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ָנה ַ�ת, ַאַחת ׁשָ ׁשְ ּצֹות תיַּ ִפ ֲא  ּבִ ל ַהּמַ ִריְסק ז"יִר גְּ ַה  ׁשֶ ַלִים ִמּבְ ירּוׁשָ ָנה, ּבִ  ֵאָליו ּפָ
ר ִחיםַהּנֹוכְ  ַאַחד ִעְניַ  ִנְפָלא ִסּפּור לוֹ  ְוִסּפֵ ה. ַמּצֹות תיַּ ִפ ֲא  ןּבְ ֶאָחד ַמֲ�ׂשֶ  ּבְ

יֵקי ּדִ ָהָיה, ָהִראׁשֹוִנים תדוּ ַהֲחִסי ִמּצַ ִהּדּור ֹוָתיוצּ ַמ  ֶאת ֶלֱאפֹות גֵה וֹ נ ׁשֶ  בַר  ּבְ
דֹול ּוְבִדְקּדּוק ִמים ְיהּוִדי םׁשָ  ָ�ַמד. ּגָ ָרָאה, ּוָפׁשּוט ּתָ ִהירּות תֶא  ּוְכׁשֶ  ַהּזְ
דֹוָלה ל ַהּגְ יקצַּ ַה  ׁשֶ דֹול רוֹ וּ דּ ִה וְ  ֹוָתיוצּ ַמ  תיַּ ִפ ֲא בַּ  ּדִ הּוא ַ�ל ְמֹאד ִהְצַטֵ�ר, ַהּגָ  ׁשֶ

יַ�  לוֹ ָיכ לֹא ֶקֶרן ָהִאיׁש  ָ�ַמד. ִויֹכֶלת ָממֹון ֵמֹחֶסר ְלָכךְ  ְלַהּגִ ל ָזִוית ּבְ ּלֵ  ְוִהְתּפַ
ירֹות ה'לַ  ל ִרּבֹונוֹ : "ִלּבוֹ  ִמּקִ ׁשּוט ְיהּוִדי! עֹוָלם־ׁשֶ ר לוֹ ָיכ ְוֵאיִני, ֲאִני ּפָ  ְלַהּדֵ

ק ֵ�ֶסק ּוְלַדְקּדֵ ּצֹות ּבְ מוֹ  ַהּמַ ׁש  ְוָלֵכן, יָהַרבִּ  ּכְ ן ְמַבּקֵ  הֶר ֲ� ּתַ ׁשֶ  ְלָפֶניךָ  ֲאִני ּוִמְתַחּנֵ
רֹום רּוַח  ילַ ָ�  ִני ִמּמָ ַחת ְלהֹוִציא ּוְתַזּכֵ רֹות ַמּצֹות יַד יָ  ִמּתַ ּדָ קֹות ְמה/ ְקּדָ ". ּוְמד/

ַמע יקצַּ ַה  ׁשָ תוֹ  ֶאת ּדִ ִפּלָ ד, ּתְ ָנה ּוִמּיָ ׁש  ֵאָליו ּפָ צּ  ֶאת ּמוֹ ִע  ְלַהֲחִליף ּוִבּקֵ . ֹותַהּמַ
ם ָהִאיׁש  ָבר ֶאת רּפֵ ְלַס  ִסּיֵ ָאְזנֵ  ַהּדָ ִריְסק ָהַרב יּבְ ר היָ ָה וְ , ִמּבְ י ִנּכָ וָּ  ּכִ  ְלהֹוִציא ָנתוֹ ּכַ

ּפּור ל מּוָסר ֶזה ִמּסִ ּכֵ ה ַהׂשְ ּמָ דֹוָלה ּכַ ה ִהיא ּגְ ִפּלָ ה, ַהּתְ ּצֹות ֵהן ֲ�ִדיפֹות ְוַכּמָ  ַהּמַ
ְהֶייָנה ֲ�ֵליֶהן ירוּ ּתִ ְע ֶה ׁשֶ  ּתִ ִהּדּור ׁשֶ ר יֹוֵתר, בַר  ּבְ ׁשֵ  ַמּצֹות ֵמֲאׁשֶ  רֹותּדָ ּוְמה/  רֹותּכְ

ָ�ְמלוּ  ח/  ֲ�ֵליֶהן ׁשֶ ִריְסק ָהַרב אּוָלם. ְיֵתרֹות ְמרֹותּבְ ד הַנֲ�נָ  ִמּבְ ִנינּות ִמּיָ ׁשְ  ּבִ
אן לֹוֵמד ַוֲאִני: "ְוָאַמר, ָאְפָיִנית ׁש  ּכָ ֲהֵרי. ךְ ֶפ ְלֵה  ַמּמָ  ִהְצִליַח  ְיהּוִדי אֹותוֹ  ׁשֶ

תוֹ  ִלְפעֹל ְתִפּלָ רֹותַה  ּצֹותּמַ בַּ  תוֹ ִלְזכּ , ֲאָתר־ַ�ל ּבִ ּדָ ֲ�ֵליֶהן ְמה/ י ָטַרח ׁשֶ   "...ָהַרּבִ
�  

ְפֶאֶרת"ַה י ֵמֲחִסיֵד  דָח ֶא  ה ּתִ ּמָ ּלָ ָבִנים דַק ְפ נִ  לֹא, קְס ְמ דוֹ ָר ֵמ " ׁשֶ ךְ  ּבְ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ  ׁשָ
ּכֹות יַ� , ַנְפׁשוֹ ־רַמ בְּ . ֲאר/ ָנה ִהּגִ ַסח ַחג ִלְקַראת וֹ בּ ַר  לֶא  ַאַחת ׁשָ ֵדי ַהּפֶ ֵרךְ  ּכְ  ְלִהְתּבָ

יו יָון ַאךְ , ִמּפִ ַדע ִמּכֵ ּיָ ְעּתוֹ  ׁשֶ ּדַ ל ׁשֶ י ׁשֶ ִאים ֲחִסיִדים ֵמאֹוָתם נֹוָחה ֵאיָנּה  ָהַרּבִ ּבָ  ׁשֶ
ָ�ה ִלְראֹותוֹ  ׁשָ הּוא ּבְ ְלַחן ַהַחג, ָלֵכן לְ  ֵמֵסב ׁשֶ קׁש/ ל ִהְתַחּמֵ ֵדי ָהֵ�ת ּכָ י ּכְ ָהַרּבִ  ׁשֶ

ם. הוּ ֵא ְר יִ  אלֹ  ַ�ת ּגַ ׁשְ ֶדר ּבִ ֶלת יֵמֲאחֹוֵר  ָהִאיׁש  ָ�ַמד, ַהּסֵ ין, ֵאיָמהבְּ  ַהּדֶ  ְוִהְמּתִ
ִכלְ  נּות ֵ�יַנִים יֹוןּבְ ּמְ ֵדי אֹוָתהנְ  ְלִהְזּדַ י ּכְ ָהַרּבִ ל ֶזַרעבְּ  הוּ כֵ יָבְר וִ  הוּ ֵא ְר יִ  ׁשֶ  ׁשֶ

ה. ָמאיָּ ַק  יַ�  ְוִהּנֵ י ִהּגִ נָּ ׁשְ נִּ  הַמ " ִמיַרתֲא לַ  ָהַרּבִ ָנה ּוְלֶפַתע", הּתַ  ָחִסיד אֹותוֹ  לֶא  ּפָ
ֶ  הַמ  ָנא ָראְק : "ְוָאַמר תּובׁשּ ָדה ּכָ ַהּגָ הְוַה ", ּבַ ָתב ִמּתֹוךְ  ָקָרא ּלָ ן ְוָכאן: "ַהּכְ  ַהּבֵ
י ךָ יֵּ ִח ". ׁשֹוֵאל אן: "ְוָאַמר ָהַרּבִ ה לוֹ ָיכ ּכָ ׁש  ַאּתָ ן ְלַבּקֵ ָ בַּ  ְוָאְמָנם", ּבֵ ַאַח  ָנהׁשּ ּלְ  רׁשֶ

יַ�  ןִמכֵּ  ִעּצּומוֹ  ֶהָחִסיד ִהּגִ ל ּבְ ֶדר ֵליל ׁשֶ רוֹ ְלבַ  ַהּסֵ ְ י, ׂשּ ן לוֹ  נֹוַלד ּכִ ל ּבֵ   .טֹוב־ְלַמּזָ
�  

יַ�  ִהּגִ ׁשֶ י ּכְ ְמָחה ַרּבִ ַלִים קצְ ווֹ ְט אוֹ ־ְרָקאִמּווּ  ִניםּבוּ  ׂשִ ְפרֹס ֶזה היָ ָה , ִלירּוׁשָ  ַחג ּבִ
ַסח ִהְתּכֹוֵנן. ַהּפֶ ׁשֶ ׁש , יוֹוָת צּ ַמ  ֶאת ֶלֱאפֹות ּכְ ּקֵ  ָהִראׁשֹון' רוּ נּ 'ּתַ בַּ  ןָת פוֹ ֱא לֶ  ּבִ
י לוֹ  ָאְמרוּ  ָהאֹוִפים אּוָלם, ְלִהּדּור  ןַמ ְר יֶד בִּ  דוִ ּדָ  יְלַרבִּ  הָר מוּ ׁשְ זֹו  ֲחָזָקה ּכִ

ּנּור ֹוָתיוצּ ַמ  ֶאת אֹוֶפה ְוהּוא, בוֹ לּ לֶּ ִמ  ּתַ ַמע אּוָלם. ָהִראׁשֹון ּבַ ָ ׁשּ ׁשֶ י זֹאת ּכְ  ַרּבִ
יק ְלהֹוִדיַ�  חלַ ׁשָ , דוִ ּדָ  ּדִ ה ַלּצַ ּזֶ ה ׁשֶ יַ�  ַ�ּתָ י, ִהּגִ דוֹ  הּוא ּכִ ף ְמַכּבְ ּתֵ ּתַ  ּמוֹ ִע  ְלִהׁשְ

א ַצְוּתָ ּצֹות תיַּ ִפ ֲא בַּ  ּבְ ּנּור ַהּמַ ּתַ ים. ָהִראׁשֹון ּבַ י ִהְסּכִ ְמָחה ַרּבִ ָ�ה ִניםּבוּ  ׂשִ , ַלַהּצָ
יַ�  אּוָלם ִהּגִ ׁשֶ ה ֶאל ּכְ ֲאִפּיָ רֹוב ְוָרָאה ַהּמַ ֲהִליךְ  ֶאת ִמּקָ ּצֹות ֲהָכַנת ּתַ  ִהְצַטֵ�ר, ַהּמַ

י ִלְראֹות ה ּכִ ּמָ ים ֵאיָנם ִמְנָהִגים ּכַ לוֹ  ַנֲ�ׂשִ ֶהְרּגֵ ךְ ־ַ�ל ִהְתַרֵ�ם ְוָלֵכן, ּכְ  ְוהֹוִדיַ�  ּכָ
י ְהיֹות לָחֵד  הּוא ּכִ ף ִמּלִ ּתָ י ִעם ׁש/ ּצֹות תיַּ ִפ ֲא בַּ  ָהַרּבִ ךְ . ַהּמַ י ִחּיֵ  :לוֹ  ְוָאַמר דוִ ּדָ  ַרּבִ
ּצֹות רֹוֶצה ַמר ֵאין ִאם" ּמַ נוּ  ּבַ ּלָ ֵליל לכֹ ֱא לֶּ  הַמ  לוֹ  ִיְהֶיה לֹא, ׁשֶ ֶדר ּבְ י. ַהּסֵ ם ּכִ  ּגַ

ָ�ִתיד ֹוָתיוצּ ַמ  ֶאת ְבֵרי"... ֶלֱאֹכל יּוַכל לֹא, ֶלֱאפֹות הּוא ׁשֶ י ּדִ  נוּ הּובְ  לֹא ָהַרּבִ
ַ�ת ׁשְ ה ּבִ ֵליל אּוָלם, ַמֲ�ׂשֶ ַסח ַחג ׁש ִהְתַקּדֵ  ּבְ י ,ַהּפֶ ַרּבִ ׁשֶ  ַלֲ�רֹךְ  ִהְתּכֹוֵנן דוִ ּדָ  ּכְ

ֶדר־ֶאת יַ� , ַהּסֵ ְמרּוָצה ְלֶפַתע ֵאָליו ִהּגִ ל יחוֹ לִ ׁשְ  ּבִ י ׁשֶ ְמָחה ַרּבִ ׁש , ִניםּבוּ  ׂשִ  ּוִבּקֵ
ל מּורֹות  ַמּצֹות ְלַקּבֵ ֲ�בּורׁשְ ֵרר. וֹ בּ ַר  ּבַ י, ִהְתּבָ ַכח הּוא ּכִ ה ְלַהְפִריׁש  ׁשָ  ַחּלָ

מוּ ְוִה , ֹוָתיוצּ ִמּמַ  ְבֵרי ּבוֹ  ְתַקּיְ י ּדִ י דוִ ּדָ  ַרּבִ ם ּכִ   ....ֶלֱאֹכל יּוַכל לֹא ֹוָתיוצּ ַמ  ֶאת ּגַ

  

לׁשֶ  מּוָסףלְ  ֹוְצרֹותיּ בַּ  ֶנֱאַמר ִניָסן ֹחֶדׁש  ַ�ל
ת ָרׁשַ ר ַהחֶֹדׁש ', ַהֹחֶדׁש  ּפָ ּבוֹ  ְיׁשּועֹות ֲאׁשֶ

יפֹות ַהְינוּ , 'ַמּקִ ַהֹחֶדׁש  ּדְ ף ׁשֶ ּקָ יׁשּועֹותּבִ  מ"
ֲהֵרי, ּוְרפּואֹות ם ׁשֶ ָפָניו ֲאָדר ֹחֶדׁש  ּגַ ּלְ ְוַגם ׁשֶ

'ה ִניֲא  נֹוָטִריקֹון ֵהם יוָר ֲח ַא לְּ ׁשֶ  רִאיָּ  ֹחֶדׁש 
ה ְוַגם, ךָ ֶא ְפ רֹ  ּצָ לַמֲאַכ  ַהרּזֹ בַּ  אתִנְקרֵ  ַהּמַ

י, ָהְרפּוָאה ל ִניָסן ֹחֶדׁש  ּכִ ּגָ יךְ  ְמס/ ְרפּוָאה ְלַהְמׁשִ
ל ה"ֲהָויָ  םׁשֵ  ֵצרּוף ְוַגם. ִויׁשּוָ#ה ִניָסן ֹחֶדׁש  ׁשֶ

סּוק נֹוָטִריקֹון הּוא ְמחוּ יִ  ַהּפָ ַמִיםַה  ׂשְ ָ לגֵ ָת ְו  ׁשּ
בֹות, ָאֶרץָה  ה ְוַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ׁשּוָ#היְ  ֶקֶרן ַמְצִמיַח  ּבְ

יֵמי  )שי למורא(. ָהָאִביב ׁש ֶד חֹ  ִניָסן ּבִ
�  

לֵ  ֶדר ילּבְ ּכֹוסֹות 4 ְוׁשֹוִתים ַמּצֹות 3 אֹוְכִלים ַהּסֵ
ָ#ִמים 3. ַיִין ַבת ּפְ ה ּתֵ ה ַמּצָ ִגיַמְטִרּיָ 4, 405 ּבְ

ָ#ִמים ה ּכֹוס ּפְ ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  749 ּוְבַיַחד, 344 ּבְ ןּכְ
ּבַ  דֹול תׁשַ י, ַהּגָ בַּ בְּ  ּכִ דֹול תׁשַ ים ַהּגָ ִעְנָיִנים ּדֹוְרׁשִ ּבְ
ָדה ּבוֹ  ְוקֹוְרִאים ֵאּלוּ   )שערי נסים(. ַהַהּגָ

�  

ים ֵמִהים ַרּבִ ָכל ַמּדּוַ�  ּתְ זֶמ ֶר  ֵאין רֶד ּסֵ ַה  ֵניִסּמָ  ּבְ
ֱאֶמת אּוָלם, ִמְצַרִים יִציַאתלִ  ֶזהלָ  זֶמ ֶר  ֵיׁש  ּבֶ

ֵתַבת ס ּבְ ְרּפַ ִהיא ּכַ בכֶ ֶר  ּוסס לּכֹ  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ
ם ְולֹא, ְרעֹהּפַ  ְוָקא ףסוּ ־םיַ  ְקִריַ�ת ִנְרְמָזה ְלִחּנָ ּדַ

ס ְרּפַ ּכַ י, ּבַ יִלים אֹוָתּה  ּכִ ֵדי ֵמי־ֶמַלחבְּ  ַמְטּבִ ּכְ
יר ְרעֹה בכֶ ֶר  סּוס לכֹּ  ְטִביַ#ת ֶאת ְלַהְזּכִ ֵמ  ּפַ יּבְ

לּוִחים ףם־סוּ יַ   )רבי יוסף חיים זוננפלד( ...ַהּמְ
�  

י יִדיְטׁשֹוב ִהיְרׁש  יְצבִ  ַרּבִ ֶפַסח, אֹוֵמר ָהָיה ִמּזִ ּבְ ׁשֶ
יקצַּ לַ  מֹוְסִרים חֹותְפ ַמ  ֶאת ּדִ י ֵניּבָ  ּתְ , ּוְמזֹוֵני ַחּיֵ
ז ּמָ ָבר ּוְמר/ ֵ בַּ  ַהּדָ הּוא ַסחּפֶ  םׁשּ נֹוָטִריקֹון ׁשֶ

יםַח  ְרָנָסהּפַ  ֱאַמר ְלָבִנים ָנהוָּ ְוַהכַּ , ִביבָס  ּיִ ּנֶ ֶניָך  ׁשֶ ּבָ
ִתֵלי  ׁשְ ְלָחֶנךָ  ָסִביבֵזיִתים ּכִ  )מפי ספרים(. ְלׁש/

�  

ה נֹוָטִריקֹון ַסחּפֶ  י, ָסח ּפֶ ַחג ּכִ ַסח ּבְ ל ַהּפֶ הַמ  ּכָ
 ֶ ׁש  ָהָאָדםׁשּ ַר  ה'ֵמ  ְמַבּקֵ ִפיו ךְ ִיְתּבָ , לוֹ  נֹוֵתן הּוא ּבְ

ּפֶ  ְלִפי ִחיַנת הּוא ַסחׁשֶ ה ֲהָבהְוַא  ֶחֶסד ּבְ ּלָ א/ ְוַהּגְ
בֹוא ְזכּות ּתָ ֱאמּוָנהּוְרֵ�ה  ֶנֱאַמר ְוֵכן. הָהֱאמּונָ  ּבִ

ג ְהֶייָנה ִאם, ה'־ַ�ל ְוִהְתַ#ּנֵ י ְלךָ  ּתִ ּתֵ ּדֹות ׁשְ ַהּמִ
לוּ  ַתֲ�נּוִגים ֲהָבהְוַא  הנָ מוּ ֱא  ַהּלָ ן־ְלָך ְוִיּתֶ  ָאז, ּבְ
ֲא  ֱאַמר ךָ ִלּבֶ  לֹתִמׁשְ ּנֶ  )שפתי צדיק(ַאֲחָריו.  ׁשֶ

�  

ַחג ְלַאֵחל נֹוֲהִגים ּצֹות ּבְ ַסחּפֶ ' הוּ ֵרֵ� לְ  ִאיׁש  ַהּמַ
ר ׁשֵ ֵמ  ּכָ ֵתבֹות ֵיׁש  זֶמ ְוֶר , 'ַח ְוׂשָ יםַהַחגִּ  ְלָכל ֵאּלוּ  ּבְ

הֲח , ּכֹותס" , ּוִריםּפ . ְוַהּמֹוֲ�ִדים ּכָ , ּוִריםּפ ּכִ , נ/
ָנהַה  אׁש רֹ , עֹותב/ ׁשָ  ָ ֹוֲ�ִדיםמ, תתוֹ בָּ ׁשַ ְו , ׁשּ
יםֳח  יםגִּ ַח  נֹוָטִריקֹון ַהּמֹוֵ�ד לֹו"ח ְוַאף. ָדׁשִ
יוּ  ׂשֹוןְל  םְזַמּנִ  )תורת חסד לאברהם(. ׂשָ
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ֵליל ַה ָהא ְסּתֹוִרי ּבְ ֶדרֹוֵרַח ַהּמִ   ּסֵ

ה יְיִחיֵד  ּלָ ֵליל ְלָהֵסב כוּ זָ  ְסג/ ֶדר ּבְ ל ְלָחנוֹ ׁש/  ַ�ל ַהּסֵ י ׁשֶ ִז'יקֹוב ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ ָכהׁשֶ  ּוִמי ,ִמּדְ  ָהָיה ְלָכךְ  ּזָ
ֵמ  מֹוצֵ  ַח ׂשָ לָ  אּכְ יםַהְמס/ . בָר  לׁשָ ים ּבִ ה ָחׁשִ ׁשָ ל ַהְרּגָ א עֹוָלם ןיֵמֵ�  ׁשֶ ֲ�נּוג, ַהּבָ י ּתַ ל ֲאִמּתִ יִקים ׁשֶ  ַצּדִ

ִבים יֶהם רֹוֵתיֶהםְוַ�ּטְ  יֹוׁשְ ָראׁשֵ יו ְוֶנֱהִנים ּבְ ְ ַה  ִמּזִ י. ִכיָנהׁשּ ב ָהַרּבִ רֹאׁש  יֹוׁשֵ ְלָח  ּבְ / ֶמֶלךְ  ןַהׁשּ ְגדּוד ּכְ  קֹוֵרא, ּבִ
ְמִתינּות  ָדה ֶאתּבִ ל ְמָבֵאר, ַהַהּגָ סּוק ּכָ יּ  מֹוִסיף, ֵהיֵטב ֵארבַּ  ּפָ ר ִליםׁשָ ּוְמ  ֹותַמֲ�ׂשִ ִמְצוַ  ּוְמַהּדֵ  ִסּפּור תּבְ

ה. ִמְצַרִים ְיִציַאת יִעים ְוִהּנֵ ל ּכֹוסוֹ  ִלְמִזיַגת ַמּגִ ִביא הוּ ִליָּ ֵא  ׁשֶ י, ַהּנָ ׁש  ְוָהַרּבִ יםֵמַהְמס/  ְמַבּקֵ  ְמַ�ט ִלְמזֹג ּבִ
ל יעוֹ בִ גְ לִ  םיֶה ֵת סוֹ וֹ כּ ִמ  ְתחוּ  ּוְבֶטֶרם, הוּ ִליָּ ֵא  ׁשֶ ֶלת ֶאת ּפָ ֹפךְ " ִמיַרתֲא בַּ  ַהּדֶ יר ֵהֵחל", ךָ ֲחָמְת  ׁשְ  ֶאת ְלַהְסּבִ

ּלּוי ןִעְניַ  ה הוּ ִליָּ ֵא  ּגִ ּלֶ ְתּגַ ּמִ ים ׁשֶ ׁשּוט ְלָאָדם ֲאִפּלוּ  ְלִעּתִ ֶהּסַ  ּפָ ּפּור ֶאת רּפֵ ְלַס  ְוֵהֵחל, ַ�תַהּדַ  חּבְ א ַהּסִ   . ַהּבָ

ְכָפר ם ָקָטן ּבִ ׁשֵ ם ָ�ִני ְיהּוִדי ֹוֵררִהְתגּ  ,היָ יצְ לִּ גַ בְּ ׁשֶ  יקנִ ְר ווֹ איָ  ּבְ ׁשֵ י ּבְ ֱאָצֵאי, םזַ גְּ נְ לַ  ַסחּפֶ  ַרּבִ ל ִמּצֶ ּבָ  ַהְמק/
י ְמׁשֹון ַרּבִ ֱהַרג ילִ וֹ ּפ רוֹ ְט ְס אוֹ ֵמ  ׁשִ ּנֶ ֵ  ִקּדּוׁש  ַ�ל ׁשֶ ְפָרעֹות םַהׁשּ ה. ט"ַת וְ  ח"ּתַ  ּבִ ָ , לוֹ  ָהְיָתה ִצְדָקִנית ִאׁשּ

ת, ִמיָנא ָרֵחל ָמּה ׁשְ וּ  ל ֲאחֹותוֹ ־ּבַ י ׁשֶ ה ְוָלֶהם, קְס נְ 'יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ ָ ׁשּ ִמים ִאיׁש . ְיָלִדים ׁשִ  ָהָיה ּתָ
י ר ֱאמּוָנהבֶּ  ה' ְועֹוֵבד, ַסחּפֶ  ַרּבִ יּוְביֹש9ֶ ֵני ָהיוּ . תֹו ֵריָקם, ַאְך ּבֵ יתוֹ  ּבְ ָרָ�ב יםִפ טוּ ֲ�  ּבֵ נֶּ  ַ�ד, ּבָ ל ִלּבוֹ  ְחַמץׁשֶ  ׁשֶ
י יר ְוֶהְחִליט ַסחּפֶ  ַרּבִ ּכִ ד ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ְצמוֹ ַ�  ְלַהׂשְ ְמַלּמֵ ינֹוקֹות ּכִ ַא  ּתִ ָפִרים דַח ּבְ ִביָבה ַהּכְ ּסְ ּבַ ֵדי, ׁשֶ  ֶאת לְלַכְלכֵּ  ּכְ
ֵני ה ָאַמר. יתוֹ בֵ ־ּבְ תּובִ , ְוָ�ׂשָ יתוֹ  ָיָצא ַהֹחֶרף ְתִחּלַ ָפר ִלְנּדֹד ְוֵהֵחל ִמּבֵ יַ�  ַ�ד, ָפרכְ לִ  ִמּכְ ִהּגִ  ְלַאְכַסְנָיה ׁשֶ

דֹוָלה ָ�ְמָדה ּגְ ָר  ַ�ל ׁשֶ ָרִכים־תׁשַ ּפָ ּה , ּדְ ְפִרי ְיהּוִדי ָ�ַמד ּוְברֹאׁשָ ם ּכַ ָ ׁשּ ל ְמָחתוֹ ְלׂשִ . ְמג/ י ׁשֶ ַסח ַרּבִ , לוֹ  נֹוַדע ּפֶ
י הַה  ּכִ ר ּלָ ד רַח ַא  ּתָ ינֹוקֹות־ְמַלּמֵ ֵדִלים, ְלָבָניו ּתִ ּגְ ֵביתוֹ  ׁשֶ ב ּבְ י םיּוִר ּכְ יַ� , ָהֲאָרצֹות־ְוַ�ּמֵ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ְוִהּצִ

ֶזה ְפִקידּתַ בַּ  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ָ�תוֹ . ַהּלָ ָלה ַהּצָ ָכרוֹ , ִהְתַקּבְ ַ�ל לוֹ  ִהְבִטיַח  ּוִבׂשְ ִית־ּבַ לּום ַהּבַ ׁשְ ל ּתַ ים ׁשֶ לֹש9ִ  ִניׁש ַריְ  ׁשְ
קּוַפת לְלכָ  ַסח ַחג ַ�ד ,ַהֹחֶרף ּתְ א ַהּפֶ ב. ְלטֹוָבה ַהּבָ י ָיׁשַ ק ַסחּפֶ  ַרּבִ ְנּדָ ּפ/ ֵדי ְפׁשוֹ נַ  ֹותלכְּ  ַ�ד עגַּ ְוִהְתיַ , ּבַ  ּכְ

יץ ל ָחםמֹ  אּוָלם. יםִר ָ� בְ נִּ ַה  יםיִּ ִר ְפ כַּ ַה  ָ�ִריםנְּ בַּ  ּתֹוָרה ְלַהְרּבִ לוּ  ׁשֶ  אוּ לְ נִ  םְוֵה , ֶחֶרסכַּ  ְוָיֵבׁש  ָאטּום ָהָיה ַהּלָ
ץ תבֶ ׁשֶ לָ  ֵדי ֵ�יֵניֶהם ֶאת ּוְלַאּמֵ ַטּנֹות ָהאֹוִתּיֹות ֶאת ִלְקרֹא ְלַנּסֹות ּכְ ם ַמןזְ בִּ , ַהּקְ ְפׁשָ ּנַ  ִביםְרָח ַלּמֶ  ָההְמ כָּ  ׁשֶ

ּתֹוְבבּות ָפר ַנֲ�ֵרי ִעם ּוְלִהׁשְ ִמים. ַהּכְ ִים ָ�ְברוּ  ַהּיָ ֲ�ַצְלּתַ ָ�ִרים ִעם ִלּמּודַה  יׁשִ ְק לִ  ּוְבנֹוָסף, ּבַ  ֵמָרָ�ב ָסַבל, ַהּנְ
ן, ּוַמְחסֹור ּכֵ א, תֹכלֶ יְ ־ּוַבַ�ל ָאִמיד ִאיׁש  ָהָיה ָאְמָנם ַהחֹוֵכר ׁשֶ ָהָיה ֶאּלָ ְפָלג ַקְמָצן ׁשֶ  ְמַ�ט לכֹ ֱא לֶ  לוֹ  ְוָנַתן מ/

ק ְלַ�ְצמוֹ  ִאם אּוָלם. ַחץלַ ־ּוַמִים ַצר־םֶח לֶ  ּפֵ י ִהְסּתַ ִקְרבּ  ִלּבוֹ  ְחַמץנֶ , ָ�טּמ/ בַּ  ַסחּפֶ  ַרּבִ יַצד ִלְראֹות וֹ ּבְ  ּכֵ
ר ַ�ל ִמְתַ�ּמֵ ִית־ּבַ ָדָקה־ִמן ָידוֹ  קֹוֵפץ, יוָח ְר אוֹ בְּ  ַהּבַ ים אֹוְרִחים ׁש ֵר גָ ּוְמ  ַהּצְ ַבְקׁשִ ּמְ  ָמזֹון ְמַ�ט ִלְסעֹד ׁשֶ

ֵביתוֹ  ִלי ּבְ לּום ּבְ ׁשְ י לָיכֹ  לֹא. ּתַ ד־ִמן דמֹ ֲ� לַ  ַסחּפֶ  ַרּבִ ל תוֹ ַאְכָזִרּיוּ  ֶאת ְוִלְראֹות ַהּצַ יַ�  ַ�ד, ַהחֹוֵכר ׁשֶ ִהּצִ  ׁשֶ
ה ְלַהְתִחיל לוֹ  ל ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ ִאים ָהאֹוְרִחים ֶאת ְלַקּבֵ ּבָ ֵמי ְוֶאת, ְלֵביתוֹ  ׁשֶ הנַ יְ  ַההֹוָצאֹות ּדְ ְ  ּכֶ . דוֹ וּ ּמ לִ  רכַ ִמׂשּ
ְטָלן" דֹול ּבַ ה ּגָ ִגחּוךְ  ַהחֹוֵכר לוֹ  ָאַמר", ַאּתָ ים אּוָלם, ּבְ ד ִהְסּכִ ם, ְסָקהָלִע  ִמּיָ ל ְוָרׁשַ רּוָטה ּכָ הֹוִציא ּפְ  ׁשֶ

ל נוֹ וֹ בּ ׁשְ ֶח  ַ�ל ִלְצָדָקה ד ׁשֶ ה. ָהֶאְביֹון ַהְמַלּמֵ יָ�ה ְוִהּנֵ בַּ  ִהּגִ ל ְמָבְרִכים־תׁשַ י, ִניָסן ֹחֶדׁש  ׁשֶ ַסח ְוַרּבִ ׁש  ּפֶ ּקֵ  ּבִ
ְיָתה ׁשּובלָ  ַמֲחִצית רְלַאַח  ַהּבַ ָנה ּכְ ָ ֱ�ַדר ַהׁשּ ּנֶ יתוֹ  ׁשֶ ּוב ּוְלַאֵחר, סוֹ ָק נְ ּפִ ־ֶאת ַהחֹוֵכר חַת ּפָ . ִמּבֵ  ָארֹךְ  ִחׁשּ

ּבֹון ֵריֲה : "ָאַמר ימֹות ּוְלִפי, ְלָפֶניךָ  ַהֶחׁשְ לוּ  ָהְרׁשִ ל ֶאת יָת לִּ כִּ  ַהּלָ ֵמי ּכָ מּוַרת ךָ ְר כָ ׂשְ  ּדְ ָדָקה ּתְ י ַהּצְ ַתּתִ ּנָ  ׁשֶ
א ,עֹוד ְולֹא .ָלאֹוְרִחים ב נֹוַתְרּתָ ַאף ׁשֶ  ֶאּלָ ּבֹון ַ�ל זֹוֵקף ֲאִני אֹוָתם, ִניׁש ַריְ  ינֵ ׁשְ  ִלי ַחּיָ ַמן ֶחׁשְ א ַהּזְ   . .."ַהּבָ

י ָיָצא ַפֵחי ִלְכָפרוֹ  בְוׁשָ , ּוְדָבִרים רֶמ אֹ  ְללֹא ַהחֹוֵכר תיִמבֵּ  ַסחּפֶ  ַרּבִ עֹות. ֶנֶפׁש ־ּבְ ּכֹות ׁשָ ַדְרּכוֹ  ַ�דצָ  ֲאר/ , ּבְ
ְמָחה ָמֵלא ִלּבוֹ  ַאךְ  ,ֵריק סוֹ יכִּ  כָ  ַ�ל ׂשִ ּזָ ָכל ֹותבּ ַר  ִמְצֹות םְלַקיֵּ  הׁשֶ ׁש  ְמאֹודוֹ  ּבְ ָ�ה. ַמּמָ ְכַנס ּוְבׁשָ ּנִ , ִלְכָפרוֹ  ׁשֶ

ָבר ֶמׁש  ָ�ְמָדה ּכְ ֶ ׁשִ  ַהׁשּ י ִהְרִקיַ�  ּפּוֵליּבְ ַסח ְוַרּבִ ֶנֶסת־ְלֵבית ָלרּוץ ֵהֵחל ּפֶ ֵדי ַהּכְ יק ּכְ ל ְלַהְסּפִ ּלֵ ת ְלִהְתּפַ ִפּלַ  ּתְ
ק רַאַח , ּבּורצִ בְּ  ִמְנָחה ה ּוָפהּתְ ּכָ ּלֹא ֲאר/ ֵדי ּתֹוךְ , ַתעֶפ לְ . ְלָכךְ  ָזָכה ׁשֶ  ְזהּוִבים רִמְסּפַ  ָרָאה ,תוֹ צָ וּ רְמ  ּכְ

ָלִכים ׁשְ ֶלג ַ�ל מ/ ֶ חֹ  ַהׁשּ דֹוָלה תוֹ קוּ ְק וֹ ּת ׁשְ ִה בְּ  אּוָלם, רַהּצָ ה ַהּגְ יךְ ֲאֵליֶהם  ִלּבוֹ  תׁשָ  לֹא, ְנָיןִמ בְּ  ִלְתִפּלָ  ְוִהְמׁשִ
אֹוָת . תוֹ צָ רוּ ְמ בִּ  ָ�ה ּה ּבְ ק ׁשָ ּפֵ י ָאָדם ִהְתּדַ ְלּתִ ר ּבִ ּכָ ֶלת ַ�ל מ/ יתוֹ  ּדֶ ל ּבֵ י ׁשֶ ַסח ַרּבִ יַח , ּפֶ ְלָחן ַ�ל ִהּנִ /  רּפַ ְס ִמ  ַהׁשּ

ִית־ְלַבֲ�ַלת ְוָאַמר, ָזָהב עֹותַמְטבְּ  ְפּתַ  ַהּבַ ךְ  ַ�תַהּמ/ ה ֶזה: "ּכָ ְע  ֶאת ָרִאיִתי ַ�ּתָ ָפר ֶאל חֹוֵזר ֵלךְ ּבַ  ּוְבֶדֶרךְ , ַהּכְ
ֶנֶסת־ְלֵבית תוֹ צָ יִר  י. ָזָהב עֹותַמְטבְּ  רּפַ ְס ִמ  יסוֹ כִּ ִמ  ָנְפלוּ  ַהּכְ ֵדי ַאֲחָריו עֹותְטבְּ ַהּמַ  ֶאת ָאַסְפּתִ , לוֹ  יָבםׁשִ ְלָה  ּכְ

ה". הנָּ ֵה  יםאִת בֵ ֵה  ְוָלֵכן ֵמֵ�יַני ֶנֱ�ַלם הּוא אּוָלם ָ ָלה ָהִאׁשּ ָבִרים ֶאת ִקּבְ ְפׁשּוָטם ַהּדְ יָנה, ּכִ  ְוִהְמּתִ
קֹ  קּוָפה רְלַאַח  ּה לָ ְע בַּ  ְלׁשּוב רּוַח ־ֶצרּבְ ה ּכֹה ּתְ ּכָ ר, ֲאר/ ָרה ְוַכֲאׁשֶ ה לוֹ  ִסּפְ ָ ְטבְּ  ַ�ל ָהִאׁשּ  ָהֲאבּוִדים עֹותַהּמַ

בוּ  הּוׁשְ ַתק, ֶהםלָ  ׁשֶ ה ְולֹא ׁשָ ּלָ י ּגִ ְטבְּ  ּכִ ּלוֹ  ֵאיָנם ללָ כְּ  עֹותַהּמַ ן, ׁשֶ ּכֵ י ֵהִבין ׁשֶ ַמִים־ִמן ּכִ ָ  אֹוָתם לוֹ  וּ נִזּמְ  ַהׁשּ
ְתמּוָרה ּמּוד רכַ ׂשְ לִ  ּבִ ְפִרילַ  רּתֵ וִּ ׁשֶ  ַהּלִ ן. ּכַ ַסח יַרבִּ לְ  לוֹ  ָהָיה ּבֵ ם־ַ�ל ֱאִליֶמֶלךְ  ְצִבי מוֹ ׁשְ וּ , ּפֶ  נוֹ ֵק זְ ־דוֹ ּדוֹ  ׁשֵ

י ַח  םָחכָ . ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ ֶלד ָהָיה ּוִפּקֵ לְּ  ַסחּפֶ  ּוְבֶ�ֶרב, ַהּיֶ ּוק־ַברִלְרּכֹש9 ּדְ  ִאּמוֹ  ּתוּ ַח ׁשִ ׁשּ  יֹותוֹ ְה בִּ  .ָמה ּבַ
ם ַ�ר, ָרָאה ׁשָ י ָאָדם ַהּנַ ְלּתִ ר ּבִ ּכָ ְמִעיל ׁש בוּ לָ , מ/ ְרָוה ּבִ ֵאזֹור ְוָחגּור ּפַ הַה . יונָ ְת ָמ בְּ  עֹור ּבְ ִנים לוֹ  ֵהִאיר ּלָ  ּפָ

ָנהַמ בְּ  ֶאָחד ָזהּוב לוֹ  ְוֶהֱ�ִניק ה ְלַאַחר, ּתָ ּמָ ּכַ ילוּ  ְנָ�ִרים ׁשֶ ָטעּות ִהּפִ ֶבן ֲ�ֵרמֹות ֶאת ּבְ ַ�ר תוֹ לָ גְ ֶ� בְּ ׁשֶ  ַהּתֶ  ְוַהּנַ
יר י לוֹ  ִהְסּבִ ָבר ּכִ ּלֹא הַנֲ�ׂשָ  ַהּדָ ָנה ׁשֶ ַכּוָ יל ּבְ ֲ�סוֹ  ֲחֵבָריו ֶאת ְוִהּצִ ׁשּובוֹ . ִמּכַ ר, ְלֵביתוֹ  ּבְ  ָהִאיׁש  ַ�ל ְלָאִביו ִסּפֵ
ַגׁש  ּפָ וּ  ׁשֶ ׁשּ י, קּבַ ַסח ְוַרּבִ ד ֵהִבין ּפֶ י ִמּיָ ְפׁשּוָטם ָבִריםַהּדְ  ֵאין ּכִ ַמרַאְך , ּכִ ָבר־ֶאת ׁשָ ִלּבוֹ  ַהּדָ ה. ּבְ  יםבִּ ס/ ְמ  ְוִהּנֵ

ל ֵני ּכָ ִית ּבְ ְלַח  ַהּבַ ר, רֶד ּסֵ ַה  ןְלׁש/ ל ּכֹוסוֹ  ֶאת ָמְזגוּ  ְוַכֲאׁשֶ ַ�ר הוּ ִליָּ ֵא  ׁשֶ ׁש  ֱאִליֶמֶלךְ  ְצִבי ְוַהּנַ  ַח ּתֹ ְפ לִ  ִנּגַ
ֶלת־ֶאת ה, אַאבָּ : "ְוָאַמר ַתעֶפ לְ  ִנְרַ�ד, ַהּדֶ ַ�ל ִהּנֵ ָרִאיִתי ָלהגָ ָהֲ� ־ּבַ ׁשּ  ַהּיֹום ׁשֶ ר ַאךְ ", קוּ ּבַ ֲאׁשֶ ׁש  ּכַ ּקֵ  ָלֵצאת ּבִ

הַה  ֶנֱ�ַלם, ֵאָליו ע". ָהָיה אלֹ כְּ  ּלָ י ָאַמר", ְלךָ  ּדַ ֶד ַה  ֲ�ִריַכת רְלַאַח  ִלְבנוֹ  ַסחּפֶ  ַרּבִ י, "רּסֵ  ֶאת ִלְראֹות ָזִכיָת  ּכִ
ִביא הוּ ִליָּ ֵא  ְגַלל, ַהּיֹום ַמִיםֲ� ּפַ  ַהּנָ יָת  ּבִ ָ�ׂשִ ה ׁשֶ ֵרי. טֹוב ַמֲ�ׂשֶ ָרָאה ִמי ַאׁשְ ָניו ׁשֶ ֲחלֹום ּפָ לֹום לוֹ  ְוָנַתן ּבַ   ". ׁשָ

ם י ִסּיֵ ִז'יקֹוב ָהַרּבִ ְפָלא ִסּפּורוֹ  ֶאת ִמּדְ ל ּוְבנוֹ : "ְוָאַמר ַהּנִ י ׁשֶ ַסח ַרּבִ ַדל ּפֶ ה ּגָ ּתֹוָרה ְוִהְתַ�ּלָ מוֹ  ַ�ד, ּבַ ְ ׁשּ  ׁשֶ
הִלְת  ָיָצא ָכל ִהּלָ יקצַּ ַה  הּוא, ָהעֹוָלם־ּבְ י ַהּנֹוָדע ּדִ יָראׁשַ  ֱאִליֶמֶלךְ  ְצִבי ַרּבִ ינֹוב ּפִ ַ�ל ,ִמּדִ ֵני" ּבַ ׂשָכר ּבְ ָ � ".ִיׂשּ

  
  

י 'ְרמֹון ִמּתּוֶנס  ַרּבִ   ל"ַזּצַ ְנהֹוַראי ּגַ

ִניָסן תקמ"ג ַהִהּלּוָלא ְליֹום ֶפַסח, ט"ז ּבְ  ֵליל ב' ּדְ
  

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ְטִריּפֹוִלי נֹוַלד. סנֶ וּ ּת  יַרּבָ לוּ  ּבִ ּבְ  בׁשֶ
ָחה ּפָ  ּוְלַאַחר, ְסָפַרד יׁשֵ ְר גֹ ּמְ ִמ  ֶחֶסתְמי/  ְלִמׁשְ

ִהְת  ַיְלדּותוֹ  םּתֵ יַ ׁשֶ ֱהַרג ֵמָאִביו ּבְ ּנֶ ֹאֶפן ׁשֶ , ְטָרִגי ּבְ
ה ְקׁשָ יֵמ  ִאּמוֹ  ּבִ  ּמוֹ ִע  וּ נּ ֶח ּקָ יִּ ׁשֶ  זוֹ רוֹ בְּ ְמ לוֹ  ַאְבָרָהם ַרּבִ

ֵדי סנֶ תוּ לְ  י ּתֹוָרה ִלְלֹמד ּכְ י ָאִחיו ִמּפִ  קְצָח יִ  ַרּבִ
ַ�ל זוֹ רוֹ בְּ ְמ לוֹ   ּבוֹ ַר לְ  ָהָיה ְוהּוא", ִיְצָחק ַרעזֶ " ּבַ

ְבָהק ל. ַהּמ/ ָאֳהָלּה  פּוןָס  ָהָיה ָיָמיו ּכָ ל ּבְ , ּתֹוָרה־ׁשֶ
ָתב־ַ�ל ְוֶהֱ�ָלה ים ַהּכְ א, יםבִּ ַר  ִחּדּוׁשִ ם ֶאּלָ ּבָ ר/  ׁשֶ
ַנת ִנְקְרעוּ  ׁשְ ר ז"תקט ּבִ ֲאׁשֶ לוּ  ׁשֹוְדִדים ּכַ  ִהְתַנּפְ

 ֶאת טּקֵ ְללַ  ִהְצִליַח  ַרב ָ�ָמלבְ , וּ ְרכּוׁשוֹ  ִלְגזֹל וָ�ָלי
ֵאִרית לֵ  ׁשְ ֵ בַּ  ָקָרא ּוְלִחּבּורוֹ , יוׁשָ וּ דּ ִח ֵמ  יָטהַהּפְ  םׁשּ

ז ֶיֶתר" ֶרךְ ". ַהּבָ ֶדֶרךְ  ָהָיה דוֹ וּ ּמ ִל  ּדֶ ט ּבְ ׁשָ  ַהּפְ
ל םָת יָט ׁשִ כְּ  , ְוָכְך ָהֱאֶמת ּוְבִחּפּושׂ  ְסָפַרד ַחְכֵמי ׁשֶ

יָּ  ּומּוָטב: "ִסְפרוֹ בְּ  ָקַבע ּלוֹ  ֵפקּסָ ַה  ָהָאָדם ִניַח ׁשֶ  ׁשֶ
ט חּוץ ָלֵצאת ִיְצָטֵרךְ  ְולֹא, ִעּיּון ִריךְ צָ בְּ  ׁשָ ". ֵמַהּפְ
ְבֵרי ֶאת מֹוֶנה ָהָיה יוָת וֹ בּ ַר  בֹותְק ִע בְּ  ִ ַר  ּדִ  י"ׁשּ

ִליּ  ַמְרּגָ ק ֹותּכְ ָכל ְוִדְקּדֵ ר, יוָת בוֹ ּתֵ  ּבְ ֵאר ְוַכֲאׁשֶ  ּבֵ
ְבֵרי ֶאת ויׁשָ וּ דּ ִח בְּ  ִ ַר  ּדִ ְבָטח: "ּכֹוֵתב הּוא י"ׁשּ , ֲאִני ּומ/

ִאם ה ׁשֶ ֵני ֶאת ִלְראֹות ֶאְזּכֶ ִ ַר  ּפְ ךְ  ִלי יֹאַמר, י"ׁשּ ּכָ  ׁשֶ
וָּ  ָהְיָתה יב ֱאֶמת, ָנתוֹ ּכַ ִנְגֶל  ּתֹוָרתוֹ  ּכַֹח  ְלַצד". ְוַיּצִ , הּבְ

ִקי היָ ָה  תֹוַרת ּבָ ר ּבְ ְסּתָ ָחְכַמת בַר  ְוֹכחוֹ  ַהּנִ  ּבְ
ֶחֶסד ְמׁשֹוֵרר ָהָיה ְוֵכן, ְקּדּוקַהּדִ  ר ֶ�ְליֹון ּבְ  ְוִחּבֵ

ּיּוִטים ר. ִנְפָלִאים ּפִ ּפָ י, ְמס/ ַנת ּכִ ׁשְ  ָרָאה ז"תקמ ּבִ
ֲחלֹומוֹ  ה ּבַ לֹש9ָ יו םיָר כִּ ִה ׁשֶ  ֲחָכִמים ׁשְ ַחּיָ םְוִע , ּבְ  ּמָ

אֹור ְרִביִעי ָאָדם דֹול ׁשֶ ַקע ּגָ ּנוּ  ּבָ ָניו ֶאת ַאךְ , ִמּמֶ  ּפָ
יבּוהוּ , הּוא ִמי תוֹ ָל ֵא ׁשְ לִ . ִלְראֹות ָזָכה לֹא י ֱהׁשִ  ּכִ

י הּוא ָהָיה ח'נַ גְ וּ בּ  הש9ֶ מֹ  ַרּבִ ָרֵאל ְזִמירֹות ְנִעים ׁשֶ  ִיׂשְ
ֶלךְ  דוִ ּדָ  תַמ ׁשְ נִ  ִניצֹוץוְ  לָּ  ּוֵמרֹב, ַהּמֶ ד/  ַ�לֹו תּגְ

ּיּוִטים ר ַהּפִ ִחּבֵ ם ֵאין, ׁשֶ יט ׁשּותְר  ָלֶהם ּגַ   .ּבוֹ  ְלַהּבִ

  
מנהג ישראל ידוע הוא שהבכורים מתענים בערב פסח, 
זכר לנס הצלתם ממכת בכורות. הדבר נפסק להלכה 
בטור ובשולחן ערוך, אולם הרמב"ם ורוב הראשונים לא 
מזכירים מנהג זה, והמאירי אף כותב ש'אין בה סרך הכרח 
כלל'. חיוב התענית הוא גם על בכור רק לאב או לאם, 

ערוך גם הנשים מתענות שכן גם ־ןולדעת המחבר בשולח
הבכורות במצרים לקו במכת בכורות, אך הרמ"א כתב 
שלא נהגו כן. על מקור התענית כתב החיד"א שאינו 
מוזכר בכל הש"ס אלא במסכת סופרים בלבד, ואף 
בתלמוד ירושלמי משמע 'כמעט להיפוך' שאסור 

 ,להתענות בערב פסח. דבר פלא מובא בספר "פאר יצחק"
קי בית זידיטשוב, רבי יצחק אייזיק ובנו רבי סנדר על צדי

ליפא שהיו שניהם בכורים, ולא התענו בערב פסח, ואמר 
רי"א בשם דודו רבי צבי הירש מזידיטשוב, המכונה 'ַׂשר 

', ַהֹּסַהר־ַׂשר ֵּביתעל משקל הפסוק 'כמליצה ַהֹּזַהר' ־ֵּבית
"כי במסכת סופרים שממנו נובע זה המנהג של תענית 

צריך  'מתענים'טעות ובמקום הבכורים  הרים, נזדקרבכו
". והוא ממשיך לספר שם "פעם 'מתענגים'לומר הבכורים 

אחת ישבתי במסיבתו של רבי מנחם מענדל בנו של 
מהרי"א, ונסתבבה השיחה על הדבר הזה, ואמר לי בזה 

ערוך, אבל ־הלשון 'הן אמנם דין זה מובא בטור ובשולחן
יה רבנו מורנו רבי צבי הירש אל לנו לשכוח מי ומה ה

מזידיטשוב, שאבי זצ"ל החזיק אותו כאחד מן התנאים 
ואבי בעצמו היה לו כל המדרגות של המגיד הקדוש 
ממעזריטש, ואסור להרהר אחריהם". ה"מנחת אלעזר" 
יצא בחריפות נגד דברי בעל "פאר יצחק", ועל כך שתלה 
בוקי סריקי בצדיק מזידיטשוב וכתב שהספר ראוי 

שריפה, אולם מחבר הספר רבי מיכאל בראווער השיב ל
והביא סמך לדבריו מדברי רבי יצחק אייזיק  ו,כנגד

ש"מסכת סופרים לאו מר בר  ,מקומרנא ב'היכל הברכה'
רב איש חתים עליה, כי מסכת זו נתחברה בדור אחרון ומי 

". למעשה לא התקבל יודע כמה דברים מבטן מי יצאו
  תענית בסיום מסכת.הפטר מהדבר להלכה, והמנהג להי

  

ַ#ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

הּו9 ִביא ֶאת ֵאִלּיָ הּו ַהּנָ ה ְלֵאִלּיָ ּלָ   ּגִ

ךְ , 'שׂ ּמֶ ׁשַ  ע'ֶק ְמ יְ לֵ 'ׁשְ  ֵני ָהיוּ  ּכָ ַלִים ּבְ ַ , ןַמ יְ ַר ְפ  המֹ לֹ ׁשְ  'ר ֶאת יםנִּ כַ ְמ  ְירּוׁשָ סּור ׁש ּמָ ַהׁשּ ל ַהּמָ  ׁשֶ
ית ה' תֶס נֶ כְּ ־ּבֵ ְרּבָ ַלִים 'ַהח/ ירּוׁשָ יָקהַ� ָה  ּבִ ל ּתִ ן ׁש ּמָ ׁשַ . םֶח לֶ  תיבֵּ  הכָ ֲא וֹ בּ  ָרֵחל רבֶ ֶק  ְוׁשֶ ן, הּוא ׁש ּמָ ׁשַ ־ּבֶ  נוֹ בְּ ־ּבֶ
ל ה ׁש ּמַ ׁשַ  ׁשֶ ְרּבָ ֶרךְ ־רׁשַ יְ  הּוא ַאף ָהָיה ּוְכמֹוָתם, ַהח/ ִמים הֹוֵלךְ , ּדֶ ְלָבבוֹ  ֱאֶמת רבֵ ְודֹ  ֶצֶדק ֵ�לּופֹ  ּתָ  ֶאת. ּבִ

ֶדׁש  ְמֶלאֶכת ְמַלאְכּתוֹ  ֱאמּוָנה הׂשָ ָ� , ַהּקֹ ְרָנָסתוֹ  ְוֶאת, ּבֶ נֹות ׁשֹונֹות ֵמֲ�בֹודֹות ָמָצא ּפַ ּמְ ין. ּוִמְזּדַ ָאר ּבֵ ְ  ַהׁשּ
ׁש  ּמֵ מֹוֵרה ׁשִ ִרים ֶרךְ ֶד ־ּכְ ּיָ אוּ  ַלּתַ ּבָ ַלִיםלִ  ׁשֶ יר ָהִעיר ִלידיְ  יֹותוֹ ְה ּובִ  ,ירּוׁשָ ִהּכִ ל ֶאת ׁשֶ  ָידוֹ ־ףכַ כְּ  יָה לֶ עוֹ ׁשְ ִמ  ּכָ

ַ�ל ֶוֱהיֹותוֹ  ר־ּבַ בוֹ  ֵאָליו ְלִהְתַלּוֹות ָהאֹוְרִחים יפוּ ִד ֶהֱ� , ִנְפָלא ְמַסּפֵ ַלִים ָהָאֶרץ־ֶאת רתוּ לָ  םָא ּבְ   . ְוֶאת ְירּוׁשָ

אֹוָתּה  ָנה ּבְ ְרָנָסה ָהְיָתה לֹא, ׁשָ ָאֳהלוֹ  ָיהוּ רׁשְ  ַהּפַ ל ּבְ  הֹוָצָאה ָ�ָליו ָנְפָלה ְלָכךְ  ּוְבנֹוָסף, המֹ לֹ ׁשְ  ר' ׁשֶ
ֵבָדה ל ּכְ ּתוֹ  ִרּפּוי ׁשֶ ה ּבִ ַטּנָ ָחְלָתה ַהּקְ ה. סוֹ יכִּ ־ֶאת ְורֹוְקָנה ׁשֶ יַ� ַמ  ְוִהּנֵ ָידוֹ  ֵאין ַוֲ�ַדִין ַסחּפֶ  ֶ�ֶרב ּגִ  הָמ וּ אְמ  ּבְ

ִתיָקה. ַהַחג ְלהֹוָצאֹות ׁשְ יתוֹ  ּואה יֹוֵצא ּבִ ְרחֹובֹות ְוצֹוֵ�ד ִמּבֵ  ַבתֲח ַר בְּ ׁשֶ  יִק ְס ְר וּ דּ ְמ ַא  לֹוןְמ  ןוּ וּ ְלכִ  ִעירָה  ּבִ
 �ַ ה ּוְבִלּבוֹ , ָיפוֹ ־רׁשַ ִפּלָ ר ִלְמצֹא ּתְ ּיָ ַ�ל ּתַ ׁש  ָממֹון־ּבַ ַבּקֵ ּיְ מֹוֵרה יוָת רוּ ׁשֵ  ֶאת רכֹּ ׂשְ לִ  ׁשֶ ר. ֶרךְ ֶד ־ּכְ ּיָ  ַהּתַ

ר ָהִראׁשֹון ּקֵ ְזּדַ ּמִ ַאְוָתן ִאיׁש  ִהּנוֹ  וְלָפָני ׁשֶ יט ּגַ ּבִ ם: "ְואֹוֵמר ְלזּולזִ בְּ  ָ�ָליו ַהּמַ ה ּגַ אָת  ַאּתָ ׁש  ּבָ ֶסף ְלַבּקֵ  לֹא? ּכֶ
אן ִלי נֹוְתִנים ם ְמנּוָחה ּכָ ּלָ ֶסף' 'ַהב אֹוְמִרים ַרק ְוכ/ ׁש ". ּכֶ ּמָ ַ ב רנֹוָת  לֹא ַהׁשּ יבוּ  ַחּיָ ְגמּולוֹ  לוֹ  ֵמׁשִ  לֹא" :ּכִ

ׁש  יאִת בָּ  ַזְלֵזל ְוַאל, ָדבֹותנְ  ְלַבּקֵ יהּוֵד  ָנא ּתְ ַלִים יּבִ ם ַהּמֹוְסִרים ְירּוׁשָ ְרֵנס. ָ�ֶליָה  ַנְפׁשָ  יּפַ כַּ  לַמ ֲ� ֵמ  ֲאִני ִמְתּפַ
מֹוֵרה ַלִים ֶרךְ ֶד ־ּכְ ירּוׁשָ ה, ּוְסִביבֹוֶתיָה  ּבִ ר ִמיְח לַ  ֶאת ַמְרִויַח  ֲאִני 'הלַ  ּוְתִהּלָ יֹש9ֶ ר". ּבְ ּיָ ק ַהּתַ ּתֵ ּתַ  ְמַ�ט ִמׁשְ

ַדְעּתוֹ  ךְ כֵ חוֹ וְ  ֵני עִנְרּתָ  אּוָלם, ֵאָליו ְלִהְתַלּוֹות ִאם ּבְ ָ�ה ִמּפְ ָ ֶחֶרת ַהׁשּ הּוא. ַהְמא/ ה ּוְכׁשֶ ַ�  בחֹ ְת לִ  ְמַנּסֶ  ַמְטּבֵ
הוּ  ְלׁשֶ ל ְלָיָדיו ּכָ יב הּוא ְמָסֵרב, המֹ לֹ ׁשְ  ר' ׁשֶ ַ�  ֶאת לוֹ  ּוֵמׁשִ ְטּבֵ ֵני  ,ַהּמַ ֵאינוֹ ִמּפְ ׁש  ׁשֶ ַנת ְמַבּקֵ ם ַמּתְ    .ִחּנָ

ֵרַח  ֶאְמָצִעיתוֹ  עֹוֵמד ַהּיָ ל ּבְ ה, ָרִקיַ�  ׁשֶ ל ָהֵריִקים ְרחֹובֹוֶתיָה בִּ  תֶד ֶה ְד ַה ְמ  ַהּדּוִמּיָ ַלִים ׁשֶ יָקהַ� ָה  ְירּוׁשָ  ּתִ
ית צֹוֵ�ד המֹ לֹ ׁשְ  ר'וְ  ְמָטאֹות ַהֲחַלְקַלּקֹות יםֲאָבנִ ָה  ַ�ל ֲחִריׁשִ ּסִ ּבַ ֵבד ְוִלּבוֹ  ׁשֶ ה. ָ�ָליו ּכָ מּות רֹוֶאה אהוּ  ְוִהּנֵ  ּדְ

ֶכת ָאָדם לֹא, ִלְקָראתוֹ  ְמַהּלֶ ּלְ ר ִנְרֶאה ָסֵפק ׁשֶ ַתּיָ יט המֹ לֹ ׁשְ  ר'. ּכְ ר, ַמֲאִמין ינוֹ ֵא כְּ  ּבוֹ  ַמּבִ ּיָ ִאיׁשֹון ּתַ  ַלְיָלה ּבְ
ךְ  ד? תלוֹ ֵפ ֲא ָה  ְמָטאֹותּסִ בַּ  ְלַבּדוֹ  ַהְמַהּלֵ רֹאׁשוֹ  לוֹ  ְמַנְעֵנַ�  הּוא ּוִמּיָ ִמי ּבְ ּדוֹ  ּכְ הַה  ְוַאף, מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ֵרׁש ׁשֶ  עֹוֶנה ּלָ

יקְס  יוּ  דוּ . "רֹאׁש  נֹודְמ בִּ  לוֹ  ה"? יׁש לִ גְ ינְ ִא  ּפִ ַ  ְמַנּסֶ ָפה ּכֹחוֹ ־ֶאת ׁש ּמָ ַהׁשּ ָ ׂשּ ִלית ּבַ  ִעם ַיַחד ָרַכׁש  אֹוָתּה , ָהַאְנּגְ
ָאר ׁשֹונֹות ׁשְ ְרִגיִלים ַהּלְ ֶהן ׁשֶ ִרים ּבָ ּיָ הְוַה , ַהּתַ יב ֵאינוֹ  ּלָ ה"? ְטׁש ּדֹויְ  ִזי ןיכִ ֶר ּפְ ׁשְ ". ֵמׁשִ ֶגְרָמִנית הּוא ְמַנּסֶ , ּבְ

הַה  ׁשֹוֵתק ׁשּוב ַאךְ  א"? ייְ ֵס אנְ ַר ְפ  אוּ וְ וַ  ילֵ ְר ּפַ . "ּלָ ּמָ הַה  ָיִבין ָצְרָפִתית ׁשֶ ַ . ַמֲ�ֶנה ֵאין ׁשּוב ַאךְ , ּלָ  ׁש ּמָ ְוַהׁשּ
ה ַ�ְרִבית ּכֹחוֹ ־ֶאת ְמַנּסֶ ֶרת ּבְ ּבֶ הְוַה "? יבִּ ַר ֲ�  י'כִּ ְח ִת בְּ : "ְמד/ ִתיָקתוֹ  ָ�טּוף נֹוַתר ּלָ ׁשְ ה המֹ לֹ ׁשְ  ר'ׁשֶ  ַ�ד, ּבִ  ְמַנּסֶ

ַפת ּכֹחוֹ ־ֶאת ׂשְ ֶרת יׁש ָהִאיִד  ּבִ ּבֶ ר: "ַהְמד/ ֶטתִמְתּפַ  ְוַנֲהָרה"? ָלׁשֹון ַמאֶמע ָגאר רִאיְה  ֶרעְדט ֶאְפׁשָ ֶ ֵני־ַ�ל ׁשּ  ּפְ
הַה  ִחּיּוב ָהִאיׁש  הַנֲ�נָ ", ָיא, ָיא. "ּלָ יַ�  המֹ לֹ ׁשְ  ר'וְ , ּבְ ֲאִדיבּות לוֹ  ַמּצִ א: "ּבַ ּמָ שׂ  ׁשֶ ה ְמַחּפֵ ֶרךְ ־ֶאת ַאּתָ  ֶאל ַהּדֶ

ֲ�ָרִבי ַהּכֶֹתל ךָ ִע  ְלִהְתַלּוֹות מּוָכן ֲהֵריִני? ַהּמַ ר". םׁשָ לְ  ּמְ ּיָ ִחּיּוב הַנֲ�נָ  ְוַהּתַ ָ�ה ּבְ ֵניֶהם ְלכוּ יֵּ וַ  ַלַהּצָ ו ׁשְ   .ַיְחּדָ

ֵרַח ַה , ְוֵריִקים ֲחׁשּוִכים ָהְרחֹובֹות ֶרךְ ־ֶאת ְקלּוׁשֹות ֵמִאיר ּיָ נַ  ַהּדֶ ְ  תיבֵּ  ִרידׂשְ  לֶא  צֹוֲ�ִדים םיִ ְוַהׁשּ
ׁשֶ , נוּ ּדֵ ַמ ֲח ַמ  ר המֹ לֹ ׁשְ  ר'ּכְ יְנַתִים ְמַסּפֵ ָרה ַהּכֶֹתל ַבתֲח ַר . ּוְמַ�ְנְיִנים ׁשֹוִנים ִסּפּוִרים ּבֵ , ֵמָאָדם ֵריָקה ַהּצָ
מּות טֵ� ַמ לְ  עֹוֶמֶדת הָח חוּ ׁשְ  ּדְ יַּ  ׁשֶ ֶקת ְרָכַתִיםּבַ ה ַהּכֶֹתל ַאְבֵני ַ�ל ּוִמְתַרּפֶ ְתִפּלָ ית ּבִ יׁש  ֶזה ָהָיה. ֲחִריׁשִ ׁשִ  ַהּיָ

י ֶרְסְלָבִאי ץְר ַה נְ ֶר ֶט ׁשְ  י'לִ ְמ ְה ֶר בְ ַא  ַרּבִ ר עֹוֵמד ְוהּוא, ַהּבְ ְרֵקי ּוְמַזּמֵ ים ּפִ ִהּלִ קֹול ּתְ מּותוֹ . ָנִעים ּבְ מּוָכה ּדְ  ַהּנְ
חֹ ַה  יוָת אוֹ ּפֵ , הָח חוּ ׁשְ  רּוַח  תרוֹ ּדְ בַּ ְת ִמ  רֹותּצְ ר, ּבָ ּיָ ּנוּ  ַ�ִין ּגֹוֵרַ�  ֵאינוֹ  ְוַהּתַ ַ . ִמּמֶ יךְ  ׁש ּמָ ַהׁשּ ּיוֹ  ַמְמׁשִ ַמֲ�ׂשִ , ָתיוּבְ

ַה  ים ְמיֹוןּדִ ַה וְ  תִציאוּ ּמְ ׁשֶ ׁשִ ּמְ רוְ , ְבָיהוּ ִעְרבּ בְּ ּבֹו  ְמׁשַ ּיָ יךְ  ַהּתַ יט ַמְמׁשִ ְ ַה  מּותּדְ בַּ  ְלַהּבִ ה .הָח חוּ ׁשּ ם ְוִהּנֵ  ְמַסּיֵ
יקצַּ ַה  י ּדִ מֹוֵרי ֶאת ַאְבָרָהם ַרּבִ ים ִמּזְ ִהּלִ ר, ְלֵביתוֹ  ּפֹוֶנה ְוהּוא ַהּתְ ְיָלה ַלתֵפ ֲא בַּ  םֶנֱ�לָ  הּוא ְוַכֲאׁשֶ  ּפֹוֶנה, ַהּלַ

ר ּיָ ֶרךְ ־מֹוֵרה לֶא  ַהּתַ ְתִמימּות ְוׁשֹוֵאל ַהּדֶ ֵקן ָהִאיׁש  ִמיהוּ , ִלי ָנא רמֹ ֱא : "ּבִ ה ַהּזָ ָ�ַמ  ַהּזֶ אן דׁשֶ  ְוִהְתּבֹוֵדד ּכָ
ֲחצֹות קֹונוֹ ־ִעם ְיָלה ּבַ יט"? ַהּלַ ַ  ּבוֹ  ַמּבִ ֹמחוֹ  העֹולָ  ִהּתּול ֶבתׁשֶ ֲח ּוַמ , ֶרַגעלְ  ׁש ּמָ ַהׁשּ  הּוא"? ְיהּוִדי ֵאיֶזה. "ּבְ

ם ּמֵ אן ָ�ַמד ַהִאם, "ְוׁשֹוֵאל ִמּתַ הוּ  ּכָ ֲאַנְחנוּ  ָהִייִתי ָסבּור ַוֲהֵרי? ִמיׁשֶ אן ׁשֶ נוּ  ּכָ ר". ְלַבּדֵ ּיָ יט ַהּתַ  ּבוֹ  ַמּבִ
ֶא  ּתָ אן ָרִאיָת  לֹא ְוִכי: "ְואֹוֵמר, הִמׁשְ עֹוֵמד ןָזֵק  ְיהּוִדי ּכָ ן ׁשֶ ים מֹוֵריִמזְ  ּוְמַרּנֵ ִהּלִ ַ "? ּתְ ךְ  ׁש ּמָ ְוַהׁשּ  מֹוׁשֵ
ְכֵתָפיו ּלֹא ֶקףתֹ בְּ  ְוטֹוֵ�ן ּבִ קֹול המֹ לֹ ׁשְ  ר' אֹוֵמר", אּוַליוְ ". דָח ֶא  ַאף ָרָאה ׁשֶ ִכיָת , "סּסֵ ַה ְמ  ּבְ ּזָ  ֶאת ִלְראֹות ׁשֶ

ִביא הוּ ִליָּ ֵא  ה ַהּנָ ּלָ ִהְתּגַ אן ְלָפֶניךָ  ׁשֶ ּכֶֹתל ּכָ ֲ�ָרִבי ּבַ ֶריךָ . ַהּמַ ָרִאיָת  ַאׁשְ ָניו ׁשֶ ׁש  קֹוםּמָ בַּ  ּפָ ּדָ ה ַהְמק/  ְוָלאו, ַהּזֶ
ל ר". ְלָכךְ  זֹוֶכה ָאָדם ּכָ ּיָ ׁש  ַהּתַ ָמעֹות־ַ�ד ִמְתַרּגֵ  המֹ לֹ ׁשְ  ר'וְ "? הוּ ִליָּ ֵא  ְלִגּלּוי ָזִכיִתי ֱאֶמתבֶּ  ְוִכי: "ְואֹוֵמר ּדְ

ן ְרֶאהנִּ כַּ : "ְואֹוֵמר ָיָדיו־ֶאת ּפֹוֵרשׂ  ּכֵ ֲהֵרי, הּוא ׁשֶ אן ָהָיה לֹא ׁשֶ ר", דָח ֶא  ַאף ּכָ ּיָ  ֵמרֹב ְורֹוֵ�ד עֹוֵמד ְוַהּתַ
ׁשּות ִבים. ִהְתַרּגְ נַ  ׁשָ ְ ר ַהּתַ  ִנְכַנס ְוֶטֶרם, םיֶה ֵת בוֹ ְק ִע ־ַ�ל םיִ ַהׁשּ ית ֵריֲ� ׁשַ בְּ ּיָ לֹון ּבֵ ָטר הּוא ּתֹוֵחב, ַהּמָ  ׁשְ

הוּ  ְלׁשֶ ל ְלָיָדיו ּכָ ֶרךְ  מֹוֵרה ׁשֶ ּנוּ  דְוִנְפָר  ַהּדֶ לֹום ִמּמֶ ְיָתה חֹוֵזר המֹ לֹ ׁשְ  ר'. ְלׁשָ ְיָלה ֲחצֹות, ׁש ּתָ ּומ/  ָ�ֵיף ַהּבַ  ַהּלַ
ָבר ָ�ַבר ַמן ּכְ ָנה ְמֵהָרה־ַ�ד ׁשֹוֵקַ�  ְוהּוא ִמּזְ ׁשֵ הֲ�  ּבְ ּקָ יַח  ְלַאַחר ,מ/ ִהּנִ ְלָחן־ַ�ל ׁשֶ / ָטר ֶאת ַהׁשּ ְ ל ַהׁשּ ּבֵ ּקִ , ׁשֶ

ִלי ַאף ִמּבְ יק ׁשֶ עֹות. וֹ ְרכּ ֶ� ־ַ�ל דמֹ ֲ� לַ וְ  ּבוֹ  ְלָהִציץ ִהְסּפִ ן רְלַאַח  ְקָצרֹות ׁשָ ָבר הּוא, ִמּכֵ  עֹוֵמד ּכְ
ַמְרּתוֹ ־ַ�ל ה ִמׁשְ ְתִפּלָ ר, יןיִק ִת וָ כְּ  ּבִ ה הּוא ֵביתוֹ לְ  חֹוֵזר הּוא ְוַכֲאׁשֶ ּלֹא ְמַגּלֶ ָטר ׁשֶ ל ׁשְ  ְלָפָניו ִליָרה ִציֲח  ׁשֶ

מוֹ  ב ּכְ ָחׁשַ א, ׁשֶ ָטר ֶאּלָ דֹול ׁשְ ל ּגָ ר ׁשֶ ד ְסכּום. ִלירֹות ֶ�ׂשֶ ִע , ִנְכּבָ ה הּוא ּמוֹ ׁשֶ ל ֶאת ְמַכּסֶ ַסח הֹוָצאֹות ּכָ  ַהּפֶ
ַהְרָחָבה יָמה רּוףְט . ּבְ ג ְנׁשִ ר תוֹ יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם, יִק ְס ְר וּ דּ ְמ ַא  לֹוןְמ  ַ�ד המֹ לֹ ׁשְ  ר' ְמַדּלֵ ֹוֵ�ר ְמַסּפֵ י ַהׁשּ  ֶאֶמׁש  ּכִ

לֹון ֵריֲ� ׁשַ  לוּ ִנְנֲ�  ּנוּ  ָיָצא ְולֹא ִנְכַנס לֹא דָח ֶא  ְוַאף, ַלְיָלה ֲחצֹותבַּ  ַהּמָ ה. ַהּבֶֹקר־ַ�ד ִמּמֶ ַ  ִנּסָ שׂ  ׁש ּמָ ַהׁשּ  ְלַחּפֵ
ל יוָת בוֹ ְק ִע  ֶאת ר ׁשֶ ּיָ ְמלֹונֹות ַהּתַ ַרח אּוָלם, יםֲאֵחִר  ּבִ י ייִת ּמִ ּדִ . "ָהֱאֶמת ִאיׁש  לוֹ  ּפָ ִלּבִ  המֹ לֹ ׁשְ  ר' רּפֵ ִס ", ּבְ

ַיד רֶד ּסֵ ַה  ֲ�ִריַכת רְלַאַח  יתוֹ בֵ ־ִלְבֵני י, "ְרָחָבה־ּבְ י ֲאִני ּכִ ר ֶאת לׁשֹולָ  ְלהֹוִליךְ  ִהְצַלְחּתִ ּיָ ִאּלוּ  ַהּתַ  ָרָאה הּוא ּכְ
ה ּואה ָהֱאֶמת ְלַמַ�ן אּוָלם, הוּ ִליָּ ֵא  ֶאת ִכיִתי ֶזה הּוא ַוֲאִני אֹוִתי ִרּמָ ּזָ ֶלא ִאיׁש  ֶאת ִלְראֹות ׁשֶ �        "...ַהּפֶ

  
 
 

  

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ   ַהּקָ
  

ִגּבֹור ָלרּוץ ֹאַרח יׂש ּכְ תֹו ָיׂשִ ּפָ ָחָתן ֹיֵצא ֵמח"  ָאְמרוּ  -  ְוהּוא ּכְ
ַסח ֵמַחג, ל"ֲחזַ  ָרֵאל, תֶר ֶצ ֲ$  ַ$ד ַהּפֶ ִמְצוַ  ֲ$סּוִקים ִיׂשְ  תּבְ

ַמאי ךְ ַל יֵא וָ  ֶרתֵמֲ$ֶצ , ְסִפיָרה  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ ? עֹוְסִקים ּבְ
ִמְצוַ  ּכּוִרים תּבְ ה ְוַ$ד, ּבִ ּמָ ִכְסֵלו ה"כ ַ$ד? ְזַמן ּכַ  ֶזה. ּבְ

ָאַמר תּוב ׁשֶ ִביא  ַהּכָ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ּתָ ית ּבִ  ּוְכִפי, 'ְוגוֹ ֵראׁשִ
ט ׁשָ סּוק ַהּפְ ל ַהּפָ ָחָתן ְוהּוא ׁשֶ אֹוְמִרים ּכְ  רַח ַא  ןָת ָח ֶל  ׁשֶ
ְבַ$ת ה ְיֵמי ׁשִ ּתֶ ׁשְ יוֹ  לֹוַמר ְרצֹונוֹ , ַהּמִ תוֹ ֵמח-  אֵצ ּבְ  ישׂ ָיׂשִ  ּפָ
ִגּבֹור ׁש , ֹאַרח ָלרּוץ ּכְ ּתוֹ  זֹונֹותּוְמ  ְמזֹונֹוָתיו ְלַבּקֵ  ּוְכִפי. ִאׁשְ

ָר  ו, לֹוַמר ֵיׁש  ׁש ַהּדְ ָאנוּ  ַ$ְכׁשָ  רַאַח  ְוַגם, ֵמֲ$ֶצֶרת יֹוְצִאים ׁשֶ
ְבַ$ת ִמים ׁשִ ּבֹור ישׂ ָיׂשִ  ַהּיָ ׁש , ֹאַרח ָלרּוץ ּגִ ים ֹאַרח ּוְלַבּקֵ  ַחּיִ

ַר  ה' ֵמֵאת א ָהעֹוָלם ייֵּ ְלַח  תוֹ ִלְזּכ  ךְ ִיְתּבָ   . ַהּבָ
)נשא, החיים' 'מאור(

�  

ם ְלִפי" ּלָ ּכ- רֹות ָהִריםּבֶ  ָהיוּ  ׁשֶ ְדּבָ ַסח ּוְבַחג, ּוַבּמִ ם ַהּפֶ ּלָ  לֹא ּכ-
אוּ  יֶהם לֶא  ּבָ ּתֵ י ּבָ י ה' ִאם ּכִ ה, יםנֹוִניִּ ֵמַהּבֵ  ְטָרחֹות ְוַכּמָ

י ִביל ָטַרְחּתִ ׁשְ ְמַ$ט ַ$ד), ֶפַסחְל ( ִעירָה  ייֵּ נִ ֲ$  ּבִ ּכִ יִתי ׁשֶ  ַנֲ$ׂשֵ
מֹוֵכס ין־ּוֵבית ַוֲאִני, ּכְ ה ַאֵחר ּדִ ּמָ ְקנוּ  ּכַ ים ִחּלַ  ְלָכל ד', ַלֲ$ִנּיִ

ל־ְוִעם. יםבִּ ר- ְמ  יֹוָתםְה ִל  ִניָ$  י ֶזה־ּכָ חֹל ָסַבְרּתִ ּבְ  ֵ$דַהּמוֹ  ׁשֶ
ר ָבר ַ$ל ֲאֵליֶהם ֲאַדּבֵ ר ּדָ ְזּכָ י ַהּמֹוֵ$ד ּוְבחֹל, ַהּנִ ּתִ ׂשְ  ִחּפַ

ם םֶה ֵמ  ֶאָחד ָמָצאִתי ְולֹא ַאֲחֵריֶהם ּלָ ּכ- נוּ  ׁשֶ  ְוָהְלכוּ  ּפָ
ִעְנָיִנים ִנְכָנס ֲאִני ְוֵאין... ָלֶהם א ֵאּלוּ  ּבְ ים ֶאּלָ  ִלְזַמּנִ

ְכָרִחים ַסח ַחג, מ-   ". ַהּפֶ
)צדקה בענייני בפאס הדין־לבית ים'החי ה'אור מכתב(

�  

י" י ִמיְכ ׁשִ  ַ$ל ַמִיםׁשָ  ְמֶלאֶכת ּכִ ְמּתִ  ִלְלֹמד ְרִפיחֹ  יִמיֵמ  ׂשַ
ם, ִלְלֹמד ץֵפ ָח ֶל  ּתֹוָרה ר ּגַ כֹול ַאֲחֵרי ְלַחּזֵ  ףָס נוֹ , ְלָהִבין ַהּיָ

ַ  ִצּבּור יֵכ ְר ָצ  ַ$ל ְצָרִכים אּוַמׂשּ ְלַבד קּלֵ ְלַח  לֹא, ַהּנִ א, ּבִ  ֶאּלָ
 ְצִריִכים ְמָצמֹותצ- ּמְ בַּ  רֵצ ּוְלָה  קּלֵ ַח ְל וּ  ּפֹותְס ִל ְו  ּבֹותגְ ִל 

ה יִקים ֶאְביֹוִנים ׁש ֶפ נֶ  זּוןָל  ִליתְכ ׂשִ  ְרִאּיָ   ".ְוטֹוִבים ַצּדִ
)התורה על החיים' ל'אור בהקדמה(

�  

  
  

חג הפסח היה כרוך בעבר למרבה הצער עם עלילות 
קודמים דם קשות, שבעטיין סבלו אבותינו בדורות ה

ורבים נהרגו בעטייה של עלילה נתעבה זו וקהילות 
רבות נהרסו ונחרבו. למרות הניגוד הברור להיגיון 
ולהלכה של איסור רציחה ואכילת דם, הוטלו על 
היהודים במשך הדורות מאות עלילות דם, ואם 
בתחילה טענו המעלילים כי הדבר נובע מתוך נקמת 

ו של אותו היהודים בנוצרים וכעין זכר לתליית
האיש, הרי שבהמשך החלו להעליל עליהם שהם 
משתמשים בדם הנוצרים לאפיית המצות לפסח. 
המקור הראשון לעלילת דם מובא בספר 'נגד ַאְּפיֹון' 

מתתיהו שחי בתקופת חורבן בית ־של יוסף בן
המקדש השני והמרד שלאחריו, ושם הוא מספר על 

ַאְּפיֹון,  יווני־עלילת דם שהופצה בידי הסופר המצרי
כי בשעה שאנטיוכוס נכנס לבית המקדש מצא שם 
איש יווני כלוא, והלה סיפר כי נפל שבי בידי 
היהודים והם מפטמים אותו במאכלים שמנים במשך 
שנה שלמה כמנהגם, ולאחר מכן מקריבים את 
השבוי לקרבן ובשעת אכילת מעיו נשבעים להיות 

ץ בשנאתו שונאי היוונים לנצח. סופר יווני אחר הפי
את ישראל שמועה, "כי פעם בשבע שנים ילכדו 
היהודים איש נוכרי, ויקריבו אותו לקרבן וישספו את 
בשרו לחתיכות". עלילת הדם המפורסמת הראשונה 
היתה בשנת ד'תתק"ט בעיר נוריץ' שבמזרח אנגליה, 
לאחר שגופת ילד קטן נמצאה ביער, ומומר יהודי 

כי זה מנהגם של נתעב טען באוזני הכומר המקומי 
היהודים להקריב קרבן נוצרי מדי שנה בחג הפסח, 
ועדותו השקרית גרמה אפוא לאסון הגדול בתולדות 

נודעות,  דם־עמנו. מאז היו כמאתיים עלילות
והמפורסמות בהן הן עלילת דמשק ועלילת בייליס, 
והאחרונה היתה בשנת תש"ו בקילץ שבפולין. ובכל 

 והקב"ה מצילנו מידם.דור עומדים עלינו לכלותנו 
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
י לֶא  ים ַרּבִ יַ�  ְנזִמצַּ  ַחּיִ ַ�ם ִהּגִ יְכׁשֶ וּ  ,ֶאָחד ידגִ נָ  ְיהּוִדי ּפַ ה יוָק ָס ֲ�  ַ�ל ּמוֹ ִע  חׂשֹוַח  ָהַרּבִ ּלָ י ,ּגִ ה  ּכִ ַהּלָ

ל עֹוֵמד ֲחִכיָרה ְלַקּבֵ הֲאח/  ּבַ דֹוָלה ּזָ הּמֶ ִמ , ּגְ דֹול ֶרַוח ְלַהְרִויַח  ָ�ִתיד ּנָ יקצַּ ַה  ָחׁש  .ּגָ י ּדִ ַבר ּכִ  ֵאינוֹ  ָמה־ּדְ
א ְולֹא, ּוָרהׁשּ כַּ  ּלֵ ֹמַ�  ִהְתּפַ י ִלׁשְ ׁש  ָהִאיׁש  ּכִ יגּוְלַה , םֵד וֹ ַהּק  הּוִדיַהיְּ  ַהחֹוֵכר ֶאת קלֵּ ְלַס  ְמַבּקֵ בּולוֹ ־ֶאת ּסִ . ּגְ
יַצד" ל ּכֵ ּגָ ֶזה ָלהבָ נְ  הַמֲ�ׂשֶ  ַלֲ�ׂשֹות הַאּתָ  ְמס/ ּכָ י הֹוִכיחוֹ "? ׁשֶ ר ֵאיךְ , "ָהַרּבִ יגְלַה  ֶאְפׁשָ בּולוֹ  ּסִ ל ּגְ  ָאָדם ׁשֶ

ָרֵאל ׂשְ הְוַה "?! ִמּיִ ק ֵהֵחל ּלָ ז ַהחֹוֵכר הּוא ְיהּוִדי ָאְמָנם: "ְלִהְצַטּדֵ ַ�  הּוא אּוָלם, ַהּלָ ָרֵאל ּפֹוׁשֵ  רֵפ וֹ ְוכ ִיׂשְ
ר ִעּקָ ת לְמַחלֵּ , ּבְ ּבָ ַא  ְועֹוֵבר ְרֶהְסָיהַפ בְּ  ׁשַ ׁשְ ל ַ�ל ֶנֶפׁש ־טּבִ ּה  ַהּתֹוָרה ּכָ ּלָ ֶזה ְיהּוִדי. ּכ/  רוֹ בְ ָק לְ  הוָ צְ ִמ  ּכָ

ה יֹוֵדַ� : "ְוָאַמר יַרבִּ ָה  הַנֲ�נָ "... ֲאָדָמהבָּ  ֶ  הַמ  ַאּתָ ְרׁשוּ ׁשּ סּוק ַ�ל ל"ֲחזַ  ּדָ  ?ה'יָ ְר ְוֶ�  ֵ�רֹם ּתְ 'ְוַא  ַהּפָ
כַּ  רׁשֶ בָּ ַה  ָרָאה ֲאׁשֶ ָרֵאל ה"ּקָ ׂשְ ּיִ ְצוֹ  יםלִ ָט ְר �/ ְמ  ׁשֶ ָבר ְוִלְכאֹוָרה. הלָ יִמ ־םְוַד  ַסחּפֶ ־םּדַ  ָלֶהם ָנַתן, תִמּמִ  ַהּדָ

מּוּהַ  ֲהֵרי, ּתָ ַסח־םּדַ  תוַ צְ ִמ  ׁשֶ תַמ  רַח ְלַא  ָלֶהם ָנהּתְ נִ  ַהּפֶ ךְ  ּכַ ָבר ַוֲהֵרי, ֹחש9ֶ ה ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ּכְ ַמּכָ ּבְ  ֵמתוּ  זוֹ  ׁשֶ
ל אֹותוֹ  ִעיםָהְרׁשָ  ּכָ ּבְ ָרֵאל ּוְבֵני, רוֹ דּ ַה  ׁשֶ ת אֹוָתם רּבֹ ְק לִ  ְטרּוִדים ָהיוּ  ִיׂשְ לֹש9ֶ ׁשְ ן־ְוִאם. ָהֲאֵפָלה ְיֵמי ּבִ , ּכֵ

ָיָדם ָהְיָתה ֲהֵרי דֹוָלה הוָ צְ ִמ  ּבְ ל ּגְ ִעים ְקבּוַרת ׁשֶ ִבים ּוַמּדּוַ� , ָהְרׁשָ ֵ�ירִֹמיםֵאפֹוא  ֶנְחׁשָ ִלי ּכְ ? ֹותצְ ִמ  ּבְ
א אןִמ  ֶאּלָ לִּ , היָ ְרָא  ּכָ ם, ֲאָדָמהבָּ  ְיהּוִדי רּבֹ ְק ׁשֶ ַ�  הּוא ִאם ּגַ ָרֵאל ּפֹוׁשֵ ְבָהק ִיׂשְ גֶ  ֶזה ֵאין, מ/   "...הוָ צְ ִמ  רֶד ּבְ
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י מּוֵאל ַרּבִ ר היָ ָה , ריבֶ לִ ְה מוֹ  ׁשְ חּוֵר  ְלַמַ�ן ִמְתַמּסֵ ָרֵאל יּבַ ְלְקחוּ  ִיׂשְ ּנִ ְר ־ַ�לבְּ  ׁשֶ ָבא םָח ּכָ  היָ ָה וְ , ָהרּוִסי ַלּצָ

ִיחּוד, ֵכיֶהםְר צָ ־ְלָכל ּדֹוֵאג ַחגִּ  ּבְ ָרֵאל ֵדיּוְבמֹוֲ�  יםּבַ ָנה. ִיׂשְ ְפרֹ  ַאַחת ׁשָ ַסח סּבִ  רֹאׁש  ֵאָליו ִנְכַנס, ַהּפֶ
ָהל ֲאִמיר ַהּיֶֹקר ַ�ל ְוִהְתאֹוֵנן ַהּקָ ָ�  ְוַהְפָקַ�ת ַהּמַ ְ י ַ�ד, ִריםַהׁשּ ה ֵאין ּכִ ִהּלָ ה ַהּקְ את ְיכֹוָלה ָהֲ�ִנּיָ  ָלׂשֵ

עֹל דֹולֹות ַההֹוָצאֹות ּבְ ל ַהּגְ ִלים ַהֲאָכַלת ׁשֶ ב ִאם. "ַסחֶפ בְּ  ַהַחּיָ ּצָ ה ַהּמַ ל ָקׁשֶ ךְ ־ּכָ י ָאַמר", ּכָ מּוֵאל ַרּבִ , ׁשְ
ִנים ֶאת סנֵּ ְלכַ  ָמקֹום ֵיׁש  אּוַלי" ּיָ יר ַהּדַ ָנהבְּ  ּוְלַהּתִ ָניו ָנֲהרוּ  ".ֹותִקְטִניּ  ֲאִכיַלת זוֹ  ׁשָ ל ּפָ ָה  רֹאׁש  ׁשֶ , לַהּקָ

בֹוא: "ְוָאַמר ָרָכה יֶכםלֵ ֲ�  ּתָ ל. נוּ ַרבֵּ , ּבְ ַמן ּכָ ךְ  ֲאִני ַהּזְ ִלים ֶאת ַנֲאִכיל הּמֶ בַּ , ָאָגהְד בִּ  ִמְתַהּלֵ הּוִדיִּ  ַהַחּיָ  יםַהּיְ
ק ְוֵכיַצד ל ַמֲאָכִלים ָלֶהם ְנַסּפֵ ַסח־ׁשֶ ה אּוָלם. ּפֶ ר, ַ�ּתָ ֲאׁשֶ ל ּכַ ר ִיְתַקּבֵ  ָיֵקל, ֹותיּ ִקְטנִ  ֲאִכיָלםְלַה  ַהֶהּתֵ
ָבר ע". ְמֹאד ינוּ ָ�לֵ  ַהּדָ י ִנְרּתַ מּוֵאל ַרּבִ לֹום־ַחס: "ְוָאַמר ׁשְ ֵהּתֵ  יִת נָ וָּ כַּ  ָהְיָתה ְלָכךְ  לֹא, ְוׁשָ  ֲאִכיַלת רּבְ
ְטִניּ  ֶאת. ֹותִקְטִניּ  ֵרָרה ֵמֹחֶסר ֲאַנְחנוּ  ֹנאַכל ֹותַהּקִ ה ֲאִני, ּבְ ֲ�ֵלי ְוָכל ְוַאּתָ ים־ּבַ ּתִ ִע  ַהּבָ ּבָ ִביל  ְוִאּלוּ  .ירׁשֶ ׁשְ ּבִ

ִבים ֲאַנְחנוּ  ,יםלִ יָּ ַח ַה  ַסח ַמַאְכֵלי ֶאת ְלָהִכין ַחּיָ ִרים ַהּטֹוִבים ַהּפֶ ּדָ יֹוֵתר ְוַהְמה/ מוֹ , ּבְ ָכל ּכְ ָנה־ּבְ   "...ׁשָ
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ָנה יַ� , ַאַחת ׁשָ ילְ  ְיהּוִדי ִהּגִ ׂשָכר ַרּבִ ָ ק לוֹ  ְוֵהִביא, זלְ ִמבֶּ  ּדֹב ִיׂשּ ס תֲאִכילַ לַ  ֶזרגֶּ  ׂשַ ְרּפַ ֵליל ּכַ ֶדר־ּבְ  ָמה. ַהּסֵ
אוּ  ּלְ י, תִלְראוֹ  יםַהֲחִסיִד  ִהְתּפַ ַ�ת ּכִ ׁשְ עּור ּבִ ה ָחֵמץ ּבִ י ִצּוָ ל ֶאת ףרֹ ׂשְ לִ  ָהַרּבִ ַ ַה  ּכָ , ֶהָחֵמץ ִעם ַיַחד קׂשּ

ְבׁשוּ  אּוָלם ם םָת יָה ִמ ּתְ  ֶאת ּכָ ִלּבָ ה. ּבְ ה ָ�ְברוּ  ְוִהּנֵ ּמָ עֹות ּכַ יַ�  ּוְלֶפַתע, ׁשָ ר ָהָלהבֶ בְּ  הּוִדיַהיְּ  ִהּגִ י, ְוִסּפֵ  ּכִ
ֶרֶתת ה הּוא ִאם אֹותוֹ  ָלהֲא ׁשָ  ַהְמׁשָ ּצֶ ָזִרים ִמן ְמר/ ָהיוּ  ַהּגְ דֹוִלים ׁשֶ ן, ְוָנִאים ּגְ ּכֵ ְקָתה ׁשֶ ׁשֵ  םאֹוָת  ִהׁשְ  ָכרּבְ

ֵדי יָחם ּכְ ּבִ ָבר עַמ ׁשֵ לְ  ָהִאיׁש  ֶנֱחַרד. ְלַהׁשְ רּוׁש  ןכֵּ ׁשֶ , ַהּדָ ָבר ּפֵ ַה  ַהּדָ ָזִריםׁשֶ ֲאִכיָלה ֲאסּוִרים ּגְ י , ַסחֶפ בְּ  ּבַ ּכִ
ֵ ֲהֵרי  ֵדי ְלזְלבֶ  ָלבֹוא ִמֵהר ְוָלֵכן, הּוא ָחֵמץ ָכרַהׁשּ י ֶאת ְלַהְזִהיר ּכְ ּלֹא ָהַרּבִ ם ָ�ְמדוּ . םֵמֶה  יֹאַכל ׁשֶ ּלָ  ּכ/

ּתֹוְממוּ  ל ְדׁשוֹ ָק  רּוַח  מּול לֶא  ְוִהׁשְ י ׁשֶ יר הּוא אּוָלם, ָהַרּבִ ָבר ֶאת דִמיָּ  ִהְסּבִ רֹב ַהּדָ  לֹא: "ַ�ְנְוָתנּות ּבְ
אן ָהְיָתה ַהּקֶֹדׁש ־רּוַח  א, מֹוֵפת ְולֹא ּכָ ָבִרים ֶאּלָ ְפׁשּוָטם ּדְ ר. ּכִ ֲאׁשֶ י ּכַ ְלּתִ ֶזר ֶאת ִקּבַ סכַּ לַ  ַהּגֶ י ְרּפַ  ָאַמְרּתִ

י ים יַת בוֹ ֲא  ָהיוּ  ֵמֵאיָמַתי, ְלַנְפׁשִ ׁשִ ּמְ ּתַ ֶגֶזר ִמׁשְ סְר כַּ ֲאִכיַלת ַה לַ  ּבְ י? ּפַ הוּ  ֵאפֹוא ֵהַבְנּתִ ֶ ׁשּ ּמַ אן ׁשֶ  ֵאינוֹ  ּכָ
יִתי ְוָלֵכן ּוָרהׁשּ כַּ  ָהָיה". ְרפוֹ וֹ ְלשׂ  ִצּוִ י ּוְכׁשֶ ר יףנִ ׁשְ ְט רֶ ּקְ ִמ  הש9ֶ מֹ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ה ְמַסּפֵ  מֹוִסיף היָ ָה , ֶזה ַמֲ�ׂשֶ

יַצד ָנא אוּ ְר : "ְואֹוֵמר ִמיָרה ּכֵ ְרֵכי ַ�ל ׁשְ יָלה, ֶהםּוִמְנֲהֵגי ָהָאבֹות ּדַ ֶפַסח ָחֵמץ ֲאִכיַלת ֵמִאּסּור ַמּצִ   ".ּבְ
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ָלן ֹוֵררִהְתגּ , ִויְלָנא ִעירבָּ  יר ְיהּוִדי ַקּבְ ם ָ�ׁשִ ׁשֵ הׁשֶ  ,ץנְ ַר ְמ וֹ ּפ  המֹ לֹ ׁשְ  ר' ּבְ חֹותוּ  יוָק ָס ֲ� בַּ  ַחִיל ָ�ׂשָ ּפָ  ִמׁשְ
ְזכּותוֹ  ןָת ָס ְרנָ ּפַ  ֶאת ָמְצאוּ  ַרּבֹות ַדְרּכוֹ  םאּולָ . בוֹ ִמּטוּ  ְוֶנֱהנוּ  ּבִ ל ּכְ ךְ  עֹוָלם־ׁשֶ ל ְלֶפַתע ָ�ָליו ִהְתַהּפֵ ְלּגַ , ַהּגַ
ה רּוְלַאַח  ּמָ ִליםוֹ כּ  ֲ�ָסִקים ּכַ ָכָסיו ָיַרד ׁשְ אן ְוַאף. ְוֶאְביֹון ָ�ִני הְוַנֲ�ׂשָ  ִמּנְ ל וֹ ְרכּ ּדַ  ּבוֹ  ָהְיָתה ּכָ , עֹוָלם־ׁשֶ

יְוַא  ְיִדיָדיו ְוָכל ָבר מוֹ וֹ לׁשְ  ְנׁשֵ ּכְ ֶ ִמ  ִמׁשּ ּנוּ  קוּ ּמְ ַח ְת ִה  יםַהּיָ ִאּלוּ  ִמּמֶ ירּוהוּ  לֹא ּכְ ְרׁשוּ  לֹא, ֵמעֹוָלם ִהּכִ  ּדָ
בוֹ  וּ נִהְתַ�ְניְ  ְולֹא מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ַמּצָ קּוָפה ָ�ְבָרה ׁשּוב. ּבְ ֶמת ּתְ ּיֶ ֶמׁש , ְמס/ ה ַהַהְצָלָחה ְוׁשֶ  לוֹ  ְלָהִאיר ׁשּוב ֵהֵחּלָ

ִנים ךְ  וֹ לּ ְלגַּ גַּ . ֵמָחָדׁש  ךְ ַר ּדָ  בוֹ כָ כוֹ וְ  ּפָ  יוָק ָס ֲ� וַ  ָהִראׁשֹון ֲ�ָמדוֹ ַמ לְ  ָחַזר ְמֵהָרה ְוַ�ד, ֹוָבהטלְ  ׁשּוב ִהְתַהּפֵ
גוּ  ָ�לוּ  ְגׂשְ ר ְוִעם. ׁשּוב ְוׂשִ ְתא, ַהּטֹוִבים' יםיִד ִד 'יְ ַה  ׁשּוב ְלהֹוִפיַ�  ֵהֵחּלוּ  ָהֹעש9ֶ ּפִ רוּ  םוֹ ׁשֶ ּנוּ  ִנְזּכְ  ְוֵהֵחּלוּ  ,ִמּמֶ
ׁש/  ְלָהֵסב ,ִגידנָּ ַה  המֹ לֹ ׁשְ  ְלר' לוֹ  ָהָיה ָוִתיק ִמְנָהג. לוֹ  ִניףֲח ּוְלַה  ֵאָליו ְלִהְתָקֵרב ְלַנּסֹות ׁשּוב לֵ  ְלָחנוֹ ּבְ  ילּבְ

ל ַאֲחרֹון ַסח־ׁשֶ אֹוָתּה  ַאךְ , ַהַחג ייֵר ׁשִ  ֶאת ֹוֵררּוְלׁש  ְיִדיָדיו ִעם ַיַחד ּפֶ ָנה ּבְ ים ׁשָ ׁש  ִהְקּדִ ֵרת ּוִבּקֵ  ֵמַהְמׁשָ
ְכִרי ְלָחן לַ�  ְלַהֲ�ִמיד ַהּנָ / ה ַהׁשּ ּפָ ָמעוֹ  ָאהלֵ ְמ  ק/ ה. תּבְ  ִפיםצוּ ־ֹנֶפת ּוְבקֹול מוֹ וֹ לׁשְ  יּדֹוְרׁשֵ  ְכָנִסיםנִ  ְוִהּנֵ

ִבְרכַּ  אֹותוֹ  ְמָבְרִכים ְתְקלוּ כְ וְ , ַהַחג תּבְ ּנִ ת ׁשֶ ּפַ ק/ עֹות ּבְ ַ�ל ַהּמָ ְלָחן ׁשֶ / ְתִמיָהה לוּ ֲא ׁשָ , ַהׁשּ ּתֹוְממּות ּבִ : ְוִהׁשְ
ִחּיּוךְ עֹוֶנה  ִגידנָּ ְוַה "?! הזֶּ  הַמ , המֹ לֹ ׁשְ  ר'" י ֵהיֵטב ֲאִני יֹוֵדַ�  ֲהֵרי: "ַמר ּבְ אֶת  ילַ ֵא  לֹא ּכִ א, םּבָ ם לְ  ֶאּלָ ׁשֵ
יכַּ  ְלַבד ְסּפִ ּפַ  ִביבְס  ֵאפֹוא ָנא בוּ ׁשְ  ְוָלֵכן. ּבִ ֶסףק/ ה, ת ַהּכֶ ֶסף ִהּנֵ יט ַהּכֶ   "...ְלַבְבֶכם־ֶאת ּבוֹ  חוּ ּמְ ְוׂשַ , ּבוֹ  ְלַהּבִ

�  
ים ץֵפ ָח "ֶה  ַ�ם ָלהָח " ַחּיִ ֵאב ְוָסַבל ּפַ ֵני אֹותוֹ  לוּ ּדְ ׁשִ . ָ�צּום רֹאׁש ־ִמּכְ יתוֹ  ּבְ ִהְצִליחוּ  ַ�ד, ְדָבִריםבִּ  ּבֵ  ׁשֶ
ים עוֹ נְ כְ ׁשַ לְ  ֵדי אנָ ילְ וִ לְ  ִלְנֹסַ�  ְלַהְסּכִ ָבר. רֹוְפִאיםבָּ  ש9 רֹ ְד לִ  ּכְ בּוַ�  ָהָיה ַהּדָ ׁשָ ַסח ַחג ִלְפֵני ּכְ  קּוָפהּתְ בַּ , ַהּפֶ

ֶלג ֶ ַהׁשּ יר ׁשֶ ָרִכים ַמְפׁשִ ינוּ  ְוָלֵכן, ָראּויכָּ  ְסלּולֹות ֵאיָנן ְוַהּדְ ֵני ִהְמּתִ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ֵמֲאִביֶהם  קָר ִמבְ  ְלַקּבֵ
י יַ�  ּכִ לֹום ִהּגִ ׁשָ ה. דוֹ ֲ� יַ לְ  ּבְ ל ְוִהּנֵ ְבָרק ִהְתַקּבֵ ם, ַהְמיָֹחל ַהּמִ ּלָ תּוב הַמ  ִלְראֹות ָחְרדוּ  ְוכ/ ֵד  ּכָ  ִלְלֹמד יּכְ

ּנוּ  ִריאּותוֹ  בַמצַּ  ַ�ל ִמּמֶ ּתֹוְממוּ  ּוָמה, ּבְ י ִלְראֹות ִהׁשְ ים ץֵפ ָח "ֶה  ּכִ ֱהיֹות ּכֹוֵתב" ַחּיִ ָרִכים ׁשֶ  ֵאיָנן ְוַהּדְ
ְגַלל ְסלּולֹות ָלִגים תַר ְפׁשָ ַה  ּבִ ְ ַקִני, "ַהׁשּ ּפְ ְיָתה ַלֲחזֹר יִד יָ בְּ  ַיֲ�ֶלה ִאם ְמס/ ַ�ת ַהּבַ ִדיַקת ִלׁשְ  ְוָלֵכן, ֵמץָח  ּבְ
ׁש  ם ֲאִני ְמַבּקֵ ּלֹא, ִמּכֶ חוּ  ׁשֶ ּכְ ׁשְ י ,יִת יָּ לִ ֲ�  רַד ֲח בַּ  ֶהָחֵמץ ֶאת קּדֹ בְ לִ  ּתִ ֵכן ּכִ י ִיּתָ ִהְכַנְסּתִ   "...ָחֵמץ םׁשָ  ׁשֶ

  

ךְ  ַ#ל ָהָיה ּכָ ַפת"ַה  ּבַ ְ ְבֵרי ֶאת ְמָבֵאר" ֱאֶמת ׂשּ ָדה ּדִ ּלֹא" ַהַהּגָ ְלָב  ֶאָחד ׁשֶ ם יֹוְדִעים": ֹוֵתינוּ ְלַכּל  ָ#ֵלינוּ  ָ#ַמד דּבִ ה ַמִהי ַאּתֶ ּבָ ל רֹוֵתיֶהםָצ  ְלָכל ַהּסִ ָרֵאל־ׁשֶ   ?ִיׂשְ
ְגַלל ְלָב  ֶאָחד אּלֹ 'ׁשֶ  ּבִ ּלֹא - 'דּבִ ָרֵאל ָהיוּ  ׁשֶ ם ִיׂשְ ּלָ גֶ  ּכ" ָרֵאל ּוְבַאֲהַבת ַאְחדּותּבְ , 'ֶאָחד' רֶד ּבְ י, 'ֹוֵתינוּ ְלַכּל  ָ#ֵלינוּ  ָ#ַמד' ְוָלֵכן. ִיׂשְ ָכל ֶטֶלתוּ מ ָהִאחּוד חֹוַבת ּכִ  .ּדֹור ּבְ

  
י , ְלׁשֹונוֹ  ּוְבַצחּות תוֹ ינוּ נִ ׁשְ ּבִ  נֹוַדע, ֹוְלָנאִמּט  דִו ּדָ  ַרּבִ

יו רוּ ּמְ ּתַ ׁשְ נִ  ֹותּב ַר  ּוְמִליצֹות ַ#ם. ִמּפִ ב ּפַ : ְוָאַמר ָיׁשַ
ם יֹוְדִעים" ר ָהִאיׁש  יִמ  ַאּתֶ ל ֲאׁשֶ ַ#ת ִנְמׁשָ ִנים ְלַאְרּבַ  ַהּבָ

ּבַ  ָדהׁשֶ ֲה . ְוֶאְביֹון ֶהָ#ִני ָהִאיׁש  ֶזה אֹוֵמר יֵו ֱה ? ַהּגָ  ֵריׁשֶ
ה ְתִחּלָ ן, ָחָכםהּוא  ּבִ ּכֵ  לוֹ  ְוֵאין ם'ֶח ֶל  ַלֲחָכִמים לֹא' ׁשֶ
רּוָטה יָון. ְרָטּה ְלָפ  ּפְ קּוק ּוִמּכֵ ּזָ , ַהְלָואֹות נֹוֵטל ָמעֹותְל  ׁשֶ

א ֵאין ֶאּלָ ָידוֹ  ׁשֶ ֲהֵרי, עׁשָ ָר ָל  ְוהֹוֵפְך  ְלַהֲחִזיָרם ּבְ ָבר ׁשֶ  ּכְ
ם' ְולֹא עׁשָ ָר  הֶו 'לֹ  ֶנֱאַמר ּלֵ ר. ְיׁשַ ְסּפוֹ  אֹוֵזל ְוַכֲאׁשֶ  ּכַ

ם ֲהֵריהוּ  ֱאַמר, ּתָ ּנֶ ֶסף' ם'ּתַ  ׁשֶ הּואוּ , ַהּכֶ  ֶאת ּפֹוֵגׁש  ְכׁשֶ
ְלֶוה ֵני ַמֲ#ִמיד הּוא ַהּמַ ם ּפְ ֵאינוֹ  ִלְהיֹות הֹוֵפְך  ְוָאז. ּתָ  'ׁשֶ

ֹאל' יֹוֵדַ#  ן, ִלׁשְ ּכֵ ִתי ְו  ִמי ׁשֶ ִאילּפֶ   ׁשּוב"?9 לוֹ  ַיׁשְ

  

  

  
י ּנֹוַדע ֶ#ְזָרא־ןּבְ ִא  םַאְבָרָה  ַרּבִ ָחְכָמתוֹ  ׁשֶ  תוֹ יָט ִל ׁשְ ִב וּ  ּבְ

ֶבת ְלֶפַסח ִחיָדה בַת ּכָ , ׁש ֶד ַהּקֹ  ׁשֹוןְל  ֵזיָר ּבְ  ְרּכֶ  ַהּמ"
ה לֹש<ָ ְ ְבֵרי ִמׁשּ סּוִקים ׁשִ ה־ְוִכי: "ּפְ  יןֵ# ־ֶאת ִאיׁש  ַיּכֶ

ְתרֹון". לוֹ  האֶב תֹ ־לֹא, ה'ַל  ֶפַסח הׂשָ ָ# , ְו וֹ ְבדּ ַ#   ַהּפִ
ְרֵאית זוֹ  ְלִחיָדה ּנִ ה ׁשֶ ִחּלָ ַחְסַרת ּתְ ר ּכְ ׁשֶ ָלל הּוא, ּפֵ  ַהּכְ

ְבעוּ  ּקָ ן. ַסח'ּפֶ  וֹ "דּ ּבַ  'לֹא ָהִעְבִרי ַהּלּוַח  ֵריּדְ ַס ְמ  ׁשֶ ּכֵ  ׁשֶ
ה' ִאם ל ן"ַ#יִ  ָהאֹות ֶאת ְוַנְפִחית 'ַנּכֶ ַבת ׁשֶ , 'ַ#ְבּדֹו' ּתֵ

ֵתר ּוָ ָיֵדינוּ  ּתִ ָבה ּבְ ְרֶצה ּוִמי, וֹ "דּ ּבַ  ַהּתֵ ּיִ  ָאז ַלֲ#ׂשֹות ׁשֶ
ָיִמים ןּכֵ ׁשֶ , לוֹ  האֶב תֹ ־לֹא ה'ַל  חַס ּפֶ   ָחל לֹא ֵאּלוּ  ּבְ

ַסח ְתבוּ  ֶזהָל  הֶמ ּוְבדוֹ . עֹוָלםְל  ַהּפֶ ֲ#ֵלי ּכָ  ַהּתֹוָספֹות ּבַ
סּוק ַ#ל  לֹא נֹוָטִריקֹון - ָלֶכם הׂשֵ ָ# יֵ  ְלַבּדוֹ  הּוא ַהּפָ

אן, ַסחּפֶ  וֹ "דּ ּבַ  ּקּוד ּוִמּכָ ַהּנִ ִפי וּ "דּבְ  ְולֹא וֹ "דּ ּבַ  הּוא ׁשֶ  ּכְ
 ָ ִפי גּורַהׁשּ ִרּיֹות ּבְ ל ָהִראׁשֹון ְלקוֹ ֶח ּבְ  ְוַגם, ַהּבְ ָלל ׁשֶ  ַהּכְ

כֹוָנהה יָא ִר ּקְ ', ַה רֹאׁש  וֹ "דּ ִא  לֹא'  וֹ "דּ ִא  לֹא ִהיא ַהּנְ
סּוק לַק ִמׁשְ  ַ#ל רֹאׁש  ה" ַהּפָ  ִאּדוֹ ־ַ#ל אֹוָתם ַוֲאַצּוֶ

ִפי ְולֹא, ֶ#ְזָראּבְ " ָהרֹאׁש  ָ  ּכְ   . רֹאׁש' וּ "דּ ַא  'לֹא גּורַהׁשּ

  
ּו ֹאתֹו�  אְכל�   (שמות יב, יא)   ְוָכָכה ּתֹֽ

ַטֲ#ֵמי נַּ  ּבְ ָכה ְוֵתַבת, לגֹּ ֶס  חמ" ִמְניַ  ה"מ העֹוָל  ּכָ , ָאָדם ןּכְ
י ֵני ֲהֵרי ּכִ ָרֵאל ּבְ ִמְצַרִים ֲ#ָבִדים ָהיוּ  ִיׂשְ  ָהיוּ  ְולֹא ּבְ

ֲאִכיַלת ְרִגיִלים ה ָצִריְך  ָהָיה ֵכןְוָל , ָצלּוי רׂשָ ּבָ  ּבַ  ֹמש<ֶ
ֵאיֶזה םָת אוֹ ְר ַה ְל  אן ֵיׁש  זֶמ ְוֶר , יֹאְכלּוהוּ  ֹאֶפן ּבְ  ּכָ

ָכל ּבְ  ֲהָנָאתוֹ  ֶאת ִלְזֹרק ָהָאָדם ָצִריְך  ֲאִכיָלה ׁשֶ
ִמית ׁשְ ן ַהּגַ ּוֵ ַ#ם ִיםַמ ׁשָ  םׁשֵ ְל  ּוְלִהְתּכַ ה ּכְ ּלָ   (נר תמיד). ְסג"

�  
ף�  ּסַ ר־ּבַ ם ֲאׁשֶ � ּדָ ם ּבַ   (שם כב)   ּוְטַבְלּתֶ

ַטֲ#ֵמי נַּ  ַזְרָקא ּבְ ז, לגֹּ ֶס  חמ" ּכַ  ְלַרּמֵ רׁשֶ ֵני ִיְזְרקוּ  ֲאׁשֶ  ּבְ
ָרֵאל ם־ֶאת ִיׂשְ קֹוף־ַ#ל ַהּדָ ׁשְ ּבָ ַה  ףגֹּ יִ , ַהּמַ  ֶאת ה"ּקָ
ְצִריִּ  ֵני ֶאת יַח נִ ְויָ  יםַהּמִ ָרֵאל ּבְ ְקָרִאים ִיׂשְ ּנִ ה םַ#  ׁשֶ ּלָ , ְסג"

ָ#ה -  ַזְרָקא נוּ יְ ְוַה  ׁשָ זָּ  ּבְ נַּ , ְרקוּ ׁשֶ  ְלַ#ם יַח נִ ֵה  -  לגֹּ ֶס  חמ"
ה ּלָ ַטֲ#ֵמי זֶמ ֶר  ֵיׁש  ְוֵכן. ְסג" ַ#ל ְרִביִעי חנַּ מ"  ּבְ בֹות ׁשֶ  ַהּתֵ

ם � ֹוב ּוְלַקְחּתֶ ת ֵאז  � ּדַ ׁש  זּמֵ ְלַר , ֲאג# ּיֵ  ֶאת יַח נִ ְלָה  ׁשֶ
ה ַרק ְוִלּטֹל ָהְרִביִעי לֹש<ָ   (שיח שדה). ֵאזֹוב יֵח ְל ִק  ׁשְ

�  
ם יֹֽ  � ֹום ַאּתֶ יבַהּי& ָאִבֽ ֶדׁש ָהֽ ֹח& ים ּבְ   (יג, ד)   ְצִא)

אן ֵיׁש  ֶרֶמז ַ ּבַ  חּסַ ּנ" ַל  ּכָ  ִליִציַאת רֶכ 'זֵ  ּומֹוֲ#ִדים תּבָ ׁשּ
ֵני, ִמְצַרִים' יִציַאת ִמּפְ ּבִ ִלּפֹותַה ֵמ  ָיְצאוּ  ִמְצַרִים ׁשֶ , ּקְ

ָכל ְוָכְך  ת ּבְ ּבָ ּבָ ַה  טֹוב־ְויֹום ׁשַ ָרֵאל ֶאת מֹוִציא ה"ּקָ  ִיׂשְ
ָנה ַהּיֹום ּוְבֵתַבת, ִריםָצ ַהּמְ ־ִמן ּוָ תׁשַ ְל  ַהּכַ  טֹוב־ְויֹום ּבָ

ְקָרִאים ּנִ ּלוֹ  יֹום ׁשֶ ּכ" ת ׁשֶ ּבָ ב לֹא ְוָלֵכן, ׁשַ  ֶ#ֶרב ִהייְ ַו  ִנְכּתַ
תׁשַ ּבְ  ים ְוָלֵכן, ּבָ ְצִא) א ֹיֽ ֶאְתַנְחּתָ ם ַהּיֹום לֹוַמר, ּבְ  ַאּתֶ

ָכל -  יֹוְצִאים ת ּבְ ּבָ ְזכּות, יםִר ָצ ַהּמְ  ִמן טֹוב־ְויֹום ׁשַ  ּבִ
חֶֹדׁש  ּבוֹ  ָהָאִביב ּבְ ְצַרִים ָיָצאנוּ  ׁשֶ   (דברי שלום). ִמּמִ

  

ׁש  ְדּגָ  מ"
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