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נעם ציון
.1

סדר בלי סבא  -שי זרחי

הרבה משפחות ישראליות מספרות בערגה על ליל הסדר הנפלא שהתקיים בהנחייתו של סבא .״מאז
שסבא נפטר עדיין לא מצאנו כיצד למלא את החלל שנוצר".
ואכן ,הסדר הישראלי מתקיים סביב ההיעדר גדול  -הסבא שאיננו .הסבא שהתעקש לקרוא עד סוף
ההגדה .סבא ,שמפאת שארית כבודו נשארנו כולנו מסביב לשולחן עוד קצת .סבא שהיווה את הקשר
למסורת ושנתן לנו הרגשה שהוא שמע את סיפור יציאת מצרים ממשה רבנו בכבודו ובעצמו .הלילה
הוא חסר וגם אם הסדר שלו היה משעמם לעתים וארוך ,עכשיו הוא מעלה געגועים וזיכרונות.
טובים .יש נוסטלגיה ויש גם פחד  -כיצד נמלא את מקומו? כיצד נתמודד עם העובדה שהסדר של
סבא הוא עכשיו הסדר שלנו?.
אנחנו חייבים להודות  -יש גם תחושה של שחרור מסוים .ויכולת לנער את ההגדה ואת עצמנו וליצור
משהו מחודש ,סדר משלנו .מי ייתן ונגיע גם אנחנו להיות ״סבא״ עם מסורת עבור ילדינו ונכדינו.

.2

הרב פרופ' דוד הרטמן

תפקיד ההגדה לאפשר דו-שיח ער בין הורה לילד ,בין מנחה סדר ומשתתפיו .אולם ,לדאבוננו הסדר
הפך במקרים רבים להקראה מלאכותית ,לתפילות שיש לרוץ על פניהם על מנת להשביע את הרעב.
חסרה הדרמה של יציאת מצרים מעבדות לחירות .חסרה היצירתיות .אל תתנו לטקסט המודפס
לשתק את הדמיון .דברו .שוחחו על יציאת מצרים .אתם בני חורין ,ההגדה הזאת מזמינה אותך
לעצב את הסדר שלך כדמותך.
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.3

שמות י״ב

את מֵ ֶ ִּ֣א ֶרץ ִמצְ ַ֔ריִם
ִ ִּ֣כי בְ ִחפָּז֗ ֹון י ָּ ָָּ֙צ ָּ ָ֙

ית־א ֹׂ֖בת ֶּ ֶׂ֥שה
ָּ
ֵאמר בֶּ עָּ ֹׂ֖שר ל ַֹּ֣חדֶּ ׁש הַּ זֶּ ֶּ֑ה וְּ י ְִּק ֹ֣חּו ל ֗ ֶָּּהם ִ ִ֛איׁש ֶּ ֶׂ֥שה לְּבֵ
דַּ בְּ ֗רּו ֶּ ֶֽאל־כָּל־ע ֲַּדַ֤ת י ְִּש ָּר ֵאל֙ ל ֹ֔
ל ָּ ֶַּֽביִת׃.....
ם ל ְִּמ ְּׁש ֹ֔ ֶּמ ֶּרת ַּעֹ֣ד ַּא ְּרבָּ ָּעֶׂ֥ה עָּ ָּ ִ֛שר יֹׂ֖ ֹום ל ַֹּ֣חדֶּ ׁש הַּ זֶּ ֶּ֑ה וְּ ׁשָּ חֲ ֹ֣טּו א ֗תֹו ִ֛כל ְּק ַּ ֶׂ֥הל ע ַּ ֲֶֽדת־י ְִּש ָּר ֵ ֹׂ֖אל ֵבֶׂ֥ין
וְּ הָּ יָּ ַ֤ה ָּל ֶּכ ֙
הָּ עַּ ְּר ָּ ֶֽביִם׃
ל־ש ֵ ֵּ֥תי ה ְמזו ֹֹ֖זת וְ על־המ ְש ֑קֹוף ַ֚על ה ָּ ִּ֣ב ִַ֔תים אֲ שֶ ר־י ֹאכְ לֵּ֥ ו א ֹֹ֖תֹו בָּ ֶ ָֽהם׃
וְ ָּ ָֽל ְקח ָ֙ו ִמן־ה ַ֔ ָּדם וְ נָּ ְָֽתנ֛ ו ע ְ
ל־מר ִ ֹׂ֖רים יאכְּ לֶֽהּו׃.....׃
י־אׁש ּומַּ ֹ֔צֹות עַּ ְּ
וְּ ָּאכְּ לֶׂ֥ ּו ֶּאת־הַּ בָּ ָּ ֹׂ֖שר בַּ ַּ ֹ֣ל ְּילָּה הַּ זֶּ ֶּ֑ה צְּ ִל ֵ ֹ֣
ְתם אֹת ָֹ֙ו בְ ִחפָּזַ֔ ֹון
ם בְ רגְ לֵי ֶַ֔כם ומ ֶקל ֶ ְֹ֖כם בְ י ְֶד ֶ ֑כם ואֲ כל ֶ ֶּ֤
ֵיכִּ֣ם חֲ ג ִ ַֻ֔רים ָֽנ ֲעלֵי ֶכ ָ֙
וְ ָּככָּה֮ ת ֹאכְ לִּ֣ ו אֹת ֹֹ֒ו מָּ ְתנ ֶ
ֶפֵּ֥סח ֹ֖הוא ליהוָּ ָֽה׃
יתֹו עד־ ָֹֽב ֶקר׃
וְ א ֗ ֶתם ֵּ֥ל ֹא ֵתצְ ֛או ִ ֵּ֥איש ִמ ֶ ָֽפתח־בֵ ֹ֖
ֵיתי כָּל־בְּ כֹו ֙ר בְּ ֶּ ֹ֣א ֶּרץ ִמצְּ ַּ ֹ֔ריִם
ה וְּ ִהכ ִ ַ֤
ץ־מצְּ ַּריִם֮ בַּ ַּ ֹ֣ל ְּילָּה הַּ ֶּז ֒
וְּ עָּ בַּ ְּר ִ ֹ֣תי בְּ ֶּ ֶֽא ֶּר ִ
א־י ְה ֶ֨ ֶיה
֙ית ֙י ֶּאת־הַּ ֹ֔ ָּדם ופָּס ְח ִ ֹ֖תי ֲעל ֶּ ֵֶּ֑כם וְ ָֽל ֹ ִ ָֽ
ם אֲ ֶּ ֹׁ֣שר ַּא ֶּ ֹ֣תם ֹ֔ ָּׁשם וְּ ָּר ִא ִ
וְּ הָּ יָּה֩ הַּ ָּ֨ ָּדם ָּל ֶֶּ֜כם ל ְּ֗את ַּעַ֤ל הַּ בָּ ִתי ֙
בָּ ֶ ֵּ֥כם ֶָ֙נ ֶג ָ֙ף לְמ ְש ִַ֔חית
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 .4מורה נבוכים
מורה נבוכים לעורך/ת הסדר הנבוך/ה.

צד סיפורי
הגדה
כינוי:
סוג המנחה :הורה מחנך

דמיון זהות ורגש

צד אנליטי
אגדה
טוק שואו

צד טקסי
סדר (עבודה)
כהן

ביקורת וניתוח
ויישום

O.C.D

הסבר הדיאגרמה:
לאחר חורבן בית המקדש  -רבן גמליאל התקין סדר עם שלושה דגמים חדשים:
סדר – המנהיג האידיאלי של סדר הוא כהן .חז"ל הטילו על אב הבית לעשות את זה  -להיות
.1
כהן שיוצר את ליל הסדר .השולחן הזה הוא מזבח .ואז יש גלישה  -להיות אובססיב
קומפלסיב .יש צורך מאוד גדול של כל אחד שהסדר יהיה כלכתו כמו שאני מכיר .לא מעוניין
שיהיה דיון כי אז זה מאריך את הסדר יתר על המידה.
.2

סימפוזיון – שהרבנים עורכים על כל סעודה  -משוחחים על פילוסופיה .בנוי אצל חז"ל על
לדרוש פסוקים בתורה .הדרשות הן מדרשי אגדה  -ביציאת מצרים שהוא סיפור  -היו
מספרים על יציאת מצרים .עורך טוקשואו טוב  -דברי תורה אחד עם השני  -זה דרשות של
ארמי אובד אבי .רוב הדרשות הן דרשות משעממות אבל חז"ל מצפים שנעשה דרשות
בעצמנו.

.3

הגדה – והגדת לבנך  -התפקיד שלך הוא לספר סיפור לילד ולעורר אותו לשאול ואחר כך
לספר לילד את הסיפור .ומה עם כבר יודעים?  -אפילו כולנו חכמים...
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.5

קערת הסדר

סימני הסדר.
שלוש מצות
אוכל הגאולה ממצרים ,שהוא גם
אוכל העבדים והעניים.
שלוש המצות מסמלות את החברה
היהודית המורכבת מכהן ,לוי
וישראל.

זרוע
כנגד קורבן הפסח שאכלו בני
ישראל בליל יציאתם ממצרים
ובליל הסדר בתקופת המקדש ,וכן
רמז ל'זרוע הנטויה' שבה הוציאנו
הקב"ה ממצרים.

ביצה
כנגד קורבן החגיגה שאותו
הקריבו בבית המקדש בכל חג.
יש שרואים את הביצה כסמל
לאבלות ולמחזוריות החיים.
מרור (חסה)
כנגד מרירות השעבוד של אבותינו
במצרים.
כרפס
כנגד מנת המתאבנים מעוררי
התיאבון שאוכלים בסעודות
חגיגיות .מסמל גם את תחילת
האביב.

חרוסת
כנגד הטיט  -חומר הבנייה של
העבדים היהודים במצרים.
חזרת (מרורְ ,כ ֵרין)
כנגד מרירות השעבוד של אבותינו
במצרים.

קדש
ורחץ
כרפס
יחץ
מגיד

פתיחה :קידוש היום
הגשת מתאבנים בפתח הסעודה החגיגית
ציּון חג האביב
מעבדות...
הזדהות עם הנדכאים
הזדהות עם העם היהודי לדורותיו
שיח של שאלות וסיפורים בין הורים וילדים
...לחירות
שבח והודיה לה'

רחצה
מוציא מצה
מרור
כורך
שולחן עורך
צפון
ברך
הלל

המשך פרקי הלל על גאולתנו

נרצה

תקוות לשנה הבאה ושירי סיום

סעודת ההודיה
אכילת מאכלים בתור סמלים
ארוחה חגיגית
אפיקומן וברכת המזון

כוס ראשונה
כוס קידוש החג
כוס שנייה
כוס סיפור יציאת מצרים

כוס שלישית
כוס הסעודה וברכת המזון

כוס רביעית
כוס ההלל
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 .6סימפוזיון  :נימוסי שולחן רומאיים ורבניים
בפסח הרבנים ביקשו מאיתנו לקחת על עצמנו תפקיד כפול :זכירת מעמדינו כעבדים ע"י אכילת
לחם העוני והעשבים המרירים; יחד עם אזכור חוזר ונשנה של מעמדינו כבני חורין  -מעמד שהושג
בלילה זה ממש ,במצרים .מהו סגנון ההתנהגות הראוי לאדם חופשי?
הרבנים נשאו עיניהם לאזרחים היוונים ורומאים ,מיעוט בעל פריבילגיות ,אשר חירותו וכבודו באו
לידי ביטוי בהשתתפותו בסימפוזיונים אלגנטיים .ארוחה אריסטוקרטית אופיינה ע"י שכיבה על
ספות מרופדות ,שתיית יינות מצוינים ואכילת מנות ראשונות ,טבולות ברטבים ערבים ,מתוך כלי
הכסף או הקרמיקה החגיגיים ביותר .כל זאת ,כאשר במקביל מתקיים דיון אינטלקטואלי ,ע"פ
פורמט מוכר שהתווה המארח( .המושג "ביה"ס" לקוח מהמילה היוונית "סקולה" ,שמשמעותה
פנאי).
בליל הסדר הרבנים דורשים פורמט זה גם מהיהודי העני ביותר .באופן מעשי ,משמעות הדבר היא
שקרן הצדקה הקהילתית צריכה לספק לפחות ארבע כוסות יין לנזקקים .כולם נדרשים לחגוג את
חירותם עם אותן מותרות חומריות בסיסיות ,היות ו"כל ישראל כילדי המלכים" .לפיכך נהוג שאדם
אחר מוזג עבורך את היין ,כשם שנהגו האריסטוקרטים.

חַּ ד ג ְַּּדיָּא ,חַּ ד ג ְַּּדיָּא ְּדזַּבִ ין ַּאבָּ א בִ ְּת ֵרי זּוזֵי ,חַּ ד ג ְַּּדיָּא ,חַּ ד ג ְַּּדיָּא.
ֶּאחָּ ד ִמי יֹודֵ עַּ ? ֶּאחָּ ד אֲ נִי יֹודֵ עַּ ֶּ :אחָּ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ׁשֶּ בַּ שָּ מַּ יִם ּובָּ ָּא ֶּרץ.
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ּ " .7וְ ִהג ְד ָּת ְלבִ נְָך" כנגד ארבעה דורות דיברה תורה
ְּהֹודיעַּ לַּבָּ נִים וַּאֲ פִ לּו לא ׁשָּ אֲ לּו ׁשֶּ נֶּאֱ מַּ ר (שמות יג ח) "וְּ ִהג ְַּּד ָּת לְּבִ נְָּך" .לְּפִ י דַּ עְּ תֹו ׁשֶּ ל בֵ ן ָּאבִ יו
ִמצְּ וָּה ל ִ
ְּמל ְַּּמדֹו.
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 .8מַ ה נִּ ְּׁשתַ נָה הַ לַיְּׁ לָה הַ זֶּה ִּמ ָכל הַ לֵּילֹות.

איזי ,האם שאלת שאלה טובה היום?
איזדור ראבי( ,הפיזיקאי האמריקני המפורסם) ,זוכה פרס הנובל בפיזיקה ,נשאל פעם:
"למה אתה נהיית מדען ,ולא רופא או עורך דין או איש עסקים כמו כל שאר ילדי העולים בשכונה
שלך?"
"אמא שלי הפכה אותי למדען ללא כל כוונה לכך מצידה .כל אמא יהודייה בברוקלין היתה שואלת
את הבן שלה" :נו ,למדת משהו היום?",
אבל לא אמא שלי .היא תמיד שאלה אותי שאלה אחרת" .איזי" ,היא היתה אומרת" ,שאלת שאלה
טובה היום?" ההבדל הזה – שאילת שאלות טובות – היא שהפכה אותי למדען.
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה ג
וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו :מה נשתנה הלילה הזה מכל
הלילות .עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה.
וכיצד משנה? מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו וחוטפין מצה
זה מיד זה וכיוצא בדברים האלו,
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שמחה רבה שמחה רבה
אביב הגיע פסח בא
תפרו לי בגד עם כיסים
מלאו אותם באגוזים
פרופסור פוירשטיין ,מגדולי המחנכים של ילדים טעוני טיפוח בארץ ובעולם ,היה נוהג לפתוח את
הסדר באזהרה לילדים ,אותה היה נותן בסבר פנים חמורות" :שמעו ילדים .זהו ערב עם טקס כבד
משקל ורב חשיבות ,ואין לנו זמן להפרעות באמצע .אם תשאלו שאלות באמצע הטקס אני אאלץ
לזרוק עליכם סוכריות."...
לעומת רוב השנה ,בה אנחנו מזכים בשבחים ופרסים את מי שענה תשובות טובות ,יש עורכי סדר
שנותנים סוכרייה או אגוז לכל מי ששואל שאלה טובה בסדר (כל עוד השאלה היא לא "מתי אוכלים
כבר").
ארבע קושיות בסגנון קיבוצי
בכל דור חייב אדם לשאול שאלות חדשות .למרות שההגדה לא דורשת זאת מפורשות ,המשנה כן
דורשת מילדים לשאול שאלות מעצמם .באופן טבעי שאלות אלה ישקפו את התקופה שבה הם
נמצאים .אפילו השאלות ה"מומלצות" לילד הצעיר השתנו לאורך הדורות.
בימים הראשונים להתיישבות בארץ ,ההגדה הקיבוצית פירשה את ארבעת הקושיות לעבור מענייני
הסדר(הנהגה) ולהתרכז בעניינים מקומיים ואקטואליים ,כגון המלחמה בערבים ( 1930והלאה),
השואה ( 1940והלאה) ,והקיבוץ של מיליון פליטים יהודים ( 1950והלאה).
מתחת נמצאים ארבעת הקושיות ששאלו ילדי עין חרוד משנות ה 30-ה 40-וה .50-חבל שאין לנו
עותק גם של התשובות שההורים נתנו...






מתי תשובנה כל גלויות ישראל?
מדוע שונאים את היהודים בכל העולם?
מתי תהיה ארצנו כגן רוה?
מפני מה אחזנו בנשק?
מתי ישרור שלום בארצנו ובעולם כולו?

מה השאלות שאקטואליות לימינו?
.................
....................
....................
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יהודה עמיחי מתוך "פתוח סגור פתוח"
הרהורי ליל הסדר ,מה נשתנה ,שאלנו .מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.
ורבנו גדלנו ולא נשאל עוד ואחדים ממשיכים לשאל במשך כל חייהם ,כמו ששואלים
מה שלומך או ,מה השעה וממשיכים ללכת בלי לשמע תשובה .מה נשתנה כל לילה,
כמו שעון מעורר שתקתוקו מרגיע ומרדים מה נשתנה ,הכל ישתנה .השנוי הוא האלהים.
הרהורי ליל הסדר .כנגד ארבעה בנים דברה תורה ,אחד חכם ,אחד רשע ,אחד תם ואחד
שלא יודע לשאל .אבל לא מדבר שם על אחד טוב ולא על אחד אוהב.
וזו שאלה שאין לה תשובה ואם תהיה לה תשובה
לא ארצה לדעת .אני שעברתי את כל הבנים
בתרופים שונים ,חייתי את חיי ,הירח האיר
עלי ללא צורך והשמש הלכה לה וחגי פסח
עברו בלי תשובה .מה נשתנה .השנוי
הוא האלהים ,המות נביאו.
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ִ .9מצְ וָּה עָּ לֵינו לְס ֵפר בִ יצִ יאת ִמצְ ָּריִם.
בְּ כָּל דֹור וָּדֹור חַּ יָּב ָּאדָּ ם ִל ְראֹות ֶּאת עַּ צְּ מֹו כְּ ִאלּו הּוא יָּצָּ א ִמ ִמצְּ ַּריִם,
אתי ִמ ִמצְּ ָּריִם.
ׁשֶּ נֶּאֱ מַּ ר (שמות יג) ,וְּ ִהג ְַּּד ָּת לְּבִ נְָּך בַּ יֹום הַּ הּוא לֵאמר ,בַּ עֲבּור זֶּה עָּ שָּ ה ה' לִי בְּ צֵ ִ

בְּ כָּל-דֹור וָּדֹור חַּ יָּב ָּאדָּ ם לְה ְראֹות ֶּאת-עַּ צְּ מֹו כְּ ִאלּו הּוא יָּצָּ א ִמ ִמצְּ ַּריִם.
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יאנּו ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ִמשָּ ם בְּ יָּד חֲ ז ָָּּקה ּובִ זְּ רעַּ נְּטּויָּה.
עֲבָּ ִדים הָּ יִינּו ְּלפ ְַּּרעה בְּ ִמצְּ ָּריִם ,וַּיֹוצִ ֵ
יאת ִמצְּ ַּריִם הֲ ֵרי זֶּה ְּמׁשבָּ ח.
יאת ִמצְּ ָּריִם .וְּ כָּל הַּ מַּ ְּרבֶּ ה לְּסַּ פֵר בִ יצִ ַּ
ִמצְּ וָּה עָּ לֵינּו לְּסַּ פֵר בִ יצִ ַּ
יאת ִמצְּ ַּריִם כָּל־אֹותֹו הַּ ַּל ְּילָּה,
ׁשֶּ הָּ יּו ְּמסבִ ין בִ בְּ נֵי־בְּ ַּרק וְּ הָּ יּו ְּמסַּ פְּ ִרים בִ יצִ ַּ
ִיאל הָּ יָּה אֹומֵ ר :כָּל ׁשֶּ לא ָּאמַּ ר ְּׁשלׁשָּ ה ְּדבָּ ִרים ֵאלּו בַּ פֶּסַּ ח ,לא יָּצָּ א יְּדֵ י חֹובָּ תֹו,
ַּרבָּ ן ג ְַּּמל ֵ
וְּ ֵאלּו הֵ ן :פֶּסַּ ח ,מַּ צָּ הּ ,ומָּ רֹור.
כֹורְך מַּ צָּ ה ּומָּ רֹור וְּ אֹוכֵל בְּ יַּחַּ ד,
כֵן עָּ שָּ ה ִהלֵל בִ זְּ מַּ ן ׁשֶּ בֵ ית הַּ ִמ ְּקדָּ ׁש הָּ יָּה ַּקיָּם :הָּ יָּה ֵ

בֹותינו וְ לָּנו.
 .10וְ ִהיא שֶ עָּ ְמדָּ ה לאֲ ֵ
ַּלֹותנּו,
עֹומ ִדים עָּ לֵינּו ְּלכ ֵ
ַּלֹותנּוֶּ ,אלָּא ׁשֶּ בְּ כָּל דֹור וָּדֹור ְּ
ׁשֶּ לא ֶּאחָּ ד בִ לְּבָּ ד עָּ מַּ ד עָּ לֵינּו ְּלכ ֵ
וְּ הַּ ָּקדֹוׁש בָּ רּוְך הּוא מַּ צִ ילֵנּו ִמיָּדָּ ם.
כמָּ ה מעֲלֹות טֹובֹות למָּ קֹום עָּ לֵינו! דיֵנו.
ְל פִ יכְָּך אֲ נ ְַּּחנּו חַּ יָּבִ ין לְּהֹודֹות ,לְּהַּ לֵל ,לְּׁשַּ בֵ חַּ ְּ ,לפ ֵָּאר ,לְּרֹומֵ ם ,לְּהַּ דֵ ר ,לְּבָּ ֵרְך ,לְּעַּ לֵהּ ,ול ְַּּקלֵס ,ל ְִּמי ׁשֶּ עָּ שָּ ה
יאנּו מֵ עַּ בְּ דּות לְּחֵ רּותִ ,מיָּגֹון ל ְִּש ְּמחָּ הּ ,ומֵ ֵאבֶּ ל לְּיֹום טֹוב,
בֹותינּו וְּ לָּנּו ֶּאת כָּל הַּ נ ִִסים הָּ ֵאלּו ,הֹוצִ ָּ
לַּאֲ ֵ
ּומ ִשעְּ בּוד לִגְּ אלָּה .וְּ נאמַּ ר ְּל ָּפנָּיו ,הַּ לְּלּויָּּה:
ּומֵ אֲ ֵפלָּה לְּאֹור גָּדֹולִ ,
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 .11לְשָּ נָּה הבָּ ָּאה בִ ירושָּ ָּליִם הבְ נויָּה.
מילוי כוס אליהו ממעיין תקוותינו

נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ ,פולין ,המאה ה.18-

הרבי החסידי נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ נהג להזמין את משתתפי הסדר למזוג מהיין שבכוסותיהם לתוך
כוס אליהו ,כוס הגאולה .זאת לפי תפיסת הקבלה שכל פעולה בעולם מושפעת מהיחסים ההדדיים של
הכוחות העליונים והכוחות האנושיים .הפעולות האנושיות ("אתערותא דלתתא") גורמות לפעילות
ולהתעוררות בעליונים ("אתערותא דלעילא") .כאשר אנחנו מתפללים ומייחלים לגאולה ,עלינו לזכור
שהגאולה לא תגיע עד שאנחנו לא נפעל בעצמנו ונגרום להתעוררות העולם ולתיקון עולם ,שבעקבותיה תבוא
התעוררות והתערבות עליונה.
ניתן להעביר את כוסו של אליהו בין המשתתפים ,כאשר כל אחד בתורו מוזג מעט יין מכוסו האישית לתוך
כוס הגאולה הקולקטיבית ,ומוסיף את איחוליו המשקפים תקווה לשנה הקרובה .כך אנו מסמלים את
הצורך בתרומה האישית של כל אחד ואחת מאיתנו למען תיקון העולם.

נֹורא׃ וְ ה ִ ֵּ֤שיב לב אבֹות עַל ב ֶ֔ ִנים וְ לֵ֥ב ב ִנֵ֖ים
הוה הַ ג ֵ֖דֹול וְ הַ ָֽ
הִ נֵּ֤ה ָֽאנֹ כִ י שֹ לֵ֣חַ ל ֶ֔כם ֵ֖את אלִ יֵ֣ה הַ נ ִ ִ֑ביא לִ פְ ֵ֗ני ּ֚בֹוא יֵ֣ ֹום יְ ֶ֔
ֲבֹותם:
עַל א ִ֑

:
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