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ה". ְקָרא ֶאל מֹׁשֶ "ַוּיִ

ה?  ֵיׁש ְלָהִבין א. ַמּדּוַע לֹא ֶנֱאַמר ִמי ָקָרא ְלמֹׁשֶ
ה  ּמֹׁשֶ ב. ַמּדּוַע ֵיׁש א' ְזֵעיָרא? ְוִאם נֹאַמר ׁשֶ
ָבר  ן, ּכְ ֵתב ּכֵ יׁש ַעְצמֹו ָקָטן, ָהָיה ָצִריְך ְלִהּכָ ִהְרּגִ
אי  ַוּדַ ּבְ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ּוְבָפָרׁשַ ּבְ
ה  דּוּלָ ה ַעְצמֹו ַלְמרֹות ַהּגְ ם ִהְקִטין מֹׁשֶ ם ׁשָ ּגַ
ן ַלה'  ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָנה לֹו? ג. "ָאָדם ּכִ ּתְ ּנִ ׁשֶ
ְקִריבּו ֶאת  ָקר ּוִמן ַהּצֹאן ּתַ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ִמן ַהּבְ
ן  ם ָקְרּבָ ל ִמּכֶ ְנֶכם". ֵיׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע ִנְכּפַ ָקְרּבַ

ְנֶכם? ְוַתְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ

ת  ֲעַמד ַהר ִסיַני ּוְבִנּיַ ּמַ ְוֵיׁש ְלָבֵאר, ׁשֶ
נֹות,  ְרּבָ ם ַהֲהָכָנה ַלּקָ ן ִהּנָ ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ֶדֶמת  ּקֹו ׁשֶ ַהָחְכָמה  ֶזה  ְו
ֱאַמר "ּוְבֵלב  ּנֶ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ֲעׂשֶ ַלּמַ

י ָחְכָמה". ל ֲחַכם ֵלב ָנַתּתִ ּכָ

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ם  ִהּנָ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ת  ָרׁשַ ּפָ ֵמִאיָדְך, 
נֹות.  ְרּבָ ן ַוֲהָבַאת ַהּקָ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ִנּיַ ל ּבְ ְכִלית ׁשֶ ְוַהּתַ
ֲעָנָוה ְוַהְכָנָעה הּוא ֵיָחֵלׁש  ְוִאם ָאָדם ֵאינֹו ּבַ
דֹוָלה יֹוֵתר,  ִריְך ֲעבֹוָדה ּגְ ּצָ ַדְעּתֹו ְוַיְחׁשֹב ׁשֶ ּבְ
ל  ׁשֶ ְוַדם  ר  ָבׂשָ ּבְ ִמית  ׁשְ ּגַ ֲעבֹוָדה  ר  ֵמֲאׁשֶ

ֵהמֹות.  ּבְ

ינּו ַעל ֲעבֹוַדת  ן ִנְצַטּוִ ּכָ ׁשְ ׁש ּוַבּמִ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ְך ּבְ ּכָ
ַדַעת,  ְהֶיה ֲערּוִמים ּבְ ּנִ ֵדנּו ׁשֶ נֹות, ְלַלּמְ ְרּבָ ַהּקָ
ה,  ֵהָמה. ּוְלָכְך ָהא' ְקַטּנָ ּבְ יִמים ַעְצֵמנּו ּכַ ּוְמׂשִ
ֵהָמה.  מֹו ּבְ ֵפִלים ּכְ ים ּוׁשְ ָאנּו ְקַטּנִ ָלַדַעת ׁשֶ
ֶלְך "ְוָאנִֹכי תֹוַלַעת ְולֹא  ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ ּוְכמֹו ׁשֶ
ׁשֹון "ַאּלּוֵפינּו  ל ָאֶל"ף ִמּלְ ִאיׁש". ְוֶזה ָהִעְנָין ׁשֶ
ֲעָנָוה  ּבַ ִלְהיֹות  ָעֵלינּו  ל  ּטָ ּמֻ ׁשֶ ִלים",  ְמֻסּבָ
נֹות  ְרּבָ ת ַהּקָ ָפָרׁשַ ְוָקא ּבְ ּוְבַהְכָנָעה. ּוְלָכְך ּדַ

יג ֶאת  ְכֵדי ְלַהּשִׂ ּבִ ֵדנּו ׁשֶ ֶנֱאַמר א' ְזֵעיָרא, ְלַלּמְ
ִמּתֹוְך  ָראּוי  ּכָ ְוַלֲעׂשֹוָתם  נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ּתֹוַרת 
ַהְכָנָעה ֻמְחֶלֶטת  ַאֲהַבת ה', ָעֵלינּו ִלְהיֹות ּבְ
ָהֲעָזָרה  ִריתּות כח:( ׁשֶ ָאְמרּו ֲחַז"ל )ּכְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ׂשָכר ִאיׁש  ָעִרים ְוהֹוִציאּו ִיּשָׂ ְתחּו ׁשְ ָצְוָחה ּפִ
י  ה ָקְדׁשֵ ד ַעְצמֹו ּוְמַבּזֶ ַכּבֵ ּמְ ָפר ברקאי, ׁשֶ ּכְ
יָרִאין ְועֹוֵבד  ָהָיה ּכֹוֵרְך ַעל ָיָדיו ׁשִ ַמִים, ׁשֶ ׁשָ

נֹות. ְרּבָ ֲעבֹוַדת ַהּקָ ּבַ

ַהְכָנָעה הּוא ּפֹוֵקַח ֶאת ָהֵעיַנִים  ר ָאָדם ּבְ ְוַכֲאׁשֶ
ַהּתֹוָרה  ִביבֹו, ְוֶזה ַמה ׁשֶ ּסְ ל ַהּטֹוב ׁשֶ ְורֹוֶאה ֶאת ּכָ
ֶפַסח  ּבְ אֹוָתנּו  ה  ְמַצּוָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
"ה רֹוֶצה  ּבָ ְדּתָ ְלִבְנָך" ַהּקָ "ְוִהּגַ
ֲעִריְך ֶאת ַהֶחֶסד ֶהָעצּום  ּנַ ׁשֶ
נּו,  ה ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעּמָ ָעׂשָ ׁשֶ
ִמּדֹור  ִליָלֵדנּו  זֹאת  ְוַנְנִחיל 
ְיָלה  ּלַ ּבַ ֶדר,  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ּוִבְפָרט  ְלדֹור, 
ְיָלה  ָאָלנּו ִלְהיֹות לֹו ְלַעם, ַהּלַ ּבֹו ַהּבֹוֵרא ּגְ ׁשֶ
ָכל  ה אֹוָתנּו ּבְ הּוא ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה, ה' ְמַצּוֶ ׁשֶ
ׁש  ּיֵ ים ְוַהּטֹובֹות ׁשֶ ּסִ ְחֶיה ֶאת ַהּנִ ָנה, ּתִ ָנה ְוׁשָ ׁשָ
ח.  ּבָ ה ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ְרּבֶ ה, ְוָכל ַהּמַ ר ִמּזֶ ַדּבֵ ְלָך, ּתְ

ה'  ֲאִמין ׁשֶ ּמַ ְלַבד, ִמי ׁשֶ ב ּבִ ּלֵ ֱאמּוָנה ֶזה לֹא ּבַ
ר  ר ּוְמַדּבֵ ַעל, הּוא ְמַסּפֵ ל ַצַעד ְוׁשַ ִאּתֹו ַעל ּכָ
הּוא  גֹון ׁשֶ ם ּכְ ר ֵיׁש ְלָאָדם ֵארּוַע ְמֻסּיָ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ִמּזֶ
ל  ֶזה ּכָ ּנֹוַלד לֹו ֶיֶלד, הּוא ָעסּוק ּבָ ן אֹו ׁשֶ ִמְתַחּתֵ
ְך, ְוֻכּלֹו  ר ִמּכָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ְזַמן, הּוא ְיַדּבֵ ַהּיֹום, ּבְ
ר  ּלֹו ֶאְפׁשָ ׁשּות, ְוַעל ַהּקֹול ׁשֶ ִהְתַרּגְ ָמֵלא ּבְ

ְמָחה. ל ׂשִ ְרָגׁשֹות ׁשֶ הּוא ּבִ מַֹע ׁשֶ ִלׁשְ

ְכֵדי  ִמְצוֹות ַרּבֹות ּבִ יף אֹוָתנּו ּבְ "ה ִהּקִ ּבָ ן ָאנּו ַהּקָ ּכֵ
עֹוד טֹובֹות ַוֲחָסִדים  ֵכר ּבְ ָכל ֵעת, ִנּזָ ּבְ ׁשֶ

סיפור לשבת לקח מהפרשה
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חֹוְלָלה "והגדת לבנך" של שנת תשפ"א, מהי? ִפְסָחא ׁשְ ֲחלּוַקת ִקְמָחא ּדְ
ל ְיהּוִדי ִחּלֹוִני ִלּבֹו ׁשֶ ָכה ּבְ ַמְהּפֵ

דד

ה  "ַמֲעׂשֶ ג(  ָאה  )ּפֵ א  תֹוֶסְפּתָ ּבְ ִאיָתא 
ֵדהּו  תֹוְך ׂשָ ַכח עֶֹמר ּבְ ָ ּשׁ ָחִסיד ֶאָחד ׁשֶ ּבְ
ר ְלעֹוָלה  ְוָאַמר ִלְבנֹו ֵצא ְוַהְקֵרב ָעַלי ּפַ
מֹוַח  ָלִמים, ָאַמר לֹו ַמה ָרִאיָת ִלׂשְ ּוַפר ִלׁשְ
ּתֹוָרה?  ּבַ ָכל ִמְצֹות ׁשֶ ִמְצָוה זֹו יֹוֵתר ִמּבְ ּבְ
נוּ,  נּו ִנּתְ ּתֹוָרה ְלַדְעּתֵ ּבַ ל ִמְצֹות ׁשֶ ָאַמר לֹו ּכָ
ְכָחה,  ׁשִ א ּבְ נּו ֶאּלָ ּלֹא ְלַדְעּתֵ ָנה ׁשֶ ְוִאּלּו זֹו ִנּתְ
ּלֹא  ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר, ּוַמה ָאָדם ׁשֶ ַוֲהלֹא ּדְ
ְכָחה  א ַעל ְיֵדי ׁשִ ן ְלִמְצַות ְצָדָקה, ֶאּלָ ּוֵ ִנְתּכַ
ן  ּוֵ ְתּכַ ָאה ְלָידֹו, ַמֲעִלין ָעָליו ְזכּות, ַהּמִ ּבָ
ה  ּמָ ים ְוָזכּו ַעל ָידֹו ַעל ַאַחת ּכַ ְלַזּכֹות ָלֲעִנּיִ

א". ֶזה ּוַבּבָ ָכר ַרב ּבָ ׂשָ ָכה ּבְ ּזָ ה ׁשֶ ְוַכּמָ

ִמְצָוה  ה ַמֲאִריָכה ּבְ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ְוַהְינּו ׁשֶ
ְך  ַעל ָיָדּה ָהָאָדם ְמַזּכֵ יָון ׁשֶ ל ְנִתיָנה ּכֵ זֹו ׁשֶ

ָמתֹו ְוזֹוֶכה ְלָכל טּוב. ֶאת ִנׁשְ

ל ִמְצַות ְצָדָקה  כָֹחּה ׁשֶ ה ּבְ ר ַמֲעׂשֶ ּוְנַסּפֵ
ַעל  ּבַ ר  ְמַסּפֵ ְוָכְך  ֲחָסִדים.  ּוְגִמילּות 

ִמים ָהֲעמּוִסים  ֶאָחד ַהּיָ ה, ּבְ ֲעׂשֶ <<ַהּמַ
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ִביל ַלֲעסֹק  ׁשְ ה ּבִ עֹוָלם ַהּזֶ ים ּבָ נוּ, ָאנּו לֹא ַחּיִ ה ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעּמָ "ה ָעׂשָ ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ְגִריִרים  לּוִחים ּוְכׁשַ ׁשְ ים ּפֹה ּכִ ַאר ִעְנְיֵני ַהחֶֹמר, ָאנּו ַחּיִ ֶכֶסף ּוִבׁשְ ל ַהּיֹום ּבְ ּכָ
ל ֱאמּוָנה  ּלֹור ׁשֶ ְהֶיה ִמְגּדַ ּתִ ְכֵדי ׁשֶ ַלח אֹוְתָך ָלעֹוָלם ּבִ ל ּבֹוֵרא עֹוָלם, ה' ׁשָ ׁשֶ

ַרְך טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל. עֹוָלם, ְוהּוא ִיְתּבָ ה' ּבָ ִפיץ ְסִביְבָך ׁשֶ ּתָ ׁשֶ

ִית,  ּבַ ב ּבַ ּלֹא ָיׁשַ נּו ׁשֶ ּלָ א ׁשֶ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהַאּבָ ם ׁשֶ ָכל ְיהּוִדי זֹוֵרם ַהּדָ ּבְ
ד ֶאת  "ה, הּוא ִלּמֵ ּבָ ְכֵדי ְלָהִאיר ָלֶהם ֶאת ַהּקָ ים ּבִ ׂש ֲאָנׁשִ א ָיָצא ְוִחּפֵ ֶאּלָ
ּנֹוֵתן ָלֶהם ֶלֱאכֹל, ְוָהאֶֹכל  ַמִים ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ א ׁשֶ ֵהם אֹוְכִלים ֶזה ֵמַאּבָ ה ׁשֶ ּזֶ ם ׁשֶ ּלָ ּכֻ
ָאנּו  ים ׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ה ֵעֶסק ִמּכָ ָראּוי, ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעׂשָ גּוָפם ּכָ ל ּבְ ִמְתַעּכֵ

ֶזה ֶאת ה'. ׁש ּבָ ָכל יֹום, ְוהּוא ִקּדֵ ים ּבְ עֹוׂשִ

ן  ה, ֲאִכיַלת ָקְרּבַ ל ֲאִכיָלה: ֲאִכיַלת ַמּצָ ים ִמְצוֹות ׁשֶ ֶפַסח ָאנּו עֹוׂשִ ְוֵכן ּבְ
ָדה,  ִרים ֶאת ַהַהּגָ ע ּכֹוסֹות, ְוַעל ֶזה ָאנּו אֹוְמִרים ּוְמַסּפְ ת ַאְרּבַ ִתּיַ ַסח, ׁשְ ּפֶ
ים ְצִריָכה  ָאנּו עֹוׂשִ ל ִמְצָוה ׁשֶ ֶפַסח, ּכָ ָאנּו זֹוֲעִקים ֶאת ֶחֶסד ה'. ְולֹא ַרק ּבְ
ה ה' נֹוֵתן ָלנּו  ּמָ ה ה' אֹוֵהב אֹוָתנּו, ּכַ ּמָ יָרה, ִעם ִהְתּבֹוְננּות. ּכַ ִלְהיֹות ִעם ׁשִ
ָסִחים  ף ַהּיֹוִמי ]ּפְ ּדַ בּוַע ָלַמְדנּו זֹאת ּבַ ָ ִריאּות ְוָכל טּוב, ֲחַז"ל אֹוְמִרים )ְוַהּשׁ ּבְ
יָרה".  ְסֵחיֶהם ְולֹא ָאְמרּו ׁשִ לּוְלֵביֶהם ְוָאְכלּו ּפִ ָרֵאל ִנְעְנעּו ּבְ ר ִיׂשְ קיז.[(: "ֶאְפׁשָ

ִביבֹו, הּוא ַחי ֶאת ה' ְוהּוא  ּסְ ל ַהֶחֶסד ׁשֶ ר ָאָדם ִחּיּוִבי ְוהּוא רֹוֶאה ֶאת ּכָ ֲאׁשֶ ּכַ
י הּוא רֹוֶאה  ַרת ַהּטֹוב, ּכִ ל ַהּכָ ְמָחה, ֲאִויָרה ׁשֶ ל ׂשִ ִית ֲאִויָרה ׁשֶ ּבַ ר ּבַ ּדֵ ְמׁשַ
ִית, ּוִבְפָרט  ֵני ַהּבַ ָכל ֶאָחד ִמּבְ ּבְ ל ַהּטֹוב ׁשֶ ִריָאה, ֶאת ּכָ ּבְ ּבַ ל ַהּטֹוב ׁשֶ ֶאת ּכָ
ל  ְצִמיָחה ָלָאָדם ֶאת ּכָ ּמַ ָלה ְלַקְרַקע ׁשֶ ְמׁשְ ּנִ ִית, ׁשֶ ֲעֶקֶרת ַהּבַ ּבַ ֶאת ַהּטֹוב ׁשֶ

ׁש לֹו. ּיֵ ַהּטֹוב ׁשֶ

ִיים אֹו  ּטֹוב, ְוַגם ְקׁשָ ָנה ְיָקָרה, הּוא ָעסּוק ּבַ ַמּתָ ר ָאָדם זֹוֶכה ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ְפַקח ֶאת ֵעיֵננּו,  ּנִ ְזַמן ׁשֶ ן ּבִ ִדים ְמאֹוד, ּכֵ ּמְ ְסִביָבתֹו ִמְתּגַ ְמָצִאים ּבִ ּנִ ְקָטטֹות ׁשֶ
ֵביֵתנּו  ֲחלֹוקֹות והקטטות לֹא ִיְמְצאּו ָמקֹום ּבְ ִביֵבנוּ, ַהּמַ ּסְ ל ַהּטֹוב ׁשֶ ְוִנְרֶאה ֶאת ּכָ

ַבח ַלּבֹוֵרא,  ל ֶזה ְצָעָקה ְוׁשֶ 'ַהְללּוָיּה', ַהּלֵ ים ּבְ ִהּלִ נּו חֹוֵתם ֶאת ַהּתְ ִוד ַמְלּכֵ ּדָ
יל  ה ה' ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהם ּוַמּצִ ּמָ ה ה' אֹוֵהב אֹוָתם, ּכַ ּמָ ר ֲאבֹוֵתינּו ָראּו ּכַ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶפַסח - ַחג ָהֱאמּוָנה! ְמָחה! ְוֶאת ֶזה ָאנּו ְצִריִכים ִלְחיֹות ּבְ אֹוָתם, ֵהם ָצֲעקּו ִמּשִׂ

אֹול  ה ִכׁשְ ֶות ַאֲהָבה ָקׁשָ ה ַכּמָ י ַעּזָ יִרים "ּכִ ִ יר ַהּשׁ ׁשִ נּו אֹוֵמר ּבְ לֹמֹה ַמְלּכֵ ׁשְ
יחֹו  יגֹו ְוׂשִ ל ַהּיֹום, ְוָכל ׂשִ ֶזה ּכָ ר ָאָדם ְמַקֶנה הּוא ָעסּוק ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ ם ׁשֶ ׁשֵ ִקְנָאה", ּכְ
"ה ְצִריָכה ְלַהֲעִסיק  ּבָ נּו ְלַהּקָ ּלָ יל ָהַאֲהָבה ׁשֶ ן ְלַהְבּדִ זּוָלתֹו, ּכֵ ְנָאה ּבְ ְסִביב ַהּקִ
ְך ְלַאֲהַבת ה',  ה ָנבֹא ִמּכָ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ר ַנֲעסֹק ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ ל ַהּיֹום, ׁשֶ אֹוָתנּו ּכָ

ל ַאֲהָבה ַלּבֹוֵרא. ִקְרָבה ׁשֶ א ּבְ ְפָלָאה ִנְתַמּלֵ ִריָאה ַהּנִ ר ִנְרֶאה ֶאת ַהּבְ ְוַכֲאׁשֶ

ִריָאה  ַהּבְ ר ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ ת ָהִאיָלנֹות', ׁשֶ ְרּכַ ּוְלִפיָכְך ִצּוּונּו ֲחַז"ל ַעל 'ּבִ
רֹות ְמתּוִקים  ִכין ָלנּו ּפֵ ּמֵ ׁש ּבֹוֵרא עֹוָלם ׁשֶ ּיֵ ָאִביב, ֶזה ְזָעָקה ׁשֶ ת ּבָ ׁשֶ ִמְתַחּדֶ
רֹות  ּפֵ ְתּבֹוֵנן ּבַ א ּנִ ָדָבר ַהּמּוָבן ֵמֵאָליו, ֶאּלָ ְגָרה ּכְ ִ ּלֹא ִנְחֶיה ֶאת ַהּשׁ ְוִנְפָלִאים, ׁשֶ
ִרּיֹות ַהּטֹובֹות ּוִבְבֵני  ּבְ ְתּבֹוֵנן ּבַ ּנִ "ה נֹוֵתן ָלנּו, ׁשֶ ּבָ ַהּקָ ָלִדים ׁשֶ ּיְ תּוִקים, ּבַ ַהּמְ
"ה  ּבָ ַהּקָ ִביֵבנּו ׁשֶ ּסְ ֲחֵבִרים ׁשֶ נּו, ּבַ ּלָ ִנים ׁשֶ ַרּבָ ָרֵאל, ּבָ ְגדֹוֵלי ִיׂשְ נּו, ּבִ ְחּתֵ ּפַ ִמׁשְ

ְכֵדי ְלַהּנֹות אֹוָתנּו!  ֵמִביא ָלנּו, ּבִ

ל אֹותֹו,  ַח ּוְנַהּלֵ ּבֵ ׁשַ ּנְ ְכֵדי ׁשֶ ְהֶיה ָלנּו טֹוב ְוָנִעים! ּבִ ּיִ ֱהֶנה! ׁשֶ ּנֶ "ה רֹוֶצה ׁשֶ ּבָ ַהּקָ
ָנה ַהחֹוֶלֶפת ָעֵלינּו  ָ ְכָלל, ְוַהּשׁ ֵלִמים, ֶזה לֹא מּוָבן ֵמֵאָליו ּבִ ִריִאים ּוׁשְ ָאנּו ּבְ

ָמה, ֶזה ֵנס! ׁשָ -ּתֹוִכיַח, ָאנּו לֹא ְזקּוִקים ִלְמחֹוֵלל ַחְמָצן ְוִלְמכֹוַנת ַהּנְ

ה'  ר ְסִביֵבנּו ׁשֶ ּדֵ ְמָחה,  ְנׁשַ ׂשִ א ּבְ ְך, ִנְתַמּלֵ ר ִמּכָ ים, ְנַדּבֵ ֵאר ֲאִדיׁשִ ָ ה ְלִהּשׁ ָלּמָ

א  א ִחּיּוִבי, ַאּבָ ָלִדים רֹוִאים ַאּבָ ר ַהּיְ ַמְרִעיף ָעֵלינּו טֹוב, ַנְקִרין ַאֲהַבת ה', ְוַכֲאׁשֶ
ׁש לֹו, ֶזה חֹוֵדר ָלֶהם ָלֲעָצמֹות, ְוֶזה  ּיֵ ל ַהּטֹוב ׁשֶ ֵעל ִמּכָ ְתּפַ ּמִ ֶחֶסד, ׁשֶ עֹוֵסק ּבְ ׁשֶ

ָכל ָמקֹום. ּה ּבְ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ם ְלָבֶנָך" ּכָ ְנּתָ ּנַ ִמְצַות "ְוׁשִ

ַעל  ם", ׁשֶ ְרּתָ ּבָ הּוָתּה ַאֲהַבת ה', ֶנֱאַמר "ְוִדּבַ ּמַ ַמע ׁשֶ ת ְקִריַאת ׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ  ׁשֶ
ְפָרט,  נּו ּבִ ִעּמָ ְכָלל ְוׁשֶ ִריָאה ּבִ ּבְ ּבַ ל ַהּטֹוב ׁשֶ ּתֹוָרה ְוִנְרֶאה ֶאת ּכָ ֲעסֹק ּבַ ּנַ ְיֵדי ׁשֶ
ָך  ְבּתְ ׁשִ ִריְך ְלַהֲעִביר זֹאת ִליָלֵדינוּ. "ּבְ ּצָ ם ְלָבֶניָך" ׁשֶ ְנּתָ ּנַ ָנבֹוא ְלַאֲהַבת ה', – "ְוׁשִ
ׁש ָלנּו,  ּיֵ ָכל ַהּטֹוב, ׁשֶ ִדיר ּבְ ל ָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ּתָ ּטָ ּמֻ ֶרְך" ׁשֶ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ּבְ
ָבִרים.  ַרְגֵלנּו ְוָלקּום ְמִמיָטֵתנּו ְועֹוד ּדְ רּוֵתנּו ָלֶלֶכת ּבְ ים ּוְבֶאְפׁשָ ִנים ּוָבּתִ ּבָ
נֹות  ְרּבָ תֹוַרת ַהּקָ ר ִנְתּבֹוֵנן ּבְ ֲאׁשֶ ָפֵתינּו", ּכַ ָמה ָפִרים ׂשְ ּלְ ְוֶזה שאחז"ל "ּוְנׁשַ
ִאּלּו  הֹוָדָאה ְוַאֲהַבת ה' ּכְ א ּבְ ל ֵאיְבֵרי ּגּוֵפנּו, ִנְתַמּלֵ הּוָתּה הֹוָדָאה ַעל ּכָ ּמַ ׁשֶ

נֹות. ִהְקַרְבנּו ָקְרּבָ

ר  ֲאׁשֶ יֵדנוּ, ּכַ עֹוָרֵקנּו ּוְבּגִ זֹּוֵרם ּבְ ם ׁשֶ הּוָתּה הֹוָדָאה ַעל ַהּדָ ּמַ ין ׁשֶ ִפּלִ ְוֶזה ִעְנַין ַהּתְ
ַח,  ְזּבֵ ן ַעל ַהּמִ הּוא ַמְקִריב ָקְרּבָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ּזֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ַחת ּתְ ֵעת ַהּנָ ָאָדם ִמְתּבֹוֵנן ּבְ
ר ָאנּו ּכֹוְרִכים ֶאת ָהְרצּועֹות  ַח. ְוַכֲאׁשֶ ְזּבֵ ֻדְגַמת ַהּמִ עֹות ּכְ ין ְמֻרּבָ ִפּלִ ַהּתְ ׁשֶ
ן  מֹו ָקְרּבָ נּו ּכְ ּלָ ֶ ָאנּו נֹוְתִנים ִמּשׁ ּדֹומֹות ְלָדם, ָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ׁשֶ חֹורֹות – ׁשֶ ְ ַהּשׁ
ְפָלה ַהּתֹוָרה "ָאָדם  ּכָ ֶ גּוֵפנוּ. ְוֶזה ּשׁ ּבְ ְפָלאֹות ׁשֶ ל ַהּנִ ֲעִריְך ֶאת ּכָ ּנַ ַלה', ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ם' ֵמַעְצֵמינּו ּוִמּגּוֵפינוּ.  ל ָעֵלינּו ְלַהֲעִריְך ּוְלַהְקִריב 'ִמּכֶ ּטָ ּמֻ ם" ׁשֶ י ַיְקִריב ִמּכֶ ּכִ
ָכל ֵאֶבר  ּבְ ָלאֹות ׁשֶ ל ַהּפְ ן ְוִלְראֹות ֶאת ּכָ ּוִבְכֵדי ִלְזּכֹות ְלָכְך, ָעֵלינּו ְלָהִביא ָקְרּבָ

ֵראֹות ְוכּו'. ָכֵבד, ּבָ ָליֹות, ּבְ ּכְ ְוֵאֶבר, ּבַ

ָהיּו ְמָעְרִבים  ִניִמי, ְוֶזה ָהִעְנָין ׁשֶ ַח ַהּפְ ְזּבֵ דֹול ִמּמִ ים ֵעֶסק ּגָ ּפּור עֹוׂשִ ּוְביֹום ּכִ
גּוֵפנּו, ְוֵאין ָלנּו ָקִריׁש  ם ּבְ ַהּבֹוֵרא ְמָעֵרב ֶאת ַהּדָ ִעְנָין ׁשֶ נֹות ּכְ ְרּבָ ם ַהּקָ ֶאת ּדַ
ָדמֹו רח"ל,  ר ֵיׁש ָקִריׁש ּבְ ֲאׁשֶ ם ּכַ יכֶֹלת ָהָאָדם ְלִהְתַקּיֵ ָחִליָלה ֵאין ּבִ ם, ׁשֶ ּדָ
ימֹות ְקׁשּורֹות ַלּמַֹח, ְוֶזה  ׁשִ י ַהּנְ ִניִמי ּכִ ַח ַהּפְ ְזּבֵ טֶֹרת ָהְיָתה ַעל ַהּמִ ְוַאף ַהּקְ

ָמה. ׁשָ ה ַהּנְ ּזֶ עֶֹמק ַהּגּוף ׁשֶ ּבְ

ֲאִריכּות  ּה ּבַ בָֹאר ּבָ ּמְ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ם ֵמַהּתֹוָרה ַהּקְ נּו ֲחַז"ל ִהּנָ ּקְ ּתִ ָרכֹות ׁשֶ ְוָכל ַהּבְ
ל  ל ּכָ ְמִצית ׁשֶ ּה ּתַ ר ָיַצר' ִהּנָ ת 'ֲאׁשֶ ְרּכַ גּוֵפנּו. ְוַאף ּבִ ּבְ ל ַהֲחָסִדים ׁשֶ ֶאת ּכָ
ל  ָרִטים. ּוֻמּטָ ְרֵטי ּפְ ֶזה ּפִ גּוֵפנּו, ְוֵיׁש ּבָ נּו ּבְ ה ִעּמָ ַהּבֹוֵרא עֹוׂשֶ ְפָלאֹות ׁשֶ ַהּנִ
ַרְך.  מֹו ִיְתּבָ ל ְוהֹוָדָאה ִלׁשְ ַהּלֵ ֶהם ְוִלְזעֹק ְוִלְרקֹד ּבְ ֶבת ּוְלִהְתּבֹוֵנן ּבָ ָעֵלינּו ָלׁשֶ
ה ֶאת  ל ַמִים ְמַנּקָ ּכֹוס ַאַחת ׁשֶ ְדָברֹו' ׁשֶ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ָאנּו ְמָבְרִכים 'ׁשֶ ְוֶזה ׁשֶ

ֻעּלֹות ִנְפָלאֹות ְמאֹד. ֶזה ּפְ ל ּגּוף ָהָאָדם, ְוִנְכָלל ּבָ ּכָ

ל ֶהָאמּור: ַהּמּוָרם ִמּכָ

ִרים ַעל ָידֹו ַלּבֹוֵרא ִמּתֹוְך  ְ ה ָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ֵהיַאְך ָאנּו ִמְתַקּשׁ ָכל ַמֲעׂשֶ ּבְ
ב ְוַהּמַֹח, ְוָכל  ין ְלהֹודֹות ַעל ַהּלֵ ִפּלִ ַחת ַהּתְ ֵעת ַהּנָ ַרת ַהּטֹוב, ּבְ הֹוָדָאה ְוַהּכָ
ֵעת  רֹב ַרֲחֵמי ה' ָעֵלינּו. ּבְ אֶֹפן ִנְפָלא ּבְ ִדיר ּבְ גּוֵפנּו ּתָ ּזֹוְרִמים ּבְ ִמים ׁשֶ ַהּדָ
ֲעׂשּו ִעם ֲאבֹוֵתנּו  ּנַ ֲחָסִדים ׁשֶ זּוָזה, ָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ּבַ ִקים ֶאת ַהּמְ ְ ָאנּו ְמַנּשׁ ׁשֶ
ם ְוָלבֹוא ְלַאֲהַבת  קֹוף ְלהֹודֹות ַעל ַהּדָ ׁשְ ם ַעל ַהּמַ ְתנּו ֶאת ַהּדָ ּנָ ִמְצַרִים, ׁשֶ ּבְ
ְפָלא  אֶֹכל ַהּנִ ָאנּו אֹוְכִלים, ִנְתּבֹוֵנן ּבָ ל ַהּטֹובֹות. ּוְבֵעת ׁשֶ ָאר ּכָ ינּו ּוׁשְ ּתֵ ה' ַעל ּבָ

ֵעת ָהֲאִכיָלה. ֲעׂשֹות ּבְ ָלאֹות ַהּנַ ה' נֹוֵתן ָלנּו ּוְבָכל ַהּפְ ׁשֶ

רּוֵתינּו ְלִהְתּכֹוֵפף  ֶאְפׁשָ ּבְ ֶרְך, ִנְתּבֹוֵנן ׁשֶ ָאנּו ִמְתּכֹוְפִפים ְוכֹוְרִעים ּבֶ ּוְבֵעת ׁשֶ
ֶזה ְמאֹד ְמאֹד  מֹוַח ּבָ ִריִרים, ְוִלׂשְ חּוס ּוְבִלי ִנּוּון ׁשְ ּסְ ָעיֹות ּבַ ֵאִבים ּוְבִלי ּבְ ִלי ּכְ ּבְ
ל  ים ֶאת ּכָ ִים ְמַנּקִ ַהּמַ ָאנּו ׁשֹוִתים ַמִים, ִנְתּבֹוֵנן ׁשֶ ִמּתֹוְך ַאֲהַבת ה'. ּוְבֵעת ׁשֶ

סֶֹלת ִמּגּוֵפינּו. רּוֵתינּו ְלהֹוִציא ֶאת ַהּפְ ּגּוֵפנּו ּוְבֶאְפׁשָ

המשך סיפור לשבת



ג

המשך אוצרות הפרשה
יו  ָכל ַמֲעׂשָ ַעל ָהָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ִעם ַעְצמֹו ּבְ
ל  א, ְולֹא ַלְחׁשֹב ּכָ ֵהיַאְך הּוא קֹוֶנה עֹוָלם ַהּבָ
ֶסף ְוָכבֹוד. ְוָצִריְך  ה ּכֶ ַמן ֵהיַאְך הּוא עֹוׂשֶ ַהּזְ
א, ְוֵכן  ִקיַע ָלעֹוָלם ַהּבָ ִלְהיֹות ָחָכם ּוְלַהׁשְ
נּו ִעם ָמאֹור  ּלָ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ

ל ְסִביֵבנוּ. ִנים ְוִעם ַסְבָלנּות ִעם ּכָ ּפָ

ינוּ,  ׁש ֶאת ַעְצֵמנּו ְוֶאת ַמֲעׂשֵ ה ְלַקּדֵ ּוָבֶזה ִנְזּכֶ
ְמָחה ְוִסּיּוַע  ָרֵאל ְוִעם ׂשִ ְהיּו ִעם ַאֲהַבת ִיׂשְ ּיִ ׁשֶ

ַרְך. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ַלזּּוַלת, ּכִ

ים  ְמֻרּבִ יו  ֲעׂשָ ּמַ ׁשֶ ל  ּכָ שאחז"ל:  ְוֶזה 
ים טֹוִבים  ִריְך ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשִ ּצָ ֵמָחְכָמתֹו, ׁשֶ
א  ִאיפֹות, ֶאּלָ ְ ל ַרק ַעל ַהּשׁ ּכֵ ְולֹא ְלִהְסּתַ
ְמֵלִאים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ינּו,  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן 
ַח ֶאת  ּמֵ ים ּוְלׂשַ ל ִזּכּוי ָהַרּבִ ִניִמי ׁשֶ תֶֹכן ּפְ ּבְ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ְלָבבֹות ּכָ

ְכֵדי  ל ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּכֹוֵרְך ּבִ א. ִלְפֵני ַהּלֵ
"ה נֹוֵתן ָלנּו, ְוַעל  ּבָ ַהּקָ ֵלָהנֹות ֵמָהאֶֹכל ׁשֶ
ִמיד,  נּו ּתָ ִעּמָ ַחְסֵדי ה' ׁשֶ ְיֵדי ֶזה ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ
ה ַהֵחרּות  ּזֶ ְוָלחּוׁש ֶאת ִקְרָבתֹו ֵאֵלינּו ׁשֶ
ַתֲעִנית )כו.(  ָמָרא ּבְ ּגְ ית, ְוִכְדִאיָתא ּבַ ָהֲאִמּתִ
ֵבָעה  א ַעל ֶנֶפׁש ׂשְ ל ֶאּלָ ֵאין אֹוְמִרים ַהּלֵ ֶ ּשׁ
ָאָדם אֵֹכל הּוא רֹוֶאה ֶאת רֹוב  ַעל ְיֵדי ׁשֶ - ׁשֶ
רּותֹו  ַרְך, ּוְבֶאְפׁשָ ל ה' ִיְתּבָ טּובֹו ְוַחְסּדֹו ׁשֶ

ָראּוי. ְלהֹודֹות לֹו ּכָ

ה ִעְנָין  ּזֶ ים ֲהֵסָבה ׁשֶ ֶפַסח ָאנּו עֹוׂשִ ב. ּבְ
ָעִנים ַרק ַעל ה'  ָאנּו ִנׁשְ ד ׁשֶ ַהֵחרּות, ְלַלּמֵ
ה ַהֵחרּות  ּזֶ ִמי, ׁשֶ ׁשְ ָבר ּגַ ְולֹא ַעל ׂשּום ּדָ

ית. ָהֲאִמּתִ

ֵנאל  ְרּבָ )ָהַאּבַ ִראׁשֹוִנים  ּבָ ָעה  ּדֵ ֵיׁש  ג. 
ִמְצַרִים  ֲאָכל ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ּמַ ְוָהַאּבּוְדְרָהם( ׁשֶ
"ה ֶלֱאכֹול  ּבָ נּו ַהּקָ ן ִצּוָ ָהָיה ַמּצֹות, ְוַעל ּכֵ

ן אֹוָתנּו  ּזָ ּנֹוֶדה לֹו ַעל ָהאֶֹכל ׁשֶ ְכֵדי ׁשֶ ַמּצֹות, ּבִ

ָאנּו מֹוִדים  מֹו ׁשֶ ב, ּכְ ָכל ַמּצָ ְוֶאת ֲאבֹוֵתינּו ּבְ

נוּ. ְלּתָ ְלּכַ ָבע ּכִ נּו ּוְבׂשָ ָרָעב ַזְנּתָ ַמת' ּבְ 'ִנׁשְ ּבְ

ָראּוי  ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ֵינּו  ּדַ אֹוְמִרים  ׁשֶ ּכְ ד. 

ים  ַטּנִ "ה ַעל ַהֲחָסִדים ַהּקְ ּבָ ְלהֹודֹות ַלּקָ

מֹוַח  "ה ְוִלׂשְ ּבָ ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלּקָ יֹוֵתר ׁשֶ ּבְ

ֲעֵליֶהם ְלַבד ָראּוי  ֶ ָבה ּשׁ ּבֹו, ִמּתֹוְך ַמֲחׁשָ

"ה. ּבָ ָלנּו ְלהֹודֹות ַלּקָ

ה'  ה ֵליּב ִמַסאסֹוב ָאַמר ַלֶרֶבּ י מֹׁשֶ ה.  ַרּבִ

ג ַעל  ּלֵ "ה ּדִ ּבָ ִמְצַרִים ַהּקָ ּבְ ר' ֱאִליֶמֶלְך, ׁשֶ

הּוא ָרַקד ְוָאַמר  יָון ׁשֶ י ַהְיהּוִדים, ִמּכֵ ל ָבּתֵ ּכָ

ָאָדם  ר ְיהּוִדי', ּוְכׁשֶ אן ּגָ ר ְיהּוִדי', 'ּכָ אן ּגָ 'ּכָ

ד  ַע ּבֹו, ִמּיַ ֲעׁשֵ ּתַ "ה ִמׁשְ ּבָ ה ַהּקָ ּמָ ִיְתּבֹוֵנן ּכַ

ְמָחה. ׂשִ א ּבְ הּוא ִיְתַמּלֵ

פנינה מתוקהפנינים לחג הפסח

פנינים מצויירים
ֵיׁש ְלָבֵאר ֶׁשַהּתֹוָרה ַמְתִחיָלה ִעם ֲעבֹוַדת 
ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשֶּזה ָּבָׂשר ְוֹלא ִעם ַהְּמָנחֹות 
- ֶּלֶחם ֶׁשהּוא ֲאִבי ַהָּמזון, ִּכי ַהְּבֵהָמה 

ְקרֹוָבה ְלָאָדם יֹוֵתר ְּבֵאְבֵרי ּגּופֹו.

ְוֶזה ֶׁשָאַמר ִאּיֹוב "ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּק" 
ַהְּפֻעּלֹות  ְּבָכל  ֶׁשִּמְתּבֹוְנִנים  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ֶׁשַּבּגּוף, ַמִּגיִעים ְלַאֲהַבת ה', ְוזֹו ַהִּסָּבה 
ֶאת  ַמֲעִביִרים  ָהיּו  ְּפָסִחים  ֶׁשְּבַעְרֵבי 
ְלֵרֵעהּו,  ֵמֶאָחד  ַהָּדם,  ִעם  ַהִּמְזָרקֹות 
ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשִּנְתּבֹוֵנן ַּבָּדם ֶׁשּזֹוֵרם ְּבגּוֵפנּו ָּכל 
ַהְּזַמן, ְוֵאינֹו ִנְקָרׁש, וע"כ ֹלא ָהיּו ַלִמְזָרקֹות 

ׁשּוַלִים ֶׁשֹּלא ִיְקרֹׁש ַהָּדם.

ּוְלִפיָכְך ַהִּׁשיָרה ְמַעֶּכֶבת ְּבָקְרָּבן, ִּכי ַהָּדם 
הּוא ַהֶּנֶפׁש, ֶׁשָהָאָדם ָעׂשּוי ִמָּבָׂשר ָוָדם 

ֶׁשֶּזה ַהּגּוף, ְוַהִּׁשיָרה ֶזה ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ָהָאָדם, ְוהֹודֹות ְלָכְך ָהיּו 
אֹוְמִרים ַהֵּלל ְּבֵעת ְׁשִחיַטת ַהָּפַסח, ְוָכל ֶאָחד ָהָיה מֹוִסיף ַהֵּלל 
ִמֶּׁשּלֹו, ּוֵמֲחַמת ֵּכן ִמַּקָּבָלה ָוֵאיָלְך ִמְצַות ְּכהּוָנה, ֶׁשָהיּו ַהּכֲֹהִנים 

ְמַלְּמִדים ֶאת ָהָעם ַּדַעת, ֵהיַאְך ְוַעל ַמה ְלהֹודֹות.

וע"כ ָהיּו צֹוֲעִקים 'ַהְללּוָיה' ַעל ָּכל ֶּפֶרק ְּבַהֵּלל, ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ָהָיה ְמַהֵּלל ּומֹוֶדה ַלה' ַעל ַהּטֹוב ַהְּפָרִטי ֶׁשּלֹו, ּוְכִעְנַין ַהַהֵּלל ֶׁשל 
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ֶׁשֻּכּלֹו הֹוָדָאה ַעל ָּכל ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ִעּמֹו.

ְוֶזה ַמה ֶׁשאֹוְמִרים ַלָחָכם 'ֵאין ַמְפִטיִרין 

ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן' - ִּכי ַמְטַרת ַהֶּפַסח 

ֶּׁשִנְטַעם ֶאת ַהַּטַעם ַהּטֹוב ֶׁשַהּבֹוֵרא נֹוֵתן 

ָלנּו, ּוַמהּותֹו ַהְּגאּוָלה ַהְּפָרִטית ֶׁשל ָּכל 

ֶאָחד ְוֶאָחד, ְּבתֹוְך ַהְּגאּוָלה ַהְּכָלִלית.

ְוָהָרָׁשע ֶׁשֹּלא רֹוֶצה ַלֲעבֹוד ֶאת ֲעבֹוַדת 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ַמְקִהים ֶאת ִׁשָּניו, ֶׁשֵאיָנם 

אֹוְכלֹות ָקְרָּבן ֶּפַסח, ְוַעל ֵּכן ִאיּלּו ָהָיה 

ָהָיה  ִּכי ֹלא  ִנְׁשַאר ָׁשם,  ָהָיה  ְּבִמְצַרִים 

ֶׁשהּוא  ְוַהָּתם  ֵּביתֹו,  ַמְׁשקֹוף  ַעל  ָּדם 

ַהַּצִּדיק ִמְתַּפֵעל ִמָּכל עֹוֶמק ָקְרָּבן ֶּפַסח, 

וע"כ אֹוְמִרים לֹו ֶׁשּיֹוֶדה ַלה' ַעל ְגֻאָּלתֹו 

ַהְּפָרִטית, ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול - ֶּׁשָּקֶׁשה 

לֹו ְלהֹודֹות ְּבאֶֹפן ַמֲעִׂשי ֲאַזי ָצִריְך ְלַלֵּמד אֹותֹו ְלַהִּכיר טֹוָבה, 

וע"י ֶׁשהּוא ּׁשֹוֵמַע ִנִּסים ֶזה ִנְבַלע ְּבָדמֹו.

ְוַהּסֹוד ֶׁשל ַׁשָּבת ַּׁשָּיְך ַּגם ַּכֲאֶׁשר ֵאין ָקְרָּבנֹות, וע"כ ֶנֱאַמר ְּבַׁשָּבת 

ְלדֹורֹוָתם - ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות, ֶׁשִּנְתּבֹוֵנן ְּבָכל ַהּטֹוב ֶׁשה' עֹוֶׂשה ִעָּמנּו 

ְּבָכל ְימֹות ַהָּׁשבּוַע, ְוַכֲאֶׁשר ָאָדם עֹוֵסק ְּבהֹוָדָאה, ֵאינֹו ִמְתקֹוֵטט 

ִעם זּוָלתֹו, ִּכי הּוא ָׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו ַהּטֹוב ְוֶזה ַנֲחָלה ְּבִלי ִמְצַרִים.



ד

מֹות  ֻמּקָ ם ֵמַאַחת ַהֲחֻניֹות ַהּמְ ל ֵחֶפץ ְמֻסּיָ ַסח, ָהִייִתי ָאמּור ְלַקּבֵ ל ֶעֶרב ּפֶ ׁשֶ
ָעה,  עֹוד ׁשָ ִני ָלׁשּוב ּבְ ְקׁשַ ַעל ַהֲחנּות ִבּ קֹום ַאְך ּבַ י ַלּמָ ְעּתִ ְרחֹוב ְיֶחְזֵקאל, ִהּגַ ּבִ

ְוַרק ָאז ֶהָחֵפץ ִיְהֶיה מּוָכן.

ֶעְגַלת ְיָלִדים,  ינֹוק ּבְ ם ִעם ּתִ ָעַמד ׁשָ ַאְבֵרְך ָצִעיר ׁשֶ י ּבְ י ִהְבַחְנּתִ ָחַזְרּתִ ׁשֶ ּכְ
ם, ֶזה ָהָיה ִנְרֶאה ִלי  ָעה ְרִאיִתיו עֹוֵמד ׁשָ ם ִלְפֵני ׁשָ ָהִייִתי ׁשָ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ י ׁשֶ ְרּתִ ִנְזּכַ
י אֹותֹו ִאם הּוא ָזקּוק ְלֶעְזָרה  ַאְלּתִ י ֵאָליו ְוׁשָ ּתִ ׁשְ ְך ִנּגַ ְקָצת מּוָזר, ּוֵמֲחָמת ּכָ
ר  נּות ַמה ְוֵהֵחל ְלַסּפֵ ַבְיׁשָ ְך ָהַאְבֵרְך ּבְ ֵאָלִתי ִחּיֵ ְתגּוָבה ִלׁשְ ִהיא, ּבִ ל ׁשֶ ּכָ

ִסּפּור ַמְדִהים.

ר  י ְלַסּדֵ ִדּיּוק ֻהְצַרְכּתִ ִנים ּבְ לֹׁש ׁשָ ז ָהָאֶרץ, ִלְפֵני ׁשָ ֶמְרּכַ ם ּבְ ִני ִמְתּגֹוֵרר ֵאי ׁשָ ִהּנְ
ְרחֹוב  ֶרְך ַמְסלּולֹו ָהָיה ּבִ ּדֶ אֹוטֹוּבּוס ׁשֶ ן ִלי ִלְנסַֹע ּבְ ּמֵ ַלִים, ְוִנְזּדַ ירּוׁשָ ֵאיֶזה ִעְנָין ּבִ
ָכל  ַדְרּכֹו ּבְ ִים ּכְ ֲעַצְלּתַ ְיֶחְזֵקאל, ָהִייִתי ָאז ָצִעיר ִחּלֹוִני ָהאֹוטֹוּבּוס ִהְתַנֵהל ּבַ
ל ָהְרחֹובֹות ְיֶחְזֵקאל  בּות ׁשֶ ְענּו ָלִהְצַטּלְ ִהּגַ ׁשֶ ַסח, ּכְ ֶעֶרב ּפֶ ָנה, ּוִבְפָרט ּבְ ָ ַהּשׁ
ְחּבּוָרה  ים ִהְפִריָעה ַלּתַ ל ֲאָנׁשִ י ָזז, ִהְתַקֲהלּות ׁשֶ קֹׁשִ ְוֲאִבינַֹעם ֶיִלין הּוא ּבְ

ַהִצּבּוִרית.

ד  ל ֲחֵרִדים ְוֵהֵחל ִמּיַ ִהְתַקֲהלּות ׁשֶ ֶאָחד ַהּנֹוְסִעים ֵהִציץ ֵמַהַחּלֹון ְוִהְבִחין ּבְ
ָהָיה  ָהג ׁשֶ ַעם ָהָיה ֶזה ַהּנֶ נֹות', ַהּפַ ים ַהְפּגָ קֹול 'ׁשּוב ַהֲחֵרִדים עֹוׂשִ ִלְרטֹון ּבְ
ל  יר ֶאת ֶזה ִמּכָ ָנה ֲאִני ַמּכִ יַע, 'לֹא זֹו לֹא ַהְפּגָ ב ְלַהְרּגִ ִהְתַנּדֵ ִרין ׁשֶ ִחּלֹוִני ִלְמַהּדְ
אן ְסחֹוָרה,  אֹות ֲעָנִקּיֹות ּופֹוְרקֹות ּכָ ָ יִעים ַמּשׁ ה ָיִמים ַמּגִ ּמָ ְך ּכַ ֶמׁשֶ ָנה, ּבְ ׁשָ
ם...  ִחּנָ רּוכֹות ְיָלִדים ּבְ חֹות ּבְ ּפְ אן מּוְצֵרי ָמזֹון ְלִמׁשְ ִקים ּכָ ְך ְמַחּלְ ְוַאַחר ּכָ

ָהג ֶאת ַהּמֹונֹולֹוג. ם ַהּנֶ מֹו ֶאְצֵלנוּ...' ִסּיֵ ִני לֹא ּכְ ֵ ֵהם יֹוְדִעים ַלֲעזֹר ֶאָחד ַלּשׁ

ת  ְמׁשַ ָבר ֵעיַני ִנְצְמדּו ְלׁשִ ֶזה ּדָ ַמע ָאְזָני, ֵמעֹוָלם לֹא ָרִאיִתי ּכָ י ְלִמׁשְ ִנְדַהְמּתִ
ַבת  ה ּבְ דֹול ַהּזֶ ְרֶאה ַהּגָ ל ַהּמַ ל ִלְבלַֹע ֶאת ּכָ ָהאֹוטֹוּבּוס, ַאְך לֹא ָהִייִתי ְמֻסּגָ

מֹוָרד ְרחֹוב ְיֶחְזֵקאל. יְך ּבְ ַאַחת, ָהאֹוטֹוּבּוס ִהְמׁשִ

ְגלּו ְלֵעיַני  ּנִ ֲחזֹות ׁשֶ ית, ַהּמַ ִניָמה ִאיׁשִ יְך ָהַאְבֵרְך ּבְ ַבִית ִחּלֹוִני ִהְמׁשִ י ּבְ נֹוַלְדּתִ
י  ִלּבִ ְמָלה ַהְחָלָטה ּבְ ְרחֹוב ְיֶחְזֵקאל ִהְסִעירּו ֶאת רּוִחי ְולֹא ָנְתנּו ִלי ָמנֹוַח, ּגָ ּבִ
ִמימֹות  ָעַתִים ּתְ י, ׁשְ קֹום! ְוָאֵכן ָחַזְרּתִ ל יֹום ֲאִני ֻמְכָרח ַלְחזֹר ַלּמָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

ֲחלּוָקה ַהְמסֹוָרִתית. י ּבַ ִהְתּבֹוַנְנּתִ

ָראּו ֵעיַני  ֲחזֹות ׁשֶ י ְוַהּמַ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ ה ׁשֶ י יֹוֵדַע ֵאיְך ֶזה ָקָרה ֲאָבל ֻעְבּדָ ֵאיֶנּנִ
ַע  עֹוֵזר ּוְמַסּיֵ ִביָאה ֵלב טֹוב ׁשֶ ּמְ ֲהדּות, ׁשֶ ּיַ ִחיָפה ֲעצּוָמה ְלִהְתַעְנֵין ּבַ ָנְתנּו ִלי ּדְ
ַעת ּוְבַנַחת. ּוב ַהּדַ ִיּשׁ א ּבְ ה ּוְמִריָבה ֶאּלָ ל ַמּצָ ם, ּוְללֹא קֹולֹות ׁשֶ ִחּנָ ַלזּּוַלת ּבְ

י  יָבה ְוִהְתַחְלּתִ י ִליׁשִ ֲהדּות, ִהְצָטַרְפּתִ ּיַ י ּבַ ְקּתִ ִאים ִהְתַעּמַ ים ַהּבָ ַמֲהַלְך ַהֳחָדׁשִ ּבְ
ָרֵאל. ִיׂשְ ר ְוֶנֱאָמן ּבְ ׁשֵ ִית ּכָ י ּבַ ְך ַאף ֵהַקְמּתִ ֶהְמׁשֵ מֹור ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ּבַ ִלׁשְ

ְסָחא,  ִקים ּבֹו ִקְמָחא ְדּפִ ַחּלְ ּמְ ה ׁשֶ קֹום ַהּזֶ א ַלּמָ ָנה ֲאִני ּבָ ָכל ׁשָ י ָאז ּבְ ּוִמּנִ
י  ְרַבּנִ ּקֵ ַמה ׁשֶ י ּבְ ַמל ִעּמִ ּגָ ל ָהעֹוָלִמים ַעל ַהֶחֶסד ֶהָעצּום ׁשֶ ּומֹוֶדה ְלבֹוֵרא ּכָ

ֲחָסִדים ּוִבְנִתיָנה ַלזּּוַלת. ֵלָאה ּבַ ּמְ ֲהדּות, ׁשֶ ַלּיַ

ה  יְך ְוָאַמר, 'ַאּתָ ל אֹותֹו ַאְבֵרְך, ְוהּוא ִהְמׁשִ ָבָריו ׁשֶ מֹוַע ֶאת ּדְ י ִלׁשְ ּתִ ׁשְ ִהְתַרּגַ
ִמיד ֶאְזּכֹור ֶאת  ּתָ ְכֵדי ׁשֶ ַסח, ּבִ ֲעָגָלה, ָקָראִתי לֹו ּפֶ י ּבָ ּלִ ינֹוק ׁשֶ רֹוֶאה ֶאת ַהּתִ

י ַהּבֹוֵרא'. ה ִעּמִ ָעׂשָ ַהֶחֶסד ׁשֶ

ל  ּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ם ׁשֶ ּפּור ִנְפָלא ֶזה ִנְלַמד ָלֵתת ּוְלַהֲעִניק ַלזּּוַלת, ּגַ ִמּסִ
א ָאֵמן. ֶזה ּוַבּבָ ה ְלָכל טּוב ּבָ ָרס, ּוָבֶזה ִנְזּכֶ ּפְ

ר ה' ֵאָליו". ה ַוְיַדּבֵ ְקָרא ֶאל מֹׁשֶ "ַוּיִ

ֶהם.  ּבָ נֹות ְוֶאת ָהעֶֹמק ׁשֶ ְרּבָ ל ַהּקָ ְנָפֵרט ְמַעט בס"ד ֲעבֹודֹות ׁשֶ
ְך ֶנֱאַמר "ְוִנְרָצה לֹו  ד ְלָאָדם ַהְכָנָעה, ּוֵמֲחָמת ּכָ ְסִמיָכה: ְמַלּמֵ
ר ָאָדם ִמְתּכֹוֵפף ּומֹוֶדה  ֲאׁשֶ י ּכַ ְסִמיָכה ְלַבד, ּכִ ר ָעָליו" - ּבִ ְלַכּפֵ
ה ִלְפֵני  ֶזה ְלַבד הּוא ִמְתַרּצֶ ַרת ַהּטֹוב, ּבָ ַלה' ִמּתֹוְך ַהְכָנָעה ְוַהּכָ
ָכל ַהּטֹוב  ד ֶאת ָהָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ ִחיָטה: נֹוֲעָדה ְלַלּמֵ ְ ה'. ּשׁ
ַעל  תֹוכֹו ׁשֶ ּפֹוֲעִלים ּבְ ט ׁשֶ ֶנה ָוֶוׁשֶ ּקָ ה ִעּמֹו ּבַ ַהּבֹוֵרא עֹוׂשֶ ׁשֶ

ם. ן הּוא ִמְתַקּיֵ ְיֵדי ּכֵ

גּוֵפנּו ְוֵאינֹו ּבֹוֵרַח,  ם ּבְ ְתַקּיֵ ּמִ ם ׁשֶ ם: הֹוָדָאה ַעל ַהּדָ ַלת ַהּדָ ַקּבָ
ל  ָאָדם ֶנְחּבַ ֵעת ׁשֶ ם ּבְ עֹוְצרֹות ֶאת ַהּדָ ּדּוִרּיֹות ׁשֶ ָנם ּכַ ְוֵכן ֶיׁשְ
יט ֶאת  ינּו ְלַהְפׁשִ נֹות, ִנְצַטּוֵ ְרּבָ ִחיַטת ַהּקָ ָחִליָלה. ּוְלַאַחר ׁשְ
ׁש ָלנּו. "ְוִקְרּבֹו  ּיֵ ים ׁשֶ בּוׁשִ ֶזה הֹוָדָאה ַעל ַהּלְ ֵהָמה, ְוֵיׁש ּבָ ַהּבְ
ה ְוֵאין  נּו ְמֻנּקֶ ּלָ ַהּגּוף ׁשֶ ִים", ֶזה הֹוָדָאה ַעל ׁשֶ ּמָ ּוְכָרָעיו ִיְרַחץ ּבַ

גּוֵפנּו ָחִליָלה. ת ּבְ ׁשֶ סֶֹלת ִמְתַעּפֶ ַהּפְ

ִרים',  ּפְ ּוְבָעִלים ִמְתּכַ 'ּכֲֹהִנים אֹוְכִלים  ָאְמרּו ֲחַז"ל  ְוֶזה ׁשֶ
ַהּבֹוֵרא  רֹב ַהּטֹוב ְוַהֶחֶסד ׁשֶ ר ָהיּו ַהּכֲֹהִנים ִמְתּבֹוְנִנים ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריְך  ׁש. ְוֵכן ּכָ ן ִמְתַקּדֵ ְרּבָ ל ַהּקָ נֹוֵתן ָלנּו, ֲאַזי ּכָ
ַהּבֹוֵרא נֹוֵתן לֹו  הּוא ֶנֱהָנה ֵמֲאִכיָלתֹו, ׁשֶ ֲאִכיָלתֹו ׁשֶ ְלִהְתּבֹוֵנן ּבַ

ת. ׁשֶ ֵמרֹב ַאֲהָבתֹו ֵאָליו, ּוָבֶזה ֲאִכיָלתֹו ִמְתַקּדֶ

ְקָרא',  ה ִמחּוט ַהּסִ ֻדְגַמת 'ְלַמּטָ ל ָיד, ּכְ ין ׁשֶ ִפּלִ ל ּתְ ְוֶזה ָהִעְנָין ׁשֶ
ְכֵדי  יָלה ּבִ ּבּור ְוַהּמִ יעֹות ַעד ַהּטַ ל רֹאׁש ַמּגִ ְוֵכן ָהְרצּועֹות ׁשֶ
רּוֵתינּו ְלהֹוִציא  ֶאְפׁשָ ּבְ גּוֵפנּו - ׁשֶ ּבְ ְחּתֹון ׁשֶ ּנֹוֶדה ַעל ֲחִצי ַהּתַ ׁשֶ
ל רֹאׁש  סֶֹלת ִמּגּוֵפינוּ, ּוְלָהִביא ְיָלִדים ָלעֹוָלם. ּוְתִפיִלין ׁשֶ ֶאת ַהּפְ
ּקֹוֵלט  ִהיא הֹוָדָאה ַעל ַהּמַֹח ׁשֶ ְקָרא, ׁשֶ ֶזה ְלַמְעָלה ִמחּוט ַהּסִ
ל רֹאׁש ֶזה  ין ׁשֶ ִפּלִ אֶֹפן ִנְפָלא ְמאֹד. ְוֵכן ּתְ ְוזֹוֵכר ּוְמַתְפֵקד ּבְ
ל ַהּגּוף. ִניִמי ּוַמְפִעיל ֶאת ּכָ ַהּמַֹח הּוא ּפְ ִניִמי ׁשֶ ַח ַהּפְ ֶנֶגד ִמְזּבֵ ּכְ

נֹות  ְרּבָ ל ַהּקָ ָהֵריַח ׁשֶ ה ֵריַח ִניחֹוַח ַלה'", ׁשֶ ֵ ֱאַמר "ִאּשׁ ּנֶ ְוֶזה ׁשֶ
ָאנּו  ימֹות ׁשֶ ׁשִ ר ְוַהּנְ ׂשָ ד ֶאת ָהָאָדם ְלהֹודֹות ַעל ַהּבָ ְמַלּמֵ
ֵהם ְמחּוְמָצִנים  ׁשֶ גּוֵפנּו ּכְ ִמים זֹוְרִמים ּבְ ִמים שעי"כ ַהּדָ נֹוׁשְ
ָבה  ַמְחׁשָ ּוְבִריִאים. ּוְבָכל יֹום ָויֹום, מּוָטל ָעֵלינּו ְלַהֲעִמיק ּבְ

ין.  ִפּלִ ַחת ַהּתְ ֵעת ַהּנָ ּבְ

ְכִלית  ּתַ ָדְנִני", ׁשֶ ֶלְך: "זֵֹבַח ּתֹוָדה ְיַכּבְ ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ ְוֶזה ׁשֶ
נֹות  ַרְך, ְולֹא ְלָהִביא ָקְרּבָ מֹו ִיְתּבָ ל ִלׁשְ ַח ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ְזּבֵ ַהּמִ
ר  ֲאׁשֶ ן ִנְפַסל ּכַ ְרּבָ ַהּקָ ִפּגּול ׁשֶ ֶזה ֲהֵרי הּוא ּכְ ּבָ ָבה, ׁשֶ ִלי ַמְחׁשָ ּבְ
יִרים  ר ַאּבִ ׂשַ ִוד: "ַהאֹוַכל ּבְ אֹוֵמר ּדָ ָבה ֵאיָנּה ְנכֹוָנה. ְוֶזה ׁשֶ ְחׁשָ ַהּמַ

ה". ּתֶ ְוַדם ַעּתּוִדים ֶאׁשְ

ר  ׂשָ ה ּבָ ּזֶ נֹות, ׁשֶ ְרּבָ ּוְלִפיָכְך ַמְתִחיָלה ַהּתֹוָרה ִעם ֲעבֹוַדת ַהּקָ
ֵהָמה  י ַהּבְ זון, ּכִ הּוא ֲאִבי ַהּמָ ֶחם ׁשֶ ָנחֹות - ּלֶ ְולֹא ִעם ַהּמְ
ִרי  ׂשָ ָאַמר ִאּיֹוב "ּוִמּבְ מֹו ׁשֶ ֵאְבֵרי ּגּופֹו, ּכְ ְקרֹוָבה ְלָאָדם יֹוֵתר ּבְ
ּגּוף,  ּבַ ֻעּלֹות ׁשֶ ָכל ַהּפְ ְתּבֹוְנִנים ּבְ ּמִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ " ׁשֶ ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּקַ

יִעים ְלַאֲהַבת ה'. ַמּגִ
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