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ֻח ָּמ ׁש

ֵ ׁ /שנִ י ִעם ַר ׁ ּ ִש"י

ְּב ֻחמ ָּׁש ַהיוֹ ם לוֹ ְמדִים ַעל ָק ְר ָּבן ְמיֻ ָחד ׁ ְש ֻמ ְק ָרב ַעל יְ ֵדי ַה ּכ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל ּ ַפ ֲעמָיִ ם ְּביוֹ ם.
אשוֹ נָהַ .ה ָ ּק ְר ָּבן
לוֹ ְמדִים ַ ּגם ַעל ָּכ ְך ׁ ֶש ָּכל ּכ ֵֹהן ַמ ְקרִיב ָק ְר ָּבן ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְתחִיל ַל ֲעבֹד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ּד ָׁש ְּב ַפ ַעם הָ ִר ׁ
ַה ֶ ּז הָ -ק ְר ָּבן מִנְ חָה ֻמ ְר ָּכב מ ּ
ִס ֶֹלת וְ ׁ ֶש ֶמן.
ָשם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּל ַמ ְדנ ּו ְּב ׁ ָשב ּו ַע ׁ ֶש ָע ַברֶ .א ָחד ַה ְ ּד ָברִים ׁ ֶשלוֹ ְמדִים ה ּוא
לוֹ ְמדִים עוֹ ד ַעל ָק ְר ָּבן ַח ָּטאת וְ ָק ְר ָּבן א ׁ ָ
ִש ָּכןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד ל ֹא יָ ַדע ַמהִי
ׁ ֶש ָ ּק ְר ָּבן עוֹ לָה וְ ָק ְר ָּבן ַח ָּטאת ֻמ ְק ָרבִים ְּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ּד ָׁש ּו ְבמ ׁ ְ
ְּבד ּ
ִתִית ׁ ֶש ַּמ ְקרִיבִים ֶאת ַה ָ ּק ְר ָּבןַ ,ה ִאם זֶ ה ַעל ֵח ְטא ,אוֹ ְּכ ָק ְר ָּבן נְ ָדבָה.
ִי ּוק ַה ִּסבָּה הָ ֲאמ ּ
ֲח ָלקִים ְמ ֻס ָ ּימִים ׁ ֶשל ַה ָ ּק ְרבָּנוֹ ת ְצרִיכִים לְ ֵה ָא ֵכל ְּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ,וְ אָס ּור לְ הוֹ תִיר ֵמ ֶהםַ .ה ָ ּד ָבר ּדוֹ ֶמה לְ דִינֵ י
שרִי,
ָשר ,וְ ָל ֵכן ַּב ֶע ֶצם הָיָה צ ֶֹר ְך ׁ ֶש ּי ְִהיֶ ה סִיר ְּב ָ ׂ
ַה ַּכ ׁ ְשר ּות .אָנ ּו לוֹ ְמדִים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש סִירִים ׁ ֶשב ֶָּהם נוֹ ַתר ַה ַּט ַעם ׁ ֶשל ַה ּב ָ ׂ
סִיר ֲח ָלבִי וְ סִיר ְמיֻ ָחד לְ ָק ְר ָּבן)ָ .צר ְ
ִּש ַּת ְּמ ׁשִים ּבוֹ ׁש ּוב.
לִפנֵ י ׁ ֶשמ ׁ ְ
ִיך לְ ַה ְכ ׁשִיר ֶאת ַהסִּיר ְ
ַּב ּס ּ
נִש ְרפ ּו ַעל ַ ּג ֵּבי
ִי ּום ַה ֻחמ ָּׁש ַה ּי וֹ מִי ,קוֹ ְראִים ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ָ ּק ְרבָּנוֹ ת אוֹ תָ ם ִק ְּבל ּו ַה ּכ ֲֹהנִים וְ ֵאלּ ּו ֲח ָלקִים ְ ׂ
ַה ִּמזְ ֵּב ַח.

ְּת ִה ִּלים

יום ה’ ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים כ”ט -ל”ד
ֹ /

ְּב ּ
”ב ֶׁ(ש ּיוֹ ם ַההִ לּ ּו ָלא ֶׁשלּ וֹ ָחל
סִי ּום ּ ֶפ ֶרק ל’ יֶ ְׁשנוֹ ּפָ ס ּוק “לְ ַמ ַען יְ זַ ֶּמ ְר ָך ָ ּכבוֹ ד ְול ֹא יִ ּדֹם”  .הָ ַר ִּבי ַר ַׁש ּ
(ב ַה ּי וֹ ם יוֹ ם ֶׁשל ַהיוֹ ם נ ּו ַכל לִ ְראוֹ ת ֶׁש ַ ּל ִּמ ָ ּלה ָּכבוֹ ד יֵ ׁש יוֹ ֵתר ִמ ַּמ ְׁש ָמע ּות
ַה ׁ ּשָ ב ּו ַע) ַמ ְס ִּביר ּפָ ס ּוק זֶ ה ַּב ַּמ ֲא ָמרְּ .
”ב ַמ ְס ִּביר ֶׁש ּפָ ס ּוק זֶ ה ְמ ַד ֵּבר ַעל “ ֹּכ ֶבד” ֶׁשל ַה ְ ּנשָׁ מָהַ -ה ְ ּנק ּו דָה ַה ּ ְפנִימִית ַהיְ ּה ּו דִית.
ַא ַחת) .הָ ַר ִּבי ַר ַׁש ּ
יך ה ּוא ָצרִיךְ
ָתת ַליֵ ּ ֶצר הָ ָרע לְ ַה ְחלִיט ֵא ְ
הִתיָ ֵא ׁש ַחס וְ שָׁ לוֹ ם וְ ל ֵ
ּיש ֻמ ָ ּצף ִּב ְר ׁגָשוֹ ת ,לְ ְ
ְ
לִפ ָעמִים יְ ה ּו דִי יָ כוֹ ל לְ ַה ְר ִג ׁ
הִתנַ ֵהגֲ ,א ָבל ַה ְ ּנק ּו דָה ַה ּ ְפנִימִית ַהיְ ּה ּו דִית ּתָ מִיד נִ ְמ ֵצאת שָׁ ם ,וְ תָ מִיד ׁשוֹ ֶא ֶפת לִנְ הֹג נָ כוֹ ןְּ ,כמוֹ ֶׁשה’ רוֹ ֶצה
לְ ְ
ְ
ֲאפִ לּ ּו ַּב ֵח ֶלק ֶהח ָׁש ּוך ְּביוֹ ֵתר ֶׁשל ַה ָגּל ּות.
ַה ּפָ ס ּוק אוֹ ֵמר לָנ ּו ֶׁש ּ ְפנִימ ּ
ִי ּות ַהיְ ּה ּו דִיַ ,ה ְּמ ֻכנָ ּ ה ָּכבוֹ דּ ,תָ מִיד מ ּו ָכן לָשִׁ יר ַלה’ – “לְ ַמ ַען יְ זַ ֶּמ ְר ָך ָּכבוֹ ד”
יִהיֶ ה ְּב ֶׁש ֶקט.
אלע יִיד) יָשִׁ יר לְ ָך ה’“ ,וְ ל ֹא יִ ּדֹם”ּ -ולְ עוֹ ָלם ל ֹא ְ
ֶׁש ַה ָּכבוֹ ד ֶׁשל ַה ְ ּנשָׁ מָהֶ -ע ֶצם ַה ְ ּנשָׁ מָה ( ּפִ ינְ ַט ֶ
לִהיוֹ ת ָקרוֹ ב ַלה’ ֲאפִ לּ ּו ַּב ָגּל ּות.
ֶע ֶצם ַהיְ ּה ּו דִי ּתָ מִיד שָׁ ר ַלה’ ִּכי ה ּוא ּתָ מִיד רוֹ ֶצה ְ
ִתִ ים ְקרוֹ בוֹ ת ַּכ ֲא ֶׁשר אָנ ּו יוֹ ְצאִים לְ ִמ ְב ָצעִיםֲ .אפִ לּ ּו ֶׁשיֶ ּ ְׁשנָ ם ֲאנָשִׁ ים ֶׁש ּל ֹא
ֻּכ ָ ּלנ ּו יְ כוֹ לִים לִ ְראוֹ ת זֹאת לְ ע ּ
ִתִ ים ְקרוֹ בוֹ ת ,אָנ ּו רוֹ אִים ֶׁש ִּב ְ ּנ ֻק ָ ּדה ַה ּ ְפנִימִית ֶׁש ָ ּל ֶהם ֵהם ּתָ מִיד ְש ֵׂמחִים לְ ַקיֵ ּם ִמ ְצוָה.
ְמ ַקיְ ּמִים ִמ ְצווֹ ת לְ ע ּ
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הָ בָה וְ נֶ ֱע ָצר לְ ֶרגַ ע ְּכ ֵדי ַל ֲחזֹר ּולְ הָ בִין ַמ ּד ּו ַע אָנ ּו לוֹ ְמדִים ֶאת ַמה ֶׁשלּ וֹ ְמדִים.
הִס ַּת ֵּכל ַעל ַע ְצ ֵמנ ּו.
יצ ד ָע ֵלינ ּו לְ ְ
ִתוֹ ְך ַה ּזֹ ַהר ֵּכ ַ
ֲחסִיד ּות הִיא ַח ּי ּות! הָ ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן נוֹ ֵתן מָשָׁ ל מ ּ
ִס ּתוֹ ֵבב ָּב ְרחוֹ בַ .הגּ ּוף ה ּוא ְּכמוֹ ּ ְפתִילָה ,וְ הָ ָא ָדם צוֹ ֵעד ִּכ ְביָ כוֹ ל
ּתָ ֲאר ּו לְ ָכ ְך ֶׁשיְ ּה ּו דִים ֵהם ְּכמוֹ נֵ ר ֶׁש ֶמן ְׁשמ ְ
ּיש ַח ּי ּות ִמ ִּב ְפנִים וְ ָכל
ֹאשוֹ .יְ ה ּו דִי ָּכזֶ ה ה ּוא ָמ ֵלא אוֹ ר וְ חֹםַ ,מ ְר ִג ׁ
ְּבתוֹ ְך ּכוֹ סִית ְמ ֵלאָה ֶׁש ֶמן וְ ֵא ׁש ּדוֹ ֶל ֶקת ַעל ר ׁ
מִי ֶׁשרוֹ ֶאה זֹאת נִ ְמשָׁ ְך ֵאלָיו.
ַּכ ּמ ּו ָבן ,אָנ ּו ל ֹא ֶּב ֱא ֶמת נִ ְראִים ָּכ ְךְּ ,ב ָכל א ֶֹפן ל ֹא ְּבצ ּורָה ֶׁשהָ ַעיִ ן ַה ַג ְּׁשמִית ֶׁש ָ ּלנ ּו יְ כוֹ לָה לִ ְראוֹ תֲ ,א ָבל הָ ֱא ֶמת
ּיש ַחי וְ ַח ִּמים ִמ ִּב ְפנִים וְ גוֹ ֵרם
הִיא ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר חָסִיד ַחי ִעם ַ
“ה ׁ ּ ֶש ֶמן” ֶׁשלּ וֹ וְ ִעם “הָ ֵא ׁש” ֶׁשלּ וֹ ה ּוא ֶּב ֱא ֶמת ַמ ְר ִג ׁ
הִת ָק ֵרב ַליַ ּ ֲהד ּות ַ ּגם ֵהם.
ַל ֲאנָשִׁ ים ֲא ֵחרִים לִ ְראוֹ ת אוֹ תוֹ וְ לִ ְרצוֹ ת לְ ְ
ַמה ִאם ֵּכן ,גּ וֹ ֵרם לִיה ּו דִי לְ הָ אִיר?

ִמ ְצווֹ תֵ ,הם ַה ׁ ּ ֶש ֶמן .לְ ל ֹא ֶׁש ֶמן יְ ה ּו דִי ל ֹא יָ כוֹ ל לְ הָ אִיר ,זוֹ ַה ּסִ ָּבה ֶׁש ָּכל ָּכ ְך ח ָׁש ּוב לְ ַקיֵ ּם ִמ ְצווֹ ת ֲאפִ לּ ּו ִאם
הִת ַל ֲהב ּות ַל ֲעשׂוֹ תָ ם ִּבגְ ַלל ֶׁש ִאם יְ ה ּו דִי ל ֹא ְּמ ַקיֵ ּם ֶאת ַה ִּמ ְצווֹ ת ה ּוא ל ֹא י ּו ַכל לְ הָ אִיר
אָנ ּו ל ֹא ַמ ְר ִ ּגישִׁ ים ְ
ּיש.
ִּבזְ ַמנִ ּ ים ֶׁש ָּב ֶהם ה ּוא ֵּכן ַמ ְר ִג ׁ
ִעם ָּכל זֶ ה אוֹ ֵמר הָ ַא ְדמוֹ ר ַהזָ ּ ֵקן ֶׁשאָס ּור לִיה ּו דִי לוֹ ַמר ֶׁש ַ ּדי לוֹ ְּבק ִּי ּום ִמ ְצוֹ ת לְ ל ֹא ַּכוָ ּ נָהַ .החֹם וְ ַה ַח ּי ּות
(כמוֹ ֶׁש ֲחסִיד ּות ְמ ַל ֶּמ ֶדת ַב ַּתנְ יָ א) הִיא ַה ְר ֵּבה יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶׁשר ִמ ְצוָה
ֶׁשיֵ ּ ׁש ַּכ ֲא ֶׁשר אָנ ּו ְמ ַקיְ ּמִים ִמ ְצווֹ ת ְּב ַכוָ ּ נָה ְּ
תָה ְּבל ֹא ַּכוָ ּ נָהְּ .בד ּ
ִי ּוק ְּכמוֹ ֶׁש ִּכ ְבשָ ׂה הִיא ָ ּד ָבר ַחי יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶׁשר ֶא ֶבן.
ֶׁש ְּמ ַקיְ ּמִים אוֹ ּ
ָהם יוֹ ֵתר ַח ּי ּותַ ,אל לָנ ּו ַל ְח ׁש ֹב
וְ ָכ ֵעת נַ ֲעבֹר לִ לְ מֹד ֶאת ַה ַּתנְ יָ א ֶׁשל ַהיוֹ םֲ :אפִ לּ ּו ֶׁש ִּמ ְצווֹ ת ִעם ַּכוָ ּ נָה יֵ ׁש ל ֶ
ֶׁש ַה ְ ּנשָׁ מָה ְקרוֹ בָה יוֹ ֵתר ַלה’ ַּכ ֲא ֶׁשר הִיא ְמ ַקיֶ ּ ֶמת ִמ ְצוֹ ת ְּב ַכוָ ּ נָה ֵמ ֲא ֶׁשר ִאם הִיא ְמ ַקיֶ ּ ֶמת ִמ ְצווֹ ת לְ ל ֹא ַּכוָ ּ נָה.
נִפ ָרד ִמ ֶּמנּ ּו.
לִהיוֹ ת ְ
ִישה ּוֵ ,אינֶ נּ ּו יָ כוֹ ל ְ
ִתִ י ֶׁשל מ ֶׁ
ִמ ְצוָה הִיא הָ ָרצוֹ ן ֶׁשל ה’ּ .ו ַמה ֶׁשה ּוא הָ ָרצוֹ ן הָ ֲאמ ּ
ִת ַא ֲחדִים ִעם ה’ֵּ -בין ִאם יֵ ׁש ַּכוָ ּ נָה אוֹ ַאיִ ן.
ְּכ ֶׁשאָנ ּו ְמ ַקיְ ּמִים ִמ ְצווֹ ת אָנ ּו מ ְ
ּיש ֶאת ה’ וְ ַעד ַּכ ָּמה אוֹ ר ה’ ֵמאִיר ּבוֹ.
ַמה מ ְִׁש ַּת ֶ ּנה ַּכ ֲא ֶׁשר הָ ָא ָדם עוֹ ֶשׂה ְּב ַכוָ ּ נָה זֶ ה ַעד ַּכ ָּמה ה ּוא ַמ ְר ִג ׁ
נִש ַּת ֵּמ ׁש ְּבמָשָׁ ל
ָּכ ֵעת הָ ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן אוֹ ֵמר ֶׁשיֶ ּ ְׁשנָ ם ַא ְר ַּבע ס ּוגֵ י ַח ּי ּות ְּבק ִּי ּום ִמ ְצווֹ ת ּו ְכ ֵדי ַל ֲהבִינָ ם ְׁ
ֵמ ַא ְר ַּב ַעת ס ּוגֵ י ַה ְ ּד ָברִים ַה ַ ּקיָ ּמִים ָּבעוֹ ָלם.
יָפה וְ ֵח ֶלק ֵמ ַה ְּברִיאָה ֶׁשל ה’ַ .ה ָ ּד ָבר ּדוֹ ֶמה
ּדוֹ ֵמם – ח ְִׁשב ּו ַעל ַה ַח ּי ּות ֶׁשיֵ ּ ׁש ְּביַ ֲהל ֹם .יַ ֲהלוֹ ם ה ּוא ָ ּד ָבר ֶ
.1
לְ ק ִּי ּום ִמ ְצווֹ ת לְ ל ֹא ַּכוָ ּ נָה.
 .2צוֹ ֵמ ַחַ -ח ּי ּות ֶׁשיֵ ּ ׁש ָּב ֵעץ ְּב ֵעת ּ ְפרִיחָתוֶֹ ,א ְפשָׁ ר לִ ְראוֹ ת ֶׁשה ּוא צוֹ ֵמ ַחֶ .א ְפשָׁ ר לִ ְראוֹ ת ֶׁשיֵ ּ ׁש ַח ּי ּות ֶׁשל
ִירת ִמ ִּלים ֶׁשל ּתוֹ רָהֶׁ ,שאָנ ּו ְמבִינִים ֶאת ַמ ְׁש ָמע ּות ַה ִּמ ִּלים ֲא ָבל עוֹ שִ ׂים
ה’ ִּב ְפנִים .זֶ ה ְּכמוֹ ְּתפִ ָ ּלה אוֹ ֲאמ ַ
זֹאת ֲע ַדיִ ן לְ ל ֹא ַּכוָ ּ נָה.
יָפהֶׁ ,ש ָרץ ְּב ַאצִיל ּות ֶ ּד ֶר ְך ַה ּשָ ׂדוֹ תְּ ,כפִי ֶׁש ָרצִים לְ ִמ ְצוָה .יֵ ׁש
ִשב ּו ַעל ַה ַח ּי ּות ֶׁשנִ ּ ְמ ֵצאת ִּב ְצבִי ֶ
ַחי -ח ׁ ּ ְ
.3
ּבוֹ ַח ּי ּות ַר ָּבה.
יצ ד ַא ֶּתם ְמ ַחיְ ּכִיםְ ,מבִינִים וְ חוֹ ְׁשבִים.
הִת ּבוֹ נְ נ ּו ֵּכ ַ
הִס ַּת ְּכל ּו ַּב ַּמ ְראָהְ ,
ְמ ַד ֵּברְ -
.4
יהםָ .א ָדם יָ כוֹ ל לְ ַה ֲאמִין! ָא ָדם יָ כוֹ ל ָל ַד ַעת
ָא ָדם יָ כוֹ ל לִ לְ מֹד ַעל ְ ּד ָברִים ֶׁש ַחיָ ּה ל ֹא יְ כוֹ לָה ֲאפִ לּ ּו ַל ְח ׁש ֹב ֲע ֵל ֶ
לִשנֵ י ס ּוגִים ֶׁשל ַּכוָ ּ נָה ,הָ ַא ַחת
ֶאת ה’ָ .ל ָא ָדם יֵ ׁש ַה ְר ֵּבה יוֹ ֵתר ַח ּי ּות ִמ ְּב ֵהמָהְּ .ב ֵהמוֹ ת ּו ַב ֲע ֵלי ַחיִ ּ ים ֵהם מָשָׁ ל ְׁ
יוֹ ֵתר נַ ֲע ֵלת ֵמ ַה ׁ ּ ְשנִיָ ּה.
יהם ָמ ָחר ַב ַּתנְ יָ א.
ְּב ֶעזְ ַרת ה’ נַ ְתחִיל לִ לְ מֹד ֲע ֵל ֶ
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יום
יום ֹ
ַה ֹ

יסן
 /ה’ נִ ָ

יהם
הָיָה ּ ַפ ַעם ָאמוֹ ָרא ְּב ֵׁשם ר’ נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחק .ה ּוא ַׁיָשב ִעם ְקב ּוצָה ֶׁשל יְ ה ּו דִים  ,וַ ֲח ָכמִים שׂוֹ ֲחח ּו ֵּבינֵ ֶ
הִת ּ ַפ ֲעל ּו
ָהם ֶאת ַה ֲה ָלכָהַ .ה ֲח ָכמִים ָּכל ָּכ ְך ְ
הִס ִּביר ל ֶ
ַעל ִ ּד ְב ֵרי ֲה ָלכָה ִּב ְקב ּוצָה נוֹ ֶס ֶפת .ר’ נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחק ְ
סָפק ה ּוא הָיָה
ִתָ ם ִּב ְמקוֹ ם ל ֶָׁש ֶבת ִעם הָ ֲאנָשִׁ ים הָ ֲא ֵחרִיםֱ ,היוֹ ת ּולְ ל ֹא ָּכל ֵ
ֶׁש ָא ְמר ּו לְ ַרב נַ ְח ָמן ָלבוֹ א ל ֶָׁש ֶבת א ּ
ַּתלְ מִיד ָח ָכם ָ ּגדוֹ ל.
יִשָ ֵאר ַּב ָּמקוֹ ם ֶׁשהָיָה ֱהיוֹ ת וְ ל ֹא ַה ָּמקוֹ ם ֶׁשל הָ ָא ָדם ְמ ַכ ֵּבד אוֹ תוֹ ֶא ָ ּלא
ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחק ָא ַמר ֶׁשה ּוא ׁ ּ
הָ ָא ָדם ְמ ַכ ֵּבד ֶאת ְמקוֹ מוֹ.
הִשרָה ֶאת ְׁשכִינָתוֹ ָעלָיוַּ .כ ֲא ֶׁשר ַה ׁ ּ ְשכִינָה
זֶ ה ָקרָה ַ ּגם ְּב ַמ ֲע ַמד ַהר סִינַ י  ,הָהָ ר הָיָה ְמיֻ ָחד ַרק ִּבגְ ַלל ֶׁשה’ ְׁ
יכן ה ּוא נִ ְמ ָצאַ .ה ָ ּד ָבר ַמ ְר ֶאה לָנ ּו
ָעזְ בָהַ ,הר סִינַ י ל ֹא הָיָה עוֹ ד ְמיֻ ָחד .אָנ ּו ֲאפִ לּ ּו ל ֹא יוֹ ְדעִים ְּבוַ ָ ּדא ּות ַהיוֹ ם ֵה ָ
לִהיוֹ ת ְמיֻ ָחד .אוֹ תוֹ ָ ּד ָבר נָ כוֹ ן ִעם הָ ָא ָדם
ֶׁשזֶ ּה ל ֹא הָיָה ַהר סִינַ י ֶׁשהָיָה ְמיֻ ָחד ,זֶ ה הָיָה ַה ׁ ּ ְשכִינָה ֶׁש ָ ּג ְרמָה לוֹ ְ
ּו ְסבִיבָתוֹ.
“ל ֹא ְמקוֹ מוֹ ֶׁשל הָ ָא ָדם ְמ ַכ ְּבדוֶֹ ,א ָ ּלא הָ ָא ָדם ְמ ַכ ֵּבד ֶאת ְמקוֹ מוֹ ”.
”ש ַמ ְס ִּביר ֲאמִירָה זוֹ ֶׁשל ר’ נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחק ַעל ּפִ י ֲחסִיד ּות”
הָ ַר ִּבי ַה ַּמ ֲה ַר ׁ
(כמוֹ ֶׁשה’ הִ ְכ ִּביד ֶאת ֵלב ּ ַפ ְרעֹה ,הִ ְכ ִּביד וְ ָכבוֹ ד
ָּכבוֹ ד זֶ ה ל ֹא ַרק ַה ֲע ָרכָה וְ יַ ַחס ְמ ֻכ ָּבדַ ,ה ַּכוָ ּ נָה ַ ּגם ק ֶָׁשה! ְּ
ּיש ְּכל ּום) ְּב ַק ָּבלָה ַה ַּכוָ ּ נָה הִיא אוֹ ר ְמאוֹ ד
תָה ִמ ָ ּלה ,וְ ה’ ָ ּג ַרם לְ לִ ּבוֹ ֶׁשל ּ ַפ ְרעֹה ל ֹא לְ ַה ְר ִג ׁ
זוֹ ְב ֶע ֶצם ִּכ ְמ ַעט אוֹ ּ
(גּלּ ּוי אוֹ ר ַמ ִּקיף נַ ֲע ֶלה).
נַ ֲע ֶלה ֶׁשל ה’ ִ
ַה ְ ּג ָמ ָרא אוֹ ֶמ ֶרת ֶׁש ַה ָּמקוֹ ם ֶׁשל הָ ָא ָדם ל ֹא ֵמבִיא לוֹ ָּכבוֹ ד ֲא ָבל ה ּוא ֵמבִיא ָּכבוֹ ד ַל ָּמקוֹ ם ֶׁשלּ וַֹ .ה ָּמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ
ָא ָדם ַחי ,אָס ּור לוֹ ֶׁשיִ ּגְ רֹם ֶׁש ַה ִּמילָה ָּכבוֹ ד לְ פִי ַה ּ ֵפר ּו ׁש ַה ׁ ּ ֵשנִי ּתִ ְהיֶ ה ֶא ְצלוֹ .אָס ּור לוֹ ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה לוֹ ֵלב ק ֶָׁשה וְ ֶׁש ּל ֹא
פ ַעל ָּכבוֹ דָּ -כבוֹ ד ַל ָּמקוֹ ם
הִש ַּת ֵּמ ׁש ַּב ַּמ ְׁש ָמע ּות ַה ׁ ּ ְשנִיָ ּה ֶׁשל ַה ּ ֹ
ְ
יִהיֶ ה ִא ְכ ּ ַפת לוֹ מִיַ ּ ֲהד ּותִּ .ב ְמקוֹ ם זֶ ה ְּכ ַדאי לְ ְׁ
ֶׁשלּ וֹ ,ה ּוא ֵמבִיא ֶאת ַה ָּכבוֹ ד ֶׁשל ה’ ֶ ,את הָ אוֹ ר ֶׁשל ה’ ַל ָּמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ה ּוא נִ ְמ ָצא.
לִהיוֹ ת ֻמ ְׁש ּפָ ע ֵמ ַה ָּמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ה ּוא גָ ר ּו ִב ְמקוֹ ם זֶ ה לְ ַׁשנּ וֹ ת ֶאת ַה ָּמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ה ּוא גָ ר
ָא ָדם יָ כוֹ ל לִ ְבחֹר ל ֹא ְ
ַעל יְ ֵדי ֶׁשיָ ּבִיא לְ תוֹ כוֹ ַח ּי ּות וְ שִ ְׂמחָה.
ְּבד ּ
לִפנֵ י ֶׁש ּיוֹ ֶר ֶדת לְ עוֹ ָלםְּ ,כ ֵדי ֶׁש ּת ּו ַכל לְ ַקיֵ ּם ֶאת
ִי ּוק ְּכמוֹ ֶׁש ַה ְ ּנשָׁ מָה ְמ ַק ֶּב ֶלת ּכוֹ ַח ְמיֻ ָחד ֵמ ֵאת ה’ ְ
ְ
יע יַ ֲהד ּות
לִהיוֹ ת ְמ ֻס ָגּל לְ ַה ְׁש ּפִ ַ
לִפנֵ י ֶׁשיְ ּה ּו דִי הוֹ ֵלך לְ ֵאיזֶ ה ָמקוֹ ם ,ה’ נוֹ ֵתן לוֹ ּכוֹ ַח ְ
תָהְּ .באוֹ תוֹ א ֶֹפןְ ,
ְׁשלִיח ּו ּ
וַ ֲחסִיד ּות ְּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם.

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה ק"ט
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

ָּהר ִמ ָּכל ס ּוגֵ י
שה ק"ט ַעל הָ א ֶֹפן ׁ ֶש ּבוֹ ֶא ְפ ׁ ָשר לְ הִ ט ֵ
לוֹ ְמדִים ִמ ְצוָה ֲחד ָׁשָהַ ,ה ִּמ ְצוָה ַה ּי וֹ מִיתִ ,מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
ִילת ַה ְּכלִי) ְּב ִמ ְקוֵ ה.
יצ ד? ַעל יְ ֵדי ְטבִילָה (אוֹ ְטב ַ
יהם ָל ַמ ְדנ ּו ַּב ָ ּימִים הָ ַא ֲחרוֹ נִים .יוֹ ְדעִים ֵּכ ַ
ַה ֻּט ְמאָה ֲע ֵל ֶ

ַר ְמ ַּב"ם

אות פרק א'
כות ֵ ּכלִ ים פרקים כ"ז ,כ"חִ .מ ְק ָו ֹ
ִ /הלְ ֹ

ַהיּוֹם ְמ ַסיּ ְִמים לִ לְ מ ֹד ֶאת ַה ֲהלָ כוֹת ַעל סוּגֵ י ֵ ּכלִ ים ׁ ֶשיְּכוֹלִ ים לְ ִה ָּט ֵמא.
ּ ֶפ ֶרק כ"ז – חוֹ זֵ ר ַעל ַה ְּכ ָללִים ׁ ֶשל ֻט ְמאָה ַעל יְ ֵדי נְ תִינַ ת ׁ ָשלוֹ ׁש ֻ ּדגְ ָמאוֹ ת מ ּ
ִס ּוגִים ׁשוֹ נִים ׁ ֶשל ֵּכלִים וְ ֶה ְס ֵּבר
ַמהִי ַה ֲה ָלכָה ְּב ָכל ַמ ָ ּצב.
הִנה ֻ ּדגְ מָה ַא ַחת :יֶ ׁ ְשנָ ם ׁ ְשלוֹ ׁשָה ס ּוגִים ׁ ֶשל ַמ ָ ּצעִים:
ֵּ
.1

(ט ְמאָה ַּכ ֲא ׁ ֶשר זָ ב נָ ח ַעל זֶ ה)
לִהיוֹ ת ִמ ְד ַרס ֻ
סָ דִין ׁ ֶש ּפוֹ ְרסִים ַעל ַה ִּמטָּה  ,יָ כוֹ ל ְ
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.2

סָ דִין ׁ ֶש ּתוֹ לִים ְּכמוֹ וִילוֹ ן ,יָ כוֹ ל לְ הִ ָּט ֵמא ְּב ֻט ְמ ַאת ֵמת

ִּש ַּת ְּמ ׁשִים ּבוֹ ְּכ ֵדי לְ ַל ֵּמד ְּתפִירָה -נוֹ ַתר טָהוֹ ר.
 .3סָ דִין ׁ ֶשמ ׁ ְ
שה ָט ֵמא? ַמה ִאם
ּ ֶפ ֶרק כ"חַ -מ ְסבִּיר ַמה ּקוֹ ֶרה ִאם ֻט ְמאָה נוֹ גַ ַעת ִמח ּו ץ ַל ְּכלִיַ ,ה ִאם ַמה ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ נַ ֲע ֶ ׂ
שה)
ַה ֻּט ְמאָה נוֹ גַ ַעת ב ְִּפנִיםַ ,ה ִאם ַה ָ ּצד ַהחִיצוֹ נִי ָט ֵמא? ָּ
(תל ּוי ִמ ַּמה ַה ֶּכלִי נַ ֲע ֶ ׂ
ַמ ְת ִחילִ ים לִ לְ מ ֹד ֶאת ַה ִ ּס ְד ָרה ַה ָ ּב ָאה ׁ ֶשל ַה ֲהלָ כוֹת ַ ּב ּנוֹגֵ ַע לַ ִּמ ְקוֶ הּ ְ ,כ ֵדי לְ ַט ֵהר ֶאת ָ ּכל ַה ְ ּדבָ ִרים ֲעלֵ ֶ
יהם לָ ַמ ְדנוּ
ְ ּב ׁ ִשעוּ ִרים ַה ּק ֹו ְד ִמים.
ּ
ָשל ַעל ָּכ ְך ׁ ֶש ָא ָדם ֵאינֶ נּ ּו נִ ְט ַהר ַעד ַל ַ ּליְ לָה
סִיסִיִים ְּבעִנְ יַ ן ִמ ְקוֶ ה -לְ מ ׁ ָ
ּ ֶפ ֶרק א' ַ -מ ְסבִּיר ֶאת ַה ְּכ ָללִים ַה ְּב
ִיע ֵּבינוֹ לְ ֵבין מִי ַה ְּמ ֻק ֶ ּוה
ִהיֶ ה ֲחצִיצָהּ ָ -ד ָבר ׁ ֶש ַ ּי ֲחצֹץ -יַ ְפר ַ
ֲאפִיל ּו ִאם ָט ַבל ְּב ִמ ְקוֵ ה ְּב ַמ ֲה ַל ְך ַה ּי וֹ ם ,וְ ׁ ֶשאָס ּור ׁ ֶש ּת ְ
ָשל ּ ְפ ַל ְס ֶטר)
(לְ מ ׁ ָ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

רור
ֶ /ל ַ
עקח ּו ָמ ֹ

ֹאש ַה ׁ ּשָ נָה וְ יוֹ ם ִּכ ּפ ּור?
ַהיְ ַד ְע ֶּתם ֶׁש ַּב ּמ ּו ָבן ְמ ֻסיָ ּםֶ ּ ,פ ַסח ה ּוא ְּכמוֹ ר ׁ
ֹאש ַה ׁ ּשָ נָה ֵאינֶ נּ ּו ְסתָ ם ַחגֶ ,א ָ ּלא קוֹ ֵב ַע ּו ְמ ַׁש ֶ ּנה לְ ָכל ַה ׁ ּשָ נָה ּכ ּו ַ ּל ּהֲ .א ָבל ל ֹא כ ּו ָ ּלם יוֹ ְדעִים ֶׁש ַחג
יָ דוֹ ַע ֶׁשר ׁ
ִילת ַמ ָ ּצה,
ַה ּ ֶפ ַסח ַ ּגם ה ּוא קוֹ ֵב ַע לְ ָכל ַה ׁ ּשָ נָהַּ .ב ּזֹ ַהר נֶ ֱא ַמר ֶׁש ִאם נִ זְ הָ רִים ֵמ ָח ֵמץ ְּב ֶפ ַסחּ ,ו ַמ ְק ּפִ י דִים ַעל ֲאכ ַ
ִת ֵבי ַה ַארִיזַ ”ל נֶ ֱא ַמר ְׁשמִי ֶׁשנִ ּ זְ ַהר
ֹאש ַה ׁ ּשָ נָה ַה ָּבאְּ .בכ ְ
ַה ָ ּד ָבר יָ כוֹ ל לְ חוֹ ֵלל שִׁ נּ ּוי ֲעב ּו ֵרנ ּו ְּב ַמה ֶׁשיִ ּ ָ ּגזֵ ר ָע ֵלינ ּו ְּבר ׁ
ְּב ָח ֵמץ ְּב ֶפ ַסח ֲאפִיל ּו ְּב ַמ ׁ ּ ֶשה ּוֻ ,מ ְב ָטח לוֹ ֶׁש ּל ֹא יֶ ֱח ָטא ָּכל ַה ׁ ּשָ נָהֶ ּ .פ ַסח ה ּוא ַהזְ ּ ַמן ֶׁש ּבוֹ ַמ ְׁשלִימִים ֶאת ֲא ֶׁשר
ֹאש ַה ׁ ּשָ נָה וְ יוֹ ם ִּכ ּפ ּור ֶׁש ָחלְ פ ּוָ .ל ֵכן יֶ ְׁשנָ ם ְ ּד ָברִים ֶׁשעוֹ שִ ׂים ּ ֶפ ַסח ַה ּדוֹ מִים לִ ְד ָברִים ֶׁשעוֹ שִ ׂים
ֶה ְח ַס ְרנ ּו ְּבר ׁ
ְּב ַמ ֲה ַל ְך ַהיָ ּמִים ַהנּ וֹ ָראִים:
לִפנֵ י יוֹ ם ִּכ ּפ ּור ְמ ַב ְקשִׁ ים ֶל ַקח .אוֹ ְמרִים ֶׁש ִאם ה’ ָ ּגזַ ר ָע ֵלינ ּו ֶׁשיֵ ּ ׁש לְ ַב ֵ ּק ׁש ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ְּב ַמ ֲה ַל ְך ַה ׁ ּשָ נָהֲ ,ה ֵרי ֶׁש ֵ ּנ ֵצא
ְ
ְ
יְ ֵדי חוֹ בָה ְּב ָכך ַּב ֶ ּל ַקח.
ֶּב ָחג ַה ּפָ ַסח אוֹ ְכלִים ָמרוֹ ר ְּכ ֵדי ֶׁש ִאם אָנ ּו ֵאמ ּורִים ַל ֲעבוֹ ר ָ ּד ָבר ַמר ְּב ַמ ֲה ַל ְך ַה ׁ ּשָ נָה ,נֵ ֵצא ָּבזֹאת יְ ֵדי חוֹ בָה.
יֶ ְׁשנָ ם ַרק ְׁש ֵּתי ּ ְפ ָעמִים ְּב ַמ ֲה ַל ְך ַה ׁ ּשָ נָה ָּב ֶהם אוֹ ְמרִים ֶאת ַה ִּמ ִּלים “לְ שָׁ נָה ַה ָּבאָה ִּביר ּו ׁ ָש ַליִ ם” – ְּבמוֹ ָצ ֵאי
יוֹ ם ִּכ ּפ ּור ּו ְב ּ
סִי ּום ֵליל ַה ֵּס ֶדר.
ֹאש ַה ׁ ּשָ נָה ְּכ ֵדי ֶׁשה’ יִ גְ זֹר ָע ֵלינ ּו ֶׁש ַּב ׁ ּשָ נָה זוֹ
ְמ ַקוִ ּ ים ֶׁש ַה ּ ֶפ ַסח ַהזֶ ּה יְ ַת ֵ ּקן ָּכל ָ ּד ָבר ֶׁש ַהיְ ּה ּו דִים ֶה ְחמִיצ ּו ְּבר ׁ
נִהיֶ ה ִּבירוּשָׁ ַליִ ם לְ ַחג ַה ּ ֶפ ַסח.
ְ
ׂיחת לֵ יל ב’ ְ ּד ַחג ַה ֶּפ ַסח תשט”ו)
(ראוּ ִש ַ
ָ
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