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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם רש”י
ִ ׁ /ש ׁ ִ

ִ ּבלְ ָעם ְמבָ ֵר ְך ֶאת ְ ּבנֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ַ ּב ַּפ ַעם ַה ׁ ּ ְשלִ ִׁישית

אולַי
ַּב ּפַ ַעם הַ ּקוֹ ֶד ֶמת ֶׁש ִּבלְ ָעם נִ ָּסה לְ ַק ֵ ּלל ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ,זֶ ה ל ֹא ָה ַל ְך לוָֹ .ל ֵכן ָּב ָלק ֶה ֱע ָלה ַר ְעיוֹ ן ָח ָד ׁשּ .
ִאם יֵ לְ כ ּו לְ ָמקוֹ ם אַ ֵחר ֵהם יַ ְצלִ יח ּו?
הוא ָחשַׁ ב
הו ל ֹא טוֹ ב הוֹ ֵל ְך לִ ְקרוֹ ת לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאלּ .
ֵהם ָהלְ כ ּו לְ הַ ר ּ ְפעוֹ רִּ .בלְ ָעם ,יָ ַדע ַעל ּ ִפי הַ ְ ּנב ּו ָאה ֶׁשמַּ ׁ ּ ֶש ּ

(ב ֱא ֶמתְּ ,בנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל נֶ ֶענְ ׁש ּו ָׁשם ַעל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה).
אולַי זֶ ה יִ ְת ַג ׁ ּ ֵּשם ְּב ִע ְקבוֹ ת הַ ְּק ָללוֹ ת ֶׁשלּ וֶֹּ .
ֶׁש ּ

ַ ּגם ְּבפַ ַעם הַזּוֹ ָּב ָלק ָּבנָ ה ִ 7מזְ ְּבחוֹ ת וְ ִה ְק ִריב ׁשוֹ ר וְ אַיִ ל ְּכ ָק ְר ָּבן ַעל ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהםִּ .בלְ ָעם יָ ַדע ֶׁשה' ָר ָצה
הוא ֶה ְחלִ יט ֶׁש ּל ֹא לִ ְׁשאוֹ ל ֶאת ה' ְּבפַ ַעם הַזּוֹ ּו ִב ְמקוֹ ם זֶ ה ,לְ ַד ֵּבר ַעל
ָל ֶתת לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ַרק ְּב ָרכוֹ ת ָל ֵכן ּ
יאַפ ֵׁשר לוֹ לְ ַק ֵ ּלל אוֹ ָתם.
יהם .וִ ְ
ש ּו ְּכ ֵדי ֶׁשה' יִ ְכ ַעס ֲע ֵל ֶ
ָה ֲע ֵברוֹ ת ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָע ׂ
או ְּב ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לִ .ה ְת ּבוֹ נֵ ן ַּב ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ ָחנ ּו ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל
ִּבלְ ָעם ִה ְס ּתַ ֵּכל ַעל ָּ
הַמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָח ְט ּ
ַשם ִממַּ ה
הוא ְמאֹד ִה ְתר ׁ ּ ֵ
הוא ָר ָצה ָל ֶתת ָּב ֶהם עַיִ ן ָה ַרע ֲא ָבל ִּב ְמקוֹ ם זֶ הּ ,
ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ּו ַכל לְ ַק ֵ ּנ א ְּבעוֹ ְׁש ָרםּ .
ֶׁש ָר ָאה.
הוא ָר ָאה ֶׁש ָהא ָֹהלִ ים ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ּ ָפנ ּו ֻּכ ָ ּלם לְ ִכ ּו ּון ֶא ָחד ְּכ ֵדי ֶׁש ּל ֹא ּיו ְכל ּו לְ ִה ְס ּתַ ֵּכל ָה ֶא ָחד ְּבתוֹ ְך ָהא ֶֹהל
ּ
":אנִ י ִּבלְ ָעם
הוא ָר ָאה ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל חַיִ ּ ים ְּבא ֶֹפן ְמאֹד ָצנ ּו ַעִּ .בלְ ָעם ֵה ֵחל ׁש ּוב לְ ַד ֵּבר וְ ָאמַ ר ֲ
ֶׁשל ׁ ּ ֵ
הַשנִ יּ .
יתי לְ ַק ֵ ּלל ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל,
הוא מוֹ ֵסר לִ יָ .ר ִצ ִ
הַ ָ ּנ ִביא .ה' ְמ ַד ֵּבר ֵאלַי ַרק ַּב ַ ּליְ ָלהֲ ,א ָבל ֲעדַיִ ן ִּב ָ
יכלְ ִּתי לִ ְראוֹ ת מַה ּ
ֲא ָבל ֵאינֶ ִ ּני יָ כוֹ ל!
"מה ּטֹב ּו א ָֹה ֶל ָ
אַתם חוֹ נִ ים ִהיא ְמאֹד
יך יַ ֲעקֹב"ָ ,הא ָֹהלִ ים ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְמאֹד טוֹ ִבים! הַ ֶ ּד ֶר ְך ֶׁש ָּב ּה ֶּ
ַ
ָ
יבים
אַתם מַ ְק ִר ִ
"מ ְׁש ְ ּכנוֹ ֶתיך יִ ְש ָׂר ֵאל" – ֶּ
ְצנ ּו ָעה וְ זוֹ זְ כ ּות ְ ּגדוֹ ָלה ֲעב ּו ְר ֶכם .וְ ִאם זוֹ ל ֹא זְ כ ּות מַ ְס ּ ִפיק ְ ּגדוֹ ָלהִ ,
ְ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ,וְ זֶ ה גּ וֹ ֵרם לַה' לִ ְסלוֹ ַח ַל ֲע ֵברוֹ ת ֶׁש ֲע ַב ְר ֶּתםֲ .אנִ י ְמ ָב ֵרך ֶא ְת ֶכם ֶׁש ִּת ְח ּיו ָלנֶ ַצח וְ ִּתגְ ֶדל ּו
ָק ְר ָּבנוֹ ת ְּב ֵבית ִּ
ְ
יכם .ה' יַ ֲעזֹר ָל ֶכם לְ ִה ָּכנֵ ס לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁש ָּב ּה ִּת ְח ּיו ְּכמוֹ ֲא ָריוֹ ת
הו ִדי ֶׁשיִ ּ ְמל ֹך ֲע ֵל ֶ
ְּכגַ ן ה' ִ ,עם ֶמ ֶל ְך יְ ּ
ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ְמפַ ֲח ִדים ֵמ ֶהם ֵאלּ ּו ֶׁש ְּמ ָב ְר ִכים ֶא ְת ֶכם יְ ב ְֹרכ ּו ,וְ ֵאלּ ּו ֶׁש ְּמ ַקלְ לִ ים ֶא ְת ֶכם יְ ק ּולְ ל ּו".
אַתה ְמ ָב ֵר ְך אוֹ ָתם ְּכ ָבר ָׁשלוֹ ׁש
"אמַ ְר ִּתי לְ ָך ָלבוֹ א ּולְ ַק ֵ ּלל ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ּו ִב ְמקוֹ ם זֶ ה ָּ
ָּב ָלק ְמאֹד ָּכ ַעס ָ :

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת א"י
ה
/

1

ְּפ ָע ִמים!" ָּכ ֵעתִּ ,ת ְס ּתַ ֵ ּלק ִמ ָּכאן ,וְ ל ֹא ְּת ַק ֵּבל ִמ ֶּמ ִ ּני ׁש ּום ָכבוֹ ד.
או ַכל לוֹ מַ ר ַרק מַה ֶׁשה' יָ ִשׂים ְּב ִפי.
ִּבלְ ָעם ָענָ ה לוֹ  ":מַה ִּב ְרצוֹ נְ ָך ֶׁש ֶא ֱע ֶשׂה? ָאמַ ְר ִּתי לְ ָך ֶׁש ּ

ְּת ִה ִּלים

יום י"א ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים ס' -ס"ה
ֹ /

ַּב ְת ִה ִּלים ֶׁשל ּ
מַמ ִׁשיל זֹאת
הוא ְ
הַמ ֶל ְך אוֹ ֵמר ֵּכ ַ
הַי וֹ םּ ָ ,דוִ ד ֶּ
יצד הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁשלּ וֹ רוֹ ָצה לִ ְהיוֹ ת ְקרוֹ ָבה לַה'ּ .
ָ
"צ ְמ ָאה לְ ך נַ ְפ ִׁשי"
לְ ָא ָדם ֶׁש ָ ּצ ֵמא לְ מַיִ ם ְּב ָמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ֵאין ְּכל ּוםָ :
ימים
ּיע לְ ַב ּסוֹ ף לִ ְמקוֹ ר מַיִ ם הַמַּ יִ ם ְמאֹד ְט ִע ִ
הוא מַ ִג ַ
ָה ַר ִּבי מַ ְס ִּביר ֶׁש ְּכ ֶׁש ָא ָדם ְמאֹד ָצ ֵמא וְ ֵאין לוֹ מַיִ םְּ ,כ ֶׁש ּ
לוֹ הַ ְר ֵּבה יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶׁשר ָּכל מַיִ ם ֲא ֵח ִרים.
ּיש ָקרוֹ ב לַה',
ּישה ֶׁש ִהיא ל ֹא ְקרוֹ ָבה לַה' ,וְ ִהיא ֶּב ֱא ֶמת ְ
"צ ֵמ ָאה" לְ הַ ְר ִג ׁ
אוֹ תוֹ ָ ּד ָבר ַ ּגם ִעם ְּכ ֶׁשהַ ְ ּנ ָׁש ָמה מַ ְר ִג ָׁ
ּישה ֲא ִפלּ ּו יוֹ ֵתר טוֹ ב
ּישה ְקר ָֹבה לַה' ,הַ ְ ּנ ָׁש ָמה מַ ְר ִג ָׁ
ָאז ְּכ ֶׁש ִהיא ָא ֵכן לוֹ ֶמ ֶדת ּתוֹ ָרה ּו ְמקַיֶ ּ ֶמת ִמ ְצווֹ ת ּומַ ְר ִג ָׁ
ֵמ ֲא ֶׁשר קוֹ ֵדם.
ית ָ
יתי יָ כוֹ ל לִ ְראוֹ ְת ָך ָּכ ְך ַּב ּקֹ ֶד ׁש,
יך" הַ לְ וַאי וְ ָהיִ ִ
"כן ַּב ּקֹ ֶד ׁש ֲחזִ ִ
הַמ ֶל ְך אוֹ ֵמר ְּב ָפס ּוק הַ ָּבא ֵ ּ
זוֹ הַ ִּס ָּבה ֶׁש ָ ּדוִ ד ֶּ

ּיש ֶאת ְּתחוּשַׁ ת ָה ְרוָ ויָ ה
וְ ל ֹא ַרק ְּכ ֶׁש ֲאנִ י ְמ ֻר ָחק ֵמה'ְּ .כ ֶׁש ָּמ ִׁש ַ
יח יָ בוֹ אָ ,אנ ּו נ ּו ַכל לִ ְראוֹ ת ֶאת ה' .הַ לְ וַאי ֶׁש ַ ּנ ְר ִג ׁ
ּישים ַע ְכ ָׁשו אַ ֲח ֵרי ְּתחוּשַׁ ת הַ ָ ּצ ֵמא הַ ָּכ ֵבד ַּב ָגּל ּות.
ֶׁש ֲאנַ ְחנ ּו מַ ְר ִג ִׁ

ַּתנְ יָ א

ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ְּת ׁש ּו ָבה ּ ֶפ ֶרק ג' (י"א תמוז שנה פשוטה)

הוא מַ ְחלִ יט הַ ְח ָל ָטה לְ קַיֵ ּם ַרק ֶאת מַה ֶׁשה' רוֹ ֶצה וְ ל ֹא
יצ ד ָא ָדם ְמקַיֵ ּם ֶאת ִמ ְצוַת ְּ
ָלמַ ְדנ ּו ֵּכ ַ
הַת ׁש ּו ָבהּ .
הוא ל ֹא יֵ ָענֵ ׁש ַחס וְ ָׁשלוֹ ם ֲא ָבל ְּב ָכל זֹאת ל ֹא יִ ְהיֶ ה לוֹ ֶאת
הוא עוֹ ֶשׂה זֹאתּ ,
ַל ֲעבוֹ ר עוֹ ד ׁש ּום ֲע ֵב ָרהִ .אם ּ
אוֹ תוֹ ֶק ֶׁשר ִעם ה' ְּכמוֹ ֶׁש ָהיָ ה לוֹ לִ ְפנֵ י ֶׁש ָע ַבר ֲע ֵב ָרה.
הוא ָצ ִר ְ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ָהיָ ה קַיָ ּם ,הַמַּ ָּתנָ ה הַזּוֹ ָהיְ ָתה
מַתנָ הִּ .בזְ מַ ן ֶׁש ֵּבית ִּ
יך ָל ֶתת לַה' ָּ
ְּכ ֵדי לְ ִה ְת ָק ֵרב לַה' ׁש ּוב ּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש נֶ ְח ַרב  ,הַמַּ ָּתנָ ה ָהיְ ָתה צוֹ ם.
ָק ְר ָּבן .אַ ֲח ֵרי הַ ֻח ְר ָּבן ְּכ ֶׁש ֵּבית ִּ
"ק ְר ָּבן" ְּכ ֵדי לְ ִה ְת ָק ֵרב לַה' .הַ גּ ּו ִפים ֶׁש ָ ּלנ ּו
ֲא ָבל ָּכ ֵעת ַ ּגם זֶ ה ִה ְׁש ּתַ ָ ּנהְּ .ביָ ֵמינ ּוֲ ,אנַ ְחנ ּו ל ֹא יְ כוֹ לִ ים ָלצ ּום ְּכ ָ
ֵאינָ ם ֲחזָ ִקים עוֹ ד ְּכ ִפי ֶׁש ָה ּיו ַּב ּדוֹ רוֹ ת הַ ּקוֹ ְד ִמים וְ ָל ֵכן הַ ּצוֹ מוֹ ת יַזִ ּיק ּו ָלנ ּו.
ַפל ּבוֹ.
הוא שַׁ יָ ּ ְך לַה' .ה' ַרק מַ ְר ֶׁשה לְ ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ּבוֹ וְ ָע ֵלינ ּו לִ ְׁשמוֹ ר ָע ָליו ּולְ ט ּ ֵ
הו ִדי ל ֹא ׁ ּשַ יָ ּ ְך לוֹּ ,
הַ גּ ּוף ֶׁשל הַיְ ּ ּ
פוךְ.
ְ
ימן ֶׁשזּוֹ ל ֹא הַ ֶ ּד ֶרך הַ ְ ּנכוֹ נָ ה לְ ִה ְת ָק ֵרב לַה'! ַחס וְ ָׁשלוֹ ם נַ ִג ַ
ִאם צוֹ ם מַזִ ּיק ָלנ ּוִ ,ס ָ
ּיע לְ מַ ָ ּצב ֶה ָה ּ
יאים ֶׁשיִ ּ ְכל ּו ָלצ ּום ִמ ְּבלִ י לְ הַזִ ּיק לְ ַע ְצ ָמם ָהיָ ה ֻמ ָּתר ָלצ ּום.
הַמ ְׁשנָ ה וְ הַ ְ ּג ָמ ָרא ַרק ל ֲַאנָ ִׁשים ְּב ִר ִ
ֲא ִפלּ ּו ִּבזְ מַ ן ִּ
ֵהם יָ ְכל ּו לְ ִה ְת ּפַ ֵ ּלל ּולְ קַיֵ ּם ִמ ְצווֹ ת ל ְַמרוֹ ת ֶׁש ָה ּיו ְׁשר ּויִ ים ְּבצוֹ ם.
ִאם ֵּכן ,מַה ִּביכֹלְ ֵתנ ּו ַל ֲעשׂוֹ ת ִאם ֵאינֶ נּ ּו יְ כוֹ לִ ים ָלצ ּום ָּכל ָּכ ְך הַ ְר ֵּבה?
יח ֶאת הַ ֶּכ ֶסףֲ ,ה ֵרי ֶׁש ְ ּנ ִתינַת הַ ְ ּצ ָד ָקה ִהיא ְּכ ִאלּ ּו
ֲאנַ ְחנ ּו יְ כוֹ לִ ים ָל ֶתת ְצ ָד ָקה! ֱהיוֹ ת וְ זוֹ ֲעבוֹ ָדה ָק ָׁשה לְ הַ ְרוִ ַ
ָאנ ּו נוֹ ְתנִ ים ֵח ֶלק ֵמ ַע ְצ ֵמנ ּו ְּ ,ב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ ֶׁשהַ ּצוֹ ם נוֹ ֵתן ֵח ֶלק ֵמ ַע ְצ ֵמנ ּו לַה'.
יכלְ ֶּתם לִ ְקנוֹ ת
מַתנָ הֱ ,היוֹ ת וִ ָ
ֲא ִפלּ ּו ִאם ל ֹא ֲע ַב ְד ֶּתם ָק ֶׁשה ַּב ֲעב ּור הַ ֶּכ ֶסף ,לְ ָמ ָׁשל ִאם ִק ַּבלְ ֶּתם אוֹ תוֹ ְּב ָּ
הו לְ ַע ְצ ְמ ֶכם ִעם הַ ֶּכ ֶסף הַזֶ ּהּ ,ו ִב ְמקוֹ ם זֶ ה ְּב ַח ְר ֶּתם ָל ֶתת אוֹ תוֹ לִ ְצ ָד ָקה ,זֶ ה ְּכ ִאלּ ּו ֶׁשנּ וֹ ְתנִ ים ֵח ֶלק ֵמ ִא ָּתנ ּו
ׁ ֶּ
מַש ּ
לַה' .זֶ ה ְּכמוֹ ָלצ ּוםָ -ל ֶתת ֵח ֶלק ֵמ ִא ָּתנ ּו לַה'.
ּיש ְמא ֹד ַרע ִעם זֶה .הוּא ָרצָ ה ֶׁש ָה ַר ִ ּבי י ֲַעז ֹר
ַּפ ַעםִ ,ה ִג ַ
"ש וְ ִס ֵּפר ל ֹו ֶׁשהוּא ָעבַ ר ֲעבֵ ָרה וּ ַמ ְר ִג ׁ
ּיע ָח ִסיד לְ ַר ִ ּבי ַמ ַה ַר ׁ
"ה ִאם ַא ָּתה
"ש הו ָֹרה ל ֹו לָ צוּם ַ ּכ ָּמה ֵמאוֹת ְּפ ָע ִמיםֲ .אבָ ל ָאז הוּא ִה ְס ִ ּבירַ :
ל ֹו ׁשוּב לִ ְהיוֹת יְהוּ ִדי טוֹבָ .ה ַר ִ ּבי ַה ַּמ ַה ַר ׁ
יא ָטה .צוֹם ַה ַ ּכוָ ּנָ ה לַ ֲעשׂוֹת ַמ ׁ ּ ֶשהוּ ֲעבוּר
חו ֵֹׁשב ֶׁשצוֹם ַה ַ ּכוָ ּנָ ה ִהיא ל ֹא לֶ ֱאכוֹל ֵמ ַה ֹּב ֶקר וְ ַע ד ָה ֶע ֶרב? ז ֹו ְ ּב ֶעצֶ ם ִ ּד ֶ
ְ
ה' ֶׁשהוּא ָק ֶׁשה לְ ָךּ ָ .כל ַּפ ַעם ָׁש ַא ָּתה ר ֹו צֶ ה לו ַֹמר ַמ ׁ ּ ֶשהוּ ָׁש ַא ָּתה ל ֹא צָ ִריך לו ַֹמר ,א ֹו לְ ִה ְס ַּת ֵ ּכל ְ ּב ָמקוֹם ָׁש ַא ָּתה ל ֹא
צָ ִר ְיך לְ ִה ְס ַּת ֵ ּכל וְ ַא ָּתה ל ֹא עו ֶֹשׂה ז ֹאתַ ,א ָּתה ְ ּב ֶעצֶ ם ִמ ְת ָק ֵרב לַ ה' -וְ זֶה צוֹם! ַה ְּת ׁשוּבָ ה ֶׁש ְּל ָך ִהיא לַ ֲעשׂוֹת ז ֹאת
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ַ ּכ ָּמה ֵמאוֹת ְּפ ָע ִמים".

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /י"א ַּת ּמ ּוז

ַ ּב ׁ ּ ָשנָ ה ֶׁש ָ ּב ּה ֻה ְד ַּפס ַהיּוֹם יוֹם" ז ֹו ָהי ְָתה ָׁשנָ ה ְמ ֻע ֶ ּב ֶרת וְ ַהיּוֹם ֶׁשבּ ֹו ָא ֲחזוּ בַ ַּתנְ יָא ָהיָה ַ ּב ַה ְת ָחלָ ה ֶׁשל ִא ֶג ֶּרת
ַה ְּת ׁשוּבָ ה.
ַפר ְּב ּ
הַתַ נְ יָ א
הַי וֹ ם יוֹ ם ְק ָצת אוֹ דוֹ ת ִא ֶ ּג ֶרת ְּ
ָה ַר ִּבי ְמס ּ ֵ
הַת ׁש ּו ָבה וְ הַהַ ְד ּ ָפ ָסה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ֶׁש ָ ּל ּה .הַ ֵח ֶלק הַזֶ ּה ֶׁשל ּ
ַשׂר טוֹ ב"
"מב ּ ֵ
אשוֹ נָ ה ְּב ִעיר ֶׁש ִ ּנ ְק ֵראת זַאלְ ַקעווי ִּב ְׁשנַת תקנ"ט .תקנ"ט ְּבגִ ימַ ְט ִריָ ּה = ְ
ֻה ְד ּפַ ס ְּבפַ ַעם ָה ִר ׁ
הַשנָ ה ֶׁש ָּב ּה ָהאַ ְדמוֹ "ר הַזָ ּ ֵקן יָ ָצא ִממַּ ֲא ָסרוֹ ְּביֵ "ט ְּב ִכ ְס ֵלו)ְּ .ב ּ
הַתַ נְ יָ א
(זוֹ ַ ּגם ׁ ּ ָ
תוב ֶׁש ּ
הַיוֹ ם יוֹ ם ֶׁשל כ' ִּכ ְס ֵלו ָּכ ּ
אשוֹ נִ יםַ .רק ְׁשנָ תַיִ ם ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתר ִּב ְׁשנַת
אשוֹ ן ֻה ְד ּפַ ס ִּב ְׁשנַת תקנ"ז ֲא ָבל ָאז ֻה ְד ּ ְפס ּו ַרק ְׁשנֵ י הַ ֲח ָל ִקים ָה ִר ׁ
ָה ִר ׁ
הַת ׁש ּו ָבה.
הַשלִ ִׁישיִ -א ֶ ּג ֶרת ְּ
תקנ"ט ֻה ְד ּפַ ס הַ ֵח ֶלק ׁ ּ ְ
הַת ׁש ּו ָבה זֶ ה ָהיָ ה ְק ָצת ׁשוֹ נֶ הָ .ה ִא ֶ ּג ֶרת ל ֹא ח ּולְ ָקה לִ ְפ ָר ִקים וְ ָה ּיו
אשוֹ נָ ה ֶׁש ִה ְד ּ ִפיס ּו ֶאת ִא ֶ ּג ֶרת ְּ
ַּב ּפַ ַעם ָה ִר ׁ
הו ְד ּ ְפ ָסה ַּב ּפַ ַעם
ַ ּגם ַּכ ָּמה ֶה ְב ֵ ּדלִ ים ְּבא ֶֹפן ֶׁש ּבוֹ ָהאַ ְדמוֹ ר הַזָ ּ ֵקן ָּכתַ ב ֵח ֶלק ֵמהַ ְ ּד ָב ִריםִ .א ֶ ּג ֶרת ְּ
הַת ׁש ּו ָבה ֶׁש ּ
הו ְד ּ ְפ ָסה ַרק ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתר בתקס"ו ָּב ִעיר ֶׁש ְקלוֹ ב.
אשוֹ נָ ה ְּבפוֹ ְר ָמט ֻּ
ָה ִר ׁ
הַמ ָּכר ָלנ ּוּ ,

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה קס"ז
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ

הַיוֹ ִמיתִ ,מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה קס"ז ִהיא ֶׁש ֹּכ ֵהן ָ ּגדוֹ ל ָצ ִר ְ
הַמ ְצוָ ה ּ
הו
יך לְ ִהזָ ּ ֵהר ֶׁש ּל ֹא לְ ָהזִ יז אוֹ לִ נְ גּ וֹ ַע ְּב ׁ ּ ֶ
ִּ
מַש ּ
ַמ ַּב"ם
הַמ ְצוָ ה ּדוֹ ָמה לְ ִמ ְצוָ ה אוֹ ָתה ָלמַ ְדנ ּו ֶא ְתמוֹ לֲ ,א ָבל ָהר ְ
(א ְמנָ ם ִּ
הוא יָ כוֹ ל לְ ַק ֵּבל ִמ ֶּמנּ ּו ֻט ְמאַת ֵמת ָ
ֶׁש ּ
ַמא אוֹ תוֹ וְ ל ֹא לִ נְ גּ וֹ ַע אוֹ לְ ָהזִ יז
מַ ְס ִּביר ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ָּכאן ִּב ְׁש ֵּתי ִמ ְצווֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ,ל ֹא לִ ְהיוֹ ת ְּב ָמקוֹ ם ֶׁשיָ ּכוֹ ל לְ ט ֵּ
ַמא אוֹ תוֹ )
הו ֶׁשיָ ּכוֹ ל לְ ט ֵּ
ׁ ֶּ
מַש ּ

ַר ְמ ַּב"ם

כות ָא ֵבל ּ ְפ ָר ִקים ו' ,ז' ,ח'
ִ /הלְ ֹ

ַמ ַּב"ם ּ
יח
מַמ ׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ָמ ִׁש ַ
הַה ָלכוֹ ת ֶׁשל ָא ָדם ָה ֵא ֶבל אַ ַחר ְקרוֹ בוֹ ֶׁש ִ ּנ ְפ ַטרְּ .ב ָקרוֹ ב ָּ
הַי וֹ ם ְמל ֵַּמד ֶאת ֲ
ָהר ְ
יָ בוֹ א ,ל ֹא ִּת ְהיֶ ה עוֹ ד ִס ָּבה לַה' ָל ַקחַת נְ ָׁש ָמה ֵמהַ גּ ּוף.
הַמ ִתים
אוי ָל ֶהן ִּב ְת ִחיַ ּת ֵּ
ּו ְב ֶע ֶצם ,ה' יַ ְחזִ יר ֶאת ָּכל הַ ְ ּנ ָׁשמוֹ ת ַּבגּ ּוף ָה ָר ּ

ַד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ִ /ה ְת ַק ׁ ּ ְשר ּות

"ב,
(ב ִכ ְס ֵלו תרצ"ג) ָהאַ ְדמוֹ "ר ָהרַיַי"צ יָ שַׁ ב ְּב ַח ְדרוֹ ְּב ֵעינַיִ ם ֲעצוּמוֹ ת וְ ָח ַלם ֲחלוֹ םָ .א ִביוָ ,ה ַר ִּבי הַ רַשַׁ ּ
ּפַ ַעם ְּ
ָ
ָ
יע לְ ך? הַ ַּביִ ת ֶׁש ְּלך ָמ ֵלא ְּבאוֹ ר ַּב ַ ּליְ ָלה"!
הו ֶׁשמַּ ְפ ִר ַ
"ל ָּמה יֵ ׁש ׁ ּ ֶ
נִ גְ ָלה ֵא ָליו וְ ָאמַ ר ָ
מַש ּ
הוא
הוא יָ ַדע ֶׁש ּל ֹא לְ זֹאת ִה ְת ַּכוֵ ּ ן ָא ִביוּ .
ָהרַיַי"צ ּ ָפתַ ח ֶאת ֵעינָ יו וְ ָר ָאה ֶאת הַיָ ּ ֵר ַח ֵמ ִאיר ִמ ַּב ַעד לְ ַחלּ וֹ ןֲ .א ָבל ּ
הוא ָר ָאה ֶאת ָה ַר ִּבי יוֹ ֵׁשב וְ לוֹ ֵמד.
נֶ ֱעמַ ד וְ ִה ְתהַ ֵ ּל ְך ְס ִביב הַ ַּביִ תְּ .כ ֶׁש ִה ְס ּתַ ֵּכל לְ תוֹ ְך ֲח ַדר הַ ְּס ָפ ִרים ֶׁשלּ וֹּ ,
הוא ָשׂמַ ח ְמאֹד ּו ְבאוֹ תוֹ יוֹ ם ִג ָ ּּלה
ָה ַר ִּבי ָהרַיַי"צ ֵה ִביןֶׁ ,ש ְּל ָכ ְך ָא ִביו ִה ְת ַּכוֵ ּ ן ,זֶ ה מַה ֶׁש ִּמ ֵ ּלא ֶאת הַ ַּביִ ת ְּבאוֹ רּ .
ָל ַר ִּבי ַּכ ָּמה ְ ּד ָב ִרים ְמיֻ ָח ִדים.
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