
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
  

   מצות3 

 זרוע  ביצה

  מרור 

 חרוסת  כרפס

  חזרת 

 

  
  
  

 אשכנזנוסח



 

 

  ַקֵד� 

  

  ְ�ַ�ָ�ת ַמְתִחיִלי� מכא

  ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר
י ּשִ ׁיֹום ַהּשִ ם.  ׁ ַׁוְיֻכּלו ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאַ ּ. 

ִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה יֹום ַהּשְ ַׂוְיַכל ֱאלִֹקים ּבַ ׁ ּׁ 

ִביִעי ִמָכל ְמַלאְכתֹו  יֹום ַהּשְ ַּוִיְשּבֹת ּבַ ּ ׁ ׁ ֲׂאֶשר ָעָשהּ ׁ. 
ִביִעי ַוְיַקֵדש אֹותֹו ַׁוְיָבֶרך ֱאלִֹקים ֶאת יֹום ַהּשְ ּׁ ְ 

ָרא ֱאלִֹקים ַלֲעשֹות ֶ ִׂכי בֹו ָשַבת ִמָכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ּבָ ׁ ּׁ ּ ּ.  
  

  : ַ�ח�ל ַמְתִחיִלי�
  ַסְבִרי ָמָרָנ� ְוַרָ
ָנ� ְוַר
	ַתי

  

ר�ְ�  ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע	ָל�ָ 


	ֵרא ְ#ִרי ַהָגֶפ� .  
  

ֲאֶ�ר ָ
ַחר ָ
נ� ִמָ'ל ָע� ְור	ְמָמנ� ִמָ'ל ָל�	� ְוִקְ&ָ�נ� , ָ
ר�ְ�  ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע	ָל�
, ָחהמ	ֲעִדי� ְלִ+ְמ}ַ�ָ�ת�ת ִלְמנ�ָחה �: ְ�ַ�ָ�ת{ַוִ�ֶ�� ָלנ� יי ֱאלֵֹהינ� ְ
 ֲהָבה . ְ
ִמְצ	ָתיו

ְזַמ� ֵחר�ֵתנ� ,  ַחג ַהַמצ	ת ַהֶזה}ַהַ�ָ�ת ַהֶזה ְוֶאת י��{ֶאת י	� , ַחִ.י� �ְזַמִ,י� ְלָ++	�
ִ'י ָבנ� ָבַחְרָ� ְוא	ָתנ� ִקַ&ְ�ָ� ִמָ'ל  . ֵזֶכר ִליִצי ת ִמְצָרִי�,  ִמְקָרא קֶֹד�,}ְ��ֲהָבה{


ר�ְ� .  ְ
ִ+ְמָחה �ְבָ++	� ִהְנַחְלָ�נ�},ְ��ֲהָבה �ְבָרצ�
{ָקְדֶשָ�  �מ	ֲעֵדי }ְוַ�ָ�ת{, ָהַע0ִי�ָ
  .ִיְ+ָרֵאל ְוַה2ְַמִ,י�}ַהַ�ָ
ת ְו{ְמַקֵ&� ,  ָ�ה יי

  

   :ְ�מ�ָצֵאי ַ�ָ�ת מ�ִסיִפי

  
ר�ְ$ �ָ'ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ$ ָ�. ��ֵרא ְמא�ֵרי ָהֵא�, ָ�ר�ְ$ �ָ'ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ$ ָהע�ָל�

ֵ�י
 י�� , ֵ�י
 ִיְ,ָרֵאל ָלַעִ+י�, י
 א�ר ְלחֶ�ְ$, ָהע�ָל� ַהַמְבִדיל ֵ�י
 קֶֹד� ְלחֹל
ְוֶאת , ֵ�י
 ְקד0ַ-ת ַ�ָ�ת ִלְקד0ַ-ת י�� ט�ב ִהְבַ.ְלָ'. ַהְ-ִביִעי ְלֵ�ֶ�ת ְיֵמי ַהַ+ֲעֶ,ה

ִהְבַ.ְלָ' ְוִקַ.ְ�ָ' ֶאת ַעְ+ָ$ ִיְ,ָרֵאל .  ִמֵ-ֶ�ת ְיֵמי ַהַ+ֲעֶ,ה ִקַ.ְ�ָ'י�� ַהְ-ִביִעי
  .ָ�ר�ְ$ �ָ'ה יי  ַהַ+ְבִדיל ֵ�י
 קֶֹד� ְלקֶֹד�,. ִ�ְקד0ָ-ֶתָ$

  
  . 2ְַמ� ַהֶזהֶ�ֶהֱחָינ� ְוִק3ְָמנ� ְוִהִ.יָענ� ַל, ָ
ר�ְ�  ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע	ָל�

  
   .��ֶתה רֹב �1ס ַהַיִי
 ְ�ַהָסָ�ה

  

   �ְרַח4
  

 
   ".ַעל ְנִטיַלת ָיַדִי�"נ�ְטִלי
 ֶאת ַהָיַַדִי� ְוֵאי
 ְמָבְרִכי
  

   ַ'ְרַ#ס
  

   .�ְמָבְרִכי
, ט�ְבִלי
 1ְַר3ַס 3ָח�ת ִמְכַזִית ְ�ֵמי ֶמַלח
  


	ֵרא ְ#ִרי ָהֲאָדָמה, 	ָל�ָ
ר�ְ�  ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע .  
  

   יח4
  



 

 


   .ַ�ַעל ַהַ�ִית ִיְבַצע ֶאת ַהַמָצה ָהֶאְמָצִעית ִלְ�ַ'ִי� �ַמְצ3ְי
 ֶאת ַהֵחִצי ַהָגד�ל ָלֲאִפיק�ָמ
  
  

  מגיד
   

   :ְמַגֶלה ֶאת ַהַמצ�ת ַמְגִ�יַה ֶאת ַהְקָעָרה ְוא�ֵמר ְ�ק�ל ָר�
  

  .ָכל�  ְבָהָתָנא ְ
 ְרָעא ְדִמְצָרִי� ַעְנָיא ִדי ֲאָהא ַלְחָמא
  .ָ'ל ִדְצִריְ� ֵייֵתי ְוִיְפַסח, ָ'ל ִדְכִפי� ֵייֵתי ְוֵייכֹל

  .ְלָ�ָנה ַהָ
5ה ְ
 ְרָעא ְדִיְ+ָרֵאל, ָהַ�ָ�א ָהָכא
  . ְלָ�ָנה ַהָ
5ה ְ
ֵני ח	ִרי�, ָהַ�ָ�א ַעְבֵדי

  

ְלָח ִ�י� ��ֵאל, ֵמִסיר ָהְקָעָרה ֵמַעל ַה�0    :מ�ְזגִי
 כ�ס ֵ�ִני ְוַכא
 ַהֵ�
 א� ֶאָחד ִמ
 ַהְמס0

  

 ?  ַה7ְַיָלה ַה2ֶה ִמָ'ל ַה7ֵיל	תַמה ִ,6ְַ�ָנה
 .  '�ל	 ַמ9ָה: ַה7ְַיָלה ַה2ֶה , ֶ�ְ
ָכל ַה7ֵיל	ת 5נ� א	ְכִלי� ָחֵמ4 �ַמ9ָה

 .  ַה7ְַיָלה ַה2ֶה ָמר	ר: ,  5�ְר ְיָרק	תֶ�ְ
ָכל ַה7ֵיל	ת 5נ� א	ְכִלי� 
 .  ַה7ְַיָלה ַה2ֶה ְ�ֵ�י ְפָעִמי�:, ֶ�ְ
ָכל ַה7ֵיל	ת ֵאי� ֶאנ� ַמְטִ
יִלי� ֲאִפיל� ַ#ַע� ֶאָחת

י�ִ 
י� ַה7ְַיָלה ַה2ֶה '>ָלנו ְמ:, ֶ�ְ
ָכל ַה7ֵיל	ת 5נ� א	ְכִלי� ֵ
י� י	ְ�ִבי� �ֵבי� ְמס>ִ   . ס>

  

ְלָח    .ַהַמצ�ת ִ'ְהֶייָנה ְמגל�ת ִ�ְ�ַעת ֲאִמיַרת ַהַהָגָדה. ֵמִניַח ֶאת ַהְקָעָרה ַעל ַה�0

  

  , ְלַפְרעֹה ְ
ִמְצָרִי�ֲעָבִדי� ָהִיינ�
  .ַו3	ִציֵאנ� יי ֱאלֵֹהינ� ִמ�6ָ ְ
ָיד ֲחָזָקה �ִבְזר	ַע ְנט�ָיה


ר�ְ� ה�א ֶאת ֲאב	ֵתינ� ִמ0ְִצָרִי�ְוִא�7 לֹא ה	ִציא ַהָ=ד	�ָ ,  
ְעָ
ִדי� ָהִיינ� ְלַפְרעֹה ְ
ִמְצָרִי�   .ֲהֵרי 5נ� �ָבֵנינ� �ְבֵני ָבֵנינ� ְמ�>

  ,'>ָלנ� י	ְדִעי� ֶאת ַה�	ָרה, '>ָלנ� ְזֵקִני�, '>ָלנ� ְנב	ִני�, ַוֲאִפיל� '>ָלנ� ֲחָכִמי�
  .ַסֵ#ר ִ
יִצי ת ִמְצַרִי�ִמְצָוה ָעֵלינ� ְל


חָ   . ְוָכל ַהַמְרֶ
ה ְלַסֵ#ר ִ
יִצי ת ִמְצַרִי� ֲהֵרי ֶזה ְמ�>
  

ַע ְוַרִ
י ֶאְלָעָזר ֶ
� ֲעַזְרָיה ְוַרְ
י ֲעִקיָבא ְוַרִ
י ַטְרפ	� ֶשָהי� ַמֲעֶ+ה 
ַרִ
י ֱאִליֶעֶזר ְוַרִ
י ְיה	ש>ְ 

י� ִ
ְבֵני ְבַרקִ י� ְמַסְ#ִרי� ִ
יִצי ת ִמְצַרִי� ָ'ל א	ת	 ַה7ְַיָלה ַעד ֶ�ָ
א� ְוָה, ְמס>

  . ִהִ.יַע ְזַמ� ְקִרי ת ְ�ַמע ֶ�ל ַ�ֲחִרית, ַר
	ֵתינ�: ַתְלִמיֵדיֶה� ְו5ְמר� ָלֶה�
  

5ֵמר ְיִצי ת ִמְצַרי� ְולֹא ָזִכיִתי ֶ�ֵ�, ֲהֵרי ֲאִני ְכֶב� ִ�ְבִעי� ָ�ָנה: 5ַמר ֶאְלָעָזר ֶ
� ֲעַזְרָיה 

7ֵיל	ת ַעד ֶ�ְ&ָרָ�ה ֶ
� ז	ָמאַ:  

ְָלַמַען ִתְזכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרְים ָכל ְיֵמי ַחֶייך: ֶ�ֶ,ֱאַמר ָּ ּ ּ ּ   

ְָיֵמי   ַחֶייך ָָכל ְיֵמי ַחֶייך,  ַהָיִמי�:  ּ ּ   . ַה7ֵיל	ת:   ּ

ְָיֵמי ַחֶייך:  ַוֲחָכִמי� א	ְמִרי� ָָכל ְיֵמי ַחֶייך, ָהע	ָל� ַה2ֶה:  ּ ּ  ְלָהִביא ִלימ	ת :  ּ
  . ַהָמִ�יַח



 

 


ר�ְ� ֶ�ָ,ַת� �	ָרה ְלַע0	 ִיְ+ָרֵאל.ָ
ר�ְ� ה�א, ָ
ר�ְ� ַה0ָק	�ָ,  
  ְ'ֶנֶגד  ְרָ
ָעה ָבִני� ִ&ְ
ָרה �	ָרה . ָ
ר�ְ� ה�א
  .ְוֶאָחד ֶ�ֵאינ	 י	ֵדַע  ִלְ�א	ל, �ְוֶאָחד ָ�, ְוֶאָחד ָרָ�ע, ֶאָחד ָחָכ�

  

ַּמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשפִטים ֲאֶשר ִצָוה יי ֱאלֵֹהינו ?  ָמה ה�א א	ֵמרָחָכ� ּ ׁ ׁ ָּ ּ
   ?ֶאְתֶכם

  . ֵאי� ַמְפִטיִרי�  ַחר ַהֶ#ַסח ֲאִפיק	ָמ�: ְו ?  ָ�ה ֱאָמר ל	 ְ'ִהְלכ	ת ַהֶ#ַסח
  

  ?ָּמה ָהֲעבָֹדה ַהזֹאת ָלֶכם? ֵמר ָמה ה�א א	ָרָ�ע
  .�ְלִפי ֶ�ה	ִציא ֶאת ַעְצמ	 ִמ� ַהְ'ָלל ָ'ַפר ְ
ִעָ=ר.  ְולֹא ל	:  ָלֶכם

ֵצאִתי : ְו ?  ָ�ה ַהְקֵהה ֶאת ִשָ,יו ֶוֱאמֹר ל	 ֲעבור ֶזה ָעָשה יי ִלי ּבְ ּׂבַ ּ
  . ָיה ִנְג5ללֹא ָה, ִאי�7 ָהָיה ָ��.  ְולֹא ל	: ִלי .ִּמִמְצָרִים

   

   ?ַּמה זֹאת?  ָמה ה�א א	ֵמרָ��
חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנו יי ִמִמְצָרִים: ְּוָאַמְרָת ֵאָליו ּּבְ ית ֲעָבִדים, ּ   . ִמּבֵ

  

   : ְוֶ�ֵאינ	 י	ֵדַע ִלְ�א	ל

יֹום ַההוא ֵלאמֹר: ֶ�ֶ,ֱאַמר,  ְ� ְ#ַתח ל	 ְּוִהַגְדָת ְלִבְנך ּבַ ָ ּ ֲעבור ֶזה , ּ ּּבַ
ֵצאִתי ִמִמְצָרִים ָּעָשה יי ִלי ּבְ ׂ.  

  

יֹום ַההואַ�ְלמ�ד ל	ַמר ? ָיכ	ל ֵמרֹא� חֶֹד�   ,ּּבַ

ֲעבור ֶזהַ�ְלמ�ד ל	ַמר ? ִאי ַ
י	� ַהה�א ָיכ	ל ִמְ
ע	ד י	� 
ֲעב�ר ֶזה  לֹא : ּּבַַ 
ָ,ִחי� ְלָפֶני   . 5�ַָמְרִ�י ֶאָלא ְ
ָ�ָעה ֶ�ֵי� ַמָצה �ָמר	ר מ>

  
: ֶ�ֶ,ֱאַמר, ְוַעְכָ�יו ֵקְרָבנ� ַה0ָק	� ַלֲעבָֹדת	, ִמְ�ִח7ָה ע	ְבֵדי ֲעב	ָדה ָזָרה ָהי� ֲאב	ֵתינ�

ׂכֹה ָאַמר יי ֱאלֵֹהי ִיְשָרֵאל , ַּויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָכל ָהָעם ֵעֶבר : ּ ּבְ
ַּהָנָהר ָיְשבו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ׁ , ָהם ַוֲאִבי ָנחֹורֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָר, ּ

ַּוַיַעְבדו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם  ֵמֵעֶבר . ּ
ָכל ֶאֶרץ ְכָנַען ַּהָנָהר ָואֹוֵלך אֹותֹו ּבְ ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵתן לֹו ֶאת , ְּ ָּוַאְרּבֶ

ָׂוֶאֵתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָשיו, ִיְצָחק ָׂוֶאֵתן ְלֵעָש. ּ ִעיר ּ ׂו ֶאת ַהר  ּשֵ
ְּוַיֲעקֹב וָבָניו ָיְרדו ִמְצָרִים, ָׁלֶרֶשת אֹתֹו ּ.   

  


ר�ְ� ה�א,  �	ֵמר ַהְבָטָחת	 ְלִיְ+ָרֵאלָ
ר�ְ�ָ.  
ַלֲע+	ת ְ'מ	 56ֶַמר ְל ְבָרָה� 5ִבינ� ִ
ְבִרית , ֶ�ַהָ=ד	� ָ
ר�ְ� ה�א ִח6ַב ֶאת ַהֵ=4

  , י�ֵ
י� ַהְ
ָתִר

ֶאֶרץ לֹא , ַּויֹאֶמר ְלְ◌ַאְבָרם: ֶ�ֶ,ֱאַמר ָָידֹע ֵתַדע ִכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעך ּבְ ּ ּ
ע ֵמאֹות שנה, ָלֶהם ַּוֲעָבדום ְוִענו אָֹתם ַאְרּבַ ּּ.  

ְרֻכש ָגדֹול ְּוגם ֶאת ַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעבֹדו ָדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאו ּבִ ׁ ׁ ּּ ּּ.  



 

 

   .ת �ַמְגִ�יַה ֶאת ַה�1סְמַכֶסה ֶאת ַהַ+�5
  

7�ֶֹא ֶאָחד ִ
ְלָבד ָעַמד ָעֵלינ� ? ְוִהיא ֶ�ָעְמָדה ַלֲאב	ֵתינ� ְוָלנ�
, ֶא7ָא ֶ�ְ
ָכל &	ר ָוד	ר ע	ְמִדי� ָעֵלינ� ְלַכל	ֵתנ�, ְלַכ7	ֵתנ�

  . ְוַהָ=ד	� ָ
ר�ְ� ה�א ַמ9ִיֵלנ� ִמ3ָָד�
  

   .ָיד� וְיַגֶלה ֶאת ַהַ+�5תַיִניַח ַה�1ס ִמ
  

ֶ�ַ#ְרעֹה לֹא ָגַזר ֶא7ָא ַעל .  ַמה ִ
ֵ=ש ָלָב� ָהֲאַרִמי ַלֲע+	ת ְלַיֲעקֹב 5ִבינ�ֵצא �ְלַמד
  : ֶ�ֶ,ֱאַמר, ַה2ְָכִרי� ְוָלָב� ִ
ֵ=� ַלֲעק	ר ֶאת ַה'ֹל

ַׁוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם , ֲּאַרִמי אֵֹבד ָאִבי ְמֵתי ְמָעטּ   ,ּבִ
ַּוְיִהי ָשם ְלגֹוי ָגדֹול   ָּעצום ָוָרב, ׁ

  

  .  5נ�ס ַעל ִ#י ַהִ&
�ר:  ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה

  

ַׁוָיָגר  ָשם : ֶ�ֶ,ֱאַמר,  ְמַל0ֵד ֶ�לֹא ָיַרד ַיֲעקֹב 5ִבינ� ְלִהְ�ַ�ֵקַע ְ
ִמְצַרִי� ֶא7ָא ָלג�ר  ָ��: ּ

ַַויֹאְמרו ֶאל פְרעֹה ּ אנוָל, ּ ָאֶרץ ּבָ ּגור ּבָ ּ ,  
ִָכי ֵאין ִמְרֶעה ַלצֹאן ֲאֶשר ַלֲעָבֶדיך ׁ ּ ֶאֶרץ ְכָנַען, ּ ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ּבְ ּ .  
ֶאֶרץ גֶֹשן ְּוַעָתה ֵיְשבו ָנא ֲעָבֶדיך ּבְ ָׁ ּ ּ.   

  

ְמֵתי ְמָעט ְיָמה :   ְ'ָמה  ֶ�ֶ,ֱאַמר- ּבִ ִשְבִעים ֶנפש ָיְרדו ֲאבֹוֶתיך ִמְצַרָ ָּבְ ּ ׁ ֶׁ,  
ַמִים ָלרֹבְוַע ָׁתה ָשְמך יי ֱאלֶֹהיך ְככֹוְכֵבי ַהּשָ ּ ָ ָ ׂ ּ.   

  

  .  ְמַלֵמד ֶ�ָהי�  ִיְ+ָרֵאל ְמצ>3ִָני�  ָ��: ַׁוְיִהי  ָשם ְלגֹוי

  

ְמאֹד :   ְ'מ	  ֶ�ֶ,ֱאַמר: ָּעצום, ָּגדֹול ּוְבֵני  ִיְשָרֵאל פרו ַוִיְשְרצו ַוִיְרּבו ַוַיַעְצמו ּבִ ּ ּ ּ ּׁ ָ ּ ׂ
  . ָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתםַּוִת, ְמאֹד

  

ֶדה ְנַתִתיך:  ְ'ָמה  ֶ�ֶ,ֱאַמר:  ָוָרב ָ ְרָבָבה ְכֶצַמח ַהּשָ ּ ׂ ּ,  
ֲעִדי ֲעָדִיים י ַוִתְגְדִלי ַוָתבִֹאי ּבַ ַּוִתְרּבִ ּ ּּ,  

ָּשַדִים ָנכֹנו וְשָעֵרך ִצֵמַח ְׁ ׂ ּ   .ְּוַאְת ֵערֹם ְוֶעְרָיה, ּ
ְָוֶאֱעבֹר ָעַלִיך ָוֶאְרֵאך ִמְתּבֹוֶסֶסת ָדָמִיךְ   , ְ ּבְ

ָדַמִיך ֲחִיי ָדַמִיך ֲחִיי,  ְָואַֹמר ָלך ּבְ   ְָואַֹמר ָלך ּבְ



 

 

ַּוָיֵרעו אָֹתנו ַהִמְצִרים ַוְיַענּנונו ּ ּ ּּ ַׁוִיְתנו ָעֵלינו ֲעבָֹדה ָקָשה, ּ ּ ּ ּ.   
  

ּוירעו אָֹתנו ַהִמְצִרים ה:   ְ'מ	  ֶ�ֶ,ֱאַמר:  ּ ֶָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו פן ִיְרּבֶ ּ ,  
נוְוָה ָּיה ִכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הוא ַעל שְנֵאינו ְוִנְלַחם ּבָ ּ ּׂ ּ,  

  . ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ
  

ַּוְיַעּנונו ִסְבלָֹתם:   ְ'ָמה  ֶ�ֶ,ֱאַמר: ּ ים ְלַמַען ַענֹתֹו ּבְ ַׂוָיִשימו ָעָליו ָשֵרי ִמּסִ ּׂ ּ .  
ַַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסְכנֹות ְלפְרעֹה ִֶאת פֹתם . ּ   . ְוֶאת ַרַעְמֵססּ

  

ַׁוִיְתנו ָעֵלינו ֲעבָֹדה ָקָשה ּ ּ ֵני  ִיְשָרֵאל :   ְ'מ	  ֶ�ֶ,ֱאַמר: ּ ַׂוַיֲעִבדו ִמְצַרים ֶאת ּבְ ּ
פֶרך ְּבְ ָ.   

  
  

ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינו ַּוִיְשַמע יי ֶאת קֵֹלנו, ַּוּנִ ׁ ַּוַיְרא ֶאת ָעְנֵינו , ּ ּ
ְּוֶאת ֲעָמֵלנו ְוֶאת ַלֲחֵצנו ּ.   

  

ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינו ים ָהֵהם :   ְ'ָמה  ֶ�ֶ,ֱאַמר: ַּוּנִ ַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרּבִ
ְַוָיָמת ֶמֶלך ִמְצַרים ּ ,  

ֵני  ִיְשָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִיְזָעקו ַּוֵיָאְנחו ּבְ ּּ ׂ,  
ַׁוַתַעל ַשְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה ּ .  

  

ַׁוִיְשַמע יי ֶאת  ַׁוִיְשַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם:   ְ'ָמה  ֶ�ֶ,ֱאַמר: ּקֵֹלנוּ ּ,  
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַּוִיְזכֹור ֱאלִֹהים  ֶאת ּבְ    .ֶאת ִיְצָחק וֶאת ַיֲעקֹב, ּ

  

ַּוַיְרא ֶאת ָעְנֵינו ני  : ְ'ָמה  ֶ�ֶ,ֱאַמר,   ז	 ְ#ִרי��ת ֶ&ֶרְ� ֶאֶר4: ּ ַוַיְרא ֱאלִֹהים  ֶאת ּבְ
ְּשָרֵאל ַוֵיַדע ֱאלִֹהים ִי ׂ .  

  

ן ַהִיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַתְשִליֻכהו : ְ'ָמה  ֶ�ֶ,ֱאַמר.   ֵאל� ַהָ
ִני�: ְּוֶאת ֲעָמֵלנו ָּכל ַהּבֵ ׁ ּ ּ ּ
ת ְתַחיון ְּוָכל ַהּבַ ּ ּ .  

  

ַחץ ֲאֶשר ִמ: ְ'ָמה  ֶ�ֶ,ֱאַמר,   ֶז	 ַהְ&ַחק: ְּוֶאת ַלֶחֵצנו ְצַרים  ְׁוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהּלַ
   .לֲֹחִצים אָֹתם

  



 

 

ָיד ֲחָזָקה וִבְזרַֹע ְנטוָיה ַּויֹוִצֵאנו יי ִמִמְצַרים  ּבְ ּ ּ ּוְבמָֹרא ָגדֹל, ּ ּ ,
ְוְבאֹתֹות וְבמֹפִתים ּ ּ.   

  

ַּויֹוִצֵאנו יי ִמִמְצַרים , ְולֹא ַעל ְיֵדי ָ�ִליַח,  ְולֹא  ַעל ְיֵדי ָ+ָר?,  לֹא ַעל ְיֵדי ַמְל5ְ�:  ּ

ְּוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרים  : ֶ�ֶ,ֱאַמר, ד	� ָ
ר�ְ� ה�א ִ
ְכב	ד	 �ְבַעְצמ	ֶא7ָא ַהָ=
ְיָלה ַהֶזה ּלַ ֵהָמה, ּּבַ ֶאֶרץ ִמְצַרים  ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ כֹור ּבְ ְּוִהֵכיִתי ָכל ּבְ ּ ,

ָוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים  ֶאֱעֶשה ְשפִטים ׁ ׂ   . ֲאִני יי. ּ
  

ַלְיָלה  ַהֶזהְּוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ  ִּמְצַרים  ּבַ    ֲאִני ְולֹא ַמְל5ְ� : ּ

  

ֶאֶרץ ִמְצַרים ְּוִהֵכיִתי ָכל ְבכֹור ּבְ     ֲאִני ְולֹא ָ+ָר? :   ּ

  

ָוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים  ֶאֱעֶשה ְשפִטים ׁ ׂ   .   ֲאִני ולֹא ַה6ִָליַח: ּ

  

  .   ֲאִני ה�א ולֹא  ֵחר:  ֲאִני יי 

  

ָיד ֲחָזָקה ֶדה: ְ'ָמה  ֶ�ֶ,ֱאַמר,  ֶ&ֶבר ז	 ַה:  ּבְ ּשָ ִמְקְנך ֲאֶשר ּבַ ִׂהֵנה יד יי הֹוָיה ּבְ ׁ ָ ,
ּסוִסים ֲחמִֹרים, ּּבַ ְגַמִלים, ּבַ ָקר וַבצֹאן, ּּבַ ּבָ ּּבַ    .ֶּדֶבר ָכֵבד ְמאֹד, ּ

  

ּוִבְזרַֹע ְנטוָיה ָידֹו: ְ'ָמה  ֶ�ֶ,ֱאַמר,   ז	 ַהֶחֶרב: ּ ְָוַחְרּבֹו ְשלופה ּבְ ּ ָיה ַעל ְּנטו, ׁ
  . ְּירוָשַלִים

  

ּוְבמָֹרא ָגדֹל ה ֱאלִֹהים  ָלבֹא ָלַקַחת : ְ'ָמה ֹ  ֶ�ֶ,ֱאַמר,   ז	 ִג�7י ְ�ִכיָנה: ּ אֹו ֲהִנּסָ
אֹֹתת וְבמֹופִתים ַמּסֹת ּבְ ְלֹו גֹוי ִמֶקֶרב גֹוי ּבְ ּ ּ,  

ּוְבִמְלָחָמה וְבָיד ֲחָזָקה וִבְזרֹוַע ְנטוָיה ּ ּ ּ ,  
ּוְבמֹוָרִאים ְגדֹ ִמְצַרים  , ִליםּ ְׂככֹל ֲאֶשר ָעָשה ָלֶכם יי ֱאלֵֹהיֶכם ּבְ ׁ ּ

   .ְָלֵעיֶניך
  

ָיְדך: ְ'ָמה ֹ  ֶ�ֶ,ֱאַמר,   ֶזה ַה0ֶַטה:  ּוְבאֹתֹות ה ַהֶזה  ִתַקח ּבְ ְָוֶאת ַהַמּטֶ ּ ּּ ּ,  
ֲׂאֶשר ַתֲעֶשה ּבֹו ֶאת ָהאֹֹתת ּ ׁ .  

  

ְוְבמֹפִתים ַמִים וָבָאֶרץ:ְ'ָמה ֹ  ֶ�ֶ,ֱאַמר,   ֶזה ַהָ&�: ּ ּשָ ּ ְוָנַתִתי מֹופִתים ּבַ ׁ ְ ּ .  

  



 

 

   .ו 3ַַע�"ט, ְ�ַיַחד, ב"� ְ��ַח"ְ$ ַעַד"ֶעֶ,ר ַהַמ�1ת ְדַצ, ..נ�ֲהִגי
 ְלַהִטי6 ִט3ָה ִמ
 ַה�1ס ַ�ֲאִמיַרת ָד� ָוֵא�
  

  . ָ&� ָוֵא� ְוִתיְמר	ת ָעָ��
  

ָיד ֲחָזָקה: ָדָבר  ֵחר ּוִבְזרַֹע ְנטוָיה,  ְ�ַ�ִי�:  ּבְ ּוְבמָֹרא ָגדֹל,  ְ�ַ�ִי�: ּ ,   ְ�ַ�ִי�: ּ

ְוְבמֹפִתים,   ְ�ַ�ִי�: ּוְבאֹתֹות ֵא�7 ֶעֶ+ר ַמ'	ת ֶ�ֵהִביא ַהָ=ד	� ָ
ר�ְ� .   ְ�ַ�ִי�: ּ
  : ְוֵאל� ֵה�, ה�א ַעל ַה0ְִצִרי�  ְ
ִמְצַרי� 

  

�&ָ    
    ְצֵפְרֵ&ַע
     ִ'ִני�
   ָער	ב 
    ֶ&ֶבר
    ְ�ִחי�

רדָ  

    ְרֶ
ה
     חֶ�ְ�

   ַמַ'ת ְ
כ	ר	ת
  

  : ַרִ
י ְיה�ָדה ָהָיה נ	ֵת� ָ
ֶה� ִס0ִָני�
  
   .ב"� ְ
 ַח"ְ� ַעַד"ְ&ַצ
  
  

ל ַהָי� ִמַ,ִי�  ָ�ה  א	ֵמר ֶ�ָלק� ַה0ְִצִרי�  ְ
ִמְצַרי�  ֶעֶ+ר ַמ'	ת ְוַע: ַרִ
י י	ֵסי ַהְ.ִליִלי א	ֵמר
  ? ָלק� ֲחִמ6ִי� ַמ'	ת 

ַַויֹאְמרו ַהַחְרֻטִמים ֶאל פְרעֹה? ְ
ִמְצַרי�  ַמה ה�א  א	ֵמר ּ ּ ע ֱאלִֹהים : ּ ֶאְצּבַ
  ,ִהוא

ַׂוַיְרא  ִיְשָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְגדָֹלה ֲאֶשר ָעָשה יי ? ְוַעל ַה�3ָ מה ה�א  א	ֵמר ׁׂ ּ ּ
ִמְצַרים  ַּוִייְראו ָהָעם ֶאת י, ּבְ יי וְבמֶשה ַעְבדֹו, יּ ַׁוַיֲאִמינו ּבַ ּ ּ ּ.  

  . ֶעֶ+ר ַמ'	ת? ַ'ָמה ָלק� ְבֶאְצַ
ע
  . ְוַעל ַה�3ָ ָלק�  ֲחִמ6ִי�  ַמ'	ת . ְ
ִמְצַרי� ָלק� ֶעֶ+ר ַמ'	ת: ֱאמ	ר ֵמַעָ�ה

  

ר�ְ� ה�א ַעל ַה0ְִצִרי�  ִמַ,ִי� ֶ�ָ'ל ַמָ'ה �ַמָ'ה ֶ�ֵהִביא ַהָ=ד: ַרִ
י  ֱאִליֶעֲזר  א	ֵמרָ �	

ם ֲחרֹון ַאפֹו: ֶ�ֶ,ֱאַמר?  ְ
ִמְצַרִי�  ָהְיָתה ֶ�ל  ְרַ
ע ַמ'	ת ח ּבָ ְּיַשּלַ ֶעְבָרה , ׁ
  . ִׁמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים, ָוַזַעם ְוָצָרה

  ,   ַחת: ֶעְבָרה 
  ,  ְ�ַ�ִי�: ָוַזַעם

  , ָ�ל�: ִוְ◌ָצָרה

  .  ְרַ
ע: ֵכי ָרִעיםִׁמְשַלַחת ַמְלֲא

ִמְצַרי�  ָלק�  ְרָ
ִעי� ַמ'	ת  ְוַעל ַה�3ָ ָלק� ָמאַתִי� ַמ'	ת : ֱאמ	ר ֵמַעָ�ה ְ .  

  
ִמַ,ִי� ֶ�ָ'ל ַמָ'ה וַמָ'ה  שֵהבִיא ַהָ=ד	� ָ
ר�ְ� ה�א על ַה0ְִצִרי�  : ַרִ
י  ֲעִקיֶבא  א	ֵמר

ם ֲחרֹון ַאפֹו: ֶ�ֶ,ֱאַמר? ֵמ� ַמ'	ת ְ
ִמְצַרי�  ָהְיָתה ֶ�ל ָח ח ּבָ ִּיְ◌ַשּלַ ׁ ,



 

 

ָרה    .ַמְלֲאֵכי ָרִעים ִׁמְשַלַחת, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוַצָ
  ,  ַחת:ֲּחרֹון ַאפֹו

  ,  ְ�ַ�ִי�:  ֶעְבָרה

  ,  ָ�לו�:ָוַזַעם 

  ,   ְרַ
ע:ְוָצָרה 

  .  ָחֵמ�:  ִׁמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים

ִמְצַרי�  ָלק� ֲחִמ6ִי�  ַמ'	ת  ְוַעל ַה�3ָ ָלק� ֲחִמ6ִי�  �ָמאַתִי�  : ֱאמ	ר ֵמַעָ�הְ

  . ַמ'	ת

  
   !ַ'ָמה  ַמֲעל	ת ט	ב	ת ַל0ָק	� ָעֵלינ�

 

  .ַ&ֵיינ�      ,ִאל� ה	ִצי5נ� ִמִמְצַרי�  ְולֹא ָעָ+ה ָ
ֶה� ְ�ָפִטי�
  .ַ&ֵיינ�      ,  ָ+ה ֵבאלֵֹהיֶה�ו לֹא ָע, ִאל� ָעָ+ה ָ
ֶה� ְ�ָפִטי�
  .ַ&ֵיינ�      ,ְולֹא ָהַרג ֶאת ְ
כ	ֵריֶה�, ִאל� ָעָ+ה ֵבאלֵֹהיֶה�

  .ַ&ֵיינ�      ,ִאל� ָהַרג ֶאת ְ
כ	ֵריֶה� ְולֹא ָנַת� ָלנ� ֶאת ָממ	ָנ�
  .ַ&ֵיינ�      ,ִאל� ָנַת� ָלנ� ֶאת ָממ	ָנ� ְולֹא ָקַרע ָלנ� ֶאת ַה�3ָ

  .ַ&ֵיינ�      ,ל� ָקַרע ָלנ� ֶאת ַה�3ָ ְולֹא ֶהֱעֵביָרנ� ְ
ת	כ	 ֶ
ָחָרָבהִא
  .ַ&ֵיינ�      ִאל� ֶהֱעֵביָרנ� ְ
ת	כ	 ֶ
ָחָרָבה ְולֹא ְ�ַקע ָצֵרנ� ְ
ת	כ	

  .ַ&ֵיינ�  ִאל�  ִ�ַקע ֶצֵַָרנ� ְ
ת	כ	 ְולֹא ִסֵ#ק ָצְרֵ'נ� 
ִמְדָ
ר  ְרָ
ִעי� ָ�ָנה
  .ַ&ֵיינ�    ִאל� ִסֵ#ק ָצְרֵ'נ� 
ִמְדָ
ר  ְרָ
ִעי� ָ�ָנה ולֹא ֶהֱאִכיָלנ� ֶאת ַה�0ָ

  .ַ&ֵיינ�      ,ִאל�  ֶהֱאִכיָלנ� ֶאת ַה�0ָ ְולֹא ָנַת� ָלנ� ֶאת ַהַ�ָ
ת
 . ַ&ֵיינ�      ,ְולֹא ֵקְרָבנ� ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ִאל� ָנַת� ָלנ� ֶאת ַהַ�ָ
ת

  .ַ&ֵיינ�      .ְולֹא ַנַָת� ָלנ� ֶאת ַה�	ָרה, ִאל� ֵקְרָבנ� ִלְפֵני ַהר ִסיַני
  .ַ&ֵיינ�    ,ִאל� ַנַָת� ָלנ� ֶאת ַה�	ָרה ְולֹא ִהְכִניָסנ� ְלֶאֶר4  ִיְ+ָרֵאל

  . ַ&ֵיינ�    ִחיָרהִאל�  ִהְכִניָסנ� ְלֶאֶר4  ִיְ+ָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנ� ֶאת ֵ
ית ַהְ



 

 

  :ט	ָבה ְכפ�ָלה �ְמכ>ֶ#ֶלת ַל0ָק	� ָעֵלינ� , ַ'ָמה  וַ'ָמה, ַעל  ַחת
  ,ֶ�ה	ִצי5נ� ִמִמְצַרי�
  ,ְוָעָ+ה ָבֶה� ְ�ָפִטי�
  ,ְוָעָ+ה ֵבאלֵֹהיֶה�

  ,ְוָהַרג ֶאת ְ
כ	ֵריֶה�
  ,ְוָנַת� ָלנ� ֶאת ָממ	ָנ�
  ,ְוָקַרע ָלנ�  ֶאת ַה�3ָ

  ,ֶהֱעִביֶרנו ִ
ת	כ	 ֶ
ָחָרָבהְו
  ,ְוִ�ַקע ָצֵרנ� ְ
ת	כ	 

  , ְוִסֵ#ק ָצְרֵ'נ� 
ִמְדָ
ר  ְרָ
ִעי� ָ�ָנה
  ,ְוֶהֱאִכיָלנ� ֶאת ַה�0ָ
  , ְוָנַת� ָלנ� ֶאת ַהַ�ָ
ת

  ,ְוֵקְרָבנ� ִלְפֵני ַהר ִסיַני
  ,ְוַנַָת� ָלנ� ֶאת ַה�	ָרה

  , 4  ִיְ+ָרֵאלְוִהְכִניָסנ� ְלֶאֶר
  . �ָבָנה ָלנ� ֶאת ֵ
ית ַהְ
ִחיָרה ְלַכֵ#ר ַעל 7ָל ֲע	נ	ֵתינ�

  
  ,לֹא ָיָצא ְיֵדי ח	ָבת	,  ָ'ל 7�ֶֹא 5ַמר ְ�לָ�ה ְ&ָבִרי� ֵא�7 ַ
ֶ#ַסח:ַרָ
� ַ.ְמִליֵאל ָהָיה  א	ֵמר

   .�ָמר	ר, ַמָצה, ֶ#ַסח:  ְוֵאל� ֵה�
  

   .ד ַעל ַהְזר�ַע ְוִיָזֵהר  ֶ�לֹא ְלַהְגִ�יַה א�ָתהַמְרֶאה ַ�ָי
  

ַעל ��� ? ַעל ��� ָמה,  ֶ�ָהי� ֲאב	ֵתינ� א	ְכִלי� ִ
ְזַמ� ֶ�ֵ
ית ַה0ְִקָ&� ָהָיה ַקָי�ֶ#ַסח
  , ֶ�ֶ#ַָסח ַהָ=ד	� ָ
ר�ְ� ה�א ַעל ָ
ֵ�י ֲאב	ֵתינ� ְ
ִמְצַרי� 

ַּמְרֶתם ֶזַבח פַסח הוא ַלייַוֲא: ֶ�ֶ,ֱאַמר ֶ ּ ני  , ּ ֵתי ּבְ ֲּאֶשר פַסח ַעל ּבָ ֶָ ּ ׁ
ָנְגפֹו ֶאת ִמְצַרים  ִמְצַרים  ּבְ ִּיְשָרֵאל ּבְ ֵתינו ִהִציל, ׂ ְּוֶאת ּבָ ּ ַּוִיקֹד ָהָעם , ּ ּ

ַתחוו ַּוִיּשְ ּ ׁ ּ.   
  

ִ�י� וא�ֵמר   : ַמְראה ֶאת  ַהַ+�5ת ַלְמס0
  

  ? ��� מהַעל,  זו שאנו א	ְכִלי�ַמ9ָה
ַעל ���  ֶ�לֹא ִהְסִ#יק ְ
ֵצָק� ֶ�ל  ֲאב	ֵתינ�  ְלַהֲחִמי4 ַעד ֶ�ִ,ְגָלה ֲעֵליֶה� ֶמֶלְ� 

  : ֶ�ֶ,ֱאַמר, �ְג5ָל�, ַהָ=ד	� ָ
ר�ְ� ה�א, ַמְלֵכי ַה0ְָלִכי�

ֵצק ֲאֶשר הֹוִציאו ִמִמְצַרים  ֻעגֹת ַמצֹות ַּויֹאפו ֶאת  ַהּבָ ּׁ ּ   , לֹא ָחֵמץִּכי  , ּ
ִּכי גְֹרשו ִמִמְצַרים  ְולֹא ָיְכלו ְלִהְתַמְהֵמַה ּ ּּ ׁ ְׂוַגם ֵצָדה  לֹא ָעשו ָלֶהם, ּ ּ.   

  
ִ�י� ְוא�ֵמר    :ַמְרֶאה ֶאת  ַהֶמָר�ר ַלְמס0

  ?ַעל ��� מה,  ֶזה 5�ֶנ� א	ְכִלי�ָמר	ר

  : ֶ�ֶ,ֱאַמר, ִמְצַרי� ַעל ��� 0ֵ�ְֶרר� ַה0ְִצִרי�  ֶאת  ַחֵיי  ֲאב	ֵתינ�  ְ

ֲעבָֹדה ָקָשה חֶֹמר וִבְלֵבִנים וְבָכל ֲעבָֹדה , ַּוְיָמֲררו ֶאת  ַחֵייהם ּבַ ּּבְ ּ
פֶרך ֶדה ֶאת  ָכל  ֲעבָֹדָתם ֲאֶשר ָעְבדו ָבֶהם ּבְ ּשָ ְּבַ ָ ּ ׁ ּ ׂ.   



 

 

ְּוִהַגְדָת : ֶ�ֶ,ֱאַמר, י�  ָוד	ר ַחָיב 5ָד� ִלְרא	ת ֶאת  ַעְצמ	 ְ'ִאל� ה�א ָיָצא ִמ0ְִצַרְָ
ָכל &	ר ּ
יֹום ַההוא ֵלאמֹר ְּלִבְנך ּבַ ֵצאִתי ִמִמְצַרים , ָ ֲעבור ֶזה  ָעָשה יי ִלי ּבְ ּּבַ ׂ ּ.  

, ֶא7ָא  ? א	ָתנ�  ָ. ל  ִע0ֶָה�, לֹא ֶאת   ֲאב	ֵתינ�  ִ
ְלָבד ָ. ל ַהָ=ד	� ָ
ר�ְ� ה�א

ָּלֶתת ָלנו  ֶאת  , ְּלַמַען ָהִביא אָֹתנו, ָׁשם ְּואֹוָתנו הֹוִציא ִמ: ֶ�ֶ,ֱאַמר
ע ַלֲאבֵֹתנו ָּהָאֶרץ ֲאֶשר ִנָשּבַ ׁ ׁ.   

  
   .ַמְגִ�יִהי� ֶאת  ה�1ס  ַעד ַהְלל�ָיה

  

ְלַע7ֵה , ְלָבֵרְ�, ְלַהֵ&ר, ְלר	ֵמ�, ְלָפֵאר, ְלַ�ֵ
ַח, ְלַהֵלל, ְ ֲאַנְחנ� ַחָיִבי� ְלה	ד	תְלִפיָכ�
ה	ִצי5נ� ֵמַעְבד�ת : י ֶ�ָעָ+ה ַלֲאב	ֵתינ�  ְוָלנ�  ֶאת  ָ'ל  ַהִנBִי� ָהֵאל��ְלַק7ֵס ְלִמ

7ָה, �ֵמֲאֵפָלה ְלא	ר ָ.ד	ל, �ֵמֵאֶבל ְלי	� ט	ב, ְלֵחר�ת ִמ3ָג	� ְלִ+ְמָחה . �ִמ6ְִע
�ד ִלְגא>
  . ַהְלל�ָיC: ְונֹאַמר ְלָפָניו ִ�יָרה ֲחָדָ�ה

  

ִמ0ְִזַרח . ְיִהי ֵ�� יי ְמבָֹרְ� ֵמַעָ�ה  ִוְַעד ע	ָל�. ַהְלל� ֶאת  ֵ�� יי,  ַהְלל� ַעְבֵדי יי�ָיCַהְלל
7ָל ֵ�� יי ִמי ַ'יי . ַעל ַה6ַָמִי� ְ'ב	ד	, ָר� ַעל ָ'ל  .	ִי� יי. ֶ�ֶמ� ַעד ְמב	א	 ְמה>

, ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָ&ל? יִלי ִלְרא	ת ַ
6ַָמִי� �ָב5ֶר4ַה#ִ�ְ0ַ, ֱאלֵֹהינ� ַה0ְַגִ
יִהי ָלָ�ֶבת
מ	ִ�יִבי ֲעֶקֶרת . ִע� ְנִדיֵבי ַע0	, ְלה	ִ�יִבי ִע� ְנִדיִבי�, ֵמ ְ�#ֹת ָיִרי� ֶאְבי	�

  . ַהְלל�ָיC. ֵא� ַהָ
ִני� ִ+ְמָחה, ַהַ
ִית
  

ִיְ+ָרֵאל ,  ָהְיָתה ְיה�ָ&ה ְלָקְד�	,  ֵמַע� לֵֹעזֵ
ית ַיֲעקֹב,  ִמִמ0ִַרָי� ְ
ֵצאת  ִיְ+ָרֵאל
ְ.ַבָע	ת , ֶהָהִרי� ָרְקד� ְכֵאיִלי�. ַהַיְרֵ&� ִיBֹב ְל5ח	ר, ַה�3ָ ָר5ה ַו3ַָנֹס. ַמְמְ�ל	ָתיו

ְקד�  ִ�ְר: ֶהָהִרי� ,  ִ�Bֹב ְל5ח	ר:ַה3ְַרֵד� , ַמה 7ְָ� ַה�3ָ ִ'י ָתנ�ס.  ִ'ְבֵני צֹא�:
. ִמ7ְְפֵני  ֱאל	ַה ַיֲעקֹב, ִמ7ְְפֵני 5ד	� ח�ִלי  5ֶר4.  ִ'ְבֵני צֹא�:ְ.ַבָע	ת , ְכֵאיִלי�

  .  ְלַמְעְינ	 ָמִי�:ַח7ִָמיש , ַההְֹפִכי ַה�9ר ֲאַג� ָמִי�
  

   .ַמְגִ�יִהי� ֶאת ַה�1ס ַעד  7ָ�ל ִיְ,ָרֵאל
  

ְוִהִ.יָענ� , ֲאֶ�ר ְ.5ָלנ�  ְוָ. ל  ֶאת   ֲאב	ֵתינ�  ִמ0ְִצַרי� ,  הע	ָל�ָ
ר�ְ� אתה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ�
ֵ'� יי ֱאלֵֹהינ� ֵואלֵֹהי  ֲאב	ֵתינ�  ַיִ.יֵענ� . ַל7ְַיָלה ַה2ֶה  ֶלֱאָכל 
	 ַמ9ָה  �ָמר	ר

ְ+ֵמִחי� ְ
ִבְנַי� ִעיֶרָ� , ְלמ	ֲעִדי� ְוִלְרָגִלי� ֲאֵחִרי� ַהָ
ִאי� ִלְקָראֵתנ� ְלָ�ל	�
ְונֹאַכל  ָ�� ִמ� ַה2ְָבִחי� �ִמ� ַהְ#ָסִחי� ֲאֶ�ר ַיִ.יַע ָ&ָמ� ַעל ִקיר . ְוָ+ִ+י� ַ
ֲעב	ָדֶתָ�

7ֵָתנ� וַעל ְ#ד�ת ַנְפֵ�נ�, ִמְזַ
ֲחָ� ְלָרצ	� 
ר�ְ�   ָ�ה יי  . ְונ	ֶדה ְלָ� ִ�יר ָחָדש ַעל ְ.א>ָ
  . ל   ִיְ+ָרֵאלָ. 

  

ר�ְ�  ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע	ָל� 
	ֵרא ְ#ִרי ַהָגֶפ�ָ .  

  
   .��ִתי
 ֶאת  ַה�1ס ְ�ַהָסַ�ת ְ,מֹאל

  

   ַרַחצה

  
   נ�ְטִלי�  ֶאת  ַהָיַדִי� �ְמָבְרִכי�

  
  . 	ָתיו ְוִצָ�נ� ַעל ְנִטיַלת ָיַדִי�ֲאֶ�ר ִקְדָ�נ� ְ
ִמְצ, ָ
ר�ְ�  ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע	ָל�



 

 

   ַמ9ָה ,מ	ִציא
  


  בכונה" המוציא"ויאחז שלשת
 בידו ויבר$ , הפרוסה בי
 שתי השלמות, ִיַקח ַהַ+�5ת ְ�ֵסֶדר ֶשהניח
  אחר כ$ יבצע כזית מ
 העליונה השלמה וכזית שני מ
. בכונה על הפרוסה" על אכילת ַמ5ָה"ַעל העליונה ו

   ויאכל בהסבה שני הזיתי�, סה ויטבל� במלחהפרו
  


ר�ְ�  ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע	ָל� ַה0	ִציא ֶלֶח� ִמ� ָה5ֶר4ָ .  
  

  . ֲאֶ�ר ִקְ&ָשנ� ְ
ִמְצ	ָתיו ְוִצָ�נ� ַעל ֲאִכיַלת ַמ9ָה, ָ
ר�ְ�  ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע	ָל�
  
  

   ָמר	ר

  
ִ�י� ל�ֵקַח 1ְַזִית ָמר�ר �ַמְטִ�ל� ַ�ֲחר�ֶסת1ָל  ֶאָחד ֵמ    .ְמָבֵרְ$ ְוא�ֵכל ְ�ִלי  ַהָסָ�ה, ח�ֵזר �ְמַנֵער ַהֲחר�ֶסת, ַהְמס0

  
  . ֲאֶ�ר ִקְ&ָשנ� ְ
ִמְצ	ָתיו ְוִצָ�נ� ַעל ֲאִכיַלת ָמר	ר, ָ
ר�ְ�  ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע	ָל�

  

   '	ֵרְ�

  
ִ�י� ל�ֵקַח 1ְַזִית ִמ
 ַהַמ5ָה ַהְ�ִליִ�ית ִע� 1ְַזִית ָמר�ר ְוכ�ְרִכ� ַיַחד1ָ א�ְכִלי� ְ�ַהָסָ�ה �ְ�ִלי , ל  ֶאָחד ֵמַהְמס0

   .ִלָפֵני ֲאָכלו  א�ֵמר. ְ�ָרָכה
  

  ָהָיה : ַקָיי�ֵ'�  ָעָ+ה ִה7ֵל ִ
ְזַמ� שֵ
ית ַה0ְִקָ&� ָהָיה . ֵזֶכר ְלִמְקָ&� ְ'ִה7ֵל
  . ַעל ַמ9	ת �ְמרִֹרי� יֹאְכל>ה�: ְלַקֵיי� ַמה ֶ�ֶ,ֱאַמר, '	ֵרְ� ַמ9ָה �ָמר	ר ְוא	ֵכל ְ
ַיַחד

  

ְלָח�    ע	ֵרְ� �>

  
  . א�ְכִלי� ְושותי� הסעדה הערוכה ונוהגי� לאכל תחלה ביצי� מבשלות

   .אכילה גסהש לֹא תהיה עליו אכילת אפיקומ
 , ו לֹא יאכל יותר מדי
  

   ָצפ��

  
 
  אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבי� כזית מהַמ5ָה שהיתה צפונה לאפיקומ

   .וצרי$ לאכלה קד� חצות הלילה. ואוכל ממנה כזית בהסבה



 

 


ֵרְ�ָ   

  

  . מ�ְזִגי
 �1ס שִליִ�י �ְמָבְרִכי
 ִ�ְר1ַת ַהָמז�

  

  .ת ִצי	� ָהִיינ� ְ'חְֹלִמי�ְ
ש�ב יי ֶאת  ִ�יַב: ִ�יר ַה0ֲַעל	ת
  .5ז ִי0ֵָלא ְ+ח	ק ִ#ינ� �ְל�	ֵננ� ִרָ,ה

  .ִהְגִ&יל יי ַלֲע+	ת ִע� ֵא7ֶה: 5ז יֹאְמר� ַב.	ִי�
  .ָהִיינ� ְ+ֵמִחי�, ִהְגִ&יל יי ַלֲע+	ת ִעָמנ�

  .��ָבה יי ֶאת  ְ�ִביֵתנ� ַ'ֲאִפיִקי� ַ
ֶ,ֶגב

ִרָ,ה ִיְקצֹר�,  ְ
ִדְמָעהַה2ְֹרִעי�ְ.  


ֹא ָיבֹא ְבִרָ,ה נֵֹ+א ֲאל>0ָֹתיו, ָהל	ְ� ֵיֵלְ� �ָבכֹה נֵֹ+א ֶמֶשְ� ַה2ַָרע .  
  
   :ְ�לָ�ה  8�ְֶכל� 1ְֶאָחד ֲחָיִבי
 ְלֵזֵמ
 ְוַהְמַזֵמ
 פותח 

  ְנָבֵרְ� , ַר
	ַתי
  

   :ַהְמסֹוִ�י� ע�ִני�
  .  ֵמַעָ�ה  ְוַעד  ע	ָל�ְיִהי ֵ�� יי ְמבָֹרְ�

  
   ַהְמַזֵמ
  א�ֵמר

  . 5�ֶכְלנ�  ִמ6ֶל	]  ֱאלֵֹהינ�:א� יש עשרה מוסיפי�[ְנָבֵרְ� , ִ
ְר��ת ְמָרָנ� ְוַרָ
ָנ� ְוַר
	ַתי
  

ִ�י� ע�ִני�    :ַהְמס0
  5�ֶַכְלנ�  ִמ6ֶל	 �ְבט�ב	 ַחִָיינ� ] ֱאלֵֹהינ�[ָ
ר�ְ� 

  
   ֵמ
 ח�ֶזר ְוא�ֵמרַהְמַז

  5�ֶַכְלנ�  ִמ6ֶל	 �ְבט�ב	 ַחִָיינ� ] ֱאלֵֹהינ�[ָ
ר�ְ� 
  

   :01ָל� א�ְמִרי�
 ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע	ָל�  ַהָז� ֶאת ָהע	ָל� '>7	 ְ
ט�ב	 ְ
ֵח� ְ
ֶחֶסד �ְבַרֲחִמי� ה�א ָ
ר�ְ� 

ְו ל , �ְבט�ב	 ַהָגד	ל ָ�ִמיד לֹא ָחַסר ָלנ�.  י ְלע	ָל� ַחְסד	נ	ֵת� ֶלֶח� ְלָכל ָ
ָ+ר ִ'
ִ'י ה�א ֵאל ָז� �ְמַפְרֵנס ַל'ֹל , ַ
ֲעב�ר ְ�מ	 ַהָ.ד	ל.  ֶיְחַסר ָלנ� ָמז	�  ְלע	ָל� ָוֶעד

  .ה יי  ַהָז� ֶאת ַה'ֹלָ
ר�ְ�  ָ�.�ֵמִכי� ָמז	� ְלָכל ְ
ִר3	ָתיו ֲאֶ�ר ָ
ָרא, �ֵמִטיב ַל'ֹל
  

  יי ֱאלֵֹהינ�  ַעל ֶ�ִהְנַחְלָ� ַלֲאב	ֵתינ� ֶאֶר4 ֶחְמָדה ט	ָבה �ְרָחָבהנ	ֶדה ְלָ�
ְוַעל ְ
ִריְתָ� , �ְפִדיָתנ� ִמֵ
ית ֲעָבִדי�, ְוַעל ֶ�ה	ֵצאָתנ� יי ֱאלֵֹהינ� ֵמֶאֶר4 ִמְצַרִי�

ֶ=יָ�  ֶ�ה	ַדְעָ�נ�, 	ָרְתָ� 0ַ7ִ�ְֶדָ�נ�ְוַעל �, ֶ�ָחַתְמָ� ְ
ְבָ+ֵרנ� ְוַעל ַחִיִִִי� ֵח� , ְוַעל ח>

ָכל י	� �ְבָכל , ְוַעל ֲאִכיַלת ָמז	� ָ� ָ�ה ָז� �ְמַפְרֵנס א	ָתנ� ָ�ִמיד, ָוֶחֶסד ֶ�ח	ַנְנָ�נ�ְ
  :ֵעת �ְבָכל ָ�ָעה

  
  

ַחי ָ�ִמיד  ִיְתָ
ַרְ� ִ�ְמָ� ְ
ִפי ָ'ל, ִדי� ָלְ� �ְמָבְרִכי� א	ָתְ� יי ֱאלֵֹהינ� ֲאַנְחנ� מ	ְוַעל ַה'ֹל
ַעל ָה5ֶר4 ַהF	ָבה  ְו5ַכְלָ� ְוָ+ַבְעָ� �ֵבַרְכָ� ֶאת יי ֱאלֵֹהֶיָ� ,  ַ'ָ'ת�ב:  ְלע	ָל� ָוֶעד


ר�ְ�  ָ�ה יי ַעל ָה5ֶר4 ְוַעל ַהָמז	�. ֲא6ֶר ָנַת� ָלְ�ָ:  
  



 

 

ְ'ב	ֶדָ� ְוַעל   יי ֱאלֵֹהינ� ַעל ִיְ+ָר ל ַע0ֶָ� ְוַעל ְיר�ָ�ַלִי� ִעיֶרָ� ְוַעל ִצ3	� ִמְ�ַ'�ָנא �ַרֵח
ֱאלֵֹהינ� :   ִ�ְמָ� ָעָליו ַמְלכ�ת ֵ
ית ָ&ִוד ְמִ�יֶחָ� ְוַעל ַהַ
ִית ַהָגד	ל ְוַהָקד	� ֶ�ִ,ְקָרא

יי ֱאלֵֹהינ� ְמֵהָרה ִמָ'ל  ְוַהְרַוח ָלנ�, ֵסנ� ְוַכְלְ'ֵלנ� ְוַהְרִויֵחנ�ְרֵענ� ז�ֵננ� ַפְרְנ, 5ִבינ�
ְולֹא ִליֵדי  לֹא ִליֵדי ַמְ�ַנת ָ
ָ+ר ָוָד�, ְוָנא  ל ַ�ְצִריֵכנ�י י ֱאלֵֹהינ�. ָצר	ֵתינ�
ְולֹא  ֶ�לֹא ֵנב	�, ָבהִ'י ִא� ְלָיְדָ� ַה0ְֵל5ה ַהְ#ת�ָחה ַהְ=ד	ָ�ה ְוָהְרָח, ַהְלָואָתַ�

  .ִנָ'ֵל� ְלע	ָל� ָוֶעד
  


   :ְ�ַ�ַ�ָת מ�ִסיִפי
1ִי י�� ֶזה 7ָד�ל . ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנ� יי ֱאלֵֹהינ� ְ�ִמְצ�ֶתיָ$ �ְבִמְצַות י�� ַהְ�ִביִעי ַהַ�ָ�ת ַה7ָד�ל ְוַהָקד�, ַה9ֶה

�ִבְרצ�ְנָ$ ָהִניַח ָלנ� יי ֱאלֵֹהינ� ֶ�:ֹא  .� ְוָלנ�ַח �� ְ��ֲהָבה 1ְִמְצַות ְרצ�ֶנָ$ְוָקד�� ה�א  ְלָפֶניָ$ ִלְ�ָ�ת �
וַהְרֵאנ� יי ֱאלֵֹהינ� ְ�ֶנָחַמת ִצי�
 ִעיֶרָ$ �ְבִבְנַי
 ְיר�ָ�ַלִי� ִעיר .  ְתֵהא ָצָרה ְוָיג�
 ַוֲאָנָחה ְ�י�� ְמנ�ָחֵתנ�

'ָ�  .ה ה�א ַ�ַעל ַהְי��ע�ת  �ַבַעל ַהֶ;ָחמ�תָקְדֶ�ָ$ 1ִי 
  

ִזְכר	ֵננ�  ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִ.יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִי6ַָמע ְוִיָ#ֵקד ְוִי2ֵָכר, ֱאלֵֹהינ�  ֵואלֵֹהי ֲאב	ֵתינ�
ְוִזְכר	� ְיר�ָ�ַלִי� ִעיר ,  ְבֶ&ָ�ְוִזְכר	�  ָמִ�יַח ֶ
� ָ&ִוד ַע,  ְוִזְכר	� ֲאב	ֵתינ�, �ִפְק&	ֵננ�
ְלֵח� �ְלֶחֶסד  ִלְפֵליָטה ְלט	ָבה, ְוִזְכר	�  ָ'ל ַע0ְָ� ֵ
ית ִיְ+ָר ל ְלָפֶניָ�, ָקְדֶ�ָ�

ְלַח3ִי� �ְלָ�ל	� ְ
י	� ַחג ַה90ַ	ת ַה2ֶה ָזְכֵרנ� יי ֱאלֵֹהינ�  
	 ְלט	ָבה , �ְלַרֲחִמי�
 �ִבְדַבר ְי��ָעה ְוַרֲחִמי� ח�ס ְוָחֵ,נ� ְוַרֵח�. ב	 ִלְבָרָכה ְוהוִ�יֵענ� ב	 ְלַחִיי� �ָפְקֵדנ�

  .ִ'י ֵאל ֶמֶלְ� ַחנ�� ְוַרח�� 5ָ�ה,ִ'י ֵאֶליָ� ֵעיֵנינ�, ָעֵלינ� ְוהוִ�יֵענ�
  

  .5ֵמ�. ָ�ה יי 
	ֶנה ְ
ַרֲחָמיו ְיר�ָ�ַלִי�ָ
ר�ְ�  . �ְבֵנה ְיר�ָ�ַלִי� ִעיר ַהקֶֹד� ִ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינ�
  

 ָהֵאל 5ִבינ� ַמְלֵ'נ�  ִדיֵרנ� 
	ְרֵאנ� .ֲֹאֵלנ� י	ְצֵרנ�,   ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע	ָל�ָ
ר�ְ�
י	�  'ֹל ֶ�ְ
ָכלְקד	ֵ�נ� ְקד	� ַיֲעקֹב ר	ֵענ� ר	ֵעה ִיְ+ָר ל  ַה0ֶֶלְ� ַהF	ב ְוַה0ִֵטיב ַל

ה�א ְגָמָלנ� ה�א ג	ְמֵלנ� ה�א ִיְגְמֵלנ� . ה�א ֵייִטיב ָלנ�, ה�א ֵמִטיב, ָוי	� ה�א ֵהִטיב

ָרָכה ִוי��ָעה ֶנָחָמה ַ#ְרָנָסה , ְלֵח� �ְלֶחֶסד �ְלַרֲחִמי� �ְלֶרַוח ַה9ָָלה ְוַהְצָלָחה, ָלַעדְ

  .�ִמָ'ל ט�ב ְלע	ָל� ַעל ְיַחBְֵרנ�, 3ִי� ְוָ�ל	� ְוָכל ט	בְוַכְלָ'ָלה ְוַרֲחִמי� ְוַח
  

  .ה�א ִיְמל	ְ� ָעֵלינ� ְלע	ָל� ָוֶעדָהַרֲחָמ� 
  .ה�א ִיְתָ
ַרְ� ַ
6ַָמִי� �ָב5ֶר4ָהַרֲחָמ� 
ְוִיְתַהַ&ר ָ
נ� ָלַעד ,  ִחי�ְוִיְתָ# ר ָ
נ� ָלַעד �ְלֵנַצח ְנָצ, ה�א ִיְ�ַ�ַ
ח ְלד	ר &	ִרי�ָהַרֲחָמ� 

  .�ְלע	ְלֵמי ע	ָלִמי�
  .ה�א ְיַפְרְנֵסנ� ְ
ָכב	דָהַרֲחָמ� 
  .ְוה�א י	ִליֵכנ� ק	ְמִמי�ת ְל ְרֵצנ�, ה�א ִיְ�
	ר ע>7ֵנ� ֵמַעל 9ַָ�אֵרנ�ָהַרֲחָמ� 

ִית ַהָהַרֲחָמ� ַ
ְלָח� ֶזה 5�ֶַכְלנ� ָעָליו, 2ֶהה�א ִיְ�ַלח ָלנ� ְ
ָרָכה ְמר>ָ
ה ַ   .ְוַעל �>
ִויַבGֶר ָלנ� ְ
+	ר	ת ט	ב	ת ְי��ע	ת , ה�א ִיְ�ַלח ָלנ� ֶאת ֵאִל3ָה� ַהָ,ִביא ָזכ�ר ַלF	בָהַרֲחָמ� 

  .ְוֶנָחמ	ת

ַעלת ַהַ
ִית }י מ	ָרִתיִא0ִ{ְוֶאת .  ַ
ַעל ַהַ
ִית ַה2ֶה}5ִבי מ	ִרי{ה�א ְיָבֵרְ� ֶאת ָהַרֲחָמ� ַ 

, א	ָתנ� ְוֶאת ָ'ל ֲאֶ�ר ָלנ�.  א	ָת� ְוֶאת ֵ
יָת� ְוֶאת ַזְרָע� ְוֶאת ָ'ל ֲאֶ�ר ָלֶה�, ַה2ֶה
ֵ'� ְיָבֵרְ�  א	ָתנ� '>7ָנ� ,  ְבָרָה� ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ַ
'ֹל ִמ'ֹל 'ֹל ְ'מ	 ֶ�ִ,ְתָ
ְרכ� ֲאב	ֵתינ�

  .5ֵמ�, ְונֹאַמר, ד ִ
ְבָרָכה ְ�ֵלָמהַיַח
  

�ְצָדָקה , ְוִנָ+א ְבָרָכה ֵמֵאת יי . ַ
ָמר	� ְיַל0ְד� ֲעֵליֶה� ְוָעֵלינ� ְזכ�ת ֶ�ְ�ֵהא ְלִמְ�ֶמֶרת ָ�ל	�
  .ְוִנְמָצא ֵח� ְוֵ+ֶכל ט	ב ְ
ֵעיֵני ֱאלִֹהי� ְו5ָד� ,ֵמאלֵֹהי ִיְ�ֵענ�

  

 ה�א ַיְנִחיֵלנ� י�� 01�ֶל� ַ�ָ�ת �ְמנ�ָחה ְלַחֵ>י ָהע�ָלִמי�ָהַרֲחָמ :ְ�ַ�ָ�ת.   

  
י	� 9ַ�ִֶ&יִקי� י	ְ�ִבי� . י	� ֶ�'>ל	 5ר�ְ�{. ה�א ַיְנִחיֵלנ� י	� ֶ�'>ל	 ט	בָהַרֲחָמ� 

  }ֵקינ� ִע0ֶָה�ְוַעְטר	ֵתיֶה� ְ
ָראֵ�יֶה� ְוֶנֱהִני� ִמ2ִיו ַה6ְִכיָנה ִויִהי ֶחְל
  

  .  ה�א ְיַזֵ'נ� ִלימ	ת ַה0ִָ�יַח �ְלַח3ֵי ָהע	ָל� ַהָ
אָהַרֲחָמ� 
   



 

 

, עֶֹ+ה ָ�ל	� ִ
ְמר	ָמיו.  ַעד ע	ָל� ִמְג&	ל ְי��ע	ת ַמְל'	 ְועֶֹ+ה ֶחֶסד ִלְמִ�יח	 ְלָדִוד �ְלַזְרע	
  .5ֵמ�, ל ִיְ+ָר ל ְוִאְמר�ָעֵלינ� ְוַעל ָ' ה�א ַיֲעֶ+ה ָ�ל	�

  
ָכל  ְודְֹרֵ�י יי לֹא ַיְחְסר�, ְ'ִפיִרי� ָר�� ְוָרֵעב�. ִ'י ֵאי� ַמְחס	ר ִליֵר5יו, ִיְרא� ֶאת יי ְקדָ�יו

 .  �ַמְ+ִ
יַע ְלָכל ַחי ָרצ	�, #	ֵתַח ֶאת ָיֶדָ�.   ה	ד� ַליי ִ'י ט	ב ִ'י ְלע	ָל� ַחְס&	. ט	ב
ְולֹא ָרִאיִתי , ַנַער ָהִייִתי ַג� ָזַקְנִ�י.  ְוָהָיה יי ִמְבַטח	, ָ
ר�ְ� ַהֶ.ֶבר ֲאֶ�ר ִיְבַטח ַ
יי

  .יי ְיָבֵרְ� ֶאת ַעמ	 ַבָ�ל	�, עֹז ְלַעמ	 ִיֵ��' יי.ְמַבֶ=� ָלֶח� ְוַזְרע	, ַצִדיק ֶנֱעָזב
  
  

ֶש ָמר ַהָ=ד	� ,  ְשִליִשי ֶשה�א ְ'ֶנֶגד ְ
+וַרת ַהְי��ָעהִהְנִני מ�ָכ� �ְמז>מ� ְלַקֵי� ִמְצַות '	ס

ר�ְ� ה�א ְלִיְ+ָרֵאל ְוָג ְלִ
י ֶאְתֶכ� ִ
ְזר	ַע ְנט�ָיה �ִ
ְ�ָפִטי� ְגד	ִלי�ָ .  

  

ר�ְ�  ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע	ָל� 
	ֵרא ְ#ִרי ַהָגֶפ�ָ.  

  
  . ְ,מֹאל��ִתי
 ְ�ַהָסַ�ת 

  

  . ֶאל ַה.	ִי� ֲאֶ�ר  לֹא ְיָדע�ָ� ְוַעל ַמְמָלכ	ת ֲאֶ�ר ְ
ִ�ְמָ�  לֹא ָקָרא�ְ�פְֹ� ֲחָמְתָ�
  .ִ'י 5ַכל ֶאת  ַיֲעקֹב ְוֶאת  ָנֵוה� ֵהַ�מ�

  .ְ�פְֹ�  ֲעֵליֶה� ַזְעֶמָ� ַוֲחר	�  ְ#ָ� ַיִ+יֵג�
  . ְ�ֵמי ייִ�ְרדֹ? ְ
 ? ְוַתְ�ִמיֵד� ִמַ�ַחת 

  

   הלל
  

  .ַעל ֲאִמֶ�ָ�, ַעל ַחְסְ&ָ�, ִ'י ְלִ�ְמָ� ֵ�� ָ'ב	ד, לֹא ָלנ� ,  יי , לֹא ָלנ�
. 'ֹל ֲאֶ�ר ָחֵפ4  ָעָ+ה, וֱאלֵֹהינ� ַ
6ַָמִי� ?  3ֵה ָנא ֱאלֵֹהיֶה�: ָל0ָה יֹאְמר� ַה.	ִי�

  .�ֲעַצֵ
יֶה� ֶ'ֶס? ְוָזָהב ַמֲעֵ+ה ְיֵדי 5ָד
  .ֵעיַנִי� ָלֶה� ְולֹא  ִיְרא�, ֶ#ה ָלֶה� ְולֹא ְיַדֵ
ר�

  . ? ָלֶה� ְולֹא ְיִריח��, 5ְזָנִי� ָלֶה� ְולֹא ִיְ�ָמע�
  .לֹא ֶיְה.� ִ
ְגר	ָנ�,  ַרְגֵליֶה� ְולֹא ְיַה7ֵכ�, ְיֵדיֶה� ְולֹא ְיִמי���


ֶה�'ֹל  ֲאֶ�ר 
ֵֹטַח, ְ'מ	ֶה� ִיְהי� עֵֹ+יֶה�ָ .  
  .ֶעְזָר� �ַמִָגָ,� ה�א, ִיְ+ָרֵאל ְ
ַטח  ַ
יהוה

  .ֶעְזָר� �ַמִָגָ,� ה�א, ֵ
ית אהר� בטחו ביהוה
  .ֶעְזָר� �ַמִָגָ,� ה�א, יראי יהוה בטחו ביהוה

  

  ,ְיָבֵרְ� ֶאת  ֵ
ית   ִיְ+ָרֵאל . יי ְזָכָרנ� ְיָבֵרְ�
  ,ְיָבֵרְ� ֶאת  ֵ
ית   ֲהרֹ�

  .ַהְ=ַטִני� ִע� ַהְ.דִֹלי�, ְ� ִיְרֵאי ייְיָבֵר
  .ֲעֵליֶכ� ְוַעל ְ
ֵניֶכ�, יֵֹס? יי ֲעֵליֶכ�

  .עֵֹ+ה ָ�ַמִי� ָו5ֶר4, ְ
ר�ִכי�  ֶ�� ַליי
  .ַה6ַָמִי� ָ�ַמִי� ַליי ְוָה5ֶר4 ָנַת� ִלְבֵני 5ָד�
  .לֹא ַה0ִֵתי� ְיַהְלל�ָיC ְולֹא ָ'ל  יֹרֵדי ד�ָמה

  . ַהְלל�ָיC. ְחנ�  ְנָבֵרְ� ָיC ֵמַעָ�ה  ְוַעד ע	ָל�ַוֲאַנ



 

 

  .ַ�ֲחנ�ָני,  ִ'י ִיְ�ַמע יי ֶאת  ק	ִלי5ַהְבִ�י
  .ִ'י ִהFָה 5ְזנ	 ִלי �ְבָיַמי ֶאְקָרא

  .ָצָרה ְוָיג	� ֶאְמָצא, ֲאָפפ�ִני ֶחְבֵלי ָמֶות �ְמָצֵרי ְ�א	ל ְמָצא�ִני
  !5ָ,א יי ַמ7ְָטה ַנְפִ�י: �בֵ�� יי ֶאְקָרא
  .ֵוֱאלֵֹהינ� ְמַרֵח�, ַחנ�� יי ְוַצִדיק

  .ַ&לִֹתי ְוִלי ְיה	ִ�יַע, �ֵֹמר ְ#ָתִאי� יי
  .ִ'י יי ָ.ַמל ָעָלְיִכי, ��ִבי ַנְפִ�י ִלְמנ�ָחְיִכי
  .ִחיֶאת  ַרְגִלי ִמֶ&, ֶאת  ֵעיִני ִמ� ִ&ְמָעה, ִ'י ִח7ְַצָ� ַנְפִ�י ִמ0ֶָות

  .ֶאְתַהֵלְ� ִלְפֵני יי ְ
 ְרצ	ת ַהַח3ִי�
  .ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד,  ֶהֱאַמְנִ�י  ִ'י ֲאַדֵ
ר
  . ָ'ל  ָה5ָד� 'ֵֹזב: ֲאִני 5ַמְרִ�י ְבָחְפִזי

  

  . 'ֹל  ַ�ְגמ�ל	ִהי ָעָליָמה 5ִ�יב ַליי
  .'	ס ְי��ע	ת ֶאGָא �ְבֵ�� יי ֶאְקָרא

  .יי ֲא�7ֵ�ַ ֶנְגָדה ָ,א ְלָכל ַע0	ְנָדַרי ַל
  .ָיָקר ְ
ֵעיֵני יי ַה0ְָוָתה ַלֲחִסיָדיו

  .ִ#ַ�ְחָ� ְלמ	ֵסָרי, ֲאִני ַעְבְ&ָ� ֶ
� ֲאָמֶתָ�,  5ָנא יי ִ'י  ֲאִני ַעְבֶ&ָ�
  .ְלָ�  ֶאְזַ
ח ֶזַבח �	ָדה �ְבֵ�� יי ֶאְקָרא

  .ְלָכל ַעמ	ְנָדַרי ַליי ֲאַ�ֵל� ֶנְגָדה ָנא 

ת	ֵכִכי ְיר�ָשַלִי�, ְ
ַחְצר	ת ֵ
ית  ייְ .Cַהְלל�ָי .  

  

0ִי�, ּ ֶאת  יי ָ'ל  .	ִי�ַהְללו 
ח�ה� ָ'ל  ָהא>ְ�ַ.  
  . ַהְלל�ָיC. ֶוֱאֶמת יי ְלע	ָל�, ִ'י ָגַבר ָעֵלינ� ַחְסד	

  

  .ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	     ִ'י  ט	בַליי ה	ד�
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	   ר ָנא  ִיְ+ָרֵאליֹאַמ

  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	  יֹאְמר� ָנא ֵבית  ֲהרֹ�
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	   יֹאְמר� ָנא ִיְרֵאי יי

  

  .ָעָ,ִני ַבֶמְרַחב ָיC,  ָקָראִתי C3ִָמ� ַה0ֵַצר
  ? ַמה 3ֲַעֶ+ה ִלי 5ָד�:לֹא ִאיָרא ,  יי ִלי
  .י ְ
עְֹזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְ
+ְנ5ייי ִל

  .ט	ב ַלֲחס	ת ַ
יי ִמְ
טַֹח ָ
5ָד�
  .ט	ב ַלֲחס	ת ַ
יי ִמְ
טַֹח  ִ
ְנִדיִבי�


ֵ�� יי ִ'י ֲאִמיַל�, ָ'ל  .	ִי� ְסָבב�ִניְ.  

ֵ�� יי ִ'י ֲאִמיַל�, ַס
�ִני ַג� ְסָבב�ִניְ.  

ֵ�� יי ִ'י ֲאִמיַל�,  ֲעכ� ְ'ֵא� ק	ִצי�&ֹ, ַס
�ִני ִכְ&בִֹרי� ְ.  

  .ַויי ֲעָזָרִני, ָ&חֹה ְ&ִחיַתִני ִלְנ#ֹל
  .ע2ִי ְוִזְמָרת ָיC ַוְיִהי ִלי  ִלי��ָעה

  :ק	ל  ִרָ,ה ִוי��ָעה ְ
5ֳהֵלי  ַצִ&יִקי�
  .ְיִמי� יי עָֹ+ה ָחִיל, ְיִמי� יי ר	ֵמָמה, ְיִמי� יי עָֹ+ה ָחִיל

  .ַוֲאַסֵ#ר ַמֲעֵ+י ָיC, לֹא 5מ�ת ִ'י ֶאְחֶיה
C3ָ  ַרִניBְֹר ִיBְוַל0ֶָות  לֹא ְנָתָנִני, ַי.  

  .א	ֶדה  ָיC, 5בֹא ָב�, ִ#ְתח� ִלי  ַ�ֲעֵרי ֶצֶדק
  .ַצִ&יִקי� ָיבֹא� ב	, ֶזה  ַה6ַַער ַליי

  

  .א	ְדָ� ִ'י ֲעִניָתִני ַוְ�ִהי ִלי ִלי��ָעה
  .א	ְדָ� ִ'י ֲעִניָתִני ַוְ�ִהי ִלי ִלי��ָעה

  

  .ֶאֶב� ָמֲאס� ַה
	ִני� ָהְיָתה ְלרֹא� ִ#ָ,ה
  .ֶאֶב� ָמֲאס� ַה
	ִני� ָהְיָתה ְלרֹא� ִ#ָ,ה

  

  .ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה 2ֹאת ִהיא ִנְפָלאֹת ְ
ֵעיֵנינ�
  .ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה 2ֹאת ִהיא ִנְפָלאֹת ְ
ֵעיֵנינ�

  



 

 

  . ה	ִשיָעה ָ,א, 5ָנא יי  . ה	ִשיָעה ָ,א, 5ָנא יי
  . ַהְצִליָחה ָנא, 5ָנא יי  . ַהְצִליָחה ָנא, 5ָנא יי

  


ַרְכנ�ֶכ� ִמֵ
ית  יי, ָ
ר�ְ� ַהָ
א ְ
ֵ�� ייֵ.  

ַרְכנ�ֶכ� ִמֵ
ית  יי, ָ
ר�ְ� ַהָ
א ְ
ֵ�� ייֵ.  

  

  .ַחג ַ
ֲעבִֹתי� ַעד  ַקְרנ	ת ַה0ְִזֵ
ַחִאְסר� . ֵאל יי ַו3ֶָאר ָלנ� 
  .ִאְסר� ַחג ַ
ֲעבִֹתי� ַעד  ַקְרנ	ת ַה0ְִזֵ
ַח. ֵאל יי ַו3ֶָאר ָלנ� 

  

Kֶָד	ה ְוא�ֱאלַֹהי , ֵאִלי  ָ :Kְָמֶמ	ֲאר .  
Kֶָד	ה ְוא�ֱאלַֹהי , ֵאִלי  ָ :Kְָמֶמ	ֲאר .  

  

  .� ַחְס&	ִ'י  ְלע	ָל, ה	ד� ַליי ִ'י ט	ב
  .ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	, ה	ד� ַליי ִ'י ט	ב

  

  ,ַוֲחִסיֶדיָ� ְוַצִ&יִקי� ע	ֵ+י ְרצ	ֶנָ�, ָ יי ֱאלֵֹהינ� ָ'ל  ַמֲעֶ+יָ�ְיַהְלל��
  ,ִויַ�ְ
ח� ִויָפֲאר�, ְוָכל ַעְמָ� ֵ
ית  ִיְ+ָרֵאל ְ
ִרָנה י	ד� ִויָבְרכ�

  .ַמְלֵ'נ�, ְוַיְקִ&י�� ְוַיְמִליכ� ֶאת  ִ�ְמָ�, �ִויר	ְממ� ְוַיֲעִריצ
  . ִ'י ֵמע	ָל� ְוַעד  ע	ָל�  ָ�ה ֵאל, ִ'י ְלָ�  ט	ב ְלה	ד	ת �ְלִ�ְמָ� ָנֱאְה ְלַזמר

  
  

  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	        ה	ד� ַליי ִ'י ט	ב 
  . &	ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס      ה	ד�  ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהי�  
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ה	ד�  ָלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹני� 

  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	    לעֵֹ+ה ִנְפָלא	ת ְגדֹל	ת ְלַב&	 
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      לעֵֹ+ה ַה6ַָמִי� ִ
ְתב�ָנה 
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ְלר	ַקע ָה5ֶר4 ַעל ַה0ְָי� 

  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ה א	ִרי� ְ.דִֹלי� ְלעֵֹ+
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	    ֶאת  ַה6ֶֶמ� ְלֶמְמֶ�ֶלת ַ
י	�

  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	  ֶאת  ַה3ֵָרַח ְוכ	ָכִבי� ְלֶמְמְ�ל	ת ַ
7ְַיָלה 
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	    ְלַמֵ'ה ִמְצַרי�  ִ
ְבכ	ֵריֶה� 

  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ַוי	ֵצא  ִיְ+ָרֵאל ִמ�	ָכ� 
  . ִכי  ְלע	ָל� ַחְס&	      ְ
ָיד ֲחָזָקה �ִבְזר	ַע ְנט�ָיה 

  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ְלגֵֹזר ַי� ס�? ִלְגָזִרי�
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ְוֶהֱֶעִביר  ִיְ+ָרֵאל ְ
ת	כ	

  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	    עֹה ְוֵחיל	 ְבַי� ס�? ְוִנֵער ַ#ְר
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ְלמ	ִליְ� ַע0	 ַ
0ְִדָ
ר 
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ְלַמֵ'ה ְמָלִכי� ְ.דִֹלי� 
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ַוָיֲהרֹג ְמָלִכי�  ִדיִרי� 
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ְלִסיח	� ֶמֶלְ� ָהֱאמִֹרי 

 ��ָ
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      �ְלע	ג ֶמֶלְ� ַהָ
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ָוָנַת�  ְרָצ� ְלַנֲחָלה 

  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ַנֲחָלה ְלִיְ+ָרֵאל ָעְבד� 
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ֶ�ִ
ְִ�ְפֵלנ� ָזַכר ָלנ�  

  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	        ִיְפְרֵקנ� ִמ9ֵָרינ� ַו
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      נֵֹת� ֶלֶח� ְלָכל ָ
ָ+ר 
  . ִ'י  ְלע	ָל� ַחְס&	      ה	ד� ְלֵאל ַה6ַָמִי� 



 

 

, ַמְלֵ'נ�, ְתר	ֵמ� ִזְכְרָ�ְור�ַח ָ'ל  ָ
ָ+ר ְ�ָפֵאר �, יי ֱאלֵֹהינ�,  ָ'ל  ַחי ְ�ַבֵרְ� ֶאת  ִ�ְמָ�ִנְ�ַמת
, �ִמַ
ְלָעֶדיָ� ֵאי� ָלנ�  ֶמֶלְ� .	ֵאל �מ	ִשיַע, ִמ� ָהע	ָל� ְוַעד  ָהע	ָל�  ָ�ה ֵאל. ָ�ִמיד

. ֵאי�  ָלנ�  ֶמֶלְ�  ֶא7ָא  ָ�ה. #	ֶדה �ַמ9ִיל �ְמַפְרֵנס �ְמַרֵח� ְ
ָכל ֵעת ָצָרה ְוצ�ָקה
ָלל ְ
רֹב , ֲאד	� ָ'ל  �	ָלד	ת, ֱאל	Cַ ָ'ל  ְ
ִרי	ת, ִני� ְוָה ֲחר	ִני�ֱאלֵֹהי ָהִרא�	 ַה0ְה>
 :ַויי  לֹא ָינ��  ְולֹֹא ִייָ�� . ַהְמַנֵהג ע	ָלמ	 ְ
ֶחֶסד �ְבִר3	ָתיו ְ
ַרֲחִמי�, ַהִ�ְ�ָ
ח	ת

יַח ִא7ְִמי� ְוַה0ִַ�יר ֲאס�ִרי� ְוַהB	ֵמְ� ְוַה0ִֵ+, ַה0ְע	ֵרר ְיֵ�ִני� ְוַה0ִֵקי4 ִנְרָ&ִמי�
  . ְלָ�  ְלַבְ&ָ� ֲאַנְחנ�  מ	ִדי�. נ	ְפִלִי� ְוַה2	ֵק? ְ'פ�ִפי�

  

, ְוִ+ְפת	ֵתינ� ֶ�ַבח ְ'ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, �ְל�	ֵננ� ִרָ,ה ֲ'ַהמ	� ַ.7ָיו, ִפינ� ָמֵלא ִ�יָרה ַ'�3ִָא�7 
ְוַרְגֵלינ� ַק7	ת , ְוָיֵדינ� ְפר�+	ת ְ'ִנְ+ֵרי  ָ�ַמִי�, נ� ְמִאיר	ת ַ'ֶ�ֶמ� ְוַכ3ֵָרַחְוֵעיֵני

, יי ֱאלֵֹהינ� ֵואלֵֹהי   ֲאב	ֵתינ� ,  ֵאי�  ֲאַנְחנ�  ַמְסִ#יִקי� ְלה	ד	ת ְלָ� :ָ' 3ָל	ת 
ַהF	ב	ת , י ֲאָלִפי� ְוִרֵ
י ְרָבב	ת ְ#ָעִמי� ְלֵפ, ֵמֶאֶל?, ֶאת  ִ�ְמָ� ַעל  ַחת, �ְלָבֵרְ�

�ִמֵ
ית  ֲעָבִדי� , יי ֱאלֵֹהינ�, ִמ0ְִצַרי�  ְ. ְלָ�נ�. ֶ�ָעִ+יָת ִע�  ֲאב	ֵתינ�  ְוִע0ָנ�
�ֵמָחָלִי� , ְטָ�נ�ֵמֶחֶרב ִה9ְַלָ�נ� �ִמֶ&ֶבר ִמ7ַ, ְ
ָרָעב ַזְנָ�נ� �ְבָ+ָבע ִ'ְלַ'ְלָ�נ�, ִ#ְִדיָתנ�

, ְו ל ִ�Fְֵ�נ�, ַעד  ֵהָ,ה ֲעָזר�נ� ַרֲחֶמיָ� ְולֹא ֲעָזב�נ� ֲחָסֶדיָ�. ָרִעי� ְוֶנֱאָמִני� ִ&7ִיָתנ�
� ַעל ֵ'� ֵאֶבִָרי� 7ַ#ִ�ְֶגָ� ָ
נ� ְור�ַח �ְנָ�ָמה ֶ�ָ,ַפְחָ� ְ
 ֵ#ינ� ְוָל�	. ָלֶנַצח, יי ֱאלֵֹהינ�

 ֵה� ֵה� י	ד� ִויָבְרכ� ִויַ�ְ
ח� ִויָפֲאר� ִויר	ְממ� ְוַיֲעִריצ� ְוַיְקִ&י�� :ֲאֶ�ר ַ+ְמָ� ְ
ִפינ� 
ְוָכל ֶ
ֶרְ� ְלָ�  , ְוָכל ָל�	� ְלָ�  ִ�6ַָבע,  ִ'י ָכל ֶ#ה ְלָ�  י	ֶדה. ְוַיְמִליכ� ֶאת ִ�ְמָ� ַמְלֵ'נ�

ְוָכל ֶקֶרב �ְכָלי	ת ְיַז0ֵר� , ְוָכל ְלָבב	ת ִייָרא�ָ�, ָמה ְלָפֶניָ� ִתְ�ַ�ֲחֶוהְוָכל ק	, ִתְכַרע
ִמי ָכמ	ָ� ַמ9ִיל ָעִני ֵמָחָזק ִמ0ֶנ� , יי: ָ'ל ַעְצמַֹתי �ֹאַמְרָנה, ַ'ָדָבר ֶ�ָ'ת�ב, ִלִ�ֶמָ�

ַהִ.
	ר , ֶוה 7ְָ� �ִמי ַיֲערְֹ� ַלְָ� ָהֵאל ַהָ.ד	לִמי ִיְדֶמה 7ְָ� �ִמי ִיְ�. ְוָעִני ְוֶאְבי	� ִמ.ְֹזל	
ְנַה7ְֶלָ� �ְנַ�ֵ
ֲחָ� �ְנָפֶאְרָ� �ְנָבֵרְ� ֶאת  ֵ�� . קֵֹנה ָ�ַמִי� ָו5ֶר4, ֵאל ֶעְלי	�, ְוַה,	ָרא
  .ְד�	ָ
ְרִכי  ַנְפִ�י ֶאת  יי ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵ�� ָק, ְלָדִוד: ָ'5מ�ר, ָקְדֶ�ָ�

  

ַה0ֶֶלְ� , ַהִ.
	ר ָלֶנַצח ְוַה,	ָרא ְ
נ	ְרא	ֶתיָ�, ַהָ.ד	ל ִ
ְכב	ד ְ�ֶמָ�,  ע>2ֶָ�ָהֵאל ְ
ַתֲעצ>מ	ת
ַרְ,נ� ַצִ&יִקי� : ְוָכת�ב. �	ֵכ� ַעד  0ָר	� ְוָ=ד	� ְ�מ	. ַה3וֵ�ב ַעל ִ'Bֵא ָר� ְוִנGא

  .ָוה ְתִה7ָהַלְיָ�ִרי� ָנא, ַ
יהוה
  


ִפי ְיָ�ִרי� ִ�ְתַה7ָלְ,  
  , �ְבִדְבֵרי ַצִ&יִקי� ִ�ְתַ
ַָרְ�
  , �ִבְל�	� ֲחִסיִדי� ִ�ְתר	ָמ�
  . �ְבֶקֶרב ְקד	ִ�י� ִ�ְתַקָ&�

  

ֶ�ֵ'� ,  &	ר ָוד	רְ
ָכל, ַמְלֵ'נ�,  ִרבְב	ת ַע0ְָ�  ֵ
ית  ִיְ+ָרֵאל ְ
ִרָ,ה ִיְתָ#ֵאר ִ�ְמָ��ְבַמְקֲהל	ת
, ְלה	ד	ת ְלַה7ֵל ְלַ�ֵ
ַח, יי ֱאלֵֹהינ� ֵואלֵֹהי  ֲאב	ֵתינ� , ח	ַבת ָ'ל  ַהְיצ�ִרי� ְלָפֶניָ�
ְלַע7ֵה �ְלַק7ֵס ַעל ָ'ל  ִ&ְבֵרי ִ�יר	ת ְוִתְ�ְ
ח	ת ַ&ִָוד ֶ
� , ְלָפֵאר ְלר	ֵמ� ְלַהֵ&ר ְלָבֵרְ�

  . ְמִ�יֶחָ�, ִיַ�י ַעְבְ&ָ�
  

יי , ִ'י ְלָ� ָנֶאה, ָהֵאל ַהֶמֶלְ� ַהָ.ד	ל ְוַהָ=ד	� ַ
6ַָמִי� �ַב5ֶר4,  ִ�ְמָ� ַלַעד  ַמְלֵ'נ�ִיְ�ַ�ַ
ח
ְ.ד>7ָה , ֶנַצח, עֹז �ֶמְמָ�ָלה, ַה7ֵל ְוִזְמָרה, ִ�יר �ְ�ָבָחה, ֱאלֵֹהינ� ֵואלֵֹהי  ֲאב	ֵתינ� 


ָרכ	ת ְוה	ָדא	ת ֵמַעָ�ה  ְוַעד  ע	ָל�, ְקד>6ָה �ַמְלכ�ת, ְ�ִהָלה ְוִתְפֶאֶרת, �ְגב�ָרהְ .

ח	ת, ָ
ר�ְ�  ָ�ה יי ָ�ְ�ִ
ַה
	ֵחר , ֲאד	� ַהִנְפָלא	ת, ֵאל ַהה	ָדא	ת, ֵאל ֶמֶלְ� ָ.ד	ל ַ
  . ֶמֶלְ� ֵאל ֵחי ָהע	ָלִמי�, ְ
ִ�יֵרי ִזְמָרה

  
5�ֶַמר ַהָ=ד	� , �ָכ� �ְמז>ַמָ� ְלַקֵי� ִמְצוַות '	ס ְרִביִעי ֶ�ה�א ְ'ִנֶֶגד ְ
+	ַרת ַהְי��ָעהִהְנִני מ


ר�ְ� ה�א ְלִיְ+ָרֵאל ְוַלַָקְחִ�י ֶאְתֶכ� ִלי ְלָע� ְוָהִייִתי ָלֶכ� ֵלֱאלִֹהי�ָ .  
  

  .ִרי ַהָגֶפ�ָ
ר�ְ�  ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� ָהע	ָל� 
	ֵרא ְ#
  

   ְו��ֶתה ְ�ַהִסיַ�ת ְ,מֹאל



 

 

ַעל ְ�נ�ַבת ַהGֶָדה ְוַעל ֶאֶר4 , ַעל ַהֶ.ֶפ� ְוַעל ְ#ִרי ַהֶ.ֶפ� , ָ
ר�ְ� ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� הע	ָל�

ַֹע ִמ�FָבC ֶחְמָ&ה ט	ָבה �ְרָחָבה ֶ�ָרִציָת ְוִהְנַחְלָ� ַלֲאב	ֵתינ�  ֶלֱאכֹל ִמִ#ְרָיC ְוִל+ְ

ֱאלֵֹקינ� ַעל ִיְ+ָרֵאל ַע0ֶָ� ְוַעל ְיר�ָ�ַלִי�  ִעיֶרָ� ְוַעל ִצ3	� ִמְ�ַ'� ְ'ב	ֶדָ� ' ַרֶח� ָנא ד
 Cָכ	ְמֵהָרה ְבָיֵמינ�  ְוַהֲעֵלנ� ְלת
ְוַעל ִמְזְ
ֶחָ� ְוַעל ֵהיָכֶלָ� �ְבֵנה ְיר�ָ�ַלִי� ִעיר ַהקֶֹד� ִ

  נ� ְ
ִבְנָיָנC  ְונֹאַכל ִמִ#ְרָיC ְוִנְ+ַ
ע ִמ�FָבC �ְנָבֶרְכָ� ָעֶליָה ִ
ְקד>ָ�ה �ְבָטֳהָרהְוַ+ְמֵח
' ִ'י  ָ�ה ד,  ְוַ+ְמֵחנ� ְ
י	� ַחג ַה90ַ	ת ַה2ֶה}�ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנ� ְ�י�� ַהַ�ָ�ת ַה9ֶה: בשבת{

  .ָ� ַעל ָה5ֶר4  ְוַעל ְ#ִרי ַהֶ.ֶפ�ט	ב �ֵמִטיב ַל'ֹל ְונ	ֶדה 7ְ

ר�ְ�  ָ�ה יי ַעל ַהֶ.ֶפ� ְוַעל ְ#ִרי ַהֶ.ֶפ�ָ .  

  

   נרצה

  
  . ְ'ָכל ִמְ�ָ#ט	 ְוח>ָקת	 ,ֲֹחַסל ִס&�ר ֶ#ַסח ְ'ִהְלָכתו

  . ֵ'� ִנְזֶ'ה ַלֲע+	ת	    ַ'ֲאֶ�ר ָזִכינ� ְלַסֵ&ר א	ת	
  . ק	ֵמ� ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה      ,ָזְ� �	ֵכ� ְמע	ָנה

  . ְ#ד�ִי� ְלִצי	� ְ
ִרָ,ה    ְ
ָקר	ב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָ,ה
  

  . ְלָ�ָנה   ַהָ
5ה   ִ
יר�ַ�ָלִי�
  

  : ְ�ֶאֶר=  ִיְ,ָרֵאל א�ְמִרי�
  

  . ַהְ
נ�ָיה   ְלָ�ָנה   ַהָ
5ה   ִ
יר�ַ�ָלִי�
  

  : = ְ�ֵליל ֵ�ִני ֶ-ל 3ֶַסח ִלְספור 1ַא
 ְסִפיַרת ָהעֶֹמרֵי� נ�ֲהִגי
 ְ�ח�= ָל8ֶר
  

  . ֲאֶ�ר ִקְדָ�נ� ְ
ִמְצו	ָתיו ְוִצָונ� ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ָ
ר�ְ�  ָ�ה יי ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ� הע	ָל�
  

  . ַהי	� י	� ֶאָחד ָ
עֶֹמר
  

   :ְ�ֵליל ִראש�
 א�ְמִרי�
  

  ִצי ַה7ְַיָלה�ְבֵכ� ַוְיִהי ַ
ֲח

רֹא�  ְ�מ	ֶרת ֶזה  ַה7ְַיָלה  , 5ז ר	ב ִנBִי� ִהְפֵלאָת ַ
7ְַיָלה ְ ,  

  .ַוְיִהי ַ
ֲחִצי ַה7ְַיָלה        , ֵגר ֶצֶדק ִנ9ְַח�	 ְ'ֶנֱחַלק ל	 ַלְיָלה
   

  ,ְיָלה ִהְפַחְדָ� ֲאַרִמי ְ
ֶאֶמ� ַל  , ַ&ְנָ� ֶמֶלְ� ְ.ָרר ַ
ֲחל	� ַה7ְַיָלה
  .ַוְיִהי ַ
ֲחִצי ַה7ְַיָלה        , ַו3ַָ+ר ִיְ+ָרֵאל  ְלַמְל5ְ� ַוי�ַכל ל	 ַלְיָלה

   

  , ֵחיַל�  לֹא ָמְצא� ְ
ק�ָמ� ַ
7ְַיָלה   ,ֶזַרע ְ
כ	ֵרי ַפְתר	ס ָמַחְצָ� ַ
ֲחִצי ַה7ְַיָלה
  .ִהי ַ
ֲחִצי ַה7ְַיָלהַוְי        ,ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶ�ת ִסִליָת ְ
כ	ְכֵבי ַלְיָלה

   

  , ָ'ַרע ֵ
ל �ַמָצב	 ְ
ִאי�	� ַלְיָלה  ,ה	ַבְ�ָ� ְפָגָריו ַ
7ְַיָלה, ָיַע4 ְמַחֵָר? ְלנ	ֵפ? ִא��י
   .ַוְיִהי ַ
ֲחִצי ַה7ְַיָלה        ,ְלִאי� ֲחמ�ד	ת ִנִגְָלה ָרז ֲחז	ת ַלְיָלה

  


7ְַיָלהִמְ�ַ�ֵ'ר ִ
ְכֵלי קֶֹד� ֶנֱהַרגַ 	
  ,נ	ַ�ע ִמ
	ר ֲאָרי	ת #	ֵתר ִ
ֲעת�ֵתי ַלְיָלה  , 
   .ַוְיִהי ַ
ֲחִצי ַה7ְַיָלה        ,ִ+ְנ5ה ָנַטר ֲאָגִגי ְוַכַָתב ְסָפִרי� ַ
7ְַיָלה

  

  , #�ָרה ִתְדר	ְ� ִלְ�	ֵמר ַמה 0ִַלְיָלה  ,ע	ַרְרָ� ִנְצֲחָ� ָעָליו ְ
ֶנֶדד ְ�ַנת ַלְיָלה
  .ַוְיִהי ַ
ֲחִצי ַה7ְַיָלה        ,ָצַרח ַ'�	ֵמר ְוָ+ח 5ָתא 
ֶֹקר ְוַג� ַלְיָלה

  

  , ָר� ה	ַדע ִ'י ְלָ�  ַהי	�  ? ְלָ�  ַה7ְַיָלה  ,ָקֵרב י	� ֲאֶ�ר ה�א  לֹא י	� ְולֹֹא ַלְיָלה
    ,ר ְ'א	ר י	� ֶחְ�ַ'ת ַלְיָלהָ�ִאי  ,�	ְמִרי� ַהְפֵקד ְלִעיְרָ�  ָ'ל  ַהי	� ְוָכל ַה7ְַיָלה

   .ַוְיִהי ַ
ֲחִצי ַה7ְַיָלה        



 

 

   :ְ�ֵליל ֵשִני א�ְמִרי�
  �ְבֵכ� ַוֲאַמְֶרֶ�� ֶזַבח ֶ#ַסח

  

  , אֶֹמ4 ְ.ב�ר	ֶתיָ� ִהְפֵלאָת ַ
ֶ#ַסח

רֹא� ָ'ל  מ	ֲעד	ת ִנGֵאָתֶ#ַסחְ ,  
  . ַוֲאַמְרֶ��  ֶזַבח ֶ#ַסח      , חִ.ִליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצ	ת ֵליל ֶ#ַס

  

  , ְ&ָלָתיו ָ&ַפְקָ� ְ'חֹ� ַהי	� ַ
ֶ#ַסח
  , ִהְסִעיד נ	ְצִצי� ע>ג	ת ַמ9	ת ַ
ֶ#ַסח
  . ַוֲאַמְרֶ��  ֶזַבח ֶ#ַסח    , ְוֵאל ַהָ
ָקר ָר4 ֵזֶכר ְל�	ר ֵעֶרְ� ֶ#ַסח

  

  , ז	ֲעמ� ְסד	ִמי� ְול	ֲהט� ָ
ֵא� ַ
ֶ#ַסח
47ַ ל	ט ֵמֶה� �ַמ9	ת 5ָפה ְ
ֵק4 ֶ#ַסח   , ח>
  . ַוֲאַמְרֶ��  ֶזַבח ֶ#ַסח    , ִטאֵטאֶת  ְדַמת מֹ? ְונֹ? ְ
ָעְבְרָ� ַ
ֶ#ַסח

  

  , ָיC רֹא� ָ'ל  א	� ָמַחְצָ� ְ
ֵליל �0�ִר ֶ#ַסח

כ	ר ָ#ַסְחָ� ְ
ַד� ֶ#ַסח, ַ'ִ
ירְ �
  , ַעל ֵ
  . ַוֲאַמְרֶ��  ֶזַבח ֶ#ַסח    ,י ֵ�ת ַמְ�ִחית ָלבֹא ִ
ְפָתַחי ַ
ֶ#ַסחְלִבְלִ�

  

ָ.ָרה ְ
ִע�	ֵתי ֶ#ַסח ֶ.ֶרת ס>   , ְמס>
  , ִנְ�ְמֶדָה ִמְדָי� ִ
ְצִליל ְ+ע	ֵרי עֶֹמר ֶ#ַסח

  . חַוֲאַמְרֶ��  ֶזַבח ֶ#ַס    , +	רפ� ִמְ�ַמֵני #�ל ְול�ד ִ
יַקד ְיק	ד ֶ#ַסח
  

  , ע	ד ַהי	� ְ
נֹב ַלֲעמ	ד ַעד  ָ.ָעה ע	ַנת ֶ#ַסח
  ,ַ#ס ַיד ָ'ְתָבה ְלַקֲעֵקַע צ�ל ַ
ֶ#ַסח
ְלָח� ַ
ֶ#ַסח   . ַוֲאַמְרֶ��  ֶזַבח ֶ#ַסח    , ָצפֹה ַה9ִָפית ִעָר	ְ� ַה6>

  

  , ָקָהל ִ'ְ,ָסה ֲהַדBָה ְל�7ֵ�ַ צ	� ַ
ֶ#ַסח
  , ע ָמַחְצָ� ְ
ֵע4 ֲחִמ6ִי�  ַ
ֶ#ַסחרֹא� ִמֵ
ית ָרָ�

  ,ְ�ֵ�י ֵא7ֶה ֶרַגע ָ�ִביא ְלע�9ִית ַ
ֶ#ַסח
  . ַוֲאַמְרֶ��  ֶזַבח ֶ#ַסח  , ָ�עֹז ָיְדָ� ְוָתר�� ְיִמיְנָ� ְ'ֵליל ִהְתַקֵ&� ַחג ֶ#ַסח

  
   .ִ'י ל	 ָיֶאה, ִ'י ל	 ָנֵאה

  

  : ְ.ד�ָדיו יֹאְמר� ל	, ֲהָלָכהָ
ח�ר ַ',  ִדיר ִ
ְמל�ָכה
  . ִ'י ל	 ָיֶאה, ִ'י ל	 ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה0ְַמָלָכה, ְלָ�   ? ְלָ� , ְלָ�  ִ'י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  

  : ָוִתיָקיו  יֹאְמר� ל	, ָהד�ר ַ'ֲהָלָכה, ָ&ג�ל ִ
ְמל�ָכה
  . ִ'י ל	 ָיֶאה, ִ'י ל	 ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה0ְַמָלָכה , ְלָ�   ? ְלָ�, ְלָ�  ִ'י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  

  : ָחִסי� ַ'ֲהָלָכה ַטְפְסָריו  יֹאְמר� ל	,, ַזַ'אי  ִ
ְמל�ָכה
  . ִ'י ל	 ָיֶאה, ִ'י ל	 ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה0ְַמָלָכה, ְלָ�   ? ְלָ� , ְלָ�  ִ'י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  


יר ַ'ֲהָלָכה ִלמ�ָדיו  יֹאְמר� ל	,,ָיִחיד  ִ
ְמל�ָכהִ'ַ  :  
  . ִ'י ל	 ָיֶאה, ִ'י ל	 ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה0ְַמָלָכה, ְלָ�   ? ְלָ� , ְלָ�  ִ'י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  

  : נ	ָרא ַ'ֲהָלָכה ְסִביָביו  יֹאְמר� ל	,, מ	ֵ�ל ִ
ְמל�ָכה
  . ִ'י ל	 ָיֶאה, ִ'י ל	 ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה0ְַמָלָכה,    ? ְלָ� ְלָ�, ְלָ�  ִ'י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  

  : ַצִ&יָקיו  יֹאְמר� ל	, #	ֶדה ַ'ֲהָלָכה, ָעָניו  ִ
ְמל�ָכה
  . ִ'י ל	 ָיֶאה, ִ'י ל	 ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה0ְַמָלָכה, ְלָ�   ? ְלָ� , ְלָ�  ִ'י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  

  : ַרח�� ַ'ֲהָלָכה  ִ�ְנ ָניו  יֹאְמר� ל	, ִ
ְמל�ָכהָ=ד	�  
  . ִ'י ל	 ָיֶאה, ִ'י ל	 ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה0ְַמָלָכה, ְלָ�   ? ְלָ� , ְלָ�  ִ'י ְלָ� , ְלָ�  �ְלָ� 

  

  : �	ֵמְ� ַ'ֲהָלָכה ְ�ִמיָמיו יֹאְמר� ל	,, ַ�ִקי?  ִ
ְמל�ָכה
  . ִ'י ל	 ָיֶאה, ִ'י ל	 ָנֵאה, ְלָ�  יי ַה0ְַמָלָכה, ְלָ�   ? ְלָ� ,   ִ'י ְלָ� ְלָ�, ְלָ�  �ְלָ� 



 

 

  . ִ&יר ה�א ִיְבֶנה ֵ
ית	 ְ
ָקר	ב

ֵנה ֵ
יְתָ� ְ
ָקר	ב, ֵאל ְ
ֵנה, ֵאל ְ
ֵנה   . ְ
ָיֵמינ� ְ
ָקר	ב, ִ
ְמֵהָרה,ִ
ְמֵהָרהְ.  

  

  . ָ&ג�ל ה�א  ִיְבֶנה ֵ
ית	 ְ
ָקר	ב, ָ.ד	ל ה�א, ָ
ח�ר ה�א

ֵנה ֵ
יְתָ� ְ
ָקר	ב, ֵאל ְ
ֵנה, ֵאל ְ
ֵנה  . ְ
ָיֵמינ� ְ
ָקר	ב, ִ
ְמֵהָרה,ִ
ְמֵהָרהְ.  

  

  . ַזַ'אי ה�א  ִיְבֶנה ֵ
ית	 ְ
ָקר	ב, ָוִתיק ה�א, ָהד�ר ה�א

ֵנה ֵ
יְתָ� ְ
ָקר	ב, ֵאל ְ
ֵנה, ֵאל ְ
ֵנה  . ְ
ָיֵמינ� ְ
ָקר	ב, ִ
ְמֵהָרה,ִ
ְמֵהָרהְ.  

  

  . ָיִחיד ה�א  ִיְבֶנה ֵ
ית	 ְ
ָקר	ב, ָטה	ר ה�א, ָחִסיד ה�א

ֵנה ֵ
יְתָ� ְ
ָקר	ב, ֵאל ְ
ֵנה, ֵאל ְ
ֵנה  .ְ
ָיֵמינ� ְ
ָקר	ב, ִ
ְמֵהָרה,ִ
ְמֵהָרהְ.  

  

  .   ִיְבֶנה ֵ
ית	 ְ
ָקר	בֶמֶלְ� ה�א, ָלמ�ד ה�א, ַ'ִ
יר ה�א

ֵנה ֵ
יְתָ� ְ
ָקר	ב, ֵאל ְ
ֵנה, ֵאל ְ
ֵנה  . ְ
ָיֵמינ� ְ
ָקר	ב, ִ
ְמֵהָרה,ִ
ְמֵהָרהְ.  

  

  . ִע�2ז ה�א  ִיְבֶנה ֵ
ית	 ְ
ָקר	ב, ַסִ.יב ה�א, נ	ָרא ה�א

ֵנה ֵ
יְתָ� ְ
ָקר	ב,  ֵאל ְ
ֵנה,ֵאל ְ
ֵנה  . ְ
ָיֵמינ� ְ
ָקר	ב, ִ
ְמֵהָרה,ִ
ְמֵהָרהְ.  

  

  . ָ=ד	� ה�א  ִיְבֶנה ֵ
ית	 ְ
ָקר	ב, ַצִדיק ה�א, #	ֶדה ה�א

ֵנה ֵ
יְתָ� ְ
ָקר	ב, ֵאל ְ
ֵנה, ֵאל ְ
ֵנה  .ְ
ָיֵמינ� ְ
ָקר	ב, ִ
ְמֵהָרה,ִ
ְמֵהָרהְ.  

  

  . ה ֵ
ית	 ְ
ָקר	בַ�ִ=י? ה�א  ִיְבֶנ, ַ�ַ&י ה�א, ַרח�� ה�א

ֵנה ֵ
יְתָ� ְ
ָקר	ב, ֵאל ְ
ֵנה, ֵאל ְ
ֵנה  . ְ
ָיֵמינ� ְ
ָקר	ב, ִ
ְמֵהָרה,ִ
ְמֵהָרהְ.   

  
  

   ?ֶאָחד ִמי י	ֵדַע
  . ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ
6ַָמי� �ָב5ֶר4: ֶאָחד  ֲאִני י	ֵדַע

  

  ?ְ�ַנִי� ִמי י	ֵדַע
  .ְ�ֵני ל>ח	ת ַהְ
ִרית: ְ�ַנִי�  ֲאִני י	ֵדַע

  . ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ
6ַָמי� �ָב5ֶר4
   

  ?ְ�לָ�ה ִמי י	ֵדַע
  ,ְ�לָ�ה 5ב	ת: ְ�לָ�ה ֲאִני י	ֵדַע
  ,ְ�ֵני ל>ח	ת ַהְ
ִרית

  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ
6ַָמי� �ָב5ֶר4 
  

  ? ְרַ
ע ִמי י	ֵדַע

ע ִאָמה	ת ְר:  ְרַ
ע  ֲאִני י	ֵדַעַ ,  
  ,ְ�לָ�ה 5ב	ת

  ,ְ�ֵני ל>ח	ת ַהְ
ִרית
  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ
6ַָמי� �ָב5ֶר4 

  

  ?ֲח6ָ0ִה ִמי י	ֵדַע
  ,ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת	ָרה: ֲח6ָ0ִה  ֲאִני י	ֵדַע
  , ְרַ
ע ִאָמה	ת
  ,ְ�לָ�ה  5ב	ת

  ,ְ�ֵני ל>ח	ת ַהְ
ִרית

6ַָמי� �ָב5ֶר4 ֶאָחד ֱאלֵֹהינַ�ֶ �  

  

  ?ִ�ָ+ה  ִמי י	ֵדַע
  ,6ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה: ִ�ָ+ה  ֲאִני י	ֵדַע

  , ְרַ
ע ִאָמה	ת, ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת	ָרה
  ,ְ�ֵני ל>ח	ת ַהְ
ִרית, ְ�לָ�ה 5ב	ת

  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ
6ַָמי� �ָב5ֶר4 



 

 

  ?ִ�ְבָעה ִמי י	ֵדַע
  ,ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ
ָתא: ִ�ְבָעה ֲאִני י	ֵדַע

  ,ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת	ָרה, 6ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה
  ,ְ�ֵני ל>ח	ת ַהְ
ִרית, ְ�לָ�ה  5ב	ת,   ְרַ
ע ִאָמה	ת

  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ
6ַָמי� �ָב5ֶר4 
   

  ?ְ�מ	ָנה ִמי י	ֵדַע
  ,ְ�מ	ָנה ְיֵמי ִמיָלה: ֵדַעְ�מ	ָנה  ֲאִני י	

  ,6ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה, ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ
ָתא
  , ְרַ
ע ִאָמה	ת, ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת	ָרה

  ,ְ�ֵני ל>ח	ת ַהְ
ִרית, ְ�לָ�ה  5ב	ת
  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ
6ַָמי� �ָב5ֶר4 

   

  ? ִ�ְ�ָעה ִמי י	ֵדַע
  ,ִ�ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה:  י	ֵדַעִ�ְ�ָעה ֲאִני

  ,ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ
ָתא, ְ�מ	ָנה ְיֵמי ִמיָלה
  , ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת	ָרה, 6ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה

  ,ְ�ֵני ל>ח	ת ַהְ
ִרית, ְ�לָ�ה  5ב	ת,   ְרַ
ע ִאָמה	ת
  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ
6ַָמי� �ָב5ֶר4 

   

  ?  ִמי י	ֵדַעֲעָ+ָרה
  ,ֲעָ+ָרה ִדְ
ַרָיא:  ֲעָ+ָרה  ֲאִני י	ֵדַע
  ,ְ�מ	ָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִ�ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה
  ,6ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה, ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ
ָתא

  , ְרַ
ע ִאָמה	ת, ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת	ָרה
  ,ְ�ֵני ל>ח	ת ַהְ
ִרית, ְ�לָ�ה  5ב	ת

  ד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ
6ַָמי� �ָב5ֶר4 ֶאָח
   

  ? ַחד  ָעָ+ר ִמי י	ֵדַע
  , ַחד ַעָָ+ר '	ְכַב3ָא:   ַחד ָעָ+ר ֲאִני י	ֵדַע

  ,ִ�ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ֲעָ+ָרה ִדְ
ַרָיא
  ,ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ
ָתא, ְ�מ	ָנה ְיֵמי ִמיָלה
  , ה ח�ְמֵ�י ת	ָרהֲחִמָ�, 6ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה

  ,ְ�ֵני ל>ח	ת ַהְ
ִרית, ְ�לָ�ה 5ב	ת,  ְרַ
ע ִאָמה	ת
  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ
6ַָמי� �ָב5ֶר4 

   

  ?ְ�ֵני� ָעָ+ר ִמי יודע
  ,ְ�ֵני� ֶעָָ+ר ִ�ְבַטָיא: שני� ָעָ+ר ֲאִני י	ֵדַע
  , ִ�ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ֲעָ+ָרה ִדְ
ַרָיא,  ַחד ַעָָ+ר '	ְכַב3ָא
  ,ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ
ָתא, ְ�מ	ָנה ְיֵמי ִמיָלה
  ,ֲחִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת	ָרה, 6ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה

  ,ְ�ֵני ל>ח	ת ַהְ
ִרית, ְ�לָ�ה  5ב	ת,   ְרַ
ע ִאָמה	ת
  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ
6ַָמי� �ָב5ֶר4 

   

  ?  ִמי י	ֵדַע ְ�לָ�ה  ֶעָָ+ר
  .ְ�לָ�ה  ָעָ+ר ִמַ&ָיא:  ְ�לָ�ה  ָעָ+ר ֲאִני י	ֵדַע
  , ַחד ַעָָ+ר '	ְכַב3ָא, ְ�ֵני� ֶעָָ+ר ִ�ְבַטָיא

  ,ִ�ְ�ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ֲעָ+ָרה ִדְ
ַרָיא
  ,ִ�ְבָעה ְיֵמי ַ�ָ
ָתא, ְ�מ	ָנה ְיֵמי ִמיָלה
  , ִמָ�ה ח�ְמֵ�י ת	ָרהֲח, 6ָ�ִה ִסְדֵרי ִמְ�ָנה

  ,ְ�ֵני ל>ח	ת ַהְ
ִרית, ְ�לָ�ה 5ב	ת,   ְרַ
ע ִאָמה	ת
  ֶאָחד ֱאלֵֹהינ� ֶ�ַ
6ַָמי� �ָב5ֶר4 

  



 

 

  ַחד ַ.ְדָיא ,ַחד ַ.ְדָיא
  .ַחד ַ.ְדָיא ,ַחד ַ.ְדָיא,  ְ&ַזִ
י�  ָ
א ִ
ְתֵרי ז�ֵזי

   

  , ְ&ַזִ
י�  ָ
א ִ
ְתֵרי ז�ֵזי,  ְלַגְדָיאְו5ָתא  ��ְנָרא ְוָ ְכָלה 
  .ַחד ַ.ְדָיא ,ַחד ַ.ְדָיא

  

  , ְ&ַזִ
י�  ָ
א ִ
ְתֵרי ז�ֵזי,  ְ&ָ ְכָלה ְלַגְדָיא, ְו5ָתא ַכְלָ
א ְוָנַ�ְ� ְל��ְנָרא
  .ַחד ַ.ְדָיא,ַחד ַ.ְדָיא

  

  , ְ&ַזִ
י�  ָ
א ִ
ְתֵרי ז�ֵזי,  ְ&ָ ְכָלה ְלַגְדָיא, ��ְנָראְ&ָנַ�ְ� ְל, ְו5ָתא ח�ְטָרא  וִהָ'ה ְלַכְלָ
א
  .ַחד ַ.ְדָיא,ַחד ַ.ְדָיא

  

ְ&ַזִ
י�  ָ
א ,  ְ&ָ ְכָלה ְלַגְדָיא, ְ&ָנַ�ְ� ְל��ְנָרא, ְ&ִהָ'ה ְלַכְלָ
א, ְו5ָתא נ�ָרא ְוָ+ַר? ְלח�ְטָרא

ְתֵרי ז�ֵזיִ ,  

  .ד ַ.ְדָיאַח,ַחד ַ.ְדָיא
  

,  ְ&ָ ְכָלה ְלַגְדָיא, ְ&ָנַ�ְ� ְל��ְנָרא, ְ&ִהָ'ה ְלַכְלָ
א, ְ&ָ+ַר? ְלח�ְטָרא, ְו5ָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנ�ָרא
  ,ְ&ַזִ
י�  ָ
א ִ
ְתֵרי ז�ֵזי

  .ַחד ַ.ְדָיא,ַחד ַ.ְדָיא
  

, ְ&ָנַ�ְ� ְל��ְנָרא, ְ&ִהָ'ה ְלַכְלָ
א, ַר? ְלח�ְטָראְ&ָ+, ְ&ָכָבה ְלנ�ָרא, ְו5ָתא ת	ָרא ְוָ�ָתה ְלַמָיא
  , ְ&ַזִ
י�  ָ
א ִ
ְתֵרי ז�ֵזי,  ְ&ָ ְכָלה ְלַגְדָיא

  .ַחד ַ.ְדָיא,ַחד ַ.ְדָיא
  

ה ְ&ִהָ', ְ&ָ+ַר? ְלח�ְטָרא, ְ&ָכָבה ְלנ�ָרא, ְ&6ָָתה ְלַמָיא, ְו5ָתא ַה�	ֵחט ְוָ�ַחט ְלת	ָרא
  , ְ&ַזִ
י�  ָ
א ִ
ְתֵרי ז�ֵזי,  ְ&ָ ְכָלה ְלַגְדָיא, ְ&ָנַ�ְ� ְל��ְנָרא, ְלַכְלָ
א

  . ַחד ַ.ְדָיא,ַחד ַ.ְדָיא
  

ְ&ָ+ַר? , ְ&ָכָבה ְלנ�ָרא, ְ&6ָָתה ְלַמָיא, ְ&ָ�ַחט ְלת	ָרא, ְו5ָתא ַמְל5ְ� ַה0ֶָות ְוָ�ַחט ְל�	ֵחט
  ,ְ&ַזִ
י�  ָ
א ִ
ְתֵרי ז�ֵזי,  ְ&ָ ְכָלה ְלַגְדָיא, ְ&ָנַ�ְ� ְל��ְנָרא, ְ&ִהָ'ה ְלַכְלָ
א, ְלח�ְטָרא

  . ַחד ַ.ְדָיא,ַחד ַ.ְדָיא
  

ְ&6ָָתה , ְ&ָ�ַחט ְלת	ָרא, ְ&ָ�ַחט ְל�	ֵחט, ְו5ָתא ַהָ=ד	� ָ
ר�ְ� ה�א ְוָ�ַחט ְלַמְל ְ� ַה0ֶָות
ְ&ָ ְכָלה , ְ&ָנַ�ְ� ְל��ְנָרא, ְ&ִהָ'ה ְלַכְלָ
א, ְ&ָ+ַר? ְלח�ְטָרא, ְ&ָכָבה ְלנ�ָרא, ְלַמָיא
  ,ְ&ַזִ
י�  ָ
א ִ
ְתֵרי ז�ֵזי, ְלַגְדָיא

  . ַחד ַ.ְדָיא,ַחד ַ.ְדָיא
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