ההגדה של פסח – הסיפור האמיתי

ַגּ ְל ֵגּל
מגלגלים הג'וינט

ַתּ ֶתּן ָלנוּ ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ
וֹתיו .ו ִ
רוֹמ ָמנוּ ִמ ָכּל ִעשׁוּן וְ ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ ִמ ָכּל ָעם וְ ְ
אַתּה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
יציאַת ִמ ְצ ָריִםִ .כּי ָבּנוּ
ֵכר ִל ִ
רוּתנוּ ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ז ֶ
מוֹע ִדים ְל ִשׂ ְמ ָחה ַח ִגּים וּזְ ַמ ִנּים ְל ָשׂשֹוֹן ֶאת יוֹם ַחג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּה זְ ַמן ֵח ֵ
אַה ָבה ֲ
ְבּ ֲ
יִשׂ ָר ֵאל וְ ַה ֵמ ָע ְשׁ ִנּים:
אַתּה ְיהֹוָה ְמ ַק ֵדּשׁ ְ
רוּך ָ
וּב ָשׂשֹוֹן ִה ְנ ַח ְל ָתּנוָּ .בּ ְ
וּמוֹע ֵדי ָק ְד ֶשׁ ָך ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
ֲ
אוֹתנוּ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ִמ ָכּל ָה ַס ִמים.
ָבּ ַח ְר ָתּ וְ ָ
יענוּ ַל ְזּ ַמן ַהזֶּה:
עוֹלםֶ ,שׁ ֶה ֱחיָנוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ וְ ִה ִגּ ָ
אַתּה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ

וּ ְמ ַחץ
דוחסים הג'וינט ואין מברכים

ְגּ ַראס
מדליקים הג'וינט ומברכים

יט ְשׁ ִסי ְמ ַה ַגּ ְנ ָג'ה,
יא ְ
ָבּרוּ ְך ֲא ָתּה יְ ָי ֱאלוֹ ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםַ ,המוֹ ִציא ִט ֵ

ָי ַחץ
חוצה את הבוף ומעבירו למגלגל

ַמ ִגּיד
אם ברשותכם חומר מאפן – מגביהים את קערת הקסס ואומרים:

יִשׁאףָ .ה ַשׁ ָתּא ָה ָכאְ ,ל ָשׁנָה
ֵיתי וְ ַ
יך י ֵ
ֵיתי וְ יִ סחֹבָ .כּל ִדּ ְצ ִר ְ
אַר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִםָ .כּל ִדּ ְכ ִפין י ֵ
אַב ָה ָתנָא ְבּ ְ
ָהא ְגּ ַר ָסא ָמ ֲע ְפנָא ִדּי ִה ְת ַבּאָסוּ ְ
חוֹרין:
אַר ָעא ְדּ ֲא ְמ ְס ֶט ְר ָדם .כֹּל ְדּ ָה ַשׁ ְכ ָתּא נִ ְת ְפּסוְּ ,ל ָשׁנָה ַה ָבּאָה ְבּנֵי ִ
ַה ָבּאָה ְבּ ְ

מדליקין הג'וינט וכאן הבן שואל:

ילה ַה ֶזהִ ,מכֹּל ַה ֵלּילוֹת ?
ַמה נִ ְשׁ ַתּ ָנה ַה ַלּ ָ
ארשׁ וְ ַגם גְּ ַר ָסא,
ֶשׁ ְבּכֹל ַה ֵלּילוֹת ֲאנוּ ְמ ָע ְשׁנִ ין ַגּם ַפ ְ

ידּ ָר ָיא:
ילה ַה ֶזה כּוּלוֹ ִה ְ
ַה ַלּ ָ

אוֹכ ִלין ָח ֵמץ וּ ַמנְ ָצּ'א,
ֶשׁ ְבּכֹל ַה ֵלּילוֹת ֲאנוּ ְ

ילה ַה ֶזה כּוּלוֹ ַמנְ ָצּ'א:
ַה ַלּ ָ

יפין ֲא ִפילוּ ַפּ ַעם ֶא ָחת,
ֶשׁ ְבּ ָכל ַה ֵלּילוֹת ֵאין אָנוּ ַמ ְסנִ ִ

ַה ַלּיְ ָלה ַהזֶּה ְשׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמים:

וּבין ְמ ֻס ִבּין,
יוֹשׁ ִבין ֵ
ֶשׁ ְבּכֹל ַה ֵלּילוֹת ֲאנוּ ִמ ְת ָמ ְס ֵתּ ִלין ֵבּין ְ

ֻלּנוּ ְמ ֻס ִבּין:
ַה ַלּיְ ָלה ַהזֶּה כּ ָ

הוֹציא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא
וּבזְ ר ַֹע ְנטוּיָה .וְ ִאלּוּ לֹא ִ
ָקה ִ
יאנוּ יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ִמ ָשּׁם ְבּיָד ֲחז ָ
ַיּוֹצ ֵ
ֲע ָב ִדים ָהיִינוּ ְל ַפ ְרעֹה ְבּ ִמ ְצ ָריִם ,ו ִ
ֻלּנוּ
בוֹנים כּ ָ
ֻלּנוּ ְנ ִ
ֻלּנוּ ֲח ָכ ִמים כּ ָ
ַא ִפילוּ כּ ָ
וּבנֵי ָבנֵינוּ ְמ ֻשׁ ְע ָבּ ִדים ָהיִ ינוּ ְל ַפ ְרעֹה ְבּ ִמ ְצ ָריִם .ו ֲ
וּבנֵינוּ ְ
בוֹתינוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִםֲ ,ה ֵרי אָנוּ ָ
ֶאת ֲא ֵ
יציאַת ִמ ְצ ַריִם ֲה ֵרי זֶה ְמ ֻשׁ ָבּח:
יציאַת ִמ ְצ ָריִם .וְ ָכל ַה ַמּ ְר ֶבּה ְל ַס ֵפּר ִבּ ִ
ֻלּנוּ ְמ ָע ְשׁ ִנים ֶאת ַהטוֹ ָלהִ ,מ ְצוָה ָע ֵלינוּ ְל ַס ֵפּר ִבּ ִ
זְ ֵק ִנים כּ ָ
יע זְ ַמן ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ֶשׁל
ָריָה ֵ ,שׁ ָהיוּ יוֹ ְשׁ ִבין ו ֵמ ָע ְשׁ ִנים ַעד ֵשׁ ָי ִגּ ַ
הוֹשׁ ַע וְ ַראס ֶא ְל ָעזָר ֵבּן ֲעז ְ
יע ֶזר וְ ַראס ְי ֻ
ַמ ֲע ֶשׂה ְבּ ַראס ֱא ִל ֶ
אסי ֵמ ִאיר ָבּ ַעל ַהטוֹ ָלא וְ ָהיוּ ְמ ָגּ ְל ֵגּ ִלין ג'וֹ ְינט,
ָריָהַ :מ ֲע ֶשׂה ְבּ ַראס ִשׁ ְמעוֹן ַהדוּ ָד ִאי ְשׁ ָה ַל ְך ֶא ֶצל ַר ִ
אָמר ַראס ֶא ְל ָעזָר ֵבּן ֲעז ְ
ַשׁ ֲח ִריתַ .
ֶזה אוֹ ֵמר כֹּל ַה ַמ ְר ֵבּה ַה ֵרי ֶזה ְמשׁוּ ַבּח ,וְ ֶזה אוֹ ֵמר כֹּל ַהמוֹ ִסיף גּוֹ ֵר ַעֶ ,זה אוֹ ֵמר כֹּל ַה ַמ ְר ֵבּה ַה ֵרי ֶזה ְמשׁוּ ַבּח ,וְ ֶזה אוֹ ֵמר כֹּל
אנג ֶשׁל ַשׁ ֲח ִרית.
יע זְ ַמן ַה ְד ָל ַקת ַבּ ְ
יהם וְ אַמרוּ ָל ֵהם ַר ְס ָט ַפ ֵרינוִּ ,ה ִג ַ
יד ֵ
ַהמוֹ ִסיף גּוֹ ֵר ַעַ ,עד ֶשׁ ָבּאוּ ַתּ ְל ִמ ֵ
יְהוֹשׁ ַעֲ :ה ֵרי ֶבּן ְשׁלוֹ ִשים
ֻ
אָמר לוֹ ַראס
יתי ְל ָע ֵשׁן ְגּ ַראס ָכּ ֶזה ִמ ָי ָמּיַ .
יע ֶזר ֲ :ה ֵרי ֲא ִני ְכּ ֶבן ִשׁ ְב ִעים ָשׁ ָנה וְ לֹא ָז ִכ ִ
אָמר ַראס ֱא ִל ֶ
ַ
ומא.
יתיַ ,עד ֶשׁ ְמ ָכרוֹ ִלי ֶבּן זֹ ָ
וְ ֶא ָחד ָשׁ ַנה אַ ָתּה ִבּ ְל ַבד ,וְ ַגם ֲא ִני לֹא ָז ִכ ִ
יך.
יע ְמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ יםַ ,רק ִתּ ְפ ַר ְח ָתּא ְמ ֻשׁ ַבּ ָחא כּל יְ ֵמי ַחֵי ָ
אמרְ " :ל ַמ ָען לֹא ִתּזְ כֹּר ֶאת ְגּ ָר ָסא ַמ ֲע ְפ ָנא ֶשׁ ִה ִגּ ַ
ֶשׁ ֶנ ַ
וֹרהֶ :א ָחד ָח ָכם .וְ ֶא ָחד
אַר ָבּ ָעה ָבּ ִנים ִדּ ְבּ ָרה ַהתּ ָ
רוּך הוּאְ .כּ ֶנגֶד ְ
יִשׂ ָר ֵאלָ ,בּ ְ
ָתן טוֹ ָלה ְל ַעמּוֹ ְ
רוּך ֶשׁנּ ַ
רוּך הוּאָ ,בּ ְ
רוּך ַה ָמּקוֹם ָ ,בּ ְ
ָבּ ְ
יוֹד ַע ִל ְשׁאוֹל:
ָר ָשׁע .וְ ֶא ָחד ָתּם .וְ ֶא ָחד ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
אתיִם ֶשׁ ֶקל".
ַתּם ַמה הוּא אוֹ ֵמרָ " :מה ְמ ֻשׁ ָבּ ָחא טוֹ ָלא זוֹ ָשׁ ָקנה ֶזה ֶשׁ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ִל ְשׁאוֹל ְבּ ָמ ַ
ור ָבּ ָבא ִעם ֲאדוֹ ָל ָנא אוֹ ְס ַתּם
אתיִ ם ֶשׁ ֶקל ִבּ ְל ַבד? ַהלֹא ְמ ֻע ְ
יתם ְבּ ָמ ַ
זאת ָל ֶכם אָ ֶשׁר ְק ִנ ֶ
טוֹלא ַה ִ
ָח ַכם ַמה הוּא אוֹ ֵמרָ " :מה ַה ָ
יתּא".
ַשׁ ְמ ָנא ֵד ֶמכוֹ ִנ ָ
ָר ָשׁע ַמה הוּא אוֹ ֵמרָ " :מה ָל ֵכם שׁוֹ ְל ִחין ַתּם וְ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ִל ְשׁאוֹל ְל ִה ְתאַ ְר ֵגן ֶא ֶצל ַה ֵבּ ְנ ֲא ַדם?"
אתיִ ם ֶשׁ ֶקל?? :
יתּ ִלי ְבּ ָמ ַ
ַד ָתּ ַל ֵבּ ְנ ֲא ַדם ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר ַבּ ֲעבוּר זֶה ָע ִשׂ ָ
ֶא ַמר ,וְ ִהגּ ְ
אַתּ ְפּ ַתח לוֶֹ .שׁנּ ֱ
יוֹד ַע ִל ְשׁאוֹל ְ
וְ ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ

וְ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְל ִה ְס ָתּ ֵכּל ַבּ ִמ ְשׁ ֶק ֶפת

לוֹמר ַבּ ֲעבוּר זֶהַ .בּ ֲעבוּר זֶה לֹא
יָכוֹל ְל ֲא ְר ֵגן ֵמרֹאשׁ ח ֶֹדשַׁ ,תּרוּץ לוֹ ַמר ַבּיּוֹם ַההוּאִ .אי ַבּיּוֹם ַההוּא יָכוֹל ִמ ְבּעוֹד יוֹםַ ,תּרוּץ ַ
ֶיך:
ָחים ְל ָפנ ָ
אנג ֻמנּ ִ
אָמ ְר ִתּי ֶא ָלּא ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁיֵשׁ ְק ֲע ִרית ְק ֵסס וּ ַבּ ְ
ַ

ישׁא ְל ָבנוֹ ָנא ָהיוּ אָבוֹ ֵתינוֵּ ,שׁ ֵנ ֶא ַמרַ " :ויְ ִהי ַבּ ָי ִמים ַה ֵהם ,וְ יוֹ ֵבשׁ ָכּ ֵבד ָה ָיה ָבּאָ ֶרץַ ,ויאֹ ֵמר ַראס ָי ֲע ִקב ְל ָבּ ַניו:
ילה ְמ ָע ֵשׁני ָח ִשׁ ָ
ִמ ְת ִח ָ
יכם".
יכם ֵא ֵל ֶ
ימּה ְל ַה ִשׂיג ָמ ֶשׁהוּ ְל ָע ֵשׁןִ ,כּי ָתּפֹס ִנ ְת ֵפּסוּ כּל ַהאָבּוּ ִבים אָ ֶשר ָשׁ ָלח יוֹ ֵסף אָ ִח ֵ
ְלכוּ וְּ רדוּ ִמ ְצ ָר ְי ָ
אסי
יְהוֹשׁ ַעַ :מ ֲע ֶשה ְבּ ַר ִ
ֻ
ָריָהִ :מי יִ ְתּ ֵנ ִני ֵמ ָט ֵייל ֵלתּוּ ִמי ְבּחוֹף ַה ָים וּמוֹ ֵצא ֶא ָחד אָבּוּ ִבין .אָ ַמר לוֹ ַראס
אָמר ַראס ֶא ְל ָעזָר ֵבּן ֲעז ְ
ַ
יחי ְדּ ְמ ָג ְד ִליןַ ,עד ֶשׁ ָראוּ ְשׁ ָניִ ים אוֹ ָחזִ ין ְבּג'וֹ ְינט,
ילין ְבּ ַה ֵרי ַה ָג ִליל וּ ֵמ ַח ְפּ ִשׂין ֵל ָע ֵשׁן ְמ ִשׂ ֵ
ָט ְרפוֹן וְ ַראס ִשׁ ְמעוֹן ַהדוּ ָד ִאיֶ ,שׁ ָהיוּ ְמ ָטיְ ִ
ישׁ ְנ ִתּיו וְ ֶזה אוֹ ֵמר
ֶזה אוֹ ֵמר כּוּלוֹ ֶשׁ ִלי וְ ֶזה אוֹ ֵמר כּוּלוֹ ֶשׁ ִליֶ ,זה אוֹ ֵמר אָ ִני ֵה ָכנְ ִתּיו וְ ֶזה אוֹ ֵמר אָ ִני ְק ַס ְס ִתּיוֶ ,זה אוֹ ֵמר אָ ָתּה ִע ַ
ָריָהָ :ח ַבל ֶשׁלֹא ָבּא ַגּם ְל ַכאן וּ ְל ָקחוֹ ִמ ָי ְד ָך ֵו ֶה ֱע ִבירו
ישׁ ְנ ִתּיוַ ,עד ֵשׁ ָבּא ֵבּן זוֹ ָמא וּ ְל ָקחוֹ ֵמ ֵהם .אָ ַמר לוֹ ַראס ֶא ְל ָעזָר ֵבּן ֲעז ְ
אָ ָתּה ִע ַ
יל ֲע ָת ִתּיו.
ֵא ָליִ ,כּי ֵבּי ַנ ָתּיִ ים ָחלֹ ַע ִח ָ
אָבינוּ ִבּ ְב ִרית
אַב ָר ָהם ִ
אָמר ְל ְ
רוּך הוּא ִח ַשּׁב ֶאת ַה ְקּ ֵסס ַל ֲעשֹוֹתְ .כּמֹה ֶשׁ ַ
רוּך הוּאֶ ,שׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
יִשׂ ָר ֵאלָ ,בּ ְ
שׁוֹמר ַה ְב ָט ָחתוֹ ְל ְ
רוּך ֵ
ָבּ ְ
אַח ֵרי ֵכן
ואם ֵכּן ָזהֹר יִ ַזּ ָהרוּ וְ ֲ
ידלוּםִ ,
אַב ָרם ָיד ַֹע ֵתּ ַדע ִכּי גֵר י ְִהיֶה ז ְַר ֲע ָך ְ -בּ ֶא ֶרץ לֹא ָל ֶהם ִגּ ְ
ֹאמר ְל ְ
ֶא ַמרַ ,ויּ ֶ
ֵבּין ַה ֵמ ֲע ְשׁ ִניםֶ .שׁנּ ֱ
ֵצאוּ ִבּ ְרכוּשׁ גָּדוֹל:
יְ
מדליקים ג'וינט שני ואומרים:

שׁ ָע ְמ ָדה ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ וְ ָלנוֶּ :שׁלֹא ֶא ָחד ִבּ ְל ָבד ָע ַמד ָע ֵלינוּ ְל ַכלוֹ ֵתינוֶּ :א ָלּא ֶשׁכֹּל ָמדוֹר וּ ָמדוֹר עוֹ ְמ ִדים ָע ֵלינוּ ְל ַכלוֹ ֵתינוּ,
וְ ִהיא ֶ
ילנוּ ִמ ָיּ ָדם.
וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא ַמ ִצ ֵ

מעביר הג'וינט מידו וממשיך:

אָבינוֶּ .שׁ ַפּ ְרעֹה לֹא ָגזַר ֶא ָלּא ַעל ַה ְזּ ָכ ִרים וְ ָל ָבן ִבּ ֵקּשׁ ַל ֲעקוֹר ֶאת
ַעקֹב ִ
וּל ַמד ַמה ִבּ ֵקּשׁ ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי ַל ֲעשֹוֹת ַל ְצ ָמ ִחים ֶשׁל י ֲ
ֵצא ְ
ֶא ַמר:
ַהכֹּלֶ .שׁנּ ֱ
ָרב:
ְמה ַו ָיּגָר ָשׁם ִבּ ְמ ֵתי ְמ ָעטַ ,וי ְִהי ָשׁם ְלגוֹי גָּדוֹל ָעצוּם ו ָ
ֵרד ִמ ְצ ַרי ָ
אָבי ַויּ ֶ
ֲא ַר ִמּי א ֵֹבד ִ
בוֹדה ָק ָשׁה:
ִתּנוּ ָע ֵלינוּ ֲע ָ
ְענּוּנוּ ַוי ְ
ָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ַוי ַ
ַויּ ֵ
וְאת ַל ֲח ֵצנוּ:
ִשׁ ַמע ְיהֹוָה ֶאת ק ֵֹלנוּ ַויּ ְַרא ֶאת ָענְ יֵנוּ וְ ֶאת ֲע ָמ ֵלנוּ ֶ
בוֹתינוַּ ,ויּ ְ
ו ִַנּ ְצ ַעק ֶאל ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
וּבמ ְֹפ ִתים:
וּבאֹתוֹת ְ
וּבמ ָֹרא גָּדוֹל ְ
וּבזְ ר ַֹע ְנטוּיָה ְ
ָקה ִ
ַיּוֹצ ֵאנוּ ְיהֹוָה ִמ ִמּ ְצ ַר ִים ְבּיָד ֲחז ָ
ו ִ

ָרב:
ֵרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ַו ָיּגָר ָשׁם ִבּ ְמ ֵתי ְמ ָעטַ ,ו ְי ִהי ָשׁם ְלגוֹי גָּדוֹל ָעצוּם ו ָ
אָבי ַויּ ֶ
ֲא ַר ִמּי א ֵֹבד ִ
ְמה ,אָנוּס ַעל ִפּי ַה ִדּבּוּר:
ֵרד ִמ ְצ ַרי ָ
ַויּ ֶ
ֶא ַמרַ ,וֵי ְרדו ַראס ַי ֲעקֹב וּ ָב ַניו ִמ ְצ ַריְ ָמה,
אָבינוּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵקּ ַע ְבּ ִמ ְצ ַריִם ֶא ָלּא ְל ִה ְת ַמ ְס ֵטל ָשׁםֶ .שׁנּ ֱ
ַעקֹב ִ
ָרד י ֲ
ַו ָיגָר ָשׁםְ ,מ ַל ֵמּד ֶשׁלֹּא י ַ
אמר ַראס ַי ֲעקֹב ֶאל ַפּ ְרעֹהַ :לגּוּר ַבּאָ ֶרץ ָבּאנוִּ ,כּי ַכּ ֵבד ַהיוֹ ֵבש ֶבּ ֶארץ ְכּ ַנ ֲען ,וְ ֵאין ִמ ְר ֶעה ַלצֹאן ֲא ֶשר ַל ֲע ַב ֵדיךִ ,אם אַ ָתּה ֵמ ִבין
ַויֹ ַ
יהם
יך ְבּ ֶא ֶרץ גֹ ֶשׁןַ .וֵי ְשׁבוּ ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ֶרץ גֹ ֶשׁן ַויְ ַגּ ְדלוּ ְגּ ַראסַ ,ויִ ְפרוּ ַויִ ְתּ ַרבּוּ ִגּידוּ ֵל ֵ
ְל ַמה ֲא ִני ִמ ְתּ ַכּ ֵוון .וְ ַע ָתּה ֵי ְשׁבוּ ַנא ֲע ָב ֵד ָ
אתּ ָלנוּ ֵאת ַה ַראס ַה ְכּ ַנ ֲע ִני וּ ָבּ ַניו ֵשׁ ֵה ִציפוּ ָלנוּ ֵאת
ַו ִת ְמ ַלא ַהאָ ֶרץ אוֹ ַתּםַ .ויִ ְצ ֲעקוּ ֲח ְרטוּ ֵמי ִמ ְצ ַריִ ם ֵאל ְפּרעֹה ֵל ֱאמֹרַ :מה ֵה ֵב ָ
אמר :כֹּל ַה ָז ַכר ַהיִ לוֹד ַהיְ אוֹ ָרה ַתּ ְשׁ ִליכוּהוּ וְ כֹּל ַה ְנ ֵק ָבה
ַהשׁוּק ְבּ ְגּ ַראס ְמקוֹ ִמי זוֹל וַיא ְֹמרוּ ְל ַפּ ְרעֹה ָה ָבה ִנ ְת ַח ְכּ ָמה לוֹ ֶפּן יִ ְר ֶבּה ַויֹ ַ
ְתּ ָחיוּןַ .ו ָי ַעש ַראס ַי ֲע ִקב ֵכּןַ ,ו ַי ְרא ִכּי טֹוב ַה ָד ַבר ַויִ ְג ְדלוּ ִל ְב ֵני יִ שׂ ָר ֵאל ִתּ ְפ ָרחוֹת ֲע ַנק ַו ָי ִציפו ֶאת ַהשׁוּק ְבּ ְג ַראס ְמקוֹ ִמי ְמשׁוּ ַבּח
ִבּ ְמיוּ ַחד ַו ָי ֲע ְברוּ ֲח ְר ֻט ֵמי ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָג ֵדל ָפּ ִפּירוּס.
ילגּוּ ָלא .אָ ַמר לוֹ ָראס ֱא ִלֵי ֶעזרֲ :ה ֵרי ִנ ָיּר עוֹתוֹ ַמן ַח ְר ָטא הוּא וְ לֹא
יבא ַגם זוֹ ְלטוֹ ָבה ַה ֵרי ָל ֵהם ְמ ָיּ ְצ ִרין ִנ ָיּר ְדּ ִג ְ
אסי ֲע ִק ַ
אָ ַמר ַר ִ
ִנ ְד ְבּ ָקא.

כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם ָלרוֹב:
יך ַגּ ְנ ָג'ה ְכּ ְ
יך ִמ ְצ ָריְ ָמה וְ ַע ָתּה ַמ ְלאוּ ְשׂדוֹ ֵתּ ָ
בוֹת ָ
ֶא ַמרִ ,עם בּוּף ְבּ ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל י ְָרדוּ ֲא ֶ
ִבּ ְמ ֵתי ְמ ָעטְ ,כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
יִשׂ ָר ֵאל ְמ ַגּ ְדּ ִלים ְמ ֻציּ ִָנים ָשׁם:
ַו ְי ִהי ָשׁם ְלגוֹי ,צ"ל ְלג'וֹ ְינט וגו'ְ ,מ ַל ֵמּד ֶשׁ ָהיוּ ְ
אָרץ א ָֹתם:
ַתּ ָמּ ֵלא ָה ֶ
ַע ְצמוּ ִבּ ְמאֹד ְמאֹד ו ִ
ַיִּשׁ ְרצוּ ַו ִיּ ְרבּוּ ַויּ ַ
ֶא ַמר ,וּ ִצ ְמ ֵחי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָפּרוּ ו ְ
גָּדוֹל ָעצוּםְ ,כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
ַתּ ְג ְדּ ִלי:
ַתּ ְר ִבּי ו ִ
יך ו ִ
ֶא ַמרְ ,ר ָב ָבה ְכּ ֶצ ַמח ַה ָשּׂ ֶדה ְנ ַת ִתּ ְ
ָרבְ ,כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
וָ

בוֹדה ָק ָשׁה:
ְענּוּנוּ ַו ִי ְתּנוּ ָע ֵלינוּ ֲע ָ
ָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ַוי ַ
ַויּ ֵ
נוֹסף גַּם הוּא ַעל
ֶא ַמרָ ,ה ָבה ִנ ְת ַח ְכּ ָמה לוֹ ֶפּן יִ ְס ֶתּ ְל ֵבּט וְ ָהיָה ִכּי ִת ְק ֶראנָה ִמ ְל ָח ָמה וְ ַ
ֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִריםְ ,כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
ָרעוּ א ָ
ַויּ ֵ
אָרץ:
ִמ ְשֹ ַתּ ְמ ֵטינוּ וְ ִה ְפ ִגין ָבּנוּ וְ ָע ָלה ִמן ָה ֶ
ַיִּבן ָע ֵרי ִמ ְס ְכּנוֹת ְל ַפ ְרעֹה ֶאת
לוֹתם ו ֶ
ָשׂימוּ ָע ָליו ָשׂ ֵרי ִמ ִסּים וְ ֵאת ִגּ ְל ַעד ַהאַ ְר ֵד ִני ְל ַמ ַען ַענּוֹתוֹ ְבּ ִס ְב ָ
ֶא ַמרַ ,ויּ ִ
ְענּוּנוְּ ,כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
ַוי ַ
ארשׁ:
ִפּתֹם וְ ֶאת ַר ַע ְמ ֵסס ַוֵי ֲע ֵשׁן ַבּחוּץ ,וְ ַגם ֶזהּ ַרק ַפ ְ
ַע ִבדוּ ִמ ְצ ַריִם ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָפ ֶר ְך:
ֶא ַמרַ ,ויּ ֲ
בוֹדה ָק ָשׁהְ ,כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
ַו ִיּ ְתּנוּ ָע ֵלינוּ ֲע ָ

ִשׁ ַמע ְיהֹוָה ֶאת ק ֵֹלנוּ ַויּ ְַרא ֶאת ָענְ יֵנוּ וְ ֶאת ֲע ָמ ֵלנוּ וְ ֶאת ַל ֲח ֵצנוּ:
בוֹתינוַּ ,ויּ ְ
וַנִּ ְצ ַעק ֶאל ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ

יִשׂ ָר ֵאל ִמן ָהדוּ ָדּא
ֵאָנחוּ ְבנֵי ְ
ָמת ַה ֵבּ ְנאָ ַדם ַוי ְ
ָמים ָה ַר ִבּים ָה ֵהם ַויּ ָ
ֶא ַמרַ ,ו ְי ִהי ַביּ ִ
בוֹתינוְּ ,כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
וַנִּ ְצ ַעק ֶאל ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
ַתּ ַעל ַשׁוְ ָע ָתם ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ִמן ָה ֲעב ָֹדה:
ַו ִיּזְ ָעקוּ ,ו ַ
אַב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶאת
ַא ָק ָתם וַיִ זְ כֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֶאת ְ
ַיִּשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת נ ֲ
ֶא ַמר ,ו ְ
ַו ִיּ ְשׁ ַמע ְיהֹוָה ֶאת ק ֵֹלנוְּ ,כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
ַעקֹב:
יֲ
ֵדע ֱאל ִֹהים:
יִשׂ ָר ֵאל ְמ ַל ְק ִטים ֵפּרוּ ִרים ְמ ַה ֶע ְר ָכּה ַויּ ַ
ֶא ַמרַ ,ויּ ְַרא ֱאל ִֹהים ֶאת ְבּנֵי ְ
ַרא ֶאת ָענְ יֵנוּ ,זוֹ ְפּ ִרישׁוּת ֶדּ ֶר ְך ֶא ֶרץְ .כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
ַויּ ְ
אתּיִּ ים ֶשׁ ֶקל וְ ָכּל ַהטוֹ ָלא ְתּ ַח ְלקוּן:
ֶא ַמרָ ,כּל ַה ִמ ְתּאַ ְר ֵגן ֶי ֱאסֹ ְף ָמ ָ
וְ ֶאת ֲע ָמ ֵלנוֵּ ,אלּוּ ַה ִחיפּוּ ִשׂיםְ .כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
אוֹתם:
לוֹח ִצים ָ
יתי ֶאת ַה ַלּ ַחץ ֲא ֶשׁר ִמ ְצ ַריִם ֲ
ֶא ַמר ,וְ גַם ָר ִא ִ
וְ ֶאת ַל ֲח ֵצנוּ ,זוֹ ָהדוּ ָדּאְ .כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ

וּבמ ְֹפ ִתים:
וּבאֹתוֹת ְ
וּבמ ָֹרא גָּדוֹל ְ
וּבזְ ר ַֹע נְ טוּיָה ְ
ָקה ִ
ַיּוֹצ ֵאנוּ ְיהֹוָה ִמ ִמּ ְצ ַר ִים ְבּיָד ֲחז ָ
ו ִ

ֶא ַמר ,וְ ָע ַב ְר ִתּי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
וּב ַע ְצמוֶֹ .שׁנּ ֱ
רוּך הוּא ִבּ ְכבוֹדוֹ ְ
יחֶ .א ָלּא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ְדי ָשׁ ִל ַ
ְדי ָשׂ ָרף וְ לֹא ַעל י ֵ
אָך וְ לֹא ַעל י ֵ
ְדי ַמ ְל ְ
ַיּוֹצ ֵאנוּ ְיהֹוָה ִמ ִמּ ְצ ַריִם ,לֹא ַעל י ֵ
ו ִ
ֱשׂה ְשׁ ָפ ִטים ֲאנִ י ְיהֹוָה :וְ ָע ַב ְר ִתּי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ַבּ ַלּי ְָלה ַהזֶּהֲ ,אנִ י
וּב ָכל ֱאל ֵֹהי ִמ ְצ ַריִם ֶאע ֶ
אָדם וְ ַעד ְבּ ֵה ָמה ְ
יתי ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ֵמ ָ
ַבּ ַלּי ְָלה ַהזֶּה וְ ִה ֵכּ ִ
אַחר:
יחֲ .אנִ י ְיהֹוָהֲ ,אנִ י הוּא וְ לֹא ֵ
וּב ָכל ֱאל ֵֹהי ִמ ְצ ַריִם ֱא ֶע ֶשׂה ְשׁ ָפ ִטים ֲאנִ י וְ לֹא ַה ָשּׁ ִל ַ
יתי ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ֲאנִ י וְ לֹא ָשׂ ָרףְ .
אָך .וְ ִה ֵכּ ִ
וְ לֹא ַמ ְל ְ

יך ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה חוֹ ֵמר ָכּ ֵבד ְמאֹד:
ֶא ַמרִ ,הנֵּה יַד ְיהֹוָה הוֹיָה ְבּ ִגידּוּ ֵל ָ
אראסְ .כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
ָקהֶ ,זה ַה ָצ' ָ
ְבּיָד ֲחז ָ
ייסל ֲאחוּז ְבּיָדוֹ ָנטוּי ַעל אַ ְמ ְס ֵט ְר ַדּם:
ֶא ַמר ,וּ ָפ ָ
וּבזְ ר ַֹע נְ טוּיָהֶ ,זה ַהגּ'ֹויְ נטְ .כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
ִ
דוֹלים ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ַע ְשׂ ָתה
מוֹר ִאים ְגּ ִ
וּב ָ
רוֹע ְנטוּיָה ְ
וּבזְ ַ
ָקה ִ
ֶא ַמרַ ,ויִ ַל ֲחמוּ ַבּ ָס ִמים ְבּיָד ֲחז ָ
מוֹרא גָּדוֹלְ ,מ ִגּלּוּי ִמ ְשׁ ָט ָרהְ .כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
וּב ָ
ְ
ידּה ְללוֹ ָח ָמה ַבּ ָס ִמים:
ָל ֶכם ַהיְ ִח ָ
ָד ָך ֲא ֶשׁר ִאם ָתּבוֹא ִמ ְשׁ ָט ָרה ַתּ ֲע ֶשׂה בּוֹ ֶאת ָהאֹתֹת:
ֶא ַמר ,וְ ֶאת ַה ַמּ ֶטּה ַהזֶּה ִתּ ַקּח ְבּי ֶ
וּבאֹתוֹת ,זֶה ַה ַמּ ֶטּהְ .כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
ְ
ָאשׁ ,וְ ִת ְמרוֹת ָע ָשׁן:
אנג ,ו ֵ
אָרץ] ,ינשוף מן הג'וינט ג "פ[ ַבּ ְ
וּב ֶ
מוֹפ ִתים ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
ָת ִתּי ְ
ֶא ַמר ,וְ נ ַ
אנגְ .כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
מוֹפ ִתים ,זֶה ַה ַבּ ְ
וּב ְ
ְ
מוֹפ ִתים ְשׁ ַתּיִם.
וּב ְ
וּבאֹתוֹת ְשׁ ַתּיִםְ .
וּבמ ָֹרא גָּדוֹל ְשׁ ַתּיִ םְ .
וּבזְ ר ַֹע נְ טוּיָה ְשׁ ַתּיִםְ .
ָקה ְשׁ ַתּיִםִ .
ְבּיָד ֲחז ָ

רוּך הוּא ַעל ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִם וְ ֵאלוּ ֵהן] :בעשר מכות ינשוף מן הג'וינט ג"פ[
ֵאלּוּ ֶע ֶשׂר ַמכּוֹת ֶשׁ ֵה ִביא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ

ירים ְגּבוֹ ִהים .
חוֹל ִ .גּ ְבעוֹ ִלים  .זְ ָר ִעים ָ .מדוֹרְ .ק ִריז  .חוֹ ֵמר ֲח ָרא ְ .מ ִח ִ
ְק ַצת  .יוֹ ֵבש ָ .מ ַכּת ְשׁ ִט ְינ ֵק ִרים .
ימ ִנים:
אסי יְ הוּ ָדה ָה ָיה נוֹ ֵתן ָבּ ֵהם ִס ָ
ַר ִ

גּ'וּ ִד"י נִ י"ר מוֹ ֵז"ס

ישׁא ַתּ ֲע ְבּ ָנא
אוֹמר ֶשׁ ָלּקוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ֶע ֶשׂר ֶשׁ ֶקל ֵל ְג ַרם ְגּ ַר ָסא ַמ ֲע ְפ ָנא וְ ַעל ֲח ִשׁ ָ
אַתּה ֵ
אוֹמרִ ,מ ַנּיִן ָ
ילי ֵ
יוֹסי ַהגְּ ִל ִ
אסי ֵ
ַר ִ
אוֹמר,
ֹאמרוּ ַה ַח ְר ֻט ִמּים ֶאל ַפּ ְרעֹה ֶא ְצ ַבּע ֱאל ִֹהים ִהיא .וְ ַעל ַה ִהיְ דרוֹ ָמה הוּא ֵ
אוֹמרַ ,ויּ ְ
ָלקוּ ֵע ְשׂ ִרים ַו ַח ֵמשְ .בּ ִמ ְצ ַר ִים ָמה הוּא ֵ
משׁה ַע ְבדּוַֹ .כּ ָמּה ָלקוּ
וּב ֶ
ַא ִמינוּ ַבּיהֹוָה ְ
ִיראוּ ָה ָעם ֶאת ְיהֹוָה ַויּ ֲ
דוֹלה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְיהֹוָה ְבּ ִמ ְצ ַריִם ַויּ ְ
יִשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִתּ ְפ ָר ַחת ַה ְגּ ָ
ַויּ ְַרא ְ
ידרוֹ ָלקוּ ֲח ִמ ִשּׁים ֶשׁ ֶקל:
ְבּ ֶפּ ַרח ֵמאָה ְשׁ ָק ִליםֱ .אמוֹר ֵמ ַע ָתּהְ ,בּ ִמ ְצ ַר ִים ָלקוּ ֵע ְשׂ ִרים ַו ַח ֵמש ֶשׁ ֶקל וְ ַעל ִה ְ

ַכּ ָמּה ַמ ֲעלוֹת טוֹבוֹת ַל ָמּקוֹם ָע ֵלינוּ:
אחיוּת,
הוֹציאָנוּ ְמ ַה ָס ִ
ִאלּוּ ִ

ָתן ָלנוּ ֶאת ַהטוֹ ָלה ַדּיֵּנוּ:
וְ לֹא נ ַ

ָתן ָלנוּ ֶאת ַהטוֹ ָלה,
ִאלּוּ נ ַ

וְ לֹא ָנ ַתן ָלנוּ ַגּם ֲחגִּ י ַגת ַדּיֵּנוּ:

ִאלּוּ ָנ ַתן ָלנוּ ַגּם ֲחגִּ י ַגת,

אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ַדּיֵּנוּ:
וְ לֹא ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכנוּ ַבּ ִפּיצוּ ִצ ָיא ְ

אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה,
ִאלּוּ ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכנוּ ַבּ ִפּיצוּ ִצ ָיא ְ

אלי ַדּיֵּנוּ:
וְ לֹא ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵי ָמ ָנ ִ

אלי,
ִאלּוּ ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵי ָמ ָנ ִ

וְ לֹא ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ַה ָתּ ַחת ַדּיֵּנוּ:

ִאלּוּ ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ֶאת ַה ָתּ ַחת,

אראס ַדּיֵּנוּ:
ירנוּ ְבתוֹכוֹ ֲח ִצי ִקילוֹ ָצ' ָ
וְ לֹא ֶה ֱע ִב ָ

אראס,
ירנוּ ְבתוֹכוֹ ְבתוֹכוֹ ֲח ִצי ִקילוֹ ָצ' ָ
ִאלּוּ ֶה ֱע ִב ָ

וְ לֹא ִנ ְפ ְתּ ָחה אַף ֲא ִרי ָזה ַבּ ֶד ֶר ְך ַדּיֵּנוּ:

ִאלּוּ לֹא נִ ְפ ְתּ ָחה אַף ֲא ִרי ָזה ַבּ ֶד ֶר ְך,

וְ לֹא ַע ְצרוּ אוֹ ָתנו ּ ְל ִחיפּוּש ַדּיֵּנוּ:

ִאלּוּ לֹא ַע ְצרוּ אוֹ ָתנו ּ ְל ִחיפּוּש,

וְ לֹא ֶנ ֱע ַלם ְכּלוּם ַבּאַ ְס ָלה ַדּיֵּנוּ:

ִאלּוּ לֹא ֶנ ֱע ַלם ְכּלוּם ַבּאַ ְס ָלה,

ָתן ָלנוּ ֶאת ַה ַפּ ְר ַנ ָסה ַדּיֵּנוּ:
וְ לֹא נ ַ

ָתן ָלנוּ ֶאת ַה ַפּ ְר ַנ ָסה,
ִאלּוּ נ ַ

יסנוּ ְלאַ ְמ ְס ֶט ְר ַדם ְלחוּ ְפ ָשׁה ַדּיֵּנוּ:
וְ לֹא ֵה ִט ָ

יסנוּ ְלאַ ְמ ְס ֶט ְר ַדם ְלחוּ ְפ ָשׁה,
ִאלּוּ ֵה ִט ָ

וְ לֹא ָבּנָה ָלנוּ ֶאת ַהקוֹ ִפישׁוֹפּ ַדּיֵּנוּ:

ָתן ָלנוּ ַגּם ֲח ִגּי ַגת.
ָתן ָלנוּ ֶאת ַהטוֹ ָלה .וְ נ ַ
אחיוּת .וְ נ ַ
הוֹציאָנוּ ְמ ַה ָס ִ
ֻפּ ֶלת ַל ָמּקוֹם ָע ֵלינוֶּ .שׁ ִ
וּמכ ֶ
פוּלה ְ
טוֹבה ְכּ ָ
אַחת ַכּ ָמּה וְ ַכ ָמּה ָ
ַעל ַ
אלי .וְ ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ֶאת ַה ָתּ ַחת .וְ ֶה ֱע ִבי ָרנוּ ְבתוֹכוֹ ְבתוֹכוֹ ֲח ִצי ִקילוֹ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה .וְ ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵי ָמ ָנ ִ
וְ ִס ֵפּק ָצ ְר ֵכנוּ ַבּ ִפּיצוּ ִצ ָיא ְ
יסנוּ
ָתן ָלנוּ ֶאת ַה ַפּ ְר ַנ ָסה .וְ ֵה ִט ָ
אראס .וְ לֹא ִנ ְפ ְתּ ָחה אַף ֲא ִרי ָזה ַבּ ֶד ֶר ְך .וְ לֹא ַע ְצרוּ אוֹ ָתנו ּ ְל ִחיפּוּש .וְ לֹא ֶנ ֱע ַלם ְכּלוּם ַבּאַ ְס ָלה .וְ נ ַ
ָצ' ָ
וֹנוֹתינוּ:
וּבנָה ָלנוּ ֶאת ַהקוֹ ִפישׁוֹפּ ְל ַכ ֵפּר ַעל ָכּל ֲע ֵ
ְלאַ ְמ ְס ֶט ְר ַדם ְלחוּ ְפ ָשׁהָ .

אוֹמר
יאל ָהיָה ֵ
ַמ ִל ֵ
ַר ָבּן גּ ְ
חוֹבתוֹ ,וְ ֵאלּוּ ֵהן:
ָצא ְי ֵדי ָ
אָמר ְשׁל ָֹשׁה ְד ָב ִרים ֵאלּוּ ַבּ ֶפּ ַסח לֹא י ָ
ָכּל ֶשׁלֹּא ַ

עקסְ .דּ ָרעגְ ס .רוֹ ְע ֶק ְנרוֹל.
ֶס ְ
אוחז המצה בידו ומראה אותה למסובין:

בוֹתינוּ ָל ֶל ֶכת ַל ִפּיצוּ ִצ ָיאִ ,כּי
יע ֶזרָ :מ ָצּה זוֹ ֶשׁאָנוּ אוֹ ְכ ִלין ַעל שׁוּם ָמה? ַעל שׁוּם ֶשׁלֹא ִה ְס ִפּיק זְ ָמ ַנם ֶשׁל ֲא ֵ
אסי ֱא ִל ֶ
ָתּ ָנא ַר ִ
גּוֹ ְרשׁוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ים וּ ַמ ְנ ָצ'א ָלא ַהיְ ָתּה ָל ֵהם.
אוחז פיסה מהשק בידו ומראה אותה למסובין:

בוֹתינוּ ָשׂ ִקין
יעין ֲעטוּ ִפין ְבּ ָשׂ ִקין ְד ַמ ְל ָטא? ַי ֲען ִכּי לֹא ָהיוּ ַל ֲא ֵ
הוֹשׁ ַעָ :שׂ ִקין ֶשׁל ָע ָש ִבין ְמ ִסי ַני – ַעל שׁוּם ָמה ָמ ִג ִ
אָמר ַראס ְי ֻ
ַ
יל ָיא ְבּ ָשׂ ִקין ְד ַמ ְל ָטא ְד ַע ְבדּוּ ַבּ ָפ ֶרך ַבּחֹ ֶמר וּ ַבּ ְל ֵב ִנים.
ימ ְ
ְפּנוּיִ ין ,וְ ֵנ ֱא ְלצוּ ִל ְצרוֹר ַה ַס ְנ ִס ִ
לאין בּחוֹ ָלא,
יעין ִגּ ְבעוֹ ִלין ִגּ ְבעוֹ ִלין יְ ֵב ִשׁין יְ ֵב ִשׁין ְמפוּ ָצ ִצין ְבּזְ ָר ִעין וְּ ֵמ ִ
יל ָיא ַבּ ָתּ ַחת ֶשׁ ִלי ַה ֵרי ֵמ ִג ִ
ימ ְ
יע ֶזרַ :ס ְנ ִס ִ
אסי ֱא ִל ֶ
אָ ַמר ַר ִ
יהן זוֹ ָה ִרים ְכּ ָי ֲהלוֹ ִמיםַ ,ו ָי ַעל
יס ָט ֵל ֶ
ֵשׁ ֵנ ֱא ַמרַ " :ו ַי ֲחלוֹם ָפּ ְרעֹה ֶמ ֶלך ִמ ְצ ָריִ ים ,וְ ִה ֵנה ֶשׁ ָבע ִתּ ְפ ָרחוֹת ְשׁ ֵמנֹות ְדּ ֵשׁנוֹת וּ ְד ִביקֹות ,וּ ְק ִר ְ
יסל ְמכּוּ ַלן ְבּ ָי ַחד ,וְ ִה ֵנה ָר ָע ָדה ַהאָ ֶרץ ַו ָתּבאֹ ָנה ֶשׁ ָבע ִתּ ְפ ָרחוֹת
יחן אַף ָפּ ְרעֹה ַויִ ָב ֵקשׁ ְל ָה ִכין ְל ַע ְצמוֹ ָפיְ ַ
ימה ַו ָי ִר ַ
וחן ַה ָשׁ ָמיְ ָ
ִניחֹ ַ
יְ ֵבשׁוֹת וּ ְשׁדּוּפוֹת ְמ ֵלאוֹת זְ ָר ִעים וּ ְמעוּ ָפּשׁוֹתַ ,ו ִתּ ְב ָל ֲע ָנה ֶשׁ ָבע ַה ִתּ ְפ ָרחוֹת ַה ְשׁדּוּפוֹת ֶאת ַה ִתּ ְפ ָרחוֹת ַה ְדּ ֵשׁנוֹת וְ לֹא נוֹ ַדע ִכּי ָבּאוּ
יע ְלפּוֹ ְרטָ -ס ִעיד
אמר יוֹ ֵסףֵ :יש ְל ָך ֶע ֶשׂר ִלירוֹת ִמ ְצ ִריוֹת ָע ִתּיקוֹתֲ ,א ִני ָצ ִריך ְל ָה ִג ַ
ֶאל ִק ְר ַבּןַ .ו ָי ַקץ ָפּ ְרעֹה ,וְ ִה ֵנה יוֹ ֵסף ְמ ַנ ְד ֵנדוַֹ ,ויֹ ֵ
אמר ְליוֹ ֵסףְ :ר ֵאה ָמ ֵטה ֶזה אָ ֶשׁר ֲא ִני ָמ ֲחזִ יק ְבּ ָי ִדּיֶ ,זה
ְכּ ֵדי ִל ְשׁלוֹ ַח ַכּ ָמה אָבּוּ ִבים ְל ְבּ ֵארֶ -שׁ ָבעַ .ויִ ַחר אַף ָפּ ְרעֹה ַעד ְמאֹדַ ,ויֹ ַ
ֵאי ֵננוֹ ָמ ֵטה – ַעל ַה ָזיִ ן ֶשׁ ִלי ַהאָבּוּ ִבים ַה ֵמזוּ ְר ָגּ ִגים ֶשׁ ְל ָך ְ ,שׁ ַכח ְל ָך ֶאת כֹּל ַהאָבּוּ ִבים אָ ֶשר ָשׁ ַל ְח ָתּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ יםִ ,כּי ִתּ ְפ ָרחוֹת
ְשׁדּוּפוֹת ְתּ ָק ְבּלוּן ,וּ ְבּ ָשׂ ִקין ֶשׁל ֶמ ֶלט ַי ֲא ְרזוּןִ ,כּי ֲע ָב ִדים ִתּ ְהיוּ ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ים".
יע ֶזר ָה ָיה אוֹ ֵמרִ " :עם כֹּל ַה ָצ ַער ֵשׁ ַבּ ָד ָבר".
ַראס ֵבּן ֱא ִל ֶ
ַד ָתּ ְל ִב ְנ ָך ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר ַבּ ֲעבוּר זֶה
ֶא ַמר ,וְ ִהגּ ְ
ָצא ִמ ִמּ ְצ ָריִםֶ .שׁנּ ֱ
אָדם ִל ְראוֹת ֶאת ַע ְצמוֹ ְכּ ִאלּוּ הוּא י ָ
ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר ַחיָּב ָ
אוֹתנוּ
ֶא ַמר ,וְ ָ
אוֹתנוּ גָּאַל ִע ָמּ ֶהםֶ .שׁנּ ֱ
רוּך הוּאֶ ,א ָלּא אַף ָ
בוֹתינוּ ִבּ ְל ָבד גָּאַל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם .לֹא ֶאת ֲא ֵ
ָע ָשׂה ְיהֹוָה ִלי ְבּ ֵצ ִ
בוֹתינוּ:
אוֹתנוּ ָל ֶתת ָלנוּ ֶאת ָה ַס ְט ָלה ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַבּע ַל ֲא ֵ
הוֹציא ִמ ָשּׁם ְל ַמ ַען ָה ִביא ָ
ִ

יאחז הג'וינט בידו ויכסה המצות ויאמר:

בוֹתינוּ וְ ָלנוּ ֵאת ָכּל ַה ִנּ ִסּים
וּל ַק ֵלּס ְל ִמי ֶשׁ ָע ָשׂה ַל ֲא ֵ
רוֹמם ְל ַה ֵדּר ְל ָב ֵר ְך ְל ַע ֵלּה ְ
ָבים ְלהוֹדוֹת ְל ַה ֵלּל ְל ַשׁ ֵבּ ַח ְל ָפ ֵאר ְל ֵ
ַחנוּ ַחיּ ִ
יכ ְך ֲאנ ְ
ְל ִפ ָ
ֹאמר ְל ָפנָיו
אחיוּת ִל ְג ֻא ָלּה ,וְ נ ַ
וּמ ֵא ֶבל ְליוֹם טוֹב ,וּ ְמיוֹ ֵבשׁ ְל ֶשׁ ַפע גָּדוֹל ,וּ ֵמ ָס ִ
הוֹציאָנוּ ֵמ ַע ְבדוּת ְל ֵחרוּתִ ,מיָּגוֹן ְל ִשׂ ְמ ָחהֵ ,
ָה ֵאלּוִּ .
ירה ֲח ָד ָשׁה ַה ְללוּ ַס ְט ָליָהּ:
ִשׁ ָ
יניח הג'וינט מידו ויגלה הפרח:

עוֹלם:
בוֹר ְךֵ .מ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
יל ָיא ְמ ָ
ימ ְ
יל ָיא :י ְִהי ַה ַסנְ ִס ִ
ימ ְ
ַה ְללוּ ַס ְט ָליָהּ ַה ְללוּ ַע ְב ֵדי ְיהֹוָהַ .ה ְללוּ ֶאת ַה ַסנְ ִס ִ
יל ָיאַ .עד ַה ָשּׁ ַמיִם ְכּבוֹדוֹ:
ימ ְ
הס ִמים ַסנְ ִס ִ
יל ָיאָ :רם ַעל ָכּל ָ
ימ ְ
ִמ ִמּזְ ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ַעד ְמבוֹאוְֹ .מ ֻה ָלּל ַה ַסנְ ִס ִ
אַשׁפֹּת י ִָרים ֶא ְביוֹן:
ימי ֵמ ָע ָפר ָדּלֵ .מ ְ
אָרץְ :מ ִק ִ
וּב ֶ
ילי ִל ְראוֹת ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָ
יהי ָל ָשׁ ֶבתַ :ה ַמּ ְשׁ ִפּ ִ
יל ָיא ַה ַמּגְ ִבּ ִ
ימ ְ
ִמי ַכּ ַסנְ ִס ִ
יבי ֲע ֶק ֶרת ַה ַבּיִתֵ .אם ַה ָבּנִ ים ְשׂ ֵמ ָחהַ .ה ְללוּ ַס ְט ָליָהּ:
מוֹשׁ ִ
יבי ַעמּוִֹ :
יביםִ .עם נְ ִד ֵ
יבי ִעם נְ ִד ִ
הוֹשׁ ִ
ְל ִ
ַעקֹב ָט ַעם לוֹ ֵרייב:
ְבּ ֵצאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ָריִ םֵ .בּית י ֲ
לוֹתיו:
יְתּה ְל ָק ְדשׁוֵֹ .אם ִדּי ֵאם ֵאיי ַמ ְמ ְשׁ ָ
ֶא ְק ְס ָטה ַה ָ
ַה ְח ַנאן ָראָה ַו ָיּנֹסַ .ה ָכּ ֵבד ִיסֹּב ְלאָחוֹר:
יליםְ .דּלוּקוֹת ִכּ ְבנֵי צֹאן:
ַה ְדלוּ ִקים ָר ְקדוּ ְכּ ֵא ִ
ַמה ְלּ ָך ַה ְח ַנאן ִכּי ָתנוּסַ .ה ָכּ ֵבד ִתּסֹּב ְלאָחוֹר:
יליםְ .דּלוּקוֹת ִכּ ְבנֵי צֹאן:
ַה ְדלוּ ִקים ִתּ ְר ְקדוּ ְכ ֵא ִ
ַעקֹב:
אָרץִ .מ ִלּ ְפנֵי ְט ָראנְ ס י ֲ
חוּלי ֶ
ִמ ִלּ ְפנֵי ִדּיֵ -ג'יי ִ
ַהה ְֹפ ִכי ַה ִמ ְדּ ַבּר ָק ָר ָח ָנהַ .ח ָלּ ִמישׁ ְל ַמ ְעיְנוֹ ָמיִם:

יכסה המצות ויקח הג'וינט בידו ויאמר:

אראס ָטהוֹר.
יענוּ ַה ַלּ ְי ָלה ַהזֶּה ֶל ָע ֵשׁן בּוֹ ָצ' ָ
בוֹתינוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם ,וְ ִה ִגּ ָ
אָלנוּ וְ גָאַל ֶאת ֲא ֵ
עוֹלםֲ ,א ֶשׁר ְגּ ָ
אַתּה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
אתנוּ ְל ָשׁלוֹםְ ,שׂ ֵמ ִחים ְבּ ִב ְניַן אַ ְמ ְס ֵט ְר ַדּם
יענוּ ְלחֹ ָמ ִרים ְמגוּ ְל ָגּ ִלים ֲא ֵח ִרים ַה ָבּ ִאים ִל ְק ָר ֵ
בוֹתינוּ י ִַגּ ֵ
ֵכּן ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
נוֹדה ְל ָך ִשׁיר ָח ָדשׁ ַעל
אבּיס ָקאפּ ְל ָרצוֹן וְ ֶ
וּמן ַה ְפּ ָס ִחים ֲא ֶשׁר י ִַגּיעוּ ִמן ַה ָק ָנ ִ
בוֹד ֶת ָך ,וְ ְנ ָע ֵשׁן ָשׁם ִמן ַה ְזּ ָב ִחים ִ
יר ָך ,וְ ָשׂ ִשׂים ַבּ ֲע ָ
ִע ֶ
יִשׂ ָר ֵאל:
אַתּה ְיהֹוָה גָּאַל ְ
רוּך ָ
ַפ ֵשׁנוָּ :בּ ְ
ְגּ ֻא ָלּ ֵתנוּ וְ ַעל ְפּדוּת נ ְ

מדליק הג'וינט השלישי שאמרו עליו ההגדה

יט ְשׁ ִסי ְמ ַה ַגּ ְנ ָג'ה,
יא ְ
ָבּרוּ ְך ֲא ָתּה יְ ָי ֱאלוֹ ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםַ ,המוֹ ִציא ִט ֵ
ומעשנין בהסבת שמאל:

ָק ָסּס
נוטל המספריים וקוסס לכבוד הג'וינט שלאחר הארוחה ומקודם יברך:

ילת ִמ ְס ָפּ ָריִּ ים:
וֹתיו וְ ִצוָּנוּ ַעל ְנ ִט ַ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
אַתּה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ

מוֹצא
ַה ֵ
יל ֵטר
ִפ ְ
יקח כרטיס ביקור ויבצענו כפילטר ויזהר שלא ישיח בין הברכה לגלגול הפילטר:

יל ֵטר ִמן ַה ָבּיִ ת:
מּוֹצא ִפ ְ
עוֹלם ַה ֵ
אַתּה ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ

ִנ ָיּיר
ישלוף נייר גלגול ויברך:

עוֹלם בּוֹ ֵרא ְפּ ִרי ָה ֵעץ:
אַתּה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ

כּוֹר ְך
ֵ
יקח כזית מן הבוף וכזית מן הפרח ויכין מהם ג'וינט רביעי בהסיבה ובלא ברכה ,ומקודם )או אחר כך( יאמר:

ֵכר ְל ִמ ְק ָדּשׁ ְכּ ִה ֵלּלֵ .כּן ָע ָשׂה ִה ֵלּל.
זֶ
רוֹרים
וּמ ִ
ֶא ַמר ַעל ַמצּוֹת ְ
ַחד ְל ַקיֵּם ַמה ֶשׁנּ ֱ
אראס וּ ְמ ָע ֵשׁן ְבּי ַ
יל ָיא וְ ָצ' ָ
ימ ְ
כּוֹר ְך ג'וֹ ְינט ַס ְנ ִס ִ
ִבּזְ ַמן ֶשׁ ֵבּית ַהקוֹ ִפישׁוֹפּ ָהיָה ַקיָּם ָהיָה ֵ
ֹאכלֻהוּ:
י ְ

כּוֹ ֵרך

עוֹר ְך
ֻשׁ ְל ָחן ֵ
אוכל ושותה כל צרכו לכבוד יו"ט ,ונוהגין לאכול ביצה עם מי מלח או חומץ:
כלומר עכשיו אוכלים ,למי שלא הבין

ָצּפוּן
יקח כשני זיתים מבוף או פרח ששמר בזולה לזמנים קשים ,ומכין  2ג'וינטים שמנים בהסיבה ,ומקודם יאמר:

וּר ִחימוּ ַעל ְי ֵדי ַה ֵבּ ְנאַ ָדם
וּשׁ ִכ ְינ ֵתּ ָיהּ ִבּ ְד ִחילוּ ְ
קוּד ָשׁא ְבּ ֵעת ְבּרוֹ ְך הוּאְ ,
זוּמּן ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ִעשׁוּן ְמ ַהזּוּ ָלא ְל ֵשׁם יִ חוּד ְ
וּמ ָ
מוּכן ְ
ִה ְנ ִני ָ
יִשׂ ָר ֵאל:
ֶע ָלם ְבּ ֵשׁם ָכּל ְ
וְ נ ֱ
וּמ ֲע ֶלה ָע ָשׁן כּוֹנְ נֵהוּ:
כּוֹננָה ָע ֵלינוּ ַ
ָדינוּ ְ
וּמ ֲע ֵשׂה י ֵ
נוֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ ָע ֵלינוּ ַ
יהי ַ
וִ ִ

ָבּ ֵר ְך
נניח שברך ברכת המזון
...
אמן
הג'וינט של הבנאדם )הוא אליהו המביא(:
מגלגלין הג'וינט של הבנאדם ופותחים הדלת

ַה ֵלּל
יש המעשנים מהג'וינט של הבנאדם ,וגומרין עליו את ההלל

וּיוֹטא ִכּי ֲה ֵרי ִצ ְמחו ָנ ִאי
אָמר לוֹ ֲהלֹא ִד ְב ַריָא ְשׁט ָ
אַתּהַ .
אָכ ְל ָתּא עוֹף ָ
יוֹד ַע ֲא ִני ִכּי ַ
ָריָהֵ :
יְהוֹשׁ ַע ְל ַראס ֶא ְל ָעזָר ֵבּן ֲעז ְ
ֻ
אָמר ַראס
ַ
יקיָא ְדּג'וֹ ְינ ָטא ִנ ְתּ ְק ָעה.
אָמר לוֹ ֲה ֵרי ְל ָך ֶא ְצ ָבּ ֲעיָא ְדּ ִב ַ
אָנוֹ ִכיַ ,

קוֹמם ְק ַהל
שׁוֹכן ְמעוֹנָהֵ ,
ָכינוּ ְל ַס ֵדּר אוֹתוֹ ֵכּן ִנזְ ֶכּה ַל ֲעשׂוֹתוֹ .ז ְָך ֵ
ֲח ַסל ֶס ֶדר ֶפּ ַסח ְכּ ִה ְל ָכתוְֹ ,כּ ָכל ִמ ְשׁ ָפּטוֹ וְ ֻח ָקתוַֹ .כּ ֲא ֶשׁר ז ִ
ַהל ִנ ְט ֵעי גּ ְַנ ָג'ה ְל ִציוֹן ְבּ ִרנָּה.
ֵל ָג ִלי ַז ְצ ָיהְ .בּ ָקרוֹב נ ֵ
ירוּשׁ ָליִם.
ְל ָשׁנָה ַה ָבּאָה ִבּ ָ
אוֹמ ִרים:
ִשׂ ָר ֵאל ְ
ְבּ ֶא ֶרץ י ְ

ְל ָשׁנָה ַה ָבּאָה ְבּאַ ְמ ְס ֵט ְר ַדּם ַה ְבּנוּיָה.

אָרץ.
יוֹד ַעֶ :א ָחד ַה ֵבּ ְנאָ ָדם ֶשׁ ֵמ ִביא ָשּׁ ַמים ֶאל ָה ֶ
יוֹד ַע? ֶא ָחד ֲא ִני ֵ
ֶא ָחד ִמי ֵ
אָרץ.
יוֹד ַעְ :שׁנֵי שׁוֹ ְט ֵרי ַמ ַג"בֶ ,א ָחד קוֹ ֵרא ֶא ָחד ִבּ ְכ ַתּבֶ .א ָחד ַה ֵבּ ְנאָ ָדםֶ ,שׁ ֵמ ִביא ָשּׁ ַמים ֶאל ָה ֶ
יוֹד ַע? ְשׁ ַניִם ֲא ִני ֵ
ְשׁ ַנ ִים ִמי ֵ
יוֹד ַעָ :שׁלוֹשׁ ָשׁ ִנים ַבּ ָק ָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַע ְצ ִמי ִשׁימוּשְׁ .שׁנֵי שׁוֹ ְט ֵרי ַמ ַג"בֶ ,א ָחד קוֹ ֵרא ֶא ָחד
לשׁה ֲא ִני ֵ
יוֹד ַע? ְשׁ ָ
לשׁה ִמי ֵ
ְשׁ ָ
אָרץ.
ִבּ ְכ ַתּבֶ .א ָחד ַה ֵבּ ְנאָ ָדםֶ ,שׁ ֵמ ִביא ָשּׁ ַמים ֶאל ָה ֶ
אַר ַבּ ָעה ַס ְט ָל ִניםַ ,על ג'וֹ ְינט ֶא ָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלוֹשׁ ָשׁ ִנים ַבּ ָק ָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַע ְצ ִמי
יוֹד ַעְ :
אַר ַבּע ֲא ִני ֵ
יוֹד ַע? ְ
אַר ַבּע ִמי ֵ
ְ
אָרץ.
ִשׁימוּשְׁ .שׁנֵי שׁוֹ ְט ֵרי ַמ ַג"בֶ ,א ָחד קוֹ ֵרא ֶא ָחד ִבּ ְכ ַתּבֶ .א ָחד ַה ֵבּ ְנאָ ָדםֶ ,שׁ ֵמ ִביא ָשּׁ ַמים ֶאל ָה ֶ
אַר ַבּ ָעה ַס ְט ָל ִניםַ ,על ג'וֹ ְינט ֶא ָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלוֹשׁ
יסהְ .
יוֹד ַעֲ :ח ִמ ָשׁה ִריזְ ָל ָיא ,אַ ֲחרוֹנִ ים ַבּ ֲח ִפ ָ
יוֹד ַע? ֲח ִמּ ָשּׁה ֲא ִני ֵ
ֲח ִמּ ָשּׁה ִמי ֵ
אָרץ.
ָשׁ ִנים ַבּ ָק ָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַע ְצ ִמי ִשׁימוּשְׁ .שׁנֵי שׁוֹ ְט ֵרי ַמ ַג"בֶ ,א ָחד קוֹ ֵרא ֶא ָחד ִבּ ְכ ַתּבֶ .א ָחד ַה ֵבּ ְנאָ ָדםֶ ,שׁ ֵמ ִביא ָשּׁ ַמים ֶאל ָה ֶ
אַר ַבּ ָעה ַס ְט ָל ִניםַ ,על
יסהְ .
יוֹד ַעִ :שׁ ָשׁה ֵח ְב ָר ָיאְ ,מ ַח ְל ִקין ֵאת ַה ְק ִנ ָייהֲ .ח ִמ ָשׁה ִריזְ ָל ָיא ,אַ ֲחרוֹ ִנים ַבּ ֲח ִפ ָ
ִשׁ ָשׁה ִמי יוֹ ֵד ַע? ִשׁ ָשׁה ֲא ִני ֵ
ג'וֹ ְינט ֶא ָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלוֹשׁ ָשׁ ִנים ַבּ ָק ָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַע ְצ ִמי ִשׁימוּשְׁ .שׁנֵי שׁוֹ ְט ֵרי ַמ ַג"בֶ ,א ָחד קוֹ ֵרא ֶא ָחד ִבּ ְכ ַתּבֶ .א ָחד
אָרץ.
ַה ֵבּ ְנאָ ָדםֶ ,שׁ ֵמ ִביא ָשּׁ ַמים ֶאל ָה ֶ
אנג ִמ ְס ָטּ ְל ֵבּ ָטאִ .שׁ ָשׁה ֵח ְב ָר ָיאְ ,מ ַח ְל ִקין ֵאת ַה ְק ִנ ָייהֲ .ח ִמ ָשׁה
יוֹד ַעִ :שׁ ְב ָעה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתאִ ,עם ַה ָבּ ְ
יוֹד ַע? ִשׁ ְב ָעה ֲא ִני ֵ
ִשׁ ְב ָעה ִמי ֵ
אַר ַבּ ָעה ַס ְט ָל ִניםַ ,על ג'וֹ ְינט ֶא ָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלוֹשׁ ָשׁ ִנים ַבּ ָק ָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַע ְצ ִמי ִשׁימוּשׁ.
יסהְ .
ִריזְ ָל ָיא ,אַ ֲחרוֹנִ ים ַבּ ֲח ִפ ָ
אָרץ.
ְשׁנֵי שׁוֹ ְט ֵרי ַמ ַג"בֶ ,א ָחד קוֹ ֵרא ֶא ָחד ִבּ ְכ ַתּבֶ .א ָחד ַה ֵבּ ְנאָ ָדםֶ ,שׁ ֵמ ִביא ָשּׁ ַמים ֶאל ָה ֶ
אנג ִמ ְס ָטּ ְל ֵבּ ָטאִ .שׁ ָשׁה
ילה ,זוֹ ִהי דּוּ ָדא לֹא ָק ָלהִ .שׁ ְב ָעה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתאִ ,עם ַה ָבּ ְ
יוֹד ַעְ :שׁמוֹנָה יְ ֵמי ְגּ ִמ ָ
יוֹד ַע? ְשׁמוֹנָה ֲא ִני ֵ
ְשׁמוֹנָה ִמי ֵ
אַר ַבּ ָעה ַס ְט ָל ִניםַ ,על ג'וֹ ְינט ֶא ָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלוֹשׁ ָשׁ ִנים
יסהְ .
ֵח ְב ָר ָיאְ ,מ ַח ְל ִקין ֵאת ַה ְק ִנ ָייהֲ .ח ִמ ָשׁה ִריזְ ָל ָיא ,אַ ֲחרוֹ ִנים ַבּ ֲח ִפ ָ
אָרץ.
ַבּ ָק ָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַע ְצ ִמי ִשׁימוּשְׁ .שׁנֵי שׁוֹ ְט ֵרי ַמ ַג"בֶ ,א ָחד קוֹ ֵרא ֶא ָחד ִבּ ְכ ַתּבֶ .א ָחד ַה ֵבּ ְנאָ ָדםֶ ,שׁ ֵמ ִביא ָשּׁ ַמים ֶאל ָה ֶ
ילה ,זוֹ ִהי דּוּ ָדא לֹא ָק ָלה.
יוֹד ַעִ :תּ ְשׁ ָעה י ְַר ֵחי ַעל ְתּ ָנאיְ ,ל ִה ָת ֵפס זֶה לֹא ְכּ ָדאיְ .שׁמוֹנָה יְ ֵמי ְגּ ִמ ָ
יוֹד ַע? ִתּ ְשׁ ָעה ֲא ִני ֵ
ִתּ ְשׁ ָעה ִמי ֵ
אַר ַבּ ָעה
יסהְ .
אנג ִמ ְס ָטּ ְל ֵבּ ָטאִ .שׁ ָשׁה ֵח ְב ָר ָיאְ ,מ ַח ְל ִקין ֵאת ַה ְק ִנ ָייהֲ .ח ִמ ָשׁה ִריזְ ָל ָיא ,אַ ֲחרוֹנִ ים ַבּ ֲח ִפ ָ
ִשׁ ְב ָעה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתאִ ,עם ַה ָבּ ְ
ַס ְט ָל ִניםַ ,על ג'וֹ ְינט ֶא ָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלוֹשׁ ָשׁ ִנים ַבּ ָק ָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַע ְצ ִמי ִשׁימוּשְׁ .שׁנֵי שׁוֹ ְט ֵרי ַמ ַג"בֶ ,א ָחד קוֹ ֵרא ֶא ָחד
אָרץ.
ִבּ ְכ ַתּבֶ .א ָחד ַה ֵבּ ְנאָ ָדםֶ ,שׁ ֵמ ִביא ָשּׁ ַמים ֶאל ָה ֶ
יוֹד ַעֲ :ע ָשׂ ָרה ְגּ ַר ָמיָאִ ,מ ְשׁ ָק ָלה ֶשׁל ַהטוֹ ָלאִ .תּ ְשׁ ָעה י ְַר ֵחי ַעל ְתּ ָנאיְ ,ל ִה ָת ֵפס זֶה לֹא ְכּ ָדאיְ .שׁמוֹנָה
יוֹד ַע? ֲע ָשׂ ָרה ֲאנִ י ֵ
ֲע ָשׂ ָרה ִמי ֵ
אנג ִמ ְס ָטּ ְל ֵבּ ָטאִ .שׁ ָשׁה ֵח ְב ָר ָיאְ ,מ ַח ְל ִקין ֵאת ַה ְק ִנ ָייהֲ .ח ִמ ָשׁה
ילה ,זוֹ ִהי דּוּ ָדא לֹא ָק ָלהִ .שׁ ְב ָעה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתאִ ,עם ַה ָבּ ְ
יְ ֵמי ְגּ ִמ ָ
אַר ַבּ ָעה ַס ְט ָל ִניםַ ,על ג'וֹ ְינט ֶא ָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלוֹשׁ ָשׁ ִנים ַבּ ָק ָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַע ְצ ִמי ִשׁימוּשׁ.
יסהְ .
ִריזְ ָל ָיא ,אַ ֲחרוֹנִ ים ַבּ ֲח ִפ ָ
אָרץ.
ְשׁנֵי שׁוֹ ְט ֵרי ַמ ַג"בֶ ,א ָחד קוֹ ֵרא ֶא ָחד ִבּ ְכ ַתּבֶ .א ָחד ַה ֵבּ ְנאָ ָדםֶ ,שׁ ֵמ ִביא ָשּׁ ַמים ֶאל ָה ֶ
כּוֹכ ַביָּאִ ,מ ַשׁ ְכ ַטת ֶי ֶתר ֶשׁל ַגּ ְנ ָג'הֲ .ע ָשׂ ָרה ְגּ ַר ָמיָאִ ,מ ְשׁ ָק ָלה ֶשׁל ַהטוֹ ָלא.
אַחד ָע ָשׂר ְ
יוֹד ַעַ :
אַחד ָע ָשׂר ֲא ִני ֵ
יוֹד ַע? ַ
אַחד ָע ָשׂר ִמי ֵ
ַ
אנג
ילה ,זוֹ ִהי דּוּ ָדא לֹא ָק ָלהִ .שׁ ְב ָעה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתאִ ,עם ַה ָבּ ְ
ִתּ ְשׁ ָעה י ְַר ֵחי ַעל ְתּ ָנאיְ ,ל ִה ָת ֵפס זֶה לֹא ְכּ ָדאיְ .שׁמוֹנָה יְ ֵמי ְגּ ִמ ָ
אַר ַבּ ָעה ַס ְט ָל ִניםַ ,על ג'וֹ ְינט ֶא ָחד ֵהם
יסהְ .
ִמ ְס ָטּ ְל ֵבּ ָטאִ .שׁ ָשׁה ֵח ְב ָר ָיאְ ,מ ַח ְל ִקין ֵאת ַה ְק ִנ ָייהֲ .ח ִמ ָשׁה ִריזְ ָל ָיא ,אַ ֲחרוֹ ִנים ַבּ ֲח ִפ ָ

ָעצוּ ִריםָ .שׁלוֹשׁ ָשׁ ִנים ַבּ ָק ָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַע ְצ ִמי ִשׁימוּשְׁ .שׁנֵי שׁוֹ ְט ֵרי ַמ ַג"בֶ ,א ָחד קוֹ ֵרא ֶא ָחד ִבּ ְכ ַתּבֶ .א ָחד ַה ֵבּ ְנאָ ָדםֶ ,שׁ ֵמ ִביא
אָרץ.
ָשּׁ ַמים ֶאל ָה ֶ
כּוֹכ ַביָּאִ ,מ ַשׁ ְכ ַטת ֶי ֶתר ֶשׁל
אַחד ָע ָשׂר ְ
יסאַ .
יוֹד ַעְ :שׁנֵים ָע ָשׂר סוּ ֵגי ְס ַק ְנ ָקאְ ,בּ ָקאפּ ַה ָק ָנ ִבּ ָ
ְשׁנֵים ָע ָשׂר ִמי יוֹ ֵדע? ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֲא ִני ֵ
ילה ,זוֹ ִהי דּוּ ָדא לֹא
ַגּ ְנ ָג'הֲ .ע ָשׂ ָרה גְּ ַר ָמיָאִ ,מ ְשׁ ָק ָלה ֶשׁל ַהטוֹ ָלאִ .תּ ְשׁ ָעה י ְַר ֵחי ַעל ְתּ ָנאיְ ,ל ִה ָת ֵפס זֶה לֹא ְכּ ָדאיְ .שׁמוֹנָה יְ ֵמי ְגּ ִמ ָ
יסה.
אנג ִמ ְס ָטּ ְל ֵבּ ָטאִ .שׁ ָשׁה ֵח ְב ָר ָיאְ ,מ ַח ְל ִקין ֵאת ַה ְק ִנ ָייהֲ .ח ִמ ָשׁה ִריזְ ָל ָיא ,אַ ֲחרוֹ ִנים ַבּ ֲח ִפ ָ
ָק ָלהִ .שׁ ְב ָעה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתאִ ,עם ַה ָבּ ְ
אַר ַבּ ָעה ַס ְט ָל ִניםַ ,על ג'וֹ ְינט ֶא ָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלוֹשׁ ָשׁ ִנים ַבּ ָק ָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַע ְצ ִמי ִשׁימוּשְׁ .שׁנֵי שׁוֹ ְט ֵרי ַמ ַג"בֶ ,א ָחד קוֹ ֵרא
ְ
אָרץ.
ֶא ָחד ִבּ ְכ ַתּבֶ .א ָחד ַה ֵבּ ְנאָ ָדםֶ ,שׁ ֵמ ִביא ָשּׁ ַמים ֶאל ָה ֶ
יצ ָיא ,אַף ֶא ַחד לֹא ְנ ֵק ָבהְ .שׁנֵים ָע ָשׂר סוּ ֵגי ְס ַק ְנ ָקאְ ,בּ ָקאפּ
לשׁה ָע ָשׂר ֲע ִצ ָ
יוֹד ַעְ :שׁ ָ
לשׁה ָע ָשׂר ֲא ִני ֵ
יוֹד ַע? ְשׁ ָ
לשׁה ָע ָשׂר ִמי ֵ
ְשׁ ָ
כּוֹכ ַביָּאִ ,מ ַשׁ ְכ ַטת ֶי ֶתר ֶשׁל ַגּ ְנ ָג'הֲ .ע ָשׂ ָרה ְגּ ַר ָמיָאִ ,מ ְשׁ ָק ָלה ֶשׁל ַהטוֹ ָלאִ .תּ ְשׁ ָעה י ְַר ֵחי ַעל ְתּ ָנאיְ ,ל ִה ָת ֵפס זֶה
אַחד ָע ָשׂר ְ
יסאַ .
ַה ָק ָנ ִבּ ָ
אנג ִמ ְס ָטּ ְל ֵבּ ָטאִ .שׁ ָשׁה ֵח ְב ָר ָיאְ ,מ ַח ְל ִקין ֵאת
ילה ,זוֹ ִהי דּוּ ָדא לֹא ָק ָלהִ .שׁ ְב ָעה יְ ֵמי ַשׁ ָבּ ָתאִ ,עם ַה ָבּ ְ
לֹא ְכּ ָדאיְ .שׁמוֹנָה יְ ֵמי ְגּ ִמ ָ
אַר ַבּ ָעה ַס ְט ָל ִניםַ ,על ג'וֹ ְינט ֶא ָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלוֹשׁ ָשׁ ִנים ַבּ ָק ָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל
יסהְ .
ַה ְק ִנ ָייהֲ .ח ִמ ָשׁה ִריזְ ָל ָיא ,אַ ֲחרוֹ ִנים ַבּ ֲח ִפ ָ
אָרץ.
ַע ְצ ִמי ִשׁימוּשְׁ .שׁנֵי שׁוֹ ְט ֵרי ַמ ַג"בֶ ,א ָחד קוֹ ֵרא ֶא ָחד ִבּ ְכ ַתּבֶ .א ָחד ַה ֵבּ ְנאָ ָדםֶ ,שׁ ֵמ ִביא ָשּׁ ַמים ֶאל ָה ֶ
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ָבּין ַס ְט ַלן ִבּ ְת ֵרי זוּזִ י ִ .ה ְ
יד ָריָאְ .דז ִ
יד ָריָאִ .ה ְ
ִה ְ
יד ָריָא: .
יד ָריָאִ .ה ְ
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יד ָריָאְ .דז ִ
ֹוח ְריָאְ .ד ַמ ְכ ָרא ִה ְ
אָתא ס ֲ
וְ ָ
יד ָריָא: .
יד ָריָאִ .ה ְ
ָבּין ַס ְט ַלן ִבּ ְת ֵרי זוּזִ יִ .ה ְ
יד ָריָאְ .דז ִ
ֹוח ְריָאְ .ד ַמ ְכ ָרא ִה ְ
אָתא ָסמוּ ָיא .וְ ִה ְשׁ ַת ְנ ְק ָרא ַעל ס ֲ
וְ ָ
יד ָריָא: .
יד ָריָאִ .ה ְ
ָבּין ַס ְט ַלן ִבּ ְת ֵרי זוּזִ יִ .ה ְ
יד ָריָאְ .דז ִ
ֹוח ְריָאְ .ד ַמ ְכ ָרא ִה ְ
אָתא שׁוֹ ְט ָר ָיא .וְ ַשׁ ְמעוּ ִמ ְסמוּ ָיא  .וְ ִה ְשׁ ַת ְנ ְק ָרא ַעל ס ֲ
וְ ָ
יד ָריָא.
ָבּין ַס ְט ַלן ִבּ ְת ֵרי זוּזִ יִ .ה ְ
יד ָריָאְ .דז ִ
ֹוח ְריָאְ .ד ַמ ְכ ָרא ִה ְ
אָתא זִ ינְ ָזנָהְּ .ד ַנ ְסעוּ שׁוֹ ְט ָר ָיא .וְ ַשׁ ְמעוּ ִמ ְסמוּ ָיאְ .ד ִה ְשׁ ַת ְנ ְק ָרא ַעל ס ֲ
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ִה ְ
ָבּין ַס ְט ַלן
יד ָריָאְ .דז ִ
ֹוח ְריָאְ .ד ַמ ְכ ָרא ִה ְ
יעה זִ ְינ ָזנָהּ ְ .ד ַנ ְסעוּ שׁוֹ ְט ָר ָיא .וְ ַשׁ ְמעוּ ִמ ְסמוּ ָיאְ .ד ִה ְשׁ ַת ְנ ְק ָרא ַעל ס ֲ
אָתא ַמ ֲע ָצרְ .ד ִה ִיג ָ
וְ ָ
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יד ָריָאִ .ה ְ
ִבּ ְת ֵרי זוּזִ יִ .ה ְ
יעה ְבּזִ ְינ ָזנָהְּ .ד ַנ ְסעוּ שׁוֹ ְט ָר ָיא .וְ ַשׁ ְמעוּ ִמ ְסמוּ ָיאְ .ד ִה ְשׁ ַת ְנ ְק ָרא ַעל
אָתא ְק ִל ֵיינְ ָטאְ .ד ַס ְבלוּ ְמדוּ ָדּא ְ .ד ֵבּ ְנ ֲא ָדם ֶנ ֱע ַצר ְ .ד ִה ִיג ָ
וְ ָ
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יד ָריָאְ .דז ִ
ֹוח ְריָאְ .ד ַמ ְכ ָרא ִה ְ
ס ֲ
יע
ידר ְק ִלֵי ְינ ָטאְ .ד ַס ְבלוּ ְמדוּ ָדּא ְ .ד ֵבּ ְנ ֲא ָדם ֶנ ֱע ַצרְ .ד ִה ִיג ַ
אָתא ַה ָקדוֹשׁ ַבּרוּ ְך הוּא .וּ ַפּ ַתח ְל ַמ ֲע ָצר .וְ שׁ ְח ֵרר ַה ֵבּ ְנ ֲא ָדםְ .ד ִס ֵ
וְ ָ
יד ָריָא.
ָבּין ַס ְט ַלן ִבּ ְת ֵרי זוּזִ יִ .ה ְ
יד ָריָאְ .דז ִ
ֹוח ְריָאְ .ד ַמ ְכ ָרא ִה ְ
ְבּזִ ְינ ָזנָהְּ .ד ַנ ְסעוּ שׁוֹ ְט ָר ָיא .וְ ַשׁ ְמעוּ ִמ ְסמוּ ָיאְ .ד ִה ְשׁ ַת ְנ ְק ָרא ַעל ס ֲ
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