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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם ַר ׁ ִש”י
ֲ /ח ִמ ׁ ִ

יח לְ כָ ל ְ ּבנֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ֶׁשה' ָ ּב ַחר ֶׁש ַא ֲהר ֹן י ְִהיֶה ַה ֹּכ ֵהן ַה ָגּדוֹל.
ָ ּכ ֵעת ָרצָ ה ה' לְ הוֹכִ ַ
וְ זֶ ה ַמה ֶׁשהוֹ רָה לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו ַל ֲעשׂוֹ ת:

לִכ ּתֹב ָעלָיו ֶאת ְׁשמוַֹ .א ֲהרֹן ָצר ְ
בור ֵׁש ֶבט ֵלוִי.
ִיך ְ
(מ ֵ ּקל) וְ ְ
לוֹ ַמר לְ כָ ל נָשִ ׂיא לְ הָבִיא ַמ ֶּטה ַ
לִכ ּתֹב ֶאת ְׁשמוֹ ֲע ּ
ִיח ּ ְפ ָרחִיםָ .אז יֵ ְדע ּו ֻּכ ָ ּלם ְּבמִי בָּ ַחר ה'.
לִפנֵ י הָ ָארוֹ ן וְ ה' יִ גְ רֹם לְ ֶאחָד ַה ַּמ ּטוֹ ת לְ ַה ְצמ ַ
לָשִ ׂים ֶאת ַה ַּמ ּטוֹ ת ְ
ִכן ְׁש ֵקדִים .מ ֶֹׁשה ֶה ְראָה
ִיח ּ ְפ ָרחִים ּולְ ַא ֵחר מ ֵּ
מ ֶֹׁשה עָשָ ׂה ֵּכןּ ,ו ַב ּי וֹ ם ַל ָּמ ֳחרָת ָרא ּו ֶאת ַמ ֶּטה ַא ֲהרֹן ַמ ְצמ ַ
לִהיוֹ ת ַה ֹּכ ֵהן ַה ָ ּגדוֹ ל.
הוא מִי ֶׁשבָּ ַחר ּבוֹ ה' ְ
יִש ָׂר ֵאל ֶאת ַה ַּמ ּטוֹ ת ,וְ ֻכ ָ ּלם ְ
לְ כָ ל ְּבנֵ י ְ
יָכל ּו לִ ְראוֹ ת ֶׁש ַא ֲהרֹן ּ

ְּת ִה ִּלים

יום כ”ד ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים קי”ג -קי”ח
ֹ /

סוק“ :ה’ לִ י ְּבעֹזְ ָרי ַו ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבשֹׂנְ ָאי”.
ַּב ְתהִ ִּלים ֶׁשל ַה ּי וֹ ם ְּב ֶפ ֶרק קי”ח מוֹ ַ
פִיע ַה ּפָ ּ
ֵא ְ
הוא ִעם הָ עוֹ זְ רִים? מִי עוֹ זֵ ר ָלנ ּו ח ּו ץ ֵמה’?
יך יָכוֹ ל דָ ּ וִד ַה ֶּמ ֶל ְך לוֹ ַמר ֶׁשיֵ ּ ׁש לוֹ עוֹ זְ רִים וְ ֶׁשה’ ּ
סִידות ַמ ְסבִּ ירָה ֶׁש”עֹזְ רָי” ֵהם ַה ְ ּדבָ רִים ַה ַג ְּׁשמִיִ ּ ים ֶׁשבָּ עוֹ ָלם.
ֲח
ּ
(ח ֶלק) ֶׁשל ְק ֻד ׁ ּשָ ה ְּבתוֹ ְך ַה ְ ּדבָ רִים ַה ַג ְּׁשמִיִ ּ ים ּו ְכ ֶׁש ָאנ ּו מ ְִׁש ַּת ְּמשִׁ ים ְמ ַק ְּבלִים ֶאת ַה ֹּכ ַח
ה’ הִ ְטמִין נִיצוֹ ץ ֵ
ְ
הִש ַּת ֵּמ ׁש בָּ ֱאל ֹק ּות ֶׁש ִ ּנ ְמ ֵצאת ַּב ְ ּדבָ רִים
ַל ְעזוֹ ר ָלנ ּו ל ֵ
ָכן יָ ַחד ִעם ְּתפִ ָ ּלה ּו ַב ָ ּקשָׁ ה ֶמה’ ֶׁשיַ ּ ֲעזֹר לוֹ ,אָדָ ם ָצרִיך ַ ּגם לְ ְׁ
ַה ַג ְּׁשמִיִ ּ
דו ַל ְעזוֹ ר לוֹ.
ְּ
ים(כמוֹ אוֹ ֵכל ּו ְׁשתִיָ ּה) ֶׁשנּ וֹ ֲע ּ

ַּתנְ יָ א

ַ ׁ /ש ַער ַהיִ ּח ּוד ְו ָה ֱאמ ּונָ ה ּ ֶפ ֶרק ז'

נִב ָרא וְ גַ ם כָּ ֵעת ֶׁשהָ עוֹ ָלם יֶ ְׁשנוַֹ ,ה ֹּכל ֵח ֶלק ֵמה'.
לִפנֵ י ֶׁשהָ עוֹ ָלם ְ
הוא אוֹ תוֹ דָ ּ בָ ר ְ
ָל ַמ ְדנ ּו ֶא ְתמוֹ ל ֶׁשה' ּ
לְ גַ ֵּבינ ּו ָא ְמנָ םֻ ,מ ְר ָג ּׁש ְּכ ִאלּ ּו הָ עוֹ ָלם ֻמ ְפרָד ֵמה' ֵּכיוָ ן ֶׁשה' ְ
הִס ּתִ יר ֶאת ַע ְצמוֹ .ה' ל ֹא רוֹ ֶצה ֶׁש ִ ּנ ְהיֶ ה ְּכמוֹ
ָהם ַל ֲעבֹד ֶאת ה'.
ַמלְ אָכִים ֶׁשחָשִׁ ים ֶאת ה' ְּבכָ ל ֵעת ,וְ זֶ ה ל ֹא ק ֶָׁשה ל ֶ
סִידות .וַ ֲאפִיל ּו
ַה ּיוֹ ם הָ ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקן אוֹ ֵמר ֶׁשיֶ ּ ְׁשנָ ם ֲאנָשִׁ ים ֶׁשלּ וֹ ְמדִים ַה ְר ֵּבה ּתוֹ רָהֲ ,אבָ ל ל ֹא ַה ְר ֵּבה ֲח
ּ
סִפ ֵרי הָ ַארִיזַ "ל ֵהם ָטע ּו.
דו ַעל ַה ִ ּצ ְמצ ּום ְּב ְ
ֶׁש ֵהם ָל ְמ ּ
(חס וְ שָׁ לוֹ ם) ֶאת הָ עוֹ ָלם.
בו ֶׁשה' ָעזַ ב ַ
הוא הָ א ֶֹפן ֶׁש ּבוֹ ה' ְ
הִס ּתִ יר ֶאת ַע ְצמוֹ בָּ עוֹ ָלםֲ ,אבָ ל ֵהם ח ְָׁש ּ
ִצ ְמצ ּום ּ
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ּיח ַעל כָּ ל דָ ּ בָ ר בָּ עוֹ ָלם.
הו דִי יֵ ׁש ֱאמ ּונָה ְּב ַה ְׁש ָ ּגחָה ּ ְפ ָרטִיתֶׁ ,שה' יוֹ ֵד ַע ּו ַמ ְׁש ִג ַ
ַּכ ּמ ּובָ ן ,זוֹ ָטע ּות ְ ּגדוֹ לָה .לְ כָ ל יְ ּ
ַּכ ּמ ּובָ ןַ ,מ ְׁש ָמע ּות ַה ֻּמ ּשָ ׂג ִצ ְמצ ּום ֵאינֶ ָ ּנה ֶׁשה' ָעזַ ב ַחס וְ שָׁ לוֹ ם.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ”ד ִס ָיון

הִת ָרא ּו ּפָ נִים
הִת ַק ׁ ּ ְשר ּות ָל ַרבִּ י ֵמ ַא ַחר ּו ֵמעוֹ ָלם ל ֹא ְ
יצ ד ּתִ ְהיֶ ה לוֹ ְ
חָסִיד כָּ ַתב ּ ַפ ַעם ָל ַרבִּ י ַה ַריַ י”צ וְ שָׁ ַאל ֵּכ ַ
נִפ ְג ּׁש ּו).
ֶאל ּפָ נִים (ל ֹא ְ
ִתִ ית נוֹ ַב ַעת ִמ ִּל ּמ ּו ד ּתוֹ רָתוֹ ֶׁשל הָ ַרבִּ י .לִ ּמ ּו ד ַה ַּמ ֲא ָמרִים וְ ַהשִ ׂיחוֹ ת
הָ ַרבִּ י ַה ַריַ י”צ ֵהשִׁ יבְ :
הִת ַק ׁ ּ ְשר ּות ֲאמ ּ
ִירת ְּתהִ ִּלים ַא ַחר ַה ְּתפִ ָ ּלה (עפ”י ַּת ָ ּקנַ ת הָ ַרבִּ י
”ש וְ ַה ְּתמִימִיםֲ ,אמ ַ
הִתוַ ַ
ֶׁשל הָ ַרבִּ י ,לִ ּמ ּו ד וְ ְ
דות יַ ַחד ִעם ַאנַ ׁ
וע ּ
הִת ַק ׁ ּ ְשר ּות.
ִדי יוֹ ם -זוֹ הִי ְ
ַריַ י”צ) וְ לִ ּמ ּו ד ּתוֹ רָה מ ֵ ּ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

 /נֻ ַּסח ַה ְּת ִפ ּל ֹות

לִתפִ ַ ּלת הָ ֲעמִידָה ְ .מ ַענְ יֵ ן לִ ְראוֹ ת ַמה
ַה ִּמ ְצוָה ַה ּי וֹ מִית וְ הָ ַר ְמ ַּב”ם ַה ּי וֹ ם זֵ הִים .לוֹ ְמדִים ֶאת נֻ ַּסח הָ ַר ְמ ַּב”ם ְ
ּדוֹ ֶמה ּו ַמה ׁשוֹ נֶ ה בִּ ְתפִ לּ וֹ ת ֶׁשל הָ ַר ְמ ַּבם לְ ֻע ַּמת ַה ְּתפִ לּ וֹ ת ֶׁש ָ ּלנ ּו.

ַר ְמ ַּב”ם

כות ַה ְּת ִפ ָ ּלה
 /נֻ ַּסח ִּב ְר ֹ

הִ ֵ ּנה ֶה ְב ֵ ּדל ְמ ַענְ יֵ ן ֵּבין ַה ֻ ּנ ַּסח ֶׁש ָ ּלנ ּו לְ ֵבין ַה ֻ ּנ ַּסח ֶׁשל הָ ַר ְמ ַּב”ם.

ָכמָה בִּ ינָה וְ ַד ַעת” ֲאבָ ל ַּב ֹּנ ַסח ֶׁשל
ִת ָך ח ְ
ִת ּ ַפ ְּללִים אוֹ ְמרִים “וְ ָח ֵ ּננ ּו ֵמא ְּ
בִּ ְתפִ ַ ּלת ְׁשמוֹ נֶ ה ֶע ְש ֵׂרה ֶׁש ָאנ ּו מ ְ
ָכמָה בִּ ינָה וְ ַה ְש ֵּׂכל” .
ִת ָך ֵ ּדעָה ח ְ
תוב “וְ ָח ֵ ּננ ּו ֵמא ְּ
הָ ַר ְמ ַּב”ם כָּ ּ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ֲ /ה ָכנָ ה לְ ג’ ַּת ּמ ּוז

הִת ַק ׁ ּ ֵשר ָל ַרבִּ י ַעל יְ ֵדי לִ ּמ ּו ד ּתוֹ רָתוֹ.
ֶא ְפשָׁ ר לְ ְ
ִיך ַאיְ ְ
הִימל א ּון דִי ְּכתָבִים ָלאז א ְ
“א ְ
יך ”ֲ -אנִי הוֹ ֵל ְך ַל ׁ ּשָ ַמיִ ם
יך גיי ֵאין ְ
הִס ַּת ְּלקוּתוֹ ֵ
לִפנֵ י ְ
הָ ַרבִּ י הָ ַר ַׁש”ב ָא ַמר ְ
ָכם.
וְ ַמ ְׁשאִיר ֶאת כִּ ְת ֵבי ַה ֲחסִידוֹ ת ֶׁש ִּלי ל ֶ
סִידות.
ָהם ֲח
הִת ַּכוֵ ּ ן ֶׁש ּל ֹא יִ ְצ ַט ֲער ּו בִּ גְ ַלל ֶׁש ֲע ַדיִ ן ּתִ ְהיֶ ה ל ֶ
”ב ְ
הָ ַרבִּ י ַר ַׁש ּ
ּ
הָ ַרבִּ י ַמ ְסבִּ יר ׁ ּ ֶש ֵאין ַה ַּכוָ ּ נָה ֶׁש ַה ּתוֹ רָה ֶׁשל הָ ַרבִּ י נִ ְמ ֵצאת כָּ אן וְ הָ ַרבִּ י ַע ְצמוֹ ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרֶ ,א ָ ּלא ַה ַּכוָ ּ נָה הִיא
סִידות.
ֶׁש ַה ַח ּיוֹ ת וְ ַה ְ ּנשָׁ מָה ֶׁשל הָ ַרבִּ י ֵהם ַּב ֲח
ּ
ִת ַח ְּברִים ִעם הָ ַרבִּ י ּו ְמ ַק ְּבלִים ֹּכ ַח ִמ ֶּמנּ ּו לִ ְחיוֹ ת ְּכפִי ֶׁשהָ ַרבִּ י
ַּכ ֲא ֶׁשר לוֹ ְמדִים ֶאת ַה ּתוֹ רָה ֶׁשל הָ ַרבִּ י ,מ ְ
ְמ ַל ֵּמד אוֹ תָ נ ּו.
כָּ ְך הָ ַרבִּ י ַחי ְּבתוֹ ֵכנ ּו!
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