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ֵיתי וְ יִ פְ סַ ח .הָ שַ ָתא הָ כָא ,לְ שָ נָה
ֵיתי וְ יֵיכֹל ,כָ ל ִדצְ ִריְך י ֵ
הָ א לַ ְחמָ א עַ נְ יָא ִדי אֲ כָ לּו ַאבְ הָ ָתנָא בְ ַא ְרעָ א ְד ִמצְ ָריִ ם .כָל ִדכְ פִ ין י ֵ
חֹורין.
הַ בָ ָאה בְ ַא ְרעָ א ְדיִ ְש ָר ֵאל .הָ שַ ָתא עַ בְ דֵ י ,לְ שָ נָה הַ בָ ָאה בְ נֵי ִ
שֹואל:
ֵ
מֵ ִסיר הַ ְּקעָ ָרה מֵ עַ ל הַ שֻּׁ לְּ חָ ן ,מֹוזְּ גִ ין כֹוס שֵ נִ י וְּ כַ אן הַ בֵ ן אֹו ֶאחָ ד ִמן הַ ְּמסֻּׁ בִ ים
מַ ה נִ ְש ַתנָה הַ לַ יְ לָ ה הַ זֶּ ה ִמכָל הַ לֵ ילֹות--
שֶּ בְ כָ ל הַ לֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין חָ מֵ ץ ּומַ צָ ה ,הַ לַ יְ לָ ה הַ זֶּ ה  -כֻּלֹו מַ צָ ה?!
שֶּ בְ כָ ל הַ לֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ְש ָאר יְ ָרקֹות - ,הַ לַ יְ לָ ה הַ זֶּ ה מָ רֹור?!
שֶּ בְ כָ ל הַ לֵ ילֹות ֵאין ָאנּו מַ ְטבִ ילִ ין אֲ פִ ילּו פַ עַ ם ֶּאחָ ת - ,הַ לַ יְ לָ ה הַ זֶּ ה ְש ֵתי פְ עָ ִמים?!
יֹושבִ ין ּובֵ ין ְמסֻּ בִ ין - ,הַ לַ יְ לָ ה הַ זֶּ ה כֻּלָ נּו ְמסֻּ בִ ין?!
שֶּ בְ כָ ל הַ לֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין בֵ ין ְ
ירת הַ הַ גָדָ ה.
מֵ נִ יחַ ֶאת הַ ְּקעָ ָרה עַ ל הַ שֻּׁ לְּחָ ן .הַ מַ צֹות ִת ְּהיֶינָה ְּמגֻּּׁלֹות בִ ְּשעַ ת אֲ ִמ ַ
יאנּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ִמשָ ם בְ יָד חֲ זָ ָקה ּובִ זְ רֹועַ נְ טּויָה .וְ ִאלּו ל ֹא הֹוצִ יא הַ ָָּדֹוש בָ רּוְך הּוא
עֲבָ ִדים הָ יִ ינּו לְ פַ ְרעֹה בְ ִמצְ ָריִם ,וַ ּיֹוצִ ֵ
בֹותינּו ִמ ִמצְ ָריִ ם ,הֲ ֵרי ָאנּו ּובָ נֵינּו ּובְ נֵי בָ נֵינּו ְמשֻּ עְ בָ ִדים הָ יִ ינּו לְ פַ ְרעֹה בְ ִמצְ ָריִם .וַ אֲ פִ ילּו כֻּלָ נּו חֲ כָ ִמיםֻּ ,כלָנּו נְ בֹונִ ים,
ֶּאת אֲ ֵ
יאת ִמצְ ַריִם הֲ ֵרי זֶּ ה
יאת ִמצְ ַריִ ם .וְ כָ ל הַ מַ ְרבֶּ ה לְ סַ פֵ ר בִ יצִ ַ
תֹורהִ ,מצְ וָ ה עָ לֵ ינּו לְ סַ פֵר בִ יצִ ַ
יֹודעִ ים ֶּאת הַ ָ
כֻּלָ נּו זְ ֵקנִ ים ,כֻּלָ נּו ְ
ְמשֻּ בָ ח.
מַ עֲשֶּ ה בְ ַרבִ י אֱ לִ יעֶּ זֶּ ר וְ ַרבִ י יְהֹושֻּ עַ וְ ַרבִ י ֶּאלְ עָ זָ ר בֶּ ן עֲזַ ְריָה וְ ַרבְ י ע ֲִקיבָ א וְ ַרבִ י טַ ְרפֹון שֶּ הָ יּו ְמסֻּ בִ ין בִ בְ נֵי בְ ַרק ,וְ הָ יּו
יאת ְשמַ ע שֶּ ל
בֹותינּוִ ,הגִ יעַ זְ מַ ן ְק ִר ַ
יאת ִמצְ ַריִ ם כָל אֹותֹו הַ לַ יְ לָ ה עַ ד שֶּ בָ אּו ַתלְ ִמידֵ יהֶּ ם וְ ָא ְמרּו לָ הֶּ םַ :ר ֵ
ְמסַ פְ ִרים בִ יצִ ַ
שַ חֲ ִרית.
יאת ִמצְ ַריִ ם בַ לֵ ילֹות עַ ד שֶּ ְּ ָרשָ ב  בֶּ ן
יתי שֶּ ֵת ָאמֵ ר יְ צִ ַ
ָאמַ ר ַרבִ י ֶּאלְ עָ זָ ר בֶּ ן עֲזַ ְריָה :הֲ ֵרי אֲ נִ י כְ בֶּ ן ִשבְ עִ ים שָ נָה ,וְ ל ֹא זָ כִ ִ
אתָך מֵ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ַריִ ם כֹל יְ מֵ י חַ ּיֶּיָך ,יְ מֵ י חַ ּיֶּיָך  -הַ י ִָמים ,כָ ל יְ מֵ י חַ ּיֶּיָך  -הַ לֵ ילֹות.
זֹומָ א :שֶּ ֶּנ אֱ מַ ר ,לְ מַ עַ ן ִתזְ כֹר ֶּאת יֹום צֵ ְ
אֹומ ִרים :יְ מֵ י חַ ּיֶּיָך  -הָ עֹולָ ם הַ זֶּ ה ,כֹל יְ מֵ י חַ ּיֶּיָך  -לְ הָ בִ יא לִ ימֹות הַ מָ ִשיחַ .
וַ חֲ כָ ִמים ְ
תֹורה לְ עַ מֹו יִ ְש ָר ֵאל ,בָ רּוְך הּוא.
בָ רּו ְך הַ מָ קֹום ,בָ רּוְך הּוא .בָ רּוְך שֶּ נ ַָתן ָ
תֹורהֶּ .אחָ ד חָ כָ ם ,וְ ֶּאחָ ד ָרשָ ע ,וְ ֶּאחָ ד ָתם ,וְ ֶּאחָ ד שֶּ ֵאינֹו יֹודֵ עַ לִ ְשאֹול.
כְ ֶּנגֶּד ַא ְרבָ עָ ה בָ נִ ים ִּבְ ָרה ָ
חָ כָ ם מָ ה הּוא אֹומֵ ר? מַ ה הָ עֵ דֹות וְ הַ חֻּ ִָּים וְ הַ ִמ ְשפָ ִטים אֲ שֶּ ר צִ ּוָ ה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ֶּא ְתכֶּם? וְ ַאף ַא ָתה אֱ מָ ר לֹו כְ ִהלְ כֹות
הַ פֶּ סַ חֵ :אין מַ פְ ִט ִירין ַאחַ ר הַ פֶּ סַ ח אֲ פִ יקֹומָ ן.
ָרשָ ע מָ ה הּוא אֹומֵ ר? מָ ה הָ ֲעבֹדָ ה הַ ז ֹאת לָ כֶּ ם? לָ כֶּ ם  -וְ ל ֹא לֹוּ .ולְ פִ י שֶּ הֹוצִ יא ֶּאת עַ צְ מֹו ִמן הַ כְ לָ ל כָ פַ ר בְ עִ ָָּר .וְ ַאף ַא ָתה
אתי ִמ ִמצְ ָריִ ם .לִ י  -וְ ל ֹא לֹוִ .אילּו הָ יָה שָ ם ,ל ֹא הָ יָה נִ גְ ָאל.
הַ ְקהֵ ה ֶּאת ִשנָיו וֶּ אֱ מֹר לֹו :בַ עֲבּור זֶּ ה עָ שָ ה יְ ָי לִ י בְ צֵ ִ
יאנּו יְ ָי ִמ ִמצְ ָריִ םִ ,מבֵ ית עֲבָ ִדים.
ָתם מָ ה הּוא אֹומֵ ר? מַ ה ז ֹאת? וְ ָאמַ ְר ָת ֵאלָ יו :בְ חֹזֶּ ק יָד הֹוצִ ָ
אתי ִמ ִמצְ ָריִ ם.
וְ שֶּ ֵאינֹו יֹודֵ עַ לִ ְשאֹול ַ -א ְת פְ ַתח לֹו ,שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וְ ִהג ְַד ָת לְ בִ נְָך בַ יֹום הַ הּוא לֵ אמֹר ,בַ עֲבּור זֶּ ה עָ שָ ה יְ ָי לִ י בְ צֵ ִ
יָכֹול מֵ ר ֹאש חֹדֶּ שַ ,תלְ מּוד לֹומַ ר בַ י ֹום הַ הּואִ ,אי בַ יֹום הַ הּוא יָכֹול ִמבְ עֹוד יֹוםַ ,תלְמּוד לֹומַ ר בַ עֲבּור זֶּ ה  -בַ עֲבּור זֶּ ה ל ֹא
ָאמַ ְר ִתי ֶּאלָ א בְ שָ עָ ה שֶּ ּיֵש מַ צָ ה ּומָ רֹור מֻּ נ ִָחים לְ פָ נֶּיָך.
בֹותינּו ,וְ עַ כְ שָ יו ֵק ְרבָ נּו הַ מָ קֹום לַ ֲעבֹדָ תֹו ,שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וַ י ֹאמֶּ ר יְ הֹושֻּ עַ ֶּאל כָ ל הָ עָ ם ,כֹה
ִמ ְת ִחלָ ה עֹובְ דֵ י עֲבֹודָ ה זָ ָרה הָ יּו אֲ ֵ
ֹלהים אֲ חֵ ִרים.
בֹותיכֶּ ם מֵ עֹולָ םֶּ ,ת ַרח אֲ בִ י ַאבְ ָרהָ ם וַאֲ בִ י נָחֹור ,וַ ּיַעַ בְ דּו אֱ ִ
ָאמַ ר יְ ָי אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָר ֵאל :בְ עֵ בֶּ ר הַ נָהָ ר י ְָשבּו אֲ ֵ
וָ ֶּא ַָּח ֶּאת אֲ בִ יכֶּ ם ֶּאת ַאבְ ָרהָ ם מֵ עֵ בֶּ ר הַ נָהָ ר וָ אֹולֵ ְך אֹותֹו בְ כָ ל ֶּא ֶּרץ כְ נָעַ ן ,וָ ַא ְרבֶּ ה ֶּאת זַ ְרעֹו וָ ֶּא ֵתן לֹו ֶּאת יִ צְ חָ ק ,וָ ֶּא ֵתן
לְ יִ צְ חָ ק ֶּאת ַי ֲעקֹב וְ ֶּאת עֵ שָ ו .וָ ֶּא ֵתן לְ עֵ שָ ו ֶּאת הַ ר שֵ עִ יר ל ֶָּרשֶּ ת אֹתֹו ,וְ ַי ֲעקֹב ּובָ נָיו י ְָרדּו ִמצְ ָריִ ם.
בָ רּוְך ש ֹומֵ ר הַ בְ טָ חָ תֹו לְ יִ ְש ָר ֵאל ,בָ רּוְך הּוא .שֶּ הַ ָָּדֹוש בָ רּוְך הּוא ִחשַ ב ֶּאת הַ ֵָּץ ,לַ עֲשֹות כְ מַ ה שֶּ ָאמַ ר לְ ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו
בִ בְ ִרית בֵ ין הַ בְ ָת ִרים ,שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וַ ּי ֹאמֶּ ר לְ ַאבְ ָרםָ ,ידֹע ֵתדַ ע כִ י גֵר יִ ְהיֶּה זַ ְרעֲָך בְ ֶּא ֶּרץ ל ֹא לָ הֶּ ם ,וַ עֲבָ דּום וְ עִ נּו א ָֹתם ַא ְרבַ ע
מֵ אֹות שָ נָה .וְ גַם ֶּאת הַ גֹוי אֲ שֶּ ר ַי ֲעבֹדּו ָּ ן ָאנֹכִ י וְ ַאחֲ ֵרי כֵן יֵצְ אּו בִ ְרכֻּש גָדֹול.
ְּמכַ סֶ ה ֶאת הַ מַ ּצֹות ּומַ גְּ בִ יהַ ֶאת הַ ּכֹוס.
לֹותנּו,
עֹומ ִדים עָ לֵ ינּו לְ כַ ֵ
לֹותנּוֶּ ,אלָ א שֶּ בְ כָ ל ֹּור וָ דֹור ְ
בֹותינּו וְ לָנּו! שֶּ ל ֹא ֶּאחָ ד בִ לְ בָ ד עָ מַ ד עָ לֵינּו לְ כַ ֵ
וְ ִהיא שֶּ עָ ְמדָ ה לַ אֲ ֵ
וְ הַ ָָּדֹוש בָ רּוְך הּוא מַ צִ ילֵ נּו ִמּיָדָ ם.
יַנִ יחַ הַ ּכֹוס ִמיָדֹו וִ יגַּלֶ ה ֶאת הַ מַ ּצֹות.
צֵ א ּולְ מַ ד מַ ה בִ ֵָּש לָ בָ ן הָ אֲ ַר ִמי לַ עֲשֹות לְ ַי ֲע קֹב ָאבִ ינּו .שֶּ פַ ְרעֹה ל ֹא גָזַ ר ֶּאלָ א עַ ל הַ זְ כָ ִרים וְ לָ בָ ן בִ ֵָּש לַ עֲקֹור ֶּאת הַ כֹל,
שֶּ נֶּאֱ מַ ר :אֲ ַר ִמי אֹבֵ ד ָאבִ יַ ,וּי ֵֶּרד ִמצְ ַריְ מָ ה וַ ָּיגָר שָ ם בִ ְמ ֵתי ְמעָ ט ,וַ יְ ִהי שָ ם לְ גֹוי גָדֹול ,עָ צּום וָ ָרב.
וַ י ֵֶּרד ִמצְ ַריְ מָ ה ָ -אנּוס עַ ל פִ י הַ ִּבּור.
ֹאמרּו ֶּאל פַ ְרעֹה ,לָ גּור בָ ָא ֶּרץ
וַ ָּיגָר שָ ם ְ -מלַ מֵ ד שֶּ ל ֹא י ַָרד ַי ֲעקֹב ָאבִ ינּו לְ ִה ְש ַת ֵָּעַ בְ ִמצְ ַריִ ם ֶּאלָ א לָ גּור שָ ם ,שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וַ ּי ְ
בָ אנּו ,כִ י ֵאין ִמ ְרעֶּ ה לַ צ ֹאן אֲ שֶּ ר לַ עֲבָ דֶּ יָך ,כִ י כָ בֵ ד הָ ָרעָ ב בְ ֶּא ֶּרץ כְ נָעַ ן .וְ עַ ָתה י ְֵשבּו נָא עֲבָ דֶּ יָך בְ ֶּא ֶּרץ גֹשֶּ ן.
בֹותיָך ִמצְ ָריְ מָ ה ,וְ עַ ָתה שָ ְמָך יְ ָי אֱ ֹלהֶּ יָך כְ כֹוכְ בֵ י הַ שָ מַ יִ ם לָ רֹב.
בִ ְמ ֵתי ְמעָ ט  -כְ מַ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :בְ ִשבְ עִ ים נֶּפֶּ ש י ְָרדּו אֲ ֶּ
וַ יְ ִהי שָ ם לְ גֹוי ְ -מלַ מֵ ד שֶּ הָ יּו יִ ְש ָר ֵאל ְמ ֻּצּיָנִ ים שָ ם.
וַתמָ לֵ א הָ ָא ֶּרץ א ָֹתם.
גָדֹול ,עָ צּום  -כְ מה שֶּ נֶּאֱ מַ רּ :ובְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל פָ רּו וַ ּיִ ְש ְרצּו וַ ּי ְִרבּו וַ ּיַעַ צְ מּו בִ ְמאֹד ְמאֹדִ ,
ּושעָ ֵרְך צִ מֵ חַ  ,וְ ַא ְת עֵ רֹם
וָ ָרב  -כְ מַ ה שֶּ נֶּאֱ מַ רְ :רבָ בָ ה כְ צֶּ מַ ח הַ שָ דֶּ ה נְ ַת ִתיְך ,וַ ִת ְרבִ י וַ ִתגְ ְּלִ י וַ ָתב ִֹאי בַ ע ֲִדי עֲדָ יִים ,שָ דַ יִ ם ָנכֹנּו ְ
וְ עֶּ ְריָה .וָ ֶּא ֱעבֹר עָ לַ יִ ְך וָ ֶּא ְר ֵאְך ִמ ְתבֹוסֶּ סֶּ ת בְ דָ מָ יִ ְך ,וָ אֹמַ ר לָ ְך בְ דָ מַ יִ ְך חֲ יִ י ,וָ אֹמַ ר לָ ְך בְ דָ מַ יִ ְך חֲ יִ י.
וַ ּי ֵָרעּו א ָֹתנּו הַ ִמצְ ִרים וַ יְ עַ נּונּו ,וַ יִ ְתנּו עָ לֵ ינּו ֲעבֹדָ ה ָקשָ ה.
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וַ ּי ֵָרעּו א ָֹתנּו הַ ִמצְ ִרים  -כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :הָ בָ ה נִ ְתחַ כְ מָ ה לֹו פֶּ ן יִ ְרבֶּ ה ,וְ הָ יָה כִ י ִת ְק ֶּראנָה ִמלְ חָ מָ ה וְ נֹוסַ ף גַם הּוא עַ ל שנְ ֵאינּו
וְ נִ לְ חַ ם בָ נּו ,וְ עָ לָ ה ִמן הָ ָא ֶּרץ.
ֹלתם .וַ ּיִ בֶּ ן עָ ֵרי ִמ ְסכְ נֹות לְ פַ ְרעֹהֶּ .את פִ תֹם וְ ֶּאת
וַ יְ עַ נּונּו  -כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וַ ּי ִָשימּו עָ לָ יו שָ ֵרי ִמ ִסים לְ מַ עַ ן עַ נֹתֹו בְ ִסבְ ָ
ַרעַ ְמסֵ ס.
וַ יִ ְתנּו עָ לֵ ינּו ֲעבֹדָ ה ָקשָ ה  -כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וַ ַיעֲבִ דּו ִמצְ ַריִם ֶּאת בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל בְ פָ ֶּרְך.
וַ נִ צְ עַ ק ֶּאל יְ ָי אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֵֹתינּו ,וַ ּיִ ְשמַ ע יְ ָי ֶּאת קֹלֵ נּו ,וַ ּי ְַרא ֶּאת עָ נְ יֵנּו וְ ֶּאת עֲמָ לֵ נּו וְ ֶּאת לַחֲ צֵ נּו.
וַ נִ צְ עַ ק ֶּאל יְ ָי אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֵֹתינּו  -כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וַ יְ ִהי בַ ּי ִָמים הָ ַרבִ ים הָ הֵ ם וַ ּיָמָ ת מֶּ לֶּ ְך ִמצְ ַריִ ם ,וַ ּי ֵָאנְ חּו בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל ִמן
ֹלהים ִמן הָ ֲעבֹדָ ה.
הָ עֲבֹודָ ה וַ ּיִ זְ עָ קּו ,וַ ַתעַ ל שַ וְ עָ ָתם ֶּאל הָ אֱ ִ
ֹלהים ֶּאת בְ ִריתֹו ֶּאת ַאבְ ָרהָ םֶּ ,את יִ צְ חָ ק וְ ֶּאת
ֹלהים ֶּאת נַאֲ ָק ָתם ,וַ ּיִ זְ כֹור אֱ ִ
וַ ּיִ ְשמַ ע יְ ָי ֶּאת קֹלֵ נּו  -כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וַ ּיִ ְשמַ ע אֱ ִ
ַי ֲעקֹב.
ֹלהים.
ֹלהים ֶּאת בְ ני יִ ְש ָר ֵאל וַ ּיֵדַ ע אֱ ִ
וַ ּי ְַרא ֶּאת עָ נְ יֵנּו  -זֹו פְ ִרישּות ֶּּ ֶּרְך ֶּא ֶּרץ ,כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וַ ּי ְַרא אֱ ִ
וְ ֶּאת עֲמָ לֵ נּו ֵ -אלּו הַ בָ נִ ים .כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :כָ ל הַ בֵ ן הַ ּיִ לֹוד הַ יְ א ָֹרה ַת ְשלִ יכֻּהּו וְ כָ ל הַ בַ ת ְתחַ ּיּון.
יתי ֶּאת הַ לַ חַ ץ אֲ שֶּ ר ִמצְ ַריִ ם ֹלחֲ צִ ים א ָֹתם.
וְ ֶּאת לַ חֲ צֵ נּו  -זֶּ ה הַ ְּחַ ק ,כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וְ גַם ָר ִא ִ
וַ ּיֹוצִ ֵאנּו יְ ָי ִמ ִמצְ ַריִ ם בְ יָד חֲ ז ָָקה ּובִ זְ רֹעַ נְ טּויָהּ ,ובְ מ ָֹרא ָגדֹלּ ,ובְ אֹתֹות ּובְ מֹפְ ִתים.
וַ ּיֹוצִ ֵאנּו יְ ָי ִמ ִמצְ ַריִ ם  -ל ֹא עַ ל יְ דֵ י מַ לְ ָאְך ,וְ ל ֹא עַ ל יְ דֵ י שָ ָרף ,וְ ל ֹא עַ ל יְ דֵ י שָ לִ יחַ ֶּ ,אלָא הַ ָָּדֹוש בָ רּוְך הּוא בִ כְ בֹודֹו ּובְ עַ צְ מֹו,
יתי כָל בְ כֹור בְ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ַריִ ם מֵ ָאדָ ם וְ עַ ד בְ הֵ מָ הּ ,ובְ כָ ל אֱ ֹלהֵ י ִמצְ ַריִ ם
שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וְ עָ בַ ְר ִתי בְ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ַריִ ם בַ לַ יְ לָ ה הַ זֶּ ה ,וְ ִהכֵ ִ
ֶּאעֱשֶּ ה ְשפָ ִטים .אֲ נִ י יְ ָי.
וְ עָ בַ ְר ִתי בְ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ַריִ ם בַ לַ יְ לָה הַ זֶּ ה  -אֲ נִ י וְ ל ֹא מַ לְ ָאְך
יתי כָ ל בְ כֹור בְ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ַריִ ם  -אֲ נִ י וְ ל ֹא שָ ָרף
וְ ִהכֵ ִ
ּובְ כָ ל אֱ ֹלהֵ י ִמצְ ַריִ ם ֶּאעֱשֶּ ה ְשפָ ִטים  -אֲ נִ י ול ֹא הַ שָ לִ יחַ .
אֲ נִ י יְ ָי  -אֲ נִ י הּוא ול ֹא ַאחֵ ר.
סּוסים ,בַ חֲ מ ִֹרים ,בַ גְ מַ לִ ים ,בַ בָ ָקר ּובַ צ ֹאן,
בְ יָד חֲ זָ ָקה  -זֹו הַ ֶּּ בֶּ ר ,כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ רִ :הנֵה יַד יְ ָי הֹויָה בְ ִמ ְקנְ ָך אֲ שֶּ ר בַ שָ דֶּ ה ,בַ ִ
דֶּ בֶּ ר כָ בֵ ד ְמאֹד.
ּובִ זְ רֹעַ נְ טּויָה  -זֹו הַ חֶּ ֶּרב ,כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וְ חַ ְרבֹו ְשלּופָ ה בְ יָדֹו ,נְ טּויָה עַ ל יְ רּושָ לַ יִם.
אתֹת ּובְ מֹופְ ִתים,
ֹלהים לָ ב ֹא לָ ַקחַ ת לֹו גֹוי ִמ ֶּק ֶּרב גֹוי בְ מַ סֹת בְ ֹ
ּובְ מ ָֹרא ָגדֹל  -זֹו גִ לּוי ְשכִ ינָה ,כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :אֹו הֲ נִ סָ ה אֱ ִ
מֹור ִאים גְ דֹלִים ,כְ כֹל אֲ שֶּ ר עָ שָ ה לָ כֶּ ם יְ ָי אֱ ֹלהֵ יכֶּ ם בְ ִמצְ ַריִ ם לְ עֵ ינֶּיָך.
ּובְ ִמלְ חָ מָ ה ּובְ יָד חֲ זָ ָקה ּובִ זְ רֹועַ נְ טּויָהּ ,ובְ ָ
אתֹת.
ּובְ אֹתֹות  -זֶּ ה הַ מַ טֶּ ה ,כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וְ ֶּאת הַ מַ טֶּ ה הַ זֶּ ה ִת ַָּח בְ י ְָדָך ,אֲ שֶּ ר ַתעֲשֶּ ה בֹו ֶּאת הָ ֹ
'דצַ "ְך'' ,עַ דַ "ש'' ,בְּ ַאחַ "ב',
ירת 'דָ ם'' ,וָ ֵאש'' ,ותימרות עשן' ,עֶ שֶ ר הַ מַ ּכֹותְּ ,
נֹוהֲ גִ ין לְּ הַ ִטיף ִטפָ ה ִמן הַ ּכֹוס בַ אֲ ִמ ַ
בְּ יַחַ ד ט"ו פַ עַ ם.
ימרֹות עָ שָ ן.
ּובְ מֹפְ ִתים  -זֶּ ה הַ ָּ ם ,כְ מָ ה שֶּ נֶּאֱ מַ ר :וְ נ ַָת ִתי מֹופְ ִתים בַ שָ מַ יִ ם ּובָ ָא ֶּרץ ָּ ,ם וָ ֵאש וְ ִת ְ
דָ בָ ר ַאחֵ ר :בְ יָד חֲ זָ ָקה ְ -ש ַתיִ םּ ,ובִ זְ רֹעַ נְ טּויָה ְ -ש ַתיִ םּ ,ובְ מ ָֹרא ָגדֹל ְ -ש ַתיִ םּ ,ובְ אֹתֹות ְ -ש ַתיִ םּ ,ובְ מֹפְ ִתים ְ -ש ַתיִ םֵ .אלּו
עֶּ שֶּ ר מַ כֹות שֶּ הֵ בִ יא הַ ָָּדֹוש בָ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמצְ ִרים בְ ִמצְ ַריִ ם ,וְ ֵאלּו הֵ ן:
ָּ ם ,צְ פַ ְרֵּ עַ  ,כִ נִ ים ,עָ רֹוב ֶּּ ,בֶּ רְ ,ש ִחין ,בָ ָרדַ ,א ְרבֶּ ה ,חֹשֶּ ְך ,מַ כַ ת בְ כֹורֹות.
נֹותן בָ הֶּ ם ִסמָ נִ יםְּ :צַ "ְך עַ דַ "ש בְ ַאחַ "ב.
ַרבִ י יְ הּודָ ה הָ יָה ֵ
ַרבִ י יֹוסֵ י הַ גְ לִ ילִ י אֹומֵ רִ :מנַיִ ן ַא ָתה אֹומֵ ר שֶּ לָ קּו הַ ִמצְ ִרים בְ ִמצְ ַריִ ם עֶּ שֶּ ר מַ כֹות וְ עַ ל הַ ּיָם לָ קּו חֲ ִמ ִשים מַ כֹות? בְ ִמצְ ַריִ ם
ֹלהים ִהוא ,וְ עַ ל הַ ּיָם מָ ה הּוא אֹומֵ ר? וַ ּי ְַרא יִ ְש ָר ֵאל ֶּאת הַ יָד
ֹאמר ּו הַ חַ ְרטֻּ ִמים ֶּאל פַ ְרעֹהֶּ :אצְ בַ ע אֱ ִ
מָ ה הּוא אֹומֵ ר? וַ ּי ְ
הַ גְ דֹלָ ה אֲ שֶּ ר עָ שָ ה יְ ָי בְ ִמצְ ַריִם ,וַ ּיִ ְיראּו הָ עָ ם ֶּאת יְ יָ ,וַ ּיַאֲ ִמינּו בַ יְ ָי ּובְ משֶּ ה עַ בְ דֹו .כַמָ ה לָ קּו בְ ֶּאצְ בַ ע? עֶּ שֶּ ר מַ כֹות .אֱ מֹור
מֵ עַ ָתה :בְ ִמצְ ַריִ ם לָ קּו עֶּ שֶּ ר מַ כֹות וְ עַ ל הַ ּיָם לָ קּו חֲ ִמ ִשים מַ כֹות.
ַרבִ י אֱ לִ יעֶּ זֶּ ר אֹומֵ רִ :מנַיִ ן שֶּ כָ ל מַ כָ ה ּומַ כָ ה שֶּ הֵ בִ יא הַ ָָּדֹוש בָ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמצְ ִרים בְ ִמצְ ַריִ ם הָ יְ ָתה שֶּ ל ַא ְרבַ ע מַ כֹות?
שֶּ נֶּאֱ מַ ר :יְ שַ לַ ח בָ ם חֲ רֹון ַאפֹו ,עֶּ בְ ָרה וָ זַ עַ ם וְ צָ ָרהִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָרעִ ים .עֶּ בְ ָרה ַ -אחַ ת ,וָ זַ עַ ם ְ -ש ַתיִ ם ,וְ צָ ָרה  -שָ לש,
אתיִ ם מַ כֹות.
ִמ ְשלַ חַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָרעִ ים ַ -א ְרבַ ע .אֱ מֹור מֵ עַ ָתה :בְ ִמצְ ַריִם לָ קּו ַא ְרבָ עִ ים מַ כֹות וְ עַ ל הַ ּיָם לָ קּו מָ ַ
ַרבִ י ע ֲִקיבֶּ א אֹומֵ רִ :מנַיִ ן שֶּ כָל מַ כָ ה ּומַ כָ ה שֶּ הֵ בִ יא הַ ָָּדֹוש בָ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמצְ ִרים בְ ִמצְ ַריִ ם הָ יְ ָתה שֶּ ל חָ מֵ ש מַ כֹות?
שֶּ נֶּאֱ מַ ר :יְ שַ לַ ח בָ ם חֲ רֹון ַאפֹו ,עֶּ בְ ָרה וָ זַ עַ ם וְ צָ ָרהִ ,מ ְש ַלחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָרעִ ים .חֲ רֹון ַאפֹוַ -אחַ ת ,עֶּ בְ ָרה ְ -ש ַתיִ ם ,וָ זַ עַ ם  -שָ ֹלש,
וְ צָ ָרה ַ -א ְרבַ עִ ,מ ְשלַ חַ ת מַ לְאֲ כֵ י ָרעִ ים  -חָ מֵ ש .אֱ מֹור מֵ עַ ָתה :בְ ִמצְ ַריִ ם לָ קּו חֲ ִמ ִשים מַ כֹות וְ עַ ל הַ ּיָם לָ קּו חֲ ִמ ִשים
אתיִ ם מַ כֹות.
ּומָ ַ
כַ מָ ה מַ עֲלֹות טֹובֹות לַ מָ קֹום עָ לֵ ינּו!
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