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Wholly Divided: Yahatz as A Model 

for Constructive Division - National, Communal and Personal 

1. Talmud Bavli Tractate Pesahim 115b-116a :קטז.-בבלי פסחים קטו 
Samuel said: Bread of “oni” [means] bread over which 
we recite (“onin”) words. It was taught likewise: Bread of 
“oni” means bread over which we recite (“onin”) many 
words. 
Another interpretation: Bread of “oni”: “ani” [poverty] is 
written: just as a beggar generally has a piece, so too 
here a piece is taken. 
 

לחם  )דברים טז, ג(אמר שמואל 
)כתיב( לחם שעונין עליו דברים  עוני

לחם שעונין  עונילחם  תניא נמי הכי
 .עליו דברים הרבה

עני כתיב מה לחם עוני דבר אחר 
ף כאן אה עני שדרכו בפרוס

 :בפרוסה
 

2. Devarim 16:3 ג/זדברים ט 
You shall not eat anything leavened with it; for seven days 
thereafter you shall eat unleavened bread, bread of 
distress (lehem oni), for you departed from the land of 
Egypt hurriedly, so that you may remember the day of your 
departure from the land of Egypt as long as you live. 
 

ים  ְבַעת ָימִׁ לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ שִׁ
י תֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות י  ֶלֶחם ֹענִׁ כִׁ

ם ְלַמַען  ְצַריִׁ ָפזֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ מִׁ ְבחִׁ
ם  ְצַריִׁ ְזֹכר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ מִׁ תִׁ

 :ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך
 

3. Shulhan Arukh Orah Hayyim 475:1 ה/אשולחן ערוך אורח חיים תע 
One should wash one’s hands and recite the blessing 
“Al Netilat Yadayim” and take the matzot in the order in 
which one lay them down, the broken one between the 
two whole ones, and hold them in one’s hand and recite 
the blessings “Hamotzi” and “Al Akhilat Matzah” and 
afterwards break off from the top whole one and from 
the broken one together. 
 

יטול ידיו ויברך על נטילת ידים ויקח 
המצות כסדר שהניחם הפרוסה בין 
שתי השלימות ויאחזם בידו ויברך 

לת מצה ואחר כך המוציא ועל אכי
יבצע מהשלימה העליונה ומהפרוסה 

 :משתיהן ביחד
 

4. Mishnah Pesahim 10:3 משנה פסחים י/ג 
[Then] they set [food] before the participant. One dips 
the lettuce before reaching the course preceding the 
[unleavened] bread. [Then] they set before the 
participant matzah, lettuce, haroset and two cooked 
dishes, although the haroset is not compulsory. Rabbi 
Eliezer bar Tzadok says: It is compulsory. And in the 
Temple they used to bring before the participant the 
body of the Passover-offering. 
 

ַטֵבל ַבֲחֶזֶרת, ַעד ֵהִביאּו ל   ָפָניו, מ 
ָפָניו  ֶפֶרת ַהַפת. ֵהִביאּו ל  ַפר  ֶשַמִגיַע ל 
ִשיִלין,  ֵני ַתב  ַמָצה ַוֲחֶזֶרת ַוֲחֹרֶסת ּוש 
ָוה. ַרִבי  ַאף ַעל ִפי ֶשֵאין ֲחֹרֶסת ִמצ 
ָוה.  ַרִבי ָצדֹוק אֹוֵמר, ִמצ  ֱאִליֶעֶזר ב 

ִביִאים  ָדש ָהיּו מ  ָפָניו גּופֹו ֶשל ּוַבִמק  ל 
 ָפַסח:

5. Elohei Haruhot, A Piyut for Shabbat Hagadol by R’ Yosef 

Tov Elem (11th c France) 

להי הרוחות, פיוט לשבת הגדול -א
 מאת ר׳ יוסף טוב עלם

One takes a berry or parsley or coriander or lettuce, 
And dips it in haroset and recites the blessing, “Who 
creates the fruit of the earth”. 
When one eats, one divides one of the three 
matzot, and no blessing accompanies it, 
Half is to be put upon the plate and half is to be put 
upon the table. 

שקיל גרגרא או כרפסא או כוסברתא או 
 ,חסא

 .בחרוסת ויברך בורא פרי האדמהויטבול 
יחצה אחת משלש מצות ואין וכד אכיל, 
 ,ברכה עמה

 מחצה בקערה ומחצה בשלחן להשימה.
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6. Ba”H (16th-17th c E Europe) Orah Hayyim 473:11 יא/ב"ח אורח חיים תעג 
One should take the middle matzah and break it 
into two – so wrote the Rosh and so is written in 
Hagahot Maimoniot in Seder Maharam and that 
the Raavyah explained so.  This is not like what is 
written in the Semag or the Rokeah, that one 
breaks the top matzah, ie. the first one, because 
of, “one does not pass over a mitzvah”… 

 – יקח המצה האמצעית ויבצענה לשניםו
כ"כ הרא"ש וכ"כ בהגהות מיימוניות )סוף 

פ"ח אות ז( בסדר מהר"ם ושכן פירש 
ודלא כמ"ש ( 157ראבי"ה )סי' תקכה עמ' 

בסמ"ג וברוקח דבוצע העליונה היא 
משום דאין מעבירין על המצות  הראשונה

 ...:)עי' יומא לג א וש"נ(
 

7. Mishneh Torah (12th c Egypt) Laws of Hametz and Matzah 8:6 רמב״ם הלכות חמץ ומצה ח/ו 
And after that one recites the blessing, “Al Netilat 
Yadayim” and washes one’s hands a second time since 
one shifted focus during the reading of the Hagaddah.  
And one takes two matzot, divides apart one of them, 
places the broken piece into the whole one, and recites 
the blessing, “Hamotzi Lehem Min Ha’aretz.”  And why 
doesn’t one make a blessing on two loaves as on other 
holidays?  Because it is said, “the bread of affliction.”  
Just as the way of a poor person is with a broken piece, 
so too, here, with a broken piece.  After that one creates 
a sandwich binding the matzah and maror as one and 
dipping in haroset, and recites the blessing, “Blessed 
are You, LORD, Sovereign of the Universe, Who 
sanctified us with God’s commandments and 
commanded us upon the eating of matzah and maror”, 
and one eats them.  And if one ate matzah on its own 
and maror on its own, one recites a blessing on each 
one on its own. 
 

ואחר כך מברך על נטילת ידים ונוטל 
ידיו שנית שהרי הסיח דעתו בשעת 

ולוקח שני רקיקין קריאת ההגדה. 
ומניח פרוס לתוך  וחולק אחד מהן

שלם ומברך המוציא לחם מן הארץ. 
ומפני מה אינו מברך על שתי ככרות 

כשאר ימים טובים משום שנאמר 
לחם עוני מה דרכו של עני בפרוסה 

ואחר כך כורך  .אף כאן בפרוסה
מצה ומרור כאחת ומטבל בחרוסת 

להינו מלך -ומברך ברוך אתה ה' א
העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על 

אכילת מצות ומרורים ואוכלן. ואם 
אכל מצה בפני עצמה ומרור בפני 
עצמו מברך על זה בפני עצמו ועל 

 :זה בפני עצמו

8. Shulhan Arukh Orah Hayyim 473:6 וג/שולחן ערוך אורח חיים תע 
One washes one’s hands for the first dipping and 
doesn’t make a blessing on the hand washing.  One 
takes less than an olive’s size of Karpas, dips it into 
vinegar, and recites the blessing “Who creates the fruit 
of the earth”, and eats it, and one does not recite an 
after-blessing.  And one takes the middle Matzah, splits 
it in two, gives one half to someone to keep as the 
Afikoman, and they put it under the tablecloth, and 
places the second half between the two whole matzot.  
One raises the plate of matzot and says, “This is the 
bread of affliction (Ha Lahma Anya)” until “How different 
is this night (Mah Nishtanah)!” 

נוטל ידיו לצורך טבול ראשון ולא 
יברך על הנטילה ויקח מהכרפס 

פחות מכזית ומטבילו בחומץ ומברך 
בורא פרי האדמה ואוכל ואינו מברך 

ויקח מצה האמצעית ויבצענה אחריו 
ויתן חציה לאחד מהמסובין  לשתים

לשומרה לאפיקומן ונותנים אותה 
תחת המפה וחציה השני ישים בין 
שתי השלימות ויגביה הקערה שיש 

הא לחמא עניא  בה המצות ויאמר
 :עד מה נשתנה

 

9. Da’at Zekeinim miBa’alei Tosafot (12th - 13th c W Europe) 

Exodus 12:8 

 דעת זקנים מבעלי התוספות שמות
 ח/יב

They are to eat the meat – this is the reason why the nation 
established the custom to take three unleavened loaves of 
bread on the evening of Passover… 

 לכך – ואכלו את הבשר
 נהגו העם לעשות בליל

  ...פסח שלש מצות
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And the breaking of it is a remembrance of the splitting of the 
Sea of Reeds and of the Jordan, which were divided on 
Passover. We recite the blessing over the broken piece, “[Al] 
Akhilat Matzah”, as appears in Tractate Pesahim, “just as the 
way of the needy person is with a broken piece…”. 
 

ובציעתה זכר לקריעת ים 
 סוף וירדן שנבקע בפסח

ונברך על הפרוסה אכילת 
מצה כדאיתא בפסחים מה 

 דרכו של עני בפרוסה.
 

10. Genesis 32:8-9 ט-ב/חבראשית ל 
8 Yaakov was very afraid and distressed, and he divided 
the people who were with him into two groups, and the 
flocks and herds and camels as well. 9 He thought, “If 
Esau comes and attacks one group, the group that is left 
may escape.” 
 

יָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵיֶצר לֹו  ַוַיַחץ ֶאת ח ַויִׁ
תֹו ְוֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהָבָקר  ָהָעם ֲאֶשר אִׁ

ם  ְשֵני ַמֲחנֹות. ט ַויֹאֶמר אִׁ ים לִׁ ְוַהְגַמלִׁ
ָכהּו  ָיבֹוא ֵעָשו ֶאל ַהַמֲחֶנה ָהַאַחת ְוהִׁ

ְפֵליָטה. ְשָאר לִׁ  ְוָהָיה ַהַמֲחֶנה ַהנִׁ
 

11. Exodus 12:46 שמות יב/מו 

It shall be eaten in one house: you shall not take any of 
the flesh outside the house; nor shall you break a bone 
of it. 
 

ת  ן ַהַביִׁ יא מִׁ ת ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוצִׁ ְבַביִׁ
ן ַהָבָשר חּוָצה  ְשְברּו בֹומִׁ  . ְוֶעֶצם לֹא תִׁ

12. “The Golden Book of Congregation Adath Yeshurun, Commemorating Fifty Years of Service 

to the Jewish Community of Houston, Texas, 1891-1941”, pp. 22,29 

 

13. Ezekiel 37:22,27 יחזקאל לז/כב,כז 

22 I will make them one nation in the land, on the 
mountains of Israel. There will be one king over all of 
them and they will never again be two nations nor be 
divided into two kingdoms.  
27 My dwelling place will be with them; I will be their 
God, and they will be my people. 
 

י ֹאָתם ְלגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ  יתִׁ כב ְוָעשִׁ
ְהֶיה ְלֻכָלם  ְשָרֵאל ּוֶמֶלְך ֶאָחד יִׁ ְבָהֵרי יִׁ

ם  ְשֵני גֹויִׁ ְהיּו[ עֹוד לִׁ ְלֶמֶלְך ְולֹא יהיה ]יִׁ
ְשֵתי ַמְמָלכֹות עֹוד ְולֹא ֵיָחצּו עֹוד  .לִׁ

י  יתִׁ י ֲעֵליֶהם ְוָהיִׁ ְשָכנִׁ ָלֶהם כז ְוָהָיה מִׁ
ים -ֵלא י ְלָעםֹלהִׁ ְהיּו לִׁ  .ְוֵהָמה יִׁ

 


