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  לֵּגְלַּג
  וינט'הגמגלגלים 

ַוִּתֶּתן ָלנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו . ן ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיוּוׁשִעָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל 

נּו ִּכי ָּב.  ֶאת יֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה ְזַמן ֵחרּוֵתנּו ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂששֹֹוןִדים ְלִׂשְמָחהְּבַאֲהָבה מֹוֲע

:ִּניםְׁשָעֵמ ִיְׂשָרֵאל ְוַהרּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ְמַקֵּדׁשָּב. נּו ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂששֹֹון ִהְנַחְלָּתּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך. ָהַסִמיםַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָּב

  :ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

  ץַחְמּו
   ואין מברכיםוינט'גדוחסים ה

  אסַרְּג
  ומברכיםוינט 'הגמדליקים 

  ,ה'ָגְנַּגַהי ְמִסְׁשיְטיֵאיא ִטִצמֹוַה, םָלעֹוָה ְךֶל ֶמינּוֵהלֹו ֱאָיה ְיָּת ֲאְךרּוָּב

  ץַחָי
  חוצה את הבוף ומעבירו למגלגל

  ידִּגַמ
  : מגביהים את קערת הקסס ואומרים–אם ברשותכם חומר מאפן 

ְלָׁשָנה , ָהַׁשָּתא ָהָכא. ְוִיַׁשאףָּכל ִּדְצִריְך ֵייֵתי . ְוִיסחֹבִּדְכִפין ֵייֵתי ָּכל . ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִיםְּגַרָסא ָמֲעְפָנא ִּדי ִהְתַּבָאסּו ָהא 

  :ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין, ּכֹל ְּדָהַׁשְכָּתא ִנְתְּפסּו. ְּדֲאְמְסֶטְרָדםַהָּבָאה ְּבַאְרָעא 

  



  :וכאן הבן שואלוינט 'הגמדליקין 

  ?תילֹוֵּלל ַהּכִֹמ, הֶזה ַהיָלַּלה ַהָנַּתְׁשה ִנַמ

  :אָיָריְּדִה לֹוּו ּכהֶזה ַהיָלַּלַה    ,אָסַרם ְּגַג ְוׁשאְרם ַפין ַּגִנְׁשָע ְמנּו ֲאתילֹוֵּלל ַהכְֹּבֶׁש

  :א'ָּצְנַמ לֹוּוּכ הֶזה ַהיָלַּלַה      ,א'ָּצְנַמאֹוְכִלין ָחֵמץ ּו נּו ֲאתילֹוֵּלל ַהכְֹּבֶׁש

  : ְׁשֵּתי ְּפָעִמיםַהַּלְיָלה ַהֶּזה        ,ן ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחתייִפִנְס ֵאין ָאנּו ַמֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות

  : ֻּכָּלנּו ְמֻסִּביןַהַּלְיָלה ַהֶּזה  , ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּביןיןִלֵּתְסָמְתִמ נּו ֲאתילֹוֵּלל ַהכְֹּבֶׁש

  

 הּוא ְךְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו. לֵֹהינּו ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיהַוּיֹוִציֵאנּו ְיהָֹוה ֱא,  ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִיםֲעָבִדים ָהִיינּו

 ְנבֹוִנים ֻּכָּלנּו ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים ֻּכָּלנּו. ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים, ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים

  :ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח.  ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָרִים,הָלטֹות ַהים ֶאִנְׁשָעְמְזֵקִנים ֻּכָּלנּו 

ל ע ֶׁשַמת ְׁשיַאִרן ְקַמ ְזיַעִּגָיד ֵׁש ַעיםִנְׁשָעֵמוין ִבְׁש יֹויּוָהֵׁש, ָיהַראס ֶאְלָעָזר ֵּבן ֲעָזְרְוְיהֹוֻׁשַע אס ַרר ְוֶזיֶעִלאס ֱאַרה ְּבֶׂשֲעַמ

, טיְנֹו'גין ִלֵּגְלָּג ְמיּוָהְוא ָלטֹול ַהַעיר ָּבִא ֵמיאִסַרל ֶצ ֶאְךַלָהְׁשי ִאָדדּון ַהעֹוְמאס ִׁשַרה ְּבֶׂשֲעַמ: ָאַמר ַראס ֶאְלָעָזר ֵּבן ֲעָזְרָיה .יתִרֲחַׁש

ל ר ּכֵֹמה אֹוֶזְו, חַּבּוׁשה ְמי ֶזֵרה ַהֵּבְרַמל ַהר ּכֵֹמה אֹוֶז, ַעֵרֹויף ּגִסמֹול ַהר ּכֵֹמה אֹוֶזְו, חַּבּוׁשה ְמי ֶזֵרה ַהֵּבְרַמל ַהר ּכֵֹמה אֹוֶז

  .יתִרֲחל ַׁש ֶׁשגאְנת ַּבַקָלְדַהן ַמ ְזיַעִגִה, ינּוֵרַפָטְסם ַרֵה ָלמרּוַאם ְויֵהיֵדִמְל ַּתאּוָּבד ֶׁשַע, ַעֵרֹויף ּגִסמֹוַה

 יםִשלֹון ְׁש ֶּב ֲהֵרי:ַראס ְיהֹוֻׁשַע לֹוָאַמר . יָּמָיה ִמֶזאס ָּכַרן ְּגֵׁשָעי ְליִתִכא ָזלֹה ְוָנים ָׁשִעְבן ִׁשֶבי ְּכִנ ֲא ֲהֵרי:רֶזיֶעִלאס ֱאַרָאַמר 

.אוָמזֹן י ֶּב ִלרֹוָכְמד ֶׁשַע, ייִתִכא ָזי לִֹנם ֲאַגְו, דַבְלה ִּבָּתה ַאַנ ָׁשדָחֶאְו

  .יָךֵיי ַחֵמל ְיא ּכָחַּבֻׁשא ְמָּתְחַרְפק ִּתַר, יםִיָרְצץ ִמֶרֶא ְמיַעִּגִהא ֶׁשָנְפֲעא ַמָסָרת ְּגר ֶאּכְֹזא ִּתן לָֹעַמְל: "ראַמֶנֶׁש

ְוֶאָחד . ֶאָחד ָחָכם: ֹוָרהּתַהִנים ִּדְּבָרה ָּבָעה ָּבְּכֶנֶגד ַאְר. ָּברּוְך הּוא,  ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאלהָלֹוטָּברּוְך ֶׁשָּנַתן , ָּברּוְך הּוא, ָּברּוְך ַהָּמקֹום

:ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול. ְוֶאָחד ָּתם. ָרָׁשע

  ".לֶקֶׁשָמאַתִים ל ְּבאֹוְׁש ִלַעֵד יֹוינֹוֵאה ֶׁשנה ֶזָק ָׁשא זֹוָלֹוטא ָחָּבֻׁשה ְמָמ: "רֵמא אֹוה הּו ַמםַּת

ם ַּת ְסא אֹוָנָלדֹוֲאם א ִעָבָּבוְרֻעא ְמלַֹה? דַבְלִּבָמאַתִים ֶׁשֶקל ְּבם יֶתִנר ְקֶׁשם ָאֶכת ָלזִאַה טֹוָלאַהה ָמ: "רֵמא אֹוה הּוַמ םַכָח

  ."איָּתִנכֹוֶמא ֵדָנְמַׁש

  "?םַדֲאְנֵּבל ַהֶצן ֶאֵגְרַאְתִהל ְלאֹוְׁש ִלַעֵד יֹוינֹוֵאֶשם ְוין ַּתִחְלֹום ׁשֵכָלה  ָמ: "רֵמא אֹוה הּוַמ עָׁשָר

  :?? לֶקֶׁשָמאַתִים ְּב ִלי יָּתִׂשָע ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַּבֲעבּור ֶזה םַדֲאְנֵּבִהַּגְדָּת ַלְו, ֶׁשֶּנֱאַמר.  ַאְּת ְּפַתח לֹוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹולְו

  

  



  
  תֶפֶקְׁשִמל ַּבֵּכָּתְסִה ְלַעֵד יֹוינֹוֵאֶשְו

  
  
  

ַּבֲעבּור ֶזה לֹא . ץ לֹוַמר ַּבֲעבּור ֶזהַּתרּו, ִאי ַּבּיֹום ַההּוא ָיכֹול ִמְּבעֹוד יֹום. ַמר ַּבּיֹום ַההּואלֹוץ ַּתרּו, ן ֵמרֹאׁש חֶֹדׁשֵגְרֲא ְלָיכֹול

  :ג  ֻמָּנִחים ְלָפֶניָךאְנַּבס ּוֵסית ְקִרֲעָאַמְרִּתי ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשֵיׁש ְק

: יוַנָּבב ְלִקֲע ָיַראסר ֵמיאַֹו, ץֶרָאה ָּבָיד ָהֵב ָּכׁשֵביֹוְו, םֵהים ַהִמָיי ַּבִהְיַו: "רַמֶאֵנֵׁש, ּוינֵתבֹו ָאיּוא ָהָננֹוָבא ְליָׁשִׁשני ָחֵׁשָע ְמהיָלִחְתִמ

  ."םיֶכֵלם ֵאיֵכִחף ָאֵסח יֹוָלר ָׁשֶשים ָאִבּוּבָאל ַה ּכסּוֵּפְתס ִנפֹי ָּתִּכ, ןֵׁשָע ְלהּוֶׁשיג ָמִׂשַהה ְליָּמְיָרְצ ִמרדּו ְּוכּוְל

י אִסַרה ְּבֶשֲעַמ: ְיהֹוֻׁשַע ַראס לֹור ַמָא. יןִבּוּבד ָאָחא ֶאֵצמֹום ּוָיף ַהחֹוי ְּבִמּוּתיל ֵלֵיָטי ֵמִנֵנְּתי ִיִמ: ֶאְלָעָזר ֵּבן ֲעָזְרָיהַראס  ָאַמר

, טיְנֹו'גין ְּבִזָחים אֹוִיָנ ְׁשאּוָרד ֶׁשַע, יןִלְדָגְמְּד ייֵחִׂשן ְמֵׁשָעין ֵלִׂשְּפַחֵמיל ּוִלָגי ַהֵרַהין ְּביִלְיָט ְמיּוָהֶׁש, יִאָדדּון ַהעֹוְמאס ִׁשַרן ְופֹוְרָט

ר ֵמה אֹוֶזְויו ִּתְניַׁש ִעהָּתָאר ֵמה אֹוֶז ,יוִּתְסַסְקי ִנָאר ֵמה אֹוֶזְויו ִּתְנָכי ֵהִנָאר ֵמה אֹוֶז ,יִל ֶׁשלֹוּור ּכֵמה אֹוֶז ְויִל ֶׁשלֹוּור ּכֵמה אֹוֶז

ירו ִבֱעֶה ֵוָךְדָי ִמחֹוָקְלאן ּוַכם ְלא ַּגא ָּבלֹל ֶׁשַבָח: ַראס ֶאְלָעָזר ֵּבן ֲעָזְרָיה ר לֹוַמָא. םֵה ֵמחֹוָקְלא ּוָמן זֹו ֵּבאָּבד ֵׁשַע, יוִּתְניַׁשה ִעָּתָא

  .יוִּתָתֲעיָל ִחַעלֹים ָחִיָּתיַני ֵּבִּכ, יָלֵא

ה ֶׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְבִרית ְּכמֹ.  ַלֲעשֹֹותסֵסרּוְך הּוא ִחַּׁשב ֶאת ַהְּקֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּב, ָּברּוְך הּוא,  ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאלָּברּוְך

ן ְוַאֲחֵרי ֵכ רּוָהַּזר ִיהֹן ָזם ֵּכוִא ,ּוםליְדִּגְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם  -ַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע ֵּת, ֶׁשֶּנֱאַמר. יםִנְׁשֲעֵמֵּבין ַה

:ֵיְצאּו ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול

  : שני ואומריםוינט'גמדליקים 

, ינּוֵתלֹוַכ ְלינּוֵלים ָעִדְמר עֹודֹוָמר ּודֹול ָמּכֹא ֶׁשָּלֶא: ינּוֵתלֹוַכ ְלינּוֵלד ָעַמד ָעָבְלד ִּבָחא ֶאלֶֹׁש: נּוָל ְוינּוֵתבֹוֲא ַלהָדְמָעֶׁש יאִהְו

  .םָדָּי ִמנּויֵלִצא ַמ הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהְו



: מידו וממשיךוינט'הגמעביר 

ֶׁשַּפְרעֹה לֹא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹור ֶאת . ַיֲעקֹב ָאִבינּול ים ֶׁשִחָמְצַל ַמה ִּבֵּקׁש ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעשֹֹות ּוְלַמד ֵצא

  :ֶׁשֶּנֱאַמר. ַהּכֹל

  : ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב, ה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעטֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמ
  :ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבֹוָדה ָקָׁשה    

  :ּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּוַוִּיְׁשַמע ְיהָֹוה ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינ, ַוִּנְצַעק ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו
  :ַוּיֹוִצֵאנּו ְיהָֹוה ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָּגדֹול ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים

  :ָוָרבַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום , ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט

  : ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור,ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה

, הָמְיַרְציו ִמַנָבב ּוקֲֹעאס ַידו ַרְרֵיַו, ֶׁשֶּנֱאַמר.  ָׁשםלֵטְסַמְתִהְל ְמַלֵּמד ֶׁשּלֹא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהְׁשַּתֵּקַע ְּבִמְצַרִים ֶאָּלא ,ַוָיָגר ָׁשם

ין ִבה ֵמָּתם ַאִא, יךֵדַבֲער ַלֶשאן ֲאצֹה ַלֶעְרין ִמֵאְו, ןֲעַנרץ ְּכֶאש ֶּבֵביֹוד ַהֵבי ַּכִּכ, אנּוץ ָּבֶרָאר ַּבּוּגַל: העְֹרל ַּפב ֶאקֲֹעאס ַיר ַראַמיַֹו

ם יֵהֵלידּו ִּגּוּבַרְּתִי ַורּוְפִיַו, אסַר ְּגלּוְדַּגְין ַוֶׁשץ גֶֹרֶאל ְּבֵאָרְׂשי ִיֵנ ְּבבּוְׁשֵיַו. ןֶׁשץ גֶֹרֶא ְּביָךֵדָבא ֲע ַנבּוְׁשה ֵיָּתַעְו. וןֵוַּכְּתי ִמִנה ֲאַמְל

ת  ֵאנּו ָליפּוִצֵהיו ֵׁשַנָּבי ּוִנֲעַנְּכאס ַהַרת ַה ֵאנּו ָלאָּתֵבה ֵהַמ: רמֱֹאה ֵלרעֹל ְּפם ֵאִיַרְצי ִמֵמטּוְר ֲחקּוֲעְצִיַו. םַּתץ אֹוֶרָאא ַהַלְמִתַו

ה ָבֵקְנל ַהּכֹ ְוהּויכּוִלְׁשה ַּתָראֹוְיד ַהלֹוִיר ַהַכָזל ַהּכֹ: ראַמיֹה ַוֶּבְרן ִי ֶּפה לֹוָמְּכַחְתה ִנָבה ָהעְֹרַּפ ְלַויאְֹמרּול י זֹוִמקֹואס ְמַרְּגק ְּבּוׁשַה

ח ַּבּוׁשי ְמִמקֹואס ְמַרְגק ְּבּוׁשת ַהיפו ֶאִצָיק ַוַנת ֲעחֹוָרְפל ִּתֵאָרׂשי ִיֵנְב ִללּוְדְגִיר ַוַבָדוב ַהי טֹא ִּכְרַיַו, ןב ֵּכִקֲעאס ַיש ַרַעָיַו. ןיּוָחְּת

  .סירּוִּפל ָּפֵדָגם ְלִיַרְצי ִמֵמֻטְר ֲחרּוְבֲעָיד ַוַחיּוְמִּב

א לֹא ְוא הּוָטְרן ַחַמתֹור עֹוָּיי ִנֵרֲה: זרֶעֵיִלאס ֱא ָרר לֹוַמָא. אָלּוּגיְלִגר ְּדָּיין ִנִרְצָּים ְמֵהי ָלֵרה ַהָבטֹו ְלם זֹו ַגאיַבִקי ֲעאִסר ַרַמָא

  . אָקְּבְדִנ

  

  



  : ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹובה 'ָגְנ ַּגיָךֵּתדֹו ְׂשאּוְלַמ ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרְיָמה ְוַעָּתה לֶקֶׁשִׁשְבִעים ף ְּבּום ּבִע, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, ִּבְמֵתי ְמָעט

ל"צ  :ְמֻצָּיִנים ָׁשםים ִלְּדַּגְמְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ', ט וגויְנֹו'ג ְל, יֹוַוְיִהי ָׁשם ְלג

  :ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתםי ֵחְמִצּו, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, ָּגדֹול ָעצּום

  :ְגְּדִליְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך ַוִּתְרִּבי ַוִּת, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, ָוָרב

  :ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבֹוָדה ָקָׁשה

 ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל טֵּבְלֶּתְסָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו ֶּפן ִי, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים

  :ָּבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ יןִגְפִהְו ינּוֵטְמַּתְֹשִמ

 ְלַמַען ַעּנֹותֹו ְּבִסְבלֹוָתם ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרעֹה ֶאת יִנֵדְרַאד ַהַעְלת ִּגֵא ְוַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, ַוְיַעּנּונּו

  :ׁשאְרַפק  ַרּהם ֶזַג ְו,ץחּון ַּבֵׁשֲעֵי ַוִּפתֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס

  :ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבֹוָדה ָקָׁשה

  :ֶאת ַלֲחֵצנּוַוִּיְׁשַמע ְיהָֹוה ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְו, ַוִּנְצַעק ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

  

  

 אָּדדּוָה ַוֵיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן םַדָאְנֵּבַהַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת , ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, ַוִּנְצַעק ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

  : ָהֲעבָֹדהַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן , ַוִּיְזָעקּו

 ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, ע ְיהָֹוה ֶאת קֵֹלנּוַוִּיְׁשַמ

  :ַיֲעקֹב

  : ַוֵּיַדע ֱאלִֹהיםה ָּכְרֶעַהים ְמִררּוים ֵּפִטְקַלְמ  ִיְׂשָרֵאלַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ְּבֵני, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר. זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו

  :ןקּוְלַחְּת אָלטֹוַהל  ְוָּכלֶקים ֶׁשִּיאָּת ָמְףסֱֹאֶי ןֵגְרַאְּתִמַהָּכל , ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר. יםִׂשּויּפִחֵאּלּו ַה, ְוֶאת ֲעָמֵלנּו

  :ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַרִים לֹוֲחִצים אֹוָתם, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר. אָּדדּוָה זֹו ,ְוֶאת ַלֲחֵצנּו



  :ַוּיֹוִצֵאנּו ְיהָֹוה ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָּגדֹול ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים

  
  
  
  

ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים , ֶׁשֶּנֱאַמר. ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו. ָׂשָרף ְולֹא ַעל ְיֵדי ָׁשִליַחלֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְולֹא ַעל ְיֵדי , ַוּיֹוִצֵאנּו ְיהָֹוה ִמִּמְצַרִים
ֲאִני , ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה: ָפִטים ֲאִני ְיהָֹוהַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁש

  : לֹא ַאֵחרֲאִני הּוא ְו, ֲאִני ְיהָֹוה. ָפִטים ֲאִני ְולֹא ַהָּׁשִליַחל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֱאֶעֶׂשה ְׁשּוְבָכ. ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאִני ְולֹא ָׂשָרף. ְולֹא ַמְלָאְך

  :ְמאֹד  ָּכֵבדרֵמחֹו ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה יָךֵלּויּדִגִהֵּנה ַיד ְיהָֹוה הֹוָיה ְּב, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר. אסאָר'ָצַהה ֶז, ְּבָיד ֲחָזָקה

  :םַּדְרֵטְסְמַא ַעל טּויז ְּבָידֹו ָנחּול ֲאייָסָפּו, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר. נטוְיֹ'ּגה ַהֶז ,ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה

 הָתְׂשַעָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים ְּגדֹוִלים ְּככֹל ֲאֶׁשר  ְּביםִמָסַּב מּוֲחַלִיַו, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר. הָרָטְׁשִּגּלּוי ִמְמ, ּוְבמֹוָרא ָּגדֹול

  :יםִמָסה ַּבָמָחלֹוה ְליָּדִחְיַהָלֶכם 

   :ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת הָרָטְׁשא ִמבֹום ָּת ִא ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדָך ֲאֶׁשר,ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר. ֶזה ַהַּמֶּטה, ּוְבאֹתֹות

]פ" וינט ג'ינשוף מן הג[   : ְוִתְמרֹות ָעָׁשן,ָוֵאׁש, גאְנַּב ,  ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ,ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר. גאְנַּב ֶזה ַה,ּוְבמֹוְפִתים

  . ְׁשַּתִיםּוְבמֹוְפִתים.  ְׁשַּתִיםּוְבאֹתֹות.  ְׁשַּתִיםּוְבמָֹרא ָּגדֹול.  ְׁשַּתִיםּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה.  ְׁשַּתִיםְּבָיד ֲחָזָקה

  

  ]פ"וינט ג'הגבעשר מכות ינשוף מן   [ :ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ְוֵאלּו ֵהן ֵאּלּו ֶעֶׂשר

 . ים ִהבֹוים ְּגיִרִחְמ. א ָרר ֲחֵמחֹו. יז ִרְק. רדֹוָמ. ים ִעָרְז. ים ִלעֹוְבִּג. ל חֹו
   .יםִרֵקיְנִטת ְׁשַּכָמ.  שֵביֹו.  תַצְק

  :יםִניָמם ִסֵהן ָּבֵתה נֹוָיה ָהָדהּוי ְיאִסַר

  ס"ֵזר מֹו"יי ִנ"ִדּו'ּג



 אָנְּבֲעא ַּתיָׁשִׁשֲחְוַעל א ָנְפֲעא ַמָסַרם ְּגַרְגֵלל ֶקֶׁש ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָּלקּו ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ִמַּנִין,  אֹוֵמר יֹוֵסי ַהְּגִליִלייאִסַר

, ה הּוא אֹוֵמר ָמדרֹוְיִהְוַעל ַה. ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרעֹה ֶאְצַּבע ֱאלִֹהים ִהיא, ְּבִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר. שֵמַחים ַוִרְׂשֵעָלקּו 

ַּכָּמה ָלקּו .  ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָֹוה ְּבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיהָֹוה ַוַּיֲאִמינּו ַּביהָֹוה ּוְבמֶׁשה ַעְבּדֹותַחָרְפִּתַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַה

:לֶקֶׁש ָלקּו ֲחִמִּׁשים רֹויְדִהְוַעל ל ֶקֶׁשש ֵמַחים ַוִרְׂשֵעְּבִמְצַרִים ָלקּו , ֱאמֹור ֵמַעָּתה. ְׁשָקִלים הָאֵמ חַרֶּפְּב

  :ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו

  :ַּדֵּינּו  הָלטֹוַה ָנַתן ָלנּו ֶאת ְולֹא        ,תיּואִחָסַהְמ הֹוִציָאנּו ִאּלּו

  :ֵּינּוַּד  תיַגִּג ֲחםַּג נּון ָלַתָנ ְולֹא        ,הָלטֹוַה ָנַתן ָלנּו ֶאת ִאּלּו

  :ַּדֵּינּו   ַאְרָּבִעים ָׁשָנהאָיִציצּוִּפַּבִסֵּפק ָצְרֵכנּו  ְולֹא        ,תיַגִּגם ֲח ַּגנּון ָלַתָנ ִאּלּו

  :ַּדֵּינּו  יאִלָנָמ ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ְולֹא     ,ַאְרָּבִעים ָׁשָנה אָיִציצּוִּפַּבִסֵּפק ָצְרֵכנּו  ִאּלּו

  :ַּדֵּינּו  תַחָּתַה ָקַרע ָלנּו ֶאת ְולֹא        ,יאִלָנָמ ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ִאּלּו

  :ַּדֵּינּו  אסאָר' ָצילֹוי ִקִצֲח ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ְולֹא       ,תַחָּתַהֶאת  ָקַרע ָלנּו ֶאת ִאּלּו

  :ֵּינּוַּד  ְךֶרֶדה ַּביָזִרף ֲאה ַאָחְּתְפִנ ְולֹא   ,אסאָר' ָצילֹוי ִקִצֲחְבתֹוכֹו  ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ִאּלּו

  :ַּדֵּינּו  שּויּפִחְלנו ָּת אֹורּוְצַע ְולֹא      ,ְךֶרֶדה ַּביָזִרף ֲאה ַאָחְּתְפִנא לֹ ִאּלּו

  :ַּדֵּינּו  הָלְסַאם ַּבלּום ְּכַלֱעֶנ ְולֹא      ,שּויּפִחְלנו ָּת אֹורּוְצַעא לֹ ִאּלּו

  :ַּדֵּינּו  הָסַנְרַּפַה ָנַתן ָלנּו ֶאת ְולֹא      ,הָלְסַאם ַּבלּום ְּכַלֱעֶנא לֹ ִאּלּו

  :ַּדֵּינּו  הָׁשְפחּו ְלםַדְרֶטְסְמַאְל נּויָסִטֵה ְולֹא        ,הָסַנְרַּפַה ָנַתן ָלנּו ֶאת ִאּלּו

  : ַּדֵּינּו  ּפֹויׁשִפקֹות ַה ֶאנּו ָלָּבָנה ְולֹא      ,הָׁשְפחּוְל םַדְרֶטְסְמַאְל נּויָסִטֵה ִאּלּו

  

. תיַגִּגם ֲח ַּגנּון ָלְוָנַת. הָלטֹוַהָנַתן ָלנּו ֶאת ְו. תיּואִחָסַהְמֶׁשהֹוִציָאנּו . פּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת ַלָּמקֹום ָעֵלינּוַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה טֹוָבה ְּכ

 ילֹוי ִקִצֲחָרנּו ְבתֹוכֹו ְבתֹוכֹו ֶהֱעִביְו. תַחָּתַהָקַרע ָלנּו ֶאת ֶאת ְו. יאִלָנָמֵקְרָבנּו ִלְפֵני ְו.  ַאְרָּבִעים ָׁשָנהאָיִציצּוִּפַּבִסֵּפק ָצְרֵכנּו ְו

 נּויָסִטֵהְו. הָסַנְרַּפַהְוָנַתן ָלנּו ֶאת . הָלְסַאם ַּבלּום ְּכַלֱעא ֶנלְֹו. שּויּפִחְלנו ָּת אֹורּוְצא ַעלְֹו. ְךֶרֶדה ַּביָזִרף ֲאה ַאָחְּתְפא ִנלְֹו. אסאָר'ָצ

  :ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ּפֹויׁשִפקֹוַהּוָבָנה ָלנּו ֶאת . הָׁשְפחּוְל םַדְרֶטְסְמַאְל

  



ָהָיה אֹוֵמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל

  :ְוֵאּלּו ֵהן, ָּכל ֶׁשּלֹא ָאַמר ְׁשלָֹׁשה ְדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו

  .לרֹוְנֶקְערֹו . סעְגָר ְּד .סעְקֶס

  :אוחז המצה בידו ומראה אותה למסובין

י ִּכ, אָיִציצּוִּפת ַלֶכֶלָלֲאבֹוֵתינּו ל ם ֶׁשַנָמיק ְזִּפְסא ִהלֹם ֶׁשּול ׁשַע ? הם ָמּול ׁשין ַעִלְכ אֹונּוָא ֶׁשה זֹוָּצָמ: רֶזיֶעִלי ֱאַראִסא ָנָּת

  .םֵהה ָלָּתְיא ַהא ָל'ָצְנַמים ּוִיָרְצץ ִמֶרֶא ֵמּוׁשְרֹוּג

  :אוחז פיסה מהשק בידו ומראה אותה למסובין

ין ִקָׂשֲאבֹוֵתינּו  ַליּוא ָהי לֹן ִּכֲע ַי ?אָטְלַמין ְדִקָׂשין ְּבִפטּוין ֲעיִעִגה ָמם ָמּול ׁש ַע–י יַנִסין ְמִבָשל ָעין ֶׁשִקָׂש: ַעָאַמר ַראס ְיהֹוֻׁש

  .יםִנֵבְלַּבר ּוֶמחֹך ַּבֶרָפ ַּבּוּדְבַעא ְדָטְלַמין ְדִקָׂשא ְּבָייְליִמִסְנַסר ַהרֹוְצ ִלצּוְלֱאֵנְו, יןִינּוְּפ

, אָלחֹוין ּבלִאֵמין ְּוִעָרְזין ְּבִצָצפּוין ְמִׁשֵבין ְיִׁשֵבין ְיִלעֹוְבין ִּגִלעֹוְבִּגין יִעִג ֵמיֵרי ַהִלת ֶׁשַחָּתא ַּבָייְליִמִסְנַס: רֶזיֶעִלי ֱאַראִסר ַמָא

ל ַעָיַו, יםִמלֹוֲהָיים ְּכִרָהן זֹויֶהֵלָטיְסִרְקּו, ותיקִֹבְדת ּונֹוֵׁשות ְּדנֵֹמת ְׁשחֹוָרְפע ִּתָבה ֶׁשֵנִהְו, יםִיָרְצך ִמֶלה ֶמעְֹרם ָּפלֹוֲחַיַו: "רַמֱאֵנֵׁש

ת חֹוָרְפע ִּתָבה ֶׁשָנבאָֹּתץ ַוֶרָאה ַהָדָעה ָרֵנִהְו, דַחָי ְּבןַלּוּכ ְמליַסְיָפ מֹוְצַעְלין ִכָה ְלׁשֵקָבִיה ַועְֹרף ָּפן ַאיַחִרָיה ַויָמְיָמָׁשן ַהוַחיחִֹנ

 אּוי ָּבע ִּכַדא נֹולֹת ְונֹוֵׁשְּדת ַהחֹוָרְפִּתַהת ת ֶאפֹוּוּדְׁשַהת חֹוָרְפִּתַהע ָבה ֶׁשָנֲעָלְבִּתַו, תֹוׁשָּפעּוְמים ּוִעָרת ְזאֹוֵלת ְמפֹוּוּדְׁשת ּוֹוׁשֵבְי

יד ִעָס-טְרֹוּפ ְליַעִגָהיך ְלִרי ָצִנֲא, תיקֹוִּתת ָעיֹוִרְצת ִמירֹור ִלֶׂש ֶעָךש ְלֵי: ףֵסר יֹואֵמיַֹו, דֹוֵנְדַנף ְמֵסה יֹוֵנִהְו, העְֹר ָּפץַקָיַו. ןַּבְרל ִקֶא

ה ֶז,  יִּדָייק ְּבִזֲחי ָמִנר ֲאֶׁשה ָאה ֶזֵטה ָמֵאְר: ףֵסיֹור ְלאַמיַֹו, דאֹד ְמה ַעעְֹרף ָּפר ַאַחִיַו. עָבֶׁש- רֵאְּבים ְלִבּוּבה ָאָמ ַּכַחלֹוְׁשי ִלֵדְּכ

ת חֹוָרְפי ִּתִּכ, יםִיָרְצץ ִמֶרֶא ֵמָּתְחַלר ָׁשֶשים ָאִבּוּבָאל ַהת ּכֹ ֶאָךח ְלַכְׁש,  ָךְלֶׁשים ִגָּגְרזּוֵמַהם יִבּוּבָאי ַהִלן ֶׁשִיָזל ַה ַע–ה ֵט ָמנֹויֵנֵא

  ."יםִיָרְצץ ִמֶרֶא ְּביּוְה ִּתֲעָבִדיםי ִּכ, ןזּוְרֲא ַיטֶלל ֶמין ֶׁשִקָׂשְּבּו, ןלּוְּבָקת ְּתפֹוּוּדְׁש

  ." רָבָדַּבר ֵׁשַעָצל ַהם ּכִֹע: "רֵמה אֹוָי ָהרֶזיֶעִלן ֱא ֵּבַראס

ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַּבֲעבּור ֶזה , ֶׁשֶּנֱאַמר.  ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצָרִיםְּבָכל ּדֹור ָודֹור

ְואֹוָתנּו , ֶׁשֶּנֱאַמר. ֶאָּלא ַאף אֹוָתנּו ָּגַאל ִעָּמֶהם, נּו ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואלֹא ֶאת ֲאבֹוֵתי. ָעָׂשה ְיהָֹוה ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים

  : ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֹוֵתינּוהָלְטַסהֹוִציא ִמָּׁשם ְלַמַען ָהִביא אֹוָתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָה

  
  
  



: בידו ויכסה המצות ויאמרוינט'הגיאחז 

ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֵאת ָּכל ַהִּנִּסים  ְלִפיָכְך

ְונֹאַמר ְלָפָניו ,  ִלְגֻאָּלהתיּואִחָסֵמּו,  ָּגדֹולעַפֶׁש ְלׁשֵבֹויְמּו, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות. ָהֵאּלּו

  :ָיּהָלְטַסִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ַהְללּו

:פרחמידו ויגלה הוינט 'הגיניח 

  :ד עֹוָלםֵמַעָּתה ְוַע.  ְמבֹוָרְךאָייְליִמִסְנַסַהְיִהי  :אָייְליִמִסְנַסַהַהְללּו ֶאת . ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָֹוהָיּה ָלְטַסַהְללּו

  : ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹודַע. אָייְליִמִסְנַס יםִמהָסָרם ַעל ָּכל  :אָייְליִמִסְנַסַהְמֻהָּלל . ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו

  : ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון.ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל :ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ : ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבתאָייְליִמִסְנַסַּכִמי 

  :ָיּהָלְטַסַהְללּו. ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית :ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים

  

  :ייבֵר ַעם לֹוָטֵּבית ַיֲעקֹב . ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים

  :ַמְמְׁשלֹוָתיויי ם ֵאֵאי ם ִּדֵא . ְלָקְדׁשֹוַהְיָּתה הָטְסְקֶא

  : ִיּסֹב ְלָאחֹורדֵבָּכַה.  ָרָאה ַוָּינֹסאןַנְחַה

  : ִּכְבֵני צֹאןְּדלּוקֹות. ֵאיִלים ָרְקדּו ְּכיםִקלּוְדַה

  :ִּתּסֹב ְלָאחֹורד ֵבָּכַה. ִּכי ָתנּוסאן ַנַהְחַמה ְּלָך 

  :ִּכְבֵני צֹאן ְּדלּוקֹות. ִּתְרְקדּו ְכֵאיִליםים ִקלּוְדַה

  :ַיֲעקֹבְטָראְנס ִמִּלְפֵני .  חּוִלי ָאֶרץיי'ֵג-יִּדְפֵני ִמִּל

  :ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. הָנָחָרָק רַּבְּדִמַההְֹפִכי ַה

  

  

: בידו ויאמרוינט'גיכסה המצות ויקח ה

. רהֹוָט אסאָר'ָצ ּבֹו ןֵׁשָעְוִהִּגיָענּו ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֶל,  ִמִּמְצַרִיםֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו,  ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםָּברּוְך

 םַּדְרֵטְסְמ ַאְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין,  ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹוםיםִלָּגְלגּוים ְמִרָמחְֹלֵּכן ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִּגיֵענּו 

ְלָרצֹון ְונֹוֶדה ְלָך ִׁשיר ָחָדׁש ַעל  אּפיס ָקאִּבָנָקן ַהִמ יעּו ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים ֲאֶׁשר ַיִּגןֵׁשָעְנְו, ים ַּבֲעבֹוָדֶתָךְוָׂשִׂש, ִעיֶרָך

  :ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל: ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו

  



  שאמרו עליו ההגדה לישיוינט הש'מדליק הג

  ,ה'ָגְנַּגַהי ְמִסְׁשיְטיֵאיא ִטִצמֹוַה, םָלעֹו ָהְךֶל ֶמינּוֵהלֹו ֱאָיה ְיָּת ֲאְךרּוָּב

  : בהסבת שמאלמעשניןו

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

  :יםִּיָרָּפְסִמָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּד

  א ַהמֹוֵצ

  רֵטיְלִפ
  :לגלגול הפילטרויזהר שלא ישיח בין הברכה  כרטיס ביקור ויבצענו כפילטר יקח

  :תִיָּבן ַהר ִמֵטיְלִפא ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוֵצָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֹ

  ירָּיִנ
  :גלגול ויברךישלוף נייר 

  :ָהֵעץי ִרא ְּפֵרֹוּבָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 

  ּכֹוֵרְך
ומקודם,  בהסיבה ובלא ברכהוינט רביעי'מן הפרח ויכין מהם ג וכזית הבוףיקח כזית מן   :יאמר) או אחר כך(  

  .ֵּכן ָעָׂשה ִהֵּלל. ֵזֶכר ְלִמְקָּדׁש ְּכִהֵּלל

 ְּבַיַחד ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ןֵׁשָעְמּו אסאָר'ָצא ְוָייְליִמִסְנט ַסיְנֹו'ג ָהָיה ַקָּים ָהָיה ּכֹוֵרְך ּפֹויׁשִפית ַהקֹוִּבְזַמן ֶׁשֵּב

  :יֹאְכֻלהּו

  
  ךֵרֹוּכ



  ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך
  :מץונוהגין לאכול ביצה עם מי מלח או חו, ט"אוכל ושותה כל צרכו לכבוד יו

  למי שלא הבין, כלומר עכשיו אוכלים
  
  

  
  

  ָּצפּון
  :ומקודם יאמר, בהסיבהשמנים  וינטים' ג2מכין ו, מבוף או פרח ששמר בזולה לזמנים קשיםשני זיתים כיקח 

 םָדַאְנֵּבַהּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל ְיֵדי ּוְׁשִכיְנֵּתָי ,ְך הּואֹורת ְּבֵע ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבאָלּוּזַהן ְמּוׁשִעִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות 

  :ְוֶנֱעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל

  : ּכֹוְנֵנהּוןָׁשָע הֶלִויִהי נֹוַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲע

  ָּבֵרְך
   ברכת המזוןנניח שברך

...  
  אמן
  

  :)הוא אליהו המביא(הבנאדם של  וינט'הג
  וינט של הבנאדם ופותחים הדלת'מגלגלין הג

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

  



 יִאָנּויֹוָטא ִּכי ֲהֵרי ִצְמחוט ְׁש ִדְבַרָיאאלָֹאַמר לֹו ֲה.  עֹוף ַאָּתהאיֹוֵדַע ֲאִני ִּכי ָאַכְלָּת:  ַראס ְיהֹוֻׁשַע ְלַראס ֶאְלָעָזר ֵּבן ֲעָזְרָיהָאַמר

  .הָעְקְּתא ִנָטיְנֹו'גְּדלֹו ֲהֵרי ְלָך ֶאְצָּבֲעָיא ְּדִביַקָיא  ָאַמר, ִכינֹוָא

  

  

  

קֹוֵמם ְקַהל ,  ְמעֹוָנהָזְך ׁשֹוֵכן. ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעׂשֹותֹו. ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָקתֹו,  ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹוֶסֶדרֲחַסל 

. ְלִציֹון ְּבִרָּנהה'ַּגְנָגְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי . הָיְציַזִלָגֵל

  .ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים

  :ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים

  . ַהְּבנּוָיהםַּדְרֵטְסְמַאְּבְלָׁשָנה ַהָּבָאה 

  

  



.ָאֶרץל ָהֶאָּׁשַמים יא ִבֵמ ֶׁשםָדָאְנֵּבַהד ֶאָח: ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע? ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע

  .ל ָהָאֶרץיא ָּׁשַמים ֶאִבֶׁשֵמ, םָדָאְנֵּבֶאָחד ַה .ִּבְכַּתב ֶאָחדא ֵרֶאָחד קֹו, ב"ַגי ַמֵרְטֹוְׁשֵני ׁש: ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדַע?  ִמי יֹוֵדַעְׁשַנִים

 ֶאָחדא ֵרֶאָחד קֹו, ב"ַגי ַמֵרְטֹוְׁשֵני ׁש .ׁשימּוי ִׁשִמְצל ַעק ַעה ַרֶז ,שּוּבָלָק ַּביםִנ ָׁשׁשלֹוָׁש: ְׁשלָׁשה ֲאִני יֹוֵדַע?  ִמי יֹוֵדַעְׁשלָׁשה

  .ל ָהָאֶרץיא ָּׁשַמים ֶאִבֶׁשֵמ, םָדָאְנֵּבֶאָחד ַה .ִּבְכַּתב

י ִמְצל ַעק ַעה ַרֶז, שּוּבָלָקים ַּבִנ ָׁשׁשלֹוָׁש .יםִרצּום ָעד ֵהָחט ֶאיְנֹו'ל גַע, יםִנָלְט ַסַאְרַּבָעה: ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע?  ִמי יֹוֵדַעַאְרַּבע

  .ל ָהָאֶרץיא ָּׁשַמים ֶאִבֶׁשֵמ, םָדָאְנֵּבֶאָחד ַה .ִּבְכַּתב ֶאָחדא ֵרֶאָחד קֹו, ב"ַגי ַמֵרְטֹוְׁשֵני ׁש .ׁשימּוִׁש

 ׁשלֹוָׁש .יםִרצּום ָעד ֵהָחט ֶאיְנֹו'ל גַע, יםִנָלְט ַסַאְרַּבָעה .היָסִפֲח ַּבםיִנרֹוֲחַא, אָיָליְזִרֲחִמָׁשה : ֲחִּמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע?  ִמי יֹוֵדַעֲחִּמָּׁשה

  .ל ָהָאֶרץיא ָּׁשַמים ֶאִבֶׁשֵמ, םָדָאְנֵּבֶאָחד ַה .ִּבְכַּתב ֶאָחדא ֵרֶאָחד קֹו, ב"ַגי ַמֵרְטֹוְׁשֵני ׁש .ׁשימּוי ִׁשִמְצל ַעק ַעה ַרֶז, שּוּבָלָקים ַּבִנָׁש

ל ַע, יםִנָלְט ַסַאְרַּבָעה .היָסִפֲחים ַּבִנרֹוֲחַא, אָיָליְזֲחִמָׁשה ִר .יהָיִנְקת ַהין ֵאִקְלַחְמ, אָיָרְבֵחה ִׁשָׁש: ֲאִני יֹוֵדַעה ִׁשָׁש? ֵדַע ִמי יֹוהִׁשָׁש

ֶאָחד  .ִּבְכַּתב ֶאָחדא ֵרֶאָחד קֹו, ב"ַג ַמיֵרְטֹוְׁשֵני ׁש .ׁשימּוי ִׁשִמְצל ַעק ַעה ַרֶז, שּוּבָלָקים ַּבִנ ָׁשׁשלֹוָׁש .יםִרצּום ָעד ֵהָחט ֶאיְנֹו'ג

  .ל ָהָאֶרץיא ָּׁשַמים ֶאִבֶׁשֵמ, םָדָאְנֵּבַה

ֲחִמָׁשה  .יהָיִנְקת ַהין ֵאִקְלַחְמ, אָיָרְבה ֵחִׁשָׁש .אָטֵּבְלָּטְסג ִמאְנָּבם ַהִע, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא: ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע?  ִמי יֹוֵדַעִׁשְבָעה

 .ׁשימּוי ִׁשִמְצל ַעק ַעה ַרֶז, שּוּבָלָקים ַּבִנ ָׁשׁשלֹוָׁש .יםִרצּום ָעד ֵהָחט ֶאיְנֹו'ל גַע, יםִנָלְט ַסַאְרַּבָעה .היָסִפֲחים ַּבִנרֹוֲחַא, אָיָליְזִר

  .ל ָהָאֶרץיא ָּׁשַמים ֶאִבֶׁשֵמ, םָדָאְנֵּבֶאָחד ַה .ִּבְכַּתב ֶאָחדא ֵרֶאָחד קֹו, ב"ַגי ַמֵרְטֹוְׁשֵני ׁש

ה ִׁשָׁש .אָטֵּבְלָּטְסג ִמאְנָּבם ַהִע, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא .הָלא ָקא לָֹדּוי ּדִהזֹו, ִמיָלהְּגְׁשמֹוָנה ְיֵמי : ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע?  ִמי יֹוֵדַעְׁשמֹוָנה

ים ִנ ָׁשׁשלֹוָׁש .יםִרצּום ָעד ֵהָחט ֶאיְנֹו'ל גַע, יםִנָלְט ַסָעהַאְרַּב .היָסִפֲחים ַּבִנרֹוֲחַא, אָיָליְזֲחִמָׁשה ִר .יהָיִנְקת ַהין ֵאִקְלַחְמ, אָיָרְבֵח

  .ל ָהָאֶרץיא ָּׁשַמים ֶאִבֶׁשֵמ, םָדָאְנֵּבֶאָחד ַה .ִּבְכַּתב ֶאָחדא ֵרֶאָחד קֹו, ב"ַגי ַמֵרְטֹוְׁשֵני ׁש .ׁשימּוי ִׁשִמְצל ַעק ַעה ַרֶז, שּוּבָלָקַּב

 .הָלא ָקא לָֹדּוי ּדִהזֹו, ִמיָלהְׁשמֹוָנה ְיֵמי ְּג .איָדא ְּכ לֶֹזהס ֵפָתִהְל, איָנל ְּתַעִּתְׁשָעה ַיְרֵחי : י יֹוֵדַעִּתְׁשָעה ֲאִנ?  ִמי יֹוֵדַעִּתְׁשָעה

 ַאְרַּבָעה .היָסִפֲחים ַּבִנרֹוֲחַא, אָיָליְזֲחִמָׁשה ִר .יהָיִנְקת ַהין ֵאִקְלַחְמ, אָיָרְבה ֵחִׁשָׁש .אָטֵּבְלָּטְסג ִמאְנָּבם ַהִע, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא

 ֶאָחדא ֵרֶאָחד קֹו, ב"ַגי ַמֵרְטֹוְׁשֵני ׁש .ׁשימּוי ִׁשִמְצל ַעק ַעה ַרֶז, שּוּבָלָקים ַּבִנ ָׁשׁשלֹוָׁש .יםִרצּום ָעד ֵהָחט ֶאיְנֹו'ל גַע, יםִנָלְטַס

  .ל ָהָאֶרץיא ָּׁשַמים ֶאִבֶׁשֵמ, םָדָאְנֵּבֶאָחד ַה .ִּבְכַּתב

ְׁשמֹוָנה  .איָדא ְּכ לֶֹזהס ֵפָתִהְל, איָנל ְּתִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ַע .אָלטֹוַהל  ֶׁשִמְׁשָקָלה, ְּגַרָמָיאֲעָׂשָרה : ֲעָׂשָרה ֲאִני יֹוֵדַע? יֹוֵדַע ִמי ֲעָׂשָרה 

ֲחִמָׁשה  .יהָיִנְקת ַהין ֵאִקְלַחְמ, אָיָרְבֵחה ִׁשָׁש .אָטֵּבְלָּטְסג ִמאְנָּבם ַהִע, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא .הָלא ָקא לָֹדּוי ּדִהזֹו, ִמיָלהְיֵמי ְּג

 .ׁשימּוי ִׁשִמְצל ַעק ַעה ַרֶז, שּוּבָלָקים ַּבִנ ָׁשׁשלֹוָׁש .יםִרצּום ָעד ֵהָחט ֶאיְנֹו'ל גַע, יםִנָלְט ַסַאְרַּבָעה .היָסִפֲחים ַּבִנרֹוֲחַא, אָיָליְזִר

  .ל ָהָאֶרץיא ָּׁשַמים ֶאִבֶׁשֵמ, םָדָאְנֵּבֶאָחד ַה .ִּבְכַּתב ֶאָחדא ֵרֶאָחד קֹו, ב"ַגי ַמֵרְטֹוְׁשֵני ׁש

 .אָלטֹול ַה ֶׁשִמְׁשָקָלה, ְּגַרָמָיא ֲעָׂשָרה .ה'ָגְנל ַּגר ֶׁשֶתת ֶיַטְכַׁשִמ, ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא: ַאַחד ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע?  ִמי יֹוֵדַעָעָׂשרַאַחד 

ג אְנָּבם ַהִע, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא .הָלא ָקא לָֹדּוי ּדִהזֹו, ִמיָלהְׁשמֹוָנה ְיֵמי ְּג .איָדא ְּכ לֶֹזהס ֵפָתִהְל, איָנל ְּתִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ַע

ם ד ֵהָחט ֶאיְנֹו'ל גַע, יםִנָלְט ַסַאְרַּבָעה .היָסִפֲחים ַּבִנרֹוֲחַא, אָיָליְזֲחִמָׁשה ִר .יהָיִנְקת ַהין ֵאִקְלַחְמ, אָיָרְבה ֵחִׁשָׁש .אָטֵּבְלָּטְסִמ



יא ִבֶׁשֵמ, םָדָאְנֵּבֶאָחד ַה .ִּבְכַּתב ֶאָחדא ֵרֶאָחד קֹו, ב"ַגי ַמֵרְטֹוְׁשֵני ׁש .ׁשימּוי ִׁשִמְצל ַעק ַעה ַרֶז, שּוּבָלָקים ַּבִנ ָׁשׁשלֹוָׁש .יםִרצּוָע

  .ל ָהָאֶרץָּׁשַמים ֶא

ל ר ֶׁשֶתת ֶיַטְכַׁשִמ, ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא .איָסִּבָנָק ַהאּפָקְּב, אָקְנַקי ְסֵגסּוָׂשר ְׁשֵנים ָע:  ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַעְׁשֵנים? עֵד ִמי יֹוְׁשֵנים ָעָׂשר

א א לָֹדּוי ּדִהזֹו, ִמיָלהְׁשמֹוָנה ְיֵמי ְּג .איָדא ְּכ לֶֹזהס ֵפָתִהְל, איָנל ְּתִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ַע .אָלטֹול ַה ֶׁשִמְׁשָקָלה, ְּגַרָמָיאֲעָׂשָרה  .ה'ָגְנַּג

 .היָסִפֲחים ַּבִנרֹוֲחַא, אָיָליְזֲחִמָׁשה ִר .יהָיִנְקת ַהין ֵאִקְלַחְמ, אָיָרְבה ֵחִׁשָׁש .אָטֵּבְלָּטְסג ִמאְנָּבם ַהִע, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא .הָלָק

א ֵרֶאָחד קֹו, ב"ַגי ַמֵרְטֹוְׁשֵני ׁש .ׁשימּוי ִׁשִמְצל ַעק ַעה ַרֶז, שּוּבָלָקים ַּבִנ ָׁשׁשלֹוָׁש .יםִרצּום ָעד ֵהָחט ֶאיְנֹו'ל גַע, יםִנָלְט ַסַאְרַּבָעה

  .ל ָהָאֶרץיא ָּׁשַמים ֶאִבֶׁשֵמ, םָדָאְנֵּבֶאָחד ַה .ִּבְכַּתב ֶאָחד

 אּפָקְּב, אָקְנַקי ְסֵגְׁשֵנים ָעָׂשר סּו .ְנֵקָבה לֹאד ַחף ֶאַא, אָייָצִצֲעְׁשלָׁשה ָעָׂשר : ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע?  ִמי יֹוֵדַעְׁשלָׁשה ָעָׂשר

 ֶזהס ֵפָתִהְל, איָנל ְּתִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ַע .אָלטֹול ַה ֶׁשִמְׁשָקָלה, ְּגַרָמָיאֲעָׂשָרה  .ה'ָגְנל ַּגר ֶׁשֶתת ֶיַטְכַׁשִמ, ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא .איָסִּבָנָקַה

ת ין ֵאִקְלַחְמ, אָיָרְבה ֵחִׁשָׁש .אָטֵּבְלָּטְסג ִמאְנָּבם ַהִע, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא .הָלא ָקא לָֹדּוי ּדִהזֹו, ִמיָלהְׁשמֹוָנה ְיֵמי ְּג .איָדא ְּכלֹ

ל ק ַעה ַרֶז, שּוּבָלָקים ַּבִנ ָׁשׁשלֹוָׁש .יםִרצּום ָעד ֵהָחט ֶאיְנֹו'ל גַע, יםִנָלְט ַסַאְרַּבָעה .היָסִפֲחים ַּבִנרֹוֲחַא, אָיָליְזֲחִמָׁשה ִר .יהָיִנְקַה

  .ל ָהָאֶרץיא ָּׁשַמים ֶאִבֶׁשֵמ, םָדָאְנֵּבֶאָחד ַה .ִּבְכַּתב ֶאָחדא ֵרֶאָחד קֹו, ב"ַגי ַמֵרְטֹוְׁשֵני ׁש .ׁשימּוי ִׁשִמְצַע

  

  

  
  
  
  
  

  



  :  .ִהיְדָרָיא . ִהיְדָרָיא. ִּבְתֵרי זּוִזי ן ַלְטַסְדָזִּבין . ִהיְדָרָיא. ִהיְדָרָיא

  :  .ִהיְדָרָיא. ִהיְדָרָיא.  ִּבְתֵרי זּוִזיןַלְטַסְדָזִּבין . יְדָרָיאִהא ָרְכַמְד. סֹוֲחְרָיאְוָאָתא 

    : .ִהיְדָרָיא. ִהיְדָרָיא. ן ִּבְתֵרי זּוִזיַלְטְדָזִּבין ַס. ִהיְדָרָיאא ָרְכַמְד. סֹוֲחְרָיאל א ַעָרְקְנַתְׁשִהְו. אָימּוָסְוָאָתא 

  :  .ִהיְדָרָיא. ִהיְדָרָיא. ן ִּבְתֵרי זּוִזיַלְטְדָזִּבין ַס. ִהיְדָרָיאא ָרְכַמְד. סֹוֲחְרָיאל ַעא ָרְקְנַתְׁשִהְו. א ָימּוְסִמ עּוְמַׁשְו. אָיָרְטֹוְוָאָתא ׁש

. ִהיְדָרָיא. ֵרי זּוִזין ִּבְתַלְטְדָזִּבין ַס. ִהיְדָרָיאא ָרְכַמְד. סֹוֲחְרָיאל ַעא ָרְקְנַתְׁשִהְד. אָימּוְסִמ עּוְמַׁשְו. אָיָרְטֹוׁש עּוְסַנְד. ִזיְנָזָנּהְוָאָתא 

  : .ִהיְדָרָיא

ן ַלְטְדָזִּבין ַס. ִהיְדָרָיאא ָרְכַמְד. סֹוֲחְרָיאל ַעא ָרְקְנַתְׁשִהְד. אָימּוְסִמ עּוְמַׁשְו. אָיָרְטֹו ׁשעּוְסַנְד . ִזיְנָזָנּהה יָעיִגִהְד. רָצֲעְוָאָתא ַמ

    : .ִהיְדָרָיא. ִהיְדָרָיא. ִּבְתֵרי זּוִזי

ל ַעא ָרְקְנַתְׁשִהְד. אָימּוְסִמ עּוְמַׁשְו. אָיָרְטֹו ׁשעּוְסַנְד. ִזיְנָזָנּהְּבה יָעיִגִהְד. ר ַצֱעם ֶנָדֲאְנֵּבְד. א ָּדדּו ְמּולְבַסְד. אָטיְנֵיִלְוָאָתא ְק

    :  .ִהיְדָרָיא. ִהיְדָרָיא. ן ִּבְתֵרי זּוִזיַלְטְדָזִּבין ַס. ִהיְדָרָיאא ָרְכַמְד. סֹוֲחְרָיא

 יַעיִגִהְד. רַצֱעם ֶנָדֲאְנֵּבְד. א ָּדדּו ְמלּוְבַסְד. אָטיְנֵיִלר ְקיֵדִס ְד.םָדֲאְנֵּבר ַהֵרְחׁש ְו.רָצֲעַמח ְלַתַּפּו. א הּוְךרּו ַּבׁשדֹוָקַהְוָאָתא 

  . ִהיְדָרָיא. ן ִּבְתֵרי זּוִזיַלְטְדָזִּבין ַס. ָיאִהיְדָר אָרְכַמְד. סֹוֲחְרָיאל ַעא ָרְקְנַתְׁשִהְד. אָימּוְסִמ עּוְמַׁשְו. אָיָרְטֹו ׁשעּוְסַנְד. ִזיְנָזָנּהְּב
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