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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם ַר ׁ ִש"י
ְ ׁ /שלִ ׁ ִ

ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ַמה ָק ָרה ַא ֲח ֵרי ִמלְ ֶח ֶמת ִמ ְדיָן.
הַש ָלל ֶׁשל ִמ ְדיָ ןֲ ,א ָבל ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים ֵּכן נִ ּס ּו,
מ ֶֹׁשה ּכוֹ ֵעס ַעל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל :הַ ֲחיָ לִ ים ל ֹא ָל ְקח ּו ְמא ּו ָמה ֵמ ׁ ּ ָ
ׂיאים יָ ְצא ּו לִ ְפ ֹג ּׁש אוֹ ָתם.
הַש ָלל ֶאל מַ ֲחנֶ ה ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָל ֵכן מ ֶֹׁשה ֶאלְ ָעזָ ר וְ הַ ְ ּנ ִש ִ
כַּ ֲא ֶׁשר ֵה ִביא ּו ֶאת ׁ ּ ָ
מו לִ ְבנֵ י
מ ֶֹׁשה ָּכ ַעס ְמאֹד ַעל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁשהוֹ ִתיר ּו ֶאת הַ ָ ּנ ִׁשים וְ הַ יְ ָל ִדים בַּ ַחיִ ּ ים .הַ ָ ּנ ִׁשים ָהי ּו ֵאלּ ּו ׁ ּ ֶש ָ ּג ְר ּ
ַתן.
הַמ ֻב ָ ּגרוֹ ת ַ ּדיַ ּן לְ ִה ְתח ֵּ
הַבנִ ים הַ ְּק ַט ִ ּנים וְ ֶאת ָּכל הַ ָ ּנ ִׁשים ְ
ַהרוֹ ג ֶאת ָּכל ָּ
יִ ְש ָׂר ֵאל ַל ֲחטֹא! מ ֶֹׁשה ָאמַ ר לְ ַחיָ ּ לִ ים ל ֲ
והי ּו ְט ֵמ ִאים ,לְ ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ְּב ָפ ָרה ֲא ֻד ָּמה
מו בַּ ְק ָרב ָ
ָט ֳה ָרה ְו ִהלְ כוֹ ת ַ ּכ ְׁשר ּות :מ ֶֹׁשה ָאמַ ר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁש ָ ּל ֲח ּ
ַהר ַע ְצ ָמם ׁש ּוב.
ְּכ ֵדי לְ ט ֵ
ַהר
הוא ָחשַׁ ב ֶש ֶהיוֹ ת ּו ָפ ָרה ֲאד ּו ָמה יְ כוֹ ָלה לְ ט ֵ
מ ֶֹׁשה ָּכל ָּכ ְך ָּכ ַעס ַעל מַה ֶׁש ָר ָאה ,וְ ָל ֵכן ִה ִג ַ
ּיע לִ ְכ ָלל ָטע ּותּ .

הַכ ִׁשיר אוֹ ָתם.
ִמ ֻּט ְמאַת ֵמתִ ,היא יְ כוֹ ָלה ַ ּגם לְ ְ

ַהר ֶאת ָה ָא ָדם יָ ַחד
הַפ ָרה ָה ֲא ֻד ָּמה יָ כוֹ ל לְ ט ֵ
הַה ָל ָכה ִעם ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁ -ש ּ ָ
הַכ ֵהן הַ ָ ּגדוֹ ל ָחזַ ר ַעל ֲ
ָל ֵכן ֶאלְ ָעזָ רֹּ ,
הַמשַׁ ֵּמ ׁש לְ ָמזוֹ ן.
הו ָ ּד ָבר ְּ
ִעם ָּכל ָ ּד ָבר ַא ֵחר ׁ ּ ֶש ָ ּנגַ ע ּבוֹ אוֹ ֶׁש ָהיָ ה ְּבאוֹ תוֹ בַּ יִ ת ִעם ֵמתֲ .א ָבל זֶ ה ל ֹא מַ ְס ּ ִפיק ִאם זֶ ּ
יב ּונָ ם ְּב ֵא ׁש ,וְ ַעל ְט ִבילַת ֵכלִ ים ֶׁשגּ וֹ י ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ָּב ֶהם.
הַכ ָׁשרַת ִס ִירים ַעל יְ ֵדי לִ ּ
ֶאלְ ָעזָ ר לִ ֵּמד אוֹ ָתם אוֹ דוֹ ת ְ
יכה ל ִַּמ ְקוֶ ה לִ ְפנֵ י ֶׁש ִ ּנ ְכנָ ִסים ׁש ּוב ל ִַּמ ְׁש ָּכן.
הוא ַ ּגם הַזְ ִּכיר ָל ֶהם אוֹ דוֹ ת ֲהלִ ָ
ּ
ְ
הַמלְ ָח ָמה ְּב ִמ ְדיָ ן ָצ ִריך לְ ִה ְת ַח ֵ ּלק .קוֹ ֵדם
ֲחל ּו ַקת ַה ׁ ּ ָש ָלל  :ה’ ָאמַ ר לְ מ ֶֹׁשה ֶׁש ָּכל ָ ּד ָבר ֶׁשהַ ַחיָ ּ לִ ים ֶה ְחזִ יר ּו ֵמ ִּ
יכים לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻח ָ ּל ִקים ,מַ ֲח ִצית
בויִ ים ְצ ִר ִ
הַכל וְ ַל ֲחצוֹ ת ַל ֲח ִציָּ .כל הַ ַח ּי וֹ ת וְ ׁ ּ ְ
יהם ַל ֲעשׂוֹ ת ֶח ְׁש ּבוֹ ן ֶׁשל ֹּ
ֲע ֵל ֶ
הַש ּ
(ד ָב ִרים ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר
ֵּבין הַ ֲחיָ לִ ים ֶׁשיָ ּ ְצא ּו לְ ִה ָ ּל ֵחם ּומַ ֲח ִצית ֵּבין ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁש ִ ּנ ְׁש ֲאר ּו ְּבמַ ֲחנֵ הָּ .כל ִּ
הַמ ַּטלְ ְטלִ ים ְ ּ
ּיעים לְ ַחיָ ּ לִ ים.
הַכלִ ים מַ ִג ִ
הַכ ֶסף וְ ֵּ
ָל ֵשׂאת) ְּכגוֹ ן ֶּ
(מ ּתוֹ ְך )
הַב ֵהמוֹ ת וְ ָה ֲאנָ ִׁשיםֶ ,א ָחד ֶחלְ ֵקי ִ
יכים ָל ֶתת מַ ס לַה’ ֵמ ְּ
ַמס ַעל ֶחלְ ָקם ֶׁשל ַה ֲחיָ לִ ים :הַ ֲחיָ לִ ים ְצ ִר ִ
ֻח ָּמ ׁש ֵמאוֹ ת.

יכים ַ ּגם ָל ֶתת מַ ס ִממַּ ה ֶׁש ִּק ְּבל ּוּ ַ ,גם ֵהם ֶא ָחד ֶחלְ ֵקי ֲח ִמ ׁ ּ ִשים (אוֹ ָת ּה כַּ ּמ ּות)
ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָה ֲא ֵח ִרים ָהי ּו ְצ ִר ִ
ַללְ וִ יִ ּ ים.
בויִ ים לְ ֶאלְ ָעזָ ר ְּכ ִפי ֶׁשה’ הוֹ ָרה לוֹ.
מ ֶֹׁשה נָ תַ ן ֶאת הַמַּ ס ְמ ַח ְּל ָקם ֶׁשל הַ ֲחיָ לִ יםֶ ,א ָחד ִמ ָּכל ְּ 500ב ֵהמוֹ ת ּו ְׁש ּ
בויִ ים)
(הַמַּ ס ִה ְס ּתַ ֵּכם ְּב ַס ְך ְּ 675כ ָב ִשׂיםָ 72 ,פרוֹ תֲ 61 ,חמוֹ ִרים ,וְׁ 32ש ּ
בויִ ים ֶׁש ִ ּנ ְׁש ּב ּו בַּ ִּמלְ ָח ָמה נֶ גֶ ד ִמ ְדיָ ן ָהי ּו לְ ַחיָ ּ לִ ים
הַב ֵהמוֹ ת וְ ׁ ּ ְ
ַה ַּמס ַעל ֶחלְ ָקם ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל :מַ ֲח ִצית ֵמ ְּ
הַש ּ

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת ב"כ
ה
/

1

יכים
הַשנִ יָ ּה ֻחלְ קַה ֵּבין ָּכל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁש ּל ֹא יָ ָצא ּו לְ ָק ֵרבֵ .מהַ ֵח ֶלק ֶׁש ָ ּל ֶהם ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָהי ּו ְצ ִר ִ
וְ הַמַּ ֲח ִצית ׁ ּ ְ
ְ
ַבנ ּו נָ תַ ן ֶאת הַמַּ ס הַזֶ ּה ַללְ וִ יִ ּ ים.
הַפ ִר ׁיש ֶא ָחד ִמ ּתוֹ ך ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ְּכמַ ס לַה’ .מ ֶֹׁשה ר ֵּ
לְ ְ
ַמ ָּתנָ ה ֵמ ַה ַחיָ ּ לִ ים  :לְ ַא ַחר זֹאתָ ,ש ֵׂרי הַ ָ ּצ ָבא ֶׁש ְּמ ֻמ ִ ּנים ַעל הַ ֲחיָ לִ ים ָּבא ּו ֶאל מ ֶֹׁשהֵ ,הם ָרצ ּו ָל ֶתת לַה’
בו לְ ִה ָ ּנ ֵשׂא
הו ִדי ֶא ָחד ל ֹא נֶ ֱה ַרג ּולְ בַ ֵ ּק ׁש ְמ ִח ָ
ָּ
ילה לְ ִמ ְק ֶרה ֶׁש ָח ְׁש ּ
מַתנָ ה ְּכ ֵדי לְ הוֹ דוֹ ת לוֹ ַעל ָּכ ְך ֶׁש ֲא ִפיל ּו ַחיָ ּ ל יְ ּ
יטים
הַתַ ְכ ִׁש ִ
הַתַ ְכ ִׁש ִ
לְ נָ ִׁשים ֶׁשל ִמ ְדיָ ןֵ .הם נָ ְתנ ּו ָּ
יטים ֶׁשל הַ ָ ּנ ִׁשים ֶׁש ִּק ְּבל ּו ִמ ִּמ ְדיָ ן .כַּ ּמ ּות ּ
מַתנָ ה לַה’ ֶאת ָּכל ּ
ְ
הַמ ְׁש ָּכן.
ֶׁשנִ ְּת ְר ָמה ָהיְ ָתה ְׁשוַת ֵע ֶר ְך לִׁ 16.750ש ְק ֵלי זָ ָהב .מ ֶֹׁשה וְ ֶאלְ ָעזָ ר ֵה ִביא ּו זֹאת לְ תוֹ ך ִּ

ְּת ִהלִ ים

יום כ”ב ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים ק”ו -ק”ז
ֹ /

הוא
ּ ֶפ ֶרק ק”ז ְ
מַת ִחיל ְּב ִמ ִּלים “הוֹ ד ּו ַלה’ ִ ּכי טוֹ ב ִ ּכי לְ עוֹ ָלם ַח ְס ּדוֹ ” – ָאנ ּו מוֹ ִדים לַה’ ַעל רוֹ ב ַח ְס ּדוֹ ֶׁש ּ
נִ ְצ ִחי.
הו.
מַש ָמע ּות נוֹ ֶס ֶפת -לְ הוֹ דוֹ ת ְּב ׁ ּ ֶ
הַמ ָ
ִּ
אשוֹ נָ ה הוֹ ד ּוִ -מ ְּל ׁשוֹ ן ּתוֹ ָדה ,יֵ ׁש לַה ְׁ
ילה ָה ִר ׁ
מַש ּ
ְּבמַה מוֹ ִדים?
הַ ֶ ּצמַ ח ֶצ ֶדק מַ ְס ִּביר ֶׁש ָאנ ּו יוֹ ְד ִעים ֶׁשה’ ּבוֹ ֵרא ֶאת ָהעוֹ ָלם ִמ ֵ ּדי ֶרגַ ע ֵמ ָח ָד ׁש וְ נִ ְמ ָצא ְּבתוֹ ֵכנ ּו ִמ ֵ ּדי ְׁשנִ יָ ּה.
יכים לְ הוֹ דוֹ ת ְּב ֻע ְב ָ ּדה ֶׁשזּוֹ ֱא ֶמת.
ֲא ָבל ָאנ ּו ל ֹא רוֹ ִאים זֹאתָ .ל ֵכן ָאנ ּו ְצ ִר ִ
יהם.
יח יָ בוֹ א ,ל ֹא נִ ְצ ָט ֵר ְך לְ הוֹ דוֹ ת ְּב ָכ ְך ֶא ָ ּלא ֻּכ ָ ּלם י ּו ְכל ּו לִ ְראוֹ ת זֹאת ְּב ֵעינֵ ֶ
ֲא ָבל כַּ ֲא ֶׁשר ָמ ִׁש ַ

ַּתנְ יָ א

ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ְּת ׁש ּו ָבה ֶּפ ֶרק ז’ (כ”ב תמוז שנה פשוטה)

הו ִדים נִ ְמ ָצ ִאים ַחס וְ ָׁשלוֹ ם ְּבגָ ל ּות .כַּ ֲא ֶׁשר ָא ָדם
הו ִדי עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה ,הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁשלּ וֹ נִ ְפ ֶר ֶדת ֵמה’ וְ הַ יְ ּ ּ
ְּכ ֶׁשיְ ּ ּ
ְ
חוֹ ֵׁשב ַעל ָּכך ,זֶ ה יַ ֲעזֹר לוֹ ל ֹא לִ ְרצוֹ ת ַל ֲעבוֹ ר ׁש ּום ֲע ֵב ָרה ׁש ּוב.
יֶ ְׁשנָ ם ְׁשנֵ י ס ּוגִ ים ֶׁשל ֲע ֵברוֹ ת ,אוֹ ָתם נ ּוכַ ל לְ ָה ִבין ְּב ֶא ְמ ָצע ּות ְמשַׁ לָּ :ת ֳארוֹ לְ ַע ְצ ְמ ֶכם יוֹ ם ְׁשט ּוף ֶׁש ֶמ ׁש,
הַשמַ יִ ם ָהי ּו ִמ ְּתכַּ ִהים,
הַשמַ יִ ם ְּכח ּולִ ים ֲ .א ָבל מַה ִאם ָהיָ ה זֶ ה יוֹ ם ֶׁשל ס ּופַת ְר ָע ִמים? ׁ ּ ָ
הַש ֶמ ׁש זוֹ ַרחַתָ ּ ׁ ,
ׁ ֶּ
הַש ֶמ ׁש ,וְ ֵאין ִּביכֹלְ ֵתנ ּו לִ ְראוֹ ָת ּה זוֹ ַרחַת .זוֹ ְּב ֶע ֶצם ְּכמוֹ ֲע ֵב ָרה
ֲענָ נִ ים ְ ּגדוֹ לִ ים ּו ְכ ֵב ִדים מַ ְס ִּת ִירים ֶאת ֵעין ׁ ּ ֶ
הַש ֶמ ׁש ּ ִפ ְתאוֹ ם ִמ ְס ּתַ ֶּת ֶרת ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ָענָ ןֲ .ע ַדיִ ן יֵ ׁש אוֹ ר,
הו יוֹ ם ֶׁש ֶמ ׁש וְ ַא ֲח ֵרי כַּ ָּמה ַ ּד ּקוֹ ת ׁ ּ ֶ
ְ ּגדוֹ ָלה .לִ ְפ ָע ִמים ,זֶ ּ
הַש ֶמ ׁש ִּב ְב ִהיר ּות .זֶ ה ְּכמוֹ ֲע ֵב ָרה ְק ַט ָ ּנהִ .אם יֵ ׁש הַ ְר ֵּבה ֲענָ נִ ים ְק ַט ִ ּנים ,זֶ ה יִ ְד ֶמה
ֲא ָבל ֵאינֶ נּ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת ׁ ּ ֶ
הַשמַ יִ ם יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ְתכַהוֹ ת ְּב ָכל אוֹ ֶפן.
ַל ּיוֹ ם ְמ ֻע ָ ּנן ,וְ ׁ ּ ָ
ּיש ַחס וְ ָׁשלוֹ ם נִ ְפ ָרד ֵמה’
אוֹ תוֹ ָ ּד ָבר בַּ נּ וֹ גֵ ַע ַל ֲע ֵברוֹ ת! הַ ְר ֵּבה ֲע ֵברוֹ ת ְק ַטנּ וֹ ת יְ כוֹ לוֹ ת לִ גְ רוֹ ם לְ ָא ָדם לְ הַ ְר ִג ׁ
ְּב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ ֲע ֵב ָרה ְ ּגדוֹ ָלה.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ”ב ַּת ּמ ּוז

ַהיּוֹם ָה ַר ִ ּבי או ֵֹמר ֵ ּכיצַ ד ַ ּד ְרכֵ י ַה ֲח ִסידוּת י ֹו צְ ִרים ֶהבְ ֵ ּדל ַ ּב ַ ּביִת וּבַ ַח ִיּים ֶׁש ָלּנוּ.
הוא ֵמ ִסיר ֶאת הַ ִּל ְכל ּו ְך ִממוֹ ֵחנ ּו
 .1כַּ ֲא ֶׁשר ׁשוֹ ְמ ִעים ּ ִפ ְת ָ ּגם ֲח ִס ִידי -גּ וֹ ֵרם ָלנ ּו לְ הַ ְר ִג ׁ
ּיש ְּכמוֹ ָח ִסידּ ,
וְ עוֹ זֵ ר ָלנ ּו לִ ְהיוֹ ת ּ ָפחוֹ ת ְמ ֻבלְ ָּבלִ ים.
יכ ִטיג).
יתנ ּו (לִ ְ
הוא ֵמ ִאיר ֶאת ֵּב ֵ
 .2כַּ ֲא ֶׁשר ְמ ַקיְ ּ ִמים ִמנְ ָהג ֲח ִס ִידיּ -
הַכל יִ ְהיֶ ה ְּב ֵס ֶדר .הַ ִ ּנגּ ּון ֵמ ִביא
הַב ָּטחוֹ ן ֶׁש ָ ּלנ ּו בַּ ה’ וְ ָאנ ּו יוֹ ְד ִעים ֶׁש ֹּ
נִ גּ ּון ֲח ִס ִידיְ -מיֻ ָחד ְמאֹדְ ,מחַזֵ ּק ֶאת ִּ
הַמ ְׁש ּ ָפ ָחה ִמ ּ ְפנֵ י הַ ֲח ֵׁש ָכה ֶׁשל ָהעוֹ ָלם.
ִש ְׂמ ָחה וְ ׁשוֹ ֵמר ַעל ָּכל ִּ
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ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹות

שה ב'
שה אֲ ,ע ֵ ׂ
שה א' ,ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

אשוֹ נוֹ ת:
הַמ ְצווֹ ת הַ ּי וֹ ם נִ לְ מַ ד ֶאת ְׁשלוֹ ֶׁשת ִּ
ְּב ֵס ֶפר ִּ
הַמ ְצווֹ ת ָה ִר ׁ
.1

ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה א' -יֵ ׁש לְ הַ ֲא ִמין בַּ ה' ֶׁש ָּב ָרא ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם.
הו ַא ֵחר ֶׁשיָ ּכוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ה'. ..
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה א'ָ -אס ּור ַל ְח ׁש ֹב ֶׁשיֵ ּ ׁש עוֹ ד ׁ ּ ֶ
מַש ּ

.3

הוא ֶא ָחדְּ ,כ ִפי ֶׁשאוֹ ְמ ִרים ִּב ְק ִריאַת ְׁשמַ ע
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה ב'ָ -ל ַדעַת ֶׁשה' ּ

.2

ַר ְמ ַּב"ם

סו ֵדי ַה ּת ֹו ָרה פרקים א' ,ב' ,ג'
כות יְ ֹ
ִ /הלְ ֹ

אשוֹנוֹת ִמ ֵ ּס ֶפר ָה ַר ְמ ַ ּב"ם.
ָ ּכ ֵעת נַ ְת ִחיל לִ לְ מ ֹד ֶאת ַה ֲהלָ כוֹת ָה ִר ׁ
הו
הר ְְּב ֶפ ֶרק א' ָ
ַמבַּ "ם ְמל ֵַּמד ֶאת הַ ָ ּד ָבר ָה ִר ׁ
אשוֹ ן וְ ֶה ָח ׁש ּוב ְּביוֹ ֵתר ֶׁשיֵ ּ ׁש ָל ַדעַת לִ ְפנֵ י ֶׁשלוֹ ְמ ִדים ֵח ֶלק ָּכלְ ֶׁש ּ
הַכל ,וְ ֶׁש ׁ ּש ּום ָ ּד ָבר ל ֹא יָ כוֹ ל לְ ִה ְת ַקיֵ ּם לְ ל ֹא
נַהל ֶאת ֹּ
הַכל ּו ְמ ֵ
הוא ָּב ָרא ֹּ
ֵמ ּ
הַתוֹ ָרהָ ,ל ַדעַת ֶׁשיֵ ּ ׁש ַרק ה' ֶא ָחדֶׁ ,ש ּ
הוא ָּת ִמיד נִ ְמ ָצא ָׁשם.
ה'ֵ .אינֶ נּ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ תוֹ א ּו ָלם יוֹ ְד ִעים ֶׁש ּ
ְּב ֶפ ֶרק ב'  -לוֹ ְמ ִדים ֵא ְ
ַהבַת ה' וְ יִ ְראַת ָׁשמַ יִ םָ .ע ֵלינ ּו ַל ְח ׁש ֹב
יך ֶל ֱאהֹב ֶאת ה' ֶּב ֱא ֶמת .לוֹ ְמ ִדים ֲה ָלכוֹ ת ַעל א ֲ
הַתוֹ ָרה הַ ְּקדוֹ ָׁשה.
ַעד כַּ ָּמה ְמיֻ ָח ִדים ָּכל הַ ְ ּד ָב ִרים ֶׁשה' ָּב ָרא ָּבעוֹ ָלם וְ ַעד כַּ ָּמה ְמ ֻא ׁ ּ ָש ִרים ָאנ ּו ֶׁשיֵ ּ ׁש ָלנ ּו ֶאת ּ
ְ
נַהג.
הו ִדי ָצ ִריך לְ ִה ְת ֵ
ְּכ ָכל ֶׁש ַ ּנ ְר ֶּבה ַל ְח ׁש ֹב ַעל ָּכ ְך ,וְ נִ לְ מַ ד עוֹ ד ַעל ה' נ ּוכַ ל ֶל ֱאהֹב אוֹ תוֹ יוֹ ֵתר ּולְ ִה ְת ֵ
נַהג ְּכ ִפי ֶׁשיְ ּ ּ
הַשוֹ נוֹ ת בַּ ׁ ּ ָש ָמיִ ם ,יָ ֵרחַּ ,כוֹ ָכ ִבים וְ ָכל יֶ ֶתר
ְּב ֶפ ֶרק ג' -לוֹ ְמ ִדים ַעל ֶה ָח ָלל – ָהר ְ
ַמבַּ "ם מַ ְס ִּביר ַעל הַ ְד ָרגוֹ ת ׁ ּ
הַכוֹ ָכ ִבים ָׁש ִרים ִׁש ָירה לַה'.
ּכוֹ ְכ ֵבי הַ ֶ ּל ֶכת .הַ יְ ַד ְע ֶּתם? ָּכל ּ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

נור
כות ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה ַ ׁ -ש ֲע ֵרי נִ ָ
יק ֹ
ִ /הלְ ֹ

הַמ ְק ָ ּד ׁשָ ,הי ּו ְׁשנֵ י ְׁש ָע ִרים
ְּבמַ ֲע ֵלה ָח ֵמ ׁש ֶע ְש ֵׂרה הַמַּ ְד ֵרגוֹ ת ֶׁשהוֹ ִביל ּו לְ תוֹ ְך ָה ֲעזָ ָרה ,בַּ ָּמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ָהיָ ה ִּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש
הַש ָע ִרים ָה ֵא ֶ ּלה ל ֹא ָהי ּו ְרגִ ילִ יםֵ ,הם ָהי ּו הַ יְ ּ ִח ִידים ְּב ָכל ֵּבית ִּ
יקנוֹ ר”ְ ּ ׁ .
“ש ֲע ֵרי נִ ָ
ְ ּגדוֹ לִ ים ֶׁש ִ ּנ ְק ְרא ּו ַׁ
ֶׁש ּל ֹא ָהי ּו ְמ ֻצ ּ ִפים ְּבזָ ָהב וְ נִ ְק ְרא ּו ְּב ֵׁשם ֶׁשל ָא ָדם.
הוא ֶה ְחלִ יט
הַמ ְק ָ ּד ׁש וְ ָר ָצה לְ ָה ִכין ׁ ּ ֶ
הו ִדי ֶׁש ָאהַב ְמאֹד ֶאת ֵּבית ִּ
הו ְמיֻ ָחד לִ ְכבוֹ דוֹּ .
מַש ּ
מַ ּד ּו ַע? נִ ָיקנוֹ ר ָהיָ ה יְ ּ
ָל ַקחַת ֶאת ָּכל כַּ ְס ּפוֹ וְ לִ נְ ס ַֹע ַל ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ְ ּד ִריָ ּה ְּב ִמ ְצ ַריִ םֶׁ .ש ּבוֹ ָהי ּו מַ ְסגְ ֵרי נְ ח ֶֹׁשת ֶׁשיָ ּ ְדע ּו לְ ָה ִכין ֶאת ָה ֲעבוֹ דוֹ ת
הַ יָ ּפוֹ ת ְּביוֹ ֵתר ְּב ֵת ֵבל.
הַמ ְק ָ ּד ׁש ְמהַ נְ חוֹ ֶׁשת הַ יָ ּ ָפה ְּביוֹ ֵתר ֶׁשיָ ּכַ ל
הוא ִׁש ֵ ּלם ָל ֶהם הַ ְר ֵּבה ְמאֹד ֶּכ ֶסף ְּכ ֵדי ֶׁשיָ ּ ִכינ ּו ְׁש ֵּתי ַ ּדלְ תוֹ ת לְ ֵבית ִּ
ּ
לִ ְקנוֹ ת ְּבכַ ְס ּפוֵֹ .הם ָע ְבד ּו ָק ָׁשה ְמאֹד  ,וְ ָה ִכינ ּו ְׁש ֵּתי ַ ּדלְ תוֹ ת מַ ְד ִהימוֹ ת ְביוֹ ְפיָ ין .נִ ָיקנוֹ ר ִׁש ֵ ּלם ָל ֶהם וְ ָש ָׂכר
הַכ ֵבדוֹ ת לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
ְס ִפינָ ה ְּכ ֵדי לְ הוֹ ִביל ֶאת הַ ְ ּד ָלתוֹ ת ְּ
הַמ ָל ִחים ָח ְׁש ׁש ּו ֶׁשהַ ְּס ִפינָ ה עוֹ ֶמ ֶדת לִ ְט ֹּב ַע“ .זֶ ה ִּבגְ ַלל ַ ּדלְ תוֹ ת הַ ְ ּנח ֶֹׁשת
בַּ ֶ ּד ֶר ְךָ ,היְ ָתה ס ּו ָפה ְ ּגדוֹ ָלה וְ ְּ
הַכ ֵבדוֹ ת” ֵהם ָק ְרא ּו.
ְּ

ֲא ִפלּ ּו ֶׁש ִ ּנ ָיקנוֹ ר ִה ְת ַח ֵ ּנן ֶׁש ּל ֹא ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאתֵ ,הם זָ ְרק ּו ֶאת ַאחַת הַ ְ ּד ָלתוֹ ת ַליָ ּם .בַּ ְּת ִח ָ ּלה ָהיָ ה נִ ְר ָאה ֶׁשמַּ ָ ּצב
ָה ֳאנִ יָ ּה ִה ְׁש ּתַ ּ ֵפרֲ ,א ָבל בַּ ֶה ְמ ֵׁש ְך ָה ֳאנִ יָ ּה ׁש ּוב ֵה ֵח ָ ּלה לְ ִה ְתנוֹ ֵע ַע וְ ֵהם ָח ְׁש ׁש ּו ֶׁש ִהיא עוֹ ֶמ ֶדת לִ ְט ֹּב ַע.
הַשלִ ְ
הַשנִ יָ ּה לְ תוֹ ְך הַמַּ יִ םֲ ,א ָבל ְּבפַ ַעם הַזּוֹ נִ ָיקנוֹ ר ָאחַז בַּ ֶ ּד ֶלת ְּב ָחזְ ָקה
יך ַ ּגם ֶאת הַ ָ ּד ֶלת ׁ ּ ְ
הַמַּ ָ ּל ִחים ָרצ ּו לְ ְׁ
ְ
הַשלִ יך אוֹ ִתי יָ ַחד ִא ָּת ּה”.
מַשלִ ִ
וְ ָק ָרא ִ :אם א ֶּ
כו לְ ְׁ
ַתם ְׁ
הַז וִֹּ ,ת ְצ ָט ְר ּ
יכים ֶאת הַ ֶ ּד ֶלת ּ
ּיעה לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
הַמַּ ָ ּל ִחים כַּ ּמ ּו ָבן ל ֹא ָרצ ּו ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאת ,וְ ֵת ֶכף ָׁש ָכ ָכה הַ ּס ּו ָפה וְ הַ ְּס ִפינָ ה ִה ִג ָ
הוא ָר ָאה
יחה לְ הַ ִג ַ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ִה ְצלִ ָ
נִ ָיקנוֹ ר ָהיָ ה ְמאֹד ָעצ ּוב ַעל ָּכ ְך ֶׁש ַרק ֶ ּד ֶלת ַאחַת ֶׁשל ֵּבית ִּ
ּיעֲ -א ָבל ָאז ּ
הַשנִ יָ ּה!!!
הו זוֹ ֵהר ְּבתוֹ ְך הַמַּ יִ ם -הַ ֶ ּד ֶלת ׁ ּ ְ
ׁ ֶּ
מַש ּ
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הַשנִ יָ ּה ל ֹא ָט ְב ָעה ,ל ְַמרוֹ ת ֶׁש ָהיְ ָתה ְמאֹד ָּכ ְב ָדהִ ,היא ָצ ָפה ֵמ ֲאחוֹ ֵרי הַ ְּס ִפינָ ה לְ א ֶֹר ְך ָּכל הַ ֶ ּד ֶר ְך
הַ ֶ ּד ֶלת ׁ ּ ְ
לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
ַפוֹ ת ֶאת הַ ְ ּד ָלתוֹ ת ָה ֵא ֶ ּלה ְּבזָ ָהבְּ ,כ ֵדי ֶׁש ֻּכ ָ ּלם י ּו ְכל ּו לִ ְראוֹ ת ֶאת הַ ֵ ּנס ֶׁשה’ ָע ָשׂה.
הַ ֲח ָכ ִמים ֶה ְחלִ יט ּו ֶׁש ּל ֹא לְ צ ּ
יכים ֹּ 20כ ֲהנִ ים ְּכ ֵדי לִ ְפ ּתֹ ַח אוֹ ָתםִ ּ .פ ְתח ּו אוֹ ָתם ַרק ְּבשַׁ ָּבת
הַ ְ ּד ָלתוֹ ת ָה ֵאלּ ּו ָהי ּו ְמאֹד ְּכ ֵבדוֹ תָ ,הי ּו ְצ ִר ִ
ְ
הַמ ֶל ְך ָהיָ ה ָׁשם .בַּ יָ ּ ִמים ָה ֲא ֵח ִרים ָהי ּו נִ ְכנָ ִסים ָל ֲעזָ ָרה ֶ ּד ֶרך ַ ּדלְ תוֹ ת ְק ַטנּ וֹ ת יוֹ ֵתר ֶׁש ָהי ּו
ּובַ יָ ּ ִמים טוֹ ִבים אוֹ ִאם ֶּ
ֻמ ָ ּצבוֹ ת ִמ ִ ּצ ֵ ּדי שַׁ ַער נִ ָיקנוֹ ר.
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