
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ח"מוצ  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   18:32  19:39  
  19:38  18:30  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  18:33  19:41  
  19:39  18:26  ְירּוָׁשַלִים
  19:41  18:42  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, חמֵ ג ׂשָ חַ 

יּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהוֻׁשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפון ֶׁשהָ "

ם ַרּבוֵתינּו ִהִּגיַע ְזַמן ַעד ֶׁשָּבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלהֶ , ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אותו ַהַּלְיָלה

ְוָאנּו ַיַחד ִעם ַאָּבא ַׁשְרנּו ֶאת ִמּלֹות . ִהְתַנֵּגן קֹולֹו ֶׁשל ַאָּבא ִּבְקִריַאת ַהַהָּגָדה "ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית

  . "ְוֶאָחד ֶׁשֵאינו יוֵדַע ִלְׁשאול, םְוֶאָחד ּתָ , ְוֶאָחד ָרָׁשע, ֶאָחד ָחָכם: ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה ּתוָרה" .ַהַהָּגָדה

? ָמַתי ְּכָבר ַמְחִּביִאים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן, ְוָכל ַהְּזַמן ָׁשַאל, ָלנּותֲחַנְנֵאל ַהָּקָטן ָהָיה ָחֵסר ַסבְ . ִהְמִׁשיְך ַאָּבא

ת ַחג ָהָיה ְמַקֵּבל ֵמַאָּבא ַמְּתנַ  ַהּמֹוֵצאל ָׁשָנה ִּכי ְּבכָ , ַּגם ֲאַנְחנּו ִצִּפינּו ְּכָבר ְלַחֵּפׂש ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן, ּוֶבֱאֶמת

ֶדֶלת ִנְׁשְמָעה ְּדִפיָקה ּבָ " ֹוֵרךְ ֻׁשְלָחן ע"ַּכָּמה ְרָגִעים ִלְפֵני ֶׁשִהַּגְענּו לְ . ְׁשָּתָנה ְּבַבת ַאַחתַאְך ַהּכֹל הִ . ְמֻיֶחֶדת

ַידֹו ָצַעד ָחַזר ַאָּבא ּולְ , ְלַאֵחר ְזַמן ֶקֶצר. רּכָ ר ְולֹא מּום ָאָדם זַ ָעַמד ׁשָ  ַתחּוְכֶׁשּפֶ , ַאָּבא ָקם ִלְפּתֹחַ . ַהַּבִית

ְוִאָּמא ָעְרָכה ַצָּלחֹות , ִיל ָקְפָצה ְוֵהִביָאה ִּכֵּסאֲאִביגַ . ִלְסֻעַּדת ַהַחג ָאַמר נּוחֵ רְ אֹוִכין ָמקֹום לְ נָ ּבֹואּו וְ . ָהִאיׁש

אּוַלי ֶזה , ַּתִּגיד ִלי יֹוָנָתן .רּכָ ָּבִטים ַאל ָהאֹוֵרַח ֲהלֹא מּוַמְגִניב מַ  ֲחַנְנֵאלׁשֶ ת ַהַהָּגָדה ּכְ ִהְמַׁשְכנּו ִּבְקִריַא. ם"ְוַסּכּו

ַּקְמנּו ִלּטֹל ֶאת ְּכׁשֶ . הּוא ָעלּול ְלִהָּפַגע, חלֹא ָיֶפה ִלְלחֹׁש ְלַיד ָהאֹרֵ  ֶזה: ְוָאַמְרִּתי לֹוָצַחְקִּתי ? ֱאִליהּו ַהָּנִביא

". ןָצפּו: "ֹון ָקָרא ַאָּבא ְּבקֹולִלְפֵני ִּבְרַכת ַהָּמז. ֹוָמןַאָּבא ֶהְחִּביא ֵאת ָהֲאִפיק, ֻעָּדה ְּבלֹא ֶׁשַּׂשְמנּו ֵלבסְ ָיֵדנּו לַ 

ם ָמָצא ֵאת ְוׁשָ  ֶׁשל ַאָּבא היָ רִ פְ סִ ַוֲחַנְנֵאל ָהַלְך לַ , ָּסלֹוןּוִמי ּבַ , ִמי ַּבִּמְטָּבח, ֻּכָּלנּו ַקְמנּו ְלַחֵּפׂש ַאֵחר ָהֲאִפיקֹוָמן

, ָידֹוְּכֶׁשִחּיּוְך ַעל ָּפָניו ָחַזר ֲחַנְנֵאל ִעם ָהֲאִפיקֹוָמן ּבְ . י ֵאת ָהֲאִפיקֹוָמןָמָצאִת , ָמָצאִתי ָקָרא ְּבִׂשְמָחה. ָהאֹוָצר

ַאָּבא נֹוֵתן ַמְּתַנת , ְּכַדאי ֵלךָ  .ַקח ֵאת ָהֲאִפיקֹוָמן, ִהֵּנה: ל ָהאֹוֵרַח ְוָאַמר לֹוָהַלְך אֵ , ם ְלמֹוְסרֹו ְלַאָּבאַאְך ְּבָמקֹו

. ַאְׁשֶריָך ֲחַנְנֵאל: ֶלַקח ָהאֹוֵרַח ֵאת ָהֲאִפיקֹוָמן ּוָמְסרּו ְלַאָּבא ְוָאַמר. ֵצא ֵאת ָהֲאִפיקֹוָמןְמֻיֶחֶדת ְלִמי ֶׁשּמֹו גחַ 

ָּכל ִדְצִריְך ֵייֵתי , לָּכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹ"ַרְחָּת אֹוִתי ְּבָכבֹוד ָּגדֹול ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבַהָּגָדה אֵ . ִקַּיְמָּת ֶאת ִמְצַות ַהַחג

, ָיַדְעִּתי ָקָרא ֲחַנְנֵאל. ֱאִליהּו ָעָנה ָהאַֹרח. ּוָמה ִׁשְמָך ָׁשַאל ֲחַנְנֵאל. ּתֹוָדה ַרָּבה ָלֶכם ִמְׁשָּפָחה ִיְקֶרה. "ְוִיְפַסח

ּוָמה ַאֶּתם . הִׂשְמָחה ָרּבָ ֻּכָּלנּו ָּפַרְצנּו ִּבְצחֹוק ָּגדֹול ְוִהְמַׁשְכנּו ִּבְסֻעַּדת ַהַחג ּבְ . ָיַדְעִּתי ֶׁשַאָּתה ֱאִליהּו ַהָּנִביא

  ? ַהֻאְמָנם ָהָיה ֶזה ֱאִליהּו ַהָּנִביא, אֹוְמִרים ַחְבֵרי ַהְּיָקִרים

  .יֹוָנָתן, יינִ מִ ת ְׁש ׁשָ רַ ּפַ  ֶּבָעלֹוןַע ַהָּבא ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  24 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע ןיסָ נִ  ו"ט׀  ַחג ַהֶּפַסח

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 לרפואת יעקב נתנאל כלב חי בן דינה                                                         אֹוֵרַח ְלַחג



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                              
        

  
  
  
  








 








, ַהַּמּכֹות ֲעֶׂשרר חַ ֶזה ָהָיה ְלָא. ְללֹא ׁשּום ִעּכּובם ָהְיָתה יִ ְּגֻאַּלת ִמְצרָ 

ַהַּסָּכָנה ? ִמָּידָלֵצאת  חְכרַ ַמּדּוַע ָהָיה הֶ ּו, ִיְׂשָרֵאל ָלֵצאתֶאת  ֵזְרזֹוִמְצַרִים וְ 

ֵאֶצל  ֶאָּלא ִּבְגַלל ֶׁשָחס ְוָׁשלֹום, ּכּוב ֵאיָנּה ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשַהִּמְצִרים ִיְתָחְרטּועִ ּבָ 

ָלֶלֶכת , ִיְרצּו ַלֲעזֹב ֶאת ִמְצַרִיםִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו ְּכֵאֶּלה ֶׁשִּיְתָחְרטּו ְולֹא 

ָהָיה ָאסּור ְלִהְתַעֵּכב , ַגעִהִּגיַע ָהרֶ ׁשֶ ָלֵכן ּכַ  .ְלַקֵּבל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹותּור ּבָ ִלְמדְ 

. ִּמְצַרִיםָלֵצאת מִ ַחָּיִבים  ֻּכָּלנּוׁשֶ  ּו ְצִריִכים ִלְלמֹדֲאנַ . רצַ ִפּלּו ַלְּזַמן קָ אֲ 

ה "ָהָּקּבָ  תַעל ְיֵדי ַקָּבַלת עֹל ָמְלכּו, ִליםְרגֵ ִמְּנִטּיֹות ַּגְׁשִמּיֹות ְוהֶ  ְלִהְׁשַּתְחֵרר

 .ַמָּמׁש ְּבֶרַגע ֶזה

 http//www.ohrshalom.net   ֶנטְּכתֶֺבת ֲאָתר ִאיְנֶטרְ                 90100מיקוד  88. ד.קרית ארבע ת י ֵּבית ַהִּמְדָרׁש אֹור ָׁשלֹום"יֹוֵצא ָלאֹור עַ 
  info@ohrshalom.net  ְּכתֶֺבת ּדַֺאר ֶאֶלְקְטרֹוִני

ל ָּבאּו ַּגָּבֵאי ְצָדָקה ְלֵביתֹו ֶׁשל ַּבעַ , ָּבֶעֶרב ֶּפַסח, ַּפַעם ַאַחת

ָהַרָּבִנית ָהְיָתה . ּוִבְּקׁשּו ַמּצֹות ַּבֲעבּור ֲעִנִּיים" אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל"

 ְטרּוָדה ַּבֲהָכנֹות ַלַחג ְוהֹוְרָתה ִלְבֵני ַהַּבִית ָלֵתת ַלֲעִנִּיים

ַאְך ַּגם , ם ַמּצֹות ְּפׁשּוטֹותָהיּו ׁשָ . ֶׁשַּבֲחַדר ָהַרִּבי ַהַּמּצֹותמֵ 

ּוְבָטעּות ִנְמְסרּו , ַסחָהַרִּבי ָּבֶעֶרב ּפֶ  הַּמּצֹות ַהְּמֻיָחדֹות ֶׁשַאפָ הַ 

ִנְבֲהָלה , ְּכֶׁשִּגְּלָתה ָהַרָּבִנית ֶאת ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה. ְלַגָּבִאים

ַהֵּסֶדר  - ּוְבֵליל, ְחִליָטה ְלַהֲעִלים ֶאת ַהָּדָברַאְך הֶ , ְוִנְזַּדְעְזָעה

   .ַצִּדיק ַמּצֹות ְּפׁשּוטֹותִּגיָׁשה לָ הֵ 

  

. ּתֹור ַהַחג ָּבא ֶאל ָהַרִּבי ְיהּוִדי ּוִבֵּקׁש ְלִהְתָּגֵרׁש ֵמִאְׁש ְלַאחַ 

אֹוִתי ַּבֲאִכיַלת ַמָּצה  ִהיא ִהְכִׁשיָלה", ָטַען, "ֵאיִני ָיכֹל עֹוד"

ְלַסֵּפר ָמה ֵאַרע  ִמֶּמָּנהִּדיק ָלַרָּבִנית ּוִבֵּקׁש צַ ָקָרא הַ  ".היָ ּוֶׁשר

ה אֶ רְ : "ִּדיקצָ ָאַמר הַ . ה ָעְׂשָתהָרה מֶ ְּברֹאׁש ֻמְרָּכן ִסּפְ . ֹוָתיוצְלמַ 

ִּתי ָּדָבר ֲאִני ָאַכְלִּתי ַמּצֹות ְּפׁשּוטֹות ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ְולֹא ָאַמרְ , ָנא

יל ָּתה רֹוֶצה ְלָגֵרׁש ֶאת ִאְׁשְּתָך ַּבְּׁשבִ ְוַא, ְלַמַען ְׁשלֹום ַּבִית

  ".?היָ ּוֶׁשר

  

  ? י יֹוֵדעַ ד מִ חַ אֶ 

      ר ֶׁשְּמַסֵּמלדֶ סֵ ֲאִני ַמֲאָכל ְּבַצַּלַחת הָ 

  ?ֵאת ָקְרָּבן ַהֲחִגיָגה ְּבֶפַסח

ֵאל ּובֹו ַמהּו ַהחֶֹדׁש ֶׁשּבֹו ִנְגַאלּו ִיְׂשרָ 

  ?ֲעִתיִדים ְלִהָּגֵאל

  ?ִמי יֹוֵדעַ  ִׁשָּׂשה

  ?...י שָּכל מִ : רּוׁשֹוּפֵ " יןפִ כְ ָּכל ּדִ "

  

ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֵיׁש ְרצֹונֹות 

, ַמהּו ָרצֹון ֲאִמִּתי ךְ אֲ . ּוְׁשִאיפֹות

 ֻׁשְעָּבִדיםֶׁשָאנּו ְמ ן ִחיצֹוִני ַמהּו ָרצֹוּו

ַהֵחרּות . לֹא ָּתִמיד רֹוִצים ּבֹווְ , לֹו

ָאנּו ִהיא ַהחֶֹפׁש ַלֲעׂשֹות ֶאת ָמה ׁשֶ 

ְּבִלי ִלְהיֹות , ֶּבֱאֶמת ַמֲאִמיִנים ּבֹו

ְדָבִרים ִחיצֹוִנִּיים ְּכמֹו ְמֻׁשְעָּבִדים לִ 

ָּכבֹוד , תַּתֲאֹו, ִלים ְׁשִליִלִּייםְרגֵ הֶ 

ר יק ְלַעֵּׁשן ְלַאחַ ָאָדם ֶׁשִהְפִס . ָועֹוד

ָׁשִנים ַרּבֹות ִּכי הּוא רֹוֶצה ַחִּיים 

, הּוא ֵּבן חֹוִרין ֲאִמִּתי, ְּבִריִאים

ּוד ֶׁשִּׁשְחֵרר ֶאת ַעְצמֹו ֵמַהִּׁשְעּב

ְוהּוא ָחְפִׁשי ְלַהְׁשִקיַע , ַלִּסיָגִרָּיה

. ִּבְדָאָגה ְלַחָּייו -ַּבָּדָבר ָהֲאִמִּתי 

ִּקיִפים ים ַהּמֵ דִ ּוּבעָ ִׁש ַהִּׁשְחרּור ִמָּכל הָ 

ַאְך , א ְמִׂשיָמה לֹא ְּפׁשּוָטהיאֹוָתנּו הִ 

ֵאיכּות  -יָדה ֻמְבָטח ִּכי ָׁשַכר ְּבצִ 

ת ִׂשְמַחת ַחִּיים ְוחֶֹפׁש ִלְחיֹו, ַחִּיים

 .ְּכמֹו ֶׁשָאנּו רֹוִצים ֶּבֱאֶמת
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