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Cette Hagada a été conçue
à l'aide du logiciel Dagesh,
par les élèves de 2ème bep acc & cas.

A partir de plusieurs ouvrages :
La Hagada Koren - Jérusalem
La Hagada de l'union des Kiboutsim
La Hagada du journal Maariv 5749
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ıÓÁ ˙˜È„·
Le soir du 14 nissan ou le 13 si c'est un Chabat, on vérifie la présence de tout H'amets
à l'aide d'une bougie. Avant la recherche on dit :

.¯ ‰ ¯Â‡· ıÓÁ‰ ˙‡ ÌÈ˜„Â· ,¯˘Ú-‰˘ÂÏ˘Ï ,˙·˘· ÏÁ Ì‡Â ,¯˘Ú-‰Ú·¯‡Ï ¯Â‡
:ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰˜È„·‰ È ÙÏ

ָבּרוּ ְך ַא ָתּה יי אל ֹ ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם
.ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוֹ ָתיו ְו ִצ ָוּנוּ ַעל ִבּעוּר ָח ֵמץ

ıÓÁ ¯ÂÚÈ·
Après la recherche on dit

:ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰˜È„·‰ È¯Á‡

,ָכּל חמץ ושאור שיש ברשותי
, של א ר אי תי ם ו של א בי ע ר תי ם
. י ב טלו וי היו ה פ ק ר כ ע פ ר ה א ר ץ
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ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶני ָך
יהוה ֱאל ֹ ַהי ֵואל ֹ ֵהי ֲאבוֹ ַתי
ֶשכּ ֶשם ֶש ֲא ִני ְמ ַב ֵער)ת( ָח ֵמץ ִמ ֵבּי ִתי וּ ֵמ ְרשוּ ִתי
,ֵכּן ֶא ְז ֶכּה ְל ָב ֵער ֶאת ֵי ֶצר ָה ַרע ִמ ִלּ ִבּי
.ְו ֵכן ְתּ ָב ֵער ֶאת ָכּל ָה ִר ְשׁ ָעה ִמן ָה ָא ֶרץ

‰¯Ú˜‰ ¯„Ò

,¯Â¯Ó ,‰ˆÈ· ,ÚÂ¯Ê ‰ÈÏÚÂ ˙Â¯ÂÓ˘ ˙ÂˆÓ ˘ÂÏ˘ ‰ÓÚÂ ‰¯Ú˜ ÌÈ·ÂÒÓ‰ ˘‡¯ È ÙÏ ÌÈ‡È·Ó
.‰Ê‰ ¯„ÒÎ ÒÙ¯ÎÂ ˙ÒÂ¯Á
On apporte au chef de famille un plat avec trois Matsote Chmourote, ainsi qu'un os, un

4

oeuf dur, des herbes amères, du h'arrosset et du céleri selon l'ordre ci-dessus.

(˙·˘Â) ·ÂË ÌÂÈ ¯ ˙˜Ï„‰

ב רו ך א ת ה יי אל ֹ הי נו מ ל ך ה עו ל ם
א ש ר ק ד ש נו ב מ צו תיו ו צו נו
ל ה דלי ק נ ר של יו ם טו ב )ו ש ב ת (
ק ד ש  ו רח ץ  כ ר פ ס  יח ץ  מ גי ד  רח צ ה
מו צי א מ צ ה  מ רו ר  כו ר ך  שולח ן עו ר ך
צ פו ן  ב ר ך  הלל  נ ר צ ה
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˜‚Á‰ ˘Â„È
ִה ְנ ִני מוּ ָכן וּ ְמ ֻז ָמּן ְל ַק ֵיים ִמ ְצ ַות ַע ֵשה:
ָשׁמוֹר ֶאת ַחג ָה ָא ִביב
ָזכוֹר ֶאת יּוֹם ֵצא ְת ָך ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים.
יתקדש ויבוֹרך חג הפּסח ,חג המצוֹת הזה,
זכר ליציאת מצרים ,חג אביבוֹ של העם
וחג האביב והקציר בּארץ ,זמן חרוּתנוּ
וסמל לחרוּת האדם ולתקוות השלום.
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‰ Â˘‡¯‰ ÒÂÎ‰ ˙‡ ÌÈ‚ÊÂÓ

On remplit le premier verre de vin .

˜„˘
ִה ְנ ִני מוּ ָכן וּ ְמ ֻז ָמּן ְל ַק ֵיים ִמ ְצ ַות
כו ס ר א שו נ ה של א ר ב ע כו סו ת .
·˙·˘ ·¯Ú

Le vendredi soir on commence ici :ÌÈÏÈÁ˙Ó

ַו ְי ִהי ֶע ֶרב ַו ְי ִהי בֹ ֶקר יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי.
ַו ְי ֻכלוּ ַה ָשּׁ ַמ ִים ְו ָה ָא ֶרץ ְו ָכלְ -צ ָב ָאםַ .ו ְי ַכל ֱאל ֹ ִהים
בּיּוֹם ַה ְשּ ִבי ִעי ְמ ַלא ְכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשֹה ַו ִיּ ְשבֹּת ַבּיּוֹם
ִמ ָכּל ְמ ַלא ְכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשֹהַ .ו ְי ָב ֶר ְך
ַה ְשּׁ ִבי ִעי
ֱאל ֹ ִהים ֶאת-יוֹם ַה ְשּׁ ִבי ִעי ַו ְי ַק ֵדּש אוֹתוֹ ִכּי בוֹ
ֱאל ֹ ִהים
ֲא ֶשׁרָ -בּ ָרא
ִמ ָכּלְ -מ ַלא ְכתּוֹ
ָשׁ ַבת
ַל ֲעשוֹת.
·ÏÂÁ ÈÓÈ

En semaine on commence ici :ÌÈÏÈÁ˙Ó

ָס ְב ֵרי ָמ ָר ָנן ְו ַר ָב ָנן ְו ַרבוֹ ַתי
ָבר ּו ְך ַא ָתּה יי ֱאל ֹ ֵהנוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹלם בּוֹ ֵרא ְפּ ִרי
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ַה ָגּ ֶפן
בּרוּ ְך ַאתּה יי ֱאל ֹ ֵהנוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ֲא ֶשר בּ ַחר בּנוּ
ִמכּל ָעם ְורוֹ ְמ ָמנוּ ִמ ָכּל ָלשוֹן ְו ִק ְדּ ָשנוּ בּ ִמ ְצוֹ ָתיו
ַו ִתּ ֶתּן ָלנוּ יי ֱאל ֹ ֵהנוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ) ַש ָבּתוֹת ִל ְמנוּ ָחה
וּ(מוֹ ֲע ִדים ְל ִשֹ ְמ ָחה ַח ִגּים וּ ְז ַמ ִנּים ְל ָשֹשֹוֹן ֶאת יוֹם
) ַה ַש ָבּת ַה ֶזּה ְו ֶאת יוֹם( ַחג ַה ַמּצּוֹת ַה ֶזּה ְז ַמן ֵחרוּ ֵתנוּ
) ְבּ ַא ֲה ָבה( ִמ ְק ָרא קֹ ֶדש ֵז ֶכר ִלי ִצי ַאת ִמ ְצ ָר ִיםִ .כּי
ָבנוּ ָב ַח ְר ָתּ ְואוֹ ָתנוּ ִק ַדּ ְש ָתּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים )ו ַש ָבּת(
ְבּשֹ ְמ ָחה
וּמוֹ ֲע ֵדי ָק ְד ְש ָך ) ְבּ ַא ֲה ָבה וּ ְב ָרצוֹן(
וּ ְב ָשֹשֹוֹן ִה ְנ ַח ְל ָתּנוּ
ָבּרוּ ְך ַא ָתּה יי ְמ ַק ֵדּש ) ַה ַשּ ָבּת ְו( ִי ְשֹ ָר ֵאל ְו ַה ְזּ ַמ ִנּים
·ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯· È ÙÏ ÌÈÙÈÒÂÓ ˙·˘ È‡ˆÂÓ

Le samedi soir on rajoute :Â

ָבּר ּו ְך ַא ָתּה יי ֱאל ֹ ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם
בּוֹ ֵרא ְמאוֹ ֵרי ָה ֵאש

ָבּרוּ ְך ַא ָתּה יי ֱאל ֹ ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם
ַה ַמּ ְב ִדיל ֵבּין קֹ ֶדש ְלחֹל
ֵבּין אוֹר ְלחֹ ֶש ְך
ֵבּין ִי ְשֹ ָר ֵאל ָל ַע ִמּים
ֵבּין יוֹם ַה ְשּ ִבי ִעי ְל ֵש ֶשת ְי ֵמי ַה ַמּ ֳע ֶשֹה
ֵבּין ְק ֻד ַשּת ַש ָבּת ִל ְק ֻד ַשּת יוֹם טוֹב ִה ְב ַדּ ְל ָתּ
ְו ֶאת יוֹם ַה ְשּ ִבי ִעי ִמ ֵשּ ֶשת ְי ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשֹה ִק ַדּ ְש ָתּ
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ִה ְב ַדּ ְל ָתּ ְו ִק ַדּ ְש ָתּ ֶאת ַע ְמּ ָך ִי ְ ֹ
ש ָר ֵאל ִבּ ְק ֻדשּ ֶת ָך
ָבּרוּ ְך ַא ָתּה יי ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין קֹ ֶדש ְלקֹ ֶדש
·ÈÈÁ‰˘ ÌÂÈ ÏÎ

Chaque jour :Â

ָבּרוּ ְך ַא ָתּה יי ֱאל ֹ ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם
ֶש ֶה ֱח ָינוּ ְו ִק ְיּ ָמנוּ ְו ִהגּי ָענוּ ַל ְזּ ַמן ַה ֶזּה
לחיי ם !

ַהיּוֹם ַא ֶתּם יוֹ ְצ ִאים ְבּחֹ ֶדשׁ ָה ָא ִביב.

ַהחֹ ֶדש ַה ֶזּה
ָל ֶכם רֹאש ֳח ָד ִשים;
ִראשּוֹן הוּא ָל ֶכם ְל ָח ְד ֵשי ַה ָשּ ָנה.
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ַבּחֹ ֶדש ָה ִראשוֹן
,ְבּ ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשֹר ַלחֹ ֶדש
ֵבּין ָה ַע ְר ַבּ ִים
.ֶפּ ַסח
ְו ָה ָיה ַהיּוֹם ַה ֶזּה ָל ֶכם
ְל ִז ָכּרוֹן
ְו ַחגֹּ ֶתם אֹתוֹ ְלדֹרֹ ֵתי ֶכם
ֻח ַקּת עוֹ ָלם
.ְּתּ ָח ֻגּהו
˘„∆…Á«Ï Ì…ÂÈ ¯˘
…» Ú» ‰y»ÓƒÁ«·«e .‰…»Â‰ÈÏ« ÁÒ«t∆ ÌÈƒa»¯¿Ú«‰» ÔÈa≈ ˘„∆…Á«Ï ¯˘
…» Ú» ‰Ú»a»¯¿‡«a¿ Ô…Â˘‡ƒ̄‰» ˘„∆…Áa«
ÌÎ∆»Ï ‰È∆‰¿ƒÈ ˘„∆…˜-‡¯»˜¿Óƒ Ô…Â˘‡ƒ̄‰» Ì…Âia« .eÏÎ≈‡z
… ˙…ÂvÓ« ÌÈÓƒ»È ˙Ú«·¿ ƒ̆ ‰…»Â‰ÈÏ« ˙…Âvn«‰« ‚Á« ‰f‰«
:e…˘Ú¬˙« ‡…Ï ‰„»…·Ú« ˙Î∆‡Ï∆Ó¿-Ïk»
8-5 ‚Î ‡¯˜ÈÂ

‚Á» ‰f∆‰ ˘„∆ÁÏ« Ì…ÂÈ ¯˘
…» Ú» ‰y»ÓƒÁ¬·«e .‰…»Â‰ÈÏ« ÁÒ«t∆ ˘„∆…Á«Ï Ì…ÂÈ ¯˘
…» Ú» ‰Ú»a»¯¿‡«a¿ Ô…Â˘‡ƒ̄‰» ˘„∆…Á·«e
.e…˘Ú¬˙« ‡…Ï ‰„»…·Ú¬ ˙Î∆‡Ï∆Ó¿-Ïk» ˘„∆…˜-‡¯»˜¿Óƒ ÔÂ˘‡¯‰ Ì…Âia« .ÏÎ≈‡√≈È ˙…ÂvÓ« ÌÈÓƒ»È ˙Ú«·¿ ƒ̆
‰+»˘» È+≈a¿ ÌÈƒ̆
… ·»Î¿ ‰Ú»·¿ ƒ̆Â¿ „Á»‡∆ ÏÈƒ‡«¿Â ÌÈƒ+«˘¿ ¯˜»·»-È+≈a¿ ÌÈƒ̄t» ‰…»Â‰ÈÏ« ‰Ï»…Ú ‰y∆‡ƒ Ìz∆·¿¯«˜¿‰ƒ¿Â
ÏÈƒ‡«»Ï ÌÈ+ƒ…¯…˘¿Ú∆ È+˘Â ¯t»Ï« ÌÈ+ƒ…¯…˘¿Ú∆ ‰˘»…Ï˘¿ ÔÓ∆y»·« ‰Ï»eÏa¿ ˙Ï∆…Ò Ì˙»Á»¿+Óƒe .ÌÎ∆»Ï eÈ‰¿ƒÈ ÌÓƒÈÓƒz¿
¯t≈Î«¿Ï „Á»‡∆ ˙‡h»Á« ¯ÈÚƒ…˘¿e .ÌÈƒ̆
… ·»k¿‰« ˙Ú«·¿ ƒ̆Ï¿ „Á»‡∆‰» …˘·∆k∆Ï« ‰˘
…∆ Ú¬z« Ô…Â¯y
…» Úƒ Ô…Â¯y
…» Úƒ .e…˘Ú¬z«
˙Ú«·¿ ƒ̆ Ì…Âi«Ï e…˘Ú¬z« ‰l∆‡≈k» .‰l∆‡≈ …˙‡∆ e…˘Ú¬z« „ÈÓƒz»‰« ˙Ï«…Ú¿Ï ¯˘∆‡« ¯˜∆a
…‰« ˙Ï«…Ú „·«¿Ó
l ƒ .ÌÎ∆ÈÏ≈Ú¬
ÈÚƒÈ·ƒy¿‰« Ì…Âi·«e .…ÂkÒ¿ƒ+¿Â ‰˘
…∆ Ú»≈È „ÈÓƒz»‰« ˙Ï«…ÂÚ-ÏÚ« ‰…»Â‰ÈÏ« Á«…ÁÈ+ƒ-Á«È¯≈ ‰y≈‡ƒ ÌÁ∆∆Ï ÌÈÓƒ»È
.Â˘Ú˙ ‡…Ï ‰„»…·Ú¬ ˙Î∆‡Ï∆Ó¿-Ïk» ÌÎ∆«Ï ‰È∆‰¿ƒÈ ˘„∆…˜-‡¯»˜¿Óƒ
25-16 ÁÎ ¯·„Ó·
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ıÁ¯Â
.ÌÈÎ¯·Ó Ì È‡Â ,ÌÈÈ„È ÌÈÏËÂ Â ÌÈÓ ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ ÌÈ‡È·Ó
On apporte aux convives de l'eau, on se lave les mains, sans bénédiction.

ÒÙ¯Î
.Í¯·ÓÂ ıÓÂÁ· Â‡ ÁÏÓ ÈÓ· ÂÏ·ÂË ,˙ÈÊÎÓ ˙ÂÁÙ ÒÙ¯Î‰ ÔÓ ÏËÂ „Á‡ ÏÎ

Chaque convive mange un morceau de céleri et fait la bénédiction suivante.

ָבּר ּו ְך ַא ָתּה יי ֱאל ֹ ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוּ ָלם בּוֹ ֵרא ְפּ ִרי
ָה ֲא ָד ָמה

ıÁÈ
ÌÈ¯ÈÊÁÓÂ (ÔÓÂ˜ÈÙ‡) ÏÂ„‚‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ÌÈ ÈÙˆÓ ,ÌÈ˜ÏÁ È ˘Ï ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰ˆÓ‰ ˙‡ ÌÈ˜ÏÁÓ
.˙ÂÓÏ˘‰ ˙ÂˆÓ‰ È˙˘ ÔÈ· ÂÓÂ˜ÓÏ ÔË˜‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡
On coupe la Matsa du milieu en deux parties, on cache la plus grande partie (afikoman)
et on remet la petite partie à sa place entre les deux autres Matsote.
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„È‚Ó
:ÌÈ¯ÓÂ‡Â ˙ÂÓÏ˘‰ È˙˘ ÔÈ·˘ ‰ÈÂˆÁ‰ ‰ˆÓ‰ ÏÚ ÌÈ‡¯Ó ,‰¯Ú˜‰ ˙‡ ÌÈ‰È·‚Ó
On lève le plateau, on montre le morceau de matsa entre les deux autres et on dit :

ִה ְנ ִני מוּ ָכן וּ ְמ ֻז ָמּן ְל ַק ֵיּם ַה ִמּ ְצ ָוה
12

ְל ַס ֵפּר ִבּי ִצ ַאת ִמ ְצ ַר ִים ַי ַחד ִעם ָכּל ֵבּית ִי ְשֹ ָר ֵאל

«‡È»¿Ú« ‡Ó»Á¿«Ï ‡‰
ִדּי ֲַאכלוּ ֲא ָב ָה ַת ָנא ְבּ ַא ְר ָעה ְד ִמ ְצ ָר ִים
ָכּלִ -ד ְכ ִפין ֵיי ֵתי ְו ֵי ֻכל
ָכּלִ -ד ְצ ִרי ְך ֵיי ֵתי ְו ִי ְפ ַסח
ָה ַש ָתּה ָה ָכה
ַל ָשּ ָנה ַה ָבּ ָאה ְבּ ַא ְר ָעא ְד ִי ְשֹ ָר ֵאל
ָה ַש ָתּא ַע ְב ֵדי
ַל ָשּ ָנה ַה ָבּ ָאה ְבּ ֵני חוֹ ִרין
:ÌÈÏ‡Â˘ ÌÈ„ÏÈ‰Â ,‰¯Ú˜‰ ˙‡ ÌÈ˜ÏÒÓ ,‰È ˘ ÒÂÎ ÌÈ‚ÊÂÓ
On remplit un deuxième verre, on retire le plateau et les enfants posent ces questions:
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˘«?˙…ÂÏÈl≈‰« Ïk»Óƒ ‰f∆‰« ‰Ï»¿Èl«‰« ‰p»z
«¿ƒ ‰Ó
ֶש ְבּ ָכל ַה ֵלּילוֹת ָאנוּ אוֹ ְכלין ָח ֵמץ וּ ַמ ָצּה;
ַה ַלּ ְי ָלה ַה ֶזּה ֻכּלּוֹ ַמ ָצּה.
ֶש ְבּ ָכל ַה ֵלּילוֹת ָאנוּ אוֹ ְכלין ְש ָאר ְי ָרקוֹת;
ַה ַלּ ְי ָלה ַה ֶזּה ָמרוֹר.
ֶש ְבּ ָכל ַה ֵלּילוֹת ֵאין ָאנוּ ַמ ְט ִבּי ִלין
ֲא ִפילוֹ ַפּ ַעם ֶא ָחת;
ַה ַלּ ְי ָלה ַה ֶזּה ְש ֵתּי ְפ ָע ִמים.
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ֶש ְבּ ָכל ַה ֵלּילוֹת ָאנוּ אוֹ ְכ ִלין
ֵבּין יוֹ ְש ִבין וּ ֵבין ְמ ֻס ִבּין;
ַה ַלּ ְי ָלה ַה ֶזּה ֻכּ ָלּנוּ ְמ ֻס ִבּין.

:ÌÈ¯ÓÂ‡Â ˙ÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈÏ‚Ó ,‰ÓÂ˜ÓÏ ‰¯Ú˜‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ
On remet le plareau sur la table, on découvre les matsote et on dit :

ֲע ָב ִדים ָה ִיינוֹ ְל ַפ ְרעֹה ְבּ ִמ ְצ ָר ִים ָויּוֹצי ֵאנוּ יי אל ֹ ֵהנוּ
ִמ ָשּׁם
ְבּ ָיד ֲח ָז ָקה וּ ִבזרוֹ ַע ְנטוּ ָיהְ .ו ִאלּוּ ל ֹא הוֹ ִציא
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא ֶאתֲ -אבוֹ ֵתינוּ ִמ ִמּ ְצ ַר ִים ֲה ֵרי
ָאנוּ וּ ָב ֵנינוּ וּ ְב ֵני ָב ֵנינוּ
ְמ ֻש ְע ָבּ ִדים ָה ִיינוּ ְל ַפ ְרעֹה ְבּ ִמ ְצ ָר ִיםַ .ו ֲאפילוֹ ֻכּלנוּ
ֲח ָכ ִמים ֻכּלנוּ ְנבוֹנים ֻכּלנוּ ְז ֵקנים ֻכּ ָלּנוֹ יוֹ ְד ִעים את
התּוֹ ָרה ִמ ְצ ָוה ָע ֵלינוּ ְל ַס ֵפּר ִבּי ִצי ַאת ְמ ְצ ַר ִים
15

ְו ָכלַ -ה ַמּר ֶבּה ְל ַס ֵפּר ִבּי ִצי ַאת ְמ ְצ ַר ִים
ֲה ֵרי ֶזה ְמ ֻש ָבּח.

˘‰
«… ∆Ú¬Ó
ְבּ ַרבּי ֱא ִלי ֶע ֶזר ְו ַרבּי ְיהוֹ ֻש ַע ְו ַרבּי ֶא ְל ָע ָזר ֶבּן ֲע ַז ְר ָיה
ְו ַרבּי ֲעקי ָבא ְו ַרבּי ַט ְרפוֹן ֶשהיוּ ְמ ֻסבּין ִבּ ְב ֵני ְב ַרק
ְוהיוּ ְמ ַספּרים ִבּיציאת ִמ ְצ ַרים כּל-אוֹתוֹ ַה ַלּ ְי ָלה
עד ֶשבּאוּ ַת ְלמי ֵדי ֶהם ְו ָא ְמרוּ ָל ֶהם
ַרבּוֹ ֵתינוֹ ִה ִגּי ַע ְז ַמן ְק ִרי ַאת ְש ַמע ֶשל ַש ֲחרית
ָא ַמר ַר ִבּי ֶא ְל ָע ָזר ֶבּן ֲע ַז ְר ָיה
ֲה ֵרי ֲא ִני ְכּ ֶבן ִש ְב ִעים ָש ָנה
ְול ֹא ָז ִכי ִתי ֶש ֵתּ ָא ֵמר ְי ִציאת ִמ ְצ ַר ִים ַבּ ֵלּילוֹת
ַעד ֶשׁ ְדּ ָר ָשה ֶבּן זוֹ ָמא

:¯Ó«‡¡∆L
∆p

»ÍÈÈ∆Á« ÈÓ≈¿È Ïk
… ÌÈƒ¯«ˆ¿Óƒ ı¯∆‡∆Ó≈ »Í˙¿‡ˆ≈ Ì…ÂÈ-˙‡∆ ¯k
… Êz ÔÚ«Ó«¿Ï
»
««ÌÈÓƒ»È‰
ÍÈÈÁ« ÈÓ≈¿È
»
˙ÂÏÈÏ‰
ÍÈÈÁ« ÈÓ≈¿È Ïk
…

ַו ֲח ָכ ִמים אוֹו ְמ ִרים:

‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰
ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈÏ ‡È·‰Ï

ÍÈÈÁ ÈÓÈ
ÍÈÈÁ ÈÓÈ Ïk
…

ליל ש מו רי ם הו א ליי
ל כל ב ני י ש ר אל ל דו רו ת ם
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«

כּ ֶנ ֶגד
ַא ְר ָבּ ָעה ָבנים ִד ְבּ ָרה תוֹ ָרה
ֶא ָחד ָח ָכם
ְו ֶא ָחד ָר ָשע
ְו ֶא ָחד ָתּם
ְו ֶא ָחד ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ִל ְשאֹל

»ÌÎ»Á

מה הוּא אוֹ ֵמר?

ÌÈËt˘n‰Â ÌÈwÁÀ‰Â ˙„…Ú‰ ‰Ó
‡˘¯ ˆ?ÌÎ˙‡ e+È‰…Ï‡ ÈÈ ‰Â
ÁÒt‰ ˙…ÂÎÏ¿‰ƒk …ÂÏ-¯Ó‡¡ ‰z‡ Û‡Â
‡.ÔÓÂ˜ÈÙ‡ ÁÒt‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ

17

Ú˘¯

?מה הוּא אוֹ ֵמר

?ÌÎ∆»Ï ˙‡Ê‰ ‰„Â·Ú‰ ‰Ó
.…ÂÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ
.¯w»Úƒa ¯Ù«k ÏÏk‰ ÔÓ ÂÓˆÚ-˙‡ ‡ÈˆÂ‰˘ ÈÙÏe
:…ÂÏ-¯Ó»‡¡∆Â ÂÈp ƒ̆-˙‡ ‰‰≈˜¿‰« ‰z‡ Û‡Â
.ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆ≈a ÈÏ ÈÈ ‰˘
…» Ú ‰Ê ¯e·Ú¬a«
.ÂÏ ‡ÏÂ ÈÏ
.Ï‡»¿‚ƒ+ ‰È‰ ‡Ï Ì˘ ‰È‰ eÏ‡ƒ

ת
?מה הוּא אוֹ ֵמר

?˙‡Ê-‰Ó
ÂÈÏ»‡≈ z»¯Ó‡Â¿
ÌÈ„·»Ú¬ ˙Èa≈Ó ÌÈ¯ˆÓÓ ÈÈ e+‡Èˆ…Â‰ „È ˜Ê∆…Áa¿
18

‡Ï
˘…
˘≈‡¿ƒÏ «Ú„…ÂÈ …ÂÈ
∆¿e

ַא ְתּ ְפּ ַתח לוֹ
ֶש ֶנּ ֱא ַמר:

¯Ó
… ‡Ï≈ ‡Â‰‰ ÌÂÈa« »Í+·ƒÏ z»„¿b«‰ƒ¿Â
˘.ÌÈ¯ˆÓÓ È˙‡ˆ≈a ÈÏ ÈÈ ‰
«… Ú ‰Ê ¯e·Ú¬a

¯»»ÌÈÁƒ‡¬ ‰Ú
«‡¿ a
ְבּיוֹם ָבּ ִהיר ְו ֶנ ְה ָדּר
ָיצאוּ ִמתּוֹ ְך ַה ַה ָגּ ָדה
ָח ָכם ְו ָתםָ ,ר ָשׁע ָגּדוֹל
ְו ֶזה ֶשׁלֹּא ָי ַדע ִל ְשׁאֹל
19

וּ ְכ ֶשׁא ְר ַבּ ַעת ָה ַא ִחים
ָי ְצאוּ ָלנוּ ַע ַבּ ְדּ ָר ִכים
ִמ ָיּד ִמ ָכּל ַא ְר ַבּע רוּחוֹת
ְפּ ָר ִחים ִה ִגּיעוּ וּ ְב ָרכוֹת
ָפּגשׁ ָח ָכם ַבּ ֲח ָכ ָמה
ָא ַהב ַה ָתּם ֶאת ַה ְתּ ִמי ָמה
ְו ָה ָר ָשׁע ְבּתוֹר ִא ָשּׁה
ָתּ ַפס ִמ ְר ַשׁ ַעת ֲא ֻי ָמּה
ְו ֶזה ֶשׁלֹּא ָי ַדע ִל ְשׁאֹל
ָל ַקח ֶאת ַה ָיּ ָפה ִמכֹּל
ִשׁ ֵלּב ָידוֹ ְבּתוֹ ְך ָי ָדהּ
ְו ָח ַזר ִא ָתּהּ ַל ַה ָגּ ָדה
ְל ָאן הוֹ ִבילוּ ַה ְדּ ָר ִכים?
ֵהי ָכן ַא ְר ַבּ ַעת ָה ַא ִחים?
ַבּ ִשּׁיר ֶשׁ ָלּנוּ ְי ִדי ַדי
ָאסוּר ִלשׁאֹל יוֹ ֵתר ִמ ַדּי!

ִמ ְתּ ִח ָלה עוֹ ְב ֵדי ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ָהיוּ
20

«

ֲאבוֹ ֵתינ ּו
ְֹו ַע ְכ ָשׁיו ֵק ְר ָבנוּ ַהמּקוֹם ַל ֲעבוֹ ָדתו

:¯Ó«‡¡∆L
p∆
ÌÏ»…ÂÚÓ≈ ÌÎ∆È˙≈…Â·‡¬ e·L¿È» ¯‰»»‰
p« ¯·∆Ú≈a¿ Ï‡≈¯»…˘¿¿È È‰≈…Ï‡¡ ÈÈ ¯Ó«‡»-‰k
… ÌÚ»‰»-Ïk»-Ï‡∆ Ú«LÀÂ‰È¿ ¯Ó∆‡i…Â«
¯·∆Ú∆Ó≈ Ì‰»¯»·¿‡«-˙‡∆ ÌÎ∆È·ƒ‡«-˙‡∆ Áw«‡∆»Â ÌÈƒ̄Á≈‡¬ ÌÈ‰ƒ…Ï‡¡ e„·¿Ú««Âi «¯…ÂÁ+» È·ƒ‡¬«Â Ì‰»¯»·¿‡« È·ƒ‡¬ Á¯«z∆
˜Á»ˆ¿ƒÈÏ¿ Ôz≈‡∆»Â ˜Á»ˆ¿ƒÈ-˙‡∆ …ÂÏ-Ôz∆‡∆»Â …ÂÚ¯¿Ê«-˙‡
« ∆ ‰a∆¯¿‡Â» ÔÚ«»+k¿ ı¯∆‡∆-ÏÎ»a¿ …Â˙…Â‡ ¿Í≈Ï…Â‡Â» ¯‰»»‰
p«
ÌÈƒ¯»ˆ¿Óƒ e„¯¿È»ÂÈ+»·»e ·˜
… Ú¬«ÈÂ¿…Â˙…Â‡ ˙˘∆¯∆Ï» ¯ÈÚƒ…˘≈ ¯‰«-˙‡∆ Â˘
…» Ú≈¿Ï Ôz≈‡∆»Â Â˘
…» Ú≈ ˙‡∆¿Â ·˜
… Ú¬«È-˙‡∆

ָבּר ּו ְך שוֹ ֵמר ַה ְב ָט ָחתוֹ ְל ִי ְשֹ ָר ֵאל ָבּרוּך הוּא

ÔÈa≈ ˙Èƒ̄·¿aƒ e+È·ƒ‡» Ì‰»¯»·¿‡«¿Ï ¯Ó«‡»L∆ ‰Ó»k¿ ˙…Â…˘Ú¬«Ï ıw≈‰«-˙‡∆ ·y«Áƒ ‡e‰ Íe¯a» L…Â„w»‰«˘∆
ÌÈƒ̄˙»a¿‰«
»
Úa«¯¿‡« Ì˙»…‡… epÚƒ¿Â Ìe„·»Ú¬«Â Ì‰∆»Ï ‡…Ï ı¯∆‡∆a¿ ÍÚ¬¯¿Ê«‰È∆‰¿ƒÈ ¯‚≈-Èkƒ Ú„«z≈ Ú«…„»È Ì¯»·¿‡«¿Ï ¯Ó∆‡i……«Â ¯Ó«‡¡∆˘
p∆
Ï…Â„b» ˘ÎÀ¯¿aƒ e‡ˆ¿≈È ÔÎ≈-È¯≈Á¬‡«¿Â ÈÎƒ…‡
p » Ôc» e„·
……Ú¬«È ¯L∆‡¬ È…Âb‰«-˙‡∆ Ì‚«¿Â ‰+»L» ˙…Â‡Ó≈
:ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÒÂÎ‰ ˙‡ ÌÈÊÁÂ‡ ,˙ÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈÒÎÓ

ְו ִהיא ֶש ָע ְמ ָדה ַל ֲאבוֹ ֵתנוּ ְו ָלנ ּו
ֶּשלֹּא ֶא ָחד ִבּ ְל ָבד ָע ַמד ָע ֵלינוּ ְל ַכלּוֹ ֵתנו
ּדּוֹר ָודוֹר עוֹ ְמ ִדים ָע ֵלינוּ ל ַכלּוֹ ֵתנו-ֶא ָלּא ֶש ְבּ ָכל
ְו ַה ָקּדוֹש ָבּרוּך הוּא ַמ ִצּי ֵלנוּ ִמ ָיּ ָדם
.˙ÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈÏ‚ÓÂ ÌÈ¯ÊÂÁÂ ÒÂÎ‰ ˙‡ ÌÈÁÈ Ó

ֵצא וּ ְל ַמד
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ַמה ִבּ ֵקּשׁ ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי
ַּל ֲעשֹוֹת ְל ַי ֲעקֹב ָא ִבינו
ֶש ַפּ ְרעֹה ל ֹא ָג ַזר ֶא ָלּה ַעל ַה ְזּ ָכ ִרים
ְו ָל ָבן ִבּ ֵקּשׁ ַל ֲעקֹר ַהכֹּל
:¯Ó«‡¡∆˘
p∆
.·¯»Â»ÌeˆÚ» Ï…Â„b» È…Â‚Ï¿ ÌL»-È‰ƒ¿ÈÂ«ËÚ»Ó¿ È˙≈Ó¿aƒ ÌL» ¯‚»»Â«
i ‰Ó»¿È¯«ˆ¿Óƒ „¯∆i≈Â«È·‡» „·≈…‡… Ènƒ¯«‡¬
5 ,ÂÎ ÌÈ¯·„

‰Ó»¿È¯«ˆ¿Óƒ „¯∆i≈Â«
¯eacƒ‰ƒ«Ètƒ ÏÚ« Òe‡»

ÌL» ¯‚»»ei «
.ÌL
» ¯e‚Ï» ‡l»‡∆ ÌÈƒ¯«ˆ¿Ó
ƒ a¿ Ú«w≈z
«L
¿‰ƒÏ¿ eÈ·ƒ‡» ·˜
… Ú¬«È „¯«È» ‡lL
∆ „n
≈Ï«Ó
¿
Ô‡v
……Ï« ‰Ú∆¯¿Ó
ƒ ÔÈ‡≈-Èkƒ e‡a» ı¯∆‡»a» ¯e‚Ï» ‰Ú
……¯¿t«-Ï‡∆ e¯Ó
¿ ‡i…Â« :¯Ó
« ‡¡∆˘
p∆
»
»
.Ô˘
∆…b… ı¯∆‡∆a¿ ÍÈ„∆·»Ú¬ ‡»-e·˘È≈ ‰z
»Ú«¿Â ÔÚ«»k¿ ı¯∆‡∆a¿ ·Ú»¯»‰» „·≈Î»-Èkƒ ÍÈ„∆·»Ú¬Ï« ¯L
∆‡¬
47,„ ˙È˘‡¯·

ËÚ»Ó¿ È˙≈Ó¿aƒ
:¯Ó«‡¡∆˘
p ∆ ‰Ó»k¿

·¯
…Ï» ÌÈƒÓ
«M
»‰« È·≈Î¿…ÂÎk¿ »ÍÈ‰∆…Ï‡¡ ÈÈ »ÍÓ˘
…» ‰z
»Ú«¿Â ‰Ó
»¿¯
È »ˆ¿Ó
ƒ »ÍÈ˙
∆…·‡¬ e„¯¿È» LÙ∆∆ ÌÈÚƒ·¿L
ƒa¿
10,22 ÌÈ¯·„

È…Â‚Ï¿ ÌL»-È‰È¿Â«
ÌL
» ÌÈƒ»À̂Ó
i ¿ Ï‡≈¯»˘
¿ƒÈ eÈ‰»L
∆ „n
≈Ï«Ó
¿

ÌeˆÚ» Ï…Â„b»
:¯Ó«‡¡∆˘
p ∆ ‰Ó»k¿
Ì˙
»…‡… ı¯∆‡»‰» ‡Ï≈n
»z
ƒÂ« „‡Ó
¿ „‡Ó
¿ aƒ eÓˆ¿Ú««Âi« ea¯¿iƒÂ«eˆ¯¿˘
¿ƒÂi« e¯t» Ï‡≈¯»˘
¿ƒÈ È≈·¿e
1 ,Ê ˙ÂÓ˘

·¯»Â»
:¯Ó«‡¡∆˘
p ∆ ‰Ó»k¿

ÌÈÈƒ„»Ú¬ È„ƒÚ¬a« È‡ƒ…Â·z
»Â« ÈÏƒc¿‚¿z
ƒÂ« Èaƒ¯¿z
ƒÂ«¿ÍÈz
ƒ˙
«¿ ‰„∆…y
» ‰« ÁÓ
« ˆ∆k¿ ‰·»·»¯¿
‰È»¯¿Ú∆¿Â Ì¯
…Ú≈ z
¿‡«¿Â Á«n
≈ƒ̂ ¿Í¯≈Ú»…˘
¿ e eÎ
… » ÌÈƒ„«L
»

ַּו ָיּ ֵרעוּ אֹ ָתנוּ ה ִמּ ְצ ִרים ַו ְי ַענּוּנו
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ַו ִיּ ְתּנוּ עלינוּ ֲעבֹ ָדה ָק ָשה
ÌÈƒ̄ˆ¿nƒ‰ e+˙»…‡ eÚ¯≈i»Â«
:¯Ó«‡¡∆˘
p ∆ ‰Ó»k¿
‰Ó
» Á»Ï¿Ó
ƒƒ‰»‡¯∆˜¿ƒ̇-Èkƒ ‰È»‰»¿Â ‰a∆¯¿Èƒ-Ôt∆ …ÂÏ ‰Ó
» k¿Á«˙
¿ƒ ‰·»‰»
ı¯∆‡»‰»-ÔÓ
ƒ ‰Ï»Ú»¿¿
Â ea»-ÌÁ«Ï¿ƒ¿Â eÈ‡≈¿…˘-ÏÚ« ‡…Â‰-Ìb« ÛÒ…ÂÂ
1 ,È ˙ÂÓ˘

e+epÚ«¿ÈÂ«
:¯Ó«‡¡∆˘
p ∆ ‰Ó»k¿
Ì˙
» …Ï·¿Òƒa¿ …Â˙p…Ú« ÔÚ«Ó
« Ï¿ ÌÈqƒÓ
ƒ È¯≈…˘
» ÂÈÏ»Ú» eÓÈƒ̆
… »Âi«
ÒÒ≈Ó
¿ Ú«¯«-˙‡∆¿Â Ì˙
… tƒ-˙‡∆ ‰Ú
… ¯¿ÙÏ ˙…Âk¿Ò¿Ó
ƒ È¯≈Ú» Ô·∆ƒÂi«
11 ,‡ ˙ÂÓ˘

‰˘»˜» ‰„»…·Ú¬ e+ÈÏ≈Ú» e+z¿iƒÂ«
:¯Ó«‡¡∆˘
p ∆ ‰Ó»k¿

¿Í¯∆Ù»a¿ Ï‡≈¯»˘
¿ƒ-È
È ≈a¿-˙‡∆ ÌÈƒ̄ˆ¿Ó
ƒ e„·ƒÚ¬«Âi«
1 ,‚È ˙ÂÓ˘

ְו ַכ ֲא ֶשר ְי ַענּוּ אוֹת ֹו
.ֵכּן ִי ְר ֶבּה ְו ֵכן ִי ְפרֹץ
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ַו ְיהי ַבּ ָיּ ִמים ָה ֵהם

ַו ִיּג ַדּל מֹ ֶשה ַו ֵיּ ֵצא ֶאלֶ -א ָחיו ַו ַיּ ְרא ְבּ ִס ְבל ֹ ָתם ַו ַיּ ְרא
ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ַמ ֶכּה ִאישׁ ִע ְב ִרי ֵמ ֶא ָחיוֶַ .ו ִיּ ֶפן כֹּה ָוכֹה
ַו ַיּ ְרא ִכּי ֵאין ִאישׁ ַו ַיּ ְך ֶאתַ -ה ִמּ ְצ ִרי ַו ִיּ ְט ְמ ֵנהוּ ַבּחוֹל.
ַו ֵיּ ֵצא ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁ ִני ְו ִה ֵנּה ְשׁ ֵניֲ -א ָנ ִשׁים ִע ְב ִרים ִנ ִצּים
ַויֹּא ֶמר ָל ָר ָשע ָלמּה ַת ֶכּה ֵר ֶע ָךַ .ויֹּא ֶמר מי ָשֹ ְמ ָך
ְל ִאישׁ ַשֹר ְושֹׁ ֵפט ָע ֵלינוּ ַה ְל ָה ְר ֵג ִני ַא ָתּה אֹ ֶמר
ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ַר ְג ָתּ ֶאתַ -ה ִמּ ְצ ִרי ַו ִיּי ָרא מֹ ֶשה ַויֹּא ַמר ָא ֵכן
נוֹ ַדע ַה ָדּ ָברַ .ו ִיּ ְש ַמע ַפּ ְרעֹה ֶאתַ -ה ָדּ ָבר ַה ֶזּה
ַו ְי ַב ֵקּש ַל ֲהרֹג ֶאת-מֹ ֶשה ַו ִיּ ְב ַרח מֹ ֶשה ִמ ְפּ ֵני ַפ ְרעֹה
ַו ֵיּ ֶשב ְבּ ֶא ֶרץִ -מ ְד ָין.
˘15-11 ,· ˙ÂÓ
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ַו ִיּ ְנ ַהג מֹ ֶשה ֶאתַ -הצֹּאן ַא ַחר ַה ִמּ ְד ָבּר ַו ָיּבֹא
ֶאלַ -הר ָה ֱאל ֹ ִהים חֹ ֵר ָבהַ :ו ַיּ ְרא ְו ִה ֵנּה ַה ְסּ ֶנה בֹּ ֵער
ָבּ ֵאש ְו ַה ְסּ ֶנה ֵאי ֶננּוּ ֻא ָכּלַ :ויֹּא ֶמר מֹ ֶשה ָא ֻס ָרהָ -נא
ַמדוּ ַע
ַה ֶזּה
ַה ָגּדוֹל
ֶאתַ -ה ַמּ ְר ֶאה
ְו ֶא ְר ֶאה
ל ֹאִ -י ְב ַער ַה ְסּ ֶנהַ :ו ִיּ ְק ָרא ֵא ָליו ֱאל ֹ ִהים ִמתּוֹ ְך
ַה ְסּ ֶנה ַויֹּא ֶמר מֹ ֶשה מֹ ֶשה ַויֹּא ֶמר ִה ֵנּני.
ַויֹּא ֶמר ְיה ָוֹה
ָראֹה ָר ִאי ִתי ֶאת ֳע ִני ַע ִמּי ֲא ֶשׁר ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ְו ֶאת
ַצ ֲע ָק ָתם ָשׁ ַמ ְעתּי ִמ ְפּ ֵני נֹ ְג ָשֹיוִ ,כּי ָי ַדע ִתּי ֶאת
ַמ ְכאֹ ָביוָ -ו ֵא ֵרד ְל ַה ִצּילוֹ וּ ְל ַה ֲעלוֹתוֹ ִמן ָה ָא ֶרץ
ַה ִהיא ֶאל ֶא ֶרץ טוֹבה וּ ְר ָח ָבהֶ ,אל ֶא ֶרץ ָז ַבת ָח ָלב
וּ ְד ָבש.

˘8-7 ,· ˙ÂÓ

ְו ַע ָתּה ְל ָכה ְו ֶא ְש ָל ֲח ָך ֶאל ַפּרעֹה
ְוהוֹ ֵצא ֶאת ַע ִמּי ְב ֵני ִי ְש ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ָר ִים.
ַו ְי ַד ֵבּר מֹ ֶשה ֵכּן ֶאל ְבּ ֵני ִי ְש ָר ֵאל ְול ֹא ָשׁ ְמעוּ ֶאל
מֹ ֶשה ִמקֹּ ֶצר-רוּ ַח וּ ֵמ ֲעבוֹ ָדה ָק ָשׁהְ .ו ַא ַחר ָבּאוּ
מֹ ֶשה ְו ַא ֲהרֹן ַויֹּא ְמרוּ ֶאל ַפּ ְרעֹה:
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ַשׁ ַלח ֶאת ַע ִמּי

ַו ִי ְכ ַבּד ֵלב ַפּ ְרעֹה ְול ֹא ָשׁ ַלח ֶאת ָה ָעםַ .ו ְי ַצו
ַפּ ְרעֹה ַבּיּוֹם ַההוּא ֶאת ַהנֹּ ְג ִשֹים ָבּ ַעם ְו ֶאת שֹ ְט ָריו
ֵלאמֹר .ל ֹא תֹא ִסיפוּן ָל ֵתת ֶתּ ֶבן ָל ָעם ִל ְלבֹּן
ַה ְלּ ֵב ִנים ִכּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשֹׁםֵ .הם ֵי ְלכוּ ְוקֹ ְשׁשׁוּ ָל ֶהם
ֶתּ ֶבן ְו ֶאת ַמ ְתכֹּ ֶנת ַה ְלּ ֵב ִנים ֲא ֶשׁר ֵהם עֹ ִשֹים ְתּמוֹל
ִשׁ ְלשֹׁם ָתּ ִשֹימוּ ֲע ֵלי ֶהם.
ֶתּ ֶבן ֵאין ִנ ָתּן ַל ֲע ָב ֶדי ָך
וּ ְל ֵב ִנים אֹ ְמ ִרים ָלנוֲּ :עשֹוּ.
ַויֹּא ֶמר מֹ ֶשה ֶאל ַפּ ְרעֹה :עוֹ ְד ָך ִמ ְסתּוֹ ֵלל ְבּ ַע ִמּי
ְל ִב ְל ִתּי ַשׁ ְל ָחם ַבּ ַפּ ַעם ַהזּאת ֲא ִני שֹׁ ֵל ַח ֶאת ָכּל
ַמ ֵגּפֹ ַתי ֶאל ִל ְבּ ָך וּ ַב ֲע ַב ֶדי ָך וּ ְב ַע ֶמּ ָך ַבּ ֲעבוּר ֵתּ ַדע.
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ֵאלּוּ ֶע ֶשֹר ַמכּוֹת ֶש ֵהביא הקּדוֹש בּרוּך הוא
על ה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ִמ ְצ ַרים ְו ֵאלּוּ ֵהן:
ִכּ ִנּים
ְצ ַפ ְר ֵדּ ַע
ָדּם
ְש ִחין
ֶדּ ֶבר
ָערוֹב
ַא ְר ֶבּה חֹ ֶש ְך
ָבּ ָרד
ַמ ַכּת ְבּכוֹרוֹת
ַר ִבּי ְיהוּ ָדה ָה ָיה נוֹ ֵתן ָבּ ֶהם ִסי ָמ ִנים
ְדּ ַצ" ְך ֲע ַד"ש ְבּ ַא ַח"ב

ַו ְי ִהי ַבּ ֲח ִצי
ֲע ָב ָדיו ְו ָכל
ִכּי ֵאין ַבּ ִית

ַה ַלּ ְי ָלה ַו ָיּ ָקם ַפּ ְרעֹה ַל ְי ָלה הוּא ְו ָכל
ִמ ְצ ַר ִים ַו ְתּ ִהי ְצ ָע ָקה ְגדוֹ ָלה ְבּ ִמ ְצ ַר ִים,
ֲא ֶשׁר ֵאין ָשׁם ֵמת.
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ַו ִיּ ְק ָרא ) ַפ ְרעֹה( ְלמֹ ֶשה וּ ְל ַא ֲהרֹן ַל ְי ָלה ַויֹּא ֶמר :קוּמוּ
ְצאוּ ִמתּוֹ ְך ַע ִמּי ַגּם ַא ֶתּם ַגּם ְבּ ֵני ִי ְש ָר ֵאל ַגּם
צֹא ְנ ֶכם ַגּם ְבּ ַק ְר ֶכם ְקחוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִד ַבּ ְר ֶתּם ָו ֵלכוּ
וּ ֵב ַר ְכ ֶתּם ַגּם אֹ ִתי.
ַו ִיּ ָשֹּא ָה ָעם ֶאת ְבּ ֵצקוֹ ֶט ֶרם ֶי ְח ָמץ;
ִמ ְשׁ ֲארֹ ָתם ְצ ֻררֹת ְבּ ִשֹ ְמל ֹ ָתם על ִשׁ ְכ ָמם.
ַויֹּאפוּ ֶאת ַה ָבּ ֵצק ֲא ֶשׁר הוֹ ִציאוּ ִמ ִמּ ְצ ַר ִים,
ִכּי גֹ ְרשוּ ִמ ִמּ ְצ ַר ִים ְול ֹא ָי ְכלוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ.
ַו ֻיּ ַגּד ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַר ִים ִכּי ָב ַרח ָה ָעם ַו ֵיּ ָה ֵפ ְך ְל ַבב
ַפּ ְרעֹה ַו ֲע ָב ָדיו ֶאלָ -ה ָעם ַויֹּא ְמרוּ ַמה-זֹּאת ָע ִשֹינוּ
ַו ֶיּ ֱאסֹר
ֵמ ָע ְב ֵדנו:
אתִ -י ְשֹ ָר ֵאל
ִכּיִ -שׁ ַלּ ְחנוּ
ֶאתִ -ר ְכבּוֹ ְו ֶאת ַעמּוֹ ָל ַקח ִעמּוֹ.
ַו ִיּ ְר ְדּפוּ ִמ ְצ ַר ִים ַא ֲח ֵרי ֶהם ַו ַיּ ִשֹגוּ אוֹ ָתם חֹ ִנים
ַעלַ -ה ָיּם .וּ ַפ ְרעֹה ִה ְק ִריב ַו ִיּ ְשֹאוּ ְב ֵניִ -י ְש ָר ֵאל
ֶאתֵ -עי ֵני ֶהם ְו ִה ֵנּה ִמ ְצ ַר ִים נֹ ֵס ַע ַא ֲח ֵרי ֶהם ַו ִיּי ְראוּ
ְמאֹד ַו ִיּ ְצ ֲעקוּ ְב ֵני ִי ְשׁ ָר ֵאל ֶאלְ -יהֹ ָוהַ .ויֹּא ְמרוּ
ֶאל-מֹ ֶשה ֲה ִמ ְבּלי ֵאיןְ -ק ָב ִרים ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ְל ַק ְח ָתּנוּ
ָלמוּת ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַמה-זֹּאת ָע ִשֹי ָת ָלנוּ ְלהוֹ ִצי ָאנוּ
ִמ ִמּ ְצ ָר ִים.
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ַויֹּא ֶמר מֹ ֶשה ֶאל ָה ָעם ַאל ִתּי ָראוּ ִה ְת ַי ְצּבוּ וּ ְראוּ
ֶאת ְישוּ ַעת יי ֲא ֶשׁר ַי ֲע ֶשֹה ָל ֶכם ַהיּוּםִ .כּי ֲא ֶשׁר
ְר ִאי ֶתם ֶאת ִמ ְצ ַר ִים ַהיום לא תֹ ִסיפוּ ִלראֹ ָתם עוֹד
ַעד-עוֹ ָלם.
ַויּוֹ ֶל ְך ְיהֹ ָוה ֶאתַ -ה ָיּם בּרוּ ַח ָק ִדים ַע ָזּה ָכּל ַה ַל ְי ָלה
ַו ָיּ ֶשֹם ֶאתַ -ה ָיּם ֶל ָח ָר ָבה ַו ִי ָבּ ְקעוּ ַה ָמּ ִיםַ .ו ָיבֹאוּ ְב ֵני
ִי ְש ָר ֵאל ְבּתוֹך ַה ָיּם ַבּ ַיּ ָבּ ָשׁה ְו ַה ַמּ ִים ָל ֶהם חוֹ ָמה
ִמ ְצ ַר ִים ַו ָיּבֹאוּ
ִמי ִמי ָנם וּ ִמ ְשֹּמֹא ָלםַ .ו ִי ְר ְדּפוּ
ַא ֲח ֵרי ֶהם כֹּל סוּס ַפּ ְרעֹה ִר ְכבּוֹ וּ ָפ ָר ָשׁיו ֶאל-תּוֹך
ַה ָיּםַ .ו ָיּ ָשב ַה ָיּם ִלפנוֹת בֹּ ֶקר ְל ֵאי ָתנוֹ וּ ִמ ְצ ַר ִים
ָנ ִסים ִל ְק ָראתוַֹ .ו ָיּ ֻשבוּ ַה ַמּ ִים ַו ְי ַכסּוּ ֶאתָ -ה ֶר ֶכב
ְו ֶאתַ -ה ָפּ ָר ִשׁים ְלכֹל ֵחיל ַפּ ְרעֹה ַה ָבּ ִאים ַא ֲח ֵרי ֶהם
ַבּ ָיּם ל ֹאִ -נ ְשׁ ַאר ָבּ ֶהם ַעדֶ -א ָחד .וּ ְב ֵני ִי ְש ָר ֵאל
ָה ְלכוּ ַב ַיּ ָבּ ָשה ְבּתוֹך ַה ָיּם.
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ָאז ָי ִשיר מֹ ֶשה וּ ְב ֵני ִי ְשֹ ָר ֵאל ֶאתַ -ה ִשּי ָרה ַהזֹּאת
ַליהֹ ָוה ַויֹּא ְמרוּ ֵלאמֹר:
ָא ִשי ָרה ַלי ָי ִכּיָ -גאֹה ָגּ ָאה
סוּס ְורֹ ְכבוֹ ָר ָמה ַבּ ָיּם.
ָע ִזּי ְו ִז ְמ ָרת ָיה ַו ְי ִהיִ -לי ִלישּוּ ָעה.
ָא ַמר אוֹ ֵיבֶ .א ְרדֹּף ַא ִשֹּיג ֲא ַח ֵלק ָש ָללִ ,תּ ְמ ָל ֵאמוֹ
ַנ ְפ ִשי ָאר ִיק ַח ְרבּי תּוֹ ִרי ֵשמּוֹ ָי ִדיָ .נ ַש ְפ ָתּ ְברוּ ֲח ָך
ִכּ ָסּמוֹ ָיםָ ,צ ֲללוּ ַכּעוֹ ֶפ ֶרת ְבּ ַמ ִים ַא ִדּי ִרים.
אוֹ ָתה ָש ָעה ִב ְקשוּ ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָש ֵרת לאֹ ַמר ִשירה
ְל ְפ ֵני ַה ָקדוֹש ָבּרוּך הוּאָ .א ַמר ָל ֶהם.
ַמ ֲע ֵשֹה ָי ַדי טוֹ ְב ִעים ַביּם
ַו ֲא ֶתם אוֹ ְמ ִרים ִשי ָרה ְל ָפ ַני.

ַו ֵילכוּ ְשל ֹ ֶשת ָי ִמים ַבּ ִמּ ְד ָבר ְולא ָמ ְצאוּ ָמ ִיםַ :ו ָיּ ֵרב
ָה ָעם ִעם-מֹ ֶשה ַויֹּאמרוּ ְתנוּ ָלנוּ ַמ ִים ְו ִנ ְש ֶתּה:
ַו ִי ְצ ָמא ָשם ָה ָעם ַל ַמּ ִיּם ַו ָיּ ֶלך ָה ָעם ַעל-מֹ ֶשה
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ַויֹּא ֶמר ָל ָמּה ֶזה ֶה ֱע ִל ָתנוּ ִממּ ְצ ַר ִים ְל ָה ִמית אֹתי
ו ֶאתָֹ -בּ ַני ְו ֶאתִ -מ ְק ַני ַבּ ָצ ָמא.
וּמֹ ֶשה ִה ָכּה ַעל צור
ַבּ ַמּ ֶטה ִה ָכּה ַעל ֶס ַלע
ַו ֵיּ ְצאוּ ִמ ֶמנוּ ַמ ִים
ַה ְפ ֵלא ַו ֶפ ֶלא
ָא ֵמן ֶס ָלּה
ַו ָיּבֹא ֲע ָמ ֵלק
ַו ִיּ ָלּ ֶחם ִעםִ -ישֹ ָר ֵאל ִבּ ְר ִפי ִדם:
ָזכוֹר ֵאת ֲא ֶשר ָע ָשֹה ל ָך ֲע ָמ ֵלק ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ֵצא ְת ֶכם
ִמ ִמּ ְצ ָר ִיםֲ :א ֶשר ָק ְר ָך ַבּ ֶדּ ֶרך ַו ְי ַז ֵנּב ְבּ ָך
ָכּלַ -ה ֶנּ ֱח ָש ִלים ַא ֲח ֶרי ָך
ְוא ָתּה ָע ֵיף ְו ָי ֵג ַע:
ְו ִהיא ֶש ָע ְמ ָדה ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ְו ָלנוֲּ .שלא ֶא ָחד ִבּ ְל ָבד
ָע ַמד ָע ֵלינוּ ְל ַכלּוֹ ֵתנוֶּ .א ָלּא ֶש ְבּ ָכל דּוֹר ָודוֹר
עוֹ ְמ ִדים ָע ֵלינוּ ְל ַכלּוֹ ֵתנוּ.
ְו ַה ָקּדוֹשָ -בּרוּ ְך-הוּא
ַמ ִצּי ֵלנוּ ִמ ָיּ ָדם:
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ָזכוֹר

ֶאת היּוֹם ַה ֶזּה
ֲא ֶשר ְי ָצא ֶתם ִמ ִמּ ְצ ַר ִים
ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים:
ָק ֵרב יוֹם ֲא ֶשר הוּא לא יוֹם ְולא ַל ְי ָלה
ָרם הוֹ ַדע ִכּי ְל ָך ַהיּוֹם ַאף ְל ָך ַה ַל ְי ָלה
שוֹ ְמר ִים ַה ְפ ֵקד ְל ִעי ְר ָך ָכּל היּוֹם ְו ָכל ַה ַל ְי ָלה
ָתּאיר ִכּאוֹר יוֹם ֶח ְש ַכת ַל ְי ָלה
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ַכּ ָמּה ַמ ֲעלוֹת טוֹבוֹת ַל ָמּקוֹם ָע ֵלינוּ

ִאלּוּ הוֹ ִצי ָאנוּ ִמ ִמּ ְצ ַר ִים
ְולא ָע ָשֹה ָב ֶהם ְש ָפ ִטים
ִאלּוּ ָע ָשֹה ָב ֶהם ְש ָפ ִטים
ְולא ָע ָשֹה ֵבאל ֹ ֵהי ֶהם
ִאלּוּ ָע ָשֹה ֵבאל ֹ ֵהי ֶהם
ְולא ָה ַרג ֶאת ְבּכוֹ ֵרי ֶהם
ִאלּוּ ָה ַרג ֶאת ְבּכוֹ ֵרי ֶהם
ְולא ָנ ַתן ָלנוּ ֶאת ָממוֹ ַָנם
ִאלּוּ ָנ ַתן ָלנוּ ֶאת ָממוֹ ָנם
ְולא ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ה ָיּם
ִאלּוּ ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ה ָיּם
ְולא ֶה ֱע ִבי ָרנוּ ְבתוֹכוֹ
ִאלּוּ ִש ַקּע ָצ ֵרינוּ ְבּתוֹכ
ְולא ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכּנוּ ָבּ ִמּ ְד ָבּר ַאר ָבּ ִעים ָש ָנה
ַדּ ֵיּנוּ
ִאלּוּ ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכּנוּ ָבּ ִמּ ְד ָבּר ַאר ָבּ ִעים ָש ָנה
ְולא ֶה ֱא ִכ ָלנוּ ֶאת ַה ָמּן
ִאלּוּ ֶה ֱא ִכילנוּ ֶאת ַה ָמּן
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ַדּ ֵיּנוּ
ַדּ ֵיּנוּ
ַדּ ֵיּנוּ
ַדּ ֵיּנוּ
ַדּ ֵיּנוּ
ַדּ ֵיּנוּ

ַדּ ֵיּנוּ

ולא ָנ ַתן ָלנוּ ֶאת ה ַשּ ָבּת
ִאלּוּ ָנ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ַשּ ָבּת
ְולא ֵק ְר ָבנוּ ִלפ ְפ ֵני ַהר ִסי ַני
ִאלּוּ ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפ ֵני ַהר ִסי ַני
ְולא ָנ ַתן ָלנוּ ֶאת התּוֹ ָרה
אילּוּ ָנ ַתן ָלנוּ ֶאת התּוֹ ָרה
ְולא ִה ְכ ִני ָסנוּ ְל ֶא ֶרץ ִי ְשֹ ָר ֵאל
ִאלּוּ ִה ְכ ִני ָסנוּ ְל ֶא ֶרץ ִי ְשֹ ָר ֵאל
ְולא ָב ָנה ָלנוּ ֶאת ֵבּית ה ְבּ ִחי ָרה

35

ַדּ ֵיּנוּ
דּ ֵיּנוּ
ַדּ ֵיּנוּ
ַדּ ֵיּנוּ
ַדּ ֵיּנוּ

