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ֻח ָּמ ׁש

ישי
ֲ /ח ִמ ׁ ִ

ַפ ִריד ֵּבין הַ ּק ֶֹד ׁש לְ ֵבין ק ֶֹד ׁש
ה' אוֹ ֵמר לְ מ ׁ ֶֹשה ֵּכיצַד לְ הָ ִכין ֶאת הַ ְמ ִחיצָה ְּבתוֹ ְך הַ ִּמ ׁ ְש ָּכןְ .מ ִחיצָהֶ ׁ ,ש ּת ְ
תָה ֵמח ּו ִטים ִצ ְבעוֹ נִ ִ ּי ים ,וְ יֵ ׁש
דָשיםִ .היא ְצ ִריכָה לִ ְהיוֹ ת ּתוֹ ֶא ֶמת ַל ִּכ ּס ּוי ִ
הַ ֳ ּק ׁ ִ
אשוֹ ן ׁ ֶשל הַ ִּמ ׁ ְש ָּכן ,עוֹ ִ ׂ
הָר ׁ
שים אוֹ ּ
רו ִבים.
ָע ֶליהָ ֻ ּדגְ מָה ׁ ֶשל הַ ְּכ ּ
הַוָוִ ים יַ ֲחזִ יק ּו מוֹ ט ׁ ֶש ָע ָליו הַ ְמ ִחיצָה.
הַ ְמ ִחיצָה ְּתל ּויָה ַעל ַ 4ע ּמ ּו ֵדי ֵעץ ְמ ֻצ ּ ִפים ְּבזָהָ ב ,יִ ְהי ּו ל ֶ
ָהם וָוֵ י זָהָ בּ .
ְּבתַ ְח ִּתית הַ מוֹ טוֹ ת יִ ְהי ּו ֻק ְפסָאוֹ ת ֶּכ ֶסף.
הַדבָר
יח ֶאת הָאָרוֹ ן ַּב ָּמקוֹ ם הַ מ ְ
יכים לְ הָ נִ ַ
רָאל ְצ ִר ִ
ש ֵ
אַ ֲח ֵרי ׁ ֶש ִ ּי ְתל ּו ֶאת הַ ְמ ִחיצָהְּ ,בנֵ י יִ ְ ׂ
הוא ָ ּ
ַּת ִאים .הָאָרוֹ ן ּ
דָשים.
הַ ָ ּי ִחיד ׁ ֶשהָ יָה ְּבק ֶֹד ׁש הַ ֳ ּק ׁ ִ
(מזְ ֵּב ַח הַ ְּקט ֶֹרת) ׁ ֶש ֶּט ֶרם
הַשלְ ָחן ,הַ ְּמנוֹ רָה ּו ִמזְ ַּבח הַ ּזָהָ ב ִ
יח ֶאת ׁ ֻ
יכים לְ הָ נִ ַ
רָאל ְצ ִר ִ
ש ֵ
ְּב ֵח ֶלק "הַ ּק ֶֹד ׁש" ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
יהם.
ַדנ ּו ֲע ֵל ֶ
ָלמ ְ
"הַד ֶלת" ׁ ֶשל הַ ִּמ ׁ ְש ָּכןְּ ,כמוֹ הַ ְמ ִחיצָהָ .ע ָליו לִ ְהיוֹ ת ָּתל ּוי ַעל מוֹ ט
ש ֵ
ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
רָאל יָ ִכינ ּו ַ ּגם וִ ילוֹ ן ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֶ ּ
ׁ ֶש ְּמ ֻחבָּר לַ 4ע ּמ ּו ֵדי ֵעץ ְמ ֻצ ּ ִפים ְּבזָהָ בִ ,עם ֻק ְפסָאוֹ ת נְ ח ׁ ֶֹשת לְ ַמטָּה.

ְּת ִה ִּלים

יום ו' ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים ל"ה -ל"ח
ֹ /

אמ ְרנָ ה",
"כל ַע ְצמוֹ ַתי ּתֹ ַ
הַת ִה ִּלים ֶׁשל הַ ּיוֹ ם) נִ ְכ ּתַ ב ָ ּ
אשוֹ ן ִמ ּ ִפ ְר ֵקי ְּ
הַפס ּו ִקים ְּב ֶפ ֶרק ל"ה ִ
ֶאחָד ּ ְ
(הָר ׁ
הַאם
ּומ ְַׁש ָמעוּתוֹ ֶׁ -ש ָּכל הַ גּ ּוף ֶׁש ָ ּלנ ּו ְמשַׁ ֵּב ַח ֶאת ה') .אוֹ ְמ ִרים ּפָ ס ּוק זֶ ה ְּב ִס ּי ּום "נִ ְׁשמַת ָּכל ַחי" ִמ ֵידי שַׁ ָּבתִ .
אַתם ַמ ִּכ ִירים ֶאת הַ ִ ּנגּ ּון ַעל ִמ ִּלים ֵאלּ ּו?)
ֶּ
לוֹ ְמ ִדים ִמ ּפָ ס ּוק זֶ ה ֶׁשאָדָ ם צ ִָר ְ
הַתוֹ רָה.
יך לְ ִה ְתנוֹ ֵע ַע ְּב ֵעת הַ ִּל ּמ ּו דְּ ,
הַת ִפ ָ ּלה ּו ְק ִריאַת ּ
הוא ִמ ְתנוֹ ֵע ַע ְּכ ָכל יְ ָכלְ ּתוֹ ְּכ ֵדי
הַ ַּב ַעל ֵׁשם טוֹ ב ַמ ְמ ִׁשיל ַעל ָּכ ְך מָשָׁ לַּ :כ ֲא ֶׁשר אָדָ ם ַחס וְ שָׁ לוֹ ם טוֹ ֵב ַעּ ,
לְ הַ ִ ּציל ֶאת ַע ְצמוָֹּ .כ ְך ַ ּגם ַּב ְּת ִפ ָ ּלה ,אָ נ ּו ְמנַ ִּסים לְ הַ ִ ּציל ַע ְצ ֵמנ ּו ִמן הַ ָגּל ּות ֶׁשהַ ְ ּנשָׁ מָה מ ְַר ִ ּגישָׁ ה ְּכ ֶׁש ִהיא נִ ְמ ֵצאת
ְּבתוֹ ְך הַ גּ ּוף.

ַּתנְ יָ א

ֶ ּ /פ ֶרק ל"א (ו' ֲא ָדר ׁ ָשנָ ה ְּפ ׁש ּו ָטה)

הַפרָ ִקים הָאַ ֲחרוֹ נִ ים ַּב ּתַַ נְ יָא.
ַדנ ּו ִּב ְׁשנֵ י ּ ְ
ַּב ּתַַ נְ יָא הַ ּי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים ַעל הַ ֵח ֶלק הַ ָּבא ֶׁשל ִה ְת ּבוֹ נְ נ ּות ָע ֶליהָ ָלמ ְ
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ש ּום ֶ ּד ֶר ְך הַ ֲח ִׁשיבָה הַ ּז וֹ ,אָדָ ם יָ כוֹ ל לְ שַׁ ֵּבר ֶאת הַ ַ ּג ֲאוָה ֶׁשל יֵ ֶצר הָרַ ע וְ ָכ ְך יָ כוֹ ל ַל ֲעבֹד ֶאת ה'
ְּב ֶא ְמ ָצע ּות יִ ּ ׂ
רָאוי.
ָּכ ּ
ָאים ְּב ֶע ֶצם רָ חוֹ ק ֶמה'
הַדב ִָרים ֶׁשגּ וֹ ְר ִמים לְ אָדָ ם לִ ְהיוֹ ת ַּב ֲענָוָהַ ,מ ְב ִחינִ ים ֶׁש ִ ּנ ְמצ ִ
אַ ֲח ֵרי ֶׁשחוֹ ְׁש ִבים ַעל ָּכל ְ ּ
הוא רוֹ ֶצה ֶׁש ִ ּנ ְהיֶ הֲ .א ָבל זֶ ה רַ ק ִמ ַ ּצד הַ גּ ּוף וְ הַ ֶ ּנ ֶפ ׁש הַ ְּב ֵה ִמית!
ּו ְמ ֶ
הַד ֶרך ַּבה ּ
הו ִדים! לְ ָכל ֶאחָד ֵמ ִא ּתָ נ ּו יֵ ׁש נְ שָׁ מָה ֶׁש ִהיא ֵח ֶלק ֶמה'! יֵ ׁש ְּבלִ ֵּבנ ּו רַ ְח ָמנ ּות ַעל הַ ְ ּנשָׁ מָה ְׁשתק ּועַה
ֲאנַ ְחנ ּו יְ ּ
הו לְ ַסיֵ ּ ַע לַה.
ּישים ַצעַר ַעל הַ ְ ּנשָׁ מָה עַד ֶׁשרוֹ ִצים ַל ֲעשׂוֹ ת מ ׁ ּ ֶ
ְּבתוֹ ְך גּ ּוף נָ ח ּות ֶׁש ָּכזֶ ה .מ ְַר ִג ִׁ
ַש ּ
רָתנ ּו ַל ְעזוֹ ר ַל ְ ּנשָׁ מָה לְ ִה ְת ַח ֵּבר לַה' ָּבא ֶֹפן ּבוֹ הָ יְ תָה לִ ְפנֵ י ֶׁש ִ ּנ ְכנְ סָה ַלגּ ּוףַ ,על יְ ֵדי לִ ּמ ּו ד ּתוֹ רָה וְ ִק ּי ּום
זוֹ ַמ ְט ֵ
ְ
הַת ִפ ָ ּלה הַ ְ ּנשָׁ מָה יְ כוֹ לָה ָל ֵצאת ִמ ָגּל ּות הַ גּ ּוף.
ַה ַלך ְּ
ִמ ְצווֹ ת ּו ִב ְמיֻ חָד ְּת ִפ ָ ּלה ָּב ֲעבוֹ דָהִּ ,כי ְּבמ ֲ
הַדָ ּ בָר גּ וֹ ֵרם לְ ִש ְׂמחָה רַ ָּבהֶׁ ,שזּוֹ ִהזְ דַ ּ ְּמנ ּות לְ ַח ֵּבר ֶאת הַ ְ ּנשָׁ מָה לַה' ְּב ֶא ְמ ָצע ּות ּתוֹ רָה וַ ֲעבוֹ דָה.

יום
יום ֹ
ַה ֹ

 /ו' ֲא ָדר

"היּוֹם יוֹם" ִמ ֵ ּדי יוֹם!
לְמד ְׁשנֵ י ִק ְט ֵעי ַ
(שנָ ה ְמ ֻע ֶ ּב ֶרת) נִ ַ
ֱהיוֹת וְ ַהיּוֹם יוֹם נִ כְ ַּתב ְ ּב ָׁשנָ ה ֶׁש ָהיוּ ָ ּב ּה ְׁשנֵ י ח ֹו ְד ֵשי ֲא ָדר ָׁ
ּיש ֶּב ֱא ֶמת
הו לְ ְ
ו' ֲא ָדר א  -הָרַ ִּבי רַשַׁ ּ
הַר ִג ׁ
"ב אָ מַר ,זוֹ ִהי ַמ ְעלָה נִ ְפלָאָה וְ דָ בָר ְמיֻ חָד ֶשׂה' ְמזַ ֶּכה ִמ ֶׁיש ּ
ָהם ַעל ַע ְצ ָמם.
הו ִדי אַ ֵחר ֲא ִפלּ ּו יוֹ ֵתר ִמ ָּמה ֶׁש ִא ְכ ּפַ ת ל ֶ
ֶׁש ֵהם רוֹ ִצים ַל ֲעשׂוֹ ת מ ׁ ּ ֶ
הו טוֹ ב וְ לִ ְדאֹג לִ י ּ
ַש ּ
ּיע לוֹ ֶׁש ְ ּדב ִָרים יִ ְהי ּו ַק ִּלים יוֹ ֵתר אוֹ טוֹ ִבים יוֹ ֵתרֲ ,א ָבל ֵאינֶ נּ ּו
או ַלי ל ֹא ַמ ִג ַ
לְ ַע ְצמוֹ ,אָדָ ם יָ כוֹ ל לִ ְמצֹא ִס ּבוֹ ת ֶׁש ּ
הו ִדי אַ ֵחרִּ -כי אָ נ ּו רוֹ ִצים ֶׁש ּתָ ִמיד יִ ְהיֶ ה לוֹ ֲה ִכי טוֹ ב ֶׁשיָ ּכוֹ ל לִ ְהיוֹ ת.
יְ כוֹ לִ ים אַ ף ּפַ ַעם לוֹ מַר זֹאת ַעל יְ ּ
הַתַ נְ יָא
ו' ֲא ָדר ב' -יֶ ְׁשנָ ם ְׁשנֵ י ְ ּדב ִָרים ֶׁשאוֹ ְמ ִרים ַעל הָא ֶֹפן ֶׁש ּבוֹ נוֹ צַר ֵס ֶפר ּ
נָשים הַ ְע ִּתיק ּו
ְ
.1
הַתַ נְ יָאֲ ,א ִׁ
דות ְּב ֶמ ֶׁש ְך ֶע ֶשׂר שָׁ נִ ים וְ אָ ז ָּכתַ ב ֶאת ּ
הָאַדמוֹ "ר הַ זָ ּ ֵקן יָ ַעץ ַל ֲח ִס ִידים ַּביְ ּ ִחי ּ
הָאַדמוֹ "ר הַ זָ ּ ֵקן ִה ְד ּ ִפיס אוֹ תוֹ.
ְ
אוֹ תוֹ ֲא ָבל הָ י ּו ּבוֹ ָט ֻע ּי וֹ ת רַ ּבוֹ ת ָל ֵכן
יַשר
הוא ֲא ׁ ּ ֵ
ְ
.2
הָאַדמוֹ "ר הַ זָ ּ ֵקן ִה ְק ִ ּד ׁיש ֶע ְש ִׂרים שָׁ נָה לִ ְכ ּתֹב ֶאת ֵס ֶפר ּ
הַתַ נְ יָא וְ ִדיֵ ּ ק ְּב ָכל ִמילָה  .רַ ק אָ ז ּ
הָאַדמוֹ "ר הַ זָ ּ ֵקן
ְ
נָשים י ּו ְכל ּו לִ לְ מֹד ִמ ֶּמנּ ּו  ,וְ כ ֲ
ַא ֶׁשר ִה ְּתרַ ּב ּו הַ ָּט ֻע ּיוֹ ת ,שָׁ ַלח אוֹ תוֹ
לְ הַ ֲע ִתיק אוֹ תוֹ ְּכ ֵדי ֶׁש ֲא ִׁ
הַד ּפָ סַה.
לְ ְ
דות ַעל מַה ֶׁשלּ וֹ ְמ ִדים
הָאַדמוֹ "ר הַ זָ ּ ֵקן אָ מַר מ ֲ
ְ
אשוֹ ן ְּב ַחיָ ּ יו,
ֹאש הַשָׁ נָה ִ
הָר ׁ
הַ ֶ ּצ ַמח ֶצ ֶדק אָ מַר ֶׁשר ׁ
ַאמַר ֲח ִסי ּ
הַתַ נְ יָא.
הַפרָ ִקים ִ
ִּב ְׁשל ֶֹׁשת ּ ְ
הָר ׁ
אשוֹ נִ ים ֶׁשל ֵס ֶפר ּ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה צ"ח
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

הַה ָלכוֹ ת
ַש ִקים יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ָּט ֵמא .יֵ ׁש לְ ַק ֵ ּי ם ֶאת ֲ
ַּא ָכלִ ים אוֹ מ ׁ ְ
שה צ"חִ ,היא ׁ ֶשמ ֲ
הַ ִּמ ְצוָה הַ ּיוֹ ִמיתִ ,מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
הַ נּ וֹ גְ עוֹ ת לָא ֶֹפן ׁ ֶש ּבוֹ ֵהם נִ ְט ְמ ִאים ּומַה יֵ ׁש ַל ֲעשׂוֹ ת לְ גַ ֵּבי זֶ ה.

ַר ְמ ַּב"ם

או ְכלִ ין פרקים א' ,ב' ,ג'
כות ֻט ְמ ַאת ֹ
ִ /הלְ ֹ

ַּש ִקים נִ ְט ְמ ִאים
ַּא ָכלִ ים וְ הַ מ ׁ ְ
ְּברַ ְמ ַּב"ם הַ ּי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים ֵּכיצַד הַ מ ֲ
פרָ ִטים ,יָ כוֹ ל לְ ַק ֵּבל ֻט ְמאָה.
ַא ָכל ׁ ֶש ִ ּנ ְר ַטב ְּב ָעבַר ְּבס ּוגֵ י נוֹ זְ לִ ים הַ ְּמ ֹ
ּ ֶפ ֶרק א' -רַ ק מ ֲ
.1

ַמיִ ם

.2

ָטל

.3

ׁ ֶש ֶמן

.4

יַ יִ ן
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.5

ָח ָלב

.6

ָ ּדם

.7

ְדב ַׁש

ַש ֶקה וְ ָל ֵכן ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים לְ ַק ֵּבל ֻט ְמאָהְּ ,כגוֹ ן
ַא ָכל ּולְ מ ׁ ְ
הָרַ ְמ ַּב"ם ְמ ַל ֵּמד ֵאלּ ּו ְ ּדב ִָרים ֵאינָ ם נֶ ְח ׁ ָש ִבים לְ מ ֲ
ַּת ְבלִ ינִ ים.
הוא
ב'-ב ֶפ ֶרק הַ ֶ ּז ה ֻמ ְסבָּרוֹ ת ֲ
ְּ
ּ ֶפ ֶרק
הַה ָלכוֹ ת ַעל ְצ ָמ ִחים אוֹ ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּי ים הַ ִ ּנ ְט ְמ ִאיםּ .תוֹ ְך ְּכ ֵדי ׁ ֶשהַ ֶ ּצ ַמח ּג ֶֹדל ּ
ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לְ ִה ָּט ֵמאְּ ,כ ׁ ֶש ָּב ַעל הַ ַח ִ ּי ים ַחי ,הַ ָּמזוֹ ן ֵאינוֹ ָט ֵמא עַד ׁ ֶש ָ ּימ ּות.
הָאם זֶ ה
ַא ָכל וְ ׁ ִשנִ ינ ּו ֶאת ַ ּד ְע ֵּתנ ּוִ ,
הו ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך לִ ְהיוֹ ת מ ֲ
ּ ֶפ ֶרק ג' -לוֹ ְמ ִדים ַעל ּכ ָ ַּונָהִ -אם ֶה ְח ַל ְטנ ּו ַעל מ ׁ ּ ֶ
ַש ּ
ֲעדַ יִ ין יָ כוֹ ל לְ ִה ָּט ֵמא?

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ש ָר ֵאל
ַ /א ֲה ַבת יִ ְ ׂ

יכים לְ ִה ְס ּתַ ֵּכל ַעל זֶ ה.
רָאויֵ ,אין זֶ ה אוֹ ֵמר ֶׁש ְצ ִר ִ
ִאם אָדָ ם ִה ְת ֵ
נַהג ֶׁש ּל ֹא ָּכ ּ
הַתוֹ רָה-
הָרַ ִּבי ַמ ְס ִּביר זֹאת ְּב ֶא ְמ ָצע ּות ִס ּפ ּור ֵמ ּ
נָשים ִמ ְׁש ּתַ ְּכ ִריםֵ ,הם ל ֹא חוֹ ְׁש ִבים
הוא ֵה ִכין ֵמ ֶהם יַ יִ ן וְ ִה ְׁש ּתַ ֵּכרַּ .כ ֲא ֶׁשר ֲא ִׁ
אַ ֲח ֵרי הַ ַּמ ּב ּול נ ַֹח נָ ַטע ְ ּגפָ נִ יםּ .
ְּכמוֹ ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
הוא נִ ְרדַ ּ ם
יך וַ ֲעל ּולִ ים ַל ֲעשׂוֹ ת ְ ּדב ִָרים ֶׁש ֵהם ל ֹא יַ ֲע ׂ
ש ּו ְּב ׁש ּום ַמ ָ ּצב אַ ֵחר .נ ַֹח ל ֹא הָ יָה ָצנ ּו ַע וְ ָככָה ּ
ָּבא ֶֹהל ֶׁשלּ וֹ.
או לִ ְראוֹ תֲ .א ָבל ְׁשנֵ י הַ ָּבנִ ים
ֶאחָד ֵמהַ ָּבנִ ים ֶׁשל נ ַֹח ,נִ ְכנַ ס לָא ֶֹהל ,רָאָה זֹאת וְ הָ ַל ְך לִ ְקרֹא לְ ֶא ָחיו ֶׁשיָ ּבוֹ ּ
יהם מ ּו ְפנוֹ ת ֲאחוֹ רַ ִ ּנית ְּכ ֵדי
או ִּכ ּס ּוי לְ אַ ָּבא ֶׁש ָ ּל ֶהם וְ הָ לְ כ ּו ְּכ ֶׁש ּ ְפנֵ ֶ
ָש ּו מ ׁ ּ ֶ
ֲ
הָא ֵח ִרים ע ׂ
הו ְּבנוֹ גֵ ַע לְ זֶ ה ֵ ,הם ֵה ִבי ּ
ַש ּ
ֶׁש ּל ֹא לִ ְראוֹ ת.
הָא ֵח ִרים ִק ְּבל ּו
הַדוֹ רוֹ ת ֶׁשלּ וֹ ִק ְּבל ּו ְק ָללָה וְ הָאַ ִחים ֲ
ַפרֶׁ ,ש ִּבגְ ַלל זֶ ה הַ ֵּבן ִ
הַתוֹ רָה מוֹ ִסיפָה לְ ס ּ ֵ
הָר ׁ
אשוֹ ן וְ ָכל ּ
ּ
הָא ֵח ִרים.
ּיעים ֵמאַ חַד הָאַ ִחים ֲ
הו ִדים ַמ ִג ִ
ְּברָ כָה .הַ יְ ּ ּ
הו ל ֹא טוֹ ב ֵא ֶצל אָדָ ם אַ ֵחר ֶׁשאוֹ תוֹ אָ נ ּו יְ כוֹ לִ ים
הָרַ ִּבי ְמ ַל ֵּמד ַעל ּ ִפי זֶ ה ,מַה ָע ֵלינ ּו ַל ֲעשׂוֹ ת ִאם רוֹ ִאים מ ׁ ּ ֶ
ַש ּ
הו לְ גַ ֵּבי זֶ הְּ .כמוֹ ֶׁשהָאַ ִחים הָ לְ כ ּו
יכים לְ ִה ְס ּתַ ֵּכל ַעל הָרָ ע ֶׁש ְּבאוֹ תוֹ אָדָ םֶ ,א ָ ּלא ַל ֲעשׂוֹ ת מ ׁ ּ ֶ
לְ תַ ֵ ּקן .אָ נ ּו ל ֹא ְצ ִר ִ
ַש ּ
הוא ּפָ ׁש ּוט
הַפָ נִ ים ֶׁש ָ ּל ֶהם מ ּו ְפנוֹ ת ֲאחוֹ רַ ִ ּניתּ ( .ו ְכמוֹ ֶׁש ָ ּלמ ְ
ַדנ ּו ,הָרָ ע ֶׁשאָ נ ּו רוֹ ִאים ֵא ֶצל ֲא ִׁ
וְ ּ
נָשים ֲא ֵח ִריםּ ,
פות ֶׁשל ְ ּדב ִָרים ֶׁש ָ ּלנ ּו).
ִה ְׁש ּתַ ְּק ּ
יכים ל ֹא לְ ִה ְס ּתַ ֵּכל
הו ֶׁש ֵאינֶ נּ ּו יְ כוֹ לִ ים לְ תַ ֵ ּקןָ ,ע ֵלינ ּו לִ ְהיוֹ ת זְ ִה ִירים ְּב ַמ ֲע ֵשׂינ ּו .אָ נ ּו ְצ ִר ִ
ֲא ִפלּ ּו ִאם זֶ ה מ ׁ ּ ֶ
ַש ּ
ְ
אַהבַת
נָשים ֲא ֵח ִרים .אָ נ ּו יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ַּב ֹּכ ַח ֶׁשל ֲ
ַעל הַ ֵח ֶלק הָרַ ע ֶׁש ָּבאָדָ ם ּו ֶב ַטח ל ֹא לְ ס ּ ֵ
ַפר ַעל ָּכך ל ֲַא ִׁ
יטב יְ ָכלְ ֵּתנ ּו לְ שַׁ ּ ֵפר ֶאת מַה ֶׁש ִ ּנ ּתַ ן לְ שַׁ ּ ֵפר.
ׂרָאל ֶׁש ָ ּלנ ּו ,וְ רַ ק לְ ִה ְת ַמ ֵ ּקד ַּב ּטוֹ ב ּתוֹ ְך ֶׁשאָ נ ּו עוֹ ִשׂים ְּכ ֵמ ַ
יִ ְש ֵ

ְּת ִפ ָ ּלה

ילת ַא ַּפיִ ים
 /נְ ִפ ַ
ֻמ ְק ָ ּד ׁש לְ ִעלּ וּי נִ ְׁש ַמת ָסבָ ֵתנוּ ָה ֲאהוּבָ ה נֶ ָח ָמה צִ ָּפה ַ ּבת ר' ְׁש ַמ ְעיָה ע"ה גוּ ְד ַמן

אַפַ יִ ים( .אוֹ ְמ ִרים ּ ֶפ ֶרק
ְׁשלוֹ ֶׁשת הַ ְּק ָט ִעים ִ
הָר ׁ
אשוֹ נִ ים ֶׁשל ּתַ ֲחנ ּון ֵהם וִ ּד ּוי ,י"ג ִמ ּדוֹ ת הָרַ ֲח ִמים ּונְ ִפילַת ּ
הַפָ נִ ים ִעם הַ זְ ּרוֹ ַע.
כ"ה ִּב ְת ִה ִּלים ַּכ ֲא ֶׁשר הַ ֶּמ ַצח שָׁ ע ּון ַעל הַ זְ ּרוֹ ַע)ְ .מכוֹ ְפ ִפים ֶאת הָר ׁ
ֹאש ּו ַמ ְס ִּת ִירים ֶאת ּ
נַפ ֵׁשנ ּו לַה'.
ָתת ֶאת ְ
רות נֶ ֶפ ׁשֶׁ ,ש ּמ ּו ָכנִ ים ל ֶ
הַדב ִָרים ֶׁשזֶ ּה מוֹ ִכ ַ
ֶאחָד ְ ּ
הוא רַ ְעיוֹ ן ְמ ִסי ּ
יח ּ
ַת ִחיל ְּב ִמ ִּלים "לְ דָוִ ד ֵא ֶל ָ
הָאַדמוֹ "ר הַ זָ ּ ֵקן ַמ ְס ִּביר
ְ
נַפ ִׁשי ֶא ּשָ ׂא" .
יך ה' ְ
אשוֹ ן ֶׁשל ּ ֶפ ֶרק כ"ה מ ְ
הַפָ ס ּוק ִ
הָר ׁ
ּ
הו ִדי רוֹ ֶצה ֶׁש ָּכל הַ ֹּכחוֹ ת ֶׁשלּ וֹ יִ ְהי ּו ְק ׁש ּו ִרים לַה'.
ַּב ּתַַ נְ יָא ֶׁשזֶ ּה מ ְַר ֶאה ֶׁשיְ ּ ּ
הַה ְת ֲ
הַ ַּמ ְחשָׁ בוֹ ת וְ הַ ִּמ ִּלים יִ ְהי ּו ְק ׁש ּו ִרים לְ ַמ ְחשָׁ בוֹ ת ּו ִמ ִּלים ֶׁשל ה' ְּב ֶא ְמ ָצע ּות לִ ּמ ּו ד ּתוֹ רָהִ .
נַהג ּות ֶׁשלּ וֹ
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הַפ ֶרק הַ זֶ ּה ְמ ַסיַ ּ עַת ֶׁשהַ ִּל ּמ ּו ד
נַהג ּות טוֹ בָה ל ֲַא ֵח ִריםֲ .א ִמירַת ּ ֶ
ִּת ְהיֶ ה ְק ׁש ּורָה לְ הַ נְ הָ גָתוֹ ֶׁשל ה' ַעל יְ ֵדי ִה ְת ֲ
אויָה  -לִ ְהיוֹ ת ְק ׁש ּו ִרים לַה' ּולְ ַקיֵ ּם ֶאת ְרצוֹ נוֹ.
הַת ִפ ָ ּלה יִ ְהי ּו ְּבכַוָ ּ נָה ְ
ּוגְ ִמיל ּות הַ ֲחס ִָדים אַ ֲח ֵרי ְּ
הָר ּ
(ר ֵאה ַּתנְ יָא ֶּפ ֶרק מ"א וְ ִא ֶג ֶּרת ַה ְּת ׁשוּבָ ה ֶּפ ֶרק י')
ְ
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