ב"ה

אשוֹ ן
ִח ּ ַת"ת ְליוֹם ִר ׁ
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפנְחָ ס
חַ ג הַ גְ אוּלָ ה
י"ג ּ ַתמוּז ,ה'תש"פ
מעונינים להקדיש לזכות יקירכם? צרו קשר kidschitas.he@gmail.com

ֻח ָּמ ׁש

אש ֹון ִעם ַר ׁ ִש”י
ִ /ר ׁ

יח לִבְ נֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ֶׁש ִּפנְ ָחס ָע ָשׂה ֶאת ַה ָ ּדבָ ר ַה ָנּכוֹן ַעל ְי ֵדי ֶׁש ְּמ ַמ ֶנּה אוֹת ֹו לַ ֹּכ ֵהן .ה’ או ֵֹמר לְ מ ֶֹׁשה ֶׁש ֵהם
ה’ מוֹכִ ַ
יִצְ ָט ְרכוּ לָ צֵ את לַ ִּמלְ ָח ָמה ְ ּב ִמ ְדיָן ֶׁש ִהצִ ּ יקוּ לִבְ נֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ַרק ִמ ׁ ּשוּם ֶׁש ּשׂוֹנְ ִאים או ָֹתם -לְ ל ֹא ָ ּכל ִס ָ ּבה ַא ֶח ֶרת .ה’ ַגּם
לִמנוֹת ֶאת ְ ּבנֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ְ ּכ ֵדי לְ ַה ְראוֹת ֶׁשהוּא ִט ֵּפל ָ ּב ֶהם טוֹב ִ ּב ְהיו ָֹתם ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברּ ְ ,ב ָקרוֹב ֵהם עו ְֹמ ִדים
או ֵֹמר לְ מ ֶֹׁשה ְ
לְ ִה ָ ּכנֵ ס לְ ֶא ֶר ץ י ְִש ָׂר ֵאל.
הַפ ָר ָׁשה הַ ּקוֹ ֶד ֶמת) ֵהם
(כמוֹ ֶׁש ָ ּק ָראנ ּו ְּבסוֹ ף ּ ָ
ש ָר ֵאל ֶׁש ָּכ ֲעס ּו ַעל ָּכ ְך ֶׁש ּ ִפנְ ָחס ָהרַג ֶאת זִ ְמ ִרי ְּ
ָה ּיו ִמ ְּבנֵ י יִ ְ ׂ

הוא ְּכמוֹ ַס ָּבא ֶׁשלּ וֹ ,יִ ְתרוֶֹׁ ,ש ָ ּנהַג לִ ְהיוֹ ת ַא ְכזָ ִרי לִ ְב ֵהמוֹ ת וְ ִה ְק ִריב אוֹ ָתם ַל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהֵ .הם
גו לוֹ וְ ָא ְמר ּו ֶׁש ּ
ָל ֲע ּ
ְ
יסה ַל ֲעשׂוֹ ת ֶאת הַ ָ ּד ָבר הַ ָ ּנכוֹ ן ְּב ָכך ֶׁש ָ ּנ ָשׂא ֶאת ָּכזְ ִּביְּ ,כ ֵדי ֶׁש ּמֹ ֶׁשה ל ֹא יִ ְכ ַעס ַעל ָּכל ֵׁש ֶבט ִׁש ְמעוֹ ן
ַט ֲענ ּו ֶׁשזִ ּ ְמ ִרי נִ ָ
ַתנ ּו ִעם ְּבנוֹ ת מוֹ ָאב.
ַעל ָּכ ְך ֶׁש ָע ְבר ּו ֲע ֵב ָרה וְ ִה ְתח ְּ
הוא
“פנְ ָחס ֶּבן ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן א ֲ
ילה ְּב ִמ ִּלים ּ ִ
מַת ִח ָ
הַפ ָר ָׁשה ְ
יח ֶׁשזֶ ּה ל ֹא נָ כוֹ ן ּ ָ
ְּכ ֵדי לְ הוֹ ִכ ַ
ַהרֹן הַ ֹּכ ֵהן”ִ ּ -פנְ ָחס ּ
יסה ַל ֲעשׂוֹ ת ָׁשלוֹ ם ֵּבין ֲאנָ ִׁשים ּו ִפנְ ָחס ָהרַג ֶאת זִ ְמ ִרי ְּכ ֵדי
ַהרֹן ָּת ִמיד נִ ָ
נַהג ְּכמוֹ תוֹ .א ֲ
ַהרֹן ּו ִמ ְת ֵ
ִמ ֶ ּצ ֱא ָצ ָאיו ֶׁשל א ֲ
לְ ָה ִביא ָׁשלוֹ ם ֵּבין ַעם יִ ְש ָׂר ֵאל לְ ֵבין ה’.
הוא ִמ ִּמ ְׁש ּפַ חַת
ה’ גַ ּ ם ָע ָשׂה ֶׁש ּ ִפנְ ָחס יִ ְהיֶ ה ֹּכ ֵהןְּ ,כ ֵדי לְ הַ ְראוֹ ת ַעד ַּכ ָּמה ָשׂמַ ח ִא ּתוֹ( .ל ְַמרוֹ ת ֶׁש ּ ִפנְ ָחס ּ
ַהרֹן ּו ָבנָ יו יִ ְה ּיו ֹּכ ֲהנִ ים וְ ִתינוֹ ק נַ ֲע ָשׂה
הוא נוֹ ָל ד לִ ְפנֵ י ֶׁשה’ ָאמַ ר ֶׁשא ֲ
אֲ
הוא ל ֹא ִה ְתמַ ָ ּנה לְ כ ֵֹהן קוֹ ֵדםּ .
ַהרֹןּ ,
ֹּכ ֵהןַ ,רק ִאם ָא ִביו ָהיָ ה ֹּכ ֵהן ְּב ֵעת ֶׁשנּ וֹ ַל ד).
הוא ֶצ ֱא ָצא ֶׁשל
הַש ִּכין ָׁשלוֹ ם ְּב ַעם יִ ְש ָׂר ֵאל ,זִ ְמ ִרי ֶּבן ָסל ּוא נָ ִשׂיא ָאב ל ׁ ּ ִ
ֲא ָבל זִ ְמ ִרי ,ל ֹא נִ ָ
יסה לְ ְׁ
ַש ְמעוֹ נִ יּ -
ְ
הַתוֹ ָרה ֶׁשזִ ּ ְמ ִרי ל ֹא ָע ָשׂה ֶאת מַ ֲע ָשׂיו ְּכ ֵדי לְ ָה ִביא
ִׁש ְמעוֹ ן ֶׁש ָהרַג ֶאת ַאנְ ֵׁשי ְׁש ֶכם לְ ל ֹא ַר ְח ָמנ ּותְּ .ב ָכך מוֹ ִכ ָ
יחה ּ
ָׁשלוֹ ם.
יכה
(כזְ ִּבי ָהיְ ָתה נְ ִס ָ
ש ּו לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאלָּ .
ה’ ָאמַ ר לְ מ ֶֹׁשה ֶׁש ְּב ָקרוֹ ב ֵהם יִ ְצ ָט ְרכ ּו לְ ִה ָ ּל ֵחם ְּב ִמ ְדיָ ן ַעל מַה ֶׁש ָע ׂ
מו ְּביִ ְש ָׂר ֵאל
ִמ ִּמ ְדיָ ן) עוֹ ד ל ֹא ִה ִג ַ
ּיע הַזְ ּמַ ן לְ ִה ָ ּל ֵחם ְּבמוֹ ָאב ל ְַמרוֹ ת ֶׁשמַּ ְר ִּבית הַ ָ ּנ ִׁשים ָה ּיו ִמ ּמוֹ ָאב ִּכי מוֹ ָאב ָל ֲח ּ
ֵּכיוָ ן ֶׁש ָח ְׁש ׁש ּו ֵמ ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֲ ,א ָבל לְ ִמ ְדיָ ן ל ֹא ָהיְ ָתה ׁש ּום ִס ָּבה לְ ִה ָ ּל ֵחםֵ ,הם ּ ָפ ׁש ּוט ָשׂנְ א ּו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל .
ּיע ָל ֶהם).
הַמ ִּתין ִעם ָהעֹנֶ ׁש הַמַּ ִג ַ
יכים לְ ְ
ול ד ִמ ּמוֹ ָאבָ ,ל ֵכן ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְצ ִר ִ
(בנוֹ ָסף ,ר ּות עוֹ ֶמ ֶדת לְ ִהיוָ ֵ
ְּ
הוא ִט ּ ֵפל ָּב ֶהם נֶ ֱא ָמנָ ה לְ אוֹ ֵר ְך ָּכל הַזְ ּמַ ן
ה’ ָאמַ ר לְ מ ֶֹׁשה לִ ְמנוֹ ת ׁש ּוב ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְּכ ֵדי לְ הַ ְראוֹ ת ֶׁש ּ

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת ג"י
ה
/

1

הו ִדים יֵ ׁש.
ֶׁש ֵהם ָה ּיו ַּב ִּמ ְד ָּברְּ .ב ָקרוֹ ב ֵהם עוֹ ְמ ִדים לְ ִה ָּכנֵ ס לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ָח ׁש ּוב ָל ַדעַת ַּכ ָּמה יְ ּ

ְּת ִה ִּלים

יום י”ג ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים ס”ט -ע”א
ֹ /

ַּב ְת ִה ִּלים ֶׁשל ּ
הַפה ֶׁש ִּלי יִ ְתמַ ֵ ּלא ַּב ׁ ּ ְש ָב ִחים ֶׁשל ה’.
הַי וֹ ם יֶ ְׁשנוֹ ּ ָפס ּוק “יִ ָּמ ֵלא ִפי ְּת ִה ָ ּל ֶת ָך” – ׁ ּ ֶש ּ ֶ
הַפה ָצ ִר ְ
ְּ
“מ ֵלא” ִּב ְב ָר ָכהָ .ל ֵכן
יך לִ ְהיוֹ ת ָ
הַג ָמ ָרא אוֹ ֶמ ֶרת ֶׁשלוֹ ְמ ִדים ִמ ָּכאן ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ְמ ָב ְר ִכים ְּב ָר ָכה ּ ֶ
ְ
ְ
הַפה ֶׁש ָ ּלנ ּו ָצ ִריך לִ ְהיוֹ ת ָמ ֵלא ַּב ְּב ָר ָכה וְ ל ֹא
הַפה ָמ ֵלא ְּבא ֶֹכלֶ ּ .
הַה ָל ָכה ִהיא ֶׁש ָאס ּור לְ ָב ֵרך ְּב ָר ָכה ַּכ ֲא ֶׁשר ּ ֶ
ֲ
ְּבא ֶֹכל.
~
הַפ ָר ִקים אוֹ ָתם אוֹ ְמ ִרים ּ
ַתם יוֹ ְד ִעים ָל ִׁשיר
תו ְכל ּו לִ ְמצוֹ א אוֹ ָתם? הַ ִאם א ֶּ
ְּב ָכל ּ ְ
הַי וֹ ם יֶ ְׁשנָ ם נִ גּ ּונִ יםֲ .ה ּ
אוֹ ָתם?

ַּתנְ יָ א

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

הַת ׁש ּו ָבה
מַהי ִמ ְצוַת ְּ
הַת ׁש ּו ָבהָ ,ה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן ִה ְס ִּביר ָלנ ּו ִ
אשוֹ נִ ים ֶׁשל ִא ֶ ּג ֶרת ְּ
ִּב ְׁשל ֶֹׁשת ּ ְ
הַפ ָר ִקים ָה ִר ׁ
יצ ד ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים ָל ׁש ּוב וְ לִ ְהיוֹ ת ְקרוֹ ִבים ֶאל ה’ ִאם ָא ָדם ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ַחס וְ ָׁשלוֹ ם.
וְ ֵכ ַ
יַת ִחיל לְ הַ ְס ִּביר
הַמ ְצווֹ תָּ .כ ֵעתָ ,ה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן ְ
הַתוֹ ָרה וְ ִּ
ֲח ִסיד ּות ְמל ֶַּמ ֶדת אוֹ ָתנ ּו ַעל הַ ְ ּנ ָׁש ָמהְ ּ ,פנִ ִ
ימ ּי ּות ּ
הַמיֻ ֶח ֶדת ֶׁשל ְּת ׁש ּו ָבה.
הַמ ְצוָ ה ְּ
ימ ּי ּות ִּ
ָלנ ּו ֶאת ּ ְפנִ ִ
הַמ ָ ּלה ְּת ׁש ּו ָבה ֻמ ְר ֶּכ ֶבת ִמ ׁ ּ ְש ֵתי ִמ ִּלים ָּת ׁש ּוב ה’ .לְ ָה ִׁשיב (לְ הַ ְחזִ יר ) ֶאת הַה’.
הַזֹהַ ר אוֹ ֵמר ֶׁש ִּ
ּ
ַעל ֵאיזוֹ ה’ ָאנ ּו ְמ ַד ְּב ִרים?
ְּב ֵׁשם ה’ יֶ ְׁשנָ ן  4אוֹ ִת ּי וֹ תּ :יו דַ ,א ַחר ָּכ ְך ה’ ַא ַחר ָּכ ְך ו’ וְ ה’ ַא ֲחרוֹ נָ ה .יֶ ְׁשנָ ן ְׁש ֵּתי אוֹ ִת ּיוֹ ת ה’.
נַהגִ ים ַּב ֶ ּד ֶר ְך ֶׁשה’ רוֹ ֶצהֵׁ ,שם ה’ ָׁש ֵלםֲ .א ָבל ִאם
הו ִדי  ,יֵ ׁש ֶאת ֵׁשם ה’ְּ .כ ֶׁש ָאנ ּו ִמ ְת ֲ
ְּבתוֹ ְך ָּכל נְ ָׁש ָמה ֶׁשל יְ ּ
הו עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה ,הַה’ נִ ְפ ֶר ֶדת ִמ ׁ ּ ֵשם ה’.
ִמ ֶׁיש ּ
יאה ֲחזָ ָרה ֶאת ה’ לְ תוֹ ְך הַ ְ ּנ ָׁש ָמה וְ גוֹ ֶר ֶמת ַלח ּ
ַי ּות ֶׁשל ה’ לְ ָה ִאיר ַל ֲחל ּו ִטין.
ְּת ׁש ּו ָבה ְמ ִב ָ
יֶ ְׁשנָ ן ְׁש ֵּתי ה’ ְּב ֵׁשם ה’ וְ יֶ ְׁשנָ ם ְׁשנֵ י ס ּוגִ ים ֶׁשל ְּת ׁש ּו ָבה .ס ּוג ֶא ָחד ֶׁשל ְּת ׁש ּו ָבה נִ ְק ָרא ְּת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
יל ָאה –
אשוֹ נָ ה ִמ ׁ ּ ֵשם ה’ .יֶ ְׁשנָ ּה גַ ּ ם ְּת ׁש ּו ָבה ַּת ָּת ָאהְּ -ת ׁש ּו ָבה
ְּת ׁש ּו ָבה ְ ּגבוֹ ָהה יוֹ ֵתר מַ ְחזִ ָיר ּה ֲחזָ ָרה ֶאת הַה’ ָה ִר ׁ
הַשנִ יָ ּה.
מו ָכה יוֹ ֵתר ֶׁשמַּ ֲחזִ ָירה ֲחזָ ָרה ֶאת הַה’ ׁ ּ ְ
נְ ּ
ֵח ֶלק ֵמ ָה ֲע ֵברוֹ ת ֵהן ְ ּגדוֹ לוֹ ת ֶׁש ַרק הַ ּס ּוג ָ ּ
(אנ ּו נִ לְ מַ ד יוֹ ֵתר אוֹ דוֹ ת זֹאת
הַת ׁש ּו ָבה ּיו ַכל ַל ְעזוֹ ר ָ
הַגבוֹ הַּ ֶׁשל ְּ
הַת ׁש ּו ָבה).
ְּב ֶה ְמ ֵׁש ְך ִא ֶ ּג ֶרת ְּ
ָּכ ֵעת ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן ׁשוֹ ֵאל ְׁש ֵא ָלה – יֶ ְׁשנָ ן ס ּוגֵ י ֲע ֵברוֹ ת ֶׁשה’ מַ ֲענִ ׁיש ֶאת ָה ָא ָדם ָהעוֹ ֵבר אוֹ ָתם ְּבעֹנֶ ׁש
מות ְּבגִ יל ָצ ִעיר.
ָּ
“כ ֵרת”ֲ .ח ָכ ִמים מַ ְס ִּב ִירים ׁ ּ ֶש ָּכרַת ,הַ ַּכוָ ּ נָ ה ֶׁש ָה ָא ָדם נִ ְפ ָרד ֵמה’ ,הַ ַּכוָ ּ נָ ה ִהיא ֶׁש ָה ָא ָדם גַ ּ ם יָ ּ
ֲא ָבל ְּביָ ֵמינ ּו ָאנ ּו רוֹ ִאים ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ֶׁשעוֹ ְב ִרים ֶאת ָה ֲע ֵברוֹ ת ֵא ֶ ּלה וְ חַיִ ּ ים חַיִ ּ ים ֲא ֻר ִּכים ְּב ָכל אוֹ ֶפן .מַ ּד ּו ַע?

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /י”ג ַּת ּמ ּוז

לו ְֹמ ִדים ַעל ַחג ַה ְגּאוּלָ ה ֶׁשל ַהיּוֹם.
הוא ּ
ּ
הַמַ ֲא ָסר.
הַי וֹ ם ֶׁש ּבוֹ ָה ַא ְדמוֹ ”ר ָהרַיַי”צ יָ ָצא ְּבפ ַֹעל ֵמ ּ
הַיוֹ ם ּ
ָה ַא ְדמוֹ ”ר ָהרַיַי”צ ָהיָ ה ְּבמַ ֲא ָסר ִמט”ו ִסיוָ ן ְּב ָׁש ָעה  2:15לִ ְפנוֹ ת בוֹ ֵקר .וְ ׁש ּו ְח ַרר ֵמהַמַּ ֲא ָסר ְּביוֹ ם י”ג ּתַ ּמ ּוז
ְּב ָׁש ָעה ַּ 12:30ב ָ ּצ ֳהרַיִ ם.
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הוא ִּב ֵ ּק ׁש
הַה ְת ַ
ָה ַא ְדמוֹ ”ר ָהרַיַי”צ ָׁש ַלח ִמ ְכ ּתַ ב ִעם מַ ֲא ָמר ַל ֲח ִס ִידים ְּכ ֵדי ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה ֵח ֶלק ֵמ ִ
וַועדוּיוֹ ת ֶׁש ָ ּל ֶהםּ .
וַועדוּיוֹ ת יִ ְה ּיו ְס ִביב הַ נּ וֹ ֵשׂא – מַה ֲח ִסיד ּות ְמל ֶַּמ ֶדת אוֹ ָתנ ּוּ ,ו ְק ִביעַת ִע ִּתים לְ לִ ּמ ּו ד ֲח ִסיד ּות.
הַה ְת ַ
ֵש ִ
הוא ְמ ָב ֵר ְך אוֹ ָתם ִּב ְב ָרכוֹ ת ַר ּבוֹ ת ְּב ְׁגַש ִמ ּי ּות ּו ְבר ּו ָחנִ ּי ּות.
ּ

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 אוֹ ָתה ִמ ְצוָ ה ֶׁש ָ ּלמַ ְדנ ּו ֶא ְתמוֹ ל -לְ כ ֵֹהן ָאס ּור לְ ִה ַּט ֵּמא
ִּ
ַל ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִ ּנ ְפ ְטר ּו ִמ ְּל ַבד ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻסיָ ּ ִמים ִמ ִּמ ְׁש ּפַ ְח ּתוֹ הַ ְּקרוֹ ָבה.

ַר ְמ ַּב”ם

כות ָא ֵבל פרקים י”ב ,י”ג ,י”ד
ִ /הלְ ֹ

ַמ ַּב”ם ּ
הו ִדי ַא ֵחר נִ ְפ ַטר ה’ ׁשוֹ ֵמר ֶאת ָּכל הַ דמעוֹ ת ָה ֵא ֶ ּלה
ָּבר ְ
הַי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים ֶׁש ִאם ָא ָדם ּבוֹ ֶכה ְּכ ֶׁש ׁ ּשוֹ ֵמ ַע ֶׁשיְ ּ ּ
ְּב ֻק ְפסַת ָהאוֹ ָצרוֹ ת ֶׁשלּ וֹ.
ַהבַת יִ ְש ָׂר ֵאל לְ ָמ ָׁשל ִּב ּק ּור חוֹ לִ ים ,הַ ְכנָ סַת
בפרק י”ד  -לוֹ ְמ ִדים גַ ּ ם ִמ ְצוֹ ת ַר ּבוֹ ת ֶׁש ֵהם ּ ְפ ָר ֵטי ִמ ְצוַת א ֲ
ַכ ָ ּלה וְ הַ ְכנָ סַת אוֹ ְר ִחיםָ .אנ ּו לְ ֵמ ִדים ֶׁשיֵ ּ ׁש לְ קַיֵ ּם ִמ ְצוַת ִּב ּק ּור חוֹ לִ ים ֲא ִפלּ ּו לְ גוֹ יִ ,מ ּ ְפנֵ י ַ ּד ְר ֵכי ָׁשלוֹ ם.
הוא ָע ַבד ְּב ַא ְרמוֹ ן הַ ֻּסלְ ָטן ְּב ֶמ ֶׁש ְך ָּכל ּ
הוא ָהיָ ה
ָהר ְ
הַיוֹ םְּ .כ ֶׁש ָחזַ ר לְ ֵביתוֹ ּ
הוא נָ הַג ַל ֲעשׂוֹ ת ֵּכןּ .
ַמ ַּב”ם גַ ּ ם ּ
ַמ ַּב”ם
הו ִׁשע ּור ָל ֶהםָ .הר ְ
הו ִדים וְ גוֹ יִ ים ַר ִּבים ִמ ְת ַא ְּס ִפים ָס ִביב ְמ ַח ִּכים לְ ִמ ֶׁיש ּ
ָעיֵ ף וְ ָר ָעב ֲא ָבל ָהיָ ה רוֹ ֶאה יְ ּ
ּיש טוֹ ב יוֹ ֵתר ַעד ָׁש ָעה ְמ ֻא ֶח ֶרתְּ .כ ֶׁש ּסוֹ ף סוֹ ף ָהיָ ה
נָ הַג לְ ט ּ ֵ
ַפל ָּב ֶהם ָ ,ל ֵתת ָל ֶהם ְּתרוּפוֹ ת וְ ָעזַ ר ָל ֶהם לְ הַ ְר ִג ׁ
ַמ ַּב”ם ַל ֲעזֹר ַל ֲא ֵח ִרים ֲא ִפלּ ּו ְּכ ֶׁשזֶ ּה ָק ֶׁשה ְמאוֹ ד.
ּיע לְ ֵביתוֹ ָהיָ ה ֻמ ָּת ׁש ַל ֲחל ּו ִטיןָ .אנ ּו לוֹ ְמ ִדים ֵמ ָהר ְ
מַג ַ
ִ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ַ /חג ֲח ִס ִידי י”ג ַּת ּמ ּוז

(כמוֹ ֶׁש ִהזְ ַּכ ְרנ ּו ְּב” ּ
“ע ָש ָׂרה ֶׁש ּיוֹ ְׁש ִבים”ָ .ה ַר ִּבי אוֹ ֵמר ָלנ ּו
הַי וֹ ם יוֹ ם”) נִ ְק ָרא ֲ
הַמַּ ֲא ָמר ֶׁש ָה ַר ִּבי ָהרַיַי”צ ָׁש ַלח ְּ
ּ
ֶׁש ֵּכיוָ ן ֶׁש ָה ַר ִּבי ָהרַיַי”צ ָׁש ַלח ֶאת הַמַּ ֲא ָמר ַל ֲח ִס ִידים ֶׁשיִ לְ ְמד ּו ִמ ֶּמנּ ּוָ ,ח ׁש ּוב ְמאֹד ֶׁש ִ ּנלְ מַ ד אוֹ תוֹ ִמ ֵ ּדי ָׁשנָ ה.
מַש ָמע ּות ּכוֹ ֶת ֶרת הַמַּ ֲא ָמרֲ -ע ָש ָׂרה ֲאנָ ִׁשים
ִאם ָאנ ּו יְ כוֹ לִ יםָ ,ע ֵלינ ּו לְ נַ ּסוֹ ת לְ ִה ְת ַא ֵחד ִּב ְקב ּו ָצהֵּ ,כיוָ ן ֶׁשזּוֹ ְׁ
יכם לְ הַ ְס ִּביר
יל ִדים! ַּב ְּק ׁש ּו ֵמהוֹ ֵר ֶ
ֶׁש ּיוֹ ְׁש ִבים וְ לוֹ ְמ ִדים ּתוֹ ָרהָ .ה ַר ִּבי אוֹ ֵמר ֶׁשזֶ ּה ל ֹא ַרק לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים ֶא ָ ּלא גַ ּ ם לִ ָ
הַמַ ֲא ָמר.
ָל ֶכם ֵח ֶלק ֵמ ּ
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