
ָחמּוד!  ֶיֶלד 
ִאתִּי  ַיַחד  ַלְחוֹות   ּבֹוא 

ִמְצַרִים.  ְיִציַאת  ִסּפּור   ֶאת 
ְוַהנְִּפָלאֹות,  ַהנִּסִּים  ֶאת  ִנְרֶאה  ַיַחד 
סּוף.  ַים  ֶאת  ְוַנֲעבֹר  ִממְִּצַרִים  ֵנֵצא 

לַהְרגִּיׁש ּתּוַכל   כְָּך 
ַעְצְמָך ַאתָּה   כְִּאּלּו 
ִממְִּצַרִים.  ָיָצאָת 



ב«ה.
***

פתיחה
שלום לכם ילדים חביבים!

קוראים לי קופלה ואני אלווה אתכם לאורך ההגדה. כך אעשה 
לכם סדר ב‹סדר‹.

חכמנו זכרונם לברכה אמרו: »בכל דור ודור חייב אדם לראות את 
עצמו כאילו יצא ממצרים«.

חשבתם פעם איך אפשר לקיים את זה? מילא לחשוב, להרגיש, 
אבל איך אפשר לראות?!

בואו הצטרפו אליי להצגה מיוחדת של שיעבוד מצרים, היציאה 
והגאולה. הפעם, תוכלו לראות בעיניים ממש את הכל!
כך נוכל לראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים, היום.

שלכם
קופלה

***
איור 001

טקסט הגדה:
???

טקסט קופלה:

הנה הוא פרעה ויועציו החשובים,
יושבים, אוכלים ועורכים ישיבות.

על עם ישראל מחשבות הם חושבים,
יועצים עצות לא כל-כך טובות...

עם ישראל במצרים רק מצליח,
הולך ומתרבה בכמות גדולה.

בקצב הזה – סביר להניח,
הם ישתלטו על הארץ כולה! 

***
איור 002

טקסט הגדה:
???

טקסט קופלה:

שליחים לארץ גושן יצאו במהירות,
להקריא את גזירת המלך החדשה:

מהיום והלאה לא תזכו לחירות, 
כולם יוצאים לשדה לעבודה קשה.

גם הצעירים וגם הזקנים כאחד,
יעבדו בעבודת פרך באותה מידה.

פרעה עצמו יבוא לעבוד ביחד,
ותקבלו גם שכר, על כל עבודה!

***
איור 003

טקסט הגדה:
???

טקסט קופלה:

בני ישראל מתחילים לעבוד,
בחומר בטיט ובליבון לבנים.

גם הזקנים לא מקבלים כבוד,
נושאים על גבם את האבנים.

רגע, לאן פרעה נעלם פתאום?
גם המשכורת כבר לא מגיעה!
בלי הפסקה, עובדים כל היום,

מצאת החמה עד לשקיעה...

***
איור 004

טקסט הגדה:
???

טקסט קופלה:

במצב כה קשה, פורצת הזעקה,
אלוקי אבותנו, אברהם יצחק ויעקב!

העבודה כה מרה, העם במצוקה,
מתי נזכה להבטחת הסוף הטוב?!

התפילה בוקעת את השמים,
וה‹ כבר מכין את הגאולה.

מושיע ייוולד לעם במצרים,
יוציא את העם, בשכר התפילה.

***
איור 005

טקסט הגדה:
???

טקסט קופלה:

חרטומי מצרים רואים בכוכבים,
על לידת המושיע ובוא הישועה.

פרעה מחליט לגזור על התושבים,
לזרוק כל בן למי היאור, לטביעה!

בכל בתי ישראל עוברים השוטרים,
לוקחים תינוקת ולא מחזירים.

הם לא מוותרים, כל כך אכזרים,
לא מתחשבים בדמעות ההורים...

***
איור 006

טקסט הגדה:
???

טקסט קופלה:

בת פרעה יורדת לרחוץ ביאור,
והנה היא רואה תיבה קסומה.

ילד עברי ופניו מפיקות אור,
ואחותו משקיפה עליו בעצמה.

בתיה את הילד לוקחת,
לקרוא לו »משה« מחליטה.

הוא גדל בארמון בנחת,
מוגן מכל גזירות ושליטה.

***

ֶדר ֵליל ַהּסֵ  ּבְ
ר ִבים ְלַסּפֵ ָאנּו ְמֻחּיָ

ִמְצַות  ם  ּוְלַקּיֵ ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ
ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ְלִבְנָך”.  ְדּתָ  “ְוִהּגַ
ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ָאָדם  ב  ַחּיָ
ְצַרִים,  ִמּמִ ָיָצא  הּוא  ִאּלּו  ּכְ

ֶלה מּוָתג קֹוּפָ ּוְבַיַחד ִעם ַהּדְ
ם ֶאת  ּתּוְכלּו ְלַקּיֵ

ִהּדּור! ּבְ ְצָוה  ַהּמִ

ִזְכרּו לֹוַמר:
ם ִמְצַות  ן ְלַקּיֵ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ
ֵצאְתָך  יֹום  ֶאת  ְזּכֹר  ּתִ “ְלַמַען 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים”.
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ּוָבּה  ְקָעָרה  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  יִחים  ַמּנִ
ֶנֶגד ּכֵֹהן,  מּורֹות - ּכְ ֹלׁש ַמּצֹות ׁשְ ׁשָ
יִחים  ַמּנִ ָעָרה  ַהּקְ ַעל  ָרֵאל.  ְוִיׂשְ ֵלִוי 
ס,  יָצה, ָמרֹור, ֲחרֶֹסת ְוַכְרּפַ ְזרֹוַע, ּבֵ

ה: ַהּזֶ ֶדר  ּסֵ ּבַ

ׁש ַקּדֵ

ָמרֹור

ַמִגיד

ֵרְך ּבָ

ס ְרּפַ ּכַ

ְלָחן  ׁשֻ
עֹוֵרְך 

מֹוִציא 

ּוְרַחץ

ּכֹוֵרְך 

ָרְחָצה

ל  ַהּלֵ

ַיַחץ

ָצפּון 

ה  ַמּצָ

ִנְרָצה
בַּמְַּנגִּיָנה  ִאתִּי  ַיַחד  ִשירּו 

ִלי..."  "טֹוב  ַהְידּוָעה: 



ִאים  ּבָ ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ
ְרִזים  ִמְזּדָ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ִמּבֵ
ֵדי  ּכְ ִקּדּוׁש,  ים  ְועֹוׂשִ
ְזַמן  ּבִ ֵעִרים  ִיְהיּו  ַהְיָלִדים  ׁשֶ
ְויּוְכלּו  ָדה  ַהַהּגָ ֲאִמיַרת 
יֹות. ׁשְ ע ַהּקֻ אֹל ֶאת ַאְרּבַ ִלׁשְ

יְטל  ַהּקִ ֶאת  יׁש  ַמְלּבִ א  ַאּבָ ַה-ּכֹ-ל!  ָלֶכם  יר  ְלַהְסּבִ ֵדי  ּכְ אן,  ּכָ ֲאִני 
ֶאת  ּוְמִכיִנים  ֶדר  ַהּסֵ ַלֲעִריַכת  ם  ּלָ ּכֻ ִנים  ְתַאְרּגְ ּמִ ׁשֶ ְוַעד  ָבן,  ַהּלָ
ּלֹא  ים, ׁשֶ ֵקִדים ֶוֱאגֹוִזים. ֱהיּו ֵעָרִנּיִ ק ַלְיָלִדים ׁשְ א ְמַחּלֵ ָעָרה, ַאּבָ ַהּקְ

לּום... ּכְ ְפִסידּו  ּתַ

אן:  ת, ַמְתִחיִלים ּכָ ּבָ ׁשַ ָחל יֹום טֹוב ּבְ ׁשֶ ּכְ
בלחש: ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר:

יֹום ַהִּׁשִּׁשי. ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלִקים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו 
ֶאת  ֱאֹלִקים  ַוְיָבֶרְך  ָעָׂשה:  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתֹו  ִמָּכל  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ַוִּיְׁשֹּבת  ָעָׂשה,  ֲאֶׁשר 

יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו, ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִקים ַלֲעׂשֹות:

אן:  חֹול ַמְתִחיִלים ּכָ ּבְ

ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי:

ָּברּוְך ַאָּתה ד', ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ָעם  ִמָּכל  ָּבנּו  ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵקינּו  ד',  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְּבַאֲהָבה  ֱאֹלֵקינּו  ד'  ָלנּו  ַוִּתֶּתן  ְּבִמְצֹוָתיו.  ְוִקְּדָׁשנּו  ָלׁשֹון  ִמָּכל  ְורֹוְמָמנּו 
ְלָׂשׂשֹון,  ּוְזַמִּנים  ַחִּגים  ְלִׂשְמָחה,  מֹוֲעִדים  ּו(  ִלְמנּוָחה  )לשבת ַׁשָּבתֹות 
ֵחרּוֵתנּו  ְזַמן  ַהֶּזה  ַהַּמּצֹות  ַחג  יֹום  ֶאת  ְו(  ַהֶּזה  ַהַׁשָּבת  יֹום  )לשבת ֶאת 
ִּכי  ָבַחְרָּת.  ָבנּו  ִּכי  ִמְצָרִים.  ִליִציַאת  ֵזֶכר  ֹקֶדׁש,  ִמְקָרא  )לשבת ְּבַאֲהָבה( 
 ָבנּו ָבַחְרָּת. ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים. )לשבת  ְוַׁשָּבת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך 
 )לשבת ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון( ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון ִהְנַחְלָּתנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ד', ְמַקֵּדׁש 

)לשבת ַהַׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים:

ת מֹוִסיִפים ומקדשים יקנה”ז: יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן: ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ
ָּברּוְך ַאָּתה ד', ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש:

ָּברּוְך ַאָּתה ד', ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלחֹול, ֵּבין אֹור ְלֹחֶׁשְך, ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים, ֵּבין יֹום 
ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת, ְוֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי 
ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשָּת. ִהְבַּדְלָּת ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתָך: ָּברּוְך ַאָּתה ד', ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש:

ָּברּוְך ַאָּתה ד', ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה:

ֲהָסָבה. ּבַ ִין  ַהּיַ ׁשֹוֶתה רֹב ּכֹוס 

אן ׁשֹוִתים  ּכָ
ּכֹוס 

ִראׁשֹון

אן מֹוְזִגים  ּכָ
ּכֹוס 

ִראׁשֹון
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ַדִים ַהּיָ  נֹוְטִלים ֶאת 
ָיָדִים”,    ְוֹלא ְמָבְרִכים “ַעל ְנִטיַלת 
עּוָדה. י ֲעַדִין ֹלא הֹוְלִכים ֶלֱאכֹל ֶאת ַהּסְ ּכִ

ִית,  ּזַ חֹות ִמּכַ ְדָלּה ּפָ ּגָ ׁשֶ ס  ְרּפַ ּכַ  לֹוְקִחים ֲחִתיַכת 
ִרי ָהֲאָדָמה”.  ּפְ ּוְמָבְרִכים “ּבֹוֵרא  ֵמי ֶמַלח  ּבְ  טֹוְבִלים אֹוָתּה 

רֹור. ם ַעל ַהּמָ ּגַ ָרָכה  ּבְ ּבַ ִנים  ְמַכּוְ

ה ָהֶאְמָצִעית,  ּצָ  לֹוְקִחים ֶאת ַהּמַ
ֵני ֲחָלִקים.  ְוׁשֹוְבִרים ִלׁשְ ֶנֶגד ֵלִוי,  ּכְ ִהיא  ׁשֶ
יִאים ָלֲאִפיקֹוָמן,  דֹול ַמְחּבִ ֶאת ַהֵחֶלק ַהּגָ
קֹום. ָטן ַמְחִזיִרים ַלּמָ ְוֶאת ַהֵחֶלק ַהּקָ
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ָּברּוְך ַאָּתה ד', ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה:

ִאים,  ים ַהּבָ ּפִ ַלּדַ ְמִהירּות! ִעְברּו  ּבִ אן  ב ִלְברַֹח ִמּכָ ים אֹוִתי! ֲאִני ַחּיָ ְצִרים ַמּכִ  ַאי, ַהּמִ
ם. ָ ִמְצַרִים ְוַעל ַהְיִציָאה ִמּשׁ ּבְ ְעּבּוד  ִ ר ָלֶכם ַעל ַהּשׁ ּוָבֶהם ֲאַסּפֵ



ִנים ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ּכֹוס ְרִביִעית.  ֲהָסָבה ּוְמַכּוְ ּה ּבַ ּלָ ׁשֹוִתים ֶאת ַהּכֹוס ָהְרִביִעית ּכֻ
ית: ִליׁשִ ְ ם ֶאת ַהּכֹוס ַהּשׁ ּגַ ֶזה  ּבְ ִנים ִלְפטֹר  ּוְמַכּוְ ָרָכה ַאֲחרֹוָנה  ּבְ ְך ְמָבְרִכים  ּכָ ְוַאַחר 

ָּברּוְך ַאָּתה ד’, ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ְּתנּוַבת  ְוַעל  ַהֶּגֶפן,  ְּפִרי  ְוַעדל  ַהֶּגֶפן  ַעל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵקינּו  ד',  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ֶלֱאכֹול  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ְוִהְנַחְלָּת  ֶׁשָרִציָת  ּוְרָחָבה,  טֹוָבה  ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ְוַעל  ַהָּׂשֶדה, 
ְירּוָׁשַלִים  ְוַעל  ַעֶּמָך,  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֱאֹלֵקינּו  ד'  ָנא  ַרֶחם  ִמּטּוָבּה.  ְוִלְׂשּבֹוַע  ִמִּפְרָיּה 
ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ּוְבֵנה  ֵהיָכֶלָך.  ְוַעל  ִמְזְּבֶחָך,  ְוַעל  ְּכבֹוֶדָך,  ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך, 
ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה, ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה, ְוֹנאַכל ִמִּפְרָיּה, ְוִנְׂשַּבע 
ַהַׁשָּבת  ְּביֹום  ְוַהֲחִליֵצנּו  ּוְרֵצה  )בשבת:  ּוְבָטֳהָרה:  ִּבְקֻדָּׁשה  ָעֶליָה  ּוְנָבֶרְכָך  ִמּטּוָבּה, 
ַהֶּזה( ְוַׂשְּמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה. ִּכי ַאָּתה ד' טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹּכל, ְונֹוֶדה ְלָך ַעל 

ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן: ָּברּוְך ַאָּתה ד', ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי )בא”י ַגְפָנּה( ַהָּגֶפן:

ַמִים: ָ ָכרֹו ִמּשׁ ל ׂשְ ִויַקּבֵ ֳעלֹו,  ּפָ ה ִמְצָותֹו, ָרָצה ה’  ִאם ָעׂשָ

ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו,

ָעִמים: ּפְ לׁש  קֹול ָרם ׁשָ אֹוְמִרים ּבְ

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים:
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אן ׁשֹוִתים  ּכָ
ּכֹוס 

ְרִביִעי

ים  ַהֻחִקּ ל  ָכּ ְלִפי  ֶדר  ַהֵסּ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָזִכינּו  ָדה!  ַהַהָגּ ֶאת  ְמנּו  ִסַיּ
ֶאת  ּנֹות  ְלַשׁ ָיכֹול  הקב”ה  ֶשׁ ֱאמּוָנה  ָבּ ְוִהְתַחַזְּקנּו  ִטים,  ָפּ ְשׁ ְוַהִמּ
ּוְלַהְקִריב  ָקרֹוב  ְבּ ֵאל  ְלִהָגּ ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ים  ִשׁ ְמַבְקּ ָאנּו  ְרצֹונֹו.  ִכּ ַבע  ַהֶטּ

ַלִים.  ירּוָשׁ ִבּ ָאה  ָנה ַהָבּ ָשּׁ ַבּ ַסח  ֶפּ ן  ָקְרַבּ



י... ְמּתִ ִנְרּדַ אּוף, 

 ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע?
ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע. ֶאָחד ֱאֹלֵקינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

 ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע?
 ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדַע. ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית.

ֶאָחד ֱאֹלֵקינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

 ְׁשֹלָׁשה ִמי יֹוֵדַע?
 ְׁשֹלָׁשה ֲאִני יֹוֵדַע. ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות. 

ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵקינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

 ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע?
 ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. 

ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵקינּו 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

 ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע?
 ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה. 

ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵקינּו 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

 ִׁשָּׁשה ִמי יֹוֵדַע?
 ִׁשָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. 

ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני לּוחֹות 
ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵקינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:

 ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע?
 ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע. 

 ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא. 
ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. ֲחִמָּׁשה 

חּוְמֵׁשי תֹוָרה. ַאְרַּבע 
ִאָּמהֹות. ְׁשֹלָׁשה ָאבֹות. ְׁשֵני 
לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵקינּו 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
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