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יאת ִמ ְצ ַריִם
יצ ַ
זֵ כֶ ר לִ ִ
ָׁשלֹום ֲח ֵב ִרים! ִמ ְת ַרּגְ ִׁשים לִ ְק ַראת
ַחג ַה ֶּפ ַסח?
ַא ֲח ֵרי ּכָ ל ָה ֲעבֹודֹות וְ ַהּנִ ְקיֹונֹות ִהּנֵ ה
ַמּגִ ַיע לֹו ֶה ָחג ַה ְמיֻ ָחד ַהּזֶ הַ .חג ּבֹו
ּכֻ ּלָ נּו נָ ֵסב ָס ִביב ֻׁשלְ ָחן ַה ֵּס ֶדר ְּב ֶעזְ ַרת
ה'ּ ,ונְ ַס ֵּפר ִּב ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם .יְ ִצ ַיאת
ִמ ְצ ַריִ ם ִהיא ְּב ֶע ֶצם ַה ַה ְת ָחלָ ה ֶׁשל
אֹותנּו ֵמ ֶא ֶרץ
הֹוציא ָ
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .ה' ִ
בֹודה ַה ָּק ָׁשה ,וְ ָה ַפְך
ּומ ָה ֲע ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ֵ
אֹותנּו לְ ָעםַ ,עם ֶׁשל ה'.
ָ
ּכָ ל ּכָ ְך ָחׁשּוב לִ זְ ּכֹור ֶאת יְ ִצ ַיאת
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת ּכָ ל ַהּנִ ִּסים ֶׁשה' ָע ָׂשה
לָ נּוְּ .ב ַחג ַה ֶּפ ַסח יֵ ְׁשנָ ה ִמ ְצוָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת
לְ ַס ֵּפר ַעל יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םֲ .א ָבל ָה ֵאר ַּוע

ַהּזֶ ה ּכָ ל ּכָ ְך ָחׁשּובֶׁ ,שּגַ ם ִּב ְׁש ָאר
יֵ מֹות ַה ָּׁשנָ ה יֵ ׁש ִמ ְצוָ ה לִ זְ ּכֹור
אֹותֹו .לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו ַמזְ ּכִ ִירים ֶאת
יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ִּב ְק ִר ַיאת ָׁש ַמע ּכַ ָּמה
ְּפ ָע ִמים ְּבכָ ל יֹום.
ּגַ ם יֹום ַה ַּׁש ָּבת ָה ָאהּוב ֶׁש ַּמּגִ ַיע ּכָ ל
בּוע הּוא זֵ כֶ ר לִ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם,
ָׁש ַ
אֹומ ִרים ַּב ִּקּדֹוׁשּ .כָ ך ֶׁש ְּבלֵ יל
ּכְ מֹו ֶׁש ְ
ַה ֵּס ֶדר ֶׁש ָחל ַה ָּׁשנָ ה ְּבלֵ יל ַׁש ָּבת ,יֶ ְׁשנֹו
ּומכֻ ָּפל לִ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם!
זֵ כֶ ר ּכָ פּול ְ
וְ כָ ל זֶ ה ּכְ ֵדי ֶׁשּנֵ ַדע ֵמ ַאיִ ן ָּבאנּו
אֹותנּו ֵמ ָאז וְ ַעד
ָ
וְ כֵ ַיצד ה' ִהנְ ִהיג
ַהּיֹוםִּ .בזְ כּות זֶ הַ ,עם יִ ְׂש ָר ֵאל יּוכַ ל
לְ ַה ְמ ִׁשיְך וְ לִ ְהיֹות ַעם ַהּנֶ ַצח וְ אֹור
מֹוע ִדים לְ ִׂש ְמ ָחה!
לַ ּגֹויִ םֲ .
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שעת
סיפור

ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁשּבֹו הּוא ִמ ְת ַּפּלֵ לְּ .בתֹוְך זְ ַמן ָקצָ ר ָע ְב ָרה
חּוׁשים,
מּועה ָּב ֲעיָ ָרהּ ,וכְ ַד ְרּכָ ן ֶׁשל ְּב ִרּיֹות ֵה ֵחּלּו ַהּנִ ִ
ַה ְּׁש ָ
ָמה ּכַ ּוָ נָ תֹו ֶׁשל ָה ַרב? ֵהן ַר ָּבם ֹלא ָחׁשּוד לַ ֲעשֹוֹת ְּד ָב ִרים
ְס ָתם ּכָ ְך לְ ֹלא ִס ָּבה ְרצִ ינִ יתִ .אם ּכֵ ן ָמה ָק ָרה? ָמה יֹום
ּיֹומיִ ם?
ִמ ַ
וְ ָה ֲעיָ ָרה נָ בֹוכָ ה.

ְלֹלא ִמ ְׁש ָט ָרה...
יה ֶׁשל
הּוד ָ
סּוקים ָהיּו יְ ֶ
ַּבּיָ ִמים ֶׁשל ֶע ֶרב ַחג ַה ֶּפ ַסח ֲע ִ
יהם ֵּבית יִ ְש ָֹר ֵאל ְּבנִ ּקּוי,
ָה ֲעיָ ָרה ֶּב ְר ִּדיצֶ 'ב ּכְ כָ ל ֲא ֵח ֶ
יפה ַּוב ֲהכָ נַ ת ַה ָּב ִּתים לִ ְק ַראת ֶה ָחג ַה ְמ ַמ ְׁש ֵמׁש
ִּב ְׁש ִט ָ
ָּובאֲ .אוִ ַירת ַהּנִ ָּקיֹון ֻה ְרּגְ ָׁשה ָּב ְרחֹובֹותָ ,היְ ָתה זֹו ְׁש ָע ָתם
ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ֲחנֻ ּיֹות ַה ָּמזֹון ,מּוצְ ֵרי ַהּנִ ָּקיֹוןּ ,גַ ם ֲחנֻ ּיֹות ַהּכֵ לִ ים
יֹותר ,וְ ַהּכֹל ּכְ ִאּלּו ְמ ַחּכִ ים לְ ִבּקּור ֶׁשל
ָהיּו ְּפ ִעילֹות ְּב ֵ
יׁשּיּות ַר ַּבת ַמ ֲעלָ הִּ ,ב ְד ִריכּות ְּובצִ ִּפּיָ הְּ ,ב ַא ֲה ָבה ִּבלְ ִּתי
ִא ִ
סֹופ ִרים ֶאת ַהּיָ ִמים וְ ֶאת ַה ָּׁשעֹות
רּוח ְ
ֻמ ְס ֶּת ֶרת ְּובקֹצֶ ר ַ
לִ ְק ַראת ַה ִּבּקּור ַה ְמיֻ ָחל.
ִמנְ ָהג ָהיָ ה ָּב ֲעיָ ָרה ֶּב ְר ִּדיצֶ 'ב ּכִ י ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ַה ֶּמ ְרּכָ זִ י
נֹושֹא ֶאת
ָהיָ ה ִמ ְת ַּפּלֵ ל ָה ַרב לֵ וִ י יִ צְ ָחק זַ צַ 'ל ,וְ ָׁשם ָהיָ ה ֵ
ְּד ָב ָריו לִ ְפנֵ י ְּבנֵ י ַה ְּק ִהּלָ ה .נֶ ֱע ָרץ ָהיָ ה ָה ַרב ַעל ַהּכֹלֶׁ ,שּכֵ ן
ְׁשמֹו נִ ָּׂשא ְּב ַה ֲע ָרכָ ה ְּוב ַה ֲע ָרצָ ה ִּב ְפנֵ י ּכָ ל ְּבנֵ י ַה ְּמ ִדינָ ה.
ָׁשנָ ה ַא ַחת ְּב ִה ְת ַק ֵּדׁש לֵ יל ֶה ָחג ָּפנָ ה ָה ַרב ֶאל ַמזְ ּכִ ירֹו
וְ ַׁש ָּמׁשֹו ַהּנֶ ֱא ָמן ִּוב ְּקׁשֹו לְ ָה ִביא לִ ִיד ַיעת ַהּצִ ּבּור ּכִ י הּוא
ְמ ַב ֵּקׁש ֶׁשּכָ ל ַה ִּמנְ יָ נִ ים ָה ֲא ֵח ִרים יִ ְת ַּפּלְ לּו ַה ַּפ ַעם ְּב ֵבית

ימה ְּב ֶמ ְרּכַ ז
לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפּלָ ה ַה ֲחגִ יגִ ית ָעלָ ה ָה ַרב ֶאל ַה ִּב ָ
ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסתְּ ,ובקֹול נִ ְרּגָ ׁש ָא ַמר לִ ְבנֵ י ְק ִהּלָ תֹוּ'ִ :ב ַּק ְׁש ִּתי
יֹותר ָּבא
ֶא ְתכֶ ם לְ ִה ְת ַא ֵּסף ָה ֶע ֶרבּ ,כִ י לִ ְפנֵ י זְ ַמן ָקצָ ר ְּב ֵ
רֹופא וְ ֵהן ּכְ ָא ָדם
רֹופא ד'ר ּכַ ץ ַהּנֶ ֱא ָמן ָעלֵ ינּוֵ ,הן ּכְ ֵ
יתי ָה ֵ
לְ ֵב ִ
יְ ֵרא ָׁש ַמיִ ם ,וְ ִס ֵּפר לִ י ּכִ י זֶ ה ַע ָּתה נִ ְק ָרא לְ ִמ ָּטתֹו ֶׁשל ַא ַחד
ּתֹוׁש ִבים ָה ֲענִ ּיִ ים ָּב ֲעיָ ָרה ּולְ ַמ ֲחלָ תֹו ֵאין ַמ ְר ֵּפא ֶאּלָ א
ַה ָ
'זֹוהי
יהם ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּותִ ,
ַּבּלֶ ֶחםַ .א ַחי וְ ֵר ַעי!!' ָּפנָ ה ֲאלֵ ֶ
ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה,
ּדֹוחה ֶאת ּכָ ל ַה ָ
ּקּוח נֶ ֶפׁש וַ ָּד ִאיַ ,ה ָ
ָׁש ָעה ֶׁשל ִּפ ַ
וְ ַאף ִאּסּור ֲאכִ ילַ ת ָח ֵמץ ֻמ ָּתר ּכְ ֵדי לְ ַה ֲחיֹות ֶאת ַהחֹולֶ ה
ַה ְמ ֻסּכָ ןָ .אּנָ א ִמּכֶ ם! ּכָ ל ֶא ָחד ֶׁשּיֵ ׁש לֹו לֶ ֶחם ֶׁשּיָ חּוׁש
וְ יָ חּוס וְ יַ ּצִ יל ֶאת ַהחֹולֶ ה ָה ֻא ְמלָ ל וְ ַה ִּמ ְתיַ ֵּסר'.
ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת צִ ּפּו לְ כָ ל ָּד ָברַ ,על ַהּכֹל ָח ְׁשבּוֲ ,א ָבל לֶ ֶחם,
ָח ֵמץֲ ,ה ֵרי ֶּפ ַסח ַהּיֹום! ָהכֵ יצַ דּ ,כְ בֹוד ָה ַרבִ ,מי ַמ ֲחזִ יק
ּתֹורה 'ֹלא יֵ ָר ֶאה
ָח ֵמץ ְּב ֵביתֹו?! וַ ֲה ֵרי ִאּסּור ְמפ ָֹרׁש ַּב ָ
חֹוׁשב
לְ ָך ָח ֵמץ וְ ֹלא יִ ָּמצֵ א לְ ָך ְשֹאֹור ְּבכָ ל ּגְ ֻבלֶ ָך' ,וְ ֵאיְך ֵ
ּכְ בֹוד ָה ַרב ֶׁש ִּמי ֵמ ִא ָּתנּו ַמ ֲחזִ יק ְּב ֵביתֹו ָּד ָבר ֶׁש ַא ְס ַרּתּו
ׁשּודים ָאנּו ְּב ֵעינֶ יָך ֶׁשּנַ ֲעבֹר ַעל ְרצֹונֹו ֶׁשל
ּתֹורה? וְ כִ י ֲח ִ
ָ
ּבֹורא עֹולָ ם?
ֵ
> > >
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ּקּוח נֶ ֶפׁש ֶׁשל
ּומכְ ִריז ּכִ י ְמ ֻד ָּבר ְּב ִפ ַ
וְ ָה ַרב ְּב ֶׁשּלֹו ַמ ְמ ִׁשיְך ַ
מֹוד ַיע
ַמ ָּמׁש ,וְ כִ י ִמי ֶׁש ַּמ ֲחזִ יק ֶאת ֶה ָח ֵמץ ַה ָּדרּוׁש וְ ֵאינֹו ִ
ַעל ּכָ ְךֲ ,ה ֵרי הּוא ְּב ִאּסּור 'ֹלא ַת ֲעמֹד ַעל ַּדם ֵר ֶעָך' ּכַ ֲא ֶׁשר
הֹוסיף ָה ַרב ּכִ י ִמי
עֹושֹים זֹאת( .עֹוד ִ
נִ ָּתן לְ ַהּצִ ילֹו ,וְ ֵאין ִ
ֶׁש ִּמ ְת ַּבּיֵ ׁש אֹו ֵמ ֲח ַמת ָה ִאי נְ ִעימּות ֵאינֹו ְמגַ ּלֶ ה זֹאת ,יּוכַ ל
לִ ְפנֹות ְּב ִעּלּום זֶ הּותֹו ּולְ ַה ְׁשלִ יְך ֶאת ַהּלֶ ֶחם לְ ָמקֹום ְּפלֹונִ י
ַאלְ מֹונִ י .וְ כָ ְך ָחלְ פּו לָ ֶהן ַה ַּדּקֹותּ ,כְ ֶׁש ֵּמ ֶרגַ ע לְ ֶרגַ ע ַהּצִ ּבּור
יֹותר ּכִ י ֵאין ָמה לְ ַח ֵּפשֹ ֵאצֶ ל ַאף ֶא ָחד
נָ חּוׁש ָּוברּור ֵ
ָח ֵמץ ְּב ֶפ ַסח .וְ ִאם זֶ ה ַהּצ ֶֹרְךֵ ,אין ְּב ֵר ָרה ֶאּלָ א לָ רּוץ ֶאל
אֹופה ּולְ ַה ְת ִחיל לְ ָהכִ ין ֶאת צָ ְרכֵ י
מֹוטל ָה ֶ
ַה ַּמ ֲא ִפּיָ ה ֶׁשל ְ
מֹוטל וְ ֶח ֶבר
ְ
ָה ֲא ִפּיָ ה וְ לֶ ֱאפֹות ,וְ יֵ ׁש לְ ַהזְ ִעיק ִמּיָ ד ֶאת
ּקּוח
עֹוזְ ָריו ּכְ ֵדי ֶׁשּיָ חּוׁשּו וְ יָ רּוצּו ֶאל ַה ַּמ ֲא ִפּיָ הֲ ,הֹלא ְּב ִפ ַ
עֹוס ִקים.
נֶ ֶפׁש ָאנּו ְ
יּה ֶאת קֹולֹו
עֹוד ֵהם ִמ ַּדּיְ נִ ים ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ,וְ ָה ַרב ַמגְ ִּב ַ
אֹומר,
ׁשּוׁשים'ַ .א ַחי וְ ֵר ַעי' ,הּוא ָׁשב וְ ֵ
ּומ ַה ֶּסה ֶאת ַהּלַ ְח ִ
ְ
אתי
ַ'אף ּכִ י ֵאין ְמ ָע ְר ִבין צְ ָד ָקה ִּבצְ ָד ָקהֲ ,א ָבל לִ ְפנֵ י צֵ ִ
הּודי ֶׁשּנִ ְת ַּפס
סּורים נִ ְמצָ א יְ ִ
נֹודע לִ י ּכִ י ְּב ֵבית ָה ֲא ִ
לְ כָ אן ַ
ַעל ֹלא ָעוֶ ל ְּבכַ ּפֹו ,וְ יֵ ׁש ֶּד ֶרְך לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ּולְ הֹוצִ יאֹוַ ,אְך
לְ ֵׁשם ּכָ ְך רֹוצֶ ה ַה ְמ ֻמּנֶ ה ַּפ ְרוָ ה יְ ָק ָרה ְמאֹד ,וְ ֵאין לְ ַה ִּׂשיגָ ּה
נֹותּה ַרק ְּב ַמ ְט ֵּב ַע זָ ָהב
ֶאּלָ א ְּב ִעיר ַה ָּמחֹוז ,וִ יכֹולִ ים לִ ְק ָ
סּורה ְּב ַה ְחזָ ָקה ַעל ִּפי ַהחֹק.
י....ה ֲא ָ
אֹוס ְט ִר ָ
ֶׁשל ַה ַּבנְ ק ָה ְ
ֲאנִ י ִמ ְת ַחּנֵ ן לִ ְפנֵ יכֶ ם'ָ ,חזַ ר ָה ַרב ַעל ְּד ָב ָריו'ָ ,אּנָ א! ֲעשֹּו
ּכָ ל ֶׁש ִּביכָ לְ ְּתכֶ ם וְ ַאף לְ ַמ ְעלָ ה ִמּכָ ְךֲ ,ה ֵרי ַעל ּכַ ף ַהּמֹאזְ נַ יִ ם
ּגֹורל ֶׁשל
עֹומד ֲע ִת ָידּה ֶׁשל ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְׁשלֵ ָמה ,לְ ַהּצִ ילָ ם ִמ ָ
ֵ
ַאלְ ָמנּות וְ יַ ְתמּותָ ,חלִ ילָ ה'ָ ,ה ַרב ִסּיֵ ם ֶאת ְּד ָב ָריו וְ יָ צָ א
ֶאל ַח ְדרֹו.

ּמּובן ַה ֲהמּולָ ה ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ָהיְ ָתה ּגְ דֹולָ ה ,וְ ַהּכֹל
ּכַ ָ
ׁשֹותיו ֶׁשל ָה ַרב ,נִ ְּתחּוִּ ,פלְ ְפלּו ַעל ָמה וְ לָ ָּמה.
ֵה ִשֹיחּו ְּב ַב ָּק ָ
ּומ ְתוַ ּכְ ִחיםּ ,ולְ ַח ְדרֹו ֶׁשל ָה ַרב נִ כְ נְ סּו
עֹודם ְמ ַד ְּב ִרים ִ
ָ
דֹוע
לֹוח ִׁשים ְּב ָאזְ נֵ י ָה ַרב' :יָ ַ
ָּובאּו ִמ ְת ַּפּלְ לֵ י ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסתֲ ,
יֵ ַדע ּכְ בֹודֹוּ ,כָ ְך וְ כָ ְך ַמ ְט ְּבעֹות זָ ָהב ִא ִּתיּ ,כַ ָּמה ָעלַ י לָ ֵתת
ׁשֹואל
ֵ
ּומ ַח ֵּׁשב וְ עֹונֶ ה לְ כָ ל
לְ ִמצְ וָ ה זֹו?' וְ ָה ַרב ְמ ַח ֵּׁשב ְ
ּכְ ִמ ָּדתֹו'ַ .א ָּתהֶׁ ,שּלְ ָך ִמ ְׁש ָּפ ָחה ּגְ דֹולָ הַּ ,ת ְפ ִריׁש ַמ ְט ֵּב ַע
יחים ּתּוכַ ל לָ ֵתת
ּומצְ לִ ִ
ֶא ָחד ,וְ ַא ָּתה ֶׁש ֲע ָס ֶקיָך ְמס ָֹע ִפים ַ
ֲח ִמ ָּׁשה' .וְ כָ ְך ִהצְ ַט ֵּבר ְסכּום נִ כְ ָּבד ֵמ ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים.
לְ ַא ַחר ֶׁשּיָ צָ א ַא ֲחרֹון ַה ִּמ ְתנַ ְּד ִבים ,נָ ָשֹא ַר ִּבי לֵ וִ י יִ צְ ָחק
ּכַ ָּפיו ַה ָּׁש ַמיְ ָמה וְ ָא ַמר'ִ :רּבֹון ָהעֹולָ םַ ,ה ֵּבט נָ א ְּור ֵאה ֶאת
יסר הֹוצִ יא ְּפ ֻק ָּדה לְ ַבל יַ ֲחזִ יק ִאיׁש
ַע ְּמָך יִ ְש ָֹר ֵאלַ ,ה ֵּק ָ
עֹומ ִדים סֹולְ לָ ה ֶׁשל
ֶאת ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ַהּלָ לּו ,וְ ַעל ַה ְּפ ֻק ָּדה ְ
עֹוב ִרים
ּצּועּה ּולְ ַה ֲענִ יׁש ֶאת ָה ְ
צְ וָ תֹות ָהכֵ ן לִ ְׁשמֹר ַעל ִּב ָ
ּומ ְׁש ָט ָרה ,וְ ֵאין
יה ,וְ ָס ִרים לְ ִמ ְׁש ַמ ְעּתֹו ַאנְ ֵׁשי צָ ָבא ִ
ָעלֶ ָ
ַּביִ ת ֲא ֶׁשר ֹלא יִ ָּמצֵ א ַה ָ'ּד ָבר ָה ָאסּור' .וְ ַא ָּתה ִרּבֹונֹו ֶׁשל
יתנּו לִ ְפנֵ י ַאלְ ֵפי ָׁשנִ ים ֶׁשֹּלא לְ ַה ֲחזִ יק ְּב ָח ֵמץ,
עֹולָ ם צִ ּוִ ָ
ׁשֹוט ִרים ,וְ ֵאין
יתנּו ,וְ ֵאין לְ ָך ְ
וְ ֶׁשֹּלא יִ ָּמצֵ א וְ ֹלא יֵ ָר ֶאה ְּב ֵב ֵ
עֹוב ִרים ְרצֹונְ ָך ,וְ ִהּנֵ ה ֵאין ִאיׁש
לְ ָך ָּב ֵּתי ס ַֹהר לְ ַה ֲענִ יׁש ָה ְ
ְּבכָ ל ַה ָּק ָהל ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר יֵ ׁש ִאּתֹו ֵמ ֲא ֶׁשר ָא ַס ְר ָּת.
עֹושֹה ְרצֹונְ ָך
'מי ּכְ ַע ְּמָך יִ ְש ָֹר ֵאל ּגֹוי ֶא ָחד ָּב ָא ֶרץ' ָה ֶ
ָאכֵ ןִ ,
ּוׁשלַ ח
ׁשֹותינּוְ ,
ׁשֹומר ָעלָ יוָ ,אּנָ אַ ,מּלֵ א ּגַ ם ַא ָּתה ֶאת ַּב ָּק ֵ
וְ ֵ
יח צִ ְד ֵקנּו.
לָ נּו ֶאת ְמ ִׁש ַ
הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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חג ומועד

משירת הים אנחנו יכולים ללמוד כמה חשוב
לשיר ולשבח
להודות לה' על הדברים הנפלאים שהוא
"שביעי של פסח" הוא היום האחרון של חג
עושה לנו .בני ישראל כל כך שמחו והתרגשו
הפסח .יום זה אינו 'חול המועד' כמו הימים
מהנס הגדול ולכן הם אמרו שירה מיוחדת
שקדמו לו ,אלא הוא 'יום טוב' כמו היום
בשמחה רבה ,להודות ולהלל לה'.
הראשון של פסח.
חכמינו מספרים על חזקיה המלך שהיה שנים
מה מיוחד ביום הזה? מדוע הוא יותר חשוב רבות אחרי יציאת מצרים ,ובימיו היו ישראל
מימי חול המועד?
במצב מעולה ומיוחד במינו .היו שקט ושלווה
שביעי של פסח הוא היום בו אירעה קריעת וישראל עסקו בתורה.

ים סוף .עם ישראל יצא ממצרים ,וכעבור
שבעה ימים הגיע לים סוף כשמאחור המצרים
רודפים .ה' עשה נס גדול מאוד והים נבקע
לשניים ובני ישראל עברו ביבשה .המצרים
שרדפו אחריהם טבעו בים ,שנסגר בחזרה.
מה עשו בני ישראל לאחר הנס הגדול? הם
אמרו שירה! זו השירה המפורסמת והידועה
שנקראת 'שירת הים' .כל כך חשובה היא
השירה הזו ,שעד היום אנחנו קוראים אותה
בתפילה בכל יום.

חכמינו מספרים שהקדוש ברוך הוא רצה
שחזקיה יהיה המשיח וכבר לא תהיה גלות
לעם ישראל .אבל בסוף זה לא קרה .מדוע?
בגלל שהוא לא אמר שירה ,להודות לה' על
הניסים והנפלאות! בגלל זה הוא לא היה
משיח ,ובסוף עם ישראל יצא שוב לגלות.
מכל זה נלמד ,שגם היום עלינו להודות לה'
על כל הטובות הנפלאות להן אנו זוכים .חשוב
מאוד להודות לה' ולשיר לכבודו ,ובכך אנחנו
מקרבים את הגאולה ,כמו בימי יציאת מצרים!
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
ארבע הכוסות יש לשתות בהסבה

 .1את היין של
 .2את המרור יש לאכול בהסבה

כים מד אחרי שתיית הכוס הרביעית

 .3את ברכת המזון מבר

חמישי של ליל הסדר הוא "מגיד"

 .4הסימן ה

 .5מי שיודע כבר את

סיפור יציאת מצרים ,פטור מלספר

 .6בליל הסדר אומרים הלל
 .7המכה השביעית היתה ברד
חידת חדגא:
הסבירו" :גז טל סק לא היו במכות"
חידת פולקע:
מה הקשר בין חנניה מישאל ועזריה למכות מצרים?

meirkids.co.il
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תשבץ פסח
שבצו את
המילים הבאות
בתשבץ!
ברד ,דור ,הלל,
כרפס ,תם,
אפיקומן,
בני ברק ,מקל,
דיינו ,כורך ,מרור,
אחד עשר,
נרצה ,צפון,
דבר ,קדש ,לבן,
פרעה ,הסבה,
שולחן עורך,
דלת.

meirkids.co.il
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נתן

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

ַט ְליָ הֲ :אנִ י ֹלא ְמ ִבינָ ה לָ ָּמה ָצ ִריְך לִ ְׁשּתֹות ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדרֲ .ה ֵרי
פּורים ֶׁשּיֶ ׁש ּבֹו ִמ ְצוָ ה לִ ְׁשּתֹות יַ יִ ן.
ּגֹור ֶמת לְ ִׂש ְמ ָחה ְּכמֹו לְ ָמ ָׁשל ְּב ִ
ְׁש ִתּיַ ת יַ יִ ן ֶ
ָאז לָ ָּמה ָצ ִריְך לִ ְׁשּתֹות יַ יִ ן ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר?
ֶּבנִ יָ :אז ַּכּנִ ְר ֶאה ֶׁשּגַ ם ַּב ֶּפ ַסח ָצ ִריְך לִ ְׂשמ ַֹחֶ .זה ְּכמֹו ָּכל ַחג ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָעלָ יו
"וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ְּב ַחּגֶ ָך"!

בני

חֹוׁש ֶבת ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ַּפ ַעם
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון .יֵ ׁש ִמ ְצוָ ה לִ ְׂשמ ַֹח ַּב ַחּגִ יםֲ .א ָבל ֲאנִ י ֶ
"מ ֶּׁשּנִ ְכנָ ס ֲא ָדר ַמ ְר ִּבים ְּב ִׂש ְמ ָחה".
ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ָּקׁשּור לַ ִּמ ְׁש ָּפט ִ
אֹומ ִרים ֶאת ֶזה
ֶּבנִ יִ :מ ֶּׁשּנִ ְכנָ ס ֲא ָדר?! ֲא ָדר ְּכ ָבר יָ ָצא ִמ ְז ָמן ...וְ חּוץ ִמ ֶזה ְ
ּפּוריםֹ ,לא ַעל ֶּפ ַסח.
ַעל ִ
לֹומרַּ .פ ַעם ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶה ְס ֵּבר
ַ
רֹוצה
ָ
נַ ֲע ָמהָ :אז ֶזה ְּב ִדּיּוק ַמה ֶּׁש ֲאנִ י
ּפּורים ֶׁשּבֹו יֵ ׁש
"מ ֶּׁשּנִ ְכנָ ס ֲא ָדר ַמ ְר ִּבים ְּב ִׂש ְמ ָחה"ֶ ,זה ֹלא ַרק ִּבגְ לַ ל ִ
ֶּׁש ִ
ִמ ְצוָ ה לִ ְׂשמ ַֹחֶ ,אּלָ א ּגַ ם ִּבגְ לַ ל ֶּפ ַסח!
ּפּוריםָּ .ברּור ֶׁש ָה ֱאוִ ָירה ׁשֹונָ ה
נַ ֲע ָמהֹ :לאֹ ,לא ָא ַמ ְר ִּתי ֶׁש ֶּפ ַסח הּוא ְּכמֹו ִ
ּדֹומהֲ .א ָבל ְּב ָכל זֹאת יֵ ׁש ִס ָּבה ּגְ דֹולָ ה לִ ְׂשמ ַֹח ְּב ֶפ ַסח .ה' ּגָ ַאל
וְ ֶזה ֹלא ֶ
ּומ ַׁש ֵּמ ַחֲ .ח ַז"ל
רּוע ְמאֹד ְמ ַרּגֵ ׁש ְ
בֹותינּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ םֶ .זה ֵא ַ
אֹותנּו וְ ֶאת ֲא ֵ
ָ
יּקנּו
רֹוצים ֶׁשּנִ ְזּכֹור ֶאת ַהּטֹובֹות וְ ַהּנִ ְפלָ אֹות ָה ֵאּלֶ ה וְ אּולַ י ִּבגְ לַ ל ֶזה ֵהם ִּת ְ
ִ
לָ נּו לִ ְׁשּתֹות ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות וְ לִ ְׂשמ ַֹח ְּבנִ ִּסים ַהּגְ דֹולִ ים ָה ֵאּלֶ ה.
נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי.
מדי שבת אחרי הצהריים נעמה הגדולה מושיבה את כולם סביב השולחן ,והם מדברים על נושא
מעניין בפרשת השבוע .הצטרפו אליהם!

טליה

פּורים?!
ַט ְליָ הַ :מה?! ֶזה ַמ ָּמׁש ַמ ְצ ִחיק! ַּב ֶּפ ַסח ָצ ִריְך לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּכמֹו ְּב ִ
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