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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם ַר ׁ ִש”י
ְ ׁ /שלִ ׁ ִ

ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ַעל ֲחלוּ ַקת ֶא ֶר ץ י ְִש ָׂר ֵאלְ ,מנִ ייַת ַה ְלּוִ ִיּים וּבַ ָ ּק ָׁש ָתן ֶׁשל ְ ּבנוֹת צְ לָ ְפ ָח.
יצ ד לְ ַח ֵ ּלק ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
ֲחל ּו ַקת ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל :ה’ מוֹ ֶרה לְ מ ֶֹׁשה ֵּכ ַ
ָּכל ֶא ָחד ֵמ ָה ֲאנָ ִׁשים אוֹ ָתם ִמנּ ּו מ ֶֹׁשה וְ ֶאלְ ָעזָ ר יְ ַק ֵּבל נַ ֲח ָלה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלָ .ה ָא ֶרץ ֵּת ָח ֵלק לְ הַ ְר ֵּבה ְמאֹד
ֲח ָל ִקים ְּכ ֵדי ֶׁש ֻּכ ָ ּלם י ּו ְכל ּו לְ גַ ֵ ּדל ֶאת אוֹ ָת ּה ַּכ ּמ ּות ֶׁשל ִ ּג ּד ּו ֵלי ַק ְר ַקע .לְ ָמ ָׁשל ְּב ָמקוֹ ם ִמ ׁישוֹ ִרי ֶׁש ָ ּקרוֹ ב ַל ָ ּנ ָהר
ֶא ְפ ָׁשר לְ גַ ֵ ּדל ַּכ ּמ ּות ַר ָּבה יוֹ ֵתר ֶׁשל ִ ּג ּד ּו ֵלי ַק ְר ַקע ֵמ ֲא ֶׁשר ְּב ִצ ֵ ּדי ָה ָהרֶ .א ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ִּת ְת ַח ֵ ּלק לֲ 12ח ָל ִקים ָּכל
הַש ָב ִטים נִ ְכ ְּתב ּו
הַשמוֹ ת ֶׁשל ׁ ּ ְ
ימה ֶׁשל נַ ֲחלוֹ ת ַעל ּ ִפי ִמ ְס ּפַ ר ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשיֵ ּ ׁש ְּב ֵׁש ֶבטֵ ּ ׁ .
ֶא ָחד ִעם הַ ַּכ ּמ ּות הַמַּ ְת ִא ָ
הַשמוֹ ת ֶׁשל  12הַ ֲח ָל ִקים ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל נִ ְכ ְּתב ּו ַ ּגם ֵהם ַעל ּ ְפ ָת ִקים ֲא ֵח ִריםִ .ע ְר ְּבב ּו ֶאת
ַעל ּ ְפ ָת ִקים .וְ ׁ ּ ֵ
הַפ ָת ִקים יָ ַחד ְּב ֻק ְפ ָסאֶ .אלְ ָעזָ ר יִ לְ ַּב ׁש ֶאת הַ ְּבגָ ִדים ֶׁשל הַ ֹּכ ֵהן הַ ָ ּגדוֹ ל ְּכ ֵדי ֶׁשיְ ּ ַק ֵּבל ר ּו ַח הַ ּקֹ ֶד ׁשָּ .כל ֶא ָחד
ָּכל ּ ְ
הַשנִ י .קוֹ ֵדם ָּכל ֶאלְ ָעזָ ר יֹאמַ ר ְּבר ּו ַח הַ ּקֹ ֶד ׁש ֵאיזֶ ה ֵח ֶלק ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל יְ ַק ֵּבל
ׂיאים יִ ְתיַ ֵ ּצב ֶא ָחד ַא ֲח ֵרי ׁ ּ ֵ
ֵמהַ ְ ּנ ִש ִ
הַש ֶבט
הַשם ֶׁשל ׁ ּ ֵ
הַפ ֶתק ִעם ׁ ּ ֵ
מו ֶאת ּ ֶ
אוֹ תוֹ ֵׁש ֶבט וְ ָאז הַ ָ ּנ ִשׂיא יָ ִרים ֵמ ֵּ
הַת ָבה ְׁש ֵּתי ּ ִפ ּסוֹ ת נְ יָ רּ .ו ְבנֵ סֵ ,הם יָ ִרי ּ
ְ
הַפ ֶתק יְ ַד ֵּבר
הַפ ֶתק ִעם הַ ֵח ֶלק ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁש ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ִד ּי ּוק ִה ְכ ִריזֲ .א ִפלּ ּו יוֹ ֵתר ִמ ָּכךֶ ּ ,
ֶׁש ָ ּל ֶהם ,וְ גַ ם ֶאת ּ ֶ
ְ
וְ יֹאמַ ר ֶׁשהַ ֵח ֶלק הַזֶ ּה ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל שַׁ יָ ּך ל ֵׁ ַּש ֶבט הַזֶ ּהָּ .כל הַ ִ ּנ ִּסים ָה ֵא ֶ ּלה יַ עַזְ ר ּו לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָל ַדעַת ֶׁשה’
הוא הַמַּ ְחלִ יט לְ ִמי שַׁ יֶ ּ ֶכת ָּכל נַ ֲח ָלה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל .הַ ַ ּנ ֲחלוֹ ת ְמ ֻח ָ ּלקוֹ ת ְּבא ֶֹפן ָכזֶ ה ֶׁש ָּכל ִמ ְׁש ּ ָפ ָחה ֶׁשיָ ּ ְצ ָאה
ּ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּת ַק ֵּבל ֵח ֶלק הוֹ גֵ ן ֶׁשהַ יְ ּ ָל ִדים ֶׁש ָ ּל ֶהם י ּו ְכל ּו ַל ְחל ֹק.
ְמנִ יַ ית ַה ְּל ִויִ ּ יםָּ :כ ֵעת מ ֶֹׁשה וְ ֶאלְ ָעזָ ר מוֹ נִ ים ֶאת הַ לְ וִ יִ ּם .יֵ ׁש  23,000לְ וִ יִ ּם ּכוֹ ֵלל יְ ָל ִדים ִמ ִגּיל ח ֶֹד ׁש.
(הם נִ ְמנ ּו ִמ ִגּיל ח ֶֹד ׁש ִּבגְ ַלל ֶׁש ֵהם ל ֹא ִק ְּבל ּו נַ ֲח ָלה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ְּב ָכל ִמ ְק ֶרה)ִ .אם נִ ְס ּתַ ֵּכל ַעל
ֵ
הַש ָב ִטים ּ ָפחוֹ ת וְ ִאלּ ּו ְּב ֵׁש ֶבט ֵלוִ י יֵ ׁש יוֹ ֵתר .זֹאת ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁש ִּכ ְמעַט ָּכל הַ ּדוֹ ר ֶׁשיָ ּ ָצא
הַמ ְס ּ ָפ ִרים ,נִ ְר ֶאה ֶׁשיֵ ּ ׁש ְּב ָכל ׁ ּ ְ
ִּ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם נִ ְפטַ ר ַּב ִּמ ְד ָּבר ִמ ְּל ַבד ָּכ ֵלב יְ הוֹ ֻׁשעַ ,וְ הַ ָ ּנ ִׁשים.
יצד ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ְּת ֻח ָ ּלקֲ ,ח ֵמ ֶׁשת הַ ָּבנוֹ ת ֶׁשל ְצ ָל ְפ ָחד מַ ֲח ָלה ,נוֹ ָעה ָחגְ ָלה
ְּבנוֹ ת ְצ ָל ְפ ָחדַ :א ֲח ֵרי ֶׁש ָ ּלמַ ְדנ ּו ֵּכ ַ
ִמלְ ָּכה וְ ִת ְר ָצה ִה ִגּיע ּו לְ מ ֶֹׁשה ְמאֹד ְכאוּבוֹ תֵ .הן ָא ֲהב ּו ְמאֹד ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ָרצ ּו ַ ּגם ֵהן ֵח ֶלק ֲא ָבל ֵּכיוָ ן
הַמ ְׁש ּ ָפ ָחה ֶׁש ָ ּל ֶהם ל ֹא יְ ַק ֵּבל נַ ֲח ָלה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלְ .צ ָל ְפ ָחד נִ ְפטַ ר
ֶׁש ְּל ַא ָּבא ֶׁש ָ ּל ֶהם ל ֹא ָהי ּו ָּבנִ יםַ ,אף ֶא ָחד ֵמ ִּ
הַמ ְׁש ּ ָפ ָחה ֶׁשלּ וֹ ל ֹא
הוא ל ֹא ָר ָצה לְ ִה ָּכנֵ ס לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ָל ֵכן זֶ ה ל ֹא הוֹ גֵ ן ֶׁש ִּ
ִּבגְ ַלל ֲע ֵב ָרה ַא ֶח ֶרת ,ל ֹא ִּבגְ ַלל ֶׁש ּ
הַה ָל ָכה
ְּת ַק ֵּבל ֵח ֶלק ֵמ ָה ָא ֶרץ .הַ ָּבנוֹ ת ֶׁשלּ וֹ ִּב ְּק ׁש ּו ֶׁש ֵהן ַ ּגם יְ ַק ְּבל ּו ֵח ֶלק וְ נַ ֲח ָלה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל .מ ֶֹׁשה ָׁש ַכח ֶאת ֲ
וְ ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעמוֹ ד ּולְ ַב ֵ ּק ׁש ֵמה’.
ָמ ָחר ְּב ֶעזְ רַת ה’ נִ לְ מַ ד מַה ה’ ָאמַ ר ֶׁשיֵ ּ ׁש ַל ֲעשׂוֹ ת.
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ְּת ִה ִּלים

יום ט”ו ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים ע”ז – ע”ח
ֹ /

הַמ ֶל ְך ֻה ְמ ַל ְך.
ּ ֶפ ֶרק ע”ח ְמ ַד ֵּבר אוֹ דוֹ ת הַ ִ ּנ ִּסים ֶׁשה’ ָע ָשׂה לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ִמזְ ּמַ ן יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ַעד ֶׁש ָ ּדוִ ד ֶּ
הו
הַמ ֶל ְך נֶ ֱאמַ ר ַ
הַמ ַד ֵּבר אוֹ דוֹ ת ָ ּדוִ ד ֶּ
אשוֹ ן ְ
ַּב ּ ָפס ּוק ָה ִר ׁ
”:ויִ ּ ְב ַחר ְּב ָד ִוד ַע ְב ּדוֹ ַ ,ויִ ּ ָ ּק ֵחה ּו ִמ ִּמ ְכלְ אֹת צֹאן” (זֶ ּ
ַ ּגם נִ גּ ּון ֲח ִס ִידי).
הוא ָׁשם ֵלב ֶׁש ּל ֹא ָּכל
הַמ ֶל ְך ִט ּ ֵפל ְּבא ֶֹפן ְמיֻ ָחד ַּב ּצֹאןְּ :כ ֶׁש ָ ּדוִ ד ֶּ
יצ ד ָ ּדוִ ד ֶּ
ר ִַׁש”י מַ ְס ִּביר ֵּכ ַ
הַמ ֶל ְך ִט ּ ֵפל ַּב ּצֹאןּ ,
ְ
הַמ ְר ֶעה וְ אוֹ ְכלוֹ ת ַּכ ָּמה
מַהר לְ תוֹ ך ִּ
הַ ְּכ ָב ִשׂים ִק ְּבל ּו מַ ֲא ָכלִ ים ֶל ֱאכוֹ ל .הַ ְּכ ָב ִשׂים הַ ְ ּגדוֹ לוֹ ת וְ הַ ֲחזָ קוֹ ת ָהי ּו ָרצוֹ ת ֵ

,א ָבל ל ֹא נוֹ תַ ר ָל ֶהם
ַש ֶׂדה ֲ
הַמ ֻב ָ ּגרוֹ ת יוֹ ֵתר ,וְ הַ ְּכ ָב ִשׂים הַ ְ ּצ ִעירוֹ ת יוֹ ֵתר ָהי ּו מַ ִ ּגיעוֹ ת ל ּ ָ
ֶׁש ֵהן רוֹ צוֹ ת .הַ ְּכ ָב ִשׂים ְ
ילהָ .ה ֵע ֶשׂב ׁ ּ ֶשנּ וֹ תַ ר ָהיָ ה ָק ֶׁשה ִמ ַ ּדי ֲעב ּו ָרן ֶל ֱאכוֹ ל ,וְ ָל ֵכן ֵהן נוֹ ְתר ּו ְר ֵעבוֹ ת.
ֵע ֶשׂב ַר ְך ַל ֲא ִכ ָ
הוא ָׁשם ֶאת הַ ְּכ ָב ִשׂים הַ ֲחזָ קוֹ ת ְּבתוֹ ְך ָ ּג ֵדר ַאחַתֶ ,את
ָל ֵכןָּ ,בנָ ה ָ ּדוִ ד ְ ּג ֵדרוֹ ת ְּכ ֵדי לִ ְׁשמֹר ַעל הַ ּצֹאןּ ,
הַמ ֻב ָ ּגרוֹ ת ְּבגָ ֵדר נוֹ ֶס ֶפת.
הַ ְּכ ָב ִשׂים הַ ְ ּצ ִעירוֹ ת ְּבגָ ֵדר נוֹ ֶס ֶפת וְ ֶאת הַ ְּכ ָב ִשׂים ְ
ַש ֶׂדה וְ ָא ְכל ּו ֶאת
הַמ ֶל ְך ק ֶֹדם ָּכל ִׁש ְח ֵרר ֶאת הַ ּצֹאן הַ ְ ּצ ִעירוֹ תֵ .הן ָרצ ּו ל ּ ָ
ְּכ ֶׁש ֵהם ָהלְ כ ּו לְ ִמ ְר ֶעה ָח ָד ׁשּ ָ ,דוִ ד ֶּ
ְ
הַמ ֻב ָ ּגרוֹ ת ְּביוֹ ֵתר,
הַמ ֶלך ִׁש ְח ֵרר ֶאת הַ ּצֹאן ְ
ַש ַ ּניִ ם ֶׁש ָ ּל ֶהם לִ נְ גֹס ּבוֹ .וְ ָאז ָ ּדוִ ד ֶּ
ָה ֵע ֶשׂב ָה ַר ְך ְּביוֹ ֵתר ֶׁש ָהיָ ה ַקל ל ׁ ּ ִ
הַמ ֶל ְך ִׁש ְח ֵרר ֶאת הַ ְּכ ָב ִשׂים
ֲע ַדיִ ן נוֹ תַ ר עוֹ ד הַ ְר ֵּבה ֵע ֶשׂב ַר ְך ַּב ֲעב ּו ָרן וְ ֵהן ָא ְכל ּו ִמ ֶּמנּ ּו ַעד ֶׁש ּ ָש ְׂבע ּו .לְ ַב ּסוֹ ףּ ָ ,דוִ ד ֶּ
הַש ֶׂדה וְ ל ְַמרוֹ ת ֶׁשרֹב ָה ֵע ֶשׂב ׁ ּ ֶשנּ וֹ תַ ר ָהיָ ה ֵע ֶשׂב ָק ֶׁשה ֵהן ָא ְכל ּו אוֹ תוֹ לְ ל ֹא ְּב ָעיוֹ ת.
הַ ֲחזָ קוֹ ת לְ תוֹ ְך ּ ָ
הו
הַמ ֶל ְך נִ זְ ָהר לְ ּ ֵ
יצ ד ָ ּדוִ ד ֶּ
ה’ ָר ָאה ֵּכ ַ
טַפל ְּב ָכל ִּכ ְב ָשׂה וְ ִכ ְב ָשׂה ַּב ֶ ּד ֶר ְך ֶׁש ָ ּל ּה ִהיא זְ ק ּו ָקה .וְ יָ ַדע ֶׁש ִּמ ֶׁיש ּ
הו ִדי .זוֹ הַ ִּס ָּבה ֶׁשה’ ָּב ַחר ֶאת ָ ּדוִ ד
ֶׁש ְּמ ּ ֵ
הו ִדי וִ י ּ
טַפל ָּכ ְך ֲא ִפלּ ּו ַב ְּכ ָב ִשׂים הַ ְ ּצ ִעירוֹ ת יִ ְד ַאג ְּבא ֶֹפן ָּכזֶ ה לְ ָכל יְ ּ
ְ
הו ִדים.
לִ ְהיוֹ ת ֶמ ֶלך הַ יְ ּ
הו ִדי ִּב ְמ ִסיר ּות ַר ָּבה לְ א ֶֹר ְך
הוא ָהיָ ה רוֹ ֵעה צֹאן ֶׁש ָ ּד ַאג לְ ָכל ַאחַת ֵמהַ ְּכ ָב ִשׂים וְ ָד ַאג לְ ָכל יְ ּ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו ַ ּגם ּ

הו ִדים.
ׁ ָּ
הַשנִ ים ֶׁש ָּב ֶהם ִהנְ ִהיג ֶאת הַ יְ ּ

הוא ּדוֹ ֵאג לְ ָכל
הו ִדים יִ ְד ַאג לְ ָכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם! ָה ַר ִּבי ,הַ ָ ּנ ִשׂיא ֶׁש ָ ּלנ ּו ַ ּגם ּ
ה’ ְּמוַ ֵדא ֶׁש ָּכל נָ ִשׂיא ׁ ּ ֶשמַּ נְ ִהיג ֶאת הַ יְ ּ
הו ִדי ּו ְמוַ ֵדא ֶׁש ְּל ָכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו יִ ְהיֶ ה ֶאת ָּכל מַה ֶׁש ָ ּצ ִריךְ.
יְ ּ
ּיש נְ ק ּו ָדה זוֹ ֵא ֶצל ָה ַר ִּבי
(ה ֵ ּנה ִק ׁ ּש ּור לסרט ְ
ִ
“רגִ ׁיש ּות” ְּב ָש ָׂפה ָה ַאנְ גְ לִ ית ,הַמַּ ְד ִג ׁ
) http://chabad.org/929769

ַּתנְ יָ א

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

הו ִדי ְּכ ֵדי לְ ָה ִבין מַה ּקוֹ ֶרה ַּכ ֲא ֶׁשר עוֹ ִשׂים ְּת ׁש ּו ָבה.
ָע ֵלינ ּו לְ ָה ִבין עוֹ ד אוֹ דוֹ ת נִ ְׁשמַת הַ יְ ּ ּ
הו ִדי ׁ ּשוֹ נָ ה ִמ ׁ ּ ֶשל מַ לְ ַא ְך ֵּכיוָ ן ֶׁשיֵ ּ ׁש ָלנ ּו ַח ּי ּות ְמאֹד ֲחזָ ָקה ְמה’ ּו ִמ ׁ ּ ָשם ֲהוָ יָ ’ה
ְּכ ִפי ֶׁש ָאמַ ְרנ ּו ,הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁשל הַ יְ ּ ּ
הו ִדי.
הַ ִ ּנ ְמ ָצא ְּבתוֹ ְך נִ ְׁשמַת ָּכל יְ ּ
מַה הַמַּ ְׁש ָמע ּות ֶׁשל ָהאוֹ ִת ּי וֹ ת ָה ֵאלּ ּו?
ַא ְר ַּבעַת ָהאוֹ ִת ּי וֹ ת ֶׁשל ֵׁשם ה’ ֵהן ֶע ֶשׂר הַ ְּס ִפירוֹ ת ֶׁש ָּב ֶהם ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ה’ ְּכ ֵדי לִ ְברֹא ֶאת ָהעוֹ ָלם.
ה’ ָּב ָרא ֵׁשנִ י ס ּוגִ ים ֶׁשל עוֹ ָלמוֹ ת .עוֹ ָלמוֹ ת נִ ְס ָּת ִרים ֶׁש ֵהם ְמאֹד ר ּו ָחנִ יִ ּ ים וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְראוֹ ָתם( ְּכמוֹ
נַהרוֹ ת וְ ָה ִרים ְּבתוֹ ְך הַ יָ ּם ֲא ָבל ֵאינֶ נּ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת
ָהעוֹ ָלם ֶׁש ְּבתוֹ ְך הַ יָ ּם -יֶ ְׁשנָ ם ָ ּדגִ ים ְ ,צ ָמ ִחים וַ ֲא ִפיל ּו ֲ
(כמוֹ הַ יַ ּ ָּב ָׁשהִ ,עם ַח ּי וֹ ת וְ ָה ִרים ֶׁש ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת)
אוֹ ָתם) וְ עוֹ ָלמוֹ ת ֶׁש ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת ְּ
אשוֹ נוֹ ת ֶׁשל ֵׁשם ה’ ָּב ְרא ּו ֶאת ָהעוֹ ָלמוֹ ת הַ ִ ּנ ְס ָּת ִריםּ ,ו ְׁש ֵּתי ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ָּב ְרא ּו
ְׁש ֵּתי ָהאוֹ ִת ּי וֹ ת ָה ִר ׁ
ֶאת ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֶׁש ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת.
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יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /ט”ו ַּת ּמ ּוז

יע אוֹ ָתנ ּוָ .אנ ּו יְ כוֹ לִ ים ֵל ָהנוֹ ת ֵמ ָהר ּו ָחנִ ּי ּות
הַש ִּב ַ
ָה ַר ִּבי הַ רַשַ ּ
”ב ָּכתַ ב ַּבמַּ ֲא ָמרֶׁ ,ש ִּל ְפ ָע ִמים ר ּו ָחנִ ּי ּות יְ כוֹ ָלה לְ ְׁ
ְ
ְּב ִמ ָ ּדה ַר ָּבה ָּכל ָּכך ֶׁשזֶ ּה יִ ְהיֶ ה טוֹ ב יוֹ ֵתר ֵמאוֹ ֵכל!
הַתַ ֲענ ּוג.
ערנוֹ ִּביל א ֵֹהב ְמאֹד ַל ֲענוֹ ת ָא ֵמן יְ ֵהא ְׁשמַ יָ ּ א ַר ָּבה ְּ
ר’ נַ ח ּום ִמ ְט ְׁש ְ
הוא נִ ְהיָ ה ָׁש ֵמן ֵמרֹב ּ
(ב ַק ִ ּד ׁיש) ֶׁש ּ
ּיע ָח ִסיד לְבֵ ית ָה ַר ָ ּבנִ ית ַא ֲח ֵרי ִה ְתוַ ֲע דוּת ִעם ָה ַר ִ ּבי ֶׁש ִה ְס ַּת ְיּ ָמה ְ ּב ָׁש ָעה ְמא ֹד ְמ ֻא ֶח ֶרתּ ַ .כ ֲא ֶׁשר
ַּפ ַעם ִה ִג ַ
ָה ַר ָ ּבנִ ית ָׁש ָאלָ ה אוֹת ֹו ִאם הוּא ר ֹו צֶ ה לֶ ֱאכוֹל ַמ ׁ ּ ֶשהוָּ ,ענָ ה ֶה ָח ִסיד ֶׁש ֵאינֶ ּנוּ ָר ָעבָ .ה ַר ָ ּבנִ ית ֵהגִ יבָ ה :זֶה ל ֹא ַמ ְפ ִּת ַיע ,
ִה ְתוַ ֲע דוּת ַמ ְש ִ ּׂב ָיעה.

שה
שה מ”טֲ ,ע ֵ ׂ
שה קפ”ז ,ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
וות ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ
שה נ”ט.
קפ”ח ,קפ”ט ,ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
ְ ּב ֵס ֶפר ַה ִּמצְ ווֹת ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ָח ֵמ ׁש ִמצְ ווֹת:
ַמים ֶׁש ַחיִ ּ ים ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ִאם ֵהם ֵאינָ ם
ַהרוֹ ג ֶאת ִׁש ְבעַת ָהע ִּ
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה קפ”ז – יֵ ׁש ל ֲ
.1
ְ
הַמ ֶלך ִקיֵ ּם ִמ ְצוָ ה זוֹ ).
(דוִ ד ֶּ
ְּמ ַקיְ ּ ִמים ֶאת ֶׁש ַבע ִמ ְצווֹ ת ְּבנֵ י נ ַֹחּ ָ .
הו ִדים
.2
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה מ”טָ -אס ּור לְ ְׁ
מו ַליְ ּ ּ
הַש ִאיר ַאף ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַּב ַחיִ ּ יםִּ ,בגְ ַלל ֶׁש ֵהם יִ גְ ְר ּ
ַל ֲעבֹר ֲע ֵברוֹ ת.
.3

ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה קפ”ח – יֵ ׁש לִ ְמחוֹ ת ֶאת ֲע ָמ ֵלק.

.4

הו ִדי
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה קפ”ט – לִ זְ ֹּכר ֶאת מַה ֶׁש ֲע ָמ ֵלק ָע ָשׂה ָל ָעם הַ יְ ּ ּ

.5

ִמ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה ס”טָ -אס ּור לִ ְׁש ֹּכ ַח ֶאת זֵ ֶכר ֲע ָמ ֵלק

ַר ְמ ַּב”ם

כות ְמ ָל ִכים ְּפ ָר ִקים ד -ו
ִ /הלְ ֹ

ש ֹּכר ֶאת ִמי ֶׁשרוֹ ֶצה ְּכ ֵדי ַל ֲעבֹד
הו ִדיֻ .מ ָּתר לוֹ לִ גְ ּבוֹ ת ִמ ִּסים ,לִ ְ ׂ
ֶפ ֶרק ד’ –לוֹ ְמ ִדים ַעל הַזְ ּ ֻכ ּי וֹ ת ֶׁשל ֶמ ֶל ְך יְ ּ
הַמ ֶל ְך לְ הַ ְחלִ יט ֶאת הַהַ ְח ָלטוֹ ת ָה ֵאלּ ּו לְ ֵׁשם ָׁשמַ יִ ם
ַמ ַּב”ם מַזְ ִּכיר ֶׁש ַעל ֶּ
ֲעב ּורוֹ ,לִ ְבחֹר ְמ ָׁש ְר ִתיםַּ .ב ֲה ָל ָכה י’ ָהר ְ
ְּכ ֵדי לְ מַ ֵ ּלא ֶאת ְרצוֹ נוֹ ֶׁשל ה’.
הַמלְ ָח ָמה נֶ גֶ ד ֲע ָמ ֵלק ַּכ ּמ ּו ָבן.
הַמלְ ָחמוֹ ת ָה ֵאלּ ּו ָהיְ ָתה ִּ
ְּב ֶפ ֶרק ה’ -לוֹ ְמ ִדים ַעל ִמלְ ֶח ֶמת ִמ ְצוָ הַ -אחַת ֵמ ִּ
ַמ ַּב”ם ַ ּגם
ִמלְ ָח ָמה נוֹ ֶס ֶפת הַ ֶ ּנ ְח ֶׁש ֶבת ִמלְ ֶח ֶמת ִמ ְצוָ ה ִהיא ְּכ ֵדי לִ ְכ ֹּב ׁש ֲחזָ ָרה ֲח ָל ִקים ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלָ .הר ְ
ְמל ְַּמ ֵדנ ּו ֶאת הַ ֲח ִׁשיב ּות ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל .יֶ ְׁשנָ ּה ְק ֻד ׁ ּ ָשה ַר ָּבה ָּכאןְּ ,ב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ָל ֵכן ָאס ּור ַל ֲעזֹב ֶאת ֶא ֶרץ
נַשק
ַמ ַּב”ם ְמל ְַּמ ֵדנ ּו ֶׁשהַ ֲח ָכ ִמים נָ ֲהג ּו לְ ׁ ּ ֵ
ש ּו ִאיןָ .הר ְ
יִ ְש ָׂר ֵאל ְס ָתם ָּכ ְך לְ ל ֹא ִס ָּבה טוֹ ָבה ְּכמוֹ לִ ּמ ּו ד ּתוֹ ָרה אוֹ נִ ּ ׂ
הו ִדים ָל ָא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל
ַה ָב ָתם ֵא ֶל ָ
ֶאת ַא ְדמַת ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ֵמרֹב א ֲ
יהָ .אנ ּו ְמיַ ֲחלִ ים ּו ְמקַוִ ּ ים לְ בוֹ ָאם ֶׁשל ָּכל הַ יְ ּ ּ
יח ִצ ְד ֵקנ ּו.
יַ ַחד ִעם ָמ ִׁש ַ
יצ ד יֵ ׁש לְ ִה ָ ּל ֵחם ְּב ִמלְ ָחמוֹ ת ֲעב ּור ַעם יִ ְש ָׂר ֵאל .קוֹ ֵדם ָּכל יֵ ׁש לִ ְׁשאֹל ֶאת ּתוֹ ָׁש ֵבי
ְּב ֶפ ֶרק ו’  -לוֹ ְמ ִדים ֵּכ ַ
הַמקוֹ ם אוֹ תוֹ רוֹ ִצים לִ ְכ ֹּב ׁש הַ ִאם ֵהם רוֹ ִצים לִ ְכרוֹ ת ִע ָּמנ ּו ְּב ִרית ָׁשלוֹ ם ּולְ ַקיֵ ּם ֶאת ֶׁש ַבע ִמ ְצווֹ ת ְּבנֵ י נ ַֹח.
ָּ
ְ
יאה ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ּו ְכל ּו לִ ְברֹחַָּ ,כך ֶא ְפ ָׁשר לִ ְכ ֹּב ׁש ֶאת
הַש ִאיר ּ ֶפתַ ח יְ ִצ ָ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָצ ִרים ָ
(מצוֹ ר) ַעל ֶה ָע ִרים ֶׁש ָ ּל ֶהם יֵ ׁש לְ ְׁ
ֶה ָע ִרים ְּבלִ י לְ ִה ָ ּל ֵחם ָּב ֶהם.
הו ִדים ִהיא ִמלְ ֶח ֶמת
הַש ִחית ְ ּד ָב ִרים לְ ל ֹא ִס ָּבה ַּ
(בל ְׁ
ֲא ִפלּ ּו ִּב ְׁשעַת ִמלְ ָח ָמה ָאס ּור לְ ְׁ
תַש ִחית) ִמלְ ָח ָמה ֶׁשל יְ ּ
קוֹ ֶד ׁש וְ ָל ֵכן ֻמ ָּתר לְ ִה ָ ּל ֵחם ַּבה ֲא ִפלּ ּו ְּבשַׁ ָּבת.
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ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ש ָר ֵאל
ַ /א ֲה ַבת יִ ְ ׂ

וע דוּת:
ִה ֵנּה ִס ּפוּר ַעל ַא ֲהבַ ת י ְִש ָׂר ֵאל ֶׁש ָה ַר ִ ּבי ִס ֵּפר ַּפ ַעם ְ ּב ִה ְתוַ ַ
ַהרֹן)ָ .ה ַר ִּבי
הוא ִש ֵׂחק ִמ ְש ָׂחק יָ ַחד ִעם ֶא ָחיו הַ ָ ּגדוֹ ל ָה ָרזָ ”א (ר’ זַ לְ ָמן א ֲ
ּפַ ַעם ְּכ ֶׁש ָה ַר ִּבי הַ רַשַׁ ּ
”ב ָהיָ ה ָק ָטןּ ,
ּיע לִ יְ ִחיד ּות.
הוא ָח ִסיד ֶׁשמַּ ִג ַ
ָהר ְַׁש ּב ֶה ֱע ִמיד ּ ָפנִ ים ֶׁש ּ
“אנִ י ָצ ִר ְ
יך ִּת ּק ּון ,מַה ָע ַלי ַל ֲעשׂוֹ ת?”
הוא ָאמַ רֲ ,
ַ
“ר ִּבי” ּ

ַתה ָצ ִר ְ
יך ִּת ּק ּון?” ָׁש ַאל ָה ָרזָ ”א ֶׁש ִה ִ ּציג ֶאת ּתַ ְפ ִקיד ָה ַר ִּבי.
“על מַה א ָּ
ַ
”ב “ וְ ַרק ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ ַדע לִ י ֶׁש ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן אוֹ ֵסר זֹאת
“פ ַצ ְח ִּתי ֱאגוֹ זִ ים ְּבשַׁ ָּבת” ָענָ ה ָה ַר ִּבי ָהר ְַׁש ּ
ִּ
ְּבשַׁ ָּבת”.
הוא לְ ִהזָ ּ ֵהר ּולְ ִה ְת ּפַ ֵ ּלל וְ לוֹ מַ ר ְּב ָרכוֹ ת ַרק ִמ ּתוֹ ְך הַ ִּס ּד ּור וְ ל ֹא ְּב ַעל ּ ֶפה”.
ִּ
ָה ָרזָ ”א ָאמַ ר לוֹ
“הַת ּק ּון ֶׁש ְּל ָך ּ
“הַת ּק ּון” הַזֶ ּה.
ִּ
”ב ל ֹא ִק ֵּבל ֶאת
ֲא ָבל ָה ַר ִּבי ָהר ְַׁש ּ

”ב ָענָ ה ֶׁשזֶ ּה ל ֹא יוֹ ִעיל ִּבגְ ַלל ֶׁש ָא ִחיו ֵאינֶ נּ ּו ַר ִּביְּ .כ ֶׁש ַר ִּבי
ְּכ ֶׁש ִא ּמוָֹ ,ה ַר ָּבנִ ית ִר ְב ָקהָׁ ,ש ָא ָלה מַ ּד ּועַָ ,ה ַר ִּבי ָהר ְַׁש ּ
מַפ ִר ַ
הוא עוֹ נֶ הִּ .בגְ ַלל ֶׁשזֶ ּה ְ
יע ַ ּגם לוֹ ! ֱהיוֹ ת וְ ָה ָרזָ ”א ל ֹא נֶ ֱאנָ חָ ,ה ֵע ָצה ֶׁשלּ וֹ
הוא נֶ ֱאנָ ח לִ ְפנֵ י ֶׁש ּ
הו ִדיּ ,
עוֹ זֵ ר לִ י ּ
ַ ּגם ִהיא ל ֹא ּתוֹ ִעיל.
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