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תֹו, ְוֵאלּו הֵ  א ְיֵדי חֹובָּ ֹּא יָּצָּ ַסח, ל ִרים ֵאלּו ַבפֶׁ ה ְדבָּ ַמר ְשלשָּ ֹּא אָּ ל ל שֶׁ יָּה אֹוֵמר: כָּ ן ַגְמִליֵאל הָּ ה, ַרבָּ ַסח, ַמצָּ ן: פֶׁ

רֹור  .ּומָּ

ת ַהְזרֹועַ  ֹּא ְלַהְגִביַה אֶׁ ל ֵהר שֶׁ  .ִיזָּ

דֹושפֶׁ  ַסח ַהקָּ פָּ ה? ַעל שּום שֶׁ ם, ַעל שּום מָּ יָּה ַקיָּ ש הָּ ֵבית ַהִמְקדָּ יּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִבְזַמן שֶׁ הָּ רּוְך ַסח שֶׁ  בָּ

ֵתי בְ  ַסח ַעל בָּ ר פָּ ַסח הּוא ַליי, ֲאשֶׁ ַבח פֶׁ ם זֶׁ ֱאַמר: ַוֲאַמְרתֶׁ נֶׁ ֵתי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים, שֶׁ ֵאל הּוא ַעל בָּ ֵני ִיְשרָּ

ם ַוִיְשַתֲחוּו עָּ ד הָּ ֵתינּו ִהִציל, ַוִיקֹּ ת בָּ ת ִמְצַרִים, ְואֶׁ ְגפֹו אֶׁ  .ְבִמְצַרִים ְבנָּ

ת ַהַמצֹות ַלְמֻסִבים ְואֹוֵמר ה אֶׁ  :ַמְראֶׁ

ל ֲאבֹותֵ  ם שֶׁ ֹּא ִהְסִפיק ְבֵצקָּ ל ה? ַעל שּום שֶׁ נּו אֹוְכִלים, ַעל שּום מָּ אָּ ה זֹו שֶׁ ם ַמצָּ ה ֲעֵליהֶׁ ִנְגלָּ ינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד שֶׁ

ר הֹוִציאּו ִמִמצְ  ֵצק ֲאשֶׁ ת ַהבָּ ֹּאפּו אֶׁ ֱאַמר: ַוי נֶׁ ם, שֶׁ לָּ רּוְך הּוא, ּוְגאָּ דֹוש בָּ ִכים, ַהקָּ ְך ַמְלֵכי ַהְמלָּ לֶׁ ת מֶׁ ַרִים ֻעגֹּ

ֹּא יְָּכלּו ְלִהְתַמְהמֵ  ְרשּו ִמִמְצַרִים ְול ֵמץ, ִכי גֹּ ֹּא חָּ םַמצֹות, ִכי ל הֶׁ שו לָּ ה לֹּא עָּ  .ַה, ְוַגם ֵצדָּ

רֹור ַלְמֻסִבים ְואֹוֵמר ת ַהמָּ ה אֶׁ  :ַמְראֶׁ

אֱ  נֶׁ ת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים, שֶׁ ֵמְררּו ַהִמְצִרים אֶׁ ה? ַעל שּום שֶׁ נּו אֹוְכִלים, ַעל שּום מָּ אָּ ה שֶׁ רֹור זֶׁ ֲררּו מָּ ַמר: ַוְימָּ

ה, בְ  שָּ ה קָּ דָּ ם ַבֲעבֹּ ת ַחֵייהֶׁ ְךאֶׁ רֶׁ ם ְבפָּ הֶׁ ְבדּו בָּ ר עָּ ם ֲאשֶׁ תָּ דָּ ל ֲעבֹּ ת כָּ ה אֶׁ דֶׁ ה ַבשָּ דָּ ל ֲעבֹּ ר ּוִבְלֵבִנים ּוְבכָּ מֶׁ  .חֹּ

ֱאַמר: ְוִהַגְדתָּ ְלִבְנָך בַ  נֶׁ א ִמִמְצַרִים, שֶׁ ת ַעְצמֹו ְכִאלּו הּוא יָּצָּ ם ִלְראֹות אֶׁ דָּ ב אָּ ל דֹור וָּדֹור ַחיָּ ר, ְבכָּ יֹום ַההּוא ֵלאמֹּ

נּוַבֲעבּור  א ַאף אֹותָּ לָּ רּוְך הּוא, אֶׁ דֹוש בָּ ַאל ַהקָּ ד גָּ ת ֲאבֹוֵתינּו ִבְלבָּ ִים. לֹּא אֶׁ ה ְייָּ ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצרָּ שָּ ה עָּ ַאל  זֶׁ גָּ

תֵ  ר ִנְשַבע ַלֲאבֹּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָּ ת הָּ נּו אֶׁ ת לָּ תֶׁ נּו, לָּ תָּ ִביא אֹּ ם, ְלַמַען הָּ נּו הֹוִציא ִמשָּ ֱאַמר: ְואֹותָּ נֶׁ ם, שֶׁ הֶׁ  .נּוִעמָּ

 

 קורבן פסח המצה והמרור? –למה כל כך חשוב לזכור דווקא את שלושת הדברים האלה  .1
 מה לדעתכם בא לסמל כך שלא היה זמן להכין את האוכל? .2
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ת ַחג ה' ִשְבַעת יִָּמים גּו אֶׁ חֹּ ץ, תָּ רֶׁ אָּ ת ְתבּוַאת הָּ ם אֶׁ ְסְפכֶׁ ש ַהְשִביִעי ְבאָּ דֶׁ ר יֹום ַלחֹּ שָּ ה עָּ , ַביֹום ַאְך ַבֲחִמשָּ

ִראשֹון ְפִר  ם ַביֹום הָּ כֶׁ ם לָּ תֹון. ּוְלַקְחתֶׁ תֹון ּוַביֹום ַהְשִמיִני ַשבָּ ִראשֹון ַשבָּ ִרים ַוֲעַנף ֵעץ הָּ ת ְתמָּ ר, ַכפֹּ דָּ י ֵעץ הָּ

תֹו ַחג לַ  ם אֹּ תֶׁ ם ִשְבַעת יִָּמים. ְוַחגֹּ ם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהיכֶׁ ַחל, ּוְשַמְחתֶׁ ת ְוַעְרֵבי נָּ בֹּ נָּה, ֻחַקת -עָּ ה' ִשְבַעת יִָּמים ַבשָּ

ת תֵ  תֹו. ַבֻסכֹּ גּו אֹּ חֹּ ש ַהְשִביִעי תָּ דֶׁ ם, ַבחֹּ ֵתיכֶׁ רֹּ ם ְלדֹּ ת. עֹולָּ ֵאל ֵיְשבּו ַבֻסכֹּ ח ְבִיְשרָּ ְזרָּ אֶׁ ל הָּ ְשבּו ִשְבַעת יִָּמים, כָּ

ִים, ֲאִני ה' ץ ִמְצרָּ רֶׁ ם ֵמאֶׁ ֵאל ְבהֹוִציִאי אֹותָּ ת ְבֵני ִיְשרָּ ם ִכי ַבֻסכֹות הֹוַשְבִתי אֶׁ ֵתיכֶׁ רֹּ ם ְלַמַען ֵיְדעּו דֹּ  .ֱאֹלֵהיכֶׁ

 ?על איזה חג מדובר .1
 ?למדנו לפניאיך מה שכתוב פה קשור למה ש .2

 בהצלחה!
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