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ֻח ָּמ ׁש

ֵ ׁ /שנִ י ִעם ַר ׁ ִש”י

מ ֶֹׁשה וְ ֶאלְ ָעזָר ַה ֹּכ ֵהן מוֹנִ ים (סו ְֹפ ִרים) ֶאת ְ ּבנֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ְ ּכמ ֹו ֶׁשה’ ָא ַמר לָ ֶהם.
הַש ָב ִטים וְ ֵאלּ ּו ִמ ְׁש ּ ָפחוֹ ת ָה ּיו ְּב ָכל ֵׁש ֶבטְּ .כ ֶׁש ִּמ ְת ּבוֹ נְ נִ ים ְּב ֵׁשמוֹ ת
ַפ ֶרת ַעל ָּכל ֶא ָחד ֵמ ׁ ּ ְ
הַתוֹ ָרה ְמס ּ ֶ
ּ
הַמזְ ָּכ ִרים ַּב ּתוֹ ָרה:
הַמ ְׁש ּ ָפחוֹ ת ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹד ַּכ ָּמה ְ ּד ָב ִרים ְמ ַענְ יְ נִ ים ַעל ֲאנָ ִׁשים ֻּ
ִּ
(בזְ מַ ן הַמַּ ֲחל ֶֹקת ֵהם ִה ְר ֲהר ּו
תו ִּ
ִּ
הַמ ְׁש ּ ָפ ָחה ֶׁשל ק ַֹרח ַ ּגם ִהיא נִ ְמנֵ ית ִּבגְ ַלל ֶׁשהַ ָּבנִ ים ֶׁשל ק ַֹרח ל ֹא ֵמ ּ
ַפי ח ּו ץ ֲעדַיִ ן ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ֶׁש ֵהם ֵח ֶלק ֵמהַ ְּקב ּו ָצה .ה’ נָ תַ ן ָל ֶהם עוֹ נֵ ׁש הוֹ גֵ ןָ ,היָ ה
ְּת ׁש ּו ָבה ְּבלִ ָּבם ,א ּו ָלם ְּכל ּ ֵ
תו ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְבלְ ע ּו ָּב ֲא ָד ָמהֵ .הם ִה ְקצַה ָל ֶהם ָמקוֹ ם ָּבט ּו ַח ִמ ּתַ חַת ָל ֲא ָד ָמה ֵהם נִ ְׁש ֲאר ּו ָׁשם
נִ ְר ֶאה ְּכ ִאלּ ּו ֵהם ֵמ ּ
תו וְ ָאז ֵהם יָ ְכל ּו ָל ֵצאת).
עַד ֶׁש ָּכל ֵאלּ ּו ֶׁש ָה ּיו ֵח ֶלק ֵמהַ ְּקב ּו ָצה ֶׁשל ק ַֹרח ֵמ ּ
יהן
ת.הַתוֹ ָרה מוֹ נָ ה ֶאת ְׁשמוֹ ֵת ֶ
הַמ ְׁש ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ֵש ֶבט ְמ ׁ ּ ֶ
לוֹ ְמ ִדים ֶׁש ְּל ַאחַת ִּ
נַשהְ -צ ָל ְפ ָחד ,ל ֹא ָה ּיו ָּבנִ יםַ ,רק ָּבנוֹ
ּ
יהן ְּב ָקרוֹ ב!)
– מַ ֲח ָלה ,נוֹ ָעה ָ ,חגְ ָלהִ ,מלְ ָּכה וְ ִת ְר ָצה (נִ לְ מַד ֲע ֵל ֶ
ַפ ֶרת ֶׁש ּ ֶש ַׂרח ,הַ ַּבת ֶׁשל ָא ֵׁשר ָהיְ ָתה ֲעדַיִ ן ַּבחַיִ ּ ים!
הַתוֹ ָרה ַ ּגם ְמס ּ ֶ
ּ
ְ
הו ִדים ֵמ ַעל ִגּיל .20
ַסך הַ ֹּכל ָה ּיו ּ ְ 601,730ג ָב ִרים יְ ּ

ְּת ִה ִּלים

יום י”ד ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים ע”ב -ע”ו
ֹ /

ַפר
הַפ ֶרק ְמס ּ ֵ
הוא ְמעוֹ ֵרר אוֹ ָתנ ּו ַל ְח ׁש ֹב עַד ַּכ ָּמה ָאנ ּו רוֹ ִצים ֶאת הַ ְ ּגא ּו ָלהֶ ּ .
ְּכ ֶׁשא ְֹמ ִרים ֶאת ּ ֶפ ֶרק ע”דּ ,
ְ
ְ
יכים ָּכל ָּכך ֶאת
הַמ ְק ָ ּד ׁש וְ ַעל ָּכך ֶׁש ֵאינֶ נּ ּו רוֹ ִאים עוֹ ד ֶאת הַ ִ ּנ ִּסים ֶׁשל ה’ָ .אנ ּו ְצ ִר ִ
הַמ ְׁש ָּכן וְ ִּ
אוֹ דוֹ ת ֻח ְר ָּבן ִּ
הַ ְ ּגא ּו ָלה וְ זוֹ ֲע ִקים “ה’ עַד ָמתַי ???”
ַפ ֵׁשר ַלגּ וֹ יִ ים לוֹ מַ ר ְ ּד ָב ִרים
“עד ָמ ַתי ֱאל ִֹקים יְ ָח ֶרף ַצר” ה’ עַד ָמתַי? עַד ָמתַי ְּתא ְ
הוא ַ
ֶא ָחד ּ ְ
הַפס ּו ִקים ּ
ֲחצ ּו ִפים? וְ ִעם ָּכל זֶ הֲ ,א ִפלּ ּו ְּבגָ ל ּות ֶא ְפ ָׁשר לִ ְראוֹ ת זְ מַ ִ ּנים ֶׁש ָּב ֶהם ה’ ֵמ ִאיר ָּבעוֹ ָלם וְ ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת
נִ ִּסים ֲא ִמ ִּתיִ ּ ים.
ּיע.
נִ ִּסים ָּכ ֵאלּ ּו מַזְ ִּכ ִירים ָלנ ּו ֶׁשה’ ִא ָּתנ ּו ַּב ָגּל ּות וְ ֶׁשהַ גְ א ּו ָלה עוֹ ֶמ ֶדת ֵּת ֶכף ּו ִמיַ ּ ד לְ הַ ִג ַ
ֶא ָחד הַ ִ ּנ ִּסים הַ ְ ּגדוֹ לִ ים ִה ְת ַר ֲח ׁש ּו ְּכ ֶׁש ָהא ְַדמוֹ ”ר ָהרַיַי”צ ִה ְׁש ּתַ ְח ֵרר ִממַּ ֲא ָסרוֲֹ ,א ִפלּ ּו ְּבר ּו ְסיָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה ָמקוֹ ם
מַפ ִחיד ּו ְמ ֻס ָּכן
ְ
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ַּתנְ יָ א

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

הו ִדיּ .
הַי וֹ ם נִ ְר ֶאה
הו ִדי יָ כוֹ ל ַל ֲעשׂוֹ ת ְּת ׁש ּו ָבהָ ,אנ ּו ְצ ִר ִ
יכים לִ לְ מֹד עוֹ ד ַעל מַהוּתוֹ ֶׁשל הַיְ ּ ּ
ְּכ ֵדי לְ ָה ִבין ֵּכיצַד יְ ּ
הו ִדי ׁ ּשוֹ נָ ה ִממַּ לְ ָאךְ.
יהו ִדי ַעל יְ ֵדי ֶׁש ִ ּנ ְר ֶאה ֵּכיצַד יְ ּ
מַה ְמיֻ ָחד ִּב ּ
ַפיו נְ ָׁש ָמה .
אשוֹ ן ,ה’ נָ פַ ח ְּבא ּ ָ
ְּכ ֶשׂה’ ָּב ָרא ֶאת ָא ָדם ָה ִר ׁ

ימה ֶׁשלּ וְֹּ .כמוֹ מַה ֶׁש ּי וֹ ֵצא
הוא ֲע ֵשׂה זֹאת ּתוֹ ְך ִׁש ּמ ּו ׁש ִּבנְ ִׁש ָ
תוב ֶׁש ּ
ֲא ָבל ְּכ ֶשׂה’ ָּב ָרא ֶאת הַמַּ לְ ָא ִכים ָּכ ּ
ְּכ ֶׁש ָאנ ּו ְמדַ ְּב ִרים.
הַמ ָׁשלִ ים ָה ֵא ֶ ּלה עוֹ זְ ִרים ָלנ ּו לְ ָה ִבין ֵא ְ
יך הַ ח ּ
ַי ּות
ַּכ ּמ ּו ָבן ֶׁש ֵאלּ ּו ַרק ְמ ָׁשלִ ים .לַה’ ֵאין ּ ֶפה ְּכמוֹ ֶׁשיֵ ּ ׁש ָלנ ּוֲ .א ָבל ְּ
הו ִדי ׁ ּשוֹ נָ ה ֵמהַ ח ּ
ַי ּות ֶׁשל הַמַּ לְ ָא ְך.
ַּב ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁשל הַיְ ּ ּ
הַתוֹ ָרה אוֹ ֶמ ֶרת ָלנ ּו ֶׁשהַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁשל
יפה? ַּכ ּמ ּו ָבן נְ ִׁש ָ
ימה אוֹ נְ ִׁש ָ
מַה לוֹ ֵק ַח ֵמ ִא ָּתנ ּו יוֹ ֵתר ֹּכ ַח? נְ ִׁש ָ
יפהּ .
יפה לַמַּ לְ ָא ִכים ַ ּגם יֵ ׁש ח ּ
הו ִדי יֵ ׁש ח ּ
ַמ ּות הַ ֹּכ ַח ֶׁש ָה ָא ָדם
ַי ּות מַה’ ֲא ָבל ַרק ְּבכ ּ
ַי ּות ַר ָּבה יוֹ ֵתר מַה’ ְּכמוֹ ִמ ְ ּנ ִׁש ָ
הַיְ ּ ּ
ִמ ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ְּכ ֵדי לִ נְ ׁש ֹם.
(הַשם ֱאל ִֹקים
יבה ֶׁשהַמַּ לְ ָא ִכים נִ ְק ָר ִאים ַרק ְּב ֵׁשם ֱאל ִֹקים ֲא ָבל הַ ְ ּנ ָׁשמוֹ ת נִ ְק ָראוֹ ת ְּב ֵׁשם ֲהוָ יָ ה ׁ ּ ֵ
זוֹ הַ ִס ָ
ְ
ְ
ַי ּות ָּכך ֶׁש ּל ֹא ִּת ְהיֶ ה ָּכל ָּכך ֲחזָ ָקה ֲא ָבל הַ ח ּ
מַ ְס ִּתיר ֶאת הַ ח ּ
ַי ּות ָה ִע ָ ּק ִרית ִהיא ִמ ׁ ּ ָשם ֲהוָ יָ ה).

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /י”ד ַּת ּמ ּוז

לִמד ֶאת ָ ּבנָ יו ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ָׁשבוּ ַע ָּפ ָר ַׁשת ָ ּבלָ ק וְ נִ כְ ָּתב ְמ ֻא ָחר יו ֵֹתר ְ ּב ֶא ָחד
ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ִענְ יַן ֶׁש ָה ַא ְדמ ֹו ”ר ַה ָז ּ ֵקן ֵּ
ִמ ַּמ ַא ְמ ֵרי ַהצֶ ּ ַמח צֶ ֶדק.
יתם ּפַ ַעם ֵא ְ
הוא ְּכמוֹ ַּכ ּד ּור
יך ֲאנָ ִׁשים ַּב ַ ּצד ׁ ּ ֵ
הַ ִאם ָּת ִה ֶ
הַשנִ י ֶׁשל ַּכ ּד ּור ָה ָא ֶרץ ל ֹא נוֹ ְפלִ ים ִמ ֶּמנּ ּו ִאם ָהעוֹ ָלם ּ
מַד ָענִ ים יֵ ׁש ְּת ׁש ּו ָבה.
ָ ּגדוֹ ל וְ ֵהם נִ ְמ ָצ ִאים ְּב ֶע ְברוֹ ָה ַא ֵחר? לְ ְ
הַת ׁש ּו ָבה ָה ֲא ִמ ִּתית.
ֲא ָבל לְ א ְַדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן יֵ ׁש ֶאת ְּ
הוא ֵמח ּ
ַי ּות ר ּו ָחנִ ית ֶׁשל ה’ ֶׁש ִ ּנ ְק ֵראת ִעגּ ּולִ ים.
ְּב ֵס ֶפר ֵעץ חַיִ ּ ים ֻמ ְס ָּבר ֶׁש ָהעוֹ ָלם ּ
ִעגּ ּולִ ים זוֹ ח ּ
ַי ּות מַה’ ֶׁש ִהיא ְּכמוֹ מַ ְע ַגּלֶ ,א ְפ ָׁשר לְ סוֹ ֵבב ִעגּ ּול לְ ָכל ִּכ ּו ּון ֶׁשרוֹ ִצים וְ ַאף ֵח ֶלק ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָ ּגבוֹ הַּ
הַשנִ י.
יוֹ ֵתר ֵמ ׁ ּ ֵ
ָהעוֹ ָלם ְמ ַק ֵּבל ח ּ
הוא
ַי ּות ֵמה’ ְּבא ֶֹפן ָכזֶ ה ָּכ ְך ֶׁש ַאף ֵח ֶלק ָּבעוֹ ָלם ל ֹא נִ ְמ ָצא ֶּב ֱא ֶמת “לְ מַ ְע ָלה” ָּכל ָ ּד ָבר ּ
ְ
הַשמַיִ ם ָ -ה ִעגּ ּולִ יםַ .אף ֶא ָחד ל ֹא נוֹ ֵפל ִּבגְ ַלל ֶׁש ַאף ֶא ָחד ל ֹא נִ ְמ ָצא
ֵח ֶלק ֵמ ָהעוֹ ָלםִ -עגּ ּול ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ְּבתוֹ ך ׁ ּ ָ
לְ מַ ְע ָלה -כ ּו ָ ּלם נִ ְמ ָצ ִאים ְּב ִד ּי ּוק ְּב ָמקוֹ ם הַ ָ ּנכוֹ ן ַּבמַּ ְע ָגּל.

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שס"ג ,שס"ה

שה שס"ב ,שס"ד,
שה קע"ג ,ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

הַמיֻ ָחדוֹ ת לְ ֶמ ֶל ְך,
ַמ ַּב"םְ ּ .פ ָר ִקים ֵאלּ ּו עוֹ ְס ִקים ַּב ִּמ ְצווֹ ת ְּ
ָאנ ּו אוֹ ֲחזִ ים ָּכ ֵעת ַּב ֲה ָלכוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ֶׁשל ָהר ְ
ְ
יח!
הַמ ִׁש ַ
הַמ ֶל ְך הַ ַ ּנ ֲע ָלה וְ הַ ּטוֹ ב ִמ ֻּכ ָ ּלםֶ -מ ֶלך ָּ
ּו ְב ֶה ְמ ֵׁש ְך נִ לְ מַד ַעל ֶּ
הַמ ְצווֹ ת ֶׁשל ּ
הו ִדים ,וְ ָׁשלוֹ ׁש ִמ ְצווֹ ת ְמיֻ ָחדוֹ ת
ְּב ֵס ֶפר ִּ
הַי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים ָח ֵמ ׁש ִמ ְצווֹ ת ְׁש ָּתיִ ם ְמיֻ ָעדוֹ ת לְ ָכל הַיְ ּ ּ
ל ְַּמ ָל ִכים.
יהם ֶמ ֶל ְך.
יכים לְ ָמנוֹ ת ֲע ֵל ֶ
הו ִדים ְצ ִר ִ
.1
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה קע"ג  -הַיְ ּ ּ
הוא ֵ ּגר (וְ ַע ְכ ָׁשו ָאס ּור ַ ּגם לְ מַ נּ וֹ ת ֶמ ֶל ְך
.2
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה שס"בָ -אס ּור לְ מַ נּ וֹ ת ֶמ ֶל ְך ֶׁש ּ
ְ
הַמ ֶלך ).
ֶׁש ֵאינוֹ ִמ ִּמ ְׁש ּפַ חַת ָ ּדוִ ד ֶּ
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.3
.4
.5

ִמ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה שס"ד -לְ ֶמ ֶל ְך ָאס ּור לְ ִה ָ ּנ ֵשׂא לְ הַ ְר ֵּבה נָ ִׁשים.
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה שס"ג -לְ ֶמ ֶל ְך ָאס ּור ֶל ֱאסֹף ס ּו ִסים ַר ִּבים.

ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה שס"הָ -אס ּור ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה לְ ֶמ ֶל ְך ֶּכ ֶסף ַרב.

ַר ְמ ַּב"ם

כות ְמ ָל ִכים ּ ְפ ָר ִקים א'-ג'
ִ /הלְ ֹ

הו ִדי.
יֶ ְׁשנָ ן ִ 23מ ְצווֹ ת הַ ְּק ׁשוּרוֹ ת לְ ֶמ ֶל ְך יְ ּ
יכים לְ קַיֵ ּם ְּכ ֶׁש ֵהם נִ ְכנָ ִסים לְ ֶא ֶרץ
הו ִדים ְצ ִר ִ
ְּב ֶפ ֶרק א'ָ -הר ְ
ַמ ַּב"ם ְמל ֵַּמד ֶׁשיֶ ּ ְׁשנָ ן ָׁשלוֹ ׁש ִמ ְצווֹ ת ֶׁשהַיְ ּ ּ
ְ
ְ
יהם לִ ְמחוֹ ת ֶאת זֵ ֶכר ֲע ָמ ֵלק ּולְ ַב ּסוֹ ף
הו ִדיַ ,א ֵחר ָּכך ֲע ֵל ֶ
אשית ֲע ֵל ֶ
יִ ְש ָׂר ֵאל ַעל ּ ִפי הַ ֵּס ֶדרֵ .ר ִׁ
יהם לְ ָמנוֹ ת ֶמ ֶלך יְ ּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש.
יהם לִ ְבנוֹ ת ֶאת ֵּבית ִּ
ֲע ֵל ֶ
תַפ ִקיד ֶׁש ָעל ּול לִ גְ רֹם
הו ִדיַ -רק ֶ ּג ֶבר ֶׁש ֵאינֶ נּ ּו ֵ ּגר ֶׁש ֵּמעוֹ ָלם ל ֹא נָ ָשׂא ְּב ְ
לוֹ ְמ ִדים ִמי יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ֶמ ֶל ְך יְ ּ
ַל ֲאנָ ִׁשים לְ זַ לְ זֵ ל בו.
הוא ָצ ִר ְ
יך לְ ִה ְת ַל ֵּב ׁש
ְּב ֶפ ֶרק ב'  -לְ ֵמ ִדים ַעל הַ ָּכבוֹ ד ֶׁשל ֶּ
הַמ ֶל ְך .לְ ַאף ָא ָדם ָאס ּור לְ ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ַּב ֲח ָפ ִצים ֶׁשלּ וֹ ּ
ְ
ְ
הַמ ֶלך ל ֹא ָצ ִריך ַל ְח ׁש ֹב
ֹאשוֲֹ .א ָבל ֶּ
ָּת ִמיד ָּכ ָרא ּויָ .ע ָליו ָל ֶׁש ֶבת ַעל ִּכ ֵּסא מַ לְ כ ּו ִתי ְּב ַא ְרמוֹ נוֹ וְ ַל ֲחב ֹׁש ֶּכ ֶתר לְ ר ׁ
הַמ ֶל ְך ָצ ִר ְ
הו ִדי ְּכ ִפי ֶׁשרוֹ ֶעה צֹאן ּדוֹ ֵאג לְ צֹאנוֹ.
ֶׁשהַ ָּכבוֹ ד ְמי ָֹעד לוֹ ָ -ע ָליו לְ ִה ׁ ּ ָש ֵאר ָענָ יוֶּ .
יך לִ ְדאֹג לְ ָכל יְ ּ

הַמ ְצווֹ ת) לְ ֶמ ֶל ְך יֶ ְׁשנָ ּה ִמ ְצוָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת
מַדנ ּו ְּב ֵס ֶפר ִּ
(כ ִפי ֶׁש ָ ּל ְ
הַמ ֶל ְךְּ -
הַמ ְצוֹ ת ֶׁשל ֶּ
ְּב ֶפ ֶרק ג'  -לוֹ ְמ ִדים ֶאת ִּ
ְ
הוא יָ ֵׁשן אוֹ
הוא ל ֹא יָ כוֹ ל לְ הַ ְחזִ יק אוֹ תוֹ (לְ ָמ ָׁשל ְּכ ֶׁש ּ
ָל ֵשׂאת ִע ּמוֹ ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה לְ ָכל ָמקוֹ ם ֵא ָליו הוֹ ֵלךֲ .א ִפלּ ּו ְּכ ֶׁש ּ
הוא ָצ ִר ְ
אוֹ ֵכל) הַ ֵּס ֶפר ָצ ִר ְ
הַתוֹ ָרה
יך לְ ִהזָ ּ ֵהר ִמ ַ ּל ֲעשׂוֹ ת ׁ ּ ֶ
הו ֶׁשיִ ּגְ רֹם לוֹ לִ ְׁש ֹּכ ַח ַעל ֵס ֶפר ּ
מַש ּ
מו ְך ֵא ָליוּ .
יך לִ ְהיוֹ ת ָס ּ
יכים לִ ְהיוֹ ת ָּת ִמיד
הו ִדי .יְ כוֹ לִ ים לִ לְ מֹד ִמ ָּכ ְך ֶׁש ַ ּגם ָאנ ּו ְצ ִר ִ
הַתַ ְפ ִקיד ְּ
אוֹ ַעל ּ
הַמיֻ ָחד ֶׁשלּ וֹ ,לִ ְדאֹג לְ ָעם הַיְ ּ ּ
ַתוֹ ָרה וְ ל ֹא לִ ְׁש ֹּכ ַח ִמ ֶּמ ָ ּנה ֲא ִפלּ ּו לְ ֶרגַ ע.
ְמ ֻח ָּב ִרים ּו ְק ׁש ּו ִרים ל ּ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

 /י”ב – י”ג ַּת ּמ ּוז

לַ ְמרוֹת ְׁשי”ב -י”ג ַּת ּמוּ ז ְ ּכבָ ר ֵמ ֲאחו ֵֹרינוִּ ,ענְ יָנ ֹו ֶׁשל יוֹם ַמ ְמ ִׁש ְיך לְ ע ֹו ד ַ ּכ ָּמה י ִָמים.
(ב ָר ָכה ֶׁש ָא ָדם אוֹ ֵמר ַּב ֶ ּד ֶר ְך ְּכ ָלל
הוא ל ֹא ֵּב ֵר ְך ִּב ְר ַּכת הַ גּ וֹ ֵמל ְּ
ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָהא ְַדמוֹ ”ר הַ רַיַי”צ יֵ ֵצא לְ חוֹ ְפ ִׁשיּ ,
ְּכ ֶׁש ּי וֹ ְצ ִאים ֵמהַ ֶּכ ֶלא) עַד ט”ו ּתַ ּמ ּוז.
הַמ ִׁש ְ
דות
ָׁשנָ ה ַאחַת ָה ַר ִּבי ָאמַ ר ַל ֲח ִס ִידים לְ ְ
יך ּולְ קַיֵ ּם ִה ְתוַועַדוּיוֹ ת ִמ ֵ ּדי יוֹ ם עַד ט”ו ּתַ ּמ ּוזּ .ו ְב ָכל ִה ְתוַ ֲע ּ
הַתוֹ ָרה ַאחַת ָּב ֲעבוֹ ָדה וְ ַאחַת ִּבגְ ִמיל ּות ֲח ָס ִדים.
ֶׁשיַ ּ ְחלִ יט ּו ָׁשלוֹ ׁש הַ ְח ָלטוֹ תַ .אחַת ַּב ְּתח ּום ּ
ֵמ ֶהן הַהַ ְח ָלטוֹ ת ֶׁש ָ ּל ֶכם?
מור לְ הַ ְחלִ יט הַ ְח ָל ָטה לְ ֶמ ֶׁש ְך ִמ ְס ּפַ ר יָ ִמים .ל ֹא ָּכל הַ ְח ָל ָטה חַיָ ּ ִבים לִ ְהיוֹ ת לְ ָת ִמיד) .
(זִ ְכרוֹ ֶׁשזֶ ּה ְּב ֵס ֶדר ָ ּג ּ

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת ד"י
ה
/

3

