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ֻח ָּמ ׁש

ֵ ׁ /שנִ י עם רש"י

לְמד ַעל ָה ֲאנָ ׁ ִשים או ָֹתם ָ ּב ַחר ה' ְ ּכ ֵדי לְ ה ֹו צִ יא ֶאת
יאת ִמצְ ַריִם .ק ֹו ֵדם ָ ּכל נִ ַ
ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְת ִחילִ ים לִ לְ מ ֹד ַעל יְצִ ַ
ַהיְהוּ ִדים  :מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהר ֹן.
ֵבט ֵלוִ יִ ,מ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַע ְמ ָרםְּ ,בנֵ י
ַה ּתוֹ ָרה ְמ ַס ּ ֶפ ֶרת ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹןֱ .היוֹ ת וְ הֵ ם ָהי ּו ִמ ׁ ּש ֶ
ש ָר ֵאל ֶה ֱע ִריכ ּו אוֹ ָתם .מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ָ ּג ְדלוֹ ְּב ַביִ ת ׁ ֶשל ּתוֹ ָרהְּ ,ב ַביִ ת ׁ ֶשל יִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם ּו ְב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחהֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ַלה
יִ ְ ׂ
ְמ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁש ְּכ ֵדי ַל ְעזוֹ ר לִ יה ּו ִדים ֲא ֵח ִרים.
(ה ּתוֹ ָרה ְמ ַס ּ ֶפ ֶרת קוֹ ֵדם ַעל ּתוֹ לְ דוֹ ת ְרא ּובֵ ןִ ׁ ,ש ְמעוֹ ן וְ ֵלוִ יְּ ,כ ֵדי לְ ַה ְראוֹ ת ׁ ֶשהֵ ם ֻּכ ָ ּלם ׁ ְש ָב ִטים ׁ ָשוִ ים ַל ְמרוֹ ת
ַ
ְ
ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב ָא ַמר ָל ֶהם ׁ ֶשהֵ ם ל ֹא ָהי ּו ָּכל ָּכך ְּב ֵס ֶדרְּ ,כ ׁ ֶשה ּוא ִח ֵ ּלק ֶאת ַה ְּב ָרכוֹ ת – ְּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּל ַמ ְדנ ּו ְּב ָפ ָר ׁ ַשת וַ יְ ִחי).
יהם – ַ ּגם מ ׁ ֶֹשה וְ גַ ם ַא ֲהרֹן ָהי ּו ְרא ּויִ ים ַל ׁ ּ ְשלִ יח ּות ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת ֵמאֵת ה'ּ ,בוֹ אוֹ נִ ְר ֶאה
ַה ּתוֹ ָרה ְמ ַס ּ ֶפ ֶרת ׁ ֶש ׁ ּ ְשנֵ ֶ
ַמה ָק ָרה ַּב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך...

ְּת ִה ִּלים

יום כ"ג ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים ק"ח – קי"ב
ֹ /

"הלְ ל ּויָ הַ ,א ׁ ְש ֵרי ִא ׁיש יָ ֵרא ֶאת ה' ְּב ִמ ְצווֹ ָתיו ָח ֵפץ ְמאֹד" – ְמ ֻא ׁ ּ ָשר
אשוֹ ן ׁ ֶשל ּ ֶפ ֶרק קי"ב ה ּואַ :
ַה ּ ָפס ּוק ָה ִר ׁ
ה ּוא ָה ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּי ֵרא ֶאת ה' וְ רוֹ ֶצה ְמאֹד ְּב ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶשל ה'.
שה ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ׁ ֶשה' ל ֹא
ַה ֲח ָל ִקים ָה ֵא ֶ ּלה נִ ְר ִאים סוֹ ְת ִרים! ִאם ָא ָדם יָ ֵרא ַמה' ,ה ּוא ְמאֹד חוֹ ׁש ֵׁש ׁ ֶש ָּמא ה ּוא יַ ֲע ֶ ׂ
רוֹ ֶצה! ֲא ָבל ִאם ה ּוא חוֹ ׁש ֵׁשֵ ,א ְ
יך ה ּוא יָ כוֹ ל לְ ִה ְת ַלהֵב ִמ ִּק ּי ּום ִמ ְצווֹ ת?
ָּת ֳארוֹ ָל ֶכם ׁ ֶש ַא ֶּתם ְמ ַפ ֲח ִדים ַל ֲעשׂוֹ ת ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ׁ ְשיַ ְכ ִעיס ֶאת ַה ְמנַ ֶה ֶל/ת ׁ ֶש ָ ּל ֶכםַ .א ֶּתם ָּת ִמיד נִ זְ ָה ִרים ְּכ ׁ ֶשה ּוא
יעיםַ ,א ֶּתם ְמאֹד
יכם ַמ ִ ּג ִ
יבהַ .ע ְכ ׁ ָשו ָּת ֳארוֹ לְ ַע ְצ ְמ ֶכם ׁ ֶש ַה ּדוֹ ד אוֹ ַה ּדוֹ ָדה ֲה ִכי ֲאה ּו ִבים ֲע ֵל ֶ
ִ /היא ִּב ְס ִב ָ
ִמ ְת ַר ְ ּג ׁ ִשים ַל ְעזוֹ ר ָל ֶהם אוֹ לְ ַד ֵּבר ִא ָּתם! ַה ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ֶאת ׁ ְשנֵ י ָה ְרגָ ׁשוֹ ת ָה ֵאלּ ּו ַעל יְ ֵדי אוֹ תוֹ ָא ָדם
ְּבאוֹ תוֹ זְ ַמן?
ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ַּב ּתוֹ ָרה אוֹ ר ַמ ְס ִּביר ׁ ֶש ֵאלּ ּו ׁ ְשנֵ י ְצ ָד ִדים ְּב ֶק ׁ ֶשר ֵּבין ַה ְ ּי ה ּו ִדי לְ בֵ ין ה'ַּ .ב ֲח ִסיד ּות ,הֵ ם
"שוֹ ב" .וְ הֵ ם ַה ֶ ּד ֶר ְך ָּב ּה ָאנ ּו ּפוֹ ֲעלִ ים ְּכ ֵדי לְ ִה ְת ָקרֵב ֶאל ה' ּולְ ִה ְתנַ הֵג ַּב ֶ ּד ֶר ְך ׁ ֶשה ּוא רוֹ ֶצה.
נִ ְק ָר ִאים ָ
"רצוֹ א" וְ ׁ
אשוֹ ן ה ּוא ׁ ֶש ָא ָדם ַמ ְר ִ ּג ׁיש ַעד ַּכ ָּמה ה ּוא ָק ָטן .ה ּוא חוֹ ׁשֵב ַעד ַּכ ָּמה ה' ָ ּגדוֹ ל ּו ַמ ְב ִחין ׁ ֶש ְּביַ ַחס
ַה ַ ּצ ַעד ָה ִר ׁ
ְ
ַלה' ,ה ּוא ל ֹא ָח ׁש ּוב ִּב ְכ ָלל! ֵאיך ה ּוא זַ ַּכאי לִ לְ מֹד ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה אוֹ לְ ַק ֵ ּי ם ִמ ְצווֹ ת ֲעבוֹ ר ה'? זֶ ה נִ ְק ָרא
"רצוֹ א".
ָ

חת"ת לילדים

 /ב״פשת׳ה,תֵבֵט ג"כ
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ֲא ָבל ָאזֲ ,אנַ ְחנ ּו ִמ ְת ַר ְ ּג ׁ ִשים! ֵּכן ,נָ כוֹ ן ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ְק ַט ִ ּנים וְ ל ֹא ֲח ׁש ּו ִביםֲ ,א ָבל ה' ָּב ַחר ָּבנ ּו וְ רוֹ ֶצה ָלתֵת ָלנ ּו ֶאת
יח! ֲאנַ ְחנ ּו ָּכל ָּכ ְך ִמ ְת ַל ֲה ִבים ִמ ַ ּל ֲעשׂוֹ ת ֶאת ִמ ְצווֹ ת
ַה ִהזְ ַ ּד ְּמנ ּות לְ ָה ִביא אוֹ תוֹ לְ תוֹ ְך ָהעוֹ ָלם ּולְ ָה ִביא ֶאת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
"שוֹ ב".
ה' .זֶ ה ׁ
(א ׁ ְש ֵרי)! ה ּוא ַמ ְר ִ ּג ׁיש יִ ְר ַאת
שה ִמ ְצווֹ ת ִעם ַח ּי ּות ה ּוא ְמ ֻא ׁ ּ ָשר ַ
וְ זֶ ה ַמה ׁ ֶש ָּכת ּוב ְּב ָפס ּוקִ -מ ׁ ֶ
ישה ּו ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
"שוֹ ב".
ׁ ָש ַמיִ ם ֲחזָ ָקה וְ זֶ ה ָ
"ה ָרצוֹ א" ׁ ֶשלּ וֹ .וְ ה ּוא ַ ּגם ִמ ְת ַלהֵב לְ ַק ֵ ּי ם ִמ ְצווֹ תׁ -

ַּתנְ יָ א

 /לִ ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ֶּפ ֶרק י"ב (כ"ג טבת שנה מעוברת)

ילה ַה ְּת ִפ ָ ּלה?
ָה ַא ֲה ָבה ַה ֲחזָ ָקה ׁ ֶשל ַה ֵּבינוֹ נִ י ַלה' נֶ ֱע ֶל ֶמת ַא ֲח ֵרי ַה ְּת ִפ ָ ּלהִ ,אם ֵּכןַּ ,ב ֶּמה מוֹ ִע ָ
מֹחוֹ ׁ ֶשל ַה ֵּבינוֹ נִ י ל ֹא ׁשוֹ כֵ ַח ְּכ ָלל ַעל ַא ֲה ָבתוֹ ַלה'! ִּבגְ ַלל ׁ ֶשה ּוא זוֹ כֵ ר זֹאת ׁ ,יֵש לוֹ ַה ּכ ַֹח לִ ְבחֹר וְ ל ֹא לְ ַא ְפ ׁ ֵשר
שה) ׁ ֶשל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ַּב ֲה ִמית! ִּב ְמקוֹ ם זֶ ה ה ּוא ִמ ׁ ְש ַּתמ ֵּׁש ַרק
ַלגּ ּוף ׁ ֶשלּ וֹ לְ ִה ׁ ְש ַּתמ ֵּׁש ַּבלְ ב ּו ׁ ִשים ַ
(מ ְח ׁ ָש ָבה ִ ּד ּב ּור ּו ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ַמה ׁ ֶשה' רוֹ ֶצה!
ַּבלְ ב ּו ׁ ִשים ׁ ֶשל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ִֹקית .וְ ח ֹׁשֵבְּ ,מ ַד ֵּבר אוֹ עוֹ ֶ ׂ
ִח ׁ ּ ְשבוּ ַעל ְ ּכ ִתיבָ ה ַעל ַ ּג ֵ ּבי נְ יָר ִעם ִע ָּפרוֹןִ .אם ַא ֶּתם כּ ו ְֹתבִ ים ְמא ֹד ָח ָזקַ ,מ ָּמ ׁש חו ְֹר ִטיםֲ ,א ִפלּ וּ ַא ֲח ֵרי ֶש ֹ ִּת ְמ ַחקוּ
ֶאת ַמה ׁ ֶש ְ ּכ ַתבְ ֶּתםֲ ,ע ַדיִן תוּכְ לוּ לִ ְראוֹת ׁ ֶש ָהיָה ָ ּכתוּב ׁ ָשם ַמ ׁ ּ ֶשהוּ ק ֶֹדם! ָה ַא ֲהבָ ה ַה ֲח ָז ָקה לַ ה' ה ֹלֶ כֶ ת ַא ֲח ֵרי
ַה ְּת ִפ ָ ּלהֲ ,אבָ ל ל ֹא נֶ ֱעלֶ ֶמת!
ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ַּב ֲה ִמית אוֹ ֶה ֶבת לִ נְ ט ַֹע ַר ְעיוֹ נוֹ ת ל ֹא יָ ִפים ַּב ּמ ַֹח ׁ ֶש ָ ּלנ ּוַ ,ה ֵּבינוֹ נִ י יָ כוֹ ל לְ ִה ׁ ְש ַּתמ ֵּׁש ַּב ּמ ַֹח ׁ ֶשלּ וֹ
שה
ּולְ ַה ְחלִ יט ל ֹא ַל ְח ׁש ֹב ַעל ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ֶ ּלה! ַמ ְח ׁ ָש ָבה ַעל ֲעבֵ ָרהּ ַ ,גם ִהיא ֲעבֵ ָרה ,וְ ַה ֵּבינוֹ נִ י לְ עוֹ ָלם ל ֹא עוֹ ֶ ׂ
ֲעבֵ ָרה.
ֵּבינוֹ נִ י ַ ּגם ל ֹא חוֹ ׁשֵב ְ ּד ָב ִרים ל ֹא יָ ִפים ַעל ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ֵח ִריםּ .ת ֶ
ֵכף ּו ִמ ָ ּי ד ְּכ ׁ ֶש ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ַּב ֲה ִמית ְמנַ ָּסה לִ גְ רֹם לוֹ
לְ ַק ֵ ּנ א  ,לִ ְכעוֹ ס אוֹ ָּכל ֶרגֶ ׁש ַא ֵחר ל ֹא ָרא ּוי ,ה ּוא ַמ ְחלִ יט ׁ ֶשלּ ֹא ַל ְח ׁש ֹב ַעל זֶ ה! ִּב ְמקוֹ ם ַל ֲעשׂוֹ ת ְ ּד ָב ִרים ְּכמוֹ
ָא ָדם ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּנ א אוֹ ּכוֹ ֵעסַ ,ה ֵּבינוֹ נִ י ִמ ׁ ְש ַּתמ ֵּׁש ַּבגּ ּוף ׁ ֶשלּ וֹ ַל ֲעשׂוֹ ת ַה ֶה ֶפ ְך! ִּב ְמקוֹ ם לִ ְכעֹס ,ה ּוא ִמ ְתנַ הֵג יָ ֶפה!
ש ֵמ ַח!
ִּב ְמקוֹ ם לְ ַק ֵ ּנ א ,ה ּוא ָ ׂ
יהם
הֵבין ׁ ֶש ֶ ּז ה מֵה' וְ ָלכֵ ן ִה ְתנַ הֵג ֲא ֵל ֶ
ְּב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ יוֹ ֵסף ַה ַ ּצ ִ ּדיקַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָה ַא ִחים ׁ ֶשלּ וֹ ָמ ְכר ּו אוֹ תוֹ ,ה ּוא ִ
יָ ֶפה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ"ג ֵט ֵבת

לִ ְפ ָע ִמים ָא ָדם רוֹ ֶאה ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ל ֹא טוֹ ב ָּבעוֹ ָלם ,ה ּוא נֶ ֱאנָ ח וְ אוֹ ֵמר ":אוֹ י וַ ֲאבוֹ י ,זֶ ה נּ וֹ ָרא"ֲ .א ָבל זֶ ה ל ֹא
שים לֵב ׁ ֶש ַּמ ׁ ּ ֶשה ּו ָצ ִר ְ
יך לְ ִה ׁ ְש ַּתנּ וֹ ת.
ַמ ְס ּ ִפיק טוֹ ב! ֲאנָ ָחה ִּבלְ ַבד ל ֹא עוֹ זֶ ֶרת! ָה ֲאנָ ָחה ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ְצ ִר ָ
יכה לִ גְ רֹם ָלנ ּו ָל ִ ׂ
ְ
ָע ֵלינ ּו לְ ַת ְכנֵ ן ֵא ְ
יך לִ ְפ ּתֹר ֶאת ַה ְּב ָעיָ הָּ .כל ֶא ָחד יָ כוֹ ל ַל ְעזוֹ ר וְ לִ ְמצֹא ֶ ּד ֶרך לְ ַל ֵּמד יוֹ תֵ ר ּתוֹ ָרה וְ ַל ֲעזֹר לְ יוֹ תֵ ר
יְ ה ּו ִדים לְ ַק ֵ ּי ם ִמ ְצווֹ ת .יֶ ׁ ְשנָ ם ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְ ּי כוֹ לִ ים לִ ְכ ּתֹב ַעל זֶ ה ,יֶ ׁ ְשנָ ם ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְ ּי כוֹ לִ ים לִ נְ אֹם נְ א ּו ִמים ַעל ָּכ ְך,
יֶ ׁ ְשנָ ם ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְ ּי כוֹ לִ ים ָל ֶתת ֶּכ ֶסף ַּב ֲעב ּור ִח ּז ּוק ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ִּמ ְצווֹ ת.
ֵא ְ
יך ַא ֶּתם יְ כוֹ לִ ים ַל ְעזוֹ ר? ַה ִאם ַא ֶּתם יְ כוֹ לִ ים לְ ַד ֵּבר ִעם ֲאנָ ׁ ִשים? ַה ִאם ַא ֶּתם יְ כוֹ לִ ים לְ ַצ ֵ ּי ר? ָל ׁ ִשיר? לְ ַח ֵ ּז ק
ִענְ יְ נֵ י ּתוֹ ָרה ּו ִמ ְצווֹ ת?

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה ק"ז
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ּיוֹ ם ִהיא אוֹ ָת ּה ִמ ְצוָ ה ְּכמוֹ ֶא ְתמוֹ ל.
 ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה עוֹ זֶ ֶבת ֶאת ַהגּ ּוףַ ,הגּ ּוף נִ ְט ָמאִ .אם ָא ָדם ַא ֵחר נוֹ גֵ ַע ּבוֹ ה ּוא ְמ ַק ֵּבל ֵח ֶלק מ ֵַה ֻּט ְמ ָאה ׁ ֶשלּ וֹ
יצ ד
ַה ִ ּנ ְק ֵראת ֻט ְמ ַאת מֵת .יֶ ׁ ְשנָ ן ֲה ָלכוֹ ת ַר ּבוֹ ת ַהנּ וֹ גְ עוֹ ת לְ ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ְט ָמא ְּב ֻט ְמ ָאה זוֹ ַמה ֻמ ָּתר לוֹ ַל ֲעשׂוֹ ת וְ כֵ ַ
ה ּוא ִמ ַּטהֵ רַ .ה ִּמ ְצוָ ה ׁ ֶשל ַה ּי וֹ ם ִהיא לְ ַק ֵ ּי ם ֶאת ָּכל ַה ֲה ָלכוֹ ת ָה ֵאלּ ּו.
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ַר ְמ ַּב"ם

כות ֻט ְמ ַאת ֵמת פרקים ט' ,י' ,י"א
ִ /הלְ ֹ

ָב ְַר ְמ ַּב"ם ַה ּי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים עוֹ ד אוֹ דוֹ ת ֻט ְמ ַאת מֵת .זֶ ה ּו ס ּוג ַה ֻּט ְמ ָאה ׁ ֶש ִ ּנ ָּתן לְ ַק ֵּבל ִמגּ ּוף לְ ל ֹא נְ ׁ ָש ָמה ְּבתוֹ כוֹ.
ישה ּו נִ ְט ָמא לְ מֵת ,ה ּוא ָט ֵמא לְ ׁ ָשב ּו ַע וְ ָצ ִר ְ
ֵפר ׁ ֶשל ַה ּ ָפ ָרה ָה ֲא ֻד ָּמה ׁ ֶש ַּמ ִ ּז ים ָע ָליו.
יך לְ ִה ָּטהֵ ר ָּבא ֶ
ְּכ ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ש ָר ֵאל ְט ֵמ ָאה ְּב ֻט ְמ ַאת מֵתַ .ה ֲח ָכ ִמים ַ ּגם ָא ְמר ּו
ֲה ָל ָכה ַא ַחת ַה ּי וֹ ם אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ָּכל ָה ֲא ָד ָמה ׁ ֶש ִּמח ּו ץ לְ ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
(ה ֲא ָד ָמהָ ,א ְמנָ ם ַמ ֲע ִב ָיר ּה לְ ָא ָדם ֻט ְמ ַאת מֵת וְ ַה ֻּט ְמ ָאה ׁ ֶשל ח ּו ץ
ש ָר ֵאל ְמ ַט ֵּמאָ .
ׁ ֶש ָה ֲאוִ יר ִמח ּו ץ לְ ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
לְ ֶא ֶרץ ְמ ַט ְּמ ָאה ַרק ַעד ָה ֶע ֶרב).

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

 /לִ ְק ַראת כ"ד ֵט ֵבת

ּ ַפ ַעם ְּכ ׁ ֶש ָה ַא ְדמוֹ "ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ָהיָ ה יֶ ֶל ד ,ה ּוא ָח ַלם ֲחלוֹ ם ׁ ֶש ְּמאֹד ִה ְט ִריד אוֹ תוָֹ .לכֵ ן נִ ְכנַ ס לְ ָא ִביוָ ,ה ַא ְדמוֹ "ר
יל ְך ).
יע ְּבלִ ּק ּוטֵ י ִ ּד ּב ּו ִרים ֵח ֶלק ה' ּ ֶפ ֶרק ט"ו וְ ֵא ָ
ַה ָ ּז ֵקן וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ַעל ַה ֲחלוֹ ם (מוֹ ִפ ַ
ֵהם ָהיָ ה ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן .הֵ ם ִה ִ ּגיע ּו לְ יַ ד
ְּב ֶא ָחד ֵמ ֶחלְ ֵקי ַה ֲחלוֹ ם ָר ָאה ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲאנָ ׁ ִשים הוֹ לְ ִכיםֶ ,א ָחד מ ֶ
ׁ ְשנֵ י נְ ָהרוֹ ת .נָ ָהר ֶא ָחד זָ ַרם ָח ָלק לְ ל ֹא ָּכל ַ ּג ִּלים וְ ָכ ְך ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך וְ גָ ֵדלַ .ה ָ ּנ ָהר ַה ׁ ּ ֵשנִ י ָהיָ ה גּ וֹ ע ֵׁש ּו ָמ ֵלא ַּב ֲח ִתיכוֹ ת
ֵה ְ ּנ ָהרוֹ ת.
ֵעץָ .היָ ה ֶ ּג ׁ ֶשר ֵמ ַעל לְ ָכל ֶא ָחד מ ַ
שה זֹאת לְ ל ֹא ָּכל ְּב ָעיָ הָ .ה ַא ְדמוֹ "ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי
ָא ָדם ָא ַמר לְ ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ַל ֲחצוֹ ת ֶאת ַה ָ ּנ ָהר ַה ׁ ּ ֵשנִ י וְ ה ּוא ָע ָ ׂ
ִה ְר ִ ּג ׁיש ְמאוֹ ד ְמ ֻד ְכ ָ ּד ְך ְּב ׁ ֶשל ַה ֲחלוֹ ם.
ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ִה ְס ִּביר ׁ ֶש ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַהנּ וֹ ָס ִפים ַּב ֲחלוֹ ם ָהי ּו ַה ַּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב וְ ַה ַמגִ ידְ ׁ .שנֵ י ַה ְ ּנ ָהרוֹ ת הֵ ם
יקים ׁ ֶשזּוֹ ֶר ֶמת ָח ָלקְּ ,ב ָחזְ ָקה וַ ֲעבוֹ ַדת ַּב ֲע ֵלי ַה ְּת ׁש ּו ָבה ׁ ֶש ִהיא ְמ ַא ְת ֶ ּג ֶרת ְּכמוֹ ֲח ִתיכוֹ ת
ָמ ׁ ָשל ַל ֲעבוֹ ַדת ַה ַ ּצ ִ ּד ִ
יח ַל ֲחצוֹ ת ֶאת ַה ָ ּנ ָהר ַהגּ וֹ ע ֵׁש ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּתמ ֵּׁש
ָה ֵעץ ׁ ֶש ָהי ּו ֻמ ָּטלוֹ ת ַּב ָ ּנ ָהר ַה ׁ ּ ֵשנִ יַ .ה ִּס ָּבה ׁ ֶש ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ִה ְצלִ ַ
ַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָ ּל ַמד ַל ֲעזֹר לְ ָקרֵב יְ ה ּו ִדים ַל ַ ּי ֲהד ּות.
"ב ִס ּ ֵפר ֶאת ַה ִּס ּפ ּור ָל ַר ִּבי
ַה ִּס ּפ ּור ַה ֶ ּז ה ָה ֳע ַבר ֵמ ַר ִּבי לְ ַר ִּבי וְ ָכל ֶא ָחד הוֹ ִסיף ָע ָליו ַמ ׁ ּ ֶשה ּוְּ .כ ׁ ֶש ָה ַר ִּבי ָה ַר ׁ ּ ַש ּ
ש ַ ּי ת" ַּב ַעל ְּת ׁש ּו ָבה לְ ִמי ׁ ֶש ָ ּנ ַתןּ ,ו ְכעֵת זֶ ה
ָה ַר ַ ּי י"צ ,ה ּוא הוֹ ִסיף ׁ ֶש ְּב ָכ ְך ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן נָ ַתן ֶאת ַה ּכ ַֹח ַל ֲ
"ע ִ ׂ
ָה ֳע ַבר לְ ָכל ָח ִסיד.
ָה ַא ְדמוֹ "ר ָה ַר ַ ּי י"צ ִס ּ ֵפר ֶאת ַה ִּס ּפ ּור ַה ֶ ּז ה ַל ֲח ִס ִידים בי"ט ִּכ ְס ֵלו ,וְ ָה ַר ִּבי ִס ּ ֵפר ֶאת ַה ִּס ּפ ּור ַל ֲח ִס ִידים ַ ּגם
ֵּכן בי"ט ִּכ ְס ֵלו ְּב ִה ְתוַ ֲעד ּות ִּב ׁ ְשנַ ת תשכ"חָ .ה ַר ִּבי הוֹ ִסיף ׁ ֶשלּ ֹא ַרק ׁ ֶש ַה ּכ ַֹח ַה ֶ ּז ה נִ ָּתן לְ ָכל ָח ִסידַ .רק ַעל יְ ֵדי
"ל ֲעשׂוֹ ת" ַּב ֲע ֵלי ְּת ׁש ּו ָבה נִ ְהיִ ים ֲח ִס ִידים.
ׁ ֶשעוֹ ְב ִדים ַ
ַה ּכ ַֹח ַה ֶ ּז ה ָחזָ ק יוֹ תֵ ר ֵא ֶצל ָא ָדם ׁ ֶש ָע ַבד ְּכ ֵדי לִ ְהיוֹ ת ָח ִסידֲ ,א ָבל נִ ְמ ָצא ׁ ָשם ַ ּגם ֲעב ּור ָּכ ֵא ֶ ּלה ׁ ֶשנּ וֹ לְ ד ּו
ֲח ִס ִידים.
רוֹ ִאים ִמ ָּכ ְךֶ ׁ ,ש ָה ֲעבוֹ ָדה וְ ַה ׁ ּ ְשלִ יח ּות לְ ָקרֵב יְ ה ּו ִדים ַל ַ ּי ֲהד ּות זֶ ה ָה ֶע ֶצם וְ ַה ַּמה ּות ׁ ֶשל לִ ְהיוֹ ת ָח ִסידְּ ,כ ִפי
ׁ ֶש ּי ּו ַסד ַעל יְ ֵדי ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן.
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