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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם ַר ׁ ִש”י
ִ ׁ /ש ׁ ִ

לְפ ַסח,
ה’ או ֵֹמר לְ מ ֶֹׁשה לְ ַהז ִ ְּכיר לִבְ נֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ַעל ָק ְר ָ ּבנוֹת ֲא ֵח ִרים ֶׁש ַּמ ְק ִריבִ ים ְ ּביוֹם טוֹבַ :ה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת ַה ְּמי ָֻח ִדים ֶ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה וְ יוֹם ִ ּכ ּפוּר.
ָׁשבוּעוֹת ,ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁשָ ּ 2 :פ ִרים ,אַיִ ל
הַפסַח מַ ְק ִר ִ
יאים ָק ְר ָּבן ּ ֶפסַח ּו ִמ ֵ ּדי יוֹ ם ְּבחַ ג ּ ֶ
ּ ֶפ ַסחְ :מ ִב ִ
יבים ָק ְר ָּבן עוֹ ָלה ְּכמוֹ ְּבר ׁ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ְּבלִ י
הו ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ְּב ֵבית ִּ
ֶא ָחד וְ ִׁש ְב ָעה ְּכ ָב ִשׂים .לְ ָק ְר ַּבן חַ ָּטאת מַ ְק ִר ִ
יבים ֵעז( .זֹאת לְ ִמ ְק ֶרה ֶׁש ִּמ ֶׁיש ּ
ְ
ֶׁש ּ ָשׂם ֵלב לְ ָכ ְך לְ ָמ ָׁשלִ ,אם נִ ְכנַ ס ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְמ ָצא ְּבמַ ַ ּצב ֻט ְמ ָאה ִמ ְּבלִ י ָל ַדעַת ִמ ָּכך ).
ֹאש ח ֶֹד ׁשֵׁ :שנִ י ּ ָפ ִרים ,אַיִ ל ֶא ָחד ,וְ ֶׁש ַבע ְּכ ָב ִשׂים לְ ָק ְר ַּבן עוֹ ָלה ּו ְׁשנֵ י ְש ִׂע ֵירי
ָׁשב ּועוֹ תְּ :כמוֹ הַ ָ ּק ְר ָּבן ֶׁשל ר ׁ
ִעזִ ּים לְ חַ ָּטאת.
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ הּ :פַ ר ,אַיִ ל וְ ִׁש ְב ָעה ְּכ ָב ִשׂים לְ עוֹ ָלה ּו ְש ִׂעיר ִעזִ ּים לְ חַ ָּטאת.
ר ׁ
הַשנָ ה) ּפַ ר ,אַיִ ל וְ ֶׁש ַבע ְּכ ָב ִשׂים לְ עוֹ ָלה ּו ְש ִׂעיר ִעזִ ּים ֶא ָחד לְ חַ ָּטאת.
ֹאש ׁ ּ ָ
יוֹ ם ִ ּכ ּפ ּורְּ :
(כמוֹ הַ ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת ֶׁשל ר ׁ
הַש ִׂעיר ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְׁשלַח ַל ֲעזָ אזֵ ל ְּב ִמ ְס ֶ ּג ֶרת ֲעבוֹ דַת הַ ֹּכ ֵהן הַ ָ ּגדוֹ ל ְּביוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּו ִרים).
(ל ֹא ּכוֹ ֵלל ּ ָ
יפים ָק ְר ָּבן ִמנְ ָחה ֶׁשאוֹ ָת ּה ְמ ִכינִ ים ִמ ּסֹ ֶלת וְ ֶׁש ֶמן,
יָ חַ ד ִעם ָּכל ְּב ֵה ָמה ֶׁש ֻה ְק ְר ָבה ְּכ ָק ְר ָּבן עוֹ ָלה ,מוֹ ִס ִ
יפה ס ֶֹלת ְּבל ּו ָלה ְּבר ַֹבע ִהין ֶׁש ֶמן וְ ֶר ַבע ִהין יַיִ ןִ .עם ָּכל אַיִ ל
יבים ֲע ִש ִׂירת ָה ֵא ָ
ש מַ ְק ִר ִ
ּונְ ָס ִכים (יַיִ ן)ִ .עם ָּכל ֶּכ ֶב ׂ
הַהין יַיִ ן.
הַהין ֶׁש ֶמן ּו ְׁשלִ ׁיש ִ
יפה ס ֶֹלת ְּבל ּו ָלה ִּב ְׁשלִ ׁיש ִ
יבים ְׁש ֵּתי ֲע ִש ִׂיר ּי וֹ ת ָה ֵא ָ
מַ ְק ִר ִ
וַח ִצי ִהין יַיִ ן.
יפה ס ֶֹלת ְּבל ּו ָלה ַּב ֲח ִצי ִהין ֶׁש ֶמן ֲ
יבים ָׁשלוֹ ׁש ֲע ִש ִׂיר ּי וֹ ת ָה ֵא ָ
ִעם ָּכל ּפַ ר מַ ְק ִר ִ
הַת ִמיד ַּב ֹּב ֶקר ּו ֵבין ָה ַע ְר ַּביִ ם.
יבים ֶאת ָק ְר ָּבן ָּ
ַּכ ּמ ּו ָבן ֶׁש ַ ּגם ַּבחַ ִגּים וְ יָ ִמים טוֹ ִבים מַ ְק ִר ִ

ְּת ִה ִּלים

יום י”ח ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים פ”ח -פ”ט
ֹ /

הַמ ֶל ְך ּולְ ָבנָ יו“ .זַ ְרעוֹ לְ עוֹ ָלם
הַמל ּו ָכה לְ ָדוִ ד ֶּ
הוא ֶׁשה’ נָ תַ ן ֶאת ְּ
ֶא ָחד הַ ְ ּד ָב ִרים ֲע ֵל ֶ
יהם ְמ ֻד ָּבר ְּב ֶפ ֶרק פ”ט ּ
יִ ְהיֶ ה”.
הו ִדיָ ,אז מַה ּקוֹ ֶרה ִעם הַהַ ְב ָט ָחה ֶׁשל ה’?
ָּכ ֵעת ֵאין ָלנ ּו ֶמ ֶל ְך יְ ּ

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת ח"י
ה
/

1

הוא
הַמ ֶל ְך ָא ֵכן נִ ְצ ִחיתָ .אנ ּו נִ ְר ֶאה ֶׁש ֶּמ ֶל ְך ָּ
הַמ ֶל ְךָ ,ל ֵכן הַהַ ְב ָט ָחה ֶׁשל ה’ לְ ָדוִ ד ֶּ
ּיע ִמ ָ ּדוִ ד ֶּ
ָמ ִׁשיחַ מַ ִג ַ
הַמ ִׁשיחַ ּ
ִמ ֶ ּצ ֱא ָצ ָאיו ֶׁשל ָ ּדוִ ד.

ַּתנְ יָ א

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

מור לְ ִה ְס ּתַ ֵ ּלק ִמן ָהעוֹ ָלם ְּבגִ יל ָצ ִעירִ .ה ְס ַּב ְרנ ּו
ִאם מַ ִג ַ
ּיע לְ ָא ָדם חַ ס וְ ָׁשלוֹ ם ָּכ ֵרתּ ,
הוא ָא ּ
הַתוֹ ָרה אוֹ ֶמ ֶרת ֶׁש ּ
הו ִדי ְמ ַק ֶּב ֶלת ּ
ימ ּיוּתוֹ ֶׁשל ה’ְּ .כמוֹ ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ָדם נוֹ ֵׁשף ֲאוִ יר
חַי ּות ֵמע ֶֹמק ּ ְפנִ ִ
ַ ּגם מַ ּד ּועִַ ,מ ֵּכיוָ ן ֶׁשהַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁשל הַיְ ּ ּ
הו יַ ֲעמוֹ ד מוּלוֹ וְ יַ ְס ִּתיר אוֹ תוֹ ָה ֲאוִ יר ל ֹא יַ ֲעבוֹ ר ל ַָּמקוֹ ם הַמַּ ְת ִאיםֲ .ע ֵברוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת
ָעמוֹ ק ִמ ּתוֹ כוֹ ִאם ִמ ֶׁיש ּ
ּ
ּ
הַחַי ּות ֶׁשל הַ ְ ּנ ָׁש ָמה
ַח ֵרי זְ מַ ן מַה
הו ִדי וְ א ֲ
יסה ֶׁשל
ְמ ֻסיָ ּמוֹ ת “חוֹ ְסמוֹ ת” ֶאת הַ ְּכנִ ָ
הַחַי ּות מַה’ לְ נִ ְׁשמַת הַיְ ּ ּ
אוֹ זֶ ֶלת וְ ָה ָא ָדם נִ ְפ ַטר.
יצד זֶ ה ְּביָ ֵמינ ּו יֶ ְׁשנָ ם ֲאנָ ִׁשים ֶׁשחַיִ ּ ים חַיִ ּ ים ֲא ֻר ִּכים ֲא ִפלּ ּו ׁ ּ ֶשרוֹ ִאים ֶׁש ֵהם חוֹ ְט ִאים ַּב ֲע ֵברוֹ ת
ִאם ֵּכןֵּ ,כ ַ
ֲחמוּרוֹ ת?
הַת ׁש ּו ָבהָ :אמַ ְרנ ּו ֶׁש ָא ָדם נִ ְפ ַטר ִּבגְ ַלל ׁ ּ ֶש ֵאין לוֹ עוֹ ד ּ
חַי ּות ַּב ְ ּנ ָׁש ָמהֲ .א ָבל
ָּכ ֵעת ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן יַ ְס ִּביר ֶאת ְּ
ְ
ִאם ָה ָא ָדם יָ כוֹ ל לְ ַק ֵּבל ּ
הַמ ִׁשיך וְ לִ ְחיוֹ ת.
הוא יָ כוֹ ל לְ ְ
חַי ּות ִמ ָּמקוֹ ם א ֵ
ַחרֲ ,אזַי ּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש נֶ ְח ַרבָ ,א ָדם יָ כוֹ ל לְ ַק ֵּבל ּ
ַחר וַ ֲעדַיִ ן לְ ִה ׁ ּ ָש ֵאר
הו א ֵ
ַח ֵרי ֶׁש ֵּבית ִּ
זֶ ה מַה ׁ ּ ֶש ּקוֹ ֶרה ְּביָ ֵמינ ּו .א ֲ
חַי ּות ִממַּ ׁ ּ ֶש ּ
ּ
הַחַי ּות ֶׁשל ה’ ִמ ָ ּלבוֹ א.
הוא ָע ַבר ֲע ֵברוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ֶׁשחוֹ ְסמוֹ ת ֶאת
ַּבחַיִ ּ ים ֲא ִפלּ ּו ִאם ּ
ּ
הַחַי ּות ִאם ל ֹא ֵמהַ ְ ּנ ָׁש ָמה?
יכן ְמ ַק ֵּבל ָה ָא ָדם ֶאת
ֵמ ֵה ָ
חַי ּות ַרק ֵמהַ ְּק ֻד ׁ ּ ָשה .וַ ֲעדַיִ ן ַל ֻּט ְמ ָאה יֵ ׁש ּ
הו ִדים ִק ְּבל ּו ּ
חַי ּות ְּבתוֹ ְך ָהעוֹ ָלם.
ִּבזְ מַ ן ֶׁש ֵּבית ִּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ָהיָ ה קַיָ ּם ,יְ ּ
ְ
מו לְ ָכך ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּבל ּ
חַי ּות ֵמהַ ֻּט ְמ ָאהַּ .כ ּמ ּו ָבןַ ,אף ֶא ָחד ל ֹא רוֹ ֶצה
ַח ֵרי ֻ
אֲ
הו ִדים גָ ְר ּ
הַח ְר ָּבןָ ,ה ֲע ֵברוֹ ת ֶׁשל הַיְ ּ
לְ ַק ֵּבל ּ
ּיע ָל ֶהם
ַפ ֵׁשר לְ ָא ָדם לִ ְחיוֹ ת ְּכ ִאלּ ּו ל ֹא ָק ָרה ְּכל ּום ֲא ִפלּ ּו ִאם מַ ִג ַ
חַי ּות ֵמהַ ֻּט ְמ ָאהֲ .א ָבל ֲעדַיִ ן זֶ ה ְמא ְ
עוֹ נֵ ׁש ָּכ ֵרת.
ָמ ָחר בעז”ה נִ לְ מַ ד עוֹ ד ַעל ָּכ ְך.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /י”ח ַּת ּמ ּוז

”עב ֹו ָדה”.
לְמד ַעל ָ ּכ ְך ֶׁש ָה ַא ְדמ ֹו ”ר ַה ָז ּ ֵקן ָהיָה ֵג ֶּאה ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ָידיו ַעל ַמ ֲא ָמצָ יו ָ ּב ֲ
ַהיּוֹם נִ ַ
ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן ָאמַ ר ַעל ֶה ָח ִסיד ר’ מ ֶֹׁשה וִ ילְ נִ ֶקער ֶׁשיֵ ּ ׁש לוֹ “מוֹ ִחין ֶדגַ ְדל ּות”.
יע ֶאת ֹּכחוֹ ָתיו ְּבלִ ּמ ּו ד ֲח ִסיד ּות ְּב ֶמ ֶׁש ְך ֶע ֶשׂר ָׁשנִ ים וְ ָע ָשׂה ֶׁש ּמֹחוֹ ּיו ַכל לְ ָה ִכיל ַּכ ּמ ּות ֲעצ ּו ָמה ֶׁשל
הוא ִה ְׁש ִק ַ
ּ
יהן ִה ְת ַּכוֵ ּ ן ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן?
הַשנִ ים ֲא ֵל ֶ
ֲח ִסיד ּותָ .מ ֵהן ֶע ֶשׂר ׁ ּ ָ
הוא ִה ְת ּכוֹ נֶ ן ְּב ֶמ ֶׁש ְך ָׁשלוֹ ׁש ָׁשנִ יםַ .רק ָאז
לִ ְפנֵ י ֶׁשר’ מ ֶֹׁשה וִ ילְ נִ ֶקער נִ ְכנַ ס לִ ִ
יחיד ּות ִעם ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקןּ ,
יחיד ּות.
נִ ְכנַ ס לִ ִ
הַמ ִּלים
וַועד ַעל ָּכ ְך וְ נִ ָּסה לִ לְ מֹד עוֹ ד וְ עוֹ ד ַעל ִּ
הוא ָחשַׁ ב ַעל הַיְ ִחיד ּותִ ,ה ְת ַ
אַחַ ר ָּכ ְךְּ ,ב ֶמ ֶׁש ְך ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ּ
אוֹ ָתם ָאמַ ר לוֹ ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן.

ר’ מ ֶֹׁשה וִ ילְ נִ ֶקער ִה ְק ּ ִפיד ַעל ָּכ ְך ֶׁש ָּכל הַ ְ ּד ָב ִרים אוֹ ָתם ָאמַ ר לוֹ ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן ,יִ ְת ַּב ְטא ּו ְּב ָכל ּ ְפ ָרט ּו ְפ ָרט
ֵמחַיָ ּ יו.

”היוֹם יוֹם” ַה ֶזּה יָכוֹל לַ ְעזוֹר לְ הו ִֹעיל לָ נוּ הוּא לְ ָהבִ ין ַמה ֶׁשלּ ו ְֹמ ִדים ָ ּכ ֵעת ְ ּב ִא ֶג ֶּרת ַה ְּת ׁשוּבָ ה.
ֶא ָחד ַה ְ ּדבָ ִרים ְׁש ַה ַ
ָה ַא ְדמ ֹו ”ר ַה ָז ּ ֵקן או ֵֹמר ֶׁש ָא ָדם יָכוֹל לַ ֲעשׂוֹת ְּת ׁשוּבָ ה ַמ ֵהר ,אוּלָ ם ְ ּכ ֵדי לְוַ ֵ ּדא ֶׁש ַה ְּת ׁשוּבָ ה ִּת ׁ ּ ָש ֵאר לְ ָת ִמיד ָא ָדם צָ ִריךְ
לְמ ֶׁש ְך
לְמד ְ ּב ָקרוֹב) ֶ
יהם נִ ַ
וע ד ִעם ַעצְ מ ֹו (י ַַחד ִעם ַהצְ ּ ָע ִדים ַה ּנו ָֹס ִפים ֶׁשל ְּת ׁשוּבָ ה ֲעלֵ ֶ
יטב ,לְ ָהבִ ין וּלְ ִה ְתוַ ֶ
לִ לְ מ ֹד ֵה ֵ
ְ
ז ְַמן ַרבּ ְ .כ ֵדי ֶׁש ִיּ ְהיֶה ַה ּסוּג ַה ּטוֹב ְ ּביו ֵֹתר ָה ֶא ְפ ָׁש ִרי ֶׁשל ְּת ׁשוּבָ הָ ,ה ַא ְדמ ֹו ”ר ַה ָז ּ ֵקן כּ ו ֵֹתב ֶׁש ַה ָ ּדבָ ר יָכוֹל לֶ ֱאר ֹך 10
יחים.
יקער לו ְֹמ ִדים ֶׁש ִאם עוֹבְ ִדים וּ ִמ ְתיַגְ ִעים ָק ֶׁשהָ ,אז ַמצְ לִ ִ
ָׁשנִ ים! וּ ֶמר’ מ ֶֹׁשה וִ ילְנִ ֶ
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וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

ַ /ה ְק ָ ּד ָמה

הַת ָח ָלה ְּבפַ ַעם ה!39
ַמ ַּב”םֵ ,מ ְ
מַת ִחילִ ים לִ לְ מֹד ׁש ּוב ֶאת ָהר ְ
נַחנ ּו ְ
ֵאיזֶ ה י ִֹפי! ֲא ְ
הַמ ְצווֹ ת ּ
הַי וֹ ם ֲ ,עדַיִ ן ל ֹא לוֹ ְמ ִדים ַאף ִמ ְצוָ ה.
ְּב ֵס ֶפר ִּ
הַמ ְצווֹ ת.
ַמ ַּב”ם ָּכתַ ב ֶאת ֵס ֶפר ִּ
קוֹ ֵדם ָּכל לוֹ ְמ ִדים מַ ּד ּו ַע ָהר ְ
הַמ ְצווֹ ת( .הַיְ ַד ְע ֶּתם ֶׁשיֶ ּ ְׁשנָ ם ֲח ָכ ִמים ֶׁש ּמוֹ נִ ים
ַמ ַּב”ם מַ ְס ִּביר ֶׁשהַ ֵּס ֶפר הַזֶ ּה מַ ְר ֶאה ֵמ ֶהן ּתַ ְריַ ”ג (ִּ )613
ָהר ְ
הַמ ְצווֹ ת?(
ִמ ְצווֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת לתרי”ג ִּ
יהם נֵ ַדע ֵא ְ
הַתוֹ ָרה .נִ לְ מַ ד
ַמ ַּב”ם יַ ְר ֶאה ְּ 14כ ָללִ ים ֶׁש ַעל ּ ִפ ֶ
ָהר ְ
יך ּ ָפס ּוק ְמ ֻסיָ ּם נֶ ְח ָׁשב ְּכ ֵח ֶלק ִמ ִּמ ְצווֹ ת ּ
אוֹ ָתם ְּב ֶעזְ רַת ה’ ַּביָ ּ ִמים הַ ְּקרוֹ ִבים.

ַר ְמ ַּב”ם

ַ /ה ְק ָ ּד ָמה

ַמ ַּב”ם ּ
ַמ ַּב”ם מַ ְס ִּביר מַ ּד ּו ַע ָּכתַ ב ֶאת הַ ֵּס ֶפר הַ ִ ּנ ְק ָרא ִמ ְׁשנֶ ה ּתוֹ ָרה.
הַי וֹ ִמיָ ,הר ְ
ָּבר ְ
יצד לִ ְמד ּו אוֹ ָת ּה
ּיעה ִמ ּמֹ ֶׁשה ַר ֵּבינ ּו ְּבהַ ר ִסינַי וְ ֵכ ַ
יצד ִה ִג ָ
הַתוֹ ָרהֵּ ,כ ַ
הַה ְ
ַמ ַּב”ם חוֹ זֵ ר ַעל ָּכל ִ
ָהר ְ
יסטוֹ ְריָ ה ֶׁשל ּ
ְ
הו ָדה הַ ָ ּקדוֹ ׁש ָר ָאה ֶׁש ָהיָ ה
הַמ ְׁשנָ ה ְּ
וְ ֶה ֱע ִביר ּו אוֹ ָת ּה ְּב ַעל ּ ֶפה ְּב ֶמ ֶׁשך ּ 40דוֹ רוֹ ת ַעד לִ זְ מַ ן ִּ
(באוֹ תוֹ זְ מַ ן ַר ִּבי יְ ּ
ַשי ָרא ּו ֶׁש ִהיא ֲעל ּו ָלה לְ ִה ְׁש ּתַ ֵּכחַ
צ ֶֹר ְך לִ ְכ ּתֹב ֶאת מַה ֶׁש ִ ּנ ְמ ַסר ַעד ָאז ְּב ַעל ּ ֶפה)ּ .וזְ מַ ן הַ ְ ּג ָמ ָרא ָ(ר ִבינָ א וְ ַרב א ׁ ּ ִ
ִאם ל ֹא יִ ְכ ְּתב ּו אוֹ ָת ּה ִּ ,בגְ ַלל ָצרוֹ ת הַ ָגּל ּות).
הַמ ְׁשנָ ה וְ הַ ְ ּג ָמ ָרא נִ ְכ ְּתב ּו ֵהם ְּכ ֵדי ֶׁש ֵ ּנ ַדע
ַמ ַּב”ם ָר ָאה ֶׁשהַ ָגּל ּות ֹּכה ָק ָׁשהֶׁ ,שנּ וֹ ַצר ֶא ְת ָ ּגר ָח ָד ׁש .הַ ִּס ָּבה ֶׁש ִּ
ָהר ְ
הַה ָלכוֹ ת
יצ ד ה’ רוֹ ֶצה ֶׁש ִ ּנ ְחיֶ ה .וְ ל ְַמרוֹ ת ֶׁשהַ ֹּכל נִ ְכ ּתַ ב ַּב ְ ּג ָמ ָרא יֵ ׁש ֶאת ָּכל הַ ִ ּד ּי ּונִ ים ְּב ִענְ יַ ן ֲ
הַה ָלכוֹ ת ֵּכ ַ
ֶאת ֲ
הַה ָלכוֹ ת ֶׁש ָ ּצ ִריךְ.
ַשה לִ ְמצֹא ֶאת ֲ
הַשַ ”ס ,יִ ָּת ֵכן וְ יִ ְתק ׁ ּ ֶ
ָה ֵאלּ ּו וְ ֵהם ל ֹא לְ ִפי ֵס ֶדר ְמ ֻס ָ ּדרָ .א ָדם ֶׁש ּל ֹא יוֹ ֵד ַע ֶאת ָּכל ׁ ּ
הַה ָלכוֹ ת ַעל ּ ִפי הַ ֵּס ֶדרָּ ,כתַ ב אוֹ ָתן ְּבא ֶֹפן
הוא ָא ַסף ֶאת ָּכל ֲ
ַמ ַּב”ם ֶה ְחלִ יט וְ ָאזַ ר א ֶֹמץ ַל ֲעשׂוֹ ת ׁ ּ ֶ
ָל ֵכן ָהר ְ
הוּ .
מַש ּ
הַח ָכ ִמים הַ ְ ּגדוֹ לִ ים ְּביוֹ ֵתר וְ ַעד ָל ָא ָדם
ָּבר ּור ּו ְמ ֻס ָ ּדר לְ ל ֹא ְׁש ֵאלוֹ ת ּו ְת ׁשוּבוֹ ת ְּכ ֵדי ֶׁש ָּכל ֶא ָחד לְ ִמן ּתַ לְ ִמ ֵידי ֲ
ש ּו.
ָּ
הַפ ׁש ּוט ְּביוֹ ֵתרּ ,יו ְכל ּו לִ ְראוֹ ת ּולְ ָה ִבין ְּב ִד ּי ּוק מַה ה’ רוֹ ֶצה ֶׁשיַ ּ ֲע ׂ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

שר ְּב ַת ּמ ּוז
ִ ׁ /ש ְב ָעה ָע ָ ׂ

הַשנָ ה ְּכ ֵדי לִ זְ ֹּכר ֶאת ֵּבית
הו ֶא ָחד ֵמ ַא ְר ַּבעַת הַ ּצוֹ מוֹ ת ֶׁשיֵ ּ ׁש ָלנ ּו ְּב ֶמ ֶׁש ְך ׁ ּ ָ
ְֶא ְתמוֹ ל ָהיָ ה ִׁש ְב ָעה ָע ָשׂר ְּב ּ
תַמ ּוז .זֶ ּ
הו ּ
הַי וֹ ם ֶׁשהַחוֹ מוֹ ת ֶׁשל יְ ר ּו ָׁשלַיִ ם נִ ְפ ְרצ ּוְ ,מ ֻא ָחר יוֹ ֵתר הוֹ ִביל לְ ִת ְׁש ָעה ְּב ָאב.
ִּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש .זֶ ּ
ְ ּד ָב ִרים ֲעצ ּו ִבים נוֹ ָס ִפים ֵא ְרע ּו ַ ּגם ֵהם ַּב ּי וֹ ם הַזֶ ּה .מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו ָׁש ַבר ֶאת הַ לּ וּחוֹ ת .לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ל ֹא ָה ּיו עוֹ ד
מו ּ ֶפ ֶסל
ְּכ ָב ִשׂים ְּכ ֵדי לְ הַ ְק ִריב לְ ָק ְר ַּבן ָּ
מוס ָש ַׂרף ִס ְפ ֵרי ּתוֹ ָרה וְ ָה ְר ָׁש ִעים ָ ׂ
ש ּ
הַת ִמיד ָ .ר ָׁשע ָ ּגדוֹ ל ְּב ֵׁשם אַפוֹ ְסטוֹ ּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש.
יכל ֵּבית ִּ
ְּב ֵה ַ
הַשבוּעוֹ ת הַמַּ ְת ִחילִ ים ֵמ ּ
הַי וֹ ם:
יֶ ׁ ְשנָ ן ֲה ָלכוֹ ת לִ ְׁשל ֶֹׁשת ׁ ּ ָ
-

חַתנִ ים
ל ֹא ִמ ְת ְּ

-

מוזִ ָיקה
ל ֹא מַ ֲאזִ ינִ ים לְ ּ

-

יהם ֶׁש ֶה ֱחיָ ינ ּו (לְ ָמ ָׁשל ְקנִ יַ ּת ְּבגָ ִדים ֳח ָד ִׁשים)
ל ֹא עוֹ ִשׂים ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ְּמ ָב ְר ִכים ֲע ֵל ֶ

-

הַמ ְק ָ ּד ׁש.
ָה ַר ִּבי אוֹ ֵמר לִ לְ מֹד ֶאת ִהלְ כוֹ ת ֵּבית הַ ְּב ִח ָירה ָהעוֹ ְסקוֹ ת ְּב ִבנְ יָ ן ֵּבית ִּ
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