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 ַקֵד�

  :ְבַּש�ָבּת ַמְתִחיִלי�

�� ַהָש�ַמִי� ְוָה�ֶר� ְוָכל ְצָב��.  יֹו� ַהִשּ�ִשּ�יַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר�ַוְיַכל ֱא�ִקי� . ַוְיכ

. ֶש�ר ָעָש$הַבּיֹו� ַהְשּ�ִביִעי ְמַלאְכ"ֹו ֲאֶש�ר ָעָש$ה ַוִיְּש�ֹבּת ַבּיֹו� ַהְשּ�ִביִעי ִמָכּל ְמַלאְכ"ֹו ֲא

ַוְיָבֶר) ֱא�ִקי� ֶאת יֹו� ַהְשּ�ִביִעי ַוְיַקֵדּ% אֹותֹו ִכּי בֹו ָש�ַבת ִמָכּל ְמַלאְכ"ֹו ֲאֶש�ר ָבָּרא 

  .ֱא�ִקי� ַלֲע(ֹות

  :ַבּחוֹל ַמְתִחיִלי�

  ַסְבִרי ָמָרָנ+ ְוַרָבָּנ+ ְוַר*ֹוַתי

  .א ְפִּרי ַהָגֶפ+ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל� *ֹוֵר

ֲאֶש�ר ָבַּחר ָבּנ� ִמָכּל ָע� ְורֹוְמָמנ� ִמָכּל ָל%ֹו+ , ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל�

ַש�ָבּתֹות ִלְמנ�ָחה : ְבַּש�ָבּת(ַוִתֶּתּ+ ָלנ� יי ֱא�ֵהינ� ְבּ.ֲהָבה . ְוִקְדָּש�נ� ְבִּמְצֹוָתיו

ַחג ) ַהַש�ָבּת ַהֶזה ְוֶאת יֹו�(ֶאת יֹו� , ִגּי� �ְזַמִנּי� ְלָש$(ֹו+ַח, מֹוֲעִדי� ְלִש$ְמָחה)�

ִכּי ָבנ� . ֵזֶכר ִליִצי.ת ִמְצָרִי�, ִמְקָרא ֹקֶד%, )ְבּ.ֲהָבה(ְזַמ+ ֵחר�ֵתנ� , ַהַמצֹות ַהֶזה

) ,ְבּ.ֲהָבה �ְבָרצֹו+ (�מֹוֲעֵדי ָקְדֶש6) ְוַש�ָבּת(, ָבַחְרָתּ ְואֹוָתנ� ִקַדְּש�ָתּ ִמָכּל ָהַעִמּי�

  .ִיְש$ָרֵאל ְוַהְזַּמִנּי�)ַהַש�ָבּת ְו(ְמַקֵדּ% , ָבּר�) .ָתּה יי. ְבִּש$ְמָחה �ְבָש$(ֹו+ ִהְנַחְלָתּנ�

  :ְבּמוָֹצֵאי ַש�ָבּת מוִֹסיִפי�

ה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָבּר�) .ָתּ. *ֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵא%, ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל�

ֵבּי+ יֹו� , ֵבּי+ ִיְש$ָרֵאל ָלַעִמּי�, י+ אֹור ְלחֶש�), ָהעֹוָל� ַהַמְבִדיל ֵבּי+ ֹקֶד% ְלֹחל

ַשּ�ת יֹו� טֹוב ִהְבַדְּלָתּ. ַהְשּ�ִביִעי ְלֵש�ֶש�ת ְיֵמי ַהַמֲּעֶש$ה �ַשּ�ת ַש�ָבּת ִלְקד �ְוֶאת יֹו� , ֵבּי+ ְקד

ָשּ�ֶת6.  ְיֵמי ַהַמֲּעֶש$ה ִקַדְּש�ָתַּהְשּ�ִביִעי ִמֵשּ�ֶש�ת �. ִהְבַדְּלָתּ ְוִקַדְּש�ָתּ ֶאת ַעְמ6ּ ִיְש$ָרֵאל ִבְּקד

  .ָבּר�) .ָתּה יי ַהַמְּבִדיל ֵבּי+ ֹקֶד% ְלֹקֶד%
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  .ֶש�ֶהֱחָינ� ְוִקְיָּמנ� ְוִהִגּיָענ� ַלְזַּמ+ ַהֶזה, ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל�

  .%ֹוֶתה ֹרב 8ֹוס ַהַיִי+ ְבַּהָסָבּה

�  �ְרַח

ַדִי! ְוֵאי� ְמָבְרִכי�    ".ַעל ְנִטיַלת ָיַדִי!"נוְֹטִלי� ֶאת ַהַיָ

  ַכְּרַפּס

  .�ְמָבְרִכי�, טוְֹבִלי� ַכְּרַפּס ָפּחוֹת ִמְכַזִית ְבֵּמי ֶמַלח

  .ָדָמה*ֹוֵרא ְפִּרי ָהֲא, ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל�

�  יח

ַבַּעל ַהַבִּית ִיְבַצע ֶאת ַהַמָצה ָהֶאְמָצִעית ִלְש�ַתִּי! �ַמְצְפּי� ֶאת ַהֵחִצי ַהָגדוֹל 

  .ָלֲאִפיקוָֹמ�

  מגיד

  :ְמַגֶלה ֶאת ַהַמצוֹת ַמְגִבּיַה ֶאת ַהְקָעָרה ְואוֵֹמר ְבּקוֹל ָר!

ָכּל , ָכּל ִדְכִפי+ ֵייֵתי ְוֵייֹכל. ִי� ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכל� .ְבָהָתָנא ְבּ.ְרָעא ְדִמְצָרָהא

, ָהַש�ָתּא ַעְבֵדי. ְלָש�ָנה ַהָבּ�ה ְבּ.ְרָעא ְדִיְש$ָרֵאל, ָהַש�ָתּא ָהָכא. ִדְצִרי) ֵייֵתי ְוִיְפַסח

  .ְלָש�ָנה ַהָבּ�ה ְבֵּני חֹוִרי+

�ְלָח� ִבּי! מוְֹזגִי� כוֹס ֵש�ִני ְוַכא� ַהֵבּ� אוֹ, ֵמִסיר ָהְקָעָרה ֵמַעל ַהש+  ֶאָחד ִמ� ַהְמס+

  :�וֵֹאל

,  ֶש�ְבָּכל ַהֵלּילֹות �נ� אֹוְכִלי+ ָחֵמ� �ַמָצּה?ִנְּשּ�ַתָּנה ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ִמָכּל ַהֵלּילוֹתַמה 

 ַהַלְּיָלה ַהֶזּה 9, ֶש�ְבָּכל ַהֵלּילֹות �נ� אֹוְכִלי+ ְש��ר ְיָרקֹות!  �8לֹו ַמָצּה9ַהַלְּיָלה ַהֶזּה 

 ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ְש�ֵתּי 9, ֶש�ְבָּכל ַהֵלּילֹות ֵאי+ ֶאנ� ַמְטִבּיִלי+ ֲאִפיל� ַפַּע� ֶאָחת! רָמרֹו

ִבּי+! ְפָעִמי� �ָּלנו 9 , ֶש�ְבָּכל ַהֵלּילֹות �נ� אֹוְכִלי+ ֵבּי+ יֹוְש�ִבי+ �ֵבי+ ְמס � ַהַלְּיָלה ַהֶזּה כ

ִבּי+ �!ְמס
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�ְלָח�   .ַהַמצוֹת ִתְּהֶייָנה ְמגלוֹת ִבְּש�ַעת ֲאִמיַרת ַהַהָגָדה. ֵמִניַח ֶאת ַהְקָעָרה ַעל ַהש+

ַו;ֹוִציֵאנ� יי ֱא�ֵהינ� ִמָשּ�� ְבָּיד ֲחָזָקה �ִבְזרֹוַע ,  ָהִיינ� ְלַפְרֹעה ְבִּמְצָרִי�ֲעָבִדי!

�א הֹוִציא ַהָקּדֹו% ָבּר�) ה�א ֶאת ֲאבֹוֵתינ� ִמִמְּצָרִי�. ְנט�ָיה ��י �נ� �ָבֵנינ� ֲהֵר, ְוִא

�ְעָבִּדי� ָהִיינ� ְלַפְרֹעה ְבִּמְצָרִי� �ָּלנ� ֲחָכִמי�. �ְבֵני ָבֵנינ� ְמש �ָּלנ� ְנבֹוִני�, ַוֲאִפיל� כ �, כ

ָּלנ� ְזֵקִני� �ָּלנ� יֹוְדִעי� ֶאת ַה"ֹוָרה, כ �ְוָכל . ִמְצָוה ָעֵלינ� ְלַסֵפּר ִבּיִצי.ת ִמְצַרִי�, כ

�ָבּחַהַמְרֶבּה ְלַס �  .ֵפּר ִבּיִצי.ת ִמְצַרִי� ֲהֵרי ֶזה ְמש

ַע ְוַרִבּי ֶאְלָעָזר ֶבּ+ ֲעַזְרָיה ְוַרְבּי ֲעִקיָבא ְוַרִבּי ַמֲעֶש-ה � ְבַּרִבּי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִבּי ְיהֹוש

ִבּי+ ִבְּבֵני ְבַרק �ַלְּיָלה ַעד ְוָהי� ְמַסְפִּרי� ִבּיִצי.ת ִמְצַרִי� ָכּל אֹותֹו ַה, ַטְרפֹו+ ֶשָהי� ְמס

  .ִהִגּיַע ְזַמ+ ְקִרי.ת ְש�ַמע ֶש�ל ַש�ֲחִרית, ַר*ֹוֵתינ�: ֶש�ָבּא� ַתְלִמיֵדיֶה� ְו�ְמר� ָלֶה�

ְו�א ָזִכיִתי ֶש�ֵתּ�ֵמר ְיִצי.ת , ֲהֵרי ֲאִני ְכֶב+ ִש�ְבִעי� ָש�ָנה:  ֶאְלָעָזר ֶבּ+ ֲעַזְרָיה.ַמר

ְלַמַע+ ִתְּזֹכּר ֶאת יֹו� ֵצאְת6 ֵמֶאֶר� , ֶש�ֶנֱּאַמר:  ֶבּ+ זֹוָמאִמְצַרי� ַבֵּלּילֹות ַעד ֶש�ְדָּרָש�ה

ַוֲחָכִמי� .  ַהֵלּילֹות9 ָכּל ְיֵמי ַחֶיּי6 ,  ַהָיִמי�9 ִמְצַרְי� ָכּל ְיֵמי ַחֶיּי6 ְיֵמי ַחֶיּי6 

  .ַהָמִש�יַח ְלָהִביא ִלימֹות 9ָכּל ְיֵמי ַחֶיּי6 ,  ָהעֹוָל� ַהֶזּה9 ְיֵמי ַחֶיּי6 : אֹוְמִרי�

ְכֶּנֶגד . ָבּר�) ה�א, ָבּר�) ֶש�ָנַּת+ "ֹוָרה ְלַע>ֹו ִיְש$ָרֵאל. ָבּר�) ה�א, ַהָמּקֹו�ָבּר�/ 

ְוֶאָחד ֶש�ֵאינֹו יֹוֵדַע , ְוֶאָחד ָתּ�, ְוֶאָחד ָרָש�ע, ֶאָחד ָחָכ�. .ְרָבָּעה ָבִני� ִדְּבָּרה "ֹוָרה

  .ִלְש�אֹול

ִקּי� ְוַהִמְש�ָפִּטי� ֲאֶש�ר ִצָוּה יי ?רָחָכ! ָמה ה�א אוֵֹמ � ַמה ָהֵעדֹות ְוַהח

ֵאי+ ַמְפִטיִרי+ .ַחר ַהֶפַּסח : ְו.< .ָתּה ֱאָמר לֹו ְכִּהְלכֹות ַהֶפַּסח? ֱא�ֵהינ� ֶאְתֶכ�

  .ֲאִפיקֹוָמ+

�ְלִפי .  ְו�א לֹו9 ָלֶכ� ?  ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹזּאת ָלֶכ�?ָמה ה�א אוֵֹמר ָרָש�ע

: ְו.< .ָתּה ַהְקֵהה ֶאת ִשָנּיו ֶוֱאֹמר לֹו. ֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמ+ ַהְכָּלל ָכַּפר ְבִּעָקּרֶש�ה

�א ָהָיה ִנְג�ל, ִאי�� ָהָיה ָש��.  ְו�א לֹו9 ִלי . ַבֲּעב�ר ֶזה ָעָש$ה יי ִלי ְבֵּצאִתי ִמִמְּצָרִי�.  

 ְבֹּחֶזק ָיד הֹוִצי�נ� יי :ְו�ַמְרָתּ ֵאָליו?  ַמה ֹזּאת?ָמה ה�א אוֵֹמר ָתּ!

  .ִמֵבּית ֲעָבִדי�, ִמִמְּצָרִי�
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ְוִהַגְּדָתּ ְלִבְנ6 ַבּיֹו� ַהה�א : ֶש�ֶנֱּאַמר,  .ְתּ ְפַּתח לֹו9 ְוֶש�ֵאינוֹ יוֵֹדַע ִלְש�אוֹל

  .ַבֲּעב�ר ֶזה ָעָש$ה יי ִלי ְבֵּצאִתי ִמִמְּצָרִי�, ֵלאֹמר

, ִאי ַבּיֹו� ַהה�א ָיכֹול ִמְבּעֹוד יֹו�, ַמר ַבּיֹו� ַהה�אַתְּלמ�ד לֹו, ָיכֹול ֵמֹרא% ֹחֶד%

 ַבֲּעב�ר ֶזה �א �ַמְרִתּי ֶאָלא ְבָּש�ָעה ֶש�ֵי% ַמָצה �ָמרֹור 9 ַתְּלמ�ד לֹוַמר ַבֲּעב�ר ֶזה 

ָנִּחי� ְלָפֶני6 �  .מ

, ָבנ� ַהָמּקֹו� ַלֲעֹבָדתֹוְוַעְכָש�יו ֵקְר, עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהי� ֲאבֹוֵתינ�ִמְתִּחָלּה 

ַע ֶאל ָכּל ָהָע�: ֶש�ֶנֱּאַמר �ְבֵּעֶבר ַהָנָּהר ָיְש�ב� : ֹכּה �ַמר יי ֱא�ֵהי ִיְש$ָרֵאל, ַוֹיאֶמר ְיהֹוש

  . ַוַיַּעְבד� ֱא�ִהי� ֲאֵחִרי�, ֶתַּרח ֲאִבי .ְבָרָה� ַוֲאִבי ָנחֹור, ֲאבֹוֵתיֶכ� ֵמעֹוָל�

ָו.ְרֶבּה ,  .ְבָרָה� ֵמֵעֶבר ַהָנָּהר ָואֹוֵל) אֹותֹו ְבָּכל ֶאֶר� ְכָּנַע+ ֶאת ֲאִביֶכ� ֶאתָוֶאַקח

ָוֶאֵתּ+ ְלֵעָש$ו ֶאת . ָוֶאֵתּ+ ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָש$יו, ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵתּ+ לֹו ֶאת ִיְצָחק

  .ְוַיֲעֹקב �ָבָניו ָיְרד� ִמְצָרִי�, ַהר ֵשּ$ִעיר ָלֶרֶש�ת ֹאתֹו

, ֶש�ַהָקּדֹו% ָבּר�) ה�א ִחַשּ�ב ֶאת ַהֵקּ�. ָבּר�) ה�א,  %ֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְש$ָרֵאל�/ָבּר

ַוֹיּאֶמר : ֶש�ֶנֱּאַמר, ַלֲע(ֹות ְכּמֹו ֶשּ��ַמר ְל.ְבָרָה� �ִבינ� ִבְּבִרית ֵבּי+ ַהְבָּתִרי�

ַוֲעָבד�� ְוִע?� ֹאָת� .ְרַבּע , ֶאֶר� �א ָלֶה�ָיֹדע ֵתַּדע ִכּי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע6 ְבּ, לְ ְ.ְבָר�

  .ְוג� ֶאת ַה@ֹוי ֲאֶש�ר ַיֲעֹבד� ָדּ+ �ֹנִכי ְו.ֲחֵרי ֵכ+ ֵיְצא� ִבְּרכ�% ָגּדֹול. ֵמאֹות שנה

  .ְמַכֶסה ֶאת ַהַמ1ּוֹת �ַמְגִבּיַה ֶאת ַה0וֹס

ֶאָלּא ֶש�ְבָּכל , ִבְּלָבד ָעַמד ָעֵלינ� ְלַכ4וֵֹתנ�ֶש�3ּא ֶאָחד ! ְוִהיא ֶש�ָעְמָדה ַלֲאבוֵֹתינ� ְוָלנ�

  .ְוַהָקּדוֹ� ָבּר�/ ה�א ַמִצּיֵלנ� ִמָיָּד!, 5וֹר ָודוֹר עוְֹמִדי! ָעֵלינ� ְלַכלוֵֹתנ�

  .ַיִניַח ַה0וֹס ִמָידוֹ וְיַגֶלה ֶאת ַהַמ1ּוֹת

ֶש�ַפְּרֹעה �א ָגַזר ֶאָלּא ַעל . ֹקב �ִבינ�ֵצא �ְלַמד ַמה ִבֵּקּש ָלָב+ ָהֲאַרִמי ַלֲע(ֹות ְלַיֲע

ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָיָּגר , ֲאַרִמּי ֹאֵבד �ִבי: ֶש�ֶנֱּאַמר, ַהְזָּכִרי� ְוָלָב+ ִבֵּקּ% ַלֲעקֹור ֶאת ַהֹכּל

  ָעצ�� ָוָרב, ַוְיִהי ָש�� ְלגֹוי ָגּדֹול, ָש�� ִבְּמֵתי ְמָעט

  . ִפּי ַהִדּ*�ר �נ�ס ַעל9 ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה 
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,  ְמַלֵמּד ֶש��א ָיַרד ַיֲעֹקב �ִבינ� ְלִהְש�ַתֵּקַע ְבִּמְצַרִי� ֶאָלּא ָלג�ר ָש��9ַוָיָּגר ָש�� 

, ִכּי ֵאי+ ִמְרֶעה ַלֹצּא+ ֲאֶש�ר ַלֲעָבֶדי6, ָלג�ר ָבּ�ֶר� ָבּאנ�, ַוֹיאְמר� ֶאל ַפְּרֹעה: ֶש�ֶנֱּאַמר

  .ְוַעָתּה ֵיְש�ב� ָנא ֲעָבֶדי6 ְבֶּאֶר� ֹגֶּש+. � ְכָּנַע+ִכּי ָכֵבד ָהָרָעב ְבֶּאֶר

ְוַעָתּה ָש$ְמ6 יי , ְבִּש�ְבִעי� ֶנֶפ% ָיְרד� ֲאבֹוֶתי6 ִמְצָרְיָמה:  ְכָּמה ֶש�ֶנֱּאַמר9 ִבְּמֵתי ְמָעט 

  .ֱא�ֶהי6 ְכּכֹוְכֵבי ַהָשּ�ַמִי� ָלֹרב

ָיִּני� ָש�� ְמַלֵמד ֶש�ָהי� ִיְש$ָר9 ַוְיִהי ָש�� ְלגֹוי  �  .ֵאל ְמצ

, �ְבֵני ִיְש$ָרֵאל ָפּר� ַוִיְש�ְרצ� ַוִיְר*� ַוַיַעְצמ� ִבְּמֹאד ְמֹאד:  ְכּמֹו ֶש�ֶנֱּאַמר9ָעצ�� , ָגּדֹול

  .ַוִתָּמֵּלא ָה�ֶר� ֹאָת�

י ַוָתֹּבִאי ַבֲּעִדי ַוִתְּרִבּי ַוִתְּגְדִּל, ְרָבָבה ְכֶּצַמח ַהָשּ$ֶדה ְנַתִתּי6:  ְכָּמה ֶש�ֶנֱּאַמר9 ָוָרב 

ָוֶאֱעֹבר ָעַלִי) ָוֶאְרֵא) . ְו.ְתּ ֵעֹר� ְוֶעְרָיה, ָש�ַדִי� ָנֹכנ� �ְש$ָעֵר) ִצֵמַּח, ֲעָדִיי�

  ָוֹאַמר ָלA ְבָּדַמִי) ֲחִיי, ָוֹאַמר ָלA ְבָּדַמִי) ֲחִיי, ִמְת*ֹוֶסֶסת ְבָּדָמִי)

  .ַוִיְתּנ� ָעֵלינ� ֲעֹבָדה ָקָש�ה, נ�ַוָיֵּרע� ֹאָתנ� ַהִמְּצִרי� ַוְיַענ?�

ְוָהָיה ִכּי , ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ֶפּ+ ִיְרֶבּה:  ְכּמֹו ֶש�ֶנֱּאַמר9 וירעו ֹאָתנ� ַהִמְּצִרי� 

  .ְוָעָלה ִמ+ ָה�ֶר�, ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַס< ַג� ה�א ַעל (ְנֵאינ� ְוִנְלַח� ָבּנ�

ַוִיֶב+ ָעֵרי . ַוָיִּש$ימ� ָעָליו ָש$ֵרי ִמִסּי� ְלַמַע+ ַעֹנתֹו ְבִּסְב�ָת�: ֶנֱּאַמר ְכָּמה ֶש�9 ַוְיַע?�נ� 

  .ֶאת ִפֹּת� ְוֶאת ַרַעְמֵסס. ִמְסְכּנֹות ְלַפְרֹעה

  .ַוַיֲעִבד� ִמְצַרי� ֶאת ְבֵּני ִיְש$ָרֵאל ְבָּפֶר):  ְכּמֹו ֶש�ֶנֱּאַמר9 ַוִיְתּנ� ָעֵלינ� ֲעֹבָדה ָקָש�ה 

ַוַיְּרא ֶאת ָעְנֵינ� ְוֶאת ֲעָמֵלנ� ְוֶאת , ַוִיְּש�ַמע יי ֶאת ֹקֵלנ�, ְצַעק ֶאל יי ֱא�ֵהי ֲאֹבֵתינ�ַוִנּ

  .ַלֲחֵצנ�

ַוְיִהי ַבָיִמי� ָהַרִבּי� ָהֵה� ַוָיָּמת ֶמֶל) :  ְכָּמה ֶש�ֶנֱּאַמר9ַוִנְּצַעק ֶאל יי ֱא�ֵהי ֲאֹבֵתינ� 

ַוַתַּעל ַש�ְוָעָת� ֶאל ָהֱא�ִהי� ִמ+ , ִיְש$ָרֵאל ִמ+ ָהֲעבֹוָדה ַוִיְּזָעק�ַוֵי�ְנח� ְבֵּני , ִמְצַרי�

  .ָהֲעֹבָדה
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ַוִיְּז8ֹור ֱא�ִהי� , ַוִיְּש�ַמע ֱא�ִהי� ֶאת ַנֲאָקָת�:  ְכָּמה ֶש�ֶנֱּאַמר9ַוִיְּש�ַמע יי ֶאת ֹקֵלנ� 

  .ֶאת ִיְצָחק וֶאת ַיֲעֹקב, ֶאת ְבִּריתֹו ֶאת .ְבָרָה�

ַוַיְרא ֱא�ִהי� ֶאת ְבּני : ְכָּמה ֶש�ֶנֱּאַמר,  זֹו ְפִּרי%�ת ֶדֶּר) ֶאֶר�9 ְרא ֶאת ָעְנֵינ� ַוַיּ

  .ִיְש$ָרֵאל ַוֵיַּדע ֱא�ִהי�

ָכּל ַהֵבּ+ ַהִיּ�ֹוד ַהְיֹאָרה ַתְּש�ִליכ�ה� ְוָכל : ְכָּמה ֶש�ֶנֱּאַמר.  ֵאל� ַהָבִּני�9 ְוֶאת ֲעָמֵלנ� 

  .ַהַבּת ְתַּח;�+

ְוַג� ָרִאיִתי ֶאת ַהַלַּח� ֲאֶש�ר ִמְצַרי� �ֲחִצי� : ְכָּמה ֶש�ֶנֱּאַמר,  ֶזֹו ַהְדַּחק9 ְוֶאת ַלֶחֵצנ� 

  .ֹאָת�

  .�ְבֹאתֹות �ְבֹמְפִתי�, �ְבֹמָרא ָגֹּדל, ַו;ֹוִצֵאנ� יי ִמִמְצַרי� ְבָּיד ֲחָזָקה �ִבְזֹרַע ְנט�ָיה

ֶאָלּא , ְו�א ַעל ְיֵדי ָש�ִליַח, ְו�א ַעל ְיֵדי ָש$ָר<, ל ְיֵדי ַמְלָא) �א ַע9ַו;ֹוִצֵאנ� יי ִמִמְצַרי� 

, ְוָעַבְרִתּי ְבֶאֶר� ִמְצַרי� ַבַּלְּיָלה ַהֶזּה: ֶש�ֶנֱּאַמר, ַהָקּדֹו% ָבּר�) ה�א ִבְּכבֹודֹו �ְבַעְצמֹו

�ְבָכל ֱא�ֵהי ִמְצַרי� ֶאֱעֶש$ה , ְוִהֵכּיִתי ָכּל ְבּכֹור ְבֶּאֶר� ִמְצַרי� ֵמ�ָד� ְוַעד ְבֵּהָמה

  .ֲאִני יי. ְש�ָפִטי�

   ֲאִני ְו�א ַמְלָא)9ְוָעַבְרִתּי ְבֶאֶר� ִמְצַרי� ַבַּלְּיָלה ַהֶזּה 

   ֲאִני ְו�א ָש$ָר<9 ְוִהֵכּיִתי ָכּל ְבכֹור ְבֶּאֶר� ִמְצַרי� 

  .ַח ֲאִני ו�א ַהָשּ�ִלי�9ְבָכל ֱא�ֵהי ִמְצַרי� ֶאֱעֶש$ה ְש�ָפִטי� 

  . ֲאִני ה�א ו�א .ֵחר9 ֲאִני יי 

, ִהֵנה יד יי הֹוָיה ְבִּמְקְנ6 ֲאֶש�ר ַבָּשּ$ֶדה: ְכָּמה ֶש�ֶנֱּאַמר,  זֹו ַהֶדֶּבר9ְבָּיד ֲחָזָקה 

  .ֶדֶבר ָכֵּבד ְמֹאד, ַבָּבָּקר �ַבֹצּא+, ַבְּגַּמִלי�, ַבֲּחֹמִרי�, ַב�Bִּסי�

  .ְנט�ָיה ַעל ְיר�ָשַלִי�, ְוַחְר*ֹו ְש�ל�ָפה ְבָּידֹו: ָמה ֶש�ֶנֱּאַמרְכּ,  זֹו ַהֶחֶרב�9ִבְזֹרַע ְנט�ָיה 

אֹו ֲהִנָסּה ֱא�ִהי� ָלֹבא ָלַקַחת לֹו גֹוי : ְכָּמה ֶש�ֶנֱּאַמר,  זֹו ִג��י ְש�ִכיָנה9 �ְבֹמָרא ָגֹּדל 

, ָזָקה �ִבְזרֹוַע ְנט�ָיה�ְבִמְלָחָמה �ְבָיד ֲח, ִמֶקֶרב @ֹוי ְבַּמֹסּת ְבֹּאֹתת �ְבמֹוְפִתי�

  .ְכֹּכל ֲאֶש�ר ָעָש$ה ָלֶכ� יי ֱא�ֵהיֶכ� ְבִּמְצַרי� ְלֵעיֶני6, �ְבמֹוָרִאי� ְגֹּדִלי�
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ֲאֶש�ר ַתֲּעֶש$ה *ֹו , ְוֶאת ַהַמֶּטּה ַהֶזּה ִתַּקּח ְבָּיְד6: ְכָּמה ֶש�ֶנֱּאַמר,  ֶזה ַהַמֶּטה9 �ְבֹאתֹות 

  .ֶאת ָהֹאֹתת

� "/ ַעַד"ֶעֶש-ר ַהַמ0וֹת ְדַצ, ...ִטי6 ִטָפּה ִמ� ַה0וֹס ַבֲּאִמיַרת ָד! ָוֵא�נוֲֹהִגי� ְלַה

  .ו ַפַּע!"ט, ְבַּיַחד, ב"ְב7ַּח

ָדּ� ָוֵא% , ְוָנַתִתּי מֹוְפִתי� ַבָּשּ�ַמִי� �ָב�ֶר�: ְכָּמה ֶש�ֶנֱּאַמר,  ֶזה ַהָד�9�ְּבֹמְפִתי� 

  .ְוִתיְמרֹות ָעָש�+

,  ְש�ַתִּי��9ְבֹמָרא ָגֹּדל ,  ְש�ַתִּי�9 �ִבְזֹרַע ְנט�ָיה ,  ְש�ַתִּי�9 ָיד ֲחָזָקה ְבּ: ָדָבר .ֵחר

  .  ְש�ַתִּי�9 �ְבֹמְפִתי� ,  ְש�ַתִּי�9 �ְבֹאתֹות 

, ֵא4� ֶעֶש-ר ַמ0וֹת ֶש�ֵהִביא ַהָקּדוֹ� ָבּר�/ ה�א ַעל ַהִמְּצִרי! ְבִּמְצַרי!

  :ְוֵאל� ֵה�

  ָדּ!

  ְצֵפְרֵדַּע

  ִכִּני!

  רוֹבָע

  ֶדֶּבר

  ְש�ִחי�

  ָבּרד

  7ְרֶבּה

  חֶש�/

  ַמַכּת ְבּכוֹרוֹת
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  .ב"� ְב7ַּח"/ ַעַד"ְדַּצ: ַרִבּי ְיה�ָדה ָהָיה נוֵֹת� ָבֶּה! ִסָמִּני!

 ִמַנִּי+ .ָתּה אֹוֵמר ֶש�ָלק� ַהִמְּצִרי� ְבִּמְצַרי� ֶעֶש$ר ַמ8ֹות :ַרִבּי יוֵֹסי ַהְגִּליִלי אוֵֹמר

ִמּי� ֶאל ? ְבִּמְצַרי� ַמה ה�א אֹוֵמר? ל ַהָי� ָלק� ֲחִמִשּ�י� ַמ8ֹותְוַע �ַוֹיאְמר� ַהַחְרט

ַוַיְּרא ִיְש$ָרֵאל ֶאת ַהָיד ? ְוַעל ַהָיּ� מה ה�א אֹוֵמר, ֶאְצַבּע ֱא�ִהי� ִהוא: ַפְּרֹעה

. ֲאִמינ� ַבּיי �ְבמֶש�ה ַעְבדֹוַוַיּ, ַוִיּיְרא� ָהָע� ֶאת יי, ַהְגֹּדָלה ֲאֶש�ר ָעָש$ה יי ְבִּמְצַרי�

ְבִּמְצַרי� ָלק� ֶעֶש$ר ַמ8ֹות ְוַעל ַהָיּ� : ֱאמֹור ֵמַעָתּה. ֶעֶש$ר ַמ8ֹות? ַכָּמה ָלק� ְבֶאְצַבּע

  .ָלק� ֲחִמִשּ�י� ַמ8ֹות

א ַעל ַהִמְּצִרי�  ִמַנִּי+ ֶש�ָכּל ַמָכּה �ַמָכּה ֶש�ֵהִביא ַהָקּדֹו% ָבּר�) ה�:ַרִבּי ֱאִליֶעֲזר אוֵֹמר

ֶעְבָרה ָוַזַע� , ְיַש�ַלּח ָבּ� ֲחרֹו+ ַאCֹו: ֶש�ֶנֱּאַמר? ְבִּמְצַרִי� ָהְיָתה ֶש�ל .ְרַבּע ַמ8ֹות

ִמְש�ַלַחת ,  ָש�ל9%וְ ִָצָרה ,  ְש�ַתִּי�9 ָוַזַע� ,  .ַחת9ֶעְבָרה . ִמְש�ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעי�, ְוָצָרה

ְבִּמְצַרי� ָלק� .ְרָבִּעי� ַמ8ֹות ְוַעל ַהָיּ� ָלק� :  ֱאמֹור ֵמַעָתּה. .ְרַבּע9 ַמְלֲאֵכי ָרִעי� 

  .ָמאַתִי� ַמ8ֹות

 ִמַנִּי+ ֶש�ָכּל ַמָכּה וַמָכּה שֵהבִיא ַהָקּדֹו% ָבּר�) ה�א על ַהִמְּצִרי� :ַרִבּי ֲעִקיֶבא אוֵֹמר

, ֶעְבָרה ָוַזַע� ְוָצָרה, ַלּח ָבּ� ֲחרֹו+ ַאCֹויְ ִַש�: ֶש�ֶנֱּאַמר? ְבִּמְצַרי� ָהְיָתה ֶש�ל ָחֵמ% ַמ8ֹות

 9ְוָצָרה ,  ָש�לו9%ָוַזַע� ,  ְש�ַתִּי�9 ֶעְבָרה ,  .ַחת9ֲחרֹו+ ַאCֹו. ִמְש�ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעי�

ְבִּמְצַרי� ָלק� ֲחִמִשּ�י� ַמ8ֹות : ֱאמֹור ֵמַעָתּה.  ָחֵמ9%ִמְש�ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעי� , .ְרַבּע

  .ַעל ַהָיּ� ָלק� ֲחִמִשּ�י� �ָמאַתִי� ַמ8ֹותְו
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  !ַכָּמה ַמֲעלוֹת טוֹבוֹת ַלָמּקוֹ! ָעֵלינ�

  . ַדֵּיינ�      , ִאל� הֹוִצי�נ� ִמִמְצַרי� ְו�א ָעָש$ה ָבֶּה� ְש�ָפִטי�

  . ַדֵּיינ�      , ְו�א ָעָש$ה ֵבא�ֵהיֶה�, ִאל� ָעָש$ה ָבֶּה� ְש�ָפִטי�

  . ַדֵּיינ�      ,ְו�א ָהַרג ֶאת ְבּכֹוֵריֶה�, א�ֵהיֶה�ִאל� ָעָש$ה ֵב

  . ַדֵּיינ�      , ִאל� ָהַרג ֶאת ְבּכֹוֵריֶה� ְו�א ָנַת+ ָלנ� ֶאת ָממֹוָנ�

  . ַדֵּיינ�      , ִאל� ָנַת+ ָלנ� ֶאת ָממֹוָנ� ְו�א ָקַרע ָלנ� ֶאת ַהָיּ�

  . ַדֵּיינ�    , תֹוכֹו ֶבָּחָרָבהִאל� ָקַרע ָלנ� ֶאת ַהָיּ� ְו�א ֶהֱעֵביָרנ� ְבּ

  . ַדֵּיינ�    , ִאל� ֶהֱעֵביָרנ� ְבּתֹוכֹו ֶבָּחָרָבה ְו�א ִש�ַקּע ָצֵרנ� ְבּתֹוכֹו

  . ַדֵּיינ�  , ִאל� ִש�ַקע ָצֵרנ� ְבּתֹוכֹו ְו�א ִסֵפּק ָצְרֵכּנ� *ִמְדָבּר .ְרָבִּעי� ָש�ָנה

  . ַדֵּיינ�  ,.ְרָבִּעי� ָש�ָנה ו�א ֶהֱאִכיָלנ� ֶאת ַהָמּ+ִאל� ִסֵפּק ָצְרֵכּנ� *ִמְדָבּר 

  . ַדֵּיינ�      , ִאל� ֶהֱאִכיָלנ� ֶאת ַהָמּ+ ְו�א ָנַת+ ָלנ� ֶאת ַהַש�ָבּת

  . ַדֵּיינ�    , ְו�א ֵקְרָבנ� ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ִאל� ָנַת+ ָלנ� ֶאת ַהַש�ָבּת

  . ַדֵּיינ�    , ְו�א ָנַת+ ָלנ� ֶאת ַה"ֹוָרה, ִאל� ֵקְרָבנ� ִלְפֵני ַהר ִסיַני

  . ַדֵּיינ�    , ִאל� ָנַת+ ָלנ� ֶאת ַה"ֹוָרה ְו�א ִהְכִניָסנ� ְלֶאֶר� ִיְש$ָרֵאל

  .ַדֵּיינ�  , ִאל� ִהְכִניָסנ� ְלֶאֶר� ִיְש$ָרֵאל ְו�א ָבָנה ָלנ� ֶאת ֵבּית ַהְבִּחיָרה

ֶפֶּלת ַלָמּקֹו� ָעֵלינ�טֹוָב, ַכָּמה וַכָּמה, ַעל .ַחת �, ֶש�הֹוִצי�נ� ִמִמְצַרי�: ה ְכפ�ָלה �ְמכ

, ְוָנַת+ ָלנ� ֶאת ָממֹוָנ�, ְוָהַרג ֶאת ְבּכֹוֵריֶה�, ְוָעָש$ה ֵבא�ֵהיֶה�, ְוָעָש$ה ָבֶה� ְש�ָפִטי�

ְוִסֵפּק ָצְרֵכּנ� , תֹוכֹוְוִש�ַקע ָצֵרנ� ְבּ, ְוֶהֱעִביֶרנו ִבּתֹוכֹו ֶבָּחָרָבה, ְוָקַרע ָלנ� ֶאת ַהָיּ�

ְוֵקְרָבנ� ִלְפֵני ַהר , ְוָנַת+ ָלנ� ֶאת ַהַש�ָבּת, ְוֶהֱאִכיָלנ� ֶאת ַהָמּ+, *ִמְדָבּר .ְרָבִּעי� ָש�ָנה

�ָבָנה ָלנ� ֶאת ֵבּית ַהְבִּחיָרה , ְוִהְכִניָסנ� ְלֶאֶר� ִיְש$ָרֵאל, ְוָנַת+ ָלנ� ֶאת ַה"ֹוָרה, ִסיַני

  .ַעל ָכּל ֲעֹונֹוֵתינ�ְלַכֵפּר 
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�א ָיָצא ְיֵדי , ָכּל ֶש��ּא �ַמר ְש�לָש�ה ְדָּבִרי� ֵא�� ַבֶּפַּסח: ַרָבּ+ ַגְּמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר

  .�ָמרוֹר, ַמָצה, ֶפַּסח: ְוֵאל� ֵה+, חֹוָבתֹו

  .ַמְרֶאה ַבָּיד ַעל ַהְזרוַֹע ְוִיָזֵהר ֶש�3א ְלַהְגִבּיַה אוָֹתה

ַעל ? ַעל %�� ָמה, י� ֲאבֹוֵתינ� אֹוְכִלי� ִבְּזַמ+ ֶש�ֵבּית ַהִמְּקָדּ% ָהָיה ַקָי� ֶש�ָהֶפַּסח

ַוֲאַמְרֶתּ� ֶזַבח : ֶש�ֶנֱּאַמר, %�� ֶש�ָפַּסח ַהָקּדֹו% ָבּר�) ה�א ַעל ָבֵּתּי ֲאבֹוֵתינ� ְבִּמְצַרי�

ֲאֶש�ר ָפַּסח , ֶפַּסח ה�א ַליי

ֵאל ַעל ָבֵּתּי ְבּני ִיְש$ָר

ְבִּמְצַרי� ְבָּנְגCֹו ֶאת 

? ְוֶאת ָבֵּתּינ� ִהִצּיל, ִמְצַרי�

  .ַוִיֹּקּד ָהָע� ַוִיְּשּ�ַתּחו�

ַמְראה ֶאת ַהַמ1ּוֹת 

ִבּי! ואוֵֹמר   :ַלְמס+

,  זו שאנו אֹוְכִלי�ַמָצּה

ַעל %�� ֶש��א ? ַעל %�� מה

ִהְסִפּיק ְבֵּצָק� ֶש�ל 

, ַהָקּדֹו% ָבּר�) ה�א, ִנְּגָלה ֲעֵליֶה� ֶמֶל) ַמְלֵכי ַהְמָּלִכי�ֲאבֹוֵתינ� ְלַהֲחִמי� ַעד ֶש�

ֹגת ַמDֹות: ֶש�ֶנֱּאַמר, �ְג�ָל� �ִכּי �א , ַוֹיּאפ� ֶאת ַהָבֵּצק ֲאֶש�ר הֹוִציא� ִמִמְצַרי� ע

  .ו ָלֶה�ְוַגּ� ֵצָדה �א ָע(, ִכּי ֹגְר%� ִמִמְּצַרי� ְו�א ָיְכל� ְלִהְתַמְהֵמַהּ, ָחֵמ�

ִבּי! ְואוֵֹמר   :ַמְרֶאה ֶאת ַהָמרוֹר ַלְמס+

ַעל %�� ֶש�ֵמְּרר� ַהִמְּצִרי� ֶאת ַחֵיי ? ַעל %�� מה,  ֶזה ֶש��נ� אֹוְכִלי�ָמרֹור

ְבֹּחֶמר �ִבְלֵבִני� , ַוְיָמֲרר� ֶאת ַחֵייה� ַבֲּעֹבָדה ָקָשה: ֶש�ֶנֱּאַמר, ֲאבֹוֵתינ� ְבִּמְצַרי�

  .ָדה ַבָּשּ$ֶדה ֶאת ָכּל ֲעֹבָדָת� ֲאֶש�ר ָעְבד� ָבֶה� ְבָּפֶר)�ְבָכל ֲעֹב

: ֶש�ֶנֱּאַמר, ְבָּכל Eֹור ָודֹור ַחָיב �ָד� ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכִּאל� ה�א ָיָצא ִמִמְּצַרי�

�א ֶאת . י�ַבֲּעב�ר ֶזה ָעָש$ה יי ִלי ְבֵּצאִתי ִמִמְּצַר, ְוִהַגְּדָתּ ְלִבְנ6 ַבּיֹו� ַהה�א ֵלאֹמר
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: ֶש�ֶנֱּאַמר, ֶאָלּא .< אֹוָתנ� ָגּ.ל ִעָמֶּה�, ֲאבֹוֵתינ� ִבְּלָבד ָגּ.ל ַהָקּדֹו% ָבּר�) ה�א

  .ָלֶתת ָלנ� ֶאת ָה�ֶר� ֲאֶש�ר ִנָש�ַבּע ַלֲאֹבֵתנ�, ְלַמַע+ ָהִביא ֹאָתנ�, ְואֹוָתנ� הֹוִציא ִמָש��

  .ָיהַמְגִבּיִהי! ֶאת ה0וֹס ַעד ַהְלל�

ְלַעֵלּה , ְלָבֵר), ְלַהֵדּר, ְלרֹוֵמ�, ְלָפֵאר, ְלַש�ֵבַּח, ְלַהֵלל, ְלִפיָכ) ֲאַנְחנ� ַחָיִבי� ְלהֹודֹות

הֹוִצי�נ� ֵמַעְבד�ת : �ְלַקֵלּס ְלִמי ֶש�ָעָש$ה ַלֲאבֹוֵתינ� ְוָלנ� ֶאת ָכּל ַהִנִסּי� ָהֵאל�

ָלּה, �ֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָגּדֹול, ְליֹו� טֹוב�ֵמֵאֶבל , ְלֵחר�ת ִמָיּגֹו+ ְלִש$ְמָחה �. �ִמִשּ�ְע*�ד ִלְגא

  .ַהְלל�ָיF: ְוֹנאַמר ְלָפָניו ִש�יָרה ֲחָדָש�ה

. ְיִהי ֵש�� יי ְמֹבָר) ֵמַעָתּה וְ ִַעד עֹוָל�. ַהְלל� ֶאת ֵש�� יי, ַהְלל�ָיF ַהְלל� ַעְבֵדי יי

ָלּ �ִמי . ַעל ַהָשּ�ַמִי� ְכּבֹודֹו, ָר� ַעל ָכּל @ֹוִי� יי. ל ֵש�� ייִמִמְּזַרח ֶש�ֶמ% ַעד ְמבֹואֹו ְמה

, ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדּל? ַהַמְּש�ִפּיִלי ִלְראֹות ַבָּשּ�ַמִי� �ָב�ֶר�, ַכּיי ֱא�ֵהינ� ַהַמְּגִבּיִהי ָלָש�ֶבת

, מֹוִש�יִבי ֲעֶקֶרת ַהַבִּית. ֹוִע� ְנִדיֵבי ַע>, ְלהֹוִש�יִבי ִע� ְנִדיִבי�, ֵמ.ְש�ֹפּת ָיִרי� ֶאְביֹו+

  .ַהְלל�ָיF. ֵא� ַהָבִּני� ִש$ְמָחה

ִיְש$ָרֵאל , ָהְיָתה ְיה�ָדּה ְלָקְד%ֹו, ֵבּית ַיֲעֹקב ֵמַע� �ֵעז, ְבֵּצאת ִיְש$ָרֵאל ִמִמְצָרי�

 9ְגָּבעֹות , יִלי�ֶהָהִרי� ָרְקד� ְכֵא. ַהַיְרֵדּ+ ִיֹסּב ְל�חֹור, ַהָיּ� ָר�ה ַוָיֹּנס. ַמְמְש�לֹוָתיו

,  ִתְּרְקד� ְכֵאיִלי�9ֶהָהִרי� ,  ִתֹּסּב ְל�חֹור9 ַהַיְּרֵד+ , ַמה ְל6ּ ַהָיּ� ִכּי ָתנ�ס. ִכְּבֵני ֹצא+

ַהֹהְפִכי ַה�Dר ֲאַג� . ִמְלְּפֵני ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב, ִמְלְּפֵני �דֹו+ ח�ִלי �ֶר�.  ִכְּבֵני ֹצא+9ְגָּבעֹות 

  . ְלַמְעְינֹו ָמִי�9 ַחָלִּמיש, ָמִי�

  .ַמְגִבּיִהי! ֶאת ַה0וֹס ַעד ָג7ּל ִיְש-ָרֵאל

, ֲאֶש�ר ְגּ�ָלנ� ְוָגּ.ל ֶאת ֲאבֹוֵתינ� ִמִמְּצַרי�, ָבּר�) אתה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) העֹוָל�

י ֲאבֹוֵתינ� ַיִגּיֵענ� ֵכּ+ יי ֱא�ֵהינ� ֵוא�ֵה. ְוִהִגּיָענ� ַלַלְּיָלה ַהֶזּה ֶלֱאָכל *ֹו ַמָצּה �ָמרֹור

ְש$ֵמִחי� ְבִּבְנַי+ ִעיֶר6 ְוָש$ִש$י� , ְלמֹוֲעִדי� ְוִלְרָגִלי� ֲאֵחִרי� ַהָבִּאי� ִלְקָראֵתנ� ְלָש�לֹו�

ְוֹנאַכל ָש�� ִמ+ ַהְזָּבִחי� �ִמ+ ַהְפָּסִחי� ֲאֶש�ר ַיִגּיַע ָדָּמ� ַעל ִקיר ִמְזַבֲּח6 . ַבֲּעבֹוָדֶת6

ָלֵּתנ� וַעל ְפּד�ת ַנְפֵש�נ�ְונ, ְלָרצֹו+ �ָבּר�) .ָתּה יי ָגּ.ל . ֹוֶדה ְל6 ִש�יר ָחָדש ַעל ְגּא

  .ִיְש$ָרֵאל

  .ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל� *ֹוֵרא ְפִּרי ַהָגֶפ+
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  .�וִֹתי� ֶאת ַה0וֹס ְבַּהָסַבּת ְש-ֹמאל

  

  ַרַח�/ ַרְחָצה 

  ! �ְמָבְרִכי!נוְֹטִלי! ֶאת ַהָיַדִי

ֲאֶש�ר , ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל�

  .ִקְדָש�נ� ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנ� ַעל ְנִטיַלת ָיַדִי�

  

 

   ַמָצּה מוִֹציא

הפרוסה בי� שתי , ִיַקח ַהַמ1ּוֹת ְבֵּסֶדר ֶשהניח�

ויאחז שלשת� בידו ויבר: , השלמות

על "בכוונה ַעל העליונה ו" המוציא"

אחר . בכונה על הפרוסה" אכילת ַמָצּה

כ: יבצע כזית מ� העליונה השלמה וכזית 

ויאכל בהסבה , שני מ� הפרוסה ויטבל! במלח

  שני הזיתי!

  .ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל� ַה>ֹוִציא ֶלֶח� ִמ+ ָה�ֶר�

  .ְדָּשנ� ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנ� ַעל ֲאִכיַלת ַמָצּהֲאֶש�ר ִק, ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל�
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  ָמרוֹר

ִבּי! לוֵֹקַח ְכַּזִית ָמרוֹר �ַמְטִבּלוֹ ַבֲּחרוֶֹסת , ָכּל ֶאָחד ֵמַהְמס+

  .ְמָבֵר/ ְואוֵֹכל ְבִּלי ַהָסָבּה, חוֵֹזר �ְמַנֵער ַהֲחרוֶֹסת

ר ִקְדָּשנ� ֲאֶש�, ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל�

  .ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנ� ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור

  

  0וֵֹר/

ִבּי! לוֵֹקַח ְכַּזִית ִמ� ַהַמָצּה ַהְש�ִליִש�ית ִע! ְכַּזִית ָמרוֹר ְוכוְֹרִכ!  ָכּל ֶאָחד ֵמַהְמס+

ֵכּ+ ָעָש$ה . % ְכִּהֵלּל ֵזֶכר ְלִמְקָדּ.ִלָפֵני ֲאָכלו אוֵֹמר. אוְֹכִלי! ְבַּהָסָבּה �ְבִּלי ְבָּרָכה, ַיַחד

ְלַקֵיי� , ָהָיה 8ֹוֵר) ַמָצּה �ָמרֹור ְואֹוֵכל ְבַּיַחד: ִהֵלּל ִבְּזַמ+ שֵבּית ַהִמְּקָדּ% ָהָיה ַקָיי�

  .ַעל ַמDֹות �ְמֹרִרי� ֹיאְכל�ה�: ַמה ֶש�ֶנֱּאַמר

  

�ְלָח� עוֵֹר/   ש+

ו3א . ה ביצי! מבשלותאוְֹכִלי! ְושותי! הסעודה הערוכה ונוהגי! לאכול תחל

  .ש3א תהיה עליו אכילת אפיקומ� אכילה גסה, יאכל יותר מדי

  ָצפ��

אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבי! 

כזית מהַמָצּה שהיתה צפונה 

לאפיקומ� ואוכל ממנה כזית 

וצרי: לאכלה קד! חצות . בהסבה

  .הלילה
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  ָבֵּר/

  .ת ַהָמזוֹ�מוְֹזִגי� 0וֹס שִליִש�י �ְמָבְרִכי� ִבְּרַכּ

�ז ִיָמֵּלא ְש$חֹוק ִפּינ� . ְבּש�ב יי ֶאת ִש�יַבת ִציֹו+ ָהִיינ� ְכֹּחְלִמי�: ִש�יר ַהַמֲּעלֹות

, ִהְגִדּיל יי ַלֲע(ֹות ִעָמנ�. ִהְגִדּיל יי ַלֲע(ֹות ִע� ֵאֶלּה: �ז ֹיאְמר� ַב@ֹוִי�. �ְל%ֹוֵננ� ִרָנּה

ְבִּרָנּה , ַהֹזְּרִעי� ְבִּדְמָעה. י ֶאת ְש�ִביֵתנ� ַכֲּאִפיִקי� ַבֶּנֶּגב%�ָבה י. ָהִיינ� ְש$ֵמִחי�

  .ֹבּא ָיֹבא ְבִרָנּה ֹנֵש$א ֲאל�ֹמָּתיו, ָהלֹו) ֵיֵל) �ָבֹכה ֹנֵש$א ֶמֶש) ַהָזַּרע. ִיְקֹצר�

  :ְש�לָש�ה ֶש�.ְכל� ְכֶּאָחד ֲחָיִבי� ְלֵזֵמ� ְוַהְמַזֵמ� פותח

  ְנָבֵר), ַר*ֹוַתי

ִבּי! עוִֹני!   :ַהְמס+

  .ְיִהי ֵש�� יי ְמֹבָר) ֵמַעָתּה ְוַעד עֹוָל�

  ַהְמַזֵמ� אוֵֹמר

  .ֶש��כְלנ� ִמֶשּ�לֹו) ֱא�ֵהינ�(ְנָבֵר) , ִבְּר%�ת ְמָרָנ+ ְוַרָבָּנ+ ְוַר*ֹוַתי

ִבּי! עוִֹני!   :ַהְמס+

  ֶש��ַכְלנ� ִמֶשּ�לֹו �ְבט�בֹו ַחִיינ�) ֱא�ֵהינו(ָבּר�) 

  ַהְמַזֵמ� חוֶֹזר ְואוֵֹמר

  ֶש��ַכְלנ� ִמֶשּ�לֹו �ְבט�בֹו ַחִיינ�) ֱא�ֵהינ�(ָבּר�) 

ָּל! אוְֹמִרי!   :כ+

�ֹו ְבּט�בֹו ּ �ְבֵּח+ ְבֶּחֶסד ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל� ַהָז+ ֶאת ָהעֹוָל� כ

�ְבט�בֹו ַהָגדֹול ָתִּמיד �א . �ְבַרֲחִמי� ה�א נֹוֵת+ ֶלֶח� ְלָכל ָבָּש$ר ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסדֹו

ִכּי ה�א ֵאל ָז+ , ַבֲּעב�ר ְש�מֹו ַהָגּדֹול. ְו.ל ֶיְחַסר ָלנ� ָמזֹו+ ְלעֹוָל� ָוֶעד, ָחַסר ָלנ�
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ָבּר�) .ָתּה יי ַהָז+ . ֵמִכי+ ָמזֹו+ ְלָכל ְבִּר;ֹוָתיו ֲאֶש�ר ָבָּרא�, �ְמַפְרֵנס ַלֹכּל �ֵמִטיב ַלֹכּל

  .ֶאת ַהֹכּל

ְוַעל , נֹוֶדה ְל6 יי ֱא�ֵהינ� ַעל ֶש�ִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינ� ֶאֶר� ֶחְמָדה טֹוָבה �ְרָחָבה

ְוַעל ְבִּריְת6 ֶש�ָחַתְמָתּ , ִדי��ְפִדיָתנ� ִמֵבּית ֲעָב, ֶש�הֹוֵצאָתנ� יי ֱא�ֵהינ� ֵמֶאֶר� ִמְצַרִי�

ֶקּי6 ֶש�הֹוַדְעָתּנ�, ְוַעל "ֹוָרְת6 ֶש�ִלַּמְּדָתּנ�, ְבְּבָש$ֵרנ� �ְוַעל ַחיִ ִ ִ ִי� ֵח+ ָוֶחֶסד , ְוַעל ח

ְבָּכל יֹו� �ְבָכל ֵעת , ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹו+ ָש�.ָתּה ָז+ �ְמַפְרֵנס אֹוָתנ� ָתִּמיד, ֶש�חֹוַנְנָתּנ�

ִיְתָבַּר) ִש�ְמ6 , ְוַעל ַהֹכּל יי ֱא�ֵהינ� ֲאַנְחנ� מֹוִדי� ָל) �ְמָבְרִכי� אֹוָת): �ְבָכל ָש�ָעה

ְו�ַכְלָתּ ְוָש$ַבְעָתּ �ֵבַרְכָתּ ֶאת יי ֱא�הֵ ֶי6 ַעל , ַכָּכּת�ב: ְבִּפי ָכּל ַחי ָתִּמיד ְלעֹוָל� ָוֶעד

  : ָבּר�) .ָתּה יי ַעל ָה�ֶר� ְוַעל ַהָמזֹו+.ָה�ֶר� ַהGֹוָבה ֲאֶשּ�ר ָנַת+ ָל)

ַרֵח� ָנא יי ֱא�ֵהינ� ַעל ִיְש$ָר.ל ַעֶמ6ּ ְוַעל ְיר�ָש�ַלִי� ִעיֶר6 ְוַעל ִצ;ֹו+ ִמְש�ַכּ+ ְכּבֹוֶד6 ְוַעל 

ֱא�ֵהינ� : יוַמְלכ�ת ֵבּית ָדִּוד ְמִש�יֶח6 ְוַעל ַהַבִּית ַהָגדֹול ְוַהָקדֹו% ֶש�ִנְּקָרא ִש�ְמ6 ָעָל

ְוַהְרַוח ָלנ� יי ֱא�ֵהינ� ְמֵהָרה ִמָכּל , ְרֵענ� ז�ֵננ� ַפְרְנֵסנ� ְוַכְלְכֵּלנ� ְוַהְרִויֵחנ�, �ִבינ�

�א ִליֵדי ַמְתַּנת ָבָּש$ר ָוָד� ְו�א ִליֵדי , ְוָנא .ל ַתְּצִריֵכנ� יי ֱא�ֵהינ�. ָצרֹוֵתינ�

� ֶש��א ֵנבֹו% ְו�א , ְד6 ַהְמֵּל�ה ַהְפּת�ָחה ַהְקּדֹוָש�ה ְוָהְרָחָבהִכּי ִא� ְלָי, ַהְלָואַתָ

  .ִנָכֵּל� ְלעֹוָל� ָוֶעד

  :ְבַּש�ָבּת מוִֹסיִפי�

ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנ� יי ֱא�ֵהינ� ְבִּמְצֹוֶתי6 �ְבִמְצַות יֹו� ַהְש�ִביִעי ַהַש�ָבּת ַהָגּדֹול ְוַהָקדֹו( 

ָגּדֹול ְוָקדֹו% ה�א ְלָפֶני6 ִלְש�ָבּת *ֹו ְוָלנ�ַח *ֹו ְבּ.ֲהָבה ְכִּמְצַות ִכּי יֹו� ֶזה . ַהֶזּה

. �ִבְרצֹוְנ6 ָהִניַח ָלנ� יי ֱא�ֵהינ� ֶש��ּא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹו+ ַוֲאָנָחה ְבּיֹו� ְמנ�ָחֵתנ�. ְרצֹוֶנ6

ְנַי+ ְיר�ָש�ַלִי� ִעיר ָקְדֶש�6 ִכּי .ָתּה ה�א וַהְרֵאנ� יי ֱא�ֵהינ� ְבֶּנָחַמת ִציֹו+ ִעיֶר6 �ְבִב

  .ַבַּעל ַהְי%�עֹות �ַבַעל ַהֶנָּחמֹות
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ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִגּיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשּ�ַמע ְוִיָפֵּקד ְוִיָזֵּכר , ֱא�ֵהינ� ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�

ְוִזְכרֹו+ ְיר�ָש�ַלִי� , ְוִזְכרֹו+ ָמִש�יַח ֶבּ+ ָדִּוד ַעְבֶד6ּ, ינ�ְוִזְכרֹו+ ֲאבֹוֵת, ִזְכרֹוֵננ� �ִפְקEֹוֵננ�

ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵח+ �ְלֶחֶסד , ְוִזְכרֹו+ ָכּל ַעְמ6ּ ֵבּית ִיְש$ָר.ל ְלָפֶני6, ִעיר ָקְדֶש�6

 ֱא�ֵהינ� *ֹו ְלטֹוָבה ְלַחִיּי� �ְלָש�לֹו� ְבּיֹו� ַחג ַהַמDֹּות ַהֶזּה ָזְכֵרנ� יי, �ְלַרֲחִמי�

�ִבְדַבר ְי%�ָעה ְוַרֲחִמי� ח�ס ְוָחֵנּנ� ְוַרֵח� . �ָפְקֵדנ� בֹו ִלְבָרָכה ְוהוִש�יֵענ� בֹו ְלַחִיי�

  .ִכּי ֵאל ֶמֶל) ַחנ�+ ְוַרח�� �ָתּה,ִכּי ֵאֶלי6 ֵעיֵנינ�, ָעֵלינ� ְוהוִש�יֵענ�

ָבּר�) .ָתּה יי *ֹוֶנה .  ִבְּמֵהָרה ְבָיֵמינ��ְבֵנה ְיר�ָש�ַלִי� ִעיר ַהֹקֶד%

  .�ֵמ+. ְבַּרֲחָמיו ְיר�ָש�ַלִי�

ָהֵאל �ִבינ� ַמְלֵכּנ� .ִדיֵרנ� *ֹוְרֵאנ� ֹגֲּאֵלנ� , ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל�

ל ַהֶמֶּל) ַהGֹוב ְוַהֵמִּטיב ַלֹכּל ֶש�ְבָּכל יֹוְצֵרנ� ְקדֹוֵש�נ� ְקדֹו% ַיֲעֹקב רֹוֵענ� רֹוֵעה ִיְש$ָר.

ה�א ְגָמָלנ� ה�א גֹוְמֵלנ� ה�א . ה�א ֵייִטיב ָלנ�, ה�א ֵמִטיב, יֹו� ָויֹו� ה�א ֵהִטיב

ְבָּרָכה ִוי%�ָעה ֶנָחָמה , ְלֵח+ �ְלֶחֶסד �ְלַרֲחִמי� �ְלֶרַוח ַהָצָּלה ְוַהְצָלָחה, ִיְגְמֵלנ� ָלַעד

  .�ִמָכּל ט�ב ְלעֹוָל� ַעל ְיַחְסֵּרנ�, ָנָסה ְוַכְלָכָּלה ְוַרֲחִמי� ְוַחִיּי� ְוָש�לֹו� ְוָכל טֹובַפְּר

  .  ה�א ִיְמלֹו) ָעֵלינ� ְלעֹוָל� ָוֶעדָהַרֲחָמ�

  .  ה�א ִיְתָבַּר) ַבָּשּ�ַמִי� �ָב�ֶר�ָהַרֲחָמ�
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  ְוִיְתַהַדּר ָבּנ� , ְתָפּ.ר ָבּנ� ָלַעד �ְלֵנַצח ְנָצִחי�ְוִי,  ה�א ִיְש�ַתַּבּח ְלדֹור Eֹוִרי�ָהַרֲחָמ�

  . ָלַעד �ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמי�

  .  ה�א ְיַפְרְנֵסנ� ְבָּכבֹודָהַרֲחָמ�

ֵלּנ� ֵמַעל ַצָּוּאֵרנ�ָהַרֲחָמ� �  . ְוה�א יֹוִליֵכנ� קֹוְמִמי�ת ְל.ְרֵצנ�,  ה�א ִיְש�*ֹור ע

ָבּה ַבַּבִּית ַהֶזּהה�א ִיְש�ַלָהַרֲחָמ�  ��ְלָח+ ֶזה ֶש��ַכְלנ� ָעָליו, ח ָלנ� ְבָּרָכה ְמר �. ְוַעל ש

ִויַבֶשּ$ר ָלנ� ְבּ(ֹורֹות טֹובֹות , ה�א ִיְש�ַלח ָלנ� ֶאת ֵאִלָיּה� ַהָנִּביא ָזכ�ר ַלGֹובָהַרֲחָמ� 

  .ְי%�עֹות ְוֶנָחמֹות

ַבַּעלת ) ִאִמּי מֹוָרִתי(ְוֶאת . ַבַּעל ַהַבִּית ַהֶזּה) י�ִבי מֹוִר(ה�א ְיָבֵר) ֶאת ָהַרֲחָמ� 

אֹוָתנ� ְוֶאת ָכּל ֲאֶש�ר . אֹוָת� ְוֶאת ֵבּיָת� ְוֶאת ַזְרָע� ְוֶאת ָכּל ֲאֶש�ר ָלֶה�, ַהַבִּית ַהֶזּה

+ ְיָבֵר) אֹוָתנ� ֵכּ, ְכּמֹו ֶש�ִנְּתָבְּרכ� ֲאבֹוֵתינ� .ְבָרָה� ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַבֹּכּל ִמֹכּל ֹכּל, ָלנ�

ָּלּנ� ַיַחד ִבְּבָרָכה ְש�ֵלָמה �  .�ֵמ+, ְוֹנאַמר, כ

, ְוִנָש$א ְבָרָכה ֵמֵאת יי. ַבָּמרֹו� ְיַלְמּד� ֲעֵליֶה� ְוָעֵלינ� ְזכ�ת ֶש�ְתֵּהא ְלִמְש�ֶמֶרת ָש�לֹו�

  .ִהי� ְו�ָד�ְוִנְמָצא ֵח+ ְוֵש$ֶכל טֹוב ְבֵּעיֵני ֱא�, �ְצָדָקה ֵמא�ֵהי ִיְש�ֵענ�

  :ְבַּש�ָבּת

ּלֹו ַש�ָבּת �ְמנ�ָחה ְלַחֵיּי ָהעֹוָלִמי� �  .ָהַרֲחָמ+ ה�א ַיְנִחיֵלנ� יֹו� ֶש�כ

יֹו� ֶש�ַצִּדּיִקי� יֹוְש�ִבי� . יֹו� ֶש�כ�ּלֹו �רֹו). (ָהַרֲחָמ+ ה�א ַיְנִחיֵלנ� יֹו� ֶש�כ�ּלֹו טֹוב

  )ִמִזּיו ַהְשּ�ִכיָנה ִויִהי ֶחְלֵקינ� ִעָמֶּה�ְוַעְטרֹוֵתיֶה� ְבָּראֵש�יֶה� ְוֶנֱהִני� 

  .ָהַרֲחָמ+ ה�א ְיַזֵכּנ� ִלימֹות ַהָמִּש�יַח �ְלַחֵיּי ָהעֹוָל� ַהָבּא

ֹעֶש$ה ָש�לֹו� . ִמְגEֹול ְי%�עֹות ַמְל8ֹו ְוֹעֶש$ה ֶחֶסד ִלְמִש�יחֹו ְלָדִוד �ְלַזְרעֹו ַעד עֹוָל�

  .�ֵמ+, לֹו� ָעֵלינ� ְוַעל ָכּל ִיְש$ָר.ל ְוִאְמר�ה�א ַיֲעֶש$ה ָש�, ִבְּמרֹוָמיו

ְוֹדְרֵש�י יי �א , ְכִּפיִרי� ָר%� ְוָרֵעב�. ִכּי ֵאי+ ַמְחסֹור ִליֵר�יו, רא� ֶאת יי ְקדָש�יו

ְלָכל ַחי �ַמְש$ִבּיַע , Cֹוֵתַח ֶאת ָיֶד6. הֹוד� ַליי ִכּי טֹוב ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו. ַיְחְסר� ָכל טֹוב
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ְו�א , ַנַער ָהִייִתי ַג� ָזַקְנִתּי. ְוָהָיה יי ִמְבַטחֹו, ָבּר�) ַהֶגֶּבר ֲאֶש�ר ִיְבַטח ַבּיי. ָרצֹו+

  .יי ְיָבֵר) ֶאת ַעמֹו ַבָש�לֹו�, יי ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתּ+. ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ% ָלֶח�, ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב

ֶש.ָמר ,  ִמְצַות 8ֹוס ְשִליִשי ֶשה�א ְכֶּנֶגד ְבּ(וַרת ַהְי%�ָעהִהְנִני מ�ָכ+ �ְמז�מ+ ְלַקֵי�

  .ַהָקּדֹו% ָבּר�) ה�א ְלִיְש$ָרֵאל ְוָג.ְלִתּי ֶאְתֶכ� ִבְּזרֹוַע ְנט�ָיה �ִבְּש�ָפִטי� ְגדֹוִלי�

  .ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל� *ֹוֵרא ְפִּרי ַהָגֶפ+

  .ַהָסַבּת ְש-ֹמאל�וִֹתי� ְבּ

ִכּי . ְש�ֹפ) ֲחָמְת6 ֶאל ַה@ֹוִי� ֲאֶש�ר �א ְיָדע�6 ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶש�ר ְבִּש�ְמ6 �א ָקָרא�

ִתְּרֹד< ְבּ.< . ְש�ֹפ) ֲעֵליֶה� ַזְעֶמ6 ַוֲחרֹו+ .ְפ6ּ ַיִש$יֵג�. �ַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוה� ֵהַש�מ�

  .ַחת ְש�ֵמי ייְוַתְש�ִמיֵד� ִמַתּ

  

  הלל

: ָלָמּה ֹיאְמר� ַה@ֹוִי�. ַעל ֲאִמֶת6ּ, ַעל ַחְסְד6ּ, ִכּי ְלִש�ְמ6 ֵתּ+ ָכּבֹוד, �א ָלנ�, יי, �א ָלנ�

ֲעַצֵבּיֶה� ֶכֶּס< ְוָזָהב . ֹכּל ֲאֶש�ר ָחֵפ� ָעָש$ה, וֱא�ֵהינ� ַבָּשּ�ַמִי�? .ֵיּה ָנא ֱא�ֵהיֶה�

�ְזָנִי� ָלֶה� ְו�א . ֵעיַנִי� ָלֶה� ְו�א ִיְרא�, ֶפּה ָלֶה� ְו�א ְיַדֵבּר�. ַמֲעֵש$ה ְיֵדי �ָד�

�א ֶיְה@� , ַרְגֵליֶה� ְו�א ְיַהֵלּכ�, ְיֵדיֶה� ְו�א ְיִמי%�+. .< ָלֶה� ְו�א ְיִריח�+, ִיְש�ָמע�

ֶעְזָר� , ִיְש$ָרֵאל ְבַּטח ַבּיהוה. �ֹכּל ֲאֶש�ר ֹבֵּטַח ָבֶּה, ְכּמֹוֶה� ִיְהי� ֹעֵש$יֶה�. ִבְּגרֹוָנ�

, יראי יהוה בטחו ביהוה. ֶעְזָר� �ָמִגָנּ� ה�א, ֵבּית אהר+ בטחו ביהוה. �ָמִגָנּ� ה�א

  .ֶעְזָר� �ָמִגָנּ� ה�א

, ְיָבֵר) ִיְרֵאי יי, ְיָבֵר) ֶאת ֵבּית .ֲהֹר+, ְיָבֵר) ֶאת ֵבּית ִיְש$ָרֵאל. יי ְזָכָרנ� ְיָבֵר)

ֹעֵש$ה , ְבּר�ִכי� .ֶתּ� ַליי. ֲעֵליֶכ� ְוַעל ְבֵּניֶכ�, ֹיֵס< יי ֲעֵליֶכ�. ַטִני� ִע� ַהְגֹּדִלי�ַהְקּ

�א ַהֵמִּתי� ְיַהְלל�ָיF ְו�א . ַהָשּ�ַמִי� ָש�ַמִי� ַליי ְוָה�ֶר� ָנַת+ ִלְבֵני �ָד�. ָש�ַמִי� ָו�ֶר�

  .ַהְלל�ָיF.  ֵמַעָתּה ְוַעד עֹוָל�ַוֲאַנְחנ� ְנָבֵר) ָיF. ָכּל ֹירֵדי ד�ָמה

ֲאָפפ�ִני . ִכּי ִהָטּה �ְזנֹו ִלי �ְבָיַמי ֶאְקָרא. ַתֲּחנ�ָני, �ַהְבִתּי ִכּי ִיְש�ַמע יי ֶאת קֹוִלי

�ָנּא יי : �בֵש�� יי ֶאְקָרא. ָצָרה ְוָיגֹו+ ֶאְמָצא, ֶחְבֵלי ָמֶות �ְמָצֵרי ְש�אֹול ְמָצא�ִני
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. ַדּ�ִתי ְוִלי ְיהֹוִש�יַע, ֹש�ֵמר ְפָּתִאי� יי. ֵוֱא�ֵהינ� ְמַרֵח�, ַחנ�+ יי ְוַצִדיק! יַמְלָּטה ַנְפִש�

, ֶאת ֵעיִני ִמ+ ִדְּמָעה, ִכּי ִחַלְּצָתּ ַנְפִש�י ִמָמֶּות. ִכּי יי ָגַּמל ָעָלְיִכי, %�ִבי ַנְפִש�י ִלְמנ�ָחְיִכי

ֲאִני ָעִניִתי , ֶהֱאַמְנִתּי ִכּי ֲאַדֵבּר. יי ְבּ.ְרצֹות ַהַחִיּי�ֶאְתַהֵל) ִלְפֵני . ֶאת ַרְגִלי ִמֶדִּחי

  .ָכּל ָה�ָד� ֹכֵּזב: ֲאִני �ַמְרִתּי ְבָחְפִזי. ְמֹאד

ְנָדַרי ַליי . 8ֹוס ְי%�עֹות ֶאָשּ$א �ְבֵש�� יי ֶאְקָרא. ָמה �ִש�יב ַליי ֹכּל ַתְּגמ�לֹוִהי ָעָלי

, �ָנא יי ִכּי ֲאִני ַעְבֶד6ּ. ָיָקר ְבֵּעיֵני יי ַהָמְּוָתה ַלֲחִסיָדיו.  ַע>ֹוֲאַש�ֵלּ� ֶנְגָדה ָנּא ְלָכל

ְנָדַרי . ְל6 ֶאְזַבּח ֶזַבח "ֹוָדה �ְבֵש�� יי ֶאְקָרא. ִפַּתְּחָתּ ְלמֹוֵסָרי, ֲאִני ַעְבְד6ּ ֶבּ+ ֲאָמֶת6

  .ַהְלל�ָיF. ְבּתֹוֵכִכי ְיר�ָשַלִי�, ְבַּחְצרֹות ֵבּית יי. ַליי ֲאַש�ֵל� ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו

ִמּי�, ַהְלל� ֶאת יי ָכּל @ֹוִי� �. ֶוֱאֶמת יי ְלעֹוָל�, ִכּי ָגַבר ָעֵלינ� ַחְסדֹו. ַש�ְבּח�ה� ָכּל ָהא

Fַהְלל�ָי.  

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9     הֹוד� ַליי ִכּי טֹוב 

  . ֹו ִכּי ְלעֹוָל� ַחְס9E     ֹיאַמר ָנא ִיְש$ָרֵאל 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9   ֹיאְמר� ָנא ֵבית .ֲהֹר+ 

  . ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9     ֹיאְמר� ָנא ִיְרֵאי יי 

Fִּמ+ ַהֵמַּצר ָקָראִתי ָי ,Fא ִאיָרא , יי ִלי. ָעָנִּני ַבֶמְרַחב ָי�יי ִלי ?  ַמה ַיֲּעֶש$ה ִלי �ָד�9 

טֹוב ַלֲחסֹות ַבּיי ִמְבֹּטַח . טֹוב ַלֲחסֹות ַבּיי ִמְבֹּטַח ָבּ�ָד�. ְבֹּעְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבּ(ְנ�י

ְבֵּש�� יי ִכּי , ַס*�ִני ַג� ְסָבב�ִני. ְבֵּש�� יי ִכּי ֲאִמיַל�, ָכּל @ֹוִי� ְסָבב�ִני. ִבְּנִדיִבי�

ָדֹּחה ְדִּחיַתִני . ִמיַל�ְבֵּש�� יי ִכּי ֲא, ֹדֲּעכ� ְכֵּא% קֹוִצי�, ַס*�ִני ִכְדֹּבִרי�. ֲאִמיַל�

קֹול ִרָנּה ִוי%�ָעה ְבּ�ֳהֵלי . עִזּי ְוִזְמָרת ָיF ַוְיִהי ִלי ִלי%�ָעה. ַויי ֲעָזָרִני, ִלְנֹפּל

$ה ָחִיל: ַצִדּיִקי� $ה ָחִיל, ְיִמי+ יי רֹוֵמָמה, ְיִמי+ יי ֹעֵשָ �א �מ�ת ִכּי . ְיִמי+ יי ֹעֵשָ

, ִפְּתח� ִלי ַש�ֲעֵרי ֶצֶדק. ְוַלָמֶּות �א ְנָתָנִני, ַיֹסּר ִיְסַּרִני ָיFּ. י ָיFַוֲאַסֵפּר ַמֲעֵש$, ֶאְחֶיה

אֹוְד6 ִכּי ֲעִניָתִני ַוְתִּהי ִלי . ַצִדּיִקי� ָיֹבא� בֹו, ֶזה ַהַשּ�ַער ַליי. אֹוֶדה ָיF, �ֹבא ָב�

. ֶב+ ָמֲאס� ַה*ֹוִני� ָהְיָתה ְלֹרא% ִפָּנּהֶא. אֹוְד6 ִכּי ֲעִניָתִני ַוְתִּהי ִלי ִלי%�ָעה. ִלי%�ָעה

ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ֹזּאת ִהיא ִנְפָלֹאת . ֶאֶב+ ָמֲאס� ַה*ֹוִני� ָהְיָתה ְלֹרא% ִפָּנּה

  .ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ֹזּאת ִהיא ִנְפָלֹאת ְבֵּעיֵנינ�. ְבֵּעיֵנינ�
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  . הֹוִשיָעה ָנּא, �ָנא יי

  . אהֹוִשיָעה ָנּ, �ָנא יי

  . ַהְצִליָחה ָנא, �ָנא יי

  .ַהְצִליָחה ָנא, �ָנא יי

  

. ֵבַּרְכנ�ֶכ� ִמֵבּית יי, ָבּר�) ַהָבּא ְבֵּש�� יי. ֵבַּרְכנ�ֶכ� ִמֵבּית יי,  ַהָבּא ְבֵּש�� ייָבּר�/

ִאְסר� ַחג . ר ָלנ�ֵאל יי ַוָיֶּא. ִאְסר� ַחג ַבֲּעֹבִתי� ַעד ַקְרנֹות ַהִמְּזֵבַּח. ֵאל יי ַוָיֶּאר ָלנ�

ֵאִלי .ָתּה .  ֲארֹוְמֶמ9ּ6ֱא�ַהי , ֵאִלי .ָתּה ְואֹוֶד6ּ. ַבֲּעֹבִתי� ַעד ַקְרנֹות ַהִמְּזֵבַּח

ִכּי , הֹוד� ַליי ִכּי טֹוב. ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו, הֹוד� ַליי ִכּי טֹוב.  ֲארֹוְמֶמ9ּ6ֱא�ַהי , ְואֹוֶד6ּ

  .ְלעֹוָל� ַחְסEֹו

ְוָכל ַעְמ6 ֵבּית , ַוֲחִסיֶדי6 ַצִדּיִקי� עֹוֵש$י ְרצֹוֶנ6,  יי ֱא�ֵהינ� ָכּל ַמֲעֶש$י6ְלל�;ְיַה

ְוַיְקִדּי%� ְוַיְמִליכ� , ִוירֹוְממ� ְוַיֲעִריצ�, וְ ִ ֶ ִויַש�ְבּח� ִויָפֲאר�, ִיְש$ָרֵאל ְבִּרָנה יֹוד� ִויָבְרכ�
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ִכּי ֵמעֹוָל� ְוַעד עֹוָל� , 6 טֹוב ְלהֹודֹות �ְלִש�ְמ6 ָנְאֱ ה ְלַזמרִכּי ְל. ַמְלֵכּנ�, ֶאת ִש�ְמ6

  ..ָתּה ֵאל

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9         הֹוד� ַליי ִכּי טֹוב 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9       הֹוד� ֵלא�ֵהי ָהֱא�ִהי� 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9       הֹוד� ָלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִני� 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9       ה ִנְפָלאֹות ְגֹדלֹות ְלַבEו לֹעֵש$

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9       לֹעֵש$ה ַהָשּ�ַמִי� ִבְּתב�ָנה 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9       ְלרֹוַקע ָה�ֶר� ַעל ַהָמְּי� 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9         ְלֹעֵש$ה אֹוִרי� ְגֹּדִלי� 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9        ְלֶמְמֶש�ֶלת ַבּיֹו� ֶאת ַהֶשּ�ֶמ%

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9   ֶאת ַהָיֵּרַח ְוכֹוָכִבי� ְלֶמְמְש�לֹות ַבַּלְּיָלה 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9       ְלַמֵכּה ִמְצַרי� ִבְּבכֹוֵריֶה� 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9       ַויֹוֵצא ִיְש$ָרֵאל ִמ"ֹוָכ� 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9       ָיד ֲחָזָקה �ִבְזרֹוַע ְנט�ָיה ְבּ

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9       ְלֹגֵזר ַי� ס�< ִלְגָזִרי� 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9       ְוהֶ ֱֶעִביר ִיְש$ָרֵאל ְבּתֹוכו 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9       ְוִנֵער ַפְּרֹעה ְוֵחילֹו ְבַי� ס�< 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9         ִלי) ַע>ֹו ַבִּמְּדָבּר ְלמֹו

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9       ְלַמֵכּה ְמָלִכי� ְגֹּדִלי� 
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  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9       ַוָיֲהֹרג ְמָלִכי� .ִדיִרי� 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9         ְלִסיחֹו+ ֶמֶל) ָהֱאֹמִרי 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9         + �ְלעֹוג ֶמֶל) ַהָבָּש�

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9         ָוָנַת+ .ְרָצ� ְלַנֲחָלה 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9         ַנֲחָלה ְלִיְש$ָרֵאל ָעְבד� 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9         ֶש�בְ ִִּש�ְפֵלנ� ָזַכר ָלנ� 

  . � ַחְסEֹו ִכּי ְלעֹוָל9         ַוִיְפְרֵקנ� ִמָצֵּרינ� 

  .  ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9         ֹנֵת+ ֶלֶח� ְלָכל ָבָּש$ר 

  . ִכּי ְלעֹוָל� ַחְסEֹו9         הֹוד� ְלֵאל ַהָשּ�ַמִי�

, ְור�ַח ָכּל ָבָּש$ר ְתָּפֵאר �ְתרֹוֵמ� ִזְכְר6, יי ֱא�ֵהינ�, ִנְש�ַמת ָכּל ַחי ְתַּבֵר) ֶאת ִש�ְמ6

�ִמַבְּלָעֶדי6 ֵאי+ ָלנ� ֶמֶל) @ֹוֵאל ,  ָהעֹוָל� ְוַעד ָהעֹוָל� .ָתּה ֵאלִמ+. ָתִּמיד, ַמְלֵכּנ�

ֵאי+ ָלנ� ֶמֶל) ֶאָלּא . Cֹוֶדה �ַמִצּיל �ְמַפְרֵנס �ְמַרֵח� ְבָּכל ֵעת ָצָרה ְוצ�ָקה, �מֹוִשיַע

ָלל , ֲאדֹו+ ָכּל "ֹוָלדֹות, ֱאלֹוַהּ ָכּל ְבִּריֹות, ֱא�ֵהי ָהִרא%ֹוִני� ְוָה.ֲחרֹוִני�. .ָתּה �ַהְמּה

 9ַויי �א ָינ�� ְו�א ִייָש�+ . ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְבֶּחֶסד �ְבִר;ֹוָתיו ְבַּרֲחִמי�, ְבֹּרב ַהִתְּש�ָבּחֹות

ְוַהֵמִּש$יַח ִאְלִּמי� ְוַהַמִּתּיר ֲאס�ִרי� ְוַהBֹוֵמ) , ַהְמּעֹוֵרר ְיֵש�ִני� ְוַהֵמִּקי� ִנְרָדִּמי�

  .ְל6 ְלַבְד6ּ ֲאַנְחנ� מֹוִדי�. ְפלִ ִי� ְוַהIֹוֵק< ְכּפ�ִפי�נֹו

ְוִש$ְפתֹוֵתינ� ֶש�ַבח ְכֶּמְרֲחֵבי , �ְל%ֹוֵננ� ִרָנּה ֲכַּהמֹו+ ַגָּלּיו, ִא�� ִפינ� ָמֵלא ִש�יָרה ַכָּיּ�

ְוַרְגֵלינ� ַק�ֹות , ת ְכִּנְש$ֵרי ָש�ַמִי�ְוָיֵדינ� ְפר�(ֹו, ְוֵעיֵנינ� ְמִאירֹות ַכֶּש�ֶמ% ְוַכָיֵּרַח, ָרִקיַע

, �ְלָבֵר), יי ֱא�ֵהינ� ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�,  ֵאי+ ֲאַנְחנ� ַמְסִפּיִקי� ְלהֹודֹות ְל96 ָכּ.ָיּלֹות 

� ַהGֹובֹות ֶש�ָעִש$יָת ִע, .ְלֵפי ֲאָלִפי� ְוִרֵבּי ְרָבבֹות ְפָּעִמי�, ֵמֶאֶל<, ֶאת ִש�ְמ6 ַעל .ַחת

ְבָּרָעב ַזְנָתּנ� , �ִמֵבּית ֲעָבִדי� פְ ִִּדיָתנ�, יי ֱא�ֵהינ�, ִמִמְּצַרי� ְגּ.ְלָתּנ�. ֲאבֹוֵתינ� ְוִעָמּנ�

�ֵמָחָלִי� ָרִעי� ְוֶנֱאָמִני� , ֵמֶחֶרב ִהַצְּלָתּנ� �ִמֶדֶּבר ִמַלְּטָתּנ�, �ְבָש$ָבע ִכְּלַכְּלָתּנ�

, יי ֱא�ֵהינ�, ְו.ל ִתְּטֵּש�נ�, ָזר�נ� ַרֲחֶמי6 ְו�א ֲעָזב�נ� ֲחָסֶדי6ַעד ֵהָנּה ֲע. ִדִּלּיָתנ�

ַעל ֵכּ+ ֵאָבִרי� ֶש�ִפַּלְּגָתּ ָבּנ� ְור�ַח �ְנָש�ָמה ֶש�ָנַּפְחָתּ ְבּ.ֵפּינ� ְוָל%ֹו+ ֲאֶש�ר ַש$ְמָתּ . ָלֶנַצח
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יָפֲאר� ִוירֹוְממ� ְוַיֲעִריצ� ְוַיְקִדּי%� ְוַיְמִליכ�  ֵה+ ֵה� יֹוד� ִויָבְרכ� ִויַש�ְבּח� ִו9ְבִּפינ� 

ְוָכל , ְוָכל ֶבֶּר) ְל6 ִתְכַרע, ְוָכל ָל%ֹו+ ְל6 ִתָּשּ�ַבע, ִכּי ָכל ֶפּה ְל6 יֹוֶדה. ֶאת ִש�ְמ6 ַמְלֵכּנ�

ַכָּדָבר , יֹות ְיַזֵמּר� ִלְש ִ�ֶמ6ְוָכל ֶקֶרב �ְכָל, ְוָכל ְלָבבֹות ִייָרא�6, קֹוָמה ְלָפֶני6 ִתְש�ַתֲּחֶוה

ִמי ָכמֹו6 ַמִצּיל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמּנ� ְוָעִני ְוֶאְביֹו+ , יי: ָכּל ַעְצֹמַתי ֹתּאַמְרָנה, ֶש�ָכּת�ב

ל ֵא, ַהִגּ*ֹור ְוַה?ֹוָרא, ִמי ִיְדֶמה ָלּ) �ִמי ִיְש�ֶוה ָלּ) �ִמי ַיֲעֹר) ָל) ָהֵאל ַהָגּדֹול. ִמֹגְּזלֹו

: ָכּ�מ�ר, ְנַהֶלְּל6 �ְנַש�ֵבֲּח6 �ְנָפֶאְר6 �ְנָבֵר) ֶאת ֵש�� ָקְדֶש�6. ֹקֵנה ָש�ַמִי� ָו�ֶר�, ֶעְליֹו+

  .ָבְּרִכי ַנְפִש�י ֶאת יי ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵש�� ָקְד%ֹו, ְלָדִוד

  

ֶז6ּ �מֹות ע �ַהֶמֶּל) ,  ָלֶנַצח ְוַה?ֹוָרא ְבּנֹוְראֹוֶתי6ַהִגּ*ֹור, ַהָגּדֹול ִבְּכבֹוד ְש�ֶמ6, ָהֵאל ְבַּתֲעצ

ַרְנּנ� ַצִדּיִקי� : ְוָכת�ב. %ֹוֵכ+ ַעד ָמּרֹו� ְוָקּדֹו% ְש�מֹו. ַה;וֵש�ב ַעל ִכֵּסּא ָר� ְוִנָשּ$א

  .ַלְיָש�ִרי� ָנאָוה ְתִהָלּה, ַבּיהוה

�ְבֶקֶרב , �ִבְל%ֹו+ ֲחִסיִדי� ִתְּתרֹוָמ�, )�ְבִדְבֵרי ַצִדּיִקי� ִתְּתָבַּר, ְבִּפי ְיָש�ִרי� ִתְּתַהָלּל

  .ְקדֹוִש�י� ִתְּתַקָדּ%
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, ְבָּכל Eֹור ָודֹור, ַמְלֵכּנ�, �ְבַמְקֲהלֹות ִרבְבֹות ַעְמ6ּ ֵבּית ִיְש$ָרֵאל ְבִּרָנּה ִיְתָפֵּאר ִש�ְמ6

, ְלהֹודֹות ְלַהֵלּל ְלַש�ֵבַּח, ֵתינ�יי ֱא�ֵהינ� ֵוא�ֵהי ֲאבֹו, ֶש�ֵכּ+ חֹוַבת ָכּל ַהְיצ�ִרי� ְלָפֶני6

ְלַעֵלּה �ְלַקֵלּס ַעל ָכּל ִדְּבֵרי ִש�ירֹות ְוִתְש�ְבּחֹות ָדִּוד ֶבּ+ , ְלָפֵאר ְלרֹוֵמ� ְלַהֵדּר ְלָבֵר)

  .ְמִש�יֶח6, ִיַש�י ַעְבְד6ּ

, ִכּי ְל6 ָנֶאה,  ַבָּשּ�ַמִי� �ָב�ֶר�ָהֵאל ַהֶמֶל) ַהָגּדֹול ְוַהָקּדֹו%, ִיְש�ַתַּבּח ִש�ְמ6 ָלַעד ַמְלֵכּנ�

ָלּה , ֶנַצח, ֹעז �ֶמְמָש�ָלה, ַהֵלּל ְוִזְמָרה, ִש�יר �ְש�ָבָחה, יי ֱא�ֵהינ� ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ� �ְגּד

ָשּ�ה �ַמְלכ�ת, ְתִּהָלה ְוִתְפֶאֶרת, �ְגב�ָרה �. ְבָּרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָתּה ְוַעד עֹוָל�, ְקד

ַה*ֹוֵחר , ֲאדֹו+ ַהִנְפָלאֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֵאל ֶמֶל) ָגּדֹול ַבִּתְּש�ָבּחֹות, ) .ָתּה ייָבּר�

  .ֶמֶל) ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמי�, ְבִּש�יֵרי ִזְמָרה

ֶש��ַמר , ִהְנִני מ�ָכ+ �ְמז�ָמ+ ְלַקֵי� ִמְצוַות 8ֹוס ְרִביִעי ֶש�ה�א ְכֶּנֶגד ְבּ(ֹוַרת ַהְי%�ָעה

  .ָקּדֹו% ָבּר�) ה�א ְלִיְש$ָרֵאל ְוָלַקְחִתּי ֶאְתֶכ� ִלי ְלָע� ְוָהִייִתי ָלֶכ� ֵלֱא�ִהי�ַה

  .ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) ָהעֹוָל� *ֹוֵרא ְפִּרי ַהָגֶפ+

  ְו�וֶֹתה ְבַּהִסיַבּת ְש-ֹמאל

ַעל ְתּנ�ַבת ַהָשּ$ֶדה ְוַעל , ְוַעל ְפִּרי ַהֶגֶּפ+ַעל ַהֶגֶּפ+ , ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) העֹוָל�

 Fָב�Gְוִלְש$ֹבַּע ִמ Fֶאֶר� ֶחְמָדּה טֹוָבה �ְרָחָבה ֶש�ָרִציָת ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינ� ֶלֱאֹכל ִמִפְּרָי

 ִמְש�ַכּ+ ְכּבֹוֶד6 ְוַעל ֱא�ֵקינ� ַעל ִיְש$ָרֵאל ַעֶמ6ּ ְוַעל ְיר�ָש�ַלִי� ִעיֶר6 ְוַעל ִצ;ֹו+' ַרֶח� ָנא ד

 Fִמְזְבֶּח6 ְוַעל ֵהיָכֶל6 �ְבֵנה ְיר�ָש�ַלִי� ִעיר ַהֹקֶד% ִבְּמֵהָרה ְבָיֵמינ� ְוַהֲעֵלנ� ְלתֹוָכ

ָש�ה �ְבָטֳהָרה  �ְוַש$ְמֵחנ� ְבִּבְנָיָנF ְוֹנאַכל ִמִפְּרָיF ְוִנְש$ַבּע ִמ�GָבF �ְנָבֶרְכ6 ָעֶליָה ִבְּקד

ִכּי , ְוַש$ְמֵחנ� ְבּיֹו� ַחג ַהַמDֹּות ַהֶזּה) �ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנ� ְבּיֹו� ַהַש�ָבּת ַהֶזּה: תבשב(

ַעל ' ָבּר�) .ָתּה ד. טֹוב �ֵמִטיב ַלֹכּל ְונֹוֶדה ְל6ּ ַעל ָה�ֶר� ְוַעל ְפִּרי ַהֶגֶּפ+' .ָתּה ד

טֹוב ' ִכּי .ָתּה ד: תוצרת האר� מסיי�על יי+ ומי� ענבי� מ. (ָה�ֶר� ְוַעל ְפִּרי ַהֶגֶּפ+

Fַעל ָה�ֶר� ְוַעל ְפִּרי ' ָבּר�) .ָתּה ד. �ֵמִטיב ַלֹכּל ְונֹוֶדה ְל6ּ ַעל ָה�ֶר� ְוַעל ְפִּרי ַגְּפָנ

  ).ַגְּפָנה

  נרצה



 26

ָקתֹו, ֲחַסל ִס�Eר ֶפַּסח ְכִּהְלָכתֹו �ר אֹותֹו ֵכּ+ ִנְזֶכּה ַכֲּאֶש�ר ָזִכינ� ְלַסֵדּ. ְכָּכל ִמְש�ָפּטֹו ְוח

ְבָּקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָנּה ְפּד�ִי� . קֹוֵמ� ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה, ָז) %ֹוֵכ+ ְמעֹוָנה. ַלֲע(ֹותֹו

  .ְלִציֹו+ ְבִּרָנּה

  .ְלָש�ָנה ַהָבּ.ה ִבּיר�ָש�ָלִי!

  :ְבֶּאֶר� ִיְש-ָרֵאל אוְֹמִרי!

  .�ָיהְלָש�ָנה ַהָבּ�ה ִבּיר�ָש�ָלִי� ַהְבּנ

  :ֵי� נוֲֹהִגי� ְבּח�� ָל.ֶר� ְבֵּליל ֵש�ִני ֶשּ�ל ֶפַּסח ִלְספור ַכּא� ְסִפיַרת ָהֹעֶמר

ֲאֶש�ר ִקְדָש�נ� ְבִּמְצוֹוָתיו ְוִצָונ� ַעל ְסִפיַרת , ָבּר�) .ָתּה יי ֱא�ֵהינ� ֶמֶל) העֹוָל�

  .ָהֹעֶמר

  .ַהיֹו� יֹו� ֶאָחד ָבֹּעֶמר

  :ְמִרי!ְבֵּליל ִראשוֹ� אוֹ

�ְבֵכ+ ַוְיִהי ַבֲּחִצי ַהַלְּיָלה �ז 

, רֹוב ִנִסּי� ִהְפֵלאָת ַבַּלְּיָלה

, ְבֹּרא% .ְש�מֹוֶרת ֶזה ַהַלְּיָלה

ֵגר ֶצֶדק ִנַצְּח"ֹו ְכֶּנֱחַלק לֹו 

. ַוְיִהי ַבֲּחִצי ַהַלְּיָלה, ַלְיָלה

ַדְּנָתּ ֶמֶל) ְגָּרר ַבֲּחלֹו� 

ַרִמי ִהְפַחְדָתּ ֲא, ַהַלְּיָלה

ַוָיַּש$ר ִיְש$ָרֵאל , ְבֶּאֶמ% ַלְיָלה 

ַוְיִהי , ְלַמְלָא) ַוי�ַכל לֹו ַלְיָלה

ֶזַרע ְבּכֹוֵרי . ַבֲּחִצי ַהַלְּיָלה

, ַפְתרֹוס ָמַחְצָתּ ַבֲּחִצי ַהַלְּיָלה

ַוְיִהי , ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶש�ת ִסִליָת ְבּכֹוְכֵבי ַלְיָלה, ֵחיָל� �א ָמְצא� ְבּק�ָמ� ַבַּלְּיָלה

ָכַּרע ֵבּל �ַמָצבֹו , הֹוַבְש�ָתּ ְפָגָריו ַבַּלְּיָלה, ָיַע� ְמָחֵר< ְלנֹוֵפ< ִא��י. ַבֲּחִצי ַהַלְּיָלה

ִמְש�ַתֵּכּר . ַוְיִהי ַבֲּחִצי ַהַלְּיָלה, ְלִאי% ֲחמ�דֹות ִנגְ ִָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה, ְבִּאי%ֹו+ ַלְיָלה
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ִש$ְנ�ה ָנַטר , נֹוַש�ע ִמ*ֹור ֲאָריֹות Cֹוֵתר ִבֲּעת�ֵתי ַלְיָלה,  ַבַּלְּיָלהִבְּכֵלי ֹקֶד% ֶנֱהַרג *ֹו

, עֹוַרְרָתּ ִנְצֲח6 ָעָליו ְבֶּנֶדד ְש�ַנת ַלְיָלה. ַוְיִהי ַבֲּחִצי ַהַלְּיָלה, ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרי� ַבַּלְּיָלה

ַוְיִהי , %ֹוֵמר ְוָש$ח �ָתא ֹבֶּקר ְוַג� ַלְיָלהָצַרח ַכּ, �Cָרה ִתְדרֹו) לְ ִ%ֹוֵמר ַמה ִמַּלְיָלה

ָר� הֹוַדע ִכּי ְל6 ַהיֹו� .< ְל6 , ָקֵרב יֹו� ֲאֶש�ר ה�א �א יֹו� ְו� ֹא ַלְיָלה. ַבֲּחִצי ַהַלְּיָלה

ת ָתִּאיר ְכּאֹור יֹו� ֶחְש�ַכּ, %ֹוְמִרי� ַהְפֵקד ְלִעיְר6 ָכּל ַהיֹו� ְוָכל ַהַלְּיָלה, ַהַלְּיָלה

  .ַוְיִהי ַבֲּחִצי ַהַלְּיָלה, ַלְיָלה

  

  :ְבֵּליל ֵשִני אוְֹמִרי!

ְרֶתּ� ֶזַבח ֶפַּסח   �ְבֵכ+ ַוֲאֶמַ

ִגִּליָת ְלֶאְזָרִחי , ְבֹּרא% ָכּל מֹוֲעדֹות ִנֵשּ$אָת ֶפַּסח, ֹאֶמ� ְגּב�רֹוֶתי6 ִהְפֵלאָת ַבֶּפַּסח

  .ַוֲאַמְרֶתּ� ֶזַבח ֶפַּסח, ֲחצֹות ֵליל ֶפַּסח

גֹות ַמDֹות ַבֶּפַּסח, ָלָתיו ָדַּפְקָתּ ְכֹּח� ַהיֹו� ַבֶּפַּסחְדּ �ְוֵאל ַהָבָּקר ָר� , ִהְסִעיד נֹוְצִצי� ע

  .ַוֲאַמְרֶתּ� ֶזַבח ֶפַּסח, ֵזֶכר ְל%ֹור ֵעֶר) ֶפַּסח

ַלּ� לֹוט ֵמֶה� �ַמDֹות �ָפה ְבֵּק� ֶפּ, זֹוֲעמ� ְסדֹוִמי� ְולֹוֲהט� ָבֵּא% ַבֶּפַּסח �, ַסחח

  .ַוֲאַמְרֶתּ� ֶזַבח ֶפַּסח, ִטאֵטאֶת .ְדַמת ֹמ< ְוֹנ< ְבָּעְבְר6 ַבֶּפַּסח

, ַעל ֵבּ+ ְבּכֹור ָפַּסְחָתּ ְבַּד� ֶפַּסח, ַכִּבּיר, ָיF ֹרא% ָכּל אֹו+ ָמַחְצָתּ ְבֵּליל ִש�>�ר ֶפַּסח

  .� ֶזַבח ֶפַּסחַוֲאַמְרֶתּ, ְלִבְלִתּי ֵתּת ַמְש�ִחית ָלֹבא ִבְּפָתַחי ַבֶּפַּסח

ָגָּרה ְבִּע"ֹוֵתי ֶפַּסח �ֶגֶּרת ס �(ֹורפ� , ִנְש�ְמָדה ִמְדָי+ ִבְּצִליל ְש$עֹוֵרי ֹעֶמר ֶפַּסח, ְמס

  .ַוֲאַמְרֶתּ� ֶזַבח ֶפַּסח, ִמְש�ַמֵני �Cל ְול�ד ִבּיַקד ְיקֹוד ֶפַּסח

ָצֹפה , ד ָכְּתָבה ְלַקֲעֵקַע צ�ל ַבֶּפַּסחַפּס ַי, עֹוד ַהיֹו� ְבֹּנב ַלֲעמֹוד ַעד ָגָּעה עֹוַנת ֶפַּסח

ּ�ְלָח+ ַבֶּפַּסח �רֹו) ַהש   .ַוֲאַמְרֶתּ� ֶזַבח ֶפַּסח, ַהָצִּפית ִעָ

ֹרא% ִמֵבּית ָרָש�ע ָמַחְצָתּ ְבֵּע� ֲחִמִשּ�י� , ָקָהל ִכְּנָּסה ֲהַדָסּה ְלַש�ֵלּ% צֹו� ַבֶּפַּסח

ָתֹּעז ָיְד6 ְוָתר�� ְיִמיְנ6 ְכֵּליל ִהְתַקֵדּ% , ע�ִצּית ַבֶּפַּסחְש�ֵתּי ֵאֶלּה ֶרַגע ָתִּביא ְל, ַבֶּפַּסח

 .ַוֲאַמְרֶתּ� ֶזַבח ֶפַּסח, ַחג ֶפַּסח


