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ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם ַר ׁ ִש”י
יום ְר ִב ִ
ֹ /

יפוּ ַרן ֶׁשל ְ ּבנוֹת צְ לָ ְפ ָחד .ה’ ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשה ֶׁשהוּא ָע ִתיד לְ ִה ְס ַּת ֵ ּלק ֵמ ָהעוֹלָ ם ְ ּב ָקרוֹב
ַ ּב ֻח ָּמ ׁש ַהיּוֹם ְמ ַס ְיּ ִמים ֶאת ִס ּ
וּמ ֶֹׁשה ּדו ֵֹאג ֶׁש ִיּ ְהיֶה לִבְ נֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ַמנְ ִהיג ֶׁש ִיּ ְד ַאג לָ ֶהם ַא ֲח ֵרי מוֹתוֹ.
ָּבנוֹ ת ְצ ָל ְפ ָחד ְמאֹד ְמאֹד ָרצ ּו נַ ֲח ָלה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל .זוֹ הַ ִּס ָּבה ֶׁש ּמֹ ֶׁשה ָׁש ַאל ֶאת ה’ מַה ַל ֲעשׂוֹ ת?
ּיע לְ ַק ֵּבל נַ ֲח ָלה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלַּ .ב ֶ ּד ֶר ְך ְּכ ָלל
ה’ ָאמַ ר לְ מ ֶֹׁשה ֶׁש ְּבנוֹ ת ְצ ָל ְפ ָחד צוֹ ְדקוֹ ת ּולְ ָכל ִמ ְׁש ּ ָפ ָחה מַ ִג ַ

ְּכ ֶׁש ָה ָאב נִ ְפטַ ר הַ ַ ּנ ֲח ָלה עוֹ ֶב ֶרת לְ ָבנָ יוֲ .א ָבל ִאם ֵאין ָּבנִ ים ,הַ ַ ּנ ֲח ָלה עוֹ ֶב ֶרת ַל ָּבנוֹ ת .וְ ִאם ַחס וְ ָׁשלוֹ ם ַ ּגם ֵאין
יכה ַל ֲעבוֹ ר לְ ָא ִחיו אוֹ לְ ָקרוֹ ב ִמ ְׁש ּ ָפ ָחה ָקרוֹ ב ְּביוֹ ֵתרָ .ל ֵכן ָּבנוֹ ת ְצ ָל ְפ ָחד ְּת ַק ֵּבלְ נָ ה נַ ֲח ָלה
ָּבנוֹ ת הַ ַ ּנ ֲח ָלה ְצ ִר ָ
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ִהיא ִת ׁ ּ ָש ֵאר ֶׁשל ִמ ְׁש ּפַ ְח ָּתן ָלנֶ ַצח.
~

מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו ִקוָ ּ ה ֶש ֶהיוֹ ת וְ ה’ ָאמַ ר לוֹ ַעל ֲחל ּוקַת ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ,א ּו ַלי ֻּב ְּט ָלה הַ ְ ּגזֵ ָרה ּומ ֶֹׁשה יָ כוֹ ל לְ ִה ָּכנֵ ס
הוא יַ ֲע ֶלה ַעל הַ ר נְ בוֹּ ,ו ִמ ׁ ּ ָשם י ּו ַכל לִ ְראוֹ ת ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל
לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלֲ .א ָבל ה’ אוֹ ֵמר לוֹ ֶׁש ּל ֹאְּ .ב ָקרוֹ ב ּ
(היוֹ ת ּומ ֶֹׁשה ָר ָצה
ַהרֹן נִ ְפטַ ר – ְּב ִמיתַת נְ ִׁש ָיקה ֱ
הוא יִ ְס ּתַ ֵ ּלק ְּבהַ ר נְ בוֹ ְּכמוֹ ֶׁשא ֲ
ֲא ָבל ל ֹא י ּו ַכל לְ ִה ָּכנֵ ס ֵא ֶל ָ
יהּ .
ָּבזֶ ה).
הוא עוֹ ֵמד ְּב ָקרוֹ ב לְ ִה ְס ּתַ ֵ ּלק ֵמ ָהעוֹ ָלם מ ֶֹׁשה ֲחשַׁ ׁש ְמאֹד ַעל ָ ּד ָבר ֶא ָחדִ .מי יִ ְד ַאג לִ ְבנֵ י
ְּכ ֶׁש ּמֹ ֶׁשה ׁש ֹ ֵמ ַע ֶׁש ּ
יִ ְש ָׂר ֵאל? הַ ִאם הַמַּ נְ ִהיג הַ ָּבא יִ ְד ַאג לְ ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד וְ יֵ ֵצא ִא ָּתם לְ ִמלְ ָחמוֹ ת וְ ִת ְהיֶ ה לוֹ זְ כ ּות ְ ּגדוֹ ָלה מַ ְס ּ ִפיק
ְּכ ֵדי ֶׁש ּתַ ֲעמֹד לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל?
ה’ ָאמַ ר לְ מ ֶֹׁשה ֶׁשהַ ָּבנִ ים ֶׁשלּ וֹ ל ֹא יְ ַק ְּבל ּו ֶאת הַמַּ נְ ִהיג ּות ֶא ָ ּלא ּתַ לְ ִמידוֹ ,יְ הוֹ ֻׁש ַע ִּבן נ ּון .ה’ ָאמַ ר לְ מ ֶֹׁשה
לִ ְסמ ְֹך ֶאת יָ ָדיו ַעל יְ הוֹ ֻׁש ַע וְ ָל ֵתת לוֹ ֵח ֶלק ֵמהַ ֹּכחוֹ ת ְּ
הַמיֻ ָח ִדים ֶׁשיֵ ּ ׁש לוֹ ,וְ יַ ְר ֶאה לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶאת הַ ֲע ָר ָכתוֹ
הוא יַ נְ ִהיג אוֹ ָתם .וַ ֲע ַדיִ ןִ ,מ ִּמ ְׁש ּפַ ְח ּתוֹ ֶׁשל מ ֶֹׁשה יִ ְהיֶ ה ָא ָדם ָח ׁש ּוב ,יְ הוֹ ֻׁש ַע
לִ יהוֹ ֻׁש ַע ְּכ ֵדי ֶׁש ֵהם יִ ְׁש ְמע ּו לוֹ ְּכ ֶׁש ּ
יִ ְצ ָט ֵר ְך לִ ְׁשאוֹ ל ֶאת ֶאלְ ָעזָ ר הַ ֹּכ ֵהן הַ ָ ּגדוֹ ל לִ ְפנֵ י ֶׁשיֵ ּ ֵצא ל ִַּמלְ ָח ָמה ָּכלְ ֶׁש ִהי .מ ֶֹׁשה ָע ָשׂה ֲא ִפלּ ּו יוֹ ֵתר ִממַּ ה ֶׁשה’
יח ֶאת ְׁש ֵּתי יָ ָדיו וְ ָסמַ ְך ֶאת יְ הוֹ ֻׁש ַעָּ .כ ְך נָ תַ ן לוֹ ֹּכחוֹ ת ַר ִּבים וְ ָע ָשׂה ֶׁש ּ ָפנָ יו יָ ִאיר ּו.
הוא ֵהנִ ַ
ִּב ֵ ּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּוּ .

ְּת ִה ִּלים

יום ט"ז ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים ע"ט -פ"ב
ֹ /

":ת ְקע ּו ַבח ֶֹד ׁש ׁשוֹ ָפר ַּב ֵ ּכ ֶסה לְ יוֹ ם ַח ֵ ּגנ ּו ִ ּכי חֹק לְ יִ ְש ָׂר ֵאל ה ּוא ִמ ְׁש ּ ָפט ֶל ֱאל ֵֹקי יַ ֲעקֹב"
תוב ִּ
ְּב ֶפ ֶרק פ"א ָּכ ּ
הַשנָ ה.
ֹאש ׁ ּ ָ
הַפס ּו ִקים ָה ֵא ֶ ּלה ְמ ַד ְּב ִרים אוֹ דוֹ ת ְּת ִקיעַת ׁשוֹ ָפר ֶׁש ִהיא ִּ
ְּ
הַמ ְצוָ ה ָה ִע ָ ּק ִרית ְּבר ׁ

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת ז"ט
ה
/

1

הו ִדי ַּב ׁ ּ ָשנָ ה ֶׁש ָּתבוֹ א .יֶ ְׁשנָ ּה
הַ ְ ּג ָמ ָרא אוֹ ֶמ ֶרת ֶׁש ּ ְפס ּו ִקים ֵאלּ ּו ְמ ַד ְּב ִרים ַ ּגם אוֹ דוֹ ת ּ
הַפַ ְרנָ ָסה ֶׁשיֵ ּ ׁש לְ ָכל יְ ּ
הַשנָ ה אוֹ ִמ ֵ ּדי יוֹ ם וְ א ּו ַלי ֲא ִפלּ ּו ִמ ֵ ּדי ָׁש ָעה!
ֹאש ׁ ּ ָ
מַ ְחל ֶֹקת ַּב ְ ּג ָמ ָרא ,הַ ִאם ָא ָדם נִ ְׁש ּ ָפט ְּבר ׁ
הַשנָ ה
ֹאש ׁ ּ ָ
ֲח ִסיד ּות מַ ְס ִּב ָירהֶׁ ,שזּוֹ ֶּב ֱא ֶמת ֵאינָ ּה מַ ְחל ֶֹקת – ֵהם ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ְ ּד ָב ִרים ׁשוֹ נִ יםְּ .בר ּו ָחנִ ּי ּות ְּבר ׁ
נַהג ּות ֶׁשלּ וֹ ִמ ֵ ּדי יוֹ ם ּו ִמ ֵ ּדי ַ ּד ָ ּקה ,מַ ְחלִ ִ
ַה ְת ֲ
יטים מַה יִ ְהיֶ ה ָל ָא ָדםֲ .א ָבל ְּב ֶה ְת ֵאם ל ִ
וְ יוֹ ם ִּכ ּפ ּור מַ ְחלִ ִ
יטים ֲעבוּרוֹ
יַמ ִּתין לוֹ ְבגַ ן
ּיע לוֹ יֵ ֵרד ְּבא ֶֹפן ַג ְּׁש ִמי וְ יִ ֶּתן לוֹ ּפַ ְרנָ ָסה ,אוֹ יִ ׁ ּ ָש ֵאר ְּבצ ּו ָרתוֹ ָהר ּו ָחנִ ית וְ ְ
הַ ִאם הַ ֹּכ ַח ָהר ּו ָחנִ י ֶׁשמַּ ִג ַ
ֵע ֶדן.
הַשנָ ה ּו ְביוֹ ם ִּכ ּפ ּור ,זֶ ה ל ֹא ְמשַׁ ֶ ּנה ִאם
ֹאש ׁ ּ ָ
יֶ ְׁשנָ ם ֲאנָ ִׁשים ֶׁשחוֹ ְׁש ִבים ֶש ֶהיוֹ ת ּו ְב ָכל ִמ ְק ֶרה ה' מַ ְחלִ יט ְּבר ׁ
ֵהם ִמ ְת ּפַ ְּללִ ים ְּב ִמנְ יָ ן אוֹ הוֹ לְ ִכים לְ ִׁשע ּור ּתוֹ ָרה אוֹ ְמ ַקיְ ּ ִמים ִמ ְצווֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת .אוֹ ֶׁש ֵהם יְ ַק ְּבל ּו אוֹ ֶׁש ֵהם ל ֹא
יְ ַק ְּבל ּו ֶאת זֶ ה!
יח ֶאת ִּב ְר ַּכת ה',
הוא ל ֹא מַ ְרוִ ַ
ֲא ָבל זֶ ה ל ֹא נָ כוֹ ןֲ ,א ִפלּ ּו ִאם ַּב ׁ ּ ָשמַ יִ ם ֻה ְחלַט ֶׁש ָה ָא ָדם יְ ַק ֵּבל הַ ְר ֵּבהִ ,אם ּ
מור לְ ַק ֵּבל הַ ְר ֵּבה,
הוא ל ֹא יְ ַק ֵּבל ֶאת הַ ְּב ָר ָכה ֶׁשל הַ ַג ְּׁש ִמ ּי ּות .וְ ֵ
הו ל ֹא ָא ּ
הוא נָ כוֹ ן ֲא ִפלּ ּו ִאם ִמ ֶׁיש ּ
הַה ֶפ ְך ַ ּגם ּ
ּ
הַמעַט יָ כוֹ ל ַל ְעזוֹ ר לוֹ ֲא ִפלּ ּו יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶׁשר ִאם ִק ֵּבל הַ ְר ֵּבה.
ְּב ִב ְר ַּכת ה'ְ ,

ַּתנְ יָ א

ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ְּת ׁש ּו ָבה ּ ֶפ ֶרק ד' (ט"ז ַּת ּמ ּוז ׁ ָשנָ ה ְּפ ׁש ּו ָטה)

(חס וְ ָׁשלוֹ ם)
הו ִדי ְּכ ֵדי לְ ָה ִבין מַה ּקוֹ ֶרה ְּכ ֶׁש ִהיא עוֹ ֶב ֶרת ֲע ֵב ָרה ַ
לוֹ ְמ ִדים ַעד ַּכ ָּמה ְמיֻ ֶח ֶדת הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁשל הַ יְ ּ ּ
יצ ד ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים ַל ֲעשׂוֹ ת ְּת ׁש ּו ָבה.
וְ ֵכ ַ
ֶא ְתמוֹ ל ָלמַ ְדנ ּו אוֹ דוֹ ת ַא ְר ַּבעַת ָהאוֹ ִת ּי וֹ ת ִּב ְׁשמוֹ ֶׁשל ה'ָ .ה ַא ְדמוֹ "ר הַזָ ּ ֵקן מַ ְס ִּביר ֶׁשאוֹ ִת ּי וֹ ת ֵאלּ ּו ֵהן ֶע ֶשׂר
אשוֹ נוֹ ת ֵהן הַ ְּס ִפירוֹ ת ֶׁש ָּב ֶהן ה' ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ְּכ ֵדי לִ ְברֹא
הַ ְּס ִפירוֹ ת ְמ ֻח ָ ּלקוֹ ת לִ ְׁשנֵ י ֲח ָל ִקיםְׁ .ש ֵּתי ָהאוֹ ִת ּי וֹ ת ָה ִר ׁ
הַמ ְס ָּתר ּו ְׁש ֵּתי ָהאוֹ ִת ּי וֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ְּ -כנֶ גֶ ד הַ ְּס ִפירוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ָּב ֶהן ה' ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ְּכ ֵדי לִ ְברֹא
ֶאת ָהעוֹ ָלם ֻּ
ֶאת ָהעוֹ ָלם ֶׁש ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת.
הו ִדי.
ָּכ ֵעת נִ לְ מַ ד ֵּכ ַ
יצד רוֹ ִאים ֶאת ָהאוֹ ִת ּי וֹ ת ָה ֵאלּ ּו ַּב ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁשל ָּכל יְ ּ
הו ִדי שחוֹ ֵׁשב אוֹ דוֹ ת
ְׁש ֵּתי ָהא ִֹת ּי וֹ ת ָה ִר ׁ
אשוֹ נוֹ ת (הַ ְּס ִפירוֹ ת ֶׁשל הַ ֵח ֶלק הַ ִ ּנ ְס ָּתר ֶׁש ָּבעוֹ ָלם) ֵהן הַ ֹּכ ַח ֶׁשיֵ ּ ׁש ליְ ּ ּ
הו ִדים לִ ְהיוֹ ת ָה ָעם
ה'ָ .אנ ּו ח ְֹׁש ִבים אוֹ דוֹ ת הַ ַח ּי ּות ֶׁשה' נוֹ ֵתן ָּבנ ּו וְ ַעד ַּכ ָּמה ָאנ ּו ְמ ֻא ׁ ּ ָש ִרים ֶׁשה' ָּב ַחר ָּבנ ּו ִּכי ּ
ּישים.
הַ יָ ּ ָקר ֶׁשלּ וֹ .זֶ ה נִ ְס ָּתר – מַה ֶׁש ָאנ ּו חוֹ ְׁש ִבים ּומַ ְר ִג ִׁ
הו ִדי ָצ ִר ְ
נַהג ְּכמוֹ לִ לְ מֹד ּתוֹ ָרה ּולְ ַקיֵ ּם
יך לְ ִה ְת ֵ
ָהאוֹ ִת ּי וֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ְמ ִאירוֹ ת ְּכ ֶׁש ָאנ ּו ִמ ְת ֲ
נַהגִ ים ְּב ֶד ֶר ְך ֶׁשיְ ּ ּ
הַשנִ י ֶׁשל ְׁשמוֹ ֶׁשל ה' ֶׁש ָּב ָרא ֶאת הַ ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ִּביכֹלְ ֵתנ ּו
ִמ ְצווֹ תֵ .אלּ ּו ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת זֶ ה ֵמהַ ֵח ֶלק ׁ ּ ֵ
לִ ְראוֹ ת.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /ט"ז ַּת ּמ ּוז

ַהבַת יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁשלּ וֹ ָהיְ ָתה ֲחזָ ָקה יוֹ ֵתר ִמ ְּכ ִפי ֶׁש ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים
ַהבַת יִ ְש ָׂר ֵאל ֵמהַ ַּב ַעל ֵׁשם טוֹ ב .א ֲ
ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹד א ֲ
לְ שַׁ ֵער.
ַה ָבה ֶׁש ָהיְ ָתה לְ ַב ַעל ֵׁשם טוֹ ב
הַתוֹ ָרה ְּבאוֹ ָת ּה א ֲ
הַמַּ ִגּיד אוֹ ֵמרִ -אילּ ּו ַרק ָהיִ ינ ּו יְ כוֹ לִ ים לְ ׁ ּ ֵ
נַשק ֶאת ֵס ֶפר ּ
פער.
ַהעלְ ֶ
"ח ֶידר" ְּכ ֶׁש ָהיָ ה ּבא ֶ
ְּכ ֶׁש ִ ּנ ׁ ּ ֵשק ֶאת הַ יְ ָל ִדים ֶׁש ֵה ִביא ַל ֵ
/מ
הוא ָהיָ ה עוֹ זֵ ר ְמל ֵַּמדֶׁ ,ש ֵּמ ִביא ֶאת הַ יְ ָל ִדים ֶאל ְ
(לִ ְפנֵ י ֶׁשהַ ַּב ַעל ֵׁשם טוֹ ב ִה ְת ּפַ ְר ֵסם ָּבעוֹ ָלם ִּב ְׁשמוֹּ ,
הַ ִּל ּמ ּו ִדים וְ ִסיֵ ּ ַע ָל ֶהם לוֹ מַ ר מוֹ ֶדה ֲאנִ י ּו ְב ָרכוֹ ת ְּב ֵבית הַ ְּכנֶ ֶסת).
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שה
שה ק”צ ,ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
שה מ”וֲ ,ע ֵ ׂ
וות ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ
שה קצ”ב ,קצ”ט
נ”ו ,נ”זֲ ,ע ֵ ׂ
הַמ ְצווֹ ת הַ ּיוֹ ם לוֹ ְמ ִדים ֵׁש ׁש ִמ ְצווֹ ת:
ַמ ַּב”םְּ .ב ֵס ֶפר ִּ
מַמ ׁש ַל ִּס ּי ּום ֶׁשל ָּכל ֵס ֶפר ָהר ְ
ָאנ ּו ְקרוֹ ִבים ָּ
הַמ ְצ ִרים.
הו ִדים ָאס ּור ַל ְחזֹר לְ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םְּ ,כ ֵדי ֶׁש ּל ֹא לִ לְ מֹד ֵמ ִּ
.1
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה מ”ו -לִ י ּ
הַשלִ ים
.2
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה קצ”ט – לִ ְפנֵ י ֶׁש ּי וֹ ְצ ִאים לְ ִה ָ ּל ֵחם נֶ גֶ ד ְמ ִדינָ ה קוֹ ֵדם ָּכל יֵ ׁש לְ נַ ּסוֹ ת לְ ְׁ
מו ָל ֶהם ִמ ִּסים).
הַמוֹ ְׁשלִ ים ֲע ֵל ֶ
הו ִדים לִ ְהיוֹ ת ּ
יהם וַ יַ ּ ְׁשלִ ּ
ִע ָּמם ֶׁ(ש ֵהם יִ ְּתנ ּו ַליְ ּ ּ
ַמוֹ ן וּמוֹ ָאב ,ל ֹא ְמנַ ִּסים לִ ְפ ּתֹ ַח ְּב ָׁשלוֹ ם.
ַמים ע ּ
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה ס”ו – ְּכ ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ָּבע ִּ
.3
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה נ”זַּ -בל ּתַ ְׁש ִחיתָ -אס ּור לִ ְכרוֹ ת ֲע ֵצי ְפ ִרי לְ ל ֹא ִס ָּבה ַּכ ֲא ֶׁשר נִ לְ ָח ִמים.
.4
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה קצ”בָ -צ ִר ְ
יך לְ הַ ְקצוֹ ת ָמקוֹ ם לְ ַחיָ ּ לִ ים ּבוֹ י ּו ְכל ּו לְ ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש לְ ֵׁשר ּו ִתיםְּ ,כ ֵדי
.5
ֶׁשהַמַּ ֲחנֶ ה יִ ׁ ּ ָש ֵאר ָטהוֹ ר.
הוא ָצ ִר ְ
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה קצ”גָּ -כל ַחיָ ּ ל ָצ ִר ְ
יך ָל ֶל ֶכת לְ ִה ְת ּפַ נּ וֹ ת
.6
יך ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה לוֹ יָ ֵתדְּ -כלִ י לְ ִמ ְק ֶרה ֶׁש ּ
הַש ּמ ּו ׁש.
פר חוֹ ר ָּב ֲא ָד ָמה ּולְ ַכ ּסוֹ תוֹ ַא ַחר ׁ ּ ִ
ְּב ָמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ֵאין ֵׁשר ּו ִתיםְּ ,כ ֵדי ֶׁש ּי ּו ַכל ַל ְח ּ ֹ

ַר ְמ ַּב”ם

כות ְמ ָל ִכים ְּפ ָר ִקים ז -ט
ִ /הלְ ֹ

“מ ׁש ּו ַח ִמלְ ָח ָמה” ָצ ִר ְ
יהםֶ .א ָחד הַ ְ ּד ָב ִרים
יך לְ ַד ֵּבר ִּב ְפנֵ ֶ
הו ִדים יוֹ ְצ ִאים ל ִַּמלְ ָח ָמה ֹּכ ֵהן ָ
ֶּפ ֶרק ז’ – לִ ְפנֵ י ֶׁשהַ יְ ּ ּ
ַתן לִ ְפנֵ י ּ ָפחוֹ ת ִמ ְׁשנֶ ה) אוֹ ִמי ֶׁשחוֹ ֵׁש ׁש
מַת ִאים ֶׁשיִ ּ ָ ּל ֵחם (לְ ָמ ָׁשל ִמי ֶׁש ִה ְתח ֵּ
הוא ְׁש ִמי ֶׁש ּל ֹא ְ
ֶׁש ָע ָליו לוֹ מַ ר ָל ֶהם ּ
וְ ל ֹא ּבוֹ ֵט ַח ַּבה’ ָצ ִר ְ
יך ַל ֲחזֹר לְ ֵביתוֹ.
הוא לְ וַ ֵ ּדא
ּ ֶפ ֶרק ח’ -לוֹ ְמ ִדים מַה ַל ֲעשׂוֹ ת ַּכ ֲא ֶׁשר ּכוֹ ְב ִׁשים ִעיר ֵמהַ גּ וֹ יִ יםֶ .א ָחד הַ ְ ּד ָב ִרים ֻּ
הַמ ָּטלִ ים ָע ֵלינ ּו ּ
ֶׁשהַ גּ וֹ יִ ים ְּמ ַקיְ ּ ִמים ֶאת ֶׁש ַבע ִמ ְצווֹ ת ְּבנֵ י נ ַֹח.
הַמ ְצווֹ ת ּומַה עוֹ נְ ׁשוֹ ֶׁשל גּ וֹ י ֶׁש ּל ֹא ְּמ ַקיֵ ּם אוֹ ָתם.
ּ ֶפ ֶרק טְ -מל ֵַּמד ַעל ֶׁש ַבע ִּ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ִ /ס ּי ּום ָה ַר ְמ ַּב”ם

הַתוֹ ָרהָּ ,כל ְּב ָר ָכה ְּב ֶא ְמ ָצע ּות ֵח ֶלק נִ ְפ ָרד
לִ ּמ ּו ד וְ ִס ּי ּום ָהר ְ
ַמ ַּב”םָּ .כל הַ ְּב ָרכוֹ ת מַ ִ ּגיעוֹ ת ְּב ֶא ְמ ָצע ּות ּ
הַתוֹ ָרה
מות ְּב ָכל ֵח ֶלק ֵמ ַחיֵ ּ ינ ּוָ ,ע ֵלינ ּו לְ ִה ְת ַח ֵּבר ַעל יְ ֵדי ָּכל ּ
ֵמ ּ
הַתוֹ ָרהָ .ל ֵכן ְּכ ֵדי לְ ַק ֵּבל ֶאת ָּכל הַ ְּב ָרכוֹ ת ִּב ְׁש ֵל ּ
ּכ ּו ַ ּל ּה.
פו ִמ ְ ּג ָמרוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת
ָהר ְ
הַתוֹ ָרהָּ ,כל ִהלְ כוֹ ת ּ
הוא הַ ֵּס ֶפר הַ יָ ּ ִחיד ֶׁש ּכוֹ ֵלל ֶאת ָּכל ּ
הַתוֹ ָרה ְּכ ִפי ֶׁש ֶ ּנ ֶא ְס ּ
ַמ ַּב”ם ּ
מו ָבאוֹ ת ְּביַ ַחד ְּב ָמקוֹ ם ֶא ָחדְּ .בתַ נְ יָ א ,אוֹ ֵמר ָלנ ּו ָה ַא ְדמוֹ ”ר הַזָ ּ ֵקן ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ָאנ ּו לוֹ ְמ ִדים ִענְ יַ ן ַּב ּתוֹ ָרה ָאנ ּו
ּו ּ
ַשר אוֹ ָתנ ּו לַה’ וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֻּכ ָ ּלנ ּו לוֹ ְמ ִדים ֶאת אוֹ תוֹ ֵח ֶלק
הַתוֹ ָרה ֶׁש ְּמ ַח ֵּבר ּו ְמק ׁ ּ ֵ
ִמ ְת ַא ֲח ִדים ִעם הַ ֵח ֶלק הַזֶ ּה ֶׁשל ּ
הו ִדים ֶׁשלּ וֹ ְמ ִדים יָ ַחד.
ַּב ּתוֹ ָרה ,אוֹ תוֹ ִענְ יַ ן – ֵח ֶלק ֶׁשל ּ
הַתוֹ ָרה ְמ ַח ֵּבר ֵּבין הַ יְ ּ
הַשנָ ה?
ַמ ַּב”ם ׁ ּ ָ
הו ל ֹא ָלמַ ד ֶאת ָּכל ָהר ְ
ֲא ָבל מַה ִאם ִמ ֶׁיש ּ
הַתוֹ ָרהֲ ,ע ַדיִ ן ְש ֵׂמ ִחים וְ רוֹ ְק ִדים ְּב ִש ְׂמחַת ּתוֹ ָרהָ ,ל ֵכן ַּכ ֲא ֶׁשר
ֲא ִפיל ּו ִאם ל ֹא ְּלמַ ְד ֶּתם ֶאת ָּכל ֲח ֵמ ֶׁשת ֶחלְ ֵקי ּ
הו ִדים ֶׁש ּל ֹא ָל ְמד ּו אוֹ תוָֹ .ל ֵכןֲ ,א ִפיל ּו ִאם ל ֹא ָהיְ ָתה
ּיע הַזְ ּמַ ן ַל ֲער ְֹך ִס ּי ּום ר ְ
מַ ִג ַ
ַמ ַּב”ם ,זוֹ ִש ְׂמ ָחה ֲא ִפיל ּו ֲעבוֹ ר יְ ּ
הַמ ְצווֹ תֲ ,ע ַדיִ ן יֵ ׁש ָל ַקחַת ֵח ֶלק ַּב ִּס ּי ּום.
ַמ ַּב”ם אוֹ ֵס ֶפר ִּ
ָל ֶכם ֶא ְפ ָׁשר ּות ַעד ֹּכה לִ לְ מֹד ֶאת ָּכל הַמַּ ֲחזוֹ ר ֶׁשל ָהר ְ
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