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ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם ַר ׁ ִש”י
ְ ׁ /ש ִב ִ

ה’ ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשה לְ ַהז ִ ְּכיר לִבְ נֵ י י ְִש ָׂר ֵאל א ֹו דוֹת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת ֶׁשל ֻסכּ וֹת:
הַמ ְק ָר ִבים ְּב ֻס ּכוֹ תְׁ .שנֵ י ּ ָפ ִרים ְׁשלוֹ ׁש ֶע ְש ֵׂרה ְּכ ָב ִשׂים ּו ְש ִׂעיר ִעזִ ּים ִמ ֵ ּדי יוֹ ם.
ֻס ּכוֹ ת – יֶ ְׁשנָ ם ָק ְר ָּבנוֹ ת ַר ִּבים ֻּ
מַת ֹּכנֶ ת חוֹ זֶ ֶרת)...
ַתם רוֹ ִאים ְ
יבים ִמ ְס ּפַ ר ׁשוֹ נֶ ה ֶׁשל ּ ָפ ִרים( .הַ ִאם א ֶּ
ֲא ָבל ִמ ֵ ּדי יוֹ ם מַ ְק ִר ִ
יבים ָ ּ 13פ ִרים ֵ 2 ,אילִ ים ְּ 13כ ָב ִשׂים ּו ְש ִׂעיר ִעזִ ּים לְ ח ָּ
ַטאת.
אשוֹ ן מַ ְק ִר ִ
ְּביוֹ ם ָה ִר ׁ
יבים ָ ּ 12פ ִריםֵ ,אילִ ים ְּ 13כ ָב ִשׂים ּו ְש ִׂעיר ִעזִ ּים לְ ח ָּ
ַטאת.
הַשנִ י מַ ְק ִר ִ
ְּביוֹ ם ׁ ּ ֵ
יבים ָ ּ 11פ ִרים ֵ 2 ,אילִ ים ְּ 13כ ָב ִשׂים ּו ְש ִׂעיר ִעזִ ּים לְ ח ָּ
ַטאת.
הַשלִ ִׁישי מַ ְק ִר ִ
ְּביוֹ ם ׁ ּ ְ
יבים ָ ּ 10פ ִרים ֵ 2 ,אילִ ים ְּ 13כ ָב ִשׂים ּו ְש ִׂעיר ִעזִ ּים לְ ח ָּ
ַטאת.
יעי מַ ְק ִר ִ
ְּביוֹ ם ָה ְר ִב ִ
יבים ָ ּ 9פ ִרים ֵ 2 ,אילִ ים ְּ 13כ ָב ִשׂים ּו ְש ִׂעיר ִעזִ ּים לְ ח ָּ
ַטאת.
ְּביוֹ ם הַ ֲח ִמ ִׁישי מַ ְק ִר ִ
יבים ָ ּ 8פ ִרים ֵ 2 ,אילִ ים ְּ 13כ ָב ִשׂים ּו ְש ִׂעיר ִעזִ ּים לְ ח ָּ
ַטאת.
הַש ִׁישי מַ ְק ִר ִ
ְּביוֹ ם ׁ ּ ִ
יבים ָ ּ 7פ ִרים ֵ 2 ,אילִ ים ְּ 13כ ָב ִשׂים ּו ְש ִׂעיר ִעזִ ּים לְ ח ָּ
ַטאת.
הַש ִמינִ י מַ ְק ִר ִ
ְּביוֹ ם ׁ ּ ְ
הַשנָ ה וְ יוֹ ם ִּכ ּפ ּור) ּפַ ר ֶא ָחד ,אַיִ ל ֶא ָחד ִׁ ,ש ְב ָעה ְּכ ָב ִשׂים
ֹאש ׁ ּ ָ
ְּביוֹ ם ְׁש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ְּ
(כמוֹ הַ ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת ֶׁשל ר ׁ
ּו ְש ִׂעיר ִעזִ ּים לְ ח ָּ
ַטאת.
מו ְק ֶר ֶבת ִעם ִמנְ ָחה (ס ֶֹלת ְּבל ּו ָלה ְּב ֶׁש ֶמן) וְ נֵ ֶס ְך (יַיִ ן)
ָּכל ְּב ֵה ָמה ֶשמוֹ ְק ֶר ֶבת לְ ָק ְר ַּבן עוֹ ָלה ְצ ִר ָ
יכה לִ ְהיוֹ ת ּ
הַהין יַיִ ן.
הַהין ֶׁש ֶמן ,וְ ֶר ַבע ִ
יפה ס ֶֹלת ְּבל ּו ָלה ְּב ֶׁש ֶמן וְ ֶר ַבע ִ
ש ֲע ִש ִׂרית ָה ֵא ָ
לְ ָכל ֶּכ ֶב ׂ
יפה ס ֶֹלת ְּבל ּו ָלה ִּב ְׁשלִ ׁיש ִהין ֶׁש ֶמן ּו ְׁשלִ ׁיש ִהין יַיִ ן.
לְ ָכל אַיִ ל ְׁש ֵּתי ֲע ִש ִׂיר ּי וֹ ת ָה ֵא ָ
יפה ס ֶֹלת ְּבל ּו ָלה ַּב ֲח ִצי ִהין ֶׁש ֶמן וַ ֲח ִצי ִהין יַיִ ן.
לְ ָכל ּפַ ר ָׁשלוֹ ׁש ֲע ִש ִׂיר ּי וֹ ת ָה ֵא ָ
יאים ֶאת הַ ַּכ ּמ ּות הַזּוֹ ֶׁשל הַ ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת ְּב ַחג הַ ֻּס ּכוֹ ת .הַ ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת מַזְ ִּכ ִירים ָלנ ּו
ר ִַׁש”י מַ ְס ִּביר מַ ּד ּו ַע ָאנ ּו ְמ ִב ִ
ְ ּד ָב ִרים ׁשוֹ נִ ים.
מ ֶֹׁשה ִהזְ ִּכיר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ַעל הַ ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת ְּכמוֹ ֶׁשה’ ִּב ֵ ּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּו ַל ֲעשׂוֹ ת .
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ְּת ִה ִּלים

יום י”ט ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים צ -צ”ו
ֹ /

ַּב ְּת ִה ִּלים ֶׁשל ּ
הַפ ֶרק ֶׁשהַ לְ וִ יִ ּם ָה ּיו ָׁש ִרים ְּב ֵבית ִּ
הַי וֹ ם יֶ ְׁשנוֹ ּ ֶ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ְּביוֹ ם ׁ ּ
הַשַ ָּבתִׁ -שיר ֶׁשל יוֹ ם ֶׁשאוֹ תוֹ
הַשַ ָּבת.
אוֹ ְמ ִרים לְ יוֹ ם ׁ ּ
הַמ ִּלים “טוֹ ב
הַפס ּו ִקים ְּב ֶפ ֶרק זֶ ה ְמ ַד ֵּבר ַעל ָּכ ְך ֶׁש ֻּכ ָ ּלם מוֹ ִדים לַה’ ְּבשַׁ ָּבתֲ .ח ִסיד ּות מַ ְס ִּב ָירה ֶׁש ִּ
ֶא ָחד ּ ְ

לְ הוֹ דוֹ ת ַלה’” – ּ
ּיש
הַטוֹ ב ֶׁשל ה’ גּ וֹ ֵרם ַל ֲאנָ ִׁשים לְ שַׁ ֵּב ַח ֶאת ה’ַּ .כ ּמ ּו ָבן ה’ ָּת ִמיד טוֹ בֲ ,א ָבל ְּבשַׁ ָּבת נִ ּתַ ן לְ הַ ְר ִג ׁ
הַשַ ָּבת ּ
הַטוֹ ב ֶׁשל ה’ גּ וֹ ֵרם ָלנ ּו לִ ְרצוֹ ת ָל ִׁשיר לְ הוֹ דוֹ ת ּולְ שַׁ ֵּב ַח לוֹ.
זֹאת וְ ָל ֵכן זוֹ הַ ִּס ָּבה ֶׁש ִּב ְמיֻ ָחד ְּביוֹ ם ׁ ּ
ַשב ּו ַע ֶׁש ַא ֲח ָריו .הַהַ ְר ָג ָּׁשה הַזּוֹ ֶׁשל ִק ְר ָבה לַה’ ְּבשַׁ ָּבת
הַשב ּועֲַ ,א ָבל ִהיא ַ ּגם נוֹ ֶתנֶ ת ֹּכ ַח ל ׁ ּ ָ
שַׁ ָּבת ִהיא ְּבסוֹ ף ׁ ּ ָ
הַשב ּו ַע הַ ָּבא.
ְמ ִא ָירה ַ ּגם ְּב ֶמ ֶׁש ְך ׁ ּ ָ

ַּתנְ יָ א

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

הַט ְמ ָאהּ .
הוא יָ כוֹ ל לְ ַק ֵּבל ח ּ
ַי ּות ֵמ ֻּ
הַיוֹ ם ָאנ ּו נִ ְר ֶאה ֶׁש ּל ֹא ַרק
הו ִדי עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה ַחס וְ ָׁשלוֹ ם ּ
ָלמַ ְדנ ּו ֶׁש ְּכ ֶׁשיְ ּ ּ
הוא ְמ ַק ֵּבל ח ּ
הוא יָ כוֹ ל לְ ַק ֵּבל ח ּ
ַי ּות ַר ָּבה ְמאֹד.
ַי ּותֶ ,א ָ ּלא ּ
ֶׁש ּ
מַ ּד ּו ַע?
הַשם נִ ְפ ֶר ֶדת ֵמ ָהאוֹ ִת ּי וֹ ת ָה ֲא ֵחרוֹ ת ְּכ ִפי ֶׁש ָ ּלמַ ְדנ ּו קוֹ ֵדם.
הו ִדי עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה ,הַה’ ֶׁשל ֵׁשם ׁ ּ ֵ
ְּכ ֶׁשיְ ּ ּ
לְ ָאן ָהאוֹ ת הוֹ ָלכַת? לְ כ ַֹח ֻּ
הַט ְמ ָאה.
מַה גּ וֹ ֵרם ָל ּה ָל ֶל ֶכת לְ ָׁשם? ָה ָא ָדם ֶׁש ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ַחס וְ ָׁשלוֹ םֹּ .כחוֹ ת ֻּ
הַט ְמ ָאה ְמאֹד ְש ֵׂמ ִחים לְ ַק ֵּבל ֶאת
ַי ּות לְ ָא ָדם ֶׁש ָע ַבר ֲע ֵב ָרהַּ .כ ּמ ּו ָבן ֶׁשזּוֹ ח ּ
ַי ּותָּ -כל ָּכ ְך ְש ֵׂמ ִחים ֶׁש ֵהם נוֹ ְתנִ ים הַ ְר ֵּבה ְמאֹד ח ּ
הַ ח ּ
ַי ּות ל ֹא ִח ּי ּו ִבית,
ַי וֹ ת חַיֵ ּ י ֻט ְמ ָאה לְ ֶמ ֶׁש ְך זְ מַ ן ָארוֹ ךְ.
ְ
ֲא ָבל ִהיא גּ וֹ ֶר ֶמת לְ ָכך ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ח ּ
הו ִדי
ֱ
הוא ֲעדַיִ ן ַּבחַיִ ּ יםַּ ,כ ּמ ּו ָבן יֵ ׁש לוֹ ִהזְ ַ ּד ְּמנ ּות ְ ּגדוֹ ָלה יוֹ ֵתר ַל ֲעשׂוֹ ת ְּת ׁש ּו ָבה ,וְ ה’ עוֹ זֵ ר לְ ָכל יְ ּ
(היוֹ ת וְ ּ
ַל ֲעשׂוֹ ת ְּת ׁש ּו ָבה).
הו ִדי עוֹ ֶשׂה ְּת ׁש ּו ָבה ,הַה’ יוֹ ֵצאת ֵמהַ ָגּל ּות ֶׁש ִהיא נִ ְמ ֵצאת ָּב ּה ְּב ֻט ְמ ָאה וְ חוֹ זֶ ֶרת ֲחזָ ָרה לִ ְהיוֹ ת ֵח ֶלק
ְּכ ֶׁשיְ ּ ּ
יא ּה ִמ ֹּכ ַח ֻּ
הַמקוֹ ם
הַט ְמ ָאהָּ ,
ִמ ׁ ּ ְשמוֹ ֶׁשל ה’ָּ .כ ֵעת ָאנ ּו ְמ ִבינִ ים מַה זוֹ ְּב ֶע ֶצם ְּת ׁש ּו ָבה -לְ הַ ְחזִ יר ֶאת הַה’ ּולְ הוֹ ִצ ָ
יכה לִ ְהיוֹ ת.
הַת ׁש ּו ָבה ֶׁשלּ וֹ מַ ְחזִ ָיר ּה ֶאת הַה’ ל ַָּמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ִהיא ְצ ִר ָ
הו ִדי ָשׂם אוֹ ָת ּה ְּכ ֶׁש ָע ַבר ֲע ֵב ָרהְּ .
ֶׁש ּבוֹ הַיְ ּ ּ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /י”ט ַּת ּמ ּוז

ַה ִאם נְ ַס ְע ֶּתם ֵאי ַּפ ַעם לְ ִטיּוּל ָארו ְֹך? ָאנוּ ְמ ַקוִ ּים ֶׁש ּל ֹא ְׁשכַ ְח ֶּתם לו ַֹמר ֶאת ְּת ִפילַ ת ַה ֶ ּד ֶר ְך!
הוא נָ ַסע לְ מַ ָּסע ָארוֹ ְך וְ נִ ְׁש ַאר ְּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד לְ ֶמ ֶׁש ְך ַּכ ָּמה חוֹ ָד ִׁשים,
לְ ַר ִּבי הַ רַשַ ּ
”ב ָהיָ ה ִמנְ ָהג ֶׁש ֲא ִפיל ּו ְּכ ֶׁש ּ
ְ
הו ַ ּגם ִמנְ ָהגֵ נ ּו
הוא ָאמַ ר ְּת ִפילַת הַ ֶ ּד ֶרך ִמ ֵ ּדי יוֹ םַ ,רק לְ ל ֹא הַזְ ָּכרַת ֵׁשם ה’ ִּב ְב ָר ָכה ַּב ּסוֹ ף .זֶ ּ
ּ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

ַ /ה ְק ָ ּד ָמה

הַמ ְצווֹ ת ּ
הַיוֹ ם לוֹ ְמ ִדים ֶאת הַ ְּכ ָללִ ים ָּב ֶהם
הַת ָח ָלהְּ .ב ֵס ֶפר ִּ
ַמ ַּב”ם ֵמ ָח ָד ׁשֵ ,מ ְ
ִה ְת ַחלְ נ ּו ָּכ ֵעת ֶאת ָהר ְ
(ח ָכ ִמים ׁשוֹ נִ יםְ ,ר ִׁשימַת ִמ ְצווֹ ת
הַמ ְצווֹ ת ֲ
הַמ ְצווֹ ת נִ ְמנוֹ ת ַעל ּתַ ְריַ ”ג ִּ
ַמ ַּב”ם ְּכ ֵדי לְ הַ ְחלִ יט ֵאלּ ּו ֵמ ִּ
ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ָהר ְ
ׁשוֹ נָ ה).
אשוֹ נִ ים ֵא ְ
הַמ ְצווֹ ת ּ
יך ָל ַדעַת הַ ִאם ִצ ּו ּוי ְמ ֻסיָ ּם נֶ ְח ָׁשב
ְּב ֵס ֶפר ִּ
הַי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים ֶאת ְׁשלוֹ ֶׁשת הַ ְּכ ָללִ ים ָה ִר ׁ
ְּכ ִמ ְצוָ ה אוֹ ל ֹא:
 .1הַ ִ ּצ ּו ּוי ָצ ִר ְ
הַמ ְצווֹ ת.
הַתוֹ ָרהִ .מ ְצווֹ ת ְ ּד ַר ָּבנָ ן ֵאינָ ן נֶ ְח ָׁשבוֹ ת ְּב ִמנְ יַ ן ּתַ ְריַ ”ג ִּ
יך לִ ְהיוֹ ת ֵמ ּ
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הו ֶׁש ִ ּנלְ מַ ד ְּב ֶר ֶמז.
הַ ָ ּד ָבר חַיָ ּב לְ ִה ָּכ ֵתב ִּב ְמפ ָֹר ׁש ַּב ּתוֹ ָרה ,ל ֹא ׁ ּ ֶ
מַש ּ

הַמ ְׁש ָּכןֶׁ ,ש ַא ֲח ֵרי
יכה לִ ְהיוֹ ת ִמ ְצוָ ה לְ דוֹ רוֹ תֶׁ -ש ָּת ִמיד ִּת ְהיֶ ה ִמ ְצוָ ה (לְ ָמ ָׁשל ִמ ְצוַת ְּבנִ יַ ּת ִּ
 .3זוֹ ְצ ִר ָ
ְ
ּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ְּכ ָבר ֵאין צ ֶֹרך לְ קַיְ ָמ ּהֵ ,אינָ ּה נֶ ְח ֶׁש ֶבת).
ְּבנִ יַ ּת ֵּבית ִּ
(ש ֹ ָור ִׁשים) ֶׁש ָ ּב ֶהם מוסבר ַמה נִ כְ לָ ל ְ ּב ִמנְ יָן ַה ִּמצְ וֹת ֵהם ארוכים ְמא ֹדּ ַ .ב ּמו ֶֹרה
ִּפ ְר ֵטי ַא ְר ַ ּבע ֲע ַשׂר ַה ְ ּכלָ לִ ים ׁ
ְ
ֶׁש ְיּ ַעוֵ ּר נִ כְ ַּתב ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מ ֹד או ָֹתם ְ ּב ֶמ ֶׁשך ז ְַמן ֲא ִפילוּ ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַּמ ְת ִחילִ ים ְ ּכבָ ר לִ לְ מ ֹד ֶאת ַה ִּמצְ ווֹת ַעצְ ָמן.

ַר ְמ ַּב”ם

שה
וות ֲע ֵ ׂ
ִ /מ ְצ ֹ

הַמ ְצווֹ ת
הַמ ְצווֹ ת ֵהן ֵח ֶלק ְמ ּתַ ְריַ ”ג ִּ
יצ ד נֵ ַדעֵ ,אלּ ּו ֵמ ִּ
ַמ ַּב”ם ְמל ֵַּמד ֵּכ ַ
ַמ ַּב”םָ -הר ְ
רְ
הַמ ְצוֹ תּ .
הַמ ְצווֹ ת ָּב ֶהם נֶ ֱאמַ ר מַה ָע ֵלינ ּו
הַי וֹ ם מוֹ נִ ים ( 248רַמַ ”ח) ִמ ְצוַת ֲע ֵשׂהֵ .אלּ ּו ִּ
ַמ ַּב”ם מוֹ נִ ים ֶאת ִּ
ָּבר ְ
ַל ֲעשׂוֹ ת לְ מַ ַען ה’ִ .מ ְצווֹ ת ל ֹא ּתַ ֲע ֶשׂה ֵהן הַ ְ ּד ָב ִרים ֶׁשה’ ְמ ַב ֵ ּק ׁש ֵמ ִא ָּתנ ּו לְ ִה ָּמנַ ע ִמ ַ ּל ֲעשׂוֹ ת.
אשוֹ נָ ה? ָל ַדעַת ֶׁשיֵ ּ ׁש ה’ .זוֹ ִמ ְצוָ ה ְּת ִמ ִידית,
ַמ ַּב”ם ְּבתוֹ ר ִּ
ַתם יוֹ ְד ִעים ֶאת מַה מוֹ נֶ ה ָהר ְ
הַ ִאם א ֶּ
הַמ ְצוָ ה ָה ִר ׁ
ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ קַיֵ ּם אוֹ ָת ּה ְּב ָכל ֵעת.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

עות
לו ׁ ֶשת ַה ׁ ּ ָשב ּו ֹ
ְ ׁ /ש ֹ

הו ִדים ְּב ֶא ֶרץ
ִּב ְׁשנַת תנש”א ָה ּיו נִ ִּסים ְמאֹד ְ ּגדוֹ לִ ים ֶׁש ִה ְת ַר ֲח ׁש ּו ָּבעוֹ ָלם ְּ ,כמוֹ ִמלְ ֶח ֶמת ִּ
הַמ ְפ ָרץ ֶׁשהַיְ ּ ּ
יהו ִדים יָ ְכל ּו לְ ֵצאת ֵמר ּו ְסיָ הָׁ ,שם ָה ּיו ְסג ּו ִרים ֵמ ַא ֲח ֵרי
יִ ְש ָׂר ֵאל נִ ְ ּצל ּו ֵמ ָר ָׁשע ְמאֹד ָ ּגדוֹ ל ֶׁש ָר ָצה לְ הַ ִ ּציק ָל ֶהם .וִ ּ
“מ ָס ְך הַ ַּב ְרזֶ ל” לְ ֶמ ֶׁש ְך זְ מַ ן ֹּכה ַרב.
ָ
יח.
הַמ ִׁש ַ
ימן ֶׁש ָאנ ּו נִ ְכנָ ִסים לִ ימוֹ ת ָּ
ָה ַר ִּבי ָאמַ ר ֶׁשזֶ ּה ִס ָ
הַשבוּעוֹ תֵּ .כיוָ ן ֶׁש ָאנ ּו ְקרוֹ ִבים לִ זְ מַ ן הַ ְ ּגא ּו ָלה ,יֵ ׁש
ָה ַר ִּבי ָאמַ ר ֶׁש ָּכ ֵעת יֵ ׁש לְ ִה ְס ּתַ ֵּכל ַא ֶח ֶרת ַעל ְׁשלוֹ ֶׁשת ׁ ּ ָ
ְ
הַמ ְק ָ ּד ׁש.
ַהב ּולְ ִה ְת ַר ֵג ּׁש ִמ ָּכך ֶׁש ִ ּנ ְר ֶאה ְּב ָקרוֹ ב ֶאת ֵּבית ִּ
יצד לְ ִה ְתל ֵ
לְ ִה ְצטַ ֵער ּ ָפחוֹ ת ַעל הַ ֻח ְר ָּבן וְ ַל ְח ׁש ֹב יוֹ ֵתר ֵּכ ַ
ַהבַת יִ ְש ָׂר ֵאל נִ זְ ֶּכה לִ ְראוֹ ת ׁש ּוב ֶאת
הוא יֵ ָר ֶאה וְ הוֹ ָס ָפה ְּבא ֲ
הַמ ְק ָ ּד ׁש וְ ֵכ ַ
ַעל יְ ֵדי לִ ּמ ּו ד ִהלְ כוֹ ת ֵּבית ִּ
יצ ד ּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש.
ֵּבית ִּ
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