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ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם רש"י
ְ ׁ /ש ִב ִ

ִאשוֹ ן ֶׁש ּיוֹ ֵצא ֵמ ַהזַ ּיִת ַּכ ֲא ֶׁשר
ָשת ְּת ַצוֶ ּ ה ,לוֹ ְמדִים ַעל ַה ְד ָל ַקת ַה ְּמנוֹ רָה ִעם ֶׁש ֶמן זַ יִת זַ ְךַ ,ה ׁ ּ ֶש ֶמן הָ ר ׁ
ְּבפָ ר ַׁ
ְ
ָשת ְּת ַצוֶ ּ ה ,לוֹ ְמדִים ַמ ּד ּו ַע ָצרִיך ְמנוֹ רָה
ּכוֹ ְתשִׁ ים אוֹ תוַֹּ .ב ֻח ָּמ ׁש ַה ּי וֹ ם לוֹ ְמדִים זֹאת ׁש ּובַ .רשִׁ "י אוֹ ֵמר ֶׁש ְּבפָ ר ַׁ
ָשת ֱאמוֹ ר ,ה' ְמ ַצוֶ ּ ה לְ ַקיֵ ּם ֶאת ַה ִּמ ְצוָה ֶׁשל ַה ְד ָל ַקת ַה ְּמנוֹ רָה.
ַּב ִּמ ְׁש ָּכן ,וְ ַרק ָּכאןְּ ,בפָ ר ַׁ
הָאלּ ּו הָי ּו ְמאֹד ַ ּד ִּקים,
ה' ְמ ַצוֶ ּ ה ַ ּגם ֶל ֱאפוֹ ת ֶאת ֶל ֶחם ַה ּפָ נִים ּולְ ַה ִ ּניחוֹ ַעל ַה ֻׁשלְ ָחןַ .רשִׁ "י אוֹ ֵמר ַה ְּל ָחמִים ֵ
יִשָ ְבר ּוֲ .אבָ ל ַה ֶ ּל ֶחם ֶׁשהָיָה ֻמ ָ ּנח לְ ָמ ָּטה הָיָה ַחיָ ּב חלה
ָל ֵכן הָי ּו ֲאבָ נִים ַעל ַה ֻׁשלְ ָחן ְּכ ֵדי לְ הָגֵ ן ֲע ֵל ֶ
יהם ֶׁש ּל ֹא ׁ ּ
ִיח ֶאת ַה ֶ ּל ֶחם ַעל ַה ֻׁשלְ ָחן..
לִהיוֹ ת ֻמ ָ ּנח יְ שִׁ ירוֹ ת ַעל ַה ֻׁשלְ ָחן ְּכ ֵדי לְ ַקיֵ ּם ֶאת ַמה ֶׁש ַה ּתוֹ רָה אוֹ ֶמ ֶרת ,לְ הָ נ ַ
ְ
לְ יַ ד ָּכל ֲע ֵרמָה ֶׁשל ֶל ֶחם ַה ּפָ נִיםַ ,ה ֹּכ ֵהן הָיָה ֻמ ָ ּנח ַּת ְבלִין ְמיֻ ָחד ֶׁש ִ ּנ ְקרָא לְ בוֹ נָהְּ ,כ ַמ ּתָ נָה ַלה'ַ .ה ְּל ָחמִים ל ֹא
נִש ַׂרף בִּ ְמקוֹ ָמםְּ ,ב ַׁשבָּ תַּ ,כ ֲא ֶׁשר
ִבל ּו אוֹ תָ ם לְ ַמ ֲא ָכלַ .ה ַּת ְבלִין הָיָה ְ
נִש ְׂרפ ּו ַעל ַ ּגבִּ י ַה ִּמזְ ֵּב ַחֶ ,א ָ ּלא ַה ֹּכ ֲהנִים ק ְּ
ְ
הוֹ רִיד ּו ֶאת ַה ְּל ָחמִים ֵמ ַה ׁ ּ ֻשלְ ָחן וְ ֶה ְחלִיפ ּו ְּב ֶל ֶחם ָטרִי.
נָש ַעל ַמה ֶׁשעָשָ ׂה:
ָּכ ֵעת ַה ּתוֹ רָה ְמ ַס ּ ֶפ ֶרת ַעל אָ ָדם ַּב ִּמ ְדבָּ ר ֶׁש ֶ ּנ ֱע ׁ
נָה ֶׁשל ְׁשלוֹ מִית ַּבת ִ ּד ְברִי ,נִיסָה לְ ַה ְׁשאִיר ֶאת הָא ֶֹהל ֶׁשלּ וֹ ַּב ָּמקוֹ ם ֲהל ֹא ַמ ְתאִים ְּב ַמ ֲחנֵ ה
יְ ה ּו דִי ֶא ָחדְּ ,ב ּ
הָאבָּ אֲ .אבָ ל בִּ גְ ַלל ֶׁש ַאבָּ א ֶׁשל ַהיְ ּה ּו דִי ַהזֶ ּה
ָאל ָחנ ּו ַעל ּפִ י ַה ׁ ּ ְשבָ טִים ֶׁש ִ ּנ ְק ְּבע ּו ַעל ּפִ י ַ
יִשׂר ֵ
ָאלְּ .בנֵ י ְ
יִשׂר ֵ
ְּבנֵ י ְ
אָהלוֹ ַּב ָּמקוֹ ם הָ רָגִיל ִעם ָּכל ַה ׁ ּ ְשבָ טִים .ה ּוא נִיסָה ְּב ָכל זֹאתַ ,ל ֲחנוֹ ת ִעם
הָיָה ִמ ְצרִי ,ה ּוא ל ֹא יָ ַכל לִ נְ טוֹ ת ֶאת ֳ
לִפנֵ י ֵּבית ַה ִ ּדין ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּוּ ,ומ ֶֹׁשה אָ ַמר ֶׁשה ּוא
ִבנֵ י ַה ׁ ּ ֵש ֶבט ֵהבִיא אוֹ תוֹ ְ
ַה ׁ ּ ֵש ֶבט ֶׁשל אִ ּמוֵֹׁ ,ש ֶבט ָ ּדןֶ .א ָחד מ ְּ
ל ֹא יָ כוֹ ל ַל ֲחנוֹ ת שָׁ ם.
ָה רוֹ ֵמז ָלנ ּו ֶׁשהִיא הָיְ תָה אוֹ ֶמ ֶרת שָׁ לוֹ ם לְ ָכל ֶא ָחד
ַרשִׁ "י ַמ ְסבִּ יר ַמ ּד ּו ַע ַה ּתוֹ רָה ַּמזְ ִּכירָה ֶאת ֵׁשם אִ ּמוֹ ְׁ :שמ ּ
(בת ִ ּד ְברִיִ -מ ְּל ׁשוֹ ן ִ ּד ּב ּור)ֵּ .כיוָ ן
ְׁ(שלוֹ מִית ִמ ְּל ׁשוֹ ן שָׁ לוֹ ם) ֲאפִיל ּו ַל ְ ּגבָ רִים ,וְ ַא ֲהבָה לְ ַד ֵּבר ַה ְר ֵּבה ִעם כ ּו ָ ּלם ַּ
ָהם ֶּבןַ ,ה ֵּבן ַהזֶ ּה
אִתוֹ ,וְ נוֹ ַל ד ל ֶ
תָה לְ ְ
ֶׁשהִיא ל ֹא נִ זְ ֲהרָה ִעם מִי הִיא ְמ ַד ֶּב ֶרתִ ,מ ְצרִי ֶא ָחד הִ ְכר ַ
הִת ַח ֵּתן ּ
ִיח אוֹ ּ
"ב ֶר ְך " ֶאת ה'.
ֶׁש ַּב ֶה ְמ ֵׁש ְך ֶּ
"האִ ם ל ֹא רָא ּוי ֶׁש ֶּמ ֶל ְך
הִתחִיל לְ ַלגְ ֵלג ַעל ַה ְ ּדבָ רִים ֶׁשה' אָ ַמר .ה ּוא אָ ַמרַ ,
הָאָ ָדם ַהזֶ ּה ָּכ ַעס ַעל מ ֶֹׁשה .ה ּוא ְ

ֹאכל ֶל ֶחם ָטרִי? ַה ֶ ּל ֶחם ֶׁש ֻּמ ָ ּנח ַעל ַה ֻׁשלְ ָחן נֶ ֱאפָה ַרק ַא ַחת לְ שָׁ ב ּו ַע! זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ֶׁשה' ְמ ַק ֵּבל ֶל ֶחם ִקר
י ַ
ְ
נִש ַאר ָטרִי וְ ָחם ְּב ַמ ֲה ַלך ָּכל ַה ׁ ּשָ ב ּו ַע ,זֶ ה הָיָה ֶא ָחד ֵמ ַה ִ ּנ ִּסים ַּב ִּמ ְׁש ָּכן) .ה ּוא
(כ ּמ ּובָ ןֶ ,ל ֶחם ַה ּפָ נִים ׁ ְ
וְ ַע ֵב ׁשַּ ...

חת"ת לילדים

ב״פשתה  ,רָייִא ג"י
׳
/

1

ֵה ֵחל לְ ַק ֵ ּלל ְּב ֵׁשם ה'.
אִתוֹ .מ ֶֹׁשה שָׁ ַאל ֶאת ה' ,ה' אָ ַמר לוֹ ַמה ּו
יִשׂר ֵ
ְּבנֵ י ְ
ָאל אָ ְסר ּו אוֹ תוֹ וְ ַׁש ֲאל ּו ֶאת מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו ַמה ַל ֲעשׂוֹ ת ּ
ּ
ּיע ַל ֲע ֵברָה ָּכזוֹ .אִ ם אָ ָדם ְמ ַק ֵ ּלל ְּב ֵׁשם ה' ,מ ְִׁש ַּת ֵּמ ׁש ְּב ֵׁשם ה' ַה ּכוֹ ֵלל ֶאת ַא ְר ַּב ַעת אוֹ תִי וֹ ת ֲהוָיָ 'ה,
הָ עֹנֶ ׁש ַה ַּמגִ ַ
יֵ ׁש לְ הָ ְרגוֹ בִּ ְסקִילָה.
יהם.
ּיע לָאָ ָדם ֶׁשעוֹ ֵבר ֲע ֵל ֶ
ְּבנוֹ ָסף ,ה' אָ ַמר אָ ַמר לְ מ ֶֹׁשה ַעל ֲע ֵברוֹ ת נוֹ סָפוֹ ת נוֹ סָפוֹ ת וְ ַעל הָ ֳענָשִׁ ים ֶׁש ַּמגִ ַ
ָדם ֶׁשהוֹ ֵרג אָ ָדם ַא ֵחר ,נֶ ֱה ַרג ַעל יְ ֵדי ֵּבית ִ ּדין.
ָדם ֶׁשהוֹ ֵרג ְּב ֵהמָה ֶׁש ּל ֹא ַׁשיֶ ּ ֶכת לוַֹ ,חיָ ּב לְ ַׁש ֵ ּלם ָע ֶליהָ .
ָדם ֶׁשהִ זִ ּיק לְ אָ ָדם ַא ֵחרָ ,עלָיו לְ ַׁש ֵ ּלם לוֹ ְסכ ּום ְמ ֻסיָ ּם ְּכ ֵדי לְ ַפ ּצוֹ ת ַעל ַמה ֶׁשעָשָ ׂה לוֹ.
ָדם ֶׁשהִ זִ ּיק לְ ַב ַעל ַחיִ ּ ים ַחיָ ּב לְ ַׁש ֵ ּלם ְּתמ ּורָתוֹ.
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-

אָ

-

אָ

-

אָ

-

אָ ָדם ֶׁשהִ זִ ּיק לְ הוֹ רָיו ,נֶ ֱה ַרג ַעל יְ ֵדי ֵּבית ִ ּדין.

ָאל ּ ,כוֹ ֵלל ַה ֵ ּגרִים.
יִשׂר ֵ
ה' אָ ַמר לְ מ ֶֹׁשה ֶׁש ֲה ָלכוֹ ת ֵאלּ ּו ֵהם לְ ָכל ְּבנֵ י ְ
נָה ֶׁשל ְׁשלוֹ מִית ַּבת ִ ּד ְברִי ְּכפִי ֶׁשה' אָ ַמר.
יִשׂר ֵ
מ ֶֹׁשה לִ ֵּמד ֶאת ְּבנֵ י ְ
ָאל ֶאת ָּכל ַה ִּמ ְצוֹ ת ,וְ ֵהם הָ ְרג ּו ֶאת ְּב ּ

ְּת ִה ִּלים

יום י"ג ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים ס"ט -ע"א
ֹ /

יע ִצ ּי וֹ ן" – ה' יַ ּצִיל ֶאת יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם.
"כי ֱאל ִֹקים יוֹ ׁ ִש ַ
ְּבסוֹ ף ּ ֶפ ֶרק ס"ט נֶ ֱא ַמרּ ִ :
ִפ ּור אוֹ דוֹ ת ּ ָפס ּוק ַה ֶ ּז ה:
ַה ִּמ ְדר ׁ
ָש ְמ ַס ּ ֵפר ס ּ
ַּפ ַעם ָהיָה ֶמלֶ ְך ׁ ֶש ָהיוּ ל ֹו ְ ּכבָ ִשׂים וְ לָ ֶהם רו ֵֹעה צ ֹאן .יוֹם ֶא ָחדַ ,ה ֶּמלֶ ְך ָ ּכ ַעס וְ ׁ ָשלַ ח ֶאת ַה ְ ּכבָ ִשׂים לְ ַד ְר ָ ּכם .הוּא
יטר ֶאת רו ֵֹעה ַה ּצ ֹאןְ .מ ֻא ָחר יו ֵֹתרֶ ,ה ְחלִ יט ַה ֶּמלֶ ְך לְ ַה ְח ִזיר ֲחז ָָרה ֶאת ַה ְ ּכבָ ִשׂים .לָ כֵ ן הוּא ָ ּבנָ ה
ֵה ִסיר ֶאת ַה ָ ּג ֵדר וְ ִּפ ֵ
ְ
ַרת ֶאת
ית ֵמ ָח ָד ׁש ֶאת ַה ִ ּדירֶ ,ה ְחז ָ
ֵמ ָח ָד ׁש ֶאת ַה ִ ּדירֲ ,אבָ ל ל ֹא ָק ָרא לְ רו ֶֹעה ַה ּצ ֹאןָ .הרו ֶֹעה ָ ּבא ֶאל ַה ֶּמלֶ ך וְ ָא ַמר :בָ נִ ָ
ַה ּצ ֹאןֲ ,אבָ ל ַמה ִא ִּתי?".
ָ ּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך אָ ַמר ׁ ֶשה ּוא ְּכמוֹ הָ רוֹ ֶעה ׁ ֶש ּדוֹ ֵאג ַל ְ ּי ה ּו דִים ׁ ֶש ִ ּנ ְמצָאִים ְּבגָ ל ּות .ה ּוא ָּכל ָּכ ְך ָעס ּוק ְּב ֶעזְ רָה
ַל ְ ּי ה ּו דִים ,וְ גַ ם ּדוֹ ֵאג לְ וַ ֵ ּדא ׁ ֶשה' יַ ְחזִיר אוֹ תָ םֶ ּ ׁ ,ש ֵאין לוֹ זְ ַמן לְ ַט ּ ֵפל ְּב ַע ְצמוֹ.
"ל ְמנַ צֵּ ַח לְ ָד ִוד לְ ַהזְ ִ ּכיר" – ָ ּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ְמ ַב ֵ ּק ׁש ֵמה' לִ זְ ּכֹר ַ ּגם אוֹ תוֹ וְ ה'
ָל ֵכן ַה ּ ֶפ ֶרק ַהבָּא ַמ ְתחִיל ְּב ִמלִּים ַ

ִהיֶ ה לוֹ ַה ְצ ָלחָה ְמיֻ ֶח ֶדת ַּב ְ ּצ ָרכִים ׁ ֶשלּ וֹ.
נָתן לוֹ ְּב ָרכָה ְמיֻ ֶח ֶדת ׁ ֶש ּת ְ
ַ
ָהם ּכ ַֹח
ּדָבָ ר זֶ ה נָ כוֹ ן ַ ּגם לְ גַ ֵּבי ָּכל ֶא ָחד ׁ ֶש ּדוֹ ֵאג לִיה ּו דִי ַא ֵחרְּ ,כמוֹ אִ מָהוֹ ת ,אָבוֹ תְ ׁ ,של ּוחִים  -ה' נוֹ ֵתן ל ֶ
לָּהם.
ָהם ֶאת ָּכל ַמה ׁ ֶש ֵהם ְצרִיכִים ַל ֲעבוֹ ַדת ה' ׁ ֶש ֶ
ָהם ַה ְצ ָלחָה וְ ׁ ֶש ּי ְִהיֶ ה ל ֶ
ִהיֶ ה ל ֶ
ְמיֻ ָחד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּת ְ

ַּתנְ יָ א

 /לִ ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ֶּפ ֶרק מ"ח (י"ג ִא ָ ּיר ׁ ָשנָ ה ְמ ֻע ֶּב ֶרת)

ַה ּיוֹ ם לוֹ ְמדִים עוֹ ד ַעל ַ ּג ְדל ּות ה'.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר חוֹ ׁ ְשבִים ֵא ְ
ֹאהב אוֹ תוֹ עוֹ ד יוֹ ֵתר.
יך ה' ַה ָ ּגדוֹ ל ָּכל ָּכ ְך ָּב ַחר ָּבנ ּו וְ אוֹ ֵהב אוֹ תָ נ ּו ,נ ַ
לִהיוֹ ת ֻמ ְס ֶּת ֶרת ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵח ֶלק ִמ ֶּמנָּה י ּו ַכל לְ הִ ָּכנֵ ס לְ תוֹ ְך
ַה ַח ּי ּות ׁ ֶשל ה' הִיא ּכֹה ֲחזָ קָהֶ ׁ ,שהִיא ְצרִיכָה ְ
תָה ָּבעוֹ ָלם?
הָ עוֹ ָלםֵּ .כ ַ
יצ ד ַה ַח ּי ּות ַהזּוֹ ֻמ ְס ֶּת ֶרת ָּכ ְך ׁ ֶשנּ ּו ַכל לִ ְראוֹ ּ
"אין סוֹ ף",
שה ׁ ֶש ַרק ְמ ַעט ְמאֹד ֵמהָאוֹ ר ֶה ָעצ ּום ׁ ֶשלּ וֹ יָאִיר ָע ֵלינ ּו .ה' ה ּוא ֵ
זֶ ה נִ ְקרָא ִ
"צ ְמצ ּום" ,ה' עוֹ ֶ ׂ
תָאר זֹאת.
וְ ַה ַּכ ָ ּונָה ׁ ֶשאָ נ ּו ל ֹא יְ כוֹ לִים לִ ְמנוֹ ת ַעד ַּכמָּה הָאוֹ ר ׁ ֶשל ַה ָ ּגדוֹ לֵ ,אין ַמ ְספִּיק ִמ ְס ּ ָפרִים לְ ֵ
(ב ֶא ְמ ָצע ּות ִצ ְמצ ּום) ה ּוא ּכֹה זָ עִיר ְּביַ ַחס לְ ֵאין סוֹ ףַ ,עד ׁ ֶש ֵאינוֹ נֶ ְח ׁשָב
שה' ׁ ָשם ָּבעוֹ ָלם ְּ
ַה ּכ ַֹח ַה ּמ ּו ָעט ֶ ׂ
ִּב ְכ ָלל.
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(אפִיל ּו ׁ ֶש ַ ּגם הִיא נִ ְמ ֵצאת ָּבעוֹ ָלם) ֻמ ְס ֶּת ֶרת,
ַה ַח ּי ּות הָ ִע ָ ּקרִית ׁ ֶשל ה'ֶ ּ ׁ ,ש ֵאין ב ָּּה ָּכל ָּכ ְך ֶאת ַה ִ ּצ ְמצ ּום ֲ
תָה ְּכ ָלל.
וְ ֵאינֶ נּ ּו יְ כוֹ לִים לִ ְראוֹ ּ
ַה ַח ּי ּות הָ ִע ָ ּקרִית ַהזּוֹ ׁ ֶשל ה' נִ ְק ֵראתָ "סוֹ ֵבב ָּכל ָעלְ מִין" -סוֹ ֵבבִ -מ ְסבִיבִי ,ל ֹא בִּגְ ַלל ׁ ֶש ַה ַח ּי ּות ֵאינֶ נָּה
נִ ְמ ֵצאת ְּבתוֹ ְך הָ עוֹ ָלםֶ ,אלָּא ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶשהִיא ֵאינֶ נָּה ֻמ ְר ֶ ּג ׁ ֶשת ָּבעוֹ ָלםֱ -היוֹ ת ׁ ֶשזּוֹ ַח ּי ּות ֲחזָ קָה ִמ ַ ּדי.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /י"ג ִא ָ ּיר

ש ִרים וּ ׁ ְשמוֹנֶ ה לָ ע ֶֹמר.
ַהיּ ֹום הוּא ַהיּ וֹ ם ָה ֶע ְ ׂ
ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָּמ ָחר ָחל ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִי אוֹ ְמרִים ַּת ֲחנ ּון ְּב ִמנְ חָה.
"דע ַמה לְ ַמ ְעלָה
ִשנָה מ ּ ִ
הָא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ַעל מ ׁ ְ
ְּב ַה ּיוֹ ם יוֹ ם ׁ ֶשל ַה ּי וֹ ם לוֹ ְמדִים ַמ ֲא ָמר ָק ָצר ׁ ֶשל ַ
ִפ ְר ֵקי ֲאבוֹ תּ ַ :
הָא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ַמ ְסבִּירּ ַ ,דע ׁ ֶש ַּמה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לְ ַמ ְעלָהָּ ,כל ּדָבָ ר ְּבר ּו ָחנ ִּי ּות ,ה ּוא ִמ ְּמ ָךֵ ,מהָ ֲעבוֹ דָה ׁ ֶש ְּלךָ.
ִמ ָּמ ְך " – ַ
ִפ ֶא ֶרת).. .
ָשל ֶח ֶסדּ ְ ,גב ּורָה ּת ְ
פִירת הָ ע ֶֹמר ְמ ַת ְּקנִים ֶאת ַה ִּמ ּדוֹ ת ׁ ֶש ָ ּלנ ּו (לְ מ ׁ ָ
ִּימי ְס ַ
ב ֵ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְמ ַת ְּקנִים ֶאת ַה ִּמ ּדוֹ ת ,יוֹ ְצרִים ׁ ִשנּ ּוי ַּב ְּספִירוֹ ת ַּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם.

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה קס”ו
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ

ַה ִּמ ְצוָה ַה ּי וֹ מִיתִ ,מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה קס”ו הִיא אוֹ תָה ִמ ְצוָה ֶׁש ָ ּל ַמ ְדנ ּו ֶא ְתמוֹ ל -לְ כ ֵֹהן אָ ס ּור לְ הִ ַּט ֵּמא
ַל ֲאנָשִׁ ים ֶׁש ִ ּנ ְפ ְטר ּו ִמ ְּל ַבד ֲאנָשִׁ ים ְמ ֻסיָ ּמִים ִמ ִּמ ְׁש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַה ְּקרוֹ בָה.

ַר ְמ ַּב”ם

כות ָא ֵבל פרקים י”ב ,י”ג ,י”ד
ִ /הלְ ֹ

הָא ֶ ּלה
נִפ ַטר ה’ ׁשוֹ ֵמר ֶאת ָּכל ַהדמעוֹ ת ֵ
בָּ ַר ְמ ַּב”ם ַה ּי וֹ ם לוֹ ְמדִים ֶׁשאִ ם אָ ָדם ּבוֹ ֶכה ְּכ ֶׁש ׁ ּשוֹ ֵמ ַע ֶׁשיְ ּה ּו דִי ַא ֵחר ְ
ְּב ֻק ְפ ַסת הָאוֹ ָצרוֹ ת ֶׁשלּ וֹ.
ָאל לְ מָשָׁ ל בִּ ּק ּור חוֹ לִיםַ ,ה ְכנָ ַסת
יִשׂר ֵ
בפרק י”ד  -לוֹ ְמדִים ַ ּגם ִמ ְצוֹ ת ַר ּבוֹ ת ֶׁש ֵהם ּ ְפ ָר ֵטי ִמ ְצוַ ת ַא ֲה ַבת ְ
ִפנֵ י ַ ּד ְר ֵכי שָׁ לוֹ ם.
ַכ ָ ּלה וְ ַה ְכנָ ַסת אוֹ ְרחִים .אָ נ ּו לְ ֵמדִים ֶׁשיֵ ּ ׁש לְ ַקיֵ ּם ִמ ְצוַ ת בִּ ּק ּור חוֹ לִים ֲאפִ לּ ּו לְ גוֹ י ,מ ּ ְ
ָבד ְּב ַא ְרמוֹ ן ַה ֻּסלְ ָטן ְּב ֶמ ֶׁש ְך ָּכל ַה ּיוֹ םְּ .כ ֶׁש ָחזַ ר לְ ֵביתוֹ ה ּוא הָיָה
נָהג ַל ֲעשׂוֹ ת ֵּכן .ה ּוא ע ַ
הָ ַר ְמ ַּב”ם ַ ּגם ה ּוא ַ
ָהם .הָ ַר ְמ ַּב”ם
ִישה ּו שִׁ ע ּור ל ֶ
עָיֵ ף וְ ָרעָב ֲאבָ ל הָיָה רוֹ ֶאה יְ ה ּו דִים וְ גוֹ יִים ַרבִּ ים מ ְ
ִת ַא ְּספִים סָבִיב ְמ ַח ִּכים לְ מ ֶׁ
ּיש טוֹ ב יוֹ ֵתר ַעד שָׁ עָה ְמ ֻא ֶח ֶרתְּ .כ ֶׁש ּסוֹ ף סוֹ ף הָיָה
ָהם ְּתרוּפוֹ ת וְ ָעזַ ר ל ֶ
ָתת ל ֶ
נָהג לְ ַט ּ ֵפל בָּ ֶהם  ,ל ֵ
ַ
ָהם לְ ַה ְרגִ ׁ
ּיע לְ ֵביתוֹ הָיָה ֻמ ּתָ ׁש ַל ֲחל ּוטִין .אָ נ ּו לוֹ ְמדִים ֵמהָ ַר ְמ ַּב”ם ַל ֲעזֹר ַל ֲא ֵחרִים ֲאפִ לּ ּו ְּכ ֶׁשזֶ ּה ק ֶָׁשה ְמאוֹ ד.
ַמגִ ַ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

 /י"ג ִא ָ ּיר

נִפ ַטר ב ׁ ְִּשנַ ת תשי"ב.
יב .ה ּוא ְ
ָאל ַא ְריֵ ה ֵל ּ
יִשר ֵ
ָאר ַצייט ַ
ַה ּי וֹ ם ה ּוא יוֹ ם ַה ּי ְ
(אזְ ָּכרָה) ׁ ֶשל אָ חִיו ׁ ֶשל הָ ַרבִּי ר' ְ ׂ
יב הָיָה ְמאֹד ָח ָכם .אָבִיו ר' ֵלוִי יִ ְצ ָחק ּ ַפ ַעם אָ ַמר ׁ ֶש ַה ּמ ַֹח ׁ ֶשלּ וֹ ְּכמוֹ ַה ֶ ּצ ַמח ֶצ ֶדק.
ָאל ַא ְריֵ ה ֵל ּ
יִשר ֵ
ר' ְ ׂ
ָשָהַ ּ .פ ַעם אִ ּמוֹ ָק ְראָה לוֹ וְ ָק ְראָה לוֲֹ ,אבָ ל ה ּוא ל ֹא
יב יָ ַכל לְ ְ
ָאל ַא ְריֵ ה ֵל ּ
יִשר ֵ
הִת ַר ֵּכז ְמאֹד ְמאֹד ְּב ַמה ׁ ֶשע ׂ
ר' ְ ׂ
ׁ ָש ַמע ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶשהָיָה ְּב ֶא ְמ ַצע לִ ּמ ּו ד .הִיא הָיְ תָה ֵ ּגאָה ְמאֹד ְּבא ֶֹפן לִ ּמ ּו ד ַה ּתוֹ רָה ׁ ֶשלּ וֹ.
יצ ד
ועד ּות וְ הִ ְסבִּיר ֶאת ַה ַּמ ׁ ְש ָמע ּות ׁ ֶשל ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל אָ חִיו וְ ֵכ ַ
הִתוַ ַ
שִיחָה ְמיֻ ֶח ֶדת ַב ְ
ב ׁ ְִּשנַ ת תנש"א ,הָ ַרבִּי אָ ַמר ׂ
ָּכל יְ ה ּו דִי ָצר ְ
לִהיוֹ ת ָחזָ ק ַּכ ֲא ׁ ֶשר ה ּוא עוֹ ֵבד ֶאת ה'.
ִיך לִ לְ מֹד ִמ ָּכ ְך ְ
ִש ּור ַהבָּא:
ֵּ
שִיחָה ְּבתָ ְכנִית ּתוֹ ַרת ַח ּיִים ְּבק ׁ ּ
(נִתן לִ ְצ ּפוֹ ת ַּב ּ ׂ
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