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ֻח ָּמ ׁש

אש ֹון ִעם ַר ׁ ִש”י
ִ /ר ׁ

ְ ּב ָׁשבוּ ַע זֶ ה לו ְֹמ ִדים ְׁש ֵּתי ָּפ ָר ׁשוֹ ת ְמצ ֹו ַרפוֹ ת ,לָ ֵכן ַה ֻח ָ ּמ ׁש ָארוֹ ְך י ֹו ֵתר ֵמ ָה ָרגִ יל.
לוֹ ְמ ִדים ֲה ָלכוֹ ת ְּבנוֹ גֵ ַע לִ נְ ָד ִרים (הַ ְב ָטחוֹ ת) .ה’ אוֹ ֵמר לְ מ ֶֹׁשה לְ ִה ָ ּל ֵחם ִעם ִמ ְדיָ ן לִ ְפנֵ י ֶׁשהוּ א ִמ ְס ַּת ֵ ּלק ִמן
ָהעוֹ ָלם וּמ ֶֹׁשה עוֹ ֶשׂה זֹאת ִמיָ ּ ד.
יח ַעל ָּכל ִמינֵ י ְ ּד ָב ִרים
נְ ָד ִרים :ה’ ָאמַ ר לְ מ ֶֹׁשה לְ ל ֵַּמד ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ַעל הַ ְ ּנ ָד ִרים  -הַ ְב ָטחוֹ ת ֶׁש ָא ָדם מַּ ְב ִט ַ
יח ְּבנוֹ גֵ ַע לְ ַע ְצמוֹ.
ְׁוּשבוּעוֹ ת -הַ ְב ָטחוֹ ת ֶׁש ָא ָדם מַּ ְב ִט ַ
ִהנֵּה כַּמָּה ֻ ּדגְ ָמאוֹ ת ַל ְ ּד ָב ִרים ֶׁשהַ תּוֹ ָרה ְמל ֶַּמ ֶדת אוֹ ָתנוּ :
-

ִאם ָא ָדם ֵמ ַעל ִגּיל ַּבר ִמ ְצוָ ה נוֹ ֵדר נֶ ֶדר אוֹ נִ ְׁש ַּבע ְׁשבוּ ָעה הוּ א ַחיָ ּב לְ ַקיֵ ּם אוֹ תוֹ.

-

לִ ְפ ָע ִמים ַא ָּבא יָ כוֹ ל לְ ָה ֵפר ֶאת הַ ְ ּנ ָד ִרים ֶׁשל הַ ַּבת ֶׁשלּוֹ.

-

לִ ְפ ָע ִמים ַּב ַעל יָ כוֹ ל לְ ָה ֵפר ֶאת נִ ְד ֵרי ִא ְׁשתּוֹ.

ַה ִּמלְ ָח ָמה ְּב ִמ ְדיָ ן :ה’ ָאמַ ר לְ מ ֶֹׁשה נְ קֹם ֶאת נִ ְקמַ ת בני ישראל ב ְִּמ ְדיָ ן ,וְ ָאז ִּת ְס ַּת ֵ ּלק ִמן ָהעוֹ ָלם.
הַמלְ ָח ָמה ,הוּ א ל ֹא ִחכָּה! הוּ א ָע ָשׂה
ל ְַמרוֹ ת ֶׁשמֹ ֶּׁשה יָ ַדע ֶׁשהוּ א יִ ְס ַּת ֵ ּלק ִמן ָהעוֹ ָלם זְ מַ ן ל ֹא ַרב ַא ֲח ֵרי ִּ
ִמיָ ּ ד ֶאת מַה ֶׁשה’ ִּבק ֵּׁש ִמ ֶּמנּוּ .מ ֶֹׁשה ִּבק ֵּׁש ִמ ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל לְ ִה ְת ַא ְר ֵ ּגן ל ִַּמלְ ָח ָמה ,וּ לְ ִה ָ ּל ֵחם ב ְִּמ ְדיָ נִ ים ֶׁש ָעשׂוּ
מַ ֲע ִשׂים ָר ִעים נֶ גֶ דם.
“ה ָחלְ צוּ” ְ ּכ ֵדי לְ ָת ֵאר ֶאת ַה ְּפנִ ָיּה ֶׁשל מ ֶֹׁשה לִבְ נֵ י י ְִש ָׂר ֵאל לְ ִה ְתכּ וֹנֵ ן לַ ִּמלְ ָח ָמה.
(ה ּתו ָֹרה ִמ ְׁש ַּת ֶּמ ֶׁשת ְ ּב ִמילָ ה ֵ
ַ
“ה ָחלְ צוּ ” ַה ְּמלַ ֵּמד ַעל ִמ ְדיָן ְ ּברוּ ָחנִ יּוּת ֶׁש ִענְ יָנָ ּה
י ְֶׁשנ ֹו ַמ ֲא ָמר ְמא ֹד ְמ ֻפ ְר ָסם ֶׁשל ָה ַר ִ ּבי ָה ַר ַש ”ב ַעל ַה ָּפסוּק ַה ֶזּה – ֵ
יה).
ִשׂנְ ַאת ִח ָנּם וְ כֵ יצַ ד ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְת ַג ֵ ּּבר ָעלֶ ָ
הַמּוּכנִ ים ל ִַּמלְ ָח ָמה .ל ְַמרוֹ ת ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל
ָ
מ ֶֹׁשה ִּבק ֵּׁש ֶׁשיִ ּ ְב ֲחרוּ ֶא ֶלף ִ ּג ֹּב ִרים ִמ ָּכל ֵׁש ֶבטֲ ,א ִפלּוּ ִמ ׁ ּ ֵש ֶבט ֵלוִ י
ל ֹא ָרצוּ לְ ִה ָ ּל ֵחם ִמיָ ּ דִּ ,בגְ ַלל ֶׁש ֵהם ל ֹא ָרצוּ ֶׁשמֹ ֶּׁשה יִ ְס ַּת ֵ ּלק ֵמ ָהעוֹ ָלםֵ ,הם ָעשׂוּ זֹאת.
(עם ִסיחוֹ ן וְ עוֹ ג) ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָל ְקחוּ הַ ְרבֵּה ֶּכ ֶסף וּזֲ הַ ב .הַ ָ ּד ָבר ֶה ְחלִ ׁיש ב ְִּמ ַעט
הַמלְ ָח ָמה הַ קּוֹ ֶד ֶמת ִ
ַא ֲח ֵרי ִּ
ְ
ָּהם וְ גָ ַרם לְ ָכך ֶׁשיָ ְּכלוּ לִ פּוֹ ל בְּמַ ֲע ָל ָליו ֶׁשל ִּבלְ ָעם וְ ָה ֲע ֵב ָרה ֶׁשל נִ ּשׂוּ ִאין ִעם ְּבנוֹ ת ִמ ְדיָ ןָ .ל ֵכן
ֶאת הַ יֵ ּ ֶצר הַ טּוֹ ב ֶׁשל ֶ
כוּש ֶׁשל ִמ ְדיָ ןְּ ,כ ֵדי ֶׁשכָּזֶ ה ָ ּד ָבר ל ֹא יִ ָ ּק ֶרה
הַפַּ ַעם מ ֶֹׁשה ָאמַ ר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ל ֹא לִ ְׁשמוֹ ר לְ ַע ְצ ָמם ׁשוּ ם ָ ּד ָבר ֵמ ָה ְר ׁ
ׁשוּ ב .מ ֶֹׁשה ָׁש ַלח ֶאת ּ ִפנְ ָחס ְּב ִבגְ ֵדי הַכ ֵֹּהן הַ ָ ּגדוֹ ל ְּכ ֵדי ָל ֶתת לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל תּוֹ ֶס ֶפת זְ ֻכיּוֹ ת ַל ְעזוֹ ר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל
לְ נַ ֵ ּצ ַח.
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ּיע ְּכ ֵדי לְ ַבק ֵּׁש ֶאת ְש ָׂכרוֹ ִמ ִּמ ְדיָ ן ַעל ָה ֵע ָצה
ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָּת ְקפוּ ֶאת ִמ ְדיָ ן וְ ָה ְרגוּ ֶאת הַ ְ ּג ָב ִריםִּ .בלְ ָעםֶׁ ,ש ִה ִג ַ
ְ
ׁ ּ ֶשיָ ּ ַעץ ָל ֶהם ֵּכ ַ
יצ ד לְ הַ ֲח ִטיא ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאלֲ ,ע ֵשׂה מַ ֲע ֵשׂה כ ׁ ִּּשוּ ף וְ גָ ַרם לְ ָכך ֶׁש ֲח ֵמ ֶׁשת מַ לְ ֵכי ִמ ְדיָ ן יִ ְתעוֹ ְפפוּ
ָּב ֲאוִ יר.
יסה לְ שַׁ ְכנֵ ַע ֶאת ְּבנֵ י
הַמ ָל ִכים נָ ְפלוּ וְ נֶ ֶה ְרגוּ גַּ ם ֵהם .ל ְַמרוֹ ת ֶׁש ִּבלְ ָעם נִ ָ
ּ ִפנְ ָחס ִה ְׁשתַּמ ֵּׁש ַּב ִ ּציץ ֶׁשל הַכ ֵֹּהן וְ ְּ
הַפ ִסיק לְ ִה ָ ּל ֵחם ֱהיוֹ ת וּ ֶב ָע ִתיד ֵהם ֶּב ַטח ַּי ַע ְברוּ ׁשוּ ב ֲע ֵברוֹ ת ִעם נָ ִׁשים ִמ ִּמ ְדיָ ן ְּ ,בנֵ י
יכים לְ ְ
יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁש ֵהם ְצ ִר ִ
יִ ְש ָׂר ֵאל ָה ְרגוּ גַּ ם אוֹ תוֹ.
הַכ ֶסף ֶׁשל ִמ ְדיָ ן ֲחזָ ָרה ִא ָּתם לְ מ ֶֹׁשה.
ְּהמוֹ ת וְ ֶּ
נָּשים וְ הַ יְ ָל ִדים וְ ָל ְקחוּ ֶאת הַ ַחיּוֹ ת ,הַ ב ֵ
ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָׁשבוּ ֶאת הַ ִׁ
ֵהם ל ֹא ָל ְקחוּ ׁשוּ ם ָ ּד ָבר ִמזֶ ּה לְ ַע ְצ ָמם.

ְּת ִה ִּלים

יום כ’ ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים צ”ז -ק”ג
ֹ /

ילת ָּכל נִ ְד ֵרי ְּביוֹ ם
ְּפ ַ
ְּה ִּלים ֶׁשל הַ יּוֹ ם (אוֹ תוֹ א ְֹמ ִרים ְּב ַק ָּב ַלת שַׁ ָּבת וְ לִ ְפנֵ י ת ִ
אשוֹ ן ֵמהַ ת ִ
ְּבסוֹ פוֹ ֶׁשל ּ ֶ
הַפ ֶרק ָה ִר ׁ
ִכּפּוּ ר) יֶ ׁש ּ ָפסוּ ק “אוֹ ר זָ ר ּו ַע ַל ַ ּצ ִ ּדיק”.
הַמ ְד ָר ׁש ְמל ֵַּמד ֶׁשכַּ ֲא ֶׁשר ה’ ָּב ָרא ֶאת ָהעוֹ ָלםָ ,היָ ה בּוֹ אוֹ ר ָחזָ ק ְמאֹדֲ .א ָבל הוּ א ָהיָ ה ָחזָ ק ִמ ַּדי ב ְִּכ ֵדי
ִּ
יח.
יאת ָמ ִׁש ַ
יקים ְּב ִב ַ
ֶׁש ָהעוֹ ָלם יוּכַ ל ָל ֵשׂאת אוֹ תוָֹ .ל ֵכן ה’ ָ ּגנַז אוֹ תוֹ ֲעבוּ ר הַ ַּצ ִ ּד ִ
מַשהוּ,
יקים .כַּ ֲא ֶׁשר ַאתָּה זוֹ ֵר ַע ׁ ּ ֶ
יח ֲעבוּ ר הַ ַּצ ִ ּד ִ
הַפסוּ ק – ה’ “זָ ַרע” ֶאת ָהאוֹ ר ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
הַמַּש ָמעוּ ת ֶׁשל ּ ָ
ְׁ
זוֹ
ְ
זֶ ה צוֹ ֵמ ַח וְ גָ ֵדל וְ ָכך גַּ ם ָהאוֹ ר יִ גְ ַּדל.
אשית.
יח יָ בוֹ אֲ ,א ִפלּוּ אוֹ ר ׁ ּ ֶ
כ ְֶּׁשמ ִָּׁש ַ
הַש ֶמ ׁש יִ ְהיֶ ה ּ ִפי ֶׁש ַבע ִממַּה ֶׁש ָהיָ ה ב ְֵּׁש ֶׁשת יְ ֵמי ְּב ֵר ִׁ
אוּ ָלם יֶ ׁש ָמקוֹ ם בּוֹ ֶא ְפ ָׁשר לִ ְמצוֹ א ֶאת ָהאוֹ ר גַּ ם ַּב ָגּלוּ תַּ -בתּוֹ ָרה!

ַּתנְ יָ א

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

אשוֹ נִ ים
יצד ָאנוּ יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ְת ַח ֵּבר ֲחזָ ָרה לַה’ ,ב ְִּׁשל ֶֹׁשת ּ ְ
הַמ ְצוָ ה ֶׁשל ת ְּׁשוּ ָבה וְ ֵכ ַ
ִה ְס ַּב ְרנוּ ֶאת ִּ
הַפ ָר ִקים ָה ִר ׁ
נְּש ָמה” ֶׁשל הַ ת ְּׁשוּ ָבהָּ .כ ֵעת,
ֶׁשל ִא ֶ ּג ֶרת הַ ת ְּׁשוּ ָבה .ב ְִּׁשל ֶֹׁשת ּ ְ
הַפ ָר ִקים הַ ָּב ִאים ָלמַ ְדנוּ ַעל רוּ ָחנִ יּוּ ת וְ ”הַ ָׁ
ְ
ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן יְ ל ֵַּמד אוֹ ָתנוּ ֵאיך הַ ת ְּׁשוּ ָבה נִ ְׁש ֶא ֶרת.
ִּש ֵמר וְ ֶׁש ַחס וְ ָׁשלוֹ ם ל ֹא נַ ֲעבֹר ׁשוּ ב ַעל אוֹ ָתהּ ֲע ֵב ָרה?
וַודא ֶׁשהַ ת ְּׁשוּ ָבה ֶׁש ָ ּלנוּ ת ׁ ּ ָ
יצ ד נְ ֵ
ֵּכ ַ
יכים ְׁשנֵ י ְ ּד ָב ִרים:
ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן אוֹ ֵמר ֶׁש ְצ ִר ִ
ּישוֹ ת ָּכל
נְּשמוֹ ת ֶׁש ָ ּלנוֵּ .הן ִה ִגּיעוּ ִמ ָּמקוֹ ם ֶׁש ָהיָ ה ָּכל ָּכ ְך ָקרוֹ ב לַה’ וְ ָכ ֵעת ְּב ֵ
.1
גוּפנוּ ֵהן מַ ְר ִג ׁ
ַל ְח ׁש ֹב ַעל הַ ָׁ
נְּש ָמה ָק ְפ ָצה ִמ ִּמגְ ַּדל ָ ּגבוֹ הַּ וְ נָ ַח ָתה ְּבבוֹ ר ָעמוֹ ק ָעמוֹ ק ָּב ֲא ָד ָמה .כ ְֶּׁש ָא ָדם
ָּכ ְך ְמ ֻר ָחקוֹ ת ֵמה’ .זֶ ה ְּכ ִאלּוּ ֶׁשהַ ָׁ
נְּש ָמה ֶׁשלּוֶֹׁ ,ש ִהיא ֵח ֶלק מַה’ְׁ ,שקוּ ָעה גַּ ם ִהיא ָעמוֹ ק בַּמַּ ְח ָׁשבוֹ ת ֲהל ֹא
חוֹ ֵׁשב ַעל ְ ּד ָב ִרים ל ֹא טוֹ ִבים ,הַ ָׁ
ְ
נְּש ָמה ֶׁש ָ ּלנוּ.
ּיש ַרע ֲעבוּ ר הַ ָׁ
ּוּשה ַּב ֲעבוּ ר ה’ לִ ְהיוֹ ת ב ְָּמקוֹ ם ָכזֶ ה .זֶ ה ָצ ִריך לִ גְ רוֹ ם ָלנוּ לְ הַ ְר ִג ׁ
טוֹ בוֹ ת .זוֹ ב ָׁ
כ ְֶּׁשנִּזְ ֹּכר זֹאת זֶ ה יַ ֲעזֹר ָלנוּ לְ וַ ֵ ּדא ֶׁשהַ ת ְּׁשוּ ָבה ֶׁש ָ ּלנוּ נִ ְׁש ֶא ֶרת וְ ַקיֶ ֶּמתֲ .אנַ ְחנוּ ל ֹא רוֹ ִצים ֶׁשה’ וְ הַ ָׁ
נְּש ָמה ֶׁש ָ ּלנוּ
יִ ְהיוּ ְׁשקוּ ִעים ב ְָּמקוֹ ם ָכזֶ ה.
יח לְ פַ תּוֹ ת אוֹ ָתנוּ ַל ֲעבוֹ ר ֲע ֵב ָרה
 .2לוֹ מַ ר לְ יֵ ֶצר ָה ַרע ,ל ֹא לִ ְהיוֹ ת ָּכל ָּכ ְך ֵ ּג ֶאה ְּב ַע ְצמוֹ ! הַ יֵ ּ ֶצר ָה ַרע מַ ְצלִ ַ
ֱהיוֹ ת וְ הוּ א ָחצוּ ף! ַא ֶח ֶרתֵ ,א ְ
מַשהוּ ֶׁשה’ ל ֹא רוֹ ֶצה? כ ְֶּׁש ָאנוּ עוֹ ְצ ִרים ְּב ַעד
ש ַּית ׁ ּ ֶ
יך הוּ א יָ כוֹ ל ַל ֲח ׁש ֹב ַעל ֲע ִ ׂ
ִּהיֶ ה נִ ְצ ִחית.
ִּפ ֵסק ,וְ הַ ת ְּׁשוּ ָבה ֶׁש ָ ּלנוּ ת ְ
גַּ ֲאוָ תוֹ ֶׁשל הַ יֵ ּ ֶצר גַּ ם הַ ֻח ְצפָּה ֶׁשלּוֹ ת ּ ָ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ’ ַּת ּמ ּוז

ּיש ְקרוֹבִ ים לַ ה’ ַעל ְי ֵדי ִה ְתבּ וֹנְ נוּת
ַהיּוֹם ָה ַר ִ ּבי ַמ ְר ֶאה ֵ ּכיצַ ד נוּכַ ל לְ ַה ְר ִג ׁ
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ּיש ָקרוֹ ב ְמאֹד לַה’ ְּבלִ י
לְ ָכל יְ הוּ ִדי יֵ ׁש נְ ָׁש ָמה ֶׁש ִהיא ֵח ֶלק מַה’ָ .ל ֵכן ,יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת לִ ְפ ָע ִמים ֶׁש ָא ָדם יַ ְר ִג ׁ
ַמץ לְ ֵׁשם ָּכ ְך.
ֶׁש ִה ְתא ֵּ
ִּפ ָע ִמים ֲא ֵחרוֹ ת ,הַ יְ ּהוּ ִדי ָצ ִר ְ
ּיש ָקרוֹ ב לַה’.
ֲא ָבל ב ְ
יך לְ ִה ְתיַ ֵג ַּע וְ ַל ֲעבֹד ְּכ ֵדי לְ הַ ְר ִג ׁ

ְּפלָּה תּוֹ ְך מַ ֲח ָׁש ָבה ַעל ֲח ִסידוּ תֲ ,עבוֹ ָדה זֹאת נִ ְק ֵראת ִה ְתבּוֹ נְ נוּ ת וְ יֵ ׁש ָבּהּ ְׁשלוֹ ָׁשה
מַהי ָה ֲעבוֹ ָדה? ת ִ
ִ
ּיש ֶאת ה’ ְּבתוֹ ֵכנוּ :
ְצ ָע ִדים ֶׁשעוֹ זְ ִרים ָלנוּ לְ הַ ְר ִג ׁ
ַא ֲח ֵרי ֶׁשלּוֹ ְמ ִדים ִענְ יַ ן ַּב ֲח ִסידוּ ת ,חוֹ ְׁש ִבים ָע ָליו ַעד ֶׁש ְּבטוּ ִחים ֶׁשזֶ ּה “יוֹ ֵׁשב” ב ַּּמֹ ַח.
.1

ִּהיֶ ה
ְּפלָּהַ ,ל ְח ׁש ֹב ַעל ָה ִענְ יָ ן ׁשוּ ב .זֶ הוּ זְ מַ ן ְמיֻ ָחד וְ הַמַּ ְח ָׁש ָבה הַזּוֹ ַּת ֲעזֹר לְ ָא ָדם ֶׁשת ְ
 .2לִ ְפנֵ י הַ ת ִ
לוֹ ַחיּוּ ת בְּמַה ֶׁשלָּמַ ד קוֹ ֵדם.
ְּמַה ַל ְך הַ ת ִ
 .3ב ֲ
ְּפלָּהַ ,ל ְח ׁש ֹב ׁשוּ ב ַעל ָה ִענְ יָ ן ַּב ֲח ִסידוּ ת ֶׁש ִ ּנלְ מַ ד קוֹ ֵדם .כ ְֶּׁש ִּמ ְתפַּ ְּללִ ים ָאנוּ
וּכ ֶׁשחוֹ ְׁש ִבים ֲח ִסידוּ ת ָח ִׁשים ֶאת ה’ ְּבתוֹ ֵכנוּ.
נִ ְמ ָצ ִאים בְּמַ ַּצב ָקרוֹ ב ְמאֹד לַה’ְ ,
ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ נַ סּוֹ ת!

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

ַ /ה ְק ָ ּד ָמה

ָּהם
הַכ ָללִ ים ב ֶ
הַמ ְצווֹ ת לוֹ ְמ ִדים ֶאת ְּ
ַמבַּ"ם ׁשוּ ב ֵמהַהַ ְת ָח ָלה .הַ יּוֹ ם ְּב ֵס ֶפר ִּ
ַכ ָׁשיו ִה ְת ַחלְ נוּ ֶאת ָהר ְ
ַרק ע ְ
(ל ֲח ָכ ִמים ׁשוֹ נִ ים יֵ ׁש ְר ִׁשימוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת).
הַמ ְצווֹ ת ַ
ַמבַּ"ם לְ הַ ְחלִ יט ֵאלּוּ ִמ ְצווֹ ת נִ ְמנוֹ ת ְּב ַת ְריַ"ג ִּ
ִה ְׁשתַּמ ֵּׁש ָהר ְ
ְ
ְּמ ְצוָ ה:
הַמ ְצווֹ ת הַ יּוֹ ם נִ לְ מַ ד ִׁש ׁ ּ ָשה ְּכ ָללִ ים ֵאיך לְ הַ ְחלִ יט ִאם ִצוּוּ י נֶ ְח ָׁשב כ ִ
ְּב ֵס ֶפר ִּ
"עשׂוּ ָּכל מַה ֶׁשה' ְמצַוֶ ּה ֶא ְת ֶכם".
יפיוֹ ת וְ ל ֹא ִצוּוּ י ְּכ ָללִ י כְּמוֹ ֲ
 .4מוֹ נִ ים ַרק ִמ ְצווֹ ת ְס ֶפ ִצ ִ
 .5לְ ִע ִּתים יֶ ְׁשנָ הּ ִסבָּה מַ דּוּ ַע הַ תּוֹ ָרה ְמצַוָ ּה אוֹ ָתנוּ לְ ַקיֵ ּם ִמ ְצוָ הֲ ,א ִפלּוּ ִאם זֶ ה נִ ְר ָאה ְּכ ִאלּוּ זוֹ
ִּפנֵ י ַע ְצ ָמהֵּ ,אין מוֹ נִ ים ֶאת הַ ִּסבָּה.
ִמ ְצוָ ה ב ְ
ִ .6אם ִמ ְצוָ ה נֶ ֶא ְמ ָרה פַּ ֲעמַ יִ ם ,פַּ ַעם ַא ַחת ִּבלְ ׁשוֹ ן ֲע ֵשׂה וּפַ ַעם ַא ַחת ִּבלְ ׁשוֹ ן ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה (לְ ֻדגְ ָמה-
יהן נִ ְמנוֹ ת כ ְִּׁש ֵּתי ִמ ְצווֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת.
ָלנוּ ַח בְּשַׁ ָּבת ,ל ֹא ַל ֲעבֹד בְּשַׁ ָּבת) ְׁש ֵּת ֶ
הַשוֹ נוֹ ת
ָּהן יֵ ׁש לְ ַקיֵ ּם ִמ ְצוָ ה ֵאינָ ן נֶ ְח ָׁשבוֹ ת כ ִ
הַשוֹ נוֹ ת ב ֶ
ְּמ ְצוָ ה נִ ְפ ֶר ֶדת (לְ ָמ ָׁשל הַ ְ ּד ָר ִכים ׁ ּ
 .7הַ ְ ּד ָר ִכים ׁ ּ
לְ הַ ְק ִריב ָק ְר ָּבן ַח ָּטאת).
 .8ל ֹא ָּכל פַּ ַעם ֶׁשהַ תּוֹ ָרה ִמ ְׁשתַּמ ֶֶּׁשת ִּבלְ ׁשוֹ ן "ל ֹא" הַכַּוָ ּ נָ ה ֶׁשזּוֹ ִמ ְצוַ ת ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה ,לִ ְפ ָע ִמים הַ תּוֹ ָרה
פ ָּׁשוּ ט נוֹ ֶתנֶ ת אַזְ ָה ָרה.
ֲ .9א ִפלּוּ ִמ ְצוָ ה ֶׁש ֶ ּנ ֶא ְמ ָרה ּ ְפ ָע ִמים ַרבּוֹ ת ַּבתּוֹ ָרהֲ ,ע ַדיִ ן נֶ ְח ֶׁש ֶבת לְ ִמ ְצוָ ה ַא ַחת.

ַר ְמ ַּב"ם

שה
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ

הַמ ְצווֹ ת .הַ יּוֹ ם אוֹ ְמ ִרים ֶאת ְר ִׁשימַ ת ִ 365מ ְצוַ ת ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה – ִמ ְצווֹ ת
ַמבַּ"ם הַ יּוֹ ם מוֹ נִ ים ֶאת ִּ
ָּבר ְ
הַמ ַד ְּברוֹ ת ַעל ְ ּד ָב ִרים ֶׁשה' הוֹ ָרה ָלנוּ ֶׁש ּל ֹא ַל ֲעשׂוֹ ת.
ְּ
הַמ ְצוֹ ת ֶׁשהַ ֲח ָכ ִמים ֵה ֵחלּוּ כְּמוֹ ֲחנֻ כָּה וּפוּ ִרים.
יכים לְ ַקיֵ ּם ֶאת ִמ ְצווֹ ת ְ ּד ַר ָּבנָ ןִּ ,
ַמבַּ"ם ְמל ֵַּמד ֶׁש ְצ ִר ִ
ָהר ְ
ַמבַּ"ם מַ ְס ִּביר זֹאת,
הַמ ְצווֹ ת ָּכ ָראוּ י .כ ְֶּׁשהַ ר ְ
יצ ד לְ ַקיֵ ּם ֶאת ִּ
הַמל ְַּמ ִדים ֵּכ ַ
יֵ ׁש לְ ַקיֵ ּם גַּ ם ֶאת ִצוּוּ י הַ ֲח ָכ ִמים ְּ
יצד ה' ִה ִ ּציל אוֹ ָתנוּ וְ ָענָ ה
הַמגִ לָּה ְּכ ֵדי לִ זְ ֹּכר ֵּכ ַ
הַמגִ לָּה .קוֹ ְר ִאים ֶאת ְּ
הוּ א גַּ ם ְמל ֵַּמד מַ דּוּ ַע קוֹ ְר ִאים ֶאת ְּ
לִ ְת ִפלּוֹ ֵתינוְּּ ,כ ֵדי ֶׁשנְּשַׁ ַּבח וּ נְ הַ ֵ ּלל ֶאת ה' וְ נִ ְד ַאג ֶׁשהַ יְ ּ ָל ִדים ֶׁש ָ ּלנוּ יֵ ְדעוּ ֵאיזוֹ זְ כוּ ת נָ ְפ ָלה ְּב ֶחלְ ֵקנוּ לִ ְהיוֹ ת
וּמ ְתמַ ֵּסר ֵא ֵלינוּ ָּכל ָּכ ְך.
יְ הוּ ִדים וְ ה' דּוֹ ֵאג ִ
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ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

כות ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה
ִ /הלְ ֹ

הַמדּוֹ ת וְ הַ ְ ּג ָדלִ ים
אשוֹ ן ,ה’ ָאמַ ר לְ נָ ִביא יְ ֶחזְ ֵקאל לְ ל ֵַּמד ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ַעל ִּ
ַא ֲח ֵרי ֻח ְר ָּבן ֵּבית ִּ
הַמ ְק ָד ּׁש ָה ִר ׁ
הַמ ְק ָד ּׁש ׁשוּ ב.
ָּהם וְ יִ ְרצוּ ַל ְחזֹר לְ ֵבית ִּ
הַמ ְק ָד ּׁשָּ .כ ְך ֵהם יִ ְת ַּביְ ּׁשוּ ַּב ֲע ֵברוֹ ת ֶׁשל ֶ
ֶׁשל ֵּבית ִּ
יהם לִ לְ מֹד
הַמ ְק ָד ּׁש ָּכ ֵעתָ ,למָּה ֲע ֵל ֶ
יְ ֶחזְ ֵקאל ָׁש ַאל ֶאת ה’“ :לְ ֵׁשם מַה? ִאם ֵהם ל ֹא ֶּב ֱא ֶמת בּוֹ נִ ים ֶאת ֵּבית ִּ
ָע ָליו?”.
הַמ ְק ָד ּׁשַ ,א ְח ִׁשיב זֹאת ָל ֶהם ְּכ ִאלּוּ ֵהם ֶּב ֱא ֶמת בּוֹ נִ ים
“אם ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל יִ לְ ְמדוּ ַעל ֵּבית ִּ
יחזְ ֵקאלִ :
ה’ ָענָ ה לִ ֶ
אוֹ תוֹ ”.
ְּמַה ַל ְך
הַמ ְק ָד ּׁש הוּ א כְּמוֹ לִ ְבנוֹ ת אוֹ תוָֹ .ל ֵכן ב ֲ
ָה ַר ִּבי אוֹ ֵמר ֶׁש ָאנוּ לְ ֵמ ִדים ִמ ָּכ ְך ֶׁשהַ לִּמּוּ ד אוֹ דוֹ ת ֵּבית ִּ
הַמ ְק ָד ּׁש ָּבנוּ י.
הַשבוּעוֹ ת ָע ֵלינוּ לִ לְ מֹד ַעל הַ ֶ ּד ֶר ְך ֶׁש ָבּהּ ָהיָ ה ֵּבית ִּ
ְׁשלוֹ ֶׁשת ׁ ּ ָ
הַשלִ ִׁישי
הַמ ְק ָד ּׁש ׁ ּ ְ
הַמ ְק ָד ּׁש ַּבלִּמּוּ ד ֶׁש ָ ּלנוּ וְ זֶ ה יַ לְ ִהיב אוֹ ָתנוּ ַעל ְּבנִ ַּית ֵּבית ִּ
ְּבא ֶֹפן כָּזֶ ה נִ ְחיֶ ה ֶאת ֵּבית ִּ
וּמ ַּי ד.
ֵּכף ִ
וְ נִ ְת ַחנֵ ן לַה’ לִ ְבנוֹ ת ָלנוּ אוֹ תוֹ ת ֶ

חת"ת לילדים

פ"שת זּ,ומַּת 'כ
ה'
/

4

