
 להגדה של מופת
תמיד יש 
מקום

1. כל אחד מבין הכל, אפילו תוך כדי ההגדה
 אילו הינו מבינים את מהלך ההגדה במבט אחד, דיינו. 

 אילו היינו מבינים את הרעיון היסודי בהגדה, דיינו.
 אילו היינו מבינים את המשמעות העמוקה של המדרשים, דיינו.

2. כל אחד חווה את סיפורי העבר, ההווה והעתיד 
 אילו היינו מספרים לילדים את סיפור יציאת מצרים כפשוטו, דיינו.

 אילו היינו חווים את המהלך ההיסטורי עד ליציאת מצרים של ימינו, דיינו.
 אילו היינו חולמים את חזון הגאולה העתידה, פסח בירושלים, דיינו. 

3. הגדה של חזון המתאימה לכולם 
 אילו ההגדה כללה את הנוסח את הנוסח המלא עם קרבן הפסח, דיינו.

 אילו ההגדה כללה נוסח והלכה לכל העדות, דיינו.
 אילו ההגדה היתה פשוטה לכל המסובים, שגם חכם ימצא בה פנינים, דיינו.

19 ס"מ. 72 עמודי צבע. מידות 16.5
מחירים חסרי תקדים המאפשרים לקנות לכל המסובים הגדה אחידה ויפהפיה. 

כולם מבינים. כולם נמצאים באותו עמוד.

ניתן לרכוש בחנות זו

1213 חלק שני  ההגדה  תשובה שנייה

מחמת גדולת הישועה שבכל דור ודור, יש הנוהגים להגביה את הכוס 
שהכוס  זמן  כל  אותן  מכסה   - השולחן  על  מצות  יש  אם  זו.  בפסקה 

מוגבהת )מ"ב(.

ִּבְלַבד  ֶאָחד  ֶׁשֹּלא  ְוָלנּו,  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָעְמָדה  ְוִהיא 
ְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים  ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָּלא ֶשׁ
ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם.

וההבטחה  הברית   – ֶׁשָעְמָדה  ְוִהיא 
לגאול אותנו ולהביאנו לארץ ישראל 

ולממש את ייעודנו.

חלק שני  ההגדה

בו  עורר   – לֹו  ְּפַתח  ַאְּת  להתעניין. 
ההתרחשות,  בשעת  ההתעניינות  את 
בדברים  ַההּוא"(  )"ַּבּיֹום  הסדר  בליל 
מוחשיים )"ַּבֲעבּור ֶזה"(. ָיכֹול ֵמרֹאׁש 
אפשר  האם   – יֹום  ִמְּבעֹוד  חֶֹדׁש... 
בזמן  שלא  בהפשטה,  לו  להסביר 
על  בהצבעה   – ֶזה  ַּבֲעבּור  האירוע? 
הפסח והמצה והמרור, ודבר זה ניתן 

לעשותו בליל הסדר.

להגדה  אחרת  פתיחה   – ִמְּתִחָּלה 
המתארת את הגנאי הרוחני, את השקר 
ואת  בו,  כלואים  ישראל  בני  שהיו 
וקירב  שהצילם  בישראל,  ה'  בחירת 
אותם אליו, אל האמת, שהיא החירות 

האמתית.

ֲאבֹוֵתינּו – תרח והדורות שהיו לפניו. 
ְוַעְכָׁשו – ביציאת מצרים. ֶׁשֶּנֱאַמר וכו' 
מותו.  לפני  העם  אל  יהושע  דברי   –
יהושע מזכיר את ההשגחה האלוהית 
המיוחדת על עם ישראל, למן אברהם 
ויציאת מצרים ועד כיבוש הארץ )פרק כד 
ביהושע(. ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר – מעבר לנהר פרת.

ַהְבָטָחתֹו – לגאול את עמו. ִחַּׁשב ֶאת 
ַהֵּקץ – קבע זמן קצוב לסוף השעבוד 
במצרים, והבטחה זו נתקיימה בדיוק.

תשובה שנייה: משקר לאמת

ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ִמְּתִחָּלה 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּמקֹום  ֵקְרָבנּו  ְוַעְכָׁשו 
ֶאל  ְיהֹוֻׁשַע  "ַוּיֹאֶמר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַלֲעבֹוָדתֹו, 
ָּכל ָהָעם: ּכֹה ָאַמר יי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵעֶבר 

ֶּתַרח  ֵמעֹוָלם,  ֲאבֹוֵתיֶכם  ָיְׁשבּו  ַהָּנָהר 
ֲאֵחִרים.  ֱאֹלִהים  ַוַּיַעְבדּו  ָנחֹור,  ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי 
ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר, ָואֹוֵלְך 
לֹו  ָוֶאֶּתן  ַזְרעֹו,  ֶאת  ָוַאְרֶּבה  ְּכָנַען,  ֶאֶרץ  ְּבָכל  אֹתֹו 
ֶאת ִיְצָחק. ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָׂשו, ָוֶאֵּתן 
ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹותֹו, ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו 

ִמְצָרִים" )יהושע כד,ב–ד(.

ההבטחה

הּוא.  ָּברּוְך  ַעּמֹו,  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהְבָטָחתֹו  ׁשֹוֵמר  ָּברּוְך 
ַהֵּקץ,  ֶאת  ִחַּׁשב  ]ְמַחֵּׁשב[  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ֵּבין  ִּבְבִרית  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ֶׁשָאַמר  ְּכָמה  ַלֲעׂשֹות 
ִּכי  ֵּתַדע  ָידַֹע  ְלַאְבָרם:  "ַוּיֹאֶמר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְּבָתִרים, 
ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם 
ָּדן  ַיֲעבֹדּו  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוי  ֶאת  ָׁשָנה. ְוַגם  ֵמאֹות  ַאְרַּבע 

ָאנִֹכי, ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול" )בראשית טו,יג–יד(.
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מקצת מן הצוררים אותנו בכל דור ודור. מאת האמן מישל קישקה.
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חלק שלישי  הסעודה

עתיד: סיפור בקרוב בימינו נוסח מוצע

ההגדה שלפנינו נערכה בזמן שלא הקריבו קרבן פסח, והיא 
שופעת דברים שהם בגדר "זכר לקרבן". עיקרו של "זכר" 
זה אינו הזכירה בלבד, אלא להזכיר לנו את הייעוד הגדול, 
קיומה של תורה שלמה ומקדש בלב האומה. ואף אלה הם 
רק בגדר אמצעי הכרחי לקרבת ה' כעם סגולה, למופת 
של הופעת שם ה' בעולם. יותר משליש ממצוות התורה 
עוסקות במקדש, והן ביטוי למרכזיותו של המקדש בקשר 
שלנו עם ה', מבחינה לאומית ומבחינה אישית כאחת, וגם 
לאנושות כולה, שנאמר: "ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל 

ָהַעִּמים" )ישעיהו נו,ז(. 

בזמן הזה, המקדש רחוק מן העין ומן הלב, בלתי מוחשי 
וכמעט בלתי נדרש, ולכן נתפס בעיני רבים כחומר נפץ או 
פולחן, בחינת דברי הבן הרשע: "ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם?". 

למעשה, המקדש הוא הרבה יותר ממקום הקרבת קרבנות. 
הוא נקודת מפגש בין השמים והארץ, הרוח והבשר, תרתי 
משמע, של הגוף ושל הנפש. הוא מקום המפגש של כל 
עם ישראל בחגים בלא הבדלי מעמד וקרבה דתית. הוא 
מקום המפגש עם המשפט. בו יושבת הסנהדרין - בית 
הדין הגדול. הוא מקום מפגש של הדברים הנשגבים בחיי 
הרוח: הנבואה, הכרובים וקודש הקודשים. הוא מקום 
המפגש בין הכהונה לבין השלטון הבא לדרוש את דבר 
ה'. רפיון השאיפה בימינו למקדש ואי הבנתנו את המסר 
שבו, גם בלא הנסיבות הגאופוליטיות והביטחוניות, הם 
בגדר חורבנו של החלום, שהוא גדול מחורבנו הפיזי של 
המקדש. עלינו לשאוף למקדש, אבל לשם כך צריך לחלום. 

בשורות הבאות, ערכנו עבור המסובים מעט מן החלום.

השמחה הגדולה שלנו ביציאת מצרים 
ואנו  בלבד,  רוחנית  שמחה  אינה 
מבטאים אותה גם בצורה גשמית. לכן 
ומיוחדת  עשירה  סעודה  אוכלים  אנו 
לכן,  אותנו.  שגאל  על  לה'  כהודיה 
הזאת  הסעודה  את  לאכול  עלינו 
לידי  הבאה  חירות  והרגשת  בשמחה 

ביטוי בהסיבה.

קרבן הפסח הוא גולת הכותרת של ליל 
הסדר, ולכן הוא מסיים את הסעודה. 
אוכלים  פסח,  קרבן  לנו  שאין  ובזמן 
כזית מצה אחרונה )"אפיקומן"(, ואין 
אוכלים ואין שותים אחריו כלום, כדי 
המצה  או  הפסח  בשר  טעם  שיישאר 

בפה, מפני שאכילתם היא המצוה.

סעודת החג

אוכלים סעודת חג. המהדרים מקפידים לסעוד בהסיבה דרך חירות.

בסוף  לאכול  שיוכל  כדי  מדי,  יותר  ולשתות  לאכול  שלא  להיזהר  יש 
הסעודה את האפיקומן לשובע, ולא באכילה גסה.

האפיקומן
לפני  הקרבן  מן  כזית  הסעודה  בסוף  אוכלים   – פסח  קרבן  שיש  בזמן 
חצות הלילה )רמב"ם(. בזמן שאין קרבן פסח – מחלק למסובים כזית 

מצה לקינוח. ונוהגים לקחת כזית זה מחצי המצה שפרס ב"יחץ". 
אוכלים בהסיבה דרך חירות. יש להקפיד לסיים לפני חצות הלילה 

)שו"ע(, ויש המתירים לאכלו עד עלות השחר )רמב"ם(.
לאחר אכילת האפיקומן אסור לטעום כלום כל הלילה, אולם מותר 

לשתות קפה או משקאות אחרים חוץ מיין )שו"ע(, ויש מתירים לשתות 
רק מים )רמב"ם(.
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ִּבירּוָׁשַלִים,  ֶׁשַאֶּתם  ְוַדְמְינּו  ֵעיֵניֶכם  ֶאת  ִעְצמּו 
ַיַחד ִעם ֲהמֹון ַעם  ְירּוָׁשַלִים ֶׁשֻהְרְחבּו ְּגבּולֹוֶתיָה, 
ַּבָּיִמים  ְוָהְרחֹובֹות.  ַהְּדָרִכים  ִיְׂשָרֵאל ַהְּמַמֵּלא ֶאת 
ֶׁשֹּלא  ְמאֹוד  ִנְזַהר  ֵמִאָּתנּו  ֶאָחד  ָּכל  ָהַאֲחרֹוִנים, 
ְּבֵאֶפר ָּפָרה  ְלַאַחר ֶׁשִּנְטַהר ִמֻּטְמַאת ֵמת  ְלִהָּטֵמא 
ֲאֻדָּמה, ְּבַתֲהִליְך ֶׁשִּנְדֶמה ָהָיה ִלְפֵני ָׁשִנים ֲאָחדֹות 

א  ּו ה ֶׁשִעַּקר ֶׁש ַהַּטֲהָרה,  ִּדְמיֹוִני:  ֲחלֹום 
ַהָּמֶות  ִמן  ַהִהְתַרֲחקּות  ִעְנָיָנּה 
ַהִּמְׁשָּפָחה  ָּכל  ִּכְמַעט  ּוְגרּורֹוָתיו. 
ִלירּוָׁשַלִים.  ָלֶרֶגל  ָעְלָתה  ַהֻּמְרֶחֶבת 
ַהּכֹל ֲעסּוִקים ַּבֲהָכנֹות ְקַדְחָּתִנּיֹות 
יֹון ְוִסּלּוק ָּכל ָׂשִריד  ַלֶּפַסח. ַּפַעם ָהָיה ֶזה ְּבִעָּקר ִנָקּ
ְלָטֳהָרה  ַהֲהָכנֹות  ְוַהּיֹום  ֶׁשל ָחֵמץ אֹו ְסֵפק ָחֵמץ, 

ְוַהְּזִהירּות ַהִּנְלֵוית ָלֶהן. 

ַהֲהָכנֹות ָהַאֲחרֹונֹות  ְּבָבְקרֹו ֶׁשל ַהּיֹום, ָעִׂשינּו ֶאת 
ְלִבעּור ֶהָחֵמץ, ּוַבָּצֳהַרִים ָנִציג ֶׁשל ָּכל ֲחבּוָרה הֹוִליְך 
ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶׁשל ַהֲחבּוָרה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוִעּמֹו ַּגם 
ָקְרָּבן ֲחִגיַגת ַאְרָּבָעה-ָעָׂשר. ִמּמּול ִנְרֶאה ַהִּבְנָין ַרב 
ַההֹוד ִּבירּוָׁשַלִים - ֵהיַכל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. עֹוֵלי ָהֶרֶגל 
ֶּדֶרְך  ֵאָליו  ִנְכְנסּו 
ַהְּדרֹוִמי.  ַהַּׁשַער 
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הווה: סיפור הזמן הזה נוסח מוצע

ההגדה נתגבשה בגלות. משום כך, סיפור יציאת מצרים 
לא נשלם בה. בדור הזה, של קיבוץ גלויות נפלא, עלינו 
לעמוד נוכח השלב הבא בסיפור, המאפיל כמעט על 
יציאת מצרים. משום כך, ראינו לערוך את הדברים כדי 

שייקראו לפני המסובים. 

ַהְּגֻאָּלה ִהיא ֲחָזָרה ַלָּמקֹום ַהִּטְבִעי. ָּכְך הּוא ַהָּדָבר 
ִיְׂשָרֵאל.  ִּבְגֻאַּלת  ְוֵכן הּוא ַּגם  ַקְרָקעֹות,  ִּבְגֻאַּלת 
ָיְצאּו  ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשִנים  ֲאָלִפים  ת  ֶ ִלְפֵני ִּכְׁשֹלשׁש
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ָנְדדּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, 
ָעלּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוֵהִקימּו ָּבּה ֶאת ַמְלכּות ִיְׂשָרֵאל 
ָהרּוָחִני  ָהִרָּקבֹון  ָהִראׁשֹוָנה(.  ִיְׂשָרֵאל  )ְמִדיַנת 
סֹוף  ְּבִלי  ַּבְּמִדיָנה  ֶׁשִּנְלֲחמּו  ְוָהאֹוְיִבים  ַהְּפִניִמי 
ָהָאֶרץ  ֶׁשִּנְכְּבָׁשה  ִהִּתיׁשּו ֶאת ּכֹחֹו ֶׁשל ָהָעם, ַעד 
ַעל ְיֵדי ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ִלְפֵני ְּכַאְלַּפִים ַוֲחֵמׁש 

ֵמאֹות ָׁשָנה, ּוָבֶניָה ֻהְגלּו ְלָבֶבל. 

ַאַחר  ְיהּוִדים  ְמִדיַנת  הּוְקָמה  ַהְּׁשִנָּיה,  ַּבַּפַעם 
ָלָאֶרץ ַאט ַאט.  ָּגלּות ָּבֶבל, ְּכֶׁשָעלּו ּגֹוֵלי ָּבֶבל 
ְמִדיָנה זֹו ֶנְחְרָבה ַעל ְיֵדי ַהֵּקיָסר ָהרֹוָמִאי ִטיטּוס, 

ֶנְחַרב  ְוַהִּמְקָּדׁש 
ִׁשְבִעים  ִּבְׁשַנת 
ַּבֲחֹלף  ַלְּסִפיָרה. 
ָׁשָנה,  ְּכִׁשִּׁשים 
ַהְּיהּוִדים  ָמְרדּו 

ַהּצֹוֵרר  ָּברֹוָמִאים.  ּוַבר–ּכֹוְכָבא 
ֲעֵליֶהם,  ָּגַבר  ַאְדִריָאנּוס  ַהֵּקיָסר 
ָהַאֲחרֹון  ַהִּנָּסיֹון  ִנְסַּתֵּים  ּוְבָכְך 
ְוִלְבנֹות  ְיהּוִדית  ְמִדיָנה  ְלָהִקים 

ֵמָחָדׁש ֶאת ַהִּמְקָּדׁש. ְּבִעְקבֹות ִּכְׁשלֹון ַהֶּמֶרד, ָיָצא 
ַאְלַּפִים  ַּכֲעבֹר  ֶׁשִּנְסַּתְּיָמה ַרק  ָהָעם ׁשּוב ְלָגלּות, 
ָׁשָנה. ָהָעם ִנְתַּפֵּזר ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ְוַנֲעָׂשה ְמֻגֶּנה 
ּוְמֻזְלָזל ָּבַעִּמים. ַחֵּיי ַהְּיהּוִדי ֶנְחְׁשבּו ְלַאִין. אֹוְיָביו 
ָטְבחּו ּבֹו ׁשּוב ָוׁשּוב, ֵהן ַהּנֹוְצִרים ֵהן ַהֻּמְסְלִמים 
ַלֶחְבָרה  ַהְּיהּוִדים  ַוֲאֵחִרים. זֹאת ַעל ַאף ְּתרּוַמת 
ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָחיּו ּבֹו, ֶׁשֵהִביָאה ִׂשְגׂשּוג ּוְתִחָּיה. 
ְלַמֵעט ּתֹוָפעֹות ְקַטּנֹות ֶׁשל ִהְתּבֹוְללּות, ַהֶּקֶׁשר 
ֶׁשל ָהָעם ַהְּיהּוִדי ֵלאלֹוָהיו ּוְלתֹוָרתֹו ִהְתַקֵּים ְּבאֶֹפן 
ָהֲאֻרָּכה  ְמעֹוֵרר ִהְׁשָּתאּות. ֶאת ָּכל ְׁשנֹות ַהָּגלּות 
ֶהֱעִבירּו ַהְּיהּוִדים ִמּדֹור ְלדֹור, ִּבְרִציפּות, ְּבִתְקָוה 
ָלׁשּוב ְלַאְרָצם, ּוְמַעט ֵמֶהם ַאף ָעלּו ָלָאֶרץ ְוִנּסּו 
ְוָגְברּו  ָהְלכּו  ַהִּצּיֹונּות,  ְּתִחַּית  ִעם  ָּבּה.  ְלֵהָאֵחז 
ַּגֵּלי ָהֲעִלָּיה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִּבְמֻיָחד ְלַאַחר ֲהָקַמת 

ַהְּמִדיָנה ִּבְׁשַנת תש"ח.

ָהַאֲחרֹון  ַהִּנָּסיֹון  ִהְתַמֵּמׁש  ָׁשָנה,  ְּכִׁשְבִעים  ִלְפֵני 
ְלַהְׁשִמיד ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ַהּצֹוֵרר ַהָּנאִצי ִהיְטֶלר 
"ַהִּפְתרֹון  ַרְעיֹון  ֶאת  ָהגּו  ַהָּנאִצית  ְוַהְּתנּוָעה 
ְמֻׁשְכָלִלים  ְוַהְׁשָמָדה  ֶהֶרג  ְּכֵלי  ֵהִכינּו  ַהּסֹוִפי", 
ִעם  ַיַחד  ְוָהְרגּו  ָמֶות,  ּוְבַמֲחנֹות  ִרּכּוז  ְּבַמֲחנֹות 

ְיָלִדים  ְיהּוִדים,  ִמיְליֹון  עֹוְזֵריֶהם ִׁשָּׁשה 
ְּבִמיתֹות  ְוָנִׁשים,  ֲאָנִׁשים  ּוְזֵקִנים, 

ַהְּיהּוִדים  ְׂשֵרַפת  ֲעַׁשן  ְמֻׁשּנֹות. 
ּגּופֹוֵתיֶהם  ְוֵאֶפר  ַלָּׁשַמִים,  ָעָלה 

ָׁשַתק,  ָהעֹוָלם  ָלֲאָדָמה.  ּדֶֹמן  ְוֹלא ַנֲעָׂשה 
ַנֲעָׂשה ׁשּום ִנָּסיֹון ַמְׁשָמעּוִתי ְלַהְפִסיק ֶאת ַמֲעֵׂשי 
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חלק שני  ההגדה

חדש

לשונות הגאולה
ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ה' 

ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים 
ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם, 

ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים
ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים,

ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים  
ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אָֹתּה 

ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב, ְוָנַתִּתי אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה ֲאִני ה'   
)שמות ו, ו-ח(
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התשובה המלאה לבן החכם היא סיפור ההגדה
ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר:  ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם?

ְוָאַמְרָּת ְלִבְנָך: ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים, ַוּיִֹציֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה
ַוִּיֵּתן ה' אֹותֹת ּומְֹפִתים ְּגדִֹלים ְוָרִעים ְּבִמְצַרִים, ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֵּביתֹו ְלֵעיֵנינּו

ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם, ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינּו
ַוְיַצֵּונּו ה' ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה, ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלֵהינּו 

ְלטֹוב ָלנּו ָּכל ַהָּיִמים ְלַחּיֵֹתנּו ְּכַהּיֹום ַהֶּזה  
ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו, ִּכי ִנְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו

)דברים ו, כ-כה(
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45 ְעּבּוד ִמְצַרִים" ה ִמִשּׁ ַעְצמֹו ָיָצא ַעָתּ ִאּלּו הּוא ְבּ ב ָאָדם ְלַהְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכּ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיּ ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה!"ְבּ
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