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ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם ַר ׁ ּ ִש"י
ְ ׁ /ש ִב ִ

ַמה ַעל הָ ָא ָדם ַל ֲעשׂוֹ ת ִאם ָע ַבר ֲע ֵברָהֲ ,א ָבל ֵאין לוֹ ֲאפִ לּ ּו ַמ ְספִּיק ֶּכ ֶסף ְּכ ֵדי לִ ְקנוֹ ת ׁ ְשנֵ י ּתוֹ רִים אוֹ ְּבנֵ י
יוֹ נָה?
יָשִימ ּו
ַעל ֲע ֵברוֹ ת ְמסוּיָימוֹ ת ה ּוא יָ כוֹ ל לְ ַה ְקרִיב ָק ְר ָּבן מִנְ ַחת ס ֶֹלת ִּב ְמקוֹ ם זֶ ה .א ּו ָלם ַּב ִּמ ְק ֶרה ַה ֶ ּז ה ל ֹא ׂ
ׁ ֶש ֶמן אוֹ לְ בוֹ נָה ַעל ַה ּס ֶֹלתֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ֶ ּז ה ּו ָק ְר ָּבן מִנְ חָה ַעל ֲע ֵברָהַ .ה ּכ ֵֹהן שׂוֹ ֵרף ֵח ֶלק ֵמ ַהס ֶֹלת ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח ,וְ ַה ֶ ּי ֶתר
ֹאכל ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ּד ָׁש.
ְמי ָֹעד ַל ּכ ֵֹהן ׁ ֶש ּי ַ
ָשם ַהמ ּו ְק ָרב ַעל ֲע ֵברוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת.
לוֹ ְמדִים ַעל עוֹ ד ס ּוגֵ י ָק ְר ָּבן א ׁ ָ

ְּת ִה ִּלים

יום ג’ ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים י”ח -כ”ב
ֹ /

ִידי יוֹ םֶ ּ -פ ֶרק כ’.
ַּב ְּתהִ ִּלים ַהיוֹ ם ,יֶ ׁש ּ ֶפ ֶרק אוֹ תוֹ אוֹ ְמרִים מ ֵ
ִידי יוֹ ם.
ֹאמר ֶאת ַה ּ ֶפ ֶרק ַהזֶ ּה מ ֵ
הָ ַר ִּבי הָ ַריַ ּ יצ ִּב ֵ ּק ׁש ֶׁש ָּכל ֶא ָחד י ַ
(כמוֹ ֵמ ֶא ְמ ַצע
יֶ ְׁשנָ ם יָ מִים ֶׁש ָּב ֶהם אוֹ ְמרִים ּ ֶפ ֶרק זֶ ה ְּב ֵס ֶדר ַה ְּתפִ ָ ּלה ,א ּו ָלם ְּביוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ל ֹא אוֹ ְמרִים ַּת ֲחנ ּון ְּ
פִיע ִּב ְתפִ ָ ּלהַּ .ביָ ּמִים ֵאלּ ּו יֵ ׁש לוֹ ַמר ֶאת ּ ֶפ ֶרק כ’ מִיָ ּ ד ַּב ּסִ ּי ּום
ח ֶֹד ׁש ּתִ ְׁש ֵרי אוֹ ָּכל ח ֶֹד ׁש נִיסָ ן) ַה ּ ֶפ ֶרק ַהזֶ ּה ל ֹא מוֹ ַ
ַה ְּתפִ ָ ּלה.

ַּתנְ יָ א

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

ָל ַמ ְדנ ּו ֶׁש ַּכוָ ּ נָה הִיא ְּכמוֹ נְ שָׁ מָה ,וְ ק ִּי ּום ִמ ְצוֹ ת ה ּוא ְּכמוֹ גּ ּוףַ .ע ְכשָׁ יו הָ ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן ְמ ַל ֵּמד אוֹ תָנ ּו ַעל
ַּכוָ ּ נָה.
ִס ַּת ֵּתר
ֲא ָבל ק ֶֹדםָ ,ע ֵלינ ּו לְ הָ בִין ֶאת ַה ָּמשָׁ ל טוֹ ב יוֹ ֵתרַ .מה ַה ֶה ְב ֵ ּדל ֵּבין ַהגּ ּוף ַל ְ ּנשָׁ מָה? אָנ ּו יוֹ ְדעִים ֶׁשה’ מ ְ
נִתן
ִס ַּת ֵּתר ְּבאוֹ תוֹ א ֶֹפןַּ .
ִס ַּת ֵּתר ַּבגּ ּוף ֶׁש ָ ּלנ ּוֲ .א ָבל ַּכ ּמ ּו ָבן ֶׁשה’ ל ֹא מ ְ
ִס ַּת ֵּתר ַּב ְ ּנשָׁ מָה ֶׁש ָ ּלנ ּו ּומ ְ
ָּבעוֹ ָלם .ה’ מ ְ
ִס ַּת ֵּתר ְּב ֶעזְ ַרת ַה ְּמשָׁ לִים ַה ָּבאִים:
לְ הָ בִין ֶאת ַה ְ ּד ָרכִים ַה ׁ ּשוֹ נוֹ ת ָּב ֶהן ה’ מ ְ
ִאם ּתוֹ לִים וִילוֹ ן ָע ֶבה ַעל ַחלּ וֹ ן ,רוֹ ב ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ל ֹא ּתָ אִיר עוֹ ד לְ תוֹ ְך ַה ֶח ֶדרָּ .כל הָ אוֹ ר ֶׁשנִ ּ ְכנַ ס ּ ְפנִימָה
.1
ְ
ְ
ה ּוא אוֹ ר “נֶ ְע ָלם” ,ה ּוא ל ֹא ֵמאִיר ָּכל ָּכך ְּכמוֹ קוֹ ֵדםָּ .כך ה’ ַמ ְס ּתִ יר ָּכל ָ ּד ָבר ָּבעוֹ ָלם.
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ִאם חוֹ ְסמִים ֶאת ַה ַחלּ וֹ ן ְּב ֶק ֶר ׁש ּו ַמ ְׁשאִירִים ּבוֹ נֶ ֶקב ָק ָטן ,רוֹ אִים ַרק ְמ ַעט אוֹ ר -א ּו ָלם ה ּוא ֵמאִיר
.2
תָה עוֹ ְצ ַמה ְּכמוֹ קוֹ ֵדם .
ְּבאוֹ ּ
ִס ַּת ֵּתר יוֹ ֵתר ,וְ יֶ ְׁשנָ ם ְמקוֹ מוֹ ת ֶׁש ָּב ֶהם
ִס ַּת ֵּתר ִמ ָּכל ָ ּד ָבר ָּבעוֹ ָלם ,יֶ ְׁשנָ ם ְ ּד ָברִים ֶׁש ָּב ֶהם ה’ מ ְ
ַל ְמרוֹ ת ֶׁשה’ מ ְ
ְ
אָנ ּו ל ֹא ַמ ְרגִ ּ ישִׁ ים ֶׁשה’ ָּכל ָּכך ֻמ ְס ּתָ ר.

יום
יום ֹ
ַה ֹ

יסן
 /ג’ נִ ָ

ִידי יוֹ ם?
ִת”ת וְ ַר ְמ ַּב”םַ .מה לִ ְמד ּו הָ ַר ֵּביִ ּ ים מ ֵ
ִידי יוֹ ם לוֹ ְמדִים ח ַּ
מ ֵ
נָהג לִ לְ מֹד ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַהיוֹ ם לְ ָכל ַה ּפָ חוֹ ת ֶאת ַה ְ ּד ָברִים ַה ָּבאִים:
”ב ַ
הָ ַר ִּבי ַר ַׁש ּ
-

ּפָ רָשָׁ ה ְּב ֻח ָּמ ׁש ִעם ַר ׁ ּשִ י

-

ּ ֶפ ֶרק ַּב ּתוֹ רָה ,נְ בִיאִים ּו ְכת ּובִים ַּב ַעל ּ ֶפה

-

ּ ֶפ ֶרק מ ְִׁשנָיוֹ ת
ְ ּג ָמ ָרא לְ ע ּ
נָהג לְ ַסיֵ ּם ְׁשנֵ י ַ ּד ּפִ ים ְּבשָׁ ב ּו ַע
ִי ּון וְ ַ
ִידי שָׁ ב ּו ַע
גִירסָ א – ְׁשלוֹ שָׁ ה ַע ּמ ּו דִים מ ֵ
ְ ּג ָמ ָרא לְ ְ
ֲח ָלקִים ֵמ ַה ַּתלְ מ ּו ד ַהיְ ּר ּו ַׁשלְ מִי
ֻׁשלְ ָחן ָער ּו ְך (ל ֹא ָּכל יוֹ ם)

-

נָהג לְ ַסיֵ ּם אוֹ תוֹ ְּבשָׁ ב ּו ַע
(אם הָיָה שָׁ ב ּו ַע ָארוֹ ְךַ ,
ָש ְּב ׁשָנָה ִ
ִמ ְד ַר ׁש ַר ָּבהַ -
נָהג לְ ַסיֵ ּם ֶאת ָּכל ַה ִּמ ְדר ׁ
ַה ָ ּק ָצר יוֹ ֵתר ֶׁש ָּבא ַא ֲחרָיו).

ֵס ֶפר ַה ַּמ ּצ ֹות

שה ק"ד
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

ִשָה ׁ ֶשלּ וֹ קה
שה ק"ד ,הִיא ַעל ֻט ְמ ַאת זָ בֶ .א ְתמוֹ ל ָל ַמ ְדנ ּו ַעל ֻט ְמ ַאת זָ בָה ,א ׁ ּ
ַה ִּמ ְצוָה ַה ּי וֹ מִיתִ ,מ ְצ ַות ַע ֵ ׂ
ְּבחֹלִי ְמ ֻס ָ ּי םַ .ה ּי וֹ ם לוֹ ְמדִים ַעל ַה ָ ּז ב ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּלקָה ְּבחֹלִי ְמ ֻס ָ ּי ם .זָ ב יָ כוֹ ל לְ ַט ֵּמא ְ ּד ָברִים ֲא ֵחרִים ֲאפִיל ּו ְּב ָכ ְך
יהם.
ׁ ֶש ַרק ּיוֹ ׁ ֵשב ֲע ֵל ֶ

ַר ְמ ַּב"ם

כות ֵ ּכלִ ים פרקים כ"א ,כ"ב ,כ"ג
ִ /הלְ ֹ

ָּב ַר ְמ ַּבם ַה ּי וֹ ם לוֹ ְמדִים עוֹ ד ַעל ֵּכלִים ׁ ֶש ְ ּי כוֹ לִים לְ ַק ֵּבל ֻט ְמאָה.
ָתי ח ּוט ָארוֹ ְךַ ׁ ,ש ְר ׁ ֶש ֶרת אוֹ ֶח ֶבל נֶ ְח ׁ ָשבִים ְּכ ֵח ֶלק ִמ ְּכלִיַ .על פִּי ַה ֲה ָלכוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ְמדִים
ּ ֶפ ֶרק כ"אַ -מ ְסבִּיר מ ַ
(ה ִאם ָּבלוֹ ן יָ כוֹ ל לְ הִ ָּט ֵמא זוֹ ְּכ ָבר ׁ ְש ֵאלָה
ַה ּיוֹ םִ ,אם ָּבלוֹ ן נִ ְט ָמאּ ַ ,גם ַהח ּוט ׁ ֶש ֵאלָיו ק ָׁש ּור ַה ָּבלוֹ ן יִ ְט ָמאַ .
ַא ֶח ֶרת).
ָתי ְּבגָ דִים אוֹ ַב ּדִים יְ כוֹ לִים לְ הִ ָּט ֵמאַ .א ַחת ַה ֲה ָלכוֹ ת הִיא ׁ ֶש ַּת ְח ּב ׁ ֶֹשתֲ ,אפִיל ּו ִאם
ֶּפ ֶרק כ"בַ -מ ְסבִּיר מ ַ
ינָה נֶ ְח ׁ ֶש ֶבת לִ ְכלִי.
נֶ ֶע ְ ׂ
ינָה ְמ ַט ֵּמאת ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵא ּ
שתָה ִמ ַּבדֵ ,א ּ
ּ ֶפ ֶרק כ"ג ְ -מ ַל ֵּמד ֶאת ַה ֲה ָלכוֹ ת ֵאיזֶ ה ּג ֶֹדל ָּבד ָצר ְ
לִהיוֹ ת ַעל ְמנָת ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵּבל ֻט ְמאָה
ִיך ְ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ַ /ה ָ ּג ָדה ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ַליְ ּ ָל ִדים

ִשל ַע ְצ ָמם ,וְ עוֹ ד ֵס ֶפר קוֹ ֶד ׁשֵ .ס ֶפר נוֹ סָ ף ֶׁש ָּכל
הָ ַר ִּבי אוֹ ֵמר ֶׁשיְ ּ ָל דִים ְצרִיכִים סִ ּד ּורֻ ,ח ָּמ ׁש וְ ֻק ּ ַפת ְצ ָדקָה מ ׁ ּ ֶ
יֶ ֶל ד ָצר ְ
ִיך ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה לוֹ ה ּוא ַהגָ ּ דָה ֶׁשל ּ ֶפ ַסח.
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יִהיֶ ה
לִפנֵ י ֶהחָג ְּכ ֵדי לְ ַש ֵּׂמ ַח אוֹ תָ ם ֶּבחָג .זֶ ה ְ
ְּב ֻׁשלְ ָחן ָער ּו ְך נֶ ֱא ַמר ֶׁשיֵ ּ ׁש לִ ְקנוֹ ת ַליְ ּ ָל דִים ֱאגוֹ זִים ּו ְקלָיוֹ ת ְ
הִש ַּת ֵּמ ׁש ּבוֹ.
ַר ְעיוֹ ן טוֹ ב לִ ְקנוֹ ת סִ ּד ּור אוֹ ֵס ֶפר ָחד ָׁשֶׁ ,שיִ ּ ֵּתן ל ֶ
ָהם ַח ּי ּות לְ ְׁ
(ר ֵאה ֵס ֶפר ַה ּ ִשׂיחוֹת ה’תשמ”ח ֵחלֶ ק א’ ַע ּמוּ ד ֲ . 343הלָ כוֹת וּ ִמנְ ֲהגֵ י ַח ַ ּב”ד ַע ּמוּ ד )179
ְ

ְּת ִפ ָ ּלה

ֵ /ס ֶדר ַה ְּת ִפ ָ ּלה ֶה ְמ ׁ ֵש ְך
ֻ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

ֲחסִיד ּות ַמ ְס ִּבירָה ֶׁש ֵּס ֶדר ַה ְּתפִ ָ ּלהִ ,ממוֹ ֶדה ֲאנִי וְ ַעד ְׁשמוֹ נֶ ה ֶע ְש ֵׂרהַ ,מ ְק ִּביל לְ ַא ְר ַּב ַעת הָ עוֹ ָלמוֹ ת
הָ ר ּוחָנִיִ ּ ים – ֵמ ַהנָ מ ּו ְך ְּביוֹ ֵתר ,וְ ַעד לְ גָ בוֹ ַּה ֲ -עשִ ׂיָ ּה ,יְ צִירָהְּ ,ברִיאָה ,וַ ֲאצִיל ּות.
הִש ַּתלְ ְׁשל ּות
הִש ַּת ֵּמ ׁש ְּב ֵס ֶדר ֶׁשנִ ּ ְק ָרא ֵ
מֵ
הִש ַּתלְ ְׁשל ּות” .זוֹ ְׁ
“ס ֶדר ַה ְׁ
ָהם הָ עוֹ ָלמוֹ ת? ה’ ָּב ָרא ֶאת הָ עוֹ ָלם וְ ְׁ
ֶׁשל ַ ּד ְרגוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ֶׁש ָּב ֶהן ַה ַח ּי וֹ ת ָּבעוֹ ָלם עוֹ ֶב ֶרתְּ .כפִי ֶׁש ּי וֹ ֶר ֶדת ִמ ַ ּד ְרגָ ּ ה לְ ַד ְרגָ ּ ה ,הָ אוֹ ר ֶׁשל ה’ נַ ֲע ֶשׂה ֻמ ְס ּתָ ר
ּיע ָלעוֹ ָלם ,הָ אוֹ ר ֶׁשל ה’ ֹּכה ֻמ ְס ּתָ ר ַעד ֶׁש ֲאפִיל ּו ל ֹא ַמ ְבחִינִים ֶׁשה ּוא שָׁ ם.
יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתרְּ .כ ֶׁש ַּמגִ ַ
ַמ ְר ִּבית ַהנְ ַׁש ּמוֹ ת ַ ּגם ֵהן עוֹ ְברוֹ ת ְּב ַד ְרגּ וֹ ת ַה ׁ ּשוֹ נוֹ ת( .נְ שָׁ מוֹ ת ֶׁשל ַצ ִ ּדיקִים ְ ּגמ ּורִים ְּכמוֹ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו ,יְ כוֹ לוֹ ת
ּיש ֶאת ה’ ְּכפִי ֶׁש ֵאינוֹ ֻמ ְס ּתָ רֲ ,אפִיל ּו ָּכאן
ָל ֶר ֶדת ָלעוֹ ָלם ַהיְ ֵׁשר ֵמהָ עוֹ ָלמוֹ ת ַה ְ ּגבוֹ הִיםָּ ,כ ְך ֶׁש ּי ּו ְכל ּו לְ ַה ְרגִ ׁ
ָה ִּב ּט ּול ָעצ ּום.
ָּבעוֹ ָלם) ַּ
תָה ַה ְ ּגבוֹ הָה ְּביוֹ ֵתרָּ ,בעוֹ ָלם הָ ֲאצִיל ּות ,יֵ ׁש ל ּ
.כ ֲא ֶׁשר ַה ְ ּנשָׁ מָה ֶׁש ָ ּלנ ּו נִ ְמ ֵצאת ְּב ַד ְרגָ ּ ּ
יִתָ ֵכן
הִיא יְ כוֹ לָה ָל ַד ַעת ֶאת ה’ ְּב ֵבר ּור ,וְ ל ֹא ַמ ְרגִ ּ ישָׁ ה ְּכ ָד ָבר ְ
נִפ ָרד ִּב ְכ ָלל .א ּו ָלם ְּכ ָכל ֶׁשהִיא יוֹ ֶר ֶדת ָּבעוֹ ָלמוֹ תּ ,
ְ
נִפ ֶר ֶדת ֵמה’ֱ ,היוֹ ת וְ ל ֹא ַמ ְרגִ ּ ישִׁ ים ֶאת ה’ ָּכל ָּכך ְבעוֹ ְצמָה. .
ּיש ְ
ֶׁשהִיא ַּת ְרגִ ׁ
ּיש יֵ ׁש ּותֶׁ ,ש ַ ּקיָ ּמִים ִּב ְפנֵ י ַע ְצ ֵמנ ּוְּ .כ ֶׁש ַה ְ ּנשָׁ מָה ַמגִ ּיעָה ָל ֲעשִ ׂיָ ּהּ ,בוֹ נִ ְמ ָצא הָ עוֹ ָלם ַה ַג ְּׁשמִי
ַקל יוֹ ֵתר לְ ַה ְרגִ ׁ
ֶׁש ָ ּלנ ּו ,ל ֹא ַמ ְרגִ ּ ישִׁ ים ְּכ ָבר ֶאת ה’ ִּב ְכ ָלל ,וְ ֵאין ִּב ּט ּול ׁ ּ ֶש ּקוֹ ֶרה ֵמ ַע ְצמוֹ .הָ ֲעבוֹ דָה ֶׁש ָ ּלנ ּו ִּב ְתפִ ָ ּלה הִיא ַל ֲעשׂוֹ ת
ַה ֶה ֶפ ְך .לְ רוֹ ֵמם ַמ ְד ֵרגָה ַא ַחת לְ ַד ְרגָ ּ ה ַה ָּבאָה ְּבר ּוח ּ
ָנִי ּות.
ַּכ ֲא ֶׁשר ַמ ְרגִ ּ ישִׁ ים ּפָ חוֹ ת ּופָ חוֹ ת יֵ ׁש ּות ,וְ יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ִּב ּט ּול ַלה’ַ ,עד ֶׁש ַּמגִ ּיעִים ַל ַ ּד ְרגָ ּ ה ַה ְ ּגבוֹ הָה ִּב ְתפִ ַ ּלת
ְׁשמוֹ נֶ ה ֶע ְש ֵׂרה.
אשוֹ ן ֶׁשל ַה ְּתפִ ָ ּלה ִממוֹ ֶדה ֲאנִי וְ ַעד ָּבר ּו ְך ֶׁש ָא ַמר.
ַמ ְתחִילִים ֶאת ַה ּי וֹ ם ְּבעוֹ ָלם הָ ֲעשִ ׂיָ ּהַ .ה ֵח ֶלק הָ ִר ׁ
נִפ ָרדִים ֵמה’ְּ ,תח ּו ַׁשת יֵ ׁש ּותִּ .בגְ ַלל ֶׁשיֵ ּ ׁש ֶאת ֹּכ ַח הָ ֱאמ ּונָה ,יוֹ ְדעִים ֶשׂה’ ַקיֵ ּ יםּ ,ו ַמ ְרגִ ּ ישִׁ ים
ֲע ַדיִ ן ַמ ְרגִ ּ ישִׁ ים ְ
אשוֹ ן ִעם ֱאמ ּונָהָּ .כל ַה ְּתפִ לּ וֹ ת ְּב ֵח ֶלק
הִת ַח ֵּבר ֵאלָיו ּולְ ַקיֵ ּם ֶאת ְרצוֹ נוֹ .מ ְ
ֶׁש ְ ּצרִיכִים לְ ְ
ִת ּ ַפ ְּללִים ֶאת ַה ֵח ֶלק הָ ִר ׁ
זֶ ה ֶׁשל ַה ְּתפִ ָ ּלה נוֹ ָעד ּו ַל ֲעזֹר ָלח ּו ׁש ֲענָ וָה ּולְ ַק ׁ ּ ֵשר ֶאת הָ ָא ָדם ִעם ה’ֵ .הם עוֹ זְ רִים לְ ַה ְתחִיל לְ ַט ּ ֵפס לְ ַד ְרגָ ּ ה
ַה ְ ּגבוֹ הָה ְּביוֹ ֵתר ְּבר ּוח ּ
הִת ַח ֵּבר ַלה’ ְּב ִב ּט ּול ֻמ ְׁש ָלם.
ָנִי ּותְּ ,כ ֵדי ֶׁשנּ ּו ַכל לְ ְ

יח
ְ ּג ֻא ָ ּלה ּו ָמ ׁ ִש ַ

קוד ָ ּד ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך?
ִ /עם ִמי יִ ְר ֹ

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 ְ

תִהיֶ ה ְּתחִיַ ּת ַה ֵּמתִים ,הָ ָאבוֹ ת יָ ק ּומ ּו ,וְ ַה ׁ ּ ְש ָבטִים
יח יָ בוֹ א ,וְ ְ
ר’ ַאיְ יזִיק ֵמהוֹ מִיל ָא ַמר ּ ַפ ַעם” ַּכ ֲא ֶׁשר מָשִׁ ַ
ַה ְּקדוֹ שִׁ ים ,מ ֶֹׁשה ַא ֲהרֹן וְ ָכל ַה ְ ּנבִיאִיםָּ ,כל ַה ַּתנָ ּ אִים ,הָ ֲאמוֹ ָראִיםַ ,ה ְ ּגאוֹ נִים וְ ַה ַ ּצ ִ ּדיקִים ֶׁשל ָּכל ַה ּדוֹ רוֹ ת .וְ ֻכ ָ ּלם
יִתנ ּו יַ ַחס ְמיֻ ָחד ַליְ ּה ּו דִי ַה ּפָ ׁש ּוט ,זֶ ה ֶׁשעוֹ ֵבד ֶאת ה’ ִּב ְתמִימ ּות.
ְּ
יהם ,ל ֹא ַעל
יִהיֶ ה ִעם ַהיְ ה ּו דִים הָ ֵאלּ ּו ִּ ,בגְ ַלל ֶׁש ָּכל ַה ּתוֹ רָה עוֹ ֶמ ֶדת ֲע ֵל ֶ
אשוֹ ן ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו ְ
הָ ִר ּק ּו ד הָ ִר ׁ
ְ
יִהיֶ ה ִעם ַהיְ ה ּו דִים ַה ּ ְפ ׁש ּוטִים
ַה ְ ּגאוֹ נִים ֶׁש ְּמ ַח ְ ּדשִׁ ים ִח ּד ּו ֵׁשי ּתוֹ רָה .וְ הָ ִר ּק ּו ד הָ ִע ָ ּקרִיֶׁ ,ש ָ ּדוִ ד ַה ֶּמ ֶלך יִ ְרקוֹ ד ְ
ערס)
(תהִ ִּלים זָ אגֶ ְ
אוֹ ְמ ֵרי ַה ְּתהִ ִּליםְּ .
(מגֹלָ ה לִגְ ֻא ָ ּלה ַע ּמוּ ד )197
ִ

חת"ת לילדים

 /פ"שת' ה  ,ןָסיִנ 'ג

3

