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ִ מַ ׁשָּ מִ ׁשְלִיחוּת    םי
 ְּבָבֵּתי מֹוָדעֹות ְותֹוֶלה ַּגִּבי ִמְסּתֹוֵבב ַהֵּסֶדר ֵליל ֶׁשִּלְפֵני ְּבָיִמים"

 ְלַתָּיִרים) מּוָזִלים ִליָנה ְמקֹומֹות=(  ָהאֹוס"-ֶּגְסט"ּובַ  ַהָּמלֹון

 ְּכִהְלָכתֹו ֵסֶדר ְלֵליל ַהְיהּוִדים ִצּבּור ֶאת ַהַּמְזִמינֹות, מּוְמַּבי ָּבִעיר

  .ד"ַחּבַ  ְּבֵבית

 5 ֶׁשל ְּבִעּצּוָמן, ֶהָחג ְּכִניַסת ִלְפֵני עֹותׁשָ  ַּכָּמה, ַהֵּסֶדר ֵליל ְּבֶעֶרב

 ְוִתְרֶאה ִּתְסּתֹוֵבב ֵל" :ְלַגִּבי אֹוֶמֶרת ִרְבִקי, ַהֵּסֶדר ְלֵליל ַהֲהָכנֹות

  ".ָהאֹוס-ֶּגְסט אֹו ָמלֹון ָׁשַכְחנּו לֹא ִאם

 ְּבָכלְוָתִליִתי  ִאיִׁשית ִהְסּתֹוַבְבִּתי ֲאִני ֲאָבל" :ָלּה אֹוֵמר ַּגִּבי

 ַרְעָיתֹו ְּכִמְצַות ָלְרחֹוב יֹוֵצא ְוַגִּבי ִמְתַעֶּקֶׁשת ִרְבִקי". ַהְּמקֹומֹות

 10  .ַהְיָקָרה

 ֶׁשִּמּׁשּום ָהאֹוס"-"ֶּגְסט ְמַגֶּלה ַּגִּבי, ָּבְרחֹובֹות ִסּיּוִרים ְּכֵדי ּתֹו

 ֵמַהְּפִקיָדה ּוְמַבֵּקׁש ְּפִניָמה ִנְכַנס הּוא. מֹוָדָעה ּבֹו ָּתָלה ְולֹא ַהּקֹוֵדם ַּבִּסיבּוב ָעָליו ָּפַסח הּוא ַמה

  .ִיְׂשָרֵאִלי ֶׁשִּנְׁשַמע ֵׁשם ּוְמַגֶּלה ּבֹו ְמַעְלֵעל הּוא, ָהאֹוְרִחים ֵסֶפר ֶאת ִלְראֹות

 ָלֶרֶדת ּוַמְתִחיל עֹוֵזב הּוא ְּתׁשּוָבה ִנְׁשַמַעת ּוִמֶּׁשּלֹא, ָוׁשּוב ׁשּוב ַּבֶּדֶלת ּדֹוֵפק, ַּבַּמְדֵרגֹות עֹוֶלה הּוא

ְסִביב  ַמֶּגֶבת ִעם ּוָבחּור ִנְפַּתַחת ֵמַאֲחָריוַהֶּדֶלת , ַהַּתְחּתֹוָנהַלַּמְדֵרָגה  ַמִּגיעַ  הּוא ַּכֲאֶׁשר. ַּבַּמְדֵרגֹות 15 

  .ְּבֶהֶלםָעָליו  ִמְסַּתֵּכל ַמִים נֹוֵטףָמְתָניו 

 ֻמְחָלט ְּבֶהֶלםֶּׁשָהָיה  ַהָּבחּור. ַּגִּבי עֹוֶנה" הּוא-ָּברּו-ַהָּקדֹוׁש, "ַהָּבחּור ׁשֹוֵאל" אֹוְת ָׁשַלח ִמי"

  :לֹוֶאת ְּבָגָדיו ְואֹוֵמר ָעָליו עֹוֶטה  ְוַהָּבחּור ִנְכַנס ַּגִּבי, ָלבֹוא לֹו קֹוֵרא

ָּבאִתי , ָּבִעיר ַלֲעֹצר ִּתְכַנְנִּתי לֹא ְּכָלל, ַלָּצפֹון ְּבַדְרִּכי הֹודּו ִמְּדרֹום ַעְכָׁשו ַמִּגיעַ  ֲאִני, ִסּפּורִּתְׁשַמע "

 20 ְמַגֶּלה ֲאִני, ַּכְרִטיס ִלְקנֹות ּוָבא ַּבַּתֲחָנה יֹוֵרד ְּכֶׁשֲאִני. ַרָּכבֹות ְלַהְחִליף ָצִרי ְוָהִייִתי ָּבַרֶּכֶבת

, ָצִעיר ָאָדם ֵאַלי ִנַּגׁש ְלֶפַתע, ְלִדָּכאֹון ְלִהָּכֵנס ּוַמְתִחיל ֶאֶבן ַעל יֹוֵׁשב ֲאִני. אֹוִתי ֶׁשִּכְּיסּו ְלֶחְרָדִתי

  .ֲאִני ֵמֵאיֹפה אֹוִתי ְוׁשֹוֵאל ָצְרָפִתי ְּבִמְבָטא ֵאַלי ְמַדֵּבר ַהָּבחּור

. ֶּכֶסף ְסכּום ִלי ְונֹוֵתן - ִמָצְרַפת, ְיהּוִדי ֲאִני ַּגם - ִלי אֹוֵמר ַהָּבחּור, ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ְּכֶׁשֲאִני

 ֶׁשַּיְפִקידּו ַלהֹוִריםְוַתִּגיד  ַהָּבְיָתה ִּתְתַקֵּׁשר ַהַחג ַאֲחֵרי, ֶחֶדר ְוִתְׂשֹּכר ָלִעיר ִּתַּסע - ִלי אֹוֵמר ַהָּבחּור

 25  .ְּכָסִפים) ְלַהֲעָבַרת (ֶחְבָרה "יֹוִניֹון וֹוְסֵטרן' ְּבֶאְמָצעּות ַהֶּכֶסף ֶאת ִּתְמֹׁש ְוָאז, ַהֹּדַאר ְּבַּבְנק ֶּכֶסף

, רֹוֶאה ֶׁשֲאִני ָהִראׁשֹון" ָהאֹוס-ֶּגְסט"ּבַ  ֶחֶדר ׂשֹוֵכר, ָלִעיר ַמִּגיעַ , ַהָּבחּור ֶׁשַּמִּציעַ  ְּכמֹו עֹוֶׂשה ֲאִני

 – ֶאלֹוִקים ִעם" ְלַדֵּבר" ּוַמְתִחיל ַמְעָלה ְּכַלֵּפי ִמְסַּתֵּכל ֲאִני. ַהִּמָּטה ַעל ְוִנְׁשַּכב ַלֶחֶדר ִנְכַנס

  "?ֶׁשָּכֶזה ִּביׁש ְּבַמַּצב ָּכאן עֹוֶׂשה ֲאִני ַמה? ִיְהֶיה ַמה? קֹוֶרה ַמה, ֶאלֹוִקים"

 ְמַדֵּבר, ִמְלַמְעָלה ַההּוא ִעם ֶקֶׁשר ׁשּום ִלי ָהָיה לֹא ֶׁשֵּמעֹוָלם? ַהִּקּבּוְצִניק, ֲאִני? קֹוֵלט ַאָּתה

 30  ...ֵאָליו
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 ֶׁשַהֶּקֶׁשר יֹוֵדעַ  ֲאִני. ִמְתַחֵּדׁש ֶׁשִּלי ּמֹונֹולֹוג1ְוהַ , ַהֵּסֶדר ֵליל ֶזה ָּבֶעֶרב ֶּׁשַהּיֹום קֹוֵלט ֲאִני ִּפְתאֹום

 ִלְהיֹות ִלי ִּתֵּתן ַאל, ִסיָמן ִלי ֵּתן, אֹוִתי אֹוֵהב ַאָּתה ִאם, ֶאלֹוִקים ֲאָבל, ַמה יֹוֵדעַ  ִמי לֹא ֵּביֵנינּו

  ...ְיהּוִדים עֹוד ִעם ֲאִמִּתי ֵסֶדר ְּבֵליל ִלְהיֹות ִלי ֵּתן, ַהַּלְיָלה ְלַבד

 ְּדִפיקֹות - ּוִפְתאֹום ַהַּמִים ֶאת ָּפַתְחִּתי, ַלִּמְקַלַחת ְוִנְכַנְסִּתי ִהְתַּפַּׁשְטִּתי, ַהּמֹונֹולֹוג ֶאת ִסַּיְמִּתי

 35 ַׂשְמִּתי, ַהַּמִים ֶאת ָסַגְרִּתי. ְוׁשּוב ׁשּוב ָחְזרּו ַהְּדִפיקֹות, לֹא ֲאָבל, ְמַדְמֵין ֶׁשֲאִני ָחַׁשְבִּתי, ַּבֶּדֶלת

  .ַהֶּדֶלת ֶאת ִלְפֹּתחַ  ְוִנַּגְׁשִּתי ַמֶּגֶבת

 ׁשֹוֵאל ּוְכֶׁשֲאִני, ַהַּמְדֵרגֹות ִּבְקֵצה ְיהּוִדי ַרב ְּכמֹו ֶׁשִּנְרֶאה ִמיֶׁשהּו ְורֹוֶאה ַהֶּדֶלת ֶאת ּפֹוֵתחַ  ֲאִני

  "..."הּוא-ָּברּו-ַהָּקדֹוׁש" :ִלי עֹוֶנה ַאָּתה? אֹוְת ָׁשַלח ִמי אֹוְת

 ְּבֵבית ָקסּום ְלֵארּוחַ  ָזכּו ֲאֵחִרים ְיהּוִדים ְוַאְלֵפי ֵמאֹות ְּכמֹו, ל"ַהּנַ  ַהִּקּבּוְצִניק ֶׁשַּגם ְלַצֵּין ְמיָֻּתר

 40  .ָּבִעיר ד"ַחּבַ 

  (אבי גלאם, מטייל ישראלי שביקר בבית חּב"ד במומבאי). 
  
   -  ַהָּמלֹון" ְּבָבֵּתי מֹוָדעֹות ַּגִּבי ְותֹוֶלה "ִמְסּתֹוֵבב: ָּכתּוב 1-2 ְּבׁשּורֹות. 1

  ?ַמּדּוַע ָּתָלה ַּגִּבי מֹוָדעֹות ְּבָבֵּתי ַהָּמלֹון 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

  : הּוא) 12ׁשּוָרה ( "ָּפַסח"ֵּפירּוש ַהִּמיָלה . 2
  

   
  

  ?ַמּדּוַע ִּבֵּקׁש זֹאת – "ָהאֹוְרִחים ֵסֶפר ֶאת ִלְראֹות ֵמַהְּפִקיָדה ּוְמַבֵּקׁש" :ָּכתּוב 12ְּבׁשּוָרה . 3

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

  : הּוא) 13ׁשּוָרה ( "ְמַעְלֵעל"ַהִּמָּלה ֵּפירּוש . 4
  

  

  ב: ִלְכּתֹ ן ִנָּת ) 18ה ׁשּוָר ( העֹוטֶ ה ַהִּמּלָ ם ִּבְמקֹו. 5

   

  ?ְּבֶהֶלםַמּדּוַע ַהָּבחּור ָהָיה  – ֻמְחָלט ְּבֶהֶלםֶּׁשָהָיה  ַהָּבחּור: ָּכתּוב 17 ְּבׁשּוָרהא. . 6

  .ֶׁשֵּיׁש ְיהּוִדים ְּבהֹודּוִמְּפֵני ֶׁשּלֹא ָחַׁשב  .1

  .ִמְּפֵני ֶׁשָהַרב ַּגִּבי ִהְפִריַע לֹו ְּבֶאְמַצע ַהִּמְקַלַחת .2

  .ַהֶּדֶלתִמְּפֵני ֶׁשָהַרב ַּגִּבי לֹא ִהְמִּתין לֹו ַעד ֶׁשהּוא ִיְפָּתח ֶאת  .3

  .ֵאין ְּתׁשּוָבה ָנכֹוָנה .4

                                                 
  ְיֵדי ַׂשְחָקן ָיִחיד ְלַעְצמֹו;-ע ְּבֶטְקְסְט ֶׁשל ַמֲחֵזה, ֶׁשל ֶסֶרט ְוַכּדֹוֶמה ַהֶּנֱאָמר ַעלטַ ֶק   1

  ָחַגג ב. ִּדֵּלגג.  ָּפַתחד. 
  

 ָקַפץ  .א

  .ֹּכֵתב ב. .ַמְסִּתירג.  .ַמֲעִבירד. 
  

  .קֹוֵרא  .א

  הְמַכּסֶ ר, ַמְסִּתי ב. ף.ִמְתַעּטֵ ג.  ת.ְנכֹונֹוג' וְ ' בת ְּתׁשּובֹוד. 
  

  .ַמְׁשִלי  .א
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  ?םְלַדְעְּתכֶ ַמִהי ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה  ִּכְתבּו  4ִּבְתׁשּוָבה ְּבַחְרֶּתם ִאם   .ב

______________________________________________________________

______________________________________________________________   

  ָּפְרטּו? ַּבָּקָׁשתֹו ִהְתַקְּבָלה \ְּתִפיָּלתֹוַהִאם  –ִסיָמן ִלי ֵּתן, אֹוִתי אֹוֵהב ַאָּתהִאם : ָּכתּוב 32ְּבׁשּוָרה . 7

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

  .  ִרְבִקיוְ ) אֹו(י ְלַגּבִ ם ְלַדְעְּתכֶ ֵמַהְּתכּונֹות ַהַּמְתִאיָמה ְּבַאַחת ָּבָחרּו . ִלְפֵניֶכם ִמְסַּפר ְּתכּונֹות. 8
  

 ְמִסירּות ַעְקָׁשנּות ָחְכָמה
 

 ַאֲחָריּות

  
  .ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַהּמֹוִכיַח זֹאת

________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

  ַנְמקּו ? ַהִאם ֵׁשם ַהִסיּפּור ַמְתִאים ְלֹתֶכן ַהִסיּפּור. 9

________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

  – "...ְיהּוִדים עֹוד ִעם ֲאִמִּתי ֵסֶדר ְּבֵליל ִלְהיֹות ִלי ֵּתן": ָּכתּוב 33ְּבׁשּוָרה  .10

  ?ַמה ַהַּכָּוָנה ְּבִמְׁשָּפט ֶזהלְ     

________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

  ָהֵארּוִעים ָּבֶרֶצף ַהָּנכֹון:ֶאת ַסְּדרּו  .11

  .ַהָּבחּור ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְמַגֶּלה ְּבַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת ֶׁשִּכְּיסּו אֹותֹו 

 ַהָּבחּור ַהִּיְׂשְרֵאִלי ִמְתָאֵרַח ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ְּבֵבית ַחַּב"ד ְּבמֹוְמַּבי.  

 ָהאֹוס".-ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ֵׁשם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאִלי ַּב"ְּגְסט  ָהַרב ַּגִּבי ְמַגֶּלה  

 .ָהַרב ַּגִּבי ּדֹוֵפק ַּבֶּדֶלת ׁשּוב ָוׁשּוב  

 .הּוא ַהָּבחּור ׁשֹוֵכב ַעל ַהִּמָּטה ּוְמַדֵּבר ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו 

 .ַהְּיהּוִדי ִמָצְרָפת נֹוֵתן ֶּכֶסף ּוְמַסֵּיַע ַלָּבחּור ַהִּיְׂשְרֵאִלי 

 .ַהָּבחּור ִעם ַמֶּגֶבת ְסִביב ָמְתָניו ִמְסַּתֵּכל ַעל ָהַרב ַּגִּבי ְּבֶהֶלם 



  ב"ה
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ִעיר ְרחוָֹקה...   בְּ
  ְּבִעיר ְרחֹוָקה, ָׁשם ּבֹוֵלט ַהִּנּכּור

  ָמקֹום ּבֹו ַרִּבים ַמִּגיִעים ְלִבּקּור

  ֶיְׁשנֹו ֵּבית ַחַּב"ד ִעם זּוג ְׁשלּוִחים

  ִבים.ַלְּׁשִליחּות ַחֵּייֶהם ַמְקִרי

  ְּבָכל ֵּבית ָמלֹון ְּכָבר ִנְּתלּו מֹוָדעֹות

  ַהֵּסֶדר ַמְזִמינֹות -ֹּכל ְיהּוִדי ְלֵליל 

  ַא ַהְּׁשִליָחה ַמְפִציָרה: ֵיׁש ִלְבּדֹוק ׁשּוב.

  ֶׁשּלֹא ִנְפַסח ַעל ַאף ָאח ְוָקרֹוב

  ָצִעיר ְיהּוִדי ַהְּמַטֵּיל ָּבעֹוָלם

  ָהאֹוס ֵאי ָׁשם-ַּבְּגְסטִנְמָצא ְּבַחְדרֹו 

  ְנִקיָׁשה הּוא ׁשֹוֵמַע ַעל ֶּדֶלת ַחְדרֹו

  ְוֵאין ֵקץ ְלַהְפָּתָעתֹו

  ַּבֶּפַתח ִנַּצב ָׁשִליַח ְמזָֻּקן

  "ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְׁשָלַחִני ְלָכאן"

  ְּבִחּיּו ְמֻבָּיׁש ְלֵליל ַהֵּסֶדר ַמְזִמין

  ִּבְמיָֻחד ֶאת אֹותֹו ְיהּוִדי

  י ָלַדַעת, ַהְסֵּכת ּוְׁשַמעָעלֶ 

  ְּכָלל לֹא ָחַׁשְבִּתי ִלְהיֹות ֹּפה ַעָּתה

  ַא ַּכְסִּפי ִנְלָקח ִּבְגֵנָבה

  נֹוַתְרִּתי ָּכאן ְללֹא ַאף ְּפרּוָטה
  

  ָהֶעֶרב ַחג ַהֶּפַסח ְלֶפַתע ִנְזַּכְרִּתי

  ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּפִניִתי ּוִבַּקְׁשִּתי

  ַּתְׁשִאיר אֹוִתי ּבֹוֵדד ָּכאן ַּבֶחֶדר"ַאל 

  ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבֵליל ַהֵּסֶדר"
  

  ַהְּׁשלּוִחים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ָנִׂשיא ַהּדֹור

  ַנְמִׁשי ֶאת ַּדְרָּכם, ָנִפיץ ָהאֹור

  ְּבַמְלכּות ַהֵּׁשם ְנַתֵּקן ָהעֹוָלם

  ַעד ִנְזֶּכה ְוָנׁשּוב ִלְראֹוָתם.


