הַ הַ ָּג ָּדה שֶ ל
____________

ֶאחָ ד ִמי יֹודֵ ע?
ֶאחָ ד אֲ נִ י יֹודֵ עַ ֶ :אחָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ֶֶׁ ַַּ ָָּׁ מַ יִ ם ּובָ ָא ֶר .

ַק ֵּדשׁ

ְׁשניִ ם ִמי יֹודֵ עַ ? ְֶׁנַיִ ם אֲ נִי יֹודֵ עַ ְֶׁ :נֵי לּוחֹות הַ ְַּ ִרית.
ְׁשלֹושָ ה ִמי יֹודֵ עַ ? ְֶׁלֹוֶָׁ ה אֲ נִ י יֹודֵ עַ ְֶׁ :לֹוֶָׁ ה ָאבֹות.

ברכִ ים עַ ל ּכֹוס ִראשֹונָה:
ְמ ְ

א ְׁרבע ִמי יֹודֵ עַ ? ַא ְרַַּ ע אֲ נִ י יֹודֵ עַ ַ :א ְרַַּ ע ִאמָ הות.

אלֹהֵ ינו מֶ ל ְֶך הָּ עוֹ לָּם בוֹ ֵרא
ָּברו ְך אַ ָּתה ה'ֱ ,
ְפ ִרי הַ ָּגפֶ ן.

ּתֹורה.
חֲ ִמשָ ה ִמי יֹודֵ עַ ? חֲ ִמָָּׁ ה אֲ נִי יֹודֵ עַ  :חֲ ִמֶָׁ ה חֻ ְמֵֶׁ י ָ

ִששָ ה ִמי יֹודֵ עַ ? ִֶׁשָ ה אֲ נִ י יֹודֵ עַ  ִֶָָּׁׁ :ה ִס ְד ֵרי ִמ ְֶׁנָה.
ִשבְׁ עָ ה ִמי יֹודֵ עַ ? ִֶׁבְ עָ ה אֲ נִ י יֹודֵ עַ ִֶׁ :בְ עָ ה יְ מֵ י ֶַׁ ְַּ ָּתא.
יֹודעַ ְֶׁ :מֹונָה יְ מֵ י ִמילָ ה.
ְׁשמֹונָה ִמי יֹודֵ עַ ? ְֶׁמֹונָה אֲ נִ י ֵ
ִת ְׁשעָ ה ִמי יֹודֵ עַ ? ִּת ְֶׁעָ ה אֲ נִי יֹודֵ עַ ִּ :ת ְֶׁעָ ה י ְַרחֵ י לֵ דָ ה.
עֲשֶ ָרה ִמי יודֵ עַ ? עֲשֶ ָרה אֲ נִי יודֵ עַ  :עֲשָ ָרה ִדְַּ ַריָא.
אחד עָ שָ ר ִמי יֹודֵ עַ ? ַאחַ ד עָ שָ ר אֲ נִ י יֹודֵ עַ ַ :אחַ ד עָ שָ ר

ו ְרחַ ץ
נֹוטלִים ֶאת ַהי ַָדיִם.
ְ

ּכוכְ בַ יָא.
ְׁשנֵים עָ שָ ר ִמי יֹודע? ְשנֵים עָ שָ ר אֲ נִ י יֹודֵ עַ ְֶׁ :נֵים עָ שָ ר
ִֶׁבְ טַ יָא.
ְׁשלֹושָ ה עֶ שָ ר ִמי יֹודֵ עַ ? ְֶׁלֹוֶָׁ ה עָ שָ ר אֲ נִי יֹודֵ עַ ְֶׁ :לֹוֶָׁ ה
עָ שָ ר ִמדַ יָא.
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פס
ַכ ְר ַׁ

ָּברו ְך אַ ָּתה ה' ,אֱלהֵ ינו מֶ ל ְֶך הָּ עולָּם ב ֵורא
ְפ ִרי הַ גָּ פֶ ן.

אלֹהֵ ינו מֶ ל ְֶך הָּ עוֹ לָּם ,בוֹ ֵרא
ָּברו ְך אַ ָּתה ה'ֱ ,
ְפ ִרי הָּ א ֲָּד ָּמה.

נִ ְר ָצה
לַָָּׁ נָה הַ ַָּ ָאה ִַּ ירּושָ ָליִם הַ ְַּ נּויָה

יַ חַ ץ
ּומ ְצפִ ין
ַֹּוצֵ עַ ֶאת ַה ַמצָ ה ָה ֶא ְמצָ עִ ית ל ְִֶׁ ַּתיִםַ ,
יקֹומן.
ָ
ֶאת ַה ֵח ִצי ַהגָדֹול לָאֲ פִ

2
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ּופֹות ִחים ֶאת
ְ
מֹוזְ גִ ים ּכֹוס ל ְֵא ִליָהּו ַהנ ִָביא
הַ דֶ לֶת:

ַמ ִגיד
הָּ א ל ְַח ָּמא ַענְ יָּא ִדי אֲכָּ לו אַ ְבהָּ ָּתנָּ א ְבאַ ְר ָּעא
ְד ִמ ְצ ָּריִ ם.
ְ
ֵיתי וְ יִ ְפסַ ח.
ֵיתי וְ יֵכלָּ ,כל ִד ְצ ִריך י ֵ
ָּכל ִד ְכ ִפין י ֵ
ַשנָּ ה הַ ָּבאָּ ה ְבאַ ְר ָּעא ְדיִ ְש ָּראֵ ל.
הָּ ַש ָּתא הָּ כָּ א ,ל ָּ
ַשנָּ ה הַ ָּבאָּ ה ְבנֵי חוֹ ִרין.
הָּ ַש ָּתא ַע ְב ֵדי ,ל ָּ

הַ לֵּל
הֹודּו לַה' ּכִ י טֹוב ּכִ י לְעֹולָם ַח ְסדֹו
ַה ְללּויָּה  /שמרית אור

הַ ְללּויָּה לָ עֹולָ ם,
הַ ְללּויָּה י ִָׁשירּו כֻּלָ ם
בֹוד ָדה
ְב ִׁמלָ ה אַ חַ ת ֵ
ּתֹודה
הַ לֵ ב ָמלֵ א בַ הֲ מֹון ָ
וְהֹולֵ ם גַם הּוא – אֵ יזֶה
עֹולָ ם נִׁ ְפלָ א.

הַ ְללּויָּה ִׁעם הַ ִׁשיר,
הַ ְללּויָּה עַ ל יֹום ֶש ֵמ ִׁאיר,
הַ ְללּויָּה עַ ל ָמה ֶשהָ יָה,
ּומה ֶשעֹוד ל ֹא הָ יָה –
ָ
הַ ְללּויָּה.

_____________________________________
_____________________________________
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ַמהּו ל ֶֶחם עֹונִי?
ַה ִאם ַטעַ ם ַהמַ צֹות נֹועַ ד לְהַ זְ ּכִ יר לנּו ֶאת טַ עֲמֹו ֶשל
לֶחֶ ם ה ֲע ִניִים?

לא ְַּ ֶהכְ ֵר ַח .הֲ ֵרי ֶאת ַה ַמצֹות ָאכְ לּו ְַּ נֵי י ְִש ָר ֵאל ּכַאֲ ֶשר
ֵהם י ְָצאּו ִמ ִמצְ ַריִם ִַּ ,גְ לַל הָ ִחפָזֹון ִַּ .זְ מַ ן שֶ הָ יּו
ְַּ ִמ ְצ ַריִםֵ ,הם דַ וְ ָקא ָאכְ לּו הֵ יטֵ בַּ :כזָכּורּ ,כַאֲ ֶשר ָהיּו
ַַּ ִמ ְדַָּ רֵ ,הם ִה ְתגַעְ גֵעּו ְל" ִסיר ַהַָּ ָשר" ּו ְל"לֶחֶ ם
לַשבַ ע" ֶש ָאכְ לּו ְַּ ִמצְ ַריִם.
אֲ בָ ל ִאם ְַּנֵי י ְִש ָר ֵאל ָאכְ לּו הֵ יטֵ ב ְַּ ִמצְ ַריִםַ ,מדּועַ
נֶאֱ ַמר ֶש ָאכְ לּו ל ֶֶחם עֹונִי?
ירה שֶ גַם ִאם יֵש לָעֶ בֶ ד
ַא ַחת ַהפ ְַר ָשנֻיֹות לַהַ גָדָ ה מַ ְסִַּ ָ
ָמזֹון ְַּ ֶשפַע ,ע ֲַדיִן יֵש ל ְִמזֹונֹו ַטעַ ם שֶ ל לֶחֶ ם עֹונִי .לְפִ י
ַהפ ְַר ָשנּות הזאת ,לֶחֶ ם הָ עֹונִי ְמסַ מֵ ל ֶאת העַ ְבדּות.
3

צָ פון
ַמה ִנ ְש ַת ָּנה הַ לַיְ לָּה הַ ֶזה ִמ ָּכל הַ לֵילוֹ ת?
ש ְבכָּ ל הַ לֵילוֹ ת אָּ נו אוֹ ְכלִ ין חָּ מֵ ץ ו ַמ ָּצה,
ֶ
הַ לַיְ לָּה הַ זֶה  -כֻּלוֹ ַמ ָּצה.
ש ְבכָּ ל הַ לֵילוֹ ת אָּ נו אוֹ ְכלִ ין ְשאָּ ר יְ ָּרקוֹ ת -
ֶ
הַ לַיְ לָּה הַ זֶה (כֻּלוֹ ) ָּמרוֹ ר.
ש ְבכָּ ל הַ לֵילוֹ ת אֵ ין אָּ נו ַמ ְט ִבילִ ין א ֲִפילו
ֶ
ַפ ַעם אֶ חָּ ת  -הַ לַיְ לָּה הַ זֶה ְש ֵתי ְפ ָּע ִמים.
יוש ִבין ובֵ ין
ש ְבכָּ ל הַ לֵילוֹ ת אָּ נו אוֹ ְכלִ ין ֵבין ְ
ֶ
ְמסֻּ ִבין  -הַ לַיְ לָּה הַ זֶה כ ָֻּּלנו ְמסֻּ ִבין.

ָב ֵּר ְׁך
ְמבָ ְרכִ ים ִַּ ְרּכַת הַ מָ זֹון
אלֹהֵ ינו מֶ ל ְֶך הָּ עוֹ לָּם בוֹ ֵרא
ָּברו ְך אַ ָּתה ה'ֱ ,
ְפ ִרי הַ ָּגפֶ ן.

4
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ְכ ֶנגֶד אַ ְר ָּב ָּעה ָּבנִ ים ִד ְב ָּרה תוֹ ָּרה:

מו ִציא ַמ ָצה
ֹ
אלֹהֵ ינו מֶ ל ְֶך הָּ עוֹ לָּם הַ מ ֹו ִציא
ָּברו ְך אַ ָּתה ה'ֱ ,
לֶחֶ ם ִמן הָּ אָּ ֶרץ.
ְ
ֲשר
אלֹהֵ ינו מֶ לֶך הָּ עוֹ לָּם ,א ֶ
ָּברו ְך אַ ָּתה ה'ֱ ,
אכִ ילַת ַמ ָצה.
ִק ְד ָּשנו ְב ִמ ְצוֹ ָּתיו וְ ִצ ָּונו ַעל ֲ

רור
ָמ ֹ
ֲשר
אלֹהֵ ינו מֶ ל ְֶך הָּ עוֹ לָּם ,א ֶ
ָּברו ְך אַ ָּתה ה'ֱ ,
אכִ ילַת ָּמרוֹ ר.
ִק ְד ָּשנו ְב ִמ ְצוֹ ָּתיו וְ ִצ ָּונו ַעל ֲ

6
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כ ֹו ֵּר ׁךְ
ּומר ִרים יאכְ לֻהּו
עַ ל ַמצֹות ְ

שלְ חָ ןׁעוֹׁ ֵּר ְךׁ
ֻׁ
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ֲעבָ ִדיםׁהָ יִ ינוׁ
ֲעבָּ ִדים הָּ יִ ינו לְ פַ ְרעֹה ְב ִמ ְצ ָּריִ ם ,וַ יוֹ ִציאֵ נו
אלֹהֵ ינו ִמ ָּשם ְביָּד ֲחז ָָּּקה ו ִבזְ ר ַֹע נְ טויָּה.
ה' ֱ
ְ
הוציא הַ ָּקדוֹ ש ָּברוך הוא אֶ ת
ִ
וְ ִאלו לֹא
אֲבוֹ ֵתינו ִמ ִמ ְצ ָּריִ ם ,ה ֲֵרי אָּ נו ובָּ נֵינו ו ְבנֵי
ש ְע ָּב ִדים הָּ יִ ינו לְ פַ ְרעֹה ְב ִמ ְצ ָּריִ ם.
בָּ נֵינו ְמ ֻּ
וַ א ֲִפילו כֻּלָּנו חֲכָּ ִמים ,כ ָֻּּלנו נְ בוֹ נִ ים ,כֻּלָּנו
זְ ֵקנִ ים ,כֻּלָּנו יוֹ ְד ִעים אֶ ת הַ תוֹ ָּרהִ ,מ ְצוָּ ה
יציאַ ת ִמ ְצ ָּריִ ם .וְ כָּ ל
ָּעלֵינו לְ סַ ֵפר ִב ִ
יציאַ ת ִמ ְצ ַריִ ם ה ֲֵרי זֶה
הַ ַמ ְר ֶבה לְ סַ ֵפר ִב ִ
ש ָּבח.
ְמ ֻּ

5

אלֹהֵ ינו מֶ ל ְֶך הָּ עוֹ לָּם בוֹ ֵרא
ָּברו ְך אַ ָּתה ה'ֱ ,
ְפ ִרי הַ ָּגפֶ ן.

ְַּיָד חֲ ז ָָקה ּובִ זְ רעַ נְטּויָה ּובְ מ ָרא גָדֹול ּובְ אתֹות
ּובְ מפְ ִתים

ֵאּלּו עֶ ֶשר ַמּכֹות ֶֶׁ ֵה ִביא ַה ָקדֹוֶׁ ַָּ רּוְך הּוא עַ ל
הַ ִמצְ ִרים ְַּ ִמצְ ַריִם:

ַרחֲצָ ה
ּומבָ ְרכִ ים:
נֹוטלִים ֶאת ַהי ַָדיִם ְ
ְ

ֲשר
אלֹהֵ ינו מֶ ל ְֶך הָּ עוֹ לָּם ,א ֶ
ָּברו ְך אַ ָּתה ה'ֱ ,
ִק ְד ָּשנו ְב ִמ ְצוֹ ָּתיו וְ ִצ ָּונו ַעל נְ ִטילַת י ַָּדיִ ם.
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דַ יֵנּו
ּכָל ֶֶּׁלא ָא ַמר ְֶׁלֶָׁ ה ְדבָ ִרים ֵאּלּו ַַּ פֶסַ ח ,לא יָצָ א י ְֵדי
חֹובָ תֹו ,וְ ֵאּלּו הֵ ן:

פֶסח___________________
______________________
מצָ ה___________________
______________________

מָ רור___________________
______________________
ְַּכָל דֹור וָדֹור ַחיָב ָא ָדם ל ְִראֹות ֶאת עַ צְ מֹו ּכְ ִאּלּו
הּוא יָצָ א ִמ ִמצְ ַריִם.
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