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תש"פ 2020 -

שָׁ לֹום יְ לָׁ ִדים,
יֹודעִ ים מַ ה נִ ְש ָׁת ָׁנה הַ לָׁ יִ לָׁ ה הַ זֶּ ה?
ַא ֶּתם ְ
לָׁ מָׁ ה יֹו ְשבִ ים ּכּולָׁ נּו בַ סדֶּ ר?
וְ לָׁ מָׁ ה אֹוכְ לִ ים מַ ּצֹות?
וְ לָׁ מָׁ ה שֹו ִתים ַא ְרבָׁ ע ּכֹוסֹות שֶּ ל ָׁייִ ן?
רֹוצֶּ ה לַ דַ עַ ת מַ ה הַ ְתשּובֹות?
ַאז ַנ ְת ִחיל ְמהַ הַ ְתחָׁ לַ ה...
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לִ פְ ני הַ ְרבה שָׁ נִים הָׁ יָׁה מֶּ לֶּ ְך
ּושמֹו פַ ְרעֹה.
ָׁרשָׁ ע בְ אֱ ֶּרץ ִמצְ ַריִ ם ְ
בְ ני יִ ְש ָׁראל הָׁ יּו עַ בָׁ ִדים לְ פַ ְרעֹה
וְ הָׁ יּו צְ ִריכִ ים לִ בְ נֹות פִ ַיר ִמידֹות.
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הַ מֶּ לֶּ ְך גַם ָׁרצָׁ ה לַ הֲ ֹרג ֶּאת ּכָׁ ל הַ ִתינֹוקֹות
הַ בָׁ נִים שֶּ ל יִ ְש ָׁראל.
לְ יֹוכֶּ בֶּ ד וְ עַ ְמ ָׁרם שֶּ הָׁ יּו ִמשבֶּ ט לוִ י ,נֹולַ ד בן.

הֹורים ִהכְ נִיסּו
ּכְ די לְ הַ ּצִ יל ֶּאת הַ ִתינֹוק ,הָׁ ִ
אֹותה בַ יְאֹור.
אֹותֹו לְתֹוְך תיבָׁ ה וְ הנִיחּו ָׁ
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בַ ת פַ ְרעֹה מַ צְ ָׁאה ֶּאת הַ תיבָׁ ה בַ יְאֹור.
לַקחָׁ ה
ִהיא מאֹד ַאהַ בָׁ ה ֶּאת הַ ִתינֹוק וְ ְ
לַא ְרמֹון.
אֹותֹו ַ
ִהיא ָׁק ְר ָׁאה לֹו" :מֹשֶּ ה".

מֹשֶּ ה גָׁדַ ל וְ הָׁ יָׁה נ ִָׁסיְך בָׁ ַא ְרמֹון שֶּ ל פַ ְרעֹה.
הּודי ...פַ עַ ם ָׁר ָׁאה
אֲ בָׁ ל מֹשֶּ ה זָׁ כָׁ ר שֶּ הּוא יְ ִ
הּודי וְ הָׁ ַרג ֶּאת הַ ִמצְ ִרי.
ִמצְ ִרי שֶּ נ ַָׁתן מַ ּכֹות לַיְ ִ
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לְא ֶּרץ ִמ ְדיָׁן.
ָׁאז מֹשֶּ ה בָׁ ַרח ִמ ְמצָׁ ִרים ֶּ
ה' שָׁ מַ ע ֶּאת הַ צְ עַ קֹות שֶּ ל בְ ני -יִ ְש ָׁראל
וְ שָׁ לַ ח ֶּאת מֹשֶּ ה לְ פַ ְרעֹה ּכְ די ְשיְ בַ קש:

ְהּודי...
אֲ בָ ל מֹשה זָ כָ ר שהּוא י ִ

" ְשלַ ח ֶּאת עַ ִמי! "
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פַ ְרעֹה ל ֹא ָׁרצָׁ ה לִ ְשֹלחַ ֶּאת יִ ְש ָׁראל ַאז ה'
הֶּ עֱנִיש אֹותֹו וְ ֶּאת ּכָׁ ל ִמצְ ַריִ ם וְ שָׁ לַ ח
לָׁ הֶּ ם עֶּ שֶּ ר מַ ּכֹות:
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סֹוף פַ ְרעֹה פָׁ חַ ד מה' וְ ִה ְסּכִ ים
בַ ְ
לִ ְשלֹוחַ ֶּאת בְ ני -יִ ְש ָׁראל.
ה' הֹוצִ יא ֶּאת בְ ני-יִ ְש ָׁראל ִמ ִמצְ ַריִ ם
בְ יֹום טו' בְ חֹדֶּ ש נִיסָׁ ן.
הם ִמהֲ רּו ְמאֹוד וְ הכִ ינּו מַ צֹות לַ דֶּ ֶּרְך.
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בְ ני -יִ ְש ָׁראל יָׁצְ אּו ִמ ִמצְ ָׁריִ ם וְ הָׁ לְ כּו
לַמ ְדבָׁ רַ .אבָׁ ל פַ ְרעֹה וְ הַ ִמצְ ִרים ָׁר ְדפּו
ִ
ַאחֲ רי בְ ני-יִ ְש ָׁראל.
הּודים ִהגִ יעּו לְ יַם סּוף ה' ָׁאמַ ר
ּכְ ְשהַ י ִ
לְ מֹשֶּ ה :הַ רם ֶּאת הַ מַ טֶּ ה וְ הַ ּכֶּ ה בַ יָׁם.
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מֹשֶּ ה ִהּכָׁ ה בַ יָׁם וְ הַ מַ יִ ם עָׁ ְמדּו ּכְ מֹו חֹומָׁ ה
ּומ ְשמ ֹאל שֶּ ל בְ ני יִ ְש ָׁראל.
ִמי ִָׁמין ִ

ּובְ ני יִ ְש ָׁראל עָׁ בְ רּו בְ תֹוְך הַ יָׁם בַ יַבָׁ שָׁ ה.
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ּכְ שֶּ עָׁ בְ רּו ּכָׁ ל בְ ני -יִ ְש ָׁראל ֶּאת הַ יָׁם ,מֹשֶּ ה
ִהּכָׁ ה בַ מַ טֶּ ה עֹוד פַ עַ ם וְ הַ מַ יִ ם ּכִ ּסּו שּוב
ֶּאת הַ יַבָׁ שָׁ ה .וְ ַאז מַ ה ָׁק ָׁרה?

פַ ְרעֹה וַאֲ נָׁשַ יו טָׁ בְ עּו בְ יַם -סּוף.
לַמ ְדבָׁ ר
ּובְ ני יִ ְש ָׁראל יָׁצְ אּו ִ
תֹורה בְ הַ ר ִסינַי
לְקבל ֶּאת הַ ָׁ
בַ דֶּ ֶּרְך ַ
לְא ֶּרץ יִ ְש ָׁראל!!
ּולְ ִהּכָׁנס ֶּ
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קֹור ִאים ֶּאת הַ הַ גָׁדָׁ ה
בִ גְ לַ ל זֶּ ה ַא ַנ ְחנּו ְ
אֹומ ִרים תֹודָׁ ה לה'
ְ
אֹוכְ לִים מַ ּצֹות ּו ְֹשמ ִחים בְ חַ ג הַ פֶּ סַ ח.

חַ ג ָּשמחַ
לשָּ נָּה הַ בָּ ָּאה בִּ ירּושָּ לַ יִּ ם!!
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