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ִעיִרם ְוֶהֱעִמיד ֹאָתם ִלְפֵני ה'" )טז, ז( "ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהּשְׂ
ִלְכֹּתב  ָהָיה  ַּדי  ְוִלְכאֹוָרה  "ְוָלַקח"?  ַהִּמָּלה  ָּכאן  נֹוְסָפה  ַמּדּוַע 

ִעיִרים ִלְפֵני ה'". "ְוֶהֱעִמיד ֶאת ְׁשֵני ַהּשְׂ

ֵאִלָּיהּו  ֶׁשָּנַתן  ֶׁשַהָּפר  ֲחַז"ל,  ִּסְּפרּו  ּׁשֶ ַמה  ִּפי  ַעל  ֹזאת  ְלַהְסִּביר  ִנָּתן 
ִלְנִביֵאי ַהַּבַעל ְּבַהר ַהַּכְרֶמל, ְּכֵדי ֶׁשַּיְקִריבּו אֹותֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשָּבנּו, 
ֵסֵרב ַּבְּתִחָּלה ָלֶלֶכת ִעָּמם. "ַּבֶּמה ִיָּגַרע ֶחְלִקי ֵמֲחֵבִרי ַהָּפר, ֶׁשֻּיְקַרב 
 – ָׁשַמִים?"  ֵׁשם  ֶאת  ְלַקֵּדׁש  ְוִיְזֶּכה  ָּבִניָת,  ֶׁשַאָּתה  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ַלה' 
ִּבְדָבִרים,  ֵאִלָּיהּו  ִׁשְּדלֹו  ָלֶלֶכת,  ֶׁשַּיְסִּכים  ְּכֵדי  ַהָּפר.  "ִהְתַמְרֵמר" 
ְוָאַמר לֹו ֶׁשִאם ֵיֵלְך ִעם ְנִביֵאי ַהַּבַעל, ִיְזֶּכה ַּגם הּוא ְלַקֵּדׁש ֶאת ְׁשמֹו 
ִמן  ֵאׁש  ָיְרָדה  ֹלא  ֶׁשָעָליו  ֻּכָּלם  ְוִיְראּו  ֵמַאַחר  ִיְתָּבַרְך.  ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל 

ַמִים, ָיִבינּו ֶׁשֵאין ַמָּמׁש ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה. ַהּׁשָ

ַלח  ְלִהּׁשָ ְּבגֹוָרלֹו  ֶׁשָעָלה  ִעיר  ַהּשָׂ ָּכאן  ַּגם  ֵסֵרב  ָלזֹאת,  ְּבדֹוֶמה 
ֵמֲחֵברֹו  ֶחְלקֹו  ֶׁשִּיָּגַרע  ַעל  הּוא  ַּגם  ְוִהְתַמְרֵמר  ָלֶלֶכת,  ַלֲעָזאֵזל 
ַאֲהֹרן  ָצִריְך  ָהָיה  ָּכאן  ַּגם  ַהִּמְזֵּבַח.  ַּגֵּבי  ַעל  ַלה'  ֶׁשֻּיְקַרב  ִעיר,  ַהּשָׂ
ְלַעם  ִיְתַּכֵּפר  ַלֲעָזאֵזל  ֻיְׁשַלְך  ֶׁשִאם  לֹו  ּוְלַהְסִּביר  ִּבְדָבִרים,  ְלַׁשְּדלֹו 

ִיְׂשָרֵאל, ּוָבֶזה ִיְגרֹם ַּגם הּוא ְלִמּלּוי ְרצֹון ה'.

ִּבְדָבִרים.  ֶׁשִּיַּקח אֹוָתם  ַאֲהֹרן" -  "ְוָלַקח  ַּבִּמִּלים  ָרַמז ַהָּכתּוב  ְלָכְך 
ִעיִרים  ּוָמֶהם ַהְּדָבִרים? "ְוֶהֱעִמיד ֹאָתם ִלְפֵני ה'" – ֶׁשֹּיאַמר ִלְׁשֵני ַהּשְׂ

ֵניֶהם ְׁשקּוִלים ַוֲחׁשּוִבים ִלְפֵני ה'. ֶׁשּׁשְ

)ַּבַעל ֵׁשֶבט מּוָסר(

"ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמֹאָתם" )טז, טז(
ִמָּכאן ְרָאָיה ֶׁשַהַּגֲאָוה יֹוֵתר ֲחמּוָרה ֵמֲחָטִאים ְּגדֹוִלים. ֶׁשֵּכן אֹוֵמר 
ָּכאן ַהָּכתּוב, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵכן ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַאף ַעל ִּפי 
קּוִעים ְּבתֹוְך ֻטְמַאת ַהֲחָטִאים. ְלֻעַּמת זֹאת, ָאְמרּו ֲחַז"ל )סוטה  ֶׁשּׁשְ
ָאַמר  ַּגֲאָוה(,  ַּבַעל  ָהרּוַח )ֶׁשהּוא  ַּגּסּות  ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ָאָדם  "ָּכל  ה, א(: 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא - ֵאין ֲאִני ְוהּוא ְיכֹוִלין ָלדּור ָּבעֹוָלם )ָלדּור ִעּמֹו 

ַיַחד, ְּבָמקֹום ֶאָחד ָּבעֹוָלם(".

ְּבדֹוֶמה ָלֶזה, ָהָיה אֹוֵמר ַהחֹוֶזה ִמּלּוְּבִלין ַזַצ"ל, ֶׁשָחִביב ָעָליו ָרָׁשע 
ֶׁשָרָׁשע  ִמּׁשּום  ַצִּדיק.  ֶׁשהּוא  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִמַּצִּדיק  ָרָׁשע,  ֶׁשהּוא  ֶׁשּיֹוֵדַע 
ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשהּוא ָרָׁשע, ָּדֵבק ְלָפחֹות ְּבִמַּדת ָהֱאֶמת, ֶׁשִהיא חֹוָתמֹו ֶׁשל 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ְוֵאין  ַּגֲאָוה,  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֲהֵרי  ַעְצמֹו,  ְּבֵעיֵני  ֶׁשַּצִּדיק  ִמי  זֹאת,  ְלֻעַּמת 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָיכֹול ָלדּור ִעמו ְּבָמקֹום ֶאָחד.

)בעש"ט, ְוָהַרִּבי ִמּלּוְּבִלין(

ֹאָתם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִמְׁשָּפַטי  ְוֶאת  ֻחֹּקַתי  ֶאת  "ּוְׁשַמְרֶּתם 
ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם" )יח, ה(

ַהָּפסּוק ָּכאן ָּבא ִלְרֹמז ֶׁשָּכל ִצּוּוֵיי ה' ִיְתָּבַרְך, ֶׁשַּיֲעֶׂשה אֹוָתם ָהָאָדם, 
ִּבְזִריזּות  ַמֲעָׂשיו  ֶאת  ָהעֹוֶׂשה  ֶׁשֵּכן  ְּגדֹוָלה.  ִּבְזִריזּות  אֹוָתם  ַיֲעֶׂשה 

ִנְקָרא "ָוַחי ָּבֶהם" – ֶׁשַּמֲעָׂשיו ַנֲעִׂשים ִמּתֹוְך ִחּיּות ּוֶמֶרץ.

)של"ה(

"ֹלא ַתֲעֹׁשק ֶאת ֵרֲעָך ְוֹלא ִתְגזֹל" )יט, יג(
ַעד ַּכָּמה ֵיׁש ְלִהְתַרֵחק ֵמָהֹעֶׁשק ּוֵמַהֶּגֶזל, ִנְלַמד ֵמַהְמֻסָּפר ַעל ַרב 

הּוָנא:

ַמֲעֶׂשה ְוִהְתַקְלְקלּו לֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ָחִבּיֹות ֶׁשל ַיִין, ְוָהְפכּו ְלֹחֶמץ. 
ְמִחיר ַהַּיִין ָּגבֹוַּה ְּבַהְרֵּבה ִמְּמִחיר ַהֹחֶמץ, ְוַעל ֵּכן ִנְגַרם ִמָּכְך ְלַרב 
הּוָנא ֵנֶזק ַּכְסִּפי ָּגדֹול. ָאְמרּו לֹו ַהֲחָכִמים: ִאם ֵאַרע ְלָך ֵנֶזק ֶׁשָּכֶזה, 
ְלַפְׁשֵּפׁש  ְוָעֶליָך  ָּכְלֶׁשִהי,  ֲעֵבָרה  ַעל  ַמִים  ִמּׁשָ ֹעֶנׁש  ֶזהּו  ְּבַוַּדאי 

ְּבַמֲעֶׂשיָך, ִלְראֹות ְּבָמה ָחָטאָת.

"ְוִכי ָחׁשּוד ֲאִני ְּבֵעיֵניֶכם ְּכחֹוֵטא?!" – ֵהִגיב ַרב הּוָנא ִּבְתִמיָהה:

ֶׁשֹּלא  ִּדין  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְּכִמי  ְּבֵעיֶניָך,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָחׁשּוד  "ְוִכי 
ְּבֶצֶדק?!" - ֵהִׁשיבּו לֹו ַהֲחָכִמים.

ֶׁשָחָטאִתי,  ַאֶּתם  חֹוְׁשִבים  "ִאם 
ֲהֵריִני מּוָכן ְלַקֵּבל ּתֹוָכָחה, ְוָלׁשּוב 
ַרב  ָקָרא   - ִּבְתׁשּוָבה"  ַמֲעַׂשי  ַעל 
הּוָנא, ְוהֹוִסיף – "ִאם ֵיׁש ָּבֶכם ִמי 
ִלי  ְיַגֶּלה  ָאָּנא  ַעְוָלה,  ִּבי  ֶׁשָּמָצא 

ַמִהי".

ָענּו   – ַעְוָלה"  ְּבָך  ִנְמְצָאה  "ָאֵכן 
ֶׁשֵאיְנָך  "ָׁשַמְענּו   – ַהֲחָכִמים 
ְמַׁשֵּלם ַלֲאִריְסָך - ַלּפֹוֵעל ָהעֹוֵבד 
ַּמִּגיַע לֹו". ְּבָׂשְדָך - ֶאת ָּכל ַמה ּׁשֶ

ַעל  ִנְסַּתְּמָנה  ִּדְבֵריֶהם  ְלֵׁשַמע 
ָּפָניו ֶׁשל ַרב הּוָנא ַהָּבַעת ִּתָּמהֹון, 
ֶׁשּגֹוֵנב  ֶזה  הּוא  "ַוֲהֵרי   – ְוָקָרא 
ֶדה נֹוֵטל  ְיבּול ַהּשָׂ ִמֶּמִּני. ֶאת ָּכל 
ְלַעְצמֹו, ְוֵאינֹו מֹוִתיר ִלי ָּדָבר. ְוִכי 

עֹוד ָצִריְך ֲאִני ְלַׁשֵּלם לֹו?!"

ָחָטאָת  ֹלא  ַלֲאִריְסָך,  ִׁשַּלְמָּת  ֶׁשֹּלא  ָּבֶזה  "ָאֵכן  ַהֲחָכִמים:  לֹו  ָענּו 
ַוֲאִפּלּו  ִהִּגיַע לֹו,  ּׁשֶ ְּבֹעֶׁשק, ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ָנַטל ִמְּמָך ְּבַעְצמֹו ֶאת ַמה 

יֹוֵתר ִמָּכְך. ִעם זֹאת, ַטַעם ְּגֵנָבה, ֵׁשֶמץ ֶׁשל ֵמֵעין ְּגֵנָבה, ֵיׁש ָּבֶזה".

ֶאת  לֹו  ּוְלַׁשֵּלם  ַמֲעַׂשי,  ֶאת  ְלַתֵּקן  ַעְצִמי  ַעל  ֲאִני  ְמַקֵּבל  ָּכְך,  "ִאם 
ֵּלם ַלּפֹוֵעל ֶאת  ַּמִּגיַע לֹו" – ֵהִגיב ַרב הּוָנא. ְוִהֵּנה, ָּבֶרַגע ֶׁשׁשִּ ַמה ּׁשֶ
ַהַּמִּגיַע לֹו, ִהְתַרֵחׁש ֵנס, ְוַהֹחֶמץ ֶנְהַּפְך ַּבֲחָזָרה ְלַיִין. ְוֵיׁש אֹוְמִרים 
ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ְלֶפַתע,  ָעָלה  ַהֹחֶמץ  ֶׁשְּמִחיר  ֶאָּלא  ְלַיִין,  ָהַפְך  ֶׁשֹּלא 

ִלְמִחיר ַהַּיִין.

)ְּבָרכֹות ה ַעּמּוד ב(

"ְוִׁשַּלח ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי ַהִּמְדָּבָרה" )טז, כא(
ַמה ַּמְׁשָמעּות ַהִּמָּלה "ִעִּתי"? ֶנֱאַמר ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשָהִאיׁש ֶׁשָהָיה מֹוִליְך 
ָּבֲחרּו  ֶׁשָּכְך,  ּוִמֵּכיָון  ָׁשָנה.  ְּבאֹוָתּה  ֵמת  ָהָיה  ַלֲעָזאֵזל,  ִעיר  ַהּשָׂ ֶאת 
ְּבָכל ָׁשָנה ְלַתְפִקיד ֶזה ְּבָאָדם, ֶׁשַהְּבִקיִאים ְּבָחְכַמת ַהַּמָּזלֹות ִהִּכירּו 
ּבֹו, ֶׁשְּבָכל ִמְקֶרה ָעִתיד הּוא ָלמּות ְּבָׁשָנה זֹו. ּוְלזֹו ַהַּכָּוָנה ַּבִּמִּלים 

"ִאיׁש ִעִּתי" – ִאיׁש ֶׁשִהִּגיַע ִעּתֹו ָלמּות.

)ִחְזקּוִני(



ש"ק ו' אייר )תרס"ט(
בעל "אמרי יוסף" מספינקא

ַרִּבי יֹוֵסף ֵמִאיר ַוויס זי"ע – ְמַיֵּסד  ׁשֹוֶׁשֶלת ֲחִסידּות ְסִּפיְנֶקא, ָהָיה 
ר  ָּגאֹון ְּבתֹוַרת ֲהִנְגֶלה ּוְבתֹוַרת ַהִּנְסָּתר, ְוַתְלִמיָדם ַהֻּמְבָהק ֶׁשל ַה"ּשַׂ
ָׁשלֹום" ִמֶּבעְלְזא ְוֶׁשל ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִיְצָחק ַאייִזיק ִמִּזיִדיְטׁשֹוב זי"ע . 

ַלְמרֹות ֱהיֹותֹו ָקדֹוׁש ְוִנְׂשָּגב, ִלּבֹו ָהָיה ָנתּון ָּתִדיר ִלְמצּוקֹות ֶאָחיו 
ַהְּיהּוִדים, ְוֶאת ֵאּלּו ָהְרחֹוִקים ִמן ַהַּיֲהדּות ְוִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה, 

ִמְתַאֵּמץ ָהָיה ִּבְדָרִכים ׁשֹונֹות ְלָהִׁשיב ֶאל ַהּמּוָטב. 

ָהָיה  "ִיְצָחק",   - ַהְּיהּוִדי  מֹו  ֶׁשּׁשְ ֶזה,  ַיאֶצ'ק   . ְּבַיאֶצ'ק  ָהָיה  ַמֲעֶׂשה 
ְּבַפְרֶהְסָיה  ַׁשָּבת  ְמַחֵּלל  ִמַּמֲעָרב.  ִמְזָרח  ִּכְרחֹוק  ֵמַהַּיֲהדּות  ָרחֹוק 
ְּבַיְלדּותֹו,  ֵמהֹוָריו  ִהְתַייֵּתם  ַיאֶצ'ק  ר"ל.  ּוְטֵריפֹות  ְנֵבילֹות  ְוֹאֶכל 

ּוִמיִני ָאז ִהְתַּדְרֵּדר ִמֶּדִחי ֶאל ֶּדִחי. 

ִאיׁש ֲעָסִקים ַמְצִליַח ָהָיה ַיאֶצ'ק, ְוַהְצָלָחתֹו ָהְיָתה ִלְצִניִנים ְּבֵעיֵני 
ֵאי ֵאּלּו ִמַמָּכָריו ַהּגֹוִיים. ְּתִחָּלה ֶהֱעִלילּו ָעָליו ִּכי ַמֲעִלים הּוא ַמס 
ְלטֹונֹות. ַאְך ַיאֶצ'ק ִהּנֹו ִאיׁש ָיָׁשר. ְּפִקיֵדי ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּבאּו ְוָעְרכּו  ֵמַהּׁשִ

ִחּפּוׁש ְּבֵביתֹו ּוְבֲעָסָקיו ֶהֱעלּו ֶחֶרס ְּבָיָדם, ְוָׁשבּו ִּכְלעּוַמת ֶׁשָּבאּו.

ְלֵביתֹו  ְלַהְחִּדיר  ָהָרִעים  ַהָּנְכִרים  ִהְצִליחּו  ַהָּיִמים  ִמן  ְּבּיֹום  ַאְך   
ָזָרה. ִחיׁש ַקל  ְמִדיָנה  ְמַרֵּגל הּוא ֲעבּור  ִּכְבָיֹכל  ְמֻזָּיִפים,  ִמְסָמִכים 
ֶנֱעַצר ַיאֶצ'ק ְוהּוֲעַמד ְלִּמְׁשָּפט ְּבָעוֹון ִרּגּול ָחמּור. ִּבְראֹותֹו ִּכי ָּכְלָתה 

ֵאָליו ָהָרָעה ָּפָנה ַיאֶצ'ק ֶאל ָהַרִּבי ִמְסִּפיְנֶקא ּוִבֵּקׁש ֶאת ֶעְזָרתֹו .  

ְׁשָאָלהּו ָהַרִּבי: "ֵאּלּו ִמְצוֹות ִהְּנָך ְמַקֵּים?" 

 ַיאֶצ'ק ָּבא ִּבְּמבּוָכה:  "ְמאּוָמה, ָעָנה, ֹלא ַרק ִמְצוֹות ֵאיִני ְמַקֵּים, 
ֶאָּלא ַאף עֹוֵבר ַעל ָהֲעֵבירֹות ַהֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר." 

"נּו, ַרִּבי ִיְצָחק , ַנֲעָנה ָהַרִּבי ְוָתָלה ּבֹו ֶאת ֵעיָניו ָהְרִחיָמִאּיֹות, ֲאִני 
ַמִּציַע ָלְך ִעְסָקה: ִאם ַּתְבִטיַח ִלי ֶׁשֵמַהיֹום ָוֵאַלְך ִּתְתַּפֵּלל ַלהקב"ה 

ְּבָכל יֹום, ַמְבִטיַח ֲאִני ְלָך ֶׁשֵּתֵצא ַזַּכאי ַּבִמְׁשָּפט.." 

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
זֹו,  ְּבָפָרָׁשה  מֹוִפיָעה  "ֶאֶרץ"  ֵאיזֹו 
ַּבּתֹוָרה  ׁשּוב  מֹוִפיָעה  ֵאיָנּה  ַאְך 

ֻּכָּלּה?
ציורים: מוטי הלר
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ַהֲחזֹון ִאיׁש: "ּתֹוְלדֹות ַחֵּייֶהם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ֵהם ִסְפֵרי ַהּמּוָסר ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר"

ניתן לקבל את העלון במייל הנ"ל

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא

ְּבָגָדיו  ְוָלַבׁש ֶאת  "ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַבַּמִים ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש 
ְוָיָצא ְוָעָׂשה ֶאת ֹעָלתֹו ְוֶאת ֹעַלת ָהָעם ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד 

ָהָעם" )טז, כד(
ִלְטֹּבל  ַהָּגדֹול  ַהֹּכֵהן  ֶׁשִּנְצַטָּוה  ֶׁשְּכֵׁשם  ִמָּכאן,  ָלַמְדנּו  "י:  ַרּׁשִ אֹוֵמר 
ֵּכן  ד(,  טז,  )לעיל  ָלָבן,  ְלִבְגֵדי  ַהָּזָהב  ִּבְגֵדי  ֶאת  ְלַהְחִליף  ְּכֶׁשָּבא 

ִנְצַטָּוה ִלְטּבֹל, ְּבבֹואֹו ְלַהְחִליף ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּלָבן ְלִבְגֵדי ָזָהב.

ְּבֹקֶדׁש  ֶׁשָעַבד  ְּבֵעת  לֹוֵבׁש  ַהָּגדֹול  ַהֹּכֵהן  ָהָיה  ַהָּלָבן  ִּבְגֵדי  ֶאת 
ִמחּוץ  עֹוֵבד  ֶׁשָהָיה  ְּבֵעת  ָלַבׁש  ַהָּזָהב  ִּבְגֵדי  ֶאת  ְוִאּלּו  ַהֳּקָדִׁשים, 

ְלֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים. 

ֶאת  ּוְלַקֵּדׁש  ִלְטֹּבל  ַהָּגדֹול  ַהֹּכֵהן  ָצִריְך  ָהָיה  ַמּדּוַע  מּוָבן  ֶזה  ְלִפי 

ַאְך ַיאֶצ'ק ֵסֵרב : "ַרִּבי ֵאין ִלי ְזַמן ְלִהְתַּפֵּלל ָּכל יֹום, ֲאִני ָטרּוד ְּמֹאד 
ְוֵאין ְּבֶאְפָׁשרּוִתי ְלִהְתַחֵּיב ַעל ָּכְך" . 

ַהַצִּדיק ֹלא ִויֵּתר: " ִניַחא, ָאז ַּתְבִטיַח ִלי ֶׁשַּתִּניַח ְּתִפִּלין ִמֵּדי ֹּבֶקר  
ְולּו ְלָׁשָעה ַקָּלה, ְותּו ֹלא." ַלֹּזאת ִהְסִּכים ַיאֶצ'ק . הּוא ִהְתַחֵייב ַעל 

ָּכְך ָלַרִּבי, ְוַה"ִעְסָקה" ֵּבין ָהַרִּבי ְלַיאֶצ'ק ָקָמה ְוַגם  ִנְּצָבה..

ֹלא  ְיהּוִדי  הֹוִפיַע  ִמְסִּפיְנֶקא  ָהַאְדמֹו"ר  ֶּבָחַצר  ִמֵּכן.  ְלַאַחר  ָׁשָנה 
ּוַמְרֵאהּו  ְּבָּזָקן,  ְמֻעָּטרֹות  ָּפָניו  ְוִציִצית,  ִּכָּפה  הּוא  חֹוֵבׁש  מּוָּכר. 
ְמיּוָדֵעינּו.  ִיְצָחק   – ַיאֶצ'ק  ֶזהּו  ָאֵכן,  ְוִעְנָין.  ָּדָבר  ְלָכל  ָחִסיד  ְּכֶׁשל 
ַלֲחִסיִדים ַהֻּמְפָּתִעים ִסֵּפר ִּכי ִקֵּים ֶאת ֶחְלקֹו ָּבִעְסָקה ְוֵהֵחל ְלַהִּניַח 
ֶחְלקֹו. ְּבאֹוַרח  ִקֵּים ֶאת  ַהַּצִּדיק  ָהַרִּבי  ַּגם  ּוִמֶּנֶגד  ִמֵּדי יֹום,  ְּתִפִּלין 

ֶּפֶלא זּוָּכה ַיאֶצ'ק ִמָּכל ַאְׁשָמה ַּבִּמְׁשָּפט ֶהָחמּור. 

ִמן  ַהְרֵּבה  ּדֹוֶחה  ָהאֹור  ִמן  ּוְמַעט  ִמְצָוה,  ּגֹוֶרֶרת  ִמְצָוה  ָאְמָנם, 
ָהַרִעים  ִמַּמֲעָׂשיו  ַיאֶצ'ק  ָחַדל  ְּתִפִּלין  ְלַהִּניַח  ֶׁשֵהֵחל  ֵמָאז  ַהֹחֶׁשְך. 
ְוָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה. ְוַכיֹום ָחִסיד הּוא ִמן ַהִּמְנָין, ּוָבא ְלִהְסּתֹוֵפף 

ְּבִצילֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ּוְלִהְתַעּלֹות ַּבּתֹוָרה ּוַבֲחִסידּות...

ָרָמה,  ְּבָיד  ְסִּפיְנֶקא  ֶׁשָּבֲעָיָרה  ְקִהָּלתֹו  ֶאת  ִהְנִהיג  ֵמִאיר  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ֲחִסיָדיו  ַעל  ִנְמנּו  ְוַגִליְצָיה  הּוְנַגְרָיה  ַרֲחֵבי  ִמָּכל  ְיהּוִדים  ַוֲהמֹוֵני 
ּוְמַבְקֵׁשי ַּדְרּכֹו. ִסְדַרת ַהְּסָפִרים ֶׁשִחֵּבר – "ִאְמֵרי יֹוֵסף", ִהְתַקְּבלּו 

ְּבעֹוָלם ַהֲחִסידּות ְּכִסְפֵרי ְיסֹוד ֲחׁשּוִבים ְוַנֲעִלים. 

ַּבֲעָיָרה  ְוִנְטָמן  עֹוָלמֹו  ְלֵבית  ָהַאְדמֹו"ר  ִהְסַּתֵּלק  תרס"ט  ִאָּיר  ְּבו' 
ְסִּפיְנֶקא . 

ִּבְׁשַנת תשל"ב הּוֲעָלה ֲארֹונֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְמקֹום ְמנּוָחתֹו ֹקֶּדׁש - 
ְּבֵבית ֶהָעְלִמין "ְסֻגָּלה" ֶׁשְּבֶפַתח ִּתְקָוה.  

ַעְצמֹו יֹוֵתר, ְּכֶׁשָּבא ֵמַהחּוץ ֶאל ַהְּפִנים. ְּכֵדי ַלֲעֹבד ַּבָּמקֹום ַהְמֻקָּדׁש 
ַעְצמֹו ׁשּוב,  ֶאת  ּוְלַקֵּדׁש  ִלְטֹּבל  ָצִריְך  ָהָיה  ָמה  ְלֵׁשם  ַאְך  ְּביֹוֵתר, 
ַהְמֻקָּדׁש  ֵמַהָּמקֹום   - ַהחּוץ  ֲעבֹוַדת  ֶאל  ַהְּפִנים  ֵמֲעבֹוַדת  ְּכֶׁשָּיָצא 

יֹוֵתר, ַלָּמקֹום ַהְמֻקָּדׁש ָּפחֹות? 

ֶׁשְּבִעְנַין  ָלנּו,  ְלהֹורֹות  ַהּתֹוָרה  ָּבָאה  ֶׁשָּבֶזה  ְולֹוַמר  ְלַהְסִּביר  ִנָּתן 
ַהֲהָכנֹות ֶׁשַעל ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ִלְפֵני ִקּיּום ַהִּמְצָוה, ֵאין ֶהְבֵּדל ְּכָלל 
ַעְצמֹו  ֶאת  ְמַקֵּדׁש  ַהָּגדֹול  ֶׁשַהֹּכֵהן  ּוְכֵׁשם  ַהּׁשֹונֹות.  ַהִּמְצוֹות  ֵּבין 
ֶאת  ְלָהִכין  ָעֵלינּו  ֵּכן  ּוַבחּוץ,  ִּבְפִנים  ֲעבֹוָדתֹו  ִלְפֵני  ֹאֶפן  ְּבאֹותֹו 
ַעְצֵמנּו ְּבאֹותֹו ֹאֶפן, ִלְפֵני ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ַהָּבָאה ְלָיֵדינּו. ֵּבין ִאם 

ִהיא ִמְצָוה "ַקָּלה" ּוֵבין ִאם ִהיא ִמְצָוה "ֲחמּוָרה". 

)ַּבַעל ַהּטּוִרים(

מתנה נהדרת לילדי ה"חלקה"
 ִסּדּור ְלִגיָלֵאי 2-3 ְמֻצֶּפה ַנְילֹון ָּכל ַּדף.

ְלֹלא ֵׁשם ה' ַהֵמפֹוָרׁש

ה: ישָׁ ַמגִּ
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יל ָהַרך יל ָהַרְךר ַלגִּ ְר ַלגִּ יל ָהַרךּ יל ָהַרךּר ַלגִּ ִּסּדּוִסּדור ַלגִּ

ת ּומֹוֵעד בָּ ְלשַׁ

ת ּומוֵֹעד בָּ ת ּומוֵֹעדְלשַׁ בָּ ת ּומוֵֹעדְלשַׁ בָּ ְלשַׁ

       ערב חג, המולה רבה וניחוחות באויר.
לפעוט זוהי חוויה חדשה ומענינת, 

הוא מתבונן בפליאה, ורוצה להבין את המתרחש.

פותח דרך לפעוט להתחבר להווי החג הקרב, לחוש את יחודיות הזמן,  ת ּומוֵֹעד בָּ ְלשַׁ סידור 
ולהכיר את התפילות השייכות בהתאם לגילו ויכולתו.

ההבנה  את  לפעוט  מקנות  התמונות  השנה.  מעגל  לפי  המסודרות  מרהיבות  צבע  תמונות  מופיעות  בסידור 
הכרונולוגית, את הרצף הקיים בין חודשי השנה: פסח לאחר הפורים, ספירת העומר כהכנה לחג השבועות, וכו'. 

אנשי חינוך, הורים ומורים, וכמובן- ילדים, נתנו מנסיונם ומנקודת מבטם לתוכן הסידור ולעריכתו. 

ועוד הפתעה קטנה מוטמנת לילד הבוגר יותר, בסידור שולבה הפעלה לחכם הקטן, כשבכל עמוד מוחבא חפץ 
הקשור לחג אחר. תנו לילד למצוא אותו, ולקשר אותו לחג הנכון. 

תֹו. מֹר ַעל ְקדּושָׁ ִנים ּוְבַהְתָאָמה ְלָפעֹוטֹות. וֵיׁש ִלשְׁ ַהְכָוַנת ַרבָּ ּדּור ֶנֱעַרְך בְּ ַהסִּ

ֵעד
מֹו

ת ּו
בָּ

שַׁ
ְל

ָנה ְמַסֶּפֶרת ִלי"   "ַהּׁשָ
 ַעל ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, 

 ְמִגַּלת רּות 
בּועֹות. ְוַחג ַהּׁשָ

ְלִגיָלֵאי 4 ּוַמֲעָלה


