
ִקינְֶדער!! ַטייֶעֶרע 
ִדי  ִמיר  ִמיְטֶלעְּבן ִמיט  קּוְמט 
ִמְצַריִם! יְִציַאת  גֶעֶׁשעֶענִיְׁשן פּון 

נִִסים אּון  ִדי  וֶועְלן ִמיר צּוזֶען  ִאינְֵאיינֶעם 
ִמְצַריִם אּון  וואּונְֶדער, ַארֹויְסגֵיין פּון 
וֶועְסט  יַם סּוף. דּו  ַאִריֶּבערגֵיין ֶדעם 

גֵייְסט ַארֹויס  ַאֵליין  וִוי דּו  ִפיְלן 
ִמְצַריִם! פּון 



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:

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

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

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.

***

ִאין ֶדער ֵסֶדר ַנאְכט ֶזעֶנען 
ֶדעְרֵצייְלן  צּו  ְמחּוָיב  ִמיר 

ִדי  ַזיין  ם  ְמַקֵיּ אּון  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  פּון 
ֶדעְרֵצייְלן   – ְלִבְנָך”  ְדּתָ  “ְוִהּגַ פּון  ִמְצָוה 
ַא  ַדאְרף  ֶיעְדן דֹור  ִאין  ִקיְנֶדער.  ִדי  ַפאר 
ַאֵליין  ֶער  ִווי  ֶטעְלן  ָפאְרׁשְ ִזיְך  ֶמעְנְטׁש 
ָוואְלט ַארֹויס פּון ִמְצַרִים, אּון צּוַזאֶמען 
ִמיר  ֶוועְלן  עֶלע  ָקאּפֶ ַחֶבר  אּוְנֶזער  ִמיט 

ִדי  ַזיין  ם  ְמַקֵיּ ֶקעֶנען 
ִהּדּור! ּבְ ִמְצָוה 

ֶגעֶדעְנְקט צּו ָזאְגן:
ם ִמְצַות  ן ְלַקּיֵ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ
ֵצאְתָך  יֹום  ֶאת  ְזּכֹר  ּתִ “ְלַמַען 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים”.

ִדי  ָפאְרְׁשֶטעְלן  ַאייךְ  וֶועל  ִאיךְ 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  וָואס  נִִסים 
איר  ְּכֵדי  גֶעטּון,  אּונְז  ִמיט  ָהאט 
ִאיר  וִוי  ַאזֹוי  ִפיְלן  ֶקענֶען  זָאְלט 

גֶעוֶוען! זֶענְט ַמָמׁש ָדאְרט  ַאֵליין 

גֶעוֶוען! ִּבין ָדאְרט  ִאיךְ 

אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אֹויּב 
נִיְׁשט  אּונְז  וָואְלט 
ִמְצַריִם,  פּון  ַארֹויְסגֶעצֹויגְן 
אּונְזֶעֶרע  אּון  ִמיר  וָואְלְטן 
ִקינְֶדער אּון ֵאיינִיְקֶלעךְ נָאךְ 
אּונְֶטעְרְדִריְקט  גֶעוֶוען  ַאְלץ 
ִמְצַריִם! ִאין  ַּפְרעֹה  אּונְֶטער 



קּוְמט  ַטאֶטע  ֶדער  ֶווען 
ִזיְך  ֶער  טּוט  ׁשּול  פּון  ַאֵהיים 
אּון  ִקיְטל  ַווייְסן  ֶדעם  ָאן 
ִדי  ֵדי  ּכְ ִקידּוׁש,  ֶנעל  ׁשְ ַמאְכט 
ט  ִניׁשְ ָזאְלן  ִקיְנֶדער  ְקֵלייֶנע 
ָזאְלן  ֵזיי  אּון  ָלאְפן,  ַאייְנׁשְ
יֹות. ֶקעֶנען ְפֶרעְגן ִדי ִפיר ַקׁשְ

ַטאֶטע  ֶדער  ֶעְרְקֶלעְרן!  ַאֶלעס  ַאייְך  ֶוועל  ִאיְך  אּון  ָדא,  ין  ּבִ ִאיְך 
צּום  ְגֵרייט  ֶוועְרט  ַאֶלעס  יז  ּבִ ִקיְטל.  ַווייְסן  ֶדעם  ָאן  ֶיעְצט  ִזיְך  טּוט 
ִניֶסעֶלעְך אּון  ֵסֶדר, ֶוועט ֶדער ַטאֶטע אֹויְסֵטייְלן ַפאר ַאֶלע ִקיְנֶדער 

אְסן... ט ַפאְרּפַ ט ַוואְך, ַאזֹוי ֶוועט ִאיר ָגאְרִניׁשְ ַלייּבְ ּבְ ַמאְנְדעֶלעְך. 

ט ֶמען ָאן ָדא:  ת, ֵהייּבְ ּבָ ֶווען ֶעס ַפאְלט אֹויס ׁשַ
ְׁשִטיל: ַ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:

ט ֶמען ָאן ָדא:  ִאיְנֶדעְרָוואְכן ֵהייּבְ

ַ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 ָזאְגט ֶמען אֹויְך: ּבָ ֶווען ֶעס ַפאְלט אֹויס מֹוָצֵאי ׁשַ
ָּ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:

עֶכער, ַוויין פּון ֶדעם ּבֶ  ֶמען ְטִריְנְקט אֹויס רֹוב 
 ָאְנֶגעַלאְנט אֹויף ֶדער ִליְנֶקער ַזייט.

ָדא ְטִריְנְקט 
ֶמען ֶדעם 

ְטן ּכֹוס ֶעְרׁשְ

ֶמען ִגיְסט 
ָאן ֶדעם 

ְטן ּכֹוס ֶעְרׁשְ

8



ְלַעּמֹו  ּתֹוָרה  ֶׁשָּנַתן  ָּברּוְך  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּמקֹום,  ָּברּוְך 
תֹוָרה.  ִּדְּבָרה  ָבִנים  ַאְרָּבָעה  ְּכֶנֶגד  הּוא.  ָּברּוְך  ִיְׂשָרֵאל, 
יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ְוֶאָחד  ָּתם,  ְוֶאָחד  ָרָׁשע,  ְוֶאָחד  ָחָכם,  ֶאָחד 

ִלְׁשאֹול:

 ָחָכם
ָמה הּוא אֹוֵמר. 

ְוַהֻחִּקים  ָהֵעדֹות  ָמה 
ד'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְׁשָּפִטים 
ֱאֹלֵקינּו ֶאְתֶכם. ְוַאף ַאָּתה 
ַהֶּפַסח,  ְּכִהְלכֹות  לֹו  ֱאמֹור 
ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח 

ֲאִפיקֹוָמן:

 ָרָׁשע
ָמה הּוא אֹוֵמר. 

ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהֹּזאת ָלֶכם. ָלֶכם ְוֹלא 
ִמן  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶׁשהֹוִציא  ּוְלִפי  לֹו, 
ַהְּכָלל ָּכַפר ְּבִעָּקר, ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה 
ֶאת ִׁשָּניו ֶוֱאמֹור לֹו, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה 
לֹו,  ְוֹלא  ִלי  ִמִּמְצָרִים,  ְּבֵצאִתי  ִלי  ד' 

ִאּלּו ָהָיה ָׁשם ֹלא ָהָיה ִנְגָאל:

ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול, 
ַאְּת ְּפַתח לֹו. ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִהַּגְדָּת 
ֵלאֹמר  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלִבְנָך 
ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ד' ִלי ְּבֵצאִתי 

ִמִּמְצָרִים:

 ָּתם
ָמה הּוא אֹוֵמר. 

ַמה ֹּזאת, ְוָאַמְרָּת ֵאָליו 
הֹוִציָאנּו  ָיד  ְּבחֹוֶזק 
ִמֵּבית  ִמִּמְצַרִים  ד' 

ֲעָבִדים:
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ַההּוא.  ַּבּיֹום  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ֹחֶדׁש,  ֵמֹראׁש  ָיכֹול 
ָיכֹול ִמְּבעֹוד יֹום, ַּתְלמּוד לֹוַמר  ַּבּיֹום ַההּוא  ִאי 
ַּבֲעבּור ֶזה. ַּבֲעבּור ֶזה ֹלא ָאַמְרִּתי ֶאָּלא ְּבָׁשָעה 

ֶׁשֵיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפֶניָך:




