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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם ַר ׁ ִש"י
ִ ׁ /ש ׁ ִ

ׂיאים ֶׁש ַיּ ַעזְרוּ לְ ֶאלְ ָעזָר וִ יהו ֹֻׁש ַע לְ ַח ֵ ּלק ֶאת ֶא ֶר ץ י ְִש ָׂר ֵאל וְ ַעל ֶה ָע ִרים ַה ְּמי ָֻחדוֹת ֶׁש ׁ ּ ֵשבֶ ט
ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ַעל ַה ְנ ִּש ִ
לִמגוּ ִרים.
לֵ וִ י ְמ ַק ֵ ּבל ְ
הַכ ֵהן הַ ָ ּגדוֹ ל וִ יהוֹ ֻׁש ַע ֶּבן נ ּון .נָ ִשׂיא
הַמ ֻמ ִ ּנים ַעל ֲחל ּוקַת ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלֶ -אלְ ָעזָ ר ֹּ
ה' ָאמַ ר לְ מ ֶֹׁשה ִמי יִ ְהי ּו ְּ
ִמ ָּכל ֵׁש ֶבט ָצ ִר ְ
הַש ֶבט ֶׁשלּ וֹ.
יך לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻמ ֶ ּנה ַעל הַ ַ ּנ ֲח ָלה ֶׁשל ׁ ּ ֵ
ׂיאים:
לְ הַ ָ ּלן ְׁשמוֹ ת הַ ְ ּנ ִש ִ
פונֶ ה
יְ ה ּו ָדה – ָּכ ֵלב ֶּבן יְ ּ
הו ד
מו ֵאל ֶּבן ע ִּ
ַמי ּ
ִׁש ְמעוֹ ן – ְׁש ּ
ִּבנְ יָ ִמין – ֱאלִ ָידד ֶּבן ִּכ ְסלוֹ ן
ָ ּדן – ֻּב ִּקי ֶּבן יָ גְ לִ י
יאל ֶּבן ֵאפֹד
ְמנַ ׁ ּ ֶשה – ַח ִ ּנ ֵ
מו ֵאל ֶּבן ִׁש ְפ ָטן
ֶא ְפ ַריִ ם – ְק ּ
יצ ָפן ֶּבן ּפַ ְרנָ ְך
–אלִ ָ
זְ ב ּול ּון ֱ
יאל ֶּבן עַזָ ּן
שש ָׂכר – ּפַ לְ ִט ֵ
יִ ּ ָ ׂ
הו ד ֶּבן ְׁשלוֹ ִמי
ֲא ֶׁשר – ֲא ִחי ּ
הו ד
ַה ֵאל ֶּבן ע ִּ
נַ ְפ ָּתלִ י – ּ ְפד ְ
ַמי ּ
הַמזְ ָר ִחי).
ׂיאים ֶׁשל ִׁש ְב ֵטי ְרא ּו ֵבן וְ גָ ד ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁש ָ ּל ֶהם ְּכ ָבר יֵ ׁש ֶאת נַ ֲח ָל ָתם ְּב ֵע ֶבר הַ יַ ּ ְר ֵ ּדן ִּ
(ל ֹא מוֹ נִ ים ֶאת הַ ְ ּנ ִש ִ
ה' אוֹ ֵמר לְ מ ֶֹׁשה ַעל ֶה ָע ִרים ֶׁשל ֵׁש ֶבט ֵל ִויֵׁ :ש ֶבט ֵלוִ י ל ֹא ְמ ַק ֵּבל נַ ֲח ָלה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ,יֵ ׁש ַרק ָע ִרים
ְמס ּויָ ימוֹ ת ֶׁש ִ ּנ ְּתנ ּו ַללְ וִ יִ ּ ים לְ ִה ְתגּ וֹ ֵרר ָּב ֶהם.
יכים לְ הַ ְק ִ ּד ׁיש ִׁש ׁ ּ ָשה ָע ִרים לְ ִעיר ִמ ְק ָלט  ,וְ עוֹ ד ָ 42ע ִרים.
ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְצ ִר ִ
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ַמוֹ ת ֶׁשל ָשׂדוֹ ת ֶׁש ָּב ֶהם יְ גַ ְ ּדל ּו
ַמוֹ ת ֶרוַ ח ֵמהַ ַּביִ ת ָה ַא ֲחרוֹ ן ו 1000א ּ
יכה לִ ְהיוֹ ת ֻמ ֶ ּק ֶפת ב 1000א ּ
ָּכל ִעיר ְצ ִר ָ
הַכ ּו ּונִ ים.
ְ ּד ָב ִרים ִמ ָּכל ַא ְר ַּבעַת ִּ

ְּת ִה ִּלים

אש ֹונָ ה.
יום כ”ה ַלח ֶֹד ׁש ֶּפ ֶרק קי”ט ַמ ֲח ִצית ִר ׁ
ֹ /

יתי ֵקץ ְר ָח ָבה
הוא “ :לְ ָכל ִּת ְכ ָלה ָר ִא ִ
ָּ
הַפס ּוק ָה ַא ֲחרוֹ ן ֶׁשל ִּב ְת ִה ִּלים ֶׁשל הַ ּי וֹ ם ,הַמַּ ְת ִחיל ָּבאוֹ ת ל’ ּ
ָ
ִמ ְצ ָו ְתך ְמאֹד”.
(ה ְמ ֵׁש ְך הוּא ִמ ְק ָ ּבץ
הַמ ֻפ ְר ָסם – תרס”וֶ .
הַפס ּוק ַעל ּ ִפי הַ ֲח ִסיד ּותַּ ,ב ֶה ְמ ֵׁש ְך ְּ
ָה ַר ִּבי ָהרַשַ ”ב מַ ְס ִּביר ֶאת ּ ָ
ְ
ַמ ֲא ָמ ִרים ֶׁש ְּק ׁשוּ ִרים ֶא ָחד לַ ׁ ּ ֵשנִ י וְ ע ֹו ז ְִרים לָ נוּ לְ ָהבִ ין טוֹב טוֹב ִענְ יַן ְמסוּיָיםּ ַ .ב ֶה ְמ ֵׁשך ס”ו י ְֶׁשנָ ם ַ 61מ ֲא ָמ ִרים
ַה ַּמ ְס ִ ּב ִירים לָ ָּמה ה’ ָ ּב ָרא ֶאת ָהעוֹלָ ם)

הַפס ּוק ,וְ הַמַּ ֲא ָמ ִרים ַּב ֶה ְמ ֵׁש ְך ס”ו מַ ְס ִּב ִירים ַעל ּ ִפי ֲח ִסיד ּות:
יֶ ְׁשנָ ם ְמ ָפ ְר ִׁשים ׁשוֹ נִ ים ַעל ּ ָ

“לְ ָכל ִת ְכ ָלה” ּדוֹ ָמה ל ִַּמ ִּלים ְּכלוֹ ת הַ ֶ ּנ ֶפ ׁש – ְּכלוֹ ת הַ ֶ ּנ ֶפ ׁש הַכַּ וָ ּ נָ ה ִהיא ֶׁשהַ ְ ּנ ָׁש ָמה רוֹ ֶצה לְ ִה ְת ָק ֵרב לַה’,
ַל ְרגָ ׁשוֹ ת ָה ֵא ֶ ּלה יֶ ְׁשנוֹ סוֹ ף ,יֶ ְׁשנוֹ ְ ּגב ּול ַעד כַּ ָּמה ָא ָדם יָ כוֹ ל ֶל ֱאהֹב ֶאת ה’ ּולְ ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו ַרק ַעל יְ ֵדי ָרצוֹ ן.
הו ֲע ַדיִ ן ֶרגֶ ׁש ,וְ ָכל ֶרגֶ ׁש ֶׁשיֵ ּ ׁש לְ ָא ָדם נִ ּתַ ן
ּיש ָּכ ְך ְּכ ֵדי ֶׁשנּ ּוכַ ל לְ ַקיֵ ּם ֶאת ִּ
ל ְַמרוֹ ת ֶׁש ָח ׁש ּוב לְ הַ ְר ִג ׁ
הַמ ְצווֹ ת ָּכ ָרא ּוי ,זֶ ּ
לִ ְמ ִד ָידה וְ הַ גְ ָּב ָלה.
“ר ָח ָבה ִמ ְצ ָו ְת ָך ְמאֹד” -ל ִַּמ ְצוָ ה ֵאין הַ גְ ָּבלוֹ ת! ל ְַמרוֹ ת ׁ ּ ֶש ְּמ ַקיְ ּ ִמים ִמ ְצוָ ה ְּב ֶא ְמ ָצע ּות ֲח ָפ ִצים ַג ְּׁש ִמיִ ּ ים,
ֲא ָבל ְ
ִהיא ֵאינֶ ָ ּנה ְמ ֻב ֶּס ֶסת ַעל ָה ֶרגֶ ׁש אוֹ ָה ָרצוֹ ן לִ ְהיוֹ ת ָקרוֹ ב ֶאל ה’ִ .מ ְצוָ ה זֶ ה מַה ֶׁשה’ רוֹ ֶצה ,וְ לַה’ ֵאין הַ גְ ָּבלוֹ ת,
ַכ ַח ֶׁש ָ ּל ֶהם ֵאין סוֹ ףְּ ,ב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ ה’ ֶׁש ִ ּצוָ ּ ה
הַמ ְצווֹ ת ֶׁש ָ ּלנ ּו ְמ ַח ְּברוֹ ת אוֹ ָתנ ּו לַה’ יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ָ ּד ָבר ַא ֵחר .ל ֹּ
ָל ֵכן ִּ
הַמ ְצווֹ ת.
אוֹ ָתנ ּו ֶאת ִּ
(ה ַר ִּבי ָהרַשַ ”ב מַ ְס ִּביר ַּבמַּ ֲא ָמר מַה ָּכל ָּכ ְך ְמיֻ ָחד ְּב ִמ ְצוָ ה ְּבא ֶֹפן ְמאֹד ָעמוֹ ק).
ָ

ַּתנְ יָ א

ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ְּת ׁש ּו ָבה ּ ֶפ ֶרק ט’ (כ”ה תמוז שנה פשוטה)

יצד ִהיא ִמ ְת ַּב ַצעַת ְּב ֶה ְת ֵאם ַל ֲח ִסיד ּות,
הַת ׁש ּו ָבה וְ ֵכ ַ
ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן לִ ֵּמד אוֹ ָתנ ּו אוֹ דוֹ ת ִמ ְצוַות ְּ
ְ
הוא אוֹ ֵמר ֶׁש ָ ּצ ִריך ַל ְח ׁש ֹב ַעל ְׁשנֵ י ְ ּד ָב ִרים
מַ ְס ִּביר ָלנ ּו ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן ֵּכ ַ
יצ ד לִ גְ רוֹ ם לִ ְת ׁש ּו ָבה לְ ִה ׁ ּ ָש ֵאר לְ ָת ִמידּ .
“מ ְתעוֹ ְפפוֹ ת”
– ַר ְח ָמנ ּות ַעל הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ּומַה ׁ ּ ֶש ּקוֹ ֶרה ְּכ ֶׁשעוֹ ְב ִרים ֲע ֵב ָרהַ .א ֲח ֵרי ֶׁשעוֹ ֶשׂה זֹאת ָה ֲע ֵברוֹ ת ֶׁשלּ וֹ ִ
מו ָכן לְ ַד ְר ָ ּגה הַ ָּב ָאה ֶׁשל ְּת ׁש ּו ָבהְּ -ת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
יל ָאה.
ְּכמוֹ ֶׁש ָהר ּו ַח ְמ ִע ָ
הוא ּ
יפה ֶאת ָה ֲענָ נִ ים וְ ּ
ְּת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
הוא רוֹ ֶצה לִ ְהיוֹ ת ָקרוֹ ב לַה’ וְ יֵ ׁש לוֹ ַח ּי ּות ַר ָּבה
הו ִדי אוֹ ֵהב ֶאת ה’ ְמאֹד ּ
יל ָאה הַכַּ וָ ּ נָ ה ׁ ּ ֶשהַ יְ ּ ּ
ַל ֲעשׂוֹ ת ֶאת מַה ֶׁשה’ רוֹ ֶצהָ .אמַ ְרנ ּו קוֹ ֵדםֶׁ ,ש ָּכל ִמ ְצוָ ה ִהיא ְּכמוֹ ִפ ַּסת ֶח ֶבל ֶׁש ְּמ ַח ֶּב ֶרת אוֹ ָתנ ּו לַה’ִ .אם ַחס
וְ ָׁשלוֹ ם ֶא ָחד הַ ח ּו ִטים נִ ְק ָרע ְּכתוֹ ָצ ָאה ֵמ ֲע ֵב ָרהָ ,צ ִר ְ
יך לִ ְק ׁש ֹר אוֹ תוֹ ֲחזָ ָרה .כַּ ֲא ֶׁשר קוֹ ְׁש ִרים ֶק ֶׁשר ְּב ֶח ֶבל זֶ ה
הוא ִׁש ְכבוֹ ת ְּכפוּלוֹ ת ּו ְמ ֻכ ּ ָפלוֹ ת ֶׁשל
גּ וֹ ֵרם ֶׁש ֵאזוֹ ר הַ ֶ ּק ֶׁשר הוֹ ֵפ ְך לִ ְהיוֹ ת ָחזָ ק יוֹ ֵתר ִממַּ ה ֶׁש ָהיָ ה קוֹ ֵדם .הַ ֶ ּק ֶׁשר ּ
יל ָאהָ ,צ ִר ְ
ֶח ֶבלְּ .כ ֶׁשחוֹ זְ ִרים ִּב ְת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
ַכ ָׁשו נַ ֲע ֵשׂית ְּביֶ ֶתר ְש ֵׂאת.
הַמ ְצוָ ה ֶׁש ָּב ּה נִ ְכ ָׁשל ָה ָא ָדם ע ְ
יך לְ וַ ֵ ּדא ֶׁש ִּ
ְ
ַכ ָׁשו זָ ִהיר ִׁש ְב ָעתַ יִ ם ִממַּ ה ֶׁש ָהיָ ה קוֹ ֵדם.
הוא ָצ ִריך לִ ְהיוֹ ת ע ְ
הו ָח ָטא ְּב ְׁ
כַשר ּות לְ ָמ ָׁשלּ ,
ִאם ִמ ֶׁיש ּ
(ת ִפ ָ ּלה) ּוגְ ִמיל ּות ֲח ָס ִדים .הַ ּי וֹ ם
הו ִדי יָ כוֹ ל ַל ֲעבוֹ ד ֶאת ה’ּ -תוֹ ָרהֲ ,עבוֹ ָדה ְּ
יֶ ְׁשנָ ם ְׁשלוֹ ָׁשה ְ ּד ָר ִכים ָּב ֶהם יְ ּ
ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן ְמ ַד ֵּבר אוֹ דוֹ ת ּתוֹ ָרה ּוגְ ִמיל ּות ֲח ָס ִדיםִּ ,בגְ ַלל ֶׁש ֵאלּ ּו הַ ֲח ָל ִקים ֶׁשה’ ִמ ְת ַח ֵּבר ֵא ֵלינ ּוָ .מ ָחר
ְּב ֶעזְ רַת ה’ נִ לְ מַ ד עוֹ ד ַעל ְּת ִפ ָ ּלהֶׁ ,ש ִהיא הַ ֶ ּד ֶר ְך ֶׁש ָּב ּה ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ְת ָק ְר ִבים לַה’.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ”ה ַּת ּמ ּוז

ַהיּוֹם ְמ ֻד ָ ּבר ַעל ְׁשנֵ י ִ ּב ּטוּיִים ַ ּב ֲח ִסידוּת:
מַכיר ֶאת ה’
הו ִדי ִּ
.1
ָּכל יְ ּ
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הו ִדי ְּב ִט ְבעוֹ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לְ ִה ּ ָפ ֵרד ֶמה’.
.2
ָּכל יְ ּ
לְמד ֶׁש ׁ ּ ְשנֵ י ַה ִ ּב ּטוּיִים ֵהם ְ ּב ֶעצֶ ם ִענְ יַן ֶא ָחד.
נִ ַ

הוא יוֹ ֵד ַע
מו ָכן לִ ְמסֹר ֶאת ְ
הוא הוֹ ֵל ְך לְ ַק ֵּבל ַעל ָּכ ְך ָש ָׂכר מַה’ ֶא ָ ּלא ִּבגְ ַלל ֶׁש ּ
נַפ ׁשוֹ. .ל ֹא ִּבגְ ַלל ֶׁש ּ
הו ִדי ּ
ָּכל יְ ּ
הו נֶ גֶ ד ְרצוֹ נוֹ ֶׁשל ה’.
ַמיֵ ן ֶאת ַע ְצמוֹ עוֹ ֶשׂה ׁ ּ ֶ
הוא ל ֹא יָ כוֹ ל לְ ד ְ
מַש ּ
ֶׁשהַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁשלּ וֹ ְמ ֻח ֶּב ֶרת לַה’ וְ ּ
הוא ל ֹא יָ כוֹ ל ְּב ֶע ֶצם לִ ְראוֹ ת ֶאת הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁשלּ וֹ ? ִּבגְ ַלל ֶׁשה’ ָּב ָרא ֶאת
ֵּכ ַ
הו ִדי לְ הַ ְר ִג ׁ
ּיש ָּכ ְךְּ ,כ ֶׁש ּ
יצ ד יָ כוֹ ל יְ ּ

הוא ָח ׁש ֶאת
הוא יוֹ ֵד ַע ֶׁש ֹּ
הַכל ּקוֹ ֶרה ֵּכיוָ ן ֶׁשה’ מַ נְ ִהיג ֶאת ָהעוֹ ָלםָ .ל ֵכן ּ
הוא יוֹ ֵד ַע אוֹ דוֹ ת ה’ּ .
הו ִדי ְּבא ֶֹפן ֶׁש ּ
הַ יְ ּ ּ
נַפ ׁשוֹ.
הַכ ַח לִ ְמסֹר ֶאת ְ
הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁשלּ וֲֹ ,א ִפלּ ּו ֶׁש ּל ֹא יָ כוֹ ל לִ ְראוֹ ָת ּה וְ ָכ ְך יֵ ׁש לוֹ ֹּ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה ו’ ,ר”ו
שה ח’ ֲ ,ע ֵ ׂ
שה ס”דֲ ,ע ֵ ׂ
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ

הַמ ְצווֹ ת.
הַ ּיוֹ ם לוֹ ְמ ִדים ַא ְר ַּבע ִמ ְצווֹ ת ְּב ֵס ֶפר ִּ
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה ס”וָ -צ ִר ְ
יך לְ הַ ֲא ִמין לְ מַה ֶׁשה’ אוֹ ֵמר ַעל יְ ֵדי הַ ָ ּנ ִביא (כַּ ֲא ֶׁשר יוֹ ְד ִעים
.1
ְ
הוא אוֹ ֵמר נָ כוֹ ן .
הוא ָא ֵכן נָ ִביא ֱא ֶמת) וְ ל ֹא לְ ְ
הַמ ִׁשיך לִ ְבחֹן וְ לִ ְראוֹ ת ִאם מַה ֶׁש ּ
ְּבוַ ָ ּדא ּות ֶׁש ּ
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה ח’ָ -צ ִר ְ
יכים לְ נַ ּסוֹ ת
נַהג ְּכמוֹ ה’ .לַה’ יֵ ׁש הַ ְר ֵּבה ֶח ֶסד (לְ ָמ ָׁשל) וְ ָאנ ּו ְצ ִר ִ
יך לְ ִה ְת ֵ
.2
נַהג ַ ּגם ֵּכן ְּב ֶח ֶסד.
לְ ִה ְת ֵ
יצד ֶא ְפ ָׁשר ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאת? ַעל יְ ֵדי ֶׁש ִּמ ְת ָק ְר ִבים
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה ו’ – יֵ ׁש לְ ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ה’ֵּ .כ ַ
.3
יקים ֶׁשלּ וֹ ְמ ִדים ְּבתוֹ רַת ה’.
ַל ַ ּצ ִ ּד ִ
נַהג ְּבא ֲ
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה ר”ו -זוֹ ִמ ְצוָ ה ֲח ׁש ּו ָבה ֶׁש ִ ּנ ְת ֵ
.4
הו ִדי ַא ֵחר ְּכמוֹ
ַהבַת יִ ְש ָׂר ֵאלָ ,ע ֵלינ ּו ֶל ֱאהֹב יְ ּ
ֶׁשאוֹ ֲה ִבים ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו.
ְּב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ ֶׁש ָאנ ּו רוֹ ִצים ֶׁשיִ ּ ְהי ּו ָלנ ּו ְ ּד ָב ִרים יָ ִפיםְ ,צ ִר ִ
הו ִדי ָה ַא ֵחר יִ ְהיֶ הְּ .ב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ
יכים לִ ְרצוֹ ת ֶׁש ַ ּגם לִ י ּ
ֶׁש ָאנ ּו ְש ֵׂמ ִחים ְּכ ֶׁש ְמשַ ַׂח ִקים ִא ָּתנ ּוָ ,ע ֵלינ ּו לְ נַ ּסוֹ ת ּולְ שַ ֵּׂמ ַח ַ ּגם ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִריםּ ,ו ְב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ ֶׁש ָאנ ּו ל ֹא אוֹ ֲה ִבים
נַהג ל ֹא יָ ֶפה ַל ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים.
נַהגִ ים ֵא ֵלינ ּו ל ֹא יָ ֶפהָ ,אס ּור ָלנ ּו לְ ִה ְת ֵ
ֶׁש ִּמ ְת ֲ

ַר ְמ ַּב”ם

ב’

עות פרקים א’,
כות ֵ ּד ֹ
סו ֵדי ַה ּת ֹו ָרה פרק י’ – ִהלְ ֹ
כות יְ ֹ
ִ /הלְ ֹ

הַתוֹ ָרה .לוֹ ְמ ִדים
ַמ ַּב”ם הַ ּי וֹ ם ְמ ַסיְ ּ ִמים לִ לְ מֹד ֶאת ִס ְדרַת ֲ
פרק י’ָּ -בר ְ
הַה ָלכוֹ ת ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ הִ ,הלְ כוֹ ת יְ סוֹ ֵדי ּ
הַמ ְצוָ ה ֶׁש ּל ֹא לְ נַ ּסוֹ ת ֶאת הַ ָ ּנ ִביא.
יצד לְ ַקיֵ ּם ֶאת ִּ
ֵּכ ַ
ַמ ְת ִחילִ ים ִס ְד ָר ּה ֲח ָד ָׁשה ֶׁשל ֲהלָ כוֹת ַה ִנ ְּק ֵראת ִהלְ כוֹת ֵ ּדעוֹתֲ .הלָ כוֹת ֵאלּ וּ ע ֹו זְרוֹת לָ נוּ לִנְ חוֹל ִמ ּדוֹת טוֹבוֹת.
ַמ ַּב”ם מַ ְס ִּביר ֶׁשיֵ ּ ׁש ָׁשלוֹ ׁש ְ ּד ָר ִכים ָּב ֶהם ָּכל ִמ ָ ּדה יְ כוֹ ָלה לִ ְהיוֹ ת לְ ָמ ָׁשל ָא ָדם יָ כוֹ ל לִ ְבחֹר
ּ ֶפ ֶרק א’ָ -הר ְ
ְ
ַמ ָצן וְ ַל ֲחסוֹ ך ֶאת כַּ ְס ּפוֹ וְ ל ֹא לִ ְקנוֹ ת ְ ּד ָב ִרים ֲח ׁש ּו ִביםָ .א ָדם ַא ֵחר יָ כוֹ ל לְ בַזְ ֵּבז הַ ְר ֵּבה ֶּכ ֶסף ָּכל
לִ ְהיוֹ ת ָא ָדם ק ְ
ְ
ְ
הַזְ ּמַ ןֲ ,א ִפלּ ּו ַעל ְ ּד ָב ִרים ְמ ֻט ּ ָפ ִׁשיםֲ .א ָבל יֶ ְׁשנָ ּה ֶ ּד ֶרך ָה ֶא ְמ ַצע :לְ הוֹ ִציא ֶּכ ֶסף ַעל ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ָ ּצ ִריך ,וְ ל ֹא לְ בַזְ ֵּבז ֶאת
זֶ ה.
ַמ ַּב”ם ְמל ֵַּמד ֶׁש ָע ֵלינ ּו לְ נַ ּסוֹ ת לִ ְׁשאֹף ַל ֶ ּד ֶר ְך ָה ֶא ְמ ַצע ְּבמַ ְר ִּבית ִמידוֹ ֵתנ ּו.
ָהר ְ

יכים לִ ְהיוֹ ת ָּב ּה ְּב ֶד ֶר ְך ָה ֶא ְמ ַצעִ ,אם ָא ָדם ִמ ְת ַר ֵ ּגז ְּב ַקלּ ּות ,זוֹ ִמ ָ ּדה ל ֹא טוֹ ָבה
ֶּפ ֶרק ב’ -יֶ ְׁשנָ ן ִמ ּדוֹ ת ֶׁשל ֹא ְצ ִר ִ
מַת ִאים לְ ִה ְת ַר ֵ ּגז.
הַה ֶפ ְך ֵמ ַרגְ זָ ן ,נִ נּ וֹ ַח ֶׁש ּל ֹא לְ ִה ְת ַר ֵ ּגז ֲא ִפלּ ּו ִּבזְ מַ ִ ּנים ֶׁש ֵּכן ְ
ָע ָליו לְ נַ ּסוֹ ת לִ ְהיוֹ ת ֶ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ִ /ענְ יְ נֵ י ְ ּגא ּו ָלהַ -ה ָּפ ָר ׁ ָשה ַה ֲח ִס ִידית ַמ ְס ֵעי

הַפ ָר ָׁשה ִמ ּתוֹ ְך לִ ּק ּו ֵטי ּתוֹ ָרה) ,יֶ ְׁשנָ ם ִמ ְס ּפַ ר מַ ֲא ָמ ִרים
ַמ ֵרי ּ ָ
הַשב ּו ַע (מַ א ְ
הַפ ָר ָׁשה הַ ֲח ִס ִידית ֶׁשל ׁ ּ ָ
ָּ
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הַמַּ ְס ִּב ִירים ֶאת  42הַמַּ ָּסעוֹ ת ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל.
ּיע לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלֲ .ח ִסיד ּות מַ ְס ִּב ָירה ֶׁש ַ ּגם ָלנ ּו יֵ ׁש 42
ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל נָ ְדד ּו ְ ּ 42פ ָע ִמים ְּב ַד ְר ָּכם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם לְ הַ ִג ַ
יצ ד לְ ַב ֵ ּצ ַע ֶאת ֲעבוֹ ָד ֵתנ ּו לְ ָה ִביא ֶאת הַ ְ ּגא ּו ָלה ִממַּ ָּסע ְּבנֵ י
מַ ָּסעוֹ ת ִמ ָגּל ּות ַל ְ ּג ֻא ָ ּלהֶ .א ְפ ָׁשר לִ לְ מֹד ַר ּבוֹ ת ֵּכ ַ
יִ ְש ָׂר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר.
יכה לוֹ מַ ר זֹאת?
הַתוֹ ָרה ְצ ִר ָ
"ביַ ד מ ֶֹׁשה וְ א ֲ
ש ּו ְּ
ֶא ָחד הַ ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ֶ ּנ ֱאמַ ר ַּב ּתוֹ ָרה ֶׁשהַמַּ ָּסעוֹ ת נַ ֲע ׂ
ַהרֹן"  .מַ ּד ּו ַע ּ
ְ
ְ
הו ָתם ַּב ִּמ ְד ָּבר .מַ ּד ּו ַע יֵ ׁש צ ֶֹרך לְ ַציֵ ּן
ַהרֹן ֵהם ֶׁש ִהנְ ִהיג ּו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְּב ֲ
ָאנ ּו יוֹ ְד ִעים ֶׁש ּמֹ ֶׁשה וְ א ֲ
מַה ַלך ְׁש ּ
יהם ָּכאן?
ִּב ְמיֻ ָחד ֶאת ְׁשמוֹ ֵת ֶ
ַה ָבאַת הַ ְ ּגא ּו ָלהָ ,ע ֵלינ ּו לְ הַ ְק ּ ִפיד ָל ֶל ֶכת ִעם
הַתוֹ ָרה ְמל ֶַּמ ֶדת אוֹ ָתנ ּו ֶׁשכַּ ֲא ֶׁשר ָאנ ּו הוֹ לְ ִכים ְּבמַ ַּסע ֶׁש ָ ּלנ ּו ל ֲ
ּ
ַהרֹן!
מ ֶֹׁשה וְ א ֲ
הַמ ְצווֹ ת ִא ָּתנ ּו
הַתוֹ ָרה וְ ִּ
הַתוֹ ָרה ָ .ל ֵכן ָל ֶל ֶכת ִעם מ ֶֹׁשה הַכַּ וָ ּ נָ ה לְ ָה ִביא ֶאת ּ
הוא ִמי ֶׁש ָ ּנתַ ן ֶאת ּ
מ ֶֹׁשה ּ
ְ
נַהג.
נַהג ַּב ֶ ּד ֶרך ֶׁשה' רוֹ ֶצה ֶׁש ִ ּנ ְת ֵ
ּולְ ִה ְת ֵ
ּיע ַל ְ ּג ֻא ָ ּלה? ֵּכן!
הו נוֹ ַסף ְּכ ֵדי לְ הַ ִג ַ
זֶ ה ְּכ ָבר נִ ְׁשמַ ע ְמצ ּויִ ין! הַ ִאם ֶּב ֱא ֶמת ָאנ ּו זְ ק ּו ִקים לְ ׁ ּ ֶ
מַש ּ
ַהרֹן ָהיָ ה זֶ ה ֶׁש ִ ּד ֵּבר ִעם ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל וְ גָ ַרם
הו ַא ֲהרֹן ַה ֹּכ ֵהן? א ֲ
הַתוֹ ָרה ְמל ֶַּמ ֶדת ֶׁשיֵ ּ ׁש ָל ֶל ֶכת ַ ּגם ִעם א ֲ
ּ
ַהרֹןִ .מי ּ
הַשנִ י וְ ָעזַ ר ָל ֶהם ֶל ֱאהֹב ֶאת ה' .כַּ ֲא ֶׁשר
הוא ָעזַ ר ָל ֶהם ֶל ֱאהֹב ֶא ָחד ֶאת ׁ ּ ֵ
ַל ַח ּי ּות וְ ִה ְתל ֲ
ַהב ּות ְּב ִק ּי ּום ּ
הַתוֹ ָרהּ .
ַהב לְ ַקיֵ ּם ֶאת מַה ֶׁשה' רוֹ ֶצה.
ַהרֹן ,הַכַּ וָ ּ נָ ה ֶׁשגּ וֹ ְר ִמים לְ ַע ְצ ֵמנ ּו לְ ִה ְתל ֵ
הוֹ לְ ִכים ִעם א ֲ
וְ ֵא ְ
יך עוֹ ִשׂים זֹאת? ַעל יְ ֵדי ְּת ִפ ָ ּלה.
הוא ַרק חוֹ ֵׁשב ַעל ַע ְצמוֹ וְ ַעל ְצ ָר ָכיו
כַּ ֲא ֶׁשר ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ַּב ֹּב ֶקר ,הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁש ָ ּלנ ּו יְ ֵׁשנָ הַ .רק הַ גּ ּוף ִמ ְתעוֹ ֵרר ,וְ ּ
ּו ְד ָב ִרים ֶׁשאוֹ ֵהבֲ .א ָבל ָאנ ּו ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ְּב ֶא ְמ ָצע ּות ְּת ִפ ָ ּלה .מַזְ ִּכ ִירים לְ ַע ְצ ֵמנ ּו ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת ָּכל ָהעוֹ ָלם נִ ְב ָרא
מו ָכנִ ים ַל ֲעשׂוֹ ת ָּכל מַה ֶׁשה' רוֹ ֶצה.
ֲעב ּור ה' ּו ּ
ַהרֹן ֶׁשמַּ נְ ִהיגִ ים
ָאנ ּו ְמ ַב ְק ִׁשים מַה' ֶאת ְצ ָר ֵכינ ּו ְּכ ֵדי ֶׁשנּ ּוכַ ל לְ מַ ֵ ּלא ֶאת ָרצוֹ ן ה' .וְ ָאז יָ ַחד ִעם מ ֶֹׁשה וְ א ֲ
מו ָכנִ ים לְ מַ ַּסע הַ יָ ּ ָׁשר ַל ְ ּג ֻא ָ ּלה!
אוֹ ָתנ ּוָ ,אנ ּו ּ

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת ה"כ
ה
/
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