
 
 

סעודת החג לקרא "אתקינו סעודתיה" מעניני כל בס"ד : נהגנו  בבית אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל  ז"ל לפני 
הוא ושכינתה, בדחילו  , לשם יחוד קודשא בריךהצעה לקריאה ביום זה בגאולת ישראל דיומא של כל חג ו

 ורחימו לקיים מצוות סעודה הודיה ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו .
 

 תיקון סעודה ליום העצמאות
 

ַרת   :בראשית טו ּיֹום ַההּוא, ּכָ י ֶאת--ַאְבָרם-ֶאת 'הּבַ ִרית ֵלאֹמר:  ְלַזְרֲעָך, ָנַתּתִ  ָהָאֶרץ-ּבְ
ַהר ִמְצַרִים, ַעד ֹדל ְנַהר-ַהזֹּאת, ִמּנְ ָהר ַהּגָ ָרת.  -ַהּנָ יִני, ְוֶאת-ֶאת יטּפְ י, ְוֵאת, -ַהּקֵ ִנזִּ ַהּקְ

ְדֹמִני.   י ְוֶאת-ְוֶאת כַהּקַ י, ְוֶאת-ַהִחּתִ ִרזִּ ַנֲעִני, -ָהֱאֹמִרי, ְוֶאת-ָהְרָפִאים.  כא ְוֶאת-ַהּפְ ַהּכְ
י, -ְוֶאת ׁשִ ְרּגָ   ַהְיבּוִסי.-ְוֶאתַהּגִ

 
ב ָעָליו, ַוּיֹאַמר, ֲאִני  'הְוִהּנֵה  יג :  בראשית כח ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביָך, ֵואלֵֹהי ִיְצָחק;  'הִנּצָ

ה ׁשֵֹכב ָעֶליהָ  ר ַאּתָ ֶנּנָה, ּוְלַזְרֶעָך.  --ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ ֲעַפר ָהָאֶרץ, ּוָפַרְצּתָ  ידְלָך ֶאּתְ  ְוָהָיה ַזְרֲעָך ּכַ
ל ה; ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכָ ה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגּבָ ֹחת ָהֲאָדָמה, ּוְבַזְרֶעָך.  -ָיּמָ ּפְ  ִמׁשְ

 
ָרֵאל, ֲאִני -ָלֵכן ֱאֹמר ִלְבֵני ו שמות ו:  ַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים, 'הִיׂשְ , ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמּתַ

ֹדִלים.   ָפִטים ּגְ ְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוִבׁשְ י ֶאְתֶכם ּבִ י ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם; ְוָגַאְלּתִ ְלּתִ י ֶאְתֶכם ז ְוִהּצַ ְוָלַקְחּתִ
י ֲאִני ִלי ְלָעם, ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלֹהִ  ם, ּכִ ַחת ִסְבלֹות  'הים; ִויַדְעּתֶ ֱאלֵֹהיֶכם, ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם, ִמּתַ

אִתי ֶאת-ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ֶאל חִמְצָרִים.   ר ָנׂשָ ָיִדי, ָלֵתת ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם -ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ
ה, ֲאִני  י ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרׁשָ  .'הְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב; ְוָנַתּתִ

  
י  ז דברים ח: ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת, --ֶאֶרץ טֹוָבה:  ֶאֶרץ, ַנֲחֵלי ָמִים-ֱאלֶֹהיָך, ְמִביֲאָך ֶאל 'הּכִ

ְקָעה ּוָבָהר.   ּבִ ֹעָרה, ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון; ֶאֶרץ חֹיְצִאים ּבַ ה ּוׂשְ ֶמן, ּוְדָבׁש.  -ֶאֶרץ ִחּטָ  טֵזית ׁשֶ
ֻנת ר לֹא ְבִמְסּכֵ ּה ֶלֶחם-ּתֹאַכל ֶאֶרץ, ֲאׁשֶ ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל, -לֹא--ּבָ ּה; ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ֶתְחַסר ּכֹל, ּבָ

ת.   ְחֹצב ְנֹחׁשֶ ָבְעּתָ  יּוֵמֲהָרֶריָה ּתַ , ְוׂשָ ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה -ֱאלֶֹהיָך, ַעל 'ה-ּוֵבַרְכּתָ ֶאת--ְוָאַכְלּתָ
ר ָנַתן ן יאָלְך.  -ֲאׁשֶ ֶמר ְלָך, ּפֶ ָ ח ֶאת-ִהׁשּ ּכַ ׁשְ ֹמר ִמְצו 'ה-ּתִ י ׁשְ ָטיו ָתיוֱֹאלֶֹהיָך, ְלִבְלּתִ ּפָ  ּוִמׁשְ

ר, ְוֻחּקָֹתיו ךָ  ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ן יב.  ַהּיֹום ְמַצּוְ ָבְעּתָ , ּתֹאַכל-ּפֶ ים; ְוׂשָ ְבֶנה ֹטִבים ּוָבּתִ ְבּתָ , ּתִ  יג.  ְוָיׁשָ
ֻיןוְ  ּוְבָקְרךָ  הֹצאְנָך ִיְרּבְ ר-, ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרּבֶ ְך; ְוֹכל ֲאׁשֶ ה.  -ּלָ ַכְחּתָ  ידְלָך, ִיְרּבֶ ְוָרם, ְלָבֶבָך; ְוׁשָ

ית ֲעָבִדים.   'ה-ֶאת ֹדל  טוֱאלֶֹהיָך, ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ ר ַהּגָ ְדּבָ ּמִ ַהּמֹוִליְכָך ּבַ
אוֹ  ָרף ְוַעְקָרב, ְוִצּמָ ר ֵאיןְוַהּנֹוָרא, ָנָחׁש ׂשָ ִמיׁש.  -ן, ֲאׁשֶ  טזָמִים; ַהּמֹוִציא ְלָך ַמִים, ִמּצּור ַהַחּלָ
ר לֹא ר, ֲאׁשֶ ְדּבָ ּמִ ֲאִכְלָך ָמן ּבַ ְתָך, ּוְלַמַען ַנּסֶֹתךָ -ַהּמַ ְלֵהיִטְבָך, --ָיְדעּון ֲאֹבֶתיָך:  ְלַמַען ַעּנֹ

ַאֲחִריֶתָך.   ְלָבֶבָך:  ּכִֹחי ְוֹעֶצם ָיִדי יזּבְ , ּבִ ה ִלי ֶאתְוָאַמְרּתָ , ֶאת יחַהַחִיל ַהזֶּה.  -, ָעׂשָ -ְוָזַכְרּתָ
י הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכַֹח, ַלֲעׂשֹות ָחִיל:  ְלַמַען ָהִקים ֶאת--ֱאלֶֹהיךָ  'ה ר-ּכִ ִריתֹו ֲאׁשֶ ע -ּבְ ּבַ ִנׁשְ

ּיֹום ַהזֶּה.   ַלֲאֹבֶתיָך, ּכַ
 

ֹחְלִמים: : תהלים פרק קכו יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב ה' ֶאת ׁשִ ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ חֹוק  ׁשִ ֵלא ׂשְ ָאז ִיּמָ
ה: יל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָה ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ נּו ָהִיינּו  ּפִ יל ה' ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ִהְגּדִ

ֵמִחים: ִביֵתנ ׂשְ ֶגב:ׁשּוָבה ה' ֶאת ׁשְ ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ה ִיְקֹצרּו: ּו ּכַ ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ָהלֹוְך ֵיֵלְך  ַהזְֹּרִעים ּבְ
א ֲאֻלּמָֹתיו  ְך ַהזַָּרע ּבֹא ָיבֹוא ְבִרּנָה ֹנׂשֵ א ֶמׁשֶ  ּוָבֹכה ֹנׂשֵ

 
י ֶאְתֶכם ִמן כד יחזקאל לו : ל-ְוָלַקְחּתִ י ֶאְתֶכם ִמּכָ ְצּתִ ֵבאִתי ָהֲאָרצֹות; ְוהֵ -ַהּגֹוִים, ְוִקּבַ

ם:  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם  כהַאְדַמְתֶכם.  -ֶאְתֶכם, ֶאל י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים, ּוְטַהְרּתֶ ְוָזַרְקּתִ
ל ּלּוֵליֶכם, ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם.  -ּוִמּכָ ֶכם;  כוּגִ ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש, ְורּוַח ֲחָדׁשָ ְוָנַתּתִ

ר.  ֵלב ָהֶאֶבן, מִ -ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ׂשָ י ָלֶכם, ֵלב ּבָ ְרֶכם, ְוָנַתּתִ ׂשַ ֶכם; -ְוֶאת כזּבְ ִקְרּבְ ן ּבְ רּוִחי, ֶאּתֵ
ר יִתי, ֵאת ֲאׁשֶ יֶתם.  -ְוָעׂשִ ְמרּו, ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו, ּוִמׁשְ י ּתֵ ֻחּקַ ר  כחּבְ ָאֶרץ, ֲאׁשֶ ם ּבָ ְבּתֶ ִויׁשַ

י ַלֲאֹבֵתיֶכם; ִוְהִייֶתם ִלי, ְלָעם, ְוָאֹנכִ  י ֶאְתֶכם, ִמּכֹל  כטי, ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלִֹהים.  ָנַתּתִ ְעּתִ ְוהֹוׁשַ
יִתי ֹאתֹו, ְולֹא-ֻטְמאֹוֵתיֶכם; ְוָקָראִתי ֶאל ָגן ְוִהְרּבֵ ן ֲעֵליֶכם ָרָעב.  -ַהּדָ יִתי ֶאת לֶאּתֵ -ְוִהְרּבֵ

ת ָרעָ  ר לֹא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרּפַ ֶדה:  ְלַמַען, ֲאׁשֶ ָ ִרי ָהֵעץ, ּוְתנּוַבת ַהׂשּ ּגֹוִים.--בּפְ  ּבַ

כך היה סדר יום העצמאות 

 לאבי  (מרדכי אביטן זצ"ל)

מיום עלותו ארצה ממרוקו 

 תשכ"ב

 

ָהַעְצָמאּות יֹום ֵסֶדר ָהָיה ָּכך
 ,ָנֹחג הֹוַרי ְּבֵבית 
 

 ָאִבי ָלַבׁש ָהאֹור ְזִריַחת ִעם
  ֶהָחג. ִּבְגֵדי ֶאת

 
 ָּפָניו ַעל ְנסּוָכה ִׂשְמָחה
 ,ִיְׂשְרֵאִליְּבֹבֶקר 

 
  ָרץ ַהְּכֵנֶסת ֵּבית ְוֶאל

  .ִיְׂשָרֵאל ַּכְּצִבי
 

 ַהִּתְקָוהְּתִפָּלתֹו ָהְיָתה ְּבֹנַעם 
 

 ַהִּתְקָוה ְּבִׂשְמַחת ַהַהֵּלל ְוֶאת
 

ִמן התפילה ָהָיה מתפנה ֶאל 
ֵּביתֹו לארוחת ַׁשֲחִרית 

 , ִקְמָעא
 

ּוִמן הארוחה פנה לעסוק 
בגאולתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִקְמָעא 

 .ִקְמָעא
 
 
 



 
 

ל ָהֲאָרצֹות. ּוַמה : משנה ו  כלים פרק אמסכת  ת ִמּכָ ׁשֶ ָרֵאל ְמֻקּדֶ ֹות ֵהן: ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ְקֻדׁשּ ֶעׂשֶ
ל  ן ִמּכָ ֵאין ְמִביִאין ּכֵ ֶ ֶחם, ַמה ׁשּ י ַהּלֶ ּתֵ ּכּוִרים ּוׁשְ ה ָהֹעֶמר ְוַהּבִ ּנָ ִביִאים ִמּמֶ ּמְ ָתּה, ׁשֶ ָ ִהיא ְקֻדׁשּ

 ָהֲאָרצֹות:
 

רּוְך  : ברכות פרק ט משנה א מסכת ָרֵאל, אֹוֵמר ּבָ ים ְלִיׂשְ ֲעׂשּו בֹו ִנּסִ ּנַ ָהרֹוֶאה ָמקֹום ׁשֶ
ָעַקר  רּוְך ׁשֶ ּנּו ֲעבֹוָדה ָזָרה, אֹוֵמר ּבָ ֶעְקָרה ִמּמֶ ּנֶ קֹום ַהזֶּה. ָמקֹום ׁשֶ ּמָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ה ִנּסִ ָעׂשָ ׁשֶ

 ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵמַאְרֵצנּו:
 

י ַטְרפֹון אֹוֵמר::  פסחים פרק ז ְצַרִים, ְרּבִ ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ר ּגְ יָענּו  "ֲאׁשֶ ְוִהּגִ
ְיָלה ַהזֶּה", י ֲעִקיָבה אֹוֵמר: ְוֵאינּו חֹוֵתם. ַהּלַ ן יי ֱאלֵֹהינוּ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ְרּבִ ְרָגִלים  "ּכֵ יֵענּו ִלָ ַיּגִ

לוֹ  ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ ִבְנַין עֹוָלם, ם,ַהּבָ ֵמִחים ּבְ ָבִחים ׂשְ ָסִחים ּוִמן ַהזְּ יַע  לֹאַכל ִמן ַהּפְ ר ַיּגִ ֲאׁשֶ
ָחְך ְלָרצֹון, ָמם ַעל ִקיר ִמְזּבְ ֵתנּו. ּדָ ֻאּלָ ה  ְונֹוֶדה ָלְך ַעל ּגְ רּוְך ַאּתָ ָרֵאל"ה'ּבָ ַאל ִיׂשְ  , ּגָ

 
ִבים:  פסחים י ה  ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחּיָ ר, ְלָבֵרְך, ְלַעּלֵ ַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהּדֵ ּבֵ ְלהֹודֹות, ְלַהֵלל, ְלׁשַ

ים ָהֵאלּו: ל ַהִנּסִ ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ּכָ ָעׂשָ ס ְלִמי ׁשֶ גֹון  הֹוִציָאנוּ  ּוְלַקּלֵ ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ִמּיָ
ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור גָּ  ה.ְלׂשִ ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִ יָרה  דֹול, ּוִמׁשּ ְוֹנאַמר ְלָפָניו ׁשִ

ה, ַהְללּוָיּה.   ֲחָדׁשָ
  והר הקדוש דף קע:ז

 תרגום
ֲאַׁשֵּלֲח� ִּכי  ַוּיֹאֶמר ַׁשְלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוּיֹאֶמר לֹא

שיר השירים , )ִאם ֵּבַרְכָּתִני. ִרִּבי ְיהּוָדה ָּפַתח ְוָאַמר
ִמי זֹאת ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחר ָיָפה ַכְּלָבָנה ָּבָרה ( ו

ַּכַחָּמה ֲאיָֻּמה ַּכִּנְדָגלֹות. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה ְוִאְּתָמר, 
נּון ִיְׂשָרֵאל ְּבִזְמָנא ֲאָבל ִמי זֹאת ַהִּנְׁשָקָפה, ִאֵּלין ִאי

ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא יֹוִקים לֹון ְוָיִפיק לֹון ִמן ָּגלּוָתא. 
ַּדִּקיק ְזֵעיר. ( דהיא) ְּכֵדין ִיְפַּתח לֹון ִּפְתָחא ִּדְנהֹוָרא

 ָנא ְּדִאיהּו ַרב ִמיֵניּה, ַעדּוְלָבַתר ִּפְתָחא ַאֲחִרי
ִעָּלִאין ְּפִתיִחין הּוא ִיְפַּתח לֹון ַּתְרִעין  ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי�

 .ָעְלָמא ְלַאְרַּבערּוֵחי
ְוֵכן ָּכל ַמה ְּדָעִביד קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ְלִיְׂשָרֵאל 
ּוְלַצִּדיַקָייא ִּדי ְּבהּו, ָהִכי ֻּכְּלהּו ְוָלאו ְּבִזְמָנא ָחָדא. 

ֵריּה ֲהָוה ַּבֲחׁשֹוָכא ְלַבר ָנׁש ְּדִאְתְיִהיב ַּבֲחׁשֹוָכא ְוִדּיּו
ָּתִדיר, ַּכד ִיְבעּון ְלַאְנָהָרא ֵליּה, ַּבְעָיין ְלִאְפְּתָחא ֵליּה 
ְנהֹוָרא ְזֵעיְרָּתא ְּכֵעיָנא ְּדַמֲחָטא, ּוְלָבַתר ַרב ִמֵּניּה, 
ּוְכֵדין ְּבָכל ִזְמָנא ַעד ְּדִיְנֲהרּון ֵליּה ָּכל ְנהֹוָרא ְּכְדָקא 

 ְיאּות.
 

ִאינּון ִיְׂשָרֵאל ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, (שמות כג) ְמַעט ָּכ� 
ְמַעט ֲא גַרֶׁשּנּו ִמָּפֶני� ַעד ֲאֶׁשר ִּתְפֶרה ְוגו'. ְוֵכן ְלַמאן 
ְּדָאֵתי ַאְסָווָתא ָלאו ִאיהּו ְּבַׁשְעָּתא ָחָדא, ֶאָּלא ְזֵעיר 
ְזֵעיר ַעד ְּדִיְתַּתַּקף. ֲאָבל ְלֵעָׂשו ָלאו ָהִכי, ֶאָּלא 

ִזְמָנא ָחָדא ָנִהיר ֵליּה ְוִאְתֲאִביד ִמֵּניּה ְזֵעיר ְזֵעיר. ּבְ 
(ולזמנא דאתי לאומות עובדי עבודת כוכבים 
ומזלות (ישעיה מב) יי כגבור יצא) ַעד ְּדִיְתַּתְקפּון 
ִיְׂשָרֵאל ִויֵׁשיצּון (וישבון) ֵליּה ִמֹּכָּלא, ֵמַעְלָמא ֵדין 

ִהיר ְּבַׁשְעָּתא ָחָדא, ֲהָוה ּוֵמַעְלָמא ְדָאֵתי. ּוְבִגין ְּדנָ 
ֵליּה ֵׁשִציאּו ִמֹּכָּלא. ֲאָבל ִיְׂשָרֵאל ְנהֹוָרא ִדְלהֹון ְזֵעיר 
ְזֵעיר, ַעד ְּדִיְתַּתְקפּון ְוַיְנִהיר לֹון קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא 

 ְלָעְלִמין.
 

ְוֹכָּלא ָׁשֲאֵלי לֹון ְוָאְמֵרי ִמי זֹאת ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחר, 
ִאיהּו ַקְדרּוָתא ְדַצְפָרא, ְוָדא ִאיהּו ְנהֹוָרא ָּדִקיק. 
ּוְלָבַתר ָיָפה ַכְּלָבָנה, ְּבִגין ְּדִסיֲהָרא ְנהֹוָרא ִדיָלּה 
ָנִהיר ַיִּתיר ִמַּׁשַחר. ּוְלָבַתר ָּבָרה ַּכַחָּמה, ְּבִגין 

ה ִּדְנהֹוֵריּה ַּתִּקיף ְוָנִהיר ַיִּתיר ִמִּסיֲהָרא. ּוְלָבַתר ֲאיֻּמָ 
 ַּכִּנְדָגלֹות, ַּתִּקיָפא ִּבְנהֹוָרא ַּתִּקיף ְּכְדָקא ְיאּות.

ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוּיֹאֶמר לֹא 
ֲאַׁשֵּלֲח� ִּכי ִאם ֵּבַרְכָּתִני. ַרִּבי ְיהּוָדה ָּפַתח 

ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחר ְוָאַמר, (שיר ו) ִמי זֹאת 
ָיָפה ַכְּלָבָנה ָּבָרה ַּכַחָּמה ָיָפה ַּכִּנְדָּגלֹות. ָּפסּוק 

 -ֶזה ֵּפְרׁשּוהּו ְוִנְתָּבֵאר. ֲאָבל ִמי זֹאת ַהִּנְׁשָקָפה 
ֵאּלּו ֵהם ִיְׂשָרֵאל, ִּבְזַמן ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ָאז ִיְפַּתח ָיִקים אֹוָתם ְויֹוִציֵאם ִמן ַהָּגלּות, 
ָלֶהם ֶּפַתח ֶׁשל אֹור [שהוא] ַּדִּקיק ָקָטן, ְוַאַחר 
ָּכ� ֶּפַתח ַאֵחר ֶׁשהּוא ָגדֹול ִמֶּמּנּו, ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ִיְפַּתח ָלֶהם ְׁשָעִרים ֶעְליֹוִנים 

 ְּפתּוִחים ְלַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם.
ָּברּו� הּוא ְלִיְׂשָרֵאל  ְוֵכן ָּכל ַמה ֶּׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש

ְוַלַּצִּדיִקים ֶׁשָּבֶהם, ָּכ� ֻּכָּלם ְולֹא ִּבְזַמן ֶאָחד. 
ְלָאָדם ֶׁשִּנָּתן ַּבֹחֶׁש� ְוִדּיּורֹו ָהָיה ָּתִמיד ַּבֹחֶׁש�, 
ְּכֶׁשִּיְרצּו ְלָהִאיר לֹו, ְצִריִכים ִלְפֹּתַח לֹו אֹור 

ָּגדֹול ִמֶּמּנּו, ְוָכ� ָקָטן ְּכֵעין ַהַּמַחט, ְוַאַחר ָּכ� 
כך  ְּבָכל ַּפַעם ַעד ֶׁשָּיִאירּו לֹו ָּכל ָהאֹור ָּכָראּוי

ישועתן באות מעט מעט ולא בפעם אחת 
 (רמק)

ָּכ� ֵהם ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כג) ְמַעט 
ִמָּפֶני� ַעד ֲאֶׁשר ִּתְפֶרה ְוגֹו'. ְוֵכן  ְמַעט ֲאָגֲרֶׁשּנּו

ְלִמי ֶׁשהּוא ָּבא ְלֵהָרֵפא, ֵאינֹו ְּבָׁשָעה ַאַחת, 
ֶאָּלא ְמַעט ְמַעט ַעד ֶׁשִּיְתַחֵּזק. ֲאָבל ְלֵעָׂשו לֹא 
ָּכ�, ֶאָּלא ְּבַפַעם ַאַחת ֵמִאיר לֹו, ְוֶנֱאָבד ִמֶּמּנּו 

עבודה ְמַעט ְמַעט [ולעתיד לבא לאמות עובדי 
זרה (ישעיה מב) ה' כגבור יצא] ַעד ֶׁשִּיְתַחְּזקּו 
ִיְׂשָרֵאל ְוַיְׁשִמידּו [וישבו] אֹותֹו ֵמַהֹּכל, 
ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ּוֵמָהעֹוָלם ַהָּבא. ּוִמּׁשּום ֶׁשֵּמִאיר 
ְּבָׁשָעה ַאַחת, ִיְהֶיה לֹו ַהְׁשָמָדה ֵמַהֹּכל. ֲאָבל 

ְמַעט, ַעד ֶׁשִּיְתַחְּזקּו, ִיְׂשָרֵאל, אֹור ֶׁשָּלֶהם ְמַעט 
 ְוָיִאיר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלעֹוָלִמים.

ְוֻכָּלם ׁשֹוֲאִלים אֹוָתם ְואֹוְמִרים, ִמי זֹאת 
ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחר, זֹוִהי ַקְדרּות ַהּבֶקר, ְוֶזהּו 
אֹור ַּדִּקיק. ְוַאַחר ָיָפה ַכְּלָבָנה, ִמּׁשּום 

, ָהאֹור ֶׁשָּלּה ֵמִאיר יֹוֵתר ִמַּׁשַחר. ֶׁשַהְּלָבָנה
ְוַאַחר ָּבָרה ַּכַחָּמה, ִמּׁשּום ֶׁשאֹוָרּה ָחָזק ּוֵמִאיר 
יֹוֵתר ֵמַהְּלָבָנה. ְוַאַחר ָּכ� ֲאיָֻּמה ַּכִּנְדָּגלֹות, 

 ֲחָזָקה ְּבאֹור ָחָזק ָּכָראּוי.

ריחות הלחם האפוי ִלְכבֹוד 
ל ִאִּמי ֶהָחג, ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָה ׁשֶ 

רחפו  באווירה דארץ 
 .ִיְׂשָרֵאל

 
ּוִמּתֹוך ָּכך ָּבאּו ָּבָניו ְוָאְמרּו 
לֹו, ִהִּגיַע ְזַמן ִחידֹון התנ"ך 

ִהֵּנה הּוא עֹוָלה באוויר 
 .ִיְׂשָרֵאלֶאֶרץ 

 
 ,ִהְתִחילּו מסובין לשולחן

ְוהּוא הֹוֵלך ּוִמְתַמֵּלא 
 ,ֶהָחגִלְקַראת ְסעּוַדת 

 
ִעָּמנּו ִּבְׁשֵאלֹות ִהְתִחיל ָדן 

ְוָהָיה מֹוֶסר ֶאת  ,החידון
 .לחג תשבחותיו 

 
 ,ומשנבחר ָחָתן ַהַּתנ"ך

 ,ְּכָבר השולחן ָערּוך
כמצוות ֶהָחג וכמשתה 

 , ַהֶּמֶלך
 

ָּפָניו ְּבִׂשְמָחה,  שרקמו לחם
בישולים ערבים לחיך, ַיִין 

 . ַהֶּמֶלךוסעודה ְּכַיד 
 

בשירים ובתשבחות ָהָיה 
ְוָכך  ,ת ְסעּוָדתֹומלווה אֶ 

ִקְמָעא ִקְמָעא ִהִּגיַע ֶאל 
 , ְירּוָׁשַלִיםּבֹוֶנה 

 
ִּבְׁשַעת ַהָּצֳהַרִים ָהָיה ּפֹוֵרׂש 

ְוָהָיה אֹוֵמר  ,ִלְמנּוָחת ִקְמָעא
 ְירּוָׁשַלִיםכך  גאולתה ֶׁשל 

 
 ִקְמָעא ִקְמָעא...

 


