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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם ַר ׁ ִש"י
ְ ׁ /שלִ ׁ ִ

ַ ּב ֻח ָּמ ׁש ַהיּוֹם מ ֶֹׁשה או ֵֹמר לִבְ נֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ֵ ּכיצַ ד י ְִׁש ְמרוּ ֶאת ַה ֶ ּק ֶׁשר ֶׁש ָ ּל ֶהם ִעם ה' ָח ָד ׁש וְ ַר ְענַ ן:
ְּאלּוּ ֵהם
ְּפי שֶׁ הוּא רוֹ צֶהָ .ע ֵלינוּ לְ ִה ְתיַ ֵחס ֲא ֵליהֶ ם כ ִ
נִּשמֹר אוֹ ָתם כ ִ
ה' נָ ַתן ָלנוּ אֶת ַהתּוֹ ָרה וְ ַה ִּמ ְצווֹ ת ְּכ ֵדי שֶׁ ְׁ
ְּאלּוּ ַע ְכ ָׁשו ִק ַּבלְ נוּ אוֹ ָתם.
ֲח ָד ִׁשים ִמ ֵ ּדי יוֹ ם ְּביוֹ מוֹ ,כ ִ
לְּה ְת ַר ׁגֵּש ִמ ֶּמנָּה ְּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁשָ ,אז ה' יִ ֵּתן
ֲא ִפלּוּ שֶׁ ִּמ ְצוַ ת ֲה ָב ַאת ַה ִּבכּוּ ִרים ִהיא ּ ַפ ַעם ב ְָּׁשנָ הָ ,ע ֵלינוּ ִ
ָלנוּ לְ ַה ְמ ִׁש ְ
ּאמר!
יך לִ לְ מֹד וּ לְ ַקיֵ ּם ְּ .בנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָא ְמרוּ נַ ֲעשֶ ׂה וְ נִ ְׁש ָמעָ ,אנוּ מוּ ָכנִ ים ַל ֲעשׂוֹ ת ָּכל ַמה שֶׁ תֹ ַ
ה' ָּב ַחר ַרק אֶת ָה ָעם ַהיְ ּהוּ ִדי ִּכי הוּא אוֹ ֵהב אוֹ ָתנוּ ְּב ֶד ֶר ְך ְמיֻ ֶחדֶת וּבוֹ ֵחר אוֹ ָתנוּ ִמ ֵ ּדי יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש!

ְּת ִה ִּלים

יום ט”ז ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים ע”ט -פ”ב
ֹ /

יסןַ ,ה ִאם ַאתֶּ ם
ַהיּוֹ ם ְׁיֶשנוֹ נִ גּוּ ן לְ ָכל אֶ ָחד ֵמ ַה ּ ְפ ָר ִקים שֶׁ חוּ ַּבר לִ ְכבוֹ ד יוֹ ם הוּ ַל ְדתוֹ שֶׁ ל ָה ַר ִּבי בי”א נִ ָ
ַמ ִּכ ִירים אוֹ ָתם?
בְּפֶ ֶרק פ’ ָדּוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ְמ ַבק ֵּׁש ַמה’”:רוֹ ֵעה יִ ְש ָׂר ֵאל ַה ֲאזִ ינָ ה ,נוֹ ֵהג ַ ּכ ֹּצאן יוֹ ֵסף”.
ְּפסוּ ק ַהזֶּה ַהיְ הוּ ִדים ְמ ֻכ ִ ּנים ב ְִּׁשנֵ י ֵׁשמוֹ ת :יִ ְש ָׂר ֵאל וְ יוֹ ֵסף.
בָ
ָאנוּ יוֹ ְד ִעים שֶׁ ַהיְ ּהוּ ִדים נִ ְק ָר ִאים ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֵּכיוָ ן שֶׁ ֻּכ ָ ּלנוּ ַהיְ ָל ִדים שֶׁ ל יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ שֶׁ ַ ּגם נִ ְק ָרא יִ ְש ָׂר ֵאל ֲא ָבל
ָלמָּה ָּכל ַהיְ הוּ ִדים נִ ְק ָר ִאים ב ְֵּׁשם יוֹ ֵסףִ ,אם הוּא ַרק אֶ ָחד ֵמ ַה ׁ ּ ְש ָב ִטים?
הֶא ִכיל אֶת ַהיְ הוּ ִדיםֱ .היוֹ ת
יבה ִהיא ִמ ֵּכיוָ ן שֶׁ בִּזְ ַמן שֶׁ לֹּא ָהיָ ה ָמזוֹ ן בְּאֶ ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ,יוֹ ֵסף ָהיָ ה זֶה שֶׁ ֱ
ַה ִס ָ
ְּפסוּ ק ַהזֶּה ב ְִּׁשמוֹ.
וְ הוּא נָ ַתן ַליְ ּהוּ ִדים ַחיִ ּ יםֻּ ,כ ָ ּלנוּ נִ ְק ָר ִאים ב ָ

ַּתנְ יָ א

ימן י”ד (ט”ז ֱאל ּול ׁ ָשנָ ה ּ ְפ ׁש ּו ָטה)
ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ּקֹ ֶד ׁש ִס ָ

ְ ּכ ִפי ֶׁש ָל ַּמ ְדנוּ ֶא ְתמוֹלָ ,ה ַא ְדמ ֹו ”ר ַה ָז ּ ֵקן נו ֵֹתן לַ ֲח ִס ִידים ַחיּוּת ֲח ָד ָׁשה ִ ּבנְ ִתינַ ת צְ ָד ָקה לְ כוֹלֵ ל ַח ַ ּב”דַ ,הצְ ּ ָד ָקה
לְמ ֵידי ַה ַּמ ִגּיד ֶׁש ָעלוּ לְ ֶא ֶר ץ י ְִש ָׂר ֵאל וְ ָהיוּ צְ ִריכִ ים ֶעז ְָרה ְ ּכ ֵדי לִ ְחיוֹת ָ ּב ּה ֵמ ַה ְיּהוּ ִדים ִ ּב ְמקוֹמוֹת
ֶׁש ִיּ ֵ ּס ד ְ ּכ ֵדי לַ ְעזוֹר לְ ַת ִ
ֲא ֵח ִרים.
ְּפי שֶׁ ְ
יכים ָלתֶת ְצ ָד ָקה כ ִ
ָה ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן אוֹ ֵמר ַל ֲח ִס ִידים שֶׁ ֵהם ְצ ִר ִ
נָּתנוּ כְּשֶׁ כּוֹ ֵלל ַח ַּב”ד ַרק ִה ְת ִחיל וְ זֶה
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א״פשתה  ,לּולֶא ז"ט
'
/

1

ָהיָ ה ָ ּד ָבר ָח ָד ׁש וּ ַמלְ ִהיבֲ ,א ָבל ָּכ ֵעת ֲע ֵליהֶ ם ָלתֶת ֲא ִפלּוּ יוֹ ֵתר!
ַמדּוּ ַע?
אֶ ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ְמיֻ ֶחדֶת ְמאֹד ֵא ֶצל ה’ ,וְ ַה ַחיּוּת ָּבעוֹ ָלם ִהיא ַרבָּה יוֹ ֵתר בְּאֶ ֶרץ ֵמ ָא ֵׁשר ְּב ָכל ָמקוֹ ם ַא ֵחר.
יכה לְ ִה ְת ַ ּג ֵּבר.
ִאם ַה ַחיּוּת שֶׁ ל ה’ הוֹ ָל ַכת וּ ִמ ְת ַחזֶּקֶתּ ַ ,גם ַה ְ ּצ ָד ָקה שֶׁ ָ ּלנוּ ְצ ִר ָ
ַמדּוּ ַע?

ְּא ָירה ִמ ֵ ּדי ָׁשנָ הְּ ,בסוֹ ף ַה ׁ ּ ָשנָ ה ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ ת שֶׁ ָע ִשׂינוּ ְּבמֶשֶׁ ְך
ְׁיֶשנָ הּ ַחיּוּת רוּ ָחנִ ית ְמיֻ ֶחדֶת ֵמ ֵאת ה’ שֶׁ מ ִ
ַה ׁ ּ ָשנָ ה עוֹ לִ ים לְ ַמ ְע ָלה ַלה’ ,וּ ְכשֶׁ תּוֹ ְק ִעים ב ְּׁשוֹ ָפרַ ,חיּוּת ֲח ָד ָׁשה וַ ֲחזָ ָקה יוֹ ֵתר יוֹ ֶרדֶת לְ עוֹ ָלם .
ּיעה קוֹ ֵדם ָּכל לְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ,וּ ִמ ׁ ּ ָשם ִהיא ְמ ִא ָירה לְ ָכל ָהעוֹ ָלםַ .ה ַחיּוּת ַהזּוֹ ֻמ ְסתֶּ רֶתֲ ,א ָבל
ַה ַחיּוּת ַהזּוֹ ַמ ִג ָ
ּיש אוֹ ָתהּ .
ִאם ַהיְ הוּ ִדים עוֹ ִשׂים ת ְּׁשוּ ָבה וּ ְמ ַקיְ ּ ִמים אֶת ְרצוֹ ן ה’ ֵ ,הם יְ כוֹ לִ ים לְ ַה ְר ִג ׁ
ֱהיוֹ ת וְ ְׁיֶשנָ ה ַחיּוּת ֲח ָד ָׁשה ב ְָּׁשנָ ה זוָֹ ,צ ִר ְ
יך ָלתֶת ְצ ָד ָקה ְּב ַחיּוּת ֲח ָד ָׁשהַ ,רבָּה עוֹ ד יוֹ ֵתר ֵמ ֲאשֶׁ ר קוֹ ֵדםָּ ,כ ְך

חוּש ְּכמוֹ ַה ֲח ָד ָׁשה וְ נוֹ ְתנִ ים ֲא ִפלּוּ יוֹ ֵתר ֵמ ֲאשֶׁ ר קוֹ ֵדם.
שֶׁ ַה ְצ ָ ּד ָקה ַהיְ ָׁשנָ ה יְ כוֹ ָלה ָל ׁ

ִּהיֶה ָלנוּ ִמ ְצוָ ה ְמיֻ ֶחדֶת וּ ְצ ָד ָקה ִהיא ִמ ְצוָ ה ְמיֻ ֶחדֶת
יכים שֶׁ ת ְ
ּיש אֶת ַה ַחיּוּת ָאנוּ ְצ ִר ִ
ְּכמוֹ ֵּכןְּ ,כ ֵדי לְ ַה ְר ִג ׁ
ּיש אֶת ַה ַחיּוּת ַה ְּמיֻ ֶחדֶת שֶׁ יּוֹ ֶרדֶת ֵמ ָח ָד ׁש ָלעוֹ ָלם.
שֶׁ עוֹ זֶ רֶת לְ ַה ְר ִג ׁ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /ט”ז ֱאל ּול

ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ֶה ְס ֵ ּבר ֶׁשל ָה ַא ְדמ ֹו ”ר ַה ָז ּ ֵקן ַעל ִ ּדבְ ֵרי ַה ְג ָּמ ָרא ַה ְּמבָ ֵאר ַ ּכ ָּמה ְמי ָֻחד לַ ֲעשׂוֹת טוֹבָ ה לִ יהוּ ִדי ַא ֵחר.
כְּשֶׁ עוֹ ִשׂים טוֹ ָבה לִ יהוּ ִדי ַא ֵחרַ ,אתֶּ ם בְּוַ ַדּאי יוֹ ְד ִעים שֶׁ ִּקיַ ּ ְמתֶּ ם אֶת ִמ ְצוַ ות ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׂר ֵאל.
ֲא ָבל ַה ִאם ַאתֶּ ם יוֹ ְד ִעים לְ ַכמָּה ֲאנָ ִׁשים ַעזַ ְרתֶּ ם ִעם ָה ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׂר ֵאל?
ְּאלּוּ ַמ ִ ּצילִ ים
נֶפֶש ַא ַחת ִמיִ ְּש ָׂר ֵאל כ ִ
ָה ַא ְדמוֹ ר ַהזָ ּ ֵקן ַמ ְס ִּביר זֹאת ִממַּה שֶׁ נ ֱֶּא ַמר ִּבגְ ָמ ָרא ,שֶׁ כ ֲ
ַּאשֶׁ ר ַמ ִ ּצילִ ים ׁ
ֶּאמֶת עוֹ זְ ִרים לוֹ ,לְ ָבנָ יו  ,לִ נְ ָכ ָדיו ,לְ נִ ינָ יו וְ כוּ ’ַ ...עד
עוֹ ָלם ָמ ֵלא ,כְּשֶׁ עוֹ ִשׂים ַמ ׁ ּשֶ הוּ ֲעבוּ ר ָא ָדם ַא ֵחרָ ,אנוּ ב ֱ
יח.
יאת ָמ ִׁש ַ
לְ ִב ַ
ַמדּוּ ַע?
נְּשמוֹ ת
ְּפי שֶׁ ִהיא ב ָ
נְּש ָמה כ ִ
ִּבגְ ַלל שֶׁ ָאנוּ ְצ ִר ִ
ָּא ָדם ַק ְדמוֹ ן – ַה ֵח ֶלק ַמה’ לִ ְפנֵ י שֶׁ ַה ָׁ
יכים לְ ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל ַה ָׁ
ְ
נִ ְפ ְרדוּ לְ תוֹ ְך ַה ִ
גּוּפיםָׁ .שם ָאנוּ יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת ֵאיך ַה ָׁ
נְּש ָמה ִהיא יַ ַחד ִעם ָּכל נְ ָׁש ָמה שֶׁ תִּוָ ּ ֵל ד ִמ ֶּמנָּה .וּ ְכשֶׁ ָאנוּ
נְּש ָמה ַהזּוָֹ ,ל ֵכן ָאנוּ ל ֹא עוֹ זְ ִרים ַרק
עוֹ זְ ִרים ַל ְ ּנ ָׁש ָמה ַהזּוָֹ ,אנוּ ב ֱ
ֶּאמֶת עוֹ זְ ִרים לְ ָכל ִמי שֶׁ ָע ִתיד ָל ֵצאת ֵמ ַה ָׁ
לִ יהוּ ִדי אֶ ָחד ,אֶ לָּא ָאנוּ עוֹ זְ ִרים לְ עוֹ ָלם ָמ ֵלא.

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה שנ"ה
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ

שה שנ"הָ ,ל ָא ָדם ָאסוּ ר
ְּב ֵספֶ ר ַה ִּמ ְצווֹ ת ַהיוֹ ם ָאנוּ לוֹ ְמ ִדים אוֹ ָתהּ ִמ ְצוָ ה ְּכמוֹ ְ
אֶתמוֹ לִ ,מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
דּוּשין ַעל פּ ִ י תּוֹ ָרה.
לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּכ ִאלּוּ הוּא נָ שׂוּ י לְ ִא ׁ ּ ָשה לְ ל ֹא ׁ ֶש ִּק ֵ ּד ׁש אוֹ ָתהּ ְּב ִק ׁ ִ

ַר ְמ ַּב"ם

כות ִא ׁיש ּות פרקים ח' ,ט' ,י'
ִ /הלְ ֹ

שא לְ ָך ִּב ְתנַ אי ש...
דּוּשין ַעל פּ ִ י תְּ נַ איׁ -ש ַ
ַהיוֹ ם ָּב ַר ְמ ַּב"ם לוֹ ְמ ִדים עוֹ ד ַעל ִק ׁ ִ
ֶהגֶּ ֶבר אוֹ ֵמר לְ ִא ׁ ּ ָשה ,אֶ ָ ּנ ֵ ׂ
שא לְ ָך ְּב ַמ ְט ֵּב ַע זָ ָהב" וְ ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ֵאינֶ ָ ּנה ִמ ָזּ ָהב אֶ ָ ּלא
אֶ ָחד ַה ְ ּד ָב ִרים ַה ִ ּנלְ ָמ ִדים הוּאׁ ,ש ִ
ֶאם ָה ָא ָדם אוֹ ֵמר "אֶ ָ ּנ ֵ ׂ
ׂוּאים.
ִמ ֶּכ ֶסףֵ ,הם ֵאינָ ם נְ ש ִ
יֶשנָ ן ׁ ֶש ַבע ְּב ָרכוֹ ת ׁשֶאוֹ ְמ ִרים ִמתַּ ַחת לְ ֻחפּ ָ ה,
ׂוּאיןֲ -ח ֻת ָ ּנה ִמתַּ ַחת לְ ֻחפּ ָ הְ ׁ .
ַהיוֹ ם ַמ ְת ִחילִ ים לִ לְ מֹד ַעל נִ ּש ִ
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ׂוּאין וּבוֹ ֵרא פּ ְ ִרי ַה ָ ּגפֶ ן ַעל כּוֹ ס יַ יִ ן.
ׁ ֵש ׁש ִמתּוֹ ָכן ֵהם ַעל נִ ּש ִ
שא ְּב ׁ ַש ָּבת אוֹ ְּבחוֹ ל
שא ,לְ ָמ ׁ ָשל ִאי ְ
לוֹ ְמ ִדים ַ ּגם ַעל ַה ְּכ ֻת ָּבהֶ ׁ ,ש ַבע ְּב ָרכוֹ ת ,וּ ָמ ַתי ְ
אֶפ ׁ ָשר לְ ִה ָ ּנ ֵ ׂ
אֶפ ׁ ָשר לְ ִה ָ ּנ ֵ ׂ
ַהמּוֹ ֵעד.
ַהיּוֹ ם לוֹ ְמ ִדים ַ ּגם ֲה ָל ָכה ְמאֹד ְמ ֻפ ְר ֶסמֶת ׁ ֶש ָּבה ְמ ַל ֵּמד ָה ַר ְמ ַּב"ם ִּכי ְּב ִה ְרהוּ ר אֶ ָחד ׁ ֶשל תְּ ׁשוּ ָבה ָא ָדם יָ כוֹ ל
ַל ֲהפ ְֹך לְ ַצ ִ ּדיק ְּב ֶרגַ ע אֶ ָחד.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ַ /ה ָּפ ָר ׁ ָשה ַה ֲח ִס ִידית – ִ ּכי ָתבֹא

יאת
ְּפ ָר ַׁשת ַה ׁ ּ ָשבוּ ַע שֶׁ ֵהם ָראוּ אֶת ָּכל ַה ִ ּנ ִּסים שֶׁ ה’ ָע ָשׂה ָלהֶ ם ָה ֵחל ִמיְ ּ ִצ ַ
מֹשֶׁ ה ַר ֵּבנוּ אוֹ ֵמר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ב ָ
יסה לְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ַע ְכ ָׁשו – ִמיָ ּ ד לִ ְפנֵ י ַה ְּכנִ ָ
ּישוּ אֶת
וַ ֲע ַדיִ ן מֹשֶׁ ה אוֹ ֵמר שֶׁ ה’ ל ֹא נָ ַתן ָל ֶכם ֵ
“לב ָל ַד ַעת” – ֵלב לְ ָה ִבין ַעד ַהיּוֹ םַ .עד ַע ְכ ָׁשו ֵהם ִה ְר ִג ׁ
ּישוּ קוֹ ֵדם.
נְּש ָמה שֶׁ ֵהם ל ֹא ִה ְר ִג ׁ
ַה ְ ּד ָב ִרים ְּב ַע ְצ ָמםֲ ,א ָבל ַע ְכ ָׁשו ה’ יִ ֵּתן ָלהֶ ם ַחיּוּת ְמיֻ ֶחדֶת ַּב ָׁ
ֵהם יִ ְצ ָט ְרכוּ אֶת ַה ַחיּוּת ַה ְּמיֻ ֶחדֶת ַהזּוֹ ְּכ ֵדי שֶׁ יּוּ ְכלוּ לְ ִה ָּכנֵ ס לְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
ָה ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן אוֹ ֵמר שֶׁ אוֹ תוֹ ָ ּד ָבר קּוֹ רֶה ִמ ֵ ּדי ָׁשנָ ה ְּב ַמ ֲה ַל ְך ֲעשֶ ׂרֶת יְ ֵמי ת ְּׁשוּ ָבה .ה’ נוֹ ֵתן ַחיּוּת ְמיֻ ֶחדֶת
ימה טוֹ ָבה-
יבה וַ ֲח ִת ָ
ִּת ׁשוּ ָבה לְ ִה ְת ָק ֵרב ַלה’ וְ לִ זְ כּוֹ ת לִ ְכ ִת ָ
נְּש ָמה שֶׁ ל ָּכל יְ הוּ ִדי ,וְ יֵ ׁש ָלנוּ תּוֹ סֶפֶת ֹּכ ַח ַל ְחזֹר ב ְ
ַל ָׁ
ַל ׁ ּ ָשנָ ה שֶׁ ל גְ ּאוּ ָלה ֲעבוּ ר ָּכל ַהיְ הוּ ִדים.
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