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 החזרת
במשנה מפורטים חמשה מיני ירק שבהם 
יוצאים ידי חובת 'מרור', הראשון שבהם הוא 

 שבכולם.ה'חזרת', והוא החשוב 
 מהי חזרת?

כתוב שחזרת היא חסא, וכתב רש"י  )11בגמרא
שהוא ליטוג"א, וביארו המפרשים והפוסקים 

'סאלאט', והוא  'לאטיך' או שהוא הנקרא
 .)2הנקרא בזמנינו 'חסה'

הלבוש כותב שהוא מין ירק הנקרא 
 .)3'זערזיך'

 מדוע חזרת?
אמנם החזרת טעמו מתוק, אך יש בו מעלה 
שהוא דומה לשעבוד מצרים. כי החזרת 
בתחלתו הוא מתוק ועליו רכים, ובסופו נעשה 
מר ומתקשה כעץ, כך היה שעבוד מצרים 
בתחלה בפה רך ושלם להם שכר על עבודתם, 
ואחר כך העבידו אותם בעבודת פרך המשברת 

 את הגוף.
יש שאמרו טעם נוסף לשבח, כי החסה יש 
כח למנוע את האדם משכרות, לכן יש מעלה 

תכר בלקיחת חסא דוקא, שזה ימנענו מלהׁש
 .)4בד' הכוסות

 בחזרת רמזים
הקב"ה לעבודתו על ידי החזירנו על שם ש

. או שהחזירנו אליו )5עבודת מצרים מרירות
 .)6וחס עלינו להוציאנו ממרירות מצרים

 
לכנות החליטו מחדשי שפת העברית  )2 .אפסחים לט,  )1

בשם חזרת.  המין השלישי ממיני המרור) -('תמכא' את ה'חריין' 
למרור, וכן נהגו בבעלזא  והגר"ח מוואלאזין נהג לקחת) 3

, והיו זורעים אותם (ירק זה גדל באירופא ואינו מצוי בא"י)
כשבועיים לפני פסח בתיבה מיוחדת והיו משקים אותם 

ספר  )6. כל בו )5 כ"ה. 'ויגד משה סי) 4בכלים נקיים לפסח. 
 .)החמישי ףאברהם בן נתן הירחי שחי בסוף האל בנולר(המנהיג 
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ומרות של פסח אין להם שיעור, שהם כמו תכשיטי הח
 אשה, שככל שמוסיפים הרי זה משובח.

 (רבי בונם מפרשיסחא) 
 

שזה הזמן חרותנו לשון 'חרות על הלוחות',  .ְזַמן ֵחרּוֵתנּו
 מסוגל שיהיו הדברים חרותים על לבו לכל השנה.

 )בית אהרן( 
 

בעת ספור יציאת מצרים מתעוררים הנסים שהיו בזמן 
יציאת מצרים, ומתעוררים עלינו רחמים להינקם 

 (נועם אלימלך) . מאויבינו
 

ַאף ַאָּתה ֱאמֹור לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח 
ר שאסור לאכול אחר הפסח כדי שישאכמו . ֲאִפיקֹוָמן

הטעם בפיו, כך אמור וספר לו ביציאת מצרים באופן 
 (החידושי הרי"מ) שישאר הטעם בפיו.

 
בליל התקדש חג יכול כל יהודי להתקדש, . ֶאָחד ָרָׁשע

ואפילו מי שנמצא במ"ט שערי טומאה יכול להגיע 
ו מאמין בזה, הרי הוא למדרגות גבוהות מאד, ומי שאינ

 )הישמח ישראל( הרשע שבהגדה.
 
יהודי מחליט שמיד כ. ְוַעְכָׁשו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדתֹו

לעזוב את היצר הרע ולעבוד את ה', הוא יכול להתקרב 
 (בית אברהם) .ְוַעְכָׁשו ֵקְרָבנּו -

 
כי הרודף אחר תאות אכילה  .בפסח נידונין על התבואה

המזון בורח ממנו, אבל בפסח שאנו מנועים מהרבה 
 ) רבי פנחס מקאריץ( מאכלים, זה הזמן לדון על התבואה.

 
 גם שעבוד מצרים היתה טובה

ה ּוָמרֹור ק .ַמּצָ ה ֵזֶכר ְלֵחרּות , ֵיׁש ְלַדְקּדֵ ּצָ ֲהֵרי ַהּמַ
ְעּבּוד, ִויִציַאת ִמְצַרִים רֹור זֵֶכר ַלׁשִ ְוִלְכאֹוָרה ָהָיה , ְוַהּמָ

ה רֹור ְלַמּצָ ים ֶאת ֲאִכיַלת ַהּמָ ְוֵיׁש לֹוַמר . ָצִריְך ְלַהְקּדִ
בָּ  ה ַהּקָ עֹוׂשֶ ל ַמה ׁשֶ ֲהֵרי ּכָ ֲאִפּלּו ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ֵהם "ה ׁשֶ

ה ְלָאָדם , ְלטֹוָבה ּוְלתֹוֶעֶלת ה ָקׁשֶ ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ֲאָבל ּבִ
ֶזה ּבָ ּטֹוָבה ׁשֶ יר ּבַ ֵרר, ְלַהּכִ ְוָכְך . ְוַרק ְלַאַחר ְזַמן זֶה ִמְתּבָ

ְעּבּוד ִמְצַריִ  ֵעת ׁשִ ָרֵאל ַרק ָצַרת ָהָיה ּבְ ֵני ִיׂשְ ם ָראּו ּבְ
ְעּבּוד ִ י ַהׁשּ ָהָיה , ְוֹקׁשִ ְצַרִים ָראּו ׁשֶ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

את ֹעל ְוָכְך ֵהם  לּו ָלׂשֵ ִהְתַרּגְ דֹוָלה ׁשֶ ֶזה ּתֹוֶעֶלת ּגְ ּבָ
ל ֲעֵליֶהם ֹעל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֶכם ּוְלַקּבֵ . ְיכֹוִלים ְלַהּטֹות ׁשְ

אּוָלהְוָלֵכן קֹ  ז ַעל ַהּגְ ַרּמֵ ּמְ ה ׁשֶ ְך , ֶדם אֹוְכִלים ַמּצָ ְוַאַחר ּכָ
י זֶה ָהָיה , אֹוְכִלים ָמרֹור ֵרר ּכִ אּוָלה ִנְתּבָ י ְלַאַחר ַהּגְ ּכִ

ֵדי ְלהֹודֹות ַעל , ְלטֹוָבה רֹור ִהיא ּכְ ַוֲאִכיַלת ַהּמָ
יל אֹוָתנּו ִלְהיֹות ֲעָבִדים ִהְרּגִ ְעּבּוד ׁשֶ ִ ו ָאנּו ְוַעְכׁשָ , ַהׁשּ

קֹום  .ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ֲעָבִדים ַלּמָ
 )להרה"ק רבי שמואל מסאכטשובשם משמואל (  

 
עַ  עוּ ת ׁשְ  ןָרצוֹ ת עֵ א ִהיץ ָחמֵ ר ּבִ

ֶערֶ  סַ ב ּבְ עָ ח ּפֶ ׁשָ עָ ת, ישִּׁ שִׁ ה ּבְ ׁשָ ָהָאדָ ה ּבְ ר ֵיצֶ ר ְמַבעֵ ם ׁשֶ
ּבוֹ ע ָהרַ  ְתׁשּובָ ר ְוחֹוזֵ , ִמּלִ ֵלמָ ה ּבִ ַרךְ ו ְלָפָניה ׁשְ , ִיְתּבָ

ִלּבוֹ ל ּוְמַבטֵּ ר ּוְמַבעֵ  יל כָּ  ּבְ ת עֵ א ִהיז אָ ם, ָהָרִעיו ַמֲעׂשָ
רּוְך הּואא ַהּבֹורֵ י ִלְפנֵ ן ָרצוֹ  א ְוַהבָּ ה, נָ שָּׁ הַ ל ִמכָּ ר יֹותֵ  ּבָ
הֵ  ִעיר ִלּטָ  .אֹותוֹ ן ְמַסּיְ

ְתּבֹונֵ  יִּ ׁשֶ ַגְדלוּ ן ּכְ יעַ א ַהּבֹורֵ ת ּבְ ְפלוּ  ַיּגִ  תְלׁשִ
ִמְצַרִים, ַויֹּוִציֵאנוּ ְייָ ֱאלֵֹהינּו  ֲעָבִדים ָהִיינוּ ְלַפְרעֹה ּבְ

ָ מִ  ְדלּות  .םׁשּ ֵאינֹו ִמְתּבֹוֵנן ִלְראֹות ֵאת ּגַ ׁשֶ ָאָדם ּכְ
בֹודוֹ 'ֵאיְך שֶׁ , ַהּבֹוֵרא ְוֵאין ׁשּום ָמקֹום ' ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ּנוּ  נּוי ִמּמֶ ָכל ֶרַגע, ּפָ ְמָצִאים ּבְ ל ַהּנִ ַחּיֶה ֶאת ּכָ , ְוהּוא ַהּמְ
ת  ׁשַ אּות ְוַהְרּגָ בֹות ַהּגֵ ִרים ֶאְצלֹו ַמְחׁשְ ּבְ יָלא ִמְתּגַ ִמּמֵ

ׁשּות ַגְדלּותֹו ְורֹוְממּות . ַהּיֵ ַאְך ִאם ַיְתִחיל ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ
ר מְ , ַהּבֹוֵרא ל ָהעֹוָלמֹותֲאׁשֶ א ֶאת ּכָ ַהּכֹל, ַמּלֵ ב , ּוְמַסּבֵ

ֹלא ֲחׁשּוִבים ָאז רֹוֶאה ֵאת ַאְפִסיּותֹו , ְוַהּכֹל ְלָפָניו ּכְ
ְפלּות יַע ִליֵדי ׁשִ ְצִרים . ּוַמּגִ ין ַהּמִ ָרֵאל ּבֵ ֵני ִיׂשְ ָהיּו ּבְ ׁשֶ ּכְ

ִפים ֶאת , ַהְמֵלִאים ְקִלּפֹות ּוְכׁשָ ְמָאה ֵמֶהם ָמְנָעה ַהּטֻ
ַרךְ ָהאֶ  ַגְדלּותֹו ִיְתּבָ רּות ַלְחׁשֹב ּוְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ ַוּיֹוִציֵאנּו , ְפׁשָ

ִחיָנה זוֹ  -ה' ֱאלֵֹקינּו ִמּׁשָם  ַעת, ִמּבְ ְדלּות ַהּדַ , ִלְבִחיַנת ּגַ
ַרךְ  ְדלּות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּנּוַכל ְלִהְתּבֹוֵנן ּוְלַהּׂשִיג ּגַ , ׁשֶ

ל ֶאָחד ִליֵדי שִׁ  יַע ּכָ יָלא ִהּגִ  .ְפלּותִמּמֵ

הקשה מדוע אין מברכים  הרא"ש .ַעל ִּבעּור ָחֵמץ
ברכת שהחיינו על בעיור חמץ, ומתרץ כי סומכים 
על שהחיינו שיאמרו בליל יום טוב על הכוס. 
וצריך להבין, הרי מצוות הביעור הוא בי"ד ומה 
שייך לומר עליה שהחיינו בליל ט"ו. אלא ידוע 

צריך מצוות ביעור חמץ במה שכתב הרדב"ז ש
ר הרע ולכן ללכת אחר הדרוש, שמרמז על היצ

צריך לבערו לגמרי. והנה כאשר אדם מתחיל 



 

לבדוק בחדרי בטנו ומתעורר בתשובה, מטבע 
הדברים הוא בא לידי לב נשבר, וברכת שהחיינו 
צריך לברך בשמחה. אבל בליל פסח כשמזכירים 
שהקב"ה הגביה את ישראל משפל המדרגה לרום 
המעלה, הרי כל יהודי יכול להתחזק מזה ולבוא 

מחה, ואז נשלם התשובה של ביעור חמץ, לידי ש
 דברי הרב)( .לכן אפשר לברך שהחיינו גם על זה

ם ָּׁש ינּו ִמ ֵק ֱא ה'ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים ַוּיֹוִציֵאנּו 
ֲהֵרי ָאנּו  וכו'ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ְוִאּלּו א הֹוִציא 

 ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים. ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו, ְמֻׁשְעָּבִדים ָהִיינּו
וצריך לדקדק, וכי קצרה יד ה' מלהושיע ולא היה 
יכול לגאול אותנו אף אם אבותינו היו נשארים 
במצרים. ויבואר על פי מה שכתב בספר הכוזרי 
בטעם מצוות שבת, כי רצה הקב"ה לשמור אותם 
בימי גלותם שלא יערבו בגויים, והיות שבני 

תבונה, בחרו בהם הם דקי השכל וזכי הישראל 
המלכים לשרים ויועצים, וכדי שלא יהיו 
משועבדים לגמרי לאומות העולם, נתן להם את 
השבת שזה עושה הרגשה ליהודי כי הוא אינו 
אחד מהם וכך לא יתערבו בהם. והנה במצרים 
בחר להם משה רבנו ליום מנוחה ועוד כמה 
דברים היה בהם מאבותיהם, ששמר עליהם 

עצמם. וזהו שאמר "עבדים היינו שיהיו עם בפני 
לפרעה במצרים" והיינו יכולים להישאר לנצח 
משועבדים לו מרצון ולהתערב בגויים, וזהו 
"ויוציאנו משם ביד חזקה" שכפה עלינו את 
מצוותיו שיעשה את ההבדלה ביננו וביניהם, כי 

ובני בנינו משועבדים  לולא זאת "הרי אנו ובנינו
 (דברי שאול) רים.מרצון "לפרעה במצ" היינו

ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים , ְיֵמי ַחֶּיי ַהָּיִמים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי ַהֵּלילֹות
ִלימֹות ְיֵמי ַחֶּיי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּכֹל ְיֵמי ַחֶּיי ְלָהִביא 

דהנה בפרקי דרבי יש לבאר מחלקותם,  .ַהָּמִׁשיַח 
אליעזר ביאר הטעם שקיצר ה' את ימי גלות 
מצרים, שנשתעבו רד"ו שנים במקום ארבע 
מאות, כי הגזרה היתה רק על הימים והם שיעבדו 

. אולם במכילתא כתב כי הקב"ה אותם גם בלילה
באותו זמן על על יתר שנות השיעבוד,  ויתר להם

והשנים החסרות יושלמו בשאר הגליות. ובזה 
אפשר לומר דבן זומא סובר כפרקי דרבי אליעזר 
שהלילות השלימו השעבוד, לכן צריך להזכיר 
בלילה, וחכמים סוברים כמכילתא שהשנים 
צריכות להשתלם במשך שנות הגלויות, אם כן 

תושלם גאולת מצרים רק בגאולה העתידה 
במהרה בימינו, לכן צריך להזכיר יציאת מצרים 

 )ערוך לנר( לימות המשיח.

על שולחן הסדר של ה'בן איש חי' מבאגדד הסבו 
גיעו לידי ויכוחים על אורחים רבים, לא פעם ה

מנהגים שונים שעושים בליל הסדר, והיו גוערים 
איש ברעהו כי אינו נוהג כשורה. אמר ה'בן איש חי': 

יכול אתה ַמִּגיד ַרְחָצה  אומריםבסימני ליל הסדר 
מֹוִציא  להגיד לחברך לרחוץ עצמו מעוונות, אבל 

את המצה ומריבה צריך להוציא, שלא לגעור ַמָּצה 
 בו מתוך כעס, וכך יתרבלו דבריו על לב השומעים. 
 מ

בכל ימות השנה קורה שכאשר האדם רעב ובא 
מיד כשרואה הלחם על השולחן והוא תפל לאכול, 

וכבר הוא עומד מבחוץ במקום  ,בלא מלח וסכין
המים וממהר למלאות תאות האכילה ורוחץ מקצת 
יד זו וזו וממהר לנגב הידים ומתחיל לצעוק סכין 
ונוטל הסכין וחותך בלחם ואומר הברכה וצועק 
מלח. ובכל עת ברכת המוציא ואכילת המוציא הוא 
בכעס על אשתו ובניו שלא הכינו לו סכין ומלח ולא 

ותיכף אחר  .תיכף במאמר פיוהביאום לפניו 
המוציא, מוציא כעסו לכעוס על בני ביתו למה צעק 

אבל לא כן הוא בליל פסח, שאז כבר ולא נענה. 
הכל ערוך ומוכן מבעוד יום, שאז אינו בא לידי 

 מבאר ה'באר מים חיים'מריבה עם בני ביתו. ובזה 
ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו   :מה שאומריםבדרך הלצה 

 ,מצה הוא מלשון ריב ומצה ,ין ָחֵמץ ּוַמָּצהאֹוְכלִ 
שאנו אוכלים חמץ, באים לידי מצה ובכל הלילות 

ָּכָלה  - ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכֹּלה ַמָּצהבה, אבל ומרי
מפני שהכל מוכן כלומר שכלה הריב ומצה  ,מצה
 כבר.

 מ
שאל פעם מגולח אחד מדוע הוא מגלח  החיד"א

זקנו, התחכם האיש ואמר כמו שבאתי לעולם בלי 
זקן כך אני רוצה לילך מן העולם. אמר לו החיד"א: 
כעת נתיישב לי מאמר ההגדה שאמר על הבן 

ִׁשָּניוהרשע  ֶאת מדוע דוקא שיניו, אלא ַהְקֵהה
מדובר ברשע מתחכם כמוך, שמטעם זה גם צריך 
לשבור שיניך, כי כמו שבאת לעולם בלא שינים, כך 

 אתה צריך לצאת.



 

 )ג(יֹוֵסף ָקארֹו  ַרֵּבנּוָמָרן 
ִהִּגיעּו ְּפִנּיֹות ִּבְכָתב , ְלַאַחר ֶׁשָּכַתְבנּו ַעל ּתֹוְלדֹות ָמָרן ְּבִקּצּור

 ֲהא ַרָּבן ֶׁשל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: ְוַטֲעָנה צֹוֶדֶקת ְּבִפיֶהם, ּוְבַעל ֶּפה
ְוַרּבֹות ֵיׁש ִלְכֹּתב ַעל ּתֹוְלדֹוָתיו ְוִחּבּוָריו ְוַהְרָּבַצת ַהּתֹוָרה , הּוא
ַעל ֵּכן ָאֵכן  .ּוַמּדּוַע ִקַצְרֶּתם ְּבָמקֹום ֶׁשָאְמרּו ְלַהֲאִרי, ֶׁשּלֹו

 .ַנְקִּדיׁש ֶאת ַהַּמֲאָמִרים ַהָּבִאים ַעל ּתֹוְלדֹוָתיו ְּבֵפרּוט ֶיֶתר

 1ַבר ָמָרן ֵמַאְדִריַאנֹוּפֹול ֶׁשְּבָיָוןָע רפ"ג ִּבְׁשַנת 
ַּגם ָׁשם ָהְיָתה ְקִהָּלה , 2ְוִהְתַיֵּׁשב ְּבִניקֹוּפֹול ְּבבּוְלַגְרָיא

ְּבֶמֶׁש ַהְּזַמן ֵהִקים . ְמֵלָאה ֲחָכִמים ְוסֹוְפִרים, ְיהּוִדית
ֶׁשָּמְׁשָכה ֶאת ׳, ֵּבית יֹוֵסף׳ָׁשם ָמָרן ְיִׁשיָבה ֶׁשִּנְקְרָאה 

ְיִׁשיָבתֹו ֶׁשל . טֹוֵבי ַהּלֹוְמִדים ִמן ָהִעיר ּוִמחּוָצה ָלּה
ַעל ֶיֶתר , ָמָרן ֶהֶעְלָתה ֶאת ַקְרָנּה ֶׁשל ַהְּקִהָּלה

 .ַחְברֹוֶתיָה 
 ִּכי טֹוב ַסְחָרּה 

 ְלִהְתַּפְרֵנס ָרָצה ְלִניקֹוּפֹול ָמָרן ְּכֶׁשִהִּגיַע  ִּכי ְמֻסָּפר
 ֲעַראי ְמַלאְכּתֹו ֶׁשִּתְהֶיה ָרָצה אתֹז ִעם ַא, ַּכָּפיו ִמיִגיַע 

 ֲחנּות ּוָפְתחּו ֶנֱאָמן ֻׁשָּתף ָמָרן לֹו ָמָצא. ֶקַבע ְותֹוָרתֹו
 . ְלִמְסָחר
 ָהְיָתה ָמָרן ֶׁשל ַּדְרּכֹו ְוִהֵּנה
 ָהָיה ַׁשֲחִרית ְּתִפַּלת ֶׁשַאַחר
ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵבית ְמקֹומֹו קֹוֵבַע 

ַהֲחָכִמים,  ִעם ַּבֲחבּוָרה ְולֹוֵמד
 ָהָיה ִלּמּוָדיו ִסְדֵרי ּתֹם ְלַאַחר
 ֶׁשְּכֶׁשָּמָרן ַלֲחנּות. ַּכּמּוָבן יֹוֵצא
 ְּכָבר ָהָיה ַלֲחנּות ַמִּגיַע  ָהָיה
 ְּבִעּצּומֹו, ְוַהֻּׁשָּתף ַהִּמְסָחר יֹום

 ָמָרן ֶאת ָּתִמיד ׁשֹוֵאל ָהָיה
 ְּכלּום. עֹוֶנה ָהָיה א ָמָרן ָלבֹוא, ַא ֵאַחר ַמּדּוַע 
ֲחָזָקה,  ֻקְׁשָיא ִהְתעֹוְרָרה ַהִּלּמּוד ְּבֵעת ֶאָחד יֹום
ְמָפֵרק,  ְוֶזה מֹוִתיב ְּכֶמְרָקָחה, ֶזה ַנֲעֶׂשה ַהִּמְדָרׁש ּוֵבית

 ֶׁשִנְתַלְּבנּו ֵּתרּוצֹו, ַעד ַעל ַמְקֶׁשה ְוַהֵּׁשִני ְמָתֵרץ ֶזה
 ִמִּסיַני. ְּכֶׁשִּנְגְמרּו ִּכְנִתיָנָתן ְמִאיִרים ְוָהיּו ַהְּדָבִרים
 ַעל ּבֹו ְוָגַער ָקם ַלֲחנּות, ְוַהֻּׁשָּתף ָמָרן ָהַל ַהְּדָבִרים
 ֶאְפָׁשר ִאי: לֹו ָאַמר ָּדָבר ֶׁשל ְּבסֹופֹו, ַהָּגדֹול ָהִאחּור

ְלַהְמִׁשי ַהֶחְׁשּבֹון ֶאת ַהֻּׁשָּתפּות, ַנֲעֶׂשה ֶאת ָּכ 
  ַהֻּׁשָּתפּות. ֶאת ְל, ּוְנָפֵרק ַהַּמִּגיַע  ֶחְלְק ֶאת ּוְתַקֵּבל
זּוָגתֹו,  ִעם ֶׁשִּיְתַיֵעץ ַעד ֶׁשַּיְמִּתין ָמָרן ִמֶּמּנּו ִּבֵּקׁש

                                                      
ִּביַרת ָהִאְמֶּפְרָיה ) קּוְׁשָטא( קֹוְנְסַטְנִטינֹוּפֹולִמ ְלָׁשם ִהִּגיַע  1

ְּכֶׁשָּנָׂשא ֶאת זּוָגתֹו ָהִראׁשֹוָנה ַּבת , "חַרַס ִּבְׁשַנת ת ָהעֹוְּתַמאִני
זּוָגתֹו זֹו א  .ַאְדִריַאנֹוּפֹולי ֵמ כְ ַח ֵמ  ֶהָחָכם ַרִּבי ַחִּיים ֶאְלַּבַלג

 נֹוּבְ ִנית ֶאת ִּבּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ַסאֶּבע ֵּׁש ְוָנָׂשא ּבַ , ֶהֱאִריָכה ָיִמים

ֻׁשָּתפֹו,  ִעם ָעָליו ֶׁשָעַבר ַמה ֶאת ְוִסֵּפר ְלֵביתֹו ּוָבא
, ֵמַהֻּׁשָּתפּות ְלִהָּפֵרד ַהְסָּכָמְת ֶּתן: זּוָגתֹו לֹו ָאְמָרה

 ְרָוָחה ַׁשֲעֵרי ָלנּו ְוִיְפַּתח ָלנּו ַיֲעזֹר הּוא ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש
 . ְוַהְצָלָחה
 ְוִקֵּבל ַהֶחְׁשּבֹון ֶאת ִּכְדָבֶריָה, ְוָעׂשּו ָמָרן ָעָׂשה

 ַהָּמעֹות ֶאת ָמָרן ָנַטל לֹו. ַהַּמִּגיַע  ֶחְלקֹו ֶאת ֵמַהֻּׁשָּתף
 ֻמָּנח ִיְהֶיה ֶׁשַהֶּכֶסף ָבלֲח : לֹו ָאְמָרה. ְלַרֲעָיתֹו ְוֵהִביאּו

 ֵאיֶזה' ה ְל ְיַזֵּמן אּוַלי ַהׁשּוָקה ְוֵצא אֹוָתם ַקח, ְסָתם
, ַהַּבִית ִמֶּפַתח ָמָרן ָיָצא ִמֶּזה. ַא ְוַתְרִויַח  ִמְסָחר
 ְלֵבית אֹוִתי מֹוִליכֹות ׳ְוַרְגַלי ַהַּמֲאָמר ּבֹו ִנְתַקֵּים

 ָׁשַכח ַּבּתֹוָרה ֻמָּנִחים ְוֻרּבֹו ֶׁשרֹאׁשֹו ַהִּמְדָרׁש׳, ָמָרן
 ּוִמַּידַהִּמְדָרׁש, ְוֵתֶכף ְלֵבית ָיָצא, ְוִהִּגיַע  ַמה ְלֵׁשם

 ַהֲחָכִמים. ֲחֵבָריו ִעם ִלְלמֹד ִהְתַיֵּׁשב
נּו! : ָהַרָּבִנית ָׁשֲאָלה ָהֶעֶרב ִּבְׁשעֹות ְלֵביתֹו ְּכֶׁשָּׁשב

 ְּבֵצאִתי: ְוָאַמר ָמָרן ִהְתַנֵּצל'? ה ְל ִזֵּמן ִמְסָחר ֵאיֶזה
 ְלֵבית ְוָהַלְכִּתי, ָיָצאִתי ַמה ְלֵׁשם ָׁשָכְחִּתי, ֵמַהַּבִית

 ְּכָלל. ָנַגְעִּתי א ַעָּתה, ּוַבֶּכֶסף ַעד ְוָלַמְדִּתי ַהִּמְדָרׁש
ִאם ַהֶּכֶסף ְיֵהא ֻמָּנח ְסַּתם ְוא , ְלָמֳחָרת ָאְמָרה לֹו

ָאנּו ֲעלּוִלים ְלַהִּגיַע , ַּפְרָנָסהַתֲעֶׂשה ַמֶּׁשהּו ְלָצְרֵכי 
, ָחִליָלה ְלַמְחסֹור ְודַֹחק

ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ְלָפחֹות ֶאת 
ִהְבִטיָחּה ָמָרן , ַהִהְׁשַּתְּדלּות

ֶׁשַהּיֹום ֵיֵצא ַלּׁשּוק ְוִיְרֶאה 
. ֵאיֶזה ִמְסָחר ָיכֹול ַלֲעׂשֹות

ְּכֶׁשִהִּגיַע ַלּׁשּוק ָמָצא ָאָדם 
ִּנַּגׁש ֵאָליו ָּגבֹוַּה ְמאֹד ֶׁש 

, ְוִהִּציַע לֹו ִלְקנֹות ַמְכֵּתׁש
ָהַרב ֶׁשרֹאׁשֹו א ָהָיה ָּפנּוי 
ְלִמְסָחר ָנַתן לֹו ֶאת ָּכל ַּכְסּפֹו 

 .ְוָקָנה ִמֶּמּנּו ֶאת ַהַּמְכֵּתׁש
ָהַל ָהַרב ָׂשֵמַח ְלֵביתֹו ִּכי ָעָׂשה ִּכְרצֹון זּוָגתֹו, ּוָמַסר 

ַהַּמְכֵּתׁש ְלַרֲעָיתֹו ֶאת ַהַּמכְ  ֵּתׁש ֶׁשָּקָנה. ִהִּביָטה ַעל
ֲאֶׁשר , ֶזה ָהָיה ִנְרָאה ּגּוׁש ֶׁשל ֲחלּוָדה, ְוָחְׁשכּו ֵעיֶניָה 

ַהָּלֶזה הֹוֵצאָת ֶאת ָּכל , ׳ֵאינֹו ָׁשֶוה יֹוֵתר ִמַּכָּמה ְּפרּוטֹות
ֲהא ֵאין ֶזה ׳ -ָׁשֲאָלה אֹותֹו ִּבְכֵאב  -?!׳ ְסכּום ַהֶּכֶסף

, ֵמֵאן ְדהּו ָמָצא ַּבְטָלן ְוִרָּמה אֹוְת ִּכְדָבֵעי! לּוםָׁשֶוה ּכְ 
  ?!ַמה ַנֲעֶׂשה ִעם ֶזה ַעְכָׁשו

ְּבֵלית ְּבֵריָרה ָלְקָחה ֶאת ַהַּמְכֵּתׁש ְוֶהְחִּביָאה אֹותֹו 
 (המשך יבוא אי"ה)   ָּבָארֹון.

 ׳.ְצרֹור ַהּמֹור׳ל ַע ַּב ַסאֶּבע ַאְבָרָהם  נּוַרֵּב 
 - ְלטֹון ָהעֹוְּתַמאִניִּׁש ָּכל ָעִרים ֵאּלּו ָהיּו ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ַּתַחת הַ  22
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 נפלאים סיפורים
 פסח תשע"ו

 
 ואסור אפילו במשהו הרע ליצר רומז חמץ
ל ָ ׁ̆ ָל‡ ָמ פ¿ ƒי„ ָ‡ַמר נ ƒ‚ּ ‡ר ַ‰ּמַ ּבָ ƒמ  ַ̂ ‰: ל"ַז ∆ׂ̆ ָ‡ָ„ם ַמֲע יַלי ּב¿ ƒּכ 

י ƒיר ƒן, ַוֲער ָ̂ ּמ¿ ַ̃ ıפּו ּל…‡ ָי„ ̃¿ ∆ ָל‡ו…  ׁ̆ ּבו…  מ¿ ƒי‡ ל ƒ̂ ‰ו… ף ל¿ ס∆  ַעל ּכ∆
יַר˙ ƒכ יָר‰ ׂ̆¿ ƒ„ּ ,‰ָי‰ָ ן ו¿ ≈ ׁ̆ ֲחנּו˙ו…  ָי ין ּבַ ˙ ּב≈ רו… חו…  . ַ‰ּס¿

ם ָח„ יו… ָפ‰ ‡∆ מ…חו…  ָחל¿ ָב‰ ּב¿ ָ ׁ̆ ן: ַמֲח ב ל…‡ ‰≈ ˙ טו… יו… ַבּ„ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם ‰¡ , ל¿
י ַ̇ ‰ ָמ ∆ׂ̆ ע¡ ם ‡∆ י ּ‚ַ ƒכ י ָ‡נ… ƒ̇ י ב≈ י ל¿ ַ̇ ים ּוָמ ƒ̃ ָח‰ ָ‡ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒָנ‰? מ  ּפָ

ָכן ¿„ּ ַ ׁ̆ ו…  ל¿ ׁ̆ ¿̃ ƒּוב  ׂ̆ ַחּפ≈ ּי¿ ∆ ‰ לו…  ׁ̆ ָ ּׁ̆ ƒ‡ ‰ּוָי‡ ָכן לו…  ָ‡ַמר. לו…  ָ‰ר¿ ¿„ּ ַ ּׁ̆ ‰ַ :
י" ƒכ ָך  ָעָל‰ ו¿ ¿ּ̇ ַ„ע¿ ‡ ּב¿ ≈‰ ¿ּ̇ ∆ ׁ̆ ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡ ים ƒּכ ס¿ ַּ̇ ∆ ר ׁ̆ ר≈ ּ‚ו… ¿̇ ƒ‰ ין ל¿  ּב≈

ים ƒּ̃ ַ ּׂ̆ ך¿  ַ‰ ˙ו… ָך  ּב¿ ¿̇ לּום? ֲחנּו ָך  ּוכ¿ ינ¿ ַע  ‡≈ ≈„ רוּ  ַמ‰ יו… ָ‡מ¿ ∆ ים ּׁ̆ ƒֲחָכמ ,
ָלם עו… ּל¿ ∆ ׁ̆ ‰ נ∆ ב¿ ƒם י„ָ‡ָ ˙ ƒי ַ‡ַחר ּבַ ך¿  ו¿ ‡ ּכָ ָ ּׂ̆ ƒי ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡ !?‡…ּוַכל ל‡ 

ל ַטּפ≈ ָך  ל¿ ָינ¿ נ¿ ƒע ‰ ַע„ ּב¿ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ָך  ׁ̆ ˙ ל¿ ƒי ן ּבַ ּכ≈ ַ ׁ̆ ˙ ּבו…  ל¿ ָך  ‡∆ ¿̇ ָי  ָ‡ַמר!"  ַרע¿
ן לו…  ָ̂ ּמ¿ ַּ̃ ן: "ַ‰ ך¿  ָ‡כ≈ ו… בּוַע  ּ̇ ָ ים ׁ̆ ƒי‡ ָימ ƒָך  ָ‡ב ˙ ל¿ ƒי פ…ָ‡ר ּבַ  ָעָנ‰!" מ¿

ָכן ¿„ּ ַ ּׁ̆ ָלֲ‡ָך  ל…‡: "ַ‰ מ¿ ƒָך  י ּב¿ ƒּכ…ר ַ‡ף ל ¿ׂ̆ ƒיף ל ƒר ָטן ̂¿ יבו… ..."  ָ̃ ƒ ׁ̆ ¡‰ 
ן ָ̂ ּמ¿ ַּ̃ ‰ ָר‡…‰: "ַ‰ ∆‡ ר¿ ƒּ̇  …יזו יָר‰ ‡≈ ƒ„ּ ‚י ƒ ּׂ̆ ר ...."ַ‡ ּי≈ ƒיר ס ƒע יַע  ּבָ ƒ‚ּ ƒ‰  ו¿

כּוָנ‰ ¿ ׁ̆ ƒָר‰ ל ָ̃ יָניו ָנַעı, י¿ ˙ ע≈ נו… עו… ּמ¿ ים ּבַ ƒר ָ„ּ‰ֻ י ַ‰מ¿ ם ַרֲחב≈ ƒי„ַ , ַ‰ּיָ
ַמּ‰  ָ̇ ף: ו¿ ס∆ זוּ  ַרב ּכ…‰ ּכ∆ ּב¿ ז¿ ƒן ּב‡ ו¿  ּכָ ָ ּׁ̆  !  ‡ַל

ָנ‰ ַ‡ַח„ ּפָ ים ל¿ ƒּ̇ ׁ̆  ַ‰ּבָ ≈ּ̃ ƒר ּוב ּכ… ¿ׂ̆ ƒּבו…  ל ‰ ּנָ ƒּפ ‰ ַטּנָ ַע , ̃¿ ּב… ¿̃ ƒל  ‰ּ  ּבָ
ר מ≈ ˙.  ַמס¿ ƒי ּבַ ן ּבַ ו… ׁ̆ ‡ ƒוּ  ָ‰ר˜ ˙ ָטר¿ ∆‡ ˙ ל∆ ָפָניו ַ‰ּ„∆ י, ּב¿ ƒנ ≈ ּׁ̆ רוּ  ּבַ  ָ‡מ¿
ַעל ּבַ ∆ ׁ̆ ˙ ƒי ּנוּ  ַ‰ּבַ ינ∆ י. ‡≈ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ל ּבַ ַ̃ ¿̇ ƒם נ„ָ‡ָ ָ„ן ּב¿ ם.  "ַחמ¿ ≈ׁ̆  ָמ‰ ל¿

ָך  ּנ¿ ƒ‰  ¿יך ƒר ָ̂ ˙ לו… ¿̇ ƒר ל מ≈ ָ‡לו…  -?" ַמס¿ ¿ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ"  .י ≈„ ˙ ּכ¿ לו… ¿̇ ƒּבו…  ל 
˙ רו… רו… ים ̂¿ ƒ̂ ר. ַוֲחָפ מ≈ ָח„ ַמס¿ י„ ‡∆ ƒָיח ‰ ו¿ ל∆ ¿̇ ב. ‡∆ … ּ̇ כ¿ ƒך¿  ַעל נ ‰ ּכָ ז∆  חו…
ָרט פ… ן ָעָנ‰וּ  -." מ¿ ָ̂ ּמ¿ ַּ̃ ‰ַ"  .‰‡ָ ים מ≈ ƒּוב‰ ׁ̆  -!" ז¿ ַר ַעל ּ„ָ ˙ ּבַ ƒי .  ַ‰ּבַ

יל" ƒב ¿ ׁ̆ ƒר ּב מ≈ ָח„ ַמס¿ ן ל…‡ ‡∆ ≈ּ̇ ר ‡∆ ≈̇ ‰ּוב יו… ּזָ ƒף!"  מ ָבר סו… ָ„ּ 
רוּ  ¿ ּׁ̆ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ם ƒַני ¿ ּׁ̆ ָר‰ ַעל ַ‰ ָׂ̆ ים ֲע ƒּוב‰ כוּ  ז¿ ָער¿ ‰ ו¿ ז∆ ָרט חו… פ… ע.  מ¿ ַ̃ ָּ̇ 

יַלי ƒר ַ‰ּכ מ≈ ָל‰ ַמס¿ ָ̇ ˙ ָעָליו ו¿ ָבעו…  ‡∆ ֲעב…ר. ּכו… ָע‰ ּכַ ָ ב ׁ̆ ָ ׁ̆ , ׁ̆  ָחַב
˙ ָבעו…  ‡∆ ָל‰ ּכו… ָ̇ ˙ ו¿ ילו…  ‡∆ ƒע בּבָ . מ¿ ר∆ יַע  ע∆ ƒ‚ּ ƒ‰ ,ָנַטל ˙ ילו…  ‡∆ ƒע  מ¿

ָל‰ ָ̇ ˙ ו¿ רו…  ‡∆ רו… ¿̂ .˙ ֲחˆו… ָל‰ ּבַ י¿ ׁ̆  ַ‰ּלַ י ƒּ̃ ƒ‰ ַעל ˙ ל∆ י„ ַ‰ּ„∆ ƒר ח¡ ∆‰ ˙ ו¿ ∆‡ 
י נ≈ ˙ ּב¿ ƒי ם ַ‰ּבַ ָ̇ ָנ ¿ ּׁ̆ ƒמ -  ׁ̆ ּט…ל לו…  י≈ ƒַבר ל ר ָמ‰-ּ„¿ רו… ¿ּ̂ ‰ַ ˙. מ≈ מ…ר∆ ¿ ׁ̆ ‡ַ  ּב¿

ר ∆̃ יָרם ַ‰ּב… ƒע יו ‰∆ ָ̇ י˜ו… ƒפ ¿„ ƒיַח  ּב ƒּנ ƒ‰ ַבר ו¿ ר ָמ‰-ּ„¿ רו… ¿ּ̂ י. ּבַ נ≈ פ¿ ƒל 
ם ƒַרי √‰ ָּ̂ ב ַ‰ ָ ַעם, ׁ̆ ָי„ו…  ָ‡ַחז ַ‰ּפַ ˜ ּב¿ ַׂ̆ „ ב≈ ˙ ָנַטל. ּכָ ר ‡∆ רו… ¿ּ̂ ָל‰ ַ‰ ָ̇  ו¿

˙ ∆‡ ˜ ַ ּׂ̆ ר ַעל ַ‰ מ≈ ס¿ יחוּ . ַ‰ּמַ ƒר י ‰≈ נ≈ ˙ ּב¿ ƒי יַח  ַ‰ּבַ ֲחָנ‰ ר≈ ַ̂ ‰ ל∆ ן עו… ƒמ 
˜ ַ ּׂ̆ ˜וּ . ַ‰ ¿„ ‰ ּבָ ּנ≈ ƒ‰ ר ו¿ ∆‚ ל ּפ∆ ∆ ם ָח˙ּול ׁ̆ פוּ ... ָׁ̆ וּ  ַ‡ֲחָריו ָר„¿ ׁ̆ ¿̃ ƒּוב 
ל ּט… ƒּי ∆ ׁ̆ ˙ ∆‡  ׁ̆ ֲחָנ‰ ּ‚ּו ַּ̂ ם ָ‡ַמר. ַ‰ ך¿ : "ָל‰∆ י ּכָ ƒנ ˆו… ין ר¿ ≈‡ ם ו¿ כ∆ ¿„ י∆  ּב¿
ַע  נ… מ¿ ƒי ז…‡˙ ל ƒּנ ּמ∆ ƒנוּ !" מ ּוב ּפָ ם ׁ̆ ָ̇ י ב≈ ל…‡ ל¿ לוּ  ו¿ ס ָיכ¿ נ≈ ּכָ ƒ‰ ָל‰. ל¿ ב≈  ַ‰ּנ¿

‰ ָ ׁ̆ י ƒ‡ ב¿ ‰ ַ‰ּמַ ָ̇ ל¿ ע∆ ֲחָנ‰ ‰∆ ָרָ‡‰ ַ̂ יָר‰ נו… ƒ„ּ‰ַ ‰ ו¿ ָ̇ ים ָ‰מ¿ ƒבּוב  ז¿
ים ƒ ׁ̆ ּו ּ̇ ַי ָ„ם. ו¿ עו… ים ּב¿ ƒ„ מ¿ י עו… ר≈ ים ַחס¿ ƒנ יַלי ‡ו… ƒּכ‰ַ יַע  ו¿ ƒ‚ּ ƒ‰  …ָי„ו ... ּוב¿

י נ≈ ¿ ים ׁ̆ ƒר‚ָ ים ּפ¿ ƒָספ מוּ ... נו… י ָׂ̆ ר≈ ּיָ ַ„ּ ˙ ƒי ם ַ‰ּבַ ָׁ̆ ם ַנפ¿ ַכּפָ ּסוּ , ּב¿ ƒּכ 

ָיָ„ם ˙ ָ‰ַ‡ַח˙ ּב¿ ָמם ‡∆ ‰ ָחט¿ ּיָ ƒנ ¿ ּׁ̆ רוּ  ּוַב ר¿ ָ‚ּ ˙ ם ‡∆ י‰∆ ≈̂ פ¿ ‰ ח∆ ָ̂  ַ‰חּו
ם ≈‰ ∆ ׁ̆ ים ּכ¿ ƒָלט מ¿ ƒם נ ָ̇ יָר ƒ„ּ ƒָנ‰... מ יַלי ּפָ ƒל ַ‰ּכ ָכן ‡∆ ¿„ּ ַ ּׁ̆ ר ַ‰ ≈ ּׂ̆ ƒלו…  ּוב 
ּיּוך¿  ƒח י ּב¿ ƒי‚ ּכ ƒ ּׂ̆ ƒ‰ ‰יָר ƒ„ּ ˙ ר∆ ∆„ּ‰ֻ ָר‰ מ¿ ָׂ̆ ֲע ים ּבַ ƒּוב‰  ...ז¿

ן ַעל ˙ ָ‡סּור ּכ≈ ≈̇ ר ָל ∆̂ ּלוּ  ָ‰ָרע ַלּי≈ ƒח ֲ‡פ ַ̇ יָון, ּפ∆ ף ּכ≈ ַבּסו… ּל¿ ∆  ‰ּו‡ ׁ̆
ינו…  יר ‡≈ ƒ‡ ¿ ׁ̆ ָבר ַמ ן, ּ„ָ ָלכ≈ ı ו¿ ָחמ≈ ּלוּ  ָ‡סּור ‰∆ ƒוּ  ֲ‡פ‰ ∆ ּׁ̆ ַמ  . ּב¿

 

 ?חמץ בדיקת בליל ל"זצ שך הרב עשה מה
ר פ∆ ּס≈ ַין" ּבַ נ¿ ƒ̃ ‰ָר ו… ‰ מּוָב‡" ּ̇ ∆ׂ̆ ˙ו…  ַמֲע ר ‡ו… ּפ≈ ƒּיָ  ס ƒר ָמן ‡"ַ‰ּ‚¿ ¿̂ ַור¿ ¿ ׁ̆ 

יָט  ƒל ¿ ׁ̆"‡ , ׁ̆ יַב˙ ר…‡ ƒ ׁ̆ וּו„ י¿ ¿̃ י ם ל≈ ƒַלי ָ ׁ̆ ירּו ƒנוּ , ּב ≈„ ַלּמ¿ ם ַ‰מ¿ ַ‚ּ ∆ ׁ̆ 
˙ ו… ּ̇ ƒע מו…  ַלַחı ּב¿ יל ּכ¿ ˙ ל≈ ַ̃ י ƒ„ ı ּב¿ ים, ָחמ≈ ƒע ¿„ י יו… ל≈ „ו… ל ּ‚¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ,

 ׁ̆ י≈ ∆ ים ׁ̆ ƒָבר ָ‡סּור ּ„¿ ∆ ם ׁ̆ ָ̇ חו… ¿„ ƒל : 
ים ƒע ¿„ ם ֲ‰יו… ∆ּ̇ ‡ַ ‰ ‰ מ∆ ָׂ̆ ך¿  ָ‰ַרב ָמָרן ָע ָ ׁ̆  ַּ̂ ˙ ל"ַז ַ̃ י ƒ„ ב¿ ƒּב ı ? ָחמ≈

ר ּפ≈ ƒז…‡˙ ס ‚ לו… יכו… ƒס י ּפ¿ ƒ„ ר ֲחר≈ ר≈ ּ‚ו… ¿̇ ƒם ַ‰ּמ ƒַלי ָ ׁ̆ ירּו ƒופמן (‰רב  ּב‰

רו… . מבי˙ ו‚ן) ¿̃ ָב ל ּב¿ ∆ ב ׁ̆ ר∆ יַע  ‰ּו‡ ַח‚ ע∆ ƒ‚ּ ƒ‰ ˙י ב≈ ˙ ל¿ ס∆ נ∆ , ַ‰ּכ¿
ים ƒל ל¿ ּפַ ¿̇ ƒּמ‰ַ מוּ  ו¿ ¿„ּ ƒ̃ ָניו ָח‰ ּפָ מ¿ ƒׂ̆ ָ̇ : "ּב¿ י ƒח! ָזכ ר≈ ל ‡ו… „ו…  ָ‰ָי‰ ּ‚ָ

ָך  ל¿ ¿̂ י!" "‡∆ ƒמ "?- ‰‰ָ ָּ̇ ‚ לו… יכו… ƒס ך¿  ָ‰ַרב. "ַ‰ּפ¿ ָ ָך  ָ‰ָי‰ ׁ̆ ל¿ ¿̂  ֲ‡ָבל - ‡∆
ב ַמּ„ּוַע  ב≈ ו… ּ̇ ס¿ ƒ‰ ר ≈̂ ָח ָע‰ ּב∆ ָ ‰ ּכ…‰ ׁ̆  ?" ֲ‡ֻרּכָ

ך¿  ָ‰ַרב" ָ ל ל…‡?! ׁ̆ ˙ ָיכו… יו… ¿‰ ƒם, ל ∆ּ̇ ‡י ַ‡ ים ַוּ„ַ ƒע  ָ‡ַמר!" טו…
˙ ָרˆו… ח∆ יחוּ  ַר˜. נ∆ ƒט ב¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ָמָנ‰ ּכ¿ ¡‡ ן נ∆ ָ‡כ≈ ∆ ˙ ָר‡וּ  ׁ̆ ַּ̂  ָמָרן ‡∆  ל"ַז
ר ַ̂ ֲח י˙ו…  ּבַ רוּ , ּב≈ ים ָח„¿ ƒָבר ו…  ַ‰ּ„¿ ּ̇ ַ„ע¿ ו… ּ̇ ֲחָרָ„‰. ל¿ ַפס ּבַ ָּ̇  ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒיּב 
˙ ָיָ„יו ו…  ‡∆ ׁ̆ י: "ר…‡ י ֲ‡בו… ƒי! ל ƒי ‰ּו‡ ֲ‡נ ƒּ̇ ָ‡ַמר¿ ∆ ּל…‡ לו…  ׁ̆ ∆ ׁ̆ ‰ . ַיֲעל∆

יו ל…‡ ƒ̇ י ≈ ׁ̆ ר¿ ƒ‰ ס נ≈ ּכָ ƒ‰ י ל¿ ƒ̇ י ב≈  !" ל¿
ים ƒל ל¿ ּפַ ¿̇ ƒיטוּ  ַ‰ּמ ƒּב ƒ‰  …יָ‰‰ ּבו ƒמ ¿̇ ƒּו‡, ּב‰ ˙ ָיַ„ע ל…‡ ו¿ ו…  ‡∆ ׁ̆ ר…ב ַנפ¿  מ≈

ַער ם. ַ̂ ּיו… ן ּבַ ו… ׁ̆ ‡ ƒל ָ‰ר ∆ ל ׁ̆ „ ח… ע≈ י ָנַסע ַ‰ּמו… נ≈ ב¿ ƒַר˜ ל ׁ̆ , ּב¿ ≈ּ̃ ַב  ל¿
יָל‰ ƒח ַּ̂  ָמָרן. מ¿ ל ל"ַז ּב≈ ƒ̃ ָניו ָח‰ ּפָ מ¿ ƒׂ̆ ‰ ל…‡: "ּב¿ ָּ̇ יך¿  ‰ּו‡ ַ‡ ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆ 
 ׁ̆ ≈ּ̃ ַב יָל‰ ל¿ ƒח י, מ¿ ƒיך¿  ‰ּו‡ ֲ‡נ ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ָך  ל¿ ּמ¿ ƒמ "! 
יר ƒּב ס¿ ƒ‰ יל: "ו¿ ל≈ ˙ ּב¿ ַ̃ י ƒ„ ı ּב¿ ‡ ָחמ≈ ַלי ּבָ חּור ‡≈ יו, ּבָ ƒ̇ י ƒ‡ ˜ּו˜ ּור¿ ּזָ ∆ ׁ̆ 

ּפּול ‰ּו‡ ƒט חּוף ל¿ י. ּ„ָ ƒּ̇ נ¿ ּפַ ל¿ ƒיָך  ט ל∆ י ַעל ַ‡ף, ‡≈ ƒי ּפ ƒּ̇ ַ„ע¿ ּיָ ∆ רּו„ ׁ̆ ּטָ ∆ ׁ̆ 
‰ ָּ̇ ַמן ַ‡ ז¿ ƒּב ‰ ז∆ י. ּכָ ƒּ̇ ע¿ ַּ̂ ƒ‰ ‡ ם ָלבו… ƒחּור ע ‰, ַ‰ּבָ ָּ̇ ‡ַ ָּ̇  ו¿ ין ָ‡ַמר¿ ≈‡ ∆ ׁ̆ 
ך¿  ר∆ ל…‡, ̂… ∆ ׁ̆ ‡ ‰, ָ‡בו… ָּ̇ ‡ מּוָכן ַ‡ ָכ‡ן ָלבו…  . ל¿
ָכך¿  י ל…‡ ל¿ ƒּ̇ מ¿ ּכַ ס¿ ƒ‰ ,‡…י ל ƒ̇ י ƒ̂ יֲחָך  ָר ƒר ַ‰ט¿ יָכך¿ . ל¿ ƒפ י ל¿ ƒּ̇  ָ‡ַמר¿

חּור ַ‰ּבָ ∆ ׁ̆ ‰ ַבּ„ו…  ַיֲעל∆ ָּ̇ , ל¿ מ¿ ּכַ ס¿ ƒ‰ י ל…‡ ֲ‡ָבל. ו¿ ƒ̇ י ƒ̂ ל…ַח  ָר ¿ ׁ̆ ƒל ˙ ∆‡ 
חּור ַבּ„ו…  ַ‰ּבָ ים, ל¿ ƒב ˙ו…  ָ‰יוּ  ַחּיָ ַלּוו… ׁ̆ . ל¿ ≈ּ̃ ַב ים ּול¿ ƒר ֲ‡ח≈ ‰ מ≈  ל…‡ ז∆
ַמן ם, ַ‰ּז¿ ּלָ ים ּכֻ ƒ„רּו י. ט¿ ƒן ָ‡ָ„ם ֲ‡נ ≈̃ ‡≈ , ָז י יןו¿ ƒל ‰ ּב≈ ˙ ַ‰ר¿ ו… ּ̃ ַנ  ל¿

ר ַסּ„≈ ן. ּול¿ י ָלכ≈ ƒּ̇ ּמו…  ָנַסע¿ ƒי, ע ≈„ ּל…‡ ּוכ¿ ∆ יך¿  ׁ̆ ƒב‰ָ ָך  ל¿ ¿̇ יו ‡ו… ƒּ̇ ַלח¿ ¿ ׁ̆ 
יָך  ל∆ ַבּ„ו…  ‡≈ ם ל¿ ƒי ַ̇ ינ¿ י ּוב≈ ƒּ̇ ל¿ ּיַ ƒר ט ≈̂ ָח י˙ ּב∆ ƒמ ל¿ ַ ׁ̆ רּו יָמ‰ ַ‰י¿ ƒע  ַ‰ּנ¿

י ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ָח ּמּו„ ו¿ ƒל ׁ̆  - ּב¿ ֲענּו‚ ַמּמָ ַּ̇ .˙ מ∆ ¡‡ ָ„‰ ּב∆ ו… ּ̇"... 
 



 

 ~2 ~  

 נפלאים סיפורים
 פסח תשע"ו

 
 לפסח בהכנות קשה מדבור להזהר

י ָרט≈ ‰ ּפ¿ ∆ׂ̆ ֲע לוּ  ַ‰ּמַ ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל ∆̂ ≈‡  ƒר יין י"ַ‰ּ‚¿ ט≈ ¿ ׁ̆ ר¿ ּב∆ יל¿ ƒב ז ָּ̇ כ¿ ƒמ  ּב¿
ָרט פ… יַע  מ¿ ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ י ׁ̆ נ≈ ּב¿ ƒָחווּ  זּו‚ מ ∆ ׁ̆ ˙ ים ‡∆ ƒָבר ָרם ַעל ַ‰ּ„¿ ָׂ̆  . ּב¿
ל ים ַ‰ּכ… ƒע ¿„ ָכל יו… ּכ¿ ∆ ם ׁ̆ ָ̇ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿ּ̃ ∆ ל ׁ̆ ∆ ים ׁ̆ ƒמ י ַ‰ּיָ נ≈ פ¿ ƒּל ∆ ַסח ׁ̆ י‡, ַ‰ּפ∆ ƒ‰ 

ָל‰ „ו… ן, ַוֲעˆּוָמ‰ ּ‚¿ ‰ ּכ≈ ָנ‰ ַרּבָ ּכָ ל ַ‰ּסַ ∆ ׁ̆ ˙ ּיו… ֻ̂ ר¿ ּפָ ¿̇ ƒ‰ ַעס ˙ ּכַ ƒי ּבַ , ּבַ
ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָח„ ּכַ י ‡∆ נ≈ ּב¿ ƒם ‡ו… , ַ‰ּזּו‚ מ ם ּ‚ַ י‰∆ נ≈ ¿ יָנם, ַיַח„ ׁ̆ ים ‡≈ ƒט ל¿ ו… ׁ̆ 

ָמם ¿̂ ַע ַ‡˙ ּב¿ ּפ¿ ƒמ ıַלַח ‰„ָ ים, ָ‰ֲעבו… ƒָעמ פ¿ ƒל ‰ ו¿ ∆ׂ̆ ָבר ַנֲע י ַ‰ּ„ָ נ≈ פ¿ ƒל 
ים ƒ„ָל ׁ̆ , ַ‰י¿ ּמ≈ ַ ׁ̆ ָמ‰ ּומ¿ ¿‚„ֻ י˙ ּכ¿ ƒיל ƒל ¿ ין ׁ̆ ≈‡ ∆ ׁ̆  ‰ּ ָ̇ מו… ˙ ּכ¿ ƒַבי י ל¿ ƒ„ּו‰  . י¿
˙ו…  ּלָ ƒח ל ּ̇¿ ∆ ּפּור ׁ̆ ƒב ָ‰ָי‰ ַ‰ּס ר∆ ע∆ ˙ ּב¿ ּבָ ַ ל ׁ̆ „ו… ר, ַ‰ּ‚ָ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙ו…  ּכַ ‡ו… ˙ ּב¿ ƒי  ּבַ
ים ָ‡נוּ  ָעָליו ƒר ַ„ּב¿ ˜וּ  מ¿ ¿„ּ ב¿ ƒָבר נ ב ּכ¿ ים ר… ƒֲחָ„ר‰ַ  ¿ ׁ̆ ֻ‰כ¿ י˙ רוּ ו¿ ƒפ  סו…
ַסח פ∆ ַעל, ל¿ ים ו¿ ƒ„ָל ַסר ַ‰י¿ ¡‡ יס נ∆ ƒנ ַ‰כ¿ ı ל¿ ˙ ָחמ≈ מו… ˜ו… לוּ  ַלּמ¿  . ַ‰ּלָ

ים ַ‡ַח„ ƒ„ָל ים ַ‰י¿ ƒַטּנ ¿ּ̃ ַ‰ר ל…‡ ַ‰ ז¿ ƒּיו…  נ ַ„ּ ,˙ רו… ַלמ¿ ָ‰ָר‰ ו¿ ל ָ‰ַ‡ז¿ ∆ ׁ̆ 
ים ƒר ˜, ַ‰‰ו… ∆̇ ַ‰ּפ∆ ˙ ו¿ ּיו… ƒ̇ ‡ו… ׁ̆  ּב¿ ּ„ּו ƒ̃ ‰ָבָנ ָל‰ ל¿ ¿ּ̇ ƒּנ ∆ ˙ ַעל ׁ̆ ל∆  ּובו…  ַ‰ּ„∆
ָ„ָע‰ ר ‰ו… ∆„ ַ‰ח∆ ∆ ר ׁ̆ ≈ ׁ̆ ָבר ּכָ ַסח ּכ¿ פ∆ ַנס, ל¿ כ¿ ƒנ „ ל∆ ל ַ‰ּי∆ ר ‡∆ ∆„ ּלו…  ַ‰ח∆ ּכֻ ∆ ׁ̆  ּכ¿

‡ י ָמל≈ רּור≈ פ≈ ı ּב¿  . ָחמ≈
ן, ָ‰ָ‡ב ƒּמ ∆ ם ׁ̆ ָ̇ ‡…„ ָלחּוı ָ‰ָי‰ ַ‰ּס¿ ˙ו…  מ¿ ‡ו… ַ‚ע ּב¿ ז, ר∆ ַרּ‚≈ ¿̇ ƒ‰ ַעל 

„ ל∆ ָטן ַ‰ּי∆ ָּ̃ ַכֲעסו… , ַ‰ ַבר ו¿ יל ַע„, ּבו…  ּ‚ָ ƒח ¿̇ ƒ‰ ∆ ע…˜ ׁ̆ ¿̂ ƒל ל ˜ו… ׁ̆  ּב¿  ַרַע
ל „ו… ˙ ָטַר˜, ּ‚ָ ∆‡ ˙ ˙ו… ל¿ ַ„ּ ˙ ƒי ‰ ַ‰ּבַ ָ̃ ָחז¿ ‰, ּב¿ ָׂ̆ ָע ם ו¿ ∆ׁ̆ י ר ƒמ „ ּכ¿ ּב≈ ƒ‡ ∆ ׁ̆ 

יָט‰ ƒל ¿ מו…  ַעל ׁ̆ ¿̂  . ַע
יָכ‰ ַמ‰ ƒר ¿ּ̂ ˙ ו… ׂ̆ ˙ ַלֲע ר∆ ∆̃ ˙ ֲע ƒי ָ‡‰ ּבַ ˙ ָ‰רו… ָל‰ ‡∆ ע¿ ב ּבַ ָּ̂ ַמ ‰ ּב¿ ז∆ ? ּכָ

יַע  - ƒ‚ּ ַ‰ר¿ ˙ ל¿ ַעל ‡∆ ים ל…‡, ַ‰ּבַ ƒר‰ָ ˙ ל¿ ָלּ‰  ‡∆ יך¿  ל…‡, ˜ו… ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿  ל¿
ע…˜ ¿̂ ƒל י‡ ַ‡ף ו¿ ƒ‰ ים ַעל ƒ„ָל ַכּמּוָבן, ַ‰י¿ יב ל…‡ ו¿ ƒ‚‰ָ ים ל¿ ƒָבר ¿„ ƒּב 
ים ƒ̃ „ ֲחָז ∆‚ ָלּ‰  נ∆ ע¿  . ּבַ
˙ ֲ‡ָבל ר∆ ∆̃ ˙ ֲע ƒי יָר‰ ַ‰ּבַ ƒב ע¡ ∆‰ ∆ ˙ ָלנוּ  ׁ̆ ב ‡∆ ָּ̇ כ¿ ƒּמ‰ַ , ‰ּ ָ̇ ‡ו… ר¿ ƒּב ˙ ∆‡ 

ָלּ‰  ע¿ ז ּבַ ַרּ‚≈ ¿̇ ƒס מ ע≈ כו… ˆּוָר‰ ו¿ זו…  ֲחמּוָר‰ ּב¿ ּכָ ∆ יָב‰, ׁ̆ ƒ‚ י‡ ַ‡ף ‰≈ ƒ‰ 
‰ ָ̃ ָחז¿ ּ„ו…  ּב¿ ¿‚ נ∆ ‰ ל…‡ ֲ‡ָבל, ּכ¿ ָ̃ ּפ¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ‰ּוָב‚ ¿̇ ƒי˙ ּב ƒמ ָ̇ ‡, ס¿ ּלָ ∆‡ 

יָפ‰ ƒס ט ‰ו… ּפָ ¿ ׁ̆ ƒַלט מ פ¿ ƒּנ ∆ יָ‰  ׁ̆ ƒּפ ƒמ : 
ם' ƒ‡ ‰ ָּ̇ ‡ַ ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒך¿  מ ר∆ ∆„ זו…  ּב¿ ּכָ ∆ י ׁ̆ ַלּפ≈ ים ּכ¿ ƒ„ָל יַע  ל…‡, ַ‰י¿ ƒ‚ָּך  ַמ  ל¿

ים ƒ„ָל   - - -!' י¿
ַ‡ַחר ן ל¿ ּכ≈ ƒָלּ‰  ָלּ‰  ַמרי…‡ מ ע¿ ָבר, ּבַ ּכ¿ ∆ ַ‚ע ׁ̆ ר∆ יָ‡‰ ּבָ ƒ̂ ‰ו… ∆ ׁ̆ ˙ ∆‡ 
ים ƒּל ƒלוּ  ַ‰ּמ ן ַ‰ּלָ ƒמ ‰ ׁ̆ , ַ‰ּפ∆ י ƒ‚ּ ר¿ ƒ‰ „…‡ ב ל…‡ מ¿ י... 'טו… ƒ̇ ָ ׁ̆ ָ‚ּ ‰ ַ‰ר¿ ָ̇  ָ‰י¿

ל…‡ ∆ ַח˜ ׁ̆ ר¿ ƒם י ים ַ‰ּיו… ƒּל ƒּמ‰ַ ˙ ַ‰ּל…‡ ו¿ בו… לוּ  טו… ָנ‰ ַ‰ּלָ ַעל¿ פ¿ ƒּ̇ ˙ ∆‡ 
ן ָ̇ ֻעּלָ ם!' ּפ¿ ַ‰ּיו… יַע  ַ‰‰ּו‡ ו¿ ƒ‚ּ ƒ‰ ‰ ּב≈ ר ַ‰ר¿ ≈̇ ר יו… י ַמ‰≈ ƒפ ּכ¿ ƒבוּ  מ ¿ ׁ̆ ָח ∆ ׁ̆ . 
‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ‰ ָ̇ ‰, ָ‰ָר‰ ָ‰י¿ ּנ≈ ƒ‰ רוּ  ל…‡ ו¿ ר ָעב¿ ּפָ ס¿ ƒים מ ƒּומו… , ָימ ּ̂ ƒע ל ּוב¿ ∆ ׁ̆ 

ל „ ח… ע≈ ַסח ַ‰ּמו… ַטר - ּפ∆ פ¿ ƒר נ ּ‰  ָ‰ֻעּבָ ּלָ ∆ ן, ׁ̆ פ∆ …‡ י ּב¿ ƒמ ‡ו… ¿̇ ƒּפ 
ין ƒַב˜, ַלֲחלּוט ָ ׁ̆ ים ו¿ ƒָכל ַחּי ל…‡, ַחי ל¿ ל ל¿ ‰ ּכָ ּבָ ƒי˙ ס ƒ‡פּו י˙ ר¿ ≈‡ ר¿ ƒנ 

ן ƒיך¿ . ָלַעי ָר‰ ‡≈ ‰ ָ‡מ¿ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ' :‡…יַע  ל ƒ‚ָּך  ַמ ים ל¿ ƒ„ָל  '!!! י¿
ם ים ָ‰יוּ  ל…‡ ‰≈ ƒיכ ƒר ר ̂¿ ≈̇ ‰ יו… ּז∆ ƒז, מ מ∆ ˜ּוף ָ‰ָי‰ ָ‰ר∆ ָ  ! ּוָברּור ׁ̆

י נ≈ יעוּ  ַ‰ּזּו‚ ּב¿ ƒ‚ּ ƒ‰  …י˙ו ב≈ ל ל¿ ∆ ַר  ָמָרן ׁ̆ י ח"ַ‰ּ‚¿ ƒ̃ ס¿ ב¿ י≈ נ¿ רוּ , ַ̃ ּפ¿ ƒס ˙ ו¿ ∆‡ 
ָעַבר ∆ ם ׁ̆ י‰∆  . ֲעל≈
ן ‡ו… יַע  ַ‰ּ‚ָ ƒּב ƒ‰ ˙ מּו˙ו…  ‡∆ מ¿ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ „ ַ̂ י ים ּכ≈ ƒ‡י ƒ̂ ים מו… ƒּל ƒּלוּ  מ ≈‡ ּכָ ∆ ׁ̆ 
˙ ƒַבי י ּב¿ ƒ„ּו‰ ָ‡ַמר, י¿ ‡י ו¿ ַוּ„ַ ּב¿ ∆ ׁ̆  ׁ̆ נ∆ ‡ ָ‰ע… ם ּבָ י‰∆ ַלל ֲעל≈ ¿‚ ƒּב ‰ , ז∆

ָ‡לּו‰וּ  ¿ ּׁ̆ ∆ ׁ̆ ּון ָמ‰ ּוכ¿ ּ̃ ƒּ̇ ָכך¿  ַ‰ טּו˙ ָ‡ַמר, ל¿ ¿ ׁ̆ ַפ לוּ ' ּב¿ ּב¿ ַ̃  לַע  ּ̇¿
ם כ∆ מ¿ ¿̂ ַמר ל…‡ ַע ּוב לו… ׁ̆ ˙ ֻטּיו… ¿ ּלוּ  ׁ̆ ≈‡ ּכָ ∆ ׁ̆ ...' 
י˙ ƒנ י ָ‰ַרּבָ ƒ̃ ס¿ ב¿ י≈ נ¿ יָפ‰ ַ̃ ƒס ָר‰ ‰ו… ָ‡מ¿ ∆  ו¿ ם'ׁ̆ ƒ‡  ¿ּ̇ ‡ַ ‰‡ָ ˙ רו…  ַ‰ּכ…ַח  ‡∆
יר ƒ„ּ‡ַ‰ָ  ׁ̆ ּי≈ ∆ ‰ ָלך¿  ׁ̆ ּפ∆ י, ּבַ ƒל ¿ּ̂ ַנ ים ז…‡˙ ּ̇¿ ƒָבר ¿„ ƒים ל ƒּי ƒּיּוב ƒח ,

י ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒ̇ ים ַעל ו¿ ƒָבר ך¿  ּ„¿ ּנָ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ‰ ָ̃ ˜ּו ם ז¿  '. ָל‰∆
‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ‰ָע מ¿ ָל‰ ָׁ̆ ּב¿ ƒ̃ ָמּ‰  ַעל ו¿ ¿̂ ˙ ַע ו… ׂ̆ ָבר ַלֲע ָ„ּ ‰ ּכַ ‰. ַ‰ּז∆ ּנ≈ ƒ‰ , ו¿

י נ≈ „וּ  ל…‡ ַ‰ּזּו‚ ּב¿ ¿̃ פ¿ ƒך¿  נ ∆ ׁ̆ מ∆ ים ּב¿ ƒנ ָ ׁ̆ ˙ ים ַרּבו… ƒ„יָל ƒוּ , ּב ׁ̆ ¿ ׁ̆ ָח  ו¿
ַ‡ַחר ּל¿ ∆ יָר˙ו…  ׁ̆ ƒט י˙ ּפ¿ ƒמ ‡ו… ¿̇ ƒל ַ‰ּפ ∆ ר ׁ̆ „וּ  ל…‡, ָ‰ֻעּבָ ¿̃ ּפָ ƒּוב י ׁ̆ 

ך¿  ∆ ׁ̆ מ∆ ˜ּוָפ‰ ל¿ ¿ּ̇ ‰  . ֲ‡ֻרּכָ
‰ ָּ̇ ַ‡ַחר, ַע ָע‰ ל¿ מ¿ ָ ּׁ̆ ∆ ׁ̆ ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַח  ַעל ׁ̆  ַ‰ּכ… ּי≈ ∆ יָ‰  ׁ̆ ƒפ ָ„‰, ּב¿  ָעמ¿

ָל‰ ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ָ‡ּ‰  ו¿ ר¿ בו… ‰ ל¿ ּנָ ∆„ ¿̃ פ¿ ƒּי ∆ ים ׁ̆ ƒ„יָל ƒים ּב ƒָספ יָע‰, נו… ƒ̃ ¿ ׁ̆ ƒ‰  ו¿
„…‡ ˙ מ¿ ּלו… ƒפ ¿̇ ƒּלוּ  ּב ≈‡ . 

ָר‰ ל…‡ ˜ּוָפ‰ ָעב¿ ָר‰ ּ̇¿ ָ̂ ¿̃  ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ָ„‰ ‰ו¿ ¿̃ פ¿ ƒנ ‰„ָ ָיל¿ ים ו¿ ƒמ ‡ו… ¿ּ̇. 
 

 !כעסים ללאו בנחת" ויכול ייתי דכפין כל"
יּלוּ  ַע„ ≈‡ ˙ בּולו… יך¿  ּ‚¿ ƒר ר ָ̂ מ≈ ָ ּׁ̆ ƒ‰ ‰ ל¿ ָ„ּ ƒמ ל זו…  ּב¿ ∆ ַעס ׁ̆ מ…„ נּוַכל, ּכַ ל¿ ƒל 

˙ ַ„ּ ƒּמ ƒָלנּו˙ו…  מ ל ַסב¿ ∆ ‰ ָ‰ַרב ׁ̆ ∆ ׁ̆ יין מ ט≈ ¿ ׁ̆ ַּ̂  ַפיינ¿ ˜ ל"ַז ס≈  ַ‰ּפו…
ל, ַ‰ָ„‚ּול כו… ַ‰ּיָ נוּ  ו¿ ≈„ ַלּמ¿ ָ‰ָ‚‰ ל¿ ָלָ‡‰ ַ‰נ¿ ל ֻמפ¿ ∆ ׁ̆ „ ס∆ ָכל ַמ‰וּ  ח∆  ל¿
ין ƒפ כ¿ ƒ„ּ : 
יָר˙ו…  ַ‡ַחר ƒט ן ּפ¿ ƒָלם מ ָל‰ ָ‰עו… ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒ‰  …י˙ו ב≈ יָח‰ ּב¿ ƒׂ̆ ˙י ƒנ פו… ל∆  ט∆

יַס˙ ָסמּוך¿  ƒנ כ¿ ƒל ˙ ּבָ ַ ּׁ̆ ר. ַ‰ ב∆ ע≈ ו מ≈ ַ̃ ‰ ַל ָ̇ ‰ ָ‰י¿ ָ ּׁ̆ ƒ‡ ˙ר ַ‡ַח ∆ ׁ̆ ‡ֲ 
‰ ָ ׁ̆ ¿̃ ƒַח  ּב ח≈ ו… ׂ̆ ם ל¿ ƒע „ בו… ל ַמ‰ ַ‡ך¿ , ָ‰ַרב ּכ¿ „ו… ֲעָרּ‰  ָ‰ָי‰ ּ‚ָ ַמע ַ̂ ≈ ׁ̆  ל¿

ָר‰ ו… ׂ̆ ָר‰ ַ‰ּב¿ י ַ‰ּמָ ƒּכ „ בו… ַטר ָ‰ַרב ּכ¿ פ¿ ƒי˙ נ ב≈ ָלמו…  ל¿  . עו…
ַל˙ ≈‡ ¿ ׁ̆ ƒָח„ ל י ‡∆ נ≈ ּב¿ ƒמ ˙ ƒי ‰ ַ‰ּבַ מ∆ ז…ר יּוַכל ‰ּו‡ ּבַ ‰, ָלּ‰  ַלע¿ ָ ׁ̆ ¿ּ̃ ƒּב 

‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ר ָבר≈ ˙ ל¿ י ‡∆ ַמּנ≈ יַס˙ ז¿ ƒנ ˙ ּכ¿ ּבָ ַ ּׁ̆ ‰ַ . 
ם" ƒ‡‰ַ ם ≈ׁ̆ ך¿  ל¿ ּ̇¿  ּכָ ‡ַ ˙ ר∆ ∆ ּׁ̆ ַ̃ ¿̇ ƒל מ „ו… ¿‚ ƒר ל י, ַ‰ּ„ו… ƒכ ‰ ו¿ ∆ ׁ̆  ָלך¿  ָ̃

י‚ ƒ ּׂ̆ ‰ַ י לּוַח  ל¿ ַמּנ≈ ˙ ז¿ ַ̃ ָל ¿„‰ַ ˙ רו…  ?!" ַ‰ּנ≈
י" ƒנ‡ֲ ˙‡ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒָך  ַעל מ ¿̇ יָ‰ ƒמ י. ּ̇¿ ‰ ֲ‰ר≈ ָבר ז∆ ר ּכ¿ ≈̇ ים יו… ƒ ׁ̆ לו… ¿ ּׁ̆ ƒמ 

ָנ‰ ָ י ׁ̆ ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ˙ ∆‚ ∆‰ ר נו… ≈ ּׁ̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„ּ ƒבּוַע  מ ָ ׁ̆ „ בו… כ¿ ƒר ָ‰ַרב ל ָבר≈  ַמ‰וּ  ל¿
ַמן יַס˙ ז¿ ƒנ ˙ ּכ¿ ּבָ ַ י„, ׁ̆ ƒמ ָ̇ יב ו¿ ƒ ׁ̆ י ‰≈ ƒָלנּו˙ ָ‰ַרב ל ַסב¿ ‰ ּב¿  ַרּבָ

ָלם עו… ָנ‰ ל…‡ ּומ≈ פ¿ ƒ‰ י ƒ̇ לּוַח  ‡ו… ָנ‰ ל¿ ָ יָב‰ -!" ׁ̆ ƒ ׁ̆ ≈‰ ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ‰יָמ ƒנ  ּב¿
ל ∆ ַעס ׁ̆  . ּכַ
ן ַר˙ זו… , ָ‡כ≈ ו… י‚ּו˙ ּ̇ ƒ‰ נ¿ ל…‡ ַ‰ּמַ מ¿ ƒּב  ‰ּ ָּ̇ ַ‡ר¿ פ¿ ƒּ̇. 
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י ƒם ַרּב לו… ָ ן ׁ̆ רו… ַב„¿ ¿ ׁ̆  ַּ̂ ַ‰‚, ל"ַז ּנָ ∆ ל ׁ̆ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ין" ל¿ ƒ̃ י ƒ̇ יעּו˙" ָו ƒב ¿̃ ƒּב ,
ל נוּ  ָיכו… ≈„ ַלּמ¿ ˜ ל¿ ר∆ ף ּפ∆ ַ‡ּל≈ „ מ¿ ַ̂ י ׁ̆  ‰ּו‡ ּכ≈ ַ ׁ̆ ֲעב…ר ָח ּיַ ∆ ַמן ׁ̆ יַ‡˙ ז¿ ƒר ¿̃ 
ַמע ¿ ׁ̆ : 

‰ ָ‰ָי‰ ב ז∆ ֲער… ל ָיָמיו ּבַ ∆ י„" ׁ̆ ƒ‚ּ י ַ‰ּמַ ƒמ ל¿ ַ ׁ̆ רּו ַ‡ַחר", ַ‰י¿ רּוַע  ל¿ י ‡≈ ƒמ…ח 
י ƒנ ≈ ׁ̆ ,‰ ∆ ׁ̆ ָ̃ „…‡ ף. מ¿ סו… י ּב¿ מ≈ ּפּוזו…  י¿ ¿ ׁ̆ ƒ‡ יט ƒל ח¿ ם' ר ‰∆ לו… ָ ּל…‡ ׁ̆ ∆ ׁ̆ 
ַ„‡י ר ּכ¿ ≈‡ ָ ּׁ̆ ƒ‰ ˙ ל¿ ƒי ּבַ יף, ּבַ ƒ„ר ָע ר≈ ּ‚ו… ¿̇ ƒ‰ י˙ ל¿ ב≈ יו ַ‡ַח˙ ּב¿ ָ̇ נו… ּב¿ ƒמ . 

ים ƒל ּב¿ ַ̃ ˙ מ¿ ל ‡∆ ים ּכָ ƒּור ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ,ים ƒ‡ ¿̂ י˙ יו… ּב≈ ƒם' ר, פּוָ‡‰ָ‰ר¿  מ לו… ָ ׁ̆ 
ָנס כ¿ ƒי˙ נ ƒנ מו… ים ל¿ ƒע ס¿ נו… ‰ ָ‰ָי‰. ו¿ ˙ ז∆ עו… ¿ ׁ̆ ƒב ּב ר∆ ם' ר. ָ‰ע∆ לו… ָ ׁ̆ 

‡ּוב ׁ̆ , ַ‰ּכָ ָ̇ ‰, ַ‰ּמּו ל∆ יַע , ַ‰חו… ƒ‚ּ ƒ‰ ˙י ב≈ ו…  ל¿ ּ̇ ƒי ּב נ≈ ב¿ ƒַר˜-ּב ל, ּב¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ 
יב ƒַמֲער ,„ ּיָ ƒּיּום ּומ ƒס ‰ ּב¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ וּ  ַ‰ ּ̇ ָמ‰ ֲ‡ָחַז ≈„ּ ר¿ ַּ̇ ‰ ָּ̃ י. ֲעֻמ ל≈ ב¿  ח∆

ָנ‰ ≈ ר ַע„ ֲ‡ָפפּו‰וּ  ׁ̆ ∆̃ ˙ו…  ַעל. ַ‰ּב… ר ‡ו… ∆̃ ׁ̆  ּב… ר ָחָ„ ּפ≈ ƒו…  ס„ּ כ¿ ל נ∆ ∆ ' ר ׁ̆
ם לו… ָ ַלֲ‰בּו˙ ׁ̆ ¿̇ ƒ‰ יַע : "ּב¿ ƒ‚ּ ƒ‰ ַמן יַ‡˙ ז¿ ƒר ַמע ̃¿ ¿ י ׁ̆ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַ‚ּ ƒנ ר ו¿ ר≈ עו…  ל¿

˙ ∆‡ ‡ ּבָ ‡ ַ‡ך¿ ... ַ‰ּסַ ּבָ ן ַ‰ּסַ ַ ׁ̆ ָנ‰ ָי ≈ ל ׁ̆ ּכָ ∆ ׁ̆  ‰ּ ּלָ ָנ‰ ּכֻ ≈ ָח„, ׁ̆ ∆‡ 
ים ƒ ּׁ̆ ƒ ּׁ̆ ƒָנ‰, מ ¿̃ ƒי˙ ז ƒּ̇ ƒּוָל‰ ֲ‡מ‰ י מ¿ ƒל ח… רּוַע , ַעז ּב¿ י ‡≈ ƒין. מ…ח ל ‡≈  ˜ו…

ין ≈‡ ב ו¿ ∆ ׁ̆ ∆̃ . 
'"‡ ‡, ַסּבָ י -!' ַסּבָ ƒּ̇ ¿̃ ַפ יָכ‰ ַעל ּ„ָ ƒמ ¿ ּׂ̆ י, ַ‰ ƒּ̇ פ¿ ַ ׁ̆ ָניו ָנ ָ‡ז¿ , ּב¿

י ƒּ̇ נ¿ ַחּנַ ¿̇ ƒ‰ ,י ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַּ̃ ƒּב - '‡ יך¿ , ַסּבָ ƒר לּום ֲ‡ָבל!' ָל˜ּום ָ̂  ... ּכ¿
" ƒ̇ ָר‡ „ יָ̃ עו… ָח„ ל¿ י ‡∆ נ≈ ּב¿ ƒָח‰ מ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒם, ַ‰ּמ ‰ ‰ּו‡ ּ‚ַ ּסָ ƒר ַע„, נ ∆ ׁ̆ '

ם לו… ָ ח ׁ̆ ַ̃ ˙ ּפָ ם ‡∆ ƒיַני ם ֲ‡ָבל, ָ‰ע≈ ַ„ּ ר¿ ƒּוב נ ׁ̆ . 
ו… " ּ̇ ƒָס‰ ּב נ¿ כ¿ ƒר נ ∆„ ָר‰ ַלח∆ ָ‡מ¿ ‡וּ : 'ו¿ י, ּבו… ƒנ‡ֲ ‰ ∆‡ ם ַ‡ר¿ יך¿  ָלכ∆ ≈‡ 

ים ƒיר ƒע ˙ מ¿ ∆‡ ‡ י ַ‡ּבָ ƒּל ∆ ׁ̆ '!‰ ָ ׁ̆ ¿‚ּ ƒנ ˙ ‰ ַ‰ּבַ ּטָ ƒַלּמ ‰‡ָ ר¿ ָ̃ ל ו¿ ˜ו… : ּב¿
'‡ ַמן! ַ‡ּבָ יַ‡˙ ז¿ ƒר ַמע ̃¿ ¿ ׁ̆ !„ ‰ עו… ּמָ ˙ ּכַ ו… ּ̃ ף ּ„ַ ַמן סו… יַ‡˙ ז¿ ƒר ¿̃ 

ַמע ¿ ׁ̆" '.„ ּיָ ƒל…‡, מ ָמ‰ ל¿ ז¿ ם' ר, ּ‚ֻ לו… ָ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ ׁ̆ ח ַ‰ּיָ ַ̇ ˙ ּפָ יָניו ‡∆  ע≈
ָוָח‰ ר¿ ƒים, ל ƒר ≈‰ ˙ יט ָי„ו…  ‡∆ ƒס ≈‰ ּ‰  ו¿ ˙ ּבָ יָכ‰ ‡∆ ƒמ ¿ ּׂ̆ ָל‰ ַ‰ „ו… ¿‚ּ‰ַ ,

ּלו…  ּכֻ ∆ ׁ̆ ל ָ‡פּוף ּוכ¿ ֲעָרפ∆ ל ּבַ ∆ י ׁ̆ ƒל י ח… ל≈ ב¿ ח∆ ָנ‰ ו¿ ≈ ם, ׁ̆ יּ‰ַ , ַיַח„ ּ‚ַ ƒּב ¿‚ ƒ‰ 
˙ י ‡∆ ≈ּ̇ ¿ ָליו ׁ̆ ַב˙ ַר‚¿ יף, ַ‡ַח˙ ּב¿ ƒנ ן ‰≈ ָ̇ חּוı ‡ו… ƒמ ‰ ּטָ ƒיָחן, ַלּמ ƒּנ ƒ‰ ַעל 

‰ ּפָ ¿̂ ƒב ָ‰ר ≈ ּׁ̆ ַי ¿̇ ƒ‰  . ו¿
י"' י! ‡ו… ‰! ‡ו… רוּ  ל…‡ ָלּמָ י ָ‡מ¿ ƒל…‡? ל‰ֲ „ עו… ‰ ּב¿ ּמָ ˙ ּכַ ו… ּ̃ ף ּ„ַ  סו…

ַמן יט -!' ַ‰ּז¿ ƒּב ƒ‰ ם' ר לו… ָ נו…  ַעל ׁ̆ עו… ¿ ב ׁ̆ ≈‡ כ¿ ƒּב ,˜ ע≈ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ֲחָרָ„‰ ו¿  . ּבַ
י" נ≈ ˙ ּב¿ ƒי יעוּ  ַ‰ּבַ ƒ‚ּ ר¿ ƒ‰  …ו˙ רוּ  ‡ו… ָ‡מ¿ ר לו…  ו¿ ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ „ י˜ עו… ƒּפ ַ‰ס¿ , ל¿

ם ƒ‡ יַח  ל…‡ ו¿ ƒל ¿̂ ל ַעל ָ‡ז ַּ̇ ים ּכָ ƒנ י˜ ּפָ ƒּפ ס¿ ַּ̇ ˙ ַמן ‡∆ י ַ‰ּז¿ ƒנ ≈ ּׁ̆ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ 
ָר  י, ‡"ַ‰ּ‚¿ ֲ‰ר≈ ∆ ים ׁ̆ ƒע‚ָ ֲ‡רוּ  ָ‰ר¿ ¿ ׁ̆ ƒּנ ∆ ם ׁ̆ ַמן ‰≈ ז¿ ƒיַ‡˙ ל ƒר ַמע ̃¿ ¿ ל ׁ̆ ∆ ׁ̆ 
 ָ‚ּ ע. ‡"ַ‰ּמַ ַ‚ּ ר¿ ƒם' ר נ לו… ָ ך¿  - ׁ̆ ּי≈ ƒח ˙ ּיּוכו…  ‡∆ ƒי ח ƒח ¿̂ ƒר: 'ַ‰ּנ ַ ׁ̆ י ƒם י ֲחכ∆ ! ּכ…

‰„ָ ו… ּ̇ ‰ ַמ„!' ַרּבָ ע¡ נ∆ ָליו ַעל ו¿  ." ַר‚¿
 
 

 שמע קריאת זמן תאחר אל
חּור ר ּבָ ּפ≈ ƒל ָ‰ַרב ˆ"ַל‚‰ ס‚ַ ַּ̂  ס∆ ̂∆  ל"ַז נ¿ ּמַ ƒר'מ ט∆ ‰ּו‡, ס¿ ∆ ַחר ׁ̆ ≈‡ 
ר ָל˜ּום ∆̃ ּב… ּום, ּבַ ּׁ̆ ƒך¿  ּומ ָר‡ ל…‡ ‰ּו‡ ּכָ יַ‡˙ ָ̃ ƒר ַמע ̃¿ ¿ ׁ̆  ‰ּ ַמּנָ ז¿ ƒּב . 
ַ‚ל ָ‰ַרב לו…  ָ‡ַמר ם: "ס∆ ƒ‡ ‡…ל  ָּ̇ פ¿ ַעּלַ ¿̇ ƒ‰  ָּ̇ ַכח¿ ּנו… ∆ ׁ̆ ˙ ּכ¿ ‡ו… ר¿ ƒל 

 ָּ̇ ַחר¿ ≈‡ ∆ ׁ̆ ˙ ַמן ‡∆ יַ‡˙ ז¿ ƒר ַמע ̃¿ ¿ ׁ̆ ,‰ ∆‡ ר¿ ƒּנ ׁ̆  ּכַ ָך  ּי≈ ב ל¿  ..."ָחָז˜ ל≈
 

 "שואל הבן וכאן"
ר ֻסּפָ י מ¿ ימ≈ ƒּב ∆ ירּו˙ו…  ׁ̆ ƒע ל ̂¿ ∆ ן ׁ̆ ‡ו… ל ַ‰ּ‚ָ „ו… י ַ‰ּ‚ָ ƒל ַרּב ָפ‡≈ רּוך¿  ר¿  ּבָ

יָ„‡נו…  ƒל ַּ̂  טו… ּ‰ , ל"ַז ל ַרּבָ ∆ ס ׁ̆ נ∆ ¿̃ ˜ו…  מ∆ ָמרו… ר, ּב¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ָ‡ב ָ‰ָי‰ ּכַ
ים ƒ„יָל ƒים ל ƒב, ַרּכ ב≈ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ „ָח ָניו ‡∆ ּבָ ƒָי‰ מ‰ָ ך¿  ו¿ ר∆ ו…  ̂… ׁ̆ י ƒֲענ‰ַ  . ל¿
ם ָ̇ ‡ו… ים ּב¿ ƒָנֲ‰‚וּ  ָימ  ׁ̆ י ƒֲענ‰ַ ׁ̆  ל¿ ע…נ∆ יַע  ּב¿ ƒּ̇ יף, ַמר¿ ƒל ¿̂ ‰ַ ˙ ַעל ל¿ ּפו…  ּכַ
ם ƒַלי ינּו˙ - ָ‰ַר‚¿ ƒ„ֲע ירּו˙ ּבַ ƒ‰ ז¿ ƒּמּוָבן, ּוב י ָנַטל. ּכַ ƒל ַרּב ָפ‡≈ רּוך¿  ר¿  ּבָ

˙ נו…  ‡∆ יחו… , ּב¿ ƒכ ָניו ַעל ‰ו… רו…  ּפָ ּס¿ ƒי ַנֲ‰‚ּו˙ו…  ַעל ו¿ ¿̇ ƒ‰ ‡…ּל ∆ , ָר‡ּויּכָ  ׁ̆
„ ל∆ ַ‰ּי∆ ∆ ׁ̆ יר ּוכ¿ ƒּכ ƒ‰ ˙ַר ֻחמ¿ ‰וּ  ּב¿ ≈ׂ̆ י„ ַמֲע ƒר ‰ו… ˙ ו¿ ו…  ‡∆ ׁ̆ ב ר…‡ ∆̂ ע∆  ּב¿

˙ ∆ ׁ̆ ים ּוב ƒנ ָטלו… , ּפָ יף, ָ‰ַרֲחָמן ָ‰ָ‡ב נ¿ ƒנ ינּו˙ ‰≈ ƒ„ֲע ˙ ּבַ ˆּוָע‰ ‡∆ , ָ‰ר¿
‰וּ  ּכָ ƒ‰ ם ַ‡ַח˙ ו¿ ƒי ַּ̇ ¿ ׁ̆ ˙ ַעל ּו ּפו… ָליו ּכַ  . ַר‚¿
„ ל∆ ׁ̆  ָיַ„ע ַ‰ּי∆ נ∆ ָ‰ע… ∆ יַע  ׁ̆ ƒ‚ּלו… , לו…  ַמ ּב¿ ƒ̃ ‰ ּיָ ƒּומ„ ָלָמ‰ ּב¿ ¿ ׁ̆ ‰ַ , ּוב¿

יַח  ƒט ב¿ ƒ‰ ּל…‡ ו¿ ∆ ּוב ׁ̆ ׁ̆ „ ָי סּורו…  עו… ‡ ‰ּו‡. ל¿ ָ̂ ן ָי ƒר מ ∆„ ל ַ‰ח∆ ּמו…  ‡∆ ƒ‡ 
ל ∆‡ ָחיו ו¿ ָ‰יוּ  ‡∆ ∆ ר ׁ̆ ∆„ ח∆ מּוך¿  ּבַ  . ַ‰ּסָ

ע ַ̇ פ∆ „וּ  ל¿ ר¿ ח∆ ם נ∆ יָ‰  ָ‰‡≈ ן. ּוָבנ∆ ƒר מ ∆„ י ַ‰ח∆ ƒימ ƒנ עוּ  ַ‰ּפ¿ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒנ ˙ ָלפו… ¿̂ ‰ַ 
ט ו… ל ׁ̆ ˜ו… י ו¿ ƒכ יט ּב¿ ƒט יר ַמר¿ ƒע ם. ּוַמס¿ ֲ‰רוּ  ‰≈ ƒס מ נ≈ ּכָ ƒ‰ ל ל¿ ר ‡∆ ∆„  ַ‰ח∆

יָמ‰ ƒנ ˙ ּוָמ‰ ּפ¿ ‡ו… ם רו… י‰∆ ינ≈ ‡? ע≈ ן ָ‰ַ‡ּבָ ‡ו… י˜, ַ‰ּ‚ָ ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ,‰ מו…  ַמּכ∆ ¿̂  ַע
ז ע… ˙ ַעל ּב¿ ּפו… ָליו ּכַ ‰, ַר‚¿ ‰ ַמּכ∆ כ∆ ‰, ּובו… ַח  ַמּכ∆ ַיּפ≈ ¿̇ ƒּומ ... 

ָך  ַמ‰" ‡, ּל¿ ‡וּ  -!" ֲחַ„ל? ַ‡ּבָ ר¿ ל ָ̃ ˜ו… ‰ ָמ‰" - ּב¿ ָּ̇ ‡ַ ‰ ∆ׂ̆  ?" עו…
י" ƒנ‡ֲ  ׁ̆ י ƒַמֲענ ˙ י ‡∆ ƒמ ¿̂ ׁ̆  ַע נ∆ ע… ל ּבָ ∆ ׁ̆ „ ל∆ יב -" ַ‰ּי∆ ƒ ׁ̆  - ָ‰ָ‡ב ‰≈
ּום" ּׁ̆ ƒם מ ƒ‡ ∆ ׁ̆ „ ל∆ ‰וּ  - ָחָט‡ ַ‰ּי∆ ן ז∆ לו… ָ ּׁ̆ ƒי ַ‰ּכ ƒּל ∆ ם. ׁ̆ ƒ‡ י ƒי ֲ‡נ ƒ̇ י ƒי‰ָ 

יך¿  ƒר ˙ו…  ַמ„¿ ָר‡ּוי ‡ו… ‚ ָ‰ָי‰ ‰ּו‡, ּכָ ַנ‰≈ ¿̇ ƒם מ ≈‡ ¿̇ ∆‰ נו… . ּב¿ לו… ¿ ׁ̆ ƒּו‡ ּכ‰ 
י ƒנ לו… ¿ ׁ̆ ƒּו‡!" ּכ‰ יך¿  ו¿ ƒ ׁ̆ ˙ ַממ¿ ַ‰ּכו… ˙ ל¿ מו…  ‡∆ ¿̂ ˙, ַע ַ‰ּכו… ˙ ל¿ ַ‰ּכו… , ּול¿

˙ ּכו… ב¿ ƒמו…  ַעל ל ¿̂ ב ַעל ל…‡ ַע ≈‡ ˙ ּכ¿ ּכו… ן ַלֲער…ך¿ . ַ‰ּמַ ּבו… ¿ ׁ̆ ו…  ח∆ ׁ̆  ...ַנפ¿
 
 " התורה את יודעים כולנו"

ר ּפ≈ ƒט ר"„ ס ‰וּ , ַ‰ר¿ ∆ ׁ̆ י ƒּמ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ַ‚ּ ƒַעם נ י ּפַ ƒַרּב ים ל¿ ƒי ַחּי ƒ̃ ס¿ ב¿ י≈ נ¿ ַ̃ 
יָט  ƒל ¿ ַ‡ל ‡"ׁ̆ ָ ׁ̆ ˙ו…  ו¿ ‰ ‡ו… ּמָ ים ּכַ ƒָעמ ˙ּוָב‰ ּפ¿ ָר‰ ּכ¿ ו… ּ̇ ‰ ּבַ ּלָ ƒּמ‰ַ 

'‰ ∆ ׁ̆ ר ַעל'. מ ָ̇ יב ֲ‡ ƒ ׁ̆ י לו…  ‰≈ ƒים ַרּב ƒּיּו˙ ַחּי ƒט ל≈ ח¿ ∆‰ ׁ̆ : "ּב¿ ≈ ׁ̆ ˙ ‡ו…  מ≈
ע ּבַ ַ‡ר¿ ‰ ו¿ ר≈ ¿ׂ̆ ַ‡ל!" ע∆ ָ ˙ו…  ׁ̆ י ‡ו… ƒ„ּו‰ „ ֲ‡ָבל: "י¿ בו… י, ָ‰ַרב ּכ¿ ƒּ̇ ¿̃ „ַ  ּבָ
ב ≈ ׁ̆ ח¿ ּמַ ‡ ּבַ ָ̂ ָי ׁ̆  ו¿ ּי≈ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ≈ ׁ̆ ˙ ‡ו… ׁ̆  מ≈ ≈ ׁ̆ ‰ ו¿ ר≈ ¿ׂ̆ ים ע∆ ƒָעמ  ?" ּפ¿



 

 ~4 ~  

 נפלאים סיפורים
 פסח תשע"ו

 
י לו…  ָ‡ַמר ƒים ַרּב ƒב: "ַחּי ≈ ׁ̆ ח¿ ׁ̆ , ָטָע‰ ַ‰ּמַ ּיּו˜ י≈ ƒ„ ׁ̆  ּב¿ ≈ ׁ̆ ˙ ‡ו…  מ≈

ע ּבַ ַ‡ר¿ ‰ ו¿ ר≈ ¿ׂ̆ ים ע∆ ƒָעמ ַמּ‰ !" ּפ¿ ָּ̇  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ" :„ ַ̂ י ן ּכ≈ כ≈ ָּ̇ ƒב י ≈ ׁ̆ ח¿ ַ‰ּמַ ∆ ׁ̆ 
‰ ע∆ י?" טו… ƒַרּב ים ו¿ ƒיר ַחּי ƒּב ס¿ ƒ‰" :‰ ָּ̇ ‡ַ  ָּ̇ ¿ ׁ̆ ַּ̃ ƒב ּב ≈ ׁ̆ ח¿ ַ‰ּמַ ‡ מ≈ ָ̂ מ¿ ƒּי ∆ ׁ̆ 

˙ ∆‡ ‰ ּלָ ƒּמ‰ַ '‰ ∆ ׁ̆ ָּ̇ ', מ ב¿ ַ̇ ָכ י ז…‡˙ ו¿ ƒל ּו„ ּב¿ ּ̃ ƒָר‰. נ ו… ּ̇ ˙ּוָב‰ ּבַ  ּכ¿
‰ ּלָ ƒּמ‰ַ ‰ ∆ ׁ̆ ׁ̆  מ ≈ ׁ̆ ˙ ‡ו… ע מ≈ ּבַ ַ‡ר¿ ‰ ו¿ ר≈ ¿ׂ̆ ַעם ע∆ ַב„, ּפַ ּל¿ ƒז…‡˙ ּומ 

˙ ּיו… ƒ̇ ˙. ‰.˘.מ ָ‰‡ו… יעו… ƒפ ם מו… ƒֲעַמי ˙ ּפַ ָספו… ּו„ ַ‡ך¿ , נו… ּ̃ ƒנ ר ּב¿ : ַ‡ח≈
ם" - ָ‰ַ‡ַח˙ ƒ‡ ַעט ו¿ מ¿ ƒי ˙ ƒי ˙ ַ‰ּבַ יו… ¿‰ ƒמ ‰ ∆ ּׂ̆ ƒמ ,"‰ ּיָ ƒנ ¿ ּׁ̆ ‰ַ ט" - ו¿ מו… ָ ׁ̆ 

ל ַעל ּכָ ‰ ּבַ ≈ ּׁ̆  "... ָי„ו…  ַמ
ָכך¿ " ‡וּ  ּול¿ ר¿ ¿̃ ƒים נ ƒר פ¿ ָ‰יוּ , סו… ∆ ים ׁ̆ ƒר פ¿ ל סו… ˙ ּכָ ּיו… ƒ̇ ָר‰ ‡ו… ו… ּ̇ ּבַ ∆ ׁ̆ "
) ׁ̆ ָר ¿„ ƒחּוָמ  מ נ¿ ַּ̇‡ ˙ ַ ׁ̆ ָר ח ּפָ ּלַ ַ ׁ̆ יָמן, ּב¿ ƒטז ס.( 
 

 "הבנים אלו עמלנו"
‰ ָ‰ַרב י≈ ר ַ‡ר¿ ט∆ כ¿ ∆ יָט  ׁ̆ ƒל ¿ ָכ‰, ‡"ׁ̆ ּזָ ∆ ׁ̆ ˙ נו… ּמָ ƒ‰ ם ל¿ ƒָרָביו ע …̃ ל מ¿ ∆ ׁ̆ 
י ƒן ָ‰ַרּב ≈̃ יר ַ‰ּזָ ו≈ ¿̃ ּס¿ ƒמ‡  ַּ̂ ר ל"ַז ּפ≈ ƒּפּור ס ƒף ס ַ‡ּל≈  : מ¿

˙ מ∆ ח∆ ל¿ ƒמ ָלם ּב¿ ‰ ָ‰עו… ּיָ ƒנ ¿ ּׁ̆ רוּ  ַ‰ י ַעל ָעב¿ ƒיר ָ‰ַרּב ו≈ ¿̃ ּס¿ ƒמ‡ ˙ ּפּוכו… ¿‰ ַּ̇ 
˙ ו…  ‰ּו‡. ַרּבו… ּ̇ ח¿ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒפוּ  ּומ ¿„ּ ר¿ ƒם ַעל נ ָׁ̆ ָחָמ‰ ַע„ ַנפ¿ ל¿ ƒּמ‰ַ ∆ ׁ̆ 

ָמ‰ ּי¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ‰ָנ ּכָ ַ‰ּסַ ָפ‰ ו¿ ָנ‰. ָחל¿ ּכָ י˙ ַ‰ּסַ ƒמ ¿ ׁ̆ ָפ‰ ַ‰ּ‚ַ ׁ̆ , ָחל¿ ָ ׁ̆  ַ‰ֲח
י נ≈ ּפ¿ ƒמ ‚ ר∆ ח ‰∆ ַ̂ ָנ‰ ֲ‡ָבל. ָור∆ ּכָ י˙ ַ‰ּסַ ƒָמ‰ ָ‰רּוָחנ ּי¿ ƒ‡ ‡…ל מ¿ ƒּב  ‰ּ  . ֻעּזָ

‡ ‰ּו‡ ָ̂ ˙ ָמ מו…  ‡∆ ¿̂ יר ַע ƒע ט ּבָ ¿ׂ̆ ר∆ ָ̃ ָי‰ ּבּו ַמנ¿ רו… ָלם, ּב¿ עו… ב ּב¿  ָחר≈
‰ ˙. ּוֻמּכ∆ יבו… ƒ ׁ̆ בוּ  ַ‰י¿ י, ָחר¿ ≈ּ̇ ׁ̆  ּבָ ָר ¿„ ƒמוּ  ַ‰ּמ מ¿ ָׁ̆ . 
ר ַּ̃ ƒו…  ע˙‚ָ‡ֲ ל ּ„ַ ∆ י ׁ̆ ƒַרּב‰ָ ‰ ָ̇ י˙ ָ‰י¿ נ≈ ּנּוך¿  ֻמפ¿ ƒח יו ל¿ ָ̇ נו… ˙ ּב¿ . ָ‰ַרּכו…
יַח  ל…‡ ‰ּו‡ ƒּנ ƒ‰ ן ַע  ָל‰∆ ע≈ רו… ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ƒי ע ≈„ כּוָנ‰ ַיל¿ ¿ ּׁ̆ ָ‰ָי‰, ַ‰ ך¿  ו¿ ַחּנ≈  מ¿
ן ָ̇ מו…  ‡ו… ¿̂ ַע ‰ ָ‰ָי‰. ּב¿ נ∆ ּמּוָ„יו ּפו… ƒּל ƒָפָריו מ ַח  ּוס¿ ח≈ ו… ׂ̆ ן ּומ¿ ָּ̇ ƒ‡ ף‡ַ  ו¿

˜ ח≈ ַׂ̆ ן מ¿ ּמָ ƒע ! 
ם ָח„ יו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָ‰י¿ ּנָ ֻ̇ ל ֲח ∆̂ י ‡≈ ב≈ רו… ָח‰ ̃¿ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒי˙. מ ƒנ ָח‰ ָ‰ַרּבָ ¿̃  ָל

 ‰ּ ּמָ ƒע ˙ ∆‡ ˙ נו… יָע‰. ַ‰ּבָ ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ˙ ּכ¿ וּ  ַלֲחז…ר ָ‰ע≈ ׁ̆ ¿̃ ƒּב ˙ נו… ר ַ‰ּבָ ≈‡ ָ ּׁ̆ ƒ‰  ל¿
ַעט יחוּ . מ¿ ƒט ב¿ ƒ‰ י ב≈ רו… ָח‰ ̃¿ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒם, מ ≈‰ ∆ ירּון ׁ̆ ƒַיֲחז ‰ ָ̇ י¿ ָב‰. ַ‰ּבַ ָ ׁ̆ 

י˙ ƒנ ּ‰  ָ‰ַרּבָ ַבּ„ָ ָב‰. ל¿ ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ל ּכ¿ ∆‡ ˙ ƒי ‰, ַ‰ּבַ ָ̇ ָלּ‰  ָרֲ‡ ע¿ ּבַ ∆ י, ׁ̆ ƒַרּב‰ָ 
„ מ≈ ן עו… ַחּלו… ‰וּ  ּבַ ּפ∆ ַ̂ ּוָבּ‰  מ¿ ׁ̆ ָרָ‡‰. ל¿ ∆ ׁ̆ ָב‰ ּכ¿ ָ ּׁ̆ ∆ ׁ̆  ‰ּ ַבּ„ָ ָר‡ ל¿ ָ̃ 

ֲחָרָ„‰ יָכן: "ּבַ ≈‰ ˙ נו… ָר‰?!" ַ‰ּבָ ּפ¿ ƒי˙ לו…  ס ƒנ ֲ‡רוּ  ָ‰ַרּבָ ¿ ׁ̆ ƒּנ ∆ ׁ̆ ‰ ּנָ ֻ̇ ֲח  ּבַ
ַח˙ ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ַ ים ּב¿ ƒב רו… ר. ̃¿ ≈‰ ƒי מ ƒַלח ָ‰ַרּב ָ ׁ̆ ˙ ו¿ ו…  ‡∆ ׁ̆ ּמ¿ ַ ׁ̆ יָ‡ן מ¿ ƒַלֲ‰ב „ ּיָ ƒמ 

‰ּו‡ מו…  ו¿ ¿̂ ׁ̆  ל…‡ ַע ן ָמ ַ‰ַחּלו… ּוָבן ַע„ מ≈ ָמ‰. ׁ̆ מ¿ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ˙י ƒנ  ָ‰ַרּבָ
ֲ‡ָל‰ ָ ׁ̆ ם ָמ‰: "ו¿ ƒ‡ ‰יָנ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ם ָׁ̆ „ ַבע עו… ָע‰ ר∆ ָ ׁ̆ "? 

י ָעָנ‰ ƒי: "ָ‰ַרּב ƒַע  מ ≈„ יזו…  יו… ַלַע˙ ‡≈ ו… ָל‰ ּ̇ כו… ּ„…ר י¿ ן ַלח¿ ָ̇ ‡ו… ׁ̆  ּב¿ -ֲחמ≈
‰ ר≈ ¿ׂ̆ ˙ ע∆ ו… ּ̃ ָנם..." ּ„ַ ָ‡מ¿ י ָזָכ‰, ו¿ ƒיר ָ‰ַרּב ו≈ ¿̃ ּס¿ ƒָכל ‡מ ָ‡יו ו¿ ָ̂ ¡‡ נוּ  ̂∆  ּבָ
ים ƒּ̇ ל ּבָ ∆ ָר‰ ׁ̆ ו… ּ̇ ‰ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃ ר…ב, ּו ָר‰ ַנַח˙ ל¿ ‡ו…  .ו¿

 

 מכירת חמץ
ָ„נּו˙  ַחּמ¿ ˆּו ּב¿ ¿̂ ַט‡ף ָנ ל ס¿ ∆ ׁ̆ יָניו  נּו?" ע≈ מ¿ ּכַ ƒס ֈ‰ַח ֈ‰ַח"- 

ָר‰, ‡..  ָ̃ ין ַמ‰  ƒָח„, ‰ּו‡ ל…‡ ָיב ים, ַ‡ף ‡∆ ƒּכ ָח„ ל…‡ ַמס¿ "ַ‡ף ‡∆
ַח  ָבר מ¿ י ּכ¿ ƒנ‡ֲ ֈ‰‰ָ."‰ ַ‚ע ַ‰ּז∆ ‰ ָלר∆  ּכ∆

 ˙ ∆‚ ∆‚ ˙ ַ‰ֲחבּוָר‰ ַ‰חו… יר ‡∆ ƒימ ƒ„ַל ר ו¿ ַ̂ ָח„" ָע ַ‚ע ‡∆ ׁ̆ ָלנּו  -"ר∆ "י≈
ָעָי‰ ֲחמּוָר‰".  ּב¿

 "!˙ ָעיו… ׂ̆ ּב¿ ַחּפ≈ ¿ּ̇ ָעָי‰, ַ‡ל  ּום ּב¿ ׁ̆ י רּוחו…  -" ינ≈ ע≈ ַט‡ף. ּב¿ ז ס¿ ַרּ‚≈ ¿̇ ƒ‰
ב ַעל סוּ  כ≈ יר, רו… ƒב י ‚¿ ≈„ ¿‚ ƒב ׁ̆ ּב¿ מו… ָלבּו ¿̂ ˙ ַע ס ָלָבן ָר˙ּום ָרָ‡‰ ‡∆

.˙ ר∆ ∆„ּ‰ֻ ָר‰ מ¿ ּכָ ר¿ ƒכ  ל¿
 "!‰ ָּ̇ ‡ַ ˙ נו… יו… מ¿ ƒ„ּ‰ַ ¿ך ל∆ ‰, ּמ∆ ָּ̇ רו…  -"ַ‡ ֲחב≈ יר ּבַ ƒימ ƒ„ַל יף ו¿ ƒל ¿̂ ƒ‰

ט ַח„  ר ַמּבָ ּכו… ƒ ּׁ̆ ‰ַ-  ,‡ ב∆ י˜ו… ƒל ינּו ּב¿ ר≈ ל ֲחב≈ ם ּכָ ƒם ע ∆„…̃ ר  ּב≈ ַ„ּ ינּו ל¿ "ָעל≈
עּו!" ¿„ ם י≈ ּלָ ּכֻ ∆ ׁ̆ 

ַט  ַע˜ ס¿ ָ̂ ָך!"  ¿ּ̇ ע¿ ַ„ּ ƒמ ָּ̇ י,  -‡ף "ָיַר„¿ ƒּנ ינ∆ ר ‡≈ ּכו… ƒ ׁ̆ י ֲ‡ָבל  ƒ̇ י ƒ̇ ָ ׁ̆ ן  ƒַיי"
ר ָלנּו?" ≈‡ ָ ּׁ̆ ƒָבר י ָין, ָמ‰ ּכ¿ נ¿ ƒע‰ָ ם מ≈ ּלָ עּו ּכֻ ¿„ ם י≈ ƒ‡ 

 " ׁ̆ ֻטּפָ ׁ̆ מ¿ ּפ≈ ƒעּו, ט ¿„ ם ל…‡ י≈ ƒ‡ יר  -"ו¿ ƒימ ƒ„ַל ף ו¿ ַ ׁ̆ ‰ ַמ‰  -ָנ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י"
ַח˙!" ַ̃  ָל

 ∆ ׁ̆ ן  ƒי י ַ‰ּיַ ≈„ ≈‡ ַע„ ל¿ ּבַ ƒמ , טו… יל ַמּבָ ƒּפ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ַט‡ף חו… ָיַ„ע ס¿ מו… ָעלּו ל¿
ל  ּכָ ƒמ ‰ ֻעּלָ ּוף ּפ¿ ּ̇ ƒ ׁ̆ ים  ƒב ם ַחּיָ ָר‰, ‰≈ ר≈ ם ּב¿ ין ָל‰∆ ≈‡ .˜ ≈„ ירו… ˆו… ַחב≈ ∆ ׁ̆
ָלָ‡‰  פ¿ ƒי˙ ַ‰ּנ ƒנ כ¿ ָּ̇ ף, ַ‰ ָּ̇ ּו ׁ̆ ָח„ ל…‡ י¿ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ ם ƒ‡ ,ם ּלָ ּכֻ ƒמ ,‡ ב∆ י˜ו… ƒל

ן. יו… מ¿ ƒט „ ל¿ ר≈ ≈ּ̇ 
 

                                  
 

יַח ַרֲעַנן  ‡.ר≈ ב∆ י˜ו… ƒּל ƒיל מ ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒל ַרּב ∆ ׁ̆ י˙ו…  ּב≈ ƒָעָל‰ מ 
ן  יו… ָּ̃ ƒם ּוַמֲ‰ַלך¿ ַ‰ּנ ƒַמי ָ ׁ̆  ˙ ‡ו… ר¿ ƒי ˙ ו¿ ˙ ֲחרּוˆו… ָבנו… ך¿ ּב¿ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒ‰ ˙ ƒי ַ‰ּבַ
 ‰ ּיָ ƒנ ¿ ׁ̆  ,˙ ָס˙ו… ˙ ַ‰ּכ¿ ָט‰ ‡∆ י ֲעָנ˜. ַ‡ַח˙ ָחב¿ ֲע„≈ ַ̂ ם ּב¿ ≈„ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰

 ¿̂ ר¿ ƒ̃ י˙  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ,˙ רו… ≈„ ¿ּ̃ ‰ַ ˙ ָפ‰ ‡∆ ¿ ׁ̆ פ¿ ƒ ׁ̆ ‰ ּפָ ¿̂ ƒר‰ָ ˙ ָפ‰ ‡∆
.˙ פו… ָלַח˙ ָ‰עו… ַ‰מ¿ ר ּב¿ ≈ ׁ̆ ח ַ‰ּכָ ּבָ ט¿ ƒמ ‰ ּב¿ ָ̃ ‰ ֲעסּו ָ̇ י˙ ָ‰י¿ ƒיע ƒב ָ‰ר¿  ו¿

י  ƒיָנ‰ ּכ ƒח ב¿ ƒ‰ ם ָניו. ָ‰‡≈ ל ָ‰ַלך¿ ַעל ּפָ ≈̂  ,˙ ƒי ַנס ַלּבַ כ¿ ƒיל נ ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒַרּב
יָ‰  ָב‰ ָי„∆ י‡ ָנ‚¿ ƒ‰ .ם ו… ׁ̆ ל¿ ƒ ׁ̆ ל  מו… ¿̇ ƒיָנם ּכ ֲעָל‰ ‡≈ ל ּבַ ∆ ׁ̆ ָניו  ּפָ
ַסח  ּפ∆ ים ל¿ ƒר ≈ ׁ̆ ים ּכ¿ ƒינ ƒּופ ּ̇ ַעט  ָפ‰ מ¿ ר¿ ƒ̂ ין,  ƒס ַחּמ ָנ‰ ּכו… ¿̃ ƒּ̇ יָנָר‰,  ƒס ּב¿

ֲעָלּ‰. ּבַ ּ‰ ל¿ ָ ׁ̆ י ƒ‚ּ ƒ‰  ו¿
 "‰ ּנָ יח∆ ƒׂ̆ ׁ̆ י¿ י ƒ‡ ב ל≈ ַעם. -"ַ„ֲ‡ָ‚‰ ּב¿ נ… ָר‰ ּב¿  ָ‡מ¿

ָרף?" ָׂ̆ ן  ƒי ˙ ַ‰ּיַ יו… ƒָחב ‰ּו ל¿ ∆ ּׁ̆ ָר‰ ַמ ָ̃ ם  ƒ‡‰ַ" 
‡ ו… ל¿ ׁ̆ ר…‡ ַנע ּב¿ ע¿ ƒיל נ ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒין ל…‡ ָנַ‚ע, ַרּב ƒס ַ‰ַחמ ּכו… ˙ ַל‡ו, ּב¿ ו…

י ּבָ  ƒָע‰ ּכ י‡ ָי„¿ ƒ‰ .‰ָוָח ר¿ ƒָמ‰ ל ¿ ׁ̆ ׁ̆ ַרֲעָי˙ו… ָנ ָנ‰ ָרַכ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ָ̃ ס¿ ƒע
ים  ƒ‡ ּל≈ ָפיו ָ‰יּו מ¿ ¿ּ̇ . ַמר¿ ּפו… ס¿ ָכל ּכַ ָרף ּב¿ ָׂ̆ ן  ƒַיי ˙ יו… ƒי ָחב נ≈ ֲעָל‰ ֲ‰מו… ּבַ
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 פסח תשע"ו

 
ַ‡ַחר ּפ∆  ים, ל¿ ƒ̃ י ַעט ר≈ מ¿ ƒיָסיו ּכ ƒּכ ים ו¿ ƒ ׁ̆ „ּו י„ ּו‚¿ ƒ̇ ן, ָע נ≈ כ¿ ƒּ̇ ך¿  ַסח, ּכַ

. נו… ˙ ‰ו… יל ‡∆ ƒּפ ַ‰כ¿ ‰ ּול¿ יר ָנ‡∆ ƒח מ¿ ƒָרף ּב ָׂ̆ ן  ƒי ˙ ַ‰ּיַ ר ‡∆ ּכ… מ¿ ƒּו‡ ל‰ 
רּו"  ¿‚ ינּו ּבָ ≈̇ נו… י ּב¿ ƒי ּכ ƒַע ֲ‡נ ≈„ ל  -"יו… ˜ו… ים ּב¿ ƒַמי י יו… נ≈ פ¿ ƒַמר ָלּ‰ ל‡ָ

ַח  מ≈ ׁ̆ ֲעבוּ  -ָׂ̆ י ƒר ַ‰פ¿ י ל¿ ƒן ֲ‡נ נ≈ כ¿ ַּ̇ ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ יו… ƒָחב ן ‰∆ ƒר "מ
ים!" ƒי ֲחָכמ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ ים  ƒנ ָ̇ ַח י ּב¿ ƒנ‡ֲ ı ָי‰, ָחפ≈ „ּונ¿  ַ‰ּנ¿

ר? ∆„ ס≈ ן ל…‡ ּב¿ ם ּכ≈ ƒ‡ ‰ַמ ,‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ‰ָע ¿‚ּ ר¿ ƒר. נ ∆„ ס≈ ˙ ּב¿ יו… ƒָחב ∆‰ 
ב?"  ּטו… ּל…‡ ּבַ ∆ ׁ̆  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ̆ ם ָח ƒ‡‰ַ"- .ע ַ̇ פ∆ ָ„‰ ל¿ ר¿ ח¿  נ∆

י‡ּו˙"  ƒר ו ַ‰ּב¿ ַ̃ י ּב¿ ƒוּ  -"ֲ‡נ‰ ר¿ ƒ‰ יל ּב¿ ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒַרּב ‰ ר, ַר˜ ַנֲענ∆
י  ƒ̇ י ƒָעל ∆ ׁ̆ י  ƒל ‰ מ∆ ¿„ ƒי נ ƒּמ ƒע ׁ̆ ַרח≈ ¿̇ ƒמ ‰ ּנ∆ ֻ ׁ̆ ָח„, ּומ¿ ‰ּו ‡∆ ∆ ּׁ̆ ֈַמ ∆ ׁ̆

ֈ"ַעל 
 ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ‰ָנ ַחּנ¿ ¿̇ ƒ‰ "?‰ָר ָ̃ י". -"ַמ‰  ƒר ל ‡ ַסּפ≈  "ָ‡ּנָ

ָנ‰  ָ ׁ̆ ָכל  ‰ ּב¿ נ∆ י ּפו… ƒָליו ֲ‡נ י ‡≈ ַט‡ף, ַ‰ּ‚ו… ל ס¿ ∆ ׁ̆ נו…  עו… מ¿ ƒי ּב ƒּ̇ ר¿ ַּ̃ ƒּב"
נ∆  ¿̃ ƒּי ∆ ׁ̆  ‰ ָ ׁ̆ ָּ̃ ַב ב?" ל…‡ ּב¿ ר≈ ב. "ס≈ ר≈ ַט‡ף ס≈ נּו, ס¿ ּלָ ∆ ׁ̆  ı ָחמ≈ ∆‰ ˙ ∆‡ ‰

‡, ַמּ„ּוַע  ב∆ י˜ו… ƒל י„ ּב¿ ƒח י ַ‰ּיָ ַט‡ף ‰ּו‡ ַ‰ּ‚ו… ם ס¿ ƒ‡‰ַ" .‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ‰יָנ ƒב ≈‰
ר?". ם ַ‡ח≈ ָמ˜ו… ָ̇ ּב¿ י ƒּס ƒל…‡ נ 

ם  ּלָ ָל‡ב. ּכֻ יס¿ ƒַטנ ס¿ ƒַפן, ל ט∆ ס¿ ƒס, ל ּכ¿ ַ‡ל∆ יר, ל¿ ƒמ ƒ„ַל ו¿ ƒי ל ƒ̇ י ƒנ י, ּפָ ƒ̇ י ƒּס ƒנ"
ַחמ¿  ¿̇ ƒ‰"!ַני ּפָ ƒּו מ˜ 

לּו".  ˙ ַ‰ּלָ יו… ƒָחב נּו ָטמ…ן ּב¿ ≈ ׁ̆ כּו ל ר¿ י ּכָ ים, ֲ‰ר≈ ƒר ים ֲ‡ח≈ ƒי ל ּ‚ו… ∆̂ ≈‡ ‰ "ַנּס≈
.‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ‰ָל‰ֲ ב¿ ƒנ 

מו…  ˜ו… ּמ¿ ƒיל מ ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒם ַרּב ָ̃  ,"‰ ∆ׂ̆ ע¡ ן ‡∆ ך¿ ָ‡כ≈ ָר‰  ,"ּכָ ¿̇ ין נו… ƒס ַ‰ַחמ ּכו…
 .˙ מ∆ ∆̇ יּו  מ¿

ּל…  ∆ ׁ̆ י  ƒר ל מ≈ י ‡ו… ƒּב ƒם, ל ל ָמ˜ו… ּכָ ƒמ" ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ָח„  י ‡∆ ּלּו ּ‚ו… ƒפ‡ֲ ‡ ָ̂ מ¿ ∆‡ ‡
י". ƒ̂ מ¿ ˙ ח∆ ∆‡ ˙ נו… ¿̃ ƒמּוָכן ל 

יָ‰  -"ַמּ„ּוַע?"  ∆̇ נו… ˙ ּב¿ ָר‰ ‡∆ ¿̃ יָנּ‰ ָס י˙ ע≈ ƒו ּזָ ƒמ .‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ‰ָל‡ֲ ָ ׁ̆
‰ ַעל  ָּ̇ ‰ ַע ח ז∆ ַּ̇ מ¿ ƒנ „ ב≈ ל ּכָ ≈ּ̂ ∆ ׁ̆ ן  ≈‰ ˙ עו… ¿„ ם יו… ƒ‡‰ַ ,˙ ָ‰ֲעסּו˜ו…

ן? ָל‰∆ ∆ ׁ̆ ָי‰  „ּונ¿  ַ‰ּנ¿
י ּבָ  ƒל ׁ̆ ם "י≈ י‰∆ ינ≈ ּנּו ּב≈ ¿‚ ַ‡ר¿ ¿̇ ƒ‰ ‡ ב∆ י˜ו… ƒי ל י≈ ל ּ‚ו… ּכָ ∆ ׁ̆ ב  … ׁ̆ יס ַלֲח ƒס

 ‰ י∆ ¿‰ ∆‡ י ו¿ ƒנ‡ֲ ˙ וו… ¿̂ ƒר מ מ≈ ו… ׁ̆ „ ו¿ י ָחר≈ ƒ„ּו‰ י י¿ ƒים ּכ ƒע ¿„ ם יו… י. ‰≈ ƒב ל ַסר≈ ל¿
ר  ≈̃ פ¿ ן ַ‰‰∆ ƒמ ˙ ּכו… ז¿ ƒלּו ל ך¿ יּוכ¿ י, ּכָ ƒר ל ∆ ׁ̆ ל ֲ‡ ˙ ּכָ יר ‡∆ ƒ̃ ַ‰פ¿ ָרח ל¿ ֻמכ¿

 ָׂ̆ ן  ƒי ˙ ַ‰ּיַ יו… ƒָכל ָחב  ָרף".ּב¿
יָ‰. נ∆ ַמע ָ‡ז¿ ¿ ׁ̆ ƒמ יָנ‰ ל¿ ƒמ ¡‡ ם ל…‡ ‰∆ ≈‡‰ָ 

 ˙ ƒי ָ‰ָי‰ ַ‰ּבַ ∆ ׁ̆ ב, ּכ¿ ר∆ ˙ו… ע∆ ל ‡ו… ∆ ׁ̆ פו…  סו… ר‡ּוָלם ּב¿ ≈ ׁ̆ י  ּכָ ≈̃ ַר ı ּומ¿ ≈̂ נו… ו¿
ַע  ƒָבר ּב ף ּכ¿ עּו ּבַ ָ‰עו… עּו ּב¿ ים, ָי„¿ ƒָזר ין ַ‰ּ‚¿ טּו ּב≈ ָ ׁ̆ ים  ƒ‚ ָ„ּ‰ַ ˙, ו¿ רו… ≈„ ¿̃

ּפ∆  י ּבַ ƒו… ּכ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ יל ו¿ ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒם ַרּב ƒּי ƒ̃ ˙ נ¿ יו… ¿‰ ƒם ל ים ‰≈ ƒ„י ƒ̇ ‰ ֲע ַסח ַ‰ּז∆
ם. י‰∆ ָכס≈ ּנ¿ ƒמ 

נּו"  ח≈ ¿̇ ƒּפ ל ל¿ ≈‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ל „ו… ן ּ‚ָ יו… ּסָ ƒַרֲעָיי˙ו…  -"נ יל ל¿ ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒַמר ַרּב‡ָ- 
נּו  ים ֲ‡ַנח¿ ƒם מּוָכנ ƒ‡‰ַ ָלם ל עו… ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר יַח ָלנּו ּול¿ ƒכ ּיו… ∆ ׁ̆ ן  יו… ּסָ ƒּנ‰ַ

‡ו…  ָכל מ¿ ˙ו… ּב¿ ב ‡ו… …‰ ¡‡ יָניו ל∆ ע≈ ב ו¿ ַל‰≈ ¿̇ ƒ‰ …לו ר ָלנּו". ˜ו… ∆ ׁ̆ ָכל ֲ‡ נּו, ּב¿ ≈„

 ˙ יו… ƒל ָ‚ּ ַמר¿ ˆּו ּכ¿ ¿̂ ‰ ז…‡˙  -ָנ ∆ׂ̆ ‰. ָ‰ָב‰ ַנֲע ן ַ‰ּז∆ יו… ּסָ ƒּנ נּו ַנֲעמ…„ ּבַ ַוֲ‡ַנח¿
ָח‰ ֲעˆּוָמ‰!" מ¿ ƒׂ̆ ָל‰, ּב¿ „ו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ּ‚¿  ּב¿

ך¿ ָ‰ָי‰. ּכַ  ו¿
יל ֲעָ‚ָל‰, ָנַס  ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒח ַרּב ַ̃ ַסח ָל ב ּפ∆ ר∆ ע∆ ּ‰ ע ּב¿ ָּ̇ ƒ‡  י פ≈ ¿ּ̇ ל ַמר¿ ∆‡

 ˙ יו… ƒָחב ˙ ‡ו… מ≈ ˙ ָ‰ֲעָ‚ָל‰ ּב¿ ינּו ‡∆ ƒע ּט¿ ƒ‰ יו ָ̇ ר¿ ָ ׁ̆ . מ¿ ּלו… ∆ ׁ̆ ָ‰ֲעָנ˜ 
 ˙ ∆‡ ‚ ≈„ּ ¿‚ ƒ„ יר ו¿ ƒו‡ֲ ט ּבָ ≈ ּׁ̆ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ב ָרף טו… ָׂ̆ ן  ƒל ַיי ∆ ׁ̆  „ ב≈ יַח ּכָ ˙, ר≈ „ו… ב≈ ּכ¿
„. זּו‚  ב≈ ‡ ַ‰ּכָ ָ ּׂ̆ ַח˙ ַ‰ּמַ ַּ̇  ‰„ָ ¿„ נו… ¿̇ ƒ‰ ‰ם. ָ‰ֲעָ‚ָל ƒיַרי ƒח ַ‰ּנ¿
ב  ר∆ ע∆ ‰ ַ‰ּזּו ּב¿ ָ̃ ס¿ ƒר ָ‰ע ∆ ׁ̆ יל, ַמ‰ ּפ∆ ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒַרּב יˆּו ּב¿ ƒ̂ ים ‰≈ ƒ̇ ר¿ ָ ׁ̆ ַ‰ּמ¿

ר? ָ̃ ַען ַ‰ּיָ ט¿ ƒּמ‰ַ ˙ יל ‡∆ ƒב ‰ו… ם ל¿ י‰∆ ָ‡ן ֲעל≈  ַ‰ַח‚? ל¿
ָנָ‰ר!"  יל. -"ל¿ ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒַרּב ‰ ּוָ ƒ̂ 

ָנָ‰ר  ם  -ל¿ ƒ‡‰ַ ?ָנָ‰ר יָר‰ מּוָכָנ‰ ּב¿ ƒם ס ƒ‡‰ַ .‰ּוָב ׁ̆ ¿ּ̇ ‰ַ ‰„ָ‰ַ ¿„ ƒ‰
‰וּ  ∆ ׁ̆ י ƒּו‡  מ‰ ָי„ו… ו¿ פּוַח ּב¿ ָּ̇ ָנ˜  ַ‡ר¿ ∆ ׁ̆ ף ּכ¿ ין ַעל ַ‰חו… ƒּ̇ „ ּוַממ¿ מ≈ עו…

ָר‰. חו… ˙ ַ‰ּס¿ ל ‡∆ ּב≈ ַ̃  ָ‡מּור ל¿
ים  ƒינ ƒח ‡ּו˙ ָ‰יּו ַמב¿ י ָ‰ר¿ יב≈ ƒט ם, מ≈ מ≈ ו… ׁ̆ פו… ָ‰ָי‰  י˜, חו… ָ‰ר ָ‰ָי‰ ר≈ ַ‰ּנָ

י ƒ„ַל ַט‡ף ּוו¿ ‰. ס¿ ∆ׂ̆ ֲע ˙ ַ‡ַחר ַ‰ּנַ בו… ¿̃ ˙ ָ‰עו… רו… ָּ̇ ס¿ ƒנ ˙ יו… ƒל ƒל ¿̂ ƒיר ּב ƒמ
ָח‰ ֲעˆּוָמ‰. מ¿ ƒׂ̆ ם ּב¿ ƒפּו ָיַ„י ¿ ׁ̆ פ¿ ƒ ׁ̆ 

ָנן"  כ¿ ֻּ̇ י ַ‰מ¿ ƒפ ּיּו˜ ּכ¿ ƒ„ ˙ ּב¿ ל∆ ַנ‰∆ ¿̇ ƒי˙ מ ƒנ כ¿ ָּ̇ יר  -ַ‰ ƒימ ƒ„ַל ׁ̆ ו¿  -ָלַח
 ‰ י∆ ¿‰ ƒנּו נ ים, ֲ‡ַנח¿ ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ‰ י∆ ¿‰ ƒנּו נ ַט‡ף, ֲ‡ַנח¿ ַ‡‚ ס¿ ¿„ ƒּ̇ "ַ‡ל 

."˙ ˙ מּוָכנו… ים, ָ‰ֲעָ‚לו… ƒיר ƒ ׁ̆  ֲע
י ƒס פ¿ ƒ‰ ים ƒ̇ ר¿ ָ ׁ̆ ָנם ַ‰ּמ¿ ל ֲ‡„ו… ∆ ׁ̆ ם  ָּ̇ ע¿ ַ„ּ ,˙ לו… ≈‡ ¿ ׁ̆ ל  …‡ ¿ ׁ̆ ƒּו ל˜

„ּו,  ˙ ‰ּור¿ יו… ƒָחב ∆‰ .˙ ר∆ ָנ‰ ַ‡ח∆ ָ̃ ם ַמס¿ ין ָל‰∆ ‰ ָעָליו, ‡≈ ָ ׁ̆ ּב¿ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰
ּ‰ זּו‚  ּבָ ַעל ּ‚ַ ∆ ׁ̆ ָב‰ ַלֲעָיָר‰ ּכ¿ ָ ׁ̆ ָ‰ֲעָ‚ָל‰  ל ו¿ ַחַטף ַעל ַ‰חו… חּו ּב¿ ‰ּונ¿

ˆו…  ַח ו¿ מ≈ ָׂ̆ ָח„  י ‡∆ ƒ„י‰ּו ƒים ו ƒים ֲ‰מּומ ƒ̇ ר¿ ָ ׁ̆ ּל…‡ ָ‰ָי‰ מ¿ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ל ּכ¿ ≈‰
ָמיו. ּיָ ƒמ 

ָע‡"  ַ‡ר¿ ָר‡ „¿ ַעפ¿ ר ּכ¿ ≈̃ פ¿ י ‰∆ ƒו ∆‰ ל∆ ל ו¿ ַבּט≈ כּו'.. ל¿ יָר‡ ו¿ ƒל ֲחמ  -"ּכָ
יָר‰. ƒ ׁ̆ ר  מ≈ ּלו… ‡ו… ָכל ּכֻ ב ו¿ ר∆ ˙ו… ע∆ ‡ו… יל ּב¿ ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒיז ַרּב ƒר כ¿ ƒ‰ 

 "! ׁ̆ ּוטו… ַמּמָ ׁ̆ פ¿ ƒּכ ı עּור ָחמ≈ ƒַו˙ ּב ¿̂ ƒם ּמ ּי≈ ַ̃ י ל¿ ƒ̇ י ƒל  -"ָזכ‰ַ "ל…‡  -ָ̂
י". ƒבּול ָכל ּ‚¿ ‡ ּב¿ ≈̂ ָמ ƒל…‡ י ‰ ו¿ ָר‡∆  י≈

ָב‰  ָ ׁ̆ ּום ַמח¿ ׁ̆ מּו˙ רּוַח,  מ¿ רו… ¿̇ ƒ‰ ָח‰ ו¿ מ¿ ƒׂ̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒרּו מ י ַ‰ַח‚ ָעב¿ מ≈ י¿
ם  ח∆ ָנָס‰, ַעל ַ‰ּל∆ ר¿ ˙, ַעל ַ‰ּפַ נו… ּ„ּוך¿ ַ‰ּבָ ƒ ׁ̆ י„, ַ„ֲ‡ָ‚‰ ַעל  ƒ̇ ָע ַעל ‰∆

ָל‰  „ו… ּב…˘. ַר˜ ַ‡ֲ‰ָב‰ ּ‚¿ ל¿ ƒל „ ∆‚ ַ‰ּב∆ ל ו¿ כו… ¡‡ ָ‰ָי‰ ל∆ ָ‡ַמר ו¿ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ל¿
ָלם.  ָ‰עו…

רּו ַח‚. ס¿ ƒ‡ יַע ƒ‚ּ ƒ‰ 
ּכּוי?"  ƒס ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆  ‰ ּכּוי, ָלּמָ ƒין ס ˙ ַ‡ַח˙. -"‡≈ ָר‰ ּבַ  ָסב¿

ין ָלנּו  ≈‡ ,˙ ּיו… ƒם ַ‰ָחב ƒָרף ַיַח„ ע ָׂ̆ ן  ƒי ˙ ַ‰ּיַ חּו ‡∆ ¿̃ ‡י ָל ַוּ„ַ ם ּב¿ ≈‰"
.˙ ר∆ ָר‰ ַ‡ח∆ ‰ ַלֲחז…ר!" ָ‡מ¿  ָלּמָ

ן"  פ∆ ָכל ‡… ָר  -"ּוב¿ ם ָסב¿ יז∆  -‰ ָ‰‡≈ ≈‡ ׁ̆ ˙ ‰ י≈ ∆‡ ‡ ָ̂ מ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ּכּוי  ƒּו‡ ס‰ ∆ ׁ̆
.˙ י˜ו… ˙ ָ‰ר≈ יו… ƒָחב ∆‰ 
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 ˙ ם ‡∆ י‰∆ מ≈ ל…‡ לּו‚¿ ˙ּו מ¿ ָ ׁ̆ ˜ּו ו¿ ַ‡ּפ¿ ¿̇ ƒ‰ ‡…ּוַלי ל‡ ‡ ב∆ י˜ו… ƒי ל יּכּור≈ ƒ ׁ̆

ף". ָרף ַעל ַ‰חו… ָׂ̆ ן  ƒי  ַ‰ּיַ
ָ‰ר,  ף ַ‰ּנָ ל חו… ∆‡ ‰‡ָ ¿̂ יל ָי ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒל ַרּב ∆ ׁ̆ ו…  ּ̇ ח¿ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒָו‰ מ ¿̃ ƒּ̇ ּב¿

 ˙ יל ‡∆ ƒח ¿̇ ‰ַ ם ל¿ ∆‰ ˙ ּומ≈ לו… ¿‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒמ ˙ יו… ƒָחב ‡…̂ מ¿ ƒל ‰ ָ ׁ̆ לּו ¿̃

. ׁ̆ ָחָ„ ם מ≈ ָ̇ ָנָס ר¿  ּפַ
ם,  י‰∆ נ≈ ˙ ּפ¿ ם ‡∆ ≈„ּ ƒ̃  ‰ ּנ∆ ֻ ׁ̆ ‰ּו מ¿ ∆ ּׁ̆ ף, ַמ ל ַ‰חו… ב ‡∆ ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ‰ֲעָ‚ָל‰ָ

ו…  ׁ̆ ‡ ƒיל ָיַר„ ר ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒיָ‰. ַרּב ָי„∆ ˙ ּב¿ פ∆ פ∆ נו… ˙, מ¿ ר∆ ע∆ ס¿ ƒים נ ƒי ן, ַחבּוַר˙ ּ‚ו…
.˙ ֲעמו… ם זו… י‰∆ ינ≈ , ע≈ ˙ו… רּו ‡ו… ¿̂ יר ָע ƒימ ƒ„ַל ַט‡ף ּוו¿  ס¿

נּו,  ב¿ ַ ׁ̆ ‰, ל…‡ ָח ז∆ ן ּכָ פ∆ …‡ ı ּב¿ ר ָחמ≈ ַבע≈ ָמ‰ ל¿ יל! ַמ‰ ַ‰ָחכ¿ ƒּפ‡ ָ̃ י,  "‡ו…
"?‡ ר≈ ָ̃ ƒי ּי ƒ„ּו‰ ‰ י¿ ז∆ ‚, ַ‰ּלָ ַנ‰≈ ¿̇ ƒּ̇ ָכ‰  ּכָ ∆ ׁ̆ נּו  ב¿ ַ ׁ̆  ל…‡ ָח

ים ָ‰‡≈  ƒי ָלם ּ„…ם, זּו‚ ַ‰ּ‚ו… ¡‡ יל נ∆ ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒים לו… מּוָסר? ַמ‰ ַרּב ƒנ ¿̇ ּלּו נו…
ָל‰ ַ‰ּזּו? ≈̇ ‰ֲ ר ַ‰ּמַ ∆ ׁ̆  ּפ∆

ָר‰?"  ָ̃ ַ‡ל. -"ַמ‰  ָ ׁ̆ 
‡, ַמ‰?"  ָ̇ בּו ָליו,  -"ַמ‰ ָ‰ר¿ ַרך¿ ַעל ַר‚¿ יר ּ„ָ ƒימ ƒ„ַל ַט‡ף. ו¿ ַרח ס¿ ָ̂

ָ‡‰ ַעל  ּל…‡ ּבָ ∆ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ ˙ַו‡ֲ ַּ̇ ‡ּום ל…‡ ָעַזר,  יָניו ַ‡ך¿ מ¿ ע≈ ָרַמז ּב¿
יָר‰ ‡∆  ƒּ̇ ƒ‰ ‰ ָּ̃ יּפּו ƒס.˙ נו… ו… ׁ̆ ˙ ל¿ ˆּובו…  ˙ ַחר¿

ָך  - - -"   ּמ¿ ƒמ ‰ נ∆ ¿̃ ƒָח„ ל…‡ י ַ‡ף ‡∆ ∆ ׁ̆ י  ƒיר ַוֲ‡נ ƒימ ƒ„ַל נּו ו¿ נ¿ כ¿ ƒּ̇ ָ‡ז 
ח  ַּ̃ ƒך¿ נ ַ‡ַחר ּכָ ם ו¿ ƒי ַּ̇ ¿ ׁ̆ י˙  ƒָחב ‰ ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒל, נ ם ּכָ ∆„…̃ נּו,  ı ַוֲ‡ַנח¿ ָחמ≈

, ַמ  ˙ו… ָּ̇ ‡ו… ַלח¿ ָ ׁ̆ ם  …‡ ¿̇ ƒַמ‰ ּפ ,‰ ָּ̇ ים ֲ‡ָבל ַ‡ ƒיר ƒ ׁ̆ ‰ ֲע י∆ ¿‰ ƒל, נ ‰ ַ‰ּכ…
ם  כ∆ ּלָ ∆ ׁ̆  ı ָחמ≈ ∆‰ ˙ ים ‡∆ ƒיר ƒ̃ ים ַמפ¿ ƒ„ּו‰ ם ַ‰ּי¿ ∆ּ̇ י ַ‡ ם? ֲ‰ר≈ …‡ ¿̇ ƒּפ

יר? ַ‡‰?" ƒ̃ ַ‰פ¿ ָר‡ ל¿ ¿̃ ƒנ ‰ ַסח, ז∆ ּפ∆  ּבַ
י?"  ƒּ̇ ַלח¿ ָ ׁ̆ י  ƒמ ˙ ע. ‰ּו‡ ל…‡  -"‡∆ ָּ̇ ל ֻמפ¿ ˜ו… יל ּב¿ ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒל ַרּב‡ַ ָ ׁ̆

ַט‡ף. ל ס¿ ∆ ׁ̆ ּפּורו…  ƒּס ƒע מ ַּ̇  ֻ‰פ¿
ָב‡  ¿̂ ר  ַׂ̆ ר,  מ≈ ו… ׁ̆  ָּ̇ ַלח¿ ָ ׁ̆ " " ָי„ו… ב ּב¿ ר∆ ח∆ ַט‡ף  -ו¿ ַרח ס¿ ר  -ָ̂ מ≈ ו… ּׁ̆ ‰ַ

ו, ַר˜  ָ ׁ̆ ים. ַעכ¿ ƒָע‰ ָימ ב¿ ƒ ׁ̆ ָל‰,  ַלי¿ ם ו¿ ˙ יו… יו… ƒָחב יב ל¿ ƒב ּסָ ƒב מ ב≈ ‰ סו… ַ‰ּז∆
ֈ"ַלם ע¡ , ‰ּו‡ נ∆ ָּ̇  ָחַזר¿

עּו  מ¿ ָׁ̆ ים,  ƒָבר ¿„ּ‰ַ ˙ יו ‡∆ ָ̇ נו… ו… ּוב¿ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ,יל ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒעּו ַרּב מ¿ ָׁ̆
מּו, ָ‰ֲעָ‚ָל  מ¿ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ָכל ו¿ ים ו¿ ƒ„ים ֲ‡ָח ƒר ט¿ ּ‰ מ∆ ָ̇ יָע ƒס נ¿ ƒיָכ‰ ּב ƒ ׁ̆ מ¿ ƒ‰ ‰

ן  ּזַ ƒמ ˙ ‡ו… ל≈ ˙ מ¿ מּורו… ¿ ׁ̆ ˙ ּו מו… ל≈ ¿ ׁ̆ ם,  י‰∆ ינ≈ ּלּו מּול ע≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ˙ יו… ƒָחב ∆‰
ב!. טו… ר¿ ּלּו ˜ו… ƒן ֲ‡פ ∆‰ ר ּבָ  ַ‡ל ַזן, ל…‡ ָחס≈

.˙ פ≈ ˙ ּומו… ‡ו… ָבר ל¿ י ַ‰ּ„ָ ƒ‰י ƒם ו ƒַמי ָ ּׁ̆ ן ַ‰ ƒר מ מ≈ ו… ׁ̆  „ ַ̃ ָ ׁ̆  '‰ 
 ‰ַ ˙ יו… ƒיל ָחב ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒל ַרּב ∆ ׁ̆ ָפיו  ¿ּ̇ ַמר¿ „ ל¿ בו… רּו ַ‡ַחר ּכָ ז¿ ‡ ֻ‰ח¿ ל∆ ּפ∆

 ‰ּ ים ּבָ ƒ̃ ל… ַב˙ ָ‰‡¡ ר¿ ƒ̃ ָח‰ ּב¿ מ¿ ƒׂ̆ ‰ זּו  ָ̇ ָל‰, ָ‰י¿ „ו… ¿‚ּ ‰ ָ̇ ָח‰ ָ‰י¿ מ¿ ƒ ּׂ̆ ‰ַ ו¿
 ָזכּו.

 ˙ ּ‰ ּבַ ָ̇ ˙, ‡ו… נ∆ ּי∆ ֻ̂ ו… ַ‰ּמ¿ ּ̇ ƒּב ˙ ַרס ‡∆ ≈‡ יל ו¿ ƒּפ‡ ָ̃ י  ƒים ָזָכ‰ ַרּב ƒָימ ל¿
 ƒ‡ ‰ ל¿ ָ̇ ָ‰י¿ ‰ ו¿ ָ̇ ין.            ָזכ¿ ƒל ּלּוּב¿ ƒמ " ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ‰ ז∆ ל ַ‰"חו… ∆ ׁ̆  ּמו… 

                                  

 ׁ̆ ‡ט¿ ַ̃ ּמּונ¿ ƒָעָזר מ ל¿ ים ‡∆ ƒי ַחּי ƒי˜ ַרּב ƒ„ ַ̂ ‰ ָנַ‰‚ ַ‰ ּפּור ַ‰ּז∆ ƒּס‰ַ ˙ ∆‡
י  ƒי˜ ַרּב ƒ„ ַ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ ילּוָל‡  ƒ‰ ָמ‡ ּ„¿ ים, יו… ƒן ּפּור ַ ׁ̆ ּו ׁ̆ ם  יו… ר ּב¿ ַסּפ≈ ל¿

 ƒּפ‡ ָ̃.‡ ב∆ י˜ו… ƒּל ƒיל מ 
ן ל ָ‡מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל י ַעל ּכָ ינּו ו¿ ן ָעל≈ כּו˙ו… ָי‚≈  ז¿

 

 זהירות על כל מנהג יהודי
ֲעלּו˙ ּבַ  ּפַ ¿̇ ƒ‰ ן ּב¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ˙ו… ו¿ ּנָ ƒ‚ ָחס ּב¿ נ¿ ƒי ּפ ƒים ָעַמ„ ַרּב ƒ‡ ים ַ‰ּנָ ƒָזר ¿‚

ַמן ל…‡ ּז¿ ƒָבר מ ים ּכ¿ ƒָיפ ים ו¿ ƒל „ו… ים ּכ…‰ ּ‚¿ ƒָזר ¿‚ּ .‰ּ חּו ּבָ מ¿ ָּ̂ ∆ י,  ׁ̆ ƒ̇ י ƒ‡ָר
. מו… ¿̂ ַע  ָ‡ַמר ל¿

י‡  ƒב‡ָ ‰ ּל∆ ים ָ‰‡≈ ƒפ ים ַ‰ּיָ ƒָזר ¿‚ּ‰ַ ˙ ∆‡ . חו… מו… ן ּב¿ יו… ע ָעָל‰ ַרע¿ ַ̇ פ∆ ל¿
י  ƒַרּב‰ָ ˜ ‰ּו‡, ו¿ ר∆ ר י∆ ז∆ ב ּוָב‡. ַ‰ּ‚∆ ר≈ ָּ̃ ַסח ַ‰ „ ַח‚ ַ‰ּפ∆ ָכבו… י ל¿ ƒַרּב ָנ‰ ל¿ ָּ̇ ַמ

ר. ∆„ יל ַ‰ּס≈ ל≈ ס ּב¿ ּפַ ר¿ ּכַ ׁ̆ ּבו… ל¿ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰  יּוַכל ל¿
 ˜ ַׂ̆  ‡ ≈ׂ̆ ַעל ַ‚ּבו… ‰ּו‡ נו… ∆ ׁ̆ , ּכ¿ ך¿ ר∆ ָחס ַלּ„∆ נ¿ ƒי ּפ ƒַרּב ‡ ָ̂ ב ָי ב ל≈ ַח וטו… מ≈ ָׂ̆

. ˙ו… ּנָ ƒ‚ ‰ ּב¿ ָּ̇ ‰ ַע פּו ז∆ ט¿ ¿̃ ƒּנ ∆ ׁ̆ ים  ƒים ַרֲעָננ ƒָזר ¿‚ּ ‡  ָמל≈
י, ָ‰ַרב  ƒַרּב‰ָ ˙ ƒי ּבַ ˜ ל¿ ַ ּׂ̆ ‰ַ ˙ י‡ ‡∆ ƒב ָז‡, ‰≈ על¿ יר ּב∆ ƒע יַע ל¿ ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ּכ¿

ָכ  ׂ̆ ָ ּׂ̆ ƒי י ƒַרּב ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ. י˙ו… ב≈ ּוב ל¿ ׁ̆ ָז‡ זיע"‡ ּוָפָנ‰ ָל על¿ ּב∆ ƒב מ  ר ּ„…
י‡  ƒב‰ָ ‰ ל¿ ּוָ ƒ̂ י  ƒַרּב‰ָ .ı עּור ָחמ≈ ƒּב ˙ יָע‰ ע≈ ƒ‚ּ ƒ‰ ר ָׂ̆ ָע‰ ָע ּבָ ַ‡ר¿ ר ל¿ ‡ו…

.ı ָחמ≈ ם ‰∆ ƒף ע רו… ¿ׂ̆ ƒלֈ ים ו¿ ƒָזר ¿‚ּ‰ַ ˙ ∆‡ 
יו  ָׂ̆ ר ַ‡ַחר ַמֲע ≈‰ ַ‰ר¿ ין ל¿ ƒ‰ ׁ̆ ל…‡ ‰≈ י ƒ‡ ¿ך‡ַ ,„…‡ ים מ¿ ƒח כ¿ ‰ּו ַ‰ּנו… מ¿ ָּ̇

ל  ∆ ָבר.ׁ̆ ַ‡ל ּ„ָ ָ ׁ̆ ם ל…‡  ∆‰ ָח„ מ≈ ַ‡ף ‡∆ י ו¿ ƒַרּב‰ָ 
 ˙ ∆̇ ר∆ ָ ׁ̆ ָליו ַ‰מ¿ ≈‡ ‰ ָ ׁ̆ ¿‚ּ ƒנ ,‰ ּנ≈ ƒ‰ . ו¿ י˙ו… ב≈ ָחס ל¿ נ¿ ƒי ּפ ƒב ַרּב ָ ׁ̆ ם,  ƒי ַ̇ ינ¿ ּב≈
ם  ים ‰≈ ƒל „ו… ים? ּכ…‰ ּ‚¿ ƒָזר ן ַ‰ּ‚¿ ƒמ ‰ ָּ̇ ‡ַ ‰ ∆ּ̂ ֻר ם מ¿ ƒ‡‰ַ" :‰ָל‡ֲ ָ ׁ̆ ‰ ו¿ ּיָ ַ‰ּ‚ו…

 ƒ‡‰ַ" :ם„ָ ˙ סו… ∆‡ ‰ ָ̇ ל¿ ƒ‚ּ ז‡ָ ים". ו¿ ƒָיפ ‰ ַמּ„ּוַע? ו¿ ָּ̇ ַע ַ‡ ≈„ ם יו…
יָר‰  ƒּב ∆ ׁ̆ ים  ƒר מ¿ ַפר ‡ו… ּכ¿ ƒנּו ּב ל≈ ¿̂ יָר‰. ‡∆ ƒּב ם ּב¿ ָ̇ י ‡ו… ƒ̇ י ≈̃ ¿ ׁ̆ ƒ‰

."˙ ָר˜ו… ˙ ַ‰י¿ ∆‡ „…‡ יָח‰ מ¿ ƒּב ¿ ׁ̆  ַמ
ים  ƒָזר ¿‚ּ‰ַ י‡. ו¿ ƒ‰ ı יָר‰ ָחמ≈ ƒן ַ‰ּב ≈‰ . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ָחס ל¿ נ¿ ƒי ּפ ƒַר„ ַרּב ח¡ נ∆

י ƒם ָ‰ַרּב ƒ‡ ‰ י∆ ¿‰ ƒַסח. ַמ‰ י ּפ∆ ים ּב¿ ƒיָל‰  ֲ‡סּור ƒם ָחל ∆‰ ׁ̆ ּבָ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי
ס? ּפַ ר¿ ּכַ  ל¿

ב≈  יַע ל¿ ƒ„ ‰ו… י˜ ל¿ ƒּפ ‡ ל…‡ ַיס¿ ּמָ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ַ ׁ̆ ל ָח ו… ׁ̆ כ¿ ƒי ַעל ַ‰ּמ ƒַרּב‰ָ ˙ ƒי
 ָׂ̆  „ ּיָ ƒָר‡. מ ים ַ‰ּנו… ƒיר ƒים ַ‡ּב ƒסּוס ˙ּוָמ‰ ל¿ ָב‰ ר¿ ּכָ ר¿ ף ַרב מ∆ ס∆ ּכ∆ ַכר ּב¿

ָז‡.  על¿ יר ּב∆ ƒר ָ‰ע ב∆ ע≈ , ל¿ ך¿ ר∆ ָ‰ָר‰ ַלּ„∆ ¿„ ƒּב ‡ ָ̂ ָי ָ‰ָל‰ ו¿ ב∆ ר ּב¿ ּפ≈ ƒיַע ס ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ּכ¿
י  ƒַרּב‰ָ ,‚‡ַ ¿„ ƒּ̇ יעּו‰ּו: "ַ‡ל  ƒ‚ ר¿ ƒ‰ י ƒל ָ‰ַרּב ∆ ׁ̆ ָרָביו  ˜ו… ַרע. מ¿ ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙ ∆‡

."ı עּור ָחמ≈ ƒב ים ּב¿ ƒָזר ¿‚ּ‰ַ ˙ ַרף ‡∆ ָׂ̆ 
י  ƒן. ָ‰ַרּב‡ ‰ ּכַ ∆ׂ̆ לּוי ַנֲע ָ‚ּ ˙ פ≈ מּוָע‰: מו… ¿ ּׁ̆ ָט‰ ַ‰ ¿ ּׁ̆ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ‰ָר ≈‰ ַע„ מ¿

 ¿„ ָ̃ רּוַח  ים ָחָז‰ ּב¿ ƒָזר י ַ‰ּ‚¿ ƒו… ּכ ם. -ׁ̆ ≈‰ ı  ָחמ≈
‡ן.  ׁ̆ ּכַ ˙ י≈ פ≈ ָ‡ַמר: "ל…‡ מו… י ו¿ ƒל ָ‰ַרּב ∆ ׁ̆ ָניו  ָ‡ז¿ ים ל¿ ƒָבר יעּו ַ‰ּ„¿ ƒ‚ּ ƒ‰
יָר‰.  ƒּב ם ּב¿ ָ̇ ˜ּו ‡ו… ¿ ׁ̆ ƒ‰ ∆ ׁ̆ י  ƒּ̇ ַ„ע¿ ּיָ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒים מ ƒָזר ¿‚ּ‰ַ ˙ י ‡∆ ƒּ̇ ַרפ¿ ָׂ̆ ל…‡ 

י ָלַ„ַע˙ ז…‡˙? ƒן ל ƒי ּנַ ƒי מ ƒכ  ו¿
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 נפלאים סיפורים
 פסח תשע"ו

 
ƒּ̇ ַ‡ך¿ ָי„ו…  ‰ַע ָיַ„ע¿ ∆ ׁ̆ ל¿ יז ּכָ ƒז ˙ נו… ַ ׁ̆ ָ‡סּור ָלנּו ל¿ ∆ ׁ̆ י  ּו‡י  כ≈ ר¿ ַ„ּ ƒמ

 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ˙ ∆‡ ‰ ז∆ ם ּבָ י≈ ַ̃ ר ל¿ ז∆ י‡ּו ּ‚∆ ƒב ≈‰ ∆ ׁ̆ י  ƒ̇ י ƒ‡ָר ∆ ׁ̆ יָון  כ≈ ינּו. ו¿ ≈̇ ֲ‡בו…
ּו  ׁ̆ ּמ¿ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ י ַ̇ י ָמ ƒכ י: ו¿ ƒמ ¿̂ ַע י ל¿ ƒּ̇ ר, ָ‡ַמר¿ ∆„ יל ַ‰ּס≈ ל≈ ס ּב¿ ּפַ ר¿ ַ‰ּכַ

ס. ַעל ּפַ ר¿ ּכַ ר ל¿ ז∆ ∆‚ ינּו ּב¿ ≈̇ ָפם. ֲ‡בו… ר¿ ָׂ̆ י ל¿ ƒ̇ י ƒּו ƒ̂ ן   ּכ≈
 

 לבדו גדולות נפלאות לעושה
ָי„ּוַע  ַעל ּכ¿ ַ‰ּבַ ∆ ם - ׁ̆ ב - ׁ̆≈ ׁ̆  טו… „ו… ָּ̃ ס…ַע  ָעַמ„ ַ‰ נ¿ ƒל ı ר∆ ∆‡  ל¿
ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָבר, י י‚ ּוכ¿ ƒל פ¿ ƒ‰  …ּכו ַ„ר¿ ‡, ּב¿ ּלָ ן ‡∆ ƒּמ ∆ ם ׁ̆ ƒַמי ָ ּׁ̆ ָנעּו‰וּ  ַ‰ ‰ּו‡, מ¿  ו¿
ב ַעּכ≈ ¿̇ ƒָט‡  נ ¿ ׁ̆ ˜ּו י‡, ּב¿ ƒ‰ יר ƒיָר  ע ƒל ‰ַ‰ּב ∆ ָי‰ ׁ̆ ƒ̃  .טּור¿

‰ ָ‰ָי‰ י ז∆ ימ≈ ƒב ּב ר∆ ַסח ע∆ י, ּפ∆ נ≈ ¿ ים ּׁ̆ ƒי ָימ נ≈ פ¿ ƒל  ׁ̆ ≈„ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ‚ל…‡, ַ‰ַח  ו¿
‰ ָ̇ ָר‰ לו…  ָ‰י¿ ר≈ ַעל ּב¿ ם - ַלּבַ ב - ׁ̆≈ ‡ טו… ּלָ ר ‡∆ ≈‡ ָ ּׁ̆ ƒ‰ ַסח ל¿ ּפ∆ יר ּב¿ ƒע  ּב¿
‰ ּיָ ƒר מו… , ָנכ¿ ¿ ּׁ̆ ∆ ּ‰  ָי„ּוַע  ל…‡ ׁ̆ ין ּבָ ≈‡ ׁ̆  ו¿ י ƒ‡  …ירו ƒס…ף ַמּכ ¡‡ ˙ו…  ל∆  ‡ו…

‰ ָ̇ י¿ יַכ˙ ַ‰ּבַ ƒר ַלֲער ∆„ ָכ˙ו…  ַ‰ּס≈ ל¿ ƒ‰ יל ּכ¿ ל≈ ַסח ּב¿ ַעל ‡ּוָלם. ַ‰ּפ∆  - ַ‰ּבַ
ם ב - ׁ̆≈ ם ל…‡ טו… ּבו…  ָׂ̆ ƒַלך¿  ָלז…‡˙ ל‰ָ ב ו¿ ַ ׁ̆ ָי י˙ לו…  ו¿ ב≈ ׁ̆  ּב¿ ָר ¿„ ƒּמ‰ַ. 
ו…  ּ̇ ƒל ּב ∆ ַעל ׁ̆ ם - ַ‰ּבַ ב - ׁ̆≈ י˙, טו… ƒנ ָ̃ ¿„ ƒ̂ „ּוָע‰ ַ‰ יל ַ‰ּי¿ ƒ„‡ָ ,ם ַ‚ּ ∆ ׁ̆ 
י‡ ƒ‰ ‰ָפ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰  …יָע˙ו ƒס נ¿ ƒל ּב ∆ יָ‰  ׁ̆ ƒָח‰, ָ‡ב ¿̃ ˙ ָל ∆‡ ˙ נ∆ …̇ ל ַ‰ּכ¿ ∆ ׁ̆ 

יָ‰  ƒָכ‰ ָ‡ב ָ‰ל¿ ל ו¿ ָ‰ר ‡∆ ָסּ‰  ַ‰ּנָ ַכּב¿ י, ל¿ ≈„ ‰ ּכ¿ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ יָ‰  ׁ̆ ƒב‡ָ ˙ ל¿ ָפחו…  ל¿
˙ נ∆ …̇ ‰ ּכ¿ ּיָ ƒ̃ ַח‚ נ¿ י. ל¿ יָס‰ מ≈ ƒב ֲ‰לוּ  ַ‰ּכ¿ מ¿ ƒיָ‰  נ ∆̇ עו… מ¿ ƒ„ ˙ ּב¿ ל ַ‰ַחּמו… ∆ ׁ̆ 

˙ ָר‰ ַ‰ּבַ ≈ ׁ̆ ָב‰, ַ‰ּכ¿ ¿ ׁ̆ ּיָ ∆ ׁ̆ ‰ ָ̇ ר…ב ּוָבכ¿ ַער מ≈ ַ̂ ‰‚ָ‡ֲ„ַ ּל…‡ ַעל, ו¿ ∆ ׁ̆ 
‰ ∆‡ ר¿ ƒן נ ƒּום ַעַ„י ּכּוי ׁ̆ ƒיָכן ס יך¿  ‰≈ ≈‡ וּ  ו¿ ׂ̆ ˙ ַיֲע ַסח ‡∆  .ַ‰ּפ∆
ּ‰  ָעַבר ָ̇ ‡ו… ָע‰ ּב¿ ָ י ׁ̆ ƒ„ּו‰ יר י¿ ƒ ׁ̆ ָח„ ָע ַי„ ‡∆ ָ‰ר ל¿ ין ַ‰ּנָ ƒח ב¿ ƒ‰  ו¿

‰ ּיָ ƒ„י‰ּו ƒָכ‰ ּב ַ‡ל. ַ‰ּבו… ָ ׁ̆  ‰ּ ָ̇ ר ‡ו… ∆ ׁ̆ ּפ∆ ָי  ל¿ כ¿ ƒּב ‰ּ .‰„ָ ָר‰ ָעמ¿ ּפ¿ ƒס  לו…  ו¿
˙ ל ‡∆ ˙ ּכָ ַ ׁ̆ ר¿ ˙ ּפַ ֻ„ּלַ יָ‰  ּ‚¿ ƒיך¿  ָ‡ב ≈‡ ל ‰ּו‡ ו¿ ≈‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒן נ‡ ּכַ ו, ל¿ ָ ׁ̆ ַעכ¿ ין ו¿ ≈‡ 
ם ים ‰≈ ƒע ¿„ יָכן יו… ≈‰ ˙ ל¿ נו… פ¿ ƒיר ל ƒע ָר‰ ּב¿ ין ַ‰ּזָ ≈‡ ∆ ם ׁ̆ ּ‰  ָל‰∆ ּום ּבָ ׁ̆ 

יר ƒע ַמּכ„ָ יפ…‰, ּומו… ≈‡ ‚וּ  ו¿ ¿‚ּ ˙ ַיח¿ ַסח ‡∆  ? ַ‰ּפ∆
יר ָלּ‰  ָ‡ַמר ƒ ׁ̆ ָע י ַ‡ל: "‰∆ ƒּכ ב¿ ƒּ̇ ,י ƒּ̇ ƒל, ּב‡ַ י ו¿ ƒ‚‡ֲ ¿„ ƒּ̇ .י ƒכ י ל≈ ƒר מ¿ ƒ‡  ו¿

יך¿  ƒב‡ָ ל ל¿ „ו… ם, ַ‰ּ‚ָ ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ים ׁ̆ ƒח ר¿ ים ‡ו… ƒּויˆ י ר¿ ƒ̇ י ב≈ י ּב¿ ƒל ¿̂ ∆‡ יוּ  ו¿ ¿‰ ƒּ̇ ל  ּכָ
י מ≈ ַסח י¿ ר ל…‡. ַ‰ּפ∆ י ָחס≈ ƒרּוך¿ , ָ„ָבר ל ם ּבָ ∆ׁ̆ ם, ַ‰ ∆ּ̇ ‡ַ לוּ  ו¿ ּוכ¿  ַלֲער…ך¿  ּ̇
˙ ר ‡∆ ∆„ ָכ˙ו…  ַ‰ּס≈ ל¿ ƒ‰ וּ  ּכ¿ ׁ̆ י ƒ‚ּ ר¿ ַּ̇ ˙ ו¿ ם ‡∆ כ∆ מ¿ ¿̂ מו…  ַע ם ּכ¿ כ∆ ¿̇ י ב≈  ".ּב¿

‰ ָ̂ ַי„ ָר ƒר מ ≈ ּׂ̆ ַב יָ‰  ל¿ ƒב‡ָ יר, ל¿ ƒ ׁ̆ ָע ∆‰ ם ו¿ י˙ ָ‰ַלך¿  ‰ּו‡ ּ‚ַ ב≈ ׁ̆  ל¿ ָר ¿„ ƒּמ‰ַ 
ין ƒמ ַ‰ז¿ ˙ ל¿ ַעל ‡∆ ם - ַ‰ּבַ ב - ׁ̆≈ י˙ו…  טו… ב≈ ַעל. ל¿ ם ַ‰ּבַ ב ׁ̆≈  ַנֲעָנ‰ טו…

ָמָנ‰ ַ‰ז¿ ָ‰ַלך¿  ל¿ ם ו¿ ƒו…  ע ּ̇ ƒל ּב י˙ו…  ‡∆ ל ּב≈ ∆ יר ׁ̆ ƒ ׁ̆ ָע ∆‰. 
יר ƒ ׁ̆ ָע ַעל ָמַסר ‰∆ ּבַ ם ל¿ ב ׁ̆≈ ר טו… ∆„ ֻיָח„ ח∆ י˙ו…  מ¿ ב≈ „, ּב¿ ּב≈ ƒכ ˙ ו¿ ∆‡ 

חו…  ר¿ ֲ‡ָכל ‡ו… ּמַ ‰ ּב¿ ∆̃ ¿ ׁ̆ ַמ ַי„ ּוב¿ יָב‰ ּב¿ ƒ„  .נ¿
ב ר∆ ע∆ ַסח ּב¿ ˙ ּפ∆ נו… פ¿ ƒב ל ר∆ יַע , ע∆ ƒ‚‰ַ ַע˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ˙ ּלַ ƒפ ָח‰ ּ̇¿ נ¿ ƒַנס, ַ‰ּמ כ¿ ƒנ 

יר ƒ ׁ̆ ָע רו…  ‰∆ ַח„¿ ל ל¿ ∆ ַעל ׁ̆ ם ַ‰ּבַ ב ׁ̆≈ ר…‡, טו… ¿̃ ƒל ˙ חו…  ‡∆ ר¿ ‰ ‡ו… ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ƒל 
י˙ ב≈ ˙ ּב¿ ס∆ נ∆ ַ‰ל ַמ‰ ‡ּוָלם. ַ‰ּכ¿ ב¿ ƒו…  נ˙ ‡ו… ר¿ ƒּב ˙ ַח  ‡∆ ר≈ ל ָ‰‡ו…  ַעל מּוּטָ

˙ו…  ּטָ ƒן מ ≈ ׁ̆ יָניו ָי ע≈ ˙ ו¿ ‚ו… ל¿ ˙ זו… ָמעו… ך¿  ּ„¿ ˙ו… ָנ˙ו…  ּב¿ ¿ ׁ̆. 

יר ָיַ„ע ל…‡ ƒ ׁ̆ ָע ˙ ַמ‰ ‰∆ ו… ׂ̆ יך¿  ַלֲע ≈‡ יר ו¿ ƒע‰ָ ˙ ל¿ חו…  ‡∆ ר¿ „. ‡ו… עו…  ּב¿
‰ּו‡ ∆ ׁ̆ „ מ≈ ‰ עו… ∆‰ ˙ו… יı, ו¿ ƒ̃ ַעל ‰≈ ם ַ‰ּבַ ב ׁ̆≈ ָנ˙ו…  טו… ¿ ּׁ̆ ƒַנח מ ¡‡ נ∆  ו¿

˙ ו… ּ̃ ַלֲ‰בּו˙ ַנֲעָנ‰ ַ‡ַחר. ֲעֻמ ¿̇ ƒ‰ ָ‡ַמר ּב¿ ‰: "ו¿ ∆ׂ̆ עו… ˙ ל¿ ָל‡ו… פ¿ ƒנ 
˙ לו… „ו… ַבּ„ו…  ּ‚¿ ם", ל¿ ָ̃ ָ‰ַלך¿  ו¿ ם ו¿ ƒַעל ע ˙ ּבַ ƒי י˙ ַ‰ּבַ ב≈ ˙ ל¿ ס∆ נ∆  .ַ‰ּכ¿

רוּ  ָחז¿ ∆ ׁ̆ ָל‰ ּכ¿ ַלי¿ י˙ ּבַ ּב≈ ƒמ ˙ ס∆ נ∆ ּבוּ , ַ‰ּכ¿ ס≈ ם ‰≈ ּלָ ל ּכֻ ָחן ‡∆ ל¿ ֻ ר ׁ̆ ∆„  ַ‰ּס≈
ָ‰ָי‰ ∆ ר…ב ָערּוך¿  ׁ̆ ר ּב¿ ≈‡ ַעל. ּפ¿ ם ַ‰ּבַ ב ׁ̆≈ ׁ̆  ָ‡ַמר טו… ּ„ּו ƒ̃ ר…ב  ּב¿

ַלֲ‰בּו˙ ¿̇ ƒ‰ ‰ָח מ¿ ƒׂ̆ ירוּ  ּוָפָניו, ו¿ ƒ‡ י ‰≈ נ≈ ּפ¿ ƒך¿  ּכ‡ָ ים ַמל¿ ƒ̃ ל… ¡‡ .
יעוּ  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ יַר˙ ּכ¿ ƒמ‡ַ ָ„‰ ּב¿ סּו˜ל¿  ַ‰ַ‰ּ‚ָ ‰" ּפָ ∆ׂ̆ עו… ˙ ל¿ ָל‡ו… פ¿ ƒנ ˙ לו… „ו… ¿‚ּ 

ַבּ„ו…  ˙ו…  ָ‡ַמר", ל¿ ַעל ‡ו… ם ַ‰ּבַ ב ׁ̆≈ ַלֲ‰בּו˙ טו… ¿̇ ƒ‰ ָחַזר, ֲעˆּוָמ‰ ּב¿  ו¿
ַעם ָעָליו ַעם ַ‡ַחר ּפַ ּ‰ . ּפַ ָ̇ ‡ו… ָע‰ ּב¿ ָ ֲערוּ  ׁ̆ ָניו ּבָ י„ ּפָ ƒַלּפ ׁ̆  ּכ¿ ≈‡ ,

ל…‡ יזוּ  ו¿ ƒע ל ‰≈ ים ּכָ ƒסּוּב ין ַ‰מ¿ ƒז‰ָ ˙ ל¿ ם ‡∆ י‰∆ ינ≈ ׁ̆  ע≈ ≈‡ ָל‰ ּבָ „ו… ¿‚ּ‰ַ 
‰ ָ̃ י ƒ‰ ב¿ ƒ‰ ∆ ר ׁ̆ ‡ו… ˙ ּב¿ חו… ָ̂ ח¿ חו…  ַעל ַ̂ ¿̂ ƒל מ ∆ ַח  ׁ̆ ר≈ …‡‰ָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ                   . 

מוּ  ּי¿ ƒּס ∆ ׁ̆ ˙ ּכ¿ ∆‡ ‰„ָ ַעל ָעַמ„ ַ‰ַ‰ּ‚ָ ם ַ‰ּבַ ב ׁ̆≈ ָחַזר טו… סּו˜ ַעל ו¿ ל ַ‰ּפָ ∆ ׁ̆ 
י‡" ƒ‰ ָ„‰ ו¿ ָעמ¿ ∆ ָכל" -" ׁ̆ ּב¿ ∆ ר ׁ̆ ר ּ„ו… „ו… ים ו¿ ƒ„ מ¿ ינוּ  עו… ינוּ  ָעל≈ ≈̇ ַכלו…  ל¿

 ׁ̆ „ו… ָ̃ ‰ַ רּוך¿  ו¿ נוּ  ‰ּו‡ ּבָ יל≈ ƒ̂ ָ„ם ַמ ּיָ ƒם", מ ּי≈ ƒס ָ‡ַמר ו¿ רּוך¿ : "ו¿  ‰ּו‡ ּבָ
רּוך¿  מו…  ּוּבָ ¿ ר ׁ̆ מ≈ ו… ּׁ̆ ∆ ָטָח˙ו…  ָלנוּ  ׁ̆ יל  ַ‰ב¿ ל≈ ים ּב¿ ƒּמּור ƒ ׁ̆ ‰ ∆„  ּופו…
נוּ  ָ̇ ל ‡ו… ּכָ ƒָר‰ מ ָרָע‰ ָ̂  ".ו¿

‰ ָ̂ ַעל ָר ˙ ּבַ ƒי ָרˆוּ , ַ‰ּבַ ל ו¿ יםַ‰ּנו…  ּכָ ƒח ל, כ¿ …‡ ¿ ׁ̆ ƒַעל ל ם ַלּבַ ב ׁ̆≈ ˙ טו… ∆‡ 
ָרם ¿ ׁ̆ ƒל ּפ ∆ ָבָריו ׁ̆ ים ּ„¿ ƒנ ˙, ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆‡ ָר‰ ו¿ ¿ ׁ̆ ƒל ּפ ∆ ַלֲ‰בּו˙ ׁ̆ ¿̇ ƒ‰‰ַ 

סּו˜ ָ‰ֲעˆּוָמ‰ ּפָ ‰" ּבַ ∆ׂ̆ עו… ˙ ל¿ ָל‡ו… פ¿ ƒנ ˙ לו… „ו… ַבּ„ו…  ּ‚¿  ל…‡ ֲ‡ָבל", ל¿
יזוּ  ƒע ַעל ַע„. ‰≈ ַ‰ּבַ ∆ ם ׁ̆ ב ׁ̆≈ מו…  טו… ¿̂ ַע ָ‡ַמר ַנֲעָנ‰ ּב¿ עוּ ": ו¿ מ¿ ƒ ׁ̆ 

ָר‰ ם ַוֲ‡ַסּפ¿ ס ַעל ָלכ∆ ַרע ַ‰ּנ≈ ≈‡ ∆ ּנוּ , ָלנוּ  ׁ̆ ∆„ עו… ע ו¿ ַ̂ מ¿ ∆‡ רּועו…  ּב¿ ≈‡ ,
יל ל≈ ים ּב¿ ƒּמּור ƒ ׁ̆ ‰  .ז∆
ך¿  ל∆ ָי‰ מ∆ ƒ̃ ם טּור¿ ∆„… ּ̃ יו, ַ‰ ƒל ָ‡ב ∆ ך¿  ׁ̆ ל∆ ך¿  ַ‰ּמ∆ ל≈ ם ַ‰ּמו… יו… ‰, ּכַ ך¿  ָ‰ָיַ ל∆  מ∆
„ ס∆ ָפָניו ָעַמ„. ח∆ ר ל¿ ַ̂ ֲח כּו˙ו…  ּבַ ı ַמל¿ ע≈ י יו… ƒ„ּו‰ ם י¿ ≈ׁ̆ ‰ ּב¿ ∆̆ , מ…

ָ„‰וּ  ּב¿ ƒּכ ∆ ‰וּ  ׁ̆ ‡…„ ָו‡…ֲ‰ב≈ ים. מ¿ ƒ̂ ֲע ים ַ‰ּיו… ƒי ‡וּ  ַ‰ּ‚ו… ּנ¿ ƒ̃  …רוּ  ּבו ¿̇ ָח ַח˙ ו¿ ַּ̇ 
לוּ  ל…‡ ֲ‡ָבל, ַמֲעָמ„ו…  ב לו…  ָיכ¿ ר… ך¿  ַ‡ֲ‰ַב˙ מ≈ ל∆ ָליו ַ‰ּמ∆ ≈‡. 
˙ ּמ≈ ∆ ׁ̆ ך¿  ּכ¿ ל∆ ב ַ‰ּמ∆ ַ ׁ̆ נו…  ָי ‡ו…  ַעל ּב¿ ס¿ ƒך¿ . ּכ ל∆ יר ַ‰ּמ∆ ƒע ָּ̂ ל ָ‰ָי‰ ַ‰ ַע˙ ַ̃ ַ„ּ 

ַח  נו… ל ו¿ ּב≈ ַ̃ ָע‰ ל¿ ּפָ ¿ ׁ̆ ‰ַ ˙ ו… ּ̇ ּפַ ¿̇ ƒ‰ י ּול¿ ר≈ ב¿ ƒ„ ˙ ל¿ י ַעל ַ‡ף. ֲחָל˜ו… ƒן ּפ  כ≈
‰ ָנָט‰ ל…‡ ּלָ ƒח ¿ּ̇ ƒל מ ּב≈ ַ̃ ˙ ל¿ י ‡∆ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ים ƒ̂ ֲע ים ַ‰ּיו… ƒר ר¿ ו… ּ̂ ‰ַ ,

ים ƒ‡ ּנ¿ ַ̃ ı ַ‰מ¿ ע≈ יו… י ּב¿ ƒ„ּו‰ ּל…‡, ַ‰י¿ ∆ ˜וּ  ׁ̆ ס¿ ין ּפָ ƒט ¿ׂ̆ ‰ַ ל¿ ƒי ָעָליו מ נ≈ פ¿ ƒל 
ך¿  ל∆ ר ַ‰ּמ∆ ַ„ּב≈ ˙ ָעָליו ּול¿ י. ָרעו… ƒך¿  ָיַ„ע ּכ ל∆ ב ַ‰ּמ∆ יט≈ ‰ ַע„ ‰≈ ּמָ  ָ‰ָי‰ ּכַ

ı ע≈ ‰ ַ‰ּיו… ∆̆ יב מ… ƒיו ַעל ָחב ƒט ֲ‡ָבל. ָ‡ב‡ַ ַ‡ט ל¿ ּלוּ  ל¿ ח≈ ם ‰≈ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ּ 
ל ∆ ים ׁ̆ ƒר ר¿ ו… ּ̂ ‰ַ ‡…̂ מ¿ ƒל ˙ ּלו… ƒס ָבבו…  מ¿ ל¿ ƒנו… , ּב ƒח ל ו¿ ∆ ׁ̆ ı ע≈ י ַ‰ּיו… ƒ„ּו‰  ַ‰י¿
ל ח≈ ≈‰ ˙ יו… ¿‰ ƒל „ ר≈ יָניו יו… ע≈  .ּב¿
ין ים ּב≈ ƒ̂ ֲע ‰ ַ‰ּיו… ּל∆ ָח„ ָ‰ָי‰ ָ‰‡≈ ֻיָח„  ‡∆ ָ‡˙ו… , מ¿ נ¿ ƒ ּׂ̆ ∆ ָע‰ ל…‡ ׁ̆  ָי„¿

בּול ‰ ‰ּו‡. ּ‚¿ ָ̂ יל ָר ƒּפ‰ַ ˙ ל¿ ∆‡ ı ע≈ ‰ ַ‰ּיו… ∆̆ ו…  מ… ּ̇ ƒ‡ ּמו…  ו¿ ƒע ˙ ל ‡∆  ּכָ
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ים ƒ„ּו‰ ˙ ַ‰ּי¿ כ∆ ל∆ ַממ¿ ָי‰ ּב¿ ƒ̃ ָ‡‰ ל…‡ ‰ּו‡. טּור¿ ל¿ ƒר נ ַ„ּב≈ ּל¿ ƒב ַעל מ  ל≈
ך¿  ל∆ ין ַ‰ּמ∆ ƒט ¿ׂ̆ ‰ַ ı ַעל ּול¿ ע≈ ‰ ַ‰ּיו… ∆̆ ַרט מ… פ¿ ƒַעל ּב ים ו¿ ƒ„ּו‰ ַלל ַ‰ּי¿ כ¿ ƒּב. 
יל ל≈ ַסח ּב¿ ‰ ּפ∆ ‡ ז∆ ָ̂ ı ָי ע≈ ר ַ‰ּיו… ר≈ ו… ּ̂ ַי˙ ַ‰ ו¿ ƒל ך¿  ּב¿ ל∆ ל ַ‰ּמ∆ ַטּי≈ ˙ ל¿ ו… ּ̂ חּו  ּב¿

יָר‰ ƒָט‡ ַ‰ּב ¿ ׁ̆ ר. ˜ּו ר≈ ו… ּ̂ ך¿  ַ‰ ַ ׁ̆ ˙ ָמ ך¿  ‡∆ ל∆ ֻיָח„ ַ‰ּמ∆ מ¿ ƒּב ˙ בו… חו… ר¿ ƒל 
ים ƒ„ּו‰ י, ַ‰ּי¿ ≈„ ל ּכ¿ ≈ּ̂ ַנ ˙ ל¿ מ¿  ‡∆ ƒׂ̆˙נּו˙ ַ‰ַח‚ ַח ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ר ּכ¿ ַ„ּב≈  ָסָר‰ ל¿
ים ƒ„ּו‰ י¿  .ּבַ
ָרָ‡‰ ∆ ׁ̆ ך¿  ּכ¿ ל∆ ˙ ַ‰ּמ∆ ∆‡ ˙ רו… ים ָ‰‡ו… ƒ̂ נ¿ ¿̂ ַנ י ַ‰מ¿ ≈ּ̇ ּבָ ƒים מ ƒ„ּו‰ ַמע ַ‰ּי¿ ָ ׁ̆  ו¿

˙ ∆‡ ˙ לו… ָח‰ ˜ו… מ¿ ƒ ּׂ̆ ים ַ‰ ƒע ¿̃ ם ַ‰ּבו… י‰∆ ≈̇ נו… ַחּלו… ַ‡ל, מ≈ ָ ׁ̆ ˙ ‰וּ  ‡∆ ַלּו≈  מ¿
ר ַעל ∆ ׁ̆ ָח‰ ּפ∆ מ¿ ƒ ּׂ̆ י˙ ַ‰ ƒ‚י ƒ‚י ַ‰ּז…‡˙ ַ‰ֲח ≈ּ̇ ָב ים ּב¿ ƒ„ּו‰ ר. ַ‰ּי¿ ר≈ ו… ּ̂ ‰ַ ‰ ּפָ ƒ̂ 

ָל‰ ≈‡ ¿ ּׁ̆ ַי„, ַ‰ּז…‡˙ ַל ƒל ּומ ח≈ יַח  ‰≈ ƒּט‰ַ י ל¿ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ‰ָנ ט¿ ƒׂ̆ ס ר∆ ∆‡  ַעל ו¿
ים ƒ„ּו‰ ם ַעל, ַ‰ּי¿ י‰∆ ם ַעל, ַחּ‚≈ י‰∆ ≈̇ ˙ו… ּב¿ ַ ַעל ׁ̆ ם ו¿ י‰∆ ≈̇ חו… מ¿ ƒׂ̆ ם ≈‰ ∆ ׁ̆ 
ים ƒׂ̆ ָמם עו… ¿̂ ַע ם ַעל, ל¿ י‰∆ ≈‚‰ָ נ¿ ƒים מ ƒּנ ֻ ׁ̆ ַעל ַ‰מ¿ ם ו¿ ָ̇ ַרֲח˜ּו ¿̇ ƒ‰ 
ַעם ı מ≈ ּ‰ , ָ‰ָ‡ר∆ ָע‰ ּבָ ָ ׁ̆ ם ּב¿ ≈‰ ∆ ים ׁ̆ ƒל ¿ּ̂ ַנ ˙ מ¿ ם ָ‰ָעם ‡∆ ≈‰ ∆ ים ׁ̆ ƒנ כ¿ ו… ׁ̆ 

ּבו…  ר¿ ƒ̃ ים ּב¿ ƒל כ¿ ‡ו… ˙ ו¿ ב ‡∆ ל≈ ı ח≈  .ָ‰ָ‡ר∆
 ׁ̆ י ƒ‚ּ ר¿ ƒ‰ ∆ ּׁ̆ ƒר מ ר≈ ו… ּ̂ ָבָריו ַ‰ ¿„ּ ∆ ים ׁ̆ ƒֲעל ב ּפו… יט≈ ב ַעל ‰≈ ך¿  ל≈ ל∆ ל, ַ‰ּמ∆ ח≈ ≈‰ 

ֻיָח„ מ¿ ƒן ּב ַכּו≈ ˙ ל¿ יו ‡∆ ָ̂ ƒל ח ∆‡ ı ע≈ ‰ ַ‰ּיו… ∆̆ ֲ‡רו… , מ… ƒּ̇ ∆ י ׁ̆ נ≈ פ¿ ƒך¿  ל ל∆  ַ‰ּמ∆
„ ≈‚ ּבו… ָכל ַ‰ּמּוָכן, ּכ¿ ˙ ּב¿ ּ‚…„ ע≈ ב¿ ƒּכו…  ל ַמל¿ ˙ ּב¿ רו… כ¿ ƒל י˙ ו¿ ƒר ם ּב¿ ƒי ע ב≈ י¿  ‡ו…

ָלָכ‰ מ¿ יף ‰ּו‡. ַ‰ּמַ ƒס ר ‰ו… ≈‡ ַּ̇ ˙ ל¿ ים ‡∆ ƒ„ּו‰ ים ַ‰ּי¿ ƒב י¿ ‡ו… ל ּכ¿ ∆ ׁ̆ 
ָלָכ‰ מ¿ ר, ַ‰ּמַ ∆ ׁ̆ ַע˙ ֲ‡ ¿ ׁ̆ ƒָחָמ‰ ּב ל¿ ƒם מ יוּ  ‰≈ ¿‰ ƒים י ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒף ר ָטר≈ ¿̂ ƒ‰  ל¿

ב י≈ ם. ָל‡ו… ƒ‡ ך¿  ַעל ו¿ ל∆ ב ַ‰ּמ∆ ן, טו… ≈ּ̇ ƒו י ַ̂  ׁ̆ ַ‚ר≈ ˙ ל¿ ל ‡∆ ים ּכָ ƒ„ּו‰  ַ‰ּי¿
ı ָ‰ָ‡ר∆ ˙ מ≈ ∆‡ ı ו¿ ע≈ ‰ ַ‰ּיו… ∆̆ ˙ מ… לו… ¿̇ ƒַעל ל ı  .ָ‰ע≈

ך¿  ל∆ ל ַ‰ּמ∆ ‰ ַ‰ַ„ַע˙ ַ̃ ∆ּ̇ ּפַ ¿̇ ƒי נ ר≈ ב¿ ƒ„ ר ל¿ ר≈ ו… ּ̂ ן ַ‰ ַ̇ ָנ ˙ לו…  ו¿ ו…  ‡∆ ּ̇ ע¿ , ַטּבַ
ּיּוַכל ∆ ם ׁ̆ … ּ̇ ם ַלֲח ≈ׁ̆ ך¿  ּב¿ ל∆ ַר˙ ַעל ַ‰ּמ∆ ז≈ ¿‚ּ  ׁ̆ רּו ≈‚ּ‰ַ „ ∆‚ ים נ∆ ƒ„ּו‰ ַעל ַ‰ּי¿  ו¿
ו ַ̂ ‰ַ ˙ לו… ¿̇ ƒל ˙ ∆‡ ı ע≈ ‰ ַ‰ּיו… ∆̆  .מ…

ך¿  ל∆ ַ‰ּמ∆ ∆ ׁ̆ , ָחַזר ּכ¿ י˙ו… ב≈ ר ל¿ ּפ≈ ƒּמו…  ס ƒ‡ ‰ ל¿ ּכָ ל¿ ַבר ַעל ַ‰ּמַ ָר‰ ּ„¿ ז≈ ¿‚ּ‰ַ 
‰ּו‡ ∆ ׁ̆ „ מ≈ י‡ עו… ƒ̂ ‰ו… ים ַעל ל¿ ƒ„ּו‰ ָע‰. ַ‰ּי¿ מ¿ ָ ּׁ̆ ∆ ּׁ̆ ƒז…  מ˙‡ ‰ ּכָ ל¿  ַ‰ּמַ

ָנ‰ ≈̃ ‰, ַ‰ּז¿ ָ̂ ר¿ י ּפָ ƒכ ב¿ ƒָר‰ ּב ָ‡מ¿  :ו¿
י" ƒנ ‰, ּב¿ ָ̇  מ∆ י ƒׂ̆ ם? ָע ƒ‡‰ַ ‰ ∆̂ ‰ רו… ָּ̇ יט ַ‡ ƒמ‰ָ ָ‡‰ ל¿ ו… ָך  ַעל ׁ̆ ? ַעּמ¿

…‡ַמר ּ̇ ם ַ‰ ח≈ ּלָ ƒ‰ י ל¿ ≈̃ לו… ¡‡ ים ּב∆ ƒ„ּו‰ ם, ַ‰ּי¿ ≈̃ נו… ∆ ָמ‰ ׁ̆ ָ̃  ָמָר‰ נ¿
ם י‰∆ ר≈ ר¿ ˆו… ר? ּב¿ כ… י, ָנ‡ ז¿ ƒנ ָפם ָעָל‰ ַמ‰, ּב¿ סו… ל ּב¿ ∆ ע…‰ ׁ̆ ר¿ יב, ּפַ ƒר ח≈ , ַסנ¿
ר ַּ̂ נ∆ בּוַכ„¿ יזוּ  ַעל, ָ‰ָמן, נ¿ ƒע ≈‰ ∆ ל…ַח  ׁ̆ ¿ ׁ̆ ƒים ָיָ„ם ל ƒ„ּו‰ י¿  ָרָע‰ ַמ‰. ּבַ

וּ  ׂ̆ ָך  ָע ים ל¿ ƒ„ּו‰ ל ּוַמ‰ ַ‰ּי¿ ָ̇  ָעו∆ ‡ ָ̂ ם ָמ ∆‰ ם? ּבָ ים ‰≈ ƒיר ƒ ׁ̆  ַמֲע
ָחָרם ס¿ ƒמ ˙ ּב¿ ∆‡ ı ים ָ‰ָ‡ר∆ ƒמ ּל¿ ַ ׁ̆ ˙ ּומ¿ ם ‡∆ י‰∆ ּס≈ ƒֲעָ„ם מ מו… ם. ּב¿ ≈‰ 
ים ƒמ ּי¿ ַ̃ ן מ¿ ∆‚ ‰ו… ˙ ּכָ י ‡∆ ≈ּ̃ יָנ‰ ֻח ƒ„ ים ַ‰ּמ¿ ƒָמנ ¡‡ נ∆ ם ו¿ ם ‰≈ ּכָ ַמל¿ ָ‡ז ל¿  מ≈
י„ ƒמ ָּ̇ ƒל. ּומ‡ַ  ‰ ע∆ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ,י ƒנ ן, ּב¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒל ָ‰ַרַעל ל ∆ ים ׁ̆ ƒ̂ ֲע ים יו… ƒָרע ,

ַר˜ ∆ ׁ̆ ‰‡ָ נ¿ ƒּ̃ ים ַ‰ ƒ„ּו‰ י¿ ˙ ּבַ ר∆ ַ„ּב∆ ך¿  מ¿ ו… ּ̇ ƒָנם מ רו… ¿‚ּ." 

ַמע ָ ּׁ̆ ∆ ּׁ̆ ƒך¿  מ ל∆ ˙ ַ‰ּמ∆ ר≈  ‡∆ ב¿ ƒ„ּּמו…  י ƒ‡ ים ƒמ ֻחּכָ ט, ַ‰מ¿ ָחר≈ ¿̇ ƒ‰ ַעל 
יזּו˙ו…  ƒז ב ּפ¿ יט≈ ≈‰ ן ַעל לו…  ָחָר‰ ו¿ ַ̇ ּנָ ∆ ר ׁ̆ ר≈ ˆו… יכו…  ל¿ ƒל ‰ו… ָלל ל¿ ו…  ‰ּו‡. ׁ̆

ּמו…  ָ‡ַמר ƒ‡ ‰: "ל¿ ∆„ י מו… ƒי ֲ‡נ ƒי ּכ ƒּ̇ ל¿ ַ ׁ̆ כ¿ ƒי נ ƒּ̇ ָנַפל¿ ח ו¿ ּפַ ל ּבַ ∆ ׁ̆ ‰ ָ̂  ע≈
‰ ַמ‰ ֲ‡ָבל, ָרָע‰ ∆ׂ̆ ע¡ ∆‡ ˙ ע≈ י? ּכָ ƒּ̇ ˙ ָמַסר¿ י ‡∆ ƒּ̇ ע¿ ר ַטּבַ ר≈ ‰ּו‡ ָלˆו…  ו¿
ם יּוַכל … ּ̇ ּ‰  ַלֲח י ּבָ ƒמ ¿ ׁ̆ ƒָר‰ ַעל ּב ז≈  ".ָ‰ָרָע‰ ַ‰ּ‚¿

ַלח" ¿ ר ׁ̆ ר…‡ ַמ‰≈ ¿̃ ƒל ı ע≈ ‰ ָליו… ∆̆ ‰ּו‡, מ… י„ ו¿ ƒ‚ָּך  ַי ‰ ַמ‰ ל¿ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ "- 
ָר‰ ם ָ‡מ¿ ≈‡‰ָ. 

ı ע≈ ‰ ַ‰ּיו… ∆̆ ‰, מ… ּז∆ ∆ ׁ̆ ‰ ָּ̇ ַמר ַע ָ‚ּ ˙ יַכ˙ ‡∆ ƒר ֲער ∆„ י˙ו…  ַ‰ס≈ ב≈ ַבר ּב¿  ּוכ¿
ˆּועו…  ַעל ָעָל‰ ַמע, י¿ ָ ם ׁ̆ …‡ ¿̇ ƒּפ ˙ ו… ׁ̆ י ƒ̃ ˙ו…  נ¿ ַ„ל¿ ‰ ָ‰יוּ . ּב¿ ּל∆ ≈‡ 

י יח≈ ƒּל ¿ ך¿  ׁ̆ ל∆ ילּו‰וּ  ַ‰ּמ∆ ƒ‰ ב¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ‡ ר ָלבו… ַ̂ ך¿  ַלֲח ל∆ ‡ו… . ַ‰ּמ∆ בו… ר ּב¿ ּפ≈ ƒלו…  ס 
ך¿  ל∆ ˙ ַ‰ּמ∆ ל ‡∆ ‰ ּכָ ָ ׁ̆ ר¿ ‰. ַ‰ּפַ ∆̆ ב מ… ַ ׁ̆ ַעט ָח ָ‡ַמר מ¿ ך¿  ַר˜: "ו¿ ר∆  ַ‡ַח˙ „∆

ינוּ  ָפנ≈ ‡. ל¿ בו… ר ּב¿ ר≈ ו… ּ̂ ר ָמָחר ַ‰ ∆̃ ּב… ל ּבַ ּב≈ ַ̃ ˙ ל¿ ּורו…  ‡∆ ׁ̆ י ƒ‡ ל ∆ ך¿  ׁ̆ ל∆  ַ‰ּמ∆
ם … ּ̇ ָר‰ ַעל ַלֲח ז≈ ¿‚ּ‰ַ „ ∆‚ ים נ∆ ƒ„ּו‰ סוּ , ַ‰ּי¿ ּפ¿ ¿ּ̇ ƒו…  י˙ י ‡ו… ר≈ מ¿ ו… ן ׁ̆ מו…  ָ‰ַ‡ר¿

ימּו‰וּ  ƒ ׁ̆ ַיֲ‡ ַב˙ ו¿ נ≈ ¿‚ ƒַע˙ ּב ך¿  ַטּבַ ל∆ ן ל…‡. ַ‰ּמ∆ ≈̇ ָנ ƒלו…  י ˙ ˆו… פ¿ ƒל ‰ ל…‡ ּפ∆  ו¿
וּ  ׂ̆ ּמו…  ַיֲע ƒל ע ¿  ּכָ ׁ̆˙ יו… ƒ‰ ,י ƒל ּב¿ ƒין ּומ ƒ„ּ ים ƒָבר י‡ּו‰וּ  ּו„¿ ƒ̂ ַי„ יו… ƒמ 

‰ ּיָ ƒל ¿ּ̇ ƒל. 
ך¿  ל∆ ‰ ַ‰ּמ∆ ּכָ ל¿ ַ‰ּמַ לוּ  ו¿ ּב¿ ƒ̃ ˙ ˙ו…  ‡∆ ָ̂  ".ֲע
‡ן ם ּכַ ּי≈ ƒַעל ס ם - ַ‰ּבַ ב - ׁ̆≈ ˙ טו… ּפּורו…  ‡∆ ƒיף ס ƒס ‰ו… ‰: "ו¿ ∆ׂ̆ עו…  ל¿

˙ ָל‡ו… פ¿ ƒנ ˙ לו… „ו… ¿‚ּ "‰ ָׂ̆ ָל‰ ָלנוּ  ָע י¿ ּוָע‰ ַ‰ּלַ ׁ̆ ָל‰ ּ̇¿ „ו… ‰ ָמָחר. ּ‚¿ י∆ ¿‰ ƒי 
˙ ‰ ָ‰‡ו…  ".ַ‰ּז∆

ך¿  ּכַ ר. ָ‰ָי‰ ו¿ ∆̃ ּב… ם ּבַ ּכ≈ ¿ ּׁ̆ ‰ַ ‡ ר ּבָ ר≈ ו… ּ̂ י˙ ַ‰ ּב≈ ך¿  ל¿ ל∆ ׁ̆  ַ‰ּמ∆ ≈ּ̃ ַב ּור ל¿ ּׁ̆ ƒ‡ 
יַמ˙ ַעל ƒ̇ ָר‰ ֲח ז≈ י. ַ‰ּ‚¿ ר≈ מ¿ ו… ן ׁ̆ מו… ּכוּ  ָ‰ַ‡ר¿ ƒח ˙ לו…  ׁ̆∆ ַ„ּ ֻ̃ פ¿ ƒך¿ ּב ל∆ , ַ‰ּמ∆

סּו‰וּ  פ¿ ַי„ ָּ̇ ƒימּו‰וּ  מ ƒ ׁ̆ ¡‡ ∆‰ ַנב ו¿ ָ‚ּ ∆ ׁ̆ ˙ ַע˙ ‡∆ ך¿  ַטּבַ ל∆ ‰ ‰ּו‡. ַ‰ּמ∆ ּסָ ƒנ 
ר ַ„ּב≈ ם ל¿ ָּ̇ ƒ‡  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב יסּו‰וּ  ּול¿ ƒנ כ¿ ּיַ ∆ ל ׁ̆ ך¿  ‡∆ ל∆ ם ֲ‡ָבל, ַ‰ּמ∆ נוּ  ל…‡ ‰≈ ¿̇  ָנ

ַח  לו…  ו… ּ̇ פ¿ ƒל ‰ ָסֲחבּו‰וּ  ּפ∆ ַי„ ו¿ ƒל מ ∆‡ ı ‰ ע≈ ּיָ ƒל ¿ּ̇ ר, ַ‰ ∆ ׁ̆ ַכֲ‡  ָזַמם ו¿
˙ ו… ׂ̆ י ַלֲע ƒ„ּו‰ ‰ ַלי¿ ∆̆ ן מ… וּ  ּכ≈ ׂ̆  .לו…  ָע
ָבר ַ„ע ַ‰ּ„ָ ים נו… ƒ„ּו‰ חו…  ַלּי¿ ַ‡ר¿ ל ּומ¿ ∆ ַעל ׁ̆ ם - ַ‰ּבַ ב - ׁ̆≈ ר טו… ּפ≈ ƒס 
ם י ָל‰∆ ƒמ ‰ ָׂ̆ ל ּוָפַעל ָע ים. ז…‡˙ ּכָ ƒ„ּו‰ ֲ‰רוּ  ַ‰ּי¿ ƒי˙ מ ב≈ ˙ ל¿ ס∆ נ∆ , ַ‰ּכ¿
ל ַ‰ּל≈ ˙ ל¿ „ו… ‰ו… ם ּול¿ ∆ׁ̆ ּוָע‰ ַעל ַלֲ‰ ׁ̆ ¿ּ̇ ָל‰ ַ‰ …„ מו… , ַ‰ּ‚¿ ¿ ׁ̆ ל ּו ∆ ַעל ׁ̆  ַ‰ּבַ

ם - ב - ׁ̆≈ ‡ טו… ָׂ̆ ƒָרָכ‰ נ ב¿ ƒּב  ¿̇ ƒּוב‰ ּלָ ƒ‰ י ƒפ ל ּב¿  .ּכ…
                          

 
 
 

 "ואפילו כולנו חכמים... מצוה עלינו לספר..."
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  לי˜וטים נפל‡ים
 ˙˘ע"ו פסח

 
 

 

 על כתב) בהר' פ( מדובנא להמגיד' יעקב משלי' בספר
 לעשיר משל י"עפ' לו םלשי לומגו לד ןנחו' ה הולמ' הפסוק

, עני ואחד עשיר אחד, במרחקים בנים שני לו שהיו גדול
 פעם. בשנים רבות זה אביהם פני את ראו לא הללו והאחים

 זקונים והבן היות כי הגביר אביהם מאת אגרת באה אחת
 שמחה לשמוח מבקש הוא לכן הנשואין לפרק הגיע לו אשר
 העשיר בנו אל וכתב. החתונה ביום בניו יתר עם גם גדולה
 ולא לחתונה האביון אחיו את גם שיביא מאוד מבקש שהוא
 ההוצאות כל כי, זה על שיוציא הגדולות ההוצאות על יחוש
 באה כאשר. כספו ממיטב בעצמו לו ישלם אביו כבוד עבור
 הרבה לעצמו וקנה החנות אל מהרה הלך, זו אגרת אליו

 ולבניו ולאשתו מפוארים בגדים לו ועשה יקרות סחורות
 על עלה בטרם. לנסוע עצמו את והכין חמודות וילבישם
 כשבא, בדחיפות לאחיו לקרוא ושלח לפתע נזכר המרכבה

 מה, לו אמר רצונו מה לשאול והחל בבהלה העני האח
 אל המרכבה כשהתקרבה. ונסע המרכבה על עלה תשאל
 ביתם ובני בניו כי אביהם בבית נשמע והקול חפצם מחוז

 לקבל כנגדם זמר הכלי עם המחותנים וילכו, ובאים נוסעים
 בגדי מלובש ההוא העשיר המרכבה מן וירד, בשמחה פניהם

 הלא ויאמרו זה הוא מי עליו שואלים והמחותנים והדר הוד
 ערום קרוע העני אחיו יצא כך אחר. הגביר של בנו הוא זה

 כי אחיו מגורי בעיר יושב זה גם ויאמרו עליו וישאלו ויחף
 והמנגן הביתה ויבואו. ברחמנות בראשם וינידו. הם אחים
 .מאד ושמחו חופה ועשו. מנגן
 אבי, הגביר אביו אל העשיר ויאמר שבועות שני עברו כי ויהי
 כי ידעת והלא. עלי ציוית אשר מצותך ככל עשיתי הנה, יקירי
. ימים חודש זה מסחרי את אשבית ואיך אנכי מסחר איש

, בידך מוחה ומי יקירי בני בעיניך כטוב עשה אביו לו ויאמר
 עצור רוח וכמו, אביו דברי שמע והוא. לשלום לנסוע תוכל

 לשלם הבטיח ואביו הוציא אשר ההוצאות רוב על בעצמותיו
 כמתעלם הוא כי אביו פני את רואה הוא עתה. שבעתיים לו

 אביו לפני ויבוא. פעמיו לדרך לשום עליו אכף וההכרח מזה
 אשר הגדולות ההוצאות כל על ארוך חשבון לפניו והציע
 ויאמר. ולבניו ולאשתו לו עשה אשר היקרים והבגדים עשה

 אתה אבל לאביו ויאמר. תתחדש, בגדים לך עשית אביו לו
. חשבונך על יהיה אעשה אשר ההוצאות שכל הבטחתני

 הוציא והוא. הזה הדבר שקר כי בי תשקר לא אליו ויאמר
 כל בו כתוב כי לפניו קורא והוא המכתב את מחיקו

 אביו לו ויאמר. הכל לך אשלם לכבודי תעשה אשר ההוצאות
 אם בני ראה עתה מפיך מוציא שאתה מה לאזניך השמע
 כבודי על חסת לא ואיך זכרת לא איך לכבודי באמת הייתה

 ולא וסחבות קרעים לבוש ויחף בעירום עמך אחיך לקחת כי
 עתה. נפש ולמשיב לכבוד לי שיהיה אותו גם להלביש זכרת
 למענך היה הכל הגדול הפיזור וכל שעשית זה כל כי ראה
 .כ"ע, ממני תדרוש זה ומה

 כל כי האדם אל אגרת כן גם כתב כביכול ה"הקב, והנמשל
 יום ועונג שבת בעונג יתברך כבודו למען שיעשה הוצאות

 של מזונותיו כל) טו ביצה( ל"ז כמאמרם, לו ישלם הכל טוב
 בעל כ"וא, טובים וימים משבתות חוץ ה"מר לו קצובים אדם
 בעיני ולתפארת לכבוד שיהיה להשתדל לאדם לו יש כרחו
 ומהודר מקושט השבת ליום ייכנס ואיך שבשמים אביו
 ואם. רעוניםז ויאכל כמתאבל ישב העני ואחיו מעדנים ויאכל
, התענוגים על בפיזור שהוציא מה כל כי יתברר ריה כן יעשה

 והכתוב. אז עצמו את לענג אם כי', ה על להתענג בעבור לא
 הפסוק מבואר ובזה'. וגו' והאכלתיך' ה על תתענג אז' אומר

 הדל את שחונן מי, כלומר', לו םלשי לומגו לד ןנחו' ה הולמ'
, לו ישלם גמולו שגם פועל הוא, כן ציוה ת"שהשי מצד

 .לו ישוב עצמו על שהוציא ההוצאה מחיר גם שגם דהיינו

 צדקה יהודה רבי הגאון על" ליהודה וזאת" בספר מסופר
 שהלך מעשה: ל"זצ חוצין צדקה רבי דודו על שסיפר, ל"זצ
 בדרכים ושהו רחוקים לכפרים שבבגדד מביתו אנשיו עם

 שמורה למצה חיטים בקצירת להתעסק כדי אחדים ימים
 על הקצירה יבול כששקי, חזרה בדרכם. ההידורים בתכלית

 שהגשם כולם חששו. בעננים השמים התקדרו, החמורים
: ואמר חמורו מעל חוצין צדקה רבי ירד. התבואה את יקלקל

 גשם יהיה שזה נא עשה, גשם להוריד החלטת אם, ע"רבש"
 ".חלש גשם ולא זלעפות
 ?"כך אומר כבודו מדוע: "אותו שאלו
 היתרים לחפש נתחיל, חלש גשם ירד ו"ח אם: "להם אמר

 בוודאי החיטה חזק בגשם אבל, החמיצה לא החיטה שאולי
 ... "היתרים מיני לכל חששות יהיו ולא תחמיץ
 ... העננים התפזרו, להתפלל שסיים לאחר מיד, כמובן

 

 ומהודרות כשרות מצות
 גדול שהיה, מניקלשבורג הלוי שמעלקא' ר ברבי מעשה
 על לעשותה כחמורה קלה מצוה כל על נפשו ונותן בתורה

 כמעט מצוה מצת אפיית לענין וכשבא. ביותר ההידור צד
 ומגודל זו במצוה יגע אשר היגיעה מעוצם נשמתו שפרחה
 של ממשהו מצותיו בשימור צרכו כל עשה לא שמא, הפחד
 שהרבה י"ואעפ. חימוץ של ספיקא וספק ומספק חמץ
 בתכלית ועשאן מצותיו ובהידור בשימור מאוד זה צדיק

, שאפה מצות הרבה מתוך כך אחר בורר היה וכן, הזהירות
 שמצא עד, עשר ומניח אחת נוטל, שבהן המעולות את

 זה על שופך והיה, המצוה בהן לקיים מהודרות מצות שלוש
, בשלמות המצוה לקיים שיגיעהו קונו לפני הרבה דמעות

. חובתו ידי יצא לא שמא, תמיד נוקפו לבו היה זה כל עם
 בשעת פסח בערב האפיה מבית זה צדיק חזר אחת פעם

 עטיפה מעוטפות מצות בשלוש מחזיקות וידיו המנחה
 של חרדה, בקודש כדרכו, חרדה מלאות ופניו, עטיפה בתוך
 בא ממולו והנה, כתיקונה עשויה מצותו שתהא ודאגה מצוה
 האפיה מבית חוזר הוא אף, הצדיק של מתלמידיו אחד

 הצדיק בו הכיר. משמחה קורנות ניוופ בידו מצותיו ומחזיק
: אותו ושאל, התלמיד פני שעל זו היא מצוה של ששמחה

 שמח: תלמיד אותו לו אמר? מצוה של זו לשמחה זכית מה
 נתקנא שעה אותה, ומהודרות כשרות שיצאו במצותי אני

 בינינו שנחליף אתה רוצה שמא: ושאלהו בתלמידו הצדיק
 ונעשו גדולה מציאה כעל תלמיד אותו קפץ? במצות
 שלמה הצדיק של שמחתו היתה בלבד שנה אותה. החליפין
 שזכה שבעתיים שמחתו גדלה הלז התלמיד ואילו, במצותיו
 מהודרות שבוודאי, צדיק אותו עליהן שטרח ממצות לאכול

 של במצותיו הצדיק שמח ולמה. מונים עשרת משלו היו
, אני שאפיתי המצות: אמר שכך אלא? מבשלו יותר התלמיד

 הן כי מלא בפה עליהן להעיד יכול ואיני עליהן נוקפי לבי
 ישראל - כשר אדם לידי שבאו אלה מצות ואילו. כשרות
 "!ומהודרות כשרות" שהן עליהן העיד

 
 רב שהיה", נתיבים מאיר" בעל מרגליות מאיר רבי הגאון
 היום פנות עם ניסן ג"בי אחת פעם הלך, ובאוסטרהא בלבוב
 זמן היום אותו. בידו וכדו, מצוה למצות שלנו מים לשאוב
 בופגע. רפש מלאות היו הדרכים וכל, היה שלגים הפשרת

 במרכבה נוסע כשהוא שבקהילה מישרים מגיד ייבי רבי
 רב, מאיר' לר ייבי רבי לו אמר. מים לשאוב בידו וכדו כבודה
. רפש מלאה הדרך והלא ברגל מר הולך מה מפני וכי: הגליל
 פעם לידי שבאה זו גדולה מצוה: ייבי' לר מאיר' ר לו אמר
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 כך ייבי' ר ששמע כיון? לסוסים אותה אמסור, בשנה אחת
 .רגלי שניהם וילכו מהמרכבה וירד קפץ מיד

 

 "...חמירא כל"
 בארמית חמץ ביעור נוסח את לומר חכמים שתיקנו הסיבה

 חשש ויש לעפר החמץ את משווים ששם מכיון בעברית ולא
 שאנו ללחם חלילה טובה כפויי ונהיה בעינינו יזולזל שהחמץ
 את לכתחילה אומרים אנו אין ולכן השנה כל ממנו נהנים
 ... בעברית ברורה בלשון הנוסח

 )חסידים ספר(
 

 “החמץ את בודקיןאור לארבעה עשר "
 היה הן" החמץ את בודקין: "ל"זצ מבעלזא יהושע רבי שואל
, תירץ אלא"! החמץ מן הבית את בודקין" לומר ראוי

 לבקר די שאין והשמיעונו הרע ליצר כידוע רומז שהחמץ
 יש שמצאנום לאחר אלא, העבירות את ולאתר ולמצוא

 הן מה, נובע מהיכן לראות לעצמו" החמץ את לבדוק"
 יתןנ דציכו - הרע היצר מתגנב דרכן התורפה נקודות
 מן ולהוציאן לעקרן וכיצד - שרשיו הם מה, לחסמן
 ... השורש

 )‘ארמון שערי’ מתוך(
 

 אראנו מצרים מארץ צאתך כימי"
 )טו, ו מיכה( "נפלאות

 יהיו העתידה הגאולה נפלאות כי, להבין ניתן אלו מדברים
 גאולת תהיה לא כלום וקשה. מצרים יציאת לניסי בדומה
 להסביר יש אלא. מצרים מגאולת יותר נפלאות רבת העתיד
 לפתע וזכה מזלו נתמזל אחד מרוד עני: משל בעזרת הדבר
. ביותר ומאושר שמח האיש והיה, זהובים אלף של בזכייה
, והנה. זהוב אלפים עשרת - יותר גדולה בזכייה זכה לימים

 מזכייתו בהרבה גדול היה הזאת הזכייה שערך פי על אף
 כשמחתו גדולה כה האיש של שמחתו הייתה לא, הראשונה

 מעוני, במצבו קיצוני שינוי חל אז שהרי, הראשונה בזכייה
 למידת אדם אותו שיגיע כדי. ממון בעל של למעמד ושפלות
 - עצום כך כל כסף בסכום לזכות עליו, הראשונה השמחה

 הראשונה הזכייה תהיה שלעומתם - זהובים אלף מאה
 ישראל את ה"הקב גאל כאשר: והנמשל. ומבוטלת בטלה

 שהרי, עצומה ובנפלאות בניסים שמחתם הייתה, ממצרים
. הגאולים הנס לבעלי ונרדפים מדוכאים של ממעמד נתעלו

 יותר הרבה, רבים כך כל ונפלאות נסים יהיו העתידה בגאולה
 ישראל יוכלו מכך שכתוצאה, מצרים יציאת בעת מאשר
 בה שחשו, ראשונית שמחה של עצומה מידה לאותה להגיע
 .לגאולה משעבוד, ממצרים יצאו כאשר

 )לוי קדושת(
 

 מוסר עם הסדר בליל שקרא לפסח מאוד מרגש סיפור
 ילדיו את שאיבד יהודי על מסופר: החיים לכל השכל

 והקים ישראל לארץ ולהגיע לשרוד וזכה בשואה ומשפחתו
 אחת פעם. יבורך ישרים דור גדולה משפחה ביתו את מחדש
 נשתנה מה שאלה בעת נכדיו עם הסדר בליל מיסב בהיותו
 אנחנו, יקר ״סבא: מהנכדים אחד הסבא את שאל לפתע
 מלחמת את לעבור זכית המשפחה מכל לבד שאתה יודעים
 ואת לכם שעוללו מה את וראית, השואה ומאורעות העולם
, סבא ...ישראל לארץ הגעת הכל ככלות ואחרי. הנורא הסבל
 שפיות את איבדת ולא הכוחות כל את שאבת ומהיכן איך

 ובנית זכית והנה?? שאלות הרבה לך היו לא כלום, דעתך

 למשפחה שוב וזוכה ושמח שש אתה והיום מחדש הכל
 כך כל ונתעלית ועלית התייאשת שלא הסוד מהו!! גדולה
 הנוכחים כל ולתדהמת, בשולחן הושלך הס??" יקר סבא
 ונותרתי קל לי היה לא שבאמת בני לך דע: "הסבא לו ענה
 לליל הוזמנתי אחת שפעם עד ...שאלות המון המון עם

 וכאשר ע"זי מבעלזא דב ישכר רבי הקדוש הרבי אצל הסדר
 דרכו ממשיך לימים( הרבי של הבן, נשתנה מה לשאלת הגיע

, נשתנה מה כלל שאל לא) ע"זי מבעלזא אהרן רבי מרן ק"כ -
, שואל לא והבן למקום ממקום הצלחות הזיז הרב עשה מה

 השולחן את הפך ...שואל לא והבן השולחן את והזיז המשיך
 ילדי, קינד זיס מיין: הרבי שאל אז ...שואל לא הבן ועדיין

 הרבה פה רואה אתה אין? כלום שואל אינך למה, המתוק
 שואלים לא אבא ״על: לרבי הבן השיב מה לב שימו? שינויים
, הבנתם!!!" שאלות שואלים לא אבא ״על חזר ושוב שאלות״

 אבל, השואה אחרי שאלות הרבה לי היו, היקרים נכדיי
 מה שכל רבות שנים אותי מלווה היום ועד הסדר ליל מאותו
 שאלתי לא היום ועד מאז ולכן, לטובה הכל עושה שאבא
 ששים ביחד להיות אנחנו זוכים היום זה ובזכות מאומה
 באותו יבשה נותרה לא עיין ששום לציין למותר!!" ושמחים

 .לעולם ישכח שלא הסדר ליל
 

  מגיד
 למען: כתוב מצרים יציאת בסיפור מדוע אחד לחכם שאלו
 במצות ואילו, הנכדים עד, ’וגו בנך ובן בנך באזני תספר
, לבד בניכם, ”בניכם את אותם ולמדתם: “כתוב תורה תלמוד
 לומדים זה ואת, מזכירים לא, בנך בן, הנכדים את ואילו

: הרב השיב.). ל קידושין עיין( מפסוק ל”חז שדרשו מדרשה
. והלאה הנכדים עד, בשפע לספר יכול אחד כל זה סיפורים

 היותר לכל, בעצמך ועמלת למדת לא אם, תורה ללמד אבל
 אבל, בנך את ”חיידר”מה זוכר שאתה ”משהו“ ללמד תצליח

 לו ופרח חלף הכל כי, דבר שתלמדהו סיכוי אין, נכדך את
 מדרשה בא הנכד שלימוד לנו רמזו לכן. הריק מראשך
 ... בנך ובן בנך את ללמד תוכל אז רק כי, בתורה ועמל מלימוד

 )גדיא חד(
 

 "עניא לחמא הא"
 לדברים כהקדמה משמש" עניא לחמא הא" הקטע

 אלה מילים". וייכול ייתי דכפין כל: "כך לאחר הנאמרים
 הם, הסדר שולחן אל המוזמנים העניים אל מופנות

 יכולים שאינם, ומדוכדכים מבויישים בודאי עצמם מרגישים
 על סמוכים להיות צריכים והם שלהם שלחנם אל להסב
 תנחומים בדברי פניהם מקבלים אנו כן על. אחרים שלחן

 הרי" אבהתנא אכלו די עניא לחמא הא: "באזניהם ואומרים
, אתם שרויים שבו זהה במצב לפנים נמצאו כולם אבותינו

 והקים הושיעם ה"והקב במצרים עוני לחם אכלו הם אף
 כי ואם, ה"הקב יעזור לכם אף. וגאלם – משפלותם אותם

 כי בוטחים היו, הנחות במצב אתם עכשיו" הכא השתא"
 ". חורין בני" תהיו אתם אף" הבאה לשנה"
 )לעיתים בינה(
 

 "עניא לחמא הא"
 אבהתנא אכלו די עניא לחמא הא" בין הקשר מה להבין יש

 כל וייכול ייתי דכפין כל" הכרזת לבין" דמצרים בארעא
 ".ויפסח ייתי דצריך
 דברי פי על להבינו שיש ל"זצ מלצר ז"רא הגאון אומר

, נברא יחידי) הראשון( אדם רבנן תנו: בסנהדרין הגמרא
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 זו מתגרות משפחות יהיו שלא, המשפחות מפני מה ומפני
 כולם שאם כלומר. מאביך גדול אבא לומר י"פירש. בזו

 יותר להיות לאחד סיבה אין) הראשון אדם( אחד מאבא
 .מחברו מרומם

 אכלו די עניא לחמא הא" ואומרים פותחים כאן אנו ואף
 ואביונים עניים כולנו כלומר" דמצרים בארעא אבהתנא

 להתגאות לנו אין וממילא, עוני לחם ואוכלי כל חסרי
 כל ולכן, זכו שלא העניים עם בו להתחלק לנו ויש בעושרנו

  ...דכפין
 

 ייתי דצריך כל וייכל ייתי דכפין כל"
 "ויפסח

 ייתי, 'תאוותיו את והניע יצרו את כבר שכפה מי' דכפין כל'
 מי' דצריך כל' אבל. מורא בלי לאכול יכול הוא' וייכול

 צריך הוא' ויפסח ייתי, 'לאכול ותאוה צורך עדיין שמרגיש
 .תאוותיו ולשבור אכילתו לדלג

 )שלום אהבת(
 

 "דישראל בארעא הבאה לשנה"
 כיפור ביום שנה כל: אומר היה' לב ייטב'ה בעל ר"האדמו

 ומבטיחים'", וכו לפניך שחטאנו חטא על: אנו מתוודים
 שבהגיע אלא. אלו חטאים על שוב נחזור לא הבאה שבשנה

: אומרים והמלאכים, חטאנו ששוב מתברר הבא כיפור יום
 ...להם להאמין ניתן לא – עוד יחטאו שלא כשיאמרו, מעתה
 תפלת בסוף שנה כל מתפללים אנו גם: ישראל עם עונים
 ומאמינים", בירושלים הבאה לשנה: "הסדר בליל וכן נעילה
 הננו שעדיין למרות, יקרה כך שאכן הוא ברוך לקדוש
. אותנו יגאל השנה שאכן בו להאמין ממשיכים אנו ...בגלות
' ה חסדך יהי: "נאמר זה ועל ...אתם גם לנו תאמינו, כך ואם
 מצפים שאנו כפי –) כב, לג תהלים" (לך יחלנו כאשר עלינו

, אתה גם כך – הימנה מתייאשים ואיננו לגאולתנו ומייחלים
 .מעמנו חסדך תסיר אל, עולם של רבונו

 

 בארעא הבאה לשנה הכא השתא"
 בני הבאה לשנה עבדי השתא דישראל

 "חורין
 ליל נערך אחת שנה: מסופר ”ישראל יחל“ פסח של בהגדה
 חיילים מאות. שבארץ הצבא מבסיסי באחד מרכזי סדר
 פנים נשוא רב ישב השולחן בראש. הסדר שולחן אל הסבו
 החיילים להמוני וביאר ודעת טעם בטוב הסדר את שערך
 אנו השנה - הרב הסביר - הכא השתא. בהגדה הנאמר את

 נזכה הבאה בשנה - דישראל בארעא הבאה לשנה. בגלות
 עדיין אנו השנה - ”עבדי השתא. “ישראל לארץ לעלות
 ’ה בעזרת הבאה לשנה - ”חורין בני הבאה לשנה, “עבדים
 - ואמר החיילים אחד קם - הרב אדוני. חורין בני להיות נזכה
 פעם ואף כאן גר אני ושנותי ימי וכל בארץ כאן נולדתי אני
 נוסח לכאורה! ומעולם מאז אני חורין בן! עבד הייתי לא

 בצעירותי - הרב השיב - נא הבט ...לי נוגע אינו ההגדה
 ולהסתופף לראות זכיתי ושם קדושות בישיבות למדתי
 המשיך - והנה. התורה עולם גדולי ורבותי מורי של בצילם
 בתפילה עומדים אותם שמעתי הכיפורים ביום - הרב

 כפי ”חטא על“ וארבעה ארבעים של רשימה ומפרטים
: לעצמי חשבתי אותם בשומעי. התפילה במחזור שנכתב
 - אלא?! אמת שאינו דבר חלילה מפיהם מוציאים הם האם
 אלא, עצמם על רק חשבו לא אלה עולם גדולי - הרב השיב

, ”בזה זה ערבים ישראל כל“ שהרי, ישראל כלל כל על חשבו
 היה ”לנו כפר לנו מחל לנו סלח“ אמרו כאשר כך משום

 תשובתו את הרב סיים - אנו גם כך! ישראל כלל על בדעתם
 בארץ יושבים ואנו זכינו אמת! הכלל על לחשוב עלינו -

, בגלות מצויים רבים יהודים אולם, אנחנו חורין ובני ישראל
 כעת מסבים אינם הגדול חלקם. תבל כנפות בארבע פזורים

 ואינם, ויין מצות להם שאין כיון, הסדר שלחן אל חורין כבני
 כל על ונחשוב רגע נעצור. הסדר את לערוך כיצד יודעים
 הכא השתא: “העולם בורא מאת ונבקש אלה יהודים אותם
 הבאה לשנה עבדי השתא! “”דישראל בארעא הבאה לשנה

 ! ”חורין בני
 )ישראל יחל(
 

 "בירושלים הבאה לשנה"
" שלנו מים" שאב ע"זי מבעלזא שלום השר מרן ק"כ כאשר
 הבאה לשנה: "כנהוג החסידים בירכוהו, מצוה למצות

 מאמינים אנו הרי? הבאה לשנה מדוע: להם ענה". בירושלים
 המצות את מחר לאפות נזכה ששאבנו אלו שבמים

 שמא? מאי אלא! המשיח כשיבוא שם ולאכלם בירושלים
 וימים שבתות בערבי בא אליהו שאין' הגמ דברי לכם יקשה
 ? טובים
 כל את לתרץ עלי מקבל ואני. יבוא שאליהו אני אומר הנה

 ... שתהיינה הקושיות
 זאת ביאר, מבעלזא א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ, נינו בן[

 או ישראל לגאולת ישנן אפשרויות שתי: עיניים מאיר בפשט
", הנישחא" או, לגאולה האחרון הזמן מגיע כאשר –" התעב"

. הגאולה את הםל מחיש ה"והקב תשובה ועשו ישראל שזכו
 הוא, ט"ויו שבתות בערבי בא דוד בן שאין הטעם, והנה
 – מעתה. שבת צרכי להכין יספיקו שלא הטורח משום
 ויהיו ישראל יזכו אם – מבעלזא א"שליט מרן ק"כ מבאר
 אותה, בעתה שלא לגאולה שיזכו כדי עד" אחישנה" בגדר
 למעלה ניסי באופן השבת צרכי שיוכנו להם תעמוד זכות

 ].... להתגלות אליהו יוכל וממילא – מהטבע
 

 " חכמים כולנו"
 הדת עיקרי על לויכוח היהודים את הזמין אחד כומר

 ולהצר להציק יחדל כי מבטיח הוא – ינצחוהו אם. והאמונה
 היהודים חששו. אחריתם תהיה ומר רע – לא אם אך, להם
 כששב אולם. הכומר לדרישת ששו ולא להם הצפוי מפני

 והם ברירה להם הייתה לא, הוויכוח עריכת על וציוה הכומר
. הכומר אצל אותם לייצג שייאותו מחכמיהם לכמה פנו

 השתמטו, להם הצפוי מן ליבם בסתר שפחדו, הללו אולם
 נודע שלא כפרי יהודי, אחד עגלון שם היה. שונות בתואנות
 אצל היהודים את שייצג מי שאין וכששמע, רבה בחכמה
 ולהתעמת הכומר לפני לבוא אני מוכן: ואמר קפץ, הכומר
 אמר, היהודים של הצוננות תגובותיהם את כשראה ...אתו
 אם, נפשך ממה! דאגה אל? עלי סומכים אינכם מדוע: להם
 אמרו – לא ואם, טוב מה – טענותיו את לקפח בידי יעלה
 על מובא זה כעין! [ניצחת עגלה – בעל, רבותא זו אין: לכומר
 פסיסא בן גביהא אמר): "א, צא סנהדרין( פסיסא בן גביהא

, אלכסנדרוס לפני עמהן ואדון ואלך רשות לי תנו: לחכמים
 אני ואם, ניצחתם שבנו הדיוט: להם אמרו – ינצחוני אם

"]. ניצחתכם רבינו משה תורת: להם אמרו אותם אנצח
 לא הכומר אך. פיו למוצא וחיכה הכומר לפני העגלון התייצב

: סתומות תנועות כמה בידיו סימן זאת ובמקום, פיו פצה
 היהודי לו השיב זה וכנגד, אצבעות שתי הניף בתחילה
 והיהודי, ידו את הכומר הניף כך אחר. אחת אצבע בהנפת
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, יין בקבוק מתיקו הכומר הוציא. אגרוף בתנועת לו השיב
 הכומר פנה. ... גבינה פרוסת מתרמילו היהודי הוציא וכנגדו

 של ידו: אכזבה של בארשת להם ואמר בחדר שהיו ליהודים
! בוויכוח אותי ניצח הוא, העליונה על הייתה שלכם היהודי
 פשר ומה למסקנתו הכומר הגיע מה סמך על היהודים תהו

: הכומר אמר. והעגלון הכומר של המוזרות הידיים תנועות
 רשויות שתי שיש להורות, אצבעות בשתי נופפתי אני

 להורות, אחת אצבע בהנפת לי השיב והוא. כביכול בעולם
 לרמז, היד כל את גליתי אני. בעולם אחד אלקים שיש

 לי השיב הוא זה וכנגד. העולם בכל מפזרים שהיהודים
 אני. כולם את ויקבץ יבוא שהמשיח לרמז, קפוץ באגרוף
 עברות ליהודים שיש לרמז, אדום יין בקבוק מתיקי הוצאתי
 צחה גבינה מתרמילו לי הוציא הוא זה וכנגד. רבים וחטאים

 ברוך והקדוש מעשיהם על תשובה עושים שהם לרמז, כשלג
 היהודים באו. והעבירות החטאים על להם מוחל הוא

 הכומר מיד שהצילם לו והודו ונשקוהו חיבקוהו, לעגלון
 תהה. הרבה חכמתו על והלל שבח דברי עליו והרעיפו
 בן ולא אני חכם לא ...?מדברים אתם חכמה איזו על: העגלון
 . אנכי פשוט עגלה בעל, חכם
 ?ידיך בתנועות התכוונת למה, כך אם

, אצבעות שתי הניף הכומר. מאוד פשוט: העגלון השיב
 לא אני אולם. עיני שתי את לעקר יכול שהוא לי להראות
 שתי את לעקר יכול שאני באומץ לו והשבתי מפניו פחדתי
 הניף והוא חמתו את עוררה תשובתי ...אחת באצבע עיניו

. הגונה סטירה לי לסטור עומד שהוא כרומז, ידו את לעברי
 באגרופי אותו אכה אני לי לסטור יעז הוא שאם לו השבתי

 לו כדאי שלא החליט, לבי אומץ את כשראה ...ניצחת מכה
 בקבוק מתיקו והוציא, עמי להתפייס לו ומוטב בי להתגרות

 עגלון, לעשות מה אך, לו נעתרתי שלום דרכי משום. יין
 הסתפקתי כן על, יין באמתחתי ואין, ואביון עני, אני פשוט

 ... לבי את בה לסעוד כדי עמי שהבאתי גבינה בפרוסת
 

 "נבונים כולנו"
 והיה הצבור לפני מופיע היה סלנטר ישראל שרבי בזמן

. משקולת קו בידו החזיק. השפעתו לצורך להתגלות מוכרח
 את מכוון היה החדה ובעינו הקהל את סוקר היה ראשית
 על המוסרית השפעתו לצורך להתגלות עליו כמה, המידה
 .נסתר להישאר וכמה הצבור
 הוא. כל לעין המדהימה גאונותו התגלתה הפעמים באחת
 הנושא את פירט בה, מודעה לכתוב דרשתו לפני נוהג היה

 את יבנה שעליהם ומפרשים ס"בש המקומות ומראי
 אחת פעם. ולהתכונן בהם ייןלע יוכל שהקהל כדי, חידושיו

 כמאה פירט שבה מודעה הכנסת בית דלת על כדרכו תלה
 מהשמש ביקש שיעורו את לשאת כשבא. מקומות מראי
 מרוצת בעת עיניו לפני שתהיה כדי, המודעה את לו להביא
 .בלבד נושאים באותם מרוכז ויהיה דרשתו
 המודעה את החליפו דעת קלי כי, לראות נשתומם מה והנה
 קפוא ונשאר כסיד החוויר הוא. המקומות מראי את ושינו
 והרהר עמד דקות כעשר. ונדהם נבוך כשהוא מקומו על

 החדשים המקומות לפי עמוק פלפול לדרוש החל כ"ואח
 לגאוניותו השתוממו כולם. המוחלפת במודעה הרשומים
 .המופלאה
 הזה במעל הייתה שידם והודו צעירים שני באו למחרת
 מראי מלבם ובדו לנסותו שרצו גילו הם. חתוסלי וביקשו
 .אותם ורשמו קשר כל ללא שונים מקומות
 את אמסטרדם נפתלי רבי המובהק תלמידו כשסיפר
 צריך היה הרבי כי תחשבו אל: הוסיף הוא, הזאת העובדה

 היו כשרונותיו, חדש פלפול ליצור כדי דקות עשר לשהות
 מערכות מחדש היה הבזק ובמהירות מהשגותינו למעלה
 מלחמה ישראל לרבי הייתה רגעים שבאותם אלא. נפלאות
 את שכח כי לקהל להודיע תחילה חשב הוא. עצמו עם קשה

 להיראות לא כדי, בושה מלא ככלי מהבמה ולרדת פלפולו
 מחשבה התרוצצה זמן באותו אולם. כזו גאונית יכולת לבעל
 וכל השפעתו תאבד, עצמו את שיבזה י"ע אולי, בלבו שניה
 בנפשו התחוללה זו מלחמה. לשווא יהיה מוסר להפיץ עמלו
 במעמקי בוודאות הכיר שלבסוף עד דקות עשר באותן
 לעצמו התיר אז. עצמי כבוד של מכוונה הוא שנקי, נפשו

 .עתה זה שיצר חדשה במערכה השומעים את להפתיע
 

 וכל - מצרים ביציאת לספר עלינו מצוה"
 זה הרי מצרים ביציאת לספר המרבה
 "משובח

 על מברכין אין למה קשה דלכאורה הסמיכות לבאר יש
 לבנך והגדת כדכתיב המצוות ככל עשה מצות דהיא ההגדה

 עליה מברכין אין קצבה לה שאין מצוה שהוי כיון לומר ויש
 כדאמרינן זה מטעם עליה מברכין שאין תפילה גבי כמו

 וזו. היום כל אדם שיתפלל הלוואי) א"ע ח"כ( בברכות
 שהוא כ"וא", מצרים ביציאת לספר עלינו מצוה" הסמיכות

 הרי לספר המרבה כל"ש מפני. עליה מברכין אין למה מצוה
 .קצבה לה שאין מצוה והוי" משובח זה

 

 הרי מצרים ביציאת לספר המרבה וכל"
 "משובח זה
 כל את מחזק מצרים יציאת סיפור, אכן: התמהים יש

 אשתקד לספר הרבינו כבר אם אך, ’בה באמונה שומעיו
 - השנה שנשוב ממה תצמח תועלת איזו, ’וכו שנתיים ולפני

 התמיהה? מצרים ביציאת לספר - כן גם הבאות ובשנים
. ל”זצ מסלבודקא הסבא שאמר חשוב יסוד פי על תתיישב

 דברי כמה באוזניו והשמיע הבחורים לאחד קרא הוא פעם
 שוב קרא שבוע כעבור. באזניו להשמיע היה שצריך מוסר
 שכבר ממש מוסר דברי אותם לו אמר ושוב, בחור לאותו
 אותם והלא: והעיר הבחור תמה. לכן קודם שבוע לו אמר

 הסבא לו ענה ...?כשבוע לפני הרב לי אמר כבר הדברים
, בלונדון הרכבת בתחנת תהיה כאשר וכי: מסלבודקה

 ישמיע והקטר תתקרב והרכבת הפסים על שם תעמוד
 ששמעת אז גם תאמר כלום, המקום מן שתזוז כדי צפירה

 מאחר וכי: לענייננו גם וכך ...?!הצפירה קול את אתמול כבר
 נצרך אינך שוב השנה, שעברה בשנה באמונה והתחזקת

  ...?!זה בענין להתחזק יותר
 )שלום ’ר הגדת(
 

 “המשיח לימות להביא חייך ימי כל”
 שום לו הייתה ולא מעיים בחולי שחלה אחד לעני משל

 וירפא ומומחה חכם אחד רופא עליו ויחמול. לאכילה תאווה
 לכל להתאוות ולאיתנו לבריאותו שחזר עד בחינם אותו
 מתאווה היה גדול עני שהיה י"ע אך. יאכל אשר מאכל
 כשהיה אף, רעבונו ולשבור חשקו למלאות לו ואין למאכל
 מוכרח והיה אותו שריפא הרופא באותו הילוכו בדרך פוגע
 לא לבו אך, בחנם אותו שריפא מה על חן תשואת לו ליתן
. שנתרפא מעת לסבול איחל אשר הרעבון מגודל עמו היה

 טובה רוב על להתענג וזכה העני אותו שנתעשר קרה לימים
 הלך ומיד עמו שפעל הרופא טוב גודל למפרע הכיר ואז
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 על מרובה וברכה כפולה הודאה לו ונתן הרופא של לביתו
 הימים כל הנה, הרופא אדוני דע: ”לו ואמר. למפרע רפואתו
 טובה בכל נאמנה הרגשה לי הייתה לא בעוניי שקוע שהייתי
 שתהיה, לבריאותי שהחזרתני במה עמדי שעשית הגדולה

 מה לי היה שלא אחר בזה לי בצע מה כי, האכילה תשוקת לי
 תשואות שמח בלב לך ליתן אפשרות לי היה לא ולכך, לאכול

, עושר לרוב שזכיתי עתה אך. מעלתך גודל לפי לך כראוי חן
 הייתי כבר רפואתך לולא כי, למפרע מאוד טובתך אני מכיר
 על ולהתענג לעושר זוכה הייתי ולא מהעולם ובטל עבר מת
 שהמה זמן כל, ישראל כך. ה"הקב בירכני אשר הטוב כל

 יציאת של הנסים לספר להם קשה, ועניות צער בחיי מעונים
 היו ולכך, הגאולה בשמחת ולהרגיש שמח בלב מצרים

 וכמו מלך וגזירת חוק בדרך הסיפור מצות מקיימים
 יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב" שאומרים
 אז, נצחי ועונג העולם לחיי שנזכה לעתיד אבל". ממצרים

 עמנו שעשה החסד ורוב הטוב גודל מאד ונרגיש נכיר
 שנתן זכינו מזה, ממצרים שהוציאנו במה למפרע ה"הקב
 ונחלתו עמו להיות וזכינו לעבודתו וקירבנו התורה את לנו
 ולכן לעתיד שנזכה הטוב לכל שורש הוא זה שכל בחירו ובני
 המשיח לימות להביא חייך ימי כל

 

 "...אומר מה רשע"
 כי, והרשע החכם שאלת בין ההבדל מה שואלים רבים

 בחכם כי. רב חילוק שיש אלא. דומה שאלתם נוסח לכאורה
 אחרי, זמן לאחר היינו", מחר בנך ישאלך כי והיה, "כתוב

 אבל. טעמה ולהבין לדעת שואל כהלכתו המצוה שקיים
 את שומע כאשר מיד אלא", מחר" נזכר לא הרשע בשאלת

 אם לדעת כדי, מקיימה שהוא לפני שואל, המצוה דבר
'. וכו שיניו את הקהה אתה ואף יעקב אמרי. לאו אם לקיימה
 מזכיר בשאלתו החכם כי, הרשע לבן החכם הבן בין ההבדל

 טעם לדעת שרוצה אלא', ית בו הוא מאמין כי', ה שם
 שם כלל מזכיר אינו בשאלתו הרשע כן שאין מה. והסבר
 הוא אלא, שאלה בגדר אומר ואינו, אמונה לו אין כי, שמים
 אסור, אמונה לו שאין ומי'. וגו" העבודה מה" ואומר קובע

 לדבר יוכל שלא כדי שיניו את הקהה ולכן, אתו להתווכח
 בא אחת שפעם, העברי הלב בעל ק"הגה דברי וכעין. סרה
. אמונה בעניני עמו להתווכח וביקש, אחד אפיקורוס לפניו
, האמונה דרך צדקת לך להוכיח אצליח וכאשר אם: לו אמר
 זמן לך להקדיש אני מוכן כן אם, דרכך לשנות אתה מוכן אזי

 ויכוח לשם ורק בשלך להישאר רצונך אם אבל. וזמנים
 אמרו לא כי. דבריך לשמוע לי אסור אז כי, כוונתך והתנצחות

, כלומר", שתשיב מה ודע" אלא", לאפיקורס ותשיב" ל"חז
 באמת להשיב אבל, להשיב מה" לדעת" להשתדל אתה צריך
 בחכם כי, שפיר מדויק ובזה. רצויה תכלית לשם רק צריך
" יאמרו כי" כתוב ברשע אבל", ישאלך כי" בלשון כתוב ובתם
 .ואומר שמחליט היינו

 

 “לכם הזאת העבודה מה”
 כל על דירה שקנה לאדם משל הביא ל"זצ מלובלין המגיד

 איך. בבגדים גדושים ומצאם הארונות את פתח. תכולתה
 לדעת נוכל? אותם רואה הוא כיצד, אליהם מתייחס הוא
 היטב הבגדים את בוחן נראהו אם. פעולתו מצורת זאת

 וחושב אותם מעריך הריהו - לסוגיהם אותם וממיין
 - אחת לערימה אותם עורם נראהו אם אך. בהם להשתמש

 להשליכם ומבקש סחבות כבלויי אליהם מתייחס שהוא נבין
. הרשע לשאלת החכם שאלת בין ההבדל זהו. לאשפה
 הוא אות, ומשפטים חוקים עדות בין ומבדיל מבחין החכם

 יחדיו אותם כולל הרשע ואילו אותם הוא ומוקיר מעריך כי
 את בכך ומסגיר" לכם הזאת עבודה מה" ושואל

 .התייחסותו
 )ארמון שערי מתוך(
 

 "לכם הזאת העבודה מה"
 למה, בעצמכם לכם הזאת העבודה מה היא הרשע שאלת
 משרתים לכם יש הלא, הפסח את עושים עצמכם אתם

 זבח ואמרתם" הוא והתירוץ. הפסח את יעשו שהם ועוזרים
 ת"השי גם", ישראל בני בתי על פסח אשר' לה הוא פסח
 הצילנו זאת ובכל, ומלאך שליח י"ע להצילנו היה יכול
 הפסח לעשות כך נוהגים אנו גם לכן, ובעצמו בכבודו ה"הקב

 .שליח י"ע לא בעצמנו
 )סופר כתב(
 

 אילו, לו ולא לכם ...אומר הוא מה רשע"
 "נגאל היה לא שם היה
 הדם מן ״ולקחו, ציוה שהשי״ת מפני, נגאל היה לא מה מפני
 והיה וכך הבתים ועל המשקוף ועל המזוזות שתי על ונתנו
 ופסחתי הדם את וראיתי' וכו הבתים על לאות לכם הדם

 ומכריז הכלל מן עצמו המוציא, הזה הרשע ואילו, עליכם״
 מתבייש בוודאי היה שם היה אילו, לו״ ולא ״לכם: ומודיע
, יהודי גר הזה שבבית המעיד, אות ביתו פתח על לתת

 היה ״אילו: ולפיכך, ביתו על פוסח המשחית היה לא וממילא
 . נגאל״ היה לא שם

 

 "שיניו את הקהה"
 צבי רבי לגאון מלגלגת בשאלה שפנה הקלים באחד מעשה
 בהגדה מדוע: פלונסק של רבה, ל"זצ מיכלזון יחזקאל
 משיבים שאלתו על שבתורה בעוד, הרשע של שיניו מקהים

 מה בניכם אליכם יאמרו כי והיה: "כתוב שכך, בנחת לו
 השיבו'"?לה הוא פסח זבח ואמרתם, לכם הזאת העבודה

 כתוב בתורה הלא: מחייכות כשעיניו יחזקאל צבי רבי
", בניכם אליכם יאמרו כי והיה: "לשאול רבים רשעים שבאים
 בוודאי, שם שיניהם נקהה ואם, באים הם ככנופיה בחבורה

 שהיחיד בהגדה כאן אבל, נמרצות מכות בנו יכו דרכם לפי
... שיניו את ומקהים מתייראים אנו אין לבד ממנו, שואל

 )גדיא חד(

 
 "שיניו את הקהה אתה אף"
 שכראחד שר, מעשה י”עפ, ביאר) ז”קכ א”ח( ”חי איש בן”ה

, זקנו מגלח יהודי אותו והיה, שנים שבע למשך לשרתו יהודי
 לו ענה? זקנך תגלח מדוע אתה יהודי הלא השר שאלו
 את בורא היה, הבורא בעיני רצוי הזקן גידול היה אם היהודי
, זמן לאחר לאדם נוסף שהזקן מכיון, זקן מגודל התינוק
 תפסוהו: למשרתיו השר אמר. שצומחת ליבלת דומה הריהו
: השר אמר? מדוע ושאל היהודי נבהל, שיניו כל לו ועקרו

 ללא גם נולד התינוק הרי, בעצמך חרצת אשר כמשפט
 הרשע כן. שצומחת כיבלת אצלך השניים והרי, שיניים
 ילד כ”דא, בהן חובה אין כי, המצוות את לקיים שאין האומר

 .לילד אין אותן שגם, שיניו את הקהה כ”א, מחויב הוא גם
 )אורות טללי(
 

 "לו פתח את לשאול יודע ושאינו"
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 יודע שאינו"שה, מרימנוב הירש צבי רבי ק"הרה אמר
 ביותר הטוב עושה( אלעמען פון בעסער מאכט –" לשאול
 מבעלזא י"מהר מרן ק"כ בקדשו וביאר). בנים הארבעה מכל
 על קושיות לו ואין בתמימות הולך שהוא כיון: כוונתו ע"זי

 מה כל לו ומשפיע לו פותח ה"הקב" לו פתח את, "הבורא
 . שצריך

 

 אחד שלא ולנו לאבותינו שעמדה והיא"
 מה ולמד צא ...לכלותנו עלינו עמד בלבד
 "הארמי לבן ביקש

 שקמו לכך כהוכחה ההגדה בעל מביא לבן את דווקא מדוע
 בת ח”בעמ החסיד הגאון פירש? קם לבדו הוא וכי, לכלותנו

 אתה - עשית אתה: “מהמדרש י”רש שפירש מה י”עפ, עיני
 לנו ואסרת האומות מן והבדלתנו שהרחקתנו, לנו גרמת

 לשנאת הגורם הוא ה”הקב אם, תמוה והדבר. ”בם להתחתן
 כ”א, באשמתנו ולא, מהם שהרחיקנו י”ע כלפינו הגויים
 שהיה מה זה הרי, מידם שהצילנו על לו מודים אנו מדוע
 היא האמת, אלא. כביכול הגורם הוא הרי, לעשות עליו

 היא לכך ביותר הטובה והוכחה, שגרמה היא הגויים ששנאת
 יעקב את לכלות רצה זאת ובכל, ודודו יעקב חותן שהיה, לבן
 בטבע היא ישראל ששנאת, רואים ומכאן. חלילה ובניו

 .מאתם הרחיקנו ה”שהקב מפני ולא, האומות
 )תבא כי ’פר, שאול דברי, ומשיב שואל בעל(
 

 עלינו עומדים ודור דור שבכל אלא"
) הגדה" (מידם מצילנו ה"והקב לכלותינו

 כל שבחוהו גויים כל' ה את הללו"
 ) הלל" (חסדו עלינו גבר כי האומים

 גבר שעלינו משום' ה - שם להלל הגויים על האם, ולכאורה
 אחד אדם ובא - בדרך מהלך שהיה לעוור משל? חסדו

 את העוור עקף נס בדרך. העוור לפני מכשול שם וברשעותו
 גדול נס כי יודע אינו עצמו העוור. בדרכו והמשיך המכשול
 המתרחש את וראה המוקש את שטמן האיש אבל, לו נעשה
 על' ה את לשבח ועליו לעיוור קרה גדול נס איזה יודע הוא
 - ישראל בני את להפיל תמיד זוממים הגויים נמשלוה. כך

 ישראל בני. הרע ליבם במחשבות להם טומנים שהם בפחים
 הנרקמות המזימות ונוראות רבות מה כלל יודעים אינם

 חסד כי היודעים הם הרעה העצה בעלי הגויים אבל, סביבם
 הללו: "נאמר לפיכך. הרעות עצותיהם את מפר עצמו על' ה

 היום כל רעה הזוממים הגויים אתם" גויים כל' ה את
 צריכים אתם עצותיכם כל המפירה -' ה יד את והרואים

 אותנו בהצילו חסדו עלינו גבר כי בראותכם' ה את להלל
 . מידכם

 )סופר החתם בשם(
 

 "מידם מצילנו הוא ברוך והקדוש"
 מסאטמר ר”האדמו לפני באו פעם? ”מידם“ הכוונה מה

 המקומי המשפט לבית שכן, ביש שהמצב לפניו והתלוננו
? עושים מה. ארור אנטישמי, מרושע רשע, גוי שופט התמנה

: שאלו ...לכם נראה שזה כמו נורא כך כל לא זה: להם אמר
? מעללים רע אדם שהוא יודעים כולם הרי, אומרת זאת מה
 בסדר - ...גמור בסדר הוא, אותו ראיתי אני: להם אמר
 שתי לו יש, גדם, מום בעל לא והוא ראיתיו, כן -?! גמור
 והא ברוך והקדוש“ זהו ...יקח והוא שוחד לו תנו. ידיים

 אותם של ידיהם באמצעות נעשית ההצלה, ”מידם מצילנו
  ...בסדר יהיה והכל שוחד לו תן. ארורים רשעים
 וצורר גדול שר אל פעם שהלך ין’מוולוז חיים רבי על מסופר
. מארצו היהודים את לגרש אחרים שרים עם שפעל יהודים

 להתנגד מנת על רב כסף וקיבלו שחדו כבר השרים כל
 אפילו הסכים שלא רשע כזה היה שר אותו ורק, לגרוש
 .יהודי פני לראות
 שתי רק עמו אדבר שאני לשר אמור, למשרת חיים רבי אמר

 השולחן על שטרות ערימת הניח, חיים רבי נכנס, מילים
 בישיבת, למחרת ...בלבד מילים שתי ...”ושתוק קח“ ואמר

 ל”הנ הצורר השר ורק, היהודים בעד כולם דיברו, השרים
 חלה המפתיעה שהתפנית שהבין, המלך. ושתק ישב

 שישב הצורר השר אל פנה, השרים שקיבלו שוחד בעקבות
, לעצמי חושב אני: “השר ענה. שתיקתו לפשר ושאלו, ושתק

 קיבלו מה, לשתוק כדי רק גדול כה סכום קיבלתי אני אם
 ”.... ?!לדבר כדי האחרים

 

 לעקור ביקש שלבן" -" אבי אובד ארמי"
  "הכל את
: הקשה מנדל יחזקאל רבי ח"להגה" יחזקאל פניני" בספר
 מצרים ביציאת לספר היא החובה מצרים יציאת בליל

 בעצם שפרעה לנו ומספר ההגדה בעל בא. מפרעה ובהצלה
 ולבן, הזכרים על אלא גזר לא פרעה כי, רשע כזה היה לא

 מצרים יציאת נס את מקטינים בכך ...הכל את לעקור ביקש
 .לכאורה
 יתקיים ישראל שכלל הבטחה לנו יש: נפלא באופן ותירץ
 להשמיד הבטחות עם דהו מאן מגיע כאשר ממילא. לעד
 לא בוודאי הוא. כלל מתייראים איננו – היהודי העם את

 מעם חלק רק להשמיד שרוצה צורר מגיע כאשר אבל! יצליח
 מזכירים ולכן. הבטחה לנו אין כאן, מסוכן כבר זה, ישראל
 .הכל את לעקור שביקש מלבן יותר גרוע היה שפרעה

 יהודה מחלוקת את נפלא באופן מבאר הוא האמור לפי
 אומר יהודה: בנימין באמתחת הגביע שנתפס בעת ויוסף

 לי חלילה טוען ויוסף, ליוסף עבדים להיות מוכנים שכולם
 לי יהיה הוא באמתחתו הגביע שנתפס זה, זאת מעשות

 ויגש" עליו כועס יהודה. אביכם אל לשלום עלו ואתם עבד
 כאןגם, ולכאורה. למלחמה שניגש י"רש אומר", יהודה אליו
 הוא ויהודה הדין ושורת ההיגיון לפי מדבר יוסף, לתמוה יש
 ?כועס הוא מה על. טעם בהן שאין הצעות שמציע זה

, יתקיים תמיד ישראל שכלל הסוד את יהודה שידע אלא
 מחלקים כאשר רק היא היהודי לעם הקיימת והסכנה

 שיישאר הסכים לא ולכן. מחברו אחד ומפרידים ומבדילים
 יהודה": יחזקאל פניני"ב מדייק האמור ולפי. לבד בנימין
 כפי אותנו לבודד רוצה אתה", כפרעה כמוך כי" ביוסף גוער

 !נפלא והוא ...הזכרים על אלא גזר לא שפרעה
 מה"בנוסח לרמז חשבתי דבריו על ופרחים כציצים
 בין החילוק את מסבירים אנו הקושיות שבכל": נשתנה
 כך יעשו שחלק אפשר השנה בכל. הסדר לליל השנה ימות
 אבל. כך ופעם כך פעם ינהג עצמו שהאדם, כך יעשו וחלק
 כי. מצה" כולו" הזה הלילה, מסובין" כולנו" הזה בלילה
 . להם יוכלו לא בוודאי ביחד ישראל כשכלל

 שעמדה והיא: "מבעלזא י"מהר מרן ק"כ בקדשו ביאר וכך[
 בכך היא, ועומד קיים ישראל שנצח הסיבה", ולנו לאבותינו

 שרצונם ומכיון". לכלותנו עלינו עומדים ודור דור בכל"ש
 מצילנו ה"הקב"ש הנותנת היא, לגמרי ולהשמיד לכלות
 "]. מידם

 ) תחילה במחשבה(
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 "מצרימה וירד אובד ארמי"
 ארמי" בין הקשר מה ל"זצ פיינשטיין מ"הגר מרן הקשה
" מצרימה וירד" לבין) לבן אצל שהיה יעקב" (אבי אובד

 ).למצרים ירד שיעקב(
 אחרים ועוד -"אבי אובד ארמי: "ופירש כך על עמד י"ורש

 .במצרים כפרעה, לכלותנו עמדו
 שיוסף מפני?, למצרים ירד יעקב מדוע שהרי לפרש יש עוד
 מכרו שהאחים מפני? למצרים ירד יוסף ומדוע, שם היה בנו

 שאבא בו שקינאו מפני? אותו מכרו האחים ומדוע, אותו
 מהאחים שהוא אפילו מכולם יותר אותו מכבד יעקב שלו

 אותו מכבד היה שלו ואבא בכור היה יוסף אם אבל, הקטנים
 ואם, מכולם יותר בכור מדין לו שמגיע מפני קנאה היה לא
 עם קודם מתחתן היה יעקב, יעקב את משקר היה לא לבן
 למצרים ירד שיעקב הסיבה שכל יוצא. בכור היה ויוסף רחל
 לא יוסף ולכן בלאה רחל את והחליף ששיקר לבן בגלל זה
 .למצרים ירדו ולכן בכור היה

 

 עלינו ויתנו ויענונו המצרים אותנו וירעו"
 "קשה עבודה

 הדבר זהו. כמותם רעים אותנו שעשו: כלומר" וירעו"
 העינויים לכל ראש, ההגדה בעל והקדים פתח שבו הראשון
 ומצרים שפרעה העובדה זאת, שנשתעבדו הקשה והעבדות
 וירעו: "ואמר פתח לכך, כמותם רעים אותנו עשו הרשעים

 עבודה עלינו ויתנו: "וכן" ויענונו: "עוד אמר כ"אח ורק" אותנו
 ".קשה

 

 " נאקתם את אלוקים וישמע"
 היו בו במצב ישראל כלל. מילים ללא זעקה היינו נאקה
 כלל יכלו לא - שבשעבוד והיגון העבודה מרוב, נתונים
 מתפלל שאדם אימת כל האם אך. מהפה מילים להוציא

 שבדרון שלום ’ר סיפר כך על?תפילתו נשמעת מילים בלא
 שלא אחד תשובה בעל היה ברדיטשוב בעיר. נפלא מעשה

 כאב לקחו. ידע לא ב-א לקרוא ואפילו, להתפלל כלל ידע
 ולימד - מברדיטשוב יצחק לוי ’ר - ישראל של סנגורם רחום
 ’תלמיד’כשה. ’וכו ניקוד כ”ואח, ב-א לקרוא אט אט אותו
 הסידור מתוך התפילה את לקרוא לימדו, לקלוט החל

, ה-ת-א ך-ו-ר-ב באיטיות מתפלל היה כך. קץ אין בסבלנות
 המתפלל כוותיק להיות ונהפך התרגל שהתלמיד עד

 ס”ביהכנ את לפקוד כשהחל הגיע לשיא. ובחפזה במהירות
 לו לחש. ע”שמו לעמוד הציבור עם היה וביעף ’ישתבח’ב רק
 ...]מובנות בלתי מילים גיבובי[ ’”בז ’בז: “באוזנו יצחק לוי ’ר

 חזר ”הרב כבוד אמר מה מבין איני: “התשובה בעל לו אמר
 בכתפיו הלז משך ושוב, הללו ההברות על יצחק לוי ’ר שוב

 לא אתה אם: הרב לו אמר. רבו כוונת את מבין שאינו לאות
 אין: התלמיד לו ענה? אותך יבין ’ה כיצד, אלו מילים מבין
 :בשאלה לך ואשיב, לראיה דומה הנדון
 ’ה? מילים גיבובי כשצועק התינוק בנו את מבין אבא האם
 מתבטא לא אם גם תינוקו את מבין ואבא, רחום אבא הוא

 הסנגוריה מדברי מאוד ישראל של סנגורם התפעל! כיאות
 לא בשפה צועק כשתינוק: אומר ואני“ שלום ’ר הוסיף! הללו

 אך. משאלותיו את וממלא ומחבקו אביו אליו רץ - מובנת
 האבא תגובת אז - מדבר וכך, לדבר שיודע גדול לבן אבוי
 ” ... סטירות שתי היא

 )שלום ’ר הגדת(
 

 "שרף ידי על ולא מלאך ידי על לא"
 מלאך יורד היה שאם, חזקה כה הייתה מצרים מאתוטכי 

 .הקליפה לתוך נשקע החליל היה לשם
 )'הק י"הארבשם (
 

 לנו נתן ולא סיני הר לפני קירבנו אילו"
  "דיינו התורה את
 בלי סיני הר לפני בהתקרבות המעלה מה המפרשים הקשו
 בפסוק הרי סיני הר' לפני' אמר למה ועוד. התורה נתינת
 אילו לומר לו היה כאן וגם", ההר' בתחתית' ויתייצבו" כתוב

 ויתייצבו" מהפסוק למדו ל"חז, אלא. סיני הר' תחת' קירבנו
 ההר את עליהם ה"הקב שכפה מלמד" ההר בתחתית
 לאו ואם, מוטב התורה מקבלים אתם אם להם ואמר כגיגית

' לפני' קירבנו אילו, ההגדה מאמר וזהו. קבורתכם תהא שם
 ההר בכפית התורה את לנו' נתן' ולא, תחת ולא, סיני הר

 דין כי התורה את לקיים יביםמח היינו גם, דיינו כגיגית
 . עלינו המלך

 )ואתחנן נחל ערבי(
 

 יצא הוא כאילו עצמו את לראות חייב"
  "ממצרים

' ר המקובל של המעשה וידוע, קשה נראה שזה ואפילו
 ולפני, יסוריו על להתלונן אחד שבא, ל"ז שרעבי שלום
 הרבה שמביאים איך בחלומו וראה נרדם, אליו שנכנס
 וקצת, שלך זה לו אמרו זה למי ושאל עבירות של חבילות
 את וראה, לרעוד והתחיל, המאזניים לכף זאת והביאו, מצות
 כרוז שיצא עד, דינו את מכריעות העבירות שכף, מצבו

 עודחסר היה אבל, עשו כך אכן והנה, יסוריו כל שישימו
 קולות בקולי צעק והנה, הטובה צד שיכריע יסורים טיפה
 שום לו היה לא כבר ואז. התעורר והנה יסורים קצת עוד

 .ומענה טענה
 

  "עניתני כי אודך"
 דבר מה על מראה הודאה דלשון? העינויים על ההודאה מהי

 ואז לטובה היה שזה מתברר ולבסוף טוב לא נראה שהיה
 נסיון לאדם כשיש כן כמו. וחסד טוב אך אכן שזה מודה הוא

 הוא, להתגבר מצליח שהוא לאחר אבל, בזה לו וקשה
 דוד אמר וזה. לטובתו היתה שהנסיון רואה הוא ואז מתעלה

 והנסיונות העינויים על לך מודה אני, עניתני כי אודך
 היו לםכ", לישועה לי ותהי"ש התברר בסוף כי, שעברתי
 . וישועות חסדים

 )חנוכה אמת שפת(
 

 "לילה ולא יום לא הוא אשר יום קרב"
 ‘מארגן גוט א' בבוקר רעהו את איש מברכים החול בימות
 גוטן א' תמיד מברכים בשבת ואילו, ‘נאכט גוטע א' ובלילה
 ימות והנה. עצמו בפני קדוש יום שהוא משום, ‘שבת

 קרב מבקשים אנו זה ועל, “שבת לושכ יום" נקראים המשיח
 שלא, לילה ולא יום לא הוא אשר, שבת לושכ יום אותו יום

 הוא קדוש שיום, לילה או יום בברכת רעהו את איש יברכו
 . לעצמו ברכה וקובע לעצמו

 )מאלעסק ר"האדמו ק"לכ שמח לב(
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 "שונרא ואתא"
 כן ואם, לגדיא שאכל כדין עשה לא שהשונרא נראה לכאורה
 ש יוצא הדרך זה ועל, כדין שלא וחוטרא כדין עשה הכלבא

 שלא עשה השונרא אמנם אלא. כדין עשה לא ה"הקב ו"ח
 מכות לו מגיע לכן, לנשך לשופט הכלבא את שם מי אך, כדין

 ועינו ועבדום' גזרת הייתה אמנם, פרעה גבי וכן. החוטרא
 לכן, הגזירה את לקיים לשופט אותו שם מי אבל, ‘תםאו

 . נענש
 ) חיים אורח הגדת(
 

 “לשוחט ושחט המוות מלאך ואתא”
 לפני בטרוניה בא המוות מלאך: סיפור מספרים? ומדוע
, וגבריאל כמיכאל כמוהו, הוא מלאך הלא. הוא ברוך הקדוש
 לבניהם קוראים ואנשים, נערצים הם מדוע. ורפאל אוריאל
. בשמו לנקוב פוחדים, ברתיעה מוזכר הוא ואילו, בשמם
'! המוות מלאך' בשם לבנו קראו לא שאיש כך על לדבר שלא
 אותך שיאהבו? לעשות אוכל מה: הוא ברוך הקדוש לו אמר

 לא איש: לקראתך אבוא אבל. לא זה, לבניהם בשמך ויקראו
 כך, אז ומני! לשלילה ולא לחיוב לא, יותר אותך יזכיר

, לב מדום? פלוני מת מדוע: מפינו שמו נפקד, אומרים
 לב משברון, מזקנה, מתאונה. ממארת מחלה מאותה
 ... המוות ממלאך לא רק. נשימה ומקוצר

 )האור ומתוק(
 
 ליל לשולחן היסב ע"זי מבעלזא" שלום שר"ה מרן ק"כ

 הוגש" עורך שולחן"ל בהגיעם. לצידו הישישה ואמו, הסדר
 לעיניהם, במרק אותה ופוררה, מצה האם נטלה. המרק
 .הם גם שתקו, שותק הרבי אבל. החסידים של הקמות
. הרבי של לצלחתו אותה ופוררה מצה נטלה. ונהנתה, אכלה

 את הזיז ובכף גחן, כנגדה הרבי הנהן. אמרה", טוב זה"
 !אכל המרק ומן לצד המצה
' שרויה' אכילת: "ואמר, החסידים של בפניהם הצדיק הבחין
 מנהג. היא מנהג. מדרבנן לא ואף, מדאורייתא איסור אינה
 עשה מצות, אם וכיבוד. מנהג אבל. דנא מקדמת, קדוש

 אביו מקלה ארור על עובר, חלילה, בה והמזלזל. מדאורייתא
 י"רש( קלון מלשון, בהם שמזלזל), טז, כז דברים( ואמו
  ...?!"לנהוג כיצד ספק היש). ע"וראב

 )והגדת(
 

 לצאצאיו הסדר בליל אומר שהיה, ”סופר חתם”ה על מסופר
 שמעון ’ר מבנו כד דף ”סופר מכתב“ בספר מובא( גדול בקול
 ס”בחת כתוב הדברים ויסוד. הגדול שבת בדרשת ל”זצ

 שני! היטב שמעו ונכדים ילדים): וחמושים ה”ד בשלח
 הנסיונות יהיו והם, הגאולה לפני במצרים היו נסיונות

 להיות והתאמצו זכרו אנא. המשיח ביאת לפני האחרונים
 נסיון: ופירש. להיגאל ותזכו בהם לעמוד המסוגלים אלו בין

 בתי את ראו, חושך במכת האפילה בימי היה: ראשון
 הבא מכל וליקח לבזוז בער ליבם, הגדול ועושרם שונאיהם

 הייתה וגם, והעינוי השעבוד שנות על נקמה רגש מתוך, ליד
 הצו היה היחידי והמונע, וכדומה להורגם בידם היכולת
 נסיון. גדול וברכוש בכבוד לצאת שסופם האמינו כי האלוקי

 צווחה קול שמעו והנה, בבתיהם ריםסגו היו פסח בליל: שני
 ואינם, מצרים בכורי מהריגת, מעולם נהייתה לא כמוה אשר

, מלחמה קול או הוא שנהרג חברו ישראל קול אם יודעים
 משה בדברי ובטחו, בוקר עד ביתו מפתח איש יצאו ולא

 ובזכות. מצרים בכורי ממכת הן אלו איומות שצעקות
 מתו החושך ובימי. נגאלו בנסיונות והעמידה הזו האמונה

 ומתו בנסיון יעמדו לא שבעתיד ’ה שידע רבים אותם כל
 . משיח ביאת לפני יהיה וכן. סופם שם על קודם

 

 "המים וייבקעו" - של פסחשביעי 
, פסחים מסכת על לספרו בהקדמה, וייס אשר רבי הגאון
, הסדר בליל יהודי ילד פעם לו ישב. מאוד נאה דבר כותב
 שהוא תוך, סוף ים קריעת על ונפלאות נסים לו סיפר ואביו
 כפי, לאבותינו שם שנעשו הנסים חמשים את מתאר
 החכם הילד הקשה לפתע והנה". לועז מעם"ב שמובא
 מתפעלים כך כל אנחנו מדוע, אבי לי נא אמור: "שאלה

 הים את שברא ה"שהקב הוא וברור פשוט הרי, הים מקריעת
 הגדולה ההתפעלות מה?! לחצאים אותו לקרוע גם יכול
, השאלה למשמע עשתונותיו את אבד לא האב? שלך

 פסל, אמנותי בפיסול שהתמחה אמן. משל לבנו והמשיל
 באותו שהייתה היתרה האמנות ובשל, סוס של דמות פעם
 לא אחד שאף כזו בצורה הסוס את לעשות הצליח, פסל
 סוסו את האמן הוציא. אמיתי סוס ובין בינו הבדל ראה

 ביצירתו האדם בני שיתבוננו מנת על קריה לחוצות
 להביט ניגש אינו ואיש, ויומיים יום הפסל יושב. המופלאה
 ומשבחים השכם על לו טופחים לא ואף, המופלא במראה
 העוברים לאחד עצמו הוא שנגש עד. עבודתו על אותו

 בסוס מתבונן אינך מדוע, לי נא אמור: "אותו ושאל, והשבים
 לכל אמיתי כסוס נראה הוא הלא, הזה המיוחד היצירתי

 משום. דברת אשר הוא: "וביה מניה האיש השיב?" דבר
, אחד אף מעניינת היא אין, אמיתי כסוס נראית שיצירתך

: בקול להרהר הפסל החל ..."בשוקא איכא סוסי כמה שהרי
 ליצירה שעות גבי על שעות הקדשתי מה לשם כן אם, נו"
 אין, אמיתי כלא נראה שיהיה סוס שאצור רוצים אם הרי? זו

, שעברתי והקורסים התמחויות בכל להשתלם כך לשם צורך
: אחד חכם לו השיב?" בינלאומי פסל של לרמה שהגעתי עד

 לשני שלך הסוס את חתוך. לעשות מה לך אייעץ אני"
 לבטח ימשוך הלז המראה. השני ליד האחד והעמד, חלקים
 סוס של הנדיר במראה להתבונן שיבואו אנשים המוני
 השיב, וייס א"הגר ממשיך, כך" ... חלקים לשני החצוי אמיתי

 מעצם להתפעל זוכים היינו אם, החכם לבנו האבא גם
 לנגד המתרחשים היומיומיים הנסים ומכל, הים של יצירתו
 יתר ובכל, ובשקיעתה השמש בזריחת, ביומו יום מדי עינינו

 ה"הקב צריך היה לא, יתברך הבורא של המופלאות יצירותיו
 במחלת לוקים האדם שבני כיון אבל, הים את לקרוע

 לכן, הרגילים מהנסים כבר מתרגשים הם ואין" מלומדה"ה
 מהניסים ונלמד שנתעורר מנת על הים את לקרוע צורך יש

 בסוף ן"הרמב שכותב כפי, הקטנים הניסים על הגדולים
 עולם של ומנהגו טבע מהם אחד באף שאין: "בא פרשת

 ההבטחה של פרושה גם זה". עליון בגזירת הכל אלא, כלל
 לים כמים' ה את דעה הארץ ומלאה: "הגאולה ימי על

 את בעין עין לראות נזכה ההיא בתקופה שהרי". מכסים
 וממילא, בנגלה תהיה ההנהגה וכל, ברואיו על' ה השגחת

 את לעורר כדי, סוף ים קריעת של המיוחד לנס נזדקק לא
 קריעת ללא גם", מכסים לים כמים" של במצב, הרגשותינו

 .האמיתית לתכלית נגיע, הים
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יש עצה, לתת קפיצה
חג הפסח נושא את הכוח לקפוץ ולדלג על שלבים ותהליכים. לפעמים 

יהודי נדרש לקפוץ למים, ולא לחכות לתהליכי הבשלה איטיים
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לדלג קדימה

חירות רוחנית

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 
עורך: מנחם ברוד
יו"ר: הרב יוסף�יצחק אהרונוב שיחת השבוע

� גיליון מס' 1529  22.4.16 �ב"ה � ערב שבת!קודש חג הפסח  � י"ד בניסן התשע"ו, שנת ַהְקֵהל 

336 בתי חב"ד 
לשירותכם

(walla ,צילום: רובי קסטרו) חג הפסח נותן כוח לעשות קפיצה מוצלחת

ניו!יורקאילתבאר!שבעחיפהתל!אביב  ירושלים

6:386:536:456:546:517:25כניסת השבת

7:527:557:557:547:498:29צאת השבת
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 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

והיא שעמדה

יהודי  השמיע  הפסח  בחג  אחת  פעם 
באוזני רבי ישכר!דב רוקח מבעלז אמרה 

בשם רבי מנחם!מענדל מוורקא:

שעמדה'  'והיא  שאומרים  בשעה  מדוע 
את  ולהגביה  המצה  את  לכסות  נוהגים 
מדאורייתא  היא  המצה  והלוא  הכוס, 
אלא  בלבד?  מדרבנן  הוא  היין  ואילו 
קוץ  כל  על  שהשמירה  ללמדנו  רוצים 
שעמדה  "היא   — יהודי  מנהג  של  ותג 

לאבותינו ולנו".

מהאמרה  מאוד  נהנה  מבעלז  הרבי 
ואמר לבנו, הרב מבילגוריי: "יש לשמור 
אותה  לרשום  ומותר  זו,  אמרה  ולייקר 
שלא  האבד',  'דבר  כדין  המועד,  בחול 

תשתכח".

אמרת השבוע מן המעיין

תאכלו  'בערב  מצווה:  "התורה 

מצות'. 'בערב' הוא גם מלשון עֵרבות 

המצות  את  לאכול  יש  ומתיקות. 

במתיקות נפשית" (רבי שלמה מרדומסק)

פתגם חסידי



חבילה 
מסתורית

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

העולם נלחם ברע
גאולת מצרים משמשת דגם של הגאולה האמיתית והשלמה, כפי שנאמר 
(מיכה): "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". גם מרכיביה הרבים של 
גאולת מצרים אינם אלא הארה מאותם עניינים כפי שיהיו בגאולה העתידה.

אחד הדברים הללו קרה ערב היציאה ממצרים, כאשר בכורי מצרים תבעו 
מאבותיהם ומפרעה לשלח את ישראל, וכשהללו סירבו "עשו עמם הבכורות 
(כפי  והרגו מהם הרבה". על כך נאמר: "למכה מצרים בבכוריהם"  מלחמה 

שמבואר בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, תחילת סימן תל). 

הגויים מסייעים
נס מיוחד זה מבטא נקודה פנימית מרכזית בכל עניין הגאולה ממצרים. שכן 
היה חשוב לא רק לצאת ממצרים, אלא גם להעביר את הרע מן העולם, ועד 
לשלמות הדבר, כאשר הרע עצמו מתהפך לטוב. התהפכות זו של החושך 
לאור באה לידי ביטוי מיוחד ב"למכה מצרים בבכוריהם" דווקא. כאן בכורי 
מצרים נלחמו למען בני ישראל. הבכורים מסמלים את תוקפה וחוזקה של 
מצרים, והנס שקרה כאן הוא, שהתוקף והחוזק של מצרים הוא עצמו נלחם 

במצרים, כדי שישלחו את בני ישראל.

זו השלמות של התהפכות החושך לאור, כדוגמת השלמות שתהיה לעתיד 
ויסייעו  הגויים  יבואו  הקרובה  בגאולה  גם  יאיר".  כיום  "לילה  שאז  לבוא, 
ליהודים למלא את ייעודם, כפי שנאמר (ישעיה סא,ה!ו): "ועמדו זרים ורעו 
צאנכם, ובני ֵנכר — איכריכם וכורמיכם". ומה נעשה אנחנו? ממשיך הנביא: 
"ואתם — כוהני ה' תיקראו, משרתי אלוקינו ייאמר לכם". כאשר העולם כולו 
יגיע לתיקונו, ימלאו גם הגויים את תפקידם והם עצמם יסייעו לעם ישראל 

לעסוק בתורה ובמצוות ויילחמו למען ביעור הרע מן העולם.

נאמר  וכך  לו.  יושיטו  עצמם  שהגויים  בסיוע  יתייחד  הגלויות  קיבוץ  גם 
(ישעיה סו,כ): "והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לה'". מפרש הרד"ק 
בגדי  מלובשים  ישראל...  "יביאו  הגאולה,  נפלאות  על  כשישמעו  שהגויים, 
"עתידין  נאמר:  פז)  (שוחר טוב  וברכב". במדרש  ורוכבים בסוסים  תפארת 
באים אצל מלך  וכיוון שהם  דורונות למלך המשיח.  להביא  אומות העולם 
המשיח, הוא אומר להם: יש ביניכם ישראל? הביאו אותם לי... משפחות של 

ישראל הביאו לי".

גאולה בשלום
זה גם אחד ההסברים להדגשה שהמשיח יהיה "מזרע שלמה", שכן שלמה 
המלך  בימיו.  היה  שלום  ולכן  אליו,  העולם  של  כניעתו  את  מסמל  המלך 
המשיח יזכה ל"ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה וגו'" 
אומר  שהרמב"ם  (כפי  המלך  משלמה  אף  גדול  חכם  ויהיה  יא,ב),  (ישעיה 
בהלכות תשובה פרק ט, הלכה ב: "אותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה 
יהיה יותר משלמה"); ובכוח חכמתו העצומה ורוח ה' שתנוח עליו, יביא לידי 
מרשעים  (חוץ  דמים  ושפיכות  מלחמה  בלי  לפניו  העולם  אומות  היכנעות 

מסויימים שבהם יצטרך המשיח להילחם).

כאשר יתגלה המלך המשיח יכירו לא רק היהודים בגדולתו העצומה וברוח 
מרותו.  את  עליהם  ויקבלו  לפניו  יתבטלו  הגויים  גם  אלא  בו,  המפעמת  ה' 
הללו יחושו באור הגדול הבוקע ממנו, ויכירו בהיותו מגדלור של צדק ויושר 

לאנושות כולה. לכן יסייעו לו בפעולותיו ובוודאי לא יעמדו בדרכו.

ואכן, כאשר עם ישראל עוסק בענייני התורה והמצוות במסירות נפש, בלי 
את  לקחו  במצרים  ישראל  שבני  כשם   — שמסביב  העולם  מכל  להתרשם 
השה בלי לחשוש מתגובת המצרים — בא הנס, שהעולם עצמו נלחם למען 

גאולת ישראל.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן
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התנדבות כפולה

הלב הקולקטיבי

לשאול ולהתעניין

עושה סדרים בעיניים עצומות

שגם הזקן יהיה בסדר. אברהם איבגי

פסח שחל בשבת
שאלה: מה הן ההלכות המיוחדות כשפסח חל 

בשבת?

שאלה: כיצד מקיימים מצוות 'ביעור' ביין של 
שביעית?

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

ÆÆÆפסח כשר ו

באושר עדמרגישים חג

:

Kids

9:30-20:30 -
9:30-13:00
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  שבת חג הפסחשבת חג הפסחח
  !בנחת ובשלווה ללא כעסים... "כל דכפין ייתי ויכול"

רק נדאג  שלא – "כל דצריך ייתי ויפסח, כל דכפין ייתי ויכול: "בליל הסדר מצווים אנו לקיים מאמר בעל ההגדה
מי שאין לו אפשרות , אלא מן הראוי לתור ולחפש אחר מי שאין לו היכן לעשות את ליל הסדר, לעצמנו ולבני ביתנו

  .הזמינוללקנות את מצרכי המזון לחג ועליך מוטלת החובה 
  .הכנסת אורחים: בגימטריא – "והיית אך שמח" – רמז לכך רואים במצוות החג

אנו מתכוונים באמת ובתמים שיבוא עני " כל דכפין ייתי ויכול"האם כאשר אנו אומרים : הבה נבחן את עצמנו
האם אין זה מן הראוי , ואם אכן זו כוונתנו האמיתית? לפתח הבית ויבקש להיכנס ולהשתתף עימנו בליל הסדר

  ?ל הסדרבלי" ברגע האחרון"להזמינו מוקדם יותר ולא 
אנשים שאין להם באמת ובתמים היכן , "מן השורה הראשונה"ואולי ההזמנה הטובה ביותר היא לאנשים שאינם 

חולים , שחייבים להיות חדורים באמונה חזקה כדי להזמין אנשים דלא מעלי, אין ספק ?לחוג את ליל הסדר
  .ו מצות שמורות לליל הסדרלהעניק להם מצרכים א, לפחות, או, ונדכאים שיסבו עימנו בליל הסדר
לא , לא בכעס, בשלווה, לעשות זאת בנחת, ועלינו להיות חדורים במידת החסד, האמת שצריך לכך סבלנות יתרה

להשתדל ששום דבר שבעולם לא , וכמובן. בתחושה שזה מה שיוסיף לגאולתנו, אלא דווקא במאור פנים, באי רצון
  .ותיגרום לנו להיכנס לליל הסדר בכעס ובמריר

, ל"נוכל ללמוד ממידת סבלנותו של הגאון משה פיינשטיין זצ, עד אילו גבולות צריך להישמר במידה זו של כעס
  :והיכול ללמדנו הנהגה מופלאה של חסד מהו לכל דכפין, הפוסק הדגול

מעבר לקו הייתה אישה אחת אשר . אחר פטירתו מן העולם התקבלה בביתו שיחה טלפונית סמוך לכניסת השבת
  .אך מה גדול היה צערה לשמע הבשורה המרה כי כבוד הרב נפטר לבית עולמו, "עם כבוד הרב"ביקשה לשוחח 

  .ביקשה האישה לברר את זמן כניסת השבת, לשאלת אחד מבני הבית במה הוא יכול לעזור לה
  !"?וכי קשה לך להשיג לוח זמני הדלקת הנרות? האם לשם כך את מתקשרת לגדול הדור"
הרי זה כבר יותר משלושים שנה שאני נוהגת להתקשר מדי שבוע לכבוד הרב לברר . את על תמיהתךאני מתפל"

השיבה האישה  – !"ותמיד השיב לי הרב בסבלנות רבה ומעולם לא היפנה אותי ללוח שנה, מהו זמן כניסת שבת
  .זו תורת המנהיגות במלוא תפארתה, אכן .שיחה-בנימה של כעס לבן

ויתכן שבגלל . אלו המידות הצריכות חיזוק אצל כל אחד ואחד מאיתנו, הארת פנים,  רוחאורך, סבלנות, ואכן
  .'קוצר רוח וכו, הלחצים הקשים שבהם נמצאים רבים מן האנשים לפני החג הדבר גורם להם לחוסר סבלנות

, ותותיהןגם המכשלות בכעס נותנות א, ולצערנו, שהטירחה והמאמצים הם כה רבים לקראתו, דווקא בליל הסדר
לתור ולחפש לפני ליל  – "כל דצריך ייתי ויפסח, כל דכפין ייתי ויכול"על כן מן הראוי לקחת את דבר בעל ההגדה 

אנשים שאינם פונים מיוזמתם ומודיעים שהם נותרים , הסדר אחר אנשים שיתכן שהם יתביישו לבקש להתארח
ועלינו . וא את האורחים שיסבו עימנו לליל הסדרלחפש ולמצ, לשם כך צריך אורך רוח וסבלנות לתור. לבד בחג
ויש שאינם מבינים , שבעצם יש רבים מן האנשים שאינם פונים מפאת בושתם ונשארים בודדים בליל הסדר, לדעת

  .את חשיבות הלילה הזה ובוודאי אינם חוגגים אותו כהלכתו
ה "ור עלינו הפסח הזה ללא אורחים שהקבלשאול ולדאוג שלא יעב, זה הזמן שעלינו לאזור אומץ וכוחות להתעניין

  ".דכפין ייתי ויכול"בכך נוכל לקיים ביתר שאת את כל ה, כה חפץ ביקרם
ל לימדנו לאילו גבולות של סבלנות ניתן להגיע ואולי יותר מכל זה כיצד אנו מתייחסים "מ פיינשטיין זצ"הגר

ת ודווקא אנו רואים לנכון לבקשם להסב עימנו במאור פנים לאנשים שאינם בני תורה ולעיתים אף אינם בני תרבו
  .לליל הסדר
אך דווקא , המוזמנים הם בני המשפחה או מכרים קרובים שאנו מעוניינים לחוג עימהם את ליל הסדר, בדרך כלל

  .כל מי שצריך ואין לו היכן לחוג את ליל הסדר, "כל דצריך"בליל זה צריך להזמין את 
מתאמצים באמת לחפש אחר עניים ולשאוף בכל מאודנו שהם יסבו עימנו בליל אם נתבונן ונבדוק עד כמה אנו 

  ...כל כך מחפשים ומאמצינו לא מכוונים במיוחד בעניין זהלא יתברר לנו מהר מאוד שדווקא אותם אנו , הסדר
רג הרב גבריאל הולצב, ד במומביי"מנהל בית חב,  עם שליח הרבי מליובאוויטשמעשה נפלאבהודו הרחוקה אירע 

  :והוא יכול ללמדנו פרק מאלף בדאגה לאורחים לליל הסדר, ד"הי
הודים יקבוצת מרצחים שפלים פגעה קשות ב. ט התרחש בהודו"אחד האסונות הכבדים שהתרחשו בשנת תשס

שהיו , שליחי הרבי, ד"ד התגוררו בני הזוג הולצברג הי"בבניין זה של בית חב .ד במומביי"שנמצאו אז בבית חב
בימים שלפני ליל הסדר היה מסתובב הרב  .לקרב יהודים לבורא עולם בארץ זרה זו במסירות נפש ממשמשתדלים 

המזמינות את ציבור היהודים , ד ותולה מודעות בבתי המלון ובבתי ההארחה במומביי"גבריאל הולצברג הי
  .ד"המקומיים והישראלים אנשי העסקים והתיירים לליל סדר כהלכתו בבית חב

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה זהמוריס מורט נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"הימיכל בת לימור , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



לך : "אמרה פתאום הרבנית רבקה לבעלה, בעיצומן של ההכנות, זמן קצר לפני כניסת החג, הסדרבערב ליל 
  ." הארחה–תסתובב ותראה אם לא שכחנו מלון או בית 

אולם אם רבקה מתעקשת אין ,  טען הרב גבריאל–!" אבל אני הסתובבתי אישית ותליתי הזמנות בכל המקומות"
  .צוותהטעם להתווכח והרב יוצא לרחובות כמ

הוא נחפז למקום . הארחה אחד ולא תלה בו מודעה-תוך כדי הסיור המהיר גבי מגלה לפתע שהוא פסח על בית
, הוא רץ אל החדר .בעילעול מהיר הוא מגלה שם אחד הנשמע ישראלי. וביקש מהפקידה לראות את ספר האורחים

לפתע נפתחה הדלת ובחור עם . רגותדופק שוב ושוב על הדלת ומשלא נשמעת תשובה הוא עזב והחל לרדת במד
  !"הקדוש ברוך הוא: "והרב הולצברג צועק לעברו" ?מי שלח אותך: "חלוק רחצה מביט עליו ושואל אותו

. אני מגיע עכשיו מדרום הודו בדרכי לצפון. שמע סיפור: "קורא לו לבוא ואז הוא אומר לו, בהלם מוחלט, הבחור
 האני מגל, כשאני יורד ובא לקנות כרטיס. בת והייתי צריך להחליף רכבתבאתי ברכ. כלל לא תיכננתי לעצור בעיר

  .לחרדתי שכייסו אותי
. לפתע ניגש אלי אדם צעיר שדיבר עמי במבטא צרפתי ושואל אותי מאיפה אני. אני יושב על אבן ומתחיל לבכות

  .עניתי לו שאני מארץ ישראל
אחרי החג תתקשר . סע לעיר ותשכור חדר'. ואף נותן לי סכום כסף' גם אני יהודי מצרפת, שמע': הבחור אומר לי"

מגיע , אני עושה כעצת הבחור. 'דואר ותקבל את הכסף כאן תוך דקותדו כסף בבנק היהביתה ותגיד להורים שיפק
כלפי מעלה ומתחיל אני מסתכל . נכנס לחדר ונשכב על המיטה, הראשון שאני רואה' גסט האוס'שוכר חדר ב, לכאן

  ?'מה אני עושה כאן במצב ביש כזה? מה יהיה? מה קרה! אלוקים': עם אלוקים' לדבר'
פתאום אני קולט ? מדבר אליו, שמעולם לא היה לי קשר עם ההוא מלמעלה, הקיבוצניק, אני? הרב, אתה קולט "

  !שהיום בערב זה ליל הסדר
. תן לי סימן, אם אתה אוהב אותי, אלוקים, אבל,  לא מי ידע מהאני יודע שהקשר בינינו': והמונולוג שלי מתחדש"

  '!תן לי להיות בליל הסדר אמיתי עם יהודים, אל תתן לי להיות לבד הלילה
אני פותח את . אבל לא, חשבתי שאני מדמיין. נקישות בדלת – נכנסתי להתקלח ופתאום, סיימתי את השיחה"

: אתה עונה לי' ?מי שלח אותך'וכשאני שואל אותך . צה המדרגותהדלת ורואה מישהו שנראה כמו רב יהודי בק
  !..." הוא-ברוך-הקדוש'

  ).ברכת דוד(ואט אט גם נפשו נקשרה בבורא עולם , ד"שגם הוא זכה לאירוח קסום בבית חב, מיותר לציין

  " אלו הבנים–עמלנו "
 מדי יום אהנכונה והראויה ביותר היא למוד בצוותכי הדרך , אין ספק. חכמים- ות ישנן כיצד לזכות בבנים תלמידיסגולות רב

  :חכמים- אך יש דרך נוספת ומעניינת שגם היא יש באפשרותה לזכותנו בבנים תלמידי .ביומו עם הבנים
גדלו לתפארת בצורה שבאמת לא רואים כמותה , עד האחרון, באחת הקהילות החרדיות בדרום הארץ יש משפחה שכל ילדיה

משייכים ,  כך שכמה מחברי הקהילה ההיא אמרו שכאשר רואים ילד מחונך מסתובב בבית המדרשעד כדי, במשפחות רבות
  ...אותו באופן אוטומטי אל המשפחה ההיא

מדובר . אלא הרבה יותר מזה, שכולה אומרת הוד והדר, ולא רק צורת התפילה שלהם, זה לא רק העמל וההתמדה בתורה
התייחסותם , גם יחסיהם אל הסביבה . חד הוא–עד שהם ויראת שמים , םבילדים שיראת השמיים כל כך נשקפת מדמות

ההתמדה שלהם בתורה נעשית , ואחר כל זאת .מושכת את לב כל רואיהם, יהיה מי שיהיה, אנוש-האדיבה והנעימה לכל בר
של המושג במלוא המובן ובמלוא המשמעות ' זרע ברך ה. וניכר שהלימוד הוא הדבר המאושר ביותר בחייהם, בחשק רב

  :התברר שיש מאחורי הקלעים סיפור נפלא, כדי להבין כיצד זה קורה .המקודש הזה
הוא נכנס אל המסדרון . הכנסת- לבית, בשעה ארבע לפנות בוקר, מגיע מדי יום, חכם בעל שיעור קומה-תלמיד, ראש המשפחה

חכם -תלמיד, האבא. ליים וחומרי הניקיוןהד, דור'בו נמצאים המטאטא והספונז, של בית המדרש" חדר הניקיון"ופותח את 
, מפשיל את שרווליו, מוציא משם את הכלים לשטיפת הרצפות, ומי שעמל על התורה באחד הכוללים של הקהילה, כשלעצמו

כמי , את השטיפה הוא מבצע במרץ רב. מתחיל לשטוף את המסדרון... מכניס לדלי מעט סבון ריחני ו. ממלא מים מן הברז
אלא נכנס אף לבית , הוא לא מסתפק במסדרון. כל זה לוקח דקות ארוכות. לא מוותר גם על הפינות, שלו- ביתושאכפת לו על
  .ועובד גם שם במרץ רב, הכנסת עצמו

אלא שהוא מקדים לפני כולם ושוטף מדי יום את , אבי המשפחה נימנה עם אחד ממתפללי מניין הוותיקין בבית הכנסת
בניקיונו , הם מרגישים בצחצוחו של המקום, כשמגיעים המתפללים . ואת ההיכל עצמוהמסדרון הגדול שלפני ההיכל

  .ואינם יודעים מי עושה עבורם את המלאכה המקודשת הזו, ובטהרתו
מוכיח בכך שזה ביתו , ומשתדל שהאנשים הבאים לשם יריחו ריחות טובים ונעימים', מי שמגלה אכפתיות לניקיונו של בית ה

שזו עילת , ברור אפוא .ואז הקדוש ברוך הוא הופך את המקום הזה למקומם הטבעי של ילדיו... שוןואולי הרא, השני
  .ומכאן נובע החשק הבלתי נדלה שלהם ללמוד וללמוד וללמוד, ל"חכם הנ-טבעית של ילדיו של התלמיד-ההצלחה העל

הוא עושה , והפעם ...את דף הסידור... והוא מתחיל לשטוף עוד משה, מיד לאחר שהוא שוטף את הרצפה. אך זה עוד לא הכל
ומתחנן לפניו בדמעות של , הוא מתפלל אל השם יתברך בלשונו שלו, לאחר אמירת כמה פרקי תהילים... זאת בדמעות עיניו

ככל שהיא נאמרת בשפה , והתפילה הזו .ה ועל כל היתר'ועל שלוימי ועל יהודל, ה שלו'ה שלו ועל מוישל'על חיימק, ממש
במשך כארבעים דקות מתפלל התלמיד החכם המופלא ההוא לאביו שבשמיים שיתן בלב . כך היא מרגשת יותר, ותרפשוטה י

עזור לנו , אבי שבשמיים, אנא: "ואומר, הוא מזכיר ומונה אותם בשמותיהם אחד לאחד .בניו את השמחה ללמוד תורה
  ."אלא שישב כל ימיו על התורה ועל העבודה. מפריעולא יעכב אותו שום מחסום ושום , ה שלנו יהיה חשק ללמוד'שלחיימק

   .ומבקש עליהם בתפילה הבוקעת הישר מן הלב, הוא מונה את שמותיהם של כל בניו ובנותיו, כאמור, וכך
                     יבין את סוד , הסידור" שטיפת"דרך שטיפת הרצפה ו, של האבא הזה" מסלול הלילי"מי שעוקב אחר ה

  ).אור דניאל (דולה של ילדיוההצלחה הג
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז בן שהין  רפאלנ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"בת חנומקה זנ מרים "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע
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 "חירות רוחנית" - חג הפסח

שם זה  "חג החירות".שם נוסף לו, לחג הפסח, הלא הוא 
מבטא את חירותם של ישראל מן העבדות הנוראה שהייתה 

ם, במשך מאתיים ועשר שנים, והוא אכן מנת חלקם במצרי
עניינו העיקרי של החג. כך אנו אומרים בנוסח התפילה 
והקידוש בליל הסדר "ותיתן לנו ה' אלוקינו באהבה את יום 
חג המצות הזה, זמן חירותנו מקרא קודש". בספר "דרך עץ 
החיים" כתב כי סביב חירות ישראל ממצרים נסוב עיקר 

ובכך פותחים אנו את אמירת ההגדה עניינו של ליל הסדר, 
"עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו ה' אלהינו משם, 
ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא 
את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים 
היינו לפרעה במצרים". ברם, יותר ממה שחוגגים אנו את 

ם אנו את חירות הנפש! שכן, לא רק חירות הגוף, חוגגי
מבחינה גשמית היו אבותינו כפופים ומשועבדים, בשעבוד 
נורא ואכזרי, תחת ידם הקשה של המצרים. גם ובעיקר 
נפשותם של אבותינו, היו כלואות במיצרי הטומאה, על 
אדמת מצרים המלאה כישופים, גילולים וכל מיני טומאות. 

ם לא היה תוצאה שעבודם הרוחני של ישראל במצרי
אקראית של שעבוד גשמי. היה זה שעבוד מתוכנן היטב. 
פרעה הרשע רצה לשבור את ישראל מבחינה גשמית. אולם 
הוא רצה בעיקר להכניע את רוחם, לאבד מהם את 
מעלותיהם ואת סגולותיהם ולטמאם בטומאת מצרים. ידע 
פרעה, כי כוחם של ישראל בקדושתם, וברצונו לאבד את 

להכניע את כוחם, ביקש לפגוע בקדושתם ישראל ו
ובטהרתם. פרעה ידע כי מקור כוחם של ישראל הוא, אביהם 
שבשמים. וכמובא במדרש (פסיקתא זוטרתא שמות א, ט), 
על מאמרו של פרעה ליועציו (שמות א, ט) "הנה עם בני 

". מהו "ממנו"? מבאר המדרש ממנוישראל רב ועצום 
ל? ממנו! מן אלהיהם הוא "כלומר, מהיכן גדולתן של ישרא

הצלחתם". הרי לנו שפרעה עמד על מקור כוחם של ישראל. 
ממילא, יובן היטב, כי ברצונו להכניע את ישראל, הייתה 
מזימתו לנתק אותם מפתיל חייהם, ולגרום להם להתרחק 

המצרים ביקשו מהבורא יתברך, מקור כוחם והצלחתם. 
י זה היה לאבד מישראל אם כן את מעלתם הרוחנית, וכ

עיקר השעבוד. מה עשו אז המצרים? זממו להכשיל את 
ישראל בחטאים ובפשעים, והעבידו את בני ישראל בפרך. 

 .הרוח על גם אלא, הגוף על רק לא בכך לשלוט ביקש פרעה
ואכן, מזימתם של המצרים צלחה בידם. במהלך שנות 
השעבוד הנורא במצרים נטמאו ישראל בטומאת מצרים 

דרדרו אל עברי פי פחת, אל תחתית ארבעים הנוראה, והי
 ותשעה שערי טומאה. 

 התורה, ישראל בני את לגאול מגיע רבנו והנה, כאשר משה
 ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו לא' שהם לנו מספרת
 לחשוב מתחילים ישראל שבני שמע פרעה כאשר כי'. קשה
 קשות, נוספות עבודות מיד עליהם הטיל, הגאולה על

 ולא, ערב ועד מבוקר עסוקים יהיו שהם כדי, ותומשפיל
לחשוב על מצבם  הדעת יישוב של אחד רגע להם יהיה

הסיפור הבא שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו . הרוחני הירוד
 הצליח לא הארוך הצריף במרכז שדלק הנפט תנורהיטב. 
 מתחת מעלות 40 – הנורא הסיבירי הקור על להתגבר
 אסירים עשרות ישבו הארוכים העץ שולחנות ליד. לאפס
 שהוגשה העלובה הארוחה את ואכלו, אחידים במדים
 ומרק שחור לחם פרוסת, רקובים אדמה תפוחי כמה: להם
 חופשי אדם פעם היה מהאסירים אחד כל. טעם וחסר דלוח

, ב.ג.הק סוכני ידי על נעצר הוא אחד שיום עד – ומאושר
 ברית ונותשלט נגד בפעילות חשוד הוא כי לו שהודיעו
 במקום, עשו שלא במה גם להודות העדיפו רבים. המועצות

 במערכת המשפטים. החקירות במרתפי עינויים לסבול
 בדרך כלל הדין ופסק, מהירים היו הסובייטית המשפט

 עבודה במחנה פרך עבודת עם רבות מאסר שנות כלל
 
 

 מסתדרים האסירים היו כבר בבוקר חמש בשעה .בסיביר
 ביערות לעבודה ויוצאים, לצריפים מחוץ ותארוכ בשורות
 נשלחו והללו, אותם וניסרו עצים כרתו הם: למחנה שמסביב
 הם. גלם לחומר המשוועת העץ לתעשיית, רוסיה לתוככי
 ארוחת קיבלו שבסופן, רצופות שעות עשרה-שתיים עבדו
 מרבית .עץ כבולי למיטותיהם נפלו מכן ולאחר, דלה ערב

 באוכלוסייה נמוכות משכבות פושעים היו האסירים
 אכלו בצריף הצדדיים השולחנות באחד אך, הרוסית

 האישי רופאו בעבר היה אחד מהם': מיוחסים'ה האסירים
 מהנדס בעבר היה השני, סטאלין המועצות ברית מנהיג של

 המפלגה הנהלת חבר השלישי, בריגה חרושת בבית
 רק לא סבלו הם. האחרים גם וכך בקייב הקומוניסטית

 מהתרבות מהניתוק גם אלא, הקשים הפיזיים מהתנאים
 זמן היה לא בסיביר. אליו התרגלו שהם החיים וסגנון
 ואפילו הצגה לראות לא, טוב ספר לקרוא או מוסיקה לשמוע

 הפכו הם, אופקים רחבי תרבות מאנשי. שחמט לשחק לא
 לפתע .העבודה סביב סובבים חייהם שכל שחורים לפועלים
 בצעקות והודיע נכנס הסוהרים אחד. ריףהצ דלת נפתחה
 .הסוהר צרח', לקום כולם. 'להיכנס עומד המחנה שמנהל
 נתונות ידיו, ומחמם עבה במעיל עטוף, נכנס המחנה מנהל

 נדף וודקה של חריף ריח. מרופדים במגפיים ורגליו בכפפות
 עצלנים. 'מיותרות הקדמות על זמן בזבז לא הוא. ממנו

 עמד לא שלנו המחנה האחרון ודשבח, 'צרח', שכמותכם
 בכלכלת לחבל ממשיכים אתם. לשלוח שעלינו העץ במכסות
, יום כל נוספת שעה חצי תעבדו ממחר. האהובה מולדתנו

 לומר העז לא מהאסירים אחד אף '.להתעצל לא שתדעו כדי
 כוח בהם נותר שלא עד מותשים כה היו הם. מילה

 את לסיים רומיה הם. השרירותית ההחלטה נגד להתקומם
 היה' מיוחסים'ה שולחן מיושבי אחד .לישון וללכת ארוחתם

 יערות כמהנדס שימש הוא, הלשנה בגלל שנאסר לפני. אולג
 פנה לא הוא, הרבה עייפותו למרות. ִקיֶיב בעיריית בכיר
. המחנה מנהל של משרדו לכיוון צעד אלא, השינה לצריף

 להגברת עיוןר לי יש. 'המנהל לעברו נבח?' רוצה אתה מה'
 פיתחתי, מעצרי שלפני בתקופה. 'אולג אמר', התפוקה

 יורשה אם. העצים כריתת מהירות את שמגביר מיוחד מסור
 הזועף המנהל '.הזה המסור דגם את פה לייצר אוכל, לי

. במחנה המלאכה לבית אישור להיכנס לאולג ונתן הסכים
, ותידי שתי בעלי ארוכים מסורים אולג ייצר ימים כמה תוך

 ביום .העץ צידי משני העומדים אנשים שני בידי שמופעלים
 סיימו, החדשים במסורים שימוש נעשה שבו הראשון

 שלוש העצים של היומית המכסה כריתת את האסירים
 הודו המאושרים האסירים. העבודה יום תום לפני שעות
 אבל .המחנה לכיוון לחזור אחד כאיש ופנו, יוזמתו על לאולג
 מנהל אותם עצר, המחנה בשער נכנסו שהם לפני עוד

 חדשה הוראה הגיעה עתה זה: 'רמות בצעקות המחנה
 כולם. מיידי באופן התפוקה את להכפיל עלינו: ממוסקבה

 מסוגל היה לא, היערות מהנדס, אולג '.לעבודה מיד חוזרים
 !'התעללות ממש זו? למה אבל: 'לצעוק החל הוא. להתאפק
, אולג של לעברו זינקו והללו, יםסוהר לשני אות נתן המנהל

 .ימים שבוע למשך לצינוק אותו והשליכו גופו בכל אותו הכו
 הוא השלישי ביום. הכרה מחוסר אולג היה יומיים במשך

: ותיק ידיד שלידו בצינוק פגש הפתעתו ולמרבה, התעורר
 מה, ליאוניד. 'לשעבר קייב עירית ראש סגן, וק'ברצ ליאוניד

 היה הוא שגם לו השיב וידידו, אולג לשא?' כאן עושה אתה
 הוא אבל, פרך עבודת עם למאסר ונשפט, לעלילה קורבן
?' פה עושה אתה ומה' .לצינוק הושלך ולכן לעבוד מסרב
 תגובת ועל שלו ההמצאה על לו סיפר אולג. ליאוניד שאל

 אמר', תמים כך כל אתה, אולג, אוי' .המחנה שלטונות
 לחברים עוללת נזק איזה דעיו לא אתה. 'ברחמים ליאוניד

  הם? שלכם העץ את צריכים שהסובייטים חושב אתה. שלך
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 זה אותם מפחיד שהכי מה אבל, בעץ גם משתמשים
 נגד להתארגן אפשר, זמן יש כאשר. פנוי זמן לכם שיהיה
 אסירים לשכנע אפילו או בריחה לתכנן, המחנה הנהלת
 היהשי זה אותם מפחיד שהכי הדבר. מפשע חפים שהם
 ...'לחשוב זמן לכם

 של שיטפון, שעבוד חומרי של בסוג נמצאים אנו כיום כן, גם
 הראשון הצעד. עבר אופף אותנו מכל ומדיה תקשורת
 מהשעבוד הוא אם כן הניתוק, לחירות רוחנית ליציאה
מהי , להרהר, לחשוב יכול אדם ואז, לחומרנות המתמיד

 .תכליתו בעולמו
גאולות (גאולה גשמית ורוחנית) עלינו לדעת, כי מבין שתי ה

שחוו אבותינו בצאתם ממצרים, גאולת הנפש היא הגאולה 
העיקרית. כך גם מבאר הגאון רבי יצחק זאב (כמובא בהגדה 
לבית בריסק) את נוסח הברכה מיוחדת, אותה אנו מברכים 

 –בליל הסדר "על גאולתנו ועל פדות נפשנו". "על גאולתנו" 
זו גאולת הנפש. גאולה  –ות נפשנו" זו גאולת הגוף, "ועל פד

זו, בה השתחררו אבותינו מטומאת מצרים הנוראה ונעשו 
ממלכת כוהנים וגוי קדוש, לא פג טעמה ולא נס ליחה, מאז 
ועד עולם. גם בזמנים, בהם איבדה גאולת הגוף מתחת 
סבלות מצרים את זוהרה, כאשר היו ישראל שרויים במצור 

רים, דוגמת נבוכדנצר וטיטוס, ובמצוק, תחת ידי צוררים אח
נותרה גאולת הנפש במלוא תוקפה ובמלוא עוזה. זוהרה של 
טהרת אבותינו בצאתם ממצרים לא הועם מעולם. וזו 
הסיבה לכך, שבכל זמן ובכל מצב, גם בהיותנו מעונים 
ומדוכאים, לא פסקנו מעולם מהודאתנו לבורא על גאולתנו 

את עמו ישראל  ממצרים. תמיד אמרו אבותינו "ויוציא
מתוכם לחרות עולם". גם כאשר נאנקו והתענו תחת ידי 
צוררים ארורים, הודו ושיבחו לה' על חירות הנפש מתחת 
ציפורני הטומאה, חירות שעומדת לנו לעולמי עולמים. וזאת 
עלינו לדעת, כי גם כאשר יהודי משועבד תחת יד נכרי, נפשו 

ין ביכולתו של הגוי אינו משועבדת! בנפשו, בן חורין הוא, וא
לטמא את נשמתו ולכבות את גחלתה. יציאת מצרים נתנה 
כוח לכל יהודי, באשר הוא, בכל הדורות כולם, להתנגד 
לכוחות הרוע והטומאה ולהשתחרר מלפיתתם, בבת אחת, 

 אם כן בקשר קשורה היהודי של כבן חורין אמיתי. הווייתו
 חירותל מעבדות והיציאה' מצרים יציאת' עם ינתק בל

 חג בכל. הדרך אורך לכל אותנו מלווה, לגאולה ומשעבוד
 מתחברים, המסורת עוצמת את, מחדש חווים אנו פסח

 את מחדש ומעריכים, אבותינו של הארוכה למורשת מחדש
הסיפור הבא שלפנינו ימחיש  .לנצח יהודים היותנו עובדת

 מתוחה הייתה במשרד האווירהלנו דברים אלו היטב. 
 הזימון. מפחד רועדות שברכיו הרגיש ואלוסמ במיוחד
. מפתיע באופן עליו נחת, החברה ל'מנכ של למשרדו הבהול
 ל'כסמנכ בתפקידו עובד שהוא חודשים חמישה כבר

. יוטה שבמדינת' רס'ריג' המפורסמת ההשקעות בחברת
 חברי שהפעילו האדירה הלחצים מסכת על היטב ידע הוא

 להמיר אותו שישכנע כדי החברה ל'מנכ על הדירקטוריון
 מורמונים מנוצרים ברובה מורכבת יוטה מדינת. דתו את

 את לסבול יכלו לא הדירקטוריון וחברי) בנצרות אדוק פלג(
 הביא סמואל אמנם. בחברה ל'כסמנכ יכהן שיהודי העובדה
 כנכס ונחשב המשקיעים ציבור עבור מפתיעות תוצאות

 תחבר לבעלי הפריעה שיהדותו אלא, החברה עבור
 את עבורנו כאן ינהל שיהודי אפשרי בלתי' .ההשקעות

 הוא אם להתנצר חייב הוא, אמונתנו את סותר זה, החברה
 פעמים אינספור סמואל שמע...' בתפקיד להישאר רוצה
 הוא, הכול למרות אבל. החברה עובדי בין ההתלחשויות את
 הזימון. זקוף ובגו מורם בראש לעבוד המשיך, התייחס לא

 שבו העיתוי לדעתו היה, בהפתעה ל'המנכ לש למשרדו
. מתפקידו אותו לפטר והחליטו החברה מנהלי' נשברו'
: חתומות בפנים השיחה את ל'המנכ פתח' סמואל תראה'
 חברת עבור בזהב משקלך את שווה שאתה משוכנע אני'

 להתמודד מסוגלים לא החברה בעלי אבל, שלנו ההשקעות
 ככה גם הרי אתה. רםעבו אותה מנהל שיהודי העובדה עם
 עליך להתיז לך אכפת מה אז, כזה משהו או דתי יהודי לא

? ולהתנצר בשבוע פעם בכנסיה לבקר, מהאגם מים קצת
 הלך רק הלחץ!' בסכנה שלך המשכורת את מעמיד אתה
 שיהיה. 'יותר מסוגל לא כבר שהוא הרגיש וסמואל, וגבר
 אני מה ,אותי עוזבים לא הם. 'בייאוש לעצמו חשב...' ודי

 
 

 ולחצים שכנועים מסע לאחר?' אתפרנס אני איך? יעשה
. ולהתנצר דתו את להמיר – להחלטה סמואל הגיע, נוספים

 ומיואש מדוכא, עצוב, באדמה הראש עם הביתה חזר הוא
 ללכת מתחלים אנחנו, הקרוב ראשון מיום: 'לאשתו ואמר

 בסופו אבל, התנגדו הילדים, בבכי פרצה אשתו!' לכנסייה
 לחייהם להתרגל התחיל והם במהירות עבר הטקס דבר לש

 שהייתה סמואל של ואשתו חודשים מספר עברו .החדשים
 העובדה על לו להציק הפסיקה לא, מההתנצרות ממורמרת

, סמואל: 'אומרת והייתה' נוצרים'ל להיהפך אולצו שהם
 מצפון מייסורי עצמי את אוכלת אני. בחיים הכול לא זה כסף
 לו ותודיע החברה ל'למנכ תלך, לנוצרייה ישהפכת זה על

 מעוניין לא הוא ואם, יהודי להיות לחזור רוצה שאתה
 הדברים את לומר חשש סמואל!' תתפטר, אותך להחזיק
 הלך, אומץ קיבל הימים שבאחד עד. שבועות כמה במשך
: הבאים הדברים את לו ואמר התייצב, ל'המנכ ללשכת

 בצורה לחיות להמשיך מסוגל לא כבר אני, היקר ידידי'
 יישן לא חודשים כבר אני, בחיים הכול לא זה כסף. כזאת

 ואני יהודי נולדתי. שעשיתי הטיפשי הצעד על מצער בלילות
 ובא אתפטר אני, שאתפטר רוצה אתה אם. יהודי למות רוצה
: ואמר בתדהמה בו הביט ל'המנכ ...'העניין את נסגור

 זה אם. עבורך בחשו כך כדי עד שזה חשבתי לא! סמואל'
 אני. יהודי להיות לחזור יכול אתה מבחינתי, עבורך עקרוני

 הביתה הדרך את...' הדירקטוריון חברי עם אסתדר כבר
 התפרץ, ומאושר נרגש כשהוא במהירות סמואל עשה

 מה' !'יהודים להיות לחזור אישור יש, זהו: 'וצעק הביתה
 עם תידיבר: 'להסביר מיהר והוא, אשתו התעניינה?' קרה
 לחזור לנו אישר והוא, אותי פיטרו לא, בסדר והכול ל'המנכ

 בעיניים לעברו הביטה רק אשתו אבל!' יהודים ולהיות
 הביט הוא?!' השתגעת, סמואל תגיד: 'ואמרה אש יורקות

, יהודים להיות שנחזור רצית הזמן כל הרי: 'ושאל, המום בה
 הראש את סובבה היא?' עכשיו לך קרה מה, חזרנו הנה אז

 שאני בטח? יהודים להיות שנחזור רציתי: 'בכעס וענתה
 מה אז' ...?!'פסח לפני שבועיים? עכשיו אבל, רוצה

 מהבית לצאת מיהר הוא, במצוקה סמואל חשב?' עושים
 מנת על הקרוב בטמפל המקומי הרבאיי של ללשכתו ונסע
 וביקש הרבאיי ללשכת הגיע הוא. הבעיה על לו לספר
 נכנס קצרה המתנה לאחר, דיחוי סובל ינושא בעניין פגישה
 שעברה ההתנצרות מסכת את הרבאיי בפני וגולל פנימה
 אתה! הבית את לנקות זמן לי ואין, פסח שבועיים עוד. 'עליו
 תהיה' ?'פסח אחרי יהודי להיות לחזור אישור לי לתת יכול
 אתה אם: 'רחב בחיוך הרבאיי הצהיר!' בסדר הכול, רגוע
 ונגמר מתחיל והכול, כסף בשביל שלך הדת את להמיר מכון
 להיות לחזור יכול שאתה רשמי אישור לך אכתוב אז. בכסף
 !'דולר 3000 לך יעלה הוא אבל, פסח אחרי רק יהודי

 כשהגיע. הכסף את לשלם ומיהר שמוליק הצהיר!' מעולה'
 הצליח רק שהוא גילה, בגאווה בו ונופף המסמך עם הביתה
 הטיפשי הדף עם אעשה מה: 'תואש את יותר עוד להרגיז

 אני וגם לשופינג דולר אלפים שלושת לי תן. 'צעקה?' הזה
 סמואל ?'בשבילי הזה הדף שווה מה! אישור לך אתן

 על לו ולספר האורתודוקסי הרבאיי אל לרוץ מיהר המבוהל
 לפי: 'יותר אותו אכזב רק האורתודוקסי הרב אבל, הבעיה
 יטבילו אם גם לנוצרי ךלהפו אפשרות אין, היהודית ההלכה
 הרב אמר!' נשארת ויהודי, היית יהודי. פעם מאה אותך

 אפשרות אין: 'סמואל בכה כמעט?' עושים מה אז. 'נחרצות
 אבל. 'בראשו הרב הניד!' סיכוי אין' ?'בכסף זה את לסדר
 להבין שתוכל כדי, החג כל למשך לביתי אותך מזמין אני

 אינם, מסורת, רכיםע. היהודי של חייו משמעות את מחדש
 אבות מדוע מקרוב לחוות אותך מזמין אני. בכסף נקנים

 את תחליף לא – סמואל שאתה כדי, נפשם את מסרו אבותיך
 תישאר שאתה כדי, ספרות שישה של במשכורת יהדותך
 בחיוב להיענות מיהר המופתע סמואל...'לנצח יהודי

 לךבמה. החג ימי כל במשך אצלו להתארח, הרב של להזמנתו
 שנערך בסדר משפחתו ובני סמואל ישבו כאשר הסדר ליל
' מצרים יציאת'ה את חווים שהם הרגישו, הרב ידי על

 של עוצמתה את מחדש להכיר זוכים והם, שלהם הפרטית
 ...היהודית המסורת

לאור כל האמור, בעניין שעבודם הרוחני של ישראל במצרים, 
 אבותינו  יובן היטב, כי כאשר גאל הקדוש ברוך הוא את

 
 



ממצרים, לא הייתה זו רק גאולת הגוף השפוף והכאוב. גם 
ובעיקר את נפשות אבותינו גאל הבורא יתברך ממצרים, 
ארץ טומאת העמים. הייתה זו גאולה כפולה, גאולה גשמית 

 וגאולה רוחנית. 
הקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו מן הארץ הטמאה, 
ניער מעליהם את הקליפות שדבקו בהם, ורומם אותם 
לדרגות רוחניות נעלות, עד שנמצאו ראויים לקבל את 

 התורה.
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 

  המשמעות  של חירות אמיתית מהי...
לי חברה טובה שהניסיון הענק של  יש כל מיני ניסיונות בחיים. יש

חייה הוא שני ילדיה. כלומר: למה רק שניים? כל הזמן היא 
מתפללת לבית מלא וברוך, שלא תהיה לה דקה לנשום מרום 
עבודה, שכל הזמן יגידו "אמא תני לי" ו"אמא תביאי" ו"אמא 
הוא עשה לי". שיעירו אותה חמש פעמים כל לילה, שיהיה לה 

מעצבנת, שיהיה המון רעש בבית והיא תייחל  ילד בכיין וילדה
לקצת שלווה. אבל אין לה את כל אלו. יש לה המון שלווה שכבר 
היתה עליה לזרא, כי יש לה בן בגיל ארבע עשרה שנמצא 
בישיבה, ובת בת חמש עשרה שיותר מחצי יום נמצאת בבית ספר 
ובשאר היום היא מכינה שיעורים או בפעילות במסגרת בית הספר 

ם החברות. הם מקסימים, הילדים שלה, אבל היא לא יכולה ע
להתנחם בזה, כי זה רק עושה לה 'חשק לעוד', והיא בוכה בכל 
פעם שהיא חושבת שיכלו להיות לה עשרה ילדים ואולי תריסר, 
אבל היא לא זכתה במתנה הזו. הניסיון שלה הוא איך להסתפק 

זה ולשמוח רק במה שיש לה, והיא לא מצליחה לעמוד בניסיון ה
ביש. לעומתה שכנתי בקומה העליונה היתה מוכנה להתחלף 

ולכל החיים. לה יש עשרה ילדים, והיא לא  –איתה בחמש דקות 
מצליחה להשתלט על כל הבלגן. הניסיון שלה היא דווקא 
המשפחה הברוכה. היא באה מבית שהיו בו ארבעה ילדים היא 

יש בבית מרובה היתה הקטנה, והיא רגילה לשקט ולשלווה ש
חדרים ומועט בילדים שכולם בוגרים. המהומה מסביבה מפחידה 
אותה מאוד. "תודה על המתנות האלו", היא אומרת לפעמים 
בדמעות, "אבל אני מתמוטטת! אני לא מצליחה לעמוד בקצב, 
הם רוצים כל שניה מזמני וכל נשימה מחיי, וכמה שאני נותנת לא 

א הבית הברוך שלה. אני מכירה מספיק". הניסיון שלה זה דווק
חברה שיש לה הכל, יש בבית המון כסף, בעלה איש נדל"ן עשיר, 
יש עוזרות ומטפלות ואוכל קונים מוכן והבית נוצץ ומבריק, אבל 
היא נובלת מרוב שעמום. אין לה בעצם מה לעשות, כשהיא 
אומרת לבעלה שהיא רוצה לצאת לעבודה הוא מתחלחל. 

"צריכה לצאת לעבוד? מה פתאום! יש לי "אשתי", הוא תוהה, 
 מספיק!" מבחינתו אישה עובדת זה אומר שהוא לא מפרנס את

עד שהיא צריכה להרוויח את לחמה. היא מנסה להסביר  –אשתו 
לי שזה לא בשביל הכסף, כי היא באמת לא צריכה יותר ממה 
שהוא נותן, והוא נותן בשמחה וברווח. אבל היא צריכה עוד 

ן, היא רוצה לפגוש אנשים. היא רוצה לקום בבוקר תחומי עניי
ולדעת שיום מלא וגדוש לפניה ולא להתעורר ולדעת שהיא 
צריכה להעסיק את עצמה, כי למעשה אין לה מה לעשות בכל 
היום הארוך והריק הזה. הניסיון שלה ברור, לשמוע לבעלה 
למרות שזה מקשה על חייה באופן קיצוני ומונע ממנה הרבה 

יים. אחותי, לעומת זאת, שומעת את הסיפור הזה שמחת ח
וצוחקת במרירות, "אם אני רק רוצה להוריד שעה בשבוע בעלי 
נתקף בחרדה. מה יהיה? ממה נתפרנס? אני רוצה לעבוד בחצי 
משרה, מספיק לי, ואולי לא לעבוד בכלל. הבית ברוך השם דורש 

לי כל הזמן עבודה עד שאני יכולה לעבוד מבוקר ועד לילה ב
לנשום, ועדיין יהיה לי מה לעשות למחר ולמחרתיים ולמחרתיים 
של מחרתיים. מי צריך את העבודה הזו, שמחייבת אותי לקום 
שעה לפני הילדים כדי להספיק להתארגן שכולנו נצא בזמן ולא 
מאחר, ולבסוף אני יוצאת קצרת נשימה ועצבנית כדי לחזור אחרי 

סופה... אני רוצה יום  שש שעות לבית שנראה כאילו עברה בו
חופש בשבוע, אני רוצה פחות שעות במשרה. אבל בעלי אומר 
שכל שקל חשוב והוא צודק. זה חוסר אחריות במצב שלנו 
להפחית שעות". גם הניסיון שלה ברור. לאחות אחרת שלי יש 
ניסיון מסוג אחר, יש לה בית ועבודה וחיים שלווים, אבל היא 

שור בחיים של כסף וכבוד. "אני רוצה הרבה יותר מכל מה שק
רוצה עוד כסף, הרבה יותר כסף", היא אומרת, "אני רוצה לקנות 

 לילדים כל בגד שיראה לי יפה, בלי לחשוב כמה הוא עולה ובלי
 
 

 לחפש בחנויות זולות ובמכירות סוף העונה. אני רוצה לקנות
נעלים לכל חג ולא רק מתי שהן נקרעות. אני רוצה לצאת לחופש 

חות פעם בשנה. אני לא מבינה למה אני צריכה לעבוד כל כך לפ
קשה כל היום, גם מחוץ לבית וגם בתוכו, ואפילו אין לי אפשרות 
להרשות לעצמי עוזרת". היא אומרת שהיא לא מבינה, אחותי, אבל 

עובדה שהיא לא נותנת לבעלה לעזוב את  בעצם היא מבינה.
שפע וכבוד, אבל היא  ה'כולל' אף לא לרגע. כן, היא רוצה רווח

רוצה עוד יותר בעל שיושב ולומד ובית של תורה. אז כן, כל 
הדברים החומריים הם בהחלט ניסיון עבורה והיא צריכה להתמודד 
עם הניסיון כל יום, בכל הליכה אל המכולת, בכל קניה של דגים 
לשבת, בכל פעם שהילד מבקש ממתק, יש לה רק את המינימום 

ח בו ולהיאבק ביצר הרע, היא יודעת שזה והיא משתדלת לשמו
ניסיון. לי לעומתה, יש בהחלט מה שאני צריכה ואפילו מעבר לו. 
אני לא קונה בסוף עונה אלא כשמגיעים הדברים היפים לחנות 
בתחילת העונה ויש עוד את כל המספרים והגדלים. בעלי אוהב 
לראות את הילדים לבושים באותו סט והוא תמיד ממריץ אותי 
להיות מהראשונות 'לפני שיחטפו'. אני הולכת למכולת וקונה כל 
מה שמתחשק לי, לפעמים אפילו קצת יותר מזה. אם אני לא קונה 

זה לא בגלל שאני לא יכולה אלא בגלל שאני  –ממתק לילדים 
רוצה לשים לילדים גבולות בשביל החינוך, שידעו שלא תמיד 

יכירו את המילה 'לא' או קונים. שיש דברים שקונים להזדמנויות, ש
'לא צריך' גם אם אפשר כלכלית. אני לא עשירה אבל לא חסר לי 
שום דבר חומרי. וזה בדיוק הניסיון שלי. יש מי שהיה נהנה 
מהמצב, אני סובלת. אני מסתכלת על ילדי הלבושים יפה ומכובד 
ואומרת לעצמי, לא היה אכפת לי ללכת לגמ"ח יד שניה ולקנות 

חמישה שקלים במקום במאה וחמישים, לו הייתי בגדים יפים ב
יודעת שאני זוכה בעוד שעתיים לימוד של בעלי, אתם יודעים מה? 
לא שעתיים, אפילו עשרים דקות. זה הניסיון שלי. גדלתי בבית 
שהתורה היא העיקר בו, אבא שלי יושב ולומד עד היום, כל אחי 

, ולא לשם ואחיותי יושבים באוהלה של תורה ולא מבזבזים רגע
המליצה: הם באמת יושבים ולומדים כל דקה. לסבא וסבתא שלי 
יש עסק גדול, שניהם עובדים בו כמעט עד היום. אני אומרת 
כמעט, כי הם נוכחים בעסק אבל כמובן הם לא באים בשבע בבוקר 
ועוזבים בתשע בלילה, כמו שהכרתי אותם פעם. הם הזדקנו 

דות היום בעסק וממנו והתעייפו, והכלות והבנות שלהן עוב
מתפרנסת המשפחה. ההורים שלי הם חלק מהעסק, אמא עובדת בו 
מהיום בו למדה בערך לעמוד, ואבא כשנכנס למשפחה ידע שהוא 
מסודר לכל החיים. ואכן הוא יכל לשבת וללמוד בשלווה. מובן 
שהעסק לא יכול להחזיק שבע משפחות כמו רוטשילד, כי הוא לא 

הוא חיתן בכבוד את כל הדודים והדודות  עסק 'שמן' כזה, אבל
 שלי ומפרנס יפה את המשפחות של כולם, לא בעושר גדול, אבל

כדי כל מה שהם צריכים, ואפילו לחתן את הילדים. כך שאתם 
מבינים, אצלנו יש דפוס במשפחה: הנשים עובדות בעסק והגברים 
 לומדים, וסבא וסבתא מנווטים הכל מלמעלה. גם בתור ילדה בבית
ידעתי שיש דברים שאנחנו לא קונים או עושים, כי ברוך השם אבא 
לומד ויש מה שצרי אבל אין יותר מזה, וברוך השם שזכינו. מעולם 
לא היה לנו אפילו הרהור על כך אלא גאווה בעובדה שבבית שלנו 
התורה היא העיקר. אבי חיפש וגם מצא חתנים שזה מה שעומד 

יכול ללמוד בשקט כי אשתו  בראש שלהם. ברור לכל חתן שהוא
תעשה כל מה שביכולתה לשם כך. ואכן אחי ואחיותי חיים לפי 
הקו הזה: כל הנשים עובדות שבכל מקצוע אפשרי, אף אחת לא 
מפונקת וכולן עושות את זה בשמחה, כדי שהתורה תהיה חלק 
משמעותי מהבית שלהן ועליה תישען כל המשפחה. גם אני 

והעילויים בחבורה, ולא חלמתי לרגע נישאתי לבחור מהמתמידים 
על מצב בו יכול להיות שהוא לא יקום בבוקר אל הסטנדר רק כדי 
לעזוב אותו בלילה... אבל אחרי שנתיים בערך, כשעדיין לא חשנו 
שום בעיה כלכלית, כי התינוק הקטן שלנו הסתפק במועט ולא היו 

ודיע לו דרישות, והבית התנהל על מי מנוחות מהמשכורת שלי, ה
לי יום אחד בעלי כי הוא חושב לעזוב את הכולל. באותו רגע חשתי 
איך התקרה שמעל ראשי קורסת ושבריה נופלים על ליבי. לא 
אלאה אתכם ברגשות שלי, לא בבכי, לא בדיכאון האמיתי שירד על 
המשפחה שלנו, גם לא בויכוחים. לקח לי זמן להבין ולהפנים שאני 

רך שלו, אני יכולה לעודד, לתמוך, לא זו שקובעת לבעלי את הד
לדחוף. אני לא יכולה להגיד לו מה לעשות עם חייו למרות שאני 
 חלק מהם. יש לו את האישיות והרצונות שלו, וכשהוא אומר שהוא

 
 



רוצה לצאת לעסקים אני לא יכלה למנוע זאת ממנו. שתי ברירות  
ת לפני; הראשונה היא לעזוב אותו, להחליט ששווה לי לפרק א

המשפחה אם הוא לא יהיה מוגדר כ'תורתו אומנותו'. והשניה היא 
להבין שזה אולי הניסיון שה' שלח לי, לדעת שלא הולך בחיים 
כמו שרוצים, ולבנות בית של תורה בצורה אחרת ממה שהורגלתי 
או רציתי. התחבטתי ארוכות בכאב לב עצום, נעזרתי באנשים 

קריטי וגורלי כל כך, ולא חכמים, לא רציתי לעשות טעויות בדבר 
היה אחד שיעץ לי לפרק את החבילה, אף לא אחד! כולם אמרו 
שהקדוש ברוך הוא נתן לי ניסיון, וניסיון הוא לא דבר קל, יש לי 
בעל טוב ומתחשב, אב נהדר לתינוק, יהודי שומר תורה ומצוות, 
מדקדק בקלה כבחמורה, קובע עיתים לתורה, איך אפשר להתעלם 

נות ולהתמקד בדבר היחיד שאני רוצה ואין בו? זו מכל היתרו
היתה עבודת פרך ממש למי שהורגלה לחשוב ולמדוד את ערך 
האדם על פי השעות בהן הוא יושב אל מול הגמרא. זה לא היה 
קל להכין את הסנדוויץ' לבעל שיוצא לעבודה במקום לבעל 
שיפתח אותו ליד הסטנדר, זה לא פשוט להגיד שלום עם חיוך 

 ב כשהלב בוכה, כי אני יודעת לאן הוא הולך וזה לא המקוםרח

אליו ציפיתי שבעלי ילך. זה לא היה מהלך מובן ושגרתי עבורי 
 לשאול בהתעניינות כנה איך היה בעבודה במקום איך היה

בכולל. גם היתרונות הכאילו ברורים היו מעמסה לא משוערת 
י עבודת עבורי. זה לא היה קל לקבל ערימת שטרות ליד, פר

החודש, לדעת שהכסף זה הוא רווח של עבודה שלא רציתי בה 
כלל ולחייך, ולנסות אפילו לשמח בחליפה המתוקה שלא הייתי 
יכולה להרשות לעצמי לו לא היו בבית שתי משכורות. אבל 
מלכתחילה בכלל לא הייתי זקוקה לחליפה הזו, יכולתי להסתפק 

הרבה יותר פשוטה  בשמחה גדולה ובלי הרגשת קורבן, בחליפה
וזולה, אלא שלבעלי יש טעם משובח והוא רוצה שהתינוק שלו 
יראה כמו נסיך, אז הוא ביקש שאקנה וגם נתן כסף ברווח. אם 

הרי היה מאוד קשה להתמודד עם  –הצלחתי להתמודד עם עצמי 
המשפחה שלי. לא, הם לא אמרו ולא העירו כלום, ההורים שלי 

ו החיים ואני צריכה לשמוח עם מה היו הראשונים לומר לי שאל

שיש לי ולא לרטון על מה שאין לי. אבל התינוק שלי בלט בהחלט 
בין ילדיהם של אחיותי הלבושים הרבה יותר פשוט, העגלה 
היפהפיה והיקרה שלו בלטה בזרותה בין העגלות של כל אחיותי 
והרימה הרבה גבות מופתעות. זה לא שיש לי עגלה מזהב אבל 

תי יש עגלות מגמ"ח, לאחרות עגלות מדגמים ישנים כי לרוב אחיו
הן עלו פחות, ואילו שלי? מרכבה של ממש מהדגם האחרון 
ומיוחדות באמת. "למה?" תהה בעלי כשהלכנו לקנות עגלה, ואני 
רציתי את הכי פשוטה, "זה לא שלקחנו ממישהו את הכסף, לא 

ו רוצים היינו צריכים הלוואה, למה לעשות רושם אחר ממה שאנחנ
באמת, רק בשביל שיחשבו ש..." "שיחשבו מה?" נעצרה נשימתי. 
"שאין לנו, שאני לומד, שאת כמו כל האחיות שלך. אני לא יודע 
מה רע בזה שיש לנו יותר ואנחנו חיים לפי האפשרויות שלנו. אני 
אוהב דברים יפים ואין סיבה שלא יהיו לנו. גם את אוהבת, זה לא 

אבל אני, לעומתו, לא נהנית מהדברים היפים  שאת שונאת. " נכון,
שמוכיחים שיש לי יותר אפשרויות כלכליות כי יש לי בעל שלא 
לומד, מבחינתי זו הנפת דגל שקשה לי מאוד להתמודד איתה. 
קשה, אבל למדתי להתמודד. למדתי שיש בתים של תורה בהם 
הבעל יוצא לעבודה, אבל תומך בממונו בלומדי תורה אחרים. 

תי שיכול להיות בית של תורה כשאמא עוזרת ומעודדת את למד
ילדיה ללמוד, שהיא מפיחה בבית חיים של תורה מסוג שאפשר 
לקיים גם אם הבעל לא יושב בכולל. בבית שלנו היום יש המון 
'סיומים' הבנים הקטנים שלי מסיימים כל פעם פרק, מסכת או ספר, 

ע לרגל המאורע, ואני דואגת לערוך שולחן חגיגי באמצע השבו
ולהכין ארוחה חגיגית עם ילדים שמחליפים לבגדי שבת 'כי יש לנו 
היום שמחה של תורה'. הילדים בעזרת השם מראים נטייה להידבק 
בתורה בכל כוחם. אבל וכן, למרות הכל, עבורי זה עדיין ניסיון וזו 
כנראה אחת ממשימות החיים. יש לי בעזרת השם היום בעל שיוצא 

שמחה ועוזר לי להקים ביחד בית של תורה, אומנם מסוג לעבודה ב
אחר ממה שהורגלתי לו, אבל עדיין בית שהתורה היא נשמת חייו 

 של כל מי שנכנס בו...! 
 

 
 אחים יקרים!

 

 הייתה נפשם גם אלא, פיזית בעבודה משועבד היה ישראל בני של גופם רק לא מצרים שבגלות אותנו מלמדים רבותינו 
 .מצרים ארץ של המושחתת לתרבות ומכורה הטומאה בתוך עמוק שקועה

 שנקרא מהמקום גופם את רק הוציא לא הוא אז גם, ממצרים ישראל בני את הוציא הקדוש ברוך הוא כאשר, כן ועל
 מה כי. במצרים אליהם התרגלו שהם השליליים הדברים לכל הנורא מהשעבוד נפשותיהם את גם הוציא אלא, מצרים
 אפוף עדיין המוח אם, פיזית לגאולה לזכות שווה מה? בגלות עמוק עדיין הנפש אם, לחירות צאי שהגוף שווה

 הגופנית שהחירות אותנו מלמד הפסח חג? רוחנית והנאה סיפוק שום ואין שליליים דברים מיני לכל קשור, ומשועבד
 .אמיתית חירות זו אין ובלעדיה, כפליים כפל חשובה הנפשית החירות אבל - חשובה

מאז ומעולם היה ליל פסח לילה קדוש ונשגב, המסוגל לגאולות ולישועות. בלילה זה העליונים אומרים שירה, בלילה 
זה אוצרות טללים נפתחים. ובלילה זה נגאלו אבותינו, מידו של פרעה, מידו של סנחריב, ומידיהם של שליטי בבל. 

העתידה.  המוטל עלינו, איפוא, הוא, לנצל כדבעי את  ובלילה זה עתידים גם משיח ואליהו להתגדל, בבוא הגאולה
הימים הללו, ואת ליל פסח בפרט, על מנת לשאוב גאולה וישועה, ובפרט מתחת ידו של הצורר הגדול, היצר הרע. 

 בלילה זה נגאלו אבותינו ונמצאו בני חורין, ובלילה זה ניגאל גם אנו, ונזכה לחירות אמיתית בקרוב, אמן.
 

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 
 
 

, ויטו בן חנה,טוהר חיה בת איילהיצחק לבל בן ציפורה,    לרפואת:
 שלמה (שלומי) בן יעל, רוני נהרי בן מרים, איתן חיים בן אורטל,

 אסתרינה בת זולה, הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר,
 ענבל בת סימי, עופרי בן ירדנה. חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה.

 אילנה בת נעמי.

 

 רפאל (רפי) בן שלבייה, גוליט בת תפחה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 עפרה בת שרה,   ציון בן אברהם,  שושנה שמעה בת סעדה. 

 רפאל בן לאה,  שלום בן לאומה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה,
  בן חנה, חיים בן מיסה, עדי תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה,
 קלמנט עמוס בן אסתרינה, , ליליאן בת חנה. , אליס בת חנה

ל ל

 לכל הקוראים היקרים!
 חג פסח כשר ושמח

 יהי רצון שנזכה לגאולה השלמה בחסדים וברחמים גדולים במהרה.
אנו מודים לכם על תמיכתכם בהדפסת העלון יהי רצון שזכות זיכוי הרבים 

 עמוד לכם ולבני משפחתכם לכל טובה וברכה. אמן.ת



 
 
 
 
 
 
 
 

 מהי התפילה הכי גדולה?
 

מעלתה גדולה על פי הסוד יותר  תפילת ערבית בליל הסדר
 לילה כיום יאיר'.  -מכל תפילות השנה! 'נשתנה הלילה הזה 

 ("כף החיים" או"ח תפ"ז ל"ו, ועיין "פרי עץ חיים" שער כ"א פ"א)                                
 

ה זו בנחת כמונה מרגליות, להשגיח להתפלל תפיל על כן יש
בהכנעה, בשמחה גדולה ובניגון, ויתן בלבו שמחה גדולה על 
הגאולה ביום זה באופן שלא תהיה לו שמחה בחייו כמו בליל 

 ("אור לציון" דיני ספירת העומר ח"ג ט"ז א')פסח!                                           

   
 (פסחים קט:) !מן המזיקיןלילה זה משומר  - "ליל שימורים"

 

 

 ,אין חוששים לזוגות דינים רבים העולים מענין זה נאמרו בליל הסדר:
ש על "אין אומרים קאין אומרים ברכת מעין שבע כשחל בשבת, 

 ועוד. אין שופכין מים בשכונת המת ,המיטה כבכל השנה
 
 

כדי  ,הדלת ים אתתחופחמתך'  שפוךלפני אמירת 'בליל הסדר 
א ליל שימורים, ובזכות אמונה זו יבוא משיח וישפוך לזכור שהו
 )פ א'"ח ת"א או"רמ(                                                                          !םהגוייחמתו על 

 

כתב כי בזה נרמז שהגאולה העתידה תהיה  "שפת אמת"וב
במצרים ששם מו כגלויה ונראה במפלתן של רשעים, שלא 

                    פ) "(הגש                               !'ר 'לא תצאו איש מפתח ביתונאמ
 

פותחים את הדלת ב"שפוך חמתך" ולא ב"כל דכפין", להורות 
שלילה זה הינו משומר מן המזיקין ואין חוששין לזוגות ושותים 

על כן כשמוזגים כוס רביעי זהו הזמן לגלות שאין  ארבע כוסות,
 ("בית הלוי" עה"ת) חוששין לזוגות ולכן פותחים את הדלת.          אנו 

 
אמר מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך: פותחין את הדלת 

שאת הפסח היו אוכלים בבית ולאחר מכן  ,לזכר וכמעשה הפסח
 אוכליםלזכר זה אנו  .היו יוצאים ואומרים את ההלל על הגג

גמר וב ,ת סגורהדלבא זכר לאכילת הפסח שהואפיקומן 
 )"אמרי יצחק"(              אמירת ההלל, פותחים את הדלת. לפני, ואכילת

 
 
 

ומטעם זה אין נועלים את דלתות הבתים בבריח חזק כמו 
אור "וב "מנהיג"וב ל סדר ליל שני ב')"(מהרי שנועלים בשאר לילות.

 ל) "ריהערות למהוד "(פסחים רל     . ו שלא סגרו כלל את הדלתכתב "זרוע
 

 )"חק יעקב"(  גנבים נוהגים לנעול את הדלת. בימינו ששכיחים

  א ב')"א תפ"(מג                           היכן ששכיח היזק לא סומכים על הנס.ש
 

 ,אויערבאך רבי שלמה זלמןבבית שבת  ותבלילגם וכן נהגו 
כמו שכתב הטור שהשבת שומרת, שלכן בבריח,  לנעוללא ש

ז "רסאו"ח  ( ."שומר עמו ישראל לעד"ערבית פילת תב אין חותמין

ומכל מקום העיר רבינו שלא לכל דבר אומרים  )ין דרישה ופרישהועי
 ,(פסחים קיב:) כן, שהרי מצינו בגמרא דלא יצא יחידי בלילי שבתות

   וגם המנהג שלא לנעול, זה רק במקום שלא שכיח היזק.

 )399הערה ט "פ "הליכות שלמה"(                                                                                                          

 
שלח לאחר סיום שולחן הסדר  ,לזעד מב"ר מוהרי"האדמו

להסתובב קצת, כדי הנכבדים  את אחד מחסידיולרחוב העיר 
 רס מנהגי בעלזא)(קונט                               להראות שהוא ליל שימורים!

 
הנה אף שמצינו שאין ענין מזיקים בליל הסדר, ומטעם זה אין 
חשש זוגות, מכל מקום אין אנו יודעים לדמות דבר לדבר בענין 
זה, וכגון שלא מצינו שאין משום רוח רעה במשקין שתחת 
המיטה או ביצה קלופה בליל שימורים, וכמו שלא מצינו שלא 

תו בלילה הזה. ואין לנו אלא מה צריך ליטול ידים בקם ממיט
 ז)"ב ט"ח "דברי יציב"כ ב"ה וכ"ז כ"פי "חוט שני"(   שמקובל בידינו בענינים אלו.

 

 
 
 
 
 

 
 

כתב הגאון רבי משה הלברשטם: זכורני אשר שמעתי ממורנו 
שהורה הלכה למעשה, שבליל פסח  ,הגאון רבי פנחס אפשטיין

כיון שמצינו בגמ' מותר לכתחילה להניח אוכלין תחת המיטה, 
בפסחים שהוא ליל המשומר מן המזיקין, אם כן אין לחוש 

 א)"ח מבנו הגר"רנ "אוצרות ירושלים"ב ןה וכ"ניסן תשנ "אור ישראל"(   משום רוח רעה!
 

על נטילת  שבנטילת ידים שחרית למחרת לא יברכו ,והעיר בנו
 יתאי" עמ' קנ"ז)("אוריין תל      .כיון שאין רוח רעה שורה על הידים ידים,

 

עני המשאיר ביצה קלופה בליל פסח, בשביל הסדר בלילה 
השני, הביצה מותרת באכילה למחרת, כיון שהוא ליל שימורים, 

 (שו"ת "פסקי אליהו" ח"א ט')                           ליה רוח רעה.עואין שורה 

 
בעקבות דברים אלו שכתבתי, העיר הגאון רבי שריה דבליצקי 

פעם נשאלה שאלה לפני  :דעת המהרי"ל דיסקין אינה כןכי 
ל דיסקין, שנתערבה בליל הסדר ביצה קלופה שנולדה "המהרי

 ביום טוב בביצים אחרות. והשיב רבינו שהביצים מותרות.
 

וביאר, שאף שביצה שנולדה ביום טוב אינה בטילה באחרות זה 
ו בטל כיון שיש לה היתר לאוכלה מחר ודבר שיש לו מתירין אינ

אי אפשר  ,אפילו באלף. אבל כאן כיון שהביצים קלופות
לאוכלם מחר, שהרי ביצים קלופות שעבר עליהן לילה יש סכנה 
 באכילתן, וכיון שאין היתר לביצים אלו למחר הרי הביצה בטלה. 

 ) בועיין בזה "פתחי תשובה" יו"ד ק" ("אוריין תליתאי" עמ' קנ"ז הובא במתיבתא ר"ה יא:            

 
 בארמית ולא בלשון הקודש? "הא לחמא עניא"מדוע אומרים 

 

כי אילו היינו אומרים  .מפני המזיקין המדברים בלשון הקודש
מבינים, מתקבצים כולם הם היו  'כל שהוא רעב יבא ויאכל'

ומקלקלים את הסעודה ועושים היזק גדול, על כן נהגו לומר 
               (הפרדס)      אומרים... שלא יהיו מבינים מה שאנוכדי בלשון ארמי 
                                

הרי לילה זה משומר מן  ,אבל קשה לי": תמהד "ובתוס' רי
המזיקין, ואפילו אם היו אומרים בלשון הקודש לא היו רשאים 

המשומר לילה 'ומצאתי בנימוקי רבינו ישעיה שכתב:  !להזיק?
הכוונה שהם לא יזיקו לבני אדם בגופם, אבל אם  'מן המזיקין

                          פ)"(הגש                          ."אומר מרצונו שיבואו הרעבים, היו גם הם באים

 
'ליל  -השיב הגאון רבי חיים קניבסקי כי יש לחשוש לגילוי 

 )   "שמירת נפש"(                ם'.שימורים הוא מן המזיקין ולא מן הנחשי

 
יש  -אפשר להמשיך כל השנה ליל הסדר את השמירה הזו 

נוהגים להניח בביתם חתיכה מהאפיקומן כסגולה לשמירה, 
 ס"ח)(                                            צילני'!הרה צכל מורמז לדבר: '

 
שי יקרה, בבבל, בעל הבית עוטף את האפיקומן במטפחת מ
פקדון זה "וקושר אותו באלכסון על גב בנו הקטן, וכך אומר לו: 

אני מפקיד בידך עד סוף הסעודה, והיה אם יגנב ממך עליך 
הבן מקבל בשמחה ובגאון את " לשלם לי סך אלף לירה זהב!

 הפקדון למשמרת, ומביע את הסכמתו לתנאי אביו. 
 

אפיקומן מן במשך כל זמן הסדר מנסים המסובים לגנוב את ה
, אך על פי רוב אינם מצליחים, הוא שומר עליו "שומר"ה

 בקפדנות ומסרב ללכת לישון פן יגנבוהו...
 

, שומר האפיקומן, הקטן שבחבורה יוצא "מה נשתנה"לפני 
החוצה, מתחפש להולך רגל, חובש מצנפת לראשו, תופס מקל 

 בידו ודופק על הדלת. 
 

מאין "האב שואלו: יו: נס מתנהל דו שיח בינו לבין אבכשנכ
משיב הבן:  "ולאן אתה הולך?" .'ממצרים"ומשיב הבן:  "באת?

מראה הבן על גבו, "" והצידה לדרך היכן היא?". "לירושלים"
 בבל) –(ילקוט מנהגים                                       ."מה נשתנה"ומתחיל לשאול: 

 

  לקט לחג הפסח
 ו תשע"

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
 ניתן לקבל את העלון

gmail.com@ner4499 

 
 יצא לאור  העלון

  .במהדורה מקוונתרק 
 מי שביכולתו להדפיס עותקים 

 לבית המדרש בו מתפלל, יבורך! 

© 



רבי שמואל מזכיר הגאון היה מדי שנה, בדרשת שבת הגדול, 
ח אמר: כתוב "הלוי וואזנר שלא לנסוע למלונות בפסח. בתשס

את הפסוק אמר  - "תצאו איש מפתח ביתו אואתם ל"בפסוק 
 )"נר לשולחן שבת" -(מפי אחד השומעים                        בהברה אשכנזית...רבינו 

 
נחס שרייבר ינשאל הגאון רבי פ ,ז"בדרשת שבת הגדול תשס

מה " :והשיב "לארבע כוסות, יין או מיץ ענבים?מה לקחת "
 חיוך רחב עלה על פני הקהל הקדוש... "שיותר טעים!

 

ארבעה כוסות האלו צריך " :ז ט')"(פ ם"רמבבבאמת מקור דבריו 
למזוג אותן כדי שתהיה שתיה עריבה, הכל לפי היין, ולפי דעת 

 ובהלכה זו עיין בפוסקי זמננו) "נר לשולחן שבת" -(מפי אחד השומעים           "השותה!

 
ר יצחק אריה הלפרין סיפר שכאשר הגיע בצעירותו ללמוד "הג

בארץ, התאכסן בביתו של הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון. 
והנה יום לפני פסח קיבל מכתב מבית הוריו בלונדון, בו כתבו 

, והיא אמורה להגיע בקרוב. באוניהששוגרה עבורו חבילה 
הבין שיש בה גם מוצרי חמץ, שכן החבילה  במכתמנוסח ה

 התעכבה עד עתה.וכמה שבועות לפני היתה אמורה להגיע 
 

ושאלו על מי מוטלת  ,הרב מטשיביןלבית בחור ר' יצחק הנכנס 
רבינו  .האם על אביו שהוא השולח או עליו :חובת מכירת החמץ

 השיב שהדבר נכלל במכירה שאביו יעשה.
 

משפחת  ,ופיע רבינו בבית חתנוהוהנה, בבוקר ערב פסח 
לבוא לביתם, הסביר שרוצה  טרחשניאורסון, לתמיהתם מדוע 

ר' יצחק שכדאי שיחמיר וימכור גם הוא את בחור ללומר 
 )   "שר התורה"(        החבילה במכירת חמץ, ולא יסמוך על מכירת אביו.

 
פעם קנו בביתה של מרת חנה רוזנברג כסאות פלסטיק חדשים 

חג הפסח. כמובן שהתוכנית היתה לשמור את הכסאות סמוך ל
סמוך, בנין נקיים, והנה כששמעה על שבע ברכות שמתקיים ב

אל תוך  -שלחה מיד את בנה להביא את הכסאות לשבע ברכות 
 ("חן האדם")החמץ!                                                                        

 
 הארבה? בשבתבמצרים עבד  איזה בעל חיים לא

 

 בכל ארץ מצרים" "ַוָיַנח נאמר בארבהפעמיים מוזכר בתורה ַוָיַנח: 
                                                                 י"ד) י' (בעל הטורים ביום השביעי", מלמד שהארבה נח בשבת. ַוָיַנחנאמר "ו
 

בה שבת? ב. וכי מניעת ותמוה: א. מדוע מכל המכות דוקא האר
  שתולש ואוכל?אכילה נחשבת מנוחה, הרי נאמר 'למען ינוח שורך' 

 

 הביאו ט"ו תירוצים בזה. נביא עיקרם: (גליון ל"א)בקובץ "עיון הפרשה" 
 

 

(ילקוט . בשבתמצרים ארץ רבה 'נח' בשבת, הכוונה שנחת בהאא. 

ב. הארבה "י) ("מוריה" כת"י בשם הפנ .שבתבהחלו כל המכות מעם לועז) 
אכל גם מה שאינו ראוי לאכילה, כגון בגדים, תכשיטים, עינים 

  (הגרש"י בורנשטיין)ובשבת נח מאותה אכילה מיוחדת.  (הגר"ח קניבסקי)
 

אם אכלו בשישה  נפקא מינהג. כל המכות דינם ז' ימים, ומה 
ימים או בשבעה, מה שנחו בשבת גרם להם לרעב, ולאחר 

שאר נזקיהם עשו גם בשבת, כחושך  השבת אכלו כפול, ואת
לפי האבן עזרא, שהמכות כללו את ישראל, לכך נח,  וכדומה. ד.

 ("ברך משה") להראות לישראל ענין השבת.
 

, 'בהמת צדיקים'מפני שהיה בבחינת בשבת ה. הארבה נח 
שנחשב כבהמת משה, ולכן היה לו דין שביתה. ובערוב לא שייך 

ם, ורש"י כתב 'ערוב זה חיות שביתה, שהרי נחש אין לו בעלי
 "עלי דשא") –(האדמו"ר ממודז'יץ  רעות ונחש'.

 

ו. המנוחה היתה רק לענין תחומין, שדרכו לפרוח, ובשבת  
בכל ימות השבוע כיון שעברו  ז. ("ערוגת הבושם")נשארו במקומם. 

ממקום למקום הותירו מעט, אולם בשבת שנחו, אכלו כל 
הארבה לקפוץ ממקום למקום  שסביבם ולא הותירו דבר. טבע

ועל ידי כך מותיר מעט, אבל כאן במצרים הארבה נח במקום 
  )"לב שמחה"ה(. אחד וכך כילה את הכל. והיתה זו מכה בתוך מכה

 

לכן כאן , המגיע ומזיק הלא בכל הדורות היה כעין מכת ארבה ח.
הוא דבר אלא  ,אין זו תופעה טבעיתנח כדי שיראו שהארבה 

רבה נח מעצמו, לקדש שם שמים, להראות שאף . האטסי. ינ
 ("שפתי צדיק")קדושת שבת. של לבריה קלה זו יש הרגש 

 ט) "ג י"(י ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע"."
 

, בתוך שקברוהו בפלטרין שלהםויש אומרים  -'כלבים של זהב' 
. ועשו המצרים 'כלבים של והחביאוהובית הקברות של מלכים, 

' בכשפים, שאם יבוא אדם לשם יהיו נובחים וקולם נשמע זהב
בכל ארץ מצרים, ושיתקן משה ... עמד בין הארונות והתחיל 

מיד נתנדנד ארונו,  "יוסף, יוסף, הגיעה השעה להגאל ..."צועק: 
 ועוד) "מדרש הגדול", "מכילתא"בשלח כ',  "מדרש רבה" .(ועיין סוטה יגונטלו משה.      

 

, בתוך בית הקברות של מלכים, בפלטרין שלהם סףאת יו שקברו"
 ". היתכן, איך מחביאים קבר?!והחביאוהו

 

במצרים, ישבו באיזור גיזה ודלתת  "ממלכה הקדומה"פרעוני ה
בסמוך. אבל פרעוני המפורסמות הנילוס, והם נקברו בפירמידות 

שתקופת שלטונם החלה סמוך לירידת בני  "ממלכה החדשה"ה
עתיקו את שלטונם דרומה, אל העיר נוא ישראל למצרים, ה

 של ימינו.  לוקסור אמון,
 

מלכי מצרים כל  בו נקברו, "עמק המלכים"ב ,קבריהם היו בסמוך
ועד  "עמק המלכים"! במישור מעל שנה חמש מאותבמשך 

לנילוס הוקמו היכלים ומקדשים רבים, בהם ערכו את פולחני 
 החניטה, הפרידה והקבורה. 

 

קורן' -בעמק זה מכיון שהפסגה הגבוהה, 'אלנראה שהם בחרו 
המתנשאת מעל העמק נראית כפירמידה, כך נודעה משמעות 
סמלית עזה לעיר המתים הזו. וכן שיש לו פתח יחיד, זקיפים 

בנקיק הצר הרתיעו את שודדי לשמירה שעמדו יומם ולילה 
 הקברים.

 

 שישים וארבע "עמק המלכים"בגילו  , שנת תשע"ו,עד היום
ת קבורה. הקברים המפוארים נחצבו במעמקי האדמה, מערו

!!! והיו מלאים באוצרות עצומים, בעומק של עשרות מטרים
כמו מרכבות זהב, רהיטים וארונות, כלים, פסלים, מנחות 
ותכשיטים ועוד. הכל מזהב, יהלומים, אבני חן, בהט ועצים 

 תבתבליטים וכתובו כוירו וצוירווהתקרות הקירות יקרים. אפילו 
  .בפאר והדר

 

באורך מאות של מסדרונות  מערכת סתעפתמ ראשי כל קברמ
בהם נקברו בני יש ואפילו עשרות,  ,חדריםומהם יוצאים  ,מטרים

 שיוסף נקבר במדרש מסתבר "יש אומרים"ם. לדעת המשפחת
או  משה לא ידע באיזו מערה ךולכ ,ב"עמק המלכים" אף הוא

 ה)"י ס"עפ "נר"(                                                        נקבר יוסף. חדר

  
לוי ומינהו ראש, את יעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל "

והושיבו בישיבה ללמד דרך ה' ולשמור מצוות אברהם, וציוה 
את בניו שלא יפסקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, שלא ישתכח 

 ג') א'ז "עהל' ם "(רמב                              הלימוד".                               
 

אפילו במצרים " (תנחומא ויגש) ולוי וזרעו הושיבו ישיבה במצרים"."
היו קובעים מדרש, והחזיקו בצוואת אביהם שציוום שלא יבטלו 

 ת)"ך עה"(ש                                                                                .      "קריאת התורה
 
להודיע כמה הם " ז)"(ו' ט "ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה"

דכל זמן שהיה לוי קיים לא נשתעבדו ישראל,  -ימי השעבוד 
  )"מדרש הגדול"(          ."ואין לך בכל השבטים שהאריך ימים יותר מלוי

 

העינוי". אלו ימי  - "ועינו אותם"אלו ימי השעבוד,  - "ועבדום"
                א)"(גר    כשמת לוי התחיל השעבוד, וכשנולדה מרים החל העינוי.

 
 

 כמה שנים ארך שעבוד מצרים?
 

, לוי נולד 43, לוי היה אז בן 2238בני ישראל ירדו למצרים בשנת 
שנים היה לוי במצרים.  94הרי  - 2332ונפטר בשנת  2195בשנת 

.  2448ים כמנין 'רדו' עד שנת שנ 210בני ישראל היו במצרים 
 ועוד) "סדר עולם רבה"(          שנות שעבוד! 116= הרי לנו  94הוצא מהם 

 

שנים ונפטר בשנת  93כתב: לוי חי במצרים  "סדר הדורות"ואילו 
 א)"א של"(ב   שנות שעבוד! 117ומאז החל השעבוד = הרי לנו  2331

 

ם שנה בדברם אל ניונים שנה ואהרן בן שלש ושמוומשה בן שמ"
 ז' ז')שמות (                                                                                                              פרעה".

 

 כתב: לוי ראה את משה ואהרן גואלי ישראל. "תרגום יונתן"ב

לגלות מצרים, הרי שבין  130ותמוה, כידוע משה נולד בשנת 
 פי' יונתן) ז"(ו' ט     שנים?! וצריך עיון. 36לוי ללידת משה עברו  מיתת



 
 
 
 
 
 

 "מנהגי שביעי של פסח"
 

בשביעי של פסח היו קמים באשמורת הבוקר  ק לבנון:"מנהגי ק
ם גלנטי "למהר ארץ ישראל'לומר 'שירת הים'. ובספר 'מנהגי 

וקורים  ,כתב: בליל שביעי של פסח עומדים בחצות הלילה
ומרננים ברינה של  ,'קריעת ים סוף' –בתורה עד פרשת בשלח 

הביא: לאחר עמוד השחר  "שערי ירושלים"תורה עד הבוקר. וב
 אומרים 'שירה של ים' בקול ערב, פסוק בפסוק.

 

והטעם למנהג זה: כדי שהחוט המשולש במהרה לא ינתק, 
דקוראים פעם ראשונה באשמורת הבוקר, פעם שניה בפסוקי 

               ("זכור לאברהם")                 ופעם שלישית בקריאת התורה.  ,דזמרה
 

כמו  "קריאי מועד"מקיימים לימוד מתוך הספר  הבליל - מרוקו
                                          עד אחר חצות.            רק  בליל הושענא רבא, אלא שלומדים

 

רבים יוצאים לשדה בשביעי של פסח, כדי לברך את ברכת 
ח, "ו וקמ"מכן קוראים שני מזמורי תהילים, קכהאילנות. לאחר 
 )מרוקו "ילקוט מנהגים"( ."הקדושות למנוחת הנשמות"ומוסיפין תפילה 

 
הגאון הצדיק רבי אריה לוין היה עולה פעמיים בשנה לבית 

  .סמוכה לביתושהיתה  "בתי רנד" נוהכנסת בשכונת
 

היה זה מעמד  .שירת היםלקריאת  ,בליל שביעי של פסחבא 
יושבים ליד היו  ,היה מתאסף בבית הכנסת . הציבורמיוחד

השולחנות ושרים פיוטים מן ההגדה. הגבאי, הרה"ח רבי מנדל 
, בריכטא היה נותן לכל אחד מהבאים חופן שקדים וכוס יין

מרבה ל לאחר מכן היו מוכרים את "השירה" ...כולל הילדים
. היעקב וינקלר בקריא במחיר. הזוכה היה מכבד את הצדיק רבי

 .והיה רבי יעקב קורא את השירה ברגש רב והתלהבות עצומה
 

, הנערכת "משנה תורה"לקריאת בא בליל הושענא רבא, עלה וכן 
    )מאמו"ר שליט"א "נר לשולחן שבת"(         ת.רוממברוב עם, בהרגשה נעלה ומ

 
"אשירה כשירת משה... אשירה כשירת מרים, על  שרים הפיוט:

... אשירה  שפת הים... אשירה כשירת יהושע, בהר הגלבוע
... אשירה כשירת חנה, עם בעלה  תבורהכשירת דבורה, בהר 

 מרוקו) (מנהגי        ."אשירה כשירת ישראל בביאת הגואל...  אלקנה

 
 כשרה לפסח...  תחפושת

 

בשביעי של פסח היו מתפללים בשפת  בני תוניסיה וג'רבה:
הים שחרית ומוסף. לבית הכנסת היו חוזרים בתהלוכה, אחד 

תחפש לאהרן הכהן ואחד למשה רבינו, והם הולכים בראש, ה
שרים שירת הים ושירים שונים. בבית הקהל ובמשך כל הדרך 

 )"ילקוט מנהגים"(              דרשה מהרב. ובתורה ושמע קראוהכנסת 

 
 
 

אל יסתפק אדם בקבלות, אלא ישנה את מצבו  עצה לתשובה:
 "ישרוף את שמאחוריו!" -עד שיהיה מוכרח להתנהג כראוי 

בענין זה לפעמים מוצאים שהדרך הנראית קרובה באמת 
 .וקא בדרך הנראית ארוכהומרוחקת יותר מהמטרה, ויש לבחור ד

 

התורה  -ביציאת מצרים נאמר 'ולא נחם דרך ארץ פלשתים' 
מלמדת שכדאי שנבחר בדרך רחוקה. ואפילו ללכת דרך ימים 
ומדבריות, רק כדי לנתק את הגשר בו נוכל לחזור אל החטא. 
כדאי שנקבל על עצמנו עבודה ועמל כבד של עקירה מהסביבה 

 הישנה רק כדי שנחסום את הדרך אל החטא וסביבתו.
 

אולם ביציאת מצרים מצאנו שעדיין לא ניצלו לגמרי, כי הרי 
פרעה רדף אחריהם והשיגם. והענין הוא, שעדיין נשארה בהם 
אחיזה ליצר הרע, שהרי אמרו לפרעה שהם הולכים רק דרך 
שלשת ימים, כדי להקטין את הנסיון. אלא שבכך גילו שאין 
בידם להתקיף את היצר ולהכניעו באופן ישיר, ועל כן רדף היצר 

 אז נקרע הים.אחריהם, וניצלו על ידי שקפץ נחשון לתוך הים, ו
 

וכך הוא תמיד, כשעושים במסירות נפש גוברים על יצר הרע 
 ח')   -יום כיפור של"ז "מכתב מאליהו"(            לגמרי. ואז 'וינער ה' את מצרים'!
 

 
 
 
 
 
 
 

 מתוך שיחתו של המשגיח, הגאון רבי גדליה איזמן:
 

וככה תאכלו אותו מתניכם חגורים ""מוצאים אנו בפסוק 
 נעליכם ברגליכם ... ואכלתם אותו בחפזון". 

 

הרי ה' היה יושב ומצפה לקיים את  ,ויש להבין לשם מה החפזון
י ", וכתב רש"הוא הלילה הזה לה'"הבטחתו להוציאם ממצרים, 

, אם "בלילה זה אגאל את בניך"זה הלילה עליו הבטיח לאברהם 
כן יש להבין: אם ישנה הבטחה, מדוע עושה זאת ה' בחפזון ולא 

 כסדר, כפי שעשה בכל מהלך סדר הגאולה ממצרים? 
 

דיברתי עם אחד ושמעתי ממנו את תירוצו של רבי ישראל 
 סלנטר בזה. הדבר לא מובא בספרים, אך מיוחס אליו. 

 

 ה עשה בזה את כלל ישראל שהם יהיו עמו ויקבלו"היות והקב
תורתו, רצה לראות את דרגתם, ולנסותם אם יחזיקו מעמד 
במנוחת הנפש, כי האדם יכול ליפול מיד בשלילת המנוחה, וזה 

 סוד קבלת התורה.
 

 והוספתי בזה, היכן אנו מוצאים שהם באמת עמדו בנסיון?
 

. פירש "ותקח מרים ... את התוף בידה"אחר השירה מובא: 
עמם ניסים, והצדקניות ה יעשה "י: מובטחות היו שהקב"רש

 שבדור לקחו עמהן תופים לשיר לבורא עולם. 
 

וזה נורא נוראות, שהן לא שכחו לקחת תופים במצב חפזון 
מבהיל שכזה. אלא כאן רואים את מנוחת הנפש שלהן, שלא 

 שכחו לחשוב על שירה לבורא עולם אף במצב של חפזון!"    
 !)"הצדיקים היו מובטחים ..."ח. במכילתא הלשון הוא: "טבת תשס "קובץ בית חיינו"(               

 
 ה:תמלז ערבי יהושע מבר "האדמוכ"ק 

 

עצומה ורוממות איך יתכן שכל בני ישראל שרו מתוך שמחה 
הנפש את שירת "אז ישיר", הרי כתוב בתחילת פרשת בשלח 

חמושים עלו", והסביר רש"י: "אחד מחמישה יצאו וארבע ו"
. הרי לנו שכל משפחה "חלקים מתו בשלשת ימי אפילה

הפסידה חלק גדול ממשפחתה במכת חושך. אם כן איך יתכן 
עצומה  ששבוע אחר כך כבר יכלו כל בני ישראל לשיר בשמחה

 ושלימה "אז ישיר", הרי אין לך בית שאין בו מת?!
 

אלא מכאן ראיה שכבר אז ידעו כלל ישראל והאמינו בתחיית 
אז "המתים, הם ידעו שהמיתה ארעית, ולכן יכלו לשיר בשמחה 

 ("ישורון")                                                          !                 "ישיר

 
כתב בהקדמת , מצאצאי רש"י ,הגאון המופלא רבי אברהם טריווש

 :שנת נר ,ספרו כי אליהו הנביא התגלה אליו בשבת פרשת בשלח
 

 הייתי יושב בעליית בית המדרש בו אני לומד ומלמד,בחלומי "
בעל  ,נשוא פנים ,ומולי יושב בראש השולחן אדם זקן מאד

 .וזקן צח כשלג שערות ארוכות ולבנות
 

 'בני, מי הוא הגדול בנביאים?': באהבה ובחיבה הזקןשאלני 
 בישראל ולא קם נביא עוד משה רבינו, שנאמר"השבתי: 

 .כמשה"
 

מדוע משה לא שר את שירת הים לפני ' אם כך:המשיך ושאל 
שהיו בטוחים  ,טביעת המצרים, כדרך שעשו כל הנביאים

 'ורצו לאמת את נבואתם?! ,במאמר ה'
 

ולא היו  ,ראל לא היו עדיין חזקים באמונת ה'כי יש בתי,השו
לכן  ,אומרים את השירה עד שיראו בעיניהם את מפלת מצרים

 עימם. המתין משה כדי לאומרה יחד
 

 !זאת התשובה האמיתית' וישמח הזקן על התשובה, ויאמר:
 .."ויראו ישראל את היד הגדולה . וכך כתוב מפורש בפסוק
 ישיר משה ובני ישראל".אז  -ו ויאמינו בה' ובמשה עבד

 

כי  משנתו שמח רבי אברהם שמחה גדולה,כשהתעורר  ת,למחר
שנגלה  ,היה אליהו זכור לטוב מוהזקן בחלושהיה חזק באמונתו 

כי מזרע המאור הגדול  ,אלי בחלום בזכות אבותי הקדושים
 )אברהם" ספרו "ברכתל ההקדמ(מתוך ה                                       "!רש"י אנחנו

 

 שביעי של פסחללקט 
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 .במהדורה מקוונתרק 
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 לבית המדרש בו מתפלל, יבורך!
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 ) עמ' קל"ה (סידור רס"ג"בכל חג אומרים 'שהחיינו' חוץ מ"חג ההשמדה". 
 

 "חג ההשמדה, מי שמע על חג בשם הזה?!... "מהו החג הזה
הינו שביעי של פסח. ונקרא כן לפי שביום זה השליך הקב"ה 

                          הערה שם)(              ., והיום נקרא 'אלמכס'את חיל פרעה לים סוף

 
בקריעת ים סוף היו ישראל מוקפים : אמר הגאון רבי חיים ברים

 חיות רעות ופרעה. ,, ים סוף, מדברמכל הצדדים
 

היה נראה לעינים שזה  בני ישראל חשבו שזה מצב של חושך.
אבל  ., הכל אבודהמצב הכי גרוע שיכול להיות. אין הצלה

המפות הלבנות היו כבר  פסח", בשמים היה כבר "שביעי של
 !אורו של שביעי של פסח הופיע כבר –פרוסות 

 

הוא הגרוע ביותר עתה חושבים שהמצב  כן הוא בהרבה דברים.
 .מצב של חושך, אבל בשמים מסתכלים אחרת ,שיכול להיות

 .נמצאתהשמחה כבר  ,מפות לבנות צחורות פרושות כבר
 

אז אין צריך לפחד, רק  כאשר יודעים שהכל מהקב"ה לטובתינו
 ("נעימת החיים")                !מתאווה לתפילתנוולהתפלל לה' המצפה 

 
 למי עוד נקרע הים חוץ ממשה רבינו? 

 

 ...דתן ואבירם , אחת מהןתשובות בדבר מספר
 

דתן ואבירם נשתיירו עם פרעה "בתרגום יונתן בן עוזיאל כתב: 
 ד ג')"ישמות (                                                                                                    ."במצרים

 

אם כך יש להבין, איך דתן ואבירם חזרו להיות יחד עם בני 
 ישראל במדבר סיני?

 

 "באר מים חיים"יש שכתבו שה' קרע להם את הים! בספר 
מיעוט רבים  - "הלכו ביבשה בתוך היםובני ישראל "כתב: 

שנים, לומר כי על שנים מישראל לבדם נקרע הים והם דתן 
 ט)                    "ד כ"(י                         ואבירם, שנשארו במצרים ונקרע להם ים סוף.

 

וכן הביא במחזור "רב פנינים" לשביעי של פסח: 'דתן ואבירם 
 טווענין'. ים נאך אמהל נאר פון זייער דעם גשפאלטין האט גאט

 (הובאו בקובץ 'צפונות' א' ג')                                                                                                    
 

יונתן בן עוזיאל, וכן שנקרע היק הביא את 'הגאון רבי חיים זייצ
 לה הגיע נס מופלא כזה?! הים עבורם. ותמה, למה לרשעים כא

 

דתן ואבירם היו  שכתב: ל דיסקין"ותירץ על פי דברי המהרי
משוטרי ישראל שהשתדלו שלא להעמיס עבודה יתירה על בני 

כל גופם ישראל. ובשל כך היכו אותם המצרים מכות אכזריות. 
החבלות העלו מהם ריח רע, ולכן הם אמרו העלה פצעים, 

 . "הבאשתם את ריחנו"למשה 
 

ולכן אדם שסבל יסורים בשביל יהודי אחר לא מלאך המות ולא 
ה לשלם לו את "ים סוף יכולים לעשות לו רעה. נאמן הקב

 ט') -ז"עמ' ק "מעייני החיים"(       שכרו! ה' משלם לכל אחד לפי מעשיו! 
 

דתן ואבירם נשארו במצרים "ואילו במדרש 'שכל טוב' כתב: 
הים נבקע לבני ישראל, מיד  ובאו עם פרעה, ואחר כך, כשראו

 א)"(בשלח ק                        ."תהו בלבם ונתערבו עם אחיהם בני ישראל
 

 משמע מדבריו שדתן ואבירם עברו יחד ִעם ישראל את ים סוף.
 

ל "וכדברים אלה נראה לי לדייק בלשון הזהב של המהרי
דיסקין: דתן ואבירם היו משוטרי ישראל, ומסרו את עצמם 

ן בני ישראל. ורק בשל שנאתם למשה לא רצו לצאת עם למע
 ]לשונו 'נתערבו עם 'אחיהם'[ בני ישראל ממצרים.

 

ופרעה רצה שדתן ואבירם ילכו לפניו למחנה ישראל, להסית 
אותם לשוב למצרים. וכך עשו, והם שאמרו: 'נתנה ראש 
ונשובה מצרים', ההסתה שלהם נשאה פרי, ולכן בני ישראל 

 . "מה זאת עשית לנו"אמרו למשה: 
 

אך רדיפת פרעה גרמה לבני ישראל לחזור בתשובה, שנאמר 
, ברדיפתו הקריב את לבבות בני ישראל "ופרעה הקריב"

לאביהם שבשמים, וגם דתן ואבירם שבו בתשובה שלימה, כך 
 בשלח) "לקוטי אמרים"(                   זכו לעבור את הים יחד עם בני ישראל.

 

היה אפשר לומר כי לאחר שהמצרים  הנכתב לעיל,לולא  נ.ב.
טבעו בים, דתן ואבירם המשיכו ללכת ביבשה, מהמקום בו 

נתערבו "נקרע ים סוף עד למקום בו עלו בני ישראל מהים, ושם 
. וזה על פי דברי תוס' בערכין טו. האומר שבני "עם בני ישראל

אלא עלו באותו צד בו  ,ישראל לא עברו את הים מצד לצד
 )"נר לשולחן שבת"(                                                                כנסו, שהלכו כקשת.נ

 ד ז')"ישמות ( ושלשם על כלו"."
 

מתחילה בכל מרכבה היה סוס אחד, בא יוסף ותיקן שיהיו שני 
. עמד פרעה ועשה שלשה "במרכבת המשנה"סוסים, שנאמר 

הוסיף עליהם עוד סוס אחד, בשביל למהר לרדוף אחרי  .סוסים ..
 . "ושלשם"ישראל, דכתיב 

 

ותצא מרכבה ממצרים בשש "ושלמה בא והוסיף עד ארבעה סוסים, שנאמר 
. למדנו מכאן שמרכבה בארבעה סוסים. וכן "מאות כסף וסוס בחמישים ומאה

 י)"ש, הדר זקנים, רש"ילק(מכילתא,      בימים הללו עושים כל מלכי החיתים ומלכי ארם.
 

 
 
 
 
 

 המרכבות המצריות הביאו לעולם שינוי עצום
 

המרכבות המצריות היו מרכבות קלות רתומות לצמד סוסים. 
המרכבה היתה בעלת תא נסיעה ובו מקום לשני נוסעים 
עומדים. קלות משקל, מהירות מאד, ובעלות כושר תמרון 

דתיים או לצרכי משו אך ורק לצרכים צבאיים, יגבוה. הן ש
 השלטון. בימי שגרה הן לא שימשו אמצעי תחבורה עממי...

 

בחוכמתם פיתחו המצרים שיטות הנדסיות ותפיסות צבאיות 
חדשות, בכך שכללו את המרכבות ושינו את תפקידן בשדה 

 הקרב.
 

מרבית חלקי המרכבה המצרית נבנו מעצים קלים, המצרים 
שקמים  -ידו עשו שימוש בעצים שונים, כל חלק ותפק

למשטח העמידה, בוקיצה לצירים. לחיזוק, הם כיסו חלק 
מהמרכבה בשרוולים עשויים מתכת. לצירי המרכבות הוסיפו 
כיסוי מתכת כדי להקטין את החיכוך. למרכבות של בני המעמד 

 השליט נוספו ריקועים וקישוטים עשויים מזהב ובהם סמלים.
 

ר שעות. ההשריה חלקי העץ הוטבלו במים רותחים למשך מספ
ריככה את העץ, וכך ניתן היה לעצבו לצורות הרצויות. לאחר 
העיצוב החלקים יובשו והושרו בחומר משמר. לצורך חיבורם 

 השתמשו בסוגי עורות שונים שנקשרו במלאכת מחשבת. 
 

חזרו יאופן עשיית המרכבה היה בחכמה רבה. נגרים גרמנים שש
מתה במשך כשש בעת הזאת מרכבה מצרית, עמלו על השל

 מאות שעות! 
 

את צמד הסוסים רתמו באמצעות אוכף משותף ומרופד, אליו 
חוברו חגורות עור שנכרכו סביב גופם, כדי שלא יחליקו 
וישתחררו תוך כדי דהרתם. הסוסים גיבו זה את זה, אך חסרון 

 היה בדבר, כאשר סוס אחד נפגע הוא השבית את המרכבה. 
 

 !שניהם קשורים זה בזה ואינם נפרדים - "סוס ורוכבו רמה בים"
 

 מה היה ההבדל בין המרכבות של צבא אשור והחיתים 
 לבין המרכבות המצריות?

 

לכל הצבאות היו מרכבות גדולות וכבדות, ותפקידן היה כמו 
הטנקים של ימינו. הן היו הנשק העיקרי להבקעה ולמחיצת חיל 

שצויידו בכלי נשק הרגלים של האויב. עליהן היו מספר לוחמים 
 קצרי טווח כמו חרבות, גרזנים ורומחים.

 

המרכבה המצרית, לעומת זאת אוישה על ידי שני חיילים 
 -שאחז בשוט להמריץ את הסוסים, ובמושכות  -בלבד. רכב 

שהיה בדרך כלל קשת. במרכבה היו  -לכוון את דרכם. ולוחם 
ידון נועד אשפות חיצים וכידון, והוצמד לה שריון קל להגנה. הכ

 לשמש נשק התקפה אחרי ריקון החיצים.
 

'לוחם קשת' הוא נשק ארוך טווח, כי תפקידן של המרכבות 
המצריות בשדה הקרב היה ריכוך האויב על ידי הקשתים לפני 
מתקפת חיל הרגלים, בדומה לשימוש שנעשה כיום 
בארטילריה. הצבא המצרי ראה בלוחמים הרגליים את כוח 

ו, כך שבקרב עצמו תפקידן של המרכבות התקיפה העיקרי של
היה להגן על החיילים מהאגפים ולסייע להם בתנועה מהירה 

 ממקום למקום.  
 

בשדה הקרב, בשל מהירות התנועה של המרכבות, הקשתים 
היו נדרשים למיומנות גבוהה כדי לשמור על שיווי משקל, 
לטעון חיצים, ולבצע ירי מדוייק. ההנחה היתה שהם יתקשו 

שות זאת, ולכן עשו המצרים שימוש במרכבות רבות מאד לע
 שחיפו זו על זו. היו מלכים מצריים שהיו להם אלפי מרכבות.

 

רק נדמיין לעצמנו מה רואים בני ישראל בים סוף: אלפי 
ה' "מרכבות יורות עליהם מטר עצום של חיצים... אך יֹדע ידעו: 

 ה) "('נר' וס                     ! יש ענן ויש מלאך!"ילחם לכם ואתם תחרישון
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1 גיליון מס. 522שבת קודש  פסח

חֶֹדׁש ָהָאִביב" (שמות יג, ד) ם יְֹצִאים בְּ "ַהּיוֹם ַאתֶּ

אביב זה היפך היאוש. אביב זה התחלה חדשה, זה רצון עז להתחיל חיים 

חדשים. הניגון הנפלא שמתרונן בעולם בימי הפסח הקדושים מעורר את הרצון 

לצאת לחופשי, לדלג על כל המכשולים, רוצים רק לרוץ, להתעורר, לא לחשוב 

פעמיים, לא לשאול שאלות, אם נחשוב, זה כבר נקרא חמץ.

כל הפסח זה לקבל נשמה חדשה, דעת חדשה, מוח חדש, זה רצון עז לגמור 

הרעות.  והמידות  התאוות  מכל  נקיים  לצאת  שלנו,  החמץ  עם  ולתמיד  אחת 

בפסח, אור החרות ואור הגאולה חודרים לכל פינות הנפש ומאירים את הרצון 

להיות סוף סוף בני חורין..

"אמרו  לחופשי?  יצאנו  באמת  האם  היינו?  במצרים.  לפרעה  היינו  עבדים 

הקב"ה  אמר  גואלנו?  אתה  אימתי  עולם,  של  ריבונו  הקב"ה:  לפני  ישראל 

לכשתרדו במדרגה התחתונה, אותה שעה אני גואל אתכם" (ילקוט הושע).

ריבונו של עולם, הגענו עד לתחתית , כבר לא יכולים יותר, תגאל אותנו!!!

ממצרים  היציאה  ממצרים.  יוצאים  הזמן  כל  אנחנו  במצרים.  עדיין  אנחנו   

אחד  כל  שלו,  והנסיונות  אחד  כל  אדמות.  עלי  חייו  ימי  כל  האדם  את  מלווה 

והמאבקים שלו. נאבקים על האמונה, על השמחה, על השלום בית, על החינוך 

ילדים, נאבקים בכעס, בגאוה, בתאוות אכילה, בשאר תאוות, במחשבות רעות, 

ומה  לקום,  מנסים  ושוב   , נופלים  ושוב  מהם,  ויוצאים  המיצרים  לבין  נופלים 

בכוח  נאחזים  לוותר.  מוכנים  לא   שאנחנו  הזה  העצום  הכוח  זה  לנו  שנשאר 

הרצון. כשאדם נופל ברוחו ומתחיל להתאייש, אלה המיצרים הכי גדולים. אדם 

מאבד את הרצון זה הכי קשה. 

לא  שהוא  להתפלל,  יכול  לא  שהוא  רואה  "כשאדם  הרב:  מורנו 

שילך  סתום,  שהמוח  רואה  אדם  אותו,  מסבב  שהחושך  ללמוד,  יכול 

לשדה, שיצעק לה', באמת, מעומק הלב, צעקות אמיתיות. אדם, היצר 

אותי.  תציל  ה'  לה'.  שיצעק  בו,  בוערות  מדורות  מליון  בו,  בוער  הרע 

בס"ד

שבת קודש   טו' ניסן, תשע"ו
פסח

פסח

מתאוות,  לצאת  צועקים  יפה,  הכי  דירה  על  דולרים,  על  צועקים  לא 

מתאוות  לצאת  איך  להתבודד,  איך  ללמד  רק  זה  שעורים,  נותנים  אם 

כל  זה  ונפש.  גוף  שמכלה  הזאת,  הידועה  מהתאווה  לצאת  איך  אכילה, 

שיעבור  אסור  האלה.  מהתאוות  לצאת  איך  ללמוד  השיעור.  מטרת 

אחת  שעה  שעות.   23 רק  שעות,   24 ביממה  אין  התבודדות.  בלי  יום 

חטאים,  לכאלה  נפלתי  איך  איתי,  קורה  מה  תחשוב  תבכה,  תתבודד, 

איך עקרתי את הנפש מחי החיים, איך כל החיות שלי וכל השפע שלי זה 

מהסטרא אחרא, מהמחשבות הרעות, מהתאוות האסורות. איך יתכן? 

לאן נפלתי? אם אדם הולך בשדות, במדבריות, צועק לה' יום ולילה, כל 

התאוות יהפכו רק לתאווה לה'." 

אבל  הסדר,  בליל  מצה  לאכול  חובה  אמונה.  עם  חיים  זה  חדשים  חיים 

כל  ורגע,  רגע  כל  זה  זאת  לעומת  חמץ  איסור  מוכרחים.  לא  החג  ימות  בשאר 

ימי החג, זה "בל יראה ובל ימצא". האיסור הזה הוא חמור במיוחד, חמור יותר 

מאסורים אחרים כי באסורים אחרים יש מידה ושעור לאיסור, ויש גם מצבים 

שלו. אבל  בשיעור  תלוי  מותר.  דבר  בתוך  מתערבב  כשהוא  מתבטל  שהאיסור 

אסור  הוא  ביותר  מזערית  בכמות  "במשהו",  אפילו  שיעור!  אין  חמץ  באיסור 

חמץ  של  וזעיר  קטנטן  פירור  מותר.  דבר  בתוך  התערבב  אם  גם  מתבטל  ולא 

אוסר לאכילה סיר ענק. מה רע כל כך בחמץ, הרי כל השנה אנחנו אוכלים אותו, 

מברכים עליו, נהנים ממנו?! 

פסח זה חג של אמונה. חג שנוטע בנו את הידיעה שאין שום כוח ששולט 

מזה?  ההיפך  מה  יתברך.  ה'  מלבד  להתרחש,  כלשהו  למאורע  גורם  או  בעולם 

ואת  טבע".  "בדרך  מעצמם,  קורים  שהדברים  האמונה  זה  טבע,  זה  ההיפך 

צאת  בימי  שארע  המערכות  שדוד  מאיתנו.  לעקור  הפסח  חג  בא  הזה  החמץ 

דבר  שאין  נצחית  עדות  ונשאר  היה  הטבע  מערכות  בכל  ממצרים  אבותינו 

בעולם שקורה מעצמו, הכל נעשה ברצונו יתברך. יש בורא לעולם וברצונו הכל 

חי, נושם ומתקיים.

גיליון מס. 522

"ההתקדשות בליל פסח כל כך גבוהה, כמו שמש הבוקר שמאירה את הבית לאחר חשכת הלילה, צריך רק להרים את התריס"... (עבודת ישראל)

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, הרב דוד 

חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, שני 
בת תמר, זוהר בן אורית 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל, אילן בן ויויאן, יצחק צחי בן אורית 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה, נאור בן הלן, לירון בת תמר

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 
סבטלנה, דליה בת שושנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, 

סימי זוהר בת תמר (תמו)

ת.נ.צ.ב.ה
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ברכות  כל  לברך  שאפילו  השמועה,  את  שהפיצו  בקהילה,  מתנגדים  ביהודה 

התורה בעל פה הרב אינו יודע... אולם כאמור, הצדיק נהג כך תמיד לברך את 

העולים  אלו  כל  של  כבודם  על  לשמור  כדי  הכל  ועשה  הלוח,  מתוך  הברכות 

טענותיהם  את  ולסבול  לספוג  מוכן  והיה  פה  בעל  לברך  יודעים  ואינם  לתורה 

והבזיונות של המעליבים והמתנגדים, ובלבד שלא יתבייש מאן דהוא.

 = פסח  להשם.  להודות  תתחיל  ביהדות,  אמיתי  טעם  להרגיש  רוצה  אתה 

פה-סח, סח ומספר בנפלאות ה'. כל כך הרבה ניסים עשה להם הקב"ה לעם 

וכל  ולהלל  לשבח  ולספר,  להרבות  עלינו  שמצווה  מצרים,   ביציאת  ישראל 

המרבה הרי זה משובח. וכאז כן עתה. כל רגע זה נס, כל שניה זה נס, כל החיים 

הוא  נשמתו,  את  רוחץ  הוא  התבודדות,  שעה  עושה  יהודי  גדול.  אחד  נס  זה 

יוצא מהשעה הזו אדם חדש. רבינו מספר שבכל פסיעה ופסיעה כשהתבודד 

בשדות, הרגיש טעם גן עדן וכשחזר משם, היה כל העולם חדש בעיניו ונדמה 

תפילה  זו  התבודדות?  זה  מה  כי  קז).  מוהרן  (חיי  לגמרי  אחר  עולם  זה  כאילו  לו 

עצומה ונוראה ששם אדם בוכה רק על דבר אחד: רוצה להתקרב אל ה', רוצה 

לעשות רצון ה'. זה יוצר כזו קירבה, כזו אהבה, כזו אמונה, כי אם אני מדבר איתו 

הסתיו  הנה  ממש. "כי  לידי  שהוא  ישנו,  שהוא  קיים,  שהוא  בוודאי  אז  יתברך, 

עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע", זה הזמן להיזכר 

שמלבד בית יש גם שדה.

ליל פסח, הלילה הגדול של השנה. הארה אלוקית שהופכת לילה ליום. אור 

השער  נפתח  שבו  לילה  מלאך".  ולא  אני  שרף  ולא  אלינו, "אני  יורד  בעצמו  ה' 

לתאוות, למידות הרעות, לעצבויות. הלילה זה  לחירות הנפש. לא עוד עבדים 

אחד  ברגע  הנפש.  פינות  לכל  חודרים  הגאולה  ואור  החרות  אור  חרותנו.  זמן 

הפכו אותנו מעם של עבדים לממלכת כוהנים וגוי קדוש. מתרוממים טפח מעל 

פעם  רק  בשנה.  אחר  זמן  בשום  חשים  שלא  כמו  ה'  בקירבת  חשים  הקרקע, 

בשנה יורד אור כזה, צריך לחטוף אותו. 

ליל הסדר זה לילה שאפשר לפעול בו ישועות. "בלילה ההוא נדדה שנתו של 

המלך", והכוונה היא למלך מלכי המלכים, שחושב בלילה הזה איך לעזור לכל 

יהודי ויהודי. ומובא בספרים הקדושים שכשמגיעים למה שכתוב בהגדה "וכאן 

יכול הבן לשאול את אביו", זה הזמן שכל אחד ואחד יכול לשאול ולבקש מאביו 

שבשמים, שזה זמן מסוגל. 

הלילה זה זמן חרותינו. חירות זה לא לעשות מה שמתחשק. "אין לך בן חורין 

אלא מי שעוסק בתורה". השם יתברך שיחרר אותנו מכל שיעבודי הנפש ונתן 

ולעובדו  רצונו  לקיים  נצחית,  חירות  אמיתית,  חירות  במתנה  לנו 

בלבב שלם. לכן הדיברה הראשונה מעשרת הדברות היא "אנוכי 

גם  לכן  עבדים".  מבית  מצרים  מארץ  הוצאתיך  אשר  אלוקיך  ה' 

פעם בשנה, בליל הסדר, אנחנו אומרים הלל אפילו בלילה. להגיד 

תודה על הנס הגדול והעצום הזה. שיצאנו מעבדות לחרות, זה 

להחליף חיים של תאוות והבלי עולם בחיים של נתינה וחסד, 

של אהבת הבריות.  כמו בסיפור הבא:

ירוחם אוהב ציפורים

שמי ירוחם אך מאז ילדותי מלווה אותי התואר הסוחף 

ציפורים".  אוהב  "ירוחם   - בעולם  לו  שני  שאין  והיחודי 

היום, כשאני כבר נשוי ואב לילדים ומתגורר רחוק משכונת 

ילדותי, הכינוי שלי יחסית די שכוח, ורק פה ושם באירועים 

הוא  אתי,  ומתחבק  ילדות  חבר  אותי  כשפוגש  משמחים, 

ירוחם  שלום  "מה  מחויכת-  נעורים  במשובת  נרגש  שואל 

אוהב ציפורים"?

היא  המצה  מצות.  אכילת  ע"י  הזאת?  האמונה  את  בפסח  מחזקים  איך 

זמן  היה  לא  צידה,  בלי  ממצרים  יצאו  ישראל  בני  ה'.  בהשגחת  האמונה  סמל 

להכין צידה, הם האמינו שה' דואג להם ומשגיח עליהם. המצה נאפית בחיפזון, 

של  בחינה  זה  מצה  הטעם.  את  ולשפר  להוסיף  שבאות  תחבולות  רבוי  בלי 

ידי,  ועוצם  כוחי  טבע.  של  בחינה  הוא  והחמץ?  ה'.  בהשגחת  ובטחון  אמונה 

מנסים להוסיף נפח, לשפר טעם. פעם בשנה, בפסח, מראים לנו כמה הגאווה 

אסורה. כמה היא מסוכנת. אפילו במשהו היא אסורה. במקום להיות ,חמץ", 

בלי  אויר,  בלי   , באמת  שאתה  מה  תהיה  תהיה "מצה",  וגאוה  התנפחות  שזה 

בין  ומריבה  מדון  ומכניסה  טובה  חלקה  כל  אצלינו  הורסת  הגאוה  תוספות. 

כיבדו  שלא  מרגיש  תמיד  הוא  מרוצה.  לא  לעולם  הגאוותן  ואוהבים.  ידידים 

בכל  שמח  ועניו  צנוע  אדם  לעומתו  באחרים.  קנאה  מלא  והוא  מספיק  אותו 

הטוב שיש לו,  הוא מודה לבורא עולם על כל השפע שהעניק לו, הוא יודע שהוא 

בשנה,  אחת  פעם  הזולת.  על  טובה  בעין  מביט  הוא  וממילא  משלמות  רחוק 

את  ולנקות  שהצטבר  החמץ  את  לחלוטין  לבער  נתבעים  אנחנו  החירות,  בחג 

נפשנו. רק ככה נהיה בני חורין באמת. בני חורין משנאה, מקנאה, מתחרות. רק 

אם נניח לבורא עולם לנהל את עולמו בידיעה ברורה שכל מה שקורה סביבנו 

ואיתנו הוא הכל ממנו יתברך והכל לטובתנו.

פסח זה חג של התחלה חדשה. פסח זה ההתחלה של היהדות. ומה הדבר 

הדרך?  את  להמשיך  ונכדינו  ילדינו  ועל  עלינו  שומר  מה  ביהדות?  חשוב  הכי 

השמחה בעבודת השם. הורים ששמחים בעבודת ה', הילדים שלהם לעולם לא 

יעזבו את דרך ה'. יהודי שטעם טעם אמיתי ביהדות, לעולם לא יעזוב את האור 

את  מרגיש  לא  יהודי  אם  בחיצוניות,  נעשה  הכל  אם  החושך.  אחרי  וילך  הזה 

השמחה בזכות הזו להיות קרוב לקב"ה ולעבוד ולשרת אותו, אז הוא בסכנה. 

ילד קולט ומבין מהר מאד מה באמת מעניין ומושך את האבא שלו, מה באמת 

זה  באמת,  משהו  אוהב  אתה  אם  בעצמו.  יאהב  הוא  זה  ואת  אוהב  שלו  אבא 

בשמחה  ה'  את  שעובד  יהודי  איתם.  שתדבר  בלי  אפילו  שלך  לילדים  יעבור 

והודיה הוא מאיר את האור הנפלא של היהדות לכל יהודי שרחוק עדיין מחיי 

תורה ומצוות. כשרואים יהודי עם כיפה על הראש וזקן ופיאות והוא תמיד שמח 

ומחייך, זה מעורר הרהור תשובה אצל מי שהוא רחוק כי כולם רוצים שמחה. 

את  מרחיק  הוא  ועצבות,  כעס  מלא  והוא  זועפות  בפנים  הולך  דתי  יהודי  ואם 

הרחוקים עוד יותר. צריך לסלק את החמץ שחוצץ ומפריד בינינו. לא להחמיץ 

פנים לשום אדם. מתי יאיר לנו ה' פנים? כשאנחנו נאיר פנים לזולתנו. חייכת? 

שימחת? עודדת? הקב"ה יחייך אליך, ישמח אותך, יאיר לך פנים.

אתה  הזולת.  של  היפים  בצדדים  להתמקד  היכולת  זה  כמוך  לרעך  ואהבת 

הצד  את  תחפש  חברך,  של  בפנים  אותה  תחפש  ה',  פני  הארת  למצוא  רוצה 

חן  זה  שלו  החן  כי  אלוקית  פנים  הארת  קיבלת  אותו,  וכשגילית  שלו,  היפה 

אלוקי. לעולם אל תצעק על השני, אל תבייש אותו, תשמור על כבודו. כששאלו 

עולם  לחיי  בהם  ונזכה  חיים  אורחות  למדנו  רבנו,  אליעזר:  רבי  את  תלמידים 

הבא, אמר להם: "הזהרו בכבוד חבריכם".

כי  ראה  בפראג,  הרבנות  מינוי  את  קיבל  כאשר  לנדא  יחזקאל  ר'  הגאון 

ובכל  התורה.  ברכות  כתובות  שעליו  לוח  החזיק  הגבאי  התורה  קריאת  בשעת 

את  הגבאי  הוציא  פה,  בעל  הברכות  את  ידע  שלא  אדם  לתורה  שעלה  פעם 

הרגיש  יטעה.  ולא  לברך  שיוכל  כדי  העולה,  לעיני  והניחו  למפה  מתחת  הלוח 

מחד  זה.  ממנהג  ומתביישים  שנעלבים  אנשים  כמה  שישנם  ביהודה,  הנודע 

יודעים  שלא  אלו  עבור  תועלת  בו  יש  שהרי  המנהג,  את  לבטל  רצה  לא  גיסא, 

את הברכות על פה ואם יבטל לגמרי הם עלולים לטעות בברכות ולהתבייש עד 

מאד. אך מאידך גיסא, הם מתביישים ונעלבים ממנהג זה. חשב רבנו ולבסוף 

מצא עצה לשמור על כבודם של המתביישים: כשעלה הוא עצמו לתורה, לחש 

באוזני הגבאי: "הואיל נא להניח לפני את הלוח עם הברכות". קמו לרבנו הנודע 
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לטיול  הגדולים  אחי  ושני  הורי  עם  נסעתי  שבע  כבן  כשהייתי  ככה...  אז 

בצפון. בעודנו צועדים רגלית בשבילי עפר וכורכר שבין הרים וואדיות ונחלים 

הם  באים?  הם  ואנה  אינינו  הילד   - חרדה  נתקפו  הורי  להם.  נעלמתי  קטנים, 

צועקים, הם מתפזרים ומנסים לאתר את הילדון, אבל ירוחם לא עונה. אמא 

מספרת לי שהם כבר חשבו על הנורא מכל. אמא ישבה על סלע ובכתה נסערת. 

אבא רץ להזעיק עזרה. מסוק של חיול האוויר הוזעק, ושני צוותים מיוחדים של 

סורקים הגיעו על ג'יפים לאתר הארוע. ואני? סטיתי מן השביל המרכזי, דוהר 

בעקבותיו של גוזל צהבהב שדידה במדרון כנראה חיפש את הקן של אמא שלו. 

ליטפתי את הגוזל, ניחמתי אותו. "אל  תדאג, מתוק שלי, ירוחם לא יעזוב אותך 

לבד".

קטנה,  אבן  על  התישבתי  בבעיה.  שאני  הבנתי  לגמרי  השחיר  כשהוואדי 

כך,  אחר  שעות  כמה  הגוזל.  של  פלומתו  את  הרטיבו  ודמעותי  בבכי  מיררתי 

המתוק...  ירוחם  הנה   - וצעקו  בפנסיהם  עלי  האירו  הם  המחלצים,  כשהגיעו 

בוא עלה איתנו". אחזתי את הגוזל בעדינות, דומע ומסויט, והתקרבתי לעברם. 

"לא  הטבע"  בחיק  שיגדל  "תשאיר  מהם,  אחד  ביקש  הגוזל",  את  כאן  "תניח 

ולא, השבתי "אני רוצה אותו אצלי בביתי, אני מאד אוהב אותו". "יופי, יופי" הם 

גיחכו, "ירוחם שלנו אוהב ציפורים, אבל מה לעשות ירוחמי, שמקומו של הגוזל 

בטבע עם הנוף והעצים ועם בני משפחתו המעופפים, ואתה חוזר לעיר, לאבא 

"הם  דומע:  להם  סיפרתי  ואחי,  הורי  עם  מחובק  כך,  אחר  שעה  חצי  ואמא". 

הכריחו אותי להשאיר את הגוזל שם בוואדי, ואני כל כך אוהב ציפורים".

התמונה הזו לא משה מעיני מעולם. הצער ושברון הלב של ילד קטן שהותיר 

מעין  היום,  עד  סוחב  עדיין  ואני  סחבתי  אישיותי.  את  צרבה  מאחור  "חבר" 

צלקת מודאגת, מה עלה בגורלו של הגוזל ההוא אי שם בוואדי. הוא חי? הוא 

מת? האם הוא שב לחיק הוריו או שמא נטרף על ידי חתולי הבר? 

"את  לרעייתי:  בישרתי  לביתו'  יהא  'שנה  אחרי  נישאתי.  שנים  שבע  לפני 

פעמיים  או  פעם  לי  הרשי  יותר.  עוד  אנשים  אבל  ציפורים,  אוהב  שאני  יודעת 

היא  בביצה".  עמוק  עמוק  והם  הקן,  מן  שנפלו  מלך  של  לגוזליו  זמן  להקדיש 

הסוהר  מבתי  באחד  שיעורים  שמסר  חשוב  אברך  עם  קשר  יצרתי  הסכימה. 

ומפגש  לכלא  חופשית  כניסה  הכלא,  ממפקד  אישור  לי  סידר  והוא  הגדולים, 

רוחני עם אסירים, צעירים ומבוגרים כאחד.

הפעילות שלי נעשית באופן פרטי ואישי לגמרי, זה מין סוג של אושר ייחודי 

הממלא את החלל שנוצר אצלי בוואדי. אני משוחח עמם מלב אל לב, מלמד 

אותם הלכות וגמרא, ומביא להם בועה של אויר בריאה ונקיה, אל בין החומות 

מהסיפור.  שארד  לי  לרמוז  החלה  אשתי  לאחרונה  שנים.  נמשך  זה  העכורות. 

לדעתי  הנפשי,  העומס  הכסף,  הטרמפים,  לרמלה,  הנסיעות  מספיק,  "ירוחם 

עשית מספיק למען האומללים בכלא. חפש לך נתיב התנדבותי אחר". הרמתי 

למען  מפעילותי  רוח  נחת  לך  יש  אם  יודע   איני  בשמים,  ,אבא  לשמים:  עיני 

הציפורים השבויות שלך בין החומות ברמלה. אשתי כבר לא כל כך מרוצה. יתכן 

שגם אתה לא מרוצה. האם הגיע הזמן לסיים את פרוייקט ההתנדבות? 

בבקשה תן לי תשובה, אבאל'ה, תן לי תשובה".

לא  כסף  מהם.  להפרד  אולי  נוספת,  פעם  לנסוע  החלטתי 

לידי,  עצרה  מאד  מפוארת  מכונית  לטרמפ.  חיכיתי  לי,  היה 

לאן  אדוני,  "כן  שאל:  צעיר  חילוני  ובחור 

אותך".  לקחת  אשמח  מועדות,  פניך 

"אני  השבתי.  לרמלה"  נוסע  "אני 

במחלף  לך  אעצור  אביב,  לתל  נוסע 

הלאה".  משם  ותמשיך  המתאים, 

"בסדר תודה". התיישבתי.

ברמלה?".  משפחה  הרב  לכבוד  "יש 

"תראה", ניסיתי להסביר לו, "אצלנו בעם ישראל, כולנו משפחה אחת גדולה. 

"איפה  ברמלה?".  "איפה  עליו".  ירחם  ה'  ברמלה...  דוד  לי  "יש  אמר:  הנהג 

ברמלה? בכלא. עשה שטויות ומשלם עליהן..". "בכלא רמלה? אני לא מאמין, 

אני נוסע עכשיו לרמלה, לכלא, מדי שבוע אני מקפיד לבקר שם אסירים, ללמוד 

מופתע  מבט  אלי  הפנה  הצעיר  הנהג  טובה".  חברה  להם  לעשות  תורה  איתם 

הנמיך את צלילי הכלייזמר, ושאל "אתה אמור להכיר את דוד שלי... שמו זיקו 

טעמוני. יצחק זה שמו המקורי, הוא יושב "שבעה" בכלא, על פטירת אביו, שזה 

סבא שלי מנוחתו עדן... סבא נפטר לפני שלושה ימים, כולנו אהבנו אותו, היה 

איש פשוט, עובד כפיים, אבל תמים להפליא". "זיקו? מכיר ועוד איך מכיר. זיקו 

הוא אחד התלמידים המתמידים שלי בכלא בלי עין רעה, הוא לא עוזב אותי, 

שלוש שעות הוא מאזין לדברי תורה, שואל שאלות, וברוך השם מתקדם מאד 

בשמירת מצוות..., ,סבא שלי נפטר, הנהג הצעיר מספר לי... ואני ירוחם, נזכר 

בסבא שלי המאושפז כבר תקופה ארוכה בבית החולים הדסה עין כרם... כמה 

תפילות אנו בניו ונכדיו ואפילו ניניו הקטנים, מעתירים לרפואתו.

"שמי שלום טעמוני, נעים מאד". "שמי ירוחם". "תקשיב לי ירוחם, אני נוסע 

איתך ספיישל לרמלה, ואתה תדאג שאכנס לבקר את דוד שלי זיקו, לא סתם 

נפגשנו כאן בדרך". "קשה לי להאמין שהנהלת הכלא תאפשר לך להיכנס, יש 

זמני ביקור מסודרים, וצריך אישורי כניסה... צר לי". "לא נורא, גם אם לא, אני 

אותך  ומחזיר  לך  ממתין  אני  תורה,  אותם  תלמד  תכנס,  שם,  עד  אותך  מסיע 

לירושלים, תמסור דרישת שלום חמה חמה לזיקו... וכמובן שתקיים את מצוות 

ניחום אבלים...". 

המכונית של שלום טעמוני דוהרת לה על פני נתיבי הענק, חולפת גולשת 

בחרש על פני המחלפים, ותוך זמן לא רב עוצרת מול הכניסה. "אני ממתין כבוד 

בשבע  רק  נכנסת  השבת  ארוך,  היום  שבעולם,  הזמן  כל  את  קח  ירוחם,  הרב 

וחצי, יש לנו זמן". ובכן הרב לוי, אני די נסער מן הטרמפ המיוחד והמושגח הזה, 

השער נפתח ופני מועדות אל בית המדרש. הודעה על בואי נמסרת לאסירים, 

ותוך פחות מרבע שעה ישובים מלי חבושי כיפות כ 30 אנשים שלא שפר עליהם 

מזלם, וכניעתם ליצר הרע הביאתם אל הדיוטא התחתונה. זיקו טעמוני משום 

מה נעדר. "הוא יושב שבעה בתאו, הוא שבור לגמרי" חבריו מסבירים לי.

את  ותכננתי  לריאותי,  אויר  שאפתי  השבוע  פרשת  שעור  של  שעה  אחרי 

אהובי,  "אחי,  פחות.  לא  חשוב  שלי  הבית  שלום  כי  מהם,  שלי  הפרידה  נאום 

מן  לכם  להעניק  יכולתי  כמיטב  עשיתי  הכלא.  את  פוקד  שאני  שנים  כשבע 

המעט שבנשמתי... וברוך ה' התקדמתם, אבל אני מרגיש שלאשתי ומשפחתי 

כבר לא קל, להקדיש את כל ימי השישי ושאר הימים במשך שנים... אז תבינו 

אותי.... אני מאד מקווה שתשתחררו בקרוב ותזכו לכל הטוב והיפה שהתורה 

יכולה להעניק ליהודי, אבל מחוץ לחומות...". סגרתי את הספר וקמתי לצאת, 

"המאיים"  המכונה  נלו  שבהם  והגברתן  נעלב,  מבט  בי  נעצו  גברים  שלושים 

ככה  גם  ירוחם  אותנו!!!  עוזב  לא  אתה  "ירוחם  ואמר:  בחום  ידי  בשתי  תפש 

אנחנו שברי כלים... המשפחות שלנו הרוסות, הילדים שלנו כמו יתומים... מה 

משענת,  מחפשים  רעבים,  צמאים,  לעוף...  שיודעים  גוזלים  לא  אפילו  אנחנו? 

מחפשים חיבוק מבן אדם כמוך... מה יש לנו בחיים חוץ מבן אדם כמוך?! אל 

פצועות  ציפורים  גם  ככה,  עוזבים  שלא  כולנו  בשם  לאשתך  תגיד  ירוחם,  תלך 

בשדה, צריך לרפא אותן, אתה הרי לימדת אותנו על מצוות צער בעלי חיים... 

שמטפל  שמי  אמר,  שנלו "המאיים"  לרעייתך,  לה,  תגיד  ירוחם...  לה  תגיד  אז 

הם  שלו".  הגוזלים  את  ומטפח  מטפל  עולם  בורא  עולם,  בורא  של  בגוזלים 

אני  השמים"  מן  אבלים, "תנוחם  לניחום  טעמוני  זיקו  של  לתא  אותי  מלווים 

לבקר  להפסיק  רוצה  ירוחם  אותנו...  יעזוב  שלא  זיקו,  לו  "תגיד  אותו.  מחבק 

ירוחם  עוזב,  לא  "ירוחם  בלחישה  ואמר  האפור  הקיר  על  נשען  זיקו  אותנו". 

הוא צדיק, סבא שלי שנפטר לפני שלושה ימים בבית החולים הדסה עין כרם, 
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(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

במחלקה פנימית, סיפר יום לפני פטירתו שהגיע אליו רב צעיר שבא לבקר אף 

את  ושאל  פנים  אליו  האיר  הצעיר  הרב  מחלקה,  באותה  שלו,  סבא  את  הוא 

הניח  הבחורציק  בשלילה.  ראשו  נענע  סבא  תפילין?"  הניח  "כבודו  שלי  סבא 

סבא  לצד  שהיתה  אחותי  במילה.  מילה  שמע"  "קריאת  עמו  ואמר  תפילין  לו 

סיפרה לי, שסבא ביקש מהבחור שיבוא אליו כל יום ויניח לו תפילין, ומה הוא 

ענה לו הבחור היקר "אל תדאג סבאל'ה, אל תדאג, ירוחם לא ישאיר אותך לבד 

לעולם". כך מספר זיקו, אסיר מספר 7063. 

להתפוצץ  עמדו  כמו  שלי  הריאות  מתעלף,  שאני  חשבתי  לוי  הרב 

למחלקה  ניתוח  אחרי  הועבר  שלי  סבא  מופלאה.  השגחה  איזו  מהתרגשות, 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

את  או  הלב  את  או  הראש  את  לי  תמלא 

שם  ישאר  שלא  הקודש.  אל  ברצונות  שניהם 

תהיה  שלי  החיות  שכל  אחר.  דבר  לשום  מקום 

לפני 20  כמו  להיות  לי  תעזור  להתקדש.  מהרצון 

דבר,  שום  לעשות  לעצמי  הרשיתי  כשלא  שנה, 

לרצונך.  בניגוד  שהם  קטנים  הכי  דברים  אפילו 

שהלב בער רק אליך בלי שום הסתכלות לצדדים, 

לא  שזה  מחשבה  שום  בלי  פינות,  עגול  שום  בלי 

כל כך נורא, שאתה אבא בטח מבין ומתחשב בי 

כי אתה יודע כמה קשה לי. 

בתאוות  שלי  במלחמה  להתחזק  לי  תעזור 

מיום  מפחד  מספיק  לא  אני  כי  הרעות  ובמידות 

הדין שהוא כל הזמן מתקרב ואיך זה שאני מרשה 

לעצמי להחליף תענוג נצחי בכל מיני הנאות של 

אותי  מרחיקות  אליך  אותי  לקרב  שבמקום  רגע 

לי.  לתת  שאפשר  קשה  הכי  העונש  שזה  ממך 

תעזור לי אבא לחזור לעצמי ואליך. 

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תציל אותי מהכעס. תעזור לי שאני לעולם לא 

אצעק על שום אדם. תעזור לי לזהות את הנקודה 

עצמי  את  ולהרגיע  "נדלק"  מעט  עוד  שאני  הזו 

לכעוס  הזה  החופש  את  לעצמי  לתת  לא  בכוח. 

ולצעוק על השני. 

ביקורת.  שומע  כשאני  "נדלק"?  אני  מתי 

איזה  על  חיסרון,  על  משהו  לי  כשאומרים 

רצוני.  את  עושים  כשלא  או  טובה.  לא  התנהגות 

ובשני המקרים זה גאווה. 

שגם  האלה  האנשים  כמו  להיות  לי  תעזור 

הם  קשים  ודברים  ביקורת  שומעים  כשהם 

השני  עם  לדבר  מצליחים  הם  רגועים,  נשארים 

רבונו  קשים.  דברים  אומרים  הם  אם  גם  באפוק 

של עולם, מתי אני אזכור שיש לי הרבה חסרונות, 

אז מה אני מתפוצץ כשמזכירים לי אחד מהם?

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור לי להתחזק באמונה שכל דבר שקורה 

פעמים  הרבה  כי  ברצונך.  נעשה  הכל  זה  כאן, 

אדם  שבין  בעניינים  ובמיוחד  זה,  את  שוכח  אני 

לחברו. כי כשמישהו לוקח לי, פוגע בי, מחזיר לי 

רעה תחת טובה, לא מתייחס אלי, אני נפגע, אני 

עד  טובות.  לא  מחשבות  עליו  חושב  אני  כועס, 

שאני נזכר שבעצם הכל אתה עושה לי ומה יש לי 

לכעוס על השני?! אם הוא פוגע, ולא מכבד, ולא 

מכיר טובה, זה בעצמו עונש, אז אני בא להעניש 

לי  עוזר  כך  כל  לא  זה  אבל  נוספת?  פעם  אותו 

אבא,  ואני חוזר שוב ושוב לרגשות הקשים האלה 

ולמחשבות הלא טובות ולא מסוגל להישאר רגוע, 

הוא,  לא  שזה  זה  את  לקבל  באמת  מסוגל  לא 

להתחזק  לי  תעזור  אבא.  לי  עושה  אתה  שהכל 

רגועים  יותר  הרבה  להיות  יכולים  החיים  כי  בזה 

ויותר שמחים כשחיים את האמונה הזאת.

פסח כשר ושמח ושבת שלום!
מנחם אזולאי

ניצלתי  שלי  סבא  את  כשבקרתי  טעמוני,  הישיש  החולה  שהה  שם  פנימית, 

כפי  למחרת,  שם  כשהגעתי  הישיש,  לטעמוני  תפילין  להניח  ההזדמנות  את 

נפרדתי מהם בלחיצות  לעולמו.  נודע לי שהוא הלך  תפילין,  לו  בקשתו להניח 

את  פה  פעור  שמע  הצעיר  הנהג  טעמוני  שלום  מהשער.  ויצאתי  חמות  ידיים 

לעבר  גלגליה  במשק  התגלגלה  המפוארת  מכוניתו  העליונה.  ההשגחה  פלאי 

רעייתי.  לאוזני  הסיפור  את  חתמתי  הביתה  כשנכנסתי  הקודש.  עיר  ירושלים 

"היא הניחה את החלות - מאפה ידיה על השולחן וכיסתה אותן במפה קטנה 

ומוזהבת ואמרה: "תמשיך ירוחם שלי לבקר את הציפורים ברמלה, ללא ספק, 

שם זה השובך שלך".
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 להמשיך הסבא רצה 'נשתנה מה' של השאלות את כשגמרו
  לי יש !סבא :ואמר מהנכדים אחד קם לפתע ,ההגדה בקריאת

 ,סבא' :שאל והנכד ?השאלה מה ,בבקשה' .לשאול שאלה עוד
 לשרוד הכח את לך נתן מה ?השואה את עברת איך לנו תגיד
  בישין מרעין שאר וכל הרעב ,והיסורים הצרות ,המכות כל את
 עול ופרקו כפרו להם שהיו הצרות מרוב יהודים הרבה הרי ,שם
 ?'אותך החזיק מה סבא ואתה ל"ר

 שלום השר ר"האדמו .סיפור לך אספר' ,ואמר ענה והסבא
 ,שינויים מיני כל ועשה המשפחה כל עם הסדר בליל ישב 'מבלז
  מה' ישאל שבנו כדי 'וכו ייןכוס אחד לכל נתן ,קיטל לבש

  האבא .שואל ולא עושה שאביו מה כל את רואה והבן ',נשתנה
  אותו שאל .שואל לא והוא ישאל שבנו כדי שינויים עוד ניסה
  מה רואה לא אתה ,כלום שואל לא אתה מדוע ,לי תגיד' ,אביו
 '?עושה אני
  לא אבא שעל אותנו מלמד אתה הזמן כל ,אבא' ,לאביו הבן ענה

  ענה וכך !!שאלות שואלים לא אבא על ',שאלות שואלים
  זה 'שאלות שואלים לא אבא על' הזה המשפט' :לנכדו הסבא

 .אותי שהחזיק מה
 ועל שבשמים מאבא ,מאבא שזה ידעתי ,עלי שבאה צרה כל

  זה .טוב זה אבא שעושה מה כל כי ,שאלות שואלים לא אבא
  שאבא אפילו ,מבינים לא אם בין ,מבינים אם בין ,מאוד טוב

 לא אבא על' תמיד ידעתי אני .משונים מאד דברים עושה
 '.אותי שהחזיק מה וזה 'שאלות שואלים

 .ד"הי וקסמן נחשון החייל את חבלניםחטפו שנים מספר לפני
  נמצא היכן בצבא ידעו ודרישות חקירות אחרי שבוע באותו
  דברה החייל של ואימו כך על דברו המדינה כל בינתיים .החייל
  וידליקו שיתחזקו ישראל עם מכל וביקשה בתקשורת שישי ביום
  הבן וישוחרר יעזור שהשם ויתפללו קודש שבת לכבוד נרות
 נרות הדליקו המדינה ובכל ,גדול חיזוק והיה .פגע בלי החייל

 .והתפללו
 המחבלים אבל קודש שבת בליל משם לחלצו התכוננו בצבא
  הצבא שנכנס לפני החייל את הרגו ,מותקפים שהם כשראו
 של גופתו את לקחו הצבא אנשי וכשנכנסו .בו שהיה לבית
 החייל לבית התקשורת אנשי הגיעו ,השבעה בתוך .ד"הי החייל
  זה איך ,אותו שאלו היתר בין ,החייל של אביו את וראיינו
 מדוע ,המבצע להצלחת והתפללו נרות והדליקו התחזקו שכולם
 את שמע לא מדוע ?החייל אתלהציל עזר לא השם

 עושה שבשמים אבא' :החיילשל אביו להם ענה ?תפילותיכם
 

 :אומר הוא ולפעמים התפילות על עונה הוא לפעמים ,טוב רק
 טוב הכי זה ,אליו הבן את ולקח !לא לנו ענה הוא ואם !לא

 '.שאלות שואלים לא אבא ועל ,להיות שיכול
 

 שלמה חכמת
  גזירה .המטמונים ימי בפרוס קושטא יהודי על נפלה גזירה

  ההצלה שליח הגיע הפעם .רבים במקומות היתה שכדוגמתה
  האיש הצליח ומרתקת ערמומית בדרך .צפוי בלתי ממקום
  דאגה הפיקו קושטא יהודי של פניהם .הקהילה את להציל

 ,מספר שבועות כבר חלקם מנת היה - זה מוזר מבט ,מוגברת
 העיר מושל של מינויו עם התחיל הכל .גבר רק הוא ליום ומיום

 'שולטן' - בטורקיה היה המלך גם ,אמנם .שמו סולימאן -
 מושל אבל .ומחוזותיה ממלכתו בכל המושל - העם בשפת
 .פעולותיו בכל זומם הנראה ,רע מבט עם קטן איש היה העיר
  נתכו יום מידי .היהודים את פוקדות לפתע החלו משונות צרות
 .מרעותה קשה האחת ,שונות מגזירות גזירות ראשם על

 קנסות - בירורים ,חקירות ,מעבר וגזירות מסחר גזירות
 לחייהם ולהרע להקשות ,להציק כדי הכל והכל ,וטרטורים
 על השולטן היה חותם רבות פעמים .העיר יהודי של השלוים

 היהודים הבינו אט אט .כלל בהם כתוב מה לדעת בלא צויו
  ערכו רבות אסיפות .ואויב צר ,שונא להיות הופך מלכם שגם
 חלקם ,הפרק על עלו שונות הצעות ,בקושטא הקהילה רבני

 את לספוג איך הדנות ואחרות הפגיעה את לעצור במטרה
 שפיר היה לא כאמור הרוח מצב .עימן להתמודד ואיך הגזירות
 .באים הם אנה ידעו לא והיהודים

  עלה התורה וקול ,במלאכתו עסוק איש איש ,תמו הפסח ימי
 עליהםשנפלה התדהמה את להבין קל .המדרשות מבתי

 בית שערי ומעל היהודים ברחוב שנתלה הכרוז למראה
 את לעזוב קושטא יהודי כל נצטוו הגדול השולטן בשם' :הכנסת

 ואשר השבועותחג הוא תורתם מתן חג ליום עד המלוכה עיר
 לבית יוטל והוא רכושו יוחרם ,המלך לפקודת ישמע לא

  הנאמן עוזרו ועמו הגדול השולטן - :החתום על .'האסורים
 ...סולימאן העיר מושל
 ליהודים נחסמה המלך לחצר הגישה מדוע ידע לא איש

  לא ,השאר וכל העשירים ,העסקנים ,העיר רבני כל .לחלוטין
  היה חייב שעוד ,אחד שר .ואיננו שהיה בכוחם להשתמש יכלו
 המושל כי ,בחשאי לספר הסכים ,הקהילה לרב ממש של חוב

 מתחת חותרים הם שהיהודים מלכו את לשכנע הצליח
 את להוציא חובה .וארמונו במלך לפגוע וכוונתם ,ממשלתו

 לאדם קושטא מושל את שחשב והמלך ,ממקומם העיר יהודי
.האיומההגזירהעלוחתם.השתכנע,נאמן

 החול בימי היהודים חנויות נסגרו רבות שנים מזה ,לראשונה
 נשים אנשים העיר תושבי כל - העיר רבני מלפני יצאה וגזירה

  ולבקש תחנונים להפיל ,המדרשות בתי אל נקראו וטף
 .גאולתם ועל גלותם על ,ממונם על ,עתידם על ,בתפילה

"  לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  אליהו בן מזל   שאנן בן פנינה:  נ"העלון לע
 גליונות לפי השבוע

 נ שאנן בן פנינה"לע



 המשך סיפור לשבת קודש

  ורגיה'גג רבנו עובדיה יוסף בן ''רשכבה ע''גנ מרן ''לע
 ל''ה הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק''זצוקללה

  בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה

 ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת
  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל
  בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת
  בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה

  מנשה ,הלן בן מאיר ,מרים בת הלן ,טליה בן רותם .מסעודה
  הרב ,מרים בן דניאל ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע ,שרה בן
  בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה

תפילת רבים לא חוזרת  
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא 
זכו לזרע של קיימא  

יחזקאל בן : כעשרים שנה
,  מהין וכוכבה בת שרה
, מנשה בן טובה ורעייתו

,  ורעייתו כתוןהרצל בן 
יצחק בן תמר ורעייתו דוד  

ודליה   כמסנהבן שושנה 
 .שרה בת שפיקה

ירון מנשה בן פנינה  
 ורעייתו

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''מחפוד שליט ש''הגר

0775446726 
'  גילה א'' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם 
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 
 ,ל''זסעיד חיים בן מונירה : נ''העלון לע

 ל''ז אמלימרדכי בן 
בת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן , צוהלה

בן   מארלימיכאל . רוניהזהבה בת רחל דן בן , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו

יהודה שלום בן תהילה שרה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. אסתר

,  ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. מרסלה

  ש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה

 ש''ברהוג

 .אלכסנדר בן חיה, אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 

052-7179846 

ד ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

  אחיו אל להגיע שחפץ ,כפרי יהודי העיר אל הגיע היום באותו
 ודפק שבמקום האכסניה אל ניגש ורעב עייף והאיש .שבעיר
  הכפרי גילה ומיוזע עייף ,רוגז .לו השיב לא איש .בדלת

  המתפללים קולות .מתושביהם ריקים העיר בתי כי ,להפתעתו
  עטופים העיר בני כל את גילה שם ,הכנסת בתי אל הובילוהו

 שאל ?'הזאת ההמולה מה' .ומתפללים בוכים בטליתותיהם
 ועל השולטן על סיפר הלה .המתפללים אחד את בתמיהה
 על עולה וחיוך ,האיש שומע .הגזירה ועל ההסתה על סולימן
  כמה באוזנו ולוחש העיר רב אל ניגש הוא בטוח בצעד ,שפתיו
  ומצוה האכסניה בעל אל ניגש ,משהו מעודד נראה הרב .מלים
 .עראק בכוס ארוחתו את מקנח ואף .ושתיה אוכל לאורח לתת

  בקבוק בידו ,בוקר בשעת מהאכסניה יוצא רחמים - האורח
 עם קטן ושקיק קלפים חפיסת ,ותפילין טלית ובה שקית ,עראק
  אינו כדרכו המושל .העיר מושל של לביתו ויוצא .חומוס גלעיני
  בטוחה ביד .לתיפלה המסגד אל השולטן עם יצא הוא ,בביתו
  מביטה היא .המושל של אשתו אל ופונה ביתו דלת על דופק הוא
  אינו רחמים אך .פניו על הדלת את סוגרת וכמעט בזלזול בו

  עלוב יהודי הוא ,לספר לו יש סיפור .לבכות מתחיל והוא מוותר
 אל ולהצטרף דתו את לעזוב ,אומר כך ,הוא חושק ,באחיו שמאס

 .לו לעזור יוכל ,רחמים מוסיף כך ,המושל רק .הערביים
  במלחמתו לבעלה שיעזור הוא חשוב נכס ,שמחה האשה

ליתני',האישקורא',אנא'.המלוכהביתעלובהשפעהביהודים
 להסתגר - אני רוצה - המושל של ונעליו מיטתו את לנשק נא

 נסגרת רק .להיכנס לו נותנת האשה .'דקות כמה למשך בחדרו
  כלל תואמים אינם מעשיו .גוברות ויללותיו מאחוריו הדלת
 סולימאן של כריתו את מרים הוא בזריזות .משמיע שהוא לקולות

  הקלפים העראק את ואיתם התפילין ,הטלית את הוא תוחב ושם
 אל הולך אני' קריאה החדר בחלל מפריח הוא בזריזות .והחומוס

 .הבית מן חנוק בקול ויוצא 'פניו את לקבל התיפלה הבית
 את מלוים יחפים כולם .תיפלתם מבית יצאו מוסלמים המוני

 צוות ואיתו השני מוחמד הגדול הסולטן :בראשם הצועדים
  אומרים צעדיהם וכל בלבושם הדורים כולם - ושרים עוזרים
  יקרה חרב חגור ,סולימאן צועד הפמליה בראש לצידו .כבוד

 אשר את המלך לפני לפרוש לנכון הוא מוצא שפתים ובמתק
  הגרוש לקראת ההכנסות את ,וכמובן- האחרון בשבוע 'חידש'

  לו יהודי ומראה איש נחת לפתע .קושטא יהודי של זה - הגדול
 ,קם האיש את ראו ההמומים השומרים ,הפמליה מרגלות אל

  שנים כמה ,שלמה יא ,שלמה' :וזועק המושל של צוארו על נופל
 פעם לו שזה ההמום המושל - בוכה והחל ...אותך ראיתי שלא

  מי ,מעליו אותו לנער ניסה ,האיש את רואה שהוא הראשונה
 !ממני לך ,מלוכלך יהודי ?אתה

 אמא שאת מספיק ,מתנכר אתה איך ,שלמה' ,בשלו היהודי
  .ביללה פרץ ושוב '...תכיר לא אותי ועכשיו בהתנהגותך הרגת
 סולימאן .ומביטים עומדים וכולם רעהו מול האחד השנים צועקים
  מעלי להסיר לשומרים צווה ,אנא מלכי' :ואומר למלך ביאוש קורא
  היהודי אל פונה ,משהו מוזר מבטו המלך אך .'זו משונה בריה

ומספר לבכות מתחיל והאיש ?חצוף איש הענין במה ,ושואל 
 

 צועק 'שקר' - ...אחי ושלמה אני ,גדלנו קטן בכפר :סיפורו את
 וזה ליהודי אומר הוא 'המשך' .משתיקו המלך אך ,המושל
 אך ,שלמה היה טוב ילד ,קטנה יהודית במשפחה' :בשלו

 לשכרה לשתות החל והוא ,דרכיו נדרדרו אבא כשנפטר
 הדרדר אט אט .הקלפים במשחקי הבטל עוברי עם ולשבת
 הבן הגיע אחד לילה ,לשוא אך להוכיחו נסתה ואימי הנער

 .שיכור כולו ,הביתה
 ,הבית מן וברח אותה היכה הוא ,להוכיחו האם כשהחלה
 מיגון חלתה אמא .ל"ז אבא של ותפילין הטלית רק כשאיתו
  - ואמרהליקראה מותה לפני ,אבל ,קצר זמן תוך ונפטרה

 עד אותו חפש .הדחתו רעה חברה אך לאחיך יש טוב לב ,בני
 הפך כי שמעתי הזמן עם .'לו מחלתי כי לו ואמור שתמצאהו

 ,התיפלה בבית כאן למוצאו אוכל וכי ,העיר למושל אחי
 ,בכי בקול הוסיף ,הו ,שמצאתיו זכיתי ועתה להשיגו מיהרתי
 '...אחי שלמה
 הוא 'כאחיו שקרן יהודי' .השקר על צועק ,זועם רותח המושל
 בבית ולהטילו להרחיקו מהמלך ומבקש מטיח - אומר

 תשובה במקוםלמלך רחמים פונה 'הוכחה לך יש' - .האסורים
 דתו את נטש לא אחי כי' ,עונה הוא 'בטוחני' - .לסולימן
 הוא ודאי ,אחי בבית אתנו שפה השומרים נא יחפשו ,לגמרי

  ,לא ואם - בביתו וימצאו איתו עודם אבא של התפילין כי לי
 צוואת את וקיימתי אחי את שראיתי אחרי כעת למות אני מוכן
 כן' - הרווחה באה לסולימן .מתייפח כולו הוסיף ."ל"ז אימי
 .'...היהודי את ויתלו בביתי נא יחפשו' למלך אמר ',אמנם

 ואיתם הגיעו השוטרים ...זמן הרבה ארך לא החיפוש
 והמלך החוירהסולימן .הפיצוחים הקלפים ,העראק ,התפילין

 כל שהסתת אתה ,המרדות נעוות בן !אתה' :קרא זועם כולו
  שהתחפש יהודי ,הטובים נתיני היהודים נגד ,אחיך נגד ימיך

 וקלפים עראק ,לדתנו ולא לדתך לא נאמן אינך ,למוסלמי
  אתה - ולכאן ,התפילין עם אתה מחזיק למוסלמים האסורים

 המלך קרא - 'הוציאוהו !!!להסיתני מנת על כמוסלמי בא
 .'!וכעת ,להורג' - סולימן על מצביע שהוא תוך ,לשומריו
 שבגללי לי צר ,היקר אחי יא ,הוי' :ובוכה קורא ,ורחמים
 '.כיהודי אתה שמת העיקר אך ,נהרגת
 בני לכל ושמחים מאושרים היו ימים אותם .נתבטלה הגזירה
 בן שהפך ,רחמים ,לקהילתם הצטרף חדש תושב גם ,העיר
 את לירש לו שעמדו הם המדינה חוקי .גדול לעשיר לילה

 ...הרווחה היתה וליהודים .המת 'אחיו' של ממונו וכל אחוזתו
 )פסח, מועדים, א"ח ואדברההאמנתי (

 פסח -פלא יועץ 
 מאוד חמור הוא בלבד חמץ איסור שלא המקובלים וכתבו
 ועושה ופוגם ,מאוד חמור פשע דבר כל אלא ,הפסח בימי
 לזהר וצריך ,השנה ימות משאר ויותר יותר בפסח רושם

 :השנה ימות מכל יותר המשמר על ולעמוד
  
  

 

  ויכולת כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  אנו ."חזקיה דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך

  הוצאות לנו ואין הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים
!עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות

  מרגלית ,שגי ניצה בן עידו נחמן אסי הילד לרפואת להתפלל נא
  שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת
 מזל בת ומרים מרים בת שושנה ,שלום בת שרה ,חוה בת
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חג הפסח
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מהות הפסח - תהיה עבד תקבל הכל
 רשע שואל מה העבודה הזאת לכם? ואומרים לו: 

”אילו היית שם - לא היית נגאל“.
מדוע נחפזים להגיע למסקנה שהוא לא היה נגאל? 
כי מי ששואל: ”מה העבודה הזאת“ מעיד שאיננו 

עבד וממילא לא יכול להיגאל...
של  בהגדה  שאומרים  המשמעות  את  להבין  כדי   

פסח: ”עבדים היינו לפרעה במצרים“ 
נביא מעשה נפלא שהיה עם האדמו“ר מגור - בעל 

”השפת האמת“:
את  ושטח  פסח  בערב  אמת“  ל“שפת  נכנס  אחד   
כל  אומרים  הפסח  במהלך  לו:  יעץ  והרב  צרותיו. 
והכל  ה‘“  ב“אנא  תכוון  עצה:  לך  אייעץ  הלל.  יום 

ייסתדר...
ה‘  אנא  באיזה  לו  ברור  היה  לא  אך  החסיד  שמח   
גם  בדבקות  כיוון  הפסח  ימות  בכל  לכן  לכוון  עליו 
ב- ”אנא ה‘ הושיע נא“ הוא כיוון ולא עזר. וגם כיוון 
ב“אנא ה‘ הצליחה נא“ וגם לא עזר... חזר לרב ואמר 

לו כל מה שעשיתי וכיוונתי לא עוזר!
 שאל אותו הרב איך יתכן? ספר לי מה עשית? סיפר 
לו אותו יהודי שהוא לא הבין למה הרב התכוון ב- 
”אנא ה‘“ לכן כיוון גם ב“אנא ה‘ הושיענא“ ולא עזר 

כיוונתי ב“אנא ה‘ הצליחה נא“ וגם לא עזר...
שתכוון  ”התכוונתי  לו:   ואמר  בחיוך  הרב  השיב   
ב“אנא ה‘ כי אני עבדך“ אדם שמרגיש שהוא עבד 
של ה‘ יש לו ישועה“... דוד המלך אומר בהלל: ”אנא 

ה‘ כי אני עבדך בן אמתך פיתחת למוסרי“ 
אחד  עבדים  סוגי  שני  ישנם  יעב“ץ:  החסיד  מבאר 

שנשבה כעת - הוא יחפש כל הזמן איך לברוח.
לעומתו אחד שאביו היה עבד וכן אבי אביו הוא לא 

ינסה לברוח - טוב לו...
אומר דוד המלך ”אני עבדך בן אמתך אני עבד וגם 
את  תפתח  לכן  לברוח  לאן  לי  אין  גם  שלי  אמא 

המוסרות שלי- את הדברים שמייסרים אותי...
מי שמרגיש שהוא עבד והקב“ה הוא אדון שלו הרי 

שהאדון ידאג לו לכל מה שהוא צריך...

נלמד מהפרשהמצה זו - על שום מה?

”הא לחמא ענייא די אכלו אבתנא בארעא דמצרים“...
בני  כדרך  בו  שמסבים  בלילה  עוני  לחם  דווקא  למה  השאלה:  נשאלת   

חורין הרגילים בעשירות?!
 התשובה תבואר על פי משל נפלא המובא בספר ”איל המילואים“:

מלך אחד יצא לציד ופגש בדרכו ברועה צאן פשוט וצעיר. תוך כדי שיחה, 
לו  להציע  והחליט  ופיקחות  בחכמה  מצטיין  הנער  כי  לדעת  המלך  נוכח 
הרקיעה  והצלחתו  הסכים,  כמובן  הצעיר  המלוכה.  בבית  כיועץ  משרה 

שחקים ולא ארכו הימים עד שנתמנה לשר האוצר.
השרים  קנאת  את  עוררה  הבכירים  התפקידים  בסולם  המהירה  עלייתו 
גונב כספים מקופת המדינה.  הוותיקים ואלה החלו להעליל עליו שהוא 
אל  להילוות  דבר  של  בסופו  אולץ  למקטרגים,  להאמין  שסירב  המלך, 
מכספי  מתעשר  שהלה  להיווכח  כדי  האוצר  שר  בית  אל  בדרכם  השרים 

הציבור.
שם.  ששלטו  והפשטות  מהצניעות  הופתעו  השר  לבית  הגיעו  כאשר 
עם  נעול  חדר  לפתע  גילו  פנים,  בבושת  המקום  את  לעזוב  כשעמדו 
עורר  והדבר  לשם,  להיכנס  אוסר  שהשר  התברר  מהרה  עד  ובריח.  סורג 
הפעם  הגנובים.  האוצרות  טמונים  שם  שכנראה  השרים  של  חשדם  את 

הצטרף גם המלך לדרישה לראות את מכמני החדר הזה.
”אני  הזו.  הדרישה  את  לבטל  וביקש  בעל-הבית  התחנן  בוכים  בקול 
מתבייש להראות לכם מה מכיל חדר זה...“ – אמר. המלך התעקש לפתוח 
ופרץ את הדלת. כשהדלת נפתחה, גילו השרים לתדהמתם כי החדר ריק 

מרהיטים ובאמצעו מונחים מקל, תרמיל וחליל רועים.
המלך ביקש הסבר.

בית  אל  הצאן  מרעיית  שנלקחתי  ”מיום  ואמר:  פיו  את  האוצר  שר  פתח 
כדי להינצל  המלכות  חרד אנוכי שמא אפול בפח הגאווה וההתנשאות. 
מזה קבעתי לעצמי מנהג להסתגר בכל בוקר בחדר זה, טרם צאתי לבית 
בידי  המקל  גבי,  על  כשהתרמיל  ארוכה,  שעה  יושב  אני  כאן  המלוכה. 
ומחלל בחלילי כבימים ימימה. זאת כדי שלא אשכח כי רועה פשוט אנוכי, 

אלא שבחמלת ה‘ עלי נשאתי חן בעיני המלך שהביאני אל ביתו. 
בכך אני משריש בקרבי את הידיעה שלא בכוחי ובעוצם ידי עשיתי את 
החיל הזה, אלא רק מה‘ הייתה זאת. אחרי ההכנה הזו אני יוצא לדרכי אל 

בית המלך.“
בשמוע המלך והשרים את הדברים ביקשו את סליחת השר על שחשדו 

בו ועזבו את המקום בבושת פנים...
הנמשל הוא פשוט מאליו: אנו היינו עם מקל ותרמיל בצאתנו ממצרים. 
ודווקא בלילה זה כדי להשריש בנו את ההכרה שעבדים היינו ויוציאנו ה‘ 

בחמלתו הרבה. 
דווקא בלילה שבו אנו מרגישים בני חורין - עשירים אנו שמים אל ליבנו 
מאין בנו... זוהי בעצם המטרה העיקרית של חג הפסח ואם כן ברור מדוע 

החג נקרא בשם ”חג המצות“.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 18:42, ת"א 18:58



סיפור השבוע

החג.  נרות  זה-עתה  הודלקו  בבית  הגיע.  ליל-הסדר 
במיטב  ערוך  היה  והשולחן  פינה,  מכל  בהק  הניקיון 
החג,  לתפילת  לצאת  התכוננו  המשפחה  בני  הכלים. 
גם  הבית הצטרפו  לבני  יסבו לעריכת ה‘סדר‘.  שאחריה 

שני אורחים עניים ששהו בעיר.
אך עיניו של בעל-הבית הפיקו עצב ואי-שביעות-רצון. 
ארשת צער ניבטה מפניו הטובים. מה מעיק על ליבו? - 
מדי  בביתו  להסב  שנהגו  הרבים,  האורחים  של  חסרונם 

שנה לליל-הסדר.
הוא היה עשיר גדול ובעל-צדקה מופלא. במפעלו הגדול 
אפשרות  לתת  תמיד  והשתדל  רבים,  יהודים  העסיק 
לעניים  תמיד  פתוח  היה  ביתו  נוסף.  ליהודי  פרנסה 
אורחים  אליו  להזמין  נהג  ובמועד  בשבת  ולנצרכים. 

רבים ונהנה מהסעודה החגיגית, רבת המשתתפים.
השנה היה מזג-האוויר קשה ביותר. סופות שלגים וקור 
כך  מהדרכים.  אורח  עוברי-  של  רגליהם  את  הדירו  עז 
הגיע ליל החג, ומלבד שני האורחים לא נמצאו בעיר עוד 

עניים שיוזמנו לסעודת החג.
הגביר  ממקומו.  בעל-הבית  את  הקפיצה  בדלת  דפיקה 
על  מאוד  שמח  אורחים,  אחר  כל-כך  להוט  שהיה 
לפתוח  בעצמו  וניגש  זה,  הוא  אורח  שאולי  האפשרות 

את הדלת.
התנצל  המושלגים“,  בשבילים  דרכי  את  ”איבדתי 
טובים,  יהודים  התואילו,  מקור.  וקופא  אני  ”רטוב  הזר, 

להזמינני לחוג עמכם את ה‘סדר‘?“.
”ברוך הבא!“, קידם הגביר בשמחה את הנכנס, ”היכנס-

בגדים  לבוש  היה  הזר  בואך“.  לנו  ייחשב  רב  לעונג  נא! 
ומוכתמים  לגמרי  רטובים  קימעא,  מרופטים  פשוטים, 

בבוץ וברפש ורעד מקור.
בעל-הבית מיהר לצוות על אחד הנוכחים להביא בגדים 
בגדיו  את  להחליף  יוכל  שהאורח  כדי  ויבשים  נקיים 
בביטול,  הזר  חייך  מה?“,  ”לשם  והמלוכלכים.  הרטובים 
תפילת  שנסיים  עד  כן?  הלוא  דיים,  הם  טובים  ”בגדיי 

ערבית, יתייבשו בוודאי“.
תמהים  כשהכול  הגביר  הפטיר  כבודו“,  אדם  של  ”רצונו 
בשעה  המלוכלכים,  בבגדים  האורח  של  דבקותו  על 

שהכול סביב כה מבריק, מצוחצח וחגיגי.
האורח הניח את תרמילו על הרצפה ויצא עם הנוכחים 
לתפילת ערבית. בני-הבית שמו לב לכבוד הרב שבעל-
השולחן,  בראש  הושיבו  הוא  האורח.  על  מרעיף  הבית 
לצידו, חייך אליו כל הזמן כדרך מכרים ותיקים, והירבה 
תמיהתם  את  הביעו  לא  אך  התפלאו,  הבנים  לו.  לדאוג 

בקול רם.
קוראים  החלו  היושבים  וכל  בעל-הבית,  הכריז  ”מגיד“, 
שהביט  מי  פיו.  את  פתח  ולא  ישב  הזר  האורח  בהגדה. 

האורח המסתורי
בהגדה  הדפים  את  הופך  לא  אפילו  שהוא  הבחין,  בו 
היה  נדמה  מסויים  בשלב  לפניו.  המונחת  המהודרת 

שהזר פשוט ישן.
כשהגיע זמן הסעודה, לעומת זאת, גילה האורח עירנות 
יתירה. כאילו התעורר לחיים. נוגס בכל פה, מושיט ידיו 
לקחת לצלחתו מכל עבר, אוכל ושותה, ומבקש עוד ועוד. 
בעל-הבית, באצילות מיוחדת, המשיך לכבדו, כבתחילה.
סתם טרדן גרגרן, חשבו בליבם בני-הבית. אך מה זה ראה 

לו אביהם לכבדו? - זאת לא יכלו להבין.
ברכת-המזון,  לפני  השלישית,  הכוס  שנמזגה  לאחר 
לספר  ”מצווה  אמר,  ”בני!“,  פיו.  את  בעל-הבית  פתח 
על  גם  לספר  שראוי  בספרים,  ומובא  ביציאת-מצרים. 
נסים פרטיים שאירעו לו לאדם, שהרי כל הנסים נובעים 

מיציאת-מצרים“.
יהודים  שני  עוד  עם  מסע-עסקים  על  סיפר  סיפר.  והוא 
בעגלה רתומה לצמד סוסים. על סופת שלג עזה שפגעה 
בלתי  בדרכים  חשוך  לילה  על  סיפר  דרכם.  במהלך  בהם 
מלקות  ורק  לארץ  נפלו  שכמעט  סוסים  על  ידועות. 
ולא  הבלתי-נודעת  בדרך  להמשיך  אותם  אילצו  העגלון 

לטבוע בשלג העמוק.
שלפתע  ”עד  הגביר,  סיפר  חסר-תקווה“,  נראה  ”המצב 
על  והתדפקנו  לבית  כשהגענו  אור.  באלומת  הבחנו 
למעוזה  נקלענו  לשמחה.  מקום  כל  שאין  גילינו  דלתו, 
של חבורת שודדים, שקיבלה אותנו כחיה הפוערת פיה 

לעומת טרפה.
”כספי, שעוני, ושרשרת הזהב שהיתה תלויה בו, נלקחו 
ייעשה  מה  דנו  ”השודדים  לספר.  הגביר  המשיך  ממני“, 
הועילו  לא  למות.   - דתי  אחת  החלטה.  לכלל  ובאו  בי, 

תחינות ובכיות. איש לא היטה אוזן לתחנוניי.
במקום.  המתרחש  לפשר  ושאל  אדם  נכנס  ”ולפתע 
בראותו אותי מוטל כבול על הארץ ועיניי מלאות דמעות, 
אמר: ’עיזבו אותו! אם ימות הוא, ימותו עוד רבים עמו. 
עליו וכל העניים הנהנים ממתת- כל עובדיו שפרנסתם 
ידו. גם אני עבדתי פעם אצלו, ויכול אני להעיד על טוב-

לבו וצדקתו. אנא, עזבוהו לנפשו. עשו זאת למעני!‘.
שהצילני  האיש  לעזוב.  הרשות  לנו  ניתנה  בוקר  ”עם 
הובילני עד לדרך-המלך. ואם רצונכם לדעת מיהו“, סיים 
לכבדו  וברצוני  לצידי,  יושב  ”הריהו  סיפורו,  את  הגביר 

בברכת-המזון“.
בכיסא  עיניהם  את  נעצו  מרותקים,  שישבו  בני-הבית 
הסיפור,  במהלך  ...ריק.  היה  הוא  אך  לאביהם,  הסמוך 
מבלי שאיש יבחין בכך, עזב הלה את השולחן - ונעלם. 

יצאו לחפש אחריו, והעלו חרס בידם.
החדר,  בפינת  שנשאר  צרורו,  את  כשפתחו  החג,  לאחר 

מצאו בו שרשרת זהב, שעון וסכום כסף...



”ואותנו קידשת מכל העמים“
 כל אחד בלילה הזה - ליל הסדר - מעביר את הלפיד לדור הבא עלינו לזכור שהמסורת תעבור כדבעי - המנהגים חשובים אך מצוות 

הסדר הם ההכרח שבשבילם יש את המנהגים...
המנהגים חשובים אך ללא קיום הסדר כהלכתו למעשה אנו מעבירים לפיד כבוי... 

מסופר על הרמב“ם שלא פעם הוקנט ע“י הקאדי (שהיה במצרים בן בית אצל המלך) וכל פעם שהוקנט שמר על שתיקה ע“מ לא 
להיכנס לוויכוח. ידע הרמב“ם, שהרי אם יצדק בוויכוח - המלך יפגע. ואם לא, אזי כל היהדות תהייה בסכנה לכן היה עונה לקאדי 

הרשע: ”יש לנו מסורת!!!“
יש  לנו  גם  מסורת?!  לנו  יש  זה  מה  משמעית  חד  תשובה  לתת  ויחייבו  הרמב“ם  את  שיחרים  מהמלך  וביקש  התעצבן  הקאדי 

מסורת?!
בלית בררה המלך ביקש מהרמב“ם לענות. הרמב“ם הסכים בשני תנאים:

המלך והקאדי יעשו מה שהרמב“ם יבקש. א.  
שהמלך לא יפגע אם הרמב“ם יוכיח מהי מסורת אמתית. ב.  

המלך נאות והרמב“ם ביקש בגדים של קאדי והזמנה לדרוש במסגד ביום שישי וכך היה. 
רבי משה בן מימון דרש במשך שעה, ציטט פסוקים מהתורה, כולם הקשיבו וההתעניינות שלהם הייתה למורת רוחו של הקאדי.

למחרת בקשם לבוא בלבוש של רבנים לבית הכנסת בו כיהן כרב.
הרמב“ם קרא בתורה ועשה בכוונה טעויות וכולם קפצו לתקן אותו ולהחזירו לקריאה נכונה ותקינה. 

לאחר שלוש טעויות ניגש הגבאי ואמר לו: ”מחילה, כבוד הרב, אולי כנראה לא הכנת את הקריאה מפאת חוסר זמן? שב! ומישהו 
אחר יקרא...“  

לאחר שירד מהבימה אמר הרמב“ם למלך:
בין  ההבדל  זה  פה!  פצה  לא  אחד  ואף  דיברתי  שעה  במסגד  אותי...  הורידו  מיד   - התורה  בקריאת  טעות  ועשיתי  כאן  הרב  ”אני 

המסורת היהודית למסורת אחרת“...
המנהג חשוב כשמקיימים מצוות כדבעי...

פרפראות לתורה

פינת ההלכה - הלכות פסח

א.   יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום, כדי שכשיבוא לביתו יקדש מיד אחר צאת הכוכבים. ואחד אנשים ואחד נשים חייבים בארבע כוסות. ומצוה לתת 
יין לפני התינוקות שהגיעו לחינוך לחנכם במצות ארבע כוסות, וכן מצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים, בליל פסח קודם עשיית הסדר, וכן מיני 

מתיקה, כדי שלא יישנו, ויראו שינוי וישאלו.
מי  אולם בדיעבד  בלילה ודאי,  כוסות  ארבע  מצות  כדי שיקיים  צאת הכוכבים,  אחר  דוקא  פסח,  בליל  הסדר  את עריכת  להתחיל  יש  ב.   לכתחלה 
שהוסיף מחול על הקודש והקדים וקידש לפני צאת הכוכבים, משתשקע החמה, יצא. ומיהו בטיבול ירקות הראשון, נכון להחמיר אף בדיעבד 

לחזור ולטבל קצת אחר שתחשך. וכל שכן שראוי להחמיר במצות מצה ומצות מגיד, שיהיו לאחר צאת הכוכבים, ובדיעבד יחזור בלי ברכה.
ג.   טוב שהילדים ישנו בערב פסח ביום, בכדי שיוכלו להשאר רעננים בכל הסדר, ויקיימו בהם מצות והגדת לבנך. וילד שמבין בסיפור יציאת מצרים, 
מצוה לתת לפניו יין לארבע כוסות, אלא שאין צריך רביעית, ויתן להם מיץ ענבים. ויותר הכרחי לתת להם קליות ואגוזים או מיני מתיקה, קודם 

עשיית הסדר.
ד.   יסדר שולחנו בכלים נאים כפי כוחו, וינהג שררה בליל פסח דרך חירות. ויכין מקום מושבו שישב בהיסבה דרך חירות. ואין להניח מקום פנוי 
בשלחן זכר לחורבן, שאין עושים כן ביום טוב. ואפי‘ עני שאין לו כרים וכסתות, יסב על הספסל, או על הקרקע לצד שמאל, או לסמוך על ירך 

חבירו, אבל לא על ירך עצמו, שנראה כדואג ואבל חס ושלום.
ה.   הנשים חייבות בהיסבה, שאין דרך הבעלים להקפיד בזה. וראוי לעמוד על המשמר לזכור ולהזכיר את אחרים להסב, מפני שאין אנו רגילים להסב 

בכל ימות השנה.
ו.   צריכים היסבה בשתיית ארבע כוסות, באכילת המצה, אכילת הכריכה, ובאכילת האפיקומן, ושאר כל סעודתו אם ירצה להסב, הרי זה משובח. 
ובעת קריאת ההגדה, ובהלל, אם ירצה להסב יש לו על מה לסמוך, אך בברכת המזון יברך מיושב בלי היסבה. והקידוש נוהגים לאומרו מעומד, 

וכשמסיים הקידוש יושב ומיסב ושותה מכוס הקידוש.
ז.   בן אצל אביו, ואפי‘ אם הוא רבו המובהק, צריך להסב, שדרך האב למחול כבודו לבנו. ואם האב מקפיד על בנו שלא יסב בפניו, חייב לשמוע לו. 
אבל תלמיד לפני רבו, אף על פי שאינו רבו מובהק, אינו צריך היסבה. ואסור להסב אלא אם כן יתן לו רבו רשות להסב. ותלמיד חכם מופלג, אף 

על פי שלא למד ממנו כלום, וכל שכן אם התלמיד חכם נחשב לגדול הדור, שנחשב כרבו לכל דבר, אסור להסב בפניהם.
ח.   ההיסבה צריכה להיות בצד שמאל, ואם הסב בצד ימין, כאלו לא הסב כלל. וגם איטר-יד שכל מעשיו ביד שמאל, צריך להסב לצד שמאל, ככל 

אדם. ויש אומרים שאם היסב לצד ימינו, בדיעבד אינו צריך לחזור ולשתות בהיסבה.
ט.   אפילו מי שהיין מזיקו, או ששונא את היין, חייב לדחוק את עצמו לשתות ארבע כוסות, ומברך על היין כרגיל, אך די אפילו לכתחלה לאדם כזה 
לצאת ידי חובה במיץ ענבים, או ביין צימוקים, ואין צריך יין יבש. אף על פי שאינו משכר. ומ“מ אם על ידי שתיית ד‘ כוסות, בכל אופן שיהיה, 

יבוא לידי חולי פנימי, או יפול למשכב, פטור, ואינו רשאי להחמיר, ויקדש על הפת כדין מי שאין לו יין.
י.   אפילו עני המחזר על הפתחים, חייב בארבע כוסות, אפילו ימכור מלבושו או ילוה, או ישכיר עצמו בשביל יין לארבע כוסות. ולפום צערא אגרא. 

וגבאי צדקה שעוסקים במצות קמחא דפסחא לעניים, חייבים לדאוג גם לארבע כוסות לצורך העניים לצורך פסח.
יא.  אף מי שאינו יודע לומר את ההגדה וההלל, ואין לו מי שיכול להוציאו ידי חובה, חייב במצות ארבע כוסות, על אף שאינו שותה כסדר שתיקנו 

חכמים. ומכל מקום צריך שישהה בין כוס לכוס כשיעור שתיית רביעית.
יב.   הנשים רשאיות לערוך את הסדר לבדן, אם יש בהן בקיאה לעשותו כתקנת חז“ל. ואדרבה עדיף יותר לעשות כן במקום שמתאספים כמה בעלי 
בתים, לעשות את הסדר בצוותא, והנשים הצנועות רוצות לערוך הסדר לבדן, בניהול אשה חכמה, והיודעת בהרצאת הדברים של סיפור יציאת 

מצרים, בודאי שיש להן על מה שיסמוכו לעשות כן.





 

 


