יום ראשון הקרוב! יום ראשון הקרוב! יום ראשון

ב״ה

ב"ה

קורס
חינוך
אבא ואמא יקרים מוזמנים ל

ּזּולת
ְל ַסּיֵ ַע ַל ָ
מּואל
ב' ִאּיָ ר הּוא יֹום ֻהּלַ ְדּתֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ַמ ֲה ַר"ׁשַ ,ר ִּבי ְׁש ֵ
ח-צ ֶדק ָהיָ ה ְמ ַח ֵּבב אֹותֹו ְמאֹוד,
יאֹורסֹוןָ .א ִביוָ ,ה ַר ִּבי ַה ֶּצ ַמ ֶ
ְׁשנֵ ְ
וְ ַה ַּמ ֲה ַר"ׁש ָהיָ ה ָרגִ יל לְ ִהּכָ נֵ ס לַ ֲח ַדר ָא ִביו ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ְּביֹום.

עם המרצה המבוקש

הרב אהרון מרגלית שיחי'
מחבר סדרת הספרים אתהלך

שיתקיים בימי ראשון

 3מפגשים במרתף בית מנחם בשעה 20:30

בתאריכים-

| מפגש א' ,יום ראשון ז' אייר 12/05
| מפגש ב' ,יום ראשון י"ד אייר 19/05
| מפגש ג' ,יום ראשון כ"א אייר 26/05

ַּפ ַעם נִ כְ נַ ס ַה ַּמ ֲה ַר"ׁש לְ ָא ִביו ַא ַחר ֶׁשהּוא ִסּיֵ ם לְ ַק ֵּבל ֲאנָ ִׁשים
ח-צ ֶדק ִה ְתלֹונֵ ן ְּב ָפנָ יו
'יחידּות' ִּב ְׁש ַעת לַ יְ לָ ה ְמ ֻא ֶח ֶרת ,וְ ַה ֶּצ ַמ ֶ
לִ ִ
ֶׁש ַה'ּיְ ִחידּות' ּגֹוזֶ לֶ ת ַה ְר ֵּבה ִמּזְ ַמּנֹו ַהּיָ ָקרִּ .ב ְמקֹום לָ ֶׁש ֶבת וְ לִ לְ מֹד
ּתֹורהָ ,עלָ יו לָ ֶׁש ֶבת ,לִ ְׁשמ ַֹע ְּב ָעיֹות ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים ּולְ נַ ּסֹות לַ ֲעזֹר
ָ
לָ ֶהם.
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הקורס יעסוק בנושאים:

ִחּנּוְך ֲח ִס ִידי

איך לבנות ילדים עם ביטחון עצמי?
התמודדות נכונה עם הילד/ה המתבגר/ת
לגעת בלב של הילד/ה

ֱאמֹרּ ,כַ ָּמה ְּפ ָע ִמים?

מה עושים עם בעיות משמעת  -מריבות?

ב אהרון מרגל
ארגז כלים לאוירה רגועה בבית ולחיים מאושרים

עלות הקורס
במחיר מסובסד:
 ₪ 100לנפש

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַהּכ ֲֹהנִ ים ְּבנֵ י
ּתֹורה" :וַ ּי ֶ
אֹומ ֶרת ַה ָ
וְ כָ ְך ֶ
ַא ֲהרֹן ,וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם לְ נֶ ֶפׁש ֹלא יִ ַּט ָּמא ְּב ַע ָּמיו".

לזכות החייל בצבאות ה'
מנחם מענדל שיחי' שאער
לרגל יום הולדתו בשעטומ"צ

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה – ה' ְמ ַצּוֶ ה
ָה ָבה נְ נַ ֶּסה לְ ַק ֵּצר ֶאת ַה ָּפסּוק" :וַ ּי ֶ
ֶאת מ ֶֹׁשהֱ ,אמֹר ֶאל ַהּכ ֲֹהנִ ים ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן – ַּת ֲע ִביר ִצּוּוי לַ ּכ ֲֹהנִ ים:
לְ נֶ ֶפׁש ֹלא יִ ַּט ָּמא ְּב ַע ָּמיו – ֹלא לְ ִה ָּט ֵמא לְ ֵמת".

נדפס ע"י ולזכות הוריו
מרדכי וחנה וב"ב שיחיו

ּומּובן ,נָ כֹון?
ָ
ַהּכֹל ָּברּור

י"א אייר תשע"ט

שילה

שאער

לזכות החייילת בצ"ה
שרה חיה מושקא תחי',
והחייל בצ"ה שמואל ישראל שיחי' מיכאלשוילי
לרגל יום הולדתם י"א אייר
נדפס ע"י ולזכות הוריהם
שבתי מנחם מענדל ואסתר וב"ב שיחיו מיכאלשוילי

לֹומ ִדים ֶׁש ָּצ ִריְך ֹלא ְס ָתם לַ ֲעזֹר לַ ּזּולָ תֶ ,אּלָ א ַמ ָּמׁש
ִמּכָ ְך ֲאנַ ְחנּו ְ
'לְ ִהּכָ נֵ ס לַ ְּתמּונָ ה' ּולְ ַסּיֵ ַע לֹו לִ ְפּתֹר ֶאת ְּב ָעיָ תֹו.
(מעובד ע"פ לקו"ש ח"ד עמ' )1361-3

מיועד לגברים ונשים בהפרדה מלאה

לפרטים נוספים ,רישום ותשלום ( 053-4574915ניתן להירשם במקום)

צֹודק!".
"א ָּתה ֵ
ח-צ ֶדקַ :
ֵה ִׁשיב לֹו ַה ֶּצ ַמ ֶ

ּתֹורה ְּב ַמ ַא ְמ ֵרי
ּכֹוח לְ גַ ּלֹות ֶאת סֹודֹות ַה ָ
ֵה ִׁשיב לֹו ַה ַּמ ֲה ַר"ׁש ֶׁש ַה ַ
ַה ֲח ִסידּות ֶׁשּלֹוָּ ,בא ַּדוְ ָקא ֵמ ַה ִה ְת ַע ְּסקּות ִעם ַה ְּצ ָרכִ ים ַהּׁשֹונִ ים
'יחידּות'.
ֶׁשל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָּב ִאים ֵאלָ יו לִ ִ

שאלות ותשובות בסיום כל מפגש

לע"נ הרב שלמה יהודא ע"ה גרברצ'יק

ֵה ִסיר ַה ַּמ ֲה ַר"ׁש ֶאת ַהּוִ ילֹון ֶׁשּכִ ָּסה ֶאת ֲארֹון ַה ְּס ָפ ִרים וְ ָס ַפר
לֹוׁשים ּכְ ָרכִ ים ֶׁשל ַמ ַא ְמ ֵרי ֲח ִסידּות ֶׁש ָא ַמר וְ כָ ַתב ָה ַר ִּבי
יֹותר ִמ ְּׁש ִ
ֵ
ית ְמ ַק ֵּבל
"אם ֹלא ָהיִ ָ
ח-צ ֶדק .הּוא ָּפנָ ה לְ ָא ִביו וְ ָׁש ַאל אֹותֹוִ :
ַה ֶּצ ַמ ֶ
יח לִ כְ ּתֹב ּכָ לּ-כָ ְך ַה ְר ֵּבה
ית ַמ ְצלִ ַ
'יחידּות' ַה ִאם ָהיִ ָ
ֲאנָ ִׁשים לִ ִ
ַמ ַא ְמ ֵרי ֲח ִסידּות?".

ח-צ ֶדק ָׁש ַאל לָ ָּמה ָעלָ יו
ָה ַר ִּבי ַמ ְס ִּביר ֶאת ַה ִּסּפּור ּכָ ְךַ :ה ֶּצ ַמ ֶ
לְ ִה ְת ַע ֵּסק ִעם ּכָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָּב ִאים ֵאלָ יוֲ ,ה ֵרי ִּבזְ ַמן זֶ ה הּוא יָ כֹול
ּובזְ כּות ַהּלִ ּמּוד ֶׁשּלֹו יִ ָּפ ְתרּו ּכָ ל ַה ְּב ָעיֹות,
ּתֹורהִ ,
לָ ֶׁש ֶבת וְ לִ לְ מֹד ָ
ּתֹורה...
הֹוריד ּגֶ ֶׁשם ַעל-יְ ֵדי לִ ּמּוד ָ
ר-יֹוחאי ֶׁש ִ
ַ
ּכְ מֹו ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּב

ּפֹות ַחת ְּב ִצּוּוי ֶאל ַהּכ ֲֹהנִ ים לִ ְׁשמֹר ַעל
א/א ָּמאָּ :פ ָר ַׁשת ֱאמֹר ַ
ַא ָּב ִ
ַה ָּט ֳה ָרה ֶׁשּלָ ֶהם וְ ֹלא לְ ִה ָּט ֵמא ְּב ֻט ְמ ַאת ֵמת (וְ לַ ּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ָאסּור
רֹובים ֶׁשּלֹו ֶׁשּנִ ְפ ְטרּו)ּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיּוכְ לּו לַ ֲעבֹד
לְ ִה ָּט ֵמא ֲא ִפּלּו לִ ְק ִ
ית-ה ִּמ ְק ָּדׁש.
ַ
ּוב ֵב
ַּב ִּמ ְׁשּכָ ן ְ

מעונין להקדיש את פעילות אבות ובנים /נשמתא דאוריתא?
ניתן לפנות לר' מ"מ אלפרוביץ 0523017770





גליון  364אמר
שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

"אמֹר ֶאל
ּומ ַצּוָ הֱ :
ּכֹופלֶ ת ְּב ִמּלִ ים ְ
ֶ
ּתֹורה ַמ ֲא ִריכָ ה,
ָאז לָ ָּמה ַה ָ
ַהּכ ֲֹהנִ ים  . .וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם"? ַה ִּמּלִ ים "וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם" נִ ְראֹות
ְמיֻ ָּתרֹות.

ַּפ ֲע ַמיִ ם!

יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהּ :כְ ֵדי לְ ָת ֵרץ ֶאת ַה ְּׁש ֵאלָ ה ַהּזֹוֵ ,מ ִביא ַר ִׁש"י ֶאת ְּד ָר ַׁשת
"אמֹר וְ ָא ַמ ְר ָּת ,לְ ַהזְ ִהיר ּגְ דֹולִ ים ַעל ַה ְּק ַטּנִ ים".
ֲחזַ "לֱ :

(ׁש ֵּתי ֲא ִמירֹות) :אִ .צּוּוי
אֹומ ֶרת ֶׁשּיֵ ׁש ּכָ אן ְׁשנֵ י ִצּוּויִ ים ְ
ֶ
זֹאת
לְ מ ֶֹׁשה ֶׁשּיַ זְ ִהיר ֶאת ַהּכ ֲֹהנִ ים ֹלא לְ ִה ָּט ֵמא לְ ֵמת .בִ .צּוּוי לַ ּכ ֲֹהנִ ים
ַע ְצ ָמם – ֹלא ַרק ֶׁש ָאסּור לָ כֶ ם לְ ִה ָּט ֵמא לְ ֵמתֶ ,אּלָ א ֶׁש ַהּכ ֲֹהנִ ים
ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים ('ּגְ דֹולִ ים') ְצ ִריכִ ים לְ ַה ֲע ִביר ָהלְ ָאה ֶאת ַה ִּצּוּוי
('ק ַטּנִ ים') ֶׁשּגַ ם ֵהם ֹלא יִ ָּט ְמאּו.
ּולְ ַהזְ ִהיר ֶאת ַה ְּצ ִע ִירים ְ

"אמֹר ֶאל ַהּכ ֲֹהנִ ים" – מ ֶֹׁשה יַ ֲע ִביר
לָ כֵ ן ּכָ תּוב ַּפ ֲע ַמיִ םֱ :
ֶאת ַה ִּצּוּוי לַ ּכ ֲֹהנִ ים" .וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם" – ַהּכ ֲֹהנִ ים ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים
יַ ֲע ִבירּו ֶאת ַה ִּצּוּוי לַ ְּק ַטּנִ ים.

ּגְ ָדיִ ים ְּותיָ ִׁשים
א/א ָּמאִ :אם נָ ִׂשים לֵ בֵ ,מ ֵע ֶבר לַ ִּמ ְצוָ ה ֶׁשל ָט ֳה ַרת
ַא ָּב ִ
ׁשּובה ְמאֹוד! ִמ ְצוַ ת ִחּנּוְךַ .הּכ ֲֹהנִ ים
ַהּכ ֲֹהנִ ים ,יֵ ׁש ּכָ אן ִמ ְצוָ ה ֲח ָ
יהם ֶׁשּיִ ְתנַ ֲהגּו ּכְ ִפי
ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים ְמ ֻצּוִ ים לְ ַחּנֵ ְך ּולְ ַהזְ ִהיר ֶאת יַ לְ ֵד ֶ
לֹומ ִדים ִמּכָ ְך ַּבּגְ ָמ ָרא (וְ כֵ ן
ָה ָראּוי לַ ּכ ֲֹהנִ ים ,וַ ֲחכָ ֵמינּו זַ "ל ְ
נֹוס ִפים) ֶׁשּיֵ ׁש ִצּוּוי ְּבא ֶֹפן ּכְ לָ לִ י ַעל ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים
סּוקים ָ
ִמ ְּפ ִ
ּתֹורה.
ּסּורי ַה ָ
לְ ַחּנֵ ְך ּולְ ַהזְ ִהיר ֶאת ַהּיְ לָ ִדים ֶׁשֹּלא יַ ַע ְברּו ַעל ִא ֵ
"אם ֵאין ּגְ ָדיִ יםֵ ,אין ְּתיָ ִׁשים"ַ ...ה ְּצ ִע ִירים
יֵ ׁש ִּבּטּוי ַּבּגְ ָמ ָרא ִ
ֶׁשל ַהּיֹום ,זֶ ה ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים ֶׁשל ָמ ָחרִ ...אם ּכָ ְךִ ,חּנּוְך ַהּדֹור
יֹותר ,לְ ַמ ַען ַהּדֹורֹות ַה ָּב ִאים.
ַה ָּצ ִעיר הּוא ָּד ָבר ָחׁשּוב ְּב ֵ
ִאם ּכֵ ןִ ,מ ְצוַ ת ִחּנּוְך ִהיא ִע ָּקר ּגָ דֹול ֶׁשּבֹו ָּתלּוי ַה ֶה ְמ ֵׁשְך ֶׁשל
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ ָצ ִריְך לְ ָה ִבין:
ּתֹורהֶ ,אּלָ א
יע ִמּיָ ד ַא ֲח ֵרי ַמ ַּתן ָ
מֹופ ַ
ּדּוע ַה ִּצּוּוי ַהּזֶ ה ֹלא ִ
אַ .מ ַ
ַרק ְּב ַא ַחת ַה ָּפ ָרׁשֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות ֶׁשל ֻח ַּמׁש וַ ּיִ ְק ָרא?
ּדּוע ַה ִּצּוּוי ַעל ִחּנּוְך ַהּיְ לָ ִדים ִ'מ ְת ַח ֵּבא' ְּבתֹוְך ִמ ְצוַ ת
בַ .מ ַ
יע ּכְ ִצּוּוי ּכְ לָ לִ י לְ כָ ל ַעם
מֹופ ַ
ִ
ַה ָּט ֳה ָרה ֶׁשל ַהּכ ֲֹהנִ ים ,וְ ֹלא
יִ ְׂש ָר ֵאל?

קּופת ַה ִחּנּוְך
ְּת ַ
יעה
מֹופ ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :מ ְס ִּביר ָה ַר ִּבי ֶׁש ַה ִּס ָּבה ֶׁש ִּמ ְצוַ ת ַה ִחּנּוְך ִ
ׁשּורה לִ ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמרַ .ה ִּצּוּוי ַעל
ַּדוְ ָקא ְּב ָפ ָר ַׁשת ֱאמֹרְ ,ק ָ
"ּוס ַפ ְר ֶּתם לָ כֶ ם ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַּׁש ָּבת" ,הּוא
ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר – ְ
נֹוסף לְ כָ ְךָּ ,פ ָר ָׁשה זֹו ָחלָ ה ָּת ִמיד ְּבח ֶֹדׁש
ְּב ָפ ָר ַׁשת ֱאמֹר ,וְ ָ
סֹופ ִרים ְּבכָ ל
ִאּיָ רֶׁ ,שהּוא ַהח ֶֹדׁש ַה ָּׁשלֵ ם ַהּיָ ִחיד ַּב ָּׁשנָ הּ ,בֹו ְ
ּומה ַה ֶּק ֶׁשר לְ ִחּנּוְך?
ֶע ֶרב וְ ֶע ֶרב ֶאת ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמרָ .
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ִהיא זְ ַמן ַה'ּלֵ ָדה' ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,אז ָה ַפכְ נּו
יְ ִצ ַ
לְ ַעםַ .א ֲח ֵרי ַהּלֵ ָדה ָצ ִריְך לְ ַה ְת ִחיל ִּב ְׁשלַ ב ַה ִחּנּוְך ּכַ ֲהכָ נָ ה
ןּ-תֹורהְ .ס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר זֶ הּו ַהּזְ ַמן ֶׁשל ִחּנּוְך ַעם
ָ
לִ ְק ַראת ַמ ַּת
סֹופ ִרים ֶאת
ּתֹורהֲ .אנַ ְחנּו ְ
יִ ְׂש ָר ֵאל ,לִ ְהיֹות ְראּויִ ים לְ ַק ָּבלַ ת ַה ָ
ּתֹורהּ ,כְ מֹו יֶ לֶ ד
ׁשּוקה לְ ַק ָּבלַ ת ַה ָ
ּות ָ
ּגּועים ְ
ַהּיָ ִמים ִמּתֹוְך ּגַ ְע ִ
ּומ ַחּכֶ ה לֹו ְּבכָ ל
אֹוהב ִּב ְמיֻ ָחד ְ
ֶׁש ַּמ ָּמׁש ְמ ַצ ֶּפה לְ ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשהּוא ֵ
נֹוהג ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֹ ,לא ַרק ַּב ָּׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ָּבּה
ֶרגַ ע .וְ כָ ְך ֵ
ּתֹורהֶ ,אּלָ א ְּבכָ ל ָׁשנָ ה
יָ ָצאנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ זָ כִ ינּו לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָ
ּתֹור ֵתנּו"ּ ,בֹו יֵ ׁש ִחּדּוׁש
וְ ָׁשנָ הּ ,כְ ֶׁש ִּמ ְת ָק ְר ִבים לִ "זְ ַמן ַמ ַּתן ָ
"ּתֹורה
ָ
ּתֹורה לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,עד לַ ִחּדּוׁש ַהּגָ דֹול ֶׁשל
ִּבנְ ִתינַ ת ַה ָ
יח ִצ ְד ֵקנּו.
יאת ְמ ִׁש ַ
ֲח ָד ָׁשה ֵמ ִא ִּתי ֵת ֵצא" ְּב ִב ַ

ִחּנּוְך טֹוב
א/א ָּמא :יָ ֶפה ְמאֹוד! ֵה ַבּנּו ִאםּ-כֵ ן לָ ָּמה ַה ִחּנּוְך ָקׁשּור
ַא ָּב ִ
קּופה ֶׁשל ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ּולְ ָפ ָר ַׁשת ֱאמֹרֲ ,א ָבל נְ נַ ֶּסה
לַ ְּת ָ

יע ִמּיָ ד ַא ֲח ֵרי
מֹופ ַ
יֹותר לָ ָּמה ִצּוּוי ּכָ לּ-כָ ְך ָחׁשּוב ֹלא ִ
לְ ָה ִבין טֹוב ֵ
יסי
ןּ-תֹורהַ .ה ֶה ְס ֵּבר הּוא ֶׁשּיֵ ׁש ְׁשנֵ י סּוגֵ י ִחּנּוְך ,יֵ ׁש ִחּנּוְך ְּב ִס ִ
ָ
ַמ ַּת
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות וְ יִ גְ ַּדל לִ ְהיֹות ָח ִסיד
– לִ ְדאֹג ֶׁש ַהּיֶ לֶ ד יֵ לֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך ַה ָ
הֹורה
אׁ-ש ַמיִ ם וְ לַ ְמ ָדןַ .על זֶ ה ִּבכְ לָ ל ֹלא ָצ ִריְך לְ ַצּוֹותּ .כָ ל ֶ
יְ ֵר ָ
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו
ֵמ ִבין ֶׁש ָעלָ יו לְ ַחּנֵ ְך ֶאת ַהּיֶ לֶ ד ֶׁשּלֹוַ .על ּכָ ְך ַה ָ
ןּ-תֹורהֶׁ ,שה' ִח ֵּבב ֶאת ַא ְב ָר ָהם ִּבזְ כּות
ָ
עֹוד ַה ְר ֵּבה לִ ְפנֵ י ַמ ַּת
"את ָּבנָ יו וְ ֶאת ֵּביתֹו ַא ֲח ָריו ,וְ ָׁש ְמרּו ֶּד ֶרְך ה'."..
ֶׁשהּוא ִחּנֵ ְך ֶ

ִחּנּוְך ְמ ֻע ֶּלה
יֹותר ֶׁשל ִחּנּוְךֲ .חזַ "ל
בֹוהה ֵ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהּ :כָ אן ְמ ֻד ָּבר ַעל ָר ָמה ּגְ ָ
אֹומ ִרים "לְ ַחּנֵ ְך ֶאת ַה ְּק ַטּנִ ים"ֶ ,אּלָ א "לְ ַהזְ ִהיר ּגְ דֹולִ ים ַעל
ְ
ֹלא
ַה ְּק ַטּנִ ים" .לְ ַהזְ ִהיר – זֶ ה ֹלא ַרק לְ ׁשֹון ַאזְ ָה ָרה (נּו ,נּו ,נּוֶ )...אּלָ א
ּגַ ם ִמּלְ ׁשֹון 'ז ַֹהר' וְ אֹורֹ .לא ַרק לְ ַחּנֵ ְך לְ ָמה ֶׁש ַחּיָ ִבים לַ ֲעׂשֹות,
אֹורה ,לִ ְהיֹות
ָ
ֶאּלָ א לְ ַחּנֵ ְך ֶאת ַהּיֶ לֶ ד ּולְ ַה ֲע ִמיד אֹותֹו ְּב ֶק ֶרן
ּׁשּורת ַה ִּדין" – ּגַ ם ְּד ָב ִרים ֶׁשהּוא ֹלא
עֹוׂשה "לִ ְפנִ ים ִמ ַ
ּכְ ָח ִסיד ֶׁש ֶ
ימי ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ָּב ֶהם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ׂשֹותם .וְ זֶ ה ָקׁשּור לִ ֵ
ַחּיָ ב לַ ֲע ָ
טֹובה (ּכְ ִפי
ָ
ּומ ַּט ֲה ִריםַ ,עד ֶׁש ֵהם ְמ ִא ִירים ּכְ מֹו ֶא ֶבן
ִמזְ ַּדּכְ כִ ים ִ
"ּוס ַפ ְר ֶּתם" זֶ ה ִמּלְ ׁשֹון ֶ'א ֶבן ַס ִּפיר'
ֶׁש ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ַמ ְס ִּביר ֶׁש ְ
ֶׁש ָהיְ ָתה ַּבח ֶֹׁשן).
לָ כֵ ן זֶ ה ִ'מ ְת ַח ֵּבא' וְ ָרמּוז ְּבתֹוְך
בֹודה ֶׁשל
ַה ִּצּוּוי לַ ּכ ֲֹהנִ יםּ ,כִ י ָה ֲע ָ
ַהּכ ֲֹהנִ ים ִהיא לְ ָק ֵרב ּולְ ָה ִביא ֶאת
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְׁשלֵ מּות ַה ִחּבּור לַ ה'.

ַה ֶּל ַקח:
לְ ִה ְתנַ ֵהג ֶּב ֱא ֶמת ּכְ ָא ָדם ַרעֲ .א ָבל ִאם ֲאנַ ְחנּו ְמ ַד ְּב ִרים טֹוב ַעל
יׁשהּו ,זֶ ה עֹוזֵ ר לֹו ֶּב ֱא ֶמת לְ ִה ְתנַ ֵהג טֹוב.
ִמ ֶ

ְל ַד ֵּבר טֹוב ֶא ָחד ַעל ַה ֵּׁשנִ י
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ה ֵּׁשם ֶׁשל ַה ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּלָ נּו הּוא ֱ'אמֹר'ֵּ .פרּוׁש ַה ִּמּלָ ה
ֱאמֹר הּוא לְ ַהּגִ ידָ .ה ַר ִּבי ַמ ְס ִּביר ֶׁשחּוץ ִמ ָּמה ֶׁשּמ ֶֹׁשה ָצ ִריְך לְ ַהּגִ יד
לַ ּכ ֲֹהנִ ים ,יֵ ׁש ּכָ אן ִצּוּוי ַעל ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו לְ ַהּגִ ידָ .מה ְּב ִדּיּוק
ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לְ ַהּגִ יד?
לֹומר ִּד ְב ֵרי
ַ
אֹותנּו
ָ
א/א ָּמא :יֵ ׁש ּכְ ָבר ִצּוּוי ַא ֵחר ֶׁש ְּמלַ ֵּמד
ַא ָּב ִ
טֹובים ֶא ָחד
ּתֹורה" :וְ ִד ַּב ְר ָּת ָּבם"ַ .ה ִּצּוּוי ּכָ אן הּוא לְ ַהּגִ יד ְּד ָב ִרים ִ
ָ
ּגֹורם לֹו
ַעל ַה ֵּׁשנִ יִ .אם ָחס וְ ָחלִ ילָ ה ְמ ַד ְּב ִרים ַרע ַעל ַה ֵּׁשנִ י ,זֶ ה ֵ

יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהּ :גַ ם ִאם ָר ִאינּו ָא ָדם ֶׁשֹּלא ִה ְתנַ ֵהג ּכְ מֹו ָצ ִריְךֲ ,אנַ ְחנּו
ּטֹובים
אֹותנּו לְ כַ ף זְ כּות ּולְ ַד ֵּבר ַרק ַעל ַה ְּד ָב ִרים ַה ִ
ְצ ִריכִ ים לָ דּון ָ
ֶׁשּלֹו ,וְ ֹלא ַעל ַה ֶח ְסרֹונֹות ֶׁשּלֹו ,וְ כָ ְך נַ ֲעזֹר לֹו לְ גַ ּלֹות ֶאת ַהּטֹוב
הּודי.
ֶׁש ְּבוַ ַּדאי ַקּיָ ם ְּבתֹוכֹו ֶׁשל ּכָ ל יְ ִ
(מעובד ע"פ לקו"ש חכ"ז ,עמ'  158ואילך)(מעובד ע"פ מכתב כללי ,ר"ח ניסן תשי"ב)

קּופה זֹו ָּבּה ָאנּו ִמ ְת ָק ְר ִבים
ִּב ְת ָ
הֹוסיף ְּב ִחּנּוְך
לְ לַ "ג ָּבע ֶֹמר ,יֵ ׁש לְ ִ
יַ לְ ֵדי יִ ְׂש ָר ֵאל ּולְ ִה ְתּכֹונֵ ן לִ ְק ַראת
ּומקֹום –
ַה ַּת ֲהלּוכֹות ְּבכָ ל ָמקֹום ָ
"יַ ַחד ּכָ ל יַ לְ ֵדי יִ ְׂש ָר ֵאל".
(מעובד ע"פ ספר השיחות תש"נ ח"ב ,עמ'  433ואילך)

לזכות החייל בצבאות ה'
שמואל שיחי' גבירץ
לרגל יום הולדתו כ"ה ניסן תשע"ט
בשעטומ"צ ולרגל הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו
ב' אייר לכתחילה אריבער.
נדפס ע"י ולזכות הוריו ישראל שבתי ורחל שיחיו גבירץ

