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 ּתֶֹכן ָהִעְנָיִנים: 
רַהְכָנַסת אוְֹרִחים1.  אוְֹקטוֹּבֶ 76 ּבְ

יׂשּור2. ע ּבִ ַמּסָ ִליַח ּבְ רׁשָ אוְֹקטוֹּבֶ 1410 ּבְ

ַרח3.  ּבָ ל ָהֶעֶבד ׁשֶ רׁשּובוֹ ׁשֶ אוְֹקטוֹּבֶ 2114 ּבְ

רָהֵבא ֶאת ְמִעיִלי4. אוְֹקטוֹּבֶ 2818 ּבְ

רָהֵאׁש ַהְמַטֶהֶרת5.  נוֶֹבְמּבֶ 422 ּבְ

ֶלְך ִחְזִקָּיהּו6. ל ַהּמֶ ס ׁשֶ רַהּנֵ נוֶֹבְמּבֶ 1128 ּבְ

יֵדי יוֵֹצר7.  חֶֹמר ּבִ רּכְ נוֶֹבְמּבֶ 1832 ּבְ

ל ה'8. אי ׁשֶ ּנַ רְנֶחְמָיה – ַהּבַ נוֶֹבְמּבֶ 2536 ּבְ

ֲחָזָרה ְלָעִתיד9.  רּבַ ֵדֶצְמּבֶ 240 ּבְ

ְראּו, הּוא ֶנֱאָלם ּדֹם!10. רּתִ ֵדֶצְמּבֶ 946 ּבְ

ר!11.  רֵמָתה ְלַסּפֵ ֵדֶצְמּבֶ 1650 ּבְ

י?12. ַמְעּתִ ֲאִני ׁשָ ַמְעּתָ ָמה ׁשֶ רׁשָ ֵדֶצְמּבֶ 2354 ּבְ

ַחת!13.  ּמַ ׁשוָֹרה ַהְמׁשַ רָהִפיצּו ֶאת ַהּבְ ֵדֶצְמּבֶ 3058 ּבְ
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ָחה.  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֵרת ֶאת ּבְ ִדים אוָֹתנּו ְלׁשָ עּוִרים 1-4 ְמַלּמְ ׁשִ

ים ְלֵביֵתנּו. ָאנּו ַמְזִמיִנים ֲאָנׁשִ ׁשֶ ְרִתים ֶאת ה', ּכְ ָאנּו ְמׁשָ  •

ְרִתים ֶאת ַהּזּוַלת. ָאנּו ְמׁשָ ׁשֶ ְרִתים ֶאת ה', ּכְ ָאנּו ְמׁשָ  •

נּו. ּלָ ִית ׁשֶ ּבַ ם ּבַ ֵרת ֶאת ֵיׁשּוַע ּגַ ָאנּו ְיכוִֹלים ְלׁשָ  •

ַרְתנּו אוֹתוֹ. ֵ ּשׁ ִאּלּו ׁשֶ ְרִתים ֶאת ה', ֶזה ּכְ ְמׁשָ ים ׁשֶ ֲאַנְחנּו עוְֹזִרים ַלֲאָנׁשִ ׁשֶ ּכְ  •

ְיָלִדים ְיָקִרים, 
אוֲֹהִבים ֶאְתֶכם ְודוֲֹאִגים ָלֶכם.  ים ׁשֶ יֵדי ֲאָנׁשִ ִביְלֶכם ּבִ ׁשְ ְמֻיָחד ּבִ בּו ּבִ ת ִנְכּתְ ּבָ ַ עּוֵרי ַהּשׁ ׁשִ

ֱאלִֹהים רוֶֹצה. הּוא  ם ָמה ׁשֶ ְדעּו יוֵֹתר ַעל ֱאלִֹהים ְוַעל ַאֲהָבתוֹ ֲאֵליֶכם. ֶזה ּגַ ּתֵ ֲאַנְחנּו רוִֹצים ׁשֶ
ֶכם ְלָתִמיד.  ּלָ הּוא אוֵֹהב ֶאְתֶכם ְמאֹד, ְוֵיׁשּוַע רוֶֹצה ִלְהיוֹת ֶהָחֵבר ַהְמֻיָחד ׁשֶ ְדעּו ׁשֶ ּתֵ רוֶֹצה ׁשֶ

ּלוֹ. ְהיּו ֲחֵבִרים ׁשֶ ם ּתִ ם ַאּתֶ ּגַ ְדעּו ָעָליו ַהּכֹל, ְוהּוא רוֶֹצה ׁשֶ ּתֵ ירּו אוֹתוֹ ְוׁשֶ ּכִ ּתַ הּוא רוֶֹצה ׁשֶ

ַאֲהַבְתֶכם  יַע ֶאת  ְלַהּבִ ָרִכים  ּדְ ַעל  ַלֲחׁשֹב  ַנּסּו  ּתְ ֵאֵלינּו,  ֱאלִֹהים  ל  ׁשֶ ַאֲהָבתוֹ  ַעל  ְלְמדּו  ּתִ ׁשֶ ּכְ
ר? ַהִאם ּתּוְכלּו  ה הּוא ֶנְהּדָ ּמָ ה ּכַ ְתִפּלָ ל ִלְכבוֹדוֹ? אּוַלי לוַֹמר לוֹ ּבִ יר ַהּלֵ יר ׁשִ ֵאָליו. ַהִאם ּתּוְכלּו ָלׁשִ
ה?  ִהּלָ ֶכם ּוְלַחְבֵרי ַהּקְ ּלָ ָחה? ַלֲחֵבִרים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ י ּבְ ַלּפֵ ְּיׁשּוַע אוֵֹהב ֶאְתֶכם ּכְ יַע ֶאת ָהַאֲהָבה ׁשֶ ְלַהּבִ

ְלַבְבֶכם.  ֱאלִֹהים ִיְהֶיה ָמקֹום ְמֻיָחד ּבִ ּלֶ ִלים ׁשֶ ּלְ  ֲאַנְחנּו ִמְתּפַ

ֶכם, ָהעוְֹרִכים. ּלָ ׁשֶ

ִהְבִטיַח.  ֱאלִֹהים ְמַקֵּים ֶאת ָמה ׁשֶ ִדים אוָֹתנּו ׁשֶ עּוִרים 5-9 ְמַלּמְ ׁשִ

נּו. נּו, ַחְסּדוֹ נוֵֹגַע ּבָ ּלָ ֱאלִֹהים סוֵֹלַח ַעל ֶהָחָטִאים ׁשֶ ׁשֶ ּכְ  •

ַקֵּים ֶאת ַהְבָטחוָֹתיו. ּמְ ֲאַנְחנּו ְיכוִֹלים ִלְסמֹך ַעל ה' ׁשֶ  •

ב אוָֹתנּו. ָיָדיו ּוְמַעּצֵ ה' אוֵֹחז אוָֹתנּו ּבְ  •

ה' ַמֲעִניק ָלנּו ֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהּכַֹח ַלֲעׂשוֹת ֶאת ְרצוֹנוֹ.  •

בּואוֹת  ּנְ ּום ׁשֶ ים ֶאת ַהְבָטחוָֹתיו, ִמּשׁ ֱאלִֹהים ַמְגׁשִ ֲאַנְחנּו יוְֹדִעים ׁשֶ  •
מּו.  ְ ַנ"ְך ִהְתַגּשׁ ַהּתַ

ֲעבֹד ֶאת ה' ֶזה ְלָחלּוק ִעם ַהּזּוַלת ֶאת ַאֲהָבֵתנּו ִליׁשּוַע.  ּלַ יִרים ָלנּו ׁשֶ עּוִרים 10-13 ַמְזּכִ ׁשִ

ל ה'. ִרים ַלֲאֵחִרים ַעל טּובוֹ ְוַאֲהָבתוֹ ׁשֶ ֲאַנְחנּו ְמַסּפְ ׁשֶ ֲאַנְחנּו סוְֹגִדים ֶלֱאלִֹהים, ּכְ  •

ִרים ַלּזּוַלת ַעל ַאֲהָבֵתנּו ֵאָליו.  ֲאַנְחנּו ְמַסּפְ ׁשֶ ֲאַנְחנּו סוְֹגִדים ֶלֱאלִֹהים, ּכְ  •

ׁשוֹרוֹת ַהּטֹובוֹת ַעל ֵיׁשּוַע. יִבים ַלּבְ ָאנּו ַמְקׁשִ ׁשֶ ִלים אוֹתוֹ, ּכְ ֲאַנְחנּו עוְֹבִדים ֶאת ה' ּוְמַהּלְ  •

ְמָחה. ׂשִ ִרים ַלֲאֵחִרים ַעל ֵיׁשּוַע ּבְ ָאנּו ְמַסּפְ ׁשֶ ֲאַנְחנּו עוְֹבִדים ֶאת ה' ּכְ  •

במסגרת
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ָנה ּתַ ַאֲחרוֹ ָה ַעם  ּפַ ַה ַעל  בּו  ְ ּשׁ ְח
ִחים  ְר אוֹ ם  ֶתּ ְח ַר ֵא ּה  ּבָ ׁשֶ
ן  ֵנ וֹ ּכ ְת ִה ְל י  ֵד ּכְ יֶתם  ׂשִ ֲע ָמה  ְתֶכם.  י ֵב ּבְ
ׁש  י ּגִ ְר ַה ְל ֶהם  ָל ם  רֹ ְג ִל י  ֵד ְכ ּו ָאם,  בוֹ ְל

ַח? וֹ נ ּבְ

ים ּבְ ִר ּו ּפ ִס ן  ָהמוֹ ׁש  ֵי ׁש  ֶד ּקֹ ַה י  ֵב ּתְ ִכ
ים  ׁשִ ָנ ֲא ּו  נ י ִמ ְז ִה ׁשֶ ים  ׁשִ ָנ ֲא ל  ַע
ָלה  י ִק ְס י ִר רּו ֶאת ּפְ י ּכִ ָתם. ּתַ י ֵב ַח ּבְ ֵר ָא ְת ִה ְל

ַלס. י ִק ֲע ְו
ָצה  ָר ים,  ִה לֹ ֱא ָה ֵרת  ׁשָ ְמ  , ַח י ִל ָ ּשׁ ַה ל  אּו ׁשָ
הּוא  ן  ֵכ ָל  . ַע ּו ׁש ֵי ל  ַע וֹ  ּל ּכֻ ָלם  עוֹ ָל ר  ּפֵ ַס ְל
ם  ֵ ּשׁ ּבַ ַע  דּו ָי ם  וֹ י ּכַ ׁשֶ  , ְך רֹ ָא ע  ּסָ ַמ ְל ַסע  ָנ
ַעד  ַּי ַה  . ל" אּו ׁשָ ל  ׁשֶ י  ִנ ֵ ּשׁ ַה ר  ׂשּו י ִבּ ַה ע  ּסָ ַמ "
ס,  וֹ ּת ְנ י ִר קוֹ ר  י ִע ָה ה  ָי ָה וֹ  ּל ׁשֶ ן  וֹ ִראׁש ָה
ים  ִב ׁשָ וֹ ּת ַל ר  ּשֵׂ ַב ְל י  ֵד ּכְ ַסע  ָנ ָה  י ֶל ֵא

ְבדּו  ָע ְו ּו  י ָח ים  ּבִ ַר ים  ׁשִ ָנ ֲא  . ַע ּו ׁש ֵי ל  ַע
ָבה.  ׁשּו ֲח ר  י ִע ָתה  ְי ָה ׁשֶ ס,  וֹ ּת ְנ י ִר קוֹ ּבְ
ה.  ׂשֶ ֲע ַי ָמה  אוֹ  ן  לּו ָי ן  ָכ י ֵה ַדע  ָי א  לֹ ל  אּו ׁשָ
ַלס. י ִק ֲע ְו ה  ָל י ִק ְס י ִר ּפְ ֶאת  ׁש  ַג ּפָ א  הּו ָאז  ְו

ים  ִד הּו ְּי ַה ל  ָכ ְל ָרה  הוֹ י  ִמ רוֹ ָה ָסר  י ּקֵ ַה
א  . לֹ י ִד הּו ה ְי ָי ַלס ָה י ִק ֲע ְו ָמא,  ב ֶאת רוֹ זֹ ֲע ַל
ס,  וֹ ּת ְנ י ִר קוֹ ְל עּו  י ּגִ ִה וֹ  ּת ׁשְ ִא ְו א  הּו ן  ַמ ּזְ ִמ
ל  ָב ֲא  . ּה ּבָ ם  ּקֵ ַמ ְת ִה ְל ּבִ ים  ִק ֲעסּו ּו  י ָה ן  ִי ַד ֲע ַו
ַח  י ִל ָ ּשׁ ל ַה אּו ן ֶאת ׁשָ י ִמ ְז ַה סּו ְל ּסְ א ִה ֵהם לֹ
ת  ִי ּבַ ַה ל ׁשֶ ָל ְכ ָתם ּבִ יד אוֹ ִר ְט א ִה לֹ ָתם, ְו י ֵב ְל
ד  ְמאֹ ַמֵהר   . ְך י ִר ּצָ ׁשֶ מוֹ  ּכְ ר  ּדָ ֻס ְמ א  לֹ ן  ִי ַד ֲע
 , ֹו ּת ִא ף  ּתָ ּו ׁש ְמ ּבִ ן  ָהמוֹ ֶהם  ָל ׁש  ֵּי ׁשֶ ּו  ּל ּגִ ֵהם 
ס.  וֹ ּת ְנ י ִר קוֹ ים ְבּ ִד הּו ֵהם ְי ה ׁשֶ ּדָ ְב ֻע א ַרק ָה לֹ
מוֹ  ּכְ ּוק  ּי ִד ּבְ ם,  י ִל ָה אֹ ית  ַּי ׂשִ ֲע ּבַ ָעְסקּו  ֵהם 

ַח.  י ִל ָ ּשׁ ַה ל  אּו ׁשָ
י  ֵס י ִנ ְכ ַמ ּו  י ָה ַלס  י ִק ֲע ְו ה  ָל י ִק ְס י ִר ּפְ
ים  ׁשִ ָנ ֲא ן  י ִמ ְז ַה ְל ֲהבּו  ָא ְו ם,  י ִח ְר אוֹ
ָלֵתת  ָאֲהבּו  ֵהם  ָתם.  י ֵב ּבְ ַח  ֵר ָא ְת ִה ְל
ים  ִא ּבָ ֵהם  ׁשֶ ּכְ ַח  וֹ נ ּבְ ׁש  י ּגִ ְר ַה ְל ים  ׁשִ ָנ ֲא ַל
ּו  נ י ִמ ְז ִה ַרק  א  לֹ ֵהם  ָבל  ֲא ר.  ּו ּק ִב ְל ֶהם  י ֵל ֲא
ּו  נ י ִמ ְז ִה ֵהם  ת,  ּבָ ַ ּשׁ ַה ַחת  ֲארּו ַל ל  אּו ׁשָ ֶאת 
ר  ַז ָע ל  אּו ׁשָ ָתם!  ָר קוֹ ֵצל  ּבְ ת  וֹ י ְח ִל תוֹ  אוֹ
ַעל  ד  עוֹ ד  ְלמֹ ִל ם  ַג ְו ים  ִל ָה אֹ ת  וֹ ׂש ֲע ַל ֶהם  ָל
ג  ּו ּז ַה י  ֵנ ּבְ ִעם  ל  אּו ׁשָ ַבד  ָע ְו י  ַח ְך  ָכ ְו  . ַע ּו ׁש ֵי

. י ִצ ֵח ָו ה  ָנ ׁשָ ּכְ ְך  ׁשֶ ֶמ ּבְ
ל  ַע ה  ּבֵ ְר ַה ְמדּו  ָל ַלס  י ִק ֲע ְו ה  ָל י ִק ְס י ִר ּפְ
הּו  מוֹ ּכָ ָעְסקּו  ם  ּגַ ֵהם  ל.  אּו ׁשָ י  ּפִ ִמ ַע  ּו ׁש ֵי
 , ַע ּו ׁש ֵי ל  ַע ַלת  ּו ּז ַה ֶאת  דּו  ּמְ ִל ְו ר,  ּו ׂש י ִב ּבְ

ָתם. אוֹ ד  ּמֵ ִל ל  אּו ָ ּשׁ ׁשֶ מוֹ  ּכְ ּוק  ּי ִד ּבְ
ל  אּו ׁשָ ַעל  ה  ָי ָה וֹ  ּב ׁשֶ ם  וֹ ּי ַה ַע  י ּגִ ִה ז  ָא ְו
ד  ּמֵ ַל ְל י  ֵד ּכְ ר,  ֵח ַא ם  ָמקוֹ ְל ֶכת  ֶל ָל ְו ב  זֹ ֲע ַל
יג  ִל ְפ ִה הּוא   . ַע ּו ׁש ֵי ל  ַע ים  ִר ֵח ֲא ים  ׁשִ ָנ ֲא

ִליִחים י"ח; The Acts of the Apostles, ַעּמּוִדים 243-254, 269, 279. ְ י ַהּשׁ ַמֲעׂשֵ
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ל  אּו ׁשָ ס.  ֶאֶפסוֹ ֶאל  ג  ּו ּז ַה י  ֵנ ּבְ ִעם  ַחד  ַי ּבְ
ה  ָל י ִק ְס י ִר ּפְ ׁשֶ ד  עוֹ ּבְ  , עוֹ ּסָ ַמ ּבְ ְך  י ׁשִ ְמ ִה
ס. ר ֶאֶפסוֹ י ִע ָתם ּבָ י ִקימּו ֶאת ּבֵ ַלס ֵה י ִק ֲע ְו
ֵהם  ֶכם?  ּתְ ְע ַד ְל ם  ׁשָ ֶהם  ָל ָרה  ָק ָמה  ּו
ֶאל  ּו  נ י ִמ ְז ִה תוֹ  אוֹ ׁשֶ ָאָדם  ם  ׁשָ ם  ּגַ ָמְצאּו 
י ַאף הּוא,  ִד הּו ס, ְי לוֹ וֹ ּפ ָתם! ָקְראּו לוֹ ַא י ּבֵ
א  הּו ס.  ֶאֶפסוֹ ּבְ ר  גּו ָל ה  ָנ רוֹ ֲח ַא ָל ַע  י ּגִ ִה ׁשֶ
הּוא  ָרה.  וֹ ּת ּבַ א  י ּקִ ַב ּו ל  י ּכִ ׂשְ ַמ ׁש  י ִא ה  ָי ָה
י  ִמ ל  ָכ ְל ו  י ָל ָע ר  ּפֵ ִס ְו  , ַע ּו ׁש ֵי ל  ַע ַמד ְמַעט  ָל
ַע  ּו ׁש ֵי ל  ַע ד  ּמֵ ִל ּו  ּל ִפ ֲא הּוא   . ׁש ַג ּפָ א  הּו ׁשֶ
ַלס  י ִק ֲע ְו ה  ָל י ִק ְס י ִר ּפְ ֶסת!  ֶנ ּכְ ַה ית  ֵב ּבְ

ּוק  ּי ִד ְב ּו ם,  ׁשָ ר  ּבֵ ַד ְמ תוֹ  אוֹ ְמעּו  ׁשָ
ל  אּו ׁשָ ִעם  ָרה  ּקָ ׁשֶ מוֹ  ּכְ

ֵהם  ס,  וֹ ּת ְנ י ִר קוֹ ּבְ

לוֹ  ּו  נ ְת ָנ ֵהם  ם.  ּתָ ִא ר  גּו ָל תוֹ  אוֹ ּו  נ י ִמ ְז ִה
ָתם,  י ֵב ּבְ ָבה  טוֹ ה  ׁשָ ּגָ ְר ַה לוֹ  יקּו  ִנ ֱע ֶה ל,  ֶכ אֹ

 . ַע ּו ׁש ֵי ל  ַע וֹ  ּת ִא ְחחּו  וֹ ׂש ְו
ַע  ּו ׁש ֵי ל  ַע רּו  ּפְ ִס ַלס  י ִק ֲע ְו ה  ָל י ִק ְס י ִר ּפְ
ְפרּו  ָתם ֵהם ּתָ י ָי ְח ִמ . ְל ּו ׁש ְג ֵהם ּפָ י ׁשֶ ל ִמ ָכ ְל
סּו  ְנ ְר ּפַ ְת ִה ְך  ָכ ְו ָתם,  אוֹ רּו  ְכ ָמ ּו ים  ִל ָה אֹ
ים  ִר ֲח סוֹ ּו  י ָה ֵהם  ד.  בוֹ ָכ ּבְ
ֵתר  וֹ י ל  ָב ֲא ים,  ִח י ִל ְצ ַמ
ים  ִר כּו ְז ֵהם  ל  ּכָ ִמ
י  ֵס י ִנ ְכ ַמ ים  ׁשִ ָנ ֲא ּכַ
ֵהם  ים.  ִח ְר אוֹ
ַע  ּו ׁש ֵי ֶאת  ְרתּו  ֵ ּשׁ
ְך  ָכ ּבְ ַלת  ּו ּז ַה ֶאת  ְו
ם  י ׁשִ ָנ ֲא ְרחּו  ֵא ׁשֶ
ר  ֶב ֵס ּבְ ָתם  י ֵב ּבְ
ת.  פוֹ ָי ים  ִנ ּפָ
ֵהם  ם  וֹ ּי ם  וֹ י
ים  ׁשִ ָנ ֲא ַל ְראּו  ֶה
 ' ה ֲהַבת  ַא ֶאת 

ֶהם. ּבָ ָתה  ְי ָה ׁשֶ

ָאנּו ַמְזִמיִנים  ׁשֶ ְרִתים ֶאת ה', ּכְ ָאנּו ְמׁשָ
ים ְלֵביֵתנּו. ֲאָנׁשִ

בּוִעי: ְ ֶסר ַהּשׁ ַהּמֶ
פסוק

לשינון: 
נּו ֶאת ֶחְלְקֶכם ְלָצְרֵכי  "ּתְ

ֲאפּו  ים ְוׁשַ דוֹׁשִ ַהּקְ
ְלַהְכִניס אוְֹרִחים."

ֶאל ָהרֹוִמים י"ב 13



ׂשּו  ּוְתַחּפְ ה,  ּנָ ּגִ ּבַ אוֹ  ַבע  ּטֶ ּבַ ְלִטּיּול  אּו   ּצְ
ְזִמיִנים" ְיצּוִרים ֲאֵחִרים ְלֵביָתם.  "ּמַ ָחה ְיצּוִרים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ִעם ַהּמִ

ִביׁש(.  ַעּכָ ִלי  )ּבְ ִביׁש  ַעּכָ קּוֵרי  ׂשּו  ַחּפְ  ּתְ
ֶעְזַרת  ִביׁש. ּבְ רּו ַאְבָקה )ֶקַמח אוֹ ּפּוְדָרה( ַעל קּוֵרי ָהַעּכָ ַפּזְ ּתְ
ְחְררּו  ּוְתׁשַ ִביׁש  ָהַעּכָ קּוֵרי  ֶאת  ְזִהירּות  ּבִ ִרימּו  ּתָ חֹר  ׁשָ ְנָיר 
ֵריי  ְסּפְ ִעם  ַרְססּו  ּתְ ָיר.  ַלּנְ קּו  ִּיַדּבְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ קוָֹמם,  ִמּמְ אוָֹתם 
חֹר  ׁשָ ְנָיר  ַעל  ָלָבן  חּוט  יקּו  ְדּבִ ּתַ ׁשֶ אוֹ  חוָֹבה(.  )לֹא  ָער.  ַלּשֵׂ

ִביׁש.  ל קּוֵרי ַעּכָ צּוָרה ׁשֶ ּבְ

ּפּור  ֵקט ְוִתְקְראּו ֶאת ַהּסִ ְמְצאּו ָמקוֹם ׁשָ  ּתִ
רּו ַעל ֶאל ָהרוִֹמים י"ב 13. ְקְראּו ּוְתַדּבְ ַיַחד. ָאז ּתִ בּוִעי ּבְ ְ ַהּשׁ

ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵעת   ּבְ
ִליִחים י"ח 1-8.  ְ י ַהּשׁ רּו ַעל ַמֲעׂשֵ ּוְתַדּבְ

ָצאֶתם  ּמְ ׁשֶ ִביׁש  ָהַעּכָ קּוֵרי  ּבְ יטּו  ּבִ  ּתַ
ְלֵביתוֹ?  ְיצּוִרים  ִביׁש  ָהַעּכָ "ַמְזִמין"  ֶכם  ְלַדְעּתְ ַמּדּוַע  ֶאְתמוֹל. 
יַצד  ים ְלֵביְתֶכם? ּכֵ ָחה ַמְזִמיִנים ֲאָנׁשִ ּפָ ׁשְ ם ּוְבֵני ַהּמִ ַמּדּוַע ַאּתֶ

ִריְסִקיָלה ְוֲעִקיַלס? מוֹ ּפְ ּתּוְכלּו ִלְהיוֹת יוֵֹתר ּכְ

ָהיּו  ְוֲעִקיַלס  ִריְסִקיָלה  ּפְ אּול,   ׁשָ
עּור  ִ ּשׁ ם ּבַ ֵהַכְנּתֶ חּו ֶאת ָהאֶֹהל ׁשֶ ְפּתְ סּוק 3(. ּתִ ________ )ּפָ

ּנּון.  סּוק ְלׁשִ ת, ְוִתְקְראּו ֶאת ַהּפָ ּבָ ׁשַ ּבְ

רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ִליִחים י"ח 22, 23.  ְ י ַהּשׁ ַעל ַמֲעׂשֵ

ָלֶכם  ְלַהְראוֹת  ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ הּו  יׁשֶ ִמּמִ ׁשּו  ַבּקְ  ּתְ
ר  ִליַח". )ֶאְפׁשָ ָ אּול ַהּשׁ ל ׁשָ ִני ׁשֶ ֵ יׂשּור ַהּשׁ ע ַהּבִ ל "ַמּסָ ה ׁשֶ ּפָ ֶאת ַהּמַ
ֵבי ַהּקֶֹדׁש(.  ל ַהֶחְבֶרה ְלִכּתְ ה ׁשֶ ִרית ַהֲחָדׁשָ סוֹף ַהּבְ ִלְמצֹא אוָֹתּה ּבְ

ּה ֶאת קוִֹריְנּתוֹס, ֶאֶפסוֹס ְוַאְנִטּיוְֹכָיה.  ְמְצאּו ּבָ ּתִ

ּנּון ְללֹא ֶעְזָרה. סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ  ּתַ

ִריְך ַלֲארּוַחת  ׁשּו ֵמַההוִֹרים ְרׁשּות ְלָהִכין ּכָ ַבּקְ  ּתְ
ֵהם  ׁשֶ ּכְ ַיַחד  ּבְ אוָֹתם  ְצִמידּו  ּתַ ים.  ׁשִ ּלָ ִלְמׁשֻ אוֹתוֹ  כּו  ְחּתְ ּתַ ָצֳהַרִים. 

ִריְך אֶֹהל".  עוְֹמִדים, ְוֵיֵצא ָלֶכם "ּכָ

ִנים  ַרּבָ

ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 

ִמיד ָלְמדּו  דּוָמה ּתָ ָרֵאל ַהּקְ ִיׂשְ ּבְ

ְרֵנס, חּוץ  ֵדי ְלִהְתּפַ ִמְקצוַֹע ּכְ

ָעְסקּו ּבוֹ.  ּמּוד ַהּתוָֹרה ׁשֶ ִמּלִ

ל, ָלַמד  ִליַח, ְלָמׁשָ ָ אּול ַהּשׁ ׁשָ

ִלְתּפֹר אָֹהִלים.

י  ַמֲעׂשֵ ַעל  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו   ּתִ
ִליִחים י"ח 18-21. ְ ַהּשׁ

ֶכם.  ּלָ ׁשֶ ִית  ּבַ ּבַ ַהֲחָדִרים  ל  ׁשֶ ֶגם  ּדֶ ִכינּו   ּתָ
ִית.  ּבַ ּבַ ִמים  ְמֻמּקָ ֵהם  ּבוֹ  ׁשֶ קוֹם  ּמָ ּבַ ָהְרִהיִטים  ֶאת  ַצְּירּו  ּתְ
ח,  ִמְטּבָ ָהאֶֹכל,  ֲחַדר  ַהֲחָדִרים:  ל  ּכָ ל  ׁשֶ מוֹת  ֵ ַהּשׁ ֶאת  בּו  ְכּתְ ּתִ
ֶחֶדר  ּבַ ְזִמינּו?  ּתַ ׁשֶ ָהאוְֹרִחים  ָללּון  יּוְכלּו  ֵהיָכן  ְוכּו'.  י  ּלִ ׁשֶ ַהֶחֶדר 

בּו "ָלאוְֹרִחים". ְכּתְ ְתִאים ּתִ ַהּמַ

ל  ׁשֶ יָתם  ּבֵ ִנְרָאה  ֶכם  ְלַדְעּתְ יַצד   ּכֵ
ֶכם?  ּלָ ִית ׁשֶ ָמה הּוא ָהָיה ׁשוֶֹנה ֵמַהּבַ ִריְסִקיָלה ְוֲעִקיַלס? ּבְ ּפְ

ָיֵמינּו. אָֹהִלים ּבְ ַחִּיים ּבְ ים ׁשֶ ַנּסּו ִלְלמֹד ַעל ֲאָנׁשִ ּתְ
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י  ַמֲעׂשֵ ַעל  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו   ּתִ
ָיגּור  אּול  ָ ּשׁ ׁשֶ ְוָחׁשּוב  טוֹב  ָהָיה  ַמּדּוַע   .9-17 י"ח  ִליִחים  ְ ַהּשׁ
קוִֹריְנּתוֹס?  ר ּבְ ּגָ ְזַמן ׁשֶ ִריְסִקיָלה ְוֲעִקיַלס ּבִ ל ּפְ ֵביָתם ַהַחם ׁשֶ ּבְ
ים?  ֳחָדׁשִ ּבָ ֶזה  ה  ּמָ ּכַ  . ם?  ׁשָ ר  ּגָ הּוא  ְזַמן  ה  ּמָ ּכַ

.

ם רוִֹצים  ַאּתֶ רּו ִעם ַההוִֹרים ַעל ִמי ׁשֶ ַדּבְ  ּתְ
נוַֹח.  יׁש ּבְ ֵדי ָלֵתת ָלֶהם ְלַהְרּגִ ֲעׂשּו ּכְ ְלַהְזִמין ְלֵביְתֶכם, ּוָמה ּתַ

"אֶֹהל".  ּבָ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ּנּון  ְלׁשִ סּוק  ּפָ ּבַ יטּו  ּבִ  ּתַ
רוֹן. ּכָ ַחְזרּו ָעָליו ֵמַהּזִ ְוָאז ּתַ



ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ַעל  ַיַחד  ּבְ ַחְזרּו  ּתַ  .24-28 י"ח  ִליִחים  ְ ַהּשׁ י  ַמֲעׂשֵ ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ

ּנּון. סּוק ְלׁשִ ַהּפָ

ִלְמצֹא  ָלֶכם  ַלֲעזֹר  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ן  ִמּבֵ ׁשּו  ַבּקְ  ּתְ
ָמה  ָעֶליָה.  ְוִתְקְראּו  ּלוֹן,  ּמִ ּבַ אוְֹרִחים"  "ַהְכָנַסת  ה  ּלָ ַהּמִ ֶאת 
ַהְכָנַסת  ינּו  ִהְפּגִ ְוֲעִקיַלס  ִריְסִקיָלה  ּפְ יַצד  ּכֵ ָמעּוָתה?  ַמׁשְ

אוְֹרִחים?

א:  ַהּבָ א  ַהּנוֹׂשֵ ַעל  רּו  ַדּבְ  ּתְ
יר  ּוַמְסּבִ ֵמַח  ׂשָ ְלַבִית  יֵתנּו  ּבֵ ֶאת  ה  ַנֲעׂשֶ יַצד  ּכֵ

ירּו  ׁשִ ּתָ ְוָאז  ֵאֵלינּו?  ָּיבוֹאּו  ׁשֶ ָלאוְֹרִחים  ִנים  ּפָ
ה. ִפּלָ ם אוֲֹהִבים ִלְפֵני ַהּתְ ַאּתֶ ל ׁשֶ יר ַהּלֵ ׁשִ

ְבנּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ֵני  ְזִמינּו ֶאת ּבְ ְסאוֹת. ּתַ ִמיכוֹת אוֹ ְסִדיִנים ֵמַעל ּכִ אֶֹהל ִמּשְׂ
י"ח  ִליִחים  ְ ַהּשׁ י  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ְקְראּו  ּתִ ּבוֹ.  ֶבת  ָלׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ים  ּלִ ּמִ ּבַ בּוִעי  ְ ַהּשׁ ּפּור  ַהּסִ ֶאת  ר  ְלַסּפֵ יכּו  ְמׁשִ ּתַ ְוָאז   ,1-4

ּנּון.  סּוק ְלׁשִ ַיַחד ַעל ַהּפָ ַחְזרּו ּבְ ֶכם. ּתַ ּלָ ׁשֶ

ְוַעל  ֶכם  ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ֶלֱאלִֹהים   ּתוֹדּו 
ִית  ַהּבַ ׁשּו ֵמֱאלִֹהים ׁשֶ לּו ּוְתַבּקְ ּלְ ְתּפַ ֶכם. ּתִ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ֶאְצְלֶכם.  רּו  ְּיַבּקְ ׁשֶ ֲאֵחִרים  ים  ֲאָנׁשִ ם  ּגַ ְיָבֵרְך  ֶכם  ּלָ ׁשֶ
ִבים ַעל ֶעְזָרה ַלּזּוַלת. ם חוֹׁשְ ָחה ָמה ַאּתֶ ּפָ ׁשְ רּו ַלּמִ ַסּפְ ּתְ

ת  האוְֹרִחיםַהְכָנַס ָד י הִח ָד י ִח
ע  ַמּסָ נוָֹסִפים ַעל  ָרִטים  ּפְ ְלַגּלוֹת  ֵדי  ּכְ ְמְצאּו ֶאת ָהאוִֹתּיוֹת ַהֲחֵסרוֹת  הוָֹראוֹת: ּתִ

ִליַח. ָ אּול ַהּשׁ ל ׁשָ ִני ׁשֶ ֵ הבישור ַהּשׁ

יל  ב  ו  ינת  ס  קי  ס ו  רי  
 ה  מ   ו א   ו ל   ות

ב  ל ק   ת  .
 ה    ש  או  ל  ם

ו   ם  יש  ו
א  ה  שו     ל י   ע.
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ֵדה ַה ׂשְ ּבִ ַעם  ּפַ ֱהִייֶתם  ִאם 
ָנֵמל? ַהִאם ָהָיה  ּבְ עּוָפה אוֹ  ּתְ
ֲחִתים  טוִֹסים ַהּנוֹ יף ִלְראוֹת ֶאת ַהּמְ ּכֵ
ְגנוֹת  ָהעוֹ ִפינוֹת  ַהּסְ ְוֶאת  ּוַמְמִריִאים 
ַהּיוֹם,  נּו  ּלָ ׁשֶ ּפּור  ּסִ ּבַ ְפִליגוֹת?  ּמַ אוֹ 
ָנֵמל. ָמה הּוא  ר ּבְ ִליַח ְמַבּקֵ ָ אּול ַהּשׁ ׁשָ
. ַמע ָמה ָקָרה לוֹ ם? ּבוֹאּו ִנׁשְ ה ׁשָ עוֹׂשֶ

ֶהם ַמ ּלָ ׁשֶ ֵתָפִים  ַהּכְ ַעל  ׁשֶ ִחים  ּלָ
ַעל  ָצֲעדּו  ֵבִדים  ּכְ ים  ּקִ ׂשַ
ַזח  ַהּמֵ ְלֵעֶבר  ירוֹת  ַהּסִ ין  ּבֵ ִרים  ׁשָ ַהּגְ
ִליַח  ָ ַהּשׁ אּול  ׁשָ ְטרוַֹאס.  ָהִעיר  ְנַמל  ּבִ
ֵמֵהיָכן  ַאל  ְוׁשָ פּוף  ַהּצָ ָהל  ּקָ ּבַ ִנְדַחף 

ִפיָנה.  יָעה ַהּסְ ִהּגִ
ַאל:  ְוׁשָ ִחים  ּלָ ַהּמַ ַאַחד  ֶאת  ָעַצר  הּוא  אּוַלי 
ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ּכְ ְנָיה?”  ֵקדוֹ ִמּמָ ם  ְעּתֶ ִהּגַ “ַהִאם 
יֵניֶהם  ּבֵ ׂש  ִחּפֵ ְנָיה,  ֵקדוֹ ִמּמָ יעּו  ִהּגִ ַהּנוְֹסִעים  ׁשֶ

ֶאת ֲחֵברוֹ ִטיטוֹס. 
ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲהִליכוֹת,  ְנִעים  ִאיׁש  ָהָיה  ִטיטוֹס 
י  ּכִ ֵאָליו  כּו  ִנְמׁשְ ים  ֲאָנׁשִ ְיִבים.  אוֹ ְמַעט  ּכִ לֹא 
ֵרר ִוּכּוַח  ִנים ִויִדידּוִתי. ִאם ִהְתעוֹ יר ּפָ ָהָיה ַמְסּבִ
ִכין  ִהׁשְ ׁשֶ ֶזה  ָהָיה  ִטיטוֹס  ה,  ְקִהּלָ ַחְבֵרי  ין  ּבֵ
ְוִסְכסּוִכים.  ְמִריבוֹת  ּוָפַתר  יֵניֶהם  ּבֵ לוֹם  ׁשָ
ִליַח  ָ ַהּשׁ אּול  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהָאָדם  ִדּיּוק  ּבְ ָהָיה  הּוא 

ו.  ק לוֹ ַעְכׁשָ ִנְזּקָ
ה  ִהּלָ ַהּקְ ְלַחְבֵרי  ב  ִמְכּתָ ַתב  ּכָ אּול  ׁשָ
ֶאת  ר  ּפֵ ְלׁשַ ֶהם  ּבָ ִאיץ  ּמֵ ׁשֶ ִריְנּתוֹס,  קוֹ ּבְ
ם  ַמֲאִמיִני ָהיּו  ם  ׁשָ ַהֲחֵבִרים  ִהְתַנֲהגּוָתם. 
ָסְגדּו  לֹא  ֵמעוָֹלם  ֵהם  ן  ּכֵ ִלְפֵני  ים.  ֲחָדׁשִ
אוֹ  ֱאִליִלים  ְבֵדי  עוֹ ָהיּו  ם  ְוֻרּבָ ֶלֱאלִֹהים, 
ּלוֹ  ׁשֶ ֶרת  ִאּגֶ ּבָ ָלֶהם  יר  ִהְסּבִ אּול  ׁשָ ִעים.  ּפוֹׁשְ
ִנים  ַהְיׁשָ ִלים  ַלֶהְרּגֵ ַלֲחזֹר  ְיכוִֹלים  לֹא  ֵהם  ׁשֶ

ַמן.  אוֹתוֹ ַהּזְ ֶהם ְוִלְסּגֹד ֶלֱאלִֹהים ּבְ ּלָ ְוָהָרִעים ׁשֶ
לֹא  ֲאָבל  ב,  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ַלח  ׁשָ אּול  ׁשָ ָלֵכן 
ִריְנּתוֹס.  קוֹ י  ַאְנׁשֵ ָיִגיבּו  יַצד  ּכֵ ג  ֻמּשָׂ לוֹ  ָהָיה 
ַוֲהֵרי  ְדָבריו.  ּבִ אוָֹתם  ֶהֱעִליב  ׁשֶ ׁש  ֲחׁשָ הּוא 
ר  ְך ְיָקִרים ְלִלּבוֹ! הּוא ָרָצה ְלַבּקֵ ל ּכָ ֵהם ָהיּו ּכָ
ַלח  ימּו ְלָכְך. ָלֵכן הּוא ׁשָ ֵהם ַיְסּכִ אוָֹתם ְוִקָּוה ׁשֶ
ִריְנּתוֹס: ִלְבּדֹק ִאם ֵהם ֲעַדִין  ֶאת ִטיטוֹס ְלקוֹ
. ַהִאם ִטיטוֹס ִהְצִליַח ִלְגרֹם ָלֶהם  ּלוֹ ֲחֵבִרים ׁשֶ
ַרק  ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ָלֶהם  ַתב  ּכָ אּול  ָ ּשׁ ׁשֶ ְלָהִבין 
ָהָיה  לֹא  ִטיטוֹס  ֲאָבל  ּיּות?  ּתִ ְוִאְכּפַ ֵמַאֲהָבה 
 . . ְנָיה. ֵקדוֹ ִפיָנה ִמּמָ ּסְ יעּו ּבַ ִהּגִ ין ַהּנוְֹסִעים ׁשֶ ּבֵ
ִלְנסַֹע  ְוֶהְחִליט  ְמאֹד,  ֻמְדָאג  ָהָיה  אּול  ׁשָ
ִטיטוֹס.  ֶאת  ִלְמצֹא  ֵדי  ּכְ ַעְצמוֹ  ּבְ ְנָיה  ְלָמֵקדוֹ
ֶנֶעְלבּו  לֹא  ים  ִריְנִתּ ַהּקוֹ ִאם  ְלָבֵרר  ָרָצה  הּוא 

. ּלוֹ ב ׁשֶ ְכּתָ ֵמַהּמִ
ַאל  ְוׁשָ אּול ָמָצא ֶאת ִטיטוֹס  ְנָיה, ׁשָ ָמֵקדוֹ ּבְ
ֵהם  ַהִאם  ים.  ִריְנִתּ ַהּקוֹ ַחְבֵריֶהם  ַעל  אוֹתוֹ 
ָהַרס  הּוא  ׁשֶ אוֹ  ׁשּוב,  אוֹתוֹ  ִלְפּגֹׁש  מּוָכִנים 

ם? ְלַגְמֵרי ֶאת ַהְיִדידּות ִאּתָ
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ְתָך ׁשּוב!” הוִֹדיַע  “ֵהם ְמאֹד רוִֹצים ִלְראוֹת אוֹ
ֲאִמיִנים  ַהּמַ “ֲחֵבֵרינּו  ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ִטיטוֹס  לוֹ 
ְך ּדוֵֹאג  ל ּכָ ה ּכָ ַאּתָ ְך ׁשֶ ׁשּו ִמּכָ ים ִהְתַרּגְ ַהֲחָדׁשִ
ְתָך ׁשּוב!”  ֵהם רוִֹצים ִלְפּגֹׁש אוֹ ָלֶהם. ּוֶבַטח ׁשֶ
הּוא  ה  ַעּתָ סוֹף.  סוֹף  ע  ִנְרּגַ ִליַח  ָ ַהּשׁ אּול  ׁשָ
ַתב  ּכָ הּוא  ִריְנּתוֹס.  ְלקוֹ עוֹ  ַמּסָ ֶאת  ְכֵנן  ּתִ
ח  ִיּקַ ְוִטיטוֹס  ם,  ׁשָ ַלֲחֵבָריו  י  ִאיׁשִ ב  ִמְכּתָ
אוֹתוֹ ֲאֵליֶהם. ְוִאּלּו ֲאַנְחנּו ְיכוִֹלים ִלְקרֹא ֶאת 
ֶרת  מוֹ “ָהִאּגֶ ה. ׁשְ ִרית ַהֲחָדׁשָ ּבְ ּלוֹ ּבַ ב ׁשֶ ְכּתָ ַהּמִ
ִליַח  ָ ַהּשׁ אּול  ׁשָ  .“ ים  ִריְנִתּ ַהּקוֹ ֶאל  ִנָּיה  ְ ַהּשׁ
ֵהם ֲעַדִין  ֵמַח ׁשֶ הּוא ׂשָ ים ׁשֶ ִריְנִתּ ּכוֵֹתב ּבוֹ ַלּקוֹ
ַאֲהָבתוֹ  ַעל  ָלֶהם  ר  ְמַסּפֵ הּוא   . ּלוֹ ׁשֶ ֲחֵבִרים 
ִלְתרֹם  אוָֹתם  ְמעוֵֹדד  הּוא  ָלֶהם.  ְוַדֲאָגתוֹ 
ִפי  ַלִים, ּכְ י ְירּוׁשָ ֶסף ַלֲעִנֵּי ְמָחה ּכֶ ְנִדיבּות ּוְבׂשִ ּבִ
הּוא  ׁשֶ ַתב  ּכָ ם  ּגַ אּול  ׁשָ ַרּבוֹת.  ְקִהּלוֹת  ָעׂשּו  ׁשֶ
ְלִטיטוֹס  ַיְראּו ַאֲהָבה  ה  ִהּלָ ַהּקְ ַחְבֵרי  ׁשֶ ְמַקֶּוה 

 . ָּיבוֹאּו ִאּתוֹ ְוַלֲחֵבִרים ׁשֶ
ִליַח,  ָ ַהּשׁ אּול  ׁשָ ֶאת  ֵרת  ׁשֵ ַרק  לֹא  ִטיטוֹס 
ְמאֹד  ַמח  ְוׂשָ ה,  ִהּלָ ַהּקְ י  ַאְנׁשֵ ֶאת  ם  ּגַ א  ֶאּלָ
ם  ַרְכּתֶ ּבֹ ם  ַאּתֶ ם  ּגַ אּוַלי  ם.  ּלָ ּכֻ ֶאת  ֵרת  ְלׁשָ
ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ִעם  ר  ּדֵ ְלִהְסּתַ ַהּזוֹ:  ָנה  ּתָ ּמַ ּבַ
אּול  ְוׁשָ ִטיטוֹס  לוֹם.  ׁשָ יֵניֶהם  ּבֵ ִכין  ּוְלַהׁשְ
ים,  ַהֲחָדׁשִ ֲאִמיִנים  ַהּמַ ֶאת  ָאֲהבּו  ֱאֶמת  ּבֶ
ֶאת  ַתב  ּכָ אּול  ׁשָ ָלֵכן  ָלֶהם.  ֲאגּו  ּדָ ּוֶבֱאֶמת 
ם  יׁשּוַע. זוֹ ּגַ ֵדי ַלֲעזֹר ָלֶהם ִלְדּבֹק ּבִ ֶרת, ּכְ ָהִאּגֶ
ְוַלֲאֵחִרים  ְלִטיטוֹס  אּול,  ְלׁשָ ְרָמה  ּגָ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ
ר  ּוְלַבּקֵ ִריְנּתוֹס  קוֹ ּבְ ֲאִמיִנים  ַהּמַ ֶאל  ִלְנסַֹע 

ק ֶאת ֱאמּוַנָתם.  ֵדי ְלַחּזֵ אוָֹתם: ּכְ
שלֹא  ים  ָלֲאָנׁשִ ם  ּגַ ֲאגּו  ּדָ אּול  ְוׁשָ ִטיטוֹס    
ְלַמֲאִמיִנים.  וֲעַדִין לֹא ָהְפכּו  ֵיׁשּוַע  ירּו ֶאת  ִהּכִ
ׁשוֹרוֹת  ר ֶאת ַהּבְ יכּו ִלְנסַֹע ּוְלַבּשֵׂ ָלֵכן ֵהם ִהְמׁשִ
ם  ְלֻכּלָ ֶנת  ּתֶ ּנִ ׁשֶ ְוַאֲהָבתוֹ  ֵיׁשּוַע  ַעל  ַהּטוֹבוֹת 

ם  ּגַ ַהִאם  ם.  ְלֻכּלָ ַלֲעזֹר  יכּו  ִהְמׁשִ ְוֵהם  ם.  ִחּנָ ּבְ
ְיכוִֹלים  ם  ַאּתֶ ַהִאם  ְך?  ּכָ ִלְנהֹג  ְיכוִֹלים  ם  ַאּתֶ
ַלּזּוַלת,  ית  ֲאִמּתִ ּיּות  ּתִ ְוִאְכּפַ ָאֲהָבה  ין  ְלַהְפּגִ
ְרתּו  ׁשָ ּתְ ַהִאם  אּול?  ְוׁשָ ִטיטוֹס  ָעׂשּו  ׁשֶ מוֹ  ּכְ
ִהְתַלֲהבּות ּוִבְנִדיבוֹת? ְמָחה, ּבְ ׂשִ ֶאת ַהּזּוַלת ּבְ
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בּוִעי: ְ ֶסר ַהּשׁ ַהּמֶ
ְרִתים ֶאת  ָאנּו ְמׁשָ ׁשֶ ְרִתים ֶאת ה’, ּכְ ָאנּו ְמׁשָ

ַהּזּוַלת.
פסוק

לשינון:
ַלח  ָהָאב ׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ “ּכְ

ם ֲאִני ׁשוֵֹלַח  ן ּגַ אוִֹתי, ּכֵ
ֶאְתֶכם.”

יוָֹחָנן כ’ 21



ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
אּול  ׁשָ ָנַסע  ְלֵהיָכן   .13  ,12 ים ב’  ַהּקוִֹריְנִתּ ִנָּיה ֶאל  ְ ַהּשׁ רּו ַעל  ּוְתַדּבְ
ֶאת  ׂשּו  ַחּפְ ּתְ ְטרוַֹאס?   ַמל  ִמּנְ ִליַח  ָ ַהּשׁ

ַנ”ְך. ל ַהּתַ ה ׁשֶ ּפָ ּמַ קוֹם ּבַ ַהּמָ

יר ִלְבֵני  ֵדי ְלַהְזּכִ ְלִרי, ּכְ ְבעוֵֹלי ּסֶ ִכינּו ִסירוֹת ִמּגִ  ּתָ
ְטפּו  ׁשְ ּתִ ַהֲהָכָנה:  ִליַח. אֶֹפן  ָ ַהּשׁ אּול  ׁשָ ל  ׁשֶ ע  ּסָ ַהּמַ ָחה ֶאת  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
 . ֶסְנִטיֶמְטִרים  13 גֶֹדל  ּבְ ַלֲחִתיכוֹת  אוָֹתם  כּו  ְחּתְ ּתַ ֶסְלִרי.  ְבעוֵֹלי  ּגִ
ים,  ׁשִ ּלָ ה ִלְמׁשֻ ִביָנה ְצֻהּבָ כּו ּגְ ְחּתְ ְטִנים. ּתַ ֶחְמַאת ּבָ אּו אוָֹתם ּבְ ַמּלְ ּתְ
ל  ׁשֶ צּוָרה  ּבְ ִים,  ּנַ ׁשִ ֵקיָסם  ִעם  ְלִרי  ַהּסֶ ְלִסירוֹת  אוָֹתם  ְוַתְצִמידּו 
אּול  ׁשָ ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ ְלִרי,  ַהּסֶ ִסירוֹת  ֶאת  ַיַחד  ּבְ ּתֹאְכלּו  ִמְפָרׁש. 

ְסִפיָנה. עוֹ ּבִ ַסע ְלַמּסָ ּנָ ִליַח ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ּנּון. סּוק ְלׁשִ נּו ֶאת ַהּפָ ּנְ ׁשַ  ּתְ

ְלִטּיּול  אּו  ּצְ ִרי,  ֶאְפׁשָ ֶזה   ִאם 
ֵמַח  ּתּוְכלּו ְלׂשָ ָבִרים ׁשֶ ָחה. ִאְספּו ּדְ ּפָ ׁשְ ֶרֶגל ִעם ַהּמִ ּבָ
ָיפוֹת  ֲאָבִנים  קוְֹנִכּיוֹת,  ר,  ּבָ ְרֵחי  )ּפִ ֲאֵחִרים  ֶעְזָרָתם  ּבְ
רּוָמה  ּתְ ַהֲעָלַאת  יר  ַמְזּכִ בּוַע  ָ ַהּשׁ נּו  ּלָ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ְוכּו’(. 

ר. ְמְצאּו ֵהיָכן ֶזה ֻמְזּכָ ֵדי ְלַסַּיע ְלִנְזָקִקים. ּתִ ּכְ

רּו ַעל יוָֹחָנן כ’ 21. ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ

ל  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ ּתָ ה  ִפּלָ ַהּתְ  ִלְפֵני 
ם אוֲֹהִבים. ַאּתֶ ׁשֶ

ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו  ּתִ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ  ִעם 
ֲאָגָתם  ּדַ ַעל  רּו  ַדּבְ ּתְ  .16-21 ח’,  ים  ַהּקוִֹריְנִתּ ֶאל  ִנָּיה  ְ ַהּשׁ
קוִֹריְנּתוֹס. ָמה  ים ּבְ ֲאִמיִנים ַהֲחָדׁשִ ְוִטיטוֹס ַלּמַ אּול  ל ׁשָ ׁשֶ
ם  ַאּתֶ ַהִאם  ְך.  ּכָ ַעל  רּו  ַדּבְ ּתְ ִהְתַלֲהבּות?  ה  ּלָ ַהּמִ ָמעּות  ַמׁשְ

ִהְתַלֲהבּות? ַמּדּוַע? עוְֹזִרים ַלּזּוַלת ּבְ

רּוָמה. ְלִמי  יר ַהֲעָלַאת ּתְ סּוק 19 ַמְזּכִ  ּפָ
 .)26 ָהרוִֹמים ט”ו  ֶאל  ֶאת  ְקְראּו  )ּתִ נוֲֹעָדה?  ַהּזוֹ  רּוָמה  ַהּתְ
ּה  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ּתּוְכלּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִצְנֶצֶנת,  אוֹ  ֻקְפָסה  טּו  ְ ַקּשׁ ּתְ
ה  ִהּלָ ַלּקְ אוָֹתּה  ִביאּו  ּתָ ַלֲעִנִּיים.  רּומוֹת  ּתְ ֻקְפַסת  ּכְ בּוַע  ָ ַהּשׁ

ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ

ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ר  22-24. ִמי ָהַלְך ְלַבּקֵ ים ח’  ִנָּיה ֶאל ַהּקוִֹריְנִתּ ְ רּו ַעל ַהּשׁ ּוְתַדּבְ

קוִֹריְנּתוֹס? ַמּדּוַע? ה ְבּ ִהּלָ ֶאת ַהּקְ

ל  ׁשֶ מּוָנה  ּתְ ִלְתלוֹת  ר  ֻבּגָ ִמּמְ ׁשּו  ַבּקְ  ּתְ
ּנּו/ה  ׁשּו ִמּמֶ ַבּקְ יַע ֵאֶליָה. ָאז ּתְ ַנּסּו ְלַהּגִ . ּתְ בוֹּהַ ָמקוֹם ּגָ ֵיׁשּוַע ּבְ
“ְלָהִרים  ָעֵלינּו  ַהִאם  מּוָנה.  ַלּתְ יעּו  ּגִ ּתַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶאְתֶכם  ְלָהִרים 
ִלְראוֹת  יּוְכלּו  ֵהם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָלֶהם  ַלֲעזֹר  ז”א,  ְלַמֲעָלה”,  ים  ֲאָנׁשִ
ְך  רּו ַעל ּכָ ַדּבְ יַצד ּתּוְכלּו ַלֲעׂשוֹת זֹאת? ּתְ יר ֶאת ֵיׁשּוַע? ּכֵ ּוְלַהּכִ

ָכְך. ַּיֲעזֹר ָלֶכם ּבְ ׁשּו ֵמֱאלִֹהים ׁשֶ ַבּקְ ָחה. ּתְ ּפָ ׁשְ ִעם ַהּמִ

ּנּון. סּוק ְלׁשִ ְמִציאּו ַלַחן ַלּפָ  ּתַ

12

ל  אּו ׁשָ

ַתב  ִליַח ּכָ ָ ַהּשׁ

רוֹת ֵהן ִלְקִהּלוֹת ְוֵהן  ִאּגְ

ְזְקקּו ְלֶעְזָרתוֹ.  ּנִ ים ׁשֶ ַלֲאָנׁשִ

ל ֶאת ַאַחת  ִטיטוֹס ִקּבֵ

ה. רוֹת ָהֵאּלֶ ָהִאּגְ

ֶאל  ִנָּיה  ְ ַהּשׁ ַעל  ַיַחד  ּבְ רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו   ּתִ
ֲאִמיִנים  ַלּמַ ִליַח  ָ ַהּשׁ אּול  ׁשָ יר  ִהְזּכִ ָמה   .1-5 ט’  ים  ַהּקוִֹריְנִתּ

קוִֹריְנּתוֹס?  ּבְ

אוְֹסִפים  ׁשֶ ְיצּוִרים  ָנם  ֶיׁשְ ַבע  ּטֶ ּבַ ם   ּגַ
ֵהן  ָמה  בוִֹרים.  ַהּדְ ַעל  ְלְמדּו  ּתִ ַלֲאֵחִרים.  ַלֲעזֹר  ֵדי  ּכְ ָבִרים  ּדְ

בוָֹרה.  עּו ּדְ ַצְּירּו ְוִתְצּבְ אוְֹספוֹת? ַמּדּוַע? ּתְ

ּנּון. סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ  ּתַ

ה. ִפּלָ ל ִלְפֵני ַהּתְ יר ַהּלֵ ירּו ׁשִ ׁשִ  ּתָ



ׂש ֶאת ִטיטוֹס. ִליַח ִלְנסַֹע ְלָמֵקדוְֹנָיה ְלַחּפֵ ָ אּול ַהּשׁ ַעְזרּו ְלׁשָ הוָֹראוֹת: ּתַ

ִליַח יׂשּור ׁשָ ע ּבִ ַמּסָ ּבְ

ה ָד י הִח ָד י ִח

רּו ֶאת  ַסּפְ ית ּתְ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ה ַהּמִ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ  ּבִ
ָחה. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְפֵני ּבְ יגּו אוֹתוֹ ּבִ ּצִ בּוִעי ְוַגם ּתַ ְ ּפּור ַהּשׁ ַהּסִ

עּוֵרי  ׁשִ ת  ּתָ ּכִ ִעם  ְכִנּיוֹת  ּתָ ם  ֲעַרְכּתֶ  ַהִאם 
ִלְבֵני  רּו  ַסּפְ ּתְ ְזָקִקים?  ּנִ ֲעבּור  ָמזוֹן  ֶלֱאסֹף  ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

נוֵֹגַע ְלֶעְזָרה ַלּזּוַלת.  ים ּבְ יׁשִ ם ַמְרּגִ יַצד ַאּתֶ ָחה ּכֵ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ָמה  ֶאת  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָנְתָנה  עוֹד   ִמי 
 .)41-44 י”ב  ַמְרקּוס  ֶאת  ְקְראּו  )ּתִ ַלֲאֵחִרים?  ָלּה  ָהָיה  ׁשֶ

. 

בּוַע  ָ ַהּשׁ ם  ֲחַסְכּתֶ ֶסף  ּכֶ ה  ּמָ ּכַ רּו  ְסּפְ  ּתִ
ָחה ַלֲעזֹר ָלֶכם ְלָהִכין ַמֲעָטָפה  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ׁשּו ִמּבְ ַבּקְ ְלִנְזָקִקים. ּתְ

ה.  ִהּלָ ֶסף. ְקחּו אוָֹתּה ָמָחר ַלּקְ ּה ֶאת ַהּכֶ ימּו ּבָ ׂשִ ר. ּתָ ְלַמֲעׁשֵ

ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו   ּתִ
רוֶֹצה  ה’  יַצד  ּכֵ  .6-8 ט’  ים  ַהּקוִֹריְנִתּ ֶאל  ִנָּיה  ְ ַהּשׁ ַעל 
ה  ּלָ ַהּמִ יפּו ֶאת  ּקִ ּתַ ָלֶהם?  ַלֲעזֹר  ֵדי  ּכְ ַלּזּוַלת  ֲעִניק  ּנַ ׁשֶ

ְרִטיָנה ְמָחה  ּבִ ׂשִ כוָֹנה: ּבְ ַהּנְ

סּוק  ַהּפָ ֲעבּור  ֳאִנּיוֹת   9 ְגְזרּו   ּתִ
בּו ֲעֵליֶהן  ְכּתְ ּלוֹ. ּתִ סּוק ּכֻ ְגְזרּו עוֹד ַאַחת ַלּפָ ּנּון. ּתִ ְלׁשִ
ְוָאז  ָהֳאִנּיוֹת,  ֶאת  בּו  ַעְרּבְ ּתְ סּוק.  ַהּפָ ִמּלוֹת  ֶאת 

ֶדר. רּו אוָֹתן ְלִפי ַהּסֵ ַסּדְ ּתְ
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הּו ַה יׁשֶ ּמִ ֵעיֵניֶכם ׁשֶ ִאם ָהָיה מוֵֹצא ֵחן ּבְ
ֶאת  ֲעבּוְרֶכם  ר  ְיַסּדֵ ֵביְתֶכם,  ּבְ ָיגּור 
ָהָיה  לּו  ַהֶחֶדר?  ֶאת  ה  ִויַנּקֶ ּבֶֹקר  ל  ּכָ ה  ּטָ ַהּמִ
ָהָיה  ׁשֶ ָמה  ה  ּזֶ ׁשֶ אי  ְלַוּדַ ָקרוֹב  ֵרת,  ְמׁשָ ָלֶכם 

קוֶֹרה. 

ָעַבד ִל ָצִעיר  חּור  ּבָ ַרּבוֹת,  ִנים  ׁשָ ְפֵני 
ִית  ּבַ ּבַ טוֹב  לוֹ  ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  ֵרת.  ְמׁשָ ּכִ
ַגׁש  ּפָ הּוא  ְוָאז  ַרח.  ּבָ הּוא  ָלֵכן  ָעַבד,  הּוא  ּבוֹ  ׁשֶ

ְך... ִליַח. אּוַלי ֶזה ָקָרה ּכָ ָ אּול ַהּשׁ ֶאת ׁשָ
ָצִעיר  חּור  ּבָ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ְלַמֲעָלה  יט  ִהּבִ אּול  ׁשָ
ְגֵדי  ּבִ ָלַבׁש  הּוא  ְלָידוֹ.  ְוֶנֱעַמד  ֵאָליו  ׁש  ִנּגַ ְוָגבוֹּהַ 
אּול ִחֵּיְך ֵאָליו,  ְרִמיל ַעל ְכֵתָפיו. ׁשָ א ּתַ ע ְוָנׂשָ ַמּסָ

ַתב.  ִדּיּוק ּכָ הּוא ּבְ ֶרת ׁשֶ ִאּגֶ יט ּבָ ְוָאז ָחַזר ְלַהּבִ
אוָֹתּה  ְוָנַתן  אוָֹתּה,  ל  ְלּגֵ ּגִ ָעֶליָה,  ָחַתם  הּוא 

ִעיר.  חּור ַהּצָ ַלּבָ
ֶרת  ָהִאּגֶ “זוֹ  ָאַמר,  אוִֹניִסימוֹס,”  ה,  “ִהּנֵ
ָך,  ּלְ ׁשֶ ָלָאדוֹן  ְמיֶֹעֶדת  ִהיא  ְלָך.  י  ִהְבַטְחּתִ ׁשֶ

יַע ְלֵביתוֹ.” ּגִ ּתַ ׁשֶ ן לוֹ אוָֹתּה ִמָּיד ּכְ ִפיִלימוֹן. ּתֵ
ִעיר.  ַהּצָ חּור  ַהּבָ ֶאת  ק  ְוִחּבֵ ֶנֱעַמד  אּול  ׁשָ
ִאּלּו  הּוא ָצִריְך ְלִהְתַיֵחס ֵאֶליָך ּכְ י לוֹ ׁשֶ ַתְבּתִ “ּכָ
ָעָבר לֹא ָהִייָת לוֹ ְלֵעֶזר,  ּבְ נוֹ. ֲאִני יוֵֹדַע ׁשֶ ָהִייָת ּבְ
ים ָהַאֲחרוִֹנים. ֲאָבל  ֳחָדׁשִ ָהִייָת ֲעבּוִרי ּבָ ִפי ׁשֶ ּכְ
אוֹתוֹ.  אוֵֹהב  ה  ְוַאּתָ ֵיׁשּוַע  ֶאת  ְלּתָ  ִקּבַ ו  ַעְכׁשָ
ֵרת ֶאת ִפיִלימוֹן  ׁשָ ה ּתְ ו ַאּתָ ַעְכׁשָ ֲאִני יוֵֹדַע ׁשֶ

ַרְתַתּ  ֵ ּשׁ מוֹ ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ
ֶנֱאָמנּות.” אוִֹתי ּבְ

נּות.  ַבְיׁשָ ִעיר ִחֵּיְך ּבְ חּור ַהּצָ ַהּבָ
ֵּיׁש לוֹ ְזכּות  נּו יוְֹדִעים ׁשֶ ּלָ יְך. “ּכֻ אּול ִהְמׁשִ ׁשָ
ֲאָבל  ּנּו.  ִמּמֶ ַרְחּתָ  ּבָ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ָעֶליָך  ִלְכעֹס 
ִדּיּוק  ּבְ ִלי,  ָעַזְרּתָ  ה  ַאּתָ ׁשֶ לוֹ  י  ַתְבּתִ ּכָ ֲאִני 
ֲאִני  אן.  ּכָ ָהָיה  ִאם  ִלי  עוֵֹזר  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ

י  ָאַמְרּתִ ֵכן  מוֹ  ּכְ ָבַרי.  ּדְ ַעל  ֹב  ַיְחּשׁ הּוא  ׁשֶ ְמַקֶּוה 
ה  ַאּתָ ּלוֹ,  ׁשֶ ָהֶעֶבד  ֲעַדִין  ה  ַאּתָ ׁשֶ ְמרוֹת  ּלַ ׁשֶ לוֹ, 
ָהַפְכּתָ  ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ָלֱאמּוָנה,  ָאִחיו  ם  ּגַ ַמן  ּזְ ּבַ ּבוֹ 

ְלַמֲאִמין.” 
ְוָאז  ִליַח.  ָ ַהּשׁ אּול  ׁשָ ֶאת  ק  ִחּבֵ אוִֹניִסימוֹס 
ֶרת  ְחֵרר אוֹתוֹ ֵמִחּבּוקוֹ ְוִהְכִניס ֶאת ָהִאּגֶ הּוא ׁשִ
יל  ִהּזִ ֻמְרָכן  רֹאׁש  ּבְ ּבוֹ.  ּגַ ַעל  א  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ְרִמיל  ַלּתַ

הּוא ּבוֶֹכה. ם ֵלב ׁשֶ ִאיׁש לֹא ׂשָ ְמָעה, ְוִקָּוה ׁשֶ ּדִ
אּול  ׁשָ הוִֹסיף  יד,”  ְלַהּגִ הּו  ֶ ַמּשׁ עוֹד  ִלי  “ֵיׁש 
ל  ם ּכָ ּלֵ ֶלת. “ֲאִני ֲאׁשַ ֵהם ָצֲעדּו ְלֵעֶבר ַהּדֶ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ָך, ִפיִלימוֹן.  ּלְ ׁשֶ ה ַחָּיב ָלָאדוֹן  ַאּתָ ֶסף ׁשֶ ּכֶ ְסכּום 
י  י ֲאִני ֵהַעְדּתִ ה, הּוא ַחָּיב ִלי ֶאת ַנְפׁשוֹ, ּכִ ְלַמֲעׂשֶ

ו  י ָנ ָפ ” ּבְ ֵיׁשּוַע. ְזַמן ַעל  אּול ִחֵּיְך ּבִ ׁשָ

ַרח ּבָ ל ָהֶעֶבד ׁשֶ ׁשּובוֹ ׁשֶ
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ֶלת. ָעַצר ְלַיד ַהּדֶ ׁשֶ
ָקָרא  ָראּוי!”  ּכָ ְלָך  ְלהוֹדוֹת  “ְלעוָֹלם לֹא אּוַכל 
ְרִמיל  ַהּתַ ֶאת  ֶהֱעִמיס  הּוא  ֶרֶגׁש.  ּבְ אוִֹניִסימוֹס 

ַעל ְכֵתָפיו ְוָעַצר ְלֶרַגע. 
ִפיִלימוֹן  ֶאת  ֵרת  ּוְתׁשָ ְיָתה  ַהּבַ ֲחזֹר  ּתַ ׁשּוט  “ּפָ
ָמה  ֶזה  ִני,  ּבְ אוִֹתי.  ַרְתַתּ  ֵ ּשׁ ׁשֶ ִפי  ּכְ ֶנֱאָמנּות  ּבְ
ְרִתים  ְמׁשָ ֵהם  יׁשּוַע.  ּבִ ֲאִמיִנים  ַהּמַ ים  עוֹׂשִ ׁשֶ
ִנְמָצִאים.  ֵהם  ּבוֹ  ׁשֶ ָמקוֹם  ָכל  ּבְ ֶזה  ֶאת  ֶזה 
ֵניֶכם  ְ ּשׁ ה ַמֲאִמין, ֲאִני יוֵֹדַע ׁשֶ ם ַאּתָ ּגַ ׁשֶ ו, ּכְ ַעְכׁשָ
אּול ָטַפח  ה יוֵֹתר טוֹב.” ׁשָ ַיַחד ַהְרּבֵ ּבְ רּו  ּדְ ְסּתַ ּתִ
חּור  ַהּבָ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ אוִֹניִסימוֹס  ל  ׁשֶ ְתפוֹ  ּכִ ַעל 

ָנה ָלֶלֶכת.  ִעיר ּפָ ַהּצָ
י  ֵאר ְלִצּדִ ָ ָך ְלִהּשׁ ׁש ִמּמְ י, ָהִייִתי ְמַבּקֵ “לּו ָיכְֹלּתִ

ַלֲחזֹר  ָעֶליָך  ה  ִחּלָ ּתְ ֲאָבל  ִלי.  ַלֲעזֹר  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ֶאָחד  יוֹם  אּוַלי  ִפיִלימוֹן.  ֶאת  ֵרת  ּוְלׁשָ ְיָתה  ַהּבַ

יַח ְלָך ַלֲחזֹר ֵאַלי.”  ְחֵרר אוְֹתָך ְוַיּנִ הּוא ְיׁשַ
ֵהֵחל  הּוא  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ְלאוִֹניִסימִוס  נוֵֹפף  אּול  ׁשָ

ִביל.  ְ ּשׁ ִלְפסַֹע ּבַ
ְך,”  ּלָ ִמׁשֶ ֶחֶדר  ְלָך  ן  ִּיּתֵ ׁשֶ ִמִפיִלימוֹן  י  ּתִ ׁשְ ּקַ “ּבִ
ַמֲאִמין  “ֲאִני  ִעיר.  ַהּצָ חּור  ַהּבָ ַאֲחֵרי  ָקָרא 
ר  ְלַבּקֵ ָלבוֹא  ְואּוַכל  ִלְתִפּלוַֹתי,  ַיֲעֶנה  ֱאלִֹהים  ׁשֶ

ָקרוֹב.” ֶאְתֶכם ּבְ
ָהַאֲחרוָֹנה,  ַעם  ּפַ ּבַ ְלָאחוֹר  יט  ִהּבִ אוִֹניִסימוֹס 
הּוא  ִנית.  ׁשֵ יט  ְלַהּבִ ִלי  ּבְ ָלֶלֶכת  יְך  ִהְמׁשִ ְוָאז 
ֲאָבל  ַרח.  ּבָ ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ָלָאדוֹן  ַלֲחזֹר  ַחד  ּפַ ְקָצת 
ְוִלּבוֹ ָהָיה ָמֵלא ַאֲהָבה  ו הּוא ָהָיה ַמֲאִמין,  ַעְכׁשָ
ֵרת  ַעם ְלׁשָ ֶלֱאלִֹהים. הּוא ָהָיה מּוָכן ְלַנּסוֹת ַהּפַ
ַאֲחֵרי  ַלֲעׂשוֹת.  ָעָליו  ָהָיה  ׁשֶ ִפי  ּכְ ִפיִלימוֹן  ֶאת 
ֵביְתָך  ֵרת ּבְ ְהיוֹת ְמׁשָ ּלִ ד אוֹתוֹ ׁשֶ אּול ִלּמֵ ַהּכֹל, ׁשָ
ֲאִמיִנים  ַהּמַ ל  ׁשֶ ְפִקיָדם  ִמּתַ דוֹל  ּגָ ֵחֶלק  ֶזה 

יׁשּוַע. ּבִ

בּוִעי: ְ ֶסר ַהּשׁ ַהּמֶ
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פסוק
לשינון: 

ֵחֶפץ ֵלב  ְרִתים ּבְ “ּוְמׁשָ
ֲעָבִדים ָלָאדוֹן ְולֹא  ּכַ

ִלְבֵני ָאָדם.”
ֶרת ֶאל ָהֶאֶפִסים, ו’ 7 ָהִאּגֶ

נּו. ּלָ ִית ׁשֶ ּבַ ם ּבַ ֵרת ֶאת ֵיׁשּוַע ּגַ ָאנּו ְיכוִֹלים ְלׁשָ



ֶדֶרְך  ּבְ

ים  ׁשִ ָלל, ַהּנָ ּכְ

אֹב ַמִים  ָּיְצאּו ִלׁשְ ׁשֶ

ם  ֲארּו ׁשָ ֵאר, ִנׁשְ ֵמַהּבְ

ט ִעם  ֵדי ְלַפְטּפֵ ְמַעט ּכְ

ֲחֵברוֵֹתיֶהן. 

ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ְלִפיִלימוֹן,  אּול  ׁשָ ַתב  ּכָ ׁשֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ל  ׁשֶ ַהַהְתָחָלה  ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ

סּוִקים 1-7. ּפְ

ם  ְטּתֶ ַ ּשׁ ּקִ ׁשֶ לוֹן  ַהּבָ ָחה ֶאת  ּפָ ְלֵבן ִמׁשְ נּו   ּתְ
ֵדי  ּכְ ֲעׂשּו  ּתַ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ לוֹן  ּבָ ַעל  בּו  ְכּתְ ּתִ ׁשֶ אוֹ  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ עּור  ִ ּשׁ ּבַ
מוֹ/ה ַעל ְנָיר ְוַתְכִניסּו ֶאת  בּו ֶאת ׁשְ ְכּתְ ָחה. ּתִ ּפָ ן ִמׁשְ ֵרת ּבֵ ְלׁשָ
ן  ּבֵ ְלאוֹתוֹ  אוֹתוֹ  ּוְתנּו  לוֹן,  ַהּבָ ֶאת  חּו  ַנּפְ ּתְ ְוָאז  לוֹן.  ַלּבָ ֶתק  ַהּפֶ

ַחת. ּמַ ָעה ְמׁשַ תוֹר ַהְפּתָ ָחה ּבְ ּפָ ִמׁשְ

ם  ַאּתֶ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ּנּון  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ַעל  ַחְזרּו   ּתַ
אוִֹניִסימוֹס  ַסע  ּנָ ׁשֶ מוֹ  ּכְ ְיָתה  ַהּבַ נוְֹסִעים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ְמַדְמֵיִנים 
ִיים ָלֶלֶכת  ֵאיָנם ָחְפׁשִ ים ׁשֶ לּו ֲעבּור ֲאָנׁשִ ּלְ ְתּפַ ֶאל ִפיִלימוֹן. ּתִ

ְרצוָֹנם. ה ּכִ ִהּלָ ַלּקְ

ְמְצאּו  ּתִ ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  ֶרֶגל  ּבָ ְלִטּיּול  אּו   ּצְ
ַדְמְינּו  ּתְ בּוִעי.  ְ ַהּשׁ ּפּור  ַהּסִ ֶאת  ַיַחד  ּבְ ְוִתְקְראּו  ֵקט  ׁשָ ָמקוֹם 
ִבים  חוֹׁשְ ם  ַאּתֶ ָמה  ָחה  ּפָ ׁשְ ַלּמִ רּו  ַסּפְ ּתְ אוִֹניִסימוֹס.  ם  ַאּתֶ ׁשֶ
רּו  ְּיַסּפְ ׁשּו ֵמֵהם ׁשֶ ַבּקְ ל ִפיִלימוֹן. ּתְ ַחְזרּו ְלֵביתוֹ ׁשֶ ּתַ ׁשֶ ִּיְקֶרה ּכְ ׁשֶ

יֵמי ַהרוָֹמִאים. ָלֶכם ֵאיְך ֶזה ָהָיה ִלְהיוֹת ֶעֶבד ּבִ

ירּו  ְסּבִ ְקְראּו ֶאת ֶאל ָהֶאֶפִסים, ו’ 7. ָאז ּתַ  ּתִ
ָחה. ּפָ ׁשְ סּוק ִלְבֵני ַהּמִ ֶאת ַהּפָ

ֶרת  ָחה ַעל ָהִאּגֶ ּפָ ׁשְ רּו ִעם ַהּמִ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ
סּוִקים 8-11.  ֶאל ִפיִלימוֹן, ּפְ

ְנָיר.  ית  ַמּפִ ַעל  ּנּון  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ֶאת  בּו  ְכּתְ  ּתִ
ֶאת  רּו  ַסּדְ ּתְ יֵניֶהן.  ּבֵ ְגְזרּו  ּתִ ים.  ּלִ ַהּמִ ין  ּבֵ ֶרַוח  ה  ַהְרּבֵ ִאירּו  ׁשְ ּתַ
ֲעבּור  ְנָיר  ית  ַמּפִ ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ַמּדּוַע  ֶדר.  ַהּסֵ ְלִפי  סּוק  ַהּפָ ִזיֵרי  ּגְ

ּנּון? סּוק ְלׁשִ ַהּפָ

ְוָאז  אוֲֹהִבים.  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ל  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ  ּתָ
ָחה ַהּיוֹם.  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֵרת ֶאת ּבְ ַּיֲעזֹר ָלֶכם ְלׁשָ ׁשּו ִמיׁשּוַע ׁשֶ ַבּקְ ּתְ

רּו ַעל  ְקְראּו ּוְתַדּבְ ָחה ּתִ ּפָ ׁשְ  ִעם ַהּמִ
סּוִקים 12-14. ֶרת ֶאל ִפיִלימוֹן, ּפְ ָהִאּגֶ

ְרִתים  ְמׁשָ ִלְהיוֹת  ַתְכְננּו  ּתְ  ַהּיוֹם 
ם  ַאּתֶ ׁשֶ ָמה  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵיַדע  ֶאָחד  ַאף  ׁשֶ ִלי  ּבְ ֲאָבל  ִית,  ּבַ ּבַ
ִלי  ּבְ ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ִמּבְ הּו ֲעבּור ַאַחד  ֶ ֲעׂשּו ַמּשׁ ּתַ ים.  עוֹׂשִ

ם עוְֹזִרים לוֹ. ַאּתֶ ידּו לוֹ/ה ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ

ּנּון ְללֹא ֶעְזָרה.  סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ  ּתַ
ָחה. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ּבְ לּו ֲעבּור ּכָ ּלְ ְתּפַ ְוָאז ּתִ
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רּו ַעל  ְקְראּו ּוְתַדּבְ ית ּתִ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ה ַהּמִ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ  ּבִ
ִית? ּבַ ם ַהּיוֹם ּבַ ַרְתּתֶ יַצד ׁשֵ סּוִקים 15-17. ּכֵ ֶרת ֶאל ִפיִלימוֹן, ּפְ ָהִאּגֶ

ָרִכים  ּדְ ְמנּו  ּתִ ִליַח.  ׁשָ ְיֵדי  ַעל  רוֹת  ִאּגְ ַלח  ׁשָ אּול   ׁשָ
ׁשּו  ּמְ ּתַ ׁשְ ּתִ ָרחוֹק.  ִרים  ּגָ ׁשֶ ים  ָלֲאָנׁשִ ֶמֶסר  לַֹח  ִלׁשְ ּתּוְכלּו  ֶעְזָרָתן  ּבְ ׁשֶ

ְּיׁשּוַע אוֵֹהב אוֹתוֹ.  הּו ׁשֶ ר ְלִמיׁשֶ ֵדי ְלַסּפֵ ִים ֵמֶהן ַהּיוֹם ּכְ ּתַ ׁשְ ּבִ

ירּו אוֹתוֹ. ּנּון ְוָתׁשִ סּוק ְלׁשִ ְמִציאּו ַלַחן ַלּפָ  ּתַ



ֶרת  ָהִאּגֶ ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו  ּתִ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ  ִעם 
סּוִקים 18-25. ֶאל ִפיִלימוֹן, ּפְ

ִאים, ְוִתְמְצאּו ֶאת  סּוִקים ַהּבָ ְקְראּו ֶאת ַהּפְ  ּתִ
ְרִתים: ֵני ְמׁשָ ל ׁשְ מוֹת ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

 . ָחה:   ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ַהּצֹאן  ַעל  ַמר  ׁשָ  הּוא 
מּוֵאל א’ ט”ז 10-13(. )ׁשְ

ִני: ֵ ַהּשׁ יתוֹ  ּבֵ  – ֵעִלי  ל  ׁשֶ ֵביתוֹ  ּבְ ה’  ֶאת  יַרת  ׁשִ   הּוא 
מּוֵאל א’ 20, ב’ 11(.  . )ׁשְ

ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ ָחה: ָמה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּבְ ֲאלּו ֶאת  ׁשְ  ּתִ
ָיֵמינּו? ֵרת ּבְ ִליַח ְלִלְהיוֹת ְמׁשָ ָ אּול ַהּשׁ יֵמי ׁשָ ֵרת ּבִ ִלְהיוֹת ְמׁשָ

סּוק  ַהּפָ ָמעּות  ַמׁשְ ָמה  ַּיְרֶאה  ׁשֶ ִצּיּור  ַצְּירּו   ּתְ
ָחה. ּפָ ׁשְ ירּו אוֹתוֹ ִלְבֵני ַהּמִ ְסּבִ ּנּון ֲעבּוְרֶכם. ּתַ ְלׁשִ

ֵרת  ְלׁשָ ְמֻיָחד  ּבִ ַמְתִאים  יוֹם  ֶזהּו   ַהּיוֹם 
ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִלְבֵני  ַלֲעזֹר  ֵדי  ּכְ ַלֲעׂשוֹת  ּתּוְכלּו  ָמה  ִית.  ּבַ ּבַ

ת?  ּבָ ְלִהְתּכוֵֹנן ְלׁשַ

יגּו  ּצִ ּתַ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ְלִפיִלימוֹן.  ֶרת  ָהִאּגֶ ֶאת  ּכוֵֹתב  ׁשֶ אּול  ׁשָ ַעל  ּפּור  ַהּסִ ֶאת 
נּו  ּתְ ֶרת.  ִאּגֶ ּבָ ַתב  ּכָ הּוא  ׁשֶ ָמה  ֶאת  ֶכם  ּלָ ׁשֶ ים  ּלִ ּמִ ּבַ בּו  ְכּתְ ּתִ
ַתְפִקיד אוִֹניִסימוֹס. ֵחק ּבְ ׂשַ ּמְ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֶרת ְלֶבן ַהּמִ ֶאת ָהִאּגֶ

יַצד  ּכֵ  .13 ה’  ָלִטים  ַהּגָ ֶאל  ֶאת  ְקְראּו   ּתִ
תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ֶאת  ִית  ּבַ ּבַ ַע  ְלַבּצֵ ּתּוַכל  ֶכם  ּלָ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ֶרת? ִאּגֶ ּבָ

ּנּון.  סּוק ְלׁשִ ַיַחד ַעל ַהּפָ ַחְזרּו ּבְ  ּתַ

ם אוֲֹהִבים. ַאּתֶ ל ׁשֶ יר ַהּלֵ ירּו ׁשִ ׁשִ  ּתָ

ל  ַרחׁשּובוֹ ׁשֶ ּבָ ָהֶעֶבד ׁשֶ
ה ָד י הִח ָד י ִח

ִית. ָהאוֹת ָהִראׁשוָֹנה  ַהּבַ תוְֹך  ּבְ ׁשֶ ִּוים  ּקַ ּבַ יטּו  ּבִ ּתַ ְוָאז  ּנּון.  ְלׁשִ סּוק  ַעְברּו ַעל ַהּפָ הוָֹראֹות: ּתַ
ַאַחת  ָכל  ּבְ ָהעֶֹדף  ו  ַהּקַ ֶאת  ְמֲחקּו  ּתִ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ה,  ּלָ ַהּמִ ַמִהי  ַגּלּו  ּתְ ו  ַעְכׁשָ “ל”.  ִהיא 

ֵמָהאוִֹתּיוֹת ַהּנוָֹספוֹת.
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ק  ָרחוֹ ם  ְלָמקוֹ ַע  ְנסֹ ִל ָלֶכם  ָצא  ָי ַהִאם 
ָחה  ּפָ י ִמׁשְ ֵב ׁש ְקרוֹ ּגֹ ְפ י ִל ֵד י ּכְ ַל ִית? אּו ּבַ ֵמַה
ם  ּתֶ ׁשְ ּגַ ְר יַצד ִה ֵפׁש? ּכֵ אוֹ ָלֵצאת ְלַמֲחֶנה נוֹ
ם  ּתֶ ְל ּבַ ִק ַהִאם  ָחָדׁש?  ם  ָמקוֹ ּבְ ם  ּתֶ ְנ ׁשַ ְּי ׁשֶ ּכְ
יֶתם  ִי ֱה ׁשֶ ַמן  ְז ּבִ ת  ֲחִבילוֹ אוֹ  ָתִבים  ּכְ ִמ
ָתב  ִמּכְ ם  ּתֶ ְל ּבַ ּקִ ׁשֶ ּכְ ם  ּתֶ ׁשְ ּגַ ְר ִה יַצד  ּכֵ ם?  ׁשָ
ְך  ֵאי ֵהיֵטב  ַדע  ָי ַח  י ִל ָ ּשׁ ַה אּול  ׁשָ ִית?  ּבַ ֵמַה

 . . ֵמַהֲחֵבִרים. ּו ִית  ּבַ ֵמַה ק  ים ָרחוֹ ׁשִ י ּגִ ְר ַמ
. ְלַמֲעָלה  תוֹ יפּו אוֹ ּקִ ן ִה ת ֶאֶב ע ִקירוֹ ּבַ ַאְר
א  ַהּתָ ֶאת  י  ׁשִ קֹ ּבְ ֵהִאיר  ׁשֶ ָקָטן  ן  וֹ ּל ַח ה  ָהָי
ן  ת ָהֶאֶב ְצּפַ ִר ׁש ׁשֶ י ּגִ ְר ֶלא. הּוא ִה ּכֶ ְך ּבַ ֶהָחׁשּו
מוֹ  ּכְ ְמַעט  ּכִ ָבר  ּכְ ִהיא  ב  ׁשַ ָי ָה  י ֶל ָע ׁשֶ ָרה  ּקָ ַה
ֶרת  ׁשֶ ְר ׁשַ ּבְ יר  ּקִ ַל תוֹ  אוֹ רּו  ָקׁשְ  . ּופוֹ ִמּג ֵחֶלק 
ַחַּית  ה  ָהָי ּו  ִאּל ּכְ ם,  ִי ּלַ ֻס ְר ּקַ ַל ָרה  ּבְ ֻח ׁשֶ
ן  ּכָ ְמֻס ה  ָהָי א  לֹ הּוא  ֲאָבל  ֶנת.  ּכֶ ְמֻס ֶרא  ּפֶ
ֵרת  , ְמׁשָ ַח י ִל ָ ּשׁ אּול ַה ה ֶזה ׁשָ י ָהָי ֵר ְכָלל. ֲה ּבִ

ִהים. ָהֱאלֹ

ּיּות  ִר ָז ַאְכ ּבְ ַהג  ָנ ַעְצמוֹ  אּול  ׁשָ  , ְצִעירּותוֹ ּבִ
ן  ּבֶ הּוא  ַע  ׁשּו ְּי ׁשֶ נּו  ֶהֱאִמי ׁשֶ ים  ׁשִ ָנ ֲא ִעם 
ִצָּוה  ּו  ֲאִפּל הּוא  ִלְפָעִמים  ִהים.  ָהֱאלֹ
ִהים  ֱאלֹ ֲאָבל  ְסִקיָלה.  ּבִ ָתם  אוֹ ְלָהִמית 
ָהַפְך  אּול  ׁשָ ְו  , ו י ָּי ַח ֶאת  ְו וֹ  ּב ִל ֶאת  ה  ּנָ ׁשִ

. ַע ׁשּו ֵי ל  ׁשֶ ְלִטים  וֹ ּב ַה ו  י ָד ֵמֲחִסי ְלֶאָחד 
ַעל  ּפָ  , ן ירוֹ ִנ  , י ִמ ָהרוֹ יָסר  ּקֵ ַה ֵעת  ָתּה  אוֹ ּבְ
ַלל  ְג ּבִ ֶהְרגּו  ֶנ ים  ִנ ַמֲאִמי ים.  ִנ ֲאִמי ּמַ ַה ֶגד  ֶנ
ַח  טּו ּבָ ה  ָהָי אּול  ׁשָ ו  ׁשָ ְכ ַע  . ַע ׁשּו י ִל ְגדּו  ּסָ ׁשֶ

. ַהְרגּו ַי תוֹ  ם אוֹ ּגַ ׁשֶ
ִעיר,  ּצָ ַה ֲחֵברוֹ  ַעל  ב  ָחׁשַ אּול  ׁשָ
 . ן ֵב ְל לוֹ  ָהַפְך  ׁש  ּמָ ּמַ ׁשֶ ס,  ֵתיאוֹ ִטימוֹ
ֵמָאז  ם.  לוֹ ׁשָ ְל ְפְרדּו  ִנ ֵהם  ׁשֶ ּכְ ָכה  ּבָ חּור  ּבָ ַה
 . ַע ׁשּו ֵי ַעל  ס  ֵתיאוֹ ִטימוֹ ב  ָחׁשַ ֶלד,  ֶי ה  ָהָי ׁשֶ
ַח  ִהְתָאֵר ְל אּול  ׁשָ ֶאת  ָנה  ִמי ְז ִה וֹ  ְחּת ּפַ ִמׁשְ
ַדל  ּגָ ׁשֶ ּכְ  , ו ׁשָ ְכ ַע ת.  וֹ ּב ַר ָעִמים  ּפְ ֵביָתם  ּבְ
ִלְפָעִמים  ִהְצָטֵרף  הּוא  ְלָבחּור,  ה  ָהָי ְו
אּול. ֵהם  ל ׁשָ יׂשּור ׁשֶ ּבִ ת ַה עוֹ ַמּסָ ְל
ְדדּו  עוֹ ְו ַע  ׁשּו ֵי ַעל  ַחד  ַי ּבְ רּו  ּשְׂ ּבִ
ָבר  ּכְ ים.  ִנ ֲאִמי ּמַ ַה ֶאת 
אּול  ׁשָ ַלך  ֻהׁשְ ָעָבר  ּבְ
יף  ּטִ ִה ׁשֶ ַלל  ְג ּבִ ֶלא  ּכֶ ַל
ת  רוֹ ׁשוֹ ּבְ ַה ַעל  ד  ּמֵ ִל ְו
ֲאָבל   . ַע ׁשּו ֵי ל  ׁשֶ ת  בוֹ וֹ ַהּט
יׁש  ּגִ ְר ִה הּוא  ַעם  ּפַ ַה
יק  ֲחִז ַי א  לֹ הּוא  ׁשֶ
ר  י ִו ָהֲא ג  ֶמֶז ַמֲעָמד. 
ָעַמד  ֶרף  ַהחֹ ְו ַקר  ה  ֲעׂשָ ַנ
א  לֹ ר  ַהּקֹ ִאם  ְו ַתח.  ּפֶ ּבַ
ה  ֶּו ַצ ַטח ְי , ָאז ּבֶ תוֹ ג אוֹ ֲהרֹ ַי

יָסר. ּקֵ ַה את  זֹ
ָיר  ְנ ּו ֵעט  ַטל  ָנ אּול  ׁשָ

ָהֵבא ֶאת ְמִעיִלי
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ֶאת  ב  ּתֹ ְכ ִל ִהְתִחיל  ֵלב  ְתׂשּוֶמת  ּבִ ְקָלף. 
ס. ֵתיאוֹ ְלִטימוֹ ן  ָהַאֲחרוֹ ָתבוֹ  ּכְ ִמ

ַתב.  ּכָ  ” ָהָאהּוב, י  ִנ ּבְ ס  ֵתיאוֹ ִטימוֹ “ֶאל 
ָמם  וֹ י ַתי  וֹ ּל ְתִפ ּבִ ְתָך  אוֹ ר  ּכֹ ְז ִל ָחֵדל  י  ִנ י “ֵא
ְכָסף  ִנ י  ִנ ֲא ַו ָך  ֶתי ְמעוֹ ּדִ י  ִל ת  ְזכּורוֹ ָלה.  ְי ַל ָו
ה  ָּי ִנ ְ ּשׁ ַה ( ” ְמָחה. א ׂשִ ן ֶאְתַמּלֵ ַמַע ְתָך ְל ִלְראוֹ

. )2-4 ס א’  ֵתיאוֹ ֶאל ִטימוֹ
ס  ֵתיאוֹ ְלִטימוֹ ב  ּתָ ְכ ּמִ ּבַ יר  ּכִ ְז ַמ אּול  ׁשָ
ת  רוֹ ׁשוֹ ּבְ ּו ַה י ה ָה ּלֶ ת. ֵא ֶו ּמָ ל ֶאת ַה ּטֵ ַע ּבִ ׁשּו ְּי ׁשֶ
ַח!  מֹ ׂשְ ִל י  ֵד ּכְ ַע  מֹ ׁשְ ִל ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ׁשֶ ת  בוֹ וֹ ַהּט
ֶאת  ְלָהִפיץ  י  ֵד ּכְ ל  ְסּבֹ ִל ׁש  ֲחׁשָ א  לֹ אּול  ׁשָ
ת  רוֹ ׁשוֹ ּבְ ּו  ֵאּל ה.  ּלֶ ָהֵא ת  בוֹ וֹ ַהּט רֹות  ׁשוֹ ּבְ ַה
ָתן  אוֹ ר  ַסּפֵ ְל ָרָצה  ְוהּוא  ן?  כוֹ ָנ ת,  בוֹ טוֹ

ם! ּלָ ֻכ ְל
ְדֶמה  ֵדד. ִנ וֹ ה ּב ה ּכֹ אּול ָהָי , ׁשָ ו ׁשָ ְכ ֲאָבל ַע

א  לֹ ִאיׁש   . תוֹ אוֹ ְנחּו  ָז ה  ַאְסָי ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ה  ָהָי
ַעִטים  ּמְ ַה . ְו ָעְרכּו לוֹ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ תוֹ ּבַ ּנָ ַג ֲה א ַל ּבָ

 . וֹ ּב ִל ְל ָקִרים  ְי ה  ּכֹ ּו  י ָה תוֹ  ֵדד אוֹ אּו ְלעוֹ ּבָ ׁשֶ
ל ַאַחד ַהֲחֵבִרים,  מוֹ ׁשֶ ַתב ֶאת ׁשְ אּול ּכָ ׁשָ
ר  ּקֵ ַב ְל תוֹ ּו א אוֹ י ִלְמצֹ ֵד ָמא ּכְ ָכל רוֹ ׂש ּבְ ּפֵ ִח ׁשֶ

ס ֵתיאוֹ ׁש ִמִטימוֹ ּקֵ ּבִ ֶלא. הּוא  ּכֶ ּבַ תוֹ  אוֹ
ֲאֵחִרים  ֲחֵבִרים  ַל ם  לוֹ ׁשָ ת  ׁשַ י ִר ּדְ ר  ִלְמסֹ
ף הּוא  ַבּסוֹ . ְל ו י ָכ ָר ְצ ָדֲאגּו ִל תוֹ ְו ְרתּו אוֹ ֵ ּשׁ ׁשֶ
תוֹ  אוֹ ר  ּקֵ ַב ְל ּו א  ָלבוֹ ס  ֵתיאוֹ ִמִטימוֹ ׁש  ּקֵ ּבִ
ֶאת  לוֹ  ְלָהִביא  ּו ֶרף,  ַהחֹ ְתִחיל  ַּי ׁשֶ י  ֵנ ְפ ִל
ן  ָהֶאֶב ת  ִקירוֹ ן  י ּבֵ ַקר  ְך  ּכָ ל  ּכָ ה  ָהָי  . ְמִעילוֹ

ִרים. ית ָהֲאסּו ּבֵ ל  ׁשֶ
ים  ׁשִ י ּגִ ְר ת ַמ וֹ ּל י ְקִה ם ָראׁשֵ   ִלְפָעִמים, ּגַ
ם  ּנָ ַמ ְז ב  רֹ ֶאת  ים  ׁשִ י ּדִ ַמְק ֵהם  ְדִדים.  וֹ ּב
וֹ  ּז ׁשֶ ן  כוֹ ָנ ּוַלת.  ּז ַה י  ֵכ ְר ָצ ּבְ ל  ַטּפֵ ְל ּו ב  ֲחׁשֹ ַל
אׁש  ְלרֹ ר  ֲעזֹ ַל ֱהֶדֶרת  ֶנ ָעה  ַהְפּתָ ה  ְהֶי ּתִ
ה  ּבֵ ְר ת ַה ְך ַלֲעׂשוֹ י ִר א ָצ ֶכם? לֹ ּלָ ה ׁשֶ ּלָ ִה ּקְ ַה
יק  ַהֲעִנ ְל יק  ַמְסּפִ ִלְפָעִמים  ר.  ֲעזֹ ַל י  ֵד ּכְ
ה.  ּלָ ִה ּקְ ׁש ַה ּגָ י ִמְפ ָרִחים ַאֲחֵר ר ּפְ ְך אוֹ ֵז ּו ִחּי
אׁש  ְלרֹ ַמִים  ס  וֹ ּכ ׁש  י ּגִ ַה ְל ּו  ּל ֲאִפ ר  ֶאְפׁשָ
ם  ַאּתֶ ם  ּגַ  . תוֹ אוֹ ֵמַח  ּשָׂ ַל י  ֵד ּכְ ה  ּלָ ִה ּקְ ַה

ֶזה.  ֲעׂשּו ֶאת  ּתַ ׁשֶ ּכְ ר  ּדָ ְה ֶנ ׁשּו  י ּגִ ְר ּתַ

ְרִתים  ְמׁשָ ים ׁשֶ ֲאַנְחנּו עוְֹזִרים ַלֲאָנׁשִ ׁשֶ ּכְ
ַרְתנּו אוֹתוֹ. ֵ ּשׁ ִאּלּו ׁשֶ ֶאת ה’, ֶזה ּכְ

בּוִעי: ְ ֶסר ַהּשׁ ַהּמֶ
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פסוק
לשינון: 

ח ֶאת  ּכַ “ֱאלִֹהים... לֹא ִיׁשְ
ָעְלֶכם ְוֶאת ָהַאֲהָבה  ּפָ
מוֹ  ֶהְרֵאיֶתם ְלַמַען ׁשְ ׁשֶ

ם ֶאת  ַרֶתּ ֵ ּשׁ ָכְך ׁשֶ ּבְ
ים ְועוְֹדֶכם  דוֹׁשִ ַהּקְ
ְרִתים אוָֹתם.” ְמׁשָ
ֶאל ָהִעְבִרים ו’ 10



“ִצְבעוִֹני”  ְלִטּיּול  אּו  ּצְ ִרי,  ֶאְפׁשָ ֶזה   ִאם 
ָבִרים  ׂש ּדְ ל ֶאָחד ְיַחּפֵ ַמּנּו ַמְנִהיג. ּכָ ָחה. ּתְ ּפָ ׁשְ ַבע ִעם ַהּמִ ּטֶ ּבַ
ָצאֶתם  ּמְ ׁשֶ ָמה  ל  ׁשֶ יָמה  ְרׁשִ ִכינּו  ּתָ ְמֻסָּים.  ֶצַבע  ּבְ ַבע  ּטֶ ּבַ
ל  ל ּכָ ה ׁשֶ יָמה ֲאֻרּכָ ּיּול. הּוא ַיֲערְֹך ְרׁשִ ּוְתנּו אוָֹתּה ְלַמְנִהיג ַהּטִ
ַהָּיִפים  ָבִעים  ַהּצְ ַעל  ֶלֱאלִֹהים  ּתוֹדּו  ָמְצאּו.  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

ֶהֱעִניק ָלנּו. ׁשֶ

ִמי  בּוִעי.  ְ ַהּשׁ ּפּור  ַהּסִ ֶאת  ַיַחד  ּבְ ְקְראּו   ּתִ
ֶאל  ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו  ּתִ בּוַע?  ָ ַהּשׁ נּו  ּלָ ׁשֶ ּפּור  ּסִ ּבַ ְנִהיג  ַהּמַ ָהָיה 

ָחה.  ּפָ ׁשְ סּוק ִלְבֵני ַהּמִ ירּו ֶאת ַהּפָ ְסּבִ ָהִעְבִרים ו’ 10. ּתַ

ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
 – ִטימוֵֹתיאוֹס  ֶאל  ִנָּיה  ְ ַהּשׁ ֶרת  ִאּגֶ ּבָ ָהִראׁשוֹן  ֶרק  ַהּפֶ ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ
ָהֵעָצה  ָהְיָתה  ָמה  מוֹתוֹ.  ִלְפֵני  אּול  ׁשָ ַתב  ּכָ ׁשֶ ָהַאֲחרוָֹנה  ֶרת  ָהִאּגֶ

אּול ְלִטימוֵֹתיאוֹס? ֶהֱעִניק ׁשָ ָהַאֲחרוָֹנה ׁשֶ

ְפַסת  ִמּקֻ ֶכם  ּלָ ׁשֶ ה  ִהּלָ ַהּקְ ל  ׁשֶ ֶגם  ּדֶ ִכינּו   ּתָ
ימּו  ְוָתׂשִ ה,  ִהּלָ ַהּקְ ַמְנִהיֵגי  ֶאת  לּו  ְּיַסּמְ ׁשֶ ֻמּיוֹת  ּדְ ְגְזרּו  ּתִ ַנֲעַלִים. 
ה  ִהּלָ ּקְ ּבַ ִבים  יוֹׁשְ ֶהם ֵהם  ּבָ ׁשֶ קוֹמוֹת  ּמְ ּבַ ם,  ֵהַכְנּתֶ ׁשֶ ֶגם  ּדֶ ּבַ אוָֹתם 
ֵהם  ְזַמן ׁשֶ ׁשּו ֵמֱאלִֹהים ְלָבֵרְך אוָֹתם ּבִ ַבּקְ ֵרת ֶאת ה’. ָאז ּתְ ֵדי ְלׁשָ ּכְ

ֶכם ּתּוַכל ַלֲעזֹר ָלֶהם? ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ יַצד ַהּמִ ה. ּכֵ ִהּלָ ּקְ ְרִתים ּבַ ְמׁשָ

ּנּון. סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ  ּתַ

ִנָּיה ֶאל  ְ ָחה ַעל ַהּשׁ ּפָ ׁשְ רּו ִעם ַהּמִ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ
ּנּון. סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ ִטימוֵֹתיאוֹס ב’ 1-13. ְוָאז ּתַ

ֶכם.  ּלָ ׁשֶ ה  ִהּלָ ַהּקְ ַמְנִהיֵגי  ל  ׁשֶ יָמה  ְרׁשִ ִכינּו   ּתָ
בּוַע. ָ הּו ֵמֶהם ַהּשׁ הּו ְמֻיָחד ֲעבּור ִמיׁשֶ ֶ ַתְכְננּו ַלֲעׂשוֹת ַמּשׁ ּתְ

ִויד  ב”ּדָ ֲחקּו  ּוְתׂשַ ָחה,  ּפָ ׁשְ ֵמַהּמִ ַמְנִהיג  ַמּנּו   ּתְ
ֶלְך ָאַמר”.  ַהּמֶ

ה. ִפּלָ ל ִלְפֵני ַהּתְ יר ַהּלֵ ירּו ׁשִ ׁשִ  ּתָ

ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ַעל  ַחְזרּו  ּתַ  .14-26 ב’  ִטימוֵֹתיאוֹס  ֶאל  ִנָּיה  ְ ַהּשׁ ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ

יר אוֹתוֹ. ְסּבִ ּמַ ּנּון, ּוְתַצְּירּו ִצּיּור ׁשֶ סּוק ְלׁשִ ַהּפָ

ה  ְך ַכּמָ ֶמׁשֶ טוֹן ּבְ ת ֶאֶבן אוֹ ּבְ בּו ַעל ִרְצּפַ  ׁשְ
ֶלא? ת ַהּכֶ ב ַעל ִרְצּפַ ָּיׁשַ ׁשֶ אּול ּכְ יׁש ׁשָ יַצד ִהְרּגִ ּקוֹת. ּכֵ ּדַ

ְרִתים  ְמׁשָ ֲאֵחִרים  ְמקוֹמוֹת  ֵאילּו   ּבְ
ַלֲעֹזר  ּתּוְכלּו  יַצד  ּכֵ ֶכם?  ּלָ ׁשֶ ה  ִהּלָ ֵמַהּקְ חּוץ  ה’  ֶאת  ים  ֲאָנׁשִ

לּו?  ים ַהּלָ ַלֲאָנׁשִ

ִנָּיה ֶאל ִטימוֵֹתיאוֹס  ְ ַיַחד ַעל ַהּשׁ רּו ּבְ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ
ח ה’? ּכַ ּנּון. ָמה לֹא ִיׁשְ סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ ג’. ּתַ

ִים  ְרֻסּלַ ַהּקַ ֶאת  ִלְקׁשֹר  א  ַאּבָ אוֹ  א  ֵמִאּמָ ׁשּו  ַבּקְ  ּתְ
ְבלּו  ים לּו ַכּ יׁשִ ַנּסּו ִלְצעֹד. ֵאיְך ֱהִייֶתם ַמְרּגִ ַיַחד )לֹא ָחָזק(. ָאז ּתְ ֶכם ּבְ ּלָ ׁשֶ

ָלאוֹת? ְלׁשְ ׁשַ ֶאְתֶכם ּבְ

ַעְזרּו  ֵרת ֶאת ה’. ַהּיוֹם ּתַ יִחי ֶזה ְלׁשָ  ִלְהיוֹת הֹוֶרה ְמׁשִ
ְרתּו ֶאת ה’.  ׁשָ ם ּתְ ם ַאּתֶ ָחה, ְוָכְך ּגַ ּפָ ׁשְ ֵרת ֶאת ַהּמִ ַלהֹוִרים ְלׁשָ
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אּול ָהיּו ְזֻכּיֹות ְמֻיָחדוֹת  ְלׁשָ
ָהָיה  ֵני ׁשֶ ֶלא, ִמּפְ ּכֶ ֲאִפּלּו ּבַ

ֶאְזָרח רֹוִמי.



ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ִנָּיה ֶאל ִטימוֵֹתיאוֹס ד’. ְ רּו ַעל ַהּשׁ ּוְתַדּבְ

טוֹבוֹת  ֵאילּו  ִטימוֵֹתיאוֹס.  ַעל  ָסַמך  אּול   ׁשָ
ְפסּוִקים 9, 11, 13, 19, 21(. יטּו ּבִ ּבִ ּנּו? )ּתַ ׁש ִמּמֶ ּקֵ הּוא ּבִ

אוֹתוֹ  כּו  ּדְ ׁשַ ּתְ ִעּתוֹן.  ָיר  ִמּנְ ְמִעיל  ִכינּו   ּתָ
ַעל  ֶלֱאלִֹהים  ּתוֹדּו  אּול?  ׁשָ ִנְזָקק  ְמִעיל  ְלֵאיֶזה  ְדָכן.  ׁשַ ֶעְזַרת  ּבְ

ֶכם. ּלָ ים ׁשֶ ָגִדים ַהַחּמִ ַהּבְ

ם  ַאּתֶ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ּנּון  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ַעל  ַחְזרּו   ּתַ
ם  ר ּגַ סּוק ְמַדּבֵ ל ִטימוֵֹתיאוֹס. ַהִאם ַהּפָ ִבים ַעל ֶעְזָרתוֹ ׁשֶ חוֹׁשְ

ָעֶליֶכם? 

ְלָהִכין  ֵדי  ּכְ ְוִכְסאוֹת  ָכְריוֹת  ּבְ ׁשּו  ּמְ ּתַ ׁשְ  ּתִ
אּול  ׁשָ ַעל  ָלֶהם  רּו  ּוְתַסּפְ ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  ּבוֹ  בּו  ׁשְ ּתֵ ֶלא”.  ּכֶ ית  “ּבֵ

ְוִטימוֵֹתיאוֹס.

ֵרת  יַצד ְמׁשָ ְקְראּו ֶאת ֶאל ָהִעְבִרים י”ג 7. ּכֵ  ּתִ
ָרָכה  ּבְ ְרִטיס  ּכַ ְלַמֲענוֹ  ִכינּו  ּתָ ֶכם?  ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ ֶאת  ה  ִהּלָ ַהּקְ רוֵֹעה 

ה. ִהּלָ נּו אוֹתוֹ ְלרוֶֹעה ַהּקְ ַיַחד. ָמָחר ּתְ מּו ָעָליו ּבְ ְחּתְ ְמֻיָחד. ּתַ

ַלֲעׂשוֹת  ֶכם  ּלָ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּתּוַכל  עוֹד   ָמה 
ָעָליו  ַחְזרּו  ּתַ ּנּון?  ְלׁשִ סּוק  ּפָ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ֶאת  ַע  ְלַבּצֵ ֵדי  ּכְ ָמָחר 

ה.  ִפּלָ ַיַחד ִלְפֵני ַהּתְ ּבְ

ם אוֲֹהִבים. ַאּתֶ ל ׁשֶ יר ַהּלֵ ירּו ׁשִ ׁשִ  ּתָ

ָהֵבא
הֶאת ְמִעיִלי ָד י הִח ָד י ִח

ֵדי ָלַדַעת ֵאיְך ַלֲעֹזר  ּיּור ּכְ ּצִ רוֹת ּבַ ּתְ ְסּתַ ּמִ אוֹת ׁשֶ ים ַהּבָ ּלִ ַגּלּו ֶאת ַהּמִ הוָֹראוֹת: ּתְ
רּות. ָאָגה, ִחּיּוְך, ׁשֵ ה, ִעידּוד, ּדְ ִפּלָ ה: ֶעְזָרה, ּתְ ִהּלָ ְלרוֶֹעה ַהּקְ
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אּוַלי ָאְכלּו  ָחה ַלֲעזֹר ָלֶכם ְלָהִכין ֲארּוָחה, ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ר ּבַ ֻבּגָ ׁשּו ִמּמְ ַבּקְ ּתְ
יֵמי  ַיַחד ַעל אוֵֹכל ּבִ ָחה ִלְקרֹא ּבְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְזִמינּו ֶאת ּבְ ַנ”ְך. ּתַ יֵמי ַהּתַ ּבִ

ם.  ֵהַכְנּתֶ ה ׁשֶ ַנ”ְך, ְוָאז ֶלֱאֹכל ִמּמָ ַהּתַ

אוֹת
הוָֹר

ִמְצָרִכים: 
טּופוֹת ים ׁשְ 2 ּכוֹסֹות ֲעָדׁשִ

ר( ֲחִצי ּכוֹס ֹאֶרז )ָעִדיף ָמֵלא אוֹ ּבָ

ֶמן ַזִית ּפוֹת ׁשֶ 3 ּכַ

יוֹת ֶמַלח ּפִ 2 ּכַ

7 ּכוֹסוֹת ַמִים

ף ְוָקצּוץ דוֹל, ְמֻקּלָ ָצל ּגָ 1 ּבָ

טּוף ְוָקצּוץ ל ׁשָ ְלּפֵ 1 ּפִ

טּוָפה ּוְקצּוָצה ְטרוִֹזיְלָיה ׁשְ ּפוֹת ּפֶ 4 ּכַ

טּוף ְוָקצּוץ ֶרד ׁשָ ִרי: ּכוֹס ּתֶ ֶאְפׁשָ

ֲאפּוָנה ְּבַנְעַנע )ְלִׁשָּׁשה סֹוֲעִדים(
ִמְצָרִכים: 

3 ּכוֹסוֹת ֲאפּוָנה ְקפּוָאה

ָחה ְמַעט ַמִים ְלַהְרּתָ

ּפוֹת ַנְעַנע ְקצּוָצה י ּכַ ּתֵ ׁשְ

ֶמן ַזִית ף ׁשֶ ּכַ

ַעם ֶמַלח ְלִפי ַהּטַ

ַּתְבִׁשיל ֲעָדִׁשים ָּתָנ”ִכי )ְלִׁשָּׁשה סֹוֲעִדים(

אֶֹפן ַהֲהָכָנה: 

ֶאת  ַתְנִמיכּו  יחּו.  ְוַהְרּתִ ִים  ַהּמַ ֶאת  הוִֹסיפּו  ִסיר.  ּבְ ֶמן  ֶ ְוַהּשׁ ָהֹאֶרז  ים,  ַהֲעָדׁשִ ֶאת  ימּו  ׂשִ
יִבים  ְרּכִ ָאר ַהּמַ לּו. ּתוִֹסיפּו ֶאת ׁשְ ׁשְ ים ִהְתּבַ קּו ִאם ַהֲעָדׁשִ ְבּדְ ָעה. ּתִ ׁשָ לּו ּכְ ְ ָהֵאׁש ּוְתַבּשׁ

יׁשּו ַחם. ּגִ ּקוֹת. ּתַ לּו עוֹד 10-15 ּדַ ְ ּוְתַבּשׁ

אֶֹפן ַהֲהָכָנה:

 5-7 ל  ֵ ּוְלַבּשׁ ָהֵאׁש  ֶאת  ְלַהְנִמיך  ִסיר.  תֹוְך  ּבְ ַמִים  ְמַעט  ּבִ ָהֲאפּוָנה  ֶאת  יַח  ְלַהְרּתִ
ר  ֶאְפׁשָ ַלח.  ְוַהּמֶ ְעַנע  ַהּנַ ֶמן,  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ְלהוִֹסיף  ִים.  ֵמַהּמַ ָהֲאפּוָנה  ֶאת  ן  ְלַסּנֵ ּקוֹת.  ּדַ

ְלהוִֹסיף ִמיץ ֵמֲחִצי ִלימוֹן.
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אֶֹפן ַהֲהָכָנה:

ים  ב ֵהיֵטב. ָלׁשִ יִבים ּוְלַעְרּבֵ ְרּכִ ִלְמֹעך ֶאת ַהחּומּוס, ְלהוִֹסיף ֶאת ֶיֶתר ַהּמַ
ּתוֹת ַהַחּמוֹת. יׁש ִעם ַהּפִ ְטרוִֹזיְלָיה ּוְלַהּגִ ט ִעם ַהּפֶ ֵ ַחת, ְלַקּשׁ ַצּלַ ּבְ

ִמְצָרִכים: 
יּמּוֵרי חּומּוס )אוֹ ּכוֹס ַוֵחִצי חּומּוס ָקפּוא( 1 ֻקְפַסת ׁשִ

ֲחִצי ּכוֹס ְטִחיָנה

דוֹלוֹת ּוְקצּוצוֹת  יֵני ׁשּום ּגְ 2 ׁשִ

ית ֶמַלח ּפִ ֲחִצי ּכַ

ִמיץ ֵמֲחִצי ִלימוֹן

ּוט ְטרוִֹזיְלָיה ְקצּוָצה ְלִקּשׁ ּפוֹת ּפֶ 4 ּכַ

ר ַהּסוֲֹעִדים ּתוֹת ְלִפי ִמְסּפָ ּפִ

ַנ”ְך יֵמי ַהּתַ אֶֹכל ּבִ
ׁשוְֹפִטים ה’ 25 

ִיְרְמָיהּו י”ז 11 

ְמָלִכים א’, ד’ 22 

ָעמֹוס ד’ 5 

ְבֵרי ַהָּיִמים ב’, ט’ 9  ּדִ

ָמִתי ה’ 13 

ית כ”ד 17  ֵראׁשִ ּבְ

מּוֵאל א’, י”ד 25  ׁשְ

ַנחּום ג’ 12 

ר י”ז 8  ְדּבָ ּמִ ּבַ

חּומּוס



ר ַה ְלַסּפֵ ַעם  ּפַ ם  ֶנֱאַלְצּתֶ ִאם 
ּלֹא  ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ הּו  ְלִמיׁשֶ
ב  ְעָיהּו לֹא ָחׁשַ ר לוֹ? ְיׁשַ ְרִציֶתם ְלַסּפֵ

ִליַח  ׁשְ ִלְהיוֹת  ֵדי  ּכְ טוֹב  יק  ַמְסּפִ הּוא  ׁשֶ
ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ָלַעם  ְוִלְמסֹר  ָהֱאלִֹהים 
ֲאָבל  ים.  ָקׁשִ ָהיּו  ִלְפָעִמים  ׁשֶ ָהֵאל, 

ְבִמיָנּה  ְמֻיֶחֶדת  ֶרְך  ּדֶ ָמָצא  ֱאלִֹהים 
  . ְלעוֵֹדד אוֹתוֹ

ׁש. י ְקּדָ ּמִ ּבַ ְעָיהּו  ְיׁשַ ר  ּקֵ ּבִ ֶאָחד  וֹם 
ֵהיַכל  ּבְ ָעַמד  ׁשֶ ּדוֶֹמה  ְלֶפַתע 
יט  ֶחֶדר ָמֵלא אוֹר. הּוא ִהּבִ ַמִים, ּבְ ָ ַהּשׁ

ס ַמְלכּותוֹ  ב ַעל ּכֵ ַמְעָלה ְוָרָאה ֶאת ה’ יוֹׁשֵ
ָעָנן,  ּבֶ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ִצְבֵעי  ּבְ אוֹר  ַקְרֵני  ָהָרם! 
ָרְקדּו  ֲעָנִקי,  ִמַּיֲהלוֹם  ָזְרחּו  מוֹ  ּכְ ׁשֶ

ְך,  ל ּכָ ים ּכָ ל ה’ ָהיּו ֲאֻרּכִ ִליָמתוֹ ׁשֶ ָחָלל. ׁשּוֵלי ּגְ ּבְ
ְודוֶֹמה  ְלכּות,  ַהּמַ ס  ּכֵ ת  ִרְצּפַ יעּו ַעד  ִהּגִ ֵהם  ׁשֶ
ב  ּצַ ּנִ ַח ָקדוֹׁש ׁשֶ . ִמְזּבֵ ּלוֹ אּו ֶאת ַהֵהיָכל ּכֻ ּלְ ּמִ ׁשֶ
ַהּבוֲֹערוֹת  ָחִלים  ַהּגֶ ׁשֶ ּכְ ָכתֹם,  ּבְ ֵהִאיר  ד  ּצַ ּבַ
ן ֶאל ַעל. ּוִמי ָהיּו אוָֹתם  ָעָליו ֶהֱעלּו ָעָנן ָעׁשָ ׁשֶ
ְסִביב  ִהְתעוְֹפפּו  ׁשֶ ְרִחים  ְוזוֹ ּבוֲֹהִקים  ְיצּוִרים 

ל ה’?  רֹאׁשוֹ ׁשֶ
ָהיּו  לּו.  ַהּלָ ְּיצּוִרים  ּבַ ֵהיֵטב  ֵנן  ִהְתּבוֹ ְעָיהּו  ְיׁשַ
ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ָנַפִים,  ּכְ ׁש  ׁשֵ ִעם  ַמְלָאִכים  ה  ֵאּלֶ
ֶאת  ּסּו  ּכִ ֵהם  ָנַפִים  ֵמַהּכְ ִים  ּתַ ׁשְ ִעם  ָרִפים!  ׂשְ
ּום  ִמּשׁ ֱאלִֹהים,  ּבֶ יטּו  ַיּבִ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵניֶהם  ּפְ
נוָֹספוֹת  ָנַפִים  ּכְ י  ּתֵ ׁשְ ִעם  ָקדוֹׁש.  ּכֹה  הּוא  ׁשֶ
ּלֹא ִיְדְרכּו ַעל ה’.  ֵדי ׁשֶ ּסּו ֶאת ַרְגֵליֶהם ּכְ ֵהם ּכִ
ֵמַעל  ִרֲחפּו  ֵהם  ָהֲאֵחרוֹת  ָנַפִים  ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ְוִעם 

ל ה’. רֹאׁשוֹ ׁשֶ
ַהָּיִפים  ַהּמּוִזיָקה  ְצִליֵלי  ּבִ ָמֵלא  ָהָיה  ַהֶחֶדר 
ָרָמה  ָהְיָתה  ַהּמּוִזיָקה  ְלָאִכים.  ַהּמַ ל  ׁשֶ

י  ּכִ ַוֲחָזָקה, ַעד 
ְעָיהּו  ל ְיׁשַ ל ּגּופוֹ ׁשֶ ָלתוֹת ָרֲעדּו. ּכָ ֵפי ַהּדְ קוֹ ַמׁשְ
א  ַח ּוִמּלֵ ְזּבֵ ן ֵמַהּמִ ִהְצַטְמֵרר. ְלֶפַתע ָעָלה ָעׁשָ
ן,  ה לֹא ְמֻסּכָ ּזֶ ְעָיהּו ֵהִבין ׁשֶ ֶאת ַהֶחֶדר. ֲאָבל ְיׁשַ
ה’  ִכיָנת  ְ ּשׁ ׁשֶ ּדוֶֹמה  הּוא.  ָקדוֹׁש  קוֹם  ַהּמָ י  ּכִ
ְעָיהּו  ְיׁשַ ֶאת  ָאַפף  ׁשֶ ן  ֵמֶהָעׁשָ ֵחֶלק  ָהְיָתה 

 . ם אוֹתוֹ ְוִחּמֵ
ֶהֱאִזין  ְעָיהּו  ְיׁשַ ְלָאִכים?  ַהּמַ רּו  ׁשָ ָמה  ֲאָבל 
“ָקדוֹׁש  ְלֶזה:  ֶזה  רּו  ׁשָ ֵהם  ֵלב.  ְתׂשּוֶמת  ּבִ
ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ְמלֹא  ְצָבאוֹת,  ה’  ָקדוֹׁש  ָקדוֹׁש 

.)3 ְעָיהּו ו’  .” )ְיׁשַ בוֹדוֹ ּכְ
ְעָיהּו ֵהִבין ֵהיָכן הּוא ִנְמָצא, הּוא ֵהֵחל  ְיׁשַ ׁשֶ ּכְ
ּנוְֹכחּות ה’,” הּוא  י ָראּוי ַלֲעמֹד ּבַ ִלְבּכוֹת. “ֵאיֶנּנִ
יד.  ּלֹא ָהִייִתי ָצִריְך ְלַהּגִ ָבִרים ׁשֶ י ּדְ ָאַמר. “ָאַמְרּתִ
ִמיד טוִֹבים ֶזה  ּלֹא ָהיּו ּתָ ים ׁשֶ ָחִייִתי ִעם ֲאָנׁשִ
ֲאֵליֶהם.  טוֹב  ִמיד  ּתָ ָהִייִתי  לֹא  ֲאִני  ְוַגם  ְלֶזה, 
ּוְבָכל  ה’.  ִעם  ִלְהיוֹת  טוֹב  יק  ַמְסּפִ לֹא  ֲאִני 
ו?” ה ִלי ַעְכׁשָ אן! ָמה ֱאלִֹהים ַיֲעׂשֶ זֹאת, ִהְנִני ּכָ

ָהֵאׁש ַהְמַטֶהֶרת
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ְעָיהּו ו’; Prophets and Kings, ַעּמּוִדים 303-310. 5 ְיׁשַ



ָרָאה  ְלַמְעָלה,  יט  ְוִהּבִ ם  ׁשָ ָעַמד  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ָנַפִים ָעף  ׁש ַהּכְ ֲעֵלי ׁשֵ ָרִפים ּבַ ֶאת ֶאָחד ֵמַהּשְׂ
ְלָאְך ָלַקח ֶמְלָקַחִים,  ַח ַהּבוֵֹער. ַהּמַ ְזּבֵ ְלִכּוּון ַהּמִ
ֶאל  ָעף  ְוָאז הּוא  ּבוֵֹער.  ַחל  ּגַ ֵהִרים  ּוִבְזִהירּות 
ַחל. ֲאָבל  ֶאְמָצעּות ַהּגַ ָפָתיו ּבְ ׂשְ ְעָיהּו ְוָנַגע ּבִ ְיׁשַ
ְלָאְך  ַהּמַ ַרף.  ׂשָ לֹא  ְוַגם  ָאב  ּכָ לֹא  ְכָלל  ּבִ ֶזה 
ְוָסר  ָפֶתיָך  ׂשְ ַעל  ֶזה  ָנַגע  ה  “ִהּנֵ ַרּכּות:  ּבְ ָאַמר 

ר.” ֻכּפָ ְנָך ְוֲחָטאְתָך ּתְ ֲעווֹ
ְעָיהּו.  ָאה ֶאת ְיׁשַ ת ֲהָקָלה ֲעָנִקית ִמּלְ חּוׁשַ ּתְ
יק  ִהְסּפִ ֶרַגע ֶאָחד! ִלְפֵני ׁשֶ ָאיו ִנְמֲחלּו לוֹ ּבְ ַחּטָ
ר  ּבֵ ּדִ ֱאלִֹהים   , ְרָכתוֹ ּבִ ַעל  ֶלֱאלִֹהים  ְלהוֹדוֹת 
א  ַאּבָ מוֹ  ּכְ ר  ּבֵ ּדִ הּוא  ה.  ַרּבָ ֲעִדינוֹת  ּבַ ֵאָליו 

יִבים  ַמְקׁשִ ֵאיָנם  ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִליָלָדיו  ַהּדוֵֹאג 
ֶאת  ִלְמסֹר  ֵדי  ּכְ ַלח  ֶאׁשְ ִמי  “ֶאת  ָאַמר:  . ה’  לוֹ

ָבַרי ָלַעם?” ּדְ
ַלח  ׁשְ ָני. ּתִ ה ֲאִני, ֲאדֹ ְעָיהּו ָעָנה ִמָּיד: “ִהּנֵ ִויׁשַ

ִתי!” אוֹ
הּוא  ֶלֱאלִֹהים,  ת  ְמֻחֶדׁשֶ ָאֲהָבה  ִעם  ה,  ַעּתָ
ַעל  ָפה  ּכָ לֹא  ה’   . ִליחוֹ ׁשְ ּכִ ׁש  ּמֵ ְלׁשַ מּוָכן  ָהָיה 
לוֹ  ֶהְרָאה  הּוא  ה  ִחּלָ ּתְ ָנִביא.  ִלְהיוֹת  ְעָיהּו  ְיׁשַ

רּות. ֵ ב ַלּשׁ יַח לוֹ ְלִהְתַנּדֵ , ְוָאז ִהּנִ ֶאת ַאֲהָבתוֹ
ה’,  ְנִביא  ּכִ ְרּכוֹ  ּדַ ֶאת  ְעָיהּו  ְיׁשַ ִהְתִחיל  ְך  ּכָ
ְבֵרי ה’  ָנה ְויוֵֹתר ָמַסר ֶאת ּדִ ים ׁשָ ִ ּשׁ ְך ׁשִ ּוְבֶמׁשֶ

ָרֵאל.  ְלַעם ִיׂשְ
ִעם  הּוא,  ׁשֶ מוֹ  ּכְ ְעָיהּו  ְיׁשַ ֶאת  ָאַהב  ה’ 
ֶאת  ים  ְמַכִנּ ֲאַנְחנּו  ָתיו.  נוֹ רוֹ ְוֶחּסְ ָתיו  ַמֲעלוֹ
ה  ְמַנּסֶ ה’  ַהּיוֹם,  ם  ּגַ “ֶחֶסד”.  ָהזּו  ָהַאֲהָבה 
ְוַאַחת  ֶאָחד  ְלָכל  ַאֲהָבתוֹ  ֶאְמָצעּות  ּבְ יַע  ְלַהּגִ
ִהְתּכוְֹפפּו  ׁשֶ א,  ִאּמָ אוֹ  א  ַאּבָ מוֹ  ּכְ נּו,  ֵמִאּתָ
ים.  ְקַטּנִ ֱהִייֶתם  ׁשֶ ּכְ ַהָּיַדִים  ַעל  ֶאְתֶכם  ָלַקַחת 
יַע  ִהּצִ ִפי ׁשֶ ּכְ יַע ָלנּו ֶאת אוָֹתּה ְמִחיָלה  ה’ ַמּצִ
ֱאלִֹהים,  ּבֶ ַמֲאִמיִנים  ם  ַאּתֶ ִאם  ְעָיהּו.  ִליׁשַ
ְעָיהּו,  ְיׁשַ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ֲחָטֵאיֶכם  ַעל  ים  ּוִמְתַּוּדִ
ִליָחה. ה’ הּוא ָאב  ַנת ַהּסְ ַמּתְ ְזּכּו ּבְ ם ּתִ ם ַאּתֶ ּגַ
ֶיֱאַהב  ִמיד  ּתָ הּוא  ָתיו.  ַהְבָטחוֹ ֶאת  ְמַקֵּים  ׁשֶ

ֶאְתֶכם.

נּו, ַחְסּדוֹ  ּלָ ֱאלִֹהים סוֵֹלַח ַעל ֶהָחָטִאים ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
נּו. נוֵֹגַע ּבָ

בּוִעי: ְ ֶסר ַהּשׁ ַהּמֶ
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פסוק
לשינון: 

 “ָסר ֲעווְֹנָך
ר.” ֻכּפָ ְוֲחָטאְתָך ּתְ

7 ’ ּו ו ְעָיה ְיׁשַ



ְקְראּו  ית ּתִ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ה ַהּמִ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ  ּבִ
ָהיּו  ָרף  ׂשָ ְלָכל   .2-3 ו’  ְעָיהּו  יׁשַ ּבִ ָרִפים  ַהׂשְ ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ
“ָקדוֹׁש”?  ֶלֱאלִֹהים  ָקְראּו  ֵהם  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָנַפִים.  ּכְ  __

 .____

בּו  ְכּתְ ּתִ ַחל.  ּגַ ל  ׁשֶ צּוָרה  ָיר  ִמּנִ ְגְזרּו   ּתִ
מוֹ  ֵּיָרֶאה ּכְ ֵדי ׁשֶ עּו אוֹתוֹ ּכְ ְצּבְ ּנּון. ּתִ סּוק ְלׁשִ ָעָליו ֶאת ַהּפָ

ָחה. ּפָ ׁשְ סּוק ִלְבֵני ַהּמִ ירּו ֶאת ַהּפָ ְסּבִ ַחל ּבוֵֹער. ּתַ ּגַ

חוֶֹבֶרת  ֶאת  ָחה  ּפָ ְלִמׁשְ ְראּו   ּתַ
ת.  ּבָ ׁשַ עּור ּבְ ִ ּשׁ ם ּבַ ֵהַכְנּתֶ ִליָחה” ׁשֶ “ַהּסְ

ָחה,  ּפָ ׁשְ ֶרֶגל ִעם ַהּמִ אּו ְלִטּיּול ּבָ  ּצְ
ֶאת  ְקְראּו  ּתִ ְוָאז  ָנַפִים.  ּכְ ֲעֵלי  ּבַ ְיצּוִרים  ׂשּו  ּוְתַחּפְ
ֲעֵלי  ּבַ ְיצּוִרים  ַעל  ם  ְלַמְדּתֶ ָמה  בּוִעי.  ְ ַהּשׁ ּפּור  ַהּסִ

ָנַפִים?  ּכְ

ְעָיהּו  ְיׁשַ ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו   ּתִ
ַעל  ר  ּפֵ ּכִ ִמי  ר”?  ֻכּפָ “ּתְ ה  ּלָ ַהּמִ ָמעּות  ַמׁשְ ָמה   .7 ו’ 

יַצד? ֶכם? ּכֵ ּלָ ֶהָחָטִאים ׁשֶ

ם  ַאּתֶ ׁשֶ ל  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ  ּתָ
ֵיׁשּוַע  ֶאת  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ֶלֱאלִֹהים  ּתוֹדּו  אוֲֹהִבים. 

v .נּו ּלָ ר ַעל ֶהָחָטִאים ׁשֶ ֵדי ְלַכּפֵ ּכְ

ַצְּירּו  ּתְ ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ 1 ִעם  ו’  ְעָיהּו  ְיׁשַ ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו   ּתִ
ָראֶתם. ּקְ ל ָמה ׁשֶ ִצּיּור ׁשֶ

ָהֱאלִֹהים.  ֵבית  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ יוֹן  ַהִחּזָ ֶאת  ָרָאה  ְעָיהּו   ְיׁשַ
ם ִמְתַנֲהִגים  יַצד ַאּתֶ ָמעּותוֹ. ּכֵ ירּו ֶאת ַמׁשְ ְקְראּו ֶאת ֲחַבקּוק ב’ 20 ְוַתְסּבִ ּתִ
ֵמֱאלִֹהים  ׁשּו  ַבּקְ ּתְ ָקדוֹׁש?  ָמקוֹם  ֶזה  ַהִאם  ה?  ִהּלָ ַהּקְ  – ָהֱאלִֹהים  ֵבית  ּבְ

ַּיֲעזֹר ָלֶכם ִלְזּכֹר ֶאת ֶזה. ׁשֶ

ּנּון  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ַעל  ַחְזרּו  ּתַ ם.  ֵהַכְנּתֶ ׁשֶ ַגַחל  ּבַ יטּו  ּבִ  ּתַ
רוֹן. ּכָ ֵמַהּזִ

ה.  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  אוֲֹהִבים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ל  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ  ּתָ
ה.  ִהּלָ ּקְ בוֹד ּבַ ִיְרַאת ּכָ יר ָלֶכם ְלִהְתַנֵהג ּבְ ַּיְזּכִ ׁשּו ֵמֱאלִֹהים ׁשֶ ַבּקְ ּתְ
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ְעָיהּו  ָחה ַעל ְיׁשַ ּפָ ׁשְ רּו ִעם ַהּמִ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ
ו’ 5-7.

ה ְמַאְפְיִנים  לֹׁשָ ְדָיה ׁשְ ֶאְנִציְקלוֹּפֶ ְמְצאּו ּבָ  ּתִ
ָחה.  ּפָ ׁשְ ְך ַלּמִ רּו ַעל ּכָ ַסּפְ נוֵֹגַע ְלֶפָחם ְוֶגָחִלים. ּתְ נוָֹסִפים ּבְ

ַגַחל  ּבַ ָעְזרּו  ּתֵ ּנּון.  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ַעל  ַחְזרּו   ּתַ
ם. ֵהַכְנּתֶ ׁשֶ

ָקְרבּו ֶאת  ר ְלַהְדִליק ֵנר. ּתְ ֻבּגָ ׁשּו ִמּמְ ַבּקְ  ּתְ
ל ָהֵאׁש?  ים ֶאת ַהחֹם ׁשֶ יׁשִ ם ַמְרּגִ ָהָבה. ַהִאם ַאּתֶ ַהָּיַדִים ַלּלֶ

ַתן ָלנּו. ּנָ ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַעל ַהחֹם ׁשֶ

ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ֶאת  ידּו  ּגִ ּתַ  .9 א’  ָהִראׁשֹוָנה,  יוָֹחָנן  ֶרת  ִאּגֶ ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ
ָמעּותוֹ  ירּו ָמה ַמׁשְ ְסּבִ ֶכם. ְוָאז ּתַ ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ ּנּון ּבַ סּוק ְלׁשִ ַהּפָ

ֲעבּוְרֶכם.

ִביָסה.  ּכְ ַלֲעׂשוֹת  ַלהוִֹרים  ַעְזרּו  ּתַ  ַהּיוֹם 
ְמכוַֹנת  מוֹ  ּכְ הּוא  ֱאלִֹהים  אֶֹפן  ֵאיֶזה  ּבְ אוָֹתם:  ֲאלּו  ׁשְ ּתִ
ֵמֶהָחָטִאים  ֶאְתֶכם  ה  ְמַנּקֶ הּוא  ׁשֶ ֶלֱאלִֹהים  ּתוֹדּו  ִביָסה?  ּכְ

ֶכם. ּלָ ׁשֶ

ים ָבִרים ַרּבִ ַתב ּדְ ְעָיהּו ּכָ  ְיׁשַ
ִנים ַרּבוֹת ְמאֹד  ַעל ֵיׁשּוַע, ׁשָ

ְּיׁשּוַע נוַֹלד. ִלְפֵני ׁשֶ



ׁשּו  ְתַלּבְ ּתִ  
ֶאת  ָרָאה  הּוא  יַצד  ּכֵ רּו  ּוְתַסּפְ ִביא,  ַהּנָ ְעָיהּו  ְיׁשַ מוֹ  ּכְ
ֶאת  ְקְראּו  ּתִ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ְתִחילּו  ּתַ ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ה’ 
ָחה ֶאת חוֶֹבֶרת  ּפָ ׁשְ ְראּו ִלְבֵני ַהּמִ ְעָיהּו ו’ 1. ְוָאז ּתַ ְיׁשַ

ָמעּוָתה ֲעבּוְרֶכם.  ירּו ָמה ַמׁשְ ִליָחה”, ְוַתְסּבִ “ַהּסְ

ר ַעל ֶחֶסד  ם ְלַסּפֵ ּלָ ׁשּו ִמּכֻ ַבּקְ  ּתְ
ֶלֱאלִֹהים,  ל  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ ּתָ ם.  ִאּתָ ה  ָעׂשָ ֱאלִֹהים  ׁשֶ
י”, אוֹ, “ה’  א ֶאת ִאּמִ גוֹן, “ה’ ִרּפֵ ִטים ּכְ ּפָ ִּיְכלֹל ִמׁשְ ׁשֶ
ָעִמים(. יָרה 3 ּפְ ׁשִ ְך ּבְ ַחְזרּו ַעל ּכָ ְך טוֹב ֵאַלי”. )ּתַ ל ּכָ ּכָ

ַיַחד  ּבְ ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ָפִרים ַהּמוִֹפיָעה  יַמת ַהּסְ ְרׁשִ יטּו ּבִ ּבִ ְעָיהּו ו’ 8. ְוָאז ּתַ קוֹל ָרם ֶאת ְיׁשַ ּבְ
ֲאֵחִרים  ְנִביִאים  ל  ׁשֶ מוֹת  ׁשֵ ְמְצאּו  ּתִ ַנ”ְך.  ּתַ ּבַ ָהִראׁשוֹן  ַעּמּוד  ּבָ

ַבר ה’. רּו ֶאת ּדְ ּשְׂ ּבִ ׁשֶ

ֵכן  ִיּתָ ַנ”ְך,  ַהּתַ ְנִביֵאי  ַעל  ִבים  חוֹׁשְ ם  ַאּתֶ ׁשֶ  ּכְ
ר  ְמֻבּגָ ֲהִכי  ַוֲחָכִמים. ִמי ָהִאיׁש  ְזֵקִנים  ים  ֲאָנׁשִ ם ְמַדְמֵיִנים  ַאּתֶ ׁשֶ
יִרים  יִרים? ַהִאם הּוא אוֹ ִהיא ֲחָכִמים? ַהִאם ֵהם ַמְזּכִ ם ַמּכִ ַאּתֶ ׁשֶ
ְתֶכם ִלְפֵני ָהמוֹן ָהמוֹן  ֻאּלָ ְכֵנן ֶאת ּגְ ֱאלִֹהים ּתִ ה ׁשֶ ָלֶכם ֶאת ָהֻעְבּדָ

ׁשּו ֵמֱאלִֹהים ַלֲעׂשוֹת ֶאְתֶכם ֲחָכִמים.  ַבּקְ ִנים? ּתְ ׁשָ

ׁשּו  ַבּקְ ּתְ ּנּון.  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ַעל  ַיַחד  ּבְ ַחְזרּו   ּתַ
סּוק ֲעבּוָרם. ָמעּות ַהּפָ יר ָמה ַמׁשְ ָחה ְלַהְסּבִ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ִמּבְ

ָהֵאׁש 
ַהְמַטֶהֶרת

ה ָד י הִח ָד י ִח
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ל  ׁשּוָבתוֹ ׁשֶ ְך ֶאת ּתְ ְמֻאּנָ ַגּלּו ּבִ ַסְּימּו ַלֲענוֹת, ּתְ ּתְ ׁשֶ ֵאָלה. ּכְ ׁשּוָבה ְלָכל ׁשְ ִּוים ֶאת ַהּתְ בּו ַעל ַהּקַ ְכּתְ הוָֹראוֹת: ּתִ
ִליַח. ׂש ׁשָ ִחּפֵ ְעָיהּו ֶלֱאלִֹהים ׁשֶ ְיׁשַ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ׁש? ְקּדָ ֶפת ְלּמִ ה ִנְרּדֶ  ִמּלָ
ְעָיהּו  ְלִשיָרת   ְיׁשַ

ְלָאִכים ַהּמַ
ְעָיהּו? ָאיו ֶשל ְיׁשַ  ָמה ַקָרה ְלַחּטָ

א ֶאת ַהֵהיָכל?  ָמה ִמּלֵ
ְעָיהּו? ן ְיׁשַ ָחזוֹ  ִמי ִהְתעוֵֹפף ֵמַעל ה’ ּבְ

ָרִפים? ֶפת ִלׁשְ ה ִנְרּדֶ  ִמּלָ
ל ה’. ְלָאִכים  ֵמַעל רֹאׁשוֹ ׁשֶ  7 ַהּמַ

ֵניֶהם? ּסּו ֶאת ּפְ ָרִפים ּכִ ֵהם ׂשְ  ּבָ
ס? ב ַעל ַהּכֵ  ִמי ָיׁשַ



ִהיא ַנ ׁשֶ ָלה,  חוֹ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָלה.  חוֹ ָהְיָתה  ֲעָמה 
ָכל יוֹם  ַעם. ּבְ ְבִריא ֵאי ּפַ ּתָ לֹא ֶהֱאִמיָנה ׁשֶ
ֵתר, ְויוֹם ַאֲחֵרי יוֹם  ֵתר ְויוֹ רּוַע יוֹ ה ּגָ יׁשָ ִהיא ִהְרּגִ
א  ְּיַרּפֵ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ה  ׁשָ ּוִבּקְ ִהים  ֶלֱאלֹ ָלה  ּלְ ִהְתּפַ ִהיא 
ֶתיָה, ְוִהיא ֶהְחִליָמה. ִפּלוֹ ַמע ֶאת ּתְ ָתּה. ה’ ׁשָ אוֹ

ת. ַנ וֹ ּל ִפ ְת ִל ה  ֶנ עוֹ ם  י ִה לֹ ֱא ׁשֶ ה  ָנ י ִב ֵה ָמה  ֲע
את.  זֹ ן  י ִב ֵה הּו  ָּי ִק ְז ִח ְך  ֶל ּמֶ ַה ם  ּגַ

א  לֹ א  הּו ְו ם,  י ִנ אוֹ ַסר  ֲח ה  ָי ָה הּו  ָּי ִק ְז ִח ְך  ֶל ּמֶ ַה
ט  ּלֹ ׁשְ ִל ל  י ִג ָר ה  ָי ָה א  הּו ה.  ָכ ּכָ ׁש  י ּגִ ְר ַה ְל ב  ַה ָא
ה  ֶל חוֹ ה  ָי ָה א  הּו ו  ׁשָ ְכ ַע ל  ָב ֲא  . ו י ָּי ַח ּבְ ר  ָב ּדָ ל  ָכ ּבְ
ם,  י ִל חוֹ ם  י ׁשִ ָנ ֲא ׁשֶ ּכְ  , ּו נ ּלָ ׁשֶ ם  ָל עוֹ ָב ּו ד.  ְמאֹ
ת.  וֹ ּל ַק א  לֹ ת  אוֹ ָצ וֹ ּת ְך  ָכ ְל ׁש  ֵי ם  י ִמ ָע ְפ ִל
ק  ַר ה.  ׁשָ ָק ה  ָל ֲח ּמַ ִמ ם  י ִת ֵמ ם  י ׁשִ ָנ ֲא ם,  י ִמ ָע ְפ ִל
ָאה  ָצ וֹ ּת ַה ֶאת  ת  וֹ ּנ ׁשַ ְל ּו ב  ֵר ָע ְת ִה ְל ל  כֹ ָי ם  י ִה לֹ ֱא

ּו  נ ָא את,  זֹ ה  ׂשֶ עוֹ ם  י ִה לֹ ֱא ׁשֶ ְכ ּו  ? ן וֹ כ ָנ  , ּו ז ָה
ס.  ֵנ ְך  ָכ ְל ם  י ִא ְר קוֹ

 , וֹ ּל ׁשֶ ה  ָנ ֵ ּשׁ ַה ר  ַד ֲח ּבַ ב  ַכ ׁשָ הּו  ָּי ִק ְז ִח ְך  ֶל ּמֶ ַה
ב  ָא ּכָ וֹ  אׁש רֹ ת.  ּו נ ּתָ ְח ּדַ ַק ּבְ תוֹ  ּטָ ִמ ּבְ ב  ֵב וֹ ּת ְס ִה ְו
ב  ׁשַ ָח א  הּו ל.  דוֹ ּגָ ד  ָח ֶא ע  ַצ ּפֶ מוֹ  ּכְ ה  ָי ָה פוֹ  ּו ג ְו
ת  ֵּי ִצ א  הּו ב.  טוֹ ְך  ֶל ֶמ ה  ָי ָה א  הּו י  ֵר ֲה  . ו י ָּי ַח ל  ַע
ן  ָמ ֱא ֶנ ה  ָי ָה ְו ם  י ִה לֹ ֱא ֶל
ה  ׂשָ ָע ד  י ִמ ּתָ א  הּו  . וֹ ל
ם  י ִא י ִב ּנְ ַה ׁשֶ ָמה  ֶאת 
ז  ָא ת.  וֹ ׂש ֲע ַל וֹ  ל רּו  ְמ ָא
 ? ו ׁשָ ְכ ַע וֹ  ל ה  ֶר ְק ִי ָמה 

ה?  ּמָ ָל ְו
ְך  ֶל ּמֶ ַה ׁשֶ ע  ַד ָי ה’ 
א  הּו ב.  טוֹ ׁש  י ִא א  הּו
ְך  ֶל ּמֶ ּלַ ׁשֶ ע  ַד ָי ם  ּגַ
ת  וֹ ל ֵא ׁשְ ר  ּפָ ְס ִמ ׁש  ֵי
ַלח  ׁשָ א  הּו ן  ֵכ ָל  . ו י ָל ֵא
הּו  ָי ְע ׁשַ ְי א  י ִב ּנָ ַה ֶאת 
 . ְך ֶל ּמֶ ַה ִעם  ר  ּבֵ ַד ְל
א  י ִב ֵה הּו  ָי ְע ׁשַ ְי ל  ָב ֲא
א  לֹ ְך  ֶל ּמֶ ַה ׁשֶ ת  וֹ ׁש ָד ֲח
א  הּו  . ַע מֹ ׁשְ ִל ה  ָצ ָר
ה  ָר ּו ּצ ּבַ ְך  ֶל ּמֶ ַל ר  ַמ ָא
ה  ָי ָה ׁשֶ ה  ָנ י ִד ֲע י  ִכ ֲה
ה  ּתָ ַא ֵמת  י  ּכִ ָך  ְת י ֵב ְל ו  ַצ  : ה’ ר  ַמ ָא ה  ּכָ “  : ל כֹ ָי
הּו  ָי ְע ׁשַ ְי ז  ָא ְו  . )1 ל”ח  הּו  ָי ְע ׁשַ ְי (  ” ה. ֶי ְח ּתִ א  לֹ ְו
ד  י ִמ ּתָ ה  ָי ָה א  לֹ  , ה’ ל  ׁשֶ חוֹ  י ִל ׁשְ ת  וֹ י ְה ִל ב.  ַז ָע

ה. ּלָ ַק ְו ה  ָמ י ִע ְנ ָמה  י ׂשִ ְמ
ה  ָנ ְפ ִה ְו ר  י ּקִ ַה ל  ֶא ב  ֵב וֹ ּת ְס ִה הּו  ָּי ִק ְז ִח ְך  ֶל ּמֶ ַה
ל  קוֹ ַח ּבְ ּפֵ ַי ְת ִה ל ְל ֵח א ֵה . הּו ו י ָת ְר ׁשָ ְמ וֹ ִל ּב ֶאת ּגַ
וֹ  ּב ּלִ  . תוֹ אוֹ ַמע  ׁשָ וֹ  ר ְד ַח ּבְ ה  ָי ָה ׁשֶ י  ִמ ל  ּכָ ם.  ָר
ּו  י ָה ם  י ִת ְר ׁשָ ּמְ ַה ם  ּגַ ד.  ְמאֹ ד  ַח ּפָ א  הּו ְו ר  ּבַ ׁשְ ִנ
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ל  ָב ֲא  , וֹ ל ר  זֹ ֲע ַל צּו  ָר ֵהם  ם.  י ִג ָא ְד ֻמ ּו ם  י ִב צּו ֲע
את. זֹ ּו  ׂש ֲע ַי ד  ַצ י ּכֵ עּו  ְד ָי א  לֹ

ה  ָנ ּפָ ְך  ֶל ּמֶ ַה  , וֹ ּל ׁשֶ ם  י ׁשִ ָק י  ִכ ֲה ם  י ִע ָג ְר ּבָ
ה  ּתֶ ִאם ַא ַה “ . ו י ָּי ל ַח ר ַע חוֹ ָא ט ְל י ּבִ ִה ם ְו י ִה לֹ ֱא ֶל
ב  ֵל ְב ּו ֶמת  ֱא ּבֶ ָך  י ֶנ ָפ ְל י  ּתִ ְכ ּלַ ַה ְת ִה ְך  י ֵא ר  ֵכ וֹ ז
ר  ַמ ָא  ”? י ִת י ׂשִ ָע ְך  ִי ַנ י ֵע ּבְ ב  וֹ ּט ַה ֶאת  ְו ם  ֵל ׁשָ

ב.  ּו ׁש ת  וֹ ּכ ְב ִל ל  ֵח ֵה ְו  , הּו ָּי ִק ְז ִח
ֶאת  ב  ּו ׁש ו  י ָל ֵא ח  ַל ׁשָ ְו  , הּו ָּי ִק ְז ִח ל  ַע ֵחם  ִר ה’ 
ֶזה  “  : ר ַמ ָא הּו  ָי ְע ׁשַ ְי  . ׁש ָד ָח ר  ֶס ֶמ ִעם  הּו  ָי ְע ׁשַ ְי
ֶאת  י  ִת י ִא ָר ְו ָך  ְת ּלָ ִפ ּתְ ֶאת  י  ּתִ ְע ַמ ׁשָ ‘  : ה’ ר  ַב ּדְ
ה  ֶז ְו  ’ ם. י ִנ ׁשָ  15 ָך  ְל ף  י ִס אוֹ י  ִנ ֲא  . ָך י ֶת עוֹ ְמ ּדִ
ֶאת  ה  ׂשֶ ֲע ַי ר  ׁשֶ ֲא  , ה’ ֵאת  ֵמ ת  אוֹ ָך  ְל ה  ֶי ְה ִי

ׁש  ֶמ ֶ ּשׁ ַה ׁשֶ ל  ּצֵ ַל ם  רֹ ְג ֶא י  ִנ ֲא ‘  : ַח י ִט ְב ִה ׁשֶ ָמה 
ן  עוֹ ׁשְ ּבִ ת  וֹ ל ֲע ר ַמ ׂשֶ ֶע ת  י ּנִ ַר חוֹ ר ֲא זֹ ֲח ַל ה  ָל י ּטִ ַמ

” ר! חוֹ ָא ְל ב  ּו ׁש ָי ל  ּצֵ ַה ז  ָא ְו  ’ . ׁש ֶמ ֶ ּשׁ ַה
ל  ּפֵ ַט ְל ד  ַצ י ּכֵ ם  י ִת ְר ׁשָ ּמְ ַל הּו  ָי ְע ׁשַ ְי ר  ַמ ָא ז  ָא
 . וֹ ר ָב ְד ּכִ ּו  ׂש ָע ֵהם  ְו ם,  י ִל ְח ַּי ׁשֶ י  ֵד ּכְ ְך  ֶל ּמֶ ּבַ
י  ַח הּו  ָּי ִק ְז ִח ְך  ֶל ּמֶ ַה  , ן ֵכ ָא ְו  . )21 ל”ח  הּו  ָי ְע ׁשַ ְי (
 . ת ֶאת ה’ ֵר ׁשָ ְך ְל י ׁשִ ְמ ִה ת, ְו ָספוֹ וֹ ם נ י ִנ ד 15 ׁשָ עוֹ
ּו  נ ְח ַנ ֲא  . וֹ ל ה  ׂשָ ֲע ּנַ ׁשֶ ס  ּנֵ ַה ל  ַע ַתב  ּכָ הּו  ָּי ִק ְז ִח
ק  ֶר הּו ּפֶ ָי ְע ׁשַ ר ְי ֶפ ֵס ו ּבְ י ָר ָב א ֶאת ּדְ רֹ ְק ם ִל י ִל וֹ כ ְי
 , תוֹ אוֹ א  ּפֵ ִר ׁשֶ ל  ַע ה’  ֶאת  ל  ּלֵ ַה ְמ א  הּו ל”ח. 
 . ו י ָד ָל י ִל וֹ  ל ה  ָר ּקָ ׁשֶ ס  ּנֵ ַה ֶאת  ר  ּפֵ ַס ְל ַח  י ִט ְב ַמ ּו
תוֹ  ּו נ ָמ ֱא ֶנ ל  ַע ה’  ֶאת  ל  ּלֵ ַה ְל ַח  י ִט ְב ַמ ם  ּגַ א  הּו
 , תי אוֹ ל  י ּצִ ַי ה’  “  : ן חוֹ ּטָ ִב ּבְ ר  ֵמ אוֹ א  הּו ה.  ּבָ ַר ָה
. הּו ל”ח 20( ָי ְע ׁשַ ְי ( ” . ית ה’ ֵב ּו ּבְ נ י ֵּי י ַח ֵמ ל ְי ן ּכָ ּגֵ ַנ ְנ ּו
ְך  ֶל ּמֶ ַה ה  ָו ָח ׁשֶ י  ִפ ּכְ ל  דוֹ ּגָ ס  ֵנ ם  י ִו ם חוֹ ּלָ ּכֻ א  לֹ
ים  ִת ֵמ ן  ִי ַד ֲע ם  י ׁשִ ָנ ֲא  , ּו נ ֵר ֲע ַצ ְל  . הּו ָּי ִק ְז ִח
ַח  לֹ ׁשְ ִל ַח  י ִט ְב ִה ה! ה’  ָו ְק ּתִ ׁש  ֵי ל  ָב ת. ֲא וֹ ל ֲח ּמַ ִמ
וֹ  ב ּו ׁש ּבְ  . ן ֶד ֵע ן  ַג ְל ּו  נ ָת ַחת אוֹ ַק י ָל ֵד ּכְ ַע  ּו ׁש ֵי ֶאת 
ה  ָּי ִח ְת ִל ם  קּו ָי וֹ  ל ן  ָמ ֱא ֶנ ה  ָי ָה ׁשֶ י  ִמ ל  ּכָ  , ּו נ י ֵל ֵא
א  לֹ ׁש  י ִא  , ז ָא ְו ח.  ַצ ֶנ ָל ם  ִי ַמ ָ ּשׁ ּבַ וֹ  ּת ִא ה  ֶי ְח ִי ְו
ן  י ִמ ֲא ַה ם ְל י ִל וֹ כ ּו ְי נ ְח ַנ ת! ֲא מּו א ָי ׁש לֹ י ִא ה ְו ֶל ֱח ֶי
ל  ם ֶאת ּכָ ֵּי ַק ם ְמ י ִה לֹ ֱא י ׁשֶ ֵנ ּפְ , ִמ ּו ז ה ָה ָח ָט ְב ַה ַל
. הּו ָּי ִק ְז ִח ִעם  ה  ׂשָ ָע ׁשֶ י  ִפ ּכְ ק  ּו ּי ִד ּבְ  , ו י ָת חוֹ ָט ְב ַה

ַקֵּים ֶאת  ּמְ ֲאַנְחנּו ְיכוִֹלים ִלְסמֹך ַעל ה’ ׁשֶ
ַהְבָטחוָֹתיו.

בּוִעי: ְ ֶסר ַהּשׁ ַהּמֶ
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פסוק
לשינון: 

ה ה’ ֶאת  ר ַיֲעׂשֶ “ֲאׁשֶ
ר  ה ֲאׁשֶ ָבר ַהּזֶ ַהּדָ

ר.” ּבֵ ּדִ
ְעָיהּו ל”ח 7 ְיׁשַ



ְעָיהּו ל”ח 4-6. ָחה ַעל ְיׁשַ ּפָ ׁשְ רּו ִעם ַהּמִ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ

לֹא  אוֹ  ִהי  ְלׁשֶ ּכָ ָצָרה  ּבְ ֱהִייֶתם  ּבוֹ  ׁשֶ ְזַמן  ַעל  ִצּיּור  ַצְּירּו   ּתְ
יַצד הּוא  ּכֵ ַצְּירּו  ּתְ ְוָעַזר ָלֶכם.  ִפּלוֵֹתיֶכם  ּתְ ַמע ֶאת  ם טוֹב, ֶוֱאלִֹהים ׁשָ ּתֶ ׁשְ ִהְרּגַ

ָחה. ּפָ ׁשְ ּיּוִרים ִלְבֵני ַהּמִ ירּו ֶאת ַהּצִ ְסּבִ ָעָנה ִלְתִפּלוֵֹתיֶכם. ּתַ

בּו מעל: “ַהְבָטַחת  ְכּתְ ּנּון, ְוָאז ּתִ סּוק ְלׁשִ בּו ֶאת ַהּפָ ְכּתְ  ּתִ
ְך(.”  ּלָ ם ׁשֶ ֵ ה’ ְל: )ַהּשׁ

ִפּלוֵֹתיֶכם ְועוֶֹנה ָלֶהן. הּוא ׁשוֵֹמַע ֶאת ּתְ  ּתוֹדּו ָלֱאלִֹהים ׁשֶ

ִעם  ת  ּבָ ׁשַ ְלִטּיּול  אּו  ּצְ ִרי,  ֶאְפׁשָ ֶזה   ִאם 
ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ בוָֹהה  ּגְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ ֳהַרִים,  ַהּצָ ַעת  ׁשְ ּבִ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
סּוק  ֵקט ְוִתְקְראּו ֶאת ַהּפָ ָמקוֹם ׁשָ ַעְצרּו ּבְ ָלִלים. ּתַ ּצְ יטּו ּבַ ּבִ ּתַ
סוֹף  ּבְ ּוְצָלִלים.  אוֹרוֹת  ֵיׁש  בּוַע  ָ ַהּשׁ נּו  ּלָ ׁשֶ ּפּור  ּסִ ּבַ ם  ּגַ ּנּון.  ְלׁשִ

ים? ּנִ ּתַ יַצד ֵהם ִמׁשְ ָלִלים. ּכֵ ּצְ יטּו ׁשּוב ּבַ ּבִ ּיּול ּתַ ַהּטִ

ְעָיהּו ל”ח 7. רּו ַעל ְיׁשַ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ

ם  ַאּתֶ ׁשֶ ל  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ ּתָ ה  ִפּלָ ַהּתְ  ִלְפֵני 
ֶמׁש. ֶ אוֲֹהִבים. ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַעל ַהּשׁ

רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ָהָיה  ְעָיהּו  ְיׁשַ ִאם  ים  יׁשִ ַמְרּגִ ֱהִייֶתם  יַצד  ּכֵ  .1-3 ל”ח  ְעָיהּו  ְיׁשַ ַעל 
ִחְזִקָּיהּו?  ה  ָעׂשָ ָבִרים  ּדְ ֵני  ׁשְ ֵאילּו  ה?  ַהּזֶ ֶסר  ַהּמֶ ֶאת  ָלֶכם  ַמֲעִניק 

הּו לֹא טוֹב? ֶ ּקוֶֹרה ָלֶכם ַמּשׁ ׁשֶ ֶלת ּכְ ּלֶ ֶכם ִמְתּפַ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהִאם ַהּמִ

ָחה ַמִהי ַהַהְבָטָחה  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ ל  ּכָ ֲאלּו ֶאת  ׁשְ  ּתִ
ל  ׁשֶ יָמה  ְרׁשִ ִכינּו  ּתָ ּוַמּדּוַע.  ַהּקֶֹדׁש,  ֵבי  ּתְ ּכִ ּבְ ֲעֵליֶהם  ַהֲחִביָבה 
ְלָכל  טֹות  ָ ְמֻקּשׁ ִסיָמִניוֹת  ִכינּו  ּתָ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ לּו.  ַהּלָ סּוִקים  ַהּפְ
ל ֶאָחד אוֵֹהב.  ּכָ מּו ֲעֵליֶהן ֶאת ַהַהְבָטָחה ׁשֶ ָחה, ְוִתְרׁשְ ּפָ ׁשְ ּמִ ֶאָחד ּבַ

ֶעֶרב. י ּבָ ִ ּשׁ יוֹם ׁשִ ה ּבְ ְתִפּלָ נּו ָלֶהם אוָֹתן ַרק ּבִ ּתְ

ּתוֹדּו  ָאז  ּנּון.  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ַעל  ַיַחד  ּבְ ַחְזרּו   ּתַ
ֶלֱאלִֹהים ַעל ַהְבָטחוָֹתיו.
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ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ְעָיהּו ל”ח 7-8. רּו ַעל ְיׁשַ ְקְראּו ּוְתַדּבְ ּתִ

ְך  ֶמׁשֶ ּבְ יָלה  ַמּטִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ָלִלים  ַהּצְ יַצד   ּכֵ
ֵדי  ּכְ ַלְסֵטִליָנה,  ּפְ ַעל  רוֹן  ִעּפָ יבּו  ּצִ ּתַ ָעה?  ָ ַהּשׁ ֶאת  ַמְרִאים  ַהּיוֹם 
ִעם  ִאירּו  ּתָ ֶמׁש”.  ֶ “ַהּשׁ תוֹר  ּבְ ָפָנס  ּבְ ׁשּו  ּמְ ּתַ ׁשְ ּתִ יב.  ַיּצִ ַּיֲעמֹד  ׁשֶ
רוֹן ַעד ְלֶאְמָצעוֹ,  ל ָהִעּפָ ד ֶאָחד ׁשֶ ֲעֶלה” ִמּצַ ּתַ ָנס ֶקֶרן אוֹר “ׁשֶ ַהּפָ
ל  ּצֵ ּבַ ּנּוִיים  ִ ַלּשׁ ֵלב  ימּו  ׂשִ ִני.  ֵ ַהּשׁ ד  ּצַ ּבַ ַקע”  ׁשְ “ּתִ ּיּות  ִאּטִ ּבְ ְוָאז 
ִלְראוֹת  ֵדי  ּכְ ְלָאחוֹר,  ָנס  ַהּפָ ִעם  ִאירּו  ּתָ ו  ַעְכׁשָ יל.  ַמּטִ רוֹן  ָהִעּפָ ׁשֶ

ּנוָֹצר.  ל ׁשֶ ּצֵ יטּו ּבַ ּבִ ֶמׁש” ָנסוָֹגה ְלָאחוֹר ְו”ׁשוַֹקַעת”. ּתַ ֶ ֶאת “ַהּשׁ

יכּו  ְמׁשִ ּתַ ְוָאז  ּנּון,  ִ ַלּשׁ סּוק  ַהּפָ ַעל  ַחְזרּו   ּתַ
יָמִניוֹת ִעם ַהַהְבָטחוֹת. ְלָהִכין ֶאת ַהּסִ

ְך ְוַעל ָהאוֹר.  ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַעל ַהחֹׁשֶ

ָחה ַעל ַהֵחֶלק  ּפָ ׁשְ רּו ִעם ַהּמִ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ
ם  9-14. ַהִא ְעָיהּו ל”ח  יׁשַ ל ִחְזִקָּיהּו ּבִ ְזמוֹר ׁשֶ ל ַהּמִ ָהִראׁשוֹן ׁשֶ

ַטע ֶהָעצּוב?  ֶזה ַהּקֶ

ל ה’. ָאז  ֵמַח ַעל ַהְבָטָחתוֹ ׁשֶ יר ׂשָ ירּו ׁשִ ׁשִ  ּתָ
הּו חוֶֹלה. לּו ֲעבּור ִמיׁשֶ ּלְ ְתּפַ ּתִ

ַעְבדּו  ּתַ ּנּון.  ְלׁשִ סּוק  ַלּפָ יז  ַעּלִ ַלַחן  ְמִציאּו   ּתַ
ֶכם. ּלָ ַעל “ִסיָמִניוֹת ַהַהְבָטחוֹת” ׁשֶ

ל  ָהֵצ
ֶמׁש ָנע  ֶ ל ַהּשׁ ּיּות ָקִדיָמה ַעל ׁשֶ ִאּטִ ֶמׁש.ּבְ ֶ עוֹן ַהּשׁ ׁשְ



ַהַחּלוֹן  ֶאֶדן  ַעל  ַמִים  ּבְ ְמֵלָאה  ּכוֹס  ימּו   ׂשִ
ַהֶחֶדר.  ְלִכּוּון  ֵמָהֶאֶדן  ְמַעט  ְבלוֹט  ִתּ ַהּכוֹס  ׁשֶ אּו  ַוּדְ ּתְ ֶמׁש.  ֶ ּשׁ ּבַ
ם  ַאּתֶ ָמה  ַלַחּלוֹן.  ַחת  ִמּתַ ה  ָהִרְצּפָ ַעל  ָלָבן  ְנָיר  ף  ּדַ יחּו  ּנִ ּתַ
ל ה’?  יר ָלֶכם ֶאת ַאֲהָבתוֹ ׁשֶ ָיר? ַהִאם ֶזה ַמְזּכִ רוִֹאים ַעל ַהּנְ

ל  ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ֶאת  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  יגּו  ּצִ  ּתַ
ֶחֶדר.  ֲעׂשּו ְצָלִלים ׁשוִֹנים ּבַ ָנס, ּתַ ֶעְזַרת ּפָ ִחְזִקָּיהּו. ּבְ

יָמִניוֹת  ַהּסִ ֶאת  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִלְבֵני  נּו   ּתְ
ְרׁשּוָמה  ם ְלַהְקִריא ֶאת ַהַהְבָטָחה ׁשֶ ּלָ ׁשּו ִמּכֻ ַבּקְ ם. ּתְ ֵהַכְנּתֶ ׁשֶ

ָמעּוָתה ֲעבּוָרם. יר ָמה ַמׁשְ ֶהם, ּוְלַהְסּבִ ּלָ יָמִנָּיה ׁשֶ ּסִ ּבַ

ְוָאז  ּנּון,  ִ ַלּשׁ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ַיַחד  ּבְ ירּו  ׁשִ  ּתָ
ת. ּבָ ַ ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַעל ַהּשׁ

ְעָיהּו ל”ח 15-20.  רּו ַעל ְיׁשַ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ

נוָֹספוֹת  ִנים  ׁשָ ְלִחְזִקָּיהּו  הוִֹסיף   ֱאלִֹהים 
רוֹת?  ָעות ְמֻיָתּ ר ׁשָ ֲעׂשּו ַהּיוֹם ִעם ִמְסּפָ ָעֵלי ֲאָדמוֹת. ָמה ּתַ

ֵמַהְבָטחוָֹתיו  ַאַחת  ֶאת  ם  ְקּתֶ ַחּלַ  ַהִאם 
בּו  ְכּתְ ת, ּתִ ּבָ ׁשַ עּור ּבְ ִ ּשׁ ל ה’ ִעם ָחֵבר? )ִאם לֹא ֱהִייֶתם ּבַ ׁשֶ
ַאַחת  ֶאת  ְצָבִעים  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ים  טּוׁשִ ֶעְזַרת  ּבְ ְרִטיס  ּכַ ַעל 

ל ה’, ּוְתנּו אוֹתוֹ ֶלָחֵבר/ה(. ֵמַהַהְבָטחוֹת ׁשֶ

ּתוֹדּו  ּנּון.  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ירּו  ׁשִ  ּתָ
ַסְּימּו  ּתְ ְוָאז  ָלֶכם.  ַתן  ּנָ ׁשֶ ְוַהחוֵֹסן  ִריאּות  ַהּבְ ַעל  ֶלֱאלִֹהים 

ְלָהִכין ֶאת “ִסיָמִניוֹת ַהַהְבָטחוֹת”. 

ֶלְך  ל ַהּמֶ ס ׁשֶ הִחְזִקָּיהּוַהּנֵ ָד י הִח ָד י ִח
ֶלְך ִחְזִקָּיהּו. ה’ ִהְבִטיַח לוֹ ֵנס,  ָרה ַלּמֶ ּקָ מוֹ ׁשֶ ים ָחְסֵרי אוִֹנים ּכְ יׁשִ ים ַמְרּגִ הוָֹראוֹת: ִלְפָעִמים, ֲאָנׁשִ
ֶמׁש  עוֹן ׁשֶ ָ ּשׁ ֵני ׁשֶ ס ִיְתַרֵחׁש ִמּפְ ַהּנֵ ֶלְך ָיַדע ׁשֶ ִנים נוָֹספוֹת ִלְחיוֹת. ַהּמֶ ְוֶהֱעִניק לוֹ עוֹד 15 ׁשָ
ה  ֵאּלֶ ֶאת  נּו  ּוְתַסּמְ מּוָנה,  ּתְ ּבַ ׁשֶ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ עֵֹני  ׁשֶ ֶאת  ְבֲחנּו  ּתִ ַמֲעלוֹת.  ר  ֶעׂשֶ ּבְ ית  ֲאחֹוַרּנִ ָזז 

ָעה. ָ ְרִאים ֶאת אוָֹתּה ַהּשׁ ַהּמַ
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ֵמֵחָמר ָי ִנים  ׁשוֹ ָבִרים  ּדְ ר  ִליצֹ ָאַהב  ן  רוֹ
ה ֵהם  ָמִרים ָהֵאּלֶ ַלְסֵטִליָנה. ַהחֹ אוֹ ִמּפְ
ֲעֵלי  ע. הּוא ָיַצר ֵמֵהם ּבַ ים ּוְנִעיִמים ְלַמּגָ ַרּכִ
ִלים  ים ְוַגם ּכֵ ִנּיוֹת, ֲאָנׁשִ ְנָיִנים, ְמכוֹ ַחִּיים, ּבִ
ן ָהַפְך ְלָכל ָמה  ל ָירוֹ ָיָדיו ׁשֶ ִנים. ַהֵחָמר ּבְ ׁשוֹ

הּוא ָרָצה.  ׁשֶ

ֵחק ּגַ ְלׂשַ ים  ָהֲאָנׁשִ ֶנֱהנּו  ַנ”ְך  ַהּתַ יֵמי  ּבִ ם 
ָבִרים,  ּדְ ִמיֵני  ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ּוְלָהִכין  ֵחָמר  ִעם 

ְך... ֵלי ֶחֶרס. אּוַלי ֶזה ָקָרה ּכָ ל, ּכְ ְלָמׁשָ
ָהָרטֹב  ד  ַהּבַ ְקֶצה  ֶאת  ֵהִרים  ן  ֻיּמָ ַהּמְ ר  ּדָ ַהּקַ
אוָֹתּה  יל  ִהּטִ הּוא  ה.  ֵמָהִעּסָ ֵחָמר  ֲחִתיַכת  ְוָנַטל 
ׁשּוֵלי  ֶאת  ֵהִרים  הּוא  ב.  ֵ ְוִהְתַיּשׁ ַהָאְבַנִים,  ַעל 
ָהֶרֶגל  ִעם  ְלָהִזיז  ְוֵהֵחל  יו,  ְלִבְרּכָ ַעד  ִליָמתוֹ  ּגְ

ה,  ּוְלַמּטָ ְלַמֲעָלה  ַהָאְבַנִים  ת  ְוׁשָ ּדַ ֶאת 
ל ֵהֵחל ְלִהְסּתוֵֹבב. ְלּגַ ְוַהּגַ

ּלוֹ  ֶ ִמּשׁ ַחִּיים  ֵיׁש  חֶֹמר  ּלַ ׁשֶ ָהָיה  ִנְדֶמה 
ָלֵכן  קֶֹדם  ר.  ּדָ ַהּקַ ל  ׁשֶ ְלָיָדיו  ַחת  ִמּתַ
ו נוַֹצר ּבוֹ  טּוַח ְוַדק, ְוַעְכׁשָ ַהחֶֹמר ָהָיה ׁשָ
ּפוֹת ָיָדיו  יַל ֶאת ּכַ ר ִהְטּבִ ּדָ חוֹר ָקעּור. ַהּקַ
ְדִלי ַמִים, ְוָחַזר ַלֲעבֹד. הּוא ָלַחץ  ְלֶרַגע ּבִ
ב אוֹתוֹ, ְוַהחֶֹמר  ַאֲהָבה ַעל ַהֵחָמר ְוִעּצֵ ּבְ
ִלים  ֻעּגָ ַהּמְ ירוֹת  ַהּקִ צּוָרה.  ִמָּיד  ל  ִקּבֵ
אר  ְלַצַוּ ָהְפכּו  ׁשֶ ַעד  ְלִהְתָאֵרְך,  ֵהֵחּלּו 
ְוָאז  ָפַתִים.  ׂשְ צּוַרת  ּבְ ּוְלׁשּוַלִים  ְקּבּוק  ּבַ

ֱעַצר.  ּנֶ ל ַעד ׁשֶ ְלּגַ ֵהֵאט ַהּגַ
ה  ּנָ ה ֵמֵחָמר ְוֵהִכין ִמּמֶ ר ָיַצר ַצּמָ ּדָ ַהּקַ
ִלי.  ַהּכְ י  ְלִצּדֵ אוָֹתה  ק  ִהּדֵ הּוא  ָיִדית. 
ְיִציָרתוֹ  ֶאת  ְלַאט  ֵהִסיר  יז  ַעּלִ ִחּיּוְך  ּבְ
ַעל  ְלִיּבּוׁש  אוָֹתּה  יַח  ְוִהּנִ ֵמַהָאְבַנִים, 
ּגּוׁש  ֶרַגע  ִלְפֵני  ַרק  ָהָיה  ׁשֶ ָמה  ף.  ּדָ ַהּמַ

ו ְלַכד ֶחֶרס ְיֵפיֶפה. ֵחָמר, ָהַפְך ַעְכׁשָ

ַההוֶֹמה  ָהְרחוֹב  ֶאל  ַהחּוָצה  יט  ִהּבִ ר  ּדָ ַהּקַ
ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ יטּו  ְוִהּבִ ְלַידוֹ  ָעְמדּו  קוֹחוֹת  ַהּלְ ָאָדם. 
ֵלי ֶחֶרס ְלַמִים אוֹ ְלֶקַמח. ֲאָבל  ָיָדיו. ֶחְלָקם ָקנּו ּכְ
ַהֵחָמר  שּגּוׁש  ִלְפֵני  ֲעבוָֹדתוֹ,  ּבַ יְך  ִהְמׁשִ ר  ּדָ ַהּקַ

ׁש.  ָהָרטֹב ִיְתַיּבֵ
ּוְכמוֹ  ֵמַהֵחָמר,  נוֶֹסֶפת  ֲחִתיָכה  ָנַטל  הּוא 
ְוֵהֵחל  ַהָאְבַנִים  ַעל  אוָֹתּה  יל  ִהּטִ קֶֹדם,  ה  ָעׂשָ ׁשֶ
ה, סוֵֹבב סוֵֹבב  ל. ְלַמֲעָלה ּוְלַמּטָ ְלּגַ ְלסוֵֹבב ֶאת ַהּגַ
ב  ְלִהְתַעּצֵ ֵהֵחּלּו  ִים  ַהּמַ ד  ּכַ י  ּדֵ ּצִ ׁשֶ ּכְ ל.  ְלּגַ ַהּגַ לוֹ 
ָאָדם  ּפוֹת ָיָדיו, הּוא ִהְבִחין ּבְ ין ּכַ ְוַלֲעלוֹת ָמֲעָלה ּבֵ
ֲחָזָרה ְוִחֵּיְך. ֲאָבל  יט ֵאָליו ּבַ ר ִהּבִ ּדָ יט ּבוֹ. ַהּקַ ִהּבִ ׁשֶ
ד  ַהּכַ ל  ׁשֶ ַהֵחָמר  ִקירוֹת  ִהְתמוְֹטטּו  ֶרַגע  אוֹתוֹ  ּבְ

ֶעְצרּו ִמָּיד.  ּנֶ ז ַהָאְבַנִים, ׁשֶ ְוָנְפלּו ְלֶמְרּכָ
ַצַער. “אוֹי, ֲאִני ִמְצַטֵער!” ָאַמר ָהִאיׁש ּבְ

יֵדי יוֵֹצר חֶֹמר ּבִ ּכְ
ִיְרְמָיהּו י”ח The Ministry of Healing ;1-6, ַעּמּוִדים 471, 472.
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ִבּטּול. “ֶזה ׁשּום  ֲאִויר ּבְ ר ִנְפֵנף ֶאת ָיָדיו ּבַ ּדָ ַהּקַ
ין ֶרַגע.” ן ֶאת ֶזה ּבְ ָבר,” ָאַמר. “ֲאִני ֲאַתּקֵ ּדָ

י  ַלְחּתִ ִמי ִיְרְמָיהּו. ִנׁשְ יג ֶאת ַעְצמוֹ: “ׁשְ ָהִאיׁש ִהּצִ
ָך.”  יט ּבְ ַעל ְיֵדי ה’ ְלַהּבִ

ֵחָמר,”  ּבַ ׁשֶ “ַהּיִֹפי  ְדָבַריו.  ּבִ ִעְנָין  יָלה  ּגִ ר  ּדָ ַהּקַ   
ה ְמֻסֶּיֶמת,  ְנֻקּדָ י ּבִ ק ִמּדַ ִאם הּוא ּדַ ָאַמר, “הּוא ׁשֶ
ׁשּוט  ּפָ ֲאִני  ֲעבוָֹדִתי,  ּבַ ָטֻעּיוֹת  יִתי  ּלִ ּגִ שִאם  אוֹ 
ה  ָעָיִתי אוֹ לוֵֹקַח ֶאת ָהִעּסָ ֵמִסיר ֶאת ַהֵחֶלק ַהּבְ
ָהֲעבוָֹדה  ֶאת  ּוַמְתִחיל  ִנית,  ׁשֵ אוָֹתּה  ְוָלׁש  ּה  ּלָ ּכֻ
ֵמָחָדׁש. ִלְפָעִמים ֶזה הוֵֹפְך ֶאת ַהחֶֹמר ָחָזק יוֵֹתר 
ֵמַהֵחָמר  ַלֲעׂשוֹת  ה  ְמַנּסֶ ִמיד  ּתָ ֲאִני  קוֶֹדם.  ִמּמִ

יוֵֹתר.” ָבר ַהּטוֹב ּבְ ֶאת ַהּדָ
ן ָטֻעּיוֹת,” ִצֵּין ִיְרְמָיהּו. ן ְלַתּקֵ ְך, ִנּתַ “ִאם ּכָ
ב ֶאת  ב ְוׁשּוב ְלַעּצֵ “ָנכוֹן. ֲאִני ָיכֹל ְלַעּצֵ
ָמה  ִדּיּוק  ּבְ ִלי  ֵּיֵצא  ׁשֶ ַעד  ָהַרְך  ַהֵחָמר 
ם ַהּקוִֹנים  ה, ּגַ ֲאִני ְמֻרּצֶ ׁשֶ ֲאִני רוֶֹצה. ּכְ ׁשֶ

י.” ּמּוׁשִ ִלי הּוא ָיֶפה ְוׁשִ ַהּכְ בּו ׁשֶ ְ ַיְחּשׁ
ִרים,”  ֶנְהּדָ ָך  ּלְ ִלים ׁשֶ ִיְרְמָיהּו ִהְנֵהן. “ַהּכֵ
ה  ּמָ ר עוֹד ּכַ ּדָ ּקַ יט ּבַ ָאַמר. הּוא ָעַמד ְוִהּבִ
ַהֲעָרָכה  ּבְ ׁשּוב  יט  ִהּבִ הּוא  ְוָאז  ּקוֹת.  ּדַ
ם  ׁשָ ָהיּו  ִלְמִכיָרה.  ָעְמדּו  ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ ַעל 
ָנה;  ֵ ַהּשׁ ַלֲחַדר  ְקַטּנוֹת  ֶמן  ׁשֶ ְמנוֹרוֹת 
ֶנת;  ּמֶ ָדִלים ְלַמִים, ָחָלב ְוׁשַ ָכל ַהּגְ ִדים ּבְ ּכַ
ה,  ִחּטָ אוֹ  ֵזיִתים  ְלִאְחסּון  ֲעָנִקִיים  ִדים  ּכַ
ה  ַנֲעׂשָ ַהּכֹל  ָקִרים.  ַמִים  ִמיַרת  ִלׁשְ אוֹ 
ּוְבָכל  יוֵֹצר.  אוֹתוֹ  ּוִביֵדי  ַהחֶֹמר  ֵמאוֹתוֹ 
ִמְקָצת ֵמֵרֵעהּו,  ִלי ָהָיה ׁשוֶֹנה ּבְ ל ּכְ זֹאת, ּכָ

ָרה ַאֶחֶרת.  ְוָכל ֶאָחד נוַֹעד ְלַמּטָ
ָרָצה  ֱאלִֹהים  ׁשֶ עּור  ִ ַהּשׁ ָהָיה  ֶזה 
אוֹתוֹ  ַלח  ׁשָ הּוא  ָלֵכן  ִיְלַמד.  ִיְרְמָיהּו  ׁשֶ
יּוַכל  ו  ַעְכׁשָ ר.  ּדָ ַהּקַ ֲעבוַֹדת  ּבַ ְלִהְתּבוֵֹנן 
ה’  יַצד  ּכֵ ים  ַלֲאָנׁשִ יר  ְלַהְסּבִ ִיְרְמָיהּו 

נּו, ְוֵכיַצד הּוא  ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ל ּכָ ב ֶאת ַחָּייו ׁשֶ ְמַעּצֵ
ֵדי  ֶהן ּכְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ֲעׂשּו, ּוִמׁשְ ּנַ ֻעּיוֹת ׁשֶ ן ֶאת ַהּטָ ְמַתּקֵ
ִלי ָנֶאה  נּו ּכְ ר, ְוִליצֹר ֵמִאּתָ ּדָ מוֹ ַהּקַ ָללּוׁש אוָֹתנּו ּכְ
ִלי  ּכְ ַלֲהפְֹך  ָיכֹל  ָאָדם  ל  ּכָ ה’,  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ּומוִֹעיל. 

ֵרת ְלתוֶֹעֶלת ַהּזּוַלת. ׁשָ

ב אוָֹתנּו. ָיָדיו ּוְמַעּצֵ ה’ אוֵֹחז אוָֹתנּו ּבְ
בּוִעי: ְ ֶסר ַהּשׁ ַהּמֶ
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פסוק
לשינון: 

ה,  ה ה’ ָאִבינּו ַאּתָ “ְוַעּתָ
ה  ֲאַנְחנּו ַהחֶֹמר ְוַאּתָ
ה ָיֶדיָך  יוְֹצֵרנּו ּוַמֲעׂשֶ

נּו.” ּלָ ּכֻ
ְעָיהּו ס”ד 8 ְיׁשַ



ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
הּו  יׁשֶ ִמּמִ ׁשּו  ַבּקְ ּתְ  .1-4 י”ח  ִיְרְמָיהּו  ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו  ּתִ
ֶחֶרס  ּוְכֵלי  ֵחָמר  ַעל  ְוִלְקרֹא  ׂש  ְלַחּפֵ ָלֶכם  ַלֲעזֹר 

ם.  ַמְדּתֶ ּלְ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹׁשָ רּו ׁשְ ְסּפְ ְדָיה. ּתִ ֶאְנִציְקלוֹּפֶ ּבָ

ֲעׂשּוִיים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ִית.  ּבַ ּבַ יטּו  ּבִ  ּתַ
ְך. ֵמֵחָמר? ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַעל ּכָ

ַיַחד ַעל ִיְרְמָיהּו י”ח 5-6.  רּו ּבְ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ

בּו ֶאת  ְכּתְ ף ְנָיר. ּתִ ף ַהָּיד ַעל ּדַ יחּו ֶאת ּכַ ּנִ  ּתַ
ְצָבִעים ׁשוִֹנים ְלאֶֹרְך ִמְתָאר  ים ּבִ טּוׁשִ ּנּון ּבְ סּוק ְלׁשִ ִמּלוֹת ַהּפָ
ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ְקִריאּו  ּתַ ָרם.  קוֹל  ּבְ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ְקְראּו  ּתִ ַהָּיד.  ף  ּכַ
ל  ׁשֶ מוֹ  ׁשְ ֶאת  סּוק  ּפָ ּבַ צּו  ּבְ ׁשַ ּתְ ְוָאז  “ֲאַנְחנּו”.  ְמקוֹם  ּבִ ֶכם  ּלָ ׁשֶ

ָחה, ְוַתְקִריאּו לוֹ אוֹתוֹ. ּפָ ן ִמׁשְ ל ּבֵ ּכָ

ׂשּו  ַחּפְ ּתְ ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  ְלִטּיּול  אּו   ּצְ
ּנוֹת,  ּגִ ּבַ ֲעִציִצים  גוֹן,  )ּכְ ֵמֶחֶרס.  ָהֲעׂשּוִיים  ָיִפים  ָבִרים  ּדְ

 . ְוכּו’(

בּוִעי.  ְ ַהּשׁ ּפּור  ַהּסִ ַיַחד ֶאת  ּבְ ְקְראּו   ּתִ
ְעָיהּו ס”ד 8. רּו ַעל ְיׁשַ ְקְראּו ּוְתַדּבְ ְוָאז ּתִ

ה. ִפּלָ ל ִלְפֵני ַהּתְ יר ַהּלֵ ירּו ׁשִ ׁשִ  ּתָ

ְך  ֶמׁשֶ ּבְ
ִעים  ְלַמְעָלה ֵמַאְרּבָ

י  ָנה ָמַסר ִיְרְמָיהּו ִלְבֵנ ׁשָ
ְבֵרי ה’.  ָרֵאל ֶאת ּדִ ִיׂשְ

 .2 ד’  ֵאיָכה  ֶאת  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  ְקְראּו   ּתִ
ֶכם?  סּוק ְלַדְעּתְ ָמעּות ַהּפָ ָמה ַמׁשְ

ַלְסֵטִליָנה.  ִמּפְ אוֹ  ֵמֵחָמר  ִלי  ּכְ ִכינּו   ּתָ
ּדּור.  ּנּו ּכַ ך. ְצרּו ִמּמֶ ִּיְתַרּכֵ לּוׁשּו ֶאת ַהחֶֹמר ַעד ׁשֶ הוָֹראוֹת: ּתָ
ֵדי ִליצֹר ּגּוָמה )לֹא חוֹר(.  ּדּור ּכְ ז ַהּכַ ֶמְרּכָ ְלֲחצּו ִעם ַהּבֶֹהן ּבְ ּתִ
ְתִחילּו ְלסוֵֹבב  ִנָּיה ּתַ ְ ַחת ַהֵחָמר, ּוַבָּיד ַהּשׁ ימּו ָיד ַאַחת ּתַ ׂשִ
ְרְטטּו  ׂשַ ּתְ ְוִיְתָאֵרְך.  ל  ְוִיְגּדַ ֵיֵלְך  ַתח  ּוְלַהֲאִריְך אוֹתוֹ. ַהּפֶ אוֹתוֹ 

יחּו אוֹתוֹ ְלִיּבּוׁש. ִלי, ְוַתּנִ ּוט ַעל ַהּכְ ֲעִדינּות ִקּשׁ ּבַ

ָללּוׁש  יְך  ַּיְמׁשִ ׁשֶ ֵמֱאלִֹהים  ׁשּו  ַבּקְ  ּתְ
ב ֶאת ַחֵּייֶכם ְלִפי ְרצוֹנוֹ. ֶאְתֶכם ּוְלַעּצֵ
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ּה  ּבָ )ׁשֶ ֵיׁשּוַע  ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  ְקְראּו   ּתִ
א  ָנׂשָ ָמַתי   .42 ָמִתי כ”ו  ּבְ ְרצוֹנוֹ(  ַחָּייו ֶאת  ּבְ ַלֲעׂשוֹת  ׁש מֱאלִֹהים  ּקֵ ּבִ

ה ָהזּו?  ִפּלָ ֶאת ַהּתְ

ִעם  ק  ְלַחּלֵ הּו  ֶ ַמּשׁ ם  ֵהַכְנּתֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ עּור  ׁשִ  ּבְ
ֵמֵחָמר(.  ד  ּכַ אוֹ  ּכוֹס  ַצְּירּו  ּתְ ׁשֶ )אוֹ  ַהּיוֹם.  אוֹתוֹ  ָלֶהם  נּו  ּתְ ַהּזּוַלת. 
ְּיׁשּוַע  ׁשֶ ּמּוְלֶכם  ׁשֶ ָלָאָדם  ירּו  ְזּכִ ּתַ ָנה,  ּתָ ַהּמַ ֶאת  נוְֹתִנים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ּכְ
נּו.  ל ֶאָחד ֵמִאּתָ הּו ְמֻיָחד ִמּכָ ֶ הּוא רוֶֹצה ַלֲעׂשוֹת ַמּשׁ ר, ְוׁשֶ ּדָ הּוא ַהּקַ

ה ַהּיוֹם. לּו ֲעבּור ָהָאָדם ַהּזֶ ּלְ ְתּפַ ּתִ

רוֹן.  ּכָ ּנּון ֵמַהּזִ סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ  ּתַ

ם  ַאּתֶ ׁשֶ ל  ַהּלֵ יר  ׁשִ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  ירּו  ׁשִ  ּתָ
אוֲֹהִבים. 



בּוִעי ִלְבֵני  ְ עּור ַהּשׁ ִ רּו ֶאת ַהּשׁ ַסּפְ  ּתְ
ְראּו  ּתַ ית.  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

בּוַע.  ָ ם ַהּשׁ ֵהַכְנּתֶ ִלי ׁשֶ ָלֶהם ֶאת ַהּכְ

ֱאלִֹהים  ׁשֶ ּכְ ְלָהִגיב  ָעֵלינּו  יַצד   ּכֵ
ְוָאז  א.  ּנוֹׂשֵ ּבַ ל  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ ּתָ ב אוָֹתנּו?  ְלַעּצֵ רוֶֹצה 

ה. ִפּלָ תוֹר ּתְ ּנּון ּבְ סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ ּתַ

ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ִמּבְ הּו  יׁשֶ ִמּמִ ֶעְזָרה  ׁשּו  ַבּקְ  ּתְ
ַעל  ים  ְקַטּנִ ֲעָנִנים   5 ַצְּירּו  ּתְ ַקְרטוֹן.  ַחת  ַצּלַ ַעל  ָעָנן*  ּבְ ת  ֶקׁשֶ ּוְתַצְּירּו 
1( ֱאלִֹהים ְמַקֵּים  ל ֶאָחד ֵמֶהם:  ּכָ בּו ַעל  ְכּתְ ּתִ ְוִתְגְזרּו אוָֹתם.  ף ָלָבן  ּדַ
 )4  .11 צ”א  ים  ִהּלִ ּתְ  )3  .11 א’  ִליִחים  ְ ַהּשׁ י  ַמֲעׂשֵ  )2 ַהְבָטחוָֹתיו.  ֶאת 
ָיר,  ַהּנְ ַחת  ְלַצּלַ ָהֲעָנִנים  ֶאת  ְצִמידּו  ּתַ  .15 נ’  ים  ִהּלִ ּתְ  )5  .6 ג’  ַמְלָאִכי 
ּבוֵֹלט,  ָמקוֹם  ּבְ אוָֹתּה  ְתלּו  ּתִ ת.  ׁשֶ ַהּקֶ ית  ְחּתִ ִמּתַ לּוִיים  ּתְ ִּיְהיּו  ׁשֶ ְך  ּכָ
ְקְראּו ֶאת  ית ּתִ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ה ַהּמִ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ָכל ֵעת. ּבִ ּתּוְכלּו ִלְראוָֹתּה ּבְ ׁשֶ

ָמעּוָתן ֲעבּוְרֶכם.  ירּו ָמה ַמׁשְ ַהַהְבָטחוֹת, ְוַתְסּבִ

 ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַעל ַהְבָטחוָֹתיו. 

ֶהה, ָסגֹל. חוֹל ּכֵ חֹל, ּכַ תֹם, ָצהֹב, ָירֹק, ּכָ ֶדר ֵהם: ָאדֹם, ּכָ ָעָנן ְלִפי ַהּסֵ ת ּבְ ׁשֶ * ִצְבֵעי ַהּקֶ

חֶֹמר יֵדי יוֵֹצרּכְ הּבִ ָד י הִח ָד י ִח
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ב אוָֹתנּו  יֵדי יוֵֹצר. ֱאלִֹהים ְמַעּצֵ חֶֹמר ּבִ ב אוָֹתנּו ּכְ ֱאלִֹהים ְמַעּצֵ הוָֹראוֹת: ִיְרְמָיהּו ָלַמד ׁשֶ
ֶאת  ִלימּו  ׁשְ ּתַ ְלַחֵּיינּו.  ַהְמֻיֶחֶדת  ַמְטָרתוֹ  ֶאת  ים  ְלַהְגׁשִ ֵדי  ּכְ ְמֻיֶחֶדת  צּוָרה  ּבְ

טּו אוֹתוֹ. ְ ִלי ַהֶחֶרס ּוְתַקּשׁ ל ּכְ ּיּור ׁשֶ ַהּצִ



ׁש “ַמ ִמיד ְמַבּקֵ ה ּתָ ִהּלָ ּדּוַע רֹאׁש ַהּקְ
ֲאָלה ִניִרית. ֶסף?” ׁשָ ְתרֹם ּכֶ ּנִ ׁשֶ

ה “ּכִ ַנֲעׂשֶ ְו ְדָלה  ּגָ נּו  ּלָ ׁשֶ ה  ִהּלָ ַהּקְ י 
ָלנּו ָצפּוף, ַוֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְמצֹא 
ה  ֵתר,” ָעָנה ָאִביָה. “ָצִריְך ַהְרּבֵ ל יוֹ דוֹ ָמקוֹם ּגָ
ן  ּכָ ְבִנַּית ִמׁשְ ר ּבִ ֵדי ַלֲעזֹ ים ּכְ ה ֲאָנׁשִ ֶסף ְוַהְרּבֵ ּכֶ
יר  ַמְזּכִ “ֶזה  א.  ַאּבָ יר  ִהְסּבִ ה,”  ִהּלָ ַלּקְ ָחָדׁש 
חוֹמוֹת  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ָנה  ּבָ ׁשֶ ְנֶחְמָיה  ֶאת  ִלי 

.. ְך. ַלִים.” אּוַלי ֶזה ָקָרה ּכָ ְירּוׁשָ
ׁשּוב!”  ְתָך  ִלְראוֹ ֵמַח  ׂשָ ְך  ּכָ ל  ּכָ “ֲאִני 
ֲחָנִני  ֲחָנִני.  ָאִחיו  ֶאת  ק  ְוִחּבֵ ְנֶחְמָיה  ָקָרא 
“ָמה  ֲחֵבָריו.  ִעם  ִמיהּוָדה  ָנה  ָלַאֲחרוֹ יַע  ִהּגִ
ֲארּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהְּיהּוִדים  ֶיֶתר  לוֹם  ׁשָ ָמה  ְמָך?  לוֹ ְ ּשׁ

ַלִים?” ירּוׁשָ ּבִ
ל ֲחָנִני. “לֹא טוֹב,” ָעָנה  ָניו ׁשֶ ַהִחּיּוְך ָסר ִמּפָ
ל  ּכָ ָנְפָלה.  ַלִים  ְירּוׁשָ ְסִביב  “ַהחוָֹמה  ֶעֶצב.  ּבְ
ֵנס  ְלִהּכָ ִלים  ְיכוֹ ְיִבים  ָהאוֹ ְרפּו.  ִנׂשְ ַעִרים  ְ ַהּשׁ

י ָהֵאל.” ִניָמה ְוִלְתקֹף ֶאת ַאְנׁשֵ ר ּפְ ָיׁשָ
ֵיאּוׁש ְוֵהֵחל ִלְבּכוֹת. ִכְסאוֹ ּבְ ַקע ּבְ ְנֶחְמָיה ׁשָ

ָכה  ּבָ ְנֶחְמָיה  ן,  ִמּכֵ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ בּועוֹת  ָ ּשׁ ּבַ
הּוא  ָני,”  “ֲאדֹ ל.  ּלֵ ְוִהְתּפַ ָצם  הּוא  ל.  ְוִהְתַאּבֵ
ֲאִני  ִתי!  ִלְתִפּלָ ֲאִזין  ּתַ ה  ׁשָ ַבּקָ “ּבְ ן,  ִהְתַחּנֵ
ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ל.  דוֹ ּגָ ֶחֶסד  ֶלְך  ֵמַהּמֶ ׁש  ְלַבּקֵ ֵמד  עוֹ
ִתי.” ׁשָ ֶעה ְלַבּקָ הּוא ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ך ֶאת ִלּבוֹ ּכְ ַרּכֵ ּתְ

ָרִגיל. הּוא  ָדה ּכָ ֶעֶרב ֶאָחד ְנֶחְמָיה ָהַלְך ַלֲעבוֹ
ּלוֹ ַעל ָטס.  ָקה ׁשֶ ׁשְ ֶלְך ֶאת ּכוֹס ַהּמַ א ַלּמֶ ָנׂשָ
ל  ּכָ ה  ַאּתָ “ַמּדּוַע  ַאל:  ְוׁשָ ּבוֹ  יט  ִהּבִ ֶלְך  ַהּמֶ

ְך ָעצּוב ַהּיוֹם?”  ּכָ
ָעצּוב  “ֲאִני  ְנֶחְמָיה.  ָקָרא  ֶלְך!”  ַהּמֶ “ְיִחי 
ַתי,  ֲאבוֹ ְקבּוִרים  ּה  ּבָ ׁשֶ ָהִעיר  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ

ֶנֶחְרָבה.” 
ַאל  ׁשָ הּו?”  ֶ ַמּשׁ ּבְ ר  ַלֲעזֹ ָיכֹל  ֲאִני  “ַהִאם 

ֲעִדינּות.  ֶלְך ּבָ ַהּמֶ
ִאית, ְוַרק ָאז  ה ֲחׁשָ ִפּלָ א ִמָּיד ּתְ ְנֶחְמָיה ָנׂשָ
ִליהּוָדה  ִתי  ַלח אוֹ ׁשְ ּתִ ה  ׁשָ ַבּקָ “ּבְ ֶלְך.  ַלּמֶ ָעָנה 
ּה ְקבּוִרים  ּבָ ִלְבנוֹת ׁשּוב ֶאת ָהִעיר ׁשֶ

ַתי.”  ֲאבוֹ
ׁשוֹת  ּקָ ם ָעמֹק. ָהיּו לוֹ ּבַ ְנֶחְמָיה ָנׁשַ
א,  ָאּנָ ַהָּיָקר,  י  “ַמְלִכּ ֶלְך.  ַלּמֶ נוָֹספוֹת 
ַהּיָערוֹת  ַעל  ה  ֻמּנֶ ַלּמְ ב  ִמְכּתָ ִלי  ן  ּתֵ
ֵדי  ּכְ ֵעִצים  ִלי  ָלֵתת  לוֹ  ְכּתֹב  ּתִ ָך.  ּלְ ׁשֶ
ֵמָחָדׁש  ֶאְבֶנה  ֲאִני  ִלְבנוֹת.  אּוַכל  ׁשֶ
ּוַבִית  ַהחוֹמוֹת  ֶאת  ָהִעיר,  ַעֵרי  ׁשְ ֶאת 

ְלַעְצִמי.”
ב.  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ְוָכַתב  ַנֲעָנה  ֶלְך  ַהּמֶ
נוָֹסף, הּוא ִצָּוה ַעל ְקִציִנים ְוַחָּיִלים  ּבְ
ַעל  ְלֶנֱחְמָיה  ְלִהְתַלּווֹת  ָבאוֹ  ִמּצְ
ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָעָליו  מֹר  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ סּוֵסיֶהם, 

ַלִים. ה ִלירּוׁשָ ָהֲאֻרּכָ

ל ה’ אי ׁשֶ ּנַ ְנֶחְמָיה – ַהּבַ
ְנֶחְמָיה א’- ד’, ו’; Prophets and Kings, ַעּמּוִדים 628-645, 653-660.
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ץ  ִמּקֵ ַלִים.  ִלירּוׁשָ ְנֶחְמָיה  יַע  ִהּגִ ְלַבּסוֹף 
ְיָלה  ּלַ ּבַ רוֹ  ֲחמוֹ ַעל  ָרַכב  הּוא  ָיִמים  ה  ׁשָ לֹ ׁשְ
הּוא  ֶזק.  ַהּנֵ ֶאת  ִלְבּדֹק  ֵדי  ּכְ ָלִעיר,  ִביב  ִמּסָ
ֶרְך  ּדֶ ֵנס  ְלִהּכָ ָיכֹל  לֹא  ֲאִפּלּו  הּוא  ׁשֶ ה  ּלָ ּגִ
ְסָלִעים  ַעִרים. ֵהם ָהיּו ָחסּוִמים ּבִ ְ ֵחֶלק ֵמַהּשׁ

ָהיּו ֵחֶלק ֵמַהחוָֹמה.  ִלים ׁשֶ דוֹ ּגְ
הּוא  ָהִעיר.  ֵלי  ׁשְ מוֹ ִעם  ְנֶחְמָיה  ר  ּבֵ ּדִ ָאז 
ִהים ָעַזר לוֹ  ֶלְך, ְוֵכיַצד ֱאלֹ ר ָלֶהם ַעל ַהּמֶ ִסּפֵ
חוֹמוֹת  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ִנְבֶנה  “ּבוֹאּו  ה.  ַעּתָ ַעד 

ָהִעיר!” ָקָרא.
ה  ָדה, ְוֵהם ָעְבדּו ָקׁשָ ֲעבוֹ ים ֵהֵחּלּו ּבָ ָהֲאָנׁשִ
ִלְתקֹף  ְכְננּו  ּתִ ָבר  ּכְ ְיֵביֶהם  אוֹ ֲאָבל  ְמאֹד. 

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ג ֶאת ּבְ אוָֹתם ְוַלֲהרֹ
ׁשּו  ּוִבּקְ ִהים  ֶלֱאלֹ לּו  ּלְ ִהְתּפַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ

ָלֶהם  ָרה  הוֹ ְוָאז  ֲעֵליֶהם.  ֵגן  ָּי ׁשֶ
ֵתיֶהם,  ַחְרבוֹ ֶאת  ֶלֱאסֹף  ְנֶחְמָיה 
תוֹת  ׁשָ ֵתיֶהם ְוֶאת ַהּקְ ֶאת ֲחִניתוֹ
ֵהם  ַאַחת  ָיד  ּבְ ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ים  ְוַהִחּצִ
ּוַבָּיד  ָהִעיר,  חוֹמוֹת  ַעל  ֵגּנּו  ָי
מּו ֶאת ַהחוֹמוֹת.  ּקְ ִנָּיה ֵהם ְיׁשַ ְ ַהּשׁ
רּו  ְזּכְ ּתִ ֵיב!  ֵמָהאוֹ ְפֲחדּו  ּתִ “ַאל 
ֵדד  ֵמר ָעֶליֶכם!” עוֹ ִהים ׁשוֹ ֱאלֹ ׁשֶ

אוָֹתם ְנֶחְמָיה.
ְיִבים  ָהאוֹ ִנּסּו  ַרּבוֹת  ָעִמים  ּפְ
ִנָּיה.  ַהּבְ ְמֶלאֶכת  ֶאת  ַלֲעצֹר 
ַמן,  ַהּזְ ל  ּכָ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ְנֶחְמָיה  ֲאָבל 
ֶהָחְכָמה  ֶאת  לוֹ  ָנַתן  ִהים  ֶוֱאלֹ
ַלֲעׂשוֹת.  ָעָליו  ָמה  ָלַדַעת 
ּוְבִנַּית  ָכה,  ִנְמׁשְ ָדה  ָהֲעבוֹ
ם  ָיִמי ב-52  ְּיָמה  ִהְסּתַ ַהחוֹמוֹת 

ְלַבד! ּבִ
ְמֶלאֶכת  ֶאת  ֵרְך  ּבֵ ִהים  ֱאלֹ
ֶהֱעִניק  הּוא  נוֹת.  ׁשוֹ ְדָרִכים  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ֶאת  ׁש  ּוְלַבּקֵ ֶלְך  ַלּמֶ ת  ָלֶגׁשֶ אֶֹמץ  ְלֶנֱחְמָיה 
ֵדי  ּכְ ַח  ּכֹ ֲעִלים  ַלּפוֹ ֶהֱעִניק  הּוא   . ֶעְזָרתוֹ
ִהים  ֱאלֹ ה.  ׁשָ ַהּקָ ִנָּיה  ַהּבְ ְמֶלאֶכת  ּבִ יְך  ְלַהְמׁשִ

יו. ֱאֶמת ּוְבָתִמים ַמְדִריְך ֶאת ֲאָנׁשָ ּבֶ

ה’ ַמֲעִניק ָלנּו ֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהּכַֹח ַלֲעׂשוֹת 
ֶאת ְרצוֹנוֹ.

בּוִעי: ְ ֶסר ַהּשׁ ַהּמֶ
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פסוק
לשינון: 

ָיד ֱאלוַֹהי ַהּטוָֹבה  “ּכְ
ָעַלי.”

ְנֶחְמָיה ב’ 8



ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ּוְתנּו  ִקים,  ַמׁשְ ֵרי  ׂשָ ִלְהיוֹת  ּבְ נּו  ְתַאּמְ ּתִ א’.  ְנֶחְמָיה  ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ

הּו ּכוֹס ַמִים.  ְלִמיׁשֶ

ַנ”ְך,  ַהּתַ יֵמי  ּבִ ַלִים  ְירּוׁשָ חוַֹמת  ֶאת  ַצְּירּו   ּתְ
ֶאת  ָעֶליָה  בּו  ְכּתְ ּתִ ִנְרֲאָתה.  ִהיא  ׁשֶ ָלֶכם  ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ֵאיְך  ְלִפי 
ּתּוְכלּו ִלְראוָֹתּה  ָמקוֹם ׁשֶ ְתלּו ּבְ מּוָנה ּתִ ּנּון, ְוֶאת ַהּתְ סּוק ְלׁשִ ַהּפָ

ים ְקרוֹבוֹת. ְלִעּתִ

א ֶאְתֶכם  ְּיַמּלֵ ה ׁשֶ ְתִפּלָ ׁשּו ֵמֱאלִֹהים ּבִ ַבּקְ  ּתְ
כֹחוֹ. ּבְ

ֵדר(.  ּגָ )אוֹ  חוָֹמה  ׂשּו  ּוְתַחּפְ ְלִטּיּול  אּו   ּצְ
ח ָלֶכם ִלְבנוֹת  ֶכם ִיּקַ ה ְזַמן ְלַדְעּתְ ּמָ נּוָיה. ּכַ יַצד ִהיא ּבְ קּו ּכֵ ְבּדְ ּתִ
עּור  ִ ַיַחד ֶאת ַהּשׁ ֵקט ְוִתְקְראּו ּבְ ְמְצאּו ָמקוֹם ׁשָ זוֹ? ּתִ חוָֹמה ּכָ

בּוִעי.  ְ ַהּשׁ

ל  רּו ַעל ְנֶחְמָיה ב’ 8. ָידוֹ ׁשֶ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ
ְך.  ִמי ָנָחה ָעֶליֶכם? ּתוֹדּו לוֹ ַעל ּכָ

ל  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ ּתָ ה  ִפּלָ ַהּתְ  ִלְפֵני 
ם אוֲֹהִבים. ַאּתֶ ׁשֶ

יטּו ׁשּוב  ּבִ ָחה ַעל ְנֶחְמָיה ב’. ּתַ ּפָ ׁשְ רּו ִעם ַהּמִ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ
ַּיֲעזֹר ָלֶכם? ם ּבוְֹטִחים ׁשֶ ִמי ַאּתֶ ַטח ְנֶחְמָיה? ּבְ ִמי ּבָ ָפסּוק 20. ּבְ ּבְ

ים  רּו ַעל ְזַמּנִ ַדּבְ ית. ּתְ ְחּתִ ּפַ ָרכוֹת” ִמׁשְ ֶרת ּבְ ְתִחילּו “ַמְחּבֶ  ּתַ
ַמֲהָלְך  ֶרת. ּתוִֹסיפּו ּבְ ְחּבֶ ּמַ ְך ּבַ בּו ַעל ּכָ ֶכם, ְוִתְכּתְ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֶהם ה’ ָעַזר ַלּמִ ּבָ ׁשֶ

ם. ֶהן ּבַֹרְכּתֶ ּבָ ָרכוֹת ׁשֶ בּוַע ּבְ ָ ַהּשׁ

ָמעּותוֹ ַלהוִֹרים.  ירּו ֶאת ַמׁשְ ְסּבִ ּנּון. ּתַ סּוק ְלׁשִ ַעְברּו ַעל ַהּפָ  ּתַ
ֶכם. ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַהְמָבֵרְך ֶאת ַהּמִ
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ְנֶחְמָיה  ַעל  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו   ּתִ
ָמה  ָהיּו?  ַעִרים  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַלִים.  ְירּוׁשָ ַעֵרי  ׁשְ מוֹת  ׁשְ ֶאת  ְמנּו  ּתִ ג’. 

מוֵֹתיֶהם? ָמעּות ׁשְ ַמׁשְ

קּוק ְלִתּקּון. ִאם ֶזה  ּזָ ִית ׁשֶ ּבַ הּו ּבַ ֶ ׂשּו ַמּשׁ ַחּפְ  ּתְ
נּו אוֹתוֹ.  ַתּקְ ִרי, ּתְ ֶאְפׁשָ

רוֹן. ּכָ ּנּון ֵמַהּזִ סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ  ּתַ

ם   ִאְספּו ֲאָבִנים ִלְבִנַּית חוָֹמה. ְלָמה עוֹד ַאּתֶ
ְזקּוִקים?

ד’.  ְנֶחְמָיה  ַעל  ַיַחד  ּבְ רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו   ּתִ
ַעם  יׁש ֵאי ּפַ ר ַהִאם הּוא ִהְרּגִ ֲאלּו ְמֻבּגָ ׁשְ ָפסּוק 10. ּתִ יטּו ּבְ ּבִ ּתַ

י ֶזה? ה ְלַגּבֵ ְמיָֹאׁש. ָמה הּוא ָעׂשָ

ַלֲעׂשוֹת  ַנּסּו  ּתְ  .17-18 ְפסּוִקים  ּבִ יטּו  ּבִ  ּתַ
ה?  ָקׁשֶ אוֹ  ַקל  ֶזה  ַהִאם  ַאַחת.  ָיד  ֶעְזַרת  ּבְ ַרק  מוִֹעיל  הּו  ֶ ַמּשׁ

נּו ֶאת ַהחוָֹמה? ּבָ יׁשּו ַהּפוֲֹעִלים ׁשֶ ֶכם ִהְרּגִ יַצד ְלַדְעּתְ ּכֵ

ה  ִפּלָ ּנּון. ִלְפֵני ַהּתְ סּוק ְלׁשִ ַעְברּו ַעל ַהּפָ  ּתַ
ָרִכים  ַהּצְ ל  ּכָ ֶאת  ק  ַהְמַסּפֵ ֶלֱאלִֹהים  ּתוֹדּו  ל.  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ ּתָ

ֶכם. ּלָ ׁשֶ

ָחה  ּפָ ְנֶחְמָיה ִהְקָצה ְלָכל ִמׁשְ
ֵדי ִלְבנוֹת חוָֹמה, ּכְ  ֵחֶלק ּבַ

אוָֹתּה ֵמָחָדׁש. 



ׁשּוב  ְקְראּו  ּתִ ְנֶחְמָיה.  ל  ׁשֶ ִסּפּורוֹ  ֶאת  יגּו  ּצִ  ּתַ
ֵהם ָיְכלּו  ר ַעל ֲעבוָֹדה ׁשֶ ׁשּו ֵמַההוִֹרים ְלַסּפֵ ַבּקְ ֶאת ְנֶחְמָיה ו’ 16. ּתְ
ָרכוֹת”.  ֶרת ַהּבְ ּפּור ְל”ַמְחּבֶ ֶעְזַרת ה’. ּתוִֹסיפּו ֶאת ַהּסִ ַלֲעׂשוֹת ַרק ּבְ

ּנּון. סּוק ְלׁשִ ַיַחד ַעל ַהּפָ ַחְזרּו ּבְ  ּתַ

גוֹן  ּכְ ח  ִמְטּבָ ֵלי  ִמּכְ ִלים”  ּכֵ ְזמֶֹרת  “ּתִ ֲעׂשּו   ּתַ
ָכְך  ְמחּו ַעל ֶחֶסד ה’ ְוַעל ּכֹחוֹ ּבְ ׂשְ ּפוֹת ְוכּו’. ּתִ ִסיִרים, ַמֲחַבּתוֹת, ּכַ
ֶעְזָרתוֹ  ַעל  ֶלֱאלִֹהים  ּתוֹדּו  ל.  ַהּלֵ יֵרי  ְוׁשִ ֵמִחים  ׂשְ יִרים  ׁשִ ירּו  ׁשִ ּתָ ׁשֶ

ֶכם. ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַלּמִ

ֵגן  ּמֵ ׁשֶ ֶכם,  ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ֶלֱאלִֹהים   ּתוֹדּו 
ל ה’. אי ׁשֶ ּנַ ָעֶליֶכם. ְנֶחְמָיה – ַהּבַ

ַעת   ּבִׁשְ
רּו ַעל ְנֶחְמָיה ו’.  ְקְראּו ּוְתַדּבְ ית ּתִ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ה ַהּמִ ִפּלָ ַהּתְ

ְהיּו  ּתִ ם  ַאּתֶ ְואוְֹיִבים”.  ִאים  ּנָ ”ּבַ ּבְ ֲחקּו  ׂשַ  ּתְ
ּקוֹת.  ּדַ  3 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָצאֶתם  ּמְ ׁשֶ ָהֲאָבִנים  ִעם  ְבנּו חוָֹמה  ּתִ ִאים.  ּנָ ַהּבַ
ם  ַתְפִקיד “ָהאוֵֹיב”, ִויַנּסּו ִלְמנַֹע ִמּכֶ ֲחקּו ּבְ ָחה ְיׂשַ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֶּיֶתר ּבְ ׁשֶ
רּו  ַסּפְ ּתְ ְפִקיִדים.  ּתַ ֲחִליפּו  ּתַ ּקוֹת  ּדַ  3 ַאֲחֵרי  ַהחוָֹמה.  ֶאת  ִלְבנוֹת 
ָמה  ַהחוָֹמה.  ֶאת  ִלְבנוֹת  ָלֶכם  ִהְפִריעּו  ׁשֶ ּכְ ם  ּתֶ ׁשְ ִהְרּגַ ֵאיְך  ם  ְלֻכּלָ

ְפסּוִקים 2-3. יטּו ׁשּוב ּבִ ּבִ ֵדי ִלְמנַֹע זֹאת? ּתַ ה ְנֶחְמָיה ּכְ ָעׂשָ

ם אוֹ  ַחְדּתֶ ַעם ּפְ ָפסּוק 9. ַהִאם ֵאי ּפַ יטּו ּבְ ּבִ  ּתַ
הּו לֹא טוֹב? ָמה  ֶ ַרם ָלֶכם ַלֲעׂשוֹת ַמּשׁ ים, ְוֶזה ּגָ ם ֵמֲאָנׁשִ ִנְלַחְצּתֶ
ה ַלֲעׂשוֹת לוֹ ֶאת ֶזה? ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים  הּו ִנּסָ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ה ְנֶחְמָיה ּכְ ָעׂשָ

ם ּפוֲֹחִדים.  ַאּתֶ ׁשֶ ֶכם ּכְ הּוא ִאּתְ ַעל ׁשֶ

אוֹתוֹ  ירּו  ְוָתׁשִ ּנּון,  ְלׁשִ סּוק  ַלּפָ ַלַחן  ְמִציאּו   ּתַ
ַיַחד.  ּבְ

אי  ּנַ ְנֶחְמָיה – ַהּבַ
ל ה’ הׁשֶ ָד י הִח ָד י ִח
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ֶעְזַרת ה’. ָנה ְנֶחְמָיה ֵמָחָדׁש ּבְ ֵדי ְלַגּלוֹת ָמה ּבָ ּקוֹד ּכְ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ׁשְ הוָֹראוֹת: ּתִ
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ֲאחוֹתוֹ ּתָ ִים.  אוַֹפּנַ ַעל  ִלְרּכֹב  ָיַדע  ִמיר 
ְמאֹד  ִהיא  ֲאָבל  ָיְדָעה,  לֹא  ָיֵעל 
ַעל  ִלְרּכֹב  אוִֹתי  ד  ַלּמֵ ּתְ ִמיר,  “ּתָ ִלְלמֹד.  ִרְּוָצה 

ֲאָלה. ִים?” ׁשָ אוַֹפּנַ

ַאְתִחיל “ָמ ֲאִני  ֶפר  ַהּסֵ ית  ּבֵ ַאֲחֵרי  ָחר 
ֶרַגע  ִמיר. “ּכָ ד אוְֹתָך,” ִהְבִטיַח ּתָ ְלַלּמֵ

ל.” י, ּגַ ּלִ ל ֶהָחֵבר ׁשֶ ִית ׁשֶ ֲאִני רוֶֹצה ִלְרּכֹב ַלּבַ
ְיָתה  ִמיר ַהּבַ ֶפר ָחַזר ּתָ ית ַהּסֵ ְלָמֳחָרת ַאֲחֵרי ּבֵ
ִמיר ָאַמר:  יו. ָיֵעל ָרָצה ֵאָליו ִמָּיד, ֲאָבל ּתָ ַעל אוַֹפּנָ

ֵחק  ְלׂשַ י  ּנִ ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ל  ּגַ ָיֵעל.  ְך,  ּכָ ַאַחר  “ִנְתָרֶאה 
ְוָאְמָרה:  ִלְבּכוֹת  ִהְתִחיָלה  ָיֵעל  ּדּוֶרֶגל.”  ּכַ ִאּתוֹ 
ית  ּבֵ ַאֲחֵרי  ַהּיוֹם  ד אוִֹתי  ְלַלּמֵ ִלי  ִהְבַטְחּתָ  “ֲאָבל 

ֶפר.” ַהּסֵ
ַלֲעׂשוֹת  רוֶֹצה  לֹא  ֲאִני  “ֲאָבל  ָעָנה:  ִמיר  ּתָ
ם  ָ ה ִלי.” ְוהּוא ָנַסע ִמּשׁ ל ְמַחּכֶ ֶאת ֶזה ַהּיוֹם. ּגַ
ִהְבִטיַח?  ה ֶאת ָמה ׁשֶ ִמיר ָעׂשָ ִמָּיד. ַהִאם ּתָ
ֶאת  ֵמֵפר  לֹא  ַעם  ּפַ ַאף  ֱאלִֹהים  ֲאָבל 
הּוא  ה ֶאת ָמה ׁשֶ ִמיד עוֹׂשֶ ַהְבָטחוָֹתיו. הּוא ּתָ

ּלוֹ. ה ׁשֶ ּלָ ּמִ ִמיד ַיֲעמֹד ּבַ ַמְבִטיַח, ְוהּוא ּתָ
יל אוָֹתם  ַּיּצִ ָרֵאל ֶמֶלְך ׁשֶ ה’ ִהְבִטיַח ִלְבֵני ִיׂשְ
הּוְבַטח   .)1-5 ה’  )ִמיָכה  לוֹם  ׁשָ ָלֶהם  ְוָיִביא 
ל  ”ִּיְהֶיה מוֹׁשֵ ֵבית ֶלֶחם, ׁשֶ הּוא ִיָּוֵלד ּבְ ָלֶהם ׁשֶ
עוָֹלם.”  ִמיֵמי  ֶדם  ִמּקֶ ּומוָֹצאוֹ  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ

)ִמיָכה ה’ 2(.
ֵבית  ּבְ ינוֹק  ּתִ ן נוַֹלד  ִנים ְלַאַחר ִמּכֵ 700 ׁשָ
ֵליָדתוֹ!  ֶאת  ִהְכִריזּו  ַמִים  ָ ַהּשׁ ַמְלָאֵכי  ֶלֶחם. 
ְלָאִכים  ַהּמַ ַהְבָטַחת  ְמעּו ֶאת  ׁשָ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ
ה’.  ָהָיה  ינוֹק  ַהּתִ ל  ׁשֶ ָאִביו  ָאְזֵניֶהם.  מוֹ  ּבְ
ָהָיה  הּוא  ֶקֶדם.  ִמיֵמי  ָהָיה  ֱאֶמת  ּבֶ מוָֹצאוֹ 
הּוא  נּו”.  ִאּתָ “ָהֵאל  ָמעּותוֹ  ׁשְ ּמַ ׁשֶ נּוֵאל,  ִעּמָ
א’  )ָמִתי  ֵמַהֵחְטא.  ַעּמוֹ  ֵני  ּבְ ֶאת  יל  ַּיּצִ ׁשֶ ֶזה 

תוֹ!  ִמּלָ ה, ה’ ָעַמד ּבְ 20-23(. ִהּנֵ
ֱאלִֹהים ַמְבִטיַח ָלַעם  ִביא ִמיָכה ָאַמר ׁשֶ ַהּנָ
תוֹ  ֻדּלָ ּגְ ׁשֶ ֶמֶלְך  צֹאנוֹ”;  ֶאת  ”ִיְרֶעה  ׁשֶ ֶמֶלְך 
יַע ַעד ַקְצֵוי ֶאֶרץ.” )ִמיָכה ה’ 4(. זוֹ ָהְיָתה  ּגִ “ּתַ
ַעם  ּפַ ּלֹא  ׁשֶ ּום  ת ְמאֹד, ִמּשׁ ׁשֶ ַהְבָטָחה ְמַרּגֶ

ֲעָבִדים. לּו ֵמַאְרָצם ְוָחיּו ּכַ ָרֵאל ּגָ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ַדל הּוא ָקָרא ְלַעְצמוֹ “ָהרוֶֹעה  ְּיׁשּוַע ּגָ ׁשֶ ְוָאֵכן, ּכְ
י’  )יוָֹחָנן  צֹאנוֹ.  ַעד  ּבְ ַנְפׁשוֹ  ֶאת  ּנוֵֹתן  ׁשֶ ַהּטוֹב”, 

א ֶאת ַהְבָטָחתוֹ! 14-15(. ה’ ִמּלֵ
ל  ּכָ ֵחְטֵאי  ְלַמַען  ַחָּייו  ֶאת  ָמַסר  ָאֵכן  ְוֵיׁשּוַע 

ְעָיהּו נ”ג;  ִמיָכה ה’ 2; ָמִתי ב’ 1; ְיׁשַ
ִליִחים  ְ י ַהּשׁ ַמְרקּוס ט”ו 22-39; ַמֲעׂשֵ

א’ The Desire of Ages ;9-11, ַעּמּוִדים 231-242, 469, 470, 627, 628, 830, 831.

ֲחָזָרה ְלָעִתיד ּבַ
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ים  ַהּקוִֹריְנִתּ ֶאל  )ָהִראׁשוָֹנה  עוָֹלם  ּבָ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ
ַעל  ַרּבוֹת  ַהְבָטחוֹת  עוֹד  ִהְבִטיַח  ה’   .)3 ט”ו 
ְוָימּות  ִיְסּבֹל  ֵיׁשּוַע  ִביִאים.  ַהּנְ ֶאְמָצעּות  ּבְ ֵיׁשּוַע 
 ,5 נ”ג  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ָאיו  ֵמַחּטָ ַעּמוֹ  ֶאת  יַע  ְלהוֹׁשִ ֵדי  ּכְ
ֶבל:  יר ֶאת ַהּסֶ ְּיׁשּוַע ַמּכִ ַתב ׁשֶ ם ּכָ ְעָיהּו ּגַ 12(. ְיׁשַ
ֵעינּו...  ׁשָ א;... ְוהּוא ְמחָֹלל ִמּפְ “ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנׂשָ
ים  ַרּבִ ֵחְטא  ְוהּוא  נּו...  ּלָ ּכֻ ָעווֹן  ּבוֹ ֶאת  ִהְפִגיַע  ֶוה’ 
ֱאֶמת  ן, ֵיׁשּוַע ּבֶ ְעָיהּו נ”ג 4, 5, 6, 12(. ּכֵ א.” )ְיׁשַ ָנּשָׂ
א ֶאת ַהְבָטָחתוֹ! נּו. ה’ ִמּלֵ ּלָ יל ֶאת ּכֻ ֵדי ְלַהּצִ ֵמת ּכְ
ֶנֶסת.  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ֵיׁשּוַע  ָהָיה  תוֹת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַאַחת  ּבְ
ֵיׁשּוַע  ַנ”ְך.  ַהּתַ ִגּלוֹת  ִמּמְ ְלַהְקִריא  ֻהְזַמן  הּוא 
ה’  ְעָיהּו.  ְיׁשַ ֶפר  ִמּסֵ ַהַהְבָטָחה  ֶאת  ִהְקִריא 
ַהֲחָדׁשוֹת  ֶאת  ר  ְּיַבּשֵׂ ׁשֶ ֵדי  ּכְ הּו  ִמיׁשֶ ה  ְיַמּנֶ
ְחֵרר  ִויׁשַ רוֹר  ּדְ בּוִיים  ַלׁשְ ִיְקָרא  ַלֲעִנִּיים,  ַהּטוֹבוֹת 
 .)1 ס”א  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ֵמָהֲאֵפָלה.  ָהֲאִסיִרים  ֶאת 
ַלל  ּגָ ֵיׁשּוַע  ְוָאז  ְדִריכּות.  ּבִ לוֹ  ֶהֱאִזינּו  ם  ּלָ ּכֻ
ב  ֵ ִהְתַיּשׁ אי,  ּבַ ַלּגַ אוָֹתּה  ֶהֱחִזיר  ה,  ִגּלָ ַהּמְ ֶאת 
ה  ַהּזֶ תּוב  ַהּכָ א  ִנְתַמּלֵ “ַהּיוֹם  ה:  ָרׁשָ ּדְ ּבַ ּוָפַתח 
ה  ָאְזֵניֶכם,” הּוא ִהְכִריז. )לּוַקס ד’ 21(. ְלַמֲעׂשֶ ּבְ

י.”  ּבִ ָמה  ְ ִהְתַגּשׁ ַהּזוֹ  “ַהַהְבָטָחה  ָאַמר:  הּוא 
ן ַאֲחִרית ַהָּיִמים.  נּו – ִעּדָ יַע ְזַמּנֵ ו ִהּגִ ַעְכׁשָ

ָהַאֲחרוָֹנה  ַהַהְבָטָחה  ׁשֶ ים  ְמַחּכִ ַוֲאַנְחנּו 
ָנה  ּתְ ּנִ א – ַהַהְבָטָחה ׁשֶ ְתַמּלֵ ל ה’ ּתִ ׁשֶ
ְּיׁשּוַע  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ְלָאִכים  ַהּמַ ְיֵדי  ַעל 
זוְֹכִרים  ם  ַאּתֶ ַהִאם  ַמִים.  ָ ַלּשׁ ָעָלה 
א ֵמֲעֵליֶכם  ר ִנּשָׂ ַמִהי? “ֵיׁשּוַע ֶזה ֲאׁשֶ

אֶֹפן  אוֹתוֹ  ּבְ ָיבוֹא  ּבוֹ   – ַמְיָמה  ַהָשּׁ
י  )ַמֲעׂשֵ ַמִים.”  ָ ַלּשׁ עוֶֹלה  אוֹתוֹ  ְרִאיֶתם  ׁשֶ

ִליִחים א’ 11(. ְ ַהּשׁ
ח  ְוֶאּקַ “ָאׁשּוב  ָאַמר:  ּוְבַעְצמוֹ  ְכבוֹדוֹ  ּבִ ֵיׁשּוַע 
ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ם  ַאּתֶ ם  ּגַ ְהיּו  ּתִ ְלַמַען  ֵאַלי  ֶאְתֶכם 

ם.” )יוָֹחָנן י”ד 3(. ׁשָ

ִהְבִטיַח  ֱאלִֹהים  ׁשֶ ָהֲאֵחרוֹת  ַהַהְבָטחוֹת  ל  ּכָ
ם.  ֵ ְתַגּשׁ ּתִ ַהּזוֹ  ַהַהְבָטָחה  ְוַגם  אּו.  ִהְתַמּלְ ָבר  ּכְ
ה’  י  ּכִ ַהּזוֹ,  ַהְבָטָחה  ּבַ ְלַהֲאִמין  ְיכוִֹלים  ֲאַנְחנּו 
ל ַהְבָטחוָֹתיו! ֵיׁשּוַע  א ֶאת ּכָ ְמַמּלֵ

ִנית! ֵ ּשׁ ָיבוֹא ּבַ

ּום  ים ֶאת ַהְבָטחוָֹתיו, ִמּשׁ ֱאלִֹהים ַמְגׁשִ ֲאַנְחנּו יוְֹדִעים ׁשֶ
מּו.  ְ ַנ”ְך ִהְתַגּשׁ בּואוֹת ַהּתַ ּנְ ׁשֶ

בּוִעי: ְ ֶסר ַהּשׁ ַהּמֶ
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ר  ָבִרים ַהּטוִֹבים ֲאׁשֶ ַהּדְ
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אּו ָלֶכם...” ּבָ
ַע כ”ג 14 ְיהוֹׁשֻ
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ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו   ּתִ
בּוִעי. ְ עּור ַהּשׁ ִ ַעל ַהּשׁ

ֶאֶבן  ְמְצאּו  ּתִ ת.  ּבָ ׁשַ ְלִטּיּול  אּו   ּצְ
סּוק  ְקְראּו ֶאת ַהּפָ ּתִ ְיָתה.  ַהּבַ ְוָתִביאּו אוָֹתּה  מּוָצָקה 
ָהֶאֶבן  ַעל  אוֹתוֹ  בּו  ְכּתְ ּתִ  .14 כ”ג  ַע  יהוֹׁשֻ ּבִ ּנּון  ְלׁשִ
ה ֲחָזָקה ִהיא ַהְבָטַחת  ּמָ יר ָלֶכם ּכַ ֵדי ְלַהְזּכִ ַהּמּוָצָקה ּכְ

ְך. ה’. ְוָאז ּתוֹדּו לוֹ ַעל ּכָ

ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ַלְסֵטִליָנה  ּפְ אוֹ  ֵמֵחָמר  ִכינּו  ּתָ  .31-45 ב’  ִנּיֵאל  ּדָ ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ
ֶאת  עּו  ְוִתְצּבְ אוֹתוֹ  ַצְּירּו  ּתְ ׁשֶ אוֹ  ֶלְך,  ַהּמֶ ֲחלוֹם  ּבַ ֶלם  ַהּצֶ ֶאת 
ֶלם?  ַהּצֶ ָעׂשּוי  חָֹמִרים  ֵמֵאּלּו  כוֹן.  ַהּנָ ַבע  ּצֶ ּבַ וִֹנים  ַהּשׁ ֲחָלָקיו 
ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִלְבֵני  ם  ֵהַכְנּתֶ ׁשֶ ָהֲעבוָֹדה  אוֹ  ּיּור  ַהּצִ ֶאת  ְראּו  ּתַ

ירּו ָלֶהם ֶאת ַהֲחלוֹם.  ְוַתְסּבִ

ּנּון. סּוק ְלׁשִ ַיַחד ַעל ַהּפָ ַחְזרּו ּבְ  ּתַ

ַעל  ִליׁשּוַע  ּתוֹדּו  ְוָאז  ל,  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ  ּתָ
הּוא ָיׁשּוב ֵאֵלינּו. ַהַהְבָטָחה ׁשֶ

ֶאת  ָלנּו  ה  ְּיַגּלֶ ׁשֶ ִהְבִטיַח  ה’  יַצד   ּכֵ
ָעמוֹס  ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ְך ִעם ַהּמִ רּו ַעל ּכָ ְקְראּו ּוְתַדּבְ ְכִנּיוָֹתיו? ּתִ ּתָ

ּלוֹ ֲעבּוֵרנּו.  ְכִנּיוֹת ׁשֶ ג’ 7. ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַעל ַהּתָ

ָלֲעִטיָפה  ּנּון  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ָצְרפּו   ּתְ
ַהַהְבָטחוֹת”  “ֻקְפַסת  ל  ׁשֶ אוֹ  ַהַהְבָטחוֹת”  “חוֶֹבֶרת  ל  ׁשֶ
ֶאת  ְוִתְקְראּו  ֲעֵליֶהן  יעּו  ְצּבִ ּתַ ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ עּור  ִ ּשׁ ּבַ ם  ֵהַכְנּתֶ ׁשֶ
ְקִריאּו  ּתַ ְוָאז  ָעה.  ְוַהּבָ ֶרֶגׁש  ה  ַהְרּבֵ ִעם  ּנּון  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ

ְפָסה.  ַהְבָטָחה ֵמַהחוֶֹבֶרת אוֹ ַהּקֻ

אוֹתוֹ  רּו  ּבְ ׁשְ ּתִ ָקָטן.  ָעָנף  ְמְצאּו   ּתִ
ּבֹר  ִלׁשְ ֶבק. ַהִאם ָהָיה ַקל  ּדֶ ְנָיר  יקּו אוֹתוֹ ׁשּוב ִעם  ְדּבִ ּתַ ְוָאז 
ן  ַהְמֻתּקָ ֶהָעָנף  ַהִאם  אוֹתוֹ?  יק  ְלַהְדּבִ ַקל  ָהָיה  ַהִאם  אוֹתוֹ? 
מוֹ  ּכְ הּוא  ה  ַהּזֶ ֶהָעָנף  אוֹתוֹ?  ם  ַבְרּתֶ ְ ּשׁ ׁשֶ ִלְפֵני  מוֹ  ּכְ ָחָזק 
ֶהן ֶנֱעַלם, ּוְכָבר  ּלָ ׁשוֹת, ַהּכַֹח ׁשֶ ַהְבָטחוֹת. ִאם ֵהן לֹא ִמְתַמּמְ

ֶהן. ר ְלַהֲאִמין ּבָ ִאי ֶאְפׁשָ

ח’  ית  ֵראׁשִ ּבְ ַעל  ַיַחד  ּבְ רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו   ּתִ
ֶאָחד?  ּכְ ְוָלנּו  ְלנוַֹח  ה’  ָנַתן  ַהְבָטָחה  ֵאיזוֹ   .8-17  ,1 -18ט’ 

ים אוָֹתּה? ַהִאם הּוא ִהְגׁשִ

ְוָאז  ּנּון,  ִ ַלּשׁ סּוק  ַהּפָ ַעל  ַיַחד  ּבְ ַחְזרּו   ּתַ
ַנ”ְך. ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַעל ַהְבָטחוֹת ַהּתַ

הּו  ִמיׁשֶ ִעם  ַלֲחלֹק  טוֹב  יוֹם  ֶזה   ַהּיוֹם 
ת.  ּבָ ׁשַ עּור ּבְ ִ ּשׁ ם ּבַ ֵהַכְנּתֶ בּוָאה” ׁשֶ מּונוֹת ַהּנְ ֶאת חוֶֹבֶרת “ּתְ
ָמִתי כ”ח  ְקְראּו ֶאת ַהַהְבָטָחה ּבְ ִאם ֶזה ַמְלִחיץ ֶאְתֶכם, ּתִ

 .18-20

ִלי ֶעְזָרה. ּנּון ּבְ סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ  ּתַ

ל  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ ּתָ ה,  ִפּלָ ַהּתְ  ִלְפֵני 
ק  ּוְלַחּזֵ ֶכם  ִאּתְ ִלְהיוֹת  ִמיׁשּוַע  ׁשּו  ַבּקְ ּתְ אוֲֹהִבים.  ם  ַאּתֶ ׁשֶ
מּונוֹת  הּו ֶאת חוֶֹבֶרת “ּתְ ם חוְֹלִקים ִעם ִמיׁשֶ ַאּתֶ ׁשֶ ֶאְתֶכם ּכְ

בּוָאה”. ַהּנְ

ה’ ָנַתן ֶאת ַהַהְבָטָחה 
ל  ּלוֹ ַעל ּבוֹאוֹ ׁשֶ ָהִראׁשוָֹנה ׁשֶ

 ֵיׁשּוַע ְלָאָדם ְוָחָוה – ִמָּיד
ָחְטאּו. ַאֲחֵרי ׁשֶ



ֲחָזָרה  הְלָעִתידּבַ ָד י הִח ָד י ִח
ְיכוִֹלים  ָאנּו  ָמַתי  ְלַגּלוֹת  ֵדי  ּכְ ָהאוִֹתּיוֹת  ל  ׁשֶ כוֹן  ַהּנָ ֶדר  ַהּסֵ ֶאת  ְמְצאּו  הוָֹראוֹת: ּתִ

ַנ”ְך. ַהְבָטָחה ֵמַהּתַ ִלְבטַֹח ּבְ

        

!     
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ִלְקַראת  ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ְּיׁשּוַע  ׁשֶ ּכְ ָמה  ְ ִהְתַגּשׁ ׁשֶ בּוָאה  ַהּנְ ַעל  ְמחּו  ְוִתׂשְ גּו  ְחּגְ ּתַ ִקיָעה,  ׁשְ
קוֹל ָרם ֶאת ִמיָכה ה’ 2-5 )ַהֵחֶלק ָהִראׁשוֹן( ְוֶאת  ְקְראּו ּבְ נוַֹלד. ּתִ
ָרֵאל  ֶדת ֵיׁשּוַע הוִֹדיַע ה’ ְלַעם ִיׂשְ ִנים ִלְפֵני ֻהּלֶ ה ׁשָ ּמָ 1. ּכַ ָמִתי ב’ 
ְנבּואוֹת  ֵאילּו  יַח?  ׁשִ ַהּמָ ֵיׁשּוַע  ל  ׁשֶ ְדּתוֹ  ְלֻהּלַ ֻדָּיק  ַהּמְ ַהּמוֵֹעד  ַעל 

מּו?  ְ ֲאֵחרוֹת ִהְתַגּשׁ

ל  ׁשֶ ַחן  ַהּלַ ְלִפי  אוֹת  ַהּבָ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ירּו  ׁשִ  ּתָ
“ֱאלִֹהים  אוֹת:  ַהּבָ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  צּו  ּבְ ּוְתׁשַ ֵמַח”,  ׂשָ ֶדת  ֻהּלֶ “יוֹם 
ְּיׁשּוַע  ׁשֶ ּכְ  / מּו  ְ ִהְתַגּשׁ ַהְבָטחוֶֹתיָך  אוְֹתָך/  אוֲֹהִבים  ֲאַנְחנּו  ַהָּיָקר, 

אוֹתוֹ ּבֶֹקר ִנְפָלא.”  נוַֹלד ּבְ

ת ּתוָֹדה ֶלֱאלִֹהים  ְתִפּלַ ַסְּימּו ֶאת ַהֲחִגיָגה ּבִ  ּתְ
ים ֶאת ַהְבָטחוָֹתיו. ִהְגׁשִ ְך ׁשֶ ַעל ּכָ

ְקְראּו ַעל  ׁש. ּתִ הּו ְמַרּגֵ ֶ ָקרוֹב ִיְקֶרה ַמּשׁ  ּבְ
ּלּות כ”ב 12. ֵסֶפר ַהִהְתּגַ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ְך ִעם ַהּמִ ּכָ

י  ַמִה  .1-3 י”ד  יוָֹחָנן  ֶאת  ְקְראּו   ּתִ
ַהַהְבָטָחה? ַהִאם ִהיא ְמיֶֹעֶדת ָלנּו?

ַצְּירּו ִצּיּור  ַמִים? ּתְ ָ ּשׁ ְרצּו ִלְחיוֹת ּבַ  ֵהיָכן ּתִ
ָחה ֵאיְך  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֲאלּו ֶאת ּבְ ׁשְ ַגן ֵעֶדן. ּתִ ֶכם ּבְ ּלָ ִית ׁשֶ ל ַהּבַ ׁשֶ

ַגן ֵעֶדן. ֶהם ּבְ ּלָ ִית ׁשֶ ם ֵיָרֶאה ַהּבַ ְלַדְעּתָ

ירּו  ׁשִ ּנּון. ּתָ סּוק ְלׁשִ ַיַחד ַעל ַהּפָ ַחְזרּו ּבְ  ּתַ
הּוא  ִית ׁשֶ ם אוֲֹהִבים. ָאז ּתוֹדּו ִליׁשּוַע ַעל ַהּבַ ַאּתֶ ל ׁשֶ יר ַהּלֵ ׁשִ

ַמִים. ָ ּשׁ ֵמִכין ָלֶכם ּבַ

ן ְבַהָחָטה! ֵתנֹו מֱאילִֹה 
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ֱאלִֹהים  ׁשֶ ע  ִיּדַ ָהעוָֹלם  נּו  ּלָ ׁשֶ ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָאַמר  ֵיׁשּוַע  הוָֹראוֹת: 
ים  ֲאָנׁשִ אוֹ  ְיָלִדים  ֵני  ׁשְ ְלָפחוֹת  ַגְּיסּו  ּתְ  .)23 י”ז  )יוָֹחָנן  אוֹתוֹ.  ַלח  ׁשָ

ה. ָחק ַהּזֶ ׂשְ ּמִ ֶכם ּבַ ֲחקּו ִאּתְ ְּיׂשַ ׁשֶ

אוֹת
הוָֹר

ָחק ַהְיִדידוֹת ִמׂשְ

ֶהם(. ּלָ ִקים ׁשֶ מּו ֶהְעּתֵ ַצּלְ ּתְ ָחק )אוֹ ׁשֶ ׂשְ ְרִטיֵסי ַהּמִ ְגְזרּו ֶאת ּכַ  ּתִ

ף. ּתֵ ּתַ ל ִמׁשְ ְבֲחרּו ַעל ְיֵדי ּכָ ּנִ ִעילּויוֹת ׁשֶ ִּיְכּתֹב ֶאת ַהּפְ הּו ׁשֶ ַמּנּו ִמיׁשֶ  ּתְ

ִפים.  ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַאַחד ַהּמִ ַכּסּו ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ  ּתְ

ְרִטיִסים. בּו ֶאת ַהּכַ ַעְרּבְ  ּתְ

ָחק. ְרִטיס ִמׂשְ ֵעיָניו ְמֻכּסוֹת ִלְבחֹר ּכַ ף ׁשֶ ּתֵ ּתַ ׁשְ נּו ַלּמִ  ּתְ

ְוָאז  ְרִטיס,  ַהּכַ ֶאת  ּוְלַהְקִריא  ָהֵעיַנִים  ּסּוי  ּכִ ֶאת  ְלָהִסיר  ּנּו  ִמּמֶ ׁשּו  ַבּקְ  ּתְ
ן  ִּיּתֵ ׁשֶ רוֹב.  ַהּקָ בּוַע  ָ ּשׁ ּבַ ָהזּו  ִעילּות  ַהּפְ ֶאת  ַע  ְיַבּצֵ הּוא  יַצד  ּכֵ יר  ְלַהְסּבִ

ִים. ּתַ ְגָמה אוֹ ׁשְ ּדֻ

ֲחרּו. ְרִטיִסים ִיּבָ ל ַהּכַ ּכָ ֲהִליְך ַעד ׁשֶ ַחְזרּו ַעל ַהּתַ  ּתַ

יָמה ְלַהְקִריא אוָֹתּה. ַמר ֶאת ָהְרׁשִ ָ ּשׁ ה ׁשֶ ׁשּו ִמּזֶ ַבּקְ  ּתְ

יֶתם.  ֲעׂשִ ִעילּויוֹת ׁשֶ ר ַעל ַהּפְ ֵדי ְלַסּפֵ ֵגׁש ׁשּוב ּכְ ְקְבעּו ָמַתי ְלִהּפָ  ּתִ

ְרִטיס ָיֶפה  ִכינּו ּכַ ּתָ
ֵבי  ּתְ ִעם ַהְבָטָחה ִמּכִ
ַהּקֶֹדׁש, ּוְתנּו אוֹתוֹ 

ְלָאָדם חוֶֹלה.

הּו  רּו ְלִמיׁשֶ ַסּפְ ּתְ

ְּיׁשּוַע אוֵֹהב אוֹתוֹ. ׁשֶ
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ב  ְלחּו ִמְכּתָ ׁשְ ּתִ
ֶכם. ּלָ ּתוָֹדה ַלּמוָֹרה ׁשֶ

ַעְזרּו ְלָהִכין עּוִגּיוֹת  ּתַ
ת. ּבָ ׁשַ עּור ּבְ ִ ַלּשׁ

ה  ִהּלָ נּו ְלרֹאׁש ַהּקְ ּתְ

ְרִטיס ָיֶפה  ָעִציץ ִעם ּכַ

ַנ”ְך. ּובוֹ ַהְבָטָחה ֵמַהּתַ

נּו ַצֲעצּוַע אוֹ  ּתְ
קּוק  ֵסֶפר ְלֶיֶלד ַהּזָ
ִלְתִמיָכה ְוָאֲהָבה.

לּו ִעם ָחֵבר. ּלְ ְתּפַ ּתִ

ֵכן. ַעְזרּו ְלׁשָ ּתַ

מֹוָרה
יְָקָרה,



רֹאׁש ַה ֶאת  ִלְראוֹת  ָלֶכם  ָיָצא  ִאם 
יוֵֹצא  ולֹא  ד  ְלַלּמֵ ה  ְמַנּסֶ ה  ִהּלָ ַהּקְ
ְגַלל  ּבִ ר  ְלַדּבֵ ִהְצִליַח  לֹא  הּוא  ִאם  קוֹל?  לוֹ 
ַלֲעׂשוֹת?  ָיכֹל  ָהָיה  הּוא  ָמה  ן,  רוֹ ּגָ ּבַ ֶקת  ּלֶ ּדַ
הּו  יׁשֶ ִמּמִ ׁש  ְלַבּקֵ ָיכֹל  ָהָיה  הּוא  ּמּוָבן,  ּכַ
נּו  ּלָ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ה.  ָרׁשָ ַהּדְ ֶאת  ְלַהֲעִביר  ַאֵחר 
ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֵהן  כֹ ּבְ עוֵֹסק  בּוַע  ָ ַהּשׁ
ר  ָיכֹל ְלַדּבֵ ִהים, ֲאָבל לֹא ָהָיה  ָדָעה ֵמֱאלֹ הוֹ

 . לוֹ ד ֶאת קוֹ י ִאּבֵ ּכִ

ְזַכְרָיה, ּבְ מוֹ  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵהן  ּכֹ ר  ּגָ ְיהּוָדה  ָהֵרי 
ַבע. ֵהם ָאֲהבּו ְמאֹד  ּתוֹ ֱאִליׁשֶ ִעם ִאׁשְ
ֶהם ָהְיָתה  ּלָ ָלה ׁשֶ דוֹ ָאָלה ֲהִכי ּגְ ׁשְ ֶאת ה’. ַהּמִ
ְלדּו  נוֹ לֹא  ְלַצֲעָרם  ֲאָבל  ֶיֶלד,  ָלֶהם  ִּיְהֶיה  ׁשֶ
י. ָבר ָהיּו ְזֵקִנים ִמּדַ ו ֵהם ּכְ ָלֶהם ְיָלִדים. ְוַעְכׁשָ
ְלַכֵהן  ְזַכְרָיה  ל  ׁשֶ רוֹ  ּתוֹ יַע  ִהּגִ ַהּיוֹם  אוֹתוֹ  ּבְ
ֶרת  ְקטֹ ְלַהְבִעיר  ָהָיה  ְפִקידוֹ  ּתַ ׁש.  ְקּדָ ּמִ ּבַ
ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלַמַען  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ
אוֹתוֹ  ּבְ לּו  ּלְ ְוִהְתּפַ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֲחַצר  ּבַ ָהיּו 
ַח  ְזּבֵ יַע ַמְלָאְך ְוֶנֱעַמד ְלַיד ּמִ ַמן. ְלֶפַתע ִהּגִ ַהּזְ

ֶרת!  טֹ ַהּקְ
ל  ְמֻבְלּבָ ָהָיה  ְזַכְרָיה  ן  ָהִראׁשוֹ ֶרַגע  ּבָ
ַאל  “ְזַכְרָיה,  ָאַמר:  ְלָאְך  ַהּמַ ֲאָבל  ּוְמֻפָחד. 
ָך  ּתְ ְמעּו ַעל ְיֵדי ה’. ִאׁשְ ֶתיָך ִנׁשְ ִפּלוֹ ְפַחד. ּתְ ּתִ
 .. ָחָנן. יוֹ לוֹ  ְקָרא  ּתִ ה  ַאּתָ ן.  ּבֵ ֵלד  ּתֵ ַבע  ֱאִליׁשֶ
 .. ַלד. נוֹ הּוא  ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ְמחּו  ִיׂשְ ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ

ִהים.”  ים ָלׁשּוב ֶלֱאלֹ ים ַרּבִ הּוא ַיֲעזֹר ַלֲאָנׁשִ
ֵמר זוֹ ָהֱאֶמת?  ה אוֹ ַאּתָ ָמה ׁשֶ “ֵאיְך ֵאַדע ׁשֶ
ַאל ְזַכְרָיה  י ְזֵקָנה,” ׁשָ ּתִ ֲהֵרי ֲאִני ָזֵקן, ְוַגם ִאׁשְ

ְלָאְך.  ֶאת ַהּמַ
ָך  ר ִאּתְ ִתי ְלַדּבֵ ַלח אוֹ ְלָאְך ָעָנה: “ה’ ׁשָ ְוַהּמַ
ה  ַאּתָ  .. ַהּטוֹבוֹת. ַהֲחָדׁשוֹת  ֶאת  ְלָך  ר  ּוְלַסּפֵ

ֶהֱאַמְנּתָ  לֹא  י  ּכִ ּבּור  ַהּדִ ֶלת  ְיכֹ ֶאת  ד  ַאּבֵ ּתְ
י ְלָך  ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ י. ֲאָבל ַהּדְ ָאַמְרּתִ ְלָמה ׁשֶ

ְלָאְך ֶנֱעַלם. מּו!” ְוָאז ַהּמַ ְ ִיְתַגּשׁ
ִלְזַכְרָיה. הּוא  ֲאגּו  ּדָ חּוץ  ּבַ ִחּכּו  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ
ָיָצא  הּוא  ְלַבּסוֹף  ְזַמן.  ן  ָהמוֹ ְפִנים  ּבִ ָהָיה 
ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ִלים.  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ֶאת  ׁש  ִלְפּגֹ ַהחּוָצה 
הּוא  יו, ֵהם ֵהִבינּו ׁשֶ ה ִמּפִ ִציא ִמּלָ ִהְצִליַח ְלהוֹ

ִהים.  ן ֵמֱאלֹ ל ָחזוֹ ִקּבֵ
ְוָהַלְך  ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ָדתוֹ  ֲעבוֹ ֶאת  ִסֵּים  ְזַכְרָיה 
ּתוֹ ָמה ָקָרה,  ְלִאׁשְ ר  ְלַסּפֵ ה  ִנּסָ ְיָתה. הּוא  ַהּבַ

ל.  י לֹא ָיָצא לוֹ קוֹ ֲאָבל ֶזה לֹא ָהָיה ַקל, ּכִ
ינוֹק.  ּתִ ָלֶהם  ַלד  נוֹ ים  ֳחָדׁשִ ָעה  ׁשְ ּתִ ר  ֲעבֹ ּכַ

ְראּו, הּוא ֶנֱאָלם ּדֹם! ּתִ
לּוַקס א’ The Desire of Ages ;57-80 ,5-23, ַעּמּוִדים 97-100.
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בּו  ָחׁשְ ֵחֶלק  ְמָחָתם.  ׂשִ ּבְ ְמחּו  ׂשָ ֵכִנים  ְ ַהּשׁ
ָאִביו.  ם  ׁשֵ ּכְ ְזַכְרָיה  ֵרא  ְלִהּקָ ינוֹק  ַהּתִ ַעל  ׁשֶ
מוֹ  “ׁשְ ֲעבּוָרם:  ֶמֶסר  ָהָיה  ִלְזַכְרָיה  ֲאָבל 
ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶתק  ּפֶ ַעל  ְזַכְרָיה  ַתב  ּכָ ָחָנן,”  יוֹ
ָדה  הוֹ ְוהּוא  לוֹ  קוֹ ָחַזר  ָהֶרַגע  אוֹתוֹ  ּבְ ִיְקְראּו. 
ָחָנן  יוֹ ִנְקָרא  ינוֹק  ַהּתִ  . אוֹתוֹ ל  ְוִהּלֵ ִהים  ֶלֱאלֹ
ל  ל ֶאת ה’ ּכָ ְלָאְך, ּוְזַכְרָיה ִהּלֵ ָרה ַהּמַ הוֹ ִפי ׁשֶ ּכְ

רּו ַעל ֶזה!  ּבְ ֵכִנים ּדִ ְ ל ַהּשׁ ּכָ ְך, ַעד ׁשֶ ּכָ
ר  ְלַסּפֵ ֵדי  ּכְ ר  ׁשָ ַכְרָיה  ּזְ ׁשֶ ל  ַהַהּלֵ יר  ׁשִ ֶזה 

ֵכִנים ַעל ַהֶּיֶלד ַהְמֻיָחד: ְ ַלּשׁ
ֶאת  ַקד  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵהי  ֱאלֹ ה’  רּוְך  “ּבָ

ַעּמוֹ ְוֶהֱעִניק ָלֶהם ֵחרּות. 
ַחת  ּפַ ׁשְ ִמּמִ ַח  ּכֹ ַרב  יַע  ׁשִ מוֹ ָלנּו  ֶהֱעִניק  ה’ 

ִויד, ֶעֶבד ה’. ית ּדָ ּבֵ
ָתנּו  אוֹ יַע  ׁשִ יוֹ הּוא  ׁשֶ ְנִביָאיו  יֵדי  ּבִ ָאַמר  ה’ 

ְנֵאינּו. ְיֵבינּו ְוָכל ׂשוֹ ִמיֵדי אוֹ
עִם  ֶחֶסד  ה  ַיֲעׂשֶ הּוא  ׁשֶ ָאַמר  ה’ 
ִריתוֹ  ּבְ ֶאת  ָלם  ְלעוֹ ְזּכֹר  ִי ְו ֵתינּו,  ֲאבוֹ

ַבע ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו. ׂשְ ּנִ ׁשֶ
ָתנּו  יל אוֹ ה’ ִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהם ְלַהּצִ

אוֹתוֹ  ֵרת  ׁשָ ּנְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵיב  ָהאוֹ ִמיֵדי 
ַחד. ְללֹא ּפָ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ אוֹתוֹ  ַנֲעבֹד  ֲאַנְחנּו 
ל ְיֵמי ַחֵּיינּו. ּוְבֶצֶדק ּכָ

ָנִביא  ֵרא  ּקָ ּתִ ה  ַאּתָ ַהֶּיֶלד,  ּוְלָך 
ן. ֵאל ֶעְליוֹ

ִלְסלֹל  ֵדי  ּכְ ה’  ִלְפֵני  ֵלְך  ּתֵ ה  ַאּתָ י  ּכִ
ִהים. ֶרְך ֶלֱאלֹ ֶאת ַהּדֶ

י  ּכִ עּו,  ָוׁשְ ִי ֵהם  ׁשֶ ְלַעּמוֹ  ִדיַע  ּתוֹ ה  ַאּתָ
ֵתיֶהם. נוֹ ה’ ִיְסַלח ַלֲעווֹ

ָכב  ּכוֹ יַע  ּגִ ַי ים  ָהַרּבִ ְוַרֲחָמיו  ַאֲהָבתוֹ  ּבְ
ָתנּו. ִיְפקֹד אוֹ ַמִים ְו ָ ִמּשׁ

ְך ְוַצְלָמֶות. ׁשֶ ֵבי חֹ ָכב ָיִאיר ְליׁשְ ַהּכוֹ
לוֹם.” ָ ָתנּו ְלֶדֶרְך ַהּשׁ הּוא ַיְדִריְך אוֹ

ְוֶאת  ִהים  ֶלֱאלֹ ַאֲהָבתוֹ  ֶאת  ָחַלק  ְזַכְרָיה 
ִלים  ְיכוֹ ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ֵכָניו.  ׁשְ ִעם  ּלוֹ  ׁשֶ ל  ַהַהּלֵ
טּובוֹ  ַעל  ַלֲאֵחִרים  ר  ְלַסּפֵ
ְוַעל  ה’  ל  ׁשֶ ְפָלא  ַהּנִ
ה ֵאֵלינּו.  ַאֲהָבתוֹ ָהַרּבָ
ַאַחת  ֶרְך  ּדֶ ִהי  זוֹ

ִהים. ִלְסּגֹד ֶלֱאלֹ

ִרים  ֲאַנְחנּו ְמַסּפְ ׁשֶ ֲאַנְחנּו סוְֹגִדים ֶלֱאלִֹהים, ּכְ
ל ה’. ַלֲאֵחִרים ַעל טּובוֹ ְוַאֲהָבתוֹ ׁשֶ

בּוִעי: ְ ֶסר ַהּשׁ ַהּמֶ
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פסוק
לשינון: 

ר  רּוְך ה’... ֲאׁשֶ “ּבָ
ַקד ֶאת ַעּמוֹ ּוְפדּות  ּפָ

ַלח לוֹ.” ׁשָ
לּוַקס א’ 68



ר ִנְקָרא יוָֹחָנן ְמֻבּגָ  ּכִ
ן ּכֵ יל”, ׁשֶ ְטּבִ  “יוָֹחָנן ַהּמַ

יל ֶאת ֵיׁשּוַע. ִהְטּבִ
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ַבע.  ַהּטֶ ֵחיק  ּבְ ְלִטּיּול  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  אּו   ּצְ
סוְֹגִדים  ֵהם  ּה  ּבָ ׁשֶ ֶרְך  ֵמַהּדֶ ְוֵתָהנּו  ִרים  ּפֳ ַהּצִ יַרת  ְלׁשִ יבּו  ְקׁשִ ּתַ

ם ׁשוְֹמִעים.  ִרים ַאּתֶ ַנּסּו ְלַזהוֹת ֵאילּו ִצּפֳ ֶלֱאלִֹהים. ּתְ

ירּו  ׁשִ ּתָ ָאז  ַיַחד.  ּבְ בּוִעי  ְ ַהּשׁ עּור  ִ ַהּשׁ ְקְראּו ֶאת   ּתִ
ם אוֲֹהִבים.  ַאּתֶ ל ׁשֶ יר ַהּלֵ ׁשִ

ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ִמּבְ ַאַחד  ַעל  ה’  ֶאת  ַהְללּו   ּתְ
ם ַמֲעִריִכים אוֹתוֹ/ה.  ה הּוא ָחׁשּוב ָלֶכם, ּוַמּדּוַע ַאּתֶ ּמָ ּתֹאְמרּו לוֹ/ה ּכַ

ָחה ַעל לּוַקס א’ 68. ּפָ ׁשְ רּו ִעם ַהּמִ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ

ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ה  ּמָ ּכַ ת  ּבַ א  ִאּמָ ֶאת  ֲאלּו  ׁשְ ּתִ  .5-10 א’  לּוַקס  ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ
ַבע  ֱאִליׁשֶ ָהְיָתה  ה  ּמָ ּכַ ת  ּבַ כוֹר.  ַהּבְ ָנּה  ּבְ ּנוַֹלד  ׁשֶ ּכְ ָהְיָתה  ִהיא 

ֶכם?  ְלַדְעּתְ

סּוק  בּו ָעָליו ֶאת ַהּפָ דוֹל ְוִתְכּתְ ַצְּירּו ֵלב ּגָ  ּתְ
רוִֹצים  ם  ַאּתֶ ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ בּו  ְכּתְ ּתִ ב  ַהּלֵ ְסִביב  ּנּון.  ְלׁשִ
יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ ּתָ ּנּון.  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ַעל  ַיַחד  ּבְ ַחְזרּו  ּתַ ה’.  ֶאת  ל  ְלַהּלֵ

ֶכם. ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ה. ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַעל ַהּמִ ִפּלָ ל ִלְפֵני ַהּתְ ַהּלֵ

ָהיָה  ִמי   .11-19 א’  לּוַקס  ַעל  ַיַחד  ּבְ רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו   ּתִ
ים  ְקְראּו ַעל ֲאָנׁשִ ְמיוֹן. ּתִ ְבִריֵאל ְלִפי ַהּדִ ַצְּירּו ֶאת ּגַ 9(. ּתְ סּוק  ְבִריֵאל? )ּפָ ּגַ
 ;22,21 ט’  ִנּיֵאל  ּדָ  : ּבְ ֵמֱאלִֹהים  ֶמֶסר  ְבִריֵאל  ּגַ ֵהִביא  ָלֶהם  ר  ֲאׁשֶ ֲאֵחִרים 

מוֵֹתיֶהם: בּו ֶאת ׁשְ ְכּתְ לּוַקס א’ 26-28. ּתִ

 ְו-  .

ֵאיְך  ּיוֹם?  ּכַ ם  ּגַ יו  ַלֲאָנׁשָ ְמָסִרים  ׁשוֵֹלַח  ֲעַדִין  ה’   ַהִאם 
ם יוְֹדִעים זֹאת? ַאּתֶ

ה. ִפּלָ ּנּון ִלְפֵני ַהּתְ סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ  ּתַ

ְקְראּו ֶאת  ית ּתִ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ה ַהּמִ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ  ּבִ
קוֹל  ּבְ ָבר  ּדָ ּתֹאְמרּו  ַאל  ּקוֹת  ּדַ י  ּתֵ ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ  .20-25 א’  לּוַקס 
ׁש  ּמֵ ּתַ ָפַתִים, ְלִהׁשְ ְך ְזַמן ֶזה ּתּוְכלּו ַרק ְלָהִניַע ֶאת ַהּשְׂ ֶמׁשֶ ָרם. ּבְ
ִמיַע  ָתִקים. ֲאָבל ָאסּור ָלֶכם ְלַהׁשְ ְתנּועוֹת ָיַדִים אוֹ ִלְכּתֹב ּפְ ּבִ
ּתוִֹציאּו  ׁשֶ ה ָהִראׁשוָֹנה  ּלָ ַהּמִ ְהֶיה  ּתִ רּו ׁשּוב, ָמה  ַדּבְ ּתְ ׁשֶ ּכְ קוֹל! 

ה?  ֵמַהּפֶ

ּקוֹת  ּדַ י  ּתֵ ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ם  ְבּתֶ ֲחׁשַ ָמה  רּו  ַסּפְ  ּתְ
ִתיָקה. ְ ַהּשׁ

סּוק  ַהּפָ ַעל  ַיַחד  ּבְ ַחְזרּו  ּתַ ה  ִפּלָ ַהּתְ  ִלְפֵני 
ּנּון. ְלׁשִ

ָחה ַעל לּוַקס  ּפָ ׁשְ רּו ִעם ַהּמִ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ
זֹאת?  יוְֹדִעים  ם  ַאּתֶ ֵאיְך  ִהְתָחֵרׁש.  ם  ּגַ ְזַכְרָיה   .57-66 א’ 
מוֹ?”  אֹל: “ַמהּו ׁשְ ַנּסּו ִלׁשְ ְתנּועוֹת ָיַדִים ּתְ סּוק 62(. ּבִ )ְראּו ּפָ

סּוק 63(. ל ְזַכְרָיה. )ּפָ ׁשּוָבתוֹ ׁשֶ בּו ֶאת ּתְ ְכּתְ ּתִ

ִמּלֹוָתיו  ר,  ְלַדּבֵ ִהְצִליַח  ּוב  ּשׁ ׁשֶ  ּכְ
ירּו  ׁשִ ּתָ ֶלֱאלִֹהים.  ל  ְוַהּלֵ ַבח  ׁשֶ ָהיּו  ְזַכְרָיה  ל  ׁשֶ ָהִראׁשוֹנוֹת 
ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵני  ׁשְ ָרם  קוֹל  ּבְ ּתֹאְמרּו  ָאז  ל.  ַהּלֵ יר  ׁשִ

ִלים ֶאת ה’. ם ְמַהּלְ ַאּתֶ

ּנּון ְללֹא ֶעְזָרה. סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ  ּתַ



ְראּו, הּוא ֶנֱאָלם ּדֹם! ּתִ
ה ָד י הִח ָד י ִח
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ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ה’?  ֶאת  ל  ְלַהּלֵ ִלְזַכְרָיה  ָעַזר  ִמי   .67-75 א’  לּוַקס  ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ

סּוק 67(. )ּפָ

ְכִניסּו  ּתַ ח.  ִמְטּבָ ֵלי  ִמּכְ ְנִגיָנה  ֵלי  ּכְ ִכינּו   ּתָ
ַלְסִטיק  ּפְ יִריַעת  ּבִ אוָֹתם  ִאְטמּו  ה.  ְיֵבׁשָ עּוִעית  ׁשְ ְמַעט  ְלתוָֹכם 
ַלְסִטיק  ְקּבּוֵקי ּפְ ַכּפוֹת ּוַמֲחַבּתוֹת, ּבַ ם ּבְ ׁשּו ּגַ ּמְ ּתַ ׁשְ ִביק. ּתִ ְוֶסֶרט ּדָ

ְוכּו’. 

אוֹתוֹ.  ירּו  ְוָתׁשִ ּנּון  ְלׁשִ סּוק  ַלּפָ ַלַחן  ְמִציאּו   ּתַ
ם. ֵהַכְנּתֶ ִלים ׁשֶ ּכֵ נּו ּבַ ַנּגְ ּתְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ירּו אוֹתוֹ ׁשּוב ּבְ ׁשִ ְוָאז ּתָ

בּוִעי.  ְ עּור ַהּשׁ ִ ַפְנטוִֹמיָמה ֶאת ַהּשׁ יגּו ּבְ ּצִ  ּתַ
ָחה  ּפָ ׁשְ ם ּוְבֵני ַהּמִ ַאּתֶ ׁשֶ ינוֹק”, ּכְ תוֹר “יוָֹחָנן ַהּתִ ה ּבְ ּבָ ֲחִזיקּו ּבֻ ּתַ
ת  ָמעּו ַמׁשְ ָמה   .76-80 א’  יוָֹחָנן  ֶאת  ָרם  קוֹל  ּבְ ַמְקִריִאים 

לּו?  ְגּדְ ּתִ ׁשֶ ְרצּו ִלְהיוֹת ּכְ ה ֲעבּוְרֶכם? ָמה ּתִ סּוִקים ֵאּלֶ ּפְ

“חוֶֹבֶרת  ֶאת  יכּו(  ְמׁשִ ּתַ )אוֹ  ְתִחילּו   ּתַ
ָבִרים  ל ּדְ מּונוֹת ׁשֶ ָחה. ּתוִֹסיפּו ּתְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ָרכוֹת” ֲעבּור ּבְ ַהּבְ

ֶכם.  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ֲעבּור ַהּמִ ֱאלִֹהים ָעׂשָ ׁשֶ

ַעל  ֶלֱאלִֹהים  ּתוֹדּו  ל.  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ  ּתָ
ּלוֹ.  ָרכוֹת ׁשֶ ַהּבְ

ֶאת  ַהְתִאימּו  נוַֹלד.  נוֹ  ּבְ ׁשֶ ַעד  ָתִקים  ּפְ ִלְכּתֹב  ֶנֱאַלץ  הוָֹראוֹת: ְזַכְרָיה 
ִלְפֵני  ֶרַגע  ַתב  ּכָ הּוא  ָמה  ִלְמצֹא  ֵדי  ּכְ ַלִסיָמִנים  ָהאוִֹתּיוֹת 

ָבה ֵאָליו.  ּבּור ׁשָ ְּיכֶֹלת ַהּדִ ׁשֶ
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ָלְמָדה ָר ה  ַעּתָ ֶזה  ִוית 
ִהים  ֱאלֹ ֶאת  ֶלֱאהֹב 
ה  ִהּלָ ּקְ ים ּבַ ׁשִ ְפּגָ ּמִ . ּבַ ְוִלְסּגֹד לוֹ
ֵיׁש  ִהים  ֱאלֹ ּלֶ ׁשֶ ָלְמָדה  ִהיא 
ֶזה  ְלַחֶּייָה.  ְמֻיֶחֶדת  ְכִנית  ּתָ
ִהיא  ָתּה!  אוֹ ח  ּמַ ׁשִ ְך  ּכָ ל  ּכָ
ֵדי  ּכְ ְלַחּכוֹת  ָיְכָלה  לֹא 
ַעל  ָלם  ָהעוֹ ְלָכל  ר  ְלַסּפֵ
ִלְפֵני  ה’!  ל  ׁשֶ ַאֲהָבתוֹ 
חּוָרה  ּבַ ַרּבוֹת,  ִנים  ׁשָ
ה  ְצִעיָרה ַאֶחֶרת ָרְצָת
ַאֲהָבָתּה  ֶאת  ַלֲחלֹק 
ִעם  ִהים  ֶלֱאלֹ

ַהּזּוַלת.

ת ַה וֹ נ ָכ ֲה
ל  ׁשֶ ה  ַלֲחֻתּנָ

ִעיצּוָמן.  ּבְ ָהיּו  יוֵֹסף  ְו ִמְרָים 
ָעֶליָה  ל ָהעּוגוֹת ׁשֶ ָבה ַעל ּכָ ִמְרָים ָחׁשְ ֵכן ׁשֶ ּתָ ִי
ִּיְהֶיה  ן ׁשֶ ִי ּמּות ַהַּי ה, ְואּוַלי ַעל ּכַ ֶלֱאפוֹת ַלֲחֻתּנָ
ִהיא  ָמה  ַעל  ֵנַדע  לֹא  ָלם  ְלעוֹ ִלְקנוֹת.  ָצִריְך 
ְדִעים  יוֹ ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ַהּיוֹם.  אוֹתוֹ  ּבְ ָבה  ָחׁשְ

ֶחֶדר. ֵמד ּבַ ְתאֹם ִהיא ָרֲאָתה ַמְלָאְך עוֹ ּפִ ׁשֶ
ְלָאְך  ַהּמַ ֶזה  ָהָיה  ׁשֶ ֶנֱאַמר  ֶדׁש  ַהּקֹ ְתֵבי  ִכּ ּבְ
ְזַכְרָיה  ֶאת  ר  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ְלָאְך  ַהּמַ אוֹתוֹ  ְבִריֵאל,  ּגַ
יָלה  ּגִ לֹא  ְבִריֵאל  ּגַ ֲאָבל   .)26 א’  )לּוַקס 
ׁש ֵאֶליָה ְוָאַמר:  . הּוא ַרק ִנּגַ מוֹ ְלִמְרָים ֶאת ׁשְ
א’  )לּוַקס  ְך.”  ִעּמָ ה’  ַהֶחֶסד,  רּוַכת  ּבְ ְמִחי  “ׂשִ

 .)28
לֹא  ִהיא  ָכה.  ּוְנבוֹ ֶלת  ְמֻבְלּבֶ ָהְיָתה  ִמְרָים 

ְלָאְך. ֵמר ָלּה ַהּמַ ׁש ָקְלָטה ָמה אוֹ ַמּמָ
י  “ּכִ ְלָאְך.  ַהּמַ ָאַמר  ִמְרָים,”  ְפֲחִדי,  ּתִ “ַאל 

ִהים.  ֱאלֹ ִלְפֵני  ֵחן  ָמָצאת 
ן,  ּבֵ ְוֵתְלִדי  ֲהִרי  ּתַ ה  ִהּנֵ
ֵיׁשּוַע.”  מוֹ  ׁשְ ְוִתְקְרִאי 
 .)3 0 - 3 2  ’ א ס  ַק ּו ל (
ר:  ְלַדּבֵ יְך  ִהְמׁשִ ְלָאְך  ַהּמַ
ַעּמוֹ  ֶאת  יַע  ׁשִ יוֹ ֵנְך  “ּבְ
ז  ָא ְו  ” . ם ֶה י ֵת וֹ נ וֹ ו ֲע ֵמ
ל  ֵא י ִר ְב ּגַ ְך  ָא ְל ּמַ ַה
ת  ּבַ ַעל  ְלִמְרָים  ר  ִסּפֵ
ַבע,  ֱאִליׁשֶ ָדָתּה,  ּדוֹ
ָתה  ִחּכְ ִהיא  ם  ּגַ ׁשֶ
ֶדֶרְך  ּבְ ָנּה  ּבְ ְלֵליַדת 
ל  ׁשֶ ינוֹק  ַהּתִ ֵנס. 
ָיה  ָה ע  ַב ׁשֶ י ִל ֱא
עוֹד  ָאמּור ְלִהָּוֵלד ּבְ

ים.  ה ֳחָדׁשִ ׁשָ לֹ ׁשְ
ְך  ָא ְל ּמַ ַה ׁשֶ י  ֵנ ְפ ִל
ֶנֱעַלם, ָאְמָרה לוֹ ִמְרָים: “ִהְנִני 
 .)38 ְדָבֶריָך.” )לּוַקס א’  ְפַחת ה’, ְיִהי ִלי ּכִ ׁשִ

ִמְרָים  ָבה  ָיׁשְ אי  ּדַ ַו ּבְ ֶנֱעַלם,  ְלָאְך  ַהּמַ ׁשֶ ּכְ
אי ָהָיה  ּדַ ַו ר ָלּה. ּבְ הּוא ִסּפֵ ְלַהְרֵהר ַעל ָמה ׁשֶ
ָרה ִעם ַמְלָאְך!  ּבְ ּדִ ִהיא  ה ָלּה ְלַהֲאִמין ׁשֶ ָקׁשֶ
ָדָתּה  ּדוֹ ת  ּבַ ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ָלּה  ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה 
ן! ֲהֵרי ִהיא ָהְיָתה ּכֹה ְזֵקָנה! ֵהָריוֹ ַבע ּבְ ֱאִליׁשֶ
ָרְצָתה  ִהיא  ָתּה.  אוֹ ר  ְלַבּקֵ ֶהְחִליָטה  ִמְרָים 
ַבע  ְלָאְך. אּוַלי ֱאִליׁשֶ ּקּור ַהּמַ ּה ַעל ּבִ ר ִאּתָ ְלַדּבֵ
ָהֵארּוַע.  ָהָיה  ַמְפִחיד  ְוַגם  ׁש  ְמַרּגֵ ה  ּמָ ּכַ ִבין  ּתָ
ה ְוָהְלָכה  ּה ִמְזָוָדה ְקַטּנָ ָלֵכן ִמְרָים ָלְקָחה ִאּתָ

ַבע. ֶאל ֱאִליׁשֶ
ה  ָ ִאּשׁ ּכְ ַוֲעֻגָלה  ְמֵלָאה  ָהְיָתה  ַבע  ֱאִליׁשֶ
ָלּה  ְמָעה ֶאת קוֹ ָ ּשׁ ֶרַגע ׁשֶ ה ְלִתינוֹק. ּבָ ַהְמַצּפָ
ל  ּתֵ ְוִהְתּפַ ַעט  ּבָ ּה  ּלָ ׁשֶ ינוֹק  ַהּתִ ִמְרָים,  ל  ׁשֶ

ר ּבְדִחיפּות! ְלַסּפֵ
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ת  ּבַ ֶאת  ָמה  ִקּדְ ַבע  ֱאִליׁשֶ ְטָנה.  ּבִ ְך  תוֹ ּבְ
ַחם.  ִחּבּוק  ָלּה  ְוֶהֱעִניָקה  ִעיָרה  ַהּצְ ָדָתּה  ּדוֹ
ר!”  ׁשֶ אֹ ֵמרֹב  ו  ַעְכׁשָ ָקַפץ  ִכי  תוֹ ּבְ ׁשֶ ינוֹק  “ַהּתִ

ְמָחה.  ׂשִ ָרה ּבְ ִסּפְ
ַאּתְ  רּוָכה  “ּבְ ְלִמְרָים:  ָאְמָרה  ִהיא  ְוָאז 
ִלְבֵנְך  ִעיד  הוֹ ה’  ְטְנָך.  ּבִ ִרי  ּפְ ּוָברּוְך  ים  ׁשִ ּנָ ּבַ
ל  דוֹ ּגָ בוֹד  ּכָ ֵאיֶזה  ֵתר.  יוֹ ּבְ ָרָמה  ָרה  ִמׂשְ
ֵאַלי.” ָאה  ּבָ ִני  ֲאדוֹ ל  ׁשֶ ִאּמוֹ  ׁשֶ ֶחְלִקי  ּבְ  ָנַפל 

 .)42-43 )לּוַקס א’ 
י ֶאת ה’ ְוָתֵגל  ּוִמְרָים ָאְמָרה: “ְתרוֵֹמם ַנְפׁשִ
ְפָחתוֹ  ׁשִ ִתי,  אוֹ ָזַכר  י  ּכִ ִעי,  ִיׁשְ ֵהי  ֱאלֹ ּבֶ רּוִחי 
ָעַלי  יֹאְמרּו  רוֹת  ּדוֹ ֵרי  ּוְלדוֹ ה  ֵמַעּתָ ה!  ּלָ ַהּדַ
ׁש  ָקדוֹ ה’,  י  ּבִ ה  ָעׂשָ לוֹת  דוֹ ּגְ י  ּכִ ֶריָה’,  ‘ַאׁשְ

 .)46-49 .” )לּוַקס א’  מוֹ ׁשְ
רּו זוֹ  ֵחַח. ֵהן ִסּפְ בּו ַיַחד ְלׂשוֹ ים ָיׁשְ ׁשִ י ַהּנָ ּתֵ ׁשְ
אי  ּדַ ַו ִהים. ִמְרָים ָהְיָתה ּבְ ֱאלֹ ְלזוֹ ַעל ֱאמּוַנָתן ּבֶ

ינוֹק  ַבע ָיְדָעה ַעל ַהּתִ ֱאִליׁשֶ ְגַלל ׁשֶ ֻמְפַתַעת ּבִ
ְכָלל. ָרה ָלּה ּבִ ִהיא ִסּפְ ָּוֵלד ָלּה ִלְפֵני ׁשֶ ִּי ׁשֶ

ַבע  ֱאִליׁשֶ ל  ׁשֶ ֵביָתּה  ּבְ ִהְתָאְרָחה  ִמְרָים 
ׁש  ַמּמָ ָעְזָבה  ִהיא  ים.  ֳחָדׁשִ ה  ׁשָ לֹ ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ
ָחָנן.  יוֹ ָנּה,  ּבְ ֶאת  ָיְלָדה  ַבע  ֱאִליׁשֶ ׁשֶ ִלְפֵני 
ּה  ּלָ ׁשֶ ינוֹק  ַהּתִ ם  ּגַ ׁשֶ ָבה  ָחׁשְ אי  ּדַ ַו ּבְ ִמְרָים 
קּוָפה  ּתְ ָהְיָתה  זוֹ  ְמאֹד.  ְמֻיָחד  ינוֹק  ּתִ ִיְהֶיה 

ֵסף. ת ְמאֹד ָלּה ְוַלֲחָתָנּה יוֹ ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת ּוְמַרּגֶ
ָקה  ִחּזְ ִהים  ֱאלֹ ּבֶ ַבע  ֱאִליׁשֶ ל  ׁשֶ ֱאמּוָנָתּה 
ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֶרה ּכְ ְך קוֹ ל ִמְרָים. ּכָ ֶאת ֱאמּוָנָתּה ׁשֶ
ֵננּו  ְטחוֹ ים ֲאֵחִרים ַעל ּבִ ִרים ַלֲאָנׁשִ ְמַסּפְ
ְך  ּכָ ֵאָליו.  ַאֲהָבֵתנּו  ְוַעל  ִהים  ֱאלֹ ּבֶ
ֱאמּוַנָתם,  ֶאת  ִקים  ְמַחּזְ ֲאַנְחנּו 
נּו  ֻכּלָ ְו ֱאמּוָנֵתנּו,  ֶאת  ִקים  ְמַחּזְ ְוֵהם 
ל  ְלַהּלֵ ה’.  ֶאת  ֵתר  יוֹ ְו ֵתר  יוֹ ֲהִבים  אוֹ
ם  ּגַ ֵזר  עוֹ ָרם  קוֹל  ּבְ ִהים  ֱאלֹ ֶאת 

ָתנּו. ֵמַע אוֹ וֹ ּשׁ ָלנּו ְוַגם ְלִמי ׁשֶ

ִרים  ֲאַנְחנּו ְמַסּפְ ׁשֶ ֲאַנְחנּו סוְֹגִדים ֶלֱאלִֹהים, ּכְ
ַלּזּוַלת ַעל ַאֲהָבֵתנּו ֵאָליו.

בּוִעי: ְ ֶסר ַהּשׁ ַהּמֶ
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ִעי.” ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ּבֶ
לּוַקס א’ 46-47



ַיַחד ַעל לּוַקס א’ 26-28.  רּו ּבְ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ

ם אוֲֹהִבים.  ַאּתֶ ל ׁשֶ יר ַהּלֵ ירּו ׁשִ ׁשִ  ּתָ

ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ְלַהְראוֹת  ֵדי  ּכְ ָפַתִים,  ׂשְ ַצְּירּו   ּתְ
בּו ַעל  ְכּתְ נּו. ּתִ ּלָ ֶעְזַרת ַהּקוֹל ׁשֶ ִלים ֶאת ה’ ּבְ ּה ֲאַנְחנּו ְמַהּלְ ּבָ ׁשֶ
ּבוֹ ּתּוְכלּו  ָמקוֹם ׁשֶ ּנּון, ּוְתלּו אוָֹתן ּבְ סּוק ְלׁשִ ָפַתִים ֶאת ַהּפָ ַהּשְׂ
יֶכם  ׁשּו ֵמֱאלִֹהים ַלֲעזֹר ָלֶכם ְלהוִֹציא ִמּפִ ַבּקְ ל יוֹם. ּתְ ִלְראוָֹתן ּכָ

ַבח ּוְדָבִרים ִחּיּוִבִּיים.  ַרק ִמּלוֹת ׁשֶ

י  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ ְלִטּיּול  אּו  ּצְ ִרי,  ֶאְפׁשָ ֶזה   ִאם 
ֲעֵלה,  ָיֶפה,  ַרח  ּפֶ אוֲֹהִבים:  ׁש  ַמּמָ ם  ַאּתֶ ׁשֶ ְדָבִרים  ּבִ יטּו  ְוַתּבִ
ֵסֶפר.  ּבְ ִצּלּוֵמי ֶטַבע  ּבְ יטּו  ּבִ ּתַ ְוכּו’. ִאם לֹא,  ִצּפוֹר  ל ַמִים,  ַמּפָ
ָמה  ְלֶזה  ֶזה  רּו  ַסּפְ ּתְ אוֹ  ְראּו  ּתַ ה’.  ֶאת  ל  ְלַהּלֵ ְזַמן  יׁשּו  ַהְקּדִ
יֵרי  ׁשִ ירּו  ׁשִ ּתָ ְוָאז  ֶזה.  ֶאת  אוֲֹהִבים  ם  ַאּתֶ ּוַמּדּוַע  ְמָצאֶתם 

ַבע ַהָּיֶפה. ל ַיַחד. ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַעל ַהּטֶ ַהּלֵ

בּוִעי.  ְ ַהּשׁ ּפּור  ַהּסִ ֶאת  ַיַחד  ּבְ ְקְראּו   ּתִ
ל לּוַקס א’ 46-47. ְקִריָאה ׁשֶ ל ּבִ מּו ֶאת ַהַהּלֵ ְחּתְ ּתַ

ַעל  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  ַיַחד  ּבְ רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו   ּתִ
ִאּמוֹ.  ֶטן  ּבֶ תוְֹך  ּבְ ר  ֵמאֹׁשֶ ָקַפץ  יוָֹחָנן  ינוֹק  ַהּתִ  .39-45 א’  לּוַקס 

ַמּדּוַע?

קוְֹפִצים  ָרא  ּבָ ֱאלִֹהים  ׁשֶ ֲאֵחִרים   ְיצּוִרים 
י  ּתֵ ׁשְ ֵמֶהם  ַאַחד  ַעל  ְלְמדּו  ּתִ ֵמֶהם.  ה  ּמָ ּכַ ְמנּו  ּתִ ֵהם.  ם  ּגַ
ִכינּו אוֹתוֹ  ּתָ ַצְּירּו אוֹתוֹ אוֹ ׁשֶ מוֹהּו. ּתְ צּו ּכָ ְקּפְ ֻעְבּדוֹת ֲחָדׁשוֹת. ּתִ

ַלְסֵטִליָנה.  ִמּפְ

ּנּון ְללֹא ֶעְזָרה.  סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ  ּתַ

ה.  ִפּלָ ל ִלְפֵני ַהּתְ יר ַהּלֵ ירּו ׁשִ ׁשִ  ּתָ
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ִרים  ַנּגָ

מוֹ יוֵֹסף ָיְצרּו 
ּכְ

ֵלי ֲעבוָֹדה, ְרִהיִטים,  ּכְ

ָלתוֹת ְוַגּגוֹת  ּדְ

ים.  ְלָבּתִ

ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ינוֹק  ַהּתִ ָהָיה  ָבר  ּכְ ְזַמן  ה  ּמָ ּכַ  .26  ,24 א’  לּוַקס  ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ
ְלָאְך? ___  ְרָים ָזְכָתה ְלִבּקּור ַהּמַ ּמִ ְזַמן ׁשֶ ֶבֶטן ִאּמוֹ ּבִ יוָֹחָנן ּבְ
ה ְזַמן ִהְתָאְרָחה ִמְרָים  ּמָ ְקְראּו ֶאת לּוַקס א’ 56. ּכַ ים. ּתִ ֳחָדׁשִ
ים  ר ֶהֳחָדׁשִ ְמנּו ֶאת ִמְסּפָ ים. ּתִ ַבע? ___ ֳחָדׁשִ ֵבית ֱאִליׁשֶ ּבְ

ה?  ַמן ַהּזֶ ֶרק ַהּזְ תֹם ּפֶ ֲעׂשּו ּבְ ָנה. ָמה ּתַ ה ַעל לּוַח ׁשָ ַהּזֶ

ידּו  ּגִ ּתַ ְוָאז  ּנּון,  ִ ַלּשׁ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ירּו  ׁשִ  ּתָ
ינוֹקוֹת.  ֶכם. ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַעל ַהּתִ ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ אוֹתוֹ ּבַ

ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ל ִמְרָים  ל ׁשֶ יר ַהַהּלֵ ַחְזרּו ַעל ׁשִ רּו ַעל לּוַקס א’ 46-55. ּתַ ּוְתַדּבְ
ֶאת  ַהְפכּו  ּתַ יר.  ִ ּשׁ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָמה  ֶאת  ַצְּירּו  ּתְ ֶכם.  ּלָ ׁשֶ ים  ּלִ ּמִ ּבַ
ֶאת  ּוְתַלּוּו  אוֹתוֹ  ירּו  ׁשִ ּתָ ִליׁשּוַע.  ל  ַהּלֵ יר  ְלׁשִ ּנּון  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ

מוֹ ּתֹף.  ְכִלי ְנִגיָנה ּכְ ַעְצְמֶכם ּבִ

ְלָאִכים”  ַהּמַ “ִסיָמִנּיוֹת  ֶאת  נּו  ּתְ  ַהּיוֹם 
ִכינּו  ּתָ עּור,  ִ ּשׁ ּבַ ֱהִייֶתם  לֹא  ִאם  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ עּור  ִ ּשׁ ּבַ ם  ֵהַכְנּתֶ ׁשֶ
ַאֲהַבְתֶכם  ֶאת  ִני  ֵ ַהּשׁ ד  ּצַ ּבַ ּוְתָתֲארּו  ַמְלָאְך  צּוַרת  ּבְ ִסיָמִנָּיה 

ים.  ה ִמּלִ ַכּמָ ִליׁשּוַע ּבְ



ִכינּו  ּתָ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת   ִלׁשְ
ַעל  ִחים  ֵוּ ְמַדּ ם  ַאּתֶ ּבוֹ  ׁשֶ ַרְדיוֹ  אוֹ  ֵטֵלִויְזָיה  ּדּור”  “ׁשִ ֵמרֹאׁש 
ׁשּו  ּמְ ּתַ ׁשְ ּתִ ִרי,  ֶאְפׁשָ ֶזה  ִאם  ִמְרָים.  ל  ׁשֶ ַהּטוֹבוֹת  ַהֲחָדׁשוֹת 
ּפּור  ַהּסִ ַעל  חּו  ֵוּ ְתּדַ ַהְקָלָטה.  יר  ַמְכׁשִ ּבְ אוֹ  ִויֵדאוֹ  ַמְצֵלַמת  ּבְ
תוֹר  ּבְ ֵחק  ְלׂשַ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ן  ִמּבֵ ׁשּו  ַבּקְ ּתְ ָרה.  ּקָ ׁשֶ ִפי  ּכְ בּוִעי  ְ ַהּשׁ
ׁשּו  ַבּקְ ּתְ ָאז  ָראּו.  ֵהם  ָמה  ר  ְלַסּפֵ ּנּו/ה  ִמּמֶ ׁשּו  ַבּקְ ּתְ “ֵעד”. 
ָמעּות  ַמׁשְ ָמה  יר  ּוְלַהְסּבִ ן”  ְרׁשָ “ּפַ ִלְהיוֹת  ַאֵחר  הּו  יׁשֶ ִמּמִ
יבּו ַלַהְקָלָטה. ְקׁשִ ָבה אוֹ ּתַ ּתָ ּכַ יטּו ּבַ ּבִ ֵעיָניו/ה. ָאז ּתַ ּפּור ּבְ ַהּסִ

ַאֲהָבָתּה  ַעל  ַלֲאֵחִרים  ָרה  ִסּפְ  ִמְרָים 
ַיַחד  ּבְ ְקְראּו  ּתִ ֶזה?  ֶאת  יֶתם  ֲעׂשִ ם  ַאּתֶ ם  ּגַ ַהִאם  ֶלֱאלִֹהים. 

ּנּון. סּוק ְלׁשִ ירּו ֶאת ַהּפָ ׁשִ ים ל”ד 3, ְוָאז ּתָ ִהּלִ ֶאת ּתְ

ָחה ַעל  ּפָ ׁשְ רּו ׁשּוב ִעם ַהּמִ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ
יפּו  ּקִ ַנ”ְך. ּתַ ל ַהּתַ ה ׁשֶ ַמּפָ ַיַחד ּבְ ּבְ יטּו  ּבִ 39. ּתַ  ,26 לּוַקס א’ 
ֶהן ֶאל ִמְרָים ְוֶאל  ה ּבָ ּלָ ְלָאְך ִהְתּגַ מוֹת ֶהָעִרים שַהּמַ ֶאת ׁשְ
ַנּסּו  ּתְ ַבע.  ֱאִליׁשֶ ָרה  ּגָ ּה  ּבָ ׁשֶ ָהִעיר  ֶאת  ְמְצאּו  ּתִ ַבע.  ֱאִליׁשֶ
ר  ְלַבּקֵ ֵדי  ּכְ ִמְרָים  ָתה  ָעׂשְ אוֹתוֹ  ׁשֶ ְרָחק  ַהּמֶ ֶאת  ִלְמדֹד 
ֵדי  ּה ּכְ ה ְלַבּדָ ע ַהּזֶ ּסָ ָתה ֶאת ַהּמַ ַבע. ִמְרָים ָעׂשְ ֶאת ֱאִליׁשֶ
ְלָאן  ֵיׁשּוַע.  ַעל  ַהּטוֹבוֹת  ַהֲחָדׁשוֹת  ַבע ֵאת  ֶלֱאִליׁשֶ ר  ְלַבּשֵׂ
ֶאת  ט  ְלַצּטֵ ַדאי  ּכְ ַהִאם  ָעָליו?  ר  ְלַבּשֵׂ ֵדי  ּכְ ְסעּו  ּתִ ם  ַאּתֶ
ר ָלֶהם ַעל ֵיׁשּוַע?  ֵדי ְלַבּשֵׂ ָאְזֵני ֲאֵחִרים ּכְ ּנּון ּבְ סּוק ְלׁשִ ַהּפָ

ּנוְֹסִעים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֲעבּור  לּו  ּלְ ְתּפַ  ּתִ
ר ַעל ֵיׁשּוַע.  ֵדי ְלַבּשֵׂ עוָֹלם ּכְ ּבָ

ר! הֵמָתה ְלַסּפֵ ָד י הִח ָד י ִח
הוָֹראוֹת: התירו את הסטים הבאים של האותיות כדי לגלות את השמות של שתי 
אמהות לעתיד ובעליהן. רמז: עגל כל אות שניה בשביל לגלות שם אחד 

בכל סט של אותיות. כתבו את שני השמות על הקווים.
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ֵחיק ַה ּבְ ְלִטּיּול  ַעם  ּפַ ְיָצאֶתם  ִאם 
ת  ְלִכּפַ ַחת  ִמּתַ ם  ּתֶ ְנ יׁשַ ִו ַבע  ַהּטֶ
ת  ַלֲעׂשוֹ ִצים  רוֹ יֶתם  ֱהִי ַהִאם  ַמִים?  ָ ַהּשׁ
ּפּור  ּסִ ּבַ ֲאִויר?  ֶמֶזג  ּוְבָכל  ִמיד,  ּתָ ֶזה  ֶאת 
ְתקּוַפת  ים ּבִ ר ַעל ֲאָנׁשִ בּוַע ְנַסּפֵ ָ נּו ַהּשׁ ּלָ ׁשֶ
אּו  ּבוֹ  . ַמן ַהּזְ רֹב  ֶזה  ֶאת  ָעׂשּו  ׁשֶ ַנ”ְך,  ּתַ ַה

חּוץ. ּבַ ם  ה ָמה ֵהם ָעׂשּו ׁשָ ַגּלֶ ְנ

ינוֹק ׁש מּו ַהְבָטחוֹת ה’. ַהּתִ ְ ַגּשׁ ּוב ִהְת
ִפי  ּכְ ֶלֶחם”  ”ֵבית  ּבְ ַלד  נוֹ ׁשּוַע  ֵי
ם  ִני ׁשָ  700 ִמיָכה  ִביא  ַהּנָ ִפי  ּבְ ה’  ִהְבִטיַח  ׁשֶ
ם ִנְמְצאּו  1(. ׁשָ ׁשּוַע )ִמיָכה ה’  ֶדת ֵי ִלְפֵני ֻהּלֶ

ָדה. ַהּלֵ ַעת  ׁשְ ּבִ ֵסף  וֹ י ְו ִמְרָים 
ָתּה  אוֹ ּבְ ֶלֶחם  ְלֵבית  ָנְסעּו  ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ

ָלֵכן  ת.  ְמֵלאוֹ ּו  ָהי ת  וֹ ָהַאְכַסְני ל  ּכָ ָלֵכן  ְו ֵעת, 
תוֹ  אוֹ ָעְטָפה  ִמְרָים  ֻאְרָוה.  ּבְ ַלד  נוֹ ׁשּוַע  ֵי
ֵאבּוס,  ּבְ ת  ֲעִדינוֹ ּבַ תוֹ  אוֹ יָחה  ִהּנִ ְו ְבָגִדים  ּבִ
מּוָזר  ָמקוֹם  ֵמָחִציר.  ָיה  ֲעׂשּו ה  ִמּטָ ְך  תוֹ ּבְ

ן?  ָנכוֹ יַח,  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ וֹ  ְדּת ְלֻהּלַ
ה,  ַטּנָ ָחה ַהּקְ ּפָ ׁשְ ְמרּו ַעל ַהּמִ ְלָאִכים ׁשָ ַהּמַ
ֶאְמַצע  ּבְ ָיָצא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ה’,  ָרַאת  ּוְבהוֹ
ָבה  ַהּטוֹ ָרה  ׁשוֹ ַהּבְ ֶאת  ְלָהִפיץ  ָלה  ְי ַהּלַ

ת. ׁשֶ ַהְמַרּגֶ ְו
ִעים  רוֹ בּו  ׁשְ ָי ם  ְלׁשָ ְך  ָסמּו ּבְ ׁשֶ ְבָעה  ִג ּבְ
ָבִרים  ַהּדְ ַאַחד  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ָהֲעָדִרים  ַעל  ְמרּו  ְוׁשָ
ֶרְך  ַהּצֹ ֶזה  אן  צֹ רוֶֹעה  ִלְהיוֹת  ּבְ ים  ׁשִ ַהּקָ
ר  מֹ ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ָלה,  ְי ּלַ ּבַ ם  ּגַ ת  דוֹ ּשָׂ ּבַ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ
ְזֵאִבים  מוֹ  ּכְ ֶטֶרף  וֹת  ַחּי ֵני  ִמּפְ אן  ַהּצֹ ַעל 
ִעים  ָהרוֹ ָלֵכן  ים.  ּדֹּבִ אוֹ 
ם  ֵעִרי ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ֶנֶאְלצּו 
ֲעֵליֶהם  ָהָיה  ָלה.  ְי ּלַ ּבַ
ֵדי  ָמר ּכְ ׁשְ ַלֲעמֹד ַעל ַהּמִ
זוֹ  ֶטֶרף.  וֹת  ַחּי ְלַהְבִריַח 

ֵבָדה. ּכְ ַאֲחָריּות  ָהְיָתה 
ְמרּו ַעל  ִעים ׁשָ ָהרוֹ ׁשֶ ּכְ
ַעל  ְחחּו  ׂשוֹ ֵהם  אן,  ַהּצֹ
ת,  יקוֹ ָהַעּתִ בּואוֹת  ַהּנְ
 . מּו ְ ַגּשׁ ְת ִי ֵהן  ָמַתי  ְוָתהּו 
. ַמן ַהּזְ יַע  ִהּגִ אי  ּדַ ַו ּבְ ֲהֵרי 

ֵיׁשּות  ָראּו  ְלֶפַתע ֵהם 
ִפיַע  הוֹ ַמְלָאְך  ֶהֶרת.  זוֹ
ה  ָהָי ְוהּוא  ִלְפֵניֶהם, 
ֵהם  ׁשֶ ֵרַח,  זוֹ ְו ִהיר  ּבָ ּכֹה 
ּבוֹ!  יט  ְלַהּבִ ְכלּו  ָי א  לֹ
בּו  ׁשְ ָי ֵהם  ּבוֹ  ׁשֶ ם  קוֹ ַהּמָ
ְקָרא  ּנִ ׁשֶ זַֹהר  א  ִהְתַמּלֵ

י? ַמְעּתִ ֲאִני ׁשָ ַמְעּתָ ָמה ׁשֶ ׁשָ
לּוַקס ב’ The Desire of Ages ;1-14, ַעּמּוִדים 43-48. 
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ַהְמַסְנֵור  ְו ֵהק  ַהּבוֹ  , ָבן ַהּלָ ר  ָהאוֹ  .” ה’ בוֹד  “ּכְ
ם  ָמקוֹ ּוְבָכל  אן  ַהּצֹ ַעל  א,  ׁשֶ ַהּדֶ ַעל  ָנח 

ָהָיה  ֶזה  ְמפּוָחִדים.  ָהיּו  ִעים  ָהרוֹ ִביב.  ִמּסָ
ים!   ַהּדֹּבִ ַהְבִריַח ֶאת  ִמּלְ ֵתר ַמְפִחיד  וֹ י ֲאִפּלּו 
ְפֲחדּו  ּתִ “ַאל  ר:  ְלַדּבֵ ְלָאְך  ַהּמַ ֵהֵחל  ָאז  ְו
ר  ֲאׁשֶ ָלה  דוֹ ּגְ ְמָחה  ׂשִ ָלֶכם  ר  ְמַבּשֵׂ ִני  ִהְנ י  ּכִ
יַע  ׁשִ מוֹ ָלֶכם  ַלד  נוֹ ם  וֹ ַהּי ָהַעם.  ְלָכל  ְהֶיה  ּתִ
ָלֶכם  ְוֶזה   . ן ָהָאדוֹ יַח  ׁשִ ַהּמָ הּוא  יד,  ִו ּדָ ִעיר  ּבְ

ל  ְמֻחּתָ ינוֹק  ּתִ ְמְצאּו  ּתִ ת:  ָהאוֹ
10- ב’  )לּוַקס  ֵאבּוס”.  ּבְ ֵכב  ׁשוֹ

.)12
ִהְצִליחּו  ִעים  ָהרוֹ ׁשֶ ִלְפֵני 
ַמְקֵהַלת  ִפיָעה  הוֹ ְלַמְצֵמץ 
ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ֲעָנִקית  ַמְלָאִכים 
ָהָיה!  ֶזה  ַמְרִהיב  ַמֲחֶזה  ֵאיֶזה 
רּו  ְוׁשָ ה’  ֶאת  לּו  ִהּלְ ְלָאִכים  ַהּמַ
ִהְדֲהדּו  אי  ּדַ ַו ּבְ ׁשֶ ָיִפים  יִרים  ׁשִ
ֵהם  ְלַהר.  ֵמַהר  ּו ְבָעה  ְלִג ְבָעה  ִמּגִ
ם  לוֹ רּו ַעל ַהְבָטָחה ַאֶחֶרת – ׁשָ ׁשָ
ִדים ֶאת  ַהְמַכּבְ ֲאִמיִנים ְו ְלָכל ַהּמַ
ִמים,  רוֹ ּמְ ּבַ ֶלֱאלִֹהים  בוֹד  “ּכָ ה’: 
ָאָדם  ֵני  ּבְ ַעל  לוֹם  ׁשָ ּוָבָאֶרץ 

.)14 .” )לּוַקס ב’  נוֹ ְרצוֹ
ת  ּמַ ְלעּו ּכִ ר  ָהאוֹ ֶנֱעַלם  ְלֶפַתע 
ֶנֶעְלמּו.  ְלָאִכים  ַהּמַ ם  ּגַ א.  ּבָ ׁשֶ
ָהַלם  ִאי  ּדָ ַו ּבְ ֵרר  ּתָ ִהׂשְ ׁשֶ ֶקט  ֶ ַהּשׁ
ֶזה  יטּו  ִהּבִ ֵהם  ִעים.  ָהרוֹ ָאְזֵני  ּבְ
ִהְפִסיקּו  ְו ׁשּות  ַרּגְ ִהְת ּבְ ֶזה  ּבְ
ת ִנְפָלאוֹת!  רוֹ ׁשוֹ . ֲהֵרי ֵאּלּו ּבְ אן ַלֲחׁשֹב ַעל ַהּצֹ
ֶאת  א  ִלְמצֹ ֵהיָכן  ָלֶהם  רּו  ִסּפְ ְלָאִכים  ַהּמַ

ו! ַעְכׁשָ ם  ְלׁשָ ָלֶלֶכת  ָּיִבים  ַח ינוֹק. ֵהם  ַהּתִ

לוֹם  רֹוִמים, ּוָבָאֶרץ ׁשָ ּמְ בוֹד ֶלֱאלִֹהים ּבַ “ּכָ
ֵני ָאָדם ְרצוֹנוֹ.” )לּוַקס ב’ 14(. ַעל ּבְ

בּוִעי: ְ ֶסר ַהּשׁ ַהּמֶ

55

פסוק
לשינון: 

 "ִסְלחּו
ַלח ָלֶכם." ְוִיּסָ

לּוַקס ו' 37



ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
רּו ַעל לּוַקס ב’ 1-5.  ּוְתַדּבְ

ַעל  חּו  ֵוּ ְתּדַ ּבוֹ  ׁשֶ ֵטֵלִויְזָיה”  ּדּור  “ׁשִ ִכינּו   ּתָ
י  ִ ּשׁ ׁשִ יוֹם  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ר”  ּדַ “ְיׁשֻ ּדּור  ִ ַהּשׁ ֵיׁשּוַע.  ל  ׁשֶ ְדּתוֹ  ֻהּלַ
ָמָסְך  ִלְגזֹר  ָלֶכם  ַלֲעזֹר  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ִמּבְ ׁשּו  ַבּקְ ּתְ א.  ְוַהּבָ ה  ַהּזֶ
י  ּדֵ ִמּצִ ֶאָחד  ָכל  ּבְ ְתִאים.  ַהּמַ ּגֶֹדל  ּבַ ַקְרטוֹן  ְפַסת  ִמּקֻ ֵטֵלִויְזָיה 
ְרָחק  ַהּמֶ ֶצה.  ַהּקָ ַעד  ְמַעט  ּכִ יַע  ַּיּגִ ׁשֶ ָארְֹך,  ָחִריץ  ֲעׂשּו  ּתַ ָסְך”  “ַהּמָ
ִּיְהֶיה  ף ְנָיר, ְוׁשֶ ל ּדַ אֶֹרְך ּוְבגֶֹדל ׁשֶ ֵני ַהֲחִריִצים ָצִריְך ִלְהיוֹת ּבְ ין ׁשְ ּבֵ
ְויוֵֹסף  ל ִמְרָים  מּוָנה ׁשֶ עּו ֶאת ַהּתְ ְוִתְצּבְ ַצְּירּו  ּתְ דוֹל.  ּגָ יוֵֹתר  ה  ִטּפָ
ְלֵבית  ם  ַדְרּכָ ּבְ ְויוֵֹסף  “ִמְרָים  ָעֶליָה:  בּו  ְכּתְ ּתִ ֶלֶחם.  ְלֵבית  נוְֹסִעים 

ֵלִויְזָיה” ְלָמָחר. ּיּור ְוֶאת “ַהּטֵ ְמרּו ֶאת ַהּצִ ׁשְ ֶלֶחם”. ּתִ

ל.  יר ַהּלֵ ׁשִ ּנּון ּכְ סּוק ְלׁשִ ירּו ֶאת ַהּפָ ׁשִ  ּתָ

ֶמׁש ִעם  ֶ ּשׁ אּו ְלִטּיּול ּבַ  ִאם ֶזה יוֹם ָיֶפה, ּצְ
ַיַחד  ּבְ ְקְראּו  ּתִ ּבוֹ.  בּו  ְוֵתׁשְ ֵקט  ׁשָ ָמקוֹם  ְמְצאּו  ּתִ ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ֶאת  ְפנּו  ּתַ ּוִמָּיד  ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ַעל  יטּו  ּבִ ּתַ בּוִעי.  ְ ַהּשׁ ּפּור  ַהּסִ ֶאת 
ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ אוֹר  יַצד  ּכֵ ּה!(  ּבָ ְבהּו  ּתִ ַאל  )ֲאָבל  ה.  ּדָ ַהּצִ ט  ּבָ ַהּמַ
אוָֹתם  ר  ּקֵ ּבִ ּבוֹ  ׁשֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ָהרוִֹעים  ָראּו  ׁשֶ ָהאוֹר  ֶאת  יר  ַמְזּכִ

ְלָאְך? ַהּמַ

ז  ְוָא  ,14 ב’  לּוַקס  ֶאת  ַיַחד  ּבְ ְקְראּו   ּתִ
קוֹל ָרם. ְצֲעקּו אוֹתוֹ ּבְ ּתִ

ְוָאז  ם אוֲֹהִבים,  ַאּתֶ ׁשֶ ל  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ  ּתָ
יַע אוָֹתנּו. ַלח ֶאת ֵיׁשּוַע ְלהוֹׁשִ ָ ּשׁ ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַעל ׁשֶ

ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
רּו ַעל לּוַקס ב’ 6-7. ּוְתַדּבְ

ְלַיד  עוְֹמִדים  ְויוֵֹסף  ִמְרָים  ֶאת  ַצְּירּו   ּתְ
יקּו  ְדּבִ ּתַ נוַֹלד!”  “ֵיׁשּוַע  ּיּור:  ַהּצִ ַעל  בּו  ְכּתְ ּתִ ֵאבּוס.  ּבָ ינוֹק  ַהּתִ
צּוָרה  מּוָנה ַהּזוֹ ּבְ מּוָנה ֵמֶאֶמׁש ַלּתְ כּו ָלרַֹחב ֶאת ַהּתְ ּדְ ׁשַ אוֹ ּתְ

ְמרּו אוָֹתם ְלָמָחר.  ׁשְ ל ֶסֶרט ָארְֹך. ּתִ ׁשֶ

ם.  נוַֹלְדּתֶ ֵהיָכן  ַההוִֹרים  ֶאת  ֲאלּו  ׁשְ  ּתִ
ַהחוִֹלים  ית  ּבֵ ל  ׁשֶ אוֹ  קוֹם  ַהּמָ ל  ׁשֶ מּוָנה  ּתְ ָלֶכם  ֵיׁש  ַהִאם 

ם?  ּבוֹ נוַֹלְדּתֶ ׁשֶ

ִלְפֵני  ּנּון  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ירּו  ׁשִ  ּתָ
ה. ִפּלָ ַהּתְ
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ָחה ַעל לּוַקס  ּפָ ׁשְ רּו ִעם ַהּמִ ְקְראּו ּוְתַדּבְ  ּתִ
ב’ 13-14.

ּדּור  “ׁשִ ֲעבּור  נוֶֹסֶפת  מּוָנה  ּתְ ַצְּירּו   ּתְ
ָלרוִֹעים.  ָרה  ׁשָ ַמְלָאִכים  ַמְקֵהַלת  ַצְּירּו  ּתְ ַעם  ַהּפַ ֵלִויְזָיה”.  ַהּטֵ
ֶאת  כּו  ּדְ ׁשַ ּתְ אוֹ  יקּו  ְדּבִ ּתַ ּנּון.  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ם  ׂשָ בּו  ְכּתְ ּתִ

בּוַע.  ָ ם ַהּשׁ ִהְתַחְלּתֶ ּיּוִרים ׁשֶ סוֹף ְרצּוַעת ַהּצִ ּיּור ּבְ ַהּצִ

ל ְנָיר ֲאלּוִמיְניּום )ְכ-6  דוֹל ׁשֶ יוֹן ּגָ ּלָ  ְקחּו ּגִ
ל ַמְלָאְך זוֵֹהר. ּתוֹדּו ִליׁשּוַע  מּות ׁשֶ ּנּו ּדְ בּו ִמּמֶ ַעּצְ ֶמְטִרים(. ּתְ

ְלָאִכים. ַעל ַהּמַ

ם  י ֲאָנׁשִ
ים ִזְלְזלּו  ֶדֶרְך ַרּבִ ּבְ ְגַלל ׁשֶ רוִֹעים ּבִ נּו ּבְ ָלל ֵהם ָחיּו ְוָיׁשְ ִעם ַהּצֹאן.ּכְ

רּו  ּוְתַדּבְ ְקְראּו  ּתִ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ַעל לּוַקס ב’ 8-12.

ּדּור  “ׁשִ ֲעבּור  מּונוֹת  ּתְ י  ּתֵ ׁשְ עוֹד  עּו  ְוִתְצּבְ ַצְּירּו   ּתְ
ְלָאְך  ַהּמַ  )2 ַלְיָלה,  ַעת  ׁשְ ּבִ ַהּצֹאן  ֶדה ִעם  ּשָׂ ּבַ 1( ָהרוִֹעים  ֵלִויְזָיה”:  ַהּטֵ
ֶדר  כּו אוָֹתם ְלִפי ַהּסֵ ּדְ ׁשַ יקּו אוֹ ּתְ ְדּבִ ר ָלרוִֹעים ַעל ֵליַדת ֵיׁשּוַע. ּתַ ְמַסּפֵ
ֶדה”, ְוַעל  ּשָׂ ּבַ בּו ַעל ָהִראׁשוֹן: “ָהרוִֹעים  ְכּתְ ל ֶאְתמוֹל. ּתִ מּונוֹת ׁשֶ ַלּתְ

ׁשוֹרוֹת ַהּטוֹבוֹת.” ְלָאְך ֵמִביא ֶאת ַהּבְ ִני: “ַהּמַ ֵ ַהּשׁ

ַעל  ֲחָדׁשוֹת  ֻעְבּדוֹת  לֹׁש  ׁשָ ֵסֶפר  ּבְ ְקְראּו   ּתִ
ים. ָבׁשִ ּכְ

ּנּון, ְוָאז ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים  סּוק ְלׁשִ ירּו ֶאת ַהּפָ ׁשִ  ּתָ
ׁשוֹרוֹת טוֹבוֹת. ּמוְֹסִרים ָלנּו ּבְ ְלָאִכים ׁשֶ ַעל ַהּמַ



ֶאת  יגּו  ּצִ ּתַ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ  ַהּיוֹם, 
ְכִניסּו  ְפֲעלּו: ּתַ ְך ּתִ בּוִעי. ּכָ ְ ּפּור ַהּשׁ ל ַהּסִ ֵלִויְזָיה” ׁשֶ ּדּור ַהּטֵ “ׁשִ
ָסְך  ַהּמָ ל  ׁשֶ מֹאל  ׂשְ ד  ִמּצַ ם  ַּיְרּתֶ ּצִ ׁשֶ ּיּוִרים  ַהּצִ ֶסֶרט  ֶאת 
ְלתוְֹך  אוֹתוֹ  כּו  ְמׁשְ וּתִ ְפָסה(,  ַהּקֻ ל  ׁשֶ ִניִמי  ַהּפְ ד  ַהּצַ ֶרְך  )ּדֶ
ּפּור  ַהּסִ ֶאת  רּו  ַסּפְ ּתְ ִני.  ֵ ַהּשׁ ֶהָחִריץ  ֶרְך  ּדֶ ֵלִויְזָיה”  ַהּטֵ “ָמָסְך 
ַמֲהדּוַרת  ֶאת  ַסְּימּו  ּתְ ֶרט.  ַהּסֶ ֶאת  ַמֲעִביִרים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ

ּנּון. סּוק ְלׁשִ יַרת ַהּפָ ׁשִ ַהֲחָדׁשוֹת ּבְ

ּדּור  “ׁשִ ַאֲחֵרי  ל  ַהּלֵ יֵרי  ׁשִ ירּו  ׁשִ  ּתָ
יַע ֶאְתֶכם. א ְלהוֹׁשִ ּבָ ְך ׁשֶ ֵלִויְזָיה.” ּתוֹדּו ִליׁשּוַע ַעל ּכָ ַהּטֵ

ֶאת  ַיְקִריא  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ן  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ יבּו  ְקׁשִ  ּתַ
סּוק ֲעבּוְרֶכם? ָמעּות ַהּפָ יוָֹחָנן ג’ 16. ָמה ַמׁשְ

ָחה  ּפָ ִמׁשְ ָקרוֹב  אוֹ  ָחֵבר  ַעל  בּו  ְ ְחּשׁ  ּתַ
ֵיׁשּוַע.  ֵליַדת  ַעל  ַהּטוֹבוֹת  ַהֲחָדׁשוֹת  ֶאת  ַחְלקּו  ּתַ ִאּתוֹ/ה  ׁשֶ
ֶאת  ּבוֹ  בּו  ְכּתְ ּתִ אוֹתוֹ.  ְלחּו  ְוִתׁשְ ָרָכה,  ּבְ ְרִטיס  ּכַ לוֹ/ה  ִכינּו  ּתָ
ֶכם.  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַחת ֵמַהּמִ ּמַ נוָֹסף ִלְבָרָכה ְמׁשַ ּנּון ּבְ סּוק ְלׁשִ ַהּפָ

יר  ירּו ׁשִ ׁשִ ּנּון, ְוָאז ּתָ סּוק ְלׁשִ ירּו ֶאת ַהּפָ ׁשִ  ּתָ
ַהּטוֹבוֹת  ׁשוֹרוֹת  ַהּבְ ַעל  ֶלֱאלִֹהים  ּתוֹדּו  אוֲֹהִבים.  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ל  ַהּלֵ

ל ֵליַדת ֵיׁשּוַע. ׁשֶ

ַמְעּתָ ָמה  י?ׁשָ ַמְעּתִ ֲאִני ׁשָ ׁשֶ
ה ָד י הִח ָד י ִח
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ְלַגּלוֹת  ֵדי  ּכְ ה,  ְנֻקּדָ תוָֹכם  ּבְ ֵּיׁש  ׁשֶ ַהּכוָֹכִבים  ֶאת  עּו  ְצּבְ הוָֹראוֹת: ּתִ
ְלָאִכים. רּו ַהּמַ ַמּדּוַע ׁשָ



ַהּיוֹם  ַעל  ְלרּוִתי  ָסְבָתא  ָרה  ִסּפְ ֶאָחד  ֶעֶרב 
ֲאִני  ָלם,  ָלעוֹ את  ּבָ ׁשֶ “ּכְ ְלָדה.  נוֹ רּוִתי  ּבוֹ  ׁשֶ
ר  ֵ ִהְתַקּשׁ ָך  ּלְ ׁשֶ א  ַאּבָ ׁשֶ ּכְ ָלָאֶרץ.  חּוץ  ּבְ י  ְרּתִ ּגַ
י  ַמְחּתִ ׂשָ ה!’  ֲחָדׁשָ ה  ֶנְכּדָ ָלְך  ‘ֵיׁש  ְוִהְכִריז: 
טוֹס  ַהּמָ ַעל  ַלֲעלוֹת  ָרִציִתי  ַמִים.  ָ ַהּשׁ ֵלב  ַעד 
ָתְך.  אוֹ ִלְראוֹת  ֵדי  ּכְ ִמָּיד  יַע  ּוְלַהּגִ ן  ָהִראׁשוֹ

י ְלַחּכוֹת!” ְלּתִ ׁש לֹא ָיכֹ ַמּמָ
ים  ֲאָנׁשִ ּבַ עוֵֹסק  בּוַע  ָ ַהּשׁ נּו  ּלָ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ
רּו ַעל  ְּיַסּפְ ׁשֶ ִלים ְלַחּכוֹת ַעד  ְיכוֹ ׁש לֹא  ּמָ ּמַ ׁשֶ
ינוֹק ְמֻיָחד. ּבוֹאּו ִנְקָרא ַעל ֶזה. ל ּתִ ְדּתוֹ ׁשֶ ֻהּלַ
ִעים  ָהרוֹ ֶנֶעְלָמה.  ְלָאִכים  ַהּמַ ַמְקֵהַלת 
ֵהם  ַהּצֹאן.  ִעם  ְלַבד  ָכה,  ֲחׁשֵ ּבַ ׁשּוב  ֲארּו  ִנׁשְ
ַהּצֹאן  ֵתיֶהם ַעל  בוֹ ַמְחׁשְ ל  ּכָ ֶזה.  ּבְ ֶזה  יטּו  ִהּבִ
ו, ַאֲחֵרי  רוֹת! ַעְכׁשָ רוֹת ֶנְהּדָ ׁשוֹ ֶנֶעְלמּו. ֵאּלּו ּבְ
ֵהם  ינוֹק,  ַהּתִ ֵהיָכן  ָלֶהם  רּו  ִסּפְ ְלָאִכים  ַהּמַ ׁשֶ

ם ִמָּיד! ַחָּיִבים ָלֶלֶכת ְלׁשָ
אוֹתוֹ  ְמְצאּו  “ּתִ ֶלֶחם.  ְלֵבית  ִמֲהרּו  ִעים  ָהרוֹ
ֵמר  אוֹ ֶזה  ְלָאִכים.  ַהּמַ ָאְמרּו  ֵאבּוס,”  ּבְ ֵכב  ׁשוֹ
ּבוֹ  ׁשֶ קוֹם  ַהּמָ ֻאְרָוה;  ּבְ ִנְמָצא  ינוֹק  ַהּתִ ׁשֶ
ִעים  ָהרוֹ סּוִסים.  מוֹ  ּכְ ַחִּיים  ֲעֵלי  ּבַ ִנים  ְיׁשֵ
ינוֹק.  ֵדי ִלְמצֹא ֶאת ַהּתִ ָכל ָהֻאְרווֹת ּכְ ׂשּו ּבְ ִחּפְ

ָנה. כוֹ ְלַבּסוֹף ֵהם ָמְצאּו ֶאת ָהֻאְרָוה ַהּנְ
ם  ֶקט. ַהִאם ַאּתֶ ׁשֶ ִניָמה ּבְ ִעים ִנְכְנסּו ּפְ ָהרוֹ
ַהִאם  יׁשּו?  ִהְרּגִ ֵהם  יַצד  ּכֵ ן  ְלַדְמֵי ִלים  ְיכוֹ

ִיְהֶיה  ֶזה  ִאם  ָלַדַעת  ַסְקָרִנים  ָהיּו  ֵהם 
ָמה  ֶאת  ַרק  ָראּו  ֵהם  ָרִגיל?  ֶיֶלד 

ינוֹק  ּתִ ִּיְראּו:  ׁשֶ ָאַמר  ְלָאְך  ַהּמַ ׁשֶ
ֵכב  ׁשוֹ ְבָגִדים,  ּבִ ָעטּוף  ָקָטן 

ֵאבּוס ַעל ֶהָחִציר ָהַרְך! ּבְ
יר  ְלַהְסּבִ ֲעֵליֶהם  ָהָיה  ו  ַעְכׁשָ

ֶקט  ׁשֶ ּבְ רּו  ִסּפְ אי  ּדַ ַו ּבְ ֵהם  אּו.  ּבָ ַמּדּוַע 
ַעל  ְלָאִכים,  ַהּמַ ַעל  ׁש  ַהְמַרּגֵ ּפּור  ַהּסִ ֶאת 

ְפָלא  ַהּנִ יר  ִ ַהּשׁ ְוַעל  ְלָאִכים  ַהּמַ ַמְקֵהַלת 
ֵהם ַמֲאִמיִנים  רּו ׁשֶ רּו. ַהִאם ֵהם ִסּפְ ֵהם ׁשָ ׁשֶ
ִּיְהֶיה  ׁשֶ ֶזה  ה’,  ל  ׁשֶ נוֹ  ּבְ הּוא  ינוֹק  ַהּתִ ׁשֶ
ֲאלּו  ׁשָ ַטח  ּבֶ יוֵֹסף  ְו ִמְרָים  ֶהם?  ּלָ ׁשֶ יַע  ׁשִ ַהּמוֹ

ֵאלוֹת. לֹא ְמַעט ׁשְ
ְמָרה  ׁשָ ִמְרָים  ׁשֶ ֶנֱאַמר  ֶדׁש  ַהּקֹ ִכְתֵבי  ּבְ
ִעים.  ָהרוֹ ֵהִביאּו  ׁשֶ רוֹת  ׁשוֹ ָהּבְ ֶאת  ּה  ִלּבָ ּבְ
ֵתר  ו ֶאת ה’ ֲאִפּלּו יוֹ אי ָאֲהָבה ַעְכׁשָ ּדַ ַו ִהיא ּבְ
ם  ָתּה. ּגַ ֵדד אוֹ ּה עוֹ ּבָ ֶרְך ַהְמֻיֶחֶדת ׁשֶ ל ַהּדֶ ׁשֶ ּבְ
ִעְקבוֹת  ָקה ּבְ אי ִהְתַחּזְ ּדַ ַו ֵסף ּבְ ל יוֹ ֱאמּוָנתוֹ ׁשֶ

ִעים.  ְבֵרי ָהרוֹ ּדִ
ִעים ָרצּו ָלַגַעת  ָהרוֹ ִבים ׁשֶ ׁשְ ם חוֹ ַהִאם ַאּתֶ
ֵניֶהם  ּפְ ֶאת  ּסּו  ּכִ ֵהם  אּוַלי  ַהְמֻיָחד?  ינוֹק  ּתִ ּבַ
ֶזה  ָטְפחּו  ֵהם  ְואּוַלי  ִיְרָאה.  ֵמרֹב  יֵדיֶהם  ּבִ

ֵתָפִים  ַהּכְ ַעל  ִחְּיכּו ְלֶזה  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
ֵהם  ינוֹק.  נּו ַלּתִ י ִב ֵה
ֵהם  ה  ּמָ כּו ּכַ ְר ּבֹ

ר  ּו ּק ִב ּבְ
ְלָאִכים.  ַהּמַ

ּו  ּנ ֶנ י ֵא

ַחת! ּמַ ׁשוָֹרה ַהְמׁשַ ָהִפיצּו ֶאת ַהּבְ
לּוַקס ב’ The Desire of Ages ;15-20, ַעּמּוִדים 47, 48.
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ֻאְרָוה. ֲאָבל  ִעים ּבָ הּו ָהרוֹ ה ְזַמן ׁשָ ּמָ ְדִעים ּכַ יוֹ
ְלֵיׁשּוַע  ְוָסְגדּו  ֲחוּו  ּתַ ִהׁשְ ֵהם  ׁשֶ ְדִעים  יוֹ ֲאַנְחנּו 

ֶהם! ּלָ יַע ׁשֶ ׁשִ הּוא ַהּמוֹ ינוֹק. ֵהם ָיְדעּו ׁשֶ ַהּתִ
ית ֶלֶחם ְמַעט ִלְפֵני  ֵהם ָעְזבּו ֶאת ּבֵ ֵכן ׁשֶ ּתָ ִי
ְררּו ְלָעֵמל  ֶמׁש ּוְבֵני ָהָאָדם ִהְתעוֹ ֶ ְרָחה ַהּשׁ ּזָ ׁשֶ
ֶאת  ִסְּימּו  ה  ַעּתָ ֶזה  ֲאֵחִרים  ׁשֶ עוֹד  ּבְ יוָֹמם, 
ֶדׁש  ַהּקֹ ִכְתֵבי  ּבְ ן.  ִליׁשֹ ְוָהְלכּו  ְיָלה  ַהּלַ ַדת  ֲעבוֹ
ֵהם  ָרה.  ׁשוֹ ַהּבְ ֶאת  ֵהִפיצּו  ִעים  ָהרוֹ ׁשֶ ֶנֱאַמר 
ֵהם  ינוֹק ׁשֶ ְגׁשּו ַעל ַהּתִ ֵהם ּפָ רּו ְלָכל ִמי ׁשֶ ִסּפְ
ְמעּו ֶאת  ָ ּשׁ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ְוָכל  ל ה’,  ׁשֶ נוֹ  ּבְ ָראּו, 

ָרה, ִנְדֲהמּו.    ׁשוֹ ַהּבְ
לּו ֶאת ה’.  ַלּצֹאן ְוִהּלְ ְרֶעה ְו ִעים ָחְזרּו ַלּמִ ָהרוֹ
ִהְבִטיחּו  ׁשֶ ִפי  ּכְ ִדּיּוק  ּבְ יַח  ׁשִ ַהּמָ ָראּו ֶאת  ֵהם 

ְלָאִכים. ַהּמַ
ֵהם  יַצד  ּכֵ יוֵֹסף?  ְו ְלִמְרָים  ָקָרה  ּוָמה 
ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ ְמָרה ֶאת ַהּדְ יׁשּו? “ִמְרָים ׁשָ ִהְרּגִ

ב’  לּוַקס  ּבְ ֶנֱאַמר  ּה,”  ִלּבָ ּבְ אוָֹתם  ְקָלה  ְוׁשָ
ֶהָעִתיד?  ָלֶהם  ֵפן  צוֹ ָמה   .19

לּו  ַגּדְ ְי ּוַבֲעָלּה  ִהיא  יַצד  ּכֵ
ל  ׁשֶ נוֹ  ּבְ ינוֹק,  ַהּתִ ֶאת 

ה’? 
ה’  ֶאת  ַלֲעבֹד 
ם  ּגַ ָמעּותוֹ  ַמׁשְ
ו  ָעָלי ר  ְלַבּשֵׂ
ִפי  ּכְ ַלֲאֵחִרים, 
ִעים.  ָהרוֹ ָעׂשּו  ׁשֶ
ֵמר  אוֹ ֶזה  ְואּוַלי 
ְלהוֹדוֹת  ם  ּגַ
נּו  ִלּבֵ ּבְ ִהים  ֶלֱאלֹ
ִפי  , ּכְ ַעל ַאֲהָבתוֹ
ָתה ִמְרָים.  ָעׂשְ ׁשֶ
נּוַכל  לֹא  ֲאָבל 

ה  ּמָ ּכַ ַעְצֵמנּו  ּבְ ַדע  ּנֵ ׁשֶ ַעד  ִהים  ֶלֱאלֹ ִלְסּגֹד 
 . ָתנּו. ַרק ָאז נּוַכל ַלֲעבֹד אוֹתוֹ ֵהב אוֹ הּוא אוֹ
ר  ּוְנַסּפֵ ֵיׁשּוַע  ֵליַדת  ַעל  ַלֲאֵחִרים  ר  ַבּשֵׂ ּנְ ָאנּו 

יַח. ׁשִ ה ִנְפָלא הּוא ַהּמָ ָלֶהם ַכּמָ

ִרים ַלֲאֵחִרים  ָאנּו ְמַסּפְ ׁשֶ ֲאַנְחנּו עוְֹבִדים ֶאת ה’ ּכְ
ְמָחה. ׂשִ ַעל ֵיׁשּוַע ּבְ

בּוִעי: ְ ֶסר ַהּשׁ ַהּמֶ
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פסוק
לשינון: 

ר ָראּו ֲאׁשֶ  “ּכַ
ִמיעּו  אוֹתוֹ ִהׁשְ
ָבר.”  ֶאת ַהּדָ

לּוַקס ב’ 17
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ְלצּוַרת  ְנָיר  ף  ּדַ לּו  ַגְלּגְ ּתְ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ַרְמקוֹל  ִכינּו   ּתָ
ִלְקרֹא  ֵדי  ּכְ ּבוֹ  ׁשּו  ּמְ ּתַ ׁשְ ּתִ ַמְלָאִכים.  ִעם  אוֹתוֹ  טּו  ְ ַקּשׁ ּתְ קוֹנּוס. 

ה.  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ָחה ִלׁשְ ּפָ ׁשְ ַלּמִ

15- 1
.16

ֶדת  ֻהּלֶ ַעל  ׁשוָֹרה  ַהּבְ ֶאת  ָחֵבר/ה  ִעם  ַחְלקּו   ּתַ
ָמעּות  רּו לוֹ )אוֹ ָלּה( ָמה ַמׁשְ ַסּפְ ת. ּתְ ּבָ ׁשַ עּור ּבְ ִ ּשׁ ם ּבַ ֵהַכְנּתֶ ֵיׁשּוַע ׁשֶ
ָעָליו  ֵיׁשּוַע.  ֶדת  ֻהּלֶ ַעל  ְרִטיס  ּכַ ִכינּו  ּתָ ׁשֶ )אוֹ  ֲעבּוְרֶכם.  ֵיׁשּוַע  ֶדת  ֻהּלֶ

ְלָהִכיל: ִמי נוַֹלד, ֵהיָכן, ָמַתי ּוַמּדּוַע(.

ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִלְבֵני  ּנּון  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ירּו  ְסּבִ  ּתַ
ָחה.  ּפָ ׁשְ ן ּמִ ל ּבֵ ּתוֹדּו ֶלֱאלִֹהים ַעל ּכָ

ׁשּו  ּמְ ּתַ יֵמי ֶקֶדם ִהׁשְ ּבִ
תוֹר ֻאְרווֹת ְלַבֲעֵלי  ְמָערוֹת ּבְ ּבִ
ְּיׁשּוַע נוַֹלד  ֵכן ׁשֶ ַחִּיים. ָלֵכן ִיּתָ

ְמָעָרה.  ּבִ

ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
רּו ַעל לּוַקס ב’ 17-19. ְקְראּו ּוְתַדּבְ ּתִ

ֵלִויְזָיה”  ַהּטֵ ּדּור  ְל”ׁשִ ִצּיּור  ִכינּו   ּתָ
ה’  ֶאת  ִלים  ְמַהּלְ ָהרוִֹעים  ֶאת  ַּיְרֶאה  ׁשֶ ֶכם,  ּלָ ׁשֶ
ַעל  בּו  ְכּתְ ּתִ ֵיׁשּוַע.  ינוֹק  ַהּתִ ֵליַדת  ַעל  ם  ְלֻכּלָ ִרים  ּוְמַבּשְׂ
ּיּוִרים  ַלּצִ אוֹתוֹ  ְצִמידּו  ּתַ ּנּון.  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ּיּור  ַהּצִ

ם ֶאְתמוֹל. ֵהַכְנּתֶ ׁשֶ

ּפּוִרים  ַהּסִ ַעל  ֶלֱאלִֹהים   ּתוֹדּו 
ִכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ַעל אוֹדוֹת ֵיׁשּוַע.  ּבְ

ְלִטּיּול  אּו  ּצְ ִרי,  ֶאְפׁשָ ֶזה   ִאם 
ָמקוֹם  ְמְצאּו  ּתִ ַחּיוֹת.  ְלַגן  אוֹ  ַפאִרי  ַלּסָ י  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ

בּוִעי. ְ ּפּור ַהּשׁ ֵקט ְוִתְקְראּו ֶאת ַהּסִ ׁשָ

 .17 ב’  לּוַקס  ֶאת  ַיַחד  ּבְ ְקְראּו   ּתִ
ם ֲהִפצֶֹתם  ָבר” שֵהִפיצּו ָהרוִֹעים? ַהִאם ַאּתֶ ַמהּו “ַהּדָ

ׁשוָֹרה? ֶאת ַהּבְ

ּתוֹדּו  ְוָאז  ל,  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ  ּתָ
ל ֵיׁשּוַע. ְדּתוֹ ׁשֶ ֶלֱאלִֹהים ַעל ֻהּלַ

רּו ַעל  ְקְראּו ּוְתַדּבְ ית ּתִ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ה ַהּמִ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ  ּבִ
לּוַקס ב’ 15-16. 

ִני  ֵ ֶדת ֵיׁשּוַע ַלֵחֶלק ַהּשׁ מּונוֹת נוָֹספוֹת ַעל ֻהּלֶ ִכינּו ּתְ  ּתָ
 )1 ל:  ׁשֶ מּוָנה  ּתְ עּו  ְוִתְצּבְ ַצְּירּו  ּתְ ַהּיוֹם  ֶכם.  ּלָ ׁשֶ ֵלִויְזָיה”  ַהּטֵ ּדּור  “ׁשִ ל  ׁשֶ
ּיּור  ֻאְרָוה. ַעל ַהּצִ ינוֹק ֵיׁשּוַע, 2( ָהרוִֹעים ּבָ ָהרוִֹעים הוְֹלִכים ִלְראוֹת ֶאת ַהּתִ
“ָהרוִֹעים  ִני:  ֵ ַהּשׁ ְוַעל  ֵיׁשּוַע”,  ֶאת  ים  ׂשִ ְמַחּפְ “ָהרוִֹעים  בּו:  ְכּתְ ּתִ ָהִראׁשוֹן 
מוֹ  ּיּוִרים ֶזה ְלֶזה ָלרַֹחב, ּכְ כּו ֶאת ַהּצִ ּדְ ׁשַ יקּו אוֹ ּתְ ְדּבִ מוְֹצִאים ֶאת ֵיׁשּוַע.” ּתַ

ָעַבר.    בּוַע ׁשֶ ָ ּשׁ יֶתם ּבַ ֲעׂשִ ִפי ׁשֶ ֶסֶרט ָארְֹך, ּכְ

ּנּון ְללֹא ֶעְזָרה. סּוק ְלׁשִ ַחְזרּו ַעל ַהּפָ  ּתַ

ָלֶכם  ַּיֲעזֹר  ׁשֶ ִמיׁשּוַע  ׁשּו  ַבּקְ ּתְ ָאז  ל.  ַהּלֵ יר  ׁשִ ירּו  ׁשִ  ּתָ
 . ר ָעָליו ַלּזּוַלת ְלַבּשֵׂ

ה’  ֶאת  ֶעְזָרתוֹ  ּבְ ל  ְלַהּלֵ ֵדי  ּכְ ִמְרָים”  “ּתֹף  ִכינּו   ּתָ
ַעל  זוֹ  ק(  ּדַ ַלְסִטיק  ּפְ )אוֹ  ְנָיר  חוֹת  ַצּלָ י  ּתֵ ׁשְ ימּו  ׂשִ ּומּוִזיָקה.  יָרה  ׁשִ ּבְ
ַהחוִֹרים,  ֶרְך  ּדֶ ֶסֶרט  ֲעִבירּו  ּתַ ּוַלִים.  ּשׁ ּבַ חוִֹרים   ֶהן  ּבָ בּו  ּוְתַנּקְ זוֹ,  י  ּבֵ ּגַ
כּו ְלתוְֹך ָהֶרַוח  ּפְ ׁשְ יֵניֶהן ְמַעט ֶרַוח. ּתִ ִאירּו ּבֵ ׁשְ חוֹת. ּתַ ּלָ ין ַהּצַ ר ּבֵ ְּיַחּבֵ ׁשֶ
רּו  ָרִטים ְוִתְקׁשְ ף ֶאת ַהּסְ ַסְּימּו ְלַלּפֵ ה אוֹ חּומּוס ָיֵבׁש. ּתְ עּוִעית ְיֵבׁשָ ׁשְ
טּו אוֹתוֹ  ְ ַקּשׁ י ַהּתֹף. ּתְ ּדֵ ל ֶאָחד ִמּצִ בּו “ּתוָֹדה ְלה’!” ַעל ּכָ ְכּתְ אוָֹתם. ּתִ

ַמְלָאִכים ּוְבַנְצַנִצים.    ּבְ

ירּו  ׁשִ ּתָ ְוָאז  ּנּון.  ְלׁשִ סּוק  ַהּפָ ַעל  ַיַחד  ּבְ ַחְזרּו   ּתַ
יִרים ַעל ֵליַדת ֵיׁשּוַע.  נּו ִעם ַהּתֹף ׁשִ ּוְתַנּגְ
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ֵיׁשּוַע.  ֶדת  ְלֻהּלֶ ה  ְמִסּבָ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִעם  ַעְרכּו   ּתַ
עּוַגת  ֶאת  טּו  ְ ַקּשׁ ּתְ ֵיׁשּוַע.  ֶאת  יִרים  ַמּכִ ֵאיָנם  אּוַלי  ׁשֶ ֲחֵבִרים  ְזִמינּו  ּתַ
ֵמִחים  ׂשְ יִרים  ׁשִ ירּו  ׁשִ ּתָ ֵיׁשּוַע!”  ֵמַח,  ׂשָ ֶדת  ֻהּלֶ ”יוֹם  ּבְ ֶדת  יוֹם-ַהֻהּלֶ

ְקְראּו ֶאת לּוַקס ב’ 8-16. ְדּתוֹ. ּתִ ְלֻהּלַ

ל  ׁשֶ ְדּתוֹ  ֻהּלַ ָמעּות  ַמׁשְ ָמה  ר  ְיַסּפֵ ֶאָחד  ל  ּכָ  ׁשֶ
ֵיׁשּוַע ֲעבּורוֹ. 

סּוק  ַהּפָ ַעל  ַחְזרּו  ּתַ ִליׁשּוַע.  ל  ַהּלֵ יֵרי  ׁשִ ירּו  ׁשִ  ּתָ
ָקרוֹב. ְּיׁשּוַע ַיֲחזֹר ֵאֵלינּו ּבְ ׁשּו ׁשֶ לּו ּוְתַבּקְ ּלְ ְתּפַ ּנּון, ְוָאז ּתִ ְלׁשִ

ׁשּו קֶֹדם ְרׁשּות ֵמַההוִֹרים(,  ַבּקְ ִרי )ּתְ  ִאם ֶזה ֶאְפׁשָ
ה  ְקַטּנָ ָנה  ַמּתָ ָלֶהם  ּוְתנּו  ֵכִנים,  ְ ַהּשׁ ְפֵני  ּבִ ֵיׁשּוַע  ַעל  יִרים  ׁשִ ירּו  ׁשִ ּתָ

ָחה.  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ם ּכָ ׁשֵ ּבְ

ׁשוָֹרה ָהִפיצּו ֶאת  ַחת!ַהּבְ ּמַ ַהְמׁשַ
ְתִחילּו  ּתַ ינוֹק.  ַהּתִ ֵיׁשּוַע  ֶאת  ִלְמצֹא  ָלרוִֹעים  ַעְזרּו  הוָֹראוֹת: ּתַ

ֵבית ֶלֶחם. יעּו ַעד ָהֵאבּוס ּבְ ֶדה ִעם ַהּצֹאן, ְוַתּגִ ּשָׂ ּבַ

ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ  ּבִ
ְקְראּו ֶאת לּוַקס ב’ 20. ּתִ

ֵלִויְזָיה”  ּדּור ַהּטֵ ְראּו ֶאת “ׁשִ  ַהּיוֹם ּתַ
ֶאת  ׁשּוב  ְלַהְראוֹת  ּתּוְכלּו   .2 ֵחֶלק  ֵיׁשּוַע,  ַעל  ֶכם  ּלָ ׁשֶ
ם  ֵהַכְנּתֶ ׁשֶ  2 ֵחֶלק  ַהְקָרַנת  ּבְ ְלַסֵּים  ְוָאז   ,1 ֵחֶלק 
מּוִזיָקה  ֶרַקע  ּבָ ִמיעּו  ׁשְ ּתַ “ַהַהְקָרָנה”,  ְזַמן  ּבִ בּוַע.  ָ ַהּשׁ

ְנִעיָמה.

ּנּון,  ִ ַלּשׁ סּוק  ַהּפָ ַעל  ַיַחד  ּבְ ַחְזרּו   ּתַ
ְוָאז ּתוֹדּו ִליׁשּוַע ַעל ַאֲהָבתוֹ.

ה ָד י הִח ָד י ִח

התחל כאן



ׁשוָֹרה! ֶבת ַהּבְ ֲעלּו ַעל ַרּכֶ
ַמִים,  ָ ַלּשׁ ַהּנוַֹסַעת  ׁשוָֹרה”  ַהּבְ ֶבת  “ַרּכֶ ַעל  ַלֲעלוֹת  ֵדי  ּכְ
ְותוִֹסיפּו  ַהּקֶֹדׁש  ְתֵבי  ִמּכִ ִאים  ַהּבָ סּוִקים  ַהּפְ ֶאת  ׂשּו  ַחּפְ ּתְ

ְרַוִחים. ים ַהֲחֵסרוֹת ּבָ ּלִ ֶאת ַהּמִ

אוֹת
הֹוָר



ָרֵאל.” )ִמיָכה ה’ 1(.  ִיׂשְ ָך ִלי  ִלְהיוֹת  ּבְ  “ִמּמְ

ְעָיהּו נ”ג 12(. א.” )ְיׁשַ ים ָנּשָׂ  “ְוהּוא  ַרּבִ

י הּוא  ֶאת ַעּמוֹ  ְקָרא   ּכִ ה ּתִ  “ְוַאּתָ
ֵמַחּטֹאֵתיֶהם.” )ָמִתי א’ 21(. 

ְעָיהּו ס”א 1(.   “ַיַען  ה’ אוִֹתי  ֲעָנִוים.” )ְיׁשַ

ה ּבְ  .” )לּוַקס ד’ 21(.  תּוב ַהּזֶ  “ַהּיוֹם  ַהּכָ

ַמְיָמה   ַהָשּׁ ֵמָעֶליֶכם  ֶזה     “ֵיׁשּוַע 
ַמִים.”  ָ ַלּשׁ עוֶֹלה  אוֹתוֹ  ְרִאיֶתם  ׁשֶ אוֹתוֹ   ּבְ  

ִליִחים א’ 11(.  ְ י ַהּשׁ )ַמֲעׂשֵ

ְהיּו   ּתִ ְלַמַען  ֵאַלי   “ָאׁשּוב   
ם.”  )יוָֹחָנן י”ד 3(. ר ֲאִני ׁשָ ֲאׁשֶ  ּבַ
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