
  בס"ד 

ָחד       ֹּא ָפַחד ֵמַאף אֶׁ ל י שֶׁ  ָהַרבִּ

ָחד                 חּוץ ְמה' אֶׁ
 

ת ְבַמֵטה  בֶׁ יָרה צֹולֶׁ ְלָקח ְלֲחקִּ ית ְונִּ ת ָהרּוסִּ שֶׁ י ַעל ְיֵדי ַהבֹולֶׁ ר נֱֶׁאַסר ָהַרבִּ ַכֲאשֶׁ

ת  שֶׁ ים  -ַהבֹולֶׁ יר ְפָרטִּ ְלַהְסגִּ ְזָהר מִּ י נִּ ים ַיֲהדּות ָהַרבִּ יצִּ יָדיו ַהְמפִּ אֹודֹות ֲחסִּ

ת.  רֶׁ  ַבַמְחתֶׁ

ל ָכְך ֻהְחְמרּו ְתָנָאיו.    ְבשֶׁ

ש,  בְ  ירּות נֶׁפֶׁ ְמסִּ ין בִּ לִּ יַח ְתפִּ נִּ הִּ ֵכיָון שֶׁ ַמְדֵרגֹות ְגבֹוהֹות מִּ ְזָרק מִּ ְמֵשְך ַהַמֲאָסר נִּ הֶׁ

ְשָבר. ֹּא נִּ י ל  ֲאָבל ָהַרבִּ

ָחד  ְשָלֵביְבאֶׁ ל חֹוְקַריו, ָשַלף  מִּ ת ְרצֹוָנם שֶׁ יַע אֶׁ ְשבִּ ֹּא הִּ י ל ָהַרבִּ יָרה, ְכשֶׁ ָחדַהֲחקִּ  אֶׁ

ְקדַ  ם אֶׁ י, ְוָאַמר: ֵמהֶׁ ֵים ַעל ָהַרבִּ  ח ְואִּ

ר".  ַדבֵּ ים לְּ ה ֲאָנשִׁ בֵּ ַהרְּ ָבר ָגַרם לְּ  "ַהַצֲעצּוַע ָהָזה כְּ

 

ר רּוַח:  י ָעָנה לֹו ְבקֹּ  ָהַרבִּ

ים, לֹא   ים ַרבִׁ ילִׁ י ֶשיֵּש לֹו עֹוָלם ֶאָחד ֶוֱאלִׁ יד ַרק ֶאת מִׁ חִׁ ַהפְּ "ַהַצֲעצּוַע ָהָזה ָיֹכל לְּ

י ֶשיֵּש לֹו  י  ֶאת מִׁ נֵּ י, ּושְּ ים ֶאָחד יֵּש לִׁ י, ֱאֹלקִׁ י עֹוָלמֹות. ֲאנִׁ נֵּ ים ֶאָחד ּושְּ ֱאֹלקִׁ

י".  יד אֹותִׁ חִׁ ַהפְּ  עֹוָלמֹות. לֹא ּתּוַכל לְּ

ְך רֶׁ ְבֵסְקְצָיה ְלאֹוֵרְך ָכל ַהדֶׁ ף מּול ַאְנֵשי ַהיִּ קֶׁ י ָעַמד ְבתֹּ  .ָהַרבִּ

ל ָכְך ָחשּוְך ּו י ְבָמקֹום כֹּ ל ָהַרבִּ ף שֶׁ קֶׁ יְך  ְּמֻסָכןַהתֹּ י ָצרִּ ת אֹוָתנּו ֵאיְך ְיהּודִּ דֶׁ ְמַלמֶׁ

ל ָהעֹוָלם ְסֵתר שֶׁ ם ְוַההֶׁ לֶׁ ר ָהַרע ּומּול ָהֵהעֶׁ ג מּול ֵיצֶׁ ְנהֹּ  , לִּ

יָרה  ם ַהְנָשָמה ְועֹוָשה ָלּה' דִּ צֶׁ ת עֶׁ ְמַגָלה אֶׁ ֹּא ְגבּולֹות שֶׁ י, ֱאמּוָנה ְלל ף ְיהּודִּ קֶׁ ְבתֹּ

ָחשּוְך ְביֹוֵתר. ַגם ַבָמקֹום ַהַתְחתֹון וְ   הֶׁ

ֵמד אֹוָתנּו   ית ּוְבָכְך לִּ ּסִּ י ֻשְחַרר ְבצּוָרה נִּ י ֶוֱאמּוָנה ְלַבּסֹוף ָהַרבִּ הּודִׁ ף יְּ ֶשּתֹוקֵּ

ָצחֹוןַבֶדֶרְך,  ת ַהְגֻאָלה ְוַהנִּ יא ְלַבּסֹוף אֶׁ  . ָתבִּ

 

 



 

לֹות  אֵּ  :ֲענֵּה ַעל ַהשְּ

 

ָדח  (1 ם ָהֶאקְּ ָטָרה ַלֲעׂשֹות עִׁ שְּ יש ַהמִׁ ָסה אִׁ ? ָמה נִׁ

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________ 

 

ר (2 ָדח ֶשל ַהשֹוטֵּ ָהֶאקְּ י ַפַחד מֵּ ם ָהַרבִׁ ?  ַהאִׁ

___________________________________________ _____

 ________________________________________________

 ________________________________________________ 

 

ר שֶ  (3 י ַלשֹוטֵּ יד אֹותֹוָמה ָעָנה ָהַרבִׁ חִׁ ַהפְּ ָסה לְּ ? נִׁ

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________ 

 

ית ַהַמֲאָסר(4    בֵּ י בְּ ַנֲהגּותֹו ֶשל ָהַרבִׁ תְּ הִׁ ֹמד מֵּ לְּ ינּו לִׁ ? ָמה ָעלֵּ

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________ 

 

י   (5 טֹון רּוסִׁ לְּ ין שִׁ ֲעבֹוַדת ה' ַכֲאֶשר אֵּ ירֹות ֶנֶפש בְּ סִׁ ֶרֶשת ַהיֹום מְּ דְּ ָמה נִׁ בְּ

ינּו ם ָעלֵּ ַאיֵּ ? ֶשמְּ

__________________________ ______________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________ 


