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ָיִמים.  ִׁשְבָעה   ִנְמָׁש הּוא  ַהֶּפַסח.  ַחג  ָחל  ִניָסן  ְּבחוֶדׁש  ָעָׂשר)  (ְּבַאְרָּבָעה  ְּב-י"ד 

ְיֵמי ִנְקָרִאים  ַהְּׁשִביִעי,  ַהּיֹום  ּוֵבין  ָהִראׁשֹון  ַהּיֹום  ֵּבין  ַהַחג  ֶׁשל  ַהָּיִמים  ֲחֵמֶׁשת 

חֹול- ַהּמֹוֵעד.

ֶּפַסחֶּפַסח ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום קוְרָּבן ַהֶּפַסח, ֶׁשִהְקִריבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ִּבְזכּות קוְרָּבן 

ַהֶּפַסח "ָּפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּבֵתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים""ָּפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּבֵתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים". ַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא 

ָּפַגע ַּבָּבִנים ַהְּבכֹוִרים ֶׁשל ַהִּמְצִרים, ַא  ַּבְּבכֹוִרים ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל הּוא א ָּפַגע. 

הּוא ָּפַסח (ָעַבר, ּדיֵּלג) ַעל ַּדְלתֹות ַהָּבִּתים ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַעל ֵּכן ִנְקָרא ַחג ַהֶּפַסח 

ְּבֵׁשם ֶזה.

ָאנּו חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהֶּפַסח ְלֵזֶכר ְיִציַאת ִמְצַרִים. ַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּבִמְצַרִים, 

ּוָמִרים,  ָקִׁשים  ַחִּיים  ָלֶהם  ַהִּמְצִרים "ָעׂשּו"  ְמאֹוד.  ָקָׁשה  ֲעבֹוָדה  ָׁשם  ָעְבדּו  ֵהם 

 :ַּכָּכתּוב: "ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעבֹוָדה ָקָׁשה""ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעבֹוָדה ָקָׁשה". מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ּביֵּקׁש ִמַּפְרעֹה ַהֶּמֶל

"ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי""ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי", ֲאָבל ַּפְרעֹה א ִהְסִּכים. ֱאלוִהים ֶהֱעִניׁש ֶאת ַהִּמְצִרים ְּבֶעֶׂשר 

ַהַּמּכֹות. ַרק ְלַאַחר ַהַּמָּכה ָהַאֲחרֹוָנה, ַמַּכת ְּבכֹורֹות, ָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים. 

ַהַּמְנִהיג, מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, הּוא ֶׁשהֹוִציא אֹוָתם ִמָּׁשם, ִמ"ֵּבית ֲעָבִדים""ֵּבית ֲעָבִדים". ְּבאֹותֹו יֹום ֵהם 

ָיְצאּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות (חוֶפׁש), ָלֵכן ַחג ַהֶּפַסח ִנְקָרא ַּבְּתפיָּלה ְזַמן ֵחרּוֵתנּוְזַמן ֵחרּוֵתנּו.

ַחג ַהֶּפַסחַחג ַהֶּפַסח
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ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעְזבּו ֶאת ִמְצַרִים ְּבחיָּפזֹון (ַמֵהר), ִּכי ָּפֲחדּו ִמַּפְרעֹה ֶמֶל ִמְצַרִים. ֵהם 

א ִהְסִּפיקּו ֶלֱאפֹות ֶלֶחם ּוְלָהִכין אוֶכל ַלֶּדֶר. ַהָּבֵצק ֶׁשָּלֶהם א ִהְסִּפיק ְלַהְחִמיץ, 

ָלֵכן ָאפּו ִּבְמקֹום ֶזה ַמּצֹות. ִמָּכאן ִנְקָרא ַהַחג ַּבִּמְקָרא ַּגם ַחג ַהַּמּצֹותַחג ַהַּמּצֹות, ֶׁשּבֹו ָאסּור 

ֶלֱאכול ָחֵמץ. 

ְּכֶׁשָּבְרחּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ָרַדף ַאֲחֵריֶהם ַהָּצָבא ַהִּמְצִרי, ַּגם ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ְלַים 

סּוף. ָּכאן ָקָרה ֵנס ָּגדֹול: ַהָּים ִנְבַקע (ִנְקַרע) ִלְׁשַנִים. ַהִּמְצִרים ָטְבעּו ַּבָּים, ּוְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ִהְצִליחּו ַלֲעבור ְּבתֹוכֹו "ֶּבֳחָרָבה" (ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ַמִים). ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו 

נֹוָסִפים,  ִנִּסים  ָלֶהם  ָקרּו   ַּבֶּדֶר ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ  ְּבַדְרָּכם  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ַּבִמְדָּבר 

ַעל  ְוַאֲהרון  מֶֹׁשה  ִּבְפֵני  ִהְתלֹוְננּו  ְוֵהם  ָקִׁשים,  ָהיּו  ַּבִּמְדָּבר  ַחֵּייֶהם  זֹאת  ַלְמרֹות 

ַהֵסֶבל ֶׁשָּלֶהם. ֲאָבל ַּבִּמְדָּבר ֵהם ָעְברּו ַּתֲהִלי חיּנּוִכי, ֶׁשְּבסֹופֹו ֵהם ָהְפכּו ְלַעם.

ְּקִריַעת ַים סּוף
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ַחג ֶּפַסח ָחל ְּבחוֶדׁש ָהָאִביב, ֶׁשּבֹו ָהְיָתה ְיִציַאת ִמְצַרים. ְּבִהְתָקֵרב ַהַחג ִמְתּכֹוְנִנים 

ּוְמַנִּקים ֶאת ַהַּבִית. ְמִכיִנים ֶאת ַהִּמְטָּבח ִלְקַראת ֶּפַסח, ְמַנִּקים ּוַמְכִׁשיִרים ֶאת 

ָּכל ַהֵּכִלים. ַּבַלְיָלה ֶׁשִלְפֵני ֶעֶרב ֶּפַסח עֹוְרִכים ְּבִדיַקת ָחֵמץ (ְמַחְּפִׂשים ַאַחר ָחֵמץ). 

ַּבּבוֶקר ְמַבֲעִרים (ׂשֹוְרִפים) אֹותֹו.

ְּבֵני   ָּכל  יֹוְׁשִבים  ַהֵּסֶדר  ְּבֵליל  ַהֵּסֶדר".  ַהֵּסֶדר""ֵליל  "ֵליל  הּוא  ַהֶּפַסח  ֶׁשל  ַהֶּמְרָּכִזי  ָהֵאירוַע 

ֶאת  אֹוְכִלים  ֶּפַסח",  ֶׁשל  ֶּפַסח""ַהָּגָדה  ֶׁשל  ַּב"ַהָּגָדה  קֹוְרִאים   ,ָערּו ְלׁשוְלָחן  ִמָּסִביב  ַהִּמְׁשָּפָחה 

ְסעוַּדת ַהַחג ְוׁשֹוִתים ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ַיִין. ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ַהַּיִין ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהִּׁשְחרּור 

ִמִּׁשְעּבּוד ִמְצַרִים - ֶאת ַהְיִציָאה ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות. 

ָהַאְחדּותָהַאְחדּות ִהיא ַאַחד ַהּסיָמִנים ֶׁשל ַהַחג ַהֶּזה. ַאְחדּות ָהַעם ְוַאְחדּות ַהִּמְׁשָּפָחה. ָּכל 

ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ָּבִאים ְויֹוְׁשִבים ְסִביב ׁשוְלָחן ֶאָחד ְּבַיַחד. ָנהּוג ְלַהְזִמין ַּגם ֲעִנִּיים 

ַוֲאִפיּלּו ֲאָנִׁשים ָזִרים, ֶׁשֵאין ָלֶהם ָמקֹום ִלְהיֹות ּבֹו ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ַּכָּכתּוב ַּבַהָּגָדה: 

 ָּכל ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹל, ָּכל ִדְצריך ֵייֵתי ְוִיְפַסח""ָּכל ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹל, ָּכל ִדְצריך ֵייֵתי ְוִיְפַסח" (ִמי ֶׁשָרֵעב ָיבֹוא ְוּיֹאַכל, ִמי ֶׁשָּצִרי"

ָיבֹוא ְוַיֲעֶׂשה ֶאת ַהֶּפַסח). ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ָנהּוג ְלַהְׁשִאיר ּכיֵּסא ֵריק ְוכֹוס ַיִין ְלֵאִלָּיהּו 

ַהָּנִביא.

ַלּדֹור  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  סיּפּור  ֶאת  ְלַסֵּפר  ִהיא  ַהֵּסֶדר  ֵליל  ֶׁשל  ַהֲחׁשּוָבה  ַהַּמָּטָרה 

ְּכֵדי  ַהּסיּפּור  ֶאת  ְמַסְּפִרים  ַלׁשוְלָחן.  ִמָּסִביב  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ִמי  ּוְלָכל  ַלְּיָלִדים  ַהָּצִעיר, 
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ְלדֹור  ִמּדֹור  ִמְצַרים  ְיִציַאת  סיּפּור  ַיֲעבור   ְוָכ ִלְבֵניֶהם,  אֹותֹו  ְיַסְּפרּו  ֶׁשַהָּבִנים 

ְוא ִיְׁשְּכחּו אֹותֹו. ַּבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ָּכתּוב: "ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ""ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ". ִמָּכאן ָּבָאה ַהּמיָּלה 

"ַהָּגָדה""ַהָּגָדה", ִמָּלׁשֹון "ְלַהִּגיד" – ְלַסֵּפר. ֶאת ֵליל ַהֵּסֶדר ְמַסְיִמים ְּבִמְׁשָּפט אֹוְּפִטיִמי: 

"ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשַלִים". אֹוְמִרים ִמְׁשָּפט ֶזה ְּבִיְׂשָרֵאל ּוְבָכל ָמקֹום ָּבעֹוָלם.

ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח, ֶׁשַּגם הּוא יֹום טֹוב, ִנְקָרא ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח. ַעל ִּפי ֲחַז"ל, 

חֹוְגִגים אֹותֹו ְלֵזֶכר ְקִריַעת ַים סּוף ְוַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמַהִּמְצִרים, ָלֵכן קֹוְרִאים 

ּבֹו ֶאת ִׁשיַרת ַהָּים.

"ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ְוֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבֳחָרָבה." "ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ְוֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבֳחָרָבה." 
                                         (ִמּתֹו ַהַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח)                                         (ִמּתֹו ַהַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח)
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ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות.

1.  ָמַתי ָחל ַחג ַהֶּפַסח?

____________________________________________________

2.  ַמּדּוַע ִנְקָרא ַחג ַהֶּפַסח ְּבֵׁשם ֶזה?

____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

3.  ָּתֲארּו ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים.

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

4.  ַמּדּוַע ֶהֱעִניׁש ֱאלוִהים ֶאת ַהִּמְצִרים ְּבֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות?

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

5.  ַמּדּוַע ִנְקָרא ַהַחג ַּבְּתפיָּלה ְּבֵׁשם "ְזַמן ֵחרוֵתנּו"?

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________
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6.  ַמּדּוַע ִנְקָרא ַהַחג ַּגם "ַחג ַהַּמּצֹות"?

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

7.  ֵאיֶזה ֵנס ָקָרה ְּבַים סּוף?

 ____________________________________________________

____________________________________________________

8.  ָּתֲארּו ֶאת ַחֵּייֶהם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִמְדָּבר.

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

9.  ֵאי ִמְתּכֹוְנִנים ְלַחג ַהֶּפַסח?

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

10.  ָהַאְחדּות ִהיא ֶאָחד ִמּסיָמֵני ַחג ַהֶּפַסח. ַהְסִּבירּו.

 ____________________________________________________

____________________________________________________

11.  ְלֵזֶכר ַמה חֹוְגִגים ֶאת ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח?

 ____________________________________________________

____________________________________________________



 164           להצליח בעברית- חגים ומועדים

12.  ָמה ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ֵליל ַהֵּסֶדר?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

13.  ָמה אֹוְמִרים ְּבִסיּום ֵליל ַהֵּסֶדר?

____________________________________________________

"ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר:"ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר:
ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ד' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים"ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ד' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים"

(ְׁשמֹות, ֶּפֶרק י"ג, ָּפסּוק ח')                                          (ְׁשמֹות, ֶּפֶרק י"ג, ָּפסּוק ח')                                                
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ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהּמיִּלים ַהֲחֵסרֹות ַּבֶּקַטע.

 _______ ִנְמָׁש ַהַחג  ָהָאִביב.  חוֶדׁש  הּוא  ְּבחוֶדׁש _______,  ָחל  ַהֶּפַסח  ַחג 

ָיִמים.  

ִנְקָרִאים ַהְּׁשִביִעי  ַהּיֹום  ּוֵבין  ָהִראׁשֹון  ַהּיֹום  ֵּבין  ַהַחג  ֶׁשל  ַהָּיִמים  ֲחֵמֶׁשת 

_____ _____ _____. ַחג ַהֶּפַסח ִנְקָרא ָּכ ִמּׁשּום ֶׂשה'  _______ ַעל ַהָּבִּתים 

ְּבֵני  ֶאת  ֶׁשהֹוִציא  ִמי  ַהִּמְצִרים.  ֶׁשל  ַהְּבכֹוִרים  ַּבָּבִנים  ְּכֶׁשָּפַגע  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ָהָיה _______. ָאנּו חֹוְגִגים ֶאת ַהַחג ְלֵזֶכר _______ ּוְלֵזֶכר

ַה _______ ֶׁשָּקָרה ְּבָים ּסּוף. ַהִּמְצִרים _______ ַּבָּים, ְוִאּלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ניְּצלּו. 

ֵהם ָהְלכּו ְּבִמְדָּבר _______ ְּבַדְרָּכם ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַחֵּייֶהם ַּבִמְדָּבר ָהיּו _______ 

ְוֵהם _______ ִּבְפֵני מֶֹׁשה ְוַאֲהרון ַעל ה_______ ֶׁשָּלֶהם. ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ֵהם 

ָהְפכּו ל_______.

ִלְכבֹוד ַהַחג _______ ֶאת ַהַּבִית, _______ ֶאת ַהִּמְטָּבח, _______  ו_______ 

ֶאת ַהֵּכִלים. ָּבֶעֶרב ֶׁשִּלְפֵני ַהַחג ּבֹוְדִקים _______ ּוְלָמֳחָרת ַּבּבוֶקר _______ 

אֹותֹו. 

ַּבּמיִּלים  הּוא  "ַהָּגָדה"  ַהּמיָלה   ְמקֹור  ב_______.   קֹוְרִאים  ַהֵּסֶדר  ְּבֵליל 

ַהֵּסֶדר _______  ְּבֵליל  ֶׁשּׁשֹוִתים  ַהַּיִין  ּכֹוסֹות  ַאְרַּבע   ._______ "_______"

ֶאת   ַהִּׁשְחרּור ֵמה_______ ְּבִּמְצַרים. 
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ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהּמיָּלה ַהִּנְרֶּדֶפת, ְּכִפי ֶׁשִהיא מֹוִפיָעה ַּבֶּקַטע.

ׂשֹוְרִפים

חוֶפׁש

ָרץ ַאֲחֵרי

ֵּפירוד

ָעָבר, ּדיֵּלג

חוֶדׁש ָהָאִביב

מֹוֵעד

ַמֵהר

ִּכְתבּו ֶאת ַהּמיָּלה ַהֲהפּוָכה, ְּכִפי ֶׁשִהיא מֹוִפיָעה ַּבֶּקַטע.

ֵּפירוד

ֵחרּות

ְמתוִקים

ֲהָנָאה

ָׂשֵבַע

יֹום חֹול

ַסְּמנּו ַרק ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ֶׁשֵאיָנן ְנכֹונֹותֶׁשֵאיָנן ְנכֹונֹות.

1. ַהִּמְׁשָּפָחה ְמאוֶחֶדת ְסִביב ׁשוְלָחן ַהֵּסֶדר.

 .2א ַמְכִניִסים ֲאָנִׁשים ָזִרים ַהַּבְיָתה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר.

3. ְמַחִּכים ְלֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא.

4. קֹוְרִאים ַּבַהָּגָדה.

5. ׁשֹוִתים ַיִין ְלא ַהְגָּבָלה.

6. ְמַסְיִמים ֶאת ַהֵּסֶדר ַּבּמיִּלים: "ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה".
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ַסְּמנּו ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה.

1.  ָמה ּביֵּקׁש מֶֹׁשה ִמַּפְרעֹה?1.  ָמה ּביֵּקׁש מֶֹׁשה ִמַּפְרעֹה?

� ֶׁשּא ַיֲעִביד ָקֶׁשה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  

� ֶׁשְּיַׁשְחֵרר ֶאת ָהָעם.  

� ֶׁשִּיֵּתן ָלָעם חוְפׁשֹות ְּגדֹולֹות יֹוֵתר.     

2.  ָמַתי ָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים?2.  ָמַתי ָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים?

� ְלַאַחר ַמַּכת ְּבכֹורֹות.  

� ַאֲחֵרי ֶׁשֶהְחִליטּו ִלְברוַח.  

� ַאֲחֵרי ֶׁשִּסְימּו ֶאת ֲעבֹוָדָתם.  

3.  ַמּדּוַע ָאְכלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמּצֹות ְּכֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים?3.  ַמּדּוַע ָאְכלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמּצֹות ְּכֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים?

� ִּכי א קיְּבלּו ֵמַהִּמְצִרים אוֶכל ַאֵחר.  

� ִּכי ַהֶּלֶחם ָהָיה ָיָקר.  

� ִּכי מיֲהרּו ָלֵצאת, ְוַהָּבֵצק ֶׁשָּלֶהם א ִהְסִּפיק ְלַהְחִמיץ.  

4.  ָמה עֹוִׂשים ִעם ֶהָחֵמץ?4.  ָמה עֹוִׂשים ִעם ֶהָחֵמץ?

� ְמַבֲעִרים אֹותֹו ְּבֶעֶרב ַהַחג.  

� ְמַבֲעִרים אֹותֹו ַּבּבוֶקר ֶׁשְלָמֳחָרת ְּבִדיַקת ֶהָחֵמץ.  

� זֹוְרִקים אֹותֹו ַלַּפח.  

*  *  *
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ַּתְׁשֵּבץ  ַחג ַהֶּפַסחַּתְׁשֵּבץ  ַחג ַהֶּפַסח

ְמאוָּזןְמאוָּזן (ִמָּיִמין ִלְׂשמֹאל) (ִמָּיִמין ִלְׂשמֹאל)

4-1     ָהעֹוָנה ֶׁשָּבּה ָחל ַחג ַהֶּפַסח.

13-11  ִמי ֶׁשַּמִּסיַע אֹוָתנּו הּוא...

17-15  אֹוְכִלים ַרק ְּבֶפַסח.

23-21  ָהעוֶנׁש ֶׁשּקיְּבלּו ַהִּמְצִרים הּוא...

27-25  ַחג ָהָאִביב הּוא ַחג ...

34-32  עֹוְרִכים אֹותֹו ַּבַלְיָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח _ _ _.

37-35  ַההיֶפ ֵמָאָדם חוְפִׁשי.

39-38  ָלָבן ְוָנִקי

48-46  ַהָּים ֶׁשָעְברּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל הּוא ַים ...

ְמאוָּנ (ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה)(ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה)    ְמאוָּנ   

23-2    אֹוְכִלים אֹוָתּה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר.   

11-4    ִיְצָחק הּוא ה_ _  ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאבינּו.   

13-6    מיָּלה ַאֶחֶרת ְלמֹוֵעד...   

21-7    ָיַׁשן ְוָרָאה ֲחלֹום ַּבַלְיָלה.   

36-15  ּכֹוְתִבים אֹותֹו ְוׁשֹוְלִחים ַּבּדוַאר.   

33-12  ְמַנִּקים ֶאת ַהַּבִית ִמן ַה ____ ַעד ַהְּטָפחֹות*.   

39-25  ְּבַמַּכת ְּבכֹורֹות  ה' ______ ַעל ָּבֵתי ִיְׂשָרֵאל.   

48-27  ַלַחֶזֶרת ֵיׁש ַטַעם _ _ _ _.   

42-35  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְפכּו ְל _ _.   

44-37  ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט  _ _  ֶאת ָהֲעַבְרָיִנים.   

38-31  ָהַל ַמֵהר ְמאוד.   

*ֵמַהַהְתָחָלה ְוַעד ַהּסֹוף

ַמָסד
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"ָּכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח"  "ָּכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח"  
(ִמּתֹו ַהַהָּגָדה) (ִמּתֹו ַהַהָּגָדה)        

ַּתְׁשֵּבץ ֶּפַסחַּתְׁשֵּבץ ֶּפַסח
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          ַּתְרּגּום          ַּתְרּגּום

ֶזהּו ֶלֶחם ָהעוִני ֶׁשָאְכלּו

ֲאבֹוֵתינּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים.

ָּכל ָהָרֵעב ָיבֹוא ְויֹאַכל,

ָּכל ַהָּצִרי ָיבֹוא ְוִיְׁשַּתֵּתף ַּבֶּפַסח.

ַהָּׁשָנה ָּכאן,

ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ַהָּׁשָנה ֲעָבִדים,

ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין.

          ָמקֹור          ָמקֹור

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו

ַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ַאָבָהָתָנא ּבְ

ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ּכָ

ל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ּכָ

א ָהָכא, ּתָ ָהׁשַ

ַאְרָעא  ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ָ ַלּשׁ

ָרֵאל.  ְדִיׂשְ

א ַעְבֵדי, ּתָ ָהׁשַ

ֵני חֹוִרין. ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ָ ַלּשׁ

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא 

ְלַהְתִחיל  ָהָיה  ְוָחׁשּוב  זֹו,  ְּבָלׁשֹון  ּדיֵּבר  ם  ָהעָּ ִּכי  ָהֲאָרִמית,  ַּבָלׁשֹון  ֶנֱאַמר  ַהֶּקַטע 

ִלְקרוא ֶאת ַהַהָּגָדה ַּבֲאָרִמית ְּכֵדי ֶׁשָהָעם ָיִבין אֹותֹו.

ְּבָיֵמינּו קֹוְרִאים ֶקַטע ֶזה ִּכי ַרִּבים ֵמאיָּתנּו ַהְּיהּוִדים ַּבּגֹוָלה, ִנְמָצִאים ַּבֲאָרצֹות 

ֶׁשָּבֶהן ֵהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲערו "ֵסֶדר", ְולֹוַמר "ַלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַלָׁשָנה 

ְּבַאְרצֹות  ַאֵחינּו  ִעם  ִהְזַּדהּות  ְלאֹות  ֶזה  ֶקַטע  קֹוְרִאים  ָלֵכן  חֹוִרין".  ְּבֵני  ַהָּבָאה 

ַהְּמצוָקה.

(חוְפִׁשִּיים)
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ִמְתחּו ַקו ֵּבין ַהּמיָּלה ַּבֲאָרִמית ְלֵפירוָׁשּה ְּבִעְבִרית.

ִעְבִריתִעְבִרית

ֶאֶרץ

ֲאבֹוֵתינּו

ֶלֶחם

ָּכל ַהָּצִרי

ָּכל ָהָרֵעב

ַהָּׁשָנה

ִיְׁשַּתֵּתף ַּבֶּפַסח

ֲעָבִדים

ָיבֹוא

ַהָּבָאה

ֲאָרִמיתֲאָרִמית

ַלְחָמא

ַאְרָעא

ַאְבָהָתָנא

ָּכל ִדְכִפין

ִיְפַסח

ֵייֵתי

ִדְצִרי

ָהָכא

ָהַׁשָּתא

ַעְבֵדי

   

ַּבַּלְיָלה ֶׁשִּלְפֵני ֶעֶרב ֶּפַסח ּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהֵּנר.

ּבֹוְדִקים ִמָּיד ִּבְתחיַּלת ַהַּלְיָלה.

יעּור ָחֵמץ ּּבִ
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ַהּׁשוְלָחן ְּבֵסֶדר ֶּפַסח

    *    ַמִּניִחים ָׁשלוׁש ַמּצֹות, ְּבַאַחת ַהַּמּצֹות ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַלֲאִפיקֹוָמן.

      ִּבְגַמר ַהְּסעוָּדה אֹוְכִלים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן.

ַסח: ְזרֹוַע, ֵּביָצה, ָמרֹור, ֲחרוֶסת, ֲחֶזֶרת ְוַכְרַּפס. ְזרֹוַע, ֵּביָצה, ָמרֹור, ֲחרוֶסת, ֲחֶזֶרת ְוַכְרַּפס.     *    ְמַסְּדִרים ְּבַקֲעַרת ַהפֶּ

    *    ְּבֵסֶדר ַהֶּפַסח ׁשֹוִתים ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ַיִין. מֹוְזִגים ּכֹוס ַיִין ְלֵאִלָיהּו ַהָּנִביא.

ְּבַחג ַהֶּפַסח ְמָבְרִכים ֶזה ֶאת ֶזה:ְּבַחג ַהֶּפַסח ְמָבְרִכים ֶזה ֶאת ֶזה:

! ַחג ָׂשֵמַח

מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה!

! ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון


