
בס"ד תשע"ח
 ָנא ֹלא ִלְקרֹוא 

ְשַעת  בִּ
ַהְתִפיָלה

ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא | 68

"ְוִהְקִריב ִמן ַהֹּתִרים אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה" )א, יד(
ֵהם  ַרק  ֻהְכְׁשרּו  ָהעֹופֹות  ֶׁשִּמָּכל  ַהּיֹוָנה,  ּוְבֵני  ַהּתֹוִרים  ָזכּו  ַּבֶּמה 
ִלְהיֹות ָקְרָּבן ַלה'? ָעָנה ַעל ָּכְך ַרִּבי ַאָּבהּו )ָּבָבא ָקָמא צג.(: "ְלעֹוָלם 
ְיֵהא ָאָדם ִמן ַהִּנְרָּדִפים ְוֹלא ִמן ָהרֹוְדִפים, ֶׁשֵאין ְלָך ִנְרָּדף ָּבעֹופֹות 
יֹוֵתר ֵמַהּתֹוִרים ּוְבֵני ַהּיֹוָנה, ְוָלֵכן ָזכּו ִלְהיֹות ְרצּוִיים ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא 

ִיְתָּבַרְך.

ִסֵּפר ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ְקִריְנפּוס, ִמְּמֹקָרֵבי ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ּוִמָּבֵאי ֵּביתֹו: 
יֹוֵׁשב  ּוְמָצאִתיו  ַחִּיים",  ֶה"ָחֵפץ  ְלֵביתֹו ֶׁשל  ִנְכַנְסִּתי  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ֶנֱחַרְדִּתי ּוִמַהְרִּתי ְלָׁשֳאלֹו ָמה ֵאַרע, ְוִאם  ּוְמָמֵרר ִּבְבִכי קֹוֵרַע ֵלב. 

אּוַכל ְלַסֵּיַע לֹו ִּבְדַבר ָמה.

ְלַהְפָּתָעִתי, ֵהִׁשיב ִלי ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ְּבַׁשְלָוה ּוְבֹרַגע, ְוֹכה ָאַמר ִלי: 
ִחּזּוק  ְלַמַען  ְּפֻעּלֹוֶתיָך  ָּכל  ַעל  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ְלָך  ֲאִני  ֶׁשַחָּיב  ִמֵּכיָון 
ָּבת ָּבֲעָיָרה, ַעל ֵּכן ֲאַגֶּלה ְלָך ָלָּמה ְוַעל ַמה ָּבִכיִתי. ֶזה  ת ַהּׁשַ ְקֻדּׁשַ
ַעָּתה ָלַמְדִּתי ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ֵראִׁשית ָחְכָמה", ּוָמָצאִתי ֶׁשָּכתּוב ָׁשם, 
ִּכי ִמי ֶׁשִּנְרָּדף ְוִהִּגיעּו לֹו ִּבְזיֹונֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, זֹוֶכה ֶׁשַּיְפִחיתּו לֹו 

ְּבַהְרֵּבה ֵמָעְנֵׁשי ַהֵּגיִהֹּנם ַהַּמִּגיִעים לֹו.

ֻמְדָאג  ֲהֵריִני   - ַצַער  ָרוּוי  ְּבקֹול  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ִהְמִׁשיְך   – ְוַעָּתה 
ּובֹוֶכה ַעל ַמר ּגֹוָרִלי, ַעל ֶׁשֹּלא ָזִכיִתי ַּגם ֲאִני ִלְהיֹות ִנְרָּדף ּוְלַקֵּבל 
ֶאֱעֶׂשה  ּוָמה  ָּכבֹוד,  ִּבי  ְונֹוֲהִגים  אֹוִתי  ַמֲעִריִכים  ֻּכָּלם  ֵהן  ִּבְזיֹונֹות. 

ֵאפֹוא ְּכֶׁשַאִּגיַע ְלעֹוַלם ָהֱאֶמת?...

)אֹוָצרֹות ַהּתֹוָרה(

"ַוִּיְקָרא" )א, א(
ָּבָאה  "ַוִּיְקָרא"  ַּבִּמָּלה  ַהְּקַטָּנה  ֶׁשָהָאֶלף  ֵאֶזל",  "ַאְבֵני  ַּבֵּסֶפר  מּוָבא 
ְלַרֵּמז ִּכי ֵאין ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִמְתַקֵּים, ֶאָּלא ְּבִמי ֶׁשַּמְקִטין ֶאת ַעְצמֹו, 

ְּדַהְינּו ֶׁשּנֹוֵהג ַּבֲעָנָוה ּובֹוֵרַח ִמן ַהָּכבֹוד.

 ַמֲעֶׂשה ְּבִאיׁש ֶאָחד ֶׁשָּבא ִלְפֵני ָהַרִּבי ר' ּבּוָנם ִמְּפָרִׁשיְסָחא, ְוָׁשַאל 
ֶׁשָּכל  ג(,  סימן  ויקרא  פרשת  )תנחומא  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ִהֵּנה  אֹותֹו: 
ָהרֹוֵדף ַאַחר ַהָּכבֹוד, ַהָּכבֹוד ּבֹוֵרַח ִמֶּמּנּו, ְוָכל ַהּבֹוֵרַח ִמן ַהָּכבֹוד, 
ַהָּכבֹוד רֹוֵדף ַאֲחָריו. ְוִאם ֵּכן, ֵּכיַצד ֶזה ֶׁשַהָּכבֹוד ֵאינֹו רֹוֵדף ַאֲחַרי? 

ַוֲהֵרי ֲאִני ָּתִמיד ּבֹוֵרַח ִמֶּמּנּו.

ִמּתֹוְך  ֲאִני  ֵמִבין  ָטעּותֹו:  ֶאת  ָלִאיׁש  ַמְסִּביר  ְוֵהֵחל  ָהַרִּבי  ִנְתַחֵּיְך 
ֶׁשַאָּתה  ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ֵאיָנּה  ֵמַהָּכבֹוד  ְּבִריָחְתָך  ַּכָּוַנת  ָּכל  ִּכי  ְׁשֵאָלְתָך, 
ַהָּכבֹוד,  ִמן  ּבֹוֵרַח  ֶׁשִהְּנָך  ּוְבָׁשָעה  ַאֲחֶריָך.  ִיְרּדֹף  ֶׁשַהָּכבֹוד  רֹוֶצה 
ַמְפֶנה ַאָּתה ֶאת רֹאְׁשָך ְלָאחֹור, ְלַוֵּדא ֶׁשָאֵכן ַהָּכבֹוד רֹוֵדף ַאֲחֶריָך. 
ְטָך  ַמבָּ ֶאת  ַאָּתה  ֶׁשַּמְפֶנה  ַהָּכבֹוד  ְּכֶׁשרֹוֶאה  ִמְּמָך  ּבֹוֵרַח  הּוא  ְוָלֵכן 
הּוא  ִמָּיד  ֵּכן  ְוַעל  ַאֲחָריו,  ִלְרֹּדף  ֶׁשַּכָּוָנְתָך  ָסבּור  הּוא  ֲהֵרי  ֵאָליו, 
ּפֹוֶנה ְלָך עֶֹרף ּובֹוֵרַח ִמָּפֶניָך. ִאם ַמִּציג ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ְּכָעָנו, ְּכֵדי 
ַהָּכבֹוד,  ַאַחר  רֹוֵדף  ֲהֵריהּו  ַעְצמֹו  ָּבֶזה  ַעְנְוָתנּותֹו,  ַעל  ֶׁשְּיַכְּבדּוהּו 

ּוִמֵּמיָלא ַהָּכבֹוד ּבֹוֵרַח ִמֶּמּנּו.
"ֲאֶׁשר ָנִׂשיא ֶיֱחָטא" )ד, כב(

ָּכְתָבה  ְוֹלא  "ֲאֶׁשר",  ַּבִּמָּלה  ָּכאן  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ַהּתֹוָרה  ָּבֲחָרה  ַמּדּוַע 
ֶׁשְּלׁשֹון  "י  ַרּׁשִ ִהְסִּביר  ָנִׂשיא"?  ֶיֱחָטא  "ְוִכי  ֶיֱחָטא", אֹו  ָנִׂשיא  "ְוִאם 
ַהִּמָּלה "ֲאֶׁשר" ַמְזִּכיָרה ֶאת ַהִּמָּלה "ַאְׁשֵרי", ְלַלְּמֵדנּו ֶׁש"ַאְׁשֵרי ַהּדֹור 
ֶׁשַהָּנִׂשיא ֶׁשּלֹו נֹוֵתן ֵלב ְלָהִביא ַּכָּפָרה ַעל ִׁשְגָגתֹו" – ֶׁשַּגם ִמי ֶׁשהּוא 

ָנִׂשיא, ֵאינֹו ִנְמָנע ִמְּלהֹודֹות ְּבָטעּותֹו ּוְלַבֵּקׁש ְמִחיָלה.

***

ַמֲעֶׂשה ֶׁשִהְתַרֵחׁש ָּבִעיר ְּבֵני ְּבַרק, ַּבֲחַתן ַּבר ִמְצָוה ֶׁשָחַגג ֶאת יֹום 
ִהָּכְנסֹו ְלִמְצוֹות. 

ִמְצָוה  ַהַּבר  ִׂשְמַחת  ִהְתַקְּיָמה  ּבֹו  ָמחֹות,  ַהּשְׂ אּוַלם  ְּבֶפַתח  ְוִהֵּנה, 
ִנְּצָבה ְלֶפַתע ְּדמּות ֶנֱעֶרֶצת ַוֲהדּוַרת ָּפִנים. ַהְּסַטְיְּפֵלר!

ַהְסַטייֶּפֶלער ְבְצִעירּותֹו

 – ִהִּגיַע!"  "ַהְּסַטְיְּפֵלר 
ֵאּלּו  ָהאֹוְרִחים  ָלֲחׁשּו 
ּוְכֶרַגע  ְּבִהְתַּפֲעלּות,  ְלֵאּלּו 
ֻּכָּלם  ַהּנֹוְכִחים  ִנְּצבּו  ְּכָבר 
ֶׁשל  ִלְכבֹודֹו  ַרְגֵליֶהם,  ַעל 
ָזכּו  "ַּבֶּמה  ַהָּגדֹול.  ָהַרב 
ְלִהְׁשַּתֵּתף  ָיֹבא  ֶׁשַהְּסַטְיְּפֵלר 
ִהְסִּתירּו  ֹלא   – ְּבִׂשְמָחָתם?" 
ֶאת  ֵמָהאֹוְרִחים  ֲאָחִדים 
ְּבֵני  ֵאיָנם  "ַוֲהֵרי   – ְּפִליָאָתם 
ִנְמִנים  ֵאיָנם  ְוַאף  ִמְׁשַּפְחּתֹו, 
ַעל ַהְמֹקָרִבים ֵאָליו, ּוִמְּפַאת 
יֹוֵצא  ְוֵאינֹו  ִּכְמַעט  ֻחְלָׁשתֹו 

ִמֵּביתֹו".

ֶׁשְּכבֹודֹו  ָזִכינּו  "ַּבֶּמה 
ָּפָנה   – ְּבנֹוְכחּותֹו?"  ְיַכְּבֵדנּו 
ַהְּסַטְיְּפֵלר,  ֶאל  ַהַּנַער  ֲאִבי 

ְּכֶׁשאֹותֹות ַהִהְתַרְּגׁשּות ְוַהְּמבּוָכה ִנָּכִרים ְּבָפָניו.

"ִּבְרצֹוִני ְלׂשֹוֵחַח ִּביִחידּות ִעם ֲחַתן ַּבר ַהִּמְצָוה" – ֵהִׁשיב ַהְּסַטְיְּפֵלר. 
ָחְלפּו ַאְך ַּכָּמה ְרָגִעים, ּוְכָבר ִנְראּו ְמׂשֹוֲחִחים ְּבַצְוָּתא ְּגדֹול ַהּדֹור 
ִעם ַנַער ָצִעיר, ֶׁשֶּזה ַעָּתה ָמְלאּו לֹו ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים. ַּכֲחֹלף ַּכָּמה 

ְרָגִעים נֹוָסִפים ָסב ַהְּסַטְיְּפֵלר ַעל ִעְּקבֹוָתיו, ְוָעַזב ֶאת ַהָּמקֹום.

ְמַטר  ִנַּתְך  ַהְּסַטְיְּפֵלר?"  ְלָך  ָאַמר  "ָמה  ִאְּתָך?"  ִּדֵּבר  ַמה  "ַעל 
ֵאלֹות ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהַּנַער ַּבר ַהִּמְצָוה. ַהּׁשְ

ְלַבֵּקׁש  ָּבא  "הּוא  ִּבְמבּוָכה:  ַהַּנַער  ָעָנה  ִהְתַרְּגׁשּות,  ָאפּוף  ְּכֶׁשֻּכּלֹו 
ִמֶּמִּני ְמִחיָלה".

ּבֹו  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ִעּמֹו  ָאִביו  ְלָקחֹו  ַּפַעם,  ִּכי  ִהְתָּבֵרר 
ִהְתַּפֵּלל ַּגם ַהְּסַטְיְּפֵלר. ְוִהֵּנה ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה, ִנְדֶמה ָהָיה ַלְּסַטְיְּפֵלר 
ִּנְסַּתְּיָמה ַהְּתִפָּלה, ִנַּגׁש  ִּכי ִּבְמקֹום ְלִהְתַּפֵּלל, ְמַעֵּין ַהֶּיֶלד ְּבֵסֶפר. ִמּׁשֶ
ָעְזבּו  ִמּׁשֶ ַרק  ַמֲעֵׂשהּו.  ַעל  ְוהֹוִכיחֹו  ּבֹו  ָנַזף  ַהֶּיֶלד,  ֶאל  ַהְּסַטְיְּפֵלר 
ַהֶּיֶלד ְוָאִביו ֶאת ַהָּמקֹום, ִהְתָּבֵרר ַלְּסַטְיְּפֵלר ֶׁשָּטָעה. ַהֶּיֶלד ִהְתַּפֵּלל 

ְוֹלא ָלַמד, ְוַרק ִסּדּורֹו ָהָיה ּדֹוֶמה ְלֵסֶפר ַאֵחר.

ֵּכיָון ֶׁשָּכְך, ָחַפץ ַהְּסַטְיְּפֵלר ְלַבֵּקׁש ֶאת ְמִחיָלתֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד. ַאְך ֵּכיָון 
ֶׁשָּקָטן ִלְפֵני ֱהיֹותֹו ַּבר ִמְצָוה, ֵאינֹו ַּבר ְמִחיָלה, ֹלא ָיֹכל ְלַבֵּקׁש ֶאת 
ְמִחיָלתֹו. ֶמה ָעָׂשה ַהְּסַטְיְּפֵלר? ָׁשַאל ִלְׁשמֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד, ּוָמַתי ָיחּול 
ְּבִהְתָקֵרב מֹוֵעד ַּבר  ְּבִלּבֹו.  ַהָּדָבר  ְוָנַצר ֶאת  ַהִּמְצָוה ֶׁשּלֹו,  יֹום ַּבר 
ְמָחה, ּוִמְּבִלי ָלחּוס ַעל ְּכבֹודֹו,  ַהִּמְצָוה, ָחַקר ְוָׁשַאל ֵהיָכן ֵּתָעֵרְך ַהּשִׂ
ַהַּנַער ַעל ָטעּותֹו, ּוִבֵּקׁש ֶאת  ִּבְפֵני  ְוהֹוָדה  ָמחֹות  ָהַלְך ְלאּוַלם ַהּשְׂ

ְמִחיָלתֹו. 

)ְּדָבִרים טֹוִבים(



בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ָקְרָּבנֹות  ַעל  ְמֻדָּבר  זֹו,  ְּבָפָרָׁשה 
ָהִראׁשֹון  ָהָאָדם  ִמיהּו  ׁשֹוִנים. 

ַּבּתֹוָרה ֶׁשֵהִביא ָקְרָּבן?
ציורים: מוטי הלר

© כל הזכויות שמורות  

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנֹכָּנה 
יָך"  יּוְגְרלּו ִסְפֵרי "ְוִשַנְנָּתם ְלָבנֵֶ

ׁשּובֹות ִנַּתן ִלְׁשֹלח: תְּ
אֹו ְלַפְקס: 15325382688

jhopko@gmail.com :ֵמייל אֹו בְּ

ַהּזֹוִכים ִּבְּפָרס 
ּדֹוִדי קרליבך ב"ב. 

ֵמִאיר ְׁשנֹור ֵּבְּיָתר

יג ְיִׁשירֹות ַּבִּמְסָּפר הנ"ל יג ַּבֲחֻנּיֹות ַהְּסָפִרים. ִנַּתן ְלַהּשִׂ ְלַהּשִׂ

ִּפְתרֹון ַהִחיָדה ְמָּפָרַׁשת ויק"פ: ִמְזֵּבַח ַהָּזָהב, ִמְזֵּבַח ַהְּנֹחֶׁשת ְוַהֹחֶׁשן

ְּבָכל ִעְנָיִני ֶהָעלֹון
 ניתן לפנות לרב יעקב הופקוביץ: 0527113332

ָּכַתב: ח. הֹוְּפקֹוִביץ

ניתן לקבל את העלון במייל הנ"ל

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא ש"ק א ניסן )תקס"ו(
בעל "מחצית השקל"

ֶקל", ִהְתגֹוֵרר ְּבִעיר מֹורֹוְּבַיה  ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַקעִלין ַּבַעל "ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
ֶׁשְּבֶצ'ְכַיה. ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ָסְבָלה ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבִהְתָקֵרב ַחג ַהֶּפַסח, 
זֹו  ִּבְתקּוָפה  ַהּגֹוִיים.  ַהּתֹוָׁשִבים  ִמַּצד  ְוִנְׁשנֹות  חֹוְזרֹות  ֵמַהָצקֹות 
ִהְרּבּו ַהּנֹוְצִרים ְלַהֲעִליל ֲעִלילֹות ְזדֹוִנּיֹות , ְּכִאּלּו ׁשֹוֲחִטים ַהְּיהּוִדים 

ְיָלִדים נֹוְצִרִיים ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבָדָמם ְּבֵעת ַהָכַנת ַהַּמּצֹות. 

ְּבֹנַעם ַהִלכֹוָתיו ּוְבָחְכָמתֹו ָהַרָּבה ִהְצִליַח ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְלַׁשְכֵנַע ֶאת 
ע. ַהּמֹוֵׁשל  ַהּמֹוֵׁשל ַהְּמקֹוִמי ִּכי ֲעִלילֹות ֵאּלּו ִהָּנם ֶׁשֶקר ַּגס ּוְמֻרּׁשָ
ִהְבִטיַח לֹו ֶנֱאָמָנה ִּכי ִיְדַאג ְּבֹאֶפן ִאיִׁשי ִלְׁשלֹוָמם ֶׁשל ְּבֵני ַהְּקִהָּלה 

ַהְּיהּוִדית.

ְוָאֵכן, ְזַמן ָקָצר ִלְפֵני ַחג ַהֶּפַסח ִנְמְצָאה 
ּוְלָיָדּה  ַהְּיהּוִדי,  ָּבֹרַבע  נֹוְצִרי  ֶיֶלד  ּגּוַפת 
ְוכֹוֵעס  מּוָסת  נֹוְצִרי  ֲהמֹון  ַסִּכין.  ֻמָּנח 
ַהְּיהּוִדים.  ְרחֹוב  ְּבֶפַתח  ְלִהְתַקֵּבץ  ֵהֵחל 
ַהְבָטָחתֹו  ֶאת  ֶׁשָּזַכר  ַהְּמקֹוִמי,  ַהּמֹוֵׁשל 
ָּפָרִׁשים,  ְּפֻלַּגת  ָׁשַלח  ְׁשמּוֵאל  ְלַרִּבי 
ֶׁשֹּלא  ְוִיְדֲאגּו  ָּבִעיר  ַהֵסֶדר  ַעל  ֶׁשִּיְׁשְּמרּו 
ַאְך  ַהְּיהּוִדים.  ַלּתֹוָׁשִבים  ַרע  ָּכל  ְיאּוֶּנה 
ַהַּסִּכין  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ַהַהְפָּתָעה  ְלַּמְרֶּבה 
ֶׁשָהְיָתה ֻמַּנַחת ַעל ַיד ּגּוָפתֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד , 
ַׁשֶיֶכת ְלֹלא ַאֵחר ֵמֲאֶׁשר ַרָּבה ֶׁשל ָהֲעָיָרה, 

ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַקעִלין...

ִצָּוה  ּוַבֲחָמתֹו  ָּגדֹול,  ַּכַעס  ַהּמֹוֵׁשל  ָּכַעס 
ֹלא  ַלַּמֲאָסר.  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ֶאת  ְלַהְׁשִליְך 
הֹוִעילּו ַטֲענֹוָתיו ְוַהְכַחׁשֹוָתיו ַהִּנְמָרצֹות, 
ַהּמֹוֵׁשל ֵסֵרב ְלַהֲאִמין ִּכי ֵאין ָיָדיו ַּבַמַעל. 

"ַוֲחִמִׁשָתיו ֹיֵסף ָעָליו" )ה, כד(
ַּדְוָקא ִׁשעּור "ֹחֶמׁש"  ֵיׁש ִלְׁשאֹל, ָמה ַהַּטַעם ֶׁשִחְּיָבה ּתֹוָרה ְלַׁשֵּלם 

ְּבנֹוָסף ַעל ַהֶּקֶרן, ְוֹלא ִׁשעּור ַאֵחר?

ִעְנָין ֶזה ִנָּתן ְלָהִבין ַעל ִּפי ַהִּדין ָהָאמּור ַּבְּגָמָרא )כתובות נ.( ְּבִדיֵני 
ֵמֹחֶמׁש  יֹוֵתר  ַיְפִריׁש  ַאל  ַלֲעִנִּיים,  ִלֵּתן  ָממֹונֹו  ֶׁשַהַּמְפִריׁש  ְצָדָקה, 

ִמָּממֹונֹו

ַלֲאֵחִרים  ָממֹונֹו  ֲחִמיִׁשית  ָנַתן  ֶׁשֹּלא  ַּדי  ֹלא   - ֶזה  ַּגְזָלן  ֵּכן,  ְוִאם 
ָלֵכן  ִּבְגֵזָלה.  ֲאֵחִרים  ֶׁשל  ָממֹוָנם  ְוָלַקח  ָהַלְך  ַאף  ֶאָּלא  ִלְצָדָקה, 
עּור ֶׁשָהָיה ְמֻחָּיב ָעָליו  ִחְּיָבה ַהּתֹוָרה ְלָהִביא ְלַכָּפָרתֹו ֶאת אֹותֹו ַהׁשִּ

ִלְצָדָקה - ֹחֶמׁש, חּוץ ֵמֲהָׁשַבת ַהְּגֵזָלה.

)ְּכִלי ָיָקר(

"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלד'" )א, ב(
ַמּדּוַע ֹלא ִנְכַּתב ְּבֵסֶדר ָהפּוְך: "ָאָדם ִמֶּכם ִּכי ַיְקִריב ָקְרָּבן ַלד'?"

ֵסֶדר ַהִּמִּלים ָּבא ְלַלְּמֵדנּו ְּדַבר מּוָסר:

ּוְלִהְתָקֵרב  ָקְרָּבן  ְלַהְקִריב  רֹוֶצה  ָאָדם  ִאם   - ַיְקִריב"  ִּכי  "ָאָדם 
ַלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַמה ַּיֲעֶׂשה?

א, ֶאָּלא ִלְהיֹות ָעָנו ְוָלחּוׁש ַעְצמֹו  "ִמֶּכם" - ְּכמֹוֶכם. ַאל לֹו ְלִהְתַנּשֵׂ
ְּכָׁשֶוה ְלֻכָּלם ְוָאז ִיְזֶּכה ֶׁשָּקְרָּבנֹו ִיְתַקֵּבל ְוִיְהֶיה "ָקְרָּבן ַלד'" - ְלַנַחת 

רּוַח ִלְׁשמֹו ִיְתָּבֵרְך

ּלֹוַח(  )ֵמי ַהּׁשִ

יג ְיִׁשירֹות ַּבִּמְסָּפר הנ"ל יג ַּבֲחֻנּיֹות ַהְּסָפִרים. ִנַּתן ְלַהּשִׂ ְלַהּשִׂ

ִּבאּוִרים,ְּפִניִנים 
ְיָקִרים ְוִחּדּוִׁשים 
ֵמַרּבֹוֵתינּו ְּגדֹּוֵלי 

ַהּדֹורֹות.

ֻמָּגִׁשים ְּבָׂשָפה ַקָּלה 
ְּבִׁשּלּוב ִסּפּוִרים 
ַעל ֵסֶדר ַהַהָּגָדה 

ּוִמְצוֹות ַהֶּפַסח

ְלִגיל ָהַרְך 2-3 ְּבִלּוּוי 
ִצּיּוִרים ַמְקִסיִמים

 ָּכל ַּדף ְמֻצֶּפה ַנְילֹון. 
ְּכִריָכה ֲחָזָקה ִּבְמֻיָחד

ם  ְלֹלא ֵׁשם ַהּׁשֵ
ַהֵמפֹוָרׁש

ְלִגיָלֵאי +5
ִסּפּור ַהַהָּגָדה 
ְּבִׁשּלּוב ִסּפּוִרים

ְוַהֹּכל ְּבָׂשָפה 
ַקָּלה ּוְנִעיָמה

ִעם ִצּיּוִרים 
ְיֵפְיִפִיִים

יג   ִנַּתן ְלַהּשִׂ
ְמנּוילן

 ָסַפר ְיֵפְייֵפה 
ַלִּגיל ָהַרְך

ְלִגיָלֵאי +3

יג ְמנּוְיַלן ִנַּתן ְלַהּשִׂ

ָּבת ּומֹוֵעד""פניני ַהַהָּגָדה ְלָאבֹות ּוָבִנים" ֶּפה ַׂשח ָלַרְך"ַהַהָּגָדה ְמַסֶּפֶרת ִלי"ִסּדּור "ְּתִפָּלה ָּתַמּה ְלּׁשַ

ִּדין  עֹוֵרְך  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ָׂשְכָרה   , ִמְׁשָּפטֹו  ִלְקַראת 
ַׁשֶּיֶכת לֹו. ַאְך  ַהַּסִּכין  ִּכי  ְלַהְכִחיׁש  ְלַרִּבי ְׁשמּוֵאל  ֶׁשָּיַעץ   , ְמֻפְרָסם 
ָהַרב ֵסֵרב ְּבֹּתֶקף ְלהֹוִציא ְּדַבר ֶׁשֶקר ִמִּפיו . הּוא הֹוִדיַע ֶנֱחָרצֹות ִּכי 
יֹוֶדה ֶׁשָאֵכן ַהַּסִּכין ֶׁשּלֹו ַאְך ֹלא הּוא ָרַצח ֶאת ַהַּנַער ְוֵאין לֹו ֶׁשֶמץ 

ֶׁשל ְיִדיָעה, ִמי ַאְחַראי ַלֶּפַׁשע ַהִּנְתָעב. 

ַהִאם מֹוֶדה  ַהּׁשֹוֵפט  ַהִּמְׁשָּפט, ָׁשֲאלֹו  ְּכֶׁשֵהֵחל  ִמַּיד  ָהָיה.  ָּכְך  ְוָאֵכן 
הּוא ֶׁשַהַּסִּכין ֶׁשּלֹו. ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֵהיִׁשיר ֶאת ַמָּבטֹו ֶאל ַהּׁשֹוֵפט ְוָעָנה 
ְּבקֹול ָּברּור: "ַהַּסִּכין ָאֵכן ָׁשֶּיֶכת ִּלי ַאְך ֹלא ֲאִני ָרַצְחִּתי ֶאת ַהַּנַער 

ְוֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ִמיהּו ָהרֹוֵצַח". 

ַאָּתה  ָהִייָת  "לּו  ְוָאַמר:  ִמְּתׁשּוָבתֹו  ֲעֻמּקֹות  ם  ִהְתַרּׁשֵ ַהּגֹוי  ַהּׁשֹוֵפט 
ִּכי  ִנָּכר ְּבָך  ַלָסִּכין.  ֲאָתר ָּכל ֶקֶׁשר  ַמְכִחיׁש ַעל  ָהִייָת  ֲהֵרי  ָהרֹוֵצַח, 

ִאיׁש ֱאֶמת ִהְּנָך. ֲהֵריִני ְמַזֶּכה אֹוְתָך ִמָּכל ַאְׁשָמה."

ְּבאּוָלם  ֶׁשָּנְכחּו  ַהּגֹוִיים  ִמן  ֶאָחד  ָהֵעִדים  ְלּדּוָכן  ִנַּגׁש  ִהֵּנה  ַאְך 
ם ֵמהֹוָדָאתֹו  ַהִּמְׁשָּפט. "ֲאדֹוִני ַהּׁשֹוֵפט, ָקָרא ֶהָעֵרל, ַאל ָנא ִּתְתַרּׁשֵ
ֶׁשל ָהַרב! הּוא הֹוָדה ַעל ָהֱאֶמת, ִּכי ָיַדע ֶׁשֲאִני ִנְמָצא ָּכאן ָּבאּוָלם 
ַוֲאִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלָהִעיד ֶׁשַהַּסִּכין ָׁשֶּיֶכת לֹו. ָאְמָנם ֶאת ַסִּכין ָהֶרַצח 
ּוַמִּכיר  ָהַרב  ְּבֵבית  ִּכְמָׁשֵרת  ְּבָעָבר  ִׁשַּמְׁשִּתי  ַאְך  ָרִאיִתי ֵמעֹוִדי  ֹלא 
ֲאִני ֶאת ָּכל ַהַּסִּכיִנים ֶׁשְּבֵביתֹו, ְּבֻכָּלם ָמצּוי ָחִריץ ַּדק ְּברֹאׁש ַלַהב 

ַהַּסִּכין, ְוַאף ַּבַּסִּכין ֶׁשָּבה ּבּוַצע ָהֶרַצח ַקָּים אֹותֹו ָחִריץ." 

ֶאְצַּבע  ְוִהְפָנה  ִמְּמקֹומֹו  ָקם  ַהְּדָבִרים,  ֶאת  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ִּכְׁשּמֹוַע 
ַמֲאִׁשיָמה ְלֵעֶבר ָהֵעד. "ַאָּתה הּוא ָהרֹוֵצַח . ּתֹוֶדה ְּבָכְך ּוִמָּיד !"

ְּפֵני ֶהָעֵרל ָחפּו ְוהּוא ִהְתמֹוֵטט ַאְרָצה ּתֹוְך ֶׁשהּוא מֹוֶדה ְּבַאְׁשָמתֹו. 

ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ִהְסִּביר  ָחִריץ,  אֹותֹו  ְלֹלא  ֵהם  ְּבֵביִתי  ַהַּסִּכיִנים  "ָּכל 
ָיַדע  ֵמֵהיָכן  ָהֶרַצח.  ּבּוַצע  ֶׁשָּבּה  זֹו  ִמַּסִּכין  חּוץ  ֶהָהמּום,  ַלּׁשֹוֵפט 
ָהרֹוֵצַח  הּוא  ִּכי  ֶזה  ֵאין  ָחִריץ?  אֹותֹו  ֶאת  ַּבַסִּכין  ֶׁשֵּיׁש  ָהרֹוֵצַח 

ְּבַעְצמֹו, ְוַעל ֵּכן ִהִּכיר ַסִּכין זֹו ִמָּקרֹוב ". 

ַחֵּיי- ַוִיְׁשַלח( ַבׁש... )ַרֵּבנּו בְּ יִקים( טֹוב ֵמֲאִכיַלת ַהדְּ ְכבֹוָדם )ֶׁשל ַהַּצדִּ ְוִרּבּוי ַהֲחִקיָרה בִּ


