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ַיְלֵדי 'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם' ְּבֶמְרַּכז ָהִעְנָיִנים! 
ֶיֶלד/ַיְלָּדה: עֹוְמִדים ָאנּו ְּבִעּצּוָמם ֶׁשל ְיֵמי ַחג-ַהֶּפַסח, ֶׁשּיֹוֵתר ִמָּכל 

ַחֵּגי ַהָּׁשָנה ָקׁשּור ְלַיְלֵדי 'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם':

ָעְמדּו  ַה'ֵּסֶדר',  ֻׁשְלַחן  ֶאל  ְּכֶׁשֵהַסְבנּו  ַהַחג,  ִּבְתִחַּלת  ְּכָבר  ֵראִׁשית, 
ַהֻּקְׁשיֹות.  ַאְרַּבע  ֶאת  ֶׁשָּׁשֲאלּו  ֵאֶּלה  ֵהם  ַּכֲאֶׁשר  ַּבֶּמְרָּכז,  ַהְּיָלִדים 
ּוְבֶעֶצם, ָּכל ֻנַּסח ַהַהָּגָדה ְלַאַחר ִמֵּכן, ָהֵחל ֵמ"ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה 

ְּבִמְצַרִים", ֵאינֹו ֶאָּלא ְּתׁשּוָבה ַלֻּקְׁשיֹות ֶׁשִהְקׁשּו ַהְּיָלִדים.

ְוֵׁשִנית, ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה ֻמְזָּכר ַּבּתֹוָרה ַהִּבּטּוי 'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם' 
ִהיא ִּביִציַאת ִמְצַרִים: "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל ִצְבאֹות ה' ֵמֶאֶרץ 

ִמְצָרִים".

ִמן  ִסּפּור  ַרק  ֵאיֶנּנּו  ְיִציַאת-ִמְצַרִים  ִעְנַין  ֶׁשָּכל  ּוִמֵּכיָון  ַאָּבא/ִאָּמא: 
הּוא  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  ִזְכרֹונֹות  ְּכַהֲעָלַאת  ַהְּמֻסָּפר  ַהִהיְסטֹוִרי,  ֶהָעָבר 
ְמֹאָרע ַהחֹוֵזר ּוִמְתַרֵחׁש ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ֵמָחָדׁש; ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשְּבָכל 
ָׁשָנה ְּבֵליל-ַהֵּסֶדר ֲאַנְחנּו ְּבַעְצֵמנּו "יֹוְצִאים ִמִּמְצַרִים" – ָּברּור ֵאפֹוא 
ִּכי ַּגם ַהֶּקֶׁשר ַהְּמֻיָחד ֵּבין ְיִציַאת-ִמְצַרִים ְלֵבין 'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם' הּוא 

ֶקֶׁשר ְּתִמיִדי ֶׁשִּמְתעֹוֵרר ָּכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש, ַּגם ַהָּׁשָנה.

ָמה ַהֶּקֶׁשר ַהֶּזה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו?

ָמה הּוא אֹוֵמר ָלנּו ָּבָרָמה ָהִאיִׁשית?

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ּוְבֵכן, ִלְפֵני ַהֹּכל ְּכַדאי ֶׁשָּנִׂשים-ֵלב ְלָכְך ֶׁשָּכל ַהֻּקְׁשיֹות 
נֹוְגעֹות  ְּבֵליל-ַהֵּסֶדר,  ַהֵּׁשם'  'ִצְבאֹות  ַיְלֵדי  ַעל-ְיֵדי  ַהִּנְׁשָאלֹות 

ְלִעְנָיִנים ַמֲעִׂשִּיים:

ַהְּיָלִדים ִמְתּבֹוְנִנים ַּבְּפֻעּלֹות ַהּׁשֹונֹות ַהִּמְתַּבְּצעֹות ְסִביָבם, ּוְבִלָּבם 

ַחג-ַהֶּפַסח, 
ִּגָּליֹון ֲחִגיִגי ֻמְגָּדל
גיליון 309 • ַחג-ַהֶּפַסח, תשע"ח
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ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא
ויקרא

ְוַהָּמרֹור,  ַהַּכְרַּפס  ֶאת  ֶׁשַּמְטִּביִלים  רֹוִאים  ֵהם  ֻקְׁשיֹות.  ִמְתעֹוְררֹות 
ְורֹוִאים ֶׁשאֹוְכִלים  ַמָּצה, רֹוִאים ֶׁשאֹוְכִלים ָמרֹור  רֹוִאים ֶׁשאֹוְכִלים 
ְוֶאת  ְּפִליָאָתם  ֶאת  ְמעֹוְרִרים  ָהֵאֶּלה  ְוַהְּדָבִרים  ַּבֲהֵסָבה.  ְוׁשֹוִתים 

ְרצֹוָנם ָלַדַעת, "ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות".

ְמַבֵּקׁש  הּוא  ַהֻּקְׁשיֹות,  ַעל  ֵמִׁשיב  ָהַאָּבא  ַּכֲאֶׁשר  ְלָכְך,  ּוְבֶהְתֵאם 
ְלַהְסִּביר ֶאת ָּכל אֹוָתן ְּפֻעּלֹות ַמֲעִׁשּיֹות ֶׁשעֹוְררּו ֶאת ְּתִמיָהָתם ֶׁשל 

ַהְּיָלִדים.

ֵּבין  ַהְּמֻיָחד  ַהֶּקֶׁשר  ֶׁשֶאת  ִהיא,  ִמָּכְך  ָהעֹוָלה  ַהַּמְסָקָנה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֵליל-ַהֵּסֶדר ְלַיְלֵדי 'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם', ָצִריְך ְלַתְרֵּגם ְלַמֲעִׂשים-ְּבֹפַעל:

צּוַרת  ַעל  ָּתֵמַּה  ַהֶּיֶלד  ְמֻסִּבים".  ֻּכָּלנּו  ַהֶּזה  "ַהַּלְיָלה  ִעְנַין  ְלֻדְגָמה, 
ַהְּיִׁשיָבה  ִּכי  לֹו,  ַמְסִּביר  )ִּבְתׁשּוָבתֹו(  ְוָהַאָּבא  ַהּׁשֹוָנה,  ַהְּיִׁשיָבה 
ַּבֲהֵסָבה ִהיא ִמְּפֵני ֶׁש"ַהַּלְיָלה ַהֶּזה" ֲאַנְחנּו יֹוְצִאים ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות.

ְוַההֹוָרָאה ַהַּמֲעִׂשית ִמָּכְך, נֹוַגַעת ַלֹּצֶרְך ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו 
ִלְהיֹות "ֶּבן חֹוִרין". ַהֶּדֶרְך ַהְּיִחיָדה ֶׁשָּלנּו ִלְזּכֹות ְּבֵחרּות ֲאִמִּתית ִהיא 
ְלִהְׁשַּתְחֵרר ֵמֲאִחיָזתֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר-ָהַרע. ַרק ַּכֲאֶׁשר ְנָגֵרׁש אֹותֹו ֵמִאָּתנּו 

ְוִנְתַמֵּסר ְלִקּיּום ְרצֹון ה' ִיְתָּבֵרְך, ַנֲהֹפְך ִל"ְבֵני חֹוִרין".

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ִעְנָין ָחׁשּוב נֹוָסף ֶׁשַעל ַהֶּיֶלד ִלְלֹמד ִמֻּנַּסח ַהַהָּגָדה ְּבֵליל-
ַהֵּסֶדר הּוא, ֶׁשֵאין ְלִהְסַּתֵּפק ְּבָכְך ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו אֹוֵכל ַמָּצה, ַמְטִּביל 

ְׁשֵּתי ְּפָעִמים, יֹוֵׁשב ַּבֲהֵסָבה ּוְמַקֵּים ֶאת ִמְצַות ֲאִכיַלת ָמרֹור.

ָהְרֵעִבים  ָּכל  ַה'ֵּסֶדר' ֶאת  ְלֻׁשְלַחן  ַמְזִמין  ָאִביו  ְּכֶׁשַהֶּיֶלד ׁשֹוֵמַע ֶאת 
ָּכל  ֶׁשֶאת  ִמָּכְך  ָלֵמד  הּוא  ִּדְצִריְך"(  ְו"ָכל  ִּדְכִפין"  )"ָּכל  ְוַהִּנְצָרִכים 
ַהּטֹוב ֶׁשָּנַפל ְּבֶחְלקֹו ָעָליו ַלְחֹלק ִעם ְיָלִדים ֲאֵחִרים ֶׁשֹּלא ָזכּו ְלָמה 

ֶׁשהּוא ָזָכה.

ְּבֶמְרַּכז  ֵהם  ַהְּיָלִדים  ֶׁשִּצַּיּנּו,  ְּכִפי  ְּבֵליל-ַהֵּסֶדר,  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהִהְתַרֲחׁשּות. ֵהם ַהַּמְקִׁשים ֶאת ַהֻּקְׁשיֹות ַוֲאֵליֶהם ֻמְפנֹות ַהְּתׁשּובֹות. 
ְּבִמִּלים ֲאֵחרֹות, ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ַהְּיָלִדים ַמְפִעיִלים ֶאת 

ַהְּמֻבָּגִרים...

ַעל  ּכֹוֵלל  ְסִביָבָתם,  ַעל  ְלטֹוָבה  ַמְׁשִּפיִעים  ַהְּיָלִדים  ּבֹו  ֶזה,  ַמָּצב 
הֹוֵריֶהם, ָראּוי ֶׁשִּיָּמֵׁשְך ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה. ָּכל ַאָּבא ְוָכל ִאָּמא ְמֻעְנָיִנים 
ַהּתֹוָרה  ְּבִקּיּום  ֲעֵליֶהם  ַיֲעלּו  ֶׁשָּלֶהם  ַהַּיְלָּדה  אֹו  ֶׁשַהֶּיֶלד  ִלָּבם  ְּבָכל 

ְוַהִּמְצוֹות.

ִּבְכָלל, ַלְּיָלִדים ֵיׁש ּכֹוַח ְמֻיָחד ְלַהְדִּביק ַּבִּׂשְמָחה ּוַבִהְתַלֲהבּות ֶׁשָּלֶהם 
ֶאת ָּכל ַהּסֹוְבִבים אֹוָתם. ְוַההֹוִרים ֵהם ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשִּיְׂשְמחּו 'ְלִהָּגֵרר' 
ַהּכֹוַח  ֶאת  ְלַנֵּצל  ִאם-ֵּכן  ָצִריְך  ַיְלֵדיֶהם.  ַאֲחֵרי   – ִּבְדָבִרים טֹוִבים   –
ַהְּמֻיָחד ֶׁשִּנַּתן ְלַיְלֵדי 'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם' ְּבֵליל-ַהֵּסֶדר – ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה!

)על-פי 'התוועדויות' תשמ"ט, חלק ג', עמ' 35 והלאה(

ְלָכל  ְּבַחג-ַהֶּפַסח,  אֹוְכִלים  ֶׁשָאנּו  ַהַּמָּצה  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְׁשָאר ִמיֵני ַהַּמֲאֶפה ַהֶּנֱאָכִלים ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשָנה, הּוא, ֶׁשַהַּמָּצה ְׁשטּוָחה 
ּוְנמּוָכה ְוִאּלּו ֶיֶתר ִמיֵני ַהַּמֲאֶפה ְּתפּוִחים ּוְגבֹוִהים. ַהַּמָּצה ְמַסֶּמֶלת 

ֲעָנָוה, ְּבעֹוד ַהֶּלֶחם ַהֶּנֱאָכל ָּכל ַהָּׁשָנה – ְמַיֵּצג ִהְתַנְּׂשאּות ְוַגֲאָוה.

ֶׁשל  ֵּפרּור  ָּכל  ִמִּלֵּבנּו  ְלַבֵּטל  ָעֵלינּו  ְמַצֶּוה  ַחג-ַהֶּפַסח  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֵיׁשּות ְוַגֲאָוה. ָעֵלינּו ִלְהיֹות ֲעָנִוים ְּכמֹו ַהַּמָּצה. ַּגם ִאם ִמיֶׁשהּו ָאַמר 
ָלנּו ִמָּלה ּפֹוַגַעת אֹו ֹלא ָנַהג ָּבנּו ַּבָּכבֹוד ָהָראּוי, ַאל ָלנּו 'ְלִהְתַנֵּפַח' 
ְוִלְכֹעס ָעָליו. ָעֵלינּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבַהְכָנָעה ְוִלְזֹּכר ֶׁשֹּלא ָּבאנּו 
ָלעֹוָלם ְּכֵדי ֶׁשְּיַכְּבדּו אֹוָתנּו, ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַכֵּבד ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 

ְוַלֲעֹבד אֹותֹו ִּבְמִסירּות.

ַרִּכים  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ַהֵּפרּוׁש  ֵאין  ָעָנו  ִלְהיֹות  ֵׁשִני,  ִמַּצד  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְלַגּלֹות  ִנְדָרִׁשים  ָאנּו  ָהעֹוָלם-ַהֶּזה  ִעְנְיֵני  מּול  ְלֶהֶפְך,  ּוְכנּוִעים. 
ַלֲעֹבר  אֹוָתנּו  ְלַפּתֹות  ְמַנֶּסה  ַהֵּיֶצר-ָהַרע  ַּכֲאֶׁשר  ְלֻדְגָמה,  ַּתִּקיפּות. 
ֲעֵבָרה, ָעֵלינּו ְלִהְתַיֵּצב מּולֹו ְּבָכל ַהֹּתֶקף ּוְלַסֵּלק אֹותֹו ֵמַעל ָּפֵנינּו.

ַאְּדַרָּבה,  ָלזֹו.  זֹו  ִּבְסִתיָרה  עֹוְמדֹות  ֵאיָנן  ְיהּוִדית  ְוַתִּקיפּות  ֲעָנָוה 
ְׁשֵּתיֶהן ַיַחד ְמָׁשְרתֹות ֶאת אֹוָתּה ַהַּמָּטָרה: "ֲאִני ִנְבֵראִתי ְלַׁשֵּמׁש ֶאת 

קֹוִני!" )=ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא(.

)על-פי 'התוועדויות' תשמ"ג, חלק ג', עמ' 1235 והלאה(

 

ְמִזָּמה ֶׁשֻהְפָרה
 – ְלֶׁשָעַבר  ַקְנטֹוִניְסִטים  ָהיּו  ֶּפְטרֹוִזיְבְסק  ָהֲעָיָרה  ִמּתֹוָׁשֵבי  ַרִּבים 
ְוָחֵמׁש  ְלֶעְׂשִרים  ְוִנְלְקחּו  ִמֵּבית הֹוֵריֶהם  ְּבַיְלדּוָתם  ֶׁשֻּנְּתקּו  ְיהּוִדים 

ְׁשנֹות ֵׁשרּות ַּבָּצָבא ָהרּוִסי, ַהְרֵחק ֵמַהַּבִית ּוֵמַהָּמֹסֶרת ַהְּיהּוִדית.

ֶאת  ִמִּלָּבם  ִהְׁשִּכיַח  ֹלא  ַהִּטְבִעית  ִמְּסִביָבָתם  ֶזה  ִנּתּוק  ַּגם  ַאְך 
ַיֲהדּוָתם. ְקָצָתם נֹוְתרּו ֶנֱאָמִנים ְלַגְמֵרי ַלַּיֲהדּות ּוְקָצָתם ָׁשְמרּו ַעל 
הֹוִסיפּו  ַהָּכפּוי,  ַהְּצָבִאי  ֵׁשרּוָתם  ֶאת  ְּכֶׁשִּסְּימּו  ֵאֶליָה.  ְמֻסֶּיֶמת  ִזָּקה 

ַרִּבים ֵמֶהם ְלִהְתּגֹוֵרר ֶזה ְלַצד ֶזה ְוִלְתֹמְך ָהֶאָחד ְּבֵרֵעהּו.



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא
ויקרא

ַהְּמַנֵהל ִקֵּבל ֶאת ַהָּבנֹות ְּבִחּיּוְך ָרָחב. ְּכַדְרּכֹו ְּבִהְזַּדְּמֻנּיֹות ִמּסּוג ֶזה, 
ֶׁשַהַּפַעם  ֶאָּלא  ַהּקֹומּוִניְזם,  ְּבֶׁשַבח  ַרב-ֹרֶׁשם,  ִּבְנאּום  ַהְּמַנֵהל  ָּפַתח 
ִקֵּצר ִּבְדָבָריו ּוִמֵהר ַלֲעֹבר ְלַפִּסים ַמֲעִׂשִּיים. ַהֶּדֶרְך ֶׁשָּבַחר ַהְּמַנֵהל 
ָהְיָתה ִנְבִזית ּוְמֻרַּׁשַעת ִּבְמֻיָחד. "ָּבנֹות ְיָקרֹות", ָאַמר, "ָאנּו ְמֻעְנָיִנים 

ְלַהְתִחיל ַּבְּמִסָּבה, ַאְך ַוַּדאי ְרֵעבֹות ַאֶּתן; ָנכֹון?".

"ָנכֹון!", ֵהִׁשיבּו ַהְּיָלדֹות, ַּכְּמֻצֶּפה ֵמֶהן.

"ּוְבֵכן", ִהְמִׁשיְך ַהְּמַנֵהל, "ָהָבה ְנַבֵּקׁש ֵמָהֱאֹלִקים ֶׁשִּיֵּתן ָלנּו ֹאֶכל". 
ֶאל  ִלְפנֹות  נֹוֵהג  ַהְּמַנֵהל  ִמָּמַתי  ִּבְפִליָאה;  ָּבזֹו  זֹו  ִהִּביטּו  ַהְּיָלדֹות 

ֱאֹלִקים?

ַלְּיָלדֹות  ְמַסֵּמן  ָרם,  ְּבקֹול  ַהְּמַנֵהל  ָקָרא  ֹאֶכל!",  ָלנּו  ֵּתן  "ֱאֹלִקים, 
ְוֶהֱחרּו- ְלהֹוָרָאתֹו  ִנְׁשְמעּו  ַהָּבנֹות  ִלְקִריָאתֹו.  ְלִהְצָטֵרף  ַהְּתִמימֹות 
ְּפָעִמים,  ִמְסַּפר  ַהְּקִריָאה עֹוד  ַעל  ַהְּמַנֵהל  ָׁשב  ָּכְך  ַאֲחָריו.  ֶהְחִזיקּו 

ְוַהָּבנֹות ִעּמֹו.

"הּוא ֵאיֶנּנּו עֹוֶנה", ָאַמר ַהְּמַנֵהל ְּבִניַמת ַאְכָזָבה. "אּוַלי ִנְצַעק ְּבקֹול 
ָרם יֹוֵתר – 'ֱאֹלִקים! ֵּתן ָלנּו ֹאֶכל!'". ַהָּׁשַמִים ֹלא ִנְפְּתחּו ְוֹאֶכל ֹלא 

ָנַפל ֵמֶהם. ַהַּתְלִמידֹות ָחׁשּו ְנבֹוכֹות.

ִהִּציַע  ָהָאהּוב",  ַמְנִהיֵגנּו  ֶלִנין,  ֶאל  ִלְפנֹות  ְנַנֶּסה  אּוַלי  "ִאם-ֵּכן, 
ַהְּמַנֵהל ְּבקֹול ַרְך. "ֶלִנין, ֵּתן ָלנּו ֹאֶכל!", ָקָרא ַהְּמַנֵהל, ּוְבִמְצָותֹו ַּגם 
ַהַּתְלִמידֹות ִהְצָטְרפּו ַלְּקִריָאה ַהִּנְרֶּגֶׁשת. ַהַּפַעם ֹלא ָהָיה ֹצֶרְך ַלְחֹזר 
ַעל ַהְּקִריָאה ׁשּוב ָוׁשּוב. ִמָּיד ְלַאַחר ַהְּקִריָאה ָהִראׁשֹוָנה ָׁשַלף ָּכל 
ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּמֹוִרים ַׂשִּקית עּוִגּיֹות. "ֶלִנין ָׁשַמע ָלנּו. ֶלִנין ְלעֹוָלם 
ֹלא ִיְנֹטׁש אֹוָתנּו", ִהְכִריז ַהְּמַנֵהל ִּבְתרּוַעת ִנָּצחֹון. ּוִמָּיד הֹוִסיף: "ָּכל 

ַּתְלִמיָדה ְּתַקֵּבל עּוִגָּיה ַאַחת, ְוֵיׁש ֶלֱאֹכל אֹוָתּה ִמָּיד".

*

ָלֶהן  ֶׁשָּטַמן  ַלַּמְלֹּכֶדת  ָנְפלּו  ִּכי  ְלַגּלֹות  נֹוְכחּו  ַהְּיהּוִדּיֹות  ַהְּיָלדֹות 
ַהְּמַנֵהל. ֵהן ָהיּו ְמֻזְעָזעֹות ְואֹוְבדֹות-ֵעצֹות. עּוִגּיֹות ְּבֵליל ַהֶּפַסח?!

ָקָרא  "ְּבֵתָאבֹון!",  ַהַּתְלִמידֹות.  ֵּבין  ַהַּׂשִקּיֹות  ֶאת  ֶהֱעִבירּו  ַהּמֹוִרים 
ָנְגָסה  ֹלא  ֵמַהַּתְלִמידֹות  ַאַחת  ַאף  ֲאָבל  ִּבְׂשִביעּות-ָרצֹון,  ַהְּמַנֵהל 
ַהָּבנֹות  ַאְך  ַהְּמַנֵהל,  ֵזֵרז אֹוָתן  ְּבֵתָאבֹון!",  "ִאְכלּו,  ֶׁשְּבָיָדּה.  ָּבעּוִגָּיה 
ַרק ִהִּביטּו ָּבעּוִגּיֹות, ֲאֶרֶׁשת ִּתָּמהֹון ַעל ְּפֵניֶהן. ַהְּמַנֵהל ֵהֵחל ִלְכֹעס. 
הּוא ָׁשַלח ָיד ְלַאַחת ַהַּׂשִקּיֹות ְוהֹוִציא ִמּתֹוָכּה עּוִגָּיה. ְּכֶׁשָּבא ִלְנֹּגס 

ָּבּה ִהְבִחין ִּכי ֵאין זֹו עּוִגָּיה ֲאִמִּתית, ֶאָּלא ִעּגּול ֵעץ, ְּדמּוי עּוִגָּיה.

ַהָּתְכִנית.  ֵּכיַצד ִהְׁשַּתְּבָׁשה  ֵהִבין  ִמַּזַעם. הּוא ֹלא  ַהְּמַנֵהל ִהְׁשּתֹוֵלל 
ְּבֹרב ַזֲעמֹו ֵּגֵרׁש ִמְּלָפָניו ֶאת ַהּמֹוֶרה ִלְמָלאָכה, ְוֶהֱאִׁשימֹו ִּבְבִגיָדה. 

ַּכֲעֹבר ַּדּקֹות ֲאָחדֹות ֻׁשְּלחּו ָּכל ַהָּבנֹות ְלָבֵּתיֶהן.

ַרָּבּה ֶׁשל  ִפיְנַלְנד.  ִלְגבּול  ִּבְצפֹון רּוְסָיה, ָסמּוְך  ָׁשְכָנה  ֶּפְטרֹוִזיְבְסק 
ַאְדמֹו"ר  ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ֵמֲחִסיֵדי  ָחָדש,  ְיַרְחִמיֵאל  ָהַרב  ָהָיה  ָהֲעָיָרה 

ָהַרַּׁש"ּב ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן.

ִעם ְּפֹרץ ַהַּמְהֵּפָכה ַהּקֹומּוִניְסִטית ִהְׁשִקיעּו ַמְנִהיֶגיָה ַמֲאַמִּצים ַרִּבים 
ְּבִנָּסיֹון ָלַטַעת ֶאת ַרְעיֹונֹוֵתיֶהם ַּבְּלָבבֹות ַהְּצִעיִרים – ְּבָבֵּתי-ַהֵּסֶפר 
ּוִבְתנּוַעת-ַהֹּנַער ַהּקֹומּוִניְסִטית. ֵהם ֶהֱעלּו ַעל ֵנס ָּכל ֶיֶלד ְוָכל ַנַער 
ְוֶנֱאָמנּות  ַהּקֹומּוִניְסִטִּיים  ַהִּׁשְויֹון  ְלֶעְרֵכי  ְמֻיֶחֶדת  ְמִסירּות  ֶׁשִּגּלּו 

ֻמְחֶלֶטת ְלַמְנִהיֵגי ַהְּמִדיָנה.

ְיהּוִדּיֹות.  ְלָבנֹות  קֹומּוִניְסִטי  ֵּבית-ֵסֶפר  הּוַקם  ֶּפְטרֹוִזיְבְסק  ָּבֲעָיָרה 
ְּכָכל ֶׁשַהָּדָבר ִיָּׁשַמע ַמְפִּתיַע, ְׂשַפת ַהִּדּבּור ָהִרְׁשִמית ְּבֵבית-ֵסֶפר ֶזה 
ָהְיָתה... ִייִדיׁש, ְוֹזאת ְלִפי ֶׁשּזֹו ָהְיָתה ְׂשַפת-ָהֵאם ֶׁשל ֹרב ַהַּתְלִמידֹות. 
ֶזה ֹלא ָעַמד ִּבְסִתיָרה ָּכְלֶׁשִהי ָלֻעְבָּדה ֶׁשַהְּמַנֵהל ְוַהּמֹוִרים ָעׂשּו ֹּכל 
ֶׁשְּלֵאל-ָיָדם ְּכֵדי ַלֲעֹקר ִמֵּלב ַהַּתְלִמידֹות ָּכל ִזיק ֶׁשל ֱאמּוָנה ְיהּוִדית.

ָעׂשּו  ֶׁשֹּלא  ִמי  ְלֵבית-ַהֵּסֶפר.  ְּבנֹוֵתיֶהם  ֶאת  ִלְׁשֹלַח  ֶנֶאְלצּו  ַההֹוִרים 
טֹוב".  "ִחּנּוְך  ִלְבנֹוֵתיֶהם  ְלַהֲעִניק  ְמֻסָּגִלים  ֵאיָנם  ִּכי  ָהָאְׁשמּו  ֹזאת 
ִמֵּביָתן  ַהָּבנֹות  ֶאת  ְלַהְרִחיק  ַהִּׁשְלטֹונֹות  ָהיּו  ַרָּׁשִאים  ָּכֶזה  ְּבִמְקֶרה 

ּוְלַהֲעִביָרן ִלְפִניִמָּיה. ַלהֹוִרים ֹלא ָהְיָתה ֵאפֹוא ְּבֵרָרה.

*

ַלֲאֵסָפה  ַהּמֹוִרים  ֶאת  ֵּבית-ַהֵּסֶפר  ְמַנֵהל  ִּכֵּנס  ִניָסן  ֹחֶדׁש  ְּבֵראִׁשית 
ְלַאַחר  ַרק  ֶנְחַׂשף  ָהֲאֵסָפה  נֹוֵׂשא  ַוֲחָׁשִאית".  "ְּדחּוָפה  ֶׁשֻהְגְּדָרה 

ֶׁשִּנְכַנס ַאֲחרֹון ַהּמֹוִרים ָלאּוָלם ְוָסַגר ַאֲחָריו ֶאת ַהֶּדֶלת.

"ְּבעֹוד ִּכְׁשבּוַעִים ָיחּול ַחג-ַהֶּפַסח", ָּפַתח ַהְּמַנֵהל ְּבִניָמה ְּדָרָמִטית 
ְּפֻעָּלה  ֶזה  ְּבַחג  ִליֹזם  הֹוָרָאה  ִקַּבְלִּתי  "ֶאְתמֹול  ֹּכֶבד-ֹראׁש.  ּוְמֵלַאת 

ִחּנּוִכית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשַּתְדִּגיׁש ֶאת ְּבׂשֹוַרת ַהּקֹומּוִניְזם".

ַיֲעלּו  ִּכי  ִצִּפָּיתֹו  ֶאת  ִּבֵּטא  ְוַהְּמַנֵהל  ְּבָראֵׁשיֶהם,  ִהְנֲהנּו  ַהּמֹוִרים 
ְּבַהֲעָלַאת  ֵּביֵניֶהם  ְלִהְתָחרֹות  ֵהֵחּלּו  ַהּמֹוִרים  ְמקֹוִרּיֹות'.  'ַהָּצעֹות 
ַרְעיֹונֹות ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים, ֶׁשַהַּצד ַהָּׁשֶוה ֶׁשל ֻּכָּלם ָהָיה, ַמֲאָמץ ְמֻרָּׁשע 
ִלְמָלאָכה  ַהָּצָעתֹו ֶׁשל ַהּמֹוֶרה  ְיהּוִדי ֵמַחג-ַהֶּפַסח.  ַלֲעֹקר ָּכל ִּבּטּוי 

ָעְלָתה ִּבְמקֹוִרּיּוָתּה ַעל ֻּכָּלן ְוַעל ֵּכן ַּגם ִנְתַקְּבָלה ֶּפה-ֶאָחד.

ָהַרְעיֹון ֶׁשּלֹו ָהָיה ַלֲעֹרְך ַלַּתְלִמידֹות 'ְמִסַּבת ַחג' ְמֻיֶחֶדת, ֶׁשָּבּה ְיֻחַּלק 
ְלַטֵּפל  ַּגם  ִלְמָלאָכה  ַהּמֹוֶרה  ַעל  ֻהַּטל  ָהַרְעיֹון,  ְּכיֹוֵזם  ָחֵמץ.  ָלֶהן 

ַּבְּצָדִדים ַהַּמֲעִׂשִּיים ֶׁשל ַהִּבּצּוַע.

ַלְּתִפָּלה  ָהְלכּו  ֶּפְטרֹוִזיְבְסק  ִמְּיהּוֵדי  ַרִּבים  ִהִּגיַע.  ַחג-ַהֶּפַסח  ֵליל 
ַהִּמְפָּגׁש  ִּבְמקֹום  ִהְתַּכְּנסּו  ֵּבית-ַהֵּסֶפר  ַּתְלִמידֹות  ְּבֵבית-ַהְּכֶנֶסת. 
ִּבְּׂשרּו ַהּמֹוִרים  ָעֶליָה  ַהַחג',  ִּב'ְמִסַּבת  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ְּכֵדי  ָלֶהן,  ֶׁשִּנְקַּבע 

ַּבִּכּתֹות.



ַרק ְמַעִּטים ָיְדעּו ֶאת ִּפְתרֹון ַהַּתֲעלּוָמה.

ֶנֱאָמָנה  ְיהּוִדָּיה  ְלָמֶתָמִטיָקה,  ַהּמֹוָרה  ָהְיָתה  ָּבֶהם  ָהִראׁשֹוָנה 
ֶׁשִהְתַחְּזָתה ְלקֹומּוִניְסִטית. ִהיא ֵהִביָאה ְּבעֹוד מֹוֵעד ֶאת ַרב ָהִעיר, 
ָהַרב ָחָדׁש, ְּבסֹוד ַהְּמִזָּמה ַהִּנְרֶקֶמת. ֶזה ִמֵהר ְלַסֵּפר ַעל ָּכְך ְלַרְעָיתֹו, 
ְוַההֹוִרים, ִעם ַאְרַּבע ְּבנֹוֵתיֶהם – ַמְלָּכה, ֶּבְרָטה, ּדֹוָּבה ּוַפְיָנה – ָהגּו 

ּוִבְּצעּו ְּפֻעָּלה נֹוֶעֶזת:

ֶׁשָּדמּו  ַוֲעֻגּלֹות,  ַּדּקֹות  ֵעץ  ִּפּסֹות  ֶׁשל  ְּגדֹוָלה  ַּכּמּות  ֵהִכינּו  ַהָּבנֹות 
ְלַהְפִליא ְלעּוִגּיֹות. ְלַאַחר ֶׁשֵּבְררּו ֵהיָכן ִהְטִמין ַהּמֹוֶרה ִלְמָלאָכה ֶאת 
ָהעּוִגּיֹות ֶׁשֵהִכין, ָחְדרּו ְּבִסּיּום ְׁשעֹות ַהִּלּמּוִדים,ְלֶׁשַטח ֵּבית-ַהֵּסֶפר, 

ְוֶהְחִליפּו ֶאת ָהעּוִגּיֹות ְּב'עּוִגּיֹות ֶּדֶמה'.

ָּכְך ִהִּצילּו ַאְרַּבע ַהָּבנֹות ֶׁשל ַרב ָהֲעָיָרה ֶאת ַעְצָמן ְוֶאת ַחְברֹוֵתיֶהן 
ִלְמִסירּות-ֶנֶפׁש,  ֶׁשֻחְּנכּו  ֵאֶּלה,  ָּבנֹות  ַאְרַּבע  ַּבֶּפַסח.  ָחֵמץ  ֵמֲאִכיַלת 

ָּגְדלּו ְוֵהִקימּו ִמְׁשָּפחֹות ְלִתְפֶאֶרת.

ִמי ָּגדֹול ִמִּמי

ֶזה ָהָיה ְּבֵליל-ַהֵּסֶדר ָהַאֲחרֹון ֶׁשָעַרְך ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ַהֶּצַמח-
ַהֶּצַמח-ֶצֶדק  )ָהַרִּבי  ּוְמֹקָרִבים  ֵּביתֹו  ְּבֵני  ִעם  ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן  ֶצֶדק 
ִנְסַּתֵּלק ְּבי"ג ְּבִניָסן תרכ"ו(. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַהְּמֻסִּבים ְל'ַיַחץ', ָלַקח ַאַחד 
ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ֶאת ְׁשֵני ֶחְלֵקי ַהַּמָּצה ְוֵהֵחל ִלְמֹּדד אֹוָתם ֶזה מּול ֶזה, 
ְּכֵדי ָלַדַעת ִמי ֵמֶהם ַהֵחֶלק ַהָּגדֹול ֶׁשאֹותֹו ֵיׁש ְלַהְצִּפין ַל'ֲאִפיקֹוָמן'.

ַנֲעָנה ָהַרִּבי ַהֶּצַמח-ֶצֶדק ְוָאַמר: "ָּגדֹול ֶׁשְּצִריִכים 'ִלְמֹּדד' ֶאת ַּגְדלּותֹו 
– ַהָּקָטן ָּגדֹול ִמֶּמּנּו...".

הּוא  ֲהלֹוא  ַהֶּצַמח-ֶצֶדק,  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֶנְכּדֹו  ַּגם  ָנַכח  ַמֲעָמד  ְּבאֹותֹו 
ִּבְלַבד.  ָוֵחִצי  ַאְרַּבע  ְּכֶבן  ָאז  ֶׁשָהָיה  ָהַרַּׁש"ּב,  ַאְדמֹו"ר  ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת 
ַהֶּיֶלד ַהָּצִעיר ַּבַעל ַהחּוִׁשים ַהְּמֻחָּדִדים ָקַלט ֶאת ַהִהְתַרֲחׁשּות ְוָיַרד 

ְלָעְמָקם ֶׁשל ִּדְבֵרי ָסבֹו.

ְלָיִמים ֹיאַמר ָהַרִּבי ָהַרַּׁש"ּב, ִּכי "ֵמָאז אֹותֹו ֵליל-ֵסֶדר ִנְקַּבע ְּבַנְפִׁשי 
ִמאּוס ְלִטיּפּוס ָּכֶזה ֶׁשל 'ָּגדֹול' ֶׁשְּצִריִכים ִלְמֹּדד ֶאת ְּגֻדָּלתֹו"...

ַהָּגָדה ֶׁשל ִחידֹון
ָחְלפּו ָיִמים ִמְסָּפר ִמֵּליל-ַהֵּסֶדר, ְוֶזה ַהְּזַמן ִלְבֹחן ֶאת ַעְצֵמנּו ָמה ֲאַנְחנּו 

זֹוְכִרים ִמֶּמּנּו:

ִחידֹון "הּוא... ְוִהיא"
1( הּוא – ַמְלָאְך, ִהיא – לֹוֶהֶטת ּוְמֻסֶּכֶנת.

2( הּוא – ְמַרֵחם, ִהיא – ִּכְמרֹוִרים ְּבֵליל-ַהֵּסֶדר.

3( הּוא – ִצּפֹור, ִהיא – ַמְּתַנת ה' ְּבַהר-ִסיַני.

4( הּוא – ִסיָמן ְלַמֲחָלה, ִהיא – ֲעִמיַדת ַהַּמִים ִּבְקִריַעת ַים-סּוף.

5( הּוא – ִמֶּמּנּו עֹוִׂשים ַּכִּדים, ִהיא – ַמֲאָכל ָמתֹוק ְוָטִעים.

6( הּוא – ַאַחד ַהָּבִנים ַּבַהָּגָדה, ִהיא – ִהְסַּתְּיָמה.

7( הּוא – ֶמֶרד, ִהיא – ֲאחֹות ֹמֶׁשה.

8( הּוא – ַהָּים ֶׁשִּנְקַרע ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִהיא ְסָעָרה.

9( הּוא – ֵחֶלק ִמּמּוָצק, ִהיא ָהָאֶרץ ֶׁשָּבּה ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים.

10( הּוא – ָהַאָּבא ֶׁשִּלי, ִהיא – ָהעֹוָנה ָּבּה ָיְצאּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים.

ַהְּתׁשּובֹות ִּבְמֻהָּפְך:

ִחידֹון "ַקֵּפד ֹראׁשֹו"
1( הּוא ַחג ַהַּמּצֹות, ַקֵּפד ֹראׁשֹו = ְמַדֵּבר.

2( ֵמֶהם ִיָּבֶנה ַהַּבִית, ַקֵּפד ֹראָׁשם = ַלֲאִביֶהם ֵהם ֶצֱאָצִאים.

3( ִמְסַּפר ָהִאָּמהֹות, ַקֵּפד ֹראׁשֹו ְוהּוא ִיְקַטן ִּפי ִׁשָּׁשה-ָעָׂשר.

4( ֵמיָמיו ֶנֶהְפכּו ַלֲאֻדִּמים, ַקֵּפד ֹראׁשֹו ְוהּוא ָיבֹוא "ְלָגֵרׁש" ֶאת ַהֹחֶׁשְך.

5( ָלֶהם ָהִיינּו ֲעָבִדים, ַקֵּפד ֹראָׁשם ְוֵהם ֲעַדִין אֹוְיִבים.

6( ֲאִני ֶאָחד ִמִּסיָמֵני ַהֵּסֶדר, ַקֵּפד ֹראִׁשי ּוְתַקֵּבל ֵחֶלק ֵמַהֶּבֶגד.

7( ֲאִני ֶאָחד ֵמַאְרַּבַעת ַהָּבִנים, ַקֵּפד ְזָנִבי ּוְתַקֵּבל ָעִני.

ּוְתַקֵּבל  ּוְזָנִבי  ַקֵּפד ֹראִׁשי  'ִסיָמִנים' ְּב-01 ַהַּמּכֹות.  ֶׁשָּנַתן  ַהַּתָּנא  ֲאִני   )8
ְּפֵאר ְוֹיִפי.

ַהְּתׁשּובֹות ִּבְמֻהָּפְך:

ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח 
ֵנס ֶאָחד ָּגדֹול

ִאיָלן ַעל ׁשּום ָמה?

ַים  ְקִריַעת  ֵנס  ֶאת  ְוחֹוְגִגים  ְמַצְּיִנים  ָאנּו  ֶּפַסח  ֶׁשל  ִּבְׁשִביִעי  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַּבַּיָּבָׁשה  ְּפִרי  ִאיָלנֹות  ָצְמחּו  ַהָּים  ְקִריַעת  ֶׁשְּבֵעת  ְמַסֵּפר  ַהִּמְדָרׁש  סּוף. 
ֶאת  ְוֶהֱאִכילּו  ֵאּלּו  ִמֵּפרֹות  ָקְטפּו  ִיְׂשָרֵאל  ַיְלֵדי  ַהָּים.  ְּבתֹוְך  ֶׁשּנֹוְצָרה 

ַהִּצּפֹוִרים ֶׁשָאְמרּו ִׁשיָרה ְלַהֵּׁשם ַיַחד ִעם ַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ֶזה ִנְרֶאה ְּכִאּלּו ֶׁשּנֹוָסף ַעל ֵנס ְקִריַעת ַהָּים, ָעָׂשה ַהֵּׁשם ֵנס נֹוָסף ְוִהְצִמיַח 
ְּבתֹוכֹו ִאיָלנֹות ְּפִרי. ַאְך ֵיׁש ְּכָלל ֶׁשאֹוֵמר ֶׁשַהֵּׁשם ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֵנס ְלִחָּנם. 
ַהֵּׁשם ָקַבע ְּכָלִלים ְלֶטַבע ָהעֹוָלם ְוהּוא ֵאינֹו ְמַׁשֶּנה אֹוָתם ְסָתם ָּכְך. ִאם 
ָּכְך, ָאנּו ְמִביִנים ַמּדּוַע ַנֲעָׂשה ַהֵּנס ֶׁשל ְקִריַעת ַהָּים – ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַעם 
ִיְׂשָרֵאל, ַאְך ֹלא מּוָבן ְלֵׁשם ָמה ַנֲעָׂשה ַהֵּנס ַהּנֹוָסף ֶׁשל ְצִמיַחת ָהִאיָלנֹות? 

1( ׂשַרף – ׂשֵרָפה, 2( ָחס – ַחּסה, 3( ּתֹור – ּתֹוָרה, 4( חֹום – חֹוָמה, 5( ֶחֶרס – ֲחֹרֶסת, 6( 
ּתם – ּתּמה, 7( ֶמִרי – ִמְרָים, 8( סּוף – סּוָפה, 9( ּגּוׁש – ּגֹוׁשן, 01( ָאב – ָאִביב.

1( ּפַסח – ָסח, 2( ְלֵבִנים – ּבִנים, 3( ַאְרּבע – ֶרַבע, 4( ְיאֹור – אֹור, 5( ִמְצַרִים – ָצִרים, 6( 
ַקּדש – ּדׁש, 7( ָרׁשע – ָרׁש, 8( ְיהּוָדה – הֹוד.

ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא
ויקרא



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא
ויקרא

ָלָּמה חֹוָמה?

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַּגם ַּבּצּוָרה ָּבּה ִנְבַקע ַהָּים, ֹלא מּוָבן: ַמּדּוַע ַהָּים ִנְבַקע ִלְׁשַנִים, 
ָּכְך ֶׁשַהַּמִים ִׁשְּמׁשּו ְּכחֹוָמה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשֹמאָלם. ֲהֵרי ְּבאֹוָתּה 
אֹו  ִמְתַיְּבִׁשים  ָהיּו  ַהַּמִים  ִאם  ַּגם  ִּבְפִנים  ַלֲעֹבר  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ֵהם  ִמָּדה 
ֶנֱעָלִמים ְּבֹאַרח ֵנס, ּוַמּדּוַע ָהיּו ְזקּוִקים ְלֵנס נֹוָסף ֶׁשַהַּמִים ַיַעְמדּו ְּכחֹוָמה 

ְּגבֹוָהה ִמְּׁשֵני ִצֵּדיֶהם?

ֶאָּלא, ַמְסִּביר ָהַרִּבי, ֶזה ֶׁשַהַּמִים ָהיּו ְּכחֹוָמה, ְוֵכן ְצִמיַחת ָהִאיָלנֹות, ֹלא 
ָהיּו ִנִּסים נֹוָסִפים, ֶאָּלא ַהֹּכל ֵחֶלק ֵמאֹותֹו ֵנס ֶאָחד ָּגדֹול ֶׁשל ְקִריַעת ַים 

סּוף.

חֹוַמת ַהְּזֻכּיֹות

ַאָּבא/ִאָּמא: ַעל ַהָּפסּוק "ְוַהַּמִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשֹמאָלם" אֹוֵמר 
ְּבֵעת  ְלֵנס.  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָזכּו  ֶׁשִּבְזכּוָתּה  ַלִּסָּבה  ֶרֶמז  ָּכאן  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּמְדָרׁש 
ְקִריַעת ַהָּים ָׁשֲאלּו ַהַּמְלָאִכים ַהְּמַקְטְרִגים ֶאת ַהֵּׁשם, ִּבְזכּות ָמה ְראּוִיים 
ִיְׂשָרֵאל ְלֵנס ֶׁשָּכֶזה? ֲהֵרי ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַהִּמְצִרים ֶׁשָהיּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה 
ָטְבעּו ַּבָּים. ְוִאם ֵּכן, ָּתְבעּו ַהְּמַקְטְרִגים, ַּגם ֵּבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּבאֹוָתּה 

ָׁשָעה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוַמּדּוַע ֵיָעֶׂשה ָלֶהם ֵנס? 

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְּדָבִרים  ְׁשֵני  ִּבְזכּות   – ּוִמְּׂשֹמאָלם"  "ִמיִמיָנם  ִהיא  ַהְּתׁשּוָבה 
ֵאׁש  "ִמיִמינֹו  ֶנֱאַמר  ֶׁשָעֶליָה  ַהּתֹוָרה  ַהֵּנס.  ָלֶהם  ַנֲעָׂשה  ְלַקֵּבל,  ֲעִתיִדים 
ָּדת ָלמֹו" ְוַהְּתִפִּלין אֹוָתן ָאנּו ַמִּניִחים ְּבַיד ְׂשֹמאל. ֵהם ָהיּו ַה'חֹוָמה' ְּכֶנֶגד 

ַטֲעַנת ַהְּמַקְטְרִגים.

ָלָּמה   – ּוִמְּׂשֹמאָלם"  "ִמיִמיָנם  ְזֻכּיֹות  ִלְׁשֵּתי  ְזקּוִקים  ָהיּו  ֵהם  ַמּדּוַע  ַאְך 
ִהְסִּפיָקה ַרק ְזכּות ַהּתֹוָרה ִּבְכֵדי ְלַהִּציָלם?

ָים, ַיָּבָׁשה

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְּתִחָּלה ָעֵלינּו ְלָהִבין ֶׁשְּקִריַעת ַים סּוף ִהיא ֹלא ַרק ַהְּׁשֵלמּות 
ֶאָּלא  ְּבֹאֶפן סֹוִפי,  ֵמַהִּמְצִרים  ִנְפְטרּו  ֵהם  ֶׁשָאז  ֵּכיָון  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ֶׁשל 

ִהיא ַּגם ֲהָכָנה ְלַמַּתן ּתֹוָרה. 

ְמַבֵּטא  ַהָּים  ֵּכיַצד?  ְל'ַיָּבָׁשה'.  ָהַפְך  ַה'ָּים'  ּתֹוָרה  ְּבַמַּתן  ַהְּדָבִרים:  ֵּפרּוׁש 
ַמָּצב רּוָחִני ּבֹו ַהְּדָבִרים ְמֻכִּסים ְוֶנֱעָלִמים. ַמָּמׁש ְּכמֹו ֵמי ַהָּים ֶׁשְּמַכִּסים 
ַעל ָּכל ָמה ֶׁשִּנְמָצא ְּבתֹוָכם )ָּדִגים, ְצָדִפים ְועֹוד ָועֹוד(. ַּבַּיָּבָׁשה ְלֻעַּמת 

ֹזאת, ַהְּדָבִרים ְּגלּוִיים ְלֵעין ֹּכל.

ַעד ַמַּתן ּתֹוָרה ַהּכֹוַח ָהֱאֹלִקי ֶׁשְּמַחֶּיה ּוְמַקֵּים ָּכל ָּדָבר ָּבעֹוָלם ָהָיה ְּבצּוָרה 
ִנְסֶּתֶרת )'ָים'( ְוִאּלּו ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ַהֵּׁשם ִהְתַּגָּלה ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו )ַה'ָּים' 
ָהַפְך ְל'ַיָּבָׁשה'(, ּוֵמָאז ָוָהְלָאה ִנַּתן ַהּכֹוַח ְלַגּלֹות ֶאת ַהִחּבּור ֶׁשל ַהַּגְׁשִמּיּות 

ִעם ַהֵּׁשם, ַעל ְיֵדי ַהִּמְצוֹות.

ִאם ֵּכן, ְקִריַעת ַים סּוף ָּבּה ַהָּים ָהַפְך ְלַיָּבָׁשה ְּבַגְׁשִמּיּות ְוִכְפׁשּוטֹו, ִהיא 
ֲהָכָנה ִלְקִריַעת ַהָּים ָהרּוָחִנית ֶׁשָהְיָתה ְּבַמַּתן ּתֹוָרה.

ָיִמין ּוְׂשֹמאל ִּתְפֹרִצי

ַאָּבא/ִאָּמא: ְּכֵדי ִלְפֹעל ָּבעֹוָלם ָּכֶזה ִּגּלּוי ֶׁשל ִחּבּור ַהָּים ְוַהַּיָּבָׁשה ִּכְפׁשּוטֹו, 
ְוַגם ַּבּמּוָבן ָהרּוָחִני – ִחּבּור ַהַּגְׁשִמּיּות ִעם ָהרּוָחִנּיּות, ְצִריִכים ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ְלַגּלֹות ְּבַעְצָמם ֶאת ַהִחּבּור ַהֻּמְׁשָלם ֶׁשָּלֶהם ִעם ַהֵּׁשם. 

ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ּגֹוֵמל ֲחָסִדים, ֶזה ָּדָבר ְמֻצָּין, ֲאָבל ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶּזה ַהֶּטַבע 
אֹו  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  ַּגם  לֹו  ֵיׁש  ְלָכְך,  נֹוָסף  ַּכֲאֶׁשר  ֲחָסִדים.  ִלְגֹמל   – ֶׁשּלֹו 
ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֵאיֶזה ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ְּגבּוָרה ּוְמִסירּות ֶנֶפׁש – הּוא ַמְרֶאה ֶׁשהּוא 
ֹלא עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ַרק ִמַּצד ַהֶּטַבע ֶׁשּלֹו )ֶׁשהּוא ִמִּמַּדת ַה'ֶחֶסד'(, ֶאָּלא 
עֹוֶׂשה ָּכל ָמה ֶׁשִּנְדָרׁש ִמֶּמּנּו )ַּגם ְּבִמַּדת ַה'ְּגבּוָרה'(, ִמּתֹוְך ִּבּטּול ֻמְחָלט 

ְלַהֵּׁשם.

ְּכלּום ָּבא ַמֲעֶׂשה ְלָיְדָך?

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ִסּפּור ִנְפָלא ֶׁשְּמַבֵּטא ֶאת ָהַרְעיֹון ַהֶּזה, הּוא ַעל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן 
ְּתַרְדיֹון ֶׁשָּמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ְלַלֵּמד ּתֹוָרה ַּגם ִּבְזַמן ְּגֵזַרת ָהרֹוָמִאים ּוְבסֹופֹו 
ֶׁשל ָּדָבר ָהָיה ֶאָחד ֵמֲעָׂשָרה ֲהרּוֵגי ַמְלכּות. ַרִּבי ֲחִניָנא ָּפַגׁש ֶאת ַרִּבי יֹוִסי 
ֶּבן ִקְסָמא ְוָׁשַאל אֹותֹו ִאם הּוא ִיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא... ָׁשַאל אֹותֹו ַרִּבי 
יֹוִסי "ְּכלּום ָּבא ַמֲעֶׂשה ְלָיְדָך" – ַהִאם ֵיׁש ְלָך ֵאיזֹו ְזכּות ְמֻיֶחֶדת? ִסֵּפר 
לֹו ַרִּבי ֲחִניָנא ֶׁשַּפַעם הּוא ָׂשם ַּבַּצד ֶּכֶסף ִלְצָדָקה ְוֶזה ִהְתַחֵּלף לֹו ְּבֶכֶסף 
ַאֵחר, ְוַעל ֵּכן הּוא ָנַתן ֶאת ְׁשֵני ַהְּסכּוִמים ִלְצָדָקה. ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוִסי – ִאם 

ֵּכן, ִּתְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

ָּבַרִּבים  ּתֹוָרה  ְמַלֵּמד  הּוא  ֲהֵרי  ֲחִניָנא,  ַרִּבי  ֶׁשל  ֲחָׁשׁשֹו  ַמהּו  ִלְכאֹוָרה, 
ִלּמּוד  ֶׁשִּבְזכּות  אֹותֹו  ַמְרִּגיַע  ֹלא  יֹוִסי  ַרִּבי  ְוַגם  ֶנֶפׁש?  ְמִסירּות  ִמּתֹוְך 
ַהּתֹוָרה הּוא ִיְזֶּכה ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶאָּלא ׁשֹוֵאל אֹותֹו ֵאיזֹו עֹוד ְזכּות ֵיׁש לֹו... 

ֹלא  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשַּדְוָקא  ִנְפָלא,  ְּבֹאֶפן  ָהַרִּבי  ֹזאת  ְמָבֵאר  ֶאָּלא, 
עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ַרק ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה, ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשּזֹו ַהְּמִׁשיָכה ַהִּטְבִעית 
ֶׁשּלֹו, ֶאָּלא ַּגם עֹוֶׂשה ְצָדָקה ִמּתֹוְך ִהְתַּגְּברּות ַעל ַהֵּיֶצר )ְונֹוֵתן ֶאת ְׁשֵני 
ַהְּסכּוִמים ִלְצָדָקה(, ָאז הּוא ְּבִבּטּול ֻמְׁשָלם ְלַהֵּׁשם, ְוָראּוי ֶּבֱאֶמת ְלַחֵּיי 

ָהעֹוָלם ַהָּבא. 

ַהֵּנס הּוא ּתֹוָצָאה ֵמֲעבֹוָדֵתנּו

"ִמיִמיָנם  ַהֵּׁשם  ֶאת  עֹוְבִדים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּכֲאֶׁשר  ֵּכן  ִאם  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ּוִמְּׂשֹמאָלם" – ֹלא ַרק ְּב'ַקו' ֶאָחד, ָיִמין אֹו ְׂשֹמאל, ֶחֶסד אֹו ְּגבּוָרה, ֶאָּלא 

ַּגם ְוַגם, ֶזהּו ִסיָמן ֶׁשֵהם ֶּבֱאֶמת ְּבֵטִלים ּוְמֻחָּבִרים ְלַהֵּׁשם.

ֵהַבּנּו ִאם ֵּכן ָלָּמה ֵהם ָהיּו ְזקּוִקים ִלְׁשֵּתי ַהְּזֻכּיֹות ְּכֵדי ְלִהָּנֵצל. ִמִּסָּבה זֹו ַּגם 
ָעְמדּו ָלֶהם ַהַּמִים ְּכחֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשֹמאָלם, ְּכתֹוָצָאה ֵמַהִהְתַּבְּטלּות 

ֶׁשָּלֶהם ְלַהֵּׁשם ְּבֹאֶפן ֶׁשל 'ָיִמין ּוְׂשֹמאל'.  

ָּכֵעת ָנִבין ַּגם ַמּדּוַע ָצְמחּו ָהִאיָלנֹות, ְּכֵחֶלק ֵמאֹותֹו ַהֵּנס: 

ּדֹוֵמם, צֹוֵמַח

ַעד  ְזַמן  לֹוֵקַח  ָּבֲאָדָמה,  ַּגְרִעין  ְּכֶׁשּנֹוְטִעים  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 



ֶׁשַהַּגְרִעין ִנְרָקב, ְוָאז הּוא ְמעֹוֵרר ֶאת ּכֹוַח ַהְּצִמיָחה ֶׁשָּבֲאָדָמה ְוַאט ַאט 
ַהּכֹוחֹות  ָּכל  ַּכֲאֶׁשר   – סּוף  ַים  ְקִריַעת  ְּבֵעת  ַאְך  ִאיָלן.  ִלְצֹמַח  ַמְתִחיל 
ְוַהְּמֻכִּסים )'ָים'( ִהְתַּגּלּו )ַיָּבָׁשה'(. ַּגם ּכֹוַח ַהּצֹוֵמַח ֶׁשְּבאֹוָתּה  ַהֶּנֱעָלִמים 

ֲאָדָמה ִהְתעֹוֵרר ְּבַבת ַאַחת, ּוִבן ֶרַגע ָצְמחּו ָלֶהם אֹוָתם ִאיָלנֹות. 

ִאם ֵּכן ַהִּגּלּוי ֶׁשל ְקִריַעת ַים סּוף ִהְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה:

ּדֹוֵמם – ַהָּים ִנְבַקע.

צֹוֵמַח – ָצְמחּו ּבֹו ִאיָלנֹות.

ַחי – ַהְּיָלִדים ָקְטפּו ֵמַהֵּפרֹות ְוֶהֱאִכילּו ֶאת ַהִּצּפֹוִרים ֶׁשָאְמרּו ִׁשיָרה ַיַחד 
ִעם ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ְמַדֵּבר – ַעם ִיְׂשָרֵאל ָאַמר ִׁשיָרה ִלְפֵני ַהֵּׁשם. 

ָּכְך ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה ִהְתַאֲחָדה ִעם ַהֵּׁשם. 

ַהֶּלַקח:

ְּבָכל יֹום ָעֵלינּו 'ִלְזֹּכר' ּוְלַיֵּׂשם ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים ּוְקִריַעת ַים סּוף. ָעֵלינּו 
ָמה  ַרק  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָּלנּו. ֹלא  ּוְבָכל ַהּכֹוחֹות  ַהּכֹוַח  ְּבָכל  ַהֵּׁשם  ֶאת  ַלֲעֹבד 
ֶׁשִּמְתַחֵּׁשק ְונֹוַח, ֶאָּלא ָמה ֶׁשָּצִריְך! ָּכְך ִנְזֶּכה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח ָּבּה ִיְראּו ֶאת 

ַהִּגּלּוי ָהֱאֹלִקי ְּבָכל ָמקֹום ָּבעֹוָלם.

 )מעובד ע"פ לקו"ש ח"ג שיחת שש"פ(

ֹלא ְלִהְתַּפֵעל ֵמַהּגֹוי!
ֵלִוי  ַרִּבי  ָאִביו,  ִניָסן, יֹום ֻהַלְדּתֹו ֶׁשל  ְלֶרֶגל ַח"י  ְּבִהְתַוֲעדּות  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ִיְצָחק ְׁשֵניאֹוְרסֹון, ִסֵּפר ָהַרִּבי ַעל ֲעִמיָדתֹו ֶׁשל ָאִביו ְּבֹתֶקף ַעל ְׁשִמיַרת 

ַּכְׁשרּות ַהַּמּצֹות, ְּברּוְסָיה ַהּקֹומּוִניְסִטית:

ָהִעיר ֶׁשִּׁשֵּמׁש ָּבּה ר' ֵלִוי'ק )ָּכְך ֻּכָּנה ָהַרב ְּבִחָּבה ְּבִפי ַהֲחִסיִדים( ְּבתֹור 
ַרב ָהְיָתה ִּבְדרֹום רּוְסָיה, ּוָבֵאזֹור ַההּוא ָּגְדָלה ַמְרִּבית ַהִחָּטה ֶׁשל ְמִדיַנת 

רּוְסָיה.

ַעד אֹוָתּה ָׁשָנה, ְּכֶׁשָהיּו ְזקּוִקים ְלֶהְכֵׁשר ֶׁשַהֶּקַמח ָאֵכן ִנְטַחן ַּתַחת ְׁשִמיָרה 
ֶאת  נֹוֵתן  ָהָיה  ְוהּוא  ֵלִוי'ק  ְלר'  ּפֹוִנים  ָהיּו  ַמּצֹות,  ַלֲאִפַּית  ְוָכֵׁשר  ְמֻעָּלה 
ַהֶהְכֵׁשר ַהָּדרּוׁש, ְלַאַחר ֶׁשֶהֱעִמיד ַמְׁשִּגיִחים ְּבַטֲחנֹות ַהֶּקַמח ֲאֶׁשר ָׁשְמרּו 

ְוִהְׁשִּגיחּו ַעל ְטִחיָנתֹו ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ְּבַמָּגע ִעם ַמִים. 

'ִהְלִאימּו'  ְּברּוְסָיה,  ַהּסֹוְבֶיִטי  ַהִּמְׁשָטר  ְׁשנֹות  ִּבְתִחַּלת  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהַּמֲאִפּיֹות  ְוַגם  ַהֶּקַמח  ַטֲחנֹות  ְוָכְך  ַהִּמְפָעִלים,  ָּכל  ֶאת  ַהִּׁשְלטֹונֹות 
ַהֶּמְרָּכִזּיֹות ֶׁשָאפּו ֶאת ַהַּמּצֹות ָהיּו ְּבַבֲעלּות ַהִּׁשְלטֹונֹות ּוָפֲעלּו ְּבִפּקּוָחם 

ֶׁשל ְנִציֵגי ַהֶּמְמָׁשָלה.

ֵּכיָון ֶׁשֵהם ָרצּו ֶׁשַהְּיהּוִדים ִיְקנּו ֶאת ַהַּמּצֹות, ָּפנּו ְנִציֵגי ַהִּׁשְלטֹונֹות ְלר' 
ֵלִוי'ק ְוִאְּימּו ָעָליו ֶׁשַּגם ְּבָׁשָנה זֹו הּוא ַחָּיב ָלֵתת ֶהְכֵׁשר ַעל ַהֶּקַמח, ַאְך 
ְּבִלי ָלֵתת ֶאְפָׁשרּות ְלַמְׁשִּגיֵחי ַהַּכְׁשרּות ִלְבֹּדק ֶׁשַהֹּכל ָאֵכן ַנֲעֶׂשה ַּכֲהָלָכה. 

ָעָליו ְלַהְכִׁשיר ֶאת ָּכל ַהַּכּמּות ְואֹוי לֹו ִאם ֹלא...

ְוִיָּׁשְמעּו  ִמֶּׁשּלֹו  ַמְׁשִּגיִחים  ְלַהֲעִמיד  לֹו  ַיְרׁשּו  ֶׁשִאם  ָהַרב,  ָלֶהם  ֵהִׁשיב 
ְלהֹוָראֹות ַהַּמְׁשִּגיִחים הּוא ַיֲעִניק ֶאת ַהֶהְכֵׁשר ַהָּדרּוׁש. ַאְך ִאם ֹלא, הּוא 

יֹוִדיַע ִויַפְרֵסם ְלֻכָּלם ֶׁשַּכְׁשרּות ַהֶּקַמח ֵאיָנּה ְּבַאֲחָריּותֹו... 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַאֲחֵרי  ֶׁשֵהם ִהְמִׁשיכּו ְּבִאּיּוֵמיֶהם, ָעָנה ָלֶהם ר' ֵלִוי'ק ֶׁשהּוא 
ְנִׂשיא רּוְסָיה ּוְלַהְסִּביר לֹו  ָקִליִנין,  ִלְנֹסַע ְלמֹוְסְקָבה ּוְלִהָּפֵגׁש ִעם  מּוָכן 
ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָיכֹול ָלֵתת ֶהְכֵׁשר ַעל ָּדָבר ֹלא ָּכֵׁשר... ִאם ַהָּנִׂשיא ְיַקֵּבל ֶאת 
ַהְּדָבִרים, ַמה ּטֹוב. ִאם ֹלא, הּוא ָיכֹול ְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהַרב, ַאְך ָהַרב ֹלא ָיזּוז 

ֵמֶעְמָדתֹו ְוֹלא ַיֲעֶׂשה ָּדָבר ֶנֶגד ְרצֹון ַהֵּׁשם!

ְּכֶׁשְּנִציֵגי ַהִּׁשְלטֹון ָׁשְמעּו ֶאת ַהְּדָבִרים ְוָראּו ֶׁשר' ֵלִוי'ק ֹלא ִמְתּכֹוֵנן ְלִהָּכַנע 
ָלֶהם, ֵהם ֶהֱעִבירּו ֶאת ַהְּדָבִרים ַעד ַלְּדָרִגים ַהְּגבֹוִהים ְּביֹוֵתר ַּבִּׁשְלטֹון, 
ִלְנִׂשיא רּוְסָיה, אֹו ְליֹוֲעָציו. ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא, ִנְּתָנה ַההֹוָרָאה ִלְׁשֹמַע ְּבקֹולֹו 
ֶׁשל ָהַרב ְוָלֵתת לֹו ְלַהֲעִמיד ַמְׁשִּגיִחים ּוְלַמֵּלא ַאַחר הֹוָראֹוֵתיֶהם. ָּכְך ָּכל 
ַהֶּקַמח ְוַהַּמּצֹות ֶׁשֶּנֱאפּו ַעל ְיֵדי ַהִּׁשְלטֹונֹות ָהיּו ְּבֶהְכֵׁשר ְמֻהָּדר ַלֶּפַסח...

ַהֶּלַקח:

ִמִּגיל  ָהֵחל  ֵמִאָּתנּו,  ֶאָחד  ְלָכל  הֹוָרָאה  ְמַהֶּוה  ֶזה  ִסּפּור  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהַּיְלדּות, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי עֹוֵמד ְּבֹתֶקף ְואֹוֵמר ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו 

ֶנֶגד ִצּוּוי ַהֵּׁשם, ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר הּוא ַיְצִליַח ְּבָכְך.

ַהִּׁשְלטֹונֹות,  ֵלִוי'ק מּול  ְלר'  ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  ִנָּסיֹון  ֵיׁש  ֶאָחד  ְלָכל  ָאְמָנם ֹלא 
ַאְך ְלֻכָּלנּו ֵיׁש ִנָּסיֹון ִלְראֹות ִאם ָאנּו עֹוְמִדים ְּבַהְצָלָחה ֶנֶגד ַהֵּיֶצר ָהַרע. 
ָעֵלינּו ַלֲעֹמד ֶנְגּדֹו ְּבֹתֶקף ְיהּוִדי ְוַהֵּׁשם ְּבַוַּדאי ַיֲעֹזר ָלנּו ְלַנֵּצַח אֹותֹו. ָּכְך 

ָאנּו זֹוִכים ְלֵחרּות ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע, ְלֶפַסח ָּכֵׁשר ְוָׂשֵמַח ְוַלְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה.

  )מעובד ע"פ שיחה לילדי "צבאות השם", י"ח ניסן תשמ"ג(

ָּכְך ִנַּצל ָסבֹו ֶׁשל ָהַרִּבי
ְויֹום  ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּבִרית  יֹום   – ִניָסן  ַח"י  ְלֶרֶגל  ְמֻיָחד  ִסּפּור 

ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל ָאִביו, ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְׁשֵניאֹוְרסֹון ַזַצ"ל

ְלִהָּכֵנס  ִאי-ֶאְפָׁשר  ִּכי  ְּכֶׁשֵהִבין  ְּבֵיאּוׁש.  ָיָדיו  ֶאת  ֵהִרים  ֹלא  ָאֵׁשר  ר' 
ְּפִניָמה ְּבִלי ְרׁשּות, הּוא ִחֵּפׂש ֶאת ַהַחּלֹון ַהָּקרֹוב ְּביֹוֵתר ְלִמָּטתֹו ֶׁשל ַרִּבי 
ֵמִאיר-ְׁשֹלֹמה, ָעַמד ַּתְחָּתיו, ְוֵהֵחל ִלְקֹרא ְּבִהְתַלֲהבּות ַרָּבה ֶאת ֶּפֶרק יא 

ֵמ'ִאֶּגֶרת-ַהֹּקֶדׁש' ֶׁשְּבֵסֶפר ַה'ַּתְנָיא'.

ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא
ויקרא



ִטיּפּוס ֶׁשָּכֶזה

ֵהן  ַלְּיהּוִדים  ָקִׁשים  ָהיּו  ַהַחִּיים  ָּבֶהם  ַּבָּיִמים  ְּברּוְסָיה,  ִמְתַרֵחׁש  ִסּפּוֵרנּו 
ִמְּבִחיָנה ַּגְׁשִמית ְוֵהן ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית. ְּבאֹוָתם ָיִמים ִהְׁשּתֹוְלָלה ְּברּוְסָיה 
ַמֵּגַפת ַה'ִּטיפּוס' – ַמֲחָלה ֶׁשֶּנְחְׁשָבה ָאז ֲחׂשּוַכת ַמְרֵּפא. ַרק ֵנס ָהָיה ָיכֹול 

ְלהֹוִציא ֶאת ָהָאָדם ֵמַהַּמֲחָלה ָהֲארּוָרה ַהּזֹו.

ְּכִאּלּו ֹלא ַּדי ְּבֶעֶצם ַהַּמֲחָלה, ַאף ִנְגַזר ַעל חֹוִלים ֵאּלּו ְלַסֵּים ֶאת ַחֵּייֶהם 
ִמְּמקֹום  ַהְרֵחק  ָלִעיר,  ִמחּוץ  ֶׁשהּוַקם  ֶהְסֵּגר'  ְּב'ֵבית  ֻמְחָלט,  ְּבִבידּוד 
ִיּׁשּוב. ֲאִפּלּו ְקרֹוֵבי ַהִּמְׁשָּפָחה ֹלא הּוְרׁשּו ְלִהָּכֵנס ְלָׁשם, ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשִּיָּדְּבקּו 
ַלָּמקֹום,  ְלִהָּכֵנס  ֻהַּתר  ְלרֹוֵפא  ַרק  ַהַּמֲחָלה.  ֶאת  ָהְלָאה  ְוָיִפיצּו  ְּבַעְצָמם 

ַאַחת ְליֹום, ְּכֵדי ָלֵתת ַלחֹוִלים ַהְּמֻיָּסִרים ְּתרּוָפה ְמַׁשֶּכֶכת ְּכֵאִבים.

יֹום ֶאָחד ָחָלה ַּבַּמֲחָלה ַהּנֹוָרָאה ַהּזֹו ָסבֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו, ַהָּגאֹון 
ֶהָחִסיד ַרִּבי ֵמִאיר-ְׁשֹלֹמה ָינֹוְבְסִקי, ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְּכַרָּבּה ֶׁשל ָהִעיר ִניקֹוַלֵּייב. 
ַאְך ַמֲעָמדֹו ַהִּנְכָּבד ֶׁשל ַהחֹוֶלה ֹלא הֹוִעיל ְלִׁשּפּור ְּתָנֵאי ַהִּטּפּול ּבֹו. ְּכָכל 

ֶיֶתר ַהחֹוִלים, ִנְׁשַלח ַּגם הּוא ְל'ֵבית ַהֶהְסֵּגר'.

ְיִדיד ֱאֶמת

ַהּׁשֹוֵחט  ְגרֹוְסָמן,  ָאֵׁשר  ר'  ֶהָחִסיד  ַהָּקרֹוב,  ִליִדידֹו  ַהָּדָבר  נֹוַדע  ַּכֲאֶׁשר 
ָהַרב  ַהִּסּכּון  ַעל-ַאף  ַהֶהְסֵּגר'.  ְל'ֵבית  ְלַהִּגיַע  ִמֵהר  הּוא  ָהֲעָיָרה,  ֶׁשל 
ַהָּכרּוְך ְּבָכְך, ִּבֵּקׁש ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה, ִלְׁשהֹות ְלַצד ֲחֵברֹו ַהָּדגּול ְוִלְתֹמְך ּבֹו 

ִּבְׁשעֹוָתיו ַהָּקׁשֹות; אּוָלם ַּבָּקָׁשתֹו ִנְדֲחָתה ַּכּמּוָבן.

ְוָכאן ַמִּגיַע ַהֵּתאּור ּבֹו ָּפַתְחנּו ֶאת ַהִּסּפּור. ר' ָאֵׁשר ֶנֱעַמד ִמַּתַחת ְלַחּלֹונֹו 
ֶׁשל ֲחֵברֹו ְוֵהֵחל ִלְקֹרא ֶאת ִאֶּגֶרת יא ְּבֵסֶפר ַהַּתְנָיא.

ֵאין ַרע יֹוֵרד ִמְּלַמְעָלה

ָּבִאֶּגֶרת ַהּפֹוַתַחת ַּבִּמִּלים "ְלַהְׂשִּכיְלָך ִביָנה", ַמְסִּביר ַרֵּבנּו ַהָּזֵקן ֶׁשַהֵּׁשם 
ֶנֱעָלם  ֶאָּלא טֹוב  ֵאינֹו  ְּכַרע,  ָלנּו  ֶׁשִּנְרֶאה  ְוַגם ָמה  ִעָּמנּו ַרק טֹוב  עֹוֶׂשה 
ְּבִתְקָוה  ְמאֹוד,  ָרם  ְּבקֹול  ָהִאֶּגֶרת  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָקָרא  ָאֵׁשר  ר'  ְוָכמּוס. 

ֶׁשַהְּדָבִרים ַמִּגיִעים ְלָאְזֵני ֲחֵברֹו:

"ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵאין ַרע יֹוֵרד ִמְּלַמְעָלה, ְוַהֹּכל טֹוב, ַרק ֶׁשֵאינֹו ֻמָּׂשג, ְלֹגֶדל 
ְוֹרב טּובֹו. . ְוַעל-ֵּכן ִהְרִחיקּו ִמַּדת ָהַעְצבּות ִּבְמאֹוד ַחְכֵמי ָהֱאֶמת. ֲאָבל 

ַהַּמֲאִמין ֹלא ָיחּוׁש ִמּׁשּום ִיּסּוִרים ָּבעֹוָלם"...

ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ָקָרא ר' ָאֵׁשר ֶאת ָהִאֶּגֶרת, ְּבִלי ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְתגּוָבה ּוְבִלי 
ְּבִבידּוד  ְלִאּטֹו  ַהָּנֵמק  ַהחֹוֶלה,  ְיִדידֹו  ְלָאְזֵני  ַמִּגיַע  ָאֵכן  ִאם קֹולֹו  ָלַדַעת 
ֻמְחָלט. ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן הּוא ִהְתַחֵּזק ְּבִתְקָוה ֶׁשַהְּדָבִרים ַמִּגיִעים ָלָאְזַנִים 

ַהְּנכֹונֹות ּופֹוֲעִלים ֶאת ְּפֻעָּלָתם.

ְוָכְך הֹוִסיף ר' ָאֵׁשר ַלֲעׂשֹות ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו. ְּבָכל יֹום הּוא ָׁשב ְלאֹותֹו 
ָמקֹום ְוֵסֶפר ַה'ַּתְנָיא' ְּבָידֹו, ְּכֶׁשהּוא קֹוֵרא ְּבקֹול ָרם ּוְבַהְדָּגָׁשה ֶאת ִּדְבֵרי 

ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן. 

ְּבָכל אֹוָתּה ְּתקּוָפה ָיַדע ֶהָחֵבר ַהֶּנֱאָמן ַרק ָּדָבר ֶאָחד – ֶׁשֲחֵברֹו עֹוֶדּנּו ֵּבין 
ִּבְכָלל ׁשֹוֵמַע  ְוִאם הּוא  ָהֲאִמִּתי  ַמָּצבֹו  ָיַדע ָמה  ֹזאת ֹלא  ִמְּלַבד  ַהַחִּיים. 

אֹותֹו.

ֵנס!

ִהְצִליַח  ֵמִאיר-ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ִהְתַרֵחׁש:  ְוַהֵּנס  ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ָחְלפּו  ְוִהֵּנה, 
ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהַּמֲחָלה ָהֲאֻיָּמה, ֶהְחִלים ִמֶּמָּנה ְוֻׁשְחַרר ֵמַהִּבידּוד.

ִעם ִהְתַּפְרֵסם ְּדַבר ַהְּבׂשֹוָרה ַהְּמַׂשַּמַחת ִמֲהרּו ְיהּוֵדי ִניקֹוַלֵּייב ִלְפֹקד ֶאת 
ֵּבית ָהַרב ּוְלָבְרכֹו ַעל ַהְחָלָמתֹו. ֵּבין ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשִהִּגיעּו ְלֵבית ָהַרב ָהָיה 

– ַּכּמּוָבן – ְיִדידֹו ר' ָאֵׁשר.

אֹוִתי  ִהַּצְלָּת  "ַאָּתה  ְּבֹחם.  אֹותֹו  ִחֵּבק  ַהָּמסּור,  ֲחֵברֹו  ֶאת  ָהַרב  ִּבְראֹות 
ַהַחּלֹון  ְלַיד  ְוִלּמּוְדָך  "ְקִריָאְתָך  ַרָּבה.  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ֵאָליו  ָקָרא  ִמָּמֶות!", 
ִּבְכָלל ׁשֹוֵמַע אֹוְתָך, ֵהם  ֲאִני  ָלַדַעת ִאם  ְּבִלי  ִּדְבֵרי ֲחִסידּות,  ֶׁשל אֹוָתם 
ֶׁשֵהִפיחּו ִּבי ּכֹוחֹות ְמֻחָּדִׁשים, ּוִמְּלאּו ֶאת ִלִּבי ִּבָּטחֹון ֶוֱאמּוָנה ִּכי ְּבֶעְזַרת 
ַהֵּׁשם ַאְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַמֲחָלִתי ְוָאׁשּוב ִלְבִריאּוִתי. ֵהם ֶׁשעֹוְדדּו ֶאת 

רּוִחי ְוִסְּיעּו ְלגּוִפי ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהַּמֲחָלה".

ר' ָאֵׁשר ִהְתַרֵּגׁש ְמאֹוד ְלֶׁשַמע ַהְּדָבִרים ַהַחִּמים ֶׁשל ְיִדידֹו ָהַרב. ָהָיה ֶזה 
ַמָּמׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלתֹו ּוְלַמֲאַמָּציו ָהַרִּבים ְּבָכל אֹוָתּה ְּתקּוָפה.

"ָעֶליָך ִאי-ֶאְפָׁשר ִלְכֹעס"...

ֶאת  פּוֶטְרַפס,  ֶמעְנֶּדל  ר'  ַהּנֹוָדע  ַה'ַּמְׁשִּפיַע'  מֹוִסיף  ָהָיה  ֹזאת  ְּבַסְּפרֹו 
ַהִּסּפּור ַהָּבא:

ֵמִאיר- ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ִהְתַקְּיָמה  תרס"ב,  ְּבִניָסן  ְּבי"ח  ָׁשִנים,  ַּכֲעֹבר 
ֶנְכּדֹו, ָהַרִּבי ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו.  ְׁשֹלֹמה, ַרב ָהִעיר ִניקֹוַלֵּייב, ְּבִרית-ִמיָלה ֶׁשל 
ֵּבין ַהּנֹוְכִחים ָהָיה ַּגם ַהּׁשֹוֵחט, ר' ָאֵׁשר, ֶׁשִּמּתֹוְך ַהְחָמָרתֹו ֶׁשֹּלא ֶלֱאֹכל 

ָּדָבר ִמחּוץ ְלֵביתֹו ְּבַחג ַהֶּפַסח, ִנְמַנע ַּגם ִמִּלְטֹעם ִמְּסעּוַדת ַהְּבִרית...

ְּכֶׁשִהְבִחין ְּבָכְך ָהַרב, הּוא ָאַמר ְלר' ָאֵׁשר ְּבִחּיּוְך: "ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשַּמִּגיָעה 
ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ֶלֱאֹכל  ֹלא  אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ָמה  ִהְתַנֲהגּוְתָך;  ַעל  ְנִזיָפה  ְלָך 
ָהַרב?!... ַאְך ָמה ֶאֱעֶׂשה ְוֵאיִני ְמֻסָּגל ִלְכֹעס ָעֶליָך, ֶׁשֲהֵרי ַאָּתה ִהַּצְלָּת ֶאת 
ַחַּיי, ְּכֶׁשָעַמְדָּת ִמַּתַחת ַהַחּלֹון ְוִהְקֵראָת ִלי ׁשּוב ָוׁשּוב ֶאת ִּדְבֵרי-ַהֹּקֶדׁש 

ַהְּמִאיִרים ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּזֵקן".

מּוַסר ַהְׂשֵּכל:

ַאֲהַבת ֱאֶמת ֶׁשל ֲחִסיִדים/ ּכֹוָחּה ֶׁשל ֱאמּוָנה/ ִהּדּוֵרי ַּכְׁשרּות ַּבֶּפַסח.

ַהְּטָעִמים ֶׁשל ְסעּוַדת ָמִׁשיַח

ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ָּכפּול ְׁשַּתִים

ְוָׁשִתינּו  ַמָּצה  'ְּכֵזיִתים'  ַּכָּמה  ָאַכְלנּו  ַהֵּסֶדר  ֶׁשְּבֵליל  ַאֲחֵרי  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ַיִין, ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ַלֲעׂשֹות ֹזאת ׁשּוב... ְּביֹום 'ַאֲחרֹון ֶׁשל 
ֶּפַסח' ִלְפנֹות ֶעֶרב – ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶזה ִּב'ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח' ּוְבחּוץ-ְלָאֶרץ 

ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא
ויקרא



יֹום ְלָמֳחָרת – ָאנּו אֹוְכִלים 'ְסעּוַדת ָמִׁשיַח'. ַהּיֹום ִנְלַמד ִמי ִּתֵּקן ְסעּוָדה 
זֹו, ַמּדּוַע ַּדְוָקא ַּבּדֹורֹות ֶׁשָּלנּו ּוָמַתי ִהְתִחילּו ַּגם ִלְׁשּתֹות ַאְרַּבע ּכֹוסֹות 

ְּבַמֲהַלְך ַהְּסעּוָדה.

ְּפִתיַחת ַהִּצּנֹור

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַחג ַהֶּפַסח הּוא ַחג ַהְּגֻאָּלה. ְּבתֹוַרת ַהֲחִסידּות ְמֻכָּנה ַהְּיִציָאה 
ַעד  ֶׁשְּלַאֲחֶריָה,  ַהְּגֻאּלֹות  ָּכל  ַעל  ַהִּצּנֹור'  'ְּפִתיַחת  ְּבֵׁשם  ִמְצַרִים  ִמָּגלּות 
ִנְּתנּו ָלנּו  ְלִהָּגֵאל  ְוַהְּיֹכֶלת  ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ָלבֹוא ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש. ַהּכֹוַח 

ְּכָבר ָאז, ִּביִציַאת ִמְצַרִים.

ֶׁשל  ָהִראׁשֹוִנים  ַּבָּיִמים  ְמַעְנֶיֶנת:  ֲחֻלָּקה  ֵיׁש  ַעְצמֹו  ַהֶּפַסח  ְּבתֹוְך  ֲאָבל 
ֶּפַסח ָאנּו חֹוְגִגים ֶאת ַהְּגֻאָּלה ָהִראׁשֹוָנה – ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוִאּלּו ִּבְׁשִביִעי 
ּוְבַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח )ְּבחּוץ-ָלָאֶרץ( ֲאַנְחנּו ַמְדִּגיִׁשים ֶאת ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה.

קֹוְרִאים ְּגֻאָּלה

ַאָּבא/ִאָּמא: ָיֶפה. ָאֵכן, ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ִּב'ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח' ּפֹוַתַחת ַּבִּמִּלים 
"ָאז ָיִׁשיר ֹמֶׁשה". 'ָאז' ֶזה ְלׁשֹון ָעַבר, ַמֶּׁשהּו ֶׁשָּקָרה ַּפַעם, ְקִריַעת ַים-סּוף. 
ִאם ָּכְך ָצִריְך לֹוַמר: "ָאז ָׁשר ֹמֶׁשה", ּוַמּדּוַע ָּכתּוב "ָאז ָיִׁשיר"? ַמְסִּביר ָלנּו 
ַרִׁש"י ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים. ֶׁשַּגם ַּבְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ָיִׁשירּו ֹמֶׁשה 
ּוְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ִׁשיר ַלה'. ְוֵכן ְּבִסּיּום ַהִּׁשיָרה ֻמְזָּכר ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי 

– "ִמְקָּדׁש ה' ּכֹוְננּו ָיֶדיָך".

ַּגם ַּבַהְפָטָרה ָאנּו קֹוְרִאים ֶאת ִׁשיַרת ָּדִוד ֶׁשִּמַּזְרעֹו ָיָצא ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח – 
ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד.

ּוִבְפָרט ְּב'ַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח' ְּבחּוץ-ָלָאֶרץ, ָאנּו קֹוְרִאים ַהְפָטָרה ַהְּמָתֶאֶרת 
ְּבָיָמיו "ְוָגר ְזֵאב ִעם  ֶאת ַמֲעלֹוָתיו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְוֶאת ַמַּצב ָהעֹוָלם 

ֶּכֶבׂש" ְוכּו'.

טֹוֲעִמים ְּגֻאָּלה

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ִאם ַעד ִלְפֵני ַּכָּמה ּדֹורֹות ַרק ָקָראנּו ַּבּתֹוָרה ּוַבַהְפָטָרה ַעל 
ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח, ָּבא ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב ְוִתֵּקן ֶאת 'ְסעּוַדת ָמִׁשיַח'. ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 
ֵמִאָּתנּו.  ֵחֶלק  ִלְהיֹות  ְוהֹוֵפְך  ֶׁשָּלנּו  ַּבּגּוף  ִמְתַעֵּכל  ֶזה  ַמֶּׁשהּו,  אֹוְכִלים 
ָמִׁשיַח  ֶׁשל  ִלְכבֹוד ָהאֹור  ִהיא  ֶׁשָּלּה  ַהַּמָּטָרה  ֶׁשָּכל  ַהְּסעּוָדה  ְּבֶאְמָצעּות 
ַהִּמְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם ִּבְׁשִביִעי ּוְבַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ָהִעְנָין ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ֻיְרַּגׁש 

ֶאְצֵלנּו ַּגם ְּבַגְׁשִמּיּות.

ַהֲחִסידּות  ֶׁשּתֹוַרת  ָלַמְדנּו  ִּכְסֵלו  י"ט  ֶׁשִּלְקַראת  ִנְזָּכר  ֲאִני  ֶזה  ְּבֶרַגע 
ִהְתַּגְּלָתה ַּדְוָקא ַּבּדֹורֹות ֶׁשָּלנּו ְּכֵדי ִלְגֹּבר ַעל ֹחֶׁשְך ַהָּגלּות ְוַגם ַּכֲהָכָנה 
ַלְּגֻאָּלה. ְּבִדּיּוק ִמִּסּבֹות ֵאּלּו ָזִכינּו ְלַתָּקַנת 'ְסעּוַדת ָמִׁשיַח' ַעל ְיֵדי ַהַּבַעל-
ִּביַאת  ֶאת  ִלְפֹעל  הּוא  ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב  ֶׁשל  ֶׁשִעְנָינֹו  ַּכָּידּוַע  ֵׁשם-טֹוב. 
ַמְעְינֹות  ְּכֶׁשָּיפּוצּו  ִיְתַּגֶּלה  ַהָּמִׁשיַח ֶׁשהּוא  ֶמֶלְך  ֶׁשָאַמר לֹו  ְּכִפי  ַהָּמִׁשיַח, 

ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב חּוָצה.

ׁשֹוִתים ְּגֻאָּלה

ַאָּבא/ִאָּמא: ִמי ֶׁשִּגָּלה ְוִהְנִחיל ָלנּו ֶאת ַהַּתָּקָנה ַהְּמֻיֶחֶדת ַהּזֹו ֶׁשל 'ְסעּוַדת 
ֶׁשהֹוִסיף  ָהַרַּׁש"ּב  ַאְדמֹו"ר  ּוִבְפָרט  ַחַּב"ד,  ְנִׂשיֵאי  ַרּבֹוֵתינּו  ֵאּלּו  ָמִׁשיַח', 
ְּכמֹו  ַמָּמׁש  ּכֹוסֹות,  ַאְרַּבע  ְׁשִתַּית  ֶאת  ַּגם   – ַהַּמּצֹות  ֲאִכיַלת   – ַלְּסעּוָדה 

ְּבֵליל ַהֵּסֶדר.

ָאַכל  ָהַרַּׁש"ּב  ַאְדמֹו"ר  ְּב'ַהּיֹום-יֹום'.  ַּכְּמֻסָּפר   – תרס"ו  ִּבְׁשַנת  ֶזה  ָהָיה 
'ְסעּוַדת ָמִׁשיַח' ַיַחד ִעם ַּתְלִמיֵדי 'ּתֹוְמֵכי ְּתִמיִמים' ּוִבֵּקׁש ֶׁשָּכל ַּתְלִמיד 

ְיַקֵּבל ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ַיִין.

ָלָּמה ֶזה ִהְתַּגָּלה ַּדְוָקא ַעל ָידֹו? ְוָלָּמה ַּדְוָקא ָאז?

ֶהְמֵׁשְך ָיבֹוא...

ּתֹוַרת  ֶאת  ְלַהְסִּביר  ָהָיה  ָהַרַּׁש"ּב  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֶׁשִעְנָינֹו  ֵּכיָון  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְוַדַעת  ַטַעם  ֶׁשל  ְּבֹאֶפן  ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִהְתַּגְּלָתה  ַהֲחִסידּות 
ּוְבִסְגנֹון ֶׁשל ִלּמּוד סּוְגָיא ִּבְגָמָרא, ָלֵכן ַהִחּדּוׁש ֶׁשל ְׁשִתַּית ַהַּיִין – ֶׁשֵּמִביא 
ָלָאָדם ַטַעם ְוַתֲענּוג, ִהְתַּגָּלה ַעל ָידֹו. ֶזה ָקָרה ַּדְוָקא ִּבְׁשַנת תרס"ו ָּבּה 
ִּגָּלה ְוִהְנִחיל ָהַרִּבי ָהַרַּׁש"ּב ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהַּמֲאָמִרים ַהָּידּוַע, ַהְּמֻכֶּנה 'ֶהְמֵׁשְך 

תרס"ו', ּבֹו ְמֹבָאִרים ִעְנְיֵני ֲחִסידּות ֲעֻמִּקים ְּבטּוב ַטַעם ְוַדַעת.

ָאט ָאט קּוְמט ָמִׁשיַח

ַאָּבא/ִאָּמא: ַהִּמְדָרׁש אֹוֵמר ֶׁשְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ִיְׂשָרֵאל  ְוֶאת  ֻּפְרָענּות,  ֶׁשל  ּכֹוסֹות  ַאְרַּבע  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֶאת  ְלַהְׁשקֹות 
ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשל ֶנָחָמה. ַעל ְיֵדי ְׁשִתַּית ַאְרַּבע ַהּכֹוסֹות ִּב'ְסעּוַדת ָמִׁשיַח' 
אֹוֵמר  ָהָיה  ֶׁשה'  ְּכמֹו  ַהְּגֻאָּלה,  ֶׁשל  ַהּכֹוסֹות  ַאְרַּבע  ֶאת  ְמָזְרִזים  ֲאַנְחנּו 
ַרק  ֹלא  ִּתְתַרֵחׁש  ֶׁשִהיא  ְּכֵדי  ַהְּנבּוָאה  ִּבְׁשַעת  ַמֶּׁשהּו  ַלֲעׂשֹות  ַלְּנִביִאים 

ְּברּוָחִנּיּות ֶאָּלא ַּגם ְּבַגְׁשִמּיּות.

ַהֶּלַקח:

ְּב'ַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח' קֹוְרִאים ַּבַהְפָטָרה ַעל ִנְצחֹונֹו ֶׁשל ִחְזִקָּיה ַהֶּמֶלְך ַעל 
ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור, ִמּתֹוְך ִּבָּטחֹון ָּגמּור ַּבה' ּוְבַהְבָטַחת ַהָּנִביא ְיַׁשְעָיה, 
ַלְמרֹות ֶׁשֹּלא ָהָיה ְלָכְך ׁשּום ִסּכּוי ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע. הּוא ָהַלְך ִליֹׁשן ַּבַּלְיָלה 

ָרגּוַע ּוַמְלַאְך ה' ָיָצא ְוִהָּכה ֲעבּורֹו ֶאת ַמֲחֵנה ַאּׁשּור...

ָּכְך ַהִּבָּטחֹון ֶׁשָּלנּו ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח ָצִריְך ִלְהיֹות ֻמְחָלט ְוָכְך ָאנּו ְמַמֲהִרים 
ּוְמָזְרִזים ֶאת ִּביָאתֹו.

)מעובד ע"פ השיחות שנלקטו בשערי המועדים פסח ח"ב, שער אחרון של פסח(
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