
ּבָת ַהּגָדֹול ֶרְך – ְמצָֹרע | ׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּדֶ ּבַ

י  ֵאַרע ְלָמָרן ַרּבִ ל ַהּיָם ַהּגֹוֵעׁש ׁשֶ ִלּבֹו ׁשֶ ָלה ּבְ נֵס ַהַהצָּ
ִנית ע"ה ִוי וֹואְזנֵר זצוק"ל ְוָהַרּבָ מוֵּאל ַהּלֵ ׁשְ

ּיָם ָהיָה  ָלה ּבַ ל ַהּצָ ים יֹוְדִעים, ֲאָבל נֵס ּגָדֹול ׁשֶ לֹא ַרּבִ
חֹוֵפי ַהּיָם ָעְגנָה  נַת תרצ"ט, ּבְ ְסֵלו ׁשְ חֶֹדׁש ּכִ דֹוֵרנוּ, ּבְ ּבְ
ַהַהְכָרזָה:  ְמָעה  ִנׁשְ וְּבתֹוָכּה  ִמּנְַתְניָה,  נֵי ק"מ  ׁשְ ּכִ ֳאִנּיָה 
ְמַלאי  י  ּכִ ְלהֹוִדיַע  ִמְצַטֵער  ֲאִני  ְיָקִרים,  "נֹוְסִעים 
תֹוְך  ּבְ י  ּכִ ִהיא  ָבר  ַהּדָ ָמעוּת  ַמׁשְ ָאַזל.  ֳאִנּיָה  ּבָ ֶלק  ַהּדֶ
חֹות  ִלׂשְ יֹּוֵדַע  ׁשֶ ִמי  יָם,  ֶלב  ּבְ עֹוֶצֶרת  ִפינָה  ַהּסְ ָעה  ׁשָ
ְלחֹוף  ְלִהְתָקֵרב  ה  ִוינַּסֶ ִים,  ַלּמַ ְזִריזוּת  ּבִ ּיְִקּפֹץ  ׁשֶ  -
ֵאינֹו יֹוֵדַע  ִחּיָה. ֵאין ִלי ֵעָצה ֲעבוּר ִמי ׁשֶ ׂשְ ִמְבָטִחים ּבִ

חֹות". ִלׂשְ
ֶלב יָם,  ּבְ ִאיׁשֹון ַלִיל,  ּבְ ְמָעה  ִנׁשְ ת ַהזֹּו  ַהַהְכָרזָה ַהּנֹוֶאׁשֶ
ּיְָצָאה  ׁשֶ חֹוֶרֶקת,  ְסִפינָה  ל  ׁשֶ ָהְרעוִּעים  ְפנֹוֶתיָה  ּדַ ין  ּבֵ
ֶאֶרץ  חֹוֵפי  ְלִכוּוּן  אֹוְסְטִרּיָה  יַרת  ִמּבִ תרצ"ט  ְסָתיו  ּבִ
ִריַקת  ֵטן, ָהְיָתה ׁשְ ּפְ י ַהּקַ ְמָעה ִמּפִ ׁשְ ּנִ ִריָאה ׁשֶ ָרֵאל. ַהּקְ ִיׂשְ
ים  ִ ֵמָאה ַוֲחִמּשׁ ל ּכְ יֹון ֻאְמָלל ַוֲחַסר ַמזָּל, ׁשֶ ל ִנּסָ יּוּם ׁשֶ ַהּסִ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  יַע  ְלַהּגִ ׁשוּ  ּקְ ּבִ ׁשֶ ה,  ֵמֵאירֹוּפָ נֹוְסִעים 
ר ָלֳאִנּיָה ַלֲעגֹן,  ֵ ִריִטים ְלַאּשׁ ְלטֹונֹות ַהּבְ ִ ל ַהּשׁ ֵסרוָּבם ׁשֶ
ְלַאַחר  ִפינָה.  ַהּסְ נֹוְסֵעי  ית  ַמְרּבִ ל  ׁשֶ גֹּוָרָלם  ֶאת  ּגַָזר 
ָלֶהם:  ְוהֹוִדיַע  ִחים  ּלָ ַהּמַ ֶצֶות  ֶאת  ֵטן  ּפְ ַהּקַ ּנֵס  ּכִ ן  ִמּכֵ
ּגַם  ְוָלֵכן  ְחּתֹון,  ַהּתַ ָהָאדֹם  ו  ַלּקַ יַע  ִהּגִ ֶלק  ַהּדֶ "ְמַלאי 
ִרית עֹוד.  ה ֵאינָּה ֶאְפׁשָ ְציָה ְלַהְפִליג ֲחזָָרה ְלֵאירֹוּפָ ָהאֹוּפְ
ִיְהיֶה  ַהּנֹוְסִעים  ים  ִ ַוֲחִמּשׁ ֵמָאה  ַעל  ׁשֶ ִהיא,  ָמעוּת  ׁשְ ַהּמַ
ַהּנְַחׁשֹוִלים  ֶאת  רֹד  ּיִׂשְ ׁשֶ ִמי  ַעְצָמם.  כֹחֹות  ּבְ ר  ּדֵ ְלִהְסּתַ
ּלֹא  ָלל, ִמי ׁשֶ ִחּיָה - ַחּיָיו ִיְהיוּ לֹו ְלׁשָ ׂשְ ּבִ ְויֱֶחֶצה אֹוָתם 
ׁשֹוְכנֵי  ֲעבוּר  ָלל  ְלׁשָ גּוּפֹו  ִיְהיֶה   - ַעְרּבֹולֹות  ַלּמַ יוַּכל 
נֵי ִקילֹוֶמְטִרים  ֶמְרַחק ׁשְ ַהּיָם". ְוָכְך מוּל ָהִעיר ְנַתְניָה, ּבְ

ַזֲעקֹות  ּה.  ְרּכָ ּדַ ְלסֹוף  ִפינָה  ַהּסְ יָעה  ִהּגִ ֵמְרצוַּעת ַהחֹוף, 
ה.  ּקָ ָמָמה ּדַ ְמעוּ ִמּכָל ֵעֶבר – וְּלַאֲחֵריֶהן קֹול ּדְ ֶבר ִנׁשְ ׁשֶ

וּוּט ִנְנַטׁש. א ַהּנִ ְממוּ. ּתָ ְמנֹוֶעיָה ּדָ
וֹואְזנֵר זצוק"ל  ִוי  ַהּלֵ מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ ָהיוּ  ַהּנֹוְסִעים  ין  ּבֵ
ה,  ע ָקׁשֶ ל ַמּסָ ים ׁשֶ ִנית ע"ה, ְלַאַחר ֳחָדׁשִ ְוַרְעיָתֹו ָהַרּבָ
ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ִים  ַהּמַ ֶאל  ִלְקּפֹץ  ינָה  ִמוִּ ַהזּוּג  נֵי  ּבְ עֹוְמִדים 
ר  ָעׂשָ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ַרק  נֹוְסִעים,  ים  ִ ַוֲחִמּשׁ ֵמָאה  ִמּתֹוְך  סֹוף. 

ִים. ן ְוִלְקּפֹץ ֶאל ַהּמַ ּכֵ ָאְזרוּ אֶֹמץ ְלִהְסּתַ
ְתחוּ  ּפָ ֵהם   - חֹות  ִלׂשְ יְָדעוּ  ְוַרְעיָתֹו  וֹואְזנֵר  ָהַרב  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ָרֵאל. ן ְונֹוָעז, ְלִכוּוּן חֹוֵפי ֶאֶרץ ִיׂשְ ע יִָמי ְמֻסּכָ ַמּסָ ּבְ
ל  ב ׁשֶ ַמּצָ י ּגַם ָאז, ּבְ ִנית ִליָלֶדיָה, ּכִ ָרה ָהַרּבָ ְליִָמים, ִסּפְ
ֵמֶעְקרֹונֹוָתיו  ָלזוּז  ָהַרב  ֵסַרב  ית,  מוָּחׁשִ ְטִביָעה  ַסּכָנַת 
ל ֲחִסידוּת וְּצִניעוּת, ְוֵהם ָחְתרוּ  ּבֹות ׁשֶ יָמה ִמּסִ ְמלֹא ַהּנִ ּכִ
ִחּלָה ְלֵעֶבר ְנקוָּדה יִָמית ְמֻרֶחֶקת, ַעל ְמנָת ְלִהְתַרֵחק  ּתְ
ר  ִפינָה ָהֲאֵחִרים, ּגַם ִאם ְמֻדּבָ ִליֵטי ַהּסְ ר ּפְ ָעה ָעׂשָ ֵמַאְרּבָ
ים ׁשוְֹצִפים וַּמַעְרּבֹולֹות  תֹוְך ּגַּלִ ִמְלָחָמה ַעל ַהַחּיִים, ּבְ ּבְ
ה ַלֲחצֹות ֶאת ְרצוַּעת ַהחֹוף  ר הוּא ְמנַּסֶ ֲאיוּמֹות, ְוַכֲאׁשֶ
ֲעִסיק אֹותֹו, הוּא ַהּצֶֹרְך  ּמַ ָבר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִחּיָה - ַהּדָ ׂשְ ּבִ

י זֶה ָהיָה ָהַרב. מֹר ַעל ֲחִסידוּתֹו וְּפִריׁשוּתֹו - ּכִ ִלׁשְ
ִנית. ְלאֶֹרְך  ְגׁשוּ ֶאת ָהַרב ְוָהַרּבָ ַמַעְרּבֹולֹות ֲאיוּמֹות ּפָ
ִליֵטי  ּפְ ית  ַמְרּבִ רוּ  נָׁשְ ֲאֻרּכֹות,  עֹות  ׁשָ ָאַרְך  ׁשֶ ע  ּסָ ַהּמַ
ְרדּו  ר נֹוְסִעים ׂשָ ה ָעׂשָ ָ ּשׁ ֶרב ׁשִ ִפינָה ָהֲאֵחִרים. ִמּקֶ ַהּסְ
ּכָל  נֹוָסִפים.  ָעה  ְוַאְרּבָ ִנית  ְוָהַרּבָ נוּ  ַרּבֵ  - ה  ָ ּשׁ ׁשִ ַרק 
ֵערֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  יַע  ִהּגִ נוּ  ַרּבֵ ָטְבעוּ.  ָאר  ְ ַהּשׁ
א ְוָאַמר: "יֲַעקֹב ָאִבינוּ - ָהיָה  ּטֵ וְּבחֶֹסר ּכֹל, וַּפַעם ִהְתּבַ
ל, ָאִני - ּגַם ֶאת זֶה לֹא ָהיָה ִלי, ֶאת ַהּכֹל  לֹו ְלָפחֹות ַמּקֵ
יד ָעַלי ׁשוּם  ּלֹא יְַכּבִ ֵדי ׁשֶ ִים ּכְ ִליְך ַלּמַ ָהִייִתי ַחּיָב ְלַהׁשְ

ְיָלִדים ְיָקִרים!
ת ּפֶַסח. ֶרְך יוֵֹצא ְלֻחְפׁשַ ְליֹון ֵציָדה ַלּדֶ ּגִ
ַמח ִלְפּגֹׁש ֶאְתֶכם ׁשוּב ְלַאַחר ַהַחג. ִנׂשְ

ֵמַח! ר ְוׂשָ ִבְרּכַת ּפֶַסח ּכָׁשֵ ּבְ
ֶרְך ַמֲעֶרֶכת ֵציָדה ַלּדֶ
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הֹוִסיף  ְבַטַחת".  ַהּמֻ ָהָאֶרץ  ְלֵעֶבר  ּיָם  ּבַ ִחיִָּתי  ׂשְ ּבִ ָבר  ּדָ
ֶרֶגׁש ַרב, ַעל אֹותֹו ַלְיָלה ַמְרִטיט ּבֹו זָכוּ  ר ּבְ ְוִסּפֵ נוּ  ַרּבֵ
עֹות  יַע ַלחֹוף. ְלַאַחר ׁשְ ַמִים ְלַהּגִ ַחְסֵדי ׁשָ הוּא ְוזוָּגתֹו ּבְ
ל,  ּדָ ְלבוּׁשֹו  ַעְצמֹוָתיו,  ד  ְלׁשַ ַעד  ָרטוּב  ֲאֻרּכֹות,  ִחּיָה  ׂשְ
ׂש  ִחּפֵ ְמֻאֶחֶרת.  ַלְיָלה  ַעת  ׁשְ ּבִ ַהחֹוף  ֶאל  נוּ  ַרּבֵ יַע  ִהּגִ
ְלַהֲחִליף  ֵדי  ּכְ ם  ׁשָ ִלְדּפֹק  יּוַּכל  ׁשֶ ְמזוּזָה  ִעם  ִית  ּבַ נוּ  ַרּבֵ
ַתח  ִית ִעם אֹור, וַּבּפֶ ֶאת ְלבוּׁשֹו. ְלַאַחר ְזַמן ַרב ָמָצא ּבַ
ה  ּמָ ֵריָרה. ְלַאַחר ּכַ ם ֵמחֶֹסר ּבְ ְמזוּזָה, ְוֶהְחִליט ִלְדּפֹק ׁשָ
ִנְבַהל  ַתח  ּפֶ ּבַ ָעַמד  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶלת.  ַהּדֶ ָחה  ִנְפּתְ ִפיקֹות  ּדְ
ַמע  ֶטֶרם ׁשָ ֶלת עֹוד ּבְ נוּ, וִּמֵהר ִלְסגֹּר ֶאת ַהּדֶ ְלַמְרֶאה ַרּבֵ

תֹו.  ׁשָ ּקָ ֶאת ּבַ
ַמִים ָמָצאנוּ  ַחְסֵדי ׁשָ ּבְ ר, "ַעד ׁשֶ ׂש", ִסּפֵ ְלַחּפֵ ְכנוּ  "ִהְמׁשַ
ְוָכְך  ִלְלּבֹׁש,  וֶּבֶגד  ֶלֱאכֹל  ֶלֶחם  ָלנוּ  ֲעִניק  ּתַ ׁשֶ ָחה  ּפָ ִמׁשְ
ר  ּבַ נוּ לֹא ִנׁשְ ָרֵאל"... ַרּבֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְרּכֵנוּ ּבְ ִהְתַחְלנוּ ֶאת ּדַ
ּכֹל.  חֶֹסר  ּבְ ָלָאֶרץ  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַלְמרֹות  ִהְתמֹוֵטט,  ְולֹא 
ַהּיִעוּד  ת  וְּתחוּׁשַ ִאיפֹוָתיו  ׁשְ ַהֲחזָָקה בהשי"ת,  ֱאמוּנָתֹו 
ו  ֶרךְ. ַהּקַ ֶהֱחִזיקוּ אֹותֹו ְלאֶֹרְך ּכָל ַהּדֶ ֲעָמה ּבֹו ֵהם ׁשֶ ּפִ ׁשֶ
ּגַם  ְונֹוָאׁש,  ה  ָקׁשֶ ב  ּצָ ַהּמַ ּגַם ִאם  ׁשֶ ְנֶחה אֹותֹו ָהיָה,  ַהּמַ
ִמּמוּׁש ַהֲחלֹום, ִלְכּבֹׁש  יְך ּבְ לוּם, ַחּיִָבים ְלַהְמׁשִ ֵאין ּכְ ׁשֶ ּכְ
ֶאֶרץ  יץ ּתֹוָרה ּבְ ַאף ֵמָאז וֵּמעֹוָלם, ְלַהְרּבִ ָ ּשׁ ֶאת ַהּיַַעד ׁשֶ
ְרׁשוּ'  'ּדִ  - ְלַבד'  ּבִ ִוי  ַהּלֵ ֶבט  ׁשֵ 'ְולֹא  )ִמּתֹוְך  ָרֵאל.  ִיׂשְ

תשע''ט(

ֲאַב"ד ִזְכרֹון  ִוי וואזנר זצוק"ל ּגַ מוֵּאל ַהּלֵ י ׁשְ ָמָרן ַרּבִ
ֶאת  ֵהִקים  ר  ֲאׁשֶ ִוי,  ַהּלֵ ֶבט  ׁשֵ ׁשוּ"ת  וְּמַחּבֵר  ֵמִאיר 
רֹות  ַעׂשְ ּה  רֹאׁשָ ּבְ ְוָעַמד  בב"ב  ִלין  לוּּבְ ַחְכֵמי  יַבת  ְיׁשִ
יֹום  ּבְ ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ִלְפנֵי  עֹוָלמֹו  ְלֵבית  ׁש  ּקֵ ִנְתּבַ ִנים,  ׁשָ
ִלְהיֹות  ּכֵיַצד  ּנוּ  ִמּמֶ ִנְלַמד  ּפֶַסח.  ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  טֹוב 
ְסיֹונֹות, ַלֲעׂשֹות  ִיים ְוַהּנִ ׁשָ ָרה ִעם ּכָל ַהּקְ ּטָ ּמַ ֵבִקים ּבַ ּדְ

ְרצֹון ַהּבֹוֵרא וְּלַהְרּבֹות ּתֹוָרה וִּמְצוֹות.

ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי וֹואְזֵנר זצוק"ל

ל ְמִסירוּת ּנֶֶפׁש ּכָֹחּה ׁשֶ
ַהּיָם  תֹוְך  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבנֵי  "ַוּיָבֹאוּ  ּתֹוָרה  ּבַ קֹוְרִאים  ָאנוּ 
ה" )שמות יד, כב(. אֹוְמִרים ֲחַז"ל )סֹוָטה לו - לז(  ׁשָ ּיַּבָ ּבַ
מֹאָלם  יִמינָם וִּמּשְׂ ּמִ ׁשֶ ּכְ ַלּיָם  ָסמוְּך  ָרֵאל ָהיוּ  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ׁשֶ ּכְ
ָאַמר  יָם  ִדיָמה  וִּמּקָ ְצִרים  ַהּמִ ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ָרעֹות,  ַחיֹּות 
ָבִטים  ְ ַהּשׁ עוּ",  ְוִיּסָ ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ֶאל  ר  ּבֵ "ּדַ "ה  ּבָ ַהּקָ
ַנְחׁשֹון  א  ּבָ ְוָאז  ַלּיָם,  יֵֵרד  ִמי  ינֵיֶהם  ּבֵ ְלִהְתַוּכֵַח  ֵהֵחּלוּ 
ַלּיָם  ְוָקַפץ  ִמְתַחּלֵל  ַמִים  ׁשָ בֹוד  ּכְ ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ ינָָדב  ַעּמִ ן  ּבֶ
יעוּ ַעד ְלרֹאׁשֹו ַעד  ִים ִהּגִ י ַהּמַ ֵדי ְמִסירוּת נֶֶפׁש, ּכִ ַעד ּכְ
ַנִים,  ה נֵס ּגָדֹול ְוַהּיָם ִנְבַקע ִלׁשְ ְמַעט ָטַבע, ְוָאז ַנֲעׂשָ ּכִ ׁשֶ
ִביל ִלְפעֹל  ׁשְ "ה ּבִ ּבָ י ַהּקָ ְלכוּת, ּכִ ְוהוּא זָָכה ַעל ְיֵדי זֶה ַלּמַ
ץ ְוִנְפַעל ְלַמֲענֹו, ְוָאז הוּא ֵמִביא  ּנְִתַאּמֵ ְיׁשוּעֹות ְמַחּכֶה ׁשֶ

ֶאת ַהּיְׁשוָּעה.
ַהְיּׁשוָּעה  ִביל ׁשֶ ׁשְ ַתח ּבִ ינוּ ַרק ּפֹוְתִחים ּפֶ ַמֲעׂשֵ ּבְ ֲאַנְחנוּ 
סוּק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  אֹוְמִרים  ִניָמה.  ּפְ ְלִהּכָנֵס  ּתוַּכל 
וָּנָה ִהיא  ַהּכַ ים קיד, ב(, ׁשֶ ִהּלִ "ָהְיָתה ְיהוָּדה ְלָקְדׁשֹו" )ּתְ
ַעם  ְוַהּטַ ִים,  ַלּמַ ְקִפיָצתֹו  ּבִ ַנְחׁשֹון  ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ִלְמִסירוּת 
ַאב  ׁשָ ּנְַחׁשֹון  ׁשֶ וּם  ִמּשׁ ְנֵקָבה,  ְלׁשֹון  ּבִ "ָהְיָתה"  ּכָתוּב  ׁשֶ
ת  ָמר ֵאׁשֶ ּלֹו - ּתָ א ׁשֶ ְבּתָ ְמִסירוּת נֶֶפׁש ִמּסַ ֶאת ַהַחּיִים ּבִ
ִנים.  ּפָ ין  ְלּבִ ּתַ ּלֹא  ׁשֶ וִּבְלַבד  ָלמוּת  יָמה  ִהְסּכִ ׁשֶ ְיהוָּדה 
ְלַמַען  ַנְפׁשֹו  ּמֹוֵסר  ׁשֶ ִמי  ֶאת  וְּמרֹוֵמם  מֹוִקיר  "ה  ּבָ ַהּקָ

ַרְך.  מֹו ִיְתּבָ ׁשְ
ל ִמְצָוה  ּה ֶהָעצוּם ׁשֶ א לֹוְמִדים ֶאת ֶעְרּכָ ה ַהּבָ ֲעׂשֶ ֵמַהּמַ
ָעָתּה ְיכֹוָלה  ּפָ י וִּבְמִסירוּת נֶֶפׁש, ֵאיְך ַהׁשְ קֹׁשִ ית ּבְ ּנֲַעׂשֵ ׁשֶ

ֶדֶרְך ַהּמֹוֵעד ּבְ



ְלָכל  ֶכת  ֶ ִמְתַמּשׁ ֱאלִֹקים  ְלִקְרַבת  ָהָאָדם  ֶאת  ְלָהִביא 
ַהּדֹורֹות.

ד'  ַאֲהַבת  ּבְ יָדוַּע  ָהיָה  ַזַצ"ל  יְנקוּס  ּפִ ְמׁשֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ין  ּבֵ ִהיא  ׁשֶ ִמְצָוה  ּכָל  ֱאלִֹקים.  וְּבִקְרַבת 
ָמעוּת ְוהוּא ִנְכנַס  ָלה ֶאְצלֹו ַמׁשְ קֹום ִקּבְ ין ָאָדם ַלּמָ אֹו ּבֵ
ַלֲעׂשֹות ֶאת  ְכֵדי  ּבִ ַהּכֹל  ה  ְוָהיָה עֹוׂשֶ ּכֹוחֹו  ָכל  ּבְ ֵאֶליָה 
אֶֹפן  ָרה ַמֲעָלתֹו ּבְ ָסִחים ִנּכְ ַעְרֵבי ּפְ ֵלמוּת. ּבְ ׁשְ ְצוֹות ּבִ ַהּמִ
ִלי  ְדִחילוּ וְּרִחימוּ, ִמּבְ ה ֶאת ַהֲהָכנֹות ּבִ ְמיָֻחד, ָהיָה עֹוׂשֶ
ּנוּ ֶאת  ִנים ִנּסוּ ִלְדלֹות ִמּמֶ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ָרט. ּבְ ְלַהֲחִמיץ ׁשוּם ּפְ
ִקְרַבת  ִעם  ַמֲעָלה,  ָרם  ְלָאָדם  ַלֲהפְֹך  זָָכה  ֵאיְך  סֹודֹו, 
יְנקוּס  בֹוהֹות? ָהַרב ּפִ ְך ּגְ ֱאלִֹקים ְוָרמֹות רוָּחִניֹּות ּכָל ּכָ
ַעם  ׁשוָּבה. ּפַ ק ֵמַהּתְ ַעְנְוָתנוּתֹו לֹא ָרָצה ַלֲענֹות ְוִהְתַחּמֵ ּבְ

א: ּפוּר ַהּבָ ּסִ ף ֶאת ְמקָֹרָביו ּבַ ּתֵ ַאַחת ׁשִ
ִריְסק ִהְתּגֹוֵרר  יַבת ּבְ ְלִמיד ְיׁשִ יְנקוּס ּתַ ָהיָה ָהַרב ּפִ ׁשֶ ּכְ
ִדיַקת  ּבְ ֵליל  ּבְ ֲחֵבִרים.  ה  וְּלַכּמָ לֹו  ֶפת  ּתֶ ְמׁשֻ ִדיָרה  ּבְ
ְלֵביתֹו  ָחַזר  ֲהֵרי לֹא  ׁשֶ יָרה  ּדִ ּבַ ְלַבד  נֹוַתר הוּא  ָחֵמץ 
ִדיַקת  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָעָליו  ל  ֻהּטַ ׁשֶ ְך  ּכָ חוּ"ל,  ן  ּבֶ ָהיָה  י  ּכִ
נָה וֻּמְזנַַחת ְמאֹד  יָרה ָהְיָתה ְיׁשָ ּה. ַהּדִ ּלָ יָרה ּכֻ ּדִ ָחֵמץ ּבַ
ָכה ְלתֹוְך  ִדיָקה ִנְמׁשְ ַהּבְ ְך ׁשֶ ה ְמאֹד ִלְבּדֹק, ּכָ ְוָהיָה ָקׁשֶ

ְיָלה. ַהּלַ
ִמּיָד  ַאְך  ָלנוַּח  ְקָצת  ָרָצה  ָפֶרֶכת  ַהּמְ ָהֲעבֹוָדה  ִסיּוּם  ּבְ
ה ְמאֹד, לֹא ָהיָה לֹו  יֹון ָהיָה ָקׁשֶ ּסָ ֲעִליַּת ַהּגָג. ַהּנִ ר ּבַ ִנְזּכַ
ד  ּצַ ּמִ טוּת ְקָצָרה ֶהְחִליט ׁשֶ ָבר ּכַֹח. ַאְך ְלַאַחר ִהְתַלּבְ ּכְ
ם. הוּא ִנְכנַס ְוָהיָה ָהמוּם; ַהּכֹל  ין יֵׁש ְלנַּקֹות ּגַם ׁשָ ַהּדִ
ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ ר  ִנּכַ וַּבַלּגָן.  ֲחָפִצים  ָמֵלא  ָאָבק,  ְמֻלְכָלְך, 
י  ּכִ ר  ִנְזּכַ ָאז  ׁשֶ ֶאּלָא  ִהְתיֵָאׁש  ְמַעט  ּכִ ם.  ׁשָ נְָגעוּ  ְזַמן לֹא 
ְמִסירוּת נֶֶפׁש, וִּמּיָד ֵהֵחל  ְצוֹות ּבִ ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּמִ

ַחר ִהְצִליַח ְלַסּיֵם ֶאת  ַ ָלאָכה ְוַרק ָקרֹוב ַלֲעלֹות ַהּשׁ ּמְ ּבַ
ְוָכל גּוּפֹו  יֹון ְיסֹוִדי,  ִנּקָ ם  ה ׁשָ ָעׂשָ ׁשֶ ִדיָקה, לֹא ִלְפנֵי  ַהּבְ
ִפּלָה הוּא ִקוָּה ָלנוַּח ַאְך  ָרַעד ֵמרֹוב ַמֲאָמץ. ְלַאַחר ַהּתְ
ְוָכְך לֹא  ְועֹוד,  ֵרַפת ָחֵמץ  ׂשְ ִמְצוֹות ַהיֹּום,  ּבְ ָהיָה ָעסוּק 
ֶדר'  ׁש ֵאיְך יֵָרֶאה ֶאְצלֹו ַה'ּסֵ נָח ּכָל אֹותֹו ַהיֹּום. הוּא ָחׁשַ
ּלֵל ַמֲעִריב,  ִהְתִחיל ְלִהְתּפַ ֶרַגע ׁשֶ ָכזֹאת ֲעיֵפוּת, ַאְך ּבָ ּבְ
ּלֹא  ה ְמתוָּקה ׁשֶ ה ֵהֵחּלָה ַלֲעטֹף אֹותֹו וְּתחוּׁשָ ָ ִמין ְקֻדּשׁ

ָחׁש ֵמעֹוָלם.
ּלֹא  ׁשֶ נֹוָרָאה  ְמִתיקוּת  ּבִ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ֶאת  ָעַרְך  ְוָכְך 
ִקּיֵם  ְיָלה  ַהּלַ ִמְצוֹות  ּכָל  ֶאת  ְך  ּכָ ַחּיִים.  ּבַ מֹוָתּה  ּכְ ָחׁש 
יֵׁשוּתֹו  ָכל  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ְרִגיָלה,  י  ְלּתִ ּבִ רוַּח  ִהְתרֹוְממוּת  ּבְ
ֶדר נֹוַתר  ְצוֹות. ַאף ְלַאַחר ַהּסֵ ּמֹוֵסר נֶֶפׁש ְלִקיּוּם ַהּמִ ׁשֶ
הוּא  ַהּבֶֹקר.  ַעד  ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ר  ְלַסּפֵ יְנקוּס  ּפִ ָהַרב 
אֹותֹו  ּבְ ִלְהיֹות  זָָכה  ּה  ּבָ ׁשֶ ַהּנֶֶפׁש  ִהְתרֹוְממוּת  ׁשֶ ר  ְמַסּפֵ
יֵמי  ּבִ ּגַם  ְולֹא ָסָרה  ְלַלוֹּות אֹותֹו  יָכה  ִהְמׁשִ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל 
ִקיָדה ֲעצוָּמה  חֹול ַהּמֹוֵעד. הוּא ִנּצֵל ֶאת ְיֵמי ַהּמֹוֵעד ִלׁשְ
ֱאלִֹקים.  ְרַבת  ִמּקִ חוּץ  ָבר  ּדָ ׁשוּם  ּבְ ָעַסק  לֹא  ּתֹוָרה,  ּבַ
ַעת  ת, וִּבׁשְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַסח ּבְ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ נָה ַחל ׁשְ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
ָמעֹות  ּדְ ָעלוּ  ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ִביִעי  ׁשְ יֹום  ל  ׁשֶ ִמְנָחה  ִפיַלת  ּתְ
יֹום  י  ּכִ ִקוָּה  ַאְך  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ פוּג  ּתָ ׁשֶ ַחד  ּפָ הוּא  ֵעינָיו.  ּבְ
ׁש. הוּא ֶהְחִליט ְלנַּסֹות  אי ּגַם הוּא ִיְהיֶה ְמֻקּדָ ַוּדַ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ
ת ָטַעם  ּבָ ׁשַ אֹוָתּה  ּבְ ְוָאֵכן  רֹום.  ְך ִסיּוַּע ִמּמָ ְוִקוָּה ְלֶהְמׁשֵ
ית.  ה ֲאִמּתִ ָ ת, וַּמִהי ְקֻדּשׁ ּבָ ל ׁשַ ָלִראׁשֹונָה ַטַעם ָמתֹוק ׁשֶ
ַהיֹּום"  הוּ  ֶ י ַמּשׁ ה ּכָל ֲעִליָּתֹו... "ִאם יֵׁש ּבִ וֵּמָאז ֵהֵחּלָ
ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ִמּכָֹחּה  ַהּכֹל  ׁשֶ "ֲהֵרי  יְנקוּס  ּפִ ָהַרב  ָאַמר 
ְגבוָּרה  ּה ּבִ י ּבָ ּנֱֶאַזְרּתִ ִדיַקת ָחֵמץ, ׁשֶ נָן, ִמְצַות ּבְ ַרּבָ ִמּדְ

ְמִסירוּת נֶֶפׁש". יָה ּבִ ְוִקּיְַמּתִ



ְצוֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ַמצֹּת  ֲעבוּר  ים  ַהִחּטִ ֵדה  ׂשְ ּבִ ִמיָטה  ְ ַהּשׁ נַת  ׁשְ ּבִ ַהּנֵס 
ִמְצָוה

י ַסְלָמאן מוָּצִפי זַַצ"ל ָהְיָתה לוֹ ֲחִביבוּת  ַהְמֻקּבָל ָהֱאלִֹקי ַרּבִ
רוֹת,  רוּמוֹת, ַמַעׂשְ ָאֶרץ: ַחּלָה, ּתְ לוּיוֹת ּבָ ְמיֶֻחֶדת ְלִמְצווֹת ַהּתְ
ְלַקיֵּם  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ְוָהיָה  וֵּפָאה.  ְכָחה  ׁשִ ֶלֶקט,  ָעְרָלה,  ִביִעית,  ׁשְ

ְמָחה ִמְצווֹת ֵאּלוּ. ׂשִ ּבְ
ֵעת  ים ֲעבוּר ַמּצַת ִמְצוָה. ּבְ ל ִחּטִ ֲחַצר ּבֵיתוֹ הוּא ָהיָה ְמַגּדֵ ּבַ
יַח ֲעֵליֶהם  ּגִ ל ִמְצוָה, ַמׁשְ ְמָחה ׁשֶ ִציר ָהיָה ָקְצָרם ִמּתוְֹך ׂשִ ַהּקָ
ָמר, ַעל ְמנָת ֶלֱאפוֹת ֵמֶהם  ְמָרם ִמּכָל ִמׁשְ ַעת ְקִציָרה ְוׁשָ ְ ִמּשׁ

ֶעֶרב ּפֶַסח. מוָּרה ּבְ ַמּצָה ׁשְ
ה  ִחינָה ָהיָה עוֹׂשֶ ים ְוַאף ַהּטְ ִחּטִ ֻעּלוֹת ַהּנֲַעשׂוֹת ּבַ ֶאת ּכָל ַהּפְ

ל יָד. ֵריַחִים ׁשֶ ֵביתוֹ ּבְ ּבְ
ּכָתוּב  ֶ ִביל ְלַקיֵּם ַמה ּשׁ ׁשְ נָה ָהְיָתה ּבִ ָכל ׁשָ ים ּבְ ֶעֶצם ְזִריַעת ַהִחּטִ
בוָּאָתּה", וִּבְכֵדי  ֶדָך ְוָאַסְפּתָ ֶאת ּתְ ְזַרע ׂשָ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ּתוָֹרה "ׁשֵ ּבַ

ְצוָה  ִביִעית, וְּלַקיֵּם ֶאת ַהּמִ ְ נָה ַהּשׁ ָ ּשׁ נָּתוֹ ּבַ יּוַּכל ְלַהְפִקיר ֶאת ּגִ ׁשֶ
ּה". ּתָ ְמֶטּנָה וְּנַטׁשְ ׁשְ ִביִעת ּתִ ְ ּתוָֹרה "ְוַהּשׁ תוָּבה ּבַ ַהּכְ

ַכּמוּת ְקבוָּעה  ים ּבְ נָּתוֹ ַמְצִמיָחה ְיבוּל ִחּטִ נָה ָהְיָתה ּגִ ָכל ׁשָ ּבְ
ְבָעה ִקילוֹ ּגְָרם. ל ׁשִ ׁשֶ

נַת  ית ִלׁשְ ִ ּשׁ ִ נָה ַהּשׁ ָ ָהְיָתה ַהּשׁ נַת תשי"א, ׁשֶ ׁשְ וְּרֵאה זֶה ּפֶֶלא, ּבִ
י ַסְלָמאן מוָּצִפי ֶאת אוָֹתּה ַהּכַּמוּת  ִמיָטה - תשי"ב, זַָרע ַרּבִ ְ ַהּשׁ
נָה זֹו  ׁשָ ּבְ נָּתוֹ  נָה, ְוִהּנֵה ִהְצִמיָחה ּגִ ָכל ׁשָ ָהיָה ָרִגיל ִלְזרַֹע ּבְ ׁשֶ
ה  לֹׁשָ י ׁשְ ִדיּוּק ּפִ ִרים ְוַאַחת ִקילוֹ ּגְָרם, ּבְ ל ֶעׂשְ ְיבוּל ְמבָֹרְך ׁשֶ

ֵמַהּכַּמוּת ָהְרִגיָלה.
יָבה וִּפְרֵסם ֶאת ַהנֵּס  ֲעלוּתוֹ ָהַלְך ַלְיׁשִ ׁשוּתוֹ ְוִהְתּפַ רֹב ִהְתַרּגְ ּבְ
ְרָכִתי  ּבִ ֶאת  יִתי  "ְוִצוִּ ּתוָֹרה:  ּבַ ַהּכָתוּב  יר ֶאת  ְוִהְזּכִ ָרה לוֹ  ּקָ ׁשֶ
ִנים",  ָ ַהּשׁ לֹׁש  ִלׁשְ בוָּאה  ַהּתְ ֶאת  ת  ְוָעׂשָ ית  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ נָה  ָ ּשׁ ּבַ ָלֶכם 

ֵביתוֹ. ָרָכה ּבְ ְרָתה ַהּבְ ְוָאֵכן ׁשָ
ִביִעית( ינֵי ׁשְ )ֵסֶפר ּדִ

ֶרְך' ְמָבֶרֶכת ֶאת ַאְלֵפי קֹוְרֵאי ֶהָעלֹון ַמֲעֶרֶכת 'ֵציָדה ַלּדֶ
ֵמַח! ר ְוׂשָ ׁשֵ ַסח ּכָ ת ּפֶ ִבְרּכַ ּבְ


