ב"ה

לקראת י"ט כסלו,
לקראת חנוכה,
לקראת האור שהולך ומופיע
📎מצורף:
⃣️1סיפור מתוק של הבעל שם טוב
⃣️ 2תרגיל דיגיטלי של שאלות התבוננות במושג "האור".
לאור הסיפור ,וכפתח להתבוננות במושג האור.
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ב"ה

⃣️ 1סיפור  -האור הגנוז
פַּעַּ ם ַּאחַּ ת שָׁ אֲ לּו מֵ הַּ בַּ עַּ ל שָׁ ם טֹוב דָׁ בָׁ ר ִמן הַּ ְּדבָׁ ִרים.
פ ַָּׁתח ֶאת סֵ פֶר הַּ זֹּהַּ ר שֶ הָׁ יָׁה מֻ נָׁח עַּ ל הַּ שֻ ְּלחָׁ ן וְּ ִה ְּס ַּתכֵל בֹו וְּ ָׁאמַּ ר
ָׁלהֶ ם כֹּל הַּ ְּמא ָֹּׁרע.
וְּ ַּאחַּ ר ָׁכְך נ ְִּמצָׁ א שֶ הָׁ אֱ מֶ ת ִאתֹו וְּ שֶ כִ ּוֵן ְּלנָׁכֹון בִ ְּדבָׁ ָׁריו.
שָׁ אֲ לּו ֶאת פִ יו הַּ ָׁקדֹוש :וְּ כִ י בִ ְּשבִ יל שֶ פ ַָּׁתח ֶאת סֵ פֶר הַּ זֹּהַּ ר
וְּ ִה ְּס ַּתכֵל בֹו ְּמעַּ ט יָׁדַּ ע וְּ ָׁר ָׁאה מֵ ָׁרחֹוק?ה
ֵ ִשיב הַּ בַּ עַּ ל שֵ ם טֹוב :הֲ ל ֹּא מָׁ צִ ינּו ,שָׁ אֹור בָׁ ָׁרא הקב"ה עֹולָׁמֹו,
הָׁ יָׁה מֵ ִאיר מֵ ר ֹּאש הָׁ עֹולָׁם וְּ עַּ ד סֹופֹו ,וְּ גַּם הָׁ ָׁאדָׁ ם הָׁ יָׁה יָׁכֹול
ִל ְּראֹות בֹו.
וְּ כֵיוָׁן שֶ ָׁר ָׁאה הקב"ה שֶ ֵאין הָׁ עֹולָׁם כְּ דַּ אי ְּל ִה ְּש ַּתמֵ ש בְּ אֹור ֶזה,
תֹורה,
יקים לֶעָׁ ִתיד ָׁלבֹוא ,וְּ הֵ יכָׁן ָׁגנְּזּו? בַּ ָׁ
עָׁ מַּ ד וְּ ָׁגנַּז לַּצַּ ִד ִ
תֹורה ל ְִּשמָׁ ּה מֵ ִאיר לֹו נ ִָׁתיב ְּלהַּ ְּשכִ יל וְּ ִל ְּראֹות
ּוכְּ שֶ ָׁאדָׁ ם לֹומֵ ד ָׁ
מֵ ר ֹּאש הָׁ עֹולָׁם וְּ עַּ ד סֹופֹו ,כְּ מֹו ָׁאז קֹּדֶ ם שֶ נִגְּ נַּז הָׁ אֹור.
ידים ,הָׁ ַּרב זווין)
פּורי חֲ ִס ִ
( ִס ֵ
⃣️ 2תרגיל דיגיטלי  -שאלות התבוננות בנושא
האורhttps://wheelofnames.com/he/cm3-y6v:
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