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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם ַר ׁ ִש”י
ֲ /ח ִמ ׁ ִ

ִ ּבלְ ָעם ַמ ְמ ִׁש ְיך לְבָ ֵר ְך ֶאת ַעם י ְִש ָׂר ֵאל
ִּבלְ ָעם ּו ָב ָלק ְמנַ ִּסים ׁש ּובָּ :ב ָלק ָחשַׁ ב ֶׁשאוּ לַי יִ ְהיֶ ה ַקל יוֹ ֵתר לְ ַק ֵ ּלל ֵח ֶלק ָק ָטן ֵמ ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֱהיוֹ ת וְ הוּ א
מַּשהוּ ל ֹא טוֹ ב ָע ִתיד
הַמ ְצווֹ ת ָ .ל ֵכן ֵהם ָעלוּ לְ הַ ר נְ בוָֹּ .ב ָלק וּ ִבלְ ָעם יָ ְדעוּ ֶׁש ׁ ּ ֶ
ל ֹא יִ ְר ֶאה אוֹ ָתם יַ ַחד ִעם ָּכל ִּ
(ב ֱא ֶמת זֶ הוּ ָה ָהר ֶׁשבּוֹ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנוּ נִ ְפ ַטר ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתר).
ָּהםֶּ .
לְ ִה ְת ַר ֵח ׁש ָׁשם וְ ָח ְׁשבוּ ֶׁשזֶ ּה יִ ְהיֶ ה ֵמהַ ְּק ָללוֹ ת ֶׁשל ֶ
ה’ ָא ַמר לְ ִבלְ ָעם לְ ָב ֵר ְך ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאלָּ :ב ָלק ׁשוּ ב ָּבנָ ה ִׁש ְב ָעה ִמזְ ְּבחוֹ ת וְ ִה ְק ִריב ְׁשנֵ י ָק ְר ָּבנוֹ ת ַעל ָּכל

ֶא ָחד ֵמ ֶהםִּ .בלְ ָעם נִ סָּה לְ ַד ֵּבר ִעם ה’ ׁשוּ ב וְ ה’ נָ ַתן לוֹ נְ בוּ ָאה ֲח ָד ָׁשה .ה’ ָאמַ ר לוֹ ֶׁשהוּ א ל ֹא יָ כוֹ ל לְ ַק ֵ ּלל ֶאת
ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאלֶ ,א ָ ּלא ֶׁשיְ ּ ָב ֵר ְך אוֹ ָתםִּ .בלְ ָעם ל ֹא ָר ָצה ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאת ׁשוּ ב ֲא ָבל ה’ ִחיֵ ּב אוֹ תוָֹּ .ב ָלק ִה ְתלוֹ ֵצץ ַעל
ִּבלְ ָעם וְ ָׁש ַאל אוֹ תוֹ מַה ָאמַ ר לוֹ ה’ .קוֹ ֵדם ִּבלְ ָעם ָאמַ ר לְ ָב ָלק ֶׁשה’ ֵאינֶ נּוּ ָא ָדם -הוּ א לְ עוֹ ָלם ל ֹא ְמשַׁ נֶּה ֶאת
ַּד ְעתּוֹ .וּ ְב ֶה ְמ ֵׁש ְך ִס ּ ֵפר לוֹ מַה ה’ ָאמַ ר .ה’ רוֹ ֶצה ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל יְ ב ְֹרכוּ .וְ זֶ ה מַה ֶׁשהוּ א יִ ְצ ָט ֵר ְך ַל ֲעשׂוֹ ת.
ִּבלְ ָעם ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל :ה’ ל ֹא ִמ ְס ַּת ֵּכל ַעל ָה ֲע ֵברוֹ ת ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ,הוּ א אוֹ ֵהב אוֹ ָתם ָּכל ָּכ ְך.
יהם.
גִּיע ָל ֶהם ְּב ָרכוֹ תְּ .בנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל א ְֹמ ִרים ְׁשמַ ע ִמ ֵדּי יוֹ ם ַּב ֹּב ֶקר וּ ָב ֶע ֶרב  .וְ ה’ ָמגֵ ן ֲע ֵל ֶ
מַ ַ
“אל ְת ַק ֵ ּלל אוֹ ָתם וְ ַאל ְּת ָב ֵר ְך אוֹ ָתםִ ,אם ַאתָּה ל ֹא ְמ ַק ֵ ּלל ַ ,אל תוֹ ִסיף לוֹ מַ ר ְּכלוּ ם”ֲ .א ָבל
ָּב ָלק ָאמַ רַ :
ְּפיו.
ֹאש ׁ ּ ֶש ּיֹאמַ ר ֶאת מַה ֶׁשה’ יָ ִשׂים ב ִ
ִּבלְ ָעם ִהזְ כִּיר לְ ָב ָלק ֶׁשהוּ א ָאמַ ר לוֹ ֵמר ׁ

ְּת ִה ִּלים

יום י’ ַלח ֶֹד ׁשְ ּ ,פ ָר ִקים נ”ה -נ”ט
ֹ /

ַּפ ֶרק
ִּימי הַ ְ ּגאוּ ָלה ֶׁשל ָה ַרבֵּיִ ים .ב ּ ֶ
“פ ָדה ְּב ָׁשלוֹ ם” ֶׁש ֲאנַ ְחנוּ ָׁש ִרים ב ֵ
ְּב ִסיּוּ ם ּ ֶפ ֶרק נ”ה ,יֶ ְׁשנוֹ נִ גּוּ ן ְמאֹד ְמיֻ ָחד ּ ָ
הַפ ָר ִטית ֶׁשלּוִֹּ .בגְ ַלל ֶׁש ָהיוּ ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָ ּל ֲחמוּ נֶ גְ דּוֹ.
הַמ ֶל ְך ְמ ַד ֵּבר אוֹ דוֹ ת הַ ְ ּגאוּ ָלה ּ ְ
הַזֶ ּהָ ,דּוִ ד ֶּ
“ו ֲאנִ י ֶא ְב ַטח ָּב ְך”ָ .דּוִ ד ֶּ
הַפ ֶרק ַ
הַמלִּים ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ֶׁשל ּ ֶ
ְׁשלוֹ ֶׁשת ִּ
הַמ ֶל ְך ל ֹא ָחשַׁ ב ַעל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִ ּנסּוּ

לְ הַ ִצּיק לוֹ ַחס וְ ָׁשלוֹ ם ,וְ ַרק ָּב ַטח בַּה’ ֶׁשה’ יַ ֲעזֹר לוֹ .וְ כַמּוּ ָבן ,ה’ ָעזַ ר!
לוֹ ְמ ִדים ִמ ָּכ ְך ֶׁשב ְִּמלְ ָח ָמה ֶׁש ָ ּלנוּ בַּיֵ ּ ֶצר ָה ַרעִ ,אם ֲאנַ ְחנוּ עוֹ ִשׂים מַה ֶׁש ֲאנַ ְחנוּ ֲאמוּ ִרים ַל ֲעשׂוֹ ת וּבוֹ ְט ִחים
בַּה’ ֲאנַ ְחנוּ ָּבטוּ ַח נְ נַ ֵ ּצ ַח!

חת"ת לילדים

פ"שת זּ,ומַּת 'י
 /ה'

1

ַּתנְ יָ א

ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ְּת ׁש ּו ָבה ֶּפ ֶרק ג’ (י’ ַּת ּמ ּוז ׁ ָשנָ ה ְּפ ׁש ּו ָטה)

ָלמַ ְדנוּ ֶׁש ִאם ָא ָדם עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה הוּ א ָצ ִר ְ
הַמ ְק ָד ּׁש ,הַ ֶ ּד ֶר ְך ָל ֶתת
יך ָל ֶתת לַה’ מַ ָּתנָ הֱ .היוֹ ת וְ ֵאין ָלנוּ ֶאת בֵּית ִּ
לַה’ מַ ָּתנָ ה ִהיא ַעל יְ ֵדי צוֹ ם .וּמַה ִאם ָה ָא ָדם עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶׁשר פַּ ַעם ַא ַחת? הַ ִאם הוּ א ָצ ִר ְ
יך ָלצוּ ם
ֲעבוּ ר ָּכל פַּ ַעם ֶׁש ָע ַבר ֶאת ָה ֲע ֵב ָרה אוֹ ַרק פַּ ַעם ַא ַחת ֲעבוּ ר הַ ֹּכל בְּיַ ַחד? יֶ ְׁשנָ הּ מַ ְחל ֶֹקת.
ַעל פִּי ַא ַחת הַ ֵ ּדעוֹ ת ִאם ָה ָא ָדם ָע ַבר ֶאת אוֹ ָתהּ ֲע ֵב ָרה כַּמָּה וְ כַמָּה ּ ְפ ָע ִמים הוּ א ָצ ִר ְ
יך ָלצוּ ם ֲעבוּ ר ָּכל

יאים אוֹ תוֹ ַעל ָּכל ֲע ֵב ָרה.
הַמ ְק ָד ּׁש ֶׁש ָהיָ ה ָק ְר ָּבן ֶׁש ִ ּנ ְק ָרא ַח ָּטאת וְ ָהיוּ ְמ ִב ִ
פַּ ַעם ֶׁשהוּ א ָע ַבר כְּמוֹ ֶׁשבִּזְ מַ ן בֵּית ִּ
ֵ ּד ָעה ַא ֶח ֶרת גּוֹ ֶר ֶסת ֶׁשהוּ א ַרק ָצ ִר ְ
יבים ָק ְר ָּבן עוֹ ָלה ,פַּ ַעם ַא ַחת ַעל
ְּפי ֶׁש ָהיוּ מַ ְק ִר ִ
יך לְ הַ ְק ִריב פַּ ַעם ַא ַחת כ ִ
הַה ָל ָכה ִהיא פ ְָּׁש ָרה בֵּין ְׁשתֵּי הַ ֵ ּדעוֹ תֲ ,א ִפלּוּ ִאם ָא ָדם ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמים הוּ א
ָּכל ֲע ֵב ָרה ֵמאוֹ תוֹ סוּ גֲ .
ָצ ִר ְ
יך ָלצוּ ם ָׁשלוֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמים ְּכנֶ גֶ ד ָה ֲע ֵב ָרה ֶׁש ָע ַבר וְ הַזֹּהַ ר מַ ְסבִּיר מַ דּוּ ַע :כ ְֶּׁש ָא ָדם עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה ,זֶ ה מַ ְכתִּים ֶאת
ֶּמת.
נְּש ָמה ֻמ ְכת ֶ
נְּש ָמה .בַּפַּ ַעם ׁ ּ ְ
הַשנִ יָ ּה הַ ֶּכ ֶתם נִ ְהיֶ ה ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר וְ ַא ֲח ֵרי ָׁשלוֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמיםָּ ,כל הַ ָׁ
הַ ָׁ
יה ִמיץ ֲענָ בִ ים
ַּת ֲארוּ לְ ַעצְ ְמכֶ ם ֻחלְ צָ ה ֶשהוּכְ ְּת ָמה ְ ּב ִמיץ ֲענָ בִ ים וּכְ ֵעת ִהיא ְקצָ ת ְמלֻ כְ לֶ כֶ ת .וְ ָאז ׁשוּב נִ ְׁש ַּפ ְך ָעלֶ ָ
ַעל ַה ׁ ּ ַש ְרווּלִ ים וְ ַה ֵחלֶ ק ַה ֻּמכְ ָּתם ָג ַּדל ְ ּב ַפ ַעם ַה ׁ ּ ְשלִ ִׁישית ַה ָגּבִ ַיע ֻ ּכלּ ֹו נִ ְׁש ַּפ ְך וְ כָ ל ַה ֻחלְ צָ ה ִמ ְתלַ כְ לֶ כֶ ת.

אשוֹ נוֹ ת ֶׁש ָא ָדם ָע ַבר ֲע ֵב ָרהָ .ל ֵכן ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ָלצוּ ם
ָל ֵכן ָּכל ָּכ ְך ָח ׁשוּ ב לְ ַת ֵ ּקן ֶאת ְׁשלוֹ ֶׁשת ּ ְ
הַפ ָע ִמים ָה ִר ׁ
ָׁשלוֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמים ַעל ָּכל ֲע ֵב ָרה ֶׁש ָע ַבר ּ ְפ ָע ִמים ַרבּוֹ ת.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /י’ ַּת ּמ ּוז

ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ַעל ַה ׁ ּ ְשלִ יחוּת ֶׁש ֵיּ ׁש לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנוּ לְ כָ ל ָמקוֹם ֵאלָ יו הוֹלְ כִ ים.
זְ מַ ן ל ֹא ַרב ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן ִה ְתמַ נָּה לְ ַרבִּי ,הוּ א ָאמַ ר תּוֹ ָרה:
“מה’ ִמ ְצ ֲע ֵדי ֶ ּג ֶבר ּכוֹ נָ נ ּו” – ה’ ְמכַוֵ ּ ן ֶאת ְ ּד ָר ָכיו ֶׁשל ָה ָא ָדם וְ ָשׂם אוֹ תוֹ ב ַָּּמקוֹ ם הַמַּ ְת ִאים.
ָּכתוּ ב ִּב ְת ִהלִּים ֵ
ְ
יח ֶׁשל ה’ .ה’ ָׁש ַלח אוֹ תוֹ לְ ָׁשם.
ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן ִה ְסבִּיר ֶׁשהַ כַּוָ ּ נָ ה ִהיא ֶׁש ְּל ָאן ׁ ּ ֶשהַיְ ּהוּ ִדי הוֹ ֵלך הוּ א ָׁשלִ ַ
(מ ְצווֹ ת ֶׁשבֵּין ָא ָדם ל ַָּמקוֹ ם) אוֹ ִמ ְצוָ ה
ְּפלָּה ִ
הַשלִ יחוּ ת? לְ קַיֵ ּם ִמ ְצוָ ה כְּמוֹ ֲא ִמ ַירת ְּב ָר ָכה ,אוֹ ת ִ
וּ לְ ֵׁשם מַה ׁ ּ ְ
(מ ְצווֹ ת בֵּין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ).
ַה ַבת יִ ְש ָׂר ֵאל אוֹ ְּכ ֵדי לְ ל ֵַּמד יְ הוּ ִדי ַא ֵחר ִ
כְּמוֹ א ֲ
(עם ַא ְב ָר ָהםְּ ,בנוֹ גֵ ַע לִ ְסדוֹ ם וַ ֲעמוֹ ָרה)ֲ .א ָבל
אשית ִ
לְ מַ לְ ָא ִכים גַּ ם יֶ ְׁשנָ הּ ְׁשלִ יחוּ ת ,כְּמוֹ ֶׁשלָּמַ ְדנוּ ְּב ֻחמ ָּׁש ְּב ֵר ִׁ
הַשלִ יחוּ ת ֶׁש ָ ּלנוּ ִהיא ַעל פִּי הַ תּוֹ ָרה.
הַשלִ יחוּ ת ֶׁשל הַיְ ּהוּ ִדי ִהיא ְמיֻ ֶח ֶדת יוֹ ֵתר ִּבגְ ַלל ֶׁש ׁ ּ ְ
ׁ ְּ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה קס"ח
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ

ַּמא ַעל ִמ ֶׁישהוּ ִמ ְּקרוֹ ֵבי
הַמ ְצוָ ה הַיּוֹ ִמיתִ ,מ ְצ ָות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה קס"ח ִהיא ֶׁשל ְַּמרוֹ ת ֶׁש ַּלכ ֵֹּהן ָרגִ יל ֻמ ָּתר לְ ִהט ֵּ
ִּ
נִּפ ַטרַ ,לכ ֵֹּהן ָ ּגדוֹ ל ָאסוּ ר.
ִמ ְׁשפַּ ְחתּוֹ ֶׁש ְ

ַר ְמ ַּב"ם

כות ֲא ֵבל ּות ּ ְפ ָר ִקים ג' ,ד' ,ה'
ִ /הלְ ֹ

יצ ָלן.
ַמבַּ"ם הַיּוֹ ם לוֹ ְמ ִדים ֶׁשיֶ ְּׁשנָ ם ְ ּד ָב ִרים ְמ ֻסיָ ִּמים אוֹ ָתם עוֹ ִשׂים ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָא ָדם נִ ְפ ַטר ַר ֲח ָמנָ א לִ ְ
ָּבר ְ
ָּמאֲ ,עבוּ ר נְ ִשׂיא אוֹ ַרבִּי
יכים לְ הַ ְקפִּיד ֶׁש ּל ֹא לְ ִהט ֵ
הַה ָלכוֹ ת ִהיא ֶׁש ֲא ִפילוּ ֶׁשהַ כ ֲֹּהנִ ים ְצ ִר ִ
ֶּפ ֶרק ג' – ַא ַחת ֲ
יכיםְּ .כ ֵדי לְ הַ ְראוֹ ת ָכבוֹ ד ִמכֵּיוָ ן ֶׁש ֵהם כְּמוֹ ַא ָּבא ֶׁשל ָּכל ָה ָעם יִ ְש ָׂר ֵאל.
ֻּכ ָ ּלם ְצ ִר ִ
הַמת.
ֶּפ ֶרק ד' – לוֹ ְמ ִדים ַעל ְּכבוֹ ד ֵּ
ֵּיצ ד ַעל ָה ָא ָדם לִ נְ הֹג ַּכ ֲא ֶׁשר ָקרוֹ ב ִמ ְׁש ּ ָפ ָחה נִ ְפ ַטר.
ֶּפ ֶרק ה'ְ -מל ֵַּמד ִהלְ כוֹ ת ֲא ֵבלוּ ת ,כ ַ
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ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

בות ֶּפ ֶרק ה'
ִּ /פ ְר ֵקי ֲא ֹ

ְּה ְת ֵאם
א-הא אוֹ ֵמר  ,לְ פ ּום ַצ ֲע ָראַ ,א ְג ָרא"ָ -א ָדם ְמ ַק ֵּבל ֵׁש ָכר ֵמה' ב ֶ
"בן ֵה ֵ
לִ ְק ַראת סוֹ ף ּ ֶפ ֶרק ה' נֶ ֱאמַ רֶּ :
לְ ק ִֹׁשי ֶׁש ָע ַברִ .אם לְ ָא ָדם ָהיָ ה ָק ֶׁשה לְ קַיֵ ּם ִמ ְצוָ ה ,הוּ א ְמ ַק ֵּבל ָש ָׂכר ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר.
יל ָתא ַּד ֲח ִסידוּ ָתא"ֶׁ ,שהַ כַּוָ ּ נָ ה ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ָח ִסיד ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעשׂוֹ תָ -ח ִסיד הוּ א ִמי
"מ ְּ
ֲא ָבל ּ ִפ ְר ֵקי ֲאבוֹ ת נִ ְק ָרא ִ
ְ
ֶׁשעוֹ ֶשׂה לְ ָפנִ ים ִמ ׁ ּשוּ ַרת הַ ִדּין ,יוֹ ֵתר ִממַּה ֶׁש ָ ּצ ִריך ַעל פִּי ֲה ָל ָכה ,וְ ִקיּוּ ם ִמ ְצוָ ה ל ְַמרוֹ ת הַ קֹ ִּׁשי זֶ ה ָ ּד ָבר ֶׁשנּוֹ ָעד
לְ ָכל ֶא ָחד ,ל ֹא ַרק לְ ָח ִסיד.

ְּהדּוּ ר –
הַמ ְצוָ ה ב ִ
ָה ַרבִּי מַ ְסבִּיר ֶׁשהַ קֹ ִּׁשי ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר אוֹ דוֹ ָתיו זֶ הוּ הַ קֹ ִּׁשי ֶׁשל ָה ָא ָדם ַּכ ֲא ֶׁשר ֶה ְחלִ יט לְ ַב ֵ ּצ ַע ֶאת ִּ
ִּבצּוּ ַע ְּבא ֶֹפן ֻמ ְׁש ָ ּלם יוֹ ֵתר וְ טוֹ ב יוֹ ֵתר ,אוֹ ָל ַק ַחת ַעל ַע ְצמוֹ ָ ּד ָבר ָח ָד ׁש .ה' נוֹ ֵתן ַעל ָּכ ְך ָש ָׂכר ְמיֻ ָחדִ .מי ׁ ּ ֶשאוֹ ֵמר
זֹאת הוּ א ֶּבן ֵהאֵ -הא ֶׁש ָהיָ ה גֵ ר ֶצ ֶדק .הוּ א ֻ ּדגְ ָמה טוֹ ָבה ַל ְ ּד ָב ִרים .הוּ א ל ֹא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך לְ ִה ְתגַּיֵ ּר וּ לְ קַיֵ ּם ֶאת ָּכל
א-הא יָ כוֹ ל ֶּב ֱא ֶמת לְ הַ ְראוֹ ת ָלנוּ מַה הַ כַּוָ ּ נָ ה ַל ֲעשׂוֹ ת יוֹ ֵתר ִממַּה ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
יך
הַמ ְצווֹ ת ,הוּ א ָּב ַחר ַל ֲעשׂוֹ ת ָּכ ְךֶּ .בן ֵה ֵ
ִּ
ְ
ַל ֲעשׂוֹ ת ,וְ ַעל ָּכך ה' נוֹ ֵתן ָש ָׂכר ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר.
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