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ֻח ָּמ ׁש

אש ֹון ִעם ַר ׁ ִש"י
ִ /ר ׁ

"מ ְׁשנֶ ה ּתו ָֹרה".
ָאנוּ ַמ ְת ִחילִ ים ָ ּכ ֵעת ֶאת ַה ֻח ָּמ ׁש ַה ֲח ִמ ִׁישי ַ ּב ּתו ָֹרהֻ -ח ָּמ ׁש ְ ּדבָ ִרים! ַה ֻח ָּמ ׁש ַה ֶזּה ׁשוֹנֶ ה וּ ְמכֻ ֶנּה ִ
ֱהיוֹת וּמ ֶֹׁשה ח ֹו זֵר בּ ֹו ַעל ַה ִּמצְ ווֹת וּ ַמז ִ ְּכיר לִבְ נֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ַעל ַמה ֶׁש ָ ּק ָרה ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברּ ַ .כ ּמוּבָ ן ְ ּכ ֶׁשצַ ּ ִ ּדיק ְ ּכמ ֹו מ ֶֹׁשה ְמ ַד ֵ ּבר-
"שכִ ינָ ה ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ִמ ּתו ְֹך ְגּרוֹנוֹ" – ה' ְמ ַד ֵ ּבר ִמ ּתוֹכוֹ.
ְׁ
'ה ְתוַ ֲע דוּת' ַא ַחת ֲארוּכָ ה ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ ִעם ְ ּבנֵ י י ְִש ָׂר ֵאלַ ,ה ֵּמכִ ין או ָֹתם לִבְ ח ֹר ִ ּבבְ ִחירוֹת
ָ ּכל ַה ֵ ּס ֶפר הוּא ְ ּכמ ֹו ִ
ַה ְנּכוֹנוֹת ַ ּכ ֲא ֶׁשר י ָ ִּכנְ סוּ לְ ֶא ֶר ץ י ְִש ָׂר ֵאל .לַ ְמרוֹת ֶׁש ּמ ֹ ֶׁשה ַר ֵ ּבנוּ ְ ּב ַעצְ מ ֹו ל ֹא ָיכ ֹל לְ ִה ָ ּכנֵ ס לְ ֶא ֶר ץ ,הוּא ָרצָ ה לְוַ ֵ ּדא ֶׁש ְ ּבנֵ י
י ְִש ָׂר ֵאל מוּכָ נִ ים לְ ֶא ְת ָגּר ֶה ָח ָד ׁש ֶׁשל ְמגוּ ִרים ְ ּב ֶא ֶר ץ י ְִש ָׂר ֵאל.
מ ֶֹׁשה מַ זְ ִּכיר לִ בְנֵ י יִ שְ ָׂר ֵאל ֶאת הַ ָּט ֻע ּי וֹ ת ֶׁש ָּטע ּו בַּ ִּמדְבָּ ר ְּכ ֵדי ֶׁש ּל ֹא יִ ְּטע ּו בָּ ֶהם ׁש ּוב .ה ּוא רוֹ ֶצה לְ ווַ ֵ ּדא ֶׁשהֵם
הַתוֹ רָה גַ ּ ם בְּ ֶא ֶרץ יִ שְ ָׂר ֵאל.
יִ שְׁ מְ ר ּו ֶאת ּ
מ ֶֹׁשה ִח ָּכה ַעד ל ִ ַּנ ָ ּצחוֹ ן בַּ ִּמלְחָמָה נֶ גֶ ד ִסיחוֹ ן וְ עוֹ ג ְּכ ֵדי ֶׁשהֵם ל ֹא יַחְשְׁ ב ּו ֶׁשה ּוא ַרק מוֹ ִכיחַ אוֹ תָם ַעל מַה
לְה ָּכנֵ ס
ָש ּו ל ֹא נָ כוֹ ן ּו ִמשְׁ ּתַ מֵּ ׁש בָּ זֶ ה ְּכתֵ ר ּו ץ ְּכ ֵדי ֶׁש ּל ֹא יְ קַבְּ ל ּו ֶאת ֶא ֶרץ יִ שְ ָׂר ֵאלַ .עכְשָׁ וֶׁ ,שהֵם ְּכבָ ר מ ּוכָנִ ים ִ
ֶׁשע ׂ
ָהם ֶאת חֵ ְט ֵאי ֶהעָבָ רְּ ,כ ֵדי ֶׁש ּל ֹא
ָתיד לִ הְ יוֹ ת ,מ ֶֹׁשה מַ זְ ִּכיר ל ֶ
בְש ּו חֵ ֶלק ִממַּ ה ֶׁשע ִ
לְ ֶא ֶרץ יִ שְ ָׂר ֵאל ּוכְבָ ר ָרא ּו ׁ ּ ֶש ָּכ ׁ
יהם ׁש ּוב.
יַחְ זְ ר ּו ֲע ֵל ֶ
הַמ ִּלים הַ ְּכתוּבוֹ ת בַּ ּתוֹ רָה ,הֵ ן בְּ ֶע ֶצם שֵׁ מוֹ ת ֶׁשל מְ קוֹ מוֹ תֶׁ ,שמְּ רַמְּ זִ ים ַעל הַחַ ָּט ִאים ֶׁשבְּ נֵ י יִ שְ ָׂר ֵאל חָ ְטא ּו
ִּ
ָש בְּ ֻחמָּ ׁש  ,הַחַ ָּט ִאים מְ ֻרמָּ זִ ים בְּ שֵׁ מוֹ ת .לְ ֻדגְמָ א -שְׁ נֵ י
בַּ ִּמדְבָּ רִּ .במְ קוֹ ם לְבַ יֵ ּ ׁש אוֹ תָם ַעל יְ ֵדי ְּכ ִתיבָה ִּבמְפֹר ׁ
הַתוֹ רָה.
הַמזְ ָּכ ִרים בְּ פָ ס ּוק " ּתֹ ֶפל וְ לָבָ ן"ֲ .אבָ ל ֵאין מְ קוֹ מוֹ ת בְּ שֵׁ ם ָּכזֶ ה בַּ ׁ ּשֵ מוֹ ת ֻּ
מְ קוֹ מוֹ ת ֻּ
הַמזְ ָּכ ִרים בְּ ָכל ּ
ְ
הַמְּ קוֹ מוֹ ת הָ ֵא ֶ ּלה מְ רַמְּ זִ ים לָנ ּו ַעל ָּכך ֶׁשהַ יְ ּה ּו ִדים ָט ְפל ּו – ִהתְ לוֹ נְנ ּו ְ ּדבָ ִרים ל ֹא נְ כוֹ נִ ים ַעל הָמָ ן ֶׁשהָ יָה ָל ָבן .
ּיע
לְהַג ַ
ָהם ָל ֶל ֶכת לְ ֶא ֶרץ יִ שְ ָׂר ֵאל וְ זֶ ה ל ֹא יִ הְ יֶ ה ק ֶָׁשה ִ
בַּ ֶהמְשֵׁ ְך מ ֶֹׁשה חוֹ זֵ ר ַעל מָ ֳעמָ ד הַ ר ִסינָ י  ,ה' אָמַ ר ל ֶ

לְה ָ ּלחֵם בָּ ָא ֶרץ.
יכים ִ
לְחים ֶאת הַמְ רַגְ ּלִ ים הֵם ֲא ִפלּ ּו ל ֹא הָ י ּו ְצ ִר ִ
לְשָׁ םִ .אילּ ּו בְּ נֵ י יִ שְ ָׂר ֵאל ל ֹא הָ י ּו ׁשוֹ ִ
הַשוֹ פֵ ט הַ יָ ּ ִחיד ַעל בְּ נֵ י יִ שְ ָׂר ֵאלִּ ,בגְ ַלל ֶׁשה' מַ ֲענִ ׁיש ֶאת
זֶ ה הָ יָה הַ זְ ּמַ ן ֶׁש ּמֹ ֶׁשה אָמַ ר ֶׁשה ּוא ל ֹא יָ כוֹ ל לִ הְ יוֹ ת ׁ ּ
ְ
נְהיגִ ים ֶׁשל הָ עָם ִאם הֵם ל ֹא עוֹ זְ ִרים לִ בְנֵ י יִ שְ ָׂר ֵאל ַל ֲעשׂוֹ ת ֶאת הַ ָ ּדבָ ר הַנָ ּ כוֹ ן .מ ֶֹׁשה הָ יָה ָצ ִריך ׁשוֹ פְ ִטים
הַמַּ ִ
ְ
ַב ּו
ָפים ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ּו ַכל ַל ְעזוֹ ר לְ ָכל יְה ּו ִדי ַל ֲעשׂוֹ ת ֶאת מַה ֶׁשה' רוֹ ֶצה .מ ֶֹׁשה מְבָ ֵרך ֶאת בְּ נֵ י יִ שְ ָׂר ֵאל ֶׁשהֵם יִ תְ ר ּ
נוֹ ס ִ
וַ יִ ּהְ י ּו עוֹ ד וְ עוֹ ד.

חת"ת לילדים

ב״פש׳ה  ,בָאםֵחַנְמ 'ג
ת
/
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ְּת ִה ִּלים

יום ג' ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים י"ח -כ"ב
ֹ /

הַתוֹ רָה ֶׁשל ה' ִהיא
ימהְ ,מ ִׁש ַ
"תוֹ ַרת ה' ְת ִמ ָ
יבת נֶ ֶפ ׁש"ּ – .
בְּ ֶפ ֶרק י"ט ,יֶ שְׁ נוֹ ּפָ ס ּוק הַמְ דַבֵּ ר ַעל ּ
הַתוֹ רָה ּ :
ּיש טוֹ ב.
שְׁ לֵמָה ,וְגוֹ ֶר ֶמת לַנְ ּ שָׁ מָה לְהַ ר ִ
ְג ׁ
הָ ַאדְמוֹ "ר הַ זָ ּ ֵקן ִמשְׁ ּתַ מֵּ ׁש בַּ ּפָ ס ּוק הַ זֶ ּה ְּכ ֵדי לְהַ ְראוֹ ת ִמ ּפְ נֵ י מַה ה ּוא שָ ׂמֵחַ כ ְֶׁשחַ ִס ִידים לִ מְ ד ּו ֶאת ָּכל
הַתוֹ רָה
תְמימָהֻ -משְׁ ֶל ֶמת ְּ
הַתוֹ רָה ִהיא ִ
(משְׁ נָ יוֹ ת ּוגְמָ ָרא) בְּ הַ רְבֵּ ה מְ קוֹ מוֹ ת בְּ ֲ
הַשַ ס ִ
מַה ַל ְך ׁ ּ
ּׁ
(כ ֶׁש ָּכל ּ
הַשָ נָהְּ .כ ֶׁש ּ
לְמ ֶדת ִּבשְׁ לֵמ ּות) זֶ ה מְשַ ׂ מֵּ חַ ֶאת הַנְ ּ שָׁ מָה!
נִ ֶ
הַשַ "סָּ .כל חָ ִסיד
הַשַ "ס בְּ ֶמ ֶׁש ְך שָׁ נָהִּ .
הַמנְהָג הַ זֶ ּה נִ ְק ָראֲ ,חל ּוקַת ׁ ּ
ֵא ֶצל ֲח ִס ִידים יֶ שְׁ נוֹ ִּמנְהָג לִ לְמֹד ֶאת ָּכל ׁ ּ
ַתם
הַשָ נָה .וְ ֻכ ָ ּלם יַחַ ד מְ ַסיְ ּ ִמים לִ לְמֹד ֶאת ָּכל הַגְ ּ מָ ָרא! הַ ִאם א ֶּ
לוֹ קֵחַ ַעל ַעצְמוֹ גְ ּ מָ ָרא אַחַת לִ לְמֹד בְּ ֲ
מַה ָל ְך ׁ ּ
הַשָ נָה?
יוֹ ְד ִעים ֵאיזוֹ מַ ֶּס ֶכת אַבָּ א ֶׁש ָ ּל ֶכם לוֹ מֵ ד ׁ ּ
מַה ַל ְך ִּתשְׁ עַת הַ יָ ּ ִמים.
זוֹ גַ ּ ם הַ ִּסבָּ ה מַ ּד ּו ַע עוֹ ְר ִכים ִסי ּומֵ י מַ ֵּסכַת בְּ ֲ
מֵביא ִשׂמְחָהּ ,ובַ יָ ּ ִמים ֵאלּ ּו ָצ ִר ְ
לְהַגְביר ִשׂמְחָה בְּ א ֶֹפן ֲה ֻמ ּתָ ר
ִּ
יצ ד
יך לִ מְ צֹא ְ ּד ָר ִכים ֵּכ ַ
ִס ּי ּום ֶׁשל חֵ ֶלק בַּ ּתוֹ רָה ִ
ַעל ּ ִפי ֲה ָלכָה בְּ ִתשְׁ עַת הַ יָ ּ ִמים.
יָמים ֲעצ ּו ִבים
ִשׂמְחָה ּפוֹ ֶר ֶצת ֶ ּג ֶדרׁ -וְשוֹ ֶב ֶרת ֶאת ָּכל הַמַּ חְ סוֹ ִמיםָ ,ל ֵכן ָע ֵלינ ּו ַל ֲעשׂוֹ ת ָּכל ִּביכֹלְתֵנ ּו לִ גְ רֹם לְ ִ
ַהפ ְֹך לִ ימֵ י ִשׂמְחָה.
ֵאלּ ּו ל ֲ

ַּתנְ יָ א

ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ְּת ׁש ּו ָבה ֶּפ ֶרק י"א

לָמַ דְנ ּו ֶׁש ָאדָם ָצ ִר ְ
תְש ּובָה ִע ָ ּ
ְמים
זְמַנים ׁשוֹ נִ יםִּ ,בגְ ַלל ֶׁשהֵם גּ וֹ ר ִ
ילאָה ִּב ִ ּ
יך ַל ֲעשׂוֹ ת ּתְ ׁש ּובָה ּתַ ּתָ אָה ּו ׁ
תְש ּובָה ִע ָ ּ
ילאָה גּ וֹ ֶר ֶמת לָנ ּו
ְגָשוֹ ת ׁשוֹ נִ ים ֵא ֶצל הָ ָאדָםּ .תְ ׁש ּובָה ּתַ ּתָ אָה גּ וֹ ֶר ֶמת לְ ָאדָם לְהַ ר ִ
ּיש ְר ִצינִ יּ ,ו ׁ
ְג ׁ
לִ ר ׁ
ְ
ְ
תְש ּובָה ִע ָ ּ
הַתְ ִפ ָ ּלה
ילאָה בְּ ֲ
לִ הְ יוֹ ת בְּ ִשׂמְחָה .וְ ָל ֵכן בַּ ֶ ּד ֶרך ְּכ ָלל הַ זְ ּמַ ן ֶׁשל ּתְ ׁש ּובָה ּתַ ּתָ אָה ה ּוא בַּ ַ ּליְ לָה ּו ׁ
מַה ַלך ּ
בַּ ֹּב ֶקר.
הַתְ ׁש ּובָה בּ וֹ זְ ַמ ִ ּנית
הַ ּיוֹ ם הָ ַאדְמוֹ "ר הַ זָ ּ ֵקן אוֹ מֵ ר לָנ ּו ֶׁשאָנ ּו יְ כוֹ לִ ים לָח ּו ׁש ֶאת הָ ר ׁ
ְגָשוֹ ת ֶׁשל שְׁ נֵ י ס ּוגֵ י ּ
ּיעים ֲעב ּור ִס ּבוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ,הֵם ל ֹא יְבַ לְבְּ ל ּו אוֹ תָנ ּו.
מַג ִ
ְגָשוֹ ת מְ אֹד ׁשוֹ נִ יםֱ .היוֹ ת וְהֵם ִ
ִּב ִ
תְפ ָ ּלה לַמְ רוֹ ת ֶׁש ֵאלּ ּו ר ׁ
תְש ּובָה ִע ָ ּ
ילאָה ִּבגְ ַלל
ּתְ ׁש ּובָה ּתַ ּתָ אָה ִ
מַגּיעָה ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁשיֵ ּ ׁש לָנ ּו רַחְמָנ ּות ַעל מַה ֶׁשהָ ֲעבֵ רוֹ ת ֶׁש ָ ּלנ ּו גָ רְמ ּוּ ,ו ׁ
ׂמֵחים ֶׁש ֲאנַחְנ ּו יְ כוֹ לִ ים ֲע ַדיִ ן לִ הְ יוֹ ת ְקרוֹ ִבים לַה'.
ֶׁש ֲאנַחְנ ּו ָּכל ָּכ ְך שְ ִ
ְגָשוֹ ת הָ ֵא ֶ ּלה בְּ עֵת ּובְ עוֹ נָה אַחַת.
ִהנֵ ּ ה ִס ּפ ּור ֶׁשמַּ ְר ֶאה לָנ ּו ֵּכ ַ
יצד נִ ּתַ ן לָח ּו ׁש ֶאת שְׁ נֵ י הָ ר ׁ
הַתוֹ רָה אוֹ דוֹ ת ֻחרְבָּ ן בֵּ ית
ַבי ִׁשמְ עוֹ ן בַּ ר יוֹ חַ אי לָמַ ד ִעם בְּ נוֹ ר ִּ
ּפַ עַם אַחַת ר ִּ
ַבי ֶאלְ ָעזָ ר .הֵם לָמְ ד ּו סוֹ דוֹ ת ּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש
ּיש שָ ׂמֵחַ וְ ָעצ ּוב .ה ּוא הָ יָה ָעצ ּוב ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁשבֵּ ית ִּ
ַבי ֶאלְ ָעזָ ר ׁש ֹמֵ ַע ֶאת הַ ּסוֹ דוֹ ת ,ה ּוא ִהר ִ
הַמ ְק ָ ּד ׁשְּ .כ ֶׁשר ִּ
ִּ
ְג ׁ
מֵהַתוֹ רָה הַ ְּקדוֹ שָׁ ה.
נֶ חְ רַבֲ ,אבָ ל שָ ׂמֵחַ לִ שְׁ מוֹ ַע ֶאת סוֹ דוֹ ת ה'
ּ
ּיש ִמ ּתְ ׁש ּובָה ִע ָ ּ
זְמַנית .עוֹ ד ָ ּדבָ ר ֶׁשגּ וֹ רֵם ֶׁש ִּת ּתָ ֵכן
בְּ אוֹ תוֹ אוֹ ֶפן אָנ ּו יְ כוֹ לִ ים לְהַ ר ִ
ִּ
תְש ּובָה ּתַ ּתָ אָה ּבוֹ
ילאָה ּו ׁ
ְג ׁ
ּיש ֶאת שְׁ נֵ י הַ רְגָ ּׁשוֹ ת הָ ֵאלּ ּו זֶ ה ְּכ ֶׁשאָנ ּו בְּ ט ּו ִחים ֶׁשה' יִ ְסלַח לָנ ּו ַעל מַה ֶׁשחָ ָטאנ ּו ,אָנ ּו ל ֹא
ֶאפְשָׁ ר ּות לְהַ ר ִ
ְג ׁ
ׂמֵחים ֶׁש ֲא ִפלּ ּו ֶׁשהָ ֲעבֵ רוֹ ת ֶׁש ָ ּלנ ּו יְ כוֹ לוֹ ת לִ גְ רוֹ ם לְגָ ל ּות ,ה' סוֹ לֵחַ
ֲעצ ּו ִבים ֲא ִפלּ ּו ִעם ּתְ ׁש ּובָה ּתַ ּתָ אָה .אָנ ּו שְ ִ
הַתְ ׁש ּובָה יְ כוֹ לִ ים לִ גְ רוֹ ם לָנ ּו לִ הְ יוֹ ת בְּ ִשׂמְחָה וְ אָנ ּו יְ כוֹ לִ ים ַּכ ּמ ּובָ ן לָח ּו ׁש ֶאת
לָנ ּו בְּ ָכל ִמ ְק ֶרהָּ .כ ְך ֶׁש ׁ ּשְ נֵ י אוֹ פַנֵ ּ י ּ
הַתְ ִפ ָ ּלה בְּ עֵת ּובְ עוֹ נָה אַחַת.
שְׁ נֵ ֶ
יהם ִּבזְמַ ן ּ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /ג' ְמנַ ֵחם ַאב

יח
ְ ּב ִת ְׁש ַעת ַה ָיּ ִמים ָ ,אנוּ חו ְֹׁשבִ ים ַעל ַהצַ ּ ַער ְ ּבכָ ְך ֶׁש ַה ְיּהוּ ִדים ְ ּבגָ לוּתָ .אנוּ ְמבַ ְק ִׁשים ַמה' ׁ ּ ֶש ִיּ ְׁשלַ ח לָ נוּ ֶאת ָמ ִׁש ַ
לְמ ְח ָׁשבָ ה ַעל ַה ָגּלוּת .נְ קוּ ָדה ֶׁש ִּת ֵּתן לָ נוּ ַחיּוּת וּלְוַ ֵ ּדא
ַעכְ ָׁשוַ .היּוֹם ָאנוּ לו ְֹמ ִדים ַמ ׁ ּ ֶשהוּ ְמא ֹד ְמ ַענְ יֵן – נְ קוּ ָדה ַ
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ֶׁש ָאנוּ ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְ ּבכָ ל ִה ְז ַ ּד ְּמנוּת ֶׁש ֵיּ ׁש ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ָגּלוּת ְ ּכ ֵדי לַ ֲעשׂוֹת ְ ּדבָ ִרים טוֹבִ ים.
לְביאַת הַמָּ ִׁשיחַ  .הָ ֲעבוֹ דָה ֶׁשאָנ ּו עוֹ ִשׂים ָּכעֵת ּתָ ִביא ֶאת
לְהתְ ּכוֹ נֵ ן ִ
מַה ַל ְך הַגָ ּל ּותֲ ,עבוֹ דָתֵנ ּו ִהיא ִ
בְּ ֲ
ְ
הַשָ ָׂכר
תָה ָּכך בְּ ַכוָ ּ נָה ְּכ ֵדי ֶׁש ִ ּנהְ יָה ְרא ּויִ ים לְ קַבֵּ ל ֶאת ָּכל ּ
הַמָּ ִׁשיחַ ֲ -אבָ ל זוֹ ֲעבוֹ דָה מְ אֹד קָשָׁ ה .ה' עָשָ ׂה אוֹ ּ
מָשיחַ יָבוֹ א -לִ הְ יוֹ ת ְקרוֹ ִבים מְ אֹד ֶאל ה'.
הַמְּ יֻ חָ ד ַּכ ֲא ֶׁשר ִׁ

ָע ֵלינ ּו לִ זְ ֹּכר ֶׁשהָ ֲעבוֹ דָה הַ ָ ּקשָׁ ה ֶׁשאָנ ּו ע ִֹשׂים ָּכעֵת ִהיא זוֹ ֶׁש ּתָ ִביא ֶאת הַמָּ ִׁשיחַ ,וְ ָכל ָ ּדבָ ר ָק ָטן ֶׁשאָנ ּו עוֹ ִשׂים
ּיש ַרע ְּכ ֶׁשמָּ ִׁשיחַ יָבוֹ א ִאם ִהפְ ַסדְנ ּו ִהזְ ַ ּדמְּ נוּיוֹ ת ָּכ ֵא ֶ ּלה.
יְ ָקרֵב אוֹ תָנ ּו לַה' .אָנ ּו נַ ר ִ
ְג ׁ
יכים ַל ֲעבוֹ ד ק ֶָׁשה ְּכ ֵדי
מָשיחַ ַעכְשָׁ ו! ֲאבָ ל ִאם חַ ס וְשָׁ לוֹ ם ֲאנַחְנ ּו בְּ גָ ל ּות לְ עוֹ ד ֶרגַ ע ּו ְצ ִר ִ
אָנ ּו רוֹ ִצים ִׁ
לְהתְנַהֵג בַּ ֶ ּד ֶר ְך ֶׁשה' רוֹ ֶצהָ ,ע ֵלינ ּו ָל ַדעַת ֶׁשזֶ ּה ּו זְמַ ן מְ יֻ חָ ד – ל ֹא ִּתהְ יֶ ה לָנ ּו עוֹ ד ִהזְ ַ ּדמְּ נ ּות לְבַ ֵ ּצ ַע ס ּוג ָּכזֶ ה ֶׁשל
ִ
ֲעבוֹ דַת ה'.

ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹות

שה רס"ב
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ

ְתוֹ ּדְבָ ִרים
ֵפר ִּ
ְּבס ֶ
הַמ ְצוֹ ת הַ יוֹ ם לוֹ מְ ִדים ֶאת ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
שה רס"ב ׁ ֶש ְּל ָאדָם ָאס ּור לִ מְנ ַֹע מֵ ִא ׁש ּ
לְמָשל ָאס ּור לוֹ לִ מְנ ַֹע ִמ ֶּמנָּה מָ זוֹ ן אוֹ בְּגָ ִדים.
מְ ֻס ּי ִָמיםָ ׁ -

ַר ְמ ַּב"ם

כות ִא ׁיש ּות פרקים י"ד ,ט"ו ,ט"ז
ִ /הלְ ֹ

הַב ַעל ָצ ִר ְ
לְשלֵּם ֲעב ּור רוֹ פְ ִאים
ְתוָֹ .ע ָליו ׁ ַ
ַבוֹ ת מַה ַּ
ַמְב"ם הַ יוֹ ם לוֹ מְ ִדים ֲה ָלכוֹ ת ר ּ
ָּבר ַּ
יך ַל ֲעשׂוֹ ת לְמַ ַען ִא ׁש ּ
ָה
וְשלוֹ ם חוֹ לָה ,וְ ִאם חָ לִ ילָה ִהיא ֻמ ׁ ְש ֶל ֶכת לְבֵ ית הָ ֲאס ּו ִרים ָע ָליו ׁ ַ
ִאם ִהיא חַ ס ׁ ָ
לְשלֵּם ּ ִפ ְדיוֹ ן ְּכ ֵדי לְהוֹ ִציא ּ
יָפה וְ ל ֹא לִ ְכעוֹ ס.
ַבר ֵא ֶליהָ ֶ
ִמ ׁ ּשָםָ .ע ָליו לְ ד ֵּ
ַבד אוֹ תוֹ מְ אוֹ ד וְ ַל ֲעשׂוֹ ת
ַמְב"ם אוֹ מֵ ר ׁ ֶש ָע ֶליהָ לְ כ ֵּ
ָה .הָ ר ַּ
לוֹ מְ ִדים גַּם מַה ַעל הָ ִא ׁ ּשָה ַל ֲעשׂוֹ ת לְמַ ַען ַּב ְעל ּ
ָה ׁ ֶשהַ ּדְבָ ִרים יִ הְ י ּו כְּמוֹ ׁ ֶשה ּוא אוֹ הֵב.
לְת ּ
כְּמֵ יטַב יְ ָכ ּ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ִּ /ת ׁ ְש ַעת ַהיָ ּ ִמים

הַמ ְק ָ ּד ׁש וְ ַצ ַער ַעל ָּכ ְך ֶׁשאָנ ּו
ּישים ַעד ַּכמָּ ה קָשָׁ ה לִ חְ יוֹ ת בְּ לִ י בֵּ ית ִּ
מַה ַל ְך ִּתשְׁ עַת הַ יָ ּ ִמים יְה ּו ִדים מַ ר ִ
בְּ ֲ
ְג ִׁ
ַבים ֶׁש ָאס ּור ַל ֲעשׂוֹ ת בְּ ִתשְׁ עַת הַ יָ ּ ִמים ְּכמוֹ שְׁ ִחיָ ּהְּ ,כ ִביסָה וְ עוֹ ד ִּבגְ ַלל ֶׁש ֲאנַחְנ ּו
בְּ גָ ל ּות  .יֶ שְׁ נָם ְ ּדבָ ִרים ר ִּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש.
בָּ ֲאבֵ ל ּות ַעל בֵּ ית ִּ
ַבי אוֹ מֵ ר ,יְה ּו ִדי ָצ ִר ְ
יך לִ הְ יוֹ ת בְּ ִשׂמְחָה! זֶ ה יְ ָקרֵב ֶאת ִּביאַת הַמָּ ִׁשיחַ .
וַ ֲע ַדיִ ן ,הָ ר ִּ

תְה ִּלים
מַה ַל ְך ִּתשְׁ עַת הַ יָ ּ ִמים ֶׁשיָ ּ ִביא לָנ ּו ִשׂמְחָה? לִ ּמ ּו ד ּתוֹ רָה! ְּכמוֹ ֶׁש ָ ּלמַ דְנ ּו ִּב ִ
ָאז מַה ֵּכן ֻמ ּתָ ר ַל ֲעשׂוֹ ת בְּ ֲ
מֵביא ִשׂמְחָה( .בְּ שַׁ בָּ ת ִסיַ ּמְנ ּו ֻחמָּ ׁש שָׁ לֵם!)ֲ .א ִפלּ ּו נוֹ ֲהגִ ים
מֵהַתוֹ רָה ,זֶ ה ִ
הַ ּיוֹ םְּ ,כ ֶׁשמְּ ַסיְ ּ ִמים לִ לְמֹד חֵ ֶלק
ּ
מָשיחַ ִּבמְהֵ רָה!
ַל ֲעשׂוֹ ת ְסע ּו דָהִ ּ .
הַשׂמְחָה הַ זּוֹ בָּ ט ּוחַ ּתָ ִביא ֶאת ִׁ
מַה ָל ְך ָּכל יוֹ ם ִמ ִּתשְׁ עַת הַ יָ ּ ִמים יַ ַע ְרכ ּו ִס ּי ּום ַעל מַ ֵּסכַת מֵהַגְ ּ מָ ָרא ֱהיוֹ ת וְ זֶ ה יוֹ ִסיף לָנ ּו
ַבי ִּת ֵ ּקן ּתַ ָ ּקנָה ֶׁשבְּ ֲ
הָ ר ִּ
ְ
מָשיחַ !
יכים ֲא ִפלּ ּו ַל ֲערֹך ְסע ּו דָה מְ יֻ ֶח ֶדתִ ּ .
בְּ ִשׂמְחָה .בַּ ִּס ּי ּום ,אָנ ּו ְצ ִר ִ
הַשׂמְחָה הַ זּוֹ בְּ וַ ַ ּדאי ּתָ ִביא לָנ ּו ֶאת ִׁ
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