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ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם ַר ׁ ִש”י
ְ /ר ִב ִ

יס ָתם לְ ֶא ֶר ץ י ְִש ָׂר ֵאל:
יהם לַ ֲעשׂוֹת ִ ּבכְ נִ ָ
ַהיּוֹם מ ֶֹׁשה ַמ ְד ִר ְיך ֶאת ְ ּבנֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ַמה ֲעלֵ ֶ
יכים לְ ִהזָ ֵּהר וּ לְ ַקיֵ ּם אֶת ַהתּוֹ ָרה.
מֹשֶׁ ה וְ זִ ְקנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל אוֹ ְמ ִרים לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל שֶׁ ֵהם ְצ ִר ִ
יכים לִ ְׁשמוֹ ר אֶת ַה ִּמ ְצווֹ ת ַעל יְ ֵדי שֶׁ יִ ּ לְ ְמדוּ אוֹ ָתם וְ ל ֹא יִ ְׁש ְּכחוֱּ .היוֹ ת וְ זֶה ָּכל ָּכ ְך ָח ׁשוּ ב ,יִ ְהיֶה
ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְצ ִר ִ
ֲע ֵליהֶ ם ַל ֲעשׂוֹ ת ַמ ֲע ֵשׂה שֶׁ יַ ּזְ כִּיר ָלהֶ ם אֶת ֲח ִׁשיבוּת ַה ִּמ ְצווֹ ת ִמיָ ּ ד כְּשֶׁ יִ ָּכנְ סוּ לְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
נְּהר ַהיַ ּ ְר ֵ ּדן.
כְּשֶׁ ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל יֶ ֱחצוּ אֶת ַהיַ ּ ְר ֵ ּדןֲ ,ע ֵליהֶ ם ָל ַק ַחת ְׁשנֵ ים ָע ָשׂר ֲא ָבנִ ים ִמ ַ
יבלָׁ .שם ,יַ זְ כִּירוּ ַהכ ֲֹּהנִ ים לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל אֶת ַמה שֶׁ יִ ּ ְקרֶה ִאם
אֶת ָה ֲא ָבנִ ים יֵ ׁש לְ ָה ִביא לְ ַהר ְ ּג ִריזִ ים וְ ַהר ֵע ָ
ַחס וְ ָׁשלוֹ ם ֵהם ל ֹא יִ ְׁש ְמרוּ אֶת ַהתּוֹ ָרה.
יצפּוּ אוֹ ָתם ִעם ִסיד ְמיֻ ָחד ְּכ ֵדי שֶׁ יִ ּ ָ ּד ְבקוּ יָ ַחד (ל ֹא
ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל יִ ְבנוּ ִמזְ ֵּב ַח ֵמ ָה ֲא ָבנִ ים ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת ַהלְ לוּ וִ ַ
ְּת ְרגּוּ ם
ִמ ְׁש ַּתמ ְִּׁשים ְּב ַב ְרזֶ ל ְּכ ֵדי ַל ְח ּתֹ ְך ֲא ָבנִ ים ַלמִּזְ ֵּב ַח) ֵהם יִ ְכ ְּתבוּ אֶת ִמילוֹ ת ַהתּוֹ ָרה ַעל ָה ֲא ָבנִ ים ב ַ
לְ ִׁש ְב ִעים ָשׂפוֹ ת! וַ יַ ּ ְק ִריבוּ ָק ְר ָּבנוֹ ת ַלה’ ַעל ַהמִּזְ ֵּב ַח .לִ ְפנֵ י שֶׁ יַ ּ ַעזְ בוְּּ ,בנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל יְ ַקלְ פוּ אֶת ַהסִּיד וְ יָ ִביאוּ ִא ָּתם
ָּא ָבנִ ים ֵאלּוּ לִ ְבנוֹ ת ַמ ֵ ּצ ָבה ֵ -עדוּת לְ זִ ָּכרוֹ ן.
אֶת ָה ֲא ָבנִ ים ָה ֵאלֶּה ַל ָּמקוֹ ם שֶׁ בּוֹ ֵהם ׁשוֹ ִהים וְ יִ ְׁש ַּתמ ְּׁשוּ ב ֲ
ִּש ֲארוּ ְקרוֹ ִבים ֵא ָליו.
מֹשֶׁ ה ַמזְ כִּיר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ִ :ה ְק ִׁשיבוּ ! רוֹ ִאים ַאתֶּ ם ַּכמָּה ה’ רוֹ צֶה שֶׁ ת ׁ ּ ָ
ַּב ֶּד ֶר ְך ְּכ ָלל כְּשֶׁ ָא ָדם ַמ ְת ִחיל ַמ ׁ ּשֶ הוּ ָח ָד ׁש הוּא ְמאֹד ִמ ְת ַל ֵהבֲ ,א ָבל בַּהֶ ְמ ֵׁש ְך הוּא ַמ ְת ִחיל לְ ִה ְׁש ַּת ַע ֵמם
וּ ְכ ָבר ל ֹא ַמ ְקפִּיד ָּכל ָּכ ְך לְ ַה ְת ִמיד וּ לְ ַקיֵ ּם בְּאוֹ ָתהּ ִה ְת ַל ֲהבוּת.
יחים ַלה’ שֶׁ ֵהם ָה ָעם שֶׁ לּוִֹ ,מ ֵדּי
אשוֹ נָ ה ַמ ְב ִט ִ
גִּיש וּ לְ ִה ְתנַ ֵהג כ ִ
ֲא ָבל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְצ ִר ִ
ְּאלּוּ ֵהם ָל ִר ׁ
יכים לְ ַה ְר ׁ
אֶת ֶכם ַל ֲעשׂוֹ ת.
יוֹ ם! ָל ֵכן ַ ,קיְ ּמוּ אֶת ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ ת שֶׁ ה’ ְמ ַצוֶּה ְ

ְּת ִה ִּלים

יום י"ז ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים פ"ג -פ"ז
ֹ /

ֵה ֵחל ִמיּוֹם הוּ ֶ ּל ֶדת הֶׁ 70של ָה ַר ִ ּביֲ ,ח ִס ִידים ִח ְ ּברוּ נִ ּגוּן לְ כָ ל ֶּפ ֶרק ָח ָד ׁש ׁ ּ ֶש ֵה ֵחלּ וּ לו ַֹמר ְ ּביוֹם ֻהלַ ְד ּת ֹו ֶׁשל ָה ַר ִ ּבי.
ְ ּב ֵחלֶ ק ַה ְּת ִה ִּלים ַהיּו ִֹמי י ְֶׁשנ ֹו נִ ּגוּן (וַ ֲא ִפילוּ יו ֵֹתר ֵמ ַא ַחד) לְ כָ ל ֶּפ ֶרקַ .ה ִאם ַא ֶּתם ַמ ִ ּכ ִירים או ָֹתם?
בְּפֶ ֶרק ע"דַ ,ה ִ ּנגּוּ ן הוּא "יֵ לְ כ ּו ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל יֵ ָר ֶאה ֶאל ֱאל ִֹקים ְּב ִצ ּי וֹ ן" ַהכַּוָ ּ נָ ה ִהיא שֶׁ ֲאנָ ִׁשים שֶׁ בּוֹ ְט ִחים
בַּה' הוֹ לְ ִכים ֵמ ַחיִ ל אֶ ל ַחיִ לֵ ,מ ֲעלִ יָ ּה ַל ֲעלִ יָ ּה ,וְ ֵהם ַהב ִ
ִּירוּש ַליִ ם.
ָּאים לִ ְפנֵ י ה' ב ָׁ
ָה ַרבִּי אוֹ ֵמר שֶׁ "יֵ ּ לְ כ ּו ֵמ ַחיִ ל ֶאל ַחיִ ל" ,כְּשֶׁ ָאנוּ ִמ ְת ַק ְ ּד ִמים וּ ִמ ְתנַ ֲהגִ ים טוֹ ב יוֹ ֵתר ֵמ ֲאשֶׁ ר ק ֶֹדם ,זֶה גּוֹ ֵרם לְ ָכ ְך
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יכים וּ ִמ ְׁש ַּת ְ ּדלִ ים לִ ְהיוֹ ת טוֹ ִבים יוֹ ֵתר ִמ ֵדּי
שֶׁ "יֵ ּ ָר ֶאה ֱאל ִֹקים ְּב ִצ ּי וֹ ן"  ,שֶׁ נּוּ ַכל ָל ֶלכֶת לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָד ּׁש .כְּשֶׁ ַמ ְמ ִׁש ִ
יח!
יוֹ ם בְּיוֹ מוֹ וּ ִמ ֵדּי ָׁש ָעה ,זֶה יָ ִביא אֶת ָמ ִׁש ַ
ַ ּב ֲח ִסידוּת נֶ ֱא ַמר ֶׁש ֶיּ ְׁשנָ ּה ַחיּוּת ֲח ָד ָׁשה ֵמה' ֶׁשיּו ֶֹר ֶדת לְ עוֹלָ ם ,ל ֹא ַרק ְ ּבכָ ל יוֹםֶ ,א ָ ּלא ְ ּבכָ ל ָׁש ָעהּ ְ .כ ֶׁש ַה ַחיּוּת
נִ כְ נֶ ֶסת ָאנוּ ְמ ַק ְ ּבלִ ים ִה ְז ַ ּד ְּמנוּיוֹת לִגְ דוֹל ְ ּב ִקיּוּם ַה ִּמצְ ווֹת ֶׁש ָלּנוָּ .אנוּ צְ ִריכִ ים לִ ְדא ֹג לְנַ צֵ ּ ל ֶאת ַהכּ ו ַֹח ַה ֶזּה לַ ֲעשׂוֹת
ע ֹו ד וְ ע ֹו ד...
יסן ה'תנש"א)
(ר ֵאה י ְִחידוּת ַ ּברּ ַ /בת ִמצְ וָ ה כ"ו נִ ָ
ְ

ַּתנְ יָ א

ימן ט"ו (י"ז אלול שנה פשוטה)
ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ּקֹ ֶד ׁש ִס ָ

ה' נָ ַתן ַליְ ּהוּ ִדים ַמ ָּתנָ ה ְמאֹד ְ ּגדוֹ ָלהַ .ה ִאם יוֹ ְד ִעים ַאתֶּ ם ַמ ִהי?
ַהתּוֹ ָרה!

ַמדּוּ ַע ִהיא כֹּה ְמיֻ ֶחדֶת? ִמכֵּיוָ ן שֶׁ כְּשֶׁ ָאנוּ לוֹ ְמ ִדים תּוֹ ָרהָ ,אנוּ לוֹ ְמ ִדים ֵא ְ
נִּתנַ ֵהג.
יך ה' רוֹ צֶה שֶׁ ְ
ֶּאמֶת
ֲא ָבל זֶה ל ֹא ַרק זֶהַ -התּוֹ ָרה ַ ּגם ְמ ַל ֶּמדֶת אוֹ ָתנוּ ַעל ה'ַּ .כמּוּ ָבן שֶׁ ָאנוּ ֲאנָ ִׁשים ְׁגַּש ִמיִ ּים וְ ל ֹא יְ כוֹ לִ ים ב ֱ
יח יָ בוֹ א וְ ה' יִ ֵּתן ָלנוּ לִ ְראוֹ ת אוֹ תוֹ ,וַ ֲע ַדיִ ן ְּכ ָכל שֶׁ ָאנוּ יוֹ ְד ִעים יוֹ ֵתר ַעל ה' ָּכךְ
לְ ָה ִבין ְ ּד ָב ִרים רוּ ָחנִ יִ ּים ַעד ׁ ּשֶ מ ִָּׁש ַ
ְ
ְּש ַּׂמ ַחת אוֹ תוֹ.
ֹאהב אוֹ תוֹ יוֹ ֵתר וְ נִ ְרצֶה לְ ִה ְתנַ ֵהג ַרק ַּב ֶּד ֶרך שֶׁ מ ַ
נ ַ
ַּפלִ יםָ ,ה ֵע ִצים
כְּשֶׁ ִמ ְתבּוֹ נְ נִ ים ַּבחוּ ץַ ,על ָּכל ַה ְ ּד ָב ִרים ַהיָ ִּפים שֶׁ ה' ָּב ָרא ְּכמוֹ ַה ׁ ּ ָש ַמיִ םַ ,הכּוֹ ָכ ִביםַ ,המ ּ ָ
ְּפי
וְ ַה ִצ ּ ֳּפ ִרים ..יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת ַעד ַּכמָּה ה' נִ ְפ ָלאֲ .א ָבל ְׁיֶשנָ ם ְ ּד ָב ִרים שֶׁ ֵאינֶ נּוּ יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ תְּ .ב ִדיּוּ ק כ ִ
נְּש ָמה שֶׁ בְּתוֹ ֵכנוָּ ,אנוּ יוֹ ְד ִעים
שֶׁ ֵאינֶ נּוּ יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת אֶת ַה ְ ּד ָב ִרים ַהמְּיֻ ָח ִדים ֲא ָבל ל ֹא יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת אֶת ַה ָׁ
שֶׁ ה' בּוֹ ֵרא אֶת ָהעוֹ ָלם ֲא ָבל ֵאינֶ נּוּ יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת זֹאת.
ְׁיֶשנוֹ ֵח ֶלק בַּתּוֹ ָרה שֶׁ ְּמ ַל ֵּמד אוֹ ָתנוּ ַעל ַה ְ ּד ָב ִרים ׁ ּשֶ ֵאין בִּיכֹלְ ֵתנוּ לִ ְראוֹ ת וְ נִ ְק ָרא ַק ָּב ָלהֲ .א ָבל לְ ַמ ְרבִּית
ָה ֲאנָ ִׁשים ָקשֶׁ ה לְ ָה ִבין ַק ָּב ָלה.
אשי ֵּתבוֹ ת שֶׁ ל ַה ִּמלִּים ָח ְכ ָמה,
זוֹ ַה ִּסבָּה שֶׁ ָה ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקן יִ ַּסד אֶת ֲח ִסידוּת ַחבַּ"דַ .המ ָ
ִּילה ַחבַּ"ד ִהיא ָר ֵׁ
ְ
בִּינָ ה וְ ַד ַעת שֶׁ מ ְַּׁש ָמ ָ
עוּתן ֲה ָבנָ הֲ .ח ִסידוּת ַחבַּ"ד ְמ ַל ֶּמדֶת אוֹ ָתנוּ ֵאיך ָאנוּ יְ כוֹ לִ ים לְ ָה ִבין ַעל ה'ֲ ,א ִפלּוּ
ֵמ ַה ֵח ֶלק ֲה ִכי ָקשֶׁ ה בַּתּוֹ ָרה.
ַּאשֶׁ ר נָ ִבין אוֹ ָתן
ְּפירוֹ ת" .כ ֲ
"עשֶ ׂרֶת ַהס ִ
אֶ ָחד ַה ְ ּד ָב ִרים ַה ֲח ׁשוּ ִבים אוֹ תוֹ ָאנוּ לוֹ ְמ ִדים ֵמ ַה ַ ּק ָּב ָלה ,נִ ְק ָרא ֲ
ְּפירוֹ ת ַעל יְ ֵדי
נוּ ַכל לְ ָה ִבין יוֹ ֵתר ְ ּד ָב ִרים ַעל ה'ְּ .ב ִמ ְכ ָּתב ַהזֶּהָ ,ה ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקן יַ ֲעזֹר ָלנוּ לְ ָה ִבין אֶת ֲעשֶ ׂרֶת ַהס ִ
ְּפירוֹ ת.
נְּש ָמה שֶׁ ָ ּלנוּ ִהיא ֵח ֶלק ַמה' ַ ּגם ָבּהּ ַקיָ ּ ִמים עֶשֶ ׂר ַהס ִ
נְּש ָמה שֶׁ ָ ּלנוִּּ .בגְ ַלל שֶׁ ַה ָׁ
שֶׁ ִ ּנלְ ַמד ַעל ַה ָׁ
נְּש ָמה שֶׁ ָ ּלנוּ (שֶׁ זֶּה ַקל יוֹ ֵתר ֲעבוּ ֵרנוּ ) יְ כוֹ לִ ים לְ ָה ִבין ְ ּד ָב ִרים רוּ ָחנִ יִ ּים ַעל ה' וּ לְ ִה ְת ַר ׁגֵּש
כְּשֶׁ לוֹ ְמ ִדים ַעל ַה ָׁ
ְ
וּ לְ ִה ְת ַל ֵהב לִ ְחיוֹ ת ַּב ֶּד ֶרך שֶׁ ה' רוֹ צֶה שֶׁ ִ ּנ ְחיֶה ִעם ַחיּוּת יְ ֵת ָרה.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /י"ז ֱאל ּול

"תוֹכֵ ָחה"ַ .ה ֶ ּק ַטע ֶׁשבּ ֹו מ ֶֹׁשה או ֵֹמר לִבְ נֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ְ ּדבָ ִרים ל ֹא טוֹבִ ים ֶׁש ָחס
ְ ּב ָפ ָר ַׁשת ַה ׁ ּ ָשבוּ ַע י ְֶׁשנ ֹו ֵחלֶ ק ֶׁש ִנ ְּק ָרא ּ
וְ ָׁשלוֹם י ְִקרוּ לָ ֶהם ִאם ל ֹא י ְַק ְיּמוּ ֶאת ַה ִּמצְ ווֹת.
ֲאבָ ל ַה ִאם ַה ְּקלָ לוֹת ָה ֵא ֶ ּלה ֵהם ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּכ ִפי ֶׁש ֵהן נִ ְראוֹת? ַהיּוֹם ָה ַר ִ ּבי ְמלַ ֵּמד ֶׁש ֵהן ְ ּב ֶעצֶ ם ְ ּב ָרכוֹת נִ ְס ָּתרוֹת!
ְּפ ָר ַׁשת כִּי ָּתבֹא הוּא נָ ַסע,
ָה ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקן ָהיָ ה ַּב ַעל ַהקּוֹ ֵרא ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ סֶת שֶׁ לּוֹ ְבלִ יאֹזְ נָ הַ ּ .פ ַעם ,ב ָ
וּ ִמישֶׁ הוּ ַא ֵחר ָק ָרא בַּתּוֹ ָרה.
יאה
ָה ַא ְדמוֹ "ר ָהאֶ ְמ ָצ ִעי ,שֶׁ ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָהיָ ה ֲא ִפלּוּ ַּבר ִמ ְצוָ ה נָ ַכח ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ סֶת .כְּשֶׁ הוּא ָׁש ַמע אֶת ַה ְּק ִר ָ
יע ָתם ַעד
ַּפ ִחידוֹ ת שֶׁ ל ַהתּוֹ ֵכ ָחה ,הוּא ְמאֹד ִה ְצ ַט ֵער וְ ָכל ָּכ ְך נִ ְהיָ ה חוֹ לֶה ִמ ׁ ּ ְש ִמ ָ
בַּתּוֹ ָרה ִעם ָּכל ַה ִּמלִּים ַהמ ְ
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ְּכ ֵדי ָּכ ְך שלאדמו"ר ַהזָ ּ ֵקן ָהיָ ה ָס ֵפק ַה ִאם יוּ ַכל ָלצוּ ם בְּיוֹ ם ִכּפּוּ ר ִמ ְס ּ ַפר ָׁשבוּעוֹ ת ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתר!
יעת ַהתּוֹ ֵכ ָחה ֲה ֵרי זוֹ ֵאינָ הּ ַה ּ ַפ ַעם
ָׁש ֲאלוּ אֶת ָה ַא ְדמוֹ "ר ָהאֶ ְמ ָצ ִעי ַמדּוּ ַע הוּא ָּכל ָּכ ְך ִה ְצ ַט ֵער ִמ ׁ ּ ְש ִמ ַ
אשוֹ נָ ה שֶׁ הוּא ׁשוֹ ֵמ ַע אוֹ ָתםֲ ,ה ֵרי קוֹ ְר ִאים אֶת ַה ּ ָפ ָר ָׁשה ַהזּוֹ ִמ ֵדּי ָׁשנָ ה?
ָה ִר ׁ
(ה ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקן) קוֹ ֵרא אֶת ַהתּוֹ ֵכ ָחהֲ ,אנִ י ל ֹא ׁשוֹ ֵמ ַע ְ ּד ָב ִרים ל ֹא
ָענָ ה ָה ַא ְדמוֹ "ר ָהאֶ ְמ ָצ ִעי – כְּשֶׁ ַאבָּא ָ
ִּפנִ ים.
טוֹ ִבים – ֲאנִ י ׁשוֹ ֵמ ַע אֶת ַה ְּב ָרכוֹ ת ַה ֻּמ ְס ָּתרוֹ ת ב ְ
ֶּאמֶת .כְּשֶׁ ִ ּנלְ ַמד ֲח ִסידוּת נוּ ַכל לִ ְראוֹ ת
ְּפי שֶׁ ֵהם ב ֱ
ַּב ֲח ִסידוּת ָה ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקן ְמ ַל ֵּמד אוֹ ָתנוּ אֶת ַה ְ ּד ָב ִרים כ ִ
ֵא ְ
ֶּאמֶת ְּב ָר ָכה.
יך ַה ֹּכל הוּא ב ֱ

ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹות

שה שנ"ה
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ

שה שנ"ה,
ַהיוֹ ם ְּב ֵספֶ ר ַה ִּמ ְצוֹ ת לוֹ ְמ ִדים אֶת אוֹ ָתהּ ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ָ ּל ַמ ְדנוּ ַּב ָיּ ִמים ָה ַא ֲחרוֹ נִ יםִ ,מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
דּוּשין ַעל פּ ִ י תּוֹ ָרה.
ָל ָא ָדם ָאסוּ ר לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּכ ִאלּוּ הוּא נָ שׂוּי לְ ִא ׁ ּ ָשה לְ ל ֹא ׁ ֶש ִּק ֵ ּד ׁש אוֹ ָתהּ ְּב ִק ׁ ִ

ַר ְמ ַּב"ם

כות ִא ׁיש ּות פרקים י"א ,י"ב ,י"ג
ִ /הלְ ֹ

ָּב ַר ְמ ַּב"ם ַהיוֹ ם לוֹ ְמ ִדים ַעל ְ ּד ָב ִרים ׁ ֶש ְּב ַעל ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעשׂוֹ ת לְ ִא ׁ ְשתּוֲֹ .ה ָל ָכה ַא ַחת ִהיא ׁ ֶש ָע ָליו לִ ְקנוֹ ת ַלה
ְּבגָ ִדים ֳח ָד ׁ ִשים ִמ ֵ ּדי ׁ ָשנָ ה.
ֶה ׁ ּ ְש ֵכנִ ים ֵאינָ ם ֲאנָ ׁ ִשים טוֹ ִבים ,הוּא
ֶאם ַה ַּב ַעל אוֹ ֵמר ׁש ַ
לוֹ ְמ ִדים ַ ּגם ַעל ַמ ֲע ָב ִריםַ .א ַחת ַה ֲה ָלכוֹ ת ִהיא ׁש ִ
ְ
יָ כוֹ ל לִ ְדר ֹׁש ֵמ ִא ׁ ְשתּוֹ ַל ֲעבֹר ִ ּד ָירה ִמ ׁ ּ ָשם ֲא ִפלּוּ ִאם ִהיא ֵאינֶ ָ ּנה ְמ ֻענְ יֶ נֶת .וְ ֵכן הוּא ַה ָ ּד ָבר ַ ּגם ָהפוּ ךִ -אם ִהיא
ֶשנֵ יהֶ ם יַ ַע ְברוּ ִמ ׁ ּ ָשם.
ֶה ׁ ּ ְש ֵכנִ ים ֵאינָ ם ֲאנָ ׁ ִשים טוֹ ִביםִ ,היא יְ כוֹ ָלה לִ ְדר ֹׁש ׁש ׁ ּ ְ
חוֹ ׁ ֶשבֶת ׁש ַ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ֱ /אל ּול

ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה.
ָמ ֵח"י ֱאלוּ ל ְׁיֶשנָ ם ְׁשנֵ ים ָע ָשׂר יוֹ ם ַעד לְ ר ׁ
ָה ַרבֵּיִ ים אוֹ ְמ ִרים שֶׁ ְּב ָכל אֶ ָחד ִמ ׁ ּ ְשנֵ ים ָע ָשׂר ַהיָ ּ ִמים ַהלְ לוּ נִ ַּתן לְ ַה ְׁשלִ ים אֶ ָחד ִמ ׁ ּ ְשנֵ ים ָע ָשׂר ָח ְד ֵׁשי ַה ׁ ּ ָשנָ ה.
ָל ֵכן ְּב ַח"י ֱאלוּ ל ִמ ְס ַּת ְּכלִ ים לְ ָאחוֹ ר ַעל חֹד ֶׁש ת ְִּׁש ֵרי .בְּי"ט ֱאלוּ ל בּוֹ ְד ִקים אֶת חֹד ֶׁש ח ְֶׁשוָ ן וְ ֵכן ָהלְ ָאה.
ֵא ְ
יך עוֹ ִשׂים ת ְּׁשוּ ָבה לְ אוֹ תוֹ חֹד ֶׁש?

ִּת ׁשוּ ָבה
אֶפ ָׁשר ַל ְחזֹר ב ְ
ְּב ָכל יוֹ ם ִמיָ ּ ִמים ֵאלּוּ ,יֵ ׁש לְ ַׁש ְחזֵ ר לְ ָאחוֹ ר ַמה ָק ָרה ְּב ַמ ֲה ַל ְך אוֹ תוֹ חֹד ֶׁש ַה ׁ ּ ָשנָ הָּ .כ ְך ְ
ָּאה ָע ֵלינוּ לְ טוֹ ָבה
ַעל ָּכל ָ ּד ָבר ׁ ּשֶ ֵא ַרע ְּב ַמ ֲה ַל ְך ַה ׁ ּ ָשנָ ה וּ לְ ַה ְחלִ יט ַה ְח ָלטוֹ ת טוֹ בוֹ ת שֶׁ ַהחֹד ֶׁש ַהזֶּה ב ְָּׁשנָ ה ַהב ָ
יִ ְהיֶה טוֹ ב יוֹ ֵתר.
יֵ ׁש ַל ְח ׁש ֹב ַעל ַה ַה ְח ָלטוֹ ת שֶׁ הֶ ְח ַל ְטנוּ ְּב ַמ ֲה ַל ְך ַהחֹד ֶׁש ַהזֶּה וְ לִ ְראוֹ ת ִאם ְּמ ַקיְ ּ ִמים אוֹ ָתם כ ִ
ְּפי שֶׁ הֶ ְח ַל ְטנוּ
לְ ַקיֵ ּם.
יטהְּ ,כ ֵדי ַל ְח ׁש ֹב
יאת ְׁש ַמע שֶׁ ַעל ֵה ִמ ָ
ָל ֵכן ַּב ֲחרוּ זְ ַמן ְּבמֶשֶׁ ְך ְׁשנֵ ים ֲע ַשׂר ַהיָ ּ ִמים ַה ְּקרוֹ ִבים ,אוּ ַלי לִ ְפנֵ י ְק ִר ַ
ִּהיֶה טוֹ ָבה יוֹ ֵתר.
ָּאה ת ְ
וּ לְ ַׁש ְחזֵ ר אֶת ַהחֹד ֶׁש וּ לְ וַ ֵדּא שֶׁ ַה ׁ ּ ָשנָ ה ַהב ָ
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