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ֻח ָּמ ׁש

אש ֹון ִעם ַר ׁ ִש”י
ִ /ר ׁ

ַהיּוֹ ם ַמ ְת ִחילִ ים לִ לְ מֹד אֶת ִׁש ַירת ַה ֲאזִ ינוּ ,אוֹ ָתה לִ מֵּד מֹשֶׁ ה לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל.
“ה ֲאזִ ינוּ ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וַ ֲא ַד ֵּב ָרה וְ ִת ְׁש ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי,
ַ
ִמ ֵּכיוָ ן שֶׁ ֵהם יִ ְהיוּ ָׁשם ָלנֶ ַצח ב ְִּדיּוּ ק ְּכמוֹ שֶׁ ֵהם ַהיּוֹ ם,
יוּכל לוֹ ַמר “ל ֹא ָׁש ַמ ְע ִּתי ַעל ַה ִּמ ְצווֹ ת”.
הוּדי ל ֹא ַ
ָּכ ְך שֶׁ ַאף יְ ִ
ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ ַ ּגם יְ כוֹ לִ ים ָלתֶת,
גֶשֶׁ ם שֶׁ עוֹ זֵ ר ַל ְ ּצ ָמ ִחים לִ גְ דוֹ ל
יוּכלוּ לִ ְחיוֹ ת,
ָּכ ְך שֶׁ ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְ
ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ יְ כוֹ לִ ים ָלתֶת ָש ָׂכר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל
ִאם ֵהם ְמ ַקיְ ּ ִמים אֶת ִ ּד ְב ֵרי ה’.
ַהתּוֹ ָרה נִ ְמ ְׁש ָלה לְ גֶשֶׁ ם,
שֶׁ כ ָ ּ
יכים אוֹ תוֹ ,
ֻּלם ְצ ִר ִ
ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ַחיּוֹ ת וְ ַה ְ ּצ ָמ ִחים.
ַהתּוֹ ָרה ְמ ַש ַּׂמ ַחת אֶת כ ָ ּ
ֻּלם,
וְ לִ מּוּד תּוֹ ָרה עוֹ זֵ ר ָלנוּ לִ גְ דוֹ ל,
ב ְִּדיּוּ ק ְּכמוֹ ַהגֶּשֶׁ ם.
כְּשֶׁ ְּב ֵ ַּבית ַה ִּמ ְק ָד ּׁש ׁשוֹ ְמ ִעים אֶת ֵׁשם ה’,
“ברוּ ְך ֵׁשם ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹ ָלם וָ ֵעד”.
ָהיוּ א ְֹמ ִרים ָּ
כָּל ַמ ֲע ֵשׂי ה’ צוֹ ְד ִקים.
ּיע לוֹ לְ ַקבֵּל.
ה’ יִ ֵּתן לְ ָכל אֶ ָחד אֶת ַמה שֶׁ ַּמ ִג ַ
ִאם ְ ּד ָב ִרים ל ֹא טוֹ ִבים קוֹ ִרים,
ֲע ֵליכֶ ם ָל ַד ַעת שֶׁ זֶּה ִּבגְ ַלל ְ ּד ָב ִרים שֶׁ ֲע ִשׂיתֶ ם.
אֶתכֶ ם וּ ָב ַחר בָּכֶ ם,
ה’ אוֹ ֵהב ְ
וּ ַמה ַאתֶּ ם ֲע ִשׂיתֶ ם?
ל ֹא ִה ְתנַ ַהגְ תֶּ ם ְּב ָח ְכ ָמה
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וְ ל ֹא ֲע ִשׂיתֶ ם ַמה שֶׁ ה’ ָא ַמר ָלכֶ ם ַל ֲעשׂוֹ ת.

ְּת ִה ִּלים

יום כ”ד ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים קי”ג -קי”ח
ֹ /

יע ַה ּ ָפסוּ ק“ :ה’ לִ י ְּבעֹזְ ָרי ַו ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבשֹׂנְ ָאי”.
ַּת ִה ִּלים שֶׁ ל ַהיּוֹ ם בְּפֶ ֶרק קי”ח מוֹ ִפ ַ
בְ
ֵא ְ
יך יָ כוֹ ל ָדּוִ ד ַהמֶּלֶ ְך לוֹ ַמר שֶׁ יֵ ּׁש לוֹ עוֹ זְ ִרים וְ שֶׁ ה’ הוּא ִעם ָהעוֹ זְ ִרים? ִמי עוֹ זֵ ר ָלנוּ חוּ ץ ֵמה’?
ֲח ִסידוּת ַמ ְס ִּב ָירה שֶׁ ”עֹזְ ָרי” ֵהם ַה ְ ּד ָב ִרים ַה ְׁגַּש ִמיִ ּ ים שֶׁ ָּבעוֹ ָלם.
וּכשֶׁ ָאנוּ ִמ ְׁש ַּתמ ְִּׁשים ְמ ַקבְּלִ ים אֶת ַה ֹּכ ַח
(חלֶ ק) שֶׁ ל ְק ֻד ׁ ּ ָשה בְּתוֹ ְך ַה ְ ּד ָב ִרים ַה ְׁגַּש ִמיִ ּ ים ְ
ה’ ִה ְט ִמין נִ יצוֹ ץ ֵ
ְ
ַּד ָב ִרים
ְּפלָּה וּ ַבק ָָּׁשה מֶה’ שֶׁ יַ ּ ֲעזֹר לוָֹ ,א ָדם ָצ ִריך ַ ּגם לְ ִה ְׁש ַּתמ ֵּׁש ב ֱ
ַל ְעזוֹ ר ָלנוּ ָל ֵכן יָ ַחד ִעם ת ִ
ָּאל ֹקוּת שֶׁ ִ ּנ ְמ ֵצאת ב ְ ּ
ַה ְׁגַּש ִמיִ ּ
ים(כמוֹ אוֹ ֵכל ְׁוּש ִתיָ ּה) שֶׁ נּוֹ ֲעדוּ ַל ְעזוֹ ר לוֹ.
ְּ

ַּתנְ יָ א

ימן י”ז (כ”ד אלול שנה פשוטה)
ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ּקֹ ֶד ׁש ִס ָ

ִּכ ִ
יהוּדים ָע ֵלינוּ ָל ַד ַעת שֶׁ יֵ ּׁש ַל ֲעשׂוֹ ת ַמ ׁ ּשֶ הוַּ ,על ְמנָ ת לְ ַקבֵּל ַמ ׁ ּשֶ הוּ ַא ֵחר .ה’ נוֹ ֵתן ָלנוּ ְ ּד ָב ִריםֲ ,א ָבל ָאנוּ
יכים ַל ֲעשׂוֹ ת ַמ ׁ ּשֶ הוּ כ ְֵּדי לְ ַקבֵּל אוֹ ָתםִ .הנֵּה ִמ ְכ ַּתב נוֹ ַסף בּוֹ ָה ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן ַמלְ ִהיב אֶת ַה ֲח ִס ִידים
ְצ ִר ִ
לִ נְ ִתינַ ת ְצ ָד ָקה:
ְׁיֶשנָ ם ְׁשנֵ י סוּ גִ ים שֶׁ ל ַחיּוּת שֶׁ ה’ נוֹ ֵתן ָּבעוֹ ָלם:
ְמ ַמ ֵ ּלא ָ ּכל ָעלְ ִמין -סוּ ג שֶׁ ל ַחיּוּת שֶׁ נּוֹ ֵתן לְ ָכל ָ ּד ָבר ָּבעוֹ ָלם ֹּכ ַח ׁשוֹ נֶה.
.1
ּיעה ב ְָּׁשוֵ ה לְ ָכל ָ ּד ָבר ֲא ָבל ִהיא ַחיּוּת נַ ֲע ֵלת יוֹ ֵתר.
 .2סוֹ ֵבב ָ ּכל ָעלְ ִמיןַ -ה ַחיּוּת ַהזּוֹ ַמ ִג ָ
אשוֹ נָ ה ָאנוּ ִּכ ְמ ַעט יְ כוֹ לִ ים “לִ ְראוֹ ת” ִּבגְ ַלל שֶׁ ָאנוּ רוֹ ִאים ֵא ְ
יך ְ ּד ָב ִרים ָּבעוֹ ָלם ֵהם ׁשוֹ נִ ים אֶ ָחד
ַה ַחיּוּת ָה ִר ׁ
ַּפ ִקיד ִמ ׁ ּשֶ לּוֹ.
ֵמ ַה ׁ ּ ֵשנִ י וּלְ ָכל ָ ּד ָבר יֵ ׁש ת ְ
יח”.
יכים “לְ ַה ְרוִ ַ
כ ְֵּדי לְ ַה ְכנִ יס וּלְ ַה ְח ִ ּדיר ָּבעוֹ ָלם אֶת ַהסּוּ ג ַה ׁ ּ ֵשנִ י שֶׁ ל ַה ַחיּוּת – סוֹ ֵבב כָּל ָעלְ ִמיןָ ,אנוּ ְצ ִר ִ
ֵא ְ
יך? ַעל יְ ֵדי נְ ִתינַ ת ְצ ָד ָקה.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ”ד ֱאל ּול

ְ ּבכָ ל ָ ּדבָ ר ׁ ּ ֶשרו ִֹאים א ֹו ׁשו ְֹמ ִעים  ,י ְֶׁשנָ ּה הו ָֹר ָאה ַ ּב ֲעב ֹו ַדת ה’.
ְּה ִרים ַה ְ ּגבוֹ ִהיםְּ ,ב ִמילְ יוֹ נֵ י
יבנוּ רוֹ ִאים ַעד ַּכמָּה נִ ְפ ָלא הוּאִ .ה ְתבּוֹ נָ נוּ ב ָ
ִּתבּוֹ נְ נִ ים ַעל ָהעוֹ ָלם ְס ִב ֵ
כְּשֶׁ מ ְ
ְ
ּיע ֵמ ַה ֶחסֶד
ַּאנָ ִׁשים שֶׁ יְ ּכוֹ לִ ים ַל ֲעשׂוֹ ת כָּל ָּכך ַה ְרבֵּה ְ ּד ָב ִרים .כָּל זֶה ַמ ִג ַ
ִּפ ָר ִחים ַהיָ ִּפים וּ ב ֲ
ַּש ַמיִ ם ,ב ְ
ַהכּוֹ ָכ ִבים ב ׁ ּ ָ
נְּתינָ ה.
ִּדּת ַה ִ
שֶׁ ל ה’ ִממ ַ
ְׁיֶשנָ הּ ִמ ָדּה נוֹ סֶפֶת שֶׁ ל ה’ שֶׁ ִ ּנ ְק ֵראת ִמ ַדּת ַה ְ ּגבוּ ָרה – ִה ְת ַא ּ ְפקוּתַ .ה ְ ּגבוּ ָרה שֶׁ ל ה’ ֲחזָ ָקה ב ְִּדיּוּ ק ְּכמוֹ ִמ ַדּת
ַּתר ָּבעוֹ ָלם וְ לִ ְהיוֹ ת ּ ַפחוֹ ת ֻמ ְר ׁגָּש ַעל
ַה ֶחסֶד  ,בְּאוֹ תוֹ ִמ ָדּה שֶׁ ָהעוֹ ָלם כֹּה נִ ְפ ָלא ,זֶה ַמ ְפלִ יא שֶׁ ה’ יָ כוֹ ל לְ ִה ְסת ֵּ
יְ ֵדי ְּבנֵ י ָה ָא ָדם.
נְּש ָמה שֶׁ לּוֹ וְ לִ ְמצֹא אֶת ה’ -לְ ַה ְב ִחין שֶׁ ה’ ָּת ִמיד עוֹ שֶ ׂה אֶת
ָה ֲעבוֹ ָדה שֶׁ ל ַהיְ ִ
ּהוּדי ִהיא לְ ִה ְׁש ַּתמ ֵּׁש ְבּכֹחוֹ ת ַה ָׁ
ִּת ַר ֲח ִׁשים ָּבעוֹ ָלם .כְּשֶׁ ָאנוּ ַמ ִּכ ִירים ְּבזֹאתָ ,אנוּ יוֹ ְד ִעים שֶׁ כָּל ָ ּד ָבר שֶׁ ָאנוּ רוֹ ִאים אוֹ ׁשוֹ ְמ ִעים
כָּל ַה ְ ּד ָב ִרים שֶׁ מ ְ
קּוֹ רֶה ַרק ִּבגְ ַלל שֶׁ ה’ עוֹ שֶ ׂה שֶׁ זֶּה יִ ְת ַר ֵח ׁש .וְ ִאם זֶה ָק ָרה ָלנוַּ ,חיָ ּב לִ ְהיוֹ ת שֶׁ ה’ רוֹ צֶה ֵמ ִא ָּתנוּ ַמ ׁ ּשֶ הוָּ .למָּה? ִּכי
ַּפ ִק ֵידנוּ כָּאן ָּבעוֹ ָלם ְּבצוּ ָרה טוֹ ָבה יוֹ ֵתר וְ ַל ֲעבֹד אֶת ה’ ָּכ ָראוּ י.
זֶה יַ ֲעזֹר ָלנוּ לְ ַמלֵּא אֶת ת ְ
ֲח ִס ִידים ֵה ִבינוּ זֹאת -וְ ָת ִמיד ָח ְׁשבוּ ְבּאֹפֶ ן ָכזֶהָ .אנוּ ְצ ִר ִ
יכים לְ ִה ְתנַ ֵהג ְכמוֹ הֶ ם ,לִ לְ מֹד ִמכָּל ָ ּד ָבר שֶׁ ָאנוּ
נּוּכל ַל ֲעבוֹ ד אֶת ה’ טוֹ ב יוֹ ֵתר.
רוֹ ִאים אוֹ ׁשוֹ ְמ ִעים כ ְֵּדי שֶׁ ַ
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וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה קנ"ג
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

שה קנ"גֶ ׁ .ש ֵּבית ַה ִדּ ין ָצ ִר ְ
יך לִ ְק ּב ַֹע לוּ ַח ׁ ָשנָ ה
ְּב ֵספֶ ר ַה ִּמ ְצווֹ ת ַהיוֹ ם לוֹ ְמ ִדים אֶת אוֹ ָתהּ ִמ ְצוָ ה ִ ,מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
וּלְ ַה ְחלִ יט ָמ ַתי ַמ ְת ִחילִ ים הֶ ֳח ָד ׁ ִשים וְ ַה ׁ ּ ָשנִ ים.

ַר ְמ ַּב"ם
פרק א'

כות ַּת ֲענִ ּי ֹות
כות ִק ּד ּו ׁש ַהח ֶֹד ׁש פרקים י"ח  ,י"טִ ,הלְ ֹ
ִ /הלְ ֹ

יצ ד ֵּבית ַה ִדּ ין יוֹ ֵד ַע ַה ִאם ָה ֵע ִדים
ֹדֶש .לוֹ ְמ ִדים עוֹ ד ֵכּ ַ
דּוּש ַהח ׁ
ָּב ַר ְמ ַּב"ם ַהיוֹ ם ְמ ַס ְ ּי ִמים אֶת ִהלְ כוֹ ת ִק ׁ
אֶפ ׁ ָש ִרי לִ ְראוֹ ת אֶת ַה ָ ּי ֵר ַח
שים ִח ׁישוּ ִבים ְכּ ֵדי ָל ַד ַעת ַה ִאם זֶה ְ
אוֹ ְמ ִרים אֶת ָה ֱאמֶת לְ גַ ֵּבי ְר ִא ַ ּי ת ַהלְּ ָבנָ הֵ .הם עוֹ ִ ׂ
ְּב ַליְ ָלה ְמ ֻס ָ ּי ם.
ֶכּ ל אֶ ָחד יָ כוֹ ל לִ ְראוֹ ת זֹאת .לִ ְפ ָע ִמים ַה ָ ּי ֵר ַח ְמאוֹ ד נָ מוּ ְך
יֶּשנוֹ יָ ֵר ַח ָח ָד ׁש ֵאין ַה ַכּ ָוּ נָ ה ׁש ָ
אוּלם ַרק ִּבגְ ַלל ׁ ֶש ׁ ְ
ָ
וּכ ֵדי לִ ְראוֹ תוֹ יֵ ׁש לִ ְהיוֹ ת ַעל פּ ִ ְס ַ ּגת ַהר אוֹ הוּא ָעלוּל לְ ִה ְסתַּ תֵּ ר ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ֲענָ נִ יםָ .ה ַר ְמ ַּב"ם ַמ ְס ִּביר
ַּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם ְ
ְ
ֶשך ֳח ָד ׁ ִשים ַר ִּביםֵ .הם ל ֹא יְ כוֹ לִ ים פּ ָ ׁשוּ ט
שים ְּב ֵבית ַה ִדּ ין ִאם ַאף אֶ ָחד ל ֹא ָר ָאה אֶת ַה ָ ּי ֵר ַח ְּבמ ׁ ֶ
ַמה עוֹ ִ ׂ
שֶה ַמ ְתכּ ֹנֶת ְכּ ִפי
ֹדֶש יִ ְהיֶה ֶּבן ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים יוֹ ם ֵכּ יוָ ן ׁ ֶשזֶּה יְ ַבלְ ֵּבל אֶת ַהלּוּ ַחֵּ .בית ַה ִדּ ין עוֹ ׂ
לְ ַה ְחלִ יט ׁ ֶש ַע ְכ ׁ ָשו ָכּ ל ח ׁ
ְ
ְ
הוּדים ְּב ָכל זֹאת יִ ׁ ְש ְמרוּ אֶת לוּ ַח
ֹדֶש ָק ָצרָ ,כּ ך ֲא ִפלּוּ ִאם ֵאין ֲע ַדיִ ן ְר ִא ָ ּי ה ַ ,ה ְ ּי ִ
ֹדֶש ָארוֹ ך ,וְ ח ׁ
שים ְּביָ ֵמינוּ .ח ׁ
ׁ ֶשעוֹ ִ ׂ
ַה ׁ ָשנָ ה ַה ָ ּנכוֹ ן.
ַא ַחת ַה ׁ ּ ְש ֵאלוֹ ת ׁ ֶש ֵּבית ַה ִדּ ין ׁשוֹ ֵאל אֶת ָה ֲאנָ ׁ ִשים ִהיא " לְ ֵאיזֶה ִכּ וּוּ ן פּ ָ נָ ה ַה ָ ּי ֵר ַח ְכּ שֶׁ ְר ִאיתֶ ם אוֹ תוֹ ?"
יכן נִ ְמ ֵצאת ַה ׁ ּ ֶשמ ֶׁש ַה ֵחלֶ ק
ֶלּ הֶ ם הֶ גְ יוֹ נִ ית .זֶה תָּ לוּ י ֵה ָ
ָה ַר ְמ ַּב"ם ַמ ְס ִּביר ׁ ֶש ֵּבית ַה ִדּ ין יוֹ ֵד ַע ַה ִאם ַהתְּ ׁשוּ ָבה ׁש ָ
ְ
(אֶפ ׁ ָשר ַל ֲערֹך נִ סּוּ י ָכּ זֶה ְּב ֶעזְ ַרת
ֶה ׁ ּ ֶשמ ֶׁש זוֹ ַר ַחת ָע ָליו וְ גוֹ ֶרמֶת לוֹ לְ ָה ִאירְ .
ֶאנוּ רוֹ ִאים ֵמ ַה ָ ּי ֵר ַח הוּא ִּבגְ ַלל ׁש ַ
ׁש ָ
ְ
וּפנָ ס ְּבחֶדֶ ר ָח ׁשוּ ך ) ַה ַּמ ְסלוּל ׁשֶל ַה ׁ ּ ֶשמ ֶׁש ָס ִביב ַכּ דּוּ ר ָה ָא ֶרץ וְ ַה ַּמ ְסלוּל ׁשֶל ַה ָ ּי ֵר ַח ֵאינָ ם ְכּ מוֹ ׁ ְשנֵ י
ַכּ דּוּ ר ָ
ִעגּוּלִ ים ַעל ִפ ַּסת נְ יָ רֵ .הם ׁ ְשנֵ יהֶ ם פּוֹ נִ ים ְּב ִכוּוּ נִ ים ׁשוֹ נִ ים ָל ֵכן לִ ְפ ָע ִמים ַה ׁ ּ ֶשמ ֶׁש יְ כוֹ ָלה לִ ְהיוֹ ת ְ ּגבוֹ ָהה יוֹ ֵתר אוֹ
מוּכה יוֹ ֵתר ַּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם ֵמ ֲא ׁ ֶשר ַה ִּמקּוּ ם ׁשֶל ַה ָ ּי ֵר ַחֱ .היוֹ ת וְ ַה ׁ ּ ֶשמ ֶׁש ְמ ִא ָירה ְכּ ַלפּ ֵ י ַמ ָּטה ַל ָ ּי ֵר ַח ,אוֹ ְכּ ַלפּ ֵ י ַמ ְע ָלה
נְ ָ
(אֶפ ׁ ָשר לְ נַ סּוֹ ת זֹאת ִעם ַהפּ ָ נָ סׁ ,שוּ ב).
ַל ָ ּי ֵר ַחַ ,ה ָדּ ָבר גּוֹ ֵרם ַל ָ ּי ֵר ַח לְ ֵה ָראוֹ ת ְכּ ִאלּוּ הוּא פּוֹ נֶה לְ ִכוּוּ נִ ים ׁשוֹ נִ ים ְ
ָה ַר ְמ ַּב"ם אוֹ ֵמר ֵא ְ
ֹדֶש.
יך לְ ַח ׁ ּ ֵשב זֹאת ְּב ַע ְצ ֵמנוּ ְכּ ֵדי ׁ ֶש ַ
ֹאש ח ׁ
נּוּכל ָל ַד ַעת לְ ֵאיזֶה ִכּ יווּ ן ַה ָ ּי ֵר ַח ָאמוּ ר לִ ְפנוֹ ת ְּבר ׁ
~
ַמ ְת ִחילִ ים ִס ְד ָרהּ ֲח ָד ׁ ָשה ׁשֶל ֲה ָלכוֹ ת ַעל ַה ַּת ֲענִ ּי וֹ ת ׁ ֶש ֲח ָכ ִמים ָק ְבעוּ לְ ָכל ָה ִעירִ .אם ָק ָרה ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם
ְמא ָֹרע ַמ ְפ ִחידָ ,ע ֵלינוּ לְ ִה ְתפּ ַ ֵלּ ל ַלה' ַכּ מּוּ ָבן וְ גַ ם ָלצוּ ם וּלְ ַב ֵ ּק ׁש ֵמה' ַל ֲעזֹר ָלנוָּ .ה ַר ְמ ַּב"ם ָדּ ן ִמי ָצ ִר ְ
יך ָלצוּ ם
וּ ָמ ַתי ל ֹא ֲאמוּ ִרים ַל ֲעשׂוֹ ת ָכּ זֶה צוֹ ם.
שֶה תְּ ׁשוּ ָבה וְ ִאם
ֶאם ָא ָדם אוֹ ֵמר ׁש ַ
ָה ַר ְמ ַּב"ם אוֹ ֵמר ׁש ִ
ֶה ָדּ ָבר ָק ָרה ְּב ִמ ְקרֶה ,זוֹ ִר ׁ ְשעוּת .ה' רוֹ צֶה ׁ ּ ֶש ַ ּנ ֲע ׂ
נוּכל לְ ַק ֵּבל אֶת
אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶשזֶּה ַרק ָק ָרה ַעל פּ ִ י ֶט ַבעַ ,ה ָדּ ָבר יִ ְמנַ ע ֵמ ִאתָּ נוּ ִמ ַלּ ֲעשׂוֹ ת תְּ ׁשוּ ָבה ָכּ ָראוּ י וְ ל ֹא ַ
ַה ְּב ָרכוֹ ת ַה ְּמיֻ ָחדוֹ ת ׁשֶל ה'.
ֶא ִפלּוּ ִאם ִמ ְת ַרח ֶׁשֶת ְּב ָעיָ ה ָל ָא ָדם אֶ ָחד ִּבלְ ַבד הוּא ַ ּגם יָ כוֹ ל ָלצוּ ם וְ ַל ֲעשׂוֹ ת תְּ ׁשוּ ָבה.
ָה ַר ְמ ַּב"ם אוֹ ֵמר ׁש ֲ
אֶלּ א ִּב ְמקוֹ ם זֹאת ַל ֲעשׂוֹ ת תְּ ׁשוּ ָבה ,לְ ַק ֵּבל ָע ֵלינוּ ַה ְח ָלטוֹ ת
ילה ָ
(ביָ ֵמינוּ ,אוֹ ֵמר ָה ַר ִּבי ,ל ֹא ָלצוּ ם -לְ ִה ָּמנַ ע ֵמ ֲא ִכ ָ
ְּ
אוּלם ְּביָ ִמים ְמיֻ ָח ִדים ָאסוּ ר ָלנוּ ָלצוּ ם ֲא ִפלּוּ ַעל ְמנָ ת ַל ֲעשׂוֹ ת תְּ ׁשוּ ָבה ֻדּ גְ ָמה
טוֹ בוֹ ת וְ ָל ֵתת תּוֹ סֶפֶת לִ ְצ ָד ָקה) ָ
ַא ַחת לְ יוֹ ם ָכּ זֶה ׁ ֶשנּוֹ ֵתן ָה ַר ְמ ַּב"ם ִהיא פּוּ ִרים.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

עות ִח ִּטין
ָ /מ ֹ

ְׁיֶשנוֹ ִמנְ ָהג לִ ְפנֵ י ַחג ַה ּ ָפ ַסח ָלתֶת כֶּ ֶסף ב ְָּכל ִעיר כ ְֵּדי ַל ְעזוֹ ר ַל ֲאנָ ִׁשים לִ ְקנוֹ ת ַמ ָצּה וְ יַ יִ ן וְ אוֹ ֵכל לְ פֶ ַסח .זֹאת
את
יכים ֲעבוּרוֹ ֵהם יְ ָק ִרים ְּביוֹ ֵתרְ .צ ָד ָקה זוֹ נִ ְק ֵר ָ
אוּלם ַה ְ ּד ָב ִרים שֶׁ ְ ּצ ִר ִ
אֶפ ָׁשר ַל ֲעבוֹ ד ָ
ִּבגְ ַלל שֶׁ ְּב ַחג ַה ּ ָפ ַסח ִאי ְ
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“מעוֹ ת ִח ִּטין”.
ָ

ַּפ ִס ִידים וְ ָצ ִר ְ
יך לִ ְקנוֹ ת עוֹ ד ַה ְרבֵּה ְ ּד ָב ִרים לְ ָכבוֹ ד
ָה ֱאמֶת ִהיא שֶׁ ַ ּגם ַּב ַח ִגּים ֲא ֵח ִרים ְׁיֶשנָ ם יְ ֵמי ֲעבוֹ ָדה שֶׁ מ ְ
ֹאש ַה ָׁ ּשנָ ה ְׁיֶשנָ ם ְ ּד ָב ִרים נוֹ ָס ִפים שֶׁ ָ ּצ ִר ְ
יך לִ ְקנוֹ ת.
הֶ ָחגֲ .א ִפילוּ לְ ר ׁ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה.
ָל ֵכן ָה ַר ִּבי ִּבק ֵּׁש שֶׁ ְ ּנ ַקיֵ ּם אֶת ַה ִּמנְ ָהג ַהזֶּה ַ ּגם לִ ְק ַראת ַה ַח ִגּים ָה ֲא ֵח ִרים ,כּוֹ ֵלל ר ׁ
(פ ָע ִמים ַרבּוֹ ת
הוּדי אֶ ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ּ ְ
אֶפ ָׁשר לִ ְתרֹם לְ ֶק ֶרן ְּב ָמקוֹ ם ַה ְּמגוּ ִרים שֶׁ לָּכֶ ם .טוֹ ב ַ ּגם ָלתֶת לְ ַמ ַען יְ ִ
ְ
קוּפה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ,אוֹ ֵמר ָה ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן ַעד ַּכמָּה ְמיֻ חֶדֶת זְ כוּת נְ ִתינַ ת ַה ְצ ָּד ָקה
ַּת ָ
ַּתנְ יָ א שֶׁ ָאנוּ לוֹ ְמ ִדים ב ְּ
ב ַּ
לְ ַמ ַען אֶ ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
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