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ֻח ָּמ ׁש

יעי
ְ /ר ִב ִ

ש לִ ְראוֹ ת ַה ִאם מ ֶֹׁשה ה ּוא ַה ְּב ִח ָירה ַה ְ ּנכוֹ נָ ה.
ה' ָר ָצה לִ ְבחֹר ָא ָדם ֶׁש ּי וֹ ִציא ֶאת ְּבנֵי יִ ְש ָׂר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ִח ּפֵ ׂ
ַה ֶ ּד ֶר ְך ֶׁש ָּב ּה ָא ָדם ִמ ְתנַ הֵ ג לְ ַב ֲעלֵי ַחיִ ּ יםֶׁ ,ש ּל ֹא יְ כוֹ לִ ים לִ ְדאֹג לְ ַע ְצ ָמםִ ,היא ַה ֶ ּד ֶר ְך ֶׁש ָּבה ה ּוא יִ ְתנַ הֵ ג ַל ֲאנָ ִׁשים
אוֹ ָתם ה ּוא יַ נְ ִהיג .ה' ָר ָאה ֶׁש ּמֹ ֶׁשה ָהיָ ה זָ ִהיר ְמאֹד ִעם ָּכל ִּכ ְב ָשׂה ,וְ יָ ַדע ֶׁשה ּוא יִ ְהיֶ ה ַה ְּב ִח ָירה ַה ּטוֹ ָבה
לְ ַהנְ ִהיג ֶאת ְּבנֵי יִ ְש ָׂר ֵאל.
ּיע
ֹאכל ּו ִמ ּ ָשׂדוֹ ת ֶׁשל ֲאחֵ ִרים .יוֹ ם ֶא ָחד ,ה ּוא ִה ִג ַ
ֵח ֶאת ַה ּצֹאן ֶאל ַה ִּמ ְד ָּברְּ ,כדֵי ֶׁשהֵ ם ל ֹא י ְ
מ ֶֹׁשה ָהיָ ה לוֹ ק ַ
לְ ַהר ִסינַ יֶׁ ,ש ָהיָ ה לוֹ שֵׁ ם נוֹ ָסףַ -הר חוֹ רֵב.
ׂיח) ּבוֹ ֵערֲ ,א ָבל ָהא ֵׁש ל ֹא ָש ְׂר ָפה ֶאת ַה ְּסנֶ ה! (ה' ָּב ַחר ְסנֶ ה ְּכדֵי לְ ַה ְראוֹ ת
ָׁשם ,ה ּוא ָר ָאה ְסנֶ ה (ס ּוג ֶׁשל ִש ַ
ּיש ֶאת ַה ְּכאֵב ֶׁשל ַהיְ ה ּו ִדים ַּב ָגּל ּות).
לְ מ ֶֹׁשה ֶשׂה' ַמ ְר ִג ׁ
מ ֶֹׁשה ִה ְת ָקרֵב ְּכדֵי לִ ְראוֹ ת ִמ ָ ּקרוֹ ב ,וְ ה' ָק ָרא לוֹ .ה' ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשהַ ,ל ְחל ֹץ ֶאת נְ ָע ָליו ִּבגְ ַלל ֶׁש ַה ָּמקוֹ ם
"אנִ י ה'" מ ֶֹׁשה ִה ְס ִּתיר ֶאת ּ ָפנָ יו ִּבגְ ַלל ֶׁש ָח ַׁש ׁש
ֶׁש ָע ָליו ה ּוא עוֹ ֵמד ,ה ּוא ָמקוֹ ם ְמאֹד ָקדוֹ ׁש! ה' ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשהֲ :
לְ ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל ה'!
ה' ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשה ֶׁשה ּוא ָר ָאה ֶאת ַה ֵּס ֶבל וְ ַה ּקֹ ִׁשי ֶׁשל ְּבנֵי יִ ְש ָׂר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם .ה' רוֹ ֶצה ַע ְכ ָׁשו לְ הוֹ ִציא אוֹ ָתם
"ש ַ ּלח ֶאת ַע ִּמי" – ּתֵ ן לִ ְבנֵי יִ ְש ָׂר ֵאל
ִמ ׁ ּ ָשם ּולְ ָה ִביא אוֹ ָתם ֶאל ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל .ה' ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשה לוֹ ַמר לְ ַפ ְרעֹה ַׁ
ָל ֵצאת ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם.
ֵיצ ד ֲאנִ י יָ כוֹ ל לְ הוֹ ִציא ֶאת ְּבנֵי יִ ְש ָׂר ֵאל
"א ָבל ֲאנִ י ַרק רוֹ עֵה צֹאןַ ּ ,פ ְרעֹה ל ֹא יִ ְׁש ַמע לִ י! וְ כ ַ
מ ֶֹׁשה ָא ַמרֲ :
ּיע ָל ֶהם?"
ִמ ִּמ ְצ ַריִ םִ ,אם זֶ ה ִּב ְכ ָלל ל ֹא ַמ ִג ַ
"אל ְ ּד ָאגָ הֲ ,אנִ י ֵא ֵל ְך ִא ְּת ָך וְ ָל ֵכן זֶ ה ל ֹא ְמ ַׁש ֶ ּנה ֶׁש ַא ָּתה רוֹ עֵה צֹאןְּ ,ב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ ֶׁש ַה ְּסנֶ ה ל ֹא נִ ְש ַׂרף,
ה' ָא ַמרַ :
ַא ָּתה ל ֹא ִּת ּ ָפגַ ע.
ּיע ָל ֵצאת ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִּבגְ ַלל ֶׁשהֵ ם יוֹ ְצ ִאים ְּב ַמ ָּט ָרה ַל ֲעבוֹ ד ֶאת ה' ,לְ ַקבֵּ ל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ּולְ ַקיֵ ּם
"לִ ְבנֵי יִ ְש ָׂר ֵאל ַמ ִג ַ
ֶאת ַה ִּמ ְצווֹ ת ַה ְּכתוּבוֹ ת ָּב ּה".
יצ ד ה' ִא ְפשֵׁ ר לִ ְד ָב ִרים ָּכל ָּכ ְך ָק ִׁשים
ּיע לִ ְבנֵי יִ ְש ָׂר ֵאל ,הֵ ם יִ ְׁש ֲאל ּו אוֹ ִתי ֵּכ ַ
מ ֶֹׁשה ָׁש ַאל ֶאת ה'ְּ :כ ֶׁש ֲאנִ י יַ ִג ַ
לִ ְקרוֹ ת? ַמה ָע ַלי ַל ֲענוֹ ת ָל ֶהם?"
"אמֹר ָל ֶהםֶׁ ,ש ֲאנִ י ָּת ִמיד ִא ָּתם ַּב ָגּל ּותִ .אם הֵ ם יָ ִבינ ּו ֶשׂה' ָּת ִמיד עוֹ ֶשׂה ְ ּד ָב ִרים ִּב ְׁש ִביל ִס ָּבה ,הֵ ם
ה' ָענָ הֱ :
י ּו ְכל ּו לְ ַב ֵ ּק ׁש ִמ ֶּמ ִ ּני ַל ֲעשׂוֹ ת ְ ּד ָב ִרים ְּבא ֶֹפן ֶׁש ַ ּגם הֵ ם יִ ְרא ּו ֶאת ַה ּטוֹ ב ֶׁש ָּב ֶהם".

חת"ת לילדים
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ְּת ִה ִּלים

יום י"ח ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים פ"ח -פ"ט
ֹ /

ֵיהם ְמ ֻד ָּבר ְּב ֶפ ֶרק פ"ט ה ּוא ֶׁשה' נָ ַתן ֶאת ַה ְּמל ּו ָכה לְ ָדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ּולְ ָבנָ יו" .זַ ְרעוֹ לְ עוֹ ָלם
ֶא ָחד ַה ְ ּד ָב ִרים ֲעל ֶ
יִ ְהיֶ ה".
ָּכעֵת אֵין ָלנ ּו ֶמ ֶל ְך יְ ה ּו ִדיָ ,אז ַמה ּקוֹ ֶרה ִעם ַה ַה ְב ָט ָחה ֶׁשל ה'?

יח ה ּוא
ּיע ִמ ָ ּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְךָ ,ל ֵכן ַה ַה ְב ָט ָחה ֶׁשל ה' לְ ָדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ָא ֵכן נִ ְצ ִחיתָ .אנ ּו נִ ְר ֶאה ֶׁש ֶּמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ַמ ִג ַ
ָמ ִׁש ַ
ִמ ֶ ּצ ֱא ָצ ָאיו ֶׁשל ָ ּדוִ ד.

ַּתנְ יָ א

 /לִ ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ֶּפ ֶרק י"א

ֶא ְתמוֹ ל ָל ַמ ְדנ ּו ֶׁש ַ ּצ ִ ּדיק ׁשוֹ לֵט ַעל ַע ְצמוֹ וְ ַהיֵ ּ ֶצר ָה ַרע ל ֹא יָ כוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ ְמא ּו ָמהַ .ה ּיוֹ ם נִ לְ ַמד ֶׁש ָ ּד ָבר ָהפ ּו ְך
יָ כוֹ ל לִ ְקרוֹ ת ַחס וְ ָׁשלוֹ ם ִאם ָא ָדם ְמ ַא ְפשֵׁ ר ַליֵ ּ ֶצר ָה ַרע ֶׁשלּ וֹ לְ ִה ְתנַ הֵ ג ַּב ֶ ּד ֶר ְך ֶׁש ָּב ּה ַהיֵ ּ ֶצר רוֹ ֶצה ְּ :בסוֹ פוֹ ֶׁשל
ּיע לְ ַמ ָ ּצב ֶׁשה ּוא יִ ְׁשל ֹט ַעל ָה ָא ָדם ,וְ ַהיֵ ּ ֶצר ַה ּטוֹ ב ל ֹא י ּו ַכל לוֹ ַמר ִמ ָ ּלה .לְ ָא ָדם ָּכזֶ ה קוֹ ֵרא
ָ ּד ָבר ַהיֵ ּ ֶצר ָה ַרע יַ ִג ַ
ָה ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקןָ ,ר ָׁשע.
ֵיהם ַרק ַא ַחת לְ ַכ ָּמה זְ ַמן ,אוֹ ַרק ְּכ ֶׁשהֵ ם עוֹ ְב ִרים ֲעבֵ ָרה
יָ ְׁשנָ ם ֲאנָ ִׁשים ׁ ּ ֶש ַהיֵ ּ ֶצר ָה ַרע יָ כוֹ ל לִ ְׁשלוֹ ט ֲעל ֶ
ְמ ֻסיֶ ּ ֶמתֵ .א ֶצל ֲאנָ ִׁשים ֲאחֵ ִרים ַהיֵ ּ ֶצר ָה ַרע יָ כוֹ ל לִ ְׁשלוֹ ט לְ ִע ִּתים ְקרוֹ בוֹ ת יוֹ תֵ ר וְ הֵ ם יַ ּ ַע ְבר ּו יוֹ תֵ ר ֲעבֵ רוֹ ת.
ָא ַמ ְרנ ּו ֶׁש ֵא ֶצל ַה ַ ּצ ִ ּדיקַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ּ ֶש ַהיֵ ּ ֶצר ַה ּטוֹ ב ה ּוא ַה ׁ ּשוֹ לֵטֲ ,ע ַדיִ ן יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ֶׁשיִ ּ ׁ ּ ָש ֵאר ְק ָצת יֵ ֶצר ָה ַרע
ִּב ְפנִ ים .ה ּוא נִ ְק ָרא ַצ ִ ּדיק וְ ַרע לוֹ .זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ה ּוא ַצ ִ ּדיק ֲא ָבל ֲע ַדיִ ן נִ ְׁש ַאר לוֹ ְק ָצת ַרע ְּבתוֹ כוֹ.
ֵא ֶצל ָה ָר ָׁשעַ ,ה ֶה ֶפ ְך ה ּוא ַה ָ ּנכוֹ ןִ ,אם ִּכי ַהיֵ ּ ֶצר ָה ַרע ה ּוא ַה ׁ ּשוֹ לֵטַ ,היֵ ּ ֶצר ַה ּטוֹ ב ֲע ַדיִ ן ְּבתוֹ כוֹ וְ יָ כוֹ ל לִ גְ רֹם
ּיש ְ ּד ָב ִרים טוֹ ִבים ֲא ִפיל ּו ִאם ה ּוא ל ֹא ַמ ְס ּ ִפיק ָחזָ ק ִמ ְּכדֵי לִ ְמנ ַֹע ֵמ ָא ָדם ַל ֲעשׂוֹ ת ְ ּד ָב ִרים
ָל ָא ָדם ַל ְח ׁש ֹב ּולְ ַה ְר ִג ׁ
ל ֹא טוֹ ִבים .זֶ ה נִ ְק ָרא ָר ָׁשע וְ טוֹ ב לוֹ.
ּיש ֶׁשה ּוא נָ ַהג ל ֹא
ּיש ַרע ַא ֲחרֵי ֶׁשה ּוא ָע ַבר ֲעבֵ ָרהַ .ה ּטוֹ ב ֶׁש ְּבתוֹ כוֹ גּ וֹ ֵרם לוֹ לְ ַה ְר ִג ׁ
זֹאת ַה ִּס ָּבה ֶׁש ָא ָדם ַמ ְר ִג ׁ
נָ כוֹ ן.
ָר ָׁשע וְ ַרע לוֹ ,ה ּוא ִמ ֶׁישה ּו ֶׁש ָּכל ָּכ ְך ִה ְת ַר ֵגּל ַל ֲעשׂוֹ ת ֶאת ַה ְ ּד ָב ִרים ֲהל ֹא נְ כוֹ נִ יםֶ ּ ׁ ,ש ַהיֵ ּ ֶצר ָה ַרע ּדוֹ חֵ ף ֶאת
ּיש ַרע ְּכ ֶׁשיַ ּ ֲעבֹר
ּיש ֶאת ַה ּטוֹ ב ֶׁש ְּבתוֹ כוֹ וַ ֲא ִפיל ּו ל ֹא יַ ְר ִג ׁ
ַהיֵ ּ ֶצר ַה ּטוֹ ב ַהח ּו ָצהָ .ה ָא ָדם ְּכ ָבר ל ֹא יָ ּכוֹ ל עוֹ ד לְ ַה ְר ִג ׁ
ּיש
ֲעבֵ ָרה .זֶ ה ּו ַה ֶה ֶפ ְך ִמ ַ ּצ ִ ּדיק וְ טוֹ ב לוְֹּ ,כ ֶׁש ַהיֵ ּ ֶצר ַה ּטוֹ ב ּדוֹ חֵ ק ֶאת ַהיֵ ּ ֶצר ָה ַרע ַהח ּו ָצה ַל ֲחל ּו ִטין ְּכדֵי ֶׁש ּל ֹא יַ ְר ִג ׁ
ׁש ּום ָ ּד ָבר ַרע ְּבתוֹ כוֹ.
ּיש ׁש ּום ַרע
זֶ ה ּו ַה ֶ
ֵש ַל ֲחל ּו ִטין ֶאת ַהיֵ ּ ֶצר ָה ַרע וְ ה ּוא ְּכ ָבר ל ֹא ַמ ְר ִג ׁ
הֵפ ְך ִמ ַ ּצ ִ ּדיק וְ טוֹ ב לוֹּ ,בוֹ ַהיֵ ּ ֶצר ַה ּטוֹ ב ֵ ּגר ׁ
ְּבתוֹ כוֹ.
ָאז ַמה יַ ֲע ֶשׂה ָא ָדם ִאם יִ ְצרוֹ ַה ּטוֹ ב אֵינוֹ ָחזָ ק ַ ּד ּי וֹ ? ַמה ִאם ה ּוא ָּכל ָּכ ְך ָרגִ יל ַל ֲעשׂוֹ ת ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ָאס ּור
ֵחרֶׁ ,ש ִּתגְ רֹם
ַל ֲעשׂוֹ ת וְ אֵין לוֹ יְ כ ֶֹלת לִ ְׁשלוֹ ט ְּב ַע ְצמוֹ ? ֶא ָחד ַה ְ ּד ָב ִרים ֶׁשיָ ּכוֹ ל ַל ֲעשׂוֹ ת ה ּוא לְ ַקבֵּ ל ֶעזְ ָרה ֵמ ָא ָדם א ַ
"ה ּיוֹ ם יוֹ ם" ַּכ ֲא ֶׁשר
(כ ִפי ֶׁשלוֹ ְמ ִדים ְּב ַ
לְ יִ ְצרוֹ ַה ּטוֹ ב לְ ִה ְת ַחזֵ ּק ,וְ ָכ ְך י ּו ַכל לִ ְבחֹר ׁש ּוב לְ ַב ֵ ּצ ַע ֶאת ַה ָ ּד ָבר ַה ָ ּנכוֹ ן ְּ
ְׁשנֵי ֲאנָ ִׁשים ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ִה ְת ַחזְ ּק ּות ַּב ֲעבוֹ ַדת ה' ,נוֹ ַצר ַמ ָ ּצב ֶׁשל ְׁשנֵי יְ ָצ ִרים טוֹ ִבים ַה ִ ּנלְ ָח ִמים ְּכנֶ גֶ ד יֵ ֶצר טוֹ ב
ֶא ָחד).

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /י״ח ֵט ֵבת

ַּב ׁ ּ ָשנָ ה ֶׁש ָּב ּה נִ ְכ ַּתב ַה ּי וֹ ם יוֹ ם״ַ ,ה ּי וֹ ם ָהיְ ָתה ַׁש ָּבת ּ ָפ ָר ַׁשת וַ יְ ִחי.
יאת ַה ּתוֹ ָרהִ :מי ֶׁש ְּמ ַקבֵּ ל ֶאת ָה ֲעלִ יָ ּה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ַּב ֻח ָּמ ׁש ַמ ְכ ִריז
אשית לוֹ ְמ ִדים ַעל ִמנְ ָהג ְּב ֶק ֶׁשר לִ ְק ִר ַ
ֵר ִׁ
״חזַ ק ֲחזַ ק וְ נִ ְת ַחזֵ ּק״.
ְּבנוֹ ָסףֲ :
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ִמנְ ָהג נוֹ ַסף ְּבנוֹ גֵ ַע ַל ְּת ִפ ָ ּלהְּ :ב ַמ ֲע ִריב ֶׁשל מוֹ ָצאֵי ַׁש ָּבת אוֹ ְמ ִרים ּ ָפס ּוק :״אוֹ ֶר ְך יָ ִמים״ ּ ַפ ֲע ַמיִ םֲ ,א ָבל ל ֹא
(ה ִאם ַא ֶּתם יְ כוֹ לִ ים לִ ְמצוֹ א ֶאת ַה ּ ָפס ּוק ַהזֶ ּה
ְּכ ֶׁשאוֹ ְמ ִרים ֶאת ַה ּ ָפס ּוק ַהזֶ ּה ִּב ְת ִפ ַ ּלת ַׁש ֲח ִרית ְּב ַׁש ָּבת ַּב ֹּב ֶקרַ .
ַּב ְּת ִפ ָ ּלה?).
ְּכ ֶׁש ַה ֶ ּצ ַמח ֶצ ֶדק ָהיָ ה יֶ ֶל ד ,ה ּוא ָל ַמד ֶׁש ַה ׁ ּ ָשנִ ים ֲה ִכי מ ּו ְב ָחרוֹ ת ֶׁשל יַ ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ָהי ּו ְּכ ֶׁשה ּוא ַחי ְּב ֶא ֶרץ
יצ ד ַחיִ ּ ים ְּב ָמקוֹ ם ֹּכה ָמ ֵלא ִּב ְקלִ ּפוֹ ת ְּכמוֹ ִמ ְצ ַריִ םָ ,הי ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְהיוֹ ת ַה ׁ ּ ָשנִ ים ֲה ִכי
הֵבין ֵּכ ַ
ִמ ְצ ַריִ ם .ה ּוא ל ֹא ִ
ְ
טוֹ בוֹ ת ֶׁשל יַ ֲעקֹב? וְ ָׁש ַאל ַעל ָּכך ֶאת ַס ָּבא ֶׁשלּ וָֹ ,ה ַא ְדמוֹ ״ר ַהזָ ּ ֵקן.
יבה ְּב ִמ ְצ ַריִ םַ .ה ִּמ ִּלים ֶׁשל ַה ּ ָפס ּוק
ָה ַא ְדמוֹ ״ר ַהזָ ּ ֵקן ָענָ ה ֶׁשיַ ּ ֲעקֹב ָׁש ַלח ק ֶֹדם ֹּכל ֶאת יְ ה ּו ָדה לְ ָה ִכין יְ ִׁש ָ
ֶׁש ְּמ ַד ְּברוֹ ת ַעל זֶ ה (״לְ הוֹ רֹת לְ ָפנָ יו ֹג ְּׁשנָ ה״) יְ כוֹ לוֹ ת לִ ְהיוֹ ת ַ ּגם ֻמ ְס ָּברוֹ ת ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנ ּו לוֹ ְמ ִדים ּתוֹ ָרה
(״לְ הוֹ רוֹ ת״) ֲאנַ ְחנ ּו נִ ָג ִּׁשים ָקרוֹ ב ַלה׳( .״ ֹג ְּׁשנָ ה״)! ֲא ִפלּ ּו ְּב ִמ ְצ ַריִ םִּ ,בגְ ַלל ֶׁש ֲאנַ ְחנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ לְ מֹד ּתוֹ ָרה,
ֲאנַ ְחנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְחיוֹ ת ַּב ֶ ּד ֶר ְך ַה ּטוֹ ָבה ְּביוֹ תֵ ר!

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה ע"ד ,ע"ז
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

יכים לְ ַה ְק ִריב ַעל ְמנָ ת לְ ַס ֵ ּי ם ֶאת ַּת ֲהלִ ְ
יך ַה ָּט ֳה ָרה
לוֹ ְמ ִדים ַה ּי וֹ ם ׁ ְש ּתֵי ִמ ְצווֹ ת ַעל ַה ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִ
(א ָדם
ֵה ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת זָ ב ָ
שה ע"דַ -על ְמנָ ת לְ ִה ָּטהֵ ר לְ ַד ְר ָ ּגה ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ְּכ ָבר ֶל ֱאכוֹ ל מ ַ
.1
ִמ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
ְ
ימת ׁ ֶש ְּמ ַט ֵּמאת אוֹ תוֹ ) ָצ ִריך לְ ָה ִביא ָק ְר ָּבן ׁ ֶשל ׁ ְשנֵי ּתוֹ ִריםְּ /בנֵי יוֹ נָ ה.
ׁ ֶש ָהיְ ָתה לוֹ ַמ ֲח ָלה ְמס ּויֶ ֶ
שה ע"זַ -א ֲחרֵי ׁ ֶש ָא ָדם ַמ ְחלִ ים ִמ ָ ּצ ַר ַעת ה ּוא ָצ ִר ְ
יך לְ ַה ְק ִריב ָ 3ק ְר ָּבנוֹ ת ּ ָ :ק ְר ַּבן
.2
ִמ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
שר
עוֹ ָלהָ ,ק ְר ָּבן ַח ָּטאתָ ,ק ְר ָּבן ָא ׁ ָשם ַ .עד ׁ ֶשה ּוא ַמ ְק ִריב ה ּוא אֵינֶ נּ ּו ָטהוֹ ר ַ ּד ּיוֹ ְּכדֵי ֶל ֱאכוֹ ל ִמ ְּב ַ ׂ
ַה ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת.

ַר ְמ ַּב"ם

כות ְמ ֻח ְּס ֵרי ַ ּכ ּ ָפ ָרה פרקים ג' ,ד' ,ה'
ִ /הלְ ֹ

ָּב ַר ְמ ַּב"ם ַה ּי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים עוֹ ד אוֹ דוֹ ת ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִ
יכים לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבנוֹ ת וְ נִ ְק ָר ִאים ְמ ֻח ְּסרֵי ַּכ ּ ָפ ָרהַ .מ ׁ ְש ָמעוֹ
שר ַה ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת.
 הֵ ם ְטהוֹ ִריםֲ ,א ָבל ֲע ַדיִ ן ל ֹא ַמ ְס ּ ִפיק ְטהוֹ ִרים ְּכדֵי ֶל ֱאכוֹ ל ִמ ְּב ַ ּׂ ֶפ ֶרק ג' – ְּב ֶפ ֶרק ַה ֶ ּז ה לוֹ ְמ ִדים ָמ ַתי ַה ָ ּז ב יָ כוֹ ל לְ ִה ָּטהֵ ר .ה ּוא ָצ ִר ְ
יך לְ ַה ְמ ִּתין ׁ ָשב ּו ַע ַא ֲחרֵי ׁ ֶש ַה ַּמ ֲח ָלה ׁ ֶשלּ וֹ

ִמ ְס ַּת ֶ ּי ֶמת.

ּ ֶפ ֶרק ד'ָ -ה ַר ְמ ַּב"ם ְמ ַל ֵּמד אוֹ דוֹ ת ְמצוֹ ָרע וְ ֵאלּ ּו ָק ְר ָּבנוֹ ת ָע ָליו לְ ַה ְק ִריב ְּכדֵי לְ ִה ָּטהֵ ר ִּב ׁ ְש ֵלמ ּות.
ּ ֶפ ֶרק ה' -לוֹ ְמ ִדים ַמה ַה ֲה ָל ָכה ִאם ל ֹא ִה ְק ִריב ּו נָ כוֹ ן ֶאת ָק ְר ָּבנוֹ ת ַה ְּמצ ָֹרעַ .ה ִאם ה ּוא ָטהוֹ ר אוֹ ל ֹא? ָּתל ּוי
ַמה ל ֹא ָהיָ ה ְּב ֵס ֶדר.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ָ ּ /פ ָר ׁ ַשת ַה ׁ ּ ָשב ּו ַע

"כל ַהבֵּ ן ַהיִ ּ לּ וֹ ד ַהיְ א ָֹרה
ֶא ָחד ַה ֲח ָל ִקים ַה ָ ּק ִׁשים ְּביוֹ תֵ ר ְּבגָ ל ּות ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה ַא ֲחרֵי ֶׁש ִ ּנגְ זְ ָרה ַה ְ ּגזֵ ָרה ֶׁשל ָּ
ֵה ָּבנִ ים ׁ ּ ֶשיִ ּוָ ּ לְ ד ּו ,יִ ְהיֶ ה זֶ ה ֶׁש ּי וֹ ִציא ֶאת יִ ְש ָׂר ֵאל
יכה ּו"ַ .ה ְ ּגזֵ ָרה ַהזּוֹ נִ גְ זְ ָרה ֵּכיוָ ן ֶׁש ַה ִּמ ְצ ִרים ָח ְׁש ׁש ּו ֶׁש ֶא ָחד מ ַ
ַּת ְׁשלִ ֻ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ םַ .ה ּ ָפס ּוק אוֹ ֵמר ֶׁש ּ ַפ ְרעֹה ָא ַמר ַל ְּמיַ לְ ּדוֹ ת ִ ":אם -בֵּ ן ה ּוא וַ ֲה ִמ ֶּתן אֹתוֹ ,וְ ִאםַּ -בת ִהיא וָ ָחיָ ה".
ָה ַר ִּבי ַמ ְס ִּביר ֶׁש ַה ְ ּגזֵ ָרה ל ֹא ָהיְ ָתה ַרק ַעל ַה ָּבנִ יםְּ .בא ֶֹפן ְמ ֻס ָ ּי ם ָהיְ ָתה ְ ּגזֵ ָרה עוֹ ד יוֹ תֵ ר ְ ּגר ּו ָעה ַעל ַה ָּבנוֹ ת.
ַה ְ ּגזֵ ָרה ָהיְ ָתה ֶׁשהֵ ם ָרצ ּו ֶׁש ַה ָּבנוֹ ת יִ ְחי ּו ְּכמוֹ נָ ִׁשים ִמ ְצ ִר ּי וֹ ת וְ ל ֹא ְּכמוֹ יְ ה ּו ִד ּיוֹ ת.
ַה ָ ּד ָבר ְמ ַל ְּמ ֵדנ ּו הוֹ ָר ָאה לִ ימֵי ַה ָגּל ּות ָּב ּה ָאנ ּו נִ ְמ ָצ ִאים ָּכעֵת ,לִ ְפ ָע ִמים ַּב ָגּל ּות ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים ַל ְח ׁש ֹב ַעל
ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ְּמנַ ִּסים לְ ַה ִ ּציק ָלנ ּו ְּבגַ ְׁש ִמ ּי ּות ְּכמוֹ ָהאוֹ יְ ִבים ֶׁשהוֹ ְרגִ ים ַּביְ ּה ּו ִדיםֲ .א ָבל זֶ ה ל ֹא ַה ָ ּד ָבר ַהיָ ּ ִחיד ֶׁש ָעלֵינ ּו
לְ ִהזָ ּהֵ ר ִמ ֶּמנּ ּוַּ .ב ָגּל ּות ,יֶ ְׁשנָ ם ְ ּד ָב ִרים ַר ִּבים ֶׁשיְ ּכוֹ לִ ים לְ ַהזִ ּיק ְּבר ּו ָחנִ ּי ּותְּ .ב ִמ ָ ּדה ְמ ֻסיֶ ּ ֶמת זֶ ה ֲא ִפלּ ּו ָ ּגר ּו ַע יוֹ תֵ ר.
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ְּב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ ֶׁש ַ ּליְ ּה ּו ִדים ָהיְ ָתה ְמ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁש ְּב ִמ ְצ ַריִ םִּ ,ת ְהיֶ ה ָלנ ּו ָּכעֵת ְמ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁש לִ ְׁשמֹר הֵ ן ַעל ַהגּ ּוף וְ הֵ ן
ַעל ַה ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁש ָ ּלנ ּו ֶׁשיִ ּ ְהי ּו ְׁשמ ּו ִרים ַ ּגם ַּב ָגּל ּות.
(על ִּפי לִ ּקוּ ֵטי ִשׂיחוֹת ֵחלֶ ק א' ָּפ ָר ַׁשת ְׁשמוֹת).
ַ
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