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ָׁשלֹום ָהַרב יֹונִי. ַאָּתה אֹוֵהב ֶאת ֶּפַסח? ּכִי ֲאנִי ַמָּמׁש לֹא. ּכָל 
ָׁשנָה ֵמָחָדׁש ֲאנִי ָעצּוב ּכְֶׁשַהַחג ַהּזֶה ַמּגִיַע ��.

ֲאחֹוִתי קֹוֵראת לְֶפַסח ״ַחג ָהָרָעב״. ִהיא אֹוֶמֶרת ֶׁשַּבֶּפַסח ֵאין 
 ,ָ ְ, רֹוגְַעּלָך ָמה לֱֶאכֹל ��. ִאי ֶאְפָׁשר לֶֶחם, לְַחָמנִּיֹות, ִּפּתֹות, ֶּביְּגָלָך
וְַפלִים, קֹוַרֲאסֹונִים... ָהַרב, ַרק ִמּלְַהּגִיד ֶאת ָהְרִׁשיָמה ַהּזֹו ֲאנִי 

נְִהיֶה ָרֵעב.

יֵׁש עֹוד ָּדָבר ֶׁשַּמְפִריַע לִי ְּבלֵיל ַהֵּסֶדר: ַהֲהָסָבה. ַמָּמׁש לֹא נַֹח 
לֶָׁשֶבת ַעל ּכִֵּסא ּולְִהָּׁשֵען ַעל ַהּכִָרית לְַצד ְׂשמֹאל. זֶה ְמַעֵּקם לִי 
ֶאת ַהּגַב וֲַאנִי ּכָל ַהּזְַמן ּפֹוֵחד לִּפֹל... ַאָּבא ֶׁשּלִי ִהְסִּביר ֶׁשּכָכָה 

ִמנְַהג ַהְּמלָכִים, ֲאָבל ֲאנִי ִּבכְלָל לֹא ַמְרּגִיׁש ֶמלֶךְ ּכָכָה ��. 

ּכַָּמה ַמָּצה ָצִריךְ לֱֶאכֹל? ַאָּבא ֶׁשּלִי ָּתִמיד ּדֹוֵחס ֶאת ַהַּמָּצה 
לֶַּפה וְאֹוכֵל ַמֵהר ַמֵהר.

ָהַרב יֹונִי, ַהַהּגָָדה נֹוָרא ֲא-ר-ּו-ּכָ-ה. ֲאנִי ּכָל ַהּזְַמן ְמַחּכֶה ֶׁשּנִגְמֹר 
ּכְָבר לְַהְקִריא ֶאת ּכָל ַהְּקָטִעים )ֶׁשּגַם לֹא ֶאת ּכֻּלָם ֲאנִי ֵמִבין( 

וְנַּגִיַע ּכְָבר לְ׳ֻׁשלְַחן עֹוֵרךְ׳ ִעם ּכָל ָהאֹכֶל ַהָּטִעים ��.

ּוָמה לְגֵַּבי ַאְרַּבע ּכֹוסֹות? ֶאְפָׁשר יַיִן? ��

זֶה ֶּבֱאֶמת טֹוב ּוְמַׂשֵּמַח, ֲאָבל ָמה ֶׁשְּמַעְצֵּבן אֹוִתי זֶה ַהּנְִקיֹונֹות 
לְֶפַסח. ֲאנִי ׂשֹונֵא לְַסֶדר ��. ַהֶחֶדר ֶׁשּלִי ָּתִמיד ְמֻבלְּגָן וְזֶה לֹא 
ַמְפִריַע לִי ִּבכְלָל. חּוץ ִמּזֶה ַעד ֶׁשּיֵׁש חֶֹפׁש ִמֵּבית ֵסֶפר ֲאנִי לֹא 
רֹוֶצה לְַבזְֵּבז אֹותֹו ַעל לֲַעמֹד ִעם ְסַמְרטּוט ּולְַׁשְפֵׁשף ֲארֹונֹות. 

ֲאנִי רֹוֶצה לְַטּיֵל, לְִרּכֹב ַעל אֹוַפּנַיִם, לְַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים.

ַעד ּכַָּמה צִָריךְ לְנַּקֹות? �� ַחּיִָבים לְִמצֹא ּגַם ֵּפרּוִרים ְקַטנְַטּנִים 
ֶׁשאּולַי ִמְתַחְּבִאים ֵמֲאחֹוֵרי ָהָארֹון?

נְִרֶאה לִי ֶׁשַאֲחֵרי ַהּנִָּקיֹון ַהּיְסֹוִדי ֶׁשֲאנְַחנּו עוִֹׂשים, ּכְֶׁשּנַּגִיַע 
לְִבִדיַקת ָחֵמץ לֹא נְִמָצא ׁשּום ָּדָבר ּוְסָתם נֲַעֶׂשה ְּבָרכָה 

לְַבָּטלָה ��

לָָּמה? ֶּפַסח הּוא ַחג נְִפלָא. ַאֲחֵרי ָׁשנִים ַרּבֹות ֶׁשָהיִינּו ֲעָבִדים 
ְ, ּבְט״ו ְּבנִיָסן יָָצאנּו לַָחְפִׁשי וְָהַפכְנּו לָָעם.  ּבְִמצְַריִם וְָסַבלְנּו ּכָל ּכָך
ּכָל ָׁשנָה ַּבַחג ַהּזֶה ֲאנְַחנּו נִזְּכִָרים ְּבכָל ַהּנִִּסים ַהּגְדֹולִים ֶׂשה׳ 
ָעָׂשה לָנּו, ְּבֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות, ִּבְקִריַעת יַם סּוף. ָאנּו ְׂשֵמִחים ֶׂשה׳ 
לַָקח אֹוָתנּו לְִהיֹות ָהָעם ָהָאהּוב ֶׁשּלֹו, נַָתן לָנּו ֶאת ַהּתֹוָרה וְהֹוִביל 

אֹוָתנּו לְֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל.

זֶה נָכֹון ֶׁשּיֵׁש ּכַָּמה ְּדָבִרים ֶׁשֲאנְַחנּו ְמוְַּתִרים ֲעלֵיֶהם לְָׁשבּוַע 
ֶאָחד, ֲאָבל זֶה לֹא אֹוֵמר ֶׁשּנְִהיֶה ְרֵעבִים. יֵׁש ֲהמֹון ְּדָבִרים ֲאֵחִרים 
לֱֶאכֹל, ּוְבכָל ָׁשנָה יֵׁש עֹוד מּוצִָרים ּוַמֲאכָלִים ֶׁשּכְֵׁשִרים לְֶפַסח. 
יֵׁש עּוגֹות נֱֶהָדרֹות וֲַאִפיּלּו לְַחָמנִּיֹות וְוְַפלִים ֶׁשֵהכִינּו ִמֶּקַמח 

ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה וְכַּדֹו׳ וְֵהם ּכְֵׁשִרים לְִמַהְּדִרין ְּבֶפַסח.

ִּביֵמי ָחזָ״ל ָהיּו עוִֹׂשים ֲהָסָבה ַעל ִמּטֹות, וְָאז ָהיָה ַהְרֵּבה יֹוֵתר 
נֹוַח לְִׁשּכַב ַעל ַהַּצד ּולְַהְרּגִיׁש ּכְמֹו ֶמלֶךְ. ַעל ּכִֵּסא זֶה ֶּבֱאֶמת 
ָּפחֹות נֹוַח, ַאךְ לֹא ַחּיִָבים ּכָל ַהּזְַמן לְָהֵסב ֶאּלָא ַרק ִּבזְַמן ֲאכִילַת 

ַמָּצה ּוְׁשִתּיַת ַאְרַּבע ּכֹוסֹות.

לֹוְקִחים לְָפחֹות ְׁשלִיׁש ַמָּצה ּוכְֵדי ֶׁשַהּכֹל יֵָחֵׁשב ּכֲַאכִילָה ַאַחת 
עוִֹׂשים אֹוָתּה ְּבֶרֶצף. יֶלֶד ֶׁשּזֶה יֹוֵתר ִמַּדי ִּבְׁשִבילֹו יֹאכַל ּכַָּמה 
ֶׁשהּוא יָכֹול, וְָהִעָּקר יְִתּכַּוֵן לְַקּיֵם ְּבִׂשְמָחה ֶאת ַהִּמצְוָה ַהֲחׁשּוָבה 

ֶׁשל ֲאכִילַת ַמָּצה ְּבלֵיל ֶּפַסח.

ַהִּמְצוָה ַהּגְדֹולָה ֶׁשל לֵיל ַהֵּסֶדר ִהיא ִסּפּור יְִציַאת ִמְצַריִם. 
ַהּכֹוכִָבים ַהּגְדֹולִים ֶׁשל ָהֶעֶרב ַהּזֶה ֵהם ַאֶּתם, ַהּיְלִָדים, וְֶדֶרךְ 
ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשל ַאְרַּבַעת ַהָּבנִים ַהּתֹוָרה ְמִביָאה ֶאת ּכָל ַהִּסּפּור 
ֶׁשל ַהַחג. לָכֵן, ָהִעָּקר ֶׁשל ָהֶעֶרב זֹו ְקִריַאת ַהַהּגָָדה. ֶאְפָׁשר 
ּוכְַדאי לְַׁשּלֵב ָּבּה ֶהְסֵּבִרים ְמַענְיְינִים, ִחידֹות, ִמְׂשָחִקים וְַהּצָגֹות. 
ּכַּמּוָבן ֶׁשּיְִהיֶה ּגַם אֹכֶל ָטִעים ִּבְסעּוָדה ֲאָבל ּכְַדאי ֶׁשּלֹא ַּתּגִיַע 
ֻמְרָעב לְלֵיל ַהֵּסֶדר. ּתֹאכַל ַהְרֵּבה ַּבָּצֳהַריִם. לֵךְ לָנּוַח לְָפחֹות 
ָׁשָעה וְָאז ַּתֲעֶׂשה עֹוד ֲארּוָחה ַקּלָה וְכָכָה לֹא ִּתְהיֶה לְחּוץ ּכָל 

ַהּזְַמן: ״ִאָּמא, ָמַתי ּכְָבר ָהאֹכֶל?!״. ַחג ָׂשֵמַח!

יֵׁש ְמֻבּגִָרים ֶׁשְּמַהְּדִרים לְִׁשּתֹות יַיִן ֲאָבל יְלִָדים יְִׁשּתּו ַאְרַּבע 
ּכֹוסֹות ֶׁשל ִמיץ ֲענִָבים.

ַאל ִּתְדַאג! יְִהיֶה לְךָ ַמְסִּפיק זְַמן ְּבֻחְפַׁשת ַהֶּפַסח ּגַם לְכָל 
ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו. ָמה ֶׁשָחׁשּוב לְִקַראת ַהַחג הּוא לְִדאֹג ֶׁשּלֹא 
יִָּׁשֵאר לָנּו ָחֵמץ ַּבַּביִת. זֶה נָכֹון ֶׁשַּבָּבִּתים ַרִּבים ְמנְַּצלִים ֶאת 
ַהִהזְַּדְּמנּות וְעוִֹׂשים ֵסֶדר וְנִָּקיֹון ְּבאֶֹפן ְקָצת יֹוֵתר יְסֹוִדי. ָמה 
ַרע? ַאֲחֵרי ָׁשנָה ְׁשלֵָמה ֶׁשל ָּבלָגָן טֹוב ֶׁשַּפַעם ַאַחת נְַסֵּדר ַהּכֹל 
ַּבָּמקֹום, נִזְרֹק ֶאת ָמה ֶׁשּלֹא ָצִריךְ וְנֲַעֶׂשה ֶאת ַהַּביִת ֶׁשּלָנּו 
לְָמקֹום ֶׁשּכֵיף יֹוֵתר לָגּור ּבֹו. אּולַי ַּתְפִעיל ְקצָת מּוזִיָקה ְׂשֵמָחה 

ָּבֶרַקע ּכְֶׁשַאָּתה ְמנֶַּקה. זֶה יֲַעזֹר לִיצֹר ֲאוִיָרה יֹוֵתר נְִעיָמה.

לֹא. ָמה ֶׁשָחׁשּוב הּוא לְִמצֹא ֲחִתיכֹות ָחֵמץ ּגְדֹולֹות יֹוֵתר, 
ּכְמֹו לְָמָׁשל, ּכָל ִמינֵי ַמְמַּתִּקים ֶׁשֶהְחֵּבאָת ָעמֹק ַּבְּמגֵָרה ֶׁשּלְךָ 
ִמִּמְׁשלֹוַח ַהָּמנֹות ֶׁשל ּפּוִרים... לֹא צִָריךְ לְָהזִיז ֶאת ָהָארֹון ַהּכֵָבד 
ּכְֵדי לְַחֵּפׂש ֵּפרּוִרים ְקַטּנִים ֵמֲאחֹוָריו. ָמה ֶׁשּכֵן, ַּבִּמְטָּבח ֶׁשּלָנּו, 
ִּבגְלַל ֶׁשָּׁשם ִמְתַעְּסִקים ִעם אֹכֶל ֲאנְַחנּו ִמְתַאְּמִצים יֹוֵתר ֶׁשּלֹא 

יִָּׁשֵאר ֲאִפּלּו ֵּפרּור ָחֵמץ ּוְבָטעּות נֹאכַל אֹותֹו.

ּגַם ִאם לֹא נְִמָצא ָאז ׁשּום ָּדָבר, זֹו לֹא ִּתְהיֶה ְּבָרכָה לְַבָּטלָה. 
ֲאנְַחנּו ְמָבְרכִים ַעל ִּבעּור ֶהָחֵמץ ֶׁשּנֲַעָׂשה לְָמֳחָרת ּכְֶׁשּנְִׂשרֹף 
ַּבּבֶֹקר ֶׁשל ֶעֶרב ֶּפַסח ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשּנֹוַתר לָנּו. ַרִּבים נֹוֲהגִים 
לְַהְחִּביא לְִפנֵי ַהְּבִדיָקה ֲעָׂשָרה ְּפִתיִתים ְקַטּנִים ֶׁשל ָחֵמץ ְּבכָל 
ִמינֵי ְמקֹומֹות ַּבַּביִת. ּכְַדאי לְִרׁשֹם ְּבִדּיּוק ֵהיכָן ֶהְחֵּבאנּו ּכְֵדי 

לְִהיֹות ְּבטּוִחים ֶׁשַּבּסֹוף ּכֻּלָם נְִמְצאּו.

ְּבזּום  ְמיָֻחד  לְִמְפּגָׁש  ֻמזְָמנִים  ַהּיְלִָדים  ּכָל 
לְִקַראת ֶּפַסח ִעם ָהַרב יֹונִי ּוִבּתֹו ַטלְיָה לִָביא. 

ִסּפּוִרים, ִחידֹות וְַהְפָּתעֹות ��. 
לְַהְרָׁשָמה ִחּנָם ַעכְָׁשיו, ִמְסַּפר ַהְּמקֹומֹות ֻמגְָּבל:
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