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ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם ַר ׁ ִש"י
ְ ׁ /ש ִב ִ

לו ְֹמ ִדים א ֹו דוֹת ִעיר ִמ ְקלָ ט .מ ֶֹׁשה ְמלַ ֵּמד ֶׁש ַה ּדוֹר ַה ֶזּה ל ֹא יוּכַ ל לְ ִה ָנ ֵּשׂא לַ ֲאנָ ִׁשים ִמ ׁ ּ ֵשבֶ ט ַא ֵחר.
ְּב ֻח ָּמ ׁש ֶא ְתמוֹ ל ָלמַ ְדנ ּו ֶׁש ּמֹ ֶׁשה ָצ ִר ְ
יהם.
יך לְ ַק ֵ ּד ׁש ָ 6ע ִרים לְ ִעיר ִמ ְק ָלטָּ ,כ ֵעת נִ לְ מַ ד ֶאת הַ ִ ּצ ּו ּוי ֲע ֵל ֶ
הו ַחס וְ ָׁשלוֹ ם ָה ַרג ָא ָדם ַא ֵחר ְּב ׁשוֹ גֵ גִּ ,בגְ ַלל ֶׁש ּל ֹא ָהיָ ה זָ ִהיר,
ְּכ ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָחי ּו ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלִ ,אם ִמ ֶׁיש ּ
ָהרוֹ ֵצ ַח ָצ ִר ְ
ַהרוֹ ג אוֹ תוֹ (זֶ ה
הַמ ְׁש ּ ָפ ָחה ֶׁשל אוֹ תוֹ ָא ָדם ֶׁש ָה ַרג יָ כוֹ ל ל ֲ
הו ֵמ ִּ
יך ָלנ ּוס ֶאל ִעיר ִמ ְק ָלטַ .א ֶח ֶרת ִ ,מ ֶׁיש ּ
נִ ְק ָרא ,גּ וֹ ֵאל הַ ָ ּדם).
לְ ֵׁשם ָּכ ְך ִה ְק ִ ּד ׁיש ּו ֵׁש ׁש ָע ִריםָׁ .שלוֹ ׁש ְּב ָכל ֵע ֶבר ֶׁשל הַ יַ ּ ְר ֵ ּדן.
הַתוֹ ָרה מַ ְס ִּב ָירה
הוא ָה ַרג ְּב ֵמזִ יד ְּ
ִעיר ִּ
(בכַוָ ּ נָ ה)ּ .
הוא ָה ַרג ְּב ׁשוֹ גֵ ג ,ל ֹא ִאם ּ
הַמ ְק ָלט עוֹ זֶ ֶרת לְ ָא ָדם ַרק ִאם ּ
יצ ד ֵּבית הַ ִ ּדין מַ ְחלִ יט ִאם ָא ָדם ָה ַרג ְּב ׁשוֹ גֵ ג אוֹ ְּב ֵמזִ יד.
ֵּכ ַ
ַהרוֹ ג אוֹ תוֹ ָׁשםֶ ,א ָ ּלא ִאם
הוא נִ ְמ ָצא ְּב ָמקוֹ ם ָּבט ּו ַח .לְ גוֹ ֵאל הַ ָ ּדם ָאס ּור ל ֲ
ְּב ֶרגַ ע ֶׁש ָא ָדם נָ ס לְ ִעיר ִּ
הַמ ְק ָלטּ ,
הַמ ְק ָלט.
הוא עוֹ זֵ ב ֶאת ִעיר ִּ
ּ
ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ
הַמ ְק ָלט ,לְ גוֹ ֵאל
הוא עוֹ זֵ ב ֶאת ִעיר ִּ
הַמ ְק ָלטַ ,עד לִ ְפ ִטירַת ֹּ
יך לְ ִה ׁ ּ ָש ֵאר ְּב ִעיר ִּ
הַכ ֵהן הַ ָ ּגדוֹ לִ .אם ּ
ַהרוֹ ג אוֹ תוֹ.
הַ ָ ּדם יֵ ׁש ִּמ ְצוָ ה ל ֲ

הַמ ְצוָ ה הַזּוֹ יִ גְ רֹם לְ ָכ ְך ֶׁשה' י ּוכַ ל
הַמ ְק ָלטִ .ק ּי ּום ִּ
לְ ַאף ָא ָדם ָאס ּור לְ שַׁ ֵ ּלם ּכוֹ ֵפרֶּ -כ ֶסף ְּכ ֵדי ל ֹא ָלנ ּוס לְ ִעיר ִּ
ָל ד ּור ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ְּב ָט ֳה ָרה.

"אם
ּיעה ְצ ָל ְפ ָחד) נִ ְג ּׁש ּו לְ מ ֶֹׁשה ּו ִב ְק ׁש ּוִ ,
(הַמ ְׁש ּ ָפ ָחה ֶׁש ִּמ ֶּמ ָ ּנה ִה ִג ָ
נַשה ִּ
הַמ ְׁש ּ ָפחוֹ ת ֶׁשל ֵׁש ֶבט ְמ ׁ ּ ֶ
ַאחַת ֵמ ִּ
הַ ָּבנוֹ ת ֶׁשל ְצ ָל ְפ ָחד יִ ָ ּנ ְשׂא ּו לְ ָא ָדם ִמ ׁ ּ ֵש ֶבט ַא ֵחרֲ ,ה ֵרי ֶׁשהַ ַ ּנ ֲח ָלה ֶׁש ָ ּל ֶהם ָּב ָא ֶרץ ְּכ ָבר ל ֹא ִּת ְהיֶ ה ֵח ֶלק ֵמהַ ַ ּנ ֲח ָלה
יהם יִ ְהי ּו שַׁ יָ ּ ִכים לְ ֵׁש ֶבט ַא ֵחר ,הַ ִאם זֶ ה הוֹ גֵ ן?".
נַשהֱ ,היוֹ ת ּו ְבנֵ ֶ
ֶׁשל ֵׁש ֶבט ְמ ׁ ּ ֶ
אשוֹ ן ֶׁשנּ וֹ ֵחל ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלֻ ,מ ָּת ִרים
מ ֶֹׁשה ָאמַ ר ָל ֶהם ֶׁשהַ ָּבנוֹ ת ֶׁשל ְצ ָל ְפ ָחד ,אוֹ ָּכל ֶא ָחד ַא ֵחר ֵמהַ ּדוֹ ר ָה ִר ׁ
ַש ֶבט ֶׁש ָ ּל ֶהם.
לְ ִה ָ ּנ ֵשׂא ַרק ל ׁ ּ ֵ
הַש ֶבט ֶׁש ָ ּל ֶהם.
ַתנ ּו ִעם ֲאנָ ִׁשים ֵמ ׁ ּ ֵ
ָל ֵכן מַ ֲח ָלהִ ,ת ְר ָצהָ ,חגְ ָלהִ ,מלְ ָּכה וְ נוֹ ָעה ֻּכ ָ ּלן ִה ְתח ְּ

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת ו"כ
ה
/

1

מול יְ ִריחוֹ.
ֵאלּ ּו ִּ
הַמ ְצווֹ ת ֶׁש ּמֹ ֶׁשה לִ ֵּמד ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְּכ ֶׁש ֵהם ָהי ּו לְ יַ ד הַ יַ ּ ְר ֵ ּדן ּ

ֲחזַ ק ֲחזַ ק ְונִ ְת ַחזַ ּק!
הַתוֹ ָרה.
ִסיַ ּ ְמנ ּו ֶאת ֻח ָּמ ׁש ַּב ִּמ ְד ָּבר ,הַ ֻח ָּמ ׁש ָה ְר ִב ִ
יעי ֶׁשל ּ

ְּת ִה ִּלים

יום כ”ו ַלח ֶֹד ׁש ַמ ֲח ִצית ׁ ְשנִ יָ ּה ׁ ֶשל ֶּפ ֶרק קי”ט
ֹ /

ַה ְּת ִה ִּלים ֶׁשל ַהיּוֹם הם ַה ַּמ ֲחצִ ית ַה ׁ ּ ְשנִ ָיּה ֶׁשל ַה ֶּפ ֶרק ָה ָאר ְֹך ְ ּביו ֵֹתר ִ ּב ְת ִה ִּליםּ ַ .ב ֲא ָר ִמית נִ ְק ָרא ַה ֶּפ ֶרק ַה ֶזּה
ְּת ַמנְ יָא ַא ֵּפי= ְׁשמוֹנָ ה ָּפנִ יםּ ִ ,בגְ לַ ל ֶׁש ֶיּ ְׁשנָ ם ְׁשמוֹנָ ה ְּפסוּ ִקים ַה ַּמ ְת ִחילִ ים ְ ּבכָ ל ַא ַחת ֵמאו ִֹתיּוֹת ָה ָאלֶ ף ֵ ּבית.
ַפס ּו ִקים הַמַּ ְת ִחילִ ים ָּבאוֹ ת ת’.
הַפס ּו ִקים הַמַּ ְת ִחילִ ים ָּבאוֹ ת מ’ ַעד ל ּ ְ
הַ ּיוֹ ם א ְֹמ ִרים ֶאת ּ ְ
הו ִדי לוֹ ֵמד ּתוֹ ָרה ה’ לוֹ ֵמד ּתוֹ ָרה
הוא “ ַּת ַען לְ ׁשוֹ נִ י ִא ְמ ָר ֶת ָך”ֲ .ח ִסיד ּות מַ ְס ִּב ָירה ְּ
ֶא ָחד ּ ְ
שכ ֶׁשיְ ּ ּ
הַפס ּו ִקים ּ
ִא ּתוֹ.
ֵא ְ
יך?
יקיםֵ .אלּ ּו ֵהם
הַתַ ָ ּנ ִאים ָה ֲאמוֹ ָר ִאים וְ הַ ַ ּצ ִ ּד ִ
הו ְמ ֶצא ּו ַעל יְ ֵדי מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּוּ ,
ִמילוֹ ת ּ
הַתוֹ ָרה ֶׁש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ל ֹא ּ
הַמ ִּלים וְ ָאנ ּו חוֹ זְ ִרים ַא ֲח ָריו.
הַמ ִּליםְּ ,ב ֶע ֶצם ה’ אוֹ ֵמר ֶאת ִּ
מילים ֶׁשה’ ָאמַ ר! כַּ ֲא ֶׁשר חוֹ זְ ִרים ַעל ִּ

ַּתנְ יָ א

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

לִפ ָע ִמים יְהוּ ִדי יָכוֹל ַחס וְ ָׁשלוֹם לַ ֲעבוֹר ֲעבֵ ָרה .לְ כָ ל ָה ֲעבֵ רוֹת ל ֹא ְמ ַׁש ֶנּה
ּלְמד ַע ד ֹּכהְ :
ֲחזָ ָרה ְק ָצ ָרה ַעל ַה ִנ ָ
יהם ׁשוּב וְ ָחס וְ ָׁשלוֹם ל ֹא י ֲַע ֶשׂה ַמ ׁ ּ ֶשהוּ ֶׁשה’ ל ֹא ר ֹו צֶ הַ .על
ֵמ ֵאי זֶה סוּגָ ,א ָדם צָ ִר ְיך לְ ַה ְחלִ יט ֶׁשהוּא ל ֹא י ְַחז ֹר ֲעלֵ ֶ
ְי ֵדי נְ ִתינַ ת צְ ָד ָקה (וּ ְמ ַעט צוֹמוֹת ִאם יָכוֹל) הוּא י ְַחז ֹר וְ י ְִת ַח ֵ ּבר לַ ה’ ְ ּכמ ֹו ֶׁש ָהיָה ק ֹו ֵדם.
ִה ְס ַ ּב ְרנוּ ֶׁש ְ ּכ ֶׁש ְיּהוּ ִדי עוֹבֵ ר ֲעבֵ ָרהַ ,ה ְנ ָּׁש ָמה ֶׁשלּ ֹו ְמ ַק ֶ ּבלֶ ת ַחיּוּת ֵמ ַה ֻּט ְמ ָאהּ ְ .כ ֶׁשהוּא עו ֶֹשׂה ְּת ׁשוּבָ ה ַה ְנ ָּׁש ָמה
ֶׁשלּ ֹו ח ֹו ז ֶֶרת לְ ַק ֵ ּבל ַחיּוּת ֵמ ַה ְּק ֻד ׁ ּ ָשה.
לִמד ַ ּכ ָּמה ְ ּד ָרכִ ים ֵא ְיך לִגְ רוֹם לְ כָ ְך ֶׁש ַה ְּת ׁשוּבָ ה ִּת ְת ַק ֵיּם לְ ָת ִמיד וְ ל ֹא נַ ֲעב ֹר ע ֹו ד ֶאת או ָֹת ּה
ָה ַא ְדמ ֹו ”ר ַה ָז ּ ֵקן ֵּ
ֲעבֵ ָרה – זו ִֹהי ְּת ׁשוּבָ ה ַּת ָּת ָאה.
ְ ּכ ֶׁש ָא ָדם לו ֵֹמד ע ֹו ד ּתו ָֹרה וּ ְמ ַק ֵיּם יו ֵֹתר ִמצְ ווֹת ֵמ ֲא ֶׁשר ק ֹו ֵדםּ ְ ,ב ַחיּוּת ַר ָ ּבה יו ֵֹתר הוּא עו ֶֹשׂה ְּת ׁשוּבָ ה ִע ָ ּ
יל ָאה.
יהם.
ְּת ׁשוּבָ ה ֶׁש ִהיא ַ ּכ ָּפ ָרה ֲעבוּר ֲעבֵ רוֹת ְמסוּיָימוֹת ֶׁש ְּת ׁשוּבָ ה ַּת ָּת ָאה ֵאינָ ּה ְמכַ ֶּפ ֶרת ֲעלֵ ֶ
ב ַּתַ נְ יָ א ֶׁשל הַ ּי וֹ ם ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן אוֹ ֵמר ָלנ ּו ֶׁש ְּת ִפ ָ ּלה ְּבכַוָ ּ נָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ּו ְב ַח ּי ּות ִהיא ַ ּגם ֵח ֶלק ִמ ְּת ׁש ּו ָבה
ִע ָ ּ
יל ָאהָ .ע ֵלינ ּו לְ ִה ְת ּפַ ֵ ּלל ְּבכַוָ ּ נָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ִּב ְפ ָרט ִּב ְק ִריאַת ְׁשמַ ע ּו ְפס ּו ֵקי ְ ּדזִ ְמ ָרא יָ ַחד ִעם לִ ּמ ּו ד ּתוֹ ָרה וְ ִק ּי ּום
ְ
ִמ ְצווֹ ת ְּב ַח ּי ּות יְ ֵת ָרהְּ .בא ֶֹפן ָכזֶ ה ָאנ ּו עוֹ ְב ִדים ֶאת ה’ ַּב ֶ ּד ֶרך ֲח ָד ָׁשה ְּב ָכל ְׁשלוֹ ֶׁשת הַ ַ ּקוִ ּ יםּ -תוֹ ָרה ֲעבוֹ ָדה
(ת ִפ ָ ּלה) ּוגְ ִמיל ּות ֲח ָס ִדים.
ְּ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ”ו ַּת ּמ ּוז

לִמוּ ד ּתו ָֹרה ִמ ֵ ּכיוָ ן ֶׁש ָאנוּ לו ְֹמ ִדים ֶאת ּתו ַֹרת ה’ וּ ְמבִ ינִ ים
לִפ ָע ִמים ֶא ְפ ָׁשר לַ ְח ׁש ֹב ֶׁש ַה ָ ּדבָ ר ֶה ָח ׁשוּב ְ ּביו ֵֹתר הוּא ּ
ְ
לִפ ָע ִמים נָ טוּ לַ ְח ׁש ֹב ֶׁש ּל ֹא ְ ּכ ַדאי
ְ ּדבָ ִרים ֳח ָד ִׁשיםֲ .אבָ ל ְ ּכ ֶׁש ִמ ְת ַּפ ְּללִ ים ,ל ֹא לו ְֹמ ִדים ׁשוּם ָ ּדבָ ר ָח ָד ׁש ,לָ כֵ ן ֲאנָ ִׁשים ְ
ֹאמרוּ ֶאת ַה ִּמ ִּלים וָ לֵ כוּ לִ לְ מ ֹד ּתו ָֹרה.
לְ ַה ְק ִ ּד ׁיש ז ְַמן לַ ְּת ִפ ָ ּלהַ -רק ת ְ
ַהיּוֹם ָה ַר ִ ּבי ְמלַ ֵּמד או ָֹתנוּ ַע ד ַ ּכ ָּמה ְּת ִפ ָ ּלה ִהיא ָ ּדבָ ר ְמי ָֻחד.
הוָ ,ה ְרגָ ׁשוֹ ת ֶׁשלּ וֹ ֵהם ְּכמוֹ ֶׁשל ָא ָדם ֶׁשלּ וֹ ֵמד ִמ ּמוֹ ֶרה.
הוא לוֹ ֵמד ּו ֵמ ִבין ׁ ּ ֶ
מַש ּ
הו ִדי לוֹ ֵמד ּתוֹ ָרהּ ,
ְּכ ֶׁשיְ ּ ּ
הוא חוֹ ֵׁשב ַעל ה’ ְּבא ֶֹפן נַ ֲע ֶלה יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ָ ּד ָבר
ֲא ָבל ְּת ִפ ָ ּלה ִהיא ׁ ּ ֶ
הו ִדי ִמ ְת ּפַ ֵ ּלל ּ
הו ְמיֻ ָחד יוֹ ֵתרְּ ,כ ֶׁשיְ ּ ּ
מַש ּ
הוא ְּכמוֹ יֶ ֶל ד
ֶׁש ִ ּנ ָּתן ל ֲ
הוא מַ ְר ִג ׁ
ּיש ֶאת ִק ְרבַת ה’ ֲא ִפלּ ּו יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶׁשר ּתַ לְ ִמיד לְ ַר ּבוָֹ .ה ֶרגֶ ׁש ֶׁשלּ וֹ ִּב ְת ִפ ָ ּלה ּ
ַה ָבנָ ה .וְ ּ
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לְ ַא ָּבא .יֶ ֶל ד ֶׁשיָ ּכוֹ ל לִ ְב ּכוֹ ת ּולְ ַד ֵּבר לְ ָא ִביו.

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה ׁ ֶש”ג
ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ

שה ר”ה,
שה ש”בֲ ,ע ֵ ׂ
שה ר”ז ,ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

ַהבַת יִ ְש ָׂר ֵאל:
הַמ ְצווֹ ת הַ ּי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים ַא ְר ַּבע ִמ ְצווֹ ת ְּבנוֹ ֵשׂא א ֲ
ְּב ֵס ֶפר ִּ

הו ִדי.
ִ .1מ ְצ ַות ֲע ֵשׂה ר”זִּ -מ ְצוָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶל ֱאהֹב ֶאת גֵ ר הַ ֶ ּצ ֶדק – גּ וֹ י ׁ ּ ֶש ָהפַ ְך לִ ְהיוֹ ת יְ ּ

ְׁשלוֹ ֶׁשת ִּ
הו ַא ֵחרִּ ,ב ְמקוֹ ם זֶ ה יֵ ׁש לוֹ מַ ר לוֹ
הַמ ְצווֹ ת הַ ָּבאוֹ ת נוֹ ְבעוֹ ת ֵמאוֹ תוֹ ּ ָפס ּוקֶׁ -ש ּל ֹא לִ ְ ׂ
שנֹא ִמ ֶׁיש ּ
הו ָׁשג ּויֲ ,א ָבל ָאס ּור לְ ַביֵ ּ ׁש אוֹ תוֹ ְּכ ֶׁשעוֹ ִשׂים זֹאת.
ֶׁש ָע ָשׂה ׁ ּ ֶ
מַש ּ
הו ֶׁשמַּ ְכ ִעיס אוֹ ָתנ ּוָ ,אס ּור לִ ְכעוֹ ס
הו וְ ִאם ָא ָדם ָע ָשׂה ׁ ּ ֶ
ִ .2מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה ש”בָ -אס ּור לִ ְ ׂ
מַש ּ
שנֹא ִמ ֶׁיש ּ
ָע ָליו ְּבלִ ֵּבנ ּוִּ .ב ְמקוֹ ם זֶ ה ָצ ִר ְ
יך לְ ַד ֵּבר ִא ּתוֹ וְ לִ ְראוֹ ת מַה נִ ּתַ ן ַל ֲעשׂוֹ ת ְּכ ֵדי לְ ִה ְתיַ ֵדד ׁש ּוב.
ִ .3מ ְצ ַות ֲע ֵשׂה ר”הְ -צ ִר ִ
יכים לְ ָה ִעיר לְ ָא ָדם ִאם ָר ִאינ ּו ֶׁש ָע ַבר ֲע ֵב ָרהֲ ,א ָבל ַרק ְּבא ֶֹפן ֶׁש ּל ֹא יְ ַביֵ ּ ׁש אוֹ תוֹ
ַחס וְ ָׁשלוֹ ם!
הו ִדי ַא ֵחר.
ִ
.4מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה ֶׁש”גָ -אס ּור לְ ַביֵ ּ ׁש יְ ּ

ַר ְמ ַּב”ם

עות פרקים ג’ ,ד’ ,ה’
כות ֵ ּד ֹ
ִ /הלְ ֹ

הו ִדי ָצ ִר ְ
נַהג ִמ ֵ ּדי יוֹ ם:
יך לְ ִה ְת ֵ
ַמ ַּב”ם הַ ּי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים ֵּכ ַ
ָּבר ְ
יצד יְ ּ
ּ ֶפ ֶרק ג’ .-לוֹ ְמ ִדים ֶׁש ָא ָדם ָצ ִר ְ
הוא אוֹ ֵמר אוֹ עוֹ ֶשׂה ֵהם מַה ֶׁשה’ רוֹ ֶצהִּ .ב ְמקוֹ ם ְס ָתם
יך לְ וַ ֵ ּדא ֶׁשהַ ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ּ
הַכיף ,אוֹ ֶל ֱאכוֹ ל א ֶֹכל ָּב ִריא ִּבגְ ַלל ֶׁשל ֹא רוֹ ִצים ָל ֶל ֶכת ָלרוֹ ֵפא ,אוֹ לִ ׁישוֹ ן ִּבגְ ַלל ֶׁשאוֹ ֲה ִבים
לְ שַ ֵׂחק ַּבח ּו ץ ִּב ְׁש ִביל ֵּ
ְ
יכה
יכים לְ ַקיֵ ּם ֶאת ָּכל הַ ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ֶ ּלה ִּבגְ ַלל ֶׁש ָּכך ּדוֹ ֲאגִ ים לְ ַע ְצ ֵמנ ּו ּולְ ג ּו ֵפנ ּו ,וְ הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁש ָ ּלנ ּו ְצ ִר ָ
לִ ׁישוֹ ןְ -צ ִר ִ
גּ ּוף ָּב ִריא וְ ָחזָ ק ְּכ ֵדי ֶׁש ִ ּנ ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ּבוֹ לְ ַקיֵ ּם הַ ְר ֵּבה ִמ ְצווֹ ת.
יצד לְ ִה ׁ ּ ָש ֵאר ָּב ִריאּ .ומַה ְּכ ַדאי ֶל ֱאכֹל ְּכ ֵדי לִ ְׁשמֹר ַעל הַ ְּב ִריא ּות.
ַמ ַּב”ם ְמל ֵַּמד ְ ּד ָר ִכים ַר ּבוֹ ת ֵּכ ַ
ֶּפ ֶרק ד’ָ -הר ְ
(קמַ ח ֶׁש ֵאינוֹ ָמ ֵלא).
הוא ֶׁש ָא ָדם ל ֹא יֹאכַ ל יוֹ ֵתר ִמ ַ ּדי ֶקמַ ח ָל ָבןֶ .
ֶא ָחד הַ ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ָהר ְ
ַמ ַּב”ם ְמ ַציֵ ּן ּ
הו ִדי ָצ ִר ְ
יך
נַהג ּות ֱאנוֹ ִׁשית ֶ
ּ ֶפ ֶרק ה’ -לוֹ ְמ ִדים ַעל ִה ְת ֲ
(מענְ ְט ׁש) ּו ְצנ ּו ָעהּ ֶ .ד ֶר ְך ֶׁש ִהיא ׁ ּשוֹ נָ ה ִמ ָּכל ָהעוֹ ָלם .יְ ּ

הוא ְמ ַד ֵּבר.
ָּת ִמיד לִ לְ ֹּב ׁש ְּבגָ ִדים נְ ִקיִ ּ ים וְ ל ֹא לִ ְצעֹק ְּכ ֶׁש ּ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

כות ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה
ִ /הלְ ֹ

הַשבוּעוֹ תְ ,מעוֹ ְר ִרים ֶא ְצ ֵלנ ּו ִענְ יַ ן
מַה ַל ְך ְׁשלוֹ ֶׁשת ׁ ּ ָ
ָה ַר ִּבי אוֹ ֵמר ֶׁש ִאם לוֹ ְמ ִדים ִהלְ כוֹ ת ֵּבית הַ ְּב ִח ָירה ְּב ֲ
הַשלִ ִׁישי.
הַמ ְק ָ ּד ׁש ׁ ּ ְ
הַ ֻח ְר ָּבן ּו ְמזָ ְרזִ ים ֶאת ֲה ָקמַת ֵּבית ִּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ָהי ּו ַא ְר ָּב ָעה ֲח ָד ִרים הַ ִ ּנ ְק ָר ִאים “לְ ָׁשכוֹ ת”ֶׁ .ש ָהי ּו ְּב ָכל ַאחַת ֵמ ַא ְר ַּבע
ְּב ֶעזְ רַת הַ ָ ּנ ִׁשים ֶׁשל ֵּבית ִּ
יהם ּולְ מַה ִׁש ְּמ ׁש ּו:
הַפנּ וֹ ת ֶׁשל ֶעזְ רַת הַ ָ ּנ ִׁשים .לְ הַ ָ ּלן ְׁשמוֹ ֵת ֶ
ִּ
 .1לִ ְׁש ַ ּכת ַה ׁ ּ ְש ָמנִ ים ַּ -ב ִּל ְׁש ָּכה הַזּוֹ נִ ּתַ ן ָהיָ ה לִ ְקנוֹ ת יַ יִ ןֶׁ ,ש ֶמן וְ ס ֶֹלת לְ ָק ְר ְּבנוֹ ת .מַ ְר ִּבית
הַתַ ְׁשל ּום
הַמנְ ָחה ִּ
הַ ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת זְ ק ּו ִקים ל ִַּמ ְצ ָר ִכים ָה ֵאלּ ּו ְּכ ֵדי לְ הַ ְק ִריב ֶאת ִּ
הַמ ְתלַוָ ּ ה לְ ָק ְר ַּבןֲ .א ָבל ּ
הַמנְ ָחה אוֹ ָת ּה ָרצ ּו לְ ָה ִביא ּולְ ַק ֵּבל ּ ֶפ ֶתק
כו לְ שַׁ ֵ ּלם ַעל ּ ִפי ס ּוג ִּ
ִה ְת ַּב ֵ ּצ ַע ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר .קוֹ ֵדם ָּכל ָהלְ ּ
הַש ֶמן.
ימה ֶׁשל הַ ֶ ּקמַ ח ,הַ יַ ּ יִ ן וְ ׁ ּ ֶ
הַש ָמנִ ים ּו ְמ ַק ְּבלִ ים ֶאת הַכַּ ּמ ּות הַמַּ ְת ִא ָ
ֶׁש ִא ּתוֹ נִ ָג ִּׁשים לְ לִ ְׁשכַּ ת ׁ ּ ְ
הַמצ ָֹרע ְּכ ֵדי לְ ִה ָּט ֵהר.
ּיע ְּ
הַמקוֹ ם ֶׁש ֵא ָליו ִה ִג ַ
 .2לִ ְׁש ַ ּכת ַה ְמצ ָֹר ִעים – הַ ִּל ְׁש ָּכה הַזּוֹ ָהיְ ָתה ָּ
ּיע הַ ָ ּנזִ יר ְּכ ֵדי לְ ַסיֵ ּם ֶאת נְ זִ יר ּותוֹ.
הַמקוֹ ם ֵא ָליו ִה ִג ַ
 .3לִ ְׁש ַ ּכת ַה ְ ּנזִ ִירים -הַ ִּל ְׁש ָּכה הַזּוֹ ָהיְ ָתה ָּ
ימי הַ ְ ּנזִ יר ּות) נִ ְש ַׂרף ָּב ֵא ׁש ַּב ֶח ֶדר
הַש ָׂער ֶׁשלּ וֹ ֶׁ(שאוֹ תוֹ ִ ּג ֵ ּדל ִּב ֵ
הַש ָל ִמים ֶׁשלּ וֹ ֻּב ׁ ּשַ ל ַּב ִּל ְׁש ָּכה וְ גַ ם ּ ֵ
ָק ְר ָּבן ׁ ּ ְ
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הַזֶ ּה.
הַמזְ ֵּב ַח.
הַמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ֶה ֱחזִ יק ּו ֶאת ָה ֵע ִצים ֲעב ּור ִּ
 .4לִ ְׁש ַ ּכת ָה ֵע ִצים -הַ ִּל ְׁש ָּכה הַזּוֹ ָהיְ ָתה ָּ
מום) ָהי ּו ּבוֹ ְד ִקים ֶאת ָה ֵע ִצים ְּכ ֵדי
ֹּכ ֲהנִ ים ֶׁש ּל ֹא יָ ְכל ּו ַל ֲעבֹד (לְ ָמ ָׁשל ְּבגִ יל ְמ ֻב ָ ּגר ִמ ַ ּדי אוֹ ֶׁש ָהיָ ה ָל ֶהם ּ
לְ וַ ֵ ּדא ֶׁש ֵהם ֵאינָ ם נְ ג ּו ִעים ְּבתוֹ ָל ִעים.
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