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הֵט

"ת ְליֹום ִראׁשֹון   ִחּתַ
א ת ֹבּ ָרׁשַ ּפָ

 כ"ט ֵטֵבת, 
ה'תשפ״ג - ְֹשַנת ַהְקֵהל

kidschitas.he@gmail.com מעו י ים כטטדי' כזלות יטירלם? צרו ט'ר

"י ִ ׁש / ִראׁשֹון עם ַרּשׁ ֻחּמָ
ּכֹות  ְצַרִים. ֵהם ֵהִביאוּ ֶאת ַהּמַ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִישְׂ ה' ָנַתן ָלֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ּבְ ִליחוּת ׁשֶ ְ ֶאְמַצע ַהּשׁ ה ְוַאֲהרֹן ּבְ מֹׁשֶ

ֵדי ְלַהְראֹות ָלֶהם ֶאת ִניֵסי  ָרֵאל, ּכְ ּבֹו ִהְתַנֲהגוּ ְלָעם ִישְׂ ֵדי ְלַהֲעִניׁש אֹוָתם ַעל ָהאֶֹפן ׁשֶ ִליחוּת ה' ּכְ ׁשְ ַעל ִמְצַרִים ּבִ
ְצִרים  ה. ְוַהּמִ ת ַאְרּבֶ ָאה, ַמּכַ ה ַהּבָ ּכָ ְרעֹה ַעל ַהּמַ ה ַמְזִהיר ֶאת ּפַ ָרֵאל. מֹׁשֶ ֵני ִישְׂ ְחֵרר ֶאת ּבְ ה', ְוִלְגרֹם להםֹ ְלׁשַ

ְחְרָרם. ם ֵיְצאוּ, הוּא ְמָסֵרב ְלׁשַ ּלָ ּכֻ הוּא ׁשֹוֵמַע ׁשֶ ׁשֶ ָרֵאל, ֲאָבל ּכְ ֵני ִישְׂ ְחרוּר ּבְ ְרעֹה ַמְתִחיל ַלְחׁשֹב ַעל ׁשִ ְמַפֲחִדים. ּפַ

ה: ת ַאְרּבֶ ַמּכַ
ט כות  ט ָטׁ'ֶ ּזֶ ת ׁ'ֶ רות ֵרִים. ֵכמ  צ  כ ִמּמִ ָרא" י ִיׂ'  ר ֶאת ּה  " ר" ח  ֵ'ׁ ּי  עתט ׁ'ֶ ר  ִטיר ֶאת ּ-ֵ ֵטז  ֵאֲטרתן כ  ט ּוכ  מתׁ'ֶ טש ָאֵמר כ 

ֶצט! ׁ'ּוָהט ִאם טּוא ֵרט ִיר  ת  זתר ּהִ כ ֵכח  עתט ֲעֵדִין ָילות ר  כ טשַ ּ-ֵ ָרט ׁ'ֶ ִכי ָטֶעז  ׁ'ּוָהט ּה  ת ּת  ֵכֲעׂ'ות

טפ ָחָרטַ  ּהֶ כ ֵאר  ט ׁ'ֶ ֵכח ֵמּלָ כַ טש ִיׁ'  ָרא" י ִיׂ'  ר ֶאת ּה  " ר" ח  ֵ'ׁ ִאם טּוא כתא י  עתטַ ׁ'ֶ ֵ-ר  רּו כ  ֵאֲטרתן ָאמ  ט ו  מתׁ'ֶ
ֵרִים. ָלכ ֶאֶרץ ִמצ  ֲאָדָמט ּה  ֵח ּהָ מ" ּצות כ ֵמט ׁ'ֶ ּיתאֵלכ ֶאת ּלָ ֶ ׁ'ּ

ֵרִים! צ  את ִמּמִ ָהר ָכצ" כ ּל  ָרא" י ִיׂ'  ן ִכה  " ּת" ּיִ עתט ׁ'ֶ ֵ-ר  רּו כ  ָאמ  טַ ו  ּלָ ֵטּמֵ ׁ'ּו מ" ִרים ָחׁ'  צ  ֵטּמִ

ִלים?ֵ כ  ָתם : ִֵמי ּוִמי ֵטטות ֵאכ אות ָ'ׁ רּו ו  ז  ח  ּיֵ ֵאֲטרתן ׁ'ֶ ט ּוכ  מתׁ'ֶ רתא כ  ֵכח ִכט  עתט ׁ'ָ ר  ןַ ּ-ֵ ָכל"

ְך!ֵ כ" ָטר" ּו  " צתא " ּו ּוִהה  ת" ּו ּה  י ּו ּוִהה  ות ָה " י ּוַ ּה  ט" " ז  י ּוַ ּהִ ָער" ד ֶאת טשַ ּהִ   לּו ֵכֲעהות כ  ם י" ּכָ ט ָעָ ט :ֵּלֻ מתׁ'ֶ

רתֵח...  ִצים ִכה  ם רות ד ֶאת טשַ ֵאּתֶ ִצים ֵכֲעהות ם כתא רות ת! ֵאּתֶ ּהָ ות ִריה ָטר  ֵטט  ִריִלים כ  ָכִדים כתא צ  ִגיהַ י  עתט ט" ר  ֵ-ּ
א! צ" ם י" ֵאף ֶאָחד ִמּלֶ ים ׁ'ֶ ּלִ ן ֲאִ י כתא ֵמס  ָכל"

ָרִקים ק"מ- קמ"ד * קמ"ה- ק"נ ים / יֹום כ"ט ַלחֶֹדׁש, ּפְ ִהּלִ ּתְ
ים ְליֹום כ"ט  ִהּלִ חֶֹדׁש ֵטֵבת, אֹוְמִרים ַהיֹּום ּתְ ָנם ַרק 29 ָיִמים ּבְ ים! ֱהיֹות ְוֶיׁשְ ִהּלִ ל ַהּתְ ִמים ֶאת ּכָ ַהיֹּום ְמַסיְּ

וְּליֹום ל'.

ָכִאים  ָהִרים ִ -  ר ּד  מ" ֶכְך אות ִוד ֵטּמֶ ֶטם ּדָ ּהָ יםַ ׁ'ֶ ִטּכִ ֶ-ר ֵטּת  כ ס" ף ׁ'ֶ ּסות ֻיָחִדים ּהֵ אתד מ  ָרִטים מ  ט ּ-  ָ ָ ם ֲחִמּ'ׁ ֶיׁ' 
ָרטַ  ִזמ  י ּד  סּוט" כ ּ-  ים ׁ'ֶ ִזּיִ ּלָ ר  ט ֵכֲחָכִטים ֵטּמֶ ּכֶ ָרִטים ָטא" לּו ֶאת ֵטּ-  טַ ָט-  ִ-ּכָ קּו ֶאת ֵטּת  ּט  ּכִ יִטים ׁ'ֶ ּדִ ֵעכ טש! ֵטּצֵ
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ִריִלים  ם צ  טַ ט" ִ-ּכָ ָלכ ֵטּת  ֵמן כ  יט ז  ִ-ּ ין ֵמס  טּו א" ִמיׁ'ֶ ֶעֶצםַ ִאם כ  ִחים ֶאת טש. ּה  ּה  ֵ'ׁ ט ּהות ֲאֵ ח  ּו מ  ִ-ּכָ ת  ֶכט ּהִ ֵטח"
ט. ּכֶ ָרִטים ָטא" ת ֶאת ֵטּ-  ָ-חות ֵמר כ  כות

א  ֵטּהָ אן ּוכ  ֶכְךַ ּוִמּלָ ִוד ֵטּמֶ י ּדָ ד" יר ֵעכ י  ה ְלָדִודֵ – ׁ'ִ ִהּלָ ים :ֵּתְ ּכִ ּמִ ִחיכ ּהֵ יֶטם ֵמת  י " ן ִמּה" ֶרט ָטִראׁ'ות ֵטּ-ֶ
ט  ִ-ּכָ ּת  ט ּהֵ ּכֶ ִאים ֵכֲחָכִטים ָטא" ר  ים טות ט ֲאָ ׁ'ִ ּה" יָכטפ ַהְללּוָיה. ֵטר  ּמִ ם ּהֵ ּי" ּתֵ ִחיכ ּוִמס  ָרִטים ֵמת  ֵטּ-  כ ֶאָחד מ" ּלָ

תֵ כּוטות ֵֵטכ 

ָמָרא  ֵחת ֶאת טש! ֵטּג  ּהֵ ֵ'ׁ ָמט מ  ָ'ׁ כ    ל י-ה ַהְללּוָיהֵ – ּלָ ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ל ַהּנְ ים טּוא :ֵּכָ ִטּכִ ת  ן ּהֵ סּוט ָטֵאֲחרות ֵטּ-ָ
ת ֵכטש ֵעכ  דות טות י ּו כ  ָעכ" אן ׁ'ֶ ִדים ִמּלָ מ  יָמט. כות ִ'ׁ כ    ָמעּות ׁ'ֶ ֵמׁ'  ם ּה  א ּגֵ ר" ִטּטָ ָכט כ  לות ָמט י  ָ'ׁ יָכט    ֵטּמִ ֶמֶרת ׁ'ֶ אות

כ  יָמט ּלָ ִ'ׁ כ    ת ֵכטש ֵעכ ּלָ דות טות ּלתר כ  י ּו ִכז  סּוָייִמיםַ ָעכ" ים מ  ֵמּ ִ ז  ָדט ֵכטש ֵרט ּהִ ִרים ּתות מ  אות ת ׁ'ֶ רות יָמט! ֵכמ  ִ'ׁ כ    ּלָ
ֵמן.  ֵטּז 

ׁשּוָטה( ָנה ְפּ ֶרק י”ח )כ”ט ֵטֵבת ָשׁ ְנָיא / ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֶפּ ַתּ
מתחיכים ככמוד ע ין חד' הת יאַ אותו  כמד ה-רטים י”חפ ל”ט.

ְפִקיד  ַהַתּ ִדי. ָלַמְדנוּ ֶשׁ ל ְיהוּ ל ָכּ זֹּו ֲעבֹוָדה ֶשׁ ינֹוִני ְוֶשׁ ד ַמִהי ֲעבֹוַדת ַהֵבּ ה, ָהַאְדמֹו”ר ַהָזֵּקן ִלֵמּ ָמה: ַעד כֹּ ַהְקָדּ
ֶרְך ַלֲעשֹׂות זֹאת ִהיא ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְננוּת. אֶֹפן ָקבוַּע ַעל ִהְתַנֲהגוּתֹו ְוַהֶדּ לֹוט ְבּ ינֹוִני הוּא ִלְשׁ ל ַהֵבּ ִרי ֶשׁ ָהִעָקּ

ַתְנָיא, ִנְרָאה  ל ֵחֶלק ֶזה ְבּ ִנָיּה ֶשׁ ַמֲחִצית ַהְשּׁ ִדי ָזקוּק. ְבּ ִגים ְלֵאיֶזה סוּג ִהְתּבֹוְננוּת ַהְיּהוּ ָהַאְדמֹו”ר ַהָזֵּקן ַהָדּ
ִפי ְרצֹון  ַהּגוּף ִיְתַנֵהג ְכּ א ֶשּׁ ַוֵדּ ְהֶיה ֲחָזָקה וְּבִריָאה ְוָתִמיד ְתּ ָמה ִתּ ָשׁ ַהְנּ עֹוְזִרים ֶשׁ ל ִהְתּבֹוְננוּת ֶשׁ סוִּגים ֲאֵחִרים ֶשׁ

ה’.

ִמִיּים ַמְדִהיִמים, ַמְלָאִכים  ְשׁ ָבִרים ַגּ ה ִנְפָלא, ִעם ְדּ ָרא עֹוָלם כֹּ ה’ ָבּ יַצד, ַלְמרֹות ֶשׁ וּב ֵכּ ִדי ָצִריְך ְלִחּשׁ ְלֻדְגָמה, ְיהוּ
ל ה’ ְלָכל ֶזה ֵאין ׁשוּם  ית ֶשׁ ָוָאה ְלַגְדלוּתֹו ָהֲאִמִתּ ַהְשׁ ֵאיֶנּנוּ ְיכֹוִלים ִלְראֹות, ְבּ מֹות ְועֹוָלמֹות רוָּחִנִיּים ֶשׁ ְנָשׁ

ָלל! ָמעוּת ְכּ ַמְשׁ

ָאנוּ ְמַקְיִּמים,  ְצוֹות ֶשׁ ָאנוּ לֹוְמִדים ְוַהִמּ תֹוְך ַהּתֹוָרה ֶשׁ ים אֹוָתּה ְבּ ְדלוּתֹו ְוָלִשׁ ַחר ה’ ָלַקַחת ֶאת ַגּ ל ֶזה, ָבּ ְוִעם ָכּ
נוּת ִלְלמֹד ּתֹוָרה אֹו ְלַקֵיּם ִמְצָוה! ְמּ ֵעֶרְך אֹו ׁשֹוֶוה ְלִהְזַדּ עֹוָלם ֵאינֹו ְבּ ָבר ָבּ ִמי. ָלֵכן ׁשוּם ָדּ ְשׁ עֹוָלם ַהֶזּה ַהַגּ אן ָבּ ָכּ

ֶפׁש  ל ַהֶנּ ֲאוֹות ֶשׁ ל ַהְזַּמן ְולֹא ָלֶלֶכת ַאַחר ַהַתּ כֹונֹות ָכּ ְגרֹם ָלנוּ ְלַהְחִליט ֶאת ַהְחָלטֹות ַהְנּ ָבִרים ֵאּלוּ ִתּ ְזִכיַרת ְדּ
ֱאֶמת ָחׁשוּב. ֶבּ ַמה ֶשׁ ד ְבּ ֶפׁש ָהֱאלֹוִקית, ְלַקֵיּם ִמְצוֹות וְּלִהְתַמֵקּ ַדְרֵכי ַהֶנּ ִמיד ִנְבָחר ָלֶלֶכת ְבּ ֲהִמית. ָתּ ַהַבּ

ל  ְהֶיה ָכּ ֵהִמית ִתּ ֶפׁש ַהְבּ ָראוּי ַהֶנּ ה, ְוִאם ֶזה ַנֲעָשׂה ָכּ ִפָלּ ַמֲהַלְך ַהְתּ ְזַּמן ְמֻיָחד ְלִהְתּבֹוְננוּת הוּא ְבּ ם ֶשׁ ָלַמְדנוּ ַגּ
יק. מֹו ַצִדּ ׁש ְכּ ַמת ְולֹא ִיְהיוּ עֹוד ַהְפָרעֹות ָלֶנֶפׁש ָהֱאלֹוִקית- ַמָמּ ְרֵדּ ל ָעֶליָה ַתּ פֹּ ִתּ ַעת ִמֶזּה ַעד ֶשׁ ַפּ ְך ֻמְשׁ ָכּ

ַחֶזֶּקת  ְמּ ֵדי ֶשׁ ֶעְשָׂתה קֹוֵדם ֲעַדִין עֹוֶזֶרת ַעל ְי ֶנּ רוּת ְלִהְתּבֹוְננוּת. ַהִהְתּבֹוְננוּת ֶשׁ ר ֵאין ֶאְפָשׁ ֲאֶשׁ ָעָיה ִהיא ַכּ ַהְבּ
ֵדי  ֹו ְכּ יּ אֶֹפן ָחָזק ַדּ ִמיד ְבּ ה ּפֹוֶעֶלת ָתּ ּבֹו ֵאין ִמְתּבֹוְנִנים. אוָּלם ֵאיֶנָנּ ַמֲהַלְך ַהְזַּמן ֶשׁ ִאיָרה ִסיָמן ְבּ ָמה וַּמְשׁ ָשׁ ֶאת ַהְנּ

נוּ. ָלּ יַע ַעל ַהַהְחָלטֹות ֶשׁ ִפּ ְלַהְשׁ

ד  כֹונֹות וְּלִהְתַמֵקּ ֵדי ְלַהְחִליט ֶאת ַהְחָלטֹות ַהְנּ ים ְכּ ִשׁ ְמּ ַתּ ּבֹו ִמְשׁ ִלי ֶשׁ ָהַאְדמֹו”ר ַהָזֵּקן עֹוֵמד ְלַהֲעִניק ָלנוּ ְכּ
רוּת ְלִהְתּבֹוְננוּת. ֶהם ֵאין ֶאְפָשׁ ים ָבּ ְזַמִנּ עֹוָלם ֲאִפילוּ ִבּ אן ָבּ נוּ ָכּ ָלּ ִליחוּת ֶשׁ ְשּׁ ַבּ

מֹוָנה  יֹוֵתר ֶזה לֹוֵקַח ָאְמָנם ְשׁ ָבר ָחׁשוּב ְבּ ד ָדּ ִאים, ָהַאְדמֹו”ר ַהָזֵּקן ְיַלֵמּ ָרִקים ַהָבּ מֹוַנת ַהְפּ ְך ׁשְ ֵעת, וְּלֶמֶשׁ ָכּ
ֵיּׁש ָלנוּ, ַיֲהפְֹך ִלְהיֹות  ל ַמה ֶשׁ ַדע ֶאת ֶזה, ִקיּוּם ִמְצוֹות ִמּתֹוְך ַחיּוּת וְּנִתיַנת ָכּ ֵנּ ֶרַגע ֶשׁ ֵדי ִלְלמֹד זֹאת ֲאָבל ְבּ ָרִקים ְכּ ְפּ

ָבר ַקָיּם ֶאְצֵלנוּ ְוַהַחיּוּת  ְכּ הוּ ֶשׁ יר ְלַעְצֵמנוּ ַעל ַמֶשּׁ מֹו ְלַהְדִליק ֶאת ֶמֶתג ָהאֹור! ֲאַנְחנוּ ַרק ִנְצָטֵרְך ְלַהְזִכּ ׁשוּט ְכּ ָפּ
ַעל. נוּ ֵיְצאוּ ִמָיּד ַלפֹּ ָלּ ֶפׁש ֶשׁ וְּמִסירוּת ַהֶנּ

ה ְמאֹד  ”ַהיֹּום יֹום” וְּבַהְרֵבּ ט ְבּ ל ָהַאְדמֹו”ר ַהָזֵּקן ַהְמֻצָטּ ר ַהֶזּה ְמבֹוֵסס ַעל ַמֲאָמר ָקַצר )ָוואְרט( ֶשׁ ַהֶהְסֵבּ
ִטְבעֹו  ִדי ְבּ ֶטער” – ְיהוּ יְשׁ ֶגעִריְסן פוּן ֶדעם ֶאְיִבּ ט ֶער ֶקען ַזְיין ָאְפּ ט ֶער ִוויל אוּן ִניְשׁ ִיים: א ִייד, ִניְשׁ ל ָהֶרֶבּ ִשׂיחֹות ֶשׁ

ל ה’. הוּ ֶנֶגד ְרצֹונֹו ֶשׁ ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעשֹׂות ַמֶשּׁ

ְכֵנַע  ַשׁ ְמּ ל ַהֵיֶּצר ָהַרע ֶשׁ ָבה ֶשׁ טוּת, וַּמְחָשׁ ִדי ַלֲעבֹור ֲעֵבָרה זֹו רוַּח ְשׁ ָיּכֹול ִלְגרֹם ִליהוּ ָבר ַהָיִּחיד ֶשׁ ַהָדּ ִנְרֶאה, ֶשׁ
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ֵעת ֵאיֶנּנוּ ֶנֶגד ְרצֹון ה’. עֹוִשׂים ָכּ ה ֶשׁ ָמּ ֶשׁ

נוּ ִעם ה’, לֹא נוַּכל  ָלּ ר ֶשׁ ֶשׁ ֶקּ עֹוִשׂים ָחׁשוּב ַבּ ָבר ֶשׁ ל ָדּ ָכּ ל ַהֵיֶּצר ָהַרע, ְויֹוְדִעים ֶשׁ רֹוץ ֶשׁ ֶזּהוּ ֵתּ ְבִחיִנים ֶשׁ ַמּ ֶרַגע ֶשׁ ּבָ
ל ָהֱאֶמת. ֶרת ֶשׁ ִתְזכֹּ ִהְתּבֹוְננוּת., ֵיׁש צֶֹרְך ַרק ְבּ ְך, ֵאין ֲאִפילוּ צֶֹרְך ְבּ ם ָכּ ַלֲעבֹור ׁשוּם ֲעֵבָרה! ְלֵשׁ

ֶרַגע  רֹאׁש, אוָּלם ָאז הוּא ִיְפַעל ָבּ ֶתג” ָבּ ר ֶאת “ַהֶמּ ד ֵאיְך ְלַחֵבּ ָבִרים קֹוֵדם, ְוִלְלמֹּ ה ְדּ ָמּ ֵיׁש צֶֹרְך ְלַהְתִקין ַכּ
ִׂגים  ל ַהֵיֶּצר ָהַרע, ַיַחד ִעם ֻמָשּ טוּת ֶשׁ ִדי, וַּמִהי רוַּח ַהְשּׁ ל ַהְיּהוּ ְצָטֵרְך אֹותֹו. ָעֵלינוּ ִלְלמֹד עֹוד ַעל ִטְבעֹו ֶשׁ ִנּ ֶשׁ

ַעם! ָכל ַפּ ֵדי ְלַנֵצַּח ֶאת ַהֵיֶּצר ָהַרע ְבּ ַח ַהֶזּה ְכּ כֹּ ׁש ַבּ ֵמּ ַתּ ַיַּעְזרוּ ָלנוּ ְלִהְשׁ נֹוָסִפים ֶשׁ

ִחיכ: ָטָהט ֵ ת 

ָמט  ׁ'ָ ּ ְך ֵט   תות ֶ ּט ה ּ ֻלָכּ ּו מּוה  ּׁ' כ  י" טּו ֶ'ׁ ֶרת ֵכט’. ֶזט ֵמֶ'ּׁ ֶתּ ֶרת” – ֵאֲטָהט ִ ס  ֻסֶתּ ׁ' “ֵאֲטָהט מ  טּוִדי י" ָלכ י  כ 
ָכּ ּו.  ׁ'ֶ

אתֶלכ  יָרטַ אות ֵקֵעם כ  ן ִ'ׁ רות ׁ ' ֶטם אות ִלּ ָכּ יָער ֶ'ׁ ׂ ֶלםפ אּוֵכי ֶאת ֶצֵהע ֵט'" ָכּ ִרים ֶ'ׁ ֵטטות טּו מ" ם ֵמֶ'ּׁ ֶתּ כ  ֵקח ִטֵהּ ֶהּ
טּוִדים! כ ֵטי  כ ָלּ ִרים ֶ'ׁ ָכּ ּוַ ֵטטות ת ֶ'ׁ ָטָאהות ֶרת מ" ֻסֶתּ ִכים ֵאֲטָהט מ  ֵטה ּ ֻסָיּם! ֲאֵ ח  ּו מ  מ 

ָהִרים  ּ ֵעם כתא ָעׂ'ּו ד  ֵאף ֵ-ּ ט’ ָאֵמר ו  כ ֵמט ֶ'ׁ ּמּו ָלּ ִכים ֵכט’ַ ִטי  ק" ם ָטיּו ה ּ אתד .ט" ת ָאֲטהּו ֶאת ט’ ֵעד מ  ָטָאהות
ִמיד  ֶיט ָתּ ִיּט  טּו ֶ'ׁ ֵמֶ'ּׁ ֲט-תְך כ  ֶטם ֵתּ ָכּ ָלרפ ֵאֲטֵהת ט’ ֶ'ׁ ֵככ ֶזט ט’ ָ ֵתן ָכֶטם ָ'ׂ ג  ָמם. ִהּ ֵח ֶאת ֵעצ  ֵ'ׂמ"ּ י כ  ד" ְך ל ּ ָתם ָלּ ס 

ֶרת ֵכט’.  ֶתּ ֶרתַ פ ֵאֲטָהט ִ ס  ֻסֶתּ ׁ' ֵאֲטָהט מ  לּוָכ ּו י" ט ֶ'כ  ָהּ ָתּט. זות ֵטִסּ ָתִמיד ָיחּוׁ'ּו אות ֶטם ו  ָכּ ָכִדים ֶ'ׁ ֶצכ ֵטי  א"

ם כתא  ֲאגּו ִאם ֵאֶתּ ד  ֵאכ ִתּ ָמט.. ו  ׁ'ָ ּ כ ֵט   ָמט ֶ'ׁ את ֵטָחל  ר" ִ ט  ָכּ ּו ו  ָמט ֶ'ׁ ׁ'ָ ּ ֵט   ֶכט מ" ֶרת ִטיא ח" סּוֶתּ ָטֵאֲטָהט ֵטמ 
ֵרת ט’! ֶעז  ר ָמָחר ה ּ ת" ד יות ָוָּ ט.. ֲאֵ ח  ּו ָ ִהין עות ֵמט ֵטֵלּ ִהיִ ים כ  מ 

ַהּיֹום יֹום / כ"ט ֵטֵבת 
ָכם. ְך ָטעות תות ָרט כ  ר ֵטּתות יקפ אות ִקיֵטי  ָטִהיא ִכיל  טּוִדי פ ֶטָחִסיד ִטיא כ  כ ֵטּי  ָדט ׁ'ֶ ָטֲעהות

ים זתאת? ִ'ׂ יֵצד עות ּל"

ג  ֵ ט" ִטת  ִרים כ  טּוִדים ֲאח" ד י  ֵכּמ" י ּו כ  ָלְךַ ָעכ" י ּה  ֲחִסיִדים. אּוָכםַ כתא ּדֵ מ" ּו ּל  ֵעצ  ג ּה  ֵ ט" ִטת  י ּו כ  ּמּוָהן ָעכ" ּלֵ
ּמּוד  ּכִ ָטִהין ׁ'ֶ ים כ  ר ֵכֲאָ ׁ'ִ זות ִריִלים ֵכע  ם. ָא ּו צ  א" ֶטת  ָמם ּה  ֵעצ  ר כ  יקפ אות ִקיֵטי  ָטִהיא ִכיל  מות ֲחִסיִדים ּוכ  ּל 

ָצעּות  ֶאמ  ִכים ּה  ֵטּה  ות מ  ת ֵטּז ֶאת ֵטֵחּיות ת ו  ֵחּיות ת זתאת ּה  ׁ' ֵכֲעׂ'ות יט. י" ִ-ּ י ות ֵמס  מות א" ֵעצ  ּכ  ֶ'ׁ ת ּל  וות ִטּיּום ִמצ  ָרט ו  ּתות
ָת ּו.  ֶדת אות ֵכּמֶ ֵטֲחִסידּות מ  ֶרְך ׁ'ֶ ּדֶ ט ּהֵ ִ-ּכָ ֵטּת 

ה רמ"ט, רמ"ג ֲעׂשֶ ְצוֹות / ִמְצַות לֹא ּתַ ֵסֶפר ַהּמִ
ֵנָבה. ִעְנַין ּגְ י ִמְצוֹות ּבְ ּתֵ ַהיֹּום לֹוְמִדים עֹוד ׁשְ

ר  ד" ָטִזיז ּגָ כ: ָאסּור כ  ָרא" ֶאֶרץ ִיׂ'  ִמים ֵרט ּה  ֵטּי  ּמ  ֶ ָוט ּ'ׁ ה רמ"ט ִטיא ִמצ  ֲעׂשֶ ָ טַ ִמְצַות לֹא ּתַ ָוט ָטִראׁ'ות צ  ֵטּמִ
ת זתאת  ֵתר ֵכֲעׂ'ות ּמות ָ ט ׁ'ֶ ּוָ יְך ָכ ּו. ֲאָהכ ֶרֵגעַ ֵטִאם ֵטּלֵ ִ י ׁ'" " כ ָטָאָדם ֵטּ'ׁ ר ׁ'ֶ ד" ֵטּגָ ֶכט מ" ח" הּו ׁ'ֶ  'ׁ ים ֵיח  ֲאָ ׁ'ִ ְך ׁ'ֶ ּלָ

כ? ָרא" ֶאֶרץ ִיׂ'  ִמחּוץ כ 

כ. ָרא" ֶאֶרץ ִיׂ'  ָטא ּה  ו  ָמט ּדֵ י ָעצ  "  - ֻיֶחֶדת ּהִ ָוט מ  ׁ' ִמצ  ם. ֲאָהכ י" ׁ'ּום ָמטות תא! ָאסּור ִכג  תה ּה  ּכ ּמּוָהן ׁ'ֶ כתאַ ּלֵ

ת.  ׁ'ות ת ֵכתא ִתג  תהֵ – כתא ִכג  תה ֵ -  רות ּה  ֶרת ֵטּדִ ֲעׂ'ֶ ה רמ"ג ִטיא ֵאֵחת מ" ֲעׂשֶ טַ ִמְצַות לֹא ּתַ ִ ּיָ ָוט ֵטּ'ׁ  צ  ֵטּמִ
ָאסּור ִכג  תה ֶ ֶ-ׁ' )ָאָדם  אן ׁ'ֶ ָ ט ּלָ ּוָ ֵטּלֵ ִרים ׁ'ֶ מ  ִגיָכטַ אּוָכם ֲחָלִמים אות ָהט ר  מות ּג  " ת ּל  ָראות ָרט ִ ט  ּתות ים ּהֵ ּכִ ֵטּמִ

.) תות ִ-ים אות ק  חות י ׁ'ֶ ד" ֵעכ י 

ֵנָבה פרקים ז', ח', ט' "ם / ִהְלכֹות ּגְ ַרְמּבַ
ֵנָבה. ִמים ֶאת ִהְלכֹות ּגְ ֵנַבת ֶנֶפׁש וְּמַסיְּ ם ַעל ִאּסוּר ּגְ רֹות. לֹוְמִדים ּגַ ׁשֵ קֹולֹות ּכְ "ם ַהיֹּום לֹוְמִדים ַעל ִמׁשְ ַרְמַבּ ָבּ
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יתָעִדים  ָהִרים ֵטּמ  ִטיֵכת ּד  ים ִכׁ'  ִ'ׁ ּמ  ּתֵ ֶטם ִמׁ'  ת ּהָ כות טות  'ׁ ֵטּמִ א ׁ'ֶ ֵוּד" ִריְך כ  ּצָ ְך ׁ'ֶ ד ֵעכ ּלָ ֵכּמ" ֶרק ז'- מ  ּפֶ
ֵ ה  ּגָ ֶ ְך ּ'ׁ ׁ' ֵעכ ּלָ ָע " ר י" ל" ַי ָטָאָדם ֵטּמות ים ִמּדֵ ֵקּ ִ ט ט  ם ֲאִ-יכּו ִקּ-ָ ִטים. ִאם ט" ֻדּיָ ת מ  יות ִריִלים ִכט  ִליָרטַ צ  ִכמ 

ר. ת" ָכט יות דות ּמּות ּג  ם כות ֵעכ ּלֵ ּכ" ִ ׁ'ּ ָטָאָדם ׁ'ֶ מ"

ם  ִדים ּגֵ מ  . כות תות ת אות ֵ ּטות ׁ' כ  ִדירּות י" יזות ּת  א" ָטכַ ּוה   'ׁ ָטִלין ֶאת ֵטּמִ ׁ' כ  יֵצד י" ת ּל" יר ֶאת ֵטֲטָכלות ּהִ ֶרק ח'פ ֵמס  ּפֶ
ֵהת ֶ ֶ-ׁ' )ֲחִקיָ-ט(. ֵעכ ּג  "

ין.  ית ֵטּדִ י ּה" ד" ׁ' ֵעכ י  ָע " ט" ֵ ה ֶ ֶ-ׁ' )ֲחָקף( ָצִריְך כ  ּגָ ֶ ד ָמֵתי ָאָדם ּ'ׁ ֵכּמ" ֶרק ט'פ מ  ּפֶ

ְרֵכי ַהֲחִסידּות / ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּדַ
ִסירּות  ט ִסּ-ּור ֵעכ מ  טּוִדי. ִטּ " כ י  ֶצכ ּלָ ם א" ּיָ ּטֵ ִסירּות ֶ ֶ-ׁ' ׁ'ֶ כ מ  ֻיָחד ׁ'ֶ מתד ֵעכ ֵטּלתֵח ֵטּמ  ֵחכ  ּו ִככ  ָיאַ ִטת  ֵת   ּה 

ֵטֵרֵׁ'. י ֵטֵמּ ר ָטֵרּהִ "-ּ ּסִ ֶ ׁ'ּ 'ׁ-ֶ ֶ

טּוִדים  ָעִרים י  ִקים.    ִ יס  קות ִזיֵרת ֵטּטֵ   ָאט ּג  ר  ט  ִ ּ אתד ׁ'ֶ ט מ  ָרט ָטׁ'ָ ז" ָתט ּג  ָיט ָטי  רּוס  ת ּה  ִ ים ֵרּהות ְך ׁ'ָ ֶמׁ'ֶ ּה 
ת. ִ ים ֵרּהות ָהא ׁ'ָ ּצָ ת ּהֵ ר" ָ'ׁ חּו כ  ט  ִ כ  -ּו ו  ק  ִעיִרים ֶ ח  צ 

ֵמח  טּוִדים. ֵטּצֶ ם י  ט" עּו ׁ'ֶ כּו ָיד  ָטִרים ֵטכ  ָעִרים ֵטּי  ָרטַ ֵטּ   מתד ּתות ת ִככ  ת ֵרּהות ּמ  ּויות ּדֵ תא ָטיּו ָכֶטם ִטז  ּכ ת ׁ'ֶ רות ֵכמ 
ֵאֵחת  ד ֶאת רּוָחם. ּה  ד" עות י כ  ד" ּכּו ּל  יִצים ָטא" כ ֵטֲחָיִכים ָטֵאּמִ ת ׁ'ֶ הּוצות ֵ-ֵעם ט  ֵעם כ  ר ִמּ-ֵ ֵהּט" ג כ  ט" ֶצֶדט ָטָיט  ות

דות  הות ל  אר ּהִ ר ֵעכ ֵיֲטדּותות ֲאִ-יכּו ִאם ֵטּצֵ ֵוּת" תא כ  ּכ י ׁ'ֶ ד" ׁ'ות ּל  סתר ֶאת ֵ -  ּכות ָאֵמר ֵָאָדם ָצִריְך ִכמ  ת ׁ'ֶ ָרׁ'ות ֵטּד 
.ֵ כות טות ֵע ּה  מות כתא ִכׁ'  ֶ-ׁ' ו  סתר ֶאת ֵטּ ֶ ָךַ ָעֶכיָך ִכמ  ת  ָטִמיר ֶאת ּדָ ָך כ  ר כ  מ" מות אות ֵעצ  ּוה 

ָהא  ּתות ֵכּצָ ח  ֵ-ּ  'ׁ ֵטח ִמּמִ כ  ִ ּ ֶ ִוין ּ'ׁ ן כ" עות מ  ם ׁ'ִ "'ׁ ֵמח ֶצֶדט ָטָיט ֵיֵמאי ּה  י ֵטּצֶ י ָטֵרּהִ ר" ה  ֵמע ֶאת ּדִ ָ ׁ'ּ ֶאָחד ֵטֲחָיִכים ׁ'ֶ
ִכים  ֵטֵחּיָ ָהט ו  קות ּ ּו כ  מּו ִמּמֶ ֵרּ'ׁ  ם ִטת  ּכָ ֵיֵמאי. ּלֻ ִטידות ּל   - ָאֵטה ֶאת ּתֵ ן ו  ֵקּי" כ ִמצ  אתד. טּוא ָטָיט ֵחּיָ ִגיכ ָצִעיר מ  ּה 

יכ  ח" ד ּה  ֵ-ּט" מ  ִליר ּלִ ִטיד ּהָ  - ן ּתֵ ן ִ ּת" עות מ  ִ'ׁ יץ. כ  ן ָטֵאּמִ עות מ  ִרי – ׁ'ִ ד  ן ּהות עות מ  תות ׁ'ִ ֵלּ ות כּוֵגט ָ ֲטגּו כ   -ּ ָטיּו ִאּתות ּהֵ ֶ'ׁ
ר. חות ָ ם ֵטּ'ׁ ֵיד ֵטּיָ ָהִאי כ  ִסיס צ  ּהָ ם ָטרּוִסַי ּהֵ ֵטּיָ

אר ָטָיט ָטָאָדם  ָהִאי! ֵטּצֵ ָהִסיס ֵטּצ  יֵע כ  ֵטּגִ ד כ  מ" מות עות ֵעצ  אר ּה  תפ ֵטּצֵ ת ֲחׁ'ּוהות ָהִסיס ֲחָדׁ'ות יעּו כ  ם ֶאָחד ִטּגִ יות
אר  ד ֵטּצֵ הות ֲחצּו. ִכל  ִ כ  ׁ'ּו ו  ֵרּג  אתד ִטת  ִכים מ  ֵטֵחּיָ ִדיָ ט ו  ָלכ ֵטּמ  ר ּה  ת" יות ֶחֶהת ּה  ר  ָמט ֵטּ ִ ָטָעצ  לּות ו  מ  ֵעכ ֵטּסֵ ּהָ

ִסיס ָטָיט  ד ֵטּהָ ֵ-ּט" ֵ-ע מ  ֵטמות ֶכט מ  ח" ֻיָחד. ּל  ֵ-ע מ  ל    ּו ֲאִ-יכּו מות ם ּתִ ִסיס. ט" ּהָ ט ּהֵ ָ ּ כ ּ-ִ ִריטּו ּלָ ִטה  ֵטֲחָיִכים ִ ּטּו ו 
ָחם. ִ-ת  יֵע כ  ִטּגִ ֵח ֶטָחׁ'ּוה ׁ'ֶ ר" ד ָטאות הות ֻיָחד ִכל  מ  יץ ּהִ טּו ֵאּמִ ֶ ט ֵמּ'ׁ ִדים ֵיֲעׂ'ֶ ֵ-ט  ֵטּמ  ֶאָחד מ" ִריז ׁ'ֶ ֵטל  ָעִתיד כ 

ר  ת" יות ָטט ּה  הות ִ-יָ ט ֵטּג  כ ֵטּס  ָרן ׁ'ֶ ית ֵטּתות ּתִ ֵתח  ִוין ֶ ֱעֵמד ּה  ן כ" עות מ  יָמט ֲעצּוָרטַ ׁ'ִ ִ'ׁ ִ-ים ּהות ּהִ   ם צות ּכָ ּלֻ ֶ'ׁ ּל 
אר. י ֵטּצֵ "  - ֲחָוט ּהִ ּתֵ ִטׁ'  ף ו  ָחט ֲחָזָרט ָכחות ִים. טּוא ׂ'ָ ְך ֵטּמֵ תות ָצֵככ כ  ֵהּט ו  ס ֵעד ֵכּגת ָסָטט טּוא ִקּ-" כתא ֵט-  ם. כ  ּיָ ּהֵ

ר  ֲאׁ'ֶ ָמֳחָרת ּלֵ ם כ  ּיות ֲחִגיָגט ָמָחרֵ. ּהֵ ד ּהֵ הות ָך ִעּקּור ּלָ ֵטֲעִ יט כ  ִ י כ  צות ר  ִרַי ּהִ ד  ן ּהות עות מ  ה – ֵׁ'ִ ֵכט" אר ִטת  ֵטּצֵ
יץ  ֵ-ע ָטֵאּמִ ֵככ ֵטּמות ג  ִרַי ּהִ ד  ן ּהות עות מ  ִריז: ֵׁ'ִ אר ִטל  ַ ֵטּצֵ ִדים ָצ-ּו ּהות ּהָ ִחים ִ ל  ר  אות ים ו  ִליִרים ֵרּהִ ִדים ּה  ֵ-ּט  מ 
ֶטק ֲאָהכ ֲאִ י  ֶ'ׁ ן ָאֵמר ּה  עות מ  ם ָטרּוִסיֵ. ׁ'ִ יכ ֵטּיָ ד ח" ֵ-ּט" ִאּכּוף ּומ  ָך כ  ת  ט אות ֵמּ ֶ כַ ֲאִ י מ  מות ָת ָכ ּו ֶאת  א" ָטר  ֶ'ׁ
ע  ּתָ אתד ֻמ-  אר ָטָיט מ  דֵ. ֵטּצֵ ֵ-ּט" ר מ  ָאׁ'" ר מ" ת" ִליר יות ִטיד ּהָ ֵת-  יֵע כ  ֵטּגִ ָיטַ ָאסּור ִכי כ  י רּוס  ִ-י ֻחּט" טּוִדַי ּוכ  י 

ית  אׁ'ִ ִטירּות: ֵר" מ  ן ָעָ ט ּהִ עות מ  ֵאּכּוף!ֵ ׁ'ִ ת כ  ע" ָך ּלָ ת  ֶ ט אות ִ מ  ָך ו  ת  ִמיר ֶאת ּדָ ָעָיטַ ּתָ ין ּה  ָאֵמר כות ֵא" ׁ' ו  ֻהּיָ ּומ 
ר.  ת" יות ּטֵ ּה  הות ָרן ֵטּגָ רתאׁ' ֵטּתות ס ׁ'ּוה כ  ִקּ-" כֵ טּוא ָעָכט ו  מות יִתי ֶאת  ָעׂ'ִ יץ ׁ'ֶ ט ָטֵאּמִ ֲעׂ'ֶ זתר ֵעכ ֵטּמֵ ָעֵכי ֵכח 

יכ  ח" י ּה  ּתִ ֵרת  ִ ים ׁ'" ט ׁ'ָ ר" ים ֶעׂ'  ּת" ְך ׁ'  ֶמׁ'ֶ לּוֶתָךַ ּה  ד ֵמכ  ֵע טות מות כּו ִכׁ'  ם יּול  ּכָ ּלֻ כ ָרם ׁ'ֶ טות ִריז ּה  ם ִטל  ָעֵמד ׁ'ָ ֶ'ׁ ּל 
ת  ּהָ י ׁ'ֵ ּתִ ֵמר  ִמיד ׁ'ָ טּוִדי. ּתָ ֲאִ י י  ט ׁ'ֶ ּדָ ט ָטֻעה  ר ֲחׁ'ּוָהט ִמּזֶ ת" ִטיִדי. ֲאָהכ יות  - ה ֶאת ּתֵ ט" ם ָטרּוִסי ֵוֲאִ י אות ֵטּיָ

כ טש  ָרא" ֵמע ִיׂ'  ָכם כתא ֶאֱעזתה ֶאת טש. ׁ'  עות טּוִדי. כ  ת י  יות ָכם ִכט  עות ִסיט כ  ּכּו. ֲאִ י כתא ֵא-  ִ ים ָטא" ָ ָלכ ֵטּ'ׁ רּות ּה   'ׁ ּלֵ ו 
יו ֵעכ  ִריה ֶאת ֵחּיָ ִים. טּוא ִטט  ֵטּמֵ ות כתא ָעָכט מ" ֵעם ֵטּז ֵ-ּ ם אּוָכם ּהֵ עתֶמט ֵטּיָ י ּו טש ֶאָחדֵ. טּוא ָצֵככ ׁ'ּוה כ  ֱאכתט"

. ר ֵעכ ֵיֲטדּותות ֵוּת" תות כ  ִריֵח אות ֵטל  אר כתא יּוֵלכ כ  ֵטּצֵ י ׁ'ֶ ד" ִטּדּוׁ' טשַ ּל 



5 כ  ט" ֵ ת ֵטט  תַ טשת'- ג פ ת'  ה" חת"ת לילדים / לֵק ק"

יַח / ָלַדַעת ֶאת ה' ה ּוָמׁשִ ֻאּלָ ּגְ
רוְּך ע"ה ְפִריְדַמן ת ָהַרב יֹוֵסף ּבָ ַמת ָסָבֵתנוּ ָהֲאהוָּבה ָמַרת ִמְרָים ִצימְעל ּבַ ׁש ְלִעּלוּי ִנׁשְ ֻמְקּדָ

ֵרט טש  ִהי ּו ׁ'ֶ ט" ירות ֶאת טש ו  ם ִטּלִ ים ּגֵ ִרּיִ צ  ָכא. ֵטּמִ ָהר ֻמ-  ׁ' ּדָ ֵרח" ֵרִיםַ ִטת  צ  אּו ִמּמִ כ ָיצ  ָרא" י ִיׂ'  ר ּה  " ֲאׁ'ֶ ּלֵ
ת. ֲאהות ת ּלות ֵאֵחר ֵמּלות ׁ' ֵרט כ  ֵרח" ָהר ִטת  ֵרִים ֵטּדָ ת ִמצ  ֻאּכֵ ג  ָכם. ּהִ כ ֶאת ָטעות ֵ ט" מ 

תַ ֵרט  כתא ֵמּלות ֵעם כ  ֵדע ֶאת טש אּוָכם ֵטּ-ֵ ָכם י" כ ָטעות ָכם. ּלָ  'ׁ אתֶ-ן מות ֶיט ּה  ט  אּוָכט ּתִ אַ ֵטּג  יֵח ָיהות ר ָמׁ'ִ ֲאׁ'ֶ ּלֵ
י  תֵעם. ל" ֵדר  ּה 

יחֹות ֵחֶלק כ"ה ַעּמוּד 189( )ְרֵאה ִלּקוֵּטי שִׂ


