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  ב"ה

  ָקָראִתי? ֵּכיַצד

___________________________ 

   הָָאבִיב חַג ּפֶסַח,
   ָסִביב חֹוֵגג ָהָאִביב 

   ִנְפָלא, ְּפִריָחה ְּבִׁשיר

  ּוְמַסֵּפר,

  ְמַבֵּׂשר

  ַהְּגאּוָלה. ַחג ַעל

  ִקָּנּה ֶאת ּבֹוָנה ִצּפֹור

  ּוִמּנֹוצֹות. ִמַּקׁש

  ָּתִציץ ִהיא ָהֵעץ ֵמֹראׁש

  ּוַמּצֹות. ֶּפַסח ַעל

ַהָּגן ְּבתֹו   

  ָקָטן ַּפְרָּפר

  ָחִביב:  ְּבקֹול קֹוֵרא

   ַרָּבה "ִׂשְמָחה

   -ָּבא אֹוֵרחַ 

  ָהָאִביב!" ֶּפַסח, ַחג

   



  ב"ה

  ָקָראִתי? ֵּכיַצד

___________________________ 

 

 

  

  .ִהִּגיעַ ְּכָבר ָהָאִביב 

 .עַ ַחג ַהֶּפַסח ְּכָבר ַמִגי

  ַהֶּפַסח ִלְקַראת ַחג 

  .ַנַעבֹוד ָקֶׁשה ְוַנִזיעַ 

  ַנֲעזֹור ְלִאָמא ָּבַעבֹוָדה

  .ָּכל ַהַּבִית ְמַנָקהֶׁשֶאת 

  ְנַנֶקה ֶאת ַהֻׁשְלָחנֹות,

  ִנְזרֹוק ֶאת ָּכל ַהְנָיירֹות.

  ַנְבִריׁש ְּבִמְבֶרֶׁשת ֶאת ַהִּכיִסים,

  ֵמֶהםְּכֵדי ְלהֹוִציא 

  ֶאת ָּכל ַהֵּפרּוִרים.

  ְזרֹוןַּבַמְחֵּבט ַנֲחבֹוט ֶאת ַהִמ 

  א ַנְכִניס ָחֵמץ ֶאל ַהָסלֹון,

  ם ִמְצַות "ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם"ַּכ ְנַקיֵ 

  ְוַגם ֶאת ִמְצוֹות ַהֶּפַסח ְנַקֵיים,

  ַהֶּפַסחֶעֶרב ּוְכֶׁשַּיִּגיַע 

  ֻּכָלנּוָיַחד ִנְׂשַמח  

  ֵמץ ֻּכלֹו ִּביַעְרנּו!ִּכי ֶאת ֶהחָ 

   

 נְִקיוֹן הַבַּיִת



  ב"ה

  ָקָראִתי? ֵּכיַצד

___________________________ 

  חֵָמץ בִּעוּר

 ִמְתּכֹוְנִנים ְּכָבר ָאנּו ַהּפּוִרים ַחג ַאֲחֵרי ִמַּיד

 ַהְּתכּוָנה  ְּגדֹוָלה ַהֶּפַסח. ַמה ַהָּגדֹול, ַחג ַלַחג

 עֹוְבִדים, ֶאת ַחג ֶּפַסח! ַהֹּכל ְּבֶעֶרב ַּבַּבִית

 ַהַּבִית ִמן ֶהָחֵמץ ָּכל ְמַנִּקים, ֶאת ַהַּבִית

  ְמִסיִרים.

ַהְּסָפִרים,  ֶאת ַאָּבא חֹוֵבט ---ְטַרח ---ְטַרח

 ֵמֶהם ּוֵמִסיר אֹוָתם אֹוָתם, ְמַנֵער ְמַאְוֵרר

  ָהָאָבק. ֶאת

ּוִמּטֹות,  ְלַנּקֹות! ִמְזָרִנים ַהַּבִית ָּכל ֶאת ָצִרי ְמאֹוד. ֲהֵרי ְמאֹוד ֲעסּוָקה ִאָּמא

  ָועֹוד. ְוִכְסאֹות, ְועֹוד נֹותַוֲארֹונֹות, ֻׁשְלחָ  ְּבָגִדים

  ַלְעזֹור!" רֹוָצה ֲאִני ַהְּקַטָּנה. "ַּגם ָטִלי "ִאָּמא!" קֹוֵראת

  ֲעבֹוָדה!" ִּבְׁשִביֵל ַּגם ִלי ִאָּמא. "ֵיׁש ָלּה "טֹוב, ָטִלי! עֹוָנה

  ַהַּצֲעצּוִעים.  ֶאת ַמְכִניָסּה ִהיא ּוְלתֹוָכּה ַסּבֹון ֵמי ִעם ְּגדֹוָלה ְקָעָרה ִאָּמא ְמִכיָנה

 ַּגם ִהיא ֵהיֵטב. ַא ֵהיֵטב ַהַּצֲעצּוִעים ָטִלי ֶאת ְמַׁשְפְׁשֶפת – ַׁשף-ִׁשיף ַׁשף-ִׁשיף

  ִּתְתַרֵּטב. ִנְזֶהֶרת, ֶׁשא

  ֶׁשִּנְּקָתה. ַהֻּבָּבה ֶאת ָטִלי ְלִאָּמּה ָנִקי!" ַמְרָאה "ִאָּמא! ְרִאי! ַּכָּמה

  ֶהָחֵמץ!" ְּבִבעּור ִלי עֹוֶזֶרת ָּמׁשמַ  ְמאֹוד, ָטִלי!" ַאְּת  "ָיֶפה

  ָטִלי. ָחֵמץ'?" ׁשֹוֶאֶלת 'ִּבעּור "ַמהּו

 ֲאִפילּו ִיָּׁשֵאר ֶׁשא ַהַּבִית, ְּכֵדי ִמן ֶהָחֵמץ ָּכל ֶאת ּוְלַבֵער ְלהֹוִציא ָצִרי ֶּפַסח ִלְפֵני

 ִלְפָעִמים ְלָׁשם ֶׁשַּמְכִניִסיםָמקֹום,  ָּכל ְמַנִּקים ָאנּו ְּביֹוֵתר. ְוָלֵכן ָקָטן ֵּפרּור

קֹוְרִאים:  ַהַּבִית ִמן ֶהָחֵמץ ֶׁשל ּוִבעּורוֹ  הֹוָצָאתוֹ  ֶׁשל זוֹ  ָחֵמץ. ְלִמְצָוה ֶׁשל ֵּפרּוִרים

  ָחֵמץ".   "ִּבעּור

   



  ב"ה

 ָקָראִתי? ֵּכיַצד

___________________________
____ 

  ּפֶסַח עֶֶרב
 ַהָּיִמים ֶאת, ּוְמֻסֶּדֶרת ְנִקָּיה ַיְלָּדה רּוִתי 

 ִנֶּגֶׁשת. אֹוֶהֶבת ֲהִכי ֲהִכי ִהיא ֶּפַסח ֶׁשִּלְפֵני

  .ֶעְזָרה ּוַמִּציָעה ְלִאָּמא רּוִתי

, ַהְיָקָרה רּוִתיֶלה: "אֹוֶמֶרת ְּבִחּיּו ִאָּמא

 ַּבֵּסֶדר א ַא, ְלֶעְזָרֵת ְמאֹוד ְזקּוָקה ֲאִני

 ַאַחִי ַעל ִּבְׁשִמיָרה ִאם ִּכי, ַּבִנָּקיֹון ְוא

  ".ַהְּקַטִּנים

 ְלַנּקֹות ְמאֹוד רֹוָצה ִהיא, ִמְצַטֶעֶרת רּוִתי

 רּוִתי, ּוַמְטִלית ַמִים ֵסֶפל ִעם ּוְלַהְבִריק

 ִהיא ָּכזוֹ  ֶׁשֶעְזָרה ִאָּמא ֶאת ְלַׁשְכֵנעַ  ְמַנָּסה

  .ְזקּוָקה

 ָּכ, ַלִּגָּנה ַאַחִי ֶאת ּתֹוִריִדי ִאם ְּגדֹוָלה ִּתְהֶיה ֶעְזָרֵת רּוִתיֶלה: "ַמְסִּביָרה ְוִאָּמא

 ֵהיֵטב ְוִלְבּדֹוק ָהֲארֹונֹות ֶאת ּוְלַסֵּדר ַהִּפּנֹות ֶאת ְלַנּקֹות, ַהְרֵּבה ְלַהְסִּפיק אּוַכל

  . ַלְּמֵגרֹות ִמַּתַחת

  .ְלַסֵּלק ָעַלי ֶהָחֵמץ ָּכל ְוֶאת, ָּבא ֶזה ִהֵּנה ַהֶּפַסח ַחג

  .ּוְלָמֵרק ְלַנּקֹות ְיכֹוָלה ֵאיִני ַּבַּבִית ִמְסּתֹוְבִבים ַהְּקַטִּנים ַאַחִי ְוַכֲאֶׁשר

 ַמִים ִעם ַהַּצֲעצּוִעים ָּכל ֶאת ְלַנּקֹות, ֶלה'רּוִתי, ָל ֶאֵּתן ֵמֲהִגיָנה ּוְכֶׁשָּתׁשּוִבי

  ". ְוַסּבֹון

  .ָלַרְעיֹון רּוִתי ִהְסִּכיָמה ִמַּיד

 ֶאת ִלְׁשֹטף ְוִנְּגָׁשה רּוִתי ָׂשְמָחה. ִהְסִּפיָקה ֶׁשִאָּמא ָרֲאָתה, ֵמֲהִגיָנה ָחְזָרה ְוַכֲאֶׁשר

 ִּבְקָׁשה, ַצֲעצּוִעים ְׁשלֹוָׁשה ֶׁשָּׁשְטָפה ְלַאַחר ַא, ֶנֶהְנָתה ַּבְּתִחיָלה. ַהַּצֲעצּוִעים

 ֵהִביָנה ִאָּמא. ָקָׁשה ְוַהְּמָלאָכה -ֲעֵיָפה ְמאֹוד ֶׁשִהיא ֵּכיָון ,ְלַהְפִסיק ֵמִאָּמא

 זוֹ  ָהְיָתה ַהּיֹום ֶׁשָעִׂשית ַמה ַא, ַהְּמָלאָכה ָעָלִי ֶׁשָּקָׁשה, ִּבִּתי, ַוַּדאי: "ְוָאְמָרה

   .  ְּגדֹוָלה ּוִמְצָוה ִנְפָלָאה ֶעְזָרה

  



  ב"ה

 ָקָראִתי? ֵּכיַצד

___________________________
____ 

ה ׁשֶל עֶֶרב ּפֶסַח ָּ   יַלְד
 א ֲאָבל, ַלֲעֹזר אֹוֶהֶבת ֶׁשְּמֹאד ַיְלָּדה ַוֲאִני ִּדיָנה ְׁשִמי. ֶּפַסח ְּבֶעֶרב ָקָרה ַהִּסּפּור

  ...ַהְּקַטִּנים ְּכמוֹ  ְסָתם

 ַרק ְוא ְּדָלתֹות ְלַנּקֹות, ַחּלֹונֹות ְלַהְבִריק, ְּתִריִסים ְלַׁשְפֵׁשף אֹוֶהֶבת ֲאִני

  .ְלַמָּטה ַהָּׁשלֹוׁש ֶּבן יֹוִסי ֶאת ְוָלַקַחְּת  ַצֲעצּוִעים ֶלֱאֹסף

 ֶׁשָהְיָתה - ְוִאָּמא, ַהְּתִריִסים ֶאת ְלַנּקֹות ְּכֵדי, ָּגבֹוּהַ  ֻסָּלם ַעל ִטַּפְסִּתי

 ֶׁשָעַמד ַהְּמָקֵרר ְּבִנְקיֹון ִהְתַעְּסָקה - יֹוִסי ַעל ׁשֹוֶמֶרת ֶׁשֲאִני ְּבטּוָחה

  .ַּבִּמְטָּבח

 – ָאֹפר ַנֲעָׂשה ְוִצְבעוֹ , ָאָבק ָמֵלא ֶׁשָהָיה, ַהְּתִריס. ַּגֲאָוה ִהְתַמֵּלא ֶׁשִּלי ַהֵּלב

  !ַמָּמׁש ָלָבן ִנְהֶיה

  ...ְלַׁשְפֵׁשף ְוִהְתַחְלִּתי ַסּבֹון ְמֵלָאה ְקָעָרה ְּכֶׁשְּבָיִדי ַהֶּדֶלת ֶאל ַרְצִּתי

 ְלֹראׁש, ַהַּמְטִלית ֶאת ְלַהְרִטיב ְּכֵדי, ַהְּקָעָרה ֶאל ִהְתּכֹוַפְפִּתי ָוׁשּוב ׁשּוב

  .ַמְרָאה ְּכמוֹ  ֵּתָרֶאה ֻּכָּלּה ֶׁשַהֶּדֶלת ְּכֵדי ַהֶּדֶלת

  !!!נֹוָרא ָּדָבר ָרִאיִתי ָׁשם. ֶׁשְּבַחְדִרי ַהְּבָגִדים ֲארֹון ֶאל ְּבֶמֶרץ ָצַעְדִּתי ִמָּׁשם

 יַהִּנּקּו ָחְמֵרי ְּבָכל אֹותוֹ  ּוִמֵּלא, ֶׁשּלוֹ  ַהְּׁשִתָּיה ַּבְקּבּוק ֶאת ָלַקח יֹוִסי

  .ֶׁשָעְמדּו ָּבַאְמַּבְטָיה

 ְוָהַרְגַלִים ֶׁשִּלי ַהָּיַדִים. ִמָּידוֹ  ַהַּבְקּבּוק ֶאת ּוָמַׁשְכִּתי ַעְקִּתיצָ ! ַוֲאבֹוי אֹוי

 ָנַתִּתי. ַהִּנּקּוי ָחְמֵרי ֶׁשל ַהְּפָקִקים ֶאת ִהְצַלְחִּתי ִלְסֹּגר ּוְבֹקִׁשי, ָרֲעדּו

  .ְלִטּיּול ִאּתוֹ  ְוָיָצאִתי, ֵמַהֶּפה ֶהֶגה ְלהֹוִציא ְּבִלי, ָיד ְליֹוִסי

  ,ְיָלִדים ַהִּגידּו ַעְכָׁשיו

 ?!...ִמֹּקֶדם ָּכ ַלֲעׂשֹות ְּכַדאי ָהָיה א

  



  ב"ה

 ָקָראִתי? ֵּכיַצד

___________________________
____ 

 לֵיל ַהסֵֶּדר

ֻמָּנִחים ַעל ֻׁשְלָחן ָערּו ַּבֶחֶדר 

ִּדְבֵרי ַהֵּסֶדר. ַּבְקּבּוֵקי ַיִין ָאֹדם 

  ּוְגִביִעים ָיִפים. 

, ִסיָמִניםִּבְקָעָרה ְּגדֹוָלה ֻמָּנִחים 

ַהָּגדֹות ֶׁשל ֶּפַסח ְמֻעָּטרֹות, ּוַמּצֹות 

  ְמֻהָּדרֹות. 

  ַעל ַהִּכְסאֹות ָּכִרּיֹות,

  ים ַהֵּנרֹות. ּוַבָּפמֹוטֹות רֹוְקִד 

ְּכֶׁשָּיׁשּוב ַאָּבא ִמן ַהְּתִפָּלה ְוִיָּכֵנס 

  ַלֶחֶדר ָאז ָּתֵסב ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ְוָיֵחל ֵליל ַהֵּסֶדר. 

  ְוִיְׁשַאל ַהֵּבן: "ַמה ִנְׁשַּתָּנה ַהָּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות".

ִסיּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוֶאת ָּכל ְוָהָאב ַיֲעֶנה ַעל ָּכל ַהְּׁשֵאלֹות, ְיַסֵּפר ֶאת 

  ַמֲעֵׂשי ַהִנְפָלאֹות. 

  ָקדֹוׁש ֶזה ְיַצֶּפה ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלִביַאת ַהּגֹוֵאל.ְּבַלְיָלה 

 ְׁשֵאלוֹת
  ?ַעל ַהֻׁשְלָחן ְּבֵליל ַהֵּסֶדרֻמָּנח ַמה . 1

  ?ַמּדּועַ ? ַעל ַהִּכְסאֹות ְּבֵליל ַהֵּסֶדרֻמָּנח ַמה . 2

   ?ְּבֵליל ַהֵּסֶדרַלֵּבן ָהַאָּבא ְמַסֵּפר  ַמה. 3

    ?ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵליל ַהֵּסֶדרִּפים ְלַמה ְמצַ . 4
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___________________________
____ 

 ָ  וְהִגְַּדּתָ לְבִנְך

יֹוֵׁשב לֹו ְׁשמּוֵאל ַעל ִּבְרָּכיו ֶׁשל ַאָּבא 

ְׁשמּוֵאל ּוַמְקִׁשיב, ִּכי ַאָּבא ְמַסֵּפר ּוְמַסֵּפר, ּו

אֹוֵהב ִלְׁשֹמַע. ֵאין זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה 

ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים, 

  ּוְבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ֵמַעְנֵין ַהִּסּפּור ּוְמַרֵּתק.

"ָקָׁשה ָהְיָתה ָהֲעבֹוָדה ְּבִמְצַרִים", ִנְׁשָמע 

ׁש ַּפְרֹעה ֶאת קֹולֹו ֶׁשל ַאָּבא, "ִמיֵדי ַּפַעם ִחּדֵ 

  ְּגָזרֹוָתיו ְוִהְכִּביד ָידֹו ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ָעְלָתה ְּתִפָּלָתם ַלָּׁשַמִים. ָׁשַלח ָלֶהם ה' ֶאת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשּיֹוִציֵאם ֵמֶאֶרץ 

  ִמְצַרִים.

ְצִרים", "ַאָּבא, רֹוֶצה ֲאִני לֹוַמר ָמֵהן ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות ֶׁשֶהֱעִניׁש ה' ָּבֶהן ֶאת ַהִּמ 

  ְמַבֵּקׁש ְׁשמּוֵאל.

  ּוְכָבר הּוא מֹוֶנה ַאַחת ַאַחת:

  ָּדם, ְצַפְרֵּדַע... ַעד ְּבכֹורֹות.

  "ָיֶפה ָאַמְרָּת, ְּבִני", ְמַלֵּטף ַאָּבא ֶאת ְׁשמּוֵאל ּוַמְמִׁשי ְּבִסּפּורֹו.

ֶוֱהִביָאם ֶאל ַים  "ֶנְחַּפז ָהַעם ָלֵצאת ִמִּמְצַרִים. ְּבִנִּסים ְּגדֹוִלים ְּגָאָלם ה'

  סּוף".

"ְוָׁשם...   ְוָׁשם..." ִמְתַרֵּגׁש ְׁשמּוֵאל, "ְוָׁשם... ִהָּכה ֹמֶׁשה ַּבַּמֶּטה, ְוַהָּים ִנְבַקע 

  ִלְׁשַנִים. ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעְברּו ְּבתֹוכֹו ַּבַּיָּבָׁשה".

סּוף, ְוַהִּמְצִרים, ֶׁשָרְדפּו "ָאֵכן, ְוָאֵכן, ְׁשמּוֵאל, ְּבֵנס ָּגדֹול ָעַבר ָהַעם ֶאת ַים 

  ַאֲחֵריֶהם ָטְבעּו ּבֹו, ְוַעל ָּכ ָׁשרּו ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׁשיַרת ּתֹוָדה ַלה'".

ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה, ִחֵּי ְׁשמּוֵאל ֶאל ָאִביו ְוָאַמר: "ַּגם ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה ְּתַסֵּפר ִלי 

  ָנכֹון ַאָּבא?!"
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   בָּנִים ׁשֶבְַּאְרבָּעָה הֶחָכָם

 ֶהָחָכם ַהֵּבן  "ַּב"ֵּסֶדר  לוֹ  יֹוֵׁשב

 .ְּבָידוֹ  ְוכֹוִסית ַהָּגָדה

 "ְוֵאי ָלָּמה"  ֶׁשל  ֻקְׁשיֹות  ׁשֹוֵאל

  .ְלָידוֹ  ַהִּנְמָצא  ָּכל ַעל

 "?ֵיָרֶאה ַּבל" הּוא  ָחֵמץ  ָלָּמה

 ?ֶׁשִּתְׁשֶהה ָאסּור ַמָּצה ְוָלָּמה

 "?ְו"ָרְחָצה  "ּוְרַחץ" ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל ָמה

 ?ַהַּמָּצה חֹוִצים  ִּבְכָלל ְוָלָּמה

 ?נֹוֲהִגים  ְלַהְחִּביא ֲאִפיקֹוָמן  ָלָּמה

 ?מֹוְזִגים ּכֹוסֹות ַאְרַּבע ַּדְוָקא ְוָלָּמה

  

  ַהֵּבן ֶהָחָכם רֹוֶצה ָלַדַעת, ַהֵּבן ֶהָחָכם

  ִלְלֹמד, רֹוֶצה

  ֵּכיַצד ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה

  ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות. –ְלַקֵּים 

  ָלֵכן ַעל ָהָאב ְלָלְמדֹו ּתֹוָרה,

  ְּכַבֲחמּוָרה.ַקָּלה ְוֶאת ִהְלכֹות ַהֶּפַסח 

 ֶהָחָכם ֶׁשְּבנוֹ  ַמְרִּגיׁש ְוַאָּבא

 ,ְלָהִבין רֹוֶצה ַהָּכל ֶאת

 ,ְלָתֵרץ ַמְתִחיל  ַאָּבא ָאז

   .ְוָכל ִדין ִמְנַהג ָּכל ֵהיֵטב ְלַהְסִּביר
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 ֹ ּ  ׁשֶל כּוֹסו   ַהנָּבִיא ֵאלִיָּהו
 ַאַחר ָעַקב ַאָּבא ְלַיד ִיְצָחק ָיַׁשב ַהֵּסֶדר ְּבֵליל

 הּוא. ָאַמר ֶׁשַאָּבא ִמָּלה ְלָכל ְוִהְקִׁשיב ַהַהָּגָדה

 ֶאת ָׁשַאל ַּפַעם ּוִמֵּדי ַהִּמְתַרֵחׁש ְלָכל ֵלב ָׂשם ַּגם

  :ְׁשֵאלֹות ַאָּבא

? עֹוִׂשים ַעְכָׁשו ּוַמה? ׁשֹוִתים ַעְכָׁשו ּכֹוס ״ֵאיזוֹ 

  ״?ָמרֹור אֹוְכִלים ַמּדּועַ 

 ֶׁשָהיּו ַהְּמרֹוִרים ְלַחֵּיי ״ֵזֶכר: ַמְסִּביר ְוַאָּבא

  .ְּבִמְצַרִים״ ַלֲאבֹוֵתינּו

  ״?ְרִבִעית ִּנְׁשֶּתה ּוָמַתי? ְלַיַחץ ַנִּגיעַ  ״ּוָמַתי

 ַלּכֹוס ְוַגם ְלַיַחץ ַנִּגיעַ , ִיְצָחק, ״ַסְבָלנּות

  .ַאָּבא ֵמִׁשיב, ָהְרִביִעית״

 ֵאִלָּיהּו ֶׁשל ְלכֹוסוֹ  - ַהֲחִמִׁשית ַלּכֹוס ְמַחֶּכה הּוא, ִמְתַרֵּגׁש ְמאֹוד ִיְצָחק ָהֶעֶרב

 .ַהָּנִביא

 ַהֲחרֹוֶסת ֶאת ּוַמִּניָחּה ַהֵּסֶדר ֻׁשְלַחן ֶאת עֹוֶרֶכת ִאָּמא ֶאת ִיְצָחק ָרָאה ַּכֲאֶׁשר

 .ּוְמֻעֶּטֶרת ָיָפה ְּגדֹוָלה ְּבכֹוס ִיְצָחק ִהְבִחין, ַּבְּקָעָרה ְוַהְּזרֹועַ 

 ֵאִלָּיהּו ֶׁשל ַהּכֹוס ״זוֹ . ִיְצָחק ָׁשַאל, ״?ְוָיָפה ְּגדֹוָלה ָּכ ָּכל ּכֹוס ְמִכיָנה ַאְּת  ״ְלִמי

 ַהֻּׁשְלָחן ַעל אֹוָתּה ְוַנְׁשִאיר ַיִין ָּבּה ִנְמֹזג ָהְרִביִעית ַהּכֹוס ַאֲחֵרי ַהֵּסֶדר ְּבֵליל. ַהָּנִביא

 .ִאָּמא ִהְסִּביָרה, ַהְּגֻאָּלה״ ֶאת ָלנּו רִויַבּׂשֶ  ַהֵּסֶדר ְּבֵליל ֶׁשָּיבֹוא, ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּו ִלְכבֹוד

 ַהְרֵּבה ֹׁשֵמעַ  הּוא, ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּו ֶאת ִלְראֹות רֹוֶצה הּוא, ּוְמַצֶּפה ְמַחֶּכה ִיְצָחק

 .ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּו ַעל ִסּפּוִרים

 ַא ,ְלַהְזִּכירוֹ  ְלִיְצָחק ַאָּבא ָּפָנה, ָהְרִביִעית ַהּכֹוס ֶאת ִלְׁשּתֹות ַהְּזַמן ִהִּגיעַ  ְוַכֲאֶׁשר

 ...ִנְרַּדם ִיְצָחק

 ּבֹוֲא ָּברּו :ְואֹוֵמר ִמְתַרֵּגׁש ִיְצָחק ,ַלָּסלֹון ִנְכַנס ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּו ...חֹוֵלם הּוא ְוִהֵּנה

, ְזַמן ַהְרֵּבה ְּכָבר ְל ְמַחֶּכה ֲאִני... ִלְכבֹוְד ֶׁשָּמַזְגנּו ַהָּיָפה ַהּכֹוס ִהֵּנה, ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּו

   ?...ַהְּגֻאָּלה ֶאת ְלַבֵּׂשר ָּבאתָ  ַהִאם, ָׁשעֹות ְוַהְרֵּבה ָיִמים ַהְרֵּבה
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ֶָהפַךְ לְַמיִם  ַהיַּיִן ׁשּ

ְׁשמּוֵאל ָהָיה ְיהּוִדי  

ְיֵרא ָׁשַמִים ִעם 

ֱאמּוַנת ַצִדיִקים 

 ,ַּפַעם ַאַחת .ְגדֹוָלה

ָרָצה  ,ִלְפֵני ַחג ַהֶּפַסח

ְׁשמּוֵאל ַלַעֹבר ַּבְגבּול 

ִעם ֲעָגָלה ְמֵלָאה 

ְּבָחִביֹות ַיִין ֵׁשָכר 

(ִּביָרה), ְוָיַדע ִּכי ִאם 

  ְתְּפסּוהּו ְיכֹוִלים ַהגֹוִים ַאף ְלהֹוְרגֹו, ַחס ְוָחִליָלה.יִ 

ְוַּכ ָּגדֹול יַח ְסכּום ֶּכֶסף ָיַדע ְׁשמּוֵאל ִּכי ִאם ַיְצִליַח ַלֲעֹבר ִעם ֶהָחִביֹות ַיְרוִ 

  "ל ְּבִלּבֹו?ַמה ֶאֱעֶׂשה ָחַׁשב ְׁשמּואֵ "  .ַמצֹות, ַיִין, ָּבָׂשר ְוָדִגיםִלְקנֹות יּוַכל 

ּוָבָכה ְלָפָניו ַעל ָצָרתֹו ֱאִליֶמֶל ִמִליֶזעְנְסק ַרִּבי  ,ַרץ ְׁשמּוֵאל ֶאל ָהַרִּבי ַהַצִדיק

ֹּתאַמר ִּכי ֵיׁש ָׁשם  ,?ְּכֶׁשִיְׁשֲאלּו ַמה ֵיׁש ְּבָחִביֹות" :ָעָנה לֹו ַהַצִדיק .ַהְּגדֹוָלה

ַמה ֵיׁש ְל "ַּבְגבּול ִנְׁשַאל  ְׁשמּוֵאלֶׁשָעַבר ּכְ  .ְוָכ ָאֵכן ָעָׂשה ".ַמִים ִּבְלַבד

  .ָעָנה ְׁשמּוֵאל "ַמִים" ?",ְּבָחִביֹות

  .ַּבָחִבּיֹותָּבְדקּו ְוָאֵכן ַמִים ִּבְלַבד ִנְמָצא  ,ַהׁשֹוְטִרים ֶׁשא ֶהֱאִמינּו לוֹ 

ִים? ָחַׁשב ַמה ֶאֱעֶׂשה ִעם ָחִביֹות ַהַּמִים? ִמי ָצִרי מַ  ,ְּכֶׁשִהִגיַע ְׁשמּוֵאל ְלִעירוֹ 

ֱאִליֶמֶל "ֶׁשַהָקדֹוׁש ָּברּו ַרִּבי ִּביֵרך אֹותֹו  .עְנְסק ֶאל ַהַצִדיק'ְוָנַסע ׁשּוב ְלִליזֶ 

ְוָאֵכן ִּבְזכּות ַהְּבָרָכה ּוִבְזכּות  ".הּוא ַיֲעֹזר ֶׁשַהַמִים ַיְחְזרּו ִלְהיֹות ַיִין ֵׁשָכר

ִים ְוֶנֶהְפכּו ְלַיִין ֵׁשָכר, ּוְׁשמּוֵאל ָיַכל ֱאמּוָנתֹו ַהְּתִמיָמה ֶׁשל ְׁשמּוֵאל ָחְזרּו ַהמַ 

  ִלְׂשֹמַח ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבַחג ַהֶּפַסח. 

  



  ב"ה

 בְַּמֲאפִיַּת ַהּמַצּוֹת 

ְּבֶאָחד ַהָּיִמים ֶׁשִּלְפֵני ַחג ַהֶּפַסח  

  ָאַמר ַאָּבא ְליֹוִסי: 

"יֹוִסי ָמָחר ֵנֵל ַלַּמֲאִפָּיה, ֶלֱאפֹות 

  ַמּצֹות ְלֶפַסח".

"ַמה?!" ִהְתַּפֵּלא יֹוִסי. "ַאָּבא ִיְהֶיה 

  אֹוֶפה?!" 

"ֵּכן יֹוִסי ָמָחר ִנְהֶיה אֹוִפים ְוֹנאֶפה 

ְּבמֹו ָיֵדינּו ֶאת ַהַּמּצֹות ְלֶפַסח". 

  "יֹוִפי! יֹוִפי!" ָׂשַמח יֹוִסי ַעד ְמאֹוד.

ְלֵעת ֶעֶרב ָלַקח ַאָּבא ֶאת יֹוִסי 

  ַאב ַאָּבא ַמִים ִמן ַהְּבֵאר ְּבַכד ְמיָֻחד.ְוָהָל ִאּתֹו ֶאל ַהְּבֵאר. ָׁשם ׁשָ 

  "ַמִים ֵאּלּו", ָאַמר ַאָּבא, "ִיְהיּו 'ַמִים ֶׁשָּלנּו', ּוָבֶהם ֹנאֶפה ָמָחר ֶאת ַהַּמּצֹות".

  "ַמה ֵהם 'ַמִים ֶׁשָּלנּו'?" ָׁשַאל יֹוִסי.

ַּבַּלְיָלה, ֶׁשָעַבר ֲעֵליֶהם ַלְיָלה "ַמִים ֶׁשָּלנּו", ִהְסִּביר ַאָּבא, "ֵהם ַמִים, ֲאֶׁשר ָלנּו 

  ַּבַּכד. ַמִים ֵאֶּלה ִיְהיּו ְקִריִרים ְוצֹוְנִנים ְוא ַיְחִמיצּו ַמֵהר ֶאת ַהָּבֵצק".

ָלַקח ַאָּבא ֶאת יֹוִסי ֶאל ַמֲאִפַּית ַהַּמּצֹות. ָׁשם ָרָאה יֹוִסי ֲאָנִׁשים ְלָמֳחָרת 

ְּכֵדי ִלְזּכֹות ַּבִּמְצָוה ְוֶלֱאפֹות ֶאת ַהַּמּצֹות ְלֶפַסח  ַרִּבים, ֲאֶׁשר ָּבאּו ַלַּמֲאִפָּיה,

  ְּבמֹו ְיֵדיֶהם.  

   ִהְתּבֹוֵנן יֹוִסי ְּבֶׁשֶקט ִמן ַהָּצד, ְּכֵדי א ְלַהְפִריָעם ִּבְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש.

ֶזה  – ּוַמה ָרָאה יֹוִסי? ֲאָנִׁשים ֲעסּוִקים ַעד ְמאֹוד ְוָהעֹוְבִדים ִּבְזִריזּות ַרָּבה

ַמִּגיׁש ֶקַמח ְוֶזה ַמִּגיׁש "ַמִים ֶׁשָּלנּו", ִאיׁש ַאֵחר ְמַעְרֵּבב ֶאת ַהֶּקַמח ְוַהַּמִים 

  ַמַּצת ִמְצָוה!"ְלֵׁשם ַמַּצת ִמְצָוה!" ְלֵׁשם ַיַחד ְוקֹוֵרא ְּבקֹול: "
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ָנִׁשים, ְוֵהם ְוַעְכָׁשו ַמְתִחיִלים ָללּוׁש. ִחיׁש ַמֵהר ְמַחְּלִקים ֶאת ַהָּבֵצק ְלַכָּמה אֲ 

ִּבְזִריזּות ַמְפִליָאה ָלִׁשים ְוָלִׁשים ְוַאף ְלֶרַגע א ַמְפִסיִקים, ְּכֵדי ֶׁשַהָּבֵצק א 

  ַיְחִמיץ.

ְלַיד ֻׁשְלָחן ָארֹו עֹוְמִדים ַּבחּוִרים, ּוִביֵדיֶהם מֹוטֹות ֵעץ ֲאֻרִּכים. ַּבחּוִרים 

ְויֹוְצִרים ִעּגּוִלים ְּגדֹוִלים; ַאֲחֵרי ֵכן  ֵאֶּלה ְמַרְּדִדים ִּבְזִריזּות ֶאת ַהָּבֵצק

ְמַנְּקִבים ָּכל ַמָּצה, ְּכֵדי ֶׁשא תּוַכל ִלְתֹּפַח ּוַמְכִניִסים אֹוָתּה ַמֵהר ְלַתּנּור 

ַמָּצה  -ַהּבֹוֵער. ּוִמַּיד יֹוֵצאת ִמן ַהַּתּנּור ַמָּצה ֲעֻגָּלה, ֵריָחִנית ַוֲאפּוָיה ֵהיֵטב

  ָרה ְלֶפַסח!" מּוָכָנה, "ְּכׁשֵ 

ַמּצֹות, ֶׁשֶּנֱאפּו  –ִּבְגַמר ָהֲאִפָּיה ִקֵּבל ַאָּבא ֶׁשל יֹוִסי ֲחִביָלה ֶׁשל "ַמּצֹות ָיד" 

  ַּבָּיד ְלֵׁשם ִמְצָוה, ֶוֱהִביָאן ְּבִׂשְמָחה ַהָּבְיָתה. 

ִעם ֻּכָּלם ִמן  יֹוִסי ִהְמִּתין ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְוִצִּפָּיה ְלֵליל ַהֵּסֶדר, ֶׁשָאז ֹיאַכל ַיַחד

   ַהַּמּצֹות ֶׁשַאָּבא ֶׁשּלֹו ֵהִכין ַּבַּמֲאִפָּיה ְּבמֹו ָיָדיו. 

"ַאָּבא", ָקָרא יֹוִסי ְלֶפַתע ְּבקֹול, ָּכֵעת ֲאִני ֵמִבין ַמּדּוַע ַחג ַהֶּפַסח ִנְקָרא ַּגם ַחג 

ֶׁשָּכתּוב: "ִׁשְבַעת  ַהַּמּצֹות. ִּכי ֶּבָחג ַהֶּפַסח אֹוְכִלים ַמּצֹות ִׁשְבָעה ָיִמים ְּכמוֹ 

  ָיִמים ַמּצֹות ֹּתאֵכלּו".

  ְׁשֵאלוֹת

  ַמה ֵהם 'ַמִים ֶׁשָּלנּו'?. 1

   ?'ֶׁשָּלנּוֶאת ַהָּבֵצק ַּדְוָקא ִעם 'ַמִים ָלִׁשים ַמּדּוַע . 2
  ?ָלִׁשים ְוָלִׁשים ְוַאף ְלֶרַגע א ַמְפִסיִקיםַמּדּוַע ֶאת ַהָּבֵצק . 3

  ?ַמּדּוַע ַהַּבחּוִרים ָעׂשּו חֹוִרים ְּבָכל ַמָּצה. 4

  ?'ָידַמּצֹות 'ַמה ֵהם . 5

   ?ַמּדּוַע ַחג ַהֶּפַסח ִנְקָרא ַּגם ַחג ַהַּמּצֹות. 6 

  



  ב"ה

 ָקָראִתי? ֵּכיַצד

___________________________
____ 

 הַקּוֹף ַהּמֵת

ְּבֶאָחד ַהָיִמים  .ֹמֶׁשה ָהָיה ַהַחָיט ֶׁשל ַהָּפִריץ 

ַּתִגיד ִלי "ֶׁשִלְפֵני ַהֶּפַסח, ְּפָגׁשֹו ַהָּפִריץ ּוְׁשָאלֹו! 

 ,ָּברּו ַהֵׁשם" ".מֹוְׁשֶקה ֵאי ַאָּתה ַמְרִגיׁש?

ָׁשַאל  "ְוֵאי ַהְיָלִדים?"ָעָנה ֹמֶׁשה, ", ְמֻצָין

ְוֵאי " ".ַגם ֵהם ָּברּו ַהֵׁשם"ַהָּפִריץ, 

  ֹמֶׁשה.ֵהִׁשיב , "ָּברּו ַהֵׁשם" ",?ַהַּפְרָנָסה

ַעל ָּכ ֶׁשֹמֶׁשה מֹוֶדה ְמאֹוד ָּכַעס ַהָּפִריץ 

ָּפָנה ַהָּפִריץ ֶאל  .ְוא אֹותוֹ ַהֵּׁשם ּוְמַׁשֵּבַח ֶאת 

, ָאַמר ֹמֶׁשה", ָנכֹון" "ִנְרָאה ִלי ִּכי ַאִני ְמַפְרֵנס אֹוְת?!: "ֹמֶׁשה ְּכֶׁשהּוא ּכֹוֵעס

ֵמַהיֹום "ָאַמר ַהָּפִריץ ְּבֻרְגָזה  ",ִאם ָּכ" ...ַהֵּׁשםַאָּתה הּוא ְׁשִליחֹו ֶׁשל  

ַּפְרָנָסה ַאֶחֶרת ְוֶׁשַהֵׁשם ַיֲעֹזר ְל ְּתַחֵּפׂש ְל."..  

ִהִּגיַע ֵליל ְּבִדיַקת ָחֵמץ  .ַיֲעזֹוב אֹותוֹ ֶׁשא ַּבֵּׁשם ח , אּוָלם ָּבטַ ָהָיה ָעצּובֹמֶׁשה 

  .ֶהָחגְלא ַמצֹות, ַיִין, ָּבָׂשר אֹו ָדִגים ִלְכבֹוד  - ֵּביתֹו ֵריק  .ּוֹמֶׁשה יֹוֵׁשב ָעצּוב

ָהָיה ה ִּכי ֶזה ֹמֶׁשה ִנַגׁש ְורֹואֶ  .ֻהְׁשְלָכה ֲחִביָלהן ְוַלָּבִית ַהַחּלוֹ ִנְׁשַּבר  ,ְלֶפַתע

ְלֵעֶבר אֹותֹו ָחַׁשב ֹמֶׁשה ְוֵהֵחל ִלְסֹחב  "ַלַּפחַהּקֹוף ֶאת ַאְׁשִלי " .קֹוף ֵמת

ְמאֹוד ֹמֶׁשה ָׂשַמח  .אֹוָצר ֶׁשל ַמְטְּבעֹות ָזָהבִלְפט ֵהֵחל  ַהקֹוףִּפְתאֹום  .ַהַּפח

  .ְּבֶרַוחַהֶּפַסח ַמֲאָכֵלי ְוָקָנה ֶאת ָּכל 

ִלְראֹות ַמה עֹוֶׂשה ֹמֶׁשה ְּבֵביתֹו, ּוְכֶׁשָרָאה אֹור ְּכֵדי ַהָּפִריץ ִהִּגיַע ֵסֶדר ְּבֵליל הַ 

 ֵמֵאיֹפה ָהָיה ְלֹמֶׁשה  ,ִהְתַּפֵלא ַהָּפִריץ .ָיִפים ְואֹוֵכל ַרבְּבֵכִלים ְוֻׁשְלָחן ָערּו

ִני ֵמִבין "ַעְכָׁשו אֲ  :ֶאת ִסּפּור ַהקֹוף ָאַמרְּכֶׁשָּׁשַמע ֶּכֶסף ִלְקנֹות ַהֹּכל ְלֶפַסח? 

ַהקֹוף ֲאָכָלם ּוֵמת, ַוֲאִני  ,ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ַמְטְּבעֹות ָזָהבִלי ְלֵהיָכן ֶנֶעְלמּו 

  "ַמָּתָנה".ּבְ ֶׁשִיְזְרקּו ְל ֶאת ַהקֹוף  ,הֹוִסיף ַהָּפִריץ "ָאַמְרִּתי

"!!!הּוא ֶּבֶאֶמת ָעַזר ְל ָאֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו"   
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 ּ יֵנו ַּ  ד

ָׁשָנה ְּבַהִגיַע ַהַחג ַהֶּפַסח ִדי ָעִׁשיר ֶׁשְּבָכל ֶּבעִריׁש ָהָיה ְיהּו

ָקָרא ְלֵביתֹו ְלִהְתָאֵרַח ְּבֵליל ַהֵסֶדר ֶעְׂשרֹות אֹוְרִחים 

ַוַעִנִיים, ָׁשָנה ַאַחת ֶּבעִריׁש ִהְפִסיד ֶּכֶסף ַרב ְוֶהֱעִני 

 ְוִהְצַטֵער ֶׁשא יּוַכל ַלֲעׂשֹות ֶאת ֵליל ַהֵּסֶדר ִּכְבָכל ָׁשָנה.

ָׁשַמע ָּכרֹוז ֶׁשמֹוִדיַע "ַלֶמֶל ֶנֶאְבָדה ַטַּבַעת ְיָקָרה  ,ְלֶפַתע

  ְמֹאד ּוִמי ֶׁשִיְמָצא אֹוָתּה ְיַקֵּבל ֵמַהֶמֶל ְּפַרס ָגדֹול".

ֶּבעִריׁש ָחַׁשב ְמַעט ּוִמֵהר ְלַאְרמֹון ַהֶמֶל. "ֵּכן, ַמה ְרצֹוְנ,"?  ,ְׁשָאלֹו ַהֶמֶל

אּוָלם ַאִני ְמַקֶוה ְּבֶעְזַרת ", ָעָנה ֶּבעִריׁש, "ַדִין אעֲ " ",ָמָצאָת ֶאת ַהַטַּבַעת?"

ַהֵׁשם ִלְמֹצא אֹוָתּה, ַאָבל ְלֵׁשם ָּכ ַאִני ָזקּוק ַלֶּכֶסף ֲעבּור ַאָנִׁשים ֶׁשְיַחְּפׂשּו, ְוִאם 

  ., ַהֶמֶל ָׁשַמע ְוִהְסִּכים"א ֶאְמָצא ֶאת ַהַטַּבַעת ַאֲחִזיר ַלֶמֶל ֶאת ָּכל ַּכְסּפוֹ 

ָהַל ֶּבעִריׁש ְוָקָנה ַּבֶּכֶסף ֶאת ָּכל ָצְרֵכי ַהֶּפַסח ְוִהְזִמין ִּכְבָכל ָׁשָנה ֶעְׂשרֹות אֹוְרִחים 

  ַוֲעִנִיים ְלֵליל ַהֵסֶדר.

 ָלַדַעת ַהִאם יֹוֵדַע ְּכָבר ֶּבעִריׁש ֵהיָכן ַהַטַּבַעת ְוָהַל ְּבֵליל ַהֵסֶדר ָרָצה ַהֶמֶל

י ַחלֹונֹו ֶׁשל ֶּבעִריׁש, ְוִהֵנה רֹוֶאה הּוא ֶאת ֶּבעִריׁש יֹוֵׁשב ְּבֹראׁש ְלִהְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵר 

ִמְסַּפר ִמיִלים ְוֻכָלם עֹוִנים לֹו "ַדֵינּו, ַדֵינּו" ְואֹוֵמר ְוקֹוֵרא ְּבקֹול ֵמַהַהָגָדה ַהֻׁשְלָחן 

 ְוֻכָלם עֹוִנים "ַדֵינּו, ַדֵינּו".  ֶּבעִריׁש ֹאֵמר ִמְסַּפר ִמיִליםֶאת ְוׁשּוב רֹוֶאה ַהֶמֶל  

ָקָרא ַהֶמֶל  .ַהֶמֶל ֵהִבין ִּכי ֶּבעִריׁש חֹוֵׁשד ְּבַׁשר ָהאֹוָצר ֶׁשלֹו ֶׁשָאֵכן ִנְקָרא "ַדֵינּו"

, ַהַׂשר "ִאם א ֹּתאַמר ִמַיד ֵהיָכן ַהַטַּבַעת ַאֲעִניׁש אֹוְת ָקׁשֹות" ,ַלַׂשר ְוָאַמר לוֹ 

  ָדה ִּכי הּוא ָאֵכן ָגַנב ֶאת ַהַטַּבַעת ַהְיָקָרה ְוֶהְחִזיָרּה ַלֶמֶל.ַדֵינּו ִנְכַנע ְוהוֹ 

ְּבֶאְמַצע ַהֵסֶדר ִנְפְּתָחה ַהֶדֶלת ְוַהֶמֶל ִהִגיַע ְלהֹודֹות ְלֶּבעִריׁש ַעל ֶׁשָעַזר לֹו ְלַגלֹות 

  ִמי ָגַנב ֶאת ַהַטַּבַעת.

  



  ב"ה

 ַהסֵֶּדר ָהַאחֲרוֹן בְּגֶּטוֹ וְַרׁשָה...

 ,ָׁשם מֹויַשֶל'ה ֶאָחד, מֹויַשֶל'הָהָיה 

  ְּבֶּגטֹו ַוְרָׁשה ׁשֹוֵאל ֶאת ָאִביו ָהַאֲחרֹון

  'ַמה ִּנְׁשַּתָּנה'.

"ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה, ִמָּכל 

  ַהֵּלילֹות?

ָלָּמה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָאֹר ּוַמְפִחיד, ִמָּכל 

  ַלְיָלה ַאֵחר"?

ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות, ְּכֶׁשמֹויַשֶל'ה ָׁשַאל 

  ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶנֶעְמדּו ּדֹום, ַהַּמְלָאִכים ָּפֲחדּו ְלַהְרִעיׁש,  ְוָאִביו...

  ָאִביו, ָרָצה ַלֲענֹות "ֲעָבִדים ָהִיינּו".

  ּומֹויַשֶל'ה ָאַמר: "ַאָּבא ָיָקר, ֵיׁש ִלי עֹוד ְׁשֵאָלה ַאַחת ִמֶׁשִלי,

  ת, ַאָּבא ָיָקר, ְוזּו ְׁשֵאָלִתי, ֲאִני רֹוֶצה ָלַדעַ 

  ַהִאם ֲעַדִין ֶאֱהֶיה ַּבַחִּיים ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה, ִלְׁשֹאל  אֹוְת 'ַמה ִּנְׁשַּתָּנה'?

  ַהִאם ִיָּׁשֵאר ֵאיֶזה ֶיֶלד ְיהּוִדי ַּבַחִּיים, ִלְׁשֹאל 'ַמה ִּנְׁשַּתָּנה'?

  ִדים ָהִיינּו'?ַהִאם ִיָּׁשֵאר ֵאיֶזה ַאָּבא ְיהּוִדי ַּבַחִּיים, ַלֲענֹות 'ֲעבָ 

  ְוָאִביו ָעָנה: ֲאִני א יֹוֵדַע, ֲאִני א יֹוֵדַע, ֲאִני א יֹוֵדַע ִאם ֲאִני ֶאְחֶיה,

ֲאִני א יֹוֵדַע ִאם ַאָּתה ִּתְחֶיה, ֲאָבל ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשָּתִמיד ִיְהֶיה מֹויַשֶל'ה ֶאָחד, 

  ה',ֵאיֹפה ֶׁשהּוא, ֶּׁשִּיְׁשַאל ֶאת ַה'ַמה ִּנְׁשַּתּנָ 

  ֲאִני א יֹוֵדַע ִאם ָאנּו ִנְחֶיה ֲאָבל ֲאִני יֹוֵדַע ָּדָבר ֶאָחד...

 à Él ÆL Éåì Èz Àò Ça ÀL Äð Èê ÀL Àã È÷ í ÅL Àa é Äk" ä Æa Àë Äé"ã ÆòÈå í Èì Éåò Àì ÉåøÅð.  

  


