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Bedikat Chametz
La sera del 14 di Nissan (o del 13, se il 14 è Sabato), dopo che nelle case è stata effettuata un’accurata 
pulizia per togliere ogni traccia di cibo lievitato (chametz), si ricerca l’eventuale residuo di chametz alla luce 
di un lume a mano; per essere certi di trovarne, evitando così di recitare inutilmente la benedizione 
prescritta, si usa porre nelle varie stanze dell’abitazione dei frammenti di pane che verranno poi ritrovati. 
Prima di iniziare la ricerca si recita la seguente berachà:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם אֲׁשֶר ִקּדְׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָנּו עַל ּבִיעּור 
חָמֵץ:

Conclusa la ricerca si avvolge con cura tutto il chametz trovato e lo si annulla con la seguente formula:

ּכָל חֲמִיָרא ְדאִיּכָא בְִרׁשּותִי ְדלָא חֲמִּתֵיּה ּוְדלָא בִיעְַרּתֵיּה לֶהֱוֵי ּבָטיל וְחָׁשִיב 
ּכְעַפְָרא ְדאְַרעָא: 

La mattina seguente, entro la quarta ora astronomica (circa le ore 10), si brucia il chametz trovato e lo si 
annulla nuovamente con la seguente formula:

ּכָל חֲמִיָרא ְדאִיּכָא בְִרׁשּותִי ַדּחֲמִתֵיּה ּוְדלָא חֲמִּתֵיּה ּדְבִעְַרּתֵיּה ּוְדלָא בִעְַרּתֵיּה 
לֶהֱוֵי ּבָטִיל וְחָׁשִיב ּכְעַפְָרא ְדאְַרעָא:

Il piatto del seder
Sulla tavola apparecchiata si pone un vassoio contenente 3 azzime (Shimmurim) sovrapposte e coperte, 
una zampetta di agnello, un uovo sodo, del charoset (composta di frutta fresca e secca), coste di sedano, 
foglie di lattuga o altra erba amara ed un bicchiere di aceto o succo di limone o acqua salata.
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Kaddesh (consacrazione della festa)                       ַקֵדּׁש
Si riempie il primo bicchiere di vino e vi si recita il Qiddush.

Di venerdì sera (Shabbath) si recitano le parti tra parentesi tonde1 e si comincia da qui:

יֹום הַּׁשִּׁשִי וַיְכֻּלּו הַּׁשָמַיִם וְהָאֶָרץ וְכָל צְבָאָם: וַיְכַל אֱֹלהִים ּבַּיֹום הַּׁשְבִיעִי 
 ְ מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה: וַּיִׁשְּבֹת ּבַּיֹום הַּׁשְבִיעִי מִּכָל מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה: וַיְבֶָר

אֱֹלהִים אֶת יֹום הַּׁשְבִיעִי וַיְַקּדֵׁש אֹותֹו כִי בֹו ׁשָבַת מִּכָל מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר ּבָָרא 
אֱֹלהִים לַעֲׂשֹות:

Negli altri giorni si comincia da qui.

אֵלֶּה מֹועֲֵדי יְיָ מְִקָראֵי ֹקֶדֹש אֲֹשֶר ּתְִקְראּו אֹתָם ּבְמֹועֲָדם:
סָבְִרי מָָרנָן: לְחַּיִים

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָפֶן:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם אֲׁשֶר ּבָחַר ּבָנּו מִּכָל עַם וְרֹומְמָנּו מִּכָל 
לָׁשֹון וְִקּדְׁשָנּו ּבְמִצְוֹותָיו וַּתִּתֶן לָנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו ּבְאַהֲבָה (ׁשַּבָתֹות לִמְנּוחָה ּו) 
מֹועֲִדים לְׂשִמְחָה חַּגִים ּוזְמַּנִים לְׂשָׂשֹון אֶת יֹום (הַּׁשַּבָת הַּזֶה וְאֶת יֹום) חַג 
הַּמַּצֹות הַּזֶה אֶת יֹום טֹוב מְִקָרא ֹקֶדׁש הַּזֶה זְמַן חֵרּותֵנּו [ּבְאַהֲבָה] מְִקָרא 

ֹקֶדׁש זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְָריִם ּכִי בָנּו בָּחְַרּתָ וְאֹותָנּו ִקּדַׁשְּתָ מִּכָל הָעַּמִים 
 ְ (וְׁשַּבָתֹות) ּומֹועֲֵדי ָקְדׁשֶָ (ּבְאַהֲבָה ּובְָרצֹון) ּבְׂשִמְחָה ּובְׂשָׂשֹון הִנְחַלְּתָנּו. ּבָרּו

אַּתָה יְיָ מְַקּדֵׁש (הַּׁשַּבָת וְ) יִׂשְָראֵל וְהַּזְמַּנִים:
Di sabato sera (Motzé Shabbath) si aggiunge quanto segue. La prima delle due berachot si dice su un 
lume con stoppini doppi intrecciati:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם ּבֹוֵרא מְאֹוֵרי הָאֵׁש:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם. הַּמַבְּדִיל ּבֵין ֹקֶדׁש לְחֹול. ּובֵין אֹור לְחֹׁשְֶ. 
ּובֵין יִׂשְָראֵל לָעַּמִים. ּובֵין יֹום הַּׁשְבִיעִי לְׁשֵׁשֶת יְמֵי הַּמַעֲׂשֶה. ּבֵין ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת 

לְִקֻדּׁשַת יֹום טֹוב הִבְּדַלְּתָ. וְאֶת יֹום הַּׁשְבִיעִי מִּׁשֵׁשֶת יְמֵי הַּמַעֲׂשֶה הְִקּדַׁשְּתָ 
וְהִבְּדַלְּתָ וְהְִקּדַׁשְּתָ אֶת עַּמְָ יִׂשְָראֵל ּבְִקדּוּׁשָתְָ: ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ הַּמַבְּדִיל ּבֵין 

ֹקֶדׁש לְֹקֶדׁש:
Tutti gli altri giorni si prosegue qui:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם ׁשֶהֶחֱיָנּו וְִקּיְמָנּו וְהִּגִיעָנּו לַּזְמַן הַּזֶה:
Si beve senza interruzioni il primo bicchiere di vino, o almeno la maggior parte del suo contenuto, adagiati 
sul fianco sinistro.
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Urchatz (lavare)                                                               ּוְרחַץ
Si lavano le mani senza recitare alcuna benedizione. In segno di libertà si usa portare l'occorrente per 
lavare le mani al posto di ciascun commensale. In alcune famiglie solo il capo famiglia lava le mani.

Carpàs (sedano)                                                              כְַּרפַּס 
Tutti i commensali prendono un pezzo di sedano, lo intingono nell'aceto o nell'acqua salata o nel limone e 
lo mangiano dopo aver recitato la berachà:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם ּבֹוֵרא פְִּרי הָאֲָדמָה: 

Iachatz (dividere)                                                             יַחַץ 
Il capo famiglia divide la seconda azzima, quella centrale, in due parti. La parte più piccola viene 
nuovamente messa tra le altre due; quella pìù grande viene avvolta in un tovagliolo o messa sotto la 
tovaglia per essere utilizzata più tardi, alla fine del pasto, come afikomen.

Magghid (narratore)                                                     מַּגִיד 
Si riempie il secondo bicchiere di vino, si scoprono le azzime, si tolgono l’uovo e la zampa di agnello dal 
vassoio e, sollevando questo, si inizia la lettura:

הָא לַחְמָא עַנְיָא ִדי אֲכַלּו אֲבְהָתָנָא ּבְאְַרעָא ְדמִצְַריִם. ּכָל-ִדכְפִין יֵיתֵי וְיֵכּול, 
ּכָל-ִדּצְִריְ יֵיתֵי וְיִפְסַח. הָשַּתָא הָכָא, לְׁשָנָה הַּבָאָה ּבְאְַרעָא ְדיִשְָׂראֵל. הָּׁשַּתָא 

הָכָא עַבְֵדי, לְׁשָנָה הַּבָאָה ּבְאְַרעָא ְדיִשְָׂראֵל ּבְנֵי חֹוִרין. 
Si toglie il vassoio dalla tavola ed il più piccolo pone le seguenti domande:

מַה ּנִׁשְּתַּנָה הַּלַיְלָה הַּזֶה מִּכָל הַּלֵילֹות, ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות [אֵין] אָנּו מְטַבְּלִין 
אֲפִילּו ּפַעַם אַחַת, וְהַּלַיְלָה הַּזֶה ׁשְּתֵי פְעָמִים. ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אָנּו אֹוכְלִין 

חָמֵץ אֹו מַּצָה, וְהַּלַיְלָה הַּזֶה ּכֻּלֹו מַּצָה. ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אָנּו אֹוכְלִין ׁשְאָר 
יְָרקֹות, וְהַּלַיְלָה הַּזֶה ּכֻּלֹו מָרֹור. ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אָנּו אֹוכְלִין בֵּין יֹושְבִין ּובֵין 

מְסּובִּין, וְהַּלַיְלָה הַּזֶה ּכֻלָנּו מְסֻּבִין: 
Si rimette il vassoio sulla tavola con le azzime scoperte.

עֲבִָדים הָיִינּו לְפְַרעֹה ּבְמִצְָריִם, וַּיֹוצִיאֵנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו מִׁשָם ּבְיָד חֲזָָקה ּובִזְרֹועַ 
נְטּויָה וְאִּלּו ֹלא הֹוצִיא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא אֶת אֲבֹותֵינּו מִּמִצְַריִם, עֳַדיִן אָנּו 
ּובָנֵינּו ּובְנֵי בָנֵינּו מְׁשֻעֲבִָדים הָיִינּו לְפְַרעֹה ּבְמִצְָריִם, וַאֲפִילּו ּכֻּלָנּו חֲכָמִים 

ּכֻּלָנּו נְבֹונִים ּכֻּלָנּו יֹוְדעִים אֶת הַּתֹוָרה, מִצְוָה עָלֵינּו לְסַּפֵר ּבִיצִיאַת מִצְָריִם, 
וְכָל הַּמְַרּבֶה לְסַּפֵר ּבִיצִיאַת מִצְַריִם הֲֵרי זֶה מְׁשֻּבָח: 
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מַעֲׂשֶה ּבְַרּבִי אֱלִיעֶזֶר וְַרּבִי יְהֹוׁשֻעַ וְַרּבִי אֶלְעָזָר ּבֶן עֲזְַריָה וְַרּבִי עֲִקיבָא וְַרּבִי 
טְַרפֹון ׁשֶהָיּו מְסֻּבִין ּבִבְנֵי בְַרק, וְהָיּו מְסַּפְִרים ּבִיצִיאַת מִצְַריִם ּכָל אֹותֹו 

הַּלַיְלָה עַד ׁשֶּבָאּו תַלְמִיֵדיהֶם וְאָמְרּו לָהֶם ַרּבֹותֵינּו הִּגִיעַ זְמַן ְקִריאַת ׁשְמַע 
ׁשֶל ׁשַחְִרית:

אָמַר ַרּבִי אֶלְעָזָר ּבֶן עֲזְַריָה, הֲֵרי אֲנִי ּכְבֶן ׁשִבְעִים ׁשָנָה וְֹלא זָכִיתִי ׁשֶּתֵאָמֵר 
יְצִיאַת מִצְַריִם ּבַּלֵילֹות, עַד ׁשֶּדְָרׁשָּה ּבֶן זֹומָא, ׁשֶּנֶאֱמַר לְמַעַן ּתִזְּכֹור אֶת יֹום 
צֵאתְָ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם ּכֹל יְמֵי חַּיֶיָ, יְמֵי חַּיֶיָ הַיָמִים, ּכֹל יְמֵי חַּיֶיָ הַּלֵילֹות, 

וַחֲכָמִים אֹומְִרים יְמֵי חַּיֶיָ הָעֹולָם הַּזֶה, ּכֹל יְמֵי חַּיֶיָ לְהָבִיא לִימֹות 
הַּמָׁשִיחַ:

ּבָרּוְ הַּמָקֹום ּבָרּוְ הּוא, ּבָרּוְ ׁשֶּנָתַן ּתֹוָרה לְעַּמֹו יִׂשְָראֵל, ּבָרּוְ הּוא, ּכְנֶגֶד 
אְַרּבָעָה בָנִים ּדִּבְָרה תֹוָרה, אֶחָד חָכָם, וְאֶחָד ָרׁשָע, וְאֶחָד ּתָם, וְאֶחָד ׁשֶאֵינֹו 

יֹוֵדעַ לִׁשְאַל:

חָכָם מָה הּוא אֹומֵר, מָה הָעֵדֹות וְהַחֻּקִים וְהַּמִׁשְּפָטִים אֲׁשֶר צִּוָה יְיָ 
אֱֹלהֵינּו אֶתְכֶם, אַף אַּתָה אֱמֹור לֹו ּכְהִלְכֹות הַּפֶסַח אֵין מַפְטִיִרין אַחַר 

הַּפֶסַח, אֲפִיקֹומֶן:

ָרׁשָע מָה הּוא אֹומֵר, מָה הָעֲבֹוָדה הַּזֹאת לָכֶם, לָכֶם וְֹלא לֹו, ּולְפִי ׁשֶהֹוצִיא 
אֶת עַצְמֹו מִן הַּכְלָל ּכָפַר ּבְעִּקָר, אַף אַּתָה הְַקהֵה אֶת ׁשִּנָיו וֶאֱמֹור לֹו, ּבַעֲבּור 

זֶה עָׂשָה יְיָ לִי ּבְצֵאתִי מִּמִצְָריִם, לִי וְֹלא לֹו, וְאִּלּו הָיָה ׁשָם ֹלא הָיָה נִגְאָל:

ּתָם מַה הּוא אֹומֵר, מַה זֹאת, וְאָמְַרּתָ אֵלָיו ּבְחֹוזֶק יָד הֹוצִיאָנּו יְיָ מִּמִצְַריִם 
מִּבֵית עֲבִָדים:

וְׁשֶאֵינֹו יֹוֵדעַ לִׁשְאַל אַּתְ ּפְתַח לֹו, ׁשֶּנֶאֱמַר, וְהִּגְַדּתָ לְבִנְָ ּבַּיֹום הַהּוא לֵאמֹר 
ּבַעֲבּור זֶה עָׂשָה יְיָ לִי ּבְצֵאתִי מִּמִצְָריִם: יָכֹול מֵֹראׁש חֶֹדׁש, ּתַלְמּוד לֹומַר ּבַיֹום 

הַהּוא, אִי ּבַיֹום הַהּוא יָכֹול מִּבְעֹוד יֹום, ּתַלְמּוד לֹומַר ּבַעֲבּור זֶה, ּבַעֲבּור זֶה 
ֹלא אָמְַרּתִי אֶּלָא ּבְׁשָעָה ׁשֶׁמַּצָה ּומָרֹור מֻּנָחִים לְפָנֶיָ:

מִּתְחִּלָה עֹובְֵדי עֲבֹוָדה זָָרה הָיּו אֲבֹותֵינּו, וְעַכְׁשָיו ֵקְרבָנּו הַּמָקֹום לַעֲבֹוָדתֹו, 
ׁשֶּנֶאֱמַר, וַּיֹאמֶר יְהֹוׁשֻעַ אֶל ּכָל הָעָם ּכֹה אָמַר יְיָ אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל, ּבְעֵבֶר הַּנָהָר 

יָׁשְבּו אֲבֹותֵיכֶם מֵעֹולָם, ּתֶַרח אֲבִי אַבְָרהָם וַאֲבִי נָחֹור, וַּיַעַבְדּו אֱֹלהִים 
אֲחִֵרים:

וָאֶּקַח אֶת אֲבִיכֶם אֶת אַבְָרהָם מֵעֵבֶר הַנָהָר וָאֹולְֵ אֹותֹו ּבְכָל אֶֶרץ ּכְנָעַן, 
וָאְַרּבֶה אֶת זְַרעֹו, וָאֶּתֵן לֹו אֶת יִצְחָק, וָאֶּתֵן לְיִצְחָק אֶת יַעֲֹקב וְאֶת עֵׂשָו, וָאֶּתֵן 

לְעֵׂשָו אֶת הַר ׂשֵעִיר לֶָרׁשֶת אֹותֹו, וְיַעֲֹקב ּובָנָיו יְָרדּו מִצְָריִם:
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ּבָרּוְ ׁשֹומֵר הַבְטָחָתֹו לְיִׂשְָראֵל, ּבָרּוְ הּוא, ׁשֶהַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא מְחַּׁשֵב אֶת 
הֵַקּץ, לַעֲׂשֹות ּכְמָה ׁשֶאָמַר לְאַבְָרהָם אָבִינּו ּבִבְִרית ּבֵין הַּבְתִָרים, ׁשֶּנֶאֱמַר, 

וַּיֹאמֶר לְאַבְָרם יָֹדעַ ּתֵַדע ּכִי גֵר יִהְיֶה זְַרעֲָ ּבְאֶֶרץ ֹלא לָהֶם וַעֲבָדּום וְעִּנּו אֹתָם 
אְַרּבַע מֵאֹות ׁשָנָה, וְגַם אֶת הַּגֹוי אֲׁשֶר יַעֲבֹדּו ּדָן אָנֹכִי וְאַחֲֵרי כֵן יֵצְאּו ּבְִרכּוׁש 

ּגָדֹול:
Si coprono le azzime e si alza il bicchiere del vino.

וְהִיא ׁשֶעָמְָדה לַאֲבֹותֵינּו וְלָנּו, ׁשֶֹּלא אֶחָד ּבִלְבַד עָמַד עָלֵינּו לְכַּלֹותֵנּו, אֶּלָא 
ׁשֶּבְכָל ּדֹור וָדֹור עֹומְִדים עָלֵינּו לְכַּלֹותֵנּו, וְהַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא מַּצִילֵנּו מִּיָָדם:

Si posa sul tavolo il bicchiere del vino.

צֵא ּולְמַד מַה ּבִּקֵׁש לָבָן הָאֲַרּמִי לַעֲׂשֹות לְיַעֲֹקב אָבִינּו, ׁשֶּפְַרעֹה ֹלא גָזַר אֶּלָא 
עַל הַּזְכִָרים וְלָבָן ּבִּקֵׁש לַעֲקֹור אֶת הַּכֹל ׁשֶּנֶאֱמַר: אֲַרּמִי אֹבֵד אָבִי וַּיֵֶרד 

מִצְַריְמָה וַּיָגָר ׁשָם ּבִמְתֵי מְעָט, וַיְהִי ׁשָם לְגֹוי ּגָדֹול עָצּום וָָרב:

וַּיֵֶרד מִצְַריְמָה אָנּוס עַל ּפִי הַּדִּבֵר: וַיָּגָר ׁשָם מְלַּמֵד ׁשֶֹּלא יַָרד לְהִׁשְּתַּקֵעַ אֶּלָא 
לָגּור ׁשָם, ׁשֶּנֶאֱמַר, וַּיֹאמְרּו אֶל ּפְַרעֹה לָגּור ּבָאֶָרץ ּבָאנּו ּכִי אֵין מְִרעֶה לַּצֹאן 
אֲׁשֶר לַעֲבֶָדיָ ּכִי כָבֵד הָָרעָב ּבְאֶֶרץ ּכְנַעַן, וְעַּתָה יֵׁשְבּו נָא עֲבֶָדיָ ּבְאֶֶרץ ּגׁשֶן:

ּבִמְתֵי מְעָט ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, ּבְׁשִבְעִים נֶפֶׁש יְָרדּו אֲבֹותֶיָ מִצְָריְמָה וְעַּתָה 
ׂשָמְָ יְיָ אֱֹלהֶיָ ּכְכֹוכְבֵי הַּׁשָמַיִם לָרֹוב:

וַיְהִי ׁשָם לְגֹוי ּגָדֹול מְלַּמֵד ׁשֶהָיּו יִׂשְָראֵל מְצֻּיָנִים ׁשָם לְגֹוי ּגָדֹול וְעָצּום ּכְמָה 
ׁשֶּנֶאֱמַר, ּובְנֵי יִׂשְָראֵל ּפָרּו וַּיִׁשְְרצּו וַּיְִרּבּו וַּיַעַצְמּו ּבִמְאֹד מְאֹד וַּתִּמָלֵא הָאֶָרץ 

אֹתָם:

וָָרב ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, ְרבָבָה ּכְצֶמַח הַּׂשֶָדה נְתַּתִיְ וַּתְִרּבִי וַּתִגְּדְלִי וַּתָבֹואִי ּבַעֲִדי 
עֲָדיִים ׁשַָדיִם נָכֹונּו ּוׂשְעֵָרְ צִּמֵחַ וְאַּתְ עֵרֹום וְעְֶריָה:

וַּיֵָרעּו אֹתָנּו הַּמִצְִרים וַיְעַּנּונּו וַיִּתְנּו עָלֵינּו עֲבֹוָדה ָקׁשָה:
וַּיֵָרעּו אֹתָנּו הַּמִצְִרים - ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, הָבָה נִתְחַּכְמָה לֹו ּפֶן יְִרּבֶה וְהָיָה ּכִי 

תְִקֶראּנָה מִלְחָמָה וְנֹוסַף ּגַם הּוא עַל ׂשֹונְאֵינּו וְנִלְחַם ּבָנּו וְעָלָה מִן הָאֶָרץ:

וַיְעַּנּונּו - ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, וַּיָׂשִימּו עָלָיו ׂשֵָרי מִּסִים לְמַעַן עַּנֹותֹו ּבְסִבְלֹותָם 
וַּיִבֶן עֵָרי מִסְּכְנֹות לְפְַרעֹה אֶת ּפִתֹם וְאֶת ַרעַמְסֵס:

וַּיִּתְנּו עָלֵינּו עֲבֹוָדה ָקׁשָה - ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, וַּיַעֲבִדּו מִצְַריִם אֶת ּבְנֵי יִׂשְָראֵל 
ּבְפֶָרְ:
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וַּנִצְעַק אֶל יְיָ אֱֹלהֵי אֲבֹותֵינּו, וַיִׁשְמַע יְיָ אֶת ֹקלֵנּו וַיְַרא אֶת עָנְיֵנּו וְאֶת עֲמָלֵנּו 
וְאֶת לַחֲצֵנּו:

וַנִצְעַק אֶל יְיָ אֱֹלהֵי אֲבֹותֵינּו - ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, וַיְהִי בַּיָמִים הַָרּבִים הָהֵם 
וַּיָמָת מֶלְֶ מִצְַריִם וַיֵאָנְחּו בְנֵי יִׂשְָראֵל מִן הָעֲבָֹדה וַּיִזְעָקּו, וַּתַעַל ׁשַוְעָתָם אֶל 

הָאֱֹלהִים מִן הָעֲבָֹדה:

וַּיִׁשְמַע יְיָ אֶת ֹקלֵנּו - ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, וַּיִׁשְמַע אֱֹלהִים אֶת נַאֲָקתָם וַיִזְּכֹר 
אֱֹלהִים אֶת ּבְִריתֹו אֶת אַבְָרהָם אֶת יִצְחָק וְאֶת יַעֲֹקב:

וַּיְַרא אֶת עָנְיֵנּו - זֹו ּפְִריׁשּות ּדֶֶרְ אֶֶרץ, ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, וַּיְַרא אֱֹלהִים אֶת ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל וַּיֵַדע אֱֹלהִים:

וְאֶת עֲמָלֵנּו - אֵּלּו הַּבָנִים, ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, ּכָל הַּבֵן הַּיִּלֹוד הַיְאָֹרה ּתַׁשְלִיכֻהּו 
וְכָל הַּבָת ּתְחַּיּון:

וְאֶת לַחֲצֵנּו - זֶה הַּדְחַק, ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, וְגַם ָראִיתִי אֶת הַּלַחַץ אֲׁשֶר מִצְַריִם 
לֹוחֲצִים אֹותָם:

וַּיֹוצִיאֵנּו יְיָ מִּמִצְַריִם, ּבְיָד חֲזָָקה, ּובִזְֹרעַ נְטּויָה, ּובְמָֹרא ּגָדֹול, ּובְאֹתֹות, 
ּובְמֹפְתִים:

וַּיֹוצִיאֵנּו יְיָ מִּמִצְַריִם - ֹלא עַל יְֵדי מַלְאְָ, וְֹלא עַל יְֵדי ׂשָָרף, וְֹלא עַל יְֵדי 
ׁשָלִיחַ, אֶּלָא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא ּבִכְבֹודֹו ּובְעַצְמֹו: ׁשֶּנֶאֱמַר, וְעָבְַרּתִי ּבְאֶֶרץ 

מִצְַריִם ּבַּלַיְלָה הַּזֶה וְהִּכֵיתִי כָל ּבְכֹור ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם מֵאָָדם וְעַד ּבְהֵמָה ּובְכָל 
אֱֹלהֵי מִצְַריִם אֶעֱׂשֶה ׁשְפָטִים אֲנִי יְיָ: וְעָבְַרּתִי בְאֶֶרץ מִצְַריִם, אֲנִי וְֹלא מַלְאְָ, 

וְהִּכֵיתִי כָל ּבְכֹור, אֲנִי וְֹלא ׂשָָרף, ּובְכָל אֱֹלהֵי מִצְַריִם אֱעֶׂשֶה ׁשְפָטִים, אֲנִי וְֹלא 
ׁשָלִיחַ, אֲנִי יְיָ, אֲנִי הּוא וְֹלא אַחֵר:

ּבְיָד חֲזָָקה - זֹו הַּדֶבֶר. ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, הִנֵה יַד יְיָ הֹויָה ּבְמְִקנְָ אֲׁשֶר ּבַּׂשֶָדה 
ּבַּסּוסִים ּבַחֲמֹוִרים ּבַּגְמַּלִים ּבַּבָָקר ּובַּצֹאן ּדֶבֶר ּכָבֵד מְאֹד:

ּובִזְֹרעַ נְטּויָה - זֹו הַחֶֶרב. ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, וְחְַרּבֹו ׁשְלּופָה ּבְיָדֹו נְטּויָה עַל 
יְרּוׁשָלָיִם:

ּובְמָֹרא ּגָדֹול - זֹו ּגִּלּוי ׁשְכִינָה. ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, אֹו הֲנִּסָה אֱֹלהִים לָבֹא לַָקחַת 
לֹו ּגֹוי מִּקֶֶרב ּגֹוי ּבְמַּסֹות ּבְאֹתֹת ּובְמֹופְתִים ּובְמִלְחָמָה ּובְיָד חֲזָָקה ּובִזְרֹועַ 

נְטּויָה ּובְמֹוָראִים גְֹדלִים ּכְכֹל אֲׁשֶר עָׂשָה לָכֶם יְיָ אֱֹלהֵיכֶם ּבְמִצְַריִם לְעֵינֶיָ:
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ּובְאֹתֹת - זֶה הַּמַּטֶה. ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, וְאֶת הַּמַּטֶה הַּזֶה ּתִּקַח ּבְיֶָדָ אֲׁשֶר 
ּתַעֲׂשֶה ּבֹו אֶת הָאֹתֹת:

ּובְמֹופְתִים - זֶה הַּדָם. ּכְמָה ׁשֶּנֶאֱמַר, וְנָתַּתִי מֹופְתִים ּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ, ּדָם, 
וָאֵׁש, וְתִמְרֹות עָׁשָן: ּדָבָר אַחֵר, ּבְיָד חֲזָָקה - ׁשְּתַיִם, ּובִזְֹרעַ נְטּויָה - ׁשְּתַיִם, 

ּובְמָֹרא ּגָדֹול - ׁשְּתַיִם, ּובְאֹתֹות - ׁשְּתַיִם, ּובְמֹופְתִים - ׁשְּתַיִם:

אֵלּו עֶׂשֶר מַּכֹות ׁשֶהֵבִיא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא עַל הַּמִצְִרים ּבְמִצְַריִם. וְאֵלּו הֵן:
Si versa un po’ di vino da un bicchiere per ogni piaga che colpì gli Egiziani, si versa una sola volta per Arbè 
e Choshech e si svuota il rimanente vino nel bicchiere per Makat bechorot.

ּדֶבֶר עָרֹוב ּכִּנִים צְפְַרּדֵעַ ּדָם
מַּכַת ּבְכֹורֹות חֹׁשְֶ אְַרּבֶה ּבָָרד ׁשְחִין

ַרּבִי יְהּוָדה הָיָה נֹותֵן ּבָהֶם סִּמָנִים: ּדְצַ"ְ עֲַד"ׁש ּבְאַחַ"ב:
ַרּבִי יֹוסֵי הַּגָלִילִי אֹומֵר מִּנַיִן אַּתָה אֹומֵר ׁשֶּלָקּו הַּמִצְִרים ּבְמִצְַריִם עֶׂשֶר 

מַּכֹות, וְעַל הַּיָם לָקּו חֲמִׁשִים מַּכֹות. ּבְמִצְַריִם מָה הּוא אֹומֵר, וַיֹאמְרּו 
הַחְַרטֻּמִים אֶל ּפְַרעֹה אֶצְּבַע אֱֹלהִים הִיא, וְעַל הַּיָם מָה הּוא אֹומֵר, וַּיְַרא 

יִׂשְָראֵל אֶת הַּיָד הַּגְדֹולָה אֲׁשֶר עָׂשָה יְיָ ּבְמִצְַריִם וַּיִיְראּו הָעָם אֶת יְיָ וַּיַאֲמִינּו 
ּבַיְיָ ּובְמׁשֶה עַבְּדֹו:

ּכַּמָה לָקּו ּבְאֶצְּבַע עֶׂשֶר מַּכֹות, אֱמֹור מֵעַּתָה ּבְמִצְַריִם לָקּו עֶׂשֶר מַּכֹות, וְעַל 
הַּיָם לָקּו חֲמִּׁשִים מַּכֹות:

ַרּבִי אֱלִיעֶזֶר אֹומֵר, מִּנַיִן ׁשֶּכָל מַּכָה ּומַּכָה ׁשֶהֵבִיא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא עַל 
הַּמִצְִרים ּבְמִצְַריִם הָיְתָה ׁשֶל אְַרּבַע מַּכֹות. ׁשֶּנֶאֱמַר, יְׁשַּלַח ּבָם חֲרֹון אַּפֹו 

עֶבְָרה, וָזַעַם, וְצָָרה, מִׁשְלַחַת מַלְאֲכֵי ָרעִים. עֶבְָרה אַחַת, וָזַעַם ׁשְּתַיִם, וְצָָרה 
ׁשָֹלׁש, מִׁשְלַחַת מַלְאֲכֵי ָרעִים אְַרּבַע, אֱמֹור מֵעַּתָה ּבְמִצְַריִם לָקּו אְַרּבָעִים 

מַּכֹות, וְעַל הַּיָם לָקּו מָאתַיִם מַּכֹות:

ַרּבִי עֲִקיבָא אֹומֵר, מִּנַיִן ׁשֶּכָל מַּכָה ּומַּכָה ׁשֶהֵבִיא הַָקדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא עַל 
הַּמִצְִרים ּבְמִצְַריִם הָיְתָה ׁשֶל חָמֵׁש מַּכֹות. ׁשֶּנֶאֱמַר, יְׁשַּלַח ּבָם חֲרֹון אַּפֹו, 

עֶבְָרה, וָזַעַם, וְצָָרה, מִׁשְלַחַת מַלְאֲכֵי ָרעִים. חֲרֹון אַּפֹו אַחַת, עֶבְָרה ׁשְּתַיִם, 
וָזַעַם ׁשָֹלׁש, וְצָָרה אְַרּבַע, מִׁשְלַחַת מַלְאֲכֵי ָרעִים חָמֵׁש, אֱמֹור מֵעַּתָה, 
ּבְמִצְַריִם לָקּו חֲמִּׁשִים מַּכֹות, וְעַל הַּיָם לָקּו מָאתַיִם וַחֲמִּׁשִים מַּכֹות:
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ּכַּמָה מַעֲלֹות טֹובֹות לַּמָקֹום עָלֵינּו:
ּדַּיֵינּו: אִּלּו הֹוצִיאָנּו מִּמִצְַריִם, וְֹלא עָׂשָה בָהֶם ׁשְפָטִים.

ּדַּיֵינּו: אִּלּו עָׂשָה בָהֶם ׁשְפָטִים, וְֹלא עָׂשָה בֵאֹלהֵיהֶם.

ּדַּיֵינּו: אִּלּו עָׂשָה בֵאֹלהֵיהֶם, וְֹלא הַָרג ּבְכֹוֵריהֶם.

ּדַּיֵינּו: אִּלּו הַָרג ּבְכֹוֵריהֶם, וְֹלא נָתַן לָנּו אֶת מָמֹונָם.

ּדַּיֵינּו: אִּלּו נָתַן לָנּו אֶת מָמֹונָם, וְֹלא ָקַרע לָנּו אֶת הַּיָם.

ּדַּיֵינּו: אִּלּו ָקַרע לָנּו אֶת הַּיָם, וְֹלא הֶעֱבִיָרנּו בְתֹוכֹו ּבֶחָָרבָה.

ּדַּיֵינּו: אִּלּו הֶעֱבִיָרנּו בְתֹוכֹו ּבֶחָָרבָה, וְֹלא ׁשִּקַע צֵָרינּו ּבְתֹוכֹו.

ּדַּיֵינּו: אִּלּו ׁשִּקַע צֵָרינּו ּבְתֹוכֹו, וְֹלא סִּפֵק צְָרכֵנּו ּבַּמְִדּבָר אְַרּבָעִים ׁשָנָה.

ּדַּיֵינּו: אִּלּו סִּפֵק צְָרכֵנּו ּבַּמְִדּבָר אְַרּבָעִים ׁשָנָה, וְֹלא הֶאֱכִילָנּו אֶת הַּמָן.

ּדַּיֵינּו: אִּלּו הֶאֱכִילָנּו אֶת הַּמָן, וְֹלא נָתַן לָנּו אֶת הַּׁשַּבָת.

ּדַּיֵינּו: אִּלּו נָתַן לָנּו אֶת הַּׁשַּבָת, וְֹלא ֵקְרבָנּו לִפְנֵי הַר סִינַי.

ּדַּיֵינּו: אִּלּו ֵקְרבָנּו לִפְנֵי הַר סִינַי, וְֹלא נָתַן לָנּו אֶת הַּתֹוָרה.

ּדַּיֵינּו: אִּלּו נָתַן לָנּו אֶת הַּתֹוָרה, וְֹלא הִכְנִיסָנּו לְאֶֶרץ יִּׂשְָראֵל.

ּדַּיֵינּו: אִּלּו הִכְנִיסָנּו לְאֶֶרץ יִּׂשְָראֵל, וְֹלא ּבָנָה לָנּו אֶת ּבֵית הַמְִקָדּׁש.

עַל אַחַת ּכַּמָה וְכַּמָה טֹובָה ּכְפּולָה ּומְכֻּפֶלֶת לַּמָקֹום עָלֵינּו, ׁשֶהֹוצִיאָנּו 
מִּמִצְַריִם, עָׂשָה בָהֶם ׁשְפָטִים, עָׂשָה בֵאֹלהֵיהֶם, הַָרג ּבְכֹוֵריהֶם, נָתַן לָנּו אֶת 

מָמֹונָם, ָקַרע לָנּו אֶת הַּיָם, הֶעֱבִיָרנּו ּבְתֹוכֹו ּבֶחָָרבָה, ׁשִּקַע צֵָרינּו ּבְתֹוכֹו, 
סִּפֵק צְָרכֵנּו ּבַּמְִדּבָר אְַרּבָעִים ׁשָנָה, הֶאֱכִילָנּו אֶת הַּמָן, נָתַן לָנּו אֶת הַּׁשַּבָת, 

ֵקְרבָנּו לִפְנֵי הַר סִינָי, נָתַן לָנּו אֶת הַּתֹוָרה, הִכְנִיסָנּו לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל, ּובָנָה לָנּו 
אֶת ּבֵית הַּבְחִיָרה לְכַּפֵר עַל ּכָל עֲוֹונֹותֵינּו:

ַרּבָן ּגַמְלִיאֵל הָיָה אֹומֵר ּכָל מִי שֶֹּׁלא אָמַר שְׁלֹושָׁה ְדבִָרים אֵלּו ּבַּפֶסַח ֹלא 
יָצָא יְֵדי חֹובָתֹו וְאֵּלּו הֵן ּפֶסַח מַּצָה ּומָרֹור

[Rabban Gamliel soleva dire: non adempie al proprio dovere di Pesach 
chi non pronuncia queste tre parole: Pesach, Matzà e Maror.]
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ּפֶסַח שֶׁהָיּו אֲבֹותֵינּו אֹוכְלִים בִּזְמַן שֶּׁבֵית הַּמְִקּדָׂש ַקּיָם עַל ׂשּום מָה? עַל 
ׂשּום שּפָסַח הַָקּדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא עַל ּבָּתֵי אֲבֹותֵינּו ּבְמִצְַריִם ׁשֶּנֶאֱמַר: וַאֲמְַרּתֶם 

זֶבַח ּפֶסַח הּוא לַיְיָ אֲׁשֶר ּפָסַח עַל ּבָּתֵי בְנֵי יִׂשְָראֵל ּבְמִצְַריִם ּבְנָגְּפֹו אֶת מִצְַריִם 
וְאֶת ּבָּתֵינּו הִּצִיל וַּיִּקֹד הָעָם וַּיִׁשְּתַחֲוּו:

[L’agnello che i nostri padri mangiavano al tempo del Santuario, perché 
lo mangiavano? perchè il Santo, Benedetto Egli sia, passò oltre le case 
dei nostri padri in Egitto come è detto (Es XII,27): “Voi direte: -è questo 
il sacrificio pasquale (Pesach) in onore del S. che passò oltre (pasach) le 
case dei figli di Israele allorquando colpì a morte gli egiziani e salvò le 
nostre dimore- e il popolo si inchinò e si prostrò”.]

Si prende in mano l’azzima dicendo:

מַּצָה זֹו שֶׁאָנּו אֹוכְלִים עַל ׂשּום מָה? עַל ׂשּום שֶּׁלא הִסְּפִיק ּבְצֵָקם שֶׁל 
אֲבֹותֵינּו לְהַחְמִיץ עַד ׂשֶנִּגְלָה עֲלֵיהֶם מֶלְֶ מַלְכֵי הַּמְלָכִים הַָקּדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא 

ּוגְאָלָם מִּיַד ׁשֶּנֶאֱמַר: וַּיֹאפּו אֶת הַּבָצֵק אֲׁשֶר הֹוצִיאּו מִּמִצְַריִם עֻגֹת מַּצֹות ּכִי 
ֹלא חָמֵץ ּכִי גְֹרׁשּו מִּמִצְַריִם וְֹלא יָכְלּו לְהִתְמַהְמֵּהַ וְגַם צֵָדה ֹלא עָׂשּו לָהֶם:

[Quest'azzima che noi mangiamo, perché la mangiamo? Perché la pasta 
dei nostri padri non ebbe tempo di lievitare poiché il Re dei re, il Santo, 
benedetto Egli sia, si manifestò loro e li liberò subito, come è detto (Es 
XII,39): "Fecero cuocere la pasta che avevano portato via dall'Egitto 
facendone focacce azzime, non essendo lievitata in quanto erano stati 
cacciati in fretta dall'Egitto e non avevano potuto attendere che 
lievitasse né d’altra parte possedevano altra scorta di provviste".]

Si prende in mano l’erba amara dicendo:

מָרֹור זֹו שֶׁאָנּו אֹוכְלִים עַל ׂשּום מָה? עַל ׂשּום שֶּמְָררּו הַּמִצְִרים אֶת חַּיֵי 
אֲבֹותֵינּו ּבְמִצְַריִם ׁשֶּנֶאֱמַר: וַיְמֲָררּו אֶת חַּיֵיהֶם ּבַעֲבָֹדה ָקׁשָה ּבְחֹמֶר ּובִלְבֵנִים 

ּובְכָל עֲבָֹדה ּבַּׂשֶָדה אֵת ּכָל עֲבָֹדתָם אֲׁשֶר עָבְדּו בָהֶם ּבְפֶָרְ:
[Quest'erba amara che noi mangiamo, perché la mangiamo? Perché gli 
egiziani amareggiarono la vita dei nostri padri in Egitto come è detto (Es 
I,14): "Amareggiarono la loro vita con duri lavori di creta e mattoni e 
tutti i lavori di campagna ed ogni altro genere di lavoro con durezza".]

בְּכָל דֹור וָדֹור חַּיָב אָָדם לְהְַראֹות אֶת עַצְמֹו כְּאִיּלּו הּוא יָצָא מִּמִצְָריִם 
ׁשֶּנֶאֱמַר: וְהִּגְַדּתָ לְבִנְָ ּבַּיֹום הַהּוא לֵאמֹר ּבַעֲבּור זֶה עָׂשָה יְיָ לִי ּבְצֵאתִי 

מִּמִצְָריִם ׁשֶֹּלא אֶת אֲבֹותֵינּו בִּלְבַד ּגָאַל הַָקּדֹוׁש בָּרּוְ הּוא אֶלָּא אַף אֹותָנּו 
ּגָאַל עִּמָהֶם ׁשֶּנֶאֱמַר: וְאֹותָנּו הֹוצִיא מִּׁשָם לְמַעַן הָבִיא אֹתָנּו לָתֶת לָנּו אֶת 

הָאֶָרץ אֲׁשֶר נִׁשְּבַע לַאֲבֹתֵינּו:
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Si alza il bicchiere del vino e si dice:

לְפִיכְָ אֲנַחְנּו חַּיָבִים לְהֹודֹות לְהַּלֵל לְׁשַּבֵחַ לְפָאֵר לְרֹומֵם לְהַּדֵר ּולְַקּדֵׁש 
[ּולְַקּלֵס] לְמִי ׁשֶעָׂשָה לַאֲבֹותֵינּו וְלָנּו אֶת ּכָל הַּנִּסִים הָאֵּלּו הֹוצִיאָנּו מֵעַבְדּות 
לְחֵרּות ּומִּׁשִעְבּוד לִגְאּולָה ּומִּיָגֹון לְׂשִמְחָה ּומֵאֵבֶל לְיֹום טֹוב ּומֵאֲפֵלָה לְאֹור 

ּגָדֹול וְנֹאמַר לְפָנָיו הַלְלּויָּה:
Si posa sul tavolo il bicchiere del vino.

הַלְלּויָּה הַלְלּו עַבְֵדי יְיָ. הַלְלּו אֶת ׁשֵם יְיָ: יְהִי ׁשֵם יְיָ מְבֹוָרְ. מֵעַּתָה וְעַד 
עֹולָם: מִּמִזְַרח ׁשֶמֶׁש עַד מְבֹואֹו. מְהֻּלָל ׁשֵם יְיָ: ָרם עַל ּכָל ּגֹויִם יְיָ. עַל הַּׁשָמַיִם 

ּכְבֹודֹו: מִי ּכַיְיָ אֱֹלהֵינּו הַּמַגְּבִיהִי לָׁשָבֶת: הַּמַׁשְּפִילִי לְִראֹות ּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ: 
מְִקימִי מֵעָפָר ּדָל. מֵאַׁשְּפֹת יִָרים אֶבְיֹון: לְהֹוׁשִיבִי עִם נְִדיבִים. עִם נְִדיבֵי עַּמֹו: 

מֹוׁשִיבִי עֲֶקֶרת הַּבַיִת. אֵם הַּבָנִים ׂשְמֵחָה. הַלְלּויָּה:

ּבְצֵאת יִׂשְָראֵל מִּמִצְָריִם. ּבֵית יַעֲֹקב מֵעַם ֹלעֵז: הָיְתָה יְהּוָדה לְָקְדׁשֹו יִׂשְָראֵל 
מַמְׁשְלֹותָיו: הַּיָם ָראָה וַּיָנֹס הַּיְַרּדֵן יִּסֹב לְאָחֹור: הֶהִָרים ָרְקדּו כְאֵלִים. ּגְבָעֹות 
ּכִבְנֵי צֹאן: מַה ּלְָ הַּיָם ּכִי תָנּוס. הַּיְַרּדֵן ּתִּסֹב לְאָחֹור: הֶהִָרים ּתְִרְקדּו כְאֵלִים. 

ּגְבָעֹות ּכִבְנֵי צֹאן: מִּלִפְנֵי אָדֹון חּולִי אֶָרץ. מִּלִפְנֵי אֱלֹוּהַ יַעֲֹקב: הַהֹפְכִי הַּצּור 
אֲגַם מָיִם. חַּלָמִיׁש לְמַעְיְנֹו מָיִם:

Si alza il bicchiere del vino e si dice:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם אֲשֶׁר גְּאָלָנּו וְגָאַל אֶת אֲבֹותֵינּו מִּמִצְָריִם 
וְהִגִיעָנּו הַלַּיְלָה הַזֶּה לֶאֱכֹל ּבֹו מַּצָה ּומָרֹור כֵּן יְיָ אֱֹלהֵינּו וְאֹלהֵי אֲבֹותֵינּו 

הַגִּיעֵנּו לְמֹועֲִדים וְלְִרגָלִים אֲחִֵרים הַבָּאִים לְִקָראתֵנּו לְשָׁלֹום שְׂמֵחִים בְבִנְיַן 
עִיָרְ וְשָׂשִׂים בַּעֲבֹוָדתֶָ וְנֹאכַל שָׁם מִן הַזְּבָחִים ּומִן הַפְּסָחִים אֲשֶׁר יַגִּיעַ ָדּמָם 
 ְ עַל ִקיר מִזְּבָחְָ לְָרצֹון וְנֹוֶדה לְָּ שִׁיר חָָדׁש עַל גְּאֻלָּתֵנּו וְעַל פְּדּות נַפְשֵׁנּו. ּבָרּו

אַּתָה יְיָ ּגָאַל יִׂשְָראֵל:
Si beve il secondo bicchiere di vino.

Rohzàh                                                                               ָרחְצָה
Tutti i commensali si lavano le mani dicendo questa benedizione:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם אֲׁשֶר ִקּדְׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָנּו עַל נְטִילַת 
יָָדיִם:

E' proibita qualsiasi interruzione, verbale o di altro genere, dopo essersi lavati le mani e prima di aver 
mangiato l'azzima.
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Mozzì mazzà                                                            מֹוצִיא מַצָּה 
Il capo famiglia prende l’azzima superiore e quella di mezzo, che era stata già divisa, e dice sulla prima la 
seguente benedizione:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם הַמֹוצִיא לֶחֶם מִן הָאֶָרץ:
e sulla seconda:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם אֲׁשֶר ִקּדְׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָנּו עַל אֲכִילַת 
מַצָּה: 

porge quindi un pezzo di ciascuna delle due ai commensali che le mangiano insieme, adagiati sul fianco 
sinistro. Secondo la maggior parte degli usi non si intinge l'azzima nel sale.

Maròr                                                                                    מָרֹור 
Si intinge un po’ di erba amara nel charoset e mangiandola si dice:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם אֲׁשֶר ִקּדְׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָנּו עַל אֲכִילַת 
מָרֹור: 

Korech                                                                                  ְּכֹוֵר 
Si distribuisce poi ai commensali un pezzo della terza azzima, avvolta in erba amara ed intinta nel 
charoset e prima di mangiarla si dice:

זֵכֶר לַּמְִקָדׁש ּכְהִלֵּל הַּזֵָקן ׁשֶהָיָה ּכֹוְרכָן וְאֹוכְלָן ּבְבָת אַחַת לְַקּיֵם מַה ׁשֶּנֶאֱמַר: 
עַל מַּצֹות ּומְרֹוִרים יֹאכְלֻהּו:

[In memoria del Santuario, come faceva Hillel il vecchio che avvolgeva e 
mangiava tutto insieme per osservare alla lettera la prescrizione del 
testo (Es. XII,8): “Con azzime ed erbe amare lo mangeranno (l’agnello 
pasquale)”]

Shulchan orech                                                       ְשֻלְחָן עֹוֵר 
Si cena con gioia.

Alcuni usano mangiare le pietanze di carne adagiandosi sul fianco sinistro. Non bisogna prolungare troppo 
la cena perché si deve mangiare l'afikomen prima delle metà della notte.
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Tzafun                                                                                   צָפּון 
Terminato il pasto, ciascuno mangia un pezzo della mezza azzima, già serbata come Afikomen, in 
memoria dell’agnello pasquale dopo il quale era proibito mangiare altro cibo fino al giorno seguente e, 
prima di mangiarla, recita la formula:

זֵכֶר לְָקְרבָן ּפֶסַח הַּנֶאֱכַל עַל הַּׂשָבָע:
[In memoria del sacrificio pasquale che si mangiava quando si era sazi.]

Barèch                                                                                    ְּבֵָר 
Ci si lavano le mani senza dire benedizione, si riempie il terzo bicchiere di vino e si recita la benedizione 
del pasto.

ׁשִיר הַּמַעֲלֹות. ּבְׁשּוב יְיָ אֶת ׁשִיבַת צִּיֹון הָיִינּו ּכְחֹלְמִים: אָז יִּמָלֵא ׂשְחֹק 
ּפִינּו ּולְׁשֹונֵנּו ִרּנָה. אָז יאֹמְרּו בַּגֹויִם הִגְּדִיל יְיָ לַעֲׂשֹות עִם אֵּלֶה: הִגְּדִיל יְיָ 

לַעֲׂשֹות עִּמָנּו הָיִינּו ׂשְמֵחִים: ׁשּובָה יְיָ אֶת ׁשְבִיתֵנּו ּכַאֲפִיִקים ּבַּנֶגֶב: הַּזְרעִים 
ּבְִדמְעָה ּבְִרּנָה יְִקצְֹרּו: הָלֹוְ יֵלְֵ ּובָכֹה נֹׂשֵא מֶׁשְֶ הַּזַָרע ּבא יָבא בְִרּנָה. נֹׂשֵא 

אֲלֻּמֹתָיו:

ּתְהִּלַת יְיָ יְַדּבֶר ּפִי וִיבֵָרְ כָל ּבָׂשָר ׁשֵם ָקְדׁשֹו לְעֹולָם וָעֶד: וָאֲנַחְנּוֹ נְבֵָרְ יָּה 
מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם הַלֲלּויָּה: הֹודּו לַיְיָ ּכִי טֹוב. ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: מִי יְמַּלֵל 

ּגְבּורֹות יְיָ יַשְׁמִיעַ ּכָל ּתְהִּלָתֹו:
Se ci sono più di 3 persone a tavola si inizia con:

ַרּבֹותַי נְבֵָרְ:

יְהִי ׁשֵם יְיָ מְבָֹרְ מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם:

ּבְִרׁשּות מָָרנָן וְַרּבָנָן וְַרּבֹותַי נְבֵָרך (אֱֹלהֵינּו) ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶלֹו:

ּבָרּוְ (אֱֹלהֵינּו) ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶלֹו ּובְטּובֹו הַּגָדֹול חָיִינּו: ּבָרּוְ הּוא ּובָרּוך ׁשְמֹו:
fin qui.

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם. הַּזָן אֶת הָעֹולָם ּכֻּלֹו. ּבְטּובֹו ּבְחֵן ּבְחֶסֶד 
ּובְַרחֲמִים. הּוא נֹותֵן לֶחֶם לְכָל ּבָׂשָר. ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו. ּובְטּובֹו הַּגָדֹול ּתָמִיד 

ֹלא חָסַר לָנּו וְאַל יֶחְסַר לָנּו מָזֹון לְעֹולָם וָעֶד. ּבַעֲבּור ׁשְמֹו הַּגָדֹול. ּכִי הּוא אֵל 
זָן ּומְפְַרנֵס לַּכֹל ּומֵטִיב לַּכֹל ּומֵכִין מָזֹון לְכָל ּבְִרּיֹותָיו אֲׁשֶר ּבָָרא. ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ. 

הַּזָן אֶת הַּכֹל:

נֹוֶדה ּלְָ יְיָ אֱֹלהֵינּו. עַל ׁשֶהִנְחַלְּתָ לַאֲבֹותֵינּו אֶֶרץ חֶמְָדה טֹובָה ּוְרחָבָה. וְעַל 
 ָ ׁשֶהֹוצֵאתָנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו מֵאֶֶרץ מִצְַריִם. ּופְִדיתָנּו מִּבֵית עֲבִָדים. וְעַל ּבְִריתְ
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ׁשֶחָתַמְּתָ ּבִבְׂשֵָרנּו. וְעַל ּתֹוָרתְָ ׁשֶּלִּמְַדּתָנּו. וְעַל חֻּקֶיָ ׁשֶהֹוַדעְּתָנּו. וְעַל חַּיִים 
חֵן וָחֶסֶד ׁשֶחֹונַנְּתָנּו. וְעַל אֲכִילַת מָזֹון ׁשָאַּתָה זָן ּומְפְַרנֵס אֹותָנּו ּתָמִיד. ּבְכָל 

יֹום ּובְכָל עֵת ּובְכָל ׁשָעָה:

וְעַל הַּכֹל יְיָ אֱֹלהֵינּו אָנּו מֹוִדים לְָ ּומְבְָרכִים אֹותְָ יִתְּבַָרְ ׁשִמְָ ּבְפִי ּכָל חַי 
ּתָמִיד לְעֹולָם וָעֶד: ּכַּכָתּוב. וְאָכַלְּתָ וְׂשָבָעְּתָ ּובֵַרכְּתָ אֶת יְיָ אֱֹלהֶיָ עַל הָאֶָרץ 

הַּטֹבָה אֲׁשֶר נָתַן לְָ: ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ. עַל הָאֶָרץ וְעַל הַּמָזֹון:

ַרחֶם יְיָ אֱֹלהֵינּו עַל יִׂשְָראֵל עַּמֶָ. וְעַל יְרּוׁשָלַיִם עִיֶרָ. וְעַל צִּיֹון מִׁשְּכַן ּכְבֹוֶדָ. 
וְעַל מַלְכּות ּבֵית ּדָוִד מְׁשִיחֶָ. וְעַל הַּבַיִת הַּגָדֹול וְהַּקָדֹוׁש ׁשֶּנְִקָרא ׁשִמְָ עָלָיו: 
אֱֹלהֵינּו. אָבִינּו. ְרעֵנּו זּונֵנּו פְַרנְסֵנּו וְכַלְּכְלֵנּו וְהְַרוִיחֵנּו. וְהְַרוַח לָנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו 
מְהֵָרה מִּכָל צָרֹותֵינּו. וְנָא אַל ּתַצְִריכֵנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו ֹלא לִיֵדי מַּתְנַת ּבָׂשָר וָָדם 

וְֹלא לִיֵדי הַלְוָאָתָם. ּכִי אִם לְיְָדָ הַּמְלֵאָה. הַּפְתּוחָה. הַּקְדֹוׁשָה וְהְָרחָבָה. 
ׁשֶֹּלא נֵבֹוׁש וְֹלא נִּכָלֵם לְעֹולָם וָעֶד:

Di Shabbath si aggiunge:

ְרצֵה וְהַחֲלִיצֵנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו בְּמִצְֹותֶיָ ּובְמִצְוַת יֹום הַשְּׁבִיעִי הַשַּׁבָּת הַגָּדֹול 
וְהַָקּדֹוׁש הַזֶּה כִּי יֹום זֶה גָּדֹול וְָקדֹוׁש הּוא לְפָנֶיָ לִשְּׁבֹות ּבֹו וְלָנּוחַ ּבֹו בְּאַהֲבָה 

כְּמִצְוַת ְרצֹונֶָ ּובְִרצֹונְָ הָנִיחַ לָנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו ׁשֶֹּלא ּתְהִי צָָרה וְיָגֹון וַאֲנָחָה 
בְּיֹום מְנּוחָתֵנּו וְהְַראֵנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו בְּנֶחָמַת צִּיֹון עִיֶרָ ּובְּבִנְיַן יְרּושָׁלַיִם עִיר 

ָקְדשֶָׁ כִּי אַתָּה הּוא בַּעַל הַיְׁשּועֹות ּובַעַל הַנֶּחָמֹות:
fin qui.

אֱֹלהֵינּו וֵאֹלהֵי אֲבֹותֵינּו יַעֲלֶה וְיָבֹא וְיַּגִיעַ וְיֵָראֶה וְיֵָרצֶה וְיִּׁשָמַע וְיִּפֵָקד וְיִּזָכֵר 
זִכְרֹונֵנּו ּופְִקדֹונֵנּו וְּזִכְרֹון אֲבֹותֵינּו וְּזִכְרֹון מָׁשִיחַ ּבֶן ּדָוִד עַבְֶדָ וְזִכְרֹון יְרּוׁשָלַיִם 

עִיר ָקְדׁשֶָ וְזִכְרֹון ּכָל עַּמְָ ּבֵית יִׂשְָראֵל לְפָנֶיָ לִפְלֵיטָה לְטֹובָה לְחֵן ּולְחֶסֶד 
ּולְַרחֲמִים לְחַּיִים (טֹובִים) ּולְׁשָלֹום ּבְיֹום חַג הַּמַצֹות הַּזֶה: זָכְֵרנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו 

ּבֹו לְטֹובָה ּופְָקֵדנּו ּבֹו לִבְָרכָה וְהֹוׁשִיעֵנּו ּבֹו לְחַּיִים טֹובִים. ּובְִדבַר יְׁשּועָה 
וְַרחֲמִים חּוס וְחָּנֵנּו וְַרחֵם עָלֵינּו וְהֹוׁשִיעֵנּו ּכִי אֵלֶיָ עֵינֵינּו ּכִי אֵל מֶלְֶ חַּנּון 

וְַרחּום אָּתָה:

ּובְנֵה יְרּוׁשָלַיִם עִיר הַּקֶֹדׁש ּבִמְהֵָרה בְיָמֵינּו. ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ. ּבֹונֵה בְַרחֲמָיו 
יְרּוׁשָלָיִם. אָמֵן:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם. הָאֵל. אָבִינּו. מַלְּכֵנּו. אַּדִיֵרנּו. ּבֹוְראֵנּו. 
ּגֹואֲלֵנּו. יֹוצְֵרנּו. ְקדֹוׁשֵנּו ְקדֹוׁש יַעֲֹקב. רֹועֵנּו רֹועֵה יִׂשְָראֵל. הַּמֶלְֶ הַּטֹוב 

וְהַּמֵטִיב לַּכֹל. ׁשֶּבְכָל יֹום וָיֹום הּוא הֵטִיב הּוא מֵטִיב הּוא יֵיטִיב לָנּו. הּוא 
גְמָלָנּו הּוא גֹומְלֵנּו הּוא יִגְמְלֵנּו לָעַד לְחֵן ּולְחֶסֶד ּולְַרחֲמִים ּולְֶרוַח. הַּצָלָה 
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וְהַצְלָחָה. ּבְָרכָה וִיׁשּועָה. נֶחָמָה. ּפְַרנָסָה וְכַלְּכָלָה. וְַרחֲמִים וְחַּיִים וְׁשָלֹום 
וְכָל טֹוב. ּומִּכָל טּוב לְעֹולָם אַל יְחַּסְֵרנּו:

הַָרחֲמָן הּוא יִמְֹלְ עָלֵינּו לְעֹולָם וָעֶד: הַָרחֲמָן הּוא יִתְּבַָרְ ּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ: 
הַָרחֲמָן הּוא יִׁשְּתַּבַח לְדֹור ּדֹוִרים. וְיִתְּפָאַר ּבָנּו לָעַד ּולְנֵצַח נְצָחִים. וְיִתְהַּדַר 

ּבָנּו לָעַד ּולְעֹולְמֵי עֹולָמִים: הַָרחֲמָן הּוא יְפְַרנְסֵנּו ּבְכָבֹוד: הַָרחֲמָן הּוא יִׁשְּבֹר 
עֻלֵנּו וְהּוא יֹולִיכֵנּו קֹומְמִּיּות לְאְַרצֵנּו: הַָרחֲמָן הּוא יִׁשְלַח לָנּו ּבְָרכָה מְֻרּבָה 
ּבַּבַיִת הַּזֶה וְעַל ׁשֻלְחָן זֶה ׁשֶאָכַלְנּו עָלָיו: הַָרחֲמָן הּוא יִׁשְלַח לָנּו אֶת אֵלִּיָהּו 

הַּנָבִיא זָכּור לַּטֹוב וִיבַּׂשֶר לָנּו ּבְׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות וְנֶחָמֹות:

הַָרחֲמָן הּוא יְבֵָרְ אֶת מְִדינַת יׂשְָראֵל ֵראֵשִית צְמִיחַת ּגֵאּולָתְנּו: הַָרחֲמָן 
הּוא יְבֵָרְ חַיָלֵי צְבָא הַהֲגָנָה לְיׂשְָראֵל הַעֹומְִדים עַל מִישְמַר ּגְבּול אְַרצֵנּו: 

הַָרחֲמָן הּוא יְבֵָרְ אֶת (אָבִי מֹוִרי) ּבַעַל הַּבַיִת הַּזֶה וְאֶת (אִּמִי מֹוָרתִי) ּבַעֲלַת 
הַּבַיִת הַּזֶה. אֹותָם וְאֶת ּבֵיתָם וְאֶת זְַרעָם וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָהֶם וְאֶת ּכָל 

הּמְסֻּבִין ּכַאן, אֹותָנּו וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָנּו, ּכְמֹו ׁשֶּנִתְּבְָרכּו אֲבֹותֵינּו אַבְָרהָם 
יִצְחָק וְיַעֲֹקב, ּבַּכֹל. מִּכֹל. ּכֹל. ּכֵן יְבֵָרְ אֹותָנּו ּכֻּלָנּו יַחַד ּבִבְָרכָה ׁשְלֵמָה. 

וְנֹאמַר אָמֵן:

ּבַּמָרֹום יְלַּמְדּו עֲלֵיהֶם וְעָלֵינּו זְכּות ׁשֶּתְהֵא לְמִׁשְמֶֶרת ׁשָלֹום. וְנִּׂשָא בְָרכָה 
מֵאֵת יְיָ. ּוצְָדָקה מֵאֱֹלהֵי יִׁשְעֵנּו. וְנִמְצָא חֵן וְׂשֵכֶל טֹוב ּבְעֵינֵי אֱֹלהִים וְאָָדם: 

Di Shabbath si aggiunge:

הַָרחֲמָן הּוא יַנְחִילֵנּו יֹום שֶׁכֻּּלֹו שַׁבָּת ּומְנּוחָה לְחַיֵּי הָעֹולָמִים:
fin qui.

הַָרחֲמָן הּוא יַנְחִילֵנּו יֹום שֶכֻּּלֹו טֹוב. הַָרחֲמָן הּוא יְזַּכֵנּו לִימֹות הַמָׁשִיחַ 
ּולְחַּיֵי הָעֹולָם הַּבָא: מִגְּדֹול יְׁשּועֹות מַלְּכֹו וְעֹׂשֶה חֶסֶד לִמְׁשִיחֹו לְָדוִד ּולְזְַרעֹו 

עַד עֹולָם: עֹׂשֶה ׁשָלֹום ּבִמְרֹומָיו הּוא יַעֲׂשֶה ׁשָלֹום עָלֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְָראֵל 
וְאִמְרּו אָמֵן:

יְראּו אֶת יְיָ ְקדֹוׁשָיו ּכִי אֵין מַחְסֹור לִיֵראָיו: ּכְפִיִרים ָרׁשּו וְָרעֵבּו וְדֹוְרׁשֵי יְיָ ֹלא 
יַחְסְרּו כָל טֹוב: הֹודּו לַיְיָ ּכִי טֹוב ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: ּפֹותֵחַ אֶת יֶָדָ ּומַׂשְּבִיעַ 
לְכָל חַי ָרצֹון: ּבָרּוְ הַּגֶבֶר אֲׁשֶר יִבְטַח ּבַיְיָ וְהָיָה יְיָ מִבְטַחֹו: נַעַר הָיִיתִי גַם 

זַָקנְּתִי וְֹלא ָראִיתִי צַּדִיק נֶעֱזָב וְזְַרעֹו מְבַּקֶׁש לָחֶם: יְיָ עֹז לְעַּמֹו יִּתֵן יְיָ יְבֵָרְ אֶת 
עַּמֹו בַּׁשָלֹום:

Si alza il bicchiere del vino e si dice:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָפֶן:
Si beve il terzo bicchiere di vino.
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Izkor                                                                                       יִזְּכֹר 
In questa notte di veglia, eleviamo il nostro pensiero, con timore e 

commozione, ai 6 milioni dei nostri fratelli che si trovavano in esilio in Europa 
e perirono per mano di un oppressore tiranno che fu funesto al nostro popolo 
sette volte più del faraone.

Queste erano le istruzioni del malvagio a coloro che eseguivano i suoi 
ordini: “Andate e distruggiamoli, sì che essi non possano più essere una 
nazione ed il nome di Israele non abbia più ad essere ricordato”. E quelli, con 
gas velenosi e con abbruciamenti nei forni, sterminarono gli innocenti ed i 
puri, uomini, donne e bambini, ma noi qui non vogliamo dilungarci a narrare 
la crudeltà delle loro azioni per non rischiare di mancare di rispetto 
all’immagine dell’Eterno secondo la quale fu creato l’uomo.

Furono i superstiti del nostro popolo, nei ghetti e nei campi di 
annientamento, che si immolarono per la santità del nome. Molti di essi si 
trasformarono in eroi e contrastarono i malvagi cercando di vender cara la 
pelle. Fu nella prima sera di Pesach che i coraggiosi del ghetto di Varsavia, 
guidati da Mordechaj Anielewicz, si levarono e combatterono, puri contro gli 
impuri, come Giuda Maccabeo fece ai suoi tempi.

Coloro che si erano amati ed avevano trascorso insieme la vita non 
vollero dividersi nell’ora della morte e, pur non salvando se stessi, salvarono 
l’onore di Israele.

In ricordo dei martiri, è consuetudine commemorare il sacrificio dei nostri 
fratelli con un inno e cantare: 

Ani maamin אֲנִי מַאֲמִין
beemunà shelemà ּבֶאֱמּונָה ׁשְלֵמָה
beviat aMashiach ּבְבִיאַת הַּמָׁשִיחַ
veaf al pi sheitmamea וְאַף עַל ּפִי ׁשֶּיִתְמַהְמֵּהַ
im col zé achakè lo עִם ּכָל זֶה אֲחַּכֶה ּלֹו
bechol yom sheiiavò ּבְכָל יֹום שֶׁיָּבֹוא

[Io credo con fede incrollabile nella venuta del Messia ed anche se 
dovesse tardare io continuerò ad aspettarlo ogni giorno a venire]
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Hallel                                                                                     הָּלֵל 
Si riempie il quarto bicchiere di vino, si apre la porta e si recitano i seguenti versetti:

ׁשְפְֹ חֲמָתְָ אֶל הַּגֹויִם אֲׁשֶר ֹלא יְָדעּוָ וְעַל מַמְלָכֹות אֲׁשֶר ּבְׁשִמְָ ֹלא ָקָראּו: 
ּכִי אָכַל אֶת יַעֲֹקב וְאֶת נָוֵהּו הֵׁשַּמּו:

ֹלא לָנּו יְיָ ֹלא לָנּו. ּכִי לְׁשִמְָ ּתֵן ּכָבֹוד. עַל חַסְּדְָ עַל אֲמִּתֶָ: לָּמָה יֹאמְרּו 
הַּגֹויִם. אַיֵה נָא אֱֹלהֵיהֶם: וֵאֹלהֵינּו בַּׁשָמָיִם. ּכֹל אֲׁשֶר חָפֵץ עָׂשָה: עֲצַּבֵיהֶם 

ּכֶסֶף וְזָהָב. מַעֲׂשֵה יְֵדי אָָדם: ּפֶה לָהֶם וְֹלא יְַדּבֵרּו. עֵינַיִם לָהֶם וְֹלא יְִראּו: 
אָזְנַיִם לָהֶם וְֹלא יִׁשְמָעּו. אַף לָהֶם וְֹלא יְִריחּון: יְֵדיהֶם וְֹלא יְמִיׁשּון. ַרגְלֵיהֶם 

וְֹלא יְהַּלֵכּו. ֹלא יֶהְּגּו ּבִגְרֹונָם: ּכְמֹוהֶם יִהְיּו עֹׂשֵיהֶם. ּכֹל אֲׁשֶר ּבֹטֵחַ ּבָהֶם: 
יִׂשְָראֵל ּבְטַח ּבַיְיָ. עֶזְָרם ּומָגִּנָם הּוא: ּבֵית אַהֲֹרן ּבִטְחּו ּבַיְיָ. עֶזְָרם ּומָגִּנָם הּוא: 

יְִראֵי יְיָ ּבִטְחּו ּבַיְיָ. עֶזְָרם ּומָגִּנָם הּוא:

יְיָ זְכָָרנּו יְבֵָרְ. יְבֵָרְ אֶת ּבֵית יִׂשְָראֵל. יְבֵָרְ אֶת ּבֵית אַהֲֹרן: יְבֵָרְ יְִראֵי יְיָ. 
הַּקְטַּנִים עִם הַּגְֹדלִים: יֹסֵף יְיָ עֲלֵיכֶם. עֲלֵיכֶם וְעַל ּבְנֵיכֶם: ּבְרּוכִים אַּתֶם לַיְיָ. 

עֹׂשֵה ׁשָמַיִם וָאֶָרץ: הַּׁשָמַיִם ׁשָמַיִם לַיְיָ. וְהָאֶָרץ נָתַן לִבְנֵי אָָדם: ֹלא הַּמֵתִים 
יְהַלְלּו יָּה. וְֹלא ּכָל יֹוְרֵדי דּומָה: וַאֲנַחְנּו נְבֵָרְ יָּה. מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם. הַלְלּויָּה:

אָהַבְּתִי ּכִי יִׁשְמַע יְיָ אֶת קֹולִי ּתַחֲנּונָי: ּכִי הִּטָה אָזְנֹו לִי. ּובְיָמַי אְֶקָרא: 
אֲפָפּונִי חֶבְלֵי מָוֶת. ּומְצֵָרי ׁשְאֹול מְצָאּונִי. צָָרה וְיָגֹון אֶמְצָא: ּובְׁשֵם יְיָ אְֶקָרא. 
אָּנָה יְיָ מַּלְטָה נַפְׁשִי: חַּנּון יְיָ וְצַּדִיק. וֵאֹלהֵינּו מְַרחֵם: ׁשֹמֵר ּפְתָאיִם יְיָ. ּדַּלֹותִי 
וְלִי יְהֹוׁשִיעַ: ׁשּובִי נַפְׁשִי לִמְנּוחָיְכִי. ּכִי יְיָ ּגָמַל עָלָיְכִי: ּכִי חִּלַצְּתָ נַפְׁשִי מִּמָוֶת. 

אֶת עֵינִי מִן ּדִמְעָה. אֶת ַרגְלִי מִּדֶחִי: אֶתְהַלְֵ לִפְנֵי יְיָ. ּבְאְַרצֹות הַחַּיִים: 
הֶאֱמַנְּתִי ּכִי אֲַדּבֵר. אֲנִי עָנִיתִי מְאֹד: אֲנִי אָמְַרּתִי בְחָפְזִי. ּכָל הָאָָדם ּכֹזֵב:

מָה אָׁשִיב לַיְיָ. ּכָל ּתַגְמּולֹוהִי עָלָי: ּכֹוס יְׁשּועֹות אֶּׂשָא. ּובְׁשֵם יְיָ אְֶקָרא: 
נְָדַרי לַיְיָ אֲׁשַלֵם. נֶגְּדָה ּנָא לְכָל עַּמֹו: יָָקר ּבְעֵינֵי יְיָ. הַּמָוְתָה לַחֲסִיָדיו: אָּנָה יְיָ 

ּכִי אֲנִי עַבְּדֶָ. אֲנִי עַבְּדְָ ּבֶן אֲמָתֶָ ּפִּתַחְּתָ לְמֹוסֵָרי: לְָ אֶזְּבַח זֶבַח ּתֹוָדה. 
ּובְׁשֵם יְיָ אְֶקָרא: נְָדַרי לַיְיָ אֲׁשַּלֵם. נֶּגְּדָה ּנָא לְכָל עַּמֹו: ּבְחַצְרֹות ּבֵית יְיָ. 

ּבְתֹוכֵכִי יְרּוׁשָלָיִם. הַלְלּויָּה:
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הַלְלּו אֶת יְיָ ּכָל ּגֹויִם. ׁשַּבְחּוהּו ּכָל הָאֻּמִים: ּכִי גָבַר עָלֵינּו חַסְּדֹו. וֶאֱמֶת יְיָ 
לְעֹולָם. הַלְלּויָּה:

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: הֹודּו לַיְיָ ּכִי טֹוב.

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: יֹאמַר נָא יִׂשְָראֵל.

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: יֹאמְרּו נָא ּבֵית אַהֲֹרן.

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: יֹאמְרּו נָא יְִראֵי יְיָ.

מִן הַּמֵצַר ָקָראתִי יָּה. עָנָנִי ּבַּמְֶרחַב יָּה: יְיָ לִי ֹלא אִיָרא. מַה יַעֲׂשֶה לִי אָָדם: 
יְיָ לִי ּבְעֹוזְָרי. וַאֲנִי אְֶראֶה בְׂשנְאָי: טֹוב לַחֲסֹות ּבַיְיָ. מִּבְטֹחַ ּבָאָָדם: טֹוב 

לַחֲסֹות ּבַיְיָ. מִּבְטֹחַ ּבִנְִדיבִים: ּכָל ּגֹויִם סְבָבּונִי. ּבְׁשֵם יְיָ ּכִי אֲמִילַם: סַּבּונִי גַם 
סְבָבּונִי. ּבְׁשֵם יְיָ ּכִי אֲמִילַם: סַּבּונִי כְִדבֹוִרים. ּדֹעֲכּו ּכְאֵׁש קֹוצִים. ּבְׁשֵם יְיָ ּכִי 

אֲמִילַם: ּדָחֹה ְדחִיתַנִי לִנְּפֹל. וַיְיָ עֲזָָרנִי: עָּזִי וְזִמְָרת יָּה. וַיְהִי לִי לִיׁשּועָה: קֹול 
ִרּנָה וִיׁשּועָה ּבְאָהֳלֵי צַּדִיִקים. יְמִין יְיָ עֹׂשָה חָיִל: יְמִין יְיָ רֹומֵמָה. יְמִין יְיָ עֹׂשָה 
חָיִל: ֹלא אָמּות ּכִי אֶחְיֶה. וַאֲסַּפֵר מַעֲׂשֵי יָּה: יַּסֹור יִּסְַרּנִי יָּה. וְלַּמָוֶת ֹלא נְתָנָנִי: 

ּפִתְחּו לִי ׁשַעֲֵרי צֶֶדק. אָבֹא בָם אֹוֶדה יָּה: זֶה הַּׁשַעַר לַיְיָ. צַּדִיִקים יָבֹאּו בֹו:

אֹוְדָ ּכִי עֲנִיתָנִי. וַּתְהִי לִי לִיׁשּועָה אודך: אֶבֶן מָאֲסּו הַּבֹונִים. הָיְתָה לְֹראׁש 
ּפִּנָה אבן: מֵאֵת יְיָ הָיְתָה זֹאת. הִיא נִפְלָאת ּבְעֵינֵינּו מאת: זֶה הַּיֹום עָׂשָה יְיָ. 

נָגִילָה וְנִׂשְמְחָה בֹו זה:
אָּנָא יְיָ הֹוׁשִיעָה ּנָא: אָּנָא יְיָ הֹוׁשִיעָה ּנָא:

אָּנָא יְיָ הַצְלִיחָה ּנָא: אָּנָא יְיָ הַצְלִיחָה ּנָא:

ּבָרּוְ הַּבָא ּבְׁשֵם יְיָ. ּבֵַרכְנּוכֶם מִּבֵית יְיָ ברוך: אֵל יְיָ וַּיָאֶר לָנּו. אִסְרּו חַג 
ּבַעֲבֹותִים. עַד ַקְרנֹות הַּמִזְּבֵחַ אל: אֵלִי אַּתָה וְאֹוֶדּךָ. אֱֹלהַי אֲרֹומְמֶּךָ אלי: הֹודּו 

לַיְיָ ּכִי טֹוב. ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו הודו:

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: הֹודּו לַיְיָ ּכִי טֹוב

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: הֹודּו לֵאֹלהֵי הָאֱֹלהִים

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: הֹודּו לַאֲֹדנֵי הָאֲֹדנִים

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: לְעֹׂשֵה נִפְלָאֹות ּגְֹדלֹות לְבַּדֹו

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: לְעֹׂשֵה הַּׁשָמַיִם ּבִתְבּונָה

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: לְרֹוַקע הָאֶָרץ עַל הַּמָיִם
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ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: לְעֹׂשֵה אֹוִרים ּגְֹדלִים

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: אֶת הַּׁשֶמֶׁש לְמֶמְׁשֶלֶת ּבַּיֹום

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: אֶת הַּיֵָרחַ וְכֹוכָבִים לְמֶמְׁשְלֹות ּבַּלָיְלָה

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: לְמַּכֵה מִצְַריִם ּבִבְכֹוֵריהֶם

si cambia tono

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: וַּיֹוצֵא יִׂשְָראֵל מִּתֹוכָם

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: ּבְיָד חֲזָָקה ּובִזְרֹועַ נְטּויָה

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: לְגֹזֵר יַם סּוף לִגְזִָרים

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: וְהֶעֱבִיר יִׂשְָראֵל ּבְתֹוכֹו

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: וְנִעֵר ּפְַרעֹה וְחֵילֹו בְיַם סּוף

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: לְמֹולִיְ עַּמֹו ּבַּמְִדּבָר

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: לְמַּכֵה מְלָכִים ּגְֹדלִים

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: וַּיַהֲֹרג מְלָכִים אַּדִיִרים

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: לְסִיחֹון מֶלְֶ הָאֱמִֹרי

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: ּולְעֹוג מֶלְֶ הַּבָׁשָן

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: וְנָתַן אְַרצָם לְנַחֲלָה

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: נַחֲלָה לְיִׂשְָראֵל עַבְּדֹו

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: ׁשֶּבְׁשִפְלֵנּו זָכַר לָנּו

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: וַּיִפְְרֵקנּו מִּצֵָרינּו

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: נֹותֵן לֶחֶם לְכָל ּבָׂשָר

ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו: הֹודּו לְאֵל הַּׁשָמָיִם

Si chiude la porta e si beve il quarto bicchiere di vino dopo aver recitato la benedizione:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָפֶן:
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Nirzah - Inni che si cantano dopo l’haggadah     ניְרצָה 
Ki lo naè, ki lo iaè                                                                 ּכִי לֹו נָאֶה ּכִי לֹו יָאֶה

אִַדּיר ּבִמְלּוכָה ּבָחּור ּכַהֲלָכָה גְדּוָדיו יֹאמְרּו לֹו - לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף לְָ, 
לְָ יְיָ הַמַּמְלָכָה ּכִי לֹו נָאֶה ּכִי לֹו יָאֶה 

ּדָגּול ּבִמְלּוכָה הָדּור ּכַהֲלָכָה וָתִיָקיו יֹאמְרּו לֹו - לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף לְָ, 
לְָ יְיָ הַמַּמְלָכָה ּכִי לֹו נָאֶה ּכִי לֹו יָאֶה 

זַּכַאי ּבִמְלּוכָה חָסִין ּכַהֲלָכָה טַפְסְָריו יֹאמְרּו לֹו - לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף 
לְָ, לְָ יְיָ הַמַּמְלָכָה ּכִי לֹו נָאֶה ּכִי לֹו יָאֶה 

יָחִיד ּבִמְלּוכָה ּכָּבִיר ּכַהֲלָכָה לִמּוָדיו יֹאמְרּו לֹו - לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף לְָ, 
לְָ יְיָ הַמַּמְלָכָה ּכִי לֹו נָאֶה ּכִי לֹו יָאֶה

מָרֹום ּבִמְלּוכָה נֹוָרא ּכַהֲלָכָה סְבִיבָיו יֹאמְרּו לֹו - לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף 
לְָ, לְָ יְיָ הַמַּמְלָכָה ּכִי לֹו נָאֶה ּכִי לֹו יָאֶה

עָנָיו ּבִמְלּוכָה פֹוֶדה ּכַהֲלָכָה צִַדיָקיו יֹאמְרּו לֹו - לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף לְָ, 
לְָ יְיָ הַמַּמְלָכָה ּכִי לֹו נָאֶה ּכִי לֹו יָאֶה

ָקדֹוש ּבִמְלּוכָה ַרחּום ּכַהֲלָכָה שִנְאַנָיו יֹאמְרּו לֹו - לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף 
לְָ, לְָ יְיָ הַמַּמְלָכָה ּכִי לֹו נָאֶה ּכִי לֹו יָאֶה

ּתִָקיף ּבִמְלּוכָה תֹומְֵ ּכַהֲלָכָה ּתְמִימָיו יֹאמְרּו לֹו - לְָ ּולְָ, לְָ ּכִי לְָ, לְָ אַף 
לְָ, לְָ יְיָ הַמַּמְלָכָה ּכִי לֹו נָאֶה ּכִי לֹו יָאֶה
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Uno chissà?
Uno chi sa? E Uno che io lo so. Uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è.

Due chi sa? E Due che io lo so. Due le tavole della Legge, uno è Dio che in 
cielo è. Uno fu ed uno è.

Tre chi sa? E Tre che io lo so. Tre padri nostri son, Avram, Itzchak e Iahakov, 
due le tavole della Legge, uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è.

Quattro chi sa? E Quattro che io lo so. Quattro madri di Israel, Sarà, Rivkà, 
Rachel e Leà, tre padri nostri son, Avram, Itzchak e Iahakov...

Cinque chi sa? E Cinque che io lo so. Cinque libri della Torah, quattro madri 
di Israel, Sarà, Rivkà, Rachel e Leà, tre padri nostri son...

Sei chi sa? E Sei che io lo so. Sei libri della Mishnà, cinque libri della Torah, 
quattro madri di Israel, Sarà, Rivkà, Rachel e Leà, tre padri nostri son...

Sette chi sa? E Sette che io lo so. Sette giorni con lo shabbat, sei libri della 
Mishnà, cinque libri della Torah, quattro madri di Israel...

Otto chi sa? E Otto che io lo so. Otto giorni per la milà, sette giorni con lo 
shabbat, sei libri della Mishnà, cinque libri della Torah, quattro madri...

Nove chi sa? E Nove che io lo so. Nove i mesi della partoriente, otto giorni 
per la milà, sette giorni con lo shabbat, sei libri della Mishnà, cinque...

Dieci chi sa? E Dieci che io lo so. Dieci sono i comandamenti, nove i mesi 
della partoriente, otto giorni per la milà, sette giorni con lo shabbat...

Undici chi sa? E Undici che io lo so. Undici sono i cochavim (le stelle di 
Giuseppe), dieci sono i comandamenti, nove i mesi della partoriente, otto...

Dodici chi sa? E Dodici che io lo so. Dodici sono le tribù, undici sono i 
cochavim, dieci sono i comandamenti, nove i mesi della partoriente...

Tredici chi sa? E Tredici che io lo so. Tredici sono le middot (gli attributi di 
Dio), dodici sono le tribù, undici sono i cochavim, dieci sono i comandamenti, 
nove i mesi della partoriente, otto giorni per la milà, sette giorni con lo 
shabbat, sei libri della Mishnà, cinque libri della Torah, quattro madri di Israel, 
Sarà, Rivkà, Rachel e Leà, tre padri nostri son, Avram, Itzchak e Iahakov, due 
le tavole della Legge, uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è.
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Un capretto
1. Un capretto, un capretto che comprò mio padre per due scudé. Alu 
capré, alu capré.

2. E venne il gatto che si mangiò il capretto che comprò mio padre per 
due scudé. Alu capré, alu capré.

3. E venne il cane, che mozzicò la gatta, che si mangiò il capretto che 
comprò mio padre per due scudé. Alu capré, alu capré.

4. E venne il bastone che bastonò il cane, che mozzicò la gatta, che si 
mangiò il capretto che comprò mio padre per due scudé. Alu capré, alu 
capré.

5. E venne il fuoco che abbruciò il bastone, che bastonò il cane, che 
mozzicò la gatta, che si mangiò il capretto che comprò mio padre per 
due scudé. Alu capré, alu capré.

6. E venne l'acqua che smorzò il fuoco, che abbruciò il bastone, che 
bastonò il cane, che mozzicò la gatta, che si mangiò il capretto che 
comprò mio padre per due scudé. Alu capré, alu capré.

7. E venne il bove che si bevve l'acqua, che smorzò il fuoco, che 
abbruciò il bastone, che bastonò il cane, che mozzicò la gatta, che si 
mangiò il capretto che comprò mio padre per due scudé. Alu capré, alu 
capré.

8. E venne lo shochet (il macellaio) che shachtò il bove, che si bevve 
l'acqua, che smorzò il fuoco, che abbruciò il bastone, che bastonò il 
cane, che mozzicò la gatta, che si mangiò il capretto che comprò mio 
padre per due scudé. Alu capré, alu capré.

9. E venne il malach ahmavet (l'angelo della morte) che shachtò lo 
shochet, che shachtò il bove, che si bevve l'acqua, che smorzò il fuoco, 
che abbruciò il bastone, che bastonò il cane, che mozzicò la gatta, che si 
mangiò il capretto che comprò mio padre per due scudé. Alu capré, alu 
capré.

10. E venne Kadosh baruch U (il Santo benedetto Egli sia) che shachtò il 
malach ahmavet, che shachtò lo shochet, che shachtò il bove, che si 
bevve l'acqua, che smorzò il fuoco, che abbruciò il bastone, che bastonò 
il cane, che mozzicò la gatta, che si mangiò il capretto che comprò mio 
padre per due scudé. Alu capré, alu capré.
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Hatikvà                                                                            הַתְִּקוָה   

Kol od balevav penimah,Kol od balevav penimah, כָּל עֹוד בַּלֵּבָב פְּנִימָהכָּל עֹוד בַּלֵּבָב פְּנִימָה

nefesh iehudi homiyanefesh iehudi homiya נֶפֶׁש יְהּוִדי הֹומִּיָה,נֶפֶׁש יְהּוִדי הֹומִּיָה,

ulfate mizrach kadimahulfate mizrach kadimah ּולְפַאֲתֵי מִזְָרח ָקִדימָהּולְפַאֲתֵי מִזְָרח ָקִדימָה

ain leZion tzofiah.ain leZion tzofiah. עַיִן לְצִּיֹון צֹופִּיָה.עַיִן לְצִּיֹון צֹופִּיָה.

Od lo avda tikvatenuOd lo avda tikvatenu עֹוד ֹלא אָבְָדה תְִקוָתֵנּו,עֹוד ֹלא אָבְָדה תְִקוָתֵנּו,

hatikvà bat shnot alpaimhatikvà bat shnot alpaim הַּתְִקוָה בַּת ׁשְנֹות אַלְּפַיִם,הַּתְִקוָה בַּת ׁשְנֹות אַלְּפַיִם,

liiot am chofshi beartzenuliiot am chofshi beartzenu לִהְיֹות עַם חָפְשִׁי בְּאְַרצֵנּו,לִהְיֹות עַם חָפְשִׁי בְּאְַרצֵנּו,

eretz Zion vYrushalaim!eretz Zion vYrushalaim! אֶֶרץ צִּיֹון וִירּושָׁלַיִם.אֶֶרץ צִּיֹון וִירּושָׁלַיִם.

[Fintanto che nell’intimo del cuore freme l’anima dell’Ebreo e 
l’occhio guarda a Sion, là nell’oriente lontano, non è ancora 
perduta la nostra speranza due volte millenaria di essere un 
popolo libero nella nostra terra, la terra di Sion e Gerusalemme]

[Fintanto che nell’intimo del cuore freme l’anima dell’Ebreo e 
l’occhio guarda a Sion, là nell’oriente lontano, non è ancora 
perduta la nostra speranza due volte millenaria di essere un 
popolo libero nella nostra terra, la terra di Sion e Gerusalemme]

[Fintanto che nell’intimo del cuore freme l’anima dell’Ebreo e 
l’occhio guarda a Sion, là nell’oriente lontano, non è ancora 
perduta la nostra speranza due volte millenaria di essere un 
popolo libero nella nostra terra, la terra di Sion e Gerusalemme]

[Fintanto che nell’intimo del cuore freme l’anima dell’Ebreo e 
l’occhio guarda a Sion, là nell’oriente lontano, non è ancora 
perduta la nostra speranza due volte millenaria di essere un 
popolo libero nella nostra terra, la terra di Sion e Gerusalemme]

Bashanà Abaà BirushalaimBashanà Abaà Birushalaim ּבַׁשָנָה הַּבָאָה ּבִירּוׁשָלַיִםּבַׁשָנָה הַּבָאָה ּבִירּוׁשָלַיִם
[L’anno prossimo a Gerusalemme][L’anno prossimo a Gerusalemme][L’anno prossimo a Gerusalemme][L’anno prossimo a Gerusalemme]
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