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 ָשלֹום ָלְך,

 קֹוְרִאים ִלי ִשיָרה,

 ְוֵאיְך קֹוְרִאים ָלְך? ___________________

 ֵשם ֶנְחַמד!

יָרה ַלקב"ה ַעל בֹו כֹּל ַעם ִיְשָרֵאל ָאַמר ִש ְש  ַחגנֹוָלְדִתי ְבֶפַסח, 

ם שֶ ת הַ י אֶ תִ לְ בַ ן קִ כֵ לָ ְיִציַאת ִמְצָרִיים, וְ ָהיּו בִ ַהִניִסים ַהְגדֹוִלים ְש 

 ה.זָ ד הַ חַ יּומְ הַ 

 ַמְתִאים ְלכֹּל ֶרַגעם ְש ה שֵ זֶ ת, ְש מֶ אֶ ַאַבל הַ 

 !ַהיֹום !ַהֶרַגע ִגיַע ָמַמשִכי ָאַנְחנּו ְבטּוִחים ְשַהַמִשיַח מַ 

 ה ַלה'יָרה ָחָדַש אַמר ַיַחד ִש יֹּ ְוָאז שּוב כֹּל ַעם ִיְשָרֵאל, 

 ַלִים ַהְבנּוָיהְוַנַעֶלה לְירּושָ 

 י.ַהְשִליִש  ית ַהִמְקָדשבֵ ַחג ַהֶפַסח ַהָקרֹוב ַנְחגֹוג ְכַבר בְ ְוֶאת 

 ֶנֶארֹוז ֶאת ַהִמְזָוודֹות...ְוַעד ְש 

 ֶיש ָלְך חֹוֶבֶרת ֶנְחָמָדה....

 חֹוֶבֶרת ִמְשַחִקים ּוְקַצת ַעבֹוָדה....

 ְכֵדי ְשתּוְכִלי ַלחזֹור ְוִלְלמֹוד 

 ּוָבא.... ַעל ַחג ַהֶפַסח ַהָקֵרב

 ְבכֹּל יֹום ְתַמְלִאי ָכָמה ַדִפים ְמַהִנים

 ַתְרִגיִלים ְוַשַעשּועֹוִנים

 ְוַהִכי ַחשּוב ֶיש ָלְך ַטְבָלת ַמַעִשים טֹוִבים

 ֹלא ִלְשכֹוח ְלַקֶיים ֶאת ַהְדָבִרים ַהַחשּוִבים

 באהלי חיה מושקא ִכי ַאת ַבת ֶשל ָהַרִבי לֹוֶמֶדת 

 אֹות ה'בְ ַאְחַריּות ֶשל ַחֶייֶלת ְבצִ ְוֶיש ָלְך 

 ָאז ְשִיהֶיה ְבַהְצָלָחה....

 ִניְקיֹונֹות ּוַבַעבֹודֹותבַ 

 יתתִ מִ ַאאולה הָ גְ ה בַ ָר הֵ מְ בִ  שגֵ יפַ הִ ה לְ כֶ זְ נִ וְ 

 .הימָ לֵ ְש הַ וְ 

 אדוההמורה 
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א ה ִאמָּ ְרכָּ ְלַחן ֶאת עָּ ֶאְמַצע ַהַחג שֻׁ ה ּובָּ  ּכֹוס ִהִציבָּ

ה ד. ְגדֹולָּ  ִבְמיֻׁחָּ

ההַ  ַהּכֹוס ְלִמי ֵחִלי _________"? ַהּזֹו ְגדֹולָּ , רָּ

ה______" ה ְלֵאִליָּהּו ְמיֶֻׁחֶדת ּכֹוס זֹוִהי"  ִהְסִבירָּ

א ל_______  נֹוֵהג הּוא. "ִאמָּ ֵתי ְבכָּ ֵאל בָּ  ִיְשרָּ

נּו. ַהֵסֶדר ְבֵליל ה ּכֹוס לֹו ְמִכיִנים ְואָּ  ֶשל ְגדֹולָּ

 .________ 

ל ה ַהֵסֶדר ּכָּ ֵחִלי ִחְּכתָּ  ֶשל ְלבֹואֹו_________ בְ  רָּ

ִביא ֵאִליָּהּו ה ִהיא. ַהנָּ ְצתָּ ל רָּ ְך ּכָּ ן_____  ֶבֱאֶמת לֹו ֵיש ַהִאם! ִלְראֹותֹו ּכָּ בָּ  ְּכמֹו לָּ

בּוש הּוא ְואּוַלי? ַבִציּוִרים ִדים ּכֻּׁלֹו לָּ ִנים ִבְבגָּ ה ִנְמַשְך ַהֵסֶדר?  ְלבָּ עָּ ה ְוַהשָּ ְיתָּ  הָּ

ר ֵחִלי________...  ְּכבָּ ה רָּ שָּ ה ֲעֵיפּות חָּ  ִהיא ַאט ְוַאט ְגדֹולָּ

 .______________ 

דֹול ְואֹור, ַהֶדֶלת________  ִפְתאֹום ה?!ֵאִליָּהּו! "ַהַבִית ֶאת ֵהִציף גָּ ... ! ֶזה ַאתָּ

ה! ַבסֹוף ִהַגְעתָּ  ֵחִלי ִהְתַרְגשָּ ַדְעִתי! רָּ בֹוא יָּ   .ְלָך_________ ְש  ַהּכֹוס ִהֵנה... ֶשתָּ

ִביא הּוֵאִליָּ  א ִחיּוְך ִחֵיְך ַהנָּ ֵחִלי ִנְפלָּ ה ְורָּ ה ַהּכֹוס ֶאת _______בִ  לֹו ַהִגישָּ . ַהְגדֹולָּ

ה ְלֶפַתע ֵחִלי ִהְרִגישָּ ר ַמֶשהּו רָּ ה ִהיא. . . מּוזָּ ְקחָּ ה ֵעיֶניהָּ  ֶאת פָּ  ֶשִהיא ְוִגְּלתָּ

ֵחִלי. ַהַחּלֹון ֶאת ֵהִציף ַהבֶֹּקר אֹור_______. בַ  שֹוֶכֶבת ה רָּ שָּ _________  חָּ

יָּה ֶזה... ְמאֹוד ה ִהיא_________!  ַרק הָּ א ִנְרַדְמִתי ַּכִנְרֶאה ֲאִני. ֵהִבינָּ  ְוִאמָּ

הבַ  אֹוִתי__________  ...ִמטָּ

 

  

 

 :ִמִלים ַמְחַסן

ה, ִציִפיָּה, ַיִין ה, ִמטָּ ה, ֲחלֹום, ִנְפְתחָּ ִביא, ִהְתַפְּלאָּ  ,ֵהַכנּו, נָּ

ֵקן, ְלַבֵקר ,ְזִהירּות ה, זָּ ְכֶזֶבת, ִנְרְדמָּ ה., ְמאֻׁ  ִהְשִּכיבָּ

יאבִ נָּ הַ  הּויָּ לִ ֶא   

ְבֹכל ַשבּוַע ְבמֹוָצֶאי ַשָבת ַאַנְחנּו ָשִרים ַעל ֶאִלָיהּו ַהָנִביא ְשָיבֹוא 

 ְלַבֵשר ַעל ַהְגאּוָלה, ְוִהֶנה... ְבֵליל ַהֵסֶדר הּוא ְמִגיַע ְלַבֵקר!

 ְשַעְבָרה.... ַחֶבְרִתי ַרֵחִלי ִסיְפָרה ִלי ָמה ַקָרה ָלה ַבָשָנה

 רֹוָצה ַגם ַאת ָלַדַעת?

 ַהְשִליִמי ֶאת ַהִמיִלים ְשִנְשְמטּו ְוְתַגִלי ֶאת ַהִסיפּור...
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ה גָּ ה ְדאָּ ה ַרבָּ ם ֶאת ִמְּלאָּ ֵבי ֶשל ִלבָּ ַלִים תֹושָּ ן' חֶֹּדש ְבאֹותֹו ְירּושָּ יָּה'. ִניסָּ  ִלְפֵני ֶזה הָּ

ִנים ֲעִליָּה ִבְזַמן, )ַרבֹות שָּ ה הָּ ִראשֹונָּ ֵאל ְלֶאֶרץ ַהְיהּוִדים ֶשל הָּ ַלִים(. ִיְשרָּ ַרר ִבירּושָּ  שָּ

ז ִני אָּ דֹול עֹּ ּה. גָּ נָּה אֹותָּ ה שָּ ְיתָּ  . ַבצֶֹּרת ְשַנת הָּ

 ? ַבצֶֹּרת ְשַנת ַמִהי ַעְצְמֶכם ֶאת שֹוֲאִלים ַאֶתם ַוַדאי

ה זֹוִהי נָּ ֹּא שָּ ּה יֹוֵרד ֶשּל ֵכן, ֶגֶשם ִּכְמַעט בָּ דֹות ַגם ְולָּ ֹּא ַהשָּ ה ַמְצִמיִחים ל  ּוְכֶשֵאין. ְתבּואָּ

ה  !  אֶֹּכל ֵאין - ְתבּואָּ

ל ב ַתַחת ַהְיהּוִדים ֶנֶאְנקּו ַהחֶֹּרף ּכָּ עָּ רָּ ֵבד הָּ ה ֶאת ֶהֱאִכילּו ַרב ּוְבקִֹּשי ַהּכָּ חָּ , ַהִמְשפָּ

זֹון ַּכֲאֶשר ה ַהמָּ לָּ ם! ַרב ֶּכֶסף עָּ ֵרב אּולָּ ה, ַהֶפַסח ַחג ְּכֶשִהְתקָּ ה ִּכְרְסמָּ גָּ  ְבֵלב ַהְדאָּ

ם ַלִים ְיהּוֵדי ֶשֵאּלּו?" ַלַמצֹות ִחִטים ַנִשיג ֵמַאִין... "ּכֻּׁלָּ  ְמִחירֹו ַּכֲאֶשר ֶזה, ֶאת ֶזה ְירּושָּ

ה ֶלֶחם ִּכַּכר ֶשל  ַיֲהלֹום?! ְּכמֹו ִּכְמַעט עֹולָּ

ֵאל ַרִבי ד, ִמֶשְקלֹוב ִיְשרָּ ֵני ֶאחָּ ַלִים ֵמַרבָּ בֹות ֲאחּוז ֶשהּוא, ְבֵביתֹו יַָּשב, ְירּושָּ . ַמְחשָּ

א ֵמַאִין" ה הַהִחטָּ  ַּכמּות ֶאת ִנְמצָּ נּו ֵאין ַּכֲאֶשר? ַמצֹות ַלֲאִפַית ַהְדרּושָּ  ִלְקנֹות ֶּכֶסף לָּ

ַאל"? ֶאַחד ֶלֶחם ִּכַּכר ְבקִֹּשי ַמע ְלֶפַתע... ַעְצמֹו ֶאת שָּ ִרים קֹולֹות שָּ . ְלַחּלֹונֹו ִמחּוץ מּוזָּ

א הּוא יו ַהַבִית ֶפַתח ֶאל יָּצָּ ה ִנְפֲערּו ְוֵעינָּ ּה. ַבַתְדֵהמָּ ה) אֹוְרחָּ  ֲעמּוֵסי ְגַמִּלים ֶשל( ְקבּוצָּ

ה ַשִקים ְנתָּ ִבי. ֵביתֹו ְלַיד חָּ ֵקן ֲערָּ ִפיָּה ַחבּוש, זָּ ה. ֶאת הֹוִביל ּכָּ  ַהַשיָּרָּ

ִבי ֲערָּ ֵרב הָּ ַרב ֶאל ִהְתקָּ ִדים הָּ יו. ְמדּוִדים ִבְצעָּ ִבי ֶשל ֵעינָּ ֲערָּ ִשיש הָּ  ִמתֹוְך ֵהִאירּו ַהקָּ

יו  נָּ ִטים ֲחרּוֵשי פָּ ה הּוא. ַהְקמָּ ה ְבגּופֹו ֶהֱחוָּ ה ִקדָּ ב. ְלִבְרַּכת יָּדֹו ֶאת ְוהֹוִשיט ַקּלָּ לֹום ַלרָּ  שָּ

 ַמעֹות ִחִטים

ֶיש ָלְך קּוַפת ִחָסכֹון? אֹו ֶכֶסף ְשִנְשַאר ָלְך ִמְדֵמי פּוִרים? ִלְפֵני ַחג 

ַהֶפַסח ָחשּוב ַלֶתת ְצָדָקה ַלִנְזָקִקים. ַהְצָדָקה ַהְמיּוֶחֶדת ַהזֹו 

ת=ַמְטבעֹות, ֶכֶסף ְשתֹוְרִמים ַעבּור ִנְקֶראת "ַמעֹות ִחיִטים" ַמעֹו

ְקִניית ִחיִטים ְלַמצֹות, ְלַאָנִשים ְשֵאין ָלֶהם. ִבְדִקי ִאם ַבַבִית ְשָלְך 

ְכַבר ָנְתנּו 'ָמעֹות ִחיִטים' ְוִאם ַעַדיין לֹא ִהְסַפְקֶתם תּוְכלּו ְלַהַעִביר 

 ֶאת ַהְתרּוָמה ְלֶבית ַחָב"ד
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לֹום ַעֵליָך ַאדֹוִני, רֹוֶאה ה "שָּ ל ֶאת ַאתָּ לּו ַהַשִקים ּכָּ ַמר?", ַהּלָּ ִבי אָּ ֲערָּ   ַעל ְבַהְצִביעֹו, הָּ

ַרִבים ֶשנְָּשאּו ַהַשִקים ֶכם ַהֶפַסח ַחג ִּכי יֹוֵדעַ  ֲאִני. ִחִטים ְמֵלִאים ּכֻּׁלָּם", ַהְגַמִּלים הָּ  ֶשּלָּ

ֵרב ה ְצִריִכים ְוַאֶתם ִמְתקָּ ֶכם ַהַמצֹות ֶאת ֶלֱאפֹות ִחטָּ ן ֲאִני... ֶשּלָּ  ַהּכֹּל ֶאת ְלָך ִלְמּכֹּר מּוכָּ

ִבי ִסֵים", ְמאֹוד טֹוב ִבְמִחיר ֲערָּ יו ֶאת הָּ רָּ ֵאל ַרֵבי ֶשל ְוִהְשתֹוְממּותֹו ְדבָּ ה.  ַרק ִיְשרָּ ְברָּ  גָּ

ן  ַרב ַהֶּכֶסף ֶאת ִנַקח ֵמֵהיכָּ ַשב?!" ַהִחִטים ֲעבּור ְלַשֵּלם הָּ ַרב חָּ ִבי ַאְך, ְבמֹוחֹו הָּ ֲערָּ  הָּ

ַמר ֵעת ַהִחִטים ַקח ֶאת? ַמה יֹוֵדעַ : "אָּ ו ֲעֵליֶהם ִלי ְתַשֵּלם ְוַאל ּכָּ בֹוא ַהַחג ְבֶעֵרב. ַעְכשָּ  אָּ

ז שּוב ָךֵאֶלי  ַהחֹוב. ֶאת ִלי ִתְפַרע ְואָּ

ַרב יָּה הָּ ר הָּ שָּ יָּן ִבְמִחיר ִחִטים ְלַהִשיג ִהְצִליחַ  הּוא! ְמאֻׁ ַבע הּוא! ְמצֻׁ ִבי ִעם קָּ ֲערָּ  ְבבֶֹּקר ִּכי הָּ

ַקַחת יָּבֹוא( ַהֵסֶדר ֵליל ִלְפֵני) ַהַחג ה... ּוֵביְנַתִים(. ַהֶּכֶסף) ַהַתְשלּום ֶאת ִמֶמנּו לָּ  ִהְתַפְשטָּ

ה ִעיר ְיהּוֵדי !ַמצֹות ֶלֱאפֹות ִחִטים ֵיש ִּכי ַהְמַשַמַחת ַהְשמּועָּ ַרב ֶשל ְלֵביתֹו ִהִגיעּו הָּ  הָּ

ה ה ֶשִשְמחָּ  ְלֶפַסח! ַמצֹות ִיְהיּו! ִחִטים ֵיש. ְפֵניֶהם ַעל ְגדֹולָּ

ְספּו ַרב ְבקִֹּשי  ּוְבבֶֹּקר, ַהגָּדֹול ַהְסכּום ֶאת ְלַהִשיג ֶשִהְצִליחּו ַעד ְלֶשֶקל ֶשֶקל ַהְיהּוִדים אָּ

ה ַהֵסֶדר ֵליל ַרב ִחּכָּ ִבי ֶשל ְלבֹואֹו ְבִצִפיָּה הָּ ֲערָּ יו, הָּ  ּכֻּׁלֹו! ַהְסכּום ְּכֶשְביָּדָּ

ַשב ַרב חָּ ִבי הָּ ֲערָּ ת ֶשיָּבֹוא ִהְתַּכֵּון אּוַלי ֶשהָּ ֳחרָּ ל, ַהַחג ְלמָּ ה ַהמֹוֵעד חֹּל ְיֵמי ְוכָּ  ַבֶמַתח ִחּכָּ

ִבי ֶשל ְלבֹואֹו ֲערָּ ַלף. הָּ ִבי, ַהַחג חָּ ֲערָּ ֹּא ֲעַדִין ְוהָּ א ל ַלף! חֹובֹו ֶאת ִלְדרֹּש בָּ יו חֶֹּדש חָּ  ְוַאֲחרָּ

ד עֹוד ד ְועֹוד ֶאחָּ ה ַעד. ֶאחָּ ְברָּ ה ֶשעָּ נָּ ה ַאְך ַגם. שָּ נָּ ה ַבשָּ אָּ ֹּא ַהבָּ ִבי ִהִגיעַ  ל ֲערָּ  ִלְדרֹּש הָּ

 בֹו.חֹו ֶאת

ְלפּו ִנים חָּ ֵאל ַרִבי. שָּ יו הּוא ִהְרִגיש ִהְזַדֵקן. ִמֶשְקלֹוב ִיְשרָּ  עֹוֵמד )הּוא ְספּוִרים ֶשיָּמָּ

מּות( א הּוא. לָּ רָּ נֹו קָּ ַמר ַלֲחתָּ ה רֹוֶאה" לֹו ְואָּ תּוב?" ַהֶּזה ַהֶּכֶסף ַשק ֶאת ַאתָּ יו ּכָּ לָּ  -עָּ

עֹות ִבי" ִחִטים "מָּ ֲערָּ ִבי ֵאיֶזה יעַ ַיגִ  ִאם. לָּ ִנים ְבֶעֶשר ַלִחִטים ֶּכֶסף ִמְמָך ִלְדרֹּש ֲערָּ  ַהשָּ

אֹות  ֹּא ְוִאם, לֹו ִתֵתן -ַהבָּ ה, ל נָּ ה )ַאַחר ַבשָּ אָּ ְך( ְתַחֵּלק ַהבָּ ֹּאת ּכָּ ַלִים". ַלֲעִנֵיי ז  ְירּושָּ

ַרב ֵקן הָּ ְלפּו, ִנְפַטר ִמֶשְקלֹוב ַהּזָּ ִנים ֶעֶשר עֹוד חָּ ִבי שָּ ֲערָּ ם ְוהָּ ֹּא ֵמעֹולָּ ַקַחת ִהִגיעַ  ל  ֶאת לָּ

ז... חֹובֹו ם ֵהִבינּו אָּ ִבי אֹותֹו ִּכי ּכֻּׁלָּ יָּה ֲערָּ ִביא ֵאִליָּהּו ַּכִנְרֶאה הָּ כּור ַהנָּ א ַלטֹוב זָּ  ֶשבָּ

ַלִים ִליהּוֵדי ְלַסֵיעַ  ֲעִנִיים ְירּושָּ תֹו. ַהֶפַסח ֶאת ַלְחגֹּג הָּ  ְּכִהְלכָּ
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 הד  בֹועַ 

 

ִה ( 1   י ה ימ  ה ַהְבע  ְמד  ַלִים ְיהּוֵדי ִבְפֵני ֶשע  ּה ְירּוש  ה ְבאֹות  נ   ?ש 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 '? _____________________________________ַבצֶֹּרת' ְשַנת ַמִהי( 2

 

תּוב(   3  :ַבִסּפּור כ 

ַלִים ְיהּוֵדי ַשֲאלּו?" ַלַמצֹות ִחִטים ַנִשיג ֵמַאִין"  ְמִחירֹו ַּכֲאֶשר, ֶזה ֶאת ֶזה ְירּושָּ

ה ֶלֶחם ִּכַּכר ֶשל  ".ַיֲהלֹום ְּכמֹו ִּכְמַעט עֹולָּ

 :ַהְשִליִמי

ט ּה ַהֶלֶחם ֶשְמִחיר ְמַלֵמד ֶזה ִמְשּפ  ה ְבאֹות  י ה ְתקּופ  __________   ה 

ר)  ְמאֹוד.( זֹול/י ק 

 

ֹּאתמֹוִכיַח  ֶזה ֵכיַצד( 4 ? ז

____________________________________________________ 
 

 :ַצְייִרי
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ַרב( 5 ה ְכֶשה  א  מּות עֹוֵמד ֶשהּוא ר  נֹו ִהְשִאיר, ל   ֲעבּור ַהֶכֶסף ַשק ֶאת ַלֲחת 

ִבי ֲער  ה. ה  ְך לֹוֶמֶדת ַאְת  מ  ַרב ֶשל ִהְתַנֲהגּותֹו ַעל ִמכ   ? ה 

ה ֶאת ַבֲחִרי ה ַהְתכּונ   ֶאת ְבִחיַרֵתְך.  ְוַנְמִקי ַהַמְתִאימ 

ֱאֶמת   -טּוב ֵלב      - יּות     -     ִמדת ה  ת ה'-   ְמִסירּות     -    ַאְחר  ַהב   א 

ַרב  : ִכי_____________בְ  ִהְתַנֵהג ה 

_____________________________________________________ 
 

כֹון6 ֹּא נ  כֹון אֹו ל  .. ִכְתִבי נ 

ִטים ַהִאם ִאים ַהִמְשּפ  ל ְלַידאֹו              ַסְמִני? ַהִסּפּור ְלִפי ְנכֹוִנים ַהב  ט כ   ִמְשּפ 

ּה. א  ה ְבאֹות  נ  ה ש  ש  ֹּא ק  י ה ל  ַהֶּפַסח. ְלַחג ַמצֹות ַלְיהּוִדים ה 

ֲחדּו ַהְיהּוִדים. ב  ְשלּו ּפ  ֵמץ ֶשִיכ   ַמצֹות. ַמְסִּפיק ֵאין ִכי, ֶבח 

ִבי. ג  ֲער  ֵקן ה  ֵכן ַבַתֲאִריְך ִהְתַבְלֵבל ַהז  ֹּא ְול  א ל ַקַחת ב   ַהֶכֶסף. ֶאת ל 

ַרב. ד  ַלְך ְכֶשה  מּות ה  ִבי ֶאת ִחֵּפש הּוא ל  ֲער  ל ִביסֹוִדיּות ה  ַלִים. ְבכ   ְירּוש 

ה ַבצֶֹּרת ִבְשַנת. ה  ה ַהִחט  ְדל   ְלַאט. יֹוֵתר ג 

 

ט ֶשִלְפֵניֶכם ַהִמִלים ֶאת ַסְדרּו . 7 ר ְלִמְשּפ   .ְמֻסד 

 

ֹּא  ה         ִבְשַנת         ֶגֶשם         ְוֵאין       ַבצֶֹּרת        ל   יֹוֵרד        ְתבּוא 

________________________________________________ 

                    

ִריְך       ַמצֹות  ַהְרֵבה          ֶלֱאפֹות        ִבְשִביל        ִחִטים        צ 

________________________________________________ 

ִחיד . ִהְפִכי8  ַרִבים ִמי  ִחיד יםּוֵמַרבִ  ל   ַלי 

ִבים  י ִחיד ר 

ה ַשק   ִחט 

 ַבצֶֹּרת ְשַנת 

  ְשמּורֹות ַמצֹות

ִבי   ַזֵקן ֲער 

ַבן  ן ל   ַזק 
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ת ַהזֹו  דֹול".ַהַשבָּ ת ַהגָּ ת ְשִנְקֵראת "ַשבָּ ת ְמיּוֶחֶדת ַשבָּ  ַשבָּ

ה יֹוַדַעת ַאְת  מָּ ת קֹוְרִאים לָּ  ?ַהֶּזה ַבֵשם ֹוַהּז ַלַשבָּ

ת ִּכי דֹול ֵנס ֵאַרע, ַהּזֹו ַבַשבָּ ֵאל ְלַעם גָּ  :ִיְשרָּ

ת ְקחּו, זֹו ְבַשבָּ ְשרּו, ֶשה ַהְיהּוִדים לָּ ה ְלֶרֶגל אֹותֹו ְוקָּ ה ֶזה ֶשה .ַהִמטָּ ֵתי ִחּכָּ  ְבבָּ

ה ַהְיהּוִדים עָּ ִמים ַאְרבָּ ן ד"ְלי ַעד, יָּ ְרַבן' ִלְהיֹות ְּכֵדי ,ְבִניסָּ  '.ֶפַסח קָּ

ֱאִליליָּה הָּ  ַהֶשה דֹוש ֶשהּוא ְוחֹוְשִבים ַלֶשה ִמְשַתֲחִוים ַהִמְצִרים, ִמְצַרִים ֶשל הָּ . קָּ

אּו שּור ַהֶשה ֶאת ַהִמְצִרים ְּכֶשרָּ ֵאל ְבֵני ֶשל ַלִמטֹות קָּ ֲאלּו -ִיְשרָּ ם שָּ  ַמדּועַ " אֹותָּ

ֱאִליל ֶאת ְמַבִּזים ַאֶתם נּו הָּ  ?"ֶשּלָּ

נּו ֵאל ְבֵני עָּ ג' ה ְמַעט עֹוד: ִיְשרָּ ל ֶאת ַיֲהרֹּ ׂ ת ּכָּ ֶכם ַהְבכֹורו נּו ְויֹוִציא ֶשּלָּ  אֹותָּ

ַקְחנּו! ִמִמְצַרִים ן אֹותֹו ְלַהְקִריב ְּכֵדי ַהֶשה ֶאת לָּ ְרבָּ  '.לה קָּ

ְמעּו ֵאל ְבֵני ֶאת ַהְבכֹורֹות ְּכֶששָּ ֵחם ֵהֵחּלּו ִיְשרָּ :" ַהִמיְצִרים הורים שלהםבַ  ְלִהּלָּ

ֵאל ְבֵני ֶאת ְתַשְחְררּו ֹּא ִאם! ִיְשרָּ מֹות ֲאַנְחנּו -ל ה !"נָּ , ַההֹוִרים ַּכמּוַבן ִסְרבּו ְוֵהֵחלָּ

ה זֹו ְנֵהְרגּו ַהְרֵבה ִמְצִרים! מָּ ִנים ְלהֹוֵריֵהם. ְבִמְלחָּ ה ֵבין ַהבָּ מָּ  ִמְלחָּ

דֹול ֵנס ֶזהּו ִמים ִריםֶשַהִמצְ , גָּ ֵאל ְבֵני ֲעבּור ִנְלחָּ  .ִיְשרָּ

ֵכן  סּוק ֶנֱאַמרלָּ ה: "ַבפָּ ם ִּכי -ִבְבכֹוֵריֶהם ִמְצַרִים ְלֶמּכָּ  ".ַחְסדֹו ְלעֹולָּ

ה ֶהם.  ה' ִהיּכָּ   ֶאת ִמְצַרים ְבֶאְמַצעּות ַהְבכֹורֹות ְשלָּ

 שאלות
 

ַתי( 1 דֹול תַשבָּ ' היא מָּ  ___________________________'? ַהגָּ

דֹול' ַהֵנס ַמהּו( 2 ה' ַהגָּ רָּ ת ֶשקָּ  ?_____________________זֹו ְבַשבָּ

_______________________________________________ 

 _______________? __________ֵּכיַצד ֶהִגיבּו ְבכֹורֹות ִמְצַרִים( 3

 

  

דו ת ַהגָּ  לַֹשבָּ

ה? ַסְפִרי ִלי!  חָּ ה ֵנס ַבִמְשפָּ רָּ ֶכם קָּ  ת.נֹובַ לְ ת הַ רֹוּושי בַ בִ ְת ּכִ ַגם לָּ

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

___ 
ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ 
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 יםִט פָּ ְש ת ִמ מַ לָּ ְש הַ 
 

 ם. יה  י  ת ח  א    י ________ ד  ך, כ  ר  פ  ל ב  א  ר  ש  י י  נ  ת ב  א   בידּוע  ים ה  ר  צ  מ  ה  

 ר ר  מ  ל   -          רּויר  מ   -ר        רֹומ   -

 

 ת. קֹוד   18ר מ  ת  ד יֹוח  י    _________ ם ש  י  מ  ח ו  מ  ק  י מ  שּוץ ע  מ  ח  

 יחפ  ת  ה  ל   -        חּופ  ת   -       ח  פ  תֹו -

 

 _________'   ערֹוז  ב  ה ּוק  ז  ד ח  י  ם 'ב  י  ר  צ  מ  מ   נּות  יא אֹוצ  ה' הֹו

 

 הט  נ   -י          טּונ   -ה       י  טּונ   -

 

 ם"י  ר  צ  מ  עה ב  ר  פ  ל     ________ים __ד  ב  ה: "ע  ד  ג  ה  ך ה  תֹוי מ  ימ  ל  ש  ה  

 

 ינּוי  ה   -ם               ת  א   -        נּוח  נ  א   -

 

 ינּות  בֹוא  ל    יק ___________ פ  ס  ק לא ה  צ  ב  ה  ם ש  שּויא מ  ה ה  צ  מ  ה  

   ם. י  ר  צ  מ  ם מ  את  צ  ב  

 

 ץמֶ חֹו -יץ        ִמ ְח הַ לְ  -ץ      מֶ חַ  -

 

יֹות____________ נ  ק  ד  ים צ  ש  כּות נ  ז  ינּו   ב  בֹות  לּו א  א  ג  ם נ  י  ר  צ  מ   מ 

ין _____________ יד  ת  ן ע  כּות  ז   .ּוב 

 

 ְלִהיַגֵאל -ְגאּוַלה     -ִניַגֵאל      -        ִנְגַאלּו -      ִנְגַאְלנּו -
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ה ה רגילה ַמצָּ ה ּוַמצָּ מּורָּ  שְׁ

ה  תּוב ַבתֹורָּ  צריך לשמור אותן?ממה  –  ."ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהַמצֹות"ּכָּ

ֹּ בִ נָּ גַ י הַ נֵ פְ ִמ  ֹּ א וָּ ים? ל  ם!יִ מָּ י הַ נֵ פְ א. ִמ ל

 ק.צֶ בָּ לְ  ְךפֶ א הֹום הּויִ מַ בַ  עַ גֶ ח נֹומַ ֶק ר הַ שֶ אָּ כַ 

       ץ. מֶ ה חַ היֶ ר יִ בַ א ּכְ דק', הּו 18-ר מֶת ד יֹומֹועַ ה יַ ק זֶ צֶ ם בַ ִא וְ 

 ח.מַ ֶק ל הַ ר עַ מֹוְש לִ  יְךִר ן צַ כֶ לָּ 

 ה"ילָּ גִ ה ְר צַ ים "מַ פִ אֹו נֹומֶ ִמ ה. ּוינָּ ִח ְט ת הַ עַ ְש יו ִמ לַ עָּ  רּוְמ שַ ח ְש מַ ש ֶק יֶ 

 רּוְמ ים שַ יִט ִח ת הַ ֶא  רּוצְ קָּ ע שֶ גַ ֶר ה! ִמ ירָּ צִ ְק ת הַ עַ ְש ד ִמ יו עֹולַ עָּ  רּוְמ שָּ ח ְש מַ ש ֶק יֶ 

ֹּ ן שֶ יהֶ לֶ עַ   ה".רָּ מּוה ְש צַ ים "מַ פִ ה אֹוח זֶ מַ ֶק ה. ִמ נָּ בְ טַ ַר א ִת ל

ר הֵ ר מַ הֵ מַ ר, ּוַק ם קֹומַ ה בְ ילָּ לָּ ל הַ כֹּ  הּושָּ ְש  –" נּולָּ ם שֶ יִ ים "מַ פִ סיִ ח מֹומַ ֶק ל הַ ֶא 

 ים!פִ אֹוים וְ ִר ְר חֹוים, ְמ ִד ְד ַר ם, ְמ שיִ ת, לָּ קֹודָּ  18 ְךתֹובְ 

 ים?לִ בְ ַק ה ְמ מַ ּו

 הנָּ מּול ֶא כַ ַא מַ ה ּואָּ פּול ְר כַ ַא יא מַ ִה ה ְש צַ מַ 

 

ה ה ַמצ ָּ מו רָּ ְׁ ה ש   רגילה ו ַמצ ָּ

ִריְך ַמה א( על  ____________________ל הַ עַ   ִלְשמֹור? צָּ

 ? _______________חמַ ֶק ל הַ ם עַ יִ מַ ת הַ ים ֶא כִ פְ שֹוע ְש גַ ֶר ר ִמ בֹועַ יַ ר ְש ַת ן מּומַ זְ  המָּ כַ ב( 

ה ִנְקֵראת ג(  ֵאיְך  ה? _______________ינָּ ִח ְט ת הַ עַ ְש יו ִמ לַ עָּ  רּוְמ שָּ ח ְש מַ קֶ נאפתה ִמ שֶ  ַמצָּ

ה ִנְקֵראת ג(  ֵאיְך  ה? _______________ירָּ צִ ְק ת הַ עַ ְש יו ִמ לַ עָּ  רּוְמ שָּ ח ְש מַ קֶ ֶשנאפתה ִמ  ַמצָּ

 ת________________צֹות מַ יָּ פִ ַא ים לְ ִש ְמ ַת ְש ם ִמ יִ ה מַ יזֶ אֵ ד( בְ 

 ________________ _______________ וְ  ה לְ לָּ גּויא ְס ה ִה צַ מַ ה( הַ 

 

  

  
ה  הַמצ  ְרִגיל  דקות ְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה  ה  ה ְשמּור   ַמצ 

נּוַמִים  ֶשל  ַמח   ַקֶ

 בס"ד

ה  ֶאמּונ ה ְרפּוא 
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  ֶשניאֹוְרסֹון ְנֶדלעמֶ  ְמַנֵחם ַרִבי

ַרִבי הּוא ֶמְנֶדל ְמַנֵחם ַרִבי בַ  ֲחִסידֹות ֶשל ַהְשִביִעי הָּ ן א"בי נֹוַלד הּוא.  ד"חָּ  ִניס 

ה ִלְפֵני ִנים ְוֶעֶשר ֵמאָּ יו.  ְברּוְסיָּה שָּ ְראּו ְלהֹורָּ ק ֵלִוי ַרֵבי קָּ ִנית ִיְצחָּ ַרבָּ ה ְוהָּ נָּ  .חָּ

ַרִבי ֶשל ְלִאְשתֹו ְראּו הָּ ִנית קָּ ַרבָּ ה ִהיא. מוְשַקא ַחיָּה הָּ ְיתָּ ַרִבי ֶשל ִבתֹו הָּ  ַהִשִשי הָּ

ה. ד"חב ֲחִסידֹות ֶשל נָּ ַרִבי ְלַאַחר שָּ בַ  ֶשל ַהִשִשי ֶשהָּ ר ד"חָּ  ְמַנֵחם ַרִבי  ִנְהיָּה ִנְפטָּ

ַרִבי ֶמְנֶדל בַ  לשֶ  הָּ  . ד"חָּ

ר יָּה ְּכבָּ ן ֶיֶלד ְּכֶשהָּ טָּ אּו קָּ ם רָּ ד ֶיֶלד ֶשהּוא ּכֻּׁלָּ ִדים ִמְשַאר ְושֹוֶנה ְמיֻׁחָּ יָּה. ַהְילָּ  לֹו הָּ

רֹון ד ִזּכָּ ה ְבִלמּוד ַרב ְזַמן ִהְשִקיעַ  הּוא, ְמיֻׁחָּ ֹּא תֹורָּ ִקים ִהְתַעֵסק ְול  ְּכמֹו ַבִמְשחָּ

יָּה  .ִגילֹו ְבֵני ְשַאר ַרִבי ְּכֶשהָּ ִעיר ֶיֶלד הָּ יָּה הּוא צָּ . ַהיָּם חֹוף ְלַיד ִמְשַפְחתֹו ִעם הָּ

ף ַאֵחר ֶיֶלד ְלֶפַתע ַבע ְוִכְמַעט ַלַמִים ִנְסחָּ ֹּא  ְנֶדלעמֶ  ְמַנֵחם ַהֶיֶלד. טָּ פ ץ, ִהֵסס ל  קָּ

 .ַהֶיֶלד ֶאת ְוִהִציל ַלַמִים

ף ִמְקֶרה ַרִבי ֶשַמְרֶאה נֹוסָּ ֹּא ֶשהָּ ִגיל ֶיֶלד ְּכמֹו ִהְתַנֵהג ל יָּה רָּ ַרִבי הָּ יָּה ְּכֶשהָּ  ֶבן הָּ

ה  ְזַמן ְבאֹותֹו. ֶעֶשר ְרצָּ ה פָּ מָּ ַרִבי ֶשל ּוִמְשַפְחתֹו, ִמְלחָּ ה הָּ ְרדָּ ט יָּ  ְּכֵדי ַלִמְקלָּ

ט. ְלִהְסַתֵתר יּו ַבִמְקלָּ ִדים הָּ יּו ְקַטִנים ְילָּ ִלים ֶשהָּ כּו ְמבֹּהָּ  ְנֶדלעמֶ  ְמַנֵחם ַהֶיֶלד. ּובָּ

ם ִהְרִגיעַ  ֶהם ִחֵּלק ְוַאף אֹותָּ ִריֹות לָּ ּכָּ ְגעּו ְּכֵדי סֻׁ  .ֶשֵירָּ

ה ְּכַבַעל נֹוַדע ְנֶדלעמֶ  ְמַנֵחם ַרִבי ְכמָּ ה חָּ ַתב הּוא. ַרבָּ ִרים ּכָּ  ִלקּוֵטי: ְּכמֹו ַרִבים ְספָּ

ִרים ְוֵסֶפר ִשיחֹות ַרִבי. ַהַמֲאמָּ ַתן הָּ ִשים ֵעצֹות נָּ ֲאנָּ ה ֶשִנְזְקקּו לָּ  ַוֲאִפּלּו, ְלֶעְזרָּ

ֹּא ְיהּוִדִיים ְגדֹוִלים ַמְנִהיִגים אּו ְיהּוִדִיים ְול יו בָּ ה ִמֶמנּו ְלַקֵבל ֵאלָּ כָּ ה ְברָּ  .ְוֵעצָּ

ַרִבי ַאג הָּ ל דָּ ַלח הּוא. ְיהּוִדי ְלכָּ ל ַרִבים ֲחִסיִדים שָּ ם ְמקֹומֹות ִמיֵני ְלכָּ עֹולָּ  ְּכֵדי בָּ

ֵשר ְלאֶֹּכל ַלְיהּוִדים ֶשִיְדֲאגּו ה ְלִלמּוד, ּכָּ ה תֹורָּ ל ּוְלֶעְזרָּ ְרכּו ַמה ְבכָּ  .ֶשִיְצטָּ

ה ַפַעם ֲאלָּ ה שָּ ה ִאשָּ ְמדָּ ַרִבי ְבתֹור ַרב ְזַמן ֶשעָּ עֹות ַלֲעמֹּד ּכֹוחַ  ְלַרִבי ֵיש ֵּכיַצד,  לָּ  שָּ

ִשים ּוְלַקֵבל ַרבֹות יו ַהפֹוִנים ֲאנָּ שֹות ֵאלָּ  .שֹונֹות  ְבַבקָּ

ַרִבי ה הָּ נָּ ה עָּ ִאשָּ  ַיֲהלֹוִמים ְּכֶשסֹוְפִרים. ַיֲהלֹוִמים ְּכמֹו ֵהם ִבְשִבילֹו ֶשַהְיהּוִדים לָּ

ֹּא ְך. ִמְתַעְיִפים ל ַרִבי ּכָּ ֹּא ֶזה ִליהּוִדי עֹוֵזר ְּכֶשהָּ ֶשה ל ֹּא לֹו קָּ  ...אֹותֹו ְמַעֵיף ְול

נּוְמַהֶרַגע  ַמר לָּ ִבי ִנהיָּה ְנִשיא ַהדֹור, הּוא אָּ ְשַאַנְחנּו דֹור ַאַחרֹון ַלַגלּות,  -ְשַהרָּ

ִשיַח. ֵכן ַתְפִקיֵדינּו ְלַהִביא ֶאת ַהמָּ  ְולָּ

  

 הרבי
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 :ְשֵאלֹות

ַרִבי.1 יָּה הָּ ד שֹוֶנה הָּ ִדים ִמְשַאר ּוְמיֻׁחָּ  ַהְּכתֹובֹות ִהְתַנֲהגֻׁיֹות ֵמֵאילּו. ְבִגילֹו ַהְילָּ

ר  ַבֶקַטע ֹּאת ִלְלמֹּד ֶאְפשָּ  ?ז

 .א

 .ב

 

ַרִבי ִעם ֶשֵאַרע ִמְקֶרה ִביאּוה.2 ְך ַעל ַהְמַלֵמד, ֵמַהֶקַטע הָּ יָּה ּכָּ  .ַאִמיץ ֶשהָּ

 

 

 

ה.3 ר מָּ ְך ִלְלמֹּד ֶאְפשָּ ַרִבי ִמּכָּ ַלח ֶשהָּ ל ד"חב ֲחִסיִדי שָּ ם ְמקֹומֹות ִמיֵני ְלכָּ עֹולָּ  ?בָּ

ְך לֹוְמִדיםא.   ַרִבי ִמּכָּ ם ֶשהָּ כָּ  .חָּ

ְך לֹוְמִדים .ב  ַרִבי ִמּכָּ  .ַצִדיק ֶשהָּ

ְך לֹוְמִדים .ג  ַרִבי ִמּכָּ ַאג ֶשהָּ ל דָּ  .ְיהּוִדי ְלכָּ

ְך לֹוְמִדים .ד   .ֲחִסיִדים ַהְרֵבה ְלַרִבי ֶשֵיש ִמּכָּ

 

ה ַמדּועַ  .4 חָּ ַרִבי ֶשל ַהִמְשפָּ ה הָּ ְרדָּ ט יָּ  16ַעד  13 ְבשּורֹות  ִפי ַהִמְקֶרה ַעל ַלִמְקלָּ

_______________________________________________________ 

ה.5 ט תּובּכַ  16 ְבשּורָּ א ַהִמְשפָּ ם ִהְרִגיעַ : "ַהבָּ ֶהם ִחֵּלק ְוַאף אֹותָּ ִריֹות לָּ ּכָּ  ֵאיזֹו". סֻׁ

ה ר ִמּלָּ ה ִבְמקֹום לֹוַמר ֶאְפשָּ  "?ְוַאף" ַהִמּלָּ

ֵכן .ד    .ִּכיג.    .ּלּויֲאפִ ב.       .ַגם א.   לָּ

 

ַרִבי: ְשִלימּוהַ  .6 ַמר הָּ  . ַיֲהלֹוִמים ְּכמֹו ֵהם ִבְשִבילֹו                     שֶ  אָּ

יּו ִמי ַרִבי ִבְשִביל הָּ  ? ַיֲהלֹוִמים ְּכמֹו הָּ

 . ַהַיֲהלֹוִמים .א

ִנים. ב  ֲאבָּ  .  הָּ

 .  ַהֲחִסיִדים. ג

 .ַהְיהּוִדים.  ד
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ה ְלַדְעְתֶכם ַמדּועַ .7 ִאשָּ ה הָּ ֲאלָּ ַרִבי ֶאת שָּ ל ְלַקֵבל ּכֹוחַ  לֹו ֵיש ֵּכיַצד הָּ ְך ּכָּ  ַהְרֵבה ּכָּ

ִשים  ?ֲאנָּ

 

ה ֵאיזֹו.8 ה ְלַדְעְתֶכם ְתכּונָּ  ?ַהֶקַטע ִפי ַעל ֶמְנֶדל ְמַנֵחם ְלַרִבי ַמְתִאימָּ

ם        ַצִדיק כ  ִשיר         ַלֲאֵחִרים  עֹוֵזר        ח  ִדיב    ע   נ 

 :ְבִחיַרְתֶכם ֶאת ַנְמקּו

 

ִטים ֶאת ַהְשִלימּו. 9  ע ִפי ַעל ַבַתְרִשים ַהֲחֵסִרים ַהְפרָּ  :ַבֶקַטע ַהֵמידָּ

 

 

 

 

  

ַרִבי ֵשם :ה   

ְנֶדלעמֶ  ְמַנֵחם ַרִבי  

:ֻהַלְדתֹו ַתֲאִריְך  

:ֻהַלְדתֹו ְמקֹום  

יו ֵשם :הֹור  :ִאְשתֹו ֵשם   

 

 ַצייִרי ְבֵאלּו ְפעּולֹות ָאנּו ְיכֹולֹות ְלַהִביא ֶאת ַהָמִשיַח.

  )רמז: ִזְכִרי ַמה ַאנּו לֹוְמדֹות ְבִשיעּוֵרי ַחִסידּות(
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ֵאל ְבֵני חסַ פֶ הַ  ְבַחג יּו ִיְשרָּ ְפכּו__ _______ֶשהָּ  ין. ִר חֹו -בני ִלְהיֹות הָּ

ת __________. דַ בֹועַ  -תחַ ַא י __________. הַ ֵת ל ְש ֵא רָּ ְש ם יִ ל עַ ר עַ זַ ה גָּ עֹּ ְר פַ 

 ר.אֹויְ ____________ לַ  ל הַ ת ּכֹּ ֶא  יְךלִ ְש הַ לְ  -היָּ נִ ְש הַ וְ 

י ה ּכִ ם זֶ שֵ א בְ רָּ ְק א נִ _____________, הּו מֹוְש יק ּוִד ן צַ ד בֵ לַ ד נֹובֶ כֶ יֹולְ 

 ר.אֹויְ ן הַ ִמ  תֹוה אֹוַת ְש ____________ מַ 

ַלח ה'  .ִמִמְצַרִים ____________    ______ ֶאת ְלהֹוִציא משה ֶאת שָּ

 .ַמּכֹות____ _________ִקְבלּו ַהִמְצִרים ִמְצַרִים ְיִציַאת ִלְפֵני

יּו ִקְבלּו ֶשַהִמְצִרים ַהַמּכֹות ______,  :_____, ______, ______, ______,הָּ

.____________ ,______ ,_______ ,______ ,______ 

ֵאל ְבֵני ֵכן ִמֲהרּו ִיְשרָּ ֹּא ְולָּ ְכלּו ל ֹּא ַהֶקַמח ִּכי__ ________ ֶלֱאפֹות יָּ ַפח ל ֵכן. תָּ  לָּ

 _____.______אֹוְכִלים

ה ֵפרּוש ת ּכַ מַ ל בְ ֵא רָּ ְש י יִ נֵ י בְ ֵת ל ב________ עַ  ה'ם ְש שּוִמ  הּוא ֶפַסח ַהִמּלָּ

ם הֵ  תֹוש __________, אֹוכּוְר ם בִ יִ ַר צְ ִמ ִמ  אּוצְ ל יַ ֵא רָּ ְש י יִ נֵ __________. בְ 

 ________________.י הַ ֵת בַ ִמ  חּוְק לָּ 

 

      ם, יֹום בַ תָּ ה אֹוווַ יים,  _______  _________ לִ יִ ַר צְ ִמ ל ִמ ֵא רָּ ְש י יִ נֵ ֶשיְצאּו בְ ּכ

ה יכַ לִ י הַ מֵ ה יְ מַ ר ּכַ חַ ַא ה. לְ ילָּ לַ ם בַ ַת אֹווה יוַ ________  ___________ לִ  וְ 

אֹו.  ל ְצבָּ א ִלְרדֹוף ֲאְחֶריֶהם ִעם ּכָּ ם ְויצָּ ֶרט _________  ּכי ִשְחֵרר אֹותָּ  ִהְתחָּ

מדּו ְליָּד ַים _____________,    הּוא ִהִגיַע אליהם ְּכֶשעָּ

דֹול: היַ  ע ֵנס גָּ ִיים, ּוְבֵני ִיְשרָּ ְואז ֶאירָּ _________ ם ________ ִלְשנָּ ְלכּו בָּ ֶאל הָּ

 __________! הַ  ְךְבתֹו

 ם. ַת ה אֹויסָּ כִ וְ  לֹוגֶ ְר הֵ ם לְ ר היַ זַ חַ  –ם ת היַ ת ֶא צֹוחַ ם לַ ף הֵ ַא  יסּונִ  ילֹוחֵ ה וְ עֹּ ְר פַ ְש ּכְ 

 ת ______  _________. ֶא  רּול  שָּ ֵא רָּ ְש י יִ נֵ בְ 

 ח. סַ ל פֶ א: ________  שֶ רָּ ְק ה נִ ם זֶ יֹווְ 

 

ים, ִר צְ מִ  ת, רֹוזֵ ת, גְ צֹות, מַ רֹוכֹוה, בְ ע  ְר י, פַ יעִ בִ ם,  שְ ע, יָ קַ בְ ג, נִ ילֵ דִ   

ד מּועַ  ַעַבִדים, ן, סּוף, נָ עָ ד הֶ מּום, עַ יָ ת הַ יַר ים, שִ נִ ר, בָ שֶ ה, עֶ שֶ מ  

ל,אֵ ָר שְ י יִ נֵ , בְ ְךֶר ה,  פַ שָ בָ ל, יַ דֹום, גָ חֶ ה, לֶ יָ תְ ש, בַ אֵ הַ   

 

 

 ִיְִציַאת ִמְצַרִים
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 ר א"ב.ד  י ס  פ  ים ל  יל  מ  ת ה  ב א  תֹו.  כ  א

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 ה:ל  ב  ט  ת ה  ם א  ל  ש  .  ה  ב

 רבים יחיד

  הצַ מַ 

 יםִר רֹוּמ 

  חסַ פֶ 

 יםִד בָ עַ  

  ִמְצִרי

  ֵסֶדר -ֵליל

 קּוִשיֹות 

 

 ים יל  ש מ  לֹוש שָּ ר  ל שֹוד ּכ  יַ ף לְׁ ס  ת, הֹואֹובָּ ים הַ יל  מ  ים לַ א  תְׁ מַ ש הַ ר  שֹות הַ ב א  תֹו.  ּכג

 :שר  שֹות לַ ימֹוא  תְׁ מַ 

 ____________________________ -_________  -ים ר  ד  ס  מ  

 ____________________________  -__________ -ה ד  בֹוע  

   ____________________________ -___________ -נּול  כ  א  

 ____________________________ -___________ -אנּוצ  י  

 הדָּ בֹועַ     ר     ד  ס      ה     ש  קָּ     ץ     מ  חַ    יב      ב  אַ       חסַ פ  

הּכָּ מַ       תרּוח         יאצ  הֹו      הדָּ גָּ הַ        רכ  ז  לְׁ       רש  ּכַ   

ררֹומַ    השָּ פְׁ ה    חּויָּ ש  קּו      ןי  יַ       הצָּ מַ        ץמ  חַ   

ת      דּובְׁ עַ      ה פַ מַ    ס  פַ רְׁ ן   ּכַ מַ יקֹופ  אַ   

ןשֹולָּ ת בדֹובֹועַ  -חסַ פֶַ   
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