ה ה ג ד ה ש ל פ ס ח  -ה ס י פ ו ר ה א מ ית י

ַגְּלֵגּל
מגלגלי ם הג 'וינט

ָבּרוּ ַאָתּה ְיֹה ָוה ֱא ֵהינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם ֲאֶשׁר ָבַּחר ָבּנוּ ִמָכּל ָעם ְורֹוְמָמנוּ ִמָכּל ִעשׁוּן ְוִק ְדָּשׁנוּ ְבִּמְצֹוָתיוַ .וִתֶּתּן ָלנוּ ְיֹה ָוה ֱא ֵהינוּ
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ָבּרוּ ַאָתּה ְיֹה ָוה ֱא ֵהינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם ֲאֶשׁר ָבַּחר ָבּנוּ ִמָכּל ָעם ְורֹוְמָמנוּ ִמָכּל ִעשׁוּן ְוִק ְדָּשׁנוּ ְבִּמְצֹוָתיוַ .וִתֶּתּן ָלנוּ ְיֹה ָוה ֱא ֵהינוּ
שֹון ֶאת יֹום ַחג ַהַמּצֹּות ַהֶזּה ְזַמן ֵחרוֵּתנוּ ִמְק ָרא ֹקֶדשׁ ֵזֶכר ִליִציאַת ִמְצ ָרִיםִ .כּי ָּבנוּ
ְבּאֲַהָבה מֹוֲע ִדים ְלִשְׂמָחה ַחִגּים וּ ְזַמִנּים ְלָשׂ ֹ
שֹון ִהְנַחְלָתּנוָּ .בּרוּ ַאָתּה ְיֹה ָוה ְמַקֵדּשׁ ִיְשׂ ָרֵאל ְוַהֵמָעְשִׁנּיםָ :בּרוּ
ָּבַח ְרָתּ ְואֹוָתנוּ ִקַדְּשָׁתּ ִמָכּל ָהַסִמים .וּמֹוֲעֵדי ָק ְדֶשׁ ְבִּשְׂמָחה וְּבָשׂ ֹ
ַאָתּה ְיֹה ָוה ֱא ֵהינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלםֶ ,שֶׁהֱחָינוּ ְוִקְיָּמנוּ ְוִהִגּיָענוּ ַלְזַּמן ַהֶזּה:

וְּמַחץ
דוחסי ם הג 'וינט ואין מברכי ם

ְגּ ַראס
מדליקי ם הג 'וינט ומברכי ם

ָבּרוּ ֲאָתּה ְיָי ֱאלֹוֵהינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלםַ ,המֹוִציא ִטיֵאיְטְשִׁסי ְמַהַגְּנָג'ה,

ָיַחץ
חוצה א ת הבוף ומעבירו למגלגל

ַמִגּיד
א ם ברשו תכ ם חומר מאפן – מגביהי ם א ת קער ת הקסס ואומרי ם:

ָהא ְגּ ַרָסא ָמֲעְפָנא ִדּי ִהְתַבּאָסוּ אְַבָהָתָנא ְבּאַ ְרָעא ְדִמְצ ָרִיםָ .כּל ִדְּכִפין ֵייֵתי ְוִיסֹחבָ .כּל ִדְּצ ִרי ֵייֵתי ְוִיַשׁאףָ .הַשָׁתּא ָהָכאְ ,לָשָׁנה
ַהָבּאָה ְבּאַ ְרָעא ְדֲּאְמְסֶט ְרָדםֹ .כּל ְדָּהַשְׁכָתּא ִנְתְפּסוְּ ,לָשָׁנה ַהָבּאָה ְבֵּני חֹו ִרין:
מדליקין הג 'וינט וכאן הבן שואל:

ַמה ִנְשַׁתּ ָנה ַה ַלּ י ָלה ַהֶזה ִ ,מ ֹכּ ל ַה ֵלּ י לֹות ?
ֶשְׁבּ ֹכ ל
ֶשְׁבּ ֹכ ל
ֶשְׁבּ ֹכ ל
ֶשְׁבּ ֹכ ל

ַה ֵלּ י לֹות
ַה ֵלּ י לֹות
ַה ֵלּ י לֹות
ַה ֵלּ י לֹות

ַה ַלּ י ָל ה ַהֶז ה כּוּלֹו ִהי ְדּ ָרָיא:
ֲאנוּ ְמָעְשִׁנין ַגּם ַפא ְרשׁ ְוַגם ְגּ ַרָסא,
ַה ַלּ י ָל ה ַהֶז ה כּוּלֹו ַמְנָצּ'א:
ֲאנוּ אֹוְכִלין ָחֵמץ וַּמְנָצּ'א,
ַה ַלּ י ָל ה ַהֶז ה ְשֵׁתּי ְפָּעִמים:
ֵאין אָנוּ ַמְסִניִפין ֲאִפילוּ ַפַּעם ֶאָחת,
ֲאנוּ ִמְתָמְסֵתִּלין ֵבּין יֹוְשִׁבין וֵּבין ְמֻסִבּיןַ ,ה ַלּ י ָל ה ַהֶז ה ֻכָּלּנוּ ְמֻסִבּין:

ֲעָב ִד ים ָה ִי י נוּ ְלַפ ְרֹעה ְבִּמְצ ָרִיםַ ,ויֹּוִציֵאנוּ ְיֹה ָוה ֱא ֵהינוּ ִמָשּׁם ְבָּיד ֲחָזָקה וִּב ְזֹרַע ְנטוָּיהְ .וִאלּוּ א הֹוִציא ַהָקּדֹושׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת
ֲאבֹוֵתינוּ ִמִמְּצ ָרִיםֲ ,הֵרי אָנוּ וָּבֵנינוּ וְּבֵני ָבֵנינוּ ְמֻשְׁעָבּ ִדים ָהִיינוּ ְלַפ ְרֹעה ְבִּמְצ ָרִיםַ .וֲאִפילוּ ֻכָּלּנוּ ֲחָכִמים ֻכָּלּנוּ ְנבֹוִנים ֻכָּלּנוּ ְזֵקִנים
ֻכָּלּנוּ ְמָעְשִׁנים ֶאת ַהטֹוָלהִ ,מְצ ָוה ָעֵלינוּ ְלַסֵפּר ִבּיִציאַת ִמְצ ָרִיםְ .וָכל ַהַמּ ְרֶבּה ְלַסֵפּר ִבּיִציאַת ִמְצ ַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשָׁבּח:
שׁ ַע ְו ַר א ס ֶא ְל ָעָז ר ֵבּ ן ֲעָז ְר ָי ה ֵ ,שָׁהיוּ יֹוְשִׁבין וֵמָעְשִׁנים ַעד ֵשָׁיִגּיַע ְזַמן ְק ִריאַת ְשַׁמע
ַמ ֲעֶשׂה ְבּ ַר א ס ֱא ִל י ֶעֶז ר ְו ַר א ס ְיהֹו ֻ
ֶשׁל ַשֲׁח ִרית .אַָמר ַראס ֶאְלָעָזר ֵבּן ֲעָז ְרָיהַ :מֲעֶשׂה ְבּ ַראס ִשְׁמעֹון ַהדוָּדִאי ְשָׁהַל ֶאֶצל ַראִסי ֵמִאיר ָבַּעל ַהטֹוָלא ְוָהיוּ ְמָגְּלֵגִּלין
ג'ֹויְנטֶ ,זה אֹוֵמר ֹכּל ַהַמ ְרֵבּה ַהֵרי ֶזה ְמשׁוַּבּחְ ,וֶזה אֹוֵמר ֹכּל ַהמֹוִסיף גֹּוֵרַעֶ ,זה אֹוֵמר ֹכּל ַהַמ ְרֵבּה ַהֵרי ֶזה ְמשׁוַּבּחְ ,וֶזה אֹוֵמר ֹכּל
ַהמֹוִסיף גֹּוֵרַעַ ,עד ֶשָׁבּאוּ ַתְּלִמיֵדיֵהם ְואַמרוּ ָלֵהם ַרְסָטַפֵרינוִּ ,הִגיַע ְזַמן ַה ְדָלַקת ַבּאְנג ֶשׁל ַשֲׁח ִרית.
אָ ַמ ר ַר א ס ֱא ִל י ֶעֶז ר ֲ :הֵרי ֲאִני ְכֶּבן ִשְׁבִעים ָשָׁנה ְו א ָזִכיִתי ְלָעֵשׁן ְגּ ַראס ָכֶּזה ִמָיָמּי .אַָמר לֹו ַראס ְיהֹוֻשַׁעֲ :הֵרי ֶבּן ְשׁלֹוִשים
ְוֶאָחד ָשַׁנה ַאָתּה ִבְּלַבדְ ,וַגם ֲאִני א ָזִכיִתיַ ,עד ֶשְׁמָכרֹו ִלי ֶבּן ֹזוָמא.
ֶשֶׁנאַמרְ" :לַמָען א ִתּ ְזֹכּר ֶאת ְגּ ָרָסא ַמֲעְפָנא ֶשִׁהִגּיַע ְמֶאֶרץ ִמְצ ָרִייםַ ,רק ִתְּפ ַרְחָתּא ְמֻשַׁבָּחא כּל ְיֵמי ַחֵיי .
ָבּ רוּ ַה ָמּ קֹום ָ ,בּרוּ הוּאָ ,בּרוּ ֶשָׁנַּתן טֹוָלה ְלַעמֹּו ִיְשׂ ָרֵאלָ ,בּרוּ הוּאְ .כֶּנֶגד אַ ְרָבָּעה ָּבִנים ִדְּבּ ָרה ַהתֹּו ָרהֶ :אָחד ָחָכםְ .וֶאָחד
ָרָשׁעְ .וֶאָחד ָתּםְ .וֶאָחד ֶשֵׁאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁאֹול:
ַתּם ַמה הוּא אֹוֵמרָ" :מה ְמֻשָׁבָּחא טֹוָלא זֹו ָשָׁקנה ֶזה ֶשֵׁאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁאֹול ְבָּמאַתִים ֶשֶׁקל".
ָח ַכם ַמה הוּא אֹוֵמרָ" :מה ַהטֹוָלא ַהזִאת ָלֶכם ָאֶשׁר ְקִניֶתם ְבָּמאַתִים ֶשֶׁקל ִבְּלַבד? ַה א ְמֻעו ְרָבָּבא ִעם ֲאדֹוָלָנא אֹו ְסַתּם ַשְׁמָנא
ֵדֶמכֹוִניָתּא".
ָר ָשׁ ע ַמה הוּא אֹוֵמרָ " :מה ָלֵכם שֹׁוְלִחין ַתּם ְוֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁאֹול ְלִהְתאַ ְרֵגן ֶאֶצל ַהֵבְּנֲאַדם?"
ְו ֶשׁ ֵא י נֹו יֹו ֵד ַע ִל ְשׁ אֹו ל ַאְתּ ְפַּתח לֹוֶ .שֶׁנֱּאַמרְ ,וִהַגּ ְדָתּ ַלֵבְּנֲאַדם ַבּיֹּום ַההוּא ֵלאֹמר ַבֲּעבוּר ֶזה ָעִשׂיָתּ ִלי ְבָּמאַתִים ֶשֶׁקל?? :

ְוֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ְלִהְס ָתֵּכּל ַבִּמְשֶׁקֶפ ת
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ָי כֹו ל ְלֲא ְרֵגן ֵמֹראשׁ ֹחֶדשַׁ ,תּרוּץ לֹוַמר ַבּיֹּום ַההוּאִ .אי ַבּיֹּום ַההוּא ָיכֹול ִמְבּעֹוד יֹוםַ ,תּרוּץ לֹוַמר ַבֲּעבוּר ֶזהַ .בֲּעבוּר ֶזה א
אַָמ ְרִתּי ֶאָלּא ְבָּשָׁעה ֶשֵׁישׁ ְקֲע ִרית ְקֵסס וַּבּאְנג ֻמָנִּחים ְלָפֶני :

ִמְת ִח י ָל ה ְמָעֵשׁני ָחִשׁיָשׁא ְלָבנֹוָנא ָהיוּ אָבֹוֵתינוֵּ ,שֵׁנֶאַמרַ " :וְיִהי ַבָּיִמים ַהֵהםְ ,ויֹוֵבשׁ ָכֵּבד ָהָיה ָבּאֶָרץַ ,ויֹאֵמר ַראס ָיֲעִקב ְלָבַּניו:
ְלכוּ ְוּרדוּ ִמְצ ָרְייָמּה ְלַהִשׂיג ָמֶשׁהוּ ְלָעֵשׁןִ ,כּי ָתֹּפס ִנְתֵפּסוּ כּל ַהָאבּוִּבים אֶָשר ָשָׁלח יֹוֵסף אִָחיֵכם ֵאֵליֶכם".
אָ ַמ ר ַר א ס ֶא ְל ָעָז ר ֵבּ ן ֲעָז ְר ָי ה ִ :מי ִיְתֵּנִני ֵמָטֵייל ֵלתּוִּמי ְבּחֹוף ַהָים וּמֹוֵצא ֶאָחד ָאבּוִּבין .אַָמר לֹו ַראס ְיהֹוֻשַׁעַ :מֲעֶשה
ְבּ ַראִסי ָט ְרפֹון ְו ַראס ִשְׁמעֹון ַהדוָּדִאיֶ ,שָׁהיוּ ְמָטְייִלין ְבַּהֵרי ַהָגִליל וֵּמַחְפִּשׂין ֵלָעֵשׁן ְמִשׂיֵחי ְדְּמָג ְדִליןַ ,עד ֶשׁ ָראוּ ְשָׁנִיים אֹוָח ִזין
ְבּג'ֹויְנטֶ ,זה אֹוֵמר כּוּלֹו ֶשִׁלי ְוֶזה אֹוֵמר כּוּלֹו ֶשִׁליֶ ,זה אֹוֵמר אִָני ֵהָכְנִתּיו ְוֶזה אֹוֵמר אִָני ְקַסְסִתּיוֶ ,זה אֹוֵמר ָאָתּה ִעיַשְׁנִתּיו ְוֶזה
אֹוֵמר ָאָתּה ִעיַשְׁנִתּיוַ ,עד ֵשָׁבּא ֵבּן זֹוָמא וְּלָקחֹו ֵמֵהם .אַָמר לֹו ַראס ֶאְלָעָזר ֵבּן ֲעָז ְרָיהָ :חַבל ֶשׁ א ָבּא ַגּם ְלַכאן וְּלָקחֹו ִמָי ְד
ֵוֶהֱעִבירו ֵאָליִ ,כּי ֵבּיַנָתִּיים ָח ַע ִחיָלֲעָתִתּיו.
שֹותְ .כֹּמה ֶשׁאַָמר ְלאְַב ָרָהם אִָבינוּ ִבְּב ִרית
ָבּ רוּ שֹׁוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשׂ ָרֵאלָ ,בּרוּ הוּאֶ ,שַׁהָקּדֹושׁ ָבּרוּ הוּא ִחַשּׁב ֶאת ַהְקֵּסס ַלֲע ֹ
ֵבּין ַהֵמֲעְשִׁניםֶ .שֶׁנֱּאַמרַ ,וֹיּאֶמר ְלאְַב ָרם ָיֹדַע ֵתַּדע ִכּי ֵגר ִיְהֶיה ַז ְרֲע ְ -בֶּאֶרץ א ָלֶהם ִגּי ְדלוּם ,וִאם ֵכּן ָזֹהר ִיַזָּהרוּ ְואֲַחֵרי ֵכן ֵיְצאוּ
ִבּ ְרכוּשׁ ָגּדֹול:
מדליקי ם ג'וינט שני ואומרי ם:

ְו ִה י א ֶשׁ ָע ְמ ָד ה ַלֲאבֹוֵתינוּ ְוָלנוֶּ :שׁ א ֶאָחד ִבְּלָבד ָעַמד ָעֵלינוּ ְלַכלֹוֵתינוֶּ :אָלּא ֶשֹׁכּל ָמדֹור וָּמדֹור עֹוְמ ִדים ָעֵלינוּ ְלַכלֹוֵתינוּ,
ְוַהָקּדֹושׁ ָבּרוּ הוּא ַמִציֵלנוּ ִמָיָּדם.
מעביר הג 'וינט מידו וממשיך:

שֹות ַלְצָמִחים ֶשׁל ַיֲעֹקב אִָבינוֶּ .שַׁפּ ְרֹעה א ָגַזר ֶאָלּא ַעל ַהְזָּכ ִרים ְוָלָבן ִבֵּקּשׁ ַלֲעקֹור ֶאת
ֵצ א וּ ְל ַמ ד ַמה ִבֵּקּשׁ ָלָבן ָהֲא ַרִמּי ַלֲע ֹ
ַהֹכּלֶ .שֶׁנֱּאַמר:
ֲא ַר ִמּ י ֹא ֵב ד אָ ִב י ַו ֵיּ ֶר ד ִמ ְצ ַר ְי ָמ ה ַו ָיּ ָג ר ָשׁ ם ִבּ ְמ ֵת י ְמ ָע ט ַ ,ו ְי ִה י ָשׁ ם ְל ג ֹו י ָגּ ד ֹו ל ָע צ וּ ם ָו ָר ב ַ :ו ָיּ ֵר ע וּ ֹא ָת נ וּ ַה ִמּ ְצ ִר י ם ַו ְי ַע נּ וּ נ וּ ַו ִי ְתּ נ וּ
ָע ֵל י נ וּ ֲע ב ֹו ָד ה ָק ָשׁ ה ַ :ו ִנּ ְצ ַע ק ֶא ל ְי ֹה ָו ה ֱא ֵה י ֲא ב ֹו ֵת י נ וּ ַ ,ו ִיּ ְשׁ ַמ ע ְי ֹה ָו ה ֶא ת ֹק ֵל נ וּ ַו ַיּ ְר א ֶא ת ָע ְנ ֵי נ וּ ְו ֶא ת ֲע ָמ ֵל נ וּ ְו ֶא ת ַל ֲח ֵצ נ וּ :
ַו יּ ֹו ִצ ֵא נ וּ ְי ֹה ָו ה ִמ ִמּ ְצ ַר ִי ם ְבּ ָי ד ֲח ָז ָק ה וּ ִב ְז ֹר ַע ְנ ט וּ ָי ה וּ ְב ֹמ ָר א ָגּ ד ֹו ל וּ ְב ֹא ת ֹו ת וּ ְב ֹמ ְפ ִת י ם :

ֲא ַר ִמּ י ֹאֵב ד אִָב י ַו ֵיּ ֶר ד ִמ ְצ ַר ְי ָמה ַו ָיּ ָג ר ָשׁם ִבּ ְמֵת י ְמ ָע ט ַ ,ו ְיִה י ָשׁם ְל גֹו י ָגּ דֹו ל ָע צוּם ָו ָרב :
ַו ֵיּ ֶר ד ִמ ְצ ַר ְי ָמ ה  ,אָנוּס ַעל ִפּי ַה ִדּבּוּר:
ַו ָי ָג ר ָשׁם ְ ,מַלֵמּד ֶשׁ א ָי ַרד ַיֲעֹקב אִָבינוּ ְלִהְשַׁתֵּקַּע ְבִּמְצ ַרִים ֶאָלּא ְלִהְתַמְסֵטל ָשׁםֶ .שֶׁנֱּאַמרַ ,וֵי ְרדו ַראס ַיֲעֹקב וָּבַניו ִמְצ ַרְיָמה,
ַוֹיאַמר ַראס ַיֲעֹקב ֶאל ַפּ ְרֹעהַ :לגּוּר ַבּאֶָרץ ָבּאנוִּ ,כּי ַכֵּבד ַהיֹוֵבש ֶבֶּארץ ְכַּנֲעןְ ,וֵאין ִמ ְרֶעה ַלֹצאן ֲאֶשר ַלֲעַבֵדיךִ ,אם ַאָתּה ֵמִבין
ְלַמה ֲאִני ִמְתַּכֵּווןְ .וַעָתּה ֵיְשׁבוּ ַנא ֲעָבֵדי ְבֶּאֶרץ ֹגֶשׁןַ .וֵיְשׁבוּ ְבֵּני ִיְשׂ ָרֵאל ְבֶּאֶרץ ֹגֶשׁן ַוְיַגּ ְדלוּ ְגּ ַראסַ ,וִיְפרוּ ַוִיְתּ ַרבּוּ ִגּידוֵּליֵהם
ַוִתְמַלא ַהאֶָרץ אֹוַתּםַ .וִיְצֲעקוּ ֲח ְרטוֵּמי ִמְצ ַרִים ֵאל ְפּרֹעה ֵלֱאֹמרַ :מה ֵהֵבאָתּ ָלנוּ ֵאת ַה ַראס ַהְכַּנֲעִני וָּבַּניו ֵשֵׁהִציפוּ ָלנוּ ֵאת ַהשׁוּק
ְבְּגּ ַראס ְמקֹוִמי זֹול ַויֹאְמרוּ ְלַפּ ְרֹעה ָהָבה ִנְתַחְכָּמה לֹו ֶפּן ִי ְרֶבּה ַוֹיאַמרֹ :כּל ַהָזַכר ַהִילֹוד ַהְיאֹו ָרה ַתְּשִׁליכוּהוּ ְוֹכּל ַהְנֵקָבה ְתָּחיוּן.
ַוָיַעש ַראס ַיֲעִקב ֵכּןַ ,וַי ְרא ִכּי ֹטוב ַהָדַבר ַוִיְג ְדלוּ ִלְבֵני ִישׂ ָרֵאל ִתְּפ ָרחֹות ֲעַנק ַוָיִציפו ֶאת ַהשׁוּק ְבְּג ַראס ְמקֹוִמי ְמשׁוַּבּח ִבְּמיוַּחד
ַוָיֲעְברוּ ֲח ְרֻטֵמי ִמְצ ַרִים ְלָגֵדל ָפִּפּירוּס.
אָ ַמ ר ַר א ִס י ֲע ִק יַב א ַגם זֹו ְלטֹוָבה ַהֵרי ָלֵהם ְמָיְּצ ִרין ִנָיּר ְדִּגיְלגּוָּלא .אַָמר לֹו ָראס ֱאִלֵיֶעזרֲ :הֵרי ִנָיּר עֹותֹוַמן ַח ְרָטא הוּא ְו א
ִנ ְדְבָּקא.
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ִבּ ְמֵת י ְמ ָע ט ְ ,כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרִ ,עם בּוּף ְבִּשְׁבִעים ֶשֶׁקל ָי ְרדוּ ֲאבֹוֶתי ִמְצ ָרְיָמה ְוַעָתּה ַמְלאוּ ְשׂדֹוֵתּי ַגְּנָג'ה ְכּכֹוְכֵבי ַהָשַּׁמִים ָלרֹוב:
ַו ְי ִה י ָשׁם ְל גֹו י  ,צ"ל ְלג'ֹויְנט וגו'ְ ,מַלֵמּד ֶשָׁהיוּ ִיְשׂ ָרֵאל ְמַגּ ְדִּלים ְמֻצָיִּנים ָשׁם:
ָגּ דֹו ל ָע צוּם ְ ,כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמר ,וִּצְמֵחי ְבֵני ִיְשׂ ָרֵאל ָפּרוּ ַוִיְּשׁ ְרצוּ ַוִיּ ְרבּוּ ַוַיַּעְצמוּ ִבְּמֹאד ְמֹאד ַוִתָּמֵּלא ָהאֶָרץ ֹאָתם:
ָו ָרב ְ ,כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרְ ,רָבָבה ְכֶּצַמח ַהָשֶּׂדה ְנַתִתּי ַוִתּ ְרִבּי ַוִתְּג ְדִּלי:

ַו ָיּ ֵר עוּ ֹאָת נוּ ַה ִמּ ְצ ִר ים ַו ְי ַע נּוּ נוּ ַו ִיְתּ נוּ ָע ֵל י נוּ ֲעבֹו ָדה ָקָשׁה :
אָת נוּ ַה ִמּ ְצ ִר ים ְ ,כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרָ ,הָבה ִנְתַחְכָּמה לֹו ֶפּן ִיְסֶתְּלֵבּט ְוָהָיה ִכּי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגּם הוּא ַעל
ַו ָיּ ֵר עוּ ֹ
שַתְּמֵטינוּ ְוִהְפִגין ָבּנוּ ְוָעָלה ִמן ָהאֶָרץ:
ִמ ְ ֹ
ַו ְי ַע נּוּ נוּ ְ ,כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרַ ,וָיִּשׂימוּ ָעָליו ָשֵׂרי ִמִסּים ְוֵאת ִגְּלַעד ַהאַ ְרֵדִני ְלַמַען ַענֹּותֹו ְבִּסְבלֹוָתם ַוִיֶּבן ָעֵרי ִמְסְכּנֹות ְלַפ ְרֹעה ֶאת
ִפֹּתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס ַוֵיֲעֵשׁן ַבּחוּץְ ,וַגם ֶזהּ ַרק ַפא ְרשׁ:
ַו ִיְּתּ נוּ ָע ֵל י נוּ ֲעבֹו ָד ה ָק ָשׁ ה ְ ,כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרַ ,וַיֲּעִבדוּ ִמְצ ַרִים ֶאת ְבֵּני ִיְשׂ ָרֵאל ְבָּפֶר :

ַו ִנּ ְצ ַעק ֶא ל ְיֹה ָוה ֱא ֵה י ֲאבֹוֵת י נוּ ַ ,ו ִיְּשׁ ַמ ע ְיֹה ָוה ֶאת ֹק ֵל נוּ ַו ַיּ ְר א ֶאת ָע ְנ ֵי נוּ ְו ֶאת ֲע ָמ ֵל נוּ ְו ֶאת ַל ֲח ֵצ נוּ :

ַו ִנּ ְצ ַע ק ֶא ל ְי ֹה ָו ה ֱא ֵה י ֲאבֹוֵת י נוּ ְ ,כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרַ ,וְיִהי ַבָיִּמים ָה ַרִבּים ָהֵהם ַוָיָּמת ַהֵבְּנאַָדם ַוֵיאְָנחוּ ְבֵני ִיְשׂ ָרֵאל ִמן ָהדוָּדּא
ַוִיּ ְזָעקוַּ ,וַתַּעל ַשׁ ְוָעָתם ֶאל ָהֱא ִהים ִמן ָהֲעֹבָדה:
ַו ִיּ ְשׁ ַמ ע ְי ֹה ָו ה ֶאת ֹק ֵל נוּ ְ ,כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרַ ,וִיְּשַׁמע ֱא ִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִי ְזֹכּר ֱא ִהים ֶאת ְבּ ִריתֹו ֶאת אְַב ָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת
ַיֲעֹקב:
ַו ַיּ ְר א ֶאת ָע ְנ ֵי נוּ  ,זֹו ְפּ ִרישׁוּת ֶדֶּר ֶאֶרץְ .כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרַ ,וַיּ ְרא ֱא ִהים ֶאת ְבֵּני ִיְשׂ ָרֵאל ְמַלְקִטים ֵפּרוּ ִרים ְמַהֶע ְרָכּה ַוֵיַּדע ֱא ִהים:
ְו ֶאת ֲע ָמ ֵל נוּ ֵ ,אלּוּ ַהִחיפּוִּשׂיםְ .כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרָ ,כּל ַהִמְתּאַ ְרֵגן ֶיֱאֹסְף ָמאָתִּיּים ֶשֶׁקל ְוָכּל ַהטֹוָלא ְתַּחְלקוּן:
ְו ֶאת ַל ֲח ֵצ נוּ  ,זֹו ָהדוָּדּאְ .כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרְ ,וַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַלַּחץ ֲאֶשׁר ִמְצ ַרִים לֹוֲחִצים אֹוָתם:

ַו יֹּו ִצ ֵא נוּ ְיֹה ָוה ִמ ִמּ ְצ ַר ִים ְבּ ָי ד ֲחָזָקה וִּב ְז ֹר ַע ְנ טוּ ָיה וְּב ֹמ ָר א ָגּ דֹו ל וְּב ֹאתֹות וְּב ֹמְפִת ים :
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ַו יּ ֹו ִצ ֵא נ וּ ְי ֹה ָו ה ִמ ִמּ ְצ ַר ִי ם  ,א ַע ל ְי ֵד י ַמ ְל ָא ְו א ַע ל ְי ֵד י ָשׂ ָר ף ְו א ַע ל ְי ֵד י ָשׁ ִל י ַח ֶ .א ָלּ א ַה ָקּ ד ֹו שׁ ָבּ ר וּ ה וּ א ִבּ ְכ ב ֹו ד ֹו וּ ְב ַע ְצ מ ֹו .
ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמ ר ְ ,ו ָע ַב ְר ִתּ י ְב ֶא ֶר ץ ִמ ְצ ַר ִי ם ַבּ ַלּ ְי ָל ה ַה ֶזּ ה ְו ִה ֵכּ י ִת י ָכ ל ְבּ כ ֹו ר ְבּ ֶא ֶר ץ ִמ ְצ ַר ִי ם ֵמ אָ ָד ם ְו ַע ד ְבּ ֵה ָמ ה וּ ְב ָכ ל ֱא ֵה י ִמ ְצ ַר ִי ם ֶא ֱע ֶשׂ ה
ְשׁ ָפ ִט י ם ֲא ִנ י ְי ֹה ָו ה ְ :ו ָע ַב ְר ִתּ י ְב ֶא ֶר ץ ִמ ְצ ַר ִי ם ַבּ ַלּ ְי ָל ה ַה ֶזּ ה ֲ ,א ִנ י ְו א ַמ ְל ָא ְ .ו ִה ֵכּ י ִת י ָכ ל ְבּ כ ֹו ר ְבּ ֶא ֶר ץ ִמ ְצ ַר ִי ם ֲא ִנ י ְו א ָשׂ ָר ף .
וּ ְב ָכ ל ֱא ֵה י ִמ ְצ ַר ִי ם ֱא ֶע ֶשׂ ה ְשׁ ָפ ִט י ם ֲא ִנ י ְו א ַה ָשּׁ ִל י ַח ֲ .א ִנ י ְי ֹה ָו ה ֲ ,א ִנ י ה וּ א ְו א אַ ֵח ר :

ְבּ ָי ד ֲחָז ָק ה ֶ ,זה ַהָצ'א ָראסְ .כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרִ ,הֵנּה ַיד ְיֹה ָוה הֹוָיה ְבִּגידּוֵּלי ֲאֶשׁר ַבָּשֶּׂדה חֹוֵמר ָכֵּבד ְמֹאד:
וִּב ְז ֹר ַע ְנ טוּ ָי ה ֶ ,זה ַהגּ ֹ'וְינטְ .כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמר ,וָּפייָסל ֲאחוּז ְבָּידֹו ָנטוּי ַעל אְַמְסֵט ְרַדּם:
וְּב מֹו ָר א ָגּ דֹו ל ְ ,מִגּלּוּי ִמְשָׁט ָרהְ .כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרַ ,וִיַלֲחמוּ ַבָּסִמים ְּבָיד ֲחָזָקה וִּב ְזרֹוַע ְנטוָּיה וְּבמֹו ָרִאים ְגּדֹוִלים ְכֹּכל ֲאֶשׁר ַעְשָׂתה
ָלֶכם ַהְיִחיָדּה ְללֹוָחָמה ַבָּסִמים:
אתֹות ֶ ,זה ַהַמֶּטּהְ .כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרְ ,וֶאת ַהַמֶּטּה ַהֶזּה ִתַּקּח ְבָּיֶד ֲאֶשׁר ִאם ָתּבֹוא ִמְשָׁט ָרה ַתֲּעֶשׂה בֹּו ֶאת ָהֹאֹתת:
וְּב ֹ
וְּב מֹוְפִת ים ֶ ,זה ַהַבּאְנגְ .כָּמה ֶשֶׁנֱּאַמרְ ,וָנַתִתּי מֹוְפִתים ַבָּשַּׁמִים וָּבאֶָרץ] ,ינשוף מן הג'וינט ג "פ[ ַבּ א ְנ ג ָ ,ו ֵא שׁ ְ ,ו ִת ְמ ר ֹו ת ָע ָשׁ ן :
אתֹות ְשַׁתִּים .וְּב מֹוְפִת ים ְשַׁתִּים.
ְבּ ָי ד ֲחָזָקה ְשַׁתִּים .וִּב ְז ֹר ַע ְנ טוּ ָיה ְשַׁתִּים .וְּב ֹמ ָר א ָגּ דֹו ל ְשַׁתִּים .וְּב ֹ

ֵא לּ וּ ֶע ֶשׂ ר ַמ כּ ֹו ת ֶשׁ ֵה ִב י א ַה ָקּ ד ֹו שׁ ָבּ ר וּ ה וּ א ַע ל ַה ִמּ ְצ ִר י ם ְבּ ִמ ְצ ַר ִי ם ְו ֵא ל וּ ֵה ן :

]בעשר מכו ת ינשוף מן הג 'וינט ג"פ[

חֹול ִ .גְּבעֹוִלים ְ .ז ָרִעים ָ .מדֹורְ .ק ִריז  .חֹוֵמר ֲח ָרא ְ .מִחי ִרים ְגּבֹוִהים .
ְקַצת  .יֹוֵבש ָ .מַכּת ְשִׁטיְנֵק ִרים .
ַראִסי ְיהוָּדה ָהָיה נֹוֵתן ָבֵּהם ִסיָמִנים:

גּ'וּ ִד"י ִני"ר מֹוֵז"ס
ַר א ִס י יֹו ֵס י ַה ְגּ ִל י ִל י אֹוֵמרִ ,מַנִּין ַאָתּה אֹוֵמר ֶשָׁלּקוּ ַהִמְּצ ִרים ְבִּמְצ ַרִים ֶעֶשׂר ֶשֶׁקל ֵלְג ַרם ְגּ ַרָסא ַמֲעְפָנא ְוַעל ֲחִשׁיָשׁא ַתֲּעְבָּנא
ָלקוּ ֵעְשׂ ִרים ַוַחֵמשְ .בִּמְצ ַרִים ָמה הוּא אֹוֵמרַ ,וֹיּאְמרוּ ַהַח ְרֻטִמּים ֶאל ַפּ ְרֹעה ֶאְצַבּע ֱא ִהים ִהיאְ .וַעל ַהִהְידרֹו ָמה הוּא אֹוֵמר,
ַוַיּ ְרא ִיְשׂ ָרֵאל ֶאת ַהִתְּפ ָרַחת ַהְגּדֹוָלה ֲאֶשׁר ָעָשׂה ְיֹה ָוה ְבִּמְצ ַרִים ַוִיּי ְראוּ ָהָעם ֶאת ְיֹה ָוה ַוַיֲּאִמינוּ ַבּיֹה ָוה וְּבמֶשׁה ַעְבדֹּוַ .כָּמּה ָלקוּ
ְבֶּפּ ַרח ֵמאָה ְשָׁקִליםֱ .אמֹור ֵמַעָתּהְ ,בִּמְצ ַרִים ָלקוּ ֵעְשׂ ִרים ַוַחֵמש ֶשֶׁקל ְוַעל ִהי ְדרֹו ָלקוּ ֲחִמִשּׁים ֶשֶׁקל:

ַכּ ָמּה ַמ ֲע לֹות טֹובֹות ַל ָמּקֹום ָע ֵל י נוּ :

ִא לּוּ הֹוִציאָנוּ ְמַהָסאִחיוּתְ ,ו א ָנַתן ָלנוּ ֶאת ַהטֹוָלה ַדּ ֵיּ נ וּ :
ִא לּוּ ָנַתן ָלנוּ ֶאת ַהטֹוָלהְ ,ו א ָנַתן ָלנוּ ַגּם ֲחִגּיַגת ַדּ ֵיּ נ וּ :
ָנַתן ָלנוּ ַגּם ֲחִגּיַגתְ ,ו א ִסֵפּק ָצ ְרֵכנוּ ַבִּפּיצוִּצָיא אַ ְרָבִּעים ָשָׁנה ַדּ ֵיּ נ וּ :
ִסֵפּק ָצ ְרֵכנוּ ַבִּפּיצוִּצָיא אַ ְרָבִּעים ָשָׁנהְ ,ו א ֵק ְרָבנוּ ִלְפֵני ָמָנאִלי ַדּ ֵיּ נ וּ :
ֵק ְרָבנוּ ִלְפֵני ָמָנאִליְ ,ו א ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ַהָתַּחת ַדּ ֵיּ נ וּ :
ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ֶאת ַהָתַּחתְ ,ו א ֶהֱעִבי ָרנוּ ְבתֹוכֹו ֲחִצי ִקילֹו ָצ'א ָראס ַדּ ֵיּ נ וּ :

ִא לּוּ
ִא לּוּ
ִא לּוּ
ִא לּוּ
ִא לּוּ ֶהֱעִבי ָרנוּ ְבתֹוכֹו ְבתֹוכֹו ֲחִצי ִקילֹו ָצ'א ָראסְ ,ו א ִנְפְתָּחה אַף ֲא ִריָזה ַבֶּדֶר
ִא לּוּ א ִנְפְתָּחה אַף ֲא ִריָזה ַבֶּדֶר ְ ,ו א ַעְצרוּ אֹוָתנו ְּלִחיפּוּש ַדּ ֵיּ נ וּ :
ִא לּוּ א ַעְצרוּ אֹוָתנו ְּלִחיפּוּשְ ,ו א ֶנֱעַלם ְכּלוּם ַבּאְַסָלה ַדּ ֵיּ נ וּ :
ִא לּוּ א ֶנֱעַלם ְכּלוּם ַבּאְַסָלהְ ,ו א ָנַתן ָלנוּ ֶאת ַהַפּ ְרַנָסה ַדּ ֵיּ נ וּ :
ִא לּוּ ָנַתן ָלנוּ ֶאת ַהַפּ ְרַנָסהְ ,ו א ֵהִטיָסנוּ ְלאְַמְסֶט ְרַדם ְלחוְּפָשׁה ַדּ ֵיּ נ וּ :
ִא לּוּ ֵהִטיָסנוּ ְלאְַמְסֶט ְרַדם ְלחוְּפָשׁהְ ,ו א ָבָּנה ָלנוּ ֶאת ַהקֹוִפישֹׁופּ ַדּ ֵיּ נ וּ :

ַדּ ֵיּ נ וּ :

ַעל אַַחת ַכָּמּה ְוַכָמּה טֹוָבה ְכּפוָּלה וְּמֻכֶפֶּלת ַלָמּקֹום ָעֵלינוֶּ .שׁהֹוִציאָנוּ ְמַהָסאִחיוּתְ .וָנַתן ָלנוּ ֶאת ַהטֹוָלהְ .וָנַתן ָלנוּ ַגּם ֲחִגּיַגת.
ְוִסֵפּק ָצ ְרֵכנוּ ַבִּפּיצוִּצָיא אַ ְרָבִּעים ָשָׁנהְ .וֵק ְרָבנוּ ִלְפֵני ָמָנאִליְ .וָק ַרע ָלנוּ ֶאת ֶאת ַהָתַּחתְ .וֶהֱעִבי ָרנוּ ְבתֹוכֹו ְבתֹוכֹו ֲחִצי ִקילֹו
ָצ'א ָראסְ .ו א ִנְפְתָּחה אַף ֲא ִריָזה ַבֶּדֶר ְ .ו א ַעְצרוּ אֹוָתנו ְּלִחיפּוּשְ .ו א ֶנֱעַלם ְכּלוּם ַבּאְַסָלהְ .וָנַתן ָלנוּ ֶאת ַהַפּ ְרַנָסהְ .וֵהִטיָסנוּ
ְלאְַמְסֶט ְרַדם ְלחוְּפָשׁה .וָּבָנה ָלנוּ ֶאת ַהקֹוִפישֹׁופּ ְלַכֵפּר ַעל ָכּל ֲעֹונֹוֵתינוּ:
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ַרָבּן ַגְּמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר
ָכּל ֶשׁ א אַָמר ְשׁ ָשׁה ְדָב ִרים ֵאלּוּ ַבֶּפַּסח א ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹוְ ,וֵאלּוּ ֵהן:

ֶס עְק ס ְ .דּ ָר ע ְג ס  .רֹו עֶק ְנ רֹו ל .
אוחז המצה בידו ומראה או תה למסובין:

ָתּ ָנ א ַר א ִס י ֱא ִל י ֶעֶז ר ָ :מָצּה זֹו ֶשׁאָנוּ אֹוְכִלין ַעל שׁוּם ָמה? ַעל שׁוּם ֶשׁ א ִהְסִפּיק ְזָמַנם ֶשׁל ֲאבֹוֵתינוּ ָלֶלֶכת ַלִפּיצוִּצָיאִ ,כּי
גֹּו ְרשׁוּ ֵמֶאֶרץ ִמְצ ָרִיים וַּמְנָצ'א ָלא ַהְיָתּה ָלֵהם.
אוחז פיסה מהשק בידו ומראה או תה למסובין:

שׁ ַע ָ :שִׂקין ֶשׁל ָעָשִבין ְמִסיַני – ַעל שׁוּם ָמה ָמִגיִעין ֲעטוִּפין ְבָּשִׂקין ְדַמְלָטא? ַיֲען ִכּי א ָהיוּ ַלֲאבֹוֵתינוּ ָשִׂקין
אָ ַמ ר ַר א ס ְיהֹו ֻ
ְפּנוִּייןְ ,וֵנֱאְלצוּ ִלְצרֹור ַהַסְנִסיִמיְלָיא ְבָּשִׂקין ְדַמְלָטא ְדַעְבדּוּ ַבָּפֶרך ַבֹּחֶמר וַּבְּלֵבִנים.
אָ ַמ ר ַר א ִס י ֱא ִל י ֶעֶז ר ַ :סְנִסיִמיְלָיא ַבָּתַּחת ֶשִׁלי ַהֵרי ֵמִגיִעין ִגְּבעֹוִלין ִגְּבעֹוִלין ְיֵבִשׁין ְיֵבִשׁין ְמפוָּצִצין ְבּ ְז ָרִעין ְוֵּמלִאין בּחֹוָלא,
ֵשֵׁנֱאַמרַ " :וַיֲחלֹום ָפּ ְרֹעה ֶמֶלך ִמְצ ָרִייםְ ,וִהֵנה ֶשָׁבע ִתְּפ ָרחֹות ְשֵׁמֹנות ְדֵּשׁנֹות וּ ְדִביֹקות ,וְּק ִריְסָטֵליֶהן זֹוָה ִרים ְכָּיֲהלֹוִמיםַ ,וָיַעל
ִניֹחוַחן ַהָשָׁמְייָמה ַוָי ִריַחן אַף ָפּ ְרֹעה ַוִיָבֵקשׁ ְלָהִכין ְלַעְצמֹו ָפְייַסל ְמכּוַּלן ְבָּיַחדְ ,וִהֵנה ָרָעָדה ַהאֶָרץ ַוָתּבֹאָנה ֶשָׁבע ִתְּפ ָרחֹות ְיֵבשֹׁות
וְּשׁדּוּפֹות ְמֵלאֹות ְז ָרִעים וְּמעוָּפּשֹׁותַ ,וִתְּבָלֲעָנה ֶשָׁבע ַהִתְּפ ָרחֹות ַהְשׁדּוּפֹות ֶאת ַהִתְּפ ָרחֹות ַה ְדֵּשׁנֹות ְו א נֹוַדע ִכּי ָבּאוּ ֶאל ִק ְרַבּן.
ַוָיַקץ ָפּ ְרֹעהְ ,וִהֵנה יֹוֵסף ְמַנ ְדֵנדֹוַ ,וֹיאֵמר יֹוֵסףֵ :יש ְל ֶעֶשׂר ִלירֹות ִמְצ ִריֹות ָעִתּיקֹותֲ ,אִני ָצ ִריך ְלָהִגיַע ְלפֹּו ְרטָ-סִעיד ְכֵּדי ִלְשׁלֹוַח
ַכָּמה ָאבּוִּבים ְלְבֵּארֶ-שָׁבעַ .וִיַחר אַף ָפּ ְרֹעה ַעד ְמֹאדַ ,וֹיאַמר ְליֹוֵסףְ :רֵאה ָמֵטה ֶזה ָאֶשׁר ֲאִני ָמֲח ִזיק ְבָּי ִדּיֶ ,זה ֵאיֵננֹו ָמֵטה – ַעל
ַהָזִין ֶשִׁלי ַהָאבּוִּבים ַהֵמזוּ ְרָגִּגים ֶשְׁל ְ ,שַׁכח ְל ֶאת ֹכּל ַהָאבּוִּבים אֶָשר ָשַׁלְחָתּ ֵמֶאֶרץ ִמְצ ָרִייםִ ,כּי ִתְּפ ָרחֹות ְשׁדּוּפֹות ְתָּקְבּלוּן,
וְּבָּשִׂקין ֶשׁל ֶמֶלט ַיֲא ְרזוּןִ ,כּי ֲעָב ִדים ִתְּהיוּ ְבֶּאֶרץ ִמְצ ָרִיים".
ַר א ס ֵבּ ן ֱא ִל י ֶעֶז ר ָהָיה אֹוֵמרִ" :עם ֹכּל ַהָצַער ֵשַׁבָּדָבר".
ְבּ ָכ ל דֹּו ר ָו דֹו ר ַחָיּב אָָדם ִל ְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכִּאלּוּ הוּא ָיָצא ִמִמְּצ ָרִיםֶ .שֶׁנֱּאַמרְ ,וִהַגּ ְדָתּ ְלִבְנ ַבּיֹּום ַההוּא ֵלאֹמר ַבֲּעבוּר ֶזה
ָעָשׂה ְיֹה ָוה ִלי ְבֵּצאִתי ִמִמְּצ ָרִים .א ֶאת ֲאבֹוֵתינוּ ִבְּלָבד ָגּאַל ַהָקּדֹושׁ ָבּרוּ הוּאֶ ,אָלּא אַף אֹוָתנוּ ָגּאַל ִעָמֶּהםֶ .שֶׁנֱּאַמרְ ,ואֹוָתנוּ
הֹוִציא ִמָשּׁם ְלַמַען ָהִביא אֹוָתנוּ ָלֶתת ָלנוּ ֶאת ָהַסְטָלה ֲאֶשׁר ִנְשַׁבּע ַלֲאבֹוֵתינוּ:

יאחז הג 'וינט בידו ויכסה המצו ת ויאמר:

ְלִפ י ָכ ֲאַנְחנוּ ַחָיִּבים ְלהֹודֹות ְלַהֵלּל ְלַשֵׁבַּח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵדּר ְלָבֵר ְלַעֵלּה וְּלַקֵלּס ְלִמי ֶשָׁעָשׂה ַלֲאבֹוֵתינוּ ְוָלנוּ ֵאת ָכּל ַהִנִּסּים
ָהֵאלּוּ .הֹוִציאָנוּ ֵמַעְבדוּת ְלֵחרוּתִ ,מָיּגֹון ְלִשְׂמָחה ,וֵּמֵאֶבל ְליֹום טֹוב ,וְּמיֹוֵבשׁ ְלֶשַׁפע ָגּדֹול ,וֵּמָסאִחיוּת ִלְגֻאָלּהְ ,וֹנאַמר ְלָפָניו
ִשׁי ָרה ֲחָדָשׁה ַהְללוַּסְטָלָיהּ:
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יניח הג 'וינט מידו ויגלה הפרח:

ַהְללוַּסְטָלָיהּ ַהְללוּ ַעְבֵדי ְיֹה ָוהַ .הְללוּ ֶאת ַהַסְנִסיִמיְלָיאְ :יִהי ַהַסְנִסיִמיְלָיא ְמבֹו ָר ֵ .מַעָתּה ְוַעד עֹוָלםִ :מִמּ ְז ַרח ֶשֶׁמשׁ ַעד ְמבֹואֹו.
ְמֻהָלּל ַהַסְנִסיִמיְלָיאָ :רם ַעל ָכּל הָסִמים ַסְנִסיִמיְלָיאַ .עד ַהָשַּׁמִים ְכּבֹודֹוִ :מי ַכַּסְנִסיִמיְלָיא ַהַמְּגִבּיִהי ָלָשֶׁבתַ :הַמְּשִׁפּיִלי ִל ְראֹות
ַבָּשַּׁמִים וָּבאֶָרץְ :מִקיִמי ֵמָעָפר ָדּלֵ .מַאְשֹׁפּת ָי ִרים ֶאְביֹוןְ :להֹוִשׁיִבי ִעם ְנ ִדיִביםִ .עם ְנ ִדיֵבי ַעמֹּו :מֹוִשׁיִבי ֲעֶקֶרת ַהַבִּיתֵ .אם ַהָבִּנים
ְשֵׂמָחהַ .הְללוַּסְטָלָיהּ:
ְבּ ֵצ את ִי ְשׂ ָר ֵא ל ִמ ִמּ ְצ ָר ִים ֵ .בּית ַיֲעֹקב ָטַעם לֹו ֵרייב:
ֶאְקְסָטה ַהְיָתּה ְלָק ְדשֹׁוֵ .אם ִדּי ֵאם ֵאיי ַמְמְשׁלֹוָתיו:
ַהְחַנאן ָראָה ַוָיֹּנסַ .הָכֵּבד ִיֹסּב ְלאָחֹור:
ַה ְדלוִּקים ָרְקדוּ ְּכֵאיִליםְ .דּלוּקֹות ִכְּבֵני ֹצאן:
ַמה ְלּ ַהְחַנאן ִכּי ָתנוּסַ .הָכֵּבד ִתֹּסּב ְלאָחֹור:
ַה ְדלוִּקים ִתּ ְרְקדוּ ְכֵאיִליםְ .דּלוּקֹות ִכְּבֵני ֹצאן:
ִמִלְּפֵני ִדּיֵ-ג'יי חוִּלי אֶָרץִ .מִלְּפֵני ְט ָראְנס ַיֲעֹקב:
ַהֹהְפִכי ַהִמ ְדַּבּר ָק ָרָחָנהַ .חָלִּמישׁ ְלַמְעְינֹו ָמִים:

יכסה המצו ת ויקח הג 'וינט בידו ויאמר:

ָבּרוּ ַאָתּה ְיֹה ָוה ֱא ֵהינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלםֲ ,אֶשׁר ְגּאָָלנוּ ְוָגאַל ֶאת ֲאבֹוֵתינוּ ִמִמְּצ ַרִיםְ ,וִהִגּיָענוּ ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ֶלָעֵשׁן בֹּו ָצ'א ָראס ָטהֹורֵ .כּן
ְיֹה ָוה ֱא ֵהינוּ ֵוא ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ ַיִגּיֵענוּ ְלֹחָמ ִרים ְמגוְּלָגִּלים ֲאֵח ִרים ַהָבִּאים ִלְק ָראֵתנוּ ְלָשׁלֹוםְ ,שֵׂמִחים ְבִּבְנַין אְַמְסֵט ְרַדּם ִעיֶר ,
ְוָשִׂשׂים ַבֲּעבֹוָדֶת ְ ,וְנָעֵשׁן ָשׁם ִמן ַהְזָּבִחים וִּמן ַהְפָּסִחים ֲאֶשׁר ַיִגּיעוּ ִמן ַהָקָנאִבּיס ָקאפּ ְל ָרצֹון ְונֹוֶדה ְל ִשׁיר ָחָדשׁ ַעל ְגֻּאָלֵּתנוּ
ְוַעל ְפּדוּת ַנְפֵשׁנוָּ :בּרוּ ַאָתּה ְיֹה ָוה ָגּאַל ִיְשׂ ָרֵאל:

מדליק הג 'וינט השלישי שאמרו עליו ההגדה

ָבּרוּ ֲאָתּה ְיָי ֱאלֹוֵהינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלםַ ,המֹוִציא ִטיֵאיְטְשִׁסי ְמַהַגְּנָג'ה,
ומעשנין בהסב ת שמאל:

ָקָּסס
נוטל המספריי ם וקוסס לכבוד הג 'וינט שלאחר הארוחה ומקוד ם יברך:

ָבּרוּ ַאָתּה ְיֹה ָוה ֱא ֵהינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם ֲאֶשׁר ִק ְדָּשׁנוּ ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצ ָוּנוּ ַעל ְנִטיַלת ִמְסָפּ ָרִיּים:

ַהמֹוֵצא
ִפיְלֵטר
יקח כרטיס ביקור ויבצענו כפילטר ויזהר שלא ישיח בין הברכה לגלגול הפילטר:

ָבּרוּ ַאָתּה ְיֹה ָוה ֱא ֵהינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם ַהמֹּוֵצא ִפיְלֵטר ִמן ַהָבִּית:

ִנָיּיר
ישלוף נייר גלגול ויברך

ָבּרוּ ַאָתּה ְיֹה ָוה ֱא ֵהינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם בֹּוֵרא ְפּ ִרי ָהֵעץ:

כֹּוֵר
יקח כזי ת מן הבוף וכזי ת מן הפרח ויכין מה ם ג'וינט רביעי בהסיבה ובלא ברכה ,ומקוד ם )או אחר כך( יאמר:

ֵזֶכר ְלִמְקָדּשׁ ְכִּהֵלּלֵ .כּן ָעָשׂה ִהֵלּל.
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ִבּ ְזַמן ֶשֵׁבּית ַהקֹוִפישֹׁופּ ָהָיה ַקָיּם ָהָיה כֹּוֵר ג'ֹויְנט ַסְנִסיִמיְלָיא ְוָצ'א ָראס וְּמָעֵשׁן ְבַּיַחד ְלַקֵיּם ַמה ֶשֶׁנֱּאַמר ַעל ַמצֹּות וְּמרֹו ִרים
ֹיאְכֻלהוּ:

כֹּוֵרך

ֻשְׁלָחן עֹוֵר
אוכל ושו תה כל צרכו לכבוד יו"ט ,ונוהגין לאכול ביצה ע ם מי מלח או חומץ:
כלומר עכשיו אוכלי ם ,למי שלא הבין
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ָצּפוּן
יקח כשני זי תי ם מבוף או פרח ששמר בזולה לזמני ם קשי ם ,ומכין  2ג'וינטי ם שמני ם בהסיבה ,ומקוד ם יאמר:

ִהְנִני מוָּכן וְּמזוָּמּן ְלַקֵיּם ִמְצ ַות ִעשׁוּן ְמַהזּוָּלא ְלֵשׁם ִיחוּד קוּ ְדָשׁא ְבֵּעת ְבּרֹו הוּא ,וְּשִׁכיְנֵתָּיהּ ִבּ ְדִחילוּ וּ ְרִחימוּ ַעל ְיֵדי ַהֵבְּנאַָדם
ְוֶנֱעָלם ְבֵּשׁם ָכּל ִיְשׂ ָרֵאל:
ִויִהי נֹוַעם ֲאֹדָני ֱא ֵהינוּ ָעֵלינוּ וַּמֲעֵשׂה ָיֵדינוּ כֹּוְנָנה ָעֵלינוּ וַּמֲעֶלה ָעָשׁן כֹּוְנֵנהוּ:

ָבֵּר
נניח שברך ברכ ת המזון
...
אמן
הג 'וינט של הבנאד ם )הוא אליהו המביא(:
מגלגלין הג 'וינט של הבנאד ם ופו תחי ם הדל ת

ַהֵלּל
יש המעשני ם מהג 'וינט של הבנאד ם ,וגומרין עליו א ת ההלל

אָ ַמ ר ַראס ְיהֹוֻשַׁע ְל ַראס ֶאְלָעָזר ֵבּן ֲעָז ְרָיה :יֹוֵדַע ֲאִני ִכּי אַָכְלָתּא עֹוף ַאָתּה .אַָמר לֹו ֲה א ִדְב ַרָיא ְשׁטוּיֹוָטא ִכּי ֲהֵרי ִצְמחוָנִאי
אָנֹוִכי ,אַָמר לֹו ֲהֵרי ְל ֶאְצָבֲּעָיא ְדִּביַקָיא ְדּג'ֹויְנָטא ִנְתְּקָעה.

ֲחַסל ֶסֶדר ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹוְּ ,כָכל ִמְשָּׁפטֹו ְוֻחָקתֹוַ .כֲּאֶשׁר ָזִכינוּ ְלַסֵּדר אֹותֹו ֵכּן ִנ ְזֶכּה ַלֲעשֹׂותֹוָ .ז שֹׁוֵכן ְמעֹוָנה ,קֹוֵמם ְקַהל
ֵלָגִליַזְצָיהְּ .בָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַגְּנָג'ה ְלִציֹון ְּב ִרָנּה.
ְלָשָׁנה ַהָּבאָה ִּבירוָּשָׁלִים.
ְּבֶאֶרץ ִיְשׂ ָרֵאל אֹוְמ ִרי ם:

ְל ָשׁ ָנ ה ַה ָּב אָ ה ְבּ אַ ְמ ְס ֵט ְר ַדּ ם ַה ְּב נ וּ ָי ה .

converted by Web2PDFConvert.com

ֶא ָח ד ִמ י יֹו ֵד ַע? ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַעֶ :אָחד ַהֵבְּנאָָדם ֶשֵׁמִביא ָשַּׁמים ֶאל ָהאֶָרץ.
ְשׁ ַנ ִים ִמי יֹוֵדַע? ְשַׁנִים ֲאִני יֹוֵדַעְ :שֵׁני שֹׁוְטֵרי ַמַג"בֶ ,אָחד קֹוֵרא ֶאָחד ִבְּכַתּבֶ .אָחד ַהֵבְּנאָָדםֶ ,שֵׁמִביא ָשַּׁמים ֶאל ָהאֶָרץ.
ְשׁ ל ָשׁ ה ִמי יֹוֵדַע? ְשׁלָשׁה ֲאִני יֹוֵדַעָ :שׁלֹושׁ ָשִׁנים ַבָּקָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַעְצִמי ִשׁימוּשְׁ .שֵׁני שֹׁוְטֵרי ַמַג"בֶ ,אָחד קֹוֵרא ֶאָחד ִבְּכַתּב.
ֶאָחד ַהֵבְּנאָָדםֶ ,שֵׁמִביא ָשַּׁמים ֶאל ָהאֶָרץ.
אַ ְרַּב ע ִמי יֹוֵדַע? אַ ְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע :אַ ְרַבָּעה ַסְטָלִניםַ ,על ג'ֹויְנט ֶאָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלֹושׁ ָשִׁנים ַבָּקָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַעְצִמי
ִשׁימוּשְׁ .שֵׁני שֹׁוְטֵרי ַמַג"בֶ ,אָחד קֹוֵרא ֶאָחד ִבְּכַתּבֶ .אָחד ַהֵבְּנאָָדםֶ ,שֵׁמִביא ָשַּׁמים ֶאל ָהאֶָרץ.
ֲח ִמּ ָשּׁ ה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמָּשּׁה ֲאִני יֹוֵדַעֲ :חִמָשׁה ִרי ְזָלָיא ,אֲַחרֹוִנים ַבֲּחִפיָסה .אַ ְרַבָּעה ַסְטָלִניםַ ,על ג'ֹויְנט ֶאָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלֹושׁ
ָשִׁנים ַבָּקָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַעְצִמי ִשׁימוּשְׁ .שֵׁני שֹׁוְטֵרי ַמַג"בֶ ,אָחד קֹוֵרא ֶאָחד ִבְּכַתּבֶ .אָחד ַהֵבְּנאָָדםֶ ,שֵׁמִביא ָשַּׁמים ֶאל ָהאֶָרץ.
ִשׁ ָשׁ ה ִמי יֹוֵדַע? ִשָׁשׁה ֲאִני יֹוֵדַעִ :שָׁשׁה ֵחְב ָרָיאְ ,מַחְלִקין ֵאת ַהְקִנָייהֲ .חִמָשׁה ִרי ְזָלָיא ,אֲַחרֹוִנים ַבֲּחִפיָסה .אַ ְרַבָּעה ַסְטָלִניםַ ,על
ג'ֹויְנט ֶאָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלֹושׁ ָשִׁנים ַבָּקָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַעְצִמי ִשׁימוּשְׁ .שֵׁני שֹׁוְטֵרי ַמַג"בֶ ,אָחד קֹוֵרא ֶאָחד ִבְּכַתּבֶ .אָחד
ַהֵבְּנאָָדםֶ ,שֵׁמִביא ָשַּׁמים ֶאל ָהאֶָרץ.
ִשְׁב ָע ה ִמי יֹוֵדַע? ִשְׁבָעה ֲאִני יֹוֵדַעִ :שְׁבָעה ְיֵמי ַשָּׁבָתאִ ,עם ַהָבּאְנג ִמְסָטְּלֵבָּטאִ .שָׁשׁה ֵחְב ָרָיאְ ,מַחְלִקין ֵאת ַהְקִנָייהֲ .חִמָשׁה
ִרי ְזָלָיא ,אֲַחרֹוִנים ַבֲּחִפיָסה .אַ ְרַבָּעה ַסְטָלִניםַ ,על ג'ֹויְנט ֶאָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלֹושׁ ָשִׁנים ַבָּקָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַעְצִמי ִשׁימוּשְׁ .שֵׁני
שֹׁוְטֵרי ַמַג"בֶ ,אָחד קֹוֵרא ֶאָחד ִבְּכַתּבֶ .אָחד ַהֵבְּנאָָדםֶ ,שֵׁמִביא ָשַּׁמים ֶאל ָהאֶָרץ.
ְשׁ מֹו ָנ ה ִמי יֹוֵדַע? ְשׁמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַעְ :שׁמֹוָנה ְיֵמי ְגִּמיָלה ,זֹוִהי דּוָּדא א ָקָלהִ .שְׁבָעה ְיֵמי ַשָּׁבָתאִ ,עם ַהָבּאְנג ִמְסָטְּלֵבָּטאִ .שָׁשׁה
ֵחְב ָרָיאְ ,מַחְלִקין ֵאת ַהְקִנָייהֲ .חִמָשׁה ִרי ְזָלָיא ,אֲַחרֹוִנים ַבֲּחִפיָסה .אַ ְרַבָּעה ַסְטָלִניםַ ,על ג'ֹויְנט ֶאָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלֹושׁ ָשִׁנים
ַבָּקָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַעְצִמי ִשׁימוּשְׁ .שֵׁני שֹׁוְטֵרי ַמַג"בֶ ,אָחד קֹוֵרא ֶאָחד ִבְּכַתּבֶ .אָחד ַהֵבְּנאָָדםֶ ,שֵׁמִביא ָשַּׁמים ֶאל ָהאֶָרץ.
ִתּ ְשׁ ָע ה ִמי יֹוֵדַע? ִתְּשָׁעה ֲאִני יֹוֵדַעִ :תְּשָׁעה ַי ְרֵחי ַעל ְתָּנאיְ ,לִהָתֵפס ֶזה א ְכָּדאיְ .שׁמֹוָנה ְיֵמי ְגִּמיָלה ,זֹוִהי דּוָּדא א ָקָלהִ .שְׁבָעה
ְיֵמי ַשָּׁבָתאִ ,עם ַהָבּאְנג ִמְסָטְּלֵבָּטאִ .שָׁשׁה ֵחְב ָרָיאְ ,מַחְלִקין ֵאת ַהְקִנָייהֲ .חִמָשׁה ִרי ְזָלָיא ,אֲַחרֹוִנים ַבֲּחִפיָסה .אַ ְרַבָּעה ַסְטָלִנים,
ַעל ג'ֹויְנט ֶאָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלֹושׁ ָשִׁנים ַבָּקָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַעְצִמי ִשׁימוּשְׁ .שֵׁני שֹׁוְטֵרי ַמַג"בֶ ,אָחד קֹוֵרא ֶאָחד ִבְּכַתּבֶ .אָחד
ַהֵבְּנאָָדםֶ ,שֵׁמִביא ָשַּׁמים ֶאל ָהאֶָרץ.
ֲע ָשׂ ָר ה ִמי יֹוֵדַע? ֲעָשׂ ָרה ֲאִני יֹוֵדַעֲ :עָשׂ ָרה ְגּ ַרָמָיאִ ,מְשָׁקָלה ֶשׁל ַהטֹוָלאִ .תְּשָׁעה ַי ְרֵחי ַעל ְתָּנאיְ ,לִהָתֵפס ֶזה א ְכָּדאיְ .שׁמֹוָנה ְיֵמי
ְגִּמיָלה ,זֹוִהי דּוָּדא א ָקָלהִ .שְׁבָעה ְיֵמי ַשָּׁבָתאִ ,עם ַהָבּאְנג ִמְסָטְּלֵבָּטאִ .שָׁשׁה ֵחְב ָרָיאְ ,מַחְלִקין ֵאת ַהְקִנָייהֲ .חִמָשׁה ִרי ְזָלָיא,
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אֲַחרֹוִנים ַבֲּחִפיָסה .אַ ְרַבָּעה ַסְטָלִניםַ ,על ג'ֹויְנט ֶאָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלֹושׁ ָשִׁנים ַבָּקָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַעְצִמי ִשׁימוּשְׁ .שֵׁני שֹׁוְטֵרי
ַמַג"בֶ ,אָחד קֹוֵרא ֶאָחד ִבְּכַתּבֶ .אָחד ַהֵבְּנאָָדםֶ ,שֵׁמִביא ָשַּׁמים ֶאל ָהאֶָרץ.
אַ ַח ד ָע ָשׂ ר ִמי יֹוֵדַע? אַַחד ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַע :אַַחד ָעָשׂר כֹּוְכַבָיּאִ ,מַשְׁכַטת ֶיֶתר ֶשׁל ַגְּנָג'הֲ .עָשׂ ָרה ְגּ ַרָמָיאִ ,מְשָׁקָלה ֶשׁל ַהטֹוָלא.
ִתְּשָׁעה ַי ְרֵחי ַעל ְתָּנאיְ ,לִהָתֵפס ֶזה א ְכָּדאיְ .שׁמֹוָנה ְיֵמי ְגִּמיָלה ,זֹוִהי דּוָּדא א ָקָלהִ .שְׁבָעה ְיֵמי ַשָּׁבָתאִ ,עם ַהָבּאְנג ִמְסָטְּלֵבָּטא.
ִשָׁשׁה ֵחְב ָרָיאְ ,מַחְלִקין ֵאת ַהְקִנָייהֲ .חִמָשׁה ִרי ְזָלָיא ,אֲַחרֹוִנים ַבֲּחִפיָסה .אַ ְרַבָּעה ַסְטָלִניםַ ,על ג'ֹויְנט ֶאָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלֹושׁ
ָשִׁנים ַבָּקָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַעְצִמי ִשׁימוּשְׁ .שֵׁני שֹׁוְטֵרי ַמַג"בֶ ,אָחד קֹוֵרא ֶאָחד ִבְּכַתּבֶ .אָחד ַהֵבְּנאָָדםֶ ,שֵׁמִביא ָשַּׁמים ֶאל ָהאֶָרץ.
ְשׁ ֵנ ים ָע ָשׂ ר ִמי יֹוֵדע? ְשֵׁנים ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַעְ :שֵׁנים ָעָשׂר סוֵּגי ְסַקְנָקאְ ,בָּקאפּ ַהָקָנִבּיָסא .אַַחד ָעָשׂר כֹּוְכַבָיּאִ ,מַשְׁכַטת ֶיֶתר ֶשׁל
ַגְּנָג'הֲ .עָשׂ ָרה ְגּ ַרָמָיאִ ,מְשָׁקָלה ֶשׁל ַהטֹוָלאִ .תְּשָׁעה ַי ְרֵחי ַעל ְתָּנאיְ ,לִהָתֵפס ֶזה א ְכָּדאיְ .שׁמֹוָנה ְיֵמי ְגִּמיָלה ,זֹוִהי דּוָּדא א ָקָלה.
ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָּׁבָתאִ ,עם ַהָבּאְנג ִמְסָטְּלֵבָּטאִ .שָׁשׁה ֵחְב ָרָיאְ ,מַחְלִקין ֵאת ַהְקִנָייהֲ .חִמָשׁה ִרי ְזָלָיא ,אֲַחרֹוִנים ַבֲּחִפיָסה .אַ ְרַבָּעה
ַסְטָלִניםַ ,על ג'ֹויְנט ֶאָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלֹושׁ ָשִׁנים ַבָּקָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל ַעְצִמי ִשׁימוּשְׁ .שֵׁני שֹׁוְטֵרי ַמַג"בֶ ,אָחד קֹוֵרא ֶאָחד
ִבְּכַתּבֶ .אָחד ַהֵבְּנאָָדםֶ ,שֵׁמִביא ָשַּׁמים ֶאל ָהאֶָרץ.
ְשׁ ל ָשׁ ה ָע ָשׂ ר ִמי יֹוֵדַע? ְשׁלָשׁה ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַעְ :שׁלָשׁה ָעָשׂר ֲעִציָצָיא ,אַף ֶאַחד א ְנֵקָבהְ .שֵׁנים ָעָשׂר סוֵּגי ְסַקְנָקאְ ,בָּקאפּ
ַהָקָנִבּיָסא .אַַחד ָעָשׂר כֹּוְכַבָיּאִ ,מַשְׁכַטת ֶיֶתר ֶשׁל ַגְּנָג'הֲ .עָשׂ ָרה ְגּ ַרָמָיאִ ,מְשָׁקָלה ֶשׁל ַהטֹוָלאִ .תְּשָׁעה ַי ְרֵחי ַעל ְתָּנאיְ ,לִהָתֵפס ֶזה
א ְכָּדאיְ .שׁמֹוָנה ְיֵמי ְגִּמיָלה ,זֹוִהי דּוָּדא א ָקָלהִ .שְׁבָעה ְיֵמי ַשָּׁבָתאִ ,עם ַהָבּאְנג ִמְסָטְּלֵבָּטאִ .שָׁשׁה ֵחְב ָרָיאְ ,מַחְלִקין ֵאת
ַהְקִנָייהֲ .חִמָשׁה ִרי ְזָלָיא ,אֲַחרֹוִנים ַבֲּחִפיָסה .אַ ְרַבָּעה ַסְטָלִניםַ ,על ג'ֹויְנט ֶאָחד ֵהם ָעצוּ ִריםָ .שׁלֹושׁ ָשִׁנים ַבָּקָלבּוּשֶ ,זה ַרק ַעל
ַעְצִמי ִשׁימוּשְׁ .שֵׁני שֹׁוְטֵרי ַמַג"בֶ ,אָחד קֹוֵרא ֶאָחד ִבְּכַתּבֶ .אָחד ַהֵבְּנאָָדםֶ ,שֵׁמִביא ָשַּׁמים ֶאל ָהאֶָרץ.

ִה י ְד ָר ָי א ִ .ה י ְד ָר ָי א ְ .דָזִּב י ן ַס ְט ַל ן ִּבְת ֵר י זוּ ִז י ִ .ה י ְד ָר ָי א ִ .ה י ְד ָר ָי א : .
סו ֲח ְר ָי אְ .דַמְכ ָרא ִהי ְד ָרָיאְ .דָזִּבין ַסְטַלן ִּבְתֵרי זוּ ִזיִ .הי ְד ָרָיאִ .הי ְד ָרָיא: .
ְו אָָת א ֹ
א ְוִהְשַׁתְנְק ָרא ַעל ֹסוֲח ְרָיאְ .דַמְכ ָרא ִהי ְד ָרָיאְ .דָזִּבין ַסְטַלן ִּבְתֵרי זוּ ִזיִ .הי ְד ָרָיאִ .הי ְד ָרָיא: .
ְו אָָת א ָס מוּ ָי .
ְו אָָת א שֹׁו ְט ָר ָי אְ .וַשְׁמעוּ ִמְסמוָּיא ְ .וִהְשַׁתְנְק ָרא ַעל ֹסוֲח ְרָיאְ .דַמְכ ָרא ִהי ְד ָרָיאְ .דָזִּבין ַסְטַלן ִּבְתֵרי זוּ ִזיִ .הי ְד ָרָיאִ .הי ְד ָרָיא: .
ְו אָָת א ִז י ְנָז ָנ הְּ .דַנְסעוּ שֹׁוְט ָרָיאְ .וַשְׁמעוּ ִמְסמוָּיא ְ .דִהְשַׁתְנְק ָרא ַעל ֹסוֲח ְרָיאְ .דַמְכ ָרא ִהי ְד ָרָיאְ .דָזִּבין ַסְטַלן ִּבְתֵרי זוּ ִזיִ .הי ְד ָרָיא.
ִהי ְד ָרָיא: .
ְו אָָת א ַמ ֲע ָצ רְ .דִהיִגיָעה ִזיְנָזָנהּ ְ .דַנְסעוּ שֹׁוְט ָרָיאְ .וַשְׁמעוּ ִמְסמוָּיא ְ .דִהְשַׁתְנְק ָרא ַעל ֹסוֲח ְרָיאְ .דַמְכ ָרא ִהי ְד ָרָיאְ .דָזִּבין ַסְטַלן
ִּבְתֵרי זוּ ִזיִ .הי ְד ָרָיאִ .הי ְד ָרָיא: .
ְו אָָת א ְק ִל ֵי י ְנ ָט אְ .דַסְבלוּ ְמדוָּדּא ְ .דֵבְּנֲאָדם ֶנֱעַצר ְ .דִהיִגיָעה ְבּ ִזיְנָזָנהְּ .דַנְסעוּ שֹׁוְט ָרָיאְ .וַשְׁמעוּ ִמְסמוָּיא ְ .דִהְשַׁתְנְק ָרא ַעל
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ְו אָָת א ְק ִל ֵי י ְנ ָט א
ֹסוֲח ְרָיאְ .דַמְכ ָרא ִהי ְד ָרָיאְ .דָזִּבין ַסְטַלן ִּבְתֵרי זוּ ִזיִ .הי ְד ָרָיאִ .הי ְד ָרָיא: .
ְו אָָת א ַה ָק דֹו שׁ ַבּ רוּ הוּ א וַּפַּתח ְלַמֲעָצרְ .ושְׁחֵרר ַהֵבְּנֲאָדםְ .דִסיֵדר ְקִלֵייְנָטאְ .דַסְבלוּ ְמדוָּדּא ְ .דֵבְּנֲאָדם ֶנֱעַצרְ .דִהיִגיַע
ְבּ ִזיְנָזָנהְּ .דַנְסעוּ שֹׁוְט ָרָיאְ .וַשְׁמעוּ ִמְסמוָּיאְ .דִהְשַׁתְנְק ָרא ַעל ֹסוֲח ְרָיאְ .דַמְכ ָרא ִהי ְד ָרָיאְ .דָזִּבין ַסְטַלן ִּבְתֵרי זוּ ִזיִ .הי ְד ָרָיא.

קופירייטס
כל הזכויות שייכות לביבסו )פרט לתמונות שהורדו מהאינטרנט ושופצרו(
מותר ורצוי להפיץ לשלוח במייל ולהדפיס בבית לשימוש עצמי וחברים
אסור  -להדפיס מלא עותקים ולמכור לכל דיכפין
מי שרוצה לרכוש גרסה ציבעונית מוקטנת מודפסת  -שישלח מייל
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תגובות

להוספת תגובה

1

סבבבבה בנאדם !!!

אלמוני

18/03/2008

שיחקת אותה איש ,תגיד על איזה חומר היית כשכתבת
את זה ? ;( -

2

אגדה אח שלו

שואפת ליותר

18/03/2008

גם אני רוצה שאכטה ממה שלקחת

3

חזק לחלוטין!

אסף

19/03/2008

מלך!

4

מעולה!!!!!!

B

20/03/2008

מעולה!!!!!!

5

חזק אחי,

סיטרא

20/03/2008

אינשאללה עלי סדר כזה.

6

בונא אחי שיחוק גדול ביותר

Afro

20/03/2008

מי יתן וירבו כמוך
אני אישית כבר עולה לי תכנית איך אני מעביר עם זה את
החג )ככה עם החברה וכמה מצות ו...בקיצור הבנת(

7

אש על התחת שלך!

גיצ

21/03/2008

בעזרת השם כל יום הידריא

8

בואו נארגן סדר כזה...

אלמוני מסטול

25/03/2008

בואו נארגן סדר יפה לכל הסטלנים של עם ישראל עם
קריאת ההגדה והכל...

9

הוראות הכנה...

קרמיט המסטול

26/03/2008

וואו זה היה מגניביישן...
ולכן אשלח בזאת הוראות הכנה מצולמות...חחח
נא ללחוץ על הלינק,ואחרי כן על התמונה...
תיהנו,ושיהיה חג שמח !

אח שלו  -חג שמייח )עוד חודש?( ולשנה הבאה
דאמסטרדם!

?http://www.upit.ws/picture.php
file=174ffc59b6ab1.jpg
10

פשוט אכזרי אחי!

מר סמור

28/03/2008

אתה תותח אחלה של דבר כבתבת !!!

11

פייייי

אלמוני סמוי

31/03/2008

תשמע זה בן זונה אבל לקח לי שלוש שעות לקרוא את
זה ...פאק איזה חפירההההההה
כמה יכולתי לעשן בנתיים!!!!

12

ענקקק!!! אין כמו ההגדה הזו!

איש ציון שמאל

31/03/2008

פשוט יפה

13

חחחח

לה לה להלהלהלהל

01/04/2008

חזק ....בשנה הבאה באמסטרדם הבנויה!!!

14

חחחח מ-לך.

אלמוני סמוי

02/04/2008

ולצערי הגדול ,אני כרגע עדיין ממשיך לתרום את השלוש
שנים שלי למדים הירוקים )של צה"ל(...

15

גאוני

שוטר סמוי

05/04/2008

גאוני ושנון .כל הכבוד!

16

כן סמוי..מצחיק וחזק

אלמוני סמוי

06/04/2008

חלש אחי כמה ארוך ככה לא מצחיק
באמת שלא מצחיק קראתי הכל]..כמעט..נו[

17

אחי ,אחינו אתה/אתם גאון/ים!!

בולנאט לא קטן הייתי
אומר (:

07/04/2008

18

יפה מאוד

קווואק קוואק דל-לא-
אומאק

07/04/2008

הידריא גם לכם
(:

19

טו-אוווווב!

אחת

08/04/2008

סטלה זה לא רק מילה ,זו דרך חיים ויש המבינים!

מצ"ח יותר גרועים מפרעה...

.Onweeds
"ָמה ַהטוָֹלא ַהזִאת ָלֶכם ָאֶשׁר ְקנִיֶתם ְבָּמאַתי ִם ֶשֶׁקל
ִבְּלַבד? ַה א ְמֻעוְרָבָּבא ִעם ֲאדוָֹלנָא אוֹ ְסַתּם ַשְׁמנָא
ֵדֶמכוֹנִיָתּא".
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
הרסתם לי את הבריאות בחיי

20

טווואאאאוווווובבב

שלוליה

11/04/2008

טווואאאאוווווובבב

21

צדיקים

אלמוני סמוי

13/04/2008

אשרי המאמין ואשרי המצרף הלכה למעשה..ויהפך שולחן
הסדר לחגיגת פורים עד דלא ידע בין גראס לחשיש

22

הוספנו את ההגדה לאתר עלה ירו
ק

עלה ירוק

14/04/2008

אחלה!
כל הכבוד
/http://ale-yarok.org.il/hebrew

23

לשנה הבאה!

אלמוני סמוי

15/04/2008

בירושלים הקסוסה!

24

שיחקת אותה מנש

מנשה ומתיאוס היווני

15/04/2008

שיחקת אותה מנש

25

מי שכתב את זה ה......

אלמוני סמוי

15/04/2008

מי שכתב את זה הוא פשווט
מ-ל-ך!!!! -

26

SHANTIRASTA
@YAHOO.COM

SHANTIRASTA

16/04/2008

GREAT ONE! I LIKE IT!!! IN FACT IT IS LIKE A
GR8 COVER THAT BEATS THE ORIGINAL
:))ONE

27

מי שבאמת מסטול יכול לקרוא את

חאה?

17/04/2008

אני מסטול ואיכשהו ידעתי שיש מקום לתגובות למטה
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אז לא קראתי כלום.

זה?

בטח שני חנונים מכיתה ח' עשו את זה
28

נהנתי ,ממש משעש......

אלמוני סמוי

19/04/2008

נהנתי ,ממש משעשע ,אין כמו דברים מצחיקים בזמן החג
!!!
כל הכבוד.

29

אין לי מילים לתאר את האושר הזה

אלמוני סטלן YAMAN

19/04/2008

ענק עצום בעל משמעות יהודית אמיתית !
בשנה הבאה זאת ההגדה !!!
מנחיל אותה כבר עכשיו לדורות הבאים שעוד לא הבאתי.
ISH

30

חח&......

חחחחח

19/04/2008

חחחחחחח ענק!

31

מושפעיםםם אשש!!

בחור טובבב

20/04/2008

ואללה יפה אבל לא על חשבון התורה שלנווו וכלל
הליצנים האלה מיתלהבים מיזה יאללה סיימתםם גנון
מימזמןןןן ..חחחחח

32

אשששD:

חזזזזזק

20/04/2008

אשששD:

אנשיםםם שפעתתתתת

33

בואנה אחי

יקיר אביב

20/04/2008

מה נשתנה הצ'אראס הזה מכל התולות?

34

ס סט סטל סטלן מאומן

רבי סטלץ

21/04/2008

עכשיו ,כשרזי התורה נגלו ,משיח בקרוב יגלגלנו ויגאלנו.
כמא שנאמר ,סטלא טבא

35

מע&......

אלמוני סמוי

22/04/2008

מעולה! XD

36

חג שמחמח

דן סטלן

25/04/2008

חג שמח לכלום

37

לא מעשנת

סחית

26/04/2008

אך אהבתי!

38

חזק..

בופ

28/04/2008

אחרי פסח
ההגדה שלי שנה הבאה..

כשרון בהחלט(:

39

גדול......

אלמוני סמוי

28/04/2008

גדול

40

בסאאאאדר

אלמוני סמוי

04/05/2008

שמענו עליך קצת יותר מדי באותו גל לא היה מזיק קצת
יותר גיוון

41

ETMdhvoHvI

scuko416

17/02/2009

;comment1

42

!!!!!!G-A-D-O-L

hafiboy

01/04/2009

פשוט ענק ,מצחיק בטירוף

43

חעחע

המחשש שאינו חושש

02/04/2009

בואנה יענק..קראתי רק כמה שורות מההתחלה ואז פשוט
ירדתי לראות ת'תמונות..ס'ה מחוק יאללה חעחע..

44

ענק אחי פשוט ענק!!!!

אלמוני סמוי

05/04/2009

אהבתי לגמרי מהיום זו ההגדה החדשה ...יש כבוד..

45

מצחיק לי את השחור בעניים

אלמוני סמוי

05/04/2009

אחים יקרים אני מקווה שלא לקחתם את העניין ברצינות
שלא נמצא אתכם ליל הסדר עושים שנהייה לראש ולא
לזנב עם הג'וינט ..

46

שמע בחור לא קראנו עד הסוף
אבל כל הכבוד

אבויה סאונד

06/04/2009

שמע בחור לא קראנו עד הסוף אבל כל הכבוד

47

חחח טוב...

שוקו

08/04/2009

חחח טוב...

48

ממתי טולה שוקלת  10גרם ?

אחד שיודע

09/04/2009

טולה שוקלת  12גרם ולא ..10

49

'והיה נותן בהם ......

אלמוני סמוי

14/04/2009

'והיה נותן בהם סימנים:
ג'וד"י ני"ר מוז"ס'

50

מצחיק ,תודה על ההשקעה

סג

22/04/2009

מצחיק ,תודה על ההשקעה

51

כע

אלמוני סמוי

23/02/2010

כגעגכ

52

ךםך

ךםך

23/02/2010

ךםך

53

אדיר!

סטלנית כבדה

14/03/2010

ללא ספק,
ההגדה החדשה של ליל הסדר!

54

אתה משועמם בן אדם !! לך גלגל
לך איזה משהוא

אלמוני סמוי

29/03/2010

אתה משועמם בן אדם !! לך גלגל לך איזה משהוא

55

ענקאיזו השקעה

דרדסטלה

29/03/2010

ענקאיזו השקעה

56

חזקקק

ישראלי מצוי

29/03/2010

אחד הדברים  ,מי שלא אהב שלא יגיב  ,למה לבאס?!
אבל באמת אחד החזקים!!

פסח כשר ממסטל ומעיף שיהיה לנו אחים..

לא סתם עכשיו ברצינות אתם לא חושבים שהבחור
שכתב את זה "קצת" נשרט
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!

לשנה הבאה באמדטרדם הבנויה!
57

אליפות

ליאורה

29/03/2010

אליפות

58

חזק לקחתי תרעיו......

הדת החדשה או החג
החדש

30/03/2010

חזק לקחתי תרעיוון מהיום מי שרוצה להצטרף לדעת
החדשה מוזמן אנחנו נאמין ב יי אבל הרעיון המרכזי היה
זה אתם מבינים אותי אחים שלי סודוח שלי שאני מנגב
כל יום בואו באמונכם לפתיחה נא לבואו בעירום מלא
ומצויידים עופרייגכ

converted by Web2PDFConvert.com

59

חזק אחי

אלמוני סמוי

03/11/2010

האמת כרגע אני הפוך מהתחת ואני לא כ"כ זוכר מה
קראתי אבל היה מצחיק!!! תותח...

60

תשמע קראתי כל מ......

ענקקק אחחייי

13/04/2011

תשמע קראתי כל מילה ואני פיפי במכנסיים אני אומר ך
לא הפסקתי לצחוקקק חחח!!1

61

ענננק!!!

אלמוני סמוי

16/04/2011

ענננק!!!

62

מדהים!!!!!!!!

אלמוני סמוי

16/04/2011

נוטרלי!

63

חחחח גדול לייק

סמוי

16/04/2011

חחחחחחחח חחחחחחחחח חחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחח חחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחח חחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחח איזה קטעיים יאוו גדול

64

ארוך ומייגע

אלמוני סמוי

18/04/2011

ארוך ומייגע

65

הדרומי

כל כך מושקע

20/04/2011

איזה יצירתיות גבר
תהנו כי פסח נופל גם על התאריך שלנו !!!! 4:20 :

66

תותח

אלמוני סמוי

22/04/2011

אח שלי אתה מלך עשיתה לי את החג

67

שולחן עורך

פלוני אלמוני מלפפוני

20/05/2011

וואלק חשבתי פטריות

68

ההגדה

אלכימאי דרור קריאף

11/03/2012

חחחח מבריק (:-

69

עוד אחד

אלמוני סמוי

26/03/2012

אמת מארץ תצמח
את צמח דוד תצמיח במהרה
קח לך שמים
קנה בסם
מילים נרדפות לסנה בוער
והשושנה משיר השירים
עץ חיים היא למחזיקים בה ותןמכיה מאושר דרכיה דרכי
נועם וכל נתיבותיה,,,
שמים וסמים הינו ש' ו ש' מתחלפות

70

אש

monkey boy

03/04/2012

ממש אש אני אקרא את זה בערב חג

71

טירוף

הפלופ הראשי!

05/04/2012

שמע גאוני אין דברים כאלה!זה הגדה דקאסולה הג'רוסה

72

שדרן הרדיו אבי כהן .

אבי כהן Avi Cohen A-

05/04/2012

מצחיק  ,נחמד  (: ..חג שמח וכשר.

73

גאוני תודה!!!

אלמוני סמוי

05/04/2012

גאוני תודה!!!

להוספת תגובה
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