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

ִלים ֶשָשַלח ֹמֶשה ַרגְּ ַסֶפֶרת ֶאת ִספור ַהםְּ  .ָפָרָשֵתנו מְּ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִישְּ ִניָסה לְּ ָרֵאל'ֶעֶרב ַהכְּ ַקֵבל ' ַעם ִישְּ ַלִים ָקרֹות"מְּ  ֹמֶשה ַרֵבנו  , "ַרגְּ

ֹדק ֶאת ָהָאֶרץ ָחִרים ֶשָבַעם ִלבְּ ֵנים ָעָשר ָהֲאָנִשים ֲהִכי ֺמבְּ  .  בֹוֵחר ַבשְּ

ִרים  חֹוזְּ ִקים ֶאת ָהָאֶרץ וְּ ִחיִדים ֶאת  ַכֲאֶשר,ַבֲחָזָרהֵהם בֹודְּ ִסיִסים וַמפְּ  :ֶהָעםָכל ֵהם ַמתְּ

ָשר " ִהָכֵנסִאי ֶאפְּ ָרֵאל לְּ ֶאֶרץ ִישְּ  ".ֶזה ָגדֹול ָעֵלינו, לְּ

ָבר : ַהּתֹוָצָאה דוִדים ַבִםדְּ ָבִעים ָשָנה ֶשל נְּ ֹעֶנשעֹוד ַארְּ ֵאָלה. *כְּ ַבֶקֶשת ַהשְּ או* ;ִמתְּ ָלל ָחטְּ ָמה ֵהם ִבכְּ ֵהם   ַהֹכלַסְך ? בְּ

רו   ָמה ֶשָראו  ' ַעם'לַ ָאמְּ

בו ַעל ָהָאֶרץ ָחשְּ אֹוָרה, וְּ ִליחוָתם ִלכְּ או ֶאת שְּ ֶזה ֵהם ִמלְּ ִביר ָהַרִבי . *ובְּ חו *  -ַמסְּ לְּ , ֶאת ָהָאֶרץ* ָלתור*ֵהם ִנשְּ

לו אֹוָתה ֹפַעל ֵהם ִרגְּ ִלים, ובְּ ַרגְּ א ַהםְּ  .  ֵחטְּ

ַהָמִעים  - ַּתָטר ַחֵפש ֶאת ַהֹטִפי וְּ ָיָשר מְּ ָמקֹום וְּ ַרֵגל.ֶשבֹוַמִגיַע לְּ ַחֵפש ֶאת  -מְּ לֹונֹותַמִגיַע ַלָםקֹום ומְּ ָרצֹות, ַהִכשְּ , ַהפְּ

ָשִיים ֶשל  ַהקְּ  .  ַהָםקֹוםוְּ

ִקיד ֶשָלֶהם  ָיה  ָלתור:ָהָיהַהַּתפְּ ִצים ַבםֹוִטיַבצְּ פֹוצְּ ַלֲחֹזר מְּ ִהָכֵנסֶאת ָהָאֶרץ וְּ ֹפַעל.ֵאֶליהָ  לְּ רו  , בְּ ָחזְּ לו ֶאת ָהָאֶרץ וְּ ֵהם ִרגְּ

ַלאי  ִניָסה ֵיאושמְּ . ֵאֶליהָ ָּתלוי ֵאיְך ָבִאים  ַהֹכל, ָהָאֶרץ ִהיא אֹוָתה ָהָאֶרץ, ֵהם אֹוָתם ַחִטים ַהַחִטים.ָלָאֶרץ וַפַחד ֵמַהכְּ

ַלֶםֶדת אֹוָתנו ָלתור ָבָאֶרץ ַהּתֹוָרה  מֹו מְּ ִריָאה  , ֵמָהעֹוָלם ֵלָהנֹות, ַּתָטִריםכְּ ַהםוָאר . ַהָטֶפהוֵמַהבְּ ַחֵפש ֶאת ַהַצד ַהחֹוב וְּ לְּ

לֹא ָחִליָלה , ֶשָבעֹוָלם טֹא  וְּ ִליםַלחְּ ַרגְּ א ַהםְּ ֵחטְּ ַהֲחִטיא ֶאת ַהַםָחָרה, בְּ שֹון לְּ א ִמלְּ  ֵחטְּ

 !ַשַבת ָשלֹום

 ֲחִסיִדיִסּפּור 
ש  ִבי ִהירְּ ָקאַהַצִדיק ַרִבי צְּ ִּתי   ֵלָהנֹותָנַהג ֶשלֹא , ִמִליסְּ נו לֹו ֲאָנִשים ִבלְּ יֹונֹות ֶשָמתְּ ֵמי ַהִפדְּ ִמדְּ

ָאַמר ִכי הוא חֹוֵשש ֶשאוַלי , ֺמָכִרים ִויחווְּ ַשַבת ֹקֶדשִהרְּ .  ֶאת ַהֶכֶסף ֵמֲעָסִקים ֶשָעשו בְּ

ֶרה ֶשל ִפקוַח ֶנֶפש ָאַמר ֶשֵטש לֹו ִמקְּ ָהָיה ָהַרִבי נֹוֵתן לֹו ֶאת , אוָלם ִאם ָבא ֵאָליו ָחִסיד ָעִני וְּ

ֵני , ַהֶכֶסף ַהֶזה  ". ֶנֶפש דֹוָחה ֶאת  ַהַשָבתִפקוחַ "שֶ ִמפְּ

ְקָלִעים י הַּ ֲאחֹורֵּ  מֵּ

ֵמי /ַרֲאיֹונֹות ִליִחים) ֺהֶלֶדתיְּ ַפַחת ַהשְּ ִמשְּ שובֹות ַעל ַהִחידֹוִנים (/בְּ ַרֲעיֹונֹות  / ִלתְּ

 נֹוָסִפים

רו ֶקֶשר :צְּ  
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 ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵבנּו ֶמֶלְך ַהָםִשיַח ְלֹעָלם ָוֶעד

ְשִליִחים ת הַּ חַּ  ְבִמְשפַּ
יֹום  ֶשטיָנא ה''ֶבצ ַלַחֶטֶלת ָיִמיִני לְּ ָּתהָשָרה ִבנְּ  ִסיָון ח''כ ֺהַלדְּ



 ה/ֵרָאיֹון ָשִליחַ 

 (12)ֹרֶתם ֺמְשָקאָחָיה 

 .ֶאְקָודֹור, ִקיטֹו

 ְבנֹות ָאֵמִריָקה' לֹוֶמֶדת ְבִכָתה ו

 ?ֵאיְך ַאֶתם ִמְסַתְדִרים ִעם ַכְשרּות -

יֵּש ְבִסיִסִיים שֶׁ ּמוָצִרים הַּ ְדִרים ִעם הַּ רֹות ִויָרקֹות, ִמְסתַּ ז, ִקְטִניֹות, ְכמֹו פֵּ ְסָטה ב, ֹארֶׁ ְחנוה "פַּ נוִהְרוַּ ָָ ָָ ְ יֵּש  ט ְו ָָּנו שֹוחֵּ ָבא שֶׁ אַּ ָ  ,  שֶׁ ָָ ְָ ו

ְקִהָָּה ִרים, הַּ ב . ָבָשר ְועֹוף ְכשֵּ ָָ ְפָעִמים יֵּש ָח ר ְגִבינֹות ִָ יןָכשֵּ ִקים אֵּ ְמתַּ ִריָקה . ומַּ ָאמֵּ ץ אֹו מֵּ ָהָארֶׁ ִגיעַּ מֵּ הו מַּ ִּמישֶׁ ִעִתים ְנִדירֹות ְכשֶׁ ְָ

ִקים וְגִבינֹות זֹו ֲחִגיָגה  ְמתַּ ִביא מַּ הומֵּ ָָ  ְגדֹו

 

 ?ַהְּפִעילּות ָמִשיַח ּוְגֺאָלה ֶאְצְלֶכםָמה -

הו בָ , ָכָ ִשיָחה ִעם ִמישֶׁ ִית חַּ בַּ ָ הַּ ָֹּוגֹו שֶׁ ָ הַּ ים ִבְגֺאָָּה וָמִשיחַּ עַּ ִָ ְב ְחנו ְמתַּ ָ ִעְנָין ֲאנַּ ָָ ת ָהאֹות "ָכָ ִשעור ְו ה  * א*ד יֵּש אֶׁ ָָ ְגדֹו

ת  ת אֶׁ ֶָׁ ּמֶׁ ְּמסַּ ָּופֹושֶׁ בָ אַּ ִית חַּ בַּ ָ הַּ ָ ָמִשיחַּ ָגדֹוָ עַּ גֶׁ ם יֵּש דֶׁ ָָ ָ עֹו י ָמִשיחַּ  " שֶׁ ָ ְפנֵּ בֵּ קַּ ְָ ן  ָָ ּמו ִית שֶׁ ָכאן זֶׁה בַּ ָרחֹוק שֶׁ זַּהֹות מֵּ ְָ ְפָשר  אֶׁ ד ָכ ְ שֶׁ

ְתמונֹות ְגֺאָָּה/הַּ ַָּ ר ִמְשָחִקים ְקשוִרים  דֶׁ חֶׁ ָנה בַּ ר שֵּ ֲחדַּ נו בַּ ָָ יֵּש  קֹות שֶׁ ְדבֵּ  מַּ

 

 ?  ֵבית ֵסֶפר ַאָתה לֹוֵמדְבֵאיֶזה -

ְיןקִיְדס ָמִשיחַּ  ַָּ  אֹון 

 

 ַהֵחֶלק ֶשְלָך ִבְשִליחּות -

ם עֹוִשים הֵּ ְפִעיָות שֶׁ הֹוִרים בַּ ְָ ֲעֹזר  ִכבוד, ַָּ נַּת הַּ ָָ ֲה ת אֹוְרִחים , בַּ ָנסַּ ְָ ת ִמְצָוהב "ְועֹוד ביְבהַּ י בַּ ִָ ת ָכָ  , ִסיָון יֵּש  ְזִמיִנים אֶׁ ְחנו מַּ ָאז ֲאנַּ

ְקִהָָּהָנִשי וְבנֹות  ִנית ֲעִשיָרה הַּ ְָ ָת י ָהאֹוְרחֹות, ְָ ְפנֵּ ִָ ר  ר תֹוָרה ָֹומַּ ְנִתי ְדבַּ ַָּ ם , הֵּ ְתשורֹותְוגַּ נַּת הַּ ָָ ֲה ְרִתי בַּ ִחים . ָעזַּ ת ִעם ָהאַּ דֶׁ ָֹומֶׁ

ִנים ְקטַּ ם ְבָשבועַּ עֹוָשה ְסִניף צ. הַּ עַּ ִדים "ופַּ ָָ י ִָ את  ה  ע יֹוצֵּ ִמְבצַּ י ִשִשי ק"נשְָ  ִבימֵּ

 

 ?קִיְדסֵאיְך ֶזה ִלְלֹמד ְבָמִשיַח 

ְחָמדֹות נֶׁ רֹות הַּ ֲחבֵּ ֹמד ִעם הַּ ְָ ִָ יף  ה ָכָ ָכ ְ ָקָצר , כֵּ זֶׁ ר ָהִייִתי  ֲחָבָ שֶׁ ֹמד יֹותֵּ ְָ ִָ  ָשעֹותרֹוָצה 

 

 ֶשָקָרה ָלֶכם ִבְשִליחּות ְמיָֺחדִמְקֶרה /ְתַשֵתף אֹוָתנּו ְבִסּפּור-

ְענו  ִהגַּ ְקָודֹורְכשֶׁ אֶׁ גור בֹו ְָ ָָ ְתִאים  ְשנו ָמקֹום מַּ ה, ִחפַּ ָָ י ְמקֹומֹות ָבִעיר, ָהִעיר ְגדֹו ָ ִמינֵּ ָָ ְּמֺפָזִרים ְב ט ְיהוִדים שֶׁ י , ְמעַּ ֲחרֵּ ִבים   ִחפוִשיםאַּ רַּ

ה אֹוָתנו  ָָ ְשָגָחה הֹוִבי הַּ ִבְנָיןהַּ ז ָהִעיר ְָ ְרכַּ ְכִניָסה , ְבמֶׁ ִבְנָיןבַּ ִרים ָשם, ָהָיה ִקיֹוְסק ַָּ ְָ ְראֹות ָמה מֹו ִָ י  ְסנו ְכדֵּ נַּ ְָ ר  , ִנ הו ָכשֵּ שֶׁ י ִנְמָצא מַּ ַָּ  או

ת ָהְיָתה רֶׁ ְרשֶׁ ן ָדִוד ְבאֹוָתה שַּ ָ ָמגֵּ יֹון שֶׁ ְָ ב ְוִת ָָ ָ ְצ יֹון שֶׁ ְָ ה ִת ָָ יֵּש  ב שֶׁ ֵָּ ְמנו  ת ְושַּ רֶׁ ֶָׁ נו אֹוָתה, ָשם מֹו ְָ ן ָדִוד, ָשאַּ ה ָמגֵּ ָָ יֵּש  י ְ זֶׁה שֶׁ ,  אֵּ

ה ָשָרִשים ְיהוִדִיים ָָ יֵּש  יֹפה, ָאז ִהיא ָאְמָרה שֶׁ אֵּ נו מֵּ ְָ ָָּה, ָשאַּ ָסְבָתא שֶׁ ָ  ִאָּמא, ִסְפָרה שֶׁ ְקָודֹורִהִגיָעה , ִאָּמאשֶׁ אֶׁ ן   ְָ ְנָיה ִבְזמַּ ְרמַּ ִמגֶׁ

שֹוָאה ים, הַּ ִָ ְראֹות ִמְסָמ ִָ ְשנו  ם ְיהוִדים, ִבקַּ הֵּ ת ָהָיה ָכתוב ָשם שֶׁ ֱאמֶׁ ָסְבָתא , ובֶׁ ְקִהָָּה  ָהְיָתהְוהַּ ה בַּ ָָ ָ ְפִעי ַָּ ִאָּמאִבְג ְתָנה   שֶׁ ָָּה ִהְתחַּ שֶׁ

נֹוְצִרית, ִעם נֹוְצִרי ְָ ה  ָָ ִּמְשָפָחה ָהְפ ִּמְשָפָחה 7, ָכָ הַּ ִחים בַּ ם ְיהוִדים, אַּ הֵּ ָ ָֹא ָיְדעו שֶׁ ָָ ְָ ם ִב ָּמה הקבָאז , ְוהֵּ ָָ נו  בַּ ח אֹוָתנו "הֵּ ַָּ ה ָש

ְוָקא ִבְנָין דַּ ה ַָּ זֶׁ ר. הַּ שֶׁ ָ קֶׁ ְרנו ִאָתם עַּ ָאז ָשמַּ ָהיו ְכָבר ְנשוִאים, מֵּ ִחים שֶׁ ת ָכָ ָהאַּ ְרנו אֶׁ ָבִנים, ִבקַּ ְחנו ְתִפִָּין ִעם הַּ רֹות ִעם  , ִהנַּ ְקנו נֵּ ַָּ ְוִהְד

ָבנֹות ָבת, הַּ ִגיעַּ ָכָ שַּ ת ָהֲאָחיֹות ָהָיה מַּ חַּ ָ אַּ ן שֶׁ בֵּ ֹמד יֲַּהדות , הַּ ְָ ִָ ִסיֵּם, ְוִהְתִחיָ  שֶׁ ְָ ֹמד בבי ו ְָ ֹמד ִביִשיָבה "ִָ ְָ ִָ ע  ס ִתיָֹון הוא ָנסַּ

ְנִטיָנה ְרגֶׁ ֹמד ִביִשיָבה ִבְניו גֶׁ , ְבאַּ ְָ ִָ ע  ָּמִשיחַּ , ְרִסי'וִמָשם ָנסַּ ֶָׁ ְ הַּ ִבי מֶׁ רַּ ְָ י וְמֺקָשר  יֹום הוא ָבחור ֲחִסידֵּ  .ְוהַּ

 

 ?ֵאיְך ַאֶתם ִמְסַתְדִרים ִעם ֲהקֹורֹוָנה ִבְשִליחּות-

ִית, ה"ב בַּ ן בַּ ְזמַּ ין אֹוְרִחים. ָכָ הַּ ט אֵּ את ָאז ִכְמעַּ צֵּ ָָ ֲחִדים  ָ זֹאת ָבִאים, ֲאָנִשים ְמפַּ ָָ ְב ה שֶׁ ֶָּׁ ת אֵּ ָ יֹום  , ֲאָבָ ָתִמיד יֵּש אֶׁ ָָּה שֶׁ חֵּ ָ הֵּ ִכי עַּ

ם ָֹא  ְתִריםִשִשי הֵּ ה ְויֵּש . ְמוַּ ֶָּׁ ת אֵּ ְוָקאאֶׁ דַּ ִָּי ָעִשינו  ֲאִפָּו. ִשעוִרים ְבזוםעֹוִשים . וִמְתָקְרִביםְבקֹורֹוָנה ִמְתעֹוְרִרים  שֶׁ ת ִמְצָוה שֶׁ בַּ ת הַּ  אֶׁ

ְתפות ָכָ ָנִשי וְבנֹות  ְקִהָָּהְבזום ְבִהְשתַּ  הַּ

 בהה בה

 ה''ב

 ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵבנּו ֶמֶלְך ַהָםִשיַח ְלֹעָלם ָוֶעד

 בהה



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
ָצן ֶאָחד לֹוִנים ָהָיה ָעִשיר ַקמְּ ָדָקה, ָבִעיר סְּ ַבר צְּ , ֶשָהָיה ָהַאֲחרֹון ַלֹכל דְּ

ֵני  ֶיֶרד ִלפְּ ִהָדֵחק ולְּ רֹות ֶשלֹא , ַהֵּתָבהוֵמִאיָדְך ָהָיה ָּתִמיד ָהִראשֹון לְּ ַלמְּ

כֹות ַחָזנות ִהלְּ לֹוִנים. ָיַדע ֶפֶרק בְּ ָעַמד ַעל , ָחִריף ִאיִזילַרִבי , ַרָבה ֶשל סְּ

ִכָמה אֹותֹו ַקמֹו וְּ ִביר ָהַרב". ֹקֶדש ָקָדִשים: "ַקנְּ ִליַאת ַהָקָהל ִהסְּ :  ִלפְּ

ָמָרא " דֹוִשים ֵהם'אֹוֶמֶרת  ַבֺחִליןַהגְּ ָרֵאל קְּ ֵאינֹו , ִישְּ ֵיש ִמי ֶשֵטש לֹו וְּ

ֵאין לֹו ֵיש ֶשרֹוֶצה וְּ ַלִים. 'רֹוֶצה וְּ ֶכֶפל ִכפְּ ֶשֲהֵרי  , ָעִשיר ֶזה ָקדֹוש הוא בְּ

ֵאינֹו רֹוֶצה ָלֵתת ֵני , ֵיש לֹו ֶכֶסף וְּ ַפֵלל ִלפְּ ִהתְּ ֵאינֹו ָיכֹול   ַהֵּתָבהאוָלם לְּ

ּתֹוֵקק הוא  "...ַאְך רֹוֶצה וִמשְּ

 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

ִלים ֵפרֹות. א ַרגְּ לו ַהםְּ  _________ַנַחל ֶשִםֶםמו ָנטְּ

ַהָדָבר ָגַרם ַפַחד . ב בו ָהַעִםים ֶשָהיו ָבָאֶרץ וְּ ָעִרים ֵאֶלה ָישְּ בְּ

ִלים ַרגְּ  _____________ִלמְּ

ָרֵאל. ג ָכל ִישְּ  ________ַאף הוא ָצִריְך ַלֲעשֹות כְּ

ַהכֹות ֶאת ָהֵעָדה ֶשלֹא ֶהֱאִמיָנה ' ַמֲחָלה ֶשָבה ָרָצה ה. ד לְּ

 __________בֹו

הֹוֺשעַ . ה מֹו ָהִראשֹון ֶשל יְּ  ________שְּ

,  יֹוֵשב ָבָהר________  ________   _________ ." ו

 ..."יֹוֵשב ַעל ַהָטם________  

ִלים ַיַחד ִעם ָהֲעָנִבים. ז ַרגְּ לו ַהםְּ  ________ָעָנף ֶשל ֶגֶפן ֶשאֹותֹו ָנטְּ

ַעל ִפי ָחזָ . ח ִלים וְּ ַרגְּ ל ָהָיה ֶזה "ִעיר ֶשֵאֶליָה ָעָלה ֶאָחד ֵמַהםְּ

 _________ַכֵלב

ֵרי ַכֵלב ִויהֹוֺשַע ַעל ָהָאֶרץ.  ט  _________ִדבְּ

ֺפֶמה.  י  _______ַהָמִשיא ֶשל ַמֶחה ֶזה ָהָיה ַכֵלב ֶבן יְּ

ֵרי . כ ִפי ִדבְּ חֹו לְּ ַנצְּ ֶיה ָקֶשה לְּ ִיהְּ ֵדן וְּ ַהַטרְּ ַעם ֶשָטַשב ַעל ַיד ַהָטם וְּ

ִלים ַרגְּ  __________ַהםְּ

רוָמה ָלה. ל ָהִרים ִמֶםמו ּתְּ  '__________ֵיש לְּ

ִלים ֶאת ָהֲעָנִבים. מ ַרגְּ או ַהםְּ ָרתֹו ָנשְּ ֶעזְּ  ___________בְּ

ַהִגיעַ  ִצָוהָהֵאזֹור ָהִראשֹון ֶשֵאָליו . נ ִלים לְּ ַרגְּ  ________ֹמֶשה ֶאת ַהםְּ

כֹו . ס ָאם' ה ִצָוהָים ֶשַדרְּ ָרֵאל ָלֶלֶכת ַאַחר ֶחטְּ  _______ֶאת ִישְּ

חֹו. ע ַנצְּ ִלים לֹא ִנָּתן לְּ ַרגְּ ֵרי ַהםְּ ִפי ִדבְּ ֶאֶרץ ַהֶמֶגב ולְּ  ______ָיַשב בְּ

ִלים. פ ַרגְּ חו ַהםְּ לְּ ָבר ֶשִםֶםמו ִנשְּ  ________ִמדְּ

ַבַעת . צ ָנפֹותֵיש ַלֲהִטיָלה ַעל ַארְּ  _________ַהכְּ

ֶאה  . ק ִטטֹות ִלֵבנו וַמרְּ ֹּתַאר ֶשַמִשיג ִאם לֹא ֵנֵלְך ַאַחר נְּ

 _________ֵעיֵננו

ֵאִנים. ר ַבד ֲעָנִבים ותְּ ִלים ִמלְּ ַרגְּ לו ַהםְּ ִרי ֶשָמטְּ  _______פְּ

ֵבב . ש ַערְּ ֹללֵיש לְּ ִלבְּ ָחה וְּ  ________בֹו ֶאת ַהִםנְּ

יֹות ַבִציִצית. ת  ________ֶצַבע ֶשָצִריְך ִלהְּ


