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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם ַר ׁ ִש”י
ֲ /ח ִמ ׁ ִ

לִפנֵ י ְּפ ִט ָירתוֹ:
מ ֶֹׁשה ְמבָ ֵר ְך ֶאת ַה ׁ ּ ְשבָ ִטים ְ
ֵׁש ֶבט ָ ּדןּ ָ -דן יִשְׁ ּכוֹ ן ְּב ָמקוֹ ם לְיַ ד ַהגְּ ב ּול ֶׁשל ֶא ֶרץ יִשְ ָׂראֵ ל ,הוּא יִהְיֶ ה ָחזָ ק מְאֹד וְיָ גֵ ן ַעל ְבנֵי יִשְ ָׂראֵ ל.
ֵׁש ֶבט נַ ְפ ָּתלִ י -שְ ֵׂמחִים ְּב ֵח ֶלק ֶׁשל ֶא ֶרץ יִשְ ָׂראֵ ל שֶׁה’ נוֹ ֵתן ָל ֶהם  ,הֵ ם י ּו ְכל ּו ָל דוּג ַהרְ בֵּה ָדּגִים ְּב ִכ ֶנֶּרת
שֶׁהִיא ְּבנַ ֲח ָל ָתם.
יְש ְּׂמח ּו ֶאת השבטים ָה ֲאחֵרִים בִּגְ ַלל שֶׁהֵ ם יַ ֲחלִיפ ּו אִ ָּתם שְׁ ָמנִים
שֵׁ ֶבט ָאשֵׁר -יִהְי ּו ָל ֶהם ַהרְ בֵּה ָּבנִים ,הֵ ם ַ
לְאשֵׁר
בוּאהְּ .בנוֹ ת ָאשֵׁר תִּהְיֶ נָּה יָ פוֹ ת בְּגַ שְׁ מִיּ ּות ּו ָבר ּו ָחנִיּ וֹ ת וְיִ ְת ַח ְּתנ ּו ִעם כ ֲֹּהנִים גְּ דוֹ לִיםָ .
אוֹ פֵּרוֹ ת ֲעבוּר ְּת ָ
ְּהרִים ֶׁש ְּבנַ ֲח ָלתוֹ יִהְיֶ ה בַּרְ זֶ ל וְהֵ ם יָ גֵ נּ ּו ַעל ַהיְה ּו דִים בְּגוֹ ָבה ֶא ֶרץ יִשְ ָׂראֵ ל.
יִהְיֶ ה ַהרְ בֵּה ֶׁש ֶמן .ב ָ
ָ ּכ ֵעת מ ֶֹׁשה ְמבָ ֵר ְך ֶאת ָ ּכל בְ נֵ י י ְִש ָׂר ֵאל:
ְא ָשּׁרִים
יֵּיכם יִהְי ּו מ ֻ
ַה ַחיָ ּ לִים ֶׁש ָ ּל ֶכם ֲחזָ קִים וְיָ גֵ נּ ּו ַעל גְּ בוּלוֹ ת ֶא ֶרץ יִשְ ָׂראֵ ל ְּב ִב ְט ָחה ְּכמוֹ ַׁש ֲערֵי בַּרְ זֶ לָּ .כל ַח ֶ
ֵיכם.
וְהפַּרְ נָ ָסה ֶׁש ָ ּל ֶכם תִּהְיֶ ה ְּכ ִמ ַ ּדת ֲעבוֹ ַד ְת ֶכם ֶאת ה’ מִי דֵי יוֹ ם .אֵין ְּכמוֹ ה’ ,ה’ יַ ֲעזֹר ָל ֶכם וְיָ גֵ ן ֲעל ֶ
ַ

ְּת ִה ִּלים

יום י"ג ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים ס"ט -ע"א
ֹ /

ְּפ ֶרק ע"אֶ ,א ָחד מִפִּרְ קֵי ַהתְּהִ לִּים ֶׁשל ַהיּ וֹ ם ,יֶ שְׁ נָ ם ַארְ ָּב ָעה נִגּ ּונִים! ֶאת ַהפ ֶֶּרק ַהזֶ ּה ָאמְר ּו ָה ֵחל מִיּ וֹ ם
בֶ
ְ
לְהבִים וּשְ ֵׂמחִים ֶׁש ִחבְּר ּו ַהרְ בֵּה נִגּ ּונִים.
וְה ֲחסִי דִים ָהי ּו ָּכל ָּכך נִ ָ
ַה ֻה ֶ ּל ֶדת הֶׁ 70של ָה ַרבִּי ַ
יתי לְ ַר ִּבים ְו ַא ָּתה ַמ ֲח ִסי עֹז"ּ ָ .דוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך אוֹ מֵרָ ,היִיתִי ֻדּגְ ָמה-
"כמוֹ ֵפת ָהיִ ִ
ֵהם הוּא ַעל ַה ִּמלִּים ְ ּ
ֶא ָחד מ ֶ

וְאתָּה נוֹ ֵתן לִי ַה ֹּכל .כְּשֶׁיְּה ּו דִי ִמ ְתנַ הֵג בְּא ֶֹפן שֶׁהוּא ֻדּגְ ָמה ַחיָ ּה ַל ֲאנָ שִׁים ֲאחֵרִים ,ה'
לְהרְ בֵּה ֲאנָ שִׁיםַ ,
מוֹ פֵ ת ַ
נוֹ ֵתן לוֹ ֹּכ ַח ֶׁשתִּהְיֶ ה לוֹ ַה ְצ ָל ָחה.

ַּתנְ יָ א

ימן כ"א (י"ג תשרי שנה פשוטה)
ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ּקֹ ֶד ׁש ִס ָ

ַהיּוֹם ַמ ְת ִחילִ ים ִא ֶג ֶּרת ֲח ָד ָׁשהֲ .התוּכְ לוּ לְנָ ָח ׁש ַעל ַמה ִהיא? נָ כוֹןַ ,על נְ ִתינַ ת צְ ָד ָקה.
ְּב ִמ ְכ ָּתב ַהזֶ ּה יֵשׁ ַמ ֶשּׁה ּו ָח ָדשׁ ַּבנּ וֹ גֵ ַע לִ ְצ ָד ָקהָ .עלֵינ ּו ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאת ִּבזְרִיז ּות ,ל ֹא לִ ְדחוֹ ת! זְרִיז ּות הִיא ָ ּד ָבר
לְה ֲעלוֹ ת ֶאת יִ ְצ ָחק לְ ָקרְ ַּבן ,ל ֹא ָהיְ ָתה כֹּה מְיֻ ֶח ֶדת
ֶׁאב ְָר ָהם ָאבִינ ּו ָה ַל ְך ַ
שְׁה ֲע ֵק ָדה ,כְּש ַ
מְיֻ ָחדֲ .ח ָכמִים אֹמְרִים ַ
בִּפְ נֵי ָע ְצ ָמה.
פְשם ַעל ִק ּדוּשׁ ה' וְ ַעל ָּכ ְך זֶ ה ה' ל ֹא ִּדבֵּר אִ ָּתם ְּכמוֹ
ְּב ַמ ֲה ַל ְך ַה ּדוֹ רוֹ ת ַהבָּאִים יְה ּו דִים ַרבִּים ָמסְר ּו ֶאת נַ ָׁ
ְּאב ְָר ָהם ָאבִינ ּו זֹאת ָה ֻע ְב ָדּה ׁ ּ ֶשקִּיֵּם זֹאת ִּבזְ ִריז ּות.
ֶׁש ִּדבֵּר ֶאל וְ ַעל ַאב ְָר ָהם ָאבִינ ּוַ .מה ֶׁש ָּכל ָּכ ְך מְיֻ ָחד ב ַ

חת"ת לילדים

א״פשת ,י רְֵׁשִּת ג"י
ה'
/

1

לוֹ ְמדִים ִמ ָּכ ְך ַעל ֲחשִׁיב ּות ַהזְּרִיז ּות ְּבקִיּ ּום ַה ִּמ ְצווֹ ת ֶׁש ָ ּלנ ּו.
ִּבמְיֻ ָחד ְּכ ַדאי לְהִ זְ ָדּרֵ ז ָל ֶתת ְצ ָד ָקהַ ,ל ְּצ ָד ָקה יֵשׁ ֹּכ ַח מְאֹד ָחזָ ק לִשְׁ מוֹ ר ַעל מִי ֶׁשנּ וֹ ֵתן ִמ ָּכל מִינֵי ְּד ָברִים ל ֹא
טוֹ בִים.
.כדֵי ש ֶַׁרק ְּד ָברִים טוֹ בִים יִ קְר ּו ָלנ ּו ִמדֵּי יוֹ ם.
ְּ

בְּרֹאשׁ ַה ׁ ּ ָשנָ ה ,ה' קוֹ ֵב ַע ַמה יִהְיֶ ה ִעם ַהיְּה ּו דִי ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַה ׁ ּ ָשנָ הֲ .א ָבל ָאזִ ,מדֵּי יוֹ ם ,ה' ַמ ְחלִיט ַמה יִ ק ְֶרה
ֶׁה ְב ְטח ּו לוֹ.
וְהאִ ם ָל ֶתת לוֹ ֶאת ַהב ְָּרכוֹ ת ש ֻ
נְהגָ תוֹ ֶׁשל אוֹ תוֹ ָא ָדם ַ
לְה ָ
ְּהתְאֵ ם ַ
בְּאוֹ תוֹ יוֹ ם ב ֶ
ִיח ֶאת ַהב ְָּרכוֹ ת ָהאֵ לּ ּו ַעל יְ דֵי נְ תִינַ ת ְצ ָד ָקה ִמ ּתוֹ ְך זְרִיז ּות.
לְהרְ ו ַ
ָל ֵכן ְּכ ַדאי ָּכל יוֹ ם ֵמ ָח ָדשׁ ַ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /י"ג ִּת ׁ ְש ֵרי

וְהא ֶֹהל ֶׁשלּ וֹ ָּב ֲעיָ ָרה לְי ּובַּאוִיטְשׁ .
ַּה ַר "שׁ  .הוּא נִפְ ַטר לִפְ נֵי כָׁ 130שנָ ה ָ
ַהיּ וֹ ם הוּא יוֹ ם ַההִ לּ ּו ָלא ֶׁשל ָה ַרבִּי ַהמ ַ
וְה ּסוֹ ף ֶׁשל ָה ֶ
ִימן כ"בַ .ה ַה ְת ָח ָלה ַ
אִגֶּרת ַה ּקֹ ֶדשׁ  -ס ָ
אִגֶּרת ֲח ָדשָׁה ִמ ּתוֹ ְך ֶ
עוֹ ד ִמסְפַּר יָ מִים נִ לְ ַמד ֶ
אִגֶּרת ַהזּוֹ
אֵינָ ם נִ ְמ ָצאִים ַּב ַּתנְיָ א .
"ה ָּת ִמים").
(נִ ֵּתן לִ ְראוֹת ֶאת ָה ִא ֶג ֶּרת ִ ּב ְמל ָֹא ּה ְ ּב ַ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה שנ"ז
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ

שה שנ"זָ ,אסוּר לְהִ ְת ַח ֵּתן
ַהיוֹ ם לוֹ ְמדִים ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ָהעוֹ ֶס ֶקת בְּיִ ּב ּום וַ ֲחל ָ
ִיצהִ ,מ ְצ ָות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ִעם יְ ָב ָמה ַעד שׁ ֶ הִיא ְמ ַק ֶּב ֶלת ֲחל ָ
ִיצה( .יְ ָב ָמה הִיא אִישׁ ָ הּ שׁ ֶ ַּב ֲע ָלהּ נִפְ ַטר לִפְ נֵי שׁ ֶ נּ וֹ לְ ד ּו ָל ֶהם יְ ָל דִים ,וְיֵשׁ לוֹ
ָאח .הוּא ָצ ְ
רִיך לְהִ ְת ַח ֵּתן אִ ָּתהּ ְּכדֵי שׁ ֶ יִּהְיֶ ה ָל ֶהם יֶ ֶל ד שׁ ֶ יִּ ָ ּקרֵא ַעל שֵׁ ם ַה ַּב ַעל שׁ ֶ נִּפְ ַטר).

ַר ְמ ַּב"ם

יצה פרקים ו' ,ז' ,ח'
כות יִ בּ ּום ַו ֲחלִ ָ
ִ /הלְ ֹ

ִיצהֲ .ה ָל ָכה ַא ַחת הִיא שׁ ֶ ַה ִּמ ְצוָ ה ַהזּוֹ יְ כוֹ ָלה לְהִ ְת ַּב ֵּצ ַע
ָּב ַר ְמ ַּב"ם ַהיוֹ ם לוֹ ְמדִים ֲה ָלכוֹ ת נוֹ ָספוֹ ת ְּב ִענְיַ ן ֲחל ָ
ַרק אִ ם לְיָ ָבם ֻמ ָּתר לְהִ ְת ַח ֵּתן אִ ָּתהּ  .לְ ֻדגְ ָמה -אִ ם ַהגִּיס שׁ ֶ ל ָה ַאלְ ָמנָ הֶ -ה ָאח שׁ ֶ ל ַה ַּב ַעל ,נָ שׂוּי ַל ֲאחוֹ ָתהּ ,הוּא
ל ֹא ָצ ְ
וְה ּתוֹ ָרה אוֹ ֶס ֶרת ַעל
ִיצה .זֶ ה בִּגְ ַלל שׁ ֶ ָאסוּר לוֹ לְהִ ְת ַח ֵּתן אִ ָּתהּ ֲאפִ לּ ּו ל ּו ָהיָ ה רוֹ ֶצה ֱהיוֹ ת ַ
רִיך ַל ֲעשׂוֹ ת ֲחל ָ
נִשׂוּאֵי שְׁ תֵּי ֲא ָחיוֹ ת.
ּ
ִיצה ּו ָמ ָחר ְּב ֶע ַזְרת ה' נַ ְתחִיל ִסד ְָרהּ ֲח ָדשׁ ָ ה שׁ ֶ ל ֲה ָלכוֹ ת.
ַהיוֹ ם ְמ ַסיְּ מִים ֶאת הִ לְ כוֹ ת יִ ּב ּום וַ ֲחל ָ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ַּ /ת ֲא ִר ְ
"ש
יך ֲח ִס ִידי – ִה ּל ּו ַלת ַה ַּמ ַה ַר ׁ

ַּה ַר "שׁ .
ַהיּ וֹ ם הוּא יוֹ ם ַההִ לּ ּו ָלא ֶׁשל ָה ַרבִּי ַהמ ַ
ִיח נוֹ ָצה ְּב ָמקוֹ ם
ַּה ַרשׁ הֵ נ ַ
ַּה ַר "שׁ ,הוּא ִּבקֵּשׁ שֶׁיָ ּבִיא ּו לוֹ ָׁשעוֹ ןָ .ה ַרבִּי ַהמ ַ
לִפְ נֵי הִ ְס ַּתלְּ קוּתוֹ ֶׁשל ָה ַרבִּי ַהמ ַ
ְ
ימת .זוֹ ָהיְ ָתה ַה ַ ּדקָּה ֶׁש ָבּהּ הִ ְס ַּת ֵּלק
לְא ַחר ַה ׁ ּ ָש ָעה ַה ְּמסוּיֶ ֶ
ֶׁה ׁ ּ ָשעוֹ ן ל ֹא יַ מְשִׁיך בִּפְ ֻע ָ ּלתוֹ ַ
ַּשעוֹ ן ְּכדֵי ש ַ
ְמסוּיָ ים ב ׁ ּ ָ
ֵהעוֹ ָלם.
מָ
לְ ָכל ַרבִּי ָהיָ ה ַמ ֶשּׁה ּו מְיֻ ָחד ֶׁש ָּכל ָחסִיד יָ כוֹ ל לִ לְ מֹד ִמ ֶּמנּ ּו.
ַּה ַר "שׁ לְהִ ְתנַ הֵג בְּא ֶֹפן ֶׁשל "לְ ַכ ְּת ִחלָּה
ֵה ַרבִּי ַהמ ַ
ָה ַרבִּי אוֹ מֵר ָלנ ּו שׁ ּוב וְשׁ ּוב ֶׁש ֲחסִי דִים צְרִיכִים לִ לְ מֹד מ ָ
ְ
ׁאִ ם ל ֹא הוֹ ֵלך ִמלְּ ַמטָּהָ ,אז ְמנַ סִּים
ׁאִ ם ָּכל ָהעוֹ ָלם חוֹ שֵׁ ב ֶש
ַּה ַר "שׁ נָ ַהג לוֹ ַמרֶ ,ש
רִיבער"ָ .ה ַרבִּי ַהמ ַ
ַא ֶּ
ַּה ַר "שׁ ) אוֹ מֵר ,לְ ַכ ְּת ִחלָּה ִמלְ ַמ ְע ָלה.
(המ ַ
ִמלְ ַמ ְע ָלהֲ ,א ָבל ֲאנִי ַ
וְה ִּמ ְצווֹ תָ ,ע ֶל ָ
יך לְ נַ ּסוֹ ת לִ ְמצוֹ א
פְרִיע לְ ָך ַּב ֶד ֶּר ְך ַה ּתוֹ ָרה ַ
ַ
ׁאִ ם ַמ ֶשּׁה ּו ַמ
ַה ַּכוָ ּ נָ ה הִיא ֶׁש ָּבעוֹ ָלם אֹמְרִים ֶש
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ָׁאתָּה ָצ ְ
ד ְָּרכִים ֲאחֵרוֹ ת ְ
רִיך ַל ֲעשׂוֹ ת ,וְ ל ֹא
ַּה ַר "שׁ אוֹ מֵרַ ,רק ַת ֲע ֶשׂה ֶאת ַמה ש ַ
אֵיך לְ ַב ֵּצ ַע זֹאתֲ ,א ָבל ָה ַרבִּי ַהמ ַ
ַלח ְׁש ֹב ַעל ַה ְּד ָברִים ַהמַּפְרִיעִים ִּב ְכ ָלל.
ַּה ַר "שׁ שֶׁהֵ ם מוֹ פְ תִים וּשְׁ מֵימִיִּים .הוּא ָע ָשׂה ְּד ָברִים בְּא ֶֹפן נִ סִּיְּ ,כדֵי
יֶ שְׁ נָ ם סִפּ וּרִים ַרבִּים ַעל ָה ַרבִּי ַהמ ַ
פְרִיע לוֹ.
ַ
ֶׁה ֹּכל יִהְיֶ ה בְּא ֶֹפן ַה ָ ּנכוֹ ן וְשׁ ּום ָ ּד ָבר ל ֹא יַ
שַ
ֵה ְּב ָעיוֹ ת שֶׁיָ ּ צ ּוצ ּו ְּב ַדרְ ֵּכנ ּו
ׁשׁ מ ַ
לְה ְחלִיט לְ ַקיֵּם ִמ ְצווֹ ת וְ ַל ֲעשׂוֹ ת ִמ ְב ָצעִים וְ ל ֹא ַלחְש ֹ
ַ ּגם ֲאנַ ְחנ ּו  ,צְרִיכִים ַ
ֶׁאנ ּו ְמ ַקיְּמִים ֶאת רְ צוֹ ן ה'ְּ ,בוַ ַדּאי נ ּו ַכל לְ ַדלֵּג ַעל ָּכל ַה ִּמכְשׁ וֹ לִים וְ ָל ֶל ֶכת ִמלְּ ַכ ְּת ִחלָּה
ְּב ַמ ֲה ַל ְך ַה ֶד ֶּר ְך .כְּש ָ
רִיבער!
ַא ֶּ
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