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ֻח ָּמ ׁש

ֵ ׁ /שנִ י ִעם ַר ׁ ִש”י

ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ַמה ָק ָרה ַא ֲח ֵרי ִמלְ ֶח ֶמת ִמ ְדיָן.
הַש ָלל ֶׁשל ִמ ְדיָ ןֲ ,א ָבל ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים ֵּכן נִ ּס ּו,
או ָמה ֵמ ׁ ּ ָ
מ ֶֹׁשה ּכוֹ ֵעס ַעל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל :הַ ֲחיָ לִ ים ל ֹא ָל ְקח ּו ְמ ּ
או לִ ְפ ֹג ּׁש אוֹ ָתם.
הַש ָלל ֶאל מַ ֲחנֶ ה ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָל ֵכן מ ֶֹׁשה ֶאלְ ָעזָ ר וְ הַ ְ ּנ ִש ִ
או ֶאת ׁ ּ ָ
ׂיאים יָ ְצ ּ
כַּ ֲא ֶׁשר ֵה ִבי ּ
מו לִ ְבנֵ י
מ ֶֹׁשה ָּכ ַעס ְמאֹד ַעל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁשהוֹ ִתיר ּו ֶאת הַ ָ ּנ ִׁשים וְ הַ יְ ָל ִדים ַּב ַחיִ ּ ים .הַ ָ ּנ ִׁשים ָהי ּו ֵאלּ ּו ׁ ּ ֶש ָ ּג ְר ּ
ַתן.
הַמ ֻב ָ ּגרוֹ ת ַ ּדיַ ּן לְ ִה ְתח ֵּ
ַהרוֹ ג ֶאת ָּכל הַ ָּבנִ ים הַ ְּק ַט ִ ּנים וְ ֶאת ָּכל הַ ָ ּנ ִׁשים ְ
יִ ְש ָׂר ֵאל ַל ֲחטֹא! מ ֶֹׁשה ָאמַ ר לְ ַחיָ ּ לִ ים ל ֲ
והי ּו ְט ֵמ ִאים ,לְ ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ְּב ָפ ָרה ֲא ֻד ָּמה
מו ַּב ְק ָרב ָ
ָט ֳה ָרה ְו ִהלְ כוֹ ת ַ ּכ ְׁשר ּות :מ ֶֹׁשה ָאמַ ר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁש ָ ּל ֲח ּ
ַהר ַע ְצ ָמם ׁש ּוב.
ְּכ ֵדי לְ ט ֵ
ַהר
הוא ָחשַׁ ב ֶש ֶהיוֹ ת ּו ָפ ָרה ֲאד ּו ָמה יְ כוֹ ָלה לְ ט ֵ
מ ֶֹׁשה ָּכל ָּכ ְך ָּכ ַעס ַעל מַה ֶׁש ָר ָאה ,וְ ָל ֵכן ִה ִג ַ
ּיע לִ ְכ ָלל ָטע ּותּ .

הַכ ִׁשיר אוֹ ָתם.
ִמ ֻּט ְמאַת ֵמתִ ,היא יְ כוֹ ָלה ַ ּגם לְ ְ

ַהר ֶאת ָה ָא ָדם יָ ַחד
הַפ ָרה ָה ֲא ֻד ָּמה יָ כוֹ ל לְ ט ֵ
הַה ָל ָכה ִעם ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁ -ש ּ ָ
הַכ ֵהן הַ ָ ּגדוֹ ל ָחזַ ר ַעל ֲ
ָל ֵכן ֶאלְ ָעזָ רֹּ ,
הַמשַׁ ֵּמ ׁש לְ ָמזוֹ ן.
הו ָ ּד ָבר ְּ
ִעם ָּכל ָ ּד ָבר אַ ֵחר ׁ ּ ֶש ָ ּנגַ ע ּבוֹ אוֹ ֶׁש ָהיָ ה ְּבאוֹ תוֹ ַּביִ ת ִעם ֵמתֲ .א ָבל זֶ ה ל ֹא מַ ְס ּ ִפיק ִאם זֶ ּ
יב ּונָ ם ְּב ֵא ׁש ,וְ ַעל ְט ִבילַת ֵכלִ ים ֶׁשגּ וֹ י ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ָּב ֶהם.
הַכ ָׁשרַת ִס ִירים ַעל יְ ֵדי לִ ּ
ֶאלְ ָעזָ ר לִ ֵּמד אוֹ ָתם אוֹ דוֹ ת ְ
יכה ל ִַּמ ְקוֶ ה לִ ְפנֵ י ֶׁש ִ ּנ ְכנָ ִסים ׁש ּוב ל ִַּמ ְׁש ָּכן.
הוא ַ ּגם הַזְ ִּכיר ָל ֶהם אוֹ דוֹ ת ֲהלִ ָ
ּ
ְ
הַמלְ ָח ָמה ְּב ִמ ְדיָ ן ָצ ִריך לְ ִה ְת ַח ֵ ּלק .קוֹ ֵדם
ֲחל ּו ַקת ַה ׁ ּ ָש ָלל  :ה’ ָאמַ ר לְ מ ֶֹׁשה ֶׁש ָּכל ָ ּד ָבר ֶׁשהַ ַחיָ ּ לִ ים ֶה ְחזִ יר ּו ֵמ ִּ
יכים לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻח ָ ּל ִקים ,מַ ֲח ִצית
הַשב ּויִ ים ְצ ִר ִ
הַכל וְ ַל ֲחצוֹ ת ַל ֲח ִציָּ .כל הַ ַח ּי וֹ ת וְ ׁ ּ ְ
יהם ַל ֲעשׂוֹ ת ֶח ְׁש ּבוֹ ן ֶׁשל ֹּ
ֲע ֵל ֶ
(ד ָב ִרים ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר
או לְ ִה ָ ּל ֵחם ּומַ ֲח ִצית ֵּבין ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁש ִ ּנ ְׁש ֲאר ּו ְּבמַ ֲחנֵ הָּ .כל ִּ
הַמ ַּטלְ ְטלִ ים ְ ּ
ֵּבין הַ ֲחיָ לִ ים ֶׁשיָ ּ ְצ ּ
ּיעים לְ ַחיָ ּ לִ ים.
הַכלִ ים מַ ִג ִ
הַכ ֶסף וְ ֵּ
ָל ֵשׂאת) ְּכגוֹ ן ֶּ
(מ ּתוֹ ְך )
יכים ָל ֶתת מַ ס לַה’ ֵמהַ ְּב ֵהמוֹ ת וְ ָה ֲאנָ ִׁשיםֶ ,א ָחד ֶחלְ ֵקי ִ
ַמס ַעל ֶחלְ ָקם ֶׁשל ַה ֲחיָ לִ ים :הַ ֲחיָ לִ ים ְצ ִר ִ
ֻח ָּמ ׁש ֵמאוֹ ת.

יכים ַ ּגם ָל ֶתת מַ ס ִממַּ ה ֶׁש ִּק ְּבל ּוּ ַ ,גם ֵהם ֶא ָחד ֶחלְ ֵקי ֲח ִמ ׁ ּ ִשים (אוֹ ָת ּה כַּ ּמ ּות)
ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָה ֲא ֵח ִרים ָהי ּו ְצ ִר ִ
ַללְ וִ יִ ּ ים.
מ ֶֹׁשה נָ תַ ן ֶאת הַמַּ ס ְמ ַח ְּל ָקם ֶׁשל הַ ֲחיָ לִ יםֶ ,א ָחד ִמ ָּכל ְּ 500ב ֵהמוֹ ת ּו ְׁשב ּויִ ים לְ ֶאלְ ָעזָ ר ְּכ ִפי ֶׁשה’ הוֹ ָרה לוֹ.
(הַמַּ ס ִה ְס ּתַ ֵּכם ְּב ַס ְך ְּ 675כ ָב ִשׂיםָ 72 ,פרוֹ תֲ 61 ,חמוֹ ִרים ,וְׁ 32שב ּויִ ים)
הַשב ּויִ ים ֶׁש ִ ּנ ְׁש ּב ּו ַּב ִּמלְ ָח ָמה נֶ גֶ ד ִמ ְדיָ ן ָהי ּו לְ ַחיָ ּ לִ ים
ַה ַּמס ַעל ֶחלְ ָקם ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל :מַ ֲח ִצית ֵמהַ ְּב ֵהמוֹ ת וְ ׁ ּ ְ

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת א"כ
ה
/

1

יכים
או לְ ָק ֵרבֵ .מהַ ֵח ֶלק ֶׁש ָ ּל ֶהם ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָהי ּו ְצ ִר ִ
וְ הַמַּ ֲח ִצית ׁ ּ ְ
הַשנִ יָ ּה ֻחלְ קַה ֵּבין ָּכל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁש ּל ֹא יָ ָצ ּ
ְ
הַפ ִר ׁיש ֶא ָחד ִמ ּתוֹ ך ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ְּכמַ ס לַה’ .מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו נָ תַ ן ֶאת הַמַּ ס הַזֶ ּה ַללְ וִ יִ ּ ים.
לְ ְ
או ֶאל מ ֶֹׁשהֵ ,הם ָרצ ּו ָל ֶתת לַה’
ַמ ָּתנָ ה ֵמ ַה ַחיָ ּ לִ ים  :לְ אַ ַחר זֹאתָ ,ש ֵׂרי הַ ָ ּצ ָבא ֶׁש ְּמ ֻמ ִ ּנים ַעל הַ ֲחיָ לִ ים ָּב ּ
ילה לְ ִמ ְק ֶרה ֶׁש ָח ְׁשב ּו לְ ִה ָ ּנ ֵשׂא
הו ִדי ֶא ָחד ל ֹא נֶ ֱה ַרג ּולְ ַב ֵ ּק ׁש ְמ ִח ָ
ָּ
מַתנָ ה ְּכ ֵדי לְ הוֹ דוֹ ת לוֹ ַעל ָּכ ְך ֶׁש ֲא ִפיל ּו ַחיָ ּ ל יְ ּ
יטים
הַתַ ְכ ִׁש ִ
הַתַ ְכ ִׁש ִ
לְ נָ ִׁשים ֶׁשל ִמ ְדיָ ןֵ .הם נָ ְתנ ּו ָּ
יטים ֶׁשל הַ ָ ּנ ִׁשים ֶׁש ִּק ְּבל ּו ִמ ִּמ ְדיָ ן .כַּ ּמ ּות ּ
מַתנָ ה לַה’ ֶאת ָּכל ּ
ְ
הַמ ְׁש ָּכן.
או זֹאת לְ תוֹ ך ִּ
ֶׁשנִ ְּת ְר ָמה ָהיְ ָתה ְׁשוַת ֵע ֶר ְך לִׁ 16.750ש ְק ֵלי זָ ָהב .מ ֶֹׁשה וְ ֶאלְ ָעזָ ר ֵה ִבי ּ

ְּת ִה ִּלים

יום כ”א ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים ק”ד – ק”ה
ֹ /

”:מה ַרבּ ּו ַמ ֲע ֶש ָ
הַפס ּוק
מַא ָמ ִרים ַר ִּבים ַּב ֲח ִסיד ּות ֶׁשמַּ ְס ִּב ִירים ֶאת ּ ָ
ׂיך ה’” יֶ ְׁשנָ ם ֲ
ְּב ֶפ ֶרק ק”ד יֶ ְׁשנוֹ ּ ָפס ּוק ַ
הַזֶ ּה.
מַא ָמר ֵמ ָה ַר ִּבי ָהרַשַׁ ”ב ֶׁשמַּ ְת ִחיל ְּב ָפס ּוק הַזֶ ּה ּומַ ְס ִּביר אוֹ תוֹ וְ יֶ ְׁשנוֹ ִס ּפ ּור ֵמ ֲאחוֹ ָריו.
יֶ ְׁשנוֹ ֲ
ּפַ ַעם ָה ַר ִּבי ָהרַשַׁ ”ב ָלמַ ד ִעם ָה ַרב ִמ ּפוֹ לְ ַטבַהָ ,ה ַרב יַ ֲעקֹב ָמ ְר ְ ּדכַ י בַזְ ּפאַ לוֹ בָ .ה ַר ִּבי הַ ּקוֹ ֵדם ָהיָ ה ָאז ֶּבן
הַמ ָּטה ֶׁשלּ וֹ ָהיְ ָתה ַּב ֶח ֶדר ֶׁש ּבוֹ ֵהם ָל ְמד ּו .ר’ יַ ֲעקֹב ָמ ְר ְ ּדכַ י ִה ְס ּתַ ֵּכל ַעל הַ יֶ ּ ֶל ד הַ יָ ּ ֵׁשן וְ ָאמַ ר
ָׁשלוֹ ׁש אוֹ אַ ְר ַּבע ,וְ ִּ
הוא ִה ְר ִ ּג ׁיש
ֶׁש ּ ָפנָ יו ְ
הַז וֹּ ,
הַמ ִאירוֹ ת מַ ְראוֹ ת ַעל הַ ְּקדוֹ ָׁשה ֶׁש ּבוֹ .כַּ ֲא ֶׁשר ָה ַר ִּבי ָהרַשַׁ ”ב ָׁשמַ ע ֶאת ָה ֲא ִמ ָירה ּ
ָ
“מה ַר ּב ּו מַ ֲע ֶשׂיך ה’” כַּ ֲא ֶׁשר ָה ַר ִּבי
מַא ָמר ְּב ֵׁשם ָ
או ָלם ָע ַצר ְּב ַע ְצמוֹ ּו ִב ְמקוֹ ם זֶ ה ָּכתַ ב ֲ
ֶׁשרוֹ ֶצה לְ ׁ ּ ֵ
נַשק ֶאת ְּבנוֹּ .
ְ
הוא
הרי”צ ָ ּג ַדלָ ,ה ַר ִּבי ָהרַשַׁ ”ב נָ תַ ן לוֹ ֶאת הַמַּ ֲא ָמר וְ ָאמַ ר לוֹ “ זוֹ ִהי נְ ִׁש ָיקה ֲח ִס ִידית” ,הַ ְר ֵּבה ָׁשנִ ים אַ ַחר ָּכך ּ
ִס ּ ֵפר ֶאת הַ ִּס ּפ ּור.

ַּתנְ יָ א

ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ְּת ׁש ּו ָבה ֶּפ ֶרק ז’ (כ”א תמוז שנה פשוטה)

הַת ׁש ּו ָבה ֶׁש ָ ּלנ ּו ִת ׁ ּ ָש ֵאר לְ ָת ִמידּ ֶ .ד ֶר ְך אַ חַת ִהיא ַל ְח ׁש ֹב ַעד כַּ ָּמה זֶ ה ָק ֶׁשה
יֶ ְׁשנָ ן ְׁש ֵּתי ְ ּד ָר ִכים לִ גְ רוֹ ם לְ ָכ ְך ֶׁש ְּ
הַשנִ יָ ּה ִהיא ָל ַקחַת ֶאת הַ ַ ּג ֲאוָ ה
יה .הַ ֶ ּד ֶר ְך ׁ ּ ְ
אוי ֵא ֶל ָ
ַל ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁש ָ ּלנ ּו לִ ְהיוֹ ת ָּבעוֹ ָלם וְ זֶ ה יִ גְ רֹם ָלנ ּו לְ ִה ְת ֵ
נַהג ָּכ ָר ּ
הוא ֹּכה ְמיֻ ָחד.
ֵמהַ יֵ ּ ֶצר ָה ַרעֶׁ -ש ּל ֹא יַ ְח ׁש ֹב ֶׁש ּ
יצ ד ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך לְ הַ ְק ִ ּד ׁיש ְק ָצת זְ מַ ן ִמ ֵ ּדי יוֹ ם ַל ְח ׁש ֹב ַעל מַה
הַ ּיוֹ ם ּו ָמ ָחר ָהאַ ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן יַ ְר ֶאה ָלנ ּו ֵּכ ַ
כַמ ּו ָבן אַ ף ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו ל ֹא חוֹ ֵלם ֲא ִפלּ ּו
הו ִדי ל ֹא רוֹ ֶצה לְ ִה ׁ ּ ָש ֵאר ְּבגָ ל ּות ,וְ ּ
הוא עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה :אַ ף יְ ּ
ׁ ּ ֶש ּקוֹ ֶרה ְּכ ֶׁש ּ
הוא
ַל ֲעשׂוֹ ת מַ ֲע ֵשׂה ֶׁשיִ ּגְ רֹם ָלנ ּו לְ ִה ׁ ּ ָש ֵאר ְּבגָ ל ּות עוֹ ד זְ מַ ןֲ .א ָבל ֶּ
אַתם יוֹ ְד ִעים מַה? ִאם ָה ָא ָדם עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרהּ ,
ְ
וַודא ֶׁשאַ ף ּפַ ַעם ל ֹא נַ ֲע ֶשׂה מַ ֲע ֵשׂה ֶׁשיִ ּגְ רֹם
מַכנִ יס ֶאת ה’ וְ הַ ְ ּנ ָׁש ָמה לְ גָ ל ּות .וְ זוֹ ֻח ְצ ּ ָפה! ְּכ ֶׁשחוֹ ְׁש ִבים ַעל ָּכך נְ ֵ
ְ
ְ
לְ ָכך ֶׁש ִ ּנ ׁ ּ ָש ֵאר ַּב ָגּל ּות ֲא ִפלּ ּו ְׁשנִ יָ ּה אַ חַת נוֹ ֶס ֶפת .

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ”א ַּת ּמ ּוז

י ְֶׁשנ ֹו ֵ ּבית ִמ ְק ָ ּד ׁש רוּ ָחנִ י ֵאצֶ ל ָ ּכל יְהוּ ִדי ,א ִּפינְ ַטלֶ ע יִידֶׁ .ש ְּלעוֹלָ ם ל ֹא יָכוֹל לְ ֵה ָח ֵרב
מַה ַל ְך
הַשבוּעוֹ תֵ .אין א ְֹמ ִרים ֶׁש ֶה ֱחיָ ינ ּו ְּב ֲ
מַה ַל ְך ְׁשלוֹ ֶׁשת ׁ ּ ָ
ָה ַר ִּבי אוֹ ֵמר ֲה ָל ָכה ֶׁשאוֹ ָת ּה ָע ֵלינ ּו ָל ַדעַת ְּב ֲ
ָׁשבוּעוֹ ת ֵאלּ ּו ֲא ִפלּ ּו ְּבשַׁ ָּבת.
ַכ ָׁשו .כַּ ּמ ּו ָבן
הַמ ְק ָ ּד ׁשֶׁ ,ש ִּמ ּ ְפנֵ י ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ֵאין ָלנ ּו אוֹ תוֹ ע ְ
הַשבוּעוֹ ת ָאנ ּו זוֹ ְכ ִרים ֶאת ֵּבית ִּ
מַה ַל ְך ְׁשלוֹ ֶׁשת ׁ ּ ָ
ְּב ֲ
הַמ ְק ָ ּד ׁש יִ ָּבנֶ ה ׁש ּוב.
ּיע ְּב ָקרוֹ ב ּו ֵבית ִּ
יח מַ ִג ַ
ָאנ ּו יוֹ ְד ִעים ׁ ּ ֶש ָּמ ִׁש ַ
הַכ ֶתל הַמַּ ֲע ָר ִבי
הַמ ְק ָ ּד ׁש ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש ָלנ ּו ֶאת ֹּ
ֲא ָבל יֵ ׁש ַ ּגם ֲח ָד ׁשוֹ ת טוֹ בוֹ תֲ .א ִפלּ ּו ִּבזְ מַ ן ׁ ּ ֶש ֵאין ָלנ ּו ֶאת ֵּבית ִּ
הַז מַ ן.
וְ ׁ ּ ְ
הַש ִכינָ ה ֶׁשל ה’ נִ ְמ ֵצאת ָׁשם ָּכל ְ ּ
נַהגִ ים ַּב ֶ ּד ֶר ְך ֶׁש ּל ֹא
הו ִדי יֵ ׁש לוֹ ֵּבית ִמ ְק ָ ּד ׁש ְּבתוֹ ְך הַ ְ ּנ ָׁש ָמהֶ .א ְפ ָׁשר לְ אַ ֵּבד אוֹ תוֹ ַחס וְ ָׁשלוֹ ם ִאם ִמ ְת ֲ
ָּכל יְ ּ

ימי ֶׁשלּ וֹ נֶ ְח ַרב,
הַפנִ ִ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ּ ְ
נַהג ְּבא ֶֹפן ֶׁש ּבוֹ ֵּבית ִּ
נַהג ַחס וְ ָׁשלוֹ םֲ ...א ָבל ֲא ִפלּ ּו ִאם ָא ָדם ִמ ְת ֵ
יכים לְ ִה ְת ֵ
ְצ ִר ִ
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הַמ ְק ָ ּד ׁש ֶׁש ָּת ִמיד יִ ְהיֶ ה ֵׁשםׁ .ש ּום ָ ּד ָבר וְ ׁש ּום ָגּל ּות ל ֹא
הוא ֵח ֶלק ִמ ֵּבית ִּ
ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש ֶאת “ ֹּ
הַכ ֶתל הַמַּ ֲע ָר ִבי” ֶׁש ּ
ְ
הַמ ְק ָ ּד ׁש
הו ִדיֶ ,את ֵּבית ִּ
(הַפינְ ט ֶ
ימי ּ ִ
הַפנִ ִ
י ּו ְכל ּו ָל ַקחַת ֶאת הַ ֵח ֶלק ּ ְ
ַאלע יִ יד) ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ְּבתוֹ ך הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁשל הַ יְ ּ ּ
ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ְּבתוֹ כוֹ.

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

ַ /ה ְק ָ ּד ָמה

הַמ ְצווֹ ת.
יצד מוֹ נִ ים ִמ ְצוָ ה ְּכאַ חַת ְמ ּתַ ְריַ ”ג ִּ
הַכ ָללִ ים ָהאַ ֲחרוֹ נִ ים ֵּכ ַ
הַמ ְצווֹ ת הַ ּי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים ֶאת ְּ
ְּב ֵס ֶפר ִּ
הַמ ְצוָ ה ֵאינָ ם נֶ ְח ָׁש ִבים ְּכ ִמ ְצוָ ה ִּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמ ּה (לְ ֻדגְ ָמה
ִ .10אם יֶ ְׁשנָ ם ְ ּד ָב ִרים ֶׁשיֵ ּ ׁש צ ֶֹר ְך ַל ֲעשׂוֹ ת לִ ְפנֵ י ִק ּי ּום ִּ
הַמנוֹ ָרה ַּב ִּמ ְק ָ ּד ׁש).
הַש ֶמן ַעל ְמנָ ת לְ הַ ְדלִ יק ֶאת ְּ
– ְס ִחיטַת ׁ ּ ֶ
הַכל ְּכ ִמ ְצוָ ה אַ חַת (לְ ֻדגְ ָמה -ל ּו ָלב וְ ֶא ְתרוֹ ג).
ִ .11אם לְ ִמ ְצוָ ה יֶ ְׁשנָ ם ֲח ָל ִקים ַר ִּבים ֲע ַדיִ ן מוֹ נִ ים ֶאת ֹּ
הַמ ְׁש ָּכן).
הַמ ְצוָ הֲ ,ע ַדיִ ן יֵ ׁש לִ ְמנוֹ ת אוֹ ָתם ְּכ ִמ ְצוָ ה אַ חַת (לְ ָמ ָׁשל ְּבנִ יַ ּת ִּ
ִ .12אם יֶ ְׁשנָ ם ְׁש ַל ִּבים ַר ִּבים לְ ִק ּי ּום ִּ
(כמוֹ ִׁש ְב ָעה יָ ִמים
יכים לְ ַקיֵ ּם ִמ ְצוָ ה ְּב ֶמ ֶׁש ְך ִמ ְס ּפַ ר יָ ִמיםֲ ,ע ַדיִ ן נֶ ְח ֶׁש ֶבת ְּכ ִמ ְצוָ ה אַ חַת ְּ
ֲ .13א ִפלּ ּו ִאם ְצ ִר ִ

ֶׁש ּיוֹ ְׁש ִבים ְּב ֻס ָּכה וְ נֶ ְח ָׁש ִבים לְ ִמ ְצוָ ה אַ חַת).

 .14ל ֹא מוֹ נִ ים ֶאת ָה ֳענָ ִׁשים ַעל ָּכל ֲע ֵב ָרה ְּכ ִמ ְצוַת ל ֹא ּתַ ֲע ֶשׂה ִּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמ ּה.

ַר ְמ ַּב”ם

וות
ִ /מנְ יָ ן ַה ִּמ ְצ ֹ

ַמ ַּב”ם מַ ְר ֶאה ַעל ּ ִפי ֵאיזֶ ה ֵס ֶדר יִ ָ ּל ְמד ּו .יֶ ְׁשנָ ם
הַמ ְצווֹ ת ֲא ָבל ָהר ְ
ַמ ַּב”ם הַ ּי וֹ ם  ,חוֹ זְ ִרים ׁש ּוב ַעל ְר ִׁשימַת ִּ
ָּבר ְ
 83נוֹ ְש ִׂאים ֶׁש ְּכל ּולִ ים בְ 14ס ָפ ִרים .לְ הַ ָ ּלן ְר ִׁשימַת הַ ְּס ָפ ִרים:
הַמ ְצווֹ ת אוֹ ָתם ָצ ִר ְ
אשית
ַמ ָ ּדעִ -מ ְּל ׁשוֹ ן ָל ַדעַתְּ .ב ֵס ֶפר הַזֶ ּה ָאנ ּו לוֹ ְמ ִדים ֶאת ִּ
.1
הו ִדי ָל ַדעַת ֵר ִׁ
יך הַ יְ ּ ּ
הַמ ְצווֹ ת ָה ֲא ֵחרוֹ תָ .ע ֵלינ ּו ָל ַדעַת ֶׁשה’ ֶא ָחד וְ ֶׁש ָאס ּור ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
לְ ָכלְּ ,כ ֵדי ֶׁש ּי ּוכַ ל לְ ַקיֵ ּם ֶאת ָּכל ִּ
אַהבַת ה’ּ .ו ְבנוֹ ָסףּ ַ ,גם
הַמ ְצווֹ ת ֶׁשאוֹ ָתן ָע ֵלינ ּו לְ ַקיֵ ּם ָּכל הַזְ ּמַ ן לְ ָמ ָׁשלֲ ,
ַא ֲה ָבהְּ -ב ֵס ֶפר הַזֶ ּה נִ ְמ ָצאוֹ ת ִּ
.2
אַהבַת ה’ ְּכמוֹ ְק ִריאַת ְׁשמַ ע.
ּיע לְ ֲ
הַמ ְצווֹ ת ְׁשעוֹ זְ רוֹ ת ָלנ ּו לְ הַ ִג ַ
ִּ
 .3זְ ַמ ִ ּנים – ְּב ֵס ֶפר הַזֶ ּה ָאנ ּו לוֹ ְמ ִדים ִמ ְצווֹ ת ֶׁש ְּמ ַקיְ ּ ִמים ִּבזְ מַ ִ ּנים ְמיֻ ָח ִדים לְ ָמ ָׁשל שַׁ ָּבתוֹ ת אוֹ יָ ִמים
טוֹ ִבים.
ש ּו ִאין וְ גֵ ר ּו ִׁשין.
 .4נָ ִׁשיםְּ -ב ֵס ֶפר הַזֶ ּה לוֹ ְמ ִדים ִמ ְצווֹ ת הַ ְּק ׁשוּרוֹ ת לְ נִ ּ ׂ
ַמים ָה ֲא ֵח ִריםְּ ,ב ֵס ֶפר הַזֶ ּה ָאנ ּו
הו ִדי ׁשוֹ נֶ ה ִמ ָּכל ָהע ִּ
ְקדוֹ ָׁשה -ה’ נָ תַ ן ָלנ ּו ִמ ְצווֹ ת ֶׁשמַּ ְראוֹ ת ֵּכ ַ
.5
יצד יְ ּ
ש ּו ִאין ֵהם ָ ּד ָבר ָקדוֹ ׁש וּמוֹ תַ ר לְ ִה ָ ּנ ֵשׂא ַרק לְ ִמי
הו ִדי נִ ּ ׂ
לוֹ ְמ ִדים לְ ִמי ָאס ּור לְ ִה ָ ּנ ֵשׂא ,מַה ֵאין ֶל ֱאכֹל וְ עוֹ דֵ .א ֶצל יְ ּ
ְ
הו ִדי ָצ ִריך ֶל ֱאכֹל ַרק אוֹ ֵכל ָּכ ֵׁשר.
הַתוֹ ָרה ִּ
ֶׁש ּ
הוא רוֹ ֶצהֲ ,א ָבל יְ ּ
מַת ָירה ָלנ ּו .גּ וֹ י יָ כוֹ ל ֶל ֱאכֹל מַה ֶׁש ּ
הַפ ָר ָדהְּ -ב ֵס ֶפר הַזֶ ּה יֶ ְׁשנָ ן ִמ ְצווֹ ת ַעל זְ מַ ִ ּנים ֶׁש ָּב ֶהם ָא ָדם ְ
ַה ְפ ָל ָאהִ -מ ְּל ׁשוֹ ן ְ
.6
מַפ ִריד ֶאת ַע ְצמוֹ
הו ַעל יְ ֵדי הַ ְב ָט ָחה ֶׁש ּל ֹא יִ ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ָּב ֶהם.
ִממַּ ׁ ּ ֶש ּ
יטה ,יוֹ ֵבלְּ ,תר ּו ָמה ּומַ ֲע ֵשׂר
 .7זְ ָר ִעיםְּ -ב ֵס ֶפר הַזֶ ּה ָאנ ּו לוֹ ְמ ִדים ִמ ְצווֹ ת הַ ְּק ׁשוּרוֹ ת ַל ְ ּצ ָמ ִחים ְּכגוֹ ן ְׁש ִמ ָ
הַש ֶׂדה.
הַפ ִר ׁיש ִמ ִ ּג ּד ּו ֵלי ּ ָ
ֶׁשיֵ ּ ׁש לְ ְ
הַמ ְק ָ ּד ׁשָ .אנ ּו לוֹ ְמ ִדים ַעל ִמ ְצוָ ה ְּבנִ יַ ּת ֵּבית
ֲעבוֹ ָדהְּ -ב ֵס ֶפר הַזֶ ּה ָאנ ּו לוֹ ְמ ִדים ַעל ֲעבוֹ דַת ה’ ְּב ֵבית ִּ
.8
יבים ִמ ֵידי יוֹ ם.
יכים לְ הַ ְק ִריב ְּכגוֹ ן ָק ְר ָּבן ָּת ִמיד ֶׁשמַּ ְק ִר ִ
הו ִדים ָהי ּו ְצ ִר ִ
ִּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ,הַ ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת ֶׁש ָּכל הַ יְ ּ ּ
יכים לְ הַ ְק ִריב ְּב ַע ְצ ָמם ְּכגוֹ ן ָק ְר ָּבן
הו ִדים ְצ ִר ִ
ָ .9ק ְר ָּבנוֹ תְּ -ב ֵס ֶפר זֶ ה יֶ ְׁשנָ ן ִמ ְצווֹ ת הַ נּ וֹ גְ עוֹ ת לְ ָק ְר ְּבנוֹ ת ֶׁשיְ ּ ּ
הו ִדי ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך לִ ְהיוֹ ת ָמנ ּוי ָע ָליו ,וְ ָק ְר ְּבנוֹ ת ֶׁש ָא ָדם מַ ְק ִריב ִאם ַחס וְ ָׁשלוֹ ם ָע ַבר ֲע ֵב ָרה.
ּ ֶפ ַסח ֶׁש ָּכל יְ ּ
הַמ ְצוֹ ת הַ ְּק ׁשוּרוֹ ת ַל ֻּט ְמ ָאה וְ ָט ֲה ָרה.
ַמ ַּב”ם ְמל ֵַּמד ַעל ִּ
ָ .10ט ֳה ָרהֵ -ס ֶפר זֶ ה ָהר ְ
יקין -הַ ֵּס ֶפר הַזֶ ּה יֶ ְׁשנָ ם ִמ ְצווֹ ת הַ ְּק ׁשוּרוֹ ת לִ נְ זָ ִקים ֶׁש ָא ָדם יָ כוֹ ל ַחס וְ ָׁשלוֹ ם לִ גְ רֹם ָל ָא ָדם אַ ֵחר ְּבג ּוף
 .11נְ זִ ִ
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אוֹ ְּב ָממוֹ ן.
ִ .12קנְ יָ ןְּ -ב ֵס ֶפר זֶ ה לוֹ ְמ ִדים ַעל ֲח ָלקוֹ ת וְ נַ ֲחלוֹ ת ְׁששַׁ יָ כוֹ ת לְ ָא ָדם לְ ָמ ָׁשל ִאם ָקנָ ה אוֹ ָתם .יֶ ְׁשנָ ם ַ ּגם
ִהלְ כוֹ ת ְּב ִענְ יְ נֵ י ְׁש ֵכנִ ים וְ ֻׁש ָּת ִפים.
ִ .13מ ְׁש ָּפ ִטיםְּ -ב ֵס ֶפר זֶ ה יֶ ְׁשנָ ן ִמ ְצווֹ ת ָהעוֹ ְסקוֹ ת ְּב ִמ ְק ִרים ָּב ֶהם יֶ ְׁשנוֹ וִ ּכ ּו ַח ֵּבין ֲאנָ ִׁשים ִּב ְפנֵ י ֵּבית הַ ִ ּדין,
כו ׁש ֶׁשל ֲח ֵברוֹ אוֹ מַ לְ וֶ ה לוֹ ֶּכ ֶסף.
לְ ָמ ָׁשל ֲה ָלכוֹ ת מַה קוֹ ֶרה ִאם ָא ָדם ׁשוֹ ֵמר ַעל ְר ּ
נַש ַעל
ׁ .14שוֹ ְפ ִטיםְּ -ב ֵס ֶפר זֶ ה ָאנ ּו לוֹ ְמ ִדים ֶאת ִּ
הַמ ְצווֹ ת ֶׁשל הַ ַּסנְ ֶה ְד ִרין לְ ָמ ָׁשל ְּב ִמ ְק ִרים ָּב ֶהם ָא ָדם נֶ ֱע ׁ
יח.
הַמ ִׁש ַ
הַמלְ ָחמוֹ ת ֶׁשלּ וֹ ֵחם ּו ְמ ַסיְ ּ ִמים ַּב ֲה ָלכוֹ ת ַעל ִּביאַת ָּ
הַמ ֶל ְך וְ ִּ
ֶׁש ָע ַבר ֲע ֵב ָרהְּ .בנוֹ ָסף לוֹ ְמ ִדים ַעל ֶּ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש

כות ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה – ׁ ְש ִמ ָירה ַעל ֵּבית
ִ /הלְ ֹ

הַמ ְק ָ ּד ׁש .ל ֹא ׁשוֹ ְמ ִרים ָע ָליו ֵּכיוָ ן
ַמ ַּב”ם ּכוֹ ֵתב ֶׁשיֵ ּ ׁש ִמ ְצוָ ה לִ ְׁשמוֹ ר ַעל ֵּבית ִּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ָהר ְ
ְּב ִהלְ כוֹ ת ֵּבית ִּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש.
הַשוֹ ֶכנֶ ת ְּב ֵבית ִּ
הַש ִמ ָירה ִהיא ְּכ ֵדי לְ הַ ְראוֹ ת ָּכבוֹ ד ל ׁ ּ ְ
ֶׁשחוֹ ְׁש ִׁשים ִמ ַג ָ ּּנ ִבים אוֹ ֵמאוֹ יְ ִביםְ ּ ׁ .
ַש ִכינָ ה ׁ ּ
“מ ְׁש ְּכנוֹ ת ל ֲַא ִביר יַ ֲעקֹב נֶ ֱאמַ ר ֶׁש ִּבגְ ַלל
הַמ ְק ָ ּד ׁש ,הַ ְּק ֻד ׁ ּ ָשה נוֹ ֶת ֶרתְּ .ב ֵס ֶפר ִ
ֲא ִפיל ּו לְ אַ ַחר ֻח ְר ָּבן ֵּבית ִּ
ְ
הַמ ְק ָ ּד ׁשָ .אנ ּו ל ֹא ָּכל ָּכך ְמ ַקיְ ּ ִמים ֶאת
הַמ ְצוָ ה ֶׁשל ְׁש ִמ ָירה ַעל ָמקוֹ ם ִּ
הַ ְּקדוֹ ָׁשה ,יֵ ׁש לִ ְׁשמוֹ ר ַ ּגם ְּביָ ֵמינ ּו ַעל ִּ
הַז וֵֹּ ,כיוָ ן ֶׁשזֶ ּה ְמ ֻס ָּכן ִעם ָּכל הַ גּ וֹ יִ ים ָס ִביבּ .ו ְב ָכל זֹאתְּ ,בר ּו ָחנִ ּי ּות יֵ ׁש ָלנ ּו ֵּבית ִמ ְק ָ ּד ׁש ֶׁש ָע ָליו יֵ ׁש
ִּ
הַמ ְצוָ ה ּ
לִ ְׁשמוֹ ר.
הַש ִכינָ ה ׁשוֹ ֶכנֶ ת ְּב ָב ֵּתינ ּו ּו ְבתוֹ ְך ֶח ֶדר ִצ ְבאוֹ ת ה’ ֶׁשל ָּכל יֶ ֶל ד!
ׁ ְּ
ַש ִכינָ ה לִ ְׁשרוֹ ת ּבוֹ .יֵ ׁש לְ וַ ֵ ּדא ֶׁשהַ ח ֶֹמ ׁש,
אוי ל ׁ ּ ְ
יֵ ׁש לִ ְׁשמוֹ ר ַעל ֵּבית ִּ
הוא ְּבמַ ַ ּצב ְמ ֻכ ָּבד וְ ָר ּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ּולְ וַ ֵ ּדא ֶׁש ּ
מו ָכנִ ים לְ ִׁש ּמ ּו ׁש.
הַ ִּס ּד ּור וְ ֻק ּפַ ת הַ ְ ּצ ָד ָקה ֶׁש ָ ּלנ ּו נִ ְמ ָצ ִאים ַּב ָּמקוֹ ם הַמַּ ְת ִאיםְ ,מ ֻס ָ ּד ִרים ּו ּ
ׂיחת ָּפ ָר ַׁשת ְׁש ִמינִ י תש”נ)
(ראוּ ִש ַ
ְ
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