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ב"ה

ִני  "ת ְליֹום ֵשׁ  ִחּתַ
חוּקֹוַתי( חוּּ"ל ְבּ ר )ְבּ ִמְדָבּ ת ַבּ ָרׁשַ ּפָ

כ"ב ִאיָיר, ה׳תשפ״ב
kidschitas.he@gmail.com מעונינים להקדיש לזכות יקירכם? צרו קשר

"י ִני ִעם ַרׁשִ ׁש / ׁשֵ ֻחּמָ
ה ָמָנה: ּמֹׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ִין ּבְ ה ָהָיה ִמּנַ ּמָ ַהּיֹום לֹוְמִדים ּכַ

ֶבט ְראּוֵבן – 46,500 ׁשֵ

ְמעֹון 59,300 ֶבט ׁשִ ׁשֵ

ד -  46,650 ֶבט ּגָ ׁשֵ

ֶבט ְיהּוָדה 74,600 ׁשֵ

ׂשָכר- 54,400 ֶבט ִיּשָׂ ׁשֵ

ֶבט ְזבּולּון 57,400 ׁשֵ

ֶבט ֶאְפַרִים – 40,500 ׁשֵ

ה- 32,200 ֶ ֶבט ְמַנּשׁ ׁשֵ

ְנָיִמין – 35,400 ֶבט ּבִ ׁשֵ

ן – 62,700 ֶבט ּדָ ׁשֵ

ר 41,500 ֶבט ֲאׁשֶ ׁשֵ

ִלי – 53,400 ֶבט ַנְפּתָ ׁשֵ

ָבִטים ָיַחד 603,550 ְ ל ַהּשׁ ַסְך ַהּכֹל ּכָ

ֶבט? ֶבט ָחֵסר! ֲהתּוְכלּו ְלַנֵחׁש ֵאיֶזה ׁשֵ נֹו ׁשֵ ֶיׁשְ

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ָאר ּבְ ים ָיַחד ִעם ׁשְ ִוּיִ ה לֹא ִלְמנֹות ֶאת ַהּלְ ֶבט ֵלִוי! ה' ָאַמר ְלמֹׁשֶ ׁשֵ

ִנְפָרד. נֹות ּבְ ים ֵהם ְמֻיָחִדים,  ּוְצִריִכים ְלִהּמָ ִוּיִ ַהּלְ

ן  ּכָ ׁשְ את ֶאת ַהּמִ ׁשּוִרים ֵאָליו. ֲעֵליֶהם ָלׂשֵ ָבִרים ַהּקְ ן ּוְבָכל ַהּדְ ּכָ ׁשְ ּמִ ל ּבַ ְפִקיד ְלַטּפֵ נֹו ּתַ ים ֶיׁשְ ִוּיִ ַלּלְ ה' ָאַמר ׁשְ
יִכים  ָרֵאל ַמְמׁשִ ֵני ִיׂשְ ּבְ ן ִלְפֵני ׁשֶ ּכָ ׁשְ ן, ַלֲחנֹות ְסִביבֹו. ֵהם ְמָפְרִקים ֶאת ַהּמִ ּכָ ׁשְ ּמִ ר. ֲעֵליֶהם ַלֲעבֹוד ּבַ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ֹו. ֶבט ַאֵחר ָאסּור ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהּז ֵ ַעת ַהֲחָנָיה. ְלַאף ָאָדם ִמּשׁ ׁשְ יִבים אֹותֹו ּבִ ִלְנדֹוד, ּוַמְרּכִ

ה' ָאַמר  ְמעּו ְלָכל ַמה ׁשֶ ם ׁשָ ר. ְוֻכּלָ ְדּבָ ּמִ ׁש ּבַ ְך ֻחּמָ ֶהְמׁשֵ ה' יֹאַמר ָלֶהם ּבַ ִפי ׁשֶ ָרֵאל ִנְצַטּוּו ַלֲחנֹות ּכְ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ָלֶהם.
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ָרִקים ק"ו -ק"ז ים / יֹום כ"ב ַלחֶֹדׁש ּפְ ִהּלִ ּתְ
ס  ָנה ְוָצִריְך ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ַהּנֵ ַסּכָ ֶהם ָאָדם ָהָיה ּבְ ָעִמים ּבָ ע ּפְ ִרים ַעל ַאְרּבַ ֶפֶרק ק"ז ֲאַנְחנּו ְמַדּבְ ּבְ

ָרה. ּקָ ׁשֶ

כֹולֹות  ּיְ נֹות ׁשֶ ע סּוֵגי ַסּכָ מֹו ַאְרּבַ ָנה ֵהם ּכְ ַסּכָ ָאָדם ָהָיה ּבְ ה ׁשֶ ְקִרים ָהֵאּלֶ ַעת ַהּמִ ַאְרּבַ יר ׁשֶ י ַמְסּבִ ָהַרּבִ
הּוִדי  ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג. ּיְ מֹו ׁשֶ ְלַהְפִריַע ִליהּוִדי ְלִהְתַנֵהג ּכְ

ִריא ְוֵלב ַלֲעֹבד ֶאת ה'. ִאם  יהּוִדי ָצִריְך ִלְהיֹות רֹאׁש ְיהּוִדי ּבָ ּלִ ְגַלל ׁשֶ ִהְבִריא- ּבִ 1.      ָאָדם חֹוֶלה ׁשֶ
ִריְך. ּצָ מֹו ׁשֶ לֹום הּוא לֹא ָיכֹול ַלֲעֹבד ֶאת ה' ּכְ הּוא חֹוֶלה ַחס ְוׁשָ

ֶצר ָהָרע ָיכֹול ִלְגרֹם ָלָאָדם  ַהּיֵ ל ַמֲאָסר רּוָחִני, ׁשֶ נֹו סּוג ׁשֶ ית ָהֲאסּוִרים- ֶיׁשְ ָצא ִמּבֵ ּיָ 2.      ָאָדם ׁשֶ
רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות. ָמה ַלֲעׂשֹות ֶאת ַמה ׁשֶ ׁשָ ר ַלּנְ ּלֹא ְמַאְפׁשֵ ֶלא. ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּכֶ ִאּלּו הּוא ּבַ ִלְהיֹות ּכְ

ֵהם ָהיּו ְזקּוִקים  ְגַלל ׁשֶ ר ּבִ ִעּקָ ים ָנְסעּו ּבְ אֹותֹו ְזַמן ֲאָנׁשִ ם. ּבְ ם- ְנִסיָעה ֵמֵעֶבר ַלּיָ 3.      יֹוְרֵדי ַהּיָ
ַחד ְיכֹוִלים ִלְמנַֹע ִמיהּוִדי ַלֲעֹבד ֶאת  ׁש אֹו ּפַ ְרָנָסה, ֲחׁשָ נֹוֵגַע ַלּפַ ׁש ָלָאָדם ּבְ ּיֵ ל ָהְרָגׁשֹות ׁשֶ ְלַפְרָנָסה. ּכָ

ה'.

ר  ֶזהּו  ְחּתֹוִנים. ִמְדּבָ ּתַ יָרה ּבַ הּוִדי, ַלֲעׂשֹות ּדִ ל ַהּיְ ְגָמה ַלֲעבֹוָדתֹו ׁשֶ ר- זֹו ּדֻ ְדּבָ ּמִ 4.      ַמֲעַבר ּבַ
ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֶאת ה'  ְגַלל ׁשֶ ר, ּבִ מֹו ִמְדּבָ יׁש ּכְ ר. ָהעֹוָלם ָיכֹול ְלַהְרּגִ ָמקֹום ּבֹו ַאף ֶאָחד לֹא ּגָ

ה. ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֶאת ה', ֲאָבל זֹו ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה ָקׁשָ א ׁשֶ נּו ִהיא ְלַוּדֵ ּלָ עֹוָלם. ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ּבָ

ה' רֹוֶצה ה' ַיֲעזֹר ָלנּו ְוִנְרָאה  ּנּוַכל ַלֲעׂשֹות ַמה ׁשֶ חֹון ׁשֶ ּטָ ׁש ּבִ ּיֵ נּו, ּוְכׁשֶ ּלָ ִליחּות ׁשֶ ְ ל ֵאּלּו ֵהם ֲחָלִקים ֵמַהּשׁ ּכָ
יו. יַח ַעְכׁשָ ִליחּות ּוְלָהִביא ֶאת ָמׁשִ ְ ם ֶאת ַהּשׁ ים ְלַקּיֵ ִנּסִ

ִבים" ה'תשמ"ג( י ַמֲאָמר "ַהּגֹוֵמל ְלַחיָּ )ַעל ּפִ

ֶרת( ָנה ְמֻעּבֶ ר ׁשָ ֶרק נ' )כ"ב ִאּיָ ְנָיא / ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ּפֶ ּתַ
ִמיד ִנְתַנֵהג  ּתָ ְך ׁשֶ ְהֶיה ָלנּו ַאֲהַבת ה' ְוִיְרַאת ה' ּכָ ָרִקים ָהַאֲחרֹוִנים ֵאיְך ּתִ ּפְ ֵקן ֶהְרָאה ָלנּו ּבַ ָהַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְתַנֵהג. ּנִ ה' רֹוֶצה ׁשֶ ִפי ׁשֶ ּכְ

ה'  ְך ׁשֶ ר ַלֲחׁשֹב ַעל ּכָ ֶהן ָאנּו ְיכֹוִלים ָלחּוׁש ַאֲהַבת ה'. ֶאְפׁשָ ָרִכים ׁשֹונֹות ּבָ ים ָלַמְדנּו ּדְ ָרִקים ַרּבִ ְך ּפְ ֶמׁשֶ ּבְ
נּו  ַחר ּבָ ּבָ ְך ׁשֶ ל ּכָ ּדֹוֵאג ְלָכל ָצְרֵכינּו ְוֵאיְך ה' אֹוֵהב ֶאת ַהְיהּוִדים ּכָ נּו ׁשֶ ּלָ א ׁשֶ ה' הּוא ַאּבָ ים ְוׁשֶ נֹוֵתן ָלנּו ַחּיִ

ה ָאנּו אֹוֲהִבים אֹותֹו ֲחָזָרה. ִלְהיֹות ִלְהיֹות ְקרֹוִבים ֵאָליו,   ְוַכּמָ

ה ֲעבּוֵרנּו ַמה הּוא נֹוֵתן  ים ַמה ה' עֹוׂשֶ יׁשִ ל ַאֲהָבת ה'. ָאנּו ַמְרּגִ ָרִכים ָהֵאּלּו ׁשֶ ף ְלָכל ַהּדְ ּתָ ָבר ֶאָחד ְמׁשֻ ּדָ
ל ַאֲהָבה ַלה'. ַאֲהָבה  ֵקן אֹוֵמר ָלנּו ַעל סּוג ַאֵחר ׁשֶ ָבר ּגֹוֵרם ָלנּו ֶלֱאהֹב אֹותֹו. ַהּיֹום ָהַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָלנּו, ְוַהּדָ

ָבר  ל ַאֲהָבה ַלה' הּוא לֹא רֹוֶצה ׁשּום ּדָ ֶזה סּוג ׁשֶ ר ֵיׁש ִליהּוִדי ּכָ ֲאׁשֶ ר ֵאֵלינּו. ּוְבֶעֶצם ּכַ ֵאין ַלה ׁשּום ֶקׁשֶ ֶ ּשׁ
ְהֶיה לֹו  ּלֹא ּתִ ָמעּות ִהיא ׁשֶ ׁשְ ַהּמַ ְתַאֶחד ְוִתְהֶיה ָלֶאָחד ִעם ה' ֲאִפילּו ׁשֶ ּלֹו ּתִ ָמה ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ ְלַעְצמֹו, הּוא רֹוֶצה ׁשֶ

ָלל נֹוֵתן ִלְבֵני ָאָדם. ֶרְך ּכְ ּדֶ ה' ּבַ ָבר ַאֵחר ׁשֶ ל ּדָ ַחּיּות אֹו ּכָ

ַרם לֹו ִלְרצֹות  ָבר ּגָ ֲחִסידּות. ַהּדָ ְלָאְך ָלַמד ִעְנַין ָעמֹוק ּבַ עְזִריְטׁש, ר' ַאְבָרָהם ַהּמַ יד ִמּמֶ ּגִ ל ַהּמַ נֹו ׁשֶ ַעם, ּבְ ּפַ
ָרָחה ִמּגּופֹו. ְמַעט ּפָ ּלֹו ּכִ ָמה ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ ְך  ׁשֶ ל ּכָ ֶאת ה' ּכָ

יֶגל ִעם ֶחְמָאה  ְלָאְך ֶלֱאכֹול ּבֵ ֵקן ָרָאה  ְוִהְבִחין ַמה ּקֹוֶרה, הּוא ִהְכִריַח ֶאת ר' ַאְבָרָהם ַהּמַ ָהַאְדמֹו"ר ַהּזָ
יו יל ֶאת ַחּיָ ֵדי ְלַהּצִ ּכְ

ל ַאֲהָבה. ֶזה ׁשֶ ְגָמה ְלסּוג ּכָ ִסּפּור הּוא ַהּדֻ תָֹאר ּבְ מֹו ַהּמְ סּוג ַאֲהָבה ּכְ

ָבה ַעל ה' ְוָהָרצֹון  ְחׁשָ יׁש ְמֻיָחד. ֶזה ַרק ַהּמַ ה ֲעבּוֵרנּו ַהּגֹוֶרֶמת ְלַהְרּגִ ה' עֹוׂשֶ ָבה ַעל ַמה ׁשֶ ְחׁשָ ֶזה לֹא ַהּמַ
זֹו ַלה'(. ם ָהְיָתה ַאֲהָבה ּכָ ִלְהיֹות ָיַחד ִאּתֹו! )ְלָנָדב ַוֲאִביהּו ּגַ
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א  ֵדי ְלַוּדֵ ֵקן ַיְרֶאה ָלנּו ַמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ּכְ ְלָאְך, ָהַאְדמֹו"ר ַהּזָ ל ר' ַאְבָרָהם ַהּמַ ִסּפּור ׁשֶ מֹו ּבְ ִדּיּוק ּכְ ּבְ
ם ִמְצוֹות. ֶזה ִנְקָרא "ׁשֹוב",  תֹוְך ַהּגּוף ְוַתֲעזֹר ָלנּו ְלַקּיֵ ֵאר ּבְ ָ ָמה ִתּשׁ ׁשָ ַהּנְ ֵדי ׁשֶ יֶגל ְוֶחְמָאה" ּכְ ם ָלנּו ֵיׁש "ּבֵ ּגַ ׁשֶ

ְך עֹוד ָמָחר.  ּוְבֶעְזַרת ה' ִנְלַמד ַעל ּכָ

ר  ַהּיֹום יֹום / כ"ב ִאּיָ
ְבָעה ָלעֶֹמר. ים ְוׁשִ לֹוׁשִ ְ ַהיֹּום הוּא ַהיֹּום ַהּשׁ

ין  י ּבֵ ֵקן ִנְהֶיה ַרּבִ ָהַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן. )ְזַמן לֹא ַרב ַאֲחֵרי ׁשֶ ל ֲחִסיֵדי ָהַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַעם ֶנֶעְרָכה ִהְתַוֲעדּות ׁשֶ ּפַ
יָחָתם: א ׂשִ ִנים תקמ"ד- תקמ"ז( ְוֶזה ָהָיה נֹוׂשֵ ָ ַהּשׁ

ּגֹוֶרֶמת  י ׁשֶ ין ֲחִסיִדים ְלַרּבִ רּות  ּבֵ ְ ָנּה ִהְתַקּשׁ ּלֹא ָהָיה קֹוֵדם. ֶיׁשְ הּו ְמאֹד ְמֻיָחד ׁשֶ ֶ ה ַמּשׁ ֵקן ָעׂשָ ָהַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֶהם  ּלָ מֹות ׁשֶ ׁשָ יָבה אֹו מֹוֶרה, ַהּנְ י, ֲאִפילּו ִאם ֵיׁש ָלֶהם רֹאׁש ְיׁשִ ִלי ַרּבִ ים ּבְ ַעם ְלַבד! ַלֲאָנׁשִ יׁש ַאף ּפַ לֹא ְלַהְרּגִ

ַעם לֹא ְלַבד.  ֵהם ַאף ּפַ ְך ׁשֶ מֹות, ּכָ ְנׁשָ ִרים ּבַ ָ י  ְמֻקּשׁ רֹות. ֲאָבל ִעם ֲחִסידּות, ָחִסיד ְוַרּבִ לֹא ָהיּו ְמֻחּבָ

ה ב' ה א, ֲעֵשׂ ֲעֶשׂ ְצֹות / ִמְצַות ֲעֵשׂה א', לֹא ַתּ ֵסֶפר ַהִמּ
ְצוֹות ָהִראׁשֹונֹות: ת ַהִמּ לֹוֶשׁ ְצוֹות ַהּיֹום ִנְלַמד ֶאת ְשׁ ֵסֶפר ַהִמּ ְבּ

ל ָהעֹוָלם. ָרא ֶאת ָכּ ָבּ ה' ֶשׁ ה א'- ֵיׁש ְלַהֲאִמין ַבּ 1.      ִמְצַות ֲעֵשׂ

ָיּכֹול ִלְהיֹות ה'.. . הּו ַאֵחר ֶשׁ ֵיּׁש עֹוד ַמֶשּׁ ב ֶשׁ ה א'- ָאסּור ַלְחשֹׁ ֲעֶשׂ 2.      ִמְצַות לֹא ַתּ

ַמע ְקִריַאת ְשׁ אֹוְמִרים ִבּ ִפי ֶשׁ ה' הּוא ֶאָחד, ְכּ ה ב'-  ָלַדַעת ֶשׁ 3.      ִמְצַות ֲעֵשׂ

"ם / ִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה פרקים א', ב', ג' ַרְמַבּ
"ם. ֶפר ָהַרְמַבּ ֵעת ַנְתִחיל ִלְלמֹד ֶאת ַהֲהָלכֹות ָהִראׁשֹונֹות ִמֵסּ ָכּ

הּו  ְלֶשׁ לֹוְמִדים ֵחֶלק ָכּ ֵיּׁש ָלַדַעת ִלְפֵני ֶשׁ יֹוֵתר ֶשׁ ָבר ָהִראׁשֹון ְוֶהָחׁשּוב ְבּ ד ֶאת ַהָדּ "ם ְמַלֵמּ ֶפֶרק א' -ָהַרְמַבּ ְבּ
ָבר לֹא ָיכֹול ְלִהְתַקֵיּם ְללֹא  ּום ָדּ ּשׁ ל, ְוֶשׁ ל ּוְמַנֵהל ֶאת ַהֹכּ ָרא ַהֹכּ הּוא ָבּ ֵיּׁש ַרק ה' ֶאָחד, ֶשׁ ֵמַהּתֹוָרה, ָלַדַעת ֶשׁ

ם. ִמיד ִנְמָצא ָשׁ הּוא ָתּ ה'. ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ִלְראֹותֹו אּוָלם יֹוְדִעים ֶשׁ

ב  ַמִים. ָעֵלינּו ַלְחשֹׁ ֱאֶמת. לֹוְמִדים ֲהָלכֹות ַעל ַאֲהַבת ה' ְוִיְרַאת ָשׁ ֶפֶרק ב' - לֹוְמִדים ֵאיְך ֶלֱאהֹב ֶאת ה' ֶבּ ְבּ
ה.  דֹוָשׁ ֵיּׁש ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְקּ ִרים ָאנּו ֶשׁ ה ְמֻאָשּׁ ָמּ עֹוָלם ְוַעד ַכּ ָרא ָבּ ה' ָבּ ָבִרים ֶשׁ ל ַהְדּ ה ְמֻיָחִדים ָכּ ָמּ ַעד ַכּ

ְיּהּוִדי ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג. ִפי ֶשׁ ְך, ְוִנְלַמד עֹוד ַעל ה' נּוַכל ֶלֱאהֹב אֹותֹו יֹוֵתר ּוְלִהְתַנֵהג  ְכּ ב ַעל ָכּ ה ַלְחשֹׁ ְרֶבּ ַנּ ָכל ֶשׁ ְכּ

ָמִים, ָיֵרַח, ּכֹוָכִבים ְוָכל ֶיֶתר  ָשּׁ ֹונֹות ַבּ יר ַעל ַהְדָרגֹות ַהּשׁ "ם ַמְסִבּ ֶפֶרק ג'- לֹוְמִדים ַעל ֶהָחָלל – ָהַרְמַבּ ְבּ
יָרה ַלה'. ִרים ִשׁ ל ַהּכֹוָכִבים ָשׁ ם? ָכּ ֶכת. ַהְיַדְעֶתּ ּכֹוְכֵבי ַהֶלּ

ְך סֹוד, ֶהְמׁשֵ ְרֵכי ַהֲחִסידּות / ְסִפיַרת ָהעֶֹמר – ְסִפיַרת ַהּיְ ּדַ
ֵדי  ּה ּכְ ים ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ רּות, ּוִמׁשְ ְ סֹוד זֹוִהי ִהְתַקּשׁ ּיְ סֹוד. ָלַמְדנּו ׁשֶ ת ַהּיְ ְסִפיַרת ָהעֶֹמר עֹוְבִדים ַעל ִמּדַ בּוַע ּבִ ָ ַהּשׁ

ה זֹו ִעם ה'. ִמּדָ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ מֹו ׁשֶ קֹום ּכְ ין ָאָדם ַלּמָ ר ּבֵ ר ַלה'. ֶזה ְמֻדּבָ ְלִהְתַחּבֵ

ים  ה זֹו ִעם ֲאָנׁשִ ִמּדָ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִפי ׁשֶ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּכְ ּבֵ סֹוד ׁשֶ ל ְיסֹוד – ַהּיְ ם עֹוד סּוג ׁשֶ ֲאָבל ֵיׁש ּגַ
ָתם. ׁשָ ּוב ַעל ַהְרּגָ ֵדי ְלִחּשׁ ים ֲאֵחִרים ּכְ רּות , ִחּבּור ִעם ֲאָנׁשִ ְ ם הּוא ִהְתַקּשׁ ל ְיסֹוד ּגַ ֲאֵחִרים.  סּוג ֶזה ׁשֶ

סֹוד? ת ַהּיְ ִמּדַ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ֵאיְך ִמׁשְ

ׁש ְוָאַכל  ַכח ְלָהִביא ֶאת ַהֻחּמָ ִית, ׁשָ עּוֵרי ּבַ ִמיד ֵהִכין ׁשִ י לֹא ּתָ ר. מֹוְיׁשִ י לֹא ְמֻסּדָ ֲחֵברֹו מֹוְיׁשִ ם ֵלב ׁשֶ ֲאִרי ׂשָ
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ֵמַח  ר ְוׂשָ ְהֶיה יֹוֵתר ְמֻסּדָ ּיִ ְך ׁשֶ י ּכָ ּבֶֹקר. ֲאִרי רֹוֶצה ַלְעזֹר ְלמֹוְיׁשִ ָהָיה ְמֻיָעד ַלֲארּוַחת ָצֳהַרִים ּבַ ל ַמה ׁשֶ ֶאת ּכָ
ַדאי  אּוַלי ּכְ ב ׁשֶ ח. ֲאִרי ָחׁשַ ּכַ ּלֹא ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ָבִרים ּכְ י ָצִריְך ִלְלמֹד ִלְכּתֹב ּדְ מֹוְיׁשִ ֶפר. הּוא ֶהְחִליט ׁשֶ ֵבית ַהּסֵ ּבְ

סֹוד. ת ַהּיְ ִמּדַ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָבִרים. ֲאָבל הּוא קֶֹדם ּכֹל עֹוֵצר, ּוִמׁשְ ֵדי ִלְזּכֹר ּדְ ֶרת ַרק ּכְ י ַמְחּבֶ ְקֶנה ְלמֹוְיׁשִ ּיִ ֶ ּשׁ

יַע ְלַמְסָקָנה  ב ְוִהּגִ ּה? הּוא ָחׁשַ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ד אֹותֹו ֵאיְך ְלִהׁשְ ֶרת ִויַלּמֵ ן לֹו ַמְחּבֶ י ִאם ִיּתֵ יׁש מֹוְיׁשִ ֵאיְך ַיְרּגִ
ְך ֵמָחֵבר. מֹוַע ַעל ּכָ ׁש ִלׁשְ ּיֵ ַטח ְמאֹד ִיְתּבַ י ּבֶ מֹוְיׁשִ ׁשֶ

ה ֵמַהְמַחֵנּך. ֲאִרי נֹוֵתן ַלּמֹוֶרה ֶאת  מֹוַע ֶאת ָהַרְעיֹון ַהּזֶ ֵמַח ִלׁשְ ַטח ִיְהֶיה יֹוֵתר ׂשָ י ּבֶ מֹוְיׁשִ ָלֵכן ֲאִרי ֶהְחִליט ׁשֶ
ּה. ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ י ֵאיְך ְלִהׁשְ יר ְלמֹוְיׁשִ ּנּו ְלַהְסּבִ ׁש ִמּמֶ ַאף ֶאָחד ִיְרֶאה ּוְמַבּקֵ ִלי ׁשֶ ֶרת ּבְ ְחּבֶ ַהּמַ

י ְוֵהם ְמאֹד  ָלִדים הֹוְלִכים ִליׁשֹון ְמֻאָחר ִמּדֵ ַהּיְ א רֹוָאה ׁשֶ סֹוד: ִאּמָ ת ַהּיְ ִמּדַ ּמּוׁש ּבְ ְגָמה נֹוֶסֶפת ְלׁשִ ה ּדֻ ִהּנֵ
ם. ֲחֵבָרה ַמְרָאה ָלּה ָטְבָלה  ן ִליׁשֹון ֻמְקּדָ ֵהם ְצִריִכים ְלַהְתִחיל ְלִהְתַאְרּגֵ ל ַהּיֹום. ִהיא יֹוַדַעת ׁשֶ ִנִיים ּכָ ַעְצָבּ

א ּתֹוָלה  ִאּמָ ַמן. ֲאָבל ֶרַגע ִלְפֵני ׁשֶ ּזְ ֵדי ִלְגרֹם ְלָכל ַהְיָלִדים ִליׁשֹון ּבַ ִית ּכְ ּבַ ּה ֶאְצָלּה ּבַ ת ּבָ ׁשֶ ּמֶ ּתַ ִהיא ִמׁשְ ׁשֶ
ְבָלה ְוַתְתִחיל ָלֶלֶכת  נּו ּתֹאַהב ֶאת ַהּטַ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ סֹוד. ַהִאם ַהּמִ ת ַהּיְ ִמּדַ ת ּבְ ׁשֶ ּמֶ ּתַ ְבָלה, ִהיא ִמׁשְ ֶאת ַהּטַ

ׁש  ּמֵ ּתַ ְך אֹוֲהִבים ְלִהׁשְ ל ּכָ ּה לֹא ּכָ ּלָ ָלִדים ׁשֶ ַהּיְ ְך ׁשֶ ֶבת ַעל ּכָ א חֹוׁשֶ יׁשּו? ִאּמָ יַצד ַיְרּגִ ְגָלָלּה? ּכֵ ם ּבִ ִליׁשֹון ֻמְקּדָ
ַטְבָלאֹות. ּבְ

ָעה 19:00 ְלָכל ִמי  ׁשָ ה ּבְ ּטָ ּמִ ָחה טֹוב יֹוֵתר ִיְהֶיה ִלְקרֹא ִסּפּור ְמֻיָחד ּבַ ּפָ ׁשְ טֹוַבת ַהּמִ ּלְ א ַמְחִליָטה ׁשֶ ִאּמָ
ר  ְך ֶאְפׁשָ ח אֹותֹו. ּכָ ּמַ ר ֵאָליו ְוַלְחׁשֹב ַמה ְיׂשַ הּו ְלָאָדם ַאֵחר, ֵיׁש ְלִהְתַחּבֵ ֶ ים ַמּשׁ ר עֹוׂשִ ֲאׁשֶ ה. ּכַ ּטָ ּמִ ְמָצא ּבַ ּנִ ֶ ּשׁ

ה לֹו טֹוב. עֹוׂשֶ ים ַרק ֶאת ַמה ׁשֶ עֹוׂשִ טּוִחים ׁשֶ ִלְהיֹות ּבְ


