טַיי ֶערֶע קִינְדֶער!!
קּומְט מִי ְטלֶעּבְן מִיט מִיר דִי
גֶעׁשֶע ֶענ ִיׁשְן פּון יְצִיאַת ִמ ְצ ַרי ִם!
אִינְאֵיינ ֶעם ו ֶועלְן מִיר צּוז ֶען דִי נִסִים אּון
וואּונְדֶערַ ,ארֹוי ְסגֵיין פּון ִמ ְצ ַרי ִם אּון
ַארִיּבֶערגֵיין דֶעם י ַם סּוף .דּו ו ֶועסְט
פִילְן ו ִוי דּו ַאלֵיין גֵייסְט ַארֹויס
פּון ִמ ְצ ַרי ִם!

ב»ה.
***
פתיחה
שלום לכם ילדים חביבים!
קוראים לי קופלה ואני אלווה אתכם לאורך ההגדה .כך אעשה
לכם סדר ב›סדר›.
רגע ,לאן פרעה נעלם פתאום?
חכמנו זכרונם לברכה אמרו« :בכל דור ודור חייב אדם לראות את גם המשכורת כבר לא מגיעה!
עצמו כאילו יצא ממצרים».
בלי הפסקה ,עובדים כל היום,
חשבתם פעם איך אפשר לקיים את זה? מילא לחשוב ,להרגיש,
מצאת החמה עד לשקיעה...
אבל איך אפשר לראות?!
בואו הצטרפו אליי להצגה מיוחדת של שיעבוד מצרים ,היציאה
***
והגאולה .הפעם ,תוכלו לראות בעיניים ממש את הכל!
איור 004
כך נוכל לראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים ,היום.
טקסט הגדה:
שלכם
???
קופלה
טקסט קופלה:
***
איור 001
במצב כה קשה ,פורצת
טקסט הגדה:
אלוקי אבותנו ,אברהם יצחק
???
מרה,
כה
העבודה
העםענֶ ען
ט
ר
ד
ס
ער
ד
ין
א
ִ ֶ ֵ ֶ נַ אכְ זֶ
טקסט קופלה:
ערצֵהסוףיילְ ן
נזכה צ ּו ֶד
ִמיר ְממתיח ּו ָיב
להבטחתְ
בני ישראל מתחילים לעבוד,
בחומר בטיט ובליבון לבנים.
גם הזקנים לא מקבלים כבוד,
נושאים על גבם את האבנים.

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!

***

אֹויּב דֶער אֹויּבֶע ְר ְׁשטֶער
נ ִיׁשְט
אּונ ְז
ו ָואלְט
ַארֹוי ְסגֶעצֹויגְן פּון ִמ ְצ ַרי ִם,
ו ָוא ְלטְן מִיר אּון אּונְז ֶערֶע
קִינְדֶער אּון אֵיינ ִי ְקלֶעך ְ נ ָאך ְ
ַאלְץ גֶעו ֶוען אּונְטֶע ְר ְדרִיקְט
אּונְטֶער ַּפ ְרע ֹה אִין ִמ ְצ ַרי ִם!
הזעקה,
ויעקב!
במצוקה,
הטוב?!

השמים ,זַ יין ִדי
בוקעתּןאת ְמ ַק ֵ ּים
התפילהם ,או
פוּן ְיצִ ַיאת ִמצְ ַר ִי
ערצֵ יילְ ן
מכין ִבנְאת ָך” –
הגאולהֶ .ד ְ
כברת לְ
ִמצְ וָ ה פוּן “וְ הִוה› ַ ּג ְד ָּ
ארף ַא
עדן דוֹ ר
מושיע ִאין
פַ אר ִדי ִקינְ ֶדער.
במצריםַ ,ד ְ
ייוולד ֶילעםְ
התפילהַ .אלֵ יין
בשכרוי ֶער
אתש ֶט
ֶמענְ ְט ׁש זִ ְיך פָיוציא ְ
העם,עלְ ן וִ
אר ׁ ְ
אמען
וָ ואלְ ט ַארוֹ יס פוּן ִמצְ ַר ִים ,אוּן צ ּוזַ ֶ
אפעלֶ ע וֶ ועלְ ן ִמיר
ִמיט א ּונְ זֶ ער ַ***חבֶ ר ָק ֶּ
005ק ֵ ּים זַ יין ִדי
ֶקענֶ עןאיור ְמ ַ
הגדהִ:הדּ וּר!
טקסט ה ְ ּב
ִמצְ וָ
???
טקסט קופלה:

***
איור 002
טקסט הגדה:
???
טקסט קופלה:

חרטומי מצרים רואים בכוכבים,
על לידת המושיע ובוא הישועה.
פרעה מחליט לגזור על התושבים,
לזרוק כל בן למי היאור ,לטביעה!

שליחים לארץ גושן יצאו במהירות,
להקריא את גזירת המלך החדשה:
מהיום והלאה לא תזכו לחירות,
כולם יוצאים לשדה לעבודה קשה.

בכל בתי ישראל עוברים השוטרים,
לוקחים תינוקת ולא מחזירים.
הם לא מוותרים ,כל כך אכזרים,
לא מתחשבים בדמעות ההורים...

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:

בתיה את הילד לוקחת,
לקרוא לו «משה» מחליטה.
הוא גדל בארמון בנחת,
מוגן מכל גזירות ושליטה.

***
איור 006
טקסט הגדה:
???
טקסט קופלה:

אגן:
ענ ְקט צ ּו ָז ְ
ֶגע ֶד ְ

ביאור,
בת
לרחוץמ ְצ ַות
יורדת ֵ ּים
תיבה ִ
רואהק
פרעהן ְל ַ
ּמ ֻז ָּמ
ִה ְנ ִני מו ָּכן ו ְ
קסומה.
היא
והנה
את ָך
מפיקותצ ְ
עבריאתופניויוֹ ם ֵ
ילדר ֶ
אור,
“ל ַמ ַען ִּת ְז ּכֹ
ְ
עליו בעצמה.
משקיפהם”.
ואחותו ִמ ְצ ַר ִי
מ ֶא ֶרץ

ֵ

אִיך ְ ּבִין דָארְט גֶעו ֶוען!

אִיך ְ ו ֶועל אַייך ְ פָא ְר ְׁשטֶעלְן דִי
נִסִים ו ָואס דֶער אֹויּבֶע ְר ְׁשטֶער
הָאט מִיט אּונ ְז גֶעטּוןְּ ,כדֵי איר
ז ָאלְט קֶענ ֶען פִילְן ַאזֹוי ו ִוי אִיר
ַאלֵיין ז ֶענ ְט ַממָׁש דָארְט גֶעו ֶוען!

אטע קו ְּמט
וֶ וען ֶדער ַט ֶ
ַאהֵ יים פוּן ׁשוּל טוּט ֶער זִ יךְ
יטל אוּן
וייסן ִק ְ
ָאן ֶדעם וַ ְ
ַמאכְ ט ׁ ְשנֶ על ִקידו ּׁשְּ ,כ ֵדי ִדי
ישט
ְקלֵ יינֶ ע ִקינְ ֶדער זָ אלְ ן נִ ׁ ְ
ַאיינְ ׁ ְשלָ אפְ ן ,אוּן זֵ יי זָ אלְ ן
ֶקענֶ ען פְ ֶרעגְ ן ִדי פִ יר ַק ׁ ְשיוֹ ת.

יסט
ֶמען גִ ְ
ָאן ֶדעם
ֶע ְר ׁ ְש ְטן ּכוֹ ס

וֶ וען ֶעס פַ אלְ ט אוֹ יס ׁ ַש ָ ּבת ,הֵ ְ ּ
ייבט ֶמען ָאן ָדא:

ְׁש ִטיל :וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר:

אכּתֹו
ֹלקים ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי ְמ ַל ְ
יֹום ַה ִּׁש ִּׁשי .וַ יְ ֻכּלּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ָכל ְצ ָב ָאם :וַ יְ ַכל ֱא ִ
ֹלקים ֶאת
אכּתֹו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה :וַ יְ ָב ֶרְך ֱא ִ
ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ,וַ ּיִ ְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי ִמ ָּכל ְמ ַל ְ
ֹלקים ַל ֲעׂשֹות:
אכּתֹו ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ֱא ִ
יֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי וַ יְ ַק ֵּדׁש אֹתֹוִּ ,כי בֹו ָׁש ַבת ִמ ָּכל ְמ ַל ְ
ערוָ ואכְ ן הֵ ְ ּ
ייבט ֶמען ָאן ָדא:
ִאינְ ֶד ְ

ּבֹותי:
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן וְ ַר ַ

עֹולם,
ֹלקינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ד'ֱ ,א ֵ
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:
ֵ
עֹולםֲ ,א ֶׁשר ָּב ַחר ָּבנּו ִמ ָּכל ָעם
ֹלקינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ד'ֱ ,א ֵ
ֹלקינּו ְּב ַא ֲה ָבה
רֹומ ָמנּו ִמ ָּכל ָלׁשֹון וְ ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו .וַ ִּת ֶּתן ָלנּו ד' ֱא ֵ
וְ ְ
מֹוע ִדים ְל ִׂש ְמ ָחהַ ,חּגִ ים ּוזְ ַמּנִ ים ְל ָׂשׂשֹון,
נּוחה ּו) ֲ
(לשבת ַׁש ָּבתֹות ִל ְמ ָ
רּותנּו
(לשבת ֶאת יֹום ַה ַׁש ָּבת ַהּזֶ ה וְ ) ֶאת יֹום ַחג ַה ַּמּצֹות ַהּזֶ ה זְ ַמן ֵח ֵ
יאת ִמ ְצ ָריִ םִּ .כי ָבנּו ָב ַח ְר ָּתִּ .כי
(לשבת ְּב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ,זֵ ֶכר ִל ִיצ ַ
ָבנּו ָב ַח ְר ָּת .וְ ָ
ּומֹוע ֵדי ָק ְד ֶׁשָך
ֲ
אֹותנּו ִק ַּד ְׁש ָּת ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים( .לשבת וְ ַׁש ָּבת)
(לשבת ְּב ַא ֲה ָבה ְּוב ָרצֹון) ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּוב ָׂשׂשֹון ִהנְ ַח ְל ָּתנּוָּ .ברּוְך ַא ָּתה ד'ְ ,מ ַק ֵּדׁש
(לשבת ַה ַׁש ָּבת וְ ) יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּזְ ַמּנִ ים:
וֶ וען ֶעס פַ אלְ ט אוֹ יס מוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת זָ אגְ ט ֶמען אוֹ ְיך:

אֹורי ָה ֵאׁש:
ּבֹורא ְמ ֵ
עֹולםֵ ,
ֹלקינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ד'ֱ ,א ֵ
עֹולם ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְלחֹולֵּ ,בין אֹור ְלח ֶֹׁשְךֵּ ,בין יִ ְׂש ָר ֵאל ָל ַע ִּמיםֵּ ,בין יֹום
ֹלקינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ד'ֱ ,א ֵ
ַה ְּׁש ִב ִיעי ְל ֵׁש ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶׂשהֵּ .בין ְק ֻד ַּׁשת ַׁש ָּבת ִל ְק ֻד ַּׁשת יֹום טֹוב ִה ְב ַּד ְל ָּת ,וְ ֶאת יֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי ִמ ֵּׁש ֶׁשת יְ ֵמי
ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ִק ַּד ְׁש ָּתִ .ה ְב ַּד ְל ָּת וְ ִק ַּד ְׁש ָּת ֶאת ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ָּׁש ֶתָךָּ :ברּוְך ַא ָּתה ד'ַ ,ה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְלק ֶֹדׁש:
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ָדא ְט ִרינְ ְקט
ֶמען ֶדעם
ֶע ְר ׁ ְש ְטן ּכוֹ ס

עֹולם,
ֹלקינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ד'ֱ ,א ֵ
ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָיענּו ַלּזְ ַמן ַהּזֶ ה:
ֶמען ְט ִרינְ ְקט אוֹ יס רוֹ ב וַ ויין פוּן ֶדעם ֶ ּבעכֶ ער,
ָאנְ גֶ עלַ אנְ ט אוֹ יף ֶדער לִ ינְ ֶקער זַ ייט.

ִא ְיך ִ ּבין ָדא ,אוּן ִא ְיך וֶ ועל ַא ְ
אטע
ערן! ֶדער ַט ֶ
ייך ַאלֶ עס ֶע ְר ְקלֶ ְ
וערט גְ ֵרייט צוּם
יטלּ ִ .ביז ַאלֶ עס וֶ ְ
וייסן ִק ְ
טוּט זִ ְיך ֶיעצְ ט ָאן ֶדעם וַ ְ
אטע אוֹ ְיס ֵטיילְ ן פַ אר ַאלֶ ע ִקינְ ֶדער נִ ֶיסעלֶ ְ
עך אוּן
ֵס ֶדר ,וֶ ועט ֶדער ַט ֶ
ְ
ַמאנְ ְדעלֶ ְ
עךּ ְ .בלַ ְ ּ
אסן...
ייבט וַ ואךַ ,אזוֹ י וֶ ועט ִאיר גָ ְ
ישט פַ ְ
ארנִ ׁ ְ
אר ַּפ ְ

ָּתם

ּתֹורה ְל ַעּמֹו
ָּברּוְך ַה ָּמקֹוםָּ ,ברּוְך הּואָּ ,ברּוְך ֶׁשּנָ ַתן ָ
תֹורה.
יִ ְׂש ָר ֵאלָּ ,ברּוְך הּואְּ .כנֶ גֶ ד ַא ְר ָּב ָעה ָבנִ ים ִּד ְּב ָרה ָ
יֹוד ַע
ֶא ָחד ָח ָכם ,וְ ֶא ָחד ָר ָׁשע ,וְ ֶא ָחד ָּתם ,וְ ֶא ָחד ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ִל ְׁשאֹול:

אֹומר.
ָמה הּוא ֵ
ַמה ּזֹאת ,וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵא ָליו
יאנּו
הֹוצ ָ
ִ
ְּבחֹוזֶ ק יָ ד
ד' ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵּבית
ֲע ָב ִדים:

ָחכָ ם

אֹומר.
ָמה הּוא ֵ
ָמה ָה ֵעדֹות וְ ַה ֻח ִּקים
וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ד'
ֹלקינּו ֶא ְת ֶכם .וְ ַאף ַא ָּתה
ֱא ֵ
ֱאמֹור לֹו ְּכ ִה ְלכֹות ַה ֶּפ ַסח,
ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח
יקֹומן:
ֲא ִפ ָ

יֹוד ַע לִ ְׁשאֹול,
וְ ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ָר ָׁשע

אֹומר.
ָמה הּוא ֵ
בֹודה ַהּזֹאת ָל ֶכםָ .ל ֶכם וְ ֹלא
ָמה ָה ֲע ָ
הֹוציא ֶאת ַע ְצמֹו ִמן
לֹוְּ ,ול ִפי ֶׁש ִ
ַה ְּכ ָלל ָּכ ַפר ְּב ִע ָּקר ,וְ ַאף ַא ָּתה ַה ְק ֵהה
ֶאת ִׁשּנָ יו וֶ ֱאמֹור לֹוַּ ,ב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ םִ ,לי וְ ֹלא לֹו,
ד' ִלי ְּב ֵצ ִ
ִאּלּו ָהיָ ה ָׁשם ֹלא ָהיָ ה נִ גְ ָאל:
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ַא ְּת ְּפ ַתח לֹוֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר וְ ִהּגַ ְד ָּת
ְל ִבנְ ָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר
אתי
ַּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה ד' ִלי ְּב ֵצ ִ
ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם:

לֹומר ַּבּיֹום ַההּוא.
יָ כֹול ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁשַּ ,ת ְלמּוד ַ
לֹומר
ִאי ַּבּיֹום ַההּוא יָ כֹול ִמ ְּבעֹוד יֹוםַּ ,ת ְלמּוד ַ
ַּב ֲעבּור זֶ הַּ .ב ֲעבּור זֶ ה ֹלא ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ָּלא ְּב ָׁש ָעה
ּומרֹור ֻמּנָ ִחים ְל ָפנֶ יָך:
ֶׁשיֵ ׁש ַמ ָּצה ָ

