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שלום,
בימים מוזרים אלו של איסור יציאה מהבית, משפחות רבות וגם יחידים 
נאלצים לחגוג את ליל הסדר בפעם הראשונה לבד, רחוק מהמשפחה 
המורחבת. לחלקנו זו תהיה הפעם הראשונה בה אנחנו צריכים לנהל 

סדר לבד ואולי לא לגמרי יודעים איך לעשות זאת. 
לכן, החלטתי ליצור עבורכם במתנה הגדה, שתסביר מה צריך לעשות. 
בנוסף, שזרתי בהגדה שירים מודרנים )סריקת הברקוד בעמוד השיר 
תוביל אתכם לשיר ביוטיוב( וכן פעילויות לילדים, כדי שיהיה לנו ערב 

של כייף ושמחה, למרות שאנחנו רחוקים מהאהובים לנו ביותר.
חשוב לציין - בהגדה כתובות בכתום הוראות, הערות ופירושים שאינם 
חלק מההגדה המקורית. כמו כן, ההגדה שלפניכם אינה מלאה, ישנם 
הסדר.  את  לקצר  מנת  על  המקורית,  מההגדה  שהשמטתי  קטעים 
אם יש לכם צורך לקרוא את כל חלקי ההגדה, ניתן להשלים מהגדה 

"רגילה" במקביל. 
אם  בבית(.  רגילה  במדפסת  )ניתן  בצבע  ההגדה  את  להדפיס  רצוי 
ליל הסדר  אין לכם אפשרות להדפיס, אפשר להקרין אותה במהלך 

במחשב או בטאבלט.
הגדה זו היא מתנה שלי אליכם באהבה. אני מקווה שבזכותה אצליח 

לתרום ולא במעט לאוירה שמחה יותר בחג פסח זה.

חג שמח ובריאות לכולם,
תמר

ערב ליל הסדר, תש"פ

הגדה זו עוצבה על ידי תמר בן בסט, עיצוב גרפי | אין להפיצה או להעתיק קטעים ממנה לטובת צרכים שאינם אישיים.

מה להכין לקראת ליל הסדר?

כרפס
עלי סלרי או 
תפוח אדמה

מרור
 עלי חסה 
או חזרת

חרוסת
)מתכון בסוף(

ביצה
)קשה כמובן(

מצות
צריך לפחות שלוש.

מניחים שלוש מצות 
אחת על השנייה

יין
מכל סוג שתרצו 

אפשר תירוש לילדים

זרוע
שוק עוף

מי מלח
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]מוזגים כוס ראשונה ומברכים:[

]שותים בהסבה שמאלה כוס ראשונה[

]נוטלים ידיים[
)חשוב במיוחד בתקופת הקורונה(

ר בַָּחר בָּנוּ ִמכָּל ָעם  ֶׁ ה יְהֹוָה ֱאלֵֹהינוּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם, ֲאש בָּרוּךְ ַאּתָ
ֱאלֵֹהינוּ  יְהֹוָה  לָנוּ  ן  ּתֶ וַּתִ בְִּמְצוָֹתיו.  נוּ  ָׁ ש וְִקדְּ לָשׁוֹן  ִמכָּל  וְרוְֹמָמנוּ 
ַחג  יוֹם  ֶאת  שׂוֹן.  ָׂ לְש וּזְַמנִּים  ַחגִּים  ְמָחה.  ִׂ לְש מוֲֹעִדים  ַאֲהָבה  בְּ

צּוֹת ַהזֶּה. זְַמן ֵחרוֵּתנוּ  ִמְקָרא קֶֹדשׁ זֵכֶר לִיִציַאת ִמְצָריִם.  ַהּמַ
ךָ  ֶׁ ָקְדש וּמוֲֹעֵדי  ים.  ָהַעּמִ ִמכָּל  ּתָ  ְׁ ש ִקדַּ וְאוָֹתנוּ  ָבַחְרּתָ  ָבנוּ  כִּי 

נוּ: שׂוֹן ִהנְַחלְּתָ ָׂ ְמָחה וְּבש ִׂ בְּש
ָרֵאל וְַהזְַּמנִּים: ְׂ שׁ יִש ה יְהֹוָה ְמַקדֵּ בָּרוּךְ ַאּתָ

וְִהגִּיָענוּ  וְִקיְָּמנוּ  ֶהֱחיָנוּ  ֶׁ ש ָהעוֹלָם  ֶמלֶךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יְהֹוָה  ה  ַאּתָ בָּרוּךְ 
לַזְַּמן ַהזֶּה:

ורחץ

קדש
]טובלים כרפס במי מלח ומברכים:[

]מגביהים את הקערה עם המצות ומתחילים לומר 
את ההגדה בשמחה:[

]מחלקים את המצה האמצעית לשני חלקים, עוטפים את 
החלק הגדול במפית ומחביאים לאפיקומן. מחזירים את 

החלק הקטן בין שתי המצות השלמות[

כרפס

מגיד

יחץ

ִרי ָהֲאָדָמה ה יְהֹוָה ֱאלֵֹהינוּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם בּוֵֹרא ְפּ בָּרוּךְ ַאּתָ

זהו לחם העוניָהא לְַחָמא ַענְיָא
ִדי ֲאכַלוּ ֲאְבָהָתנָא 
ַאְרָעא ְדִמְצַריִם.  בְּ

כָּל-ִדכְִפין יֵיֵתי וְיֵכוֹל, 
כָּל-ִדְצִריךְ יֵיֵתי וְיְִפַסח. 

א ָהכָא,  ָהַשּתָ
נָה ַהבָָּאה  ּׁ לַָש

ַאְרָעא ְדיְִשָׂרֵאל.  בְּ
א ַעְבֵדי,  ָהַשּתָ

נָה ַהבָָּאה בְּנֵי חוִֹרין. ּׁ לַָש

שאכלו אבותינו 
בארץ מצרים. 

כל רעב יבוא ויאכל, 
כל נצרך יבוא ויפסח. 

השנה כאן, 
לשנה הבאה 

בארץ ישראל. 
השנה עבדים, 

לשנה הבאה בני חורין.

ה יְהֹוָה ֱאלֵֹהינוּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם בּוֵֹרא ּפְִרי ַהגֶָּפן: בָּרוּךְ ַאּתָ
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מה נשתנה
נָּה ּתַ ְׁ ַמה נִּש

ַהלַּיְלָה ַהזֶּה ִמכָּל ַהלֵּילוֹת,
ָּה, בְּכָל ַהלֵּילוֹת ָאנוּ אוֹכְלִין ָחֵמץ וַּמצ ֶׁ ש

ָּה. ַהלַּיְלָה ַהזֶּה כֻּלּוֹ ַמצ
ָאר יְָרקוֹת, ְׁ בְּכָל ַהלֵּילוֹת ָאנּוּ אוֹכְלִין ש ֶׁ ש

ַהלַּיְלָה ַהזֶּה ָמרוֹר.
בְּכָל ַהלֵּילוֹת ֵאין ָאנוּ ַמְטבִּילִין ֲאִפילוּ ּפַַעם ַאַחת, ֶׁ ש

י ְפָעִמים. ּתֵ ְׁ ַהלַּיְלָה ַהזֶּה ש
בְּכָל ַהלֵּילוֹת ָאנוּ אוֹכְלִין ֵבּין יוְֹשִבין וֵּבין ְמסוִּבּין, ֶׁ ש

ַהלַּיְלָה ַהזֶּה כּוּלָנוּ ְמסוּבִּין.

מה נשתנה? מצאו 6 הבדלים:

ֲעָבִדים ָהיִינוּ לְַפְרעֹה בְִּמְצָריִם, 
לֹא  וְִאלּוּ  נְטוּיָה  וִּבזְרוַֹע  ֲחזָָקה  בְּיָד  ם  ָׁ ִמש ֱאלֵֹהינוּ  ה'  וַיּוִֹציֵאנוּ 
ְצַריִם, ֲהֵרי ָאנוּ וָּבנֵינוּ  דוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא  ֶאת ֲאבוֵֹתינוּ ִמּמִ הוִֹציאַ ּקָ
כֻּלָּנוּ  וֲַאִפילוּ  בְִּמְצָריִם,  לְַפְרעֹה  ָהיִינוּ  ִדים  ְעבָּ ֻׁ ְמש ָבנֵינוּ  וְּבנֵי 
ַהּתוָֹרה,  ֶאת  יוְֹדִעים  כֻּלָּנוּ  זְֵקנִים  כֻּלָּנוּ  נְבוֹנִים  כֻּלָּנוּ  ֲחכִָמים 
לְַסּפֵר  ְרבֶּה  ַהּמַ וְכָל  ִמְצָריִם,  בִּיִציַאת  לַסּפֵר  ָעלֵינוּ  ִמְצוָה 

בָּח: ֻׁ בִּיִציַאת ִמְצַריִם ֲהֵרי זֶה ְמש

עבדים היינו
עבדים היינו, היינו

עתה בני חורין, בני חורין
עבדים היינו

עתה, עתה בני חורין
עבדים היינו

עתה עתה בני חורין
בני חורין
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בְָּרה תוָֹרה, כְּנֶגֶד ַאְרבָָּעה ָבנִים דִּ
אוֹל: ְׁ ֵאינוֹ יוֵֹדַע לִש ֶׁ ם, וְֶאָחד ש ע, וְֶאָחד ּתָ ָׁ ֶאָחד ָחכָם, וְֶאָחד ָרש

ָחָכם 

ָרָשע  

ָמה הוּא  אוֵֹמר?

ָמה הוּא  אוֵֹמר?

ר  ֶׁ ֲאש ּפִָטים  ְׁ ש וְַהּמִ ים  וְַהֻחּקִ ָהֵעדוֹת  ָמה 
ה ֱאמוֹר  ִצוָּה ה' ֱאלֵֹהינוּ ֶאְתכֶם? וְַאף ַאּתָ
ַאַחר  ַמְפִטיִרין  ֵאין  ַהּפֶַסח  כְִּהלְכוֹת  לוֹ 

ַהּפֶַסח, ֲאִפיקוָֹמן:

ָמה ָהֲעבוָֹדה ַהזֹּאת לָכֶם? )מה הטורח 
הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה 
ֶאת  הוִֹציא  ֶׁ ש וּלְִפי  לוֹ,  וְלֹא  לָכֶם  ושנה?( 
ה  ַאּתָ וְַאף  ר,  ִעּקָ בְּ כַָּפר  ַהכְּלָל  ִמן  ַעְצמוֹ 
זֶה  בֲַּעבוּר  לוֹ,  וֱֶאָמר  נָּיו  ִׁ ש ֶאת  ַהְקֵהה 
ְצָריִם, לִי וְלֹא לוֹ,  ה ה' לִי בְֵּצאִתי ִמּמִ ָׂ ָעש

ם לֹא ָהיָה נִגְָאל: ָׁ ִאלּוּ ָהיָה ש

ָּתם  

ְוֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול   

ָמה הוּא  אוֵֹמר?
ַמה זֹאת, וְָאַמְרּתָ ֵאלָיו בְּחוֹזֶק יָד הוִֹציָאנוּ 

ְצַריִם ִמבֵּית ֲעָבִדים: ה' ִמּמִ

יּוֹם  נֱֶּאַמר, וְִהגְַּדּתָ לְִבנְךָ בַּ ֶׂ ַאּתְ ּפְַתח לוֹ, ש
לִי  ה'  ה  ָׂ ָעש זֶה  בֲַּעבוּר  לֵאמֹר  ַההוּא  

ְצָריִם: בְֵּצאִתי ִמּמִ
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ִחלָּה )בהתחלה( ִמּתְ
לפני שנים רבות, נהגו אבותינו לעבוד אלילים. הם התפללו לכל 
אנחנו מאמינים באלוהים.  עכשיו  ואילו  ואבנים.  פסלים  מיני 

יהושע בן נון אמר לעם ישראל: 

ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם וֲַאִבי  בוּ ֲאבוֵֹתיכֶם ֵמעוֹלָם, ּתֶ ְׁ "בְֵּעֶבר ַהנָָּהר יָש
ַאְבָרָהם  ֶאת  ֲאִביכֶם  ֶאת  ח  וֶָאּקַ ֲאֵחִרים,  ֱאלִֹהים  וַיַַּעְבדוּ  נָחוֹר, 
ן  ֵמֵעֶבר ַהנָָהר וָאוֹלֵךְ אוֹתוֹ בְּכָל ֶאֶרץ כְּנַָען, וַָאְרבֶּה ֶאת זְַרעוֹ, וֶָאּתֵ
ו ֶאת  ָׂ ן לְֵעש ו, וֶָאּתֵ ָׂ ן לְיְִצָחק ֶאת יֲַעקֹב וְֶאת ֵעש לוֹ ֶאת יְִצָחק, וֶָאּתֵ

ת אוֹתוֹ, וְיֲַעקֹב וָּבנָיו יְָרדוּ ִמְצָריִם:" ֶׁ ִעיר לֶָרש ֵׂ ַהר ש

כלומר, בעבר אבותיכם גרו מעבר לנהר פרת שנמצא בבבל 
ששמו  אבינו,  אברהם  של  אבא  אפילו  לאלילים.  והתפללו 
תרח, גר שם. אבל אז אלוהים שלח את אברהם לארץ כנען 

שהיא ארץ ישראל.

איך יודעים שבא אביב
מילים ולחן: דתיה בן דור

]הילדים יכולים להוסיף פרחים לציור[

איך יודעים שבא אביב? 
מסתכלים סב יב סביב 

ואם רואים שאין עוד בוץ בשבילים 
ואם רואים שנעלמו המעילים 

ואם פרג וגם חרצית 
לכבוד החג קישטו ארצי 

אז יודעים )אז יודעים( 
שבא אביב )שבא אביב( 

אז יודעים שבא אביב,
אז יודעים שבא אביב
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מתברר, שכל מה שקרה בארץ מצרים היה מתוכנן. אלוהים 
אמר לאברהם: 

ֶאֶרץ לֹא לֶָהם וֲַעָבדוּם וְִענוּ אָֹתם  ַדע כִּי גֵר יְִהיֶה זְַרֲעךָ בְּ "יָדַֹע ּתֵ
ן ָאנֹכִי וְַאֲחֵרי כֵן  ר יֲַעבֹדוּ דָּ ֶׁ נָה, וְגַם ֶאת ַהגּוֹי ֲאש ָׁ ַאְרבַּע ֵמאוֹת ש

יְֵצאוּ בְִּרכוּשׁ גָּדוֹל:" 

יענו  הארץ  ותושבי  זרה  בארץ  יגורו  בניך  ובני  בניך  כלומר, 
400 שנה! אבל אני אעניש את  ויעבידו אותם במשך  אותם 

תושבי אותה ארץ ובניך יצאו ממנה ברכוש גדול!

]מוזגים כוס שנייה[
]מכסים את המצות ומגביהים את הכוס אבל לא שותים[

והיא שעמדה
ָעְמָדה לֲַאבוֵֹתינוּ וְלָנוּ, ֶׁ וְִהיא ש

לֹּא ֶאָחד בִּלְַבד ָעַמד ָעלֵינוּ לְכַלּוֵֹתנוּ, ֶׁ ש
בְּכָל דּוֹר וָדוֹר ֶׁ ֶאלָּא ש

עוְֹמִדים ָעלֵינוּ לְכַלּוֵֹתנוּ,
ִּילֵנוּ ִמיָָּדם: דוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא ַמצ וְַהּקָ

ּפְַרעֹה  ֶׁ י לֲַעשׂוֹת לְיֲַעקֹב ָאִבינוּ, ש שׁ לָָבן ָהֲאַרּמִ ֵצא וּלְַמד ַמה בִּּקֵ
נֱֶּאַמר: ֶׂ שׁ לֲַעקוֹר ֶאת ַהכֹּל ש לֹא גָזַר ֶאלָּא ַעל ַהזְּכִָרים וְלָָבן בִּּקֵ

ם לְגוֹי  ָׁ ם בְִּמֵתי ְמָעט, וַיְִהי ש ָׁ י אֵֹבד ָאִבי וַיֵֶּרד ִמְצַריְָמה וַיָּגָר ש ֲאַרּמִ
גָּדוֹל ָעצוּם וָָרב:

למה לבן הארמי היה יותר גרוע מפרעה? 
רצה  לבן  ואילו  הנולדים  בבנים  רק  לפגוע  ביקש  פרעה  כי 

להשמיד את כל היהודים.

וַיֵֶּרד ִמְצַריְָמה 
יעקב היה חייב לרדת למצרים כי בכנען שרר רעב כבד:

ם  ָׁ וַיָגָּר ש
הוא גר שם באופן זמני ולא התכוון להשתקע לזמן רב:

בְִּמֵתי ְמָעט 
יעקב ובני משפחתו שירדו למצרים היו 70 אנשים בסך הכל:

ם לְגוֹי גָּדוֹל ָעצוּם וָָרב  ָׁ וַיְִהי ש
כל  את  שמילא  גדול  לעם  והפכו  וגדלו  התרבו  הם  במצרים 

ארץ מצרים:
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משה בתיבה
מילים: קדיש יהודה סילמן

לחן: ניסים ניסימוב

דומם שטה תיבה קטנה 
על היאור הזך, 

ובתיבה משה הקטן, 
ילד יפה ורך. 

הס, הגלים השובבים, 
משה הקטן פה שט. 
לא יטבע, חיה יחיה 

ילד זה הקט.

ה: ָׁ נוּ ָעלֵינוּ ֲעבוָֹדה ָקש ְצִרים וַיְַענּוּנוּ וַיִּתְ וַיֵָּרעוּ אָֹתנוּ ַהּמִ
המצרים עינו את בני ישראל והכריחו אותם לעבוד בעבודת 

פרך ולבנות בשבילם את הערים פיתום ורעמסס.

ַמע ה' ֶאת קֹלֵנוּ וַיְַרא ֶאת ָענְיֵנוּ  ְׁ וַנְִּצַעק ֶאל ה' ֱאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינוּ, וַיִש
וְֶאת ֲעָמלֵנוּ וְֶאת לֲַחֵצנוּ:

הם  להם.  קשה  הייתה  העבודה  כי  וצעקו  נאנחו  ישראל  בני 
צעקו כל כך חזק שהקול שלהם הגיע עד השמיים, לאלוהים. 

וְּבמָֹרא  נְטוּיָה,  וִּבזְרַֹע  ֲחזָָקה,  בְּיָד  ְצַריִם,  ִמּמִ ה'  וַיּוִֹציֵאנוּ 
גָּדוֹל, וְּבאֹתוֹת, וְּבמְֹפִתים:

הוציא  הוא  ישראל,  בני  של  הזעקות  את  שמע  כשאלוהים 
שלח  לא  הוא  רב.  ובכוח  ובנפלאות  בניסים  ממצרים  אותם 
מלאכים או שליחים, אלא אלוהים בכבודו ובעצמו הוציא את 

בני ישראל ממצרים.

בְּכוֹר  כָל  וְִהכֵּיִתי  ַהזֶּה  לַּיְלָה  בַּ ִמְצַריִם  ֶאֶרץ  בְּ י  וְָעַבְרּתִ נֱֶּאַמר,  ֶׂ ש
ה  ֶׂ ֶאֱעש ִמְצַריִם  ֱאלֵֹהי  וְּבכָל  בְֵּהָמה  וְַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַריִם  ֶאֶרץ  בְּ

ָפִטים ֲאנִי ה': ְׁ ש
וְלֹא ַמלְָאךְ, וְִהכֵּיִתי כָל  לַּיְלָה ַהזֶּה, ֲאנִי  י ְבֶאֶרץ ִמְצַריִם בַּ וְָעַבְרּתִ
ה  ֶׂ ָרף, וְּבכָל ֱאלֵֹהי ִמְצַריִם ֱאֶעש ָׂ ֶאֶרץ ִמְצַריִם, ֲאנִי וְלֹא ש בְּכוֹר בְּ

לִיַח, ֲאנִי ה', ֲאנִי הוּא  וְלֹא ַאֵחר: ָׁ ָפִטים, ֲאנִי וְלֹא ַהּש ְׁ ש

בְּיָד ֲחזָָקה וִּבזְרַֹע נְטוּיָה וְּבמָֹרא גָּדוֹל וְּבאֹתֹת וְּבמוְֹפִתים
ַמיִם וָּבָאֶרץ,  ָׁ ּש י מוְֹפִתים בַּ נֱֶּאַמר, וְנַָתּתִ ֶׂ כְָּמה ש

ן: ָׁ ׁ, וְִתְמרוֹת ָעש ם, וֵָאש דָּ
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דוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא ַעל  ֵהִביא ַהּקָ ֶׁ ר ַמכּוֹת ש ֶׂ ֵאלוּ ֶעש
ְצִרים בְִּמְצַריִם. וְֵאלוּ ֵהן: ַהּמִ

רבי יהודה היה נותן בהם סמנים:

ַצ"ךְ ֲעַד"ש בְַּאַח"ב דְּ

]מטפטפים מהיין לכוס ריקה עבור כל מכה )עדיין כוס 
שנייה(. הילדים מוזמנים לצייר את המכות[

דם

ערוב

ברד

צפרדע

דבר

ארבה

כינים

שחין

בכורותחושך

הבה נראה איזה דברים טובים עשה 
אלוהינו למעננו:

יֵּנוּ = לנו זה היה די והותר( )דַּ

עדיין לא נגמר...       <

ָפִטים. ְׁ ה ָבֶהם ש ָׂ ְצַריִם, וְלֹא ָעש ִאלּוּ הוִֹציָאנוּ ִמּמִ
)אילו היה מוציא אותנו ממצרים ולא היה פוגע במצרים(

ה ֵבאלֵֹהיֶהם. ָׂ ָפִטים, וְלֹא ָעש ְׁ ה ָבֶהם ש ָׂ ִאלּוּ ָעש
)אילו היה פוגע במצרים ולא היה פוגע באלוהים שלהם(

ה ֵבאלֵֹהיֶהם, וְלֹא ָהַרג ֶאת בְּכוֵֹריֶהם. ָׂ ִאלּוּ ָעש
)אילו היה פוגע באלוהים שלהם ולא היה הורג להם את הבנים הבכורים(

ִאלּוּ ָהַרג ֶאת בְּכוֵֹריֶהם, וְלֹא נַָתן לָנוּ ֶאת ָממוֹנָם.
)אילו היה הורג להם את הבנים הבכורים ולא היה נותן לנו את הכסף שלהם(

ִאלּוּ נַָתן לָנוּ ֶאת ָממוֹנָם, וְלֹא ָקַרע לָנוּ ֶאת ַהיָּם.
)אילו היה נותן לנו את הכסף שלהם ולא היה חוצה את ים סוף בשבילנו(

ִאלּוּ ָקַרע לָנוּ ֶאת ַהיָּם, וְלֹא ֶהֱעִביָרנוּ ְבתוֹכוֹ בֶָּחָרָבה. 
)אילו היה חוצה את ים סוף ולא היה מעביר אותנו בתוכו(

ע ָצֵרינוּ בְּתוֹכוֹ. ּקַ ִׁ ִאלּוּ ֶהֱעִביָרנוּ ְבתוֹכוֹ בֶָּחָרָבה, וְלֹא ש
)אילו היה מעביר אותנו בים סוף ולא היה מטביע בים את המצרים(

נָה. ָׁ ְדבָּר ַאְרבִָּעים ש ּמִ ע ָצֵרינוּ בְּתוֹכוֹ, וְלֹא ִסּפֵק ָצְרכֵנוּ בַּ ּקַ ִׁ ִאלּוּ ש
)אילו היה מטביע בים את המצרים ולא מספק את כל מחסורנו במדבר 40 שנה(

ן. נָה, וְלֹא ֶהֱאכִילָנוּ ֶאת ַהּמָ ָׁ ְדבָּר ַאְרבִָּעים ש ּמִ ִאלּוּ ִסּפֵק ָצְרכֵנוּ בַּ
)אילו היה מספק את כל מחסורנו במדבר 40 שנה ולא היה מאכיל אותנו במן(

יֵּנוּ: דַּ

יֵּנוּ: דַּ

יֵּנוּ: דַּ

יֵּנוּ: דַּ

יֵּנוּ: דַּ

יֵּנוּ: דַּ

יֵּנוּ: דַּ

יֵּנוּ: דַּ

יֵּנוּ: דַּ
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בָּת. ַׁ ן, וְלֹא נַָתן לָנוּ ֶאת ַהּש ִאלּוּ ֶהֱאכִילָנוּ ֶאת ַהּמָ
)אילו היה מאכיל אותנו במן ולא היה נותן לנו את השבת(

בָּת, וְלֹא ֵקְרָבנוּ לְִפנֵי ַהר ִסינַי. ַׁ ִאלּוּ נַָתן לָנוּ ֶאת ַהּש
)אילו היה נותן לנו את השבת ולא היה מביא אותנו אל הר סיני(

ִאלּוּ ֵקְרָבנוּ לְִפנֵי ַהר ִסינַי, וְלֹא נַָתן לָנוּ ֶאת ַהּתוָֹרה.
)אילו היה מביא אותנו אל הר סיני ולא היה נותן לנו את התורה(

ָרֵאל. ְׂ ִאלּוּ נַָתן לָנוּ ֶאת ַהּתוָֹרה, וְלֹא ִהכְנִיָסנוּ לְֶאֶרץ יִּש
)אילו היה נותן לנו את התורה ולא היה מכניס אותנו לארץ ישראל(

ָרֵאל, וְלֹא בָּנָה לָנוּ ֶאת בֵּית ַהבְִּחיָרה. ְׂ ִאלּוּ ִהכְנִיָסנוּ לְֶאֶרץ יִּש
)אילו היה מכניס אותנו לארץ ישראל ולא היה בונה לנו את בית המקדש(

ַרבָּן גְַּמלִיֵאל ָהיָה אוֵֹמר כָּל-ֶשׁלּא ָאַמר ְשׁלוָֹשׁה 
ְדָבִרים ֵאלוּ בַּּפֶַסח לא יָָצא יְֵדי חוָֹבתוֹ וְֵאלּוּ ֵהן:

פסח מצה ומרור

יֵּנוּ: דַּ

יֵּנוּ: דַּ

יֵּנוּ: דַּ

יֵּנוּ: דַּ

יֵּנוּ: דַּ

למה קוראים לחג "פסח"?
נֱֶּאַמר: ֶׂ י ֲאבוֵֹתינוּ בְִּמְצַריִם ש ּתֵ דוֹשׂ בָּרוּךְ הוּא  ַעל בָּ ַעל שׂוּם שּפַָסח ַהּקָ

ָרֵאל בְִּמְצַריִם  ְׂ י ְבנֵי יִש ּתֵ ר ּפַָסח ַעל בָּ ֶׁ ם זֶַבח ּפֶַסח הוּא  לַיהֹוָה ֲאש וֲַאַמְרּתֶ
ֲחווּ: ּתַ ְׁ ִּיל וַיִּּקֹד ָהָעם וַיִּש ינוּ ִהצ ּתֵ בְּנָגְּפוֹ ֶאת ִמְצַריִם וְֶאת בָּ

]מגביהים את המצות ואומרים:[

 ּפֶַסח ֶשָׁהיוּ ֲאבוֵֹתינוּ אוֹכְלִים ִבּזְַמן 
שׂ ָהיָה ַקיָּם ַעל שׂוּם ָמה? ְקדָּ ֶשׁבֵּית ַהּמִ

ָּה זוּ ֶשָׁאנוּ אוֹכְלִים ַעל שׂוּם ָמה?  ַמצ

ָמרוֹר זֶה ֶשָׁאנוּ אוֹכְלִים ַעל שׂוּם ָמה?

למה אנחנו אוכלים מצות בפסח?
נִּגְלָה ֲעלֵיֶהם  ֶׂ לְַהְחִמיץ ַעד ש ֵצָקם ֶשׁל ֲאבוֵֹתינוּ  ַעל שׂוּם ֶשׁלּא ִהְסּפִיק בְּ

נֱֶּאַמר: ֶׂ דוֹשׂ בָּרוּךְ הוּא  וּגְָאלָם ש לָכִים ַהּקָ ֶמלֶךְ ַמלְכֵי ַהּמְ
ְצַריִם ֻעגֹת ַמצּוֹת כִּי לֹא ָחֵמץ כִּי גְֹרשׁוּ  ר הוִֹציאוּ ִמּמִ ֶׁ וַיֹּאפוּ ֶאת ַהבֵָּצק ֲאש

ְצַריִם וְלֹא יָכְלוּ לְִהְתַמְהֵמּהַ וְגַם ֵצָדה לֹא ָעשׂוּ לֶָהם: ִמּמִ

]מגביהים את המרור ואומרים:[

למה אנחנו אוכלים מרור בפסח?
וַיְָמֲררוּ  נֱֶּאַמר:  ֶׂ ש בְִּמְצַריִם  ֲאבוֵֹתינוּ  ַחיֵּי  ֶאת  ְצִרים  ַהּמִ ְררוּ  ֶשּמֵ שׂוּם  ַעל 
ֶדה ֵאת כָּל  ָׂ ּש וְּבכָל ֲעבָֹדה בַּ וִּבלְֵבנִים  ה בְּחֶֹמר  ָׁ ַחיֵּיֶהם בֲַּעבָֹדה ָקש ֶאת 

ר ָעְבדוּ ָבֶהם בְָּפֶרךְ ֶׁ ֲעבָֹדָתם ֲאש
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עוד מעט בני ישראל יצאו ממצרים. 
עזרו להם למצוא את הדרך:

התחלה

סיום

ְצָריִם  ְבּכָל-דוֹר וָדוֹר ַחיָּב ָאָדם לְִראוֹת ֶאת ַעְצמוֹ כְִּאילּוּ הוּא יָָצא ִמּמִ
נֱֶּאַמר: ֶׂ ש

בְֵּצאִתי  לִי  יְהֹוָה  ה  ָׂ ָעש זֶה  בֲַּעבוּר  לֵאמֹר  ַההוּא  יּוֹם  בַּ לְִבנְךָ  וְִהגְַּדּתָ 
הוּא ֶאלָּא ַאף  ָבּרוּךְ  ַהָקּדוֹשׂ  גְַָאל  ִבּלְַבד  ְצָריִם לֹא ֶאת ֲאבוֵֹתינוּ  ִמּמִ
אָֹתנוּ  ָהִביא  לְַמַען  ם  ָׁ ִמּש הוִֹציא  ְאוָֹתנוּ  נֱֶּאַמר:  ֶׂ ש ֶהם  ִעָמּ גַָּאל  אוָֹתנוּ 

ּ בַּע לֲַאבֵֹתינו ְׁ ר נִש ֶׁ לֶָתת לָנוּ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאש

 ]מכסים את המצות, מגביהים את הכוס 
)עדיין כוס שנייה...( ואומרים:[

וְנֹאַמר לְָפנָיו ִשׁיָרה ֲחָדָשה, ַהלְלוּיָּה...

בֵַּח  ַׁ לְהוֹדוֹת לְַהלֵּל לְש
ר  לְָפֵאר לְרוֵֹמם לְַהדֵּ
לְָבֵרךְ לְַעלֵּה וּלְַקלֵּס 

ה לֲַאבוֵֹתינוּ וְלָנוּ  ָׁ ָעש ֶׂ לְִמי ש
ּ ים ָהֵאלּו ֶאת כָּל ַהנִּּסִ

ֵמַעְבדוּת לְֵחרוּת
ְמָחה  ִׁ ִמיָּגֹון לְש

ֵמֵאֶבל לְיוֹם טוֹב 
וֵּמֲאֵפלָה לְאוֹר גָּדוֹל 

ְעבּוּד לִגְאוּלָּה ִׂ וִּמּש

ּ הוִֹציָאנו

לפיכך אנחנו חייבים
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הללויה
מילים: שמרית אור
לחן: קובי אושרת

הללויה לעולם,
הללויה ישירו כולם 

במילה אחת בודדה 
הלב מלא בהמון תודה 

והולם גם הוא - איזה עולם נפלא.

הללויה עם השיר,
הללויה על יום שמאיר,
הללויה על מה שהיה,

ומה שעוד לא היה -
הללויה.

הללויה לעולם 
הללויה ישירו כולם 
והענבלים הגדולים 

יהדהדו בהמון צלילים 
ואתנו הם יאמרו, הללויה.

הללויה עם השיר...

הללויה על הכל 
הללו על מחר ואתמול 

הללויה, ותנו יד ביד 
ושירו מלב אחד -

הללויה.

בצאת ישראל

ְצָריִם. בֵּית יֲַעקֹב ֵמַעם לוֵֹעז:  ָרֵאל ִמּמִ ְׂ בְֵּצאת יִש
לוָֹתיו: ְׁ ָרֵאל ַמְמש ְׂ ָהיְָתה יְהוָּדה לְָקְדשׁוֹ יִש

ן יִּסֹב לְָאחוֹר: ַהיָּם ָרָאה וַיָּנֹס. ַהיְַּרדֵּ
ֶהָהִרים ָרְקדוּ כְֵאילִים. גְָּבעוֹת כְִּבנֵי צֹאן:

ּסֹב לְָאחוֹר: ן ּתִ ַמה לְּךָ ַהיָּם כִּי ָתנוּס. ַהיְַּרדֵּ
ְרְקדוּ כְֵאילִים. גְָּבעוֹת כְִּבנֵי צֹאן: ֶהָהִרים ּתִ
ִמלְִּפנֵי ָאדוֹן חוּלִי ָאֶרץ. ִמלְִּפנֵי ֱאלוֹּהַ יֲַעקֹב:

ַההְֹפכִי ַהצוּר ֲאגַם ָמיִם. ַחלִָּמישׁ לְַמְעיְנוֹ ָמיִם:
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]אוחזים את הכוס )כן, עדיין כוס שנייה( ואומרים:[

ֲאבוֵֹתינוּ  ֶאת  וְגַָאל  גְָּאלָנוּ  ֲאֶשׁר  ָהעוֹלָם  ֶמלֶךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יְהֹוָה  ה  ַאּתָ בָּרוּךְ 
ֱאלֵֹהינוּ  יְהֹוָה  כֵּן  וָּמרוֹר  ָּה  ַמצ בּוֹ  לֱֶאכֹל  ַהזֶּה  ַהלַּיְלָה  וְִהגִיָענוּ  ְצָריִם  ִמּמִ
לְִקָראֵתנוּ  ַהָבִּאים  ֲאֵחִרים  וְלְִרגָלִים  לְמוֲֹעִדים  יַגִּיֵענוּ  ֲאבוֵֹתינוּ  וְאלֵֹהי 
ַהזְָּבִחים  ִמן  ָשׁם  וְנֹאכַל  ַבֲּעבוָֹדֶתךָ  וְָשִׂשׂים  ִעיֶרךָ  ְבִּבנְיַן  ְשֵׂמִחים  לְָשׁלוֹם 
ָסִחים ֲאֶשׁר יַגִּיַע ָדָּמם ַעל ִקיר ִמזְַבֲּחךָ לְָרצוֹן וְנוֶֹדה לְּךָ ִשׁיר ָחָדשׁ  וִּמן ַהְפּ

ה יְהֹוָה גַָּאל יְִשָׂרֵאל דוּת נְַפֵשׁנוּ בָּרוּךְ ַאּתָ ַעל גְֻּאלֵָּתנוּ וְַעל ְפּ

]שותים בהסבה שמאלה כוס שנייה[

]נוטלים את הידיים לקראת הסעודה 
ומברכים על הנטילה:[

נוּ  ָׁ ש ר ִקדְּ ֶׁ ה יְהֹוָה ֱאלֵֹהינוּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם ֲאש בָּרוּךְ ַאּתָ
בְִּמְצוָֹתיו וְִצוָּנוּ ַעל נְִטילַת יָָדיִם

רחץ

מוציא

מרור

מצה

ה יְהֹוָה ֱאלֵֹהינוּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם ַהמוִֹציא לֶֶחם ִמן ָהָאֶרץ בָּרוּךְ ַאּתָ

נוּ בְִּמְצוָֹתיו  ָׁ ש ר ִקדְּ ֶׁ ה יְהֹוָה ֱאלֵֹהינוּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם ֲאש בָּרוּךְ ַאּתָ
וְִצוָּנוּ ַעל ֲאכִילַת ָמרוֹר 

נוּ בְִּמְצוָֹתיו  ָׁ ש ר ִקדְּ ֶׁ ה יְהֹוָה ֱאלֵֹהינוּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם ֲאש בָּרוּךְ ַאּתָ
וְִצוָּנוּ ַעל ֲאכִילַת ַמָצּה 

]עורך הסדר שובר את המצה לחתיכות קטנו, לוקח לעצמו 
ומחלק לכל אחד מן המסובים. אוכלים בהסבה לשמאל[

]אוחזים בשתי ידיים את המצות ואומרים:[

]טובלים מרור בחרוסת ומנערים כדי שישאר טעם מריר ומברכים:[

]אוחזים את המצה העליונה ומברכים:[
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כורך

שולחן עורך

ְקָדשׂ  זְַמן ֶשׁבֵּית ַהּמִ ה ִהלֵּל בִּ ָׁ ְקָדשׂ - כְִּהלֵּל כֵּן ָעש זֵכֶר לַּמִ
ָּה וָּמרוֹר וְאוֹכֵל בְּיַַחד לְַקיֵּם ַמה  ָהיָה ַקיָים ָהיָה כּוֵֹרךְ ּפֶַסח ַמצ

נֱֶּאַמר: ַעל ַמצּוֹת וְּמרִֹרים יֹאכְלֻהוּ: ֶׂ ש

]שוברים את המצה התחתונה לחתיכות קטנות. כורכים 
עם המצה את המרור - מצה למעלה, מצה למטה ומרור 

באמצע. מחזיקים ביד ואומרים:[

סוף סוף אפשר להתחיל לאכול. בתאבון!
בסיום הארוחה הילדים יכולים לחפש את האפיקומן

]אוכלים את המצה בהסבה לשמאל[

צפון

ברך

כֻּלּוֹ.  ָהעוֹלָם  ֶאת  ַהזָּן  ָהעוֹלָם.  ֶמלֶךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יְהֹוָה  ה  ַאּתָ בָּרוּךְ 
כִּי  ר.  ָׂ בָּש לְכָל  לֶֶחם  נוֵֹתן  הוּא   וְּבַרֲחִמים.  בְֶּחֶסד  בְֵּחן  בְּטוּבוֹ 
ִמיד לֹא ָחַסר לָנוּ וְַאל יְֶחַסר לָנוּ  לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ. וְּבטוּבוֹ ַהגָּדוֹל ּתָ
מוֹ ַהגָּדוֹל. כִּי הוּא  ֵאל זָן וְּמַפְרנֵס לַכֹּל  ְׁ ָמזוֹן לְעוֹלָם וֶָעד. בֲַּעבוּר ש
ר בָָּרא. כָָּאמוּר. ּפוֵֹתַח  ֶׁ ִריּוָֹתיו ֲאש וֵּמִטיב לַכֹּל וֵּמכִין ָמזוֹן לְכָל בְּ

בִּיַע לְכָל ַחי ָרצוֹן: ְׂ ֶאת יֶָדךָ וַּמש
ה יְהֹוָה. ַהזָּן ֶאת ַהכֹּל: בָּרוּךְ ַאּתָ

ֶחְמָדה  ֶאֶרץ  לֲַאבוֵֹתינוּ  ִהנְַחלְּתָ  ֶׁ ש ַעל  ֱאלֵֹהינוּ.  יְהֹוָה  לְּךָ  נוֶֹדה 
ִמְצַריִם.  ֵמֶאֶרץ  ֱאלֵֹהינוּ  יְהֹוָה  הוֵֹצאָתנוּ  ֶׁ ש וְַעל  וְּרָחָבה.  טוָֹבה 
וְַעל  ֵרנוּ.  ָׂ ְבש בִּ ָחַתְמּתָ  ֶׁ ש בְִּריְתךָ  וְַעל  ֲעָבִדים.  ִמבֵּית  וְּפִדיָתנוּ 

מי מצא את האפיקומן?
]שוברים את האפיקומן לחתיכות קטנות ומחלקים לכולם[

]מוזגים כוס שלישית ומברכים את ברכת המזון:[
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וֶָחֶסד  ֵחן  ַחיִּים  וְַעל  נוּ.  הוַֹדְעּתָ ֶׁ ש יךָ  ֻחּקֶ וְַעל  נוּ.  ְדּתָ לִּּמַ ֶׁ ש ּתוָֹרְתךָ 
ִמיד. בְּכָל  ה זָן וְּמַפְרנֵס אוָֹתנוּ ּתָ ַאּתָ ָׁ נוּ. וְַעל ֲאכִילַת ָמזוֹן ש חוֹנַנְּתָ ֶׁ ש

ָעה: ָׁ יוֹם וְּבכָל ֵעת וְּבכָל ש
וְַעל ַהכֹּל יְהֹוָה ֱאלֵֹהינוּ ֲאנְַחנוּ מוִֹדים לָךְ וְּמָבְרכִים אוָֹתךְ. יְִתבַָּרךְ 
ָבְעּתָ  ָׂ וְש וְָאכַלְּתָ  כַּכָּתוּב.  וֶָעד:  לְעוֹלָם  ִמיד  ּתָ ַחי  כָּל  בְִּפי  ְמךָ  ִׁ ש

ר נַָתן לָךְ: ֶׁ וֵּבַרכְּתָ ֶאת יְהֹוָה ֱאלֶֹהיךָ ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאש
זוֹן: ה יְהֹוָה. ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ַהּמָ בָּרוּךְ ַאּתָ

ִעיֶרךָ.  לַיִם  ָׁ יְרוּש וְַעל  ךָ.  ַעּמֶ ָרֵאל  ְׂ יִש ַעל  ֱאלֵֹהינוּ  יְהֹוָה  נָא  ַרֶחם 
יֶחךָ. וְַעל ַהבַּיִת  ִׁ וִד ְמש כַּן כְּבוֶֹדךָ. וְַעל ַמלְכוּת בֵּית דָּ ְׁ וְַעל ִציּוֹן ִמש

ְמךָ ָעלָיו: ִׁ נְִּקָרא ש ֶׁ דוֹשׁ ש ַהגָּדוֹל וְַהּקָ
וְַהְרוַח לָנוּ  וְַהְרוִיֵחנוּ.  ְּלֵנוּ  וְכַלְכ ּפְַרנְֵסנוּ  זוּנֵנוּ  ְרֵענוּ  ָאִבינוּ.  ֱאלֵֹהינוּ. 
ְצִריכֵנוּ יְהֹוָה ֱאלֵֹהינוּ  יְהֹוָה ֱאלֵֹהינוּ ְמֵהָרה ִמכָּל ָצרוֵֹתינוּ. וְנָא ַאל ּתַ
לְיְָדךָ  ִאם  כִּי  ַהלְוָָאָתם.  לִיֵדי  וְלֹא  וָָדם  ר  ָׂ בָּש נַת  ַמּתְ לִיֵדי  לֹא 
ָּלֵם  נִכ וְלֹא  נֵבוֹשׁ  לֹּא  ֶׁ וְָהְרָחָבה. ש ה  ָׁ דוֹש ַהּקְ ַהּפְתוָּחה.  לֵָאה.  ַהּמְ

לְעוֹלָם וֶָעד:

ה  ַאּתָ בָּרוּךְ  ְביֵָמינוּ.  בְִּמֵהָרה  ַהּקֶֹדשׁ  ִעיר  לַיִם  ָׁ יְרוּש וְּבנֵה 
לָיִם. ָאֵמן: ָׁ יְהֹוָה. בּוֹנֵה ְבַרֲחָמיו יְרוּש

ה יְהֹוָה ֱאלֵֹהינוּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם בּוֵֹרא ּפְִרי ַהגֶָּפן בָּרוּךְ ַאּתָ

]שותים כוס שלישית בהסבה לשמאל[

הלל

ר  ֶׁ ֲאש ַמְמלָכוֹת  וְַעל  יְָדעוּךָ  לֹא  ר  ֶׁ ֲאש ַהגּוֹיִם  ֶאל  ֲחָמְתךָ  פֹךְ  ְׁ ש
ָפךְ  ְׁ ש ּמוּ:  ַׁ ֵהש נָוֵהוּ  וְֶאת  יֲַעקֹב  ֶאת  ָאכַל  כִּי  ָקָראוּ:  לֹא  ְמךָ  ִׁ בְּש
ַחת  ִמיֵדם ִמּתַ ְׁ ְרדֹּף בְַּאף וְַתש יגֵם ּתִ ִֹ ֲעלֵיֶהם זְַעֶמךָ וֲַחרוֹן ַאּפְךָ יַּש

ֵמי יְי ְׁ ש

הוֹדוּ לַיהֹוָה כִּי טוֹב
הוֹדוּ לֵאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים
הוֹדוּ לֲַאדֹנֵי ָהֲאדֹנִים

ֹ ה נְִפלָאוֹת גְּדֹלוֹת לְַבדּו ֵׂ לְעֹש
ַמיִם בְִּתבוּנָה ָׁ ה ַהּש ֵׂ לְעֹש
יִם לְרוַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ

ה אוִֹרים גְּדֹלִים ֵׂ לְעֹש
יּוֹם לֶת בַּ ֶׁ ֶמשׁ לְֶמְמש ֶׁ ֶאת ַהּש

ֶאת ַהיֵָּרַח וְכוֹכִָבים 
לָּיְלָה לוֹת בַּ ְׁ לְֶמְמש

]מוזגים את כוסו של אליהו, פותחים את הדלת ואומרים:[

]מוזגים כוס רביעית[

כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
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ְבכוֵֹריֶהם לְַמכֵּה ִמְצַריִם בִּ
ָרֵאל ִמּתוֹכָם ְׂ וַיּוֵֹצא יִש

בְּיָד ֲחזָָקה וִּבזְרוַֹע נְטוּיָה
לְגֹזֵר יַם סוּף לִגְזִָרים

ֹ ָרֵאל בְּתוֹכו ְׂ וְֶהֱעִביר יִש
וְנִֵער ּפְַרעֹה וְֵחילוֹ ְביַם סוּף

ְדבָּר ּמִ לְמוֹלִיךְ ַעּמוֹ בַּ
לְַמכֵּה ְמלָכִים גְּדֹלִים
יִרים וַיֲַּהרֹג ְמלָכִים ַאדִּ

לְִסיחוֹן ֶמלֶךְ ָהֱאמִֹרי
ן ָׁ וּלְעוֹג ֶמלֶךְ ַהבָּש

וְנַָתן ַאְרָצם לְנֲַחלָה
ֹ ָרֵאל ַעְבדּו ְׂ נֲַחלָה לְיִש

ּ ְפלֵנוּ זָכַר לָנו ִׁ בְּש ֶׁ ש
ּ ֵָּרינו וַיְִּפְרֵקנוּ ִמצ

ר ָׂ נוֵֹתן לֶֶחם לְכָל בָּש
ָמיִם ָׁ הוֹדוּ לְֵאל ַהּש

כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:
כִּי לְעוֹלָם ַחְסדּוֹ:

ה יְהֹוָה ֱאלֵֹהינוּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם בּוֵֹרא ּפְִרי ַהגֶָּפן: בָּרוּךְ ַאּתָ

חסל סדר פסח

]שותים כוס רביעית ואחרונה בהסבה לשמאל[

אחד מי יודע

ֶאָחד ִמי יוֵֹדַע ֶאָחד ֲאנִי יוֵֹדַע ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ ֶשַׁבָּשַׁמיִם וָּבָאֶרץ 

ֱאלֵֹהינוּ  ֶאָחד  ַהְבִּרית  לוּחוֹת  ְשׁנֵי  יוֵֹדַע  ֲאנִי  ְשׁנַיִם  יוֵֹדַע  ִמי  ְשׁנַיִם 
ֶשַׁבָּשַׁמיִם וָּבָאֶרץ 

לוּחוֹת  ְשׁנֵי  ָאבוֹת  ְשׁלוָֹשׁה  יוֵֹדַע  ֲאנִי  ְשׁלוָֹשׁה  יוֵֹדַע  ִמי  ְשׁלוָֹשׁה 
ַהְבִּרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ ֶשַׁבָּשַׁמיִם וָּבָאֶרץ

הוֹת ְשׁלוָֹשׁה ָאבוֹת ְשׁנֵי  ַאְרַבּע ִמי יוֵֹדַע ַאְרַבּע ֲאנִי יוֵֹדַע ַאְרַבּע ִאָמּ
לוּחוֹת ַהְבִּרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ ֶשַׁבָּשַׁמיִם וָּבָאֶרץ 

ַאְרַבּע  תוָֹרה  ֻחְמֵשי  ׁה  ֲחִמָשּ יוֵֹדַע  ֲאנִי  ׁה  ֲחִמָשּ יוֵֹדַע  ִמי  ׁה  ֲחִמָשּ
ֶשַׁבָּשַׁמיִם  הוֹת ְשׁלוָֹשׁה ָאבוֹת ְשׁנֵי לוּחוֹת ַהְבִּרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ  ִאָמּ

וָּבָאֶרץ 

ׁה ֻחְמֵשי  ה ִסְדֵרי ִמְשׁנָה ֲחִמָשּ ּׁ ה ֲאנִי יוֵֹדַע ִשָׁש ּׁ ה ִמי יוֵֹדַע ִשָׁש ּׁ ִשָׁש
הוֹת ְשׁלוָֹשׁה  ָאבוֹת ְשׁנֵי לוּחוֹת ַהְבִּרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ  תוָֹרה ַאְרַבּע ִאָמּ

ֶשַׁבָּשַׁמיִם וָּבָאֶרץ 

ה ִסְדֵרי  ּׁ ִשְׁבָעה ִמי יוֵֹדַע ִשְׁבָעה ֲאנִי יוֵֹדַע ִשְׁבָעה יְֵמי ַשְׁבָּתא ִשָׁש
ְשׁנֵי  ָאבוֹת  ְשׁלוָֹשׁה  הוֹת  ִאָמּ ַאְרַבּע  תוָֹרה  ֻחְמֵשי  ׁה  ֲחִמָשּ ִמְשׁנָה 

לוּחוֹת ַהְבִּרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ ֶשַׁבָּשַׁמיִם וָּבָאֶרץ 

יְֵמי  ִשְׁבָעה  ִמילָה  יְֵמי  ְשׁמוֹנָה  יוֵֹדַע  ֲאנִי  ְשׁמוֹנָה  יוֵֹדַע  ִמי  ְשׁמוֹנָה 
הוֹת  ִאָמּ ַאְרַבּע  תוָֹרה  ֻחְמֵשי  ׁה  ֲחִמָשּ ִמְשׁנָה  ִסְדֵרי  ה  ּׁ ִשָׁש ַשְׁבָּתא 

ְשׁלוָֹשׁה ָאבוֹת ְשׁנֵי לוּחוֹת ַהְבִּרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ ֶשַׁבָּשַׁמיִם וָּבָאֶרץ 
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יְֵמי  ְשׁמוֹנָה  יְַרֵחי לֵיָדה  ְשָׁעה  ִתּ יוֵֹדַע  ֲאנִי  ְשָׁעה  ִתּ יוֵֹדַע  ִמי  ְשָׁעה  ִתּ
ׁה ֻחְמֵשי תוָֹרה  ה  ִסְדֵרי ִמְשׁנָה ֲחִמָשּ ּׁ יְֵמי ַשְׁבָּתא ִשָׁש ִמילָה ִשְׁבָעה 
ֱאלֵֹהינוּ  ֶאָחד  ַהְבִּרית  לוּחוֹת  ְשׁנֵי  ָאבוֹת  ְשׁלוָֹשׁה  הוֹת  ִאָמּ ַאְרַבּע 

ֶשַׁבָּשַׁמיִם וָּבָאֶרץ 

ְשָׁעה יְַרֵחי לֵיָדה  ֲעָשָֹרה ִמי יוֵֹדַע ֲעָשָֹרה ֲאנִי יוֵֹדַע ֲעָשָֹרה ִדְבַּריָּא ִתּ
ׁה  ֲחִמָשּ ִמְשׁנָה  ִסְדֵרי  ה  ּׁ ִשָׁש ַשְׁבָּתא  יְֵמי  ִשְׁבָעה   ִמילָה  יְֵמי  ְשׁמוֹנָה 
הוֹת ְשׁלוָֹשׁה ָאבוֹת ְשׁנֵי לוּחוֹת  ַהְבִּרית ֶאָחד  ֻחְמֵשי תוָֹרה ַאְרַבּע ִאָמּ

ֱאלֵֹהינוּ ֶשַׁבָּשַׁמיִם וָּבָאֶרץ 

ֶאָחד ָעָשֹר ִמי יוֵֹדַע  ֶאָחד ָעָשֹר ֲאנִי יוֵֹדַע ֶאָחד ָעָשֹר כּוֹכְַביָּא ֲעָשָֹרה 
ה  ּׁ ְשָׁעה יְַרֵחי לֵיָדה ְשׁמוֹנָה יְֵמי ִמילָה ִשְׁבָעה יְֵמי ַשְׁבָּתא ִשָׁש ִדְבַּריָּא ִתּ
הוֹת ְשׁלוָֹשׁה ָאבוֹת ְשׁנֵי  ׁה ֻחְמֵשי תוָֹרה ַאְרַבּע ִאָמּ ִסְדֵרי ִמְשׁנָה ֲחִמָשּ

לוּחוֹת ַהְבִּרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ ֶשַׁבָּשַׁמיִם וָּבָאֶרץ 

ְבַטיָּא ֶאָחד  ְׂ נֵים ָעָשֹר ש ְׂ נֵים ָעָשֹר ֲאנִי יוֵֹדַע ש ְׂ נֵים ָעָשֹר ִמי יוֵֹדַע ש ְׂ ש
ִמילָה  יְֵמי  ְשׁמוֹנָה  לֵיָדה  יְַרֵחי  ְשָׁעה  ִתּ ִדְבַּריָּא  ֲעָשָֹרה   כּוֹכְַביָּא  ָעָשֹר 
ַאְרַבּע  ׁה ֻחְמֵשי תוָֹרה  ֲחִמָשּ ִסְדֵרי ִמְשׁנָה  ה  ּׁ ִשָׁש יְֵמי ַשְׁבָּתא  ִשְׁבָעה 
ֶשַׁבָּשַׁמיִם  ֱאלֵֹהינוּ  ֶאָחד  ַהְבִּרית  לוּחוֹת  ְשׁנֵי  ָאבוֹת  ְשׁלוָֹשׁה  הוֹת  ִאָמּ

וָּבָאֶרץ 

לָֹשה ָעָשֹר ִמַדּיָּא  ְׂ ְשׁלָֹשה ָעָשׂר ִמי יוֵֹדַע  ְשׁלָֹשה ָעָשֹר ֲאנִי יוֵֹדַע ש
ְשָׁעה יְַרֵחי  ְבַטיָּא ֶאָחד ָעָשֹר כּוֹכְַביָּא ֲעָשָֹרה ִדְבַּריָּא ִתּ ְׂ נֵים ָעָשֹר ש ְׂ ש
ׁה  ה  ִסְדֵרי ִמְשׁנָה ֲחִמָשּ ּׁ לֵיָדה ְשׁמוֹנָה יְֵמי ִמילָה ִשְׁבָעה יְֵמי ַשְׁבָּתא ִשָׁש
הוֹת ְשׁלוָֹשׁה ָאבוֹת ְשׁנֵי לוּחוֹת ַהְבִּרית ֶאָחד  ֻחְמֵשי תוָֹרה ַאְרַבּע ִאָמּ

ֱאלֵֹהינוּ ֶשַׁבָּשַׁמיִם וָּבָאֶרץ

חד גדיא

ַחד גְַּדיָא ַחד גְַּדיָא ִדּזְַבן ַאָבּא ִבְתֵרי זוּזֵי ַחד גְַּדיָא ַחד גְַּדיָא 

נְָרא וְָאכְלָה לְגְַדיָא ִדּזְַבן ַאָבּא ִבְתֵרי זוּזֵי ַחד גְַּדיָא ַחד  ֻׁ וְָאָתא ש
גְַּדיָא 

נְָרא ְדָּאכְלָה לְגְַדיָא  ִדּזְַבן ַאָבּא ִבְתֵרי זוּזֵי  ֻׁ וְָאָתא כַלְָבּא וְנַָשךְ לש
ַחד גְַּדיָא ַחד גְַּדיָא 

נְָרא ְדָּאכְלָה לְגְַדיָא ִדּזְַבן  ֻׁ וְָאָתא ֻחְטָרא וְִהכָּה לכַלְָבּא ְדּנַָשךְ לש
ַאָבּא ִבְתֵרי זוּזֵי ַחד גְַּדיָא ַחד גְַּדיָא 

נְָרא ְדָּאכְלָה  ֻׁ וְָאָתא נוָּרא וְָשַׂרף לֻחְטָרא ְדִּהכָּה לכַלְָבּא ְדּנַָשךְ לש
לְגְַדיָא  ִדּזְַבן ַאָבּא ִבְתֵרי זוּזֵי ַחד גְַּדיָא ַחד גְַּדיָא 

ְדּנַָשךְ  לכַלְָבּא  ְדִּהכָּה  לֻחְטָרא  ְדָּשַׂרף  לנוָּרא  וְכִָבּה  ַמיָּא  וְָאָתא 
נְָרא ְדָּאכְלָה לְגְַדיָא  ִדּזְַבן ַאָבּא ִבְתֵרי זוּזֵי ַחד גְַּדיָא ַחד גְַּדיָא  ֻׁ לש

ְדִּהכָּה  ְדָּשַׂרף לֻחְטָרא  ְדּכִָבּה לנוָּרא  לַמיָּא  וְָשָׁתה  וְָאָתא תוָֹרא 
ַחד  זוּזֵי  ִבְתֵרי  ַאָבּא  ִדּזְַבן  לְגְַדיָא  ְדָּאכְלָה  נְָרא  ֻׁ לש ְדּנַָשךְ  לכַלְָבּא 

גְַּדיָא ַחד גְַּדיָא 

ְדָּשַׂרף  ְדּכִָבּה לנוָּרא  וְָשַׁחט לתוָֹרא ְדָּשָׁתא לַמיָּא  וְָאָתא שוֵֹחט 
ַאָבּא  ִדּזְַבן  לְגְַדיָא  ְדָּאכְלָה  נְָרא  ֻׁ לש ְדּנַָשךְ  לכַלְָבּא  ְדִּהכָּה  לֻחְטָרא 

ִבְתֵרי זוּזֵי ַחד גְַּדיָא ַחד גְַּדיָא 
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וֵֹחט ְדָּשַׁחט לתוָֹרא ְדָּשָׁתא לַמיָּא  ּׁ וֶת וְָשַׁחט לַש וְָאָתא ַמלְַאךְ ַהָמּ
נְָרא ְדָּאכְלָה  ֻׁ ְדּכִָבּה לנוָּרא ְדָּשַׂרף לֻחְטָרא ְדִּהכָּה לכַלְָבּא ְדּנַָשךְ לש

לְגְַדיָא ִדּזְַבן ַאָבּא ִבְתֵרי זוּזֵי ַחד גְַּדיָא ַחד גְַּדיָא 

וֵֹחט  ּׁ וֶת ְדָּשַׁחט לַש וְָאָתא ַהָקּדוֹש ָבּרוּךְ הוּא  וְָשַׁחט לְַמלְַאךְ ַהָמּ
ְדִּהכָּה  לְֻחְטָרא  ְדָּשַׂרף  לְנוָּרא  ְדּכִָבּה  לְַמיָּא  ְדָּשָׁתא  לְתוָֹרא  ְדָּשַׁחט 
ַחד  זוּזֵי  ִבְתֵרי  ַאָבּא  ִדּזְַבן  לְגְַדיָא   ְדָּאכְלָה  נְָרא  ֻׁ לְש ְדּנַָשךְ  לְכַלְָבּא 

גְַּדיָא ַחד גְַּדיָא

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 
או בכל מקום אחר בעולם
עם המשפחה והחברים

חג פסח שמח

תמר בן בסט
הנדסת אנוש בעיצוב גרפי

מתכון לחרוסת

מצרכים:
300 גרם סילאן

150-200 גרם אגוזי מלך שבורים
מעט קינמון )אפשר להוסיף גם מעט הל למי שאוהב(

אופן ההכנה:
מערבבים בקערה את כל החומרים לקבלת עיסה אחידה.

מתכון של אמא שלי לחרוסת קלה להכנה ומאוד טעימה.

אצלנו בבית נהוג לקשט את השולחן בעלי חסה, בצל ירוק 
וצנוניות )יוצר מסגרת יפה לשולחן( וכך במהלך הסדר, עד 
שמגיע שלב הארוחה, אפשר לנשנש את החסה עם חרוסת.


