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מה משותף  
?לכל האירועים הבאים
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במבחן80%-מפחותשקבלושבנותהודיעהללשוןהמורה
.ב"למיצכהכנהתגבורלשיעורלהגיעצריכותהאחרון

שלאלמרותבשיעורלהשתתףרוצהוהיא88%קיבלהחני
.אותהויחזקלהיוסיףשהלימודמרגישההיא,חויבה
?צריכהלאהיאאםגם?תבקשהאם?לעשותעליהמה-

?תסכיםהמורההאם
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סוודרלקנותצ"אחהשתצאנהלשביאמרהאמא.
משנההסוודר.חדשסוודרצריכההיאשגםנזכרהשושי

...משופשףמאדוגםעליהקטןכברשעברה

?מדוע?מאמאלבקש?לעשותעליהמה-
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פעילותלארגןתלמידותמשתיעזרהביקשההמורה.
להתיתןשהנתינהמרגישההיא,להצטרףרצתהמאדרבקי

.להשחסרהשייכותותחושתמעמד,עוצמות

?לעשותעליהמה-
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?מה משותף לכל האירועים

משהו שרוצים!
משהו שחסר!

משהו שצריך לבקש!!!

ה"ב



נמלא בדף המצורף או במחברת
(  'ג-' ב' פס)ה "הוראת הקב-ראשון פסח 1.

( 'ג-' ב' פס)ביצוע ההוראה תאריך 2.

( 'ה' פס)ביצועה 3.

( 'ו' פס)העולה הבעיה 4.

( 'ז' פס)טענת המתלוננים 5.

( 'ח' פס)משה תשובת 6.

('י' פס)ה "הקבהוראת 7.
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רא הִסיַני-ְבִמְדַברֹמֶשה-ֶאל'הַוְיַדבֵּ נָּׁ ִניתַבשָּׁ םַהשֵּ אתָּׁ ֶאֶרץְלצֵּ ִראשֹוןַבֹחֶדש,ִמְצַרִיםמֵּ אֹמר--הָּׁ .לֵּ
יְוַיֲעׂשּוב ל-ְבנֵּ אֵּ ַסח-ֶאתִיְׂשרָּׁ .ְבמֹוֲעדֹו,ַהפָּׁ
הג עָּׁ רְבַאְרבָּׁ ׂשָּׁ יןַהֶזהַבֹחֶדשיֹום-עָּׁ ַעְרַבִיםבֵּ ל;ְבֹמֲעדֹו--ֹאתֹוַתֲעׂשּו,הָּׁ יו-ְככָּׁ לֻחֹקתָּׁ יו-ּוְככָּׁ טָּׁ ,ִמְשפָּׁ

.ֹאתֹוַתֲעׂשּו
רד י-ֶאלֹמֶשהַוְיַדבֵּ לְבנֵּ אֵּ ַסחַלֲעֹׂשת,ִיְׂשרָּׁ .ַהפָּׁ
ִראשֹוןַהֶפַסח-ֶאתַוַיֲעׂשּוה הבָּׁ עָּׁ רְבַאְרבָּׁ ׂשָּׁ ין,ַלֹחֶדשיֹוםעָּׁ ַעְרַבִיםבֵּ יְבִמְדַבר--הָּׁ הֲאֶשרְכֹכל:ִסינָּׁ ִצּוָּׁ
ן--ֹמֶשה-ֶאת',ה ׂשּוכֵּ י,עָּׁ לְבנֵּ אֵּ .ִיְׂשרָּׁ
ִשיםַוְיִהיו יּוֲאֶשר,ֲאנָּׁ ִאיםהָּׁ םְלֶנֶפשְטמֵּ דָּׁ ְכלּו-ְולֹא,אָּׁ יַוִיְקְרבּו;ַההּואַביֹום,ַהֶפַסח-ַלֲעֹׂשתיָּׁ ִלְפנֵּ

י,ֹמֶשה .ַההּואַביֹום--ַאֲהֹרןְוִלְפנֵּ
ִשיםַויֹאְמרּוז ֲאנָּׁ ההָּׁ מָּׁ הֵּ יו,הָּׁ לָּׁ ִאיםֲאַנְחנּו,אֵּ םְלֶנֶפש,ְטמֵּ דָּׁ ה;אָּׁ מָּׁ ַרעלָּׁ ְרַבן-ֶאתַהְקִריבְלִבְלִתי,ִנגָּׁ קָּׁ
י,ְבתֹוְך,ְבֹמֲעדֹו'ה לְבנֵּ אֵּ .ִיְׂשרָּׁ
ֶהםַויֹאֶמרח הִעְמדּו:ֹמֶשה,ֲאלֵּ ֶכם'הְיַצֶּוה-ַמה,ְוֶאְשְמעָּׁ {פ}.לָּׁ
רט אֹמרֹמֶשה-ֶאל',הַוְיַדבֵּ .לֵּ
רי י-ֶאלַדבֵּ לְבנֵּ אֵּ אֹמר,ִיְׂשרָּׁ א-ִיְהֶיה-ִכיִאישִאיש:לֵּ מֵּ ֶנֶפשטָּׁ הְבֶדֶרְךאֹולָּׁ ֶכםְרֹחקָּׁ יֶכםאֹו,לָּׁ ,ְלֹדֹרתֵּ

ה ׂשָּׁ .'לה,ֶפַסחְועָּׁ
ִניַבֹחֶדשיא הַהשֵּ עָּׁ רְבַאְרבָּׁ ׂשָּׁ ין,יֹוםעָּׁ ַעְרַבִיםבֵּ .יֹאְכֻלהּו,ּוְמֹרִריםַמּצֹות-ַעל:ֹאתֹוַיֲעׂשּו--הָּׁ
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?להתלונןבסדרזההאם
–לנושישבמהלהסתפקצריכיםאנו,לכאורה

והעניקנתןשהואאותנוחנן'שהבמהמרוצותלהיות
.לנו

:מיותרתאוונצרכתנדרשתהייתההתלונההאם

😟
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הילדיםלכלארטיקיםחילקהאמא
ארטיקרקנשאראליוכשהגיעה

אוהבתיותרהרבהאניאננס
לאכבראבלרמזורבטעםארטיק
...נשאר

😟
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ונקרעעמודנפלשלנוהביתליד
הוא,עליותלוישהיהחשמלחוט

אני)ושביםהעובריםאתמסכן
.(החשמללחברתלהתקשרעומדת

😟
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בתורההמבחןאתחילקההמורה,
אבל,טובכ"כהתכוננתילאהאמת

למה?כ"כקשהעושההיאלמה
שתעשה?מבחןעושההיאבכלל

!עבודה

😟
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בתורההמבחןאתחילקההמורה,
מספרועברתיהיטבלקראתולמדתי
שישרואהאני,החומרעלפעמים
זו–החומרמןלאשהיאשאלה
.(למורהאלך)טעותכנראה

😟
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:מסקנה
עלינו להיות מאושרים בחלקינו.
X אסור לנו לתרגם זאת לאדישותאך.

עלינו לדעת כי ישנם פעמים בהם אנו נדרשים לא להסכים 
.עם מה שקורה

.לקום ולעשות מעשה ובעיקר כשזה נוגע לעניינים רוחניים
זה  : "או" איני יכולה להתפלל טוב יותר", שלא נאמר

"...המקסימום שאני מסוגלת להגיע אליו
התפילה ובקשה לשנות את המציאות ולרומם את  בכח

.עצמינו הרבה יותר

☺️
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חיכה לבקשה' ה
אחדבביתקבועבאופןומתארח,מסוימתלעיירהלפעםמפעםנוסעהיהרנוביל'מצנחום'רהצדיק

.מתלמידיו
עד,אותולפגושלאואף,אצלולהתארחמוכןלאהואכילתלמידווהודיע,לעיירההגיעפעם

לחציהגיעלאהאיששלרכושושכל,עצוםבסכוםהיהמדובר.רובלאלפייםשלסכוםלושיביא
...מהסכום

הסכוםאתלושיזמן'האלהתחנןהוא.הצדיקאתלפגושזוכהשאינועל,גדולבצערהיההאיש
.הנדרש

היהבידם.תלמידאותושללביתולהיכנסבחרווהם,בעיירהלהתארחחייליםקבוצתהגיעה,והנה
.משמרמכלשמרועליו,גדולכסףאוצר

זכרולא,נשכחשהאוצרמשנזכרו.התלמידבביתהאוצראתשכחו,העיראתעזבוכשהחיילים
.ביתלאותונכנסולאמהומשום,וחיפשוחיפשו,לעירחזרוהם.התארחוביתבאיזה
.רבושביקשהסכוםבדיוק.רובלאלפיים....בהוגילה,הכספתאתהתלמידפתח,שעזבולאחר

לךלתתרצוהשמייםמן":רנוביל'מצנחוםרבילוהסביר.הכסףסכוםעםהצדיקאלהתלמידרץ
,הכסףסכוםאתולדרושאותךלצעראלאברירהליהייתהלא.ביקשתשלאהייתההבעיה.עושר

.הלבמתוךותבקש'האלשתפנהכדי
...מיד קיבלת, וכאשר ביקשת

💰
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שנבקש....מחכיםלפעמים
מצדשבאהאמתיתבתביעהשישהכחעלאותנומלמדשניפסח
בתביעהובאוהפסחהקרבתבעתטמאיםהיוכשהיהודים.יהודי

."?ניגרעלמה"
מבחינההנדרשיםבתנאיםעמדולאהםאם.משונהתביעהזולכאורה
?לטענתםישמקוםמההלכתית

,מעצמונותןה"שהקבדבריםשיש,אותנומלמדשניפסחאלא
שבאיםדבריםויש'הציוויאתולקייםלקבלהואי"בנשלותפקידם

י"עבאהזודרישהשלעיקרהכל.מלמטהודרישהתביעהי"ערק
שלהציוויהתחדשתביעתםומכח"ניגרעלמה"י"בנשלצעקתם

.שניפסח

😪
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את הגאולהלבקש 
והזעקה הזו  , מתוך הגלותי"בנחיכה לזעקה של ' ה. כך היה גם בגאולת מצרים

בני ישראל מן ויאנחו:"כמו שנאמר, את הגאולהוהביאה שערי שמיים פתחה 
"ויזעקו , העבודה

*   *    *

".אלא על אבינו שבשמיםלהשעןלנו על מי אין ""
:ץ"הרייהרבי 

יתפלל ויזעק ויהפוך  , במקום שיהודי יקום ויעשה מעשה. הגלותזה חלק מסימני 
למעלה ולהישען על אבינו ' לזרוק את הכדור'נוח לו . הוא נשאר פסיבי–את העולם 

למה  "הוא מבקש שנזעק , מחכה שנבקש' שני למדנו שלפעמים המפסח . שבשמים
". ?עד מתי" "נגרע

" ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים"שנתפלל מעומק הלב 

!!!"שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן"ונזכה תכף ומיד ל
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,לכםשלוםהיי
העינייםאתפקחתיכשרקבבוקר,רבקי,לךגםושלוםנפגשיםאנחנופעםשוב,אניזהכן

מספיקהשאנימצבאין...במדעיםמהפרוייקטשכחתיאיך,וואי"אומרתאותךשמעתי
!"להיוםלהכין

.'אבודהכל'שלעצמךואמרתאותוהספקתולאהאוטובוסלכיווןהיוםשרצת,תמילךוגם
'!...אבוד,מצבאין,אין'-האלובמיליםלהשתמששרגילותהבנותלכלשלום
.שניםאלפיכמהלישייכיםכברהאלוהמילים,כן,כן.שליהמיליםאלו,להכירנעים

,טמאיםשהיומשום,הפסחאתהעםעםלחגוגיכלהלאישראלמבניאחתקבוצה,במדבראז
.קרבןלהקריביכולאינוטמאאדם

:סיכמולאוגם'...מצבאין':חשבולאהם'...אין':אמרולאאנשיםאותם,לשמועתתפלאו
.נולדתיאזאבודמצבשאיןהחליטווכשהם.נוספתהזדמנותודרשוובקשובאוהם'!אבוד'

מגיעכשאני,ושנהשנהוכל–ניסיוןהמוןעםאךזקןקצת...שניםאלפיכבר,כאןאניוהנה
.יפהאותישמארחיםאנשיםהרבהכךבכלנתקלאני,אליכם

ליקוראיםהם,יצליחלאשזהאו,הולךלאשמשהוכשנראה,שצריךמקרהאוהזדמנותובכל
:שליהזהותתעודתאתיפהלהםמזכירתמידאניקלוכיבודמיםכוסואחרי(מגיעתמידואני)
'!אבודמצבאין'
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.זה הזמן לעשות–כשלא הולך 

.זה הזמן לנסות–כשלא מצליח 

.להתעקש, להיות חזקים

.לדרוש באמת ולבקש

, ממני והמון עידודכחלשאוב 

!!שאבוד –אין מצב , כי בינינו

  !

פסח שני, באהבהשלכם 

ה"ב



https://www.he.chabad.org/1515816
?מה פסח שני מלמד אותנו

ה"ב
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😍
נותנים לי הזדמנות-פסח שני

,  רוחנית שעד היום לא ביצעתי/ משימה לימודית
:לנסותואני רוצה 

________________________________🖊
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הייתי,שנהבתחילתעכשיוהייתיאילו.1
...?אחרתלעשותרוצה

...להכיריותררוצהשאניבכיתהבת.2
...יותרבולהשקיעמחליטהשאנימקצוע.3
ואני,בביתעשיתילאהיוםשעדמשימה.4

...לנסותרוצה
...שליבתפילהמשהולהוסיףרוצה.5
מאשראחרתייראהשלישהחופשרוצה.6

....בקודמותבשנים
כעתאז,לייצאולא,לחברהלהגידרציתי.7

....שאומר
...עליהלעבודרוצהשאניתכונה.8
...ממנולהיפטררוצהשאנימשהו.9

..ידעושלאמשהועצמיעללספרבוחרת.10

...הבאהשנהלשפררוצהשאנימשהו.11
(דיבור/בלבוש)שליבצניעותמשהו.12

...לתקןרוצהשאני
...עליולעבודלישכדאיהרגל.13
ולאעליוחשבתירקשתמידתחביב.14

...ניסיתי
...להגשיםשאנסהחלום.15
...להתנצלרוצהואניבהשפגעתיחברה.16
רוצהואניעלישחושביםנכוןלאמשהו.17

...לתקן
וחשובבוהייתילאעודפעםשאףמקום.18
....אליולהגיעלי
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מאכל שאף פעם עוד לא ניסיתי.19
...לאפות ואני רוצה לנסות/לבשל

,עלי' גדול'ספר קריאה שהיה נראה לי .20
....אבל אנסה להתחיל אותו

אבל כדאי לנסות, משהו שנכשלתי בו.21
...שוב
...תחום ענין שאני רוצה ללמוד/שפה.22
ועכשיו אני, שאלה שלא העזתי לשאול.23

...אשאל
משהו שמפריע לי אבל כעת מנסה.24

...חיוביתמזויתלראות אותו 
משהו שאני רוצה להתחיל לעשות לכבוד.25

...שבת
...ספורט שאני רוצה להתחיל לעשות.26
...ניגון שאני רוצה ללמוד.27
,וכדאי לנסות, צבע שעוד אין לי באף בגד.28

...אולי יחמיא לי
.רוצה לנסות להגיב אחרת בשעת כעס.29

....אנסה ל..... במקום
וכעת, פעולה שעד היום עשו בשבילי.30

....רוצה להתחיל לקחת אחריות בעצמי על
...מילה שאני רוצה לאמץ בלקסיקון שלי.31
משהו קטן שאני רוצה לעשות להורים.32

....שלי

ה"ב


