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ב״ּ

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

ֵרי, ה'תשפ״ג ְשׁ כ"ה ִתּ
kidschitas.he@gmail.com ֵ מעונׁנׁם לּקדׁ  לזגות ׁקֵׁגם? צֵו ק

”י י ִעם ַרִשׁ ׁש / ֲחִמיִשׁ ֻחָמּ
ׁם. ַאַחת  ׁ ָנ 'י תרה ם  ,י ן ע' ַחתרה ת, 'ּ ָצּ. ֶלֶמְך  ֵָ  ’ּ ְך ֶ י ֵֶ ֶדה כוה ַבה ֲּ ַנ ת, 'ּ עֹוָלם לֹא  ָחׁוה ָבה ׁם ֶ י ֲאָנ 'י ָּ ֹוְ  זה ַּ קוהָהּ  ת,ה ַבה

ׁוה ָלּ  ,ּ 'ׁ ם  א' א ֲחַ י י ֶ י ּ(. ּוה ָלה ָהּ )צ' ָׁ  ּ ָׁ י ּ לֹו א' ֶׁ ,ּ ת'ה ׁ ֶ י דר ק ג,ה ֵַ הְּ  ָׁ נ' ַּ ,ּי ׁם (ָעָדּ( ו, ָלד' ,ׁ ׁ ָלֶלֶדת  דר ן ג,ה ּר מר
ָהּ. ָׁ  ּ ֶׁ ,ּ ָבֵ לֹא ת'ה ׁא ג,ה 'ּ ׁםְ  ָלד' ,ׁ

ָנּ  א ָבה קֹום. ּוה קֹום ַלָמה מ,ה ָנַדד מ' ל ו, ֶּ אֹ ַחׁ ב,ה ּ צֹאן ֶ י ּ ֵֹוער ָׁ ָּ ָבל  ָׁ ָבל.  ׁוה ָבל ו, ָׁ ׁם  נ' ׁ ָבה נר דוה  ,י ָעָדּ נֹול, ל,
.ּ ֵָ ׁם ַלֲעבֹוָדּ ָז ל' גר ן ב,ה ה כר ָבל נ' ּ. ׁוה ֵָ קֹומֹות ַלֲעבֹוָדּ ָז מ,

ַנֲעָמּ  גוה ו, ׁ ֲעבֹוָדּ ו, לר ָנּ ג,ה ָבה ן ֶ י 'ׁ ָבל ַק וה ָגל זֹאת. תה דוה ב,ה ָׁלּ נֹול, צ' ׁםְ ל, ָלד' ,ׁ ׁוה ַלּ  ,ּ ה 'ׁ ָצּ ֶ י ֵָ ֶלֶמך לֹא  ֵֹות  ,י ַלמ,
ל ֹנַח. ֹו ֶ י תה א' ,י ָתּ ל, ,ׁ ָּ ְך  ַאַחֵ ָגה ֶ י

ֶרק קי"ט ַמֲחִצית ִראׁשֹוָנה. ים / יֹום כ"ה ַלחֶֹדׁש ֶפּ ִהִלּ ְתּ
ק קׁ״ט.  ֵֶ ׁםְ ֶהה ל'ה 'ּ ת,ה ַּ ָגל  ֵ ב,ה ֹׁותר ָאְֵֹך ב,ה ָּ ק  ֵֶ ֶהה ַּ ׁם ֶאת  ׁל' ח' ְֵ ָאנוה ַמת, ֹׁותר ָחד ב,ה ֻׁ ֹום מ, ׁה ַּ ל  ׁם ֶ י ל'ה 'ּ ת,ה ַּ

קֹו בג״ּ ַלחֶֹד י  ׁם אֹותֹו ֶחל, ק' ֻחָלה א מ, ֹׁום אחדְ ֶאָלה ֹו ב,ה לה ׁלוה ֶאת ֻגה ׁם ֲאה' 'ֵ וה אֹומ, ֶׁננה אר ּ ָאֵֹוְך ֶ י ֶזהּ ֹגה ַּ ק  ֵֶ ֶהה ַּ
קֹו בג״ו. ֶחל, ו,

.ֵ ֶד ׁ סר ֹות ּא״ב ַעל ה'ה ׁה אֹות' ל אֹות מר ֵ ָגה ׁם ֲעבוה ק' סוה מֹוָנּ ה,ה ָנם  ,י ֶׁ ,י ֶזהּ  ַּ ק  ֵֶ ֶהה ַבה

ק  סוה ָהה ַּ ל  ָטּ ֶ י וה ה,ה י ַּ ָמעוהת  ַמה ,י ַּ ְדָבֶרָך״ .  מֹר ִכּ ַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְשׁ ה ַנּ ה ְיַזֶכּ ֶמּ ק ״ַבּ סוה נֹו ָהה ֶׁ ,י אֹות בְִ  ָבה
.ֵ ִּ אֹומר ַמּ ֶ י ַע ל, ֹומר ּ י ׁ ֶ י דר ,ׁ ּ? ַעל  ֹׁות ַזָגה ,ּ ֹו ל' לה ָכּ ֶ י ָּ נ, ַּ ם ַל ֵר ֹו ְׁך ָאָדם כה ׁא אר 'ּ

ׁם. דֹו 'י ק, ׁם וה 'ֵ ֹּו ּ ט, ֶׁ ,ּ ְּ נ' ֵָ ֹו תה ַצֶוהּ ַבה ִּ מ, ׁ ֶ י ה' ָכּ ג,ה ָּ נ, ַּ וֹות ו, צ, והם מ' ׁה ק' ב,ה

ק. סוה ָמעוהת נֹוֶסֶהת ַלָהה ּה ַמ ,י ָנ ֶׁ ,י ֲאָבל 

.ֵ ֶבן ָזָג ָגּ ל, ֵָ ה ה י ב, קר ׁדְ והב' ה כ' ַמה ַּ ֹוְ  לה ׁ ֶ י ב'ה ֵַ ַעם ָל ַלְך ַהה ָּ ן  ָזהקר ַּ מֹו״ֵ  ַאד, ָּ

 ׁ דר ,ׁ חֹו״ – ַעל  ,ֵ ׁנֹוק? ״ֶאת אֹו ד לֹו ת'ה לר הָוה 'ׁ הגוהת ֶ ּי ז, ַּ ָאָדם  ּ ל, ֶׁ ,ּ ְׁך ת'ה ַעֵ? אר ּ ַנה ַזֶגה ,ׁ  ּ ֶמה ׁד ָאַמֵ לֹו : ״ַבה ה כ' ַמה ַּ
ׁם. ח' ,ֵ ָנַסת אֹו ג, ַּ

ת ִּ.  ַגה ,ֵ ב' ֹות ב,ה גה ז, ם ָלנוה ל' ֵר ֹו ָבֵ כה ָדה ַּ  ְֵ ׁ ַאחר ד' ּׁוה ׁם ל' 'ֵ עֹוז, ל ו, אר ֵָ ׂ , 'ׁ ַבת  ֲּ ּה ַא ָנ ֶׁ ,י  ֵ ֲאֶ י ַגה
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ֶרת( ָנה ְמעּוֶבּ ֵרי ָשׁ ְשׁ ֶדׁש ַסיָמן כ"ַה )כ"ַה ִתּ ֶרת ַהקֹּ ְנָיא / ִאֶגּ ַתּ
ֵ ַלֲעׂ ֹות  ָ י ץ ָמא ֶאה, ער ַׁ ן מ, ָזהקר ַּ מֹו״ֵ  ַאד, ָּ ת זֹו  ֵֶ ֶכה א' ן. ָבה ָזהקר ַּ מֹו״ֵ  ַאד, ָּ ּ מר ת ֲחָדָ י ֵֶ ֶכה ׁם א' ׁל' ח' ֹום ַמת, ׁה ַּ

עֹס. ג, א ל' לה ׁ ֶ י דר ג,ה

ׁם ָעָלׁו. ֹוֲעס' ׁם ָאנוה גה ָעמ' ה, ׁםְ ל' ב' ֲּ וה אֹו ֶׁננה אר ּוה ֶ י ֵ ָלנוה ַמֶ ּי ֵ ָאָדם אֹומר ֲאֶ י ַגה

ַעס?  ׁן ֱאמוהָנּ ַלַגה ֵ ברה ֶ י ֶקה ַּ ַעס! ַמּ  ג, ְִּ לֹא נ' ׁר י ָלנוה ֱאמוהָנּ ֲחָזָקּ ַבה ם  א' ֵ ֶ י ן אֹומר ָזהקר ַּ מֹו״ֵ  ַאד, ָּ ֹום  ׁה ַּ
:ֵׁ ב'ה ן ַמס, ָזהקר ַּ מֹו״ֵ  ַאד, ָּ

עֹסְ ָנגֹון? ג, ּ טֹוָבּ ל' ָבה ַגָוהָנּ. זֹו ס' ׁב ָלנוה ב,ה א' ג, ַּ ָצּ ל, ֵָ ָאָדם  ָּ ַח ֶ י טוה א ָבה ּוה ָׁון ֶ י ה גר

ֶׁגםְ ֶזּ  ׁם ֲאלר ּוה לֹא ָנע' ֵ ַמֶ ּי ם ָאָדם אֹומר וה א' לה ִּ. ֲאה' א מר עֹוָלם ּוה ּ ָבה ֵֶ ֹו קה ָבֵ ֶ י ל ָדה ֱאֶמת ָנגֹון! ָגה ֶזּ לֹא ֶבה
ׁם. ה' ָׁ ׁם לֹא  'ֵ ָב ה ת לֹו לֹוַמֵ ד, ֵֶ ֶ י ַאה, ָאָדם והמ, ׁא ָבה 'ּ ל ִּ  ַחׁוהת ֶ י ַּ ַלל ֶ י כ, ב'ה

ץ לֹוַמֵ אֹו ַלֲעׂ ֹות  ֵוה והם תרה ׁן  י ָבןְ אר וה מה ֹגל לֹוַמֵ זֹאת. )ַגה ָׁ  ּ ָׁ ָּ א לֹא  ֵ זֹאתְ ּוה הָאמר ׁר ָצּ ֶ י ֵָ ִ לֹא  ַּ ם  א'
ך. ֲאָבל ֶזּ  ׁ י אֹוָתּ ַעל ָגה ֲענ' ַׁ  ִ ַּ ְּ ו, ֵָ ֵ ֲעבר א עֹובר עֹוֶ ּׂ זֹאתְ ּוה ׁ ֶ י ׁם! מ' 'ֵ ׁם ֲאחר ׁם ַלֲאָנ 'י ׁמ' ע' ׁם לֹא נ, 'ֵ ָב ה ד,

ָאַמֵ(.  ַח לֹוַמֵ ֶאת ַמּ ֶ י ֹגה ַּ א ֶאת  ּוה ַּ ָאָדם  ַתן ל, ָנה א ֶ י ך ֶזּ ֶ ִּׂ ּוה ׁנוה ָלַדַעת ַעל ָגה ָעלר ל ֶ י ל ִּ! ָגה ֶסק״ ֶ י ״ער
ע  ֵַ ָבֵ ֶזּ ֲא ַע ָדה וה אֹל ֶאת ִּ ַמדה ל' ,י עֹוֶ ּׂ זֹאת ו, ִ ֶ י ַּ ל  ַחׁוהת ֶ י ַּ ֹוב ַעל  ׁר י ַלֲח י  ְֵ עֹס ַעל ָאָדם ַאחר ג, קֹום ל' מ, ב'ה

ק. ס' ה, ַּ ֵֹם ָלֶזּ ל, כ, ָנת ל' ׁר י ַלֲעׂ ֹות ַעל מ, והַמּ 

ׁם  ָנם ֲאָנ 'י ֶׁ ,י ן  ִּ. ָלגר וה ַבה נה ָלה ֱאמוהָנּ ֶ י ָּ ב ַעל  ּ ַלֲח ֹי ֶזהּ ָקֶ י ּ ֶ י ֵָ ָקה ׁםְ ַעל ַמּ ֶ י ֹוֲעס' ך גה ל ָגה ׁם ָאנוה ָגה ָעמ' ה, ל'
ֱאֶמת  א ֶבה ָבֵ ּוה ל ָדה ָגה ָמם ֶ י ַעצ, ֵׁ ל, גה' ז, ַּ ׁ ל, דר ְּ ג,ה ָׁמּ ֲעֻמָקה ׁם נ, 'י ֹוֲאה' ט  י וה ֹות אֹו ָהה י קה ּ ַדה ַגָמה ׁם ל, ֲחק' ֵַ ת, מ'ה ֶ י

עֹס. ג, ׁם ל' ׁג' 'ֵ ם לֹא צ, ּר ַמְִּ ו,

ֵרי ְשׁ ַהּיֹום יֹום / כ"ה ִתּ
ֶחנוה ַעל  ל, ם ּוה ּר עֹותְ ֲאָבל  נוה ק ת,ה ֵַ ׁלוה  ׁם ַוֲאה' 'ֵ ָצ ם ק, ּר ם  ֶּ ֶלק מר ׁם. חר נ' וה כה ּ נ' ֵָ ׁן ֲעָ ׂ ח' ַלה ַּ ן  ָזהקר ַּ מֹו״ֵ  ַאד, ָּ

מֹו. ַעצ, ן ב,ה ָזהקר ַּ מֹו״ֵ  ַאד, ָּ  ׁ דר ,ׁ

נוה אֹוָתם  ה כ, ה נ' ׁם ֶ י ׁד' ׁ ֲחס' דר ,ׁ א ַעל  ָדׁוְ ֶאָלה ָׁ ֶחנוה ַעל  ל, ְׁ לֹא ּוה ָצע' ֶאמ, ָּ מֹו״ֵ  ַאד, ָּ ׁנוה מר דר ָׁ ה ה י ב, ׁר ׁם ֶ י נ' וה כה ה נ' ַּ
ׁם. נ' ה ַנכ, ׁוה מ, ָּ ֶלק  חר ׁם ו, 'ֵ ׁוה ָ י ָּ ׁם  ׁד' ֲחס' ַּ ֶלק מר ע ״. חר ֶׁ ל, ָלְּ ״ א ַקאֶהה ּר ָתּ ַמק, ,ׁ ָּ  ׁ ָצע' ֶאמ, ָּ מֹו״ֵ  ַאד, ָהָנׁו. ל, ל,

.ׁ ָצע' ֶאמ, ָּ מֹו״ֵ  ַאד, ָּ  ׁ נר וה כה אוה נ' ֵָ ק, ָהָנׁו  נ' נוה ל, ה כ, ה נ' ׁם ֶ י נ' וה כה ה נ' ַּ

~

ׁם  'ֵ ם. ָ י 'ׁ ׁ ברה ֵַ ַּ ל  ל ָגה ׁם ֶ י נ' וה כה ה נ' ַּ ן ֶאת  ה ַנכר כ ל, ָּ נ, ֶזהּוה מ' ׁםְ ֶ י ה ַחכ' ַּ את סֹוף  ֵַ ק, מֹו ל' ׁם ג,ה ׁמ' ָׁ סוה ׁם מ, ה ַמנ' ָנם ז, ֶׁ ,י
 ׁ דר ,ׁ ַחן ַעל  ל, ּוה ׁ  ,י ָצע' ֶאמ, ָּ מֹו״ֵ  ַאד, ָּ ע״ מר ֶׁ ל, א ״א ַקאֶהה ֵָ ק, ה נ' ן ֶ י וה כה נ' ןְ ו, ָזהקר ַּ מֹו״ֵ  ַאד, ָּ  ׁ דר ,ׁ ֵ ַעל  חֹובר ן ֶ י וה כה נ'

ׁם. ׁד' ֲחס' ַּ

 ׁ נר וה כה ׁם ״״נ' ה ֻגנ' מ,ה ַּ ׁם  נ' וה כה ה נ' ַּ ם  ּר וה  לה מֹו! אר ַעצ, ן ב,ה וה כה ן נ' ה ַנכר ּ מ, ָׁ ָּ  ׁ ב'ה ֵַ ָּ  ְּ ֵָ ֹו ַחת תה ׂמ, ֹות ב,ה ' בה ֵַ ׁם  נ' ְך ָ י ֶמֶ י ב,ה
ׁ״. ב'ה ֵַ ָּ

ק  ֵֶ ֹוְך ֶהה תה ק מ' סוה ׁ ַעל ָהה ב'ה ֵַ ָּ ל  ֶדת ֶ י ֶלה ֻּ ַּ בֹוד ֹׁום  ג, ֵוה ל' ׁנוה אֹו ָ י ח' ל, 'ּ ׁם  ׁד' ֲחס' ׁם ֶ י נ' וה כה נֹוָסף נ' ָנם ב,ה ֶׁ ,י
.ׁ ה ב' ֵַ ָּ ל  ׁם ֶ י ל'ה 'ּ ת,ה ַּ

 ׁ ב'ה ֵַ ָּ ם. ) ֶּ ן ָל ַסמרה ּ מ, ָׁ ָּ  ׁ ב'ה ֵַ ָּ  ֵ ֲאֶ י ןְ ַגה וה כה ה נ' ַּ  ׁ דר ֹוְך ג,ה ׁם תה ק' ,ֵ ֹו ׁוה  י ָּ ׁם  ׁד' ַוֲעדוהת ֲחס' ת, 'ּ ַלְך  ֲּ ַמ ׁם ב,ה ת'ה ע' ל,
ָקּ(.  ָחז, ק ב,ה ֵר ֹו ׂ ּ מֹו ָאָדם ֶ י ׁוְ ג,ה ה' עֹות ב,ה ָבה ָצעוהת 2 ֶאצ, ֶאמ, ן ב,ה מרה ס'
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ְצוֹות / ִמְצַוות לֹא ַתֲעֶשׂה ע"ה, ע"ו, ֲעֵשׂה כ"ד , לֹא  ֵסֶפר ַהִמּ
ַתֲעֶשׂה ס"ט, ע' ע"א.

ָדה י ק, מ'ה ַּ ׁת  בר ׁם ב,ה נ' ֲּ וֹות ַלֹגה צ, ׁם 6 מ' ד' ֹום ָאנוה לֹומ, ׁה ַּ

. ָדה י ק, מ'ה ַּ ׁת  בר ֵ לֹו ַלֲעבֹוד ב,ה א ָאסוה ן ָטמר ּר 1.      ִמְצַות לֹא ַתֲעֶשׂה ע"ה – ֹגה

א  ֵָ ק, ָלּ )נ' ,ׁ ַלה ַּ ֹות ַעד  ַחגה ְׁך ל, 'ֵ ּ ָצ ֵָ ֳּ ָטה ַּ ְׁך  ל' ֲּ ל ַתה והמֹו ֶ י צה ע' ן ב,ה ּר ה ע"ו- ֹגה 2.      ִמְצַות לֹא ַתֲעֶשׂ
ַבל. ָטה ָדה י ַעד ֶ י ק, והם ֲעבֹוַדת מ' ֵ לֹו ַלֲעבֹוד ב,ה י ָאסוה ל ֹׁום״) ו, בוה ״ט,

ׁם  ׂ ם עֹו ' ּר ׁ ֶ י נר ה, ֹוֵ ל' ׁה ה ג' ַּ ם מר ֶּ ׁ לר כ, ֵַ ם ו, ֶּ ׁ דר ,ׁ חֹץ ֶאת  ,ֵ ׁם ל' ׁג' 'ֵ ׁם צ, נ' ֲּ ֹגה ַּ ה כ"ד-  3.      ִמְצַות ֲעֵשׂ
ֶאת ֲעבֹוָדָתם.

ק  ֵַ ׁם  ָֹׁעד' מ,ה ַּ ָדה י  ק, מ'ה ַּ ׁת  ׁ ברה קר ֶחל, ס ל, נר ָגה 'ּ ֵ ל, ַעל מוהם  ָאסוה ן ַבה ּר ֹג 4.      ִמְצַות לֹא ַתֲעֶשׂה ס"ט  - ל,
ַלֲעבֹוָדּ.

. ָדה י ק, מ'ה ַּ ׁת  בר ֵ ַלֲעבֹוד ב,ה ם מוהם ָאסוה ן ע' ּר ֹג ה ע'- ל, 5.      ִמְצַות לֹא ַתֲעֶשׂ
ׁת  בר ֵ לֹו ַלֲעבֹוד ב,ה ׁד ַלֲעבֹוֵ לֹוְ ָאסוה ָעת' ן מוהם ֶ י ּר ׁר י ַלֹגה ם  ה ע"א- א' 6.      ִמְצַות לֹא ַתֲעֶשׂ

.ֵ והם עֹובר מה ַּ ָדה י ַעד ֶ ּי ק, מ'ה ַּ

ׁש ְקָדּ יַאת ַהִמּ "ם / ִהְלכֹות ּבִ ַרְמַבּ
ׁם ַוֲעבֹוָדָתם. נ' ֲּ ֹגה ַּ ׁם עֹוד אֹודֹות  ד' ֹוםְ ָאנוה לֹומ, ׁה ַּ ל  ״ם ֶ י ַבה מ, ֵַ ָ ב,

חֹץ ֶאת  ,ֵ ְׁך ל' 'ֵ ן ָצ ּר ֹגה ַּ ׁא ֶ י 'ּ ָלגֹות  ֲּ ַּ מֹו. ַאַחת  ֵ ֶאת ַעצ, ּר ַט ְׁך ל, 'ֵ ן ָצ ּר ֲעבֹוָדּ ֹגה ָּ ת  ַלה ח' ׁ ת,ה נר ה, ֶרק ה'-  ל' ֶפּ
ָלּ ַלֲעבֹוָדתֹו. ,ׁ ַלה ֵ ַבה ּ ער ָׁ ָּ ם  וה א' לה ְֵ ֲאה' ֶק ׁ ֹבה ה דר ָדׁו מ' ָׁ

ַעל מוהם. ן ַבה ּר ָלגֹות ַעל ֹגה ֲּ ַּ מֹד ֶאת  ל, ׁם ל' ׁל' ח' ֶרק ו'- ַמת, ֶפּ
ָמּ.  ּר ב, ָאָדם אֹו ב'ה מוהם ָבה ב ג,ה ָח רי ּר ׁם ל, הגֹול' ,ׁ ׁם ֶ י 'ֵ ָב ה ׁר י 15 ד, ֶרק ז'-  ֶפּ

והף ֶאָחד כה ֶלק מ' ם חר ּר ׁם  ד' הּוה ,ׁ ַּ ל  ׁדוהת – ָגה ֲחס' ַּ  ׁ גר ,ֵ ַדה

ְרֵכי ַהֲחִסידּות / ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַדּ
ֹו״. גה ,ֵ ַד ַלְך ל, ָּ ֲעקֹב  ַׁ ֶנֶסת ״ו, ג,ה ַּ ׁת  בר ׁז ב,ה 'ֵ ג, ַּ ְּ ל, ֵָ ֹו ַחת תה ׂמ, '  ׁ ֵר ״ד ַאֲח ַחַבה כ ב,ה ָּ נ, נֹו מ' ֶׁ ,י  

ׂאת אֹוָתם  ָל ר ׁ ו, ֵר ׁ ת'ה ,י ה ַלְך ַחכר ֲּ ַמ נוה ב,ה ל, ַבה ק'ה ׁם ֶ י ָחד' ֻׁ מ,ה ַּ חֹות  ֹגה ַּ נוה ָלַקַחת ֶאת  ֻגָלה ֵׁ ל, ג'ה ז, ַּ ָבֵ נֹוָעד ל, ָדה ַּ
ָנּ. ָ ּי ַּ ָגל  ָׁתנֹו ל, אר

נוהְ  ַלט, ח, ֶּ ָלטֹות ֶ י ח, ַּ ַּ נוהְ  ַח ,י ֵוהת ֶ י ,ֵ עֹו ת, 'ּ ַּ נוהְ  ַמע, ָ ּי ׁם ֶ י 'ֵ וה הה ס'ה ַּ ׁםְ  ָחד' ֻׁ מ,ה ַּ ׁם  'ֵ ָב ה ד, ַּ ל  ָלַקַחת ֶאת ָגה
 ֵ מרה ַ י ל ַמֲאָמץ ל, ַלֲעׂ ֹות ָגה ַחכְ ו, ׁנוה ַבה 'ׁ ָּ ם  ָתה ׁם א' ד' הּוה ,ׁ ַּ נוה ו, ָלה ָחּ ֶ י ָהה מ'ה ,י ַּ  ׁ ַלהרה נוה ג,ה ַכה ,י ,ֵ 'ּ ׁם ֶ י ֹוב' טה ַּ ֹות  ָכה י ,ֵ ַּ

ֹום! ׁה ַּ ל מר חר ּר ׁם..  ׁל' כ' ,ֵ ָּ ַע  בוה ָ ּי ַּ מֹות  ,ׁ ַלְך  ֲּ ַמ אֹוָתם ב,ה

יַח ִשׁ יַח / ֲחִסידּות ְמִביָאה ֶאת ַהָמּ אּוָלה ּוָמִשׁ ְגּ
רוְּך ע"ה ְפִריְדַמן ת ָהַרב יֹוֵסף ָבּ ַמת ָסָבֵתנוּ ָהֲאהוָּבה ִמְרָים ִצימְעל ַבּ ׁש ְלִעּלוּי ִנְשׁ ֻמְקָדּ

ב  תֹה ג, 'ׁ ק  ֵַ ׁד לֹא  ָחס' ֶּ ה י ֶ י קר ׁ ב'ה ב'ה ֵַ ָּ  ְֵ ב חֹוזר ָתה ג, מ' ׂ ֹוֵֹות טֹובֹות. ב,ה ב, ף ב'ה תרה ׁ ו, 'י ב'ה ֵַ ב ָל ַתה ג, ַתב מ' ַעם ָגה ׁד ַהה ָחס'
 - |ּ ֵָ ֹו תה ַּ ן טֹוב ַעל  'ׁ ֵ: ״ַע ֹׁותר והבֹות ב,ה ֵֹות טֹובֹות ֲח י וה ם עֹוד ב,ה י ֶּ לֹל ָבה ג, 'ׁ ם  א ַכה ּ ֶאָלה ֶלה אר ֵֹות טֹובֹות ָגה וה ב,ה י

ׁדוהת. ֲחס' ַּ ד  וה מה ט ַעל ל' ֵָ ה, ֹו והב' לה ּ ֶ י ֵָ ֹו תה ַּ ד  וה מה ב ַעל ל' תֹה הג, 'ׁ ֶ י



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

ל  ׁדֹו ֶ י מ' ל, ָׁטאלְ ַתה הׁם ו' 'ׁ ִֵ ַח ׁ ֶ י ה' ָלּ. ג,ה אוה ה כ, ַּ ׁא ֶאת  ב' א מר ּוה ֹׁות ֶ י ֱּ  ֵ ֹׁותר והב ב,ה ׁדוהת ָח י ֲחס' ַּ ד  וה מה ל'
״א-  ֵָ כ, ַּ  .ֵ ֵ ֹׁותר ּר ַׁע ַמ ה כ' ַּ ל,ה ָלּ מ' אוה ה כ, ַּ ב ֶאת  ַעגרה ּ מ, ֵָ ֹו תה ַּ ֹות  ׁה ׁמ' נ' ל ה,ה ד ֶ י וה מה חֶֹסֵ ל' ְֵ ֶ י ׁ ב'ה ַׁז״לְ ַמס, 'ֵ ַא ָּ

א  ָך ֶאָלה מ, ַעצ, ק ל, ֵַ ׁדוהת ֲאָבל לֹא  מֹד ֲחס' ל, והב ל' ָח י ׁ. ו, לר ֶהֵ מ' ,י סר ֹו ל, ֵוה י הר ב זֹאת ב,ה ֹותר א גה ָנא ַאף ּוה ׁל, ה ו' אֹון מ' ָכה ַּ
ָלּ. אוה ה כ, ַּ ַׁאת  ז ֶאת ב'ה ֵר ָז ׁ ל, דר ׁם ג,ה 'ֵ ׁץ ַלֲאחר ה' ָּ ל,

ֶרְך י"ג, ַעּמוּד 32( רֹות קֹוֶדׁש ֶכּ )ְרֵאה ִאְגּ


