו  ֵאינּו, ָבנּוְ שנ 
ָעָלהְִמן  ָהָאֶרץ: ו 

ַענ ְֶשְּונּוַוי  ָמה ְּכ  ְִמְ. ְָשֵרי ְָעָליו ְַוָּיִשימּו ִִּסים,ְֶנֱאַמר:
ַפרְ  נֹותְל  ּכ  לָֹתם:ְַוִּיֶבןְָעֵריְִמס  ִסב  ַמַעןְַענֹתֹוְב  עֹה,ְל 

ֶאת ֶאת ֵסס:ְ ִפתֹםְו   ַרַעמ 

ְָעלְֵ נּו ְָקָשהַוִּיּת  ְֲעבָֹדה ְֶשֶנֱאַמר:ְינּו ָמה ְּכ  .
ַרִיםְֶאת ָפֶרךְ  ַוַיֲעִבדּוְִמצ  ָרֵאלְב  ֵניְִיש   :ב 

 

ֵניְִישֹ ָרֵאלְ ַרִיםְֶאתְב  ָפֶרךְ ַוַיֲעִבדּוְִמצ  ב   

(And ֵני ִישרֵאלְב   had to work in ַרִים  (with back breaking work ִמצ 

פֶרךְ    ________________________________ = ב 

One can read this word ֶפה ַרךְ ְב   = _____________ 

To begin with פרעה was nice to the ______ ___ and made it 

fun to work for him = ֶפה ַרךְ ְב  , but as soon as ________ 

_____ started working פרעה begun to be cruel. 
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The next פסוק from the תורה tells us how the 

Jews felt in _____________ 

 

ְֶאל ַעק ְֲאבֵֹתינּו ַוִנצ  ְֱאלֵֹהי ָי ְַבָּיִמיםי  ִהי ְַוי  ְֶשֶנֱאַמר: ָמה ְּכ  ,ְ
ְ ְָהֵהם, ַרִיםָהַרִבים ְִמצ  ְֶמֶלך  ֵניַוָּיָמת ְב  חּו ְַוֵּיָאנ  , ְ ָרֵאל  ִמןִיש 

ָעָתםְֶאל ָעקּו.ְַוַּתַעלְַשו   ַהֲעבָֹדה: ָהֱאלִֹהיםְִמן ָהֲעבָֹדהְַוִּיז 
 

Brain teaser: Why did י"בנ  cry if פרעה died?  
 

ְֶאת ָי ְי  ַמע ְֶאתקֵֹלנּו ַוִּיש  ְֱאלִֹהים ַמע ְַוִּיש  ְֶשֶנֱאַמר: ָמה ְּכ  . 

ְֶאת ְֱאלִֹהים ּכֹר ְַוִּיז  ְֶאת ַנֲאָקָתם, ִריתֹו, ְֶאתַאבְ  ב  ָחק,ְ ָרָהם, ִיצ 
ֶאתְַיֲעקֹב:  ו 

ְֶאת א ֵינּו: ַוַּיר  ְוְְַָענ  ְֶשֶנֱאַמר: ָמה ְּכ  ְֶאֶרץ. ְֶדֶרך  ִרישּות ְפ  אְזֹו ַּיר 
ָרֵאל.ְַוֵּיַדעְֱאלִֹהים: ֱאלִֹהיםְֶאת ֵניְִיש   ב 

 

ֶאת ְֶשֶנֱאַמרֲעָמֵלנּו. ו  ָמה ְּכ  ְַהָבִנים. :ְֵאלּו
ָכלַהֵבןְַהִּילֹודְַהיְ  ָּכל הּו,ְו  ִליכֻׁ ַהַבתְ אָֹרהְַּתש 

ַחּיּון:  ּת 
 

Brain teaser: Why were only the boys 
thrown into the river? 

 

ְַלֲחֵצנּו. ֶאת ַגםְו  ְו  ְֶשֶנֱאַמר: ָמה ְּכ  ַחק. ְַהד  ְֶאת ֶזה  ָרִאיִתי

ַרִיםְלֲֹחִציםְאָֹתם:  ַהַלַחץ,ְֲאֶשרְִמצ 

ַעקְֶאל ָיְֱאלֵֹהי ַוִנצ  ְי 
ְֲאבֵֹתינּו,

And we _____ ___ to Hashem 

the _____ of our ________,ְ

ָיְֶאת ַמעְי  ְ,______ and Hashem heard ourְקֵֹלנּו, ַוִּיש 

אְֶאת ֵינּו, ַוַּיר  ְ___________ and he saw ourְָענ 

ֶאת and our sufferingְְֲעָמֵלנּו, ו 

ֶאתְַלֲחֵצנּו and our oppressionְ:ְ:ו 
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The next פסוק from the תורה tells us how ה׳ took 

us out from ______ 
 

רְַַוּיֹוִצאְֵ ָיְִמִמצ  מָֹראְָגדֹונּוְי  טּוָיה,ְּוב  רַֹעְנ  ָידְֲחָזָקה,ְּוִבז  לְִים,ְב 
ִתים: מֹופ  אֹתֹותְּוב   ּוב 

And Hashem _________ us _________ from _______ 

with a _______ hand and with an outstretched arm 

with great awe and with _______ and __________ 
 

ַרִים.ְ ָיְִמִמצ  לֹאְַעל לֹאְַעלַוּיֹוִצֵאנּוְי  ,ְו  ָאך  ֵדיְַמל  לֹאְ י  ֵדיְָשָרף.ְו  י 
מֹו ַעל ַעצ  ְּוב  בֹודֹו ְִבכ  ְהּוא ְָברּוך  ְַהָקדֹוש ְֶאָלא ְָשִליַח. ֵדי .ְי 

רְַ ֶאֶֽרץְִמצ  ִּתיְב  ָעַבר  לְִָיםְַבלְֶַשֶנֱאַמר:ְו  ִהֵּכיִתיְָכלי  כֹורְ הְַהֶזה,ְו  ב 
ָכל ֵהָמה,ְּוב  ַעדְב  ַרִים,ְֵמָאָדםְו  ֶאֶרץְִמצ  ַרִיםְֶאֱעֶשְ ב  הְֱאלֵֹהיְִמצ 

ָי: ָפִטיםְֲאִניְי   ש 

ֶאֶרץ ְב  ִּתי ָעַבר  ִהֵּכי ו  ְו  . ָאך  ְַמל  לֹא ְו  ְֲאִני ְַהֶזה, ָלה ְַבַלי  ַרִים ִתיְִמצ 
ֶאֶרץ ְב  כֹור ְב  רְַ ָכל ְֲאנְִִמצ  ָכלִים. ְּוב  ְָשָרף. לֹא ְו  ַרִיםְ י ְִמצ  ֱאלֵֹהי

ָי.ְֲאִניְהּואְוְ  לֹאְַהָשִליַח.ְֲאִניְי  ָפִטים,ְֲאִניְו   לֹאְַאֵחר:ֶאֱעֶשהְש 

ְ ְֲחָזָקה. ָיד ְַידב  ְִהֵנה ְֶשֶנֱאַמר: ָמה ְּכ  ְַהֶדֶבר. ָךְ זֹו נ  ִמק  ְב  ְהֹוָיה, ָי י 
ְבְַ ְַבֲחמִֹרים ְַבִּסּוִסים ְַבָשֶדה, ְֶדֶברֲאֶשר ְּוַבצֹאן, ְַבָבָקר ַמִלים, ְג 

אֹד:  ָּכֵבדְמ 

רֹ ְּוִבז  טּוָיה. ְנ  ְבְ ַע לּוָפה ְש  בֹו ַחר  ְו  ְֶשֶנֱאַמר: ָמה ְּכ  ְַהֶחֶרב. ָידֹו,ְזֹו
טּוָיהְַעל רּוָשלְָ נ   ִים:י 

ְ ְָגדֹול, מֹוָרא ְֲהִנִָּסהּוב  ְאֹו ְֶשֶנֱאַמר: ָמה ְּכ  ִכיָנה. ְש  ְִגלּוי ְֶזה
ְָלַקְְ,ֱאלִֹהים אֹתֹתְָלבֹוא ְב  ַמִּסֹת ְב  ְגֹוי, ְִמֶקֶרב ְגֹוי ְלֹו ַחת

ִמלְ  ְּוב  ִתים מֹופ  רּוב  ְּוִבז  ְֲחָזָקה ָיד ְּוב  מֹוָרִאיםְָחָמה, טּוָיה,ְּוב  ְנ  ֹוַע
כֹלְֲאֶשר דִֹלים.ְּכ  ֵעינְֶ ג  ַרִים,ְל  ִמצ  ָיְֱאלֵֹהיֶכםְב   יָך:ָעָשהְָלֶכםְי 

אֹתֹות.ְ ָמהְֶשְּוב  ֶאְֶזהְַהַמֶטה,ְּכ  תְַהַמֶטהְַהֶזהְִּתַקחְֶנֱאַמר:ְו 
ָיֶדָך.ְֲאֶשרְַּתֲעֶשה  ָהאֹתֹת: בֹוְֶאת ב 

ִתים מֹופ  ָנַתִּתיְ.ּוב  ָמהְֶשֶנֱאַמר:ְו  ִתים,ְַבָשַמִיםְְֶזהְַהָדם.ְּכ  מֹופ 
 ּוָבָאֶרץ

 Brain teaser: what happened to משה's staff 
after he used it? 
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Question: 

We take a drop of wine out of the _______ 

for every _______. Why?  

Answer: 

ל"חז  say:  “ פֹלְאֹויְ בִ ָךְַאל־ּתִש ָמחבְֶנ  ”  

_________________________________ 

 

Even though the ִרים  caused us a lot of ִמצ 

suffering we don’t rejoice at their 

____________. 

רֹותְָעָשן.ְָוֵאש.ְָדם ִתימ   :ו 
 

Blood, Fire and 
columns of smoke 

 
 

טּוָיה ְנ  רַֹֽע ְּוִבז  ַּתִים. ְש  ְֲחָזָקה ָיד ְב  ְַאֵחר. ְָדָבר
ַּתְ ְש  אֹתֹות ְּוב  ַּתִים. ְש  ְָגדֹול מֹוָרא ְּוב  ַּתִים. ִים.ְש 

ְֶשֵהִביא ְַמּכֹות ְֶעֶשר ַּתִים:ֵאלּו ְש  ִתים מֹפ  ְּוב 
ְבְָ ֵאלּוְַהָקדֹוש ְו  ַרִים, ִמצ  ְב  ִרים ְַעל־ַהִמצ  ְהּוא רּוך 

 ֵהן:
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ְ ְ ְ ְ ְ

_________ְ ְ _________ְ ְ _________ְ
ְ ְ ְ ְ ְ

_________ְ ְ _________ְ ְ _________ְ
ְ ְ ְ ְ ְ

_________ְ ְ _________ְ ְ _________ְ

ְ

ְ

_________ְ

הּוָדהְ ַרִביְי 
ָהָיהְנֹוֵתןְ

ָבֶהםְ
 ים:ִסָמנְִ

  
ְ ַצ"ך   ד 
 ֲעַד"שְ

ַאַח"ב:  ב 

 

Brain teaser: Why 

did הּוָדהְַרִבי י   

make this 

abbreviation? 

Brain teaser: Why 
did the animals 
deserve to be killed 
during the plagues? 
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ִליִליְאֹוֵמר:ְִמנְַ רְִַרִביְיֹוֵסיְַהג  יםְִיןְַאָּתהְאֹוֵמר,ְֶשָלקּוְַהִמצ 
ְַמּכֹות ְֲחִמִשים ְָלקּו ְַהָּים, ַעל ְו  ְַמּכֹות, ְֶעֶשר ַרִים ִמצ  ?ְב 

ְֶאל ִמם טֻׁ ְַהַחר  רּו ְַוּיֹאמ  ְאֹוֵמר: ְהּוא ְָמה ַרִים ִמצ  עֹה,ְ ב  ַפר 
ְ אְִיש  ַעלְַהָּיםְָמהְהּואְאֹוֵמר?ְַוַּיר  ַבעְֱאלִֹהיםְִהוא.ו  ָרֵאלְֶאצ 

דֹלְָ ֶאת ְַהג  רְַַהָּיד ִמצ  ְב  ָי ְי  ְָעָשה ְֲאֶשר ְֶאתה, ְָהָעם אּו ְַוִּייר   ִים,

ְעְֶ ַבע, ֶאצ  ְב  ְָלקּו ְַּכָמה דֹו. ְַעב  מֶֹשה ְּוב  ְַבָיי, ְַוַּיֲאִמינּו ָי. ֶשרְי 
ַעל ְו  ְַמּכֹות, ְֶעֶשר ְָלקּו ַרִים ִמצ  ְב  ְֵמַעָּתה, ְֱאמֹור ַהָּים,ְ ַמּכֹות:

 :ָלקּוְֲחִמִשיםְַמּכֹות

 

 

ֹושְַמָּכהְּוַמָּכה,ְֶשֵהִביאְַהָקד ַרִביְֱאִליֶעֶזרְאֹוֵמר:ְִמַנִיןְֶשָּכל
ְמְַ ַבע ְַאר  ְֶשל ָתה ְָהי  ַרִים, ִמצ  ְב  ִרים ְַהִמצ  ְַעל ְהּוא ּכֹות?ְָברּוך 

ַשַלח ְי  ְעְֶ ֶשֶנֱאַמר: ְַאפֹו, ְֲחרֹון ְָוזְַָבם ָרה ַלַחתב  ְִמש  ָצָרה. ְו  ְַעם
אְֲ ְָרִעים.ַמל  ְָוזְְֵַכי ְַאַחת. ָרה ְָשלֹש.ְֶעב  ָצָרה ְו  ַּתִים. ְש  ַעם

בְַ ְַאר  ְָרִעים ֲאֵכי ְַמל  ַלַחת רְִַמש  ִמצ  ְב  ְֵמַעָּתה, ְֱאמֹור ְָלקּוְע: ִים
ַעלְַהָּיםְָלקּוְָמאַתִיםְַמּכֹות: ָבִעיםְַמּכֹות,ְו    ַאר 

 

 

ְֶשָּכל ְִמַנִין ְאֹוֵמר: ְֲעִקיָבא ְהְַ ַרִבי ְֶשֵהִביא ְּוַמָּכה, ָקדֹושְַמָּכה
ְמְַ ְָחֵמש ְֶשל ָתה ְָהי  ַרִים, ִמצ  ְב  ִרים ְַהִמצ  ְַעל ְהּוא ּכֹות?ְָברּוך 

ַשַלח ְי  ְ ֶשֶנֱאַמר: ְִמש  ָצָרה. ְו  ְָוַזַֽעם ָרה ְֶעב  ְַאפֹו, ְֲחרֹון ַלַחתְָבם
ְ ְַאפֹו ְֲחרֹון ְָרִעים. ֲאֵכי ְָוזְַַמל  ַּתִים. ְש  ָרה ְֶעב  ְ ְָשלֹש.ְַאַחת. ַעם

ְִמְ ַבע. ְַאר  ָצָרה ְמְֵו  ְֱאמֹור :ְ ְָחֵמש ְָרִעים ֲאֵכי ְַמל  ַלַחת ַעָּתה,ְש 
ַעלְַהָּיםְָלקּו ַרִיםְָלקּוְֲחִמִשיםְַמּכֹות,ְו  ִמצ   ב 

 ֲחִמִשיםְּוָמאַתִיםְַמּכֹות:
ְְ

ִליִליְיֹוֵסיְַרִבי ַהג   says:  in ________ there were ___ ______ and ____ at sea! 

ֱאִליֶעֶזרְַרִבי  says: in _______there were ___ ______ and ____ at sea! 

ֲעִקיָבאְַרִבי  says: in ________ there were ___ _____ and _____ at sea! 
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ְ

 ַּכָמהְַמֲעלֹותְטֹובֹותְַלָמקֹוםְָעֵלינּו:
How many levels of goodness has Hashem given to us: 

 

רְִַציָאִאלּוְהֹו ְִים,נּוְִמִמצ 
ָפִטים לֹאְָעָשהְָבֶהםְש  ְַדֵּינּו:ְו 

ְ

ָפִטים,  ִאלּוְָעָשהְָבֶהםְש 
לֹאְָעָשהְֵבאלֵֹהיֶהם,  ַדֵּינּוְְְו 

 

 ִאלּוְָעָשהְֵבאלֵֹהיֶהם,
כֹוֵריֶהם לֹאְָהַרגְֶאת־ב   ַדֵּינּו:ְ,ו 

 

כֹוֵריֶהם, ִאלּוְָהַרגְֶאת  ְב 
לֹאְָנַתןְלְָ  ַדֵּינּו:ְ,ָממֹוָנם נּוְֶאתו 

 

 ָממֹוָנם,ְ נּוְֶאתִאלּוְָנַתןְלְָ
לֹאְָקַרעְלְָ  ַדֵּינּו:ְ,ַהָּים נּוְֶאתו 

 

 ַהָּים, נּוְֶאתִאלּוְָקַרעְלְָ
תֹוכֹוְֶבָחָרָבה לֹאְֶהֱעִביָרֽנּוְב   ַדֵּינּו:ְְ,ו 

 

תֹוכֹוְֶבָחָרָבה,   ִאלּוְֶהֱעִביָרֽנּוְב 
תֹוכ לֹאְִשַקעְָצֵרינּוְב   ַדֵּינּו:ְ,ֹוו 

 

תֹוכֹו,  ִאלּוְִשַקעְָצֵרינּוְב 
ָבִעיםְָשָנה ָברְַאר  ֵּכנּוְַבִמד  לֹאְִסֵפקְָצר  ְַדֵּינוְ,ו 

ְ

ָבִעיםְָשָנה, ָברְַאר  ֵּכנּוְַבִמד   ִאלּוְִסֵפקְָצר 
לֹאְֶהֱאִכילְָ  ַדֵּינּו:ְ,ַהָמן נּוְֶאתו 

 

 ַהָמן, נּוְֶאתִאלּוְֶהֱאִכילְָ
לֹ  ְַדֵּינּו:ְ,ַהַשָבת אְָנַתןְָלנּוְֶאתו 

 

  ַהַשָבת, נּוְֶאתִאלּוְָנַתןְלְָ
ֵניְַהרְִסיַני ָבֽנּוְִלפ  לֹאְֵקר  ְַדֵּינּו:ְ,ו 

 
Brain teaser: Why do we mention the giving of שבת 

before סיני הר , is it not in the wrong order? 
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בְָ ֵניְַהרְִאלּוְֵקר   ִסיַני,נּוְִלפ 

לֹאְָנַתןְלְָ  ַדֵּינּו:ְְַהּתֹוָרה, נּוְֶאתו 
 

 ַהּתֹוָרה, נּוְֶאתִאלּוְָנַתןְלְָ
ִניָסְ לֹאְִהכ  ָרֵאל,ו  ֶאֶרץְִיש    ַדֵּינּו:ְְנּוְל 

 

ִניָסְ ָרֵאל,ִאלּוְִהכ  ֶאֶרץְִיש   נּוְל 
לֹאְבְָ ִחיָרה, נּוְֶאתהְלְָנְָו   ַדֵּינּו:ְְֵביתְַהב 

 
ֶפֶלתְַלָמקֹוםְָעלְֵכְַַעלְַאַחתְַּכָמהְוְ  כֻׁ פּוָלהְּומ   ינּו:ָמהְטֹוָבהְכ 

Then how much _______ so do we need to be 

_________ to _________ 
 

ַרִים,   ֶשהֹוִציָאנּוְִמִמצ 

ָפִטים, ָעָשהְָבֶהםְש    ו 

ָעָשהְֵבאלֵֹהיֶהם,   ו 

ָהַרגְֶאת כֹוֵריֶהם, ו    ב 

ָנַתןְָלֽנּוְֶאת   ֹוָנם,ָממ ו 

ָקַרעְָלֽנּוְֶאת   ַהָּים, ו 

תֹוכֹוְֶבָחָרָבה ֶהֱעִביָרֽנּוְב    ,ו 

תֹוכֹו, ִשַקעְָצֵרינּוְב    ו 

ָברְ ֵּכנּוְַבִמד  ִסֵפקְָצר  ו 
ָבִעיםְָשָנה,  ַאר 

 

ֶהֱאִכיָלֽנּוְֶאת   ַהָמן, ו 

ָנַתןְָלֽנּוְֶאת   ַהַשָבת, ו 

ֵניְַהרְִסינְַ ָבֽנּוְִלפ  ֵקר    י,ו 

ָנַתןְָלֽנּוְֶאת   ַהּתֹוָרה, ו 

ָרֵאל ֶאֶרץְִיש  ִניָסֽנּוְל  ִהכ    ,ו 

ִחיָרה ָבָנהְָלֽנּוְֶאתּו   ,ֵביתְַהב 

ַכֵפרְַעל   ֲעֹונֹוֵתינּו ָּכל ל 
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ְ
ָבִרי לָֹשהְד  ִליֵאלְָהָיהְאֹוֵמר:ְָּכלְֶשלֹאְָאַמרְש  ְםְֵאלּוְַרָבןְַגמ 

ֵדי ֵאלּוְֵהן:ְַבֶפַסח,ְלֹאְָיָצאְי   חֹוָבתֹו,ְו 

 

ְ:ּוָמרֹור.ַמָצה.ְֶפַסח
 

  says, if we do not mention these רבן גמליאל

these 3 things, then we have not 

_________ the מצוה of ספורְיציאתְמצרים. 

ָדשְֶפַסח ְַהִמק  ְֶשֵבית ַמן ְִבז  ִלים, ְאֹוכ  ְֲאבֹוֵתינּו ְָהָיהְֶשָהיּו

ְעְַ ְהּואַקָּים, ְָברּוך  ְַהָקדֹוש ְֶשָפַסח ְשּום ְַעל ְָמה? ְשּום ְַעלְל ,
ְֶפַסְ ְֶזַבח ֶּתם ְַוֲאַמר  ְֶשֶנֱאַמר: ַרִֽים, ִמצ  ְב  ְֲאבֹוֵתינּו ְהּואְָבֵּתי ח

פֹו ָנג  ְב  ַרִים, ִמצ  ְב  ָרֵאל ְִיש  ֵני ְב  ְָבֵּתי ְַעל ְָפַסח ְֲאֶשר  ְֶאתַלָּיי,

ֶאת ַרִיםְו  ַּתֲחוּו.ָבֵּתינּוְִהִצי ִמצ   ל,ְַוִּיקֹדְָהָעםְַוִּיש 

The word  

 ,means פסח

“_______ 

________”  

 Hashem 

passed over the  

houses which had blood on the inside of the 

doorposts from the ______ _______. In 

the ְזכות  of this great מצוה, 'הְ __________ 

י''בנ .   
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Raise the _______ and say: 

ִלים,ְַעלְשּוםְָמְְַמָצה ְה?זֹוְֶשָאנּוְאֹוכ 
ֵצָקםְֶשלְאְֲ ִפיקְב  בֹוֵתינּוְַעלְשּוםְֶשלֹאְִהס 

ְַמְ ְֶמֶלך  ְֲעֵליֶהם ָלה ְֶשִנג  ְַעד ַהֲחִמיץ, ֵכיְל  ל 
ָאָלם ְּוג  ְהּוא, ְָברּוך  ְַהָקדֹוש ָלִכים, ,ְַהמ 

ְֶאת ְַוּיֹאפּו ְֲאֶשר ֶשֶנֱאַמר: הֹוִציאּוְְַהָבֵצק,
ְִּכיְ ְָחֵמץ: ְלֹא ְִּכי ְַמצֹות, גֹת ְעֻׁ ַרִֽים, ִמִמצ 

ֵמ ּהְַ ַמה  ִהת  ְל  לּו ְָיכ  לֹא ְו  ַרִים, ְִמִמצ  שּו ,ְגֹר 
ַגםְֵצָדהְלֹאְָעשּוְָלֶהם.  ו 

 

 

י''בנ  only took the 

_________ on 

their backs which 

would ______ and 

become _____. 

They didn’t even 

wait for it to rise, 

they had _______ 

that ה'  would give 

them ______. 
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Raise the _____ -_________-_________ 
ְ

ְֶשְְָמרֹור ְשּום ְַעל ְָמה? ְשּום ְַעל ִלים, ְאֹוכ  ְֶשָֽאנּו רּוְֶזה ֵמר 
ְֶאת ִרים ָמֲררּו ַהִמצ  ְַוי  ְֶשֶנֱאַמר: ַרִים, ִמצ  ְב  ְֲאבֹוֵתינּו  ֶאתְַחֵּיי

ָכלַחֵּיי ְּוב  ֵבִנים, ְּוִבל  חֶֹֽמר ְב  ְָקָשה, ְַבֲעבָֹדה ְַבָשֶדה:ְ ֶהם ֲעבָֹדה
. ֵאתְָּכל ָפֶֽרך  דּוְָבֶהםְב   ֲעבָֹדָתם,ְֲאֶשרְָעב 

 

The _______ reminds us 

of the terrible bitter 

times י''בנ   had in _______, 

because of the suffering ה'  

made the גלות  shorter and 

brought ְי''בנ  ____ ____ _________. 
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ָכל ְֶאת ב  אֹות ְִלר  ְָאָדם ְַחָּיב ְָודֹור ְָיָצאְ דֹור ְהּוא ִאלּו ְּכ  מֹו, ַעצ 
ְבְַ ְֵלאמֹר: ְַההּוא ְַבּיֹום ָך ִבנ  ְל  ָּת ִהַגד  ְו  ְֶשֶנֱאַמר: ָרִים, ֲעבּורְִמִמצ 

ָרִים.ְלֹאְֶאת ֵצאִתיְִמִמצ  ָיְִלי,ְב  ָבד,ְָגַאלְ ֶזהְָעָשהְי  ֲאבֹוֵתינּוְִבל 
ְֶשֶנאְֱ ְִעָמֶהם, ְָגַאל ְאֹוָתֽנּו ְַאף ְֶאָלא ְהּוא, ְָברּוך  ַמר:ְַהָקדֹוש

ְָלֽנּוְֶאת ְָלֶֽתת ְָהִביאְאָֹתֽנּו, ַמַען ְל  ְִמָשם, ְהֹוִציא אֹוָתֽנּו ָהָֽאֶרץְ ו 
ַבעְַלֲאבֵֹתינּו.  ֲאֶשרְִנש 

 

Stick in a picture of yourself or draw yourself 

leaving מצרים 
ְ
ְ
ְ
 

 

 
 

 

 

Cover the מצות and lift your cup and say: 
 

ַשְ ְל  ַהֵלל, ְל  הֹודֹות, ְל  ְַחָּיִבים נּו ְֲאַנח  ִפיָכך  ֵבַח,ְל 
ַקלְֵ ְּול  ַעֵלה ְל  , ָבֵרך  ְל  ַהֵדר, ְל  רֹוֵמם, ְל  ָפֵאר, ס,ְל 

ְֶאת ָלֽנּו ְו  ְַלֲאבֹוֵתינּו ְֶשָעָשה ִמי יםְַהִנִִּסְ ָּכל ל 
ְִמָּיגֹוןְ ֵחרּות, ְל  דּות ְֵמַעב  ְהֹוִציָֽאנּו ָהֵאלּו.

אֹו ְל  ְּוֵמֲאֵפָלה ְטֹוב, יֹום ְל  ְּוֵמֵאֶבל ָחה, ִשמ  רְל 
ְִשְ ָפָניו ְל  נֹאַמר ְו  ָלה. אֻׁ ְִלג  בּוד ְּוִמִשע  יָרהְָגדֹול,

לּוָי ּה: ְֲחָדָשה.ְַהל 
 

Brain teaser: Why are there nine expressions of praise to 
 ?in this paragraph ה'

 
Brain teaser: Why do we say this paragraph at this point 

in the סדר? 
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לּוָי ּה ְֶאת ַהל  לּו ְַהל  ָי. ְי  ֵדי ְַעב  לּו ְ ַהל  בָֹרך  ְמ  ָי ְי  ְֵשם ִהי ְי  ָי. ְי  ֵשם

ְֶשְֵמַעָּתְ ַרח ַעדְעֹוָלם:ְִמִמז  ְו  ָי.ה ָללְֵשםְי  הֻׁ בֹואֹו.מ  ָרםְְֶמשְַעדְמ 
ְַהַמגְ  ָּכל ַעל ְֱאלֵֹהינּו. ְַּכָיי ְִמי בֹודֹו: ְּכ  ְַהָשַמִים ְַעל ָי. ְי  ִביִהיְגֹוִים

ִפילְִָלָשבְֶ ְַהַמש  ְַבָשַמְת: אֹות ְִלר  ְָדל.י ְֵמָעָפר ִקיִמי ְמ  ְּוָבָאֶרץ: ְִים
ְִעם הֹוִשיִבי ְל  יֹון: ְֶאב  ְָיִרים פֹת ְַעמֹו:ְ ֵמַאש  ִדיֵבי ְנ  ְִעם ִדיִבים. נ 

לּוָי ּה:מֹוִשיבְִ ֵמָחה.ְַהל   יְֲעֶקֶרתְַהַבִיתְֵאםְַהָבִניםְש 
 

ְיְ  ָתה ְָהי  ְלֵֹעז: ְֵמַעם ְַיֲעקֹב ְֵבית ָרִים, ְִמִמצ  ָרֵאל ְִיש  ֵצאת הּוָדהְב 
דְֵ ְַהַּיר  ְַוָּינֹס, ְָרָאה ְַהָּים לֹוָתיו: ש  ְַממ  ָרֵאל ְִיש  שֹו. ָקד  ְִיִּסֹבְל  ן

ֵאיִלים.ְגְ  דּוְכ  ָאחֹור:ְֶהָהִריםְָרק  ֵניל  ָךְַהָּיםְ צֹאן:ַמה ָבעֹותְִּכב  ל 
דּו ק  ְִּתר  ְֶהָהִרים ָאחֹור: ְל  ְִּתִּסֹב ֵדן ְַהַּיר  ְָתנּוס. ֵאיִלים.ְְִּכי כ 

ֵני ָבעֹותְִּכב  ֵניְֱאֽלֹו ַּהְַיעְֲ ג  ֵניְָאדֹוןְחּוִליְָאֶרץ.ְִמִלפ  קֹב:ְצֹאן:ְִמִלפ 
ִכיְַהצּורְֲאַגם נֹו ַההֹפ  י  ַמע  ְִים.ָמֽ ָמִֽים.ְַחָלִמישְל 

 

Take the cup of wine in your hand and say: 
 

ָגַא ְו  ָאָלֽנּו ְג  ְֲאֶשר ְָהעֹוָלם, ְֶמֶלך  ְֱאלֵֹהינּו ָי, ְי  ְַאָּתה ְֶאתָברּוך   ל

ְֶלֱאָכל ְַהֶזה, ָלה ְַהַלי  ִהִגיָעֽנּו ְו  ַרִים, ְִמִמצ  ְַמָצהְ ֲאבֹוֵתינּו בֹו
ְאְֲ ְֵואלֵֹהי ְֱאלֵֹהינּו ָי ְי  ְֵּכן, מֹוֲעִדיםְּוָמרֹור. ְל  ְַיִגיֵענּו בֹוֵתינּו,

ְבְ  ֵמִחים ְש  ָשלֹום. ְל  ָראֵתנּו ְִלק  ְַהָבִאים ְֲאֵחִרים, ָגִלים ִלר  ַיןְו  ִבנ 
ְּוִמְ ָבִחים ְַהז  ְִמן ְָשם נֹאַכל ְו  ְַבֲעבֹוָדֶתָֽך, ָשִשים ְו  ןְִעיֶרָך,

ָסִחיםְ ָבִחיםְ:)במוצאיְשבתְאומריםַהפ  ָסִחיםְּוִמןְַהז  (,ְִמןְַהפ 
ְִשיאְֲ ָך ְל  נֹוֶדה ְו  ָרצֹון, ְל  ַבֲחָך ְִמז  ְִקיר ְַעל ְָדָמם, ְַיִגיַע ְָחָדשְֶשר ר

ְ ָי,ְָגַאלְִיש  ְַאָּתהְי  ֵשנּו:ָברּוך  דּותְַנפ  ַעלְפ  ָלֵתנּו,ְו  אֻׁ  ָרֵאל:ְַעלְג 

 

We drink the ___ cup of wine.  

Don’t forget to lean! 

ָי,ְֱאלֵֹהינּוְֶמְ ְַאָּתהְי  ִריָברּוך  ְָהעֹוָלם,ְבֹוֵראְפ  ְֶלך 
 ַהָגֶֽפן:
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Everyone washes their hands this time 

saying the ברכה of “______ ______ ____.” 

As usual we may not talk before eating מצה. It is 

preferable to wait until after _____ before 

speaking about anything which is not necessary 

for the מצוות of ________ and ________. 

ָיְֱאלֵֹהינּוְֶמְָברּו ְַאָּתהְי  ֹוָתְך  ִמצ  ָשֽנּוְב  ְָהעֹוָלם,ְֲאֶשרְִקד  יו,ְֶלך 
ִטיַלתְָיָדִֽים: ִצָּונּוְַעלְנ   ו 

We take the _________ and say the following 

2 ___________ 
 

ָי,ְֱאלֹהְֵ .1 ְַאָּתהְי  ְָהעֹוָלם,ְַהמֹוִציאְֶלֶחםְִמןְֶמְינּוְָב רּוך  ֶלך 
 ָהָֽאֶרץ:

ְ 

ָי,ְֱאלֹהְֵ .2 ְַאָּתהְי  ָשֽנּוְינּוְֶמְָברּוך  ְָהעֹוָלם,ְֲאֶשרְִקד  ֶלך 
ִצָּוֽנּוְַעלְֲאִכיַלתְַמָצה: ֹוָתַיוְו  ִמצ   ב 

 

We eat the amount of two __________. 
 
Brain teaser: Why do we not dip the מצה in salt tonight? 
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We dip the ______ into _______ and 

shake it so that most of the _______ 

falls off. 

Q: Why do we use חרוסת? 

A: The חרוסת symbolises the cement which reminds 

us of the brick making in מצרים. We must think of 

the bitter times in מצרים whilst eating it, and 

imagine as though we ourselves were there. 

We do not lean whilst eating the מרור and חרוסת. 
 

ָיְֱַאלֵֹהינּוְֶמְ ְַאָּתהְי  ֹוָתְָברּוך  ִמצ  ָשֽנּוְב  ְָהעֹוָלם,ְֲאֶשרְִקד  יוְֶלך 
ִצָּוֽנּוְַעלְֲאִכיַלתְָמרֹור:  ו 

 

In the time of the ______ ________ הלל said that 

one has to eat the מצה and מרור together to fulfil 

the מצוה. We therefore do this now, and eat a 

sandwich of מצה and מרור. We say the following 

before eating: 

ְַהִמק ְ ְֶשֵבית ַמן ְִבז  ְִהֵלל ְָעָשה ְֵּכן ִהֵלל: ְּכ  ָדש ִמק  ְל  ָהָיהְְָדשֵזֶכר
ְַמְ ַקֵּים ְל  ַיַחד. ְב  אֹוֵכל ְו  ְּוָמרֹור ְַמָצה ְֶפַסח ְּכֹוֵרך  ְָהָיה הְַקָּים.

הּו: ֶשֶנֱאַמר:ְַעל לֻׁ רֹוִריםְיֹאכ   ַמצֹותְּומ 
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When the meal is finished the piece of מצה that was 

hidden, is found and everyone has a piece of the 

 It is eaten while leaning and preferably .אפיקומן

______ ______. 

There are two reasons why we eat the אפיקומן at the end of the meal. 

1. It reminds us of the _____ ______ which was eaten at the 

______ of the _____ 

2. We want the ______of _____ to stay in our _______ for as 

long as _________. 

That is why we should not eat or drink (except __ ______ of wine 

or_________ after the _____________. 
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At this point we fill the __ ___, and then say _____ ____. 

Many people add an extra _____, in which we ask ה׳ for 

the “יום שכלו ארוך” – the everlasting day – the _______. 

ָיְאְֶ שּובְי  שִשירְַהַמֲעלֹותְב  חֹוקְִפֽינּוְּול  ִמים:ְָאזְִיָמֵלאְש  חֹל  ֹוֵננּוְתְִשיַבתְִצּיֹוןְָהִיֽינּוְּכ 
ְהְָ ְִעָמֽנּו ְַלֲעשֹות ָי ְי  ִדיל ְִהג  ְֵאֶלה: ְִעם ְַלֲעשֹות ָי ְי  ִדיל ְִהג  ְַבגֹוִים רּו ְיֹאמ  ְָאז ִיינּוְִרָנה

ְַבנְֶ ְַּכֲאִפיִקים ִביֵתנּו ְש  ְֶאת ָי ְי  ְשּוָבה ֵמִחים: צֹֽרּו:ְש  ְִיק  ִרָנה ְב  ָעה ִדמ  ְב  ִעים ְַהזֹר  ֶגב:
מָֹתיו:ְ ִרָנהְנֵֹשאְֲאלֻׁ ְַהָזַֽרעְבֹאְָיבֹאְב  ְּוָבכֹהְנֵֹשאְֶמֶשך  ְֵיֵלך   ָהלֹוך 

 

חְֶ ְב  ֵחן ְב  טּובֹו ְב  לֹו ְּכֻׁ ְָהעֹוָלם ְֶאת ְַהָזן ְָהעֹוָלם, ְֶמֶלך  ְֱאלֵֹהינּו ָי, ְי  ְַאָּתה ֶסדְָברּוך 
ַרֲחִמים ָכלְְּוב  טּובֹוְַהָגדֹולְָּתִמידְלֹאְחְָהּואְנֹוֵתןְֶלֶחםְל  דֹו.ְּוב  עֹוָלםְַחס  ַֽסרְָבָשרְִּכיְל 

פְַ מֹוְַהָגדֹול,ְִּכיְהּואְֵאלְָזןְּומ  עֹוָלםְָוֶעד.ְַבֲעבּורְש  ַסרְָלֽנּוְָמזֹוןְל  ַאלְֶיח  ֵנסְַלּכֹלְָלֽנּו,ְו  ר 
כֹלְבְ  ָי,ְַהָזןְֶאתְַהּכֹל:ּוֵמִטיבְַלּכֹל,ְּוֵמִכיןְָמזֹוןְל  ְַאָּתהְי   ִרּיֹוָתיוְֲאֶשרְָבָרא.ְָברּוך 

 

ְַלֲאבֹותְֵ ָּת ַחל  ְֶשִהנ  ְַעל ְֱאלֵֹהינּו ָי ְי  ָך ְל  ְאְֶנֹוֶדה ַעלְינּו, ְו  ָחָבה, ְּור  ְטֹוָבה ָדה ְֶחמ  ֶרץ
עְַ ְו  ְֲעָבִדים, ְִמֵבית ִדיָתנּו, ְּופ  ַרים, ְִמצ  ְֵמֶאֶרץ ְֱאלֵֹהינּו ָי ְי  ָּתְֶשהֹוֵצאָתֽנּו ְֶשָחַתמ  ָך ִרית  ְב  ל

ְֶשהֹוַדעְ  ֶקיָך ְחֻׁ ַעל ְו  ָּתֽנּו, ְֶשִלַמד  ָך ְּתֹוָרת  ַעל ְו  ָשֵרנּו, ְָוחְִֶבב  ְֵחן ְַחִּיים ַעל ְו  ֶסדְָּתֽנּו
ְא ֵנס ַפר  ְּומ  ְָזן ְָשַאָּתה ְָמזֹון ְֲאִכיַלת ַעל ְו  ָּתֽנּו, ֹוָתֽנּוְֶשחֹוַננ 

ָכלְ ָכלְֵעתְּוב  ָכלְיֹוםְּוב   ָשָעה:ָּתִמיד,ְב 
 

ְאֹוָתךְ  ִכים ָבר  ְּומ  , ְָלך  ְמֹוִדים נּו ְֲאַנח  ְֱאלֵֹהינּו ָי ְי  ְַהּכֹל ַעל ,ְו 
עֹוָלםְָוֶעד.ְַּכָּכתּוב,ְוְ  ִפיְָּכלְַחיְָּתִמידְל  ָךְב  ְִשמ  ָבַרך  ָּתְִית  ָאַכל 

ְאְֲ ְַהטָֹבה ְָהָֽאֶרץ ְַעל ְֱאלֶֹהיָך ָי ְי  ְֶאת ָּת ְּוֵבַרכ  ָּת, ָשָבֽע  ְָנַתןְו  ֶשר
ְ. ַעלְַהָמזֹון:ָלך  ָי,ְַעלְָהָֽאֶרץְו  ְַאָּתהְי   ָברּוך 

 

ְ ְִמש  ְִצּיֹון ַעל ְו  ְִעיֶרָך, רּוָשַלִים ְי  ַעל ְו  ְַעֶמָך, ָרֵאל ְִיש  ְַעל ְֱאלֵֹהינּו, ָי ְי  ְָנא בֹוֶדָך,ְַרֵחם ְּכ  ַּכן
רְָ ְֶשִנק  ַהָקדֹוש ְו  ְַהָגדֹול ְַהַבִית ַעל ְו  ִשיֶחָך, ְמ  ְָדִוד ְֵבית כּות ְַמל  ַעל ְָעָליו.ְו  ָך ְִשמ  א

ְֱאלֹהְֵ ָי ְי  ְָלֽנּו ַוח ַהר  ְו  ִויֵחנּו, ַהר  ְו  ֵלנּו, ּכ  ַכל  ְו  ֵסנּו, נ  ְַפר  ְזּוֵננּו, ֵענּו, ְר  ְָאִבינּו, ינּוְֱאלֵֹהינּו,
ְָודְָ ְָבָשר ַנת ְַמּת  ְִליֵדי ְלֹא ְֱאלֵֹהינּו, ָי ְי  ִריֵכנּו ְַּתצ  ְַאל ָנא, ְו  ְָצרֹוֵתינּו, ְִמָּכל ֵהָרה לֹאְמ  ְו  ם,

ָחָבה,ְֶשלֹאְִליֵדי ָהר  דֹוָשהְו  תּוָחה,ְַהק  ֵלָאה,ְַהפ  ָךְַהמ  ָיד  ָוָאָתם.ְִּכיְִאםְל  לֹאְְַהל  ֵנבֹושְו 
עֹוָלםְָוֶעד:  ִנָּכֵלםְל 

 

ְַהַשָבת{ ִביִעי ְַהש  ְיֹום ַות ִמצ  ְּוב  ֹוֶתיָך ִמצ  ְב  ְֱאלֵֹהינּו ָי ְי  ַהֲחִליֵצנּו ְו  ֵצה ְר  ַהָגדֹולְְלשבת
ְַהזְֶ ַהָקדֹוש ַאֲהָבהו  ְב  ְבֹו ָלֽנּוַח ְו  ְבֹו ָבת ְִלש  ָפֶניָך, ְל  ְהּוא ָקדֹוש ְו  ְָגדֹול ְֶזה ְיֹום ְִּכי ְה.

ְַוֲאָנחְָ ָיגֹון ְו  ְָצָרה ֵהא ְת  ְֶשלֹא ְֱאלֵֹהינּו, ָי ְי  ְָלֽנּו ְָהִנֽיַח ָך צֹונ  ְּוִבר  צֹוֶנָך ְר  ַות ִמצ  יֹוםְּכ  ְב  ה
נּוָחֵתנּו ְעְִמ  ְִצּיֹון ֶנָחַמת ְב  ְֱאלֵֹהינּו ָי ְי  ֵאנּו ַהר  ְו  ְִּכיְירְֶ. ֶשָך, ְָקד  ְִעיר רּוָשַלִים ְי  ַין ִבנ  ְּוב  ָך,

שּועֹותְּוַבַעלְַהֶנָחמֹות:  }ַאָּתהְהּואְַבַעלְַהי 

 
ְ
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ִיָשַמְ ְו  ֵיָרֶצה, ְו  ֵיָרֶאה, ְו  ַיִגֽיַע, ְו  ָיבֹא ְו  ְַיֲעֶלה ְֲאבֹוֵתינּו, ְֵואלֵֹהי ִיָזֵכרְֱאלֵֹהינּו ְו  ִיָפֵקד, ְו  ע,
רּו ְי  רֹון ִזכ  ְו  ֶדָך, ְַעב  ְָדִוד ְֶבן ְָמִשֽיַח רֹון ִזכ  ְו  ְֲאבֹוֵתינּו, רֹון ִזכ  ְו  דֹוֵננּו, ְּוִפק  רֹוֵננּו ִיםְָשלְִַזכ 

ֶשְ ְָקד  ֶחֶסדִעיר ְּול  ֵחן ְל  טֹוָבה ְל  ֵליָטה ְִלפ  ָפֶניָך, ְל  ָרֵאל ְִיש  ְֵבית ָך ְַעמ  ְָּכל רֹון ִזכ  ְו  ְָך,
טֹוּולְ  ְל  ְבֹו ְֱאלֵֹהינּו ָי ְי  ֵרנּו ְָזכ  ְַהֶזה. ְַהַמצֹות ְַחג ְ יֹום ְב  ָשלֹום ְּול  ַחִּיים ְל  ָבה.ְַרֲחִמים,

ָחֵננ ְו  ְחּוס ַרֲחִמים, ְו  שּוָעה ְי  ַבר ְּוִבד  ַחִּיים, ְל  ְבֹו הֹוִשיֵענּו ְו  ָרָכה. ְִלב  ְבֹו ֵדנּו ַרֵחםְּוָפק  ְו  ּו,
הֹוִשיֵענּו,ְִּכיְֵאֶליָךְ ַרחּוםְָֽאָּתה:ָעֵלינּוְו  ְַחנּוןְו   ֵעיֵנינּו,ְִּכיְֵאלְֶמֶלך 

 

ְבְ  ְבֹוֵנה ָי, ְי  ְַאָּתה ְָברּוך  ָיֵמינּו. ְב  ֵהָרה ְִבמ  ְַהקֶֹֽדש ְִעיר רּוָשַלִים ְי  ֵנה רּוָשלְַּוב  ְי  ִים.ְַרֲחָמיו
 ָאֵמן

 

ְמְַ ְָאִבינּו, ְָהֵאל ְָהעֹוָלם, ְֶמֶלך  ְֱאלֵֹהינּו ָי ְי  ְַאָּתה ֵּכנּו,ָברּוך  ְל 
ְיְַ דֹוש ְק  דֹוֵשנּו ְק  ֵרנּו, ְיֹוצ  ְגֹוֲאֵלנּו, ֵאנּו, ְבֹור  ֲעקֹב,ְַאִדיֵרנּו

ְֶשְ ְַלּכֹל, ַהֵמִטיב ְו  ְַהטֹוב, ְַהֶמֶלך  ָרֵאל. ְִיש  ְרֹוֵעה ָכלְרֹוֵענּו ב 
ְהּואְ ְָלֽנּו. ְֵייִטיב ְהּוא ְֵמִטיב, ְהּוא ְֵהִטיב, ְהּוא ְָויֹום יֹום

ְיְִ ְהּוא ֵלנּו, ְגֹומ  ְהּוא ָמָלֽנּו, ֵחןג  ְל  ְָלַעד ֵלנּו מ  חְְֶג  ֶסדְּול 
ְִוישּוָעה, ָרָכה ְב  ָלָחה ַהצ  ְו  ְַהָצָלה ֶרַוח ְּול  ַרֲחִמים ֶנָחָמה,ְְּול 

חְַ עֹוָלםְַאלְי  ָכלְטֹוב,ְּוִמָּכלְטּובְל  ָשלֹום,ְו  ַחִּייםְו  ַרֲחִמים,ְו  ָּכָלה,ְו  ַכל  ָנָסהְו  ֵרנּו:ַפר   ִּס 
 

ע ְָעֵלינּוְל  לֹוך  ְַבָשַמְָהַרחְֲ ֹוָלםְָוֶעד.ָהַרֲחָמן,ְהּואְִימ  ָבַרך  ִיםְּוָבָֽאֶרץ.ָהַרֲחָמן,ְָמן,ְהּואְִית 
ְָלעְַ ְָבֽנּו ַהַדר ִית  ְו  ָצִחים, ְנ  ֵנַצח ְּול  ְָלַעד ְָבֽנּו ָפַֽאר ִית  ְו  ְדֹוִרים, דֹור ְל  ַּתַבח ְִיש  דְהּוא

ְעֹוָלִמים. ֵמי עֹול  ָכבֹוד. ּול  ְב  ֵסנּו נ  ַפר  ְי  ְהּוא ְֵמַעלְָהַרחְֲ ָהַרֲחָמן, ֵלנּו ְעֻׁ בֹור ְִיש  ְהּוא ָמן,
הּואְיֹוִליכְֵ צְֵַצָּואֵרנּוְו  ַאר  ִמּיּותְל  ָבהְבְַ נּו.נּוְקֹומ  רֻׁ ָרָכהְמ  ַלחְָלֽנּוְב  ַבִיתְָהַרֲחָמן,ְהּואְִיש 

ְָעָליו. נּו ְֶשָאַכל  ְֶזה ָחן ל  ְשֻׁ ַעל ְו  ְַהָנבְִ ַהֶזה, ְֵאִלָּיֽהּו ְֶאת ְָלֽנּו ַלח ְִיש  ְהּוא ְָזכּורְָהַרֲחָמן, יא
ֶנָחמֹות. ְו  שּועֹות ְי  ְטֹובֹות שֹורֹות ְב  ְָלֽנּו ְִויַבֶשר ְ)ָאִביְ ַלטֹוב, ְֶאת ָבֵרך  ְי  ְהּוא ָהַרֲחָמן,

ְַהֶזה, ְַהַבִית ְַבֲעַלת ְמֹוָרִתי( ְ)ִאִמי ֶאת ְו  ְַהֶזה, ְַהַבִֽית ְַבַעל ְ מֹוִרי( ָבֵרך  ְי  ְהּוא ָהַרֲחָמן,
ְ ִאש  ִאִמיְו  ָאִביְו  ֶאתְָּכלְַאֶשרְִלי(אֹוִתיְ)ו  ִעיְו  ַזר  ְֶאתְַבַעלְַהַביְִ ִּתיְו  ָבֵרך  תְָהַרֲחָמן,ְהּואְי 

ְַהֶזה. ְַהַבִית ְַבֲעַלת ּתֹו ְִאש  ֶאת ְו  ְַאֶשרְ ַהֶזה, ְָּכל ֶאת ְו  ָעם ְַזר  ֶאת ְו  ְֵביָתם ֶאת ְו  אֹוָתם
ְֲאבֹו כּו ָבר  ְֶשִנת  מֹו ְּכ  ְָלֽנּו, ְֲאֶשר ְָּכל ְ ֶאת ְו  ְאֹוָתֽנּו ַיֲעקֹב:ְָלֶהם ְו  ָחק ְִיצ  ָרָהם ְַאב  ֵתינּו,

ָלנּוְיְַַבּכֹל,ְִמּכֹל,ְּכֹל.ְֵּכןְ ְאֹוָתֽנּוְּכֻׁ ָבֵרך  נֹאַמרְָאֵמן:י  ֵלָמה,ְו  ָרָכהְש   ַחד.ְִבב 
 

רְָ ְב  ִנָשא ְו  ְָשלֹום, ֶמֶרת ִמש  ְל  ֵהא ְֶשּת  כּות, ְז  ָעֵלינּו ְו  ְֲעֵליֶהם דּו ַלמ  ְי  ָיְַבָמרֹום ְי  ְֵמֵאת ָכה
דְָ עְֵּוצ  ֵשְָקהְֵמֱאלֵֹהיְִיש  ָצאְֵחןְו  ִנמ  ָאָדם:נּו,ְו  ֵעיֵניְֱאלִֹהיםְו   ֶכלְטֹובְב 

ַחֵּייְָהעֹוָלִמים.{ נּוָחהְל  לֹוְַשָבתְּומ  ִחיֵלנּוְיֹוםְֶשּכֻׁ  }לשבתְָהַרֲחָמן,ְהּואְַינ 
ְטֹוב.ְ לֹו ְֶשּכֻׁ ְיֹום ִחיֵלנּו ְַינ  ְהּוא ְְְָהַרֲחָמן, ַזֵּכנּו ְי  ְהּוא ַחֵּייְָהַרֲחָמן, ְּול  ְַהָמִשיַח ִלימֹות

ְַהָבא. ְיְ  ָהעֹוָלם דֹול ְחְִֶמג  עֶֹֽשה ְו  ּכֹו, ְַמל  ְעֹוָלם:ְשּועֹות ְַעד עֹו ַזר  ְּול  ָדִוד ְל  ִשיחֹו ְִלמ  ֶסד
רֹוָמְ רּוְָאֵמן:יו,ְהּואְַיֲעֶשהְָשלֹום,ְָעלְֵעֶֹשהְָשלֹוםְִבמ  ִאמ  ָרֵאל,ְו  ַעלְָּכלְִיש   ינּוְו 

 

יְָ ראּוְֶאתְי  סֹורְִליֵרָאיו:ְּכְ ְי  דָֹשיו,ְִּכיְֵאיןְַמח  ָרעְֵק  ָיְלֹאְִפיִריםְָרשּוְו  ֵשיְי  דֹור  בּו,ְו 
ִביעְַ דֹו:ְפֹוֵתַחְֶאתְָיֶדָך,ְּוַמש  עֹוָלםְַחס  רּוְָכלְטֹוב:ְהֹודּוְַלָייְִּכיְטֹוב,ְִּכיְל  ס  ָכלְַחיְְלְ ַיח 

ְַהגְֶ ָי,ְוְ ָרצֹון:ְָברּוך  ַטחְַבי  לֹאְֶברְֲאֶשרְִיב  ִּתיְו  ַטחֹו:ְַנַערְָהִייִתיְַגםְָזַקנ  ָיְִמב  ָהָיהְי 
ְֶאתְַעמֹו ָבֵרך  ָיְי  ַעמֹוְִיֵּתן,ְי  ָיְעֹזְל  ַבֵקשְָלֶֽחם:ְי  עֹוְמ  ַזר   ַבָשלֹום:ְָרִאיִתיְַצִדיקְֶנֱעָזב,ְו 

ִריְַהָגֶֽפן: ְָהעֹוָלם,ְבֹוֵראְפ  ָי,ְֱאלֵֹהינּוְֶמֶלך  ְַאָּתהְי   ָברּוך 

We now drink the ____ cup of wine - Don’t forget to lean!! 
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cup of  the pour the 4W

wine, and also fill the   

________ ___ _______. 

We then say the following… 

 
 

 

ָךְֶאלְַהגֹוִים,ְ________________________ ְֲחָמת  פֹך   _ש 

ָדֽעּוָךְ______________________________  ֲאֶשרְלֹאְי 

ַעל ָלכֹותְ___________________________ ו   _____ַממ 

ָךְלֹאְָקָרֽאּו:ְ_______________________ ִשמ   __ֲאֶשרְב 

 ַיֲעקֹב.ְ____________________________ ִּכיְָאַכלְֶאת

ֶאת  ָנֵוהּוְֵהַשמּו:ְ_____________________________ ו 

ָפךְ  ֶמָך, ש   ___________________________ְֲעֵליֶהםְַזע 

ָךְַיִשיֵגם:  ___________________________ְַוֲחרֹוןְַאפ 

ִמיֵדם, ַתש  ַאףְו  דֹףְב   _________________________ִּתר 

ָי:______________________________ ֵמיְי   ִמַּתַחתְש 

 
 
Brain teaser: Why do we have a custom of opening the 

door tonight? 
 



 

39 

 

# 

 

Brain teaser: Why do we say the second half of הלל only 
now? 

ְֲאִמֶּתָך. ְַעל ָך ד  ְַחס  ְַעל ְָּכבֹוד, ְֵּתן ָך ִשמ  ְל  ְִּכי ְָלֽנּו ְלֹא ָי ְי  ְָלֽנּו ָלָֽמהְְלֹא
ְֲאֶשְ ְּכֹל ְַבָשָמִים ְֵואלֵֹהינּו ְֱאלֵֹהיֶהם. ְָנא ְַאֵּיה ְַהגֹוִים, רּו ְָחֵפץְיֹאמ  ר

ְ ְּכְֶָעָשה. ְפְֲֶעַצֵביֶהם ְָאָדם. ֵדי ְי  ְַמֲעֵשה ָזָהב, ְו  ַדֵברּו,ְֶסף ְי  לֹא ְו  ְָלֶהם ה
אּו ְִיר  לֹא ְו  ְָלֶהם מְֵָעיַנִים ְִיש  לֹא ְו  ְָלֶהם ַנִים ְָאז  לֹאְ. ְו  ְָלֶהם ְַאף עּו,

גּוְִבגְ  ַהֵלכּו,ְלֹאְֶיה  לֹאְי  ֵליֶהםְו  ִמישּון,ְַרג  לֹאְי  ֵדיֶהםְו  ִריחּון.ְי  רֹוָנם.ְי 
יּוְעֵֹשיֶהם,ְּכֹלְֲאֶשרְבֵֹטַחְָבֶהם מֹוֶהםְִיה  רְָּכ  ַטחְַבָיי,ְֶעז  ָרֵאלְב  םְ:ְִיש 

ְיְ  ֵאי ְִיר  ְהּוא. ְּוָמִגָנם ָרם ְֶעז  ָי, ְַבי  חּו ְִבט  ְַאֲהרֹן ְֵבית ְהּוא. ָיְּוָמִגָנם
ָרםְּוָמִגָנםְהּוא: ָי,ְֶעז  חּוְַבי  ְִבט 

} 
 

ְֶאְְ ָבֵרך  ְי  ָרֵאל, ְִיש  ְֵבית ְֶאת ָבֵרך  ְי  , ָבֵרך  ְי  ָכָרנּו ְז  ָי תְי 
ְיְ  ְַאֲהרֹן. דִֹלים.ְֵבית ְַהג  ְִעם ַטִנים ְַהק  ָי, ְי  ֵאי ְִיר  ָבֵרך 

רּוכְִ ְב  ֵניֶכם. ְב  ַעל ְו  ְֲעֵליֶכם ְֲעֵליֶכם, ָי ְי  ְַאֶּתםְיֵֹסף ים
ְָשמְַ ְעֵֹשה ָי, הְַָלי  ְו  ָי, ְַלי  ְָשַמִים ְַהָשַמִים ְָוָֽאֶרץ. ָֽאֶרץְִים

ְיֹ לֹאְָּכל ְו  ְָי ּה, לּו ַהל  ְי  ְַהֵמִתים ְלֹא ְָאָדם. ֵני ְִלב  ֵדיְָנַתן ר 
ל ַעדְעֹוָלם,ְַהל  ְָי ּה,ְֵמַעָּתהְו  ָבֵרך  נּוְנ  ְּוָי ּה:ְדּוָמה.ְַוֲאַנח 

 

 

ָי,ְֶאתְקֹוִליְַּתֲחנּוָני.ְִּכיְִהָטה ַמעְי  ִּתיְִּכיְִיש  נֹוְְָאַהב  ָאז 
ָצֽאּוִני ְמ  אֹול ְש  ָצֵרי ְּומ  ְָמֶֽות, ֵלי ְֶחב  ְֲאָפֽפּוִני ָרא: ְֶאק  ָיַמי ְּוב  ָצָרהְְִלי

צְָ ְֶאמ  ָיגֹון ְוְ ו  ָי ְי  ְַחנּון ִשי. ְַנפ  ָטה ְַמל  ָי ְי  ְָאָנה ָרא, ְֶאק  ָי ְי  ֵשם ְּוב  ַצִדיק,ְא.
ְשּובְִ הֹוִשיַע. ְי  ִלי ְו  ְ ְַדלֹוִתי ָי ְי  ָתִאים ְפ  ְשֵֹמר ַרֵחם. ְמ  ִשיְֵואלֵֹהינּו ְַנפ  י

ְאְֶ ְִמָמֶֽות ִשי ְַנפ  ָּת ְִחַלצ  ְִּכי ִכי. ְָעָלֽי  ְָגַמל ָי ְי  ְִּכי ִכי, נּוָחֽי  ְִלמ  ְֵעיִני ִמןְת
ִליְִמדְֶ ָעה,ְֶאתְַרג  צֹותְַהַחִּיים.ְֶהֱאמְִַדמ  ַאר  ָי,ְב  ֵניְי  ְִלפ  ַהֵלך  ִּתיְִחי.ְֶאת  נ 

אֹד.ְֲאִניְָאמְִַּכיְֲאַדֵבר,ְאְֲ ִזיְָּכלְָהָאָדםְּכֵֹזב.ִניְָעִֽניִתיְמ  ָחפ  ִּתיְב  ְר 
ְ
שּועֹותמְָ ְי  ְּכֹוס ְָעָלי. מּולֹוִהי ְַּתג  ְָּכל ְַלָיי, ְָאִשיב ָרא.ְ ה ְֶאק  ָי ְי  ֵשם ְּוב  ֶאָשא,

ָתהְַלֲחִסְ ָיְַהָמֽו  ֵעיֵניְי  ָכלְַעמֹו.ְָיָקרְב  ָדהְָנאְל  ָדַריְַלָייְֲאַשֵלם,ְֶנג  ָיְְיָדיו.נ  ָאָנהְי 
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ְִפּתְַ ְֲאָמֶתָך ְֶבן ָך, ד  ְַעב  ְֲאִני ֶדָך ְַעב  ְֲאִני ּתְִָּכי ְזְְֶח  ַבח ְֶאז  ָך ְל  מֹוֵסָרי. ְּתֹוָדהְל  ַבח
ְ ֵשם ְּוב  ְַעמֹו. ָכל ְל  ְָנא ָדה ְֶנג  ְֲאַשֵלם ָי ְַלי  ָדַרי ְנ  ָרא. ְֶאק  ָי ָיְי  ְי  ְֵבית רֹות ַחצ  ב 

לּוָי ּה רּוָשָלִֽיםְַהל  תֹוֵכִכיְי   :ב 
 

ְ ֽחּוהּו ְַשב  ְגֹוִים, ְָּכל ָי, ְי  ְֶאת לּו ְָעלְֵַהל  ְָגַבר ְִּכי ִמים. ְָהאֻׁ ָיְָּכל ְי  ְֶוֱאֶמת דֹו, ְַחס  ינּו
לּוָי ּה עֹוָלםְַהל  ְ:ְל 

 
 

דֹו: עֹוָלםְַחס   הֹודּוְַלָייְִּכיְטֹוב,ְִּכיְל 

דֹו: עֹוָלםְַחס  ָרֵאל,ְִּכיְל   יֹאַמרְָנאְִיש 

דֹו: עֹוָלםְַחס  רּוְָנאְֵביתְַאֲהרֹן,ְִּכיְל   יֹאמ 

ֵאְ רּוְָנאְִיר  דֹו:יֹאמ  עֹוָלםְַחס  ָי,ְִּכיְל   יְי 
ָחבְָי ּה ָיְִליְלֹאְִאיָרא,ְַמהְַּיֲעֶשהְִליְָאדְִָמןְַהֵמַצרְָקָרֽאִתיְָּי ּה,ְָעָנִֽניְַבֶמר  ם.ְ.ְי 

ְָבָאָדם טַֹֽח ְִמב  ָי, ְַבי  ְַלֲחסֹות ְטֹוב ָאי. שנ  ְב  ֶאה ְֶאר  ְַוֲאִני ָרי, עֹז  ְב  ְִלי ָי ְטֹובְי  .
ְִּכי ָי ְי  ֵשם ְב  ָבֽבּוִני ְס  ְגֹוִים ְָּכל ִדיִבים. ְִבנ  טַֹֽח ְִמב  ָי ְַבי  ְַסֽבּוִניְְַלֲחסֹות ֲאִמיַלם.

ֵאשְקֹוִצים,ְבְ ָבבַגםְס ְ בִֹריםְדֲֹעכּוְּכ  ָיְִּכיְֲאִמיַלם.ְַסֽבּוִניְִכד  ֵשםְי  יְָּוִניְב  ְֵשםְי 
ָיְֲעָזרְָ פֹל,ְַוי  ִחיַתִניְִלנ  ִהיְִליְִלישּוָעהִּכיְֲאִמיַלם.ְָדחֹהְד  ָרתְָי ּה,ְַוי  ִזמ  .ְִני.ְָעִזיְו 

ִמְ ָאֳהֵליְַצִדיִקים,ְי  ִמְקֹולְִרָנהְִוישּוָעהְב  ָיְרֹוֵמָמה,ְי  ִמיןְי  ָיְעָֹֽשהְָחִֽיל.ְי  יןְיןְי 
ֶיה,ְַוֲאַספְֵ ָיְעָֹֽשהְָחִֽיל.ְלֹאְָאמּותְִּכיְֶאח  רְַי  ַלָמֶותְרְַמֲעֵשיְָי ּה.ְַיִּסֹרְִיִּס  ִניְָּי ּה,ְו 

חּוְִליְ ָתָנִֽני.ְִפת  ָי,ְַצדְִבֹאְָבםְאֹוֶדהְָי ּה.ְֶזהְַהַשְֶדקְ,ָאַשֲעֵריְצְֶלֹאְנ  יִקיםְַערְַלי 
ְֲעִניָתֽ ְִּכי ָך ְאֹוד  ְִלישּוָעה. ְִלי ִהי ְַוּת  ְֲעִניָתִֽני, ְִּכי ָך ְאֹוד  ְבֹו. ְִליְָיבֹֽאּו ִהי ְַוּת  ִני

ְאְֶ ְַהבֹוִניִלישּוָעה. ְָמֲאסּו ְאְֶֶבן ְ ְִפָנה. רֹאש ְל  ָתה ְָהי  ְַהבֹוִנים,ְם, ְָמֲאסּו ֶבן
תְָ ְָהֽי  ָי ְי  ְֵמֵאת ְִפָנה. רֹאש ְל  ָתה ְִהיָהי  ְזֹאת, ֵעינְֵה ְב  ָלאת ְִנפ  ָיְא ְי  ְֵמֵאת ְ ינּו:

תְָ ֵעינְֵָהֽי  ָלאתְב  ָי,ְָנגְִינּוהְזֹאת,ְִהיאְִנפ  ָחהְבֹו.ְֶזהְַהּיֹוםְָעָשהְי  מ  ִנש  .ְֶזהְיָלהְו 
ָיְָנגְִ ָחהְבֹו.ַהּיֹוםְָעָשהְי  מ  ִנש    יָלהְו 

ָיְהֹוִשְ ָיְהֹוִשְְְְיָעהְָנא:ָאָנאְי   יָעהְָנא:ָאָנאְי 

יְָ ִליָחהְָנא:ְָאָנאְי  ִליָחהְָנא:ְְַהצ  ָיְַהצ  ְָאָנאְי 
 

ָי.ְ נּוֶכםְִמֵביתְי  ָי,ְֵבַרכ  ֵשםְי  ְַהָבאְב   ָברּוך 
ָי.ְ נּוֶכםְִמֵביתְי  ָי,ְֵבַרכ  ֵשםְי  ְַהָבאְב   ָברּוך 

רּוְַחגְַבעְֲ ָיְַוָּיֶֽארְָלֽנּו,ְִאס  בְֵֵאלְי  נֹותְַהִמז   ַח.ְְבִֹתיםְַעדְַקר 
ָיְ רּוְַחגְַבעְֲֵאלְי  בְֵַוָּיֶֽארְָלֽנּו,ְִאס  נֹותְַהִמז   ַח.ְבִֹתים,ְַעדְַקר 

מְֶ אֹוֶדָךְֱאלַֹהיְֲארֹומ   ָך.ְֵאִליְַאָּתהְו 
מְֶ אֹוֶדָךְֱאלַֹהיְֲארֹומ   ָך:ְֵאִליְַאָּתהְו 

דֹוהֹודּוְַלָייְּכְִ עֹוָלםְַחס   ְיְטֹוב,ְִּכיְל 
ד עֹוָלםְַחס   ֹו.הֹודּוְַלָייְִּכיְטֹוב,ְִּכיְל 
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דֹו: עֹוָלםְַחס   הֹודּוְַלָייְִּכיְטֹוב,ְִּכיְל 

דֹו: עֹוָלםְַחס   הֹודּוְֵלאלֵֹהיְָהֱאלִֹהים,ְִּכיְל 

דֹו: עֹוָלםְַחס   הֹודּוְַלֲאדֵֹניְָהֲאדִֹנים,ְִּכיְל 

ד עֹוָלםְַחס  ַבדֹו,ְִּכיְל  דֹלֹותְל  ָלאֹותְג  עֵֹשהְִנפ   ֹו:ל 

עֵֹשהְַהָשמְַ בּונְָל  דֹו:ִיםְִבת  עֹוָלםְַחס   ה,ְִּכיְל 

דֹו: עֹוָלםְַחס  רֹוַקעְָהָֽאֶרץְַעלְַהָמִֽים,ְִּכיְל   ל 

דֹו: עֹוָלםְַחס  דִֹלים,ְִּכיְל  עֵֹשהְאֹוִריםְג   ל 

דֹו: עֹוָלםְַחס  ֶשֶלתְַבּיֹום,ְִּכיְל  ֶממ   ֶאתְַהֶשֶמשְל 

ָלה,ְּכְִ לֹותְַבָלֽי  ש  ֶממ  כֹוָכִביםְל  דֹו:ֶאתְַהָּיֵרַחְו  עֹוָלםְַחס   יְל 

דֹו: עֹוָלםְַחס  כֹוֵריֶהם,ְִּכיְל  ַרִיםְִבב  ַמֵּכהְִמצ   ל 

דֹו: עֹוָלםְַחס  ָרֵאלְִמּתֹוָכם,ְִּכיְל   ַוּיֹוֵצאְִיש 

דֹו: עֹוָלםְַחס  טּוָיה,ְִּכיְל  ֽרֹוַעְנ  ָידְֲחָזָקהְּוִבז   ב 

דֹו: עֹוָלםְַחס  ָזִרים,ְִּכיְל  גֵֹזרְַיםְסּוףְִלג    ל 

הְֶ דֹו:ו  עֹוָלםְַחס  תֹוכֹו,ְִּכיְל  ָרֵאלְב   ֱעִבירְִיש 

דֹו: עֹוָלםְַחס  ַיםְסּוף,ְִּכיְל  ֵחילֹוְב  עֹהְו  ִנֵערְַפר   ו 

דֹו: עֹוָלםְַחס  ָבר,ְִּכיְל  ְַעמֹוְַבִמד  מֹוִליך   ל 

דֹו: עֹוָלםְַחס  דִֹלים,ְִּכיְל  ָלִכיםְג  ַמֵּכהְמ   ל 

ָלִכיםְַאִדיִרים,ְ דֹו:ַוַּיֲהרֹגְמ  עֹוָלםְַחס   ִּכיְל 

דֹו: עֹוָלםְַחס  ְָהֱאמִֹרי,ְִּכיְל  ִסיחֹוןְֶמֶֽלך   ל 

דֹו: עֹוָלםְַחס  ְַהָבָשן,ְִּכיְל  עֹוגְֶמֶלך   ּול 

דֹו עֹוָלםְַחס  ַנֲחָלה,ְִּכיְל  ָצםְל  ָנַתןְַאר   :ו 

דֹו: עֹוָלםְַחס  דֹו,ְִּכיְל  ָרֵאלְַעב  ִיש   ַנֲחָלהְל 

לְֵ ִשפ  דֹו:נּוְָזֽכְֶַשב  עֹוָלםְַחס   רְָלֽנּו,ְִּכיְל 

דֹו: עֹוָלםְַחס  ֵקנּוְִמָצֵרינּו,ְִּכיְל  ר   ַוִּיפ 

דֹו:נֹוֵתןְלְֶ עֹוָלםְַחס  ָכלְָבָשר,ְִּכיְל   ֶחםְל 

דֹו: עֹוָלםְַחס  ֵאלְַהָשָמִֽים,ְִּכיְל   הֹודּוְל 

Fun fact: there are 26 phrases in this paragraph, corresponding to 

the 26 generations from creation until the תורה was given. 



 

42 

 

ְַחי ְָּכל ַמת ְֱאלֵֹהינּוִנש  ָי ְי  ָך ְִשמ  ְֶאת ָבֵרך  ְּת  ,ְ.
ֽרּו ּכְֵו  ְַמל  ָך ר  ְִזכ  רֹוֵמם ְּות  ָפֵאר ְּת  ְָבָשר, ְָּכל נּוְַח

ְֵאל.ְ ְַאָּתה ְָהעֹוָלם ַעד ְו  ְָהעֹוָלם ְִמן ָּתִמיד,
ְ ְֵאין ָעֶדֽיָך ְמְֶּוִמַבל  ְפֹוֶדהָלֽנּו ְּומֹוִשיַע, ְגֹוֵאל ְֶלך 

צּוקְָ ְו  ְָצָרה ְֵעת ָכל ְב  ַרֵחם, ְּומ  ֵנס ַפר  ְּומ  ה.ְּוַמִציל
ְֶאלְָ ְֶמֶלך  ְָלֽנּו ְָהִראשֹוִניםְֵאין ְֱאלֵֹהי ְָֽאָּתה: א

ְָּכלְ ְֲאדֹון ִרּיֹות, ְב  ְָּכל ְֱאֽלֹו ַּה ָהַאֲחרֹוִנים, ו 
ַנהְֵ ְַהמ  ָבחֹות, ְַהִּתש  רֹב ְב  ָלל הֻׁ ְַהמ  גְּתֹוָלדֹות,

ָיְלֹאְיְָ ַרֲחִמים.ְַוי  ִרּיֹוָתיוְב  ֶחֶסד,ְּוב  נּוםְעֹוָלמֹוְב 
ַהֵמִקְ ְו  ֵשִנים ְי  עֹוֵרר ְַהמ  ְִייָשן, לֹא ָדִמים,ְו  ְִנר  יץ

ַהזֹוקְֵ ְו  ִלים, ְנֹופ  ַהִּסֹוֵמך  ְו  ְֲאסּוִרים, ַהַמִּתיר ְו  ִמים, ְִאל  ַהֵמִשיַח ףְו 
ְּולְ  ְַּכָּים, ְִשיָרה ְָמֵלא ְִפינּו ְִאלּו ְמֹוִדים. נּו ְֲאַנח  ָך ַבד  ְל  ָך ְל  פּוִפים, שֹוֵננּוְּכ 

ֶמרְ  ְּכ  ְֶשַבח תֹוֵתינּו ִשפ  ְו  ְַגָליו, ְַּכֲהמֹון ִאירֹותְִרָנה ְמ  ֵעיֵנינּו ְו  ְָרִקיַע, ֲחֵבי
ְקְַ ֵלינּו ַרג  ְו  ְָשָמִֽים, ֵרי ִנש  ְּכ  רּושֹות ְפ  ָיֵדינּו ְו  ַכָּיֵרַֽח, ְו  ְָּכַאָּילֹות,ְַּכֶשֶמש לֹות

ָיְֱאלֵֹהינּוְֵואלֵֹהיְֲאבֹוֵתינּו,ְּו ָךְי  הֹודֹותְל  ִפיִקים,ְל  נּוְַמס  ְֵאיןְֲאַנח  ָבֵרך  ל 
ְַאחְַ ְַעל ֶמָך ְש  ָעִמיםֶאת ְפ  ָבבֹות ְר  ִרֵבי ְו  ְֲאָלִפים ֵפי ְַאל  ְֶאֶלף ְֵמָֽאֶלף ,ְת

ְאְֱ ָי ְי  ָּתֽנּו ַאל  ְג  ַרִים ְִמִמצ  ִעָמֽנּו. ְו  ְֲאבֹוֵתינּו ְִעם ְֶשָעִשיָת לֵֹהינּו,ְַהטֹובֹות
ְֵמֶחרְֶ ָּתֽנּו, ַּכל  ְִּכל  ָשָבע ְּוב  ָּתֽנּו, ְַזנ  ָרָעב ְב  ִדיָתֽנּו, ְפ  ְֲעָבִדים בְּוִמֵבית

ְִדִליָתִֽהצְַ ֶנֱאָמִנים ְו  ְָרִעים ְּוֵמֳחָלִים ָּתֽנּו, ְִמַלט  ְּוִמֶדֶבר ָּתֽנּו, ְהְֵל  ְַעד ָנהְנּו:
ְֱאלֵֹהינּו ָי ְי  ֵשנּו ְִּתט  ַאל ְו  ְֲחָסֶדיָך ְֲעָזבּונּו לֹא ְו  ְַרֲחֶמיָך, ְַעלְֲעָזרּונּו ְָלֶנַצח.

ְֶשְ ָשָמה ְּונ  ֽרּוַח ְו  ְָבֽנּו, ָּת ְֶשִפַלג  ְֵאָבִרים ְֲאֶשְֵּכן ָלשֹון ְו  ַאֵפינּו, ְב  ָּת רְָנַפח 
ַיעְֲ ְו  מּו ְִוירֹומ  ְִויָפֲארּו חּו ְִויַשב  כּו ְִויָבר  ְיֹודּו ְֵהם ְֵהן ִפינּו, ְב  ָּת ִריצּוְַשמ 

ְלְָ ָכל ְו  ְיֹוֶדה, ָך ְל  ְֶפה ְָכל ְִּכי ֵּכנּו, ְַמל  ָך ְִשמ  ְֶאת ִליכּו ַימ  ְו  ִדישּו ַיק  ָךְו  ְל  שֹון
ְבְֶ ָכל ְו  ָכלרְִֶתָשַבע, ְו  ַּתֲחֶוה, ְִתש  ָפֶנֽיָך ְל  ְקֹוָמה ָכל ְו  ַרע, ְִתכ  ָך ְל  ָבבֹותְְך  ל 

ְקְֶ ָכל ְו  ְַעצְ ִייָרֽאּוָך, ְָּכל ְֶשָּכתּוב, ְַּכָדָבר ֶמָך. ְִלש  רּו ַזמ  ְי  ָליֹות ְּוכ  מֹוַתיְֶרב
יֹוןְִמגֹ ֶאב  ָעִניְו  ָיְִמיְָכֽמֹוָך.ְַמִצילְָעִניְֵמָחָזקְִמֶמנּו,ְו  ָנהְי  לֹו:ְִמיְּתֹאַמר  ז 

הְַ ְו  ְַהִגבֹור ְַהָגדֹול ְָהֵאל : ְָלך  ְַיֲעָרך  ְּוִמי ְָלך  ֶוה ְִיש  ְּוִמי , ְָלך  ֶמה ֹוָרא,ְנִיד 
יֹוןְקֵֹנהְָשמְַ ַשבְֵֵאלְֶעל  ָךְּונ  ַהֶלל  ֲחָךְִיםְָוָֽאֶרץ:ְנ 

ְֶאת ָבֵרך  ְּונ  ָך ָפֶאר  ְָּכָאמּור,ְ ּונ  ֶשָך. ְָקד  ֵשם
ְאְֶ ִשי ְַנפ  ִכי ְָבר  ָדִוד, ְֵשםל  ְֶאת ָרַבי ְק  ָכל ְו  ָי, ְי  ְת

שֹו: ְָקד 
 

ְ ְש  בֹוד ְִבכ  ְַהָגדֹול ֶזָך, ְעֻׁ מֹות ַתֲעצֻׁ ְב  ֶמָך.ְָהֵאל
ְַהֶמלְֶ אֹוֶתיָך. נֹור  ְב  ַהנֹוָרא ְו  ְָלֶנַצח ְַהִגבֹור ך 

ִנָשא:ְַהּיֹוֵשבְַעלְִּכִֵּסאְָרם  ו 



 

43 

 

ְַצדְִ נּו ְַרנ  ָכתּוב, ְו  מֹו: ְש  ָקדֹוש ְו  ְָמרֹום ְַעד, ָשִריםְשֹוֵכן ְַלי  ָי, ְַבי  יִקים
ְּו . ָבַרך  ְִּתת  ְַצִדיִקים ֵרי ִדב  ְּוב  ַהָלל. ְִּתת  ָשִרים ְי  ִפי ְב  ִהָלה. ְת  שֹוןְָנאָוה ִבל 

ַקָדש:ְ דֹוִשיםְִּתת  ֶקֶרבְק  רֹוָמם.ְּוב  ְֲחִסיִדיםְִּתת 
ְ

ָפַארְ ִרָנהְִית  ָרֵאל,ְב  ָךְֵביתְִיש  בֹותְַעמ  ֲהלֹותְִרב  ַמק  ָכלּוב  ֵּכנּו,ְב  ָךְַמל  ְִשמ 
ְֵואלֵֹהיְ ְֱאלֵֹהינּו, ָי ְי  ָפֶניָך ְל  צּוִרים, ְַהי  ְָּכל ְחֹוַבת ְֶשֵּכן ְָודֹור, דֹור

ַהֵללְלְ  הֹודֹותְל  ַעֵלהְַשֲׁׁׁאבֹוֵתינּו,ְל  ְל  ָבֵרך  ַהֵדרְל  רֹוֵמםְל  ָפֵארְל  ֵבַחְל 
חֹותְדְָ ב  ִתש  ֵריְִשירֹותְו  ַקֵלס,ְַעלְָּכלְִדב  ִשיֶחָך:ּול  ָךְמ  ד     ִודְֶבןְִיַשיְַעב 

 

ַּתַבח ךְְִָיש  ְַהֶמְְִשמ  ְָהֵאל ֵּכנּו, ְַמל  ְַבָשַמִיםְָלַעד ַהָקדֹוש ְו  ְַהָגדֹול ֶלך 
ָבחְָ ְּוש  ְִשיר ְֲאבֹוֵתינּו: ְֵואלֵֹהי ְֱאלֵֹהינּו ָי ְי  ְָנֶאה, ָך ְל  ְִּכי ְַהֵללְּוָבָֽאֶרץ. ה,

ְנְֶ ָשָלה, ְּוֶממ  ְעֹז ָרה, ִזמ  ָשְו  דֻׁ ְק  ֶאֶרת, ִתפ  ְו  ִהָלה ְּת  בּוַרָה, ְּוג  ָלה דֻׁ ְג  הְַצח,
ַעדְעֹוָלם.ְ הֹוָדאֹותְֵמַעָּתהְו  ָרכֹותְו  כּות.ְב  ְּוַמל 

ְ

ָיְֱאלֵֹהינּו ֽלּוָךְי  ַהל  צֹו י  ָכלְַעלְָּכלְַמֲעֶשיָך,ְַוֲחִסיֶדיָךְַצִדיִקיםְעֹוֵשיְר  ֶנָך,ְו 
ִרָנהְיֹו ָרֵאלְב  ָךְֵביתְִיש  ַיֲערְִַעמ  מּוְו  חּוְִויָפֲארּוְִוירֹומ  כּוְִויַשב  יצּוְדּוְִויָבר 

ִשמ ְ ְּול  הֹודֹות ְל  ְטֹוב ָך ְל  ְִּכי ֵּכנּו, ְַמל  ָך ְִשמ  ְֶאת ִליכּו ַימ  ְו  ִדישּו ַיק  ְָנֶאהְו  ָך
הְֻׁ ְמ  ְֶמֶלך  ָי, ְי  ְַאָּתה ְָברּוך  ְֵאל. ְַאָּתה ְעֹוָלם ַעד ְו  ְֵמעֹוָלם ְִּכי ַזֵמר, ָללְל 

ְ  ָבחֹות.ַבִּתש 
 

We now drink the __________ cup of wine. Don’t forget to 

lean!! 
ִריְַהָגֶֽפן: ְָהעֹוָלם,ְבֹוֵראְפ  ָי,ְֱאלֵֹהינּוְֶמֶלך  ְַאָּתהְי   ָברּוך 

After we drank the _____ _______ we say an ________ _______ 
 

ְָהעֹו ָיְֱאלֵֹהינּוְֶמֶלך  ְַאָּתהְי  ִריְַהֶגֶפן.ָברּוך  ַעלְפ   ָלםְַעלְַהֶגֶפןְו 

ְֶשְ ָחָבה, ְּור  ְטֹוָבה ָדה ְֶחמ  ְֶאֶרץ ַעל ְו  ְַהָשֶדה, נּוַבת ְּת  ַעל ָרִציָתְו 
ְרְַ ְִמטּוָב ּה. בֹוַע ִלש  ְו  ָי ּה ְִמִפר  ְֶלֱאכֹול ְַלֲאבֹוֵתינּו, ָּת ַחל  ִהנ  ְָנאְו  ֵחם

רּוָשְ ְי  ַעל ְו  ְַעֶמָך, ָרֵאל ְִיש  ְַעל ְֱאלֵֹהינּו ָי ְִצּיֹוןְי  ַעל ְו  ְִעיֶרָך, ַלִים
רּו ְי  ֵנה ְּוב  ְֵהיָכֶלָך. ַעל ְו  ֶחָך ב  ְִמז  ַעל ְו  בֹוֶדָך, ְּכ  ַּכן ְִעירְָשְִמש  ַלִים

בְִ ְב  ֵחנּו ַשמ  ְו  תֹוָכ ּה, ְל  ַהֲעֵלנּו ְו  ָיֵמינּו, ְב  ֵהָרה ְִבמ  ָיָנ ּהְַהקֶֹֽדש נ 
בְַ ִנש  ְו  ָי ּה ְִמִפר  נֹאַכל ךְָו  ָבֶרכ  ְּונ  ְִמטּוָב ּה, ָשהְָעלְְֶע דֻׁ ְִבק  יָה

ָטֳהָרה  ּוב 

יֹוםְַהַשָבתְַהֶזה.ְ:בשבת{ ַהֲחִליֵצנּוְב  ֵצהְו   }ּור 

ָיְטֹובְּוֵמִטיב יֹוםְַחגְַהַמצֹותְַהֶזה.ְִּכיְַאָּתהְי  ֵחנּוְב  ַשמ  ַלּכֹל,ְְו 
ָי,ְַעלְ ְַאָּתהְי  ִריְַהָגֶפן.ְָברּוך  ַעלְפ  ָךְַעלְָהָֽאֶרץְו  נֹוֶדהְל  ָהָֽאֶרץְו 

ִריְַהָגֶפן: ַעלְפ   ו 
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ָקתֹו.ְַּכֲאֶשְ חֻׁ ָפטֹוְו  ָכלְִמש  ָכתֹו,ְּכ  ִהל  רְָזִכינּוְֲחַסלְִסדּורְֶפַסחְּכ 
עֹוָנה,ְקֹוֵמם ְשֹוֵכןְמ  ֶּכהְַלֲעשֹותֹו.ְָזך  ַסֵדרְאֹותֹו,ְֵּכןְִנז  ַהלְְל  ק 

דּוִים ֵעיְַכָנה,ְפ  ָקרֹובְַנֵהלְִנט  ִרָנה.ְֲעַדתְִמיְָמָנה.ְב  ִצּיֹוןְב  ְל 
ְ

ְ

ָשָנהְַהָבָאהְִבירּוָשָליְִ  ם:ל 
 

 
 

 

On the first night we say ָלה".ְ ִהיְַבֲחִציְַהַלי  ֵכןְ"ַוי  ּוב   

It is about miracles that happened at _______ 
ָלה". ִהיְַבֲחִציְַהַלי  ֵכןְ"ַוי   ּוב 

ְ ֵלאָת ְִהפ  ְִנִִּסים ְרֹוב ָלהָאז ְבְ ַבַלי  ,ְ ְֶזה מּורֹות ְַאש  ָלהרֹאש ּתֹוְַהַלי  ְִנַצח  ְֶצֶדק ְֵגר ,
ֶנֶחַלקְלֹוְ ָלהּכ  ָלה,ְַלי  ִהיְַבֲחִציְַהַלי   .ַוי 

ְ ְַבֲחלֹום ָרר ְג  ְֶמֶלך  ָּת ָלהַדנ  ְַהַלי  ֶאֶמש ְב  ְֲאַרִמי ָּת ַחד  ְִהפ  ָלה, ָרֵאלְְַלי  ְִיש  ְַוָּיַשר ,
ְַוּיּוַכלְלֹוְ ָאך  ַמל  ָלהל  ָלהַויְ ,ְַלי   ִהיְַבֲחִציְַהַלי 

ְ ְַבֲחִצי ָּת ְָמַחצ  רֹוס ְַפת  כֹוֵרי ְב  ָלהֶזַרע ְַהַלי  קּוָמם ְב  אּו ְָמצ  ְלֹא ְֵחיָלם ָלה, ,ְַבַלי 
ֵביְ כֹוכ  ִגידְֲחרֶֹשתְִסִליָתְב  ָלהִטיַסתְנ  ָלה.,ְַלי  ִהיְַבֲחִציְַהַלי   ַוי 

ָגָריו ְפ  ָּת ְהֹוַבש  ְִאּוּוי, נֹוֵפף ְל  ָחֵרף ְמ  ָלהְָיַעץ ְַבַלי  ִאישֹון ְב  ְּוַמָצבֹו ְֵבל ְָּכַרע ָלה, ,ְַלי 
ָלהְָרזְֲחזֹותְ ִאישְֲחמּודֹותְִנג  ָלהל  ָלה.,ְַלי  ִהיְַבֲחִציְַהַלי   ַוי 

ֵליְקֶֹדשְֶנֱהַרגְבֹוְ ַּתֵּכרְִבכ  ָלהִמש  לְַָבַלי  ה.ְ,ְנֹוַשעְִמבֹורְֲאָריֹותְפֹוֵתרְִבֲעתּוֵתיְַלי 
ָאהְָנַטר ָפִריםְְִשנ  ָכַתבְס  ָלהֲאָגִגיְו  ָלה.,ְַלי  ִהיְַבֲחִציְַהַלי   ַוי 

ְ ַנת ְש  ֶנֶדד ְב  ְָעָליו ֲחָך ְִנצ  ָּת ָלהעֹוַרר  ְַלי  ְַמה שֹוֵמר ְל  רֹוך  ְִתד  ְפּוָרה ָלה, ְָצַרחְִמַלי  ,
ַגםְ ָשחְָאָתאְבֶֹקרְו  ָלהַּכשֵֹמרְו  ָלה.,ְַלי  ִהיְַבֲחִציְַהַלי   ַוי 

לֹאְָקֵרבְיֹוםְֲאֶשְ ָלהרְהּואְלֹאְיֹוםְו  ָךְַלי  ָךְַהּיֹוםְַאףְל  ָלה,ְָרםְהֹוַדעְִּכיְל  ,ְַהַלי 
ְ ָכל ְו  ְַהיֹום ְָּכל ָך ִעיר  ְל  ֵקד ְַהפ  ִרים ָלהשֹומ  ְַהַלי  ַּכת ְֶחש  ְיֹום אֹור ְּכ  ְָּתִאיר ָלה, ,ְַלי 

ָלה: ִהיְַבֲחִציְַהַלי   ַוי 

Brain teaser: Where is there a mention of המן in this 
song? 
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On the second night we say 
ֶּתםְֶזַבחְֶפַסח". ֵכןְ"ַוֲאַמר   ּוב 

 

ֵלאָתְ בּורֹוֶתיָךְִהפ   ,ְַבֶפַסחאֶֹמץְג 
רֹאשְָּכלְמֹוֲעדֹותְִנֵשאָתְ  ,ְֶפַסחב 

ָרִחיְֲחצֹותְֵלילְ ֶּתםְֶזַבחְֶפַסח,ְֶפַסחִגִליָתְָלֶאז   .ְַוֲאַמר 
 

ּתְָ ָלָתיוְָדַפק  חֹםְַהּיֹוםְְד   ,ְַבֶפַסחּכ 
גֹותְַמצֹותְ ִציםְעֻׁ ִעידְנֹוצ   ,ְַבֶפַסחִהס 

ְ שֹורְֵעֶרך  ֶאלְַהָבָקרְָרץְֵזֶכרְל  ֶּתםְֶזַבחְֶפַסח,ְֶפַסחו   .ְַוֲאַמר 
 

לֲֹהטּוְָבֵאשְ דֹוִמיםְו   ,ְַבֶפַסחזֲֹעמּוְס 
ֵקץְ ַלץְלֹוטְֵמֶהם,ְּוַמצֹותְָאָפהְב   ,ְֶפַסחחֻׁ

ָךְִטאטְֵ ר  ָעב  נֹףְב  ַמתְמֹףְו  ֶּתםְֶזַבחְֶפַסחַבֶפַסחאָתְַאד   .ְ,ְַוֲאַמר 
 

ֵלילְִשמּורְ ָּתְב   ,ְֶפַסחָי ּה,ְרֹאשְָּכלְאֹוןְָמַחצ 
ַדםְ ָּתְב  כֹורְָפַסח   ,ְֶפַסחַּכִביר,ְַעלְֵבןְב 

ָתַחיְ ִחיתְָלבֹאְִבפ  ִּתיְֵתתְַמש  ִבל  ֶּתםְֶזבְַ,ְַבֶפַסחל   .ְחְֶפַסחַוֲאַמר 
 

ִעּתֹוֵתיְ ָגָרהְב  ֶגֶרתְסֻׁ סֻׁ  ,ְֶפַסחמ 
עֹוֵריְעֶֹמרְ ִלילְש  ָיןְִבצ  ָדהְִמד  מ   ,ְֶפַסחִנש 

קֹודְ לּודְִביַקדְי  ַמֵניְפּולְו  פּוְִמש  ֶּתםְֶזַבחְֶפַסח,ְֶפַסחשר   .ְַוֲאַמר 
 

נֹבְַלֲעמֹוד,ְַעדְָגָעהְעֹוַנתְ  ,ְֶפַסחעֹודְַהּיֹוםְב 
ַקֲעֵקַעְצּולְַפסְיְָ ָבהְל   ,ְַבֶפַסחדְָּכת 

ָחן,ְ ל  ְַהשֻׁ ֶּתםְֶזַבחְֶפַסח,ְַבֶפַסחָצפֹהְַהָצִפיתְָערֹוך   .ְַוֲאַמר 
 

ַשֵלשְ ָסהְֲהַדִָּסהְצֹוםְל   ,ְַבֶפַסחָקָהלְִּכנ 
ֵעץְֲחִמִשיםְ ָּתְב   ,ְַבֶפַסחרֹאשְִמֵביתְָרָשעְָמַחצ 

ֵּתיְֵאֶלהְֶרַגע,ְָּתבְִ עּוִציתְש   ,ְַבֶפַסחיאְל 
ַקֵדשְַחגְ ֵלילְִהת  ָך,ְּכ  ִמינ  ָתרּוםְי  ָךְו  ֶּתםְֶזַבחְֶפַסח,ְֶפַסחָּתעֹוזְָיד   .ַוֲאַמר 

 

 

 

 

ְ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ִּכיְלֹוְָנֶאה,ְִּכיְלֹוְָיֶאה.
לּוָכה,ְָבחּורְַּכֲהָלכְָ רּוְַאִדירְִבמ  דּוָדיוְיֹאמ  ה,ְג 

 לֹו:
ָיְַהַממ ְ ָךְי  ָך,ְל  ָךְַאףְל  ָך,ְל  ָךְִּכיְל  ָך,ְל  ָךְּול   ָלָכה.ל 

 ִּכיְלֹוְָנֶאה,ְִּכיְלֹוְָיֶאה.

ִביָביוְיֹא לּוָכה,ְנֹוָראְַּכֲהָלָכה,ְס  רּוְמֹוֵשלְִבמ  מ 
 לֹו:

ָיְַהַממ ְ ָךְי  ָך,ְל  ָךְַאףְל  ָך,ְל  ָךְִּכיְל  ָך,ְל  ָךְּול   ה.ָלכְָל 
 ִּכיְלֹוְָנֶאה,ְִּכיְלֹוְָיֶאה.

ר ִתיָקיוְיֹאמ  לּוָכה,ְָהדּורְַּכֲהָלָכה,ְו  ּוְָדגּולְִבמ 
 לֹו:

ָיְַהַממ ְ ָךְי  ָך,ְל  ָךְַאףְל  ָך,ְל  ָךְִּכיְל  ָך,ְל  ָךְּול   ָלָכה.ל 
 ִּכיְלֹוְָנֶאה,ְִּכיְלֹוְָיֶאה.

לּוָכה,ְפֹוֶדהְַּכֲהָלָכה,ְַצִדיָקיוְיֹאמ ְ רּוְָעָנוְִבמ 
 לֹו:

ָיְַהַממ ְ ָךְי  ָך,ְל  ָךְַאףְל  ָך,ְל  ָךְִּכיְל  ָך,ְל  ָךְּול   ָלָכה.ל 
 ִּכיְלֹוְָנֶאה,ְִּכיְלֹוְָיֶאה.

ָריוְיֹא ס  לּוָכה,ְָחִסיןְַּכֲהָלָכה,ְַטפ  רּוְַזַּכאיְִבמ  מ 
 לֹו:

ָיְַהַממ ְ ָךְי  ָך,ְל  ָךְַאףְל  ָך,ְל  ָךְִּכיְל  ָך,ְל  ָךְּול   ָלָכה.ל 
 ה,ְִּכיְלֹוְָיֶאה.ִּכיְלֹוְָנאְֶ

ַאָניו לּוָכה,ְַרחּוםְַּכֲהָלָכה,ְִשנ  רּוְְָקדֹושְִבמ  יֹאמ 
 לֹו:

ָיְַהַממ ְ ָךְי  ָך,ְל  ָךְַאףְל  ָך,ְל  ָךְִּכיְל  ָך,ְל  ָךְּול   ָלָכה.ל 
 ִּכיְלֹוְָנֶאה,ְִּכיְלֹוְָיֶאה.

לּוָכה,ְַּכִבירְַּכֲהָלָכה,ְִלמּוָדיוְיֹאמ ְ רּוְָיִחידְִבמ 
 לֹו:

ָיְַהַממ ְלְ  ָךְי  ָך,ְל  ָךְַאףְל  ָך,ְל  ָךְִּכיְל  ָך,ְל   ָלָכה.ָךְּול 
 ִּכיְלֹוְָנֶאה,ְִּכיְלֹוְָיֶאה.

 

ִמיָמיוְ ְַּכֲהָלָכה,ְּת  לּוָכה,ְּתֹוֵמך  ַּתִקיףְִבמ 
רּוְלֹו:  יֹאמ 

ָיְַהַממ ְ ָךְי  ָך,ְל  ָךְַאףְל  ָך,ְל  ָךְִּכיְל  ָך,ְל  ָךְּול   ָלָכה.ל 
ְלֹוְָיֶאהִּכיְלֹוְָנֶאה,ְִּכיְ
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ָיֵמינּוְ ֵהָרה,ְב  ֵהָרהְִבמ  ָקרֹוב,ְִבמ  ֶנהְֵביתֹוְב  ַאִדירְהּוא,ְִיב 
ֵנה, ָקרֹוב.ְֵאלְב  נְֵ ב  ֵנה,ְב  ָקרֹוב.ֵאלְב  ָךְב   הְֵבית 

 
ֵהרְָ ְִבמ  ָקרֹוב, ְב  ֶנהְֵביתֹו ְִיב  ְהּוא, ְָגדֹולְהּוא,ְָדגּול ְהּוא, הְָבחּור

ָקְ ָךְב  ֵנהְֵבית  ֵנה,ְב  ֵנה,ְֵאלְב  ָקרֹוב.ְֵאלְב  ָיֵמינּוְב  ֵהָרה,ְב   רֹוב.ִבמ 

 
ְ ְָחִסיד ְהּוא, ְַזַּכאי ְהּוא, ְָוִתיק ְהּוא, ְֵביתֹוְָהדּור ֶנה ְִיב  הּוא,

ְבְ  נְֵָקרֹוב, ְב  ְֵאל ֵנה, ְב  ְֵאל ָקרֹוב. ְב  ָיֵמינּו ְב  ֵהָרה, ְִבמ  ֵהָרה ה,ְִבמ 
ָקרֹוב. ָךְב  ֵנהְֵבית   ב 

 
ְהּוא,ְ ְֶמֶלך  ְהּוא, ְָלמּוד ְהּוא, ְַּכִביר ְהּוא, ְָיִחיד ְהּוא, ָטהֹור

נְֶ הְנֹוָראְהּוא,ְַסִגיבְהּוא,ְִעזּוזְהּוא,ְפֹוֶדהְהּוא,ְַצִדיקְהּוא,ְִיב 
ָקרֹוב.ְֵביתֹו ְב  ָיֵמינּו ְב  ֵהָרה, ְִבמ  ֵהָרה ְִבמ  ָקרֹוב, ְֵאלְְב  ֵנה, ְב  ֵאל

ָקרֹוב. ָךְב  ֵנהְֵבית  ֵנה,ְב   ב 

 
ְֵבית ֶנה ְִיב  ְהּוא, ְַּתִקיף ְהּוא, ְַשַדי ְהּוא, ְַרחּום ְהּוא, ֹוְָקדֹוש

ְבְ  ְֵאל ֵנה, ְב  ְֵאל ָקרֹוב. ְב  ָיֵמינּו ְב  ֵהָרה, ְִבמ  ֵהָרה ְִבמ  ָקרֹוב, ה,ְנְֵב 
ָקרֹוב. ָךְב  ֵנהְֵבית   ב 
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 .ֶאָחדְִמיְיֹוֵדַע?ְֶאָחדְֲאִניְיֹוֵדַע:ְֶאָחדְֱאלֵֹהינּוְֶשַבָשַמִיםְּוָבָאֶרץ
 

ִרית,ְֶאָחדְֱאלֵֹהינּוְֶשְ חֹותְַהב  ֵניְלֻׁ ַנִיםְֲאִניְיֹוֵדע:ְש  ַנִיםְִמיְיֹוֵדַע?ְש  ַבָשַמִיםְש 
 ּוָבָאֶרץ.

 

לָֹשה ִריְש  חֹותְַהב  ֵניְלֻׁ לָֹשהְָאבֹות,ְש  לָֹשהְֲאִניְיֹוֵדַע:ְש  ת,ְֶאָחדְִמיְיֹוֵדַע?ְש 
 ֱאלֵֹהינּוְֶשַבָשַמִיםְּוָבָאֶרץ.

 

ְ ְש  ְָאבֹות, לָֹשה ְש  ְִאָמהֹות, ַבע ְַאר  ְיֹוֵדַע: ְֲאִני ַבע ְַאר  ְיֹוֵדַע? ְִמי ַבע חֹותְַאר  ְלֻׁ ֵני
ִרית,ְֶאָחדְֱאלֵֹהינּוְֶשבְַ  ָשַמִיםְּוָבָאֶרץ.ַהב 

 

בְַ ְַאר  ְתֹוָרה, ֵשי ְחּומ  ְֲחִמָשה ְיֹוֵדַע: ְֲאִני ְֲחִמָשה ְיֹוֵדַע? ְִמי ְִאָמהֹות,ְֲחִמָשה ע
ִרית,ְֶאָחדְֱאלֵֹהינּוְֶשַבָשַמִיםְּוָבָא חֹותְַהב  ֵניְלֻׁ לָֹשהְָאבֹות,ְש   ֶרץ.ש 

 

ְ ְיֹוֵדַע: ְֲאִני ְִשָשה ְיֹוֵדַע? ְִמי ְתִשָשה ֵשי ְחּומ  ְֲחִמָשה ָנה, ְִמש  ֵרי ְִסד  ֹוָרה,ְִשָשה
ְֶשְ ְֱאלֵֹהינּו ְֶאָחד ִרית, ְַהב  חֹות ְלֻׁ ֵני ְש  ְָאבֹות, לָֹשה ְש  ְִאָמהֹות, ַבע ַבָשַמִיםְַאר 

 ּוָבָאֶרץ.
 

ְִסְ ְִשָשה ְַשַבָּתא, ֵמי ְי  ָעה ְִשב  ְיֹוֵדַע: ְֲאִני ָעה ְִשב  ְיֹוֵדַע? ְִמי ָעה ְִמְִשב  ֵרי ָנה,ְד  ש 
חֹותְהְַ ֵניְלֻׁ לָֹשהְָאבֹות,ְש  ַבעְִאָמהֹות,ְש  ְַאר  ֵשיְתֹוָרה, ְֶאָחדְֲחִמָשהְחּומ  ִרית, ב 

 .ֱאלֵֹהינּוְֶשַבָשַמִיםְּוָבָאֶרץ
 

ְַשְ ֵמי ְי  ָעה ְִשב  ְִמיָלה, ֵמי ְי  מֹוָנה ְש  ְיֹוֵדע: ְֲאִני מֹוָנה ְש  ְיֹוֵדַע? ְִמי מֹוָנה ַבָּתא,ְש 
ְִסדְ  לָֹשהִשָשה ְש  ְִאָמהֹות, ַבע ְַאר  ְתֹוָרה, ֵשי ְחּומ  ְֲחִמָשה ָנה, ְִמש  ֵניְְֵרי ְש  ָאבֹות,

ִרית,ְֶאָחדְֱאלֵֹהינּוְֶשַבָשַמִיםְּוָבָאֶרץ. חֹותְַהב   לֻׁ
 

מְֵ ְי  מֹוָנה ְש  ְֵלָדה, ֵחי ְַיר  ָעה ְִּתש  ְיֹוֵדַע: ְֲאִני ָעה ְִּתש  ְיֹוֵדַע? ְִמי ָעה ְִמיָלה,ְִּתש  י
ְ ָעה ְַאִשב  ְתֹוָרה, ֵשי ְחּומ  ְֲחִמָשה ָנה, ְִמש  ֵרי ְִסד  ְִשָשה ְַשַבָּתא, ֵמי ְִאָמהֹות,ְי  ַבע ר 

ִרית,ְֶאָחדְֱאלֵֹהינּוְֶשַבָשַמִיםְּוָבָא חֹותְַהב  ֵניְלֻׁ לָֹשהְָאבֹות,ְש   ֶרץ.ש 
 

ְ ְִּתש  ְ ַרָיא, ְִדב  ְֲעָשָרה ְיֹוֵדַע: ְֲאִני ְֲעָשָרה ְיֹוֵדַע? ְִמי מֹוָנהְֲעָשָרה ְש  ְֵלָדה, ֵחי ְַיר  ָעה
ְחּומ ְ ְֲחִמָשה ָנה, ְִמש  ֵרי ְִסד  ְִשָשה ְַשַבָּתא, ֵמי ְי  ָעה ְִשב  ְִמיָלה, ֵמי ְתֹוָרה,ְי  ֵשי

ְֶשְ ְֱאלֵֹהינּו ְֶאָחד ִרית, ְַהב  חֹות ְלֻׁ ֵני ְש  ְָאבֹות, לָֹשה ְש  ְִאָמהֹות, ַבע ַבָשַמִיםְַאר 
 ּוָבָאֶרץ.

 

ְיֹודְֵ ְִמי ְָעָשר ְיֹוֵדעְַַאַחד ְֲאִני ְָעָשר ְַאַחד ְָעָשרַע? ְַאַחד ַרָיאְ: ְִדב  ְֲעָשָרה ַבָּיא, ,ְְּכֹוכ 
ְִשָשְ ְַשַבָּתא, ֵמי ְי  ָעה ְִשב  ְִמיָלה, ֵמי ְי  מֹוָנה ְש  ְֵלָדה, ֵחי ְַיר  ָעה ָנה,ְִּתש  ְִמש  ֵרי ְִסד  ה

ֵני לָֹשהְָאבֹות,ְש  ַבעְִאָמהֹות,ְש  ְַאר  ֵשיְתֹוָרה, ְֶאָחדְְֲחִמָשהְחּומ  ִרית, חֹותְַהב  לֻׁ
 ֱאלֵֹהינּוְֶשַבָשַמִיםְּוָבָאֶרץ.

 

ַטְ ְִשב  ְָעָשר ֵנים ְש  ְיֹוֵדַע: ְֲאִני ְָעָשר ֵנים ְש  ְיֹוֵדַע? ְִמי ְָעָשר ֵנים ְָעָשרְש  ְַאַחד ָּיא,
ְִשְ ְִמיָלה, ֵמי ְי  מֹוָנה ְש  ְֵלָדה, ֵחי ְַיר  ָעה ְִּתש  ְ ַרָיא, ְִדב  ְֲעָשָרה ַבָּיא, עְָּכֹוכ  ֵמיְב  ְי  ה

ְִאמְָ ַבע ְַאר  ְתֹוָרה, ֵשי ְחּומ  ְֲחִמָשה ָנה, ְִמש  ֵרי ְִסד  ְִשָשה לָֹשהְַשַבָּתא, ְש  הֹות,
ִרית,ְֶאָחדְֱאלֵֹהינּוְֶשַבָשַמִיםְּוָבָאֶרץ. חֹותְַהב  ֵניְלֻׁ  ָאבֹות,ְש 

 

לָֹשהְ לָֹשהְָעָשרְֲאִניְיֹוֵדַע:ְש  לָֹשהְָעָשרְִמיְיֹוֵדַעְ?ְש  ֵניםְָעָשְש  רְָעָשרְִמַדָּיא,ְש 
ְֵלָדה ֵחי ְַיר  ָעה ְִּתש  ְ ַרָיא, ְִדב  ְֲעָשָרה ַבָּיא, ְּכֹוכ  ְָעָשר ְַאַחד ַטָּיא, ֵמיְִשב  ְי  מֹוָנה ְש  ,

ֵשְ ְחּומ  ְֲחִמָשה ָנה, ְִמש  ֵרי ְִסד  ְִשָשה ְַשַבָּתא, ֵמי ְי  ָעה ְִשב  ַבעְִמיָלה, ְַאר  ְתֹוָרה, י
לָֹשהְ ִרית,ְֶאָחדְֱאלֵֹהינּוְֶשַבָשַמִיםְּוִאָמהֹות,ְש  חֹותְַהב  ֵניְלֻׁ  ָבָאֶרץ.ָאבֹות,ְש 
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ָיא ָיא,ְַחדְַגד   ַחדְַגד 

ָיא. ָיא,ְַחדְַגד  ֵריְזּוֵזי,ְַחדְַגד  ַזִביןְַאָבאְִבת   ד 
 

ֵריְזּוֵזי ַזִביןְַאָבאְִבת  ָיא,ְד  ַגד  ָלהְל  ָאכ  ָרא,ְו  ָאָתאְשּונ  ,ְַחדְו 
ָיא ָיא.ַגד   ,ְַחדְַגד 

 

ַזבְִ ְד  ָיא, ַגד  ְל  ָלה ָאכ  ְד  ָרא, שּונ  ְל  ָנַשך  ְו  ָבא, ְַכל  ָאָתא ְַאָבאְו  ין
ָיא. ָיא,ְַחדְַגד  ֵריְזּוֵזי,ְַחדְַגד   ִבת 

 

ָאכְ  ְד  ָרא, שּונ  ְל  ָנַשך  ְד  ָבא, ַכל  ְל  ִהָּכה ְו  ָרא, ְחּוט  ָאָתא ָלהְו 
ֵריְ ַזִביןְַאָבאְִבת  ָיא,ְד  ַגד  ָיא.ל  ָיא,ְַחדְַגד   זּוֵזי,ְַחדְַגד 

 

ָנַשְ ְד  ָבא, ַכל  ְל  ִהָּכה ְד  ָרא, חּוט  ְל  ָשַרף ְו  ְנּוָרא, ָאָתא  ךְ ו 

ֵריְזּוֵזי,ְַחד ַזִביןְַאָבאְִבת  ָיא,ְד  ַגד  ָלהְל  ָאכ  ָרא,ְד  שּונ  ָיאְל  ,ְַגד 
ָיא.  ַחדְַגד 

 

חּוט ְ ְל  ָשַרף ְד  נּוָרא, ְל  ָכָבה ְו  ְַמָּיא, ָאָתא ָבא,ְו  ַכל  ְל  ִהָּכה ְד  ָרא,
ְז ֵרי ְִבת  ְַאָבא ַזִבין ְד  ָיא, ַגד  ְל  ָלה ָאכ  ְד  ָרא, שּונ  ְל  ָנַשך  ְַחדְד  ּוֵזי,

ָיא. ָיא,ְַחדְַגד    ַגד 
 

חּו ְל  ָשַרף ְד  נּוָרא, ְל  ָכָבה ְד  ַמָּיא, ְל  ָשָתא ְו  ְתֹוָרא, ָאָתא ָרא,ְו  ט 
רְָ שּונ  ְל  ָנַשך  ְד  ָבא, ַכל  ְל  ִהָּכה ְַאָבאְד  ַזִבין ְד  ָיא, ַגד  ְל  ָלה ָאכ  ְד  א,

ָיא. ָיא,ְַחדְַגד  ֵריְזּוֵזי,ְַחדְַגד   ִבת 
 

ָכבְָ ְד  ַמָּיא, ְל  ָשָתא ְד  תֹוָרא, ְל  ָשַחט ְו  ְַהשֹוֵחט, ָאָתא נּוָרא,ְו  ְל  ה
ָא ְד  ָרא, שּונ  ְל  ָנַשך  ְד  ָבא, ַכל  ְל  ִהָּכה ָרא,ד  חּוט  ְל  ָשַרף ָלהְד  כ 

ָיא,ְדְ  ַגד  ָיא.ל  ָיא,ְַחדְַגד  ֵריְזּוֵזי,ְַחדְַגד   ַזִביןְַאָבאְִבת 
 

תֹוָרא ְל  ָשַחט ְד  שֹוֵחט, ְל  ָשַחט ְו  ְַהָמֶות, ַאך  ְַמל  ָאָתא ָשָתאְו  ְד  ,
ְדְ  ָבא, ַכל  ְל  ִהָּכה ָרא,ד  חּוט  ְל  ָשַרף ְד  נּוָרא, ְל  ָכָבה ְד  ַמָּיא, ְל  ָנַשך 

ָיא,ְדְ  ַגד  ָלהְל  ָאכ  ָרא,ְד  שּונ  ָיא,ְחְַל  ֵריְזּוֵזי,ְַחדְַגד  דְַזִביןְַאָבאְִבת 
ָיא.  ַגד 

 

ָשְ ְד  ְַהָמֶות, ָאך  ַמל  ְל  ָשַחט ְו  ְהּוא, ְָברּוך  ְַהָקדֹוש ָאָתא ַחטְו 
ָרא, חּוט  ְל  ָשַרף ְד  נּוָרא, ְל  ָכָבה ְד  ַמָּיא, ְל  ָשָתא ְד  תֹוָרא, ִהָּכהְְל  ד 

ְדְ  ָרא, שּונ  ְל  ָנַשך  ְד  ָבא, ַכל  ֵריְל  ְִבת  ְַאָבא ַזִבין ְד  ָיא, ַגד  ְל  ָלה ָאכ 
ָיא. ָיא,ְַחדְַגד    זּוֵזי,ְַחדְַגד 

 
Brain teaser: What is the message of this song? 
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