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ָה ַאגָ ָדה ֶשל
ָּפרַ ת מ ֶֹשה רַ ֵּבנּו
ּכְתִיבָה :צֶו ֶת תַל עַם
אִיּור :יָעֵל ּבֶן אֲִרי
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הסֵפֶר
הּבַיְתָה ִמּבֵית ַ
ּכָל יֹום ּבַדֶֶרְך ַ
הסְ ַתּכְל ָה הֲדַ סָה סָבִיב סָבִיב,
ִ
ּכִי הִיא ָרצְתָה ל ָדַ עַת אִם ּבָא ָאבִיב.
ּכָל יֹום ָר ֲאתָה הֲדַ סָה יֹותֵר ּפְָרחִים ּפוְֹרחִים,
ו ְיֹותֵר ּפְַרּפִָרים ּבְכָל מִינ ֵי צְבָעִים,
ש ְמעָה גֹוזָל ִים ְמצַיְצִים וְשִָרים.
וְ ָ
ה ָאבִיב ּבָא.
ש ָ
וְכְָך הֲדַ סָה י ָדְ עָה ֶ
3
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האֲדָ מָה,
הסְ ַתּכְל ָה עַל ָ
הֲדַ סָה ִ
ו ְָר ֲאתָה חִיּפוּשִית ְקטַנ ָה וַאֲדוּמָה.
שבָה:
הִיא ל ָ ְקחָה אֹותָה ּבְי ָדָה ו ְ ָח ְ
אֵיזֹו חִיּפוּשִית חֲמּודָה.
ה ָאבִיב ּכְבָר ּבָא.
ש ָ
ּכַמָה נִפְל ָא ֶ
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ש ְמעָה הֲדַ סָה...
ּפִתְאֹום ָ
יַל ְדָהְ ,קחִי אוֹתִי אִיתְָך,
ֲאנ ִי חִיּפוּשִית מְיוּחֶדֶת!
הפְ ָתעָה :מָה ז ֶה?
הֲדַ סָה ָאמְָרה ּבְ ַ
חִיּפוּשִית מְדַ ּבֶֶרת?!
החִיּפוּשִית ָאמְָרה:
ַ
ֲאנ ִי ֹלא סְתָם חִיּפוּשִיתֲ ,אנ ִי מְדַ ּבֶֶרת עִבְִרית,
של ִי הּואּ :פַָרת מֹשֶה ַרּבֵנּו ,אֹו ּבְקִיצּור :מֹושִית.
השֵם ֶ
וְ ַ
5
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ש ֲאל ָה:
הֲדַ סָה ָ
של ְָך הּוא ּפַָרת מֹשֶה ַרּבֵנּו?
השֵם ֶ
ַ
לָמָה קֹוְראִים ל ְָך ּפָָרה,
וְאֵיְך ַא ְת קְשּוָרה לְמֹשֶה ַרּבֵנּו ֵמהַתֹוָרה?
החִיּפוּשִית ָאמְָרה:
ַ
הג ַב?
שי ֵש ל ִי עַל ַ
הנ ְקוּדוֹת ֶ
שבַע ַ
האִם ַא ְת רוֹאָה אֶת ֶ
ַ
שנ ִים
שקִיּבְלּו אֲבֹותַי לִפְנ ֵי הְַרּבֵה ָ
ֵאל ֶה נ ְקּודֹות טֹובֹות ֶ
שהֵם עָז ְרּו לִבְנ ֵי יִׂשְָראֵל לָצֵאת ִמּבֵית עֲבָדִים.
ּכְ ֶ
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הֲדַ סָה ָאמְָרה:
שּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל הָיוּ עֲבָדִים
ֲאנ ִי יֹודַ עַת ֶ
וְשֶה' עָׂשָה נ ִיסִים ו ְהֹוצִיא אֹותָם ִמ ִמצְַרי ִם,
החִיּפּושִיֹות עָז ְרּו לֶאֱ–לֹוהִים.
שג ַם ַ
ֲאבָל ֹלא י ָדַ עְתִי ֶ
ֲאנ ִי ַמּכִיָרה ַרק סִיּפּור עַל הַדָ ג ִים,
שעָז ְרּו ל ַה' לַעֲׂשֹות נ ִיסִים.
ֶ
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ה ַמטֶה ּבַיָד,
שמֹשֶה הִֵרים אֶת ַ
ּכְ ֶ
ה ַמי ִם ִמיָד.
המִינ ִים לַעֲצֹור אֶת ַ
ּבָאּו דָ ג ִים ִמּכָל ַ
הג ְדֹול ִים,
הלִוְי ְ ָתנ ִים ַ
ִראשֹונ ִים עָמְדּו ַ
עֲל ֵיהֶם עָלּו דָ ג ִים ּבֵינֹונִי ִים,
עֲל ֵיהֶם דָ ג ִים ְקטַנ ִים,
ּול ְ ַמעְל ָה ל ְ ַמעְל ָה  -דְ ג ִיג ִים ְקטַנְטַנ ִים.
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הַדָ ג ִים עָמְדּו ּכְמֹו קִירֹות חֲזָקִים
הג ְבֹוהִים
ה ַמי ִם ַ
וְעָצְרּו אֶת ַ
שּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל עָבְרּו ּבַיַּבָשָה.
עַד ֶ
ה ַמטֶה,
שמֹשֶה הִֵרים שּוב אֶת ַ
ּוכְ ֶ
ּכָל הַדָ ג ִים שּוב ׂשָחּו
ה ַמי ִם הֵם ֹלא עָצְרּו
וְאֶת ַ
ה ִמצְִרים ּבַי ָם טָבְעּו.
וְאָז ּכָל ַ
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החִיּפוּשִית ָאמְָרה:
ַ
המַּכֹות,
שהָיּו עֶׂשֶר ַ
החַיֹות עָז ְרּו ּכְ ֶ
ּכָל ַ
החִיּפוּשִיוֹת ,י ֵש סִיּפּור מְיּוחָד מְאֹוד.
וְג ַם ל ָנּוַ ,
הסַּבִים,
הסַבְתוֹת ּו ֵמ ַ
ש ַמעְתִי ֵמ ַ
הסִיּפּור הַז ֶה ָ
אֶת ַ
שּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל הָיּו שָם עֲבָדִים:
שחָיּו ּבְ ִמצְַרי ִם ּכְ ֶ
ֶ
לִפְנ ֵי הְַרּבֵה דֹורֹות ג ָרּו ּבְ ִמצְַרי ִם חִיּפוּשִיוֹת אֲדּומֹות,
שלָהֶן ֹלא הָיּו נ ְקוּדוֹת שְחֹורֹות.
הג ַב ֶ
וְעַל ַ
המְקֹומֹות.
הג ִיעַ לְכָל ַ
הֵן הָיּו ְקטַנֹות וְיָכְלּו ל ְ ַ
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העֲבָדִים,
ה ָקשִים שֶל ָ
ה ַחי ִים ַ
החִיּפוּשִיוֹת ָראוּ אֶת ַ
ַ
שּבָנּו לְפְַרעֹה ּבָתִים ּבְחֹומֶר ּובִלְבֵנ ִים.
ֶ
הי ֶה ַמנְהִיג
שלָעִבְִרים י ִ ְ
שּפְַרעֹה ּפָחַד ֶ
שמְעּו ֶ
הֵן ָ
שיַעֲזֹור לָהֶם לַעֲזֹוב אֶת ִמצְַרי ִם,
ֶ
וְאָז ֹלא יִהְיּו לֹו עֲבָדִים.
העִבְִריֹות
ה ְמיַל ְדֹות ָ
לָכֵן הּוא צִיו ָה עַל ַ
ל ִז ְרֹוק ּכָל תִינֹוק עִבְִרי שֶנֹול ָד  -ל ַ ַמי ִם,
שּבְ ִמצְַרי ִם.
לַי ְאֹור ֶ
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החִיּפּושִיֹות?
מָה עָׂשּו ַ
העִבְִרים
הֵן עָפּו ּבֵין ּבָתֵי ָ
ל ְִראֹות אֵיפֹה י ֵש נָשִים שֶיֹול ְדֹות,
ה ְמיַל ְדֹות,
שפְָרה ּופּועָה ַ
הבִיאּו אֶת ִ
וְאָז הֵן ֵ
התִינֹוקֹות.
שעָז ְרּו לְיַל ֵד אֶת ַ
ֶ
החִיּפּוׂשִיֹות,
שעָׂשּו ַ
ה' ָראָה אֶת מָה ֶ
וְנָתַן לָהֶן נ ְקּודָה טֹובָה.
ּכְָך קִיּבַל ְנּו אֶת ַהנ ְקּודָה הִָראשֹונ ָה.
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וְהִינ ֵה נֹול ַד תִינֹוק ּבַּבַי ִת שֶל יוֹכֶבֶד וְשֶל עַמְָרם,
העָם.
ה ַמנְהִיג שֶל ָ
הי ֶה ַ
שיִג ְדַל וְי ִ ְ
ֶ
יֹוכֶבֶד ָאמְָרה:
שאֵר לְבַד.
ה ָ
תִינֹוק ָקטָן ֹלא י ָכֹול ל ְ ִ
שנֵצֵא לָעֲבֹודָה?
מִי יִשְמֹור עָל ָיו ּכְ ֶ
החִיּפוּשִיוֹת ִמי ָד ָאמְרּו:
ַ
הי ֶה לְבַדֹו.
שאֵר אִיתֹוּ ,כְדֵי שֶֹלא י ִ ְ
ֲאנַחְנּו נ ִי ָ
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התִינֹוק ִמּכָל ָרע:
שמְרּו עַל ַ
החִיּפוּשִיוֹת ָ
ַ
הֵן שָרּו לוֹ שִיִרים,
העֲבָדִים.
וְסִיּפְרּו לוֹ סִיּפוִּרים עַל ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל ָ
התִינֹוק ּבָכָה,
ש ַ
ּובְכָל ּפַעַם ֶ
של ְָך!
העָם ֶ
הֵן ָאמְרּו :אַל ִתבְּכֶהַ ,אתָה ַתצִיל אֶת ָ
החִיּפּושִיֹות,
שעָׂשּו ַ
ה' ָראָה אֶת מָה ֶ
וְנָתַן לָהֶן עֹוד נ ְקּודָה טֹובָה.
שנִי ָה.
ּכְָך קִיּבַל ְנּו אֶת ַהנ ְקּודָה ַה ְ
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האָב:
ַאחֲֵרי שְלוֹשָה חוֹדָ שִיםָ ,אמַר עַמְָרם ָ
ה ְחּבִיא אוֹתוֹ ּכָאן.
של ָנּו ג ָדַל ,וְאִי ֶאפְשָר ל ְ ַ
התִינוֹק ֶ
ַ
יוֹכֶבֶד ָאמְָרה:
הי ְאוֹר,
נָׂשִים אוֹתֹו ּבְתֵיבָה עַל ַ
ּומְִרי ָם אֲחֹותֹו ִתשְמֹור עָל ָיו מֵָרחֹוק.
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החִיּפוּשִיוֹת ָאמְרוּ:
ַ
התִינוֹק נ ִ ְמצָאִים לְבַדָם ּבַי ְאוֹר,
מְִרי ָם ו ְ ַ
ֲאנַחְנוּ ַחי ָבֹות לַעֲזוֹר.
החִיּפוּשִיוֹת שָרוּ לְמֹשֶה שִיִרים
ַ
הּפָנ ִים.
וְעָׂשוּ לְמְִרי ָם צֵל עַל ַ
החִיּפּושִיֹות,
שעָׂשּו ַ
ה' ָראָה אֶת מָה ֶ
וְנָתַן לָהֶן עֹוד נ ְקּודָה טֹובָה.
של ִישִית.
ּכְָך קִיּבַל ְנּו אֶת ַהנ ְקּודָה ַה ְ
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החִיּפּושִיֹות ָראּו אֶת ּבַת ּפְַרעֹה
ּכַ ֲאשֶר ַ
התְַרחֵץ ּבַי ְאֹור,
יֹוֶרדֶת ל ְ ִ
של ָה,
התֵיבָה לַּכִיוּון ֶ
הֵן דָ חֲפוּ אֶת ַ
שּבַת ּפְַרעֹה ָר ֲאתָה אֹותָה.
עַד ֶ
ּבַת ּפְַרעֹה הוֹצִיאָה אֶת ַהתִינֹוק ֵמ ַהתֵיבָה וְ ָאמְָרה:
של ִי,
הּבֵן ֶ
הי ֶה ַ
ֶאקְָרא לַתִינוֹק מֹשֶה ,הוּא י ִ ְ
ה ֶמל ְֶך ּפְַרעֹה יַחַד אִי ִתי.
וְיִג ְדַל ּבְבֵית ַ
ה' נָתַן לַחִיּפּושִיֹות עֹוד נ ְקּודָה טֹובָה.
ּכְָך קִיּבַל ְנּו אֶת ַהנ ְקּודָה הְָרבִִיעִית.
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מֹשֶה ג ָדַל ּבָאְַרמוֹן ּכְמוֹ ּבֶן ְמלָכִים.
הוּא לָבַש ּבְג ָדִים שֶל ְמלָכִים
ו ְ ָאכַל אֹוכֶל שֶל ְמלָכִים.
שאֲרּו ָתמִיד לְי ָדוֹ,
החִיּפוּשִיֹות נ ִ ְ
ֲאבָל ַ
וְסִיּפְרּו לוֹ עַל ּבֵית ָאבִיו וְאִימוֹ.
החִיּפּושִיֹות עָׂשּו,
ש ַ
ה' ָראָה אֶת מָה ֶ
ונָתַן לָהֶן עֹוד נ ְקּודָה טֹובָה.
ּכְָך קִיּבַל ְנּו אֶת ַהנ ְקּודָה ַה ֲחמִישִית.
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האְַרמֹון.
שנ ִים ַרּבוֹת יָצָא מֹשֶה ֵמ ָ
ַאחֲֵרי ָ
הוּא ָראָה אִיש ִמצְִרי ַמּכֶה אִיש עִבְִרי.
ה ִמצְִרי.
העִבְִרי ,וְהַָרג אֶת ַ
מֹשֶה עָז ַר לָאִיש ָ
מֹשֶה ּפָחַד ֲאבָל ֹלא י ָדַע לְאָן לִבְרֹוחַ.
הסְתַדְרּו ּבְקַו יָשָר
החִיּפוּשִיֹות ִ
אָז ַ
הנ ְכֹונ ָה לְמִדְ י ָן ּבַמִדְ ּבָר.
וְהְֶראוּ לְמֹשֶה אֶת הַדֶֶרְך ַ
החִיּפּושִיֹות עָׂשּו,
ש ַ
ה' ָראָה אֶת מָה ֶ
וְנָתַן לָהֶן עֹוד נ ְקּודָה טֹובָה.
ּכְָך קִיּבַל ְנּו אֶת ַהנ ְקּודָה ַהשִישִית.
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החִיּפּושִיֹות ֹלא עָז ְבּו אֶת מֹשֶה
ַ
הי ָה לֹו מְאֹוד ָקשֶה.
ש ָ
ג ַם ּכְ ֶ
שאֲרּו אִיתֹו ּכְשֶהּוא חָז ַר ִממִדְ י ָן,
הֵן נ ִ ְ
וְהֵן הָיּו יַחַד אִיתֹו
ּכְשֶהּוא ָאמַר לְפְַרעֹה:
של ַח אֶת עַמִי!
ַ
התְשּובָה
שמְעּו אֶת ַ
הֵן ָ
שעָנ ָה ּפְַרעֹה הָָרע:
ֶ
של ִי!
העֲבָדִים ֶ
ֹלא! ֲאנ ִי ֹלא אֹוצִיא אֶת ָ
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הֲדַ סָה ָאמְָרה:
סִיּפְַר ְת ל ִי עַל שֵש נ ְקּודֹות טֹובֹות,
שבַע נ ְקּודֹות.
ֲאבָל לְפַָרת מֹשֶה ַרּבֵנּו י ֵש ֶ
ה ַאחֲרֹונ ָה?
הנ ְקּודָה ָ
ָמתַי קִיּבַלְתֶן אֶת ַ
וְלָמָה ּבֶ ֱאמֶת קֹוְראִים ל ְָך ּפָָרה?
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שמֹשֶה נוֹלַד,
החִיּפוּשִית ָאמְָרהּ :כְ ֶ
ַ
החִיּפוּשִיוֹת לַּבַי ִת שֶל עַמְָרם וְשֶל יוֹכֶבֶד,
עָפוּ ַ
העָם,
ה ַמנְהִיג הַגֹואֵל שֶל ָ
הי ֶה ַ
שמֹשֶה י ִ ְ
ּכִי הֵן י ָדְעוּ ֶ
שהָיּו שָם.
העִבְִרים ֶ
החֲדָשֹות לְכָל ָ
ו ְָרצוּ ל ְהוֹדִיעַ אֶת ַ
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המְיּו ָחד,
הּבַי ִת ַ
ּוכְדֵי לְסַמֵן אֶת ַ
התִינֹוק נֹול ַד:
הּבַי ִת שֶּבֹו ַ
הֵן ּכָתְבּו ּבְגּופָן ֵמעַל ַ
פר"ת ּ -פֹה ֵראשִית ִ
ת ְקו ָה  -מֹשֶה ַרּבֵנּו.
ה ִת ְקו ָה לִג ְאּול ָה,
ּפֹה ַמ ְתחִיל ָה ַ
הּבָא.
ה ַמנְהִיג ַ
עִם מֹשֶה ַרּבֵנּו ַ -
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הסִימָן פר"ת,
העָם זָכַר אֶת ַ
שנ ִיםָ ,
ה ָ
ּובְ ֶמשְֶך ַ
שמֹשֶה ַרּבֵנּו נֹולַד.
החִיּפוּשִיוֹת סִימְנּו ּכְ ֶ
ש ַ
ֶ
הסִימָן:
העָם קָָרא ל ָנּו ּבְשֵם ַ
ָ
ּפַָרת מֹשֶה ַרּבֵנּו,
וְג ַם :מֹושִיתּ ,כִי ּבַשֵם מֹושִית
מֹופִיעֹות הָאֹותִיֹות שֶל מֹשֶה ַרּבֵנּו
השֵם חִיּפּושִית.
וְ ַ
שנ ָה ּבָ ָאבִיב ֲאנַחְנּו ּבָאֹות
ובְכָל ָ
הנ ְקּודֹות.
שבַע ַ
ּו ְמסַּפְרֹות אֶת סִיּפּור ֶ
וְכָל מִי שֶרֹואֶה אֹותָנּו אֹומֵר:
שי ֵש לָכֶן סִיּפּור ַאג ָדָה
ז ֶה נִפְל ָא ֶ
עַל ּ -פֹה ֵראשִית ִ
ת ְקו ָה.

חּומא ,וַ ּיַ ְק ֵהל ד
ִ .1מ ְד ַרׁש ַתנְ ָ
הי ָה ַמ ְקּפִיד ֶאל ָא עַל הַזְכִָרים,
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