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  . המצות מכוסות.נהוזגים כוס ראשומ

 
 

ֶפן. ִרי ַהגָּ ם ּבוֵרא ּפְ עולָּ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ   ּבָּ
 

ַמן ַהֶזה. נּו ַלּזְ יעָּ נּו ְוִהּגִ מָּ נּו ְוִקּיְ ֶהֱחיָּ ֶ ם, ש  עולָּ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ   ּבָּ

 
  ואינו מברך ברכה אחרונה. ת שמאלשותה בהסיב

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  נוְטִלים ֶאת ַהיַָדיִם וְֵאין ְמָבְרִכים "ַעל נְִטיַלת יַָדיִם".

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מצורף: 
 בקבוק ליין

 

  (קשורה לתפילין? )רמז: מצווה המתחילה ב"קדש", בני ישראל שמעו לפני יציאת מצרייםהמצווה איזו  

 ]קדש לי כל בכור". הפרשייה הזו נמצאת בתוך התפילין.[

 ?הקידוש הוא גם כוס ראשונה מארבע כוסות שכולם צריכים  למה בליל הסדר כולם שותים גביע שלם של יין[

 לשתות[

  כנגד ארבע לשונות של גאולה[  כוסות? 4כנגד מה שותים[ 

מצורף: 
 מגבת קטנה

 

  ?דםוצפרדע[]באיזה מכות הכו את מימי היאור 

  ?אהרון[  מי הכה את היאור[ 

 ?הכרת הטוב ליאור שהציל את משה בזמן שהיה בתיבה[]  מדוע לא משה 

   ?לירק או פרי רטוב צריך לטול ידיים[מדוע נוטלים ידיים, הרי לא אוכלים לחם[ 

 

 



 

 

 
 
 

 טובל במי מלח, מברך  -כדי שלא יתחייב בברכה אחרונה  - לוקח מן הכרפס פחות מכזית
  "בורא פרי האדמה", ומכווין לפטור בברכה גם את המרור. אוכל בלא הסבה.

 
 

 
 

 

 

ה. מָּ ֲאדָּ ִרי הָּ ם, ּבוֵרא ּפְ עולָּ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ   ּבָּ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
יִם, ּוַמְצְפין ֶאת ַהֵחִצי ַהָגדול ֶאת ַהַמָצה ָהֶאְמָצִעית ִלְשתַ בוצע 

  ָלֲאִפיקוָמן.
 

 

 
 
 

 מצורף: 

 מלחייה

 

  ?ירק שזהו שמו[מה זה כרפס[ 

  פרך ס' כלומר שישים ריבוא עבדו עבודת פרך[ ?רמוז בשם של הכרפסמה{ 

  ?מנהגם של בני חורין לאכול דבר שמעורר את התאבון קודם הארוחה[למה אוכלים את הכרפס[ 

 ברד וארבה[ מחים של המצרים?באיזה מכות היכו את הירקות והצ[ 

  ולא פוצע הארבה לא הורגאתה יודע, למה פרעה אומר על מכת הארבה "ויסר מעלי את המוות הזה" הרי ? 

 הארבה חיסל את כל האוכל ואנשים נכנסו לסכנת רעב

 

 מצורף: 

 מפית לאפיקומן

 

  ?עני דרכו  למה בליל הסדר מוסיפים עוד אחת חצויה?[ 2]כמה חלות מסתתרות מתחת למפית בכל שבת[

 בפרוסה, שאוכל בכל פעם קצת וחלק משאיר.[

 ?ים סוף[ מי נחצה לשניים, והוא לא היה במצריים[ 

  .חידה מפורסמת: איזה מקום בעולם ראה את השמש רק פעם אחת? התשובה: קרקעית הים של ים סוף

 ם נקרע בלילה וחזר לאיתנו לפנות בוקר[}הי החידה ופתרונה לא נכונים, התדע מדוע? 



 
  יַה ֶאת ַהְקָעָרה וְאוֵמר ְּבקול ָרם:ְמַגֶלה ֶאת ַהַמצות, ַמְגּב

 

 

ִים. א ְדִמְצרָּ ַאְרעָּ א ּבְ נָּ תָּ לּו ַאְבהָּ א ִדי ֲאכָּ א ַעְניָּ א ַלְחמָּ   הָּ

ל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכל, ּכָּ   ּכָּ

ֵאל. רָּ א ְדִיש ְ ַאְרעָּ ה ּבְ אָּ ה ַהּבָּ נָּ ָּ א, ְלש  כָּ א הָּ ּתָּ ַ ש    הָּ

ֵני חוִרין. ה ּבְ אָּ ה ַהּבָּ נָּ ָּ א ַעְבֵדי, ְלש  ּתָּ ַ ש    הָּ
 

 
 ן שוֵאל:ולחן. מוזְגיִן כוס ֵשנִי. ַהּבמסיר את הקערה מעל הש

 

ָכל ַהלֵּילות? ה מִּ ָלה ַהזֶּ ַתָנה ַהַליְּׁ שְּׁ   ַמה נִּ
ילות ָכל ַהלֵּ בְּׁ ָלה ַהזֶּה ָאנּו אוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָצה, שֶּ   ּכלו ַמָצה. - ַהַליְּׁ
ילות ָכל ַהלֵּ בְּׁ ָלה ַהזֶּה -ָאנּו אוְכִלין ְשָאר ְיָרקות  שֶּ   )כולו( ָמרור. ַהַליְּׁ
ילות ָכל ַהלֵּ בְּׁ ָלה ַהזֶּה -ֵאין ֶאנּו ַמְטִביִלין ֲאִפילּו ַפַעם ֶאָחת  שֶּ   ְשֵתי ְפָעִמים. ַהַליְּׁ
ילות ָכל ַהלֵּ בְּׁ ָלה ַהזֶּה -ָאנּו אוְכִלין ֵבין יוְשִבין ּוֵבין ְמֻסִבין  שֶּ  ֻּכָלנו ְמֻסִבין. ַהַליְּׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ְשַעת ֲאִמיַרת ַהַהָגָדה.. ַהַמצות ִתְהיֶינָה ְמגלות ּבמחזיר את הקערה אל השולחן
 

ם, ָריִּ צְּׁ מִּ עה בְּׁ ַפרְּׁ ינּו לְּׁ ים ָהיִּ   ֲעָבדִּ
ַוּיוִציֵאנּו ה' ֱאלֵהינּו ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו לא הוִציא ַהָקדוש ָברּוְך הּוא 

עה ְבִמְצָרִים. ֶאת ֲאבוֵתינּו ִמִמְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻשְעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְר 
ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים ֻּכָּלנּו ְנבוִנים ֻּכָּלנּו ְזֵקִנים ֻּכָּלנּו יוְדִעים ֶאת ַהתוָרה ִמְצָוה ָעֵלינּו 

 ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצָרִים. 
 

ח. ּבָּ ֻׁ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמש  ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ ל ַהּמַ   ְוכָּ

 

 

 

 

 

 
  

 

 ?את הכרפס ואת המרור[ מהן שתי הפעמים שמטבילים בלילה הזה[ 

 ?כדרך בני חורין[  מדוע בלילה הזה כולנו מסובים[ 

  העצמות ולאכול את מה שבפנים.כשמושיקו אוכל בשר, הוא אוהב לשבור את 

  עשות כך. האם זה נכון? מדוע?ל אמר לו שבקרבן פסח יהיה אסור לו לאירצו

 נכון, אסור לשבור עצמות יש מפרשים שזה דרכם של עניים למצוץ עצמות.

 

 תכם מוצאים!ונראה א -בקטע הקטן הזה שמתחיל במילה "עבדים" יש תשובות לכל השאלות ששאלו הילדים 

 ]כיוון שהיינו עבדים ויצאנו לחירות אנחנו עושים דברים שמזכירים לנו את שני הדברים.[

 ר רק את בלילה הזה שכולנו חוגגים למה מזכירים דברים עצובים, שהיינו עבדים, האם לא יותר מתאים שנספ

]כשמזכירים את הדברים הרעים אנחנו יותר מעריכים את הדברים הטובים שה' נתן לנו   הדברים המשמחים?

 לנו[



 

 

 

 
פון י ַטרְּׁ ַרבִּ יָבא וְּׁ י ֲעקִּ ַרבִּ ָיה וְּׁ ן ֲעַזרְּׁ ָעָזר בֶּ לְּׁ י אֶּ ַרבִּ ַע וְּׁ הושֻׁ י יְּׁ ַרבִּ ר וְּׁ זֶּ יעֶּ י ֱאלִּ ַרבִּ ה בְּׁ ֶשָהיּו  ַמֲעשֶּ

 ִבְבֵני ְבַרק ְוָהיּו ְמַסְפִרים ִביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אותו ַהַּלְיָלה, ַעד ֶשָבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם  ְמֻסִבין

  ְוָאְמרּו ָלֶהם ַרבוֵתינּו ִהִגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְשַמע ֶשל ַשֲחִרית.
ָיה ן ֲעַזרְּׁ ָעָזר בֶּ לְּׁ י אֶּ ה ְולא ָזִכיִתי ֶשֵתָאֵמר ְיִציַאת ֵרי ֲאִני ְּכֶבן ִשְבִעים ָשנָ הֲ  ָאַמר ַרבִּ

ְלַמַען ִתְזּכור ֶאת יום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים ַבֵּלילות ַעד ֶשָדְרָשּה ֶבן זוָמא, ֶשֶנֱאַמר,
ְיֵמי  ְיֵמי ַחֶּייָך ַהֵּלילות. ַוֲחָכִמים אוְמִרים ּכל ַהָּיִמים. ְיֵמי ַחֶּייָך ּכל ְיֵמי ַחֶּייָך. ִמְצַרִים

  ּכל ְיֵמי ַחֶּייָך ְלָהִביא ִלימות ַהָמִשיַח: ֶּייָך ָהעוָלם ַהֶזה.חַ 
  ָברּוְך ַהָמקום, ָברּוְך הּוא, ָברּוְך ֶשָנַתן תוָרה ְלַעמו ִיְשָרֵאל, ָברּוְך הּוא.

 

 

ה: ה ּתורָּ רָּ ּבְ ִנים ּדִ ה בָּ עָּ ֶנֶגד ַאְרּבָּ   ּכְ

ד ד ֶאחָּ ם, ְוֶאחָּ כָּ ע,  חָּ ָּ ש  דרָּ ד ְוֶאחָּ ם, ְוֶאחָּ אול. ּתָּ ְ ֵאינו יוֵדַע ִלש  ֶ   ש 

 

ה הּוא אוֵמר? ם מָּ כָּ ה ה'  חָּ ר ִצּוָּ ֶ ִטים ֲאש  ּפָּ ְ ש  ים ְוַהּמִ ּקִ ֵעדות ְוַהחֻׁ ה הָּ מָּ

ַסח: ֵאין ַמְפִטיִר  ִהְלכות ַהּפֶ ה ֱאמור לו ּכְ ין ַאַחר ֱאלֵהינּו ֶאְתֶכם. ְוַאף ַאּתָּ

ן: ַסח ֲאִפיקומָּ   ַהּפֶ
 

ה  ע מָּ ָּ ש  ה ַהּזאת הּוא אוֵמר?רָּ ֲעבודָּ ה הָּ ֶכם  מָּ ֶכם. לָּ ְולא לו.  -לָּ

יו  ּנָּ ִ ה ַהְקֵהה ֶאת ש  ר. ְוַאף ַאּתָּ ִעּקָּ ַפר ּבְ ל ּכָּ לָּ הוִציא ֶאת ַעְצמו ִמן ַהּכְ ֶ ּוְלִפי ש 

ה ה' ש ָּ ֲעבּור ֶזה עָּ ִים". ִלי ְולא לו. ִאּלוּ  ִלי ֶוֱאמור לו: "ּבַ ְצרָּ ֵצאִתי ִמּמִ ה  ּבְ יָּ הָּ

יָּ  ם, לא הָּ ָּ ל:ש    ה ִנְגאָּ
 

ה הּוא אוֵמר? ם מָּ נּו ה'  ּתָּ ד הוִציאָּ חוֶזק יָּ יו "ּבְ ַמְרּתָּ ֵאלָּ ַמה ּזאת? ְואָּ

ִדים".ִמ  ית ֲעבָּ ְצַרִים ִמּבֵ   ּמִ
 

אול ְ ֵאינו יוֵדַע ִלש  ֶ ֱאַמר, ?ְוש  ּנֶ ֶ ַתח לו, ש  ְדּתָּ ְלִבְנךָּ  ַאּתְ ּפְ יום  ְוִהּגַ ּבַ

ֲעבּור ֶזה ֵלאמר, ַההּוא ה ה' ִלי  ּבַ ש ָּ ִים.עָּ ְצרָּ ֵצאִתי ִמּמִ   ּבְ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ַביום ַההּוא. ִאי ַביום ַההּוא ָיכול ִמְבעוד יום? ַתְלמּוד  ַתְלמּוד לוַמרָיכול ֵמראש חוֶדש? 

  ּוָמרור ֻמָנִחים ְלָפֶניָך. ַבֲעבּור ֶזה לא ָאַמְרִתי, ֶאָלא ְבָשָעה ֶשֵיש ַמָצה - ַבֲעבּור ֶזה לוַמר
  ְרָבנּו ַהָמקום ַלֲעבָדתו, ֶשֶנֱאַמר:ִמְתִחָּלה עוְבֵדי ֲעבוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבוֵתינּו, ְוַעְכָשיו ֵק 

ַויאֶמר ְיהוֻשַע ֶאל ָּכל ָהָעם, ּכה ָאַמר ה' ֱאלֵהי ִיְשָרֵאל: ְבֵעֶבר ַהָנָהר ָיְשבּו ֲאבוֵתיֶכם 
ֵמעוָלם, ֶתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחור, ַוַּיַעְבדּו ֱאלִהים ֲאֵחִרים. ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת 

 ם ֵמֵעֶבר ַהָנָהר ָואוֵלְך אותו ְבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען, ָוַאְרֶבה ֶאת ַזְרעו ָוֶאֵתן לו ֶאת ִיְצָחק, ַאְבָרהָ 

 

  כל כך מרחיבה ומדברת כנגד ארבעה בנים?בדרך כלל התורה לא חוזרת על דברים. למה כאן התורה 

 ]התורה מלמדת אותנו שצריך לפנות אל כל בן בסגנון שמתאים לו[

 ?למה את הרשע שאמר: "לכם" כולם תוקפים ולחכם שאומר: "אתכם" כלום לא אומרים 

 [ נואמר קודם אלוקי]החכם 

  בן שבעים שנה", היה צריך לומר: "הרי אני בן שבעים כהרי אני " :בי אליעזר בן עזריה אומר על עצמורמדוע

]רבי אליעזר היה צעיר. ביום שהתמנה לנשיא נעשה לו נס וגדלו לו שערות לבנות, כדי שיראה  שנה"?

 כמתאים לתפקיד[



 

 
ב ּוָבָניו ָוֶאֵתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקב ְוֶאת ֵעָשיו. ָוֶאֵתן ְלֵעָשו ֶאת ַהר ֵשִעיר ָלֶרֶשת אתו, ְוַיֲעק

  ָיְרדּו ִמְצָרִים.
ָטָחתו ְלִיְשָרֵאל, ָברּוְך הּוא. ֶשַהָקדוש ָברּוְך הּוא ִחַשב ֶאת ַהֵקץ, ַלֲעשות ָברּוְך שוֵמר ַהבְ 

  ְּכמו ֶשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִבְבִרית ֵבין ַהְבָתִרים, ֶשֶנֱאַמר:
דּום ְוִענּו אָתם ַאְרַבע ַוּיאֶמר לְ ְַאְבָרם, ָידע ֵתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ לא ָלֶהם, ַוֲעבָ 

  ֵמאות שנה. ְוגם ֶאת ַהגוי ֲאֶשר ַיֲעבדּו ָדן ָאנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבְרֻכש ָגדול.
 
 

  מכסה המצה ומגביה את הכוס בידו, ואומר:
 

ה ְמדָּ עָּ ֶ נּו. ְוִהיא ש    ַלֲאבוֵתינּו ְולָּ

ֵלינּו  ַמד עָּ ד עָּ ְלבָּ ד ּבִ ּלא ֶאחָּ ֶ   ְלַכּלוֵתנּו,ש 

ֵלינּו ְלַכלוֵתנּו, דור עוְמִדים עָּ ל ּדור וָּ כָּ ּבְ ֶ א ש    ֶאּלָּ

ם. דָּ יֵלנּו ִמּיָּ רּוְך הּוא ַמּצִ דוש  ּבָּ   ְוַהּקָּ

 

 

 
 

  ּצות.ַהּכוס ִמיָדו ויְַגֶלה ֶאת ַהמַ  יַנִיחַ 
 

ַמד א ּולְּׁ ַמה ִבֵקש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעשות ְלַיֲעקב ָאִבינּו: ֶשַפְרעה לא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְזָכִרים, ְוָלָבן ִבֵקש ַלֲעקור  צֵּ
  ֶאת ַהּכל. ֶשֶנֱאַמר:

 

 ָּ ר ש  גָּ ה ַוּיָּ ִבי, ַוֵיֶרד ִמְצַרְימָּ י אֵבד אָּ ב.ֲאַרּמִ רָּ צּום וָּ דול, עָּ ם ְלגוי ּגָּ ָּ ט, ַוְיִהי ש  ְמֵתי ְמעָּ   ם ּבִ
 

ָמה ַריְּׁ צְּׁ ד מִּ רֶּ   ָאנּוס ַעל ִפי ַהִדבּור. - ַויֵּ
ְמַלֵמד ֶשלא ָיַרד ַיֲעקב ָאִבינּו ְלִהְשַתֵקַע ְבִמְצַרִים ֶאָּלא ָלגּור ָשם, ֶשֶנֱאַמר: ַויאְמרּו ֶאל ַפְרעה,  - ַוָיָגר ָשם

ָבֶדיָך ְבֶאֶרץ ָנא עֲ  ָלגּור ָבָאֶרץ ָבאנּו, ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלצאן ֲאֶשר ַלֲעָבֶדיָך, ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְבֶאֶרץ ְּכָנַען. ְוַעָתה ֵיְשבּו
  גֶשן.

ָעט י מְּׁ תֵּ מְּׁ ְיָמה, ְוַעָתה ָשְמָך ה' ֱאלֶהיָך ְּככוְכֵבי ַהָשַמִים  - בִּ ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר: ְבִשְבִעים ֶנֶפש ָיְרדּו ֲאבוֶתיָך ִמְצַרָ
  ָלרב.

גוי י ָשם לְּׁ הִּ   ְמַלֵמד ֶשָהיּו ִיְשָרֵאל ְמֻצָּיִנים ָשם. - ַויְּׁ
  ְּכמו ֶשֶנֱאַמר: ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָפרּו ַוִיְשְרצּו ַוִיְרבּו ַוַיַעְצמּו ִבְמאד ְמאד, ַוִתָמֵלא ָהָאֶרץ אָתם. - ָגדול ָעצּום

כנּו ּוְשָעֵרְך ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר: ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָשֶדה ְנַתִתיָך, ַוִתְרִבי ַוִתְגְדִלי ַוָתבִאי ַבֲעִדי ֲעָדִיים, ָשַדִים נָ  - ָוָרב
  ָלך ְבָדַמִיְך ֲחִייִצֵמַח, ְוַאְת ֵערם ְוֶעְרָיה. ָוֶאֱעבר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתבוֶסֶסת ְבָדָמִיְך, ָואַמר ָלך ְבָדַמִיְך ֲחִיי, ָואַמר 

 

ה. ָּ ש  ה קָּ ֵלינּו ֲעבדָּ נּו עָּ ְצִרים ַוְיַענּנּונּו, ַוִיּתְ נּו ַהּמִ ֵרעּו אתָּ   ַוּיָּ
 

יםוירעו  רִּ צְּׁ ְּכמו ֶשֶנֱאַמר: ָהָבה ִנְתַחְכָמה לו ֶפן ִיְרֶבה, ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונוַסף ַגם הּוא  - אָתנּו ַהמִּ
  ַעל שְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָבנּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ.

ַענּונּו ַען ַענתו ְבִסְבלָתם. ַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנות ְלַפְרעה. ֶאת ִפתם ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר: ַוָּיִשימּו ָעָליו ָשֵרי ִמִסים ְלמַ  - ַויְּׁ
  ְוֶאת ַרַעְמֵסס.

ינּו ֲעבָדה ָקָשה נּו ָעלֵּ תְּׁ   ְּכמו ֶשֶנֱאַמר: ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרים ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבָפֶרְך. - ַויִּ
 

ַמע ה' ֶאת  ְ ש  ְצַעק ֶאל ה' ֱאלֵהי ֲאבֵתינּו, ַוּיִ ֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.ַוּנִ ְנֵינּו ְוֶאת ֲעמָּ ְרא ֶאת עָּ   קֵלנּו, ַוּיַ
 
 
 
 
 
 
 

 

   ?[ 212]כמה שנים היו בני ישראל במצריים 

 ?הספירה התחילה מלידת יצחק[ מה התורה מתכוונת שיהיו בגלות ארבע מאות שנה[ 

 

  

  



 
 
 

ינּו י ֲאבתֵּ ל ה' ֱאלהֵּ ַעק אֶּ צְּׁ ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר: ַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרִבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרים, ַוֵיָאְנחּו ְבֵני  - ַונִּ
  ל ַשְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִהים ִמן ָהֲעבָדה.ִיְשָרֵאל ִמן ָהֲעבוָדה ַוִּיְזָעקּו, ַוַתעַ 

נּו ת קלֵּ ַמע ה' אֶּ שְּׁ ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר: ַוִּיְשַמע ֱאלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוִּיְזּכור ֱאלִהים ֶאת ְבִריתו ֶאת ַאְבָרָהם,  - ַויִּ
  ֶאת ִיְצָחק וֶאת ַיֲעקב.

נ יֵּ ת ָענְּׁ א אֶּ   ָמה ֶשֶנֱאַמר: ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ְבני ִיְשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאלִהים.זו ְפִרישּות ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ּכְ  - ּוַוַירְּׁ
נּו ת ֲעָמלֵּ אֶּ   ֵאלּו ַהָבִנים. ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר: ָּכל ַהֵבן ַהִּיּלוד ַהְיאָרה ַתְשִליֻכהּו ְוָכל ַהַבת ְתַחּיּון. - וְּׁ
נּו צֵּ ת ַלחֶּ אֶּ   ם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶשר ִמְצַרים לֲחִצים אָתם.ֶזו ַהְדַחק, ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר: ְוגַ  - וְּׁ

ים. תִּ מפְּׁ אתות ּובְּׁ מָרא ָגדל, ּובְּׁ טּוָיה, ּובְּׁ רַע נְּׁ זְּׁ ָיד ֲחָזָקה, ּובִּ ַרים בְּׁ צְּׁ מִּ נּו ה' מִּ אֵּ   ַויוצִּ
ַרים צְּׁ מִּ נּו ה' מִּ אֵּ , ֶאָּלא ַהָקדוש ָברּוְך הּוא לא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְולא ַעל ְיֵדי ָשָרף, ְולא ַעל ְיֵדי ָשִליחַ  - ַויוצִּ

  ִבְכבודו ּוְבַעְצמו.
  ֶשֶנֱאַמר:

 

ם ְוַעד  דָּ ֶאֶרץ ִמְצַרים ֵמאָּ כור ּבְ ל ּבְ יִתי ּכָּ ה, ְוִהּכֵ ה ַהּזֶ ְילָּ ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים ּבַ ַבְרּתִ ְועָּ

ִטים. ֲאִני ה'. פָּ ְ ה ש  ל ֱאלֵהי ִמְצַרים ֶאֱעש ֶ ה, ּוְבכָּ ֵהמָּ   ּבְ
 

י  תִּ ָעַברְּׁ הוְּׁ ָלה ַהזֶּ ַרים ַבַליְּׁ צְּׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ   ֲאִני ְולא ַמְלָאך; ְ  - בְּׁ
ַרים צְּׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ כור בְּׁ י ָכל בְּׁ יתִּ כֵּ הִּ   ֲאִני ְולא ָשָרף; - וְּׁ

ים ָפטִּ ה שְּׁ ֱעשֶּ ַרים אֶּ צְּׁ י מִּ ָכל ֱאלהֵּ   ֲאִני ולא ַהָשִליַח; - ּובְּׁ
י ה'   ֲאִני הּוא ולא ַאֵחר. - ֲאנִּ

ָיד ֲחָזָקה ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר: ִהֵנה יד ה' הוָיה ְבִמְקְנָך ֲאֶשר ַבָשֶדה, ַבסּוִסים, ַבֲחמִרים, ַבְגַמִלים, זו ַהֶדֶבר,  - בְּׁ
  ַבָבָקר ּוַבצאן, ֶדֶבר ָּכֵבד ְמאד.

טּוָיה רַע נְּׁ זְּׁ   דו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים.זו ַהֶחֶרב, ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר: ְוַחְרבו ְשלּוָפה ְביָ  - ּובִּ
מוָרא ָגדול  זו ִגּלּוי ְשִכיָנה. ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר, או ֲהִנָסה ֱאלִהים ָלבא ָלַקַחת לו גוי ִמֶקֶרב גוי ְבַמסות ְבאתת  -ּובְּׁ

יֶכם ּוְבמוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרוַע ְנטּוָיה ּוְבמוָרִאים ְגדוִלים ְּככל ֲאֶשר ָעָשה ָלֶכם ה' ֱאלהֵ 
  ְבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך:.

אתות   ו ֶאת ָהאתת.ֶזה ַהַמֶטה, ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר: ְוֶאת ַהַמֶטה ַהֶזה ִתַקח ְבָיְדָך, ֲאֶשר ַתֲעֶשה ב - ּובְּׁ
ים תִּ מפְּׁ   ֶזה ַהָדם, ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר: ְוָנַתִתי מוְפִתים ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. - ּובְּׁ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ?עבודה שמפרכת ושוברת את הגוף. יש מפרשים שמתחילה התחיל בפה רך[] מה זה עבודת פרך 

 ?המצרים לא הרשו להם לצעוק ולבכות אבל ]   מדוע בני ישראל צעקו אל ה' רק אחרי שמת מלך מצריים

 הבינו...עכשיו שפרעה מת כל המצרים התאבלו והם חשבו שגם היהודים מתאבלים וצועקים ולא 

 יש מפרשים שבני ישראל חשבו שיבוא מלך יותר טוב כשהתאכזבו צעקו."

 ?אם מברזל, הוא נימוח, אם מאבן, הוא מתפורר אם מעץ הוא נרקב| איזה שפטים עשה ה' באלוהי מצריים[ 

 



 ישפוך מן הכוס מעט יין: -כשאומר דם ואש ותימרות עשן, עשר המכות ודצ"ך עד"ש באח"ב 
 

ן. ָּ ש  ֵאש  ְוִתיְמרות עָּ ם וָּ  ּדָּ
 

 
 - ּוְבאתות ְשַתִים, - ּוְבמָרא ָגדל ְשַתִים, - ּוִבְזרַע ְנטּוָיה ְשַתִים, - ְבָיד ֲחָזָקה ָדָבר ַאֵחר:

ְשַתִים. ֵאּלּו ֶעֶשר ַמּכות ֶשֵהִביא ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים  - ּוְבמְפִתים ְשַתִים,
 ְבִמְצַרים, ְוֵאלּו ֵהן:

ם   ּדָּ

עַ    ְצֵפְרּדֵ

ִנים   ּכִ

רוב   עָּ

ֶבר   ּדֶ

ִחין ְ   ש 

רד   ּבָּ

ה   ַאְרּבֶ

ךְ  ֶ   חש 

כורות ת ּבְ  ַמּכַ
 

ִנים: ֶהם ִסּמָּ ה נוֵתן ּבָּ יָּ ה הָּ י ְיהּודָּ  ַרּבִ

ַאַח"ב. ַצ"ְך ַעַד"ש  ּבְ  ּדְ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ר י אומֵּ ילִּ לִּ י ַהגְּׁ י יוסֵּ : ִמַנִין ַאָתה אוֵמר ֶשָלקּו ַהִמְצִרים ְבִמְצַרים ֶעֶשר ַמּכות ְוַעל ַהָים ַרבִּ
ָלקּו ֲחִמִשים ַמּכות? ְבִמְצַרים ַמה הּוא אוֵמר? ַויאְמרּו ַהַחְרֻטִמים ֶאל 

דָלה ֲאֶשר ַהָידַהגְ  ֱאלִהים ִהוא, ְוַעל ַהָּים מה הּוא אוֵמר? ַוַּיְרא ִיְשָרֵאל ֶאת ֶאְצַבע ַפְרעה:
ָעָשה ה' ְבִמְצַרים, ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה', ַוַּיֲאִמינּו ַביי ּוְבמֶשה ַעְבדו. ַּכָמה ָלקּו ְבֶאְצַבע? 

  ֶעֶשר ַמּכות.
ַעָתה:   ְבִמְצַרים ָלקּו ֶעֶשר ַמּכות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִשים ַמּכות. ֱאמור מֵּ

 
ר ֲזר אומֵּ יעֶּ י ֱאלִּ ַנִין ֶשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶשֵהִביא ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים : ִמ ַרבִּ

ְבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשל ַאְרַבע ַמּכות? ֶשֶנֱאַמר: ְיַשַּלח ָבם ֲחרון ַאפו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, 
ָשלש, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי  -, ְוָצָרה ְשַתִים -ַאַחת, ָוַזַעם  -ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה 

  ַאְרַבע. -ָרִעים 
ַעָתה:   ְבִמְצַרים ָלקּו ַאְרָבִעים ַמּכות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכות. ֱאמור מֵּ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  החרטומים לא הצליחו לעשות והודו שהיא "אצבע אלוקים"? מה קרה שלא הצליחו?איזו מכה 

יש אומרים כיוון שאינם יכולים לשלוט בבריה פחותה מעדשה. יש אומרים שהם צריכים לעמוד    .]מכת כינים

 ם.[על הקרקע ובמכת כינים כל הארץ הייתה מכוסה בכיני

 



ר א אומֵּ יבֶּ י ֲעקִּ : ִמַנִין ֶשָּכל ַמָּכה וַמָּכה שֵהבִיא ַהָקדוש ָברּוְך הּוא על ַהִמְצִרים ַרבִּ
ַשַּלח ָבם ֲחרון ַאפו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוַצָרה, בְ  ִמְצַרים ָהְיָתה ֶשל ָחֵמש ַמּכות? ֶשֶנֱאַמר: ִיְ

ַאְרַבע,  -ָשלוש, ְוָצָרה  -ְשַתִים, ָוַזַעם  -ַאַחת, ֶעְבָרה  -ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרון ַאפו
  ָחֵמש. -ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים 

ַעָתה:ֱאמ   ְבִמְצַרים ָלקּו ֲחִמִשים ַמּכות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִשים ּוָמאַתִים ַמּכות. ור מֵּ
 

 

ֵלינוּ  קום עָּ ה ַמֲעלות טובות ַלּמָּ מָּ  ּכַ
 

ינּו.             ִאלּו הוִציָאנּו ִמִמְצַרים ְולא ָעָשה ָבֶהם ְשָפִטים,   ַדיֵּ
ינּו.            ִאלּו ָעָשה ָבֶהם ְשָפִטים, ולא ָעָשה ֵבאלֵהיֶהם,   ַדיֵּ

ינּו.                  ִאלּו ָעָשה ֵבאלֵהיֶהם, ְולא ָהַרג ֶאת ְבכוֵריֶהם,   ַדיֵּ
ינּו.              ִאלּו ָהַרג ֶאת ְבכוֵריֶהם ְולא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממוָנם,   ַדיֵּ

ינּו.                 ָלנּו ֶאת ָממוָנם ְולא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים,ִאלּו ָנַתן    ַדיֵּ
ינּו.             ִאלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ְולא ֶהֱעֵביָרנּו ְבתוכו ֶבָחָרָבה,   ַדיֵּ

ינּו.               ִאלּו ֶהֱעֵביָרנּו ְבתוכו ֶבָחָרָבה ְולא ְשַקע ֶצֵרנּו ְבתוכו   ַדיֵּ
ינּו.   ִאלּו ִשַקע ֶצֵרנּו ְבתוכו ְולא ִסֵפק ָצְרֵּכנּו בִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה   ַדיֵּ
ינּו.    ִאלּו ִסֵפק ָצְרֵּכנּו בִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה ולא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמן   ַדיֵּ

ינּו.                   ִאלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמן ְולא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָבת,   ַדיֵּ
ינּו.ד                    ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָבת, ְולא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,      ַיֵּ

ינּו.             ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולא ַנַתן ָלנּו ֶאת ַהתוָרה.   ַדיֵּ
ינּו.                    ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ִאלּו ַנַתן ָלנּו ֶאת ַהתוָרה ְולא   ַדיֵּ

ינּו.         ִאלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְולא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבית ַהְבִחיָרה   ַדיֵּ
 

 
ַעל ַאַחת, ַּכָמה וַּכָמה, טוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶפֶלת ַלָמקום ָעֵלינּו: ֶשהוִציָאנּו ִמִמְצַרים, ְוָעָשה ָבֶהם 

ְשָפִטים, ְוָעָשה ֵבאלֵהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת ְבכוֵריֶהם, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, 
ה, ְוִשַקע ֶצֵרנּו ְבתוכו, ְוִסֵפק ָצְרֵּכנּו בִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ְוֶהֱעִביֶרנו ִבתוכו ֶבָחָרבָ 

ֶאת ַהָמן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָבת, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוַנַָתן ָלנּו ֶאת ַהתוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ 
  ה ְלַכֵפר ַעל כל ֲעונוֵתינּו.ַהְבִחיָר ִיְשָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבית 

 
ר: ל ָהָיה אומֵּ יאֵּ לִּ ָּכל ֶשּלא ָאַמר ְשלָשה ְדָבִרים ֵאּלּו ַבֶפַסח, לא ָיָצא ְיֵדי  ַרָבן ַגמְּׁ

 חוָבתו, ְוֵאלּו ֵהן:

 

רור. ה, ּומָּ ַסח, ַמצָּ   ּפֶ
 

 

ַסח ֶשָהיּו ֲאבוֵתינּו אוְכִלים ִבְזַמן ֶשֵבית ַהִמְקָדש ָהָיה ַקָים, ַעל שּום ָמה? ַעל שּום  ּפֶ
ַסח ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ַעל ָבֵתי ֲאבוֵתינּו ְבִמְצַרים, ֶשֶנֱאַמר: ַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח  ֶשֶפָ

ָרֵאל ְבִמְצַרים ְבָנְגפו ֶאת ִמְצַרים, ְוֶאת ֶפַסח הּוא ַליי, ֲאֶשר ָפַסח ַעל ָבֵתי ְבני ִיְש 
  ָבֵתינּו ִהִציל? ַוִּיקד ָהָעם ַוִּיְשַתחוּו.

 

 
  אוחז המצה בידו ומראה אותה למסובין:

 
 

ה זו שאנו אוְכִלים, ַעל שּום מה? ַעל שּום ֶשלא ִהְסִפיק ְבֵצָקם ֶשל ֲאבוֵתינּו  ַמּצָּ
ָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים, ַהָקדוש ָברּוְך הּוא, ּוְגָאָלם, ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶשִנגְ 

ֶשֶנֱאַמר: ַוּיאפּו ֶאת ַהָבֵצק ֲאֶשר הוִציאּו ִמִמְצַרים ֻעגת ַמצות, ִּכי לא ָחֵמץ, ִּכי 
  גְרשּו ִמִמְצַרים ְולא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוַגם ֵצָדה לא ָעשו ָלֶהם.

 



  חז המרור בידו ומראה אותו למסובין:או
 

 

רור ֶזה ֶשָאנּו אוְכִלים, ַעל שּום מה? ַעל שּום ֶשֵמְררּו ַהִמְצִרים ֶאת ַחֵיי ֲאבוֵתינּו  מָּ
ְבִמְצַרים, ֶשֶנֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵייהם ַבֲעבָדה ָקָשה, ְבחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל 

  ָּכל ֲעבָדָתם ֲאֶשר ָעְבדּו ָבֶהם ְבָפֶרְך.ֲעבָדה ַבָשֶדה ֶאת 
 
 

ְצרים,  א ִמּמִ ִאלּו הּוא ֶיצָּ ם ִלְראות ֶאת ַעְצמו ּכְ דָּ דור ַחיָּב אָּ ל ּדור וָּ כָּ ּבְ

ה ה' ִלי  ש ָּ ֲעבּור ֶזה עָּ יום ַההּוא ֵלאמר, ּבַ ְדּתָּ ְלִבְנךָּ ּבַ ֱאַמר: ְוִהּגַ ּנֶ ֶ ש 

ְצַרים. לא ֶאת ֲאבוֵתינּו  ֵצאִתי ִמּמִ א ּבְ רּוְך הּוא, ֶאּלָּ דוש  ּבָּ ַאל ַהּקָּ ד ּגָּ ְלבָּ ּבִ

נּו,  ִביא אתָּ ם, ְלַמַען הָּ ָּ נּו הוִציא ִמש  ֱאַמר: ְואותָּ ּנֶ ֶ ֶהם, ש  ַאל ִעּמָּ נּו ּגָּ ַאף אותָּ

ע ַלֲאבֵתנּו. ּבַ ָּ ר ִנש  ֶ ֶרץ ֲאש  אָּ נּו ֶאת הָּ ֶתת לָּ   לָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  יאחז הכוס בידו ויכסה המצות ויאמר:

 
ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהודות, ְלַהֵלל, ְלַשֵבַח, ְלָפֵאר, ְלרוֵמם, ְלַהֵדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ְלִמי 

ֶשָעָשה ַלֲאבוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִנִסים ָהֵאלּו: הוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמָּיגון ְלִשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל 
  ֵמֲאֵפָלה ְלאור ָגדול, ּוִמִשְעבּוד ִלְגֻאָּלה. ְונאַמר ְלָפָניו ִשיָרה ֲחָדָשה: ַהְללּוָיּה.ְליום טוב, ּו

ַרח  זְּׁ מִּ ַעד עוָלם. מִּ ַעָתה וְִּּׁ בָרְך מֵּ ם ה' מְּׁ י שֵּ הִּ ם ה'. יְּׁ ת שֵּ לּו אֶּ י ה', ַהלְּׁ דֵּ לּו ַעבְּׁ לּוָיּה ַהלְּׁ ַהלְּׁ
ם ה'. ָרם ַעל  ָלל שֵּ הֻׁ בואו מְּׁ ש ַעד מְּׁ מֶּ ינּו שֶּ י ַכיי ֱאלהֵּ בודו. מִּ ם כְּׁ ם ה', ַעל ַהָשַמיִּ ָכל גויִּ

ים  פת ָירִּ ַאשְּׁ ָעָפר ָדל, מֵּ י מֵּ ימִּ קִּ ץ? מְּׁ ם ּוָבָארֶּ אות ַבָשַמיִּ רְּׁ י לִּ ילִּ פִּ ת, ַהַמשְּׁ י ָלָשבֶּ יהִּ בִּ ַהַמגְּׁ
ת ַהַביִּ  רֶּ י ֲעקֶּ יבִּ י ַעמו. מושִּ יבֵּ דִּ ם נְּׁ ים, עִּ יבִּ דִּ ם נְּׁ י עִּ יבִּ הושִּ יון, לְּׁ בְּׁ ים אֶּ ם ַהָבנִּ ת, אֵּ

ָחה.  מְּׁ לּוָיּה.שִּ   ַהלְּׁ
ל  ָראֵּ שְּׁ שו, יִּ ָקדְּׁ הּוָדה לְּׁ ָתה יְּׁ ז, ָהיְּׁ ַעם לעֵּ ית ַיֲעקב מֵּ צַרים, בֵּ מִּ ל מִּ ָראֵּ שְּׁ את יִּ צֵּ בְּׁ

ַבעות  ים, גְּׁ ילִּ אֵּ דּו כְּׁ ים ָרקְּׁ ָהרִּ ָאחור. הֶּ ּסב לְּׁ ן יִּ דֵּ לוָתיו. ַהָים ָרָאה ַוַינס, ַהַירְּׁ שְּׁ נֵּי  -ַממְּׁ בְּׁ כִּ
ן צאן. ַמה  דֵּ י ָתנּוס, ַהַירְּׁ ָך ַהָים כִּ ים  -לְּׁ ָהרִּ ָאחור, הֶּ ּסב לְּׁ ַבעות  -תִּ ים, גְּׁ ילִּ אֵּ דּו כְּׁ קְּׁ רְּׁ  -תִּ

י ַהּצּור  כִּ נֵּי ֱאלוַה ַיֲעקב. ַההפְּׁ פְּׁ לְּׁ ץ, מִּ י ָארֶּ י ָאדון חּולִּ נֵּ פְּׁ לְּׁ י צאן. מִּ נֵּ בְּׁ ם,  -כִּ ֲאַגם ָמיִּ
יש  ם. -ַחָלמִּ נו ָמיִּ יְּׁ ַמעְּׁ   לְּׁ

 

 ס ַעד ּגַאל יְִשָרֵאל.ַמְגִּביִהים ֶאת ַהּכו
 

ְך העוָלם לֶּ ינּו מֶּ , ֲאֶשר ְגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבוֵתינּו ִמִמְצַרים, ָברּוְך אתה ה' ֱאלהֵּ
ְוִהִגיָענּו ַלַּלְיָלה ַהֶזה ֶלֱאָכל בו ַמָצה ּוָמרור. ֵּכן ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַיִגיֵענּו 

ֲאֵחִרים ַהָבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָשלום, ְשֵמִחים ְבִבְנַין ִעיֶרָך ְוָשִשים ְלמוֲעִדים ְוִלְרָגִלים 
ַבֲעבוָדֶתָך. ְונאַכל ָשם ִמן ַהְזָבִחים ּוִמן ַהְפָסִחים ֲאֶשר ַיִגיַע ָדָמם ַעל ִקיר ִמְזַבֲחָך 

ָברּוְך ַאָתה ה', ָגַאל  ֵשנּו.ְלָרצון, ְונוֶדה ְלָך ִשיר ָחָדש ַעל ְגֻאָּלֵתנּו וַעל ְפדּות ַנפְ 
ל ָראֵּ שְּׁ  .יִּ

ֶפן. ִרי ַהגָּ ם ּבוֵרא ּפְ עולָּ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ   ּבָּ



 

  ת ְשמאל.שוִתים ֶאת ַהּכוס ְּבַהָסבַ 

 

 
 
 
 
 
 
 

  נוְטִלים ֶאת ַהיַָדיִם ּוְמָבְרִכים:
 
 
 
 
 
 

נּו  יו ְוִצּוָּ ִמְצותָּ נּו ּבְ ָּ ר ִקְדש  ֶ ם, ֲאש  עולָּ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ       ּבָּ

ַדִים.ַעל ְנִטיַלת    יָּ

 

 
ֵסֶדר ֶשהניחן, הפרוסה בין שתי השלמות, יאחז שלשתן בידו ויברך "המוציא" ַהַמּצות ּב יִַקח
ה" בכוונה על הפרוסה. אחר כך יבצע כזית מן העליונה ונה ַעל העליונה, ו"על אכילת ַמצָ בכו

  השלמה וכזית שני מן הפרוסה, ויטבלם במלח, ויאכל בהסבה שני הזיתים:
 

 
 

ם ַהּמוִציא ֶלֶחם ִמן  עולָּ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ ּבָּ

ֶרץ. אָּ   הָּ
 

נּו  שָּ ר ִקּדְ ֶ ם, ֲאש  עולָּ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ ּבָּ

ה. נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָּ יו ְוִצּוָּ ִמְצותָּ   ּבְ

 

 

 

 
 

ְמנֵַער ַהֲחרוֶסת, ְמָבֵרְך וְאוֵכל ּבּב לום לוֵקַח ְּכַזיִת ָמרור, ַמְטּבל ֶאָחד ֵמַהְמֻסִּביּכ  ּ ִלי ֲחרוֶסת, 
  ַהָסָבה.

 
 
 
 
 

ֶ בָּ  ם, ֲאש  עולָּ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ יו ְוצוָּ רּוְך ַאּתָּ ִמְצותָּ נּו ּבְ שָּ               נּו ר ִקּדְ

רור.   ַעל ֲאִכיַלת מָּ

 
 

 

  ָדלג[ חסַ מה פרוש המילה פ[ 

 ?מרים[ לאיזה ילד/ה במצריים קראו על שם שהמצרים מררו את חייהם[ 

  בעבור  שאקיים את המצוות של ה'. ים" בעבור מה?עשה ה' לי בצאתי ממצר זה"בעבור 

מצורף: 
 מגבת קטנה



ְּ ּכ ית ִעםּכל ֶאָחד ֵמַהְמֻסּבים לוֵקַח ּכַזיִת ִמן ַהַמָצה ַהְשִלישִ  כוְרִכם יַַחד, אוְכַלם ַזיִת ָמרור, 
  ָכלו אוֵמר.ּבַהָסָבה ּוְבִלי ּבָרָכה. ִלפנֵי א

 

 

 
 

ים: ה ַקיָּ יָּ ש  הָּ ְקּדָּ ית ַהּמִ ְזַמן שּבֵ ל ּבִ ה ִהּלֵ ש ָּ ן עָּ ל. ּכֵ ִהּלֵ ש  ּכְ   ֵזֶכר ְלִמְקּדָּ

ה ּכוֵרְך מַ  יָּ ַיַחד,הָּ רור ְואוֵכל ּבְ ה ּומָּ ֱאַמר: ּצָּ ּנֶ ֶ   ְלַקֵיים ַמה ש 

הּו.  ַעל ַמּצות ּוְמרִרים יאְכלֻׁ

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  אוְכִלים וְשותים.

 

 

 
 
 

ה שהייתה צפונה לוקח כל אחד מהמסבים כזית מהַמצָ  אחר גמר הסעודה
  לאוכלה קודם חצות הלילה.לאפיקומן ואוכל ממנה כזית בהסבה. וצריך 

  לפני אכילת האפיקומן יאמר: זכר לקרבן פסח הנאכל על השובע.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  י ּוְמָבְרִכים ִּבְרּכת ַהָמזון.מוזְִגים ּכוס שִלישִ                        
 

 

 

 

 ?בזמן שביהמ"קד קיים מהתורה כיום מדרבנן.[ האם אכילת מרור היא מצווה מהתורה או מדברי חכמים[ 

 ?דקות[ 11]  בכמה זמן בצק יכול להחמיץ 

  אחרת  כנפי נשרים?מתי עם ישראל אפו את הבצק שהוציאו ממצריים? איך לומדים מכאן שה' לקח אותנו על[

 מרעמסס לסןכןת בפחות משמנה עשר דקןתאיך עם שלם הספיק ללכת 

  סוכות 

מצורף: 
 ברכה לאמא

מצורף: 
 שקית לאפיקומן

 

 ?י"א זכר לקרבן פסח   י"א זכר למצה שאכלו עם הקרבן[ אכלנו כבר כל כך הרבה מצות, מדוע צריך לאכול עוד מצות[ 

 ?הוא היה צפון, משה רבינו חיפש אותו וזה לא היה אפיקומן. מה זה היה  

 ]ארונו של יוסף[ 

  



 

ֶפן. ִרי ַהגָּ ם ּבוֵרא ּפְ עולָּ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ   ּבָּ
 

  ושותים בהסיבה ואינו מברך ברכה אחרונה.
 

 מוזגים כוס של אליהו ופותחים את הדלת:
 

  ְשפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהגוִים ֲאֶשר לא ְיָדעּוָך
  ְוַעל ַמְמָלכות ֲאֶשר ְבִשְמָך לא ָקָראּו.

  ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשמּו.
  ְשפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרון ַאְפָך ַיִשיֵגם.

 ִתְרדף ְבַאף ְוַתְשִמיֵדם ִמַתַחת ְשֵמי ה'.

 
 

 ואומרים את ההלל רביעיּכוס  מוזְִגים
 
 
 

 

 

 

 

 

ֶפן. ִרי ַהגָּ ם ּבוֵרא ּפְ עולָּ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ   ּבָּ
  מאל.ת שַהִסיבַ וְשוֶתה ּב

 
 

 

 

 
תו. קָּ טו ְוחֻׁ ּפָּ ְ ל ִמש  כָּ תו, ּכְ ִהְלכָּ ַסח ּכְ   ֲחַסל ִסּדּור ּפֶ

ה  ן ִנְזּכֶ ר אותו ּכֵ ִכינּו ְלַסּדֵ ר זָּ ֶ ֲאש  ותו.ּכַ   ַלֲעש 

ה. נָּ ה, קוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי מָּ וֵכן ְמעונָּ ְך ש    זָּ

ה. ִרּנָּ דּוִים ְלִציון ּבְ ה ּפְ רוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָּ קָּ   ּבְ

 

 

ה.      נּויָּ ִים ַהּבְ לָּ ירּושָּ ה ּבִ אָּ ה ַהּבָּ נָּ ָּ  ְלש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ד ִמי יֹוֵדַע. ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו  ֶאחָּ

 ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ַנִים ִמי יֹוֵדעַ  ְ ְשַנִים ֲאִני יֹוֵדַע. ְשֵני לּוחֹות . ש 

 ַהְבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ה ִמי יֹוֵדַע. ָּ לֹש  ְ ה ְשֹלָשה ֲאִני יֹוֵדַע. ְשֹלשָ  ש 

ָאבֹות. ְשֵני לּוחֹות ַהְבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים 
 ּוָבָאֶרץ: 

ע ִמי יֹוֵדעַ   ַאְרַבע ֲאִני יֹוֵדַע. ַאְרַבע . ַאְרּבַ

ִאָמהֹות. ְשֹלָשה ָאבֹות. ְשֵני לּוחֹות ַהְבִרית. ֶאָחד 
 ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ה ִמי יֹוֵדעַ  ָּ ֲחִמָשה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲחִמָשה  .ֲחִמש ּ

חּוְמֵשי תֹוָרה. ַאְרַבע ִאָמהֹות. ְשֹלָשה ָאבֹות. ְשֵני 
 לּוחֹות ַהְבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ה ִמי יֹוֵדעַ  ָּ ש ּ ִ ִשָשה ֲאִני יֹוֵדַע. ִשָשה . ש 

תֹוָרה. ַאְרַבע ִאָמהֹות.  ִסְדֵרי ִמְשָנה. ֲחִמָשה חּוְמֵשי
ְשֹלָשה ָאבֹות. ְשֵני לּוחֹות ַהְבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 

 ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ה ִמי יֹוֵדַע. ְבעָּ ִ ִשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ִשְבָעה  ש 

ְיֵמי ַשַבָתא. ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה. ֲחִמָשה חּוְמֵשי 
ָמהֹות. ְשֹלָשה ָאבֹות. ְשֵני לּוחֹות תֹוָרה. ַאְרַבע ִא 

 ַהְבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ה ִמי יֹוֵדַע. מֹונָּ ְ ְשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע.  ש 

ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִשְבָעה ְיֵמי ַשַבָתא. ִשָשה ִסְדֵרי 
ע ִאָמהֹות. ִמְשָנה. ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה. ַאְרבַ 

ְשֹלָשה ָאבֹות. ְשֵני לּוחֹות ַהְבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 
 ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ה ִמי יֹוֵדַע. עָּ ְ ש  ִתְשָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ִתְשָעה  ּתִ

ַיְרֵחי ֵליָדה. ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִשְבָעה ְיֵמי ַשַבָתא. 
ִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה. ַאְרַבע ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה. חֲ 

ִאָמהֹות. ְשֹלָשה ָאבֹות. ְשֵני לּוחֹות ַהְבִרית. ֶאָחד 
  ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ה ִמי יֹוֵדַע.  רָּ ֲעָשָרה ֲאִני יֹוֵדַע.  ֲעש ָּ

ֲעָשָרה ִדְבַרָּיא. ִתְשָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ְשמֹוָנה ְיֵמי 
ְבָעה ְיֵמי ַשַבָתא. ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה. ִמיָלה. ִש 

ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה. ַאְרַבע ִאָמהֹות. ְשֹלָשה 
ָאבֹות. ְשֵני לּוחֹות ַהְבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים 

 ּוָבָאֶרץ:

 

 

 

 

 

 

ר ִמי יֹוֵדַע. ש ָּ ַאַחד ָעָשר ֲאִני  ַאַחד עָּ

יֹוֵדַע. ַאַחד ָעָשר ּכֹוְכַבָּיא. ֲעָשָרה ִדְבַרָּיא. ִתְשָעה 
ַיְרֵחי ֵליָדה. ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִשְבָעה ְיֵמי ַשַבָתא. 
ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה. ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה. ַאְרַבע 

חֹות ַהְבִרית. ֶאָחד ִאָמהֹות. ְשֹלָשה ָאבֹות. ְשֵני לּו
 ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ:

ר ִמי יֹוֵדַע. ש ָּ ֵנים עָּ ְ ְשֵנים ָעָשר ֲאִני  ש 

יֹוֵדַע. ְשֵנים ָעָשר ִשְבַטָּיא. ַאַחד ָעָשר ּכֹוְכַבָּיא. 
ֲעָשָרה ִדְבַרָּיא. ִתְשָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ְשמֹוָנה ְיֵמי 

ֵמי ַשַבָתא. ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה. ִמיָלה. ִשְבָעה יְ 
ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה. ַאְרַבע ִאָמהֹות. ְשֹלָשה 

ְשֵני לּוחֹות ַהְבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים   ָאבֹות.
 ּוָבָאֶרץ:

ר ִמי יֹוֵדעַ  ש ָּ ה עָּ ָּ לֹש  ְ ְשֹלָשה ָעָשר . ש 

ר ִמַדָּיא. ְשֵנים ָעָשר ִשְבַטָּיא. ֲאִני יֹוֵדַע. ְשֹלָשה ָעשָ 
ַאַחד ָעָשר ּכֹוְכַבָּיא. ֲעָשָרה ִדְבַרָּיא. ִתְשָעה ַיְרֵחי 
ֵליָדה. ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִשְבָעה ְיֵמי ַשַבָתא. ִשָשה 
ִסְדֵרי ִמְשָנה. ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה. ַאְרַבע ִאָמהֹות. 

בֹות. ְשֵני לּוחֹות ַהְבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ְשֹלָשה ָא
 ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ:
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א:  ְדיָּ א, ַחד ּגַ ְדיָּ  ַחד ּגַ

 ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא: 

א, ּוְנרָּ א ש  תָּ ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ְוָאְכָלה  ְואָּ

  ִבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא:

א, א ַכְלּבָּ תָּ ְוָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדָאְכָלה  ְואָּ

ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד 
 ַגְדָיא:

א, א חּוְטרָּ תָּ ְוִהָּכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך  ְואָּ

ְלשּוְנָרא, ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי 
  זּוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא:

א, א נּורָּ תָּ ְוָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה  ְואָּ

 ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין
 ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא:

א ַמּיָּא תָּ ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, , ְואָּ

ְדִהָּכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, 
  ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא:

א תֹורָּ  תָּ ְוָשָתה ְלַמָּיא, ְדָכָבה ְלנּוָרא,  א,ְואָּ

ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, 
ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי. ַחד 

 ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא:

ֹוֵחט א ַהש ּ תָּ ְוָשַחט ְלתֹוָרא, ְדָשָתה , ְואָּ

ָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַמָּיא, ְד 
ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין 

 ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא:

ֶות א ַמְלַאְך ַהּמָּ תָּ ְוָשַחט ְלשֹוֵחט, , ְואָּ

א, ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַחט ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמּיָ 
ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, 
ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי. ַחד 

 ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא: 

רּוְך הּוא  דֹוש  ּבָּ א ַהּקָּ תָּ , ְואָּ

ְלשֹוֵחט, ְדָשַחט  ְוָשַחט ְלַמְלַאְך ַהָמֶות, ְדָשַחט
ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמָּיא, ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַרף 
ְלחּוְטָרא, ְדִהָּכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, 
ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי. ַחד 

 ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא:
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