
ַסח ל פֶׁ  ַהָגָדה שֶׁ

 מורה גראסבוים
‘כתה א  

 

ד“בס  



 ָמעֹות ִחִטים
It is customary to collect money for poor 

people, so that they can buy items needed 
for ַסח  .פֶׁ

 
 
 
 
 

Draw items needed for ַסח  .פֶׁ
  

  

FLOUR FLOUR 

FLOUR 



ַסח  ַהָכָנה ְלפֶׁ
I help prepare for ַסח  ...by פֶׁ





 ַשָבת ַהָגדֹול
_________ _______ was the day that many  mir-

acles happened to the ִאיְדן.  

The ִאיְדן tied a lamb to their bedpost that was to 
be used for ַסח  .ָקְרָבן פֶׁ





 ְשמֹות ַהַחג

ַסח  ַחג ַהפֶׁ

 ַחג ַהַמצֹות

ָאִביב  ַחג הֶׁ

 ְזַמן ֵחרּוֵתנּו



1 

4 

5 
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 ַמָצה ְשמּוָרה
This is how ְשמּוָרה ַמָצה is made: 

2 

3 

 ְלֵשם
 ַמצֹות
 ִמְצָוה





 ָחֵמץ
What is ָחֵמץ? 

Flour                  +                Water 
 
 
 

together for more than 18 minutes. 
 

On ַסח  .is forbidden ָחֵמץ ,פֶׁ

We may not OWN 

We may not SEE 

We may not EAT 



 ְבִדיַקת ָחֵמץ
The night before ַסח  .ָחֵמץ we search our house for ,פֶׁ

This is called ________ _________.  

We hide ____ pieces of bread.   

Before we start to search, we say the ְבָרָכה:  

ְך ָהעֹוָלם‘ ָברּוְך ַאָתה ה לֶׁ ֱאֹלֵקינּו מֶׁ  
ר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו ַעל ִבעּור ָחֵמץ.  ַאשֶׁ  

 
What do we use for ְבִדיַקת ָחֵמץ? 

After the ְבִדיָקה we say: 

ָכל ַחִמיָרא ַוַחִמיָעא ְדִאָכא ִבְרשּוִתי ְדָלא ֲחִמיֵתיה ּוְדָלא ְבִעְרֵתיה  
ְפֵקר ְכַעְפָרא ְדַעְרָעא. ֵוי הֶׁ הֶׁ  ּוְדָלא ְיַדעָנא ֵליה ִלָבֵטל ְולֶׁ



 ְמִכיַרת ָחֵמץ
Any ָחֵמץ a ִאיד owns , must be sold to a גֹוי.  

The ָרב is our  ַָשִליח to sell our ָחֵמץ.  
 

We lock up all our ָחֵמץ, and do not use it until 
after ַסח  buys the ָרב We must wait until the .פֶׁ

   .גֹוי back from the ָחֵמץ



 ִביעּור ָחֵמץ
ַסח ב פֶׁ רֶׁ   .___________ in the morning, we burn the ,עֶׁ

We say _________  __________. 

This is called ___________  ___________. 

ַסח ב פֶׁ רֶׁ  עֶׁ
We prepare the items that we will need for the ר   .ֵסדֶׁ

 ַהָגדֹות

 זַאלץ ווַאסער

 כֹוסֹות ִליְכט

ת ְקָעָרה  ַחרֹוסֶׁ



ְך ָהעֹוָלם‘ ָברּוְך ַאָתה ה לֶׁ ֱאֹלֵקינּו מֶׁ  
ר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו  ַאשֶׁ  

ל( יֹום טֹוב.  ל )ַשָבת ְושֶׁ ְלַהְדִליק ֵנר שֶׁ  
 

ֱחָינּו ‘ ָברּוְך ַאָתה ה הֶׁ ְך ָהעֹוָלם שֶׁ לֶׁ ֱאֹלֵקינּו מֶׁ
 ְוִקְיָמנּו ְוִהִגיָענּו ִלְזַמן  ַהזֶׁה.

 ַהְדָלַקת ַהֵנרֹות 

ַסח  ל פֶׁ ַסח and ַאֲחרֹון שֶׁ ל פֶׁ   ְשִביִעי שֶׁ

we do not say ֱחָיינּו הֶׁ  .שֶׁ



 ַקֵדש ּוְרַחץ ַכְרַפס

 ַיַחץ ַמִגיד ָרְחָצה

 מֹוִציא ַמָצה ָמרֹור

ְלָחן עֹוֵרְך ָצפּון  כֹוֵרְך שֻׁ

 ֵבַרְך ַהֵלל ִנְרָצה

ר  ִסיָמֵני ַהֵסדֶׁ



 ַאְרַבע כֹוסֹות
At the ר  we drink four cups of wine to ,ֵסדֶׁ

remember the four expressions that ה‘  used 
when promising to take the ִאיְדן out of ִמְצַרִים. 

1. 2. 3. 4. 

_______   _______     _______    ______ 

_________ 

= 

 ְוֵהֵבאִתי

 ְוִהַצְלִתי ְוָגַאְלִתי ְוָלַקְחִתי ְוהֹוֵצאִתי



 ְקָעָרה

___________ -ְזרֹועַ   
___________ -ֵביָצה  
___________ __________  -ָמרֹור  

ת __________ __________ _________ -ַחרֹוסֶׁ  
___________ -ַכְרַפס  
ת רֶׁ ___________ __________ -ַחזֶׁ  



 ְקָעָרה
 

We use three ַמצֹות; they are called:  
___________  ____________  ___________ 

 

 

 

 

 

Why do we have these six foods on our ְקָעָרה?  

To remember… 
  

ָקְרָבן ___________ -ְזרֹוַע   

ָקְרָבן __________ -ֵביָצה   

________ life in ָמרֹור - ִמְצַרִים 

_________ which the אידן made - ת  ַחֹרסֶׁ

_________ of the ַכְרַפס - אידן 

________ lives of the ת - אידן  ַחזֶׁרֶׁ



 ַקֵדש
When the father comes home from _____, 

we say ִקידּוש right away.  

ְך ָהעֹוָלם        ‘ ָברּוְך ַאָתה ה לֶׁ ֱאֹלֵקינּו מֶׁ
ן.  בֹוֵרא ְפִרי ַהָגפֶׁ

We then drink the first cup of wine or     
grape juice. 

ַמָצה,  -, ּוְרַחץ, ַכְרַפס, ַיַחץ, ַמִגיד, ָרְחָצה, מֹוִציאַקֵדש
ְלָחן עֹוֵרְך, ָצפּון, ֵבַרְך, ַהֵלל, ִנְרָצה  ָמרֹור, כֹוֵרְך, שֻׁ



 ּוְרַחץ
We wash our _______ but we do not say the 

 .ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים ,_________

ַמָצה,  -, ַכְרַפס, ַיַחץ, ַמִגיד, ָרְחָצה, מֹוִציאּוְרַחץַקֵדש, 
ְלָחן עֹוֵרְך, ָצפּון, ֵבַרְך, ַהֵלל, ִנְרָצה  ָמרֹור, כֹוֵרְך, שֻׁ





 ַכְרַפס
We take a piece of an ______ or a potato,  

and we dip it into _______ ________. 
While saying the ְבָרָכה, we also have the  

 .in mind ָמרֹור

We say the ְבָרָכה: 
ְך ָהעֹוָלם‘ ָברּוְך ַאָתה ה לֶׁ ֱאֹלֵקינּו מֶׁ  

בֹוֵרא ְפִרי ָהַאָדָמה.    

ַמָצה,  -, ַיַחץ, ַמִגיד, ָרְחָצה, מֹוִציאַכְרַפסַקֵדש, ּוְרַחץ, 
ְלָחן עֹוֵרְך, ָצפּון, ֵבַרְך, ַהֵלל, ִנְרָצה  ָמרֹור, כֹוֵרְך, שֻׁ





 ַיַחץ
We break the middle _______ into two pieces. 

We put away the bigger piece for the ______. 

ַמָצה,  -, ַמִגיד, ָרְחָצה, מֹוִציאַיַחץַקֵדש, ּוְרַחץ, ַכְרַפס, 
ְלָחן עֹוֵרְך, ָצפּון, ֵבַרְך, ַהֵלל, ִנְרָצה  ָמרֹור, כֹוֵרְך, שֻׁ



ֹכל ִדְכִפין  ▪ֵהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצָרִים 

ְלָשָנה ַהָבָאה  ▪ַהַשָתא ָהָכא  ▪ֹכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפָסח  ▪ֵייֵתי ְוֵייכֹול 

ָרֵאל  :ַהַשָתא ַעְבִדין ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חֹוִרין ▪ְבַאְרָעא ְדִיֹשְ  

 ַמִגיד
We start reading the _______________. 

We fill up the second cup. 

This is the ַמָצה we ate in ִמְצַרִים: 

ַמָצה,  -, ָרְחָצה, מֹוִציאַמִגידַקֵדש, ּוְרַחץ, ַכְרַפס, ַיַחץ, 
ְלָחן עֹוֵרְך, ָצפּון, ֵבַרְך, ַהֵלל, ִנְרָצה  ָמרֹור, כֹוֵרְך, שֻׁ



 ַמִגיד
 טאטע איך וועל בא דיר פרעגן פיר קשיות:

וואס איז אנדערש די נאכט  -ַמה ִנְשַתָנה ַהַלְיָלה ַהזֶׁה ִמָכל ַהֵלילֹות
 פון פסח פון אלע נעכט פון א גאנץ יאר? 

ְבָכל ַהֵלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִביִלין ַאִפילּו  א  די ערשטע קשיא איז: שֶׁ
ָחת ַהַלְיָלה ַהזֶׁה ְשֵתי ְפָעִמים אלע נעכט פון א גאנץ יאר  -ַפַעם אֶׁ

ַסח  טונקען מיר ניט איין ַאִפילּו איין מאל אבער די נאכט פון פֶׁ
טונקען מיר איין צוויי מאל. איין מאל ַכְרַפס אין זאלץ וואסער 

ת.  און די צווייטן מאל ָמרֹור אין ַחרֹוסֶׁ
 

 
 
 
 
 
 

 
ְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמָצה  ב  די צווייטע קשיא איז: שֶׁ

אלע נעכט פון א גאנץ יאר עסן מיר ָחֵמץ  -ַהַלְיָלה ַהזֶׁה כֻׁלֹו ַמָצה
ַסח עסן מיר נאר ַמָצה.  אדער ַמָצה אבער די נאכט פון פֶׁ

 



ְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשָאר ְיָרקֹות  ג  די דריטע קשיא איז: שֶׁ
אלע נעכט פון א גאנץ יאר עסן מיר ארערלי   -ַהַלְיָלה ַהזֶׁה ָמרֹור

ַסח עסן מיר ביטערע גרינסן.  גרינסן אבער די נאכט פון פֶׁ
 

  
  
 
 
 
 
 

 
ְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבין יֹוְשִבין ּוֵבין  ד  די פערטע קשיא איז: שֶׁ

ִבין ִבין ַהַלְיָלה ַהזֶׁה כָֻׁלנּו ְמסֻׁ אלע נעכט פון א גאנץ יאר עסן  -ְמסֻׁ
מיר סיי זיצענדיקערהייט און סיי אנגעלענטנרהייט אבער די נאכט 

 פון פסח עסן מיר אלע אנגעלענטנרהייט.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

טאטע איך האב בא דיר געפרעגט פיר קשיות יעצט ביטע גיב מיר 
 א תירוץ.

 

 ַמִגיד



 ַמִגיד
The answer to the four questions... 

ַעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצַרִים ַויֹוִציֵאנּו ה' ֱאֹלֵקנּו 
 ִמָשם ְבָיד ַחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה.

ה ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצַרִים   ְוָכל ַהַמְרבֶׁ
ָבח.  ַהֵרי זֶׁה ְמשֻׁ



 ַאְרָבָעה ָבִנים 
ָנַתן תֹוָרה ְלַעמֹו  ָברּוְך ַהָמקֹום ָברּוְך הּוא ָברּוְך שֶׁ
גֶׁד ַאְרָבָעה ָבִנים ִדְבָרה תֹוָרה   ָרֵאל ָברּוְך הּוא ְכנֶׁ ִיֹשְ

ָחד  ָחד  ָחָכםאֶׁ ָחד  ָרָשעְואֶׁ ָחד  ָתםְואֶׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְואֶׁ שֶׁ
.ִלְשאֹול  

Q: Whom should we tell about ַסח    ?פֶׁ

A: We should tell all four sons… 



ל ה'...  ַוִנְצַעק אֶׁ

ַוָיֵריעּו אֹוָתנּו 
 ַהִמְצִרים...

 ְוָיְרדּו ִמְצַרְיָמה...

 ִמְתִחיָלה עֹוְבֵדי 
 ַעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו...

Draw a picture of how you think  
the idols looked: 

 

ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו  ְוִהיא שֶׁ
ָחד ִבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו  ֹלא אֶׁ שֶׁ
ְבָכל דֹור ָודֹור   ָלא שֶׁ ְלַכלֹוֵתינּו אֶׁ
עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתינּו ְוַהָקדֹוש  
 ָברּוְך הּוא ַמִציֵלנּו ִמָיָדם.

 

 



 ַמכֹות
ֵהִביא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים  ר ַמכֹות שֶׁ ֹשֶׁ  ֵאלּו עֶׁ

 ְוֵאלּו ֵהן:

ר· ָערֹוב·ִכִנים ·ְצַפְרֵדַע ·ָדם  בֶׁ · ְשִחין· דֶׁ
ה· ָבָרד ְך· ַאְרבֶׁ ַמַכת ְבכֹורֹות· ֹחשֶׁ  

ם ִסָמִנים:  ַרִבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבהֶׁ

ַבַאַח"ב· ַעַד"ש· ְדַצ"ְך  



 ַכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמקֹום ָעֵלינּו:
 

ם ְשָפִטים                  ַדֵינּו ה ָבהֶׁ  ִאלּו הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרִים ְוֹלא ָעֹשָ
ם                    ַדֵינּו ה ֵבאֹלֵקיהֶׁ ם ְשָפִטים ְוֹלא ָעֹשָ ה ָבהֶׁ  ִאלּו ָעֹשָ

ת  לֶׁ ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמכֻׁפֶׁ
הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרִים.   ַלָמקֹום ָעֵלינּו שֶׁ



 ָשֹלש ִמְצוֹות
ֹלא ָאַמר ְשֹלָשה ְדָבִרים  ַרָבן ַגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר ָכל שֶׁ

ַסח ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ְוֵאלּו ֵהן:               ֵאלּו ַבפֶׁ
ַסח  ּוָמרֹור.· ַמָצה ·  פֶׁ  

The three ִמְצוֹות are: 

 ָמרֹור

ַסח  פֶׁ

 ַמָצה

ת ַעְצמֹו ְכִאילּו הּוא ָיָצא ִמִמְצַרִים.  ְבָכל דֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלְראֹות אֶׁ



ְלִפיָכְך ַאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהֹודֹות ְלַהֵלל ְלַשֵבַח ְלָפֵאר 
ה · ְלרֹוֵמם ְלַהֵדר ְלָבֵרְך ְלַעֵלה ּוְלַקֵלס ָעֹשָ ְלִמי שֶׁ

ת ָכל ַהִנִסים ָהֵאלּו. הֹוִציָאנּו  ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו אֶׁ
ל ְליֹום טֹוב  ְמָחה. ּוֵמֵאבֶׁ ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמָיגֹון ְלֹשִ

ָלה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו  ּוֵמַאֵפָלה ְלאֹור ָגדֹול ּוִמִשְבעּוד ִלְגאֻׁ
 ַהְללּוָי'.

ת ֵשם ה':ְיִהי ֵשם ה' ְמֹבָרְך ֵמַעָתה ְוַעד  ַהְללּוָי' ַהְללּו ַעְבֵדי ה' ַהְללּו אֶׁ
ָלל ֵשם ה': ָרם ַעל ָכל גֹוִים ה'  ש ַעד ְמבֹואֹו ְמהֻׁ מֶׁ עֹוָלם: ִמִמְזַרח שֶׁ

ת: ַהַמְשִפיִלי  ַעל ַהָשַמִים ְכבֹודֹו: ִמי ַכה' ֱאֹלֵקנּו ַהַמְגִביִהי ָלָשבֶׁ
ְביֹון:   ץ: ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדל ֵמַאְשֹפת ָיִרים אֶׁ ִלְראֹות ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ
ת ַהַבִית ֵאם   רֶׁ ְלהֹוִשיִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעמֹו: מֹוִשיִבי ַעקֶׁ

ֵמָחה ַהְללּוָי':  ַהָבִנים ֹשְ

We drink the second cup while reclining. 

ְך ָהעֹוָלם        ‘ ָברּוְך ַאָתה ה לֶׁ ֱאֹלֵקינּו מֶׁ
ן.  בֹוֵרא ְפִרי ַהָגפֶׁ



 ָרְחָצה
We wash our hands and say the ְבָרָכה: 

._______ _________ ____ 

ַמָצה-מֹוִציא  
We say the ְבָרָכה: 

ץ.‘ ָברּוְך ַאָתה ה ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ ְך ָהעֹוָלם ַהמֹוִציא לֶׁ לֶׁ ֱאֹלֵקינּו מֶׁ  

We then say the ְבָרָכה: 

ְך ָהעֹוָלם‘ ָברּוְך ַאָתה ה לֶׁ ֱאֹלֵקינּו מֶׁ  
ר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו ַעל ַאִכיַלת ַמָצה.  ַאשֶׁ  

, ַמָצה -מֹוִציא, ָרְחָצהַקֵדש, ּוְרַחץ, ַכְרַפס, ַיַחץ, ַמִגיד, 
ְלָחן עֹוֵרְך, ָצפּון, ֵבַרְך, ַהֵלל, ִנְרָצה  ָמרֹור, כֹוֵרְך, שֻׁ



  ָמרֹור
We take a  ְכַזִית of _______, and dip it into 

__________.  We say the ְבָרָכה: 

ְך ָהעֹוָלם‘ ָברּוְך ַאָתה ה לֶׁ ֱאֹלֵקינּו מֶׁ  
ר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו                      ַאשֶׁ

 ַעל ַאִכיַלת ָמרֹור.

ַמָצה,  -ַקֵדש, ּוְרַחץ, ַכְרַפס, ַיַחץ, ַמִגיד, ָרְחָצה, מֹוִציא
ְלָחן עֹוֵרְך, ָצפּון, ֵבַרְך, ַהֵלל, ִנְרָצהָמרֹור , כֹוֵרְך, שֻׁ  



  כֹוֵרְך
We take a ְכַזִית of _______ and dip into _______. 

We put the ָמרֹור between two pieces of ______,  

Then say... 

ֵבית ַהִמְקָדש ָהָיה ַקָים ָהָיה כֹוֵרְך  ה ִהֵלל ִבְזַמן שֶׁ ֵכן ָעֹשָ
ֱאַמר ַעל ַמצֹות  נֶׁ ַסח ַמָצה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְבַיַחד ְכמֹו שֶׁ פֶׁ

  ּוְמרֹוִרים יׂ אְכלֻׁהּו.

ַמָצה,  -ַקֵדש, ּוְרַחץ, ַכְרַפס, ַיַחץ, ַמִגיד, ָרְחָצה, מֹוִציא
ְלָחן עֹוֵרְך, ָצפּון, ֵבַרְך, ַהֵלל, ִנְרָצהכֹוֵרְךָמרֹור,  , שֻׁ  



ְלָחן עֹוֵרְך  שֻׁ
We eat the יֹום טֹוב  _______. 

ַמָצה,  -ַקֵדש, ּוְרַחץ, ַכְרַפס, ַיַחץ, ַמִגיד, ָרְחָצה, מֹוִציא
ְלָחן עֹוֵרְךָמרֹור, כֹוֵרְך,  , ָצפּון, ֵבַרְך, ַהֵלל, ִנְרָצהשֻׁ  



 ָצפּון
We eat the _____________ while reclining. 

ַמָצה,  -ַקֵדש, ּוְרַחץ, ַכְרַפס, ַיַחץ, ַמִגיד, ָרְחָצה, מֹוִציא
ְלָחן עֹוֵרְך,  , ֵבַרְך, ַהֵלל, ִנְרָצהָצפּוןָמרֹור, כֹוֵרְך, שֻׁ  



 ֵבַרְך
We fill the third cup of wine and say ִבְרַכת ַהָמזֹון.         

At that time, we also fill ל ֵאִלָיהּו  .כֹוס שֶׁ

After ִבְרַכת ַהָמזֹון, we drink the third cup. 

ְך ָהעֹוָלם‘ ָברּוְך ַאָתה ה לֶׁ ֱאֹלֵקינּו מֶׁ  
ן.  בֹוֵרא ְפִרי ַהָגפֶׁ  

We then fill the fourth cup. 

ַמָצה,  -ַקֵדש, ּוְרַחץ, ַכְרַפס, ַיַחץ, ַמִגיד, ָרְחָצה, מֹוִציא
ְלָחן עֹוֵרְך, ָצפּון,  , ַהֵלל, ִנְרָצהֵבַרְךָמרֹור, כֹוֵרְך, שֻׁ  



 ְשפֹוְך ַחָמְתָך 
We take a candle, (except for ַשָבת)           

open the  door, and say: 

ר ֹלא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות  ל ַהגֹוִים ַאשֶׁ ְשפֹוך ַחָמְתָך אֶׁ
ת ָנֵוהּו  ת ַיֲעֹקב ְואֶׁ ר ְבִשְמָך ֹלא ָקָראּו: ִכי ָאַכל אֶׁ ַאשֶׁ
יֵגם: ִתְרדֹוף  ָך ְוֲחרֹון ַאְפָך ַיֹשִ ם ַזְעמֶׁ ֵהַשמּו: ְשֹפְך ֲעֵליהֶׁ

  ְבַאף ְוַתְשִמיֵדם ִמַתַחת ְשֵמי ה':



 ַהֵלל
We say ______. 

ִמים: ִכי ָגַבר  ַהְללּו ֵאת ה' ָכל גֹוִים ַשְבחּוהּו ָכל ָהאֻׁ
ת ה' ְלעֹוָלם ַהְללּוָי': מֶׁ  ָעֵלינּו ַחְסדֹו ְואֶׁ

 הֹודּו ַלה' ִכי טֹוב                                          ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: 
 ֹיאַמר ָנא ִיְשַרֵאל                                          ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:
 ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן                                     ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:
 ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ה'                                        ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:

ן.‘ ָברּוְך ַאָתה ה ְך ָהעֹוָלם בֹוֵרא ְפִרי ַהָגפֶׁ לֶׁ ֱאֹלֵקינּו מֶׁ  

We drink the fourth cup while reclining, then 
say a ְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה:  
ן... פֶׁ ן ְוַעל ְפִרי ַהגֶׁ פֶׁ   ַעל ַהגֶׁ

ַמָצה,  -ַקֵדש, ּוְרַחץ, ַכְרַפס, ַיַחץ, ַמִגיד, ָרְחָצה, מֹוִציא
ְלָחן עֹוֵרְך, ָצפּון, ֵבַרְך,  , ִנְרָצהַהֵללָמרֹור, כֹוֵרְך, שֻׁ  



 ִנְרָצה

ַמָצה,  -ַקֵדש, ּוְרַחץ, ַכְרַפס, ַיַחץ, ַמִגיד, ָרְחָצה, מֹוִציא
ְלָחן עֹוֵרְך, ָצפּון, ֵבַרְך, ַהֵלל,  ִנְרָצהָמרֹור, כֹוֵרְך, שֻׁ  



We pour the wine from ל ֵאִלָיהּו  back כֹוס שֶׁ
into the bottle, and sing: 

 ”ֵקִלי ַאָתה“

The first night of ַסח  -”ֵליל ִשימּוִרים“ is called פֶׁ
‘ה  watches over the ִאיְדן. We say only the first 

chapter of ְשַמע. 



ר  ְסִפיַרת ָהעֹומֶׁ
On the second night of ַסח  we start counting פֶׁ

 .ְשבּועֹות for___ days- ___ weeks until  ְסִפיָרה

ר ִקְדָשנּו ‘ ָברּוְך ַאָתה ה ְך ָהעֹוָלם ַאשֶׁ לֶׁ ֱאֹלֵקינּו מֶׁ
ר.ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו ַעל  ְסִפיַרת ָהעֹומֶׁ  

ר ָחד ָלעֹומֶׁ  ַהיֹום יֹום אֶׁ

ש ִלְמקֹוָמה  ָהַרֲחָמן הּוא ַיֲחִזיר ָלנּו ַעבֹוַדת ֵבית ַהִמְקַדָ
ָלה.   ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן סֶׁ



ַסח ל פֶׁ  ְשִביִעי שֶׁ
 ְקִריַעת ַים סּוף

The night of ַסח ל פֶׁ    is the night of ְשִביִעי שֶׁ
   The men are up all night .ְקִריַעת ַים סּוף

learning תֹוָרה and פַארבריינגען. 



ַסח ל פֶׁ  ַאֲחרֹון שֶׁ

On this day we have a special meal called                  
.___________ ___________ 
We drink ___ cups of wine.  

ָמִשיחַ  ְסעּוַדת  



 ִדְבֵרי תֹוָרה

 ַאְרָבָעה ָבִנים
The רבי said that 

there is a fifth son, 
but he’s so far from 
 that he אידישקייט

doesn’t even know 
to come to the ר  .ֵסדֶׁ
We need to go out, 

and invite him to 
our  ר   .ֵסדֶׁ

 ָמרֹור
Why don't we recline 
when we eat the ָמרֹור, 
as we do with the wine 

and ַמָצה? 
 

The ָמרֹור reminds us of 
the bitter slavery, 

whereas leaning is a 
sign of freedom.  

 ֵהא ַלְחָמא ַעְנָיא
Why is “ֵהא ַלְחָמא” written 

in Aramaic instead of      
ש  ?ָלשֹון ַהקֹודֶׁ

Many years ago, many אידן 
didn't understand            

ש  This is an .ָלשֹון ַהקֹודֶׁ
invitation for people to the 

ר  therefore is was ,ֵסדֶׁ
written in the language 
that was understood at 

that time. 









ַסח, ַמָצה, ָמרֹור  פֶׁ
TTTO: Niggun Zichu Zichei Tzedek 
 
ַסח, ַמָצה, ָמרֹור  these ill say two times (2x) פֶׁ
ַסח  is the korban that the Yidden ate פֶׁ
 .is the dough that in the sun was baked ַמָצה
 is so bitter, the bitter bitter herbs ָמרֹור
To remind us of the slavery, the אידן worked for 

years. 

 ֵאִלָיהּו ַהָנִביא
TTTO: מן המיצר 

 
C’mon everybody, 

Let’s open the door wide, 
Let’s tell ֵאִלָיהּו ַהָנִביא 

To come with us inside. 
 come drink from your ֵאִלָיהּו ַהָנִביא

 כֹוס
Please tell us  ַָמִשיח is coming, 

And together we’ll rejoice. 

 ְלָשָנה ַהָבָאה ִבירּוָשָלִים!
  שוין שוין שוין ְירּוָשַלִים ַהְבנּוָיה

 ִמִמְצַרִים ֵגַאְלָתנּו ּוִמֵבית
ֲעָבִדים ְפִדיָתנּו   

Seder Plate Song: 
TTTO: Tzion, Tzion, Tzion 

 
ַסח is the neck for the ְזרֹועַ   ,ָקְרָבן פֶׁ
 ,ָקְרָבן ַחִגיָגה is the the egg for the ֵביָצה
 is so bitter, reminds us of hard ָמרֹור
work, 
ת  אידן is like the bricks that the ַחרֹוסֶׁ
used to build, 
 is a potato, or onion, or celery ַכְרַפס
too 
ת   .ָמרֹור is like the ַחזֶׁרֶׁ
Now we know what to do! 
Then we take three ַמצֹות, 
ָרֵאל  ֹכֵהן, ֵלִוי, ִיֹשְ
Put the ְקָעָרה on the table for the ר  ֵסדֶׁ
night. 

 ִאלּו ִאלּו הֹוִציָאנּו הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרִים 
ם ְשָפִטים   ה ָבהֶׁ  ְוֹלא ָעֹשָ

 ַדֵינּו ַדי ַדֵינּו ַדי ַדֵינּו ַדי ַדֵינּו ַדֵינּו ַדֵינּו

ַקֵדש, ּוְרַחץ, ַכְרַפס, 
ַיַחץ, ַמִגיד, ָרְחָצה, 

ַמָצה, ָמרֹור,  -מֹוִציא
ְלָחן עֹוֵרְך,  כֹוֵרְך, שֻׁ
 ָצפּון, ֵבַרְך, ַהֵלל, ִנְרָצה

ַעָבִדים ָהִיינּו ָהִיינּו 
 ְלַפְרֹעה

ְבִמְצַרִים ְבִמְצַרִים   


