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ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם ַר ׁ ִש”י
ְ /ר ִב ִ

ַה ּיוֹ ם לוֹ ְמדִים ַעל ּ ֶפ ַסח ֵׁשנִי.
יִש ָׂר ֵאל לְ ַה ְקרִיב ָק ְר ָּבן ְּב ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסחַ .ל ְמרוֹ ת
ֹאש ח ֶֹד ׁש נִיסָן .ה’ ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשה לוֹ ַמר לִ ְבנֵ י ְ
ַה ִּמ ְׁש ָּכן נִ ְבנָה ְּבר ׁ
ִתָ ם ַעל ַה ֲה ָלכוֹ ת ְּכ ֵדי ֶׁשיִ ּ זְ ְּכר ּו ֶאת ָּכל ַה ֲה ָלכוֹ ת.
ֶׁש ּמֹ ֶׁשה ָא ַמר ל ֶ
הוא ָחזַ ר א ּ
ָהם ֶאת ַה ֲה ָלכוֹ ת קוֹ ֵדם ָל ֵכןּ ,
עָש ּו ְּבד ּ
ִי ּוק ְּכמוֹ ֶׁש ִ ּנ ְצ ַט ּו ּו ,וְ הִ ְקרִיב ּו ֶאת ָק ְר ָּבן ּ ֶפ ַסח.
ְּב ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסח ְּ ,בנֵ י ְ
יִש ָׂר ֵאל ׂ
הָיו ֲעצ ּובִים ְמאֹדֵ .הם
ֲא ָבל ל ֹא ֻכ ָ ּלם! ֵח ֶלק ִמ ְּבנֵ י ְ
הָיו ְט ֵמאִים וְ ל ֹא יָ ְכל ּו לְ ַה ְקרִיב ֶאת ַה ָ ּק ְר ָּבןֵ .הם ּ
יִש ָׂר ֵאל ּ
ּ
“ל ָּמה נִ גְ רָע?” ֵהם שָׁ ָאל ּוּ ַ .גם
נִס ּו לְ ַׁש ְכנֵ ַע ֶאת מ ֶֹׁשה ֶׁש ֵהם יַ ְקרִיב ּו ֶאת ָק ְר ָּבן ּ ֶפ ַסח ַל ְמרוֹ ת ֶׁש ֵהם ְט ֵמאִים ָ
ֲאנַ ְחנ ּו רוֹ צִים לְ ַה ְקרִיב ֶאת ַה ָ ּק ְרבָן.
מ ֶֹׁשה שָׁ ַאל ֶאת ה’ ַמה עָ לָיו ַל ֲעשׂוֹ ת.
ָעוֵ ,הם ֵאינָ ם יְ כוֹ לִים לְ ַה ְקרִיב ָק ְר ָּבן ּ ֶפ ַסח ַּכ ֲא ֶׁשר ֵהם ְט ֵמאִיםֲ ,א ָבל ֵהם
ה’ ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשה ֶׁש ֲאנָשִׁ ים ֵאלּ ּו ט ּ
יְ כוֹ לִים לְ ַה ְקרִיב ַּב ֶה ְמ ֵׁש ְך.
ח ֶֹד ׁש ֶא ָחד ַא ֲח ֵרי ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסחְּ ,בי”ד אִיָ ּרָּ ,כל מִי ֶׁש ּל ֹא הָיְ תָה לוֹ הִ זְ ַ ּד ְּמנ ּות קוֹ ֵדם לְ ַה ְקרִיב ָק ְר ָּבן ּ ֶפ ַסח יָ כוֹ ל
לְ ַה ְקרִיבוֵֹ .הם ְצרִיכִים לְ ַקיֵ ּם ֶאת אוֹ תָ ם ֲה ָלכוֹ תֶ -ל ֱאכוֹ ל עִ ם ַמ ָ ּצה ,ל ֹא לְ הוֹ תִיר ִמ ֶּמנּ ּו ַעד ַה ֹּב ֶקרַ .ה ֶה ְב ֵ ּדל
הוא ֶׁש ֻּמ ּתָ ר ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה ָח ֵמץ וְ ַל ֲעשׂוֹ ת ְמ ָלאכָה ְּב ֶפ ַסח ֵׁשנִי.
ַהיָ ּחִיד ּ
“א ְקרִיב ֶאת ַה ָ ּק ְר ָּבן ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתר” ִאם יֵ ׁש ֶא ְפשָׁ ר ּות לְ ַה ְקרִיב ִּבזְ ַמן ,זוֹ ֲע ֵברָה
ַה ּתוֹ רָה ַמזְ הִירָה ל ֹא לוֹ ַמר ַ
לִ ְדחוֹ ת לְ מוֹ ֵעד ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתר.
הוא ל ֹא ֶה ְחמִיץ ֶאת ַההִ זְ ַ ּד ְּמנ ּות ,עָ לָיו
(גֵ ר ֶׁש ִ ּנ ְת ַגּיֵ ּר ַא ֲח ֵרי ּ ֶפ ַסח ,ל ֹא ַמ ְקרִיב ָק ְר ָּבן ּ ֶפ ַסח ְּב ֶפ ַסח ֵׁשנִיּ .
לְ ַה ְקרִיב ְּבשָׁ נָה ַה ָּבאָה ְּב ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסח ְּכמוֹ ָּכל הָ ֲאנָשִׁ ים).

ְּת ִה ִּלים

יום ט’ ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים מ”ט -נ”ד
ֹ /

סוק הָ ַא ֲחרוֹ ן ְּב ֶפ ֶרק נ’ ָ ּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך אוֹ ֵמר “ז ֵֹב ַח ּתוֹ ָדה יְ ַכ ְּב ָדנְ נִ י”ָ -א ָדם ֶׁש ֵּמבִיא ָק ְר ָּבן ְּכ ֵדי לְ ַכ ּ ֵפר
ַּב ּ ָפ ּ
הִתנַ ֵ ּצל ַעל ֲע ֵברָה ֶׁשעָ ַבר ,חוֹ ֵלק ָכבוֹ ד ַלה’.
ולְ ְ
ַה ְ ּג ָמ ָרא אוֹ ֶמ ֶרת ֶׁש ַּב ִּמ ָ ּלה “זוֹ ֵב ַח” ַ
לִשחִיטָהָ ,א ָדם ֶׁ‘ש ׁ ּשוֹ ֵחט’ ֶאת יֵ ּ ֶצר הָ ַרע ֶׁשלּ וֹ
(מ ְקרִיב ָק ְר ָּבן) ַה ַּכוָ ּ נָה הִיא ְׁ
חוֹ ֵלק ָכבוֹ ד ַלה’.

חת"ת לילדים

ט"עש'ה,ןָויִס 'ט
ת
/

1

ֵּכ ַ
“שוֹ ֲחטִים” ֶאת ַהיֵ ּ ֶצר הָ ַרע? הָ ַר ִּבי ַמ ְס ִּביר ֶׁש ְּכ ֶׁש ׁ ּשוֹ ֲחטִים ְּב ֵהמָהַ ,ל ְּב ֵהמָה ַהזּוֹ ֵאין עוֹ ד ַח ּי ּות .אוֹ תוֹ
יצד ׁ
הִת ַל ֲהב ּות ַל ְ ּד ָברִים ַג ְּׁשמִיִ ּ ים
ָ ּד ָבר ּקוֹ ֶרה ְּכ ֶׁש ׁ ּשוֹ ֲחטִים ֶאת ַהיֵ ּ ֶצר הָ ַרעַ .היֵ ּ ֶצר הָ ַרע ְמ ַא ֵּבד ֶאת ַה ַח ּי ּות ֶׁשלּ וֹ וְ ַה ְ
ִש ֲׂח ֵקי ַמ ְח ֵׁשב אוֹ ַמ ְמ ַּת ִּקים ּו ִב ְמקוֹ ָמם מ ְ
ֶׁשאוֹ ֲהבִים אוֹ רוֹ צִיםְּ ,כמוֹ מ ְ
ִת ַל ֲהבִים ִמ ְ ּד ָברִים ֶׁשל ְק ֻד ׁ ּשָ ה ְּכמוֹ
ְּת ִפ ָ ּלה וְ ק ִּי ּום ִמ ְצווֹ ת.
הִת ַל ֵהב ֵמ ַה ְ ּד ָברִים ֶׁש ֵהם ֶׁשל ַהיֵ ּ ֶצר הָ ַרע.
הִת ַל ֲהב ּות ִמ ְ ּד ָברִים ֶׁש ֵהם לְ ַמ ַען ה’ּ ַמ ְפסִיקִים לְ ְ
ַעל יְ ֵדי ְ

ַּתנְ יָ א

ַ ׁ /ש ַער ַהיִ ּח ּוד ְו ָה ֱאמ ּונָ ה ֶּפ ֶרק ב’ (ט’ ִס ָיון ׁ ָשנָ ה ְמ ֻע ֶּב ֶרת)

ִיך ֶׁשה’ יַ ְמשִׁ ְ
ֲאפִיל ּו שִׁ נּ ּוי ַקל ְּב ֶט ַבע הָעוֹ ָלם ּו ָבא ֶֹפן ֶׁש ּבוֹ ְד ָברִים ּפוֹ ֲעלִים הָעוֹ ָלם ָצר ְ
יך לְ ַׁשנּ וֹ ת אוֹ תוְֹּ .כמוֹ
לִהיוֹ ת ְמ ֻח ֶּב ֶרת ַל ֶׁש ַקע ֹּכל ַהזְ ּ ַמן,
ִסת ַמ ֶּת ֶכת לְ הָ אִיר ְּכמוֹ ֵא ׁשַ ,ה ַּמ ֶּת ֶכת ְצרִיכָה ְ
שִׁ ּמ ּו ׁש ְּב ַח ְׁש ַמל ְּכ ֵדי לִ גְ רֹם לְ פ ַּ
תִיכת ַמ ֶּת ֶכת.
ַא ֶח ֶרת הָ אוֹ ר יִ ּ ָפ ֵסק מִיַ ּ ד וְ נ ׁ ִּשָ ֵאר ַרק עִ ם ֲח ַ
ִאם זֶ ה ָּכ ְך ַרק ְּכ ֵדי לְ ַׁשנּ וֹ ת ֵח ֶלק ָקטָן ְּב ֶט ַבע ַה ְּברִיאָה ֶׁשה’ ָּב ָראַ ,ה ֵאין זֶ ה ִט ּ ְפשִׁ י ַל ֲח ׁש ֹב ֶׁש ָּכל הָעוֹ ָלם יָ כוֹ ל
יִתן לוֹ ַח ּי ּות ֹּכל ַהזְ ּ ַמן?
הִת ַקיֵ ּם ְּבלִי ֶׁשה’ ֵּ
ְּל ְ
ּו ַמהִי ַה ַח ּי ּות ֶׁשה’ נוֹ ֵתן לְ עוֹ ָלם? אוֹ ּ
הִש ַּת ֵּמ ׁש ה’ ְּכ ֵדי
תִי וֹ ת הָ א’ ב’ ֶׁש ָּב ֶהן נֶ ֶא ְמר ּו ֲע ֶש ֶׂרת ַה ַּמ ֲא ָמרוֹ ת ָּב ֶהן ְׁ
לִ ְברֹא ֶאת הָעוֹ ָלם.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /ט’ ִס ָיון

ִסר ּו ַחג שָׁ בוּעוֹ ת ,נֶ ֶע ְרכָה ּ ְפגִישָׁ ה ְּבנוֹ גֵ ַע ַל ֲחל ּו ַקת מ ְִׁשנָיוֹ ת לִ לְ מֹד
“”ה ּי וֹ ם יוֹ ם”ְּ ,בא ְ
שָׁ נָה לִ ְפנֵ י ֶׁש ִ ּנ ְכ ַּתב ַ
ְּב ַעל ּ ֶפה .הָ ַר ִּבי ַה ַריַ י”צ ָא ַמר שִ ׂיחָה”“ ,וְ ַה ּי וֹ ם יוֹ ם” ֶׁשל ֶא ְתמוֹ ל וְ ַה ּיוֹ ם ֵהם ַה ְ ּנ ֻק ּדוֹ ת הָעִ ָ ּקר ּ
ִי וֹ ת ֵמ ַה ּשִ ׂיחָה ַה ּז וֹ.
ִיך ֲאוִיר טָהוֹ ר יוֹ ֵתרֵ .א ְ
אב ַקיְ יט) .הָעוֹ ָלם ָצר ְ
יך ְמ ַט ֲהרִים ֶאת הָ ֲאוִיר?
ּיש ָּב ֲאוִיר ֶאת ַה ַג ּּס ּות ( .גְ ַר ְּ
לְ ַה ְר ִג ׁ

ַּכ ֲא ֶׁשר ְמ ֻד ָּבר ָּב ֲאוִיר הָ ָרגִיל ֶׁשנּ וֹ ְׁשמִים ֶא ְפשָׁ ר לָשִ ׂים ְמ ַט ֵהר ֲאוִיר ְּכ ֵדי לְ ַׁש ּ ֵפר ֶאת הָ ֲאוִיר ַה ְמזֹהָ ם ּולְ ַא ְפ ֵׁשר
לִ נְ ׁש ֹם ּבוֹ.

מִילוֹ ת ַה ּתוֹ רָה ֵהן ְּכמוֹ ְמ ַט ֵהר ֲאוִירָ ,ל ֵכן ִּב ְמקוֹ מוֹ ת ָּב ֶהם ק ֶָׁשה ָלח ּו ׁש ֶאת ה’ ,מ ְִׁש ַּת ְּמשִׁ ים ָּב ֶהם וְ ֶא ְפשָׁ ר
ּיש ֶאת ה’ ׁש ּוב.
לְ ַה ְר ִג ׁ
ָשׂאת ֵאיתָ נוֹ לְ ָכל ָמקוֹ ם ֶׁש ֵ ּנ ֵל ְך.
מ ְִׁשנָיוֹ ת ֶׁשלּ וֹ ְמדִים ַּב ַעל ּ ֶפה ֵהן ְמ ַט ֵהר ֲאוִיר ְמצ ּויָן ל ֵ

ֶא ְפשָׁ ר לוֹ ַמר מ ְִׁשנָיוֹ ת ְּב ָכל ָמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ נִ ְמ ָצאִים לְ ל ֹא צ ֶֹר ְך ְּב ֵס ֶפר .מ ְִׁשנָיוֹ ת ֵמ ְראוֹ ת ֶׁש ַה ְ ּנשָׁ מָה ְמ ֻח ֶּב ֶרת ַלה’
ֵּכיוָן ֶׁש ַה ִּמילָה מ ְִׁשנָה ְּבהִ ּפ ּו ְך אוֹ ּ
תִי וֹ ת הִיא ַה ִּמילָה נְ שָׁ מָה.
הָ ַרבִּי ַה ַריַ י”צ ָא ַמר ׁ ּ ֶש ָ ּק ֶׁשה לִ ְמצוֹ א ִמ ִּלים לְ תָ ֵאר ַעד ַּכ ָּמה מ ְִׁשנָיוֹ ת ֵאלּ ּו ְּב ָכל ֵעת יְ כוֹ לוֹ ת ַל ְעזוֹ ר ָלנ ּו וְ ֵאין
ִמ ִּלים לְ ַה ְס ִּביר ַעד ַּכ ָּמה זֶ ה ְמ ַש ֵּׂמ ַח ֶאת ה’.

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

רנ”ז ,ר”ס

שה רנ”ח ,רנ”ט,
שה רל”ב ,ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

לְמד ִמצְ ווֹת ֲח ָד ׁשוֹתַ .היּוֹם לו ְֹמ ִדים ָח ֵמ ׁש
ָ ּכ ֵעת ַמ ְת ִחילִ ים לִ לְ מ ֹד ִס ְד ָר ּה ֲח ָד ָׁשה ֶׁשל ֲהלָ כוֹת ְ ּב ַר ְמ ַ ּב”ם .וְ נִ ַ
ִמצְ ווֹת ַעל ֶעבֶ ד ִעבְ ִרי:
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה רל”ב -יֵ ׁש לְ ַקיֵ ּם ֶאת ַה ֲה ָלכוֹ ת ַהנּ וֹ גְ עוֹ ת לְ ֶע ֶבד עִ ְברִי
.1
הָע ָבדִים נִ ְמ ְּכר ּו ַּב ֶ ּד ֶר ְך ְּכ ָללְּ ,ב ׁש ּוק
ָסור לִ ְמ ּכוֹ ר ֶע ֶבד עִ ְברִי ְּכמוֹ ֶׁשרֹב ֲ
.2
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה רנ”ח -א ּ

הָע ֶבד ֶׁש ִ ּנ ְר ֶאה ַה ּטוֹ ב ְּביוֹ ֵתרֶ .ע ֶבד עִ ְברִי נִ ְמ ַּכר ְּבא ֶֹפן ּ ְפ ָרטִי ּו ְמ ֻכ ָּבד.
ֶׁש ּבוֹ ֲאנָשִׁ ים ּבוֹ ֲחרִים לְ ַע ְצ ָמם ֶאת ֶ
.3

ָסור לִ גְ רֹם לְ ֶע ֶבד עִ ְברִי ַל ֲעבֹד לְ ל ֹא סִ ָּבהֲ ,אפִיל ּו ָ ּד ָבר ּ ָפעוֹ ט ְּכמוֹ לְ הָ כִין ּכוֹ ס
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה רמ”ט -א ּ
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לִש ּתוֹ ת ִמ ֶּמ ָ ּנהַ ,רק ְּכ ֵדי לְ ַה ַעסִיקוֹ.
ֵּתה ֶׁשהָ ָאדוֹ ן ל ֹא הוֹ ֵל ְך ְׁ
הוא ֶע ֶבדֻ .מ ּתָ ר ַרק
.4
ָסור לִ גְ רֹם לְ ֶע ֶבד עִ ְברִי ַל ֲעבֹד ָּב ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ַּמ ְראוֹ ת ֶׁש ּ
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה רנ”ז -א ּ
ִס ֶ ּג ֶרת ֲעבוֹ דָה ְרגִילָה.
לְ ַב ֵ ּק ׁש ִמ ֶּמנּ וֹ ַל ֲעבֹד ָּב ֲעבוֹ דוֹ ת ֶׁש ָא ָדם ָרגִיל יַ ֲע ֶשׂה ְּבמ ְ
.5
ָסור לְ ַה ְר ׁשוֹ ת לוֹ
הו דִי) א ּ
הו דִי ֶׁשיֵ ּ ׁש לוֹ ֶע ֶבד עִ ְברִי (יְ ּ
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה ר”סִ -אם רוֹ אִים ָא ָדם ל ֹא יְ ּ
הִתנַ ֵהג לְ ֶע ֶבד ְּבא ֶֹפן ל ֹא יָ ֶפה .יֵ ׁש ַל ֲעשׂוֹ ת ַמה ֶׁש ֶא ְפשָׁ ר ְּבעִ נְ יַ ן.
לְ ְ

ַר ְמ ַּב”ם

כות ֲע ָב ִדים ּ ְפ ָר ִקים א’ ,ב’ ,ג’
ִ /הלְ ֹ

ְ ּב ַר ְמ ַ ּב”ם ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ַעל ֶעבֶ ד ִעבְ ִרי:
ֶּפ ֶרק א’ְ -מ ַל ֵּמד ְּב ֵאלּ ּו ַמ ָ ּצבִים ָא ָדם יָ כוֹ ל ְ
לִהיוֹ ת לְ ֶע ֶבדֵּ .בית ַה ִ ּדין יָ כוֹ ל לִ ְמ ּכוֹ ר ַג ָ ּּנב לְ ֶע ֶבד ִאם ֵאין לוֹ
ַמ ְס ּ ִפיק ֶּכ ֶסף ְּכ ֵדי לְ ַה ְחזִיר ֶאת ַמה ֶׁש ָ ּגזַ ל .וְ ָא ָדם יָ כוֹ ל לִ ְמ ּכוֹ ר ֶאת ַע ְצמוֹ ִאם נַ ֲעשָ ׂה עָ נִי וְ ֵאין לוֹ ׁש ּום ְרכ ּו ׁש.
ּיש ַצ ַער ַעל ָּכ ְך ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְמ ַּכר.
לוֹ ְמדִים ַ ּגם ֶׁשיֵ ּ ׁש לְ ְ
הוא ְּכ ָבר ַמ ְר ִג ׁ
הִתנַ ֵהג לְ ֶע ֶבד עִ ְברִי ְּבא ֶֹפן יָ ֶפה ּו ְמ ֻכ ָּבדֱ ,היוֹ ת וְ ּ
פר ַּב ּשָ ֶׂדה ִמ ְּבלִי לְ ַה ְקצִיב זְ ַמן ַעד
ָתת לוֹ ֲעבוֹ דוֹ ת לְ ל ֹא סִ ָּבה ,אוֹ לְ ל ֹא סוֹ ף .לְ מָשָׁ ל ֵאין לוֹ ַמר לוֹ ַל ְח ּ ֹ
אִי ֶא ְפשָׁ ר ל ֶ
“ע ֶבד” לְ מָשָׁ ל ל ֵ
ָתת לוֹ לְ ַב ֵ ּצ ַע ֲעבוֹ דוֹ ת ֶ
ָסור ל ֶ
מַ
ָשׂאת ֶאת ַה ְּבגָ דִים לְ ֵבית ַה ֶּמ ְר ָחץ אוֹ
ָתי עָ לָיו ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאת .א ּ
הו דִי לְ ַב ֵ ּצ ַע ֲעבוֹ דוֹ ת ֵאלּ ּו).
ַל ֲחל ֹץ נַ ֲעלָיִ ם ָל ָאדוֹ ן (א ּו ָלם ֻמ ּתָ ר לְ שִׁ ּכוֹ ר יְ ּ
ָתת ל ֶָע ֶבד ָמזוֹ ן טוֹ בִ ,מ ָּטה נוֹ חָהּ ,ו ָמקוֹ ם ָרא ּוי לְ ֵׁשינָה ,לְ ָפחוֹ ת ְּכמוֹ ֶׁשל הָ ָאדוֹ ןָ .ל ֵכן ָא ְמר ּו ֲחזַ ”ל “מִי
יֵ ׁש ל ֶ
ֶׁש ָ ּקנָה ֶע ֶבד ָקנָה ֲאדוֹ ן לְ ַע ְצמוֹ ”.
הוא יוֹ ֵצא ַל ָח ְפשִׁ יַּ .כ ֲא ֶׁשר ֵּבית ַה ִ ּדין מוֹ ֵכר ָא ָדםֵ ,הם
יצ ד נִ ְמ ַּכר ֶע ֶבד עִ ְברִיּ ,ומ ַ
ֶּפ ֶרק ב’ -לוֹ ְמדִים ֵּכ ַ
ָתי ּ
הוא יוֹ ֵצא ַל ָח ְפשִׁ י ַּב ׁ ּשָ נָה ַה ׁ ּ ְשבִיעִית.
מוֹ ְכרִים אוֹ תוֹ לְ ֶמ ֶׁש ְך ֵׁש ׁש שָׁ נִים ,וְ ּ
הוא מ ְִׁש ַּת ְח ֵרר מִיַ ּ דֲ ,אפִיל ּו ִאם ָאמ ּור לְ ַה ְמשִׁ ְ
לִהיוֹ ת ֶע ֶבד לְ ֶמ ֶׁש ְך יוֹ ֵתר
יך ְ
ֲא ָבל ִאם ְׁשנַ ת ַה ּי וֹ ֵבל ַמ ִגּיעָהּ ,
זְ ַמן.
ָש ּוי ,הָ ָאדוֹ ן ָצר ְ
ָהםִ .אם ל ֹא,
ִיך לִ ְדאֹג ַ ּגם ל ֶ
וִיל דָיו ֶׁשל ֶ
ֶּפ ֶרק ג’ּ -כוֹ ֵלל ֲה ָלכוֹ ת ַעל א ְִׁש ּתוֹ ָ
הָע ֶבדִ .אם הָיָה נ ׂ

הָע ֶבד ל ֹא יִ ְר ֶצה ַל ֲעזֹב .לוֹ ְמדִים ַ ּגם
יִתָ ֵכן ֶׁש ֶ
ִתָ ּה ְ
ֲאדוֹ נוֹ יָ כוֹ ל ל ֶ
יִת ַח ֵּתןִ .אם זֶ ה ּקוֹ ֶרהּ ,
ָתת לוֹ שִׁ ְפחָה ַא ֶח ֶרת א ּ
הוא ֶׁשרוֹ ְצעִים ֶאת ָאזְ נוֹ לְ יַ ד
הוא רוֹ ֶצה ֶ
ֶאת ַה ֲה ָלכוֹ ת ֵּכ ַ
יצ ד ֶע ֶבד יָ כוֹ ל לְ ׁ ּ
(א ָחד ַה ְ ּד ָברִים ּ
הִשָ ֵאר ְּכ ֶע ֶבד ִאם ּ
ַה ֶ ּד ֶלת).

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

שֹא
ַ /ה ָּפ ָר ׁ ָשה ַה ַח ִס ִידית – נָ ׂ

ָשת נָשָ ׂא הָ ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן ַמ ְס ִּביר ֵא ְ
יִש ָׂר ֵאל
יך ַמ ְּסעוֹ ת ְּבנֵ י ְ
אשוֹ ן ְּבלִ ּק ּו ֵטי ּתוֹ רָה ַה ׁ ּשָ ב ּו ַעָ ּ ,פר ַׁ
ַּב ַּמ ֲא ָמר הָ ִר ׁ
ַּב ִּמ ְד ָּבר ֵהן ֲה ָכנָה לְ עוֹ ָלם ֶׁשל ְ ּגא ּולָה.
הו ִמ ְד ָּבר?
ַמ ּ
ַּב ִּמ ְד ָּבר ֵאין ַמיִ םׁ .ש ּום ָ ּד ָבר ל ֹא יָ כוֹ ל לִ ְצמ ַֹח ּבוְֹ .ק ֻד ׁ ּשָ ה הִיא נְ תִינָה ּו ְצמִיחָהְ .ק ֻד ׁ ּשָ ה הִיא ְמקוֹ ר לְ ַחיִ ּ ים.
לִהיוֹ ת ֵה ֶפ ְך ַה ְּקדוֹ שָׁ הְ -קלִיפָה.
ָמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ׁש ּום ָ ּד ָבר ל ֹא יָ כוֹ ל לִ ְצמ ַֹח ַחיָ ּב ְ
ָהם ֶאת הָ ָארוֹ ן
יִש ָׂר ֵאל נָ ְדד ּו ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַא ְר ָּבעִים שָׁ נָה ַּב ִּמ ְד ָּברַּ ,ב ָּמקוֹ ם ֶׁשל ַה ְּקלִ ּ ָפהֲ .א ָבל ַאל ְ ּד ָאגָה ,הָיָה ל ֶ
ְּבנֵ י ְ
יהם.
עו לִ ְפנֵ ֶ
וְ ַה ׁ ּ ְשכִינָה ֶׁש ָ ּנ ְס ּ
הָיו שָׁ ם.
הָ אוֹ ר ַה ַ ּנ ֲע ֶלה ַהזֶ ּה ֶׁשל ַה ְּקדוֹ שָׁ ה ָ ּדחָה ֶאת ָּכל ַה ְּקלִ ּפוֹ ת ֶׁש ּ
יח.
יאת ַה ָּמשִׁ ַ
הָיו ֲה ָכנָה לְ עוֹ ָלם ֶׁשל ִּב ַ
הָיו ֲח ׁשוּבוֹ ת ְמאֹדֵ .הם ּ
ַה ׁ ּשָ נִים הָ ֵאלּ ּו ַּב ִּמ ְד ָּברִ ,אם ֵּכןּ ,
יִת ַא ְפ ֵׁשר לְ אוֹ ר ַה ְ ּגא ּולָה לְ הָ אִיר.
יִש ָׂר ֵאל ֶאת ַה ְּקלִ ּ ָפה עוֹ ד וָעוֹ ד וְ ָכ ְך ְ
ִתוֹ ְך ָּכל ַה ְ ּנד ּו דִים ַּב ִּמ ְד ָּברּ ָ ,דח ּו ְּבנֵ י ְ
מּ
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