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ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם ַר ׁ ִש”י
ְ /ר ִב ִ

ְ ּב ֻח ָּמ ׁש ֶא ְתמוֹל ,לָ ַמ ְדנוּ ֵ ּכיצַ ד ְ ּבנֵ י י ְִש ָׂר ֵאל לָ ְקחוּ ֶאת ָהאוֹכֵ ל ַה ֻּמ ְפלָ א ֶׁשל ֶא ֶר ץ י ְִש ָׂר ֵאל וּבִ ְמקוֹם לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמ ׁש ַ ּב ֹּכ ַח
ֶׁש ִּק ְ ּבלוּ ֵמ ָהא ֹכֶ ל ְ ּכ ֵדי לְ ַק ֵיּם ִמצְ ווֹתֵ ,הם ָאכְ לוּ אוֹת ֹו ְ ּבא ֶֹפן ֶׁש ּל ֹא ָהיָה טוֹב לַ ְנ ָּׁש ָמה ַה ַּמ ֲע ֶשׂה ָג ַּרם לָ ֶהם לִ ְרצוֹת
לַ ֲעב ֹו ד ֲעב ֹו ָדה ז ָָרה וְ זֶה ִהכְ ִעיס ֶאת ה’.
נָּתן ָלהֶ ם
ַא ֲח ֵרי כָּל ַהטּוּ ב שֶׁ ַ
ֵהם עוֹ ְב ִדים ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה?
ַּתר ֵמהֶ ם,
ה’ יִ ְסת ֵּ
ָא ְמנָ ם ֵהם ַעמּוֹ
ֲא ָבל ֵהם ל ֹא ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ְכּ ִפי שֶׁ הוּא רוֹ צֶה
וּ ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ַל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
ָל ֵכן ה’ יִ גְ רֹם ַלגּוֹ יִ ים לְ ַה ְכ ִאיב וּלְ ַה ִ ּציק ָלהֶ ם,
ַּכ ֲעסוֹ שֶׁ ל ה’ יִ ְב ַער ְּכמוֹ ֵא ׁש!
ִּהיֶה עוֹ ד
ירוּש ַליִ ם ל ֹא ת ְ
וִ
ָׁ
אוֹ תוֹ ָ ּד ָבר.
ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל יִ ְסבְּלוּ,
וְ יִ ְס ְבּלוּ ׁשוּ ב
ִּבגְ ַלל שֶׁ ל ֹא ִה ְתנַ ֲהגוּ ָּכ ָראוּ י.

ְּת ִה ִּלים

יום כ”ז ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים ק”כ -קל”ד
ֹ /

“שיר ַה ַּמ ֲעלוֹת (לַ ַּמ ֲעלוֹת)”.
ַה ְּת ִה ִּלים ֶׁשל ַהיּוֹם ֵהם ִׁ 15ש ֵירי ַה ַּמ ֲעלוֹתּ ָ .כל ַה ְּפ ָר ִקים ָה ֵאלּ וּ ַמ ְת ִחילִ ים ְ ּב ִמ ִּלים ִׁ
לִפנֵ י ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ָּמזוֹן ְ ּב ַׁש ָ ּבת וּבַ יּוֹם טוֹב ,א ֹו ְ ּביוֹם ֶׁש ּל ֹא א ְֹמ ִרים בּ ֹו
ֶּפ ֶרק קכ”ו – הוּא ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלוֹת אוֹת ֹו א ְֹמ ִרים ְ
ַּת ֲחנוּן.
יח יָבוֹאַ .מ ְמ ִׁשיל ֶאת ַה ָגּלוּת לִנְ ִט ָיעה ֶׁשל ז ֶַרע ָ ּב ֲא ָד ָמהָ .א ָדם נו ֵֹט ַע ז ֶַרע ָ ּב ֲא ָד ָמה
ַה ֶּפ ֶרק ְמ ַד ֵ ּבר ַעל ַה ְז ּ ַמן ׁ ּ ֶש ָּמ ִׁש ַ
וּבוֹכֶ ה לַ ה’ ְ ּכ ֵדי ֶׁש ָיּ ַר ד גֶ ֶׁשםּ ְ ,כ ֶׁש ַהצֶ ּ ַמח צו ֵֹמ ַחָ ,ה ָא ָדם ִמ ְת ַמ ֵ ּלא ְ ּב ִש ְׂמ ָחה.
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יח יָ בוֹ א ָאנוּ נִ ְראֶה
ַ ּגם ַהגָּלוּת ָּכ ְךֲ ,אנַ ְחנוּ “נוֹ ְט ִעים” ַה ְרבֵּה ִמ ְצווֹ ת וּבוֹ ִכים ַלה’ שֶׁ ֵהם “יִ ְצ ְמחוּ ” .כְּשֶׁ מ ִָּׁש ַ
ְּש ְׂמ ָחה.
אֶת כָּל ַמה שֶׁ ַה ִּמ ְצווֹ ת שֶׁ ָ ּלנוּ ָפ ֲעלוּ ,וְ נִ ְהיֶה ב ִ
יח יָ בוֹ א.
“אז יִ ָּמ ֵלא ְשׂחוֹ ק ּ ִפינ ּו” – ֲאנַ ְחנוּ נִ ְש ַׂמח כְּשֶׁ מ ִָּׁש ַ
וְ זֶה ַה ּ ָפסוּ ק – ָ
יח ְּכ ָבר ַממ ָּׁש כָּאן.
יכים לִ ְשׂמוֹ ַח ְמאֹד ְּכ ָבר ָּכ ֵעת -לְ ִה ְת ַא ֵּמןֱ ,היוֹ ת וּ ָמ ִׁש ַ
ָה ַר ִּבי אוֹ ֵמר שֶׁ ָאנוּ ְצ ִר ִ

ַּתנְ יָ א

ימן י”ח (כ”ז אלול שנה פשוטה)
ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ּקֹ ֶד ׁש ִס ָ

ְׁיֶשנָ ם ְ ּד ָב ִרים אוֹ ָתם ְמ ַקבְּלִ ים ִּכי ָע ַב ְדנוּ ָקשֶׁ ה ְּכ ֵדי לְ ַה ּ ִשׂיג אוֹ ָתם .לְ ָמ ָׁשל ִציּוּ ן טוֹ ב ְּב ִמ ְב ָחן ִאם ָל ַמ ְדנוּ
ְּה ְפ ָּת ָעהַ :המּוֹ ִרים אוֹ ַההוֹ ִרים נוֹ ְתנִ ים ָלנוּ ַמ ָּתנָ ה ֲא ִפלּוּ בְּלִ י
וְ ָחזַ ְרנוּ טוֹ בֲ .א ָבל לְ ִע ִּתים ָאנוּ ְמ ַקבְּלִ ים ְ ּד ָב ִרים ב ַ
ּיע ָלנוּ.
ֶּאמֶת יַ ִג ַ
שֶׁ זֶּה ב ֱ
ְּפי שֶׁ יְ ּהוּ ִדי ָצ ִר ְ
יך לִ ְחיוֹ ת.
אוֹ תוֹ ָ ּד ָבר ִעם ַה ַחיּוּת שֶׁ יֵ ּׁש ָלנוּ לִ ְחיוֹ ת כ ִ
ְׁיֶשנָ הּ ַחיּוּת שֶׁ אוֹ ָתהּ ָאנוּ ְמ ַקבְּלִ ים ִּכי ַמ ִג ַ
ּיע ָלנוָּ .ל ַמ ְדנוִּ ,ה ְתפַּלַּלְ נוּ וְ ִקיַ ּ ְמנוּ ִמ ְצווֹ ת ְּבצוּ ָרה ֲה ִכי טוֹ ָבה שֶׁ ָאנוּ
ּיע ָלנוּ ַעל ֲעבוֹ ָד ֵתנוּ.
יְ כוֹ לִ ים וְ ָאז יֵ ׁש ָלנוּ ַחיּוּת ְּב ַמה שֶׁ ָאנוּ עוֹ ִשׂים .זֶה ְמיֻ ָחד ְמאֹד ,וְ גַ ם ַמ ִג ַ
ְּה ְפ ָּת ָעה .ל ֹא ָע ִשׂינוּ ׁשוּ ם ָ ּד ָבר ְמיֻ ָחד ְּכ ֵדי
ּיעה ְּכמוֹ ב ַ
ּישים ַחיּוּת ְמיֻ ֶחדֶת שֶׁ ַּמ ִג ָ
ֲא ָבל לִ ְפ ָע ִמיםָ ,אנוּ ַמ ְר ִג ִׁ
ְ
ּיש ַחיּוּת כָּל ָּכך ֲחזָ ָקה .זוּ ַמ ָּתנָ ה ַמה’.
לִ ְהיוֹ ת ְראוּ יִ ים לְ ַקבֵּל וּלְ ַה ְר ִג ׁ
וְ ַל ְמרוֹ ת שֶׁ זּוֹ ַמ ָּתנָ הָ ,אנוּ ְמ ַקבְּלִ ים אוֹ ָתה ַרק ִאם ִה ְׁש ַּת ַדּלְ נוּ ְּכ ֵמ ַ
יטב יְ כֹלְ ֵתנוּ .וְ ָאז ה’ נוֹ ֵתן ָלנוּ ֲא ִפלּוּ
ְ
יכים לִ ְדאֹג לִ ְחיוֹ ת ַּב ֶּד ֶרך שֶׁ ה’ רוֹ צֶה ֵמ ִא ָּתנוּ וְ לִ ְׁשמ ַֹע ַרק ְּבקוֹ ל
ּיע ָלנוּ .קוֹ ֵדם ָאנוּ ְצ ִר ִ
ֶּאמֶת ַמ ִג ַ
יוֹ ֵתר ִממַּה שֶׁ ב ֱ
ַהיֵ ּ ֶצר ַהטּוֹ ב ָאז ָאנוּ יְ כוֹ לִ ים לְ ַקבֵּל אֶת ַה ַחיּוּת ְּב ִקיּוּ ם תּוֹ ָרה וּ ִמ ְצוֹ ת ְמה’ ַ ,חיּוּת שֶׁ ִהיא ֲחזָ ָקה יוֹ ֵתר ֵמ ַה ַחיּוּת
ּיעה ָלנוּ ַעל ַמה שֶׁ ָע ִשׂינוּ.
שֶׁ ַּמ ִג ָ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ”ז ֱאל ּול

ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ַעל ַה ׁשוּ ְתפוּת ֶׁש ֵיּ ׁש לְ ָעם י ְִש ָׂר ֵאל ִעם ה’ ִעם ַג ְּׁש ִמיּוּת וְ רוּ ָחנִ יּוּת.
ָה ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן ּ ַפ ַעם ָא ַמר ַמ ׁ ּשֶ הוּ ְמאֹד ְמיֻ ָחד ַעל יְ הוּ ִדים
ָאנוּ עוֹ ִשׂים ָ ּד ָבר ֻמ ְפ ָלאַ ,חיִ ּ ים ָּבעוֹ ָלם ַה ְׁגַּש ִמי ֲא ָבל ֲע ַדיִ ן יְ כוֹ לִ ים לִ ְחיוֹ ת ַחיִ ּ ים רוּ ָחנִ יִ ּ ים וּלְ ִה ׁ ּ ָש ֵאר ְמ ֻח ָּב ִרים
ַלה’ ַעל יְ ֵדי ִקיּוּ ם ַה ְ ּד ָב ִרים שֶׁ הוּא רוֹ צֶה.
זֶה ְּב ֶע ֶצם ְּכמוֹ ֲעבוֹ ַדת צֶוֶת .ה’ עוֹ שֶ ׂה ְׁגַּש ִמיּוּת ֵמ ָהרוּ ָחנִ יּוּת שֶׁ ָ ּלנוּ ,וְ ָאנוּ לוֹ ְק ִחים אֶת ַה ְׁגַּש ִמיּוּת וְ הוֹ ְפ ִכים
ְּפי ְרצוֹ ן ה’.
אוֹ ָתהּ לְ רוּ ָחנִ יּוּת ַעל יְ ֵדי שֶׁ ִמ ְׁש ַּתמ ְִּׁשים ָבּהּ כ ִ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה רי"ג
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

דּוּשין.
שה רי"ג -לְ ִה ְת ַחתֵּ ן ַעל פּ ִ י תּוֹ ָרהַ .ה ִּמ ְצוָ ה ַהזּוֹ נִ ְק ֵראת ִק ׁ ִ
ְּב ֵספֶ ר ַה ִּמ ְצווֹ ת לוֹ ְמ ִדים אֶת ִמ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
ִּת ַחתֵּ ן ( ְכּ מוֹ ַט ַּב ַעת)
דּוּשין ֵהם ַכּ ֲא ׁ ֶשר הֶ ָח ָתן נוֹ ֵתן ַל ַכּ ָלּ ה ַמ ׁ ּשֶהוּ ַעל ְמנָ ת ׁשֶת ְ
ׁ ְשנֵ י ַה ְ ּד ָר ִכים ָּבהֶ ם ְּמ ַק ְ ּי ִמים ִק ׁ ִ
וְ ׁשֶהֶ ָח ָתן נוֹ ֵתן ַל ַכּ ָלּ ה ְכּ תוּ ָבה.

ַר ְמ ַּב"ם

כות ִא ׁיש ּות
כות ְמ ִג ָ ּלה ַו ֲחנֻ ָ ּכהִ -הלְ ֹ
ִ /הלְ ֹ

ֶהן
יעת ַה ְּמגִ ָלּ ה ֵהן ִמ ְצווֹ תֱ ,היוֹ ת ׁש ֵ
וּש ִמ ַ
ֶה ְד ָל ַקת ַה ֲחנֻ ִכּ ָ ּי ה ׁ ְ
ָּב ַר ְמ ַּב"ם ַהיוֹ ם לוֹ ְמ ִדים ַעל ֲחנֻ ָכּ הֲ .א ִפלּוּ ׁש ַ
ִמ ְצווֹ ת ִמ ִ ּד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ֵהן ֵאינָ ן נֶ ְח ׁ ָשבוֹ ת ֵחלֶ ק ִמ ַּת ְריַ "ג ַה ִּמ ְצווֹ ת .זוֹ ַה ִּס ָּבה ׁשֶלּ ֹא לוֹ ְמ ִדים ֲע ֵליהֶ ם ְּב ֵספֶ ר
ַה ִּמ ְצווֹ ת.
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שר יָ ִמים ַּב ׁ ּ ָשנָ ה
אֶ ָחד ַה ְ ּד ָב ִרים ׁשֶלוֹ ְמ ִדים הוּא ַעל ֲא ִמ ַירת ַה ֵלּ ל ַּב ֲחנֻ ָכּ הַ .היְ ַד ְעתֶּ ם ׁ ֶש ׁ ְ
יֶּשנָ ם ׁ ְשמוֹ נָ ה ָע ָ ׂ
אשוֹ ן ׁשֶל ַחג ַהפֶּ ַסח וְ ַחג
ָּבהֶ ם אוֹ ְמ ִרים ַה ֵלּ ל ׁ ָש ֵלם? ׁ ְ
(שמוֹ נָ ה יָ ִמים ְּב ֻסכּוֹ תְ ׁ ,שמוֹ נַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכּ הַ ,היוֹ ם ָה ִר ׁ
ַה ׁ ּ ָשבוּעוֹ ת).
ֹאש חֹד ֶׁש ִהיא ִמנְ ָהג ,וְ ָל ֵכן ל ֹא
ֶש ְך  21יָ ִמים ֲ
ש ָר ֵאל אוֹ ְמ ִרים ַה ֵלּ ל ׁ ָש ֵלם ְּבמ ׁ ֶ
(א ִמ ַירת ַה ֵלּ ל ְּבר ׁ
ִמחוּ ץ לְ אֶ ֶרץ יִ ְ ׂ
אוֹ ְמ ִרים ַה ֵלּ ל ׁ ָש ֵלם).

(מנוֹ ָרה) לְ ַה ָלּ ן ֲה ָל ָכה ֲח ׁשוּ ָבהִ :אם יֵ ׁש לְ ָא ָדם כֶּ ֶסף ַרק ְכּ ֵדי
לוֹ ְמ ִדים ֲה ָלכוֹ ת ַרבּוֹ ת ַעל ַה ְד ָל ַקת ַה ֲחנֻ ִכּ ָ ּי ה ְ
דּוּש אוֹ נֵ ר ׁ ַש ָּבת) ָע ָליו לִ ְבחֹר
לְ ַק ֵ ּי ם ִמ ְצוָ ה ַא ַחתַ -ה ְד ָל ַקת ַה ֲחנֻ ִכּ ָ ּי ה אוֹ ַה ְד ָל ַקת נֵ רוֹ ת ׁ ַש ָּבת (אוֹ לִ ְקנוֹ ת יַ יִ ן לְ ִק ׁ
ֶה ָ ּד ָבר הֶ ָח ׁשוּ ב ְּביוֹ ֵתר הוּא ׁ ְשלוֹ ם ַּביִ ת!
לִ ְרכּ ֹׁש נֵ רוֹ ת ׁ ַש ָּבת! ַמדּוּ ַע? ִמ ֵכּ יוָ ן ׁש ַ
ִס ַ ּי ְמנ ּו ֶאת ָ ּכל ֵס ֶפר זְ ַמ ִ ּנים ָּב ַר ְמ ַּב"ם!
ׂוּאין.
ַמ ְת ִחילִ ים אֶת ַה ֵּספֶ ר ַה ָּבאֵ -ספֶ ר נָ ׁ ִשים ַה ְּמ ַד ֵּבר ַעל נִ ּש ִ
שא ָהאֶ ָחד ַל ׁ ּ ֵשנִ יֲ .ה ָל ָכה ַא ַחת ִהיא ׁשֶכּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ל ֹא יָ כוֹ ל
ֵחלֶ ק ֵמ ַה ֲה ָלכוֹ ת ֵהן לְ ֵאלּוּ ֲאנָ ׁ ִשים ָאסוּ ר לְ ִה ָ ּנ ֵ ׂ
ׂוּאה קוֹ ֵדם.
ֶהיְ ָתה נְ ש ָ
שא לְ ַאף ִא ׁ ּ ָשה ׁש ָ
לְ ִה ָ ּנ ֵ ׂ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות
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ָה ַא ְחדוּת שֶׁ ל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל יְ כוֹ ָלה לְ ִה ְת ַּבטֵּא ב ְִּׁשנֵ י אוֹ ַפ ִ ּנים:
ּישים כְּאֶ ָחד ֵּכיוָ ן שֶׁ כ ָ ּ
 .1כ ָ ּ
ֻּלנוּ יְ הוּ ִדים ְּבנֵ י ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב.
ֻּלנוּ ַמ ְר ִג ִׁ
 .2כ ָ ּ
ַּפ ִקיד ׁשוֹ נֶה אֶ ָחד ַרבַ ,ה ׁ ּ ֵשנִ י
ּישים ׁשוֹ נִ יםֵּ ,כיוָ ן שֶׁ ָאנוּ ׁשוֹ נִ ים וּלְ ָכל אֶ ָחד יֵ ׁש ת ְ
ֻּלנוּ ַמ ְר ִג ִׁ
ְמ ַל ֵּמדַ ,ה ׁ ּ ְשלִ ִׁישי ִא ׁיש ֲע ָס ִקיםֵ .חלֶ ק ֵמ ִא ָּתנוּ הוֹ ִרים ,אוֹ יְ ָל ִדים ,אוֹ ָס ִבים .וַ ֲא ִפילוּ שֶׁ זֶּה ל ֹא נִ ְׁש ַמע ְּכמוֹ
ַּאשֶׁ ר
ׂימהַ .רק כ ֲ
ַא ְחדוּתָ ,ה ֱאמֶת ִהיא שֶׁ זּוֹ ַא ְחדוּת ֻמ ְׁשלֶ מֶת .ה’ נָ ַתן לְ ָכל אֶ ָחד ֵמ ִא ָּתנוּ ְׁשלִ יחוּתְ ,מ ִש ָ
כָּל אֶ ָחד ֵמ ִא ָּתנוּ יְ ַב ַ ּצע אוֹ ָתהּ ָּכ ָראוּ י ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל נִ ִהיִ ים ָלאֶ ָחד ,וּ ֻמ ְׁש ָל ִמים.
ַּאשֶׁ ר כ ָֻּלם נִ ָ ּצ ִבים יָ ַחד
ִּת ִחלַּת ַה ּ ָפ ָר ָׁשה ַה ׁ ּ ָשבוּ ַע :כ ֲ
זֶה ְּב ֶע ֶצם ַמה שֶׁ מֹּשֶׁ ה ַר ֵּבנוּ אוֹ ֵמר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ב ְ
ְ
(מנְ ִהיגִ ים ,חוֹ ְט ֵבי ֵע ִציםׁ ,שוֹ ֲא ֵבי ַמיִ ם וְ ָכל אֶ ָחד וְ ַא ַחד ֵמ ִא ָּתנוּ ִעם ָה ַא ֲח ָריוּת שֶׁ לּוֹ )ָּ .כך יֵ ׁש ַא ְחדוּת .כ ָ ּ
ַ
ֻּלנוּ
ַּפ ִק ֵידנוּ לְ ַמ ַען ָה ָעם ַהיְ ּהוּ ִדי.
ִמ ְב ָצ ִעים אֶת ת ְ
ֹאש
“היּוֹ ם” ַ
ילה ַ
ְּפ ְר ִׁשים ַ ּגם ַמ ְס ִּב ִירים שֶׁ ַה ִּמ ָ
ַהמ ָ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ הְּ .בר ׁ
(“אתֶּ ם נִ ָ ּצ ִבים ַהיּוֹ ם”) ְמ ַד ֵּבר ַ ּגם ַעל ר ׁ
ְּא ְחדוּתָ ,
ַּאשֶׁ ר עוֹ ְמ ִדים ב ַ
ַה ׁ ּ ָשנָ ה כ ֲ
מוּכנִ ים ָל ַעמּוּ ד יָ ַחד וּלְ ַקבֵּל אֶת ִּב ְרכַּת ה’ ַל ׁ ּ ָשנָ ה טוֹ ָבה .כָּל אֶ ָחד ֵמ ִא ָּתנוּ
ַּפ ִקיד הֶ ָח ׁשוּ ב וְ ַהיִ ּחוּ ִדי לוֹ ,וְ לִ זְ ֹּכר שֶׁ כ ָ ּ
ֻּלנוּ ֵחלֶ ק ִמ ׁ ּ ְשלִ יחוּת ַא ַחת ְ ּגדוֹ ָלה שֶׁ ל כ ְָּלל יִ ְש ָׂר ֵאל
יִ ְׁש ַּת ֵדּל לְ ַקיֵ ּם אֶת ַהת ְ
גְּאוּלה.
ָ
יָ ַחד -לְ ָה ִביא אֶת ַה
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