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ב״ה

ַּתְלִמיִדים ְיָקִרים!

ַיַחד  ַנֲעֹבר  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ָּבִנים". ַּבחֹוֶבֶרת  "ַאְרָּבָעה  ְלַהִּכיר ֶאת ֲחבּוַרת  ֻמְזָמִנים  ַאֶּתם 
ִעָּמם ֲחָויֹות ְמַרְּתקֹות, ּוָמה ֶׁשָחׁשּוב – ֵנֵצא ָּכל יֹום ִמִּמְצַרִים!

ַחִּיים ֶה"ָחָכם" – ַהִּמְׁשָקַפִים ֶׁשַעל ַאּפֹו ְיכֹוִלים ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ֶׁשהּוא ְּכָבר ָּפַתח ַהְרֵּבה 
ִעם  ַלֲחֵבִרים  ַלֲעֹזר  ְוָׂשֵמַח  ַהְרֵּבה,  ְויֹוֵדַע  ַהְרֵּבה  לֹוֵמד  הּוא  ֶׁשּלֹו...  ַּבַחִּיים  ְסָפִרים 

ַהֶּיַדע ָהָרָחב ֶׁשּלֹו!

ַרן ָה"ַרֲעָׁשן" – אֹוֵהב ַלֲעׂשֹות ַרַעׁש, ֲאָבל ַרק ַרַעׁש ִחּיּוִבי! הּוא ִמְתַלֵהב ִמָּכל ָּדָבר 
ָחָדׁש ֶׁשהּוא לֹוֵמד, ְודֹוֵאג ֶׁשֻּכָּלם ֵיְדעּו ַעל ֶזה!

ְּבעֹוד  ַלְחֹּגג  ֲאָבל הּוא הֹוֵלְך  ַּבר-ִמְצָוה,  ָחַגג  ֶׁשָאְמָנם עֹוד ֹלא   – ַה"ָּתִמים"  ַּתְנחּום 
ִמְסַּפר ֳחָדִׁשים, ְוהּוא ִמְתּכֹוֵנן ְּכָבר ַעְכָׁשו ַלֲהֹפְך ְל"ָתִמים" – ַהִּכּנּוי ְלָבחּור ִמִּגיל ַּבר-

ִמְצָוה...

ָׁשאּוִלי ַה"ּיֹוֵדַע ִלְׁשאֹול" – אֹוֵהב ְמאֹוד ִלְׁשֹאל ְׁשֵאלֹות, ְוַגם יֹוֵדַע ָּתִמיד ִלְׁשֹאל ֶאת 
ַהְּׁשֵאלֹות ַהְּנכֹונֹות!

ִהְּנֶכם ֻמְזָמִנים ְלִהְצָטֵרף, ִמּתֹוְך ְּתִפָּלה ֶוֱאמּוָנה ֶׁשִּנְזֶּכה ֻּכָּלנּו עֹוד ִלְפֵני ַחג ֶּפַסח ֶזה 
ַלְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה ע"י ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְונּוַכל ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ַהֶּפַסח ְּבֵבית 

ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְוָהַרִּבי ְּבָראֵׁשינּו, ֵּתֶכף ּוִמָּיד ַמָּמׁש.

 ְּבִבְרַּכת ַחג ֶּפַסח ָּכֵׁשר ְוָׂשֵמַח!
ֲאַגף ְלִחּנּוְך ֶחְבָרִתי ֲחִסיִדי 

ְּבֶרֶׁשת ֹאָהַלי יֹוֵסף ִיְצָחק



 “ָלָּמה ִנְׁשַּתָּנה?״ ַּבֶּמה ִנְׁשַּתָּנה ֶיֶלד ְיהּוִדי ִמַּיְלֵדי ָּכל 

ָהֻאּמֹות?

ָהִיינּו  “ֲעָבִדים  ִּכי  ָלַדַעת  ֶׁשֵּיׁש  ִהיא,  ַהְּתׁשּוָבה 

ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים״: ֶּבָעָבר – ֲאבֹוֵתינּו, ְוִאּלּוֵלא ֶּפַסח, 

ַּגם ֲאַנְחנּו – “ְמֻׁשְעָּבִדים ָהִיינּו״ ְלַפְרֹעה, “ַוּיֹוִציֵאנּו ה’ 

ֱאֹלֵקינּו ִמָּׁשם״, ֶאת ַהְּיָלִדים ַיַחד ִעם ַהְּמֻבָּגִרים, ְוָכְך 

ְוִנְכְנסּו  ְּבָכל ַהּדֹורֹות,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ְלֵחרּות  ָיְצאּו 

“ִמִּׁשְעּבּוד  הֹוִציָאם  ֲאֶׁשר  ָהֶעְליֹון״  “ַהְּמַפֵּקד  ַּתַחת 

ִלְגֻאָּלה ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול״.

ֶהֱעִמיָדם  ֶׁשהּוא  ֵּכיָון   – ֵמֵאָליו  מּוָבן  ֲהֵרי  ֵּכן,  ְוִאם 

אֹוָתם  ְוהֹוִציא  ָּגדֹול״,  “אֹור  ֶׁשל  ִנְפָלא  ֹּכה  ְּבַמָּצב 

ִמָּגלּות ֹּכה ֲעֻמָּקה ִּבְהיֹוָתם ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה ְּבִמְצַרִים 

– מּוָבן ֵמֵאָליו ֶׁשֵהם ַנֲעׂשּו ׁשֹוִנים ְלַגְמֵרי ִמָּכל ָהֻאּמֹות 

ָּבֹראׁש  ַהֶּפַסח,  ְּבַחג  ִנָּכר  ַהָּדָבר  ָהעֹוָלם.  ֶׁשְּבָכל 

ֲאִכיַלת  ְּבִמְצַות  ּוָבִראׁשֹוָנה, 

ַיַחד  ַהּכֹוסֹות,  ּוְׁשִתַּית  ַמָּצה 

ִעם ְׁשָאר ַהִּמְצוֹות ֶׁשְּבַלְיָלה ֶזה 

ּוַבּיֹום ֶׁשְּלַאֲחָריו.

ִליֵדי  ַהָּדָבר  ָּבא  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 

ּוְבָכל  ַהֵּלילֹות  ְּבָכל  ִּבּטּוי 

ֶׁשֵּכן  ֻּכָּלּה,  ַהָּׁשָנה  ֶׁשל  ַהָּיִמים 

ַהֶּיֶלד ִנְמָצא ְּבַמָּצב ְּתִמיִדי ֶׁשל 

ׁשֹוֶנה  הּוא  ָּתִמיד  “ִנְׁשַּתָּנה״: 

ֵמֲאֵחִרים, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיַע ְזַמן ָהֲאִכיָלה אֹו ַהְּׁשִתָּיה, 

ֶׁשַעל  ַהִּציִצית  ִנֶּכֶרת   – ַהְּבָגִדים  ְלִביַׁשת  ְּבֵעת  ְוַגם 

ִּבְצִניעּות:  ְלבּוָׁשה  ֶׁשִהיא  ִנָּכר  ַהַּיְלָּדה  ְוַעל  ַהֶּיֶלד, 

ִיְתַלְּבׁשּו  ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּיָּתֵכן  ֲאֵחרֹות,  ִמְּיָלדֹות  ְלַהְבִּדיל 

ַעל- ִמָּיד  ִנָּכר  ְיהּוִדָּיה  ַיְלָּדה  ַעל  ָּכל-ָּכְך,  ִּבְצִניעּות 

ִּפי ְלבּוָׁשּה ֶׁשִהיא “ִנְׁשַּתָּנה״; ְוֵכן ַעל ֶיֶלד ְיהּוִדי ִנָּכר, 

ְּבֶאְמָצעּות ד’ ַהִּציִצּיֹות, ִּכי הּוא ׁשֹוֶנה ִמְּסִביָבתֹו.

ְוִאם ֵּכן, ֲעבּור ַהֶּיֶלד ַהְּׁשֵאָלה “ָלָּמה ִנְׁשַּתָּנה?״ ֵאיָנּה 

ֶאת  ְוָׁשַמע  ַּב״ֵּסֶדר״  ָיַׁשב  הּוא  ֶׁשֲהֵרי  ְּכָלל,  ַקֶּיֶמת 

ִמְּפֵני   – הּוא  ֶׁש״ִּנְׁשַּתָּנה״  ְלָכְך  ֶׁשַהַּטַעם  ַהְּתׁשּוָבה, 

ֹזאת  ּוִבְמקֹום  ְּבִמְצַרִים״,  ְלַפְרֹעה  ָהִיינּו  ֶׁש״ֲעָבִדים 

ִלְגֻאָּלה  “ִמִּׁשְעּבּוד  ָהֶעְליֹון  ַהְּמַפֵּקד  אֹוָתנּו  הֹוִציא 

ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול״.

ָּכְך ֶׁשַהֶהְסֵּבר מּוָבן, מּוָבן ֵמֵאָליו, ַעד ֶׁשַהֶּיֶלד ַמְסִּביר 

הּוא  ִאם  ּוִבְמֻיָחד  אֹותֹו,  ַהּסֹוְבִבים  ְלָכל  ַּגם  ֹזאת 

מֹוֵצא ֶׁשֶּיְׁשנֹו ֶיֶלד ְיהּוִדי ֶׁשִּמִּסָּבה ׁשֹוָנה ּוְמֻׁשָּנה ֵאינֹו 

ֵּבן ָחָכם, ֶאָּלא ֶאָחד ִמְּׁשלֹוֶׁשת סּוֵגי ַהָּבִנים ָהֲאֵחִרים, 

 – ִלְׁשאֹול״  יֹוֵדַע  “ֶׁשֵאינֹו  ֶיֶלד  ְּכֶׁשהּוא מֹוֵצא  ַוֲאִפּלּו 

ֶיֶלד  ֵאָליו  ִהִּגיַע  ֹלא  ֲעַדִין  ָּכְלֶׁשִהי  ְמֻׁשָּנה  ֶׁשִּמִּסָּבה 

ֶיֶלד  ִּכי  ָלַדַעת  ֶׁשָעָליו  לֹו  ְלַסֵּפר  ַהֵּׁשם״  ִמ״ִּצְבאֹות 

ְלַפְרֹעה  ָה״ֲעָבִדים  ֵּבין  ָהָיה  הּוא  ְוֶׁשַאף  ִהּנֹו,  ְיהּוִדי 

ְּבִמְצָרִים״ – ְוָלֵכן ֵיׁש ְלַהְתִחיל ְּבִקּיּום “ַאְּת ְּפַתח לֹו״, 

ְוֵכיַצד  ַלֲעׂשֹות  ָעָליו  ָמה  ָיִבין  ַעְצמֹו  ֶזה  ֶׁשֶּיֶלד  ַעד 

ָעָליו ְלִהְתַנֵהג.

ִמְּלַבד ֹזאת, ֶיְׁשָנּה הֹוָרָאה ְמֻיֶחֶדת ִמ״ְּזַמן ֵחרּוֵתנּו״: 

ְּכֵׁשם ֶׁשָּיָצאנּו ָאז ְלֵחרּות ִמָּגלּות ִמְצַרִים ַהִחיצֹוִנית, 

ָּכְך מּוָבן ֵמֵאָליו ֶׁשֵּיׁש ָלֵצאת ְלֵחרּות ִמן ַהֵּיֶצר, ֶׁשהּוא 

ׁשֹוֵאף  ִּבְזַמֵּננּו  ְוַגם  ְּבִמְצַרִים,  ַּפְרֹעה  ֶׁשל  ‘ְנִציגֹו’ 

ַעְבּדֹו  ִיְהֶיה  ַהְּיהּוִדי  ֶׁשַהֶּיֶלד  ַרְחָמָנא-ִלְּצַלן  הּוא 

ְּבֶהְתֵאם  ַרְחָמָנא-ִלְּצַלן  ְוִיְתַנֵהג 

ְלהֹוָראֹות ַהֵּיֶצר, ַעל ָּכְך ְמֻסָּפר 

ָהְיָתה  ֶׁשַהְּיִציָאה  ַּבַהָּגָדה, 

“ְּבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה״:

ַהָּקדֹוׁש- הֹוִציא  ֶׁשָאז  ְּכֵׁשם 

ָּברּוְך-הּוא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד 

“ְּבִמְלָחָמה  ְּבִמְצַרִים  ַּפְרֹעה 

ּוְבָיד ֲחָזָקה״ – ָּכְך יֹוֵצא ָּכל ֶיֶלד 

ֲחָזָקה״  ּוְבָיד  “ְּבִמְלָחָמה  ְיהּוִדי 

ִמַּיד ַהֵּיֶצר. ּוָמֵהם “ְּכֵלי ַהַּזִין״ ֶׁשּלֹו? ָהֻעְבָּדה ֶׁשהּוא 

ֶׁשהּוא  ְוָהֻעְבָּדה  ַהֵּׁשם,  ִּכְרצֹון  ְונֹוֵהג  ִמְצוֹות  ְמַקֵּים 

ַמְׁשִּפיַע ַעל ַהְּיָלִדים ַהּסֹוְבִבים אֹותֹו, ָּכָאמּור, ְּבֹאֶפן 

ֶׁשל “ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך״;

ֶׁשל  ְּכֹתֶקף  ֹּתֶקף,  ִמּתֹוְך  עֹוֶׂשה  הּוא  ֹזאת  ָּכל  ְוֶאת 

רֹוֶצה  ֶׁשַהֵּיֶצר  ֶׁשַאף-ַעל-ִּפי  ְּכלֹוַמר,  ִמְלָחָמה, 

ָּכֶזה,  ְּבֹאֶפן  ּוְמַנְּצחֹו  ּבֹו  ִנְלָחם  הּוא  ֲהֵרי  ְלַבְלְּבלֹו, 

ְוֹזאת   – “ֵחרּוֵתנּו״   – ְלַגְמֵרי  ְלֵחרּות  יֹוֵצא  ֶׁשהּוא 

ִנָּצב  ַהֹּתֶקף  ְּבָכל  ְנטּוָיה״:  “ִּבְזרֹוַע  ֲעִמיָדתֹו  ִּבְזכּות 

ַהֶּיֶלד, ּוִמֵּמיָלא, ֹלא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשֵאין הּוא ִמְתַּפֵעל ִמן 

ְוֵאין  סּוף,  ְּבַים  טֹוֵבַע  ַהֵּיֶצר   – ַאְּדַרָּבה  ֶאָּלא  ַהֵּיֶצר, 

יֹוֵצא הּוא  ְוָכְך  ּוְכָלל.  ְּכָלל  ֹרֶׁשם  ִמֶּמּנּו ׁשּום  ִנְׁשָאר 

ְלֵחרּות ֲאִמִּתית ִמָּכל ָּדָבר ְמַבְלֵּבל, ְועֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם 

ּוְבטּוב  ְּבִׂשְמָחה   – ָּכָאמּור  ָהֶעְליֹון,  ַהְּמַפֵּקד  ֶאת   –

ֵלָבב, ִּבְׁשֵלמּות ֲאִמִּתית ּוְבֵחרּות ֲאִמִּתית.

בי
הר

ר  
דב



ְּכֶׁשָּׁשַמע ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבִמְצַרִים ֶאת ָּדָתן ַוֲאִביָרם 
“ֵיׁש  ְוָאַמר:  ְמאֹוד  ָּדַאג  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ְמַדְּבִרים 
ֵּביֵניֶכם ָלׁשֹון ָהַרע ְוֵאיְך ַאֶּתם ְראּוִיים ִלְגֻאָּלה״?

ֶאת  ָּכְך  ָּכל  ִהְפִחיד  ָהַרע  ָלׁשֹון  ֶׁשֵחְטא  ַהִּסָּבה 
ְּבָעיֹות  ָהיּו  ֶׁשְּבִמְצַרִים  ַלְמרֹות  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה 
ֲחמּורֹות ֶׁשל ֲעבֹוָדה-ָזָרה ְוַכּדֹוֶמה – ִהיא ִמּׁשּום 
ֶׁשָּכל ָהֲעֵברֹות ָהֲאֵחרֹות ֵאיָנן ּפֹוְגמֹות ָּבַאְחדּות 

ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

אּוַלם ָלׁשֹון ָהַרע – ְרִאַּית ֶחְסרֹונֹות ִּביהּוִדי ַאֵחר, 

ּגֹוֶרֶמת ְלֵפרּוד ֵּבין ְיהּוִדים, ְוֶזה עֹוֶׂשה ֶׁשֵהם ֹלא 

יּוְכלּו ְלִהָּקֵרא ַעם ֶאָחד, ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן ָּדָבר 

ָּכֶזה ָיכֹול ִלְמֹנַע ֶאת ַהְּגֻאָּלה!

ֲאָבל ְּכֶׁשַּמְחִליִטים ֹלא ְלַדֵּבר עֹוד ָלׁשֹון ָהַרע – 

ֲהֵרי ְּבַוַּדאי ְיכֹוָלה ַהְּגֻאָּלה ָלבֹוא ְוִהיא ָאֵכן ָּבָאה.

)לקוטי שיחות חל״א שמות ב(

ֵאיְך ְלַדְעְּתֶכם ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּים ַהִּסּפּור?
1. ַרן ְמַגֶּלה ֶׁשַהִּביְסִלי ֶׁשּיֹוִסי ָאַכל ָהָיה ָּכֵׁשר ַלֶּפַסח.

2. ַרן מֹוִכיַח ְלַחִּיים ֶׁשָהָיה ָחׁשּוב ְלַסֵּפר ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ְּבָכל ֹזאת.
3. ֲחבּוַרת “ַאְרָּבָעה ָּבִנים״ ַמְחִליָטה ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר עֹוד ָלׁשֹון ָהַרע, ְוִלְראֹות ַרק טֹוב ְּבָכל ְיהּוִדי.

4. ַּתְנחּום הֹוֵלְך ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ִמּיֹוִסי ְּבֵׁשם ָּכל ַהֲחבּוָרה.

ם ַמְעּתֶ    ׁשְ
ָמה ָקָרה?

ָמה ָקָרה?

נּו ּלָ ֵכן ׁשֶ  יֹוִסי ַהּשָׁ
יְסִלי, ַאֲחֵרי  ָאַכל ּבִ

ָעַבר סֹוף ְזַמן  ׁשֶ
ֲאִכיַלת ָחֵמץ!

אֹוי ַוֲאבֹוי!

ֱאֶמת  ּבֶ
אֹוי ַוֲאבֹוי! 
ִנְרֶאה ִלי 
נּו  ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ְלנּו  ִנְכׁשַ

ָלׁשֹון  ֵעת ּבְ ּכָ
ָהַרע...



??
ֲאִני ַחָּיב ְלַהְתִחיל ְלִהְתַאֵּמן ּוְלִהְתַרֵּגל ֹלא ְלַדֵּבר ָלׁשֹון 

ַהָּבִאים  ַּבִּמְׁשָּפִטים  ֵיׁש  ַהִאם  ִלי!  ַלֲעֹזר  ּבֹואּו  ָהַרע. 

ָהַרע,  ָלׁשֹון  ּובֹו  ִמְׁשָּפט  ְּבָאדֹם  ַסְּמנּו  ָהַרע?  ָלׁשֹון 

ּוְבָיֹרק ִמְׁשָּפט ֶׁשֵאין ּבֹו ָלׁשֹון ָהַרע.

ַּדּקֹות  ָיְצאּו  ְיֶחְזֵקאל  ֵמָהַרב  ֶׁשָּקִנינּו  ַהַּמּצֹות   .1
ּוְטִעימֹות!

ַהְּכִביׁש ְלַיד ַהַּבִית ֶׁשִּלי ַמָּמׁש ָעֹקם ְוֵיׁש ּבֹו ּבֹורֹות   .2
ְמַעְצְּבִנים.

ְמַנֶּׁשה ֹלא ִהִּגיַע ַלְּתִפָּלה ַהֹּבֶקר ַּבְּזַמן.  .3

ִלְקַראת ֶּפַסח ָהָיה ָלנּו ִמְבַצע ִלּמּוד ַּבִּכָּתה.  .4

ֶעֶרב ֶּפַסח ָׂשֵמַח ְלֻכָּלם! ַהִאם ַאֶּתם ְּבכֹוִרים? אּוַלי 
ֵיׁש ָלֶכם ָאח ְּבכֹור? ֶזה ַהּיֹום ֶׁשָּלֶכם!

ְלֵזֶכר  ָלצּום,  ַהְּבכֹוִרים  ָּכל  ְצִריִכים  ֶּפַסח  ְּבֶעֶרב 
ֶנֶהְרגּו  ֶׁשָּבּה  ְּבכֹורֹות,  ַמַּכת  ַּבְּזַמן  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַהֵּנס 

ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים ְוִלְבכֹוֵרי ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֵאַרע ָּדָבר...
ָמה עֹוִׂשים? ֵיׁש ִּדין ֶׁשִאם ְמַסְּיִמים ַמֶּסֶכת ָאז ֻמָּתר 
ִּבְסעּוַדת  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ָחׁשּוב  ָלֵכן  ְסעּוָדה.  ַלֲעׂשֹות 
ֶלֱאֹכל  ֶאְפָׁשר  ְוָאז   – ַמֶּׁשהּו  ְוִלְטֹעם  ַמֶּסֶכת,  ִסּיּום 

ָּכל ַהּיֹום!

ּוְבַהְצָלָחה  ִלְבִריאּות,  ָלֶכם  ֶׁשִּיְהֶיה 
ַּבֲהָכנֹות ְלֵליל ַהֵּסֶדר...



ה... ּנָ ּתַ ׁשְ  ַמה ּנִ

אּוִלי!  ֵהי, ׁשָ
י  ַחְרּתִ י! ּבָ ּלִ ָדה ׁשֶ זֹו ַהַהּגָ

ל  ֶרת ִעם ּכָ זֹו ְמֻהּדֶ ּכָ

ְנָהִגים!  יִנים ְוַהּמִ ַהּדִ

ה ָלַקְחּתָ ִלי אֹוָתּה? ָלּמָ

ְתאֹום,  ָמה ּפִ
ֶרת ִהיא  ֻהּדֶ זֹו ַהּמְ

ָדה  י! ְלָך ָהְיָתה ַהּגָ ּלִ ׁשֶ
ׁשּוָטה... ּפְ

ְיָלִדים, 
ָבר  ם ּדָ ַכְחּתֶ ׁשְ
ֶאָחד ְמאֹוד 

ָחׁשּוב...

ֵאיְך ְלַדְעְּתֶכם ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּים ַהִּסּפּור?
1. ָׁשאּוִלי ְוַחִּיים ִמְסַּתְּכִלים ַיַחד ַּבַהָּגָדה ַהְּמֻבֶּקֶׁשת.

2. ָׁשאּוִלי ְמַוֵּתר ְלַחִּיים.

3. ַחִּיים ְמַוֵּתר ְלָׁשאּוִלי.
4. ָּכל ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות ּוְרצּויֹות.

ְמֻסָּפר אֹודֹות ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב ַהָּקדֹוׁש ֶׁשַּבָּׁשִנים 

ָאנּו  ִלְמַלֵּמד.  “עֹוֵזר״  ְּבתֹור  ִׁשֵּמׁש  ָהִראׁשֹונֹות 

ְלֵמִדים ִמָּכְך ֶׁשַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב ִוֵּתר ַעל ַהְּדָרגֹות 

ְלַהִּגיַע  ָיכֹול  ָהָיה  ֶׁשֲאֵליֶהן  ָהרּוָחִנּיֹות  ַהְּגבֹוהֹות 

ִאם ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ְועֹוֵסק ַרק ְּבתֹוָרה ּוִבְתִפָּלה – 

ְוזֹאת ְּכֵדי ַלֲעזֹר ִליהּוִדים ֲאֵחִרים...

ְּתִפַּלת  ֶׁשְּבֶאְמַצע  ְמֻסָּפר  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו״ר  ַּגם ַעל 

ְוָהַלְך  ָהרּוָחִנית  ַהִהְתַעּלּות  ַעל  ִוֵּתר  יֹום-ִּכּפּור 

ַלְמרֹות  ַהְּכָפר,  ִּבְקֵצה  ְיהּוִדָּיה  ְלִאָּׁשה  ַלֲעזֹר 

ֶׁשָהָיה ָצִריְך ְלַחֵּלל ִּבְׁשִביל ֶזה ֶאת ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש..

ּוֵמֶהם ָצִריְך ִלְלמֹד ָּכל ְיהּוִדי, ְלַוֵּתר ֲעבּור ְיהּוִדי 

ַאֵחר – ֵהן ַעל ַהַּגְׁשִמּיּות ֶׁשּלֹו ַוֲאִפּלּו ַעל ְּדָבִרים 

ֶׁשִּנְרִאים לֹו ֲחׁשּוִבים ַלִהְתַעּלּות ָהִאיִׁשית ֶׁשּלֹו!

)תורת מנחם כז 199(



ֶזהּו ֶזה, ֶּפַסח ִנְכַנס סֹוף סֹוף ַאֲחֵרי ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה 
ֲהָכנֹות. ֲחַׁשְבֶּתם ַּפַעם ַעל ַהֵּׁשם ַהֶּזה, ַחג ַהֶּפַסח? 
ַּכָּמה  ֵיׁש  ֲאָבל  ִּתְתַּפְּלאּו,  ָּכְך?  ִנְקָרא  ַהַחג  ָלָּמה 

ִסּבֹות:
ְּבִמְצַרִים  ַהְּיהּוִדים  ָּבֵּתי  ַעל  ָּפַסח  ֶׁשה’  ִּבְגַלל  א. 

ִּבְזַמן ַמַּכת ְּבכֹורֹות.
ב. ַעל ֵׁשם ֶׁשה’ ִּדֵּלג ַעל ַהַּמָּצב ָהרּוָחִני ֶׁשל ַהְּיהּוִדים 

ְוֶהְחִליט ְלהֹוִציא אֹוָתם ְּבָכל זֹאת ִמִּמְצַרִים.
ג. ֶזה ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשלֹוֶׁשת ַהֵּׁשמֹות ֶׁשל ַהר 
ִמִּמְצַרִים  ַהְּיִציָאה  ִּכי  חֹוֵרב.  ִסיַני,  ָּפאָרן,  ִסיַני: 

ָהְיָתה ֲעבּור ַמַּתן-ּתֹוָרה.
ד. ִאם ַנְפִריד ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל ֶּפַסח )ֵּפה, ָסֶמְך, 
ַהֶּפַסח  ִמְצַות  ִּכי  ַּתְרַי״ג,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶזה  ֵחת(, 

ֲחׁשּוָבה ְּכמֹו ָּכל ַּתְרַי״ג ִמְצוֹות.

ַחְבֵרי  ָּכל  ִריָצה,  ַּתֲחרּות  ָעִׂשינּו 

ַּבָּמקֹום  ָהִייִתי  ֲאִני  ָּבִנים״.  “ַאְרָּבָעה 

ֶׁשָּלַמְדנּו  ַהִּׂשיָחה  ְלִפי  ֲאָבל  ַהֵּׁשִני, 

ַהּיֹום ֶהְחַלְטִּתי ְלַוֵּתר ְוָנַתִּתי ְלָׁשאּוִלי 

הּוא  ָמקֹום  ְלֵאיֶזה  אֹוִתי.  ַלֲעֹקף 

ִהִּגיַע?

2



ק  ֵאין ִלי ֵחׁשֶ
ִלְלֹמד...

ָבר...  ׁשּום ּדָ
ּוב  ּשׁ טּוַח ׁשֶ ֲאִני ּבָ

ְבָחן ּמִ ל ּבַ ׁשֵ ֶאּכָ

ׁשּוב 75? ֲחָבל, 
ֵיׁש ְלָך ֶאת 

ל  ֹכֶלת ְלַקּבֵ ַהּיְ
ַעם!  ָכל ּפַ 100 ּבְ
ִאם ַרק ָהִייָת 
לֹוֵמד ְוחֹוֵזר...

ִמי ִלי ְחּתְ א, ּתַ  ִאּמָ

ְבָחן! ַעל ַהּמִ

ָבר  ה ּכְ ּמָ אּוִלי, ּכַ ׁשָ
ְקּתָ ִלְלֹמד?... ִהְסּפַ

ֵאיְך ְלַדְעְּתֶכם ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּים ַהִּסּפּור?
1. ָׁשאּוִלי ִמְתּבֹוֵנן ְּבָמה ֶׁשה’ רֹוֶצה ִמֶּמּנּו ְוָכְך ְמַקֵּבל ֵחֶׁשק ִלְלֹמד ְוַרק ָאז לֹוֵמד.

2. ָׁשאּוִלי לֹוֵמד עֹוד ָועֹוד, ְוָכְך ְמַקֵּבל ֵחֶׁשק ִלְלֹמד.
3. ָׁשאּוִלי ּכֹוֵתב ִמְכָּתב ָלַרִּבי ְוָכְך ְמַקֵּבל ֵחֶׁשק ִלְלֹמד.

4. ָׁשאּוִלי ֵמִבין ֶׁשַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו ַּבַחִּיים ֶזה ֹלא ִלְלֹמד ֶאָּלא ְלַקֵּים ִמְצוֹות.

ֲאֶׁשר  ֱאלּול, ּבֹו ּכֹוֵתב  ִמי״ב  ְלִמְכָּתבֹו  ְּבַמֲעֶנה 

ֵאין ֵחֶׁשק ְלִלּמּוד ְוכּו’ ּוְמַבֵּקׁש ְּבָרָכה...

ֲאֶׁשר  ַהְּקדֹוָׁשה  ּתֹוָרֵתנּו  הֹוִדיָעה  ְּכָבר  ִהֵּנה 

ְלַקֵּים  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ְלִאיׁש  ַהֵחֶׁשק  ֶיְׁשנֹו  ָּתִמיד 

ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה  ּוִבְפָרט  ִמְצוֹות ַהֵּׁשם-ִיְתָּבֵרְך, 

ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם.

 ֶאָּלא ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע לֹוֵחם ֶנֶגד ֵחֶׁשק ֶזה, ְוֵכיָון 

ְּבִיְצרֹו,  ְלִהָּלֵחם  ָעָליו  ֲהֵרי  ַהַּמָּצב,  הּוא  ֶׁשֵּכן 

ְוהּוא ַעל ְיֵדי ַההֹוָסָפה ְּבתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה, ַוֲאַזי 

ַיְצִליַח ְּבַהִּלּמּוד ְוַהַּמֲעֶׂשה ַהָּבא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד 

ּתֹוִסיף  ֵאּלּו  ְּבִעְנָיִנים  הֹוָסָפה  ֶׁשָּכל  מּוָבן  ֶזה, 

ִּבְרכֹות ַהֵּׁשם-ִיְתָּבֵרְך...

)אגרות קודש אגרת ו’תפב(



ַּבֶּפַסח?  ֶלֱאֹכל  אֹוֲהִבים  ַאֶּתם  ָמה 
ִמָּכל  ָקָטן  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ַהִּמְבָחר  ָנכֹון, 
ֵיׁש  ָּברּוְך-ַהֵּׁשם  ֲעַדִין  ֲאָבל  ַהָּׁשָנה, 

ָמה ֶלֱאֹכל...

ֶלֱאֹכל  ְמאֹוד  ֶנֱהָנה  ְלָמָׁשל  ֲאִני 
ַמָּצה ִעם ֶמַלח. ַהֶּמַלח ַהַּגס ֶׁשַעל ַהַּמָּצה 
ְמֻיָחד!  ַמָּמׁש  ַטַעם  ְונֹוֵתן  ַהִּׁשַּנִים  ֵּבין  ִמְתָּפֵרק 

ַנּסּו ְוֵתָהנּו.
ִלְטֹּבל ֶאת ַהַּמָּצה ְּבתֹוְך  ָמה ֶׁשָחׁשּוב הּוא, ֹלא 
ַהַּמָּצה.  ַעל  ַהֶּמַלח  ֶאת  ְלַהִּניַח  ֶאָּלא   – ַהֶּמַלח 
ְלִהָּׁשֵאר  ֲעלּוִלים  ַּבֶּמַלח  ַהַּמָּצה  ֶאת  ִנְטֹּבל  ִאם 
ְלִהְתַחֵּמץ  ֲעלּוִלים  ְוֵהם  ַּבֶּמַלח,  ֵּפרּוִרים 

ֵמָהְרִטיבּות ַהִּטְבִעית ֶׁשל ַהֶּמַלח.

ִעְזרּו ְלָׁשאּוִלי ְלַהִּגיַע ֶאל ַהּתֹוָרה.



הּו ָרָאה  ִמיׁשֶ
ְצֵלָמה  ֶאת ַהּמַ

י? ּלִ ׁשֶ

 אֹוי!
י  ַאְרּתִ ִהׁשְ
אֹוָתּה ַעל 
ֵדר ְלַיד  ַהּגָ

ַחל... ַהּנַ

 !? ְעּתָ ּגַ ּתַ ִהׁשְ
ָעה ַלְחֹזר  זֹו ׁשָ

ו!!! ַעְכׁשָ

ִמְצַטֵער...
ַרן, ִלְכֹעס ֶזה לֹא 

עֹוֵזר, ְוַגם ָאסּור!

ה? ֲאִני  ָמה ֶאֱעׂשֶ
ִמיד ּכֹוֵעס ַמֵהר! ּתָ

ֵאיְך ְלַדְעְּתֶכם ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּים ַהִּסּפּור?
1. ֶרֶכב נֹוָסף רֹוֵדף ַאֲחֵריֶהם ּוַמְחִזיר ָלֶהם ֶאת ַהַּמְצֵלָמה.

2. ַרן לֹוֵמד ְלִהְתַאֵּפק ְוִלְׁשֹלט ַּבַּכַעס ֶׁשּלֹו.
3. ַרן ּכֹוֵעס עֹוד ַּפַעם, ּוִמְתַחֵּלף ִעם ַּתְנחּום.

4. ַאָּבא קֹוֶנה ְלַרן ַמְצֵלָמה ַחד ַּפֲעִמית.

ְּבָמה ֶׁשּכֹוֵתב ַעל ִמַּדת ַהַּכַעס...

ֶׁשֹּלא  ִהיא  ַהִּתּקּון  ְוֶדֶרְך  ַהַהְתָחָלה  ִהֵּנה 
ִמְתַמֶעֶטת  ְוָכְך  ְּבִדּבּור.  ַהַּכַעס  ֶאת  ְלַהִּביַע 

ַהַהְׁשָּפָעה ַהֹּלא טֹוָבה ֶׁשְּבִמַּדת ַהַּכַעס.

ַּבַּתְנָיא ֶּפֶרק  ְוֵכן ֵיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבָמה ֶׁשָּכתּוב 
ָּתִמיד  ִאָּתנּו  ִנְמָצא  ֶׁשַהֵּׁשם  ָּכְך  ַעל  מ״א, 
ַּגם  ִמֶּמּנּו  ְוַהִּיְרָאה  ְצָעֵדינּו,  ָּכל  ַעל  ּוַמְׁשִּגיַח 

ִהיא ְּתַמֵעט ֶאת ִמַּדת ַהַּכַעס.

ְוֵכן ֵיׁש ִלְזֹּכר ֶאת ַהְּדָבִרים ַהֲחמּוִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו 

ְּכִאּלּו  ַהּכֹוֵעס  ֶׁשָּכל  ַהַּכַעס,  ִמַּדת  ִּבְגנּות 

עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוֵכן ָמה ֶׁשָּכַתב ָהֲאִריַז״ל 

ֶׁשַהַּכַעס ּגֹוֵרם ְלַהְחִליף ֶאת ַהְּנָׁשָמה...

 )אגרות קודש ה’רלט(



ְּכֶׁשִּנְרַּגְעִּתי ְקָצת, ִנְזַּכְרִּתי ֶׁשָהָיה ַּדְוָקא 

ַעל  ְּכֶׁשָּיַׁשְבנּו  ַּבִּטּיּול.  ֶנְחָמד  ְמאֹוד 

ְׂשַפת ַהַּנַחל, ַאָּבא ָחד ָלנּו ִחיָדה:

ָּבָרא,  ֶׁשַהֵּׁשם  ֵמַהְּדָבִרים  ָּדָבר  ֵאיֶזה 

ֹלא   – ַחָּדה  ְּבַסִּכין  ּבֹו  ַּתֶּכה  ִאם  ֲאִפּלּו 

ָקׁשּור  ֶזה  ֶרֶמז:  ְׂשִריָטה?  ּבֹו  ִּתְהֶיה 

ַלָּמקֹום ֶׁשָהִיינּו ּבֹו ַּבִּטּיּול...

ַּגם ֲאִני ֶנֱהֵניִתי ְמאֹוד ֵמַהִּטּיּול, ּוֵמַהַּנַחל ַהָּיֶפה.
ִנְזַהְרנּו  ֲאָבל  ַהַּנַחל,  ְׂשַפת  ַעל  ַמָּצה  ֶלֱאֹכל  ָיַׁשְבנּו 
ְמאֹוד ֶׁשַהַּמִים ֹלא ַיִּתיזּו ַעל ַהַּמָּצה. ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה 

ָחִליָלה “ְׁשרּוָיה״.
ַמּדּוַע ִנְזָהִרים ִמַּמָּצה ְׁשרּוָיה? ִּכי אּוַלי ִנְׁשַאר ַּבַּמָּצה 
ִליצֹור  ֲעלּוִלים  ַהַּמִים  ְוָאז  ֶנֱאָפה,  ֶקַמח ֶׁשֹּלא  ְמַעט 

ִמֶּמּנּו ָּבֵצק ּוְלַהְחִמיץ אֹותֹו.
ְלִפי  ְׁשרּוָיה,  ִמַּמָּצה  ִנְזָהִרים  ֹלא  ֶׁשָּבֶהן  ְקִהּלֹות  ֵיׁש 
ִנְזֲהרּו  ְנִׂשיֵאינּו  ַרּבֹוֵתינּו  אּוָלם  ַרּבֹוֵתיֶהם.  הֹוָרַאת 

ְוֶהְחִמירּו ָּבֶזה ְמאֹוד.



ל  ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ּכָ
ַסח  ל ּפֶ ַהֲהָלכֹות ׁשֶ

ה!  ַעל ּפֶ ּבְ
ל  י ֶאת ּכָ ְַגם ָלַמְדּתִ
י  ל ָהַרּבִ ְנָהִגים ׁשֶ ַהּמִ

ַסח! ַחג ַהּפֶ ּבְ

ה ְמאֹוד  ְוַגם ַהְרּבֵ
יחֹות ַעל ַהַחג! ׂשִ

י? ַכְחּתִ  ֲאִני? ׁשָ
לּום! ֲאִני לֹא ׁשֹוֵכַח ּכְ

הּו  יׁשֶ ּמִ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
ַכח ָמה  אן ׁשָ ּכָ

ה... ּצָ ֶלת ַהּמַ ְמַסּמֶ

ים! מֹוָך, ַחּיִ ֵאין ּכָ

 ַוואּו,
? ְקּתָ ֵאיְך ִהְסּפַ

יף ְלָך... ֵאיֶזה ּכֵ

ֵאיְך ְלַדְעְּתֶכם ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּים ַהִּסּפּור?
1. ַחִּיים אֹוֵכל ַהְרֵּבה ַמּצֹות, ְּכֵדי ְלִהָּפֵטר ֵמַהַּגֲאָוה.

2. ַחִּיים ֹלא ִמְתָּגֶאה ַּבֶהֵּׂשִגים ֶׁשּלֹו, ּוְמַסֵּיַע ַּגם ַלֲאֵחִרים.
3. ַחִּיים ְמַחֶּכה ֶׁשַהַחג ִיְסַּתֵּים, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתָּגאֹות ׁשּוב.

4. ַחִּיים עֹוֶׂשה “ִּבעּור ָחֵמץ״.

ׁשֹוִנים  מֹוִטיִבים  ְמַסְּמִלים  ְוַהַּמָּצה  ֶהָחֵמץ 
ַּבֲעבֹוַדת-ַהֵּׁשם. ָחֵמץ ְמַסֵּמל ַּגֲאָוה ְוַגּסּות-רּוַח, 
ִהיא  ַהַּגֲאָוה  ְּבַתְכִלית.  ְׁשִליִלּיֹות  ְּתכּונֹות  ֶׁשֵהן 
ׁשֶֹרׁש ָּכל ַרע, ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר: “ּתֹוֲעַבת ה’ ָּכל ְּגַבּה-
ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה,  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ֵלב״. 
ֶׁשַעל ָאָדם ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּגּסּות ָהרּוַח אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא: “ֵאין ֲאִני ְוהּוא ְיכֹוִלים ָלדּור ָּבעֹוָלם״.

ְּבִעְנְיֵני  עֹוֵסק  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּׁשָנה,  ְּבֶמֶׁשְך 

ֻחִּלין, ֲעלּוָלה ְלִהְתַּגֵּנב ְלִלּבֹו ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ַּגֲאָוה 
ֲעלּוָלה  ַהּיֹום-יֹום  ְּבַחֵּיי  ַהְצָלָחתֹו  ְוִהְתַנְּׂשאּות. 
ִלְגרֹם לֹו ַהְרָּגָׁשה ֶׁשל “ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי״. ָלֵכן ְּבַחג 
ַהֶּפַסח, ֶׁשּבֹו ָעֵלינּו ְלִהְתַנּקֹות ֵמַהַּגֲאָוה, ָהִאּסּור 
ַעל ֶהָחֵמץ הּוא ֻמְחָלט. ַהָּדָבר ַמְדִּגיׁש, ֶׁשַהַּגֲאָוה 
ִהיא ִמָּדה ְמֻגָּנה ְּבַתְכִלית, ֶׁשֵּיׁש ְלַבֲעָרּה ַלֲחלּוִטין 

ְוֹלא ְלַהְׁשִאיר ָלּה ָׂשִריד.
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ּוְכָבר  ֲעָנק,  ְּבַצֲעֵדי  ִמְתַקֵּדם  ַהּמֹוֵעד  חֹול  ֶזהּו, 
ְּבחֹול  ְּבַגְעּגּוִעים  ִנְזַּכְרִּתי  ְלִהְסַּתֵּים!  עֹוֵמד 

ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות ָהָאֹרְך יֹוֵתר...
ַמּדּוַע  ְׁשֵאָלה:  ִלי  ָעְלָתה  ְּבֻסּכֹות,  ִמֶּׁשִּנְזַּכְרִּתי 
ַהְּיִׁשיָבה  ַעל  יֹום  ָּכל  ְמָבְרִכים  ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג 
ַּבֻּסָּכה, ְוִאּלּו ְּבַחג ַהֶּפַסח ֵּבַרְכנּו ַרק ְּבֵליל-ַהֵּסֶדר 
ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה, ְוֹלא ְמָבְרִכים ָּכל יֹום ֵמָחָדׁש?

 ַחִּיים ֶהָחָכם ָעַזר ִלי ִלְמֹצא ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ּוְבִלי 
ְמַקְּיִמים  ֹלא  ַהַחג  ְיֵמי  ֶׁשְּבָכל  ִמֵּכיָון  ְלִהְתָּגאֹות: 
ִהיא  ָּכאן  ְוַהִּמְצָוה  ַמָּצה,  ַּבֲאִכיַלת  ִמְצַות-ֲעֵׂשה 
ַרק ֶׁשאֹוֵכל ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא ֹלא ָחֵמץ. ְוִאּלּו ְּבֻסּכֹות, 
ָּכל ַּפַעם ֶׁשּיֹוְׁשִבים ַּבֻּסָּכה ְמַקְּיִמים ִמְצַות-ֲעֵׂשה 

ֶׁשל “ַּבֻּסּכֹות ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים״.

ְלִהְתָּגאֹות...  לֹו  ֶׁשֻּמָּתר  ֶאָחד  ִמיֶׁשהּו  ֵיׁש 

ַהִאם ַאֶּתם יֹוְדִעים ִמיהּו?

ִחיָדה  ֶּדֶרְך  ַהְּתׁשּוָבה  ֶאת  ָלַדַעת  ּתּוְכלּו 
ַאֶחֶרת:

 ֵהיָכן ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה “גאה״,

 ְועֹוד ַּפֲעַמִים ְּבֶרֶצף?

ְוֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ְלַחג ַהֶּפַסח?
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ְנחּום,  ּתַ
ה ָעצּוב? ה ַאּתָ  לֹא יֹוֵדַע,ָלּמָ

ְך... י ּכָ ת ִנְקֵראת ַקְמּתִ ּבָ  ׁשַ

ְמָחה״! “יֹום ַהּשִׂ

ה?  ָמה ֶאֱעׂשֶ
ָעצּוב ִלי!

ה...  ֲאִני ְמַנּסֶ
 ֲאָבל ֶזה

לֹא הֹוֵלְך!

ַחג  ם ּבְ ּגַ
ַסח ְצִריִכים  ַהּפֶ

ֹמַח... ִלׂשְ

ֵאיְך ְלַדְעְּתֶכם ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּים ַהִּסּפּור?
1. ַּתְנחּום ַמְתִחיל ִלְבּכֹות.

2. ַּתְנחּום ִמְתַאֵּבק ִעם ַאַחד ַהֲחֵבִרים, ּוְמַנֵּצַח.
3. ַּתְנחּום ִמְתּבֹוֵנן ְּבָכְך ֶׁשְּצִריִכים ִלְׂשֹמַח, ּוַמְצִליַח ִלְׂשֹמַח.

4. ַּתְנחּום ַמְתִחיל ִלְרֹקד.

ָהֲעבֹוָדה ְּבָכל ַהָּׁשָנה ְצִריָכה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה 

ֱאֹלֶקיָך  ה’  ֶאת  “ָעַבְדָּת  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַּדְוָקא! 

ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב״.

ְוָהַעְצבּות ִהיא ָּדָבר ִּבְלִּתי ָרצּוי, ְּכמֹו ֶׁשֵּמִביא 

ִמְּׁשֵני  ָמָׁשל  ַּבֲאִריכּות  ַּבַּתְנָיא  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו״ר 

ֶאָחד  ֶׁשִאם  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ַהִּמְתַאְּבִקים  ֲאָנִׁשים 

ֵמֶהם הּוא ְּבַעְצבּות – ָאז ִנָּתן ִיְהֶיה ְלַנֵּצַח אֹותֹו 

ְּבַקּלּות ֲאִפּלּו ִאם הּוא ִּגּבֹור יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו!

ְוַהַּמֲעָלה ְּבַעְצבּות ִהיא ַרק ִאם ַּדְרָּכּה ַמִּגיִעים 
ַאַחר ָּכְך ְלִׂשְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ַּבֲעבֹוַדת-ַהֵּׁשם!

ְוָהֵעצֹות ְלִׂשְמָחה ֵהן ִלְזֹּכר ָּתִמיד ֶאת ַהְּזכּות 
ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְּבָכְך ֶׁשָאנּו ‘ְמָאְרִחים’ ָּבעֹוָלם ֶׁשָּלנּו 

ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְּבַעְצמֹו.
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ַהִּסָּבה  ָמה  ַהְּיָקִרים,  ַהּיֹוָמן  קֹוְרֵאי  ֲאַגֶּלה,  ָלֶכם  ַרק 
ִנְזַּכְרִּתי  ַּבּבֶֹקר,  ְּכֶׁשַּקְמִּתי  ָּכְך.  ָּכל  ָעצּוב  ֶׁשָהִייִתי 
ֶׁשָּׁשַכְחִּתי לֹוַמר “ְקִריַאת ְׁשַמע״ ִלְפֵני ֶׁשָהַלְכִּתי ִליֹׁשן...

 – ַּבֶּפַסח  ֵמָחֵמץ  ֶׁשִּנְזָהר  ֶׁשִּמי  אֹוֵמר  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר״י 
זֹוֶכה ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ֲעֵבָרה ָּכל ַהָּׁשָנה. ַאְך ַה״ֲהָגָנה״ ַהּזֹו 

ֶׁשל ֶּפַסח, ִהיא ֹלא עֹוֶזֶרת ַלֶּפַסח ַעְצמֹו...
ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּתָּנא  ַעל  ַּבְּגָמָרא  ְמֻסָּפר 
ֶׁשָּטָעה ַּפַעם ְוָקָרא ְּבַׁשָּבת ְלאֹור ַהֵּנר. ְלַאַחר ַהַּׁשָּבת 
הּוא ָּכַתב ַּבִּפְנָקס ֶׁשּלֹו ֶׁשְּכֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש הּוא 

ָיִביא ָקְרָּבן ְלַכָּפָרה.
ֶׁשל  )ָהַרב  ִהיְרְׁשְּפרּוְנג  ִּפיְנָחס  ָהַרב  ַּפַעם  ָׁשַאל 
ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ֲהֵרי  ָהַרִּבי,  ֶׁשְּבָקָנָדה( ֶאת  מֹוְנְטִריאֹול 
ָאז  ִנְכַׁשל?  ֵאיְך הּוא  ָאז  ַּבֶּפַסח,  ֵמָחֵמץ  ִנְזַהר  ְּבַוַּדאי 
ְּבַׁשַּבת  ָקָרה  ַהֶּזה  ַהִּסּפּור  ֶׁשַּכִּנְרֶאה  לֹו  ֵהִׁשיב  ָהַרִּבי 

חֹול ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח...

ַהִּׂשְמָחה  ֶאת  ַחְּפׂשּו  ְקָצת...  ִהְתַּבְלַּבְלנּו  ִׂשְמָחה,  ֵמֹרב 
עֹוד  ִּתְמְצאּו  ְואּוַלי  ַהָּבָאה,  ַּבִּתְפֹזֶרת  ְלִאּבּוד  ֶׁשָהְלָכה 

ִמִּלים ַהְּקׁשּורֹות ְלִׂשְמָחה...

להנירתרעג

נהודחטיאי

איהודחירל

ציחגיאאתה

פכמהצבתרב

רטשזהרמבר



הילדים צועדים בעיר 
העתיקה בירושלים

יא ְחּבִ ּנַ ַדאי ׁשֶ  אּוַלי ּכְ
ַחת  ּפֹות ִמּתַ ֶאת ַהּכִ
ה? ֵיׁש  ְלכֹוְבֵעי ִמְצִחּיָ

אן ֲעָרִבים... ּכָ

 ֲאִני הֹוֵלְך ְלָבֵרְך

זֹון... ת ַהּמָ ְרּכַ א, ֶזה ְקָצתּבִ  ַאּבָ
ל ין ּכָ ּבֵ  ֵמִביְך ׁשֶ

ה ְמָבֵרְך  אן ַאּתָ ִרים ּכָ ּיָ ַהּתַ

מֹו  ׁש ּכְ זֹון, ַמּמָ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

ֶנֶסת... ֵבית ַהּכְ ּבְ

לֹא!

ֵאיְך ְלַדְעְּתֶכם ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּים ַהִּסּפּור?
1. ַאַחד ַהַּתָּיִרים ִמְתָקֵרב ּוַמְתִחיל ִלְצֹחק ַעל ַהֲחבּוָרה.

2. ַאָּבא ְמַסֵּים ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִּבְזִריזּות, ְּכֵדי ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ָיִׂשים ֵלב.
3. ּכֹוַבע ַהִּמְצִחָּיה ֶׁשל ַחִּיים ָעף ָּברּוַח.

4. ָׁשאּוִלי ְוֻכָּלם ְמָבְרִכים ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה, ַמָּמׁש ְּכמֹו ַּבַּבִית ּוַבַּתְלמּוד ּתֹוָרה.

ְיהּוִדי ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשָעָליו ְלִהְתָּגאֹות ְּבַיֲהדּותֹו ְּבָכל 

ָמקֹום ֶׁשהּוא ִנְמָצא, ְוַדְוָקא ָאז ַהּגֹוִיים ְיַכְּבדּו אֹותֹו 

יֹוֵתר.

ֵמֵאיְך  ָהפּוְך  ְּבאֶֹפן  ִמְתַנֵהג  ֶׁשהּוא  ְּכֶׁשרֹוִאים  ַאְך 

יֹוֵדַע  ַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ַאף  ְלִהְתַנֵהג,  ָצִריְך  ֶׁשְּיהּוִדי 

ְּבִעְנָיִנים  ָעָליו  ִלְסמְֹך  ִנָּתן  ֵאיְך  ָאז  ְיהּוִדי,  ֶׁשהּוא 

ֲאֵחִרים, ִאם ֵאינֹו הֹוֵלְך ִעם ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹו ְּבָכל ָמקֹום?

ִהְתַּפֵעל  ֶׁשֹּלא  ַהְּיהּוִדי  ָמְרְּדַכי  ֵאֶצל  ָמִצינּו  ָּכְך 

ֵמָהָמן, ְוָכְך ָזָכה ִלְהיֹות ַאַחר ָּכְך ִמְׁשֵנה ַלֶּמֶלְך. ְוָכְך 

ָמִצינּו ֶׁשֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעְצמֹו ִּכֵּבד ֶאת ַהְּיהּוִדים ְוָנַתן 

ָלֶהם אֶֹכל ָּכֵׁשר ֲאִפּלּו ַּבִּמְׁשֶּתה ָהִראׁשֹון...

ְוַכֲאֶׁשר ָּכל ְיהּוִדי ַמְחִליט ְלִהְתַנֵהג ָּכְך, ֻמְבָטח לֹו 

ֶׁשַּיְצִליַח ְוִיְתַעֶּלה.

 )שיחת פורים תשכ״ד(



ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ֶׁשל ַאָּבא, ֶהְחַלְטנּו ְלִהְתַחֵּזק ְוֹלא 
ֲחִסיִדית״  ְּב״ַגֲאָוה  ָלֶלֶכת  ֵמָהעֹוָלם,  ְלִהְתַּפֵעל 

ַוֲאִפּלּו ְלַנֵּצל ֶאת ַהִּטּיּול ְל״ִמְבָצִעים״!
ַהְּבָעָיה ָהְיָתה ֶׁשֹּלא ָהָיה ָלנּו ׁשּום ִמְבָצע ַלֲעׂשֹות: 
ָיֹכְלנּו  ֹלא  ָאז  ַהּמֹוֵעד,  ְּבחֹול  ַמִּניִחים  ֹלא  ְּתִפִּלין 
ַלֲעׂשֹות “ִמְבַצע ְּתִפִּלין״. ְוַגם ֵאין ֵאיזֹו ִמְצָוה ְּכמֹו 

לּוָלב ֶׁשִּנָּתן ְלַזּכֹות ָּבּה ְיהּוִדים...
ִנְזַּכְרנּו ֶׁשָהַרִּבי ָיָצא ְּב״ִמְבַצע ַמָּצה״ ִלְדֹאג ְלָהִביא 
ִליהּוִדים ַמָּצה ְׁשמּוָרה ְלֵליל ַהֵּסֶדר. ָאז ֵליל ַהֵּסֶדר 
ְּכָבר ָעַבר, ַאְך ְּבָכל ֹזאת ִהַּצְענּו ִליהּוִדים ֲחִתיכֹות 

ַמָּצה ְׁשמּוָרה ִמַּתְרִמיֵלנּו. ֵהם ָׂשְמחּו ְמאֹוד!

ִהֵּנה ַמָּצה ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֲעָנָוה. ַהִאם ּתּוְכלּו 

ִלְסֹּפר ַּכָּמה ְנֻקּדֹות ְׁשֹחרֹות ֵיׁש ָּבּה?



יֹוְצִאים ִמִּמְצַרִים
קטעי הדרכה ליציאה נכונה מהמיצרים

ְנחּום קּום!  ּתַ
ּבֶֹקר... ע ּבַ ׁשַ ָבר ּתֵ  ּכְ

ָבר אֹוְכִלים ֶאת ָהעּוגֹות  ּכְ
ַסח... ל ּפֶ ׁשֶ

ם? ּלָ ָמה ֶזה, ֵאיפֹה ּכֻ

ָבר ָהְלכּו ְלֵבית  ֵהם ּכְ
יִתי ְלָהִעיר  ֶנֶסת... ִנּסִ ַהּכְ
ּתָ  ׁשְ ּקַ ה ּבִ אֹוְתָך, ֲאָבל ַאּתָ

יְך ִליׁשֹן... ְלַהְמׁשִ

ְך ָעֵיף... ל ּכָ  ֲאִני ּכָ
י ִליׁשֹן ְמֻאָחר. ָהַלְכּתִ
 

ּקֹות ְוֶזהּו... עֹוד ָחֵמׁש ּדַ

ֵאיְך ְלַדְע ְּתֶכם ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּים ַהִּסּפּור?
1. ַּתְנחּום ָרץ ִּבְזִריזּות ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוַמְסִּפיק ִלְׁשֹמַע ְקִריַאת ַהּתֹוָרה.

2. ַּתְנחּום ְמֻאְכָזב ֵמַהִּקיָמה ַהְּמֻאֶחֶרת, ְוחֹוֵזר ִליֹׁשן.
3. ַּתְנחּום הֹוֵלְך ֶלֱאֹכל עּוִגּיֹות ְׁשֵקִדים.

4. ַּתְנחּום ְמַחֶּכה ֶׁשַהַחג ֵיֵצא, ְּכֵדי ִלְכֹּתב ֶאת ַהּיֹוָמן.

ּבֹוְראֹו  ַלֲעבֹוַדת  ַּבּבֶֹקר  ַלֲעמֹד  ַּכֲאִרי,  “ִיְתַּגֵּבר 

ִיְתָּבֵרְך – ֶׁשְּלָכְך ִנְבָרא ּוְלָכְך ַמְחִזיר לֹו ִנְׁשָמתֹו. 

ֵלאמֹר:  ָהַרע(  )-ַהֵּיֶצר  ִיְצרֹו  ְיִסיֶתּנּו  ִאם  ְוַאף 

ָיַׁשְנָּת  ֹלא  )-ֲעַדִין  ִמְּׁשָנְתָך!״  ָׂשַבְעָּת  ֹלא  “ֲעַדִין 

ַמְסִּפיק( ִיְתַּגֵּבר ָעָליו ָלקּום, ֶׁשְּיֵהא הּוא ְמעֹוֵרר 

ׁשֹוֵכב?  הּוא  ִמי  ִלְפֵני  ְּבִלּבֹו  ְוַיְחׁשֹב  ַהַּׁשַחר. 

ְוֵיַדע ֶׁשֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 

“ֲהלֹוא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְסִביבֹו(  )-ִנְמָצא  ָעָליו!  חֹוֵפף 

ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא ְנֻאם ה’״!

ְוִאּלּו ָהָיה ׁשֹוֵכב ִלְפֵני ֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשעֹוֵמד 

ָעָליו – ָהָיה ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו! ַקל ָוחֶֹמר ִלְפֵני ֶמֶלְך 

ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא... ְוָלֵכן ָיקּום 

ִמָּיד ִּבְזִריזּות ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתַעֶּלה.

 )שולחן ערוך הרב סימן א,א(



רֹוִצים ָלַדַעת ָלָּמה ָהִייִתי ָעֵיף? ּוְבֵכן... ְּכמֹו ֶׁשְּכָבר 
ִסְּפרּו ָלֶכם, עֹוד ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ֲאִני עֹוֶׂשה ַּבר-ִמְצָוה, 
 – ַהְּיִׁשיָבה  ַּבחּוֵרי  ָּכל  ְּכמֹו  ִלְהיֹות  ִמְתּכֹוֵנן  ֲאִני  ָאז 

ַה’ְּתִמיִמים’.
ָהיּו  ֶׁשִּבְליּוַּבאִוויְטׁש  ֵמֶהם,  ֵמֶאָחד  ָׁשַמְעִּתי  ָּכְך 
ֵעִרים ָּכל ֵליל ְׁשִביִעי-ֶׁשל-ֶּפַסח ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה. 

ָאז ִנִּסיִתי ִלְנֹהג ְּכמֹוָתם ַּגם ֵּכן.
ָמה ַהִּסָּבה ֶׁשֵעִרים ַּבַּלְיָלה? ִּבְגַלל ֶׁשְּבֵליל ְׁשִביִעי-

ֶׁשל-ֶּפַסח ֵאַרע ֵנס ְקִריַעת ַים-סּוף, ְוֶזה ְזַמן ְמֻסָּגל 
ְלִהְתעֹוֵרר ּוְלַקֵּבל ַהְחָלטֹות טֹובֹות ְלָכל ַהָּׁשָנה.

ְּבַאַחת-ֶעְׂשֵרה  ִנְרַּדְמִּתי  ַּבּסֹוף 
ַמֶּׁשהּו,  ַּגם  ֶזה  ֲאָבל  ַּבַּלְיָלה... 

ֹלא?

ְמיּוָחִדים  ִקיְסִמים  ַּבָבִית  ָלנּו  ָהיּו  ֶּפַסח  ִלְכבֹוד 

ְּכֵׁשִרים ְלֶּפַסח.

ִקיְסִמים,  ָמֵלא  ְוִנְׁשַארּו  ִנְגַמר  ְּכֶׁשֶּפַסח  ַעְכָׁשיו 

ָיַצְרנּו ִאיָּתם צּורֹות שֹונֹות, ְּכמֹו ְלָמָׁשל ַהָדג ַהֶזה. 

ֶאת  ְוַלַהפֹוְך  ִקיְסִמים   3 ַרק  ְלַהִזיז  תּוְכלּו  ַהִאם 

ִחָיה ֶׁשלֹו? ִּכיוּון ַהֹשְ


