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ֻח ָּמ ׁש

אש ֹון עם רש"י
ִ /ר ׁ

ש ָר ֵאל
ַא ֶּתם ֶּב ַטח זוֹ ְכ ִרים ְּב ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ֶש ָ ּק ָראנ ּו ׁ ָשב ּו ַע ׁ ֶש ָע ַברֶ ׁ ,ש ּמ ׁ ֶֹשה ִה ְתלוֹ נֵ ן ַלה' ַעל ָּכ ְך ׁ ֶש ַּמ ָ ּצ ָבם ׁ ֶשל ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
נִ ְהיֶ ה עוֹ ד יוֹ תֵ ר ָ ּגר ּו ַע.
ה' ָא ַמר לְ מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְתלוֹ נֵ ן ,מ ׁ ֶֹשה יָ כוֹ ל לִ ְבט ַֹח ַּבה' ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּי ם ֶאת ַה ַה ְב ָטחוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ! לִ ְפ ָע ִמים זֶ ה נִ ְר ָאה
ׁ ֶש ַה ַּמ ָ ּצב ה ּו ַרעֲ ,א ָבל ה' יְ ַק ֵ ּי ם ֶאת ַמה ׁ ֶשה ּוא אוֹ ֵמר.
יח ָל ֶהם ַה ְב ָטחוֹ ת!
ה' ִהזְ ִּכיר לְ מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ָ ּל ָאבוֹ ת ַ ּגם ָהי ּו זְ ַמ ִ ּנים ׁ ֶש ָהי ּו ָל ֶהם ְמא ָֹרעוֹ ת ָק ׁ ִשים ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶשה' ִה ְב ִט ַ
ש ָר ֵאל ,זֶ ה ל ֹא ָהיָ ה נִ ְר ָאה ְּכ ִאלּ ּו זֶ ה ּקוֹ ֶרה.
ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶשה' ִה ְב ִט ַ
יח לְ ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶשה ּוא ּו ָבנָ יו ַא ֲח ָריו יְ ַק ְּבל ּו ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ַא ְב ָר ָהם ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך לְ ׁ ַש ֵ ּלם ֲעבוֹ ר ְמ ָע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלהֲ ,אנָ ׁ ִשים נִ לְ ָחמ ּו ִעם יִ ְצ ָחק ַעל ַה ְּב ֵארוֹ ת ,וְ יַ ֲעקֹב ָהיָ ה
ָצ ִר ְ
יך לְ ׁ ַש ֵ ּלם ֲעבוֹ ר ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּי ּו ַכל לִ ְהיוֹ ת ּבוֹ ! וְ ִעם ָּכל זֶ ה  ,הֵ ם יָ ְדע ּו ׁ ֶשהֵ ם יְ כוֹ לִ ים לִ ְבט ַֹח ַּבה' ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּי ם ֶאת

ַה ַה ְב ָט ָחה.

ש ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְבט ַֹח ַּבה'! ֲאנִ י אוֹ ִציא אוֹ ָתם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וָ ָא ִביא אוֹ ָתם ֶאל ֶא ֶרץ
ָ
"לכֵ ןֱ ,אמוֹ ר לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל".
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ל ֹא ֶה ֱא ִמינ ּו עוֹ ד ׁ ֶשהֵ ם ֵאי
מ ׁ ֶֹשה ָא ַמר ָל ֶהם ֶאת זֶ הֲ ,א ָבל ַה ַּמ ָ ּצב ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה ָּכל ָּכ ְך ָק ׁ ֶשהֶ ׁ ,ש ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
ּ ַפ ַעם יַ ַעזְ ב ּו ֶאת ַה ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּז ה.
ש ָר ֵאל ל ֹא
ש ָר ֵאל לְ ֵצאת ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם .מ ׁ ֶֹשה ָא ַמר ֲ
"א ָבל ֲא ִפלּ ּו ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
ה' ָא ַמר לְ מ ׁ ֶֹשה לוֹ ַמר לְ ַפ ְרעֹה ָל ֶתת לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
ׁ ָש ְמע ּו לִ יֵ ,א ְ
יך יִ ׁ ְש ַמע ֵא ַלי ּ ַפ ְרעֹה?".
ה' נָ ַתן לְ מ ׁ ֶֹשה ּולְ ַא ֲהרֹן הוֹ ָראוֹ ת ֵא ְ
(ב ָכבוֹ ד) ְּכ ֵדי ׁ ֶשהֵ ם יִ ׁ ְש ְמע ּו
(ב ַס ְב ָלנ ּות) ּולְ ַפ ְרעֹה ְּ
ש ָר ֵאל ְּ
יך לְ ַד ֵּבר לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
לְ ַמה ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה אוֹ ֵמר.

ְּת ִה ִּלים

יום כ"ב ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים ק"ו -ק"ז
ֹ /

ֵה ַּס ָּכנוֹ ת
ּ ֶפ ֶרק ק"ז ְמ ַד ֵּבר ַעל ַא ְר ַּבע ס ּוגֵ י ַס ָּכנָ ה ׁ ֶש ָא ָדם יָ כוֹ ל ַל ֲעבוֹ רַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ַה ּ ֶפ ֶרק ְמ ַד ֵּבר ַעל ָּכל ַא ַחת מ ַ
יעם'ִ .מ ָּכאן לוֹ ְמ ִדים
יהם יוֹ ׁ ִש ֵ
"ו ִ ּי זְ ֲעק ּו ֶאל ה ַּבצַּ ר ָל ֶהם ִמ ְּמ ֻצקוֹ ֵת ֶ
יהן ַה ִּמ ִּלים ַ
ָה ֵא ֶ ּלהְּ ,כתוּבוֹ ת ַא ֲח ֵר ֶ
ְ
יעָ ,צ ִריך לִ זְ עֹק ֶאל ה' ּולְ ַבק ֵּׁש ִמ ֶּמנּ ּו ַל ְעזוֹ ר ָלנ ּו .וְ ָאזְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ַה ּ ָפס ּוק
ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁיֵש ֵאיזוֹ ַס ָּכנָ ה ּו ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ַמ ְפ ִר ַ
יכים
אוֹ ֵמר ּ ְפ ָע ִמים ַר ּבוֹ ת "יוֹ ד ּו ַלה' ַח ְס ּדוֹ וְ נִ ְפלְ אוֹ ָתיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם" ה' יַ ְר ֶאה ֶאת ַח ְס ּדוֹ וְ יִ ֶּתן ֶאת ָּכל ַמה ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִ
וְ נוֹ ֶדה ַלה'.
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(ר ֵאה ִה ְתוַ ֲע דוּת י"ב ַּת ּמוּז ה'תשכ"זְּ ,ת ִה ִּלים ִעם ֵּפרוּ ׁש ְּת ִהלּ ֹת ְמנַ ֵחם עמ' 9
ְ

ַּתנְ יָ א

 /לִ ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ּ ֶפ ֶרק י”ד (כ”ב טבת שנה פשוטה)

ק ֶֹדם ָלכֵ ן ְּב ַתנְ יָ אָ ,ל ַמ ְדנ ּו ֶׁש ַ ּצ ִ ּדיק אוֹ הֵב ֶאת ה’ וְ חוֹ שֵׁ ב ֶׁש ָה ֲעבֵ רוֹ ת הֵ ם ָ ּד ָבר ּדוֹ ֶחה! ל ֹא ָּכל ֶא ָחד יָ כוֹ ל
לִ ְהיוֹ ת ַצ ִ ּדיקֲ ,א ָבל ֲאנַ ְחנ ּו ֲע ַדיִ ן יְ כוֹ לִ ים לְ נַ ּסוֹ ת ֶל ֱאהֹב ֶאת ה’ ְק ָצת יוֹ תֵ ר ּולְ נַ ּסוֹ ת לְ ִה ְת ַא ֵּמן ְּב ַמ ְח ָׁש ָבה ַעל ָּכךְ
ֶׁש ֲעבֵ רוֹ ת הֵ ם ָ ּד ָבר ּדוֹ ֶחה.
ֵע ָצה ַא ַחת ֶׁשנּ וֹ תֵ ן ָה ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקןִ ,היא לְ ִה ְס ַּתכֵּ ל ַעל ַמ ֲא ָכלִ ים ֶׁש ּל ֹא עוֹ זְ ִרים ָלנ ּו ַל ֲעבוֹ ד ֶאת ה’ טוֹ ב יוֹ תֵ ר
יח!
וְ ַל ְח ׁש ֹב ַעל ַמה ּקוֹ ֶרה ָל זֶ ה ִאם נַ ְׁש ִאיר ֶאת זֶ ה ַּבח ּו ץ לְ ֶמ ֶׁש ְך זְ ַמן -זֶ ה ִמ ְת ַקלְ ֵקל ּו ַמ ְס ִר ַ
וַ ֲאנַ ְחנ ּו ְמנַ ִּסים לְ ַת ְר ֵגּל ַא ֲה ַבת ה’ יוֹ תֵ ר ְּכמוֹ ַצ ִ ּדיק ַעל יְ ֵדי ַמ ֲח ָׁש ָבה ַּכ ָּמה ָ ּגדוֹ ל ּו ְמיֻ ָחד ה ּוא ה’.
ִאם ַהבֵּ ינוֹ נִ י יַ ֲע ֶשׂה זֹאת ,יִ ָּתכֵ ן וַ ה’ יִ ּתֵ ן לוֹ ַמ ָּתנָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ,נְ ָׁש ָמה יְ תֵ ָרה ,נְ ָׁש ָמה ֶׁשל ַצ ִ ּדיק!
שנֹא ֶאת ָה ֲעבֵ רוֹ ת!
ָאז ,ה ּוא ֶּב ֱא ֶמת י ּו ַכל ֶל ֱאהֹב ֶאת ה’ְ ,ולִ ְ ׂ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ"ב ֵט ֵבת

יח ְּת ִפ ִּלין ִמ ֵ ּדי יוֹ ם .ל ֹא ְמ ׁ ַש ֶ ּנה ִאם ַה ֵּבן ה ּוא
ַא ֶּתם ֶּב ַטח יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ּי ֵׁש ִמ ְצוָ ה לְ ָבנִ ים ֵמ ַעל ִ ּגיל ַּבר ִמ ְצוָ ה לְ ָהנִ ַ
ַּתלְ ִמיד ָח ָכם ָ ּגדוֹ ל אוֹ ֶא ָחד ׁ ֶשלּ ֹא יָ כוֹ ל ֲא ִפלּ ּו לִ ְקרֹא א' ב'.
ָה ַר ִּבי ָה ַר ַש"ב אוֹ ֵמר ׁ ֶשאוֹ תוֹ ָ ּד ָבר ה ּוא ְּבנוֹ גֵ ַע לְ ִמ ְצוַ ת ִחנּ ּו ְך! ָּכל ַההוֹ ִריםֵּ ,בין ִאם הֵ ם ַצ ִ ּד ִ
יקים ְ ּגדוֹ לִ ים אוֹ
יכים לְ ַה ְק ִ ּד ׁיש ֲח ִצי ׁ ָש ָעה ְּביוֹ ם לְ ַמ ְח ׁ ָש ָבה ַעל ַה ִחנּ ּו ְך ׁ ֶשל ַהיְ ָל ִדים ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ,וְ לִ ְדאֹג ׁ ֶשהֵ ם
ֲאנָ ׁ ִשים ּ ְפ ׁש ּו ִטיםְ ,צ ִר ִ

עוֹ זְ ִרים ָל ֶהם לִ גְ דוֹ ל ִּכיה ּו ִדים.

יהם יְ ַק ְּבל ּו ִחנּ ּו ְך טוֹ ב!
יכים ַל ֲעשׂוֹ ת ָּכל ַמה ׁ ֶשהֵ ם יְ כוֹ לִ ים ,וְ יוֹ תֵ ר ִמ ָּכ ְך ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי לְ ֵד ֶ
ַההוֹ ִרים ְצ ִר ִ

ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹות

נ"א

שה מ"ג ,מ"ג ,מ"ה ,מ"ו ,מ"ז ,מ"ח ,נ',
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

ַה ּיוֹ ם לוֹ ְמ ִדים ְׁשמוֹ נָ ה ִמ ְצווֹ ת אוֹ דוֹ ת ַה ְק ָר ַבת ְׁשמוֹ נֶ ה ָק ְר ָּבנוֹ ת ְמיֻ ָח ִדים ַה ֻּמ ְק ָר ִבים ַּב ַח ִגּים.
.1
.2

ימי ַחג ַה ּ ֶפ ַסח.
יבים ָק ְר ָּבן נוֹ ַסף (מ ּו ָסף) ְּב ָכל ֶא ָחד ֵמ ַ
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה מ"ג – ַמ ְק ִר ִ
יבים ֶאת ָק ְר ָּבן ָהע ֶֹמר.
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה מ"דַּ -ב ּי וֹ ם ַה ׁ ּשֵ נִ י ֶׁשל ַחג ַה ּ ֶפ ַסח ַמ ְק ִר ִ

יבים ֶאת ָק ְר ָּבן ֲע ֶצ ֶרת
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה מ"הֲ -ח ִמ ׁ ּ ִשים יוֹ ם ַא ֲח ֵרי ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָּבן ָהע ֶֹמרַ ,מ ְק ִר ִ
.3
ָׁ(שבוּעוֹ ת).
.5

ש ּויִ ים ָח ֵמץ.
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה מ"וְּ -ב ָׁשבוּעוֹ ת ַמ ְק ִר ִ
יבים ֶאת ְׁש ּתֵ י ַה ֶ ּל ֶחם ָה ֲע ׂ
יבים ָק ְר ָּבן נוֹ ַסף (מ ּו ָסף).
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ַמ ְק ִר ִ
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה מ"זְּ -בר ׁ

.6

יבים ָק ְר ָּבן נוֹ ַסף (מ ּו ָסף).
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה מ"ח – ְּביוֹ ם ִּכ ּפ ּור ַמ ְק ִר ִ

.7

יבים ָק ְר ָּבנוֹ ת נוֹ ָס ִפים ִמ ֵ ּדי יוֹ ם ֶּב ָחג ַה ֻּס ּכוֹ ת.
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה נ'ַ -מ ְק ִר ִ

.8

יבים ָק ְר ָּבן נוֹ ַסף (מ ּו ָסף).
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה נ"א – ִּב ְׁש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ַמ ְק ִר ִ

.4

ַר ְמ ַּב"ם

כות ְּת ִמ ִידין ּומ ּו ָס ִפין פרקים ו' ,ז' ,ח'
ִ /הלְ ֹ

ַה ּיוֹ ם לוֹ ְמ ִדים עוֹ ד ַעל ַה ְק ָר ַבת ַה ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת ֶׁש ָמנִ ינ ּו לְ ַמ ְע ָלה.
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יצ ד ַה ֹּכ ֲהנִ ים ָהי ּו ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ַּב ֹּב ֶקר ְּכ ֵדי לְ ַב ֵ ּצ ַע
יאת ִס ּפ ּור ,כֵּ ַ
ּ ֶפ ֶרק ו'ַ -ה ּ ֶפ ֶרק ַהזֶ ּה ָּב ַר ְמ ַּב"ם ה ּוא ְּכמוֹ ְק ִר ַ
ֶאת ֲעבוֹ ָד ָתם ַּב ִּמ ְק ָ ּד ׁש.
ֹאש ח ֶֹד ׁשַ ,ה ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת ַה ֻּמ ְק ָר ִבים ְּב ֶפ ַסח וְ ָק ְר ָּבן ָהע ֶֹמר,
ּ ֶפ ֶרק ז' -לוֹ ְמ ִדים אוֹ דוֹ ת ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָּבן ְמיֻ ָחד ְּבר ׁ
ְ
אוֹ דוֹ ת אוֹ ֶפן ְק ִצ ַירת ַה ְּתב ּו ָאה לְ ָק ְר ַּבן ָהע ֶֹמרְּ :ב ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסח ָהי ּו קוֹ ְׁש ִרים ֶאת ַה ְּתב ּו ָאה ַּב ֲע ֵרמוֹ ת ּתוֹ ך ֶׁש ִהיא
יחי בֵּ ית
ֲע ַדיִ ן צוֹ ַמ ַחת ְּכ ֵדי ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה ַקל יוֹ תֵ ר לְ ַל ֵ ּקט יָ ַחדַ .א ֲח ֵרי ֶה ָחגֻּ ,כ ָ ּלם ָהי ּו ָּב ִאים לְ ִה ְׁש ַּת ּתֵ ף ַּב ָ ּק ִצירְׁ .שלִ ֵ
הֵבינ ּו ֶאת ַה ִּמ ְת ַרח ֵׁש:
ַה ִ ּדין ָהי ּו ׁשוֹ ֲאלִ ים ְׁש ֵאלוֹ תָּ ,כל ְׁש ֵא ָלה ָׁשלוֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמים ְּבקוֹ לְּ ,כ ֵדי לְ ווַ ֵ ּדא ֶׁש ֻּכ ָ ּלם ָׁש ְמע ּו וְ ִ
ַה ִאם ָּב ָאה ָׁ(ש ְק ָעה) ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש? ָׁש ָאל ּו ָׁשלוֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמים וְ ֻכ ָ ּלם יַ ַחד ָענ ּו כֵּ ן.
(כלִ י ִח ּת ּו ְך ְּתב ּו ָאה) זֶ ה? ָׁשלוֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמים וְ ֻכ ָ ּלם ָענ ּו יַ ַחד כֵּ ן.
ַמ ָגּל ְּ
ַסל זֶ ה? כֵּ ן
ָׁשב ּו ַע זֶ ה?
ַה ֶא ְקצוֹ ר? כֵּ ן! כֵּ ן! כֵּ ן!
הֵכינ ּו ֶאת ַה ָ ּק ְר ָּבן.
יצ ד ִ
ָה ַר ְמ ַּב"ם ַמ ְס ִּביר כֵּ ַ
יבים ַעל ַ ּגבֵּ י ַה ִּמזְ בֵּ ַח ְּב ָׁשבוּעוֹ ת.
ֶּפ ֶרק ח' -לוֹ ְמ ִדים ַעל ְׁשנֵ י ַה ֶ ּל ֶחם ֶׁש ָהי ּו ָח ֵמץ ֶׁש ָהי ּו ַמ ְק ִר ִ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ִ /חנּ ּו ְך

"ב ַעל ִחנּ ּו ְךֶ ׁ ,ש ְּב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ ִמ ְצוַ ת ַה ָ ּנ ַחת ְּת ִפ ִּלין ִמ ֵ ּדי יוֹ םׁ ,יֵש
"ה ּי וֹ ם יוֹ ם" לוֹ ְמ ִדים ֶאת ִ ּד ְב ֵרי ָה ַר ִּבי ַר ַׁש ּ
ְּב ַ
ְ
ְ
יהם ׁ ֶש ֵ ּי לְ כ ּו ְּב ֶד ֶרך ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ֲח ִסיד ּות.
יע ַעל יַ לְ ֵד ֶ
יצ ד לְ ַה ׁ ְש ּ ִפ ַ
ַל ֲח ׁש ֹב ַעל ִחנּ ּוך ִמ ֵ ּדי יוֹ םֵּ ,כ ַ
"ב ִה ׁ ְש ַּתמ ֵּׁש ְּב ֻדגְ ָמה ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין וְ ל ֹא ְּב ִמ ְצוָ ה ַא ֶח ֶרת ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּי ִמים ִמ ֵ ּדי
יחה ָה ַר ִּבי ַמ ְס ִּביר ַמ ּד ּו ַע ָה ַר ִּבי ַר ַׁש ּ
ש ָ
ְּב ִ ׂ
יוֹ םֶ .א ָחד ַה ְ ּד ָב ִרים ַה ְּמיֻ ָח ִדים ְּבנוֹ גֵ ַע לְ ִמ ְצוַ ת ְּת ִפ ִּלין ה ּוא ׁ ֶש ְּב ִמ ְצוָ ה זוֹ ֲח ׁש ּו ָבה ַ ּגם ַה ַּכ ָ ּונָ ה .ל ֹא ֲאמ ּו ִרים ַרק
יח ְּת ִפ ִּלין ֶא ָ ּלא ַ ּגם לְ ִח ׁ ּש ּוב ַעל ַּכ ָ ּונַ ת ַה ִּמ ְצוָ הֶ ׁ ,ש ַהלֵּב וְ ַה ּמ ַֹח יִ ְהי ּו ְּבטֵ לִ ים ַלה' – ׁ ִש ְע ּב ּו ד ַה ּמ ַֹח וְ ַהלֵּב.
לְ ַה ִ ּנ ַ
יכה לִ ְהיוֹ ת ְּכמוֹ ִמ ְצוַ ת ְּת ִפ ִּלין .ל ֹא ַרק לְ ַה ְק ִ ּד ׁיש זְ ַמן ְּכ ֵדי ָל ֵצאת יְ ֵדי חוֹ ָבהֶ ,א ָ ּלא
יבה ַעל ִחנּ ּו ְך ְצ ִר ָ
ַה ֲח ׁ ִש ָ
ְ
לְ ׁ ַש ְע ֵּבד ֶאת ַה ּמ ַֹח וְ ַהלֵּב ּולְ וַ ֵ ּדא ׁ ֶש ַה ְ ּי ָל ִדיםָּ ,כל יֶ ֶל ד יְ ה ּו ִדי וְ ָכל יְ ה ּו ִדי יֵ לְ כ ּו ְּב ֶד ֶרך ַה ּתוֹ ָרה.
(ר ֵאה לִ ּקוּ ֵטי ִשׂיחוֹת ֵחלֶ ק א' ַע ּמוּ ד 9
ְ
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