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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם ַר ׁ ִש”י
ִ ׁ /ש ׁ ִ

תוּכלוּ לְ ַקיֵ ּם אֶת ַה ֹּכל?
ַה ִאם ַאתֶּ ם חוֹ ְׁש ִבים ׁ ּשֶ קָּשֶׁ ה לְ ַקיֵ ּם ִמ ְצווֹ ת? ַה ִאם ַאתֶּ ם חוֹ ְׁש ִבים שֶׁ לֹּא ְ
ל ֹא! אוֹ ֵמר מֹשֶׁ ה לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל.
יקיםִ .היא ל ֹא
ַּש ַמיִ ם ִהיא ַרק ֲעבוּ ר ַצ ִ ּד ִ
זֶה ל ֹא ָקשֶׁ ה ,זֶה ל ֹא ְּכמוֹ אוֹ ַצר שֶׁ ָּטמוּ ן ֵמ ֵעבֶ ר ַליָ ּםַ ,התּוֹ ָרה ל ֹא ב ׁ ּ ָ
ְמי ֶֹעדֶת ַרק לִ זְ ַמן שֶׁ ַחיִ ּ ים בְּאֶ ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
יך ַה ָ ּד ָבר ְמאֹד ְּב ִפ ָ
“כי ָקרוֹ ב ֵא ֶל ָ
יך ּו ִבלְ ָב ְב ָך ַל ֲעשׂוֹ תוֹ ”.
ִּ
אֶפ ָׁשר לְ ַקיֵ ּם ,ב ְָּכל ָמקוֹ ם שֶׁ בּוֹ נִ ְמ ָצ ִאים.
ִקיּוּ ם תּוֹ ָרה וּ ִמ ְצווֹ ת הוּא ָד ָּבר שֶׁ ְ
יצ ד לְ ַקיֵ ּם אֶת ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ ת.
ה’ נָ ַתן ָלנוּ ְּבנוֹ ָסף אֶת ַהתּוֹ ָרה שֶׁ ְּב ַעל פֶּה ַה ְמ ַל ֶּמדֶת אוֹ ָתנוּ ֵּכ ַ

ְּ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.
יח יָ בוֹ א ָאנוּ נִ ְראֶה
ַ ּגם ַה ָגּלוּת ָּ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 ָּכל ַ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 – ָ
ְּבר ַממ ָּׁש כָּאן.
יח כ ָ
ְּבר ָּכ ֵעת -לְ ִה ְת ַא ֵּמןֱ ,היוֹ ת וּ ָמ ִׁש ַ
יכים לִ ְשׂמוֹ ַח ְמאֹד כ ָ
ָה ַר ִּבי אוֹ ֵמר שֶׁ ָאנוּ ְצ ִר ִ
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ַּתנְ יָ א

ימן י"ט (כ"ז ֱאל ּול ׁ ָשנָ ה ְמ ֻע ֶּב ֶרת)
ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ּקֹ ֶד ׁש ִס ָ

"ה ָ ּצד ָה ֲאחוֹ ִרי שֶׁ ל ה'"ֲ .א ִפילוּ שֶׁ ַה ַ ּצ ד ָה ֲאחוֹ ִרי הוּא ָח ׁשוּב וְ נַ ֲעלֶה
אֶתמוֹ ל ָל ַמ ְדנוּ שֶׁ מֹּשֶׁ ה ַר ֵּבנוּ ָר ָאה אֶת ַ
ְ
ְּביוֹ ֵתרַ ,ה ְד ָרגוֹ ת ַהגְּבוֹ הוֹ ת שֶׁ ל ה' ֵהן נַ ֲעלוֹ ת עוֹ ד ַה ְרבֵּה ַה ְרבֵּה יוֹ ֵתר.
.1

ֵש ֶׂכלַ -מה שֶׁ ָא ָדם יוֹ ֵד ַע

.2

ּיש
ִמ ּדוֹ ת – ַמה שֶׁ ָא ָדם ַמ ְר ִג ׁ

.3

ַמ ֲח ָׁש ָבהַ -מה שֶׁ ָא ָדם חוֹ ֵׁשב

.4

ִ ּדבּ ּור – ַמה שֶׁ ָא ָדם אוֹ ֵמר

.5

ַמ ֲע ֵשׂה – ַמה שֶׁ ָא ָדם עוֹ שֶ ׂה

ימיּוֹ ת ָה ָא ָדם?
ֵאיזוֹ ֵמ ַה ַ ּד ְרגּוֹ ת ָה ֵאלּוּ ִהיא ֲה ִכי ְמ ֻחבֶּ רֶת ַל ּ ְפנִ ִ
ַמ ֲע ֵשׂה הוּא ֵח ֶלק ָח ׁשוּב שֶׁ ל ֱהיוֹ ֵתנוּ ְּבנֵ י ָא ָדםֲ ,א ָבל זֶה ל ֹא דּוֹ מֶה ב ְִּכ ָלל לְ ָד ָבר שֶׁ יּוֹ ְד ִעיםַ .מה שֶׁ יּוֹ ְד ִעים,
אֶפ ָׁשר ָללֶכֶת וּ לְ ַה ְפ ִסיק ָד ָּבר שֶׁ ִ ּנ ְמ ָצ ִאים בְּאֶ ְמ ַצע ָה ֲע ִשׂיָ ּה שֶׁ לּוֹ .זֶה
הוּא ָּת ִמיד ֵח ֶלק ֵמ ָה ָא ָדםֲ ,א ָבל ָּת ִמיד ְ
ימיּוֹ ת ַה ָד ָּבר שֶׁ אוֹ תוֹ יוֹ ְד ִעים.
ׁשוֹ נֶה ְמאֹד ִמ ּ ְפנִ ִ
"ה ָ ּצ ד ָה ֲאחוֹ ִרי" ַה ֵח ֶלק שֶׁ ל ה' שֶׁ מ ְַּׁשוִ ים אוֹ תוֹ לְ ַמ ֲעשֶ ׂה שֶׁ ל ָה ָא ָדם.
מֹשֶׁ ה ַר ֵּבנוּ יָ ַכל לִ ְראוֹ ת ַרק אֶת ַ
אֶפ ָׁש ִרית לְ ָא ָדם.
לִ ְראוֹ ת ַ ּד ְרגָּה גְּבוֹ ָהה יוֹ ֵתר ִהיא ִּבלְ ִּתי ְ
"ה ַּמ ֲעשֶ ׂה" שֶׁ ל ה' הוּא ְּב ֶע ֶצם
נִ ְר ָאה ָמ ָחר שֶׁ זּוֹ ַהסִּבָּה שֶׁ מֹּשֶׁ ה ַר ֵּבנוּ זָ ָכה ָלתֶת אֶת ַהתּוֹ ָרה לְ ָעם יִ ְש ָׂר ֵאלַ .
ַה ָּמקוֹ ר שֶׁ ל ַהתּוֹ ָרה.

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 וּ לְ ִ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 קל"ג ,קל"ד
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ

ֶהיא ְקדוֹ ׁ ָשה.
ַהיוֹ ם ָאנוּ לוֹ ְמ ִדים ׁ ְשתֵּ י ִמ ְצווֹ ת לְ ִמי ָאסוּ ר ל ֱֶאכֹל ֵמ ַהתְּ רוּ ָמה ׁש ִ
.1

ֶאינוֹ כּ ֵֹהן ָאסוּ ר ל ֱֶאכֹל ֵמ ַהתְּ רוּ ָמה.
שה קל"גִ -מי ׁש ֵ
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ

.2

ילת ַהתְּ רוּ ָמה.
שה קל"ד – ִמי ׁ ֶשעוֹ ֵבד ֵא ֶצל כּ ֵֹהן ָאסוּ ר ַבּ ֲא ִכ ַ
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ

ַר ְמ ַּב"ם

מות פרקים ז' ,ח' ,ט'
כות ְּתר ּו ֹ
ִ /הלְ ֹ

יכים לִ לְ מֹד אֶת ַה ֲה ָלכוֹ ת לְ ִמי ָאסוּ ר ל ֱֶאכֹל ֵמ ַהתְּ רוּ ָמה.
ַהיוֹ ם ָבּ ַר ְמ ַבּ "ם ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ֶּפ ֶרק ז -לוֹ ְמ ִדים ַעל ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁשֶאוֹ ָתם נִ לְ ַמד ָמ ָחר ְבּ ֵספֶ ר ַה ִּמ ְצווֹ תֶ ׁ -ש ַ ּלכּ ֵֹהן לְ ל ֹא ְבּ ִרית ,אוֹ כּ ֵֹהן ָט ֵמא
ָאסוּ ר ל ֱֶאכֹל ֵמ ַהתְּ רוּ ָמה.
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ֶאינוֹ כּ ֵֹהןִ .אם נַ ֲע ָרה
ׂוּאה לְ ִמ ׁישֶהוּ ׁש ֵ
ּ ֶפ ֶרק ח' -לְ ַבת כּ ֵֹהן ֻמתָּ ר ל ֱֶאכֹל ֵמ ַהתְּ רוּ ָמה אֶ ָ ּלא ִאם ִהיא נְ ש ָ
ילה ל ֱֶאכֹל ֵמ ַהתְּ רוּ ָמה.
ֶאינָ ם כּ ֲֹהנִ ים ִמ ְת ַחתֶּ נֶת ִעם כּ ֵֹהןִ ,היא ַמ ְת ִח ָ
ִמ ִּמ ׁ ְשפּ ָ ָחה ׁש ֵ
ּ ֶפ ֶרק טִ -מי ׁ ְשגַ ר ְבּ ֵבית ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ֻמתָּ ר לוֹ ל ֱֶאכֹל ֵמ ַהתְּ רוּ ָמה .לְ ָמ ׁ ָשל ִא ׁ ְשתּוֹ ׁ ֶשל ַהכּ ֵֹהן אוֹ ָהעֶבֶ ד ׁ ֶשלּוֹ ֻמתָּ ִרים
אֶפ ׁ ָשר ֲא ִפלּוּ לְ ַה ֲא ִכיל אֶת ַה ְבּ ֵהמוֹ ת ַה ׁ ּ ַש ָ ּי כוֹ ת
ילת תְּ רוּ ָמה ֲא ִפלּוּ ִאם ֵאינָ ם כּ ֲֹהנִ ים ְבּ ַע ְצ ָמםַ ( .בּ ֶע ֶצם ְ
ַבּ ֲא ִכ ַ
ְ
ַלכּ ֲֹהנִ ים ַבּ תְּ רוּ ָמה)ֲ .א ָבל ִאם הם עוֹ ְב ִרים ִמ ֵבּ ית ַהכּ ֵֹהן אוֹ ׁשֶהוּא נִ ְפ ַטר ָאסוּ ר ָלהֶ ם לְ ַה ְמ ׁ ִשיך ל ֱֶאכֹל עוֹ ד
ֵמ ַהתְּ רוּ ָמה.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

יצ ִבים
ַ /ה ָּפ ָר ׁ ָשה ַה ֲח ִס ִידית – נִ ָ

ָ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 ָ ּלנוּ יְ הוּ ִדים ְּבנֵ י ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב.
.1
ֻּכ ָ ּלנוּ ַמ ְר ִג ִׁ
ַּפ ִקיד ׁשוֹ נֶה אֶ ָחד ַרבַ ,ה ׁ ּ ֵשנִ י
ּישים ׁשוֹ נִ יםֵּ ,כיוָ ן שֶׁ ָאנוּ ׁשוֹ נִ ים וּ לְ ָכל אֶ ָחד יֵ ׁש ת ְ
.2
ֻּכ ָ ּלנוּ ַמ ְר ִג ִׁ
ְמ ַל ֵּמדַ ,ה ׁ ּ ְשלִ ִׁישי ִא ׁיש ֲע ָס ִקיםֵ .ח ֶלק ֵ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 ְׁש ֶלמֶת .ה’ נָ ַתן לְ ָכל אֶ ָחד ֵמ ִא ָּתנוּ ְׁשלִ יחוּתְ ,מ ִש ָ
ָּכל 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 ְחדוּתֻּ .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 וּ לְ ַק ֵּבל אֶת ִּב ְרכַּת ה’ ַל ׁ ּ ָשנָ ה טוֹ ָבהָּ .כל אֶ ָחד ֵמ ִא ָּתנוּ
ַּפ ִקיד הֶ ָח ׁשוּב וְ ַהיִ ּחוּ ִדי לוֹ ,וְ לִ זְ ֹּכר שֶׁ ֻּכ ָ ּלנוּ ֵח ֶלק ִמ ׁ ּ ְשלִ יחוּת ַא ַחת ְ ּגדוֹ ָלה שֶׁ ל ְּכ ָלל יִ ְש ָׂר ֵאל
יִ ְׁש ַּת ֵ ּדל לְ ַקיֵ ּם אֶת ַהת ְ
יָ ַחד -לְ ָה ִביא אֶת ַהגְ ּאוּ ָלה.
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