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ֻח ָּמ ׁש

ִ ׁ /ש ׁ ּ ִשי ִעם ַר ׁ ּ ִש"י

ִאם כּ ֵֹהן א ֹו ַה ַ ּסנְ ֶה ְד ִרין טו ִֹעיםֵ ,הם ַמ ְק ִריבִ ים ַּפר ֶ ּבן ָ ּב ָקרִ ,אם ַה ֶּמלֶ ְך טו ֶֹעה הוּא ַמ ְק ִריב ְשׂ ִעיר ִע ִז ּיםִ .אם ָא ָדם
טו ֶֹעה וְ עוֹבֵ ר ֲעבֵ ָרה הוּא ֵמבִ יא ְשׂ ִעיר ִע ִז ּים א ֹו ֶ ּכבֶ שׂ.
ש לְ ָק ְר ָּבן.
שעִיר ִע ּזִים אוֹ ֶּכ ֶב ׂ
ִאם ָא ָדם עוֹ ֵבר ֲע ֵברָה ְּב ׁשוֹ גֵ ג ,ה ּוא ַמ ְקרִיב ָק ְר ָּבן ַח ָּטאת .ה ּוא יָ כוֹ ל לְ ַה ְקרִיב ְ ׂ
(ת ְח ּתִית) ַה ִּמזְ ֵּב ַחֶ .את ָּכל ַה ׁ ּ ֻש ָּמן
ֵח ֶלק ֵמ ַה ָ ּדם ַמ ּזִים ַעל ַק ְרנוֹ ת (פִּנּ וֹ ת) ַה ִּמזְ ֵּב ַח וְ ַה ֶ ּי ֶתר ׁשוֹ ְפכִים ַּב ְ ּי סוֹ ד ַּ
ָבר
ִשרָפִים ְּב ָק ְר ָּבן ׁ ְש ָלמִים) וְ ָאז ה' סוֹ ֵל ַח ָל ָא ָדם ׁ ֶשע ַ
שׂוֹ ְרפִים וְ גַ ם מ ְ
ִס ּ ַפר ֲח ָלקִים ֲא ֵחרִים (אוֹ תָ ם ֲח ָלקִים ׁ ֶשנּ ְ ׂ
ֶאת הָ ֲע ֵברָה.
ָשם.
ַמ ְמ ׁשִיכִים וְ לוֹ ְמדִים ַעל ס ּוג נוֹ סָ ף ׁ ֶשל ָק ְר ָּבןָ ,ק ְר ָּבן א ׁ ָ
שם ֵלב ׁ ֶשה ּוא ָט ֵמא) ָעלָיו לְ ַה ְקרִיב
ָבר ַעל ֲע ֵברוֹ ת ְמ ֻס ָ ּימוֹ ת (לְ מ ׁ ָ
ִאם ָא ָדם ע ַ
ָשל ָא ַכל ַמ ׁ ּ ֶשה ּו טָהוֹ ר וְ ל ֹא ָ ׂ
ָשם.
ָק ְר ָּבן א ׁ ָ
ש אוֹ ֵעז וְ ִאם ֵאין לוֹ ַמ ְספִּיק ֶּכ ֶסף לְ ָכ ְך ה ּוא יָ כוֹ ל לְ הָבִיא ׁ ְשנֵ י ּתוֹ רִים אוֹ ׁ ְשנֵ י
ָשם יָ כוֹ ל ְ
ָק ְר ָּבן א ׁ ָ
לִהיוֹ ת ִמ ֶּכ ֶב ׂ
נִש ָרף ָּכלִיל ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח-
יִהיֶ ה לְ ָק ְר ָּבן ַח ָּטאת ְּ
ְּבנֵ י יוֹ נָהֶ -א ָחד ְ
(כ ֵדי ׁ ֶש ַה ּכ ֲֹהנִים י ּו ְכל ּו ֶל ֱאכֹל ֵח ֶלק ִמ ֶּמנּ ּו) וְ ַה ׁ ּ ֵשנִי ְ ׂ
ָק ְר ָּבן עוֹ לָה.

ְּת ִה ִּלים

יום ב’ ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים י’-י”ז
ֹ /

לִפנֵ י ה’ ַעל ַה ָגּל ּות הָ ֲא ֻר ָּכהַ .ה ּפָ ס ּוק הָ ַא ֲחרוֹ ן ַּב ּ ֶפ ֶרק זֶ ה ה ּוא ַ ּגם
ְּב ֶפ ֶרק י”ג יֵ ׁש ְּתפִ ָ ּלה ֶׁשבָּ ה ָ ּדוִ ד ּבוֹ ֶכה ְ
לִיש ּו ַעת ה’ .נִ לְ ַמד
ַה ּפָ ס ּוק הָ ַא ֲחרוֹ ן בִּ ְתפִ ַ ּלת “הוֹ דוֹ ” ,בִּ ְתפִ ַ ּלת ַה ׁ ּשָ ַחרַ .ה ּפָ ס ּוק ַהזֶ ּה ַמ ֵ ּלא ְּבבִ ָּטחוֹ ן ּו ְבתִ ְקוָה ׁ
ֶאת ַמ ְׁש ָמע ּות ַה ִּמ ִּלים ְּכ ֵדי ֶׁשנָ ּ בִין ַּב ְּתפִ ָ ּלה.
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ָ ּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך אוֹ ֵמר ַלה’:
ַו ֲאנִ י ְּב ַח ְס ְ ּד ָך ָּב ַט ְח ִּתיֲ -אנִי ּבוֹ ֵט ַח ַּב ֶח ֶסד ֶׁש ְּל ָך
יָ ֵגל לִ ִּבי ִּב ׁיש ּו ָע ֶת ָך – לִבִּ י שָ ֵׂמ ַח ַּכ ֲא ֶׁשר ָעזַ ְר ּתָ לִי
ֲא ִׁש ָירה ַלה’ֲ -אנִי בָּ ט ּו ַח ֶׁשא ֵָׁשר ַלה’ ׁש ּוב
יִתן (יִ גְ מֹל) לִי ֶאת ָּכל ְצ ָר ַכי.
ִ ּכי ָ ּג ָמל ָע ַלי – ַּכ ֲא ֶׁשר ֵּ

ַּתנְ יָ א

 /לִ ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ּ ֶפ ֶרק ל”ח (ב’ ניסן שנה פשוטה)

ִשנֵ י ְ ּדבָ רִים -יְ ָרקוֹ ת
ַמה יֵ ׁש ְּבתוֹ ְך ֶסנְ ְדבִיץ? ֶל ֶחם וְ תוֹ ֶס ֶפת ָּכלְ ֶׁשהִי ,לְ מָשָׁ ל ט ּונָהִ .מ ָּמה ֻמ ְר ָּכב סָ ָלט? מ ׁ ּ ְ
יִהיֶ ה לָנ ּו
וְ ַת ְבלִינִיםַ .מה יֵ ׁש ַּב ַּמ ָ ּצה? ְׁשנֵ י ְ ּדבָ רִיםֶ -ק ַמח ּו ַמיִ םַ .ה ִאם ֶא ְפשָׁ ר לְ ַה ְׁשאִיר ֶא ָחד ֵמ ַה ֲח ָלקִים וַ ֲע ַדיִ ן ְ
ֶסנְ ְדבִיץ אוֹ סָ ָלט אוֹ לְ ַה ְב ִ ּדיל ַמ ָ ּצה?
ָהם ְׁשנֵ י ֲח ָלקִים .יֵ ׁש ֶאת ַה ֵח ֶלק ֶׁשל הָ ֲעשִ ׂיָ ּה וְ ֶאת ַה ֵח ֶלק ֶׁשל
יֶ ְׁשנָ ם ִמ ְצווֹ ת ֶׁשאָנ ּו יְ כוֹ לִים לִ ְראוֹ ת ֶׁשיֵ ּ ׁש ל ֶ
ַה ַּמ ְחשָׁ בָהְּ .תפִ ָ ּלה ּו ְב ָרכוֹ ת לְ מָשָׁ ל ֵהם ָּכ ֵאלּ ּו.
לִהיוֹ ת ְּב ַכוָ ּ נָה
ּיש ֶאת זֶ הְ .צרִיכִים ְ
ְּתפִ ָ ּלה הִיא ֲעבוֹ דָה ֶׁש ַּב ֵ ּלבְ -צרִיכִים ַל ֲח ׁש ֹב ַעל ַמה ֶׁשאוֹ ְמרִים ּולְ ַה ְר ִג ׁ
ִתִ ית.
ֲאמ ּ
הִש ַּת ֵּמ ׁש ְּבפִינ ּו ְּכ ֵדי לוֹ ַמר ֶאת מִילוֹ ת
ֲאבָ ל יֶ ְׁשנוֹ ֵח ֶלק נוֹ סָ ף ַל ְּתפִ ָ ּלהֶ -ע ֶצם ֲאמ ַ
ִירת ַה ִּמ ִּליםְ .צרִיכִים לְ ְׁ
ַה ְּתפִ ָ ּלה.
הִס ַּת ֵּכל ְּבאוֹ ּ
תִיוֹ ת
הִת ַּכוֵ ּ ן וְ ח ַָׁשב ְּב ֶמ ֶׁש ְך ָּכל ַה ְּתפִ ָ ּלהְ ,
ִעם ָּכל זֶ ה יֵ ׁש ַּב ֲה ָלכָה ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ְמ ַענְ יֵ ןִ .אם ָא ָדם ְ
וְ ח ַָׁשב ֶׁשה ּוא אוֹ ֵמר אוֹ תָ ם בִּ ְפנֵ י ה’ – זֶ ה ֲע ַדיִ ן ל ֹא נֶ ְחשָׁ ב לוֹ ִּכ ְתפִ ָ ּלה.
ִשנֵ י ְמקוֹ מוֹ ת ֶׁשבָּ ֶהם ָצר ְ
הִת ַּכוֵ ּ ן) ַה ָ ּדבָ ר ֵּכן
ִיך לְ ְ
ֲאבָ ל ִאם ָא ָדם ָא ַמר ֶאת מִילוֹ ת ַה ְּתפִ ָ ּלה לְ ל ֹא ַּכוָ ּ נָה (ח ּו ץ מ ׁ ּ ְ
הִת ּ ַפ ֵ ּלל!
נֶ ְחשָׁ ב ֶׁש ְ
תָה ִמ ְצוָהֵ ,א ְ
לִהיוֹ ת ֶׁש ּי וֹ ְצאִים יְ ֵדי חוֹ בָה ַרק ְּבק ִּי ּום ֵח ֶלק ֶא ָחד ֵמ ֶהם?
יך יָ כוֹ ל ְ
ִאם ְׁשנֵ ֶ
יהם ֲח ָלקִים ֶׁשל אוֹ ּ
וְ ַה ִאם ַה ֵח ֶלק הָ ִע ָ ּקרִי ֶׁשל ַה ְּתפִ ָ ּלה ֵאינֶ נּ ּו ַה ַּכוָ ּ נָה? ַה ִאם זֶ ה ְּכמוֹ לוֹ ַמר ,זֶ ה ֶסנְ ְדבִיץ ט ּונָה ַרק ְּבלִי ַה ֶ ּל ֶחם?
נִש ַמע ְמ ֻׁש ֶ ּנה.
זֶ ה ְׁ
ִפנֵ י ַמה אָנ ּו
הִת ַמ ֵ ּקד מ ּ ְ
הָ ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן ְמ ַל ֵּמד ֶׁש ַּכוָ ּ נָה הִיא ֲעבוֹ ַדת ַה ְ ּנשָׁ מָהַ .ה ְ ּנשָׁ מָה עוֹ זֶ ֶרת לָנ ּו לְ ְ
ִת ּ ַפ ְּללִים -זוֹ הִי ַּכוָ ּ נָה.
ִת ּ ַפ ְּללִים ּולְ ֵׁשם ַמה אָנ ּו מ ְ
מְ
ׂפָתיִ ם ְּכ ֵדי לוֹ ַמר ֶאת
ִירת ַה ִּמ ִּלים הִיא ֲעבוֹ ַדת ַהגּ ּוף ,אָנ ּו מ ְִׁש ַּת ְּמשִׁ ים ַּב ּ ֶפהּ ָ ,גרוֹ ן ,לְ ׁשוֹ ן ,שִׁ ַ ּניִ ם ּו ְש ַ
ֲאמ ַ
מִילוֹ ת ַה ְּתפִ ָ ּלה.
הִשָ ֵאר
ָה ַה ְ ּנשָׁ מָה יָ ְרדָה ָלעוֹ ָלם בִּ ְמקוֹ ם לְ ׁ ּ
ַמהִי ַה ּסִ בָּ ה ַה ֶּמ ְר ָּכזִית ֶׁשנּ וֹ ַל ְדנ ּו? ַמהִי ַה ּסִ בָּ ה ַה ֶּמ ְר ָּכזִית ְׁ
לִשמ ּ
ַּב ׁ ּשָ ַמיִ ם?
הִת ַק ֵ ּד ׁש
ַה ּסִ בָּ ה הָ ִע ָ ּקרִית ֶׁש ַה ְ ּנשָׁ מָה נוֹ לְ דָה הִיא ְּכ ֵדי לְ ַק ֵ ּד ׁש ֶאת ַהגּ ּוף וְ הָ עוֹ ָלםַ .ה ְ ּנשָׁ מָה ל ֹא ְצרִיכָה לְ ְ
עוֹ ד -הִיא ְקדוֹ שָׁ ה יוֹ ֵתר ֶׁש ְּקרוֹ בָה ַלה’ ַּב ׁ ּשָ ַמיִ םָ .ל ֵכן ִאם ל ֹא אוֹ ְמרִים ֶאת מִילוֹ ת ַה ְּתפִ ָ ּלה ַּב ּ ֶפהַּ ,ב ֶע ֶצם ל ֹא
מ ְִׁש ַּת ְּמשִׁ ים ַּבגּ ּוף לְ ֵׁשם ִמ ְצוָה וְ ל ֹא ְמ ַק ְ ּדשִׁ ים אוֹ תוֹ .וְ זֶ ה ַה ְח ָמצָה ֶׁשל ַה ַּכוָ ּ נָהַ .ה ְ ּנשָׁ מָה עוֹ ֶב ֶדת ק ֶָׁשה ּו ַמ ְר ִ ּגישָׁ ה
ָה הָ ָא ָדם נוֹ ָל דַ .ל ְמרוֹ ת ֶׁש ַּכוָ ּ נָה הִיא ַה ֵח ֶלק הָ ִע ָ ּקרִי בִּ ְתפִ ָ ּלה,
ינָה ַה ּסִ בָּ ה ֶׁשבִּ ְׁשבִיל ּ
ָקרוֹ ב ַלה’  ,א ּו ָלם זוֹ ֵא ּ
ִירת ַה ִּמ ִּליםַ -מ ֲע ֶשׂה -הִיא ַה ַּכוָ ּ נָה הָ ִע ָ ּקרִית ַּב ַחיִ ּ יםַ -ה ַּמ ֲע ֶשׂה ה ּוא הָ ִע ָ ּקר.
ֲאמ ַ
ָל ֵכןִ ,אם ל ֹא ִמ ִּכ ּו ּונִים ַּב ְּתפִ ָ ּלה זֶ ה ל ֹא טוֹ בֲ ,אבָ ל ִאם ל ֹא אוֹ ְמרִים ֶאת ַה ִּמ ִּלים ַמ ְחמִיצִים ֶאת ָּכל ַה ּסִ בָּ ה
ָה נוֹ ַל ְדנ ּוּ .ו ְב ָכל זֹאת ,ח ָׁש ּוב ְמאֹד לְ ַכוֵ ּ ן ִּכי ַּכוָ ּ נָה הִיא ְּכמוֹ ַה ְ ּנשָׁ מָה ֶׁשל ַה ִּמ ְצוָה .אִי ֶא ְפשָׁ ר ַלגּ ּוף ְּבל ֹא
ְׁ
לִשמ ּ
ְ
נְ שָׁ מָה ,וְ ָצרִיך ַּכוָ ּ נָה ְּבק ִּי ּום ַה ִּמ ְצווֹ ת.
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יום
יום ֹ
ַה ֹ

יסן
 /ב’ נִ ָ

הִס ַּת ְּלק ּות
”ב ,הָ ַאבָּ א ֶׁשל הָ ַרבִּ י הָ ַריַ ּ י”צ (הָ ַא ְדמוֹ ”ר ַה ּקוֹ ֵדם)ַ .ה ְ
ַהיוֹ ם ה ּוא יוֹ ם ַההִ לּ ּו ָלא ֶׁשל הָ ַרבִּ י הָ ַר ׁ ּ ַש ּ
הָיְ תָה ְּבמוֹ ָצ ֵאי ַׁשבָּ ת ברוסטובְּ ,בר ּו ְסיָה וְ ֵׁשם נִ ְמ ָצא הָ א ֶֹהל ֶׁשלּ וֹ.
יִתנ ּו לְ ָך ” ְּביוֹ ם ַה ׁ ּ ֵשנִי ֶׁשל ֻס ּכוֹ ת.
“כ ֶתר ְּ
”ב ָא ַמר ְּכ ֶׁשנִ ּ ְהיֶ ה ַרבִּ י ה ּוא ֶּ
אשוֹ ן ֶׁשהָ ַרבִּ י הָ ַר ׁ ּ ַש ּ
ַה ַּמ ֲא ָמר הָ ִר ׁ

“ראשִׁ ית גּ וֹ יִים ֲע ָמ ֵלקֵ ,קץ ֵׁשם לְ ח ֶֹׁש ְך ” ֶׁש ֶ ּנ ֱא ַמר בִּ ְסע ּו ַדת ּפ ּורִים
ַה ַּמ ֲא ָמר הָ ַא ֲחרוֹ ן שהרש”ב ָא ַמר ה ּוא ֵ
תר”פ.

ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹות

שה ק"ו
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

ִשָה ִעם ס ּוג ׁ ֶשל ַמ ֲחלָה .יְ כוֹ לָה לְ ַט ֵּמא ְ ּדבָ רִים
שה ק"ו הִיא ַעל ֻט ְמ ַאת זָבָה ,א ׁ ּ
ַה ִּמ ְצוָה ַה ּי וֹ מִיתִ ,מ ְצ ָוה ֲע ֵ ׂ
ָתי הִיא
ָשל ַעל יְ ֵדי נְ גִיעָה אוֹ ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמזִיזִים אוֹ תָ ם .יֵ ׁש לְ ַק ֵ ּי ם ֶאת הִ לְ כוֹ ת ַה ּתוֹ רָה ַה ַּמ ְסבִּירִים מ ַ
ֲא ֵחרִים לְ מ ׁ ָ
ָה ֻט ְמאָה לִ ְדבָ רִים ֲא ֵחרִים.
נִהיֵ יתָ זָבָהּ ,ומ ַ
ְ
ָתי הִיא ַמ ֲעבִיר ּ

ַר ְמ ַּב"ם

כות ֵ ּכלִ ים ְּפ ָר ִקים י"ח ,י"ט ,כ'
ִ /הלְ ֹ

ַה ּיוֹ ם לוֹ ְמדִים ַעל ְּכ ֵלי ֶח ֶרס ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵהם נִ ְט ָמאִים.
ִב ּול וְ יֵ ׁש לוֹ ֶא ְפ ׁ ָשר ּות לְ ַה ֲחזִיק ְ ּדבָ רִים
ּ ֶפ ֶרק י"ח  -לוֹ ְמדִים ַעל ָּכ ְך ׁ ֶש ְּכלִי ֶח ֶרס נִ ְט ָמא ַרק ִאם ה ּוא ְּכלִי ק ּ
ְּבתוֹ כוֹ.
ָתי ַה ֲח ָלקִים ְ ּגדוֹ לִים ַד ָ ּי ם ְּכ ֵדי לְ הִ ָ ּק ֵרא ְּכלִי ב ְִּפנֵ י ַע ְצ ָמם.
נִש ַּבר ּומ ַ
ָתי ְּכלִי ֶח ֶרס ׁ ְ
ּ ֶפ ֶרק י"טְ -מ ַל ֵּמד מ ַ
ָתי ֵהם נֶ ְח ׁשָבִים ִּכ ְכלִי ב ְִּפנֵ י ַע ְצ ָמם.
ּ ֶפ ֶרק כ'ַ -על ְ ּדבָ רִים ׁ ֶש ְּמ ֻח ָּברִים לִ ְכלִי ֶח ֶרסָ ,ל ַד ַעת מ ַ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

יסןִ -ה ְס ַּת ְּלק ּות ָה ַר ׁ ְש”בּ
 /ב’ נִ ָ

יהם ֶׁשל ָּכל ֶא ָחד ֵמהָ ַרבִּ ים.
ימת ַּת ֲארִיכִים ְמיֻ ָחדִים ּו ְפ ֻעלּ וֹ ת ְּב ַחיֵ ּ ֶ
”ה ּי וֹ ם יוֹ ם” הָ ַרבִּ י ּכוֹ ֵתב ְרשִׁ ַ
ַּב ַה ְק ָ ּדמָה לְ ַ
”בַ .ה ּיוֹ ם ֵה ֵח ָ ּלה ַ ּגם נְ שִ ׂיאוּתוֹ ֶׁשל הָ ַרבִּ י
אר ַצייט ֶׁשל הָ ַרבִּ י הָ ַר ְׁש ּ
”ה ּי וֹ ם יוֹ ם” ,זֶ ה ּו יוֹ ם ַהיָ ּ ְ
ְּכפִי ֶׁש ָ ּל ַמ ְדנ ּו ְּב ַ
ַה ַריַ י”צ.
הָ ַרבִּ י לִ ֵּמד ׁ ּ ֶש ַה ּי וֹ ם ַהזֶ ּה ה ּוא ֵעת ָרצוֹ ן ,יוֹ ם ְמיֻ ָחדּ ,ו ְכ ַדאי ַל ֲעשׂוֹ ת ֶאת ַה ְ ּדבָ רִים ַהבָּ אִים:
 .1לִ לְ מֹד לְ פָ חוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ֶא ָחד ֶׁשל מ ְִׁשנָיוֹ ת ַה ַּמ ְתחִילוֹ ת ְּבאוֹ ּ
”ב ַ(רבִּ י
תִיוֹ ת ַה ׁ ּ ֵשם ֶׁשל הָ ַא ְדמוֹ ”ר הָ ַר ְׁש ּ
שָׁ לוֹ ם דוֹ ֶבער).
”ב ֶׁש ִא ְר ֵ ּגן ֶאת ַה ֲחסִיד ּות ְּבדוֹ ֶמה ַל ֶ ּד ֶר ְך ֶׁשבָּ ּה ִא ְר ֵ ּגן הָ ַר ְמ ַּב”ם ֶאת
 .2לִ לְ מֹד ֶאת ַה ּתוֹ רָה ֶׁשל הָ ַרבִּ י הָ ַר ְׁש ּ
ַה ֲה ָלכוֹ ת ֵמ ַה ְ ּג ָמ ָרא.
.3

לְ הוֹ סִיף ַּב ֲעבוֹ ַדת ַה ְּתפִ ָ ּלה

”ב ְּכגוֹ ן יְ שִׁ יבוֹ ת ּתוֹ ְמ ֵכי
ָתת ּתוֹ ֶס ֶפת ְצ ָדקָה ,בִּ ְפ ָרט לְ מוֹ סָ דוֹ ת ֶׁש ַּמ ְמשִׁ יכִים ֶאת ֲעבוֹ ַדת הָ ַרבִּ י הָ ַר ְׁש ּ
 .4ל ֶ
ְּתמִימִים אוֹ בָּ ֵּתי ַח ַּב”ד.
הִתוַ ֲעד ּות ּולְ ַה ְחלִיט ַה ְח ָלטוֹ ת ְּבתוֹ רָה ּו ַב ִּמ ְצווֹ ת.
ַל ֲער ְֹך ְ
.5
יסן)
(ר ֵאה ִהלְ כוֹת וּ ִמנְ ֲהגֵ י ַח ַ ּב”ד ב’ נִ ָ
ְ
~

ִיך ַאיְ ְ
הִימל ,אוֹ דִי ְּכתָבִים ָלאז א ְ
“א ְ
יך ” – ֲאנִי
יך גֵ יי אִין ְ
”ב ה ּוא ָא ַמר ֵ
הִס ַּת ְּלק ּות ֶׁשל הָ ַרבִּ י הָ ַר ׁ ּ ַש ּ
לִפנֵ י ַה ְ
ְ

חת"ת לילדים

 /פ"שת' ה  ,ןָסיִנ 'ב
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עוֹ ֶלה ַל ׁ ּשָ ַמיִ ם ֲאבָ ל ֶאת ַה ְּכתָבִים ֶׁשל ַה ֲחסִיד ּות ֲאנִי ַמ ְׁשאִיר ָל ֶכם.
ּיש ֶאת
”ב ְ
ַל ְמרוֹ ת ֶׁשהָ ַרבִּ י ַר ַׁש ּ
הִס ַּת ֵ ּלק וַ ֲחסִי דִים ל ֹא י ּו ְכל ּו עוֹ ד לִ ְראוֹ תוֲֹ ,חסִי דִים ּתָ מִיד יְ כוֹ לִים לְ ַה ְר ִג ׁ
הָ ַרבִּ י ֶׁש ָ ּל ֶהם ַעל יְ ֵדי לִ ּמ ּו ד ַה ַּמ ֲא ָמרִים ֶׁשלּ וֹ.
הִת ַק ׁ ּ ְשר ּות ָל ַרבִּ י ַעל יְ ֵדי לִ ּמ ּו ד שִ ׂיחוֹ תַ ,מ ֲא ָמרִים ּו ִמ ְכ ּתָ בִים ֶׁשהָ ַרבִּ י לִ ֵּמד אוֹ תָנ ּו.
ּיש ְ
אָנ ּו ַ ּגם יְ כוֹ לִים לְ ַה ְר ִג ׁ

ְּת ִפ ָ ּלה

ֵ /ס ֶדר ַה ְּת ִפ ָ ּלה ֵח ֶלק 1
ֻמ ְק ָ ּד ׁש לְ ִעלּ וּי נִ ְׁש ַמת ָסבָ ֵתנוּ ָה ֲאהוּבָ ה נֶ ָח ָמה צִ ָּפה ַ ּבת ר’ ְׁש ַמ ְעיָה ע”ה גוּ ְד ַמן

(תפִ ָ ּלה) ּוגְ מִיל ּות
ֲחזַ ”ל אוֹ ְמרִים ְּבפִ ְר ֵקי אָבוֹ ת ֶׁשהָ עוֹ ָלם עוֹ ֵמד ַעל ְׁשלוֹ שָׁ ה ַע ּמ ּו דִים – ּתוֹ רָהֲ ,עבוֹ דָה ְּ
ֲחסָ דִיםֲ .חסִיד ּות ַמ ְסבִּ ירָה ֶׁש ׁ ּ ְשל ֶֹׁשת הָ ַע ּמ ּו דִים הָ ֵאלּ ּו אוֹ ֲחזִים ַ ּגם ֶאת “הָ עוֹ ָלם” ֶׁשל ָּכל יְ ה ּו דִיְׁ .שלוֹ ֶׁשת
הָ ַע ּמ ּו דִים הָ ֵא ֶ ּלה עוֹ זְ רִים לִיה ּו דִי ַל ֲעמוֹ ד ָחזָ ק ּובָ ט ּו ַח ִ .עם יְ סוֹ דוֹ ת ֵאיתָנִים ֶא ְפשָׁ ר לְ ַמ ֵ ּלא ֶאת ַה ַּת ְפקִיד
ּיש ְּבנ ַֹח – ִ ּדירָה ַּב ַּת ְח ּתוֹ נִים.
וְ ַל ֲהפ ְֹך ֶאת ָּכל הָ עוֹ ָלם לְ ָמקוֹ ם ּבוֹ ה’ יַ ְר ִג ׁ
יצ ד ַל ֲהפ ְֹך ֶאת הָ עוֹ ָלם לְ דִירָה ַּב ַּת ְח ּתוֹ נִיםְּ .ב ָכל ֵח ֶלק ֶׁשל ַה ּתוֹ רָה אוֹ תוֹ לוֹ ְמדִים =
ַה ּתוֹ רָה אוֹ ֶמ ֶרת ֵּכ ַ
ְ
ִתנַ ֲהגִים
ֻח ָּמ ׁש ,מ ְִׁשנָיוֹ תֲ ,ה ָלכָה אוֹ ֲחסִיד ּותֶ ,א ְפשָׁ ר לְ הָבִין ְ ּדבָ רִים ְּכפִי ֶׁשה’ רוֹ ֶאה אוֹ תָ ם וְ רוֹ ֶצה ֶׁשיִ ּ ְהי ּו ,וְ ָכך מ ְ
ְּכפִי ְרצוֹ ן ה’.

הִתנַ ֲהג ּות ְּב ֶח ֶסד ַל ֲאנָשִׁ ים ֲא ֵחרִים ְּב ֶע ֶצם הוֹ ְפכִים ֶאת הָ עוֹ ָלם לְ דִירָה ַּב ַּת ְח ּתוֹ נִים.
ְ ּגמִיל ּות ֲחסִי דִים – ְ
הִש ַּת ֵּמ ׁש ְּב ַע ּמ ּו ד הָ ֲעבוֹ דָהַ .ה ְּתפִ ָ ּלה
ִתִ ית ּו ְרא ּויָהַ ,חיָ ּבִים לְ ְׁ
א ּו ָלם ְּכ ֵדי ֶׁש ַה ּתוֹ רָה ּתוֹ בִיל לִ גְ מִיל ּות ֲחסָ דִים ֲאמ ּ
ְ
הִפ ּוך ֶאת ַה ּתוֹ רָה לְ ֵח ֶלק ֵמ ַחיָ ּ יו.
גּ וֹ ֶר ֶמת ַליְ ּה ּו דִי ְ
לִהיוֹ ת ְּבבִ ּט ּולָּ ,כ ְך ֶׁשה ּוא מ ּו ָכן לְ ַה ְקשִׁ יב ּולְ ּ
נִש ֶא ֶבת ַל ְ ּדבָ רִים ֶׁשהִיא רוֹ צָה ,הִיא עוֹ שָ ׂה ֶאת ְרצוֹ ן ה’ֲ .עבוֹ ַדת
ַּכ ֲא ֶׁשר לָנֶ ֶפ ׁש ַה ְּב ֵהמִית יֵ ׁש בִּ ּט ּול ,הִיא ל ֹא ְׁ
ַה ְּתפִ ָ ּלה הִיא ֲעבוֹ ַדת ַהיְ ּה ּו דִי לְ הָבִיא ַע ְצמוֹ לְ ַמ ַ ּצב ֶׁשל בִּ ּט ּול .יֵ ׁש ֲאנָשִׁ ים ֶׁשחוֹ ְׁשבִים ֶׁשבִּ ּט ּול ַּכוָ ּנָתוֹ לְ ַהנְ מִיךְ
ִת ּ ַפ ְּללִיםְ ,מ ָק ְרבִים ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו
יה ֶאת הָ ָא ָדםַּ .כ ֲא ֶׁשר מ ְ
ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו .א ּו ָלם ֲעבוֹ ַדת ַהבִּ ּט ּול הִיא ֶּב ֱא ֶמת לְ ַהגְ בִּ ַּ
ִמ ְּל ַמ ָּטה לְ ַמ ְעלָה ,לְ ַד ְר ָ ּגה ְ ּגבוֹ הָה יוֹ ֵתר ְּבר ּוח ּ
ָנִי ּות .וְ ָאז ְּבא ֶֹפן מִיָ ּ דִיַ ,ה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ַּב ֲהמִית ְמבִינָה ֶׁשהִיא ל ֹא
ֲח ׁש ּובָה ,וְ הִיא מ ּוכָנָה לְ בִ ּט ּול לִ ְרצוֹ ן ה’.
ְּתפִ ָ ּלה הִיא ְּכמוֹ ֻס ָ ּלם ר ּוחָנִיָּ ,כל ֵח ֶלק ֶׁשל ַה ְּתפִ ָ ּלה מוֹ בִיל ֵמ ָרמָה ר ּוחָנִית ַא ַחת (עוֹ ָלם) לְ ָרמָה ַהבָּ אָהָּ .כל
הִת ּ ַפ ׁ ּ ֵשט עוֹ ד וָ עוֹ ד לְ תוֹ ְך ַהגּ ּוף.
ָה לְ ְ
ָרמָה עוֹ זֶ ֶרת לָנֶ ֶפ ׁש ַה ַּב ֲהמִית לִ ְר ֹּכ ׁש יוֹ ֵתר בִּ ּט ּול ,וְ ל ֹא ְמ ַא ְפ ֵׁשר ל ּ
ְּב ּ
לִהיוֹ ת ַה ְּכלִי הָ ָרא ּוי לְ לִ ּמ ּו ד ַה ּתוֹ רָהּ ,ו ְמ ַכנִ ּ ים ָל ֵצאת ָלעוֹ ָלם ּולְ ַקיֵ ּם ִמ ְצווֹ ת
סִי ּום ַה ְּתפִ ָ ּלה ,מ ּוכָנִים ְ
ְ
ְּב ֶה ְת ֵאם לִ ְרצוֹ נֵ נ ּו ַל ֲהפֹך ֶאת הָ עוֹ ָלם לְ דִירָה ַּב ַּת ְח ּתוֹ נִים.
ְּב ֶעזְ ַרת ה’ ַּביָ ּמִים ַה ְּקרוֹ בִים נַ ֲעבֹר ַעל ַה ְד ָרגוֹ ת ַה ׁ ּשוֹ נוֹ ת ֶׁשל ַה ְּתפִ ָ ּלהְּ ,כ ֵדי ֶׁשנּ ּו ַכל לְ הָבִין ֲעבוֹ דָה זוֹ ָּכ ָרא ּוי
וְ ַל ֲהפ ְֹך ֶאת ַה ְּתפִ ָ ּלה ֶׁש ָ ּלנ ּו ּ
לִיסוֹ ד ַל ׁ ּ ְשלִיח ּות ַה ּי וֹ ְמיוֹ מִית ֶׁש ָ ּלנ ּו.

יח
ְ ּג ֻא ָ ּלה ּו ָמ ׁ ִש ַ

פו ׁ ֶשל ֲע ָמ ֵלק
סו ֹ
ֹ /

ימעל ַ ּבת ָה ַרב יו ֵֹסף ָ ּברוּ ְך ע”ה ְפ ִר ְיד ַמן
ֻמ ְק ָ ּד ׁש לְ ִעלּ וּי נִ ְׁש ַמת ָסבָ ֵתנוּ ָה ֲאהוּבָ ה ָמ ַרת ִמ ְריָם צִ ְ

יח? זֶ ה ֲאפִיל ּו ל ֹא הָיָה נָבִיא יְ ה ּו דִיֶ ...א ָ ּלא
הִתנַ ֵּבא ַעל מָשִׁ ַ
אשוֹ ן ׁ ּ ֶש ְ
ַה ּיוֹ ְדעִים ַא ֶּתם מִי הָיָה ַהנָ ּ בִיא הָ ִר ׁ
בִּ לְ ָעם!
“ראשִׁ ית גּ וֹ יִ ם ֲע ָמ ֵלק”ְּ .כמוֹ ֶׁש ָ ּל ַמ ְדנ ּו ְּב ַה ּיוֹ ם יוֹ םַ ,ה ַּמ ֲא ָמר הָ ַא ֲחרוֹ ן ֶׁשל
ַא ַחת ְמ ַהנְ בוּאוֹ ת ֶׁשל בִּ לְ ָעם הִיא ֵ
הִסבִּ יר ֶאת ַה ַּמ ְׁש ָמע ּות הָ ר ּוחָנִית ֶׁשל ַה ּפָ ס ּוק ַהזֶ ּה.
”ב ְ
הָ ַרבִּ י הָ ַר ְׁש ּ
(ב ִּמ ְדבָּ ר ,כ”ד ,כ’)
ָשת בָּ ָלק ַּ
ֵּ
ִתוֹ ְך ּפָ ר ַׁ
הִנה ַה ּפָ ס ּוק ַה ָּמ ֵלא מ ּ
ַויַ ּ ְרא ֶאת ֲע ָמ ֵלק – בִּ לְ ָעם ָראָה ֶאת הָ עֹנֶ ׁש ֶׁש ֲע ָמ ֵלק יְ ַק ֵּבל,
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אמר – ה ּוא ֵה ֵחל לְ נַ ֵּבא
ַויִ ּ ּ ָשׂא ְמ ָׁשלוֹ ַו ּיֹ ַ
יִש ָׂר ֵאל
אשית גּ וֹ יִ ם ֲע ָמ ֵלק ֲ -ע ָמ ֵלק הָיָה הָ ִרא ׁש ֹון ֵמהָ ַע ִּמים ֶׁש ֵה ֵע ּז ּו לְ הִ ָ ּל ֵחם ִעם ְ
ֵר ִׁ
ְו ַא ֲח ִריתוֹ ֲע ֵדי א ֵֹבד – וְ ה ּוא י ּו ְׁש ַמד ַל ֲחל ּוטִין!
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