
 ה''ב

ֲאִדיבּות  ית בַּ ְין בֵּ ב ָיִריב ְקלַּ ָבדָהרַּ  ָפָנָמה בֹוָקאס חַּ
ָךָפָרַשת  ַהֲעֹלתְּ ִליק*|  בְּ יֹות ַמדְּ  *ִלהְּ

ִקיד ֲהִכי ָחשּוב ֺסָפר ַעל ַהַתפְּ ָפָרָשֵתנּו מְּ ָרֵאל, בְּ ַעם ִישְּ ִליק  . ָלִאיש ֲהִכי ָחשּוב בְּ ַהֹכֵהן ַהָגדֹול ָהָיה ַמדְּ

ָדש ֵבית ַהִמקְּ ֶסֶמת בְּ ֺפרְּ ַהמְּ דֹוָלה וְּ נֹוַרת ַהָזָהב ַהגְּ  .  ָכל יֹום ֶאת מְּ

לֹא  ִליק ֶאת ַהֵנרֹות וְּ ַהדְּ ִדיָרה ֶשַהֹכֵהן ָצִריְך לְּ ִתילֹות ַלֲעֹזבַהתֹוָרה ַמגְּ ַהפְּ ִתילֹות  , ֶאת ָהֵאש וְּ ַעד ֶשַהפְּ

ָמם ָיִאירּו ָחָזק ֵמַעצְּ קּו וְּ לְּ ֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאֶליהָ . "ִידְּ ֵהא ַשלְּ  "..ַעד ֶשתְּ

ֵאָלה* ַבֶקֶשת ַהשְּ  *;ִמתְּ

יָֺחדָמה ָכל ָכְך  ָלַקת ַהֵנרֹות מְּ וֹות ַהדְּ ִמצְּ ִתילֹות ַמָמש  ! ?בְּ ָלָקה ַעד ֶשַהפְּ ִתין ִעם ַהַהדְּ ַהמְּ ָלָמה ָצִריְך לְּ וְּ

ָיִאירּו ָחָזק קּו וְּ לְּ  ..ִידְּ

ִביר ָהַרִבי ָרֵאל -ַמסְּ ַסֶמֶלת ֶאת ַעם ִישְּ נֹוַרת ַהָזָהב מְּ ָלא . מְּ ַסֶמֶלת ֶאת ַהָדָבר ַהִנפְּ נֹוָרה מְּ ָלַקת ַהמְּ ַהדְּ

ָשר ַלֲעשֹות ָבעֹוָלם יֹוֵתר ֶשֶאפְּ ִליק ֶאת ָהאֹור ֶשָבָאָדם ָהַאֵחר -בְּ ַהדְּ ָהִאיר ! לְּ ִליק לְּ ַהדְּ ַעד ָמַתי ָצִריְך לְּ וְּ

ַשֵמַח ֶאת ָהַאֵחר ָהִאיר ֲאֵחִרים ? ּולְּ ִליק ּולְּ ַהדְּ ָבר עֹוֵזר לְּ מֹו ּוכְּ ָבר ֵמִאיר ֵמַעצְּ ָלֵכן ַהֹכֵהן ! ַעד  ֶשהּוא כְּ וְּ

ָרֵאל ַעם ִישְּ יֹוֵתר בְּ ַהָקדֹוש בְּ רֹוָמם וְּ ֶשי  , ַהָגדֹול ָהִאיש ַהמְּ ִליק ֶאת ֲאנְּ ַהדְּ ָהִאיר ּולְּ ִקיד ַחָייו ָהָיה לְּ ַתפְּ

 :(ֶהָעם 

 !ַשַבת ָשלֹום

 ֲחִסיִדיִסּפּור 
ֵליל ַהֵסֶדר ִחים ַרִבים לְּ ִמין ֵאָליו אֹורְּ ִחים  , ַפַעם. ַרִבי ֲעִקיָבא ִאיֶגר ָהָיה ַמזְּ ָשַפְך ֶאָחד ָהאֹורְּ

ָטעּות ֶאת כֹוס ֵיינֹו ַעל ַהַמָפה  ֹחָרהבְּ ַבֵישָרָאה ַרִבי ֲעִקיָבא ֶשָהאֹוֵרַח . ַהצְּ ַנע ֶאת , ִמתְּ ַנעְּ

ָחן ָכה ַעל  ַהֺשלְּ פְּ ַגם כֹוס ַהַיִין ֶשּלֹו ִנשְּ ָחןוְּ ֺדָמִני. "ַהֺשלְּ ָחן", ָאַמר ַרִבי ֲעִקיָבא, "ִכמְּ   ֶשַהֺשלְּ

ָפכֹות ָלֵכן ַהכֹוסֹות ִנשְּ חֹו ִמבּוָשה  , "ֵאינֹו עֹוֵמד ַיִציב וְּ ָכְך ִהִציל ַרִבי ֲעִקיָבא ִאיֶגר ֶאת ָארְּ

ִלָמה  .ּוכְּ

ְקָלִעים י הַּ ֲאחֹורֵּ  מֵּ

ֵמי /ַרֲאיֹונֹות ִליִחים) ֺהֶּלֶדתיְּ ַפַחת ַהשְּ ִמשְּ שּובֹות ַעל ַהִחידֹוִנים (/בְּ ַרֲעיֹונֹות  / ִלתְּ

 נֹוָסִפים

רּו ֶקֶשר :צְּ  

chavuratshamash770@gmail.com 

 ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵבנּו ֶמֶלְך ַהָםִשיַח ְלֹעָלם ָוֶעד

ְשִליִחים ת הַּ חַּ  ְבִמְשפַּ
 (ֵריק)



 ה/ֵרָאיֹון ָשִליחַ 

 (9)ִיְצָחקְ יֹוֵסף 

 .ּגֹוָאה, הֹודֹו

 ָבִנים ִמְזָרח' לֹוֵמד ַבִכָתה ג

 ?ֵאיְך ַאֶתם ִמְסַתְדִרים ִעם ַכְשרּות -

ְזִמיִנים עֹופֹות  ְחנּו מַּ ְלִהיֲאנַּ י  ִמדֶּ ִםְשלֹוחַּ ּוִמּבֹוְמּבֵּ  ּבַּ

 

 ?ְוֵיש ָלֶכם ָשם ַבחּוִרים ֶשעֹוְזִרים ִבְפִעילּות-

ל  ִיינּו ְמִביִאים כָּ נָּה הָּ נָּ שָּ שָּ ִמים ְוהַּ ה ְפעָּ ְרּבֵּ ִיינּו ְמִביִאים אֹותֹו הַּ הָּ ד שֶּ חָּ הּו אֶּ יזֶּה ִמישֶּ יָּה אֵּ חּוִרים ִמְמיּו יֹוְרק הָּ ה ּבַּ אנּו ה הֵּ ְשלֹושָּ  זּוגבֵּ

 

 ?ַהְּפִעילּות ָמִשיַח ּוְגֺאָלה ֶאְצְלֶכםָמה -

ה ִשעּוִרים  ְרּבֵּ ְחנּו עֹוִשים הַּ אֲאנַּ ה ִשעּוִרים  ִאםָּ ְרּבֵּ ה הַּ ִלי עֹושָּ ושֶּ ְכשָּ ִית  עַּ ּבַּ הַּ ִלי ְכשֶּ א שֶּ ּבָּ דאַּ ּבָּ ל  חַּ ה ִשעּוִרים כָּ יָּה עֹושֶּ ִעיל הָּ יָּה פָּ בהָּ רֶּ  עֶּ

 

 ?  ֵבית ֵסֶפר ַאָתה לֹוֵמדְבֵאיֶזה -

ִשיחַּ  ְיןקִיְדס מָּ  אֹון לַּ

 

 ַהֵחֶלק ֶשְלָך ִבְשִליחּות -

ִמיחַּ  ִשים ְלהַּ ה ֲאנָּ ְרּבֵּ ִציעַּ ְלהַּ  ְתִפִליןֲאִני מַּ

 

 ?קִיְדסֵאיְך ֶזה ִלְלֹמד ְבָמִשיַח 

ל יֹום ט כָּ ה ְלזֶּה ִכְמעַּ כֶּ ֲאִני ְמחַּ ִרים וַּ ֲחבֵּ ת הַּ ד ְמאֹוד ְואֶּ םֵּ ְםלַּ ת הַּ ת ְמִשיחַּ קִיְדס ְואֶּ ב אֶּ  ֲאִני אֹוהֵּ

 

 ֶשָקָרה ָלֶכם ִבְשִליחּות ְמיָֺחדִמְקֶרה /ְתַשֵתף אֹוָתנּו ְבִסּפּור-

ִלי הָּ  א שֶּ ּבָּ ֲאִני ְואַּ צֹות וַּ ִביא לֹו מַּ ִיינּו ְצִריִכים ְלהָּ א ְוהָּ לֶּ כֶּ אן ּבַּ ד כָּ חָּ יזֶּה ְיהּוִדי אֶּ יָּה אֵּ ת הָּ חַּ ם אַּ עַּ ה לַּ פַּ לָּ ְתחָּ הַּ יֹות ּבַּ ה ְּבעָּ ְרּבֵּ יּו הַּ ל הָּ ְכנּו ֲאבָּ

נּו  ר לֹּא ִהְסִכים לָּ שֹומֵּ נֵּסהַּ ִביא לֹו כֶּ  ְלִהכָּ ִלי הֵּ א שֶּ ּבָּ ז אַּ צֹות ְואָּ ִביא לֹו מַּ אנּו ְלהָּ ּבָּ ְיהּוִדי שֶּ ל הַּ ִני עַּ ְצּבָּ יָּה עַּ ל  סֶּ ִכי ְּבאֹותֹו יֹום הּוא הָּ ף ֲאבָּ

לֹו ּובְ  ִליחַּ שֶּ הּוא שָּ ר שֶּ מַּ ִּבי ְואָּ רַּ ל הָּ ה לֹו ְתמּונָּה שֶּ ְראָּ ִלי הֶּ א שֶּ ּבָּ ןֹוף אַּ ִין לֹּא ִהְסִכים ּובַּ דֹול ְוהּוא  ִדיהּוא ֲעדַּ ד ָָּּ ֵֵּּ יזֶּה ְמפַּ ם אֵּ ר שָּ בַּ ּוק עָּ

ה  הּוא רֹוצֶּ ר שֶּ מַּ נֵּסאָּ ְכנּו ה ְלִהכָּ לַּ הָּ י שֶּ ֲחרֵּ חּור ְואַּ ּבָּ ת הַּ ִאינּו אֶּ ת רָּ לֶּ דֶּ ת הַּ ְחנּו אֶּ תַּ פָּ יְך שֶּ ְעִתי ְואֵּ ם ֲאִני ִהַָּּ ִלי ְוגַּ א שֶּ ּבָּ ִביא ּוִעם אַּ ר תָּ מַּ א אָּ

שֹוְטִרים צֹוֲעִקים לֹו ִמי ִהְסכִ  ז הַּ צֹות ְואָּ םַּ ת הַּ ִביא אֶּ ב ְלהָּ כֶּ רֶּ ְך לָּ לַּ ִלי ִהְסִכים ְוהָּ א שֶּ ּבָּ צֹות אַּ םַּ ת הַּ נֵּסְלָך  יםאֶּ ד  ְלִהכָּ ֵֵּּ ְםפַּ ר הַּ מַּ ז הּוא אָּ אָּ

ְתנּו לֹו  ז נָּ נֵּסְואָּ ל  ְלִהכָּ יָּה יָּכֹול ִלטֹּ ל הּוא לֹּא הָּ ִיםֲאבָּ ן  יָּדַּ ק ּבֶּ ִייִתי רַּ ז הָּ ל ְואָּ ֱאכֹּ ם לֶּ ר ִלי ַָּּ מַּ ת ְוהּוא אָּ ל ְקצָּ כַּ ז הּוא אָּ צֹות   5אָּ אנּו לֹו מַּ בֵּ ְוהֵּ

ִין  ְויַּ

 

 ?ֵאיְך ַאֶתם ִמְסַתְדִרים ִעם ֲהקֹורֹוָנה ִבְשִליחּות-

שּוט לֹּא בּועֹות פָּ ג שָּ ת חַּ ר ְואֶּ מֶּ עֹּ ג ּבָּ ת לָּ ם ִראשֹונָּה אֶּ עַּ אן פַּ ִשינּו כָּ אן ְועָּ ְענּו כָּ ל ֲהקֹורֹונָּה ִנְתקַּ י הָּ  ִּבְגלַּ ִטיסֹות ְכדֵּ ת הַּ חַּ ְך אַּ רֶּ אן דֶּ ְכנּו ִמכָּ לַּ

ם ֲאבָּ  שֶּ ן ֶָּּ ְזמַּ ד ְּבאֹותֹו הַּ יֹורֵּ ל שֶּ ִשים ִּבְגלַּ ת ֲאנָּ יּו ְקצָּ ר הָּ מֶּ עֹּ ף ְיהּוִדי בלג ּבָּ אן אַּ ְשִאיר כָּ לֹּא ְלהַּ יזֶּה ל ּבַּ שֶּ יּו אֵּ בּועֹות הָּ ם  80שָּ יָּה ַָּּ ִשים הָּ ֲאנָּ

אן ִין כָּ ְחנּו ֲעדַּ ל ֲהקֹורֹונָּה ֲאנַּ ִדְּברֹות ּוִבְגלַּ ת הַּ רֶּ ת ֲעשֶּ ְראּו אֶּ ה קָּ ר תֹורָּ פֶּ ל סֵּ  ִעְניָּן שֶּ

 בה בה בה

 ה''ב

 ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵבנּו ֶמֶלְך ַהָםִשיַח ְלֹעָלם ָוֶעד



ק ּתֵּ רַּ ִביִעּיֹות מְּ ק רְּ חַּ ְּ לָׁה עַּל ִמש  רָׁ גְּ יֶה הַּ בּועַּ ִיהְּ ָׁ ש  עַּם ּבְּ  ּפַּ

 ה''ב

 ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵבנּו ֶמֶלְך ַהָםִשיַח ְלֹעָלם ָוֶעד



ְגֻאָלה ת הַּ  ִשְמחַּ
ָתִלי  ִשיץַרִבי ַנפְּ רֹופְּ ִפיִסים ָכל ָשָנה ַהָגדֹות : ָהָיה אֹוֵמר מְּ ַמדּוַע ַמדְּ

ֶפַסח ָעָנה? ֲחָדשֹות לְּ ִמשּום ֶשאֹוָתם ַהָבִנים ֶשַבַעל ַהַהָגָדה ָרָאה : וְּ

ָרה ָשִעים ַבָשָנה ֶשָעבְּ ָבר ַלַצִדיִקים, אֹוָתם ִכרְּ כּו כְּ ָלֵכן ָצִריְך , ָהפְּ וְּ

ָשִעים ֲחָדִשים ַחֵפש רְּ  ...לְּ

 ה''ב

ק ּתֵּ רַּ ִביִעּיֹות מְּ ק רְּ חַּ ְּ לָׁה עַּל ִמש  רָׁ גְּ יֶה הַּ בּועַּ ִיהְּ ָׁ ש  עַּם ּבְּ  ּפַּ
 ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵבנּו ֶמֶלְך ַהָםִשיַח ְלֹעָלם ָוֶעד

ֶאה . א ָלהַהַמרְּ ָכן ַבַּליְּ  .ֶשרֹוִאים ַעל ַהִמשְּ

ִוִייםֶאת . ב  ?ִמי ֶהֱחִליפּו ַהּלְּ

ָטֵרף . ג ָרֵאל ִהצְּ ַעם ִישְּ ָבן ֶפַסח ַחָיב)לְּ ָקרְּ  (.בְּ

לּו  ַעם . ד ַמֲאָכל ֶזה ֶשָאכְּ ָכִרים בְּ לּוָנָתם ִנזְּ ָרֵאל ִבתְּ ִישְּ

ַרִים ִמצְּ  .בְּ

ָפָרָשֵתנּוִכנּוי . ה ַהר ִסיַני בְּ  .לְּ

ֵני . ו סּוִקים ַבָפָרָשהשְּ מֹו, פְּ ֵני ַעצְּ ֵסֶפר ִבפְּ , ֶנֱחָשִבים כְּ

ֶנֶסת " נ"ֺמָקִפים ָבאֹוִתיֹות  ֵבית ַהכְּ ַגם ֶנֱאָמִרים בְּ ֲהפּוכֹות וְּ

ִתיַחת ֲארֹון ַהֹקֶדש ַעת פְּ ִחיִלים ַבִמִּלים. ִבשְּ  -ַמתְּ

נֹוָרהֹחֶמר . ז  .ַהמְּ

ִלי . ח ָרזֹות כְּ ִריזּו ַהכְּ ָרתֹו ִהכְּ ֶעזְּ ִסיָעה  , ִכנּוִסים, ַחִגים)בְּ נְּ

ָחמֹות ָבר אֹו ִמלְּ  (.ַוֲחָנָיה ַבִמדְּ

ֵאּלּו . ט ֹיָעד ֶפַסח ֵשִנילְּ  ?ֲאָנִשים מְּ

ַאס ֵמַהָמןרֹוִצים . י ִנמְּ ֵשנּו=ֹאֶכל ַאֵחר וְּ  ...ַנפְּ

ֵאה . כ  .ַהָמןַמרְּ

ָמָמה ָיַרד ָהַמןָמַתי . ל ֶמֶשְך ַהיְּ  ?בְּ

נֹוָרה . מ  .ֲעשּוָיה ִמגּוש ֶאָחדַהמְּ

ַבָקָשה . נ ָשואֹו בְּ  .ַעכְּ

ָשֵרת  ֵאיזֹו . ס ִדים לְּ ִוִיים ֶשעֹומְּ ָרֵאל ַלּלְּ ֺעָּלה עֹוִשים ַעם ִישְּ פְּ

ָדש  ֲעבּוָרם ַבִמקְּ

ָדשַהִגיל . ע ֹמד ֶאת ֲעבֹוַדת ַהִמקְּ ִחיל ַהֵּלִוי ִללְּ  .בֹו ַמתְּ

ִליִקים ָבֶהם ֵאש. פ נֹוָרה ּוַמדְּ ֵני ַהמְּ ִניִסים ִלקְּ  .אֹוָתם ַמכְּ

 .אֹוֵיב. צ

מֹאל. ק לֹוָשה ִמשְּ לֹוָשה ִמָיִמין ּושְּ נֹוָרה שְּ ִאים ִמגּוף ַהמְּ  .יֹוצְּ

ָרָתן ָטֲחנּו . ר ֶעזְּ  (אֹו ַמן) ִחָטהֲאָבִנים בְּ

ָרֵאל. ש לּוָנה ֶשל ִעם ִישְּ ַאַחר ַהתְּ דּו ִמָשַמִים לְּ  .עֹופֹות ֶשָירְּ

ֵחֶשק . ת ָזםָרצֹון וְּ ָמָשל ֺמגְּ ֹאֶכל לְּ  .לְּ


