
 בס"ד

 

 

צ ֻאֶחֶרת ָפרְׁ ָלה מְׁ ַעת ַליְׁ שְׁ ָעקֹות ֲחָזקֹות  בִּ צְׁ י, ּובִּ יתֹו ֶשל ָהַרבִּ בֵׁ ית לְׁ ָטָרה ַהֲחָשאִּ שְׁ י ַהמִּ שֵׁ ּו ַאנְׁ

ם ֶנֶשק   סּו עִּ נְׁ כְׁ ים ֶשנִּ ַהַחָילִּ ת וְׁ נֵׁי ַהַביִּ ל בְׁ ילּו ֶאת כֹּ הִּ בְׁ ים הִּ רִּ סֹון? ַהּׁשֹוטְׁ נֵׁיאֹורְׁ יָכן שְׁ ָשֲאלּו:  הֵׁ

ילּו ֶאת ַהפַ  דִּ גְׁ ת ַרק הִּ תֹוְך ַהַביִּ ֹּא ַשלּוף לְׁ ָדַרש ֶשל ָלל וְׁ ל כְׁ ַפעֵׁ תְׁ ֹּא הִּ י ל ַהֲחָרָדה, ָהַרבִּ ַחד וְׁ

יָרה. ים ַלֲחקִּ רִּ ם ַהּׁשֹוטְׁ ים ָלֶלֶכת עִּ כִּ סְׁ י הִּ ֲעקּו, ָהַרבִּ צְׁ  יִּ

רֹות  ל ַלמְׁ ַפלֵׁ תְׁ הִּ ָדַרש לְׁ ל וְׁ ָראֵׁ שְׁ תֹוַרת יִּ ק בְׁ ֹּא ָחַשש ֶשהּוא עֹוסֵׁ ל י לְׁ ירֹות ָאַמר ָהַרבִּ ַבֲחַדר ַהֲחקִּ

דֹוָלה. ַהסַ   ָכָנה ַהגְׁ

ָכל ָיָמיו  דֹורֹוַתיו וְׁ ָבד לְׁ כְׁ ָרח נִּ י ֶשהּוא ֶאזְׁ ק ָעָנה ָהַרבִּ ים, ַבֶמה ַאָתה עֹוסֵׁ רִּ ַלת ַהחֹוקְׁ אֵׁ שְׁ לִּ

יג ָהעֹוָלם. הִּ א ּוַמנְׁ ים, בֹורֵׁ י ֱאֹלקִּ דֵׁ ָנה ַעל יְׁ תְׁ דֹוָשה ֶשנִּ מּוד ַהתֹוָרה ַהקְׁ לִּ ים לְׁ ָדשִּ  ֻמקְׁ

ים כָ  רִּ יַח ֶאת  ַהחֹוקְׁ ַהנִּ י לְׁ ָסה ָהַרבִּ ָתא ַהַמֲאָסר, ַבֶדֶרְך נִּ חּו אֹותֹו לְׁ ָשלְׁ י וְׁ שּובֹות ָהַרבִּ ֲעסּו ַעל תְׁ

נֹו.  טְׁ בִּ ָצע בְׁ פְׁ י נִּ ָהַרבִּ גֹות וְׁ רֵׁ ָכל ַהַמדְׁ י ָדַחף אֹותֹו מִּ ר ֶשָרָאה ֶאת ָהַרבִּ ין, ַהּׁשֹוטֵׁ לִּ פִּ  ַהתְׁ

י  יָרה ָהַרבִּ ַמֲהַלְך ַהֲחקִּ י ֶשַהַצֲעצּוַע  בְׁ רּו ָלַרבִּ ָאמְׁ ָדח וְׁ פּו ֶאקְׁ ים ָשלְׁ רִּ ֻעָלה,  ַהחֹוקְׁ ף פְׁ תֵׁ לֹּא ּׁשִּ

י ֶשיֵׁש לֹו   יד ַאתְׁ מִּ חִּ ֶמץ "ַהַצֲעצּוַע ָהָזה ַמפְׁ אֹּ י ָעָנה ָלֶהם בְׁ יֹות, ָהַרבִּ ה פִּ בֵׁ ָבר ָפַתח ַהרְׁ ַהֶזה כְׁ

י יֵׁש לִּ  עֹוָלם ֶאָחד, ֲאנִּ ים וְׁ י ֱאֹלקִּ נִּ ַע ַרק ַבגּוף  שֵׁ גֹּ פְׁ ים לִּ כֹולִּ נֵׁי עֹוָלמֹות", ַאֶתם יְׁ ים ֶאָחד ּושְׁ י ֱאֹלקִּ

ָדח ֶשָלֶכם"   ָהֶאקְׁ ד מֵׁ ַפחֵׁ ֹּא מְׁ י ל ית, ֲאנִּ חִּ צְׁ יא נִּ י הִּ ָשָמה ֶשלִּ י ֲאָבל ַהנְׁ  ֶשלִּ

ים ַאְך ָברִּ ַעכְׁ ץ וְׁ א בֹּ ף ָחשּוְך ָמלֵׁ תֵׁ י ַלַמרְׁ יכּו ֶאת ָהַרבִּ לִּ שְׁ ים הִּ רִּ ַנע. ַהחֹוקְׁ כְׁ ֹּא נִּ י ל   ָהַרבִּ

ֶקף.  תֹּ יְך ָלַעמּוד מּוָלם בְׁ שִּ מְׁ י הִּ ין ָמֶות ַאְך ָהַרבִּ ַזר דִּ ַזר ָעָליו גְׁ גְׁ י ֶשנִּ יעּו ָלַרבִּ ים הֹודִּ רִּ  ַהחֹוקְׁ

ה שָ  בֵׁ ַהרְׁ ֻרָחק לְׁ ָמקֹום מְׁ ָגלּות לְׁ ין לְׁ ַזר ַהדִּ ַשנֹות ֶאת גְׁ ָטָרה לְׁ שְׁ יָטה ַהמִּ לִּ י ֶהחְׁ יסִּ ֶפן נִּ ים.ָבאֹּ  נִּ

ב   ָעָליו ַלֲעזֹּ ָרר וְׁ ֻשחְׁ י ֶשהּוא מְׁ יעּו ָלַרבִּ הֹודִּ י בי"ב ַתמּוז, ָקָרה ַהנֵׁס וְׁ ַביֹום ַהֻהֶלֶדת ֶשל ָהַרבִּ

ָיה.   ֶאת רּוסְׁ

ֻעלֹות ַהַיֲהדּות   יקּו ֶאת פְׁ סִּ פְׁ ֹּא הִּ ֶדל ַהנֵׁס ל גֹּ ֲהמּו מִּ דְׁ ים ֶשנִּ ידִּ ָיה ַאְך ַהַחסִּ י ָעַזב ֶאת רּוסְׁ ָהַרבִּ

ָיה.  ָכל רּוסְׁ ירּות ֶנֶפש בְׁ סִּ מְׁ  בִּ

ר ֶאת ַהֶנֶפש ַעל ֲהָפַצת   סֹּ מְׁ יְך לִּ שִּ מְׁ ַגם ָשם הִּ ית וְׁ רִּ צֹות ַהבְׁ ַארְׁ י לְׁ יַע ָהַרבִּ גִּ ַמן הִּ ַאַחר זְׁ לְׁ

ם. יֶהם ֶשַבָּׁשַמיִּ ים ַלֲאבִּ הּודִּ ירּוב ַהיְׁ קִּ  ַהַיֲהדּות וְׁ

ָכל ָשָנה ַהַחסִּ  ים בְׁ גִּ ָאז אֹותֹו נֵׁס חֹוגְׁ ת  מֵׁ ָצחֹון ָהאֹור אֵׁ נִּ ֻאָלה וְׁ ַחג ַהגְׁ ים ֶאת י"ב ַתמּוז כְׁ ידִּ

ֶשְך.   ַהחֹּ

ל  ָראֵׁ שְׁ ם יִּ י ֶשַבּׁשֵׁ ל מִּ ֹּא ַרק ֶשלֹו ֶאָלא ֶשל כֹּ ָתה ל ֻאָלה ָהיְׁ רּור ֶשַהגְׁ חְׁ ַמן ַהּׁשִּ זְׁ י ָאַמר בִּ ָהַרבִּ

ֻכֶנה.   יְׁ

י וְׁ  הּודִּ ף יְׁ ד אֹוָתנּו ַמהּו תֹוקֵׁ מֵׁ י לִּ ַח!ָהַרבִּ ַנצֵׁ יד מְׁ י ָתמִּ הּודִּ ֶקף ַהיְׁ יְך ַהתֹּ  אֵׁ



 

לֹות: אֵׁ   ֲענֵׁה ַעל ַהּׁשְׁ

תֹוְך ַהֶכֶלא ❖ י בְׁ בּוָרה ֶשל ָהַרבִּ י גְׁ נֵׁי ַמֲעשֵׁ ב שְׁ תֹּ  : כְׁ
 

1) ______________________________________________________

______________________________________________________ 

2) ______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

ַנֲהגּותֹו ❖ תְׁ הִּ י בְׁ ד אֹוָתנּו ָהַרבִּ מֵׁ ית ַהֶכֶלא  ָמה לִּ בֵׁ   ?בְׁ

 ________________________________________________

 _______________ _________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________ 
 

 

ַאַחר ֶשֻּׁשחְׁ  ❖ י לְׁ ָיהָמה ָעָשה ָהַרבִּ רּוסְׁ ? ַרר מֵׁ

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ___________________________ _____________________ 
 

מּוָנה ❖ ב ָמה ַאָתה רֹוֶאה ַבתְׁ תֹּ   כְׁ
 

 

 

 

 ______________________         _________________________ 

        _________________________  ______________________ 

 ______________________         _________________________ 

 _________________ ______________________         ________ 


