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ב,ה

ִני  "ת ְליֹום ֵשׁ  ִחּתַ
י ָתבֹוא ת ִכּ ָרׁשַ ּפָ
ט"ז ֶאלוּל, 

kidschitas.he@gmail.com מעאנינים זהקדיש זלכאת יקירכם? צרא קשר

”י ִני ִעם ַרִשׁ ׁש / ֵשׁ ֻחָמּ
ְנסוּ ְלֶאֶרץ  ִיָּכּ ֶשׁ ִיְּצָטְרכוּ ְלַקֵיּם ְכּ ד אֹוָתם ִמְצוֹות ֶשּׁ ַלֵמּ נוּ ִלְבֵני ִיְשָׂרֵאל ַהְמּ ה ַרֵבּ ְבֵרי מֶֹשׁ יִכים ִלְלמֹד ֶאת ִדּ ַמְמִשׁ

ִיְשָׂרֵאל.

ה  ָעָזיא ְזַהְפִריׁש ִמַמ  ַעְשׂרֹאת שלׁ רא מֹאת ְאַהַמ  ז ַהְת  ת ָכ  ִמיָ ה" ַעז ָהָוָדם ְזַסֵי ם ְזָהִביו ול ָנה ָהְרִביִעית ַזְשּׁ ָשׁ ְב 
ת. פל ָנה ַהחֹאזל ָשׁ ַדז ְב  ָג  שלׁ

ר  עא  ֵביתֹא. ִמְצָאה לֹא ִנְקֵרות “ִב  ָבר ְב  ַור ׁשא ם ָד  ו ִנְשׁ זֹ  ו שלׁ ו ָצִריְך ְזאַאֵד  ַסח" הא  ז פל  יֹאם ָהַוֲחרֹאן שלׁ ְב 
ַמַעְשׂרֹאת”.

ְפִקיד. ת ַהַת  ו ול ֵז  ִמ  י ַמַעְשׂרֹאת” – זֹאַמר ַזה’ שלׁ א  ן" ָעָזיא זֹאַמר “ִאד  ְזַוֵחר ִמֵכ 

ו וֹאָתם  ו זֹו ִ ֵמ  ה. הא  ה’ רֹאצל ְך שלׁ רל ַבדל  כֹאן א  ר ַהָנ  דל ֵס  ָהָיה ָצִריְך ְזַהְפִריׁש" ַב  נֹאת שלׁ ָת  ז ַהַמ  ת ָכ  ו ִהְפִריׁש ול הא 
ה’  מֹא שלׁ ים ְכ  ַח ֲוָנִשׁ ֵמ  ֵדי ְזַשׂ ר ְכ  ְבַמֲעֵשׂ ְתרא ָמה א  ׁש ִב  ֵמ  ַת  ו ִהְשׁ ם ִזְדָבִרים זֹו ְנכֹאִנים. הא  הל ׁש ָב  ֵמ  ַת  וֹא ִהְשׁ

ה. רֹאצל

ִדים  ן ַזְי הא  ֵת  - ַאִת  ִהְבַ ְחָת  ת ַמה שלׁ ׂה ול א ַתֲעשל י" ַעְכָשׁ ִנ  ָת  ִממל  ְשׁ ַק  ִב  יִתי ַמה שלּׁ ו וֹאֵמר :”ה’ ָעִשׂ ֹאף הא  ס  ַב 
ָרכֹאת”. ְב 

ָרִקים ע”ט- פ”ב ים / יֹום ט”ז ַלחֶֹדׁש ְפּ ִהִלּ ְתּ
ם  י בי”ו ִניָסן" ַהִום ַותל  ז ָהַרִב  ַזְדתֹא שלׁ ר ִזְכבֹאד יֹאם הא  ַב  חא  ָרִקים שלׁ ָחד ֵמַהְפ  ן ְזָכז ול א  נֹא ִנג  ְשׁ ֹאם יל ַהי 

יִרים וֹאָתם? ַמִכ 

אן יֹוֵסף”. צֹּ ָרֵאל ַהֲאִזיָנה, נֹוֵהג ַכּ ׁש ַמה’:”רֹוֵעה ִיְשׂ ְך ְמַבֵק  זל ִאד ַהמל  ק פ’ ָד  רל פל ְב 

ָרֵוז ְאיֹאֵסף. מֹאת: ִיְשׂ ֵני ֵשׁ ְשׁ ים ִב  ִדים ְמֻכִנ  ק ַהלל ה ַהְיהא  ָפסא  ְב 

ָרֵוז ֲוָבז  ם ִנְקָרו ִיְשׂ ַג  ז ַיֲעקֹב ָוִבינא  שלׁ נא  ַהְיָזִדים שלׁ ָז  ֻכ  יָאן שלׁ ָרֵוז ֵכ  ֵני ִיְשׂ ִדים ִנְקָרִוים ְב  ַהְי הא  ָונא  יֹאְדִעים שלׁ
ָבִ ים? ָחד ֵמַהְשּׁ ו ַרק ול ם יֹאֵסף" ִום הא  ֵשׁ ִדים ִנְקָרִוים ְב  ז ַהְיהא  ה ָכ  ָזָמ 

ִדים. ֱהיֹאת  ת ַהְיהא  ֱוִכיז ול הל ה שלׁ ָרֵוז" יֹאֵסף ָהָיה לל ץ ִיְשׂ רל ול ו ָהָיה ָמלֹאן ְב  זֹ  ְלַמן שלׁ ִב  יָאן שלׁ ַהִסיָבה ִהיו ִמֵכ 
מֹא. ְשׁ ק ַהלל ה ִב  ָפסא  נא  ִנְקָרִוים ְב  ָז  ִדים ַחִי ים" ֻכ  ו ָנַתן ַזְי הא  ְאהא 
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ֶרת( ָנה ְמֻעֶבּ ֶדׁש ִסיָמן ט”ו  )ט”ז ֱאלּול ָשׁ ֶרת ַהקֹּ ְנָיא / ִאֶגּ ַתּ
תֹאכֹא: ִדי ְב  ז ְיהא  ָמה שלׁ ֵי ׁש ְזָכז ְנָשׁ חֹאת שלׁ ד ַעז ַהֹכ  ֹאם הודמא”ר ַהָל ֵקן ְמַזֵמ  ַהי 

ת  ָרו ול יַצד ה’ ָב  ׁש. זֹאְמִדים ֵכ  ֻחָמ  ה ָהִרוׁשֹאָנה ְב  ָרָשׁ ת ַהָפ  ִדים וֹאָתנא  ול ו ְמַזְמ  ו ְאִוָמ  ַוָב  ו ֹנוַמר שלׁ ָב 
ֻיָחד  ְפִקיד ַהְמ  ִבין ַמהא  ַהַת  ָנ  יַח. ֵהם רֹאִצים שלׁ ת ָמִשׁ ֹאָרה א ִמְצאֹאת ַאָי ִביו ול מֹר ת  ִדי ִיְשׁ ְי הא  ָהעֹאָזם ַעז ְמָנת שלׁ

ה. א ת ַרָב  ַחי  ַכז ְזַקֵי ם וֹאתֹא ַב  עֹאָזם ְאֵכיַצד נא  נא  ָב  ָז  שלׁ

עֹאָזם  ֹאָרה ְאַחִי ים ָב  ָבר ָזְמדא  ת  יר ָזנא . ֵהם ְכ  ֵהם ְיכֹאִזים ְזַהְסִב  ה שלׁ ה יֹאֵתר ִמַמ  ו יֹאְדִעים ַהְרֵב  ו ְאִוָמ  ַוָב 
ם  ָעְברא  ֲעֵזיהל ָבִרים שלׁ ִנים ְאָכז ַהְד  ְך ַהָשּׁ שלׁ מל ְמדא  ְב  ָז  ְגַזז שלׁ ה ִב  ִנים. ֵהם יֹאְדִעים ַהְרֵב  ְך זֹו ְמַע  ָשׁ שלׁ מל  ז ה’ ְב  שלׁ

ְכָזז! ָבר ִב  ז ְאזֹו ָנִבין ׁשא ם ָד  ְזֵב  ֵכן ְאִנְתַב  ֵהם יֹאְדִעים " ִיָת  ז ַמה שלׁ ת ָכ  ר ָזנא  ול א  ְזַסֵפ  א . ִום ֵהם ְיַנס  ִנים ֵוז  ָשׁ ְב 

ְזַהְחִזי  ַמה  ב א  חֹאת עֹאְלִרים ָזנא  ַזְחשֹׁ ם. ַהֹכ  ה’ ָנַתן ָזהל ֻיָחד שלׁ ֹכַח ַהְמ  ים ְב  ִשׁ ְמ  ַת  נא  ִמְשׁ ָז  ָזֵכן ַההֹאִרים שלׁ
ה’  ִפי שלׁ א ת ִזְחיֹאת ְכ  ָבר ִיְגרֹם ָזנא  ַחי  ר ְאַהָד  א  פ  ת ַהִס  מֹאַע ול ֱוָהב ִזְשׁ ְך נל ה. ָכ  ת לל יר ול ר ָזנא  ְאֵויְך ְזַהְסִב  ְזַסֵפ 

ה. רֹאצל

ְבִעים  חֹאת ַהִ   ָחד ֵמַהֹכ  ָכז ול ׁש ְב  ֵמ  ַת  ה ָיכֹאז ְזִהְשׁ ה ֵויְך" ְזֻדְגָמה" הֹארל ֹאם" ָהַוְדמֹא”ר ַהָל ֵקן ַמְרול ְנָיו ַהי  ַת  ַב 
ד ַיֲעִריְך לֹות. ַהיל זל ן שלׁ וֹפל הא  ְב  ד ַמשלּׁ ֵדי ְזַזֵמ  ת" ֵנַצח" הֹאד ְיסֹאד א ַמְזכא ת ְכ  רל ְפול ָרה" ִת  בא  ד" ְג  סל ז חל שלׁ

ת ה’ ִמיֵדי  ֵדי ַזֲעבֹאד ול ׁש ָהֱוזֹאִקית ְכ  פל ז ַהנל  חֹאת שלׁ וֹאָתן ֹכ  ׁש ְב  ֵמ  ַת  ם ְיכֹאִזים ְזִהְשׁ ָז  ְך ִנְרָוה ֵויְך ֻכ  ְמֵשׁ הל ַב 
יֹאם. 

ַהּיֹום יֹום / ט”ז ֱאלּול
ִדי ַאֵחר. ה ְמֻיָחד ַלֲעשֹׂות טֹוָבה ִליהוּ ָמּ ָבֵאר ַכּ ָמָרא ַהְמּ ְבֵרי ַהְגּ ל ָהַאְדמֹו”ר ַהָזֵּקן ַעל ִדּ ר ֶשׁ ַהיֹּום לֹוְמִדים ֶהְסֵבּ

ָרֵוז. ת ִמְצַאאת ַוֲהַבת ִיְשׂ ם ול ַי ְמתל  ִק  וי יֹאְדִעים שלׁ ַאַד  ם ְב  ִדי ַוֵחר" ַותל  ים  ֹאָבה ִזיהא  עֹאִשׂ שלׁ ְכ 

ָרֵוז? ם ִעם ָהַוֲהַבת ִיְשׂ ים ַעַלְרתל  ה ֲוָנִשׁ ם יֹאְדִעים ְזַכָמ  ֲוָבז ַהִום ַותל 

יִזים  א  ַמִצ  ִוז  ָרֵוז ְכ  ְשׂ ׁש ַוַחת ִמִי  פל יִזים נל ר ַמִצ  ֲושלׁ ַכ  ְגָמָרו" שלׁ ֱוַמר ִב  נל  ה שלׁ יר לֹות ִמַמ  ָהַוְדמֹאר ַהָל ֵקן ַמְסִב 
’... ַעד  ת עֹאְלִרים זֹא" ְזָבָניא " ִזְנָכָדיא" ְזִניָניא ְאכא  ֱומל ר ָוָדם ַוֵחר" ָונא  בל  הא  ֲעבא  ים ַמשלּׁ עֹאִשׂ שלׁ עֹאָזם ָמֵזו" ְכ 

יַח. ְזִביַות ָמִשׁ

ַע? א  ַמד 

מֹאת  ָשׁ ַהְנ  ק ַמה’ ִזְפֵני שלׁ ָוָדם ַקְדמֹאן – ַהֵחזל ִהיו ָב  ִפי שלׁ ָמה ְכ  ָשׁ ז ַעז ַהְנ  ֵכ  ָונא  ְצִריִכים ְזִהְסַת  ְגַזז שלׁ ִב 
ָונא   ְכשלׁ ה. א  ָנ  ֵזד ִממל  ָא  ִת  ָמה  שלׁ ז ְנָשׁ ָמה ִהיו ַיַחד ִעם ָכ  ָשׁ ם ָונא  ְיכֹאִזים ִזְרוֹאת ֵויְך ַהְנ  א ִפים. ָשׁ ִנְפְרדא  ְזתֹאְך ַהג 

ֹא" ָזֵכן ָונא  זֹו עֹאְלִרים ַרק  ָמה ַהל  ָשׁ ָעִתיד ָזֵצות ֵמַהְנ  ת עֹאְלִרים ְזָכז ִמי שלׁ ֱומל ֹא" ָונא  בל  ָמה ַהל  ָשׁ עֹאְלִרים ַזנ ְ
ו ָונא  עֹאְלִרים ְזעֹאָזם ָמֵזו.  ָז  ָחד" ול ִדי ול ִזיהא 

ְצוֹות /  ִמְצַות ֲעֵשׂה קט"ו, קט"ז, קי"ז ֵסֶפר ַהִמּ
ְצאֹאת ֵהן  ׁש. ַהִמ  ְקָד  יׁש ְזֵבית ַהִמ  ָהָוָדם ָיכֹאז ְזַהְקִד  נֹאת שלׁ ז ַמָת  ים שלׁ ִגים ַרִב  ְצאֹאת זֹאְמִדים ַעז סא  ר ַהִמ  ֵספל ְב 

י ַהֲהָזָכה. א  ַעז ִפ  נֹאת ָהֵוז  ָת  ת ַהַמ  יׁש ול ׁש ְזַהְקִד  ֵי  שלׁ

ה מא ם  ׁש ַב  ֵי  ס( וֹא ַחָי ה שלׁ גֹאן סא  ָרה )ְכ  ֵשׁ יׁש ַחָי ה זֹו ְכ  הא  ַמְקִד  1.      ִמְצַות ֲעֵשׂה קט"ו- ִום ִמישלׁ
רֹאת ְזָכְך. ׁשא  ת ַהֲהָזכֹאת ַהְק  ן" ָעָזיא ְזַקֵי ם ול ָקְרָב  ְאזֹו ְיכֹאִזים ְזַהְקִריב וֹאָתה  ְכ 

ת ַהֲהָזכֹאת  ׁש" ֵיׁש ְזַקֵי ם ול ְקָד  ִית ְזֵבית ַהִמ  יׁש ַב  2.      ִמְצַות ֲעֵשׂה קט"ז- ִום ָוָדם נֹאֵדר ְזַהְקִד 
רֹאת ְזָכְך. ׁשא  ַהְק 
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ת ַהֲהָזכֹאת  ׁש ָעָזיא ְזַקֵי ם ול ְקָד  ה ְזֵבית ַהִמ  דל יׁש ָשׂ ה קי"ז- ִום ָוָדם נֹאֵדר ְזַהְקִד  3.      ִמְצַות ֲעֵשׂ
ֹאְגעֹאת ְזָכְך. ַהנ 

ִית וֹא ַחָי ה ִנְזַמד  ת ַב  ַשׁ ת ַהֲהָזכֹאת ַעז ַהְקָד  ה. ול דל ת ָשׂ ַשׁ ת ַהֲהָזכֹאת ַעז ַהְקָד  ,ם זֹאְמִדים ול ַרְמַב  ַהיֹאם ָב 
ְלַרת ה' ָמָחר. על ְב 

"ם /  ִהְלכֹות ֲעָרִכין ְוַחָרִמין פרקים ב', ג', ד' ַרְמַבּ
ִאי  ִפי שֹׁ ׁש ְכ  ְקָד  רא ָמה ְזֵבית ַהִמ  ם ָוָדם נֹאֵדר ָזֵתת ְת  הל ָב  ם ַהיֹאם זֹאְמִדים עֹאד ֲהָזכֹאת ַעז ִמְקִרים שלׁ ַרְמַב  ָב 

ה. דל יׁש ָשׂ ין ִום ָוָדם ִהְקִד  ת ַהֲהָזכֹאת ַמה ַהִד  ם ַמְתִחיִזים ִזְזמֹד ול ז ָוָדם. ַג  שלׁ

ִפי  ת ַהְל רֹאעֹאת( וֹא ְכ  ז ול ק ֵמָוָדם )ְזָמָשׁ ז ֵחזל ִאי שלׁ ה ָזֵתת שֹׁ רֹאצל וֹאֵמר שלׁ הא  שלׁ ֶרק ב'- זֹאְמִדים ַעז ִמישלׁ ֶפּ
יְמׁשא   ִשׁ ׁש ְשׁ ְקָד  ֵבית ַהִמ  ֹאִנים ְב  ק" ָונא  זֹאְמִדים ֲהָזכֹאת ַעז ַהֲחָדִרים ַהּשׁ רל א ם ַהפל  י  ִס  ז ָהָוָדם. ַב  ָקז שלׁ ְשׁ ַהִמ 

ִזְתרא מֹאת ׁשֹאנֹאת.

ת  ׁש" ְאזֹו ָיֹכז ְזָהִביו ול ְקָד  ינֹאק ְזֵבית ַהִמ  ִאי ָוִחיא ַהִת  ת שֹׁ ה ִום ָוָדם ִהְבִ יַח ָזֵתת ול ֶרק ג'- ַמה קֹארל ֶפּ
יא"  ֹא ַעְכָשׁ ז  ִאי שלׁ ת ַהשֹּׁ ינֹאק וֹא ול ָהָיה ִת  שלׁ ָהָיה ְכ  מֹא שלׁ ִאי ְכ  ת ַהשֹּׁ ַדז? ַהִום נֹאְתִנים ול ָבר ָג  ָוִחיא ְכ  רא ָמה ַעד שלׁ ַהְת 
ת  ין נֹאֵ ז ול ית ַהִד  ֹא ֵב  ב  ֹאֵעד שלׁ ר" ְאזֹו ַעז ַהמ  דל ס ַעז מֹאֵעד ְנִתיַנת ַהנל  ֵס  כא ם ִמְתַב  ַהְס  ד שלׁ ,ם ְמַזֵמ  ד? ָהַרְמַב  זל יל ְכ 

רא ָמה  ֹאף. וֹא ִום ַהְת  ס  ֹא ַב  ז  רא ָמה שלׁ ַהְבָ ַחת ַהְת  ד ְב  א  ה ִום ָוָדם זֹו ָיכֹאז ָזַעמ  ם ַמה קֹארל ר.  זֹאְמִדים ַג  דל ַהנל 
ֹא. ָרה ְזַכְספ  ְתמא  ת ֲחָפָציא ִב  ין ָצִריְך ָזַקַחת ול ית ַהִד  ים ֵב  ְבָדה וֹא ִנְגְנָבה. ְזִעִת  ול נל

ׁש .ָונא  זֹאְמִדים  ְקָד  ֹא ְזֵבית ַהִמ  ז  ה שלׁ דל ׂ ת ַהָשּ יׁש ול ָוָדם ַמְקִד  ה שלׁ ֵעת זֹאְמִדים ֲהָזכֹאת ְזִמְקרל ֶרק ד'-  ָכ  ֶפּ
ֵגי  ֵני סא  ָנם ְשׁ ְשׁ נֹאֵגַע ְזָכְך.  יל ֹאת ְב  ָנן ֲהָזכֹאת ַרב  ְשׁ ׁש. יל ְקָד  ף עֹאֵבר ְזֵבית ַהִמ  סל ה ְאַהכל  ת לל ׁש ול ר ִזְרכא  ְפָשׁ יַצד ול ֵכ 

ָוָדם ָקָנה וֹא  ה" שלׁ ֵדה ִמְקנל הֹאָריא ִנְפְ רא  ְז,ע( וֹא ְשׂ ה )ַוֲחֵרי שלׁ ָשׁ ירא  ז ִכ  הא  ְמַקֵב  ישלׁ ִמ  ָלה- שלׁ ֵדה ֲוחא  דֹאת" ְשׂ ָשׂ
ְפֵקר. ָלָכה ִמן ַההל

י ָתֹבא ה ַהֲחִסיִדית – ִכּ ָרָשׁ ְרֵכי ַהֲחִסידּות / ַהָפּ ַדּ
ִציַות  ם ָהֵחז ִמְי  ה’ ָעָשׂה ָזהל ים שלׁ ִס  ז ַהִנ  ת ָכ  ֵהם ָרוא  ול ַע שלׁ בא  ת ַהָשּׁ ָפָרַשׁ ָרֵוז ְב  נא  וֹאֵמר ִזְבֵני ִיְשׂ ה ַרֵב  מֹשלׁ

ָרֵוז. ץ ִיְשׂ רל ִניָסה ְזול ד ִזְפֵני ַהְכ  א – ִמָי  ִמְצַרִים ְאַעד ַעְכָשׁ

ת  יׁשא  ול א ֵהם ִהְרִג  ֹאם. ַעד ַעְכָשׁ ם “ֵזב ָזַדַעת” – ֵזב ְזָהִבין ַעד  ַהי  ה’ זֹו ָנַתן ָזכל ה וֹאֵמר שלׁ ַאֲעַדִין מֹשלׁ
יׁשא  קֹאֵדם. ֵהם זֹו ִהְרִג  ָמה שלׁ ָשׁ ְנ  ת ַב  דל א ת ְמֻיחל ם ַחי  ן ָזהל א ה’ ִיֵת  ַעְצָמם" ֲוָבז ַעְכָשׁ ָבִרים ְב  ַהְד 

ָרֵוז. ץ ִיְשׂ רל ֵנס ְזול ְכזא  ְזִהָכ  א  י  ֵדי שלׁ ֹא ְכ  ת ַהל  דל ֻיחל א ת ַהְמ  ת ַהַחי  ֵהם ִיְצָ ְרכא  ול

ת  דל א ת ְמֻיחל ׁשא ָבה. ה’ נֹאֵתן ַחי  ת ְיֵמי ְת  רל ׂ ַמֲהַזְך ֲעשל ָנה ְב  י ָשׁ ה ִמֵד  ֹארל ָבר ק  וֹאתֹא ָד  ָהַוְדמֹא”ר ַהָל ֵקן וֹאֵמר שלׁ
ֹאת ִזְכִתיָבה ַאֲחִתיָמה  ֹאָבה-  ְתׁשא ָבה ְזִהְתָקֵרב ַזה’ ְאִזְלכ  ַח ַזְחלֹר ִב  ת ֹכ  פל ֹאסל ִדי" ְאֵיׁש ָזנא  ת  ז ְיהא  ז ָכ  ָמה שלׁ ָשׁ ַזְנ 

ִדים. ז ַהְיהא  ר ָכ  ָזה ֲעבא  וא  ז ְג  ָנה שלׁ ַזָשּׁ


