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כיתה ג' )א( הר"ר הערשל גראס הי"ו
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שאלות אויף פרשת קדושים
.

א .וויאזוי ווערט מען הייליג ?
 (1נישט רעדן וואס מען טאר נישט (2 .נישט קוקן וואס מען טאר נישט (3 .נישט הערן וואס מען טאר נישט(4 .
נישט עסן וואס מען טאר נישט.

ב .פארוואס שטייט נאך איש אמו ואביו תיראו  -ואת שבתותי תשמורו ,און נאכדעם שטייט אל
תפנו אל האלילים ?
אויב מען האט נישט מורא פון טאטע מאמע ברענגט עס צו מען זאל חלילה מחלל שבת זיין און צום סוף קומט
מען חלילה צו עבודה זרה.

ג .ווען איינער טראכט בשעת'ן שחט'ן די שלמים צו עסן דעם דריטן טאג וואס איז די דין ?
די קרבן איז פסול און מען טאר עס נישט עסן.

ד .ווען ער טראכט צו עסן חוץ ירושלים ?
איז די קרבן פסול.

ה .וואס איז די מצוה פון פאה ?
מען דארף איבער לאזן אין ווינקל פאר ארימע לייט.

ו .וואס הייסט לקט ?
אויב עס פאלט בשעת'ן שניידן אדער קלויבן איינס אדער צוויי זאנגען דארף מען איבער לאזן פאר ארימע לייט
)דריי זאנגען אויף איין פלאץ מעג מען דאס צוריק נעמען(

ז .ווען איינער זאגט פאר זיין חבר איך וויל דיר נישט העלפן ווייל די האסט מיר נישט געוואלט
העלפן ,וואס הייסט דאָס ? נקמה.
ח .ווען ער זאגט איהם איך וועל דיר טוהן די טובה אפילו די האסט מיר נישט געטוהן ,וואס
הייסט דאס ? נוטר.
אַ גוט שבת
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א .מדוע אסור לכהן גדול להיכנס לקודש הקדשים ? ומה עונשו ?
מפני שתמיד יש שם גילוי שכינה .ויהיה חייב מיתה בידי שמים.

ב .באיזה זמן הותר לכהן גדול ליכנס אל הקודש ?
ביום הכיפורים.

ג .באיזה חודש ובאיזה יום חל יום הכיפורים ?
בעשרה לחודש תשרי.

ד .באלו בגדים משמש הכהן גדול בפנים ? ומדוע ?
בבגדי לבן :כתונת ,מכנסים ,אבנט ,ומצנפת .כי שאר הבגדים אשר בהם שרת בשעת העבודה הרגילה היו ארוגים
בחוטי זהב והזהב מזכיר את חטא עגל הזהב ולא נאה הדבר שילבש הכהן בגד המזכיר קטגוריה בשעה שהוא נכנס
לכפר על חטאי העם.

ה .איזה דבר הוזקק הכהן גדול לקנות מכסף שלו ? ואיזה דבר הוזקק לקנות מכסף של
הקדש ?
קרבנותיו הפר לחטאת והאיל לעולה מכסף שלו .והבגדים מכסף של הקדש.

ו .מה טעם נאמרה פרשת קדושים בהקהל ? ומנין לרש"י זאת ?
כי הרבה דינים וגופי תורה כתובין בה .דכתיב "אל כל עדת בני ישראל".

ז .מדוע במורא הקדים הכתוב אם לאב ובכיבוד אב לאם ?
במורא הקדים הכתוב את האם כי הבן רגיל לירא מאביו יותר מאמו ,ובכבוד הקדים הכתוב את האב כי הבן רגיל
לכבד את האם יותר מהאב.

ח .איזהו מורא ?
לא ישב במקום המיוחד להם ,ולא ידבר במקומם ,כלומר אם האב נשאל ממישהו דבר אל יקפוץ הבן לענות
במקום אביו ,וכן לא יסתור את דבריהם.

ט .איזהו כיבוד ?
מאכיל ,משקה ,מלביש ,מנעיל.

י .מה הן מתנות העניים ? איזה מתנה עניים בשדה אינה מוזכרת בפרשה זו ?
פאה  -מצוה על בעל השדה הקוצר את תבואתו להשאיר מעט בקצה השדה לעניים והם יבואו וילקטו להם.
לקט  -המצוה היא להשאיר לעניים שבלים הנושרות בעת הקצירה.
ובפרשת כי תצא מוזכר עוד מתנה השייכת לעניים והיא:

שכחה  -דהיינו שמצוה על בעל השדה ששכח עומר בשדה שלא ישוב לקחתו אלא להשאירה לעניים.
"איש אמו ואביו תיראו" )קדושים(
"כבד את אביך ואת אמך" )יתרו(
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אַ מַ עֲ ֶׂשה אוֹיף ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה
וְ אָ הַ בְ ָּת לְ ֵרעֲ ָך ָּכמו ָֹך אֲ נִי ד':
אפ ׁ ִשיץ הָ אט אַ מָ אל גֶ עזָאגְ ט פַ אר ִדי
ֶדער הֵ יילִ יגֶ ער צַ ִדיק ֶר ִּבי נַפְ ָּתלִ י פ ּון ָר ְּ
חַ סִ ִידים :וֶ וען אִ ְיך ִּבין גֶ עוֶ וען אַ קְ לֵ יין קִ ינְד הָ אבּ אִ ְיך גֶ עלֶ ְערנְט ִדי או ִֹתיוֹת
פ ּון אַ לֶ ף ֵּבית הָ אט מִ יר מֵ יין ֶר ִּבי אוֹיסְ גֶ עלֶ ְערנְט אַ ז וֶ וען עֶ ס ׁ ְשטֵ ייט צְ וֵ ויי
ָאמען פ ּון
עבן ִדי אַ נ ְֶד ֶערע אִ יז עֶ ס ִדי נ ֶ
י ּו ֶדעלֶ ְעך )צְ וֵ ויי או ִֹתיוֹת י'( אֵ יינְס לֶ ְּ
ייב ׁ ְישטֶ ער ,א ּון אֵ יינ ְָמאל הָ אבּ אִ ְיך גֶ עהַ אט אַ טָ ע ּות א ּון כְ 'הָ אבּ
ֶדער אֵ ִּ
ייב ׁ ְישטֶ ער
"שוָ וא" ְ אַ ז ָדאס אִ יז או ְֹיך ִדי נָאמֶ ען פ ּון ֶדער אֵ ִּ
גֶ עזָאגְ ט אוֹיף אַ ׁ ְ
אַ זוֹי וִ וי צְ וֵ ויי י ּו ֶדעלֶ ְעך ,הָ אט מִ יר ֶדער ֶר ִּבי גֶ עזָאגְ ט ,נֵיין ,וֶ וען ֶדער י ּו ֶדעלֶ ע
עבן ִדי אַ נ ְֶד ֶערע ֶדעמָ אלְ טְ ס אִ יז עֶ ס ִדי נָאמֶ ען פ ּון ֶדער
אִ יז אֵ יינֶער לֶ ְּ
ייב ׁ ְישטֶ ער ,אָ ֶּבער וֶ וען ִדי י ּו ֶדעלֶ ע אִ יז אֵ יינְס הֶ עכֶ ער פ ּונֶעם אַ נ ְֶד ְערן
אֵ ִּ
ָאמען פ ּון ֶדער
ִישט ִדי נ ֶ
עמאלְ טְ ס אִ יז עֶ ס נ ׁ ְ
י ּו ֶדעלֶ ע אַ זוֹי וִ וי ֵּביי אַ ׁ ְשוָ וא ֶד ָ
ייב ׁ ְישטֶ ערָ ,דאס מֵ יינְט צ ּו זָאגְ ן אַ ז וֶ וען אַ אִ יד וִ ויל זֵיין הֶ עכֶ ער זֵיין חַ בֶ ר
אֵ ִּ
ִישט ָד ְארט ,א ּון עֶ ר הָ אט גֶ עטֵ ייטְ ׁ ְשט
ייב ׁ ְישטֶ ער נ ׁ ְ
ֶדעמָ אלְ טְ ס אִ יז ֶדער אֵ ִּ
מִ יט ֶדעם וָ ואס סְ ׁ ְ'שטֵ ייט ִדי וָ ְ
ואך אִ ין ִדי ּ ַפ ְר ׁ ֶשה "וְ אָ הַ בְ ָּת לְ ֵרעֲ ָך" ד ּו זָאלְ סְ ט
אבן ֵדיין חַ בֶ ר"ָּ ,כמו ְֹך" עֶ ר זָאל זֵיין מִ יט ִדיר אִ ין אֵ יין ׁש ּו ֶרה גְ לֵ ְ
ייך א ּון
לִ יבּ הָ ְּ
ִישט וֶ ועלְ ן זֵיין הֶ עכֶ ער פ ּון זֵיין חַ בֶ ר ,א ּון ִדי ּ ָפס ּוק פִ ְירט אוֹיס ֶדעמָ אלְ טְ ס
נ ְׁ
ייב ׁ ְישטֶ ער אִ יז ָד ְארט.
אִ יז "אֲ נִי ה'" אַ ז ֶדער אֵ ִּ
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אַ ָמ ׁ ָשל אוֹיף ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה
וְ אָ הַ בְ ָּת לְ ֵרעֲ ָך ָּכמו ָֹך אֲ נִי ד':
ֶדער הֵ יילִ יגֶ ער ִריז ׁ ְִשינֶער הָ אט גֶ עזָאגְ ט אוֹיף ֶדעם ּ ָפס ּוק אַ ׁ ֵשיינֶע ָמ ׁ ָשל:
אבן ז ְִיך גֶ עהַ אלְ טְ ן
צְ וֵ ויי ֶמענְטְ ׁ ְשן זֶענֶען גֶ עוֶ וען זֵייעֶ ר ג ּוטֶ ע חֲ בֵ ִרים א ּון זֵיי הָ ְּ
אבן גֶ עוואוֹינְט זֵייעֶ ר וֵ וייט
זֵייעֶ ר נָאנְט אֵ יינֶער צ ּום אַ נ ְֶד ְערן ,אָ ֶּבער זֵיי הָ ְּ
אבן גוֹים אוֹיסְ גֶ עטְ ַראכְ ט אַ
אֵ יינֶער פ ּון ֶדעם אַ נ ְֶד ְערן ,אֵ יינ ְָמאל הָ ְּ
וערע
ׁ ְש ֶרעקְ לִ יכְ ן ִּבלְ בּ ּול אוֹיף אֵ יינֶעם פ ּון זֵיי ,א ּון עֶ ר הָ אט גֶ עהַ אט אַ ׁ ְשוֶ ֶ
ע'פסְ קְ 'נט אַ ז מְ 'זָאל אִ ים אוֹיפְ הֶ ענְגֶ ען א ּון הַ ְרגֶ ענֶען,
מִ ׁ ְש ּ ָפט א ּון מְ 'הָ אט גֶ ַּ
עמאלְ טְ ס אִ יז גֶ עוֶ וען אֵ יינְגֶ עפִ ְירט אַ ז מְ 'הָ אט אוֹיסְ גֶ ער ּופְ ן אִ ין ִדי
א ּון ֶד ָ
גַ אסְ ן אַ ז אִ ין ֶדעם טָ אג וֶ ועט ֶמען אִ ים אוֹיפְ הֶ ע ְנגֶ ען אוֹיף אַ בּ וֹים אִ ינ ְִמיטְ ן
ֶעדער זָאל זֶעהְ ן וָ ואס מְ 'ט ּוט פַ אר אַ זַא מֶ ענְטְ ׁש וָ ואס הָ אט
ׁ ְשטָ אט ְּכ ֵדי י ֶ
גֶ עט ּוהְ ן אַ זֶעלְ כֶ ע זַאכְ ן ,אִ ין יֶענֶעם טָ אג אִ יז אָ נְגֶ עק ּו ֶמען ָד ְארט זֵיין
ַּבאלִ ְּיבטֶ ער חַ בֶ ר א ּון וֶ וען עֶ ר הָ אט גֶ עזֶעהְ ן אַ ז ְמ'וִ ויל הַ ְרגֶ ענֶען זֵיין נָאנְטֶ ער
חַ בֶ ר הָ אט עֶ ר אָ נְגֶ עהו ְֹּיבן צ ּו ׁ ְש ֵרייעֶ ן מִ יט אַ הוֹיעֶ כְ ן קוֹל "לָ אזְט אִ ים אָ פּ !!!,
ִישט גֶ עט ּוהְ ן ,אִ ְיך הָ אבּ עֶ ס גֶ עט ּוהְ ן ,א ּון
לָ אזְט אִ ים אָ ּפ!!! ,עֶ ר הָ אט גָ ְארנ ׁ ְ
עבן ִדי בּ וֹים
מִ יר ק ּו ְמט ז ְִיך ִדי ׁ ְשטְ ָראףֶ ,דער חַ בֶ ר וָ ואס אִ יז ׁשוֹין גֶ עוֶ וען לֶ ְּ
גְ ֵרייט צ ּו אוֹיפְ הֶ ענְגֶ ען הָ אט גֶ עזֶעהְ ן אַ ז ֶדער וָ ואס ׁ ְש ֵרייט אִ יז זֵיין חַ בֶ ר,
הָ אט עֶ ר אָ נְגֶ עהו ְֹּיבן צ ּו ׁ ְש ֵרייעֶ ן אוֹיף צ ּו ִריק ,אַ ז יֶענֶער אִ יז אַ לִ יגְ נֶער א ּון
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בס"ד אִ ְיך ִּבין ֶדער וָ ואס אִ יז ׁש ּולְ ִדיג א ּון מִ יר ק ּו ְמט ז ְִיך ִדי ׁ ְשטְ ָראף ,עֶ ס אִ יז
ִישט גֶ עווא ּוסְ ט וָ ואס
אבן נ ׁ ְ
וארן ָד ְארט אַ גְ רוֹיסֶ ער ט ּו ְמלִ ,די ָׂש ִרים הָ ְּ
גֶ עוָ ְ
עב ֶרענְגְ ט ִדי מְ ׁ ְש ּ ֶפט פַ ְאר'ן קֶ ענִיג א ּון עֶ ר הָ אט זֵיי
מְ 'זָאל ט ּוהְ ן ,הָ אט מֶ ען גֶ ְּ
אוֹיסְ גֶ עפְ ֶרעגְ ט וָ ואס ָדאס מֵ יי ְנט? עֶ ס אִ יז ָד ְ
אך קְ לָ אר אַ ז נָאר אֵ יינֶער הָ אט
ִישט אַ לֶ ע ֵּב ֶיידע ,הָ אט ֶדער צְ וֵ וייטֶ ער ז ְִיך אָ נְגֶ ער ּופְ ן א ּון
ָדאס גֶ עט ּוהְ ן א ּון נ ׁ ְ
ִישט גֶ עט ּוהְ ן
גֶ עזָאגְ ט פַ ְאר'ן קֶ ענִיג :אִ ְיך וֵ וייס אַ ז ֵמיין חַ בֶ ר הָ אט קֵ יינ ְָמאל נ ׁ ְ
ויבאלְ ד מֵ יין
אַ זֶעלְ כֶ ע זַאכְ ן וָ ואס ְמ'הָ אט אוֹיסְ גֶ עטְ ַראכְ ט אוֹיף אִ ים ,א ּון וִ ַּ
וערד אוֹיבּ מְ 'וֶ ועט חָ לִ ילָ ה הַ ְרגֶ ענֶען ֵמיין חַ בֶ ר,
ִישט וֶ ְ
עבן אִ יז גָ ְארנ ׁ ְ
גַ אנְצֶ ע לֶ ְּ
ִישט זֶעהְ ן
ִישט אִ יםְּ ,כ ֵדי אִ ְיך זָאל נ ׁ ְ
אִ יז ֶּבעסֶ ער ְמ'זָאל מִ ְיך הַ ְארגֶ ענֶען א ּון נ ׁ ְ
וערטֶ ער הָ אט ז ְִיך
מֵ יין חַ בֶ ר'ס טוֹיט ,א ּון וֶ וען עֶ ר הָ אט גֶ עעֶ נ ְִדיגְ ט זֵיינֶע וֶ ְ
וערטֶ ער אַ ז עֶ ר קֶ ען
ֶדער אַ נ ְֶד ֶערער חַ בֶ ר אָ נְגֶ ער ּופְ ן א ּון גֶ עזָאגְ ט ִדי זֶעלְ ֶּבע וֶ ְ
עבן אָ ן זֵיין חַ בֶ ר ֶד ִער ֶּיבער וִ ויל עֶ ר אַ ז ְמ'זָאל אִ ים הַ ְרגֶ ענֶען,
ִישט לֶ ְּ
או ְֹיך נ ׁ ְ
וערטֶ ער א ּון עֶ ר הָ אט
וארן פ ּון זֵייעֶ ֶרע וֶ ְ
ֶדער קֶ ענִיג אִ יז ׁ ְשטַ ְארק גֶ ִער ְירט גֶ עוָ ְ
עבעטְ ן אַ ז זֵיי זָאלְ ן
אַ לֶ ע ֵּב ֶיידע ַּבאפְ ֵרייט פ ּון ִדי ׁ ְשטְ ָראף ,א ּון עֶ ר הָ אט זֵיי גֶ ֶּ
אִ ים או ְֹיך אַ ֵריי ְננֶעמֶ ען אִ ין זֵייעֶ ֶרע נָאנְטְ ׁ ַשאפְ ט א ּון עֶ ר וִ ויל א ֹו ְיך זֵיין אַ חַ בֶ ר
מִ יט זֵיי ֵּב ֶיידע .הָ אט ֶדער הֵ יילִ יגֶ ער ִריז ׁ ְִשינֶער אוֹיסְ גֶ עפִ ְירט ,אַ ז ָדאס אִ יז
אבן
ֶעדער אֵ יינֶער זָאל לִ יבּ הָ ְּ
ּ ְפ ׁ ַשט אִ ין ּ ָפס ּוק "וְ אָ הַ בְ ָּת לְ ֵרעֲ ָך ָּכמו ָֹך" אַ ז י ֶ
ייב ׁ ְישטֶ ער
ייב ׁ ְישטֶ ער "אֲ נִי ה'" אַ ז ֶדער אֵ ִּ
עמאלְ טְ ס זָאגְ ט ֶדער אֵ ִּ
זֵיין חַ בֶ רֶ ,ד ָ
וערן ִמיט זֵיי נָאנְט ,אִ ְיך וֶ ועל עֶ נְק
וישן זֵיי א ּון וִ ויל או ְֹיך וֶ ְ
ׁ ְשטֶ עלְ ט ז ְִיך צ ּו צְ וִ ׁ ְ
אבן.
אבן א ּון עֶ נְק וֶ ועלְ ן ִמיר לִ יבּ הָ ְּ
לִ יבּ הָ ְּ

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
à"èéìù ÷"äâä åðéáø ïøî ÷"ë úåàéùðá - à"éëòåòéæ è"äå÷ä åðéáø ïøî ÷"ë úåãñééúäá
בס"ד
בס"ד

÷÷øá éðá - ìàåé úéø
ַּפ ְר ׁ ַשת אַ חְ ֵרי קְ ד ֹו ׁ ִשים

אַ ּתו ָֹרה אוֹיף ִדי ַּפ ְר ׁ ֶשה
וְ אָ הַ בְ ָּת לְ ֵרעֲ ָך ָּכמו ָֹך אֲ נִי ד':
עשעפְ ט אֵ יי ֶנער אַ קֶ עגְ ן
אבן גֶ עהַ אט אַ גֶ ׁ ֶ
אבן גֶ עהַ אט וָ ואס הָ ְּ
צְ וֵ ויי חַ בֵ ִרים הָ ְּ
אבן פַ ְארק ֹויפְ ט ִדי ֶזעלְ ֶּבע ַזאכְ ן ,הָ אט ִז ְיך אֵ יי ֶנער
ֶדעם צְ וֵ וייטְ ן ,א ּון ֵּב ֶיידע הָ ְּ
עמט אִ ים צ ּו
עשעפְ ט גֵ ייט אִ ים ִנ ׁ ְישט וֵ וייל ֵזיין חַ בֶ ר ֶנ ְ
אָ ּ ְפגֶ ֶער ְעדט אַ ז ִדי גֶ ׁ ֶ
ייבט
אַ לֶ ע מֶ ע ְנטְ ׁ ְשן ,א ּון אַ לֶ ע גֵ ייעֶ ן אַ ֵריין ָנאר צ ּו ֶיע ֶנעם ,א ּון פַ אר אִ ים ְּבלֵ ְּ
עבט
אשעפֶ ער גֶ ְּ
ייבט אַ ז ֶדער ַּב ׁ ֶ
ִנ ׁ ְישט גָ ְאר ִנ ׁ ְישט ,אָ ֶּבער אַ ז אַ ֶמע ְנטְ ׁש גְ לֵ ְּ
עמאלְ טְ ס ֶזעהְ ט עֶ ר אַ ז עֶ ס אִ יז ִנ ׁ ְישט אַ ז ֹוי וִ וי
ּ ַפ ְר ָנסָ ה פַ אר ֶי ְעדן אֵ יי ֶנעםֶ ,ד ָ
עמט אִ ים צ ּו ִדי ֶמע ְנטְ ׁ ְשן ,וֵ וייל וִ ויפִ יל עֶ ס אִ יז
עֶ ר ֵמיי ְנט אַ ז ֵזיין חַ בֶ ר ֶנ ְ
אש ְערט עֶ ר ָזאל פַ ְאר ִדי ֶנען וֶ ועט עֶ ר ְּבמֵ ילֶ א פַ ְאר ִדי ֶנען.
ַּב ׁ ֶ
אבן ֵדיין חַ בֶ ר,
ָדאס ָזאגְ ט ִדי ּ ָפס ּוק' :וְ אָ הַ בְ ָּת לְ ֵרעֲ ָך' ד ּו ָזאלְ סְ ט לִ יבּ הָ ְּ
אַ פִ יל ּו אַ חַ בֶ ר וָ ואס אִ יז ' ָּכמו ָֹך' עֶ ר פַ ְארק ֹויפְ ט ִדי ֶזעלְ ֶּבע ַזאכְ ן וִ וי ִדיר ,וֵ וייל
עבט ַּפ ְר ָנסָ ה פַ אר ֶי ְעדן אֵ יי ֶנעם.
אשעפֶ ער וָ ואס גֶ ְּ
'אֲ נִי ד'' אִ ְיך ִּבין ֶדער ַּב ׁ ֶ
***

וְ אָ הַ בְ ָּת לְ ֵרעֲ ָךִ :די א ֹו ִתי ֹות ָנ ְ
אך ֵ'רעֲ ָך' אִ יז ׁ ָ'שפָ ל'ָ ,דאס ֵמיי ְנט אַ ז אַ ֶמע ְנטְ ׁש
עמאלְ טְ ס קֶ ען עֶ ר לִ יבּ
הַ אלְ ט ִז ְיך פַ אר אַ ׁ ָשפָ ל ,עֶ ר הַ אלְ ט ִז ְיך קְ לֵ ייןֶ ,ד ָ
אבן ֵזיין חַ בֶ ר א ּון ִז ְיך ִנ ׁ ְישט קְ ִריגְ ן.
הָ ְּ
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ִדבְ ֵרי ּתו ָֹרה לְ ַּפ ְר ׁ ַשת הַ ׁ ָשב ּועַ
וְ אָ הַ בְ ָּת לְ ֵרעֲ ָך ָּכמו ָֹך אֲ נִי ד':
הנה ידוע דכל מדה ומדה שבאה לעולם אפשר להשתמש בה בין לטוב ובין לרעה ואף המדות
המגונות באו לעולם להשתמש בהם לעבודת השי"ת ,כגון גאוה ,ויגבה לבו בדרכי ה' ,להתגאות
בדרכי השי"ת .כעס ,לכעוס על רשעים ,גניבה ,לגנוב מזמנו ללימוד תורה ,וכדומה .ולכאורה
איך ישתמש לטובה במדה המגונה אפיקורסות ,אך י"ל דכשחברך יבקש ממך שתעזור לו אל
תאמר לו שיבטח בה' והשי"ת יעזור לו וכו' ,רק אז ישתמש במדת אפיקורסות כאילו אין
לבטוח בה' ,ואתה עזור לו ,כי רצה הקב"ה לזכות אותו לכך הניח לו מקום שהוא יעזור לו.
וזהו שאמר הכתוב "ואהבת לרעך כמוך" שתאהב את חברך ותעזור לו כמו שאתה עוזר לעצמך
"אני ה'" אע"פ שזה נוגע לאמונה ובטחון בה' אל תסמוך על זה ועזור לחברך.
)דברי יואל(

וְ אָ הַ בְ ָּת לְ ֵרעֲ ָך ָּכמו ָֹך אֲ נִי ד':

פירש"י ז"ל אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה.
ויש לומר דרבי עקיבא לטעמיה ,דדריש וחי אחיך עמך ,חייך קודמין לחיי חברך ,פי' דאם
שניהם במדבר וצמאים מאוד למים וממש קרובים למיתה ומצאו מים המספיקים רק לאחד,
אמר רבי עקיבא דחייו קודמים ,ואינו מחוייב לתת את המים לחבירו והוא ימות בצמא.
ולכאורה קשה לרבי עקיבא האיך אפשר לקיים מצות ואהבת לרעך כמוך הוא אינו מצווה
להקדים חיי חבירו לחייו ,מיהו הוא דחייו קודמים הוא רק בעניני העוה"ז ,אבל בעניני העולם
הבא בלימוד התורה חייב ללמד את חבירו וחייב לעזור לחבר החלש ממנו וללמוד עמו אף אם
ע"י כן יבטל מלימודו וע"י כן לא יגדל בלימוד התורה.
וזהו שאמר רש"י ז"ל ואהבת לרעך כמוך אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה ,רבי עקיבא
לשיטתו דעיקר ואהבת לרעך אפשר לקיים בלימוד התורה.
)תורת משה חתם סופר(
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בס"ד
בס"ד

ַּפ ְר ׁ ַשת אַ חְ ֵרי

וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי נ ּומֶ ער פ ּון ִדי וָ ְ
ַא הוֹיזְן פ ּון לֶ ען

ְּ (1ב ָק ְרבָ ָתם
ִ (2מ ֵּבית לַ ּ ָפרֹכֶ ת
ֵ (3א ָר ֶאה
ְּ (4כתֹנֶת ַּבד
ּ (5ו ִמכְ נ ְֵסי בַ ד
ּ (6ובְ ַאבְ נֵט ַּבד
ּ (7ובְ ִמצְ נֶפֶ ת ַּבד
 (8י ְַח ּגֹר
 (9יִצְ נֹף
________________________________

עמד פ ּון לֶ ען
ַא הֶ ְ
א ּון ִמיט ַא גַ ְאר ְטל פ ּון לֶ ען
א ּון ִמיט ַא ה ּוט פ ּון לֶ ען
אבן זִיך ֶד ְערנֶענ ְֶט ְערט
וֵ וייל זֵיי הָ ְּ
וֶ וער ִאיך גֶ עזֶעהן
אפ
זָאל עֶ ר ָאנְ ט ּוהן אוֹיף זֵיין ָק ּ
פ ּון ִאינֶעוֵ ויינִיג צ ּו ֶדעם פָ ְארהַ אנְ ג
זָאל עֶ ר זִיך ַאר ּום גַ ְאר ְטלֶ ען
רש"י

________________________________

äÈéøÀ æÇ òÇ ïaÆ øÈæòÈ ìÀ àÆ éaÄ øÇ äÈéäÈ (1

א ּון ד ּו זָאלְ סְ ט ִנ ׁ ְישט לִ יגְ ן אוֹיף אַ נַאסֶ ע ּ ְפלַ אץ

ïÅðåÉ ö ìëà
Ç zÉ ìàÇ (2

ִישט עֶ ְסן ַקאלְ ֶטע עֶ ְסן
ד ּו זָאלְ ְסט נ ׁ ְ

áçÇ èÇ aÀ ákÇ LÀ zÄ ìàÀ
Ç å (3

ֶמער וִ וי ֶדער עֶ ְר ׁ ְש ֶטער

åÉ æøÅÀ æ (4

וארנְ ט
הָ אט עֶ ר ִאיהְ ם גֶ עוָ ְ

ïåÉ LàøÄ äÈ ïîÄ øúÅ åÉ é (5

הָ אט ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָר ֶּבן עַ ז ְַר ָיה
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בס"ד
בס"ד

ַּפ ְר ׁ ַשת קְ ד ֹו ׁ ִשים

וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי נ ּומֶ ער פ ּון ִדי וָ ְ
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

אבן ֵדיין ַחבֶ ר
א ּון ד ּו זָאלְ ְסט לִ יבּ הָ ְּ

דשים ִתהְ י ּו
ְק ׁ ִ
ִּת ָירא ּו
ַאל ִּתפְ נ ּו
לֹא ִת ּקֹם
וְ לֹא ִת ּטֹר
וְ ָאהַ בְ ָּת לְ ֵרעֲ ָך
ָּכמו ָֹך

________________________________

íéãÄ ÷À äÄ (1

ִישט הִ ְיטן ַא
א ּון ד ּו זָאלְ ְסט נ ׁ ְ
פֵ יי ְנ ְד ׁ ַשאפְ ט
ַאזוֹי וִ וי ִדיך ַאלֵ יינְ ס
ֶעמען
ִישט נ ֶָק ֶמה נ ֶ
ד ּו זָאלְ ְסט נ ׁ ְ
הֵ יילִ יג זָאלְ ט עֶ ְטץ זֵיין
אבן
זָאלְ ט עֶ ְטץ מו ֶֹרא הָ ְּ
ִישט ֶק ְערן
עֶ ְטץ זָאלְ ְטס עֶ נְק נ ׁ ְ
רש"י

________________________________

ֵּביי ַּכ ֵּבד ֶאת ָאבִ י ָך

íàÅ (2

ֹיבן
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וארט ֵּביי ֵזיין טֵ ייטְ ׁש
ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי נ ּומֶ ער פ ּון ִדי וָ ְ
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עמד פ ּון לֶ ען
ַא הֶ ְ
ַא פ ּולֶ ע פַ אן
א ּון זֵיינֶע פ ּולֶ ע גוֹיפְ ן
א ּון ִמיט ַא גַ ְאר ְטל פ ּון לֶ ען
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זָאל וֶ ְ
עב ִעדיגֶ ְערהֵ ייט
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אך וֶ וען ִדי צְ וֵ ויי ִקינְ ֶדער פ ּון ַאהַ רֹן
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וֵ וייל ִדי צְ וֵ ויי ִקי ְנ ֶדער פ ּון ַאהַ רֹן
אבן ִז ְיך ֶד ְער ֶנענְ ֶט ְערט פַ ְאר'ן
הָ ְּ
ייב ְיר ׁ ְש ְטן ?
ֵא ִּ
וֶ ועלֶ כֶ ע צְ וֵ ויי ִקי ְנ ֶדער פ ּון ַאהַ רֹן
וארן
זֶענֶען ִנפְ ֶטר גֶ עוָ ְ
ייביג
עט ְארט ֵא ִּ
ַאהַ רֹן הָ אט ִנ ׁ ְישט גֶ ָ
ַא ֵריין גֵ יין ִאין ?
פ

ר
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גֶ עהַ אט ֵּביים ׁ ֶש ְח ְט'ן ַאז עֶ ר וֶ ועט
עֶ ס עֶ ְסן ָנאכְ 'ן צֵ ייט ָא ֶדער עֶ ר וֶ ועט
עֶ ְסן ִנ ׁ ְישט ִאין ְיר ּו ׁ ָשלַ ִים?
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ַד ְארפְ ן ִמיר א ֹו ְיך ֵזיין הֵ יילִ יג
ַאז ֹוי וִ וי ִז ְיך ַאלֵ יין
אטע ,וֵ וייל ְמ' ִאיז ֶמער
ִדי ַט ֶ
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הָ אט מֹ ׁ ֶשה גֶ ער ּופְ ן א ּון
ֵאיינְ גֶ ע ַז ְ
אמלְ ט ַאלֶ ע ִא ְידן
ִנ ׁ ְישט ִזיצְ ן א ֹויף ֵזייעֶ ֶרע ּ ְפלֶ עצֶ ער
א ּון ִנ ׁ ְישט ַא ֵריין ֶר ְעדן וֶ וען ֵזיי ֶר ְעדן
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מ ֹו ֶרא פ ּון ִדי ַט ֶ
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עבלִ ֶּיבענֶ ע א ֹו ִתי ֹות א ּון
עמען ִדי ַאלֶ ע ִא ֶּיבער גֶ ְּ
ַאמנֶ ֶ
וֶ וען ְמ'עֶ נְ ִדיגְ ט ַד ְארף ֶמען צ ּוז ְ
עס ְטלֶ ְ
ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן ַא ִמצְ וֶ ה וָ ואס
עך וֶ ְ
ייבן ִאין ִדי ק ּו ֶמע ְנ ִדיגֶ ע ֶק ְ
עֶ ס ַא ֵריין ׁ ְש ֵר ְּ
ְמ ִ'איז ְמ ַקיֵ ים נָ אר ֶ 49טעג ִאין יָ אר
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בס"ד

ãìé
À aÄ òÆâéèÄ ëé
À øÄ éãÄ eö ñàtÇ àÇ eö

בס"ד

ּ ֵפ ֶאה
ְמ'לָ א ְזט ִא ֶּיבער ֵּביי ִדי עֶ ק פ ּון ִדי פֶ עלְ ד

לֶ ֶקט
ְמ'לָ א ְזט ִא ֶּיבער ִדי גֶ עפַ אלֶ ענֶ ע

ׁ ִש ְּכ ֶחה
עסע ֶנע
ֶ ְֶמ'לָ א ְזט ִא ֶּיבער ִדי פַ ארג

øàîèàñî ìàåé åðéáøã áì áèé äøåú ãåîìú
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÷÷øá éðá - ìàåé úéø

בס"ד
בס"ד

וארט
ֶעדע וָ ְ
נֶעם ַאר ּום ֵּביי י ֶ
וָ ואס ִאיז ַא לָ שוֹן "יָחִ יד" א ּון וָ ואס ִאיז ַא לָ שוֹן ַ"ר ִּבים"

ְּב ָק ְרבָ ָתם

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

דשים
ְק ׁ ִ

ָיבֹא

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָקדו ֹׁש

ֶּבעָ נָן

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ִא ּמ ֹו

יִלְ ָּב ׁש

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

וְ ָאבִ יו

ְּב ָׂשר ֹו

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ִּת ָירא ּו

י ְַח ּגֹר

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ִּת ׁ ְשמֹר ּו

יִצְ נֹף

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ִּתפְ נ ּו

ּולְ בֵ ׁ ָשם:

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ָיחִ יד
ַר ִּבים

ַתעֲ ׂש ּו
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בס"ד
בס"ד

ׁ ַשאֲ לוֹת א ֹויף ַּפ ְר ׁ ַשת קְ ד ֹו ׁ ִשים
ַמ ְ
אך ַא ִס ֶימן ֵּביי ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ְּת ׁש ּובֶ ה

עטן פוּן ֵזיין ַחבֶ ר מ ׁ ֶֹשה ֶער זָ אל
עב ְ
ַי ֲענ ְֶקעלֶ ע הָ אט גֶ ֶּ

יידט ַא ָר ּ
אפ ִדי ּ ֵפירוֹ ת פוּן ֵזיין פֶ עלְ ד אוּן
יְהו ֶּדה ׁ ְש ֵנ ְ

ישט ,אוּן ֶער ָזאגְ ט
ארגְ ן ַא ְּבלֵ יי ,מ ׁ ֶֹשה וִ ויל ִנ ׁ ְ
ִאיהְ ם ָּב ְ
ִישט גֶ עוָ ואלְ ט ַא ָמאל
אסט ִמיר אוֹ ְיך נ ׁ ְ
ִאיהְ ם" :ד ּו הָ ְ

ֶער לָ אזְט ִא ֶּיבער ֵּביי ִדי ֶעק פוּן ֵזיין פֶ עלְ ד ַא ִּב ְיסל

ארגְ ן" ,וֶ ועלֶ כֶ ע ַעבֵ ֶירה ִאיז ֶער עוֹ בֶ ר?
ָּב ְ

לֹא ִת ּטֹר
לֹא ִתגְ נֹב
לֹא ִת ּקֹם
ַח ִיים וִ ויל ִז ְיך ׁ ְש ּ ִפילְ ן ִמיט ׁ ְשל ֶֹמהְ ׁ ,של ֶֹמה ָזאגְ ט ִאיהְ ם:
אסט ִז ְיך
"ד ּו ֶקענ ְְסט ִז ְיך ׁ ְש ּ ִפילְ ן ִמיט ִמיר ַאפִ יל ּו ד ּו הָ ְ
ישט גֶ עוָ ואלְ ט ׁ ְש ּ ִפילְ ן ִמיט ִמיר ֶנעכְ ְטן" ,וֶ ועלֶ כֶ ע
ִנ ׁ ְ
ַעבֵ ֶירה ִאיז ֶער עוֹ בֶ ר?

לֹא ְת ׁ ַש ְקר ּו
לֹא ִת ּטֹר
לֹא ִת ּקֹם

ּ ֵפירוֹ ת ,וֶ ועלֶ כֶ ע ִמצְ וֶ ה ִאיז ֶער ְמ ַק ֵיים?

לֶ ֶקט
ׁ ִש ְּכ ֶחה
ּ ֵפ ֶאה
יידט ַא ָר ּ
אפ ִדי ּ ֵפירוֹ ת פוּן ֵזיין פֶ עלְ ד אוּן
יְהו ֶּדה ׁ ְש ֵנ ְ
ִישט ִדי ּ ֵפירוֹ ת וָ ואס ִאיז
עמט ֶער נ ׁ ְ
ֵיידן ֶנ ְ
ָנאכְ 'ן ׁ ְשנ ְ
ַא ָר ּ
אפ גֶ עפַ אלְ ן ,וֶ ועלֶ כֶ ע ִמצְ וֶ ה ִאיז ֶער ְמ ַק ֵיים?

לֶ ֶקט
ׁ ִש ְּכ ֶחה
ּ ֵפ ֶאה

"מען ָטאר
ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ְש ֵרייט פַ אר ֵזיין ְּברו ֶּדער ַאהֲ רֹןֶ :

יידט ַא ָר ּ
אפ ִדי ּ ֵפירוֹ ת פוּן ֵזיין פֶ עלְ ד אוּן
יְהו ֶּדה ׁ ְש ֵנ ְ
עסן
ארגֶ ְ
ִאין ׁ ְשטוּבּ ֶד ְער ַמאנְט ֶער זִ ְיך ַאז ֶער הָ אט פַ ְ

אטעס ּ ְפלַ אץ ְס ִ'איז ַא ַעבֵ ֶירה",
ישט ִזיצְ ן אוֹ יף ַא ַט ֶ
ִנ ׁ ְ

ִישט
ַא ִּבינ ְְטל וֵ וייץ ִאין פֶ עלְ דָ ,א ֶּבער ֶער גֵ ייט ֶעס נ ׁ ְ

וֶ ועלֶ כֶ ע ַעבֵ ֶירה?

עמען ,וֶ ועלֶ כֶ ע ִמצְ וֶ ה ִאיז ֶער ְמ ַק ֵיים?
ֶנ ֶ

ַּכ ֵּבד ֶאת ָאבִ ָיך וְ ֶאת ִא ֶּמ ָך
ִא ׁיש ִא ּמ ֹו וְ ָאבִ יו ִּת ָירא ּו
ִמ ּ ְפנֵי ֵׂשיבָ ה ָּתק ּום

לֶ ֶקט
ׁ ִש ְּכ ֶחה
ּ ֵפ ֶאה

