
מסדרת 'יהדותון'
עם ביאור עממי, בשפה בהירה ומעשית

ַסח ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ַהּגָ



המקורי  ההגדה  טקסט 
מופיע בפונט גדול, ברור 

ומנוקד

טקסט ההגדה עם ביאור 
משולב  לעם"  "הגדה 
בפונט  הטקסט,  בתוך 

קטן יותר ולא מנוקד

וביאורים  קישור  קטעי 
בין  מופיעים  כלליים 
בפונט  ההגדה  קטעי 

קטן ומרובע

והסברים  הקדמות 
"יהדותון"  חוברת  מתוך 

מופיעים בצבע כחול

מעשיות  הוראות 
בכחול  בצבע  מופיעות 

ומסומנות באצבע

לפי  הוא  ההגדה  נוסח 
נוסח האריז"ל - חב"ד

עמוד לדוגמה
איך ניגשים לקרוא את "הגדה לעם"
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ההגדה שלפניכם מורכבת מכמה חלקים:

)1( טקסט ההגדה המקורי 
)2( ביאור ההגדה

)3( קטעי קישור בין הקטעים 

)4( הסברים מתוך ה"יהדותון"
)5( הוראות מעשיות

4
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ַקֵּדׁש
מכן  ולאחר  ה"ִקּדּוׁש"  נוסח  את  אומרים 

שותים את כוס מספר 1.

ּוְרַחץ
ברכת  הידיים, ללא  )"נֹוְטִלים"( את  רוחצים 

"ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים".

ַּכְרַּפס
אוכלים פרוסת בצל או תפוח אדמה, טבולה 

במי מלח.

ַיַחץ
הקערה  של  האמצעית  המצה  את  חוצים 
מחביאים  הגדול  החלק  את  חלקים.  ל-2 

ל"ֲאִפיקֹוָמן".

ַמִּגיד
"ַמה  שואלים  הילדים  ההגדה.  את  קוראים 
סיפור  את  להם  וכמענה, מספרים  ִּנְׁשַּתָּנה", 
בסיום  ועוד.  המכות  עשרת  מצרים,  יציאת 

הקריאה שותים את כוס מספר 2.

ָרְחָצה
שוב רוחצים )"נֹוְטִלים"( את הידיים, והפעם 

עם ברכה.

מֹוִציא
מברכים ברכת "ַהּמֹוִציא".

ַמָּצה
מברכים "ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה" ואוכלים את המצה.

ָמרֹור
קלחי  ואוכלים  ָמרֹור"  ֲאִכיַלת  "ַעל  מברכים 

חסה או שורש חזרת.

ּכֹוֵרְך
אוכלים 'סנדוויץ'' של מצה עם מרור כרוכים 

יחד.

ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך
השולחן  את  עורכים  חג,  שמחת  מלא  בלב 

ואוכלים סעודה חגיגית.

ָצפּון
ִהְצַּפּנּו- אותו  ה"ֲאִפיקֹוָמן"  את  מוציאים 

החבאנו קודם לכן, ואוכלים אותו.

ֵּבַרְך
ַהָּמזֹון" לאחר הסעודה,  "ִּבְרַּכת  מברכים את 

ושותים את כוס מספר 3.

ַהֵּלל
ה"ַהֵּלל",  באמירת  האלוקים  את  מהללים 

ושותים את כוס מספר 4.

ִנְרָצה
רצוי  שערכנו  הסדר  ליל  כי  בטוחים,  אנו 

וחביב לפני הקדוש-ברוך הוא!

יד.  ס. ַיַחץ. ַמּגִ ְרּפַ ׁש. ּוְרַחץ. ּכַ ַקּדֵ
ה. ָמרֹור. ּכֹוֵרְך.  ָרְחָצה. מֹוִציא. ַמּצָ

ל. ִנְרָצה: ַרְך. ַהּלֵ ְלָחן עֹוֵרְך. ָצפּון. ּבֵ ׁשֻ

התוכנייה של ליל הסדר

דר

סימני ליל הס
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יד ַמּגִ
אמירת ההגדה וסיפור יציאת מצרים

כעת, הגענו לנקודת השיא של ליל הסדר: אמירת ה"ַהָּגָדה".

ֶזה  ֲהֵרי  ִמְצַרִים,  ִּביִציַאת  ְלַסֵּפר  ַהַּמְרֶּבה  "ָּכל  לברכה:  זכרונם  חכמינו  אמרו 
ְמֻׁשָּבח!" על ידי סיפור המאורעות מידי שנה בשנה, הצליחה המסורת לעבור 
מדור לדור. אבותינו סיפרו לנו, אבותיהם להם, וכך הלאה... בצורה זו הצלחנו 
מ3,300  יותר  לפני  כפי שהתרחש  בדיוק  מצרים,  יציאת  סיפור  את  לשמר 

שנה. 

יש לומר את ה"ַהָּגָדה" בקול רם, בשמחה ומתוך מחשבה על כל מילה. על כל 
היושבים בליל הסדר לומר את ה"ַהָּגָדה" ביחד עם בעל הבית, עורך הסדר.

"ֵהא  הקטע  את  לומר  לברכה  זכרונם  חכמינו  תקנו  הסדר  לליל  כפתיחה 
ַלְחָמא ַעְנָיא". פסקה זו חוברה בבבל, בתקופה שלאחר חורבן בית המקדש 
הראשון ולכן היא כתובה בשפה הארמית, שהיתה השפה המדוברת באותם 

ימים, כדי שכולם יבינו את הנאמר.

קטעי ההגדה שנכתבו בלשון הקודש, נכתבו קודם לכן, בזמן שבית המקדש 
היה קיים.

ַיַחץ
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 יש לקפל כלפי מעלה מעט משולי המפה המכסה את המצות, כדי לגלותם, 
ואומרים:

ְכִפין ֵהא  ַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ּכֹל ּדִ י ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ ַלְחָמא ַעְנָיא ּדִ

ָנה  ְלׁשָ ָהָכא.  א  ּתָ ַ ַהּשׁ ְוִיְפָסח.  ֵייֵתי  ְצִריְך  ּדִ ּכֹל  ְוֵיכֹול.  ֵייֵתי 

ֵני חֹוִרין: ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ א ַעְבִדין ְלׁשָ ּתָ ַ ָרֵאל. ַהּשׁ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ַהּבָ

 כעת מכסים את המצות, מזיזים את קערת הסדר מעט הצידה וממלאים את הכוס 
ביין (אותה נשתה לאחר סיום "ַמִּגיד") והיא הכוס השניה מארבע הכוסות.

 את ארבעת השאלות שואלים תחילה הילדים - הבנים והבנות - בסדר עולה 
מן הקטן לגדול.

ַאְרָעא ְדִמְצָרִים. זה הוא לחם העוני שאכלו  י ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ ֵהא ַלְחָמא ַעְנָיא ּדִ

ְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפָסח. כל מי שרעב  ְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹול, ּכֹל ּדִ אבותינו בארץ מצרים. ּכֹל ּדִ

ָנה  א ָהָכא, ְלׁשָ ּתָ ַ יבוא ויאכל, כל מי שנצרך יבוא ויפסח - יערוך עמנו סדר פסח. ַהּשׁ

ָרֵאל.  השנה אנו כאן בגלות, בחוץ לארץ, לשנה הבאה נהיה  ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ַהּבָ

השנה אנו עבדים, לשנה  ֵני חֹוִרין:  ּבְ ָאה  ַהּבָ ָנה  ְלׁשָ ין,  ַעְבִדּ א  ּתָ ַ ַהּשׁ בארץ ישראל. 

הבאה נהיה בני חורין

לשנה הבאה בארעא דישראל. גם בסיום ליל הסדר אומרים "לשנה הבאה בירושלים" ובשני 
הביטויים לא מתכוונים שעלינו להמתין שנה שלימה עד שנזכה להיות בארץ ישראל, אלא 

שהגאולה תבוא מיד וכתוצאה מכך, בחג הפסח הבא כבר נהיה בני חורין בארץ ישראל.

מה נשתנה?
ה"ַהָּגָדה" פותחת בשאלה: "ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות"? ולאחריה סדרה של 4 
שאלות העוסקות בדברים שנראים תמוהים בעיני הילדים, כמו: מדוע טובלים את ה"ַּכְרַּפס" 

במי-מלח, מדוע אוכלים מצה ולא חמץ, ועוד. 

מה נשתנה... הלילה הזה מצה ... מרור: למה שואלים על המצה והמרור כאן, לפני שאוכלים 
מהם? ההסבר לכך הוא שישנה כוונה מיוחדת בהצבת השאלות מיד בתחילת הסדר: נאמר 
בתורה "והיה כי ישאלך בנך לאמר: מה זאת? ואמרת אליו: בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים". 
מוזכרת  בדרך של תשובה לשאלה. תחילה  ביציאת מצרים  כלומר: התורה מצווה לספר 
שאלת הבן - "והיה כי ישאלך בנך" וכתשובה לשאלתו, בא הציווי על האב לספר את סיפור 
יציאת מצרים: "ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים". לכן, בבואנו לקיים את מצוות 
סיפור יציאת מצרים הלילה, אנו מעודדים תחילה את הבן לשאול את שאלותיו והסיפור 

בא כמענה לשאלות.
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לילות  שאר  מכל  זה  לילה  שונה  מדוע  ילֹות?  ַהּלֵ ל  ִמּכָ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ ה  ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ַמה 

השנה.

יִלין אנו לא מקפידים להטביל  ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ הקושיא הראשונה היא: ׁשֶ

י ְפָעִמים: פעם ראשונה –  ּתֵ ה אנו מקפידים להטביל ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ ַעם ֶאָחת. ַהּלַ ֲאִפילּו ּפַ

את הכרפס במי מלח, ופעם שניה – את המרור בחרוסת.

ְיָלה  ה כרצוננו, ַהּלַ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמּצָ ָכל ַהּלֵ ּבְ הקושיא השניה היא: ׁשֶ

ה: מצווה לאכול מצה ונמנעים לחלוטין מאכילת חמץ. ּלֹו ַמּצָ ה ּכֻ ַהּזֶ

ְיָלה  ָאר ְיָרקֹות כרצוננו, ַהּלַ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ הקושיא השלישית היא: ׁשֶ

ה מצווה לאכול ָמרֹור: ַהּזֶ

תנוחת  על  הקפדה  ללא  אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ היא:  הרביעית   הקושיא 

מצווים ומקפידים להיות  נּו  ּלָ ּכֻ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ ין.  ְמֻסּבִ ּוֵבין  ִבין  יֹוׁשְ ין  ּבֵ הישיבה אלא 

ין: לשבת בהטיה לצד שמאל, דרך חירות. ְמֻסּבִ

לאחר שסיימנו לשמוע את השאלות, אנו עוברים לחלק של התשובות, והאבא - או עורך 
הסדר - פותח ומספר את סיפור יציאת מצרים: "ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ה' 

 גם מבוגרים שואלים "ַמה ִּנְׁשַּתָּנה" וכן במצב שאין ילדים שנוכחים בשולחן ליל 
הסדר. גם אדם שעורך לבדו את הסדר 'ישאל' את עצמו. 

ַאְרַּבע  אֹוְתָך  ִלְׁשאֹול  רֹוֶצה  ֲאִני  "ַאָּבא,  ואומר:  מקדים  הילד  השאלות,  לפני   
ֻקְׁשיֹות".

ה  ּנָ ּתַ ׁשְ ילֹות ֵאין ַמה ּנִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ילֹות. ׁשֶ ל ַהּלֵ ה ִמּכָ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ ֶאָחת.  ַעם  ּפַ ֲאִפילּו  יִלין  ַמְטּבִ ָאנּו 

ְיָלה  ה. ַהּלַ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמּצָ ָכל ַהּלֵ ּבְ י ְפָעִמים: ׁשֶ ּתֵ ׁשְ

ְיָלה  ָאר ְיָרקֹות. ַהּלַ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ה: ׁשֶ ּלֹו ַמּצָ ה ּכֻ ַהּזֶ

ין  ְמֻסּבִ ּוֵבין  ִבין  יֹוׁשְ ין  ּבֵ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ ָמרֹור:  ה  ַהּזֶ

ין. נּו ְמֻסּבִ ּלָ ה ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

 מחזירים את קערת הסדר למקומה ומגלים את המצות במקצת.
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ֲחָזָקה". יש לספר לילדים בשפה ברורה ופשוטה את סיפור  ּוְבָיד  ָּגדֹול  ְּבֹכַח  ם  ִמּׁשָ ֱאֹלֵקינּו 
יציאת מצרים, מעבר לקריאת הטקסט של ה"ַהָּגָדה".

עבדים היינו: בפסקה זו מסופרות בקצרה העובדות הבסיסיות של יציאת מצרים ודבר זה 
מהווה תשובה לארבעת הקושיות של הבן, שכן יציאת מצרים היא הסיבה למנהגי הלילה 

השונים.

ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ ם,  ָ ִמּשׁ ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  ַוּיֹוִציֵאנּו  ִמְצָרִים.  ּבְ ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  ֲעָבִדים 

ְצַרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו  רּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ דֹוׁש ּבָ ְנטּוָיה. ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהּקָ

ִמְצָרִים. ִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ ְעּבָ ּוְבֵני ָבֵנינּו, ְמׁשֻ

מי מספר ביציאת מצרים וכיצד מספרים
בצורה  מצרים  יציאת  סיפור  את  סיפרנו  הקודמת  לאחר שבפסקה  חכמים:  כולנו  ואפילו 
קצרה ותמציתית, פסקה זו מלמדת כי אין להסתפק בכך, אלא יש להרחיב ולהאריך בפרטי 
הסיפור וכל המרבה להאריך בפרטי הסיפור, הרי זה משובח. עוד למדים אנו בפסקה זו, כי 
אף אם סיפור יציאת מצרים ידוע ומוכר לנו היטב, עלינו לשוב ולספר אותו בלילה זה מדי 

שנה בשנה.

ר  נּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסּפֵ ּלָ ּכֻ נּו ְנבֹוִנים,  ּלָ ּכֻ נּו ֲחָכִמים,  ּלָ ּכֻ ַוֲאִפילּו 

ח: ּבָ יִציַאת ִמְצַרִים, ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ יִציַאת ִמְצָרִים. ְוָכל ַהּמַ ּבִ

מעשה: הוכחה לכך שגם מי שמכיר היטב את סיפור יציאת מצרים צריך לשוב ולספר אותו 
לפרטיו, יש למצוא במעשה שהיה בחכמי ישראל, גדולי האומה, שבוודאי ידעו היטב את 

סיפורי המקרא, ובכל זאת עסקו בסיפור יציאת מצרים בליל פסח באריכות רבה.

י  ְוַרּבִ ֲעִקיָבא,  י  ְוַרּבִ ֲעַזְרָיה,  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרּבִ ַע,  ְיהֹוׁשֻ י  ְוַרּבִ ֱאִליֶעֶזר,  י  ַרּבִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ

ְיָלה  ַהּלַ ל אֹותֹו  ּכָ ִמְצַרִים,  יִציַאת  ּבִ ִרים  ְמַסּפְ ְוָהיּו  ְבַרק,  ְבֵני  ּבִ ין  ְמֻסּבִ ָהיּו  ׁשֶ ַטְרפֹון, 

הבחינו  שלא  עד  מצרים,  יציאת  בסיפור  כל-כך  האריכו  החכמים  הסדר.  ליל   -

ם ֲעָבִדים  ָ ִמּשׁ ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  ַוּיֹוִציֵאנּו  ִמְצָרִים  ּבְ ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו 

דֹוׁש  ַהּקָ הֹוִציא  לֹא  ְוִאּלּו  ְנטּוָיה.  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ

 

ָבֵנינּו  ּוְבֵני  ּוָבֵנינּו  ָאנּו  ֲהֵרי  ְצַרִים  ִמּמִ ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ

נּו  ּלָ ּכֻ ֲחָכִמים  נּו  ּלָ ּכֻ ַוֲאִפילּו  ִמְצָרִים.  ּבְ ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  ִדים  ְעּבָ ְמׁשֻ

יִציַאת  ּבִ ר  ְלַסּפֵ ָעֵלינּו  ִמְצָוה  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  יֹוְדִעים  נּו  ּלָ ּכֻ ְנבֹוִנים 

ח: ּבָ יִציַאת ִמְצַרִים, ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ ִמְצָרִים. ְוָכל ַהּמַ
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ִנְרָצה

: ה ְואֹוֶדּךָ ֱא-לַֹהי ֲארֹוְמֶמּךָ ֵא-ִלי ַאּתָ

ְכפּוָלה  טֹוָבה  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל 
קֹום ָעֵלינּו: ֶלת ַלּמָ ּוְמֻכּפֶ

לֹא  ׁשֶ ְוָלנּו.  ַלֲאבֹוֵתינּו  ָעְמָדה  ׁשֶ ְוִהיא 
א  ֶאּלָ ְלַכּלֹוֵתנּו.  ָעֵלינּו  ָעַמד  ְלַבד,  ּבִ ֶאָחד 
ָכל ּדֹור ָודֹור, עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו.  ּבְ ׁשֶ

ָדם: יֵלנּו ִמּיָ רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ִדיָתנּו: ית ֲעָבִדים ּפְ נּו ִמּבֵ ַאְלָתּ ְצַרִים ְגּ ִמִמּ

ָך ּוָבֵרְך ֶאת ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם  יָעה ֶאת ַעֶמּ הֹוִשׁ
ֵאם ַעד ָהעֹוָלם: ׂ ְוַנְשּ

ים ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו  ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
ׁשֹונֹות.  ַהּלְ ל  ִמּכָ נּו  ְורֹוַמְמּתָ נּו.  ּבָ ְוָרִציָת 
נּו  ַמְלּכֵ נּו  ְוֵקַרְבּתָ ִמְצֹוֶתיָך.  ּבְ נּו  ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ
ָעֵלינּו  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְוׁשִ ַלֲעבֹוָדֶתָך. 

ָקָראָת:

ֶאָחד  יֹוֵדַע!  ֲאִני  ֶאָחד  יֹוֵדַע?  ִמי  ֶאָחד 
ַנִים ִמי יֹוֵדַע?  ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁשְ ָ ּשׁ ּבַ ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
ִרית; ֶאָחד  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע! ׁשְ ׁשְ
ִמי  ה  לֹשָׁ ׁשְ ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 
ָאבֹות;  ה  לֹשָׁ ׁשְ יֹוֵדַע!  ֲאִני  ה  לֹשָׁ ׁשְ יֹוֵדַע? 
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִרית; ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ׁשְ
ע ֲאִני יֹוֵדַע!  ע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרּבַ ּוָבָאֶרץ: ַאְרּבַ
ֵני ֻלחֹות  ה ָאבֹות; ׁשְ לֹשָׁ הֹות; ׁשְ ע ִאּמָ ַאְרּבַ
ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית;  ַהּבְ
ה  ָ ה ֲאִני יֹוֵדַע! ֲחִמּשׁ ָ ה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמּשׁ ָ ֲחִמּשׁ
ה  לֹשָׁ ׁשְ הֹות;  ִאּמָ ע  ַאְרּבַ תֹוָרה;  י  ֻחְמׁשֵ
ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית;  ַהּבְ ֻלחֹות  ֵני  ׁשְ ָאבֹות; 

ה  ָ ּשׁ ה ִמי יֹוֵדַע? ׁשִ ָ ּשׁ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁשִ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ה  ָ ֲחִמּשׁ ָנה;  ִמׁשְ ִסְדֵרי  ה  ָ ּשׁ ׁשִ יֹוֵדַע!  ֲאִני 
ה  לֹשָׁ ׁשְ הֹות;  ִאּמָ ע  ַאְרּבַ תֹוָרה;  י  ֻחְמׁשֵ
ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית;  ַהּבְ ֻלחֹות  ֵני  ׁשְ ָאבֹות; 
יֹוֵדַע?  ִמי  ְבָעה  ׁשִ ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
א;  ּתָ ּבַ ׁשַ ְיֵמי  ְבָעה  ׁשִ יֹוֵדַע!  ֲאִני  ְבָעה  ׁשִ
י תֹוָרה;  ה ֻחְמׁשֵ ָ ָנה; ֲחִמּשׁ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ׁשִ
ֵני ֻלחֹות  ה ָאבֹות; ׁשְ לֹשָׁ הֹות; ׁשְ ע ִאּמָ ַאְרּבַ
ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית;  ַהּבְ
יֹוֵדַע!  ֲאִני  מֹוָנה  ׁשְ יֹוֵדַע?  ִמי  מֹוָנה  ׁשְ
א;  ּתָ ּבַ ׁשַ ְיֵמי  ְבָעה  ׁשִ ִמיָלה;  ְיֵמי  מֹוָנה  ׁשְ
י תֹוָרה;  ה ֻחְמׁשֵ ָ ָנה; ֲחִמּשׁ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ׁשִ
ֵני ֻלחֹות  ה ָאבֹות; ׁשְ לֹשָׁ הֹות; ׁשְ ע ִאּמָ ַאְרּבַ
ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית;  ַהּבְ
יֹוֵדַע!  ֲאִני  ָעה  ׁשְ ּתִ יֹוֵדַע?  ִמי  ָעה  ׁשְ ּתִ
ִמיָלה;  ְיֵמי  מֹוָנה  ׁשְ ֵליָדה;  ַיְרֵחי  ָעה  ׁשְ ּתִ
ָנה;  ִמׁשְ ִסְדֵרי  ה  ָ ּשׁ ׁשִ א;  ּתָ ּבַ ׁשַ ְיֵמי  ְבָעה  ׁשִ
הֹות;  ִאּמָ ע  ַאְרּבַ תֹוָרה;  י  ֻחְמׁשֵ ה  ָ ֲחִמּשׁ
ֶאָחד  ִרית;  ַהּבְ ֻלחֹות  ֵני  ׁשְ ָאבֹות;  ה  לֹשָׁ ׁשְ
ִמי  ָרה  ֲעׂשָ ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 
א;  ַרּיָ ִדּבְ ָרה  ֲעׂשָ יֹוֵדַע!  ֲאִני  ָרה  ֲעׂשָ יֹוֵדַע? 
ִמיָלה;  ְיֵמי  מֹוָנה  ׁשְ ֵליָדה;  ַיְרֵחי  ָעה  ׁשְ ּתִ
ָנה;  ִמׁשְ ִסְדֵרי  ה  ָ ּשׁ ׁשִ א;  ּתָ ּבַ ׁשַ ְיֵמי  ְבָעה  ׁשִ
הֹות;  ִאּמָ ע  ַאְרּבַ תֹוָרה;  י  ֻחְמׁשֵ ה  ָ ֲחִמּשׁ
ֶאָחד  ִרית;  ַהּבְ ֻלחֹות  ֵני  ׁשְ ָאבֹות;  ה  לֹשָׁ ׁשְ
ר  ָעׂשָ ַאַחד  ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 
ַאַחד  יֹוֵדַע!  ֲאִני  ר  ָעׂשָ ַאַחד  יֹוֵדַע?  ִמי 
ָעה  ׁשְ ּתִ א;  ַרּיָ ִדּבְ ָרה  ֲעׂשָ א;  ּכֹוְכַבּיָ ר  ָעׂשָ
ְבָעה  ׁשִ ִמיָלה;  ְיֵמי  מֹוָנה  ׁשְ ֵליָדה;  ַיְרֵחי 
ה  ָ ֲחִמּשׁ ָנה;  ִמׁשְ ִסְדֵרי  ה  ָ ּשׁ ׁשִ א;  ּתָ ּבַ ׁשַ ְיֵמי 
ה  לֹשָׁ ׁשְ הֹות;  ִאּמָ ע  ַאְרּבַ תֹוָרה;  י  ֻחְמׁשֵ
ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית;  ַהּבְ ֻלחֹות  ֵני  ׁשְ ָאבֹות; 
יֹוֵדַע?  ִמי  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

שירים ופזמונים לליל הסדר 
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