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ֻח ָּמ ׁש

ֵ ׁ /שנִ י ִעם ַר ׁ ִש"י

ש ָר ֵאל ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה ָמנָ ה:
ַה ּיוֹ ם לוֹ ְמ ִדים ַּכ ָּמה ָהיָ ה ִמ ַ ּניִ ן ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
ׁ ֵש ֶבט ְרא ּו ֵבן – 46,500
ׁ ֵש ֶבט ׁ ִש ְמעוֹ ן 59,300
ׁ ֵש ֶבט ָ ּגד 46,650 -
ׁ ֵש ֶבט יְ ה ּו ָדה 74,600
שש ָׂכר54,400 -
ׁ ֵש ֶבט יִ ּ ָ ׂ
ׁ ֵש ֶבט זְ ב ּול ּון 57,400
ׁ ֵש ֶבט ֶא ְפ ַריִ ם – 40,500
ׁ ֵש ֶבט ְמנַ ׁ ּ ֶשה32,200 -
ׁ ֵש ֶבט ִּבנְ יָ ִמין – 35,400
ׁ ֵש ֶבט ָ ּדן – 62,700
ׁ ֵש ֶבט ֲא ׁ ֶשר 41,500
ׁ ֵש ֶבט נַ ְפ ָּתלִ י – 53,400
ַס ְך ַה ּכֹל ָּכל ַה ׁ ּ ְש ָב ִטים יָ ַחד 603,550
יֶ ׁ ְשנוֹ ׁ ֵש ֶבט ָח ֵסר! ֲהת ּו ְכל ּו לְ נַ ֵח ׁש ֵאיזֶ ה ׁ ֵש ֶבט?
ש ָר ֵאל.
ׁ ֵש ֶבט ֵלוִ י! ה' ָא ַמר לְ מ ׁ ֶֹשה ל ֹא לִ ְמנוֹ ת ֶאת ַה ְּלוִ ִ ּי ים יָ ַחד ִעם ׁ ְש ָאר ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
יכים לְ ִה ָּמנוֹ ת ְּבנִ ְפ ָרד.
ַה ְּלוִ ִ ּי ים ֵהם ְמיֻ ָח ִדיםּ ,ו ְצ ִר ִ
שאת ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן
ה' ָא ַמר ׁ ְש ַל ְּלוִ ִ ּי ים יֶ ׁ ְשנוֹ ַּת ְפ ִקיד לְ ַט ּ ֵפל ַּב ִּמ ׁ ְש ָּכן ּו ְב ָכל ַה ְ ּד ָב ִרים ַה ְּק ׁש ּו ִרים ֵא ָליוֲ .ע ֵל ֶ
יהם ָל ֵ ׂ
יכים
ש ָר ֵאל ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ַּב ִּמ ְד ָּברֲ .ע ֵל ֶ
יהם ַל ֲעבוֹ ד ַּב ִּמ ׁ ְש ָּכןַ ,ל ֲחנוֹ ת ְס ִביבוֵֹ .הם ְמ ָפ ְר ִקים ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
יבים אוֹ תוֹ ִּב ׁ ְש ַעת ַה ֲחנָ יָ ה .לְ ַאף ָא ָדם ִמ ׁ ּ ֵש ֶבט ַא ֵחר ָאס ּור ַל ֲעשׂוֹ ת ֶאת ָה ֲעבוֹ ָדה ַה ּז וֹ.
לִ נְ דוֹ דּ ,ו ַמ ְר ִּכ ִ
ֹאמר ָל ֶהם ַּב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ֻח ָּמ ׁש ַּב ִּמ ְד ָּבר .וְ ֻכ ָ ּלם ׁ ָש ְמע ּו לְ ָכל ַמה ׁ ֶשה' ָא ַמר
ש ָר ֵאל נִ ְצ ַט ּו ּו ַל ֲחנוֹ ת ְּכ ִפי ׁ ֶשה' י ַ
ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
ָל ֶהם.
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ְּת ִה ִּלים

יום כ"ב ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים ק"ו -ק"ז
ֹ /

ְּב ֶפ ֶרק ק"ז ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ַא ְר ַּבע ּ ְפ ָע ִמים ָּב ֶהם ָא ָדם ָהיָ ה ְּב ַס ָּכנָ ה וְ ָצ ִר ְ
יך לְ הוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל ַה ֵ ּנס
ׁ ֶש ָ ּק ָרה.
ָה ַר ִּבי ַמ ְס ִּביר ׁ ֶש ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמ ְק ִרים ָה ֵא ֶ ּלה ׁ ֶש ָא ָדם ָהיָ ה ְּב ַס ָּכנָ ה ֵהם ְּכמוֹ ַא ְר ַּבע ס ּוגֵ י ַס ָּכנוֹ ת ׁ ֶש ְ ּי כוֹ לוֹ ת
יע לִ יה ּו ִדי לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּכמוֹ ׁ ֶש ְ ּי ה ּו ִדי ָצ ִר ְ
יך לְ ִה ְתנַ ֵהג.
לְ ַה ְפ ִר ַ
ָא ָדם חוֹ ֶלה ׁ ֶש ִה ְב ִריאִּ -בגְ ַלל ׁ ֶש ִּליה ּו ִדי ָצ ִר ְ
ֹאש יְ ה ּו ִדי ָּב ִריא וְ ֵלב ַל ֲעבֹד ֶאת ה'ִ .אם
.1
יך לִ ְהיוֹ ת ר ׁ
ה ּוא חוֹ ֶלה ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ה ּוא ל ֹא יָ כוֹ ל ַל ֲעבֹד ֶאת ה' ְּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּצ ִריךְ.
ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ֵּבית ָה ֲאס ּו ִרים -יֶ ׁ ְשנוֹ ס ּוג ׁ ֶשל ַמ ֲא ָסר ר ּו ָחנִ יֶ ׁ ,ש ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע יָ כוֹ ל לִ גְ רֹם ָל ָא ָדם
.2
לִ ְהיוֹ ת ְּכ ִאלּ ּו ה ּוא ַּב ֶּכ ֶלאַ .על יְ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ְמ ַא ְפ ׁ ֵשר ַל ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַל ֲעשׂוֹ ת ֶאת ַמה ׁ ֶשרוֹ ֶצה ַל ֲעשׂוֹ ת.
יעה ֵמ ֵע ֶבר ַל ָ ּי םְּ .באוֹ תוֹ זְ ַמן ֲאנָ ׁ ִשים נָ ְסע ּו ְּב ִע ָ ּקר ִּבגְ ַלל ׁ ֶש ֵהם ָהי ּו זְ ק ּו ִקים
 .3יוֹ ְר ֵדי ַה ָ ּי ם -נְ ִס ָ
לְ ַפ ְרנָ ָסהָּ .כל ָה ְרגָ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ָא ָדם ְּבנוֹ גֵ ַע ַל ּ ַפ ְרנָ ָסהֲ ,ח ׁ ָש ׁש אוֹ ּ ַפ ַחד יְ כוֹ לִ ים לִ ְמנ ַֹע ִמיה ּו ִדי ַל ֲעבֹד ֶאת
ה'.
ַמ ֲע ַבר ַּב ִּמ ְד ָּבר -זוֹ ֻ ּדגְ ָמה ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ ׁ ֶשל ַה ְ ּי ה ּו ִדיַ ,ל ֲעשׂוֹ ת ִ ּד ָירה ַּב ַּת ְח ּתוֹ נִ יםִ .מ ְד ָּבר זֶ ה ּו
.4
ָמקוֹ ם ּבוֹ ַאף ֶא ָחד ל ֹא ָ ּגרָ .העוֹ ָלם יָ כוֹ ל לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ְּכמוֹ ִמ ְד ָּברִּ ,בגְ ַלל ׁ ֶש ֵאינֶ נּ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת ֶאת ה'
ָּבעוֹ ָלםָ .ה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ִהיא לְ וַ ֵ ּדא ׁ ֶש ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת ֶאת ה'ֲ ,א ָבל זוֹ יְ כוֹ ָלה לִ ְהיוֹ ת ֲעבוֹ ָדה ָק ׁ ָשה.
ָּכל ֵאלּ ּו ֵהם ֲח ָל ִקים ֵמ ַה ׁ ּ ְשלִ יח ּות ׁ ֶש ָ ּלנ ּוּ ,ו ְכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִּב ָּטחוֹ ן ׁ ֶשנּ ּו ַכל ַל ֲעשׂוֹ ת ַמה ׁ ֶשה' רוֹ ֶצה ה' יַ ֲעזֹר ָלנ ּו וְ נִ ְר ָאה
יח ַע ְכ ׁ ָשיו.
נִ ִּסים לְ ַק ֵ ּי ם ֶאת ַה ׁ ּ ְשלִ יח ּות ּולְ ָה ִביא ֶאת ָמ ׁ ִש ַ
"ה ּגו ֵֹמל לְ ַחיָּבִ ים" ה'תשמ"ג)
(על ִּפי ַמ ֲא ָמר ַ
ַ

ַּתנְ יָ א

 /לִ ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ֶּפ ֶרק נ' (כ"ב ִא ָ ּיר ׁ ָשנָ ה ְמ ֻע ֶּב ֶרת)

ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ֶה ְר ָאה ָלנ ּו ַּב ּ ְפ ָר ִקים ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ֵא ְ
יך ִּת ְהיֶ ה ָלנ ּו ַא ֲה ַבת ה' וְ יִ ְר ַאת ה' ָּכ ְך ׁ ֶש ָּת ִמיד נִ ְתנַ ֵהג
ְּכ ִפי ׁ ֶשה' רוֹ ֶצה ׁ ֶש ִ ּנ ְתנַ ֵהג.
ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ּ ְפ ָר ִקים ַר ִּבים ָל ַמ ְדנ ּו ְ ּד ָר ִכים ׁשוֹ נוֹ ת ָּב ֶהן ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים ָלח ּו ׁש ַא ֲה ַבת ה'ֶ .א ְפ ׁ ָשר ַל ֲח ׁש ֹב ַעל ָּכ ְך ׁ ֶשה'
נוֹ ֵתן ָלנ ּו ַח ִ ּי ים וְ ׁ ֶשה' ה ּוא ַא ָּבא ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ׁ ֶש ּדוֹ ֵאג לְ ָכל ָצ ְר ֵכינ ּו וְ ֵא ְ
יך ה' אוֹ ֵהב ֶאת ַהיְ ה ּו ִדים ָּכל ָּכ ְך ׁ ֶש ָּב ַחר ָּבנ ּו

לִ ְהיוֹ ת לִ ְהיוֹ ת ְקרוֹ ִבים ֵא ָליו ,וְ ַכ ָּמה ָאנ ּו אוֹ ֲה ִבים אוֹ תוֹ ֲחזָ ָרה.
שה ֲעב ּו ֵרנ ּו ַמה ה ּוא נוֹ ֵתן
ָ ּד ָבר ֶא ָחד ְמ ׁ ֻש ָּתף לְ ָכל ַה ְ ּד ָר ִכים ָה ֵאלּ ּו ׁ ֶשל ַא ֲה ָבת ה'ָ .אנ ּו ַמ ְר ִ ּג ׁ ִ
ישים ַמה ה' עוֹ ֶ ׂ
ָלנ ּו ,וְ ַה ָ ּד ָבר גּ וֹ ֵרם ָלנ ּו ֶל ֱאהֹב אוֹ תוַֹ .ה ּי וֹ ם ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן אוֹ ֵמר ָלנ ּו ַעל ס ּוג ַא ֵחר ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה ַלה'ַ .א ֲה ָבה
ׁ ּ ֶש ֵאין ַלה ׁש ּום ֶק ׁ ֶשר ֵא ֵלינ ּוּ .ו ְב ֶע ֶצם ַּכ ֲא ׁ ֶשר יֵ ׁש לִ יה ּו ִדי ָּכזֶ ה ס ּוג ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה ַלה' ה ּוא ל ֹא רוֹ ֶצה ׁש ּום ָ ּד ָבר
לְ ַע ְצמוֹ ,ה ּוא רוֹ ֶצה ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶשלּ וֹ ִּת ְת ַא ֶחד וְ ִת ְהיֶ ה ָל ֶא ָחד ִעם ה' ֲא ִפיל ּו ׁ ֶש ַה ַּמ ׁ ְש ָמע ּות ִהיא ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְהיֶ ה לוֹ
ַח ּי ּות אוֹ ָּכל ָ ּד ָבר ַא ֵחר ׁ ֶשה' ַּב ֶ ּד ֶר ְך ְּכ ָלל נוֹ ֵתן לִ ְבנֵ י ָא ָדם.
יט ׁש ,ר' ַא ְב ָר ָהם ַה ַּמלְ ָא ְך ָל ַמד ִענְ יַ ן ָעמוֹ ק ַּב ֲח ִסיד ּותַ .ה ָ ּד ָבר ָ ּג ַרם לוֹ לִ ְרצוֹ ת
ּ ַפ ַעםְּ ,בנוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמ ִ ּגיד ִמ ֶּמעזְ ִר ְ
ֶאת ה' ָּכל ָּכ ְך ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶשלּ וֹ ִּכ ְמ ַעט ּ ָפ ָר ָחה ִמגּ ּופוֹ.
יח ֶאת ר' ַא ְב ָר ָהם ַה ַּמלְ ָא ְך ֶל ֱאכוֹ ל ֵּביגֶ ל ִעם ֶח ְמ ָאה
ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ָר ָאה וְ ִה ְב ִחין ַמה ּקוֹ ֶרה ,ה ּוא ִה ְכ ִר ַ
ְּכ ֵדי לְ ַה ִ ּציל ֶאת ַח ָ ּי יו

ס ּוג ַא ֲה ָבה ְּכמוֹ ַה ְּמת ָֹאר ְּב ִס ּפ ּור ה ּוא ַה ֻ ּדגְ ָמה לְ ס ּוג ָּכזֶ ה ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה.
שה ֲעב ּו ֵרנ ּו ַהגּ וֹ ֶר ֶמת לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ְמיֻ ָחד .זֶ ה ַרק ַה ַּמ ְח ׁ ָש ָבה ַעל ה' וְ ָה ָרצוֹ ן
זֶ ה ל ֹא ַה ַּמ ְח ׁ ָש ָבה ַעל ַמה ׁ ֶשה' עוֹ ֶ ׂ
לִ ְהיוֹ ת יָ ַחד ִא ּתוֹ ! (לְ נָ ָדב וַ ֲא ִביה ּו ַ ּגם ָהיְ ָתה ַא ֲה ָבה ָּכזוֹ ַלה').
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ְּב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ ְּב ִס ּפ ּור ׁ ֶשל ר' ַא ְב ָר ָהם ַה ַּמלְ ָא ְךָ ,ה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן יַ ְר ֶאה ָלנ ּו ַמה ָע ֵלינ ּו ַל ֲעשׂוֹ ת ְּכ ֵדי לְ וַ ֵ ּדא
"שוֹ ב",
ׁ ֶש ַ ּגם ָלנ ּו יֵ ׁש ֵּ
"ביגֶ ל וְ ֶח ְמ ָאה" ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ִת ׁ ּ ָש ֵאר ְּבתוֹ ְך ַהגּ ּוף וְ ַת ֲעזֹר ָלנ ּו לְ ַק ֵ ּי ם ִמ ְצווֹ ת .זֶ ה נִ ְק ָרא ׁ
ְ
ּו ְב ֶעזְ ַרת ה' נִ לְ ַמד ַעל ָּכך עוֹ ד ָמ ָחר.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ"ב ִא ָ ּיר

ַהיּ ֹום הוּא ַהיּ ֹום ַה ׁ ּ ְשל ֹו ׁ ִשים וְ ׁ ִשבְ ָעה לָ ע ֶֹמר.
ּ ַפ ַעם נֶ ֶע ְר ָכה ִה ְתוַ ֲעד ּות ׁ ֶשל ֲח ִס ֵידי ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן( .זְ ַמן ל ֹא ַרב ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן נִ ְהיֶ ה ַר ִּבי ֵּבין
יח ָתם:
ש ָ
שא ִ ׂ
ַה ׁ ּ ָשנִ ים תקמ"ד -תקמ"ז) וְ זֶ ה ָהיָ ה נוֹ ֵ ׂ
שה ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ְמאֹד ְמיֻ ָחד ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה קוֹ ֵדם .יֶ ׁ ְשנָ ּה ִה ְת ַק ׁ ּ ְשר ּות ֵּבין ֲח ִס ִידים לְ ַר ִּבי ׁ ֶשגּ וֹ ֶר ֶמת
ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ָע ָ ׂ
יבה אוֹ מוֹ ֶרהַ ,ה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ָ ּל ֶהם
ֹאש יְ ׁ ִש ָ
ל ֹא לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ַאף ּ ַפ ַעם לְ ַבד! ַל ֲאנָ ׁ ִשים ְּבלִ י ַר ִּביֲ ,א ִפיל ּו ִאם יֵ ׁש ָל ֶהם ר ׁ
ְ
ל ֹא ָהי ּו ְמ ֻח ָּברוֹ תֲ .א ָבל ִעם ֲח ִסיד ּותָ ,ח ִסיד וְ ַר ִּבי ְמ ֻק ׁ ּ ָש ִרים ַּבנְ ׁ ָשמוֹ תָּ ,כך ׁ ֶש ֵהם ַאף ּ ַפ ַעם ל ֹא לְ ַבד.

ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹות

שה ב'
שה אֲ ,ע ֵ ׂ
שה א' ,ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

אשוֹ נוֹ ת:
ְּב ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצווֹ ת ַה ּי וֹ ם נִ לְ ַמד ֶאת ְׁשלוֹ ֶׁשת ַה ִּמ ְצווֹ ת ָה ִר ׁ
.1

ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה א' -יֵ ׁש לְ ַה ֲא ִמין ַּבה' ֶׁש ָּב ָרא ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם.
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה א'ָ -אס ּור ַל ְח ׁש ֹב ֶׁשיֵ ּ ׁש עוֹ ד ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ַא ֵחר ֶׁשיָ ּכוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ה'. ..

.3

יאת ְׁש ַמע
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה ב'ָ -ל ַד ַעת ֶׁשה' ה ּוא ֶא ָחדְּ ,כ ִפי ֶׁשאוֹ ְמ ִרים ִּב ְק ִר ַ

.2

ַר ְמ ַּב"ם

סו ֵדי ַה ּת ֹו ָרה פרקים א' ,ב' ,ג'
כות יְ ֹ
ִ /הלְ ֹ

אשוֹנוֹת ִמ ֵ ּס ֶפר ָה ַר ְמ ַ ּב"ם.
ָ ּכ ֵעת נַ ְת ִחיל לִ לְ מ ֹד ֶאת ַה ֲהלָ כוֹת ָה ִר ׁ
אשוֹ ן וְ ֶה ָח ׁש ּוב ְּביוֹ ֵתר ֶׁשיֵ ּ ׁש ָל ַד ַעת לִ ְפנֵ י ֶׁשלוֹ ְמ ִדים ֵח ֶלק ָּכלְ ֶׁשה ּו
ְּב ֶפ ֶרק א' ָ
ה ַר ְמ ַּב"ם ְמ ַל ֵּמד ֶאת ַה ָ ּד ָבר ָה ִר ֵׁמ ַה ּתוֹ ָרהָ ,ל ַד ַעת ֶׁשיֵ ּ ׁש ַרק ה' ֶא ָחדֶׁ ,שה ּוא ָּב ָרא ַה ֹּכל ּו ְמנַ ֵהל ֶאת ַה ֹּכל ,וְ ֶׁש ׁ ּש ּום ָ ּד ָבר ל ֹא יָ כוֹ ל לְ ִה ְת ַקיֵ ּם לְ ל ֹא
ה'ֵ .אינֶ נּ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ תוֹ א ּו ָלם יוֹ ְד ִעים ֶׁשה ּוא ָּת ִמיד נִ ְמ ָצא ָׁשם.
ְּב ֶפ ֶרק ב'  -לוֹ ְמ ִדים ֵא ְ
יך ֶל ֱאהֹב ֶאת ה' ֶּב ֱא ֶמת .לוֹ ְמ ִדים ֲה ָלכוֹ ת ַעל ַא ֲה ַבת ה' וְ יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ םָ .ע ֵלינ ּו ַל ְח ׁש ֹב

ַעד ַּכ ָּמה ְמיֻ ָח ִדים ָּכל ַה ְ ּד ָב ִרים ֶׁשה' ָּב ָרא ָּבעוֹ ָלם וְ ַעד ַּכ ָּמה ְמ ֻא ׁ ּ ָש ִרים ָאנ ּו ֶׁשיֵ ּ ׁש ָלנ ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ָׁשה.
ְּכ ָכל ֶׁש ַ ּנ ְר ֶּבה ַל ְח ׁש ֹב ַעל ָּכ ְך ,וְ נִ לְ ַמד עוֹ ד ַעל ה' נ ּו ַכל ֶל ֱאהֹב אוֹ תוֹ יוֹ ֵתר ּולְ ִה ְתנַ ֵהג ְּכ ִפי ֶׁשיְ ּה ּו ִדי ָצ ִר ְ
יך לְ ִה ְתנַ ֵהג.
ְּב ֶפ ֶרק ג' -לוֹ ְמ ִדים ַעל ֶה ָח ָלל – ָה ַר ְמ ַּב"ם ַמ ְס ִּביר ַעל ַה ְד ָרגוֹ ת ַה ׁ ּשוֹ נוֹ ת ַּב ׁ ּ ָש ָמיִ ם ,יָ ֵר ַחּ ,כוֹ ָכ ִבים וְ ָכל יֶ ֶתר
ּכוֹ ְכ ֵבי ַה ֶ ּל ֶכתַ .היְ ַד ְע ֶּתם? ָּכל ַה ּכוֹ ָכ ִבים ָׁש ִרים ִׁש ָירה ַלה'.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

סודֶ ,ה ְמ ׁ ֵש ְך
ְ /ס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר – ְס ִפ ַירת ַה ְ ּי ֹ

ַה ׁ ּ ָשב ּו ַע ִּב ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר עוֹ ְב ִדים ַעל ִמ ַ ּדת ַה ְ ּי סוֹ דָ .ל ַמ ְדנ ּו ׁ ֶש ְ ּי סוֹ ד זוֹ ִהי ִה ְת ַק ׁ ּ ְשר ּותּ ,ו ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ָּב ּה ְּכ ֵדי
לְ ִה ְת ַח ֵּבר ַלה' .זֶ ה ְמ ֻד ָּבר ֵּבין ָא ָדם ַל ָּמקוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְּב ִמ ָ ּדה זוֹ ִעם ה'.
ֲא ָבל יֵ ׁש ַ ּגם עוֹ ד ס ּוג ׁ ֶשל יְ סוֹ ד – ַה ְ ּי סוֹ ד ׁ ֶש ֵּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ְּכ ִפי ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְּב ִמ ָ ּדה זוֹ ִעם ֲאנָ ׁ ִשים
ֲא ֵח ִרים .ס ּוג זֶ ה ׁ ֶשל יְ סוֹ ד ַ ּגם ה ּוא ִה ְת ַק ׁ ּ ְשר ּות ִ ,ח ּב ּור ִעם ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ֵח ִרים ְּכ ֵדי לְ ִח ׁ ּש ּוב ַעל ַה ְר ָ ּג ׁ ָש ָתם.
ֵא ְ
יך ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְּב ִמ ַ ּדת ַה ְ ּי סוֹ ד?
שם ֵלב ׁ ֶש ֲח ֵברוֹ מוֹ יְ ׁ ִשי ל ֹא ְמ ֻס ָ ּדר .מוֹ יְ ׁ ִשי ל ֹא ָּת ִמיד ֵה ִכין ׁ ִשע ּו ֵרי ַּביִ תָ ׁ ,ש ַכח לְ ָה ִביא ֶאת ַה ֻח ָּמ ׁש וְ ָא ַכל
ֲא ִרי ָ ׂ
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ש ֵמ ַח
ֶאת ָּכל ַמה ׁ ֶש ָהיָ ה ְמיֻ ָעד ַל ֲאר ּו ַחת ָצ ֳה ַריִ ם ַּב ּב ֶֹקרֲ .א ִרי רוֹ ֶצה ַל ְעזֹר לְ מוֹ יְ ׁ ִשי ָּכ ְך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה יוֹ ֵתר ְמ ֻס ָ ּדר וְ ָ ׂ
ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר .ה ּוא ֶה ְחלִ יט ׁ ֶשמוֹ יְ ׁ ִשי ָצ ִר ְ
יך לִ לְ מֹד לִ ְכ ּתֹב ְ ּד ָב ִרים ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ׁ ְש ַּכחֲ .א ִרי ָח ׁ ַשב ׁ ֶשא ּו ַלי ְּכ ַדאי
ׁ ּ ֶש ִ ּי ְקנֶ ה לְ מוֹ יְ ׁ ִשי ַמ ְח ֶּב ֶרת ַרק ְּכ ֵדי לִ זְ ּכֹר ְ ּד ָב ִריםֲ .א ָבל ה ּוא ק ֶֹדם ּכֹל עוֹ ֵצרּ ,ו ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְּב ִמ ַ ּדת ַה ְ ּי סוֹ ד.
יל ֵּמד אוֹ תוֹ ֵא ְ
ֵא ְ
יע לְ ַמ ְס ָקנָ ה
יך לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָּב ּה? ה ּוא ָח ׁ ַשב וְ ִה ִ ּג ַ
יך יַ ְר ִ ּג ׁיש מוֹ יְ ׁ ִשי ִאם יִ ֵּתן לוֹ ַמ ְח ֶּב ֶרת וִ ַ
ׁ ֶשמוֹ יְ ׁ ִשי ֶּב ַטח ְמאֹד יִ ְת ַּב ֵ ּי ׁש לִ ׁ ְשמוֹ ַע ַעל ָּכ ְך ֵמ ָח ֵבר.
ש ֵמ ַח לִ ׁ ְשמוֹ ַע ֶאת ָה ַר ְעיוֹ ן ַה ֶ ּז ה ֵמ ַה ְמ ַחנֵ ךֲּ .א ִרי נוֹ ֵתן ַל ּמוֹ ֶרה ֶאת
ָל ֵכן ֲא ִרי ֶה ְחלִ יט ׁ ֶשמוֹ יְ ׁ ִשי ֶּב ַטח יִ ְהיֶ ה יוֹ ֵתר ָ ׂ
ְ
ַה ַּמ ְח ֶּב ֶרת ְּבלִ י ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד יִ ְר ֶאה ּו ְמ ַב ֵ ּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּו לְ ַה ְס ִּביר לְ מוֹ יְ ׁ ִשי ֵאיך לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָּב ּה.
ִה ֵ ּנה ֻ ּדגְ ָמה נוֹ ֶס ֶפת לְ ׁ ִש ּמ ּו ׁש ְּב ִמ ַ ּדת ַה ְ ּי סוֹ דִ :א ָּמא רוֹ ָאה ׁ ֶש ַה ְ ּי ָל ִדים הוֹ לְ ִכים לִ ׁישוֹ ן ְמ ֻא ָחר ִמ ֵ ּדי וְ ֵהם ְמאֹד
יכים לְ ַה ְת ִחיל לְ ִה ְת ַא ְר ֵ ּגן לִ ׁישוֹ ן ֻמ ְק ָ ּדםֲ .ח ֵב ָרה ַמ ְר ָאה ָל ּה ָט ְב ָלה
ַע ְצ ָּבנִ יִ ים ָּכל ַה ּי וֹ םִ .היא יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ֵהם ְצ ִר ִ
ׁ ֶש ִהיא ִמ ׁ ְש ַּת ֶּמ ׁ ֶשת ָּב ּה ֶא ְצ ָל ּה ַּב ַּביִ ת ְּכ ֵדי לִ גְ רֹם לְ ָכל ַהיְ ָל ִדים לִ ׁישוֹ ן ַּב ְ ּז ַמןֲ .א ָבל ֶרגַ ע לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִא ָּמא ּתוֹ ָלה
ֹאהב ֶאת ַה ַּט ְב ָלה וְ ַת ְת ִחיל ָל ֶל ֶכת
ֶאת ַה ַּט ְב ָלהִ ,היא ִמ ׁ ְש ַּת ֶּמ ׁ ֶשת ְּב ִמ ַ ּדת ַה ְ ּי סוֹ דַ .ה ִאם ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ּת ַ
ְ
יצ ד יַ ְר ִ ּג ׁיש ּו? ִא ָּמא חוֹ ׁ ֶש ֶבת ַעל ָּכ ְך ׁ ֶש ַה ְ ּי ָל ִדים ׁ ֶש ָ ּל ּה ל ֹא ָּכל ָּכך אוֹ ֲה ִבים לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש
לִ ׁישוֹ ן ֻמ ְק ָ ּדם ִּבגְ ָל ָל ּה? ֵּכ ַ
ְּב ַט ְב ָלאוֹ ת.
יטה ׁ ֶש ְּלטוֹ ַבת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה טוֹ ב יוֹ ֵתר יִ ְהיֶ ה לִ ְקרֹא ִס ּפ ּור ְמיֻ ָחד ַּב ִּמ ָּטה ְּב ׁ ָש ָעה  19:00לְ ָכל ִמי
ִא ָּמא ַמ ְחלִ ָ
ְ
ש ַּמח אוֹ תוָֹּ .כך ֶא ְפ ׁ ָשר
שים ַמ ׁ ּ ֶשה ּו לְ ָא ָדם ַא ֵחר ,יֵ ׁש לְ ִה ְת ַח ֵּבר ֵא ָליו וְ ַל ְח ׁש ֹב ַמה יְ ַ ׂ
ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ַּב ִּמ ָּטהַּ .כ ֲא ׁ ֶשר עוֹ ִ ׂ
שה לוֹ טוֹ ב.
שים ַרק ֶאת ַמה ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
לִ ְהיוֹ ת ְּבט ּו ִחים ׁ ֶשעוֹ ִ ׂ
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