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ִדיַקת ָחֵמץ ֵסֶדר ּבְ
ֵיׁש נֹוֲהִגים לֹוַמר ֹקֶדם ַהְּבִדיָקה:
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עּור ָחֵמץ: ּבִ
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ר' ִׁשְמעֹון ָוואְלף ֹלא ָהָיה ָעִׁשיר ְּכמֹו רֹוְטִׁשיְלד. הּוא ָהָיה רֹוְטִׁשיְלד ְּבַעְצמֹו! 

"ַּבְנק  ְוִנֵהל ֶאת  ַהְּמֻיָחד,  ְּבָעְׁשָרּה  ַהְּמֻפְרֶסֶמת  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֶצֱאָצא ֶׁשל  ָהָיה  הּוא 

רֹוְטִׁשיְלד" ָּבִעיר ְפַרְנְקפּוְרט. ָלֵכן ָקְראּו לֹו "ָּברֹון". ֹלא ָהִיינּו ִמְתַּפֲעִלים ֵמָעְׁשרֹו, 

ִאם ֹלא ָהִיינּו יֹוְדִעים ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ָוואְלף ָהָיה ְיֵרא ָׁשַמִים ֻמְפָלג ּוְמַהֵּדר ְּבִמְצוֹות. 

ִּכּנּו אֹותֹו "ַהָּברֹון ַהַּצִּדיק". הּוא ִּפֵּזר ְסכּוִמים ַאִּדיִרים ִלְצָדָקה ּוְלֶחֶסד, ְוַגם ִהְקִּדיׁש 

ַהְרֵּבה ִמְּׁשעֹוָתיו ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. 

ַּבֲאֻחָּזה ַרֲחַבת ָיַדִים ָּבִעיר ִהְתנֹוְססּו ְׁשֵני ָהַאְרמֹונֹות ֶׁשּלֹו.

ְׁשַנִים? ָלָּמה ְׁשַנִים?
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 ָהֶאָחד – ַאְרמֹון ְרַחב ָיַדִים ֶׁשּבֹו ִהְתּגֹוְרָרה 

ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו. 

יֹום,  ְועֹוד  יֹום  ְוֵריק.  ָנעּול  ַהֵּׁשִני?  ְוַהַּבִית 

ָׁשבּוַע ַאַחר ָׁשבּוַע. ָלָּמה? 

ָהָבה ִנְתַלֶּוה ְלַרִּבי ְׁשֹלֹמה ִמָּבאּבֹוב ְּבִבּקּורֹו 

ֵאֶצל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָוואְלף רֹוְטִׁשיְלד, ּוְנַגֶּלה ֶאת ַהּסֹוד.

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִהִּגיַע ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ִמָּבאּבֹוב ְלִבּקּור ֵאֶצל ַרִּבי ִׁשְמעֹון וֹואְלף 

ָלַרִּבי ֶאת ָעְׁשרֹו ָהרּוָחִני ָהֲאִמִּתי,  רֹוְטִׁשיְלד.'ַהָּברֹון ַהַּצִּדיק' ֶהְרָאה 

ֶאת ֵּבית ְמגּוָריו ֶׁשֵהִכיל ָּכל ָמה ֶׁשָּיכֹול ְיהּוִדי ְיֵרא ָׁשַמִים ִלְרצֹות: 

ֵּבית ְּכֶנֶסת ָקָטן ְמֹפָאר ֶׁשּבֹו ָיְׁשבּו ָּכל ַהּיֹום ֲעָׂשָרה ְיהּוִדים ְוָלְמדּו 

ָטֳהָרה  ִמְקֵוה  ַהָּברֹון,  ִמיֵדי  ְׂשָכָרם  ְמַקְּבִלים ֶאת  ְּבַהְתָמָדה, 

ְמֻיָחד ַוֲאִפּלּו "ֲחַדר ִהְתּבֹוְדדּות".

ְוָאז ִהִּגיעּו ֶאל ֻּגַּלת ַהּכֹוֶתֶרת – ַהַּבִית ַהּנֹוָסף, ַהָּנעּול.

ִביל ָמה  ׁשְ  ַאְרמוֹן ֵריק? ּבִ
רוֹן ָצִריְך ַאְרמוֹן נָעוּל  ַהּבָ
ר  ּתֵ ַטח ִמְסּתַ וְֵריק? ּבֶ
ם ֵאיֶזה סוֹד...  ׁשָ
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ַהָּברֹון ִּבֵּקׁש ִמָּכל ַהְּמַלִּוים ְלַנֵער ֶאת ִּבְגֵדיֶהם ֵהיֵטב ֵהיֵטב. ַאַחר ָּכְך, ָחַלץ 

ֶאת ְנָעָליו, הֹוִציא ִמּתֹוְך ִמְטַּפַחת ְקׁשּוָרה ַמְפֵּתַח, ּו- ָפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת.

ְּבָכל  ּוָמֵלא  ַחָּיה,  ֶנֶפׁש  ִמָּכל  ֵריק  ַּבִית  ָלֶהם  ִהְמִּתין  ַהֶּדֶלת  ֵמֲאחֹוֵרי 

ְוֵכִלים  ָּבֲארֹונֹות  ְּבָגִדים  ּבֹו.  ָחַסר  ֹלא  ָּדָבר  ָהֶאְפָׁשִרִּיים.  ַהּדֹוְמִמים 

ַּבְּטַרְקִלין, ַוֲאִפּלּו ֲארֹון ְסָפִרים ָּגדּוׁש. ַּבִית ָמֵלא – ְוֵריק. 

ָמה ֶזה?

"ֲהֵרי ִאּסּור  ַהָּברֹון.  ִהְסִּביר  ֶּפַסח",  ִלְכבֹוד  ָּבִניִתי   – ַהֶּזה  ַהַּבִית  "ֶאת 

ָחֵמץ הּוא ָחמּור ְמֹאד, ַּבל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיָּמֵצא! ָלֵכן ָּבִניִתי ִלי ַּבִית ְמֻיָחד 

ּבֹו  ִיָּכֵנס  ּוְבִריַח, ֶׁשֹּלא  ַמְנעּול  ַעל  ָסגּור  ַהָּׁשָנה הּוא  ָּכל  ַהֶּפַסח.  ְלַחג 

ֲאִפּלּו ֲאַבק ָחֵמץ. ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ֲאַנְחנּו ַמְחִליִפים ֶאת ָּכל ְּבָגֵדינּו ְוַרק ָאז 

ִנְכָנִסים ְלתֹוכֹו. ֶזה ַהִּנָּקיֹון ַהְּמֻהָּדר ְּביֹוֵתר ֵמֶהָחֵמץ! ֶאת ָהֲאֻחָזּה ֻּכָּלּה 
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