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בֹודת ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ִמ ְת ַח ְּב ִרים לַ ֲע ַ
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים! ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו לַ ה' – הּוא ִמ ְת ַּפּלֵ ל ֶּד ֶרְך ֵּבית
ַמ ְמ ִׁשיכִ ים לִ ְקרֹוא ַּב ָ
ּתֹורה ַעל ַה ִּמ ְק ָּדׁש!
ַה ָּק ְר ָּבנֹותְּ .ב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִה ְק ִריבּו
בֹודה
אֹותנּו ֶׁש ָה ֲע ָ
ָ
ָק ְר ָּבנֹות ַר ִּבים :עֹולָ הְׁ ,שלָ ִמים ,זֶ ה ְמלַ ֵּמד
ַח ָּטאתָ ,א ָׁשם וְ כֵ ן ְמנָ חֹות וְ עֹודְּ .ב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵאינָ ּה ַרק ַעל יְ ֵדי
ַהּיֹום ֵאין לָ נּו ֵּבית ִמ ְק ָדׁש וְ ֹלא ַה ָּק ְר ָּבנֹותֶ ,אּלָ א ּגַ ם ִּב ְת ִפּלָ ה .וְ ֶאת
ָק ְר ָּבנֹותֲ ,א ָבל ָע ַדיִ ן ֲאנַ ְחנּו זֶ ה ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות ּגַ ם ַהּיֹום.
ּוב ְמיֻ ָחד
יְ כֹולִ ים לְ ִה ְת ַח ֵּבר ְּב ַמ ֲע ֵׂשינּו לְ ֵבית לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל לַ ה' ְּבכָ ל ָמקֹום ִ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשּ .כֵ ַיצד?
ְּב ֵבית ַהּכְ נֵ ֶסת ֶׁשהּוא ֵּבית ִמ ְּק ָדׁש
ּכַ ֲא ֶׁשר ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ָּבנָ ה ֶאת ְמ ַעטּ ,ולְ ִה ְתּכַ ּוֵ ן ֶׁש ַה ְּת ִפּלֹות ֶׁשּלָ נּו
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש הּוא ָּפנָ ה ֶאל ה' יַ ֲעלּו ֶאל ה' ֶּד ֶרְך ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ּוב ֵּקׁש ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש יִ ְת ַק ְּבלּו וְ כָ כָ ה ַּב ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשּלָ נּו נִ ְת ַח ֵּבר
ִ
ּכָ ל ַה ְּת ִפּלֹות ֶׁשל ּכָ ל ָה ֲאנָ ִׁשיםִ .אם לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּגַ ם ַהּיֹוםּ ,ונְ ָק ֵרב
יֵ ׁש לְ ָא ָדם ָצ ָרה אֹו ִס ָּבה לְ הֹודֹות ֶאת ִּבנְ יָ נֹו ִּב ְמ ֵה ָרה!

שעת
סיפור
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שעת
סיפור
יֹותר
ּכֹוא ֶבת ֵ
ִמ ָּלה ֶ
'מנְ ְּדלֶ ה ִאיׁש ָּת ִמים'ֶׁ ,שּלְ ִמ ְחיָ תֹו
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ֶ
עֹוסק
יבת ֵעצִ ים ַּבּיַ ַערַּ .פ ַעםְּ ,בעֹודֹו ֵ
ָע ַסק ַּב ֲח ִט ַ
ּופֹוס ַע
ִּב ְמלַ אכְ ּתֹוָ ,ר ָאה ַא ְריֵ ה יֹוצֵ א ִמ ְּס ַבְך ַהּיַ ַער ֵ
לִ ְק ָראתֹוַ .ה ַּפ ַחד ִׁש ְּתקֹו ,וְ הּוא ִה ִּביט ָּב ַא ְריֵ ה
ימה .לְ ַה ְפ ָּת ָעתֹו ֹלא נִ ְד ַרְך ָה ַא ְריֵ ה לְ זִ ּנּוק ,וְ ֹלא
ְּב ֵא ָ
ָר ָאה ּבֹו ֶאת ָט ְרּפֹו .לְ ֶה ֶפְךָ ,ר ַבץ ַּת ְח ָּתיו וְ ִה ְתּבֹונֵ ן
ּבֹו ְּב ֵעינָ יו ַהּצְ ֻהּבֹותָּ .פ ַחד ָה ִאיׁש לָ זּוז ,לִ צְ עֹד
יבר .לְ ַת ְד ֵה ָמתֹו ָּפ ַתח ָה ֲא ִרי ֶאת
צַ ַעד ,לְ ָהנִ ַיע ֵא ָ
'אל ִּת ְפ ַחדָ ,א ָדם',
ִּפיו וְ ִד ֵּבר ִּב ְש ַֹפת ְּבנֵ י ָה ָא ָדםַ :
ָא ַמר'ַ ,ה ְמ ֵׁשְך ִּב ְמלַ אכְ ְּתָך!'
ָאזַ ר ָה ִאיׁש עֹז וְ ִה ְמ ִׁשיְך לִ כְ רֹת ֶאת ָה ֵעץָ .א ַמר לֹו
נֹותן לְ ָך ְרׁשּות
ָה ֲא ִרי'ַ :הּיַ ַער הּוא ַמ ְמלַ כְ ִּתי ,וַ ֲאנִ י ֵ
הֹודה ָה ִאיׁש ,צָ ַרר ֶאת
לִ כְ רֹת ּכָ ל ֵעץ ֶׁש ִּת ְרצֶ ה!' ָ

ָה ֵעצִ ים ַעל ִׁשכְ מֹו וְ צָ ַעד לְ כִ ּוּון ַהּׁשּוק לְ ָמכְ ָרם.
לְ ָמ ֳח ָרת ַהּיֹום ֵה ִביא ֲח ִתיכַ ת ָּב ָשֹר לַ ֲח ֵברֹו
הֹודה לֹו ָה ֲא ִרי ,וְ ִהּצִ ַיע לֹו
ֶה ָח ָדׁש ָה ֲא ִרי ַה ִּפלְ ִאיָ .
ֶׁשּיִ ַּקח ֶאת ַה ֶח ֶבל ֶׁש ֵה ִביא ִעּמֹו ּכְ ֵדי לִ צְ רֹר ֶאת
יסי ָה ֵעץֶ ,את ֶחצְ יֹו ָה ֶא ָחד יִ ְקׁשֹר לְ גֶ זַ ע ָה ֵעץ,
ּכְ ִפ ֵ
וְ ֶאת ֶחצְ יֹו ַה ֵּׁשנִ י יִ ְקׁשֹר ְס ִביב ָה ַא ְריֵ הְּ .ב ַר ַעד
ּובכֹחֹו ָה ַעז ָע ַקר
ּוב ֲח ָׁשׁש ָע ָשֹה ּכֵ ן .זִ ּנֵ ק ָה ֲא ִריְ ,
ַ
ֶאת ָה ֵעץ .יְ ִדידּות מּוזָ ָרה ָהלְ כָ ה וְ ִה ְת ַּפ ְּת ָחה
חֹוטב ָה ֵעצִ ים ִמ ְת ַעּיֵ ף
ֵּבין ַה ְּׁשנַ יִ םּ .כַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ֵ
ׁשֹומר
ֵ
ִמ ְּמלַ אכְ ּתֹוָ ,היָ ה ׁשֹוכֵ ב וְ נִ ְר ָּדם ,וְ ָה ֲא ִרי
ָעלָ יו ִמ ְּפנֵ י ַחּיֹות ַהּיַ ַער .וְ כַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָה ֲא ִרי ָעיֵ ף
יח רֹאׁשֹו ַעל ִּב ְרּכֵ י ַהּצַ ּיָ ד
ִמּצֵ יד ַהּיַ ַערָ ,היָ ה ַמּנִ ַ
נּומה.
וְ עֹוצֵ ם ֵעינָ יו ִּב ְת ָ
יח ֶאת רֹאׁשֹו
יֹום ֶא ָחד ָק ַרב ָה ֲא ִרי ֶאל ָה ִאיׁשִ ,הּנִ ַ
ַעל ִּב ְרּכָ יו וְ נִ ְר ַּדםִּ .ב ְׁשנָ תֹו ּגִ ֵהק ּגִ הּוק ָר ָחבּ .גַ ל
ֶׁשל ֲאוִ יר ָּבאּוׁש ָעלָ ה ,וְ ָה ִאיׁש נִ ְר ַּתע ִּב ְסלִ ָידה.
'איזֶ ה ִס ְרחֹון!'
'אּוף'ָ ,א ַמר ִּב ְב ִחילָ הֵ ,
ְר ִת ָיעתֹו ֵה ִע ָירה ֶאת ָה ֲא ִרי ַהּנָ ם ,וְ הּוא ָׁש ַמע ֶאת
ָה ֶעלְ ּבֹוןָ .קם וְ נִ ֵער ֶאת ַר ֲע ָמתֹוָּ ,פנָ ה ֶאל ָה ִאיׁש
ּכֹואב ָעלַ י'.
ֹאׁשי ֵ
וְ ָא ַמר' :ר ִ
ֹאמר.
ָׁש ַתק ָה ִאיׁש ,וְ כִ י ָמה י ַ
> > >
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רּופה לִ כְ ֵאב ָהרֹאׁש.
'יֹוד ַע ֲאנִ י ְּת ָ
ָא ַמר ָה ֲא ִריֵ :
ֹאׁשי ְּב ָחזְ ָקה ַּבּצַ ד ַה ֵּק ֶהה ֶׁשל
ָעלֶ יָך לְ ַהּכֹות ַעל ר ִ
ַהּגַ ְרזֶ ן!'
ִה ֵּסס ָה ִאיׁש.
ּכֹואב ,זֶ ה ַרק יְ ַׁשּכֵ ְך ֶאת
ֹאׁשי ֵ
ָא ַמר לֹו ָה ֲא ִרי' :ר ִ
ּכְ ֵא ִבי!'
ִמ ֶּׁש ָר ָאה ֶׁש ֲח ֵברֹו ֲע ַדיִ ן ְמ ַה ֵּססָ ,א ַמר ְּבכַ ַעס:
'מ ֵהרֶּ ,פן יִ גְ ַּבר ַהּכְ ֵאב ,וְ ֹלא ֶא ְהיֶ ה ַא ְח ַראי
ַ
לְ ַמ ֲע ַׂשי! ִאם ֹלא ַּתּכֵ נִ י ֶא ְת ָּפ ֵרץ ,וְ ָעלּול ֶא ְהיֶ ה
אֹותָך!'
לִ ְטרֹף ְ
יח רֹאׁשֹו לְ ַמ ְרּגְ לֹות ָה ִאיׁשֵ .ה ִרים
ָרכַ ן ַא ְרצָ ה וְ ִהּנִ ַ
ָה ִאיׁש ֶאת ּגַ ְרזִ ּנֹו וְ ִהנְ ִחיתֹו ְּבכָ ל ּכֹחֹו – ְּבצִ ּדֹו
ַה ֵּק ֶהה – ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ָה ֲא ִריֶ .ר ֶטט ָע ַבר ַּבּגּוף
ָה ֲענָ ק ,וְ ָה ֲא ִרי ִה ְת ַעּלֵ ף .צָ ַרר ָה ִאיׁש ֶאת ָה ֲענָ ִפים
רּותים ּונְ ָׂש ָאם ָה ִע ָירה לְ ָמכְ ָרם.
ַהּכְ ִ
לְ ָמ ֳח ָרת ָּבא לַ ּיַ ַער ,וְ ָה ֲא ִרי ֵאינֶ ּנּו .נֶ ְעלַ ם.
ּומ ָּבט נּוגֶ ה ְּב ֵעינָ יו.
ַּבּיֹום ָה ְר ִב ִיעי ָחזַ ר ָה ַא ְריֵ הַ ,
ִה ְת ָק ֵרב ַעד לָ ִאיׁש וְ ָר ַבץ.

ֹאׁשי'.
יתנִ י ְּבר ִ
'מּכָ ה ֲחזָ ָקה ִהּכִ ַ
ָא ַמרַ :
ֹיתי זֹאתַ ,א ָּתה
ִה ְתנַ ּצֵ ל ָה ִאיׁשֹ' :לא ֵמ ְרצֹונִ י ָע ִש ִ
ִהכְ ַר ְח ַּתנִ י'.
'א ְמנָ ם ּכֵ ןִ ,ה ְת ַעּלַ ְפ ִּתיַ .ה ַּמּכָ ה
ָא ַמר ָה ַא ְריֵ הָ :
רֹואה ַא ָּתה?'
ָּפ ֲע ָרה ֶּפצַ ע ְּבגָ לְ ּגָ לְ ִּתיָ .ה ֶ
הֹוׁשיט ָה ִאיׁש ֶאת יָ דֹו ,וְ ָס ַרק ַּב ֲע ִדינּות ֶאת
ִ
ַר ֲע ָמתֹו ֶׁשל ָה ֲא ִרי.
'א ָבל ַה ֶּפצַ ע ִהגְ לִ יד'.
'אכֵ ן'ָ ,א ַמרֲ ,
ָ
ֹאׁשי ִהגְ לִ יד,
'ּכֵ ן'ָ ,א ַמר ָה ֲא ִרי ְּב ֶעצֶ בַ ,ה ֶּפצַ ע ֶׁש ְּבר ִ
עֹוד ְמ ַעט וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ִמ ֶּמּנּו זֵ כֶ רֲ .א ָבל ָה ֶעלְ ּבֹון
ֶׁש ִה ַּט ְח ָּת ִּבי ּכְ ֶׁש ִׁש ַה ְק ִּתי – ֹלא יִ ָּׁשכַ ח ִמּלִ ִּבי
לְ עֹולָ םַ ...על ּכֵ ן ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך :צֵ א ִמן ַהּיַ ַער ,וְ ַאל
ָּתׁשּוב ֵאלָ יו עֹודֶּ ,פן ַּת ֲעלֶ ה ִּבי ֲח ָמ ִתי וַ ֲאכַ ּלֶ ה
יתי יָ ִדיד נֶ ֱא ָמן ,וְ ַא ָּתה ֹלא ָׁש ַמ ְר ָּת
אֹותָך! ֲאנִ י ָהיִ ִ
ְ
ֶאת ְּב ִרית ָה ַא ֲה ָבהָ .ה ָבה נִ ָּפ ֵרד לְ ָׁשלֹום – ּכִ י ֵאין
ְמ ִחילָ ה לַ ִּמּלָ ה ַהּפֹוגַ ַעת!'
הסיפור באדיבות "שלום לעם"

3

מוסר השכל
לימוד זכות

ילדים ,בוודאי שמעתם על הרב שלמה קרליבך
זצ"ל .הרב קרליבך היה אדם חם ולבבי ביותר,
ואהב מאוד כל אדם .הוא היה שר ומרקד ומשמח
יהודים רבים מאוד .גם היום ,עשרות שנים אחר
פטירתו ,כולנו שרים שירים רבים שהוא הלחין ושר.
השפעתו של הרב קרליבך גדולה על אנשים רבים.
אחד מהדברים שהרב קרליבך לימד היה שאנחנו
חייבים ללמד זכות על כל אחד .מה זה אומר
ללמד זכות?
לפעמים אנחנו רואים מישהו שעושה דבר שנראה
לנו לא כל כך טוב .הרב פעמים אנחנו מחליטים
בראש שלנו שהאדם הזה עשה דבר רע .אבל חז"ל
לימדו אותנו "הווי דן את כל האדם לכף זכות" .זאת
אומרת שעלינו לנסות לחשוב שהמעשה שהאדם
הזה עשה הוא דווקא לא רע .אולי הוא לא ידע? אולי
הוא לא התכוון? אולי בכלל לא הבנו מה קרה ורק
נראה לנו שהוא עשה דבר רע?
הרב קרליבך סיפר ,שפעם אחת הוא הזדמן לבית
כנסת אחד שהוא לא הכיר .כמו בכל בית כנסת,
עבר לפני התיבה עבר חזן ,שליח ציבור .אך הרב
קרליבך שם לב שהחזן הזה לא ממש מוצלח ...הוא
ממש זייף ואף את מילות התפילה בקושי ידע לומר.
הוא לא ידע לקרוא עברית .שברי מילים מגומגמות

מעורבבים במנגינה משובשת ...זה היה ממש לא
נעים להתפלל בצורה כזו.
ברגע הראשון יכולה לעלות בראש מחשבה לא
טובה על החזן הזה :בוודאי הוא קנה בכסף רב את
תפקיד החזנות למרות שהוא אינו מתאים לו בכלל.
זה לא יפה לעשות כך! רק בשביל כבוד לשלם כסף
ולקחת לעצמך תפקיד שאתה לא טוב בו?!
אבל כשהוציאו את ספר התורה מארון הקודש,
ראה הרב קרליבך ששני אנשים מחזיקים בידיו של
החזן ותומכים בו .הרב קרליבך לא הבין :מדוע החזן
צריך עזרה ותמיכה? הסביר לו אחד המתפללים:
"החזן הזה היה החזן בעיירה למברג לפני השואה.
שם הוא היה נושא תפילה ברורה ונעימה כאחד
החזנים החשובים .יהודים רבים היו באים מרחוק
כדי לשמוע אותו .אך הגיעה המלחמה הנוראה
והגרמנים הארורים תפסו אותו ,התעללו בו ואף
עיוורו את עיניו! חמש שנים הוא היה באושוויץ
ומצבו הורע מאוד וגם קול כבר לא היה לו .עברה
המלחמה ,והחזן למרות מצבו העגום שרד ,והנה
אתה רואה אותו משתדל לעבור לפני התיבה עם
המילים שהוא זוכר בעל פה .זה מה שנשאר לו".
הרב קרליבך הבין שהחזן הזה ממש צדיק .הוא
נישק את ידיו של החזן ,והחזן שהרגיש זאת כל כך
התרגש והודה לרב שלמה קרליבך על העידוד שלו.
נלמד לעצמנו כמה חשוב ללמד זכות על האחר!

4

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
שן" היא תרומה שנתנו בני ישראל

" .1תרומת הד
את המנחות קמצו על ידי כלי מיוחד
.2
מותר לאכול יום אחד ולילה אחד
 .3את קרבן התודה
סור מהתורה לאכול דם של בהמה
 .4אין אי
בניו להישאר באוהל מועד  10ימים
 .5משה ציווה את אהרון ו
 .6הציץ היה עשוי מזהב
.7

משה יצק שמן על ראשו של אהרון
חידת חדגא:
כתב חידה :אהרון ובניו היו בצבא לא סדיר
חידת פולקע:
מהם שני הקרבנות היחידים שמותר שיהיה בהם חמץ?
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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

יֹוד ַע ֶׁשּיֵ ׁש ֲהלָ ָכה
לֹומדֲ ,אנִ י ֹלא ֵמ ִבין .לְ ָמ ָׁשלֲ ,אנִ י ֵ
ֵ
ֶּבנִ י :לִ ְפ ָע ִמים ְּכ ֶׁש ֲאנִ י
ּתֹודהֶׁ ,ש ָּצ ִריְך לְ ָה ִביא ּגַ ם לְ ָח ִמים ֶׁשל ָח ֵמץ .לְ ֻע ַּמת
ְמיֻ ֶח ֶדת ַּדוְ ָקא ְּב ָק ְר ָּבן ָ
ִּכ ְמ ַעט ָּכל ַה ָּק ְר ָּבנֹותֶׁ ,ש ָּב ֶהם ָאסּור לְ ָה ִביא ָח ֵמץ .לָ ָּמה נִ ְק ְּבעּו ָּכְך ַה ְּד ָב ִרים?
ַט ְליָ ה :אּולַ י ִּבגְ לַ ל ֶׁש ְּב ֶפ ַסח ָאסּור לֶ ֱאכֹול ָח ֵמץ!
אֹוכלִ ים ָח ֵמץ ָאז ָּכל ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֹלא יְ כֹולִ ים
ֶּבנִ יָ :אז ָמה? ִּבגְ לַ ל ֶׁש ְּב ֶפ ַסח ֹלא ְ
לְ ָה ִכיל ָח ֵמץ?! ֹלא ָּכל ַה ָּׁשנָ ה ֶּפ ַסח!
אֹוכלִ ים
אֹומ ֶרתָ .א ְמנָ ם ֲאנַ ְחנּו ְ
חֹוׁש ֶבת ֶׁשּיֵ ׁש ֶצ ֶדק ַּב ֶּמה ֶׁש ַּטלְ יָ ה ֶ
ֶ
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י
בּוע ְמיֻ ָחד ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסחּ ,בֹו ֲאנַ ְחנּו נִ ְמנָ ִעים
ָח ֵמץ ְּב ֶמ ֶׁשְך ַה ָּׁשנָ הֲ ,א ָבל יֵ ׁש ָׁש ַ
ֵמ ֲא ִכילַ ת ָח ֵמץַ .ה ָּד ָבר ַה ֶּזה ְמ ַר ֵּמז לָ נּו ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ֶּׁשהּו ֶּב ָח ֵמץ ֶׁש ָראּוי לְ ִה ָּז ֵהר
ִמ ֶּמּנּו.
ֶּבנִ יַ :מה ַה ְּב ָעיָ ה ֶּב ָח ֵמץ? ַּדוְ ָקא ָט ִעים...
יֹוד ַעת לָ ָּמה...
זֹוכ ֶרת ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ַּפ ַעם ֶׁש ָח ֵמץ ָקׁשּור לְ גַ ֲאוָ הֲ .אנִ י ֹלא ַ
ַט ְליָ הֲ :אנִ י ֶ
נַ ֲע ָמהָ :ח ֵמץ ַמ ְז ִּכיר לָ נּו ְק ָצת ֶאת ַה ִּמּלָ ה ָ'חמּוץ' וְ ַ'ה ְח ָמ ָצה' .הּוא ּגַ ם ָקׁשּור
חּוׁשה ֶׁשל ּגַ ֲאוָ ה וְ ַה ְבלָ ָטה ַע ְצ ִמית .לָ ֵכן נָ הּוג
יחת ַה ָּב ֵצקֶׁ ,ש ֶּּיׁש ָּבּה ְּת ָ
לִ ְת ִפ ַ
טֹובהַּ .ב ֶּפ ַסח ֲאנַ ְחנּו ַמ ְז ִּכ ִירים לְ ַע ְצ ֵמנּו
ָ
לֹומר ֶׁש ֶה ָח ֵמץ ְמ ַס ֵּמל ּגַ ֲאוָ ה ֹלא
ַ
לְ ֶמ ֶׁשְך ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ֶׁש ְּכ ַדאי לְ ִה ָּז ֵהר ִמּגַ ֲאוָ ה.
ֶּבנִ יָ :אז ֲאנִ י ֵמ ִבין ֶׁש ְּכמֹו ַּב ֶּפ ַסחָּ ,כְך ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָּכל ַה ָּׁשנָ ה נִ ְמנָ ִעים ֵמ ָח ֵמץ.
ִּכי ְק ֻד ַּׁשת ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּגְ דֹולָ ה וְ ָׁשם ֵאין ָמקֹום לְ ָח ֵמץ ָּכל ַה ָּׁשנָ ה .יָ ֶפהֲ .א ָבל ִאם
יאים ָח ֵמץ?
ּתֹודה ֵּכן ְמ ִב ִ
ָּכְך ָאז לָ ָּמה ְּב ָק ְר ָּבן ָ
ּתֹודה לַ ה'ֲ ,אנַ ְחנּו ַמ ְר ִאים
אֹומר ֶׁש ְּב ֶק ֶׁשר לַ ֲא ִמ ַירת ָ
נַ ֲע ָמה :יֵ ׁש ֶה ְס ֵּבר ְמ ַענְ יֵ ן ֶׁש ֵ
טֹובה.
יֹוד ִעים ֶׁש ַהּכֹל לְ ָ
ּתֹודהִּ .כי ֲאנַ ְחנּו ְ
לֹומר ָ
ֶׁשּגַ ם ַעל ְּד ָב ִרים ְׁשלִ ילִ ּיִ ים ָצ ִריְך ַ
מֹודים ּגַ ם ַעל ַמה ֶּׁשּנִ ְר ֶאה ְּכ ָפחֹות
ַּב ֲה ָב ַאת ֶה ָח ֵמץ ֲאנַ ְחנּו ַמ ְר ִאים ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִ
טֹובה!
טֹובִּ ,כי ּגַ ם הּוא לְ ָ

נתן

בני

חי

יו

ימ
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מה
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