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עיצוב, עימוד והדפסה:  

תלמידים יקרים!

אתם מוזמנים להכיר את חבורת “ארבעה בנים״. בחוברת שלפניכם נעבור 
יחד עמם חוויות מרתקות, ומה שחשוב – נצא כל יום ממצרים!

חיים ה״חכם״ – המשקפיים שעל אפו יכולים ללמד אתכם שהוא כבר פתח 
לעזור  ושמח  הרבה,  ויודע  הרבה  לומד  הוא  שלו...  בחיים  ספרים  הרבה 

לחברים עם הידע הרחב שלו!

רן ה״רעשן״ – אוהב לעשות רעש, אבל רק רעש חיובי! הוא מתלהב מכל דבר 
חדש שהוא לומד, ודואג שכולם ידעו על זה!

תנחום ה״תמים״ – שאומנם עוד לא חגג בר-מצוה, אבל הוא הולך לחגוג בעוד 
מס' חדשים, והוא מתכונן כבר עכשיו להפוך ל״תמים״ – הכינוי לבחור מגיל 

בר-מצוה...

שאולי ה״יודע לשאול״ – אוהב מאוד לשאול שאלות, וגם יודע תמיד לשאול 
את השאלות הנכונות!

הנכם מזמנים להצטרף, מתוך תפילה ואמונה שנזכה כולנו עוד לפני חג פסח 
ונוכל להקריב את קרבן  זה לגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקינו 

הפסח בבית המקדש השלישי והרבי בראשינו, תיכף ומיד ממש.

בברכת חג פסח כשר ושמח!

אגף חינוך חברתי חסידי

ברשת אהלי יוסף יצחק.



חרותינו״,  “זמן  הפסח,  בימי  המתקיים  זה,  בכנס 
נחסך הצורך לשאול מהו הקשר של החג לילדים, 
שכן אנו באים עתה מן הימים הראשונים של פסח, 
על-פי  נקבע,  וב״סדרים״  ב״סדרים״,  הנפתחים 
תורתנו הקדושה, שהתחלת חג הפסח היא בקיום 

“כי ישאלך בנך״.

חכמתו  שהיא  לתורה,  קשור  יהודי  שילד  וכיון 
ובודאי  דוקא,  חכם״  “בן  הוא  הרי   – הקב״ה  של 
רובם ככולם של ילדי ישראל הם “חכמים״. ומובן, 
שלאחר שמתקיים “נעשה״ – לאחר שהילד מקיים 
את כל ציוויי “המפקד העליון״, הקב״ה – אזי, כבן 
ושואל  בא  הוא   – בנך״  “ישאלך  מקיים  הוא  חכם, 
מה  את המדריך שלו:  או  המורה  את  את המלמד, 
והכוונה  התכלית  מהי  זה,  מציווי  ללימוד  עליו 
והמחשבה שמאחורי המצוה שקיים והם מחזירים 
לו תשובה מתוך האמור בתחילת ההגדה, תשובה 

ללימוד  יש  שממנה 
לרוב  המענה  את 
הקשורות  השאלות 
שתוכנן:  ליהדות, 
במה  נשתנה?״  “למה 
יהודי  ילד  נשתנה 

מילדי כל האומות?

שיש  היא,  התשובה 
לדעת כי “עבדים היינו 
במצרים״:  לפרעה 
אבותינו,   – בעבר 
גם  פסח,  ואילולא 
“משועבדים   – אנחנו 
לפרעה,  היינו״ 
אלקינו  ה׳  “ויוציאנו 
הילדים  את  משם״, 

יחד עם המבוגרים, וכך יצאו לחירות כל בני ישראל 
אשר  העליון״  “המפקד  תחת  ונכנסו  הדורות,  בכל 

הוציאם “משעבוד לגאולה ומאפלה לאור גדול״.

ואם כן, הרי מובן מאליו – כיון שהוא העמידם במצב 
כה נפלא של “אור גדול״, והוציא אותם מגלות כה 
מובן   – במצרים  לפרעה  עבדים  בהיותם  עמוקה 
מאליו שהם נעשו שונים לגמרי מכל האומות שבכל 
העולם. הדבר ניכר בחג הפסח, בראש ובראשונה, 
במצות אכילת מצה ושתיית הכוסות, יחד עם שאר 

המצוות שבלילה זה וביום שלאחריו.

ולאחר מכן בא הדבר לידי ביטוי בכל הלילות ובכל 
במצב  נמצא  הילד  שכן  הכולה,  השנה  של  הימים 
מאחרים,  שונה  הוא  תמיד  “נשתנה״:  של  תמידי 
גם כאשר מגיע זמן האכילה או השתיה, וגם בעת 
ועל  ניכרת הציצית שעל הילד,   – לבישת הבגדים 
להבדיל  בצניעות:  לבושה  שהיא  ניכר  הילדה 
בצניעות  יתלבשו  שלא  שיתכן  אחרות,  מילדות 
ניכר מיד על-פי לבושה  יהודייה  ילדה  כל-כך, על 
שהיא “נשתנה״; וכן על ילד יהודי ניכר, באמצעות 

ד׳ הציציות, כי הוא שונה מסביבתו.

“למה נשתנה?״ אינה  כן, עבור הילד השאלה  ואם 
את  ושמע  ב״סדר״  ישב  הוא  שהרי  כלל,  קיימת 
מפני   – הוא  ש״נשתנה״  לכך  שהטעם  התשובה, 
זאת  ובמקום  במצרים״,  לפרעה  היינו  ש״עבדים 
לגאולה  “משעבוד  העליון  המפקד  אותנו  הוציא 

ומאפילה לאור גדול״.

כך שההסבר מובן, מובן מאליו, עד שהילד מסביר 
זאת גם לכל הסובבים אותו, ובמיוחד אם הוא מוצא 
בן  אינו  ומשונה  שונה  שמסיבה  יהודי  ילד  שישנו 
האחרים,  הבנים  סוגי  משלושת  אחד  אלא  חכם, 
 – לשאול״  יודע  “שאינו  ילד  מוצא  כשהוא  ואפילו 
ילד  אליו  הגיע  לא  שמסיבה משונה כלשהי עדיין 
ילד  כי  לדעת  שעליו  לו  לספר  השם״  מ״צבאות 
לפרעה  ה״עבדים  בין  היה  הוא  ושאף  הנו,  יהודי 
במצרים״ – ולכן יש להתחיל בקיום “את פתח לו״, 
עד שילד זה עצמו יבין מה עליו לעשות וכיצד עליו 

להתנהג.

ישנה  זאת,  מלבד 
מיוחדת  הוראה 
חירותנו״:  מ״זמן 
אז  שיצאנו  כשם 
מגלות  לחירות 
החיצונית,  מצרים 
שיש  מאליו  מובן  כך 
מן  לחירות  לצאת 
‘נציגו׳  שהוא  היצר, 
במצרים,  פרעה  של 
שואף  בזמננו  וגם 
שהילד  רח״ל  הוא 
עבדו  יהיה  היהודי 
בהתאם  רח״ל  ויתנהג 
על  היצר,  להוראות 
כך מסופר בהגדה, שהיציאה היתה “במלחמה וביד 

חזקה״:

כשם שאז הוציא הקב״ה את בני ישראל מיד פרעה 
במצרים “במלחמה וביד חזקה״ – כך יוצא כל ילד 
יהודי “במלחמה וביד חזקה״ מיד היצר. ומהם “כלי 
ונוהג  מצוות  מקיים  שהוא  העובדה  שלו?  הזין״ 
הילדים  על  משפיע  שהוא  והעובדה  ה׳,  כרצון 
לרעך  “ואהבת  של  באופן  כאמור,  אותו,  הסובבים 

כמוך״;

כתוקף  תוקף,  מתוך  עושה  הוא  זאת  כל  ואת 
רוצה  שהיצר  שאף-על-פי  כלומר,  מלחמה,  של 
כזה,  באופן  ומנצחו  בו  נלחם  הוא  הרי  לבלבלו, 
וזאת   – “חרותנו״   – לגמרי  לחרות  יוצא  שהוא 
ניצב  בזכות עמידתו “בזרוע נטויה״: בכל התוקף 
הילד, וממילא, לא זו בלבד שאין הוא מתפעל מן 
ואין  סוף,  בים  טובע  היצר   – אדרבה  אלא  היצר, 
יוצא הוא  וכך  וכלל.  נשאר ממנו שום רושם כלל 
לחירות אמיתית מכל דבר מבלבל, ועובד את ה׳ – 
את המפקד העליון, כאמור – בשמחה ובטוב לבב, 

בשלימות אמיתית ובחירות אמיתית

בי
הר

ר  
דב



  שמעתם מה 
קרה?

מה קרה?

 יוסי השכן שלנו
אכל ביסלי, 
אחרי שעבר 

סוף זמן
אכילת חמץ!

באמת
אוי ואבוי! 
נראה לי 
שכלנו 
נכשלנו 

כעת
בלשון 
הרע...

ואבירם  דתן  את  רבנו במצרים  כששמע משה 
“יש  ואמר:  מאוד  דאג  הרע,  לשון  מדברים 

ביניכם לשון הרע ואיך אתם ראויים לגאולה״?

הסיבה שחטא לשון הרע הפחיד כל כך את משה 
רבנו, למרות שבמצרים היו בעיות חמורות של 
עבודה-זרה וכדומה – היא משום שכל העברות 

האחרות אינן פוגמות באחדות של בני ישראל.

אולם לשון הרע – ראיית חסרונות ביהודי אחר, 
גורמת לפירוד בין יהודים, וזה עושה שהם לא 
דבר  ולכן  ישראל,  עם  אחד,  עם  להקרא  יוכלו 

כזה יכול למנוע את הגאולה!

 – הרע  לשון  עוד  לדבר  לא  כשמחליטים  אבל 
הרי בודאי יכולה הגאולה לבוא והיא אכן באה.

)לקוטי שיחות חל״א שמות ב(

איך לדעתכם צריך להסתיים הסיפור?

1. רן מגלה שהביסלי שיוסי אכל היה כשר לפסח.

2. רן מוכיח לחיים שהיה חשוב לספר את הסיפור הזה בכל זאת.

3. חבורת “ארבעה בנים״ מחליטה שלא לדבר עוד לשון הרע, ולראות רק טוב בכל יהודי.

4. תנחום הולך לבקש סליחה מיוסי בשם כל החבורה.

אוי ואבוי



??
לדבר  לא  ולהתרגל  להתאמן  להתחיל  חייב  אני 
במשפטים  יש  האם  לי!  לעזור  בואו  הרע.  לשון 
משפט ובו לשון  הבאים לשון הרע? סמנו אדום 

משפט שאין בו לשון הרע. הרע, ובירוק

אפילו  ו״צדיק״,  “נחמד״,  ממש  ילד  הוא  דני   .1
צדיק נסתר! אתם מבינים למה אני מתכוון...

פעם  נחמן!  ליד  אותי  הושיבו  פעם  עוד   .2
הבאה שזה קורה אני הולך הביתה.

האחראי  להיות  נחום  את  מינה  המלמד   .3
למסיבות ראש חודש בכיתה.

מי אשם בזה שאין לדודי חברים אם לא הוא   .4
בעצמו?

בכורים?  אתם  האם  לכולם!  שמח  פסח  ערב 
אולי יש לכם אח בכור? זה היום שלכם!

לזכר  לצום,  הבכורים  כל  צריכים  פסח  נהרגו בערב  שבה  בכורות,  מכת  בזמן  שנעשה  בכורי מצרים ולבכורי ישראל לא ארע דבר...הנס 
אז  מסכת  מסיימים  שאם  דין  יש  עושים?  ולטעום מותר לעשות סעודה. לכן חשוב להשתתף מה  מסכת,  סיום  בסעודת 
משהו – ואז אפשר לאכול כל היום!

ובהצלחה  לבריאות,  לכם  שיהיה 
בהכנות לליל הסדר...

המוליך לבית המקדש השלישי הבנוי ומפואר. חיים חבורת ארבעה בנים נפגשה למרגלות הגשר הגדול 
הוליך כבש מגודל הקשור בחבל.

ראשו  את  שאולי  ליטף  נחמד!״  כבש  המתולתל של הכבש. ״נראה לך שהוא יספיק לכל ״איזה 
החבורה שלנו?״

לא  ״ואני  בביטחון.  חיים  אמר  בהחלט!״  לכל ״יספיק  גם  אלא  בנים,  ארבעה  לחבורת  רק  מתכוון 

מנוי  שעושה  אנשים  קבוצת  אותה   – ממנו ה״חבורה״  לאכול  כדי  אחד,  פסח  קרבן  על  מראש 
בליל פסח!״

תנחום, והחבורה החלה לצעוד במעלה הגשר...״רק נצטרך להזדרז ולאכול אותו עד חצות״, הזכיר 



 מה נשתנה...

הי, שאולי!
זו ההגדה שלי! 

בחרתי כזו מהודרת 
עם כל הדינים 
והמנהגים! למה

    לקחת לי אותה?

 מה פתאום,
זו המהודרת היא 

 שלי!
לך היתה הגדה 

פשוטה...

ילדים, 
שכחתם דבר 
אחד מאוד 

חשוב...

איך לדעתכם צריך להסתיים הסיפור?

1. שאולי וחיים מסתכלים יחד בהגדה המבוקשת.

2. שאולי מוותר לחיים.

3. חיים מוותר לשאולי.

4. כל התשובות נכונות ורצויות.

הקדוש  הבעל-שם-טוב  אודות  מסופר 
“עוזר״  בתור  שימש  הראשונות  שבשנים 
שהבעל-שם- מכך  למדים  אנו  למלמד. 
הרוחניות  הגבוהות  הדרגות  על  ויתר  טוב 
מתבודד  היה  אם  להגיע  יכול  היה  שאליהן 
כדי  וזאת   – ובתפלה  בתורה  רק  ועוסק 

לעזור ליהודים אחרים...

גם על אדמו״ר הזקן מסופר שבאמצע תפילת 

והלך  הרוחנית  ההתעלות  על  ויתר  יום-כיפור 

למרות  הכפר,  בקצה  יהודיה  לאשה  לעזור 

שהיה צריך לחלל בשביל זה את היום הקדוש..

ומהם צריך ללמוד כל יהודי, לוותר עבור יהודי 

אחר – הן על הגשמיות שלו ואפילו על דברים 

שנראים לו חשובים להתעלות האישית שלו!

)תורת מנחם כז 199(



כמה הכנות. חשבתם פעם על השם הזה, חג הפסח? זהו זה, פסח נכנס סוף סוף אחרי כל כך הרבה  יש  אבל  תתפלאו,  כך?  נקרא  החג  למה 
סיבות:

במצרים  היהודים  בתי  על  פסח  שה׳  בגלל  א. 
בזמן מכת בכורות.

של  הרוחני  המצב  על  דילג  שה׳  שם  על  זאת ב.  בכל  אותם  להוציא  והחליט  היהודים 
ממצרים.

זה ראשי תבות של שלושת השמות של הר  ממצרים ג.  היציאה  כי  חורב.  סיני,  פארן,  סיני: 
היתה עבור מתן-תורה.

הפסח ד. אם נפריד את האותיות של פסח )פה, סמך,  מצוות  כי  תרי״ג,  בגימטריה  זה  חת(, 
חשובה כמו כל תרי״ג מצוות.

חידת היום
מצאו את הדמות, ומה הקשר שלה לחג 

הפסח?

האמצע של שמי זו ההתחלה 

ההתחלה של שמי זה האמצע

והסוף של שמי זו ההתחלה של ההתחלה 

מי אני ומה הוא שמי? 

"ממה הכי נהניתם אתמול בהקרבת הפסח?" שאל 
שאולי.

טען  הכהנים".  של  מהזריזות  נהניתי  הכי  הרבה "אני  כך  וכל  אנשים  הרבה  כך  כל  "היו  במהירות, וכולם יצאו שמחים ומרוצים לחג פסח פסחים – ובכל זאת הם הצליחו להשתלט על הכל חיים. 
כשר ושמח!"

בבית  העזרה  של  השטיפה  מצורת  נהניתי  הפסחים". "אני  את  לשחוט  שסיימו  אחרי  המקדש 

הזמן,  כל  קטן  נחל  זורם  העזרה  "בתוך  רן.  התמלאה אמר  מיד   – שלו  היציאה  את  וכשסתמו 
העזרה במים ונשטפה!"

אמר   הלווים".  שירת  את  במיוחד  אהבתי  הזו, "ואני  הנפלאה  שהמוזיקה  חושב  "אני  את תנחום.  שעושים  אלו  הם   – והחצוצרות  התרועות 
האווירה המיוחדת"...



אין לי חשק 
ללמוד...

 שום דבר...
אני בטוח ששוב 
אכשל במבחן.

שוב 75?
חבל, יש לך 
את היכולת 
לקבל 100 
בכל פעם!

אם רק היית
לומד וחוזר...

 אמא, תחתמי לי
על המבחן!

שאולי, כמה כבר 
הספקת ללמוד?...

איך לדעתכם צריך להסתיים הסיפור?

1. שאולי מתבונן במה שה׳ רוצה ממנו וכך מקבל חשק ללמוד ורק אז לומד.

2. שאולי לומד עוד ועוד, וכך מקבל חשק ללמוד.

3. שאולי כותב מכתב לרבי וכך מקבל חשק ללמוד.

4. שאולי מבין שהתפקיד שלו בחיים זה לא ללמוד אלא לקיים מצוות.

במענה למכתבו מי״ב אלול, בו כותב אשר 
אין חשק ללימוד וכו׳ ומבקש ברכה...

אשר  הקדושה  תורתנו  הודיעה  כבר  הנה 
לקיים  הישראלי  לאיש  החשק  ישנו  תמיד 
מצוות השם-יתברך, ובפרט בתלימוד תורה 

שהיא כנגד כולם.

 אלא שהיצר הרע לוחם נגד חשק זה, וכיון 

ביצרו,  להלחם  עליו  הרי  המצב,  הוא  שכן 

ומצוותיה,  בתורה  ההוספה  ידי  על  והוא 

ואזי יצליח בהלימוד והמעשה הבא על ידי 

אלו  בענינים  הוספה  מובן שכל  זה,  לימוד 

תוסיף ברכות השם-יתברך...

)אגרות קודש אגרת ו׳תפב(



נכון,  בפסח?  לאכול  אוהבים  אתם  המבחר בדרך כלל קטן מכל השנה, אבל מה 
עדין ברוך-השם יש מה לאכול...

לאכול מצה עם  נהנה מאוד  מתפרק אני למשל  המצה  שעל  הגס  המלח  מיוחד! מלח.  ממש  טעם  ונותן  השיניים  בין 
נסו ותהנו.

המצה  את  לטבול  לא  הוא,  שחשוב  על מה  המלח  את  להניח  אלא   – המלח  עלולים בתוך  במלח  המצה  את  נטבול  אם  להשאר פרורים במלח, והם עלולים להחמיץ המצה. 
מהרטיבות הטבעית של המלח.

תשבץ קסם:
1. לשאולי לא היה ____ ללימוד תורה.

2. כינוי לבעל ספר “שני לוחות הברית״.

3. שם נרדף לציבור.

לבית החבורה טיפסה שוב במעלה הר הבית, לבקר בבית  יום  כל  לבוא  יהיה  שניתן  חלם  מי  קשה המקדש.  גלות  הייתה  שבועיים  לפני  כשרק  המקדש, 
ומרה? היינו כחולמים!

"מי זה כל האנשים האלו שעומדים מאחורי הגדר?" 
שאל שאולי.

מרושתת עמדו נציגים מכל העולם. סינים ויפנים, החבורה התבוננה סביב. שאולי צודק! סביב לגדר 
 
אפריקנים ואמריקנים, ועוד ועוד. הם התבוננו דרך 

הגדר בערגה למעלה ההר.
"ומעבר  חיים להסביר.  ידע  החיל!"  זה  הזו  באים "הגדר  הם  זאת  ובכל  להיכנס.  לגויים  אסור  לכאן לזה  עד  לפחות  להגיע  כדי  לירושלים,  ולראות מרחוק את עבודת בית המקדש"...ועולים 
כי  ברורה  בידיעה  לגדר,  מעבר  המשיכה  העם החבורה  אשרי  והמקודש.  הנבחר  לעם  שייכים  הם 

שככה לו!



מה אעשה? אני 
תמיד כועס מהר!

מישהו ראה 
את המצלמה 

שלי?

 אוי!
השארתי 
אותה על 
הגדר ליד 

הנחל...

השתגעת?! זו 
שעה לחזור 

עכשו!!!

מצטער...
רן, לכעוס זה לא 

עוזר, וגם אסור!

איך לדעתכם צריך להסתיים הסיפור?

1. רכב נוסף רודף אחריהם ומחזיר להם את המצלמה.

2. רן לומד להתאפק ולשלוט בכעס שלו.

3. רן כועס עוד פעם, ומתחלף עם תנחום.

4. אבא קונה לרן מצלמה חד פעמית.

במה שכותב על מדת הכעס...

שלא  היא  התיקון  ודרך  ההתחלה  הנה 
וכך מתמעטת  להביע את הכעס בדיבור. 

ההשפעה הלא טובה שבמידת הכעס.

וכן יש להתבונן במה שכתוב בתניא פרק 
תמיד  איתנו  נמצא  שהשם  כך  על  מ״א, 
ומשגיח על כל צעדינו, והיראה ממנו גם 

היא תמעט את מדת הכעס.

וכן יש לזכור את הדברים החמורים שנאמרו 

כאלו  הכועס  שכל  הכעס,  מדת  בגנות 

עובד עבודה זרה, וכן מה שכתב האריז״ל 

שהכעס גורם להחליף את הנשמה...

 )אגרות קודש ה׳רלט(



מאוד  דווקא  שהיה  נזכרתי  קצת,  כשנרגעתי 
נחמד בטיול. כשישבנו על שפת הנחל, אבא חד 

לנו חידה:
שש אנשים רוצים לעבור את נחל מצרים, בסירה 
שיש בה רק שני מושבים. אך מתוכם יש שלושה 
מצריים ושלושה יהודים – ואם יש בצד אחד של 
אותם  מחזירים  הם  מיהודים,  מצרים  יותר  הנהר 

למצרים. איך יוכלו כולם לעבור?

גם אני נהניתי מאוד מהטיול, ומהנחל היפה.
נזהרנו  אבל  הנחל,  שפת  על  מצה  לאכול  מאוד שהמים לא יתיזו על המצה. כדי שלא תהיה ישבנו 

חלילה “שרויה״.
ליצור מדוע נזהרים ממצה שרויה? כי אולי נשאר במצה  עלולים  ואז המים  נאפה,  מעט קמח שלא 

ממנו בצק ולהחמיץ אותו.
נזהרו יש קהילות שבהן לא נזהרים ממצה שרויה, לפי  נשיאינו  רבותינו  אולם  רבותיהם.  הוראת 

והחמירו בזה מאוד.

"ילדים", אמר אבא. "תרצו לטייל היום בירושלים?"
לכולם. "חשבנו שנרחיק קצת, לצפון או לדרום"."למה בירושלים?" שאל שאולי באכזבה, ושימש פה 
שירושלים  "שכחתם  התרחב.  אבא  של  ישראל!" הזכיר. חיוכו  כל ארץ  והתפשטה על  התרחבה 

"נוכל לטייל בכל ארץ ישראל ה"ישנה", ועדיין נהיה 
בתוך קדושת ירושלים!"

ישראל",  ארץ  בכל  לטייל  תרצו  זאת  בכל  כל הוסיף אבא, "אז כנראה שנצטרך לעלות על מטוס "ואם  על  והתפשטה  התרחבה  ישראל  ארץ  כי   –
הארצות שבעולם"...



אני יודע את כל 
ההלכות של פסח 

בעל פה! 
גם למדתי את כל 
 המנהגים של הרבי

בחג הפסח!

וגם הרבה מאוד 
שיחות על החג!

 אני? שכחתי?
אני לא שוכח כלום!

נראה לי שמישהו כאן 
שכח מה מסמלת 

המצה...

אין כמוך, חיים!

וואו,
איך הספקת?

איזה כיף לך...

איך לדעתכם צריך להסתיים הסיפור?

1. חיים אוכל הרבה מצות, כדי להפטר מהגאווה.

2. חיים לא מתגאה בהישגים שלו, ומסייע גם לאחרים.

3. חיים מחכה שהחג יסתיים, כדי שיוכל להתגאות שוב.

4. חיים עושה “ביעור חמץ״.

שונים  מוטיבים  מסמלים  והמצה  החמץ 
בעבודת-השם. חמץ מסמל גאווה וגסות-רוח, 
היא  הגאווה  בתכלית.  שליליות  תכונות  שהן 
כל  ה׳  “תועבת  נאמר:  ועליה  רע,  כל  שורש 
גבה-לב״. וכפי שאמרו חכמינו זכרונם-לברכה, 
שעל אדם שיש בו גסות הרוח אומר הקדוש-
ברוך-הוא: “אין אני והוא יכולים לדור בעולם״.

בעניני  עוסק  האדם  כאשר  השנה,  במשך 

חולין, עלולה להתגנב ללבו תחושה של גאווה 
עלולה  היום-יום  בחיי  הצלחתו  והתנשאות. 
לכן  ידי״.  ועוצם  “כוחי  של  הרגשה  לו  לגרם 
מהגאווה,  להתנקות  עלינו  שבו  הפסח,  בחג 
האסור על החמץ הוא מוחלט. הדבר מדגיש, 
שיש  בתכלית,  מגונה  מידה  היא  שהגאווה 

לבערה לחלוטין ולא להשאיר לה שריד.

 )לקו״ש טז 124(



להסתיים! נזכרתי בגעגועים בחול המועד סוכות זהו, חול המועד מתקדם בצעדי ענק, וכבר עומד 
הארוך יותר...

בסוכה, משנזכרתי בסכות, עלתה לי שאלה: מדוע בחג  הישיבה  על  יום  כל  מברכים  על הסוכות  בליל-הסדר  רק  ברכנו  הפסח  בחג  אכילת מצה, ולא מברכים כל יום מחדש?ואילו 
ובלי  התשובה,  את  למצוא  לי  עזר  החכם  מקיימים חיים  לא  החג  ימי  שבכל  מכיון  פעם שיושבים בסוכה מקיימים מצוות-עשה של שאוכל משהו שהוא לא חמץ. ואילו בסוכות, כל מצות-עשה באכילת מצה, והמצווה כאן היא רק להתגאות: 

“בסוכות תשבו שבעת ימים״.

האם  להתגאות...  לו  שמותר  אחד  מישהו  יש 
אתם יודעים מיהו?

תוכלו לדעת את התשובה דרך חידה אחרת:

 היכן נאמר בתורה “גאה״,
 ועוד פעמים ברצף?

ואיך זה קשור לחג הפסח?

"גיליתי שאני צריך להשתפר בקריאה". גילה חיים 
בענווה לחבריו.

"אתה? בקריאה? איך זה יכול להיות?" שאל שאולי.
ורן  חיים  אמר  עשרה",  שמונה  תפילת  בגלל  נענע בראשו בהסכמה. "מאז שבא המשיח התחלנו "זה 

שהיו מילים שהייתי אומר אותן לא נכון, בגלל שהן להתפלל תפילת שמונה עשרה בקול רם, ואז גיליתי 
נאמרו בלחש..."

להשתדל  התחלתי  בקול,  מתפלל  שאני  אני "מאז  לתפילה  מתפילה  הללו.  המילים  בכל  לדקדק 
הולך ומשתפר!"...



הילדים צועדים בדרך לבית הכנסת

 תנחום,

 לא יודע,למה אתה עצוב?

 שבת נקראת קמתי כך...

“יום השמחה״!

מה אעשה? 

עצוב לי!

אני מנסה... 

אבל זה לא 

הולך!

גם בחג 

הפסח צריכים 

לשמוח...

איך לדעתכם צריך להסתיים הסיפור?

1. תנחום מתחיל לבכות.

2. תנחום מתאבק עם אחד החברים, ומנצח.

3. תנחום מתבונן בכך שצריכים לשמוח, ומצליח לשמוח.

4. תנחום מתחיל לרקוד.

בשמחה  להיות  צריכה  השנה  בכל  העבודה 

אלוקיך  ה׳  את  “ועבדת  שכתוב  כמו  דווקא! 

בשמחה ובטוב לבב״.

שמביא  כמו  רצוי,  בלתי  דבר  היא  והעצבות 

משני  משל  באריכות  בתניא  הזקן  אדמו״ר 

אנשים המתאבקים זה עם זה, שאם אחד מהם 

הוא בעצבות – אז ניתן יהיה לנצח אותו בקלות 

אפילו אם הוא גיבור יותר מחברו!

מגיעים  דרכה  אם  רק  היא  בעצבות  והמעלה 
אחר כך לשמחה וטוב לבב בעבודת-השם!

הזכות  את  תמיד  לזכור  הן  לשמחה  והעצות 
שיש לנו בכך שאנו ‘מארחים׳ בעולם שלנו את 

הקדוש-ברוך-הוא בעצמו.

 )תורת מנחם תשח״י 281(



עצוב כל כך. כשקמתי בבוקר, נזכרתי ששכחתי לומר רק לכם אגלה, קוראי היומן היקרים, מה הסיבה שהייתי 
“קריאת שמע״ לפני שהלכתי לישון...

של האר״י הקדוש אומר שמי שנזהר מחמץ בפסח – זוכה  הזו  ה״הגנה״  אך  השנה.  כל  עבירה  יעשה  שלא 
פסח, היא לא עוזרת לפסח עצמו...

ישמעאל  רבי  הקדוש  התנא  על  בגמרא  וקרא בשבת לאור הנר. לאחר השבת מסופר  הוא כתב בפנקס שלו שכשיבנה בית-המקדש הוא שטעה פעם 
יביא קרבן לכפרה.

נזהר שאל פעם הרב פינחס הירשפרונג )הרב של מונטריאול  בודאי  ישמעאל  רבי  הרי  הרבי,  את  לו שבקנדה(  נכשל? אז הרבי השיב  איך הוא  שכנראה הסיפור הזה קרה בשבת חול המועד פסח...מחמץ בפסח, אז 

השמחה  את  חפשו  קצת...  התבלבלנו  שמחה,  מרוב 
שהלכה לאיבוד בתפזרת הבאה, ואולי תמצאו עוד מלים 

הקשורות לשמחה...

קהקסבנהוהתתממטש

למהפדגאועיצמהתח

יגקבלהנירתרעגיח

תקצפנהודחטיאיזח

אתמעאיהודחירלטר

רוגשציחגיאאתהוע

חנדרפכמהצבתרבעב

עזוהרטשזהרמברונ

הקיבומסרברונלהו

יצחקופתברבחהאיד

ךחעיראאופסמונבת

"אתם זוכרים איך היינו שמחים בזמן הגלות?" שאל 
שאולי.

עוד היה מזמן... אז, בכל שמחה, גם הגדולה ביותר – היו "טוב, זה לא כל כך קשה לזכור". השיב רן. "זה לא  בגלל שמשיח  צריכים להשאיר קצת עצבות, 
לא בא".

"כך למשל בחתונה", אמר תנחום, "היו שוברים כוס 
כדי לזכור את ירושלים".

השמחה  זו   – היום  "ואילו  חיים.  אמר  כמו "נכון".  מרירות.  או  עצבות  טיפת  בלי  שנאמר על התקופה הזו "אז יימלא שחוק פינו"..."השלימה! 
בנוי והכל מושלם – השמחה פורצת מאליה!" אמר "כשמסתכלים מחלון הבית ורואים את בית המקדש 

שאולי, וכולם הסכימו עמו.



הילדים צועדים
בעיר העתיקה בירושלים

 אולי כדאי שנחביא
את הכיפות מתחת 

לכובעי מצחיה?
יש כאן ערבים...

 אני הולך לברך
אבא, זה קצתברכת המזון...

מביך שבין כל התירים
כאן אתה מברך 

ברכת המזון, ממש
כמו בבית הכנסת...

לא!

איך לדעתכם צריך להסתיים הסיפור?

1. אחד התיירים מתקרב ומתחיל לצחוק על החבורה.

2. אבא מסיים ברכת המזון בזריזות, כדי שאף אחד לא ישים לב.

3. כובע המצחיה של חיים עף ברוח.

4. שאולי וכולם מברכים בקול ובכונה, ממש כמו בבית ובתלימוד תורה.

יהודי צריך לדעת שעליו להתגאות ביהדותו 
הגויים  אז  ודוקא  נמצא,  בכל מקום שהוא 

יכבדו אותו יותר.

הפוך  באופן  מתנהג  שהוא  כשרואים  אך 
שהוא  אף  להתנהג,  צריך  שיהודי  מאיך 
עצמו יודע שהוא יהודי, אז איך ניתן לסמוך 
עם  הולך  אינו  אם  אחרים,  בעניינים  עליו 

האמת שלו בכל מקום?

כך מצינו אצל מרדכי היהודי שלא התפעל 
משנה  כך  אחר  להיות  זכה  וכך  מהמן, 
כיבד  עצמו  שאחשורוש  מצינו  וכך  למלך. 
אפילו  כשר  אוכל  להם  ונתן  היהודים  את 

במשתה הראשון...

כך,  להתנהג  מחליט  יהודי  כל  וכאשר 
מובטח לו שיצליח ויתעלה.

 )שיחת פורים תשכ״ד(



ולא  להתחזק  החלטנו  אבא,  של  הדברים  להתפעל מהעולם, ללכת ב״גאווה חסידית״ ואפילו אחרי 
לנצל את הטיול ל״מבצעים״!

לעשות:  מבצע  שום  לנו  היה  שלא  היתה  יכולנו הבעיה  לא  אז  המועד,  בחול  מניחים  לא  לעשות “מבצע תפלין״. וגם אין איזו מצוה כמו לולב תפלין 
שנתן לזכות בה יהודים...

להביא  לדאוג  מצה״  ב״מבצע  יצא  שהרבי  הסדר נזכרנו  ליל  אז  הסדר.  לליל  שמורה  מצה  חתיכות ליהודים  ליהודים  הצענו  זאת  בכל  אך  עבר,  כבר 
מצה שמורה מותרמילנו. הם שמחו מאוד!

איך לדעתכם צריך להסתיים הסיפור?

1. אחד התיירים מתקרב ומתחיל לצחוק על החבורה.

2. אבא מסיים ברכת המזון בזריזות, כדי שאף אחד לא ישים לב.

3. כובע המצחיה של חיים עף ברוח.

4. שאולי וכולם מברכים בקול ובכונה, ממש כמו בבית ובתלימוד תורה.

אז מתברר שיש הבדל בין גאווה רגילה שאסורה, 
ננסה להבדיל  בואו  גאווה חסידית שרצויה!  לבין 
בין סוגי הגאוות. סמנו באדום משפטים של גאווה 

אסורה, ובירוק של גאווה חסידית!

הולך  אני  אפילו שילדי השכנים צוחקים עליי,  א. 
תמיד עם ציצית בולטת בחוץ.

אני  בלימוד,  חלשים  שלי  שהחברים  אפילו  ב. 
תמיד מספר להם כמה אני לומד הרבה.

אני  כיפה,  בלי  הוא  האוטובוס  שנהג  אפילו  ג. 
מספר בקול שקיבלתי 100 במבחן. 

עדיין  שומרים  לא  שלי  דודים  שבני  אפילו  ד. 
מצוות, אני מברך בקול לפני האוכל.

"בואו לראות!" אמר רן, וכולם רצו לרחוב.
להר  המובילה  בדרך  ירושלים,  הראשי של  פאר ברחוב  מכוניות  שיירת  נסעה  המקדש,  ובית  הבית 

שחורות, מעוטרות בדגלי מדינות.
"מה זה? לאן זה?" שאל שאולי, והם החלו לעקוב 

אחרי השיירה.
"סליחה אדוני השוטר", פנה תנחום לשוטר מזוקן. 

"מה זו השיירה הזו?"

לתת "אלו מדינות שהביאו מתנה למלך המשיח!" אמר  כדי  אליו  ישירות  מגיעים  כעת  "הם  השוטר. 
לו את המתנה".

הם  מתנה  "איזו  תנחום.  תמה  מגויים?"  "מתנה 
יכולים להביא לו? יש לו הכל!"

להעלות  דאגו  והם  ספק-יהודי,  איזה  מצאו  שהוא "הם  יתברר  אם  לכאן.  אותו  ולהביא  לארץ  אכן יהודי – אז זו תהיה המתנה הכי טובה!"אותו 



יוצאים ממצרים
קטעי הדרכה ליציאה נכונה מהמיצרים

 תנחום קום!
 כבר תשע בבוקר...

כבר אוכלים את העוגות 
של פסח...

מה זה, איפה כולם?

הם כבר הלכו 
לבית הכנסת... 

נסיתי להעיר אותך, 
אבל אתה בקשת 
להמשיך לישון...

אני כל כך עייף...
 

הלכתי לישון מאוחר.
 

עוד חמש דקות 

וזהו...

איך לדעתכם צריך להסתיים הסיפור?

1. תנחום רץ בזריזות לבית הכנסת ומספיק לשמוע קריאת התורה.

2. תנחום מאוכזב מהקימה המאוחרת, וחוזר לישון.

3. תנחום הולך לאכול עוגיות שקדים.

4. תנחום מחכה שהחג ייצא, כדי לכתוב את היומן.

“יתגבר כארי, לעמוד בבוקר לעבודת בוראו 
יתברך – שלכך נברא ולכך מחזיר לו נשמתו. 

)-היצר הרע( לאמור:  יצרו  ואף אם יסיתנו 
“עדין לא שבעת משנתך!״ )-עדין לא ישנת 
הוא  שיהא  לקום,  עליו  יתגבר  מספיק( 
הוא  מי  לפני  בלבו  ויחשב  השחר.  מעורר 
שוכב? וידע שמלך מלכי המלכים הקדוש-
סביבו(  )-נמצא  עליו!  חופף  ברוך-הוא 

שנאמר: “הלוא את השמים ואת הארץ אני 
מלא נאום ה׳״!

ודם  בשר  מלך  לפני  שוכב  היה  ואילו 
קל  בנפשו!  מתחייב  היה   – עליו  שעומד 
הקדוש- המלכים  מלכי  מלך  לפני  וחומר 
ברוך-הוא... ולכן יקום מיד בזריזות לעבודת 

בוראו יתברך ויתעלה.

 )שולחן ערוך הרב סימן א,א(



כמו שכבר  ובכן...  עייף?  הייתי  למה  לדעת  בר-רוצים  עושה  אני  חודשים  כמה  עוד  לכם,  מצוה, אז אני מתכונן להיות כמו כל בחורי הישיבה סיפרו 
– ה׳תמימים׳.

שביעי-של-פסח כך שמעתי מאחד מהם, שבליובאוויטש  ליל  כל  ערים  לנהוג היו  ניסיתי  אז  בתורה.  ועוסקים 
כמותם גם כן.

מה הסיבה שערים בלילה? בגלל שבליל 
ים- קריעת  נס  ארע  ולקבל שביעי-של-פסח  להתעורר  מסוגל  זמן  וזה  סוף, 

החלטות טובות לכל השנה.
בלילה...  באחת-עשרה  נרדמתי  בסוף 

אבל זה גם משהו, לא?

מיוחדים  קיסמים  בבית  לנו  היו  פסח  לכבוד 
כשרים לפסח.

קיסמים,  מלא  ונשארו  נגמר  כשפסח  עכשיו 
הדג  למשל  כמו  שונות,  צורות  איתם  יצרנו 
הזה. האם תוכלו להזיז רק 3 קיסמים ולהפוך 

את כיוון השחיה שלו?

איך לדעתכם צריך להסתיים הסיפור?

1. תנחום רץ בזריזות לבית הכנסת ומספיק לשמוע קריאת התורה.

2. תנחום מאוכזב מהקימה המאוחרת, וחוזר לישון.

3. תנחום הולך לאכול עוגיות שקדים.

4. תנחום מחכה שהחג ייצא, כדי לכתוב את היומן.

של  האחרון  ביום  משיח  סעודת  יעשו  השנה  מאז "גם  היום,  "הרי  אבא.  את  שאולי  שאל  שהמשיח הגיע, כל הסעודות הן סעודות משיח!"פסח?" 
המשיח  את  כמובן  לשאול  צריכים  כזו  עניין לסעוד את סעודת המשיח. ומכמה סיבות".עצמו". אמר אבא. "והוא השיב על כך, שעדיין יש "שאלה 

בתוך  עליות  יש  עדיין  כעת  שגם  היא,  מהן  אינו תלוי בתחיית המתים, ואנו תמיד נושאים עיניים קדימה תקופת הגאולה עצמה. יש שלבים בגאולה שלבים "אחת  יותר... אך כעת הדבר  כבר לתקופה הנעלית  שהם   – שלנו  הטובים  ובמעשים  במצוות 
הושלמו והביאו לגאולה השלימה".




