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ִח ּ ַת"ת ְל ׁ ַש ָּבת קוֹ ֶד ׁש
ל-פקו ֵּדי
ּ ָפ ָר ׁ ַשת וַ י ְַקהֵ ּ ְ
ׁ ַש ָּבת הַ חוֹ ֶד ׁש
ש ָּבת ְמבָ ְר ִכים נִיסָ ן
ַׁ
כ"ה אַ ָדר ,ה'תש"פ
מעונינים להקדיש לזכות יקירכם? צרו קשר kidschitas.he@gmail.com

ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם ַר ׁ ּ ִש”י
ְ ׁ /ש ִב ִ

הַפָ רָשָׁ ה ֶא ָ ּלא ֶאת כָּ ל ֻח ָּמ ׁש ְׁשמוֹ ת.
הַ ּיוֹ ם עוֹ ְמ ִדים לְ ַסיֵ ּם ,ל ֹא ַרק ֶאת ּ
ָאל ֵה ִכינ ּו ֶאת הַ ִּמ ְׁשכָּ ן
הַשָ ב ּו ַע ֶׁש ּבוֹ ְּבנֵ י יִ ְשׂר ֵ
ְּב ֶה ְמ ֵׁש ְך ְּב ֻח ָּמ ׁש וַ יִ ּ ְקרָא נִ לְ מַד ַעל ִׁש ְבעַת יְ ֵמי הַ ִּמלּ ּו ִאיםּ ׁ ,
ָאל יָ ֵחלּ ּו לְ ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ַּב ִּמ ְׁשכָּ ן ְּבפ ַֹעל.
יסןְּ ,בנֵ י יִ ְשׂר ֵ
ֹאש ח ֶֹד ׁש נִ ָ
לְ ִׁש ּמ ּו ׁשְּ .בר ׁ
הַכל ְּב ַע ְצמוֹ.
הָכין ֶאת ֹּ
יסן .ה ּוא יִ ְצ ָט ֵר ְך לְ ִ
ֹאש ח ֶֹד ׁש נִ ָ
ה’ אָ ַמר לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינ ּו ֶׁשיַ ּ ֲע ִמיד ֶאת הַ ִּמ ְׁשכָּ ן ְּב ַע ְצמוֹ ְּבר ׁ
ְ
ַה ַלך ִׁש ְבעַת יְ ֵמי הַ ִּמלּ ּו ִאיםְּ ,כ ֶׁשה ּוא ֲעדַ יִ ן
(כ ִפי ֶׁשעָשָ ׂה ְּבמ ֲ
הַכ ֵהן ַּב ּפַ ַעם הָאַ ֲחרוֹ נָה ְּ
אַהרֹן ֹּ
ֶׁשה ּוא יַ לְ ִּב ׁיש ֶאת ֲ
אַהרֹן יָכֹל ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאת כָּ ֵעת
הַכה ּונָה ְּב ַע ְצמוֹ )ַ .ל ְמרוֹ ת ֶׁש ֲ
ָכן ל ֹא יָכַ ל לִ לְ ֹּב ׁש ֶאת ִּבגְ ֵדי ְּ
ל ֹא הָ יָה ֹּכ ֵהן ָ ּגדוֹ ל וְ ל ֵ
(הַכ ּתֹנֶ ת) .ה ּוא יִ ְמשַׁ ח אוֹ תָ ם ְּב ֶׁש ֶמן הַ ִּמ ְׁשחָה ְּכ ֵדי ֶׁשיִ ּ ְהי ּו מ ּוכָ נִ ים
ַכ ֲהנִ ים ֻּ
ַדוֹ .ה ּוא ַ ּגם יִ ְצ ָט ֵר ְך לְ הַ לְ ִּב ׁיש ל ֹּ
לְ ב ּ
ַל ֲעבוֹ דָה.
מ ֶֹׁשה חָשַׁ ׁש ֶׁש ּל ֹא י ּוכַ ל לְ הָ ִרים ֶאת כָּ ְת ֵלי הַ ִּמ ְׁשכָּ ן ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵהם ְמאוֹ ד ְמאוֹ ד ְּכ ֵב ִדים .ה’ אָ ַמר לוֹ ֶׁש ּל ֹא יַ ְח ׁשוֹ ׁש
ַה ַל ְך ִׁש ְבעַת יְ ֵמי הַ ִּמלּ ּו ִאים ֶׁש ֵה ֵחלּ ּו ְבכ”ה ֲאדָ ר עַד
ֵּכיוָ ן ֶׁשה ּוא יַ ֲעזֹר לוֹ .מ ֶֹׁשה עָשָ ׂה ְּכ ִפי ֶׁש ִ ּצוָ ּ ה אוֹ תוֹ ה’ ְּבמ ֲ
יסן ,ה ּוא ֶה ֱע ִמיד ֶאת הַ ִּמ ְׁשכָּ ן ְּב ַע ְצמוֹ ְּב ִד ּי ּוק ְּכ ִפי ֶׁשה’ ִצוָ ּ ה אוֹ תוֹ.
ֹאש ח ֶֹד ׁש נִ ָ
לְ ר ׁ
ַפ ֶרת ֵּכיצַד מ ֶֹׁשה ֶה ֱע ִמיד ֶאת הַ ִּמ ְׁשכָּ ן.
הַתוֹ רָה ְמס ּ ֶ
ּ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינ ּו ֶה ֱע ִמיד ֶאת הַ ִּקירוֹ ת ְּב ַע ְצמוֹ ּופָ ַרס ֶאת הַ יְ ּ ִריעוֹ ת ֵמ ָע ָליו.
ה ּוא ִה ְכנִ יס ֶאת הַ לּ וּחוֹ ת לְ תוֹ ְך הָאָ רוֹ ן וְ ֶה ֱע ִמיד ֶאת הָאָ רוֹ ן ַּב ִּמ ְׁשכָּ ן .מ ֶֹׁשה ֶה ֱע ִמיד ֶאת הַ ָּמ ָס ְך לִ ְפנֵ י קוֹ ֶד ׁש
דָשים.
הַ ָ ּק ִׁ
הַשלְ ָחן ,הַ ְּמנוֹ רָה ּו ִמזְ ֵּב ַח הַ זָ ּהָ ב ,וְ עָשָ ׂה ֶאת הָ ֲעבוֹ דָה
יח ְּבתוֹ כוֹ ֶאת ׁ ּ ֻ
אַ ֵחר כָּ ְך ֶה ֱע ִמיד מ ֶֹׁשה ֶאת הַ ּקֹ ֶד ׁש וְ ִה ִ ּנ ַ
הַ ּיוֹ ִמית.

הַפָ נִ ים ַעל
ַרק ְׁשנֵ י ְ ּד ָב ִרים ה ּוא ִׁש ָ ּנה ֵמהַ ֵּס ֶדר הָ ָרגִ יל ֱהיוֹ ת ֶׁשה’ אָ ַמר לוֹ ַל ֲעשׂוֹ ת ֵּכן .ה ּוא שָ ׂם ֶאת ֶל ֶחם ּ
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אשוֹ ן ּו ְב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל ַמ ֲע ִמ ִידים אוֹ תוֹ ְּבשַׁ ָּבת וְ ה ּוא ִה ְדלִ יק ֶאת הַ ְּמנוֹ רָה ַל ְמרוֹ ת
ׁ ֻּ
הַשלְ ָחן ַל ְמרוֹ ת ֶׁשזֶ ּה הָ יָה יוֹ ם ִר ׁ
ְ
תָה ַּב ַ ּליְ לָה.
ַדלִ ִ
ׁ ֶשזֶ ּה הָ יָה יוֹ ם ּו ְב ֶד ֶרך ְּכ ָלל מ ְ
יקים אוֹ ּ
כַא ֶׁשר ה ּוא זָ ז ,הַ יְ ּה ּו ִדים
וְ אָ זִ ,ה ְׁשרָה ה’ ֶאת ְׁש ִכינָתוֹ ַּב ִּמ ְׁשכָּ ןָ .ענָ ן ְמיֻ חָד הָ יָה ֵמ ַעל הַ ִּמ ְׁשכָּ ן ( ּו ַב ַ ּליְ לָה ֵא ׁש) וְ ֲ
ּיע הַ זְ ּ ַמן לִ נְ ּדֹד ׁש ּוב.
ְיָדע ּו ֶׁש ִה ִג ַ

ָחזָ ק ָחזָ ק ְונִ ְת ַחזַ ּק!

ְּת ִה ִּלים

אש ֹונָ ה
יום כ"ה ַלח ֶֹד ׁש ֶּפ ֶרק קי"ט ַמ ֲח ִצית ִר ׁ
ֹ /

הַת ִה ִּלים .ה ּוא כָּ ל כָּ ְך אָ רוֹ ְךֶׁ ,ש ּל ֹא אוֹ ְמ ִרים
הַפ ֶרק הָאָ ר ְֹך ְּביוֹ ֵתר ְּבכָ ל ְּ
הַת ִה ִּלים ֶׁשל הַ ּי וֹ ם ֶ ּ ,פ ֶרק קי"ט ה ּוא ּ ֶ
ְּ
הַפ ֶרק ְּביוֹ ם ֶאחָד ֶא ָ ּלא ְּמ ֻח ָ ּלק לְ יוֹ ַמיִ ם.
ֶאת כָּ ל ּ ֶ
דָ ּ וִ ד הַ ֶּמ ֶל ְך אוֹ ֵמר ":טוֹ ב לִ י ּתוֹ ַרת ּ ִפ ָ
יך ֵמ ַאלְ ֵפי זָ ָהב ְו ֶכ ֶסף" .הָ ַר ִּבי ַמ ְס ִּביר ֶׁשהָ יָה זֶ ה דָ ּ וִ ד הַ ֶּמ ֶל ְך ֶׁשאָ ַמר
הַתוֹ רָה ִהיא הַדָ ּ ָבר הַ יָ ּ ָקר ְּביוֹ ֵתר .דָ ּ וִ ד הַ ֶּמ ֶל ְך -הָ יָה ֶמ ֶל ְך ,וְ הָ י ּו לוֹ הַ ְר ֵּבה ְמאוֹ ד זָהָ ב וְ ֶכ ֶסף ,ה ּוא ֵה ִבין מַה
ֶׁש ּ
ָכן דַ ּ וְ קָא ה ּוא יָכוֹ ל לוֹ ַמר ֶׁשכַּ ֲא ֶׁשר יֵ ׁש לָאָדָ ם הַ ְר ֵּבה ֶּכ ֶסף וְ זָהָ ב ה ּוא ָצ ִריךְ
זֶ ה לְ ִה ְת ַע ֵּסק ִעם ֶּכ ֶסף כָּ ל הַ זְ ּ ַמן .ל ֵ
הַתוֹ רָה ִהיא הַדָ ּ ָבר הַ יָ ּ ָקר ְּביוֹ ֵתר.
לָדַ עַת ּולְ הַ ְר ִג ׁ
ּיש ֶׁש ּ

ַּתנְ יָ א

 /לִ ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ֶּפ ֶרק ל"ז (כ"ה ֲא ָדר ׁ ָשנָ ה ְּפ ׁש ּו ָטה)

ְּכ ֵדי לְ הָ ִביא ֶאת הַ ְ ּגא ּולָה ,יֵ ׁש צ ֶֹר ְך ָּב ֲעבוֹ דָה ֶׁשל כָּ ל הַ יְ ה ּו ִדים יַ חַד.
ֲחזַ "ל אוֹ ְמ ִרים ֶׁשהָ עוֹ ָלם נִ ְברָא ַעל ְמנָת ֶׁשהַ יְ ּה ּו ִדים יְ ַקיְ ּמ ּו ּתוֹ רָה ּו ִמ ְצווֹ ת.
ָכן ַ ּגם הָ עוֹ ָלם ְּמ ֻח ָ ּלק
ַליְ ּה ּו ִדים יֶ ְׁשנָ ם  600,00נְ שָׁ מוֹ ת ְּכ ָללִ ּי וֹ ת ֶׁש ֵּמ ֶהן ַמ ִ ּגיעוֹ ת כָּ ל יֶ ֶתר הַ ְ ּנשָׁ מוֹ ת .ל ֵ
ל(ִׁ 600,000ש ׁ ּ ִשים ִר ּבוֹ א) ֲח ָל ִקים ֶׁש ְּמ ֻח ָ ּל ִקים כָּ ל ֶאחָד ַל ֲח ָל ִקים עוֹ ד יוֹ ֵתר ְק ַט ִ ּנים .לְ כָ ל נְ שָׁ מָה יֵ ׁש ֶאת ֶחלְ קָה
ַהפ ְֹך לִ ְקדוֹ שָׁ ה.
ָּבעוֹ ָלם אוֹ תוֹ ָע ֶליהָ ל ֲ
לְ ֻכ ָ ּלנ ּו יֶ ְׁשנָ ם ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ָע ֵלינ ּו לְ ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ָּב ֶהם ַל ֲעבוֹ דַת ה' .מַה ֶׁש ִּמ ְׁש ּתַ ְּמ ִׁשים לְ פַ ְרנָ סָה ,אוֹ ְ ּד ָב ִרים
הָפכוֹ לִ ְקדוֹ שָׁ ה.
ֶׁשגּ וֹ ְר ִמים לְ ִש ְׂמחָה אוֹ ַח ּי ּות ֶא ְצ ֵלנ ּו כ ּו ָ ּלם ֵהם ּ ְפ ָר ִטים ֶׁשל הַ ֵח ֶלק ֶׁש ָ ּלנ ּו ָּבעוֹ ָלם ֶׁש ָע ֵלינ ּו לְ ְ
יֶ ְׁשנָ ם יְ ה ּו ִדים ֶׁשעוֹ ְב ִדים ֶאת ה' ְּב ֶא ְמ ָצע ּות הַ ְגּלִ ידָה ֶׁש ָ ּל ֶהם ,וְ יֶ ְׁשנָ ם ְּב ֶא ְמ ָצע ּות ִׁשירָה אוֹ נְ גִ ינָה ּולְ כָ ל ֶאחָד
ֵח ֶלק ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ .כַּ ֲא ֶׁשר כָּ ל יְ ה ּו ִדי ּדוֹ ֵאג לְ ַב ֵ ּצ ַע ֶאת ֶחלְ קוֹ ָּבעוֹ ָלם ,כָּ ל הָ עוֹ ָלם יִ ְת ַר ֵגּל לִ ְקדוֹ שָׁ ה וְ יִ ְהיֶ ה מ ּוכָ ן לִ גְ ֻא ָ ּלה.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ"ה ֲא ָדר

"היּוֹם יוֹם" ִמ ֵ ּדי יוֹם!
לְמד ְׁשנֵ י ִק ְט ֵעי ַ
(שנָ ה ְמ ֻע ֶ ּב ֶרת) נִ ַ
ֱהיוֹת וְ ַהיּוֹם יוֹם נִ כְ ַּתב ְ ּב ָׁשנָ ה ֶׁש ָהיוּ ָ ּב ּה ְׁשנֵ י ח ֹו ְד ֵשי ֲא ָדר ָׁ
כ"ה ֲא ָדר א' -אַ ֲח ֵרי ֲא ִמירַת ִׁשיר ֶׁשל יוֹ ם (הַ ּי וֹ ם יוֹ ם ___ ְּבשַׁ ָּבת ֶׁש ּבוֹ הָ י ּו הַ ְּלוִ יִ ּ ים אוֹ ְמ ִרים )..אוֹ ְמ ִרים
הַשָ נָה וְ יוֹ ם
ֶק ַטע ָק ָצר הַ ַּמ ְת ִחיל ַּב ִּמ ִּלים "הוֹ ִׁש ֵ
ֹאש ׁ ּ
יענ ּו" אוֹ תוֹ אוֹ ְמ ִרים ִמ ֵ ּדי יוֹ םּ .כוֹ ֵלל שַׁ ָּבת ,יוֹ ם טוֹ ב ,ר ׁ
ִּכ ּפ ּור.
אשוֹ ן ֶׁש ֲח ִס ִידים לִ ְמד ּו ְּכ ֶׁש ִה ִגּיע ּו
כ"ה ֲא ָדר ב'ֶ -ה ָח ִסיד ר' ָמ ְר ְ ּדכַ י ֵמהוֹ רוֹ דוֹ ק ִס ּ ֵפר מַה הָ יָה הַדָ ּ ָבר הָ ִר ׁ
אַדמוֹ "ר הַ זָ ּ ֵקן ְּבלִ יאָ זְ נַה.
לְ ְ
מען נִ יט" – מַה אָ ס ּור ַל ֲעשׂוֹ ת ,אָ ס ּורּ ,ומַה
מען ֶמעג ,דאַ ְרף ֶ
מען נִ יט ,אוֹ ווֹ ס ֶ
מען טָאר נִ יט ,טָאר ֶ
"וואָ ס ֶ
ֶׁש ֻּמ ּתָ רִ -מ ּי וֹ ֵתר.
שנֹא ֶאת ֶה ָח ֵבר ,אָ ס ּור ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאת.
יֶ ְׁשנָ ם ְ ּד ָב ִרים ֶׁשאָ ס ּור ֶל ֱאכֹל אוֹ תָ ם ,לְ מָשָׁ ל אוֹ ֵכל ל ֹא כָּ ֵׁשר ,אוֹ אָ ס ּור לִ ְ ׂ
נְ ק ּו דָה.
יֶ ְׁשנָ ם ַ ּגם ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ֻּמ ּתָ ר ָלנ ּו ַל ֲעשׂוֹ ת – לְ מָשָׁ ל ֶל ֱאכֹל ַמ ְמ ּתַ ִּקים ,אוֹ לְ שַ ֵׂחק ִמ ְש ֲׂח ֵקי ַמ ְח ֵׁשבֲ ,א ָבל ָע ֵלינ ּו

חת"ת לילדים

פ"שת'  ,רָדַא ה"כ
ה
/

2

יכים אוֹ תָ ם ַל ֲעבוֹ דַת ה'? ִ
הַאם אָ נ ּו ְצ ִר ִ
ַל ְח ׁש ֹב לִ ְפנֵ י כָּ ל ּפַ ַעםִ ,
הַאם זֶ ה יַ ֲעזֹר ָלנ ּו לְ ִה ְת ּפַ ֵ ּלל יוֹ ֵתר טוֹ ב אוֹ
יכים אוֹ תָ ם ,לְ ֵׁשם מַה ָע ֵלינ ּו ַל ֲעשׂוֹ ת
יכים אוֹ תָ ם? ִאם אָ נ ּו ל ֹא ְצ ִר ִ
שמ ַֹח ְּבשַׁ ָּבת? אוֹ ֶׁשאָ נ ּו ל ֹא ֶּב ֱא ֶמת ְצ ִר ִ
לִ ְ ׂ
אוֹ תָ ם?
הַפנִ ים ֶאת הַ זְ ּ ִהיר ּות ַל ֲעשׂוֹ ת ּתָ ִמיד ֶאת הַדָ ּ ָבר
נָהג ּו לְ הַ ְק ִ ּד ׁיש שָׁ לוֹ ׁש אוֹ אַ ְר ַּבע שָׁ נִ ים ְּכ ֵדי לְ ְ
הַ ֲח ִס ִידים ֲ
ְ
הַד ֶרך הָ ְרא ּויָה
ְ
הַ ָ ּנכוֹ ן .וְ ַרק אָ ז ֵהם ִק ְּבל ּו ִהזְ דַ ּ ְּמנ ּות לְ ִהכָּ נֵ ס ַליְ ּ ִחיד ּות ִעם
הָאַדמוֹ ר הַ זָ ּ ֵקן ְּכ ֵדי לִ ְׁשמ ַֹע מַה ֶ ּ
ֲעב ּו ָרם ַּב ֲעבוֹ דַת ה'.

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה צ"ח
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

ַש ִקים יְ כוֹ לִ ים
ַּאכָ לִ ים אוֹ מ ׁ ְ
שה צ"ח ,מ ֲ
הַ ִּמ ְצוָה הַ ּי וֹ ִמיתִ ,היא אוֹ תָה ִמ ְצוָה ְּכמוֹ ֶא ְתמוֹ ל ִ ,מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
ָאים ּומַה יֵ ׁש ַל ֲעשׂוֹ ת לְ גַ ֵּבי זֶ ה.
הַהלָכוֹ ת הַ נּ וֹ גְ עוֹ ת לָא ֶֹפן ׁ ֶש ּבוֹ ֵהם נִ ְטמ ִ
לְ ִה ָּט ֵמא .יֵ ׁש לְ ַק ֵ ּי ם ֶאת ֲ

ַר ְמ ַּב"ם
א' ,ב'

או ְכלִ ין פרק ט"ז ,טומאת כלים פרקים
כות ֻט ְמ ַאת ֹ
ִ /הלְ ֹ

ַש ִקים:
ְּב ַר ְמ ַּב"ם הַ ּי וֹ ם ְמ ַס ְ ּי ִמים לִ לְ מֹד ַעל ִהלְ כוֹ ת ֻט ְמאַת אוֹ ְכלִ ים ּומ ׁ ְ
ּ ֶפ ֶרק ט"ז אוֹ ֵמ מָתַ י יֵ ׁש לְ הַ ֲחזִ יק א ֶֹכל ְמס ּויָ ים ׁ ֶשה ּוא א ּו ַלי טָהוֹ ר אוֹ א ּו ַלי ָט ֵמא .רוֹ ב הַ ְ ּז ַמן ֵאין ְּב ָעיָה
ַאכָ לִ ים ְקדוֹ ׁ ִשים ְּכגוֹ ןָ :ק ְר ָּבנוֹ תְּ ,תרוּמוֹ ת,
ַאכָ לִ ים אוֹ ֶל ֱאכוֹ ל א ֶֹכל ָט ֵמא .הַ ְּב ָעיָה ִהיא ַרק לְ גַ ֵּבי מ ֲ
לְ ַט ֵּמא מ ֲ
אָכ ָלם כ ֲַּא ׁ ֶשר ְט ֵמ ִאים.
כַדוֹ ' ֱהיוֹ ת וְ אָ ס ּור לְ ְ
ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י וְ ּ
ַאכָ לִ ים ְטהוֹ ִרים.
יֶ ׁ ְשנָ ם יְ ה ּו ִדים ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְרא ּו ּ ְפר ּו ׁ ִשיםֶ ׁ ,שהָ י ּו זְ ִה ִירים לִ ְהיוֹ ת ָּת ִמיד ְטהוֹ ִרים וְ ֶל ֱאכֹל ַרק מ ֲ
ָ ּכ ֵעת ַמ ְת ִחילִ ים לִ לְ מ ֹד ִס ְד ָר ּה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ֶשל ֲהלָ כוֹת ַעל ֻט ְמ ַאת ֵכלִ ים.
ַת ֶכתֵ ,עץ ֶח ֶרס וְ גַ ם
ש ּו ֵמעוֹ רֶ ,ע ֶצם ,מ ֶּ
ְּב ֶפ ֶרק א' לוֹ ְמ ִדים ֵאלּ ּו ס ּוגִ ים ֵכלִ ים יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ָּט ֵמאֵ -אלּ ּו ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ׂ
יכים לִ ְהיוֹ ת ְּכ ֵלי ִק ּב ּולֶ ׁ -ש ֵ ּי ׁש ב ֶָּהם ִח ֵ ּלל ְּבתוֹ כוֹ ׁ ֶש ּיָכוֹ ל לְ הַ ֲחזִ יק ְ ּד ָב ִרים
ש ּויִ ים ֵמ ֶח ֶרס ְצ ִר ִ
ְּב ִ
גָדיםֵ .כלִ ים ׁ ֶש ֲע ׂ
ַּת ֶכתָּ ,כל ְכלִ י יָכוֹ ל לְ ַק ֵּבל ֻט ְמאָה.
ָש ּוי ִממ ֶּ
(א ִפלּ ּו ִאם זֶ ה ָח ָלל ָק ָטן) ֲא ָבל ִאם ֶּ
ֲ
הַכלִ י ע ׂ
ָשל ֶא ְתרוֹ ג ָחל ּול ֵאינוֹ ְּכלִ יֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶשה ּוא ל ֹא יַ ֲחזִ יק
ָאים ֵּכלִ ים ,לְ מ ׁ ָ
ּ ֶפ ֶרק ב' ְמ ַל ֵּמד ֵאלּ ּו ְ ּד ָב ִרים ֵאינָ ם נִ ְקר ִ
ַמ ֲעמָד.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

 /כ"ה ֲא ָדר

הַה ֶ ּל ֶדת ֶׁשל הָ ַר ָּבנִ ית ַחיָ ּה מ ּו ְׁשקַא.
הַ ּיוֹ ם ה ּוא יוֹ ם ְמיֻ חָד ,כ"ה ֲאדָ ר ,יוֹ ם ֻ
ַשה ּו ְמיֻ חָד
תָה ,הָ ַר ִּבי אָ ַמר ֶׁש ָע ֵלינ ּו ַל ֲעשׂוֹ ת מ ׁ ּ ֶ
ְּביוֹ ם ֻ
הַה ֶ ּל ֶדת הָ ִר ׁ
אשוֹ ן ֶׁשל הָ ַר ָּבנִ ית ִמיָ ּ ד אַ ֲח ֵרי ִה ְס ּתַ ְּלק ּו ּ
הַה ֶ ּל ֶדת הַ יְ ּה ּו ִדי ֶׁשלּ וֹ !
הַת ִחיל ְּב ִמ ְב ָצע ֶׁשכָּ ל ֶאחָד יַ ְח ּ ֹגג ֶאת יוֹ ם ֻ
דָהּ ,ולְ ְ
לִ ְכבוֹ ּ
הַה ֶ ּל ֶדת?
מַה הַכַּ וָ ּ נָה ַל ְח ּ ֹגג ֶאת יוֹ ם ֻ
הַה ֶ ּל ֶדת ֶׁש ָ ּלנ ּו לְ יוֹ ם ְמיֻ חָדִ .מנְ הָ גִ ים ֵאלּ ּו יַ זְ ִּכיר ּו ֶׁשנּ וֹ ל ְַדנ ּו ְּכ ֵדי
הַפכ ּו ֶאת יוֹ ם ֻ
לְ ַקיֵ ּם ִמנְ הָ גִ ים ְמ ֻסיָ ּ ִמים ֶׁשיַ ּ ְ
ְ
יח י ּוכַ ל ָלבוֹ אְּ .כ ֶׁש ִמ ְׁש ּתַ ְּמ ִׁשים ַּב ּיוֹ ם
לְ ַמ ֵ ּלא ְׁשלִ יח ּות ְמיֻ ֶח ֶדת ֶׁשה' ָצ ִריך ֶׁש ַ ּנ ֲעשָ ׂה כָּ אן ָּבעוֹ ָלם ְּכ ֵדי ֶׁש ָּמ ִׁש ַ
הַשלִ יח ּות ֶׁש ָ ּלנ ּו.
הַ ְּמיֻ חָד הַ זֶ ּה כָּ רָא ּוי זֶ ה יַ ֲעזֹר ָלנ ּו לְ ַקיֵ ּם עוֹ ד יוֹ ֵתר טוֹ ב ֶאת ׁ ּ ְ
הַה ֶ ּל ֶדת?
אַתם יוֹ ְד ִעים ֶאת כָּ ל ֲע ֶש ֶׂרת ִמנְ ֲהגֵ י יוֹ ם ֻ
הַאם ֶּ
ִ
.1

(מ ַעל ִגּיל ַּבר ִמ ְצוָה).
ַתוֹ רָה ֵ
ַל ֲעלוֹ ת ל ּ

.2

הַת ִפ ָ ּלה
ָתת יוֹ ֵתר ְצדָ קָה ִּ ,ב ְפ ָרט לִ ְפנֵ י ְּ
לֵ

.3

הַת ִפ ָ ּלה לַה').
(תוֹ ֶס ֶפת כַּ וָ ּ נָה ַל ְח ׁש ֹב ַעל ְּ
לְ ִה ְת ּפַ ֵ ּלל טוֹ ב יוֹ ֵתר ּ
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ַת ִחילִ ים ,לְ מָשָׁ ל יֶ ֶל ד ֶּבן
אַתם מ ְ
תָה ֶּ
ָדָש (זֶ ה ּו ּ ֶ
 .4לִ לְ מֹד ֶאת ּ ֶפ ֶרק ְּ
הַפ ֶרק ֶׁשל ׁ ּ
הַת ִה ִּלים ֶהח ׁ
הַשָ נָה אוֹ ּ
הַש ִׁישית לְ ַחיָ ּ יו)
ָח ֵמ ׁש אוֹ ֵמר ּ ֶפ ֶרק ו' ֵּכיוָ ן ֶׁשה ּוא מ ְ
ַת ִחיל ֶאת ׁ ּ
הַשָ נָה ִׁ
.5

לִ לְ מֹד יוֹ ֵתר ּתוֹ רָה

.6

ַא ָמר ְּב ַעל ּ ֶפה (אוֹ ֲא ִפלּ ּו ַרק ֵח ֶלק ֵמהַ "הַ יוֹ ם יוֹ ם" ֶׁשל אוֹ תוֹ יוֹ ם) וְ ַל ְחזֹר ָע ָליו ַּב ִה ְתוַ ֲעד ּות.
לִ לְ מֹד מ ֲ
ַל ֲעזֹר לְ עוֹ ד יְ ה ּו ִדי לִ לְ מֹד ּתוֹ רָה ּולְ ַקיֵ ּם ִמ ְצווֹ ת (לְ מָשָׁ ל ֶאחָד ֵמהַ ִמ ְב ָצ ִעים).
הַשָ נָה הַ ָּבאָה
ַל ֲער ְֹך ֶח ְׁש ּבוֹ ן נֶ ֶפ ׁש ַ
הַשָ נָה הַ חוֹ ֶל ֶפת ּולְ הַ ְחלִ יט ֶׁש ׁ ּ
(ל ְח ׁש ֹב ֵּכיצַד ִה ְתנַהַ גְ נ ּו ְּב ֶמ ֶׁש ְך ׁ ּ

.7

.8
ִּת ְהיֶ ה עוֹ ד יוֹ ֵתר טוֹ בָה).
ָכם)
הַפ ָר ִטית ֶׁשה' נָתַ ן ל ֶ
ָדָש ַּב ׁ ּ ְשלִ יח ּות ּ ְ
 .9לְ הַ ְחלִ יט הַ ְח ָלטָה טוֹ בָה (מ ׁ ּ ֶ
ַשה ּו ח ׁ
ָכם
ָדָש ּולְ ָב ֵר ְך ָע ָליו ֶׁש ֶה ֱחיָ נ ּו ִאם זֶ ה ֶא ְפשָׁ ִריּ .ולְ הוֹ דוֹ ת לַה' ֶׁש ָ ּנתַ ן ל ֶ
ַ .10ל ֲער ְֹך ִה ְתוַ ֲעד ּות (לִ ְקנוֹ ת ּ ְפ ִרי ח ׁ
הַשלִ יח ּות לְ הָ ִביא ֶאת הַ ְ ּג ֻא ָ ּלה).
שָׁ נָה נוֹ ֶס ֶפת לִ ְחיוֹ ת כָּ אן ָּבעוֹ ָלם הַ ְּמיֻ חָד ֶׁשלּ וֹ ּולְ ַקיֵ ּם ֶאת ׁ ּ ְ

ְּת ִפ ָ ּלה

ֵ /ס ֶדר ַה ְּת ִפ ָ ּלה ֵח ֶלק ג'
ֻ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

ָכן
הָאמ ּונָה לַה' .ל ֵ
ַת ִחילִ ים לְ ִה ְת ּפַ ֵ ּלל ,הַ ְ ּנשָׁ מָה ַרק שָׁ בָה ַליְ ּה ּו ִדי ,וְ ַרק ִמ ְת ַח ְּב ִרים ְּב ֶא ְמ ָצע ּות ֱ
כַּ ֲא ֶׁשר מ ְ
(מ ְּל ׁשוֹ ן הוֹ דָאָה ָּב ִענְ יָ ן) ׁ ּ ֶש ֵאין עוֹ ד ׁש ּום דָ ּ ָבר ָּבעוֹ ָלם
הַת ִפ ָ ּלה (מוֹ ֶדה ֲאנִ י וְ הוֹ ד ּו) מוֹ ִדים ִ
אשוֹ ן ֶׁשל ְּ
הַ ֵח ֶלק הָ ִר ׁ
ּישים אוֹ ְמ ִבינִ ים זֹאת ֲעדַ יִ ן.
ח ּו ץ ֶמה' .מוֹ ִדים ֶׁשזּוֹ ֱא ֶמתֲ ,א ִפיל ּו ֶׁש ּל ֹא ַמ ְר ִג ִׁ
הַת ִפ ָ ּלה ה ּוא ּ ְפס ּו ֵקי ְ ּדזִ ְמרָה .אוֹ ְמ ִרים ִמ ִּלים ֶׁשל ֶׁש ַבח לַה' ,הַ ְּמדַ ְּברוֹ ת ַעל הַ ְּב ִריאָה ֶׁשל
הַשנִ י ֶׁשל ְּ
הַ ֵח ֶלק ׁ ּ ֵ
הַכל וְ ֵא ְ
יך ה' ּדוֹ ֵאג לְ כָ ל דָ ּ ָבר ּולְ כָ ל ֶאחָד ְּבכָ ל זְ ַמן.
ֹּ
הָאַהבָה הַ ְמס ּו ֶּת ֶרת ְּב ֵלב כָּ ל יְ ה ּו ִדי
ֲ
כַּ ֲא ֶׁשר אוֹ ְמ ִרים ִמ ִּלים ֵאלּ ּו ,וִ ִידיעַת הַ ַּמ ְׁש ָמע ּות ֶׁש ָ ּל ֶהןְ ,מעוֹ ֶר ֶרת ֶאת
לַה' .הַ ְ ּנשָׁ מָה אַ ף ִהיא יְ כוֹ לָה לְ ִה ְת ּפַ ׁ ּ ֵשט ַל ִּמ ּדוֹ ת וְ אָ ז יְ כוֹ לִ ים ַל ֲעבוֹ ד ִא ּתָ ן ֶאת ה'.
ָה לִ ְקרֹא
הַת ִפ ָ ּלה ה ּוא ְׁש ַמע יִ ְשׂר ֵ
הַשלִ ִׁישי ֶׁשל ְּ
הַ ֵח ֶלק ׁ ּ ְ
ָאל וְ הַ ְּברָכוֹ ת ֶׁש ְּלפָ נֶ יהָ וְ אַ ֲח ֶריהָ  .זוֹ ִמ ְצוָה ִּב ְפנֵ י ַע ְצמ ּ
ְק ִריאַת ְׁש ַמע ּפַ ֲע ַמיִ ם ְּביוֹ םַּ ,ב ֹּב ֶקר ּו ַב ַ ּליְ לָה.
ֲחזַ "ל הוֹ ִסיפ ּו ְׁש ֵּתי ְּברָכוֹ ת לִ ְפנֵ י ְק ִריאַת ְׁש ַמע ּו ְברָכָה אַ חַת אַ ֲח ֶריהָ ְּבשַׁ ֲח ִריתּ ,ו ְׁש ֵּתי ְּברָכוֹ ת לְ פָ נֶ יהָ ּו ְׁש ֵּתי
"ש ַבע ַּב ּי וֹ ם ִה ַ ּללְ ִּת ָ
יך ".
ְּברָכוֹ ת אַ ֲח ֶריהָ ְּב ַע ְר ִבית .יָ חַד יֵ ׁש ֶׁש ַבע ְּברָכוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ּ ֶשאוֹ ֵמר דָ ּ וִ ד הַ ֶּמ ֶל ְך ִּב ְת ִה ִּליםֶׁ :
ַש ֶׂכלִ .מ ְׁש ּתַ ְּמ ִׁשים ַּב ּ ֵש ֶׂכל ְּכ ֵדי ַל ֲח ׁש ֹב ּולְ הָ ִבין ֶאת ה' וְ ֵכיצַד
ּיע ל ּ ֵ
הַ ֶ ּק ַטע הַ זֶ ּה ַּב ְּת ִפ ָ ּלה ,עוֹ זֵ ר ַל ְ ּנשָׁ מָה לְ הַ ִג ַ
אָכים ֶׁש ְּב ֵטלִ ים ַל ֲחל ּו ִטין לַה' וְ יֵ ׁש
רוֹ ִצים ַל ֲעבֹד אוֹ תוֹ .הַ ְּברָכוֹ ת לִ ְפנֵ י ְׁש ַמע ,אוֹ ְמ ִרים ֶׁשיֵ ּ ׁש לַה' ֲהמוֹ ן ַמלְ ִ
ָכן ֶא ְפשָׁ ר
ָתת לוֹ ֶאת הַ ִּמ ְצווֹ ת ,ל ֵ
ָהם כָּ ל מַה ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשיםֲ .א ָבל ה' ָּב ַחר ִּב ְמיֻ חָד ָּבנ ּו ,יְ ה ּו ִדי ַג ְּׁש ִמיְּ ,כ ֵדי ל ֶ
לֶ
ְ
הַש ֶׂכל .אַ ַחר כָּ ך קוֹ ְר ִאים
אַהבָה הַ ַּמ ִגּיעָה ֵמ ּ ֵ
אַהבָה ֲעמ ּוקָה לַה'ֲ ,
לְ ִה ְת ַח ֵּבר ֵא ָליו .דָ ּ ָבר זֶ ה גּ וֹ ֵרם ַליְ ּה ּו ִדי ָלח ּו ׁש ֲ
ְ
הַכל זֶ ה ה' וְ ה'
ְׁש ַמעְ .מכַ ִּסים ֶאת הָ ֵעינַ יִ ם ְּכ ֵדי ֶׁש ּל ֹא לְ ִה ְס ּתַ ֵּכל ַעל הָ עוֹ ָלם הַ ַג ְּׁש ִמיֶ ,א ְפשָׁ ר ַל ֲח ׁש ֹב ַעל כָּ ך ֶׁש ֹּ
הַכלֶ .א ְפשָׁ ר לִ ְטעֹם ֵא ְ
יך נִ ְראָה הָ עוֹ ָלם ִמ ִ ּצ ּדוֹ ֶׁשל ה'ַ .קל יוֹ ֵתר ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאת כַּ ֲא ֶׁשר הָ ֵעינַ יִ ם ֲעצוּמוֹ ת.
ה ּוא ֹּ
(ב ֲח ִסיד ּות זֶ ה ְמ ֻכ ֶ ּנה "יִ ח ּו דַא ִע ָ ּ
ילאָה").
ַּ
יבנ ּו
"בר ּו ְך ֵׁשם ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹ ָלם וָ ֶעד" ֶא ְפשָׁ ר לִ ְראוֹ ת ֶאת הָ עוֹ ָלם ְס ִב ֵ
ּפוֹ ְת ִחים ֶאת הָ ֵעינַ יִ ם וְ אוֹ ְמ ִרים ָּ

(ב ֲח ִסיד ּות זֶ ה נִ ְקרָא "יִ ח ּו דַא
הַכל ה ּוא ֶּב ֱא ֶמת ה'ַּ .
ֲא ָבל ֲעדַ יִ ן ח ִָׁשים ֶאת מַה ֶׁשאוֹ ְמ ִרים ִּב ְק ִריאַת ְׁש ַמעֶׁ ,ש ֹּ
ּתַ ּתָ אָה").
ַכשָׁ ו הַ ְ ּנשָׁ מָה נִ ְכנֶ ֶסת לְ כָ ל ֵח ֶלק
נַהג ִּב ְדרָכָ יו .ע ְ
אַהבַת ה' ּולְ ִה ְת ֵ
"וְ אָהַ ְב ּתָ " ,אוֹ ְמ ִרים ֶׁש ּמ ּוכָ נִ ים לְ ִה ְת ַחיֵ ּב לְ ֲ
הָאלוֹ ִקיתַּ ,ב ֶ ּנ ֶפ ׁש הַ ְּב ֵה ִמיתַּ ,ב ּ ֵש ֶׂכלַּ ,ב ִּמ ּדוֹ תְּ -בכָ ל
ֵמ ִא ּתָ נ ּוּ ,ומ ּוכָ נִ ים לְ ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ְּבכָ ל הָאָדָ ם ֻּכלּ וֹ – ַּב ֶ ּנ ֶפ ׁש ֱ
הַ גּ ּוף ְּכ ֵדי ַל ֲעבֹד ֶאת ה' ְּב ֶמ ֶׁש ְך הַ ּי וֹ ם.
הַת ִפ ָ ּלה ֶׁשאוֹ תוֹ נִ לְ מַד ְּב ֶעזְ רַת ה' ָמ ָחר.
כָּ ְך ִמ ְת ּכוֹ נְ נִ ים לְ ֵח ֶלק הַ ָּבא ֶׁשל ְּ
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יח
ְ ּג ֻא ָ ּלה ּו ָמ ׁ ִש ַ

ַ /מה ָּפ ַעלְ ִּתי?

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 יָ בֹא
יח"ְ ,מ ַב ְק ִׁשים ֶמה' ׁ ּ ֶש ָּמ ִׁש ַ
"את ֶצ ַמח דָ ּ וִ ד ַע ְב ֶ ּד ָך ְמ ֵהרָה תַ ְצ ִמ ַ
ִּב ְת ִפ ַ ּלת ְׁשמוֹ נֶ ה ֶע ְש ֵׂרה אוֹ ְמ ִריםֶ :
ָאל.
וְ יַ ִ ּציל ֶאת ַעם יִ ְשׂר ֵ
הָשיב ֶאת יְ רוּשָׁ ַליִ ם.
אוֹ ְמ ִרים ַ ּגם "וְ ֶת ֱחזֶ ינָה ֵעינֵ נ ּו" ְמ ַב ְק ִׁשים ֶמה' לְ ִׁ
יח .וְ אָ ז כָּ ל ֶאחָד ׁשוֹ ֵאל ֶאת
יכים לִ ְרצוֹ ת ֶאת מ ִָׁש ַ
ִאם חוֹ ְׁש ִבים ַעל מַה ֶׁשאוֹ ְמ ִריםְ ,מ ִבינִ ים עַד כַּ ָּמה ְצ ִר ִ
יח?
ׂיתי הַ ּי וֹ ם ְּכ ֵדי לְ הָ ִביא ֶאת מ ִָׁש ַ
ָש ִ
ׂיתי הַ ּי וֹ ם ְּכ ֵדי ֶׁשזֶ ּה יִ ְק ֶרה? מַה ע ִ
ָש ִ
ַע ְצמוֹ " מַה ע ִ
(ר ֵאה לִ ּקוּ ֵטי ִשׂיחוֹת ֵחלֶ ק כ' ַע ּמוּ ד ִ ,384מגֹלָ ה לִגְ ֻא ָ ּלה ַע ּמוּ ד )158
ְ
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