
ים" צעירים-"ֵאל ָאדֹון ַעל ָכל ַהַמֲעשִׂ

ר   חַּ ף ִלּמּוד ְלאַּ דַּ
ִסְרטֹון ה בַּ ְצִפיָּ

https://youtu.be/
1qX-w8xz3_0

ּיּוט יםַאַחדהּוא,"ָאדֹוןֵאל"ַהפִּ ּיּוטִּ יםַהפִּ ָסמִּ ֻפרְּ ַהמְּ

ים דּומִּ ַהקְּ יֹוֵתרוְּ סּובְּ נְּ כְּ נִּ ָלהשֶׁ פִּ .ַלתְּ

ּיּוט יָבנּויַהפִּ פִּ רלְּ .ב"האֵסדֶׁ

ָאיו יםנֹושְּ ּיִּ ָכזִּ רְּ לַהמֶׁ ּיּוטשֶׁ ֵריֵהםַהפִּ בְּ ַבחדִּ ַעל'ָלהשֶׁ

ָבָרא תשֶׁ אֹורֹותָהאֹוראֶׁ ַהמְּ ָנהּוג,וְּ ַכתאֹותֹולֹוַמרוְּ רְּ בִּ בְּ

ַלת"אֹוריֹוֵצר" פִּ תְּ ּיּוט.ַהַשָבתבִּ ַפרַלפִּ סְּ יםמִּ .נָֻסחִּ

יםאֵ  שִׂ לֵָכלֵַהַמֲע ֵַע לֵָאדֹון
ָשָמהבֵָ לֵַהְנ ָכ ֵ י ְֵבפִׂ ְך ָר ְךֵּוְמֹב רּו

ָלםגֵָ אֵעֹו ל  ֵָמ לֹוְֵוטּובֹו ְד
ֵהֹודֹודֵַ ים סֹוְבבִׂ ֵ ַעתֵּוְתבּוָנה

שהֵַ ֹקֶד ֵַה לֵַחּיֹות ֶאהֵַע ְתָג מִׂ
ָכָבהוְֵ ְר לֵַהֶמ ֵַע ָכבֹוד רְֵב ֶנְהָד

אֹוזְֵ ְס כִׂ יֵ ְפנ  לִׂ ֵ ר שֹו י כּותֵּומִׂ
ְכבֹודֹוֶחֵ ֵ א ל  ֵָמ ים ַרֲחמִׂ ֶסדְֵו

אםֵט ָר ֶשְב ֵ רֹות אֹו ְֵמ ים ינּוֹובִׂ ֱאֹלה 
ליְֵ כ  ְש ֵּוְבַה יָנה ְֵבבִׂ ָרםְֵבַדַעת ָצ

ֵָבֶהםַחֵֹכ ֵָנַתן בּוָרה ְְ ֵּו
ללִֵׂ ב  ֶרבֵת  ֶק ְֵב ים לִׂ ְש ְהיֹותֵמֹו

ּהמְֵ ְַ ֵֹנ ים קִׂ י ֵּוְמפִׂ יו יםֵזִׂ אִׂ ל 
יָוםֶאהֵנֵָ ָלםזִׂ ֵָהעֹו ל ָכ ְב

ָאםְשֵ יםְֵבבֹו שִׂ ָש ֵ אָתם יםְֵבצ  חִׂ מ 
יֶהםע קֹונ  ֵ ְרצֹון ֵ יָמה א  יםְֵב שִׂ ֹו

ְשמֹופְֵ לִׂ ֵ ים ֵנֹוְתנִׂ ָכבֹוד רְֵו א 

כּותֹוֳהָלהצֵָ ְל רֵַמ ֶכ ְלז  ֵ ָנה רִׂ ְו

רָקֵ אֹו ֵ ַרח ְז שֵַוּיִׂ ֶמ ש ֶ ַל אֵ ָר
ְלָבָנהָרֵ ֵַה ַרת ֵצּו ין קִׂ ְת ָאהְֵוהִׂ

רֹוםֶשֵ ֵָמ א לְֵצָב ָכ ֵ לֹו ֵ ים ַבחֵנֹוְתנִׂ
ֵ שתִׂ ֹקֶד ֵַה י אֹוַפנ  ְֵו יםְֵוַחּיֹות ָרפִׂ ְש ֵ ָלה ֻד ְְ ֶרתֵּו ֶא ְפ

ְשֵאלֹות

ת ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא . 1 ים אֶׁ ַכנִּ ַלתֵכיַצד מְּ חִּ תְּ ּיּוטבִּ ?  ַהפִּ

_____________________________________

ָכל שּוָרה. 2 חֹות בְּ ּיֹות ַהפֹותְּ ת ָהאֹותִּ נּו אֶׁ .  ַסמְּ

ית  . 3 ַלת ַשֲחרִּ פִּ תְּ ַשָבת בִּ יד בְּ ַהגִּ ים לְּ ּיּוט נֹוֲהגִּ ת ַהפִּ אֶׁ

ַכת  רְּ בִּ ּיּוט  ". יֹוֵצר אֹור"בְּ ים ַבפִּ לִּ ת ַהמִּ יש אֶׁ גִּ ַמדְּ נּו בְּ ַסמְּ

אֹור שּורֹות לְּ ם. ַהקְּ ָצאתֶׁ ? ___________ַכָמה מְּ

ם, ַמדּועַ . 4 כֶׁ תְּ ַדעְּ ת ה, לְּ ים ָכל ָכְך אֶׁ לִּ ַהלְּ ַעל ' ָאנּו מְּ

אֹורֹות יַאת ַהמְּ רִּ ים? בְּ ?  ַמדּוַע ֵהם ָכל ָכְך ֲחשּובִּ

_____________________________________

____________________________________

ירּו ַיַחד. 5 ּיּוט, שִּ ינֹות ַלפִּ גִּ ּיֹוֵתר ַמנְּ צֹא ַכָמה שֶׁ מְּ .ָנסּו לִּ

ים. "6 רּו–" ֵאל ָאדֹון ַעל ָכל ַהַמֲעשִּ בּו אֹו ַצּיְּ תְּ ֵאלּו  , כִּ

ים  יםַמֲעשִּ יָֻחדִּ .  ָבָרא ָלנּו' המְּ

https://youtu.be/1qX-w8xz3_0

