
  ...אביב הגיע פסח בא

  

   ומבואברכהדברי , הקדמה

  

  ..."�ִביב ִהִגיַע ֶ�ַסח ָ�א"•

  . מוכר בכל מלה ומלהניגו הילדי�

  ,זה מורגש בטבע האוויר וג� באווירה, ונכו

  .וכול� מתחילי� אל תוכנית הניקיונות במשפחה

  

  הייתה וקרובה להיות במהרה,  בפתחכי הנה

  .הגאולה השלימה, הישועה הגדולה

  והיא הגאולה לכל בית אב ומשפחה

  .אל האומה בשלמותה, אל משפחות ע� ישראל

  

  במסגרת התוכנית החינוכית והחברתית השנה

  . במשפחה–עסקנו בה 

  ,ולמדנו ערכי� רבי� ממשפחת אבא ואמא

  .כמשפחה בבית חינו� –ה "לשמור ולקיי� בחכמ

  

  ,ערכי� של אחדות ואחריות

  ,של הבנה ואהבה

  ,של התמודדות והדברות

  .של עזרה הדדית והוקרה

  

  "חינו� מתו� אמונה"ובתוכנית שנתית של 

  .גבורה ואהבה, על אמונה

  ,ובפרט על תשובה וגבורת הלב

  .אהבת התורהעל טהרת הדיבור ו

  

  "המשפחה"בקשנו לבטא עוד את ער� 

  . השנה–" הגדת אפיקומ"וערכנו עבורכ� את 

  

  ַהִמְ�ָ�ָחה•

  ! כמה נפלא–משפחה 

  ,זו איננה רק מלה

  .אלא ער� של חיי� מלאי� עוצמה

  

  הנה בלי ולפני המשפחה

  ,חי את הבדידות, כל אחד חי את עצמו

  . זוכה להתחברות�וע� המשפחה 

  

  ,וכל אחד וכל אחת

  ,"ביחד"בתו� ה, מתגלה ע� כול�

  .יוחד כמשהו מ� כל אחד ממקומו 

  

  ,ומתחברי� ומתקשרי�

  ,ורושמי� באותיות של ערכי� ומעשי�

  .את סיפור החיי�, את יפי המציאות

  

  ,מטפחי� אחדות, "שלו�"אומרי� 

  ,בלי התחשבנות , ע� הערכה רבה

  .בהדדיות, ומעניקי� ונותני�

  

  ,ומשיחי� בשמחה, ואוהבי�, ומכבדי�

  ,וסולחי� באחווה, ומאירי� פני�

  .מכל הלב והנשמה

   

  , והיא הברכה, כי זו הזכות

  ,תודה ל� הש� על כל הטובה

  . על המשפחה�תודה רבה 



  !ברכת חג בשמחת הגאולה•

   שנה210 או 400כל הסיפור של שעבוד : כמה נהדר

  .בתור ציור של תמונה, ובקושי נותר, היה ונגמר

  !שזה בהחלט אפשרי : ללמוד לקח

  ,לצאת מכל המיצרי� שלנו ולצעוד קדימה

  ,ויש כח, ויש אומ�,ע� הפני� קדימה, מכל מצב, מצבבכל 

  ,זו העוצמה שבאמונה

  . אלא ממש בתוכנו פנימה, ש� הרחק�ולא אי, תמיד נמצא' וה, נות� כוח' כי ה

  , סוד בי� חמ� למצה: וכ� התחדש לי

  , כי בחמ� נדמה שיש משהו משלנו

  ,א� במצה היבשה לא נותר אלא יסוד האמונה

  , ברורהבהשגחה' שהכל מאת ה

  . בוודאי הוא לטובה–עושה ' וכל מה שה

  ,משלנו, כביכול, ובעצ� ג� מה שיש בחמ�

  .במתנה' ג� הוא נית� לנו מאת ה

  ,כמה נהדר לגלות

  .שמה שאנו עושי� מבטא אמונה

  ,ועל כ� בוודאי נכו� לנו להתבר�

  .ובהחלט נכו� לנו להיות תמיד בשמחה

  .בשמחה בכשרות של אמונה �שנזכה לחג הפסח כשר 

  , וימלאו כל משאלות הלב לטובה

  .לכל המשפחה



  :מבוא•

  .הוציאו מיני מתיקה וקינוח: פירושו מארמית לעברית � "אפיקומ�"

לש� כ� צרפנו נקודות של  .ההורי� והילדי� כאחד,  טובי� וברוכי� הגנוזי� בכל אחד ואחתתכישרונוכא כוונתנו לקרוא לגילוי 

  !בהצלחה . וההמש� נמצא בתוככ�, התחלנו. רעיונות של הבעה, מחשבה

 מטרת הלקט הרעיוני של השאלות והתשובות היא להיות עזר ג� לעור� הסדר וג� לכל המשתתפי� בו ???מה המטרה: הגדת אפיקומ�"

: דועי�לפי סימני הסדר הי, בהנחיה משלב לשלב, תמצאו את הד� ערו� בקצב של עריכת הסדר, לכ. בעת עריכת הסדר וקריאת ההגדה

"�על מנת לאפשר לעור� או לאחד המשתתפי� לשלו� , את הלקט הרעיוני שלבנו ושבצנו בתו� סדר הסימני�. 'וכו.." כרפס יח�, קדש ורח

  .ולעניי את כל הנוכחי� סביב השולח, ולשאול" הגדת אפיקומ"רעיו מ

בי , ולכ!  הרי זה משובח� כל המרבה : ו כי חכמי� אמרוזכר?  אי� משלבי� את הרעיונות בתו� הקריאה בהגדה?אי�": הגדת אפיקומ�"

אפשר לקרוא את הרעיו כמו שהוא כתוב . ולהוסי� בה מרעיונות הד�, מומל� מאוד לתכנ הפסקה קלה, הקריאה של פסקאות ההגדה

 ג� א� היא לא � עוד שאלה להוסי� , קצר ולבקש מספר תשובות�לפתוח דיו, אפשר ומומל� יותר לעורר את המשפחה בשאלה.. אבל, כא

  .ולסיכו� לקרוא את מה שכתבנו.. כתובה כא בד�

: כאמור בהגדה, כדי להרבות בסיפור יציאת מצרי�, לשאול ולהשיב:  דבר מרכזי בחג הפסח הוא.שואלי� ודורשי�": הגדת אפיקומ�"

פה המשוחח ומספר על נסי ,  סח� מלשו פה , "פסח: "זה הוא ג� סוד שמו של החג". וכל המרבה לספר ביציאת מצרי� הרי זה משובח"

בואו נשתת� כולנו יחד . כי שלושי� יו� לפני הפסח שואלי� ודורשי� ומשיבי� בהלכות וענייני החג והגאולה, לכ אמרו חכמי�. 'ה

  .לדעת,  על כל מה שרצית� לשאול� בשאלות ותשובות , במצווה זו

כבית חינו� , ה"לזכות לעבוד ע� הילדי� בחכמ,  נתניהד תורני תחכמני"ינו� הממלאכסניא בבית הח.  תודה רבה–" הגדת אפיקומ�"

  .שהוא משפחה

  פסח  כשר  ושמח� וחג אביב  פורח :אז מכולנו לכולכ�.. קראו ותיהנו! כא לפניכ�הנה היא  .עובדה קיימת": הגדת אפיקומ�"

  

  :ייעו� חינוכי ועריכה, צוות כתיבה

  אפרת נחו�, הרב משה עמיאל



  שואלי� ומשיבי�

  בהלכות וענייני חג הפסח

  

  , יקרי�ילדי�הורי� ו

וכל המרבה לספר : "כאמור בהגדה, כדי להרבות בסיפור יציאת מצריי�, לשאול ולהשיב: דבר מרכזי בחג הפסח הוא

נסי פה המשוחח ומספר על ,  סח�מלשו� פה , "פסח: "זה הוא ג� סוד שמו של החג". ביציאת מצרי� הרי זה משובח

  .כי שלושי� יו� לפני הפסח שואלי� ודורשי� ומשיבי� בהלכות וענייני החג והגאולה, לכ� אמרו חכמי�. 'ה

  .לדעת,  על כל מה שרצית� לשאול
בואו נשתת	 כולנו בשאלות ותשובות 

  

בליל הסדר בנוכחות  נאמר –  אוס� השאלות שלכ� והתשובות שלכ�את .הד	 שלכ� בהגדהזה . "הגדת אפיקומ�"

  .כל המשפחה

  

  : שאלו
אלות שלכ� הש

1.____________________________________________________  

2.____________________________________________________  

3.____________________________________________________  

4.____________________________________________________  

5.____________________________________________________  

6.____________________________________________________  



  :ורשמו בשמו את התשובה למזכרת,  שאלו את כל מי שתרצו–התשובות הנה ו

1.____________________________________________________  

2.____________________________________________________  

3.____________________________________________________  

4.____________________________________________________  

5.____________________________________________________  

6.____________________________________________________  

  

  : השתדלו לענות, ואת�–אנו שואלי� וג� 

   ___________________________?מכל הלילות בשנה, ליל הסדר, מה נשתנה הלילה הזה.1

   ____________________________? מצות3ולמה מברכי� על ? למה אוכלי� מצות בכלל.2

   ______________________________?מתי טועמי� ממנה בליל הסדר? "חרוסת"מה זה .3

   _________________________כמה פירושי� את� יודעי�? "פסח: "החג מה פירוש ש� .4

  ? _____________________ מכות על הי�וכמה? הכה את המצרי� במצרי�' כמה מכות ה.5

  ________________________? באיזה מלה מתחיל ההלל בהגדה". הלל"בהגדה אומרי� .6



  מצוות ההגדה

  ועוד להרבות בסיפור, ריאת כל הגדהלספר בק. והגדת לבנ�: מצווה משולשת

זכור את היו� הזה אשר )ג"שמות י(שנאמר,  שנעשו לאבותינו במצרי� בליל חמשה עשר בניסמצות עשה של תורה לספר בנסי� ונפלאות) א(

ואפילו .. י� לפני�בשעה שיש מצה ומרור מונח, תלמוד לומר והגדת לבנ� ביו� ההוא לאמר בעבור זה, ו"ומני שבליל ט.. יצאת� ממצרי�

  ):     ז"חמ� ומצה פ' � הל"רמב(וכל המארי� בדברי� שאירעו ושהיו הרי זה משובח . חכמי� גדולי� חייבי� לספר ביציאת מצרי�

ושאר כל המצוות שבליל . לרמוז על המצווה המיוחדת ללילה הזה,  סח� פה מלשו , חג הפסח: ועל כ התקבל בפינו והתפרס� ש� החג

מצוות ההגדה מיוחדת יותר מכל שאר ". אלא מצוות" מצות"אל תקרא : ל"וכפי שדרשו חז, "חג המצות" נכללות ברמז בש� הסדר ובחג

  ).רבי יוס� חיי�(וכל המרבה משובח , אבל למצוות ההגדה אי שיעור, כי לכל מצווה יש הגדרה של כמות או זמ לקיומה: המצוות שבחג

  .10היה : והוא ענה? אי� היה: ו את פרעהשאל...  אחרי הכל)בשמחת הבדיחות(

  

" מצווה"א� באמת אמרו ? ..והרי כולנו חכמי� ונבוני�,  חובהלמה". מצווה עלינו לספר.. ואפילו כולנו חכמי� ":שאלה

אלא , לא כחכ� התולה את ידיעתו בחכמת עצמו". מצווה ועושה"היא להיות ' ללמד כי התכלית בעבודת ה, ולא חובה

  .ע� הבורא יתבר�" צוותא"הקושר את עצמו בכבעל מצווה 

  

  . כמנוף לצאת מהמיצרים ולהתרומם לכל השנה, ערכים חינוכיים סדורים בסדר ליל הסדר10

יחד בחוויה ). ע� קרובי� וידידי�(ומשוחחי� ושמחי� , וקוראי�, ונפגשי�,  יחד של כל המשפחה יושבת ומסיבה לסדר:יחד  .א

  .וסוללת את הדר� לעתיד של גאולה שלימה, ע� המצב בהווההלאומית הקושרת את זיכרו העבר 



מעבירי� את . מעניקי�. לומדי� בחברותא. והתשובה עליה" מה נשתנה"שאלות ". והגדת לבנ�" נפגשי� במצוות :הורים וילדים  .ב

.מלב אל לב, מפה לאוז, מדור לדור, אוצר הדורות מאב לב

". חייב אד� להראות את עצמו כאלו הוא יצא עתה ממצרי�. "ונות והעייפות מתעלי� מעל כל המיצרי� והחשב:עבודה עצמית  .ג

.אל מה שהוא האמת שבחיי�, א� זה יותר נכו ואמיתי להתעלות מהדמיו הנראה כאלו הוא המציאות, "הצגה"אולי זה נדמה כ

. י לא הבייש למד ולא הקפד מלמדכ, קיי� עידוד לשאול. קיימת פתיחות ונכונות לברר וללב.  קיימת הדברות:וכאן הבן שואל  .ד

.ולכל שאלותיו, לרגשותיו, לתחושותיו, קיימת הערכה המעניקה יחס ומקו� לילד

והאחריות מתקיימת מתו� . כי כ� ה� בני המשפחה כמו שלא כל האצבעות שוות, ג� כנגד ארבעה בני�" והגדת ":אחריות חינוכית  .ה

.לע� ולאומה כולה, לקהילה, יו� במשפחה� � אחריות נוספת להיות שות� לחיי היו�ויש ג. לגרות, לעודד, "את פתח לו"נכונות של 

מעוררי� ומלהיבי� בטוב , אלא..". לא עלי� המלאכה לגמור", לא מאריכי�, לא מעמיסי�". לפי דעתו של הילד ":תשומת לב   .ו

.בחידות ופרסי� מתאימי�, מעוררי� בבדיחות הדעת הטובה, ממחישי� בהצגה. טע�

פותחי� . לשעת פעילות" סדר"כמוב תו� זהירות שלא להפו� את ה. ובתו� הסדר מעודדי� יוזמה,  מכיני� לקראת הסדר:היוזמ  .ז

"לתיאור ימות " דמיו"מפליגי� ב, "הצגה"מפתיעי� ב, בהשוואה אקטואלית לימינו" לקח"לומדי� , לשמוע תשובות ורעיונות" דיו

.המשיח והגאולה העתידה במהרה

ההגדה "מעודדי� את הילדי� להכי את . חידודי� ורמזי�, משל, ברעיו, לקראת הסדר" דברי תורה"ודדי� ומכיני�  מע:רעיון  .ח

. מאוס� ולקט נבחר" שלי

, משתתפי� במשחק, גדולי� וקטני�, וכול� יחד. בתשומת הלב לכל אחד ואחד, בקריאה, בהכנות,  מהיחד ועד לשותפות:שותפות  .ט

.בחידה או בשירה

הבעת פני� טובה , מראה טוב, חיו�. שמחה שהיא הביטוי לאמונה וביטחו. בכל יו�,  שמחה בכל עת:ים ותקווה טובהשמחת חי  .י

".  מסיי� בשבח– א� –פותח בגנות "כסדר ההגדה , לומר מלי� טובות, לעודד, לדעת תמיד להחמיא. מתו� טוב לב

�א"מתו� תקווה נאמנה כי , ומצווה להיות בשמחה תמידָ�  ". ְלָ�ָנה ַהָ&)ה ְ&%ְרָעא ְדִיְ#ָרֵאל� א� – ָהָכא ָהַ
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jldnd z` mi`hand dle`b ly zepeyl

[zexigd ly mlyd.

bdne?dle`bd zepeyl 4 md

ednlod ok` ...?daiqda miayei

jyndl daygnl zeaeh zel`y

.dcbda ligzpy cr ,axrd

WCw©¥
lk z` `ivedl oiekie ,meid yeciw z` eilr xne` ziad lrae ,ziad ipan cg` lkl oey`x qek mibfen

."eny jexae `ed jexa" exn`i `le ,"on`" eprie ,daeg ici z`vl epeeki mirneyde .daeg ici mirneyd

.daiqda zezyl mirneyl xikfi xcqd jxer yeciwd iptly aeh .daeg ici e`vi - exn` m`e

"cecl xenfn"e "oigaya xnf`" ,"lig zy`" ,"mkilr mely" zay lkk ligzi zaya gqt lil lgyk

.'eke "mkilr mely" mixne` `ly yie ."ugxe ycw" k"g`e

�נא�תמזמ�ר אחסר: לא רעי יהוה ינהלני:לדוד מנח�ת על�מי יר�יצני ��א ¦§¬§¨¦®§Ÿ̈¬¹Ÿ¦À´Ÿ¤§¨«¦§´−¤¤©§¦¥®¦©¥−§ª´§©«£¥«¦
צלמות �גיא �י�אל� �� �מ�: למע� במע�לי�צדק ינחני י��בב ¤̈¿§©¶¥§̧¥¥»¦¥¹¤À¤§©´©§«©³§§©§¦¬¥§©®¥§¬¦§©נפ�י
נגד �לח� | לפני �ער� ינחמני: ה�ה ���מ�ענ �בט� ע�די �י�א�ה רע ¤¬¤Ÿ¦»¨³À̈¦©¨¬¦¨¦®¦§§¬¹¦§©§¤À¥´¨§©«£ª«¦©«£ÄŸ§¨©̧ª§À̈לא�אירא
ו�ב�י ח י �ל�ימי יר�פ�ני וחסד ט�ב | א� רויה: ��סי רא�י ב!מ� ��!נ ¬¦§©§®¨©´¥§¨¦§§¦−¤´¤¨Ÿ§¨®¦©¬§¨©¤¬¤¹Ÿ¦À¦¬§¨¨«©³³»צררי

ימי�: לאר� »¦¨¤Ÿ̈À§´Ÿ§¥¹§�בית�יהוה

מלאכ��י�	 ה!ביעי �� � אלהי� ויכל וכל�צבא�: והאר# ה!מי� �ויכ$ ה!!י: ¬©¦¦«©§ª²©¨©¬¦§¨¨−¤§¨§¨¨«©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−
אלהי� ויבר� ע%ה: א�ר ��מ�ל�מלאכ ה!ביעי �� � ו ��ת ע%ה ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«©§¨³¤¡Ÿ¦Æ§¦©®¨¨´¤£א�ר

לע%�ת: אלהי� א�ר��רא ��מ�ל�מלאכ �בת ב� �י את� ויק�� ה!ביעי zaylאת�י�� k"r ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´³¨©Æ¦¨§©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©£«

וידרא�ה מועד	: את	 א�ר��קרא� קד� מקראי יהוה מועדי µ¥¤«Ÿ£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬Ÿ¨−§Ÿ£¨«©§©¥´
י�ראל: אל�ני יהוה את�מעדי »¥¨§¦−¥§¤®Ÿ¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈מ�ה



מרנ�. לח	י�.mipere:סברי ©§¦¨¨¨§©¦

ה�פ�:ר�� �רי �רא הע�ל	, מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§¦©¤¤

מ�ל�ע	.ר�� נ� חר א�ר הע�ל	, מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨¨
אלהינ� יהוה לנ� ו��� מצ�תיו. וק!�נ� מ�ל�ל���. ¥Ÿ̈¡Ÿ§¨¤¦©¨§¦§¨§¦§¨¨¦¨§§ור�ממנ�

) אהבה.:zaya(� למנ�חה י�	��ת�ת את ל����. �זמ#י	 ח�י	 ל�מחה. מ�עדי	 §©£¨©¨¦§¨£¦§¦§¨©¦§©¦§¨¤
):zaya(י�� ואת ה&ה. זמ�ה!�ת ה$ה. קד� מקרא י�	�ט�ב ואת ה$ה. ה'&�ת חג ©©¨©¤§¤©©©©¤§¤¦§¨Ÿ¤©¤§©

ק!�� וא�תנ� בחר� בנ� �י מצרי	. ליציאת זכר קד�. מקרא אהבה ¨§©¦¨§¨§©¨¨¦¦¨§¦©¦¦¤¥¤Ÿ¨§¦¨£©§¥¥חר�תנ�.
הע'י	, �)zaya:(מ�ל קד�*,ו��ת�ת �ברצ��)zaya:(מ�עדי �מחה�אהבה ¦¨¨©¦§©¨£¥¨§¤§©£¨§¨§¦§¨

מק!� יהוה א�ה ר�� הנחל�נ�. ו)zaya:(�ב���� וה$מ#י	:ה!�ת י�ראל §¨¦§©§¨¨©¨§Ÿ̈§©¥©©¨§¦§¨¥§©§©¦

mitiqen ,zay i`vena legi xcqd lil xy`k:

הא�:ר�� מא�רי ��רא הע�ל�, מל� �אלהינ יהוה, א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§¥¨¥

לח���.ר�� א�ר �בי� לח�ל. קד� �י� ה�ב�יל הע�ל�, מל� �אלהינ יהוה, א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨©©§¦¥Ÿ¤§¥§¤
��ת קד!ת �י� ה�ע%ה. ימי ל��ת ה!ביעי י�� �בי� לע�י�. י%ראל �בי�¥¦§¨¥¨©¦¥©§¦¦§¥¤§¥©©£¤¥§ª©©¨
�והב�ל .�הק�� ה�ע%ה ימי מ!�ת ה!ביעי י�� ואת .�הב�ל ט�ב י�� ¨§©§¦§¨§©§¦¤£©©¥§¤¥¦¦¦§©¤§¨§©§¦©ª§¦לקד!ת

לקד�: קד� �י� ה�ב�יל יהוה, א�ה ���ר �קד!ת�. י%ראל ��ע את �k"rוהק�� §¦§©§¨¤©§¦§¨¥¦§ª¨¨¨©¨§Ÿ̈©©§¦¥Ÿ¤§Ÿ¤



.ugxEmiici milhepdkxa `ll §©
.gln ina leah qtxk zlik` jxevl
xac ly dlik` lka dkldd jk

.dwyna leahd

bdnl f`mzq milke` llka

?dgex`d iptl qtxklr le`yl ick]

[dfd dlila cgeind.

bdnle?qtxk,cearyl fnx e`vn]

,`eaix miyyl 'q = q-txk :jetd xcqa

["kxt"a ecary.

.qRxMmigwelqtxk zkizg ©§©
,gln ina milaeh ,"zifk"n zegt
"dnc`d ixt `xea..." mikxan
,("xexn"d zlik` lr mb mipeekne)

daiqd ila milke`e.

b?onewit`d z` mi`iagn dnl

.`iagi xcqd jxer hrn cer !al eniy

.milibx epgp`y dn `l df - "onewit`d"

ytgl eply libxde ievnd bdpnd ik ,exkf

`ed ,qxta zekfl ick onewit`d z`

`id ely dxhnd la` - cngp bdpn

miclil mexbl ick ,cala zizgtyn

iepik `ed "onewit`d" .zepxre zepiiprzd

`weec e`le-] xny xcqd jxery dvnl

meiqa dpnn merhl ick ,[`iagd

daiqd .oefnd zkxa iptl dgex`d

jezn `id minkg erawy dxhnde

ל$מ�ר�� וה�יענ� וק+מנ� �החינ� הע�ל	, מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©
¤©ה$ה:

i.dpexg` dkxa eixg` jxai `le ,(einbel `eln e` ziriax) qekd `eln z` daiqda dzyie ayi

micwye mifeb` miclil wlgl aehbgd zgny ceakle ,dfd dlila cgeind lr le`yl mze` xxerl.

ugxE§©
mibdepde) dlihpd lr ekxai `le .dwyna eleaihy xac `edy qtxkd zlik` jxevl dkldk miici elhii

.qtxkd zlik` xg`l cre ekxay onfn xacl oi`e ,(mikxan m"anxdk

qRxM©§©
eze` leahi .mirlez yygn iwpe weca `edyk ,(zegtl mxb 27) zifkn zegt ,hrn qtxk gwii cg` lk

,oenil uin mr mina e` ,unega e` gln inamb xehtl ezkxaa oeekie ,"dnc`d ixt `xea" jxaiz`

daiqd jixv oi`e ,xexnd zlik`.

האדמה:ר�� �רי �רא הע�ל	, מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§¦¨£¨¨



mr xcqd z` miiql ,dvnd ly dzeaiyg

jk-xg` xeq` ,ok`e .dta dvn mrh

oyiiy ick" ,mixg` milk`n lek`l

."eita dvn mrhe

.ugimiwlgn,zevnd yly oian , ©©
:miipyl zirvn`d dvnd z`

zlik`l mixney dlecbd dkizgd

qextd-ohwd wlgd z`e ,"onewit`"

.zevnd izy oia mixifgn

bdnllek`l "deevn" llka

drya ik :xnel milibx ?dvn

,oeftiga mixvnn e`vi epizea`y

`vie ,uingdl mwva witqd `l

"`vi" dkky llba ike ...dvn mdl

dpy lkl deevnk rawii df ,mdl

??xec lka

zepy lk jyna dvn elk` epizea` .`]

ly cexi dk avnae ,mixvna mzelb

`eaz o`kn ik oin`dl erci md dlik`

:diixhniba eyxc jke .dle`b wx

oiipnk ,210 = (131)"`ipr" + (79)"`ngl"

mb ,mpn`e .a .mixvna cearyd zepy

onfa oeftiga dlk`py dvnl fnxk

mewnn `veid yi ik ,cnlle .d`ivid

aehy mewnl `veid yie ,my el aeh `ly

zeknd xg`ly `idd zra epizea` .dt el

e`vi mde ,cearyd iyew z` eyg `l xak

ugi©©
zxeva edyri lecb wlg ,mipyl dpvgie dxrway zexenyd zevnd ylyn zirvn`d dvnd z` gwi

izy oia gipi z"lc zxevay wlgde ,onewit`l epripvi e"`e zxevay wlgd .z"lc zxeva ohw wlge e"`e

owlgi ,z"lce e"`e zxeva owlgl xyt` i`y ,zeyw e` zeyai zevnd m`e .dxrway zenlyd zevnd

,zevnd izy oia gipi ohwd z`e ,onewit`l lecbd ,ohwe lecb ,mieey `l miwlg ipylzevnd z` miqkne

.d`p dtna

zifk lk`i `le "lkdy" dilr jxaie dvia o`k lek`l mibdep yi(mxb 27)jeza dze` milke`y yie .

:xn`i dplk`iy mcewe ,dcerqd.חגיגה �לקר ¨¦£©§¨§¤¥זכר

ciBn©¦
zevn jka miiwie ,eilr daehd 'd cik mipiprd aigxie x`aie ,dax dgnyae mx lewa dcbdd z` `xwie

.dxezd on dyr

zevnd lrn dtnd z` minixnecia zirvn`d dvnd z` diabne ,

:"`ngl `d" iptl siqedl mibdep yi.	מ'צרי יצאנ� בהיל�¦§¦¨¨¦¦§¨
.(minrt 'b "`ngl `d" letkl mibdep yi .`d xn`i dlawd itl .`dM mixne` yie `d mixne` yi)©§©¥



dvnd k"re .'d z` cearl mpevx iptn wx

ixaca dny jke ,dpen` ly iehia `id

.[dpen`d mgl :yecwd xdefd

.cibndcbdd z`ixwa miligzn: ©¦
."...`ipr `ngl `d"qek mibfen

dipy,"...dpzyp dn" mil`ey .

ze`ltpde miqpd lr xtql mikiynne

df ixd daxnd lke ,mixvn z`iviay

."l`xyi l`b" zkxa cr ,gaeyn

daiqda 2 qek mizeye.

"lk(בבדיחות): xne` a`d

`eai arxd lk ,"lekie izii oitkc

?dpzyp dn :l`ey oade .lk`ie

jk lk `edy `a`l dxw dn

l` ."epiid micar" mipere ...aicp

,miiw `le xfb drxty enk .db`c

...ip` mb dkk

bo`ke...eixed iptl l`ey clid
.m"` + a"` = 44 = diixhniba c"li

bl`ey clid...zexigl jepigk

,oixeg ipa zeidl mirceiyke .zeclin

zcewp z` milbn .epl`b in mircei

.micene ,dpen`d

יתיהא �ל�!כפי� דמצרי	. ארעא אבהתנא אכל� !י עניא. לחמא ¥©§¨©§¨¦£©©§¨¨¨§©§¨§¦§©¦¨¦§¦¥¥
ארעא האה ל�נה הכא. ה-�א ויפסח. ייתי �ל�!צרי� ¨§©§¨¨©¨¨§¨¨¨©©©§¦§¥¥¦§¦¨¥§ויכ�ל.
ח�רי�: ני די�ראל ארעא האה ל�נה עב!י. הכא ה-�א ¦¥§¥¨§¦§¨§©§¨¨©¨¨§¥§©¨¨¨©©¥¨§¦§די�ראל.

,ipy qek mibfen ,dxrwd z` mixiqnmixne` ,ogleyd lr gpen `edyke.dcbdd z`

el`yiy miphwd al zneyz z` xxerl ick ,ogleydn dxrwd z` miwlqndfd dlila cgeind lr.

lr miwtece ,mnky lr onewit`d zexexve mdicia mdizelwn ,xcgdn mi`vei miphwdy mibdep yi

"?mikled mz` o`l" ."mixvnn" - "?mz` okidn" ."l`xyi" miper mde - "mz` in" :mze` mil`ey .zlcd

- "?mivex mz` dn" ."l`xyi ux`l" -miclide."?dpzyp dn" mil`ey

xn`py dn `id dl daeyzde ,dti dl`y :mdl dper a`de ,"dpzyp dn" mil`ey miclidy mibdep

.daeyzk jexr dxcbdd xcq jynd lk oke ,"epiid micar" eiykr

ה$ה. ה�ילה #��#ה ¤©¨§©©¨©§¦©מה
¥©¨¦מ�ל�ה�יל�ת.

��י�כל ה$ה ה�ילה אחת. �ע	 אפ�� מטילי� אנ� אי� ה�יל�ת. ¤§¨©¥¥¨©§¦¦£¦©©©©©©§¨©¤§¥
¦¨§פעמי	:



bdndn" :dl`yl daeyzd

?"dpzyprax` ly rhwd lk ok`]

,dkex` zg` dl`y mvra `ed zeiyewd

ligznd dcbdd xcq lk `id daeyzde

* .[elek xetiqd lke "epiid micar"a

gw`e .epizea` eid f"r icaer dligzn"

."...mdxa` z`

bdne?mixvnl jiiy df lkcnll]

,ziy`xa inin cer fepb dle`bd oeirx ik

"ziy`xa"n rxi`y dn lke ,"dligzn"

z` `ivedl zpn lr did "zeny" cre

['d mrl zeidl epizea`.

b?mikixv dnl :gqt ly dcbd

xcq epl epwz minkg ,gqt ly dcbda

:dfd dlila miifkxn mixac ipy ly jexr

,xcqd lill zekiiyd zeevnd meiw

mi`xew ep` okl .mixvn z`ivi xetiqe

.dcbda

b?zecbd daxd enqxtzd dnl

mr ipira daiag dziid cinz dcbdd

dcbdd ixd .mewne dlidw lka l`xyi

dne ,eply dle`bd xetiq z` z`han

daigne !dcbdd z` epad` cinzy `ltd

dcbdd z` hywe xiivl xec lka eaxd ef

eazk ,mixvn z`ivi irexi` ly mixeiva

,dcbdl mixe`iae miyexit daxd

.zeax zexecdna dze` eqitcde

מ&ה:�כל ��� ה$ה ה�ילה �מ&ה. חמ/ א�כלי� אנחנ� ה�יל�ת. ¤§¨©¥£©§§¦¨¥©¨©©§¨©¤ª©¨

מר�ר:�כל ה$ה ה�ילה ירק�ת. �אר א�כלי� אנחנ� ה�יל�ת ¤§¨©¥£©§§¦§¨§¨©©§¨©¤¨

ה�ילה�כל מסי�. �בי� י��בי� י� ו��תי� א�כלי� אנחנ� ה�יל�ת ¤§¨©¥£©§§¦§¦¥§¦¥§ª¦©©§¨
��נ� מסי�:ה$ה ©¤ª¨§ª¦

,dcbdd zxin` onf lk jyna dlebn dvnd didze ,dcbdd z` mixne`e dnewnl dxrwd z` mixifgn

aeh .'eke "epiid micar" `id mkzl`yl daeyzd :eipal a`d xne`e .ecia qekd z` fge`y drya caln

zevg iptl onewit`d z` lek`l witqiy ick onfa miiql lczyi j` ,dcbdd on rhwe rhw lk xiaqdl

.dlild

ידעבדי	 מ-	. אלהינ� יהוה ו+�ציאנ� מצרי	. לפרעה היינ� £¨¦¨¦§©§Ÿ§¦§©¦©¦¥§Ÿ̈¡Ÿ¥¦¨§¨
ה�א ר�� ה0ד�� ה�ציא לא וא�� נט�יה. �בזר�ע ¨¨©¦Ÿ¦§¨§©§¦¨¨£חזקה.
לפרעה היינ� מ�עדי	 בנינ�. �בני �בנינ� אנחנ� עדי� מ'צרי	 אב�תינ� ª§¨¦¨¦§©§Ÿ§¥¨¥§¥¨§©£¦©£¦©§¦¦¥£¤את
מצוה ה��רה. את י�דעי	 ��נ� נב�ני	. ��נ� חכמי	. ��נ� ואפ�� ¨§¦¨©¤¦§¨ª¨£¨¦ª¨§¦ª¦£©¦¨§¦§במצרי	.
זה הרי מצרי	 יציאת לס�ר וכל�ה'רה מצרי	. יציאת לס�ר ¤¥£¦©§¦©¦¦¥©§¤§©©¨§¦©§¦©¦¦¥©§¥̈עלינ�

¨ª§מ�ח:



b"onewit` zcbd" mbeply dcbdd ,

qpl ,epze` l`by 'dl :daig jezn dkxrp

!!!epl mbe epizea`l ,dle`bd

bycega cinz gqtd bg dnl

?aia`d

mz` meid" :(c ,e zeny) xn`p jk dxeza

ike" :yxtn i"yx ."aia`d ycega mi`vei

jk `l` ?e`vi ycg dfi`a mircei eid `l

`ivedy ,mklnby cqg e`x ,mdl xn`

dng `l ,z`vl xyk `edy ycga mkz`

[xew] dpiv `le,ok` ."minyb `le

epze` `ivedl 'dn lecb cqg

day dpera ,dti jk lk ycega

mr mb jk - gxete ycgzn lkd

mixvnn e`viy drya ,l`xyi

.mil`bp zeidl egxte eycgzd

dfy dycg d`eazl iepik mb df ,"aia`"

jk eid l`xyi mr mb .dlyazd dzr

dfy ,ycg mr :mixvnn e`viy drya

oae i`nvr mrk ezlyad dlgd wx dzr

'd mr xeza zine`l dxhn yiy ,oixeg

.mlera ezgbyde 'd zpen` z` xyand

xenyl migilvn ji` :daygnl dl`y]

cinz miiwzi gqtd bgy ixard gela

[???aia`a

עקיבא.מע�ה ורי עזריה. � אלעזר ורי יה��ע. ורי אליעזר. רי ©£¤§¦¦¡¦¤¤§¦¦§ª©§¦¦¤§¨¨¤£©§¨§¦¦£¦¨
יציאת מס�רי	 והי� ברק. בני מסי� �הי� טרפ��. ©¦¦¦§©§¨§¨§¥§¦¦ª§¨¤§©¦¦§ורי
קריאת זמ� ה�יע ר�תינ�, לה	. ואמר� תלמידיה	 א�� עד ה�ילה. �ל�א�ת� ©¦§©§©¦¦¥©¤¨§¨§¤¥¦§©¨¤©¨§©©¨¦©§¦מצרי	

�חרית: �ל ¦£©¤©§�מע

��אמראמר זכיתי ולא �נה. �בעי	 �ב� אני הרי עזריה. � אלעזר רי ¨©¦¦¤§¨¨¤£©§¨£¥£¦§¤¦§¦¨¨§Ÿ¨¦¦¤¥¨¥
�ז�ר למע� �#אמר. ז�מא � �!ר�1 עד �יל�ת. מצרי	 Ÿ§¦©©§©¡¤¤¨¤¨¨§¤©¥©¦©§¦©¦§יציאת
ה�יל�ת. – ח+י* ימי �ל ה+מי	. – ח+י* ימי ח+י*. ימי �ל מצרי	 מאר/ צאת* ¥©¤©¥§Ÿ§¥©¤§¥©¤©¨¦Ÿ¦©§¦¤¤¥§¥¤את�י�	
ה'�יח: לימ�ת להביא – ח+י* ימי �ל ה$ה. הע�ל	 – ח+י* ימי א�מרי	. ©¦¨©¦¦¨§¤©¥§Ÿ¤©¨¨¤©¥§¦§¦¨£©וחכמי	

ר��.`Ed KExA .l`xUi FOrl dxFY ozPW KExA .`Ed KExA mFwOd ¨©¨¨¨¤¨©¨§©¦§¨¥¨
.mY cg`e .rWx cg`e .mkg cg` .dxFY dxAC mipa drAx` cbpM§¤¤©§¨¨¨¦¦§¨¨¤¨¨¨§¤¨¨¨§¤¨¨

:lF`Wl rcFi Fpi`W cg`e§¤¨¤¥¥©¦§

onewit`l dxenyd dvnd z` ze`xdl aeh ,"onewit`" xne`yk

יהוהחכ	 צ�ה א�ר וה'��טי	 והח0י	 העדת מה א�מר. ה�א מה ¨¨©¥¨¨¥Ÿ§©ª¦§©¦§¨¦£¤¦¨§Ÿ̈
מפטירי� אי� ה�סח. �הלכ�ת ל� אמ�ר א�ה א2 אתכ	. ¦¦§©¥©¤©§¦§¡¨©©¤§¤¥Ÿ¡אלהינ�

אפיק�מ�: ה�סח ¨¦£©¤©©©אחר



bdnl :"...mipa drax` cbpk"

?dcbda mipa drax` mixkfen

drax` epiiv ,dcbdd z` ekxry minkg

zxfra mze` xiaqdl ozipy ,miweqt

.mipa ibeq drax`l zeqgiiznd zel`y

ep` "mipa drax`" ly zxzekd zxfra

lk ly zcgeind zernynd z` micnel

ly zxzekd .dxezay miweqtdn cg`

daegd z` cnll mb d`a "mipa drax`"

:cg`e cg` lkl mixvn z`ivi lr xtql

,le`yl rcei epi` m` mbe ,mzd clil mb

,mkg `edy zexnle ,ryx `edy elit`e

...minkg eplek elit`e" :dcbda xen`k

."xtql epilr daeg

b:"le`yl rcei epi`y cg`e"

?le`yl rcei `l `ed zn`a m`d

dnl :dl`yl izazky daeyzd z` d`x

zrax` oia .mipad zrax` mixkfen

jpalzcbde" :aezk eae weqtyi ,miweqtd

micnl ep` dfd weqtdn ."...`edd meia

mb ,mixvn z`ivi lr oal xtql jxevd z`

clid m` ixd ,df itle .l`ey epi` xy`k

m`e .l`yie oiiprzi i`cea `ed - mkg

.l`yi `l i`cea `ed - ryx `ed dlilg

dn" :illk ote`a l`yi `ed - mz `ed m`

geztl epze` dkixvn dxezd inle ."?z`f

ly dfk beql ?"zcbde" :zxin`a epnvra

dn rcei epi`y iptn l`ey epi`y oa

.le`yl jixvy rcei epi`y e` ,le`yl

�לפיר�ע ל�. ולא לכ	 לכ	. ה$את העבדה מה א�מר. ה�א מה ¨¨©¥¨¨£Ÿ¨©Ÿ¨¤¨¤§Ÿ§¦
את הקהה א�ה א2 ע0ר. �פר ה�לל. מ� עצמ� את ¤¥§©¨©©¨¦¨©¨¨§©¦§©¤¦¤�ה�ציא
וא�� ל�. ולא לי מ'צרי	. צאתי לי יהוה ע�ה זה עב�ר ל�. ואמ�ר ¦§Ÿ̈¦§¥¦¦¦§¨¦¦§Ÿ§¨¨¤£©¡¤¨¦�#יו

נגאל: היה לא 	� ¨§¦¨¨Ÿ¨¨̈היה

יהוה�	 ה�ציאנ� יד חזק אליו ואמר� מה�$את. א�מר. ה�א מה ¨©¥©Ÿ§¨©§¨¥¨§Ÿ¤¨¦¨§Ÿ̈
עבדי	: מית ¦¨£¥¦¦©§¦¦מ'צרי	

+�	ו�אינ� לבנ* וה�ד� �#אמר. ל�. �תח א� ל�א�ל. י�דע §¤¥¥©¦§©§§©¤¤¡©§¦©§¨§¦§©
מ'צרי	. צאתי לי יהוה ע�ה זה עב�ר לאמר. ¦¨§¦¦¦¥§¦Ÿ©£¤¨¨§Ÿ̈¥©הה�א
י�	? מע�ד יכ�ל הה�א, 	�+ אי הה�א. 	�+ ל�מר �למ�ד חד�? מרא� §¦¨©©¦©©©§©¤ŸŸ¥̈יכ�ל
�מר�ר �'&ה �עה א�א אמר�י לא זה עב�ר זה. עב�ר ל�מר ¨¨©¤¨¨§¨¤¦§©¨Ÿ¤£©¤£©©§©�למ�ד

לפני*: ¤¨§¦¨ªמ#חי	

ה'ק�	מ�ח�ה קרבנ� ועכ�יו אב�תינ�. הי� זרה עב�דה ע�בדי ¦§¦¨§¥£¨¨¨¨£¥§©§¨¥§¨©¨
אמר �ה �ל�הע	. אל יה��ע ו+אמר �#אמר. ©¨Ÿ¤§ª©¤¨¨¨Ÿ©©¡¤¤¨£©לעב�דת�,

י�רא אלהי אברה	יהוה אבי �רח מע�ל	. אב�תיכ	 י�ב� ה#הר עבר ל. §Ÿ̈¡Ÿ¥¦§¨¥§¥¤©¨¨¨§£¥¤¥¨¤©£¦©§¨¨
אחרי	: אלהי	 ו+עבד� נח�ר. ¦¥£¦Ÿ¡§©©©¨¦£©ואבי



של� השאלה ומה אישית: [שאלה

שאלי, שאל, ?
מצרי יציאת על

בבקשה...]

b?`id in :"...dcnry `ide"

,dcbdd zligz gqepa mixne` ep` jk

e`a zexv daxdy t"r`y ,yibcdl ick

."mcin eplivn d"awd" la` l`xyi lr

:aezky dnfnex "dcnry `ide"

dghadl,epia` mdxa`l gihad 'dy

epze` livi i`cea `ed carzypy t"r`y

,efd dghadd zi`lt dnke .zexigl

`ide ,mdxa`l dpzipy f`n zniiw `idy

.meid cr xece xec lka zlrete zniiwzn

bdrxt z` mb bxd `l 'd dnl

?zexekad zkna

caryy lr yperk drxt z` xi`yd 'd

,h zeny) dxeza xn`p jk .epizea` z`

- jizcnrd z`f xeara mle`e" :(fh

z` jze`xd xeara - drxt z` izx`yd

bexdl ."ux`d lka iny xtq ornle ,igk

eteq dxwn lka ixde ,cigi oexzt `l df

ig exi`ydl la` .zenl mb drxt ly

l`xyi ly mz`ivi z` el ze`xdl

xeza ,yper ly beq mb df ,zexigl

dgked ynyn drxt eay ikepig-yper

.'d zxeab lr xtql ick minrd lk iptl

כל�אר/וא0ח את� וא�ל� ה#הר. מעבר אברה	 את אביכ	 את ¨¤©¤£¦¤¤©§¨¨¥¥¤©¨¨¨¥Ÿ§¨¤¤
את ליצחק וא�� יצחק: את וא���ל� זרע� את וארה �נע�.§¨©¨©§¤¤©§¨¤¤¤¦§¨¨¤¥§¦§¨¤
ירד� �בניו ויעקב א�ת�. לר�ת �עיר הר את לע�ו וא�� ע�ו. ואת §¨¨¨Ÿ§¤¥¨¨¤¥§¥¨¤©¥¦¨¤¤§©£Ÿ£©יעקב

¦¨§¦מצרי	:

ה�אר�� ר�� �ה0ד�� ה�א. ר�� לי�ראל הבטחת� ��מר ¨¥©§¨¨§¦§¨¥¨¤©¨¨
ברית אבינ� לאברה	 �אמר �מ� לע��ת ה0/. את ¦§¦¦¨¨¨§©§©¨¤§£©¥©¤¥¦ח-ב
לא אר/ זרע* יהיה גר �י �דע. ידע לאבר	 ו+אמר �#אמר. התרי	 י�¥©§¨¦¤¤¡©©Ÿ¤§©§¨¨¨Ÿ©¥©¦¥¦§¤©§£§¤¤Ÿ
�! יעב�ד� א�ר ה��י את וג	 �נה. מא�ת ארע את	 וע#� ועבד�	 ¨£©¤£©¤©§¨¨¥©§©¨Ÿ¦§¨£©¤̈לה	.

�ד�ל: ברכ� יצא� כ� ואחרי ¨Ÿ¦§©£¥¥¥§¦§ª̈אנכי.

:xne`e gth ddiabn ,zipnid ecia qekd fge` ,zevnd z` dqkn xcqd jxer

(qekd z` md mb ediabi miaeqnd lky aehe)

עלינ�(ו)היא עמד לבד אחד ��א ולנ�. לאב�תינ� �עמדה §¦¤¨§¨©£¥§¨¤Ÿ¤¨¦§¨¨©¨¥
לכ��תינ� עלינ� ע�מדי	 וד�ר כל�!�ר� א�א ¥©§¥¨¦§¨¨§¤¨¤¥©§לכ��תינ�.

מ+ד	: מ&ילנ� ה�א ר�� ¨¨¦¥¦©¨¨©§וה0ד��

:"jkitl"l ribiy cr zevnd z` dlbne ecin qekd z` gipn



תשובות: סקר

blil ,dfd dlild dpzyp dn

?dpya zelild lkn ,xcqd

`le zeevn daxd yi xcqd lila ik *

.ung milke`

mipdpe mizeye milke` dfd dlila ik *

.mixvn z`ivi z` mixtqne

,ung milke` `l dfd dlila ik *

mleke miinrt miliahne xexn milke`e

.miaeqn

תשובות: סקר

bdnle ?llka zevn milke` dnl

?zevn 3 lr mikxan

onfa epizea` elk`y iper-mgl xkfl *

.mixvna micareyn eidy

ly zexidnd xkfl zevn milke` *

iel odk cbpk .mixvnn d`ivide dle`bd

.l`xyie

.zea`d zyely cbpk *

.zpiiprn zernyn mb xaca yie..." *

eli`e ,ze`ypzde dee`b lnqn ungd

bg .zeripvde deeprd z` zlnqn dvnd

zeaiygd z` epl yibcdl `a gqtd

."deeprd zcn ly daxd

גזרצא לא �רעה� אבינ�. ליעקב לע��ת האר'י. לב� �0 מה �למד ¥§©©¦¥¨¨¨£©¦©£§©£Ÿ¨¦¤©§ŸŸ¨©
�#אמר: ה�ל. את לעק�ר �0 ולב� ה$כרי	. על ©¡¤¤Ÿ©¤£©¥¦¨¨§¦¨§©©¨¤א�א

עצ�	 �ד�ל לג�י 	� ויהי מעט. מתי 	� ו+גר מצרימה ו+רד אבי. אבד ¨¨§¨¦§©¨§¥§¦¨¨¨©¨§©§¦¤¥©¦¨¥Ÿ¦©£אר'י
¨̈ורב:

ירדו+רד ��א מל'ד .	� ו+גר ה!�ר. �י על אנ�ס מצרימה. ©¥¤¦§©§¨¨©¦©¦©¨¨¨§©¥¤Ÿ¨©
אר/ לג�ר �רעה אל ו+אמר� �#אמר. .	� לג�ר א�א ¤¨¨¨Ÿ§¤©§Ÿ©©¡¤¤¨¨¨¤©¥©§¦§לה��0ע
וע�ה �נע�. אר/ הרעב כבד �י לעבדי*. א�ר ל&א� מרעה אי� �י אנ�̈¦¥¦§¤©Ÿ£¤©£¨¤¦¨¥¨¨¨§¤¤§¨©§©¨

:��� אר/ עבדי* נא ¤Ÿ¤¤§¤¨£¨§¥י�ב�

מצרימה.מתי אב�תי* ירד� נפ� �בעי	 �#אמר. �מ� מעט. ¦§¥§¨§¤¤¡©§¦§¦¤¤¨§£¤¦§¨§¨
לרב: ה-מי	 �כ�כבי אלהי* יהוה �מ* Ÿ̈¡Ÿ¤§§¥©¨©¦¨Ÿ§§¨¨©§וע�ה

ועצ�	ויהי �ד�ל לג�י .	� מצ+ני	 י�ראל �הי� מל'ד �ד�ל. לג�י 	� ©§¦¨§¨§©¥¤¨¦§¨¥§ª¨¦¨§¨§¨
מאד. במאד ו+עצמ� �ו+ר ו+�רצ� �ר� י�ראל �בני �#אמר. �מ�§¤¤¡©§¥¦§¨¥¨©¦§§©¦§©©©§¦§Ÿ§Ÿ

את	: האר/ ¨Ÿ¤¨¨¥¨¦©ו�'לא



brax` xtqn dnl :"...rax`"

?dcbda daxd riten

minrt dnk riten rax` xtqnd ,oekp

rax` ,zeqek rax` :dcbdd xcqa

zeevn rax` ,mipa drax` ,zeiyew

ly zepeyl rax` mbe - xcqd zvna

,izlvde ,iz`vede" :xn`p mday dle`b

epwz minkg ik ,okziie ."izgwle izl`be

fenxl ,"rax`" xtqna xcqd zeevn z`

l`b d"awdy dle`bd zepyl zrax` lr

'd lr fenxl ick mb .l`xyi z` mda

recid 'd my enk] l`xyi z` l`by

[d-ied zeize` rax`a.

b?dnl :mini dray gqtd bg

:(ai zeny) zyxetn dxeza deevnd jk

`weec dnle ."elk`z zevn mini zray"

miifkxn mixaqd ipy oiiv` ?mini dray

z` l`xyil ozp d"awd (`) :miyxtnd on

mini dray cbpk bgd ini zray

ik (a) .zeknd zxyrn dkn lk dkynpy

dray dkynp mixvn z`ivi ly dle`bd

dziid dle`bd zligz xy`k ,mini

dle`bd meiqe ,oqipa e"h meia d`ivia

.seq-mi zrixw mr oqipa `"k meia did

ו�ג!ליורב. ו�רי נת�י�. ה4דה �צמח רבבה �#אמר. �מ� ¨¨§¤¤¡©§¨¨§¤©©¨¤§©¦©¦§¦©¦§§¦
ער	 וא� צ'ח. ��ער� נכנ� �די	 עדיי	. עדי Ÿ¦©£¦£¨¦¨©¦¨Ÿ§¨¥¦¥©§©§¥Ÿ¨©ו�באי
ואמר חיי. דמי� ל� ואמר דמי�. מת�ססת וארא� עלי� ואעבר ©Ÿ¨©¦¨¤§¥¦§¤¤§¨¨¦¨Ÿ©¨§¨©¦£¦¨Ÿ¡¤¨¨§¤§ועריה:

חיי: דמי� ¦£¦©¨§̈ל�

ויע#�נ�. ה'צרי	 אתנ� ©§©¦§¦©¨Ÿ¥¨©ו+רע�
ק�ה: עבדה עלינ� ¨¨¨Ÿ£¥¨§¦©ו+�נ�

והיהו+רע� ירה. �� ל� נתח�מה הבה �#אמר. �מ� ה'צרי	. אתנ� ©¨¥Ÿ¨©¦§¦§¤¤¡©¨¨¦§©§¨¤¦§¤§¨¨
נ� ונלח	 �נאינ�. על ה�א 	� ונ�ס2 מלחמה תקראנה �י¦¦§¤¨¦§¨¨§©©©§¥§¦§©¨

האר/: מ� ¤¨¨¦¨¨§ועלה

ע#ת�ויע#�נ� למע� מ5י	 �רי עליו ו+�ימ� �#אמר. �מ� ©§©§¤¤¡©©¨¦¨¨¨¥¦¦§©©©Ÿ
ואת �ת	 את לפרעה מס�נ�ת ערי ו+ב� סבלת	.§¦§Ÿ¨©¦¤¨¥¦§§§©§Ÿ¤¦Ÿ§¤

¥§©©רעמסס:



bz`ivi z` mixkef ep` ji`

?mei lka mixvn

zn`a ep` ik zcnlnd ,daeyg dl`y

,mei lka mixvn z`ivi z` xekfl miaiig

jz`v mei z` xekfz ornl" :xn`py enk

ef daeg ."jiig ini lk mixvn ux`n

meiqa daezk mb `ide ,dcbda zxkfp

mixikfn ep` .mei lkay zixgy zlitz

z`ixwae ,dlitza mb mixvn z`ivi z`

enk miniiwn ep`y zeevn cerae ,rny

.zay ly yeciwa

b?dnl !!!gqta ung xeq`"

ynga xeng xeqi`a ung dxq` dxezd

lek`l xeq` :diidye yeniy lkae ,zeevn

lae d`xi la ,d`pda xeq` ,zezyle

dl`ya l`yp ztv inkgn f"acxd .`vni

llba :zg` daeyz `vn `ed ik ,dpre ef

ungdy enk !rxd xvil fnex ungdy

mc`d z` dztn rxd xvi jk ,gtez

zreaa `lnn ungdy enke .ze`bzdl

el`k ze`xdl ick wvad z` dwix xiee`

mc`d z` dztn xvid jk ,daxzd wvad

`ed mvrae zepvgya envr z` ze`xdl

mikxrn zepwixa mc`d z` `lnn

.zeevnne

אז למחשבה: למשפחה [שאלה

כל מותר ה"חמ�" למה

השנה???]

י�ראלו+�נ� ני את מצרי	 ו+עבד� �#אמר. �מ� ק�ה. עבדה עלינ� ©¦§¨¥£Ÿ¨¨¨§¤¤¡©©©£¦¦§©¦¤§¥¦§¨¥
פר�:§¨¤

אב�תינ� אלהי יהוה אל ¥£¥Ÿ̈¡Ÿ§¤©§¦©ו#צעק
את ו+רא קלנ� את יהוה ¤§©©¥Ÿ̈¤Ÿ§©§¦©ו+�מע
לחצנ�: ואת עמלנ� ואת ¥£©¤§¥¨£¤§¥§̈ענינ�

הרי	ו#צעק ב+מי	 ויהי �#אמר. �מ� אב�תינ�. אלהי יהוה אל ©¦§©¤§Ÿ̈¡Ÿ¥£¥§¤¤¡©©§¦©¨¦¨©¦
העבדה מ� י�ראל בני ו+אנח� מצרי	. מל� ו+מת ¨Ÿ£¨¦¥¨§¦¥§§¨¥©¦©§¦¤¤¨¨©¥̈הה	

העבדה: מ� האלהי	 אל �ועת	 ו�על ¨Ÿ¦¦¨£Ÿ¡¨¤¨¨§©©©©¨§¦©ו+זעק�.

נאקת	.ו+�מע את אלהי	 ו+�מע �#אמר. �מ� קלנ�. את יהוה ©¦§©§Ÿ̈¤Ÿ¥§¤¤¡©©¦§©¡Ÿ¦¤©£¨¨
יעקב: ואת יצחק את אברה	 את רית�. את אלהי	 Ÿ¡Ÿ¦¤§¦¤©§¨¨¤¦§¨§¤©£Ÿ§¦©ו+ז�ר



b?mixvnn l`xyi ipa e`vi izn

:(`n-n ,ai zeny) dxeza yxetn aezk jk

mixvna eayi xy` l`xyi ipa ayene"

uwn idie .dpy ze`n rax`e dpy miyly

mvra idie dpy ze`n rax`e dpy miyly

ux`n 'd ze`av lk e`vi dfd meid

dpy ze`n rax` ik ,yxtn i"yx ."mixvn

la` ,wgvi clepy zrn extqp dxifbd ly

210 wx edy epizea` mixvna dyrnl

e"h meia dziid mixvnn d`ivid .mipy

.oqipa

bgqtd bga oey`xd dlild dnl

?"xcqd lil" `xwp

ick ,xcqd-lil `xwp oey`xd dlild

dle`bd zra didy xcqd z` yibcdl

mpn` dziid mixvnn d`ivid .mixvnn

cgtd iptn `l la` ,zexidne "oeftiga"

did oeftigd `l` - mixvnde drxtn

:l`bidl epizea` ly lecbd oevxd iptn

`eal xdnle ,mixvn zrxn z`vl xdnl

.'d mr zeidl

zeevnd ly xcqd z` `han mb df my

itl mze` miniiwn ep`y ,dfd dlila

,'eke "...ugxe ycw" ly mirecid mipniqd

.oixeg ipa epzeid z` yibcnd oeirx xeza

la` ,eilr milaean eiig car `edy in ik

.el mixceqn eiig oixeg oa `edy in

אתו+רא אלהי	 ו+רא �#אמר. �מ� אר/. !ר� �רי��ת ז� ענינ�. את ©©§¤¨§¥§¦¤¤¤¤§¤¤¡©©©§¡Ÿ¦¤
אלהי	: ו+דע י�ראל ני§¥¦§¨¥©¥©¡Ÿ¦

לאמר.ואת לכל�ע'� �רעה ויצו �#אמר. �מ� הני	. א�� עמלנ�. §¤£¨¥¥©¨¦§¤¤¡©©§©©§Ÿ§¨©¥Ÿ
�ח+��: וכל�הת ��ליכה�. היארה ה+��ד ��ל�ה̈©¥©¦©§Ÿ¨©§¦ª§¨©©§©

מצרי	ואת א�ר ה�ח/ את ראיתי וג	 �#אמר. �מ� ה!חק. זה לחצנ�. §¤©£¥¤©©©§¤¤¡©§©¨¦¦¤©©©£¤¦§©¦
את	: ¨Ÿ¦£ל�חצי	

מ'צרי	. יהוה ¦©§¦¦Ÿ̈§¥¦©ו+�ציאנ�
נט�יה �בזרע חזקה יד§¨£¨¨¦§Ÿ©§¨

�דל. Ÿ¨¨Ÿ§�במרא
�במפתי	: ¦§Ÿ§Ÿ§�באת�ת



שהוא מי הא� למחשבה: [שאלה

מי והא� "עבד", הוא מבולבל

[???"חורי "ב הוא מסודר שהוא

baiaq miaeqn miayei dnl

?xcqd lil ogley

aiaq zayl `id xcqd lil zevnn zg`

lr oryp cg` lk xy`k :miaeqn ogleyd

mibdep jky iptn ,dnle .l`ny cv

hal oixeg ipa mc`-ipa,mzexig z` `

miypd mb .efk deelye dgep daiyi i"r

.daiqda zayl mikixv miphwde

ziizy onfa xwira miaiig efk daiyia

x`ye zevn zlik` onfae zeqek rax`

aiig il`ny mc` mb .xcqd ilk`n

xcqd lk ayeiy ine .l`ny cv lr aqdl

.gaeyn ,daiqda

blk`nd ipin z` milke` dnl

?xcqd lil ogley lry

,milk`n dnk migipn xcqd lil ogleya

:bdpn mda yie deevn mda yiyzevn 3

.dvn zlik` zevn miiwl -xexn(dqg)

.xexn zlik` zeevn miiwl -zqexg-

.hiha cearyl xkf bdpnwxi- (qtxk)

z` xxerl ick xcqd zligza dlik`l

."dfd dlild dpzyp dn"gln in-

.wxid z` mda lahlrexf xyabdpn -

.gqt oaxwl xkfdviaxkfl bdpn -

.dbibg oaxw

ולאו+�ציאנ� �ר2. ידי על ולא מלא�. ידי על לא מ'צרי	. יהוה ©¦¥§Ÿ̈¦¦§©¦Ÿ©§¥©§¨§Ÿ©§¥¨¨§Ÿ
�בעצמ�. כב�ד� ה�א ר�� ה0ד�� א�א �ליח. ידי §©§§¦¨¨©¨¤©¦¨¥§©על
מצרי	 אר/ כל�כ�ר וה�יתי ה$ה. �ילה מצרי	 באר/ ועבר�י ¦©§¦¤¤§§¨¦¥¦§¤©¨§©©¦©§¦¤¤§¦§©¨§©¡¤¤�#אמר.

יהוה: אני �פטי	. אע�ה מצרי	 �בכל�אלהי המה. ועד Ÿ¥¦§©¦¤¡¤§¨¦£¦§Ÿ̈¡¨§¨¥§©§¨¨¥מאד	

ולאועבר�י אני כל�כ�ר. וה�יתי מלא�. ולא אני מצרי	. אר/ §¨©§¦§¤¤¦§©¦£¦§Ÿ©§¨§¦¥¦¨§£¦§Ÿ
�ליח. ולא אני �פטי	. אע�ה מצרי	 אלהי �בכל ©¦¨Ÿ¥¦§©¦¤¡¤§¨¦£¦§Ÿ¡¨§¨̈�ר2.

אחר: ולא ה�א אני יהוה. ¥©Ÿ̈£¦§Ÿ§¦£אני

:siqedl mibdep yi

�מצרי�,אמר� ה�צר�י� על הא ��ר ה�ד�� ���רד לברכה. זכר�נ� ר��תינ ¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¤¨©©¨¨©©¦§¦¦§¦§©¦

ברד. מלאכי מה� א�. מלאכי מה� רבב�ת. אלפי� ��עת ע�� ¨¨¥£§©¤¥¥¥£§©¤¥¨§¦¨£©§¦¦§י�רד

א�חזת וחלחלה ורתת חלחלה. מלאכי מה� רתת מלאכי מה� זיע. מלאכי מה�¥¤©§£¥¦©¥¤©§£¥¤¤¥¤©§£¥©§¨¨§¤¤§©§¨¨¤¤

��הא וד�, �ר� מל� והלא ע�ל�. �ל ר��נ� לפניו א�מר א�ת�. ר�אה �הא ¤§¨¨¨¨¤¤Ÿ£©¨¤¦¨¨§§¨¤¤¦§למי

��ר ה�ד�� ה�לכי� מלכי מל� וא�ה �כב�ד�. �מ�יפי ועבדיו �ריו ל�לחמה ¨¨©¦¨§©¥§©¤¤¨©§§¦¦¦©¨¨£©¨¨¨¨§¦©¥י�רד

אמר מלחמה. ע�ה� ונע�ה נרד �רית�. �ני וה� עבדי�. �אנחנ .עלינ ��� ©¨¨¨§¦¤¨¦¤£©§¥¥¤¦§¥§¥§¤¨£§©£¤¥¨¨©הא

�קד�תי. אני �גד!תי. אני �כב�די. אני בעצמי. אני �ארד עד מתקררת �ע�י �אי ¦¨ª¨¦£¦¦§ª§¦¦£¦§¦¦£¦§©§¦£¥¥¤©¤¤¨§¦¦§©¥¤̈לה�.

אחר: ולא הא אני יהוה. ע"כאני £¦§Ÿ̈£¦§Ÿ©¥



be`xw recn :"...dpzyp dn"

?df mya zeiyewd rax`l

yibcdle ze`xdl `a "dpzyp dn" iepikd

dpey `edy ,dfd dlila cgeind z`

dxeza .dpya zelild lkn xzei cgeine

,"mixeniy lil" `xwp dfd dlild

`edy ,dfd dlild zeaiyg z` `hand

mlerd `xapy zrn d"awd lv` xeny

.l`xyi ly mzle`bl creind dlilk

עוד איזה ל"תחרות": [שאלה

למצוא נית� נשתנה" "מה

הזה...] בלילה

blila zel`y mil`ey dnl

?xcqd

:`id xcqd lila zifkxnd deevnd

z`ivi ze`ltp lr xtql - "jpal zcbde"

epl`bpy xekfp df ici lry ick ,mixvn

mb okl .epl`eb `ed 'de ,'d mr zeidl

z`ivia xtql daxnd lk" :minkg exn`

mil`ey ep` ,okl ."gaeyn df ixd mixvn

xtql ick ,odilr miaiyne ,zel`y

daeyz .mixvn z`ivi lr xtqle zeaxdle

oiiprl ick zel`y mil`ey - ztqep

z` xwirae ,mitzzynd z` xxerle

,zepkde zepeiwipn mitiird z`e miclid

z` mixbn ep` zel`yd zxfra ik

zeqpl ,zel`yd lr aeygl mitzzynd

.daeyzl aiywdle odilr zeprl

א�ריד במקנ* ה�יה יהוה יד ה#ה �#אמר. �מ� ה!בר. ז� חזקה. §¨£¨¨©¤¤§¤¤¡©¦¥©§Ÿ̈¨§¦§§£¤
מאד: �בד !בר �ב&א�. קר �מ�י	 חמ�רי	 �5סי	 4דה.©¨¤©¦©£¦©§©¦©¨¨©Ÿ¤¤¨¥§Ÿ

על�בזרע נט�יה יד� �ל�פה �וחר �#אמר. �מ� החרב. ז� נט�יה. ¦§Ÿ©§¨©¤¤§¤¤¡©§©§§¨§¨§¨©
¦¨¨§יר��לי	:

לב�א�במרא אלהי	 הנ5ה א� �#אמר. �מ� �כינה. ���י זה �דל. §Ÿ¨¨Ÿ¤¦§¦¨§¤¤¡©£¦¨¡Ÿ¦¨
�במ�פתי	 אתת מ5ת ��י. מ0רב ג�י ל� ¦§§Ÿ§ŸŸ©§¤¤¦©©̈לקחת
לכ	 ע�ה א�ר �כל �דלי	. �במ�ראי	 נט�יה. �בזר�ע חזקה �ביד ¤¨¨¨¤£Ÿ¦§Ÿ§¦¨§¨§©§¦¨¨£¨§¨¨§¦§�במלחמה.

לעיני*: מצרי	 אלהיכ	 ¤¥§¦©§¦§¤¥Ÿ̈¡Ÿ§יהוה

יד*.�באת�ת. �0ח ה$ה ה'6ה ואת �#אמר. �מ� ה'6ה. זה §Ÿ¤©©¤§¤¤¡©§¤©©¤©¤¦©§¨¤
האתת: את � �ע�ה ŸŸ¨¤¤£©¤£א�ר

on hrn jtey ,"oyr zexnize y`e mc"l ribnyke .ecia oiid qek xcqd jxer gwi "miztenae" mixne`yk

heyt qekl jetyiy aehe ,ecia oiid qek z` xi`yie ."oyr zexnize"a oke "y`e"a oke ,"mc" xne`yk oiid

,'eke "rcxtv" "mc"l ribnyke ,ogleyd lr eze` migipny yie .ea wifgn xg` mc`y (zinrt cg qek enk)

dn z` jetyi 'a"g`a'ae ,hrn jetyi 'y"cr'a oke 'j"vc'l ribnyke .oii hrn zeknd on zg` lka jetyi

qek z` sehyie .Fze` wexfie xeikl heytd qekay oiid z` jetyie .qeka xzepy.oii ep`lnie eciay oiid



bmiaiig m`d :zeqek rax`

?oii `weec

`weec miaiig `l zeqek rax` ziizya

.(xedh) miapr uin zezyl xyt`e ,oii

bmiyp mb m`d :zeqek rax`

?zeaiig

,zeqek rax` zezyl zeaiig miyp mb ,ok

zebdepd zeevnd lka zeaiig ody enk

opi` - mc` lkk ,mpn` .dfd dlila

zei`yx ode ,oii `weec zezyl zeaiig

.miapr uin zezyl

.dvgxdcerql miici milhep ¨§¨
."miici zlihp lr..." zkxaa

bdnl?milhep mrt ceriptn]

[zrcd gqid.

:jxaie

אב�תינ�ר�� את וגאל �אלנ� א�ר הע�ל	 מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤§¨¨§¨©¤£¥
�� �מר�ר. מ&ה � לאכ�ל ה$ה. ה�ילה וה�יענ� יהוהמ'צרי	. ¦¦§©¦§¦¦¨©©§¨©¤¤¡©¨¨¥§Ÿ̈

לקראתנ� האי	 אחרי	 ולרגלי	 למ�עדי	 ה�יענ� אב�תינ� ואלהי ¥¨§¦¦¨©¦¥£¦¨§¦§¦£§¥¦©¥£¥Ÿ¥¥Ÿ¡אלהינ�
�מ� ה$בחי	 מ� 	� ונאכל עב�דת�. ו��י	 עיר�. בני� �מחי	 ¦¦¨§©¦¨©Ÿ§¨¨£©¦¨§¨¦©§¦§¦¥§¨§ל�ל�	.
על חד� �יר ל* ונ�דה לרצ��. מזח� קיר על !מ	 י�יע א�ר ©¨¨¦§¤§¨§¨§§¦¦©¨¨©¦©¤£¦¨§©ה�סחי	

י�ראל: �אל יהוה, א�ה ר�� נפ�נ�. �ד�ת ועל �א�תנ�§ª¨¥§©§©§¥¨©¨§Ÿ̈¨©¦§¨¥
cg` lkdaiqda ipy qek dzyimikxan ± `"nxde m"anxdk mibdepde .otbd zkxa jxal `ly mibdepe

."otbd ixt `xea" oiid lr

:da mibdepl oiid zkxa:ה�פ� �רי 
	רא הע	ל�, מל� אלהינ� יהוה א�ה 
ר��̈©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§¦©¤¤

dvgẍ§¨
.dxez ixaca elit` ,"`ivend"l dlihp oia wiqti `ly xdfie ."mici zlihp lr" :jxaie oick eici lehijxer

ixg` exaic m`e .jxekd zlik` ixg` cr mici zlihpn xacl `ly lczydl miaeqnl xn`i xcqd

.zipy jxal mikixv mpi` dvndn enrhy



eizeevna epycw xy`" zkxaae ,"`ivend" zkxaa daeg ici z`vl oeekl miaeqnl xn`i xcqd jxer

e ."dvn zlik` lr epeeivel `l elczyi miaeqnd."jxek"d zlik` ixg` cr mzrc z` egiqi `le xac

elk`z axra" xn`py ,dvnd zlik`a dxezdn dyr zeevn miiwl `a `ed dpdy oeeki dlihpd iptl

.(gi ,ai zeny) "zevn

.dixg` mixne` yie dlihpd iptl df xenfn xnel mibdep yi

ינהלני:מזמ�ר מנח	ת על�מי יר
יצני ��א 
נא	ת אחסר: לא רעי יהוה לדוד ¦§¬§¨¦®§Ÿ̈¬¹Ÿ¦À´Ÿ¤§¨«¦§´−¤¤©§¦¥®¦©¥−§ª´§©«£¥«¦
צלמות 
גיא �י�אל� �� �מ	: למע� במע�לי�צדק ינחני י�	בב ¤̈¿§©¶¥§̧¥¥»¦¥¹¤À¤§©´©§«©³§§©§¦¬¥§©®¥§¬¦§©נפ�י
נגד �לח� | לפני �ער� ינחמני: ה�ה �מ�ענ�� �בט� ע�די �י�א�ה רע ¤¬¤Ÿ¦»¨³À̈¦©¨¬¦¨¦®¦§§¬¹¦§©§¤À¥´¨§©«£ª«¦©«£ÄŸ§¨©̧ª§À̈לא�אירא
ו�ב�י ח!י �ל�ימי יר�פ�ני וחסד ט	ב | א� רויה: �	סי רא�י ב"מ� �"נ� ¬¦§©§®¨©´¥§¨¦§§¦−¤´¤¨Ÿ§¨®¦©¬§¨©¤¬¤¹Ÿ¦À¦¬§¨¨«©³³»צררי

ימי�: לאר� 
בית�יהוה§¥¹§Ÿ̈À§´Ÿ¤¨¦«

:jxai aebipd iptl ,eici lhpy xg`

נטילתר�� על וצ�נ� מצ�תיו ק!�נ� א�ר הע�ל	 מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©§¦©
¦¨̈ידי	:



תשובות: סקר

bminreh izn ?"zqexg" df dn

?xcqd lila dpnn

cariy drxty ,hihl xkf `id zqexgd

.zepkqnd ixr z` zepal epizea` z` ea

- dkern zaexrzn miyer zqexgd z`

,mifeb` ,ur getz :dwezn - dpegh

minreh .oii ,miweniv ,zeppa ,mixnz

."jxek"a xexn dlr mr cgi dpnn

עלינ�: ל'ק�	 ט�ב�ת מעל�ת �'ה©¨©£©¨¨¥
מ'צרי	. ה�ציאנ� �פטי	.א�� ה	 ע�ה !+נ�:ולא ¦¦¨¦¦§©¦§Ÿ¨¨¨¤§¨¦©¥

�פטי	, בה	 ע�ה עא�� באלהיה	.ולא !+נ�:�ה ¦¨¨¨¤§¨¦§Ÿ¨¨¥Ÿ¥¤©¥
באלהיה	, ע�ה כ�ריה	.א�� הרג !+נ�:ולא ¦¨¨¥Ÿ¥¤§Ÿ¨©§¥¤©¥
כ�ריה	, הרג ממ�נ	.א�� את לנ� נת� !+נ�:ולא ¦¨©§¥¤§Ÿ¨©¨¤¨¨©¥

:siqedl mibdep yi

�אי��מ#י� 
מצ�לה ע�א�ה .מצרי את וינ�ל� ��אמר .ממ�נ את לנ� ��ת� ¦©¦¤¨©¨¤¨¨¤¤¡©©§©§¤¦§¨¦£¨¨¦§¨¤¥

ה
ת�ב מח�ב ל�ה �ג�. �� �אי� 
מצ�דה ע�א�ה אחר �בר .�גי ��̈¨¦¨¨©¥£¨¨¦§¨¤¥¨¨¨¨«¨§©¥©¨

�היה �מה .�מצרי נ�טל� ���י �היה מה א א .מצרי מ�!ת י�תר ה" �!ת ¨¨¤©¦©§¦§§¦¨©¨¨¤©¨¤¦©§¦©¦¦¥¨©©¦¤את

.מצרי �!ת ז� ב
ס$ נח&ה י�נה 
נפי א�מר ה�א וכ� .ה" על נ�טל� ת��רא�ת ¦©§¦©¦¤¤©¨§¤¨¥§©¥¥§¨©©§¨§¥¨§�ב�י

�עדי .מצרי �!ת ז� ו�ב�אי. ו�ג�לי ו�ר�י .ה" �!ת ז� חר�(. �ירקרק ¦£©¦©§¦©¦¦¨©¦§§¦©¦§¦©¨©©¦¨©§©¦¨¤§¤§ואבר�תיה

�!ת ז� ה
ס$. נק��ת ע .מצרי �!ת ז� נע�ה �. זהב ��רי .ה" �!ת ז� .©¦¤¨©ª§¦¦©§¦©¦¨¤£©¨¨¥¨©©¦¦¨£עדיי

:¨©ה"

ממ�נ	, את לנ� נת� ה+	.א�� את לנ� קרע !+נ�:ולא ¦¨©¨¤¨¨§Ÿ¨©¨¤©¨©¥

ה+	, את לנ� קרע בחרבה.א�� בת�כ� העבירנ� !+נ�:ולא ¦¨©¨¤©¨§Ÿ¤¡¦¨§¤¨¨¨©¥



תשובות: סקר

b...?"gqt" :bgd my yexit dn

...mircei mz` miyexit dnk

blicy 'dl fnex .xar ,blc oeyln :gqt .1

rbte ,zexekad zkna l`xyi ipa iza lr

.mixvn ixekaa wx

zixwird deevnl fnex .gq - dt oeyln .2

z`ivia xtqle zeaxdle ,xtql xcqd ly

.mixvn

myde] gqtd oaxw my-lr `xwp bgd .3

[oaxewd mr `weec xeyw "gqt" ixewnd.
.zehag btq drxt :zeaiz iy`x ,g"qt .4

bg" myde .zexig mibteq dt :mbe

icedi lk `l ik ,dxrd epl xikfn "zexigd

mixeq`d dl`k yie ,zexiga meik `vnp

...cx`let ozpei lynl enk ,mi`elke

.mze` xekfpe ,jk lr aeygp

חרבה, בת�כ� העבירנ� בת�כ�.א�� צרינ� �0ע !+נ�:ולא ¦¤¡¦¨§¤¨¨¨§Ÿ¦©¨¥§©¥

�נה. ארעי	 'דר צרכנ� ס�ק ולא בת�כ�, צרינ� �0ע !+נ�:א�� ¦¦©¨¥§§Ÿ¦¥¨§¥©¦§¨©§¨¦¨¨©¥

ה'�. את האכילנ� ולא �נה, ארעי	 'דר צרכנ� ס�ק !+נ�:א�� ¦¦¥¨§¥©¦§¨©§¨¦¨¨§Ÿ¤¡¦¨¤©¨©¥

ה'�, את האכילנ� ה-ת.א�� את לנ� נת� !+נ�:ולא ¦¤¡¦¨¤©¨§Ÿ¨©¨¤©©¨©¥

ה-ת, את לנ� נת� סיני.א�� הר לפני קרבנ� !+נ�:ולא ¦¨©¨¤©©¨§Ÿ¥§¨¦§¥©¦©©¥

סיני, הר לפני קרבנ� ה��רה.א�� את לנ� נת� !+נ�:ולא ¦¥§¨¦§¥©¦©§Ÿ¨©¨¤©¨©¥

ה��רה, את לנ� נת� י�ראל.א�� לאר/ הכניסנ� !+נ�:ולא ¦¨©¨¤©¨§Ÿ¦§¦¨§¤¤¦§¨¥©¥

י�ראל, לאר/ הכניסנ� ה'ק!�.א�� ית את לנ� בנה !+נ�:ולא ¦¦§¦¨§¤¤¦§¨¥§Ÿ¨¨¨¤¥©¦§¨©¥

ה�ציאנ�על עלינ�. ל'ק�	 �מכ�לת �פ�לה ט�בה וכ'ה �'ה אחת ©©©©¨§©¨¨§¨§ª¤¤©¨¨¥¦¨
כ�ריה	. הרג באלהיה	. ע�ה �פטי	. ה	 ע�ה נת�מ'צרי	. ¦¦§©¦¨¨¨¤§¨¦¨¨¥Ÿ¥¤¨©§¥¤¨©

בת�כ�. צרינ� �0ע בחרבה. בת�כ� העבירנ� ה+	. את לנ� קרע ממ�נ	. את §¥¨©¦¨¨¨¤§¨¦¡¤¨©¤¨©¨¨¨¤̈לנ�

ה-ת. את לנ� נת� ה'�. את האכילנ� �נה. ארעי	 'דר צרכנ� ¨©©¤¨©¨¨©¤¨¦¡¤¨¨¦¨§©¨§¦©¥§¨¥¦ס�ק
לנ� �בנה י�ראל. לאר/ הכניסנ� ה��רה. את לנ� נת� סיני. הר לפני ¨¨¨¥¨§¦¤¤§¨¦§¦¨©¤¨©¨©¦©¥§¦¨§¥קרבנ�

�ל�ע�נ�תינ�: על לכ�ר החירה ית ¥£¨©¥©§¨¦§©¥¤את



קריאת בעת מיוחדי� דגשי�

ההגדה.

:zrclEpizFa`l dcnrW `ide§¦¤¨§¨©£¥
Epilr cnr calA cg` `NW .Eple§¨¤Ÿ¤¨¦§¨¨©¨¥
xFce xFC lkAW `N` EpzFNkl§©¥¤¨¤§¨¨
WFcTde ,EpzFNkl Epilr micnFr§¦¨¥§©¥§©¨

:mcIn EpliSn `Ed KExÄ©¦¥¦¨¨

:ze`xdle xneldid l`ilnB oAx©¨©§¦¥¨¨
dWlW xn` `NW lM ,xnF`¥¨¤Ÿ¨©§Ÿ¨
ici `vi `l gqRA EN` mixac§¨¦¥©¤©Ÿ¨¨§¥
:xFxnE .dSn .gqR ,od EN`e ,FzaFg¨§¥¥¤©©¨¨

:bdpzdlmc` aIg xFce xFC lkA§¨¨©¨¨¨
`vi `Ed EN`M Fnvr z` zF`xl¦§¤©§§¦¨¨
`ivFd EpzF`e ,xn`PW ...mixvOn¦¦§¨¦¤¤¡©§¨¦
Epl zzl EpzF` `iad ornl mXn¦¨§©©¨¦¨¨¤¨
:EpizFa`l rAWp xW` ux`d z ¤̀¨¨¤£¤¦§©©£¥

:xekfle zrclEpgp` Kkitl§¦¨£©§
x`tl gAWl lNdl zFcFdl miaIg©¨¦§§©¥§©¥©§¨¥
qNwlE dNrl Kxal xCdl mnFxl§¥§©¥§¨¥§©¥§©¥
lM z` Eple EpizFa`l dUrW inl§¦¤¨¨©£¥§¨¥¨
zEcarn Ep`ivFd .EN`d miQPd©¦¦¨¥¦¨¥©§
la`nE ,dgnUl oFbIn ,zExgl§¥¦¨§¦§¨¥¥¤
,lFcB xF`l dlt`nE ,aFh mFil§¥£¥¨§¨
eiptl xn`pe ,dN`bl cEArXnE¦¦§¦§ª¨§Ÿ©§¨¨

:DiElld dWcg dxiW¦¨£¨¨©§¨

.oiprd z` mdl xiaqi xcqd jxery aehe ,"jxta mda" cre "l`ilnb oax"n lewa exn`i miaeqnd lky aeh

��סחר א�� דברי	 �ל�ה אמר ��א �ל�מי א�מר. היה �מליאל ©¨©§¦¥¨¨¥¨¦¤Ÿ¨©§Ÿ¨§¨¦¥©¤©
ה�.ל וא�� ח�בת�. ידי יצא ¥¥§¨¥§¨¨Ÿא

�מר�ר: מ&ה, �סח,¤©©¨¨
.ecia epfg`i `le dxrway ielvd xyaa e` rexfa hiai "gqt" xne`yk

מה.�סח 	�� על ק+	 ה'ק!� ית� זמ� א�כלי	 אב�תינ� �הי� ¤©¤¨£¥§¦¦§©¤¥©¦§¨©¨©©
מצרי	 אב�תינ� �י על ה�א ר�� ה0ד�� �סח� 	�� ¦©§¦§¥£¥¨©¨¨©©¨¤©על

ליהו ה�א �סח זבח ואמר�	 י�ראלה�#אמר. בני �י על �סח א�ר . ¤¤¡©©£©§¤¤©¤©©Ÿ£¤¨©©¨¥§¥¦§¨¥
ו+��חו�: הע	 ו+0ד ה&יל. �ינ� ואת מצרי	. את ��נג מצרי	§¦§©¦§¨§¤¦§©¦§¤¨¥¦¦©¦Ÿ¨¨©¦§©£

:exn`ie miaeqnl dp`xi ,(dqextd dvnd z` midiabnd yie) dpeilrd dvnd z` diabi

צק	מ&ה הס�יק ��א 	�� על מה. 	�� על א�כלי	 �אנחנ� ז� ©¨¤£©§§¦©©©¤Ÿ¦§¦§¥¨
ה'לכי	 מלכי מל� עליה	 �#גלה עד להחמי/. אב�תינ� ¦¨§©¥§©¤¤¤¥£¨§¦¤©¦§©§¥£¤�ל
ה�ציא� א�ר הצק את ו+אפ� �#אמר. מ+ד. �גאל	 ה�א ר�� ¦¤£¥¨©¤Ÿ©©¡¤¤¨¦¨¨§¨¨©ה0ד��



bl`xyi mr z` livd 'd ji`

?mixvnn

miqp i"r ,mixvna l`xyi mr z` livd 'd

zeknd zxyra xwira mirecid ze`ltpe

z` dpin 'd ,df jxevl .seq-mi zrixwae

,l`xyi mr z` bidpdl oexd` z`e dyn

eniiwie ,mrl 'd ixac z` exqni mdy i"r

.mixvnn mrd z` le`bl eize`xed z`

לשנ� תדעו הא	 לשינו�: [שאלה

הסדר...] לפי המכות עשרת את

bzerxe`nn cenll ozip dn

?mixvn z`ivi

mixvn z`ivi ly zerxe`nd lkl

zyxetnd zifkxn zg` dxhn yi

dxezal`xyi ipal xn` okl" :(e zeny)

,'d ip`iz`vedezlaq zgzn mkz`

mixvnizlvdemzcarn mkz`

izl`bemihtyae diehp rexfa mkz`

.milcbmrl il mkz` izgwle

ik mzrcie midel`l mkl iziide

mkidel` 'd ip`mkz` `ivend

.mixvn zelaq zgznmkz` iz`ade

ux`d l`zzl ici z` iz`yp xy`

dz` izzpe awrile wgvil mdxa`l dz`

."'d ip` dyxen mkl

את/ה עוד מה למשפחה: [שאלה

במצרי	...???] שקרה ממה למד

להתמהמ1. יכל� ולא מ'צרי	. גר�� �י חמ/. לא �י מ&�ת עגת ©¥§©§¦§§¨ªŸ©¦Ÿ¨¥¦Ÿ§¦¦§©¦§Ÿ¦©§¦¦מ'צרי	
לה	: ע�� לא צדה ¤¨¨Ÿ¨¥©§וג	

:exn`ie ,miaeqnl ep`xie ,ecia xexnd z` diabi

ה'צר+י	מר�ר �'רר� 	�� על מה. 	�� על א�כלי	 �אנחנ� זה ¨¤¤£©§§¦©©©¤¥§©¦§¦¦
עבדה ח+יה	 את וימרר� �#אמר. מצרי	. אב�תינ� ח+י ¨Ÿ£©¤¥©¤§¨§©©¡¤¤¦©§¦§¥£¥©¤את
בה	 עבד� א�ר �ל�עבדת	 את 4דה. �בכל�עבדה �בלבני	 חמר ¤¨§¨¤£¨¨Ÿ¤¦§¥¦§¨£Ÿ¨©¨¤¤¨£Ÿ§¨̈ק�ה.

פר�:.lewa miaeqnd exn`i k"r §¨¤

.zexgl `vie eze` l`b 'd ,jxta my carzyd ,mixvna did eli`k envr z` d`xi ef dwqt xne`yk

מ'צרי	.כל יצא ה�א �א�� עצמ� את להרא�ת אד	 ח+ב וד�ר !�ר §¨¨©¨¨¨§©§¤©§§¦¨¨¦¦§©¦
יהוה ע�ה זה עב�ר לאמר. הה�א 	�+ לבנ* וה�ד� Ÿ©£¤¨¨§Ÿ̈¥©©§¦§¨§©¦§©¡¤¤�#אמר.
א�א ה�א. ר�� ה0ד�� �אל לבד אב�תינ� את ��א מ'צרי	: צאתי ¨¤¨¨©©¨¨§¦¥£¤Ÿ¤¦¨§¦¦¦¥§¦לי

ע'ה	 �אל א�תנ� לתתא2 א�תנ�. הביא למע� מ-	. ה�ציא וא�תנ� �#אמר. . ©¨¨©¦¨¤¤¤¡©§¨¦¦¨§©©¨¦¨¨¥
לאב�תינ�: נ�ע א�ר האר/ את ¥£©©§¦¤£¤¨¨¤̈לנ�

."l`xyi l`b" cr oiid qek z` ediabi oiaeqnd lke zevnd z` dqki



bdnle ?zevn 3dnl?zeqek 4
la` .zedni` 4-e zea`d 3 cbpk
:jtdl fenxl jixv did dxe`kl
zete`d zedni`d cbpk zevn
zea`d cbpk zeqeke ,oze`

??mziizya milibxdsyeg df fnx]

xy`k ,mixvn cearya didy jxtd z`

z`e ,miypl miyp`d zcear z` exfb

mb o`k yi ile`e .miypl miypd zcear

ly mpiiprl dl` ly iccd qgil fnx

lk da oi`y oeieey `hand xack ,dl`

iehia `idy zeiccd .invr ceary

[zexigl.

bdnle?dvn zqext mixi`yn
[epizea` elk`y "iper mgl"l fnx `id].

,zn`ae *dnlevl`p epizea`
'd `lde ,iper mgl zvn lek`l
d`ik dpyc dcerq md zzl lki

?oixeg ipalzrcl mrd z` jpgl .`]

jziy`x dide :xen`k miigd jxc jky

,iper mgl .a ."c`n dbyi jzixg`e ,xrvn

ik sebl dppi` zizin`a zexigd ik cnll

[gexd zexig m`.

לה!ר.לפיכ� לר�מ	. לפאר. ל�ח. לה�ל. לה�ד�ת. ח+בי	. אנחנ� §¦¨£©§©¨¦§§©¥§©¥©§¨¥§¥§©¥
ה�ציאנ� הא��. �ל�ה5#י	 את ולנ� לאב�תינ� �ע�ה למי ¨¦¥¨¦¦©¨¤¨§¥£©¨¨¤¦§¥©§�לק�ס.
לא�ר �מאפלה ט�ב. לי�	 �מאבל ל�מחה. �מ+ג�� לגא�ה. �מ-ע�ד לחר�ת. §¨¥£¥§¤¥¥¨§¦§¨¦¨ª§¦§¦¦¥§§©¥מעבד�ת

הלל�י1: לפניו ונאמר �ד�ל.̈§Ÿ©§¨¨©§¨

.qekd znxda mikiynn ± gxfnd zecr bdpne .zevnd z` zelble qekd z` gipdl ± fpky` bdpn

| מבר�הלל�י1 יהוה 	� יהי יהוה: את��	 הלל� יהוה עבדי הלל� ©¬§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®¹©«§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®
	� מה�ל עד�מב�א� מ'זרח��מ� ועד�ע�ל	: ´¥À̈§©¨«¦¦§©¤¬¤©§®¹§ªÀ̈©»¹¥מע�ה

�יהו מי �ב�ד�: ה-מי	 על יהוה | על��ל���י	 ר	 ל�בת:היהוה: ה'גיהי אלהינ� §Ÿ̈«¨−©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«−¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«©§¦¦¬¨¨«¤
לה��יבי אבי��: ירי	 מא��ת !ל מעפר מקימי �באר/: -מי	 לרא�ת ¬¦¦»§»§¤¬¦¨ÀŸ§©»¹¥®¨´¨¨»¥´¦¦§¤»¨¨¦¬©¨©®§¦¬¦¦§©©ה'��ילי

הלל�י1 �מחה א	�הני	 הית עקרת | מ��יבי ע'�: נדיבי ע	 :ע	�נדיבי	 ¦§¦¦®¹¦À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦¥«©¨¦¬§¥À̈©«§¨«

לקד��צאת יה�דה היתה לעז: מע	 יעקב ית מ'צרי	 י�ראל §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬¹©«£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®
לאח�ר: י5ב ה+ר!� ו+נס ראה ה+	 ממ�ל�תיו: »¨§À©§§¨«©¨´−¨¨©¨®Ÿ¹©©§¥À¦¬Ÿ¥¨§¦¹י�ראל
�5ב ה+ר!� תנ�ס �י ה+	 מה��* �בני�צא�: �בע�ת כאילי	 רקד� À¦§¥«Ÿ©§´−©¨¦´¨®¹©©§¥À¦¬Ÿ¨§¹®¦¥§´§»¨¦¨¤−ההרי	
אר/ ח�לי אד�� מ�פני �בני�צא�: �בע�ת כאילי	 �רקד� ההרי	 ¤®¨¦´¨−´¥§¦¦À¦§¥«Ÿ¨§¹®¦¥§´§§¦¦¨¤−»¨§לאח�ר:

למעינ��מי	: ח�מי� אג	�מי	 ה&�ר ההפכי יעקב: אל�1 ¦»¨§§©§À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦¹©¨¦À¥§¦¦¹מ�פני



bmiaiig m`d :zeqek rax`

?oii `weec

`weec miaiig `l zeqek rax` ziizya

.(xedh) miapr uin zezyl xyt`e ,oii

bmiyp mb m`d :zeqek rax`

?zeaiig

,zeqek rax` zezyl zeaiig miyp mb ,ok

zebdepd zeevnd lka zeaiig ody enk

opi` - mc` lkk ,mpn` .dfd dlila

zei`yx ode ,oii `weec zezyl zeaiig

.miapr uin zezyl

.dvgxdcerql miici milhep ¨§¨
."miici zlihp lr..." zkxaa

bdnl?milhep mrt ceriptn]

[zrcd gqid.

:jxaie

אב�תינ�ר�� את וגאל �אלנ� א�ר הע�ל	 מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤§¨¨§¨©¤£¥
�� �מר�ר. מ&ה � לאכ�ל ה$ה. ה�ילה וה�יענ� יהוהמ'צרי	. ¦¦§©¦§¦¦¨©©§¨©¤¤¡©¨¨¥§Ÿ̈

לקראתנ� האי	 אחרי	 ולרגלי	 למ�עדי	 ה�יענ� אב�תינ� ואלהי ¥¨§¦¦¨©¦¥£¦¨§¦§¦£§¥¦©¥£¥Ÿ¥¥Ÿ¡אלהינ�
�מ� ה$בחי	 מ� 	� ונאכל עב�דת�. ו��י	 עיר�. בני� �מחי	 ¦¦¨§©¦¨©Ÿ§¨¨£©¦¨§¨¦©§¦§¦¥§¨§ל�ל�	.
על חד� �יר ל* ונ�דה לרצ��. מזח� קיר על !מ	 י�יע א�ר ©¨¨¦§¤§¨§¨§§¦¦©¨¨©¦©¤£¦¨§©ה�סחי	

י�ראל: �אל יהוה, א�ה ר�� נפ�נ�. �ד�ת ועל �א�תנ�§ª¨¥§©§©§¥¨©¨§Ÿ̈¨©¦§¨¥
cg` lkdaiqda ipy qek dzyimikxan ± `"nxde m"anxdk mibdepde .otbd zkxa jxal `ly mibdepe

."otbd ixt `xea" oiid lr

:da mibdepl oiid zkxa:ה�פ� �רי 
	רא הע	ל�, מל� אלהינ� יהוה א�ה 
ר��̈©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§¦©¤¤

dvgẍ§¨
.dxez ixaca elit` ,"`ivend"l dlihp oia wiqti `ly xdfie ."mici zlihp lr" :jxaie oick eici lehijxer

ixg` exaic m`e .jxekd zlik` ixg` cr mici zlihpn xacl `ly lczydl miaeqnl xn`i xcqd

.zipy jxal mikixv mpi` dvndn enrhy



eizeevna epycw xy`" zkxaae ,"`ivend" zkxaa daeg ici z`vl oeekl miaeqnl xn`i xcqd jxer

e ."dvn zlik` lr epeeivel `l elczyi miaeqnd."jxek"d zlik` ixg` cr mzrc z` egiqi `le xac

elk`z axra" xn`py ,dvnd zlik`a dxezdn dyr zeevn miiwl `a `ed dpdy oeeki dlihpd iptl

.(gi ,ai zeny) "zevn

.dixg` mixne` yie dlihpd iptl df xenfn xnel mibdep yi

ינהלני:מזמ�ר מנח	ת על�מי יר
יצני ��א 
נא	ת אחסר: לא רעי יהוה לדוד ¦§¬§¨¦®§Ÿ̈¬¹Ÿ¦À´Ÿ¤§¨«¦§´−¤¤©§¦¥®¦©¥−§ª´§©«£¥«¦
צלמות 
גיא �י�אל� �� �מ	: למע� במע�לי�צדק ינחני י�	בב ¤̈¿§©¶¥§̧¥¥»¦¥¹¤À¤§©´©§«©³§§©§¦¬¥§©®¥§¬¦§©נפ�י
נגד �לח� | לפני �ער� ינחמני: ה�ה �מ�ענ�� �בט� ע�די �י�א�ה רע ¤¬¤Ÿ¦»¨³À̈¦©¨¬¦¨¦®¦§§¬¹¦§©§¤À¥´¨§©«£ª«¦©«£ÄŸ§¨©̧ª§À̈לא�אירא
ו�ב�י ח!י �ל�ימי יר�פ�ני וחסד ט	ב | א� רויה: �	סי רא�י ב"מ� �"נ� ¬¦§©§®¨©´¥§¨¦§§¦−¤´¤¨Ÿ§¨®¦©¬§¨©¤¬¤¹Ÿ¦À¦¬§¨¨«©³³»צררי

ימי�: לאר� 
בית�יהוה§¥¹§Ÿ̈À§´Ÿ¤¨¦«

:jxai aebipd iptl ,eici lhpy xg`

נטילתר�� על וצ�נ� מצ�תיו ק!�נ� א�ר הע�ל	 מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©§¦©
¦¨̈ידי	:



.`ivFnmigwelizy z` oini cia ¦
zevnd(h"eie zaya dpyn mglk)z`e

dqextd dvndelk`y iper mgll fnx)

(mixvna,mkezaymikxanemdilr

."ux`d on mgl `ivend..."

bdnliptl "`ivend" zkxa

?"dvn"[mcew xicz ik].

b?df'n :"dxeny dvn"

rbxn zxnypd dvn `id dxeny dvn

rbiz `ly ,dziit`l cre mihgd zxivw

mexbl milelrd zeaihx e` mina dlilg

lila mixcdn ef dvna .uingdl dl

.dvn lek`l deevnd z` miiwl xcqd

b?idn :"deevn zvn"

lila milke`y dvnd `id deevn zvn

,dvn lek`l deevnd meiw mr xcqd

."dvn `iven" :oniql miribn eay alya

zeevnd meiw jxevl zevn yly migipn

dvnd z` zevgl - "ugi" :dvna zebdepd

,dvn zlik`l - "dvn `iven" ,"miipyl

,xexn mr dkexkd dvn zlik` - "jxek"

.onewit`d zvn zlik` - "oetv"

.dSndnilyd dvnd z` mihney ©¨
,dpezgzdmiwifgndvnd z`

,dqextd dvnd mr dpeilrd

mikxane"dvn zlik` lr..." :

"jxek"d zlik` lr mb mipeekn)

dSn `ivFn¦©¨
z` gwi xcqd jxerjxaie ,rvn`a dqextde zenlyd izy ,ogipdy xcqd itl ecia zevnd yely

daiqda lk`ie ,"dvn zlik` lr" jxaie ,ecin dpezgzd dvnd z` gipi ,`ivend jxay xg`e ,"`ivend"

.zxg` dxeny dvnn milyi xqgi m`e ,zirvn`d dqextdn zg`e dpeilrd dnlydn zg` :zezifk izy

.jxekl x`yz dpezgzd dvnd

mixne`e minicwn

�מ#
יע את�יד�. �	תח 
ע�	: את�אכל� נ	ת��לה� וא�ה י#
ר�, אלי� ©¦§©¤¨¤©¥¦§¨§¨¤¤¨¥¨©§¥©§¤¥Ÿ¥¥עיני�כל
) מק�� 
ר�� רצ	�: וה&מ%י�:zaya:לכל�חי י#ראל ו) ה"
ת §¨©¨¨§©¥©©¨§¦§¨¥§©§©¦

:mikxane

האר/:ר�� מ� לח	 ה'�ציא הע�ל	, מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨©¦¤¤¦¨¨¤

:jxaie zirvn`d dqextde dpeilrd z` ecia xi`yie dpezgzd dvnd z` gipi

וצ�נ�ר�� מצ�תיו ק!�נ� א�ר הע�ל	, מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨
מ&ה: אכילת ¨©©¦£©על

zezifk ipy lk`ie(zegtl mxb 54).zewc 4 jez daiqda zevnd izyn



.("onewit`"de"zifk" zegtl milke`e

"zifk" cere ,dpeilrd dvndn

.daiqda dqextd dvndn

.xFxn"zifk" zegtl migwel ¨
milaeh (zxfg e` dqg) xexndn

zqexga

)dnl?zqexg(...y hihl xkf,

mikxan"xexn zlik` lr..."

daiqd ila milke`eila dnl xexa)

.(cearyl xkf `ed xexnd ik ,daiqd

.KxFMmigwel"zifk" zegtl ¥
migipn ,zxzepd dnilyd dvndn

,xexndn "zifk" zegtl dkeza

mixne`,"...lldk ycwnl xkf"

.daiqda milke`e

פתוח) okzii(דיו� ji`jexkl

?xexne dvn ly miktd ipy cgi

dlbn dfe okzii .ixyt` dfy xazqn dpd

enk "miketid" jk lk mpi` miipyd ik

,"miketid" mzeid `weec ile`e .epaygy

ze`ivnl cran mdipia cg`nd oezp ef

xvi" ly lnq `id dvnd m`e .zi`xpd

,"rxd xvi"l lnq `ed xexnde "aeh

sxvl miyxcp `weec ep`y xazqn

,axwzdl x"dvi lr ritydle ,mdipia

.aeh zeidl jtdzdl

xFxn̈
cg` lkzifk gwi(zegtl mxb 27),zqexgd z` eilrn xrpi ,zqexga eplahie mirlezn ahid weca xexn

,xexn mrh yibxiy ick"xexn zlik` lr" jxai.daiqd ila eplk`ie

וצ�נ�ר�� מצ�תיו ק!�נ� א�ר הע�ל	, מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨
מר�ר: אכילת ¨©¦£©על

KxFM¥
mlahi .cgi mkxki .xexn (zegtl mxb 27) zifke ,ziyilyd dvndn (zegtl mxb 27) zifk gwii cg` lk

,zqexgadaiqda mlk`ie:xn`i lk`iy mcewe

ה$ק�מ&ה �ה�ל יח!�. ימינ� ל'ק!�. זכר ברכה. לא �מר�ר ©¨¨§Ÿ§¨¨¥¤©¦§¨§¨¥§ª¨§¦¥©¨¥
מ&�ת על -#אמר. מה לק+	 אחת. בת וא�כל� ��רכ� ©©©¡¤¤©¥©§©©©§¨§§¨§¨¨¤�היה

יאכלה�: Ÿ¦Ÿ§ª§�מררי	
.daiqda mze` lk`ie



.KxFr oglWmikxerz` ª§¨¥
mipcrne milk`n ipin lka dcerqd

jezae .oea`izl milke`e ,bgd ceakl

"rexf" z` mb milke` dcerqd

.dielv `le zlyeand)oaxwl xkf

'd day "diehpd rexf"l xkfe ,gqt

epriyed."dvia"d z` mb ,(

b?dnl - "dvia"

ceakl miaixwn eidy dbibg oaxwl xkf)

ycwna "bg"d.(

b?mihgey izn :gqt oaxw

d"ra hegyl dkfp gqtd oaxw z`

,epinia dxdna ycwnd-zia dpaiyk

oqipa c"i meia ehgyi oaxewd z` .on`

lila lk`ii oaxwd xyae ,bgd axr `edy

.xcqd

.oEtvmi`iven,dcerqd xnba ¨
dvnd z` ,dlild zevg zry iptl

,"onewit`"l dxenydmilke`e

"zifk" zegtl["zifk" ipy p"ie]

.daiqdaoekpd "onewit`"d df

xnba minreh :dkldd t"r

.dkxad iptle dcerqd

bdnle?eze` milke`oyipy ick]

[eita dvn mrhe.

KxFr oglWª§¨¥
,aal aehae dgnya micreq.daiqda dcerqd lk jyna lek`l aehe ,zgpa milke`

zeaxdl `ly ,al miyi cg` lkedcerqd seqa onewit`d lek`l eilry oeik dcind lr xzi dlik`a

.ey`xa eipir mkgde ,oea`izl.."dbibg oaxwl xkf" mixne`e dviad z` o`k lek`l mibdep yie

oEtv̈
dlila eita deevn-zvn mrh x`yiiy ick ,dcerqd meiqa dvn zlik`a ,dkldk "onewit`"d edf ± oetv

zvn zlik` iptle ,dcerqd meiqa zrk mze` eyibi ,minrhn ipina gpwl mivexd ,okle .dfd lecbd

.onewit`d

dcerqd xnb xg`gwi cg` lk ± dkxae mipexg` min zlihp mcewelk`ie ,dtnd zgz dxenyd dvndn

zifk dpnn(zegtl mxb 27)oaxw mr zlk`pd dvnl xkf zifk cer lek`l xingnde .dkxa ila daiqda¤

.dkxa eilr `eaz ,gqtd



bdnl f`,eze` `iagdl mibdep

xwirae ,ytgl mixgzn miclide

?`evnleytgi miclidy mibdep ,ok`]

.xcqd seq cr mixr ex`yii mdy zpn lr

[`venl qxt rivdl mibdep mb k"re.

.KxA3 qek mibfendilr jxal ¨¥
,"ofd" zkxa mikxan .oefnd zkxa

dneiqae.daiqda qekd z` mizey

befi` lrzifkxn deevn

xcqd lil lk jxe`l zniiwznd

?dkxa mikxan `l[dcbdd z`ixw].

bdnledeevn lr mikxan `l

?efdaxnd lke ,xeriy dl oi`y oeeikn]

[gaeyn df ixd.

bdnlelawzd "dvne ung"

:bgd zednl ifkxn iehiakmb .`]

fnex ung :dnec "jetid" ly iehia md

wvak "ung" .a .zexigl dvne ,cearyl

lk z` mc`l d`xnd x"dvil fnex ,gtez

d`xp ,ipevig ,dztn oeinck ze`ivnd

,ellga `ln `ed j` "lecb"e getz

"dvn"d la` .xiee` ,ezedna ,efkxna

deey zeipevigd day ,ixewn edyn `id

.yiy dn mb df ,mi`exy dn .zeiniptl

:l"fg efnx .b .izin`e ixewn .iezit `ll

e .(dlila 11:30 ixg` llk jxca `ed zevg xcqd lila) .zevg mcew onewit` lek`l xdfilk`iy iptle

onewit`d z`:xn`i

�סח, �לקר ©¤©§¨§¤¥זכר
ה4בע: על ¨¨©©¨¡¤©ה#אכל

.zewc 4 jez dxenyd dvnd on daiqda lk`ie.melk mizey oi`e milke` oi` ,onewit`d zlik` xg`e

.dz e` min ziizya miliwn ,mixvn z`ivi xetiqae dcbda jiyndl envr z` xxerl ick jixv m`e

KxÄ¥
mind z` ewlqi ,ogleyd lr elhp m`e) mipexg` minl min hrna eici lehii cg` lk :mipexg` min

.(ogleydn

,oiaeqndn cg` lkl iyily qek oibfen.dkxad xnbl cr migipneuegan iwp didiy wecal jixve

.egicdle etheyl aehe ,miptane.oefnd zkxa mikxan



.dleqt dee`bl dgitza fnex "ung"d ik

[deeprl zfnex "dvn"d la`.

:eyxc cer(138) "ung" oia dn

xen`l fnex .3 = (135)"dvn"l

mixac 3" :zea` zkqna

,mlerdn mc`d z` mi`iven

."ceakde dee`zde dee`bd

,"jxer ogley"a miweqry onfa *

milna xcq zeyrl zepncfdd ef

,elalazdy:zeprl rcii ine

ia`a.(aia`)

ytg yl dbdc.(gqt ly dcbd)

nezk xry.(zekn xyr)

gnv.(ung)

nevz.(zevn)

zxgeq.(zqexg)

ax mc.(xacn)

xefr.(rexf)

vixnn ivi`z.(mixvn z`ivi)

siqen.(seq mi)

gzex.(zexg)

dble`.(dle`b)

nyd.(dyn)

�ר��למנ&ח �אר� לדעת סלה: א�נ �ניו יאר ויברכנ יח�נ אלהי� �יר: מזמ�ר �נגינת ©«§©¥¬©¦¹§¦ÀŸ¦§¬¦«¡Ÿ¦À§¨¥¬¦¨«§¥®¨³¥¬¨¨−¦¨´¤«¨¨©´©¨¨´¤©§¤®
לא�י� ויר�נ י�מח :��� ע�י� �י�ד אלהי� | ע�י� �י�ד י�עת�: ¬¦À§«¨¤«−©¦¬¡Ÿ¦®¹À©¦¬ª¨«¦«§§¬¦«©§À§ªÅ¦¹¨§�כל! �י�
אר� :��� ע�י� �י�ד אלהי� | ע�י� �י�ד סלה: �נח� �אר� | לא�י� מי��ר ע�י� ¤¤−»¨Ÿ©¦´¦®§ª¦Ã¨¨−¤©§¥´¤«¨−©¦¬¡Ÿ¦®¹À©¦¬ª´§¦»¦�י!ת��ט

�ל!אפסי!אר�: את� ויירא אלהי� יברכנ :אלהינ אלהי� יברכנ יבל$ ¤»¨¥§©¨À¡Ÿ¦¬¡Ÿ¥«§¨«§¥¬¡Ÿ¦®§¦«§¬¹ŸÀ¥§»¨§¹®¨§´¨§»̈נתנה

המזו� ברכת

:migqep drax`a jynda o`k dkexr dkxad .daiqd ila mikxan

56 'nr gxfnd zecr gqep oefnd zkxa

59 'nr cxtq-fpky` zecr gqep oefnd zkxa

62 'nr in`y-oniz zecr gqep oefnd zkxa

66 'nr ic`la-oniz zecr gqep oefnd zkxa

eka dzyiy aehe ,iriax qek mb xehtl oiekie ,iyily qek lr "otbd ixt `xea" jxaiiriax e` iyily q

.dpexg` dkxa eixg` jxai `le ,daiqda dzyi .('xb 87) dpexg` dkxa xeriy ick

אקרא: יהוה �ב�	 א4א. י��ע�ת ��ס§¤¨§¥§Ÿ̈¤§¨
מרנ�: ¨¨¨¦§©סברי

ה�פ�:ר�� �רי �רא הע�ל	, מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§¦©¤¤



:aey mippynednkyi mipniq

?xcqd lil ly xcql(15),inercei

?xcqd itl mxne`lugxe ,ycw)

.(...ugi qtxk

.lNd4 qek mibfenz` dilr xnel ©¥
.(`iapd edil`l qek cere) lldd

minilyneewlgy ,lldd zxin` z`

.dcerqd iptl xak xn`p oey`xd

bdfi`a ."lld" mixne` dcbda

?dcbda lldd ligzn dln

."dielld" :dlna ligzn dcbda lldd

מלה ובאיזו - ומצאו... [בדקו

מסתיי�?? ההלל

שנשארו לילדי� לב [ובתשומת

ערי�]: zernynעדיי� milbn

cg`" xiya `l mrtde ,mixtqna

:xcqd ibdpna `l` ,"rcei in

dn (1)?zg` mrt cgi milke`

.(jxek)

dne (2)ipy xcqd lila miyer

?minrt.(milhep .miliahn)

md dne (3)iny "mixac dyely"

?daeg ici `vi `l mxn` `ly

.(xexne dvn ,gqt)

lNd©¥
iriax qek ebfnieilr exn`ie egipi ,jety" mixne`e zlcd z` geztl mibdepe dax dgnya lldd z`

lr ezng jetyie giynd `eai ef dpen` zekfae ,mixeniy lil `edy xekfl ick" ."epl `l" cr "jzng

."'da miygknd

`iapd edil` ceakl oii ly lecb qek cer oikdl aeh.xcqd lil xnbl cr dze` migipne ,

ב�מ*�פ� א�ר ממלכ�ת. ועל ידע�*. לא א�ר ה��י	 אל חמת* §Ÿ£¨§¤©¦£¤Ÿ§¨§©©§¨£¤§¦§
עליה	 �פ� ה�'�: נוה� ואת יעקב. את אכל �י קרא�: ¤¥£Ÿ¨¨¦¨©¤©£Ÿ§¤¨¥¥©§Ÿלא

יהוה: �מי מ�חת ות�מיד	 א2 �ר!2 י4יג	. *�א וחר�� Ÿ§©§©§¦¥¦©©§¥§Ÿ̈§¦¥¦©§©£©¤§©זעמ*

ל'הלא על�אמ�*: על�חס!* �ב�ד �� �י�ל�מ* לנ� לא יהוה לנ� ³Ÿ¨¬§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦´−§¦§¥´¨®©¹©§§À©£¦¤«−¨¨
א�ר�חפ/ �ל ב-מי	 ואלהינ� אלהיה	: א+ה�נא ה��י	 ´¥¨¤£Ÿ§´©¦®©¥¹À̈¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ»יאמר�

לה	ע�ה: עיני	 ידר� ולא �ה�לה	 אד	: ידי מע�ה וזהב �ס2 עציה	 ¨¨«−§«©©¥¤¤´¤§¨¨®¹©«£¥À§¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹¨¤À
| ידיה	 יריח��: ולא לה	 א2 י�מע� ולא לה	 אזני	 ירא�: ימי���ולא ולא §´Ÿ¦§«¨§©´¦−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹¨¤À§´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À

ה	: א�ר�טח �ל ע�יה	 יהי� �מ�ה	 גר�נ	: ��לא�יה יה�כ� ולא »¤¨©´¥Ÿ§©¥®«Ÿ¹¤§À¦§¨«−§¤¦«§´«Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ´§¤¥§©−רגליה	
ביהו טח� אהר� ית ה�א: �מג#	 עזר	 יהוה טח �מג#	הי�ראל עזר	 −¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§¨−¨«¦¨´«¥´−©«£Ÿ¦§´©«Ÿ̈®¤§¨−¨«¦¨´
ה�א: �מג#	 עזר	 ביהוה טח� יהוה יראי »´¨¦»¨−¨§¤®Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈§−´¥§¦»ה�א:



mixacd mdn (4)gqtd bga

?4 xtqna mixeywd.zeny drax`)

.(mipa .zedni` .zeqek .dle`b zepeyl

`ed (5)?4+1 :k xcqd lila riten

.(edil` qeke zeqek 4)zeienc 5 cere

?dcbda exkfpmiaiqn eidy minkg)

.(dyrna

dnexkfpy deab ikd xtqnd

?dcbdaexkfpy zecard zepy 400)

.(mixzad oia zixaa

bokidhlea fnx cer dcbda yi

...?jklcg` ,mkg cg` :mipad zrax`

...ryx

b,"ipyd" eppi` "ryx"d oad

`ed mbe ,"cg`" `ed mb `l`

."oa"yxece ,envrl cgein `ed mb

oad ci lr ely sexivd .al zneyz

iweqta mzrted xcqk eppi` "mkg"d

jezn wx dyrp xacd hlgda j` dxezd

`ed rbxky dfd oal al zneyz ly db`c

ep` okl ."ryx"k ipevig iepika `xwp

s`" :"ryx"d oal dprnk dcbda mixne`

efnx jke ,"eipiy z` ddwd dz`

= (366)eipy - (570)ryx :diixhniba

.wicv(204)

יראייהוה יבר� אהר�: את�ית יבר� י�ראל את�ית יבר� יבר� זכרנ� §Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬−§¨¥¤¥´¦§¨¥®¹§¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´
ועל�ניכ	: עליכ	 עליכ	 יהוה יס2 ע	�ה�דלי	: ה0ט#י	 »¤¥§©§Ÿ̈®¹©§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´§Ÿ̈´£¥¤®¹£¥¤À§יהוה
נת� והאר/ ליהוה �מי	 ה-מי	 ואר/: �מי	 ע�ה ליהוה א�	 ר�כי	§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦−¨©¦©«Ÿ¹§¨À̈¤¨©¬
מע�ה י1 נבר� | ואנחנ� ד�מה: �ל�ירדי ולא יהלל��י1 ה'תי	 לא ¬¨©»¥Ÿ−©¥¦§©«§¨®¹§ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«©«£©³§§»̈¥³À̈´»¨¨¥§¦לבני�אד	:

הלל�י1: »¨§»©¹À̈©§ועד�ע�ל	

�בימיאהב�י לי אזנ� �י�ה6ה �חנ�ני: את�ק�לי יהוה | �י�י�מע −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬
צרה מצא�ני �א�ל �מצרי חבלי�מות | אפפ�ני −¨¨¦®¨§´§´¥¨§¤À̈¥§¤¦³¨£»¨§¤אקרא:

אקר �ב�	�יהוה אמצא: וצ!יקויג�� יהוה ח#�� נפ�י: מ�טה יהוה א#ה א §¨´¤§¨«§¥«§Ÿ̈¬¤§¨®¨¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´§©¦®
למנ�חיכי נפ�י ��בי יה��יע: ולי !��תי יהוה �תאי	 �מר מרח	: ¦§®¨§¦¦§©−´¦©»¦§´¦§Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®¹©¦À−¥ואלהינ�
את�רגלי מ��!מעה את�עיני מ'ות נפ�י ח�צ� �י עליכי: �מל �י�יהוה¦«¹§Ÿ̈À¨©¬¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬
מאד: עניתי אני אדר �י האמנ�י הח+י	: ארצ�ת יהוה לפני אתה�� Ÿ̈®¹§©§À©«©¦«−¤¡©§¦¦¬£©¥®¹£¦À¨¦¬¦§«Ÿ§´¥§¦¥©§¤−¦»¤¦מ!חי:

�זב: �ל�האד	 בחפזי אמר�י »¥Ÿ¬¨¨»¨»¨®¦§¨§¦§´©¨¦£−אני

עלמה�א�יב �ל��גמ�ל�הי �ב�	ליהוה א4א ��ס�י��ע�ת י: ¨«¨¦¬©«Ÿ̈®¨«©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−
לכל�ע'�: נגדה�#א א��	 ליהוה נדרי אקרא: »©¨§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹À̈§יהוה
��אמת* עב!* אני עב!* �י�אני יהוה א#ה לחסידיו: ה'ותה יהוה עיני ®¤¨£¤§§©−´¦£¬¤§Ÿ̈®¹©À̈§¨©«£¦¨«¨«¨´§À̈»¦«£¦¶©Å§´¥¥§¨̈−יקר
א��	 ליהוה נדרי אקרא: יהוה �ב�	 ��דה זבח ל*�אזח למ�סרי: ¹��ח�¦©À§¨§«¥¨«§«−¤§©¤´©¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®

הלל�י1: יר��ל	 ת�ככי יהוה ית | חצר�ת לכל�ע'�: »¨§»©¹À̈§¨©«§©§³¥³§Ÿ̈À§«»¥³¦§«¨¨¦À¨§¤נגדה�#א



חס!�הלל� | עלינ� גבר �י �ל�הא'י	: ח�ה�� �ל���י	 את�יהוה ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®¹©§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À
הלל�י1: לע�ל	 »¨§»©Ÿ̈¬À§¹À̈§¤¡»¤ואמת�יהוה

."ecqg mlerl ik" epri x`yde ,"eced" xn`i cg` ,xzei e` dyly md m`

�י�ט�ב ליהוה חס!�:ה�ד� לע�ל	 �י ´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«
י�ראל חס!�:יאמר�נא לע�ל	 �י «Ÿ©¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§«

בית�אהר� נא חס!�:יאמר� לע�ל	 �י ´Ÿ§¨¬¥«©«£®Ÿ¦−§¨´©§«
יהוה יראי נא חס!�:יאמר� לע�ל	 �י ´Ÿ§−̈¦§¥´§Ÿ̈®¦−§¨´©§«

איראמ��ה'צר לא לי יהוה י1: ב'רחב ענני 1+ קראתי ¦−©¥©¨¨´¦¨®¹¨À̈¦©¤§¨´¨«§Ÿ̈´−¦´Ÿ¦¨®
אראה ואני עזרי לי יהוה אד	: לי ¬¤§¤Ÿ̈´−¦§«Ÿ§¨®¹©«£¦À§»¨¨´¦−¤£»©©מה�+ע�ה
מטח יהוה לחס�ת ט�ב אד	: מטח יהוה לחס�ת ט�ב ©Ÿ§¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¹¦§ÀŸ©¨«¨¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¹¦§ÀŸ»§ב�נאי:
יהוה 	� ג	�סבב�ני ס�ני אמיל	: �י יהוה 	� סבב�ני �ל���י	 נדיבי	:¦§¦¦«¨¦¬§¨®¦§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦©§¨®¦§¥¬¹§Ÿ̈À
!חה אמיל	: �י יהוה 	� ק�צי	 �א� !עכ� כדב�רי	 ס�ני אמיל	: �י¦´£¦©«©³¦¦§¦À−«Ÿ£§¥´¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ
וי��עה ר#ה | ק�ל לי��עה: ויהי�לי י1 וזמרת ע$י עזרני: ויהוה לנ�ל Ÿ©−Ÿ̈´£¨¨«¦¨¦´§¦§¨´¨®©«§¦¹¦À¦«¨«³¦Ä̈¦«À̈®§¦¦´©¦§דחיתני
חיל: ע�ה יהוה ימי� ר�ממה יהוה ימי� חיל: ע�ה יהוה ימי� צ!יקי	 אהלי§¨«¢¥¬©¦¦®§¦¬¹§Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦§¦´−§Ÿ̈«¥¨®§¦¬¹§Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦
�תח��לי נתנני: לא ול'ות 1+ י5ר#י י5ר י1: מע�י ואס�ר �י�אחיה ¬¦§¦¦»¨¨§Ÿ¨¬¦¤§¤®¹©«£©¥À©«£¥¬¨«©´Ÿ¦§©´¦¨®¹§©À̈¤´Ÿ»לא�אמ�ת

ב�: יבא� צ!יקי	 ליהוה זה�ה-ער י1: א�דה אבא�ב	 »Ÿ¹¨¤¬¨«¤«©©¬©©«Ÿ̈®¹©¦¦À¨¬Ÿ»¨¤®¤¥£»©�ערי�צדק



לי��עה:א�ד* ו�הי�לי עניתני לי��עה:�י ו�הי�לי עניתני �י אב�א�ד� −«§¦¬£¦¨®¦©§¦¹¦À¦«¨«−«§¦¬£¦¨®¦©§¦¹¦À¦«¨«−¤¤
�#ה: לרא� היתה ה�ני	 ��ה:מאס� לרא� היתה ה��ני� מאס� אב� ¨«£´©¦®¹¨«§À̈§´Ÿ¦¨«−¤¤¨«£´©¦®¹¨«§À̈§´Ÿ¦¨«

עינינ�: נפלאת היא $את היתה יהוה �עינינ�:מאת נפלאת היא �את היתה יהוה מאת ¥¥´−§Ÿ̈¨¬§¨®Ÿ¦−¦§¨´§¥¥«¥¥´−§Ÿ̈¨¬§¨®Ÿ¦−¦§¨´§¥¥«

ב�: ונ�מחה נגילה יהוה ע�ה ב�:זה�ה+�	 ונ�מחה נגילה יהוה ע�ה ���זה�ה ¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨§¦§§¨´«¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨§¦§§¨´«

#א ה��יעה יהוה ®¨¨«¦»Ÿ̈§−´¨»̈א#א
#א ה��יעה יהוה ®¨¨«¦Ÿ̈§−´¨»̈א#א
נא: הצליחה יהוה »¨¬¨«¦§©Ÿ̈À§¹¬¨»̈א#א
נא: הצליחה יהוה »¨¬¨«¦§©Ÿ̈À§¹¬¨»̈א#א

יהוה:ר�� מית רכנ�כ	 יהוה 	� �רכנ�כ�הא יהוה ��� ה�א �ר�� ¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À¦¥¬§Ÿ̈«¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À

יהוה: עד�קרנ�תמ�ית עבתי	 אסר��חג לנ� ו+אר יהוה | אל ¦¥¬§Ÿ̈«¥³§Ÿ̈»©̈¶¤¨¬Å¦§©¬©«£Ÿ¦®©¹©§´
ה!ז�ח:ה'זח: עד�קרנ�ת �עבתי� אסר��חג לנ� ו�אר יהוה | אלהיאל וא�ד7 א�ה אלי ©¦§¥«©¥³§Ÿ̈»©̈¶¤¨¬Å¦§©¬©«£Ÿ¦®©¹©§´©¦§¥«©¥¦´©¨´§¤®¨¹¡Ÿ©À
אר�ממ#:אר�ממ7: אלהי וא�ד# א�ה ליהואלי חס!�:ה�ד� לע�ל	 �י �י�ט�ב ה�ד�ה £«§¤«¨¥¦´©¨´§¤®¨¹¡Ÿ©À£«§¤«¨´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«´

חס!�:ליהוה לע�ל	 �י �י�ט�ב ©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«

.(47 'nr jynda) "jelldi" zkxa o`k mixne` ± fpky` gqepa

."znyp" xg`l eze` mixne` gxfnd zecr gqepae



."ecqg mlerl ik" epri x`yde ,"eced" xn`i cg` ,xzei e` dyly md m`

�י�ט�בה�ד� חס!�:ליהוה לע�ל	 �י ©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«
האלהי	 לאלהי חס!�:ה�ד� לע�ל	 �י −¥«Ÿ¥´¨¡Ÿ¦®¦−§¨´©§«
האדני	 לאדני חס!�:ה�ד� לע�ל	 �י −©«£Ÿ¥´¨«£Ÿ¦®¦−§¨´©§«

לב!� �דל�ת נפלא�ת חס!�:לע�ה לע�ל	 �י §»Ÿ¥³¦§¨´§Ÿ´§©®¦−§¨´©§«
תב�נה ה-מי	 חס!�:לע�ה לע�ל	 �י §Ÿ¥´−©¨©¦¦§¨®¦−§¨´©§«
על�ה'י	 האר/ חס!�:לרקע לע�ל	 �י §Ÿ©´−¨¨¤©©¨®¦¦−§¨´©§«
�דלי	 א�רי	 חס!�:לע�ה לע�ל	 �י −§Ÿ¥¦´§Ÿ¦®¦−§¨´©§«

	�+ לממ�לת חס!�:את�ה-מ� לע�ל	 �י ¤−©¤¤§¤§¤´¤©®¦−§¨´©§«
�ילה לממ�ל�ת וכ�כבי	 חס!�:את�ה+רח לע�ל	 �י ¤©¨¥´©−§«¨¦§¤§§´©¨®§¨¦−§¨´©§«

בכ�ריה	 מצרי	 חס!�:למ�ה לע�ל	 �י §©¥´−¦§©¦¦§«¥¤®¦−§¨´©§«
מ��כ	 י�ראל חס!�:ו+�צא לע�ל	 �י ©¥´−¦§¨¥¦¨®¦−§¨´©§«

נט�יה �בזר�ע חזקה חס!�:יד לע�ל	 �י §¨´−£¨¨¦§´©§¨®¦−§¨´©§«
לגזרי	 י	�ס�2 חס!�:לגזר לע�ל	 �י §Ÿ¥´©−¦§¨¦®¦−§¨´©§«
ת�כ� י�ראל חס!�:והעביר לע�ל	 �י §¤«¡¦´¦§¨¥´§®¦−§¨´©§«



נשתנה מה

blkn dpyd gqtd dpzyp dn

.mipyd

znxda mibbeg ep` dpy lkay

ep` efd dpyde dlibx ziqek

lkay ."drztd"a lg`l migny

miigl zxin`a mibbeg ep` dpy

migny ep` efd dpyde ,dkxal

oia ."dgtyn"a cgi mkz` jxal

eppd ,zepkdd jeza ,zepeiwipd

lkl bg zkxaa riztdl migny

dxeyd dkxad jezn .dgtynd

mikxan ep` ,zeevd zceara

dgtyn epizeida mb mikxazne

.dlecb zg`

b.z e c g ` a ?jxap dnaelil

:dgtyne dgtyn lk qpkn xcqd

,ycwzdl ,ycwl .xcqd l` aqdl

,dcbda `exwlzlik` lek`l

.gayle zecedl lldl ,deevn

."dielld :eiptl xn`pe"

`edy dfd dlilay dxhnd ef

dfepb mb dfae ,zelild lkn cgein

lkl dfd dlildn dkxad zlebq

בי	�ס�2 וחיל� �רעה חס!�:ונער לע�ל	 �י §¦»¥³©§´Ÿ§¥´§©®¦−§¨´©§«
'דר ע'� חס!�:למ�לי� לע�ל	 �י §¦´−©©¦§¨®¦−§¨´©§«
�דלי	 מלכי	 חס!�:למ�ה לע�ל	 �י −§©¥§¨¦´§Ÿ¦®¦−§¨´©§«
א!ירי	 מלכי	 חס!�:ו+הרג לע�ל	 �י −©©«£Ÿ§¨¦´©¦¦®¦−§¨´©§«
האמרי מל� חס!�:לסיח�� לע�ל	 �י −§¦¤¬¤¨«¡Ÿ¦®¦−§¨´©§«
��ה מל� חס!�:�לע�ג לע�ל	 �י −§¤¬¤©¨¨®¦−§¨´©§«
לנחלה ארצ	 חס!�:ונת� לע�ל	 �י §¨©´©§¨´§©«£¨®¦−§¨´©§«

עב!� לי�ראל חס!�:נחלה לע�ל	 �י −©«£¨§¦§¨¥´©§®¦−§¨´©§«
לנ� זכר חס!�:��פלנ� לע�ל	 �י −¤§¦§¥¨´©¨®¦−§¨´©§«

מ&רינ� חס!�:ו+פרקנ� לע�ל	 �י ©¦§§¥¬¦¨¥®¦−§¨´©§«
לכל��ר לח	 חס!�:נת� לע�ל	 �י Ÿ¥´−¤¤§¨¨¨®¦−§¨´©§«
ה-מי	 לאל חס!�:ה�ד� לע�ל	 �י −§¥´©¨¨®¦¦−§¨´©§«

�פאנ�מת �ל��ר ור�ח אלהינ� יהוה �מ* את �בר� חי ר�ל ¦§©¨©§¨¥¤¦§§Ÿ̈¡Ÿ¥§©¨¨¨§¨¥
א�ה ועד�הע�ל	 מ��הע�ל	 �מיד. מל�נ� זכר* ¨©¨¨©§¨¨¦¦¨¥§©§§¦¥§�תר�מ	
�מרח	. וע�נה �מ&יל. ��דה �מ��יע. ��אל מל� לנ� אי� �מלעדי* ¥©§¤§¦©¤©¦¥¤¤¨¥¤¨§©¦¥אל.

א�ה: א�א וס�מ� ע�זר מל� לנ� אי� וצ�קה. צרה כל�עת§¨¥¨¨§¨¥¨¤¤¥§¥¤¨¨«¨



cg` lk ly zeqpkzda :zelild

zxbqn z` ztxvnd zg`e

mirp dcbdd iwxt lk .dgtynd

dle`bd ly ipeirx jldna

.zecg`l cre zexign :dnilyd

j` ,yteg ly byen `id "zexigd"

.aiign ceqi `id zecg`d

mpn` `id dzligza dle`bd

crv oirn `idy "d`ivid mvr"a

jynda j` ,ytegd l` oeftig ly

zxbqn z` mixvei ep` jxcd

j` ,zexig da yiy dpekpd miigd

ly zecg`l zeaiegn mb da yi

.miigd zxbqn

ok mb `evnl lkep dvn ung oia

`ll gtez "ungd" :oeirxd z`

ytegl oeinc oirnk ,dlabd

j` ,zexigd ly laben izlad

z` zcnlne d`a `id "dvn"d

onfd lr zxneyd zxbqna jxevd

ly dvngd iptn ,dgitz iptn

lr micnl ep` ,jk jezn .wvad

,zxbqna yiy aeigde gxkdd

uingdl milelr ep` dicrlany

�ל���לד�ת.אלהי אד�� ר+�ת. �ל אל�1 והאחר�ני	. הרא��ני	 ¡Ÿ¥¨¦¦§¨©£¦¡©¨§¦£¨¨
�בר+�תיו חסד ע�למ� המנהג כל�ה��ח�ת. ¨¦§¤¤§¨¥©§»©¨§¦©¨§¨ª§©ה'ה�ל
וה'קי/ י�ני	 המע�רר יי��. ולא ינ�	 לא אמת. אלהי	 ויהוה רחמי	.§©£¦©«Ÿ̈¡Ÿ¦¡¤Ÿ¨§Ÿ¦¨©«§¥§¥¦§©¥¦
ה'�יח �פ�פי	. וז�ק2 עורי	. ��קח ח�לי	. ור�פא מתי	. מח+ה ©¦¥©¦§¥§¦§¦©¥¦¥§¦¥¤©§¦¨§¦נר!מי	.

מ�די	: אנחנ� לב!* �ל* נעלמי	. והמפענח ¦§©£§©§§¦¨¡¤©¥£©§©§¦§¦א�מי	.

�בחוא�� ו�פת�תינ� ��יו. �המ�� ר#ה �ל��ננ� כ+	. �ירה מלא פינ� §¦¦¨¥¦¨©¨§¥¦¨©£©¨§¦§¥¤©
פר���ת וידינ� וכ+רח. �-מ� מאיר�ת ועינינ� רקיע. �מרחבי§¤§£¥¨¦©§¥¥§¦©¤¤§©¨¥©§¨¥§
יהוה ל* לה�ד�ת מס�יקי� אנחנ� אי� �א+ל�ת. ק��ת ורגלינ� �מי	. �נ�רי§¦§¥¨¨¦§©§¥©¨©¨¥£©§©§¦¦§§§Ÿ̈
רבב�ת רי ור�ב אלפי	 אלפי מאל2 אחת על מל�נ�. את��מ* �לבר� ¨§¥¦§¦¨£¥§©¤¤¥©©©¥§©§¦¤¥¨§¥Ÿ¡אלהינ�.
מ�פני	. אב�תינ� וע	 ע'נ� �ע�ית ונפלא�ת נ5י	 ה�6ב�ת �עמי	.§¨¦©¦¦§¦§¨¤¨¦¨¦¨§¦£¥¦§¨¦
�ב�בע זנ�נ�. רעב �דיתנ�. עבדי	 מית אלהינ�. יהוה �אל�נ� ¨¨§¨§©¨¨§¨¦§¦¨£¥¦¥Ÿ̈¡Ÿ§¨§©§¦©§¦¦מ'צרי	
עד !�יתנ�. ורי	 רעי	 �מחלאי	 מ�ט�נ�. מ!בר ה&ל�נ�. מחרב �ל�ל�נ�.¦§©§¨¥¤¤¦©§¨¦¤¤¦©§¨¥¢¨¦¨¦§©¦¦¦¨©
ור�ח נ�. ��ג�� אברי	 �� על חסדי*. עזב�נ� ולא רחמי* עזר�נ� ©§¨¨§©¦¤¦¨¥¥©¤¨£¨£Ÿ§¤£©¨£¨¥ה#ה
וי�ח�. ויברכ�. י�ד� ה	. ה� פינ�. �מ� א�ר ול��� א�ינ�. �#פח� §©¦§»¨¦¥¥¦§¨§©¤£¨§¥©§¨§©¨¤¨¨§�נ�מה
ל* וכל�ל��� י�דה. ל* כל��ה �י תמיד. מל�נ� את��מ* וי��רר�. §¨¨§¤§¤¨¦¦¨¥§©§¦¤§¦£¨¦ויפאר�.
ת��חוה. לפני* וכל�ק�מה תכרע. ל* וכל�ר� תצ�ה. ל* וכל�עי� ¤£©§¦¤¨§¨¨§©§¦§¤¤¨§¤©§§¦©¨§©¥©§ת�ח.



oia xfetn ungd m` .dryd z`

dvndy ixd ,gtez xiee`l wva

zcg`ne dwva lk z` zqpkn

zedn ef :ixewn edynk eze`

dvnd ik exn` dfle ,zecg`d

."dle`b"l fnx `id

oia sxvl dlebq da yi ,zecg`d

zxvep mb mvra `ide ,mipeyd

zepeyd zekfa ,ok` .mkezn

cg` lk xy`k :xevil xyt`

,zlekil m`zda ,ewlg z` mxez

deedzn jke ,iyi`d avwd t"re

.diiteia ztzeynd dxivid

ipan cg` lkl :dgtyna mb jk

mre ,iyi` mewn yi dgtynd

mwxnl ewlg z` mxez `ed ,z`f

dxivid zxvep jk .ziaa szeynd

:dl mi`xew ep`y ziad jezay

.dgtyn

xn`pe :xcqd l` cgi eplek aqp

"...dfd dlild" ,dgnyae dxiya

.dgtyna dkxa ly ycw elek

,aiaqn migxetd aia` igegipae

.epizekxa xf z` mkiptl `yp

וה וה0רב יירא�* עצמתיוה�בב�ת �ל �#אמר: �!בר ל�מ*. יז'ר� �לי�ת §©§¨¦«¨§©¤¤§©§¨§©§¦§¤©¨¨¤¤¡©¨«©§Ÿ©
�ועת מ�זל�: ואבי�� ועני מ'#�. מחזק עני מ&יל כמ�*. מי יהוה ©§©§�Ÿ©§¨§Ÿ̈¦¨©¦¨¦¥¨¨¦¤§¨¦§¤§¦«Ÿאמרנה
יהוה. צ!יקי	 ר#נ� וכת�ב ות��יע. �ק�יב ה!ל צעקת ��מע. א�ה Ÿ̈»©¦¦©§©¨§©¦§¦§©©©©£©©§¦¨©¦¦£ענ+י	

תה�ה: נאוה ¨¦§¨¨¦¨§©לי�רי	

:�מ	ר�ת�רי	יפי Œ¦Œ¨¦¦§¨

:ר��ת!יקי	צ�ב�פתי §¦§¥©¦¦¦§¨©

:!�ק�תסידי	ח�בל��� ¦§£¦¦¦§©¨

:�לה�תד��י	ק�בקרב §¤¤Œ¦¦§©¨

היצ�רי	מקהל�ת �ל ח�בת ��� י�ראל. ית ע'* רבב�ת §¦§£¦§©§¥¦§¨¥¤¥©¨©§¦
לה�ל. לה�ד�ת. אב�תינ� ואלהי אלהינ� יהוה ¥©§§¥£¥Ÿ̈¡Ÿ¥¥Ÿ§¤¨§לפני*
� !וד ות�ח�ת �יר�ת !ברי �ל על �לנ&ח. לה!ר. לר�מ	. לפאר. ¤¦¨§§¦§¦¥§¦¨©©¥©§¥©§¥§¥¨§©¥©§ל�ח.

�בכ� מ�יח*: עב!* ¥§¤¦§§§©©¦י�י

-מי	י��ח וה0ד�� ה�ד�ל ה'ל� האל מל�נ� לעד �מ* ¦§©©¦§¨©©§¥¨¥©¤¤©¨§©¨©¨©¦
לע�ל	 אב�תינ� ואלהי אלהינ� יהוה נאה �י�ל* ¨§¥£¥Ÿ̈¡Ÿ¥¥Ÿ§¤¨§¦¤¨¨�באר/

�ד�ה.gנצח.�fממ�לה.eעז.dוזמרה.cה�ל��bבחה.�aיר`ועד.h.ב�רה� ¨¤¦§¨¨©¥§¦§¨Ÿ¤§¨¨¤©§ª¨§¨



gqt bgl ,gayle lldl zecedl

elit`e - zevn lre .gnye xyk

.miigl gek eplek siqep ,mixexn

xiyl zekfl ,zepprxe zeycgzda

.zecg`le ,zexigl ycg

i.ה�ה�`i.ותפארתai.קד-הbiד�ל�ה ל�מ* וה�דא�ת רכ�ת �מלכ�ת. §¦¨§¦§¤¤§ª¨©§§¨§¨§¦§©¨
ו �מע�ל	 אל.וה0ד��. א�ה עד�ע�ל	 §©¨¥¨§©¨©¨¥

רצ�נ*יהלל�* ע��י וצ!יקי	 וחסידי* �ל�מע�י* אלהינ� יהוה §©«§§Ÿ̈¡Ÿ¥¨©«£¤©«£¦¤§©¦¦¥§¤
ויפאר� וי�ח� ויברכ� י�ד� ר#ה 	�� י�ראל ית £»¨¦§©¦§»¨¦¨¦§¨ª¥¨§¦¥§©§וע'*
ע�ל	 ועד �מע�ל	 לז'ר. נעי	 �ל�מ* לה�ד�ת. ט�ב ל* �י �ב�ד*. 	� ¨©§¨¥¥©§¦¨§¦§§§¦¤§¥¤את

ח�ת:�� מה�ל מל� יהוה א�ה ר�� אל: ¨§¦©¨Ÿ̈¤¤§ª§¨©¨¥¨©א�ה

.daiqda ziriax dzyi cg` lk.otbd zkxa jxal `ly mibdepe

."otbd ixt `xea" oiid lr mikxan ± `"nxde m"anxdk mibdepde

:da mibdepl oiid zkxa:ה$פ� �רי ��רא הע�ל�, מל� אלהינ� יהוה א�ה ¤¤©¦§¥¨¨¤¤¥Ÿ̈¡Ÿ§¨©̈�ר��

"otbd lr" zkxa jxai .dpexg` dkxa jxal lkeiy icka ,d`elna qekd z` dzyie`ly ,xefgnd jezn

.iyily qek lr mb iriax qek ly dpexg` dkxaa oiekie .akrn epi` ,gky m`e rxe`nd oirn gkyi

ועלר�� ה�פ� �רי ועל ה�פ� על הע�ל	, מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨©©¤¤§©§¦©¤¤§©
והנחל� �רצית �רחבה ט�בה חמ!ה אר/ ועל ה4דה ¨§©§¦§¨¦¨¤¨¨§¨¨§¤¤¤©§¤¨©©§�נ�בת
י�ראל ועל עלינ� אלהינ� יהוה רח	 מ�6ב1. ול��ע מ�רי1 לאכ�ל ¥¨§¦©§¥¨¥Ÿ̈¡Ÿ§¥©¨¦©§¦§¨§¦¦¡¤¥£©לאב�תינ�



:dvxpllda mikiynn,mitiqen ¦§¨
,mixvn z`ivia xtqlcer mignye

oevx idi ,jk jezne .mixiyae zeciga

epkxr xcqd lawziyoevxl 'd iptl.

פתוח: `dnlzדיו� yiprd 'd

oia zixaa xfb 'd `lde ,drxt

mdxa` ly erxf lr mixzad

ze`n rax` mze` epre mecare"

?"dpy

blcadd m` :dvne ung

`ly dnl ,izedn jk lk mdipia

?dpyd lk jk bdppmdipia lcadd ik

lk" cenlle .epnn cenll lnq wx `ed

dppi`y dxbyl qpkidl aey df "dpyd

crep dfl .dgikyne zwgey `l` zcnln

dpyd lkl onfd zcewpa xxerl ,bgd

:bgd xenfna weqtd miiqn jke .dlek

."'d icqg eppeazie ,dl` xenyie mkg in"

וע �ב�ד�. ��מ� צ+�� הר ועל עיר� יר��לי	 ועל היכל�.ע'� ועל מזח�. ל ©¨§©§¨©¦¦¨§©©¦¦§©§¨§©¦§¨¨§©¥¨¨
בנינ1 ו�'חנ� לת�כ1. והעלנ� בימינ�. מהרה ה0ד� עיר יר��לי	 ¨¨§¦§¥§©§¨§¥£©§¥¨§¨¥§¦¤Ÿ©¦¦©¨§¥§�בנה

�בטהרה. קד-ה עליה ¨¢¨§¨ª§¦¨¤¨¨§¨§�נברכ�

:zaya.ה�ה ה%�ת �י�� והחליצנ� ¤©¨©©§¥¦£©§¥§�רצה

ט�ב א�ה �י ה$ה. קד� מקרא ט�ב י�	 ה$ה. ה'&�ת חג י�	 ¨©¦¤©¤Ÿ¨§¦§¤©©©©§¥§©§ו�'חנ�
) גפנ1 �רי ועל האר/ על אלהינ� יהוה ל* ונ�דה ל�ל `xne:�מטיב l"eg ly lr ¥¦©Ÿ§¤§§Ÿ̈¡Ÿ¥©¨¨¤§©§¦©§¨

ה$פ�): �רי ¤¤©¦§©§ועל

גפנ1 �רי ועל האר/ על יהוה א�ה ר��):xne` l"eg ly lr:(ה$פ� �רי ועל ¨©¨§Ÿ̈©¨¨¤§©§¦©§¨§©§¦©¤¤

dvxp¦§¨
edil` ikcxn axd oeivl oey`xd oxn azeke .eiyrn z` 'd dvxie ,epewizk xcqd lk z` dyrie dkfi

zxfra dkfpe ,jxazi 'd iptl `ed ievxy el ghaen ,epwzk xcqd lk dyr m`" :dcbdd zeklda l"wevf

."on` ,dnily dle`ba ,zeaehe zenirp zeax mipyl 'd

ixetiq ,mixiyd xiy z`ixwa zeaxdle siqedl dpeekde ,gaeyn df ixd ± daxnd lk :epinkg exn`

.gqtd zeklde dcbdd ixe`ia ,dle`bd



:aal aehae dgnya xnel mibdepe

ליהוה. ה�א �סח א-ה. ��קר Ÿ̈©©¤¤¦¨§¨§¤§¦ירצה
עינינ�. �חזינה יפי� �מל� ה'תנ4א. ¥¥¨¤¡¤§¨§¤¤¥©§¦©¥̈האל

אב�תינ� נחלת ועל ארצנ�. ¥£©£©©§¥§©©על
אריאל: �בבני� ה��אל ביאת§¦©©¥§¦§©£¦¥

�הלכת�. �סח ס!�ר וח0ת�.חסל מ��ט� �כל £©¦¤©§¦§¨§¨¦§¨§ª¨

א�ת�. לס!ר זכינ� לע��ת�.�א�ר נז�ה �� ©£¤¨¦§©¥¥¦§¤©£

מע�נה. ��כ� מנה.ז� מי עדת קהל ק�מ	 ¨¥§¨¥§©£©¦¨¨

כ#ה. נטעי נהל רנה:קר�ב לצי�� �ד�י	 §¨©¥¦§¥©¨§¦§¦§¦¨

יר��לי	. האה ¦¨¨¦¨¨©¨¨§ל�נה



b:xiy ly dl`y,"`icb cg"dn

?xetiqa my didji`xeyw df

?mixvn z`ivilm`djildzd

wfgiy "gwl" cnll leki xiya

?epinia meid epze`

לה' לשבח פיוטי	 נפשי": "ברכי

,elld ycewd iheita yi dnevr zernyn ik ,rcpe .dle`bd zgny lr mixiye miheita 'dl migayne

.ceqd zxez it lr oaen myexite

�דיא ¨§©©חד
$דיא:©חד חד $דיא חד ז�זי. �תרי א�א 'ז�י� $דיא. חד ¨§©©¨§©©¥¥§¦¨©¦©§¨§©©¨§©$דיא

$דיא:¨¨§ואתא חד $דיא חד ז�זי. �תרי א�א 'ז�י� לגדיא. ואכלה ¨§©©¨§©©¥¥§¦¨©¦©§¨§©§¨§¨§¨§��נרא.

$דיא:¨¨§ואתא חד $דיא חד ז�זי. �תרי א�א 'ז�י� לגדיא. 'אכלה ל��נרא. ונ�� ¨§©©¨§©©¥¥§¦¨©¦©§¨§©§¨§¨§¨§§©¨§¨§©�ל�א

$דיא¨¨§ואתא חד ז�זי. �תרי א�א 'ז�י� לגדיא. 'אכלה ל��נרא. 'נ�� לכל�א. וה�ה ¨§©©¥¥§¦¨©¦©§¨§©§¨§¨§¨§§©¨§¨§©§¨¦§¨§ח�טרא.
$דיא: ¨§©©חד

�תרי¨¨§ואתא א�א 'ז�י� לגדיא. 'אכלה ל��נרא. 'נ�� לכל�א. 'ה�ה לח�טרא. ו�ר( ¥§¦¨©¦©§¨§©§¨§¨§¨§§©¨§¨§©§¨¦§¨§§©¨§¨נ�רא.
$דיא: חד $דיא חד ¨§©©¨§©©¥ז�זי.

לגדיא.¨¨§ואתא 'אכלה ל��נרא. 'נ�� לכל�א. 'ה�ה לח�טרא. �ר(' לנ�רא. וכבה ¨§©§¨§¨§¨§§©¨§¨§©§¨¦§¨§§©¨§¨§¨¨§¨©מ�א.
$דיא: חד $דיא חד ז�זי. �תרי א�א ¨§©©¨§©©¥¥§¦¨©¦©§'ז�י�



mixgzne) .mixy :"rcei in"

.(lalazdl ila jetde xyi dxiya

:epri mixbeandedn?gqtl xywd

m`d13 oia ipeirx svx yi
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ל��נרא.¨¨§ואתא 'נ�� לכל�א. 'ה�ה לח�טרא. �ר(' לנ�רא. 'כבה למ�א. ו�תה ¨§§©¨§¨§©§¨¦§¨§§©¨§¨§¨¨§¨©§¨¨§¨��רא.
$דיא: חד $דיא חד ז�זי. �תרי א�א 'ז�י� לגדיא. ¨§©©¨§©©¥¥§¦¨©¦©§¨§©§¨§¨§'אכלה

לכל�א.¨¨§ואתא 'ה�ה לח�טרא. �ר(' לנ�רא. 'כבה למ�א. '�תא לת�רא. ו�חט ¨§©§¨¦§¨§§©¨§¨§¨¨§¨©§¨¨§¨§©¨§¥©ה%�חט.
$דיא: חד $דיא חד ז�זי. �תרי א�א 'ז�י� לגדיא. 'אכלה ל��נרא. ¨§©©¨§©©¥¥§¦¨©¦©§¨§©§¨§¨§¨§§©¨§'נ��

�ר(¨¨§ואתא' לנ�רא. 'כבה למ�א. '�תא לת�רא. '�חט ל��חט. ו�חט ה!ות. ©¨§¨§¨¨§¨©§¨¨§¨§©¨§¥§©¨§¤¨©©§©מלא�
ז�ז �תרי א�א 'ז�י� לגדיא. 'אכלה ל��נרא. 'נ�� לכל�א. 'ה�ה חדלח�טרא. י. §§¨§¦¨§©§¨§¨©§§¨§¨§¨§©§¨§©¦©¨¦§¥¥©

$דיא: חד ¨§©©¨§©$דיא

'�תא¨¨§ואתא לת�רא. '�חט ל��חט. '�חט ה!ות. למלא� ו�חט ה�א. �ר�� ¨¨§¨§©¨§¥§©¨§¤¨©©§©§©¨§¨¨©ה*ד��
לגדיא. 'אכלה ל��נרא. 'נ�� לכל�א. 'ה�ה לח�טרא. �ר(' לנ�רא. 'כבה ¨§©§¨§¨§¨§§©¨§¨§©§¨¦§¨§§©¨§¨§¨¨§¨©§למ�א.

$דיא: חד $דיא חד ז�זי. �תרי א�א ¨§©©¨§©©¥¥§¦¨©¦©§'ז�י�
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י�דע מי ¥¦¨¤אחד
�באר+:¨¤אחד ��%מי� אלהינ� אחד י�דע. אני אחד י�דע. ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡¨¤©¥¦£¨¤©¥¦מי

�באר+:¦©§�ני	 ��%מי� אלהינ� אחד ה�רית. ל�ח�ת �ני י�דע. אני �ני� י�דע. ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡¨¤¦§©¥§©¥¦£¦©§©¥¦מי

��%מי�¨Ÿ§�ל�ה אלהינ� אחד ה�רית. ל�ח�ת �ני אב�ת. �ל�ה י�דע. אני �ל�ה י�דע. ¦©¨©¤¥Ÿ¨£¦¥©§Ÿ¨¨§¥©§¦¤¨¡Ÿ§©¥¦מי
¤¨¨�באר+:



אחד©§©ארע ה�רית. ל�ח�ת �ני אב�ת. �ל�ה א!ה�ת. אר�ע י�דע. אני אר�ע י�דע. ¨¤¦§©¥§¨¨Ÿ§¨¦©§©©¥¦£©§©©¥¦מי
�באר+: ��%מי� ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡אלהינ�

�ני¨¦£חמ-ה אב�ת. �ל�ה א!ה�ת. אר�ע ת�רה. חמ�י חמ%ה י�דע. אני חמ%ה י�דע. ¥§¨¨ª§¥¨©§©¦¨§Ÿ¨¦£©¥¦£¨¦£©¥¦מי
�באר+: ��%מי� אלהינ� אחד ה�רית. ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡¨¤¦§©ל�ח�ת

א!ה�ת.¨¦�-ה אר�ע ת�רה. חמ�י חמ%ה מ�נה. סדרי �%ה י�דע. אני �%ה י�דע. ¨¦©§©¨¥§ª¨¦£¨§¦¥§¦¨¦©¥¦£¨¦©¥¦מי
�באר+: ��%מי� אלהינ� אחד ה�רית. ל�ח�ת �ני אב�ת. ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¨¨§¥©§¦¤¨¡Ÿ§�ל�ה

חמ�י¨§¦�בעה חמ%ה מ�נה. סדרי �%ה ���א. ימי �בעה י�דע. אני �בעה י�דע. ¥§ª¨¦£¨§¦¥§¦¨¦¨©©¥§¨§¦©¥¦£¨§¦©¥¦מי
��%מי� אלהינ� אחד ה�רית. ל�ח�ת �ני אב�ת. �ל�ה א!ה�ת. אר�ע ¦©¨©¤¥Ÿ¨¨§¥©§¦¤¨¡Ÿ§¨¦©§©¨ת�רה.

¤¨¨�באר+:

מ�נה.¨§�מ�נה סדרי �%ה ���א. ימי �בעה מילה. ימי �מ�נה י�דע. אני �מ�נה י�דע. ¨§¦¥§¦¨¦¨©©¥§¨§¦¨¦¥§¨§©¥¦£¨§©¥¦מי
אלהינ� אחד ה�רית. ל�ח�ת �ני אב�ת. �ל�ה א!ה�ת. אר�ע ת�רה. חמ�י ¥ª§¥¨©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦¤¨¡Ÿ¨¦£חמ%ה

�באר+: ¤¨¨¦©¨©¤��%מי�

���א.¨§¦��עה ימי �בעה מילה. ימי �מ�נה לידה. ירחי ��עה י�דע. אני ��עה י�דע. ¨©©¥§¨§¦¨¦¥§¨§¨¥¥§©¨§¦©¥¦£¨§¦©¥¦מי
ל�ח�ת �ני אב�ת. �ל�ה א!ה�ת. אר�ע ת�רה. חמ�י חמ%ה מ�נה. סדרי ¥§¨¨ª§¥¨©§©¦¨§Ÿ¨¦£¨§¦¥§¦¨¦�%ה

�באר+: ��%מי� אלהינ� אחד ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡¨¤¦§©ה�רית.

מי¨¨£ע�רה ימי �מ�נה לידה. ירחי ��עה '�ר�א. ע�רה י�דע. אני ע�רה י�דע. לה.מי ¦¥©£¨¨£¦¥©£¨¨¦§©¨¦§¨©§¥¥¨§¨§¥¦¨
�ל�ה א!ה�ת. אר�ע ת�רה. חמ�י חמ%ה מ�נה. סדרי �%ה ���א. ימי ¨ª§¥¨©§©¦¨§Ÿ¨¦£¨§¦¥§¦¨¦¨©©¥§¨§¦�בעה

�באר+: ��%מי� אלהינ� אחד ה�רית. ל�ח�ת �ני ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡¨¤¦§©¥§̈אב�ת.
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ירחי©©אחד ��עה '�ר�א. ע�רה ��כב�א. ע�ר אחד י�דע. אני ע�ר אחד י�דע. מי ¥§©¨§¦¨©§¦¨¨£¨©§¨¨©©©¥¦£¨¨©©©¥¦¨̈ע�ר
ת�רה. חמ�י חמ%ה מ�נה. סדרי �%ה ���א. ימי �בעה מילה. ימי �מ�נה ¨¥§ª¨¦£¨§¦¥§¦¨¦¨©©¥§¨§¦¨¦¥§¨§¨¥לידה.

�באר+: ��%מי� אלהינ� אחד ה�רית. ל�ח�ת �ני אב�ת. �ל�ה א!ה�ת. ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¨¨§¥©§¦¤¨¡Ÿ§¨¦©§©אר�ע

ע�רה¥§�ני	 ��כב�א. ע�ר אחד �בט�א. ע�ר �ני� י�דע. אני ע�ר �ני� י�דע. מי ¨¨£¨©§¨¨©©¨©§¦¨¨¥§©¥¦£¨¨¥§©¥¦¨̈ע�ר
מ�נה. סדרי �%ה ���א. ימי �בעה מילה. ימי �מ�נה לידה. ירחי ��עה ¨§¦¥§¦¨¦¨©©¥§¨§¦¨¦¥§¨§¨¥¥§©¨§¦¨©§¦'�ר�א.
אלהינ� אחד ה�רית. ל�ח�ת �ני אב�ת. �ל�ה א!ה�ת. אר�ע ת�רה. חמ�י ¥ª§¥¨©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦¤¨¡Ÿ¨¦£חמ%ה

�באר+: ¤¨¨¦©¨©¤��%מי�

אחד¨Ÿ§�ל�ה �בט�א. ע�ר �ני� מ'�א. ע�ר �ל�ה י�דע. אני ע�ר �ל�ה י�דע. מי ©©¨©§¦¨¨¥§¨©¦¨¨¨Ÿ¨¨¨£¦¥©§Ÿ§©¥¦¨̈ע�ר
���א. ימי �בעה מילה. ימי �מ�נה לידה. ירחי ��עה '�ר�א. ע�רה ��כב�א. ¨©©¥§¨§¦¨¦¥§¨§¨¥¥§©¨§¦¨©§¦¨¨£¨©§¨̈ע�ר
ל�ח�ת �ני אב�ת. �ל�ה א!ה�ת. אר�ע ת�רה. חמ�י חמ%ה מ�נה. סדרי ¥§¨¨ª§¥¨©§©¦¨§Ÿ¨¦£¨§¦¥§¦¨¦�%ה

�באר+: ��%מי� אלהינ� אחד ¤¨¨¦©¨©¤¥Ÿ¡¨¤¦§©ה�רית.

יאה ל� �י נאה. ל� �י¦¨¤¦¨¤
ה!מלכה. יי ל� ל�. א( ל� ל�. �י ל� �ל�. ל� ל�. יאמר� $ד�דיו �הלכה. �ח�ר �מל�כה. ¨¨§©©¨§§§©§§¦§§§§Ÿ¨§¨¨£©¨¨§¦¦©א'יר

יאה: ל� �י נאה. ל� ¤¨¦¤¨¦�י

ה!מלכה. יי ל� ל�. א( ל� ל�. �י ל� �ל�. ל� ל�. יאמר� ותיקיו �הלכה. הד�ר �מל�כה. ¨¨§©©¨§§§©§§¦§§§§Ÿ¨¦¨¨¨£©¨¨§¦̈'ג�ל
יאה: ל� �י נאה. ל� ¤¨¦¤¨¦�י



ה!מלכה. יי ל� ל�. א( ל� ל�. �י ל� �ל�. ל� ל�. יאמר� טפסריו �הלכה. חסי� �מל�כה. ¨¨§©©¨§§§©§§¦§§§§Ÿ¨§§©¨¨£©¦¨¨§¦¨©ז�אי
יאה: ל� �י נאה. ל� ¤¨¦¤¨¦�י

ל ל�. יאמר� למ�דיו �הלכה. ��יר �מל�כה. ה!מלכה.יחיד יי ל� ל�. א( ל� ל�. �י ל� �ל�. � ¨¦¦§¨©¦©£¨¨¦¨Ÿ§§§§¦§§©§§§¨©©§¨¨
יאה: ל� �י נאה. ל� ¤¨¦¤¨¦�י

ה!מלכה. יי ל� ל�. א( ל� ל�. �י ל� �ל�. ל� ל�. יאמר� סביביו �הלכה. נ�רא �מל�כה. ¨¨§©©¨§§§©§§¦§§§§Ÿ¨¦§¨¨£©¨¨§¦¥מ��ל
יאה: ל� �י נאה. ל� ¤¨¦¤¨¦�י

ה!מלכה. יי ל� ל�. א( ל� ל�. �י ל� �ל�. ל� ל�. יאמר� צ'יקיו �הלכה. ��דה �מל�כה. ¨¨§©©¨§§§©§§¦§§§§Ÿ¨¦©¨¨£©¤¨§¦¨̈עניו
יאה: ל� �י נאה. ל� ¤¨¦¤¨¦�י

ה!מלכה. יי ל� ל�. א( ל� ל�. �י ל� �ל�. ל� ל�. יאמר� �ינאניו �הלכה. רח�� �מל�כה. ¨¨§©©¨§§§©§§¦§§§§Ÿ¨©§¨¨£©©¨§¦̈קד�ש
יאה: ל� �י נאה. ל� ¤¨¦¤¨¦�י

ה!מלכה. יי ל� ל�. א( ל� ל�. �י ל� �ל�. ל� ל�. יאמר� �מימיו �הלכה. ��מ� �מל�כה. ¨¨§©©¨§§§©§§¦§§§§Ÿ¨¦§¨¨£©¨§¦¦©�*י(
יאה: ל� �י נאה. ל� ¤¨¦¤¨¦�י

ה�א ¦©א!יר
�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.א'יר בית� �נה �נה אל �נה אל ©¦¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.�ח�ר בית� �נה �נה אל �נה אל ¨¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.$ד�ל בית� �נה �נה אל �נה אל ¨¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.'ג�ל בית� �נה �נה אל �נה אל ¨¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨



�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.הד�ר בית� �נה �נה אל �נה אל ¨¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.ותיק בית� �נה �נה אל �נה אל ¨¦¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.ז�אי בית� �נה �נה אל �נה אל ©©¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.חסיד בית� �נה �נה אל �נה אל ¨¦¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.טה�ר בית� �נה �נה אל �נה אל ¨¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.יחיד בית� �נה �נה אל �נה אל ¨¦¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.��יר בית� �נה �נה אל �נה אל ©¦¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.למ�ד בית� �נה �נה אל �נה אל ¨¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.מל� בית� �נה �נה אל �נה אל ¤¤¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.נ�רא בית� �נה �נה אל �נה אל ¨¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.ס$יב בית� �נה �נה אל �נה אל ¨¦¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.ע��ז בית� �נה �נה אל �נה אל ¦¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.��דה בית� �נה �נה אל �נה אל ¤¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.צ'יק בית� �נה �נה אל �נה אל ¨¦¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.קד�ש בית� �נה �נה אל �נה אל ¨¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.רח�� בית� �נה �נה אל �נה אל ©¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.ש'י בית� �נה �נה אל �נה אל ©©¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

�ימינ�. �מהרה �קר�ב בית� יבנה ה�א �קר�ב.�*י( בית� �נה �נה אל �נה אל ©¦¦§¤¥§¨¦§¥¨§¨¥¥§¥¥§¥§¥¥§§¨



המזו� המזרחברכת עדות נוסח

ה�לאברכה �בר ס�� �פי: �ה�ת� �מיד �כל�עת. את�יהוה £¨«§¨¤§Ÿ̈§¨¥¨¦§¦¨§¦¨¨©Ÿ

�י�זה �מ�ר, ואת�מצ�תיו ירא את�האלהי� ¤¦§¨§¦¤§¨§¦Ÿ¡¨¤¨§¦נ�מע.

ועד: לע�ל� קד�� �� �ל���ר ויבר� �י. יד�ר יהוה �ה�ת ¤¨¨§§¨¥¨¨¨¥¨¦¦¤©§Ÿ̈§©¦§¨¨¨̈�ל�האד�:

א�ר ה!לח� זה אלי, ויד�ר הלל#י": ועד�ע�ל� מע�ה י" נבר� ¤£¨§ª©¤©¥¥©§©¨§©¨©§¨©¥¨¥¨§§©£©ואנחנ#

יהוה: Ÿ̈§¥§¦לפני

:xne` onfnd.ק�י�א ע�אה למל�א ונברי� ל� miper:הב miaeqnd ©¨§¦§¦§©§¨¦¨¨©¦¨

¦©̈�מי�.

:xne` onfnd) ק�י�א ע�אה מל�א siqen:�ר�#ת zayaת�� #בר�#ת ¦§©§¨¦¨¨©¦¨¦§©©

#בר�#תכ�, ור��תי מ�רי #בר�#ת ק�י�א טבא י�מא #בר�#ת ¤§§¦©©§©§¦¨¦©¨¨¨§¦¨§§©מל�תא)

) siqen:נבר� xzei e` dxyr md m`:��!מ �אכלנ# אלהינ#) §¨¥¡Ÿ¥¤¨©§¦¤

:miper miaeqnde) mitiqen:�ר#� xzei e` dxyra#אכלנ� אלהינ#) ¨¡Ÿ¥¤¨©§

חיינ#: #בט#ב� ¦¨§¤¦מ!��

onfnd xfege) siqen:�ר#� xzei e` dxyra��!מ �אכלנ# אלהינ#) ¨¡Ÿ¥¤¨©§¦¤

חיינ#: ¦¨§#בט#ב�

ה$�ר�� האל הע�ל	 מל� אלהינ� יהוה א�ה ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¥©¨
ח� ט�ב� ��� הע�ל	 ואת ¥§§ª¨¨¤§¨א�תנ�

�י לכל��ר. לח	 נת� רי	 �ברחמי	 רוח חסד§¤¤§¤©§©£¦©¦Ÿ¥¤¤§¨¨¨¦
ואל לנ� חסר לא �מיד ה�ד�ל �בט�ב� חס!�: ©§¨©¨Ÿ¦¨¨©§§©¨§לע�ל	
ז� אל ה�א �י ועד. לע�ל	 �מיד מז�� לנ� ¨¥¦¤¨¨§¦¨¨¨©§¤יחסר
�מז�� מחיה והתקי� ל�ל ער�� ו�לחנ� ל�ל ¨¨§¦¦§¦§Ÿ§ª§¨¨©Ÿ©¥§©§�מפרנס
�אמ�ר. חסדיו �בר�ב ברחמיו רא א�ר ¨¨¨¨£§¨£©§¨¨¤£¨¦§¨§לכל�ר+�תיו

את�יד*. ��תחz"qe ,l"`q xtqne i"dpecd`i xtqn `edy i"`t z"x) ¥©¤¨¤
(j"zgיעj"zg)�מ� xtqnk)יהוה א�ה ר�� רצ��: לכל�חי ©§¦©§¨©¨¨©¨§Ÿ̈

ה�ל: את Ÿ©¤¨©ה$�

לאב�תינ�נ�דה �הנחל� על אלהינ� יהוה ל* ¤§§Ÿ̈¡Ÿ¥©¤¦§©§¨©£¥
ות�רה רית �רחבה ט�בה חמ!ה ¨§¦§¨¨§¨¨§¤¤¤אר/
�פדיתנ� מצרי	 מאר/ �ה�צאתנ� על �מז��. ¨¦§¦©§¦¤¤¥¨¥¤©¨¦©ח+י	
ועל ב�רנ�. �חתמ� רית* ועל עבדי	. ©§¥¨§¦¨§©¨¤§¦§©§¦¨£¥¦מית
ועל �ה�דע�נ�. רצ�נ� ח0י ועל ��'ד�נ�. ©§¨§©¤¨§¥ª©§¨§©¦¤§»¨��רת*

א�תנ�: �מפרנס ז� �א�ה �מז�� ¨¥§©§¨¨©¤¨¦©ח+י	



ל�ועל� מ�די	 אנחנ� אלהינ� יהוה ה�ל §©©Ÿ§Ÿ̈¡Ÿ¥£©§¦¨
ו�בע�. ואכל� �אמ�ר �מ� את ¨§»¨¨§¨§©¨§¨¨¨§¤¦§»¨§�מברכי	

oiid)�ברכ� jezl min befni "z`" xn`iyk)*אלהי את�יהוה ¥©§¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¤
על יהוה א�ה ר�� נת��ל�: א�ר ה�6בה ©Ÿ̈§¨©¨¨©¨¤£¨©¤¨¨©על�האר/

ה'ז��: ועל ¨©©§¤¨̈האר/

ע'�.רח	 י�ראל ועל עלינ� אלהינ� יהוה ©¥§Ÿ̈¡Ÿ¥¨¥§©¦§¨¥©¨
��מ� צ+�� הר ועל עיר�. יר��לי	 ©§¦¦©©§¨¦¦©¨§©§ועל

ועל מע�נ�. ועל היכל�. ועל הית�ב�ד�. ועל !ביר�. §¨§©¥¨¨§©§¨§©§¦¨§©©©¦
ז�ננ�. רענ� אבינ� עליו. �מ* �#קרא וה0ד�� ¥¥§¦¨¨¨§¦¨§¦¤¨©§¨©ה�ד�ל
מ�ל� מהרה לנ� הרוח הרויחנ� �ל�לנ�. �רנסנ�.©§§¥©§§¥©§¦¥©§©¨§¥¨¦¨
מ�נ�ת לידי אלהינ� יהוה �צריכנ� אל ונא §©¥¦¥Ÿ̈¡Ÿ§¥¦§©©¨§¥̈צר�תינ�.
ה'לאה ליד* א�א הלואת	. לידי ולא וד	. �ר̈¨¨¨§Ÿ¦¥©§¨¨¨¤¨§¨«§©§¥¨
נב�� ��א רצ�� יהי וה�ת�חה. הע�ירה ¥Ÿ¤¨¦§¨§©§¨¦£¨¨¨§»¨§והרחבה.
!וד ית �מלכ�ת הא. לע�ל	 נ�ל	 ולא ה$ה. ע�ל	̈¨©¤§Ÿ¦¨¥§¨©¨©§¥¨¦

בימינ�: מהרה למק�מ1 �חזיר#ה ¥¨§¨¥§¦¨§¦¨¤¦£©¨¦§מ�יח�
mixne` zaya

ה!ביעי.רצה י�� #במצות �מצ�תי� אלהינ# יהוה והחליצנ# §¥§©£¦¥§Ÿ̈¡Ÿ¥§¦§¤§¦§©©§¦¦

ה#א וקד�� %ד�ל י�� �י ה&ה. וה'ד�� ה%ד�ל ¨§¨¦¤©¨©§¨©¨©©ה!�ת

�הי ואל רצ�נ�. ח'י �מצות ב� ונתע(ג �� וננ#ח �� נ���ת ¦§©§¨§¥ª©§¦§¥©§¦§©¨§§¦¤¨§¦מ�פני�.

א�ה �י בימינ#. �מהרה צ*�� �נחמת והראנ# מנ#חתנ#. �י�� ויג�� ¨©¦¥¨§¨¥§¦¦©¨¤§¥§©§¥¨§§¨§¨̈צרה

וה'ד�� ה%ד�ל �ית� חר�� ו�תינ# �אכלנ# והג� ה(חמ�ת. �על ¨©§¨©§¥©§¨¦¨§§©¨¤©£§¨¤©©©ה#א

%ד�ל מל� אל �י לעד �זנחנ# ואל לנצח ���חנ# אל �כחנ#. ¨¤¤¥¦©¨¥¨§¦©§©¤¨¥¨§¦©§©¨Ÿלא

א�ה: k"rוקד�� §¨¨«¨

וי�יעאלהינ� ויבא יעלה אב�תינ� ואלהי ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©£¤§¨Ÿ§©¦©
וי$כר וי�קד וי-מע וירצה ¥¨¦§¥¨¦§©¨¦§¤¨¥§¤¨¥§ויראה
וזכר�� עיר�. יר��לי	 זכר�� אב�תינ�. וזכר�� §¦§¨¦¦©¨§§¦¥£§¦§¥§¦זכר�ננ�
לפני* י�ראל ית ע'* �ל וזכר�� עב!�. !וד � ¤¨§¥¨§¦¥§©¨§¦§¨§©¦¨¤©¦̈מ�יח
ט�בי	 לח+י	 �לרחמי	. לחסד לח� לט�בה. ¦¦©§¦£©§¤¤§¥§¨§¨¥§¦לפליטה
קד� מקרא ט�ב י�	 ה$ה ה'&�ת חג י�	 ¤Ÿ¨§¦§¤©©©©§¨§�ל�ל�	.
� אלהינ� יהוה זכרנ� �לה��יענ�. עלינ� � לרח	 ¥Ÿ̈¡Ÿ§¥§¨¥¦§¥¨¥©§¤©ה$ה.
ט�בי	. לח+י	 ב� וה��יענ� לברכה. ב� �פקדנ� ¦¦©§¥¦§¨¨§¦¥§¨¨§לט�בה.
עלינ�. ורח	 וחמ�ל וח#נ� ח�ס ורחמי	. י��עה דבר¦§©§¨§©£¦§¨¥©£§©¥¨¥
א�ה: ורח�	 ח#�� מל� אל �י עינינ�. אלי* �י ¨»¨©§©¤¤¥¦¥¥¤¥¦¥¦§וה��יענ�

ר��ותבנה בימינ�: מהרה עיר� יר��לי	 §¦§¤§¨©¦¦¨¦§¥¨§¨¥¨
) יר��לי	. �נה יהוה xne`eא�ה ©¨§Ÿ̈¥§¨¨¦

ygla(�אמ: ¨¥



יהוהר�� האלא�ה הע�ל	, מל� אלהינ� ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¥
��אלנ�. �ראנ�. א!ירנ�. מל�נ�. ¥£¥§¥¦©¥§©¦̈אבינ�.
ה�6ב ה'ל� י�ראל. ר�עה ר�ענ� יעקב. קד�� ©¤¤©¥¨§¦¥¥Ÿ£©§¥§קד��נ�.
ה�א לנ�. הטיב ה�א וי�	 כל�י�	� ל�ל. ¨¦¥¨¨§¤Ÿ©¦¥©§וה'טיב
ה�א ג�מלנ�. ה�א גמלנ�. ה�א לנ�. ייטיב ה�א לנ�. ¥§¨¨§¨¦¥¨¦¥מטיב
וכל�ט�ב: וה&לה ורוח ורחמי	 וחסד ח� לעד ¨§¨¨©§©¤§¦£©§¤¤¨¥©¨¥§§¦יגמלנ�

(on` epri)הרחמ� כב�ד�: �5א על י��ח ה�א ¨£©¨§¥¦©©©§¦¨£©̈הרחמ�
נ� י��ח ה�א הרחמ� �באר/: -מי	 י��ח ¨©©§¦¨£©¨¤¨¨¦©¨©©©§¦ה�א
ה�א הרחמ� ירי	: לע'� קר� ה�א הרחמ� !�רי	: ¨£©¨¦¨©§¤¤¨£©¨¦§לד�ר
כב�ד יפרנסנ� ה�א הרחמ� נצחי	: לנצח נ� ¨§¥§§©§¨£©¨¦¨§©¤¨¨©¨§¦ית�אר
�ל�	 י�� ה�א הרחמ� בצער: ולא נחת בב$�י ¨¥¦¨£©¨©©§Ÿ§¦§©©§Ÿ§ולא
כל� והצלחה רוחה רכה י�לח ה�א הרחמ� ינינ�:¥¥¨©£¨¦§©§¨¨§¨¨§©§¨¨§¨
הרחמ� !רכינ�: את יצליח ה�א הרחמ� ידינ�: ¨£©¨¥¨§¤©¦§©¨£©¨¥¨¥£©מע�ה
ה�א הרחמ� צ�ארנ�: מעל מהרה �ל�ת ע�ל י��ר ¨£©¨¥¨©©¥¨¥§¨§¦ה�א
יר�אנ� ה�א הרחמ� לארצנ�: ק�ממ+�ת מהרה ¥¨§¦¨£©¨¥§©§¦§¨¥§¥¦י�ליכנ�
הרחמ� :2��ה �רפ�את ה#פ� רפ�את �למה ¨£©¨©©§¤¤©©§¨¥§¨§רפ�אה
�ל יבר� ה�א הרחמ� הרחבה: יד� את לנ� יפ�ח ¨¥¨§¨£©¨¨¨§»¨¨¤¨©§¦ה�א

אב�תינ� �#תרכ� �מ� ה�ד�ל �מ� מ'#� ואחד ¥£§»¨§¦¤§¨©§¦¤¦¨¤§¨¤אחד
יחד א�תנ� יבר� �� �ל. מ�ל �ל ויעקב יצחק ©©¨¥¨§¥Ÿ©Ÿ¦ŸŸ£©§¨§¦¨¨§©אברה	
ה�א הרחמ� אמ�: ונאמר רצ�� יהי וכ� �למה. רכה§¨¨§¥¨§¥§¦¨§Ÿ©¨¥¨©£¨

�ל�מ�: ס�ת עלינ� §©ª¥¨§¦יפר��

:zaya:הע�למי� לח*י #מנ#חה ��ת ���� ע�ל� ינחילנ# ה#א ¦¨¨¥©§¨§¨©ª¤¨¥¦§©¨£©̈הרחמ�

י6ע ה�א הרחמ� ט�ב: ���� לי�	 ינחילנ� ה�א ©¦¨£©¨ª¤§¥¦§©¨£©̈הרחמ�
לבל�י �נינ� על יראת� ותהיה לנ� ואהבת� ¦§¦§¥¨©¨§¦¤§¦§¥¦§¨£©§¨��רת�

�מי	: ל�	 כל�מע�ינ� ויהי� ¦¨¨¥§¥£©¨§¦§¨¡¤נחטא.

:gxe`d zkxa

מעד(י �ל �� ויס�ר עליו �אכלנ# ה&ה ה!לח� את יבר� ה#א ¥©£©¨¥©¦¨¨§©¨¤¤©¨§ª©¤¥¨§¨£©̈הרחמ�
צמא וכל יאכל מ+(# רעב �ל אבינ# אברה� �ל ��לחנ� ויהיה ¥¨¨§©ª§¨¤©§¨¨¨¦¨¨¥¦¤Ÿ§¤§¦§¨ע�ל�

י��ה. אמ�:מ+(# ע�למי� #לע�למי לעד ט#ב �ל מ+(# יחסר ואל ¦¤¦§¤§©¤§©¦¤¨¨©§§¥¨¦¨¥

#בניו ה#א ה&את. ה,ע#דה #בעל ה&ה ה�ית �על יבר� ה#א ¨¨Ÿ©¨§©©©¤©¦©©©©¥¨§¨£©̈הרחמ�
חיל� יהוה �ר� �*ר�#. #בנכסי� �*חי#. �בני� ל�. א�ר וכל ¥Ÿ̈§¥¨§¦¤¦¨§¦§¦¤¦¨§¤£¨§§¦§וא���
ואל לעיר. #קר�בי� מצלחי� #נכסינ# נכסיו ויהי# �רצה. ידיו ©§¦¨¦§¦¨§Ÿ©¨¨¦§¤§¦§§¨¨§¨¥ª#פעל
�ל ו�מח �� ע��. והרה#ר חטא �בר �#� לפנינ# ולא לפניו ¨©¥¨§¨¨§¦§§¥©§¥¨§Ÿ§¨¨§¥©§¦יז�'ק
י�ל� ולא ה&ה �ע�ל� יב�� לא ע�ל�. ועד מע�ה וכב�ד �ע�ר ¥¨¦Ÿ¤§¨¥©¨§©¨Ÿ¥¨¨©¤§Ÿ§¦¨©ה*מי�

ע"כ רצ��: יהי �� אמ� ה�א. ¨¦§¥¥¨¨©¨§לע�ל�



לימ�תהרחמ� ויקרבנ� ויז�נ� יח+ינ� ה�א ¨©£¨§©¥¦©¥¦¨«§¥¦
�לח+י ה'ק!� ית �לבני� ¥©§¨§¦©¥©§¦§©¦¨©ה'�יח
וע�ה�חסד .��מל י��ע�ת מג!�ל הא. ¤¤¤Ÿ§§©§§¦¨©¨̈הע�ל	

עד�ע�ל	: �לזרע� לדוד ¨©§©§¦¨§¦§¦למ�יח�

לא�יחסר��פירי	 יהוה ודר�י ורעב�. ר�� §¦¦¨§¨¥§Ÿ§¥§Ÿ̈Ÿ©§§
ולא� �	�זקנ�י הייתי נער Ÿ§¦§©¨©¦¦¨©©̈כל�ט�ב:
ח�נ� �ל�ה+�	 מב��0לח	: וזרע� נעזב. צ!יק ¥©¨¤¨¤©§§©§¨¡¤¦©¦¦̈ראיתי
�מה ל�בעה. יהיה -אכלנ� מה לברכה: וזרע� ©¨§¨§¤§¦§©¨¤©¨¨§¦§©§¤§©�מלוה.

לברכה יהיה -ה�תרנ� �מה לרפ�אה. יהיה ¨¨§¦¤§¦§©¤©¨§¦¤§¦¦¨¤--תינ�
יהוה: �דבר ו+�תר� ו+אכל� לפניה	 ו+�� �דכתיב§¦§¦©¦¥¦§¥¤©Ÿ§©¦¦§©§Ÿ̈
ה�בר ר�� ואר/: �מי	 ע��ה ליהוה. א�	 ר�כי	§¦©¤©Ÿ̈¥¨©¦¨¨¤¨©¤¤
לע'� עז יהוה מבטח�: יהוה והיה יהוה. יבטח ©§Ÿ̈§¨¨§Ÿ̈¦§©§Ÿ̈Ÿ»©©§¦¤£א�ר

ב-ל�	: את�ע'� יבר� יהוה ¨©©¤¥¨§Ÿ̈§¥¦י��.

יע�הע��ה ברחמיו ה�א מר�מיו �ל�	 ¤¨¦§¨§©£¨©£¤
י�ראל �ל�ע'� ועל עלינ� ¥¨§¦©¨©§¥¨̈�ל�	

אמ�: ¥¨§¦§ואמר�

המזו� ספרדברכת - אשכנז עדות נוסח

:onfndנבר� miper:ר��תי, miaeqndeועד מע�ה מבר� יי �� יהי ©©§¨¥§¦¥§¨§Ÿ¨¥©¨§©

xfeg:ע�ל�: onfnde:ע�ל� ועד מע�ה מבר� יי �� יהי ¨§¦¥§¨§Ÿ¨¥©¨§©¨

:xne`e onfnd siqene) נבר� ור��תי ור�נ� מרנ� אלהינ#)oipna:�ר�#ת ¦§¨¨¨§©¨¨§©©§¨¥¡Ÿ¥

מ!��. miper:�אכלנ# miaeqnde) מ!��oipna:�ר#� �אכלנ# אלהינ#) ¤¨©§¦¤¨¡Ÿ¥¤¨©§¦¤

חיינ#. ¦¨§#בט#ב�

אתר�� ה$� הע�ל	, מל� אלהינ� יי א�ה ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©¨¤

חסד ח� ט�ב�, ��� ¤¤§¥§§ª¨̈הע�ל	
חס!�: לע�ל	 �י �ר, לכל לח	 נ�ת� ה�א §©¨§¦¨¨¨§¤¤¥¦£©§�ברחמי	,
מז�� לנ� יחסר ואל לנ� חסר לא �מיד ה�ד�ל ¨¨©§¤©§¨©¨Ÿ¦¨¨©§�בט�ב�
�מפרנס ז� אל ה�א �י ה�ד�ל �מ� עב�ר ועד, ¥§©§¨¥¦¨©§£©¤¨¨§לע�ל	
רא: א�ר ר+�תיו לכל מז�� �מכי� ל�ל �מטיב ¨¨¤£¨¦§¨§¨¦¥Ÿ¥¦©Ÿ©ל�ל,

ה�ל. את ה$� יי, א�ה ר��̈©¨§¨©¨¤©Ÿ



�הנחל�נ�דה על אלהינ�, יי ל* ¤§§¨¡Ÿ¥©¤¦§©§¨
�רחבה, ט�בה חמ!ה אר/ ¨¨§¨¨§¤¤¤¥£©לאב�תינ�
�פדיתנ� מצרי	, מאר/ אלהינ� יי �ה�צאתנ� ¨¦§¦©§¦¤¤¥¥Ÿ¡¨§¨¥¤©§ועל
ועל ב�רנ�, �חתמ� רית* ועל עבדי	, ©§¥¨§¦¨§©¨¤§¦§©§¦¨£¥¦מית
ח� ח+י	 ועל �ה�דע�נ�, ח0י* ועל ��'ד�נ�, ¥¦©©§¨§©¤¤ª©§¨§©¦¤§¨��רת*
�מפרנס ז� �א�ה מז�� אכילת ועל �ח�ננ�נ�, ¥§©§¨¨©¨¨©¦£©§¨§©¤¤¤̈וחסד

�עה. �בכל עת �בכל י�	 כל �מיד, ¨¨¨§¥¨§¨§¦¨¨א�תנ�

מ�דועל אנחנ� אלהינ� יי ל�ה�ל י	 §©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§¦¨
�ל פי �מ* יתר� א�ת�, ¨¦§§¦©¨§¦¨¦§¨§�מברכי	
�ברכ� ו�בע� ואכל� �ת�ב:� ועד, לע�ל	 �מיד ¨§©¥¨§¨¨§¨§©¨§¨©¤¨¨§¦¨©חי
ר�� ל�: נת� א�ר ה6בה על�האר/ אלהי* יי ¨¨©¨¤£¨Ÿ¤©¨¨¤©Ÿ¡¨§¤את

ועל�ה'ז��. האר/ על יי, ¨©©§¤¨¨©¨§¨©א�ה

ועלרח	 ע'*, י�ראל על אלהינ� יי (נא) ©¥¨§¨¡Ÿ¥©¦§¨¥©¤§©
��מ� צ+�� ועל עיר* ©§¦¦©§¤¦¦©¨§יר��לי	
ה�ד�ל הית ועל מ�יח* !וד ית מלכ�ת ועל �ב�ד*§¤§©©§¥¨¦§¦¤§©©©¦©¨
ז�ננ� רענ� אבינ�, אלהינ�, עליו. �מ* �#קרא ¥¥§¦¨¥Ÿ¡¨¨§¦¨§¦¤¨©§וה0ד��
מהרה אלהינ� יי לנ� והרוח והרויחנ�, וכל�לנ� �רנסנ�©§§¥§©§§¥§©§¦¥§©§©¨§¨¡Ÿ¥§¥¨

לידי לא אלהינ�, יי �צריכנ� אל ונא צר�תינ�, ¥¦Ÿ¥Ÿ¡¨§¥¦§©©¨§¥¨¨¦מ�ל
ליד* א	 �י הלואת	, לידי ולא וד	 �ר §¨§¦¦¨¨¨§©¥¦Ÿ§¨¨¨¨©§©מ�נת
ולא נב�� ��א והרחבה, ה0ד��ה ה�ת�חה, Ÿ¥§Ÿ¤¨¨§¨§¨§©¨§©¨¥§©המלאה,

ועד. לע�ל	 ¤¨¨§¥¨¦נ�ל	

mitiqen zaya

ה%ד�ל ה!�ת ה!ביעי י�� #במצות �מצותי� אלהינ# יי והחליצנ# ¨©¨©©¦¦§©©§¦§¤Ÿ¥§¦§Ÿ¡¨§¥¦£©§¥§רצה

�� ולנ#ח �� ל��ת לפני� ה#א וקד�� %ד�ל זה י�� �י ה&ה, ©¨§¨§¦¤¨§¨§¨¤¦¤©¨©§וה'ד��

צרה תהא ��א אלהינ#, יי לנ#, הניח #ברצ�נ� רצ�נ�, �מצות ¨¨¥§Ÿ¥¤Ÿ¡¨§¨©¦¨§§¦¤§©§¦§¨£©§�אהבה

#בבני� עיר� צ*�� �נחמת אלהינ# יי והראנ# מנ#חתנ#, �י�� ואנחה ©§¦§¤¦¦©¨¤§¥Ÿ¡¨§¥§©§¥¨§§¨¨£©¨§ויג��

ה(חמ�ת. #בעל הי�#ע�ת �על ה#א א�ה �י קד��, עיר ¨¤©©©§©©©¨©¦¤§¨¦¦©¨§יר#�לי�

ויב�אאלהינ� יעלה אב�תינ�, ואלהי ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©£¤§¨
וי-מע, וירצה ויראה ©¨¦§¤¨¥§¤¨¥§©¦©§וי�יע,
וזכר�� אב�תינ�, וזכר�� �פקד�ננ� זכר�ננ� וי$כר §¦§¥£§¦§¥§¦¥§¦¥¨¦§¥¨¦§וי�קד
קד�*, עיר יר��לי	 וזכר�� עב!*, !וד � ¤§¨¦¦©¨§§¦§¤§©¦¨¤©¦̈מ�יח
לט�בה, לפליטה לפני*, י�ראל ית ע'* �ל ¨§¨¥§¦¤¨§¥¨§¦¥§©¨§¦§וזכר��
ה'&�ת חג י�	 �ל�ל�	 לח+י	 �לרחמי	, �לחסד ©©©§¨§¦©§¦£©§¤¤§¥§לח�
לברכה, ב� �פקדנ� לט�בה, � אלהינ� יי זכרנ� ¨¨§¦¥§¨¨§¥Ÿ¡¨§¥§¨¤©ה$ה
ורחמי	, י��עה �בדבר ט�בי	. לח+י	 ב� ¦£©§¨§©§¦¦¦©§¥¦§וה��יענ�



�י עינינ�, אלי* �י וה��יענ�, עלינ� ורח	 וח#נ� ¦¥¥¤¥¦¥¦§¥¨¥©§¥¨§ח�ס
א�ה: ורח�	 ח#�� מל� ¨¨©§©¤¤¥אל

בימינ�:�בנה מהרה ה0ד� עיר יר��לי	 §¥§¨©¦¦©Ÿ¤¦§¥¨§¨¥
אמ�. יר��לי	: ברחמיו �נה יי, א�ה ר��̈©¨§¨¥§©£¨§¨¨¦¨¥

האל,ר�� הע�ל	, מל� אלהינ� יי א�ה ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¥
�ראנ�, א!ירנ�, מל�נ�, ¥§¥¦©¥§©¦̈אבינ�,
ר�עה ר�ענ� יעקב, קד�� קד��נ� י�צרנ�, ��אלנ�,£¥§¥§¥§©£Ÿ¥¥
ה�א וי�	 י�	 כל� ל�ל, וה'טיב ה�6ב ה'ל� ¨¨§¤Ÿ©¦¥©§©¤¤©¥¨§¦י�ראל,
ה�א גמלנ� ה�א לנ�, ייטיב ה�א מטיב ה�א ¨¨§¨¦¥¦¥¦¥היטיב
�לרוח, �לרחמי	 �לחסד לח� לעד יגמלנ� ה�א ©¤§¦£©§¤¤§¥§©¨¥§§¦¥§ג�מלנ�
וכל�לה, �רנסה נחמה, וי��עה, רכה והצלחה ¨¨§©§¨¨§©¨¨¤¨¦¨¨§¨¨§©§¨¨©ה&לה
אל לע�ל	 ט�ב �מ�ל ט�ב, וכל ו�ל�	 וח+י	 ©¨§¨¦¨§¨§¦©§¦£©§ורחמי	

¥§©§יח5רנ�:

ועד:הרחמ� לע�ל	 עלינ� ימל� ה�א ¨©£¨¦§Ÿ¨¥§¨¨¤
-מי	 יתר� ה�א ¦©¨©©¨§¦¨£©̈הרחמ�
נ� וית�אר !�רי	, לד�ר י��ח ה�א הרחמ� ¨©¨§¦§¦§©©§¦¨£©¨¤¨¨�באר/:

ע�למי	: �לע�למי לעד נ� ויתה!ר נצחי	, �לנצח ¦¨¥§§©¨¨©©§¦§¦¨§©¥§©̈לעד
ע�נ� י�ר ה�א הרחמ� כב�ד: יפרנסנ� ה�א ¥Ÿª§¦¨£©¨¨§¥§§©§¨£©̈הרחמ�
הרחמ� לארצנ�: ק�ממ+�ת י�ליכנ� וה�א צ�ארנ�, ¨£©¨¥§©§¦§¥¦§¥¨©©¥מעל
זה �לח� ועל ה$ה ית מרה רכה (לנ�) י�לח ¤¨§ª¨©©¦©¤§©ª§¨¨§¨©§¦ה�א
ה#ביא אל+ה� את לנ� י�לח ה�א הרחמ� עליו: ¦¨©¨¦¥¤¨©§¦¨£©¨¨¨§©¨¤�אכלנ�
ונחמ�ת: י��ע�ת ט�ב�ת ��ר�ת לנ� ויב4ר ל�6ב ¨¤§§§¨¤©¦©̈זכ�ר

יבר�הרחמ� ogleyה�א lr jxan `ed m`) ¨©£¨§¨¥
:xn`i eia`ה�ית �על מ�רי אבי ¦©©©©¦¦¨¤את

זרע� ואת �ית� ואת א�ת� ה&ה, ה�ית �עלת מ�רתי א+י ואת ¨§©¤§¨¥¤§¨¤©¦©©©£©¦¨¦¦¤§¤©ה&ה,

לה�. א�ר �ל �#תרכ�)ואת �מ� לנ�, א�ר �ל ואת א�תנ� §¤¨£¤¨¤¨§¤¨£¤¨§¤¦§¨§
יבר� �� �ל, מ�ל �ל ויעקב, יצחק אברה	 ¥¨§¥Ÿ©Ÿ¦ŸŸ£©§¨§¦¨¨§©¥£אב�תינ�

� ברכה יחד ��נ� אמ�.א�תנ� ונאמר למה, ¨ª¨©©¦§¨¨§¥¨§Ÿ©¨¥

:jxan gxe`ואת #בניו וא��� ה&ה ה�ית �על את יבר� ה#א ¤§¨¨§¦§¤©¦©©©©¤¥¨§¨£©̈הרחמ�

י�ל� ולא ה&ה �ע�ל� ה�ית �על יב�� ��א רצ�� יהי ל�: א�ר ¥¨¦Ÿ¥©©©©¦¨¨©¤§Ÿ¤¨¦§¤£̈�ל

מצלחי� #נכסינ# נכסיו ויהי# נכסיו, �כל מאד ויצלח ה�א, ¦¨§Ÿ§¨§¨¨§¦§§¨¨§¨¥ª§©§¦§¨©¨̈לע�ל�

ואל ידינ#, במע�י ולא ידיו במע�י לא �ט� י�לט ואל לעיר, ©§¥¨¥£©§Ÿ¨¨Ÿ§©£¥¨¨§Ÿ§¦©§¦¨¦§#קר�בי�

מע�ה ועו�, ועברה חטא הרה#ר �בר �#� לפנינ# ולא לפניו לא ¨©¥Ÿ§¨¨§Ÿ§¨¥§©¦§¥§©£¥¨§¨Ÿ¥©§¦יז�'ק

ע�ל�: ¨©§ועד



יל'ד� ו)'ר�	 למ�מרת(עליה� ��הא זכ�ת עלינ� ©¨§©§£¥¤§¨¥§¤§¥§¦§¤¤
י�ענ�: מאלהי �צדקה יי מאת ברכה ונ4א ¥§¦¥Ÿ¡¥¨¨§¨§¥¥¨¨§¨¦§̈�ל�	:

ואד	: אלהי	 עיני ט�ב ו�כל ח� ¨¨§¦Ÿ¡¥¥§¤¥§¥¨§¦§ונמצא

:zaya:הע�למי� לח*י #מנ#חה ��ת ���� י�� ינחילנ# ה#א ¦¨¨¥©§¨§¨©ª¤¥¦§©¨£©̈הרחמ�

י�	 אר�. ���� י�	 ט�ב. ���� י�	 ינחילנ� ה�א ª¤ª¨Ÿ¤¥¦§©¨£©̈הרחמ�
ונהני	 רא�יה	 ועטר�תיה	 י��בי	 ¦¡¤§¤¥¨§¤¥§©§¦§¦¦©©¤�ה&!יקי	

ע'ה	: חלקנ� ויהי ה-כינה ¤¨¦¥§¤¦¦¨¦§©¦¦מ$יו

�לח+יהרחמ� ה'�יח לימ�ת יז�נ� ה�א ¨©£¨§©¥¦©¨¦©§©¥
י��ע�ת מג!�ל הא: §§¦¨©¨̈הע�ל	

ע�ל	: עד �לזרע� לדוד למ�יח� חסד וע�ה ,��¨©§©§¦¨§¦§¦¤¤¤Ÿ§§©מל
�ל ועל עלינ� �ל�	 יע�ה ה�א מר�מיו �ל�	 ¨©§¥¨¨¤£©¨§¦¨¤Ÿע�ה

אמ�. ואמר� ¥¨§¦§¥¨§¦י�ראל,

ליראיו:ירא� מחס�ר אי� �י קד�יו, יי את §¤§¨§Ÿ¨¦¥©§¦¥¨
לא יי וד�ר�י ורעב�, ר�� �פירי	§¦¦¨§¨¥§§¥§¨Ÿ
חס!�: לע�ל	 �י ט�ב, �י ליי ה�ד� ט�ב: כל §©¨§¦¦¨©¨§§©יחסר�
א�ר ה�בר ר�� רצ��: חי לכל �מ�יע יד*, את ��תח¥©¤¨¤©§¦©§¨©¨¨©¤¤£¤
ולא זקנ�י, 	� הייתי נער מבטח�: יי והיה יי, Ÿ§¦§©¨©¦¦¨©©©§¦¨§¨¨§¨©©§¦יבטח
י��, לע'� עז יי לח	: מב�0 וזרע� נעזב צ!יק ¥¦©§Ÿ¨§¤¨¤©§§©§¨¡¤¦©¦¦̈ראיתי

ב-ל�	: ע'� את יבר� ¨©©¤¥¨§¨§יי

המזו� שאמיברכת - תימ� נוסח

זצוק"ל צובירי יוס� מארי הגה"צ ורבנו מורנו ע"פ

xcqd lil ipiiprn mrh epiidc ,xeyiw xne` mday lecbd lek`ln exnb

bedpk mixne` ,k"g`e .miaiywn mleke ,l`xyi ly ozle`be gqtd crene

:elld mixenfnd ipy z` mx lewa cgi

מימזמ�ר על יר�יצני, ��א �נא�ת אחסר: לא ר�עי יי לדוד, ¦§§¨¦§¨¦Ÿ¤§¨¦§¤¤©§¦¥¦©¥

למע� צדק �מע%לי ינחני י��בב, נפ�י ינהלני: ©©§¤¤¥§§©§¦¥§©¥§¦§©¦¥£©§§מנ#ח�ת

�בט� ע+די, א�ה �י רע, אירא לא צלמות, �גיא אל� �י �% §§¦¦¨¦¨©¦¨¨¦Ÿ¤¨§©¥§¥¥¦©§�מ�:

ב!מ� �!נ� צררי, נגד �לח� לפני �ער� ינחמני: ה+ה ¤¤©¨§©¦¨§ª¦©£Ÿ§¨©ª§¨¤¤Ÿ£©§¨¥¤§©§¦#מ�ענ��

יי �בית ו�ב�י ח*י, ימי �ל יר�פ#ני וחסד ט�ב א� רויה: ��סי ¨§¥§¦§©§¨©¥§¨¦§§¦¤¤¨©¨¨§¦¦Ÿרא�י,

ימי�: ¦¨¤Ÿ§לאר�



�ניולמנ&ח יאר ויברכנ#, יח(נ# אלהי� �יר: מזמ�ר �נגינת ©§©¥©¦§¦Ÿ¦§¦¡Ÿ¦§¨¥¦¨§¥¨¥¨¨

י�#עת�: �כל-%�י� �ר��, �אר- לדעת סלה: ¤¨§¦¨§¤§©¤¨¨©©¨¨¤¨¦א�נ#

�י-ת��ט לא+י� ויר(נ# י�מח# :��� ע+י� י�ד#� אלהי�, ע+י� Ÿ¦©¦ª¨¦§§¦©§§ª¦¦¦§Ÿ¡¦©י�ד#�

י�ד#� אלהי�, ע+י� י�ד#� סלה: �נח� �אר- #לא+י� מי�ר, ¦Ÿ§ª¦¨¨¤©§¥¤¨©¦¡Ÿ¦¦©ע+י�

אלהי�, יברכנ# אלהינ#: אלהי� יברכנ# יב#ל", נתנה אר- :��� ¦ª¨¤¤¨§¨§¨§¨§¥¡Ÿ¦¡Ÿ¥§¨§¥¡Ÿ¦©ע+י�

�ל-אפסי-אר-: א�ת�, ¤¨¥§©¨§¦§ויירא#

:seqa mixne`e.#)+מ רחמיו כל# ולא עלינ#, חסדיו ¤¦¨£©¨Ÿ§¥¨¨¨£§̈%בר#

:df weqt ivga miniiqne:יהוה לפני א�ר ה!לח� זה אלי ª§¨£¤¦§¥§Ÿ̈©¤©¥¥©§©ויד�ר

mina miicid milhepe ,cin dlihpd ilk mi`ian ,mixenfnd zxin` exnb

dlihpd zrya .oefnd zkxal zexedhe zeiwp eidiy ick ,dcerqd xg`l

i `ly ick ,oiccvl ogleyd z` oiwlqnoi`e ,eilr mipexg` min efze

min ekezl elhpy ilkd e`ivedy xg`l `l` ,oefnd zkxa ligzn jxand

.eiptl ogleyd exifgdy xg`le ,mipexg`

zkxa eilr mixne`y ,iyily qek ozepe fben mipad cg` cin :iyily qek

,oefnd zkxa jxan `edy lecbdn lgd ,miaeqnd on cg` lk icil ,oefnd

.epini cia eqek cg` lk miwifgn mleke

:df weqt dligz xnel mibdepה�ת�� �מיד עת �כל יהוה את ¨¦§¦¨¥¨§Ÿ̈§¤¨§¨£אברכה

siqedl:�פי: mibdep yie:תה�ה# �רכה �ל על #מר�מ� �ב�ד� �� ויברכ# §¦¦¨§¥§¤§©©¨§¨¨§¦¨

:oenifd xcq

:xne`e ligzn jxand ,dxyrl miribn mpi`e dlrnle miyp` dyelyn

�רכ#. epriר��תי, mde.ר�� לו ¦©¨¥¨¥

:df gqepa oenifd zkxa xne`e:��!מ �אכלנ# epriנבר� mde�#ר� §¨¥¤¨©§¦¤¨

חיינ#: #בט#ב� מ!�� ¦¨§¤¦§©¨¤�אכלנ#

.oefnd zkxa ligzne ,epiig eaehae elyn eplk`y jexa ,xnel xfeg jxande

:xne` jxand dlrnle dxyrn mdyke:��!מ �אכלנ# אלהינ# ¤¦§©¨¤¥Ÿ¡¥¨§נבר�

:mipere:#חיינ #בט#ב� מ!�� �אכלנ# אלהינ# ¦¨§¤¦§©¨¤¥Ÿ¡̈�ר#�

ligzne ,epiig eaehae elyn eplk`y epidl` jexa ,xne`e jxand xfege

lk seql aexw mribdae ,ygla dlina dlin enr mixne` mleke ,dkxad

xg` on` epriy ick milin yely e` miizya eiptl miiql minicwn ,dkxa

.dkxae dkxa lk

אתר�� ה$� הע�ל	, מל� אלהינ� יי א�ה ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©¨¤
ברחמי	. חסד, ח�, ט�ב ,��� ¦£©§¤¤§¥§§ª¨̈הע�ל	
לנ� יח5ר ואל לנ�. חסר לא לח	 �מיד ה�ד�ל ¨¥©§©§¨©¨Ÿ¤¤¦¨¨©§�בט�ב�
ל�ל. �מפרנס �מזי� ז�, אל, ה�א �י ועד. לע�ל	 Ÿ©¥§©§¦¥¨¥¦¤¨¨§¦̈אבינ�

ער�� �מ�יעושלחנ� יד*, את ��תח �אמ�ר, ל�ל, §ª§¨¨©Ÿ¨¨¥©¤¨¤©§¦©
ר�� רא. א�ר רי�תיו לכל מז�� �מכי� רצ��. חי ¨¨¨¤£¨§¦¨§¨¦¥¨©¨§לכל

ה�ל: את רחמיו ה$� יי, Ÿ©¤¨£©§¨©¨§¨©א�ה

הנחל�נ�דה �י מל�נ� �נברכ� אלהינ�. יי ל� ¤¨§¨¡Ÿ¥§¨§¨©§¥¦¦§©§¨
�רחבה, ט�בה חמ!ה אר/ אבתינ�. ¨¨§¨¨§¤¤¤¥Ÿ£¤את



("epxyaa znzgy jzixa lre" zeblcn oke ,"dxeze zixa" zeblcn miypd)

מצרי	 מאר/ �ה�צאתנ� על �מז��, וח+י	 ות�רה, רית§¦§¨§©¦¨©¤¥¨¥¤¤¦§©¦
ב�רנ�. שחתמ� רית* ועל עבדי	. מית ¥¨§¦¨§©¨¤Ÿ§¦§©§¦¨£¥¦¨¦§�פדיתנ�
�ה�דע�נ�. רצ�נ� ח�0י ועל ��'ד�נ�, ��רת� ¨§©¤¨§¥ª©§¨§©¦¤¨¨©§ועל
�מח+ה �מכל�ל, �מפרנס, ז�, שא�ה �מז�� ח+י	 ¤©§¥§©§¥§©§¨¨©¤¨¦©©§ועל

¨א�תנ�.

�מברכי	ועל ל�, מ�די	 אנחנ� אלהינ� יי ה�ל §©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§¦¨§¨§¦
�ברכ� ו�בע� ואכל� �אמ�ר �מ�. ¨§©¥¨§¨¨§¨§©¨§¨¨¨§¤את

(mina qekd z` bfen bfend "z`" zaiz xn`iyk)על אלהי* יי ©¤Ÿ¡¨§¤את
על יי א�ה ר�� ל�. נת� א�ר ה�6בה (zaizaהאר/ ¨¨¤©¨£¤¨©¨¨©¨§¨©

(mina cer qekd bfen "ux`d":ה'ז�� ועל ¨©©§¤¨̈האר/

ועלרח	 ע'�, י�ראל ועל עלינ� אלהינ�, יי ©¥§¨¡Ÿ¥¨¥§©¦§¨¥©¨§©
�ב�ד�, ��מ� צ+�� ועל עיר�, ¨§©§¦¦©§¨¦¦©¨§יר��לי	
ה�ד�ל הית ועל !ביר�, ועל מע�נ�, ועל היכל�, ¨©¦©©©§¨¦§©§¨§©§¨¨¥©§ועל
מ�יח� !וד ית �מלכ�ת עליו. �מ* �#קרא ¨¦§¦¨¥§©¨¨§¦¨§¦¤¨©§וה0ד��

ימינ�: במהרה למק�מ1 ¥¨§¨§¦¦§©�חזיר
:"dvx" o`k siqen zaya lgyk#והחליצנ רצה אב�תינ#, ואלהי ¥¦£©§¥§¥£¥Ÿ¥¥Ÿ¡אלהינ#

,�� ננ#ח ,�� נ���ת ה&ה. ה!ביעי ה+נ�ח י�� #במצות מצ�תי� ©¨§¦¤©¦¦§©©¨©©§¦§¤§¦¨§�כל

צרה �הא ואל אבינ#, לנ# הנח �רצ�נ� רצ�נ�, ח'י �מצות �� ¨¨¤§©§¦¨¨©¨¨§¦¨§¥ª©§¦§¥©§¦נתענג

מנ#חתינ#: �י�� ¥¨§§¨§ויג��

"`eaie dlri" siqene

י�יע,אלהינ� ויבא, יעלה אב�תינ� ואלהי ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©£¤§¨Ÿ©¦©
וי$כר, י�קד, י-מע, ירצה, ¥¨¦§¥¨¦©¨¦¤¨¥¤¨¥יראה,
וזכר�� עיר�, יר��לי	 זכר�� אב�תינ�, זכר�� §¦¨¦¦©¨§§¦¥£§¦¥§¦זכר�נינ�,
י�ראל ית ע'* �ל וזכר�� עב!�, !וד � ¥¨§¦¥§©¨§¦¨§©¦¨¤©¦̈מ�יח
לגא��ה, ליש�עה, לברכה, לט�בה, לפלטה, ¨§¦¨Ÿ¦¨¨§¦¨§¨¥§¦¤¨§לפני*,
ט�בי	 לח+י	 �לרחמי	. לחסד לח�, לכל�לה, ¦¦©§¦£©§¤¤§¥§¨¨§©§¨¨§©§לפרנסה,
ק�ד� מקרא ט�ב י�	 ה$ה ה'&�ת חג י�	 ¤¨§¦§¤©©©©§¨§�לשל�	.
� אלהינ� יהוה זכרנ� �לה��יענ�. עלינ� � לרח	 ¥Ÿ̈¡Ÿ§¥§¨¥¦§¥¨¥©§¤©ה$ה.
ט�בי	. לח+י	 ב� וה��יענ� לברכה. ב� �פקדנ� ¦¦©§¥¦§¨¨§¦¥§¨¨§לט�בה.
עלינ�. ורח	 וחמ�ל וח#נ� ח�ס ורחמי	. י��עה דבר¦§©§¨§©£¦§¨¥©§§©¥¨¥
א�ה: ורח�	 ח#�� מל� אל �י עינינ�. אלי* �י ¨¨©§©¤¤¥¦¥¥¤¥¦¥¦Ÿ§וה�שיענ�

ר�,�בנה! �א�ר קר�ב עיר� יר��לי	 את §¥¤§¨©¦¦¨§¨©£¤¦©§¨
את ברחמיו �נה יי, א�ה ר��̈©¨§¨¥§©£¨¤

אמ�: "`on")יר��לי	, enr mixne` miaeqnde) §¨¨¦¨¥



לעד,ר�� האל, הע�ל	, מל� אלהינ� יי א�ה ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¥¨©
��אלנ�, �ראנ�, א!ירנ�, מל�נ�, ¥£¥§¥¦©¥§©¦̈אבינ�,
י�ראל ור�עה ר�ענ� יעקב, קד�� קד��נ� ט�ב, ��מלנ�§¥§¥§©£Ÿ¥§¥¦§¨¥
הטיב ה�א י�	, כל אשר וה'טיב ה�6ב ה'ל� ¦¥¨§¤£¦¥©§©¤¤©©ע'�,
ה�א �מלנ�, ה�א לנ�, ייטיב ה�א לנ�, מטיב ה�א ¨¨§¨¦¥¨¦¥̈לנ�,
וחסד וח� ח+י	 לנצח, לעד יגמלנ� ה�א ��מלנ�,§¥¦§§¥¨©¨¤©©¦§¥§¤¤

ט�ב: וכל וכל�לה והצלחה �פרנסה ¨§¨¨§©§¨¨§©§¨¨§©¦£©§ורחמי	

ועד לע�ל	 עלינ� ימל�� ה�א ר�� lewaהרחמ� on` miper) ¨©£¨¨¦§¨¥§¨¨¤
,(ongxd lka oke ,mx5א� על י��ח ה�א ר�� ¥¦©©©§¦¨¨£©̈הרחמ�

הרחמ(`on)כב�ד� !�רי	. לד�ר נ� י��ח "ה �(on`). §¨©£¨¨ª¦§©©¨§¦
נצחי	 לנצח נ� ית�אר "ה "ה(`on)הרחמ� הרחמ� ¨©£¨¨ª¦§¨¥¨§¥©§¨¦¨©£¨¨ª

פרנסתנ� ינינ�(`on)יזמי� ה-ל�	 י6ע "ה הרחמ� . ©§¦©§¨¨¥¨©£¨¨ª¦©©Ÿ¨¥¥
(on`)ותפאר�נ� מק!שנ� ית יבנה "ה הרחמ� .(on`). ¨©£¨¨ª¦§¤¥¦§¨Ÿ¥§¦§©§¥

ימינ� מהרה ע$נ� שכינת יגאל "ה .(`on)הרחמ� ¨©£¨¨ª¦§©Ÿ§¦©ª¥¦§¥¨§¨¥

,o`k siqen zaya lg m`]�#אר ש�ת ש�#�� ע�ל� ינחילנ# �"ה ¨¨©ª©§¦¥¨¤Ÿ¨¨£©̈הרחמ�

הע�למי� לחי ].(`on)#מנ#חה §¨§©¨¨¦

eizekxan siqen ,ziad lra lv` gxe` `ed jxand m` ,gxe`d zkxa

:ziad ilral

) ה$ה הית על יבר� "ה `on)הרחמ� miperהרחמ� . ¨©£¨¨ª§¨¥©©©©¦©¤¨©£¨
א�רח�תיו יי-ר )"הon`רכיו(! את יצליח "ה הרחמ� . ¨ª§©Ÿ¥§¨¨©£¨¨ª©§¦©¤§¨¨

(on`)רת��� לתלמ�ד ניו לב יפ�ח "ה ¨§©§¨¨¥©§¦ª¨¨£©̈הרחמ�
(on`)ליראת�� לעב�דת� יג!ל	 "ה .(`on).הרחמ� ¨©£¨¨ª§©§¥©£¨§¦§¨

י&יל	 ונזק צרה מ�ל "ה "ה(`on)הרחמ� הרחמ� . ¨©£¨¨ª¦¨¨¨¨¤¤©¦¥¨©£¨¨ª
ע�ל	, מעד#י �ל � ויס!ר ה$ה, ה-לח� את ¨¥©£©¨¥©¦¤©¨§Ÿª©¤¥¨§יבר�
יאכל מ'#� רעב �ל אבינ�, אברה	 ש� �שלחנ� ¥Ÿª§¨Ÿ¤§©§¨¨¨¦¨¨¥¦¤Ÿ§¤§¦§ויהיה

יש�ה מ'#� צמא .(`on)וכל §¨¨¥¦¤¦Ÿ§¤
:dkxad milyne

ה'ס�י	הרחמ� ר�תי יבר� "ה ¨©£¨¨ª§¨¥¦©©§¦
)�א�on`ויח+ינ�( יז�נ� "ה הרחמ� . ¨¨©£¨¨ª§©¥¦©¥

�לני� ה'שיח, ה'ל� עינינ� �מחמד אד�ננ� ©§¦§©¦Ÿ¨©¤¤©¥¥©§©¥£©¦§לביאת
הא הע�ל	 ח+י �לט�ב ה'ק!ש, )יתon`ה(" הרחמ� . ¥©¦§¨Ÿ§©¥¨¨©¨¨©£¨¨ª

שמ� איש מ'#� ואחד אחד �ל (o`kne.(`on)יברכנ� §¨§¥¨¤¨§¤¨¦¤¦Ÿ¦Ÿ§
(mx lewa cgi enr mixne` mleke ,licbn ligznיש�ע�ת Ÿ§§¦מג!�ל

ע�ל	: עד �לזרע� לדוד למשיח�, חסד וע��ה ,��¨©§©§¦¨§¦Ÿ§§¤¤¤§§©מל
ה�ד� ט�ב: כל יחסר� לא יי וד�רשי ורעב�. רש� �פירי	§¦¦¨Ÿ§¨¥§§Ÿ¥§¨Ÿ©§§¨

ה'�שיע האל ר�� חס!�: לע�ל	 �י ט�ב �י (k"rליי ©§¨¦¦§¨©§¨¨¥©Ÿ¦©
(cgi mixne`:



ל�בעהמה יהיה `on)שאכלנ� miper)מה� . ©¤¨©§¦§¤§¨§¨©
לרפ�אה יהיה שה�תרנ�(`on)�-תינ� �מה . Ÿ¤¨¦¦§¤¦§¨©¤©§

לברכה ו+�תיר�(`on)יהיה ו+אכל� לפניה	 ו+�� �דכ�יב . ¦§¤¦§¨¨§¦§¦©¦¥¦§¥¤©Ÿ§©¦
ר�� ואר/: שמי	 ע��ה ליי א�	 ר�כי	 יי: �דבר¦§©§¨§¦©¤§¨¥Ÿ¨©¦¨¨¤¨
י�� לע'� עז יי מבטח�: יי והיה יי יבטח אשר ¥¦©§Ÿ¤¦§©©§¨§¨¨§¨¦§©§¨Ÿ£¤¤©ה�בר

�ל לבבכ	 ויאמ/ חזק� -ל�	: ע'� את יבר� ¨¤§©§¥£©§§¦¨Ÿ©©¤¥¨§¨§יי
צ�ר יי י1 �י עד עדי יי טח� ליי: ¨§¨§¦©¥£¨§©§¦¨§¦£©§©המיחלי	

minrt)ע�למי	: yly 'eke egha weqt xnel mibdep yi)טח�וה . ¨¦§©¥©
יס�בב#�: חסד יי©§¨¤¤§§¤

המזו� בלדיברכת – תימ� נוסח

צאל יוס� מארי הגאו� זצוק"לע"פ ח

xcqd lil ipiiprn mrh epiidc ,xeyiw xne` mday lecbd lek`ln exnb

bedpk mixne` ,k"g`e .miaiywn mleke ,l`xyily ozle`be gqtd crene

:elld mixenfnd ipy z` mx lewa cgi

מימזמ�ר על יר�יצני, ��א �נא�ת אחסר: לא ר�עי יי לדוד, ¦§§¨¦§¨¦Ÿ¤§¨¦§¤¤©§¦¥¦©¥

למע� צדק �מע%לי ינחני י��בב, נפ�י ינהלני: ©©§¤¤¥§§©§¦¥§©¥§¦§©¦¥£©§§מנ#ח�ת

�בט� ע+די, א�ה �י רע, אירא לא צלמות, �גיא אל� �י �% §§¦¦¨¦¨©¦¨¨¦Ÿ¤¨§©¥§¥¥¦©§�מ�:

ב!מ� �!נ� צררי, נגד �לח� לפני �ער� ינחמני: ה+ה ¤¤©¨§©¦¨§ª¦©£Ÿ§¨©ª§¨¤¤Ÿ£©§¨¥¤§©§¦#מ�ענ��

יי �בית ו�ב�י ח*י, ימי �ל יר�פ#ני וחסד ט�ב א� רויה: ��סי ¨§¥§¦§©§¨©¥§¨¦§§¦¤¤¨©¨¨§¦¦Ÿרא�י,

ימי�: ¦¨¤Ÿ§לאר�

�ניולמנ&ח יאר ויברכנ#, יח(נ# אלהי� �יר: מזמ�ר �נגינת ©§©¥©¦§¦Ÿ¦§¦¡Ÿ¦§¨¥¦¨§¥¨¥¨¨

י�#עת�: �כל-%�י� �ר��, �אר- לדעת סלה: ¤¨§¦¨§¤§©¤¨¨©©¨¨¤¨¦א�נ#

�י-ת��ט לא+י� ויר(נ# י�מח# :��� ע+י� י�ד#� אלהי�, ע+י� Ÿ¦©¦ª¨¦§§¦©§§ª¦¦¦§Ÿ¡¦©י�ד#�

י�ד#� אלהי�, ע+י� י�ד#� סלה: �נח� �אר- #לא+י� מי�ר, ¦Ÿ§ª¦¨¨¤©§¥¤¨©¦¡Ÿ¦¦©ע+י�

אלהי�, יברכנ# אלהינ#: אלהי� יברכנ# יב#ל", נתנה אר- :��� ¦ª¨¤¤¨§¨§¨§¨§¥¡Ÿ¦¡Ÿ¥§¨§¥¡Ÿ¦©ע+י�

�ל-אפסי-אר-: א�ת�, ¤¨¥§©¨§¦§ויירא#

:seqa mixne`e.#)+מ רחמיו כל# ולא עלינ#, חסדיו ¤¦¨£©¨Ÿ§¥¨¨¨£§̈%בר#

:df weqt ivga miniiqne:יהוה לפני א�ר ה!לח� זה אלי ª§¨£¤¦§¥§Ÿ̈©¤©¥¥©§©ויד�ר

mina miicid milhepe ,cin dlihpd ilk mi`ian ,mixenfnd zxin` exnb

dlihpd zrya .oefnd zkxal zexedhe zeiwp eidiy ick ,dcerqd xg`l

oi`e ,eilr mipexg` min efzei `ly ick ,oiccvl ogleyd z` oiwlqn

min ekezl elhpy ilkd e`ivedy xg`l `l` ,oefnd zkxa ligzn jxand

.eiptl ogleyd exifgdy xg`le ,mipexg`



iyily qekzkxa eilr mixne`y ,iyily qek ozepe bfen mipad cg` cin :

,oefnd zkxa jxan `edy lecbdn lgd ,miaeqnd on cg` lk icil ,oefnd

.epini cia eqek cg` lk miwifgn mleke

:df weqt dligz xnel mibdepה�ת�� �מיד עת �כל יהוה את ¨¦§¦¨¥¨§Ÿ̈§¤¨§¨£אברכה

siqedl:�פי: mibdep yie:תה�ה# �רכה �ל על #מר�מ� �ב�ד� �� ויברכ# §¦¦¨§¥§¤§©©¨§¨¨§¦¨

:oenifd xcq

:xne`e ligzn jxand ,dxyrl miribn mpi`e dlrnle miyp` dyelyn

�רכ#. elר��תי, epri mde.ר�� ¦©¨¥¨¥

:df gqepa oenifd zkxa xne`e:��!מ �אכלנ# epriנבר� mde�#ר� §¨¥¤¨©§¦¤¨

חיינ#: #בט#ב� מ!�� ¦¨§¤¦§©¨¤�אכלנ#

.oefnd zkxa ligzne ,epiig eaehae elyn eplk`y jexa ,xnel xfeg jxande

:xne` jxand dlrnle dxyrn mdyke:��!מ �אכלנ# אלהינ# ¤¦§©¨¤¥Ÿ¡¥¨§נבר�

:mipere:#חיינ #בט#ב� מ!�� �אכלנ# אלהינ# ¦¨§¤¦§©¨¤¥Ÿ¡̈�ר#�

eligzne ,epiig eaehae elyn eplk`y epidl` jexa ,xne`e jxand xfeg

lk seql aexw mribdae ,ygla dlina dlin enr mixne` mleke ,dkxad

xg` on` epriy ick milin yely e` miizya eiptl miiql minicwn ,dkxa

.dkxae dkxa lk

אתר�� ה$� הע�ל	, מל� אלהינ� יי א�ה ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©¨¤
חסד, ח�, ט�ב, ,��� ¤¤§¥§§ª¨̈הע�ל	
לנ� יח5ר ואל לנ�, חסר לא ה�ד�ל וט�ב� ¨¥©§©§¨©¨Ÿ¨©§¦£©§�ברחמי	.

ז� ה�א �י ועד. �אמ�ר,(oifnE)לע�ל	 ל�ל. �מפרנס , §¨¨¤¦¨¥¦§©§¥©Ÿ¨¨
לכל מז�� �מכי� רצ��. חי לכל �מ�יע יד*, את ��תח¥©¤¨¤©§¦©§¨©¨¥¦¨§¨
ה�ל: את רחמיו ה$� יי, א�ה ר�� רא. א�ר רי�תיו¦§¨£¤¨¨¨©¨§¨©¨§©£¨¤©Ÿ

הנחל�נ�דה �י מל�נ�. �נברכ� אלהינ�, יי ל� ¤¨§¨¡Ÿ¥§¨§¨©§¥¦¦§©§¨
�רחבה, ט�בה חמ!ה, אר/ אבתינ�, ¨¨§¨¨§¤¤¤¥Ÿ£¤את
�פדיתנ� מצרי	, מאר/ �ה�צאתנ� ועל ות�רה. רית§¦§¨§©¤¥¨¥¤¤¦§©¦§¦¨
רצ�נ� ח0י ועל ��'ד�נ�, ��רת� ועל עבדי	. ¨§¥ª©§¨§©¦¤¨¨©§¦¨£¥¦מית

¨§©¤�ה�דע�נ�:

�מברכי	ועל ל�, מ�די	 אנ� אלהינ�, יי ,	�� §©ª¨§¨¡Ÿ¥¨¦¨§¨§¦
�ברכ� ו�בע�, ואכל� �אמ�ר, �מ�. ¨§©¥¨§¨¨§¨§©¨§¨¨¨§¤את

(mina qekd bfen)נת� א�ר ה�6בה האר/ על אלהי*, יי ©¨¤£¨©¤¨¨©¤Ÿ¡¨§¤את
האר/ על יי, א�ה ר�� mina)ל�. qekd bfen):ה'ז�� ועל ¨¨©¨§¨©¨¨¤§©©¨

יר��לי	רח	 ועל ע'�, י�ראל על אלהינ�, יי ©¥§¨¡Ÿ¥©¦§¨¥©¨§©§¨©¦
הית ועל �ב�ד�. ��מ� צ+�� ועל ¦©©©§¨§©§¦¦©§¨¦עיר�,
!וד ית �מלכ�ת עליו. �מ* �#קרא וה0ד��, ¦¨¥§©¨¨§¦¨§¦¤¨©§¨©ה�ד�ל

ימינ�: למק�מ1 �חזיר ¥¨§¨§¦¦§©¨¦§מ�יח�,



:"dvx" o`k siqen zaya lgyk#והחליצנ רצה אב�תינ#. ואלהי ¥¦£©§¥§¥£¥Ÿ¥¥Ÿ¡אלהינ#

�מצות ,�� וננ#ח �� נ���ת ה&ה. ה!ביעי ה+נ�ח י�� #במצות ©§¦§©¨§§¦¤©¦¦§©©¨©©§¦§¤§¦§�מצ�תי�.

מנ#חתינ#: �י�� ויג�� צרה �הי ואל ¥¨§§¨§¨¨¦§©§¤§רצ�נ�,

"`eaie dlri" siqene

י�יע,אלהינ� ויבא, יעלה אב�תינ�. ואלהי ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©£¤§¨Ÿ©¦©
י$כר י�קד, י-מע, ירצה, ¥¨¦¥¨¦©¨¦¤¨¥¤¨¥יראה,

(Liptl),עיר� יר��לי	 זכר�� אב�תינ�, זכר�� זכר�נינ�, §¨¤¦§¥¦§£¥¦§§¨©¦¦¨
י�ראל ית ע'* �ל זכר�� עב!�, !וד � מ�יח ¥¨§¦¥§©¨§¦¨§©¦¨¤©¦¨§¦זכר��
�לרחמי	. לחסד לח�, לברכה, לט�בה, לפלטה, ¦£©§¤¤§¥§¨¨§¦¨§¨¥§¦¤¨§לפני*,
ה$ה, ה'&�ת חג י�	 ה$ה, קד� מקרא ט�ב י�	§¦§¨Ÿ¤©¤§©©©©¤
� אלהינ� יהוה זכרנ� �לה��יענ�. עלינ� � ¥Ÿ̈¡Ÿ§¥§¨¥¦§¥¨¥©§לרח	
דבר לח+י	. ב� ה��יענ� לברכה. ב� �קדנ� ©§¦¦©§¥¦¨¨§¦¥§¨¨§לט�בה.
ב� �מ�טנ� עלינ�. ורח	 וח#נ�, ח�ס ורחמי	. ¥§©¥¨¥©§¥¨§¦£©§¨§י��עה
מל� אל �י �למה, �מחה ב� ו�'חנ� ויג��, צרה ¤¤¥¦¨¥§¨§¦¥§©§¨§¨¨¨¦מ�ל

א�ה: וח#�� ¨¨©§©רח�	

ר�.�בנה! �א�ר קר�ב, עיר� יר��לי	 את §¥¤§¨©¦¦¨§¨©£¤¦©§¨
את ברחמיו �נה יי, א�ה ר��̈©¨§¨¥§©£¨¤

ygla)יר��לי	: xne` jxande ."on`" miper miaeqnd).אמ� §¨¨¦¨¥

האל,ר�� הע�ל	. מל� אלהינ� יי א�ה ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¥
קד��נ� �ראנ�, א!ירנ�, מל�נ�, ¥§¥§¥¦©¥§©¦̈אבינ�,
ה�א וי�	, י�	 כל� וה'טיב ה�6ב ה'ל� יעקב. ¨¨§¤¦¥©§©¤¤©Ÿ£©§קד��
י��ח הרחמ� ט�ב: וכל ורחמי	 וחסד ח� ��מלנ�§¥¥§¤¤§©£¦§¨¨©£¨¦§©©
[הרחמ� נצחי	: לנצח ית�אר הרחמ� ד�רי	: ¨£©¨¦¨§©¥§¥¨§¦¨£©¨¦¥§לד�רי
הרחמ� ינינ�: �ל�	 י6ע הרחמ� ה�ב�ד: על ¨£©¨¥¥¨©¦¨£©¨¨©©¥¦§©יסמיכנ�
והצלחה רוחה רכה י�לח הרחמ� ע$נ�: �כינת ¨¨§©§¨¨§¨¨§©§¦¨£©¨¥ª©¦§©§¦יגאל
הרחבה: יד� את לנ� יפ�ח הרחמ� ידינ�: מע�ה כל§¨©£¥¨¥¨©£¨¦§©¨¤¨¨§¨¨
הרחמ� ��רת�: לתלמ�ד נינ� ולב לנ� יפ�ח ¨£©¨¨§©§¥¨¥§¥¦©§¦¨£©̈הרחמ�
כב�ד: יפרנסנ� הרחמ� �ליראת�: לעב�דת� ¨§¥§§©§¨£©¨¨§¦§¨£©¥§©§יג!ל	
ה'ק!�, ית �לבני� ה'�יח, לימ�ת יז�נ� ¨§¦©¥©§¦§©¦¨©¦¥©§¨£©̈הרחמ�

הא: הע�ל	 ¨©¨¨¥©§�לח+י

חסדמג!�ל וע��ה ,��מל י��ע�ת ¦§§©§§¤¤¤
ע�ל	: עד �לזרע� לדוד ¨©§©§¦¨§¦§¦למ�יח�,
ה�ד� ט�ב: כל יחסר� לא יי וד�ר�י ורעב�, ר�� �פירי	§¦¦¨§¨¥§§¥§¨Ÿ©§§¨

חס!�: לע�ל	 �י ט�ב, �י ה+��יע)ליי האל :(�ר#� ©§¨¦¦§¨©§¨¨¥©¦©



  נספחים להגדת אפיקומן

  פרק לימוד מעשיים לקראת חג הפסח

  

  הלכות מעשיות בהכשרת הבית לפסח

  

באיסור חמ� נכללו ארבעה איסורי� על . בחמשה מצוות החמירה התורה לאסור חמ� מכל וכל". ולא יאכל חמ� ":מצוות התורה היא  .א

.מצאובל י, בל יראה, כל הנאה, אכילה ושתייה: כל אד� ברשות השייכת לו

  

: בכמה שלבי�" בדיקת חמ"מכא� חובת   .ב

, זהירות מלהכניס חמ� המוכני� לפסח, ניקיונות, שימת לב משלושי� יו� לפני הפסח.1

, ד בניס� בדיקה וביטול בברכה" בליל י�ובעיקר .2

. ובבוקר למחרת ביעור וביטול.3

".לה לו שנה טובהבטוח הוא שתע, כל הנזהר מכל חמ� שהוא בפסח"כי , י הקדוש"ומובא בש� האר.4

  

  ? בסוגי מוצרי� שוני��מה עושי�   .ג

  !בכל שאלה מיוחדת חייבי� לשאול רב מוסמ�: ככלל

ולא למכר� ,  יש להשתדל לגמר� עד לפני פסח� פיצוחי� קלויי� , רוב אבקות המרק, גביעי גלידה, כמו עוגיות וסולת:חמ גמור)1

  .במכירת חמ�

2( לזרוק לפני �מוצרי אלכוהול ותרופות , מוצרי עמיל� ושימורי ירקות,  ממתקי� וריבות,אבקות אפיה ופודינג,  כמו קמח:ספק חמ

.ואפשר ג� למכור במכירת חמ�, או בביעור חמ�



ובדר� ,  מותר לשמר� סגורי� לאחר הפסח�קפה , סוכר,  כמו אריזות סגורות של מלח:א� ללא הכשר לפסח, מוצרי� ללא חשש)3

  .כלל ג� אי� צור� למכר�

  

  :חייבי� בכל מקו� וכלי הנמצא בבעלותו ובאחריותו של האד�, שרת הבית וכלי הבית מחמהכ. ד

. חייבי� לנקות ולבדוק מחמ�– ג� מקו� שלא נמצא בו בפסח.1

ולסגר� במקו� שמור עד לאחר פסח,  חייב בניקיו� היטב מכל חמ��  ג� כלי שלא נשתמש בו בפסח.2

, נית� לצרפ� למכירת חמ�, מ לפגו� את החמ� שבה�" יש להשתדל בניקיונ� ע– כלי� מאכל ונוי וצעצועי ילדי� שקשה לנקות�.3

  .ולסגר� במקו� שמור

  

  :כללי� בהכשרת הכלי�. ה

וראוי בכל שאלת כלי .  יש בעירוי ויש בשטיפה, יש בהגעלה, יש בליבו�":  כ� ההכשרה–כדר� השימוש "פ הכלל "פעולת ההכשרה ע.1

  !מיוחד לשאול רב מוסמ�

  .קרמיקה ופורצליי�, חמר, חרס מצופה, חרסינה, כלי חרס: ראי� להכשי.2

  

  : כללי� עקרוניי� לקראת הכשרת הכלי�. ו

  !ראוי בכל שאלת כלי מיוחד לשאול רב מוסמ�.1

  . ע� חומר סבוני חרי�,  יש לנקות כל כלי מכל חמ� גלוי שעליו� תחילה ניקוי יסודי .2

  .כ יגעילו"ורק אח, חייב ליבו� במקומות אלו, הצוברות לכלו�ויש עליו חלודה חזקה או גומות , כלי הצרי� הגעלה.3

אבל , ולאחר ההגעלה להכניס מיד למי� קרי�. ובמי ההגעלה להוסי� חומר פוג�,  שעות קוד� להגעלה24 אי� להשתמש –להגעלה .4

  .העלולי� להתפוצ� במי� קרי� טוב להכניס� לאחר שיתקררו' כלי פיירקס ודורלקס וכד

  .וממעטי� להכשיר ללא צור�, ו� לחדש או לייחד הרבה כלי� לפסחרבי� מהדרי� כי.5



  :י� בכל ביתידג� לכלי� מצו מ�  הכשרה למעשה לפסח בדברי� מרכזיי� ומצויי�. ז

  אופ� ההכשרה  הכלי

  מיקרוגל

. להרתיח בתוכו צלחת מי� מלאה עד שיתאדו ממנה כל המי�.  שעות ללא שימוש24להמתי� . ניקוי יסודי

  . � בו רק בתו� כלי� סגורי�ובפסח לחמ

  כיור

לערות מי� . לשפו� חומר ניקוי חרי� לניקוי הצינור שיוצא לביוב. ניקוי יסודי במיוחד בחיבור לשיש

ויש נוהגי� עוד להניח נייר כס� עבה או כיור . המסנ� ונקב היציאה, רותחי� מהקומקו� ישירות על הכיור

  .פלאסטי מיוחד לחג

  שיש במטבח

לערות מי� רותחי� ישירות .  יש להסירו ולנקות–פלאסטי בקצה השיש �א� יש פס. דיניקוי יסו

כ לכסות "ויש עוד נוהגי� אח. יש נוהגי� לשפו� את המי� על ברזל מלוב�. מהקומקו� על כל חלק בשיש

  .בנייר כס� עבה או ניילו�

  .וא� לשי� בצק על השיש חובה לכסותו

  .אלא ניקוי יסודי וכיסוי מלא אחר הניקוי, ו הכשר הוא כחרס ואי� ל–אבל שיש מלאכותי 

. ברז וחרסינה שבמטבח

  .משולש בכיור

  .לנקות היטב במי� חמי� וסבו�

  מעמד לכלי�

  .לנקות היטב במי� חמי� וסבו�

  סקוטש, ליפה

  .להשתמש בחדש לפסח

שולח� שאכלו או נשפ� עליו 

  חמ�

  .וטוב לכסות במפה לפסח. מי� רותחי�וא� אפשר ג� לערות . לנקות היטב במי� חמי� וסבו�

  תנור אפיה

  !לשאול רב על סוג התנור המיוחד



וכ� , תבניות או סיר לאפיה

  .נפה פומפיה ומגרדת

  .אבל חייבי� לנקות. אי� להכשיר

  כלי טפלו�

  .אבל חייבי� לנקות. אי� להכשיר

  מדיח כלי�

 הפעלת המדיח ללא כלי� בחו� החזק כ"אח. את המסננת והמגשי� עדי� להחליפ�. ניקוי יסודי כללי

  .ביותר

  קולט אדי�

  .ניקוי יסודי לח

  מפה, מגבות

  .להיזהר לא לכבס ע� חומר עמיל�. כיבוס יסודי. ניקוי מכל פירורי חמ� דבקי�

מטחנה ובלנדר לדברי� שלא 

  היה בה� חמ� כלל

  .חלקי הפלסטיקולהגעיל את שאר ,  יש ללב� חלקי מתכת–וא� השתמשו בחמ� . ניקיו� יסודי

  קומקו� חשמלי

  .ולהרתיח במי� מלאי�,  ניקוי יסודי–א� נזהרו בחמ� 

   �א� לא נזהרו משימוש חמ� עליו בזמ� רתיחה 

  כוסות וכלי זכוכית

  . די בשטיפה והדחה יסודיי�–לשימוש קר •

 ויש, בשטיפה יסודית: לעדות הספרדי�.  ימי� מתחלפי�3עירוי :  לעדות אשכנז–לשתייה חמה •

  . ימי� מתחלפי�3כ בעירוי "מחמירי� ג

  . הגעלה–לשתייה חריפה •

  . אי� להכשיר–לבישול •

  כלי פלסטיק

 אי� –אבל א� יש בה� חריצי� וקשה לנקות� .  הכשרת� כמו כלי מתכת בהגעלה–ללא חריצי� 

  .להכשיר�

  כלי ע�

  .יכשירו בהגעלה, וא� צרי�. נוהגי� לא להכשיר מפני החריצי�



  זכיריי� של ג

עירוי מי� רותחי� למכסה ומושב הכיריי� למכסה הגז . ליבו� קל לחצובות. ניקוי יסודי של כל החלקי�

  .טוב לצפות הכל בנייר כס�. וכפתורי ההפעלה

  מיח� מי�

  .וא� הניחו על המכסה הח� חמ� חייב הגעלה. ניקוי יסודי והרתחה במי� מלאי�

  פלטה חשמלית

. ויש נוהגי� להקל בשעה אחת, חימו� הפלאטה שעתיי�.  מהקומקו�עירוי מי� רותחי�. ניקוי יסודי

�  .לכסות בנייר כס

  גביע הקידוש

  .הגעלה

  מוצ�, בקבוק תינוק

  .יכשירו בהגעלה, וא� צרי�. עדי� להחליפו

  תרמוס

  .אבל א� השתמשו בו בחמ� אי� להכשירו. ניקוי יסודי ועירוי מי� רותחי�, פירוק

  שיניי� תותבות

  .עירוי מי� רותחי�, ודיניקוי יס

  מיקסר

  .ובצור� יש לשאול רב. מומל� לא להכשיר

  פותח�, מסחטת פרי

  .שטיפה והדחה יסודיי�

  טוסטר

  .אבל חייבי� לנקות. אי� להכשיר

, שיניי�, ניקוי: מברשות

  למריחת עוגות וכדומה

  .אבל חייבי� לנקות. אי� להכשיר

  סיר לח�. סירי בישול

  הגעלה

  מטהר מי�

  . בשטיפה היטבדי



  יומ� עבודה שלי

  ! מתכונני� לפסחוג� אנ

  

  ,ילדים יקרים

לנקות , גם עלינו להתכונן. בכל בית ובכל מקום מתחילים בניקיון יסודי וכללי,  וימי חג הפסח קרבים ובאיםמשנכנס חודש ניסן

  .ולהכשיר את המקום והחפצים השייכים לנו

  

, מ� היציאה מבית הספר והכתה לחופשת חג:  ובו רשימה של רוב החפצי� השייכי� לנו,"ייומ� עבודה איש"לעזרתכ� מוכ� כא� 

  .ועד המש� הניקיו� בחדר שלנו ובבית

  

   .למרות שלא את הכל צריכים ורוצים להכשיר לפסח, את הכל חייבים לנקות מחמץ: זכרו כלל בהלכה

  

  : לכן יש לפניכם שני טורים לסימון ולתזכורת

  .לדברים שניקינו וגם הכשרנו לפסח - "כשר לפסח".1

אלא יש לסגור אותם במקום , ועל כן אסור להשתמש בהם, אבל לא הכשרנו לפסח,  לדברים שניקינו- "נקי ולא כשר לפסח".2

  .שמור עד לאחר ימי החג

  

.. קדימה לעבודה. וסמנו לעצמכם את אשר כבר סיימתם, עברו ונקו לפי הסדר, התחילו בעבודה. אנו לשירותכם בכל שאלה נוספת

  !ב ה צ ל ח ה.. ..  

  



  ___________________:שמי             יומ� עבודה אישי

  

  נקי  כשר לפסח  דרך ההכשרה  הכלי

  ולא כשר לפסח

  : בבית הספר--

  :  שבין פורים לחופשת פסחבימים

ולא נסתובב ,  נקפיד לאכול במקום הישיבה-כלל ראשון 

  .ן גם כל השנהזה נכו. ולא בחצר, עם אוכל בכתה

נקפיד ,  מרגע שניקינו מקום או פריט מסוים–כלל שני 

  . מאוד לשמור על ניקיונם לפסח

    

כמובן שאת הניקיונות נבצע בהתאם להוראות הנהלת   

  !ס"ביה

    

        : בכיתה שלי--

      .ולנגב במטלית, לבדוק היטב בחריצים  שולחן וכסא

      .לנער היטב היטב בין הדפים כלפי מטה ספרי קריאה ולימוד

לפעמים צריכים / ניקוי -לשטוף היטב במים חמים וחומר  ספל לנטילת ידיים

  .גם להגעיל

    

      .לכבס היטב ברתיחה מתאימה  מגבת בד כתתית

      .ולצרף לרשימת מכירת חמץ, לאחסן במקום סגור  דבק העשוי מחמץ

מטאטא מומלץ / ניקוי -ם וחומרלנער ולשטוף היטב עם מי  מטאטא פח ויעה

  .לסגור עם כלי חמץ

    

משחקים , ספרי קריאה, מדפים: לבדוק בכל מקום  חדר הכתה

  .  ולנגב היטב במקום שצריך–ארון כתתי , וכדומה

    



/ ולשטוף היטב , ניקוי-לשפשף את הרצפה עם חומר  רצפה וחלונות

  .ס דואג לנקות"ביה

---  ---  

      .אם אפשר לכבסו. לנער ולנגב היטב  ילקוט

      .לנער היטב היטב בין הדפים כלפי מטה  ספרים ומחברות

ואם אפשר גם , לבדוק בחריצים, לנער היטב  קלמר

  .לכבס/לשטוף

    

      .ולכבס היטב, לנער היטב מכל שאריות האוכל  תיק אוכל

      .לכבס היטב ברתיחה מתאימה  מפית ומגבת

שקית או נייר 

  שומשיםמעטיפה 

      .לזרוק

        

        : חדר פרטי--

די בניקוי , י המחשב"א	 הקפדת	 כל השנה לא לאכול ע  מחשב

  .כללי

, חייבים לנקות ביסודיות, י המחשב"ואם אכלתם ע

ואם חוששים שנפלו בתוכה . ובמיוחד את המקלדת

  .אין להשתמש במקלדת בפסח, פירורים וקשה לנקותם

    

      . גם לנגב במטלית לחהאם אפשר וצריך. לנער היטב משחקי קלפים ונייר

 ,משחקי פלסטיק

  כדור וכדומה

      .ניקוי-לבדוק בחריצים ולשטוף היטב עם מים וחומר

    , יש להבריש היטב ועמוק בין שערות השטיח. ניקוי יסודי  שטיח



  .אבק-ולא להסתפק בשואב

      לנקות ולנגב במטלית לחה  מיטה

      לנער היטב ולכבס   מיטה-כלי

       ונגב במפית לחהלנקות  כיסא, שלחן

      לנקות ולנגב במטלית לחה  ספריה, ארון

מחברות , ספרים

   ודפיםחוברות

      לדפדף ולנער היטב

      אם אפשר גם לשטוף. לנגב היטב   נוי-חפצי

      לנער ולכבס, לבדוק היטב בכיסים   בגדים

      .לנער היטב  נעליים

      לשטוף היטב  מימיה

      לשטוף ולכבס, לנער  תרמיל

      לקנות חדשה לפסח  שת שינייםמבר

ממתקים ומאכלי 

  חמץ

את הנותר אפשר להעביר לפח או . לאכול מהר לפני החג

  לרשום למכירת חמץ

    

אם אפשר גם להשרות במי סבון . לנער ולנגב היטב  צעצועים

  . ולשטוף היטב

    

      לנגב היטב במיוחד במקומות שרגילים לנגוע  קירות וחלונות

       היטבלטאטא ולשטוף  חדר

  

  

.ושיהיה לכם ולכולנו חג פסח כשר  ו ש מ ח



  בהלכות פסחשלי חידו� ה

  

  "הלכות חגי�"בספר  ל"זצוק הרב מרדכי אליהו  פ פסקי מר� הראשו� לציו�"ע

ענה תשובה וציי� ג� את . ל"של מר� הראשו� לציו� הרב מרדכי אליהו זצוק" הלכות חגי�"את התשובות תמצא בספר . לפני� שאלות בהלכות פסח

  .מקורה בספר

החידו� מתאי� כהכנה . או ג� ע� חברי�, ואפשר לערו� את החידו� ע� האחי� והאחיות ובני משפחה, עצמי� אפשר בסגנו� חידו�":חידו�"

  .כמו ג� לליל הסדר או בתו� ימי חול המועד, לקראת הפסח

?  הוא מצווה או מנהג–הא� סיפור יציאת מצרי� בהגדה של פסח . 1

  ).ציי� הוכחה לתשובת�(

  ?"ליות ואגוזי�ק"מדוע נוהגי� לחלק לילדי� הקטני� . 2

  ?הא� מותר לאכול לפני קריאת ההגדה. 3

  ?כמה יי� צרי� לשתות בארבע כוסות. 4

, הגברי�, הבנות, אמא, הבני�, אבא: מי חייב לשבת בהסיבה. 5

  ?הנשי�

, הב� הבכור, אמא, אבא": מה נשתנה"מי חייב לשאול את שאלות . 6

  ?כל אד�, האורחי�, הבת, הב� הקט�

אי� ? ולמי מצווה להודיע? ודיע מה מצווה לה–"  להודיעהמצוו" .7

  ?מצווה להודיע

במה מיוחדת מצוות הזכרת נסי יציאת מצרי� בליל פסח יותר . 8

  ?שנההזכרת� בכל יו� במאשר 

  ? מהי הכוונה המרכזית–" מעשינו בלילה הזה בכללכוו�טוב " .9

  ?"בהסיבה"באיזה אופ� צרי� לשבת . 10

  ?) לפחות�5 ציי(אלו הכנות מיוחדות צרי� להכי� לפני כניסת החג . 11

  ?אלו הכנות בבית לקראת ליל הסדר מבטאות סימ� של חירות. 12

  ?.."מרור זה... מצה זו: "מה עושה עור� הסדר בזמ� שצרי� לומר. 13

על , א� כ�? חייב במצוות הסיבה) מי שהוא שמאלי(הא� איטר . 14

  ?מדוע, וא� לא? איזה יד

שנוהגי� בזמ� הסדר כדי " מעשי� מיוחדי� ושוני� "4ציי� . 15

  ? את הילדי� לשאוללעורר

  ?הא� אשה ובת חייבות לקרוא את ההגדה. 16

  ?את מצוות ההגדה, כיצד יקיי� עולה חדש שאינו מבי� עברית. 17

  ?מדוע יושבי� בהסיבה בליל הסדר. 18

  ?"יח�"תאר את הפעולה שצריכי� לעשות בשלב של . 19

  ?באיזה שלבי� בליל הסדר צרי� לשבת בהסיבה. 20

 כששבי� מבית מהו נוסח הברכה שנהגי� לבר� בליל הסדר. 21

  ?הכנסת הביתה

: באיזו דר� נוהגי� להזכיר לבני המשפחה את סימני ליל הסדר. 22

  ?בהתחלה ובמהל� הסדר

  ?מהי כמות היי� הכי פחות שחייבי� לשתות בליל הסדר. 23

והא� ? למה נוהגי� לרחו� ידיי� מיד לאחר הקידוש בליל הסדר. 24

  ?צרי� לבר� על הנטילה הזו

  ?ת ליל הסדרלמה נוהגי� לאכול כרפס בתחיל. 25

)הסבר(? הא� צרי� לאכול את הכרפס בתחילת הסדר בהסיבה. 26

שנהגו לקשור על כתפי יש מקומות"תאר והסבר את המנהג ש. 27

  ?..."הילדי� חלק מהמצה

  ?הא� מותר לדבר באמצע קריאת ההגדה. 28

?רני ברכת המזו� של סעודת ליל הסדמה אוכלי� לפ. 29



   לפסח על הילדי�שואלי� ודורשי� �ת ולעניי� "פשו

  

  ? האם מותר לתת לילדים לאכול מצה לפני ליל הסדר-א 

הגו שלא נ]. בשונה ממצת חמץ הנאכלת כל שאר ימי השנה[כי אסור לאכול לפני ליל הסדר מצה הכשרה לפסח , מן השאלה נכרת התשובה

  .ד בניסן ערב פסח"והלכה היא להחמיר שלא לטעות מצה ביום י. לטעום ממצה כשרה כבר משנכנס ראש חודש ניסן

  

  ? האם מותר לאכול בערב פסח עוגיות הנקראות מצה עשירה-ב 

חייבים להבחין בחומר , ואולם.  היא מצה הנאפת מקמח ומים ובתוספת מיני מתיקה ומילוי ככל העוגיות הנאפות בדרך כלל לפסח–מצה עשירה 

  ":קמח למצה"לבין זו הנאפת מ" קמח מצה"העוגה בין זו הנאפת מ

  ].כמובן בהכשר ראוי[ מותר לאכול בפסח -" קמח מצה"הנאפת מ

 וראוי להחמיר ולא לאכלם מערב פסח ובוודאי לא בפסח מחשש לחימוצם,  יש בה מחלוקת בין פוסקי ההלכה–" קמח למצה"אבל זו הנאפת מ

  .וכמו שמנהג ישראל להחמיר בכל ענייני הפסח, הגמור

  

  ?"מה נשתנה" מי צריך להגיד -ג 

לכן לכתחילה רצוי . ועם זאת כל אדם חייב לקראה גם בעצמו ולספרה גם לגדולים, עיקר מצוות סיפור ההגדה הוא לספר לילדים בהתאם להבנתם

  .   האמא או כל אדם אחרתשאל, ובאין אפשרות של ילדים. ועדיף שהבן או הבת ישאלו

  

  ?האם חייבים לגמור את כל ההגדה,  מה עושים כשהילדים עייפים-ד 

רצוי לתת להם , כאשר הילדים הקטנים עייפים, ואמנם. מן הראוי לכתחילה לעודד את הילדים לנוח ולישון במשך היום כדי שיוכלו להיות ערים בכל ליל הסדר

ובלי לחייבם לסיים את קריאת , באכילת המצה והמרור ובהשלמת שתיית ארבע כוסות, בשאלות ותשובות" גדת לבנךוה": לקיים את עיקרי מצוות ליל הסדר

  .ההגדה

  

  ?במשפחה שמחמירים לא לאכול קטניות ואורז,  האם גם הילדים צריכים להחמיר-ה 

אם יש , ואולם. ורז ראוי להרגילם כמנהג בני הביתלכתחילה אם אין צורך מיוחד להאכיל את הילדים דווקא קטניות וא, במשפחה שמחמירים בה

  .אבל בממתקים ועוגות שאין בהם צורך הכרחי ראוי לאסור כדי להרגילם במנהג שנהגו בני הבית. צורך בריאותי מותר לבשל ולהאכילם



  ?ולשבת בהסיבה,  האם גם ילדים חייבים לשתות ארבע כוסות-ו 

. גם בשתיית ארבע כוסות וגם לשבת בהסיבה, לקיים את כל מצוות ליל הסדר, אלו שהגיעו לגיל חינוךובמיוחד את , מצווה לחנך גם את הילדים

  .לתת להם מיץ ענבים ולא יין, ואף רצוי מצד בריאותם, ויכולים

  

  ?או גם לבנות, היא דווקא לבנים" והגדת לבנך" האם מצוות -ז 

כי המצווה , עדיף שתשאל הבת יותר מאשר תשאל האם או קרוב ואורח" מה נשתנה"בשאלת , ואדרבא. מצוות סיפור ההגדה שווה לבנים ולבנות

  .'את נפלאות ה, בנים ובנות כאחד, בעיקרה היא לספר לילדיו

  

  ? מה הסיבה שאומרים שצריך לחלק אגוזים לילדים בליל הסדר-ח 

ומחלקים להם דווקא לאחר . ת בסיפור יציאת מצריםולשאול שאלות להרבו, הסיבה היא כדי לעודד אותם להיות ערים וקשובים בזמן הסדר

, אלא בכל ממתק ובכל הבטחת מתנה ופרס שיש בהם עידוד להשאירם ערים, ולאו דווקא באגוזים, והוא מנהג יפה וטוב. הקידוש ולפני האוכל

  .ומשתתפים בשאלות ותשובות ובשירים המרוממים את אווירת ההערב המיוחד של ליל הסדר, קשובים

  

  ? האם אפשר לשתף את הילדים בקריאת ההגדה-ט 

נוהגים , לכן. המוציא את עצמו ואת אחרים ידי חובה, וככל המצוות צריך לקראה דווקא מי שהוא בגיל חיוב מצוות. קריאת ההגדה היא מצווה

בהרחבת הסבר לדברי , תבשאלת שאלו, שיתוף הילדים ייעשה בהקשבתם לקריאה. שדווקא האב או גדולי המשפחה הם הקוראים את ההגדה

" מה נשתנה"באמירת , ואמנם. ובתנאי שהאב יחזור אחריהם מלה במלה, רשאים גם לתת להם לקרוא. ובשירה של פסקאות מן ההגדה, ההגדה

ידי חובתם בליל קטן מוציא אחרים "כי , שכתב, ל"ח הכהן זצ"לגר" ערב פסח" וראיתי בהגדת .והאב עונה ואינו צריך לחזור אחריהם, הם רשאים לשאול

  ..".אבל הקידוש לא, מ וכיוצא"פסח ודווקא הסדר וסיפור יצי

כנגד כל " והגדת לבנך"הרי אנו חייבים במצוות . מאוד לא רצוי שהילדים יפרשו משולחן הסדר?     האם מותר להרשות לילדים לשחק בצד בזמן הסדר–ז 

בשעת הסדר . לעודד ולהלהיב, לעורר, להפנות תשומת לב,  כל אחד אנו חייבים להשתדל לחנךכלפי. הן בהבדלי גיל והן בהבדלי רמה, "ארבעה בנים"אחד מ

ואם ידענו להתכונן נכון לפני , הבטחת פרס היא כמעט תמיד מתכון בטוח להצלחה. נגלה את כל היוזמות והרעיונות החינוכיים על מנת להצליח במאמץ החינוכי

  ".וכל המרבה הרי הוא משובח: "ל באומרם" למאמץ הזה התכוונו חזגם. בודאי שההצלחה תאיר לנו פנים, החג


