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  ?חַסֶּפ" רֶדֵס"ים ְליִנִכה ְמָמ

ים ִאר ָנָקֵלי ָיְכּבִ ,רידוִּהח ּבְַסּפֶ" רֶדֵס"ן ַחְלוּים ׁשִכְרעֹו

ים ִכָלי ְמֵנְבּח ִכַסֶּפג ָהת ַחים ֶאִלּבְַקְמּו, ְךַרּבְָתִי'  הּנוָתן אֹוַנָחה ׁשֶי ָמִפְּכ

ת ל ֶאּכֹת ָלאֹוְרַהי ְלֵדּל ְכּכָֹהְו, הׁשָּדוְקִבּה וָחְמׂשִּבְ, יםִפים ָיׁשִּוּבְלַמּבְ

 ּנור ּבַָחר ּבָׁשֲֶא, אּ הוְךּרו ּבָׁשדֹוָקל ָהים ׁשִֶלדֹוְגיו ָהַדָסַח ּבְּנוּבֵת ִלַחְמׂשִ

  .  יוָתוֹוְצִמ ְבּּנוָשיְדִקים ְוִמַעל ָהּכִֹמ

 .יןִבּּסוְמל ָהכֹת ְלסֹוֹוּע כּבְַרַאיק ְלִּפְסַי ׁשֶ-  )ַעִדיף ִמיץ ֲעַנִבים( ןִיַי

יןֵּיׁש ְלַהִכין כֹוסֹות ְלכֹל   84(=, ַּהכֹוס ְצִריָכה ְלַהִכיל ְרִביִעית. ַּהְמסוּבִ

טֹוף) ְגַרם ֶהםְוִלׁשְ מֹוְזִגים ּבָ    .ּ ֶאת ָהכֹוסֹות ֶהיֵטב ִלְפֵני ׁשֶ

ין ְמל ָהכֹ ְלּיקוִּפְסַי ׁשֶ,)הָנכֹו ְמד אֹויַ(ה ָרּמוה ׁשְָצ ָמ-  תצֹוָמ ּסוּבִ

ה  ׁשָ לֹ   ).םַר ְג27" = תיִַזְּכ("" ְּכַזִית"ִלׁשְ

ֵּיׁש ַגם ָעבֹות וְגדֹולֹות ַהְמִכילֹות ָכָמה , ַיד ׁשֹונֹות- ׁש ָמצֹותֵי ". ְּכַזִית"ּ

ה ָצַמָה. ֶאָחד" ְּכַזִית"ּ ְגַרם וְמִכיָלה 30ָמַצת ְמכֹוָנה ָאַחת ׁשֹוֶקֶלת 

ת ַעׁשְה ִמָרּמות ׁשְיֹוְהה ִליָכִרְצ, "רֶדֵס"יל ָהֵלה ּבְָב חֹויֵדה ְיים ּבִָאְציֹוׁשֶ

ה ָצָמים ְּבִאְצק יֹוַחְדת ַהַעְׁשִבּו(ד ת ַיַדבֹול ֲעה ׁשֶֶיְהִתי ׁשֶּצוָרְו, ירִצָקָה

  ).  היָׁשִלת ָהַעְׁשה ִמָרמּוְׁש ָה- ה יָלִגְר

ל ה ׁשֶָנּמוְתה ָהֵאְר, אׁשרֹר ֵמֵדָסְלּין וִכָה ְל-  חַסּפֶת ָהַרָעְק

ַעמודה ָרָעְקָה   . 5 ּּבְ

ּוְכֶׁשֵאין , יםִעָלא תֹול!ל ְלידּוִגה ֵמָסָחְּב ׁשֵמָתְׁשִה ְלָצִריְך( הָס ָח-  ררֹוָמ

  ).בר ֶׁשנּוָקה ֶהיֵטֶאְפַשר ְלִהְׁשַתֵמׁש ַּבֶקַלח ָהֶמְרָּכזִי ֶׁשְּבכֹל ָעֶלה ְל%ַח

 אֹו, ׂשֶב ֶּכַערֹוזְ( ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה... חַסֶּפן ָהּבְַרקֹור ְלֶכֵז, יּלו ָצ-  ַערֹוְז

  ).לגֹוֶנְרַתָּכַנף 

  

  .יםִדֲעסֹו ָהרַּפְסִמּי ְכּצוָר ,תֹוׁשים ָקיִצּבֵ -  הׁשָָק היָצּבֵ
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ה ָמָד ֲאַחּוּפ ַתאֹו) יִרֶלי ֶסֵחְל ִקאֹו, יםִעָלא תֹולֹל ְלידּוִגֵמ(י ִרֶל ֶס-  סּפְַרּכַ
י ִרא ְּפֵרֹוּב: "יוַל ָעְךֵרָבי ְלאּוָרק ָהֶרל ֶיים ּכִֹאְת ַמה זֹוָוְצִמְל( .םִיַמל ּבְָשּׁבוְמ

  "). הָמָדֲאָה
  .הָס ָח-  ַחֶזֶרת

  .תדֹוֵעי ָהֵגָהְני ִמִפים ְליִנִכ ְמ- ֲחרֹוֶסת 

: היָלִכְמּו, קֹורֹוי ָמֵדּהוח ְיַסנֹויא ּבְח ִהַסֶּפת ָהַרָעם ְקּלוְצַתת ּבְֶסרֹוֲחָה

ים ִרָמחֹול ָהּת כֹים ֶאׁשִָל. ןִיַיים ְוִצּצוים ְקִזגֹוֶא, יםִקּימוִצ, יםִרָמְת

ים ִנֵבְלל ַהיט ׁשִֶטר ָלֶכֵז, סֶרן ֶחֹוׁשְל ִמ- ת ֶסרֹוֲחָה. יםִרּדוּים ַכִרְציֹוְו

ת ר ֶאֹוּכְזי ִלֵדְּכ, תֶסרֹול ֲחכֹן ְלִייף ַיִסהֹוב ְלּוׁשֲח. סֶרֶחת ֵמיֹוּוׂש ֲעּיוָהׁשֶ

     . ּם ַזְרקו ָלְיאֹוריִרְצִמָהל ׁשֵֶאָרׂשְת ִיקֹוינֹום ִתַד

ִלי ָקָטן   .ֹו ַמִים ִעם ֶמָלחא, ַמִים ִעם חֹוֶמץ ָהֵמִכיל ּכְ

ן ן ִמִיט ַיַע ְמְךֹוּפׁשְ ִיכֹותֹור ְלׁשֲֶא -  םִיט ַמָעיל ְמִכֵמי ָהִלּכְ

 3( ".ָעָׁשן- ְוִתְמרֹות, ָוֵאׁש, ָּדם" - ים ִרְמר אֹוׁשֲֶאַּכ: יםִמָעּ ְפ16ס ֹוּכָה

: ןיֶהֵנָמיִסְו, )יםִמָע ְּפ10(ת ֹוּכַמר ָהׂשֶת ֶעים ֶאיִרִּכְזר ַמׁשֲֶאַּכ ְו,)יםִמָעְּפ

ַעמוד  ).יםִמָע ְּפ3( ב"ׁש ְּב�ַח"ְך ֲעַד"ְּדַצ ים יִחִנם ֵמִיַתיְנּבֵ. 19ְּרֵאה ּבְ

ת ַלּכות ְתים ֶאִכְפֹו ׁש:יםִמְיַסר ְמׁשֲֶאַּכ .ןַחְלּוׁשל ָהא ַעלֹד ְוַצי ּבִָלְּכָה

  .הָיְטָבְּמַאר ָהיֹוִּכ ְבּ- י ִלְּכָה

ַעמוד ה ֵאְר, יםִגְזא מֹון לִֹיַד ָעְךים ַאיִנִכֵמ -  ּכֹוס ֶאִלָיהוּ ָהָנִביא ּּבְ

36.   

ַסח ל ּפֶ   ). ףַטים ָוִׁשָנ, יםִרָבְג(ין ּבִּסוְמל ָהכֹ ְל-  ָהַגָדה ׁשֶ

י ִלל ְצכֹוַּאסור ֶלֱא" רֶדֵס"יל ָהֵלּבְ -  ֲארוַּחת ֶעֶרב ָחִגיִגית

  . ףי עֹוִל ְצר אֹוׂשָּבָ
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  "רֶדֵס"יל ָהֵלח ְוַסֶּפג ָהת ָחַׁשדּוְק

רוך הוא ָהּנויָאִצהֹו - ה ם ֶזיֹוּבְ ָּקדֹוׁש ּבָ  ,יםִדָבית ֲעּבֵם ִמִיַרְצִמ ֵמְּ

  .  םַע ְלת לֹויֹוְהִל ּנור ּבַָחָבּו

יל ֵלּבְר ֵתיֹות ּבְבֹוּוׁשֲחות ָהֹוְצִמי ָהֵת ׁשְְךַא, תבֹוּוׁשות ֲחֹוְצִמל ָהּכֹ

  : ןיַנ ִה)אָתְיַראֹוְדִמ(ה ָרתֹוָהֵמ" הׂשֵָע"ות ֹוְצ ִמןֵהר ׁשֲֶא" רֶדֵס"ָה

ָּבֶעֶרב ָּבִראׁשֹן ְּב�ְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש  "-  הָצת ָמיַלִכֲא. 1

   ). ח''י, ב''יְׁשמֹות ( "...ּתֹאְכלּו ַמּצֹת

 ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך" -  םִיַרְצת ִמיַאִצְיר ּבִֵּפַסְל. 2

 ֶאת ָזכֹור"). 'ח, ג''ת ימֹוְׁש( "...י ִמִּמְצָרִים ִלי ְּבֵצאִתָיַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְי

  ).  'ג, ג''ת ימֹוְׁש ("ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים

ה ׁשָּדויא ְקים ִהִגָהנֹוים ָהיִנִדל ָהכֹ ְו")רֶדֵס"יל ָהֵל(ח ַסֶּפיל ָהת ֵלַשּׁדוְק

 ּנוׁשָיְדִקים ְוִמַעל ָהּכֹ ִמְךַרָבְּתִי'  הּנו ּבָרַחח ּבַָסֶּפי ּבְִּכ, דאֹוה ְמּבָָר

ל ת ׁשֶּמוֵלׁשְַהל ְוֵאָרְשׂם ִית ַעּווָהְתיא ִהם ִהִיַרְצת ִמיַאִצְי. יוָתוֹוְצִמּבְ

יל ֵלר ּבְּבֵַדא ְילֹׁשֶר ָהְזת ִניֹוְהם ִלַדָאי ָלּאוָר, ןֵכָל. םָלעֹות ָהיַאִרּבְ

, יתֹוי ּבֵֵנְב ִלְךּל ָכיר ַעִהְזַי ְו,)לם חֹול יֹוֶׁש( יןִלּת חויַחם ׂשִּוׁש" רֶדֵס"ָה

י ֵרּוּיפִסְבּה וָלְיַלת ָהוֹוְצִמְבּ קַר ּקוְסַעְתִיְו, ְךַרָבְּתִי' הים ּבִָקֵב ְדּיוְהִיְו

ָקדֹוׁש  ָהּנוה ָלׂשָָעים ׁשֶיִסִנת ָה ֶאיתֹוי ּבֵֵנְבם ִלֵסְרַפְלּו, םִיַרְצת ִמיַאִצְי

רוך הוא ּּבָ ְּ .   

.ןַמיקֹוִפת ֲאיַלִכי ֲאֵרֲחד ַאַע, לַלּ ְכּיחוׂשִא ָילֹׁשֶ: תּידוִסת ֲחיַדִמּו
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  ַהֵסֶדרל  ֶׁשהָרָעְק

  :ל''י זצוק''ִר� ָהינּוֵּבי ַרִפה ְלָרָעְקר ַהידּוִס

 הָרָעְקן ַהיֶהֵלֲע ַמצֹות ְוׁשלֹוָׁש

  

  חסה- מרור                     

                 קשה    ביצה                              זרוע  

  

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                 חרוסת 

 כרפס                

                             או  סלרי                                                                                          
                                        חסה - חזרת       

 א מבושל במים''תפ                                                                                     

                                                                      

ִאיר ֶאת ְתכוַלת  :דסֹו ָהיִפְל ְְקַעַרת ַהֵסֶדר ַעד ָהכֹוֵרךָּנכֹון ְלַהׁשְ ּ.  

ר ַתּא מוָלֶא, "רֶדֵס"יל ָהֵלים ּבְִלְכא אֹוח לַֹסֶּפת ָהַרָעְקּבִׁשֶ" ַערֹוְז"ת ָהֶא

  .יֵרַחֲאם ׁשֶיֹול ּבָכֹוֱאֶל
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 חַסל ֶּפה ֶׁשָדָגר ַהֶדֵס

  ?"רֶדֵס"יל ָהֵל: אָרְקִנ ַעדּוַמ

ים יִסִנם ָל ַגְךָּכְו, ַעּבור ָקֶדי ֵסִפת ְלֶלֶהָנְתע ִמַבֶטת ָהַגָהְנַהד ׁשֵֶמַלְל. א

ת ַחָׁשְקַה( ַעּבור ָקֶד ֵסׁשֵי, םִיַמׁשָן ָהים ִמׁשֲִחַרְתִמים ָהִיִעְבל ִטַעת ָהאֹוָלְפִנָהְו

ים ִוָהְתים ִמִסִנָה). 'כוה ְוָרן תֹוַתָמ, ףם סּות ַייַעִרְק, תֹוּכַמ ָה10, העְֹרב ַּפֵל

  . תּיוִרְקל ִמּא כֹלְֹלּו, ןַוּכוְמּים וַיּסור ְמֶדי ֵסִפְל, תֶדֶחּיוה ְמָגָהְנַהּבְ

י ִפל ְלֵהַנְתה ִמֶזה ָהָלְיַלָהן ׁשֶיָוּ ֵכ-  ?"רֶדֵס"יל ָהא ֵלָרְק ִנַעדּוַמ .ב

  : אּ הורֶדֵסָהְו. יִרְקן ִמֶפאֹוא ּבְלְֹו, ןּתוָנים ְוַיּסור ְמֶדֵס

  .ץַח ַי .סַּפְרַּכ . ץַחְר ּו .שֵדַק

  .הָצַמ יאִצמֹו . הָצְח ָר .ידִגַמ

  .ְךֵרן עֹוָחְלֻש . ְךֵרֹו ּכ .ררֹוָמ

  .הָצְרִנ . לֵלַה . ְךֵר ָּב .ןפּוָצ

ּלֹוַמר ִלְפֵני ָהִקידוׁש ֶאת  נֹוַהִגים .יםִאָלְפת ִנדֹו סֹוּזוֵמְר ִנּלוַלים ָהיִלִמּבָ

ְּוֵיׁש נֹוַהִגים ַלֲעׂשֹות ֵכן ִלְפֵני כֹל , ת ָהֵסֶדרּכֹל ָהִמיִלים ַהֵמִכילֹות ֶאת תֹוְכִני ּ

  .ִמְצָוה
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  חַסל ֶּפֶׁשה ָדָגַה

  ַקֵדׁש
 .ןִייַל ָהַ עׁשֵדָקְל, ׁשּידוִקָה לָנוַָּכ ָה-  ׁשֵדַק

ְד כיִָמ ַלֹכל ַהמסובין ובעל  הָנֹואׁשִס רֹוּכים ִגְזֹת מוֶסֶנְּכית ָהֵּבִא מָּבֶׁשּ ָ ִּ ּּ ְ ְ
ַָהבִי ִת בלבד אוֵחז ֶאת ָהכוס ביַד יָמיןּ ּ ְּ ַ ִֹ ֹ ְָואומר ֶאת ָהקידוׁש מילה במילה, ְּ ָ ִֹ ִ ְֵ ּ ּ ִ ,

ְֵוַהמסובין עומִדים ְוׁשומעים ובסוף ֹכל ברכה עונים ָאמן ְ ְ ְִ ֹ ָ ֹ ֹ ָֹ ְִ ְ ִּ ּּ ּ ֵֹאין לענות (. ּ ֲַ

  .)ֹמוְ ׁשְךּרוָבּא וּ הוְךּרוָּב

  : אֹוֵמר ׁשידּוִקי ָהֵנְפִל

ּוְמזוָמןּ מוָכן ִהְנִני ׁ ְלַקֵיים ִמְצַות ִקידוש וִמְצַות כֹוס ִראשֹוןּ ּׁ ּ ֶׁשל  ּ
ע כֹוסֹות ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה, ַּאְרּבַ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ׁ ׁ ּׁ ּ ּ  ַעל ְיֵדי ,ְּ

ֵשם ָכל ִיְשָרֵאל ַׂההוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ּבְ ּׁ ּ ֱאלֵֹהינו ְיָי  נֹוַעםִויִהי .ּ
ׂ וַמֲעֵשה ָיֵד,ָּעֵלינו ּינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהוּ ּ ּ ּ ּּ ּׂ.  

  :אןים ָּכיִלִחְת ַמ- ת ָּבָׁשְּבֶּפַסח ל ם ַחִא

ייֹום ּשִׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם, ַהּשִׁ ּ ַוְיֻכלו ַהּשָׁ יֹום ַוְיַכל. ּ ּ ֱאלִֹהים ּבַ

ה ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאׁשֶ יֹו,ַּהּשְׁ ּבֹת ּבַ ּ ַוִיׁשְ ר ּ ִביִעי ִמָכל ְמַלאְכתֹו ֲאׁשֶ ּם ַהּשְׁ ּ

ה ִביִעי ַוְיַקֵדׁש אֹתֹוְַוְיָבֶרך. ָעׂשָ ַבת ִמָכל ,ּ ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהּשְׁ ּ ִכי בֹו ׁשָ ּ

ֹות ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעשֹ ר ּבָ   .ְּמַלאְכתֹו ֲאׁשֶ

  :אןים ָּכיִלִחְת ַמ- ל ם חֹויֹול ְּבם ַחִא

ֶדְיָיֵּאֶלה מֹוֲעֵדי  מֹוֲעָדם,ׁש ִמְקָרֵאי קֹ ר ִתְקְראו אָֹתם ּבְ ּ ֲאׁשֶ ר. ּ ה ַוְיַדּבֵ ׁשֶ  מֹ

ָרֵאלְיָיֶאת מֹוֲעֵדי  ֵני ִיׂשְ   . ֶאל ּבְ
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  יםִיַחים ְלִנעֹו. ַסְבִרי ָמָרָנן

רוך ְּבָ ֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,ְיָיּ ַאָתה ּ ְ ֱאלֹ   .ֶפןַהֶגּ ּבֹוֵרא ְפִרי ,ּ

רוך ְּבָ ֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָל,ְיָיּ ַאָתה ּ ְ ֱאלֹ נו ִמָכל ָעם,םּ ַחר ּבָ ר ּבָ ּ ֲאׁשֶ ּ ְורֹוְמָמנו ,ּ

ִמְצֹוָתיו,ִּמָכל ָלׁשֹון נו ּבְ ּ ְוִקְדׁשָ ַּוִתֶתן ָלנו . ּ ּ ָיּ ַאֲהָבה ְי ֵהינו ּבְ : תָּבָׁשְּב(ּ ֱאלֹ

ְמָחה) ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ּו ֹון,מֹוֲעִדים ְלׂשִ שֹ ים ְלׂשָ ים וְזַמּנִ ֶאת יֹום : תָּבָׁשְּב( ,ּ ַחּגִ

ֶּאת יֹום ַחג ַהַמצֹות ַהזֶה) ָּבת ַהֶּזה ְוַהַׁש ּ ְזַמן , ְוֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדש ַהֶזה, ּ

ֵּחרוֵתנו ַאֲהָבה ,ּ ֶדׁש ּבְ ִּכי ָבנו ָבַחְרָת ְואֹוָתנו .  ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים,ִמְקָרא קֹ ּ ּ ּ

ָת ִמָכל ָהַעִמים ִּקַדׁשְ ּ ּ ךמֹוֲעֵד) ְוַׁשָּבתות ּו: תָּבָׁשְּב( .ּ ְּב�ֲהָבה : תָּבָׁשְּב( ָי ָקְדׁשֶ

ֹון ִהְנַחְלָתנו)ּוְבָרצֹון שֹ ְמָחה וְבׂשָ ׂשִ ּ ּבְ ּ רוך ַאָתה  .ּ ּּבָ ַהַׁשָּבת : תָּבָׁשְּב(ּ ְמַקֵדׁש ,ְיָיְּ

ים)ְו ָרֵאל ְוַהְזַמּנִ   .ּ ִיׂשְ

  : יםיִפִסמֹו - תָּבי ָׁשֵאָצמֹול ְּבם ַחִא

רוך ְּבָ ָיּ ֵהינו, ּ ַאָתה ְי ֵמוַתר לברך על ָהנר ( . ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש,ְך ָהעֹוָלם ֶמֶל,ֱּאלֹ ַ ְֵ ַ ְ ּ

ֹׁשהוְדלק לכבוד יום טוב  ֹ ֹ ְ ִ ַ ּ ִ ֵאין לַהְדליק ֵאׁש מגפרור או מצית- ֶ ֹ ְ ִ ְֵ ֵּ ַ(.  

רוך ְּבָ ָיּ ַאָתה ּ ֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,ְי ְ ֱאלֹ ֶדׁש ְלחֹל,ּ ין קֹ ּ ַהַמְבִדיל ּבֵ ׁשֵֶבּו ,ּ ָרֵאל ּבֵּו ,ְךין אֹור ְלחֹ ין ִיׂשְ

הֵבּו ,ָּלַעִמים ת ְיֵמי ַהַמֲעׂשֶ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ת יֹום טֹוב ִהְבַד. ּין יֹום ַהּשְׁ ת ִלְקֻדּשַׁ ּבָ ת ׁשַ ין ְקֻדּשַׁ  ְוֶאת ,ְּלָתּּבֵ

ָת ה ִקַדׁשְ ת ְיֵמי ַהַמֲעׂשֶ ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמּשׁ ּיֹום ַהּשְׁ ּ ִּהְבַדְלָתְו. ּ ָרֵאל ּ ָת ֶאת ַעְמך ִיׂשְ ְָוִקַדׁשְ ּ ּ ָתּ ָ ְקֻדּשׁ רוך. ְך ּבִ ְּבָ ּ 

ָיַּאָתה  ֶדׁש,ְי ֶדׁש ְלקֹ ין קֹ ּ ַהַמְבִדיל ּבֵ ּ.  

רוך ְּבָ ֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,ְיָיּ ַאָתה ּ ְ ֱאלֹ יָענו ַלְזַמן , ּ ֶהֱחָינו ְוִקְיָמנו ְוִהּגִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ

ה   .ַּהזֶ

  

ְ ב הָנֹואׁשִס רֹוּכים ִתֹשו � ְ בְךֵרָבְ מֹינוֵאְו, אלֹמְׂשִה לָבָסַהּ ה ָכָרּ
 .הָנֹרוֲחַא
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� 1   

  ּוְרַחץ              
  ).םִיָדיַ(ץ ֹחוְרִן לֹוׁשָלִ מ-  ץַחְרּו

ֵם כִיָדים יִַלְטֹנו ת ַילִטְל נַע"ים ִכְרַבְין מֵאְו, הָדּעוְסַם לִיָדת יַַילִטְין נִדּ
ִם בִיָד יַיםִלְטֹנו( ".םִיָדיַ ּ ִטיבולילִבְׁשּ ְ בֹלוּוּיבִטֶר ׁשַבל ָדּי ֹכִּכ, סַּפְרַּכ ָהּ ה ָעְבִׁשֵד מָחֶאּ

 .)הָילִטְ נְיךִרַצ, יןִקְׁשַמ

ַּכְרַפס             ּ  
ַּכְרַפס ֵסלרי מ - ּ ִ ֶ ל ַשּבוְה מָמַד ֲאַחּפוַת ֹאו, יםִעָלֹא תוֹלְל לּידוִגֶ

ְא פֵרֹוּב: "יוַלָ עְךֵרַבְי לּאוָרק ָהֶרל יֶּים ֹכִאְתַ מֹוה זווְָצִמְל( .םִיַמְּב  "). הָמַדֲאי ָהִרּ

                                                 
   ?יםׁשִָני ּבֵַגה ְלָמ  1

ים  �   . אלמֹׂשְה ִלָבָסַהת ְבּיבֹוָיַחְו, תסֹוֹוע ּכּבְַרַאת ּבְיבֹוָיַחָנׁשִ

ים , חַסּפֶיל ֵל ְבּׁשידּות ִקַבי חֹוֵדים ְיׁשִָנָאת ַהיא ֶאִצהֹוה ְלָלכֹוה ְיׁשָ ִא� ִאם ֵאין ָאָנׁשִ
ין ִאָתם    .ַזִרים ְמסּוּבִ

י ֵרֲחַאק ַר - ג ַחד ֶהבֹוְכת ִלרֹונֵת ָהיק ֶאִלְדַת: תּבָי ׁשֵָאָצמֹול ּבְַח" רֶדֵס"יל ָהר ֵלׁשֲֶא ּכַ�
 ׁשֶדקֹו ְוׁשֶדין קֹויל ּבִֵדְבַמ ָהְךרּוּבָ: הָרְמַאי ׁשֵֶרֲחַאְו, )ם ַתינּוּבֵי ַרִפי ְלצּוַר(ת ּבָׁשָת ַהיַאִצְי
ת יַסִני ּכְנְֵפִל, יׁשִם ׁשִיֹוק ִמֵלדֹור ָהנֵ ִמׁשת ֵאַרָבֲע ַהל ְיֵדי ַעקַריק ִלְדַתְו). תכּוְלַמם ּוי ׁשִֵלּבְ(
  . תּבָׁשַָה

ְרָכה  ִא� ת נֹוֲעית ַלִאׁשָ ָרְךַא. ׁשידּוִקית ּבִָנ ׁשְֵךֵרַבא ְת לֹ- ת רֹונֵל ָהַע" ינּוָיֶחֱהׁשֶ"ם ּבֵ
  . ׁשידּוִקּבָ" ינּוָיֶחֱהׁשֶ"ת ּכְַרל ּבִַע" ןֵמָא"

  .תֹוֹוׂשֲעה ַליָאִקיא ּבְם ִהִא ,הָדָבְל" רֶדֵס "ְךרֹוֲעית ַלִאָשׁה ַרׁשִָא � 
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ְר בֹטוְפִון לוֵַכְיִו', כוס ְוַּפְרַּכל ָהַ עְךֵרַבל ְיֹדוָגַהֶי ׁשּצוָר � ת  ֶאֹתוָּכְרִבּ
ִ בְךֵרַבד ְיָחל ֶאֹּכֶים ׁשִאָׁשַ רְךַא. םָלּוּכ ָם בד ִאַחּיוְמִּב( ֹמוְצַי עֵנְפּ  ֹינות ֵאִיַּבל ָהַעּ

ָיא בִקָּב   .)הָכָלַהּ

ְון בוֵַכְ לְיךִרָצ�  ִת בר ֶאֹטוְפִס לַּפְרַּכת ָהַּכְרִבּ ְא פֵרֹוּת בַּכְרּ ה ָמָדֲאי ָהִרּ
ְל בַאכֹנֶ ׁש)הָסָח(ר ֹרוַמל ָהַע   .הָדּעוְס ַהְךֹתוּ

ְטובלים ָהכרפס ב ְּ ַ ַ ִ ֹּ ְ ָי חומץ או במי מלחֵמּ ֹ ֶֹ ֵ ְֶ ִ ומברכים,ּ ְ ַ ְ ּ : 

רוך ְּבָ ֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,ְיָיּ ַאָתה ּ ְ ֱאלֹ א ֹלְל לַאכֹיְו(. ּּבֹוֵרא ְפִרי ָהֲאָדָמה, ּ

 ).הָבָסַה

 

  ַיַחץ      
  . יִצֵח, תֹצוֲחַל, הֶצֱחן יֵֹוׁשְלִ מ-  ץַחַי

ִבוצעים ֶאת  ְ ֹ ִֶאמצעיתה ָהָצָמַהּ ָ ָמַהׁשלוש ׁשבקערה( ְ ָ ְ ַ ּ ֶ ָֹ ִ לׁשני ַחלקים)ֵ ָ ִֵ ֶאת , ְ
ַמצפינים לֲאפיקומןל ֹדוָגק ַהֶלֶחָה ַֹ ִ ַ ִ ְִ ֵ מֲחזירים לביןַטָקק ַהֶלֶחָהְו ,ּ ְ ִ ִ ְן ׁשֵתי ַ

ִָהמצות לקיֵים מה ׁשנֱאמר לֶחם עוני ֶֹ ֶ ְ ַֹ ָ ְָ ְּוָהֲאפיקומן נֱאכל בסוף ַהסעוָדה . ַ ְ ֹ ַ ֹ ְִ ּ ֶ ַ
ֹלפני ברכת ָהמזון ַ ְ ִָ ּ ְ ִ ּ ְים בִפְטֹעו( .ֵ ים ִנְתֹ נוֹה אוָּפָמת ַהַחָתִמים ִמָׂשְו, היִָקְית נִּפַמּ

     .)הָרְמֹוׁשְים לִּבּסוְמד ַהַחַאְל

  ידִגַמ
ַ ולספר בְיציַאת מצרִיםידִגַהְן לֹוׁשָלִמ -  ידִגַמ ְ ִ ֵ ַ ְִ ִ ּ ּ ּ . 

ִמגיד  ּ בׂשמָחה ְוִהְתלֲהבותהָדָגַהת ָהר ֶאֵמֹאו - ַ ַ ְ ִ ְ ָכִאילו הוא יָצא , ּ ְּ ּ ּ
ַממצרִים ְ ִ ּמעבדות לֵחרות, ֵ ְּ ְ ַ ֵ. 

ְמצות מה ַהָדָגַהת ָהַירִמת ֲאַעְׁשִּב � ים ִניָּצוְמת ַהֹמוֹקוְמַ לטַרְּפ( תֹלוּגוָֹ

  .)תֶרֶחַא
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ָמצוַות קריַאת ָהַהגָדה ִהיא בַהבנת ָהנֱאמר בה � ָ ְּ ַּ ִֶ ַ ָ ִ ְ ְֵוֹכל ָהמרבה לפרׁש . ְ ְַ ְ ֶ ּ ַ

ַולַהרִחיב בסיפור ָהַהגָדה ַהרי זה מׁשובח ְּ ּּ ּ ְּ ֶ ֵ ְָ ּ ִ ְ .2
   

ּ מוָכן וְמזוָמןֲהֵריִני ּ יִציַאת ִמְצַרִיםּ ֵ ְלַקֵים ַהִמְצָוה ְלַספר ּבִ ּ ְׁלֵשם , ּ
ִׁיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ֵשם ּ ִׁריך הוא וְשִכיְנֵתיה ַעל ְיֵדי ַההוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ּבְ ּׁ ּ ּּ ּ ְ

ָׂכל ִיְשָרֵאל ּ ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו ְיָי נֹוַעם ִויִהי. ּ ּ ּ ּ ּּ ׂ
ּוַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּּ ׂ.  

ִלפי     :ֹקוֹרוֵָדי מּהוג ְיַהְנִמְ

ל ּ ֹכאׁשֹרְל לַעֵה מָבְּבַסְמּה וָתֹ אויַהִּבְגַמ, "רֶדֵס"ת ָהַרָעְת ק ֶאזֵחֹת אוִיַּבל ָהַעָּב
ְים בִּבּסוְמַהְד מָחֶא ל ּ ֹכאׁשֹרְל לַעֵה מָרָעְקב ַהֵבֹסוְמֶת ׁשֵעְבּו. יםִדֲחים ַאִעָגְ רְךֶׁשֶמּ
יַַחד ים ִרְמֹאו, יםִּבּסוְמַהְד מָחֶא ּבבִהילו יָ: "םַל רֹקוְּבְּב ְ ִ ִמגביִהים!" םִיַרְצִמֵ מּאנוָצּ ּ ְ ַ 

ֶָאת פרוסת ַהמצה  ַ ְָ ּ ִׁשבין ׁשֵתי ַהמצות ַהׁשלמות ְואומרים) ִָהֵחצי(ּ ְ ָֹ ֹ ֵ ְֹ ְ ֵֶ ָא לְחמא ֶה: "ּ ַ
ְעניָא ֹ מלׁשון ).יִנֹם עוֶחֶ ל- את ֵרְקִה נָצָמַה(" ַ ָ ֹ לענות- ִ ִׁשעונים עליו ְואומרים , ֲַ ְָ ֹ ָ ִֹ ֶ

ֹעליו ִהרבה ְדברים בׁשעת ַאכילתו ָ ִ ַָ ִ ְ ְָ ִ ָ ֵּ ַ בסֶדר ָהפסח ומספרים בְיציַאת מצרִיםּ ְִ ִ ְ ַ ַ ֶ ִֵ ְִ ְּ ּּ ְַוגם , ּּ
ּמלׁשון עניות  ִ ַ ֹ ָ ַ ׁשכך ַדרכו ׁשל ֶהע- ִ ְֶ ֶֹ ָּ ִׁשמתוך רעבונו ֵאינו ממִתין שעיסתו ַתֲחמיץ, ִניְּ ְ ַ ִֹ ָ ֹ ֹ ֹ ִֹ ֲ ֶַ ְֶ ,

ְָואופה אוָתה בעוָדה מצה ֹ ֹ ֶ ָֹ ְ ּ. 

                                                 
2

 ?"ידִגַמ"ְכַלל ּבְָמה ִנ 

י ֵדת ְיאֹוְציֹו, ארֹוְקת ִלעֹוְדא יֹום לִֹאְו (םִיַרְצת ִמיַאִצר ְיּויּפִסת ּבְיבֹוַיים ָחׁשִם ָנַג �
  ). ןֶהים ָלִמֵגְרַתְמ, ׁשֶדקֹון ָהֹוׁשְלת ִבּינֹוִבן ְמיַנם ֵאִאְו". הנֶעֹו ּכֵַעֵמֹוׁש"ָהׁשֶ, היָעִמׁשְה ּבִָבחֹו

ה ָדָגַהים ּבְיִלִמת ָהיא ֶאִצמֹוא ם לִֹא, לקֹוים ּבְִיַתָפׂשְים ּבָיִלִמת ָהא ֶאֵטַב ְלׁשֵי �
   . הָבי חֹוֵדא ְיֵצ יֹואלֹ, ֹוּבִלר ּבְֵהְרַהק ְמא ַרָלֶא, יםִיַתָפׂשְּבַ

ת יַאִצר ְיּויּפִס ּבְְיךִרֲאַיְו, הָדָגַאי ָהׁשֵַרְדִמר ּבְּפֵַסא ְיָלה ֶאָדָגַהת ָהים ֶאֵיַסר ְלֵהַמא ְי לֹ�
ת יַאִצְיּבִ) רּפֵַסְמ(ח  ַסנּוָלה ׁשֶּפֶָהׁשֶ, ח ַס- ה ּפֶ: ןֹוׁשְלם ִמ ַגְךא ּכַָרְקח ִנַסּפֶג ָהַח. םִיַרְצִמ
 לכֹ ְו,םִיַרְצת ִמיַאִצְיר ּבִּפֵַסְי ִויַחׂשִה ַיּפֶָה ׁשֶ:והָוְצִמר ָהיַק ִעזֹוְו. 'ת האֹוֵלְפִנְבּום ִיַרְצִמ
  .חּבַּוׁשה ְמי זֵֶרה ַהּבְֶרַמָה

, והָוְדֶחְבה ּוָחְמׂשִם ְבִּיַרְצת ִמיַאִצְיר ִבּּפֵַסְמם ַהָדל ָאּכֹ: אָבמּו" ּבֹא"ת ׁשַָרר ּפַָהזֹו ּבָ�
 יׁשִאָהן ׁשֶיַוּכֵ, םָלכּוה ִמָלדֹו ְגה זֹוָחְמׂשִׁשֶ. אּבָם ָהָלעֹוה ּבָיָנִכׁשְם ָה ִעַחמֹוׂשְא ִלן הּוַמזּוְמ
א הּו ְךרּוּבָ ׁשדֹוָקה ָהָעה ׁשָָתאֹוְבּו. הר זֶּויּפִס ּבְַחֵמ ׂשְָרּוך הּואדֹוׁש ּבָָקָהְו, נֹום קֹו ִעַחֵמׂשָ
ַני ְמׁשֶ, יִלח ׁשֶַבֶשׁר ָהּויּפ ִסעּוְמִשׁ ְוכּוְל: ןֶהר ָלֵמאֹו ְולֹוא ׁשֶָיְלַמָפל ָהס ּכֹנֵַכְמ ים ִרּפְַסּבַ
ר ּויּפים ִסִעְמֹוׁשל ְוֵאָרׂשְוים ִעם ִיִוַלְתִמים ּוִאָבם ּוָלּוים ּכִסְנּכְַתז ִמַא. הָלאּוְגים ּבִַחֵמׂשְּו
  .  םַנל קֹוה ׁשֶָלאּוְגד ָהסֹוים ּבְִחֵמם ׂשְֵהׁשֶ, חָבׁשֶָה

  . דאֹול ְמדֹו ָגְךֶרצֹוק ְלא ַרָלֶא, הָדָגַהע ָהַצְמֶאר ּבְּויּבִדיק ּבְִסְפַהר ְלסּו ַא�
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ּ ִדי ֲאָכלו ַאְבָהָתָנא ּבְ ַלְחָמא ַעְנָיאאֶה ָּכל ִדְכִפין ֵייֵתי  .ַאְרָעא ְדִמְצָרִיםּ ּ

ְָכל ִדְצִריך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. לְּוֵייכו ּ ָתא ָהָכא ַעְבֵדי. ּ ָּהׁשַ ַאְרָעא , ּ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ְלׁשָ

ָרֵאל ּבְ   .  חֹוִריןֵניְדִיׂשְ

ַלבעל ָהבִית( היִָנְס ׁשֹוּין כִגְזֹמו ַּ ַ ַאו ֶאָחד מבני ָהבִית ן ֵּבַהְו )ְ ְּ ֵּ ִ  :לֵאֹוׁשֹ

ֵ בֹין לום ֵאִא   ֹמוְצַת על ֶאֵאֹוא ׁשּ הוֹדוַבְא לּם הוִא וְ,ֹתוְלַאֹו ׁשֹתוְׁשִא ןּ

ה ַהַלְיָלה ַהזֶה ִמָכל ַהֵלילֹותַמה ַתּנָ ׁשְ ּ ּנִ ּּ ּ ָכל ַהֵלילֹות ָאנו אֹוְכִלין � ?ּ ּבְ ּׁשֶ ּ

ָּחֵמץ וַמָצה ַּהַלְיָלה ַהזֶה ֻכלֹו ַמָצה, ּ ּ ּּ ָכל� .ּ ּבְ ָאר ּ ַהֵלילֹוׁשֶ ּת ָאנו אֹוְכִלין ׁשְ

ַּהַלְיָלה ַהזֶה ָמרֹור, ְיָרקֹות ָכל� .ּ ּבְ יִלין ֲאִפילו ַפַעם ׁשֶ ּ ַהֵלילֹות ֵאין ָאנו ַמְטּבִ ּ ּ ּ

ֵתי ְפָעִמים, ֶאָחת ַּהַלְיָלה ַהזֶה ׁשְ ּ ּ ָכל� .ּ ּבְ ִבין ׁשֶ ין יֹוׁשְ ּ ַהֵלילֹות ָאנו אֹוְכִלין ּבֵ ּ

ין ַּהַלְיָלה ַהזֶ, ּוֵבין ְמֻסּבִ יןּ ּה ֻכָלנו ְמֻסּבִ ּ ּ.  

 : יםִרְמֹאוים ְוִנֹם עוָלּכוְו

ִמְצָרִיםָּהִיינו  ֲעָבִדים ַּויֹוִציֵאנו , ְלַפְרעֹה ּבְ ָיד ֲחָזָקה ְיָיּ ם ּבְ ֵהינו ִמּשָׁ ּ ֱאלֹ

ּוִבְזרַֹע ְנטוָיה רוך הוא ֶאת ֲאבֹוֵתינו ִמִמְצָרִים. ּ ְּוִאלו לֹא הֹוִציא ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ,

ָּבֵנינו וְבֵני ָבֵנינו ּוּ ֲאַנְחנו ֲעַדִיין ּ ִדיםּ ְעּבָ ִמְצָרִיםְמׁשֻ ַּוֲאִפילו . ּ ָהִיינו ְלַפְרעֹה ּבְ

ֻּכָלנו ֲחָכִמים ֻכָלנו ְנבֹוִנים ֻכָלנו יֹוְדִעים ֶאת ַהתֹוָרה ִמְצָוה ָעֵלינו ְלַסֵפר  ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ

יִציַאת ִמְצָרִים יִציַאת. ּבִ ה ְלַסֵפר ּבִ ְּוָכל ַהַמְרּבֶ חּ ּבָ   . ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ

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

י ַטְרפֹון ְבֵני ְבּ,ֲעִקיָבא ְוַרּבִ ין ּבִ ָהיו ְמֻסּבִ יִציַאת ּ ׁשֶ ַּרק ְוָהיו ְמַסְפִרים ּבִ ּ

ִּמְצַרִים ָכל אֹותֹו ַהַלְיָלה או ַתְלַעד, ּ ּבָ  !ּ ַרּבֹוֵתינו:ּ ְוָאְמרו ָלֶהםִמיֵדיֶהםּ ׁשֶ

יַע ְזַמן ְקִריַאת  ַמעִהּגִ ֲחִריתׁשְ ל ׁשַ   . ׁשֶ

ן ֲעַזְרָיהָאַמר י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָנה ְולֹא ָזִכיִתי : ַרּבִ ְבִעים ׁשָ ּ ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ׁשִ

ֵלילֹות ֵתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ ּׁשֶ ְד ַעד ,ּ ה ָרּׁשֶ ֱאַמר, ן זֹוָמאּבֶּׁשָ ּנֶ  ְלַמַען :ׁשֶ

ִָתְזכֹור ֶאת יֹום ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּ ָ ַחֶייךֵמי ְיּ כֹלּ ְָיֵמי ַחֶייך . ּ ּ כֹל ,ַּהָיִמים - ּ

ְָיֵמי ַחֶייך ָ ְיֵמי ַחֶייך :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ּ ַהֵלילֹות-  ּ ּ כֹל ְיֵמי ,ָּהעֹוָלם ַהזֶה - ּ

ַָחֶייך  יַחְלָהִביא ִלימֹו - ּ   .ּת ַהָמׁשִ
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רוך ְּבָ רוך הוא, ּ ַהָמקֹוםּ ּּבָ ָרֵאל, ְּ ַתן תֹוָרה ְלַעמֹו ִיׂשְ ּנָ רוך ׁשֶ ּּבָ ּ רוך הוא, ְּ ּּבָ ְּ.  

ָרה תֹוָרה ָעה ָבִנים ִדּבְ ְּכֶנֶגד ַאְרּבָ ע, ָחָכםֶאָחד: ּ  ,ּ ְוֶאָחד ָתם, ְוֶאָחד ָרׁשָ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ   .אֹולְוֶאָחד ׁשֶ

   ָחָכם

  ? ָּמה הוא אֹוֵמר

ר ִצָוה  ָפִטים ֲאׁשֶ ָּמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקים ְוַהִמׁשְ ּ ּ ֵהינו ֶאְתֶכםְיָיּ ּ ַאָתה ַאף ?ּ ֱאלֹ

ֱּאמֹור לֹו ְכִהְלכֹות ַהֶפַסח   .ּ ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפַסח ֲאִפיקֹוָמן:ּ

ע   ָרׁשָ

   ?ָּמה הוא אֹוֵמר

הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן .  ְולֹא לֹו-   ָלֶכם? ָלֶכםָּמה ָהֲעבֹוָדה ַהזֹאת ּוְלִפי ׁשֶ

ִעָקר,ַּהְכָלל ּ ָכַפר ּבְ יוַאף. ּ ּנָ ה : ֶוֱאמֹור לֹו,ּ ַאָתה ַהְקֵהה ֶאת ׁשִ ֲעבור ֶזה ָעׂשָ ּ ּבַ

ֵצאִתי ִמִמְצָרִיםְיָי ם.  ְולֹא לֹו-   ִלי,ּ ִלי ּבְ ִּאלו ָהָיה ׁשָ   . לֹא ָהָיה ִנְגָאל,ּ

  ָּתם

   ?ּוא אֹוֵמרָמה ה

חֹוֶזק ָיד הֹוִציָאנו :ּ ְוָאַמְרָת ֵאָליו?ַּמה זֹאת ית ֲעָבִדים,ּ ִמִמְצַרִיםְיָיּ ּבְ   . ִמּבֵ

ֵאינֹו אֹולְוׁשֶ   ?  יֹוֵדַע ִלׁשְ

ַּאְת ְפַתח לֹו ּ .  

ֱאַמר ּנֶ יֹום ַההוא ֵלאמֹר:ׁשֶ ְדָת ְלִבְנך ּבַ ּ ְוִהּגַ ּּ ה ,ָ ֲעבור ֶזה ָעׂשָ  ִלי ְיָיּ ּבַ

ֵצ   .ּאִתי ִמִמְצָרִיםּבְ

14 
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ֶדׁשָיכֹול יֹום ַההוא? ֵמרֹאׁש חֹ ּ ַתְלמוד לֹוַמר ּבַ ּ יֹום ַההוא ָיכֹול . ּּ ִּאי ּבַ ּ

עֹוד יֹום ֲעבור ֶזה?ִמּבְ ּ ַתְלמוד לֹוַמר ּבַ ּ ֲעבור ֶזה . ּ ּ ֶאָלא ,ילֹא ָאַמְרִת - ּּבַ

ָעה  ׁשָ ַמָצה וָמּבְ ּׁשֶ ִחים ְלָפֶניךּ   .ָרֹור ֻמּנָ

ִּמְתִחָלה ֵּדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיו ֲאבֹוֵתינו עֹוְבּ יו ֵקְרָבנו ַהָמקֹום , ּ ְּוַעְכׁשָ ּ

ֱאַמר. ַלֲעבֹוָדתֹו ּנֶ ַע ֶאל ָכל ָהָעם:ׁשֶ ּ ַויֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ ָרֵאלְיָיּ כֹה ָאַמר :ּ ֵהי ִיׂשְ  : ֱאלֹ

בו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ  ,רּ ֶתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹו,ּּבְ

ַּוַיַעְבדו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ָהרָּוֶאַקח. ּ  , ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ

ָכל ֶאֶרץ ְכָנַען ָּואֹוֵלך אֹותֹו ּבְ ה ֶאת ַזְרעֹו,ְ ָּוֶאֵתן , ּ ָוֶאֵתן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוַאְרּבֶ

ו ִעי, ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעׂשָ ו ֶאת ַהר ׂשֵ ת אֹותֹוָּוֶאֵתן ְלֵעׂשָ , ר ָלֶרׁשֶ

ְּוַיֲעקֹב וָבָניו ָיְרדו ִמְצָרִים ּ.  

רוך ְּבָ ָרֵאלּ רוך הוא,  ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיׂשְ ּּבָ רוך הו.ְּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ׁשֶ ְּ ב ִחׁשֵא ּ

ָתִריםֹוּ ַלֲעשֹֹות ְכמ,ֶּאת ַהֵקץ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינו ּבִ . ּ ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ֶאֶרץ לֹא ָלֶהםרּ ִכי ֵג,ּ ָידַֹע ֵתַדע:אֶמר ְלַאְבָרםּ ַויֹ:ׁשֶ  ,ָ ִיְהֶיה ַזְרֲעך ּבְ

ָנה ע ֵמאֹות ׁשָ ַּוֲעָבדום ְוִעּנו אָֹתם ַאְרּבַ ר ַיֲעבֹדו ָדן ,ּ ּ ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ּ

דֹול,ָאֹנִכי ְרכוׁש ּגָ ּ ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאו ּבִ ּ.  

 :יםִרְמֹאוס ְוֹוּכת ָהים ֶאיִהִּבְגַמּת וֹצוָמת ַהים ֶאִסַכְמ

ָעְמָדהְוִהיא ּ ַלֲאבֹוֵתינו ְוָלנו ׁשֶ ְלָבד ָעַמד ָעֵלינו ְלַכלֹוֵתנו,ּ לֹא ֶאָחד ּבִ ּ ׁשֶ ּּ ּ, 

ָכל דֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינו ְלַכלֹוֵתנו ּבְ ֶּאָלא ׁשֶ ּּ רוך הוא , ּּ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ַּמִציֵלנו ִמָיָדם ּ ּ.  

ִמניִחים ֶאת ְ ָהכוס ומֵ ּ ֹ ֹגלים ׁשוב ֶאת ַהמצותּ ִָ ּ ַ . 

ֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינו ּוְלַמד ֵצא ֵקׁש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעשֹ ַּמה ּבִ ּ ַפְרעֹה לֹא . ּ ּׁשֶ

ָּגַזר ֶאָלא ַעל ַהְזָכִרים ֵקׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהכֹל,ּ ּ ְוָלָבן ּבִ ֱאַמר,ּ ּנֶ  אֵֹבד ֲּאַרִמי : ׁשֶ

ְמֵתי ְמָעטּ ַוָיָגר ׁשָ,ּ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה,ָאִבי דֹול ָעצום ָוָרב, ם ּבִ ם ְלגֹוי ּגָ   . ַּוְיִהי ׁשָ
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ָּאנוס ַעל ִפי ַהִדּבור 3 -  ִמְצַרְיָמה ַּוֵיֶרד ּּ םַוָיָגר. ּ לֹא ָיַרד ַיֲעקֹב -   ׁשָ ּ ְמַלֵמד ׁשֶ ּ

ם ִמְצַרִים ֶאָלא ָלגור ׁשָ ַתֵקַע ּבְ ָּאִבינו ְלִהׁשְ ּ ּּ ֱאַמר,ּ ּנֶ ּ ַויֹאְמרו ֶאל ַפְר: ׁשֶ ּ הּ  ,עֹ

אנו ָאֶרץ ּבָ ָּלגור ּבָ ר ַלֲעָבֶדיך,ּ ָ ִכי ֵאין ִמְרֶעה ַלצֹאן ֲאׁשֶ ּ ּ ִכי ָכ,ּ ֵבד ָהָרָעב ּ

ֶאֶר ן, ּ ְכָנַעןץּבְ ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ בו ָנא ֲעָבֶדיך ּבְ ְָוַעָתה ֵיׁשְ ּ ּ.  

ְמֵתי ֱאַמרֹוְּכמ -   ְמָעטּבִ ּנֶ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדו ֲאבֹוֶתיך ִמְצָרְיָמה: ׁשֶ ׁשִ ָ ּבְ ּ, 

ְמך ְו ַָעָתה ׂשָ ַמִים ָלרֹובְיָיּ ּ ֱאלֶֹהיך ְככֹוְכֵבי ַהּשָׁ ָ.  

ם ְלגֹויַוְיִהי דֹול  ׁשָ ם-  ּגָ ָרֵאל ְמֻצָיִנים ׁשָ ָהיו ִיׂשְ ּ ְמַלֵמד ׁשֶ ּ ּ 

4
דֹולְלגֹוי    ּגָ

ֱאַמרֹוְּכמ, ָּעצוםְו ּנֶ ְמ: ׁשֶ ְרצו ַוִיְרּבו ַוַיַעְצמו ּבִ ָרֵאל ָפרו ַוִיׁשְ ּ וְבֵני ִיׂשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ אֹד ּ

ּ ַוִתָמ,ְמאֹד    5. ֵלא ָהָאֶרץ אָֹתםּ

                                                 
3

  ? םִיַרְצִמ ְלּינוֵתבֹות ַאיַדִרְים ִלַרה ָגָמ 

ף ֵסי יֹוֵחת ַאַאְנה ִקָתְים ַהִיַרְצִמ ְלינּוֵתבֹות ַאיַדִרְים ִלַרָגה ׁשֶל ָמי ּכֹּכִ": חַסּפֶת ָהַקחּו"א ּבְָבּומ
א הּוְו, תֹול ּבִֵחָרן ּבְָבל ָלֶצה ֵאיָלִחד ְתַבב ָעֹקֲעי ַיּכִ. יִמָרַאן ָהָבָל? ְךַכם ְלַרי ָגִמּו. םיֶהִחף ַאֵסיֹוְבּ
ב ֹקֲעה ַיָיׂ ָהְךה ּכָׂשֶה עֹוָיא ָהם לִֹאְו. הָאֵלל ּבְֵחת ָריף ֶאִלֱחֶה) יִאַמָרָהת יֹוִתאֹו(י ִמָרַאן ָהָבָל
 . ֹוים ּבִאְנַקיו ְמָח ֶאיּוא ָהא לֹיָלֵמִמּו, רכֹוּבְף ַהֵסה יֹוָיָהל ְוֵחת ָרה ֶאיָלִחא ְתׂשֵנֹו

4
ם"ה וָנָוַּכה ָהָמְל  ִנים ׁשָ   ?"ְּמֻצָי

ם ֶה ָליּור ָהַמלֹוּכְ, םים ׁשִָנָיצּו ְמיּום ָהֵהְו) יׁשִגְדַהְל, ןֵמַסְל= ין ֵיַצְל(, ןַמסּון ְמֹוׁשָלין ִמָיצּוְמ
 לּוָאְגה ִנת ָמכּוְזִבּו. יתִרְבן ִעֹוׁשָלי ְוִדהּום ְיׁשֵ, יִדהּו ְיׁשבּוְל, ןָקם ָזֶהה ָלָיָה: ריּכֶי ֵהנֵיָמִס
ְזכּות ? םִיַרְצִמ ֵמינּוֵתבֹוֲא ת  ֶאינּוא ׁשִלֶֹש, םָנֹוׁשת ְל ֶאינּוא ׁשִלֹׁשֶ, םָמת ׁשְ ֶאינּוא ׁשִלֹׁשֶּבִ
 ).  תיֹוָרַעים ּבִָרדּו ְגיּוָהׁשֶ, םׁשָּוּבְלַמ

ָּכָמה ָהָיה ָהִריּבוי 5 ּ  ?  

ַלְמרֹות , םִיַרְצִמ ֵמאּוְצר ַיׁשֲֶאּכְַו, םִיַרְצִמ ְלינּוֵתבֹו ֲאדּוְר ַיׁשֶפ נ70ֶ- ּבְ: םצּוה ָעָיי ָהּויּבִרָה
הָהְגזֵרֹות ְו , םָדי ָאנֵי ּבְנֵיֹוְלה ִמָמ ּכָנּום ָמֵה, )ְוַהְתמּוָתה ָהִטְבִעית( ַלְמרֹות ָהַעְבדּות ַהָקׁשָ

נֵי ַּוִיְסעּו ְבּ". ףַטָהים ְוׁשִָנד ָהַבְלִמ) 20ֵמִגיל : י''רש(ים ִרָבְגק ַה ַריּו ָהיׁש ִא600,000 ַהֵריׁשֶ
ׁש ֵמאֹות  ׁשֵ ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה ּכְ ָבִרים ְלַבד ִמָטףִיׂשְ    ).ז'' ל,ב''ת ימֹוׁשְ( "ֶּאֶלף ַרְגִלי ַהּגְ

 ׁשַרָד. ַּהִפְרָיה ְוִרְבָיהֶאת ט ֵעַמי ְלֵדּכְ, ירִעים ּבָׁשִָנַהה ְוֶדׂשָן ּבָלּוים ָלִשָׁנָאל ַהר ַעַזע ָגַשָׁרה ָהֹעְרּפַ
 ּוׂשה ָעָמּו. םִיַרְצִמל ֵמֵאָרׂשְ ִילּוָאְגִנ, רדֹוָה תֹואֹו ּבְיּוָהת ׁשֶיֹוִנָקְדים ַצׁשִר ָנַכׂשְּבִ: איָבִקי ֲעּבִַר
רּוך הּוא ַה, םִיב ַמאֹוְשׁת ִלכֹוְל הֹויּוָהה ׁשֶָעׁשְָבּ? יםׁשִָנָה , ןיֶהֵדַכים ּבְִנָטים ְקִגם ַדֶהן ָלֵמַזְמְָקדֹוׁש ּבָ
: תרֹוֵדי ְקֵתהם ׁשְת ָלתֹוְפֹוׁשן ְויֶהֵלַעל ּבְֶצת ֵאיכֹוִלמֹוּו, יםִגה ַדָצֱחֶמם ּוִיה ַמָצֱחת ֶמבֹוָאֹוׁשְו
ת מֹוַחָנְמ, םָתת אֹוקֹוְשַׁמם ּוָתות אֹויֹצִחְרַמם ּוָתת אֹוילֹוִכֲאַמּו, יםִגל ַדת ׁשֶַחַאין ְוִמל ַחת ׁשֶַחַא
 ).ג''י קסִנעֹוְמט ׁשִקּוְלַיא ְו''ה פּבָת ָרמֹוְשׁ(ים ִבָרים ְוִרָפם ּוֶהת ָלקֹוָקְזִנם ְוָתאֹו
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ֱאַמרֹוּ ְכמ-  ָוָרב ּנֶ ֶדה ְנַתִתיך: ׁשֶ ְ ְרָבָבה ְכֶצַמח ַהּשָׂ ּ י,ּ ּ ַוִתְגְדִלי,ּ ַוִתְרּבִ ּ, 

ֲעִדי ֲעָדִיים נו,ַּוָתֹבִאי ּבַ ַדִים ָנכֹ ָעֵרך ִצֵמַח,ּ ׁשָ ּ וׂשְ ְ 6. ּ ְוַאְת ֵערֹם ְוֶעְרָיה,ּ
 

ָדָמִיךְ ָעַלִיך ָוָוֶאֱעבֹור ְֶאְרֵאך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ָדַמִיך ֲחִיי:ְ ָואַֹמר ָלך,ְ  ָואַֹמר .ְ ּבְ

ָדַמִיך ֲחִיי:ְָלך   7 .ְ ּבְ

ַּוָיֵרעו ּ אָֹתנו ַהִמְצִריםּ ּ ַוְיַעּנונו,ּ ה,ּ ּ ַוִיְתנו ָעֵלינו ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ּ ַּוָיֵרעו: ּ ּ אָֹתנו ּ

ֱאַמרֹוּ ְכמ-  ַּהִמְצִרים ּנֶ הּ ָהָבה ִנְתַחְכ: ׁשֶ ּ ְוָהָיה ִכי ִתְקֶראָנה ,ָּמה לֹו ֶפן ִיְרּבֶ

נו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ,ִמְלָחָמה ֹוְנֵאינו ְוִנְלַחם ּבָ ם הוא ַעל שֹ ּ ְונֹוַסף ּגַ ּ ַּוְיַעּנונו. ּ ּ  - 

ֱאַמרֹוְּכמ ּנֶ ִסְבלֹוָתם: ׁשֶ ֵרי ִמִסים ְלַמַען ַעּנֹותֹו ּבְ ימו ָעָליו ׂשָ ּ ַוָיׂשִ ּ ַּוִיֶבן ָעֵרי  ,ּ

ְּכנֹות ְלַפְרעֹה ֶאת ִפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵססִמְס ַּוִיְתנו. ּ ּ הּ  ֹוּ ְכמ-  ּ ָעֵלינו ֲעבֹוָדה ָקׁשָ

ֱאַמר ּנֶ ָפֶרך:ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ְ ַוַיֲעִבדו ִמְצַרִים ֶאת ּבְ ּ ּ.  
                                                 

  ?קּסוּפָ ָהׁשּירוה ּפֵָמ 6
ֶדה ְנַתִתיך " ְְרָבָבה ְכֶצַמח ַהׂשָ ּ ּ י,ּ ּ ַוִתְגְדִלי,ּ ַוִתְרּבִ רּוך דֹוׁשָקה ָהָדבֹוֲעד ַהֵבֹות ּכרֹוְמ ַל-  "ּ  ְּבָ

 ְיךִלׁשְַהר ְלַזע ָגָשָׁרה ַהעְֹרּפַ: יםּבִַרָהה ֶדָשׂי ָהֵחְמ ִצמֹו ּכְּוּבַרְתל ִיֵאָרׂשְי ִינְֵבּג ׁשֶַאהּוא ָד
ת דֹוְליֹול ְוֵאָרְשׂת ִיֹוׁשת ְנכֹוְל הֹויּוָה, היָדֵלן ָהַמ ְזיַעִגֵהֶשְכּו, ראֹוְיים ַלִדָלנֹוים ָהִנּבַת ָהֶא
רּוך הּואָקָהְו, הֶדׂשָּבָ ם ֶהט ָלֵקַלְמם ּוָתה אֹוֶקָנְמּו, םרֹוי ָמֵמְש ִמְךַאְלם ַמֶה ָלַחֵלֹו ׁשְדֹוׁש ּבָ
ים ִצים ַרִרְצִמם ַהֶהים ּבָיִרּכִֵמן ׁשֶיָוּכְֵו, ׁשָבל ְדד ׁשֶָחֶאן ְוֶמל ׁשֶד ׁשֶָחֶא: יםִליגּוי ִענֵׁשְ
ל ים ַעׁשְִרחֹוים ְווִרָוים ׁשְִרְצִמים ָהיִאִבְמּו. עַקְרַקים ּבִָעָלְבִנְו: סם נֵֶהה ָלָשֲׂעַנְו, םָגְרהֹוְל
   .הֶדָשָׂהב ֶשֵׂעים ְכִּאְציֹו ְו ַהְיָלִדיםיםִצֵבְּצַבְמ, יםִכְלהֹור ׁשֶַחָאְלּו, םיֶהּבֵַג

ֲעִדי ֲעָדִיים" ִאי ּבַ ים ִחָמְצים ָהִאז ּבָָאׁשֶ, היָחִרּפְת ָה ֵעיַעִגֵהד ׁשֶ ַעלּוְדם ַג ֵה-  "ַּוָתבֹ
ל ַא. םיֶהֵתַבים ְלִרַדים ָעִרַדים ָעִאים ּבִָלֵדְגן ׁשֶיַום ּכֵַגְו. יםִיָד ֲעמֹוים ּכְִחָרְפים ּבִִטׁשָקּוְמ
נו. יםִרָדי ֲעֵרְדֶעא ּבְָלֶא, יםִיָדי ֲעִדֲעּבַ: יִרְקִת ַדִים ָנכֹ ב ָתְכּבִה ׁשֶָרתֹוָלל ַשָׁמ הּו זֶ-  ּׁשָ
 םיִלְדַגם ְמִיַדַשָׁה ׁשֶמֹוּכְ. םִיַרְצִמם ֵמאַתֵצם ּבְֶה ָלםַתִתְלת נֹוכֹו ְניּוָה ׁשֶ,הל ּפֶַעּבְה ׁשֶָרתֹוָהְו
ה זֶם ַהָלעֹוים ּבִָיַח ָהְךֶרֶדת ֶאה ָרה מֹוָרתֹוָה ְךּכָ, יםִיַח ּבָםָתים אֹויִדִמֲעַמ ּותקֹוינֹוִתָה
: םֶהָל נּוכֹוָנְוה ָלאּוְגן ַהַמ ְזיַעִגֵהד ׁשֶ ַעּוּבְרִי ְורּוְפִי ׁשֶיַחִגׁשְִה' הׁשֶ: דעֹוְו. אּבָם ָהָלעֹוָבּו
ֶעְזַרת היָאִצהֹו ְלןרֲֹהַאה ְוׁשֶמֹ    .תינֹוִחְבּל ָהּכֹם ִמֶהג ָלאֹוְדִלם ְוִיַרְצִמֵמ' ם ּבְ

ים ׁשִבּוְל יּוָהְו, ַחֹכְבר ּוּפְַסִמ ְבּלּוְדַג ְוּוּבַרְתִהת ׁשֶרֹוְמַלְו הָלאּוְגן ַהַמ ְזיַעִג ֵה- " ֵעֹרם ְוֶעְרָיהְּוַאְת"
 תֹווְצִמן ָהִמים ִמרֹו ֵעיּום ָהַגְו, )יםִמרֹו ֵעיּו ָהילּוִאּכְי ֵרַהׁשֶ(ים ִדַבֲעְכים ּוִיבּוְשׁים ּכִִתחּוים ּפְִדָגּבְ
  .לּוָאְגאת ִנל ֹזֹכ ּבְ-ה ָרן תֹוַתי ָמֵנְפה ִלָתְים ַהִיַרְצת ִמיַאִצי ְיֵרַהֵערֹום רּוָחִני ׁשֶה ֶזת ׁשְיֹוכּוְזָהְו

7
ָדָמִיךָוֶאֱעבֹור"  ְ ָעַלִיך ָוֶאְרֵאך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ְ ים ׂשִ עֹויּוָהיט ׁשִֶטים ּבִַסְסֹוּבְת ִמיּוָהׁשֶ - " ְ
ָדַמִיך ֲחִיי:ְָואַֹמר ָלך. נּוֶמִמ ןַמְצת ַעקֹוָנאי ְלַנם ּפְֶהה ָלָיא ָהלֹ ְו,יםִנֵבְל ָהנּוֶמִמ  -  ְ ּבְ
ֶצָמח , תּומּוָתא לֹ ְויּוְח ִת-  ְךלּוְכִלָהף ְוינּוִטל ָהכְֹו, זֹוה ָהָשָׁקה ַהָדבֹוֲעת ַהרֹוְמַלׁשֶ ְוִתְרּבּו ּכְ

ֶדה   . ָהׂשָ

ז ''ר יחזקאל פרק טֶפֵס - ם"בי מלדִו ָדתדֹוצּו ְמי" רשק" רדז''ט', פרשה א, הָּבת ָרמֹוְׁש(
  .)ז-פסוק ו
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ְצַעק ֵהי ֲאבֹוֵתינוְיָי ֶאל ַוּנִ ַמע , ּ ֱאלֹ ֵלנוְיָיַּוִיׁשְ ּ ַוַיְרא ֶאת ָעְנֵינו ,ּ ֶאת קֹ ְוֶאת ּ

ֲּעָמֵלנו ְוֶאת ַלֲחֵצנו ְצַעק: ּ ֵהי ֲאבֹוֵתינוְיָיֶאל  ַוּנִ ֱאַמרֹוּ ְכמ-  ּ ֱאלֹ ּנֶ  ַוְיִהי : ׁשֶ

ים ָהֵהם ַוָיָמת ֶמֶלך ִמְצַרִיםַבּ ְָיִמים ָהַרּבִ ּ ָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ,ּ ּ ַוֵיָאְנחו ְבֵני ִיׂשְ

ַּוִיְזָעקו ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲע, ּ ָדהַּוַתַעל ׁשַ ַמע. בֹ ֵלנוְיָי ַּוִיׁשְ  ֹוּ ְכמ-  ּ ֶאת קֹ

ֱאַמר ּנֶ ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם:ׁשֶ ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ,ּ ַוִיׁשְ ּ ַוִיְזכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ

ְ זֹו ְפִריׁשות ֶדֶרך ֶאֶרץ-  ּ ֶאת ָעְנֵינוַּוַיְרא. ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב ּ ּ  ֹוּ ְכמ,ּ

ֱאַמר ּנֶ ִהיםּ ַוַיְרא ֱא:ׁשֶ ָרֵאל ַוֵיַדע ֱאלֹ ֵני ִיׂשְ ּ ֵאלו -  ּ ֲעָמֵלנוְוֶאת. ּלִֹהים ֶאת ּבְ ּ

ִנים ֱאַמרֹוּ ְכמ,ַהּבָ ּנֶ ת ְתַחיון: ׁשֶ ִליכוהו ְוָכל ַהּבַ ן ַהִילֹוד ַהְיאָֹרה ַתׁשְ ּ ָכל ַהּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ .

ֱאַמרֹוּ ְכמ,ַחק ַהַדה ֶזּ ַלֲחֵצנוְוֶאת ּנֶ ר ִמְצַרִים ּ ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַלַחץ ֲא: ׁשֶ ׁשֶ

  8. לֹוֲחִצים אֹוָתם

ַּויֹוִצֵאנו ָיד ֲחָזָקה-  ּ ִמִמְצַרִיםְיָי ּ ּ וִבְזרַֹע ְנטוָיה, ּבְ דֹול,ּ ּ וְבאֹתֹות ,ּ וְבמָֹרא ּגָ

ְפִתים ַּויֹוִצֵאנו :ּוְבמֹ ָרף ְולֹא -  ּ ִמִמְצַרִיםְיָי ּ ְ לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאך ְולֹא ַעל ְיֵדי ׂשָ

ִליַח ְכבֹודֹו וְבַעְצמֹו.ַעל ְיֵדי ׁשָ רוך הוא ּבִ ּ ֶאָלא ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ּ ֱאַמר,ּ ּנֶ ּ ְוָעַבְרִתי : ׁשֶ

ַלְיָלה ַהזֶה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ִתיּ ְוִהֵכי,ּ כֹור ּבְ  ָכל ּבְ

ֵהָמה ָפִטים,ּבְ ה ׁשְ ֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ  ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים יְּוָעַבְרִת .ְיָי ֲאִני ,ּ וְבָכל ֱאלֹ

ַלְיָלה ַהזֶה ּּבַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים . ְ ֲאִני ְולֹא ַמְלָאך-  ּ כֹור ּבְ ֲאִני ְולֹא  - ְּוִהֵכיִתי ָכל ּבְ

ָרף ָפִטים .ׂשָ ה ׁשְ ֵהי ִמְצַרִים ֱאֶעׂשֶ ִליַח-  ּוְבָכל ֱאלֹ  ֲאִני -  ְיָיֲאִני .  ֲאִני ְולֹא ַהּשָׁ

  . ַאֵחראּהוא ְולֹ

רוך הוא ַעל ָהִמְצִרִיים : ּינו ִזְכרֹוַנם ִלְבָרָכה ַרּבֹוֵתּ ַאְמרו ָיַרד ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּכׁשֶ ְּ ּ
ִמְצַרִים ַעת ֲאָלִפים ְרָבבֹות, ּבְ  ּוֵמֶהם, ֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ֵאׁש. ַּיְרדו ִעמֹו ִתְשׁ

ָרד  .ָחָלהּוֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ַחְל, ּוֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ֶרֶתת, ּוֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ִזיַע, ַמְלֲאֵכי ּבָ
הוא רֹוֶאה אֹוָתם  .ְּוֶרֶתת ְוַחְלָחָלה אֹוֶחֶזת ְלִמי ׁשֶ
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  הָנֵבְל ַהְךתֹוב ּבְּבְֵרַעְתל ִנֵחל ָרה ׁשֶָקינֹוִת 

: רַמֱאֶנים ׁשְִנֵבן ְלֶכם ֹתֶהת ָלֹוׂשֲעי ַלֵדל ּכְֵאָרׂשְת ִיין ֶאּכִ ַמיּוה ָהֹעְרי ּפַׂשְֵגנֹו: רֵמא אֹויָבִקי ֲעּבִַר
 ׁשַקת ָהים ֶאִשׁׁשֵקֹול ְמֵאָרׂשְ ִייּוָהְו, לֵאָרׂשְִין ְלֶבים ֵתִנְת נֹויּוא ָהם לִֹיַרְצִמּו... יםִנֵבְלת ַהֶנּכְֹתת ַמֶאְו
ה ָיר ָהּבְַדִמל ָה ׁשֶׁשַקָהם ְויֶהֵתנֹוְבם ּויֶהֵנְבם ּויֶהֵשְׁנם ּויֶהֵרמֹוֲח ּבַתֹוים אֹוִסְמ רֹויּוָה ְו,רּבְַדִמּבַ
, תֶדֶלה ַלָרה ָהָתְיח ַהָלֶתּול ׁש ׁשֶתֹול ּבִֵחָרְו. רֵמחֹוס ּבֵַסֹוּבְתִמא ּוֵצם יֹוַדה ָהָיָהם ְויֶהְבֵקב ָעֵקנֹו
ה ָתָקֲעה ַצָתְלַען ְוּבְֵלַמ ָהְךתֹו ּבְבּבְֵרַעְתִנ ְויַהֵע ְמְךתֹוד ִמַלָוא ַהָצָיה ְוָלֲעם ּבַר ִעֶמחֹוה ּבָָסְמַרְו
א ֵסי ּכִֵנְפ ִלהּוָלֱעֶה ְולֹויט ׁשִֶטן ּבָּבְֵלַמת ָהח ֶאַקָל ְוְךַאְלַמל ָהֵאיָכד ִמַרָי. דבֹוָכּא ָהֵסי ּכִֵנְפִל
רּוך הּואָקה ָהָלְגה ִנָלְיַל ָהתֹואֹוְו, דבֹוּכָָה ר ֶזיֶעִלי ֱאּבִַרי ְדֵקְרּפִ(ם ִיַרְצי ִמֵרכֹול ּבְה ּכֹיּכִָה ְוְדֹוׁש ּבָ

 ). ח''פמ
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ל עֹוָלם: ַּאְמרו ְלָפַניו הוא יֹוֵרד , ִרּבֹונֹו ׁשֶ ר ָוַדם ְכׁשֶ ׂשָ ַּוֲהלֹא ֶמֶלך ּבָ ּ ְ

ְכבֹודֹו ָריו ַוֲעָבָדיו ַמִקיִפין ּבִ ְ ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדֹוׁש ְּוַאָתה, ַלִמְלָחָמה ׂשָ

ּרוך הוא ַדָיּבָ ִריֶתך, ֵּלינון ָעְּ ֵני ּבְ ֲאַנְחנו ֲעָבֶדיך ְוֵהם ּבְ ָׁשֶ ָ ה ִעָמם , ּ ֵנֶרד ְוַנֲעׂשֶ

ַעְצִמי: ָאַמר ָלֶהם. ִמְלָחָמה ֵאֵרד ֲאִני ּבְ ֲאִני , ֵאין ַדְעִתי ִמְתָקֶרֶרת ַעד ׁשֶ

ְכבֹוִדי ְגֻדַלִתי, ּבִ ִתי, ֲאִני ּבִ ְקֻדׁשַּ    .ּ הוא ְולֹא ַאֵחר ֲאִניְיָיֲאִני , ֲאִני ּבִ

ֱאַמרֹוּ ְכמ,ּ זֹו ַהֶדֶבר-   ֲחָזָקהָידּבְ ּנֶ ה ַיד :  ׁשֶ ר ְיָיִהּנֵ ִמְקְנך ֲאׁשֶ ָ הֹוָיה ּבְ

ֶדה ּשָׂ סוִסים:ּבַ ּ ּבַ ֲחמֹוִרים,ּ ַמִלים, ּבַ ּגְ ָקר וַבצֹאן,ּ ּבַ ּבָ ּ ּבַ ּ ֶדֶבר ָכֵבד ְמאֹד,ּ ּ .

ַע ּנֶֹוְּכמ.  זֹו ַהֶחֶרב-  ּ ְנטוָיהּוִבְזרֹ ָידֹו ְנטוָיה ַעל :ֱאַמר ׁשֶ לוָפה ּבְ ּ ְוַחְרּבֹו ׁשְ ּ

ָלִים דֹולּוְבמֹוָרא. ְּירוׁשָ ִכיָנהה ֶז-   ּגָ לוי ׁשְ ּ ּגִ ֱאַמרֹוּ ְכמ,ּ ּנֶ ּ אֹו ֲהִנָסה ֱאלִֹהים : ׁשֶ

ַמסֹות ָּלבֹא ָלַקַחת לֹו ּגֹוי ִמֶקֶרב ּגֹוי ּבְ אֹֹתת וְבמֹוְפִתים,ּ ּ וְבָיד ,ּ וְבִמְלָחָמה,ּ ּבְ

דֹוִליםֲחָזָק ּה וִבְזרֹוַע ְנטוָיה וְבמֹוָרִאים ּגְ ּ ה ָלֶכם כֹלּ ְכ,ּ ר ָעׂשָ ֵהיֶכם ְיָי ֲאׁשֶ  ֱאלֹ

ִמְצַרִים ְלֵעיֶניך ּ ֶזה ַהַמֶטה-  ּוְבאֹתֹות? ָּבְ ֱאַמרֹוּ ְכמ,ּ ּנֶ ּ ְוֶאת ַהַמֶטה ַהזֶה : ׁשֶ ּ ּ

ה ּבֹו ֶאת ָהאֹֹתת ר ַתֲעׂשֶ ָיֶדך ֲאׁשֶ ִּתַקח ּבְ ָּ  ֹוּ ְכמ,ֶּזה ַהָדם -  ּוְבמֹוְפִתים. ּ

ֱאַמר ּנֶ ַמִים וָבָאֶרץ:ׁשֶ ּשָׁ ּ ְוָנַתִתי מֹוְפִתים ּבַ ּ.  

ן- ְוִתְמרֹות, ָוֵאׁש, ָּדם ִמזכירֶה ׁשָילִל מּל ֹכַע .ָעׁשָ ּ ְ ְמַטפֵטף(יף ִטֵמ, ַ  )ןִיט יַַעְ מְ

ְ כְךֹתוְס לֹוּכן ָהִמ ִמילים  3ל ֹּכ ָהְךַס, םִיַט מַעְם מִי עִלּ  יםִמָעְּפ 3= ִ
  .)םיֶהֵנַימִסת ְוֹוּכַמר ָהֶׂשֶעְי לִלְּכת ָהים ֶאִירִאְׁשַמ(

ָיד ֲחָזָקה : ַאֵחרָּדָבר ַתִים -  ּבְ ּ וִבְזרַֹע ְנטוָיה ,ּׁשְ ַתִים - ּ דֹול,ּׁשְ  -  ּ וְבמָֹרא ּגָ

ַתִים ַתִים - ּ וְבאֹתֹות ,ּׁשְ ַתִים - ּ וְבמֹוְפִתים ,ּׁשְ    .ּׁשְ

ֵהִביא ַהָקד ר ַמכֹות ׁשֶ ֵּאלו ֶעׂשֶ ּ ּ ִמְצַרִים ְוֵאּ רוך הוא ַעל ַהִמְצִרים ּבְ ֹּוׁש ּבָ ּ  ּלוְּ

ים,ּ ְצַפְרֵדַע,ָּדם :ֵהן ִחין,ּ ֶדֶבר, ָערֹוב,ּ ִכּנִ ָרד, ׁשְ ה, ּבָ ך, ַאְרּבֶ ׁשֶ - ּ ַמַכת,ְ חֹ

כֹורֹות ְ כְךֹתוְס לֹוּכן ָהִן מִיט יַַעְ מְךֵפֹוׁש, ירִּכְזַמֶה ׁשָּכַל מּל ֹכַע .ּבְ ם ִי עִלּ

ֹמכות  10ל ֹּכ ָהְךַס ,םִיַט מַעְמ ּ    .יםִמַעְּפ 10= ַ

י ֶהם ִסָמִניםּ ְיהוָדה ַרּבִ ַאַח"ְך ֲעַד"ְּדַצ :ָּהָיה נֹוֵתן ּבָ : ירִּכְזַר מֶׁשֲאַּכ .ב"ׁש ּבְ

ְַדצ ֲך עַד"ּ ְׁש בַאַח"ְ ל ֹּכ ָהְךַ ס- ס ֹוּכן ָהִן מִיט יַַעְ מְךֵפֹוה ׁשָילִל מּל ֹכַ ע- ב "ּ
ִמילים  3 י	 ִגְזמ�ס ���ת ָהי	 ֶאִפְט� �ְ�ר ָ�ַח� ְו,	ִיַמ ָהְ�ת�� ְלִיַיָהס �ל �ת �ֹ ֶאְ��ְ�י	 ִלִגַהנ�. יםִמַעְּפ 3= ִ

  .הָיְטָ!ְמ�ָ!ר ֶ�י�ִ�ת�ְ� ָהְלָרצ�י  ' י ִלְ�ר ָ!ֶ�� ֲאִיַי	 ָה	 ִעִיַמת ָהד ֶאַיי	 ִמִכְפ��ְו. יתִנ� ֵ�ִי ַי�!
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  ְַצַפְרֵדע          םַד    
  

  

  

  יםיִנִּכ

 

 ֶדֶבר                    ָערֹוב 
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ַרד    ִחין          ּבָ   ׁשְ

 

  

ה   ַאְרּבֶ
  

  

 

 תַּכ ָמ                                                                                    

ך כֹורֹות            ְחֹוׁשֶ   ּבְ
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י  ִליִלי אֹוֵמר יֹוֵסיַרּבִ ִמְצַרִים : ַהּגְ ָלקו ַהִמְצִרים ּבְ ִין ַאָתה אֹוֵמר ׁשֶ ּ ִמּנַ ּ ּּ

ים ַמכֹות ר ַמכֹות ְוַעל ַהָים ָלקו ֲחִמּשִׁ ֶּעׂשֶ ּּ ִמְצַרִים ָמה הוא אֹוֵמר?ּ ּ ַויֹאְמרו ?ּ ּבְ ּ

ע ֱאלִֹהים ִהי ַּהַחְרֻטִמים ֶאל ַפְרעֹה ֶאְצּבַ ְּוַעל ַהָים ָמה הוא אֹוֵמר. אּ ַּוַיְרא  ?ּ

ה  ר ָעׂשָ דֹוָלה ֲאׁשֶ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ִמְצַרִיםְיָיִּיׂשְ ּ ַוִייְראו ָהָעם ֶאת , ּבְ  ,ְיָיּ

ַּוַיֲאִמינו ּבַ ה ַעְבדֹוְיָיּ ּ וְבמׁשֶ ע. ּ ֶאְצּבַ ַּכָמה ָלקו ּבְ ּ ר ַמכֹות? ּ  :ֱּאמֹור ֵמַעָתה. ֶּעׂשֶ

ר ַמכֹות ִמְצַרִים ָלקו ֶעׂשֶ ּּבְ ים ַמכֹותּ ְוַעל ַהָים ָל,ּ ּקו ֲחִמּשִׁ ּ.  

י ָכל ַמָכה וַמָכה: אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזרַרּבִ ִין ׁשֶ ּ ִמּנַ ּ רוך הוא ,ּּ ֵהִביא ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ׁשֶ ְּ ּ

ִמְצַרִים ע ַמכֹות,ַּעל ַהִמְצִרים ּבְ ל ַאְרּבַ ֱאַמר?ּ ָהְיָתה ׁשֶ ּנֶ ם ֲחרֹון : ׁשֶ ַלח ּבָ ּ ְיׁשַ

ַל, ְוָצָרה, ָוַזַעם,ֶעְבָרה ,ַּאפֹו  -  ָוַזַעם ,ַאַחת - ֶעְבָרה  .ָרִעים- ֵכיַמְלֲא- ַחת ִמׁשְ

ַתִים לֹׁש -  ְוָצָרה ,ּׁשְ ַלַחת ,ׁשָ ע -  ָרִעים ַמְלֲאֵכי ִמׁשְ  :ֱּאמֹור ֵמַעָתה. ַאְרּבַ

ִעים ַמכֹות ִמְצַרִים ָלקו ַאְרּבָ ּּבְ ּ ְוַעל ַהָים ָלקו ָמאַתִים ַמכֹות,ּ ּ ּ.  

י ָכל ַמ: אֹוֵמרֲעִקיָבא ַרּבִ ִין ׁשֶ רוך הוא ּ ִמּנַ ֵהִביא ַהָקדֹוׁש ּבָ ָּכה וַמָכה ׁשֶ ּ ְּ ּ ּ ּ

ל ָחֵמׁש ַמכֹות ִמְצַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ַּעל ַהִמְצִרים ּבְ ֱאַמר?ּ ּנֶ ם : ׁשֶ ַלח ּבָ ֲחרֹון ּ ְיׁשַ

ַלַחת, ְוָצָרה, ָוַזַעם, ֶעְבָרה,ַּאפֹו ֶעְבָרה  ,ַאַחת -  ֲּחרֹון ַאפֹו. ָרִעים- ַמְלֲאֵכי-  ִמׁשְ

ַתִים -  לֹׁש -  םָוַזַע ,ּׁשְ ע -  ְוָצָרה ,ׁשָ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ,ַאְרּבַ  .ָחֵמׁש -  ִמׁשְ

ים ַמכֹות:ֱּאמֹור ֵמַעָתה ִמְצַרִים ָלקו ֲחִמּשִׁ ּ ּבְ ּ ְוַעל ַהָים ָלקו,ּ ים ַוָמאַתִים  ּ ֲחִמּשִׁ

  .ַּמכֹות

ַּכָמה ּ ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמקֹום ָעֵלינוּ ּ:  

ִּאלו ּ הֹוִציָאנו ִמִמְצַרִיםּ ה ָבּ, ּ ָפִטיםְולֹא ָעׂשָ ַּדֵינו -  ֶהם ׁשְ ּ ּ.  

ִּאלו ה ָבּּ ָפִטים ָעׂשָ ה ֵבּ, ֶהם ׁשְ ֵהיֶהםְולֹא ָעׂשָ ַּדֵינו -  אלֹ ּ ּ.  

ִּאלו ה ֵבּּ ֵהיֶהם ָעׂשָ כֹוֵריֶהם, אלֹ ַּדֵינו -  ְולֹא ָהַרג ֶאת ּבְ ּ ּ.  

ִּאלו כֹוֵריֶהםּ ַּדֵינו -  ְּולֹא ָנַתן ָלנו ֶאת ָממֹוָנם,  ָהַרג ֶאת ּבְ ּ ּ.  

ָנַתן ָלנו ֶאת ָממֹוָנםּוְמַנִין ֶנֱאַמר, ּ ׁשֶ אוָה ִכְמצוָלה , ַּוְיַנְצלו ֶאת ִמְצַרִים: ׁשֶ ֲּעָשׂ ּּ
ה ָדִגים ֵאין ּבָ ה ָדַגן, ָדַבר ָאֵחר. ׁשֶ ֵאין ּבָ אוָה ִכְמצוָדה ׁשֶ ֲּעָשׂ ב . ּּ ָלָמה ְמַחּבֵ

ַזת ִמְצַרִים ַזת ַהָים יֹוֵתר ֵמּבִ ָּהָכתוב ֶאת ּבִ ִתים ַנְטלו ֶאָל? ּ ּבָ ָהָיה ּבָ א ָמה ׁשֶ
ִמְצַרִים ָבֵתי ְתׁשוָראֹות ַנְטלו ַעל ַהָים, ּבְ ָהָיה ּבְ ּוָמה ׁשֶ ּ ַּכְנֵפי יֹוָנה : ְּוֵכן הוא אֹוֵמר. ּ

ַזת ִמְצַרִים ֶּנְחָפה ַבֶכֶסף זֹו ּבִ ַזת . ּ ְיַרְקַרק ָחרוץ זֹו ּבִ   .ַהָיםְּוֶאְברֹוֶתיָה ּבִ
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י ַוִתְגֵדִלי ַו ַזת ִמְצַרִיםַוִתְרּבִ יַזת ַהָים. ָתבֹוִאי זֹו ּבִ ֲעִדי ֲעֳדִיים זֹו ּבִ תֹוֵרי . ּבַ
ַזת ִמְצַרִים ה ָלך זֹו ּבִ ַזת ַהָים. ְָזָהב ַנֲעׂשֶ ִּעם ְנקודֹות ַהָכֶסף זֹו ּבִ ּ.  

ִּאלו ְּולֹא ָקַרע ָלנו ֶאת ַהָים, ּ ָנַתן ָלנו ֶאת ָממֹוָנםּ ַּדֵינו -  ּ ּ ּ.  

ִּאלו ָחָרָבהְּולֹא ֶהֱעִביָרנו ְבּ, ּ ַהָיםּ ָקַרע ָלנו ֶאתּ ַּדֵינו -  תֹוכֹו ּבֶ ּ ּ. 

ִּאלו ָחָרָבהּ ֶהֱעִביָרנו ְבּּ תֹוכֹו, תֹוכֹו ּבֶ ַקע ָצֵרינו ּבְ ְּולֹא ׁשִ ַּדֵינו -  ּ ּ ּ.  

ִּאלו תֹוכֹוּ ַקע ָצֵרינו ּבְ ּ ׁשִ ָנה, ּ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ִמְדּבָ ְּולֹא ִסֵפק ָצְרֵכנו ּבַ ּ ַּדֵינו - ּ ּ ּ.  

ָנהּוִּאל ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ִמְדּבָ ּ ִסֵפק ָצְרֵכנו ּבַ ּ ְּולֹא ֶהֱאִכיָלנו ֶאת ַהָמן, ּ ַּדֵינו -  ּ ּ ּ.  

ִּאלו ּ ֶהֱאִכיָלנו ֶאת ַהָמןּ ת, ּ ּבָ ַּדֵינו -  ְּולֹא ָנַתן ָלנו ֶאת ַהּשַׁ ּ ּ.  

ִּאלו תּ ּבָ ַּדֵינו -  ְּולֹא ֵקְרָבנו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ּ ָנַתן ָלנו ֶאת ַהּשַׁ ּ ּ.  

ִּאלו ְּולֹא ָנַתן ָלנו ֶאת ַהתֹוָרה, ּ ֵקְרָבנו ִלְפֵני ַהר ִסיַניּ ַּדֵינו -  ּ ּ ּ.  

ִּאלו ּ ָנַתן ָלנו ֶאת ַהתֹוָרהּ ָרֵאל, ּ ַּדֵינו -  ְּולֹא ִהְכִניָסנו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ּ.  

ִּאלו ָרֵאלּ ִחיָרהְולֹא ָבּ, ּ ִהְכִניָסנו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ית ַהּבְ ַּדֵי -  ָּנה ָלנו ֶאת ּבֵ   .ּנוּ

ּ ַכָמה ְוַכָמה טֹוָבה ְכפוָלה וְמֻכֶפֶלת ַלָמקֹום ָעֵלינו ַאַחתַעל ּ ּּ ּ ּּ ּ הֹוִציָאנו :ּ ּ ׁשֶ

ה ָבּ,ִּמִמְצַרִים ָפִטים ְוָעׂשָ ה ֵבּ,ֶהם ׁשְ ֵהיֶהם ְוָעׂשָ כֹוֵריֶהם,אלֹ  ְוָנַתן , ְוָהַרג ֶאת ּבְ

ּ ְוָקַרע ָלנו ֶאת ַהָים,ָּלנו ֶאת ָממֹוָנם ָחָרָבהֶּהֱעִביָרנו ְו,ּ תֹוכֹו ּבֶ ַקע , ּבְ ּ ְוׁשִ

תֹוכֹו ָנה,ָּצֵרינו ּבְ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ִמְדּבָ ּ ְוִסֵפק ָצְרֵכנו ּבַ ּ ּ ְוֶהֱאִכיָלנו ֶאת ַהָמן,ּ ּ, 

ת ּבָ ּ ְוָנַתן ָלנו ֶאת ַהתֹוָרה,ּ ְוֵקְרָבנו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,ְּוָנַתן ָלנו ֶאת ַהּשַׁ ּ, 

ָרֵאלץְּוִהְכִניָסנו ְלֶאֶר ִחיָרה ְלַכֵפר ַעל ָכל , ִיׂשְ ית ַהּבְ ּ וָבָנה ָלנו ֶאת ּבֵ ּ ּ ּ

  .ֲּעֹונֹוֵתינו

ן ְמִליֵאלַרּבָ ֶפַסח לֹא : ָהָיה אֹוֵמר ּגַ ה ְדָבִרים ֵאלו ּבַ ׁשָ לֹ לֹא ָאַמר ׁשְ ּ ָכל ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ְּוֵאלו ֵהן, ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ּ:  

  .ּ וָמרֹור,ּ ַמָצה,ֶּפַסח

ית ַהִמְקָדׁש  חַסֶּפ ָהןַּבְרקֹוה ְלוָנָוַּכָה ֶּפַסח ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָהיו ֲאבֹוֵתינו אֹוְכִלים ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּ

   ?ַּעל ׁשום ָמה ,ָּהָיה ַקָים
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ִמְצַרִים ֵתי ֲאבֹוֵתינו ּבְ רוך הוא ַעל ּבָ ָפַסח ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּעל ׁשום ׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ּ ֱאַמר. ּ ּנֶ  :ׁשֶ

ַּוֲאַמְרֶתם ֶזַבח ֶפַסח הוא ַל ָיּּ ֵתי ְבּּ ָפַסח ַעל ר ֲאׁשֶ,ְי ִמְצַרִים ּּבָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ

ָנְגפֹו ֶאת ִמְצַרִים ֵתינו ִהִציל,ּּבְ ּ ְוֶאת ּבָ ּ ַתֲחוו,ּ ּ ַוִיקֹד ָהָעם ַוִיׁשְ ּ ּ ּ.  

   :רֵמאֹו ְודֹוַי ְּבהָניֹוְלֶעה ָהָצָמ ַהזֵחאֹו

ָאנזֹו ַּמָצה ֵצָקם ? ּ ַעל ׁשום ָמה,ּו אֹוְכִלים ׁשֶ לֹא ִהְסִפיק ּבְ ַּעל ׁשום ׁשֶ ּ ל ּ ׁשֶ

רוך ,ֲּאבֹוֵתינו ְלַהֲחִמיץ ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדֹוׁש ּבָ ּנִ ְ ַעד ׁשֶ ְּ ּ ּ

ּהוא וְגָאָלם ֱאַמר,ּ ּנֶ ֵצק ֲא: ׁשֶ ּ ַויֹאפו ֶאת ַהּבָ רּ ּ הֹוִציאו ִמִמְצַרִים ֻעּגֹת ַמצֹותׁשֶ ּ ּ, 

ּ ִכי ֹגְרׁשו ִמִמְצַרִים ְולֹא ָיְכלו ,ִּכי לֹא ָחֵמץ ּּ ּ ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעשֹו ,ְּלִהְתַמְהֵמַהּ

  9 .ָלֶהם

   :רֵמאֹו ְודֹוַיר ְּברֹוָמז ַהֵחאֹו

ָאנו אֹוְכִליםָמרֹור ֵמּום ַעל ׁש  ?ּ ַעל ׁשום ָמה,ּ ֶזה ׁשֶ ִּמְצִרים ֶאת ְּררו ַהׁשֶ

ִמְצָרִים ַּחֵיי ֲאבֹוֵתינו ּבְ ֱאַמר,ּ ּנֶ ֲעבָֹדה ָקׁשָ: ׁשֶ ּ ַוְיָמְררו ֶאת ַחֵייֶהם ּבַ חֶֹמר ,הּ  ּבְ

ֶדה ּשָׂ ּוִבְלֵבִנים וְבָכל ֲעבָֹדה ּבַ ָד,ּ ָפֶרךָתםּ ֵאת ָכל ֲעבֹ ר ָעְבדו ָבֶהם ּבְ ְ ֲאׁשֶ ּ.  

ָכל ּ ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכִאלו הוא ָיָצא ִמִמְצָרִיםּדֹור ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ, 

ֱאַמר ּנֶ יֹום ַההוא ֵלאמֹר:ׁשֶ ְדָת ְלִבְנך ּבַ ּ ְוִהּגַ ּּ ה  ּבַ:ָ ֵצאִתי ְיָיֲּעבור ֶזה ָעׂשָ  ִלי ּבְ

ְלָבד ּגֶָש. ִּמִמְצָרִים רוך הואַאלּלֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינו ּבִ ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֶּאָלא ַאף , ּ

ַאל ִעָמֶהם ּאֹוָתנו ּגָ ֱאַמר,ּ ּנֶ ם ְלַמַען ָהִביא אֹוָתנו ָלֶתת : ׁשֶ ּ ְואֹוָתנו הֹוִציא ִמּשָׁ ּ

ּבַ,ָּלנו ֶאת ָהָאֶרץ ר ִנׁשְ   .ּע ַלֲאבֹוֵתינו ֲאׁשֶ
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  ? הָצ ָמ:היָלִמ ָהׁשירֹוה ּפֵָמ 

ל ה ָצָמ. ריַקִעָה, יתִצְמַתִמָלׁשֹון , יּויצא ִמהּו" הָצָמ"ה יָלִמ ָהׁשֶרֹוׁש ֲעׂשּוָיה ֵמַהִמיצּוי ׁשֶ
תֹוֶסֶפת ַמִים) ִמַתְמִצית ָהִחיָטה(ָהִחיָטה  ַגם ָהֶלֶחם ְוַגם ַהָמָצה ֲעׂשּוִיים ִמֶקָמח ּוַמִים . ּבְ

ינֵיֶהם ַהָמָצה זֶהּו ָהֶלֶחם נֶטֹו : ְוֶהְבֵדל ָהָקָטן ּבֵ לֹא ָטַפ) ָהַאִמיִתי(ׁשֶ ָמִרים, חׁשֶ ּוְללֹא , ְללֹא ׁשְ
אֹוֶפן ְמָלאכּוִתי ָהָאַדם ְמַווֵתר ַעל ָהַגָאָווה . חֹוַמִרים נֹוָסִפים ָהַמְגִדיִלים ֶאת ָהנֶָפח ּבְ ׁשֶ ּכְ

ֵצק" (ָהִניּפּוַח"ְו ִפי ִניּפּוַח ָהּבַ ֶעֶצם ָהָאַדם ָהַאִמיִתי ֶנטֹו) ּכְ ין ל ּבֵֶדְבֶהם ָהַג. ְללֹא ַהִזיּוף, הּוא ְבּ
', צ' מ: ִתיֹותאֹות ָהיעֹוִפים מֹויִלִמי ָהֵתׁשְּבִ. דאֹון ְמָטל ָקֵדְבא ֶההּו" הָצָמ"ּו" ץֵמָח"ים יִלִמָה

אֹוִתיֹות ח ין ח. ('ה' ָהֶהְבֵדל הּוא ַרק ּבָ ִווים ּפְַרט ָלּפֶַתח , הּוא ָקָטן' וה' ְוַגם ָהֶהְבֵדל ּבֵ ֵהם ׁשָ
אֹות ה ֵיׁש ּבָ אֹות' ָהָקָטן ֶשׁ  ). ' חְוֵאין ּבָ
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   :יםִרְמאֹוס ְוֹוּכת ָהים ֶאיִהִּבְגַמ, תצֹוָמת ַהים ֶאִסַכְמ

ּ ֲאַנְחנו ַחָיִבים ְלהֹודֹותְְלִפיָכך ַח,ּ ְלַהֵלל,ּ ּבֵ  ,ּ ְלַהֵדר, ְלרֹוֵמם, ְלָפֵאר, ְלׁשַ

ִסים ָהֵא,ְְלָבֵרך ה ַלֲאבֹוֵתינו ְוָלנו ֵאת ָכל ַהּנִ ָעׂשָ ּ וְלַקֵלס ְלִמי ׁשֶ ּ ּ ּ ּלוּּ ּ הֹוִציָאנו :ּ

ֵּמַעְבדות ְלֵחרות ּוֵמִשְעּבוד ִלְגאוָלה ו, ּ ּ ּ ְמָחהִּמָיּ , ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, גֹון ְלׂשִ

דֹול ְּוֹנאַמר ְלָפָניו ַהְללוָיה, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ּגָ ּ.   

ַּהְללוָיה ם ,ְיָיּ ַהְללו ַעְבֵדי ,ּ ם .ְיָיּ ַהְללו ֶאת ׁשֵ ַּעָתה ְ ְמבָֹרך ֵמְיָי ְיִהי ׁשֵ

ם  .ְוַעד עֹוָלם ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָלל ׁשֵ ִּמִמְזַרח ׁשֶ  ַעל ,ְיָיּ ָרם ַעל ָכל ּגֹוִים .ְיָיּ

ַמִים ְכבֹודֹו ֵהינוְיָיִּמי ַכ .ַּהּשָׁ ֶבת,ּ ֱאלֹ יִהי ָלׁשָ ִפיִלי ִלְראֹות . ּ ַהַמְגּבִ ַּהַמׁשְ ּ

ַמִים וָבָאֶרץ ּשָׁ פֹ,ְּמִקיִמי ֵמָעָפר ָדל. ּּבַ יִבי ִעם . ת ָיִרים ֶאְביֹוןּ ֵמַאׁשְ ְלהֹוׁשִ

ִית. ּ ִעם ְנִדיֵבי ַעמֹו,ְנִדיִבים יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ֵמָחה,מֹוׁשִ ִנים ׂשְ ּ ַהְללוָיה, ֵאם ַהּבָ ּ.  

ֵצאת ָרֵאלּבְ ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֹוֵעז,ּ ִמִמְצָרִים ִיׂשְ  ,ּ ְיהוָדה ְלָקְדׁשֹוָהְיָתה.  ּבֵ

לֹוָתיו ָרֵאל ַמְמׁשְ ּ ַהַיְרֵדן ִיסֹב ְלָאחֹור,ּ ָרָאה ַוָיֹנסםַּהָי. ִיׂשְ ּ ּ ָרְקדו ֶהָהִרים. ּ

ָבעֹות ִכְבֵני צֹאן,ְכֵאיִלים ּ ְלך ַהָים ִכי ָתנוסַמה. ּ ּגְ ּ ּ ָ ּ ַהַיְרֵדן ִתסֹב ְלָאחֹור,ּ ּ ּ ּ .

ּ ִתְרְקדו ְכֵאיִליםֶהָהִרים ָבעֹות ִכְבֵני צֹאן,ּ ֵני ּ ִמִלְפ,ּ ָאדֹון חוִלי ָאֶרץִּמִלְפֵני. ּ ּגְ

ְפִכי. ֱּאלֹוַה ַיֲעקֹב   10 .ּ ַחָלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים,ּ ַהצור ֲאַגם ָמִיםַההֹ

רוך ְּבָ ֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,ְיָיּ ַאָתה ּ ְ ֱאלֹ ָאָלנו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינו , ּ ר ּגְ ֲּאׁשֶ ּ

יָענו ַהַלְיָלה ַהזֶה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָצה וָמרֹור, ִּמִמְצַרִים ְּוִהּגִ ּּ ּ ֵהי ְיָין ֵּכ. ּ ֵהינו ֵואלֹ ּ ֱאלֹ

יֵענו ְלמֹוֲעִדַהֲּאבֹוֵתינו  לֹום, ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִריםיםּּגִ ִאים ִלְקָראֵתנו ְלׁשָ  .ּ ַהּבָ

ִבְנַין ִעיָר ֵמִחים ּבְ ֲעבֹוָדַת, ְךׂשְ ים ּבַ ׂשִ ם ִמן ַהְזָבִחים וִמן , ְךְוׂשָ ְּוֹנאַכל ׁשָ ּ

יַע ָדָמם ַעל ִקיר ר ַיּגִ ַּהְפָסִחים ֲאׁשֶ ֲחךּ יר ָחָדׁש ַעל , ְלָרצֹוןְ ִמְזּבַ ָ ְונֹוֶדה ְלך ׁשִ

ֻאָל נוּּגְ ֵּתנו ְוַעל ְפדות ַנְפׁשֵ ּ ּּ.  

רוך ְּבָ ָרֵאל,ְיָיּ ַאָתה ּ ַאל ִיׂשְ   . ּגָ

                                                 
10

סּו ּבְ  ָרֵאל ֵמִמְצַרִים ִנְתּכָ ֵני ִיְשׂ ר ַיְצאּו ּבְ ֲאׁשֶ בֹוד7-ּכַ ַמִים4:  ֲעַנֵני ּכָ ע רּוחֹות ָהׁשָ ,  ֲעַנִנים ֵמַאְרּבַ
ִמים,  ֵמֲעֵליֶהםֶאָחדָעַנן  ֶמׁש ָהיֹוֶקֶדת ְוַהקֹור ְוַהְגׁשָ ,  ִמַתֲחֵתיֶהםֶאָחדָעַנן , ְּלַהֵגן ֲעֵליֶהם ִמְפֵני ָהׁשֶ

ים, לֹא ָיִזיקּו ָלֶהם ָהקֹוִציםׁשֶ ים ְוָהַעְקָרּבִ ר ָלֶהם ֶאת ָהֲאָדָמה,  ִלְפֵניֶהםֶאָחדְוָעַנן . ָהְנַחׁשִ  .ְלַייׁשֵ

25 



 26 

  

 

 

ְ בהיִָנֵס ׁשֹוּכים ִתֹוׁשְו  .אלֹמְׂשִה לָבָסַהּ

  

  הָצְחָר
  ).יםִיַדָיִלְנטֹול (ץ ֹחוְרִן לֹוׁשָלִמ -  הָצְחָר

ִומברכים הָדּעוְסַים לִיַדים יִָלְטֹנו ְ ַ ְ רוך :ּ ְּבָ ֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,ְיָיּ ַאָתה ּ ְ ֱאלֹ ּ, 

ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ.  

  הָציא ַמִצמֹו
 ". ץֶרָאן ָהִם מֶחֶיא לִצֹמוָה"ת ַּכְרִבְה לָונוַָּכ ָה-  יאִצמֹו

ְת בֹצוָמ ָהׁשֹולָ ׁשִַיקח ַ כ,ֹדויָּ ֵה ביָּצוָחה ַהָצָמַה( םיַחִנֵהֶר ׁשֶדֵסּ  ,)תֹמוֵלְׁשי ַהֵתְין ׁשּ
ְִוְיברךם יֶהִּבְגיַ ֶ ָ:  

רוך ְּבָ ֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,ְיָיּ ַאָתה ּ ְ ֱאלֹ א ֹין לִיַדֲע(. ּ ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ,ּ

 .)הָצָמת ַהים ֶאִלְכֹאו

26 



 27 

 

ִמׁשמיט ְ בּרוֲאָשִיְו(ה ָנֹתוֲחַת ָההָצָמת ַהֶאִמיַָדיו  ְַ ה ָצָמַהה וְָנֹיוְלֶעה ָהָצָמיו ַהַדיָּ

 : ְךֵרַבְמּו )היָּצוֲחַה

רוך ְּבָ ֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,ְיָיּ ַאָתה ּ ְ ֱאלֹ ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ַעל ,ּ נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ּ ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

  11 .הָציַלת ָמֲאִכ

" תִיַזְּכ"ה ְוָנֹיוְלֶעה ָהָצָמַהֵמ" תִיַזְּכ"( דַחת יַֹצוָמי ָהֵתְׁשִמ" תִיַזְּכ "2 ַעֵצֹוּב

ְל בֵבֹטו, )הִיּצוַחה ָהָצָמַהֵמ ְל בֵכֹאוְו, חָלֶמּ , קֵסְפא ֶהֹלְלּאל וֹמְׂשִה לָבָסַהּ
ְל בֹכְק לֵלַחְמּו  . תִיַּבי ָהֵנּ

  

  

                                                 
  ?  ָּכָמה ֶלֱאכֹול? ָמַתי חֹוָבה ֶלֱאכֹול ָמָצה 11

נֶֶגד (" יםִתזֵיּכְ"י נְֵוִאם ָיכֹול ְלַהֲחִמיר יֹאַכל ׁשְ,  ָמָצה"תִיַזּכְ"ל כֹוֱא ֶלְיךִרַצ � ֶאָחד ּכְ
נֶֶגד , "ָהמֹוִציא" ִני ְכּ   .")ַעל ֲאִכיַלת ָמָצה"ְוָהׁשֵ

ר יעּוׁשִּכְ, "רֶדֵס"יל ָהֵלל ּבְכֹוֱאֶל: "ְךרּון ַעָחְלּוׁש"ן ָהַרת ָמַעַדיר ּכְִמֲחַהְל, הָכָלֲה ַלריַקִע ָה�
 .)םַר ְג30- ת ּכְֶלֶקֹו ׁש ְרִגיָלההָנכֹוְמ- תַצָמ(. רֵתיֹום ְוַר ְג27

זִַית"אַכל ֶאת ָהיֹ � ַבע ָוֵחִצי ַדקֹות" ּכְ ל ׁשֶ תֹוך ְזַמן ׁשֶ תֹוך . ְּבְ ְְוִאם ָיכֹול ְלַהֲחִמיר יֹאַכל ּבְ

ע ָדקֹות  .ַאְרּבַ

ת ְלצֹוֶרך ָהִמְצָוה�  ּבָ יֹום טֹוב ְוׁשָ ַקל ֵמיַכִני ּבְ ִמְשׁ קֹול ּבְ  .ְ מּוַתר ִלׁשְ

ֵליל ָהֵסֶדר ִתְהֶיה ָמָצהָצָמ ַה� מּוָרה  ָלִמְצָוה ּבְ ַעת ְקִציָרה(ה ׁשְ ִתְהֶיה ) ְדַהְיינּו ִמׁשְ ְוָרצּוי ׁשֶ
כֹל סּוֵגי ָהָמצֹות. ַעבֹוַדת ַיד   .ְוִאם ֵאין ַמְסּפִיק יֹוְצִאים ּבְ

: הָצל ָמך ַעֵרַב ְמ-  הָבה חֹוָצָמת ַהיַלִכֲא ׁשֶ"רֶדֵס"יל ָהֵלט ְלַרּ ְפ-  חָסּפֶג ָהי ַחֵמְי ִבּ�
 ינֹוֵאְו, תּוׁשא ְרָלֶא, הָרמּווה ְגָוְצה ִמיָנח ֵאָסּפֶי ָהֵמר ְיַאׁשְה ּבִָצת ָמיַלִכי ֲאּכִ". יאִצמֹוָה"
ן ֹואׁשִרה ָהָלְיַלץ ֵמ חּו,תּוׁשם ְרָלּוף ּכת ַאּוׁשי ְריִעִב ׁשְהָמ... :י"רש( הָצל ָמכֹוֱאיב ֶלַיָח
ֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמצֹת" :רַמֱאנֶׁשְ, הָב חֹועֹוָבב ְקתּוּכָָהׁשֶ ת רֹוְמך ַלַא .)ח''י, ב''ת ימֹוׁשְ -  "ּּבָ

ה ָרמּוה ׁשְָצים ָמִלְכים אֹויִדִסַחְו, חָסּפֶָהג ַחי ֵמת ְיַעְבל ִשׁה ּכָֹצל ָמכֹוֱאוה ֶלָוְצ ִמׁשֵיזֹאת 
 .  חָסּפֶג ָהי ַחֵמל ְיּכֹ
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  ררֹוָמ       
ַ במׁשקל יםִחָלְ קֹים אוִלַע( ַָחסה - ר רֹוָמ ְ ִ ְ   .)ַרםְ ג27ּ

ּ מוָכן וְמזוָמןִהְנִני :יםִרְמאֹו ּ ׁ ְלֵשם ,ּ ְלַקֵים ִמְצַות ֲאִכיַלת ָמרֹורּ
ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ִּיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ׁ ּׁ ּ ּ ּ ַעל ְיֵדי ַההוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ,ְּ

ֵשם ָכל ִיְשָרֵאל ּׂבְ ּ ֱאלֵֹהינו ָעֵלינוְיָי  נֹוַעםִויִהי  .ּׁ ּ וַמֲעֵשה ָיֵדינו ,ּ ּׂ
ְּנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהוּכֹו ּ ּ ּּ ׂ.  
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 19ד ַל עֵקַהְים לִלֹכוק ְיַחְדת ַהַעְׁשִּב, ַָחסה = רֹרוָמ" תִיַזְּכ"ים ִחְקֹלו
ַים בִלְבֹטו ,םַרְג ִומברכיםת ֶסֹרוֲחּ ְ ַ ְ ּ : 

רוך ְּבָ ֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,ְיָיַּאָתה  ּ ְ ֱאלֹ ִמְצֹוָת,ּ נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ּ ֲאׁשֶ ּיו ְוִצָונו ַעל ּ ּ

  .הָבָסא ַהלֹים ְלִלְכאֹוְו. ֲאִכיַלת ָמרֹור

  ְךֵרֹוּכ         
ְן כֹוׁשָלִ מ-  ךֵרֹוּכ ְר בּוּיבִח, הָיפִטַע, הָיכִרּ  .דַחיָּ

ְים בִכְרֹוּכְו, הָסָח" תִיַזְּכ"ים ִחְקֹלו ה ָנֹתוֲחַתה ָהָצָמַהֵמ" תִיַזְּכ"ם ִד עַחיָּ

ִ טובל.ׁשֹלוָׁש ַהְךֹתוִמ ִים בֲחרוסת ְואומריםְֹ ְ ֹ ֶ ֹ ָרָכה: ַ לֹא ּבְ ֵזֶכר  ,ָּמָצה וַמרֹור ּבְ

ָיֵמינו ְיֻחָדׁש ַבת ַאַחת, ַּלִמְקָדׁש ּבְ ָהָיה כֹוְרַכן ְואֹוְכַלן ּבְ ְּכִהֵלל ָהָזֵקן ׁשֶ ּ ,

ֶנֱאַמר ַּעל ַמצֹות וְמרֹוִרים יֹאְכלוהו: ְלַקֵיים ָמה ׁשֶ ּ ּ.  

ְים בִלְכֹאו    .אלֹמְׂשִה לָבָסַהּ

  ְךֵרן עֹוָחְלׁשֻ      
  .בֶרֶעת ָהַדּעוְסִ לְךּרוַן עָחְלּוׁשְה לָונוַָּכ ָה-  ְךֵרן עֹוָחְלּוׁש

ְ בׂשמָחהבֶרֶעת ָהַדּעוְת סים ֶאִלְכֹאו ְו,הָחּרוֲאַן לָחְלּוׁשת ָהים ֶאִכְרֹעו � ִ ְ ּ.   

ִן בַמֹיקוִפֲאת ָהל ֶאֹכוֱאֶ לּלוְכּיוֶי ׁשֵדְּכ, הֵּבְר ַהּעוֵּבְׂשא ִיֹלֶב ׁשּוׁשָח( ן ֹבויָאת ֵתַצְקּ
ְא כֹלְו  ). חַרֹטוּ

ְים בִקְסֹה עוָדּעוְסת ַהֵעְּב �  הָלְיַלת ָהֹצות ָחַעְם ׁש ִאְךַא .םִיַרְצִת מיַאִצי ְיֵיניְָנִעּ
ְז כֵרָדְזִהְ לׁשיֵ ,תֶבֵרָקְתִמ ִן בַמֹיקוִפֲאת ָה ֶאּלוְאכיֶי ׁשֵדּ  .הָלְיַלת ָהֹצוי ָחֵנְפִ ל-  ֹנוָמְזּ
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  הׁשָָקה ַהיָצּבֵָה תיַלִכֲא

וְֵיׁש נֹוַהִגים , הָדעּוְס ָהִלְפֵני ְךֵרֹוּכי ָהֵרֲח�ה ָׁשָקה ַהיָצֵּבת ָהל ֶאכֹוֱאים ֶלִגָהנֹו � 

ה יָגִגן ַחַּבְרקֹור ְלֶכֵז, ")ֶׁשָהּכֹל"וְ)ז ָצִריְך ְלָבֵרְך ַגם (ְלאְֹכָלה ִלְפנֵי �ִכיַלת ָהַּכְרַּפס 

  .ֵזֶכר ְלקֹוְרַּבן ַחִגיָגה: ִלְפֵני ֶׁשאֹוְכִלים אֹוְמִרים. חָסֶּפים ְּבִלְכאֹוָהיּו ֶׁש
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  ןּפוָצ
ּפון ַצא ָהּן הוַומֹיקִפֲאַה. ירִתְסַהְלּין וִּפְצַהְלן ֹולׁשִ מ-  ןּפוָצ

 .עַבֹוׂשל ָהַל עַכֱאֶנח ָהָסֶּפן ָהַּבְרֹקוְר לֶכֵז, רַתְסּמוָהְו

ִׁשסיֵים ֶאת ַאכילתו מֹכל ָהמינים ר ַחַאְל ִ ִּ ֹ ָ ִ ִ ֹכולל מרקַחת ופירות(ֶ ֵ ֵ ֹּ ָ ְ ִ ִאוכלים , )ּ ְ ֹ
ַכזִית" ַמָחצי ָהמצה ׁשנׁשמרה לֲאפיקומן" ְּ ֵ ַ ֵֹ ִ ַ ָ ִָ ְ ֵ לַהֲחמיר ֹיאכל ׁשני ְֹוִאם יָכול. ִֶ ְ ַ ְִ

ֵכז" ְ ֶָאָחד זכר לקורבן פסח וְָהׁשני זכר למצה ָה(" יםִתיּ ָ ֶ ַ ֶ ֹ ְ ֶַ ֵ ִֵ ֵ ּ ַ ּ ֹנֱאכלת עמוְ ֶ ִֵ ָיֵׁש לִהיזֵהר  .)ֶ ְ

ָלֱאכול ֶאת ַהֲאפיקומן לפני ַחצות ָהלְילה ַ ֹ ְ ִ ֹ ִ ֹ ֵֶ ַ
ם ַה גָבֹי חוֵדים ְיִאְצֹד יוַבָיעִדְבּו( 

 .)תֹצור ַחַחַאְל

ּ מוָכן וְמזוָמן ִהְנִני: יםִרְמאֹו ּ ְִלַקֵים ִמְצַות ֲאִכיַלת ֲאפיקֹוָמןּ ׁ ְלֵשם ,ּ
ִריך הו ִּיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ְּ ּא וְשִכיְנֵתיהׁ ּ ׁ ּ ַעל ְיֵדי ַההוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ,ּ

ֵשם ָכל ִיְשָרֵאל ּׂבְ ּ ֱאלֵֹהינו ָעֵלינוְיָי נֹוַעם יִויִה .ּׁ ּ וַמֲעֵשה ָיֵדינו ,ּ ּׂ
ּכֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּ ּּ ּׂ.    

ן ֶפ ֵזֶכר ְלָק:יםִרְמאֹו ִלְפֵני �ִכיַלת ָהֲאִפיקֹוַמן   12 .ַסח ַהֶנֱאָכל ַעל ַהּשֹוָבעְּרּבַ

                                                 
12

  ?הׁשָה ָקיָצים ּבִֵלְכה אֹוָמָל 

ן ֵכָל, היָגִגן ַחּבְַרקֹוח ְוָסן ּפֶּבְַרים קֹוִלְכ אֹויּוָה, יםַיה ָקָי ָהׁשַדְקִמית ָהּבֵן ׁשֶַמְזּבִ, חָסּפֶּבְ. א
ִהיא  (הׁשָה ָקיָצֵבה ּבְָבי חֹוֵדים ְיִאְצ יֹוְךַא, יםיִלׁשְִבַתי נֵר ׁשְֶדֵסיל ָהֵלל ּבְכֹוֱאוה ֶלָוְצִמ ׁשֶ

  . )דָחיל ֶאׁשְִבַתנֱֶחֵשֶבת ּכְ ְוְמבּוֶשֶלת

יָצה ל כֹּכְ. ב ָהּבֵ , יםִרֵחים ַאִלָכֲאַמד ְליגּוִנּבְ(ר ֵתה יֹוָשָׁקְתיא ִמ ִהְך ּכַ- ר ֵתת יֹוֶלׁשֶּבְָתִמׁשֶ
ים ִיגֹוָהל ׁשֶכֹּכְ: לֵאָרׂשְִיַעם  ְךּכַ). רֵתים יֹוִכּכְַרְתם ִמ ֵהְךּכַ, רֵתים יֹוִלׁשְּבְַתם ִמֶהל ׁשֵכֹּכְׁשֶ
  . רֵתים יֹוִקְזַחְתִמּור ֵתים יֹוִרּבְַגְתִמים ּוׁשִָקְתם ִמ ֵהְךּכַ, רֵתם יֹוָתים אֹוִצָחלֹו

ה יֹוֵתר ְויֹוֵתר(ר ֵתיֹור ְוֵת יֹוֹוּבת ִלה ֶאׁשְָקיה ִהעְֹרּפַל ׁשֶכֹּכְ. ג יָצה ָהִמְתָקָשׁ מֹו ָהּבֵ  ְךּכַ, )ּכְ
   .רֵתיֹוה ׁשֶן ָקֶפאֹו ּבְׁשַנֱענֶ

ה ֶזהּו. ד יָצה ָקׁשָ ל ֶבֵא ָהינּוֵל ַעְךּפֵַהְתִי ׁשֶ:הָלגּו ְסזֹו. ׁשָדְקִמית ָהן ּבֵּבְַרחּור ְלֶכֵזְו ,יםִלֵבל ַאַכֲא ַמּבֵ
  . ּוְגאּוָלההָחְמׂשְִל, ןֹוׂשׂשְָל
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ַים ֶאת ַהֲאפיקומןִלְכֹאו ֹ ֹלֵתיָאבון  ִ . יוַלָ עְךֵרַבְי לִלְּבִמּ ו,אלֹמְׂשִה לָבָסַהְּב - ְ

ְַולא ֹיאכל ַאֲחריו שום ָדבר ּ ַ ַ ְ פ,ֹ 13 .יםִפָסֹנות ָהֹסוֹוּכ ָה2ל ֶן ׁשִייְַט לַרּ
   

ֵרך   ְּבָ
ִ בְךֵרַבְה לָונוַָּכ ָה-  ְךֵרּבָ  . הָדּעוְסר ַהַחן ָאֹזוַמת ָהַּכְרּ

ים ִיַדים יִָלְטֹנו .)יםִתֹוא ׁשֹין לִיַדֲע( יתִישִלְס ׁשֹוּין כִגְזֹמוּו סֹוּכת ָהין ֶאיִחִדֵמ
ִים בִכְרַמבּו, "יםִנֹרוֲחם ַאִיַמ"ְל  .ןֹזוַמת ָהַּכְרּ

ּ מוָכן וְמזוָמןִהְנִני :יםִרְמן אֹוזֹוַמת ָהַּכְרי ִּבֵנְפִל ּ  "ֲׂעֵשה"ַות ּ ְלַקֵים ִמְצּ
ְרַכת ַהָמזֹון ֶּשל ּבִ ּ ֶּשֶנֱאַמר, ׁ ּ ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת וֵבַרְכָת ֶאת :ׁ ּ ּּ  ְיָיׂ

ְֱאלֶֹהיך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֲאֶשר ָנַתן ָלך ָׁ ׁ ְלֵשם ִיחוד קוְדָשא ,ּ ּׁ ּ
ִריך הוא וְשִכיְנ ּׁבְ ּ ּ ֵּתיהְ ְדִחילו וְרִחימו ַעל ְיֵדי ַההוא ָטִמיר ,ּ ּ ּבִ ּ ּ ּ

ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלְוֶנ ֱׂעָלם ּבְ ּ ֱאלֵֹהינו ָעֵלינוְיָי  נֹוַעםִויִהי .ּׁ ׂ וַמֲעֵשה ,ּ ּ
ָּיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּ ּ ּּ ּׂ.  

ְּוֹיאמרו ,ןֵמַזְים לִיביַָח, רֵתֹ יוֹה אוָׁשֹלוְין ׁשִּבּסוְמם ַהִא ְ:   

ֵהינו:יףִסר מֹוֵת יֹואֹוה ָרָׂשם ַעם ֵהִא (ְְנָבֵרך :ןֵמָזְמַה לֹו) ּ ֱאלֹ ַאָכְלנו ִמׁשֶ   .ּׁשֶ

                                                 
 
  ?ּ ְלכוָלםיקִּפַמְסא ם לִֹא? דַבם ָאים ִאׂשִה עֹוָמ? "ןַמיקֹוִפֲא "ּוהָמ13

- יקֹוִפֲא: הָשׁירּוֵפּו, הָדעּוְסם ַהיּוִסים ּבְִרְמ אֹויּוָהית ׁשִֶזָעה לֹויָליא ִמן ִהַמיקֹוִפֲא� 
א  לֹנּו ַאְךַא. הָדעּוְס ַהַחינּוִקים ְלִלְכאֹוים ׁשִֶדָגְמם ַהֵה: ןַמיקֹוִפֲא. יםִמָעְטַמ- ןַמ, יאּוִצהֹו
ים ִלְכין אֹוֵאְו, נּוָל ׁשֶַחינּוִקיא ָהִהה ׁשֶָצָמה ְבּיָלִכֲאת ַהים ֶאיִמְיַסא ְמָל ֶאַחינּוים ִקִלְכאֹו
ר ַמלֹוּכְ, ןַמיקֹוִפֲא) חָסּפֶן ַהּבְַרר קֹוַחַא(ח ָסּפֶ ַהרַחין ַאיִרִטְפין ַמֵא. הָמאּוה ְמָצָמר ַהַחַא
ּפֶה, ַחינּום ִקּוים ׁשִלְכא אֹולֹ ַאִרים ִעם ָטַעם ַהָמָצה ּבָ   . ִנׁשְ

ח ַקִי- ין ּבִסּוְמל ַהכֹיק ְלּפְִסא ַמלֹ) רַתְסהּון ְוּפְַצהּוה ֶשָצָמק ַהֶלֵח(ן ַמיקֹוִפֲאם ַה ִא�
   .תֶרֶחה ַאָרמּוה ׁשְָצָמִמ

מּוָרה ה ָצָמח ִמַק ִי- ) רַתְסהּון ְוּפְַצהּוה ׁשֶָצָמק ַהֶלֵח(ן ַמיקֹוִפֲאד ַהַבם ָא ִא�   .תֶרֶחַאׁשְ
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רוך : וְעֹוִנים ַהְמסּוִּבין ְּבָ ֵהינו: ָּבַעָׂשָרה(ּ לֹו) ֱּאלֹ ַאָכְלנו ִמׁשֶ ּ וְבטובֹו ַחִיינוּׁשֶ ּ ּ .  

רוך:ןֵמָזְמַהְוחֹוֵזר  ְ ּבָ ֵהינו: ָּבַעָׂשָרה (ּ לֹו) ֱּאלֹ ַאָכְלנו ִמׁשֶ ּ וְבטובֹו ַחִיינוּׁשֶ ּ ּ.    

רוך ְּבָ ֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,ְיָיּ ַאָתה ּ ְ ֱאלֹ ֶּאת ָהעֹוָלם ֻכלֹו ּאֹוָתנו ְוַּהָזן ָהֵאל  ,ּ ּ

טובֹו ֵחן,ּּבְ ֶחֶסד , ּבְ ֵריַוח  ּבְ יםּוְבַרֲחִמיםּבְ ר ִכי .  ַרּבִ ׂשָ ּנֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

דֹול ָתִמיד לֹא ָחַסר ָלנו. ְּלעֹוָלם ַחְסדֹו ּוְבטובֹו ַהּגָ ּ ּ ַּאל ֶיְחַסר ָלנו ָמזֹון ְו, ּ

ִּכי הוא ֵאל ָזן וְמַפְרֵנס ַלכֹל. ְלעֹוָלם ָוֶעדָתִמיד  ּּ ּ ְוֻשְלָחנֹו ָערוך ָלכֹלּ ְ ּ .

ָראְּוִהְתִקין ִמְחָיה ו ר ּבָ ִריֹוָתיו ֲאׁשֶ ַרֲחָמיו וְברֹוב ֲחָסָדיו, ָּמזֹון ְלָכל ּבְ  ,ּּבְ

יַע ְלָכ ּבִ ָּכָאמור פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך וַמׂשְ ָּ ּ רוך ַאָתה . ל ַחי ָרצֹוןּ ּּבָ  תּ ַהָזן ֶא,ְיָיְּ

  .ַּהכֹל

ֵהינוְיָיָ ְלך נֹוֶדה ִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה וְרָחָבה,ּ ֱאלֹ ּ ַעל ׁשֶ ּ ּּ ,

ִרית ְותֹוָרה הֹוֵצאָתנו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַּחִיים וָמזֹון, ּבְ ית , ַּעל ׁשֶ ּוְפִדיָתנו ִמּבֵ ּ

ֵרנוְו, ֲעָבִדים ְבׂשָ ָחַתְמָת ּבִ ִריְתך ׁשֶ ַּעל ּבְ ּ ִלַמְדָתנולְוַע, ָ ּ תֹוָרְתך ׁשֶ ּ ּּ ּ  יְּוַעל ֻחֵק, ָ

הֹוַדְעָתנוְְרצֹוָנך ּ ׁשֶ ַאָתה ָזן וְמַפְרֵנס אֹוָתנווְּוַעל ַחִיים , ּ ָּמזֹון ׁשָ ּ ּ.  

ֵהינו ֲאַנְחנו מֹוִדים ָלךְיָיּ ַהכֹל ְוַעל ְ ֱאלֹ ּ ָמךּוְמָבְרִכים , ּ ּ ָכָאמור,ְֶאת ְשׁ ּ, 

ָבְעָת וֵבַרְכָת ֶאת  ְּוָאַכְלָת ְוׂשָ ּ ּ ָיּ ֶהיךְי . ְ ָנַתן ָלךרּ ַעל ָהָאֶרץ ַהטָֹבה ֲאׁשֶ,ָ ֱאלֹ

רוך ַאָתה  ּּבָ ָיְּ   .ּ ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון,ְי

ֵהינוְיָי ַרֵחם ָרֵאל ַעָמּינו ְוַעלֵלָע, ּ ֱאלֹ ַלִים ִעיָר, ְךּ ִיׂשְ ְוַעל , ְךְּוַעל ְירוׁשָ

ַכן ְכבֹוָדר ַה ִּציֹון ִמׁשְ ּ ִית , ְְוַעל ְדִביָרך, ְְוַעל ְמעֹוָנך, ְְוַעל ֵהיָכָלך, ְךּ ְוַעל ַהּבַ

דֹול ְמך ָעָליו,  ְוָהָקדֹוׁשַהּגָ ִנְקָרא ׁשִ ּזוֵננו, ְּרֵענו, ָּאִבינו. ָׁשֶ ַּפְרְנֵסנו, ּ ּ ,

ְּלְכֵלנוַּכ ַּהְרַוח ָלנו ְמֵהָרה ִמָכל ָצרֹוֵת, ַּהְרִויֵחנו, ּ ַּאל ַתְצִריֵכנו , ְוָנא. ּינוּ  ְיָיּ

ר ָוָדם ׂשָ ֵהינו ִליֵדי ַמְתַנת ּבָ ֱּאלֹ  ּ ַהְמֵלָאהְָדך ְלָיֶאָלא, ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ּ

יָרה ו, ְוָהְרָחָבה ַּהְפתוָחהָהַעׁשִ לֹא ֵנבֹוׁש ְיִהי ָרצֹון  .ּ עֹוָלם ָהֶזה ּׁשֶ ְולֹא ּבָ

אִּנָכֵלם ְלעֹוָלם  ּוַמְלכות. ַהּבָ ְמֵהָרה ּ יָחך ַתֲחִזיֶרָנה ִלְמקֹוָמה ּבִ ית ָדִוד ְמׁשִ ְ ּבֵ

ָיֵמינו   .  ְּבּ

ִמְצֹוֶתיךְיָיּ ְוַהֲחִליֵצנו ְרֵצה  :תָּבָׁשל ְּבַחֶׁשְּכ ָ ֱאֹלֵהינו ּבְ ת ,ּ ּבָ ִביִעי ַהּשַׁ ּ וְבִמְצַות יֹום ַהּשְׁ

דֹול ְוַהָקדֹוׁש ַהֶזה ַּהּגָ דֹול ְוָקדֹוׁש הוא , ּ ִּכי יֹום ּגָ ּבִֹנ, ְָלָפֶניךִמּ  ְוִנְתַעֵנג ּבֹוּנוַח ּבֹו ָנת ּבֹו ְוׁשְ

   ֻחֵקיְּכִמְצַות
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יֹום ְמנוָחֵתנויְתִהְוַאל  .ְךְרצֹוָנ ּ ָצָרה ְוָיגֹון ּבְ ֶנָחַמת ִציֹון , ּ ְּוַהְרֵאנו ּבְ ָיֵמינוּ ְמֵהָרה ּבְ ִּכי , ּּבִ

ָחמֹות ַעל ַהּנֶ ַּאָתה הוא ּבַ ַאָכְלנו ְוׁשָ. ּ יְתך ָהָגדֹול ְוָהָקדֹוׁש לֹא , ִּתינוְּוָהַגם ׁשֶ ן ּבֵ ָחוְרּבַ ּ

ָכְחנו ָכֵחנו ָלֶנָצח ְוַאל ִתְזָנֵחנו ָלַעד. ּׁשַ ַּאל ִתׁשְ ּ ִּכי ֵאל ֶמֶלך ָגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָת, ּ ְ   .הּ

ֵהינו ֵהי ֲאבֹוֵתינוֱּאלֹ יַע, ּ ֵואלֹ ַמע, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיּגִ , ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשָׁ

ֵּקד ְוִיָזֵכר ִזְכרֹוֵננו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינוְּוִיָפ ּ ַלִים,ּ יַח , ְ ִעיָרךּ ִזְכרֹון ְירוׁשָ ְוִזְכרֹון ָמׁשִ

ן ָדִוד ַעְבָד ָרֵאל ְלָפֶניך, ְךּּבֶ ית ִיׂשְ ְָוִזְכרֹון ָכל ַעְמך ּבֵ ָ ּ ְלֵחן , ְלטֹוָבה, ִלְפֵליָטה, ּ

ּוְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים ְּלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ, ּ יֹום ַחג ַהַמצֹות ַהזֶה, לֹוםּ ּּבְ ּ יֹום טֹוב ּ  ְבּ

ְּלַרֵחם ּבֹו ַעֵלינו , ִמְקָרא קֶֹדׁש ָהֶזה )בם טֹוים יֹוִרְמין אֹוד ֵאֵעמֹול ָהחֹוְּב(

ֵהינו ּבֹו ְלטֹוָבהְיָי ָּזְכֵרנו .ּיֵענוּוְלהֹוִש ּוָפְקֵדנו ּב, ּ ֱאלֹ יֵענו ּב, ֹו ִלְבָרָכהּ ֹו ְּוהֹוׁשִ

נו , ִּבְדַבר ְיׁשוָעה ְוַרֲחִמים. ִביםְּלַחִיים טֹו ּחוס ְוָחּנֵ ְּוַרֵחם ָעֵלינו  ַוֲחמֹולּ

יֵענו ִּכי ֵאֶליך ֵעיֵנינו ִכי ֵאל ֶמֶלך ַחּנו, ְּוהֹוׁשִ ְּ ָּ ּ ְוַרחום ָאָתהןּ ּ.  

ַלִים הְבֶנִתְו ְמֵהָרה ְבְִּעיָרךּ ְירוׁשָ רוך ַאָתה . ָּיֵמינו ּבִ ּּבָ ָלִי,ְיָיְּ , םּ ּבֹוֵנה ְירוׁשָ

  .ָאֵמן

רוך ְּבָ ֵהינו ֶמֶלך ָה,ְיָיּ ַאָתה ּ ְ ֱאלֹ ַּמְלֵכנו, ָּאִבינו, ֵאל ָהָלַעד עֹוָלםּ ַּאִדיֵרנו, ּ ּ ,

נו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב, ּּגֹוֲאֵלנו, ּּבֹוְרֵאנו ָרֵאל, ְּקדֹוׁשֵ ַּהֶמֶלך ַהטֹוב , ּרֹוֵענו רֹוֵעה ִיׂשְ ְ ּ

ְּוַהֵמִטיב ַלכֹל ָכל יֹום ָויֹום הוא . ּ ּבְ ּ הוא ֵייִטיב ,ּ ָלנוּ הוא ֵמִטיב,ּ ָלנוֵהִטיבּׁשֶ

ּהוא ְגָמָלנו. ָּלנו ּ הוא גֹוְמֵלנו,ּ ּ הוא ִיְגְמֵלנו ָלַעד,ּ ֶרַוח ַרֲחִמים ְוֶחֶסד ְוֵחן ָו, ּ

   .ְוכֹל טֹובַּהָצָלה ְו

ח ַעל ִכֵסא ְכבֹודֹוּ הוא ָהַרֲחָמן ָתּבַ ִּיׁשְ חּהוא , ָהַרֲחָמן. ּ ָתּבַ ַמִים ִיׁשְ ּשָׁ . ּוָבָאֶרץ ּבַ

ח ,ָהַרֲחָמן ַתּבַ ּ הוא ִיׁשְ נו ּ , ָהַרֲחָמן. ּהוא ֶקֶרן ְלַעמֹו ָיִרים ָהַרֲחָמן .ְּלדֹור דֹוִריםּּבָ

נו ָלּהוא  ִּיְתָפַאר ּבָ ָכבֹודָהַרֲחָמן. ַצח ְנָצִחיםֶנּ ּ הוא ְיַפְרְנֵסנו ּבְ ִבזויּ ֶהֶתר , ּ ְוֹלא ּבְ ּבְ

ִאיסור ָצ, ְּוֹלא ּבְ ַנַחת ְוֹלא ּבְ יֵנינוּ הוא ,ָהַרֲחָמן. ַערּבְ לֹום ּבֵ ּהוא  ,ָהַרֲחָמן. ִּיֵתן ׁשָ

ָרָכה ָלח ּבְ ה ַיֵדינו, ִיׁשְ ֹכל ָמֲעׂשֶ ּהוא ַיְצִליַח ֶאת , ָהַרֲחָמן. ְּרָוָחה ְוַהְצָלָחה ּבְ

ּבֹר ֹע ּ הוא,ָהַרֲחָמן. ְּדַרֵכינו ֵּמַעל ַצָואֵרנוָּגלות ְמֵהָרה ל ִיׁשְ ּהוא , ָהַרֲחָמן .ּ

ּ קֹוְמִמיות ְלַאְרֵצנוְמֵהָרהֵּכנו יֹוִלי ּ ֵלָמהּהוא, ָהַרֲחָמן. ּ ּ ִיְרָפֵאנו ְרפוָאה ׁשְ ּ ְּרפוַאת , ּ

ָּהֶנֶפׁש וְרפוַאת ָהגוף ּ ּהוא ִיְפַתח ָלנו ֶאת ָידֹו ַהְרָחָבה ְוַהְמֵלָאה, ָהַרֲחָמן. ּ ּ .

מֹו ַהָגדֹו, ָהַרֲחָמן ׁשְ ּהוא ְיַבֵרך כֹל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶמנו ּבִ ּּ    .לְ
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ְרכו ֲאבֹוֵתינו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ִנְתּבַ ְּכמֹו ׁשֶ ּ כֹל ִמכֹל כֹל, ּ ַּבּ ּ ְֵכן ְיַבֵרך . ּ ּ

ֵלָמה ָרָכה ׁשְ ּהוא ִיְפרֹוׂש , ָהַרֲחָמן. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן, ּאֹוָתנו ַיָחד ְבּ

לֹומֹו ַּעֵלינו ֻסַכת ׁשְ ּ .  

ת וְמנוָחה ְלַחֵיי ָהעֹוָלִמיםּהוא, ָהַרֲחָמן :תָּבָׁש ְּב ּבָ כולֹו ׁשָ ּ ַיְנִחיֵלנו עֹוָלם ׁשֶ ּ ּ ּּ.  

ִאים ִלְקָראֵתנו ָהַרֲחָמן ּ הוא ַיִגיֵענו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהּבָ ּ ּ

לֹום   .ְלׁשָ

ֻכלֹו טֹובָהַרֲחָמן  ּ הוא ַיְנִחיֵלנו יֹום ׁשֶ ּ ּ  .  

נוֹוָרתֹו ְוַאֲהָבִיַטע תּ הוא ָהַרֲחָמן ִלּבֵ ְּוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ַפֵנינו , ּתֹו ּבְ ּ

ַמִים. ְלִבְלִתי ֶנֱחָטא ם ׁשָ ינו ְלׁשֵ ְּוִיְהיו כֹל ַמֲעׂשֵ ּּ .  

ית ָהִמְקָדׁש ָהַרֲחָמן יַח וְלִבְנָין ּבֵ ּ הוא ְיַחֵיינו ִוְיַזֵכנו ִוְיַקְרֵבנו ִלְימֹות ָהָמׁשִ ּ ּ ּ ּּ

א יחֹו ְלָדִוד ִמְגדֹול ְיש. ּוְלַחֵיי ָהעֹוָלם ָהּבָ ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ ּועֹות ַמְלכֹו ְועֹוׂשֶ ּ

י ְּכִפיִרים. ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם ּ ָרׁשו ְוָרֵעבו ְודֹוְרׁשֵ ּ לֹא ַיְחְסרו ָכְיָיּ   ַנַער.ל טֹובּ

ּ ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקׁש ָלֶחם,ָּהִייִתי ַגם ָזַקְנִתי ּכֹל ָהיֹום . ּ

ְבָעה. ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה, ַמְלֶוהּחֹוֵנן ו ָאַכְלנו ִיְהֶיה ְלׂשָ ִתינו , ָּמה ׁשֶ ׁשָ ּוָמה ׁשֶ ּ

הֹוַתְרנו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה, ִּיְהֶיה ִלְרפוָאה ּוָמה ׁשֶ ַוִיֵתן ִלְפֵניֶהם : ְּכִדְכִתיב, ּ

ַּויֹאְכלו ַויֹוִתירו ִכְדָבר ְיָי ּ רוִכים ָאֶתם ַלְיָי. ּ ַמִים, ּּבְ ה ׁשָ רוך .  ַוָאֶרץעֹוׂשֶ ְּבָ ּ

ְיָי ר ִיְבַטח ּבַ ְְיָי ְיָבֵרך ֶאת , ְיָי עֹוז ְלַעמֹו ִיֵתן. ְוָהָיה ְיָי ִמְבָטחֹו, ָהֶגֶבר ֲאׁשֶ

לֹום ָשׁ   .ַעמֹו ּבָ

ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ׁשָ לֹום ֲעֵלינו, עֹוׂשֶ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ּהוא ּבְ ְּוַעל כֹל ַעמֹו , ּ

ָרֵאל ְוִאְמרו ָאֵמן    .ִּיׂשְ
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ּ מוָכן וְמזוָמןִהְנִני    ּ ע כֹוסֹותּ ּ ְלַקֵים ִמְצַות כֹוס ְשִליִשי ֵמַאְרּבַ ּׁ ׁ ּ, 
ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ׁ ׁ ּׁ ּ ּ ְדִחילו וְרִחימו ַעל ,ְּ ּ ּבִ ּ ּ
ֵשם ָכל ִיְשָרֵאל ְׂיֵדי ַההוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ּבְ ּׁ ּלֵֹהינו  ֱאְיָי  נֹוַעםִויִהי .ּ

ּ וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו,ָּעֵלינו ּ ּ ּ ּ ּּ ּׂ ׂ.  

רוך ְּבָ ֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,ְיָיַּאָתה  ּ ְ ֱאלֹ   .ֶפןַהֶגּ ּבֹוֵרא ְפִרי ,ּ

ְִולא מברכים , אלֹמְׂשִה לָבָסַהְּב תיִיׁשִלְס ׁשֹוּכים ִתֹוׁשְו ְ ַ ְ ה ָכָרְּבֹ
 .הָנֹרוֲחַא

    ַהֵלל                            
 

  .לֵלַהת ֶה ֶאָהיֶל ָעיםִאְרקֹווְ )יםִתֹוא ׁשין לִֹיַדֲע(ית ִיעִבְרס ֹוּין כִגְזֹמו

  14 )יםִתֹוא ׁשלֹ( יאִבָנ ַהּהויִָלל ֶאֶׁשס ֹוּין כִגְזֹמו 

פֹוך :יםִרְמאֹוְות ֶלֶד ָהםיִחְתֹוּפ ר ְׁשְ ָ ֲחָמְתך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ

ָָדעוךלֹא ְי ְמך לֹא ָקָראו,ּ ׁשִ ר ּבְ ּ ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ  ָאַכל ִּכי. ָ

מו ֶּאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהו ֵהׁשַ ָפך. ּּ ָ ֲעֵליֶהם ַזֲעֶמך ַוֲחרֹון ְׁשְ

יֵגם ַָאְפך ַיּשִׂ ִּתְרדֹוף. ּ ֵמי ּ ִמיֵדם ִמַתַחת ׁשְ ַאף ְוַתׁשְ   תֶלֶדת ָהים ֶאִרְגסֹו  ְו.ְיָיּ ּבְ

                                                 
14
  ?יאִבָנ ַהּהוָיִלֶאס ְלֹוּים כַּמדוַע מֹוְזִג 

 נּוַלָאא ְגּו הְךרּו ּבָׁשדֹוָקָהם ׁשֶׁשֵּכְ. יַחׁשִָמת ַהיַאִבה ּבְָנמּוֶאל ָהת ַעֶזֵמַריא ְמִבָנ ַההּוָיִלס ֶאֹו ּכ
ר ׂשֵַבְיׁשֶ, בטֹור ָלכּויא ָזִבָנ ַההּוָיִלת ֶאב ֶארֹוָק ְבּנּוח ָלַלׁשְִיְו. ינּוֵמָיה ּבְָרֵהְמ ּבִנּוֵלָאְג ִיְךּכַ, םִיַרְצִמֵמ
  . תמֹוַחְנת ּועֹוּוׁשְי, תבֹות טֹורֹוֹוׂש ּבְנּוָל
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ִאומרים ֶאת  ְ ּ בִהְתלַהבות"ֵַהלל"ֶהֹ ָ ְ ּכיוַן ׁשָהֹכל הולך ַאַחר ָהִחיתום , ּ ְ ֵ ֹ ֵּ ֶּ

ּמלׁשון ַחִתימה ָהבַאה בסיום( ִ ֹ ָָ ַּ ּ ָ ַ יֵׁש לִהיזֵהר לסיֵים ֶאת ֶה.)ִ ְ ֹלפני ַחצות " ֵַהלל"ְָ ְ ִֵ
ָָהלְילה ַ. 

ְמך ֵתן ָכבֹוד, ּלֹא ָלנו, ְיָיּ ָלנו לֹא ִּכי ְלׁשִ ּּ ָל ַחְסְדך ַעל ֲאִמֶתךַע, ָ ָּ  ָּלָמה. ּ

ֵהיֶהם, ּיֹאְמרו ַהּגֹוִים ֵהינו, ַּאֵיה ָנא ֱאלֹ ָמִים ַבֵּּואלֹ ה, ּשָׁ ר ָחֵפץ ָעׂשָ   .ּכֹל ֲאׁשֶ

יֶהם ה ְיֵדי ָאָדם, ּ ֶכֶסף ְוָזָהבֲעַצּבֵ רוֶּפה. ַמֲעׂשֵ ֵעיַנִים ָלֶהם , ּ ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ

ָמעו ָלֶהם ְוָאְזַנִים, ְּולֹא ִיְראו  ְולֹא ְיֵדיֶהם, ַּאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחון, ּלֹא ִיׁשְ

ַּרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵלכו, ְּיִמיׁשון ְגרֹוָנם, ּ יֶהםְּכמֹוֶהם. ּלֹא ֶיְהּגו ּבִ ׂשֵ ּכֹל , ּ ִיְהיו עֹ

ֶהם ר ּבֵֹטַח ּבָ ָרֵאל. ֲאׁשֶ ַטח ּבִַיׂשְ ם הוא, ְיָי ּבְ ֶּעְזָרם וָמִגּנָ ית. ּ ְטחוּבֵ ן ּבִ  ּ ַאֲהרֹ

ם הוא, ְיָיַבּ ֶּעְזָרם וָמִגּנָ ְטחו ַבְּיָי ִיְרֵאי. ּ ם הוא, ְיָיּ ּבִ ֶּעְזָרם וָמִגּנָ ּ.  

ְְזָכָרנו ְיָבֵרך ְיָי ָרֵאל, ּ ית ִיׂשְ ן, ְְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ית ַאֲהרֹ  ְְיָבֵרך. ְְיָבֵרך ֶאת ּבֵ

דִֹלים, ְיָיִיְרֵאי  ים ִעם ַהּגְ ֵניֶכםֲעֵליֶכ,  ֲעֵליֶכםְיָי יֵֹסף. ַּהְקַטּנִ רוִכים. ם ְוַעל ּבְ  ּּבְ

ַמִים ָוָאֶרץ, ְיָיַּאֶתם ַל ה ׁשָ ׂשֵ ַמִים. עֹ ַמִים ַל, ַהּשָׁ . ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם, ְיָיׁשָ

ּ ַהֵמִתים ְיַהְללו ָילֹא ְּולֹא ָכל יֹוְרֵדי דוָמה, ּה- ּ ֵּמַעָתה , ּה- ְ ְנָבֵרך ָיַּוֲאַנְחנו. ּ

ַּהְללוָיה, ְוַעד עֹוָלם ּ .  

ַמע ָּאַהְבִתי ּ ַתֲחנוָני, ֶאת קֹוִליְיָיּ ִכי ִיׁשְ . ּ וְבָיַמי ֶאְקָרא,ּ ִהָטה ָאְזנֹו ִליִּכי. ּ

אֹול ְמָצאוִני, ֶחְבֵלי ָמֶותֲּאָפפוִני ּ וְמָצֵרי ׁשְ ם. ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא, ּ  ְיָי ּוְבׁשֵ

ה :ֶאְקָרא יְיָי ָאּנָ ֵהינו ְמַרֵחם,ּ ְוַצִדיקְיָי ַּחּנון. ּ ַמְלָטה ַנְפׁשִ ּ ְפָתאִים ׁשֵֹמר. ּ ֵואלֹ

יַע, ְיָי ַּדלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ י ִלְמנוָחְיִכיּׁשוִבי. ּ ַמל ָעָלְיִכיְיָיִּכי , ּ ַנְפׁשִ  ִּכי.  ּגָ

י ִמָמֶות ִּחַלְצָת ַנְפׁשִ ּ ְֶאְתַהֵלך. ֶּאת ַרְגִלי ִמֶדִחי, ֶּאת ֵעיִני ִמן ִדְמָעה, ּ , ְיָי ִלְפֵני ּ

ַאְרצֹות  רֶּהֱאַמְנִתי. ַּהַחִייםּבְ , ּ ָאַמְרִתי ְבָחְפִזיֲאִני. ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד, ּ ִכי ֲאַדּבֵ

ָּכל ָהָאָדם כֵֹזב ּ.  

יב ַלָמה ָּכל ַתְגמולֹוִהי ָעָלי, ְיָי ָאׁשִ ּ אּכֹוס. ּ ם , ּ ְיׁשועֹות ֶאּשָׂ  ְיָיּוְבׁשֵ

  .ֶאְקָרא

ֵלםְיָי ַלְנָדַרי א ְלָכל ַעמ, ּ ֲאׁשַ ֵעיֵני ָיָקר. ֹוֶּנְגָדה ּנָ . ַּהָמְוָתה ַלֲחִסיָדיו, ְיָי ּבְ

ה ָ ִכי ֲאִני ַעְבֶדךְיָי ָאּנָ ּ ן ֲאָמֶתך, ּ ֲָאִני ַעְבְדך ּבֶ ָ ִּפַתְחָת ְלמֹוֵסָרי, ּ ּ ח ְָלך. ּ  ֶאְזּבַ

ם , ֶּזַבח תֹוָדה ֵלםְיָי ַלְנָדַרי.  ֶאְקָראְיָיּוְבׁשֵ א ְלָכל ַעמֹו, ּ ֲאׁשַ . ֶּנְגָדה ּנָ

ַחְצרֹות ית  ּבְ ָלִיםְיָיּבֵ תֹוֵכִכי ְירוׁשָ ַּהְללוָיה, ּ ּבְ ּ.  
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חוהו ָכל ָהֻאִמים, ּ ָכל ּגֹוִיםְיָי ֶאת ַּהְללו ּבְ ּׁשַ ּ ּ ּ ָגַבר ָעֵלינו ַחְסדֹוִּכי. ּ ּ ,

ַּהְללוָיה,  ְלעֹוָלםְיָיֶוֱאֶמת  ּ.  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, ּ ִכי טֹובְיָי ַלּהֹודו ָרֵאליֹאַמר .ּ  .ּעֹוָלם ַחְסדֹוּ ִכי ְל, ָנא ִיׂשְ

ּ ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו,ית ַאֲהרֹן ָנא ֵבּּיֹאְמרו ּ ִכי ְלעֹוָלם ,ְיָי ָנא ִיְרֵאי ּיֹאְמרו .ּ

  .ַּחְסדֹו

ֶמְרָחב ָי,ּה-  ָקָראִתי ָיּ ַהֵמַצרִמן ה , ִלי לֹא ִאיָראְיָי. ּה- ּ ָעָנִני ּבַ ּ ַמה ַיֲעׂשֶ

ְזָריְיָי. ִלי ָאָדם עֹ ָאָדםְיָי ַלֲחסֹות ּבַטֹוב. ׂשְֹנָאיֶאה ְבּ ַוֲאִני ֶאְר, ִלי ּבְ ַח ּבָ טֹ .  ִמּבְ

ְנִדיִביםְיָי ַלֲחסֹות ּבַטֹוב ַח ּבִ טֹ ם ָּכל.  ִמּבְ ׁשֵ . ּ ִכי ֲאִמיַלםְיָיּ ּגֹוִים ְסָבבוִני ּבְ

ם ְסָבבוִניַּסּבוִני ם ,ּ ּגַ ׁשֵ ִריםַּסּבוִני. ּ ִכי ֲאִמיַלםְיָי ּבְ ּ דֲֹעכו ְכֵאׁש קֹוִצ, ִכְדבֹ ּ  ,יםּ

ם  ׁשֵ  ַוְיִהי ִלי ,ּ ְוִזְמָרת ָיהָּעִזי.  ֲעָזָרִניְיָיּ ְדִחיַתִני ִלְנפֹל ַוָּדחֹה. ּ ִכי ֲאִמיַלםְיָיּבְ

ָאֳהֵלי ַצִדיִקיםקֹול. ִּליׁשוָעה ה ִויׁשוָעה ּבְ ּ ִרּנָ ה ָחִילְיָיְיִמין . ּ ׂשָ  ְיָי ְיִמין,  עֹ

ה ָחִילְיָי ְיִמין ,רֹוֵמָמה ׂשָ י ָי ,ּ ָאמותלֹא.  עֹ ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵפר ַמֲעׂשֵ  ַּיסֹר. ּה- ּ

י ָי ִּפְתחו. ּ ְוַלָמֶות לֹא ְנָתָנִני,ּה- ִּיְסַרּנִ ֲעֵרי ֶצֶדקּ . ּה-  ָאבֹא ָבם אֹוֶדה ָי, ִלי ׁשַ

ַער ַלֶזה ּ ַצִדיִקים ָיבֹאו בֹו,ְיָי ַהּשַׁ ּ ַוְתִהי ִלי ִליׁשוָעה,ּ ִכי ֲעִניָתִניָאֹוְדך. ּ  .ָאֹוְדך. ּ

ה,ָּמֲאסו ַהּבֹוִנים ֶאֶבן  ִהיא ,ּ ָהְיָתה זֹאתְיָי ֵמֵאת .ֶאֶבן. ּ ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִפּנָ

ֵעיֵנינו ה ֶזה .ֵמֵאת. ִּנְפָלאת ּבְ ְמָחה בֹו, ְיָיּ ַהיֹום ָעׂשָ    .ֶזה. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

א אְיָי ָאּנָ יָעה ּנָ א.  הֹוׁשִ אְיָי ָאּנָ יָעה ּנָ   . הֹוׁשִ

א א . ַהְצִליָחה ָנאְיָי ָאּנָ   . ַהְצִליָחה ָנאְיָי ָאּנָ

רוך ְּבָ ם ּ ׁשֵ א ּבְ ית ,ְיָי ַהּבָ ַרְכנוֶכם ִמּבֵ רוך. ְיָיּ ּבֵ ְּבָ ם ּ ׁשֵ א ּבְ ַרְכנוֶכם , ְיָי ַהּבָ ּּבֵ

ית  ּ ַוָיֶאר ָלנוְיָי ל- ֵא. ְיָיִמּבֵ ֲעבִֹתים,ּ ַח,ּ ִאְסרו ַחג ּבַ  ְיָי ל- ֵא. ּ ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזּבֵ

ַּוָיֶאר ָלנו ֲעבִֹתיםּ ִאְסרו,ּ ַח, ַחג ּבַ ּ ַאָתה ְואֹוֶדָךִלי- ֵא .ּ ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזּבֵ ּ, 

ַהי ֲארֹוְמֶמָך ּ ַאָתה ְואֹוֶדָךִלי- ֵא. ֱּאלֹ ַהי ֲארֹוְמֶמָך,ּ ּ ִכי ,ּ ִכי טֹובְיָי ַלּהֹודו .ּ ֱאלֹ

   .ְּלעֹוָלם ַחְסדֹו

ּ ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו,ּ ִכי טֹובְיָיַל ּהֹודו ֵה .ּ ִּכי ְלעֹוָלם , י ָהֱאלִֹהיםּהֹודו ֵלאלֹ

ִניםֵניאדֹוּ הֹודו ַל.ַּחְסדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו,  ָהֲאדֹ ּ.   
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דֹלֹות ְלעֹ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ְתבוָנה.ּי ְלעֹוָלם ַחְסדֹוִּכ, ֹוְלַבדׂשֵ ַמִים ּבִ ה ַהּשָׁ ׂשֵ , ּ ְלעֹ

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ה אֹוִרים .ּם ַחְסדֹוִּכי ְלעֹוָל, ּ ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמִים.ּ  ְלעֹׂשֵ

דִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, ּגְ יֹום.ּ ֶלת ּבַ ֶמׁש ְלֶמְמׁשֶ ֶ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, ּ ֶאת ַהּשׁ ּ. 

ָלְיָלה לֹות ּבַ ֶּאת ַהָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמׁשְ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, ּ ּ ְלַמֵכה ִמְצַרִים .ּ

ְבכֹוֵריֶהם ָרֵאל ִמתֹוָכם.ּדֹוִּכי ְלעֹוָלם ַחְס, ּבִ ּ ַויֹוֵצא ִיׂשְ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, ּ ָיד .ּ  ּבְ

ֲּחָזָקה וִבְזרֹוַע ְנטוָיה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, ּ ִּכי ְלעֹוָלם , ּ ְלֹגֵזר ַים סוף ִלְגָזִרים.ּ

תֹוכֹו.ַּחְסדֹו ָרֵאל ּבְ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו,  ְוֶהֱעִביר ִיׂשְ ַים לֹו ְבּּ ְוִנֵער ַפְרעֹה ְוֵחי.ּ

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, ּסוף ר.ּ ִמְדּבָ ּ ְלמֹוִליך ַעמֹו ּבַ ּ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, ְ ּ ְלַמֵכה .ּ

ִלים דֹ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, ְמָלִכים ּגְ ּ ַוַיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים.ּ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, ּ ּ. 

ִרי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, ְְלִסיחֹון ֶמֶלך ָהֱאמֹ ן.ּ ׁשָ ְ וְלעֹוג ֶמֶלך ַהּבָ ִּכי ְלעֹוָלם , ּ

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו,  ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה.ַּחְסדֹו ָרֵאל ַעְבדֹו.ּ ִּכי , ּ ַנֲחָלה ְלִיׂשְ

ְפֵלנו ָזַכר ָלנו.ְּלעֹוָלם ַחְסדֹו ׁשִ ּבְ ּ ׁשֶ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, ּ ּ ַוִיְפְרֵקנו ִמָצֵרינו.ּ ּּ ִּכי , ּ

ר.ְּסדֹוְלעֹוָלם ַח ׂשָ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו,  ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ָמִים.ּ , ּ הֹודו ְלֵאל ַהּשָׁ

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּ.   

  

ַמת ְמך ָּכל ַחי ִנׁשְ ָ ְתָבֵרך ֶאת ׁשִ ְ ֵהינוְיָיּ ר ְתָפֵאר ,ּ ֱאלֹ ׂשָ ּ ְורוַח ָכל ּבָ ּּ

ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרך ַמְלֵכנו ָתִמיד ּ ּּ ְלָעֶדיך ,ּד ָהעֹוָלם ַאָתה ֵאל ָהעֹוָלם ְוַעִמן. ָ ָ וִמּבַ ּ

יַע ֵּאין ָלנו ֶמֶלך ּגֹוֵאל ומֹוׁשִ ּ פֹוֶדה וַמִציל,ְּ ּ ָכל ֵעת ָצָרה ,ּ ּ ְועֹוֶנה וְמַרֵחם ּבְ

ֵּאין ָלנו ֶמֶלך עֹוֵזר ְוסֹוֵמך ֶאָלא ָאָתה. ְּוצוָקה ּּ ְ ֵהי, ְ  ָהִראׁשֹוִנים ֱאלֹ

ִריֹות,ְוָהַאֲחרֹוִנים ּ ֱאלֹוַה ָכל ּבְ ּ ֲאדֹון ָכל תֹוָלדֹות,ּ חֹות,ּ ּבָ ָכל ַהִתׁשְ ּ ַהְמֻהָלל ּבְ ּ ּ, 

ַרֲחִמים ֶחֶסד וְבִריֹוָתיו ּבְ ַּהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ּבְ ּ ּלֹא ָינום ְולֹא . ֱאֶמת ֱאלִֹהים ְיָיַו. ּ

ן ִנים ְוַהֵמִקיץ ִנְרָדִמים,ִייׁשָ ּ ַהְמעֹוֵרר ְיׁשֵ ּ פֹוֵקַח ,ְמַחֵיה ֵמִתים ְורֹוֵפא חֹוִלים. ּ

ִּעְוִרים ְוזֹוֵקף ְכפוִפים יַח ִאְלִמים,ּ ָוְלך ְלַבְדך . ְּוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים ּ ַהֵמׂשִ ָּ ּ

  .ֲּאַנְחנו מֹוִדים

ְּוִאלו יָרה ַכָיםּ ִפּ ּינו ָמֵלא ׁשִ ּ ָליו,ּ ה ַכֲהמֹון ּגַ ּ וְלׁשֹוֵננו ִרּנָ ּ ּ ַבח ,ּ ְפתֹוֵתינו ׁשֶ ּ ְוׂשִ

ֶמׁש ְוַכָיֵרַחּ ְוֵעיֵנינו ְמ,ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע ֶ ִּאירֹות ַכּשׁ ֵרי ,ּ ּ ְוָיֵדינו ְפרוׂשֹות ְכִנׁשְ ּ ּ

ָמִים ּ ְוַרְגֵלינו ַקלֹו,ׁשָ ָּכַאָילֹות תּ ּ ֵאין ֲאַנְחנו ַמְסִפיִקי-  ּ  ְיָיָ ְלהֹודֹות ְלך ןּ

ֵהינו וְלָבֵרך ְֱאלֹ ּ ְמך ַמְלֵכנו ּ ֶּאת ׁשִ ּ ירֹוב ֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְו ַעל ַאַחת ֵמֶא,ָ  ִרּבֵ

יָת ִעָמנו,ְּפָעִמים ְרָבבֹות ָעׂשִ ּ ַהטֹובֹות ִנִסים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ּּ   .ֹּוֵתינוִעם ֲאבְו ּ
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ַאְלָתנו ִּמְלָפִנים ּ ִמִמְצַרִים ּגְ ּ ָיּ ֵהינוְי ית ֲעָבִדים ְפִדיָתנו,ּ ֱאלֹ ּ ִמּבֵ ָרָעב ,ּ  ּבְ

ָבע ִכְלַכְלָתנו ַּזְנָתנו וְבׂשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ֵמֶחֶרב ִהַצְלָתנו,ּ ּ ֶּבר ִמַלְטָתנוּ ִמֶד,ּ ּ  ָרִעים םיִאּ וֵמֳחָל,ּ

ים ִדִל ְּוַרּבִ ה ֲעָזרונו ַרֲחֶמיךַעד. ּיָתנוּ ָ ֵהּנָ ּ ָ ְולֹא ֲעָזבונו ֲחָסֶדיך,ּ ּ ּ ֵכן ַעל. ּ

נו ִפַלְגָת ּבָ ֵּאָבִרים ׁשֶ ּ ּ ַאֵפינו,ּ ַפְחָת ּבְ ּנָ ָמה ׁשֶ ּ ְורוַח וְנׁשָ ּ ּ ְמָת ,ּּ ר ׂשַ ּ ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶ

ִפינו ּם יֹודו ִויָבְרכו ֵהן ֵה,ּּבְ חו,ּ ּבְ ְמך ַמְלֵכנו ָתִמיד,ּ ִויׁשַ ּ ִויָפֲארו ֶאת ׁשִ ּ ּּ ָ.  

ָ ָכל ֶפה ְלך יֹוֶדהִּכי ַָ ְוָכל ָלׁשֹון ְלך ְת,ּ ַחּשׁ ּ ְוָכל ַעִין ְלך ְתַצֶפה,ּבֵ ּ  ְוָכל ,ָ

ֶרך ְלך ִתְכַרע ָּבֶ ַתֲחֶוה,ְ ּ ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניך ִתׁשְ ְָוַהְלָבבֹות ִייָראוך. ָ ּ ֶקֶרב ַה ְו,ּ

ֶמךְּכַהְו ָָליֹות ְיַזְמרו ִלׁשְ ּ ַּכָדָבר , ּ ּ ָכל ַעְצמֹוַתי תֹאַמְרָנה:ֶנֱאַמרׁשֶּ . ָמֹוךּ ִמי ָכְיָי :ּ

ַּמִציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמּנו ּ ַמע . ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו,ּ ְוַעת ֲעִנִיים ַאָתה ִתׁשְ ּׁשַ ּ, 

יַע יב ְותֹוׁשִ ַּצֲעַקת ַהַדל ַתְקׁשִ נו ַצִדיִקים ּבַ:ְּוָכתוב. ּ ּ ַרּנְ ִרים ָנאָוה ,ְיָיּ  ַלְיׁשָ

  . ְּתִהָלה

ִפי ִרים ִתְתרֹוָמםּבְ ַרך,ּ ְיׁשָ ְפֵתי ַצִדיִקים ִתְתּבָ ְ וְבׂשִ ּ ּ וִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ,ּּ

ִּתְתַקָדׁש ים ִתְת,ּ ּ וְבֶקֶרב ְקדֹוׁשִ ָרֵאלְקֲהלֹותִמְבּ .ַּהָללּ ית ִיׂשְ ָ ִרְבבֹות ַעְמך ּבֵ ּ .

ֵכן חֹוַבת ָכל ַהְיצוִרים ְלָפֶניך  ָׁשֶ ּ ּ ָיּ ֵהי ֲאבֹוֵתינוְי ֵהינו ֵואלֹ ּ ֱאלֹ  , ְלהֹודֹות,ּ

ַח,ְּלַהֵלל ּבֵ ּ ְלַהֵדר וְלַנֵצַח,ֹוֵמם ְלר, ְלָפֵאר, ְלׁשַ ּ ירֹות , ּ ַּעל ָכל ִדְבֵרי ׁשִ ּ

יֶחך י ַעְבְדך ְמׁשִ ן ִיׁשַ חֹות ָדִוד ּבֶ ּבְ ְָוִתׁשְ ָ ּ   ּוְבֵכן. ּ

ַתּבַ ְמך ָלַעד ַמְלֵכנוחִּיׁשְ ּ ׁשִ ּ ַמִים ,ָ ּשָׁ דֹול ְוַהָקדֹוׁש ּבַ ּ ָהֵאל ַהֶמֶלך ַהּגָ ְ ּ

ִָכי ְלך ָנֶאה . ּוָבָאֶרץ ֵהי ֲאבֹוֵתינוְיָיּ ֵהינו ֵואלֹ ּ ֱאלֹ ָבָחהירִש:  ְלעֹוָלם ָוֶעדּ  ,ּ וׁשְ

ָלה,ַּהֵלל ְוִזְמָרה ֻדָלה, ֶנַצח,ּ עֹוז וֶמְמׁשָ ּ ְתִהָלה ,ְּגבוָרהּו ,ּ ּגְ ה ,ְוִתְפֶאֶרתּ  ְקֻדּשָׁ

ּוַמְלכות ָרכֹות. ּ דֹול ְוַהָקדֹוּבְ ְמך ַהּגָ ּ ְוהֹוָדאֹות ְלׁשִ ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתה . ׁשָ ּ

  .ל- ֵא

ְָיַהְללוך יךְיָי ּ ֵהינו ָכל ַמֲעׂשֶ ָ ֱאלֹ ּ י ְרצֹוֶנךְוַָוֲחִסיֶדיך , ּ ַָצִדיִקים עֹוׂשֵ ְָוַעְמך , ּ ּ

ָרֵאל ית ִיׂשְ ּ ֻכָלםּבֵ ה יֹודו ּבְּ חו,ּ ִויָבְרכו,ִּרּנָ ּבְ ֶָאת ֵשם ְכבֹוֶדך ,ּ ִויָפֲארו,ּ ִויׁשַ ּ .

ְמך ָנ ִָכי ְלך טֹוב ְלהֹודֹות וְלׁשִ ָּ  .ֵּמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתה ֵאלו, ּ ְלַזֵמריםִעּ

רוך ְּבָ חֹות,ְיָיּ ַאָתה ּ ּבָ ִתׁשְ ּ ֶמֶלך ְמֻהָלל ּבַ ּ ְ.  
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   אלֹמְׂשִה לָבָסַהְּב יתִיעִבְס רֹוּכ יםִתֹוׁש

רוך :הָנרֹוַחה ֲאָכָר ְּבְךֵרָב ְמַחר ַּכְך�ְו ְּבָ ֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,ְיָיּ ַאָתה ּ ְ ֱאלֹ  ַעל ,ּ

ֶדה ֶפן ְוַעל ְתנוַבת ַהּשָׂ ֶפן ְוַעל ְפִרי ַהּגֶ ַּהּגֶ ּ ּ ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה וְרָחָבה,ּ ּ, 

ָרִציָת ְוִהְנַחְלָת ַלֲאבֹו ּבֹוַע ִמטוָבהּׁשֶ ֵּתינו ֶלֱאכֹול ִמִפְרָיה ְוִלׂשְ ּּ ּ  ְיָי ַרֶחם. ּּ

ֵהינו  ָרֵאל ָּעֵלינו ְוֱּאלֹ ַלִים ִעיָר,ְךַעָמַעל ִיׂשְ ַכן ַהר  ְוַעל ,ְךּ ְוַעל ְירוׁשָ ִּציֹון ִמׁשְ ּ

ְמ. ְךֵהיָכָל ְוַעל ְךָחִמְזּבַ ְוַעל ,ְךְּכבֹוָד ַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש ּבִ ּוְבֵנה ְירוׁשָ ּ ֵהָרה ּ

ּ ְוַהֲעֵלנו ְלתֹוָכה,ָּיֵמינוְבּ ִבְנָיָנ,ּ ְמֵחנו ּבְ ּ ְוׂשַ ה ְךָכּ וְנָבְר,ּהּ ְקֻדּשָׁ  ָעֶליָה ּבִ

  .ּוְבָטֳהָרה

יֹום ַחג ַהַמצֹות ַהזֶה. )ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַׁשָּבת ַהֶּזה :תָּבָׁשְּב( ְמֵחנו ּבְ ְּוׂשַ ּ ּ ּּ ,

ֶדׁש ַה יֹום טֹוב ִמְקָרא קֹ ִּכי ַאָתה טֹוב וֵמִטיב ַלכֹל. ֶזהְבּ ּּ  ְיָיְָונֹוֶדה ְלך  ,ּ

ֵהינו  רוך.  ָגְפָנהַּעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפִריֱּאלֹ ְּבָ ּ ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפִרי ,ְיָיּ ַאָתה ּ

  ).ָהֶגֶפן :יםרְמ אֹוָגְפָנהם קֹוְמ ִּבץֶר	ץ ָלחּוְּב( .ָגְפָנה

    הָצְרִנ
 .יּצוָן רֹוׁשָלִ מ-  הָצְרִנ

ִֶירצה ה ֶּאת פועלנו ' ְ ֵ ַֹ ּׁשפועלנו ִיְהיֶה רצוי(ּ ַּ ֵַ ֹ ּ ְּונְתברך מן ָהׁשמִים ׁשעׂשינו ) ֶ ִ ֶ ָָ ֵַ ִ ְ ַ ּ ִ
 .ֶָהזה" ֵסֶדר"ַּכ
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ּ ִסדור ֶפַסח ֲחַסל ּ ָפטֹו ְוֻחָקתֹו,ְּכִהְלָכתֹוּ ּ ְכָכל ִמׁשְ ּ ר ָזִכינו ְלַסֵדר . ּ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ

ֹותֹו,אֹותֹו ּ ֵכן ִנְזֶכה ַלֲעשֹ ׁשֹוֵכן ְָזך . ּ

.  קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה,ְמעֹוָנה

ה ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָ ּ ְפדוִים ְלִציֹון ,ּבְ ּ ּ

הּבְ   .ִרּנָ

   :יםִמָע ְּפ3

ָנה ָלִיםְלׁשָ ירוׁשָ ָאה ּבִ נוָיהּ ַהּבָ   .ּ ַהּבְ

  

  

  "רֶדֵס"י ָהֵרֲח�

ת יַאִצְיר ּבִֵּפַסְלּו, חָסֶּפת ָהכֹוְלִהק ְבּסֹוֲעוה ַלָוְצִמ": רֶדֵס"י ָהֵרֲח ַא�

  . םִיַרְצִמ ּבְּינוֵתבֹוֲאא ַלּהו ְךּרוּבָ ׁשדֹוָקה ָהׂשָָעת ׁשֶאֹוָלְפִנים ְויִסִנַבּם וִיַרְצִמ

   ".יםיִרׁשִיר ָהׁשִ"ר ַמים לֹוִגַהנֹו" רֶדֵס" ָהיֵרֲחַא �

ַמע ַעל ָהִמיָטהא לְֹו � ְרַכת ָהַמִפיל ְוֵסֶדר ְקִריַאת ׁשְ ְּיַבֵרך ּבִ ּ א ֶאָל, ְ

יֹות ִמ לֹוׁש ָהַפָרׁשִ ָרֵאל"ִּיְקָרא ׁשָ ַמע ִיׂשְ ֵהיֶכם ֶאֶמת"ַעד " ׁשְ    ".ְיָי ֱאלֹ

  

  ?ֶַאָחד ִמי יֹוֵדע
ַמִים וָבָאֶרץ.  ֲאִני יֹוֵדַעֶאָחד ?יֹוֵדַע ִמי ֶאָחד ּשָׁ ּבַ ֵהינו ׁשֶ ֶּאָחד ֱאלֹ ּ. 15  

                                                 
15
  ?"יֹוֵדַע ִמי ֶאָחד"ן מֹוְזּפִת ָהוַנָוּה ָכָמ 

ת כּוְזִּב? לֵאיָגִהל ְלֵאָרְׂש ִיכּוה ָזֶמי ָּבֵרַהֶׁש, לֵאָרְׂשל ִים ֶׁשיֶהֵתיֹוכּוְזק ִּבֵמַעְתה ִמֶזן מֹוְזִּפ
 יּוים ָהיִדִתַע ֶׁש:יתִרְבת ַהחֹוי לּוֵנת ְׁשכּוְזִּב, ץֶר#ָבם ּוִיַמָׁשָּב ֶׁשנּוֵקלֹ ֱא:דָחֶא ְּבינּוִמֱאֵהֶׁש
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ַנִים ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע?  ִמי יֹוֵדַעׁשְ ֵני לוחֹו. ׁשְ ִריתּׁשְ ֵהינו . ת ַהּבְ ֶּאָחד ֱאלֹ

ַמִים וָבָאֶרץ ּשָׁ ּבַ   .ּׁשֶ

ה ׁשָ לֹ ה ֲאִני יֹוֵדַע? ִמי יֹוֵדַעׁשְ ׁשָ לֹ ה ָאבֹות.  ׁשְ ׁשָ לֹ ִרית. ׁשְ ֵני לוחֹות ַהּבְ . ּׁשְ

ַמִים וָבָאֶרץ ּשָׁ ּבַ ֵהינו ׁשֶ ֶּאָחד ֱאלֹ ּ.  

ע ע ֲאִני יֹוֵדַע?  ִמי יֹוֵדַעַאְרּבַ ע ִאָמה. ַאְרּבַ ה ָאבֹות. ֹותַּאְרּבַ ׁשָ לֹ ֵני . ׁשְ ׁשְ

ִרית ַמִים וָבָאֶרץ. ּלוחֹות ַהּבְ ּשָׁ ּבַ ֵהינו ׁשֶ ֶּאָחד ֱאלֹ ּ.   

ה ה ֲאִני יֹוֵדַע? ִמי יֹוֵדַעֲחִמּשָׁ י תֹוָרה.  ֲחִמּשָׁ ה חוְמׁשֵ ע . ֲּחִמּשָׁ ַאְרּבַ

ה ָאבֹות. ִּאָמהֹות ׁשָ לֹ ִרית. ׁשְ ֵני לוחֹות ַהּבְ ּבַ. ּׁשְ ֵהינו ׁשֶ ַמִים ֶּאָחד ֱאלֹ ּשָׁ

  .ּוָבָאֶרץ

ה ּשָׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע? ִמי יֹוֵדַעׁשִ ּשָׁ ָנה.  ׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ י . ׁשִ ה חוְמׁשֵ ֲּחִמּשָׁ

ע ִאָמהֹות. תֹוָרה ה ָאבֹות. ַּאְרּבַ ׁשָ לֹ ִרית. ׁשְ ֵני לוחֹות ַהּבְ ֵהינו . ּׁשְ ֶּאָחד ֱאלֹ

ַמִים וָבָאֶרץ ּשָׁ ּבַ ִרית .ּׁשֶ   . ַהּבְ

ְבָעה ְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע?י יֹוֵדַע ִמׁשִ ָתא.  ׁשִ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ה ִסְדֵרי . ּׁשִ ּשָׁ ׁשִ

ָנה י תֹוָרה. ִמׁשְ ה חוְמׁשֵ ע ִאָמהֹות. ֲּחִמּשָׁ ה ָאבֹות. ַּאְרּבַ ׁשָ לֹ ֵני לוחֹות . ׁשְ ּׁשְ

ַמִים וָבָאֶרץ ּשָׁ ּבַ ֵהינו ׁשֶ ֶּאָחד ֱאלֹ ּ.   

מֹוָנה מֹוָנה ֲאִני ? ִמי יֹוֵדַעׁשְ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. יֹוֵדַע ׁשְ ְבָעה ְיֵמי . ׁשְ ׁשִ

ָתא ּבַ ָנה. ּׁשַ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ י תֹוָרה. ׁשִ ה חוְמׁשֵ ע ִאָמהֹות. ֲּחִמּשָׁ ה. ַּאְרּבַ ׁשָ לֹ  ׁשְ

ִרית. ָאבֹות ֵני לוחֹות ַהּבְ ֵהינו ׁשֶ. ּׁשְ ַמִיםֶּאָחד ֱאלֹ ּשָׁ    .ּ וָבָאֶרץּבַ

 
                                                                                                                

ה ָׁשִמת ַחכּוְזִּב, תהֹוָמִאע ָהַּבְרת %כּוְזִּב, תבֹו%ת ָהֶׁשלֹות ְׁשכּוְזִּב, הָרתֹו ָהתל ֶאֵּבַקְל
ה ָחנּוְמת ָהכּוְזִּב, הל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרתֹוָה, הָנְׁשי ִמֵרְדה ִסָׁשת ִׁשכּוְזִּב, לּויְּבִקה ֶׁשָרי תֹוֵׁשְמחּו
ְבָּכְך ים ּוִדְליֹוֶׁש, היָדֵלי ָהֵחְרת ַיכּוְזִּב, היָלִמית ָהִרת ְּבכּוְזִּב, תָּבָׁשת ַהיַרִמְׁשת ּוָּבָׁשְּב
. יםִיינּוִעל ָהכְֹו, ְךֶרָפה ְּבָדבֹוֲעַהים ְוִיָׁשְקל ָהת ּכֹרֹוְמַל, לֵאָרְׂשם ִים ַעיּות ִקים ֶאיִכִׁשְמַמ
ים ִטָבְׁשם ָהֵהא ֶׁשָיָבְכֹור ּכַׂשד ָעַחת #כּוְזִּב, ייַנר ִסל ַה ַעלּוְּבִקת ֶׁשרֹוְּבִדת ַהֶרֶׂשת ַעכּוְזִּב
י ִפם ְּכִיַרְצִמ ֵמאּוְצַים ְויֶהֵטְבִׁשם ְלִיַרְצִמ ְלסּוֵנְכִנֶׁש, )םִיַרְצִמה ְּבָיר ָהַבְּכף ֶׁשֵסיֹוט ְלַרְּפ(

 רּוְמָׁשים ֶׁשִטָבְׁשר ָהַׂשים ָעֵנת ְשכּוְזִּב. םָׁשּוּבְלַמם ּוַנֹוׁשְלם ּוָמת ְׁש ֶאינּוא ִׁשלֶֹׁש: סּוֵנְכִנֶׁש
ה ֶרְׂש ֶעׁשלֹות ְׁשכּוְזִּב. םִיַרְצִמ ְּבלּוֵלֹוּבְתא ִהלֹת ְויֹוָרֲעים ַּבִרדּו ְגיּוָהְו, םַתמּוֵלל ְׁשַע
 כּוְלֵיה ְוָבּוׁש ְתּוׂשָעַית ֶׁשכּוְזִּבֶׁש, ה#ָּבה ַהָלאּוְגה ַלֶּכְזם ִיַעָהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ל ָהת ֶׁשידֹוִמ
 . םֶהל ָלֵחמֹודֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָהָק, דֹוׁש ָּברּוְך הּואָקל ָהיו ֶׁשַתידֹור ִמַח#
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ָעה ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ָעה ֲאִני יֹוֵדַעּ ִתׁשְ? ִמי יֹוֵדַעִּתׁשְ מֹוָנה ְיֵמי . ִּתׁשְ ׁשְ

ָתא. ִמיָלה ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ָנה. ּׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ ה חוְמׁשֵ. ׁשִ ע . י תֹוָרהֲּחִמּשָׁ ַאְרּבַ

ה ָאבֹות .ִּאָמהֹות ׁשָ לֹ ֵני לוחֹות ַהּבְ. ׁשְ ַמִים . ִריתּׁשְ ּשָׁ ּבַ ֵהינו ׁשֶ ֶּאָחד ֱאלֹ

   .ץּוָבָאֶר

ָרה ָרה ֲאִני יֹוֵדַע? ִמי יֹוֵדַעֲעׂשָ ַרָיא.  ֲעׂשָ ָרה ִדּבְ ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ֲּעׂשָ . ִּתׁשְ

מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ָתא. ׁשְ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ָנה. ּׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ י . ׁשִ ה חוְמׁשֵ ֲּחִמּשָׁ

ע ִאָמהֹות. תֹוָרה ה ָאבֹות. ַּאְרּבַ ׁשָ לֹ ֵני לוחֹו. ׁשְ ִריתּׁשְ ֵהינו . ת ַהּבְ ֶּאָחד ֱאלֹ

ַמִים וָבָאֶרץ ּשָׁ ּבַ    .ּׁשֶ

רַאַחד ר ֲאִני יֹוֵדַע? ִמי יֹוֵדַע ָעׂשָ ר כֹוְכַבָיא.  ַאַחד ָעׂשָ ַּאַחד ָעׂשָ ָרה . ּ ֲעׂשָ

ַרָיא ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ִּדּבְ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִּתׁשְ ָתא. ׁשְ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ה . ּׁשִ ּשָׁ ׁשִ

ָנהִסְדֵרי י תֹוָרה.  ִמׁשְ ה חוְמׁשֵ עַא. ֲּחִמּשָׁ ה ָאבֹות. ּ ִאָמהֹותְרּבַ ׁשָ לֹ ֵני . ׁשְ ׁשְ

ִרית ַמִים וָבָאֶרץ. ּלוחֹות ַהּבְ ּשָׁ ּבַ ֵהינו ׁשֶ ֶּאָחד ֱאלֹ ּ.   

ֵנים ר ׁשְ ר ֲאִני יֹוֵדַע?ִמי יֹוֵדַע ָעׂשָ ֵנים ָעׂשָ ְבַטָיא.  ׁשְ ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ַאַחד . ּׁשְ

ר כֹוְכַב ַרָיא. ָּיאָּעׂשָ ָרה ִדּבְ ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ֲּעׂשָ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִּתׁשְ . ׁשְ

ָתא ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ָנ. ּׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ י תֹוָרה. הׁשִ ה חוְמׁשֵ ע . ֲּחִמּשָׁ ַאְרּבַ

ה ָאבֹות.ִּאָמהֹות ׁשָ לֹ ִרית.  ׁשְ ֵני לוחֹות ַהּבְ ַמִים. ּׁשְ ּשָׁ ּבַ ֵהינו ׁשֶ  ֶּאָחד ֱאלֹ

  .ּוָבָאֶרץ

ה ׁשָ לֹ רׁשְ ר ֲאִני יֹוֵדַע? ִמי יֹוֵדַע ָעׂשָ ה ָעׂשָ ׁשָ לֹ ר ִמַדָיא.  ׁשְ ה ָעׂשָ ׁשָ לֹ ּׁשְ ּ .

ְבַטָיא ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ר כֹוְכַבָיא. ּׁשְ ַּאַחד ָעׂשָ ַרָיא. ּ ָרה ִדּבְ ָעה ַיְרֵחי . ֲּעׂשָ ִּתׁשְ

מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ֵליָדה ּבַ. ׁשְ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ָנה.ָּתאׁשִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ ה .  ׁשִ ֲחִמּשָׁ

י תֹוָרה ע ִאָמהֹות. ּחוְמׁשֵ ה ָאבֹות. ַּאְרּבַ ׁשָ לֹ ִרית. ׁשְ ֵני לוחֹות ַהּבְ ֶאָחד . ּׁשְ

ֵהינו  ַמִים וָבָאֶרץֱּאלֹ ּשָׁ ּבַ   .ּׁשֶ
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  ּינוּבֵה ַרׁשֶמֹ
  ?חָסּל ֶפה ׁשֶָדָגַה ּבָּינוּבֵה ַרׁשֶר מַֹּכְזא ִנ לַֹעּדוַמ

 יל אֹוִלֶא ְלּהוּכוְפַהא ָילֹי ׁשֵֶדְּכ :חָסּל ֶפה ׁשֶָדָגַהר ּבַָּכְזא ִנ לֹּינוּבֵה ַרׁשֶמֹ

ר ׁשֶם ֲאָדָאל ָהּכֹו ִמַנָעה ֶהָיָהְו, הׁשָד ִאלֹוא ִיּ הוּינוּבֵה ַרׁשֶי מֵֹרַהׁשֶ, ְךַאְלַמ

הְוָהִאיׁש ...":הָמָדֲאי ַהֵנּל ְפַע ּר ַעל ְפֵני ָּעָנו ְמאֹד ִמכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶ  מׁשֶ

ה ָלּאוְגַהה ׁשֶיָלִלַחס ְו ַחּידוִגא ַילֹי ׁשֵֶדְכּו ).'ג, ב''ק יֶרר ֶּפַּבְדִמַּב( "...ָהֲאָדָמה

י ֵדל ְיה ַעָאה ּבָָלּאוְגי ַהֵרַהׁשֶ. הׁשֶי מֵֹדל ְי ַע- ם ַדר ָוַשׂי ּבֵָדל ְיה ַעָאּבָ

רוך הואָקָה ּדֹוׁש ּבָ ְּ.  

  ?ה ֶזםׁשֵה ּבְׁשֶא מָֹרְק ִנַעּדוַמ

ַּוְתִבֵאהו ...מֹות ׁשְה ֶאׁשֶמֹה ְלָנְתה ַנעְֹרּת ַפּבַ. א ּ ְלַבת ַפְרעֹה ַוְיִהי ָלה ְלֵבןּ ּ, 
ה ַותֹאֶמר מֹו מׁשֶ ַּוִתְקָרא ׁשְ יִתהו:ּ ּ ִכי ִמן ַהַמִים ְמׁשִ ּ ). 'י', ק בֶרת ֶּפמֹוְׁש(" ּ

ר ַחָאְל. יּוׁשַמ: םׁשֵה ְבּׁשֶמֹא ְלרֹוְקה ִליָכִרה ְצעְֹרּת ַפה ּבַָתְיה ַהׂשֶָעַמְל
 יאּוִצהֹו ֶׁשהּויֶׁשִמ(י ּוׁשר ַמַבּה ְכָיא ָהּם הוִיַמן ָה ִמתֹואֹו) הָתְׁשַמ(ה יָאִצהֹוׁשֶ

ר ֶפֵסב ְבּּתוָּכׁשֶ" יםִיַחר ָהאֹו"יא ָהִבֵמ). יאִצהֹוְל= ת ֹוׁשְמִל. תֹו אֹוּוׁשַמֶׁש, תֹואֹו
ה יּבִָסה ַהה ָמָעְדא ַי לֹּילוִפיא ֲאִהְו, הׁשֶמֹ: םׁשֵת ַה ֶאיָהִפם ּבְׂשַ' הר ׁשֶַהזֹוָה
ִּמן ַהַמִים " ׁשֶַעּירוֵאם ָהל ׁשֵ ַעה לֹוָאְרַקה ׁשֶָדְבּעוט ַלַרְּפ, הֶזם ָהׁשֵַל

יִתהו ת ה ֶאׁשֶמֹה ׁשֶא ֶזּה הוׁשֶמֹ: תֹוּהות ַמא ֶאֵטָבה ְמׁשֶל מֹ ׁשֶמֹוׁשְ ".ְּמׁשִ
א ּהו, יםִרֵחַאת ָהֶא) תֹוׁשְמן ִלֹוׁשְל ִמ- ה ֶׁשמֹ(יא ִצמֹוה ׁשֶא ֶזּה הוׁשֶמֹ, יםִרֵחַאָה
ם ָתיא אֹוִצמֹו, םִיַרְצִמל ֵמֵאָרׂשְי ִיֵנת ּבְ ֶא'ְזַרת הֶע ּבְ)יאִצמֹוֶׁש(ה ׁשֶמֹׁשֶ
  . יּוׁשא ָמָרְקא ִנן לֵֹכָלְו, תּרוֵחת ְלּדוְבַעֵמ

ה ָרתֹוּבָׁשֶת וֹוְצג ִמ''תרי= ג ''תרי = 613= יה ִרְטיַמִג ּבְּינוּבֵה ַרׁשֶמֹ. ב

  ).613=40+300+5+200+2+10+50+6 = ינּוֵּבה ַרֶׁשמֹ(. לֵאָרׂשְִייד ְלִרהֹוׁשֶ

ינו ֶעֶבד ה. ג ה ַרּבֵ ִחילוף אֹוִתיֹות ', ֹּמׁשֶ ה ּבְ ם = ֹּמׁשֶ ם= ַהׁשֵ ה ֶעֶבד ַהׁשֵ . ֹמׁשֶ
ינו עה ה ַרֵבּ ר ָהָקדֹוׁש ּבָ, ְגדֹול ַהְנִביִאים', ש ָהָיה ֶעֶבד ה''ֹּמׁשֶ ּרוך הוא ֲאׁשֶ ְּ

ר ִעמֹו ֶפה ֶאל ֶפה ִּדיּבֵ יִתי ֶנֱאָמן הוא: ..."ּ ָכל ּבֵ ה ּבְ ֹּלא ֵכן ַעְבִדי מׁשֶ ֶּפה  ֶּפה ֶאל, ּ
ר   ּבֹו ֲאַדּבֶ
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יטְיָיּ וְתֻמַנת ,ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹת  ּינוּבֵה ַרׁשֶמֹ ).ב''ק יֶרר ֶּפַבְדִמַּב( "... ַיּבִ
ל ד ׁשֶֶבה ֶעָי ָהּינוֵבּה ַרׁשֶ מֹ.1=1+0=10= 6+1+3 = 613=ה ָנָטה ְקָיִרְטיַמִגּבְ
  . ץֶרָאַבּם וִיַמָשּבַ ׁשֶּנוֵקלֱֹא' ל הד ׁשֶֶב ֶע- ד ָחֶא

  

  ת ֶלֶחָגַהק ְוינֹוִתה ַהׁשֶמֹ

ה יָרִבְגַה ְואֹוְסּל ִכב ַעׁשֵה יֹועְֹרַפּו, הׁשֶת מֶֹדֶלית ְליׁשִִלׁשְה ַהָנׁשַי ּבִָהְיַו

י ֵרל ׂשַכְֹו, היָקֵחב ּבְׁשֵר יֹוַעַנָה ְואלֹומֹׂשְת ִמֶבֶשה יֹוָיְתַבּ וינֹוִמְית ִמֶבׁשֶיֹו

ת ר ֶאַעָנט ַהׁשֵיֹוַו, ןָחְלּוׁשל ָהים ֶאִבׁשְם יֹוי ֵהִהְיַו. לֹוְצים ֶאִבְשׁה יֹוָכּלוְמַה

 ּלוַהּבִָיַו, ֹואׁשרֹה ּבְָתם אֹוׂשֵַי ָוְךֶלֶמ ָהאׁשל רַֹעה ֵמָרָטָעת ַהח ֶאַקִי ַודֹוָי

: ְךֶלֶמי ָהֵר ׂשַּרואְמיַֹו. דאֹוה ְמָלדֹוה ְגיָהִמא ְתּהוה ְול ֶזים ַעִרׂשַָה ְוְךֶלֶמָה

. םִיַרְצת ִמּכוְלל ַמּת כֹ ֶאר לֹוַחְבל ִיַדְגר ִיׁשֲֶאַכְו, אתה זֹׂשָה ָעָמְכחֹי ֵמֵרַה

ת ח ֶאַקִיל ְוַדְגם ִיֶרֶטה ּבְָצְר ַאמֹות ַדה ֶאָכֵּפׁשְִנ, ב טֹוְךֶלֶמל ָהם ַעִאְו

  . ֹוּכְלי ַמֵרֲחם ַאִיַרְצות ִמַוְקד ִתאַבֹת ְוָךְדַיה ִמָכּלוְמַה

ד ַחַאּה ְכֶמְדִיל ַויֵאִרְב ַגמֹוׁשְּים וׁשִדֹוים ְקִכַאְלַמ ֵמְךַאְלים ַמִקלֹח ֱאַלׁשְִיַו

ת ֶלֶחָגם ְוַהן ׁשֶֹב ֶאּיאוִבָי, ב טֹוְךֶלֶמל ָהם ַעִא: ראַמיֹ ַוְךַאְלַמן ָהַעָיַו, םֶהֵמ

י ּע ִכ ַד- ם ַהׁשֹל ָה ֶאדֹוח ָיַלׁשְם ִיה ִאָיָהְו, דֶלֶיי ָהֵנְפה ִלָת אֹוּימוׂשִַי ְוׁשֵא

א י לֹּע ִכ ַד-  דֹוים ַיׂשִת ָיֶלֶחָגל ָהם ַעִאְו, ּהוֵגְרַהָנאת ְוה זֹׂשָה ָעָמְכחֵֹמ

 ׂשָעָיָו, יםִרׂשָָה ְוְךֶלֶמי ָהיֵנֵער ּבְַבָדב ַהיַטִיַו. ּיהוֵיָחְנּאת וה זֹׂשָה ָעָמְכחֵֹמ

ם ַהׁשֹת ָה ֶאׁשלֹוָשׁן ָהה ּבֵׁשֶי מֵֹנְפ ִלּיאוִבַי ָו).ְך�ְלַמָה(" רׂשַ"ר ָהַבְדּ ִכְךֶלֶמָה

ת ֶלֶחָגק ָהּבְַדִתַו, תֶלֶחָגל ָהה ֶאׁשֶד מֹת ַי ֶאְךַאְלַמה ָהֶטָיָו, תֶלֶחָגת ָהֶאְו

ה ּד ֶפַבּה ְכָשֲׂעַנ ְונֹוֹוׁשְלּיו וַתָפת ׂשְצֹוה ְקָנְרַעְבִתיו ַוּל ִפ ֶאָהֶאׂשִָי ַועֹוּבְַצֶאּבְ

ה עְֹרּית ַפֵבי ּבְִהְיַו, דֶלֶית ָהית ֶאִמָהים ֵמִרׂשַָה ְוְךֶלֶמ ָהּלוֵדְחַיָו. ןֹוׁשד ָלַבְכּו

  ). ו''ט קסקּוְליַ(ה ֶרׂשְ ֶעׁשֵמים ַחִנן ׁשָי ֵכֵרֲחַא

  יִדְגַהה ְוׁשֶמֹ

 רֹוְתאן ִית צֹה ֶאֶעה רֹוׁשֶה מָֹיר ָהֶשֲׁאַּכ. אןצֹן ּבַַחְב ִנּינוּבֵה ַרׁשֶמֹ

 .)ַחסּוַח(ן ָט ָקׁשֶרחֹו ְליַעִגֵהד ׁשֶיו ַעַרֲחף ַאַדָרְו, יִד ְגּנוֶמח ִמַרּבָ, רּבְַדִמּבַ

ן יַוֵּכ. תתֹוׁשְי ִלִדְגד ַהַמָעְו, םִיַמ לה ׁשֶיָכֵר ּבְה לֹוָנְמַדְזם ִנׁשָ ְליַעִגֵהן ׁשֶיַוֵּכ

, אָמָצי ַהֵנְּפ ִמיָתִיץ ָהַר ׁשֶַעֵדי יֹויִתִיא ָהי לִֹנֲא: רַמ ָא,הׁשֶ מֹלֹוְצ ֶאיַעִגֵהׁשֶ

  . הָתיף ָאֵיַע
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רוך הואָקר ָהַמָא. ְךֵלָהה ְמָיָה ְופֹוֵתּל ְכה ַעׁשֶ מֹיבֹוִּכְרִה ּדֹוׁש ּבָ  ָך ְלׁשֵי: ְּ

 ׁשַרְדִמ(ל ֵאָרׂשְי ִיִנאת צֹה ֶאֶעְרה ִתָתָא, םַדר ָוׂשָל ּבָ ׁשֶאנֹוג צֹהֹוְנים ִלִמֲחַר

  ).ח''ב ער טֹוֵחֹוׁש

  הֶטַמָהה ְוֶשמֹ

ה ּבֹו ֶאת ָהאֹֹתת ר ַתֲעׂשֶ ָיֶדך ֲאׁשֶ ְּוֶאת ַהַמֶטה ַהזֶה ִתַקח ּבְ ּ ָּ ּ ּ ).  ז''י', ת דמֹוְׁש( ּ

 רֹוָסם ְמָדָאְו, ןֶדן ֵעַגן ּבְֹואׁשִרם ָהַדָאר ָלַסְמִנת ְוֹוׁשָמׁשְין ָהא ּבֵָרְבה ִנֶטַמָה

ק ָחְצִיְו, קָחְצִי ְלרֹוָסם ְמָהָרְבַאְו, םָהָרְבַאם ְלׁשְֵו, םׁשֵ ְלרֹוָס ְמְךנֹוַחְו, ְךנֹוַחְל

, ףֵסת יֹור ֵמׁשֲֶאַכְו. נֹוף ּבְֵס ליֹורֹוַסְמּם וִיַרְצִמ ְליכֹוִלב הֹוקֲֹעַיְו, בקֲֹעַיְל

, םִיַרְצי ִמֵמּטוְרַח ֵמרֹוְתה ִיָיָהְו. העְֹרּל ַפין ׁשִֶטְלַפן ּבְיַתִנ ְוֹותיל ּבֵּל כֵֹטְלַטִנ

 עֹוָטְנּ ויאֹוִבֵה ְוחֹוָקְל. תֹוד אֹוַמָחְו, יוַלָעת ׁשֶֹויִתאֹות ַהֶאה ְוֶטַמת ָהה ֶאָאָרְו

ץ ֶרֶאה ְלׁשֶא מֹּבָד ׁשֶַע, יוַלב ֵאַרְקל ִלכֹום ָיָדה ָאָיא ָהלְֹו, יתֹון ּבֵ ַגְךתֹוּבְ

ת יֹוִתת אֹוא ֶאָרָק, הֶטַמת ָהה ֶאָאָר ְורֹוְתִיל  ׁשֶיתֹון ּבֵך ַגתֹוס ְלַנְכִנְו, ןַיְדִמ

ל אֹוְגיד ִלִתה ָעֶז: רַמָא ְורֹוְתה ִיָאָר. חֹוַקְלּ ודֹוח ַיָלׁשָ, יוַלָע ׁשֶׁשַרפֹוְמם ַהׁשֵ

, יִנעֹוְמט ִׁשקּוְליַ(ה ׁשִָא ְלתֹוה ּבִָרּפֹת ִצ ֶאן לֹוַתָנד ְוַמָע, םִיַרְצִמל ֵמֵאָרׂשְת ִיֶא

  ). ב''קע

  העְֹרּית ַפֵבן ּבְרֲֹהַא ְוהֶשמֹ

ים ִמם דֹוֵהְו, הָמָחיו ַהִזּם ְכיֶהֵנּיו ְפִז ׁשֶּאו ָרןרֲֹהַאְוה ֶש מֹּאוּבֶָשְכּו

י ּבִַר. ׁשַרפֹוְמם ַהק ׁשֵּקויו ָחַלָעם ׁשֶַדָיים ּבְִקלֱֹאה ָהֶטַמּו, תֵרׁשַי ָהֵכַאְלַמְל

 ַחּל רוכֹה ְלָאֵמ, )ןמֹוְר�ָל(ין ִטְלַּפ ָלּיוים ָהִחָתּת ְפאֹוע ֵמּבְַרַא: רֵמיר אֹוִאֵמ

ה ָיִרה ּבְָתְיא ַהלֹ ְו,תעֹות ַריֹוָחים ְוִבּּדות ְויֹוַר ֲאּיוח ָהַתּל ֶפּל כַֹעְו, )דַצ(

 ּאוּבֶָשְכּו. ּיקוִזא ָילֹר ׁשֶׂשָם ּבָָתים אֹויִלִכֲא ַמּיוָהד ׁשֶם ַעׁשָס ְלֵנָּכִהה ְלָלכֹוְי

ת וים ֶאִוַלְמּם ויֶהֵלְגַרים ּבְִכָחָלם ְמֵהם ְויַבִבם ְסָלּוּ כּצוְבַּקְתִנ, ןרֲֹהַאה ְוׁשֶמֹ

, םָת אֹוּאור ָרׁשֲֶאּח ַכַרְזִמי ָהֵכְלל ַמכְֹו. העְֹרּי ַפֵנְפ ִלּאוּבָד ׁשֶ ַעןרֲֹהַאה ְוֶשמֹ

ה י מֵֹנְפ ִלּווֲחָתׁשְִהם ְויֶהֵרְתּת ִכ ֶאּירוִסם ֵהֵה, לדֹוד ָגַחּם ָפיֶהֵלל ֲעַפָנ ֶשׁ

  ).א''י קפִנעֹוְמט ִׁשקּוְליַ( ןרֲֹהַאְו

  ?הָנ ׁש40ָר ּבְַדִמל ּבֵַאָרׂשְי ִיֵנ ּבְּדוְד ַנַעּדוַמ

ת ר ֶאּתוַל, לֵאָרׂשְי ִיֵני ּבְאׁשֵָרים ֵמִבּוׁשים ֲחׁשִָנ ֲא12ח ַל ׁשָּינוּבֵה ַרׁשֶמֹ

 -  בֶלָּכ ְוַעֻשהֹוְיט ִלַרְפּו, יםִלְגַרְמ ָהּבום ׁשָ יֹו40ר ַחָאְל. לֵאָרְשׂץ ִיֶרֶא

   ּיאוִצהֹו
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ים ִקָזָחים ַוִקַנם ָעים ׁשָׁשִָנֲאי ַהִּכ: ּרוְמַאה ְוָעץ ָרֶרָאת ָהיּבַת ִדים ֶאִלְגַרְמָה

ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגדֹלֹת , ִּכי ַעז ָהָעם ַהּיֵׁשב ָּב�ֶרץ".... םַחְצַנ ְלּלוְכּא יולְֹו

לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִּכי ָחָזק . ..ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם, ְמאֹד

ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה +ְנֵׁשי ...הּוא ִמֶּמּנּו 

ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו . ִמּדֹות

ם ַעל ָהּ כֹּאוׂשְ ָנּלוָלים ָהִרָבְדע ָהַמׁשְִמ ְל". ְּבֵעיֵניֶהםַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו

לּו ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו "...: ּרוְמַאן ְורֲֹהַאה ְוׁשֶמֹ ְלּנוְנלֹוְתִה ְוּכוּבָ, םָלקֹו

 ֵמִביא אָֹתנּו ֶאל ָה�ֶרץ ַהּזֹאת ִלְנּפֹל ְיָיְוָלָמה . ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו ָמְתנּו

ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל �ִחיו ִנְּתָנה . ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה... ַּבֶחֶרב

ָקדֹוׁש ָהים ׁשִֶסִנל ָהּת כֹ ֶאּאוָרר ׁשֶַחָאאת ְלל זֹכְֹו". רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה

רוך הוא ּּבָ   . םֶהה ָלׂשָ ָעְּ

ים ִרַתָהה ֵמֶנּפון ְיב ּבֵֵלָּכן ְוּן נו ּבֵַעֻשהֹוְיִו, םיֶהֵנּל ְפ ַעּלוְפן ַנרֲֹהַאה ְוׁשֶמֹ

ם ִאְו, דאֹוד ְמאֹוה ְמָבץ טֹוֶרָאָהׁשֶ: םַע ָלּרוְמָאְו, םיֶהֵדְג ּבִּעוְרץ ַקֶרָאת ָהֶא

י ֵנל ּבְַבָא. ַחֵצַנ ְנּנוֲא ְוּנוָמ ִעְיָי, אתזֹץ ָהֶרָאל ָה ֶאּנויֵאִבא ְיּ הוּנוץ ּבֵָפ ַחְיָי

אֶֹהל מֹוֵעד ְיָיבֹוד ְּכה ָאְרה ִנֵנִהְו. יםִנַבָאם ּבָָתם אֹוגֹוְר ִלּונְנֹוּכְתל ִהֵאָרׁשְִי  ּבְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ  ׁשֵקיה ּבִֶשׁ מְֹךַא, לֵאָרׂשְי ִיֵנת ּבְת ֶאלֹוַכה ְלָצ ָרְיָי. ֶּאל ָכל ּבְ

ַתיו ְתִפילֹות ּכוְזִבּו, םַען ָהוֹות ָעיַחִלת ְס ֶאׁשֵקיה ּבִֶשׁמֹ, םַער ָהּבון ָעֵנָחְתִהְו

ל   ְיָיַוּיֹאֶמר ":  ְוֵאינֹו ְמָכֶלה ֶאת ָהַעםַחֵל סֹוְיָי ּינוּבֵה ַרׁשֶמְֹּוָתַחנוַניו ׁשֶ

רוך הואָקָה ְך ַא"...ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך ּדֹוׁש ּבָ ים ּ כֹ:רֵמ אֹוְּ ה ֶלֵאָהל ָהֲאָנׁשִ

ִמֶּבן ... ה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכםַּבִּמְדָּבר ַהֶּז...", ץֶרָאת ָה ֶאּאוְרא ִילֹ ׁשְֶךַכ ּבְּוׁשְנַעֶי

... ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו רִֹעים ַּבִּמְדָּבר ְרָּבִעים ָׁשָנה... ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה

יֹום ַלָּׁשָנה יֹום , ְּבִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַּתְרֶּתם ֶאת ָה�ֶרץ +ְרָּבִעים יֹום

  ).ד''י- ג''ר יַּבְדִמַּב("... ִעים ָׁשָנהִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹונֵֹתיֶכם +ְרָּב, ַלָּׁשָנה

ן ָהֶפָסח ֵּתיאור ַהְקָרָבת קֹוְרּבַ ּ  

   ׁשָדְקִמית ָהי ֵּבֵמְיִּב

ל ְנִציב רֹוָמִאי ַמִגיַע ֹראׁש חֹוֶדׁש ָהִנְקָרא ֶאְצָלם ִניָסן :ֵּעדותֹו ׁשֶ יֹוְצִאים , ְּכׁשֶ

ַמֲאַמר ָהֶמֶלך ְוָהׁשֹוְפִטי לוִחים ּבְ ְַרִצים וׁשְ ּ   . ְּלֹכל ְסִביבֹות ְירוָשַלִים, םּ
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 ּאוֵצְמִיי ׁשֵֶדְּכ, הֶנְקִמיא ָהִבָהר ְלֵהַמְי, רָקָבּאן וה צֶֹנְק ִמ לֹוׁשֵיי ׁשְל ִמכְֹל
א לֹי ׁשֶל ִמכְֹו. דאֹוב ְמם ַרַעי ָהִּכ, םַלָכֲאָמם ְלַגם ְויֶהֵחְבי ִזים ֵדִלַגי ְרֵלעֹו
ל ּ כֹּיוז ָהָא. תִיּבַי ָהׁשְֵדקֹ ְלנֹומֹול ָמּין כֹיִמִרֲח ַמּיוָה, בּצוָקן ָהַמְזא ַלה ּבָָיָה
ין יִרִבַע ַמּיום ָהִיַלׁשָּרוְי ִלְךּמול ָסַחָנְבּו, יםִאָבּים וִרַהָמה ְמֶנְקי ִמׁשְֵנֲא
ר ׁשֶים ֲאִרַהם ָליַעִגָהְבּו. ְךּלוְכל ִלּכֹה ִמֶקָנְיץ ִוַחְרִיי ׁשֵֶדְּכ, לַחָנה ּבֶָנְקִמָה
 לֹוּוּי כִּכ, אֶשׁה ֶדָאְרא ִנלֹד ׁשֶַע, ְךּל ָכּי כֹּויּבִרה ָהָיָה, םִיַלׁשָּרוְייב ִלִבָס
ן ר ִמַשׂה ָעָעּבְָרַאי ּבְִּכ, רֹוׂשָעם ֶה יֹויַעִגַהְבּו. רֶמֶצת ָהּינוִנְבַלן ֵמָב ָלְךַפָה
ח ַבֶזת ָהת ֶאנֹוְקם ִלָלּוּים כִאְצ יֹוּיוָה, ןּבְַר קֹותֹוין אֹוׂשִ עֹוּיו ָהׁשֶדחֹוָה
  . חָסּם ֶפָלְצא ֶאָרְקִנָה

 רֹוֵבַחם ָלָדם ָאּר שואַמא יֹלֹ, ה זֹוָדבֹוֲעין ַלִאְציֹוׁשְֶּכים ׁשִֶדּהוְית ָהַנָקָתִמּו
 ה אֹומֹלֹן ׁשְרֹוֲחָאה ַהָי ָהּילוִפֲא, רבֹוֱעֶאי ְוִניֵחִנר ָהאַמיֹ ׁשֶאֹו, הָאְל ָהׁשַג
א ּי הוִּכ: ּיבוׁשִֵהְו. רַסּמו ָהְךֶרֶד ִמינֹוה ֵאי ֶזִּכ: יםִנַהּכֹי ָלִתְלַאׁשְָו. םָּכְלד ַמִוָד
ן ֵּכל ׁשֶּכֹ, תֹוָדבֹות ֲעַנַכן ָהַמְזם ּבִקֹוָמי ָהֵנְפת ִלּהוְבין ַגֵאת ׁשֶאֹוְרַהְל
ה ָעּבְָרם ַא יֹויַעִגַהְבּו. הָבטֹווים ְלִום ׁשָָלּוּת כעֹום ׁשָָתאֹוְבּו. ׁשַמ ָמתֹוָדבֹוֲעּבַ
. לּים לוִרְבִע ָהּהוּאוָרְק, ׁשַדְקִמּבָ ׁשֶַהבֹול ָגַדְגִמין ְבִּל עֹוּיו ָהׁשֶדחֹור ָלׂשַָע
ף ֶסּל ֶכת ׁשֶרֹוְצצֹוה ֲחׁשָלֹוׁשְּו. ּנוָל ׁשֶיֹואְרַפאְנין ָקִמּי ְכּוׂש ָעלֹו ׁשֶׁשֶבֶכְו
ן ַמ ְזיַעִגֵה, ּעוְמׁשִ' ם הַע: יםִרְמאֹוין ְויִזִרְכה ַמיָעִקר ְתַחַאְו. יםִעְקתֹום ְוַדָיּבְ
ר ׁשֲֶאַכְו. הֶז ָהׁשדֹוָקַהל ְודֹוָגת ָהִיַבּ ּבָמֹון ׁשְֵּכׁשִי ׁשֶם ִמׁשְֵל, חָסֶּפת ָהיַטִחׁשְ
ה ָיה ָהָטָמְלּם ויֹוי ַהִצַחי ֵמִּכ, דֵעי מֹוֵדְגים ּבִִשְׁב לֹוּיוה ָהיָאִרְקם ָהַע ָהּעוְמׁשַ
ה ָלדֹוְגה ָהָרָזַעח ָהַתֶּפְבּו. ןּבְַרקֹון ָהַמא ְזּהוי ׁשִֶפְל, יםִדּהוְיל ַהכֹב ְלם טֹויֹו
ר ׂשָים ָעֵנׁשְּו, םַדָיף ּבְֶסּי ֶכֵרְזִגץ ְוּחוּבָם ִמִיִור ְלׂשָים ָעֵנים ׁשְִדְמ עֹוּיוָה
א לֹים ׁשִֶאּבַת ּבָרֹוְתַהְלּב ויׁשֵַיץ ְלּחוּבָ ׁשֶּלוֵא. םַדָיב ְבָּהי ָזֵרְזִגים ְוִנְפּבִֵמ
 ּאובֹוָיא ְוָיְבּוּבְרִע ּבְּסוְנַּכא ִילֹׁשְֶו, זַחָּפָהת ְוּירוִהְמב ָהרֹוה ְלֶזה ָל ֶזּיקוִזָי
 נֹוּבְָרם קֹוד ִעָחן ֶאֵקם ָז ׁשַּכוָעָמד ׁשֶָחח ֶאָסֶּפע ׁשֵיַרר ֵאַבְכּו. תֶקלֹוֲחַמְל
ה  ֶזּקוֲחַדא ִילֹים ׁשִֶאְציֹוב ָהיׁשֵַים ְל ַגּיוים ָהִנְפים ּבִִדְמעֹוָהְו. ץַחָלב ָהרֹוְל
 ֹו ּבׁשֵיה ׁשְ ָמּסוֵנְכִנ ׁשֶּאור ָרׁשֲֶאּה ַכָרָזָעי ַהֵרֲעין ׁשִַלָע נֹוּיו ָהּלון ֵאֵכְו. הֶזָל
  .תַחם ָאַעַפי ּבְַד

ל ת ׁשֶֹוּפַכְו, ּיוים ָהִנָהּל כֹת ׁשֶרֹוּות ׁשרֹוּוׁש, היָטִחׁשְם ָהקֹול ְמ ֶאיַעִגַהְבּו
, ףֶסּל ֶכה ׁשֶָלּוּף כֶסּל ֶכה ׁשֶָתָלַחְתַהה ׁשֶָרּוׁשְו. םַדָיב ּבְָהל ָזת ׁשֶֹוּפַכף ְוֶסֶּכ
ים ִנָהּכֹן ָהד ִמָחל ֶאכְֹו. תֶרֶאְפִתר ְוּידוִהה ְלל ֶזכְֹו, בָהל ָזה ׁשֶָלּוּב כָהל ָזׁשְֶו
   . ירֹוֵבֲחה ְלָנְתנֹוה ְויָטִחׁשְם ָהַדת ִמַחף ַאּל ַכּבֵַקה ְמָרּוׁש ָהאׁשרְֹבּׁשֶ
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ף ַּכיר ָהִזֲחה ַמָי ָהַחּבְֵזִמ ַהאׁשרְֹבּׁשְֶו. ַחּבְֵזִמם ַהקֹו ְמדו ַעירֵֹבֲח ַלירֹוֵבֲחְו

ן ֵהּכֹן ְוֵהּל כֹּכֹן ׁשֶֶפאֹוְבּ, ףד סֹו ַעירֹוֵבֲח ַלירֹוֵבֲחְו, ירֹוֵבֲחה ַלָנְתנֹום ְויָקֵר

ה ֶזה ָלה ֶזָיא ָהלְֹו, יתִניָקת ֵרֶרֵחף ֲאּיר ַכִזֲחַמּו, הָאֵלת ְמַחף ָאּל ַכּבֵַקה ְמָיָה

ת צֹות ַראֹוְרת ִנֹוּפַּכ ָהּיוָהד ׁשֶַע, ה זֹוָדבֹוֲעים ּבַיִזִר ְזְךּל ַכּ כֹּיוי ָהִּכ, בּוּיכִע

ם ַמְצים ַעיִלִגְר ַמּיום ָהֶדקֹום ִמים יֹוׁשִלֹוׁשְּו. רֹויּבד ִגַיים ּבְִצִחּת ְכאֹוָבּו

. םֶהק ָלַּפּסוְיל ׁשֶֹוׁשְכ ִמאֹו, רָשְפר ֶאׁשֶת ֲאּעוָטם ָהקֹוים ְמִארֹו. ה זֹוָדבֹוֲעּבַ

ף ֶסּל ֶכת ׁשֶרֹוְצצֹוֲחים ַבִּנַהּי כֵֹנם ׁשְיֶהֵלֲעְו, יםִהבֹוים ְגִלדֹוים ְגִדּמוי ֲעֵנׁשְּו

ים ִנַהּכֹ ָליַעִמְשַׁהי ְלֵדְּכ, תַּכת ְוּל ַכּן כֹּבְַרת קֹוַלָחְתַהים ְבִּעְקתֹוְו, םַדָיּבְ

יר י ׁשִֵלּל ְככְֹבּה וָדתֹוה ְויָנ ִרלקֹול ְבֵּלָה ֶהּרואְמיֹן ׁשֶַנָכּל דום ַעים ׁשִָדְמעֹוָה

ן ּבְַרקֹול ָהַעל ּבָכְֹו. אּהום ָהיֹום ּבָין ׁשָיִאִצ מֹוּיוים ָהִלֵּכל ָהכְֹו. םֶהר ָלׁשֲֶא

  .יןִרקֹוין ְוִרְזה חֹויָטִחׁשְה ָהָרֵמְגא ִנן לִֹיַדם ֲעִאְו. לֵלָהר ֶהֵמאֹו

יב ִבים ָסִלָתֹוּכל ָהּם כֹׁשְָו, תרֹוָזֲעל ַהים ֶאִאְצ יֹוּיוה ָהיָטִחׁשְר ָהַחֲא

ת דֹוּגות ַאדֹוּגום ַאׁשְָו. יטׁשְִפַהְלּן וּבְַרקֹות ָהלֹוְתת ִלגֹוֵלְזַמּל וֵזְרי ּבַיֵנִשֵׁמ

ף ֵתּל ָכד ַעָחל ֶאֵק ַמַחֵקלֹו, יּנוּג ָפֵלְזא ַמָצְמא ִיר לֹׁשֲֶאַּכׁשֶ, תלֹוְקל ַמׁשֶ

ה ָחְמׂשִ ּבְְךֵלהֹוא ְוֵציֹוְו. ַחּבְֵזִמת ָלֵתי ָלּאוָרה ׁשֶן ָמֵתנֹוְו, טיׁשְִפַמּ וירֹוֵבֲח

ה ָייד ָהִמְתן ַמלֹוַקי ְוִפי דֹוִּכ. ַחֵצֹונה ְוָמָחְלִמ ָלְךֵלהֹו ׁשֶמֹוְּכ, בַבב ְלּטוְו

ה ָתת אֹוַעׁשְים ּבִִנַהּכָֹהְו. דֹוֲעמֹוח ּבְָסֶּפן ַהּבְַרב קֹוַרא ָקלֹי ׁשֶם ִמיֶהיֵנּבֵ

ם ם ִאה ַדֶאָרא ֵילֹי ׁשֵֶנְּפִמ) ןיּו ִעיְךִרה ַצֶזִעְניַין (ם דֹוים ָאׁשְִב לֹוּיוה ָהָדבֹוֲע

ְּככֹל ון ֵוַּכְתר ִהֵּפַסְמַה(, קֹוׁשד ָהר ַעַצ ָקׁשּבו ְלׁשּבוְלַהְו. דֶגּבֶל ָהל ַעֹוּפִי

 ַערֹוְזל ַהד ַעַיי ָהֵתָבּו. יםִפֵחים ְיִדְמעֹוְו, )םִיַסָנְכִמל ָהר ַעַצ ָקׁשבּוְלִל: הֶאְרִנָה

 ׁשלֹוׁשָן ְוָטע ָקַבֹוּן כאׁשַל רַֹעְו. הָדבֹוה ֲעָתת אֹוַעׁשְב ּבִֵּכַעא ְילֹי ׁשֵֶדְּכ, דַבְל

ת יכֹוִרּים ְכִעּבְַר ֲא לֹוּיול ָהדֹוָגן ָהֵהּכָֹהְו. יבֹוִבר ְסּוׁשת ָקֶפֶנְצת ִממֹוָא

ים ִל צֹוּיוָהים ׁשִֶרּנוַתָהְו. ןָבת ָלֶפֶנְצא ִמּהוְו, י ִלּרוּיְפִסה ׁשֶי ָמִפְּכ, תֶפֶנְצִמ

ת ַחְמׂשְִלּה וָנּמום ֶאֵסְרַפא ְלּי הוּי ִכ ִלּרוְמַאְו. םיֶהֵחְתּל ִפ ַעּיון ָהּבְַרקֹום ָהֶהּבָ

ין ֵאְו. קחֹוָרֵמם ְלָלע קֹוַמׁשְִנְו, היָנִרל ְוֵלל ַהקֹוים ּבְִלְכה אֹוָיִלְצר ַהַחָאְו. גָחֶה

ים ִרְבעֹוד ָהבֹוּי ְכֵנְּפִמ, חָסֶּפי ָהיֵלֵלת ּבְֶלֶדל ָהֵעַנִים ׁשִֶיַלָשּרוי ְיֵרֲעׁשַר ִמַעׁשָ

   ).ר היעבץידּוִסְבּו" הָדהּוט ְיֶבֶׁש"ר ֶפֵסא ְּבָבמּו( ּוּבי ַרּים ִכִבׁשַָהְו
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  םִיַרְצת ִמיַאִצְי

  יםִגלֹויאֹוֵכְרַאי ָהיֵנֵעּבְ
ַבׁשנת ה ָׁשֲחַרְתִהֲֶאׁשר  םִיַרְצת ִמיַאִצְי, תֹוּכַמר ָהׂשֶֶע, ףֵסיֹו ְ ִ ֵפני ִ ל1313ּ ְ

ַָהספירה ִ ים ִגלֹויאֹוֵכְרים ַאִאָצְמ ִמל ְיֵדיים ַעִחָכּ מו-  הָנָ ׁש3,300- ְּכי ֵנְפִל, ְ

  . יםיִקִתים ַעִכָמְסִמּו

  "יןִלְקּרוּבְ"ס ּירוּאִפָּפים ּבְִרַאתֹו ְמ- ים ִיִרְבת ִעמֹוׁשֵ

 סֹורֶפרֹוְּפ, יִעָדַמד ָהַסְמִמם ּבָיֹוּים ַכִעּדוְיָהים ְוִדּבָּכוְמ ַהיםִרסֹוֵפרֹוְּפד ָהַחָא

 ְךַמְסִמ'' יתִרטֹויְסת ִהֶמֶאס ְליתֹוִמֵמ - ך ''התנ ''רֹוְפִסיא ּבְִבֵמ, ליד רֹוייִוֵד

ָּפאִפירוסא ָרְקִנם ְוִיַרְצִמת ּבְירֹוִפַחא ּבֵָצְמִניק ׁשִֶתַע ּ ת יַלִחְתִבּ. "יןִלְקּרוּבְ" ּ

ָּפאִפירוסַה ּ וה ֶוָצְמ ָה,ייִשִׁלׁשְ ַהּפֶעְטקֹוּבְ סֹוְךֶלֶמל ָהי ׁשִֶתּכוְלו ַמא ַצָבּ מוּ

, םִיַרְצִמר ְבֵּחר ַאיזֹוֵאה ּבְָול ַחים ֶאַיּסור ְמזֹוֵאים ְמִדַבת ֲעַצּבויר ְקִבֲעַהְל

ת מֹוים ׁשֵיִעִפף מֹוַדל ָהי ׁשִֶרחֹוֲאד ַהַצּבָ: קֵתַרא ְמָצְמה ִמֶלָגְתאן ִמָכְו

'', רׁשֲֶא'', ''רַכְשׂׂשִָי '':יםִיִרְבת ִעמֹום ׁשֵיַנת ִהמֹוׁשֵן ָהק ִמֶלֵח ְו,יםִדַבֲעָה

  . דעֹוְו'' םֵחַנְמ'', ''הָרְפׁשִ''

ָפאִפירוס  תֶרֵאתֹו ְמ- ה ָלּדוְגף ִלֵסית יֹוַיִלַע ּּבְ ּ  "יסִרֵה"ּ

ים ִרְקחֹול ָהֶצת ֵאֶטֶלְחּה מוָדְבּיא עום ִהִיַרְצִמף ּבְֵסל יֹו ׁשֶתֹוּיאוִצם ְמֶצֶע

ים ִרֲאתֹוְמים ַהִטָרְּפַה''. דַבְלי ּבִִגלֹויאֹוֵכְרַאר ָהַקְחֶמי ָהּל ִפאת ַעזְֹו, םיֹוַּכ

ה יָרִפְסי ָהֵנְפי ִלִנׁשֵף ָהֶלֶאּבָ... יתִרְצִמת ָהּוּבְרַתָהים ֵמִרָּכּף מוֵסי יֹוֵרּוּפּיִסּבְ

א ָצמֹום ִמָדל ָאה ׁשֶָלּדוְג ִלתֹוָיִלת ַעַעָפתֹוית ִרְצִמה ָהָכּלוְמר ָהַצֲחה ּבַוָחְוַר

ָּפאִפירוסּבְ יםִאְר קֹוּנו ֲאְךַּכ, יִמֵשׁ ּ ב ''יה ַהָאֵמַה ֵמ)1-9, 75ר טּו(' יס אִר ֵהּ

 ,לֵאָרְשׂץ ִיֶרֶאה ְוָיְרּסוי ֵמִר חֹויׁשי ִאִּכ, )הָנ ָׁש3,300- י ְּכֵנְפִל( היָרִפְסי ַהֵנְפִל

' ך עמ''תנם ַהָלה עֹוָיְדֶּפלֹויְקִצְנֲא('' דיֵמם ִלץ ׁשֶָרָאל ָהּת כֶֹאם ְוִיַרְצִמ ּבְְיךִס ַנְךַפָה

207.(  
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 ,הָרתֹוים ּבִָבּתוְּכָהל ׁשֵמֹוף ְלֵסי יֹוּינויב ִמִב ְסּוׂשֲעַנים ׁשִֶסָקְטל ָהּכֹ 

ְרעֹה ֶאת ַוָּיַסר ַּפ''ב ַתְכה ִנָרתֹוּבָ. יםִגלֹואֹוֵכְרַאים ָהִאָצְמִמָלק ּיוִדּבְים ִמָאתֹו

"... ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב ַעל ַצָּוארֹו... ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן אָֹתּה ַעל ַיד יֹוֵסף

ת נֹוֹות ׁשיֹוִרְצת ִמנֹוּמוְתּבִ'': יםִרְקחֹו ָהְךּל ַכים ַעִבְתֹוּכְו )ב''מ, א''ית מאִׁשֵרְּב(

, םַר ָהדֹוָמֲעַמף ְלֵסל יֹו ׁשֶיֹוּינוין ִמֵעְמי ּינוי ִמֵסְקִט ְל,יקַיּדוי ְמּיטוא ּבִָצְמִנ

  ). 105' א עמָרְקִמם ָהָלי עֹוֵנְּפ('' יםִיִתְכַלְמים ַמִלָמ ְסּיוב ָהָהָזיד ַהִבְרּת וַעּבַָטָה

  ףֵסי יֹול ְיֵדה ַעָאּבוְתף ַהּיסוע ִאַצְבִמ

ף ּיסול ִאם ׁשֶּצול ַעֶדר גֹוֶדֵסע ּבְַצְבה ִמָשֲׂעף ַנֵסל יֹויו ׁשֶַמָיְבּ ׁשֶּנו ָלַעּדוָי

ַוִּיְצּבֹר יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול ַהָּים "ר ַמֱאֶנּק ָכָנת ָערֹוּגוְמַמ ְבּּרוְמַתׁשְִנ ְו,הָאּבוְת

ם יֹוַּכ). ט''מ, א''ית מאִׁשֵרְּב("... ַהְרֵּבה ְמאֹד ַעד ִּכי ָחַדל ִלְסּפֹר ִּכי ֵאין ִמְסָּפר

ת ַּפְצִרּבְ, דּבֵָע- לֶא- ירר ּבִַתָאְבּם ויתֹוִפק ּבְָנת ָערֹוּגוְמַמם ִיַרְצִמ ּבְּאוֵצְמִנ

  .הָאּבוי ְתֶרֵגְרל ַגה ׁשֶָבְכף ׁשִה ַאָאֵצְמים ִנִמָסַאָה

: אָבּ מוא''ד קסּמו ַע,יקׁשִיְטֵבלֹוה ְסׁשֶמֹת ֶאֵמ, "אָרְקִמת ּבָיֹוִכׂשְ"ר ֶפֵסּבְ

ם ִיַרְצִמ ּבְּרוְמַתְשִׁנים ׁשִֶלדֹוְגר ָהּבַת ָהרֹוְצם אֹום ַגף ֵהֵסי יֹוֵרּוּיפִסר ְלֶכֵז''

ים ִדַבי ֲעֵדְית ּבִנֹוָרְגר ּבָּבַת ָהיַרִבת ְצֶרֵאתֹום ְמּדוי ָקִרְצר ִמּיוִצְבּו, םיֹוד ָהַע

ם ָלי עֹוֵנְּפ"ר ֶפֵסּבָ .''הָאּבוְתת ָהַסְכם ִמֶשרֹום ְויֶהּבֵל ַגד ַעֵמר עֹוַלְבַלְו

ים ִנָסֲחַמים ָהִמָגְדּת מוֹוּבת ַריֹוִרְצת ִמנֹוּמוְתּבִ'': אָבּ מו105'  עמ"אָרְקִמָה

  .''הָאּבוְתָה''ת ּמוּת ַכים ֶאִרְפסֹוים ָהִמׁשְם רֹוֶהָבּו, ּלוַלָה
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ָפאִפירוסת רֹוַאּתו ְמ- ם ִיַרְצת ִמֹוּכַמ ּּבְ ּ   "רֶבּוּיפִא "ּ

ָּפאִפירוס, דְנַלהֹון ּבְיֵדְיל ַלן ׁשֶיאֹוֵזמֹוי ָהֵדל ְיש ַעַּכְר ִנ1828ת ַנׁשְִבּ ּ ּ 

ָּפאִפירוס ה ֶנּכוְמָה ּ ִּאיפוֶבר"ּ ִּאיפוֶברי ִרְצִמן ָהֵהּכָֹה: רֹוּבֵַחם ְמל ׁשֵַע" ּ ה ָיָה ׁשֶּ

ָּפאִפירוס ).344: גַצמּול ָהי ֶׁשִגלֹוַטָק ָהרֹוַּפְסִמ(ים ִעּרוֵאה ָלָיִאד ְרֵע ּ ִּאיפוֶבר" ּ ּ" 

ם ָקְלֶחים ּבְִמּגוּים ְפִדּמוַעָה, יִקְלן ֶחֶפאֹוּבְר ֵמָתׁשְִהיו ְוַדָדי ְצֵנׁשְב ִמּתוָּכ

ז ָאֵמ. תרֹוּו ׁש14ים ִדּמוַעב ָהרֹוּבְ, יםִדּמו ַע17יל ִכא ֵמּהו. ןתֹוְחַתָהן ְויֹוְלֶעָה

ָּפאִפירוסף ָהַשֱׂחֶנ ּ  1909ת ַנׁשְִבּו, תֹום אֹוֵגְרַתת ְלנֹויֹוְסִנים ְוִצָמֲא ַמּוׂשֲע ַנּ

י ִקְסְבקֹויְלל ִוֵאּנוַמר ִעסֹוֶפרֹוּר ְפׁשֲֶאַּכ. ריֵנִדְרַג. ה. ר אֵקחֹוי ָהֵדל ְים ַעַגְרּתו

ת לֹוָגם ְלַהְדא ִנּהו, תֶמֶדקֹוה ָהָאֵמל ָה ׁש50ֶ- ת ַהנֹוׁשְ ּבְִךַמְסִמת ָהק ֶאַדּבָ

ָּפאִפירוסי ָהֵרּיאוין ֵתן ּבֵיֹויְמִדת ָהֶא ּ ת רֹוַאתֹוְמם ַהִיַרְצת ִמֹוּכין ַמֵב ְלּ

  . הָרתֹוּבָ

ָּפאִפירוס, אֶלֶּפית ָהּבְִרַמְלין ׁשֵֶיַצ ְלׁשֵי ּ ִּאיפוֶבר" ּ ק ֵסעֹויד ָהִחָי ָהינֹו ֵא"ּ

ָּפאִפירוס: ןגֹוּים ְכִרֵחם ַאם ַגַנׁשְֵי, יָהֶתעֹוְראֹוְמּה וָנדֹוֵנה ָהָפּקוְתּבָ ּ ּ 

  .אדַרְגיְנִנֵלּבְ' אגיֵטִמְרן ַאיאֹוֵזמֹוא ּבְָצְמִנׁשֶ" 'אגיֵטִמְרַא"
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ּפָאּפִירּוס  םת ַדַּכָמ ... םקֹול ָמכֹם ּבְץ ַדֶרָאל ָהכֹה ּבְָפֵגַמ...: "ִאיּפּוֶבר"ּבְ

ה ֶלֵא... םִיַמים ְלִאֵמם ְצָדי ָאֵנם ּבְעֹוְטִלים ֵמִעָתְרים ִנׁשִָנֲא... םא ַדּר הוַהַנָה

  ... בַרֱחל ֶנּכָֹה? הׂשֲֶעה ַנָמ, ּנוֵרׁשְ אֹוּהוֶז, ּם ֵמיֵמינוֵה

ַוֵּיָהְפכּו ָּכל ַהַּמִים ... ַוְיִהי ַהָּדם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים" :'ת זמֹו ׁשְ- ה ָרֹותּבָ

ַוַּיְחְּפרּו ָכל ִמְצַרִים ְסִביבֹת ַהְיאֹר ... ַוִּיְב+ׁש ַהְיאֹר... ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְלָדם

  "... ִּכי לֹא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹת ִמֵּמיֵמי ַהְיאֹר, ַמִים ִלְׁשּתֹות

ּפָאּפִירּוס  רֶב ֶדתַּכָמ   ... הֶער גֹוָקּבַָה, הֶכֹום ּבּבָת ִליֹוַחל ָהּכֹ :"ִאיּפּוֶבר"ּבְ

ַּבּסּוִסים , ִהֵּנה ַיד ְיָי הֹוָיה ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה": 'ת טמֹו ׁשְ- ה ָרתֹוּבָ

  "...ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד, ַּבֲחמִֹרים ַּבְּגַמִּלים

ּפָאּפִירּוס  דַרּבָת ַּכָמ ם י ַגִרּא ְפצֹוְמין ִלֵא ...ּדוֵמׁשְּים הוִצֵע... :"ִאיּפּוֶבר"ּבְ

, הָכֹום ּבִיַרְצִמ... ׁשֵאי ָהֵדל ְי ַעּלוְכֱאת ֶנירֹוִקים ְוִדּמוים ַעִרַעׁשְ... קֶרא ֶילֹ

ים יִכָים ָש ֵהר לֹוֶשׁה ֲאָאּבוא ְתלֹת ּבְירֹוּא ֵפלֹּבְ, יווַחָוא ְרלֹה ּבְָכּלון ְממֹוְרַא

ל מֹוְתר ֶאׁשֶל ֲאּכֹת ָהַחׁשְּוה, ןּם ֵכָנְמאֹ... יםִגַדָהים ְווִזַוָאָה, הָרעֹוׂשְה ָהיָטִחָה

ה ֵאְר... ןָתְשּׁיר ִפִצי ְקֵרֲח ַאמֹוּה ְכָתּאוְלה ִלָרָאׁשְּה הוָמָדֲאָה... הָאְרד ִנעֹו

 ּלות ֵאק ֶא ַרׂשֵּפַחד ְמָח ֶאלּכֹ, דַחם ָיֶפְסַאֵי ׁשֶיׁשין ִאֵאר ְוַקְפּר הוָקּבַָה

  ...מֹוׁשְים ּבִִמּותַחָה

ִהְנִני ַמְמִטיר ָּכֵעת ָמָחר ָּבָרד ָּכֵבד ְמאֹד ֲאֶׁשר ": 'ת טמֹו ׁשְ- ה ָרתֹוּבָ

ְוַעָּתה ְׁשַלח ָהֵעז ... לֹא ָהָיה ָכמֹהּו ְּבִמְצַרִים ְלִמן ַהּיֹום ִהָּוְסָדה ְוַעד ָעָּתה

ל ֲאֶׁשר ְלָך ַּבָּׂשֶדה ָּכל ָה�ָדם ְוַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ֶאת ִמְקְנָך ְוֵאת ָּכ

ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ְיָי ... ַבָּׂשֶדה ְולֹא ֵי�ֵסף ַהַּבְיָתה ְוָיַרד ֲעֵלֶהם ַהָּבָרד ָוֵמתּו

ַוֲאֶׁשר לֹא ָׂשם , ֵמַעְבֵדי ַּפְרעֹה ֵהִניס ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל ַהָּבִּתים

ַוֵּיט מֶׁשה ֶאת ... ֹו ֶאל ְּדַבר ְיָי ַוַּיֲעזֹב ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדהִלּב

ַוְיִהי ָבָרד ... ַמֵּטהּו ַעל ַהָּׁשַמִים ַוְיָי ָנַתן קֹלֹת ּוָבָרד ַוִּתֲהַלְך ֵאׁש �ְרָצה

הּו ְּבָכל ֶאֶרץ ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְּבתֹוְך ַהָּבָרד ָּכֵבד ְמאֹד ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה ָכמֹ

ַוַּיְך ַהָּבָרד ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ... ִמְצַרִים ֵמ�ז ָהְיָתה ְלגֹוי

ַּבָּׂשֶדה ֵמ�ָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ְוֵאת ָּכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ִהָּכה ַהָּבָרד ְוֶאת ָּכל ֵעץ 

  "... ַהָּׂשֶדה ִׁשֵּבר
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ּפָאּפִירּו הּבְֶרת ַאַּכָמ ל כֹה ּבְָדַחְכה ִנָאּבוְתי ָהבֹוַא... :"ִאיּפּוֶבר"ס ּבְ

א ם לֹי ַגִרּא ְפצֹוְמין ִלֵא... למֹוְתד ֶאה עֹוֶאְרִנה ׁשֶל ָמּד כַֹמׁשְי ִנבֹוַא... םקֹוָמ

  ...בַעָר... קֶרֶי

ַוּיֹאַכל ֶאת ... ְנֵטה ָיְדָך ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָּב+ְרֶּבה" :'ת ימֹו ׁשְ- ה ָרתֹוּבָ

ְולֹא נֹוַתר ָּכל ֶיֶרק ,  ֵעֶׂשב ָה�ֶרץ ְוֵאת ָּכל ְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר הֹוִתיר ַהָּבָרדָּכל

  "...ָּבֵעץ ּוְבֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ּפָאּפִירּוס  תרֹוכֹות ְבַּּכָמ ל  ֶאּחוְטּים הויִכִסי ְנֵנ ּבְיבֹוַא... :"ִאיּפּוֶבר"ּבְ

ל כֹּבְ... ּבוְרא ַחֶלֶּכי ָהֵתּבָ... תבֹוחֹוְר ַלּכוֵלׁשְּים הויִכִסי ְנֵני ּבְבֹוַא... תירֹוִקָה

ה ָמָחֶנַה... םִיַרְצִמה ּבְָלדֹוה ְגָקֲעה ַצָתְיַה... הָמָדֲאיו ּבַָחר ֶאֵבא קֹוָצְמם ִנקֹוָמ

: ּקוֲען ַזָטָקַהל ְודֹוָגָה, ןּם ֵכָנְמאֹ... תינֹוִקת ְבֶּבֶרעֹוְמ, ץֶרָאל ָהכֹת ּבְַעָמׁשְִנ

יק ִסְפַת, יאֹו! היָדא ֵללֹן ְויֹוַרא ֵהלֹ, םַדָאף ָהה סֹום ֶזָנְמאָֹה... תּמוָאאי ְוַוְלַה

ית ִלם ִעִיַרְצִמ, ּבוְרים ַחִרָעֶה... ןאֹוׁשָק ָהֵסַּפִיש ְוַעַרן ָהה ִמָמָדֲאא ַהָנ

  ...עַגֶר ּבְּכוְּפַהְתם ִהַדָאת ָהנֹועֹוְמ... סַרֱהל ֶנּכָֹה... הָתָחׁשְּהו

 ִהָּכה ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ְיָי ַוַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה": ב''ת ימֹו ְשׁ- ה ָרתֹוּבָ

ִמְצַרִים ִמְּבכֹר ַּפְרעֹה ַהּיֵׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַעד ְּבכֹור ַהְּׁשִבי ֲאֶׁשר ְּבֵבית ַהּבֹור 

ַוְּתִהי , יו ְוָכל ִמְצַרִיםַוָּיָקם ַּפְרעֹה ַלְיָלה הּוא ְוָכל ֲעָבָד. ְוכֹל ְּבכֹור ְּבֵהָמה

ַוֶּתֱחַזק ִמְצַרִים ַעל . ִּכי ֵאין ַּבִית ֲאֶׁשר ֵאין ָׁשם ֵמת, ְצָעָקה ְגדָֹלה ְּבִמְצָרִים

  "...ָהָעם ְלַמֵהר ְלַׁשְּלָחם ִמן ָה�ֶרץ ִּכי �ְמרּו ֻּכָּלנּו ֵמִתים

ּפָאּפִירּוס  םרִיְצִמ תיַאִצְי ִּאיפוֶבר :"ִאיּפּוֶבר"ּבְ  ְךּל ַכה ַעֶּכָבְמ ּ

ב ָהָז. םֶהד ֵמֵחָפא ְללֹּבְ) ַלִמְצִרים(ם יֶהֵנדֹוֲאת ַלאֹוָרים הֹוִנְתים נֹוִדֲבַעָה''ׁשֶ

  .)ָהִעְבִריֹות (''תחֹוָפׁשְי ָהואֵרַול ָצים ַעִמׁשָּף מוֶסֶּכת ְובֹוים טֹוִנַבים ָאִמלֹוֲהַיְו

ֶּזה ְּבֵעיֵני ִמְצָרִים ְוָהָיה ִּכי ְוָנַתִּתי ֶאת ֵחן ָהָעם ַה" :'ת גמֹוׁשְ -  הָרתֹוּבָ

ְוָׁשֲאָלה ִאָּׁשה ִמְּׁשֶכְנָּתּה ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף , ֵתֵלכּון לֹא ֵתְלכּו ֵריָקם

: ם''רשב"... ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמלֹת ְוַׂשְמֶּתם ַעל ְּבֵניֶכם ְוַעל ְּבנֵֹתיֶכם ְוִנַּצְלֶּתם

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו . "הָטלּוֱחה ַוָרמּוה ְגָנָתַמ ְּב- ה ָתְנֵכְׁשה ִמָׁשה ִאָלֲאָׁשְו

  "...ַוִּיְׁשֲאלּו ִמִּמְצַרִים ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמלֹת, ִּכְדַבר מֶׁשה
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ּפָאּפִירּוס  לֵאָרׂשְי ִיֵני ּבְֵרֲחים ַאִפְדים רֹוִרְצִמַה   היָלִעל ָהַע :"ִאיּפּוֶבר"ּבְ

ִּאיפוֶברר ֵּפַסה ְמָמָחְלִמה ָליָאִצְיָל : הָעׁשָה ַהָתאֹום ְבִּיַרְצִמר ּבְַאׁשְִנ ׁשֶּ

י ֵדּ ְכּמוֲחְלים ִנׁשִָנל ָאל ׁשֶּפוּר ָכַּפְסִמ, ּינוֵמְצל ַע ַעּנוְרַמ ׁשָּנור ֲאׁשֲֶאַּכ''

   .''והֶוָחָתׁשְִמם ָהַעת ָהיר ֶאִזֲחַהְל

: ַוּיֹאְמרּו, ָהֵפְך ְלַבב ַּפְרעֹה ַוֲעָבָדיו ֶאל ָהָעםַוֵּי ":ד''ת ימֹוׁשְ -  הָרתֹוּבָ

ַוֶּיְאסֹר ֶאת ִרְכּבֹו ְוֶאת ? ַמה ּזֹאת ָעִׂשינּו ִּכי ִׁשַּלְחנּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו

ַוִּיַּקח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור ְוכֹל ֶרֶכב ִמְצָרִים ְוָׁשִלִׁשם ַעל , ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו

... ִנְלָחם ָלֶהם ְּבִמְצָרִים ְיָי�נּוָסה ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי : ַוּיֹאֶמר ִמְצַרִים... ֻּכּלֹו

  ".ֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹוְך ַהָּים ְיָיַוְיַנֵער 

ּפָאּפִירּוס ן ַנָעד ֶהּמוַע ְוׁשֵאד ָהּמוַע ה ָתְל ַעׁשֵאָה, ּאוְר... :"ִאיּפּוֶבר"ּבְ

 ּבוְרַעְתים ִהִניֹוְלת ֶעחֹוֹוּכ... ץֶרָאי ָהיֵבְיד אֹוֶגאת ֶנֵציֹו תֹוָבֲהַלּו, יםִמרֹוְמַל

ים ִלֵאָהֶשּ ְכְךׁשְַמה ִנֶז. לֵאָרׂשְין ִיֵבים ְלִפְדרֹוים ָהִרְצִמין ָה ּבֵּידוִרְפִהְו

ים ִאְרם ִניַנם ֵאַעי ָהׁשְֵנֲאה ֵמיָמִד ָקְךֵלהֹוע ׁשֶָזֶגָה, ּיכוׁשְִמ ִהְךֶוָתים ּבִָדְמעֹוָה

ם ִיַמָשׁין ָהּבֵה ׁשֶָמ... יםִאְרם ִניַנ ֵאיׁשן ִאיֹוְלִמר ֵמֵתיֹו... דַחּם ָפיֹו ָה.ְךֶרֶדּבָ

, םִי ַמּכוֵּפְשׁ ִנֹוּבם ׁשֶקֹוָמל ָהה ֶאָאם ּבִָיַרְצִמ ...םָלּוּת כיד ֶאִחְפץ ַמֶרָאָהְו

ה ֶׁשמֹה ְלֶאְרִנה ָּכָנָוַּכָה(ה ָמֲדַאל ָהם ַעִיַמת ָה ֶאְךַפָשׁה ׁשֶי ֶזֵדְיד ּבִַּכְלִנ רֹויּבִגָה

. םַמְצם ַעף ִעסֹו ָלּיעוִגם ֵהֵה... הֶלת ֵאעֹוָראֹוְמע ִמַזֲעּם זוָלעֹול ָהּכֹ). ינּוֵּבַר

  .דַחַפ ּבְּאוְלַמְתל ִנּכָֹה... םיֶהֵלד ֲעָחף ֶאר ַאַאׁשְא ִנלֹ

ּוד ָעָנן הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמ ְיָיַו :ו'' ט- ב ''ת ימֹו ׁשְ- ה ָרתֹוּבָ

לֹא , ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה, ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶרְך

ַוִּיַּסע ַמְל+ְך ...  ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם

+ֲחֵריֶהם ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ַוֵּיֶלְך ֵמ, ָהֱאלִֹהים ַההֵֹלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל

ַוָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל , ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעמֹד ֵמ+ֲחֵריֶהם

... ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה, ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֶׁשְך ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה

ָׁשְמעּו ... ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטף.. .ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֵאיֵלי מֹו�ב , �ז ִנְבֲהלּו +ּלּוֵפי ֱאדֹום... ִחיל �ַחז יְׁשֵבי ְּפָלֶׁשת, ַעִּמים ִיְרָּגזּון

  "...  ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד, ָנמֹגּו ּכֹל יְׁשֵבי ְכָנַען, יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד
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  "יׁשִרַע- לֶאיט ְמִלנֹומֹוָה"י ּבֵל ַגת ַעֶרֵאתֹו ְמ-  ְךׁשֶת חֹוַּכָמ

) יטִנָרְג(ם ַחן ׁשֶָב ֶאַעִריׁש- ֶאלה ּבְָאֵצְמִנ, 19- ה ַהָאֵמל ָה ׁש60ֶ- ת ַהנֹוׁשְּבִ

ה ָקּקון ַחֶבֶאָה. רָקת ּבֶָקשֹוּים ְכִיִמקֹוְמת ָהה ֶאׁשָיְמר ׁשִׁשֲֶא, הָרחֹוׁשְ

ה ָחֵקְל ִנ20- ה ַהָאֵמת ַהיַלִחְת ּבִ.יָהֶדָדל ְצּכִֹמ )תעֹוַראֹוי ְמֵרּויּפִס(ים יִפִלְגיירֹוִה

ט ְסְקֵטָהְו, הָייִלֵעַמיְסִאן ּבְיאֹוֵזמֹוְל" ַעִריׁש- ָהמֹונֹוִליט ְמֶאל"ה ָנּכוְמן ָהֶבֶאָה

  . םַגְרּ תויָהֶלָעׁשֶ

 :ךׁשֶחֹות ָהּכַָמַתֵאר ֶאת ְמ -  יטִלנֹומֹוי ָהּבֵל ַגת ַעֶבתֹוְכּים ָבִּעָטְקד ָהַחַא

ה ָתְיה ָהָלדֹוה ְגָמּהוְמ, הָקְלת ֶחַנה ְמָתְיה ָהָעָר, הָעּגוד ְנאֹוה ְמָתְיץ ָהֶרָאָה

ה ָעׁשְ ִתְךֶשֶמְבּו, יםִמה ָיָעְשׁ ִתְךֶשֶמן ְבּמֹוְרַאת ָהב ֶאַזא ָע לֹיׁשִא... ןמֹוְרַאּבָ

ם ַגם ְוָדָאי ַהֵנם ּבְַג ׁשֶזֹוּה ָכָפּה סוָלֵלֹותׁשְִה, עָבת ֶטכֹוּוּפַהל ָתה ׁשֶֶלים ֵאִמָי

  "...דֹוַיב ְלׁשֵיֹוי ָהֵנּת ְפ ֶאיׁשת ִאאֹוְר ִלּלוְכא ַיים לִֹלֵאָה

ַוְיִהי חֶׁשְך , ַוֵּיט מֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּׁשָמִים" :'ת ימֹור ׁשְֶפֵס ּבְ- ה ָרתֹוּבָ

לֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת �ִחיו ְולֹא ָקמּו , ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשלֶׁשת ָיִמים

  ). יִקְסְבקֹויְלל ִוֵאנּוָמר ִע''ד, "אָרְקִמת ָּברֹודֹו(" "... ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו ְׁשלֶׁשת ָיִמים

  

  םִיַרְצת ִמי�ִצל ְיים ַעִייצּוִּפ

  בָהָזל ַהֶגת ֵעַרּמוְת רָלד דֹואְרַייְל ִמ40ם ִיַרְצִמת ְליֶבֵיל ַחֵאָרׂשְִי

ִעיתֹון זֹוִה ּי כֹוֶתֶרת ָהָכַתָבה ּבְ ֶעֶרב ֶפָסח תשמ" ָמַעִריב"ּ ִפי . ז''ּּבְ ָּהָכַתב ׁשֶ

ַכָתָבה אי ֵמִביא ּבַ ָרֵאל : ָּגּבַ ִיׂשְ חֹוב ַכְסִפי ָעָנק ׁשֶ ָּהִעתֹונות ָהִמְצִרית ִנְזֵכָרה ּבְ ּ ּ ּ

ל , ַחֵייֶבת ְלִמְצַרִים ֵני ׁשֹוִוי ַהָזָה,  ִמיְלַיאְרד דֹוָלר40ְּסכום ׁשֶ הֹוִציאו ּבְ ּב ׁשֶ

ְיֵמי ָהַפְרעֹוִנים ָרֵאל ֵמִמְצַרִים ּבִ ר ִמֶמנו ָעׂשו ֶאת ֶעֶגל ַהָזָהב ְלַמְרֵגלֹות , ִּיׂשְ ַּוֲאׁשֶ ּ

נות ַעל ִהיְסטֹוְריֹון מוְמֶחה ַלְתקוָפה . ַהר ִסיַני ֵבּ ָּהִעיתֹונות ֵהִטיָלה ֶאת ָהִהְתַחׁשְ ּ ּ ּ

ְהַג: ָהִהיא ר ִה, ת'ַאְחַמד ּבְ ל ֲאׁשֶ ְּקִדיׁש ָיִמים ֲארוִכים ְלִגְנָזֵכי ָהכֵֹהן ָהַפְרעֹוִני ׁשֶ ּ ּ ּ

ּחוַתפ-ַנאפ: ָּהְתקוָפה ל ַפְרֹעה , ּ ּבֹונות ׁשֶ ָהָיה ְמַנֵהל ָהֶחׁשְ   .םִיַרְצ ִמְךֶלֶמּׁשֶ
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י ֵלל ָגַעב ֵמָרת ָעינֹוִדְמה ִלָרּבְָסַהת ָהל ֶאֵהַנְמָה, יתִבְרַעּבְ" לֵאָרׂשְל ִיקֹו"

ל ּאוׁשָ, הָרּבְָסַהל ָהאי ַעָרֲחַאָה. יתִרְצִמָהה יָעִבְתיב ַלׁשִָהר ְליֵהִמ, רֶתֶאָה

ל ֵאָרׂשְה ִיָנָכּמו, הֶזא ָהׂשֵנֹות ָהה ֶאָלָעם ַמִיַרְצם ִמי ִאִּכ: רַמה ָאׁשֶָנְמ

ה עְֹרּל ַפֶצ ֵאּדוְבל ַעֵאָרׂשְי ִיֵנּבְ: טּוׁשּן ָפֹוּבְשׁת ֶח'ַגְה ּבְתֹום אֹות ִעֹוׂשֲעַל

יס ֵיה ִגעְֹרַּפ, רַכל ׂשָּ כֹּלויּבְא ִקם לֵֹה, הָנ ׁש280ָ ְךֶשֶמ ּבְְךֶרּת ָפַדֹובֲע

. ףֶל ֶא300ה ָיים ָהִדְבעֹול ָהם ׁשֶַרָּפְסִמ ׁשְֶךַּכ, יםׁשִָנת ָהם ֶא ַגה זֹוָדבֹוֲעַל

י ֵנְבם ִלִיַרְצת ִמיֶבֵיָחר ׁשֶַכׂשָת ָהב ֶאׁשֵַחב ְוׁשֵ, דּבְַכִנת ָה'ַגְהר ּבְא ַמָנָא

ל ה ׁשֶָפּקוְתר ִלַכׂשָת ָהַנָלת ָה ֶאְךּל ַכיף ַעִסהֹוח ְלַּכׁשְל ִתַאְו, לֵאָרׂשְִי

ם ִיַרְצת ִמֶלֶשְמל ֶמֶצל ֵאַעְּפ, ןֹוּבׁשְֶחת ָהר ֶאמֹוְגִתׁשְֶכּו. הָנים ׁשִָפַלת ֲאׁשֶלֹוׁשְ

  . ףֶדעֹות ָה ֶאּנון ָלֵתִתׁשֶ

ן דֹוְקר מֹוֶדְנַסְּכֶלי ָאֵמְיה ּבִיָעִפר הֹוַבְכּו, הׁשָָדה ֲחיָנית ֵאִרְצִמ ָההיָעִבְתַה

 יָהִפְל: א''ף צין ַדִרְדֶהְנת ַסֶכֵסַמר ּבְַּפּסוְמי ַהִפְּכ, היָרִפְסי ָהֵנְפ ִל4- ה ַהָאֵמּבַ

ת  ֶאּירוִזֲחַיל ׁשֵֶאָרְשׂי ִיֵנת ּבְן ֶאדֹוְקר מֹוֶדְנַסְּכֶלי ָאֵנְפין ִלִדים ְלִרְצִמ ָהּעוְבַת

 ׁשַרא ָדיָסִסּן ְפה ּבֵיָהִבר ְגׁשֲֶאּים ַכִנּת ַפׁשֶבֹו ּבְּאוְצ ַיְךַא, בָהָזת ַהֶאף ְוֶסֶּכַה

 430 ְךֶשֶמם ּבְִיַרְצִמ ּבְּדוּבֲַעּוׁש ׁשֶיׁש ִא600,000ל ה ׁשֶָדבֹור ֲעָכם ׂשְֶהֵמ

  . הָנׁשָ

ל ֵאָרׂשְִים ן ִעּדום ַלִיַרְצי ִמֵנ ּבְּאות ּבַָחם ָאַעַּפ: א''ף צין ַדִרְדֶהְנת ַסֶכֵסַמ

ם ַען ָהת ֵחן ֶאַתָנ' הר ַוֵמא אֹוּי הוֵרַה:  לֹוּרוְמַא, ןדֹוְקר מֹוֶדְנַסְּכֶלי ָאֵנְפִל

ה יָהִבר ְגַמָא. ּנוֶמם ִמֶתְלַטְנב ׁשֶָהָזף ְוֶסּ ֶכּנו ָלּנו ְת.םּילוִאׁשְַים ָוִיַרְצי ִמיֵנֵעּבְ

 ...ֹוסרֶדְנַסְּכֶלי ָאֵנְפן ִלֶהָמן ִעּדוַאך ְוֶלֵאת ְוּוׁשי ְר ִלּנוְת: יםִמָכֲחא ַליָסִסּן ְפּבֵ

? יהָיָאים ְריִאִבם ְמֶתן ָאיַכֵהְמ: םֶהר ָלַמָא. ןֶהָמן ִעַד ְוְךָלָהת ְוּוׁש ְר לֹוּנוְתַנ

ן א ִמָליה ֶאָיָאם ְרֶכיא ָלִבא ָאי לִֹנף ֲאַא: םֶהר ָלַמָא. הָרתֹון ָהִמ:  לֹוּרוְמַא

ב ּבְ: "רַמֱאֶנׁשְ, הָרתֹוָה ִמְצָרִיםּומֹוׁשַ בו ּבְ ר ָיׁשְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָנה :ֵּני ִיׂשְ ים ׁשָ לׁשִ  ׁשְ

ָנה  ע ֵמאֹות ׁשָ ים ׁשִל ׁשִה ׁשֶָדבֹור ֲעַכ ׂשְּנו ָלּנו ְת).ב''ק יֶרת ֶּפמֹוְׁש(ְוַאְרּבַ

ם ֶהר ָלַמָא. הָנת ׁשָאֹוע ֵמּבְַרַאה ְוָנים ׁשָׁשִֹולם ׁשְִיַרְצִמם ְבֶּתְדּבַיֲעׁשִא ׁשֶֹויּבִר

ן ַמ ְזּנוה ָלָנְת:  לֹוּרוְמַא. הָבּוׁשם ְתֶה ָלּירוִזֲחַה: ןדֹוְק מֹוֹוסרֶדְנַסְּכֶלָא

  ... הָבּוׁש ְתּאוְצא ַמלֹ ְוּקוְדּבַ, ןַמם ְזֶהן ָלַתָנ. יםִמה ָיׁשָלֹוׁשְ

ים ִדים מֹוִיגֹום ָהַגת ׁשֶיחֹוִכק מֹוַר, יםִנָמְזל ַהכֹ ּבְּלוָלַה" תיעֹוִבְת"ַה

  .יאִהה ָהָפּקוְתל ַהים ׁשִֶנעֹוְרַּפי ָהֵכָזְנִגב ּבְּתוּל ָכּכַֹהם ְוִיַרְצת ִמיַאִצְיִבּ
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  ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

ין ַזּבִ אְּד ְתֵרי זוֵזי ַאּבָ  .ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ּ ּבִ
16

  

                                                 
16

   ?  "אָיְדד ַגַח"ִמְסָתֵתר ֵמֲאחֹוֵרי ה ָמ 

ְדָיא" יר ִנְצחֹון ָהֶאמוָנ" ַחד ּגַ ּהוא ׁשִ  כּוְפ ַהתֹואֹו, יֵזי זּוֵרְתא ּבִּבַה ָאָנָקל ׁשֶי זֹוִד ְג:לר ַעּפֵַסְמ ַההּ
מּוַבן( יִרְצִמי ָלִדהּוְיר ַהֵמאֹו. יםִדְבם עֹו ֵהתֹואֹום ְוֶהָל ׁשֶָהֹולֶאים ָלִרְצִמָה יף ִדַע: )ְוַגם ָלנּו ּכָ
ָיכֹול ֶלֱאכֹול) ׁשּוְנָרא( לתּוָח ֶל-י ִדְגָהק ֵמָזָחי ׁשִֶמְל דּוְבַעָתׁשֶ יף ִד ַע-ר ַבם ּכְִאְו, יִדְגת ַה ֶאׁשֶ
ת ל ֶאַכָאל ׁשֶתּוָחֶהר ֵמֵתק יֹוָזָחז ְוב ַעֶלּכֶָהַהֵרי ׁשֶ, לתּוָחת ֶה ֶאְךֹוׁשְנל ִלכֹוָיב ׁשֶֶלּכֶ ָלדּוְבַעָתׁשֶ
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ְדָיא, ּׁשוְנָרא ְוָאָתא ְתֵרי זוֵזיְּדַז, ְוָאְכָלה ְלּגַ א ּבִ ין ַאּבָ   .ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ּּבִ

אַּכ ְוָאָתא ך ְלׁשוְנָרא,ְלּבָ ּ ְוָנׁשַ ְדָיא, ְ ְתֵרי זוֵזי, ְּדָאְכָלה ְלּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ ַחד . ּ

  .ַחד ַּגְדָיא, ַּגְדָיא

א,ּחוְטָרא ְוָאָתא ך ְלׁשוְנָרא, ּ ְוִהָכה ְלַכְלּבָ ְּדָנׁשַ ְ ְדָיאְּדָאְכ, ּ א , ָלה ְלּגַ ין ַאּבָ ַזּבִ ְּד

ְתֵרי זוֵזי   .ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ּּבִ

ַרף ְלחוְטָרא,ּנוָרא ְוָאָתא א, ּ ְוׂשָ ְּדִהָכה ְלַכְלּבָ ך ְלׁשוְנָרא, ּ ְּדָנׁשַ ְ ְּדָאְכָלה , ּ

ְדָיא ְתֵרי זוֵזי, ְלּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ   .ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ּ

ַרף ְלחוְטָרא, ְּוָכָבה ְלנוָרא, ַּמָיא ְוָאָתא ְּדׂשָ א, ּ ְּדִהָכה ְלַכְלּבָ ך ְלׁשוְנָרא, ּ ְּדָנׁשַ ְ ּ ,

ְדָיא ְתֵרי זוֵזי, ְּדָאְכָלה ְלּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ   .ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ּ

ָתה ְלַמָיא, תֹוָרא ְוָאָתא ְּדָכָבה ְלנוָרא, ְּוׁשָ ַרף ְלחוְטָרא, ּ ְּדׂשָ א,ּ ּ ְדִהָכה ְלַכְלּבָ ּ ,

ך ְלׁשוְנָרא ְּדָנׁשַ ְ ְדָיא, ּ ְתֵרי זוֵזי, ְּדָאְכָלה ְלּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ   .ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ּ

ֹוֵחט ְוָאָתא ַחט ְלתֹוָרא,ַהּשׁ ָתה ְלַמָיא,  ְוׁשָ ְּדׁשָ ְּדָכָבה ְלנוָרא, ּ ַרף , ּ ְּדׂשָ

א, ְּלחוְטָרא ְּדִהָכה ְלַכְלּבָ ך ְלׁשוְנָראְּד, ּ ָּנׁשַ ְדָיא, ְ ְתֵרי , ְּדָאְכָלה ְלּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְּד

  .ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ּזוֵזי

ַּמְלַאך ַהָמֶות ְוָאָתא ַחט ְלׁשֹוֵחט,ְ ַחט ְלתֹוָרא,  ְוׁשָ ָתה ְלַמָיא, ְּדׁשָ ְּדׁשָ ְּדָכָבה , ּ

ַרף ְלחוְטָרא, ְּלנוָרא ְּדׂשָ ְּדִהָכה ְלַכְלּבָ, ּ ך ְלׁשוְנָרא, אּ ְּדָנׁשַ ְ ְדָיא, ּ , ְּדָאְכָלה ְלּגַ

ְתֵרי זוֵזי א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ   .ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ּ

רוך הוא ְוָאָתא ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ַחט ְלַמְלַאך ַהָמֶות,ּ ּ ְוׁשָ ַחט ְלׁשֹוֵחט, ְ ַחט , ְּדׁשָ ְּדׁשָ

ָתה ְלַמָיא, ְלתֹוָרא ְּדׁשָ ְּדָכָבה ְלנו, ּ ַרף ְלחוְטָרא, ָראּ ְּדׂשָ א, ּ ְּדִהָכה ְלַכְלּבָ ך , ּ ְְדָנׁשַ ּ

ְדָיא, ְּלׁשוְנָרא יןְּד, ְּדָאְכָלה ְלּגַ ְתֵרי זוֵזיַזּבִ א ּבִ    .ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ּ ַאּבָ

                                                                                                                
ת ה ֶאּכֶָמב ּוֶלּכֶט ּבֵָבחֹוׁשֶ) חּוְטָרא(ל ֵקָמ ָלדּוְבַעָתיף ׁשִֶדז ַע ַא-ב ֶלר ּכֶַבם ּכְל ִאַבָא. יִדְגָה
 דּוְבַעָתיף ׁשִֶדם ַעֶצֶעל ּבְַבָא. יֵזי זּוֵרְתא ּבִּבַה ָאָנָקי ׁשִֶדְגת ַהל ֶאַכָאל ׁשֶתּוָחת ֶהל ֶאַכָאב ׁשֶֶלּכֶָה
ים ִלכֹוְיׁשֶ )ַּמָיא(ם ִיַמ ָלדּוְבַעָתיף ׁשִֶדַע... תֹולֹוַכְלל ּוֵקָמף את ָהרֹוׂשְה ִלָחֹוּכְבּׁשֶ )נּוָרא( ׁשֵאָל
ת ים ֶאּבִַכְמם ׁשִֶיַמת ָהה ֶאָתׁשָק ׁשֶָזָחֶה )תֹוָרא(ר ֹוׁש ָלדּוְבַעָתיף ׁשִֶדַע... ׁשֵאת ָהת ֶאֹוּבַכְל
ת ֶוָמ ָהְךַאְלַמ ְלדּוְבַעָתיף ׁשִֶדַע... ינֹוּכִַסר ּבְֹוׁשי ָהֵית ַחל ֶאֵטנֹוט ׁשֵֶחֹוׁש ָלדּוְבַעָתיף ׁשִֶדַע... ׁשֵאָה
רּו ַעל ֵיֶצר ָהַרע: םֶכְתמֹוּכְים ׁשִֶטֹוׁש... טֵחֹוׁשל ָה ׁשֶתֹוָמׁשְת ִנל ֶאיטֹול ִלכֹוָיׁשֶ ְַמְלַאך -ִהְתַגּבְ

ל ֹכם ְוָלעֹו ָהְךֶלא ֶמים הּוִקלֱֹאָה .תֶוָמ ָהְךַאְלת ַמג ֶארֹוֲהל ַלכֹוָי ֶשָׁלֱאלִֹקים דּוְבִעְו, ָהָמֶות
ל ֹכט ּבְֵלֹוׁשם ְוָלּות ּכחֹוֹוּכל ָהל ּכַֹעּבָ, לּכֹת ָהא ֶאָרר ּבָׁשֲֶא ּכֹל ָיכֹולא הּו, םָלּות ּכמֹוַלעֹוָה
 .םִיַמָשׁת ָהחֹול רּוֹכְבים ּויִעִקְרָה
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  :תרֹוקֹוְמָהט ֵמַקלּוְמ

  .ּ נוַסח ְמקֹוִרי-   חָסּל ֶפה ׁשֶָדָגַה    

  .ףֵסק יֹוָחְצב ִיַר ָה- ים ִדֲע מֹו- ף ֵסט יֹוּקוְלַי    

  .יאִסָגּל לוֵאָרׂשְב ִיקֲֹעב ַיַרָה, רֵּפַסן ְתַעָמ ְל-  חָסּל ֶפה ׁשֶָדָגַה    

  ...ם" מלבי, דוד מצודות,ק" רד,י"רש :יםׁשְִרַפְמ    

  .יםׁשִָרְדִמ    

  . יןׁשִב ֵחַר ָה-   הָדָגַהס ָהֵדְרַּפ    

  . בי טֹוּ ִכּהוָיִלב ֵאַר ָה- '  בְךֶרֶּכ, הָעָדתֹור ָהֶפֵס    

  .יאִפָצּן מויֹון ִצב ּבֵַר ָה- ט ַלְקּה מוָרר תֹוּעוִש    

  .'ק בֶלֵח, דַג- אף ּבֵָסב יֹוַר ָה- ה ָלֲחיף ַנִסיֹו    

   ת ב ֵעַתְּכ" בֹוׁשֲח ַלתֵע" ,ריֵנְיַלד ְקִוב ָדַר ָה- ח ַמְצץ ִתֶרֶאת ֵמֶמֶא    

  .יתִדּהוה ְייָבׁשֲִחַל

   ". בֹוׁשֲחת ַלֵע", דַעָס. י, יתִגלֹויאֹוֵכְרת ַאּדו ֵע- ם ִיַרְצת ִמיַאִצְי    
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