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 אדמה

 מים

 הגדה של פסח הגדה של פסח
 מעבדות רוחנית לחופש הבחירה

 עם הסברים ונקודות למחשבה לכל המשפחה 

 





רּוךְ   בָּ

רּוךְ   בָּ

רּוךְ   בָּ

ֻכּלּו  ַוי 





רּוךְ   בָּ



ִדיםְ  ֲעבָּ



ה  ַמֲעשֶׂ





רּוךְ   בָּ

ה ִחּלָּ  ִמת 



ַמד  ְֵצאְּול 

ה מָּ ַרי  דְִמצ    ַוֵירֶׂ

טְ עָּ ֵתיְמ   ִבמ 

ְֲחִיי ַמִיך  דָּ ְב  ך  אֹוַמרְלָּ ְֲחִייְוָּ ַמִיך  דָּ ְב  ך  אֹוַמרְלָּ  :וָּ



לְה ַעקְאֶׂ  'ְַוִנצ 

ַרִים'ְַויֹוִציֵאנּוְה ה,ְִמִמצ  קָּ דְֲחזָּ יָּ ֹרַעְ,ְב  ּוִבז 
ה טּויָּ דֹול,ְנ  אְגָּ ֹמרָּ ֹאתֹות,ְּוב  ִתים,ְּוב  ֹמפ   :ּוב 

ם ֵאׁש,ְדָּ ן,ְוָּ ׁשָּ רֹותְעָּ ִתמ   :ו 



צְַ ְֲעדְַ"ד  ַאחְַ"ך   :ב"ׁשְב 

ם ֵדעְַ,ְדָּ ַפר  רֹוב,ְִכִנים,ְצ  ר,ְעָּ בֶׂ ,ְְְְְְְְדֶׂ
ִחין ד,ְׁש  רָּ ה,ְבָּ בֶׂ ךְ ,ְַאר  כֹורֹות,ְֹחׁשֶׂ  :ַמַכתְב 



ֵלינּו קֹוםְעָּ הְַמֲעלֹותְטֹובֹותְַלמָּ  :ַכמָּ



ִליֵאלְ ןְַגמ   ַרבָּ

ַסח הְ פֶׂ רֹורְ ַמצָּ  ּומָּ
ַסח  פֶׂ

ה  ַמצָּ

רֹור  מָּ



דֹור לְדֹורְוָּ כָּ  ְב 

יִבים נּוְַחיָּ ְֲאַנח  ך  ִפיכָּ  ל 

ּה לּויָּ הְַהל  שָּ הְֲחדָּ יוְִׁשירָּ נָּ פָּ ֹנאַמרְל   ו 

ּה לּויָּ  ַהל 

ִים רָּ ֵאלְִמִמצ  רָּ ֵצאתְִיש   ְ.ב 



 ִׁשירְַהַמֲעלֹותְ

רּוךְ   בָּ



ה  נֹודֶׂ

רּוךְ   בָּ

ם   ַרחֶׂ

ַלִיםְ רּוׁשָּ ֵנהְי   ּוב 



ֹפךְ  לְַהגֹוִיםְ ׁש  ְאֶׂ ךָּ ת   ֲחמָּ

 ֹלא



ִתי ַהב  ְאָּ

לּו   ַהל 
הְֱאֹלֵהינּוְ ֹהוָּ ְי  לּוךָּ ַהל   י 



הְְִכיְְטֹובְהֹודּוְ דוְֹ .ְְְְְְְְְְְַליֹהוָּ םְְַחס  עֹולָּ ַמת :ִכיְְל  לְַחי ִנׁש   ְכָּ



ֵכן  ּוב 

רּוךְ   בָּ

ִמים עֹולָּ ִחידְֵאלְֵחיְהָּ ְיָּ ך  לֶׂ  :מֶׂ

תוְֹ כָּ ִהל  ַסחְכ   ְ.ֲחַסלְִסדּורְפֶׂ



ה לָּ ִהיְַבֲחִציְַהַּלי  ֵכןְַוי  ַסח :ּוב  ַבחְפֶׂ םְזֶׂ תֶׂ ֵכןְַוֲאַמר   ּוב 



ה אֶׂ הְִכיְלֹוְיָּ אֶׂ  ַאִדירְהּוא ִכיְלֹוְנָּ



דְִמיְיֹוֵדעְַ חָּ  ְאֶׂ

ד חָּ  ֲאִניְיֹוֵדַעְאֶׂ

ַנִיםְִמיְיֹוֵדעְַ  ְׁש 

הְִמיְיֹוֵדַעְ לֹוׁשָּ  ׁש 

ַבעְִמיְיֹוֵדַעְ  ַאר 

הְִמיְיֹוֵדַעְ  ֲחִמשָּ

הְִמיְיֹוֵדַעְ  ִׁששָּ

הְִמיְיֹוֵדַעְ עָּ  ִׁשב 

הְִמיְיֹוֵדַעְ מֹונָּ  ׁש 

הְִמיְיֹוֵדַעְ עָּ  ִתׁש 

הְִמיְיֹוֵדַעְ רָּ  ֲעשָּ

רְִמיְיֹוֵדַעְ שָּ דְעָּ חָּ  אֶׂ

רְִמיְיֹוֵדַעְ שָּ ֵניםְעָּ  ש 

רְִמיְיֹוֵדַעְ שָּ הְעָּ ֹלשָּ  ׁש 



א תָּ אָּ  ו 

א יָּ אְַחדְַגד  יָּ ֵריְזּוֵזיְַחדְַגד  אְִבת  ַבןְַאבָּ אְִדז  יָּ  ַחדְַגד 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 


