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ֻח ָּמ ׁש

אש ֹון ִעם ַר ׁ ִש"י
ִ /ר ׁ

ק ַֹרח ִקינָ א ְ ּבכָ ְך ֶׁש ּמ ֹ ֶׁשה ַר ֵ ּבנוּ ָ ּב ַחר ִמ ֶׁישהוּ ַא ֵחר לִ ְהיוֹת נְ ִשׂיא ַה ׁ ּ ֵשבֶ ט .הוּא ֵה ֵחל לְ ַׁשכְ נֵ ַע ֶאת ְ ּבנֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ׁ ּ ֶש ֵאין
לִמנו ַֹע ֶאת ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת.
יסה ְ
צ ֶֹר ְך ְ ּב ַמנְ ִהיג – כוּ ָ ּלם צְ ִריכִ ים לִ ְהיוֹת ְמי ָֻח ִדים .מ ֶֹׁשה נִ ָ
ִיאל לְ נָשִ ׂיא ַה ׁ ּ ֵש ֶבט .ק ַֹרח
ק ַֹרחֶּ ,בן ּדוֹ דוֹ ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו ,כָּ ַעס ְמאֹד .מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו בָּ ַחר ֶאת ֱאלִיצָפָן ֶּבן ע ּוז ֵ
לִהיוֹ ת ַה ָ ּנשִ ׂיא
ּיע ְ
ח ַָׁשב ֶׁשלּ וֹ ַמ ִג ַ
ִיאל הָיָה הָ ָאח ַה ָ ּצעִיר ֶׁשל ַע ְמ ָרם ,אָבִיו ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו .אָבִיו ֶׁשל ק ַֹרח ,יִ ְצהָ ר ,הָיָה הָ ָאח ַה ׁ ּ ֵשנִי ַא ֲח ֵרי
(ע ּוז ֵ
ְ
לִהיוֹ ת ַמנְ הִיג .ק ַֹרח ל ֹא יָ ַדע ֶׁשה’ ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשה
לִהיוֹ ת ַה ְּבחִירָה ַהבָּ אָה ְ
הוא הָיָה ָצרִיך ְ
הוא ַ
סָבר ֶׁש ּ
ַע ְמ ָרםּ .
הו ַא ֵחר).
ְ
לִבחֹר מ ֶׁ
ִיש ּ
יִש ָׂר ֵאלֻּ ,כ ָ ּלם ְקדוֹ שִׁ יםַ ,אף ֶא ָחד ל ֹא ָצר ְ
ִיך
ק ַֹרח ָא ַמר ֶׁשזֶ ּה ל ֹא הוֹ גֵ ן ֶׁש ּמֹ ֶׁשה וְ ַא ֲהרֹן ֵהם ַה ַּמנְ הִיגִים ֶׁשל ְּבנֵ י ְ
לִהיוֹ ת ַא ֲח ַראי ַעל ַה ׁ ּ ֵשנִיַ .אף ֶא ָחד ל ֹא ָצר ְ
לִהיוֹ ת ֹּכ ֵהן ּו ְמיֻ ָחד יוֹ ֵתר ֵמ ַה ׁ ּ ֵשנִי.
ִיך לְ ַק ֵּבל ַּת ְפקִיד ְמיֻ ָחד ְ
לִשלוֹ ט וְ ְ
ְׁ
ִש ֶבט ְרא ּו ֵבן ְּבנֵ י ֱאלִיאָב וְ אוֹ ן ֶּבן ּ ֶפ ֶלת
בִירם ,וְ ֶאת ְׁש ֵכנָיו מ ׁ ּ ֵ
ק ַֹרח שִׁ ְכנֵ ַע ֶאת בָּ נָיוֶ ,את ְׁש ֵכנָיוּ ָ -דתָן וַ ֲא ָ
לְ הִ ְצ ָט ֵרף ֵאלָיו.
(כמוֹ נְ שִ ׂיאִים וְ ַדיָ ּנִים) ְּכ ֵדי ָל ֵצאת נֶ גֶ ד מ ֶֹׁשה
יִש ָׂר ֵאל ּכוֹ ֵלל ֲאנָשִׁ ים ֲח ׁש ּובִים ְּ
ִבנֵ י ְ
ִיש מ ְּ
ֵהם א ְ
פו יַ ַחד  250א ׁ
ָס ּ
ְ
לִהיוֹ ת ָמ ֳע ָדף וְ ח ָׁש ּוב יוֹ ֵתר:
ַר ֵּבנ ּוֵ .הם שָׁ ֲאל ּו ֶאת מ ֶֹׁשה ְׁש ֵאלוֹ ת ְּכ ֵדי לְ ַה ְראוֹ ת ֶׁש ַאף ֶא ָחד ל ֹא ָצרִיך ְ
“אם לוֹ ְבשִׁ ים ַט ִּלית ֶׁש ֻּכ ָ ּל ּה ְּת ֵכ ֶלתַ ,ה ִאם יֵ ׁש לָשִ ׂים בָּ ּה צִיצִית ִעם ּ ְפתִיל ְּת ֵכ ֶלת?”
ִ
ִת ֵכ ֶלת,
ַּכ ֲא ֶׁשר מ ֶֹׁשה ָענָה ֶׁש ֵּכןֵ ,הם ֵה ֵחלּ ּו לִ ְצחוֹ ק ָעלָיו וְ ָא ְמר ּו ֶׁשזֶ ּה ל ֹא ֶהגְ יוֹ נִיִ .אם כָּ ל ַה ֶּבגֶ ד ֻּכלּ וֹ נַ ֲע ֶשׂה מ ְּ
ַמ ּד ּו ַע יֵ ׁש צ ֶֹר ְך לָשִ ׂים עוֹ ד ּ ְפתִיל ְּת ֵכ ֶלת?
ֵהם ּ
(כמוֹ ְּת ֵכ ֶלת) וְ ֵאינָ ם ְצרִיכִים ּ ְפתִיל ֶא ָחד ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה
יִש ָׂר ֵאל ְמיֻ ָחדִים ְּ
נִס ּו לוֹ ַמר לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו ֶׁשכָּ ל ְּבנֵ י ְ
ָכם כִּ י כָ ל
אמר ּו ֲא ֵל ֶהם ַרב ל ֶ
יהם“ .וַ יִ ּ ָ ּק ֲהל ּו ַעל מ ֶֹׁשה וְ ַעל ַא ֲהרֹן וַ ּיֹ ְ
(כמוֹ מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן) וְ ַא ֲח ַראי ֲע ֵל ֶ
ְמיֻ ָחד ְּ
לִהיוֹ ת ֲח ׁש ּובִים יוֹ ֵתר
הָ ֵעדָה ֻּכ ָ ּלם ְקדֹשִׁ ים ּו ְבתוֹ כָ ם ה’ ּו ַמ ּד ּו ַע ּתִ ְתנַ ּ ְשׂא ּו ַעל ְק ַהל ה’ָ ?”...ל ָּמה ַא ֶּתם ְמנַ ּסִ ים ְ
מִכָּ ל הָ ֲא ֵחרִים?
נִיש ֶאת ֻּכ ָ ּלם .ה’ ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשה ֶׁש ּל ֹא יִ ְד ַאגַ ,רק ק ַֹרח
פו ֲא ֵל ֶ
מ ֶֹׁשה ח ַָׁש ׁש ֶׁשכָּ ל ְּבנֵ י ְ
יהם ,וְ ֶׁשה’ יַ ֲע ׁ
יִש ָׂר ֵאל יִ ְצ ָט ְר ּ
פו ֵאלָיו ,יֵ ָענְ ׁש ּו.
וְ הָ ֲאנָשִׁ ים ֶׁשהִ ְצ ָט ְר ּ
הוא יַ ְקרִיב
(כ ֵדי ל ֵ
מ ֶֹׁשה ָא ַמר לְ ק ַֹרח לְ ַה ְמ ּתִ ין ַעד לְ יוֹ ם ַה ָּמ ֳחרָת ְּ
ָתת לוֹ הִ זְ ַ ּד ְּמנ ּות ַל ְחזֹר בִּ ְת ׁש ּובָה) ָ .אז ּ
תו
הו ָ ּדבָ ר ְמ ֻסכָּ ן ,נָ דָב וַ ֲא
יִה ּיו ֹּכ ֲהנִים ְ ּגדוֹ לִים ַּ
ְקט ֶֹרת ְּכ ֵדי לִ ְראוֹ ת ִאם ה’ רוֹ ֶצה ֶׁש ֻּכ ָ ּלם ְ
בִיהוא ֵמ ּ
ּ
(כ ּמ ּובָן  ,זֶ ּ
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הָיו ֲאמ ּורִים לְ ַה ְקרִיב).
ִיבו ְקט ֶֹרת ֶׁש ּל ֹא ּ
בִּ גְ ַלל ֶׁשהִ ְקר ּ
ּיש טוֹ ב יוֹ ֵתרַ ,על יְ ֵדי ֶׁש ָא ַמר לוֹ ַעד ַּכ ָּמה ְמיֻ ָחד ַה ַּת ְפקִיד ֶׁשל ֵלוִיֶׁ ,ש ְּמשָׁ ֵרת
מ ֶֹׁשה נ ִּסָ ה לִ גְ רֹם לְ ק ַֹרח לְ ַה ְר ִג ׁ
ָכן ֵהם ל ֹא ַרק הוֹ לְ כִים נֶ גֶ ד
יִהיֶ ה ַה ֹּכ ֵהן ַה ָ ּגדוֹ ל .ל ֵ
הו ה’ ׁ ּ ֶש ֶה ְחלִיט מִי ְ
הוא הִ זְ כִּ יר לְ ק ַֹרח ֶׁשזֶ ּ ּ
וְ שָׁ ר ַּב ִּמ ְׁשכָּ ןּ .
מ ֶֹׁשהֵ ,הם ְּב ֶע ֶצם יוֹ ְצאִים נֶ גֶ ד ה’.
“א ּתָ ה
בִירםֲ ,אבָ ל ֵהם ל ֹא ָרצ ּו לְ ַד ֵּבר ִעם מ ֶֹׁשה .בִּ ְמקוֹ ם זֹאת ֵהם ָא ְמר ּו ַ
מ ֶֹׁשה ָרצָה ַ ּגם לְ ַפיֵ ּ ס ֶאת ָ ּדתָן וַ ֲא ָ
לִשלוֹ ט ָע ֵלינ ּו!”.
ָאמ ּור לְ הָבִיא אוֹ תָ נ ּו לְ ֶא ֶרץ ְ
יִש ָׂר ֵאל ּובִ ְמקוֹ ם זֶ ה ַא ּתָ ה הוֹ ֵרג אוֹ תָ נ ּו כָּ אן ַּב ִּמ ְדבָּ רַ ,א ּתָ ה רוֹ ֶצה ְׁ

ְּת ִה ִּלים

יום כ’ ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים צ”ז -ק”ג
ֹ /

סוק זֶ ה:
סוקּ ְ :
“כ ַר ֵחם ָאב ַעל ָּבנִ יםִ ,ר ַחם ה’ ַעל יְ ֵר ָאיו” -הִ ֵ ּנה ּ
סִפ ּור ַה ָ ּק ׁש ּור ַל ּפָ ּ
ְּב ֶפ ֶרק ק”ג יֶ ׁש ּפָ ּ
אר ְּבריֵ נְ גֶ ן) .הָיָה
(פ ְ
הִתוַ ֲעד ּות ֲחסִי דִית ַ
”ב ָל ַקח אוֹ תוֹ ַל ְ
ּ ַפ ַעםְּ ,כ ֶׁשהָ ַרבִּ י הָ ַריַ ּ י”צ הָיָה יֶ ֶל ד ,אָבִיו הָ ַרבִּ י הָ ַר ׁ ּ ַש ּ
ועד ּות נִ ְמ ְׁשכָה ַעד שָׁ עָה ְמ ֻא ֶח ֶרת וְ הָ ַרבִּ י
הִתוַ ַ
פואָה ִמ ּקוֹ רַ .ה ְ
הִתוַ ֲעד ּות ְ
זֶ ה ְּב ֻס ּכוֹ ת וְ ַה ְ
הִת ַקיְ ּמָה ְּב ֻסכָּ ה ֲה ְק ּ
הָ ַריַ ּ י”צ נִ ְר ַ ּדם.
(א ּמוֹ ֶׁשל הָ ַרבִּ י הָ ַריַ ּ י”צ) בָּ אָה ְּכ ֵדי ָל ַק ַחת אוֹ תוֹ לְ ִמ ָּטתוֹ ַה ַח ָּמהֲ ,אבָ ל הָ ַרבִּ י
ערנָ א שָ ׂרָה ִ
הָ ַרבָּ נִית ְׁש ֶט ְ
פִיע בִּ ְתהִ ִּלים ַה ּי וֹ מִי
ָפוא ַּב ֻּסכָּ ה! וַ ֲה ֵרי ַּב ְּתהִ ִּלים נֶ ֱא ַמר(מוֹ ַ
ַר ַׁש ּ
”ב בִּ ֵ ּק ׁש ֶׁשיִ ּ ׁ ּשָ ֵאר ַּב ֻּסכָּ ה .הָ ַרבָּ נִית ָא ְמרָה “ק ּ
“כ ַר ֵחם ָאב ַעל ָּבנִ יםִ ,ר ַחם ה’ ַעל יְ ֵר ָאיו” -ה’ ְמ ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו ְּכמוֹ ֶׁש ַאבָּ א ְמ ַר ֵחם ַעל בָּ נָיו וְ ֵאיפֹה
ּ ֶפ ֶרק ק”ג) ְ ּ
ָ
ָ
הוא ָעל ּול לְ הִ ְצ ַט ֵ ּנן ֵמ ַה ּקֹר ַּב ֻּסכָּ ה ַחס וְ שָׁ לוֹ ם”
הָ ַר ְח ָמנ ּות ֶׁש ְּלך ַעל בִּ נְ ך ? ּ
יִשָ ֵאר
ִתוַ ַ
לִישוֹ ן ָקרוֹ ב ַל ֲחסִי דִים ְׁשמ ְ
”ב ֵהשִׁ יבֲ :
הָ ַרבִּ י הָ ַר ׁ ּ ַש ּ
ועדִים ,זֶ ה יְ ַח ֵּמם אוֹ תוַֹ .החֹם ַהזֶ ּה ׁ ּ
“הנִיחִי לוֹ ׁ
ֶא ְצלוֹ לְ עוֹ ד ַה ְר ֵּבה ּדוֹ רוֹ ת”
הִתוַ ֲעד ּות ֲחסִי דִיתּ .ו ְכ ֶׁש ּסִ יֵ ּם לְ ַס ּ ֵפר ָא ַמר “זוֹ הִי
סִפר הָ ַרבִּ י הָ ַריַ ּ י”צ ֶאת ַה ּסִ ּפ ּור ַּב ְ
ִכןֵ ּ ,
שָׁ נִים ַר ּבוֹ ת לְ ַא ַחר מ ֵּ
ְמסִיר ּות נֶ ֶפ ׁש ַעל ִחנּ ּו ְך ”.

ַּתנְ יָ א

ַ ׁ /ש ַער ַהיִ ּח ּוד ְו ָה ֱאמ ּונָ ה ֶּפ ֶרק ז’ (כ’ ִס ָיון ׁ ָשנָ ה ְמ ֻע ֶּב ֶרת)

הוא יַ ְסבִּ יר ִענְ יַ ן יִ ח ּו דָה ע ָ ּ
ָה ַּת ּתָ אָה.
ִילאָה וְ יִ ח ּו ד ּ
בִּ ְת ִח ַ ּלת ַׁש ַער ַהיִ ּח ּו ד וְ הָ ֱאמ ּונָה ,הָ ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן אוֹ ֵמר ֶׁש ּ
הוא רוֹ ֶצה ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ֲחסִי דִים ּיִפָ גְ ׁש ּו ֶא ָחד ִעם ַה ׁ ּ ֵשנִיֵ ,הם יְ ַד ֵּבר ּו ַעל ְ ּדבָ רִים ְּכמוֹ
הָ ַא ְדמוֹ ”ר הָ ֶא ְמ ָצעִי ָא ַמר ֶׁש ּ
ְ
יִיח ּו ָדא ע ָ ּ
ָה ַּת ּתָ אָהָ .אנ ּו עוֹ ְמדִים לִ לְ מֹד ַעל כָּ ךְּ .כ ֵדי ֶׁש ֵ ּנ ַדע ַעל ַמה לְ ַד ֵּבר!
ִילאָה וְ יִ ח ּו ד ּ
הוא בָּ ָרא
ַמה ֶׁש ָ ּל ַמ ְדנ ּו ַעד ֹּכה יַ ֲעזֹר ָלנ ּו לְ הָבִין ַמה זֶ ה .קוֹ ֵדם ָא ַמ ְרנ ּו ֶׁשה’ ָרצָה לְ ַה ְראוֹ ת ֶאת ַח ְס ּדוֹ .ל ֵ
ָכן ּ
הו ַח ְס ּדוֹ ֶׁשל ה’ֶׁ ,ש ִ ּנ ְק ָרא ֲהוָיָ ’ה.
לִשמוֹ ר ּתוֹ רָה ּו ִמ ְצווֹ ת ּולְ ְ
עוֹ ָלם ְּכ ֵדי ֶׁש ּתִ ְהיֶ ה ָלנ ּו הִ זְ ַ ּד ְּמנ ּות ְׁ
הִת ָק ֵרב ֵאלָיו .זֶ ּ
ֲאבָ ל זֶ ה ל ֹא הָיָה ֶח ֶסד ִאם ה’ ל ֹא הָיָה ַמ ְס ּתִ יר ֶאת ַע ְצמוֹ ,וְ זֶ ה נִ ְק ָרא ֵׁשם ֱאלֹקִים.
ַמ ּד ּו ַע ה’ ָצר ְ
ִיך לְ ַה ְס ּתִ יר ֶאת ַע ְצמוֹ ? ִאם ל ֹא ,הָ עוֹ ָלם הָיָה ח ָׁש ֶאת ה’ כָּ ל ַהזְ ּ ַמן וְ ל ֹא הָיִינ ּו ְּכמוֹ ְּבנֵ י ָא ָדם

ֶא ָ ּלא ְּכמוֹ ַמלְ אָכִים ֶׁש ֵאינָ ם יְ כוֹ לִים לְ ַקיֵ ּם ִמ ְצווֹ ת.
הִתנַ ֵהג ְּכמוֹ ְּבנֵ י ָא ָדם? ַמ ּד ּו ַע הָיָה ה’ ָצר ְ
ִיך
ַמה ַה ְּבעָיָה ְּבכָ ְך ֶׁש ִ ּנ ְהיָה ְּכמוֹ ַמלְ אָכִים? ָל ָּמה ח ָׁש ּוב ַ ּדוְ ָקא לְ ְ
לְ ַה ְס ּתִ יר ֶאת ַע ְצמוֹ ?
יח יָבֹא “וְ הָיָה ה’ לְ ֶמ ֶל ְך
ֵּכיוָן ְׁש ַלה’ יֵ ׁש ּתָ ְכנִית לְ עוֹ ָלםַ .מהִי ַה ּתָ ְכנִית? ְּכפִי ֶׁשאוֹ ְמרִים בִּ ְתפִ ָ ּלהְּ ,כ ֲא ֶׁשר מָשִׁ ַ
הוא ֻמ ְס ּתָ ר .בִּ גְ ַלל ֶׁש ָא ָדם יָכוֹ ל
ַעל כָּ ל הָ ָא ֶרץ”ַ .ה ֶ ּד ֶר ְך ַהיְ ּחִידָה בָּ ּה ה’ יָכוֹ ל ְ
לִהיוֹ ת ֶמ ֶל ְך ַעל הָ עוֹ ָלם הִיא ִאם ּ
לִהיוֹ ת ֶמ ֶל ְך ַרק ַעל ֲאנָשִׁ ים ּ ְפ ׁש ּוטִיםֶ .מ ֶל ְך ַחי ְּב ַא ְרמוֹ ןֲ ,אבָ ל כָּ ל הָ ֲאנָשִׁ ים הָ ֲא ֵחרִים ַחיִ ּ ים ְּב ַביִת ַה ּ ְפ ָרטִי
ְ
ְ
ְ
ֶׁש ָ ּל ֶהםַּ ,ב ֶ ּד ֶרך ֶׁש ָ ּל ֶהםֲ ,אבָ ל ֵהם ׁשוֹ ְמעִים לְ ֻח ֵ ּקי ַה ֶּמ ֶלך .ה’ ָרצָה ֶׁש ָ ּנח ּו ׁש ְּכמוֹ ֲאנָשִׁ ים ּ ְפ ׁש ּוטִיםַ ,ה ַּמ ְקשִׁ יבִים
לִהיוֹ ת ֶמ ֶל ְך ָע ֵלינ ּו.
לְ ֻח ָ ּקיוָ ,אז ּיו ַכל ְ
כות ֶׁשל ה’ יֵ ׁש ַ ּגם ֵׁשם ְמיֻ ָחד –
ַה ֶח ֶסד ֶׁשל ה’ נִ ְק ָרא ֲ
בורָה ֶׁשל ה’ יֵ ׁש ֵׁשם – ֱאלֹקִיםַ .ל ַּמלְ ּ
“הוָיָה”ּ ַ ,גם ַל ְ ּג ּ
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ַ ּאדֹ -נָי.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ’ ִס ָיון

ִתנַ ֵהג ַמ ְתאִימָה ַל ֲעבוֹ דָה ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת
ּיש ּומ ְ
כָּ ל חָסִיד עוֹ ֵבד ֶאת ה’ ְּב ַד ְר ּכוֹ ַה ְּמיֻ ֶח ֶדתַ .ה ֶ ּד ֶר ְך בָּ ּה חוֹ ֵׁשב ַמ ְר ִג ׁ
ֶׁשלּ וֹ.
אשוֹ נָה ,הָ ַרבִּ י רוֹ ֶאה ֶאת הָ ֲעבוֹ דָה ֶׁשל ַה ְ ּנשָׁ מָה ֶׁשלּ וַֹ .ה ִּמ ִּלים
ַּכ ֲא ֶׁשר חָסִיד ְ
נִכנַ ס לִיְ חִיד ּות ְּב ַפ ַעם הָ ִר ׁ
ְ
ּיש
ֶׁשהָ ַרבִּ י אוֹ ֵמר לוֹ עוֹ זְ רוֹ ת לְ הָבִין ַמה הָ ֲעבוֹ דָה ַה ְ ּדרוּשָׁ ה לוֹ .לְ ֶמ ֶׁשך ְ
הוא ְמנַ ֶּסה ַל ֲח ׁש ֹב ,לְ ַה ְר ִג ׁ
יִת ַרת ַחיָ ּ יוּ ,
ִב ֵרי הָ ַרבִּ י.
הִתנַ ֵהג ְּב ֶה ְת ֵאם לְ ד ְ
ּולְ ְ
~
לְ ַר ִ ּבי ל ֹא ָהיוּ י ְִחידוּיוֹת ְּפ ָר ִטיּוֹת ִעם ֲאנָ ִׁשים ְ ּכ ֵדי לָ ֶתת לָ ֶהם הו ָֹראוֹתָ .ה ַר ִ ּבי ָא ַמר ְּפ ָע ִמים ַרבּ וֹת לַ ֲח ִס ִידים ֶׁש ָהיוּ
לָ ֶהם ְׁש ֵאלוֹת ֶׁשהוּא ְ ּכבָ ר ָענָ ה לָ ֶהם ְ ּב ִה ְתוַ ֲע דוּת.
הִפסִיק ֶאת ַהיְ חִידוּיוֹ ת ַה ּ ְפ ָרט ּ
ִיוֹ ת ִעם ַה ֲחסִי דִים ,וְ ֵה ֵחל יְ חִיד ּות ְּכ ָללִית,
ְּבשָׁ נִים ַה ְּמ ֻא ָחרוֹ ת יוֹ ֵתר ,הָ ַרבִּ י ְ
ְ
בוצָה ֶׁשל ֲחסִי דִים (לְ מָשָׁ ל הָ ַרבִּ י ָע ַרך יְ חִיד ּות לְ כָ ל ַה ֲחתָ נִים וְ ַה ַּכלּ וֹ ת
ֶׁשהִיא ֵמ ֵעין שִ ׂיחָה ֶׁש ֶ ּנ ֶא ְמרָה ַל ְּק ּ
/בת ִמ ְצוָה ְּב ָקרוֹ ב)ְּ .בשִ ׂיחָה ַהזּוֹ הָ ַרבִּ י
לִהיוֹ ת ְּב ַר ַּ
ֶׁש ָע ְמד ּו לְ הִ ָ ּנ ֵשׂא ְּב ָקרוֹ ב ,לְ כָ ל ַהבָּ נִים וְ ַהבָּ נוֹ ת ֶׁשעוֹ ְמדִים ְ
ְ
נָתן הוֹ ָראוֹ ת ּו ְברָכוֹ ת לְ כָ ל אוֹ תָ ם ֲחסִי דִיםְ ּ .פ ָעמִים ַר ּבוֹ ת הָ ַרבִּ י ִ ּד ֵּבר ַעל כָּ ך ֶׁשהִ ָּמ ְצא ּות יָ ַחד ִעם ֲחסִי דִים
ַ
בוצָה ְמבִיאָה ְּברָכָה עוֹ ד יוֹ ֵתר ְ ּגדוֹ לָה לְ כָ ל חָסִיד.
נוֹ סָפִים בִּ ְק ּ
ַהיּוֹם י ְֶׁשנָ ם ַה ְר ֵ ּבה ִשׂיחוֹת וּ ְס ָר ִטים ֶׁשיּ ֹו צְ ִאים לָ אוֹר לְ ל ֹא ֶה ֶרףּ ַ .כ ֲא ֶׁשר צו ִֹפים ְ ּב ֶס ֶרט ֶׁשל ָה ַר ִ ּבי א ֹו לו ְֹמ ִדים ֶאת
ַה ּ ִשׂיחוֹת ֶא ְפ ָׁשר ְ
לִמצוֹא ֶאת ַההו ָֹראוֹת ַה ְּמי ָֻחדוֹת ֶׁש ָה ַר ִ ּבי נו ֵֹתן לָ נוּ ,לְ ַה ְד ִר ְיך או ָֹתנוּ ִ ּב ְׁשלִ יחוּת ַה ְּמי ֶֻח ֶדת ֶׁש ָלּנוּ
יח.
לְ ָהבִ יא ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה י”ט
וות ֲע ֵ ׂ
ִ /מ ְצ ֹ

תָה ִמ ְצוָהִ ,מ ְצ ַות ֲע ֵשׂה י”ט ,לְ הוֹ דוֹ ת ַלה’ ּולְ בָ ֵר ְך ַא ַחר הָ א ֶֹכל-
ַה ּיוֹ ם ְּב ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצווֹ ת לוֹ ְמדִים ׁש ּוב ֶאת אוֹ ּ
ָכלְ ּתָ וְ שָ ַׂב ְע ּתָ ּו ֵב ַר ְכ ּתָ
סוק ְּב ֻח ָּמ ׁש (אוֹ תוֹ ַמזְ כִּ ירִים ְּב ֵעת ַה ְּברָכָה) “וְ א ַ
ְּברָכָה ַא ֲחרוֹ נָה .לוֹ ְמדִים ִמ ְצוָה זוֹ ֵמ ַה ּפָ ּ
בו בִּ גְ ָמ ָרא ְּב ַמ ֶּס ֶכת ְּברָכוֹ ת.
ֶאת ה’” .הִ לְ כוֹ ת ַה ִּמ ְצוָה ַהזּוֹ ְ
נִכ ְּת ּ
הָ ַר ְמ ַּב”ם כָּ ַתב ֶאת ַה ֲהלָכוֹ ת הָ ֵאלּ ּו ְּבתוֹ ְך ֵס ֶפר ַא ֲהבָה אוֹ תוֹ לוֹ ְמדִים כָּ ֵעתַ .ה ֲהלָכוֹ ת ַה ַּמ ֲעשִ ׂ ּי וֹ ת ֶׁשל ִמ ְצוָה
אשוֹ ן) מ ּ
ִסִ ימָן קפ”ב וָהָ לְ אָהּ ,ו ַב ַמ ַהד ּורָה ַה ּסוֹ פִית ֶׁשל
זוֹ ְּכתוּבוֹ ת ְּב ֻׁשלְ חָן ָער ּו ְך אוֹ ַרח ַחיִ ּ ים ַ
(ה ֵח ֶלק הָ ִר ׁ
הָ ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן ְּב ֵס ֶדר בִּ ְרכוֹ ת ַה ֶ ּנ ֱהנִין.

ַר ְמ ַּב”ם

כות ּ ְפ ָר ִקים ד’ ,ה’ ,ו’
כות ְּב ָר ֹ
ִ /הלְ ֹ

ָתי ָא ָדם ָצר ְ
ִיך לְ בָ ֵר ְך ׁש ּוב לְ מָשָׁ ל ִאם ֶה ְחלִיט לְ בָ ֵר ְך וְ שִׁ ָ ּנה ֶאת ַ ּד ְע ּתוֹ וְ רוֹ ֶצה ֶל ֱאכוֹ ל
ּ ֶפ ֶרק ד’ -לוֹ ְמדִים מ ַ
כו ְּברָכָה ַא ֲחרוֹ נָהֲ .הלָכָה נוֹ ֶס ֶפת הִיא ֶׁש ִאם ְמבָ ְרכִים
ׁש ּוב ,יֵ ׁש לְ בָ ֵר ְך ְּברָכָה נוֹ ֶס ֶפתֲ .אפִיל ּו ִאם ֶט ֶרם ֵּב ְר ּ
לִפנֵ י ֶׁש ָאנ ּו יְ כוֹ לִים ֶל ֱאכֹל אוֹ תוֹ ,אוֹ ְמרִים ‘בָּ ר ּו ְך ֵׁשם ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ ’ ..מִיָ ּ ד,
הִת ַקלְ ֵקל ְ
ְּב ָטע ּות אוֹ ֶׁש ַה ַּמ ֲאכָ ל ְ
ְ
ינָה
ְּכ ֵדי ֶׁש ּתִ ְהיֶ ה סִבָּ ה ַל ְּברָכָהְּ .בכָ ך ֶׁש ְּמ ַד ְּברִים אוֹ דוֹ ת ְּכבוֹ ד ה’ מִיָ ּ ד ַא ֲח ֵרי ֲאמ ַ
ִירת ַה ְּברָכָהַ ,ה ְּברָכָה ֵא ּ
נֶ ְח ֶׁש ֶבת ְּברָכָה לְ ַב ָּטלָה.
ִש ּום ִמ ְצוַ ת ִחנּ ּו ְך .לוֹ ְמדִים ַ ּגם ַעל
ֶּפ ֶרק ה’ְּ -ב ֶפ ֶרק זֶ ה לוֹ ְמדִים מִי ַחיָ ּב ְּבבִ ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן .יְ ָל דִים ַחיָ ּבִים מ ׁ ּ
זִ ּמ ּון – ּתוֹ ֶס ֶפת ֶׁש ְּמבָ ְרכִים ַּכ ֲא ֶׁשר יֵ ׁש ְׁשלוֹ שָׁ ה ֲאנָשִׁ ים וָ ַמ ְעלָה ֶׁש ְּמבָ ְרכִים יָ ַחד.
ִילת ַהיָ ּ ַדיִ ם
ִילת ַהיָ ּ ַדיִ ם ַל ְּסע ּו דָה ּו ַמיִ ם ַא ֲחרוֹ נִים .הָ ַר ְמ ַּב”ם אוֹ ֵמר ֶׁש ְ ּנט ַ
ּ ֶפ ֶרק ו’ְּ -ב ֶפ ֶרק זֶ ה לוֹ ְמדִים ַעל נְ ט ַ
ְ
יהם
ִש ּום ַסכָּ נָה ,וְ ָצרִיך לְ הִ זָ ּ ֵהר ּולְ ַה ְק ּפִ יד ֲע ֵל ֶ
ַל ְּסע ּו דָה הִ ֵ ּנה ִמ ְצוָה ִמ ִ ּד ְב ֵרי ֲחכָ מִיםֲ ,אבָ ל ַמיִ ם ַא ֲחרוֹ נִים ֵהם מ ׁ ּ
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עוֹ ד יוֹ ֵתר.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

בות ּ ֶפ ֶרק ב'
ִ ּ /פ ְר ֵקי ֲא ֹ

הוא ְמ ֻכ ֶ ּנה ַרבִּ י.
ַה ִּמ ְׁשנָה הָ ִר ׁ
הו דָה ַה ָ ּנשִ ׂיא .לְ ע ּ
ִתִ ים ְקרוֹ בוֹ ת ּ
אשוֹ נָה ְּבפִ ְר ֵקי ֲאבוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ב' ,הִיא ְמר' יְ ּ
ׂיה ְו ִת ְפ ֶא ֶרת לוֹ ִמן
"ר ִּבי אוֹ ֵמרֵ :איזוֹ ִהי ֶ ּד ֶר ְך יְ ָׁש ָרה ֶׁשיָ ּבוֹ ר לוֹ ָה ָא ָדם? ָ ּכל ֶׁש ִהיא ִּת ְפ ֶא ֶרת לְ עוֹ ֶש ָ
ַ
ָה ָא ָדם".
הו דָה ַה ָ ּנשִ ׂיא ל ֹא ְמ ַד ֵּבר כָּ אן ַעל ֶ ּד ֶר ְך ַה ּתוֹ רָה וְ ַה ִּמ ְצווֹ ת .זֶ ה ֲאפִיל ּו ל ֹא ְׁש ֵאלָה ֶׁש ָא ָדם
הָ ַרבִּ י ַמ ְסבִּ יר ֶׁשר' יְ ּ
ָצר ְ
הו דָה ַה ָ ּנשִ ׂיא ְמ ַד ֵּבר ַעל ְׁש ֵּתי ְ ּדרָכִים ַּב ּתוֹ רָה.
ִיך ְ
לִבחֹר .בִּ ְמקוֹ ם זֶ ה ,ר' יְ ּ

הִת ּ ַפ ֵ ּלל ,וְ ַל ֲעשׂוֹ ת ֶאת הָ ֲעבוֹ דָה
הוא יָכוֹ ל לְ נַ ּסוֹ ת לְ לִ ּמ ּו ד ,לְ ְ
ֶ ּד ֶר ְך ַא ַחת הִיא ַל ֲעבוֹ ַדת הָ ָא ָדם ִעם ַע ְצמוֹּ ,
ֶׁשלּ וֹ טוֹ בָה עוֹ ד יוֹ ֵתר וְ עוֹ ד יוֹ ֵתרַ .ה ֶ ּד ֶר ְך ַה ׁ ּ ְשנִיָ ּה הִיא ַל ְעזוֹ ר ַל ֲא ֵחרִים וְ ַל ֲעשׂוֹ ת ַה ְר ֵּבה ֶח ֶסדְׁ .ש ֵּתי ַה ְ ּדרָכִים ֵהן
ְ ּדרָכִים טוֹ בוֹ ת ַּביַ ּ ֲהד ּותָ .אז ַמה ָצר ְ
לִבחֹר?
ִיך הָ ָא ָדם ְ
הו דָה ַה ָ ּנשִ ׂיא ,הָיָה ַה ָ ּנשִ ׂיא -הָ ַרבִּ י ֶׁשל ַה ּדוֹ ר ֶׁשלּ וֹ .הָיְ תָה לוֹ נְ שָׁ מָה ְּכ ָללִית ,נְ שָׁ מָה ֶׁש ּכוֹ ֶל ֶלת
ַרבִּ יַ -רבִּ י יְ ּ
ְ
הוא הָיָה ָצרִיך לְ הָכִיל ֶאת ְׁש ֵּתי ַה ְ ּדרָכִיםְּ .כ ֵדי
ָיו ָאז .ל ֵ
ְּבתוֹ ּ
ָכן ְּבתוֹ כוֹּ ,
הו דִים ֶׁשח ּ
כָה ֶאת כָּ ל ַהנְ ַׁש ּמוֹ ת ֶׁשל ַהיְ ּ
ְ
ּיש ֶׁש ַה ֶ ּד ֶרך ַה ּטוֹ בָה ְּביוֹ ֵתר ַל ֲעבֹד ֶאת ה' הִיא שִׁ לּ ּוב ֶׁשל ְׁש ֵּתי ַה ְ ּדרָכִים.
לִכל ֹל ֶאת כָּ ל ַעם ְ
ְ
יִש ָׂר ֵאלַ .רבִּ י הִ ְר ִג ׁ
ְ
ְ
ְ
הו דִי ְ
הו דִי ָצרִיך ַל ֲעבֹד ְּב ֶד ֶרך ֶׁשל ִחנּ ּוך ַע ְצמוֹ ,לְ ַל ֵּמד ֶאת ַע ְצמוֹ
יִכל ֹל ֶאת ְׁש ֵּתי ַה ְ ּדרָכִים .יְ ּ
הוא ָרצָה ֶׁשכָּ ל יְ ּ
ּ
ְ
ָהם ַ ּגם לִ גְ דוֹ ל
הו דִי טוֹ ב יוֹ ֵתר ,וְ יַ ַחד ִעם זֶ ה ָעלָיו ַל ֲעבוֹ ד ַ ּגם ַעל ִחנּ ּוך ַה ּז ּו ַלת ,לְ ַל ֵּמד ֲא ֵחרִים וְ ַל ֲעזֹר ל ֶ
ְ
לִהיוֹ ת יְ ּ
ַּב ּתוֹ רָה ּו ִמ ְצווֹ ת.
זוֹ הִי ַה ֶ ּד ֶר ְך ַה ּטוֹ בָה ְּביוֹ ֵתרֵּ ,כיוָן ֶׁשהִיא טוֹ בָה ַ ּגם לְ ָא ָדם ַע ְצמוֹ וְ גַ ם יָפָה ַל ֲא ֵחרִים .נַ ֲעשִ ׂים טוֹ בִים יוֹ ֵתר
ינָה ְמי ֶֹע ֶדת ַרק לְ ַרבִּ י ,כָּ ל ֶא ָחד וְ ַא ַחת
ִתוֹ ְך ַא ֲה ַבת ְ
יִש ָׂר ֵאלַ .ה ֶ ּד ֶר ְך ַהזּוֹ ֵא ּ
ְּב ַע ְצ ֵמנ ּו וְ גַ ם עוֹ זְ רִים ַל ֲא ֵחרִים מ ּ
ָכיהָ ַּב ֲעבוֹ ַדת ה' ֶׁשלּ וֹ.
לִפס ַֹע בִּ ְדר ֶ
ִתָ נ ּו יְ כוֹ לִים לִ ְצעֹד ַּב ֶ ּד ֶר ְך ַהיָ ּפָה ַהזּוֹ וְ ְ
ֵמא ּ
(ה ְתוַ ֲע דוּת ָּפ ָר ַׁשת ְ ּדבָ ִריםָ ,ר ָאה ְ ּב ִשׂיחוֹת ק ֹו ֶד ׁשָּ ,פ ָר ַׁשת ְ ּדבָ ִרים תשל"ה)
ִ

חת"ת לילדים

ב״פש׳ה,ןָויִס 'כ
ת
/

4

