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ֻח ָּמ ׁש

יעי
ְ /ר ִב ִ

לְמצְ ַריִם.
ַהיּוֹם ַ ּב ֻח ָּמ ׁש לו ְֹמ ִדים ַעל ְּת ִח ַ ּלת ַמ ָ ּסע ֹו ׁ ֶשל י ֲַעק ֹב ִ
ש ֵמ ַח! יוֹ ֵסף ַּב ַח ִ ּי ים! ַהלְ וַ אי ׁ ֶש ֶאזְ ֶּכה לִ ְראוֹ תוֹ לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶא ְס ַּת ֵ ּלק ִמן ָהעוֹ ָלם!".
יַ ֲעקֹב ָא ַמרֲ :
"אנִ י ָּכל ָּכ ְך ָ ׂ
יַ ֲעקֹב ָח ׁ ַש ׁש ׁ ֶשה ּוא יָ מ ּות ְּב ִמ ְצ ַריִ םָ ,ל ֵכן ה ּוא הֵ ִכין לְ ַע ְצמוֹ ְמקוֹ ם ְקב ּו ָרה ִּב ְמ ָע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה עוֹ ד לִ ְפנֵ י
ׁ ֶש ָ ּי ַרד לְ ִמ ְצ ַריִ ם.
יַ ֲעקֹב ָא ַרז ֶאת ָּכל ֲח ָפ ָציו וְ ֶאת ָּכל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ,הֵ ם יָ ְצא ּו ֵמ ֶח ְברוֹ ןָ ,ע ְצר ּו ִּב ְב ֵאר ׁ ֶש ַבע ,וְ יַ ֲעקֹב ִה ְק ִריב ׁ ָשם
ָק ְר ָּבן.
ַע ְכ ׁ ָשיוֶ ׁ ,ש ָהי ּו ִּכ ְמ ַעט  70נֶ ֶפ ׁש ַּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶשלּ וֹ ,יַ ֲעקֹב ִה ְר ִ ּג ׁיש ׁ ֶשה ּוא יָ כוֹ ל ְּכ ָבר לִ ְהיוֹ ת לְ ַעם ָ ּגדוֹ ל! יַ ֲעקֹב זָ ַכר
ש ָר ֵאל וְ ִה ְר ִ ּג ׁיש ַרע ַעל זֶ ה ׁ ֶשה ּוא עוֹ זֵב ֶאת ֶא ֶרץ
ֶאת ַה ְב ָט ַחת ה' לְ ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶשה ּוא יִ ְהיֶ ה לְ ָעם ָ ּגדוֹ ל ְּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
יִ ְ ׂ
"ה ֵ ּננִ י".
ה' ָּבא ֵא ָליו ַּב ֲחלוֹ ם וְ ָק ָרא לוֹ ְּב ַא ֲה ָבה :יַ ֲעקֹב! יַ ֲעקֹב!" יַ ֲעקֹב ָענָ ה ִ
"אל ְּת ַפחֵד ָל ֶר ֶדת לְ ִמ ְצ ַריִ םִּ ,בגְ ַלל ׁ ֶש ֶ ּז ה ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ ַא ָּתה ֶּב ֱא ֶמת ִּתגְ ַ ּדל לְ ַעם ָ ּגדוֹ לָ .א ַמ ְר ִּתי
ה' ָא ַמרַ :
ָ
ש ָר ֵאלֲ ,א ָבל ַא ָּתה ִּתגְ ַ ּדל ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרֲ .אנִ י ֵארֵד ִא ְּתך לְ ִמ ְצ ַריִ ם וְ גַ ם
לְ ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו לוֹ יְ ָל ִדים ַרק ְּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל".
ֶא ְד ַאג לְ ָכ ְך ׁ ֶש ַא ָּתה ִּת ָ ּקבֵ ר ְּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
הֵביא ּו ִא ָּתם ֶאת ַה ְּבהֵ מוֹ ת
יַ ֲעקֹב ּו ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ יָ ְרד ּו לְ ִמ ְצ ַריִ ם .יַ ֲעקֹבַ ,ה ָ ּנ ׁ ִשים וְ ַה ְ ּי ָל ִדים ָהלְ כ ּו ָּב ֲעגָ לוֹ ת .הֵ ם ִ
יטים לִ נְ ט ַֹע ְּב ִמ ְצ ַריִ םְּ ,כדֵ י ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו מ ּו ָכנִ ים ַל ִּמ ׁ ְש ָּכן ְּכ ׁ ֶש ַהיְ ה ּו ִדים יֵ ְצא ּו
ִמ ְּכנַ ַען ,וְ יַ ֲעקֹב ַ ּגם ָל ַקח ִא ּתוֹ ֲע ֵצי ׁ ִש ִ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ םָּ .כל ַה ְ ּי ָל ִדים ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב וְ ַה ְ ּנ ָכ ִדים ׁ ֶשלּ וֹ ָּבא ּו יַ ַחד ִא ּתוֹ.

ְּת ִה ִּלים

יום ד' ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים כ"ג -כ"ח
ֹ /

אשוֹ ן ִ ׁ -שיר ׁ ֶשל יוֹ ם.
ִּב ְת ִה ִּלים ׁ ֶשל ַה ּי וֹ ם ׁיֵש ּ ֶפ ֶרק אוֹ תוֹ אוֹ ְמ ִרים ִּב ְת ִפ ַ ּלת ׁ ַש ֲח ִרית ִּב ֵ
ימי ִר ׁ
ֵה ּ ְפס ּו ִקים ַּב ּ ֶפ ֶרק ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ַה ּ ַפ ַעם ָּב ּה ָה ַל ְך ׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך לְ ָה ִביא ֶאת ֲארוֹ ן ַה ְּב ִרית לְ ק ֶֹד ׁש
ֵח ֶלק מ ַ

יכם" .
אש ֶ
שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ְּבבֵ ית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁשְ ׁ .שלֹמֹה ִּבק ֵּׁש מ ַ
ֵה ׁ ּ ְש ָע ִרים ׁ ֶש ִ ּי ּ ָפ ְתח ּו " ְ ׂ

ַעל ִמ ִּלים ֵאלּ ּו יֶ ׁ ְשנוֹ ׁ ִשיר ׁ ֶש ׁ ּ ָש ִרים ֲח ָל ִקים ִמ ֶּמנּ ּו ּ ַפ ֲע ַמיִ ם  ,ל ֹא ְס ָתם חוֹ זְ ִרים ַעל ַה ִּמ ִּליםַ .ה ִּמ ִּלים ָה ֵא ֶ ּלה
ְּכ ֻת ּבוֹ ת ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ַּב ּ ֶפ ֶרק.

חת"ת לילדים

ת' ,תֵבֵט 'ד
 /ב״פש ה

1

ֵש ּ ְפס ּו ִקים ִמ ַ ּנ ְ
ֵב ִ ּי ים ָא ֲהב ּו ֶאת ַה ּ ֵפר ּו ׁש ׁ ֶשלּ וֹ ) ּכוֹ תֵב ׁ ֶש ּי ֵׁש ָּכאן
"ך (וְ אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ָהר ֵּ
ְ
"מצ ּו ַדת ָ ּדוִ ד"ֶ ׁ -ש ְּמ ָפר ׁ
יכם" רוֹ ְמזִ ים לִ ׁ ְש ֵּתי ַה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ַה ׁ ּ ְש ִכינָ ה ׁשוֹ ָרה ְּבבֵ ית
אש ֶ
שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ֶר ֶמזְ ׁ ,ש ֵּתי ַה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ָּכת ּוב " ְ ׂ
ישי.
אשוֹ ןּ ,ו ְבבֵ ית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁשְּ ,בבֵ ית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹ ן אוֹ ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַּב ַּביִ ת
ִּ
(בגְ ַלל ׁ ֶש ְּבבֵ ית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש ַה ׁ ּ ֵשנִ יַ ,ה ׁ ּ ְש ִכינָ ה ׁ ֶשל ה' ל ֹא ׁ ָש ְר ָתה ְּכמוֹ ַּב ַּביִ ת ָה ִר ׁ
ישי).
ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ

ַּתנְ יָ א

ֶּ /פ ֶרק ה' (ד' טבת שנה מעוברת)

ֶה ֱע ָרהַ :ה ְּפ ָר ִטים ַה ּמו ִֹפ ִיעים ְ ּבסוֹגְ ַריִםּ ְ ,ככָ ל ַה ִ ּנ ְר ֶאה ִה ָ ּנם ֵמ ֵעבֶ ר לְ ָר ַמת ַה ְיּ לָ ִדיםֲ .אבָ ל ֵהם ׁ ִש ּמוּ ׁ ִש ִיּ ים ֲעבוּ ֵרנוּ
ַה ְּמבֻ ָ ּג ִרים ,וְ אוּלַ י ֲעבוּר ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְיּ לָ ִדים.
ֲח ִסיד ּות נִ ְּתנָ ה ָלנ ּו ְּכדֵ י לְ ָה ִביא אוֹ ָתנ ּו לְ ַח ּי ּות ְּבלִ ּמ ּו ד ּתוֹ ָרהִ ,ק ּי ּום ִמ ְצווֹ ת וַ ֲעבוֹ ַדת ה'ְּ .ב ֶפ ֶרק זֶ ה
ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן יִ ֵּתן ָלנ ּו ַח ּי ּות ְמיֻ ֶח ֶדת ְּבלִ ּמ ּו ד וַ ֲה ָבנַ ת ַה ּתוֹ ָרהַּ .ב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ַּתנְ יָ אֲ ,אנַ ְחנ ּו ַ ּגם נִ לְ ַמד ַמ ִהי
ַה ֲח ׁ ִשיב ּות ׁ ֶשל ַה ִּמ ְצווֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י ְ ּד ָב ִרים ֲא ֵח ִריםֲ .א ָבל ְּב ֶפ ֶרק ַה ֶ ּז הָ ,ה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ְמ ַלמֵּד אוֹ ָתנ ּו ַמ ּד ּו ַע
ַה ּתוֹ ָרה ָּכל ָּכ ְך ֲח ׁש ּו ָבה.
ֵה ִּמ ְצווֹ ת ָה ֲא ֵחרוֹ ת.
ְּב ֶפ ֶרק ַה ֶ ּז ה ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן הוֹ ֵל ְך לוֹ ַמר ָלנ ּו ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה ׁיֵש ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ָח ׁש ּוב ֲא ִפלּ ּו יוֹ תֵ ר מ ַ
יהם .לְ ָמ ׁ ָשל ֲחבֵ ִריםֲ ,אנַ ְחנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְהיוֹ ת
ָּבעוֹ ָלםְּ ,כ ׁ ֶש ּי ֵׁש ׁ ְשנֵ י ְ ּד ָב ִרים ׁשוֹ נִ יםׁ ,יֵש ְ ּד ָר ִכים ַר ּבוֹ ת לְ ַח ֵּבר ֵּבינֵ ֶ
ש ֲח ִקים ׁשוֹ נִ ים ֲ ,אנַ ְחנ ּו
ְּבאוֹ תוֹ ֶח ֶדר ,אוֹ ָלתֵת יָ ַדיִ ם ,אוֹ לְ ִה ְת ַח ֵּבא יַ ַחד ָּב ָארוֹ ן .אוֹ ִאם נִ ַ ּקח לְ ֻדגְ ָמה – ְמ ַ ׂ
יְ כוֹ לִ ים לְ ַה ְד ִּביק אוֹ ָתם יַ ַחד ְּב ֶד ֶבק נְ יַ ר ,אוֹ ֶ ּד ֶבק ָרגִ יל.
ִעם ַה ּתוֹ ָרה ׁיֵש ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ַמ ָּמ ׁש ְמיֻ ָחד!
(כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמ ְרנ ּו ֶא ְתמוֹ לּ ַ ,ג ׁ ְש ִמ ּי ּות ַה ַּכ ָ ּונָ ה
ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ַּב ּמ ַֹח ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ְּכדֵ י לִ לְ מֹד ֶאת ּתוֹ ַרת ה'ְּ .
יחַ .ה ָ ּי ַדיִ ם ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ַ ּג ׁ ְש ִמ ּי וֹ ת,
ַל ְ ּד ָב ִרים ָּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו יְ כוֹ לִ ים לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ,לִ ְראוֹ ת ,לְ ַמ ׁ ּש ֵׁש  ,לִ ְטעֹם אוֹ לְ ָה ִר ַ
ְ
ֹאש ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ַרק
ַה ְ ּד ָב ִרים ַּב ַּביִ ת ׁ ֶש ָ ּלנ ּו הֵ ם ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּי יםּ ַ ,גם ַה ּמ ַֹח ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ה ּוא ַ ּג ׁ ְש ִמיִ .אי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְראוֹ ת ְּבתוֹ ך ָהר ׁ
ִמ ְּל ִה ְס ַּת ֵּכל ָע ָליוֲ ,א ָבל ֵּכן ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְראוֹ ת ֶאת ַה ּמ ַֹח ִאם ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְּב ַמ ְכ ׁ ִש ִירים ְמיֻ ָח ִדים!).
ַה ּתוֹ ָרה ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ְ ּד ָב ִרים ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּי ים ,לְ ֻדגְ ָמה ,יֶ ׁ ְשנָ ּה ֲה ָל ָכה ׁ ֶש ִאם ְרא ּובֵ ן ָקנָ ה ִמ ׁ ּ ִש ְמעוֹ ן ַּביִ תְּ ,כ ׁ ֶש ָהיָ ה
ְמאוֹ ד ׁ ִש ּכוֹ רָ ,אז ֶּב ֱא ֶמת ְרא ּובֵ ן ל ֹא ְמ ַק ֵּבל ֶאת ַה ַּביִ ת לִ ְר ׁש ּותוֹ .זֶ ה ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ׁ ֶשה' אוֹ ֵמר ָלנ ּו ַּב ּתוֹ ָרהֶ ׁ .ש ֶ ּז ה ַמה
ישה ּו יִ ְקנֶ ה ַּביִ ת ְּכ ׁ ֶשה ּוא ְמאוֹ ד ׁ ִש ּכוֹ רֲ .א ָבל ֲע ַדיִ ן ,זֶ ה
ׁ ֶשה ּוא רוֹ ֶצה .יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּז ה ַאף ּ ַפ ַעם ל ֹא יִ ְק ֶרה ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ֵה ּתוֹ ָרה!
ַמה ׁ ֶשה' רוֹ ֶצה ,וְ זֶ ה ֵח ֶלק מ ַ
ְּכ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו לוֹ ְמ ִדים ּתוֹ ָרה ּו ְמ ִבינִ ים ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ָח ָד ׁשַ ,ה ּמ ַֹח ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ׁ ֶש ָ ּלנ ּו נִ ְהיֶ ה ְמ ֻח ָּבר ִעם ּתוֹ ָרת ה' ְּב ֶד ֶר ְך

ֲחזָ ָקה ּו ְמיֻ ֶח ֶדת (הֵ ם נִ ְהיִ ם ַמ ָּמ ׁש ְּכמוֹ ָ ּד ָבר ֶא ָחד – יִ ח ּוד נִ ְפ ָלא! ֵאין עוֹ ד ָ ּד ָבר ָּבעוֹ ָלם ׁ ֶשה ּוא ּדוֹ ֶמה ָל זֶ הָ ,א ָדם
ַ ּג ׁ ְש ִמי ְוה' ְּב ַע ְצמוֹ ! וַ ֲע ַדיִ ן יְ כוֹ לִ ים לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻח ָּב ִרים ְּב ָכזֶ ה ִח ּב ּור).
הֵבנּ ּו ֶאת
"מ ִּקיף אוֹ ָתנ ּוְּ .ב ֶרגַ ע ׁ ֶש ַ
(כ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו לוֹ ְמ ִדים ַמ ׁ ּ ֶשה ּוּ ,תוֹ ְך ְּכדֵ י ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ְמנַ ִּסים לְ ָה ִבין אוֹ תוָֹ ,ה ִענְ יָ ן ַ
ְּ
ְ
שאּ ַ [ ,ד ְמיְ נ ּו ׁ ֶש ַא ֶּתם קוֹ ְפ ִצים לְ תוֹ ך ִסיר ׁ ֶשל ׁשוֹ קוֹ ָל ד נָ ֵמס
"מ ָ ּקף" ּו ַ
שאַ ,ה ּמ ַֹח ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ֻ
"מ ֲחזִ יק" ֶאת ַהנּ וֹ ֵ ׂ
ַהנּ וֹ ֵ ׂ

 זֶ ה ּדוֹ ֶמה ָל ָּמה ׁ ֶש ּקוֹ ֶרה ְּכ ׁ ֶש ַא ָּתה ְמנַ ֶּסה לְ ָה ִבין ַמ ׁ ּ ֶשה ּו .זֶ ה ׁ ָשםֶ ,א ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ֶאת זֶ ה ִמ ָּס ִביבֲ ,א ָבל ֲע ַדיִ ןשגְ ֶּתם ֶאת זֶ ה"ַ .ע ְכ ׁ ָשיו ַ ּד ְמיְ נ ּו ָל ֶכם ׁ ֶש ֲא ַכלְ ֶּתם ֶאת ָּכל ַהשוֹ קוֹ ַל ד ַה ֶ ּז הַ .ע ְכ ׁ ָשיו ׁיֵש ָל ֶכם ׁשוֹ קוֹ ָל ד ְּבתוֹ ךְ
ל ֹא ִ
"ה ּ ַ ׂ
ֵּבין ִענְ יַ ן ָח ָד ׁש וְ זֶ ה נִ ְהיֶ ה ֵח ֶלק ִממוֹ חוֹ ּו ַמ ִּקיף אוֹ תוֹ ]
ַהגּ ּוף ,וְ ַא ֶּתם ֻמ ָ ּק ִפים ְּב ׁשוֹ קוֹ ַל דְּ .ב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ ָא ָדם ׁ ֶשמ ִ
זֶ ה ּו ֶק ׁ ֶשר ְמאוֹ ד ָחזָ ק).
יה ְּב ֶפ ֶרק ה' ְּכ ׁ ֶשלּ וֹ ְמ ִדים ּו ְמ ִבינִ ים ֶאת
שיג ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶלה ׁ ֶש ְּמ ֻד ָּבר ָע ֶל ָ
ּו ְב ֶד ֶר ְך ַא ַ ּגב נוֹ ִסיףֶ ׁ ,ש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ּ ִ ׂ
שיגִ ים ֶאת
ַה ּתוֹ ָרהִ .אם ַא ֶּתם אוֹ ְמ ִרים ֶאת ַה ִח ַּת"ת ַא ֶּתם ְמ ַק ְּבלִ ים ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶלה ׁ ֶש ַּב ִח ַּת"ת ֲא ָבל ל ֹא ַמ ּ ִ ׂ
יע לְ ַד ְר ָ ּגה ַה ּז וָֹ ,צ ִר ְ
יך ֶּב ֱא ֶמת לְ ָה ִבין ֶאת ַה ִח ַּת"ת ׁ ֶש ֶ ּז ה ַּב ֶע ֶצם קוֹ ֶרה לְ ִמי
"ה ִ ּי ח ּו ד ַה ִ ּנ ְפ ָלא"ְּ .כדֵ י לְ ַה ִ ּג ַ
ַ
יל ִדים .J
ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּתמ ֵּׁש ְּב ָת ְכנִ ית ַה ִח ַּת"ת לִ ָ

חת"ת לילדים

ת' ,תֵבֵט 'ד
 /ב״פש ה

2

יֶ ׁ ְשנוֹ ִס ּפ ּור ַעל ֶא ָחד ֵמ ֲח ִסידֵ י ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקןַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן לִ מֵּד ֶאת ַמה ׁ ֶש ָּכת ּוב ְּב ֶפ ֶרק ַה ֶ ּז ה
"ה ּי וֹ ם יוֹ ם" ַה ַּתנְ יָ א קוֹ דֵ ם ָּכל נֶ ֱא ַמר ְּכ ֲמ ַא ָמ ִרים) ֶה ָח ִסיד נִ ׁ ְש ַאר ֶער ָ ׁ 24שעוֹ ת ְּב ֶר ֶצף
(כ ִפי ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְד ִעים ֵמ ַ
ְּ
לִ לְ מֹד ּתוֹ ָרה.
(אנַ ְחנ ּו אוֹ ְמ ִרים
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה אוֹ ֶמ ֶרת" :וְ ַתלְ מ ּו ד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָ ּלם" ׁ ֶש ִּל ּמ ּו ד ּתוֹ ָרה ׁ ָשוֶ ה לְ ִק ּי ּום ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ ת ֲ
"ב ְרכוֹ ת ַה ׁ ּ ַש ַחר") ָל ָּמה זֶ ה?
"אלּ ּו ְ ּד ָב ִרים" ְּבסוֹ ף ִּ
ֶאת זֶ ה ְּב ֵ
(תלְ מ ּו ד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָ ּלםַ ,ה ַּכ ָ ּונָ ה ׁ ֶש ּי ֵׁש ּבוֹ ֶאת ָּכל ַה ְ ּד ָב ִרים ׁ ֶש ּי ֵׁש ְּב ִמ ְצווֹ ת).
ַּ
(תוֹ ְך ׁ ִש ּמ ּו ׁש ִּב ְפס ּו ִקים ׁשוֹ נִ ים) ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ִּמ ְצווֹ ת הֵ ם ְּכמוֹ ָמזוֹ ן ּו ְבגָ ִדים.
ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ַמ ְס ִּביר ּ

ַה ּתוֹ ָרה נִ ְק ֵראת ֶל ֶחםִ ,מ ְצווֹ ת הֵ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ְתב ּו ַּב ּז ַֹהר ,לְ ב ּו ׁ ֵשי ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְּבגַ ן ע ֵֶדן.
יפים ֶאת ָה ָא ָדם ִמ ַּבח ּו ץַ .ה ִּמ ְצווֹ ת הֵ ם
ַמה ַה ֶה ְב ֵ ּדל ֵּבין ָמזוֹ ן ַל ִּבגּ ּו ד? ָמזוֹ ן נִ ְכנַ ס לְ תוֹ ְך ָה ָא ָדם וְ ַה ְּבגָ ִדים ַמ ִּק ִ
ְּכמוֹ ׁ ֶשה' ַמ ִּקיף אוֹ ָתנ ּו וְ ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ְּכמוֹ ַה ָּמזוֹ ןְּ ,כ ִאלּ ּו ה' נִ ְמ ָצא ְּבתוֹ ֵכנ ּוֱ .היוֹ ת וְ לִ ּמ ּו ד ּתוֹ ָרה ה ּוא ִּמ ְצוָ ה.
(ב ֱא ֶמת זֶ ה ְּכמוֹ ׁ ֶש ִה ְס ַּב ְרנ ּו ֶא ְתמוֹ לְּ ,כ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו לוֹ ְמ ִדים
ֲה ֵרי ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ַ ּגם ְּכמוֹ ָמזוֹ ן וְ גַ ם ְּכמוֹ לְ ב ּו ׁש! ֶּ
הֵבנּ ּו אוֹ ָת ּהִ ,היא נִ ְמ ֵצאת ְּבתוֹ ֵכנ ּו).
יפה א ָֹתנ ּוּ .ו ְב ֶרגַ ע ׁ ֶש ַ
ּתוֹ ָרהַ ,ה ּתוֹ ָרה ַמ ִּק ָ

ַה ּי ֹום

יום /ד' ֵט ֵבת
ֹ

ְּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת יֶ ׁ ְשנָ ּה ֲה ָל ָכה ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך "לְ ַה ֲע ִביר ֶאת ַה ִּס ְד ָרה"ַ ,ה ַּכ ָ ּונָ ה ִהיא ַל ֲעבֹר ַעל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה וְ ָל ַד ַעת אוֹ ָת ּה
לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאים אוֹ ָת ּה ְּבבֵ ית ַה ְּכנֶ ֶסת .ק ֶֹדם ָּכל לוֹ ְמ ִדים ֻח ָּמ ׁש ,וְ ָאז ֶאת ַה ַּת ְרגּ ּום ְּכדֵ י לְ ָה ִבין ֶאת ַה ִ ּנלְ ָמד
(אם ִּב ְרצוֹ נְ ֶכם לְ ַת ְר ֵ ּגל ֶאת ַה ֲע ָב ַרת ַה ִּס ְד ָרהַ ,א ֶּתם יְ כוֹ לִ ים ַל ֲחזֹר ַעל ֶחלְ ֵקי ַה ֻח ָּמ ׁש ְּבחוֹ ְברוֹ ת ַה ִח ַּת"ת ׁ ֶשל
ִ
ַה ׁ ּ ָשב ּו ַע).
ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם ַמ ְס ּ ִפיק ּבוֹ גֵ ר ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאתַ ,ה ׁ ּ ֻשלְ ָחן ָער ּו ְך אוֹ ֵמר ,לוֹ ַמר ֶאת ַה ּ ְפס ּו ִקים ּ ַפ ֲע ַמיִ ם וְ ֶאת ַּת ְרגּ ּום

(ת ְרגּ ּום א ּונְ ְקל ּוס ה ּוא ַּת ְרגּ ּום ַל ֲא ַר ִּמית ׁ ֶשמ ּו ְד ּ ָפס ַּב ֻח ָּמ ׁשֶ ,א ָחד ַה ַּת ְרגּ ּו ִמים
א ּונְ ְקל ּוס – ּ ַפ ַעם ַא ַחת ַּ
ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ְּביוֹ תֵ ר).
ָה ַר ֵּביִ ים ָהי ּו נוֹ ֲהגִ ים ַל ֲעשׂוֹ ת ַּבס ֵֶּדר ַה ֶ ּז הָ :הי ּו ַמ ְת ִחילִ ים ְּביוֹ ם ֲח ִמ ׁ ִ
שים ֲעלִ ָ ּי ה ַא ַחת אוֹ
ישי ַּב ַ ּליְ ָלה ,וְ עוֹ ִ ׂ
"ה ּיוֹ ם יוֹ ם" ַא ֵחר ,לוֹ ַמר ָּכל ּ ָפס ּוק
(כמוֹ יוֹ ם אוֹ יוֹ ַמיִ ם ְּבחוֹ ְברוֹ ת ַה ִח ַּת"ת ׁ ֶש ָ ּל ֶכם) ְּכמוֹ ׁ ֶשלּ וֹ ְמ ִדים ְּב ַ
ׁ ְש ַּתיִ ם ְּ
(א ֲח ֵרי ֲחצוֹ ת) ְּכ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו
ּ ַפ ֲע ַמיִ ם וְ ָאז ֶאת ַה ַּת ְרגּ ּום ,ואח"כ עוֹ ְב ִרים ַל ּ ָפס ּוק ַה ָּבאְּ .ביוֹ ם ׁ ִש ׁ ּ ִשי ַּב ָ ּצ ֳה ַריִ ם ַ
ְ
ְ
ֵה ַה ְת ָח ָלה ,אוֹ ְמ ִרים ֶאת ָּכל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְּב ֶד ֶרך ַה ּז וֹ ,וְ ַא ַחר ָּכך ֶאת
ִמ ְת ּכוֹ נְ נִ ים לְ ׁ ַש ָּבת ,הֵ ם ָהי ּו ַמ ְת ִחילִ ים ׁש ּוב מ ַ
ַה ַה ְפ ָט ָרה.
(ה ִח ַּת"ת ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת) ׁש ּוב.
ׁ ַש ָּבת ַּב ּב ֶֹקר ,לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָ ּלה הֵ ם ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ֶאת ָה ֲעלִ ָ ּי ה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ַ
ֹאש ח ֶֹד ׁש וְ קוֹ ְר ִאים ַה ְפ ָט ָרה נוֹ ֶס ֶפת,
ֹאש ח ֶֹד ׁש אוֹ ֶע ֶרב ר ׁ
לִ ְפ ָע ִמים יֶ ׁ ְשנָ ן ׁ ְש ֵּתי ַה ְפ ָטרוֹ ת .לְ ֻדגְ ָמה ִאם זֶ ה ר ׁ
יהן.
ְּב ׁ ַש ָּבת ָּכזוָֹ ,ה ַר ֵּביִ ים ָהי ּו קוֹ ְר ִאים ֶאת ׁ ְש ֵּת ֶ
"היּוֹם יוֹם" ׁ ֶש ֵיּ ׁש ָ ּב ֶהם ֶאת זֶה ,וְ כֻ ָ ּלם
"היּוֹם יוֹם" ׁ ֶשל ַהיּוֹם י ֶׁש ׁ ְשנֵ י ֲחלָ ִקים ,י ֶׁש ַרק ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְמקוֹמוֹת ְ ּב ַ
לְ ַ
י ֹו צְ ִאים ְ ּביוֹם ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת! אוּלַ י ָה ַר ִ ּבי ְמלַ ֵּמד או ָֹתנוּ ׁ ֶש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֲאנַ ְחנוּ צְ ִריכִ ים לְ הו ִֹסיף ע ֹו ד לַ ּל ִּמוּ ד ׁ ֶש ָ ּלנוּ ׁ ֶשל ּתו ָֹרה
וַ ֲח ִסידוּת.
"ה ּז ַֹהר").
ֵּפר ַ
ֵה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ָ ּלנ ּו עוֹ ֶלה ַלה' ְּכדֵ י לְ ַק ֵּבל ַח ּי ּות ַל ּיוֹ ם ַה ָּבא (לוֹ ְמ ִדים זֹאת ִמס ֶ
ְּב ָכל ַליְ ָלה ֵח ֶלק מ ַ
ְ
ִאם ָא ָדם ָל ַמד ַה ְרבֵּה ְּב ַמ ֲה ַלך ַה ּי וֹ ם וְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְּב ַכ ָ ּונָ ה ְ ּגדוֹ ָלה .לִ ְפ ָע ִמים ה ּוא יָ כוֹ ל ַל ֲחלוֹ ם ַעל ְ ּד ָב ִרים ׁ ֶש ָ ּל ַמד!
זֶ ה יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ֲחלוֹ ם ַעל ְ ּג ָמ ָרא אוֹ ֲח ִסיד ּות! ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה יְ כוֹ ָלה ֲא ִפלּ ּו לִ לְ מֹד ְ ּד ָב ִרים ֲח ָד ׁ ִשים ַּב ֲחלוֹ ם! ַה ִּס ָּבה
יע ַּב ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ִפ ָ ּלה וְ לִ ּמ ּו ד ַה ּתוֹ ָרה ְּבאוֹ תוֹ יוֹ ם.
ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ ֲחלוֹ ם ּכֹה ְמיֻ ָחד ה ּוא ִּבגְ ַלל ַה ַּמ ֲא ָמץ ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִק ַ
"ה ּי וֹ ם יוֹ ם"ַ ,ה ּי וֹ ם ַח ָ ּלה ׁ ַש ָּבת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ֵ ּקץָ ,העוֹ ֶס ֶקת ַּב ֲחלוֹ מוֹ ת).
(ב ׁ ּ ָשנָ ה ַּבה נִ ְכ ַּתב ַ
ַּ
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וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה קי"ד
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ

ַה ּיוֹ ם לוֹ ְמ ִדים ִמ ְצוָ ה נוֹ ֶס ֶפתִ ,מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה קי"דְּ ,בנוֹ גֵ ַע ָל ִא ּס ּור לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמ ׁש ִּב ְבהֵ מוֹ ת ֶׁש ֲאמוּרוֹ ת
לִ ְהיוֹ ת ֻמ ְק ָרבוֹ ת ְּכ ָק ְר ָּבןָ .אס ּור לִ גְ זֹז ֶאת ַה ֶ ּצ ֶמר ֶׁשל ַה ְּכ ָב ִשׂים אוֹ ַה ַח ּיוֹ ת ָה ֲא ֵחרוֹ ת ֶׁשמ ּו ְק ָדשוֹ ת לְ ָק ְר ַּבן.

ַר ְמ ַּב"ם

ילה פרקים ה' ,ו' ,ז'
כות ְמ ִע ָ
ִ /הלְ ֹ

ילהָ .א ָדם ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ֵּמ ׁש אוֹ נֶ ֱהנָ ה ִמ ַּמ ׁ ּ ֶשה ּו ֶׁש ׁ ּ ַשיָ ּ ְך לְ בֵ ית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש.
ַה ּיוֹ ם לוֹ ְמ ִדים עוֹ ד ֲה ָלכוֹ ת ַעל ְמ ִע ָ
ילה ַעל יְ דֵ י
ּ ֶפ ֶרק ה' -יֶ ְׁשנָ ם ַה ְרבֵּ ה ִמ ְק ִרים ֶׁשיְ ּכוֹ ָלה לִ ְהיוֹ ת ְׁש ֵא ָלה ַה ִאם ָה ָא ָדם ָע ַבר ֲעבֵ ָרה ֶׁשל ְמ ִע ָ
(כ ּמ ּו ָבן ָאס ּור ָל ַק ַחת ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ֶׁש ּל ֹא
ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֵּמ ׁש ְּב ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ֶׁש ׁ ּ ַשיָ ּ ְך לְ בֵ ית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש ְּכמוֹ ָק ְר ָּבן ֶׁש ּמ ּו ָבא ַעל יְ דֵ י גּ וֹ יַּ .
יכה ְּת ׁש ּו ָבה ִמ ּס ּוג ְמיֻ ָחד ְּב ִמינוֲֹ ,א ִפלּ ּו ִאם ה ּוא
ׁ ּ ַשיָ ּ ְך לְ ָך ֲא ָבל ָּכאן ָאנ ּו ְמ ַד ְּב ִרים אוֹ דוֹ ת ֲעבֵ ָרה ַא ֶח ֶרת ֶׁש ַּמ ְצ ִר ָ
ל ֹא ִה ְב ִחין ֶׁש ָהיָ ה ָאס ּור לוֹ ַל ֲעשׂוֹ ת).
ילה לְ ָמ ָׁשל ִאם ִמ ֶׁישה ּו ִה ְׁש ַּת ֵּמ ׁש
ּ ֶפ ֶרק ו'ְּ -ב ֶפ ֶרק ַהזֶ ּה ׁיֵש ַה ְרבֵּ ה ֻ ּדגְ ָמאוֹ ת ָל ַד ַעת ִאם ָא ָדם ָע ַבר ַעל ְמ ִע ָ
ְּב ַמ ֲח ִצית ַה ׁ ּ ֶש ֶקל ֶׁש ָהיָ ה ָאמ ּור ָלתֵת לְ בֵ ית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש.
ּ ֶפ ֶרק ז' –לוֹ ְמ ִדים ַעל ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ֶׁשעוֹ ְב ִדים יַ ַחד לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמ ׁש ְּב ֶה ְקדֵ ּ ׁש .לְ ָמ ָׁשל ִאם ִמ ֶׁישה ּו ְמ ַמ ֶ ּנה ָא ָדם
יח ָלתֵת ֶה ְקדֵ ּ ׁש לְ ִמ ֶׁישה ּו לִ ְׁשמוֹ ר ֲעב ּורוֹ .אוֹ ַעל ַּב ַעל ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ֵּמ ׁש ְּב ֶה ְקדֵ ּ ׁש ֶׁשל ִא ְׁש ּתוָֹ .ה ַר ְמ ַּב"ם
ַא ֵחר ְּכ ָׁשלִ ַ
ְ
נוֹ תֵ ן ֻ ּדגְ ָמאוֹ ת ַר ּבוֹ ת וְ אוֹ ֵמר ִמי ָצ ִריך ַל ֲעשׂוֹ ת ְּת ׁש ּו ָבה ֶׁשל ַּת ְׁשל ּום ַה ׁ ּש ֹוִ י וַ ֲה ָב ַאת ַה ָ ּק ְר ָּבן.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

 /ה' ֵט ֵבת

ְּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ַא ֲח ֵרי ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן ׁ ֶשל ה' טֵבֵתָ ,ה ַר ִּבי ִ ּד ֵּבר ַעל ָּכ ְך ׁ ֶש ָּכל ַה ִּס ּפ ּור ָהיָ ה ַרק נִ ָּסיוֹ ן .נִ ָּסיוֹ ן ה ּוא ֶא ְת ָ ּגר
ׁ ֶשה' נוֹ תֵ ן ָל ָא ָדם ְּכדֵ י לְ הוֹ ִציא ֶאת ַה ּכֹחוֹ ת ַה ְּטמ ּונִ ים ּבוֹ ִמן ַה ּכ ַֹח ֶאל ַה ּפ ַֹעלָ .ה ֶא ְת ָ ּגר ַע ְצמוֹ ֵאינוֹ ָח ׁש ּובֶ ,א ָ ּלא
ַרק ַה ּתוֹ ָצ ָאה ַהנּ וֹ ַב ַעת ִמ ֶּמנּ ּו – ַה ּכֹחוֹ ת ַה ֳח ָד ׁ ִשים ָּב ֶהם ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים.
ִּבגְ ַלל זֶ ה ָא ַמר ָה ַר ִּבי ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ַדאי לְ ִה ְת ַע ֵּסק ְּב ָכל ַה ּ ְפ ָר ִטים ַה ְּק ַט ִ ּנים ׁ ֶשהוֹ ִביל ּו ַל ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן .זֶ ה ַרק יְ ַבלְ ֵּבל ֶאת
ָה ָא ָדם ּו ְב ֶע ֶצם זֶ ה יֵ ֶצר ָה ַרעִּ .ב ְמקוֹ ם זֶ הָ ,א ַמר ָה ַר ִּביׁ ,יֵש לְ ַד ֵּבר ַעל ַה ּכֹחוֹ ת ַה ֳח ָד ׁ ִשים וְ ַה ּ ְפ ֻעלּ וֹ ת ַה ֲח ָד ׁשוֹ ת
ׁ ֶש ָ ּי בוֹ א ּו ְּכתוֹ ָצ ָאה ֶמה' טֵבֵת.
ֵפר ,ק ּונְ ְט ֶרס אוֹ ַמ ֲא ָמר ָח ָד ׁש
יכה לִ נְ ּב ַֹע ִמ ִּל ּמ ּו ד ַּב ְּס ָפ ִרים ,נִ גְ ֶלה וַ ֲח ִסיד ּות וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר יוֹ ֵצא ָלאוֹ ר ס ֶ
ַה ַח ּי ּות ְצ ִר ָ
ֵּפר ַה ֶ ּז ה ֻה ְד ּ ַפס ִהיא ְּכדֵ י ׁ ֶש ֲאנִ י
יכים לְ ַה ְב ִחין ׁ ֶש ַה ִּס ָּבה ׁ ֶש ַהס ֶ
יכים לְ ִה ְת ַלהֵב וְ לִ לְ ּמֹד אוֹ תוֹ .כ ּו ָ ּלם ְצ ִר ִ
כ ּו ָ ּלם ְצ ִר ִ
ֶאלְ ַמד ִמ ֶּמנּ ּו וְ ֶא ְחיֶ ה לְ אוֹ רוֹ.
שיחוֹ ת ׁ ֶש ָה ַר ִּבי ָא ַמר ְּב ַמ ֲה ַל ְך ְּתק ּו ַפת ַה ִ ּנ ָּסיוֹ ן ,וְ ַא ֲח ֵרי ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ןָ ,ה ַר ִּבי לִ מֵּד ְ ּד ָב ִרים ֲח ׁש ּו ִבים ַר ִּבים ׁ ֶש ָאנ ּו
ְּב ִ ׂ
יכים ַה ּי וֹ ם ַרק ְּב ִע ְקבוֹ ת ָּכל ַה ִּס ּפ ּור.
יוֹ ְד ִעים ּו ַמ ֲע ִר ִ

שיא ּות
ֶא ָחד מ ֶ
ֵהם ה ּוא ׁ ֶש ִ ּנ ְּתנָ ה ָלנ ּו ֲה ָבנָ ה ְּבר ּו ָרה יוֹ תֵ ר ּו ַמה ּו ִתית יוֹ תֵ ר ַמה ּו ַר ִּביָ .ה ַר ִּבי ַמ ְס ִּבירֶ ׁ ,ש ִענְ יָ ן ַה ְ ּנ ִ ׂ
ְ
ׁ ֶשל ָה ַר ִּבי ַמ ְמ ׁ ִשיך לְ נֶ ַצח וְ ָה ַר ִּבי ה ּוא יָ ַחד ִעם ֲח ִס ָידיו ֲא ִפיל ּו ַא ֲח ֵרי ַה ִה ְס ַּת ְּלק ּות.
יחת ָּב ֵּתי ַח ַּב"ד
ָהי ּו ַ ּגם ּ ְפ ֻעלּ וֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת ׁ ֶש ָה ַר ִּבי הֵ ֵחל ְּכמוֹ הוֹ ָצ ָאה ָלאוֹ ר ׁ ֶשל יוֹ תֵ ר ַמ ֲא ָמ ִרים וְ ׁ ִשיחוֹ תְ ּ ,פ ִת ַ
ֳח ָד ׁ ִשים וְ ַה ְר ָח ַבת ַה ּ ְפ ִעיל ּות ׁ ֶשל ַח ַּב"ד ְּב ָר ָמה ַא ֶח ֶרת לְ גַ ְמ ֵריֶ ׁ ,שאוֹ ָת ּה ֻּכ ָ ּלנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת ַה ּי וֹ ם ...
(ר ֵאה ִשׂיחוֹת ה' ֵטבֵ ת וּוַ י ְִחי ה'תשמ"ז ,י"ב ַּת ּמוּז ה'תשמ"ה ,וַ ִיּ ְק ָרא תשמ "ז ,ז ֹאת ֲחנֻ ָ ּכה ה'תשמ"ו)
ְ

חת"ת לילדים

ת' ,תֵבֵט 'ד
 /ב״פש ה

4

