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ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם ַר ׁ ִש"י
ְ /ר ִב ִ

מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהר ֹן ַמ ְת ִחילִ ים ֶאת ׁ ְשלִ יחוּ ָתם לְ ה ֹו צִ יא ֶאת ְ ּבנֵ י ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ַריִםֵ .הם ִק ְ ּבלוּ הו ָֹראוֹת ְמפ ָֹרטוֹת ֶמה'
לְפ ְרע ֹה לְ ִהיוָ וכַ ח ׁ ֶשה' הוּא ָה ֱאל ִֹקים.
ימנִ ים ׁ ֶשה' נו ֵֹתן ַ
יהם לְ ַד ֵ ּבר ִעם ַּפ ְרע ֹהַ .היּוֹם לו ְֹמ ִדים ַעל ַה ִ ּס ָ
ֵ ּכיצַ ד ֲעלֵ ֶ
אשוֹנָ ה – ַמ ַ ּכת ָ ּדם .וְ ָאז ַמ ָ ּכה ׁ ְשנִ ָיּ ה – צְ ַפ ְר ֵ ּד ַע .
ֱהיוֹת ַּ
שפ ְרע ֹה ל ֹא ׁשו ֵֹמ ַע  ,הוּא ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ַּמ ָ ּכה ָה ִר ׁ
יצ ד יוֹ ִכיח ּו לְ ַפ ְרעֹה ׁ ֶשה' ֶּב ֱא ֶמת ׁ ָש ַלח
ה' ָא ַמר לְ מ ׁ ֶֹשה ּולְ ַא ֲהרֹן ָ ּד ָבר נוֹ ַסף לִ ְפנֵ י ׁ ֶשהֵ ם הוֹ לְ ִכים לְ ַפ ְרעֹהֵּ ,כ ַ
אוֹ ָתם .מ ׁ ֶֹשה ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ַא ֲהרֹן יִ זְ רֹק ֶאת ַה ַּמ ֶּטה ָל ִר ְצ ּ ָפה ,וְ ַה ַּמ ֶּטה יַ ֲהפ ְֹך לְ נָ ָח ׁש.
מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ָהלְ כ ּו לְ ַפ ְרעֹה מ ּו ָכנִ ים ַל ֲעשׂוֹ ת ְּב ִד ּי ּוק ַמה ׁ ֶשה' ָא ַמר ָל ֶהם ַל ֲעשׂוֹ ת.
ֵהם לְ חוֹ ֵלל נֵ ס ְּכ ֵדי לְ ַה ְראוֹ ת ׁ ֶשהֵ ם ֶּב ֱא ֶמת נִ ׁ ְש ָל ִחים מֵאֵת ה'ַ ,א ֲהרֹן ִה ׁ ְשלִ ְ
יך ֶאת ַה ַּמ ֶּטה
ְּכ ׁ ֶש ּ ַפ ְרעֹה ִּבק ֵּׁש מ ֶ
ְ
ְ
ַעל ָה ִר ְצ ָפה וְ ה ּוא נֶ ְה ּ ַפך לְ נָ ָח ׁשְּ .ב ֶרגַ ע ׁ ֶש ַה ֵ ּנס נִ גְ ָמרַ ,ה ָ ּנ ָח ׁש ָה ַפך ׁש ּוב לְ ַמ ֶּטה.
ַה ּקוֹ ְס ִמים ׁ ֶשל ּ ַפ ְרעֹה יָ ְכל ּו ַל ֲעשׂוֹ ת ֶאת אוֹ תוֹ ָ ּד ָבר ִעם ִק ְס ֵמי ַה ֻּט ְמ ָאה ׁ ֶש ָ ּל ֶהם! ֻּכ ָ ּלם ִה ׁ ְשלִ יכ ּו ֶאת ַה ַּמ ּטוֹ ת
ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ,וְ הֵ ם נֶ ֶה ְפכ ּו לִ נְ ָח ׁ ִשים.
ַמה ׁ ֶש ָ ּק ָרה ה ּוא ׁ ֶש ַה ַּמ ֶּטה ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן ָא ַכל ֶאת ָּכל ַה ַּמ ּטוֹ ת ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ,וַ ֲא ִפיל ּו ל ֹא נִ ְהיָ ה ָ ּגדוֹ ל יוֹ תֵ ר! זֶ ה ָהיָ ה נֵ ס,
ׁ ֶשהֵ ם ל ֹא יָ ְכל ּו לְ חוֹ ֵלל וְ ָכ ְך ה ּו ַכח ׁ ֶשה' ה ּוא ָה ֱאל ִֹקים.
ֲא ָבל ַּכ ּמ ּו ָבןַ ּ ,פ ְרעֹה ָהיָ ה ַע ְק ׁ ָשן וְ ל ֹא ִה ְק ׁ ִשיב לְ מ ׁ ֶֹשה ּולְ ַא ֲהרֹן ְּב ָכל א ֶֹפן.
ָלכֵ ן ה' ׁשוֹ ֵל ַח ֶאת ַה ַּמ ּכוֹ ת לְ ַה ֲענִ ׁיש ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ַעל ָּכ ְך ׁ ֶשה ּוא ל ֹא ׁשוֹ ֵמ ַע ְּבקוֹ ל ה'ּ ,ו ְכ ֵדי לִ גְ רֹם לוֹ לְ ׁ ַשנּ וֹ ת
ֶאת ַ ּד ְע ּתוֹ...
אשוֹ נָ ה ה' ָא ַמר לְ מ ׁ ֶֹשה ּולְ ַא ֲהרֹן לְ ַהזְ ִהיר ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה לוֹ
ַמ ַ ּכת ָ ּדם :לִ ְפנֵ י ַה ַּמ ָּכה ָה ִר ׁ
ְ
ֵתר
ִהזְ ַ ּד ְּמנ ּות נוֹ ֶס ֶפת ַל ְחזֹר ִּב ְת ׁש ּו ָבה .ה' ָא ַמר ָל ֶהם לִ ְפ ּג ֹׁש ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ַּב ְ ּי אוֹ רַּ ,ב ּב ֶֹקרְּ ,כ ׁ ֶשה ּוא הוֹ ֵלך ְּבס ֶ
לְ ִה ְת ּ ַפנּ וֹ ת ְּכ ֵדי ׁ ֶשה ּוא י ּו ַכל לוֹ ַמר ַל ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶשה ּוא ְּכמוֹ ה' ׁ ֶשלּ ֹא ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעשׂוֹ ת ְ ּד ָב ִרים ׁ ֶש ֲאנָ ׁ ִשים ְרגִ ילִ ים
שה ׁ ֶש ָּכל
שים! הֵ ם ְצ ִר ִ
יכים לְ ַהזְ ִהיר ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ׁ ֶש ִאם ה ּוא ל ֹא ׁשוֹ ֵמ ַע ,ה' יַ ְר ֶאה לוֹ ׁ ֶשה ּוא ָה ֱאל ִֹקים! ה' יַ ֲע ֶ ׂ
עוֹ ִ ׂ
ְ
יח ָל ֶהם ׁ ֶש ָה ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ִהיא ָטע ּות).
(מ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַה ִּמ ְצ ִרים ִה ְת ּ ַפ ְּלל ּו ַל ְ ּי אוֹ ר ,זֶ ה ַ ּגם יוֹ ִכ ַ
יֵהפֵ ך לְ ָדם ִ
ַהיְ אוֹ ר ָ
תֵבה ,ה' ָא ַמר לְ מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ַא ֲהרֹן יַ ֶּכה ֶאת ַה ַּמיִ ם ִּבגְ ַלל
ֱהיוֹ ת וְ ַה ְ ּי אוֹ ר ִה ִ ּציל ֶאת מ ׁ ֶֹשה ְּכ ׁ ֶשה ּוא ָהיָ ה ִּתינוֹ ק ְּב ָ
ישה ּו אוֹ ַמ ׁ ּ ֶשה ּו עוֹ זְ ִרים ָלנ ּו .וְ ָאז ָּכל ַה ַּמיִ ם ׁ ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם יַ ַה ְפכ ּו
יכים לְ ַה ְראוֹ ת ַה ָ ּכ ַרת ַה ּטוֹ ב ְּכ ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ְצ ִר ִ
לְ ָדם.
ש ּו ֶאת ַמה ׁ ֶשה' ָא ַמר ָל ֶהם ,הֵ ם ִהזְ ִהיר ּו ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ׁ ָשבוּעוֹ תֲ ,א ָבל ה ּוא
מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ָע ׂ

חת"ת לילדים

א״פשתה,תֵבֵט ט"כ
'
/

1

ל ֹא ִה ְק ׁ ִשיבַ .א ֲהרֹן ִה ָּכה ְּב ֵמי ַהיְ אוֹ ר ,וְ ָכל ַה ַּמיִ ם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ָה ְפכ ּו לְ ָדםָ .ה ֲאנָ ׁ ִשים יָ ְכל ּו ַל ְח ּפֹר וְ לִ ְמצֹא ְּבע ֶֹמק
יכים לְ ַה ְפ ִסיק לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַל ְ ּי אוֹ ר.
ְּבאֵ רוֹ ת ִעם ַמיִ ם ַח ִ ּי יםַּ .ב ֶ ּד ֶר ְך ַהזּוֹ ַה ִּמ ְצ ִרים יָ ְכל ּו לִ ְראוֹ ת ׁ ֶשהֵ ם ְצ ִר ִ
ֵה ְּבאֵ רוֹ ת לְ ָדםּ ,ו ַפ ְרעֹה ֶה ְחלִ יט
ש ּו ֶק ֶסם ׁ ֶשל ֻט ְמ ָאה וַ ֲה ָפכוֹ ֶאת ַה ַּמיִ ם מ ַ
ֵח ֶלק מ ַ
ֵה ּקוֹ ְס ִמים ׁ ֶשל ּ ַפ ְרעֹהָ ,ע ׂ
ש ּו ֶק ֶסם .ה ּוא ל ֹא ָר ָצה לְ ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ֶ ּז ה ַמה' וְ ֶה ְחלִ יט לְ ִה ְת ַע ֵ ּלם ִמ ַּמה ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן
ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ּ ָפ ׁש ּוט ָע ׂ
ָא ְמר ּו לוֹ.
ַה ַּמ ָּכה ַהזּוֹ נִ ְמ ׁ ְש ָכה ׁ ָשב ּו ַע.
ַמ ַ ּכת ְצ ַפ ְר ֵ ּד ַעִ :מ ָ ּי ד ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ִה ְס ַּת ְ ּי ָמה ַמ ַּכת ָ ּדם ,ה' ָא ַמר לְ מ ׁ ֶֹשה ּולְ ַא ֲהרֹן לְ ַהזְ ִהיר ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ַעל
ַה ַּמ ָּכה ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּי הְ ,צ ַפ ְר ֵ ּד ַע.
":ש ַלח ֶאת ַע ִּמיִ ,אם ל ֹא ,ה' יִ ׁ ְש ַלח ְצ ַפ ְר ְ ּד ִעים ְּב ָכל ָמקוֹ ם ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם! הֵ ם יִ ָּכנְ ס ּו
יכים לוֹ ַמר לוֹ ׁ ָ
הֵ ם ְצ ִר ִ
ְ
ְ
ָ
קוֹ ֵדם ָּכל ְּב ַא ְרמוֹ ן ׁ ֶש ְּלך וְ ַא ַחר ָּכך לְ ָכל ָמקוֹ םֲ ...א ִפלּ ּו לְ תוֹ ך ַהגּ ּוף ׁ ֶשל ָה ֲאנָ ׁ ִשים!"
ַא ֲח ֵרי ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ׁ ָשבוּעוֹ ת ,ה' ָא ַמר לְ מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ַא ֲהרֹן ָצ ִר ְ
יך ֶל ָה ִרים ֶאת יָ דוֹ ִעם ַה ַּמ ֶּטה ַעל ַה ַּמיִ ם ׁ ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם,
שה ֵּכןּ ,ו ְצ ַפ ְר ֵ ּד ַע ְ ּגדוֹ ָלה יָ ְצ ָאה ִמ ּתוֹ ְך ַהיְ אוֹ רַ .ה ִּמ ְצ ִרים ִה ּכ ּו אוֹ ָתה וְ יָ ְצא ּו ִמ ֶּמ ָ ּנה
וְ ַה ְ ּצ ַפ ְר ֵ ּד ַע ַּת ֲע ֶלהַ .א ֲהרֹן ָע ָ ׂ

ש ּו ְצ ַפ ְר ֵ ּד ַע ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ִמ ֶּמ ָ ּנה ַה ְרבֵּה ְצ ַפ ְר ְ ּד ִעיםַ ּ ,פ ְרעֹה
ֲהמוֹ ן ֲהמוֹ ן ְצ ַפ ְר ְ ּד ִעיםַ .ה ּקוֹ ְס ִמים ׁ ֶשל ּ ַפ ְרעֹהּ ַ ,גם הֵ ם ָע ׂ
ׁש ּוב ֶה ְחלִ יט ׁ ֶש ַה ַּמ ָּכה ַהזּוֹ ִהיא ַרק ֶק ֶסם וְ ִה ְת ַע ֵ ּלם ַמה'.
ּ ַפ ְרעֹה ָר ָצה ׁ ּ ֶש ַה ְ ּצ ַפ ְר ְ ּד ִעים יֵ ָעלְ מ ּו ָלכֵ ן ָא ַמר לְ מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ׁ ֶשה ּוא יַ ְר ׁ ֶשה ַל ְ ּי ה ּו ִדים ָל ֶל ֶכת ִאם הֵ ם
!בגְ ַלל ׁ ֶשה ּוא
ֵה ְ ּצ ַפ ְר ְד ִעים .מ ׁ ֶֹשה ׁ ָש ַאל ָמ ַתי ה ּוא רוֹ ֶצה ׁ ּ ֶש ַה ְ ּצ ַפ ְר ְ ּד ִעים יַ ַעזְ ב ּוַ ּ .פ ְרעֹה ָענָ הָ ,מ ָחר ִּ
ִמ ְת ַפ ְט ִרים מ ַ
ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ֶ ּז ה ֶק ֶסם ,וְ ָל ֶק ֶסם לוֹ ֵק ַח זְ ַמן .מ ׁ ֶֹשה ִה ְס ִּכים לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ּ ֶש ַה ְ ּצ ַפ ְר ְ ּד ִעים יֵ ָעלְ מ ּו ְּכ ֵדי לְ ַה ְראוֹ ת לְ ַפ ְרעֹה
ׁ ֶשה' ה ּוא ָה ֱאל ִֹקים!
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ַהיּוֹם ְמ ַסיּ ְִמים ֶאת ָ ּכל ַה ְּת ִה ִּלים! ֱהיוֹת וְ י ׁ ְֶשנָ ם ַרק  29י ִָמים ְ ּבח ֶֹד ׁש ֵטבֵ ת ,או ְֹמ ִרים ַהיּוֹם ְּת ִה ִּלים לְ יוֹם כ"ט
וּלְ יוֹם ל'.
ֵפר ַה ְּת ִה ִּליםֶ ׁ ,ש ָּב ֶהם ָ ּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך אוֹ ֵמר ְ ּד ָב ִרים נִ ְפ ָל ִאים
יֶ ׁ ְשנָ ם ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ּ ְפ ָר ִקים ְמאֹד ְמיֻ ָח ִדים ַּב ּסוֹ ף ׁ ֶשל ס ֶ

יקים ׁ ֶש ִּל ְּקט ּו ֶאת ַה ְּת ִפ ָ ּלהָ ,ה ְפכ ּו ֶאת ַה ּ ְפ ָר ִקים ָהאֵ ֶ ּלה ַל ֲח ָל ִקים ַה ֶּמ ְר ָּכזִ ִ ּי ים ׁ ֶשל ּ ְפס ּו ֵקי ְ ּדזִ ְמ ָרה,
ַעל ה'! ַה ַ ּצ ִ ּד ִ
יכים
ישה ּו אֵ ין ַמ ְס ּ ִפיק זְ ַמן לְ ָכל ַה ְּת ִפ ָ ּלה ,הֵ ם ְצ ִר ִ
ַה ֵח ֶלק ִּב ְת ִפ ָ ּלה ּבוֹ ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ׁ ַש ְּב ִחים ֶאת ה'ְּ .ב ֶע ֶצםִ ,אם לְ ִמ ׁ ֶ
לוֹ ַמר לְ ָפחוֹ ת ֶאת ַה ּ ְפ ָר ִקים ָהאֵ ֶ ּלה.
":ת ִה ָ ּלה לְ ָד ִוד" – ׁ ִשיר ַעל יְ ֵדי ָ ּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְךּ ,ו ִמ ָּכאן ּולְ ַה ָּבא
יהם ַמ ְת ִחיל ַּב ִּמ ִּלים ְּ
אשוֹ ן ִמ ֵּבינֵ ֶ
ַה ּ ֶפ ֶרק ָה ִר ׁ

ילהַ -הלְ ל ּויָ הַ .ה ְרבֵּה ֲאנָ ׁ ִשים קוֹ ְר ִאים ַל ֲח ָל ִקים ָהאֵ ֶ ּלה ַּב ְּת ִפ ָ ּלה
ֵה ּ ְפ ָר ִקים ַמ ְת ִחיל ּו ִמ ְס ַּת ֵ ּי ם ַּב ִּמ ָ
ָּכל ֶא ָחד מ ַ
"הלְ לוּקוֹ ת"
ַ

":כל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְּת ַה ֵ ּלל י-ה ַהלְ ל ּויָ ה" – ָּכל נְ ׁ ָש ָמה ְמ ׁ ַש ַּב ַחת ֶאת ה'! ַה ְ ּג ָמ ָרא
ַה ּ ָפס ּוק ָה ַא ֲחרוֹ ן ַּב ְת ִה ִּלים ה ּוא ָ ּ
ימה .לוֹ ְמ ִדים ִמ ָּכאן ׁ ֶש ָע ֵלינ ּו לְ הוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל
ילה נְ ׁ ָש ָמה יְ כוֹ ָלה לְ ִה ָ ּקרֵא ַ ּגם ְּב ַמ ׁ ְש ָמע ּות ׁ ֶשל נְ ׁ ִש ָ
אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ַה ִּמ ָ
ימה
ימיםָ ,ע ֵלינ ּו לִ זְ ּכֹר לְ הוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל ָּכל נְ ׁ ִש ָ
ימה! ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ּתוֹ ָדה ַלה' ַרק ִּבזְ ַמ ִ ּנים ְמס ּויָ ִ
ָּכל נְ ׁ ִש ָ
ָּכל ַה ְ ּז ַמן.

ַּתנְ יָ א

 /לִ ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ּ ֶפ ֶרק י”ח (כ”ט ֵט ֵבת ׁ ָשנָ ה ְּפ ׁש ּו ָטה)

מתחילים ללמוד ענין חדש בתניא ,אותו נלמד בפרקים י”ח -כ”ה.
לִמד ַמ ִהי ֲעב ֹו ַדת ַה ֵ ּבינוֹנִ י וְ ֶׁשז ּ ֹו ֲעב ֹו ָדה ֶׁשל ָ ּכל יְהוּ ִדי .לָ ַמ ְדנוּ ֶׁש ַה ַּת ְפ ִקיד
ַה ְק ָ ּד ָמהַ :ע ד ֹּכהָ ,ה ַא ְדמ ֹו ”ר ַה ָז ּ ֵקן ֵּ
ְ
ָה ִע ָ ּק ִרי ֶׁשל ַה ֵ ּבינוֹנִ י הוּא לִ ְׁשלוֹט ְ ּבא ֶֹפן ָקבוּ ַע ַעל ִה ְתנַ ֲהגוּת ֹו וְ ַה ֶ ּד ֶרך לַ ֲעשׂוֹת ז ֹאת ִהיא ַעל ְי ֵדי ִה ְתבּ וֹנְ נוּת.

חת"ת לילדים

א״פשתה,תֵבֵט ט"כ
'
/

2

ָה ַא ְדמ ֹו ”ר ַה ָז ּ ֵקן ַה ָ ּדגִ ים לְ ֵאי זֶה סוּג ִה ְתבּ וֹנְ נוּת ַה ְיּהוּ ִדי ָזקוּקּ ְ .ב ַמ ֲחצִ ית ַה ׁ ּ ְשנִ ָיּה ֶׁשל ֵחלֶ ק זֶה ְ ּב ַתנְ יָא ,נִ ְר ָאה
יאה וְ ָת ִמיד ְּתוַ ֵ ּדא ׁ ּ ֶש ַה ּגוּף י ְִתנַ ֵהג ְ ּכ ִפי ְרצוֹן
סוּגִ ים ֲא ֵח ִרים ֶׁשל ִה ְתבּ וֹנְ נוּת ֶׁשע ֹו ז ְִרים ֶׁש ַה ְנ ָּׁש ָמה ִּת ְהיֶה ֲח ָז ָקה וּבְ ִר ָ
ה’.
ימיםַ ,מלְ ָאכִ ים
לְ ֻדגְ ָמה ,יְהוּ ִדי צָ ִר ְיך לְ ִח ׁ ּשוּב ֵ ּכיצַ ד ,לַ ְמרוֹת ֶׁשה’ ָ ּב ָרא עוֹלָ ם ֹּכה נִ ְפלָ אִ ,עם ְ ּדבָ ִרים ַג ְּׁש ִמ ִיּים ַמ ְד ִה ִ
נְ ָׁשמוֹת וְ עוֹלָ מוֹת רוּ ָחנִ ִיּים ֶׁש ֵאינֶ ּנוּ יְכוֹלִ ים לִ ְראוֹתּ ְ ,ב ַה ְׁשוָ ָאה לְגַ ְדלוּת ֹו ָה ֲא ִמ ִּתית ֶׁשל ה’ לְ כָ ל זֶה ֵאין ׁשוּם
ַמ ְׁש ָמעוּת ְ ּכלָ ל!
וְ ִעם ָ ּכל זֶהּ ָ ,ב ַחר ה’ לָ ַק ַחת ֶאת ַג ְּדלוּת ֹו וְ לָ ִׁשים או ָֹת ּה ְ ּבתו ְֹך ַה ּתו ָֹרה ֶׁש ָאנוּ לו ְֹמ ִדים וְ ַה ִּמצְ ווֹת ֶׁש ָאנוּ ְמ ַק ְיּ ִמים,
ָ ּכאן ָ ּבעוֹלָ ם ַה ֶזּה ַה ַג ְּׁש ִמי .לָ כֵ ן ׁשוּם ָ ּדבָ ר ָ ּבעוֹלָ ם ֵאינ ֹו ְ ּב ֵע ֶר ְך א ֹו ׁשוֹוֶ ה לְ ִה ְז ַ ּד ְּמנוּת לִ לְ מ ֹד ּתו ָֹרה א ֹו לְ ַק ֵיּם ִמצְ וָ ה!
זְכִ ַירת ְ ּדבָ ִרים ֵאלּ וּ ִּתגְ ר ֹם לָ נוּ לְ ַה ְחלִ יט ֶאת ַה ְחלָ טוֹת ַה ְנּכוֹנוֹת ָ ּכל ַה ְז ּ ַמן וְ ל ֹא לָ לֶ כֶ ת ַא ַחר ַה ַּת ֲאווֹת ֶׁשל ַה ֶנ ֶּפ ׁש
ַה ַ ּב ֲה ִמיתָּ .ת ִמיד נִ בְ ָחר לָ לֶ כֶ ת ְ ּב ַד ְרכֵ י ַה ֶנ ֶּפ ׁש ָה ֱאלו ִֹקית ,לְ ַק ֵיּם ִמצְ ווֹת וּלְ ִה ְת ַמ ֵ ּקד ְ ּב ַמה ֶׁש ֶ ּב ֱא ֶמת ָח ׁשוּב.
לָ ַמ ְדנוּ ַגּם ֶׁש ְז ּ ַמן ְמי ָֻחד לְ ִה ְתבּ וֹנְ נוּת הוּא ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ְּת ִפ ָ ּלה ,וְ ִאם זֶה נַ ֲע ָשׂה ָ ּכ ָראוּי ַה ֶנ ֶּפ ׁש ַה ְ ּב ֵה ִמית ִּת ְהיֶה ָ ּכל
יה ַּת ְר ֵ ּד ַמת וְ ל ֹא י ְִהיוּ ע ֹו ד ַה ְפ ָרעוֹת לָ נֶ ֶפ ׁש ָה ֱאלו ִֹקיתַ -מ ָּמ ׁש ְ ּכמ ֹו צַ ִ ּדיק.
ָ ּכ ְך ֻמ ְׁש ַּפ ַעת ִמ ֶזּה ַע ד ֶׁש ִּת ּפ ֹל ָעלֶ ָ
ַה ְ ּב ָעיָה ִהיא ַ ּכ ֲא ֶׁשר ֵאין ֶא ְפ ָׁשרוּת לְ ִה ְתבּ וֹנְ נוּתַ .ה ִה ְתבּ וֹנְ נוּת ֶׁש ֶנ ֶּע ְש ָׂתה ק ֹו ֵדם ֲע ַדיִן ע ֹו ז ֶֶרת ַעל ְי ֵדי ֶׁש ְּמ ַח ֶז ּ ֶקת
ימן ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ְז ּ ַמן ֶׁשבּ ֹו ֵאין ִמ ְתבּ וֹנְ נִ ים .אוּלָ ם ֵאינֶ ָנּה ּפו ֶֹעלֶ ת ָּת ִמיד ְ ּבא ֶֹפן ָח ָזק ַ ּדיּ ֹו ְ ּכ ֵדי
ֶאת ַה ְנ ָּׁש ָמה וּ ַמ ְׁש ִא ָירה ִס ָ
לְ ַה ְׁש ִּפ ַיע ַעל ַה ַה ְחלָ טוֹת ֶׁש ָלּנוּ.
ָה ַא ְדמ ֹו ”ר ַה ָז ּ ֵקן עו ֵֹמד לְ ַה ֲענִ יק לָ נוּ ְ ּכלִ י ֶׁשבּ ֹו ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְ ּכ ֵדי לְ ַה ְחלִ יט ֶאת ַה ְחלָ טוֹת ַה ְנּכוֹנוֹת וּלְ ִה ְת ַמ ֵ ּקד
ַ ּב ׁ ּ ְשלִ יחוּת ֶׁש ָלּנוּ ָ ּכאן ָ ּבעוֹלָ ם ֲא ִפילוּ ִ ּבז ְַמ ִנּים ָ ּב ֶהם ֵאין ֶא ְפ ָׁשרוּת לְ ִה ְתבּ וֹנְ נוּת.
לְמ ֶׁש ְך ׁ ְשמוֹנַ ת ַה ְּפ ָר ִקים ַה ָ ּב ִאיםָ ,ה ַא ְדמ ֹו ”ר ַה ָז ּ ֵקן יְלַ ֵּמד ָ ּדבָ ר ָח ׁשוּב ְ ּביו ֵֹתר זֶה לו ֵֹק ַח ָא ְמנָ ם ְׁשמוֹנָ ה
ָ ּכ ֵעת ,וּ ֶ
ְּפ ָר ִקים ְ ּכ ֵדי לִ לְ מ ֹד ז ֹאת ֲאבָ ל ְ ּב ֶרגַ ע ֶׁש ֵנ ַּדע ֶאת זֶהִ ,קיּוּם ִמצְ ווֹת ִמ ּתו ְֹך ַחיּוּת וּנְ ִתינַ ת ָ ּכל ַמה ֶׁש ֵיּ ׁש לָ נוּ ,י ֲַהפ ֹךְ
לִ ְהיוֹת ָּפ ׁשוּט ְ ּכמ ֹו לְ ַה ְדלִ יק ֶאת ֶמ ֶתג ָהאוֹר! ֲאנַ ְחנוּ ַרק נִ צְ ָט ֵר ְך לְ ַהז ִ ְּכיר לְ ַעצְ ֵמנוּ ַעל ַמ ׁ ּ ֶשהוּ ֶׁש ְ ּכבָ ר ַק ָיּם ֶאצְ לֵ נוּ

וְ ַה ַחיּוּת וּ ְמ ִסירוּת ַה ֶנ ֶּפ ׁש ֶׁש ָלּנוּ יֵצְ אוּ ִמ ָיּ ד לַ ּפ ֹ ַעל.

”היּוֹם יוֹם” וּבְ ַה ְר ֵ ּבה ְמא ֹד
וארט) ֶׁשל ָה ַא ְדמ ֹו ”ר ַה ָז ּ ֵקן ַה ְמצֻ ָּטט ְ ּב ַ
ַה ֶה ְס ֵ ּבר ַה ֶזּה ְמבו ֵֹסס ַעל ַמ ֲא ָמר ָקצַ ר (וָ ְ
יסן פוּן ֶדעם ֶאי ִ ְּב ְׁיש ֶטער” – יְהוּ ִדי ְ ּב ִטבְ ע ֹו
ער ְ
ִשׂיחוֹת ֶׁשל ָה ֶר ֶ ּביִים :א יִיד ,נִ ְׁישט ֶער וִ ויל אוּן נִ ְׁישט ֶער ֶקען ַזיְין ָא ְּפגֶ ִ
ֵאינ ֹו ר ֹו צֶ ה וְ ֵאינ ֹו יָכוֹל לַ ֲעשׂוֹת ַמ ׁ ּ ֶשהוּ נֶ גֶ ד ְרצוֹנ ֹו ֶׁשל ה’.
נִ ְר ֶאהֶׁ ,ש ַה ָ ּדבָ ר ַה ָיּ ִחיד ֶׁש ָיּכוֹל לִגְ ר ֹם לִ יהוּ ִדי לַ ֲעבוֹר ֲעבֵ ָרה ז ֹו רוּ ַח ְׁשטוּת ,וּ ַמ ְח ָׁשבָ ה ֶׁשל ַה ֵיּ צֶ ר ָה ַרע ֶׁש ְּמ ַׁשכְ נֵ ַע
ֶׁש ָּמה ֶׁשעו ִֹשׂים ָ ּכ ֵעת ֵאינֶ ּנוּ נֶ גֶ ד ְרצוֹן ה’.
ָ ּב ֶרגַ ע ֶׁש ַּמבְ ִחינִ ים ֶׁש ֶזּהוּ ֵּתר ֹו ץ ֶׁשל ַה ֵיּצֶ ר ָה ַרע ,וְ י ֹו ְד ִעים ֶׁש ָ ּכל ָ ּדבָ ר ֶׁשעו ִֹשׂים ָח ׁשוּב ַ ּב ֶ ּק ֶׁשר ֶׁש ָלּנוּ ִעם ה’ ,ל ֹא נוּכַ ל
לַ ֲעבוֹר ׁשוּם ֲעבֵ ָרה! לְ ֵׁשם ָ ּכ ְךֵ ,אין ֲא ִפילוּ צ ֶֹר ְך ְ ּב ִה ְתבּ וֹנְ נוּת ,.י ֵׁש צ ֶֹר ְך ַרק ְ ּב ִת ְז ֹּכ ֶרת ֶׁשל ָה ֱא ֶמת.
ֹאש ,אוּלָ ם ָאז הוּא י ְִפ ַעל ָ ּב ֶרגַ ע
י ֵׁש צ ֶֹר ְך לְ ַה ְת ִקין ַ ּכ ָּמה ְ ּדבָ ִרים ק ֹו ֵדם ,וְ לִ לְ ּמ ֹד ֵא ְיך לְ ַח ֵ ּבר ֶאת ַ
“ה ֶּמ ֶתג” ָ ּבר ׁ
ֶׁש ִנּצְ ָט ֵר ְך אוֹתוָֹ .עלֵ ינוּ לִ לְ מ ֹד ע ֹו ד ַעל ִטבְ ע ֹו ֶׁשל ַה ְיּהוּ ִדי ,וּ ַמ ִהי רוּ ַח ַה ׁ ּ ְשטוּת ֶׁשל ַה ֵיּ צֶ ר ָה ַרע ,י ַַחד ִעם ֻמ ּ ָשׂגִ ים
נו ָֹס ִפים ֶׁש ַיּ ַעזְרוּ לָ נוּ לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמ ׁש ַ ּב ֹּכ ַח ַה ֶזּה ְ ּכ ֵדי לְנַ צֵ ּ ַח ֶאת ַה ֵיּצֶ ר ָה ַרע ְ ּבכָ ל ַּפ ַעם!
ָה ָבה נַ ְת ִחיל:

“א ֲה ָבה ְמ ֻס ֶּת ֶרת” – ַא ֲה ָבה נִ ְס ֶּת ֶרת ַלה’ .זֶ ה ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ֶׁשיֵ ּ ׁש לְ ֻכ ָ ּלנ ּו מ ּו ְבנֶ ּה ְּבתוֹ ְך ַה ְ ּנ ָׁש ָמה
לְ ָכל יְ ה ּו ִדי ׁיֵש ַ
ֶׁש ָ ּלנ ּו.
ׂיער ֶׁש ָ ּל ֶהם אוֹ ִּכ ְׁשרוֹ ן ִׁש ָירה ,אוֹ ַט ַעם לְ א ֶֹכל
ֵההוֹ ִרים ֶׁש ָ ּל ֶכם -א ּו ַלי ֶאת ֶצ ַבע ַהשֵ ָ
ֶּב ַטח ִק ַּבלְ ֶּתם ַמ ׁ ּ ֶשה ּו מ ַ
ֵה ָאבוֹ ת ֶׁש ָ ּלנ ּוַ ,ההוֹ ִרים ֶׁשל ָּכל ַהיְ ה ּו ִדים!
ְמ ֻסיָ ּם! ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַק ְּבלִ ים ַא ֲה ָבה ְמ ֻס ֶּת ֶרת מ ָ
ש ּו ְ ּד ָב ִרים
ָה ָאבוֹ ת ָא ֲהב ּו ֶאת ה’ ַעד ְמאֹד .הֵ ם ָהי ּו ְּבטֵ לִ ים ַלה’ִ ,קיְ ּמ ּו ָּכל ַמה ֶׁשה’ ָא ַמר וְ ַאף ּ ַפ ַעם ל ֹא ָע ׂ
ְס ָתם ָּכ ְך ְּכ ֵדי לְ ַש ֵּׂמ ַח ֶאת ַע ְצ ָמםִּ .בגְ ַלל זֶ ה ה’ נָ ַתן ָל ֶהם ָש ָׂכרַ -א ֲה ַבת ה’ ֶׁש ָ ּל ֶהם ַּת ֲהפ ְֹך לְ ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה ָּת ִמיד
אֵ ֶצל ַהיְ ָל ִדים ֶׁש ָ ּל ֶהם וְ ָת ִמיד יָ ח ּו ׁש ּו אוֹ ָת ּה .זוֹ ַה ִּס ָּבה ֶשלְ כ ּו ָלנ ּו ׁיֵש ַא ֲה ָבה ְמ ֻס ֶּת ֶרתַ - ,א ֲה ָבה נִ ְס ֶּת ֶרת ַלה’.

חת"ת לילדים

א״פשתה,תֵבֵט ט"כ
'
/

3

ֵה ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁש ָ ּלנ ּו וְ נִ ְקרֵאת ַה ָח ְכ ָמה ֶׁשל ַה ְ ּנ ָׁש ָמה ..וְ ַאל ִּת ְד ֲאג ּו ִאם ַא ֶּתם ל ֹא
ָה ַא ֲה ָבה ַה ְמס ּו ֶּת ֶרת ִהיא ֵח ֶלק מ ַ
ְמ ִבינִ ים לְ ַמה ַה ַּכוָ ּ נָ הֲ ..אנַ ְחנ ּו נָ ִבין עוֹ ד יוֹ תֵ ר ָמ ָחר ְּב ֶעזְ ַרת ה’!

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ"ט ֵט ֵבת

יכ ִט ַיקיְ יט -אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה לְ תוֹ ְך ָהעוֹ ָלם.
ָה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶשל ַה ְ ּי ה ּו ִדי ֶ -ה ָח ִסיד ִהיא לְ ָה ִביא לִ ְ
שים זֹאת?
ֵּכ ַ
יצד עוֹ ִ ׂ

ַּכ ּמ ּו ָבן ָע ֵלינ ּו לְ ִה ְתנַ הֵ ג ְּב ַע ְצ ֵמנ ּו ְּכ ֲח ִס ִידים .א ּו ָלם ,ל ֹא ַ ּדי ְּב ָכ ְךָ ,ע ֵלינ ּו לְ ַל ֵּמד יְ ה ּו ִדים ֲא ֵח ִרים לְ ִה ְתנַ הֵ ג
יכים ַל ְעזוֹ ר ַל ֲאנָ ׁ ִשים לְ ָה ִבין ׁ ֶש ִּל ּמ ּו ד ּתוֹ ָרה
יכ ִט ַיקיְ יט -אוֹ ר לְ ַע ְצ ָמם ְּב ֶה ְתאֵ םָ .אנ ּו ְצ ִר ִ
ְּכמוֹ ֲח ִס ִידים ּולְ ָה ִביא לִ ְ
וְ ִק ּי ּום ִמ ְצווֹ ת ְּכ ׁ ֶש ְּל ַע ְצמוֹ אֵ ינוֹ ַמ ְס ּ ִפיקׁ .יֵש ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאת ְּב ַח ּי וֹ ת וְ ֶאת ַה ַח ּיוֹ ת ַהזּוֹ ְמ ַק ְּבלִ ים ְּב ֶא ְמ ָצע ּות
ַה ְּת ִפ ָ ּלה ַּב ֶ ּד ֶר ְך ׁ ֶש ַה ֲח ִסיד ּות ְמ ַל ֶּמ ֶדת אוֹ ָתנ ּו.

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה ע'
ִ /מ ְצ ַוות ֲע ֵ ׂ

ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ּי וֹ ִמית ִהיא אוֹ ָתה ִמ ְצוָ ה ְּכמוֹ ֶא ְתמוֹ ל.
שה ע'ִ -אם ָא ָדם אֵ ינוֹ ָּבט ּו ַח ׁ ֶש ָע ַבר ֲעבֵ ָרהָ ,ע ָליו לְ ָה ִביא ָק ְר ָּבן ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ָא ׁ ָשם ָּתל ּוי.
ִמ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

ַר ְמ ַּב"ם

גות פרקים ו' ,ז' ,ח'
כות ׁ ְש ָג ֹ
ִ /הלְ ֹ

ָּב ַר ְמ ַּב"ם ׁ ֶשל ַה ּי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים ַעל ַה ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶש ַעל ָה ָא ָדם לְ ַה ְק ִריב ִאם ָע ַבר ֲעבֵ ָרה ְּב ׁשוֹ גֵ ג.
יה
ּ ְפ ָר ִקים ו'-ז'ַ :ה ּ ְפ ָר ִקים ָהאֵ ֶ ּלה ְמ ַל ְּמ ִדים ֶאת ַה ֲה ָלכוֹ ת ִאם ָא ָדם ׁ ָש ַכח ׁ ֶש ַּמ ׁ ּ ֶשה ּו ה ּוא ֲעבֵ ָרה וְ ָע ַבר ָע ֶל ָ
ּ ְפ ָע ִמים ַר ּבוֹ תַ .ה ִאם ה ּוא ָצ ִר ְ
יך לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבן ֲעב ּור ָּכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ָע ַבר ֶאת ֶה ֱע ִב ָירה אוֹ ַרק ּ ַפ ַעם ַא ַחת ְּכנֶ גֶ ד
ָּכל ַה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַכח?
ּ ֶפ ֶרק ח'ָ -ה ַר ְמ ַּב"ם ְמ ַל ֵּמד ַעל ָק ְר ָּבן ָא ׁ ָשם ָּתל ּוי – ִאם ָא ָדם ל ֹא ָּבט ּו ַח ׁ ֶשה ּוא ָע ַבר ֲעבֵ ָרה ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך לְ ַה ְק ִריב

יה ְּב ֵמזִ יד) אֵ לּ ּו הֵ ן ַה ֲה ָלכוֹ ת ַה ְמ ָפ ְרטוֹ ת ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה
(עבֵ ָרה ׁ ֶשעוֹ נְ ׁ ָשה ָּכרֵת ִאם ָע ְבר ּו ָע ֶל ָ
יה ָק ְר ָּבן ַח ָּטאת ֲ
ָע ֶל ָ
ֵּפר ַה ִּמ ְצוֹ ת.
ַה ּיוֹ ִמית ִמס ֶ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ְ /מ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁש

ְּב ַתנְ יָ אִ ,ה ְת ַחלְ נ ּו לִ לְ מֹד ַעל ַה ּכ ַֹח ַה ְּמיֻ ָחד ׁ ֶשל ְמ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁש ׁ ֶש ַ ּק ָ ּי ם אֵ ֶצל ָּכל יְ ה ּו ִדיִ .הנֵּה ִס ּפ ּור ַעל ְמ ִסיר ּות
"ש.
נֶ ֶפ ׁש ׁ ּ ֶש ִּס ּ ֵפר ָה ַר ִּבי ַה ַּמ ַה ַר ׁ
יס ִטים .נְ ָע ִרים יְ ה ּו ִדים
ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים ַר ּבוֹ ת ְּבר ּו ְסיָ ה ָהיְ ָתה ְ ּגזֵ ָרה ָק ׁ ָשה ְמאֹד ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְר ָאה ְ ּגזִ ַירת ַה ַ ּקנְ טוֹ נִ ְ

ְצ ִע ִירים נֶ ְח ְטפ ּו וְ נִ לְ ְקח ּו לְ ׁ ָשרֵת ַּב ָ ּצ ָבא ׁ ָשנִ ים ַר ּבוֹ ת.

ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ָהי ּו ָל ֶהם ִהזְ ַ ּד ְּמנוּיוֹ ת ַר ּבוֹ ת לִ לְ מֹד ּתוֹ ָרהַ ,ה ְ ּנ ָע ִרים ַה ְ ּי ָק ִרים ַהלְ ל ּו יָ ְדע ּו ׁ ֶשהֵ ם יְ ה ּו ִדיםַ .ה ֶ ּצ ַמח
יצים ָהאֵ לּ ּו ְּכ ֵדי לְ עוֹ ֵדד ֶאת ר ּו ָחםְּ .ב ַא ַחת
ֶצ ֶדק ָהיָ ה נוֹ הֵ ג לְ ַב ֵ ּקר ִמ ּ ַפ ַעם לְ ַפ ַעם ְקבוּצוֹ ת ׁ ֶשל ַה ֲחיָ לִ ים ָה ַא ִּמ ִ
"א ָדם ָצ ִר ְ
ַה ְ ּד ָר ׁשוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ָא ַמר ָ
יך לִ ְמסֹר ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא לְ וַ ֵּתר ַעל יַ ֲהדוּתוֹ ֲא ִפיל ּו ִאם ַה ַ ּצאר ִּב ְכבוֹ דוֹ
ָ
ָ
ּו ְב ַע ְצמוֹ אוֹ ֵמר לְ ָך לְ ָה ִמיר ֶאת ָ ּד ְתךָ ,ע ֶליך לִ ְמסֹר ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש וְ ל ֹא לִ ׁ ְשמוֹ ַע ְּבקוֹ לוֹ ".
ֶא ָחד ַה ֲחיָ לִ ים ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמע ֶאת ִ ּד ְב ֵרי ָה ַר ִּבי ַה ֶ ּצ ַמח ֶצ ֶדק ָהיָ ה יַ ַמאי ְּב ׁ ֵשם ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵלוִ ין ׁ ּ ֶש ִ ּנלְ ַקח ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַל ָ ּצ ָבא
ְּבגִ יל ָצ ִעיר ְמאֹד .ה ּוא ָהיָ ה ַח ָ ּי ל ִמ ְצ ַט ֵ ּין וְ ָא ַהב ֶאת ַּת ְפ ִקידוֹ ְּכיַ ַמאיֻּ .כ ָ ּלם ִה ְת ַר ׁ ּ ְשמ ּו ִמ ֶּמנּ ּו לְ טוֹ ָבה וְ ַה ַח ָ ּי לִ ים
ׁ ֶש ָהי ּו ִא ּתוֹ ַּב ּ ְפל ּוגַ ה נָ ֲהג ּו לְ ַכנּ וֹ תוֹ ׁ ִש ְמעוֹ ן ּבוֹ ְד ִרי – ׁ ִש ְמעוֹ ן ָה ַא ִּמיץ .לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן נִ ֵּתן ַּת ְפ ִקיד ָּב ִכיר ִּכ ְמ ַפ ֵ ּקד ְּב ֵחיל
ַה ָ ּי ם ָהר ּו ִסיַּ ,ב ָּב ִסיס ְצ ָב ִאי לְ יַ ד ַה ָ ּי ם ַה ׁ ּ ָשחוֹ ר.
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יע לְ ָב ִסיס ַה ְ ּצ ָב ִאי! ַה ַ ּצאר ָהיָ ה ָה ָא ָדם
יוֹ ם ֶא ָחד ִה ִ ּגיע ּו לְ ָב ִסיס ֲח ָד ׁשוֹ ת ֲח ׁשוּבוֹ תַ -ה ַ ּצאר ְּב ַע ְצמוֹ עוֹ ֵמד לְ ַה ִ ּג ַ
ָּב ַעל ַה ַּס ְמכ ּות וְ ָה ָע ְצ ָמה ַה ִ ּנ ְר ֶח ֶבת ְּביוֹ תֵ ר ְּב ָכל ַה ְּמ ִדינָ ה וְ ַה ַח ָ ּי לִ ים ְמאֹד ִה ְת ַר ְ ּג ׁש ּו וְ נִ לְ ֲחצ ּו .לִ ְכבוֹ ד ַה ַ ּצאר
ַה ֲחיָ לִ ים נִ ּק ּו וְ ִה ְב ִריק ּו ָּכל ּ ִפ ָ ּנה ַּב ָּב ִסיס .הֵ ם ִּת ְכנְ נ ּו ֲא ִפיל ּו מוֹ ַפע ְמיֻ ָחדְּ .כ ֵח ֶלק ְמ ַהמוֹ ַפע ְמ ַפ ֵ ּקד ַה ָּב ִסיס ָהיָ ה
יע לְ ִפ ְת ָחם.
שה ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ַא ִּמיץ ִּב ְמיֻ ָחד לִ ְכבוֹ ד ָהאוֹ ֵר ַח ֶה ָח ׁש ּוב ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ָע ִתיד לְ ַה ְכ ִריז ׁ ֶש ֶא ָחד מ ַ
ֵה ְּמ ַפ ְק ִדים יַ ֲע ֶ ׂ
ימה ֲעצ ּו ָרהִ ׁ ,ש ְמעוֹ ן ֵלוִ ין נֶ ֱע ַמד ְּב ַת ְח ִּתית ַה ּתוֹ ָרן ׁ ֶשל ַה ְּס ִפינָ ה ַה ְ ּגבוֹ ָהה ְּביוֹ תֵ ר
ְּכ ׁ ֶש ֻּכ ָ ּלם צוֹ ִפים ּבוֹ ִּבנְ ׁ ִש ָ
ְ
ש ָחה ֲחזָ ָרה ָלחוֹ ף וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה ִּב ְפנֵ י ַה ַ ּצאר.
ַּב ָ ּי ם .לְ ל ֹא ַה ְפ ָס ָקה ה ּוא ִט ּ ֵפס ַעד ַל ּג ַֹב ּה וְ ָצ ַלל לְ תוֹ ך ַה ַּמיִ ם .ה ּוא ָ ׂ
"ש ְמעוֹ ן ּבוֹ ְד ִריִּ ,ב ְרצוֹ נִ י לְ ַה ֲענִ יק לְ ָך ִע ּט ּור ָּכבוֹ ד ַּב ֲחגִ יגָ ה ָמ ָחר"ַּ .ב ּיוֹ ם לְ ָמ ֳח ָרת ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ַה ַ ּצאר ִה ְת ַלהֵב – ׁ ִ
"ש ְמעוֹ ן ּבוֹ ְד ִריִּ ,בגְ ַלל ַה ּמוֹ ַפע ָה ַא ִּמיץ
ְמ ַפ ְּק ִדים ְּב ִכ ִירים ַר ִּבים וְ אוֹ ְר ִחים נִ ְכ ָּב ִדים ָצפ ּו ּבוַֹ ,ה ַ ּצאר ִה ְכ ִריזִ ׁ :
אֵת ָלנ ּו ֶא ְתמוֹ לֲ ,אנִ י ְמ ַמ ֶ ּנה אוֹ ְת ָך לְ ִאלּ ּוף ּו ְמ ַפ ֵ ּקד ֵחיל ַה ָ ּי ם ָהר ּו ִסי"ִ ׁ .ש ְמעוֹ ן ָא ַמר ְּב ׁ ֶש ֶקט ֲא ָבל ֲאנִ י
ׁ ֶש ָה ְר ָ
ֵא ׁ ֵשר ְמ ַפ ֵ ּקד"ַ .ה ַ ּצאר ָהיָ ה ְמאֹד ֻמ ְפ ָּתע
יע לְ ַת ְפ ִקיד ָּב ִכיר יוֹ תֵ ר מ ָ
יְ ה ּו ִדיּ ,ולְ ִפי ֻח ֵ ּקי ר ּו ְסיָ הָ ,אס ּור לִ י לְ ַה ִ ּג ַ
ָ
ָ
ֵאשית
ּו ְמ ֻב ָ ּי ׁש וְ ָא ַמר לוֹ "אֵ ין ְּב ָעיָ הָּ ,ת ִמיר ֶאת ָ ּד ְתך וְ נִ ְמנֶ ה אוֹ ְתך ָּכעֵת לְ ַאלּ ּוף!" ׁ ִש ְמעוֹ ן ָענָ ה ִּב ְמ ִהיר ּות" :ר ׁ ִ
ֹאש ַה ּתוֹ ָרן ַה ָ ּגבוֹ ַּה ְּביוֹ תֵ ר.
ש ִ
יתי ֶא ְתמוֹ ל" ה ּוא ָע ָלה וְ ִט ּ ֵפס ׁש ּוב לְ ר ׁ
שה ָה ַא ִּמיץ ׁ ֶש ָע ִ ׂ
ָע ַלי ַל ְחזֹר ַעל ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ
ְ
ָ
שרֵה ׁ ָשנִ ים ׁ ֵש ַר ְת ִּתי ְּב ֵחיל
ְּכ ׁ ֶש ָע ַמד ׁ ָשם ִה ְכ ִריז ְּבקוֹ ל ָרם ׁ ֶש ֻּכ ָ ּלם י ּו ְכל ּו לִ ׁ ְשמוֹ ַע הוֹ ד ַמלְ כ ּו ֶתךְּ ,ב ֶמ ׁ ֶשך ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
ַה ָ ּי ם ָהר ּו ִסי וַ ֲאנִ י אוֹ הֵב ֶאת ַּת ְפ ִק ִידיֲ .א ָבל יוֹ תֵ ר ֲח ׁש ּו ָבה ִמ ֶ ּז ה ָה ֻע ְב ָ ּדה ׁ ֶש ֲאנִ י יְ ה ּו ִדיָּ .ת ִמיד ׁ ָש ַמ ְר ִּתי ׁ ַש ָּבת
ש ָראֵ ל ה'
וְ ַּכ ׁ ְשר ּות ְּב ָכל ַה ׁ ּ ָשנִ ים ָהאֵ לּ ּוֲ .אנִ י ל ֹא ַא ְפ ִסיק לְ עוֹ ָלם לִ ְהיוֹ ת יְ ה ּו ִדי .לְ עוֹ ָלם ל ֹא ֶא ֱעזֹב ֶאת ה'ְ ׁ .ש ַמע יִ ְ ׂ
ֵה ַּמיִ ם .ה ּוא ִה ְק ִריב ֶאת ַח ָ ּי יו ַעל
ֱאל ֵֹקינ ּו ה' ֶא ָחד" .ה ּוא ָצ ַלל ׁש ּוב לְ ע ֶֹמק ַה ָ ּי ם א ּו ָלם ַּב ּ ַפ ַעם ַהזּוֹ ל ֹא ָע ָלה מ ַ
יח אוֹ תוֹ לְ וַ ֵּתר ַעל יַ ֲהד ּותוֹ.
ִק ּד ּו ׁש ה'ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַה ַ ּצאר ל ֹא י ּו ַכל לְ ַה ְכ ִר ַ

חת"ת לילדים
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