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ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם ַר ׁ ִש”י
ְ ׁ /ש ִב ִ

ִ ּבלְ ָעם או ֵֹמר לְבָ לָ ק ֶׁש ִ ּב ְמקוֹם לְנַ ּסוֹת לְ ַק ֵ ּלל ֶאת ְ ּבנֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ָ ,עלָ יו לִגְ ר ֹם לָ ֶהם לַ ֲעבוֹר ֲעבֵ רוֹתּ ָ .כ ְך ה' י ְִרצֶ ה
לְ ַה ֲענִ ׁיש או ָֹתםּ ָ .בלָ ק עו ֶֹשׂה ז ֹאת וְ ַה ְר ֵ ּבה יְהוּ ִדים נֶ ֱענָ ִׁשים ַע ד ֶׁש ִּפנְ ָחס ע ֹו צֵ ר ֶאת ַה ַּמ ֵג ָּפה.
ַה ְ ּנב ּו ָאה ֶׁשל ִּבלְ ָעםִּ :בלְ ָעם ָאמַ ר לְ ָב ָלק ֶׁש ֲא ִפיל ּו נָ ִביא ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר ל ֹא ּיו ַכל ַל ְעזוֹ ר לוֹ לְ הַ ִ ּציק לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל.
הוא
הוא ָאמַ ר לוֹ לְ נַ ּסוֹ ת לִ גְ רוֹ ם לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ַל ֲעבוֹ ר ֲע ֵברוֹ ת ,וְ ה' יַ ֲענִ ׁיש אוֹ ָתם .לְ ַא ֵחר ִמ ֵּכן ּ
ִּב ְמקוֹ ם זֶ ה ּ
יח!).
בו ָאה ְמאֹד ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת אוֹ דוֹ ת ָמ ִׁש ַ
ִה ְת ֵּ
נַבא ִּב ְפנֵ י ָּב ָלק מַה יִ ְק ֶרה לְ מוֹ ָאב (זוֹ ִהי נְ ּ
הַמ ֶל ְך יִ ְכ ֹּב ׁש ֶאת מוֹ ָאב ְּבעוֹ ד
"אנִ י רוֹ ֶאה ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל יִ ְכ ְּב ׁש ּו ֶאת מוֹ ָאבֲ ,א ָבל ל ֹא ָּכ ֵעת ,ל ֹא ַע ְכ ָׁשוּ ָ .דוִ ד ֶּ
ֲ

הוא יִ ְכ ֹּב ׁש ֶאת ְׁש ֵא ִרית
ַמיםְּ -בנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל יִ ְכ ְּב ׁש ּו ֶאת ֱאדוֹ ם ַּכ ֲא ֶׁשר ָמ ִׁש ַ
גַבי יֶ ֶתר ָהע ִּ
ַבוֹ ת .לְ ֵּ
ָׁשנִ ים ר ּ
יח יָ בוֹ אּ .
ְ
אשוֹ ן
נַבא ַעל ֲע ָמ ֵלקֵ :
ִמ ְׁש ּפַ ְח ּתוֹ ֶׁשל ֵע ָשׂו"ִּ .בלְ ָעם ִה ְמ ִׁשיך וְ ִה ְת ֵּ
אשית גּ וֹ יִ ים ֲע ָמ ֵלקֲ -ע ָמ ֵלק ָהיָ ה ָה ָעם ָה ִר ׁ
"ר ִׁ
ֶׁש ָּת ַקף ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל יִ ְמח ּו אוֹ תוֹ ֵּכיוָ ן ֶׁשיֵ ּ ׁש ִמ ְצוָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ַל ֲעשׂוֹ ת ֵּכןִ -מ ְצוַת ְמ ִחיַ ּת ֲע ָמ ֵלק.
הַמ ְׁש ּ ָפ ָחה ֶׁשל יִ ְתרוֹ  -הַ ֵ ּקינִ יֲ -א ִפלּ ּו ֶׁש ָה ָא ֶרץ ֶׁש ָ ּל ֶכם ִּת ׁ ּ ָש ֵמד וְ ִת ָׁשלְ ח ּו לְ גָ ל ּות יַ ַחד
נַבא ַעל ִּ
ִּבלְ ָעם ַ ּגם ִה ְת ֵּ
ְ
ַש ּור ,יוֹ ִציא ֶאת
יח יָ בוֹ אַ .סנְ ֵח ִריבֶּ ,
ַתם ִּת ְש ְׂרד ּו וְ תַ ְחזְ ר ּו ֲחזָ ָרה ַּכ ֲא ֶׁשר ָמ ִׁש ַ
הַש ָב ִטים א ֶּ
ִעם ֲע ֶש ֶׂרת ׁ ּ ְ
הַמ ֶלך ֶׁשל א ׁ ּ
ְ
מַשך ָלנֶ ַצח.
כ ּו ָ ּלם לְ גָ ל ּות ֲא ָבל ִהיא ל ֹא ִּת ְת ׁ ּ ֵ
וְ ָאז ּ ָפנָ ה ִּבלְ ָעם לְ ֵביתוֹ.

הַת ְכנִ ית ֶׁשל ִּבלְ ָעם וְ לִ גְ רֹם
ִּבלְ ָעם ָ ּג ַרם לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ַל ֲעבוֹ ר ֲע ֵברוֹ תָּ :ב ָלק ֶה ְחלִ יט לְ נַ ּסוֹ ת ּולְ בַ ֵ ּצ ַע ֶאת ָּ
הוא ָא ַסף הַ ְר ֵּבה ָּבנוֹ ת ִמ ּמוֹ ָאב ּו ִמ ְדיָ ן ֶׁשיִ ּ ְפ ְּתח ּו ֲחנֻ ּיוֹ ת ְּכ ֵדי ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל יָ בוֹ א ּו וְ יִ ְקנ ּו
לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ַל ֲחטֹאּ .
ּיש ּו ְמאֹד טוֹ ב
הַמוֹ ְכרוֹ ת יְ שַׁ ְכנְ ע ּו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל לְ ִה ְתח ֵּ
ָּב ֶהם ,וְ ּ
ַתן ִא ָּתם ל ְַמרוֹ ת ֶׁשזֶ ּה ָאס ּורְּ .בנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ִה ְר ִג ׁ
ְ
ַבנוֹ ת
הו ִדים ֶׁש ִ ּנ ּ ְשׂא ּו ל ָּ
ַא ֲח ֵרי ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְ ּצח ּו ְּב ִמלְ ֲחמוֹ ת ָה ֱאמוֹ ִרי וְ ל ֹא ָּכל ָּכך נִ זְ ֲהר ּו ְּכמוֹ ֶׁש ָה ּיו ְצ ִר ִ
יכים לְ ִהזָ ּ ֵהרָ .ה ּיו יְ ּ
ְ
הַבנוֹ ת ִהזְ ִמינ ּו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָלבוֹ א וְ ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ּתוֹ ך ֶׁש ֵהם אוֹ ְמרוֹ ת ָל ֶהם ֶׁש ּל ֹא
ָה ֵא ֶ ּלה ִמ ּמוֹ ָאבָּ .

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת ב"י
ה
/

1

ַבים יֶ ֱחל ּו ְמאֹד
הו ִדים ר ִּ
יִ ְתח ְּ
וו ַל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ֶׁשל בַּ ַעל ּ ְפעוֹ ר .ה' ָע ָשׂה ֶׁשיְ ּ ּ
ַתנ ּו ִא ָּתם ִאם ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ל ֹא יִ ְׁש ּתַ ֲח ּ
ְ
הַש ָאר
הַפ ִסיק ֶאת הַמַּ ֵ ּג ָפה ,לְ הַ ֲענִ ׁיש ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָע ְבר ּו ֶאת ָה ֲע ֵב ָרה ,וְ ָכל ׁ ּ ְ
ְּכעֹנֶ ׁש .ה' ָאמַ ר לְ מ ֶֹׁשה ֵאיך לְ ְ
ְ
מות
יִ ְה ּיו ְּב ֵס ֶדר .מ ֶֹׁשה ֵה ִביא ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁש ָע ְבר ּו ֲע ֵברוֹ ת לְ ֵבית ִ ּדין וְ ַא ַחר ָּכך וִ ֵידא ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת מַ ִג ַ
ּיע ָל ֶהם ָל ּ
ַהרוֹ ג אוֹ ָתם.
וְ הוֹ ָרה ל ׁ ַּשוֹ ְפ ִטים ל ֲ
ָה ֲע ֵב ָרה ֶׁשל זִ ְמ ִריֵ :ח ֶלק ֵמאוֹ ָתם ֲאנָ ִׁשיםִ ,מ ׁ ּ ֵש ֶבט ִׁש ְמעוֹ ן ָּכ ֲעס ּו ְמאֹד ַעל ָּכ ְך ֶׁש ֲאנָ ִׁשים נִ לְ ְקח ּו לְ ֵבית הַ ִ ּדין.
הו ִדים וְ ָה ָל ְך
ֵהם ּ ָפנ ּו לְ זִ ְמ ִריֶ ,א ָחד ֵמהַ ְ ּנ ִש ִ
בו ָצה ְ ּגדוֹ ָלה ֶׁשל יְ ּ
ׂיאים ּו ִב ְק ׁש ּו ִמ ֶּמנּ ּו ַל ְעזוֹ ר ָל ֶהם .זִ ְמ ִרי ָל ַקח ְק ּ

הוא
הוא יָ כוֹ ל לְ ִה ְתח ֵּ
ַתן ִעם ִמי ֶׁש ּ
הוא ָר ָצה לְ הַ ְראוֹ ת לְ ֻכ ָ ּלם ֶׁש ּ
לְ ִה ָ ּנ ֵשׂא לְ ָכזְ ִּביֲ ,הבַת ֶׁשל ֶא ָחד ִממַּ לְ ֵכי ִמ ְדיָ ןּ .
תו ַכל לְ שַׁ ְכנֵ ַע
ַתן ַרק ִעם מ ֶֹׁשה! ִ
הַת ָח ָלה ָּכזְ ִּבי ָא ְמ ָרה ל ֹאִ .היא ָר ְצ ָתה לְ ִה ְתח ֵּ
רוֹ ֶצה .בַּ ְ
(היא ָח ְׁש ָבה ֶׁש ִהיא ּ
הַשנִ י
הַש ֶבט ׁ ּ ֵ
ּיע ֵמ ׁ ּ ֵ
הוא מַ ִג ַ
ֶאת מ ֶֹׁשה ר ֵּ
הוא ָח ׁש ּוב יוֹ ֵתר ִּבגְ ַלל ֶׁש ּ
ַבנ ּו ַל ֲעבוֹ ר ֲע ֵב ָרה!) ֲא ָבל זִ ְמ ִרי ִׁש ְכנֵ ַע אוֹ ָת ּה ֶׁש ּ
(לוִ י) .זִ ְמ ִרי ֵה ִביא ֶאת ָּכזְ ִּבי ְּכ ֵדי לְ הַ ְראוֹ ת אוֹ ָת ּה לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ָׁש ַאל
הַשלִ ִׁישי ֵ
הַש ֶבט ׁ ּ ְ
ִׁ(ש ְמעוֹ ן ) ּומ ֶֹׁשה ֵמ ׁ ּ ֵ
ַתן ִא ָּת ּה? וְ ִצ ּפוֹ ָרהִ ,א ְׁש ּתוֹ ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַ ּגם ִהיא ִמ ִּמ ְדיָ ן (זֶ ה ִמ ְׁש ּ ָפט ִט ּ ְפ ִׁשי ְמאֹד לוֹ מַ ר
 :מַ ּד ּו ַע ָאס ּור לְ ִה ְתח ֵּ
יח
הו ִדי יָ ַכל ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאת) .מ ֶֹׁשה ל ֹא ִה ְצלִ ַ
ִּכי לִ ְפנֵ י ּ
מַתַ ן ּתוֹ ָרה זֶ ה ל ֹא ָהיָ ה ָאס ּור וְ ָכל ֶא ָחד ֶׁש ָר ָצה לִ ְהיוֹ ת יְ ּ
ְ
נַהג ְּכ ִאלּ ּו
הו ִמ ְת ֵ
הַבן ֶׁשל ֶאלְ ָעזָ ר הַ ֹּכ ֵהן זָ ַכר וְ ָׁש ַאל ִ
לְ ִהזָ ּ ֵכר מַה ָצ ִריך ַל ֲעשׂוֹ תֲ .א ָבל ּ ִפנְ ָחסֵּ ,
"אם רוֹ ִאים ִמ ֶׁיש ּ
ַהרוֹ ג אוֹ תוֹ ֲא ִפלּ ּו ְּבלִ י לְ ָה ִביא אוֹ תוֹ ִּב ְפנֵ י ֵּבית ִ ּדין קוֹ ֵדם?" מ ֶֹׁשה ָאמַ ר –
ַביםֶ ,א ְפ ָׁשר ל ֲ
ש ּוי לְ גוֹ יָ ה ְּבר ִּ
הוא נָ ׂ
ּ
ְ
ַתה צוֹ ֵדקִ ּ .פנְ ָחס ָה ַלך לְ הַזְ ִהיר ֶאת זִ ְמ ִריֲ ,א ָבל ֱהיוֹ ת וְ זִ ְמ ִרי ל ֹא ִה ְפ ִסיק ּ ִפנְ ָחס ָה ַרג ֶאת זִ ְמ ִרי וְ ֶאת ָּכזְ ִּבי יַ ַחד.
א ָּ
הַשוֹ ְפ ִטים לְ הַ ֲענִ ׁיש ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁש ָע ְבר ּו ֲע ֵב ָרה וְ הַמַּ ֵ ּג ָפה ּ ָפ ְס ָקה.
ָּכ ֵעת יָ ְכל ּו ׁ ּ

ְּת ִה ִּלים

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

הַפ ָר ִקים ִּב ְת ִה ִּלים ֶׁשל ּ
יצד נוֹ ֶדה לַה’ ְּכ ֶׁשיַ ּ ְחזִ יר ֶאת
יחְּ .ב ֶפ ֶרק ס”ו ְמ ֻד ָּבר ֵּכ ַ
ַב ִרים אוֹ דוֹ ת ָמ ִׁש ַ
הַי וֹ ם ְמד ְּ
ָּכל ּ ְ
הו ִדים לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
ָּכל הַיְ ּ
“ה ִריע ּו ֶל ֱאלוֹ ִקים ָ ּכל ָה ָא ֶרץ” ָּכל ָהעוֹ ָלם
“ל ְמנַ ֵ ּצ ַח ִׁשיר ִמזְ מוֹ ר” ִמזְ מוֹ ר = ִׁשירָ ,
אשוֹ ן ַ
ָּ
הַפס ּוק ָה ִר ׁ
וכ ֵדי ֶׁשזֶ ּה יִ ְק ֶרה ְּב ָקרוֹ בֲ ,אנַ ְחנ ּו
ַמים ָּבעוֹ ָלם יַ ֲא ִמינ ּו בַּ ה’ ְּ
יח יָ בוֹ אָּ ,כל ָהע ִּ
יע לַה’ ְּ .כ ֶׁש ָּמ ִׁש ַ
יכים לְ ָה ִר ַ
ְצ ִר ִ
יכים לְ ִה ְת ּכוֹ נֵ ן!
ְצ ִר ִ
ָעלֵ ינוּ לְוַ ֵ ּדא ֶׁש ַה ּג ֹויִים י ֹו ְד ִעים א ֹו דוֹת ֶׁשבַ ע ִמצְ ווֹת ְ ּבנֵ י נ ַֹח ְ ּכ ֵדי ֶׁש ִיּ ְהיוּ מוּכָ נִ ים לְ ַה ֲא ִמין ַ ּבה’.

ַּתנְ יָ א

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

ָלמַ ְדנ ּו ֶא ְתמוֹ ל ֶׁש ְּביָ ֵמינ ּו ל ֹא ָצ ִמים ִּבגְ ַלל ֶׁש ֵאינֶ נּ ּו ֲחזָ ִקים מַ ְס ּ ִפיק ָלצ ּום ִמ ְּבלִ י לְ הַזִ ּיק ַלגּ ּוף ֶׁש ָ ּלנ ּו וְ ַל ֲעבוֹ דַת
ה’ ֶׁש ָ ּלנ ּו.
ּו ְב ָכל זֹאת אוֹ ֵמר ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן ֶׁש ִאם ִא ְכ ּפַ ת ָלנ ּו ֵמהַ ְ ּנ ָׁשמוֹ ת ֶׁש ָ ּלנ ּו ָע ֵלינ ּו לְ נַ ּסוֹ ת ָלצ ּום לְ ָפחוֹ ת ּפַ ַעם
ַאחַת בַּ חַיִ ּ ים ַעל ָה ֲע ֵברוֹ ת הַ ְ ּגדוֹ לוֹ ת ֶׁש ָא ָדם ָעבַ רַּ .כ ּמ ּו ָבן ַא ֲח ֵרי ֶׁשעוֹ ִשׂים ְּת ׁש ּו ָבה.
יצ ד יְ כוֹ לִ ים ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאת ִמ ְּבלִ י לְ הַ ְכ ִאיב לְ ַע ְצ ֵמנ ּו?
ֵּכ ַ

מַה ַל ְך
הוא יָ כוֹ ל ָלצ ּום ְּב ֲ
ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן נוֹ ֵתן ַּכ ָּמה ַר ְעיוֹ נוֹ תָ :א ָדם יָ כוֹ ל לִ ְפרֹס ֶאת הַ ּצוֹ מוֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י זְ מַ ןּ .
הַ ח ֶֹרף ְּכ ֶׁשהַיָ ּ ִמים ְק ָצ ִרים יוֹ ֵתר וְ זֶ ה ל ֹא ָּכל ָּכ ְך ָק ֶׁשה .וַ ֲעדַיִ ן ֶל ֱאכוֹ ל ֲאר ּוחַת ֶע ֶרב ִּבזְ מַ ָ ּנ ּהִ .אם ָא ָדם ָצם ֲע ָש ָׂרה
הוא יְ סַיֵ ּם ֶאת ִמ ְס ּפַ ר הַ ּצוֹ מוֹ ת הַ ָ ּדר ּו ׁש.
ּ ְפ ָע ִמים ְּב ֲ
מַה ַל ְך הַ ח ֶֹרף ְּב ֶמ ֶׁש ְך ֵּתשַׁ ע ָׁשנִ ים ּ
בור ֵח ֶלק ֵמהַ ּצוֹ מוֹ ת ָא ָדם יָ כוֹ ל ָלצ ּום ְׁשנֵ י ֲח ָצ ֵאי יָ ִמים ִּב ְמקוֹ ם יוֹ ם ֶא ָחד ָׁש ֵלם.
ְּכמוֹ ֵּכןֲ ,ע ּ
בור ָּכל ְׁש ָאר ָה ֲע ֵברוֹ ת ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ַרק ָל ֶתת ְצ ָד ָקה .בַּ ֲעבַ ר
הוא ַרק ַעל ָה ֲע ֵברוֹ ת הַ ְ ּגדוֹ לוֹ תֲ .ע ּ
ֲא ָבל צוֹ ם ּ
יכים ָל ֶתת הַ ְר ֵּבה
“ק ַט ִ ּנים” ְּכמוֹ ִאם ֵהם ָּכ ֲעס ּוָ .ל ֵכן ֲאנַ ְחנ ּו ְצ ִר ִ
בור ְ ּד ָב ִרים ְ
ֲאנָ ִׁשים ָה ּיו נוֹ ֲהגִ ים ָלצ ּום ַ ּגם ֲע ּ
ְצ ָד ָקה.
מו ָכן ַל ֲעשׂוֹ ת ּולְ שַׁ
הוא ּ
ַאל ּתַ ְח ְׁש ׁש ּו ֶׁש ָּמא ִּת ְּתנ ּו יוֹ ֵתר ִמ ַ ּדי ְצ ָד ָקהִ ,אם ה’ יִ ְׁשמֹר ָא ָדם חוֹ ֶלהּ ,
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ֵּלם ַה ֹּכ ל
2

יאה.
מו ָכנִ ים לְ שַׁ ֵ ּלם הַ ֹּכ ל ְּכ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ָלנ ּו נְ ָׁש ָמה ְּב ִר ָ
הַב ִריאָּ .כ ְך ַ ּגם ֲאנַ ְחנ ּו ְצ ִר ִ
ַעל ְמנָ ת לְ ְ
יכים לִ ְהיוֹ ת ּ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /י”ב ַּת ּמ ּוז

ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ַעל ְׁשנֵ י ְ ּדבָ ִרים ְמי ָֻח ִדים ֶׁש ֵא ְרעוּ ַהיּוֹם.
הו ַ ּגם ּ
ּ
ַבי ָהרַיַ ץ ִה ְת ַּב ּ ֵשׂר
הַיוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ָהר ִּ
הוא יוֹ ם ַה ֻה ֶ ּל ֶדת ֶׁשל ָה ַר ִּבי ַה ּקוֹ ֵדםָ -ה ַא ְדמוֹ ”ר ָהרַיַ ”ץ .זֶ ּ
הַיוֹ ם ּ
”עווֹ ן” ֲה ָפצַת
הוא נִ ְׁש ַלח ַל ֶּכ ֶלא ּולְ ָמקוֹ ם ְמ ֻר ָחק ֶׁש ִ ּנ ְק ָרא קוֹ ְס ְטרוֹ ָמה בַּ ֲ
ַעל ְּבשׂוֹ ַרת ַה ׁ ּ ִש ְחר ּור ֶׁשלּ וֹ ֵמ ַה ֶ ּכ ֶלאּ .
הוא יָ כוֹ ל ָל ֵצאת לְ חוֹ ְפ ִׁשי!
יס ִטי הוֹ ִד ַ
הַשלְ טוֹ ן הַ ּקוֹ מוֹ נִ ְ
יַהד ּותֲ .א ָבל ְּביוֹ ם י”ב ּתַ ּמ ּוזִ ּ ׁ ,
ֲ
יע לוֹ ֶׁש ּ
הוא ְמבַ ֵ ּק ׁש ֶׁשיִ ּ ְתוַ ֲעד ּו לְ ֶרגֶ ל ּ
הַמיֻ ָחד הַזֶ ּה וְ ַל ֲעבֹד יָ ַחד
הַיוֹ ם ְּ
ָה ַא ְדמוֹ ”ר ָהרַיַי”צ ָׁש ַלח ִמ ְכ ּתַ ב ַל ֲח ִס ִידים וּבוֹ ּ
לִ ְק ֹּב ַע ִע ִּתים לִ לְ מֹד ּתוֹ ָרה וְ ה’ יִ ְׁש ַלח ֶאת ִּב ְרכוֹ ָתיו.
ַבי הַ רַיַי”צ ְמ ָב ֵר ְך ֶאת הַ ֲח ִס ִידים ֶׁשה’ יְ ָב ֵר ְך אוֹ ָתם ְּב ְׁגַש ִמ ּי ּות ּו ְבר ּו ָחנִ ּי ּות.
ָהר ִּ
וע דוּיוֹת ֶׁשל י”ב
(ת ָ ּקנָ ה ֶׁש ָה ַר ִ ּבי ַה ַריַי”צ ִּת ֵ ּקן) ְ ּב ַה ְר ֵ ּבה ִה ְתוַ ַ
ָה ַר ִ ּבי ִ ּד ֵ ּבר ַעל ִחז ּוּק ַה ַּת ָ ּקנָ ה ֶׁשל ּ
לִמוּ ד ִח ַּת”ת ַּ
ַּת ּמוּ ז וּבַ ׁ ּ ָשנִ ים ַה ְּמ ֻא ָחרוֹת יו ֵֹתר ָה ַר ִ ּבי ַגּם ִ ּד ֵ ּבר א ֹו דוֹת ַה ִמבְ צָ ִעים.

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה קס”ו
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ

הַמ ְצוָ ה ּ
הַיוֹ ִמיתִ ,מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה קס”ו ִהיא ֶׁש ַ ּל ֹּכ ֵהן ָאס ּור לְ ִה ַּט ֵּמא ָל ֵמת ִמ ְּלבַ ד לְ ִמ ְס ּפַ ר ֲאנָ ִׁשים ִמ ְּבנֵ י
ִּ
ִמ ְׁש ּפַ ְח ּתוֹ.

ַר ְמ ַּב”ם

כות ֵא ֶבל ּ ְפ ָר ִקים ט’ ,י’ ,י”א
ִ /הלְ ֹ

ַמבַּ ”ם ּ
ְּבר ְ
הַי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים ֶׁשיֶ ּ ְׁשנָ ם ְ ּד ָב ִרים ֶׁשעוֹ ִשׂים ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ֶׁשל ָא ָדם ְּכגוֹ ן ֲא ִמירַת ִמ ְׁשנָ יוֹ ת אוֹ
הַ ְד ָלקַת נֵ ר זִ ָּכרוֹ ן.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

 /י”ב ַּת ּמ ּוז ַ -חג ַה ְ ּגא ּו ָלה

הו ָח ָד ׁש.
מַת ִחיל ׁ ּ ֶ
הוא ְ
ְּביוֹ ם י”ב ּתַ ּמ ּוז ִּת ְשׂמַ ”ח ָהר ִּ
מַש ּ
ַבי ִס ּ ֵפר ֶׁש ּ

ָה ַר ִּבי ְמ ַב ֵ ּק ׁש ִמ ֻ ּכ ָ ּלםֲ ,א ִפ ּל ּו יְ ָל ִדים  ,לִ ְכ ּתֹב
ביַ ּ ֲהד ּות ֲ /ח ִסיד ּות ׁ ֶש ֵהם
לו ׁ ָשה ְ ְ ּד ָב ִרים ְמיֻ ָח ִדים ַּ
ׁ ְש
ֹ
ִקיְ ּמו ְּב ַמ ֲה ַלך ַה ּ ָשנָ ה ָה ַא ֲחרונָ ה  .זֶ ה טוב לְ ֻכ ָ ּלם ַל ֲעשות זֹאת ִּב ְג ַלל

ֹ
ֹ
ׁ
ּ
שׂ ֹה ,ה ּוא יִ ְד ָאג ְּב ֶמ ׁ ֶשךְ
ׁ ֶש ֲא ִפיל ּו ִאם ִמ ׁ ֶ
לו ׁ ָשה ְ ּד ָב ִרים ׁ ֶש ָע ָ ׂ
מו ֵצא ׁ ְש ֹ
ישה ּו ל ֹא ֹ
לו ַל ׁ ּ ָשנָ ה ַה ָּב ָאה.
ַה ׁ ּ ָשנָ ה ִו ַיו ֵ
ודא ׁ ֶשיִ ּ ְהי ּו ֹ
ַבי נַ חַת?
ש ּו לְ ר ִּ
מַה ַל ְך ׁ ּ ָ
ׂיתם ְּב ֲ
ַתם יְ כוֹ לִ ים ַל ְח ׁש ֹב ַעל ְׁשלוֹ ָׁשה ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ֲע ִש ֶ
הַ ִאם א ֶּ
הַשנָ ה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ֶׁשיַ ּ ֲע ׂ
_______________________ )1
_______________________ )2
_______________________ )3
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