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1 Israel Zangwill, The Jewish Standard, April 10, 1890 

 

 
 

 

Shmuel said: lechem oni – this refers to the bread 

upon which many words are said… Alternatively: 

lechem oni – it is written oni (a pauper) – just as a 

pauper’s practice is [to eat] a portion [and save a 

portion for later], so too here.  

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קטו עמוד ב 2

לחם שעונין עליו  -אמר שמואל: לחם עני (כתיב) 
לחם שעונין עליו  -דברים. תניא נמי הכי לחם עני 

עני כתיב, מה עני  -דברים הרבה. דבר אחר: לחם עני 
 אף כאן בפרוסה. שדרכו בפרוסה

 

 

 

 

These are the vegetables with which a person can fulfill his 3 פסחים לט. 
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obligation to eat bitter herbs on Passover: lettuce [ḥazeret], with 

chervil [tamkha], and with field eryngo [ḥarḥavina], and with 

endives [olashin], and with maror. One fulfills his obligation with 

them whether they are fresh or whether they are dry. 

משנה. ואלו ירקות שאדם יוצא בהן 
ידי חובתו בפסח: בחזרת, בתמכא, 

ובחרחבינא, ובעולשין, ובמרור. 
 .יוצאין בהן בין לחין בין יבשין

 

  

 
Contemporary Seder Plates 

 

 

 
Aleppo Haggadah, 1897 

 
 

Bombay Haggadah, 1890 

 

 
Arthur Szyk Haggadah 
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It was taught in the mishna that the father begins his answer 

with disgrace and concludes with glory. The Gemara asks: What 

is the meaning of the term: With disgrace? Rav said that one 

should begin by saying: At first our forefathers were idol 

worshippers, before concluding with words of glory. And 

Shmuel said: The disgrace with which one should begin his 

answer is: We were slaves. 

 .בבלי מסכת פסחים קטז תלמוד 4

ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. מתחיל 
בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי 

אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה 
מתחיל בגנות ומסיים בשבח  … .כולה

מאי בגנות? רב אמר: מתחלה עובדי 
עבודת גלולים היו אבותינו. [ושמואל] 

 אמר: עבדים היינו.

 

 

Over the fifth cup, one recites the great Hallel. 

These are the words of R. Tarfon.  

  רי"ף פסחים דף כג עמוד ב 5

 .חמישי אומר עליו הלל הגדול דברי רבי טרפון

 

 פסחים דף קטו עמוד א 6

איניש מצה ומרור בהדי אמר רבינא: אמר לי רב משרשיא בריה דרב נתן, הכי אמר הלל משמיה דגמרא: לא ניכרוך 

הדדי וניכול, משום דסבירא לן: מצה בזמן הזה דאורייתא, ומרור דרבנן, ואתי מרור דרבנן ומבטיל ליה למצה דאורייתא 

הני מילי דאורייתא בדאורייתא, או דרבנן בדרבנן, אבל דאורייתא  -ואפילו למאן דאמר מצות אין מבטלות זו את זו  -

הלל היא. דתניא:  -ל ליה לדאורייתא. מאן תנא דשמעת ליה מצות אין מבטלות זו את זו אתי דרבנן ומבטי -ודרבנן 

. אמר רבי יוחנן: חולקין עליו אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן, שנאמר על מצות ומררים יאכלהו

מר על מצות ומררים יאכלהו תלמוד לו -חביריו על הלל. דתניא: יכול יהא כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן 

. מתקיף לה רב אשי: אי הכי, מאי אפילו? אלא אמר רב אשי: האי תנא הכי אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו -

תלמוד לומר על מצות  - קתני: יכול לא יצא בהו ידי חובתו אלא אם כן כורכן בבת אחת ואוכלן, כדרך שהלל אוכלן 

עצמו וזה בפני עצמו. אפילו זה בפני  -ומררים יאכלהו   
 

What it the mitzvah [of charoset] meant to commemorate? R. 

Levi said it is a commemoration of the apple trees [under which 

Israelite women gave birth in Egypt]. R. Yochanan said it 

commemorates the mortar [with which the Israelite slaves built 

up Egyptian cities]. 

 פסחים קטז.  7

מאי מצוה? רבי לוי אומר: זכר 

 .לתפוח. ורבי יוחנן אומר: זכר לטיט

 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיז עמוד ב 8

טעונה כוס! אמר לו: ארבע כסי תיקנו רבנן דרך חירות, כל גמרא. אמר לו רב חנן לרבא: שמע מינה ברכת המזון 
 .חד וחד נעביד ביה מצוה. רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר

 מאי ברכת השיר? רב יהודה אמר: יהללוך ה' אלהינו, ורבי יוחנן אמר: נשמת כל חי.

 

 מנחת חינוך פרשת בא מצוה כא 9

ל הלילה ודאי מצוה זו כל הלילה דקרינן בזמן שיש מצה ומרור מונחים היינו והנה להר"מ דפוסק דאכילת מצה כ
בזמן שמצווים על מצה ומרור דז"פ דמצה ומרור אינו מעכב הסיפור ולא מצינו זה דמצוה זו יהי' תלוי במצה ומרור 

ים שפסקו אך דהתורה קבעה זמן ליל ט"ו דמצווים על מצה א"כ כל הליל' מחויב במצוה זו אבל לשיטת הפוסק
א"כ מצוה (זו) ג"כ עד חצות דהוי בזמן שיש מצה אבל לאחר  כראב"ע וכרבא דאכל מצה אחר חצות לא יי"ח

חצות הוי כמו כל השנה וכל הפסח דאין עליו חיוב מ"ע זו. וע' בראשונים החמירו לומר הלל קודם חצות ואפי' 
ינו בסיפור יצ"מ רק ההלל בודאי הוא דרבנן אבל להתוס' מגלה כ"א שכתבו דאין להחמיר בהלל כיון דהוא דרבנן הי

ז"פ לראב"י אחר חצות כיון דאין נוהג מצות מצה ה"נ א"ח במצוה זו רק אם לא הזכיר כלל חיוב עליו להזכיר כמו 
  בשאר לילות אבל לא מחמת מ"ע זו וז"פ. 

  
  נוסח ההגדה 10

ר' טרפון שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרין מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ור' עקיבא ו
  ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית.
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The practice has become widespread to use 

horseradish for maror and recite a bracha 

on the leaves. The stalks would then be 

used for korech. 

 ס"ק יא באר היטב אורח חיים סימן תעג 11

חזרת. הוא לאטי"ך עולשין הוא קורבי"ל תמכא הוא קרי"ן. 
ונתפשט המנהג ליקח הקרי"ן למרור ומברכין על העלין. 

 .והקלח נוטלין לכריכה

 

 ז:דרמב"ם הלכות חמץ ומצה  12

וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, כיצד  

מתחיל ומספר שבתחלה היו אבותינו בימי 
וטועין אחר ההבל  תרח ומלפניו כופרים

ורודפין אחר ע"ז, ומסיים בדת האמת 

שקרבנו המקום לו והבדילנו מן התועים 

וכן מתחיל ומודיע שעבדים וקרבנו ליחודו, 
וכל הרעה שגמלנו  היינו לפרעה במצרים

בנסים ונפלאות שנעשו לנו  ומסיים

ובחירותנו, והוא שידרוש מארמי אובד אבי 

עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף ומאריך 

   .בדרש פרשה זו הרי זה משובח

One must begin with shame and conclude with praise. 

How does one accomplish this? One begins by relating 

that originally, in the age of Terach, our ancestors 

denied [God's existence] and strayed after vanity, 

pursuing idol worship. One concludes with the true 

faith: how the Omnipresent has drawn us close to Him, 

separated us from the gentiles, and drawn us near to 

His Oneness. 

Similarly, one begins by professing that we were slaves 

to Pharaoh in Egypt and [describing] all the evil that 

befell us, and concludes with the miracles and wonders 

that were wrought upon us, and our freedom. 

 

 טעמי מנהגים ס' תקנא 13

 
This is the rationale behind the minhag to mix a fifth cup and to call it Elijah’s cup. For there is a 

debate in the Talmud if one is required to drink a fifth cup and the debate remains unresolved. 

When Elijah comes, he will settle the matter. Therefore, we pour a fifth cup, but we do not drink 

it. 

 

Now that the halakha was stated neither in accordance with the opinion 

of Hillel nor in accordance with the opinion of the Rabbis, one recites 

the blessing: Commanded us over eating matza, and eats matza to fulfill 

his obligation. And then he recites the blessing: Commanded us over 

eating bitter herbs, and eats the lettuce as bitter herbs. And then he eats 

matza and lettuce together without a blessing in remembrance of the 

Temple, in the manner of Hillel in the days of the Temple, who ate matza 

and bitter herbs together with the Paschal lamb. 

 פסחים דף קטו עמוד א 14

השתא דלא איתמר הלכתא 
מברך  -לא כהלל ולא כרבנן 

על אכילת מצה ואכיל, והדר 
מברך על אכילת מרור 
ואכיל, והדר אכיל מצה 
וחסא בהדי הדדי בלא 

.ברכה, זכר למקדש כהלל  

 

Abaye said: Therefore one must make it tart and 

one must make it thick. Tart to commemorate 

the apple tree; and thick to commemorate the 

mortar. 

 פסחים קטז. 15

אמר אביי: הלכך צריך לקהוייה, וצריך לסמוכיה. 
  .זכר לטיט -זכר לתפוח, וצריך לסמוכיה  - לקהוייה 

 

 

 
 
 



6 

 

16 Passover: A Reminiscence of the War, by J.A. Joel, The Jewish Messenger, April 1866 

While lying there, our camp duties were not of an arduous character, and being 
apprised of the approaching Feast of Passover, twenty of my comrades and co-
religionists belonging to the Regiment, united in a request to our commanding officer 
for relief from duty, in order that we might keep the holydays, which he readily 
acceded to. The first point was gained, and, as the Paymaster had lately visited the 
Regiment, he had left us plenty of greenbacks. Our next business was to find some 
suitable person to proceed to Cincinnati, Ohio, to buy us מצות [Matzos] Our sutler 

being a co-religionist and going home to that city, readily undertook to send them. We 
were anxiously awaiting to receive our matzos and about the middle of the morning 
of  ערב פסח[Eve of Passover] a supply train arrived in camp, and to our delight seven 

barrels of Matzos. On opening them, we were surprised and pleased to find that our 
thoughtful sutler had enclosed two Hagedahs and prayer-books. We were now able to 
keep the seder nights, if we could only obtain the other requisites for that occasion. 
We held a consultation and decided to send parties to forage in the country while a 
party stayed to build a log hut for the services. About the middle of the afternoon the 
foragers arrived, having been quite successful. We obtained two kegs of cider, a lamb, 
several chickens and some eggs. Horseradish or parsley we could not obtain, but in 
lieu we found a weed, whose bitterness, I apprehend, exceeded anything our 
forefathers "enjoyed". We were still in a great quandary; we were like the man who 
drew the elephant in the lottery. We had the lamb, but did not know what part was to 
represent it at the table; but Yankee ingenuity prevailed, and it was decided to cook 
the whole and put it on the table, then we could dine off it, and be sure we had the 
right part. The necessaries for the choroutzes we could not obtain, so we got a brick 
which, rather hard to digest, reminded us, by looking at it, for what purpose it was 
intended. 
 

 

Beit Shammai say: On the first day one kindles eight lights and, 

from there on, gradually decreases the number of lights until, on 

the last day of Hanukkah, he kindles one light. And Beit Hillel say: 

On the first day one kindles one light, and from there on, gradually 

increases the number of lights until, on the last day, he kindles eight 

lights. 

 :תלמוד בבלי מסכת שבת כא 17

בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק 
שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך; 

רים: יום ראשון מדליק ובית הלל אומ
 .אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך

 

 

Anything that is not a finished product, is disconnected 

from the ground, but originally grew from the ground, may 

be used to cover the sukkah. 

 טור אורח חיים הלכות סוכה סימן תרכט 18

כל דבר שאין מקבל טומאה ותלוש וגידולו מן 
 .הארץ מסככין בו

 

 

 

Rabbi Yehuda says: The mitzva of 

sukka is practiced only with the 

four species of the lulav as 

roofing. 

 סוכה לו: 19

ר' יהודה אומר אין סוכה נוהגת אלא בד' מינים שבלולב והדין נותן ומה לולב 

שאין נוהג בלילות כבימים אינו נוהג אלא בארבעת מינין סוכה שנוהגת 

 .בלילות כבימים אינו דין שלא תהא אלא בארבעת מינין
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20 The Venice Haggadah 

 

  
Haggadah printed in Venice, 1599 

 

Upon the second cup [one 

tells] the stories of the 

Exodus from Egypt….  

 של"ה מסכת פסחים מצה שמורה 21

נמצא, שתי כוסות הראשונות, בחינת ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, שתי 
כוסות אחרונות, בחינת ברוך הוא. שתי כוסות הראשונות, שנעשו ישראל על 

ש לחול, בין ישראל לעמים כו', זהו כוס טהרת הקודש, להבדיל בין קוד
, ומסיים עליו סיפורי יציאת מצריםוכוס שני,  %ראשונה, אשר בחר בנו כו'

בברכת אשר גאלנו כו' והוציאנו מאפילה לאורה, והיה לנו יתרון אור גדול 
מכח החשך, כי נתהפך הקללה לברכה, כמו דם נדות המתהפך לחלב בדדים 

), ופתחי נדה הן הן גופי הלכות (אבות סוף שהם במקום בינה (נדה ט א
פ"ג), וזהו חלק השני מהתורה, שהוא סוד הגוף, עיין בדרוש מצורע לשבת 

  הגדול (לקמן אות שמב).

 

 שו"ת בית הלוי דרושים דרוש טז 22

ובזה נוכל ליתן טעם על מסדרי ההגדה דההתחלת ההגדה הוא כל דכפין ייתי ויכול השתא הכא לשנה הבאה 
 %.התחיל במצות צדקה הרי דקודם סיפורי יציאת מצריםבארעא דישראל 

 

 ספר החינוך פרשת בא מצוה כא 23

לספר בענין יציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן כל אחד כפי צחות לשונו, ולהלל ולשבח השם יתברך על כל 
מים דמצות הגדה זו היא בליל הנסים שעשה לנו שם, שנאמר [שמות י"ג, ח'] והגדת לבנך וגו'. וכבר פירשו חכ

   חמשה עשר בניסן בשעת אכילת מצה, ומה שאמר הכתוב לבנך, דלאו דוקא בנו, אלא אפילו עם כל בריה.

, ואיך לקח האל יתברך נקמתינו מהן. שיזכור הניסים והענינים שאירעו לאבותינו ביציאת מצריםוענין המצוה, 
ייב להוציא הדברים בפיו, כדי שיתעורר לבו בדבר, כי בדבור יתעורר ואפילו בינו לבין עצמו, אם אין שם אחרים, ח

   הלב.
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Even great scholars are required to tell 

about the exodus from Egypt. Anyone who 

expands upon what’s required and relates 

at length the events that happened [to our 

forefathers] and that we [did] deserves 

praise. 

 לכה אה רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז 24

מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו 
במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר  זכור את היום הזה 
אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת, ומנין 

ך ביום ההוא שבליל חמשה עשר תלמוד לומר והגדת לבנ
לאמר בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף 
על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת 

וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה מצרים 

  .משובח

 

25 Rambam, Guide for the Perplexed, Book 3, Chapter 46 

Scripture tells us that the Egyptians worshipped Aries, and therefore abstained from killing 

sheep, and held shepherds in contempt.  Compare 'Behold we shall sacrifice the abomination of 

the Egyptians,' etc. (Exodus 8:26); 'For every shepherd is an abomination to the 

Egyptians' (Genesis 46:34)…. Most idolaters objected to killing cattle, holding this species of 

animals in great estimation…. 
 

  

Moses then summoned all the elders of Israel and 

said to them, “Go, pick out lambs for your families, 

and slaughter the passover offering. 

 שמות פרשת בא פרק יב 26

(כא) ו0ְִַקָרא מֶֹ*ה ְלָכל ִזְקנֵי י3ְִָרֵאל ו0ַֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִמְ*כ) 
  :)ְקח) ָלֶכם צֹאן ְלִמְ*4ְחֵֹתיֶכם וְַ*ֲחט) ַה4ַָסח

 

 

 רש"י שמות פרשת בא פרק יב 27

 :מי שיש לו צאן ימשוך משלו -(כא) משכו 

 :מי שאין לו יקח מן השוק - וקחו  

 

28 Rabbi Joseph B. Solovetichik, Festival of Freedom, p. 45 

 
 

  

And when, in time to come, your son asks you, saying, ‘What 

does this mean?’ you shall say to him, ‘It was with a mighty 

hand that the Lord brought us out from Egypt, the house of 

bondage. 

 יג:ידשמות  29

וְָהיָה 8ִי יְִ*7ְל6 ִבנ6ְ ָמָחר ֵלאמֹר ַמה 5ֹאת 
ו7ְַמְרָ; ֵאָליו ְ:חֹזֶק יָד ה9ִצי7נ) יְקֹוָק 

 .ִמִ>ְצַריִם ִמֵ:ית ֲעָבִדים
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30 Moss Haggadah 

 

 
 

 

31 Yehudah Mirsky, Rav Kook: Mystic in a Time of Revolution, p. 112.  
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“I should always recognize not only that my opponent is human, but also that he has a piece of truth 

that is unavailable to me.”  

 


