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ב"ה

ָכה  ּכָ
ֵדי  ֶזה, ּכְ

ה  ְגֵלׁשָ יַע ֵמַהּמַ ְלַהּגִ
ה ֵיׁש ֶאת  ֻרּקָ ה ַלּיְ ֻחּלָ ַהּכְ
ה.  ְתַנְדֵנד ַהּזֶ ר ַהּמִ ׁשֶ ַהּגֶ

ּלֹא  ְחִזיִקי ָחָזק ׁשֶ ּתַ
ִלי! ּפְ ּתִ

ה  ַאּתָ
ר  ׁשֶ יֹוֵדַע, ַהּגֶ

יר ִלי ֶאת  ה ַמְזּכִ ַהּזֶ
הּוא  ר, ׁשֶ ֹחֶדׁש ִאּיָ

ר. ׁשֶ מֹו ּגֶ ם ּכְ ּגַ

ּבֹו  ין ֹחֶדׁש ִניָסן, ׁשֶ נּו ּבֵ ּלָ ר ׁשֶ ׁשֶ ֶעֶצם ַהּגֶ ר הּוא ּבְ ָאז ֹחֶדׁש ִאּיָ
ן ּתֹוָרה. ָהְיָתה ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְלֵבין ֹחֶדׁש ִסיָון, ֹחֶדׁש ַמּתַ

ל יֹום. ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר! ׁש ּבֹו ִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת ּכָ ּיֵ ָנה ׁשֶ ּשָׁ ִחיד ּבַ ם ַהֹחֶדׁש ַהּיָ ר הּוא ּגַ ָנכֹון! ֹחֶדׁש ִאּיָ

ה ִמְתַנְדֵנד! ר ַהּזֶ ׁשֶ ֵהר, ַהּגֶ ּזָ ֵהי, ּתִ

ה ָלֶהם  ְצַרִים, ָנכֹון? ּוָמה ִחּכָ ָרֵאל ָיְצאּו ִמּמִ ֹחֶדׁש ִניָסן ַעם ִיׂשְ ּבְ
ם? ֶעֶצם, ֵהם ָיְצאּו ִמּשָׁ ִביל ָמה ּבְ ׁשְ ַאֲחֵרי ְיִציַאת ִמְצַרִים? ּבִ

ר? ׁשֶ ר??? ָמה ַהּקֶ ׁשֶ ּגֶ

ֹחֶדׁש ִסיָון.. ל ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְ ֵדי ְלַקּבֵ רּור, ּכְ ּבָ

ל ַעם  ָדה ׁשֶ ֹחֶדׁש ִניָסן ָהְיָתה ַהּלֵ ּבְ ב ַעל ֶזה ׁשֶ ְחׁשֹ ו ּתַ ְך. ַעְכׁשָ ִדּיּוק ּכָ ּבְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ְתאֹום ּבְ ַרק נֹוַלד. ָאז ֵאיְך ּפִ ְצּפֹון ׁשֶ ינֹוק ּפִ מֹו ּתִ ָרֵאל, ּכְ ִיׂשְ
ְבָחר? ל ֶאת ַהּתֹוָרה ְוִלְהיֹות ָהָעם ַהּנִ יק ְוִהְתִאימּו ְלַקּבֵ ְדלּו" ַמְסּפִ "ּגָ

יעּו  ּגִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ר ַהּזֶ ׁשֶ ַעְצָמם ֶאת ַהּגֶ ָרֵאל ַיַעְברּו ּבְ ַעם ִיׂשְ ם ָרָצה ׁשֶ ָנכֹון, ֲאָבל ַהּשֵׁ
ן ּתֹוָרה. ַמּתַ ף ּבְ ּתָ ׁש ׁשֻ ל ְיהּוִדי ִנְהָיה ַמּמָ ָכה ּכָ ן ּתֹוָרה. ּכָ ֱאֶמת ְלַמּתַ מּוָכִנים ּבֶ

ַעם  ם ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ם ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל! הּוא ָיכֹול ּגַ ַהּשֵׁ
ן ּתֹוָרה! ַבת ַאַחת, ְלַמּתַ ּלֹו, ּבְ ָרֵאל ִיְהֶיה מּוָכן ּכֻ ִיׂשְ

ינֹוק ְלָהִרים ֶאת  ֵניאֹור ַהּתִ א נֹוֶתֶנת ִלׁשְ ִאּמָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ִהיא ְיכֹוָלה  ת, ַלְמרֹות ׁשֶ ּבָ ָחִקים ִלְכבֹוד ׁשַ ׂשְ ַהּמִ

א רֹוָצה ָלֵתת  ִצ'יק ָצ'ק? ִאּמָ ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ְלַבד ּבְ
ת. ּבָ הּו ִלְכבֹוד ׁשַ ה ַמּשֶׁ ם הּוא עֹוׂשֶ ּגַ ה ׁשֶ ׁשָ לֹו ַהְרּגָ

ְסּפֹר  ּנִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ל ֹחֶדׁש ִאּיָ ר ׁשֶ ׁשֶ ָנה ָלנּו ֶאת ַהּגֶ ם ּבָ ִדּיּוק! ַהּשֵׁ ּבְ
ן ּתֹוָרה! ֱאֶמת ְלַמּתַ ַעְצֵמנּו מּוָכִנים ּבֶ יַע ּבְ ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ְוַנּגִ

יׁש ֲהִכי ְקׁשּוִרים ֵאֶליָה. ְוָכָכה ַנְרּגִ


