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ב״ּ

י  ִשׁ "ת ְליֹום ִשׁ  ִחּתַ
ית ֵראִשׁ ת ְבּ ָרׁשַ ּפָ

ת קֹוֶדׁש ָבּ ֶעֶרב ַשׁ  
ֵרי, ה'תשפ״ג ְשׁ כ"ו ִתּ

kidschitas.he@gmail.com ֵ מעפנׁנׁם לּקדׁ  לזגפת ׁקֵׁגם? צֵפ ק

"י י ִעם ַרִשׁ יִשׁ ׁש / ִשׁ ֻחָמּ
:ּ ֵָ ָקה ֶזּ ַמּ ֶ י ְׁ פ, ׁע' ב' ַּ ,ּי ֹפֵ  דה ַּ ׁפה  ָּ ׁ ֶלֶמְך  דר ל, ַׁ  .ׁ ׁע' ב' ַּ ,ּי ֹפֵ  דה ן ַבה 'ׁ ׁ י ֶאת ַק ֲענ' ַׁ א  ּפה ִּ ָאַמֵ ֶ י

הּ. ָׁ מֹפ ַח ָאּ ג,ה ,ֵ ּ נ' ָׁ ָּ א  ּפה ן פ, 'ׁ ל ַק חֹפ ֶ י צ, ׂם ַעל מ' ּ ָ ָׁמן ֶ י ס'ה ַּ ִּ ָלַקח ֶאת 

א  ַאָבה ָאַמֵ ל, ל פ, ָּ ב, נ' ן פ, 'ׁ ָאּ ֶאת ַק ֵָ ן  'ׁ ַבל ַק פה ַעםְ תה ׁב. ַוה כ ָלַקַחת אֹפתֹפ ָסב' ַּ ן ָנ 'ׁ ַבל ַק פה נֹפ- תה ְֵ פהב, ה פר ּ ע' ָׁ ָּ ֶלֶמְך 
ָטעפהת  ְֵ פהב, ַטער צ, 'ּ ְך  ל ָגה ׁ ָגה ה ׁפ ג' ָוה א ָסַוק ֶאת ַגה ְּ ּפה ֵָ ׁן ַמּ ָק ח' ב, 'ּ ַכע ֶ י ֵֶ ב, ן. ֶלֶמְך ָעָ ּׂ זֹאתְ פה 'ׁ ַק ֵֹׁפת ב,ה ֹפ ל' לה ֶ י

ם אֹפתֹפ. כ ַכה ֵַ ָּ ן פ, 'ׁ תפהַבל- ַק ַכע ב,ה ָוה

ם  ֶּ ָלה ׁם ֶ י ָלד' ,ׁ ַּ ל  ָגה פה ֶ י ם ָח ,י י ּר ׁם.  ָלד' ,ׁ ם עֹפד  ֶּ ׁפה ָל ,ּ ה 'ׁ צפה ֶ י ֵָ לֹא  אֹד פ, ֲעסֹפ מ, ּ ַגה ָלה צ' ל ֶלֶמְךְ ָעָדּ פ, ֹפָתׁפ ֶ י נ, י
.ִּ ׁ דר ,ׁ פה ַעל  ָענ, י ׁר

ׁם.  ָלד' ,ׁ ָלֶלֶדת  ם פ, ֶּ ָלה ָפּ ֶ י צ, מ'ה ַּ הם ֶאת  ׁר ַק ם ל, ֶּ ׁ ֲעֶ ְּׂ ֲעלר ַׁ  ִּ ׁ ַעל ַמּ ֶ י ַדה ֵ מ' ב ֹׁפתר ם לֹא ַלח, ֹי ֶּ ָאָדם ָאַמֵ ָל
ְׁך  'ֵ ם ָצ א ַכה ּפה בְ פ, ֵַ ַמן  ֶזהּ ז, ׁם מ' ָלד' ,ׁ דפה עֹפד  מֹפ לֹא נֹפל, ַעצ, ֹפ ב,ה לה ָאָדם ֶ י ֵׁפה ל, ג'ה ז, 'ּ ׁמפהְ ֲאָבל  ג'ה ס, 'ּ ל ֶלֶמְך  ֹפָתׁפ ֶ י נ, י

ָפּ. צ, מ'ה ַּ הם ֶאת  ׁר ַק ל,

ֹפ(. תה ח, ַוה מ'ה ,י ַׁע מ' ה ֹפֵֹפת ַמכ' דה ַּ ְך  מ, רי ֶּ ת. )ֹנַח ַבה ׁנֹפק-  רי נֹפַלד לֹפ עֹפד ת'ה ן פ, ֶּ ׁ ֵר ב, ד' ׁם ל, ג'ה ס, 'ּ ָאָדם 

ם  ּר ַח.  ֵר ה ָׁ ַּ ֶמ י פ, ֶ ּי ַּ מֹפ  ׁ ִּ ג,ה תר ,ֵ ָ י ד ֶאת מ, ַגברה ם ל, ֶּ ׁ ֲעלר בפה ֶ ּי ׁם ָח ,י ְ ֲאָנ 'י ַמן ֱאנֹפ י ז, . ב'ה ן – ֱאנֹפ י ת נֹפָלד ֶבה ל, רי
ם. ֶּ ׁ לר ם אר ל ַכה ה לר ַוה ת, 'ּ ל, נֹפת פה ָבה ,ֵ ם ָק ֶּ ׁב ָל 'ֵ ק, ַּ פה ל, לה חר ּר

.ִ גפה ַח פ, ֵר ָׁ  ְ ֶמ י ׁם – ֶ י ת' ,ֵ ָ י מ, ק ל' ֵַ לפה  ל, ַוה ת, 'ּ חפה ַעל ְִּ פ, ג, ׁ ָ י ֵר ַכמ, ׁם ל, ְך ֲאָנ 'י מ, רי ֶּ ַבה

צפה. ,ֵ ה 'ׁ לפה ַמּ ֶ י ַקב,ה ,ׁ ם  ּר דפה אֹפָתם  ַעב, ַׁ ם  ּר ם  א' בפה ֶ י ָח ,י צפה פ, ֵָ ָגל ֶ י ׁם ג,ה ֹפנ' ׁם  י ֲחָוצ' ׁם מר ׁל' ם ָעׂ פה ֱאל' ּר

 ֵׁ 'ּ ז, ַּ ָׁסּ ל, ׁם. ִּ נ' ע' ָ י ,ֵ ׁפה  ָּ עֹפָלם  ָּ ָאֵ  ִּ.  ,י ׁן ַבה ֲאמ' ַּ ן ל, 'ׁ ָׁלָדׁפ ֲעַד ֶלק מ' חר ק ל, ֵַ ֵֹם  כ, ַׁח ל' ל' צ, 'ּ ָאָדם 
פהָבּ. ם לֹא ָעׂ פה ת,ה י ּר ל ַקלְ ֲאָבל  פה ַלח ַמבה ָ ּי ׁ ֶ י דר ,ׁ אֹפָתם ַעל 

ֹפָנּ א י 'ֵ ָּ ׁת  ֲחצ' ַמה ַּ ֶנּ ֶאת  מ, ֹפם נ' ׁה ַּ ת.  ם מר ֶּ ל ֶאָחד מר ָאָדם ַעד ֹנַח פהָמַתׁ ָגה ֹפֵֹפת מר דה ַּ ּ מֹפָנּ ֶאת  ֵָ ֹפ תה ַּ

1.      ָאָדם

ת 2.       רי
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3.      ֱאנֹפ י

ָׁנן 4.      קר

ל אר ַלל, ֲּ 5.      ַמ

ד ֵֶ ָׁ       .6

נֹפַע  מ, ׁ ל' דר ן ג,ה ָלגר ע. פ, ָ י ֵָ ָעׂ ֹפת  ּר ל ל, א ָעלפה ּפה ָאּ ֶ י ֵָ קֹפל ְִּ ֲאָבל ִּ  ק ב,ה ֵַ ַמע  7.      ֲחנֹפְך – ֲחנֹפְך ָ י
הׁם. 'ׁ ַח עֹפדֹפ ַבה ֶדן ב,ה ַכן ער ְ ִּ ָאַסף אֹפתֹפ ל, ָענר י ּר פה ל, נה ֶמה מ'

ַלח ָ י תפה 8.      מ,

ֶרק קי”ט ל ֶפּ ִנָיּה ֶשׁ ים / יֹום כ”ו ַלחֶֹדׁש ַמֲחִצית ְשׁ ִהִלּ ְתּ
ֶרק ַהֶזּה  ֲאָרִמית ִנְקָרא ַהֶפּ ים.  ַבּ ְתִהִלּ יֹוֵתר ִבּ ֶרק ָהָארְֹך ְבּ ל ַהֶפּ ִנָיּה ֶשׁ ֲחִצית ַהְשּׁ ל ַהיֹּום הם ַהַמּ ים ֶשׁ ִהִלּ ַהְתּ

ית. ָכל ַאַחת ֵמאֹוִתיֹּות ָהָאֶלף ֵבּ ְתִחיִלים ְבּ סוִּקים ַהַמּ מֹוָנה ְפּ ָנם ְשׁ ֶיְּשׁ ְגַלל ֶשׁ ִנים, ִבּ מֹוָנה ָפּ י= ְשׁ ַמְנָיא ַאֵפּ ְתּ

אֹפת ת’. ׁם ָבה ׁל' ח' ת, ַמה ַּ ׁם  ק' ספה אֹפת מ’ ַעד ַלו,ה ׁם ָבה ׁל' ח' ת, ַמה ַּ ׁם  ק' ספה ו,ה ַּ ׁם ֶאת  'ֵ ֹפם אֹמ, ׁה ַּ  

ֵ ֶאת  ֹפ. ּ’ אֹפמר תה ּ א' ֵָ ֹפ ד תה ּ ּ’ לֹפמר ֵָ ֹפ ד תה ׁ לֹפמר ד' הּפה ,ׁ ֶ י ה ַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך”. ג, א “ ַתּ ׁם ּפה ק' ספה ו,ה ַּ  ֶאָחד 
ׁפ.  ֵָ ׁם ַאֲח 'ֵ ָאנפה חֹפז, ׁם פ, ל'ה מ'ה ַּ

ֶרת( ָנה ְמעּוֶבּ ֵרי ָשׁ ְשׁ ֶדׁש ִסיָמן כ״ה )כ״ו ִתּ ֶרת ַהקֹּ ְנָיא / ִאֶגּ ַתּ
א  ַע ֶ ִּׂ ּפה ּ ֹׁפדר ָׁ ָּ א  ָתּ לֹפְ ּפה ,ׁ ָּ ם  ׁק ֶאמפהָנּ. א' ו'ה ׁן לֹפ ַמס, אר ָׁפן ֶ י ה סְ גר ֹפער ַע ָאָדם גה פה נפה ַמדה מֹפל ָלַמד, ֶאת,

ַעס ָעָלׁפ. ג, 'ׁ לֹא  ֶוְּ פ, ָׁ ּפה לֹא  ׁ לֹפַמֵ ַמֶ ּי נ' ַּ רּי ָאָדם  ם ל, ֵר ֹפ כה ֶזּ ֶ י

ָׁדׁפ  מ' ַתל, ם טֹפב. )פ, ַעל  רי ַבה ַּ  ֵ ֹפֶמּ אֹפתֹפ אֹפמר ָבֵ דה ֵׁ ָדה ב'ה ס, ַּ ָנת ל, ך ַעל מ, ֵׁ ַעל ָגה ב'ה ן ַמס, ָזהקר ַּ מֹפ״ֵ  ַאד, ָּ
 ּ ַנֶסה ק מ, ֵַ ֹפׁ ֶ י ם ֶזּ כה פה א' לה ְֵ ֲאו' ה ַדבר ֵ מ, ַע ָאָדם ַאחר ֹפמר ל פ, י ה לר ַוה ת, ם ָאָדם מ' (. א' ַׁב״ י 'ֵ ָּ ֶוֵ ַצָפפַאת  סר בפה ב,ה ת, ָגה

.ֵ ּ ֹׁפתר ָבה ֵַ ָנּ  ם ַגָפה ע' ֵ פ, ל ָחָזק ֹׁפתר ה לר ַוה ת, 'ׁ א  ּפה ק ֵֹפֶצּ ֶ י ֵַ  ִּ ְׁ פ, ט' ֵָ ָחּ ו,ה ָכה ַּ ,י ַׁע לֹפְ זֹפ  'ֵ ו, ַּ ל,

ָבן ָאנפה  פה מה ׁ. )ַגה ֹפ ֶצל כה את אר צר מ, ל ִּ נ' ַחׁפהת ֶ י ַּ ֹׁפת ֶ י ,ּ ֹגל ל' ָׁ א  לה ֵפה ֶ י ם ָאמ, ּר בפה זֹאתְ  ֲּ א ָא לה ׁם ֶ י ׁפה ֲאָנ 'י ָּ
ן(. ָׁ נ, ע' ָּ ָבַנת  ֲּ גפה ַבה ב,ה ַתה ס, 'ּ ָלּ פ, דפה ַקָבה ם ָלמ, ּר ָלם  ָגל ָמקֹפםְ אפה א ב,ה ׁם ֶ ִּׂ ּפה ע' ֹׁפד,

ַעֵ  ַ נפה ב,ה י ַמד, ָלה מֹפ ַמּ ֶ י ְֵ ג,ה ָגה ָצת מפה ַמע ק, ָ ּי 'ּ ׁ ל, ן. ֶזּ ָעׂ פה ָׁ נ, ע' ָּ ֵׁ ֶאת  ב'ה ן ַמס, ָזהקר ַּ מֹפ״ֵ  ַאד, ָּ פהְ  זה ַּ ת  ֵֶ ֶכה א' ָבה
ֱאמפהָנּ. ן ָבה ָׁ נ, ָבַנת ע' ֲּ ׁם ַבה ַׁצד ָטעפה ֲאָנ 'י ן גרה ָזהקר ַּ מֹפ״ֵ  ַאד, ָּ  ֵׁ ב'ה ס, 'ּ ם  ֹפ ַכה בה ֱאמפהָנְּ ֶ י ָּ ד פ, החפה 'ׁ ַּ

ָבֵ  ל ָדה ָגה א ֶ י ה ַפדר א מ, ת ּפה ער ג, ַעם ַאַחתְ פה ַוה עֹפָלם ַבה ָּ א ֶאת  ֵָ ֹפב ֶ ִּׂ ָבה ׁם ַלֲח י ל' ֲעלפה ֵ ֶ י ם טֹפב אֹפמר ַעל  רי ַבה ַּ
פה  ֶׁננה טְ אר פה הּ! ָוה י ָׁ נ' ׁ  ,י ה דר ָחָד י מ' עֹפָלם מר ָּ א ֶאת  ֵר ֹפ ִ בה ַּ ך.  ׁנֹפ ָגה ָבֵ אר ָדה ַּ ָלם  ׁת. אפה ט' ֵָ ָחּ ו,ה ָכה ַּ ,י ה א ב, ּ ּפה ֵֶ ֹפ קה ֶ י
ׁם ָלַדַעת. ִּ  גֹפל' ,ׁ פה  ֶׁננה אר ּ ָחָזקְ ֶ י א ֹגה ֵׁ ֶאת ֶזּ ּפה ת'ה ס, ַּ מרה י ל, ַתה ֹפ ִּ מ' ,י בה ַח ֶ י ֹגה ַּ ַלל  כ, אֹפת זֹאת ב'ה ,ֵ ׁם ל' גֹפל' ,ׁ

ָבֵ ֶאָחד  ׁם ָדה ה נ' ַ י ק מ, ֵַ ם  ּר ׁםְ  'ֵ ׁם ֹׁפצ, ֵ ֲאָנ 'י ֲאֶ י ׁם. ַגה 'ֵ ָב ה ׁם ד, 'ֵ ׁם ֹׁפצ, ֲאָנ 'י אֹפתֹפ אֶֹון ֶ י עֹפָלם ב,ה ָּ א ֶאת  ֵר ֹפ לֹא בה
ֶגת(. ֶתה ַמה ֹׁפת מ' גֹפנ' ׁם מ, 'ֵ ה צ, ַׁ ֵֹפתְ פהמ, ורה ׁץ מ' ׁם מ' ץְ סֹפֲחט' ער ֵ מר ָׁ ׁם נ, 'ֵ לְ ֹׁפצ, ָמָ י ֵ. )ל, ב ַאחר ַמָצה ב ֶאָחד ל, ָצה ַמה מ'

ם. לר ע, ַׁ א  לה ׁ ֶ י דר ׁצֵֹ אֹפתֹפ עֹפד ג,ה ׁך ל' מ, 'י ַּ ְך ל, ֵֶ ׁן צֹפ ! אר נפה המ, ַׁ ּפהְ ֶזּפהְ ס' ׁצֵֹ ַמֶ ּי ׁם ל' המ' ,ׁ ַס ֵ מ, ֲאֶ י ןְ ַגה ָלגר

ט לֹא  פה א ָוה י ת ּפה ֵֶ ְ ַאֶח ָחָד י הּ מר ָׁ נ' ל  ,י פהב ָגה ֵֹא אֹפתֹפ  י ב, ׁך ל' 'ֵ ן ִּ ָצ ןְ ָלגר 'ׁ ַא ׁר י מר עֹפָלם  ָּ א ֶאת  ֵָ ֲאָבל ִּ ָבה
הם! ָׁ ּ ַק ֶׁ ,ּ 'ׁ

ֵרי ְשׁ ַהּיֹום יֹום / כ”ו ִתּ
 ׁ ה דר ָחָד י מ' הם מר ׁר ַק ת, 'ּ ֶמת ָלעֹפָלם ל, ֵֶ ֹפ ל ּ’ כה פהת ֶ י ׁה ַח ַּ ְׁך  ֵׁ אר ב'ה ס, 'ּ ם טֹפב  ַעל  רי ַבה ַּ ֹפם ֶ י ׁה ַּ א  ָׁ נ, ַתה נפה ַבה ָלַמד,

ַכע. ֵֶ
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ן  ָזהקר ַּ מֹפ”ֵ  ַאד, ָּ ָגל זֹאת  ם טֹפב. פהב, ַעל  רי ַבה ַּ  ׁ נר ו, ַתב זֹאת עֹפד ל' ָבֵ ָגה ֵָ י ג,ה ד, מ'ה ַּ ֹפם ֹׁפם ֶ י ׁה ַּ ה ב ב, ֹפתר ׁ גה ב'ה ֵַ ָּ
ַע? פה ם טֹפב. ַמדה ַעל  רי ַבה ַּ ל  מֹפ ֶ י ֵ זֹאת מ' ,ּי אֹפמר

ם טֹפב. ַעל  רי ַבה ַּ ל  ֶדת ֶ י ֶלה ֻּ ַּ ׁד ֶאת ֹׁפם  מ' ֵ תהָ ֹגה ז, ה נ' ן ֵֹפֶצּ ֶ י ָזהקר ַּ מֹפ”ֵ  ַאד, ָּ

ם”-  'ׁ ַמ ָ ּי ב ַבה ָצה ָך נ' ,ֵ ָב ה עֹפָלם ּ’ ד, ּ ָלעֹפָלם ֶנֱאַמֵ “ל, פהת ֲחָדָ י ׁה הַמן ַח ז, ַּ ל  ן ָגה ְך ֶ ּׂ’ נֹפתר ד ַעל ָגה ַלמרה מ,ה ק ֶ י ספה ָוה ַּ
פהת. ׁה ן ָלעֹפָלם ַח ֶעֶצם נֹפתר פהב,

ל.  ׁ ַח”ׁ ֱאלפה נ' ם טֹפבְ ֹׁפם  רי ַעל  רי ַבה ַּ ֹפ נֹפָלד  בה ַע ֶ י בפה ָ י ֹפם ב,ה ׁה ַּ  ּ ָׁ ָּ ׁ. ֶזּ  נ' ֹׁפם  רי ם? ב,ה 'ׁ ַמ ָ ּי ַּ א ּ’ ֶאת  ֵָ ָמַתׁ ָבה
א. ָׁ נ, ַתה ֶדת ַבה ֶלה ֻּ ַּ ֹׁפם  ֶמז ל, ֵֶ ָוחֹפת  ּ ל, ֶׁ ,ּ ה 'ׁ ָצּ ֶ י ֵָ ן  ָזהקר ַּ מֹפ”ֵ  ַאד,

ה  ְצוֹות / ִמְצַות לֹא ַתֲעֶשׂה ע"ד, ֲעֵשׂה ס"א, לֹא ַתֲעֶשׂ ֵסֶפר ַהִמּ
צ"א, צ"ב, צ"ג

:ׁ ֹפמ' ׁה ַּ  ֵ עפה פֹפת ַבה 'ּי צ, ָנן ָחמר י מ' ֶׁ ,י ֹפם  ׁה ַּ

 ֵ ׁ( ָאספה פ' ן אֹפ לר ּר ׁנֹפ ֹגה אר ל )ָאָדם ֶ י אר ֵָ ׂ , 'ׁ ל,ה ׁא ֶ י 'ּ ֹפָנּ  א י 'ֵ ָּ ָפּ  צ, מ'ה ַּ 1.      ִמְצַות לֹא ַתֲעֶשׂה ע"ד - 
ל לֹא  אר ֵָ ׂ , 'ׁ ֵׁ ֶאת  'ּ ז, ַּ ׁן ַמֲעָבֵ״. ל, ּ :״אר ֵָ ָּ ֶלט  ַאז, מֹפ ֶ י ׁא ג,ה 'ּ ֹפ  זה ַּ ָפּ  צ, מ'ה ַּ  . ָדה י ק, מ'ה ַּ ׁת  בר ַלֲעבֹפד ב,ה

ֹפם(. ׁה ַּ ל  ״ם ֶ י ַבה מ, ֵַ ָ ׁ ב, נ' ַּ רּי ק  ֵֶ ֶו ׁם ב,ה 'ֵ ָבה ָפּ ֻמס, צ, מ'ה ַּ  ׁ טר ,ֵ ָדה י )ו'ה ק, מ'ה ַּ ׁת  בר ֹפת ַלֲעבֹפד ב,ה ַנסה ל, ָלבֹפא פה

 ּ ֲחָדָ י ַּ ָלגֹפת  ֲּ ַּ ת  ֵַ ד, ס' ֵֹפת ב,ה ָבה ס, מפה ׁבְ פ, 'ֵ ק, ַּ ֵ ל, ָאספה נֹפת ֶ י ָבה ,ֵ ן אֹפדֹפת ָק ּר אֹפת  ָבה ַּ ֹפת  צ, מ'ה ַּ ַעת  ַבה ,ֵ ַא
ַח. ברה ז, ׁ מ' ֵר פה סה גֹפת א' ל, 'ּ ֹפם-  ׁה ַּ מֹד  ל, ׁם ל' ׁל' ח' ת, ַמה ֶ י

 -ּׂ ַפת ֲע ר צ, ׁנפה ַלֲעׂ ֹפת-  מ' ָעלר ּפה ֶ י ׁא ַעל ַמֶ ּי 'ּ ֹפָנּ  א י 'ֵ ָּ ָפּ  צ, מ'ה ַּ 1.      ִמְצַות ֲעֵשׂה ס"א- 
לֹא מפהם. ׁם ל, ָלמ' ם ֻמ ,י ּר הׁם ֶ י 'ׁ ׁ ַח ֲעלר ק ַבה ֵַ ׁב  'ֵ ק, ַּ ל,

ן. ָבה ,ֵ ָק ה ּה מפהם ג, ה י ָל ׁר ָמּ ֶ י ּר ה ׁב ב, 'ֵ ק, ַּ ֵ ל, 2.      ִמְצַות לֹא ַתֲעֶשׂה צ"א – ָאספה

ן. ָבה ,ֵ ָק ֲעַלת מפהם ל, ָמּ ַבה ּר ה חֹפט ב, ה צ"ב- לֹא ל' ,י 3.      ִמְצַות לֹא ַתֲעֶשׂ

ַח ברה ז, מ'ה ַּ  ׁ ברה ֲעַלת מפהם ַעל ַכה ָמּ ַבה ּר ה ל ב, ם ֶ י ָדה ַּ ֹפת מר זה ַּ ה צ"ג- לֹא ל, 4.      ִמְצַות לֹא ַתֲעֶשׂ

ַח ׁש, ִהְלכֹות ִאּסּוֵרי ִמְזֵבּ ְקָדּ יַאת ַהִמּ "ם / ִהְלכֹות ּבִ ַרְמַבּ
ֹפ.  גֹפל ַלֲעבֹפד בה ָׁ  ׁ ָדה י פהמ' ק, מ'ה ַּ ׁת  בר ס ל, נר ָגה 'ּ ֵ ל, ׁ ֻמָתה מ' - ל, ָדה י ק, מ'ה ַּ ׁת  ל ברה ָלגֹפת ֶ י ֲּ ַּ ׁם ֶאת  המ' ,ׁ ַס ֹפם ָאנפה מ, ׁה ַּ
ׁם  'ֵ נֹפת ֲאספה ָבה ,ֵ פה ָק לה ׁם אֹפדֹפת אר 'ֵ ה ַדב, מ, ַּ ַח  ברה ז, ׁ מ' ֵר פה סה ָלגֹפת- א' ֲּ ַּ ל  ָאּ ֶ י ָבה ַּ  ּ ֵָ ד, ס'ה ַּ ׁם ֶאת  ׁל' ח' ם ַמת, ָאנפה ַכה

ָבּ. ֵָ ק, ַּ ה ב,

ֶדֵ  סר ֹפ לֹא ב,ה לה פהף ֶ י כה ּפה ַבה ַמֶ ּי ן פה גר ָתה 'ׁ ֹׁפת מפהם.  ,ּ גֹפל ל' ָׁ ָאָדם  ם ל, ֹׁפת מפהם. ַכה ,ּ גֹפל ל' ָׁ ָמּ  ּר ב, ק ל' ֵַ ֶרק ח'- לֹא  ֶפּ
ׁם  'ֵ ָב ה ד, ַּ ׁם. ֶאָחד  ל מפהמ' ׁם ֶ י כ' ָנם 140 ספה ֶׁ ,י ל  ֹגה ַּ . ַסְך  ָדה י ק, מ'ה ַּ ׁת  בר ֵ ַלֲעבֹפד ב,ה ּ לֹפ ָאספה ֶׁ ,ּ ה 'ׁ ָגְך ֶ י ם ל, ֵר כֹפ פ,

ׁם  'ֵ ָב ה ּ ד, ברה ,ֵ ַּ ְך  ל ָגה ַעל ָגה ַתן ָלנפה פ, ָנה ׁאֹפת ֶ י 'ֵ ה ב, ַּ ֹּפדֹפת ַלִּ ַעל  ַׁצד ל, א גרה ְך ּפה ָגה ד מ' פה מה ל' ׁם ל, גֹפל' ,ׁ ָאנפה  ֶ י
ם. ֶּ ׁ ב ֲאלר ׁם לר ׁד ָ ׂמ' מ' ָאנפה לֹא ָתה הׁם פ, 'ׁ ע' ב, ׁם ָלנפה ט' א' ,ֵ ה נ' ֶ י

 ּ ֵֶ ֹפ ָלגֹפת ַמּ קה ֲּ ַּ ֵׁ ֶאת  ב'ה ֶזהּ ַמס, ַּ ק  ֵֶ ֶוה ַּ  . ָדה י ק, מ'ה ַּ ׁת  בר ֵ ַלֲעבֹפד ב,ה ׁם ֻמָתה נ' ֲּ ק ַלֹגה ֵַ ָבן  פה מה ֶרק ט'- ַגה ֶפּ
 ֵׁ ג'ה ז, 'ּ ׁם אֹפָתם  ֲאָנ 'י ָּ ל   פהם ֶ י גה ן ס' ם נֹפתר ״ם ַכה ַבה מ, ֵַ ָּ  . ָדה י ק, מ'ה ַּ ׁת  בר ֲעבֹפדֹפת ב,ה ָּ ּפה מר ל עֹפֶ ּׂ ַמֶ ּי אר ֵָ ׂ , 'ׁ ם  א'

. ָדה י ק, מ'ה ם ַלֲעבֹפד ַבה ֶּ ֵ ָל ָאספה ֹפְ ֶ י זה ַּ ָלגֹפת  ֲּ ַּ ת  ֵַ ד, ס' ב,ה

״ם  ַבה מ, ֵַ ָּ ן.  ָבה ,ֵ ָק ה מרה י ג, ַ י גֹפלֹפת ל, ,ׁ ם מפהם לֹא  ֶּ ה י ָל ׁר ֹפת ֶ י ׁה ַח ׁם ֶ י ד' ַחְ ָאנפה לֹפמ, ברה ז, ׁ מ' ֵר פה סה גֹפת א' ל, 'ּ ֶרק א'-  ֶפּ
ם  ֵַ ֹפׁ ָתה כה ָמּ ֶ י ּר ה ׁלפה ב, ֲאו' ָלָגּ ֶ י ֲּ ּה  ָנ ֶׁ ,י ן.  ָבה ,ֵ ָק ה ם מפהם ג, ָמּ ע' ּר ה ַׁח ב, ט' ב, 'ּ ם ָאָדם  ׁר י ַלֲעׂ ֹפת א' ד ַמּ  ַלמרה מ,

ָצא פהַבֵ  ָסם אֹפדֹפת ַקמ, ,ֵ ֻו מ,ה ַּ  ֵ פה וה ס'ה ַּ ם מר ׁם זֹאת ַכה ע' ֲעַלת מפהם.  )ָאנפה ֹׁפד, ֹׁפת ַבה ,ּ גֹפָלּ ל' ,ׁ ָדה י לֹא  ק, מ'ה ַּ ׁת  בר ל,
ָצא. ַקמ,



4 ְׁ ִּת ו"כ  ֵר חת"ת לילדים / ג״פ ת'ה ,י

ְרֵכי ַהֲחִסידּות / ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַדּ
ָחד ֻׁ ּ מ, ּ ֹגה ָׁ ָּ  ׁ ֵר  חֶֹד י ת'ה ,י

ּ ָפּ ֲחָדָ י צ, ל ֹׁפם מ'  ָגה
ׁם ֶאל ּ’ ֵֹפב' ּ ק, ם ָלנפה ָלחפה י ֹגה ֵַ  ָכה

ֹׁפת. לפה ַתד, ּ' ,י ׁם פ, ה ׁ ַמֲאַמצ' ל' ב,ה

ל ּ’ גפהתֹפ ֶ י ׁנפה ֶאת ַמל, נפה ָעלר ל, ַבה ָנּ ק' ָ ּי ַּ ֵֹא י   ב,ה
ם ֵָ קֹפל ָחָזק ָפ ֹפָוֵ ב,ה ַׁעת  י ק' ת,  ב'ה
ָקּ תפה ּ פהמ, ָנּ ֲחָדָ י נפה ָ י ַחל, ת, 'ּ 

.ּ ָקה ָגל ַדה ׁם ב,ה ל'ה 'ּ נפה ת,ה ,ֵ ָאַמ

ׁדפהת ּ’ ׁח' ׁנפה ב'ה 'ׁ ָּ  ֵ פה וה ֹׁפם ג'ה  ב,ה
ׁם ׁ 'י ה כ' ,ֵ ׁם ַמ ָאג' ל, ַמה מֹפ ֶ י ַטח ג,ה נפה ֶבה ַכ ,י ,ֵ 'ּ  פ,

הַמן ז, ַּ ל  נפה ַלּ’ ָגה ל, ַלה ַוה ת, 'ּ 
נפה תרה ע, ַׁח ֶאת ַדה ס'ה ַּ ת ַלַאֵפהחֹפת ל, ׁ ָלתר ל' ב,ה

ֹפת גה ֻסה ַּ ַׁע ַחכ  ה כ' 'ּ ד  ה ָׁ ֶגף פהמ'  תרה
ד ּ’ ַׁ ּ ב,ה ֵָ פה ּ פ, י ַטָנה ּ ק, ֻסָגה  ב,ה

ל אר ֵָ ׂ , 'ׁ ם  דפהת ע' נפה ַאח, תר דפה ׁנפה ֶאת ַאח, אר ,ֵ ֶּ 
ל. ה לר ַוה ת, 'ּ ל ֶאָחד  ָבְּ ָגה ֵָ ֵֹפכ ַפֲע ַדס ֶאת, ֲּ ָלבְ  ם לפה ע'

.ּ ֵָ ֹפ תה ַּ ל  ם ֶ י 'ׁ ַל כ, ֵַ ָּ ֹׁפת  ,ּ נפה ל' ַוג, ָּ  ּ ֵָ ֹפ ַחת תה ׂמ,  ב,ה '
נפה ָחתר ׂמ, ׁנפה ֶאת  ' אר ,ֵ ֶּ נפה פ, ַקד, ֵָ 
ָחָד י ּ מר ֵָ ֹפ תה ַּ ָחַלת  ת, ַּ ֶכל  ֵֶ  ל,

. דֹפל ַמָמה י מֹפ ָכה ּ ג,ה ֵָ תֹפ ֶלד ָעָלּ ל, ֶׁ ל  ָגה

ׁפ.. ָ י  ֲאָבל ַעג,
ַלֲעבֹפָדּ ֶוֵ פ, סרה ַּ ׁת  בר נפה ל, ,ֵ פ ָחַז ָ י  ַעג,
ָמּ? נפה ֶנֶעל, ָסַוכ, פהת ֶ י ׁה ָחנ' ֵפה ָּ ם  א' ַּ 

ם מֹפ קֹפדר ׁם עֹפד ג,ה ָחד' ֻׁ ָׁנם מ, ׁם אר 'ֵ ָב ה ד, ׁם ֶ י  ָאנפה ָח 'י
ׁל... כ' ֵָ ט ֹׁפם  פה ֹפם ֶזּ ָוה י ׁה ַּ 

גֹפָנּ. ּ לֹא נ, ָׁ י ה ַכעְ זֹפ כ' ֵֶ  ֲאָבל 
ְֵ אר ָ ּי 'ּ ׁ ל, דר נפהְ ג,ה ָתה אן א' פהת ָגה ׁה ָחנ' ֵפה ָּ 

ָעּ ָ י ַכע פ, ֵֶ ל  את ָגה צר מ, ׁא נ' 'ּ נפה  ׁברה ל' נפה פהב, מֹחר  ב,ה
ָמְּ פהת ֶנֶעל, ׁה ָחנ' ֵפה ָּ ׁ י ֶ י ה כ' ,ֵ ַּ ׁם ל, ל' ֲעלפה ת ֶ י ער ֶעֶצםְ ָגה  פהב,

ׁל כ' ֵָ ָּ עֹפָלם  ַגל ַלֲעֹבד ֶאת ּ’ ָבה  נפה
ָגאן ָלעֹפָלם נפה ל, ד, ֵַ ָׁ  ּ ּ ָלָמה ָבה ס' ֲּ ל  זֹפ ָגה  פ,

ׁב 'ּ ְך ַמל, ל ָגה ם ֶזּ לֹא ָגה פה א' לה פֹפתְ ֲאו' צ, הם מ' ׁר ַק ה נ,  ּ’ ֵֹפֶצּ ֶ י
ָגן ַלּ’. ּ מפה ֶׁ ,ּ 'ׁ עֹפָלם  ָּ ְך   ָגה

ת. 'ׁ ַבה ׁ י ַבה ה כ' ,ֵ א ַמ ֹפ ּפה בה עֹפָלם ֶ י

הםְ ׁר ַתה ס, ׁ מ' ֵר חֶֹד י ת'ה ,י ׁ ֶ י ֵר  ַאֲח
ם ָעלר לֹא תרה אן פ, ׁא ָגה 'ּ נפה  ָלה דפהת ֶ י ֲּ ה ַׁ ַּ ׁם ַלּ’ ֶ י א' ,ֵ  ָאנפה ַמ

ֹׁפםְ   ל ֹׁפמ, ם ֶ י א ַכה ל ַחכ” ֶאָלה ׁם ֶ י ד' ּפה ,ׁ ק “ ֵַ  ָאנפה לֹא 
םְ ָתּ קֹפדר ,ׁ ָּ ׁת ֶ י ָחנ' ֵפה ָּ  ּ ָכה ,ֵ ַדה ַּ נפה מר ד, ֵַ ָׁ  ָאז לֹאְ לֹא 

אנפה. ֵר ב, מֹפ נ' הַעד ל' ,י ַׁ נפה ַל ע, ַכה 'ּ ֶעֶצם  בה,
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ית התשד”מ( ֵראִשׁ ת ְבּ ָבּ ס ַעל ִהְתַוֲעדוּת ַשׁ )ְמֻבָסּ

ׁש? יַח / ַמה ְלַבֵקּ אּוָלה ּוָמִשׁ ְגּ
רוְּך ע”ה ְפִריְדַמן ת ָהַרב יֹוֵסף ָבּ ַמת ָסָבֵתנוּ ָהֲאהוָּבה ִמְרָים ִצימְעל ַבּ ׁש ְלִעּלוּי ִנְשׁ ֻמְקָדּ

ַנת  ַעםְ ב'ה ,י ֵ. ַוה ֹפ תה ׁם ַבה ד' עֹפמ, ׁם פ, א' ׁפה ָבה ָּ ׁם  ׁד' ֲחס' ַּ ָגל  ּ פ, ָגה ֻסה ק ֶלעַקח ַבה ה לר ׁ ח' ב'ה ֵַ ָּ  ְּ ָבה ֵַ ָנא  ע, ֹּפַ י ב,ה
ַׁח ַנאפה  ט ָמ 'י ׁ פֹפאנ, פ' ׁ “פה ב'ה ֵַ א ָאַמֵ ָל ֹפֵֹפְ ּפה ַׁע תה ה כ' 'ּ  ֵ ֲאֶ י ל ֶלעַקח. ַגה ַקברה ׁפ ל, ם ָאב' ַׁע ע' ה כ' 'ּ ֶלד ָקָטן  ֶׁ ַׂמ”חְ  ’ת'ה , ַּ

ַׁח עג ׁפ”! ׁם ָמ 'י – ָאנפה ֵֹפצ'

ן”. ן ָאמר קֹפל “ָאמר ׁ ָעָנּ לֹפ ב,ה ב'ה ֵַ ָּ

ַׁע? ה כ' 'ּ ַׁח עֹפד לֹא  ַע ָמ 'י פה ׁ: ַמדה ב'ה ֵַ ָּ ַאל ֶאת  ֶלד ָ י ה ֶׁ ַּ  

ָגל  ָנָסּ. פ, ,ֵ ַו ָגּ ל, ֵָ ה ה י ב, ַבקר ָגאן ל, ַׁע ל, ה כ' 'ּ ָך  ל,ה א ֶ י ה י אֹפתֹפ. ַאָבה ַבקר מ,ה ׁד ֶ י הח' ָׁ ַּ  ּ ַאָתה ָׁפן ָ י ה הֶלד: “גר ָׁ ׁ ָעָנּ ַל ב'ה ֵַ ָּ
ׁאפהתְ ַנַחת  'ֵ ה מֹפ ב, פהבֹפת ג,ה גֹפת ֲח י ֵָ ׁם ַעל ב,ה ב' חֹפ ,י ׁם ֶלעַקח פ, ַבק, 'י ֹפֵ מ, תה ׁם ַבה ד' עֹפמ, ׁם ֶ י 'ֵ ֲאחר ָּ ׁם  ֲאָנ 'י ָּ

 ּ ַאָתה ׁ ָ י ו' ַׁחְ ג,ה ה י ָמ 'י ַבקר ם ל, ֻגָלה ֵֹם ל, כ, ם ת'ה בֹפא! א' ָׁ ַׁח  ָמה 'י ָגּ ֶ ּי ֵָ ה ה י ב, ַבקר ָתה ל, ב, ָחַ י ׁד ֶ י הח' ָׁ ַּ  ּ ָנָסּ. ַאָתה ,ֵ ַו פה
פ!” ָ י בֹפא ַעג, ָׁ ַׁח  ְ ָמ 'י ה י ַבקר מ,
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