
Zoom with Khaazoom 

Passover Sing-Along 

Shetacha (Iraqi Haggadah) Chanting with  

Loolwa Khazzoom 
 

 

 

1. Mnen gitem 

There is a tradition in the Iraqi community that the kids go outdoors and knock on the door, and 
the parents answer the door, and the following conversation ensues. I will teach what the 
conversation means and why this tradition takes place where it does, and then I will teach people 
how to say it all, which is in Judeo-Arabic. 

 

Parents:  

Mnen gee tim 

Kids:  

Mu-mus-rayim 

Parents:  

Ul-wein ree-ya-hin 

Kids:  

Liy-roo-sha-la-yim 

Parents:  

Wush zu-wa-dit-kim 

 

 

 

 

2. Ma Nishtana 



 

 ַהֵּלילֹות ִמָּכל הַהּזֶ  ַהַּליְָלה ּנְִׁשַּתּנָה ַמה
 ְּפָעִמים ְׁשֵּתי ַהֶּזה ַהַּליְָלה ,ֶאָחת ַּפַעם ֲאִפילּו ַמְטִּביִלין ָאנּו ֵאין ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל

 ַמָּצה ֻּכּלֹו ַהֶּזה ַהַּליְָלה ,ּוַמָּצה ָחֵמץ אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
 ָמרֹור )ֻּכּלֹו( ַהֶּזה ַהַּליְָלה ,יְָרקֹות ְׁשָאר אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל

 ְמֻסִּבין ֻּכָּלנּו ַהֶּזה ַהַּליְָלה ,ְמֻסִּבין ּוֵבין יֹוְׁשִבין ֵּבין אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
 

Hebrew Transliteration: 

Ma nishtanah halailah hazeh mikol haleilot? 

Sheb’khol haleilot ein anu matbilin afilu pa’am ehat; halailah hazeh, shtei f’amim. 

Sheb’khol haleilot anu okhlin hametz umatzah; halailah hazeh, kuloh matzah. 

Sheb’khol haleilot anu okhlin sh’ar y’rakot; halailah hazeh,(kuloh) maror. 

Sheb’khol haleilot anu okhlin bein yoshvin uvein m’subin; halailah hazeh, kulanu m’subin. 

 

Judeo-Arabic transliteration: 

Wa-thee-lela Ki-lit-na min-ti-ke-yeen 

 

 

3. Dayenu 

 ונייד

 ָממֹונָם ֶאת ָלנּו נַָתן ִאּלּו
 ַּדּיֵנּו ַהּיָם ֶאת ָלנּו ָקַרע וְ�א

 
 ַהּיָם ֶאת ָלנּו ָקַרע ִאּלּו

 ַּדּיֵנּו ֶּבָחָרָבה תֹוכֹוּבְ  ֶהֱעִביָרנּו וְ�א
 

 ֶּבָחָרָבה ְּבתֹוכֹו ֶהֱעִביָרנּו ִאּלּו



 ַּדּיֵנּו ְּבתֹוכֹו ָצֵרינּו ִׁשַּקע וְ�א
 

 ְּבתֹוכֹו ָצֵרינּו ִׁשַּקע ִאּלּו
 ַּדּיֵנּו ָׁשנָה ַאְרָּבִעים ַּבִּמְדָּבר ָצְרֵכנּו ִסֵּפק וְ�א

 
 ָׁשנָה ִעיםַאְרּבָ  ַּבִּמְדָּבר ָצְרֵכנּו ִסֵּפק ִאּלּו

 ַּדּיֵנּו ַהָּמן ֶאת ֶהֱאִכיָלנּו וְ�א
 

 ַהָּמן ֶאת ֶהֱאִכיָלנּו ִאּלּו
 ַּדּיֵנּו ַהַּׁשָּבת ֶאת ָלנּו נַָתן וְ�א

 
 ַהַּׁשָּבת ֶאת ָלנּו נַָתן ִאּלּו

 ַּדּיֵנּו ִסינַי ַהר ִלְפנֵי ֵקְרָבנּו וְ�א
 

 ִסינַי ַהר ִלְפנֵי ֵקְרָבנּו ִאּלּו
 ַּדּיֵנּו ַהּתֹוָרה ֶאת ָלנּו ןנָתַ  וְ�א

 
 ַהּתֹוָרה ֶאת ָלנּו נַָתן ִאּלּו

 ַּדּיֵנּו יְִׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִהְכנִיָסנּו וְ�א
 

 יְִׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִהְכנִיָסנּו ִאּלּו
 ַּדּיֵנּו ַהְּבִחיָרה ֵּבית ֶאת ָלנּו ָבנָה וְ�א

 

Hebrew Transliteration: 

Da-yei-noo 

 

JudeoArabic transliteration: 

Kan yik-fana 

 

4. Al Ahath 



 

 :ַעל ַאַחת ַּכָמה ְוַכָּמה, טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת ַלָּמקֹום ָעֵלינּו

 ֶאת ְוָהַרג ,ֵבא�ֵהיֶהם ְוָעָׂשה ,ְׁשָפִטים ָבֶהם ְוָעָׂשה ,ִמִּמְצַריִם ֶׁשהֹוִציָאנּו
 ְּבתֹוכֹו ְוֶהֱעִביָרנּו ,ַהּיָם ֶאת ָלנּו ְוָקַרע ,ָממֹונָם ֶאת ָלנּו ְונַָתן ,ְּבכֹוֵריֶהם

 ְוֶהֱאִכיָלנּו ,ָׁשנָה ַאְרָּבִעים ַּבִּמְדָּבר ָצְרֵּכנּו ְוִסֵּפק ,ְּבתֹוכֹו ָצֵרנּו ְוִׁשַּקע ,ֶּבָחָרָבה
 ,ַהּתֹוָרה ֶאת ָלנּו ְונַָתן ,ִסינַי ַהר ִלְפנֵי ְוֵקְרָבנּו ,ַהַׁשָּבת ֶאת ָלנּו ְונַָתן ,ַהָּמן ֶאת
 .ֲעֹונֹוֵתינּו ָּכל ַעל ְלַכֵּפר ַהְּבִחיָרה ֵּבית ֶאת ָלנּו ּוָבנָה ,יְִׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ְוִהְכנִיָסנּו

 

 

5. Hillel Sandwich 

 

 ְלַקּיֵם .ַאַחת ְּבַבת ְואֹוְכָלן ּכֹוְרָכן ֶׁשָהיָה ַהּזֵָקן ְּכִהֵּלל .יְֻחָּדׁש ְּביֵָמינּו .ְלִּמְקָּדׁש זֵֶכר .ְבָרָכה ְּב�א ּוָמרֹור ַמָּצה
ים ַעל־ַמּ֥צֹות .ֶּׁשּנֱֶאַמר-ַמה  :יֹאְכֻלֽהּו ּוְמרִֹר֖

 

Hebrew Transliteration: 

Al ma-soth oom-ro-reem yo-che-loo hoo 

 

6. Lefichach Anahnu 

 
 ְלִמי ּוְלַקֵּלס ְלַעֵּלה ,�ְלָברֵ  ,ְלַהֵּדר ,ְלרֹוֵמם ,ְלָפֵאר ,ְלַׁשֵּבחַ  ,ְלַהֵּלל ,ְלהֹודֹות ַחּיִָבים ֲאנְַחנּו ְלִפיָכ�
 ּוֵמֵאֶבל ,ְלִׂשְמָחה ִמּיָגֹון ְלֵחרּות ֵמַעְבדּות הֹוִציָאנּו :ָהֵאלּו ַהנִִּסים ָּכל ֶאת וְָלנּו ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעָׂשה

 .ַהְללּויָּה :ְלָפנָיו וְנֹאַמר .ִלְגֻאָּלה ּוִמִּׁשְעּבּוד ,ָּגדֹול ְלאֹור ּוֵמֲאֵפָלה ,טֹוב ְליֹום

 

7. Melech Goel 

 

 ְקדֹוִׁשים ְּבסֹוד נֲַעָרץ ֵאל ּומֹוִׁשיעַ  ּגֹוֵאל ֶמֶל�
 ָרִׁשים יְֵדי ִרְפיֹון ַמֲחזִיק יְַרֶּבה ָעְצָמה אֹונִים ּוְלֵאין

 ֲחמּוִׁשים יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ָאִביב ְּבחֶֹדׁש הֹוִציא ִּכי
 ֳחָדִׁשים רֹאׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש ִּכי ָלֵאל הֹודּו



 
 ָעׂשֹור וֲַעֵלי נֵֶבל ֲעֵלי נְרֹוֵמָמה יְַחָּדו ְׁשמֹו

 ִמָּמצֹור ַעּמֹו וַּיֹוִציא ָקְדׁשֹו ְּדַבר ֶאת ָזַכר ִּכי
 ֶּבָעׂשֹור ֶׂשה ָלֶכם ְקחּו ַעּמֹו ֱאֵלי ִצּוָה וְהּוא
 וֲַאנִָׁשים ֱא�ִהים ַעל יָׂשֹור הּוא ִּכי ְלהֹוִדיעַ 

 ֳחָדִׁשים רֹאׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש ִּכי ָלֵאל הֹודּו
 

 ִמִּמְצַריִם ַפַחד ִּבְלִּתי ִּפְסֵחיֶהם ֶאת ָעׂשּו ָהָעם
 ַמֲחנַיִם ִּכּתֹות ִּבְׁש�ׁש ּוְתִהָּלה ִזְמָרה ְּבִׁשיֵרי
 ְּבָהַעְרַּביִם ּוְמרֹוִרים ַמּצֹות ֲעֵלי אֹותֹו ָאְכלּו
 םיִאּׁשִ  ְצִלי ִאם ִּכי וְנָא ַּבַּמיִם ְמֻבָּׁשל ִּבְלִּתי

 ֳחָדִׁשים רֹאׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש ִּכי ָלֵאל הֹודּו
 

 ָלמֹו ְלהֹוִׁשיעַ  ֶהְרָאה ֵאל יְִמינֹו יֶַׁשע חֶֹסן
 ְּבָדמֹו ִמְתּבֹוֵסס ָהָעם ָקְדׁשֹו ִמְּמעֹון ִהְׁשִקיף ִּכי

 ְּבַעְצמֹו הּוא ָעַבר ֲאזַי ַהִּמיָלה וְַדם ֶּפַסח ַּדם
 ְלָחְפִׁשים ֵמַעְבדּות ִציאהֹו ַעּמֹו וְֶאת ְלִמְצַריִם
 ֳחָדִׁשים רֹאׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש ִּכי ָלֵאל הֹודּו

 
 ּוִפיַלְגִׁשים ֱאדֹום ִלְבנֵי ָזִרים ְׁשַלח חּוָׁשה ָחָזק
 ּוְלטּוִׁשים ַאּׁשּוִרים ָעֵרי ָעִרים ְּכַמְהֵּפַכת ִׂשיֵמם

 ִׁשיםדֹורְ  ְל� ְלַעם ּוְׁשַלח ָזִרים ְּגאֹון וְַתְכנִיעַ 
 ָהֳחָדִׁשים רֹאׁש ְּבנִיָסן ְמַבְקִׁשים ֲאֶׁשר ָהָאדֹון
 ֳחָדִׁשים רֹאׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש ִּכי ָלֵאל הֹודּו

 

Hebrew Transliteration: 

Ho-doo la-el kee ha-ho-desh ha-ze la-chem rosh ho-da-sheem 

 

8. Nachon Libo 



 

 ּבֹוֵרא ִמְצוַת נְִתיבֹו ָּכל יֵָרא הּוא ִאיׁש ִלּבֹו נָכֹון
 ׁשֹוְמֵרי ַאְׁשֵרי בֹו חֹוֵסי ָּכל ַאְׁשֵרי ָּכתּוב ּבֹו נֱֶאַמר

 ְמעֹונִי ָּדר ,נִָּסן ָהֵרם ,נִיָסן ְּביֶַרח ,נִָּסן ַהְרֵאה
 קֹונִי ַהְזַרח אֹוָרן נֱֶאָמן ְקדֹוִׁשים ַעם

 
 ְלֶעזְָרִתי ָהיִיתָ  ָאז ּוְמצּוָדִתי ַאָּתה ַסְלִעי

 ָּגלּוִתי ֶאת ַעָּתה ַקֵּבץ ִּביׁשּוָעִתי ַּמְחּתָ ׂשִ  ִלי
 

 ְליְִׂשָרֵאל וְַהְצַלח קּום ֵאל ִמָּמרֹום ְׁשַלח יְָד�
 וֵָאל ְּבעֹוז יְִצַלח יְִרַּכב ּגֹוֵאל ּוְׁשַלח וְַסָּלח טֹוב

 
 נֹוֲאִמים ָל� ְּבֶמֶרץ ִׁשיר ְלֻאִּמים ָּכל ֶאֶרץ ַמְלֵכי
 ַעִּמים יְִקּבֹץ ֶּפֶרץ יְִגּדֹר םיָּתמִ  ַמֵהר ֶּפֶרץ נִין ֶאת

 

Hebrew Transliteration: 

Ha-reh ni-san 

Be-rah ni-san 

Ha-rem nisan 

Dar me-oh-nee 

Am ke-do-shee 

Ne-man oran 

Haz-rah ko-nee 

 

9. Haleluya 

 

 :'ה ֵׁשם ֶאת ַהְללּו 'ה ַעְבֵדי ַהְללּו ,ַהְללּויָּה
 :עֹוָלם וְַעד הֵמַעּתָ  ְמבָֹר� 'ה ֵׁשם יְִהי



 :'ה ֵׁשם ְמֻהָּלל ְמבֹואֹו ַעד ֶׁשֶמׁש ִמִּמזְַרח
 :ְּכבֹודֹו ַהָּׁשַמיִם ַעל 'ה ּגֹויִם ָּכל ַעל ָרם

 :ָלָׁשֶבת ַהַּמְגִּביִהי ֱא�ֵהינּו 'ַּכה ִמי
 :ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמיִם ִלְראֹות ַהַּמְׁשִּפיִלי

 :ְביֹוןאֶ  יִָרים ֵמַאְׁשּפֹת ָּדל ֵמָעָפר ְמִקיִמי
 :ַעּמֹו נְִדיֵבי ִעם נְִדיִבים ִעם ְלהֹוִׁשיִבי

 :ַהְללּויָּה ְׂשֵמָחה ַהָּבנִים ֵאם ַהַּביִת ֲעֶקֶרת מֹוִׁשיִבי


