
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם רָׁ ַמֲאמָׁ בּועֹות, ּכְּ נָׁחֹות ש ָׁ ה ז"ל )מְּ וָׁ ֵני סה:( ִמצְּ ִמימְּ  לְּ
ה יֹוֵמי וָׁ ֵני ּוִמצְּ ִמימְּ י לְּ בּוֵעי, ּכִ ל ש ָׁ כָׁ ד ּבְּ  ֵיש   ֵמֶהם ֶאחָׁ

ה ש ָׁ ּגָׁ ֻיֶחֶדת ַהרְּ מוֹ  מְּ ם בפנ"ע, ּכְּ דָׁ ה אָׁ לָׁ חְּ ּנֶ דאֶ  ש ֶ  חָׁ
יו, אוֹ  רֹובָׁ ל ִמּקְּ ש ָׁ מָׁ ה לְּ לָׁ חְּ ּנֶ ש ֶ ם ֵאיֶזה ּכְּ דָׁ דֹול, ֵאיךְּ  אָׁ  ּגָׁ

ה ש ָׁ ּגָׁ ל ַהַהרְּ ם? ִהּנֵה ש ֶ ּלָׁ עֹוד יֹום עֹוד ַחי הּוא ּכֻ יֹום,  וְּ
יק יֹום עֹוד ּדִ ַהּצַ ֵני ַעל ַהזֶּה ש ֶ עֹוד ּפְּ ה, וְּ מָׁ ֲאדָׁ  יֹום הָׁ

הּוא עֹוד ש ֶ ַאַחר ׂשֹוֵרד, וְּ ךְּ  יֹום... וְּ עֹוֶבֶרת ּכָׁ ש ֶ  ּכְּ
ה קּופָׁ ִרים: ַמה? הּוא ּתְּ יוֹ  אֹומְּ לְּ חָׁ ר ּבְּ בָׁ ר ּכְּ בָׁ ֻבַעִים, ּכְּ  ש ְּ

הּוא , וְּ ד? ֵאיֶזה ַמֲחִזיק ֹחֶדש  ֲעלּות ַמֲעמָׁ ּפַ  ּגֹוֵרם. ֶזה ִהתְּ

ה חָׁ לָׁ ה!!!  ַהַהצְּ דֹולָׁ ה -ַהּגְּ בּואָׁ ה ַהּתְּ ִזיקָׁ ד... ַמחְּ  ַמֲעמָׁ

ךְּ  ש   ּכָׁ ה ַמּמָׁ בּואָׁ ִמים ַהּתְּ ּיָׁ לוּ  ּבַ ַמן ִהיא ַהּלָׁ זְּ ל ּבִ  ש ֶ
ל כָׁ ה, ּובְּ נָׁ יֹום יֹום ַסּכָׁ נוּ  וְּ ִרים אָׁ ה: סֹופְּ חָׁ מְּ ׂשִ  ִהּנֵה, ּבְּ

ה ִהיא ִזיקָׁ ד ַמחְּ ם יֹום, ֵאין עֹוד ַמֲעמָׁ ש ֶ ֵאין ּגֶ ּום וְּ  ש 
ַגע ַמר ּפֶ גְּ ּנִ ש ֶ בּועַ  ַרע, ּוכְּ נוּ  ש ָׁ ִמים אָׁ ַסּכְּ ֵמנּו:  מְּ ַעצְּ לְּ

ר בָׁ א! ּכְּ לָׁ בּועַ  'ִנפְּ ַהּתְּ  ש ָׁ הש ֶ ַהּכֹל בּואָׁ ֵסֶדר, וְּ ק ּבְּ לָׁ  חָׁ
ִלי ךְּ  ּבְּ כָׁ יֹות', לְּ עָׁ ִרים ּבְּ ם סֹופְּ ִמים ּגַ ַגם יָׁ בּועֹות. וְּ  ש ָׁ

ם... טֹוב ש ֶ  ַרע??? אוֹ  ַהּגֶ

ֶזה נוּ  ַמה וְּ אָׁ ִרים ש ֶ ל סֹופְּ כָׁ ַעת יֹום ּבְּ בְּ ִ בּועֹות ִמש ּ ָׁ  ַהש ּ
לוּ  א: 'ַהּיֹום ַהּלָׁ מָׁ ֻדגְּ ה לְּ ֹמנָׁ ים ש ְּ ֹלש ִ ר -יֹום'  ּוש ְּ בָׁ  ּכְּ

ים ֹלש ִ ֹמֶנה ש ְּ ַהּכֹל יֹום ּוש ְּ ֵהם ש ֶ ֵסֶדר, 'ש ֶ ה ּבְּ ָׁ  ֲחִמש ּ
בּועֹות ה ש ָׁ ֹלש ָׁ ִמים'  ּוש ְּ נוּ  -יָׁ עְּ ֵמש   ִהּגַ חָׁ בּועֹות לְּ  ש ָׁ

ל ה, ֹלא ש ֶ חָׁ לָׁ ה ַהצְּ ּמָׁ לָׁ ן! וְּ ֻאּמַ נוּ  יְּ עֶֹמר'  אָׁ ִרים? 'לָׁ סֹופְּ
ה - חָׁ לָׁ ךְּ  ִהיא ַהזּוֹ  ַהַהצְּ ש ֵ ה ֶהמְּ חָׁ לָׁ ַהצְּ ה לְּ יָׁ הָׁ נוּ  ש ֶ  לָׁ

ַבת רָׁ ַהקְּ ז ּבְּ אָׁ עֶֹמר, ש ֶ ם ַעל' ַלה הֹוִדינוּ  הָׁ ש ֶ ַרד ַהּגֶ ּיָׁ  ש ֶ
ל ו ּכָׁ ש ָׁ ַעכְּ נוּ  ַהֹחֶרף, וְּ ֵהֶפךְּ  מֹוִדים אָׁ ם - לְּ ש ֵ  'ּכְּ

ִכים רְּ בָׁ ּמְּ ךְּ  ַעל ש ֶ ה, ּכָׁ ִכים ַהּטֹובָׁ רְּ בָׁ ה'  ַעל מְּ עָׁ רָׁ  -הָׁ
ם ַעל ש ֶ ַמן - ַהּגֶ זְּ ּבִ ִציר ש ֶ ַרד,  ּלֹאש ֶ  - ַרע הּוא ַהּקָׁ יָׁ
ַעל ן וְּ ה ּכֵ ּפֹר חֹובָׁ ה ִלסְּ ִפירָׁ ה סְּ ּמָׁ ֵחל ּתַ ֵמש   "ֵמהָׁ  ֶחרְּ

ַבע ה", "ש ֶ מָׁ ּקָׁ תֹות ּבַ ּבָׁ ִמיֹמת ש ַ ִאם ּתְּ ה", וְּ ֶיינָׁ הְּ  ּתִ
ַכח ד יֹום ש ָׁ ּוב ֶאחָׁ כֹול ֵאינוֹ  ש  ּפֹר יָׁ ה ִלסְּ כָׁ רָׁ בְּ י ּבִ ל ּכִ  ּכָׁ
ִלי הּוא יֹום ּוב ּגֹורָׁ ש  חָׁ ן וְּ ּכֵ יֹום בפנ"ע ש ֶ ד ּבְּ כֹול ֶאחָׁ  יָׁ

ֶרֶדת ִמים לָׁ ש ָׁ ִסידוּ  ּגְּ פְּ ּיַ ֶ  ַהּכֹל. ש ּ

"ה סֹוֵפר ּבָׁ ִפיַרת ַהּקָׁ עֶֹמר סְּ  ֲהֵכיַצד??? - הָׁ

ֶזה בוּ  ּובָׁ ְּ ַיש ּ ֵאלֹות ֵחֶלק ִיתְּ ְּ נוּ  ֵמַהש ּ ַאלְּ ָׁ ש ּ ת ש ֶ ִחּלַ תְּ  ּבִ
ה ֵאלָׁ ֵרינּו: )ש ְּ בָׁ ֵאר ּדְּ ּבָׁ נוּ  ב( ִנתְּ ַין ַמה ֵהיֵטב לָׁ  ִענְּ

ה  ִפירָׁ ֵפרּוש  ַהּסְּ ה לְּ ֵאלָׁ נֹו. )ש ְּ פֹורְּ ַעם ַהּסְּ  ג( ַהּטַ
ה ַהּתֹורָׁ ה ש ֶ יש ָׁ ּגִ ה ַמדְּ ִפירָׁ ַהּסְּ ֵחל ִהיא ש ֶ ֵמש   "ֵמהָׁ  ֶחרְּ

ה ֵאלָׁ ה". )ש ְּ מָׁ ּקָׁ ב ּבַ ֵ ַיש ּ ִיתְּ נוּ  ד( וְּ ם לָׁ  ַחג ַמּדּועַ  ּגַ
בּועֹות ָׁ א ַהש ּ רָׁ י ַחג ִנקְּ בּועֹות", ּכִ ֹתם "ש ָׁ ה ּבְּ ִפירָׁ  ַהּסְּ

נוּ  נוּ  'ַלה מֹוִדים אָׁ ַברְּ עָׁ ל ֶאת ש ֶ בּועֹות ּכָׁ ָׁ לוּ  ַהש ּ  ַהּלָׁ
כֹול יָׁ בְּ "ה ּכִ ּבָׁ ַהּקָׁ ה, וְּ חָׁ לָׁ ַהצְּ ה ּבְּ נָׁ ֵמן עָׁ ֵתנוּ  אָׁ ֻעּמָׁ  ַעל לְּ

ִפיַרת ֹעֶמר סְּ ֵהִכין הָׁ נּו, וְּ ּלָׁ ִביב ֶאת ש ֶ אָׁ ֶיה הָׁ הְּ ּיִ ֶמֶזג ש ֶ  ּבְּ
ּול ִבש ּ ה, טֹוב לְּ בּואָׁ ז ַהּתְּ אָׁ נוּ  וְּ ִביִאים אָׁ י ֶאת מְּ ּתֵ  ש ְּ

ֶחם, ּכּוֵרי ַהּלֶ ִציר ּבִ ים קְּ ה ִחּטִ חָׁ ה ִמן ,'ַלה ִמנְּ בּואָׁ  ַהּתְּ
ה ש ָׁ ה ַהֲחדָׁ לָׁ ְּ ש ּ ּבַ תְּ ּנִ אּוי. ש ֶ רָׁ ךְּ  ּכָׁ כָׁ ִאים ּולְּ  'ַחג ַלַחג קֹורְּ

בּועֹות', ַעל ָׁ רּוךְּ  ַהש ּ ּבָׁ נוּ  ש ֶ ַברְּ ל ֶאת ה' עָׁ בּועֹות ּכָׁ ָׁ  ַהש ּ

ַנת י ַסּכָׁ ה', עכ"ל. ּכִ בּואָׁ ִמים ַהּתְּ ּיָׁ בּועֹות ּבַ ש ָׁ  ּובְּ
לוּ  לּוי ַהּלָׁ ל ּתָׁ ַחת ּכָׁ לָׁ ה, ִאם ַהצְּ בּואָׁ ִמים ַהּתְּ ּיָׁ לוּ  ּבַ  ַהּלָׁ

ית ֲאִביִבי ֲאִויר ֶמֶזג ֵיש   ה ַנֲעׂשֵ ַמֲאכָׁ  טֹובָׁ ללְּ  ל, ֲאבָׁ
ה ִאם ִלילָׁ ם, אוֹ  יֹוֵרד חָׁ ש ֶ ש   ּגֶ ּיֵ ל ֹקר ש ֶ כָׁ ז, וְּ  עָׁ

ה בּואָׁ מּוֵאל כיוצ"ב ַהּתְּ מ"ש )ש ְּ ֶקֶלת. ּכְּ ַקלְּ ט(  ִמתְּ
מּוֵאל ְּ ש ּ ִביא ש ֶ ַמר ַהּנָׁ ַעם אָׁ ֵאל, "ֲהֹלא לְּ רָׁ ִציר ִיׂשְּ  קְּ

ים א ִחּטִ רָׁ יֹוֵסף ֶאל ֶאקְּ ת ה' וְּ עוּ  קֹולֹות ּתֵ ר, ּודְּ טָׁ  ּומָׁ
אוּ  י ּורְּ ֶכם ּכִ ַעתְּ ה רָׁ ר ַרּבָׁ יֶתם ֲאש ֶ אֹול ֲעׂשִ ֶכם ִלש ְּ  לָׁ

 " מּוֵאל -ֶמֶלךְּ ְּ ש ּ ש ֶ ִביא ּכְּ ה ַהּנָׁ צָׁ ים רָׁ ּגִ ַהדְּ ַעם לְּ  לְּ
ֵאל רָׁ ֵהם ִיׂשְּ ׂשוּ  ש ֶ ה עָׁ עָׁ ה רָׁ אָׁ ה, ֶהרְּ ֶהם ַרּבָׁ  ֶזה ֵאיךְּ  לָׁ
ה אָׁ ַצע ִנרְּ ֶאמְּ ּבְּ ש ֶ ִציר ּכְּ ים קְּ אֹום יֹוֵרד ַהִחּטִ תְּ ם,  ּפִ ש ֶ ּגֶ
זֶּה הרָׁ  ש ֶ ה עָׁ י ַרּבָׁ ה, ּכִ בּואָׁ ִריַדת ַאף ַלּתְּ ּיְּ ם ש ֶ ש ֶ  ַהּגֶ
ה הּוא ל טֹובָׁ ּיֹוֵרד ַרק ֶזה ֲאבָׁ ש ֶ ַמּנֹו, ּכְּ זְּ ן ּבִ ם ּכֵ תָׁ ֵאלָׁ  ש ְּ
ה הּוא ֶמֶלךְּ  ה טֹובָׁ וָׁ ִנים ַרק ּוִמצְּ ּוְּ ּכַ תְּ ּמִ ש ֶ בֹוד ּכְּ  ה'. ִלכְּ

ִמים יֹוֵצא ַהּיָׁ נּו, ש ֶ לוּ  לָׁ ִמים ֵהם ַהּלָׁ ים ַהּיָׁ ִלּיִ  ַהּגֹורָׁ
ַחת לָׁ ַהצְּ ִביל לְּ ה, ּוִבש ְּ בּואָׁ ת ֶזה ַהּתְּ ִחּלַ תְּ ִמים ּבִ  ַהּיָׁ

לוּ  נוּ  ַהּלָׁ ִריִבים אָׁ ן ֶאת ַמקְּ ּבָׁ רְּ ֹון קָׁ ש  ִכלְּ עֶֹמר, וְּ  הָׁ
נוּ  ַרּבֵ הָׁ "ן וְּ ּבַ ַרמְּ י הָׁ ַחּיֵ ם ּבְּ ִהּנֵה )ש ָׁ ר טו(: 'וְּ ה ִעּקָׁ וָׁ צְּ  ַהּמִ

ִחיל ַהזֹּאת תְּ ּיַ ּפֹר ש ֶ ןט"ז  ִמּיֹום ִלסְּ ִניסָׁ הּוא ּבְּ  ש ֶ
ת ִחּלַ ִציר ּתְּ עֹוִרים, קְּ ִביא ׂשְּ יָׁ ית וְּ רוֹ  ֵראש ִ צְּ ֶמל קָׁ רְּ  ּכַ
ה חָׁ ִריב' ַלה ִמנְּ ַיקְּ , וְּ ַרךְּ ּבָׁ יו ִיתְּ לָׁ ר עָׁ ּפָׁ סְּ ַהּמִ ן, וְּ ּבָׁ רְּ  קָׁ
ַלם ַהזֶּה ת ִיש ְּ ִחּלַ תְּ ִציר ּבִ ים קְּ ֲעלֹות ִחּטִ ִדיש   ּכַ  ּגָׁ

ִעּתֹו. ַוֲאַזי ִביא ּבְּ ּנוּ  יָׁ יםחִ  ֹסֶלת ִמּמֶ ה ּטִ חָׁ , 'ַלה ִמנְּ
 עכ"ל.

סּום רְּ דֹול ַהּפִ ִציַרת ַהּגָׁ קְּ עֶֹמר ּבִ  הָׁ

ת ֲהֵרי ִחּלַ תְּ ּבִ ִמים ש ֶ ים ַהּיָׁ ִלּיִ לוּ  ַהּגֹורָׁ נוּ  ַהּלָׁ ִביִאים אָׁ  מְּ
ה' ַלה חָׁ ּכּוֵרי ִמנְּ ִציר ּבִ ַאַחר קְּ עֹוִרים, לְּ יֹום ׂשְּ ּבְּ  ש ֶ

ֹון ִראש  ֶעֶרב הָׁ נוּ  ּבְּ ַכלְּ ה אָׁ אָׁ ַהֵחרּות'  ַעל ַמּצֹות, 'הֹודָׁ
ַגם נֹו(, וְּ פֹורְּ ה )סְּ אָׁ ה ַעל הֹודָׁ בּואָׁ ל ַהּתְּ נָׁה ש ֶ  ש ָׁ

ה רָׁ בְּ עָׁ ה, ש ֶ ִליחָׁ ִהצְּ ּנָׁה ש ֶ ּמֶ ּמִ ּצֹות ַנֲעׂשֹות ש ֶ ל ַהּמַ  ש ֶ
ה נָׁ ד ש ָׁ ת זֹו, ִמּיַ ֳחרָׁ ת ַלּמָׁ ֳחרָׁ נוּ  "ִמּמָׁ ת" אָׁ ּבָׁ ַ  ַהש ּ

ִאים ם יֹוצְּ ּלָׁ ַיַחד ּכֻ ֶדה ּבְּ ׂשָׁ ֵעֶסק לְּ דֹול ּבְּ נָׁחֹות ּגָׁ  )מְּ
ִרים קֹוצְּ ֹעֶמר ֶאת פ"י( וְּ ִביִאים הָׁ לביהמ"ק  אֹותוֹ  ּומְּ

ִריִבים חַ  אֹותוֹ  ּוַמקְּ ּבֵ זְּ סּום ע"ג ַהּמִ ִפרְּ דֹול. ּבְּ  ּגָׁ

ֹון ַהּיֹום ִראש  ַבר הָׁ ה!!! עָׁ חָׁ לָׁ ַהצְּ  ּבְּ

ה יָׁ הָׁ ֹעֶמר 'וְּ ה הָׁ אָׁ נֹו(  ַעל הֹודָׁ פֹורְּ ִביב' )סְּ אָׁ ֹעֶמר -הָׁ  הָׁ
ה הּוא אָׁ ִביב ַעל הֹודָׁ אָׁ ח הָׁ ּתַ פְּ ּנִ ה ש ֶ יָׁ אָׁ רְּ הָׁ ה, וְּ חָׁ לָׁ ַהצְּ  ּבְּ

ִהּנֵה עֹוִרים ש ֶ ְּ לוּ  ַהׂשּ לוּ  ַהּלָׁ ְּ ש ּ ּבַ ִביב ִנתְּ אָׁ יוּ  ּבָׁ הָׁ  ַהזֶּה, וְּ
אּוִיים ד ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות רְּ ךְּ  ַאַחר ֶלֶחם, ּוִמּיַ ִחיִלים ּכָׁ  ַמתְּ
ּפֹר י ַאַחר יֹום ִלסְּ כֹון יֹום, ּכִ ַהּיֹום נָׁ ֹון ש ֶ ִראש  ַבר הָׁ  עָׁ

חָׁ  לָׁ ַהצְּ יתּבְּ ֵראש ִ ה ה, וְּ בּואָׁ ה ַהּתְּ לָׁ ְּ ש ּ ּבַ אּוי ִנתְּ רָׁ ל ּכָׁ  ֲאבָׁ
ל ֹלא ֲעַדִין ֶזה יק, ּכָׁ ּפִ ִמים יֹום ַמסְּ ּיָׁ לוּ  ּבַ  הּוא ַהּלָׁ

ךְּ  כָׁ ִלי, לְּ ִרים ּגֹורָׁ ה - יֹום יֹום סֹופְּ תָׁ יְּ הָׁ ה 'וְּ ִפירָׁ  ַהּסְּ
רֹון ה ִזּכָׁ ִפּלָׁ נֹו(. יֹום ַלּתְּ פֹורְּ  יֹום' )סְּ

ן!! לֹא -יֹום?!  עֹוד 'הּוא ַחי ֻאּמַ  יְּ

ִרים סֹופְּ י וְּ ּתֵ ִפיַרת ש ְּ ִפירֹות, סְּ ִמים סְּ ִפיַרת יָׁ  ּוסְּ

ִפיַרת עֶֹמר סְּ ּום ַעל - הָׁ  ַמה??? ש 

ֹוַתי " ֶאת ִמצְּ ֵלכּו וְּ ֻחּקַֹתי ּתֵ יֶתם ִאם ּבְּ רּו ַוֲעׂשִ מְּ ש ְּ ּתִ
ם ּה  ,ֹאתָׁ בּולָׁ ֶרץ יְּ אָׁ נָׁה הָׁ תְּ נָׁ ם וְּ ִעּתָׁ ֵמיֶכם ּבְּ י ִגש ְּ ַתּתִ נָׁ וְּ

יוֹ  רְּ ן ּפִ ֶדה ִיּתֵ ָׁ ֵעץ ַהׂשּ ִציר  ,וְּ ִיש  ֶאת ּבָׁ ֶכם ּדַ יג לָׁ ִ ִהׂשּ וְּ
ׂשַֹבע  ֶכם לָׁ מְּ ם ַלחְּ ּתֶ ַרע ַוֲאַכלְּ יג ֶאת זָׁ ִ ִציר ַיׂשּ ּובָׁ

ֶכם צְּ ַארְּ ֶבַטח ּבְּ ם לָׁ ּתֶ בְּ "י: " , אֹוֵמר"ִויש ַ ִאם  ַרש ִ
ֵלכּו  ֻחּקַֹתי ּתֵ יוּ  -ּבְּ הְּ ּתִ ה ֲעֵמִלים ש ֶ אֹורָׁ ִלכְּ ה", וְּ ּתֹורָׁ  ּבַ

ה ש ֶ ִכי קָׁ ר ֶזה וְּ כָׁ ָׁ ִלים ַהׂשּ ַקּבְּ ּמְּ ל ַעל ש ֶ מָׁ ה עָׁ  - ַהּתֹורָׁ
ַפע ִמי ש ֶ ַגש ְּ תוּ  ּבְּ ִצינוּ  וְּ ה, ַמה ֹלא?! ב. ּמָׁ ִתירָׁ  ַטַעם סְּ

ִפיַרת ֹעֶמר, ַהִחּנּוךְּ  סְּ ה)ִמצְּ  הָׁ זֶּה שו( אֹוֵמר וָׁ ה ש ֶ ִפירָׁ  סְּ
ל ה ש ֶ וָׁ קְּ ִנית ּתִ ן רּוחָׁ ַמּתַ ה לְּ ךְּ  ּתֹורָׁ נוֹ  ּוֵמִאידָׁ פֹורְּ  ַהּסְּ

ִביא ּנָׁ ן ש ֶ ַקּמָׁ זֶּה אֹוֵמר לְּ ה ש ֶ ִפירָׁ ה ַעל סְּ בּואָׁ ּלֹא ַהּתְּ  ש ֶ
ֵזק ּנָׁ ִמי? ּוַמה ּתִ ַגש ְּ ל ּבְּ לָׁ כְּ ה ּבִ רָׁ ּטָׁ ל ַהּמַ ה? ַמה ש ֶ ִפירָׁ  ַהּסְּ

ִרים,  הסֹופְּ ּמָׁ לָׁ ה וְּ עָׁ בְּ ִרים? ג. "ש ִ בּועֹות סֹופְּ ּפֹר ש ָׁ סְּ  ּתִ
ךְּ  ֵחל לָׁ ֵמש   ֵמהָׁ ה ֶחרְּ מָׁ ּקָׁ ֵחל ּבַ ּפֹר ּתָׁ ה ִלסְּ עָׁ בְּ  ש ִ

יתָׁ  ׂשִ עָׁ בּועֹות, וְּ בּועֹות ַחג ש ָׁ " )טז ט' ַלה ש ָׁ -ֱאֹלֶהיךָׁ
ן י(. ַמה יָׁ ִענְּ ִרים הָׁ ּסֹופְּ ֵחל ש ֶ ֵמש   "ֵמהָׁ ה"? ד.  ֶחרְּ מָׁ ּקָׁ ּבַ
ַלל ִריךְּ  ּוִבכְּ א "ַחג אּור ַמּדּועַ בֵּ  צָׁ רָׁ בּועֹות" ִנקְּ ָׁ ַחג  ַהש ּ

בּועֹות", ַמה ם ֵיש   "ש ָׁ אֹותָׁ בּועֹות ּבְּ ג ש ָׁ ֶהחָׁ א ש ֶ רָׁ  ִנקְּ
ם? ַעל מָׁ  ש ְּ

ש   דֹול ַהֲחש ָׁ ִציר ַהִאם - ַהּגָׁ ִליַח?! ַהּקָׁ  ִהצְּ

ֵאר בָׁ ל לְּ ִביא ֶזה ּכָׁ ֵרי ֶאת נָׁ בְּ ם,  ּדִ ֵלמּותָׁ ש ְּ נֹו ּבִ פֹורְּ ַהּסְּ
ֵהם ים ש ֶ סֹוִדּיִ ֹאד יְּ ֵבאּור מְּ ל ּבְּ ַין ּכָׁ ה ִענְּ ִפירָׁ ַחג ַהּסְּ  וְּ

א רָׁ קְּ ז"ל: )ַוּיִ בּועֹות, וְּ ַין כג ש ָׁ ִענְּ ִציר ַחג ח(: וְּ ַחג ַהּקָׁ  וְּ
בּועֹות ָׁ ּבוֹ  ַהש ּ ן ש ֶ ה ִנּתֵ אָׁ ֵאל הֹודָׁ ַרךְּ  לָׁ ּבָׁ  ַעל ִיתְּ
בּועֹות ַמר ֻחּקֹות "ש ָׁ ָׁ ש ּ ִציר" ש ֶ י קָׁ נּו, ּכִ נָׁם לָׁ מְּ  אָׁ

ַנת ּוָׁ ִלים ִמּכַ גָׁ רְּ ה ֵהם הָׁ ִפּלָׁ ה ַהּתְּ אָׁ ַההֹודָׁ מוֹ  וְּ מֹוֵעד ּכְּ  "ּבְּ
ִביב"  אָׁ ה -הָׁ ִפּלָׁ ֵאל ַהּתְּ ִביב ַעל לָׁ אָׁ ה הָׁ אָׁ ַההֹודָׁ  ַעל וְּ

יֹות י ַהֵחרּות, ּוִבהְּ ַחת ּכִ לָׁ ִציר ַהצְּ ֶיה ַהּקָׁ הְּ ִפי ּתִ  ֶמֶזג ּכְּ
ַמן ִחיַלת ַהזְּּ ִביב ִמּתְּ אָׁ רוֹ  ַעד הָׁ מְּ אָׁ ִציר, ּכְּ בּועֹות ַהּקָׁ  "ש ָׁ

ִציר ּקֹותחֻ  ֹמר קָׁ ה ִיש ְּ יָׁ נּו", הָׁ ֹעֶמר לָׁ ה הָׁ אָׁ  ַעל הֹודָׁ
ִביב אָׁ ִריב הָׁ ַמקְּ ּכּוֵרי ּכְּ ֶדה ּבִ ָׁ ה ַהׂשּ יָׁ הָׁ ִלים, וְּ עָׁ  ַלּבְּ
ן ּבָׁ רְּ ה ִעּמוֹ  ַהּקָׁ ִפּלָׁ ה ַעל ִלתְּ תָׁ יְּ הָׁ ִתיד, וְּ ה ֶהעָׁ ִפירָׁ  ַהּסְּ
רֹון ה ִזּכָׁ ִפּלָׁ ה יֹום ַלּתְּ יָׁ הָׁ ִציר יֹום, וְּ ה ַהּקָׁ אָׁ  טּוב ַעל הֹודָׁ

ַחג ִציר, וְּ ִסיף ַהּקָׁ אָׁ ִסיף, עכ"ל. טּוב ַעל הָׁ אָׁ  הָׁ

ַסח ַחג ב ַהּפֶ חּול ַחּיָׁ ִביב לָׁ אָׁ  ַמּדּוַע??? - ּבָׁ

ֵרי ִדבְּ נוֹ  וְּ פֹורְּ סֹוד ֵהם ַהּסְּ דֹול יְּ ל ּגָׁ כָׁ ן לְּ יָׁ נֹות ִענְּ ּבָׁ רְּ  ַהּקָׁ
ן יָׁ ִענְּ ִלים וְּ גָׁ רְּ ַות הָׁ ל, ּוִמצְּ לָׁ כְּ ִפיַרת ּבִ ֹעֶמר סְּ ַחג הָׁ  וְּ

בּועֹות ָׁ ה ַהש ּ אֹורָׁ ִלכְּ ט. ּדְּ רָׁ פְּ ה: ּבִ ש ֶ ל ַמּדּועַ  ִיקְּ ךְּ  ּכָׁ  ּכָׁ
ּוב ש  ַחג חָׁ ַסח ש ֶ ֶיה ַהּפֶ א ִיהְּ קָׁ וְּ ִביב, ּדַ אָׁ ִאם ַעד ּבָׁ  ֶזה ש ֶ

א ֹלא צָׁ ִביב יָׁ אָׁ ים ּבָׁ ּנִ ש ַ ֵרי מְּ ית ִסדְּ ֵראש ִ ִרים ּבְּ ַעּבְּ  ּומְּ
ל ֶאת ה? ֲאבָׁ נָׁ ָׁ ִפי ַהש ּ ֵרי לְּ בְּ נֹו, ּדִ פֹורְּ ִביב ַחג ַהּסְּ אָׁ  הָׁ
ַהּסְּ  הוְּ יו ִפירָׁ ַאֲחרָׁ ם ַחג ַעד ש ֶ נָׁ יָׁ בּועֹות, ִענְּ ָׁ ה ַהש ּ אָׁ  הֹודָׁ
ַרךְּ ' ַלה ּבָׁ ֲאִויר ֶמֶזג ַעל ִיתְּ ַהּנֹחַ  ַהּטֹוב הָׁ ש   וְּ ּיֵ ַמן ש ֶ זְּ  ּבִ

זֶּה ִביב, ש ֶ אָׁ ה ּגֹוֵרם הָׁ בּואָׁ ל ַלּתְּ ֵ ש ּ ּבַ ִהתְּ אּוי,  לְּ רָׁ ּכָׁ
ֹון ש  ִכלְּ נוֹ  וְּ פֹורְּ ךְּ  ַהּסְּ ש ֵ ֶהמְּ ם ּבַ סּוק ש ָׁ ן 'ֶזהיח(:  )ּפָׁ יָׁ ִענְּ  ּכְּ
ה אָׁ בּועֹות ַעל הֹודָׁ ֶהם ֻחּקֹות "ש ָׁ ּבָׁ ִציר" ש ֶ ה קָׁ תָׁ יְּ  הָׁ
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ֵדנוּ  ַמה ש. ַלּמְּ סּוק מְּ ֹלא ַהּפָׁ ַתן "וְּ ֶכם נָׁ ַדַעת ֵלב ה' לָׁ ֵעיַנִים לָׁ אֹות וְּ ַנִים ִלרְּ זְּ אָׁ ֹמַע" וְּ ִרים ִלש ְּ בָׁ ֵני -כט(  )ּדְּ ֱאֶמת ַמה ּוִמּפְּ ַתן ֹלא ה' ּבֶ נוּ  נָׁ  לָׁ
 ֵאּלּו? ַמֲעלֹות

ַרךְּ  ת. ּבָׁ ַתן לֹא ה' ִיתְּ ַלל נָׁ ֵאל ִלכְּ רָׁ ב ֶאת ִיׂשְּ ַדַעת ַהּלֵ יר לָׁ ַהּכִ ֵלמּות אֹותוֹ  ּולְּ ש ְּ ֵדי ּבִ בֹואוּ  ּכְּ ּיָׁ ה ִליֵדי ש ֶ כָׁ ֵני ּוִבּטּול ַהֲערָׁ ה ִלפְּ ם ה' ּוֹמש ֶ עָׁ דְּ יָׁ  ּבְּ
ֵהם ִעים ֹלא ש ֶ ַעל יֹודְּ ֵדי ַהּכֹל, וְּ ר ֶזה יְּ ּבֵ ּגַ ם ִיתְּ ִלּבָׁ צֹון ּבְּ ק רָׁ ֵחש ֶ לוּ  וְּ לְּ ּפַ ִיתְּ וּ  וְּ ש  ּכוּ  ַעד ֹזאת ֶאת ִויַבקְּ זְּ ּיִ נוּ  ש ֶ ִיקְּ ן ֹזאת וְּ יָׁ ִקנְּ י ּבְּ הּוא ִאיש ִ ר ש ֶ  ּבַ
א מָׁ  יֹוֵתר. ַקּיָׁ
ֵכן דֹול ִלּמּוד ֶזה וְּ ִביֵלנוּ  ּגָׁ ש ְּ ַדַעת ּבִ נֹות לָׁ ל ֶטַבע ִלקְּ טּות ש ֶ ש ְּ נוּ  ּפַ ש ֵ ַנפְּ ַדַעת ֹלא ּבְּ ֹלא לָׁ ים וְּ ׂשִ הָׁ ִרים ִלּבוֹ  לְּ בָׁ ּלֹא ַלּדְּ ִכים ש ֶ ּיָׁ יו, ש ַ ר ֵאלָׁ ֲאש ֶ ּכַ  ש ֶ

ַמע ֵני ִיש ְּ ם ּבְּ דָׁ ִרים אָׁ ַדּבְּ ִנים ַעל מְּ יָׁ ֶהם, ִענְּ ּלָׁ ךְּ  ֹלא ש ֶ ש ֵ ֵהר ִלּבוֹ  ִיּמָׁ ַהרְּ ֹקר לְּ ַלחְּ י ַאַחר וְּ יֶהם, ּכִ ֵדי ַעל ַמֲעׂשֵ ַבע יְּ ַרע ַהּטֶ ל הָׁ נּות ש ֶ רָׁ קְּ ֵקל ַהּסַ נָׁ  ּבְּ
ֵנס ִלּבוֹ  ִיּכָׁ ַרע ֵיֶצר ּבְּ ל הָׁ ֲאוֹות ש ֶ עֹות, ּתַ בֹוא רָׁ יָׁ ֹון ַמֲחלֹוקֹות ִליֵדי וְּ ש  לָׁ ע וְּ רָׁ ה הָׁ אָׁ ִקנְּ ה וְּ אָׁ נְּ ׂשִ ֵבד וְּ ַאת ּוֵתאָׁ ּבוֹ  ִירְּ ֵפךְּ  ּוֹמחוֹ  ה' ִמּלִ  ַמהּותוֹ  ּוֵתהָׁ

ם עֹולָׁ יו ַהִחיצֹון לְּ לָׁ יֹות ַוֲהבָׁ ַעל ֶאת ִלחְּ ֲאֵחִרים, וְּ ן הָׁ ם ּכֵ ַקּיֵ מוֹ  יְּ ַעצְּ ֵחֵרש   "ַוֲאִני ּבְּ ִסיט ֹלא כְּ ּיָׁ ע", ש ֶ מָׁ ּתוֹ  ֶאת ֶאש ְּ עְּ ִרים ּדַ בָׁ טֹוִבים,  ֲאֵחִרים ִלדְּ
ם ִאּלֵ ח לֹא "ּוכְּ ּתַ יו"  ִיפְּ ֲהֹפךְּ  -ּפִ ּיַ ַבע ש ֶ ַרע ַהּטֶ יב ַלֲענֹות הָׁ ש ִ הָׁ ל ַעל ּולְּ ר ּכָׁ בָׁ ּובֹות ּדָׁ ש  ֹד ּתְּ ש  ַלחְּ ֵרֵעהוּ  וְּ ן ּבְּ ּוֵ ּכַ תְּ ּמִ יו ש ֶ רָׁ בָׁ דְּ ךְּ  ּבִ כָׁ ךְּ  לְּ כָׁ  וְּ
יבוֹ  ַלֲהש ִ ה וְּ נָׁ ִיים ַאַחת מָׁ א ַאּפַ חֹות, ֶאּלָׁ תֹוכָׁ ל ּבְּ ַרּגֵ ּתֹק ִיתְּ ן ִלש ְּ ּלֹא ֵהיכָׁ ִריךְּ  ש ֶ ק ַלֲענֹות צָׁ ַחּמֵ ִהתְּ ִרים ּולְּ בָׁ ש   ִמּדְּ ּיֵ ֶהם ש ֶ עֹות ִחּלּוֵקי ּבָׁ  ּדֵ
ִביִאים ִוּכּוִחים ַהּמְּ ַגם לְּ לֹוקֹות, וְּ ר ּוַמחְּ ֲאש ֶ אּוי ּכַ מַ  ַיֲעֶנה ַלֲענֹות רָׁ ֶדֶרךְּ  ּוַבֲעִדינּות ַרךְּ  ֲעֶנהּבְּ ר ּבְּ ש ָׁ ֹלא ֶאפְּ ֵכן וְּ יפּות, וְּ ַתּקִ ֵעיַנִים ּבְּ אֹות"  "וְּ ִלרְּ
ַנע ּמָׁ ּיִ ּבֹוֵנן ש ֶ ִהתְּ י ִמּלְּ ַמֲעׂשֵ ֵני ּבְּ ם ּבְּ דָׁ ַגם אָׁ ה ִאם וְּ אָׁ ֵרי רָׁ בְּ ַנאי ּדִ ק ּגְּ ַסּלֵ יו יְּ ּתוֹ  ִויַפּנֶה ֵעינָׁ עְּ ֵרי ּדַ בְּ ֵדי ַעל ֲהַבאי ִמּדִ יל יְּ ּגִ רְּ ּיַ מוֹ  ש ֶ לֹט ַעצְּ  ִלש ְּ

ּתוֹ  בְּ ַמֲחש ַ הּ  ּבְּ ַהּטֹותָׁ ִרים לְּ בָׁ ֵמִחים טֹוִבים ִלדְּ ךְּ  ּוׂשְּ ש ַ מְּ ּנִ ֶ ךְּ  ַאֲחֵריֶהם ִלּבוֹ  ש ּ כָׁ ֶיה וְּ ּותוֹ  ִלּבוֹ  ִיהְּ ש  רְּ ִמיד ּבִ ךְּ  ּתָׁ ִקי זָׁ נָׁ נּו.'ַלה וְּ ַזּכֵ  , ה' יְּ

דּועַ  ש. ים יָׁ ּמִ ּיַ ּבַ רוּ  ֵאּלוּ  ש ֶ טְּ ִרים ִנפְּ ע ֶעׂשְּ ּבַ ַארְּ ִמיֵדי ֶאֶלף וְּ לְּ א ּתַ ַלל ר' ֲעִקיבָׁ גְּ ּלֹא ּבִ ֲהגוּ  ש ֶ בֹוד נָׁ ֶזהוּ  ֶזה ּכָׁ ֶזה, וְּ ַמן ּבָׁ ַעם זְּ ֵאל ש ֶ רָׁ ַחזֵּק ִיׂשְּ  ִמתְּ
ַאֲהַבת בֹוד ּבְּ ֵאל, ּוכְּ רָׁ ִציִתי ִיׂשְּ רָׁ אֹול ַהזּּוַלת, וְּ ה ִלש ְּ ּתֹוִעיל ֵעצָׁ ן ִלי ש ֶ יָׁ ִענְּ  ֶזה. ּבְּ

אי ת. ַוּדַ ה ּבְּ ל זוֹ  ֲעבֹודָׁ ִרּיֹות ַאֲהַבת ש ֶ ה ֹלא ִהיא ַהּבְּ ט ֲעבֹודָׁ רָׁ ה ּוִבפְּ לוּ  ֹלא ִאם ַקּלָׁ ּגְּ ל ֻהרְּ , ֲאבָׁ ךְּ כָׁ ִמים ּבְּ ל ֵאּלוּ  יָׁ ִפיַרת ש ֶ ֹעֶמר סְּ  הָׁ
ִרים ּסֹופְּ ל ש ֶ כָׁ ל יֹום, ּבְּ יבּות לוֹ  ֵיש   יֹום ּכָׁ ֵני ֲחש ִ פְּ מוֹ  ּבִ ר ַעצְּ ש ָׁ ֶאפְּ נֹות ש ֶ רטֹובֹות,  ִמּדֹות ּבוֹ  ִלקְּ בָׁ רוּ  ּוכְּ מְּ ֲעֵלי אָׁ ר ּבַ ֵמי ַהּמּוסָׁ מ"ט יְּ  ש ֶ
ה ִפירָׁ ַמן ֵהם ַהּסְּ ּבוֹ  זְּ ר ש ֶ ש ָׁ נֹות ֶאפְּ ִנים ִלקְּ יָׁ נְּ ה מ"ח ַהּקִ ַהּתֹורָׁ ֵנית ש ֶ ֶהם, ּוֵביֵניֶהם ִנקְּ ה', 'ֵלב ּבָׁ וָׁ 'ַאֲהַבת 'ֲענָׁ ֵכן טֹוב' וְּ לָׁ ִרּיֹות', וְּ ה ַהּבְּ  ֵעצָׁ

ה ֹם ִאם טֹובָׁ ש  מוֹ  ִירְּ ַעצְּ ר לְּ ּפַ ים אוֹ  ֲחֵבִרים ִמסְּ ש ִ תוֹ  ֲאנָׁ ִביבָׁ סְּ ּבִ ל ש ֶ כָׁ ה ַעל ַיֲעבֹור יֹום ּובְּ ימָׁ ש ִ רְּ ֶאה הָׁ ִירְּ ּתוֹ  ַמה וְּ לְּ יכָׁ ִמי ּבִ ן, ּבְּ ַתּקֵ ַקּנֵא הּוא לְּ  מְּ
ַעל ה ִמי וְּ יָׁ ַעס לוֹ  הָׁ כוּ  ּכַ ֵאיךְּ 'וְּ ן יּוַכל , וְּ ַתּקֵ  זֹאת. לְּ

 

 

י ּתִ ַרדְּ ֵרגֹות יָׁ ַמדְּ לּולֹות ּבְּ י  ּתְּ ּתִ ֶהֱחַלקְּ וְּ

ה לָׁ ַמעְּ רּוךְּ  ַעד ִמלְּ ה, ּובָׁ ַמּטָׁ אִתי לְּ צָׁ  ה' יָׁ

ֹלא ַגע. ּבְּ  ּפֶ

ר. יתָׁ  י. ש. ל. ּבֵ

ח י אָׁ ּלִ ַסע ש ֶ ה נָׁ יִרידָׁ ִקיֶנט ּבִ קֹורְּ  ּבְּ

ִהירּות, מְּ ֶפַתע ּבִ ךְּ  ּולְּ ַהּפֵ יו ַעל ִהתְּ נָׁ ַדם ּפָׁ  וְּ

ַאַחר נֹוֵזל ֵמַאּפֹו, ֵהֵחל ַרב ה ּולְּ ּקָׁ ד ּדַ  ִאּבֵ

תוֹ  ֶאת רָׁ הּוַבל ַהּכָׁ ֵבית וְּ רּוךְּ  לְּ  ַהחֹוִלים, ּובָׁ

ַאֵחר אוּ  ִצּלּוִמים ה' לְּ ַהּכֹל רָׁ ֵסֶדר ש ֶ  ּבְּ

לּום ר ֹלא ּוכְּ בָׁ יֹום ִנזֹּוק, ּוכְּ ת ּבְּ ֳחרָׁ מָׁ  לְּ

ֵרר חְּ ּתַ ית ִהש ְּ הּוא ַהחֹוִלים ִמּבֵ ש ֶ ִריא ּכְּ  ּבָׁ

 .ַלֲחלּוִטין

ית . י. ג. ּבֵ ֶמש   ש ֶ

ן ּגָׁ זְּ י ַהּמַ ּלִ ִית ש ֶ ּבַ ַבד ֹלא ּבַ ַאַחר עָׁ  ּולְּ

ִדיקֹות ל ּבְּ ִאי ש ֶ נָׁ ה ֶטכְּ ּלָׁ ּגַ ֵסר ִנתְּ חָׁ ז ש ֶ  ּגַ

הּוא ן, וְּ ּגָׁ זְּ ּמַ לֹון ֵהִביא ּבַ ז ּבָׁ ֵהֵחל ּגַ  וְּ

אֹות ַמּלְּ ז לְּ ן ּגַ ּגָׁ זְּ ּמַ ֶרךְּ  ּבַ ֶפַתע  ּדֶ ִצּנֹור, לְּ

ַאַחר ה לְּ ּקָׁ ּפֹוֵצץ ּדַ ּנֹור ִהתְּ ֲאִני ַהּצִ ש ֶ  עֹוֵמד ּכְּ

מּוד יו צָׁ רּוךְּ  ֵאלָׁ , ּובָׁ ש  לּום ַמּמָׁ  ֹלא ה' ּכְּ

ה רָׁ לֹא ִלי קָׁ י, הֹודוּ  וְּ ּתִ י' ַלה ִנזֹּוקְּ  טֹוב ּכִ

י ם ּכִ עֹולָׁ ּדוֹ  לְּ  .ַחסְּ

ַלִים. רּוש ָׁ  א. א. ב. ג. יְּ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ה לָׁ ְּ ש ּ ּבַ תְּ ּנִ אּוי ש ֶ רָׁ ֵרי ּכָׁ ִדבְּ נוֹ  ּכְּ פֹורְּ י - ַהּסְּ ּתֵ ִרים ש ְּ בָׁ  ּדְּ

לוּ  ד ַהּלָׁ ה ֶאחָׁ ִלילָׁ חָׁ ם ֵהם, וְּ ִרידָׁ ַהפְּ יל ֶזה לְּ ּדִ ַהבְּ  ִמזֶּה, לְּ
ין ה ּבֵ הּ  ַהּתֹורָׁ ִקּיּומָׁ ֵכן לְּ לָׁ ִרים ֹלא ח"ו, וְּ  יֹום ֶאת סֹופְּ

ים ִ מוֹ  ַהֲחִמש ּ ַעצְּ י ּבְּ יֹום ּכִ ה ֶזה ּבְּ מָׁ לְּ קּוַפת ֻהש ְּ  ּתְּ
ִביב אָׁ ה הָׁ רָׁ מְּ ִנגְּ ה וְּ ִפירָׁ ה ַהּסְּ ִפּלָׁ ַהּתְּ ה ַעל וְּ בּואָׁ ּלֹא ַהּתְּ  ש ֶ

נוּ  אָׁ ֵזק, וְּ ּנָׁ ים ּתִ ז עֹוׂשִ ה אָׁ אָׁ ֻבעֹות ַעל' ַלה הֹודָׁ  "ש ְּ
ַמר ֻחּקֹות ָׁ ש ּ ִציר" ש ֶ נוּ  קָׁ יו. לָׁ ַרֲחמָׁ  ּבְּ

ד ַאַחר ּוִמּיַ ִריבוּ  לְּ ִהקְּ י ש ֶ ּתֵ ֶחם ש ְּ ר ַהּלֶ ִביאלְּ  ֻהּתַ  הָׁ
ּכּוִרים י ּבִ , ּכִ ש  ּדָׁ קְּ ּכּוִרים ַלּמִ ם ֵהם ַהּבִ ן ּגַ ה ּכֵ  ֵמִחּטָׁ
ה עֹורָׁ מוֹ  - ּוׂשְּ ר ּכְּ אָׁ ְּ יִנים ִמש ּ י - ז' ַהּמִ ּתֵ ֶחם ּוש ְּ  ֵהם ַהּלֶ

ן ּבַ רְּ יו קָׁ ַאֲחרָׁ ִאים ִצּבּור, ּולְּ ּכּוִרים ּבָׁ ֵהם ַהּבִ ן ש ֶ ּבָׁ רְּ  קָׁ
ל ל ש ֶ ִחיד ּכָׁ מוֹ  יָׁ ִחיד, ּכְּ יָׁ ל וְּ כָׁ ּבְּ ִריִבים יֹום ש ֶ  ַמקְּ

ה ִחּלָׁ ּתְּ ִמיד ֶאת ּבַ הּוא ַהּתָׁ ן ש ֶ ּבָׁ רְּ אח"כ  קָׁ ִצּבּור, וְּ
ִרים דָׁ בֹות נְּ דָׁ ל ּונְּ ל ש ֶ ִחיד. ּכָׁ  יָׁ

ִפיַרת עֶֹמר סְּ  ַהּמֹוֵעד... ֲהֵכיַצד??? חֹול הּוא הָׁ

ךְּ  ִפיכָׁ רּו )ר"ה טז.(: ּולְּ מְּ ה אָׁ עָׁ ּבָׁ ַארְּ ִקים ּבְּ רָׁ ם ּפְּ עֹולָׁ  הָׁ
ֶפַסח ִנּדֹון ֲעֶצֶרת ַעל ּבְּ ה, ּבַ בּואָׁ רֹות ַעל ִנּדֹוִנין ַהּתְּ  ּפֵ

י ן, ּכִ ִאילָׁ ֶפַסח הָׁ ִריִבים ּבְּ ן ַמקְּ ּבַ רְּ עֶֹמר קָׁ ים הָׁ ש ִ ַבּקְּ  ּומְּ
ה ַעל בּואָׁ ּלֹא ַהּתְּ ֵזק ש ֶ ּנָׁ קּוַפת ּתִ תְּ ִביב, ּבִ אָׁ  ּוַבֲעֶצֶרת הָׁ

ִריִבים י ַמקְּ ּתֵ ים ש ְּ ש ִ ַבּקְּ ֶחם ּומְּ ל ַעל ַהּלֶ רוֹ  ּכָׁ  תַהּפֵ
ִביִאים ּמְּ ִליחוּ  ֵמֶהם ש ֶ צְּ ּיַ ּכּוִרים, ש ֶ לוּ  ּבִ ְּ ש ּ ּבַ ִיתְּ אּוי.  וְּ רָׁ ּכָׁ

ךְּ  ִפיכָׁ בוּ  ּולְּ תְּ נוּ  ּכָׁ ַרּבֵ הָׁ "ן וְּ ּבַ ַרמְּ י הָׁ ַחּיֵ א ּבְּ רָׁ קְּ טו(  כג )ַוּיִ
ַסח ּפָׁ בּועֹות ש ֶ ד ַחג ֵהם ּוש ְּ רֹוךְּ  ֶאחָׁ ִמים אָׁ יָׁ ַתִים וְּ ינְּ ּבֵ  ש ֶ

יֵמי ֵהם ֵרינוּ ַהּמֹוֵעד,  חֹול ּכִ בָׁ ִלדְּ ר הּוא וְּ ֹבאָׁ ֹאד,  מְּ מְּ
ַהּכֹל ךְּ  הּוא ש ֶ ש ֵ ד. ֶהמְּ  ֶאחָׁ

ים נוּ  ַהֻחּקִ ּלָׁ ים מּול ש ֶ ל ַהֻחּקִ "ה... ש ֶ ּבָׁ  ַהּקָׁ

ַאַחר ת וְּ ש ַ רָׁ ּבוֹ  ּפָׁ רוּ  ֱאמֹור, ש ֶ ל ֶנֶאמְּ ֹות ּכָׁ צְּ לּו,  ַהּמִ ַהּלָׁ
נוּ  ֵיש   ת ֶאת לָׁ ש ַ רָׁ ַהר ּפָׁ ּבוֹ  ּבְּ רוּ  ש ֶ ל ֶנֶאמְּ יֵני ּכָׁ  ּדִ

ה ִמיטָׁ יֹוֵבל ש ְּ ל וְּ כָׁ סֹוף לְּ ֵטיֶהם, ּובְּ רָׁ ה ּפְּ ש ָׁ רָׁ  ֶנֱאַמר ַהּפָׁ
ם ּתֶ ַמרְּ ד ֶאת "ּוש ְּ  ֶנֱאַמר ֶזה ַאֲחֵרי ֻחּקֹוַתי...", ּוִמּיַ

ת ש ַ רָׁ ֻחּקֹוַתי, "ִאם ּפָׁ ֻחּקֹוַתי ּבְּ כּו" ֵאיֶזה ּבְּ לְּ ֻחּקֹות?  ּתֵ
ל ֲאמּוִרים ַהֻחּקֹות ּכָׁ ה  הָׁ לָׁ ַמעְּ ל -לְּ ֶדר ּכָׁ ל ַהּסֵ  ש ֶ

ִפיַרת ַות סְּ עֶֹמר, ּוִמצְּ ה הָׁ ִמיטָׁ ל ש ְּ כָׁ וֹות וְּ צְּ לּויֹות ַהּמִ  ַהּתְּ
ֶרץ. ֲאַזי אָׁ ם ּבָׁ ֹמר ֲאִני ּגַ ֶכם ֶאש ְּ ֻבעֹות" לָׁ ' ֻחּקֹות' ש ְּ

ִציר י - " קָׁ ַתּתִ נָׁ ֵמיֶכם "וְּ ֹלא ִגש ְּ ם", וְּ ִעּתָׁ ֵעת ּבְּ  ּבְּ
ִציר, ם ַהּקָׁ ּתֶ ֶכם "ַוֲאַכלְּ מְּ ׂשַֹבע"  ַלחְּ י -לָׁ ּתֵ ֶחם ש ְּ  ַהּלֶ
ֲעלוּ  ם ֶאת ִיפְּ תָׁ ֻעּלָׁ ֵכן פְּ אָׁ אּוי, וְּ רָׁ ֶיה ּכָׁ הְּ ה ּתִ כָׁ רָׁ  ּבְּ

ן ש ָׁ ה, "יָׁ בּואָׁ ּתְּ ֵני ּבַ ש   ִמּפְּ דָׁ ש   -ּתֹוִציאּו"  חָׁ דָׁ ֵאר ֶהחָׁ ָׁ  ִיש ּ
ֵבש   ִרי יָׁ טָׁ ֹלא וְּ ֵסד וְּ ִמים ִיּפָׁ ש ָׁ לוּ  ֵמַהּגְּ תּוכְּ ִניסוֹ  וְּ ַהכְּ  לְּ

רֹות אֹוצָׁ ַפנוּ  לָׁ ן ֶאת ּותְּ ש ָׁ יו. ַהּיָׁ נָׁ  ִמּפָׁ

ֶאת ל וְּ ּיֹות ּכָׁ ש ִ רָׁ לוּ  ַהּפָׁ ִאים ַהּלָׁ ה קֹורְּ ּתֹורָׁ יֵמי ּבַ  ּבִ
ִפיַרת י סְּ ֹעֶמר, ּכִ סֹוד ֵהם הָׁ ַעם ַהּיְּ ַהּטַ ל וְּ ל ש ֶ  ּכָׁ
ַות נוּ  ִמצְּ אָׁ ה, ש ֶ ִפירָׁ ִלים ַהּסְּ ּלְּ ּפַ ים ִמתְּ ש ִ ַבּקְּ  ּומְּ

ֹמר "ה ִיש ְּ ּבָׁ ַהּקָׁ נוּ  ש ֶ ַקּיֵם ַעל לָׁ ִיתְּ ִציר, וְּ נוּ  ַהּקָׁ  ּבָׁ
ה נָׁ תְּ נָׁ אָׁ  "וְּ הּ  ֶרץהָׁ בּולָׁ ֵעץ יְּ ֶדה וְּ ָׁ ן ַהׂשּ יֹו,  ִיּתֵ רְּ ּפִ
יג ִ ִהׂשּ ֶכם וְּ ִיש   לָׁ ִציר ֶאת ּדַ ִציר ּבָׁ יג ּובָׁ ִ ַרע,  ֶאת ַיׂשּ זָׁ

ם ּתֶ ֶכם ַוֲאַכלְּ מְּ ׂשַֹבע ַלחְּ ם לָׁ ּתֶ בְּ ֶבַטח ִויש ַ ".  לָׁ ֶליהָׁ עָׁ
ֵמן  ר."כי אָׁ

ה ַעּתָׁ ן וְּ ֵתנוּ  ֵהיֵטב מּובָׁ ש ָׁ רָׁ ה ּפָׁ ֵאלָׁ ר )ש ְּ ֲאש ֶ ּכַ  א( ש ֶ
ה ֵהיֵטב ַנֲעמֹול ל ַלֲאִמּתָׁ ה ש ֶ אי ּתֹורָׁ ַוּדַ ּה, ּבְּ מָׁ  ִלש ְּ

ּמּוֵדינוּ  ֵיֵצא ֲעלּות ִמּלִ ּפַ ה ִהתְּ אָׁ הֹודָׁ ַבח וְּ ש ֶ ' ַלה וְּ
נוּ  ֵמֹעֶמק ה ַעל ִלּבֵ בּואָׁ ה ַהּתְּ ש ָׁ ּנֹוֵתן ַהֲחדָׁ נוּ  ש ֶ  לָׁ
ל כָׁ ה ּבְּ נָׁ ֶחֶסד ש ָׁ ַעל ּבְּ ם, וְּ ֵדי ִחּנָׁ ךְּ  ֶזה יְּ ַהּפֵ ל ִיתְּ  ּכָׁ

ִמית ש ְּ לּוֵתנּו ַהּגַ ּכְּ ּתַ ִמים ַעל ִהסְּ ש ָׁ ֹאֶכל ַהּגְּ הָׁ ה וְּ ַגּלֶ  ּונְּ
ֵהם ֶעֶצם ש ֶ ִנּיּות ּבְּ ֶחֶסד רּוחָׁ ַעל וְּ ן ה', וְּ ה ּכֵ ִטיחָׁ  ִהבְּ

ה ר ַהּתֹורָׁ ֲאש ֶ ּכַ ַמד ש ֶ הּ  ִנלְּ מָׁ ה ִלש ְּ ּכֶ ל ִנזְּ ַקּבֵ  עֹוד לְּ
עֹוד ֵדי וְּ נּוַכל ַחסְּ הֹודֹות ה' וְּ ה לְּ ַעּתָׁ  ֲעֵליֶהם, וְּ
ֵרי ִליִמיםַמש ְּ  בְּ ֵרי ַהִחּנּוךְּ  ּדִ ִדבְּ ה לְּ ֵאלָׁ נֹו )ש ְּ פֹורְּ  ַהּסְּ
ַעל ב( ֵדי ש ֶ ֲעמֹול יְּ ּנַ תֹוַרת ש ֶ תֹוַרת ה' ּוַנֲעִמיק ּבְּ  ּבְּ

חֹות נָׁ י ַהּמְּ ּתֵ ה ּו'ש ְּ ּכֶ ֶחם', ִנזְּ נֹות ַהּלֶ ה ֵלהָׁ בּואָׁ  ֵמַהּתְּ
נּוַכל ה, וְּ ש ָׁ ֵתנוּ  ַהֲחדָׁ ֲאִכילָׁ ה ּבַ ָׁ ֻדש ּ קְּ ה ִמּתֹוךְּ  ּבִ אָׁ  הֹודָׁ

ּכֹות'ַלה ִאּלוּ  , ִלזְּ נוּ  ּכְּ ַרבְּ ֵמנוּ  ִהקְּ ַעצְּ ן ּבְּ ּבַ רְּ י קָׁ ּתֵ  'ש ְּ
ֶחם' ּוִבּכּוִרים ר ַהּלֶ אָׁ נֹות. ּוש ְּ ּבָׁ רְּ  קָׁ

 

ַרִים יֶהם ִמצְּ ּתֵ ן ש ְּ יָׁ א ִענְּ ד, ֶאּלָׁ ִריַאת ֶאחָׁ בְּ ּבִ ם ש ֶ עֹולָׁ  הָׁ
א רָׁ "ה ּבָׁ ּבָׁ ֵסֶדר, ַהּכֹל ַהּקָׁ ִהי יֹום: ַאַחר יֹום ּכְּ  ֶעֶרב "ַויְּ

ִהי ד... יֹום יֹום ּבֶֹקר ַויְּ ִני... ּוִביִציַאת ֶאחָׁ ַרִים ש ֵ  ִמצְּ
ה אָׁ "ה ֶהרְּ ּבָׁ ֹכחוֹ  ַהּקָׁ ּבְּ ךְּ  ַלֲהֹפךְּ  ש ֶ ִפיכָׁ ֶדר. לְּ ֵליל ַהּסֵ  ּבְּ

ן ִניסָׁ ַפךְּ הַ  ט"ו ּבְּ "ה הָׁ ּבָׁ ה ּקָׁ לָׁ יֹום, ַליְּ מוֹ  לְּ ֱאַמר ּכְּ ּנֶ  ַעל ש ֶ
ה ֶזה לָׁ יְּ ה ַהּלַ לָׁ ּיֹום "ַליְּ ִאיר"[. ּכַ  יָׁ

ל ַהֲחמֹוִרים ִציַאת ש ֶ ַרִים... יְּ  ִמצְּ

, ךְּ ִפיכָׁ מוֹ  ּולְּ ים ּכְּ עֹוׂשִ יֹון ש ֶ דְּ ן ּפִ ים ַהּבֵ יֹון עֹוׂשִ דְּ ֶטר ּפִ  ּפֶ
י ם ֲחמֹור, ּכִ נוּ  ֲעֵליֶהם ּגַ ִבים אָׁ ַרת ַחּיָׁ ַלּבֹוֵרא:  ַהּטֹוב ַהּכָׁ

י יוּ  ֵהם ּכִ ֵאי הָׁ א נֹוׂשְּ ָׁ ׂשּ נוּ  ַהּמַ ּלָׁ יִציַאת ש ֶ י ּבִ ַרִים. ּכִ  ִמצְּ
ךָׁ  'ֵאין ם לְּ דָׁ ֵאל אָׁ רָׁ ׂשְּ ּלֹא ִמּיִ ה ש ֶ יָׁ ִעים לוֹ  הָׁ ש ְּ  ֲחמֹוִרים ּתִ

ים עּוִנים לּוּבִ הּ  טְּ ּפָׁ סְּ הּ  ִמּכַ בָׁ הָׁ ל ּוזְּ כֹורֹות  ש ֶ ַרִים' )ּבְּ ִמצְּ
 ה:(.

יַצד רוּ  ּכֵ פְּ ֵאל סָׁ רָׁ עֶֹמר ֶאת ִיׂשְּ ר??? הָׁ ּבָׁ דְּ ּמִ  ּבַ

ֵכן אָׁ ר וְּ בָׁ יִציַאת ּכְּ ַרִים ּבִ ּפֹר ֵהֵחּלוּ  ִמצְּ ִפיַרת ִלסְּ  סְּ
מוֹ  ֹעֶמר, ּכְּ ַתב הָׁ ּכָׁ אֹור ש ֶ ים הָׁ א ַהַחּיִ רָׁ קְּ טו(:  כג )ַוּיִ

ד ּיָׁ ּמִ ם ש ֶ ֵצאתָׁ ַרִים ּבְּ צְּ ִחילוּ  ִמּמִ ּפֹר ִהתְּ ה ִלסְּ ָׁ ִאש ּ  ּכְּ
ִמיםז'  ַהּסֶֹפֶרת ּה, יָׁ תָׁ אָׁ ֻטמְּ ֹעֶמר עי"ש. ַאף לְּ הָׁ י ש ֶ ּתֵ  ּוש ְּ
ֶחם בוּ  ֹלא ַהּלֶ רְּ ה קָׁ נָׁ ש ְּ ּמִ ֵמ"ש ּבַ ר ]ּכְּ ּבָׁ דְּ ּמִ נָׁחֹות ּבַ מְּ  ּבִ

ל נָׁה ֱהיֹות פ"ד מ"ג[, ֲאבָׁ ּוָׁ ַהּכַ יֹונָׁה וְּ ֶעלְּ ה הָׁ תָׁ יְּ  הָׁ
ם ִניסָׁ ַהכְּ ד לְּ ֶרץ, ֵהֵחּלוּ  ִמּיַ אָׁ ד לָׁ ּפֹר ִמּיַ ה ַעל ִלסְּ בּואָׁ  ַהּתְּ

הְּ  ּתִ ֶהם ֶיהש ֶ ַאף לָׁ , וְּ ּוהָׁ ש  ּבְּ כְּ ּיִ ש ֶ א"י ּכְּ חוּ  ּבְּ לְּ ִלים ש ָׁ ַרּגְּ  מְּ
ֶרץ אָׁ ִביא לָׁ הָׁ ִרי לְּ ֶרץ ִמּפְּ אָׁ ִריב הָׁ ַהקְּ י עֶֹמר ֵמֶהם לְּ ּתֵ  ּוש ְּ
ֶחם ל ַהּלֶ אוּ  ֵהם ּוִבּכּוִרים, ֲאבָׁ טְּ ֶזה חָׁ ּלֹא ּבָׁ רוּ  ש ֶ פְּ  סָׁ

ֹלא אּוי, וְּ רָׁ ִרי ַעל' ַלה הֹודוּ  ּכָׁ ַאף ּפְּ ֶרץ, וְּ אָׁ כוּ  הָׁ ֶליהָׁ  ּבָׁ  עָׁ
ה ִכּיָׁ ל ּבְּ ךְּ  ש ֶ ִפיכָׁ ה ֹלא ִחּנָׁם, לְּ תָׁ לְּ ֶהם עָׁ ם לָׁ תָׁ ֳהרָׁ  טָׁ
אּוי רָׁ ֹלא ּכָׁ סוּ  וְּ נְּ ֶרץ ִנכְּ אָׁ ַאַחר ַעד לָׁ ה. לְּ נָׁ  מ' ש ָׁ

ֵכן לָׁ ִאים וְּ ג קֹורְּ חָׁ בּועֹות ּבֶ ָׁ ת ֶאת ַהש ּ ִגּלַ י מְּ  ּבוֹ  רּות, ּכִ
נוּ  "ה ֵקֵרב ֵאיךְּ  רֹוִאים אָׁ ּבָׁ ה רּות ֶאת ַהּקָׁ תָׁ יְּ הָׁ  ש ֶ

ה חֹוקָׁ ה רְּ ֵהמָׁ ּבְּ ֹאד, ּכַ ה מְּ חֹוקָׁ רְּ ֲעַלת ש ֶ ֵרי ִמּמַ ִדבְּ ם, ּוכְּ דָׁ  אָׁ
ַהּגֹוִים ִאים ֲחַז"ל ש ֶ רָׁ ֵהמֹות ִנקְּ ֱאַמר ּבְּ ּנֶ ר ש ֶ ר "ֲאש ֶ ׂשַ  ּבְּ

א ֲחמֹוִרים קָׁ ַדוְּ ם". וְּ רָׁ ׂשָׁ ִלית ִהיא ּבְּ נָׁה"  ַעל "עָׁ ּלָׁ ּכֻ
ית ַנֲעׂשֵ הּ  וְּ ל ִאּמָׁ כּות. ש ֶ  ַמלְּ

י ַמה בּועֹות םעֹוׂשִ ש ָׁ ??? - ּבְּ ּתָׁ ַדעְּ  ֲהיָׁ

ֵרי ִדבְּ נוֹ  וְּ פֹורְּ לוּ  ַהּסְּ ֶנה עֹוִלים ַהּלָׁ קָׁ ד ּבְּ ֵרי ִעם ֶאחָׁ בְּ  ּדִ
דּוִעים ַהִחּנּוךְּ  ה ַהּיְּ ִפירָׁ ַהּסְּ ה שו ש ֶ וָׁ ִמצְּ נָׁה ִהיא ּבְּ  ֲהכָׁ
ן ַמּתַ י לְּ ה, ּכִ נוּ  ּתֹורָׁ ַחג רֹוִאים ֲאַנחְּ ּבְּ ַסח ש ֶ נוּ  ֵיש   ַהּפֶ  לָׁ

ם ַרִים' ִליִציַאת 'ֵזֶכר ַהּיֹום ּגַ ֵהם - ִמצְּ ּצֹות, ש ֶ  ַהּמַ
יִרים ּכִ נוּ  ַמזְּ אוּ  ַהֶחֶסד ֶאת לָׁ צְּ ּיָׁ ש ֶ ּכְּ ר ֲאבֹוֵתינוּ  ש ֶ ּבָׁ דְּ  ַלּמִ

ה יָׁ ֶהם הָׁ ֹלא ַמה לָׁ ב ֵמתוּ  ֶלֱאכֹול, וְּ עָׁ רָׁ ם ּבְּ תָׁ יִציאָׁ  ּבִ
ֻסּכֹות ר. ּבְּ ּבָׁ דְּ נוּ  ֵיש   ַלּמִ ִהיא ֶאת לָׁ ה ש ֶ ּכָׁ ֵני ֵזֶכר ַהּסֻ ַענְּ  לְּ

בֹוד ל ַהּכָׁ ר. ֲאבָׁ ּבָׁ דְּ ּמִ בּועֹות ּבַ ש ָׁ נוּ  ֵאין ּבְּ ּום לָׁ  ֵזֶכר ש 
י ַלֲעבֹוַדת ּתֵ ה 'ש ְּ תָׁ יְּ הָׁ ֶחם' ש ֶ ךְּ  ַהּלֶ ִפיכָׁ  בביהמ"ק, לְּ

נוּ  קְּ נוּ  ּתִ ה ֲחַז"ל לֹוַמר לָׁ ִפּלָׁ ּתְּ : ּבַ ּדּוש  ַמן ּוַבּקִ ן 'זְּ  ַמּתַ
ֵתנּו'. לֹוַמר יֹום ּתֹורָׁ ּבְּ נוּ  ַהזֶּה ש ֶ לְּ הַהתּ  ֶאת ִקּבַ הּ  ֹורָׁ ּבָׁ  ש ֶ

ה 'ּתֹוַרת ַהּכֹל, ּכֹל ֶאת ֵיש   תֹורָׁ חֹות', ּובְּ נָׁ ַעל ַהּמְּ ּבְּ  ש ֶ
ה ּתֹות ּפֶ כְּ ִחים ַמּסֶ סָׁ ִחים ּפְּ בָׁ חֹות זְּ נָׁ אּוי ּומְּ רָׁ מֹד ש ֶ  ִללְּ

ִמים יָׁ עֶֹמר ֵזֶכר ֵאּלוּ  ּבְּ עֹוִרים לְּ י ׂשְּ ּתֵ ֶחם ּוש ְּ כוּ  ַהּלֶ . 'וְּ
ֶזה לָׁ נוּ  וְּ ִרים ֲאַנחְּ 'ּתֹוַרת ַהּיֹום סֹופְּ חֹות' ַהזֹּו,  לְּ נָׁ ַהּמְּ

ה תֹורָׁ ל ַהזּוֹ  לְּ ֻבעֹות ש ֶ "ה  ֻחּקֹות "ש ְּ ּבָׁ ַהּקָׁ ִציר" ש ֶ קָׁ
ֹוֵמר נוּ  ש  נָׁה ִמיֵדי לָׁ נָׁה ש ָׁ ש ָׁ ם ּבְּ ַמן ּגַ ְּּ ז ַע"י  ּבַ ַהזֶּה, וְּ
נָׁחֹות ּתֹוַרת ִלּמּוד ב מְּ ש ָׁ נוּ  ֶנחְּ ִאּלוּ  לָׁ נוּ  ּכְּ ַרבְּ ש   ִהקְּ  ַמּמָׁ
י ּתֵ ל 'ש ְּ כָׁ ֶחם' וְּ חֹות, ַהּלֶ נָׁ מוֹ  ַהּמְּ ִטיחַ  ּכְּ ִהבְּ "ה  ש ֶ ּבָׁ ַהּקָׁ

ם הָׁ רָׁ ַאבְּ ִבינוּ  לְּ קּות אָׁ ַעּסְּ ַהִהתְּ תֹוַרת ש ֶ נֹות ּבְּ ּבָׁ רְּ  ַהּקָׁ
לּות ּגָׁ ֶיה ּבַ ֶהם ִיהְּ ה לָׁ רָׁ ַכּפָׁ ִאּלוּ  לְּ ִריבוּ  ּכְּ י ַעל ִהקְּ ּבֵ  ּגַ
ַח, ּבֵ זְּ י ַהּמִ ִלּמּוד ּכִ נָׁחֹות ּתֹוַרת ּבְּ י ַהּמְּ ּתֵ ֶחם ּוש ְּ ִאים ַהּלֶ  ּבָׁ

ה כָׁ ַהֲערָׁ ה לְּ אָׁ הֹודָׁ ה ַעל' ַלה וְּ בּואָׁ ֵהִביא ַהּתְּ ֹוֵמר ש ֶ ש   וְּ
נוּ  ֵדי לָׁ כְּ ֶיה ּבִ חְּ ּנִ יו. ש ֶ נָׁ פָׁ  לְּ

י ּתֵ ֶחם ש ְּ י ַהּלֶ ּתֵ ִרית לּוחֹות ּוש ְּ ִים - ַהּבְּ ּתַ ד???  אוֹ  ש ְּ  ֶאחָׁ

ךְּ  ִפיכָׁ ִריִבים ּולְּ יֹום ַמקְּ י ַהזֶּה ּבְּ ּתֵ ֶנֶגד 'ש ְּ ֶחם' ּכְּ י ַהּלֶ ּתֵ  ש ְּ
ֵדנוּ  לּוחֹות ַלּמְּ ִרית, לְּ ה ַהּבְּ ַהּתֹורָׁ ֶחם ש ֶ ַהּלֶ ּוִרים וְּ ש   קְּ

ִרים ֻחּבָׁ ֶזה ֶזה ּומְּ ֶכת - ּבָׁ הּ  ַמּסֶ ּבָׁ חֹות, ש ֶ נָׁ ל ֶאת ֵיש   מְּ  ּכָׁ
ֹעֶמר ּתֹוַרת י הָׁ ּתֵ ִקּיּום ּוש ְּ ֶחם. וְּ ַות ַהּלֶ ֹעֶמר ִמצְּ י הָׁ ּתֵ  ּוש ְּ
ֶחם זֶּה - ַהּלֶ ל ש ֶ ַסּמֵ ה ֶאת מְּ אָׁ הַהּתְּ  ַעל' ַלה ַההֹודָׁ  בּואָׁ

ַמר "ה ש ָׁ ּבָׁ ַהּקָׁ לּו, וְּ נוּ  ַהּלָׁ בּועֹות ֶאת לָׁ  ֻחּקֹות "ש ָׁ
ה יָׁ מְּ ִציר" )ִירְּ  ה כד(. קָׁ

ר ֵאיךְּ  ש ָׁ ּכֹחַ  ֶאפְּ ִפיַרת ִלש ְּ עֶֹמר?  סְּ ה!!! זֹוֵעק -הָׁ יָׁ מְּ  ִירְּ

ַעל ר וְּ בָׁ הוּ  הֹוִכיחַ  ַהזֶּה ַהּדָׁ יָׁ מְּ ֵני ֶאת ִירְּ לֹא ּדֹורֹו: ּבְּ  "וְּ
רוּ  מְּ ם אָׁ ִלּבָׁ א ּבְּ נוּ  ַהּנֹוֵתן ה' ֱאֹלֵהינוּ  ֶאת נָׁא ִנירָׁ  לָׁ
ם ש ֶ קֹוש   יֹוֶרה ּגֶ בּועֹות ּוַמלְּ ִעּתֹו, ש ָׁ ִציר ֻחּקֹות ּבְּ  קָׁ
ֹמר ֵרש   ִיש ְּ פָׁ נּו", מְּ ה לָׁ עָׁ בְּ "י: ש ִ בּועֹות ַרש ִ ַקק ש ָׁ חָׁ  ש ֶ

נוּ  ֶהם לָׁ י ּבָׁ ּתֵ ִציר, ֹחק ֻחּקֹות ש ְּ עֶֹמר קָׁ ֹחק הָׁ י וְּ ּתֵ  ש ְּ
ֹמר ֶחם, ִיש ְּ נוּ  ַהּלֶ ֵהא - לָׁ ּיְּ ִציר ש ֶ ַמּנֹו. ַהּקָׁ זְּ  ּבִ

ֵרש   פָׁ ַרַד"ק מְּ הָׁ ֶיֶתר וְּ ז"ל: ַהּנֹוֵתן ּבְּ אּור, וְּ ם.  ּבֵ ש ֶ ּגֶ
ר אָׁ ש ְּ ה ִעּתֹות ּבִ נָׁ ָׁ ֹצֶרךְּ  ַהש ּ ּנֹות לְּ ּתֹות ַהּגַ ִלש ְּ ר וְּ אָׁ ִלש ְּ  וְּ
ֵכי רְּ ם צָׁ דָׁ אָׁ ַתן הָׁ נָׁ ֵהמֹות, וְּ ַהּבְּ ם וְּ ן ּגַ קֹוש   יֹוֶרה ּכֵ  ּוַמלְּ
ֹצֶרךְּ  ה לְּ בּואָׁ ל ַהּתְּ בּועֹות ַאַחת ּכָׁ ִעּתֹו. ש ָׁ  ֻחּקֹות ּבְּ
ִציר ֹמר קָׁ ם ִיש ְּ נּו. אֹותָׁ בּועֹות לָׁ ל ש ָׁ ִציר ש ֶ ֹמר קָׁ  ִיש ְּ
נוּ  ּלֹא לָׁ ר ֵיֵרד ש ֶ טָׁ יֵמי מָׁ ִציר ּבִ ּלֹא ַהּקָׁ ִסיד ש ֶ  ַיפְּ

ֶזהוּ  ִציר, וְּ ִציר ֹחק ַהּקָׁ ַגם ַהּקָׁ טֹו, וְּ ּפָׁ ֶיה ּוִמש ְּ הְּ ּתִ  רּוחַ  ש ֶ
ה ֶבת טֹובָׁ יֵמי נֹוש ֶ ִציר ּבִ רֹות ַהּקָׁ ֵבר ִלזְּ הָׁ  חֹק הּוא ּולְּ
טוֹ  ִצירַהּקָׁ  ּפָׁ ם ּוִמש ְּ ךְּ  ּגַ ִפיכָׁ ן, לְּ ַמר ּכֵ  'ֻחּקֹות' אָׁ

ֹון ש  : לְּ רּוש  ה ]ּפֵ ּבֵ ים, ַהרְּ ש   ֻחּקֹות ַרּבִ ּיֵ ִציר[.  ש ֶ ּקָׁ ּבַ
ַמר ּוַמה אָׁ בּועֹות' ש ֶ ֹלא 'ש ָׁ ַמר וְּ ֵמי אָׁ ִציר', 'יְּ ִפי ַהּקָׁ  לְּ

נוּ  אָׁ ִרים ש ֶ ה סֹופְּ עָׁ בְּ בּועֹות ש ִ בּועֹות,  ַחג ַעד ש ָׁ ָׁ ַהש ּ
ךְּ  ִפיכָׁ ה לְּ לָׁ ֵמי ּתָׁ ִציר יְּ ן ַהּקָׁ תָׁ יֹונָׁ בּועֹות, וְּ ש ָׁ ם: ּבְּ ּגֵ רְּ  ּתִ
ַמן זְּ ם 'ּבִ א ִקּיֵ בּוַעיָׁ ַמן ש ְּ זְּ ּבִ א ש ֶ דָׁ ַטר ַחצְּ נָׁא',  נָׁ לָׁ
 עכ"ל.

ה יָׁ מְּ ֵני ֶאת מֹוִכיחַ  ִירְּ ִרים ֵהם ֵאין ֵאיךְּ  ּדֹורוֹ  ּבְּ  אֹומְּ
ם בָׁ בָׁ לְּ א ּבִ נ ַהּנֹוֵתן ה' ֱאֹלֵהינוּ  ֶאת נָׁא "ִנירָׁ ם וּ לָׁ ש ֶ  ּגֶ

קֹוש   יֹוֶרה ִעּתֹו"  ּוַמלְּ ה -ּבְּ אָׁ הּ  זוֹ  ִירְּ ַאת ֵאינָׁ  ִירְּ
ֲהֵרי , ש ֶ ֹעֶנש  ם ֵאין הָׁ דָׁ ֵרא אָׁ א ִמן יָׁ ם, ֶאּלָׁ ש ֶ ה ַהּגֶ אָׁ  ִירְּ

ל ֵאיךְּ  ש ֶ ה, וְּ כָׁ ֶהם ֵאין ַהֲערָׁ ה ֶאת לָׁ ש ָׁ ּגָׁ ה ַהַהרְּ ּוטָׁ ש   ַהּפְּ
ה ִריכָׁ ּצְּ יֹות ש ֶ ג ִלהְּ חָׁ ַהֲעִריךְּ  ּבֶ ִציר, לְּ ם ֶאת ַהּקָׁ ש ֶ  ַהּגֶ

ַרד ּיָׁ ל ש ֶ ה ּכָׁ וָׁ ִהרְּ ה ֶאת ַהחֶֹרף, וְּ בּואָׁ ִמיחַ  ַהּתְּ ִהצְּ  וְּ
הּ  ה ַעד אֹותָׁ יעָׁ ִהּגִ הּ  ש ֶ בָׁ ַמּצָׁ ִחי לְּ ִהיא ַהּנֹוכְּ ה ש ֶ אּויָׁ  רְּ

יל ּבִ ַמקְּ ה, ּובְּ ִצירָׁ ל ִלקְּ ּלֵ ּפַ ִהתְּ ִתיד ַעל לְּ בּועֹות ֶהעָׁ  "ש ָׁ
ִציר"  ֻחּקֹות ֲעִתיִדים -קָׁ ֹמר הָׁ בֹוא, "ִיש ְּ נּו"  לָׁ  -לָׁ

ֹמר ש ְּ ּיִ ה ֶאת ש ֶ חָׁ לָׁ ִמיד ַהַהצְּ תְּ ּתַ ֹמר ש ֶ ש ְּ ה, ַוּיִ אָׁ לְּ  ֶאת הָׁ
ִפּלֹות נוּ  ַהּתְּ אָׁ ִלים ש ֶ ּלְּ ּפַ ִליחַ  ִמתְּ ַהצְּ ל לְּ כָׁ ֵתינּו, וְּ בּואָׁ  ּתְּ

ש   עֹוֶלה ֶזה ֵרי ַמּמָׁ ִדבְּ נוֹ  ּכְּ פֹורְּ ן ֵהן ַהּסְּ יָׁ ִענְּ ה,  ּבְּ אָׁ ַההֹודָׁ
ן ֵהן יָׁ ִענְּ ה. ּבְּ ִפּלָׁ  ַהּתְּ

רֵ  ַאל קְּ ִפיַרת יּתִ עֶֹמר סְּ ִמיַרת הָׁ א... זְּ עֶֹמר ֶאּלָׁ  הָׁ

ן ִסימָׁ ִביא וְּ ַהּנָׁ ֵרינּו, ש ֶ בָׁ ִפיַרת קֹוֵרא ִלדְּ ֹעֶמר ִלסְּ  - הָׁ
ִמיַרת ֵני 'ש ְּ ֹעֶמר' ]ּובְּ ַרִים הָׁ ִליִפים ֶאפְּ חְּ ּמַ ין ש ֶ  ש ִ
ִנית מָׁ ַגם יְּ אִלית, וְּ מָׁ ׂשְּ ף ּבִ ַחּלֵ ִמיַרת ב'זסשרץ' ִמתְּ  ש ְּ
ֹעֶמר ִמיַרת הָׁ זְּ ה ּבִ ִמירָׁ עֶֹמר, זְּ ה ַעל הָׁ ִמירָׁ ְּ ל ַהש ּ  ש ֶ

 ַהּבֹוֵרא[.

ם דָׁ ה אָׁ ֵהמָׁ  קֹוֵדם??? ִמי - ּובְּ

יִמים ּדִ ן ֶאת ּוַמקְּ ּבַ רְּ עֹוִרים, קָׁ ְּ הּוא ַהׂשּ  ַמֲאַכל ש ֶ
ה, ֵהמָׁ ן ּבְּ ּבַ רְּ קָׁ ים, עפ לְּ וּ  י ַמה"ַהִחּטִ ש  רְּ ּדָׁ כֹות ש ֶ רָׁ  )ּבְּ

י ַתּתִ נָׁ ב מ.(: "וְּ ךָׁ  ֵעׂשֶ דְּ ׂשָׁ ", ּבְּ ךָׁ ּתֶ ֶהמְּ ַאַחר ִלבְּ ךְּ  וְּ  ּכָׁ
ּתָׁ  ַכלְּ אָׁ "  "וְּ ּתָׁ עְּ בָׁ ׂשָׁ אן -וְּ סּור 'ִמּכָׁ אָׁ ם ש ֶ דָׁ אָׁ ַעם לָׁ טְּ ּיִ  ש ֶ

לּום ן ַעד ּכְּ ּתֵ ּיִ ּתֹו'. ַמֲאַכל ש ֶ ֶהמְּ י ִלבְּ ֵני ּכִ  ִלפְּ
ִלים אֹוכְּ ִריךְּ  ש ֶ יר צָׁ ַהּכִ ה לְּ ִמי טֹובָׁ ֵהִכין לְּ  ֶאת לוֹ  ש ֶ

ֹאֶכל ה ֶזה - הָׁ ֵהמָׁ ִהיא ַהּבְּ ל ֶאת העֹוׂשָׁ  ש ֶ  ּכָׁ
אכֹות לָׁ ֶדה ַהּמְּ ָׁ ׂשּ זֶּה - ּבַ תוֹ  ַהּגֹוֵרם ש ֶ ּלוֹ  ַלֲאִכילָׁ  - ש ֶ

ַהּכֹל ה, וכיוצ"ב ש ֶ יש ָׁ ּה, ּדִ ִצירָׁ ה, קְּ ֲחִריש ָׁ ה ּכַ  ַנֲעׂשָׁ
ךְּ  ִפיכָׁ ה. לְּ ֵהמָׁ ה ע"י ַהּבְּ ִחּלָׁ ִריךְּ  ִמּתְּ ַהֲאִכיל צָׁ  לְּ

ה ֵהמָׁ ם ַהּבְּ ַפּטֵ הּוא ּולְּ ּה, וְּ מוֹ  אֹותָׁ ַעצְּ ה ּבְּ ךְּ  ֶנֱהנָׁ  ִמּכָׁ
הּ  שאח"כ אֹוֵכל רָׁ ׂשָׁ ֵמן. ִמּבְּ ָׁ  ַהש ּ

ם ֵסֶדר ּגַ ִריַאת ּבְּ ם ּבְּ עֹולָׁ ה הָׁ ֵהמָׁ ה ַהּבְּ אָׁ רְּ ֵני ִנבְּ  ִלפְּ
ֵדי ם, ּכְּ דָׁ אָׁ ֶיה הָׁ הְּ ּיִ ן ַהּכֹל ש ֶ ֻתּקָׁ ה לוֹ  מְּ עּודָׁ  ַלּסְּ

ִרין ֶהּדְּ ַגם )ַסנְּ יִציַאת פ"ד(, וְּ ה ּבִ ֵהמָׁ ַרִים ַהּבְּ  ִמצְּ
ה עָׁ ֵני נֹוש ְּ ם, כִּ  ִלפְּ דָׁ אָׁ ת יהָׁ ַמּכַ ֶבר ּבְּ לוּ  ּדֶ ֵהמֹות ִנּצְּ  ּבְּ

ת ַמּכַ ח"כ ּבְּ אָׁ ֵאל, וְּ רָׁ כֹורֹות ִיׂשְּ כֹוֵרי ּבְּ ֵאל,  ּבְּ רָׁ ִיׂשְּ
ֶזהוּ  תּוב: וְּ ּכָׁ ם ש ֶ דָׁ ה "אָׁ ֵהמָׁ יעַ  ּובְּ ה ּתֹוש ִ ֵהמָׁ  ה'", ַהּבְּ

ה מּוכָׁ י יֹוֵתר סְּ ה ]ּכִ ּועָׁ ש  ִריַאת ִלתְּ ם ּבְּ עֹולָׁ  ִויִציַאת הָׁ
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ים ִ ַמן ַעד ֵמֲחִמש ּ זְּ ּבִ ד, ש ֶ ּבּודהַ  ֶאחָׁ עְּ ִ ַרִים ש ּ ִמצְּ עוּ  ֹלא ּבְּ דְּ ַתי יָׁ אוּ  מָׁ  ֵיצְּ

ַרִים צְּ י ִמּמִ "ה ֵהִחיש   ּכִ ּבָׁ ץ ֶאת ַהּקָׁ רוּ  ַהּקֵ פְּ סָׁ נֹות ֶאת ַרק וְּ ּבּוד ש ְּ עְּ ִ  ַהש ּ

ר בָׁ ּכְּ ַאַחר ש ֶ רּו, ּולְּ בְּ ה עָׁ ִציאָׁ ַרִים ַהּיְּ צְּ עוּ  ֹלא ִמּמִ דְּ ַתי יָׁ יוּ  מָׁ אּוִיים ִיהְּ ל רְּ ַקּבֵ  לְּ

ה,  ֶאת ֶזהַהּתֹורָׁ רוּ  ּובָׁ פְּ ּסָׁ ירוּ  ש ֶ ִהּכִ ַגת וְּ הָׁ ַהנְּ יו ּבְּ דָׁ אּוִיים ַנֲעׂשוּ  ה' ּוַבֲחסָׁ  רְּ

ל ַקּבֵ ַנת ֶאת לְּ יֹום ַמּתְּ ה, ּובְּ ן ַהּתֹורָׁ ה ַמּתַ לוּ  ּתֹורָׁ ה ֶאת ִקּבְּ נָׁ ּתָׁ ה ַהּמַ דֹולָׁ  - ַהּגְּ

רוּ  ֶנֶאמְּ ה, וְּ ֶרת ַהּתֹורָׁ מוֹ  ֲעׂשֶ רֹות, ּכְּ ּבְּ תּוב ַהּדִ ּכָׁ ִנֵקהּו " ש ֶ ַלע ַוּיֵ ַבש  ִמּסֶ דְּ

ִמיש  צּור ֶמן ֵמַחלְּ ש ֶ וּ וְּ ש  רְּ ּדָׁ י ֲחַז"ל ַעל " ש ֶ ּתֵ ִרית לּוחֹות ש ְּ ֲעמוּ  ַהּבְּ ּטָׁ  ֶאת ש ֶ

ֲעֵרבּות ל הָׁ כָׁ ה, ּובְּ ּתֹורָׁ ּבַ ה ש ֶ נָׁ ה ש ָׁ נָׁ ש ָׁ נוּ  וְּ ים אָׁ ֻצּוִ ּפֹר מְּ ֹעֶמר ִלסְּ  ַעל לָׁ

בּוַאת ה ּתְּ נָׁ ָׁ ךְּ  ַהש ּ כָׁ ּבְּ ׂשָׁ  ֶחֶסד ֶאת רֹוִאים ש ֶ עָׁ נוּ  הה' ש ֶ ה ִעּמָׁ נָׁ ש ָׁ ַעי"ז  זוֹ  ּבְּ וְּ

ִרים דֹול ַהֶחֶסד ֶאת זֹוכְּ ִציַאת - ַהּגָׁ ל יְּ ּכָׁ ַרִים, ש ֶ ּצֹות ַחג ִמצְּ  ֵזֶכר הּוא ַהּמַ

ַרִים. ִליִציַאת  ִמצְּ

נוּ  ִצּוָׁ ... וְּ רּוךְּ ַרִים ַעל "ּבָׁ ִמצְּ ה' ּבְּ יבָׁ ש ִ ִפיַרת... 'יְּ ֵינוּ  סְּ נְּ עָׁ ַלֲחֵצנוּ  ּבְּ ַעל וְּ  וְּ

ֵתנּו'  ִציאָׁ ם'יְּ ָׁ אֹותֹות ִמש ּ ִתים"... ּבְּ ֹמפְּ  ּובְּ

ֶזה ִרים ַמה וְּ אֹומְּ ה ש ֶ דָׁ 'ַהּגָׁ ל ּבַ ֲעבּור ש ֶ ַסח' "ּבַ ה ּפֶ עָׁ ש ָׁ ה ֶזה", ּבְּ ּצָׁ ּמַ  ש ֶ

רֹור ִחים ּומָׁ ֶניךָׁ  ֻמּנָׁ פָׁ רֹוִאים לְּ ש ֶ ּכְּ ה ֶאת ש ֶ בּואָׁ ה ַהּתְּ לָׁ דְּ ּגָׁ ֵעת ש ֶ  ֶאת רֹוִאים ּכָׁ

ֹנַעם ֶחֶסד נוּ  וְּ ִעּמָׁ ַמן ה' ש ֶ זְּ ַעלהַ  ּבִ ֵדיֶהם זֶּה, וְּ ִרים יְּ ּכָׁ יִציַאת ִנזְּ ַרִים ּבִ  - ִמצְּ

רֹור ר ֶאת ע"י ַהּמָׁ בָׁ רוּ  ֶהעָׁ פְּ ּסָׁ ה, ש ֶ ש ֶ ֵמי ֶאת ַהּקָׁ ה יְּ ּצָׁ ַע"י ַהּמַ ּבּוד, וְּ עְּ ִ  ַהש ּ

ה ֶאת ִציאָׁ י ַהּיְּ ֵחרּות, ּכִ ר ַרק לְּ ֲאש ֶ ִרים ּכַ ִרים סֹופְּ בָׁ ִחים ּדְּ מּונָׁ ן ַעל ש ֶ חָׁ לְּ ֻ  ַהש ּ

מוֹ  ר ֶלֶחם ּכְּ ׂשָׁ נֹות(, ַרק )ֹעֶמר ּובָׁ ּבְּ רְּ קָׁ ֵדי ַעל וְּ ךְּ  יְּ ִרים ּכָׁ עֹורְּ הֹודֹות ִמתְּ  ַעל לְּ

ִדים מוֹ  ַהֲחסָׁ ים, ּוכְּ ִנּיִ רּוחָׁ ִרים הָׁ ּסֹופְּ ֹעֶמר ש ֶ לּול לָׁ ּכָׁ ֶזה ש ֶ ה ּבָׁ ה ֲעבֹודָׁ ש ֶ ל קָׁ  ש ֶ

ה יש ָׁ ה, ּדִ ִצירָׁ ה, קְּ ִריעָׁ ה, זְּ כוּ  ֲחִריש ָׁ ךְּ 'וְּ רּוֲחִני , ּכָׁ ֵאל ַעם ּבְּ רָׁ ֵהם ִיׂשְּ  ש ֶ

ֵאל "ֹקֶדש   רָׁ ית' ַלה ִיׂשְּ ה ֵראש ִ יָׁ מְּ ֹתה" )ִירְּ בּואָׁ ֶהם ב(, ֵיש   ּתְּ ִריד לָׁ ַהפְּ  לְּ

ַלֲעֹבד אֹות וְּ ַגת ֶאת ִלרְּ הָׁ ךְּ  ַהנְּ ּכֵ ּדַ ִהזְּ ַעי"ז לְּ ַאת ה' וְּ מְּ ַרִים. ִמּטֻ  ִמצְּ

ל ע ֲאבָׁ ש ָׁ רָׁ ֵזל הָׁ ַזלְּ ּמְּ אֹוֵמר ש ֶ ה וְּ ה "מָׁ ֲעבֹודָׁ ֶכם" ַמה ַהזֹּאת הָׁ ַין לָׁ  ִסּפּור ִענְּ

ה ִציאָׁ ִפיַרת ַהּיְּ ֵדי ּוסְּ ִרים ַחסְּ ַהּכֹל לוֹ  ה', אֹומְּ ִחיל ש ֶ ךְּ  ַמתְּ ּלֹא ִמּכָׁ  רֹוֶאה ש ֶ

ֵדי ֶאת ח ַחסְּ ּנָׁ ּמֻ יו ה' ש ֶ נָׁ פָׁ ֲעבּור - לְּ ה "ּבַ ה ֶזה" )ַמּצָׁ ׂשָׁ רֹור(, "עָׁ  ה' ִלי ּומָׁ

ֵצאִתי ַרִים, ִלי ּבְּ צְּ ֹלא ִמּמִ ִאּלוּ  לוֹ  וְּ ה ש ֶ יָׁ ם הָׁ ה ֹלא ש ָׁ יָׁ י הָׁ ל", ּכִ אָׁ  ִאם ִנגְּ

ֵעת יו רֹוֶאה ֹלא הּוא ּכָׁ ֵעינָׁ ַגת ֶאת ּבְּ הָׁ נוּ  ַהנְּ ֶחֶסד ה' אֹותָׁ ַרֲחִמים ּבְּ אי ּובְּ ַוּדַ  ּבְּ

ם ַמן ּגַ זְּ ִציַאת ּבִ ַרִים יְּ ה ֹלא ִמצְּ יָׁ יו ֶאת ֵמִבין הָׁ דָׁ ֶזה ֲחסָׁ דֹוִלים. ּובָׁ ִמים ַהּגְּ ַקּיְּ  מְּ

ַמַען ֶיה "לְּ הְּ ", ּתֹוַרת ּתִ ִפיךָׁ ֵליל ה' ּבְּ ֶדר ּבְּ ִרים ַהּסֵ אֹומְּ ֶפה ש ֶ ֵלא ּבְּ  ֶאת מָׁ

ֶרת ת ֲעׂשֶ ֳחרָׁ ּכֹות, ּוִמּמָׁ ת ַהּמַ ּבָׁ ַ ִחיִלים ַהש ּ ּפֹר ַמתְּ ד טֹובֹות ִלסְּ  ה' 'ֶאחָׁ

ַמִים ֱאֹלֵקינוּ  ָׁ ש ּ ּבַ י ש ֶ ּתֵ ֶרץ, ש ְּ אָׁ ִרית'  לּוחֹות ּובָׁ ִהיֵגי -ַהּבְּ ה ַהּדֹורֹות ַמנְּ  ֹמש ֶ

ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ֶמֶלךְּ  וְּ דֹול, וְּ ה ּגָׁ ֹלש ָׁ בֹות ש ְּ כוּ  אָׁ  .'וְּ

 

ַתב 'אֹור ּכָׁ ים' הָׁ דֹוש   ַהַחּיִ סּוק ַעל ַהּקָׁ ם ַהּפָׁ ּתֶ ַפרְּ ם "ּוסְּ ש ֵ ֶכם" ּבְּ  ַהזַֹּהר לָׁ

ַעם ֵאל הק' )ח"ג צז( ש ֶ רָׁ ַטּווּ  ִיׂשְּ ּפֹר ִנצְּ ִפיַרת ִלסְּ ֹעֶמר סְּ ַבע - הָׁ תֹות ש ֶ ּבָׁ  ש ַ

ִמימֹות ֵדי ּתְּ ֵהר ּכְּ ִהּטָׁ ַאת לְּ מְּ ַרִים ִמּטֻ ט ִמצְּ ּפַ ִמש ְּ ה, ּכְּ ֵדי ִנּדָׁ לוּ  ּכְּ ּיּוכְּ  ש ֶ

ש   ַקּדֵ ִהתְּ ל לְּ ַקּבֵ ה ֶאת ּולְּ ַאף ַהּתֹורָׁ ה, וְּ דֹוש ָׁ י ַעל ַהּקְּ ֲעַדִין ּפִ אוּ  ֹלא ש ֶ  ּבָׁ

ֶאֶרץ ֵאל לְּ רָׁ ֵאין ִיׂשְּ ם וְּ דָׁ יָׁ ה ּבְּ בּואָׁ ה ּתְּ ש ָׁ ַטּווּ  ֲחדָׁ ּפֹר ִנצְּ ֶנֶגד ִלסְּ רוּ  ַמה ּכְּ ּפְּ סְּ ּיִ ֶ  ש 

ִתיד עָׁ ם ּבְּ תָׁ ִניסָׁ כְּ יוּ  ּבִ הָׁ ֶרץ ש ֶ אָׁ אּוִים לָׁ ֵנס רְּ ִהּכָׁ ֶרץ לְּ אָׁ ד לָׁ ֶלֱאֹכל ִמּיַ  ִמן וְּ

ה בּואָׁ ה ַהּתְּ ש ָׁ ל ַהֲחדָׁ הּ  ש ֶ ה, אֹותָׁ נָׁ ֶזה ש ָׁ ֵרש   ּובָׁ סּוק ּפֵ ֳחַרת ַהּפָׁ  "ִמּמָׁ

ת" ּבָׁ ַ ם -ַהש ּ ר ּגַ ּבָׁ דְּ ּמִ ם ֹקֶדם ּבַ תָׁ יאָׁ ֶרץ, "ִמּיֹום ּבִ אָׁ  ַאַחר -ֲהִביֲאֶכם"  לָׁ

ם תָׁ יאָׁ ֶרץ, ּבִ אָׁ צָׁ  לָׁ ִבין ִריךְּ וְּ הָׁ רוּ  לְּ פְּ ּסָׁ ש ֶ ּכְּ ּוט ַמה א' ַעל יֹום ש ֶ ש  רּו, ּופָׁ פְּ  סָׁ

ה לֹוַמר ִפירָׁ ַהּסְּ ה ש ֶ תָׁ יְּ דֹול ֶחֶסד ַעל הָׁ נוּ  ה' ַהּגָׁ הֹוִציאָׁ אוּ  ש ֶ רָׁ ַרִים, ש ֶ צְּ  ִמּמִ

דוֹ  ֶאת ךְּ  יָׁ כָׁ ה, ּובְּ קָׁ כוּ  ַהֲחזָׁ ּכְּ ּדַ ֲהרוּ  ִנזְּ ִנטְּ ם וְּ ַאת ֵמִחּבּורָׁ ֻטמְּ יוּ  לְּ הָׁ ַרִים, וְּ  ִמצְּ

אּוִים ל רְּ ַקּבֵ ה. ֶאת לְּ  ַהּתֹורָׁ

ת ש ַ רָׁ פָׁ אנוּ  ּבֹא ּובְּ צָׁ ִפילּות מָׁ ֹון ּכְּ ש  ֶפֶרק לָׁ ּבְּ סּוק ש ֶ ב " מ' ֶנֱאַמר י"ב ּפָׁ ּומֹוש ַ

ה נָׁ ע ֵמאֹות ש ָׁ ּבַ ַארְּ ה וְּ נָׁ ים ש ָׁ ֹלש ִ ִים ש ְּ רָׁ ִמצְּ בּו ּבְּ ש ְּ ר יָׁ ֵאל ֲאש ֶ רָׁ ֵני ִיׂשְּ ", ּבְּ

סּוק פָׁ ַעם מ"א ֶנֱאַמר ּובְּ ע ֵמאֹות " נֹוֶסֶפת ּפַ ּבַ ַארְּ ה וְּ נָׁ ים ש ָׁ ֹלש ִ ץ ש ְּ ִהי ִמּקֵ ַויְּ

אֹות  ל ִצבְּ אּו ּכָׁ צְּ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהזֶּה יָׁ ִהי ּבְּ ה ַויְּ נָׁ ִים ה'ש ָׁ רָׁ ִריךְּ ֵמֶאֶרץ ִמצְּ צָׁ  ", וְּ

ִבין הָׁ ִפילּות ַמִהי א. לְּ ל ַהּכְּ ַמן ש ֶ לּות זְּ ַרִים?  ּגָׁ ֲעַמִים ֶנֱאַמר ַמּדּועַ  ב.ִמצְּ  ּפַ

ה' נָׁ לֹ  - 'ש ָׁ ים'ש ְּ ה ש ִ נָׁ ע ש ָׁ ּבַ ַארְּ ֵיש   ֵמאֹות וְּ ה'? וְּ נָׁ ֵרש   ש ָׁ פָׁ ִהּנֵה לְּ רוּ  ש ֶ מְּ  אָׁ

כֹות רָׁ ם ֲחַז"ל )ּבְּ ש ֵ ִכים נד( "ּכְּ רְּ בָׁ ּמְּ ה ַעל ש ֶ ךְּ  ַהּטֹובָׁ ִכים ּכָׁ רְּ בָׁ  ַעל מְּ

אי ַוּדַ ה", ּובְּ עָׁ רָׁ ַעם הָׁ ֵאל ש ֶ רָׁ לּות ִיׂשְּ גָׁ ַרִים ּבְּ עוּ  ִמצְּ דְּ ּבּוד יָׁ עְּ ִ ש ּ ּבַ  ֵהם ַהזֶּה ש ֶ

ִכים ַזּכְּ ם מְּ מָׁ ם ַעצְּ נָׁ מְּ אָׁ אוּ  ]וְּ מְּ ם ִנטְּ ַאת ּגַ ֻטמְּ ַרִים ּבְּ יוּ  ּוִמזֶּה ִמצְּ ִריִכים הָׁ  צְּ

ל כָׁ ֵהר[ וְּ ִהּטָׁ ה לְּ נָׁ לוּ  ש ָׁ בְּ ּסָׁ ֶ רוּ  ש ּ פְּ ם סָׁ מָׁ ַעצְּ ר ֶאת לְּ ּפַ ִנים ִמסְּ ָׁ ֵהם ַהש ּ  ש ֶ

ֵעין לּות, ּוכְּ גָׁ ִפיַרת ַמה ּבְּ סְּ ּבִ ֹעֶמר ש ֶ ה הָׁ וָׁ ֵני "ִמצְּ ִמימְּ ה יֹוֵמי לְּ וָׁ ֵני ּוִמצְּ ִמימְּ  לְּ

ן יוָׁ בּוֵעי", ּכֵ ךְּ  ש ָׁ כָׁ ּבְּ ים ש ֶ יש ִ ּגִ זֹוִרּיּות ֶאת ַמדְּ ַמן ַמחְּ ךְּ  ַהזְּּ ַבר, ּכָׁ עָׁ רוּ  ש ֶ פְּ  סָׁ

רֹות ֵמאֹות ַעׂשְּ ה' וְּ נָׁ ִנים'. 'ש ָׁ  'ש ָׁ

ַאַחר ךְּ  וְּ ה ּכָׁ ה ַהּתֹורָׁ יש ָׁ ּגִ " ַמדְּ הש ֶ נָׁ ע ֵמאֹות ש ָׁ ּבַ ַארְּ ה וְּ נָׁ ים ש ָׁ ֹלש ִ ץ ש ְּ ", ִמּקֵ

בַ  עָׁ י רש ֶ ֹקש ִ ּבּוד ּבְּ עְּ ש ִ ֶעֶצם וְּ אוּ  ַהזֶּה ַהּיֹום ּבְּ צְּ גוֹ  יָׁ ה -' וְּ כָׁ ַהּפְּ תְּ ּנִ ה,  ש ֶ ִפירָׁ ַהּסְּ

ֵהֵחּלוּ  ּפֹר וְּ ֵדי ֶאת ִלסְּ ֶהֱעִריכוּ  ַחסְּ ל ה' וְּ ה ּכָׁ ה ַמּכָׁ ים ִויִציַאת ּוַמּכָׁ ִ ש ּ  ִרּבֹוא ש ִ

ל ִאיש   כָׁ ּלְּ ד ש ֶ ד ֶאחָׁ ֶאחָׁ יוּ  וְּ ִעים הָׁ ש ְּ ים ֲחמֹוִרים ּתִ ֵלִאים לּוּבִ הּ  מְּ ּפָׁ סְּ  ִמּכַ

הּ  בָׁ הָׁ ל ּוזְּ ַרִים ש ֶ ַאַחר ִמצְּ ךְּ  וְּ ִריַעת ֶאת ּכָׁ ֶאת סּוף ַים קְּ ן וְּ ַרד ַהּמָׁ ּיָׁ ֶ  ִמן ש 

ַמִים. ָׁ  ַהש ּ

ִפי ֹתֶרֶצת ֶזה ּולְּ ַית מְּ ' ַמּדּועַ  ֻקש ְּ ִרים ֹלא ַה'ִחּנּוךְּ ה סֹופְּ ִפירָׁ חֹור סְּ אָׁ  לְּ

 

נוּ  יתָׁ ֲחֹזר ִצּוִ ּנַ ֶ ש  ּכְּ ִדיַנת ש ֶ זּוֹ  ִל'מְּ ' ש ֶ ֶלךְּ חֹוג 'ֶאֶרץ ַהּמֶ ֵאל', נָׁ רָׁ ה' ַעל 'ַחג ֶאת ִיׂשְּ ֱאמּונָׁ ךָׁ  הָׁ תְּ ה ַאֲהבָׁ דֹולָׁ יִציַאת ֵאֵלינוּ  ַהּגְּ ֵכן ּבִ לָׁ ַרִים, וְּ סּור ִמצְּ  אָׁ

ה ֶלֱאכֹול בּואָׁ ה ֵמַהּתְּ ש ָׁ ִרים ַעד ַהֲחדָׁ ּקֹוצְּ ֹעֶמר ֶאת ש ֶ ֵדי הָׁ ַעם ּכְּ ִנטְּ ת ש ֶ צָׁ ַעם ֶאת קְּ נוּ  ַהּטַ ש ְּ ּגַ ִהרְּ יֹוֵתנוּ  ש ֶ הְּ ִדים ּבִ ּבָׁ עְּ ֻ ש  ֹעה מְּ ַפרְּ ַרִים,  לְּ ִמצְּ ּבְּ

יעַ  ּגִ ּמַ ש ֶ ִציַרת יֹום ּוכְּ ֹעֶמר קְּ ם הָׁ ּלָׁ ִצים ּכֻ ַקּבְּ קֹום ִמתְּ מָׁ ד לְּ ַהּכֵֹהן ֶאחָׁ ֵני עֹוֵמד וְּ ל ִלפְּ ּבּור ּכָׁ יר ַהּצִ ּבִ ֹעֶמק ֶאת ּוַמסְּ ל הָׁ ַות ש ֶ אֹוֵמר ִמצְּ 'ֹעֶמר' וְּ  הָׁ

ֶהם ם לָׁ ו 'ַרּבֹוַתי! ַאּתֶ ש ָׁ ִאים ַעכְּ צָׁ ֶרץ ּפֹה ִנמְּ אָׁ ה ּבָׁ ל ַהּטֹובָׁ רוּ  ֲאבָׁ ּכְּ זְּ נוּ  ֵאיךְּ  ּתִ עְּ ֹפה, ִהּגַ יוּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ֲהֵרי לְּ ִדים הָׁ ֵפִלים ֲעבָׁ ֹעה ש ְּ ַפרְּ ַרִים לְּ ִמצְּ  ּבְּ

ה נוּ  הֹוִציא' וְּ ם אֹותָׁ ָׁ ל ִמש ּ ִטּפֵ נוּ  וְּ ִסירּות ּבָׁ מְּ ַתן ּבִ נָׁ נוּ  וְּ צּום ֹאֶכל לָׁ ִצמְּ ֹלא - ּבְּ ֵדי יֹוֵתר, 'ֹעֶמר' וְּ ֵעינוּ  ּכְּ ּמֵ קֹות ש ֶ ֻצּמָׁ לוּ  ַהּמְּ ל יּוכְּ ַעּכֵ  ֶאת לְּ

ךְּ  כָׁ ֹאֶכל, וְּ נוּ  הָׁ נוּ  ַעד ַצַעד ַאֲחֵרי ַצַעד הֹוִבילָׁ ַזרְּ חָׁ יֹות ש ֶ ה ִלהְּ ֻאּמָׁ ֶחֶרת הָׁ בְּ ל ַהּמֻ י ש ֶ ש ֵ ֹלא 'ַאנְּ ', וְּ ֶלךְּ י ַהּמֶ ֶזה ּדַ א ּבָׁ לוּ  ֶאּלָׁ דְּ ּגָׁ יו ש ֶ דָׁ ֵלינוּ  ֲחסָׁ  עָׁ

נוּ  ִזירָׁ ֶהחְּ ִדיַנת ש ֶ ִזיר ִל'מְּ ֶהחְּ ' וְּ ֶלךְּ נוּ  ַהּמֶ ל ֶאת לָׁ ֻכּיֹות ּכָׁ דֹות ַהזְּּ ֻיחָׁ ש   ַהּמְּ ּיֵ ֵבי ש ֶ תֹוש ְּ ִדיַנת לְּ עֹוד 'מְּ ', וְּ ֶלךְּ נוּ  הֹוִסיף ַהּמֶ ה לָׁ ֵהּנָׁ ז כָׁ ה, ּוֵמאָׁ ֵהּנָׁ כָׁ  וְּ

ַעד ו וְּ ש ָׁ ִסיק ֹלא הּוא ַעכְּ יעַ  ַמפְּ ּפִ ַהש ְּ נוּ  לְּ יו ֹרב ֶאת לָׁ דָׁ ה ַמה ֲחסָׁ ַאּתָׁ נוּ  מֹוִריד ש ֶ ם לָׁ ל ֶגש ֶ כָׁ ה ּבְּ נָׁ ה ש ָׁ נָׁ ש ָׁ ִמיחַ  וְּ נוּ  ּוַמצְּ בּול לָׁ ז יְּ אָׁ , וְּ ךְּ ֹברָׁ  מְּ

ה יָׁ ם אֹוֵמר הָׁ עָׁ ה 'ִהּנֵה לָׁ בּואָׁ ל ַהּתְּ ה ש ֶ נָׁ ָׁ ֵניֶכם, אתַהזֹּ ַהש ּ חוּ  ִלפְּ קְּ אוּ  ֵעיֵניֶכם ּפִ בּול ֶאת ּורְּ ךְּ  ַהּיְּ ֹברָׁ ִבינוּ  ַהּמְּ תָׁ ה וְּ ּמָׁ דֹוִלים ּכַ ֵדי ּגְּ ה'  ַחסְּ

ֵלינּו'...  עָׁ

 


