ּובין ַה ְּד ָב ִרים ִס ֵּפרֶׁ ,ש ַהנְ ָהגָ תֹו ֶׁשל ַא ְדמֹו"ר ַמ ֲה ַר"ׁש ִהיא
ַמ ֲה ַר"ׁש נִ ְׁש ָמתֹו ֵע ֶדןֵ .
ּובכְ לֵ י זָ ָהב – ֻק ְפ ַסת ָט ָּבק ִמּזָ ָהב ,וְ עֹוד ֻק ְפ ָסה
ּוב ֲע ִׁשירּותִ ,
ְּב ִה ְת ַר ֲחבּות ּגְ דֹולָ ה ַ
נֹוסף וְ כּו'.
ִמּסּוג ָ

ב״ה
ועד
כפר
חב”ד

ּוב ְׁש ִבילְ ָך? ֲה ֵרי
עטאְך"! וְ כִ י ִּב ְׁש ִביל ִמי נִ ְב ָרא ַהּזָ ָהבִּ ,ב ְׁש ִבילִ י ִ
"ּפ ַ
– וְ ָענָ ה לֹו זְ ֵקנִ יֶ :
ַהּזָ ָהב נִ ְב ָרא ִמּלְ כַ ְּת ִחּלָ ה ִּב ְׁש ִביל ַה ַּצ ִּד ִיקים!
רּוחנִ ית נַ ֲעלָ ה.
ָאכֵ ןַּ ,דוְ ָקא ֵא ֶצל ַצ ִּד ִיקים ַה ִּׁשּמּוׁש ְּבזָ ָהב ,הּוא ֲעבּור ַּתכְ לִ ית ָ

ְל ֶרגֶ ל ב' ְּב ִאּיָ ר ,יֹום ֻה ֶּל ֶדת ּכְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ַה ַּמ ֲה ַר"ׁש

ּתֹורה
יעה ַּב ָ
יְ גִ ָ
ּפּורים תשי״ב ִס ֵּפר ָה ַר ִּבי:
ְּב ַחג ַה ִ
מֹורי וְ ָח ִמי
ּתֹורה לַ ֲא ִמ ָּת ָתּה ִהיא ּכְ ַב ִּסּפּור ִּדלְ ַק ָּמן ֶׁש ִּס ֵּפר ּכְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ִ
יעה" ַּב ָ
"יְ גִ ָ
(ה ַרּיַ י"צ) אֹודֹות זְ ֵקנֹוַ ,א ְדמֹו״ר ַמ ֲה ַר״ׁש:
ַא ְדמֹו״ר ָ
ר-מ ְצוָ הָ ,ק ָרא אֹותֹו ָא ִביו ַה ֶּצ ַמח-
ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ַא ְדמֹו״ר ַמ ֲה ַר״ׁש ִּב ְס ִמיכּות לִ זְ ַמן ַה ַּב ִ
ּתֹורה?
ֶצ ֶדק ,וְ ָׁש ַאל אֹותֹו ַה ִאם הּוא ִמ ְתיַ ּגֵ ַע ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
יח
(״א גֶ עוַ ואלְ ִד ֶיק'ע ָקאּפ״) ,וְ ִה ְצלִ ַ
ל-מֹוח נִ ְפלָ א ַ
ַ
– ִּבכְ לָ ל ָהיָ ה ַא ְדמֹו״ר ַמ ֲה ַר״ׁש ַּב ַע
״ח ֶדר״ ָּב ַחן אֹותֹו ַה ֶּצ ַמח-
דּוע ַה ִּסּפּור ֶׁשעֹוד ִּב ְהיֹותֹו ַּב ֵ
ּתֹורה ,וְ כַ ּיָ ַ
ְמאֹוד ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
ֶצ ֶדק ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ַה ְּמלַ ֵּמד ֶׁשּלֹו ַ(ר ִּבי ֶּפ ַסח)ֶׁ ,ש ָר ָאה ּגְ דֹולֹות וְ נִ ְפלָ אֹותֹ ,לא ָהיָ ה יָ כֹול
״ּת ְפ ֶא ֶרת
ח-צ ֶדקַ :מהּו ַה ֶּפלֶ א ֶׁש ִ
רֹונֹותיו ,נַ ֲענָ ה ַה ֶּצ ַמ ֶ
ָ
לְ ִה ְת ַא ֵּפק וְ ִה ְפלִ יא ֶאת ּכִ ְׁש
עֹוׂשה
ֶ
ׁשּורה לְ ב' ִאּיָ רּ ,בֹו נֹולַ ד ָה ַר ִּבי ַמ ֲה ַר"ׁש)
(ׁשם ַה ְ'ּס ִפ ָירה' ַה ְּק ָ
ֶׁש ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת״ ֵ
טֹוב! –
יעה.
יח ְּבלִ ּמּודֹו ּגַ ם לְ ֹלא יְ גִ ָ
וְ ֵה ִׁשיב ַא ְדמֹו״ר ַמ ֲה ַר״ׁשֶׁ ,ש ֵאינֹו ִמ ְתיַ ּגֵ ַעּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ַּמ ְצלִ ַ
ּתֹורה.
ח-צ ֶדקֶׁ ,שּיֵ ׁש צ ֶֹרְך לְ ִה ְתיַ ּגֵ ַע ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
וְ ָא ַמר לֹו ַה ֶּצ ַמ ֶ

יטים ִלגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים
ַּתכְ ִׁש ִ
ָה ַר ָּבנִ ית ַה ִּצ ְד ָקנִ ית ִר ְב ָקהֵ ,א ֶׁשת ָה ַר ִּבי ַמ ֲה ַר"ׁשָ ,ע ְס ָקה ְּב ַהכְ נָ ַסת ּכַ ּלָ הַ ,ה ְחזָ ַקת
נֹוס ַע לְ ִע ִּתים ַּדי ְקרֹובֹות
ּדֹומהַּ .ב ֲעלָ ּהָ ,ה ַר ִּבי ַמ ֲה ַר"ׁשָ ,היָ ה ֵ
ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ,וְ כַ ֶ
יע לָ ּה לְ ִה ְצ ָט ֵרף ֵאלָ יוִ .היא ָהיְ ָתה עֹונָ ה ֶׁש ֵאין ְרצֹונָ ּה לִ נְ ס ַֹע
לְ חּוץ לָ ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה ַמ ִּצ ַ
ּובכָ ְך ֹלא
יעה יִ ֵּתן לָ ּהְּ .בכֶ ֶסף זֶ ה ָהיְ ָתה ִמ ְׁש ַּת ֶּמ ֶׁשת לְ ָצ ְרכֵ י ִצּבּורְ ,
וְ ֶאת ְּד ֵמי ַהּנְ ִס ָ
נֹוסף.
מּור ָתם ּכֶ ֶסף ָ
ּומ ַק ֶּבלֶ ת ְּת ָ
יה ָהיְ ָתה ְמ ַמ ְׁשּכֶ נֶ ת ְ
יט ָ
ִה ְס ַּת ְּפ ָקה – ַאף ֶאת ַּתכְ ִׁש ֶ

ּוב ַר ֲח ִמים
ְּב ֶח ֶסד ְ

ַל ְחׁשֹב נָ כֹון

ָּפ ָר ַׁשת ַה ְּמצ ָֹרע

יע ֵאלָ יו
יבהִ ,הּגִ ַ
ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ֵידי ָה ַר ִּבי ַמ ֲה ַר"ׁשֶׁ ,שּכִ ֵהן ּכְ ַרב ְּב ַא ַחת ֵמ ֲעיָ רֹות ַה ְּס ִב ָ
ּתֹוק ַע
רּועה" ֵ
"ת ָ
ָׁשנָ ה ַא ַחת לְ רֹאׁש ַה ָּׁשנָ הִּ .ב ְׁש ַעת ַה ְּת ִקיעֹות ָׂשם ֶה ָח ִסיד לֵ ב ֶׁש ִּב ְ
יטין')ָ .ה ִענְ יָ ן ִה ְפלִ יאֹו וְ הּוא ֶה ְחלִ יט לְ ִהּכָ נֵ ס
רֹומ ִ
('ט ִ
ּוׁשנַ יִ ם קֹולֹות ְ
ָה ַר ִּבי ַא ְר ָּב ִעים ְ
ֶאל ָה ַר ִּבי וְ לִ ְׁשאֹול לְ ֵפ ֶׁשר ַה ָּד ָבר.

מצ ָֹרע הּואיע ְ
ּנֹוׂש ִאים ַה ֶּמ ְרּכָ זִ ּיִ ים ְּב ָפ ָרׁשֹות ַּתזְ ִר ַ
א/א ָּמאַ :א ַחד ַה ְ
ַא ָּב ִ
ֻט ְמ ַאת ַה ְּמצ ָֹרע וְ ָט ֳה ָרתֹו .נֶ גַ ע ַה ָּצ ַר ַעת ּפֹוגֵ ַע ְּב ָא ָדם ֶׁש ִּד ֵּבר לָ ׁשֹון ָה ַרע,
יע ְּב ִקירֹות ַה ַּביִ תַ ,א ַחר ּכָ ְך ִּבכְ לֵ י
מֹופ ַ
ָׁשלָ ב ַא ַחר ָׁשלָ בַּ .ב ַה ְת ָחלָ ה הּוא ִ
ַה ַּביִ תַ ,א ַחר ּכָ ְך ְּב ִבגְ ֵדי ָה ָא ָדם וְ ִאם הּוא ֲע ַדיִ ן ֹלא ִסּיֵ ם לְ ַד ֵּבר לָ ׁשֹון ָה ַרע,
נֹוׂשא זֶ ה.
ַה ָּצ ַר ַעת ּפֹוגַ ַעת ּגַ ם ְּבגּופֹוַ .הּיֹום נִ ּגַ ע ְּבכַ ָּמה זָ וִ ּיֹות ְמ ַענְ יְ נֹות ֶׁשל ֵ

"ּת ֵמ ַהנִ י ָעלֶ יָך
'יחידּות'ָׁ ,ש ַאל ֶאת ְׁש ֵאלָ תֹוָ .א ַמר לֹו ָה ַר ִּביְ :
ּכְ ֶׁשּנִ כְ נַ ס לְ ַא ַחר ַה ַחג לִ ִ
חֹוׁשב ַמ ְח ָׁשבֹות זָ רֹות".
ֶׁש ִּב ְׁש ַעת ַה ְּת ִקיעֹות ַא ָּתה ֵ
ִה ְת ַּפּלֵ א ָה ַרב" :וְ כִ י ֵאּלֶ ה ַמ ְח ָׁשבֹות זָ רֹות?!".

ח-צ ֶדקָ ,חזַ ר וְ ָק ָרא לְ ַא ְדמֹו״ר ַמ ֲה ַר״ׁש ,וְ ִׁשּנָ ה לֹו ֶאת ֵס ֶדר
הֹודיעּו ַעל ּכָ ְך לַ ֶּצ ַמ ֶ
ּכְ ֶׁש ִ
(״ּב ֻחּק ַֹתי ֵּתלֵ כּו״) ָצ ִריְך
ּתֹורה״ ְ
״ע ֵמלִ ים ַּב ָ
רֹואים ִמ ִּסּפּור זֶ ה ֶׁש ֲ
ּובכָ ל א ֶֹפןִ ,
ַהּלִ ּמּודְ .
לִ ְהיֹות ְּבא ֶֹפן ֶׁש ֶה ָע ָמל יִ ְהיֶ ה נִ ּכָ ר ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ַהּגּוף.

חֹוׁשב ֶׁש ַ'ּמ ְח ָׁשבֹות זָ רֹות' ֵהן ַרק ַמ ְח ָׁשבֹות ֶׁשל ְׁשטּות
"ה ִאם ַא ָּתה ֵ
ִה ְס ִּביר ָה ַר ִּביַ :
חֹוׁש ִבים ָמה ֶׁשֹּלא ְצ ִריכִ ים לַ ְחׁשֹבֲ ,א ִפּלּו ְּב ִענְ יְ נֵ י ְק ֻד ָּׁשהֲ ,ה ֵרי זֶ ה
וְ ֶה ֶבל? ּגַ ם ּכְ ֶׁש ְ
ִּב ְב ִחינַ ת ַמ ְח ָׁשבֹות זָ רֹות".

ְּב ִלי ַה ְס ָּת ָרה

אֹומר ַה ִאם לְ ַד ְעּתֹו ַהּכֶ ֶתם
ּתֹורה ֲהלָ כָ ה ְמ ַענְ יֶ נֶ תֶ :ה ָחכָ ם ֵ
מֹורה לָ נּו ַה ָ
ּכָ אן ָ
ַהּזֶ ה ֶּב ֱא ֶמת נֶ ְח ָׁשב ָצ ַר ַעת אֹו ֹלאֲ ,א ָבל הּוא ֹלא יָ כֹול לִ ְפסֹק ִאם ָה ָא ָדם
ֶׁשּמּולֹו ָט ֵמא אֹו ָטהֹורַ .א ַחרּ-כָ ְך ָצ ִריְך ָה ָא ָדם לָ לֶ כֶ ת ֶאל ַהּכ ֵֹהן וְ לִ ְמסֹר
ּפֹוסק ָ'טהֹור' אֹו ָ'ט ֵמא' (ּוכְ ֶׁש ַהּנֶ גַ ע
לּ-פי זֶ ה ַהּכ ֵֹהן ֵ
לֹו ֶאת ִּד ְב ֵרי ֶה ָחכָ םַ .ע ִ
חֹולֵ ף ׁשּוב ָצ ִריְך ַהּכ ֵֹהן לִ ְפסֹק לֹו ָ'טהֹור').
ּדּוע ַרק ַהּכ ֵֹהן יָ כֹול לִ ְפסֹק ְּבפ ַֹעל ֶאת ַה ִּדין וְ ֹלא ֶה ָחכָ ם ֶׁש ַּמּכִ יר
ַאְך ַמ ַ
יטב ֶאת ַה ֲהלָ כֹות ,וַ ֲה ֵרי ְּבכָ ל ִמ ְק ֶרה ַהּכ ֵֹהן ִמ ְס ַּת ֵּמְך ַעל ִּד ְב ֵרי ֶה ָחכָ ם?
ֵה ֵ
מֹוצ ִאים ֲהלָ כָ ה נְ ִד ָירה ּכָ זֹאת
נֹוׂשא ַה ָּצ ַר ַעת ָאנּו ְ
ּדּוע ַּדוְ ָקא לְ גַ ֵּבי ֵ
וְ כֵ ן ַמ ַ
ֶׁש ַעל ַהּכ ֵֹהן לַ ֲחרֹץ ֶאת ַה ִּדין?
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ִאיׁש ַה ֶח ֶסד

"אם ֲע ֵר ַמת ָע ָפר ֵאינָ ּה ַמ ְס ִּת ָירהַ ,ה ִאם
ָה ַר ִּבי ִחּיֵ ְך ֵאלָ יוֵ ,הנִ יף יָ דֹו ְּב ִבּטּול וְ ָא ַמרִ :
ֶּדלֶ ת ַּד ָּקה ּכָ זֹאת יְ כֹולָ ה לְ ַה ְס ִּתיר?!"...
ִּב ְׁש ִביל ִמי נִ ְב ָרא ַהּזָ ָהב?

ויטׁש לְ ֵביתֹוִ ,ס ֵּפר זְ ֵקנִ י ַעל ְּד ַבר ָא ְפנֵ י ַהנְ ָהגָ תֹו ֶׁשל ַא ְדמֹו"ר
יּוּבאוִ ְ
ְּבׁשּובֹו ִמּלְ ַ

הֹופיעּו ּכְ ָת ִמים ("נְ גָ ִעים") ַהּנִ ְר ִאים ּכְ מֹו
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :א ָדם ֶׁש ָּבעֹור ֶׁשּלֹו ִ
ָצ ַר ַעת ָצ ִריְך לִ ְבּדֹק ִאם הּוא ָטהֹור אֹו ָחלִ ילָ ה ָט ֵמא .אֹותֹו ָא ָדם הֹולֵ ְך ֶאל
יה ַה ֻּמ ְרּכָ ִבים.
ּוב ִדינֶ ָ
ֶה ָחכָ ם – ַרב ֶׁש ָּב ִקי ַּב ְּצ ָב ִעים ַהּׁשֹונִ ים ֶׁשל ַה ָּצ ַר ַעת ְ
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ולמעשים טובים
נדפס ע"י ולזכות יוסף יצחק ואסתר הדסה שיחיו אייזנברג
...............
לזכות החיילת בצ"ה חנה תחי' לרגל יום הולדתה י"ז ניסן
ולזכות החיילת בצ"ה דבורה תחי' והחיילת בצ"ה רבקה תחי'
לוינזון לרגל יום הולדתם ל' ניסן א' דר"ח אייר
נדפס ע"י ולזכות הוריהם יצחק ונורית שיחיו לוינזון

ְּבתֹוְך ּכָ ְך ָׁש ַמע ַה ַּׁש ָּמׁש ֶׁש ָה ַר ִּבי ָהלַ ְך לָ 'א ֶֹהל' ,וְ נִ זְ ּכַ ר ֶׁש ָּׁשכַ ח לִ ְפּת ַֹח ֶאת ַה ֶּדלֶ ת .הּוא
ָרץ לְ ָׁשם ְּב ֶב ָהלָ ה וְ ֵה ֵחל לְ ִה ְתנַ ֵּצל לִ ְפנֵ י ָה ַר ִּבי ַעל ֶׁש ָּׁשכַ ח לִ ְפּת ַֹח ֶאת ַה ֶּדלֶ ת.

ויטׁש,
יּוּבאוִ ְ
נֹוס ִעים לִ לְ ַ
יהם ָהיּו ְ
ּׂשּוא ֶ
קּופה ָהיָ ה ַה ֵּס ֶדרֶׁ ,ש ַא ְב ֵרכִ ים ַא ֲח ֵרי נִ ֵ
אֹותּה ְּת ָ
– ְּב ָ
ערס"). .
יצ ְ
"יֹוׁש ִבים" ("זִ ֶ
לְ ֶמ ֶׁשְך ֲח ִצי ָׁשנָ הָׁ ,שנָ ה אֹו ָׁשנָ ה וָ ֵח ִצי ,וְ ָהיּו נִ ְק ָר ִאים ְּב ֵׁשם ְ

ֶה ָחכָ ם וְ ַהּכ ֵֹהן

לזכות הת' ישראל משה שיחי' אייזנברג
לרגל יום הבר מצוה כ"ט ניסן

ַּפ ַעם ָהלַ ְך ָה ַר ִּבי ָה ַר ַּׁש"ּב לָ 'א ֶֹהל' ַה ָּקדֹוׁשֶׁ ,שּבֹו ְטמּונִ ים ָא ִביו ַה ַּמ ֲה ַר"ׁש וְ ָסבֹו
יע לְ ָׁשם ּגִ ּלָ ה ֶׁש ַה ֶּדלֶ ת ֶׁשל ַה ִּבנְ יָ ן נְ עּולָ הָ .ע ַמד ֵאפֹוא ָה ַר ִּבי
ח-צ ֶדקּ .כְ ֶׁש ִהּגִ ַ
ַה ֶּצ ַמ ֶ
לְ יַ ד ַה ֶּדלֶ ת וְ ָׁשם ָע ָׂשה ּכָ ל ָמה ֶׁשּנָ ַהג לַ ֲעׂשֹות ִּב ְפנִ ים.

(הּגָ אֹון ֶה ָח ִסיד ָה ַרב ֵמ ִאיר ְׁשֹלמֹה
מֹור ִתי ַ
יה ֶׁשל ִא ִּמי ָ
יֶ ְׁשנֹו ִסּפּור ִמּזְ ֵקנִ יָ ,א ִב ָ
יצער") ֵא ֶצל ַא ְדמֹו"ר ַמ ֲה ַר"ׁש
"יֹוׁשב" ("זִ ֶ
ֵ
נֹוב ְס ִקיַ ,ר ָּבּה ֶׁשל נִ יקֹולַ ּיֵ יב)ֶׁ ,ש ָהיָ ה
יַ ְ
ויטׁש לְ ֶמ ֶׁשְך זְ ַמן.
יּוּבאוִ ְ
ּׂשּואיו נָ ַסע לִ לְ ַ
נִ ְׁש ָמתֹו ֵע ֶדןַ ,היְ נּוֶׁ ,שּלְ ַא ֲח ֵרי נִ ָ

יסן תשע"ח
מצ ָֹרע • כ"ח נִ ָגיליון ֶ • 310ע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת ַּתזְ ִר ַ
יע ְ

ׁשֹואל ָהיָ ה
ּובכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ָּׁשב ִמ ַּד ְרּכֹו ֵ
ָה ַר ִּבי ַמ ֲה ַר"ׁש ּכְ ָבר יָ ַדע ַעל ֵס ֶדר ַהנְ ָהגָ ָתּה ְ
נֹותן לָ ּה
יטים? ּוכְ ֶׁש ָהיְ ָתה עֹונָ ה לֹוָ ,היָ ה ָה ַר ִּבי ֵ
אֹותּה ֵהיכָ ן ְמ ֻמ ְׁשּכָ נִ ים ַה ַּתכְ ִׁש ִ
ָ
ּדֹותם.
רּוּבלִ ים ֲא ָח ִדים לִ ְפ ָ
ָ

ּתֹורהּ ,וכְ ֵדי לָ ֵצאת
ח-צ ֶדקִ ,ה ְת ִחיל לְ ִה ְתיַ ּגֵ ַע ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ֶּצ ַמ ֶ
(ה ַר ַּׁש"ּב) נִ ְׁש ָמתֹו
ִמ ְּס ֵפקֹות – ּכְ ִפי ֶׁש ִּס ֵּפר ַא ַחר ּכָ ְך לִ ְבנֹו ּכְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ָ
יעה!...
ֵע ֶדן – ִה ְתיַ ּגֵ ַע ּכָ ל ּכָ ְך ַעד ֶׁש ָעלּו ְּב ִמ ְצחֹו ּכִ ְת ֵמי ָּדם ֵמע ֶֹצם ַהּיְ גִ ָ

ְּב'זֹאת ֲחנֻ ּכָ ה' תשט"ז ִס ֵּפר ָה ַר ִּבי:

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

יוצא לאור
על ידי ועד כפר חב"ד
ארה"ק ת"ו

ת'ׁשער"):
"א ַּב ַעלַ -ה ַּביִ ֶ
אׁ-ש ַמיִ םֲ ,א ָבלַ ,
הּודי יְ ֵר ָ
ּׁשֹומ ִעים (יְ ִ
ָׁש ַאל אֹותֹו ַא ַחד ַה ְ
ּומּורם ֵמ ָעם יִ ְת ַע ֵּסק ְּב ִענְ יָ נִ ים ּגַ ְׁש ִמּיִ ים וְ ָח ְמ ִרּיִ ים?
ֵאיְך יִ ָּתכֵ ן ֶׁשּנָ ִׂשיא ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ָ

"ּת ְפ ֶא ֶר ת ֶׁש ְּב ִת ְפ ֶא ֶר ת"
ִ

הפצת
מעיינות
החסידות
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שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

"ּב ָדד
מּורה ְמאֹודַ .על ַה ְּמצ ָֹרע נִ גְ זַ ר ָ
א/א ָּמאֻ :ט ְמ ַאת ַה ְּמצ ָֹרע ִהיא ֲח ָ
ַא ָּב ִ
מֹוׁשבֹו" – ָעלָ יו לָ לֶ כֶ ת ִמחּוץ לְ ַמ ֲחנֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל ּולְ ַה ְמ ִּתין
יֵ ֵׁשב ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ָ
ָׁשם ַעד ֶׁשהּוא יִ ְהיֶ ה ָטהֹור ַּב ֲחזָ ָרהּ .כְ מֹו ַה ִּסּפּור ַעל ִמ ְריָ ם ַהּנְ ִב ָיאהֶׁ ,שּכָ ל
בּוע ָׁשלֵ םַ ,עד ֶׁש ִּת ְט ַהר ִמ ָּצ ַר ְע ָּתּה וְ תּוכַ ל
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְמ ִּתין לָ ּה ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁש ַ
יהם .זֶ הּו ַצ ַעד ֹלא ָּפׁשּוט לְ ַה ְפ ִריד ָא ָדם ִמּכְ לַ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל,
לָ ׁשּוב ֲאלֵ ֶ

ֲא ִפּלּו לְ ֶמ ֶׁשְך זְ ַמן ָמה.

טֹובה
ָצ ָרה ָ

ּדּוע ַרק ַהּכ ֵֹהן יָ כֹול לִ ְפסֹק ִאם ָה ָא ָדם ֶּב ֱא ֶמת ָט ֵמאַ :הּכ ֵֹהן
ּכָ ֵעת נָ ִבין ַמ ַ
רֹודף ָׁשלֹום.
אֹוהב ָׁשלֹום וְ ֵ
הּוא ִאיׁש ֶׁשל ֶח ֶסדּ ,כְ מֹו ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ַה ַּת ְפ ִקיד ֶׁשּלֹו הּוא לְ ָב ֵרְך ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּתֹוְך ַא ֲה ָבה .לָ כֵ ןַ ,רק ַהּכ ֵֹהן,
הּודי ,יָ כֹול לִ ְפסֹק ֶׁש ָא ָדם ְמ ֻסּיָ ם הּוא ָט ֵמא,
ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת ִאכְ ַּפת לֹו ִמּכָ ל יְ ִ
ַא ַחר ֶׁשהּוא ְּבוַ ַּדאי ָח ַקר וְ ָד ַרׁש ׁשּוב ֵא ֶצל ֶה ָחכָ ם ַה ִאם ֵאין ֶא ְפ ָׁשרּות
לְ ַט ֵהר ְּבכָ ל זֹאת ֶאת ַהּנֶ גַ ע.
יׁשהּוָ ,צ ִריְך
רֹואים ַמ ֶּׁשהּו ֹלא טֹוב ֵא ֶצל ִמ ֶ
לֹומ ִדים ֶׁשּגַ ם ִאם ִ
ִמּכָ ְך ָאנּו ְ
(ּוב ַטח ֶׁשֹּלא לְ נַ ּדֹות
לְ ָה ִעיר לֹו ַאְך וְ ַרק ִמּתֹוְך ַא ֲה ַבת-יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ִמ ִּתית ֶ
הֹוציא אֹותֹו ִ'מחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה').
ּולְ ִ

זְ ִר ָיקה ְמ ֻח ֶּׁש ֶבת
דֹומה לְ כָ ְךַּ ,פ ַעם ָהיָ ה ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ ָצ ִריְך לְ ַק ֵּבל זְ ִר ָיקה וְ הּוא
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ב ֶ
בֹודת ַה ֵּׁשם.
הֹוראֹות ַּב ֲע ַ
רֹופא ִּבכְ ֵדי לִ לְ מֹד ִמ ֶּמּנָ ה ָ
בֹודת ָה ֵ
ִה ְתּבֹונֵ ן ַּב ֲע ַ
יטב ֶאת יָ ָדיוֶ ,את ִצ ָּפ ְרנָ יו,
ּומ ַח ֵּטא ֵה ֵ
רֹופא ְמנַ ֶּקה ְ
הּוא ִה ְב ִחין ֶׁש ַּב ְּת ִחּלָ ה ָה ֵ
רֹופא ֶאת
נֹותן ָה ֵ
וְ גַ ם ֶאת ְמקֹום ַהּזְ ִר ָיקה ֵא ֶצל ַה ְּמ ֻט ָּפלַ ,רק לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ֵ
אֹותּה ְמ ַב ֵּצ ַע ַּב ֲע ִדינּות.
ַהּזְ ִר ָיקה וְ גַ ם ָ
יׁשהּוָ ,צ ִריְך
רּוחנִ י ֵא ֶצל ִמ ֶ
הּוא לָ ַמד ִמּכָ ְך ֶׁשּגַ ם ִאם ַקּיָ ם 'חֹלִ י' וְ ִח ָּסרֹון ָ
יח אֹותֹו ַרק ִמּתֹוְך ֲע ִדינּות ּגְ דֹולָ הּ ,כְ מֹו ִּבנְ ִתינַ ת זְ ִר ָיקה.
לְ הֹוכִ ַ
ּוב ִהזְ ַּד ְּמנּות ַא ֶח ֶרתּ ,כְ ֶׁש ִה ְב ִחין ָה ַר ִּבי ָה ַר ַּׁש"ּב ְּב ָח ִסיד ֶׁש'ּיָ ַרד' ְּב ִה ְתוַ ֲעדּות
ְ
לֹומד ַמ ְס ִּפיק ֲח ִסידּותָ ,א ַמר לֹו
יח אֹותֹו ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ַעל ָח ִסיד ַא ֵחר וְ הֹוכִ ַ
ָה ַר ַּׁש"ּב ֶׁשהֹוכָ ָחה ְצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות ְ'ּבלִ י ִצ ָּפ ְרנַ יִ ם' – ְּבלִ י
'לִ ְדקֹר' ֶאת ַה ֵּׁשנִ יֶ ,אּלָ א ִמּתֹוְך ַמ ְח ָׁש ָבה ְּורגִ יׁשּות.

ׂשֹורת
לֹומ ִדים ִמ ְּב ַ
בֹודת ַה ֵּׁשםָ ,אנּו ְ
נֹוס ֶפת ַּב ֲע ַ
הֹור ָאה נִ ְפלָ ָאה ֶ
א/א ָּמאָ :
ַא ָּב ִ
ּתֹורה ַעל ַה ָּצ ַר ַעתּ" :כִ י ָתבֹאּו ֶאל ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען ֲא ֶׁשר ֲאנִ י נ ֵֹתן לָ כֶ ם לַ ֲא ֻחּזָ ה,
ַה ָ
וְ נָ ַת ִּתי נֶ גַ ע ָצ ַר ַעת ְּב ֵבית ֶא ֶרץ ֲא ֻחּזַ ְתכֶ ם".
זֶ ה נִ ְׁש ָמע ּכְ מֹו ֵאיזֹו ַה ְב ָט ָחה לִ ְבנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ֶרגֶ ל ּכְ נִ ָיס ָתם לָ ָא ֶרץַ .הּיִ ָּתכֵ ן?!
ּיֹופיעּו
ׂשֹורה יֵ ׁש ִּבנְ גָ ִעים ֶׁש ִ
וַ ֲה ֵרי ַה ָּצ ַר ַעת ָּב ָאה ַעל ֵח ְטא לָ ׁשֹון ָה ַרע וְ ֵאיזֹו ְּב ָ
ְּבכָ ְתלֵ י ַה ַּביִ ת?
מֹורּיִ ים – ֵמ ָה ֻאּמֹות
ַעל ּכָ ְך ֵמ ִביא ַר ִׁש"י ֶאת ִסּפּור ֲחזַ "ל אֹודֹות ָה ֱא ִ
ּגֹוררּו ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען – ֶׁשּיָ ְדעּו ַא ֲח ֵרי יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁש ִהּנֵ ה ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶׁש ִה ְת ְ
אֹותם
ָ
יהםָ .מה ָעׂשּו
אֹותם ִמ ָּב ֵּת ֶ
ָ
הֹוציא
יע לִ כְ ּבֹׁש ֶאת ָה ָא ֶרץ ּולְ ִ
ַמּגִ ַ
מֹורּיִ ים? ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁ 40שנָ ה ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ַּב ִּמ ְד ָּברֵ ,הם ֶה ְח ִּביאּו ֶאת ּכָ ל
ֱא ִ
ַהּזָ ָהב ֶׁשּלָ ֶהם ְּב ִקירֹות ַה ָּב ִּתים.
יֹופיעּו נְ גָ ִעים
ׂשֹורה ַהּגְ דֹולָ הּ :כְ ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יַ ּגִ יעּו לָ ָא ֶרץִ ,
וְ זֹו ַה ְּב ָ
יע ְּב ָפ ָר ָׁש ֵתנּו ֵהם יִ ְהיּו ַחּיָ ִבים לְ ַחּלֵ ץ
ּמֹופ ַ
לּ-פי ַה ִּדין ַה ִ
ְּב ִקירֹות ַה ָּב ִּתיםַ .ע ִ
יע ַהּנֶ גַ ע ,וְ ָׁשם ֵהם יְ גַ ּלּו ַמ ְטמֹון זָ ָהב!
הֹופ ַ
ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ָּב ֶהן ִ

ַל"ג ְל ַמ ְטמֹונִ ים
קּופה,
אֹותּה ְּת ָ
יצד ִמ ֵּבין ַה ֶּׁש ַבע ֻאּמֹות ֶׁשּגָ רּו ָּב ָא ֶרץ ְּב ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :אְך ּכֵ ַ
מֹורּיִ ים יָ ְדעּו ֶׁשּזֶ ה ַהּזְ ַמן לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַהּזָ ָהב?
ַּדוְ ָקא ָה ֱא ִ
ֶאּלָ אִּ ,ב ְב ִרית ֵ'ּבין ַה ְּב ָת ִרים' ָּבּה ִּב ֵּׂשר ַה ֵּׁשם לְ ַא ְב ָר ָהם ַעל ּגָ לּות ִמ ְצ ַריִ ם
אֹומר
מֹוסיף וְ ֵ
"ּב ְרכּוׁש ּגָ דֹול" ,הּוא ִ
וְ גַ ם ַעל ַהּגְ ֻאּלָ ה וְ ַהּיְ ִצ ָיאה ִמ ֶּמּנָ ה ִ
יעי יָ ׁשּובּו ֵהּנָ ה (לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל)ּ ,כִ י ֹלא ָׁשלֵ ם ֲעוֹן
לְ ַא ְב ָר ָהם "וְ דֹור ְר ִב ִ
ָה ֱאמ ִֹרי ַעד ֵהּנָ ה".

"ּמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ָח ָמס" – ֶׁש ָהעֹולָ ם ּכְ ָבר
יע לָ עֹולָ ם ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָ
ּכְ מֹו ֶׁש ַה ַּמּבּול ִהּגִ ַ
יע לְ ָר ָמה ּגְ דֹולָ ה ִמ ַּדי ֶׁשל ֲעוֹונֹות וְ הּוא ֹלא יָ כֹול לְ ַה ְמ ִׁשיְך ּולְ ִה ְת ַקּיֵ ם,
ִהּגִ ַ
מֹורי (וְ ֹלא ַרק לָ ֶהם) יֵ ׁש ִמכְ ָסה – ּכַ ּמּות ְמ ֻסּיֶ ֶמת ֶׁשל ֲעוֹונֹות,
ּכָ ְך ּגַ ם לָ ֱא ִ
יהם לִ גְ לֹות ֵמ ָה ָא ֶרץ ,וְ ַת ְח ָּתם יָ ׁשּובּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ָא ֶרץ.
יה נִ גְ זָ ר ֲעלֵ ֶ
ֶׁש ַא ֲח ֶר ָ
מֹורּיִ ים ֶׁש ִהּנֵ ה ,עֹוד ְמ ַעט יִ ּכָ נְ סּו ְּבנֵ י
לָ כֵ ןִ ,עם יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ,יָ ְדעּו ָה ֱא ִ
יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ָא ֶרץ ַ[רק ֶׁש ִּבגְ לַ ל ֵח ְטא ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְת ַעּכְ בּו ָׁ 40שנָ ה
ַּב ִּמ ְד ָּבר]ֵ .הם יָ ְדעּו זֹאת ּכִ י ּכְ ָבר ִה ְת ַמּלְ ָאה ַה ִּמכְ ָסה ֶׁשל ָה ֲעוֹונֹות ֶׁשּלָ ֶהם.
ִמ ִּס ָּבה זֹו ֵהם ִה ְת ִחילּו לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַהּזָ ָהב ֶׁשּלָ ֶהםְּ ,ב ִת ְקוָ ה ֶׁש ְּביֹום ִמן
יהם ּולְ ַחּלֵ ץ ֶאת ַה ַּמ ְטמֹוןַ .על ּכָ ְך ְמ ַב ֶּׂש ֶרת
ַהּיָ ִמים ֵהם יִ זְ ּכּו לָ ׁשּוב לְ ָב ֵּת ֶ
לָ נּו ַה ָּפ ָר ָׁשהּ" :כִ י ָתבֹאּו ֶאל ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען  . .וְ נָ ַת ִּתי נֶ גַ ע ָצ ַר ַעת ְּב ֵבית ֶא ֶרץ
ֲא ֻחּזַ ְתכֶ ם"ַ .א ֶּתם ְּת ַחּלְ צּו ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים וְ ִת ְמ ְצאּו ֶאת ַה ַּמ ְטמֹונִ ים!

ּיּובית
ֲא ִמ ָירה ִח ִ
לֹומד ָה ַר ִּבי ֶר ֶמז נִ ְפלָ א:
א/א ָּמאִ :מּכָ ְך ֵ
ַא ָּב ִ
(ה ְּמכֻ ּנֶ ה ְ'קלִ ַּפת
מֹורּיִ ים זֶ ה ִמּלְ ׁשֹון ֲא ִמ ָירה וְ ִדּבּורִּ .דּבּור ָה ְר ָׁש ִעים ַ
ֱא ִ
ּגֹורם לְ ָצ ַר ַעתֲ .א ָבל ָעלֵ ינּו לָ ַד ַעת
מֹורי') – לָ ׁשֹון ָה ַרע ְּורכִ ילּותֵ ,
ָה ֱא ִ
מֹורי' יֵ ׁש ַ'מ ְטמֹון זָ ָהב'...
ֶׁש ְּבתֹוְך ָ'ּב ֵתי ָה ֱא ִ
ֹאמר ּונְ ַד ֵּבר ַרק
ּוב ְמקֹום זֹאת נ ַ
טֹוביםִ ,
ּבּורים ַהֹּלא ִ
ִאם נַ ֲעזֹב ֶאת ַה ִּד ִ
דֹוׁשיםָ ,אנּו נְ גַ ּלֶ ה ֶאת ַה ַּמ ְטמֹון ֶׁשל ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֶׁש ַּקּיָ ם
טֹובים ְּוק ִ
ּבּורים ִ
ִּד ִ
ְּבתֹוְך ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו!
יח ֶאת ֶה ָח ֵבר ֶׁשּזָ קּוק
טּוחים ֶׁש ִּביכָ לְ ֵּתנּו לְ הֹוכִ ַ
ַהּלֶ ַקח :אַ .רק ִאם ָאנּו ְּב ִ
לְ הֹוכָ ָחה ִמּתֹוְך ֲע ִדינּות וְ ִה ְת ַח ְּׁשבּות ּגְ דֹולָ ה ,נַ ֲע ֶׂשה זֹאת.
ּיּובי ְמגַ ּלֶ ה ֶאת ַהּטֹוב ֶׁש ַּקּיָ ם ָּבנּו.
בִּ .דּבּור ִח ִ
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יחה ֶׁשל ָּד ָבר ָח ָדׁשָּ ,ד ָבר ַחי.
ַהּלֵ ָדה וְ ַה ְּצ ִמ ָ

ׁשּובה.
וְ יַ ְחזֹר ִּב ְת ָ

יח
ְל ָה ִביא ִלימֹות ַה ָּמ ִׁש ַ

ּנֹוׂשא ַה ְּמ ֻד ָּבר ָּבּה?
ימה לַ ֵ
ּכֹות ֶרת – ֵׁשם ַה ָּפ ָר ָׁשהַ ,מ ְת ִא ָ
ָאז ֵאיְך ַה ֶ

ׁשּובה.
ימן לָ ָא ָדם ֶׁש ָעלָ יו לַ ֲעׂשֹות ְּת ָ
ִאם ּכֵ ן נֶ גַ ע ַה ָּצ ַר ַעת הּוא ִס ָ

ּכֹות ֶרת ֶׁש ְּמלַ ֶּמ ֶדת
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ה ֵּׁשם ֶׁשל ּכָ ל ָּפ ָר ָׁשה הּוא ּכְ מֹו ֶ
אֹותנּו ַעל ָמה ָאנּו הֹולְ כִ ים לִ ְקרֹא אֹו לִ לְ מֹדֲ .א ָבל ַּב ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּלָ נּו
ָ
ּנֹוׂשא ַה ֶּמ ְרּכָ זִ י ֶׁשל ַה ָּפ ָר ָׁשה.
ַה ֵּׁשם ֹלא נִ ְר ֶאה ּכָ ל ּכָ ְך ַמ ְת ִאים לַ ֵ
יע'.
ּקֹור ִאים ַה ַּׁש ָּבת הּוא ַ'ּתזְ ִר ַ
ַה ֵּׁשם ֶׁשל ַה ָּפ ָר ָׁשה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ְ
עֹוסק ְּב ִא ָּׁשה ֶׁשּיָ לְ ָדה ֵּבן זָ כָ ר .וְ ִאּלּו
קּוח ֵמ ַה ָּפסּוק ֶׁש ֵ
ֵׁשם זֶ ה לָ ַ
ּובכֵ לָ יו נִ ְראּו
עֹוס ֶקת ְּב ָא ָדם ֶׁש ַּבּגּוף ֶׁשּלֹו אֹו ִּב ְבגָ ָדיו ְ
רֹב ַה ָּפ ָר ָׁשה ֶ
ּגֹור ִמים לֹו לִ ְפ ָע ִמים לִ ְהיֹות ָט ֵמא.
ימנֵ י ָצ ַר ַעת – ּכְ ָת ִמים ַה ְ
ִס ָ

ׁשּובה ִהיא ֶׁש ַה ֵּׁשם ֹלא ַמ ֲענִ יׁש ְס ָתם ּכָ ְך ֶאת
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ה ְּת ָ
ָה ָא ָדםֶ ,אּלָ א ָהעֹנֶ ׁש הּוא ַה ִּתּקּון וְ ַהּכַ ָּפ ָרה ֶׁשל אֹותֹו ָא ָדם ַעל
ַה ֵח ְטא ֶׁש ָע ָׂשהּ .כָ ְך ּגַ ם ַה ָּצ ַר ַעת ִהיא ֹלא ְס ָתם עֹנֶ ׁש לָ ָא ָדם ֶׁש ִּד ֵּבר
ׁשּובה ֶׁשּלֹו.
ּומ ַה ְּת ָ
לָ ׁשֹון ָה ַרעֶ ,אּלָ א ֵחלֶ ק ֵמ ַה ִּתּקּון ֵ

יע' – ּכִ י ַה ַּמ ָּט ָרה
לָ כֵ ן ַה ָּפ ָר ָׁשה ֶׁש ְּמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ַה ְּמצ ָֹרע נִ ְק ֵראת ַ'ּתזְ ִר ַ
יֹותרָ .א ָדם ָטהֹור.
ִהיא ֶׁש'ּיִ ְצ ַמח' וְ 'יִ ּוָ לֵ ד' ּכָ אן ָא ָדם טֹוב ֵ

מּורה ַעד ּכְ ֵדי ּכָ ְך
א/א ָּמאַ :ה ֻּט ְמ ָאה ֶׁשל ְמצ ָֹרע ִהיא ּכָ ל ּכָ ְך ֲח ָ
ַא ָּב ִ
ֶׁש ַה ְּמצ ָֹרע נֶ ְח ָׁשב ּכְ מֹו ָא ָדם ֵמת וְ ָצ ִריְך לָ ֵצאת ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ּבֹו
יע' ִהיא ֵחלֶ ק ִמ ַּת ֲהלִ יְך
ָׁשכַ ן ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .לְ ֻע ַּמת זֹאת ַה ִּמּלָ ה ַ'ּתזְ ִר ַ

יעים
מֹופ ִ
ּכֹותב ָה ַר ְמ ַּב"םֶׁ ,ש ַּב ַה ְת ָחלָ ה ָהיּו ִ
א/א ָּמאֶּ :ב ֱא ֶמת ּכָ ְך ֵ
ַא ָּב ִ
ַהּכְ ָת ִמים ַעל ִקירֹות ֵּביתֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם ֶׁש ִּד ֵּבר לָ ׁשֹון ָה ַרעִ .אם
ימן וְ ִה ְמ ִׁשיְך לְ ַד ֵּבר לָ ׁשֹון ָה ַרעַ ,הּכְ ָת ִמים
הּוא ֹלא ֵה ִבין ֶאת ַה ִּס ָ
יעים ּגַ ם ַעל ְּבגָ ָדיו ,וְ ִאם הּוא ֲע ַדיִ ן ֹלא לָ ַמד לֶ ַקח זֶ ה ּפֹוגֵ ַע
מֹופ ִ
ִ
מֹוצ ִיאים
הֹופְך לִ ְהיֹות ְ'מצ ָֹרע' – ִ
ּגַ ם ַּבּגּוף ֶׁשּלֹוְּ .ב ַמ ָּצב ּכָ זֶ ה הּוא ֵ
אֹותֹו ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יּוכַ ל לְ ַה ְמ ִׁשיְך לְ ַד ֵּבר לָ ׁשֹון ָה ַרע

יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ה ַּמ ָּצב ַהּזֶ ה ֶׁשל ַה ְּמצ ָֹרע ְמ ָת ֵאר ּגַ ם ֶאת ַה ַּמ ָּצב ֶׁשּלָ נּו
טֹובים
ִ
ִּבזְ ַמן ַהּגָ לּותָ .א ְמנָ ם ֲאנַ ְחנּו ְּבעֹנֶ ׁש ַעל ַה ַּמ ֲע ִׂשים ַהֹּלא
ֶׁש ָע ִׂשינּוֲ ,א ָבל ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשל ָהעֹנֶ ׁש ִהיא ַה ִּתּקּון – ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשל
יחה'
ּומ ְצוֹות וְ כָ ְך נִ זְ ּכֶ ה לִ ְ'צ ִמ ָ
ּתֹורה ִ
ַהּגָ לּות ִהיא ֶׁש ָאנּו נְ ַקּיֵ ם ָּבּה ָ
ֶׁשל ַהּגְ ֻאּלָ ה.
טֹובים ,וְ נַ ֲע ֶׂשה ּכְ כָ ל ֶׁש ִּביכָ לְ ֵּתנּו
ּוב ַמ ֲע ִׂשים ִ
נֹוסיף ְּב ִמ ְצוֹות ְ
ַה ֶּל ַקחִ :
יח ִצ ְד ֵקנּו!
לְ ָה ִביא ְּבפ ַֹעל ֶאת ְמ ִׁש ַ
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