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 מדוע התרגש ר' צבי אלימלך מדינוב מאותו יהודי? .4
האם גם אתם מצליחים בליל הסדר להקשיב לסיפור של יציאת מצרים ולהבין  .5

 כך שירגש אתכם?אותו 
 ספרו סיפור שעובר אצלכם במשפחה שיש לו משמעות גדולה בשבילכם! .6

 

 הסיפור הגדול של פסח הוא הסיפור הגדול של יציאת מצרים.
הקשיבו טוב להורים וקראו את ההגדה כדי להבין את הסיפור של עם ישראל ואת החלק 

 שלכם בו!

 

 י' ניסן תשפ"ב  - 1דף לימוד מספר 

 יקרים! מדריכים וחניכיםשלום 
ונמשיך לעוד סיפור כדי  נשאל עליו מספר שאלות ,כל יום נקרא קטע מוכר מההגדה

 .לחדד את הנקודה
  בהצלחה!

ִמְצָרִים, וַיֹּוִציֵאנוּ  יָד  ה'ֲעָבִדים ָהִיינוּ ְלַפְרעֹה ּבְ ם ּבְ ָ ּ ֲחָזָקה וִּבְזרֹוַע ְנטוּיָה. ְוִאּלוּ לֹא ֱאלֵֹהינוּ ִמש 
 ּ ִדים ָהִיינו ְעּבָ ֻׁ ְצָרִים, ֲהֵרי ָאנוּ וָּבֵנינוּ וְּבֵני ָבֵנינוּ ְמש  רוְּך הוּא ֶאת ֲאבֹוֵתינוּ ִמּמִ דֹוש  ּבָ  הֹוִציא ַהּקָ

ָלנוּ זְ  נוּ ְנבֹוִנים, ּכֻׁ ּלָ נוּ ֲחָכִמים, ּכֻׁ ּלָ ִמְצָרִים. וֲַאִפילוּ ּכֻׁ ָלנוּ יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ְלַפְרעֹה ּבְ ֵקִנים, ּכֻׁ
ח ּבָ ֻׁ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמש  ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ יִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהּמַ ר ּבִ  .ִמְצוָה ָעֵלינוּ ְלַסּפֵ

י ֲעִק  ן ֲעַזְריָה ְוַרּבְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַע ְוַרּבִ י ְיהֹושֻׁ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ה ּבְ ין ַמֲעש ֶ ּבִ י ַטְרפֹון ֶשָהיוּ ְמסֻׁ יָבא ְוַרּבִ
אוּ ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרוּ ָלֶהם:  ּבָ ֶ ְיָלה ַעד ש  ל אֹותֹו ַהּלַ יִציַאת ִמְצַרִים ּכָ ִרים ּבִ ְבֵני ְבַרק, ְוָהיוּ ְמַסּפְ ּבִ

ֲחִרית ַ ל ש  ֶ ַמע ש  ְ יַע ְזַמן ְקִריַאת ש   .ַרּבֹוֵתינוּ, ִהּגִ

ן עֲ  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ָאַמר ַרּבִ ּתֵ ֶ ָנה, ְולֹא ָזִכיִתי ש  ָ ְבִעים ש  ִ ַזְריָה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ש 
 ֶּ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחי ּנֱֶאַמר, ְלַמַען ּתִ ֶ ן זֹוָמא: ש  ּה ּבֶ ָ ָרש  ּדְ ֶ ילֹות ַעד ש  ּלֵ יָך, ּבַ

ל יְ  -ְיֵמי ַחיֶּיָך  ילֹות. וֲַחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחיֶּיָך  -ֵמי ַחיֶּיָך ַהיִָמים, ּכָ ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיָך  -ַהּלֵ
יחַ  - ִ  .ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמש 

רוְּך הוּא ָרֵאל, ּבָ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיש ְ ּנָ ֶ רוְּך ש  רוְּך הוּא. ּבָ קֹום, ּבָ רוְּך ַהּמָ  .ּבָ

יאת מצרים? הרי אם אנחנו יודעים הכל לפרטי פרטים מה למה חשוב כל כך לספר ביצ .1
 זה יוסיף לנו?

 מה כוחו של סיפור? .2
 מדוע אנחנו אוהבים סיפורים? .3

 -בעמוד הבאראו את הסיפור של הרב קרליבך 
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בליל פסח אחד, בסיום ה'סדר' שערך הרב הקדוש ר' צבי אלימלך מדינוב, ניגשו אליו "
והמתוק! אין אף אחד בעולם שעשה ליל  החסידים ואמרו לו בהתלהבות: 'רבינו הקדוש

 .'!הסדר כבמוכם
אתם יודעים, הלוואי שהיינו זוכים להיות בליל הסדר עם ר' צבי אלימלך. אני בטוח שכולם 

 ...היו שם: אברהם אבינו, אליהו הנביא
אבל הוא אמר להם: 'מדוע אתם חושבים שה'סדר' שלי היה כל כך טוב? מה אתם מבינים 

ם שהשנה, הסדר הכי טוב, הסדר שממש פתח שערי שמיים היה זה של בסדרים? דעו לכ
 .'מים. חכו עד מחר ותבינו-שואב-מויש'לה

 .מים-שואב-למחרת, אחרי תפילת יום טוב, ביקש ר' צבי אלימלך שיביאו לו את מויש'לה
 .מגיע מויש'לה ועומד לפני הרבי, מבויש כולו
ה, איך היה הסדר שלך?' מויש'לה הסמיק, שאול אותו ר' צבי אלימלך: 'תגיד לי, מויש'ל

כיסה פניו בידיו מרוב בושה, ואמר: 'רבי, אני נשבע לכם שלעולם לא יקרה לי עוד מה 
 .'שקרה לי אתמול בערב. תסלחו לי

אמר לו הרבי: 'מויש'לה, אתה לא מבין. אתה חושב שהייתי קורא לך כדי לבייש אותך 
סדר שלך היה כל כך מיוחד. דע לך שקיבלו ברבים, חלילה? להפך, קראתי לך מפני שה

 .'אותו בשמיים בשמחה גדולה. בבקשה, ספר לנו מה היה
 .מויש'לה היה המום. הוא עדיין היה מלא בושה, אבל לא יכול היה לסרב לרבי

ולפני שנשמע מפיו את הסיפור, אתם צריכים לדעת: חייו של מויש'לה היו מלאי מרורים. 
עליו כל הזמן, צרות נוספות נחתו עליו בזו אחר זו. העצה מלבד העוני הקשה שהעיק 

 .להשתכר –היחידה שמצא כדי לשכוח מעט מצרותיו היתה 
וכך סיפר: 'הייליגר רבי, אתם יודעים את האמת: הדבר היחיד שנותן לי קצת שמחה הוא 
לשתות לשכרה. אבל הלא בפסח אין לי 'משקה' שאין בו חשש חמץ. ובזמן האחרון נפלו 

י כל כך הרבה צרות שהחלטתי שבלילה שלפני פסח אשתה כמה שאני יכול. קיוויתי שכך על
אוכל להחזיק מעמד כל ימי הפסח. אני מתבייש לספר לכם, רבי, אבל ממש שתיתי כל 
 .הלילה. רק בתשע בבוקר הפסקתי. הייתי כל כך שיכור ששכבתי כל היום, ולא יכולתי לוז

נכנסת ואומרת לי: 'מויש'לה! הלילה, כל אבא עורך הגיע ליל הסדר, ומלכה'לה אשתי 
 '?לילדים שלו ליל הסדר, והילדים שלך בוכים: 'למה אבא לא עורך לנו סדר

 .תאמינו לי, רבי, בלב שלי בכיתי. אבל ממש לא יכולתי לזוז
 .'אמרתי לאשתי: 'מלכה'לה, בבקשה, תגידי לילדים שאני מוכרח לישון עוד כמה דקות

 .'היא נכנסת ואומרת לי: 'מויש'לה, הילדים בוכיםוכל כמה דקות 
 .אבל לא הצלחתי לקום

 .'בסוף היא נכנסה ואמרה: 'מויש'לה, עכשיו כבר מאוחר. עוד מעט בוקר
רבי, אתם לא יכולים לתאר לכם כמה הייתי שבור. אמרתי לאשתי: 'מלכה'לה, תביאי את 

 '!הידלים לכאן מיד
 ?. 'קודש קדשים' ממש. במה זכיתי לילדים כאלההם היו כל כך מתוקים –כולם נכנסו 

 .'אומרת להם: 'ילדים שלי! תתקרבו לכאן בבקשה, הכי קרוב שאפשר
וכך אמרתי להם: 'ילדי, אני נשבע לכן שלא אשתה עוד. אם השתיה הביאה אותי לכך שלא 

ערכתי לכם סדר בלילה הקדוש הזה, אני לא רוצה לשתות עוד לעולם. סילחו לי, ילדים 
 .תוקיםמ

אבל עכשיו אני ממש רוצה לספר לכם מהי המשמעות של ליל הסדר. תשמעו, ילדים: 
הקב"ה ברא את העולם בששה ימים ואחר כך נולדו אברהם יצחק ויעקב, והילדים שלהם 
נמכרו לעבדים במצרים במשך מאתיים ועשר שנים. הם בכו ובכו. החיים שלהם היו מלאי 

ל היחדי והמיוחד, והתפללו אליו בכל לבם. והוא -הם, לאצער וכאב. הם פנו לאוקי אבותי
 .שמע לתפילתם. ובלילה המיוחד הזה הוא גאל אותם ממצרים

לוה אחד. תשבעו לי שתמיד -ילדים! אני רוצה שתשבעו לי שאף פעם לא תשכחו שיש א
 .'תתפללו אליו, ותאמינו שהוא שומע תפילותיכם

 .'הם, רבי. אחר כך שוב נרדמתיסיים מויש'לה ואמר: 'זה כל מה שאמרתי ל
 ...התחיל ר' צבי אלימלך לבכות ולבכות

כשנרגע מעט אמר לחסידיו: 'השמעתם פעם אבא יהודי מספר כך לילדיו שיש לנו אבא 
גדול בשמיים? דעו לכם, הסדר של מויש'לה עשה רעש גדול למעלה, ואור של חסד 

 .'ורחמים האיר על ישראל
לו: 'תברך אותי שפעם בחיי אזכה לספר לילדים שלי שיש לנו אחר כך פנה למויש'לה ואמר 

  .'ל גדול בשמיים, כמו שסיפרת לילדים שלך-א

 . שמואל זיוון(121)מתוך הספר סיפורי נשמה עמ' 
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