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ָאחֹור וָ�דֶם צַ�ָּתנִי ָאחֹור וָ�דֶם צַ�ָּתנִי 
וַּתֶָׁשת ָעלַי ּכַּפֶכָהוַּתֶָׁשת ָעלַי ּכַּפֶכָה

ָמּה ְרחֹבֹות  ״וַיְִּקָרא ְשׁ

וַיֹּאֶמר כִּי ַעָתּה ִהְרִחיב ה' לָנּו ּופִָרינּו ָבָאֶרץ״

חוָּמׁש: ָּפָרַׁשת ֹּתְלדֹות - ְׁשִליִׁשי

רֹוֵעי ְּפִלְׁשִּתים לֹא ָרבּו ִעם ִיְצָחק

ָאָדם ָיכֹול ִלְהיֹות ָנמּו� ְּביֹוֵתר 
ֵּכיָון ֶׁשָּיכֹול ַלֲעבֹור ֲעֵברֹות, 

ְוָגבֹוַּה ְּביֹוֵתר ִּבְגַלל ֶׁשֵּיׁש לֹו ְנָׁשָמה.

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

לֹא ְמַשֶנה ִאם ַאָּתה ַרב, ַעְסָקן אֹו ָׁשִליַח, 
ֻּכָּלם ְצִריִכים ָלַדַעת ִלְלמֹד ּתֹוָרה ַוֲחִסידּות

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: ֻּכָּלם ְצִריִכים ִלְלמֹד

ַדְרֵכי ַהֲחִסידוּת: 



ָאחֹור וָ�דֶם צַ�ָּתנִי ָאחֹור וָ�דֶם צַ�ָּתנִי 
וַּתֶָׁשת ָעלַי ּכַּפֶכָהוַּתֶָׁשת ָעלַי ּכַּפֶכָה

ִהִלים: יֹום כ״ח  (קל״ה - קל״ט) ּתְ

ָאָדם ָיכֹול ִלְהיֹות ָנמּו� ְּביֹוֵתר 
ֵּכיָון ֶׁשָּיכֹול ַלֲעבֹור ֲעֵברֹות, 

ְוָגבֹוַּה ְּביֹוֵתר ִּבְגַלל ֶׁשֵּיׁש לֹו ְנָׁשָמה.

מצות עשה ע':

ר �א ֵתעֶָשׂינָה   "וְִאם נֶפֶׁש ּכִי ֶתֱחָטא וְעְָשָׂתה ַאַחת ִמּכָל ִמְצו ֹת ה' אֲֶשׁ
ם וְנָָשׂא עֲו ֹנֹו: וְֵהבִיא ַאיִל ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן  וְ�א יָדַע וְאֵָשׁ
גְגָתֹו  ם ֶאל ַהּכֵֹהן וְכִּפֶר עָלָיו ַהּכֵֹהן עַל ִשׁ ּבְעֶ�ּכְ� לְאָָשׁ

גָג וְהּוא �א יָדַע וְנְִסלַח לֹו:" (פרשת ויקרא) ר ָשׁ אֲֶשׁ

״ם : ִהְלכֹות ְׁשָגגֹות   ַרְמּבַ

ִאם ָאָדם לֹא ָּבטּוַח ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה 
הּוא ַמְקִריב ָקְרָּבן ַהִּנְקָרא ָאָׁשם ָּתלּוי.



וָונָה  כַּ ִמְתפַּלֵל ְבּ ֶשׁ יקּון ְבַּקל לֲַחזֹור וְלֲַעלֹות כְּ "יֵׁש לָּה ִתּ
נָה" פִלֹות כָּל ַהָשּׁ פִלָּה ַאַחת ְמלּוֶקֶטת ִמְתּ ֲאפִילּו ְתּ

ְנָיא: קּוְנְטַרס ַאֲחרֹון ִסיָמן ג׳ ַתּ

ה׳ לֹוֵקַח ֶאת ַּכָּוַנת ַהְּתִפָּלה ֶׁשָּלנּו 
ְּבֶמֶׁש� ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה ּוַמְׁשִלים אֹוָתּה 

ַלְּתִפָּלה ַאַחת ְמֻיֶחֶדת

״ִאם ְּתנּוַעת ֵעֶׂשב ָּבָאה ְּבַהְׁשגָָחה ּפְָרִטית וְנֹוגַַעת 

לְַהְׁשלַָמת ּכַוָנַת ַהְּבִריָאה, ִמין ַהְמַדֵּבר ִּבכְלַל וְיְִׂשָרֵאל 
ִעם ְקרֹובֹו ִּבפְַרט ַעל ַאַחת ּכַָמה וְכַָמה״

ַהיֹום יֹום: כ״ח ַמר-ֶחְׁשָון

ֲאִפּלּו ַהָּדָבר ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר ֶׁשּקֹוֶרה 
הּוא ֵחֶלק ִמָּתְכִניתֹו ֶׁשל ה׳ ְּבְבִריַאת ָהעֹוָלם


