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ֻח ָּמ ׁש

אש ֹון ִעם ַר ׁ ּ ִש"י
ִ /ר ׁ

יְהוּ ָדה נִ ַ ּג ׁש ֶאל יו ֵֹסף לְ ׁ ַשכְ נֵ ַע אוֹת ֹו לְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ִ ּבנְ י ִָמין .הוּא ַמז ְִהיר אוֹת ֹו ׁ ֶש ִאם ל ֹא ,ה' י ֲַענִ ׁיש אוֹת ֹו וְ ׁ ֶשי ֲַעק ֹב
יהם יָמוּת ִמ ַ ּצ ַער וְ ז ֹו ִּת ְהיֶה ַא ׁ ְש ָמתוֹ.
ֲאבִ ֶ
ְּבסוֹ ף ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ֵ ּקץ אוֹ ָת ּה ָק ָראנ ּו ְּב ׁ ַש ָּבתָ ,ע ַצ ְרנ ּו ְּב ִע ּצוּמוֹ ׁ ֶשל ַה ֵח ֶלק ַה ְּמ ַר ֵּתק ְּביוֹ תֵ ר ַּב ִּס ּפ ּור! ַה ְמ ׁ ָש ְר ִתים
יע ַה ֶ ּ
שק ׁ ֶשל ִּבנְ יָ ִמין .וְ יוֹ ֵסף ָא ַמר ׁ ֶשה ּוא הוֹ ֵל ְך לְ ַה ׁ ְש ִאיר ֶא ְצלוֹ ֶאת ִּבנְ יָ ִמין
ׁ ֶשל יוֹ ֵסף ָמ ְצא ּו ֶאת ְ ּג ִב ַ
"ק ֶסם" ַּב ּ ַ ׂ
ְּכ ֶע ֶבד לְ ָת ִמיד.
יְ ה ּו ָדה ֶה ְחלִ יט ׁ ֶשה ּוא יִ ְד ַאג ׁ ֶשזֶ ה ל ֹא יִ ְק ֶרה!

יְ ה ּו ָדה נִ ַ ּג ׁש לְ יוֹ ֵסף וְ ָא ַמרְּ " :ב ַב ָ ּק ׁ ָשה ֵּתן לִ י לוֹ ַמר לְ ָך ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ׁ ֶשא ּו ַלי יְ ׁ ַש ֶ ּנה ֶאת ַ ּד ְע ְּת ָךְּ ,ב ַב ָ ּק ׁ ָשה ַאל ִּת ְכ ַעס
ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ֶ ּז ה א ּו ַלי יִ ְהיֶ ה לְ ָך ָק ׁ ֶשה לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ַמה ׁ ֶש ֲאנִ י הוֹ ֵל ְך לוֹ ַמר.
ש ָרה ,-נִ לְ ְק ָחה לְ בֵ ית ּ ַפ ְרעֹה? ה ּוא ִק ֵּבל ַמ ּכוֹ ת ַרק ִּבגְ ַלל זֶ הַ .ה ִאם
ַ
"ה ִאם ַא ָּתה זוֹ ֵכר ׁ ֶש ַּס ְב ָּתא ַר ְּב ָתא ׁ ֶש ִּליׂ ָ -
ָ
ָ
ַא ָּתה חוֹ ׁשֵב ׁ ֶשה' ל ֹא יַ ֲענִ ׁיש אוֹ ְתך ַרק ִּבגְ ַלל ָה ֻע ְב ָ ּדה ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ׁ ְש ִאיר ֶאת ִּבנְ יָ ִמין ֶא ְצלְ ך לְ ֶע ֶבד?
ֵש ֵּתר ּו ץ לְ ַה ׁ ְש ִאיר ֶא ְצלְ ָך ֶאת
"ח ּו ץ ִמ ֶ ּז הֶ ׁ ,ש ֶ ּז ה נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ַא ָּתה ְמ ׁ ַש ֵ ּקר אוֹ ָתנ ּו ׁש ּוב וְ ׁש ּובַ ,א ָּתה ַרק ְמ ַח ּפ ׂ
ִּבנְ יָ ִמין.
ִאם ַּת ְמ ׁ ִש ְ
יך ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאתֲ ,אנַ ְחנ ּו נִ ְצ ָט ֵר ְך ַל ֲהרוֹ ג אוֹ ְת ָך וְ ֶאת ּ ַפ ְרעֹה.

יע לְ ִמ ְצ ַריִ ם ,אֵ ְ
יך יַ ֲעקֹב ָח ׁ ַש ׁש לְ ַא ְפ ׁ ֵשר לְ ִבנְ יָ ִמין ָל ֶל ֶכת וְ ׁ ֶשיַ ֲעקֹב ָא ַמר
יצ ד ִּבנְ יָ ִמין ִה ִ ּג ַ
יְ ה ּו ָדה ִהזְ ִּכיר לְ יוֹ ֵסףֵּ ,כ ַ
ׁ ֶש ִאם יִ ְק ֶרה לְ ִבנְ יָ ִמין ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ,ה ּוא ל ֹא י ּו ַכל לִ ְחיוֹ ת עוֹ ד ָּבעוֹ ָלם!
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ְּת ִה ִּלים

יום א' ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים א'-ט'
ֹ /

ֹאש
ֵפר ַה ְּת ִה ִּלים מ ַ
ַה ּיוֹ ם ַמ ְת ִחילִ ים ׁש ּוב ֶאת ס ֶ
ֵה ַה ְת ָח ָלה! ִאם יִ ְר ֶצה ַה ׁ ּ ֵשם נְ ַּסיֵ ם ֶאת ֻּכלּ וֹ ׁש ּוב ,לִ ְפנֵ י ר ׁ
ח ֶֹד ׁש שבט.
יצ ד ָצ ִר ְ
יך לְ ִה ְתנַ הֵ ג ָא ָדם ֶה ָחפֵ ץ ְּב ַה ְצ ָל ָחה מֵאֵת ה'ַ .על יְ ֵדי ִע ּס ּוק ַּב ּתוֹ ָרה וְ ל ֹא ְּב ַה ְב ֵלי
ְּב ֶפ ֶרק א'ֻ ,מ ְס ָּבר ֵּכ ַ
עוֹ ָלם ַה ֶ ּז ה ,זוֹ ִכים לִ ְב ָרכוֹ ת ַר ּבוֹ ת.
"כי ִאם ְּבתוֹ ַרת ה' ֶח ְפצוֹ ּ ,ו ְבתוֹ ָרתוֹ יֶ ְה ֶ ּגה יוֹ ָמם ָו ָליְ ָלה" – ָּכל ַמה ׁ ֶש ְ ּי ה ּו ִדי
ְּב ֶפ ֶרק זֶ ה ּ ָפס ּוק ְמ ַענְ יֵ ן ּ ִ :
רוֹ ֶצה ,זוֹ ּתוֹ ַרת ה' וְ ה ּוא הוֹ גֶ ה ְּבתוֹ ָרתוֹ ַּב ּי וֹ ם ּו ַב ַ ּליְ ָלה.
ֲא ָבל ֶרגַ ע ,אֵ ְ
אשוֹ ן ׁ ֶשל ַה ּ ָפס ּוק ָּכת ּוב ׁ ֶש ִהיא ּתוֹ ַרת ה'ּ ,ו ַב ֵח ֶלק ַה ׁ ּ ֵשנִ י ָּכת ּוב
יך זֶ ה ִמ ְס ַּת ֵ ּדר? ַּב ֵח ֶלק ָה ִר ׁ

(ה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשלּ וֶֹ ׁ ,ש ׁ ַש ֶ ּי ֶכת ָל ָא ָדם ַהלּ וֹ ֵמד)?
ּתוֹ ָרתוֹ ַ

אשוֹ נָ ה ה ּוא ַמ ְר ִ ּג ׁיש
ָאנ ּו לוֹ ְמ ִדים ָּכעֵת ְּב ַתנְ יָ א ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ָדם ַמ ְת ִחיל לִ לְ מֹד ֵח ֶלק ָח ָדש ַּב ּתוֹ ָרה ָל ִר ׁ
ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ל ֹא ֵח ֶלק ִמ ֶּמנּ ּוֲ .א ָבל ְּכ ָכל ׁ ֶשה ּוא לוֹ ֵמד יוֹ תֵ ר וְ יוֹ תֵ רָ ,אז ַה ּתוֹ ָרה מ ּו ֶבנֶ ת לוֹ יוֹ תֵ ר וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ה ּוא
ש ְכלוֹ ַה ּתוֹ ָרה הוֹ ֶפ ֶכת לִ ְהיוֹ ת ֵח ֶלק ִמ ֶּמנּ ּו! ְּכמוֹ אוֹ ֵכל ׁ ֶשאוֹ ְכלִ ים וְ נִ ְהיָ ה ֵח ֶלק ִמגּ ּוף ָה ָא ָדם
שיג ֶאת ָה ִענְ יָ ן ְּב ִ ׂ
ַמ ּ ִ ׂ
ּו ַמ ֲענִ יק לוֹ ַח ּי ּות.

ַּתנְ יָ א

ִ /ס ּי ּום ֶּפ ֶרק ד' (א' טבת שנה מעוברת)

ָּכעֵת נִ לְ ַמד ֶאת ַה ֵח ֶלק ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל ּ ֶפ ֶרק ד'.
שים טוֹ ִבים ָּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּז ה יוֹ תֵ ר ִמ ָּכל ַמה
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבוֹ ת ,אוֹ ֶמ ֶרת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ׁ ֶש ָ ּי ֶפה ׁ ָש ָעה ַא ַחת ׁ ֶשל ִמ ְצווֹ ת ּו ַמ ֲע ִ ׂ
ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַק ֵּבל ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבאִּ .בגְ ַלל ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַק ֵ ּי ם ּתוֹ ָרה ּו ִמ ְצווֹ ת ַרק ָּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּז ה!
לִ ְפ ָע ִמים זֶ ה ל ֹא נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ָּכל ָּכ ְך ְקרוֹ ִבים ַלה' ַעל יְ ֵדי ִק ּי ּום ִמ ְצווֹ תִ .מ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים
יח אוֹ לִ ְטעֹם הֵ ם
(כל ַה ְ ּד ָב ִרים ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ׁ ְשמ ַֹע ,לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ,לְ ָה ִר ַ
ִּב ְד ָב ִרים ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּי ים ְּכ ֵדי לְ ַק ֵ ּי ם ִמ ְצווֹ תָּ .
שים ִעם ְ ּד ָב ִרים ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּי ים לְ ֻדגְ ָמא -ל ּו ָלב ׁ ֶש ּצוֹ ֵמ ַח ַעל ֵעץ ,אוֹ ַה ְד ָל ַקת נֵ רוֹ ת ׁ ַש ָּבת
ְ ּד ָב ִרים ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּי יםִ .מ ְצווֹ ת ׁ ֶשעוֹ ִ ׂ
ילה ,אוֹ ְמז ּוזָ ה ׁ ֶש ְּכת ּו ָבה ַעל ְק ָלף ֵמעוֹ ר ׁ ֶשל ְּבהֵ ָמה ,וְ עוֹ ד ַה ְרבֵּה ַה ְרבֵּה ִמ ְצווֹ ת).
ש ּויָ ה ִמ ׁ ּ ַש ֲעוָ ה ּו ְפ ִת ָ
ׁ ֶש ֲע ׂ
ֲא ָבל ַה ִּק ְר ָבה לְ ה' ַּב ִּמ ְצווֹ ת ִהיא ֶּב ֱא ֶמת ֲחזָ ָקה ,נ ּו ַכל לְ ָה ִבין זֹאת ְּב ָמ ׁ ָשל:
ישה ּו רוֹ ֶצה לְ ַח ֵּבק ָא ָדם ַא ֵחר .זֶ ה ל ֹא ְמ ׁ ַש ֶ ּנה ִאם ה ּוא לוֹ ְב ׁ ִשים? ֻחלְ ָצהְ ,מ ִעיל אוֹ ְסוֶ ֶדרַ .ה ָ ּד ָבר
ִאם ִמ ׁ ֶ
יב ְק ִּתי ֶאת
ֹאמר ּו ,הֵ יָ ..ה ֶרגַ ע ִח ַּ
ָה ִע ָ ּק ִרי ה ּוא ְׁש ֶמ ַח ְּב ִקים אוֹ תוֹ .זֶ ה ל ֹא ְמ ׁ ַש ֶ ּנה ַמה הֵ ם לוֹ ְב ׁ ִשים ,וְ ַא ֶּתם ל ֹא ת ְ
יב ְק ֶּתם ֶאת ִא ָּמא!
ַה ְּסוֶ ֶדר ׁ ֶשל ִא ָּמא! ָּבר ּור ׁ ֶשלּ ֹאַ ,א ֶּתם ִח ַּ
ְּכ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ְּמ ַק ְ ּי ִמים ִמ ְצוָ ה ,זֶ ה ְּכמוֹ לְ ַח ֵּבק ֶאת ה'! ַה ְ ּד ָב ִרים ַה ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּי ים ָּב ֶהם ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְּכ ֵדי לְ ַק ֵ ּי ם
"בגָ ִדים" ְּכ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַק ְ ּי ִמים
בֵש" ֶאת ָּכל ַה ְּ
ִמ ְצוָ ה ,הֵ ם ְּכמוֹ ַ
"ה ְּבגָ ִדים" ׁ ֶשל ה'ָ .ל ֵכןַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶשה' ִּכ ְביָ כוֹ ל "לוֹ ׁ
ְ
ִמ ְצווֹ תֲ .אנַ ְחנ ּו ֲע ַדיִ ן ְמ ַח ְּב ִקים ֶאת ה'ַ ,ה ֶּמ ֶלך ׁ ֶשל ָּכל ָהעוֹ ָלם!
(אנַ ְחנ ּו יוֹ ְד ִעים ֶאת זֶ ה
(א ַחת ַה ִּמ ְצווֹ ת ַה ְּמיֻ ָחדוֹ ת ְּביוֹ תֵ ר) ה' ַ ּגם ְמ ַח ֵּבק אוֹ ָתנ ּו! ֲ
ְּכ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו לוֹ ְמ ִדים ּתוֹ ָרה ַ
ימינוֹ ְּת ַח ְּב ֵקנִ י" יָ דוֹ ַה ְ ּי ָמנִ ית ִּכ ְביָ כוֹ ל ׁ ֶשל ה'ֶ ׁ ,ש ַה ֲח ִסיד ּות ַמ ְס ִּב ָירה ׁ ֶשזּוֹ ַּב ֶע ֶצם ַה ּתוֹ ָרהְ ,מ ַח ֶּב ֶקת
ֵה ּ ָפס ּוק ":וִ ִ
מַ
אוֹ ָתנ ּו).

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /א' ֵט ֵבת

ַה ּיוֹ ם ָה ַר ִּבי ְמ ַל ֵּמד ִמ ְס ּ ַפר ַהנְ ָהגוֹ ת ְּבנוֹ גֵ ַע לְ ַה ֵ ּלל:
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ְּבבֵ ית ַה ְּכנֶ ֶסת ְּביוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא גּ וֹ ְמ ִרים ּבוֹ ֶאת ַה ַה ֵ ּלל (ל ֹא אוֹ ְמ ִרים ּבוֹ ַה ֵ ּלל ׁ ָש ֵלם)ַ ,רק
.1
ַה ַח ָ ּז ן אוֹ ֵמר ֶאת ַה ְּב ָר ָכה ַּכ ֲא ׁ ֶשר אוֹ ְמ ִרים ֲח ִצי ַה ֵ ּללִ .מנְ ָהגֵ נ ּו ׁ ֶש ִאם ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ְּבלִ י ִמנְ יָ ןֵּ ,כן אוֹ ְמ ִרים ְּב ָרכוֹ ת
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ֹאש ח ֶֹדשֶ ׁ ,ש ָחל
ַּב ַה ְת ָח ָלה ּו ַב ִּס ּי ּום ׁ ֶשל ַה ַ
"ה ֵ ּלל" ֲא ִפלּ ּו ְּבאוֹ ָתם יָ ִמים ׁ ֶשלּ ֹא אוֹ ְמ ִרים ֶאת ָּכל ַה ַה ֵ ּלל (לְ ֻדגְ ָמה ְּבר ׁ
ַה ּיוֹ םֲ ,א ָבל ַה ּי וֹ ם ֲאנַ ְחנ ּו אוֹ ְמ ִרים ֶאת ָּכל ַה ַה ֵ ּלל ִּבגְ ַלל ׁ ֶש ֶ ּז ה ַ ּגם ֲחנֻ ָּכה) וַ ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ְּבבֵ ית ַה ְּכנֶ ֶסת ַרק ַה ַח ָ ּז ן
ועד ּות ָה ַר ִּבי לִ ֵּמד ׁ ֶש ִּמנְ ַהג ֲח ִס ִידים לְ ָב ֵר ְך ְּב ׁ ֶש ֶקט ֲא ִפיל ּו
(ב ִה ְתוַ ַ
אוֹ ֵמר ֶאת ַה ְּב ָר ָכה לִ ְפנֵ י ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ֲח ִצי ַה ֵ ּללְּ .
שיחוֹ ת קוֹ ֶד ׁש התשמ"א ֵח ֶלק ַ 4ע ּמ ּו ד .)322
ְּכ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ֲח ִצי ַה ֵ ּלל ִעם ִמ ַ ּניִ ןְ ,ראֵה ִ ׂ
ילה ַּב ִּמ ִּלים "יְ ַהלְ ל ּו ָך "
"על" ׁ ֶּ ְש ַּב ּ ִפ ְס ָקה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ַה ַּמ ְת ִח ָ
ילה ַ
ְּבנֻ ַּסח ַה ַה ֵ ּלל ל ֹא אוֹ ְמ ִרים ֶאת ַה ִּמ ָ
.2
יע ְּבסוֹ גְ ַריִ ם).
(אם ִּת ְס ַּת ְּכל ּו ַּב ִּס ּד ּור ִּת ְרא ּו ׁ ֶש ֶ ּז ה מוֹ ִפ ַ
ִ

ילת מ ּו ָסף ְּ .ב ַה ּי וֹ ם
יחים ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין וּמוֹ ִר ִידים אוֹ ָתם לִ ְפנֵ י ְּת ִפ ַ
יחים ְּת ִפ ִּלין ְּבמ ּו ָסף ָל ֵכן ַמ ִ ּנ ִ
 .3לּ ֹא ַמ ִ ּנ ִ
ְ
ישת ְּת ִפ ִּליןֲ .א ִפיל ּו ׁ ֶשחוֹ לְ ִצים ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין
יוֹ ם ַא ֵחרָ ,ה ַר ִּבי ַמ ְס ִּביר ִמ ְס ּ ַפר ְ ּד ָב ִרים ׁ ֶש ּי ֵׁש לִ לְ מֹד ּתוֹ ך ְּכ ֵדי לְ ִב ׁ ַ
(ה ִּס ָּבה
ֹאש ח ֶֹד ׁש לִ ְפנֵ י מ ּו ָסףְּ ,ב ָכל זֹאת לוֹ ְמ ִדים ֶאת אוֹ ָתם ְ ּד ָב ִרים ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָ ּלהֲ ,א ִפיל ּו ְּבל ֹא ַה ְּת ִפ ִּליןַ .
ְּבר ׁ
ַמ ּד ּו ַע ל ֹא לוֹ ְב ׁ ִשים ְּת ִפ ִּלין ִּב ְת ִפ ַ ּלת מ ּו ָסף ִהיא ֵּכיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא רוֹ ִצים ׁ ֶש ַה ַּמלְ ָא ִכים יִ ְצ ַט ֲער ּוִּ .ב ְת ִפ ַ ּלת מ ּו ָסף
"כ ֶתר יִ ְּתנ ּו לְ ָך ַמלְ ָא ִכים" – ׁ ֶש ַה ַּמלְ ָא ִכים נוֹ ְתנִ ים ַלה' ֶּכ ֶתרִ .אם עוֹ נְ ִדים ֶאת ַה ֶּכ ֶתר ׁ ֶשל ַה ְ ּי ה ּו ִדי –
אוֹ ְמ ִרים ֶּ
ה ַּמלְ ָא ִכים יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ְצ ַט ֵער וְ ַעל ֵּכן ְמ ִס ִירים אוֹ ָתם.ַה ְּת ִפ ִּלין ַ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה מ”ט
ִ /מ ְצ ַוות ֲע ֵ ׂ

ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ּי וֹ םִ ,מ ְצ ַות ֲע ֵשׂה מ”ט ּכוֹ ֶל ֶלת ְּבתוֹ ָכ ּה ֶאת ַה ִ ּצ ּו ּוי לְ ַקיֵ ּם ֶאת ָּכל ִ ּדינֵ י יוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִריםַ .ל ְמרוֹ ת
ֶׁשיֶ ּ ְׁשנָ ם ַה ְרבֵּ ה ּ ְפ ָר ִטים ֶׁש ָע ֵלינ ּו לְ ַקיֵ ּם .הֵ ם ֻּכ ָ ּלם ּ ְפ ָר ִטים ֶׁשל ִמ ְצוָ ה ַא ַחתַּ .ב ִּמ ְׁשנָ ה ,נֶ ֱא ַמר ֶׁש ִאם ָׁש ְכח ּו ֶא ָחד
ש ָתה.
ַה ְ ּד ָב ִרים ָּכל ַה ִּמ ְצוָ ה ל ֹא נֶ ֶע ְ ׂ

ַר ְמ ַּב”ם

יום ַה ִ ּכ ּפ ּו ִרים פרקים א’ ,ב’ ,ג’
בו ַדת ֹ
כות ֲע ֹ
ִ /הלְ ֹ

ַה ּיוֹ ם ַמ ְת ִחילִ ים נוֹ שֵ ׂא ָח ָד ׁשֲ -עבוֹ ַדת יוֹ ם ִּכ ּפ ּור!
יצ ד ִמ ְת ּכוֹ נֵ ן ַה ֹּכהֵ ן ַה ָ ּגדוֹ ל ַל ּי וֹ ם ִּכ ּפ ּור.
ֶּפ ֶרק א’ְ -מ ַל ֵּמד ֵּכ ַ
ּ ֶפ ֶרק ב’ַ -מ ְס ִּביר אֵ ְ
יך ִטהֵ ר ֶאת ַע ְצמוֹ וְ ֵכן אוֹ דוֹ ת וִ ּד ּוי וְ ִׁש ּמ ּו ׁש ִּב ְׁשמוֹ ַה ְּמפ ָֹר ׁש ֶׁשל ה’.
יצ ד נִ ְׁש ַלח.
ֶּפ ֶרק ג’ַ -מ ְס ִּביר ַעל ַה ּ ָש ִׂעיר ַל ֲעזָ אזֵ ל וְ ֵכ ַ
ּישים ְ ּכ ִאלּ וּ צו ִֹפים ֵ ּכיצַ ד ַה ְ ּדבָ ִרים קו ִֹרים ְ ּבבֵ ית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש.
ְמא ֹד ְמ ַר ֵג ּׁש לִ ְקרוֹא ֶאת ַה ְּפ ָר ִקים ָה ֵא ֶ ּלהַ -מ ְר ִג ִׁ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

יסא
ִ ּ /פ ְרס ּו ֵמי נִ ָּ

יסא ,לְ ַפ ְר ֵסם לְ ֻכ ָ ּלם ֶאת ַה ֵ ּנס ַה ָ ּגדוֹ ל ֶׁשה' ָע ָשׂה ָלנ ּו.
ֵח ֶלק ִמ ִּמ ְצווֹ ת ַה ֲחנֻ ָּכה ה ּוא ּ ִפ ְרס ּו ֵמי נִ ָּ
יכים לוֹ ַמר ּולְ ַפ ְר ֵסם ַל ֲאנָ ִׁשים ַעל ָּכל נֵ ס ֶׁשה'
א ּו ָלם זוֹ אֵ ינָ ּה ִמ ְצוָ ה ֶׁשיֵ ּ ׁש ַל ֲעשׂוֹ ָת ּה ַרק ַּב ֲחנֻ ָּכהֶּ ,ב ֱא ֶמת ְצ ִר ִ
ָע ָשׂה ָלנ ּו.
יח.
ַעל יְ ֵדי ֶׁש ְּמ ַׁש ְּב ִחים ֶאת ה' ִּב ְפנֵ י ֲא ֵח ִרים ,מוֹ ִדים לוֹ ַעל ַה ֵ ּנס .זֶ ה ּו ָצ ַעד ָח ׁש ּוב ַ ּגם ַּב ֲה ָב ַאת ַה ָּמ ִׁש ַ
יח .א ּו ָלם ִמ ַ ּדת ַה ִ ּדין ִה ְתלוֹ נְ נָ ה לִ ְפנֵ י ה'.
ַה ְ ּג ָמ ָרא אוֹ ֶמ ֶרת ֶׁשה' ָר ָצה ַל ֲעשׂוֹ ת ֶאת ִחזְ ִקיָ ּה ּו ֶמ ֶל ְך יְ ה ּו ָדה ָמ ִׁש ַ
ִהיא ָא ְמ ָרה ,אֵ ְ
יח ִאם ֵמעוֹ ָלם ל ֹא ִׁשבֵּ ַח ֶאת ה' ְּב ַר ִּבים ַעל ָּכ ְך ׁ ּ ֶש ִה ִ ּציל אוֹ תוֹ ִמיַ ּ ד
יך יָ כוֹ ל ִחזְ ִקיָ ּה ּו לִ ְהיוֹ ת ַה ָּמ ִׁש ַ
ַסנְ ֵח ִריב וְ ַעל ָּכ ְך ֶׁש ִה ְב ִריא אוֹ תוֹ ֵמ ָחלְ יוֹ ?
יח ַע ְכ ָׁשיו!
ָל ֵכןַּ ,כ ֲא ֶׁשר ְמ ַׁש ְּב ִחים ֶאת ה' ְּב ַר ִּבים ַעל ַה ִ ּנ ִּסים ,ל ֹא יִ ְהי ּו ׁש ּום ּתֵ ר ּו ִצים וְ ה' י ּו ַכל לְ ָה ִביא ֶאת ָמ ִׁש ַ
ׂיחת ָּפ ָר ַׁשת וַ ֵיּ ֶׁשב ה'תשנ"ב עמ' )185
(ראוּ ִש ַ
ְ
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