יוד ַע?
ֶא ָחד ִמי ֵ

וַ יּוצִ ֵאנוּ ה' ִמ ִמצְ ַרים  -לא ַעל יְ ֵדי ַמלְ ָא ,וְ לא ַעל יְ ֵדי ָשָׂרף ,וְ לא ַעל יְ ֵדי ָשׁלִ ַיחֶ ,אלָ ּא ַה ָקּדושׁ ָבּרוּ הוּא ִבּכְ בודו ְוּב ַעצְ מו .כִּ י לְ עולָ ם ַח ְסדּו

תּורה ִמצְ וָ ה ָעלֵ ינוּ לְ ַס ֵפּר ִבּיצִ ַיאת ִמצְ ָריִ ם.
יוד ִעים ֶאת ַה ָ
בותינוּ ִמ ִמּצְ ָריִ םֲ ,ה ֵרי ָאנוּ ָוּבנֵ ינוּ ְוּבנֵ י ָבנֵ ינוּ ְמ ֻש ְׁע ָב ִּדים ָהיִ ינוּ לְ ַפ ְרעה ְב ִּמצְ ָריִ ם .וַ ֲא ִפילוּ כֻ ּלָ ּנוּ ֲחכָ ִמים כֻ ּלָ ּנוּ נְ בונִ ים כֻ ּלָ ּנוּ זְ ֵקנִ ים כֻ ּלָ ּנוּ ְ
רע נְ טוּיָ ה .וְ ִאלּוּ לא הוצִ יא ַה ָקּדושׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת ֲא ֵ
שׁם ְבּיָ ד ֲחזָ ָקה ִוּבזְ ַ
להינוּ ִמ ָ ּ
ֲע ָב ִדים ָהיִ ינוּ לְ ַפ ְרעה ְב ִּמצְ ָריִ ם ,וַ יּוצִ ֵיאנוּ ה' ֱא ֵ

מפ ִתים.
מרא גָ ּדלְ ,וּבאתות ְוּב ְ
רע נְ טוּיָ הְ ,וּב ָ
וַ יּוצִ ֵאנוּ ה‘ ִמ ִמצְ ַרים ְבּיָ ד ֲחזָ ָקהִ ,וּבזְ ַ
ְבּכָ ל דּור וָ דור ַחיָ ב ָא ָדם לִ ְראות ֶאת ַעצְ מו כְ ִּאלוּ הוּא יֶ צָ א ִמ ִמּצְ רים

בותינוּ וְ לָ נוּ.
וְ ִהיא ֶש ָׁע ְמ ָדה לַ ֲא ֵ
לּותנוּ,
ֶשׁלּא ֶא ָחד ִבּלְ ָבד ָע ַמד ָעלֵ ינוּ לְ כַ ֵ
לותנוּ,
עומ ִדים ָעלֵ ינוּ לְ כַ ֵ
ֶאלָ ּא ֶש ְׁבּכָ ל דּור וָ דור ְ
וְ ַה ָקּדושׁ ָבּרוּ הוּא ַמצִ ּילֵ נוּ ִמיָ ָּדם.

מוצִ יא ַמצָ ּה

אומר?
ָמה הוּא ֵ

ַחד גַ ְּדיָ א

עור
ֻשׁלְ ָחן ֵ

ָחכָ ם

ְדּזַ בִּ ין ַאבָּ א בִּ ְת ֵרי זוּזֵ י

תּורה:
כְ ּנֶ גֶ ד ַא ְר ָב ָּעה ָבנִ ים ִד ְּב ָּרה ָ
יוד ַע לִ ְשׁאול.
ֶא ָחד ָחכָ ם ,וְ ֶא ָחד ָר ָשׁע ,וְ ֶא ָחד ָתּם ,וְ ֶא ָחד ֶש ֵׁאינו ֵ

ֶשׁנֶ ֱּא ַמר:

יוד ַע
ֶא ָחד ֲאנִ י ֵ
וְ כָ ל ַה ַמּ ְרבֶּ ה לְ ַס ֵפּר בִּ יצִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם
ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻשׁבָּ ח

ַמה נִּ ְשּׁ ַתּנָ ה
ַהלַּ יְ לָ ה ַהזֶּ ה
ִמכָּ ל ַהלֵּ ילות?
ְר ַחץ

חוֹרין
בְּ נֵ י ִ

ָדּם וָ ֵאשׁ וְ ִת ְימרות ָע ָשׁן

ָדּם
צְ ֵפ ְר ֵד ַּע
כִּ נִ ים
ָערוב
ֶד ֶבר
ְש ִׁחין
בָּ רד
ַא ְרבֶּ ה
חשׁ
ֶ
ַמכַּ ת בְּ כורות

הוש ַׁע וְ ַר ִבּי ֶאלְ ָעזָ ר ֶבּן ֲעזַ ְריָ ה וְ ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא וְ ַר ִבּי ַט ְרפון
ַמ ֲע ֶשׂה ְב ַּר ִבּי ֱאלִ ֶיעזֶ ר וְ ַר ִבּי יְ ֻ

ַדּיֵ ינוּ
ֲע ָב ִדים ָהיִ ינוּ לְ ַפ ְרעה בְּ ִמצְ ָריִ ם

ַמצָ ּה זו שאנו אוכְ לִ יםַ ,על שׁוּם מה?

בְּ צֵ את יִ ְש ָׂר ֵאל ִמ ִמ ַצרים

ַחג ֶפּ ַסח ָש ֵׂמ ַח
ַחג ֶפּ ַסח ָש ֵׂמ ַח
ַחג ֶפּ ַסח ָש ֵׂמ ַח
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פתקיות הושבה

ַדּיֵ ינוּ
חבקים למפיות/סכו“ם

ַדּיֵ ינוּ
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חבקים לבקבוקי יין

לַ ַחיִּ ים לַ ַחיִּ ים לַ ַחיִּ ים
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