
ים דֹושִׁ מֹוַנת ַהקְּ מֹוֶנה ִמְצוֹות ְלֵזֶכר שְׁ ָלל עֹוָלִמי - שְׁ ִמְבַצע כְּ
ֲאָדר א’ תשס”ח ל’ בְּ ֵאַרע בְּ ַבח ַהּנֹוָרא שֶׁ טֵּ ֶהְרגּו ַעל ִקּדּוׁש ה’ בַּ נֶּ ז ָהַרב שֶׁ יַבת ֶמְרכָּ ְלִמיֵדי ְישִׁ תַּ

ׁשּו קֶֹבץ ֶזה ֻהְקדְּ בְּ ּמּוד שֶׁ  ָחְמֵרי ַהלִּ

ים הי”ד דֹושִׁ מֹוַנת ַהקְּ ל שְׁ ְלִזְכָרם שֶׁ
ַחת ֶרְעֶננעְרט ֵלם ִמשְׁפָּ ְרַי"ג ִמְצוֹות ַהשָּׁ ֲאִדיבּות ִמְפַעל תַּ בַּ
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ֶפר ְלִזְכרוֹן עֹוָלם סֵּ יּוַחק בַּ

ער ע"ה ִוד ְוגֹוְלָדה בֶּ ְרׁשֹון דָּ ִניקֹולֹוס יֹוֵסף גֵּ

ֶטְרן ע"ה ַמְרּכּוס ְוֵלָאה שְׁ

ַחיֵּיֶהם,  ְיֵמי  ל  ְך כָּ ֶמשֶׁ ֵהִאיר בְּ ֶהם  לָּ ְצוֹות שֶׁ ִקּיּום ַהמִּ ר  ֲאשֶׁ

ר  ַוֲאשֶׁ ֹוָאה,  ַהשּׁ ל  שֶׁ יֹוֵתר  בְּ ָהֲאֵפלֹות  עֹות  שָּׁ בַּ ֲאִפּלּו 

ָהב ַהזָּּ שֹוֶשֶלת  בְּ ָחָדׁש  ּדֹור  ְלַהִקים  ַהּכַֹח  ָלֶהם  ָהָיה 

ִלְכבֹוד

ָדִוד ְוַאִניָטה ִמיֶלר

ס לּוִאי ְוָגלֹוְרָיה ַויִּ

ְלֵזֶכר

ְרץ ע"ה ה שֶׁ מֹשֶׁ

יׁשּו ֶאת ַחיֵּיֶהם  ר ִהְקדִּ  ֲאשֶׁ

ְלִלּמּוד ּתֹוָרה, ִקּיּום ִמְצוֹות ּוְגִמילּות ֲחָסִדים
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ֶפל ָחמּוׁש ִל ַרץ ֵמָרֶצַח ׁשָ ֵליל רֹאׁש חֶֹדׁש ֲאָדר ב' תשס"ח, ּפָ ה. ּבְ ה ָקׁשָ ָרֵאל ַמּכָ ה ַעם ִיׂשְ ָנה ֻהּכָ ְפֵני ׁשָ

קּו  ּתְ ּקוֹת נוָֹראוֹת, ֻהׁשְ ֵרה ּדַ ע ֶעׂשְ ְך ַאְרּבַ ֶמׁשֶ ְלִמיֶדיָה. ּבְ מוָֹנה ִמּטוֵֹבי ּתַ ז ָהַרב' ְוָרַצח ׁשְ יַבת 'ֶמְרּכָ ִליׁשִ

ר  ְלִמיִדים ִנְרְצחּו ְוַאַחד ָעׂשָ מוָֹנה ּתַ ל ַהְיִרּיוֹת. ׁשְ קוָֹלן ַמֲחִריׁש ָהָאְזַנִים ׁשֶ ל ִלּמּוד ַהּתוָֹרה ּבְ ֵמִחים ׁשֶ ַהּקוֹלוֹת ַהּשְׂ

נוָֹסִפים ִנְפְצעוּ.

נוּ.  ל ַעּמֵ א ֶנֶגד ַהּתוָֹרה ַעְצָמה, ֵלב ִלּבוֹ ׁשֶ יָבה, ֶאּלָ ְלִמיֵדי ַהְיׁשִ ן ַרק ֶנֶגד ְקבּוַצת ּתַ ּוַ ע ָאיֹם ְונוָֹרא ֶזה לֹא ּכֻ ׁשַ ּפֶ

ְמרּוִרים ַעל  ִכי ּתַ ּבְ ְלִמיִדים וָּבכּו  ל ַהּתַ ע ַהַהְלָוָיה ׁשֶ ת ִהְצָטְרפּו ְלַמּסַ ׁשֶ ּגוֵֹני ַהּקֶ ל  רוֹת ַאְלֵפי ְיהּוִדים ִמּכָ ֶעׂשְ

ה ָעֵלינּו ְוַעל ּתוָֹרֵתנוּ. ׁשָ ִהְתַרּגְ ָרֶגְדָיה ׁשֶ ַהּטְ

מוַֹנת  ל ׁשְ ד ֶאת ִזְכָרם ׁשֶ ים ְוַטף ְלַכּבֵ ים, ָנׁשִ ִפים ֲאָנׁשִ ַבח ָהָאיֹם, ִמְתַאּסְ ָנה ָהִראׁשוֹן ַלּטֶ ָ ִהְתָקֵרב יוֹם ַהּשׁ ּבְ

עוֹד ִמּלוֶֹתיָה ַעל  ֶקֶצב ַהּתוָֹרה, ְוֵהם ֶנֶהְרגּו ּבְ ֲעמּו ּבְ ִלּבוֵֹתיֶהם ּפָ ים – ׁשֶ מוָֹנה ִסְפֵרי ּתוָֹרה ַחּיִ ים – ׁשְ דוֹׁשִ ַהּקְ

ִלּמּוד  יֶהם ְלַמַען ַהּתוָֹרה, ּבְ ָחיּו ֶאת ַחּיֵ ים ֵאּלוּ, ׁשֶ ל ְקדוֹׁשִ ַהֲעלוֹת ֶאת ִזְכָרם ׁשֶ ְפתוֵֹתיֶהם. ֵאין ַמְתִאים ִמּלְ ׂשִ

ָמָתם. ּתוָֹרה ְלִעּלּוי ִנׁשְ

רוֹת ַאְלֵפי ְיהּוִדים. ף ֶעׂשְ ּתֵ ּתַ ָכל ָהעוָֹלם, וָּבֶהם ֲעִתיִדים ְלִהׁשְ ים ּבְ ְכּתוֹת ַרּבִ מּו ִסּיוֵּמי ַמּסֶ ָנה ִיְתַקּיְ ָ יוֹם ַהּשׁ ְוָאֵכן, ּבְ

יוֹם  ִתיָבָתם ִיְהֶיה ּבְ ים. ִסּיּום ּכְ דוֹׁשִ ל ֶאָחד ִמן ַהּקְ ֶנֶגד ּכָ מוָֹנה ִסְפֵרי ּתוָֹרה – ֵסֶפר ּתוָֹרה ֶאָחד ּכְ בּו ׁשְ מוֹ ֵכן, ִנְכּתְ ּכְ

ִלים. ּלְ ֶהם ֵהם ִמְתּפַ ּבָ ֶנֶסת ׁשֶ י ַהּכְ חוֹת, ְוֵהן ַיְכִניסּו אוָֹתם ְלָבּתֵ ּפָ ׁשְ ְסרּו ִסְפֵרי ַהּתוָֹרה ַלּמִ ן ִיּמָ ָנה, ּוְלַאַחר ִמּכֵ ָ ַהּשׁ

ים  ְלִמיִדים ַרּבִ ַבח ְוֵאיָלךְ, ִיְלְמדּו ּתַ ָנה ַלּטֶ ָ ּיוֹם ַהּשׁ ּמִ ִמים ׁשֶ מוַֹנת ַהּיָ ׁשְ ְרַי"ג ִמְצווֹת ָהעוָֹלִמי, ּבִ ל ִמְפַעל ּתַ ָיְזָמתוֹ ׁשֶ ּבְ

ים.  דוֹׁשִ ל ַהּקְ ָמָתם ׁשֶ תוָֹרֵתנוּ, ְלִעּלּוי ִנׁשְ ּבְ ְצווֹת ׁשֶ ְרָי"ג ַהּמִ מוֶֹנה ִמּתוְֹך ּתַ ָאֶרץ וָּבעוָֹלם ׁשְ ּבָ

בּוֵתנּו  ִלים ָעֵלינּו ֵמָחָדׁש ֶאת ְמֻחּיָ ִמים ּוְמַקּבְ ָרֵאל, ְמַקּיְ ַלל ִיׂשְ ְך ְוָצָרה, ָאנּו ִמְתַאֲחִדים ִעם ּכְ ל חֹׁשֶ ְזַמן ֶזה ׁשֶ ּבִ

ָרֵאל. ל ַעם ִיׂשְ ים ׁשֶ ְצִחּיִ ים ַהּנִ בּוֵתנּו ַלַחּיִ בּוֵתנּו ֶזה ְלֶזה ְוֶאת ְמֻחּיָ ַלּתוָֹרה, ֶאת ְמֻחּיָ

ָך ָחָלל ֶתי מֹו ּבָ ַעל  ָרֵאל  ׂשְ ִי י  ִב ּצְ ַה

ִרים  ֹו ּב ִג ּו  ְפל ָנ ְך  ֵאי

ָמם י דָּ ַכסִּ   ֶאֶרץ ַאל תְּ



ַלל עֹוָלִמי  ִמְבַצע ּכְ
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ִאּסוּר ְרִכילוּת ְוָלׁשֹון ָהַרע

ִמּתֹוְך ַאהֲבַת הֱָאֶמת ֶׁשָרַחׁש רֹוִעי לְכָל יְהּודִי וִיהּודִי, 
לֲַחבֵרֹו.  ָאדָם  ֶׁשּבֵין  ִמצְוֹות  ַעל  ְמֹאד  ִהְקּפִיד  הּוא 
הּוא ָהיָה ְמפְֻרָסם ּבִזְִהירּותֹו הַָרּבָה ִמּכָל ּדִּבּור ָאסּור, 

וְדִּבּוֵרי ְרכִילּות וְלָׁשֹון הָָרע ֹלא נְִׁשְמעּו ִמּפִיו. 

ֲחבֵָריו  ּכָל  ַעל  ּכְָך  ּכָל  ָאהּוב  ָהיָה  ֹלא ּפֶלֶא ֶׁשהּוא 
ּכְתּוָבה  ַהֹּלא  ַהַּצּוָָאה  ּכִי  ָחִׁשים  וְַהֹּכל  ּוַמּכָָריו, 
ְּתחּוִמים:  ִּבְׁשֹלָׁשה  ִהְתַחּזְקּות  ּכֹולֶלֶת  ֶׁשִהְׁשִאיר 

ִׂשְמָחה, ּדְבֵקּות ּבְַּתפִּלָה וְַאהֲבַת ַהּזּולַת.

לְִעּלּוי נְִׁשָמתֹו נִלְַמד ֶאת ִמצְוָה רלו – 'ִאּסּור ְרכִילּות 
וְלָׁשֹון הָָרע'. 

ֵלב ֶאָחד בְּ

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ן ַיֲעקֹב רוֹט הי"ד דוֹשׁ רוִֹעי ַאֲהרֹן בֶּ ַהּקָ

ֹוֵמַע  ַהּשׁ ֵלב  ּבְ ַהְמעֹוְרִרים  ָבִרים  ּדְ ר  ְלַסּפֵ ָאסּור 
ַעל  ר  ְלַסּפֵ ָאסּור  ֵכן,  מֹו  ּכְ ַהּזּוַלת.  י  ַלּפֵ ּכְ ְנָאה  ׂשִ
ַנאי ּוְדָבִרים ָהֲעלּוִלים ִלְגרֹם לֹו ֵנֶזק ְבֵרי ּגְ ַהּזּוַלת ּדִ

ְצָוה ַהּמִ

1
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ִאּסוּר ְרִכילוּת ְוָלׁשֹון ָהַרע
ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ

ן ַיֲעקֹב רוֹט הי"ד דוֹשׁ רוִֹעי ַאֲהרֹן בֶּ ַהּקָ

ִאּסוּר ְרִכילוּת ְוָלׁשֹון ָהַרע

ִלְבָרָכה ֲח ִזְכרֹוָנם  ָכֵמינּו 

ה  ּלָ ַהּמִ י  ּכִ יִרים  ַמְסּבִ

'רֹוֵכל'.  ה  ּלָ ַלּמִ ְקרֹוָבה  'ָרִכיל' 

קֹום  ִמּמָ ַהּנֹוֵדד  רֹוֵכל הּוא סֹוֵחר 

ָמקֹום ֶזה  ְלָמקֹום, קֹוֶנה ְסחֹוָרה ּבְ

ַהחֹוֵטא  ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ ּומֹוְכָרּה 

 – רֹוֵכל  ּכְ נֹוֵהג  ׁשֹון  ַהּלָ ֵחְטא  ּבְ

ָבִרים  ּדְ רֹוֶאה  אֹו  ׁשֹוֵמַע  הּוא 

ְלַאֵחר.  ּוַמֲעִביָרם  ָהֶאָחד  ֵאֶצל 

ֲארֹות  ִמְתּבָ ְך  ּכָ ֶזה,  רּוׁש  ּפֵ ְלִפי 

ּוּוי "לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל": ַאל  ִמּלֹות ַהּצִ

ּבּוִרים  ּדִ ְלָאָדם  ֵמָאָדם  ֲעִביר  ּתַ

אֹותֹו  ּכְ ַלּזּוַלת,  ְלָהַרע  ָהֲעלּוִלים 

ֵמָאָדם  ְסחֹוָרה  ֲעִביר  ַהּמַ רֹוֵכל 

ְלָאָדם.      
      

ה ב;  ָרׁשָ ים ּפָ  ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים ְקדֹוׁשִ

ם רּוׁש ָהַרֲאַב"ד ׁשָ ּפֵ

ר ַה ַהְמַאְפׁשֵ ְוהּוא  ים,  ַהַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ּוֵבין  ָהָאָדם  ין  ּבֵ יל  ַמְבּדִ ּבּור  ּדִ
ִעּמֹו.  ַהּסֹוְבִבים  ְוִעם  ּבֹוְראֹו  ִעם  ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ְלָאָדם 
ְבֵרי ְרִכילּות ְוָלׁשֹון ָהָרע, הּוא  ר ּדִ ִדּבּורֹו ּוְמַדּבֵ ר ָהָאָדם ּפֹוֵגם ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ים. ֲעֵלי ַהַחּיִ ל ּבַ ָתם ׁשֶ ְרּגָ חּוָתה ִמּדַ ית ּפְ תֹו ַנֲעׂשֵ ֲעָלתֹו ְוַדְרּגָ יֹוֵרד ִמּמַ

ִאּסּור ְרִכילּות

לע"נ הרב אברהם יעקב בן הרב שלמה יהודה ע”ה
לע”נ הרב נתן צבי בן הרב אביגדור ע”ה

ִמְצָוה
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ְצָוה יֵני ַהּמִ ּדִ

ְצָוה ֲעֵמי ַהּמִ ִמּטַ

ֶאְסרּו א ּנֶ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ְכַלל  ּבִ
ָבִרים  ּדְ א.  ֶזה:  ִאּסּור  ּבְ
ֹוֵמַע  ֵלב ַהּשׁ ָהֲעלּוִלים ְלעֹוֵרר ּבְ
ַאֵחר  ָאָדם  י  ַלּפֵ ּכְ ֵאיָבה 
ַנאי ַעל  ְבֵרי ּגְ ]'ְרִכילּות'[; ב. ּדִ
ָהֲעלּוִלים  ָבִרים  ּדְ אֹו  ַהּזּוַלת, 
ָהָרע'[.  ]'ָלׁשֹון  ֵנֶזק  לֹו  ִלְגרֹם 
ָבִרים  ּדְ ר  ְלַסּפֵ ָאסּור  ֵכן,  מֹו  ּכְ
ַלֲאֵחִרים  ִלְגרֹם  ֲעלּוִלים  ׁשֶ
ְוָלׁשֹון  ְרִכילּות  ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ
ַבח.  ְבֵרי ׁשֶ ָהָרע, ַאף ִאם ֵהם ּדִ

ִסּפּור ב ּבְ נֹוֵהג  ֶזה  ִאּסּור 
ָאָדם  ל  ּכָ ַעל  ָבִרים  ּדְ
ה  ן ַעל ְקִהּלָ ּכֵ ָרֵאל, ְוָכל ׁשֶ ׂשְ ִמּיִ
ֵהן  ר  ַהְמֻדּבָ ְפֵני  ּבִ ֵהן  ֵלָמה,  ׁשְ
ֵהן  ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ֵהן  ָפָניו,  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ
ֶרֶמז, ֵהן  ֵפרּוׁש ֵהן ּבְ ְכָתב, ֵהן ּבְ ּבִ

ֶקר. ִדְבֵרי ׁשֶ ִדְבֵרי ֱאֶמת ֵהן ּבְ ּבְ

ן ג   ּוֵ ִמְתּכַ ר  ַהְמַסּפֵ ִאם 
ר  ֻמּתָ ְדָבָריו,  ּבִ ְלהֹוִעיל 
ְרִכילּות  ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַסּפֵ לֹו 
ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְלַבד  ָהָרע,  ְוָלׁשֹון 
ֶנֱאָמִרים  ָעָליו  ׁשֶ ָלָאָדם  ֵרם  ִיּגָ
ִפי  ִמּכְ דֹול  ַהּגָ ֵנֶזק  ָבִרים  ַהּדְ
ּתֹוָרה. ין  ּדִ י  ּפִ ַעל  לֹו  יַע  ּגִ ַהּמַ

נֹוֶהֶגת ד זֹו  ִמְצָוה 
ים,  ּוְבָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ ּבַ
ְזַמן.  ּוְבָכל  ָמקֹום  ָכל  ּבְ

ִאּסּור ה ַעל  ָהעֹוֵבר 
לֹוֶקה. ֵאינֹו  ְרִכילּות 

ְבֵרי ו ּדִ ר  ְלַסּפֵ ָהָרִגיל 
ָהָרע,  ְוָלׁשֹון  ְרִכילּות 
א.  ַהּבָ ְלעֹוָלם  ֵחֶלק  לֹו  ֵאין 

יָך  ַעּמֶ  לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ
ויקרא )פרשת קדושים( יט טז 

ֵלב ֶאָחד בְּ
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ִאּסוּר ְרִכילוּת ְוָלׁשֹון ָהַרע
ִאּסוּר ְרִכילוּת ְוָלׁשֹון ָהַרע

ֵלב ֶאָחד בְּ

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ן ַיֲעקֹב רוֹט הי"ד דוֹשׁ רוִֹעי ַאֲהרֹן בֶּ ַהּקָ

ְלָעָדיו ּב ּבִ ּבּור, ׁשֶ ַהֲעִניקֹו לֹו ֶאת ּכַֹח ַהּדִ ֹוֵרא ָהעֹוָלם ֵהיִטיב ִעם ָהָאָדם ּבְ

ר ִעם ַהּסֹוְבִבים אֹותֹו ּוִבְלָעָדיו ָהָיה ָהָאָדם  לֹא ָיכֹול ָהָאָדם ִליצֹר ֶקׁשֶ

ר ָהָאָדם  ֵ ּבּור ִמְתַקּשׁ ֶאְמָצעּות ַהּדִ ְבֵהָמה. ּבְ ְבִדידּות ּוִביִחידּות ּכִ יו ּבִ ַחי ֶאת ַחּיָ

ל  ר ׁשֶ ׁשֶ ם ַהּקֶ י ִלּבֹו. ּגַ ָאְזָניו ֶאת ַרֲחׁשֵ יַע ּבְ מֹוחֹו ּוַמּבִ ַרֲעיֹונֹות ָהעֹוִלים ּבְ ף אֹותֹו ּבְ ּתֵ ִעם זּוָלתֹו, ְמׁשַ

ּבּור  כּוַנת ַהּדִ ַבח ּוְבהֹוָדָאה. ּתְ ׁשֶ ה, ּבְ ׁשָ ה ּוְבַבּקָ ְתִפּלָ ּבּור, ּבִ ֶאְמָצעּות ַהּדִ ה ּבְ ָהָאָדם ִעם ּבֹוְראֹו ַנֲעׂשֶ

ֵהָמה. יָלה אֹותֹו ִמן ַהּבְ ִהיא ַהְמַיֶחֶדת ֶאת ָהָאָדם ּוַמְבּדִ

ל עֹוד ׁשֹוֵמר  כַֹח ֶזה. ּכָ ּלֹא ִלְפּגֹם ּבְ ֵהר ְמאֹד ׁשֶ ּבּור, ָעָליו ְלִהּזָ כַֹח ַהּדִ ָהָאָדם ִמְתַיֵחד ּבְ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ר  ִדּבּורֹו ּוְמַדּבֵ ר ָהָאָדם ּפֹוֵגם ּבְ ֲאׁשֶ ְבָרִאים, אּוָלם ּכַ ב ִלְבִחיר ַהּנִ יו ּוְלׁשֹונֹו, הּוא ֶנְחׁשָ ָהָאָדם ֶאת ּפִ

ֲעֵלי  ל ּבַ ָתם ׁשֶ ְרּגָ חּוָתה ִמּדַ ית ּפְ תֹו ַנֲעׂשֵ ֲעָלתֹו, ְוַדְרּגָ ְבֵרי ְרִכילּות ְוָלׁשֹון ָהַרע, הּוא יֹוֵרד ִמּמַ ּדִ

ַתן ָלֶהם ַהּבֹוֵרא. ּנָ ְיכֹולֹות ׁשֶ ן ֵהם ֵאיָנם ּפֹוְגִמים ּבַ ּכֵ ים, ׁשֶ ַהַחּיִ
ִכיָרה ג ַער ַהּזְ ׁשֹון ׁשַ ִמיַרת ַהּלָ ִחיָנה ה; ׁשְ ַער ַהּבְ ָבבֹות ׁשַ  חֹובֹות ַהּלְ

ֲאָבק ַעל ַה יֹוֵתר ְלֶבן ֱאנֹוׁש. ַהּמַ ים ּבְ ׁשִ יֹונֹות ַהּקָ ּסְ ׁשֹון הּוא ַאַחד ַהּנִ ִמיַרת ַהּלָ ל ׁשְ יֹון ׁשֶ ּסָ ּנִ

ְרצֹונֹו  ם ִמי ׁשֶ ָעה. ּגַ ָעה ׁשָ ה ֶאת ָהָאָדם יֹום יֹום, ׁשָ ִמיִדי, ַהְמַלּוֶ ה הּוא ַמֲאָבק ּתְ ַטֲהַרת ַהּפֶ

ש  מֹו: 'ַהִאם ֵאין ֲחׁשַ ֵאלֹות, ּכְ ְלָבִטים ּוִבׁשְ יָחה ּבִ ֵדי ׂשִ יו ּוְלׁשֹונֹו, ִנְתָקל ּתֹוְך ּכְ מֹר ֶאת ּפִ ַעז ִלׁשְ

ּפּור, אֹו  ִמיט ֵחֶלק ֵמַהּסִ א ָעַלי ְלַהׁשְ ּמָ ר ַלֲחֵבִרי?' 'ׁשֶ ְרצֹוִני ְלַסּפֵ ּבִ ּפּור ׁשֶ ּסִ ָלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות ּבַ

ָרִטים?'  ֵטׁש ֶאת ַהּפְ ֲאַטׁשְ י ׁשֶ אּוַלי ּדַ

ַעם ֵהם ׁשֹוֲאִלים ֶאת ַעְצָמם: 'ַהִאם,  ָבִטים ֵאּלּו, ְולֹא ּפַ טּוִרים ִמּלְ ם ֵהם ֵאיָנם ּפְ ֹוְמִעים ּגַ ַהּשׁ

ְבֵרי ְרִכילּות אֹו ָלׁשֹון ָהַרע?!' א ֵאּלּו ּדִ ּמָ ָבִרים?' 'ׁשֶ מַֹע ֶאת ַהּדְ ר ִלי ִלׁשְ ְכָלל, ֻמּתָ ּבִ

ר  ר לֹו ְלַדּבֵ ּתָ ב ָלַדַעת ַמה ּמֻ ן הּוא ַחּיָ ָאר ֵאיָבָריו, ְוַעל ּכֵ ׁשְ ְלׁשֹונֹו יֹוֵתר ִמּבִ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ָהָאָדם ִמׁשְ

יָך" ְוַלֲעמֹד  ַעּמֶ ָראּוי ֶאת ַצו ַהּתֹוָרה "לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ ם ּכָ ֵדי ְלַקּיֵ ךְ, ּכְ ּום ּכָ ר. ִמּשׁ ּוָמה ָאסּור לֹו ְלַדּבֵ

ן ֶאת ִהְלכֹות ְרִכילּות ְוָלׁשֹון ָהַרע.  ּנֵ ׁשֹון, ַעל ָהָאָדם ִלְלמֹד ּוְלׁשַ ִמיַרת ַהּלָ ל ׁשְ ה ׁשֶ ׁשָ יָמה ַהּקָ ׂשִ ּמְ ּבַ

ִמיָרה ג ְ חֹוַבת ַהּשׁ
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ִאּסוּר ְרִכילוּת ְוָלׁשֹון ָהַרע
ִאּסוּר ְרִכילוּת ְוָלׁשֹון ָהַרע

ֵלב ֶאָחד בְּ

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ן ַיֲעקֹב רוֹט הי"ד דוֹשׁ רוִֹעי ַאֲהרֹן בֶּ ַהּקָ

ִליִלית "ִמ                     ַרֲחֵבי ָהֲעָיָרה ַהּגְ רֹוז ּבְ ַמע ַהּכָ ים?" ִנׁשְ י ָחֵפץ ִלְקנֹות ַסם ַחּיִ

ר  ֻמּכָ לֹא  רֹוֵכל  ִנְרָאה  ָהֲעָיָרה  ל  ׁשֶ ִזית  ְרּכָ ַהּמֶ ר  ּכָ ּכִ ּבַ ֵקָטה.  ְ ַהּשׁ

ים  ִנְדֲחקּו ֲאָנׁשִ פּוי,  ּצָ ּכַ ים.  ַחּיִ ְפָלָאה –ַסם  ַהּנִ ְלּתֹו  ַמְרּכֻ קֹול ָרם ַעל  ּבְ ְכִריז  ַהּמַ

ם ְלָאְזָניו  יָעה ּגַ ְגָרִתית ִהּגִ ם ַהְמֻיָחד. ַהַהְכָרָזה ַהּלֹא ׁשִ ׁשּו ִלְרּכֹׁש ֶאת ַהּסַ ים ְסִביב ָהרֹוֵכל ּוִבּקְ ַרּבִ

ִהְבִחין  ֶ ּתֹוָרה. הּוא ִמֵהר ֶאל ֲחלֹון ַחְדרֹו, ּוִמּשׁ ַחְדרֹו ְוָעַסק ּבַ לֹו, ָהָיה ָספּון ּבְ ֶהְרּגְ ּכְ אי, ׁשֶ י ַיּנַ ל ַרּבִ ׁשֶ

ה ֵאיְנָך ָזקּוק  ָנִתי ֵאֶליךָ, ַאּתָ ּוָ י, ֵאין ּכַ ְלּתֹו. "ַרּבִ ׁשֹו ַלֲעלֹות ְלֵביתֹו ּוְלַהְראֹות לֹו ֶאת ַמְרּכֻ ּקְ רֹוֵכל, ּבִ ּבָ

רֹוֵכל ּוְלַבּסֹוף ֵנאֹות  ר. הּוא ִהְפִציר ּבָ אי לֹא ִוּתֵ י ַיּנַ אי, אּוָלם ַרּבִ י ַיּנַ ָאְזֵני ַרּבִ י", ָטַען ָהרֹוֵכל ּבְ ְלּתִ ְלַמְרּכֻ

ה ָלסּור ְלֵביתֹו.  ַהּלָ

ים ְוֶהְרָאה  ִהּלִ ַתח ֵסֶפר ּתְ ְחּתֹו. הּוא ּפָ ַאְמּתַ ּבְ ים ׁשֶ ה ָהרֹוֵכל ֶאת ַסם ַהַחּיִ ּלָ אי ּגִ י ַיּנַ ל ַרּבִ ַחְדרֹו ׁשֶ ּבְ

ָפֶתיָך  ים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב, ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוׂשְ סּוק "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ אי ֶאת ַהּפָ י ַיּנַ ְלַרּבִ

ה  ָ ּשׁ ֲעבּוָרּה ׁשִ ם לֹו ּבַ ּלֵ ְלּתֹו, ְוַאף ׁשִ אי ָלרֹוֵכל ַעל ַמְרּכֻ י ַיּנַ ים לד יג,יד(. הֹוָדה ַרּבִ ִהּלִ ר ִמְרָמה" )ּתְ ּבֵ ִמּדַ

י ְזכּות  ד אֹוָתנּו, ּכִ ֶלְך ִלּמֵ לֹמֹה ַהּמֶ י ׁשְ ד ֶאת ָהרֹוֵכל, ּכִ אי ְוִלּמֵ י ַיּנַ ַבד זֹאת, הֹוִסיף ַרּבִ ְסָלִעים. ִמּלְ

רֹות  יו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֵֹמר ִמּצָ תּוב: "ׁשֵֹמר ּפִ ּכָ ל ַרע, ּכַ ה ְוׁשֹוֶמֶרת ַעל ָהָאָדם ִמּכָ ׁשֹון ֵמִגּנָ ִמיַרת ַהּלָ ׁשְ

ֵלי כא כג. ַנְפׁשֹו" ִמׁשְ

י לֹא הּוא ָהָיה ָהִראׁשֹון  יק ְידּוָעה ּוְמֻפְרֶסֶמת, אּוָלם לֹא ַהּכֹל יֹוְדִעים, ּכִ ּדִ ל ָהרֹוֵכל ַהּצַ ַהְנָהָגתֹו ׁשֶ

א  ים, ֶאּלָ ִהּלִ ֵסֶפר ַהּתְ סּוק ֶזה ּבְ ַתב ּפָ ֶלְך לֹא ַרק ּכָ ִוד ַהּמֶ ּדָ דֹוׁש ּכֹוֵתב, ׁשֶ יְך ַהּקָ ְך. ָהַאְלׁשֵ ַהג ּכָ ּנָ ׁשֶ

ים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב",  ל ִעיר ּוַמְכִריז: "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ ְרחֹוָבּה ׁשֶ ְך ּבִ ַאף ָהָיה ִמְתַהּלֵ

ד ֶאת  ֶלְך ָהָיה ְמַלּמֵ ִוד ַהּמֶ ָדם: "ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע". ּדָ ִפים ְסִביבֹו ָהָיה ְמַלּמְ ים ִמְתַאּסְ ָהיּו ָהֲאָנׁשִ ּוְכׁשֶ

ָבִרים  ר ַעל ֲחֵבָריו ּדְ יו ּוְלׁשֹונֹו ְוֵאינֹו ְמַסּפֵ ֹוֵמר ּפִ ים. ַהּשׁ ה ְלַחּיִ ׁשֹון ִהיא ְסֻגּלָ ִמיַרת ַהּלָ י ׁשְ ים ּכִ ָהֲאָנׁשִ

ים ְוטֹוִבים.  ים ֲאֻרּכִ ָהֲעלּוִלים ְלָהַרע ָלֶהם, מֹוֵנַע ֵמַעְצמֹו ֵסֶבל ַרב ְוזֹוֶכה ִלְחיֹות ַחּיִ

ים לד טו ִהּלִ יְך ּתְ ן ְמצָֹרע ה; ַאְלׁשֵ ְנחּוָמא ָיׁשָ ה ה י; ּתַ ָבִרים ַרּבָ ה טז ב; ּדְ ְקָרא ַרּבָ ַוּיִ

ֵלב ֶאָחד בְּ
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דוֹׁש ַמת ַהקָּ ְלִעּלּוי ִנשְׁ
מּוֵאל ֶאְלָדר הי"ד רֹור שְׁ ן דְּ ְיהֹוָנָתן ִיְצָחק בֶּ

יְהֹונָָתן יִצְָחק ָהיָה ּבָחּור ְמיָֻחד ֶׁשָאַהב ֶאת הַּתֹוָרה וְֶאת 
לִּמּוד ַהֲהלָכָה ּבְכָל ְמאֹודֹו, ּובַעֲבּור לִּמּוד זֶה נַָטׁש ֶאת 
נְדִָרים ֶׁשּבָּה לַָמד ּבְָׁשָעה  ַמֶּסכֶת  ָהֲאֵחִרים.  ַּתְחּבִיבָיו 
ֶׁשּנְִרצַח נְִסּפְגָה ּבְדָמֹו, וְַעל ּכֵן ִהיא נִקְּבְָרה ִאּתֹו – ּבְַחּיָיו 
ּובְמֹותֹו ֹלא נִפְַרד ִמן הַּתֹוָרה. ֶאפְָׁשר לְַׁשֵער, ֶׁשִאּלּו ָהיָה 
יְהֹונָָתן עִָּמנּו, הּוא הָיָה ּגָדֵל ּוִמְתַקּדֵם ּבְלִּמּוד הַהֲלָכָה ַעד 

ֶׁשָהיָה נֲַעֶׂשה לְדַּיָן ַהְמצֻּוֶה לְִׁשּפֹט ּבְֶצדֶק. 

לְִעּלּוי נְִׁשָמתֹו נִלְַמד ֶאת ִמצְוָה רלה – 'ִמצְוַת ְׁשפִיָטה 
יְהּודִי לָדּון ֶאת  ּבְֶצדֶק', ַהּכֹולֶלֶת ֶאת חֹובָתֹו ֶׁשל ּכָל 

ַהּזּולַת לְכַף זְכּות.

ים  ִנים ְמֻצּוִ ּיָ ִמְצָוה זֹו: א.   ַהּדַ לּוִלים ּבְ ה ִחּיּוִבים ּכְ לֹׁשָ ׁשְ

ְפֵניֶהם. ב.  ּבִ ִנים  ּיְ ְתּדַ ַהּמִ ין  ַהּדִ ַבֲעֵלי  ּבְ ֶוה  ׁשָ אֶֹפן  ּבְ ִלְנהֹג 

זּוָלתֹו  ֶאת  ָהרֹוֶאה  ג.   ָלדּון.  ה  ְמֻצּוֶ ָלדּון  ַהּיֹוֵדַע  ָאָדם 

ה  ְמֻצּוֶ ְלַרע  אֹו  ְלטֹוב  ְלָפְרׁשֹו  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ה  עֹוׂשֶ

ְלדּונֹו ְלַכף ְזכּות.

ְצָוה ַהּמִ
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ֶהְכֵרַח ִמ ן  ּכֵ ׁשֶ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ּוְלֵרעּות  לֹום  ְלׁשָ ְמִביָאה  זֹו  ְצָוה 
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ְמִריבֹות  ִיְמַנע  הּוא  ְזכּות,  ְלַכף  זּוָלתֹו  י  ַמֲעׂשֵ ֶאת  דּון  ּיָ ׁשֶ ּוְבָכְך 
ו-ז(.  ָנה  ִמׁשְ פ"א  ֲהָר"ל[  ]ַלּמַ ים  ַחּיִ ֶרְך  ּדֶ ַהִחּנּוְך:  ֵסֶפר  )ְרֵאה:  ּוַמְחלֹוקֹות 

ִפיָטה  ִמְצַות ׁשְ
ֶצֶדק ּבְ

לע"נ ר' אהרן בן ר' יואב צבי ז"ל
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ְצָוה יֵני ַהּמִ ּדִ

ְצָוה ֲעֵמי ַהּמִ ִמּטַ

ית א ין ַנֲעׂשֵ ֲעֵלי ַהּדִ ָוַאת ּבַ  ַהׁשְ
יחּו  גֹון לֹא ַיּנִ ה אָֹפִנים, ּכְ ַכּמָ ּבְ
ִפי  ּכְ ר  ְלַדּבֵ ין  ַהּדִ ֲעֵלי  ִמּבַ ְלֶאָחד 
ר  ַקּצֵ ּיְ ְרצֹונֹו, ְוִאּלּו ָלַאֵחר יֹאְמרּו ׁשֶ
ָהֶאָחד  ֶאל  רּו  ְיַדּבְ לֹא  ְדָבָריו;  ּבִ
ָהַאֵחר  ֶאל  ְוִאּלּו  ַרּכֹות,  ים  ִמּלִ ּבְ
ּלֹא  ׁשֶ ידּו  ַיְקּפִ ָקׁשֹות;  ים  ִמּלִ ּבְ
ָלבּוׁש  ין  ַהּדִ ֲעֵלי  ִמּבַ ֶאָחד  ִיְהֶיה 
ָהַאֵחר  ְוִאּלּו  ְיָקִרים,  ְבָגִדים  ּבִ
יבּו  יֹוׁשִ לֹא  זּוִיים;  ּבְ ְבָגִדים  ּבִ
עֹוֵמד.  ָהַאֵחר  עֹוד  ּבְ ָהֶאָחד  ֶאת 

ִנְכֶלֶלת ב זֹו  ִמְצָוה   ּבְ
ַעל  ֶלת  ּטֶ ַהּמֻ ַהחֹוָבה 
יָנם  ּדִ ֶאת  ים  ְלַהְקּדִ ִנים  ּיָ ַהּדַ
ֵסֶדר  ִמים.  ְמֻסּיָ ים  ֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ
ַאְלָמָנה,  ָיתֹום,  הּוא:  ִדיָמה  ַהּקְ
ִאיׁש.  ה,  ָ ִאּשׁ ָחָכם,  ְלִמיד  ּתַ

ין ג ּדִ ָלדּון  ָהָראּוי  ָחָכם 
ְלָסֵרב  אי  ַ ַרּשׁ ּתֹוָרה 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ן  ּיָ ּדַ ׁש  ּמֵ ְלׁשַ

ָלדּון.  ָהָראּוי  ַאֵחר  ָחָכם 

ֶאת ד ָלדּון  ַהִחּיּוב  ְדֵרי  ּגִ
לּוִיים  ּתְ ְזכּות  ְלַכף  ָהָאָדם 
הּוא  ִאם  ָהרּוָחִנית:  תֹו  ַדְרּגָ ּבְ
ְלַכף  ִמיד  ּתָ ְלדּונֹו  ִמְצָוה  יק  ַצּדִ
ֵרׁש  ִמְתּפָ הּו  ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ ּכְ ַאף  ְזכּות 
הּוא  ִאם  ְלחֹוָבה.  ִלְכאֹוָרה 
ַנע  ְלִהּמָ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ]ׁשֶ ינֹוִני'  'ּבֵ
ל  ִנְכׁשָ ים  ְלִעּתִ ַאְך  ַהֵחְטא,  ִמן 
ְזכּות  ְלַכף  ְלדּונֹו  ִמְצָוה  ּבֹו[, 
ֶאת  ְלָפֵרׁש  ר  ֶאְפׁשָ ִאם  ַרק 
אֹו  ִלְזכּות  ֶוה  ׁשָ אֶֹפן  ּבְ הּו  ַמֲעׂשֵ
ע' – ֵאין  ְלחֹוָבה. ִאם הּוא 'ָרׁשָ
ְזכּות.  ְלַכף  ְלדּונֹו  ִחּיּוב  ׁשּום 

ָכל ָמקֹום ה ִמְצָוה זֹו נֹוֶהֶגת ּבְ
וֹות  ְלַהׁשְ ַהִחּיּוב  ְזַמן.  ּוְבָכל 
ָלדּון  ְוַהִחּיּוב  ין  ַהּדִ ֲעֵלי  ּבַ ֶאת 
ן,  ּיָ ּדַ ִלְהיֹות  ָראּוי  ׁשֶ ִמי  ּבְ נֹוֲהִגים 
ְוִאּלּו ַהִחּיּוב ָלדּון ְלַכף ְזכּות נֹוֵהג 
ים.  ְוָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ  – ָאָדם  ָכל  ּבְ

ֲחָכִמים, ִמ ָלְמדּו  ִין  ּנַ

ּוּוי  ַבד ַהּצִ ָפסּוק ֶזה, ִמּלְ ּבְ ׁשֶ

ּיּון  ַהּדִ ֶאת  ּוְלַנֵהל  ּתֹוָרה  ין  ּדִ ָלדּון 

ם ִצּוּוי ְלָכל ְיהּוִדי  ֶוה, ֵיׁש ּגַ אֶֹפן ׁשָ ּבְ

ִמן  ְזכּות?  ְלַכף  זּוָלתֹו  ֶאת  ָלדּון 

ִאּלּו  סּוק.  ּפָ ּבַ ׁשֶ 'ֲעִמיֶתָך'  ה  ּלָ ַהּמִ

ָפסּוק  ַנת ַהּתֹוָרה ְלַצּוֹות ּבְ ּוָ ָהְיָתה ּכַ

ְלַבד,  ּבִ ִנים  ּיָ ַהּדַ ִפיַטת  ׁשְ ַעל  ֶזה 

"ֲעִמיֶתיָך"  ּכֹוֶתֶבת  ַהּתֹוָרה  ָהְיָתה 

ּדֹוִנים  ַהּנִ ֲהֵרי  ׁשֶ ים,  ַרּבִ ְלׁשֹון  ּבִ  –

ְתָבה  ּכָ ׁשֶ ֵמַאַחר  ַנִים.  ׁשְ ִמיד  ּתָ ֵהם 

ָיִחיד,  ְלׁשֹון  ּבִ "ֲעִמיֶתָך"  ַהּתֹוָרה 

י  ּכִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָלְמדּו 

נֹוֶסֶפת,  ִפיָטה  ׁשְ ַעל  ה  ְמַצּוֶ תּוב  ַהּכָ

ל  ּכָ ֹוֵפט  ּשׁ ׁשֶ ִפיָטה  ְ ַהּשׁ  – ְוִהיא 

ה  ּלָ ַהּמִ זּוָלתֹו.  י  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ָאָדם 

ָמעּות  ַמׁשְ אן ּבְ ת ּכָ ֶרׁשֶ ֶצֶדק' ִמְתּפָ 'ּבְ

ֶאת  ָלדּון  ָעֶליָך  לֹוַמר  ּכְ 'ִצְדקּות', 

ע.          ָרׁשָ יק ְולֹא ּכְ ַצּדִ זּוָלְתָך ּכְ

ם ְקָרא ׁשָ י"ם ַוּיִ    ַמְלּבִ

11

ּפֹט ֲעִמיֶתָך  ׁשְ ֶצֶדק ּתִ  ְבּ
ויקרא )פרשת קדושים( יט טו 

2
Day

מפעל תרי”ג מצוות               משפחת רעננערט
קטעים מתוך תוכנית הלימודים המורחבת על המצוות שבין אדם לחבירו

ֵלב ֶאָחד בְּ



ֶצֶדק ִפיָטה ּבְ ִמְצַות ׁשְ

12

ַמת  ְלִעּלּוי ִנשְׁ

מּוֵאל ֶאְלָדר הי"ד רוֹר שְׁ ן דְּ דוֹׁש ְיהוָֹנָתן ִיְצָחק בֶּ ַהּקָ

2
Day

מפעל תרי”ג מצוות               משפחת רעננערט
קטעים מתוך תוכנית הלימודים המורחבת על המצוות שבין אדם לחבירו

ֵלב ֶאָחד בְּ

Day

מפעל תרי”ג מצוות               משפחת רעננערט
קטעים מתוך תוכנית הלימודים המורחבת על המצוות שבין אדם לחבירו

ֵלב ֶאָחד בְּ

ֶצֶדק ִפיָטה ּבְ ִמְצַות ׁשְ

ְלַכף ַה טּוב ַטַעם אֹותֹו  ְוָלדּון  ַהּזּוַלת  ֶאת  יק  ְלַהְצּדִ ָרִכים  ּדְ ׂש  ְלַחּפֵ ְצָוה  ּמִ

ֲחלֹוקֹות  ַהּמַ ִמן  ַרּבֹות  ְלֵרֵעהּו.  ִאיׁש  ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ה  ַמְרּבָ ְזכּות 

ִלי  ּבְ חֹוָבה,  ְלַכף  זּוָלתֹו  ֶאת  ָלדּון  ְמַמֵהר  ָהָאָדם  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ִמְתעֹוְררֹות 

ְצוֹות  ּמִ ּבְ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָלָאָדם  ּגֹוֶרֶמת  ם  ּגַ ם  ּוְכָאׁשֵ ב  ַחּיָ ּכְ ַהּזּוַלת  ת  ְרִאּיַ ֻעְבּדֹות.  ּבָ ק  ְלִהְתַעּמֵ

זֹו  זֹו ֶאת  ִרּיֹות  ַהּבְ ָידּונּו  ּוְרִכילּות. ִאם  ָהַרע  ָלׁשֹון  ּוְנִטיָרה,  ְנִקיָמה  מֹו  ּכְ ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ

ְוֵרעּות.                                            לֹום  ׁשָ יֵניֶהם  ּבֵ ְררּו  ִיׂשְ ְלטֹוב,  זּוָלתֹו  ה  ַמֲעׂשֵ ִאיׁש ֶאת  ְיָפְרׁשּו  ים  ְוָהֲאָנׁשִ ְזכּות  ְלַכף 

ן ֶאת זּוָלתֹו  ַמִים. ִאם ָאָדם ּדָ יֵני ׁשָ ם ַעל ּדִ ָלכֹות ּגַ ל ָאָדם ַעל זּוָלתֹו ֵיׁש ַהׁשְ כּות ׁשֶ ּמּוד ַהּזְ
ְ
ל

ֲהֵרי   . מּוּהַ ּתָ ָבר  ַהּדָ ִנְרֶאה  ִלְכאֹוָרה  ְזכּות.  ְלַכף  ַהּזּוַלת  ֶאת  ִנים  ּדָ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ם  ּגַ ְזכּות,  ְלַכף 

ֵכן  ִיּתָ יַצד  ּכֵ ן,  ּכֵ ְוִאם  ה,  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ִניִעים  ַהּמְ ֶאת  יֹוֵדַע  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ְזכּות? ְלַכף  אֹותֹו  נּו  ּדָ ִרּיֹות  ַהּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַרק  ִלְזכּות,  ָהָאָדם  ֶאת  ָידּון  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ר ְלָפְרׁשֹו ְלטֹוב אֹו ְלַרע, רֹוֶצה ַהּקָ ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ה ַמֲעׂשֶ ר ָאָדם עֹוׂשֶ ֲאׁשֶ ּכַ א ׁשֶ  ֶאּלָ

ים  ָכר, ֲעלּוִלים ֲאָנׁשִ ל ׂשָ ִאם ָאָדם ֶזה ְיַקּבֵ הּוא ְלדּונֹו ִלְזכּות, אּוָלם ַהְמַקְטְרִגים טֹוֲעִנים, ׁשֶ

ָכר'.  ל ׂשָ לֹוִני ָחָטא, ְוַלְמרֹות ֹזאת ִקּבֵ רּוְך הּוא ְולֹוַמר: 'ּפְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְלַעְרֵער ַאַחר ִמּדֹוָתיו ׁשֶ

יָלא,  נֹות ֶאת ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות. ִמּמֵ ִרּיֹות ּדָ ר ַהּבְ ֲאׁשֶ ֶמת ּכַ ל ַהְמַקְטְרִגים ֵאיָנּה ַקּיֶ ַטֲעָנה זֹו ׁשֶ

ִנים אֹותֹו ְלַכף ְזכּות.  עֹוָלם ָהֶעְליֹון ּדָ ם ּבָ ִנים ֶאת ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות, ּגַ ה ּדָ עֹוָלם ַהּזֶ ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ

ְצוֹות רלה  ֵסֶפר ַהִחּנּוְך; נַֹעם ַהּמִ

ם ָהְרֵא"ם ׁשֵ ֶצת ְנָדִרים מ א ּבְ יָטה ְמֻקּבֶ  ׁשִ
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יַע ֲח ּגִ ּתַ ִדין ֶאת ֲחֶבְרָך ַעד ׁשֶ ָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים: "ַאל ּתָ

ה  עֹוׂשֶ ֲחֶבְרָך  ֶאת  רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה(.  ב  )ָאבֹות  ִלְמקֹומֹו" 

ָהִייָת  ִאּלּו  ׁשֶ ְמאֹד  ֵכן  ִיּתָ י  ּכִ חֹוָבה,  ְלַכף  ְלדּונֹו  ַמֵהר  ּתְ ַאל  ָראּוי,  לֹא  ה  ַמֲעׂשֶ

ר  ֲאׁשֶ י ּכַ ָמָרא, ּכִ ֶרת ַהּגְ ֶכת ַסְנֶהְדִרין )קב ב( ְמַסּפֶ ַמּסֶ מֹוהּו. ּבְ ה נֹוֵהג ּכָ ם ַאּתָ בֹו, ָהִייָת ּגַ ַמּצָ ּבְ

ֶזה  יַצד  ּכֵ ה:  ֶ ְמַנּשׁ ֶאת  י  ִ ַאּשׁ ַרב  ַאל  ׁשָ י,  ִ ַאּשׁ ַרב  ָלָאמֹוָרא  ֲחלֹום  ּבַ ה  ֶ ְמַנּשׁ ֶלְך  ַהּמֶ ה  ּלָ ִהְתּגַ

ּתֹוָרה? דֹול ּבַ ָהִייָת ּגָ ֲעוֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַאף ׁשֶ ְלּתָ ּבַ ִנְכׁשַ

ִאּלּו ָהִייָת ַחי  ֶצר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ּכֹה ָחָזק, ַעד ׁשֶ קּוָפה ַהִהיא ָהָיה ַהּיֵ ּתְ ה: ּבַ ֶ יב לֹו ְמַנּשׁ ֵהׁשִ

ָך ְוָרץ ַאֲחַרי ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָזָרה.                 ְגּדְ יּהַ ֶאת ׁשּוֵלי ּבִ ָיַמי, ָהִייָת ַמְגּבִ ּבְ

ָלדּון ֶאת  ִמיד  ּתָ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ִמְצָוה רמג(,  ְקָרא יט יח;  )ַוּיִ מֹוָך"  ּכָ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ  ְצָוה  ַהּמִ ם ֶאת  ַהְמַקּיֵ

נֹוֵהג  ּלֹו  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ַעְצמֹו. ֶאת  ּבְ נֹוֵהג  הּוא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ יֹוֵתר,  ּבְ ָלם  ׁשְ ַהּמֻ אֶֹפן  ּבָ ְזכּות  ְלַכף  ֲחֵברֹו 

ר  ֶרְך ִאיׁש ָיׁשָ ל ּדֶ ֶלְך: "ּכָ לֹמֹה ַהּמֶ ָאַמר ׁשְ ִפי ׁשֶ חּוִקים, ּכְ ִרים ּדְ ֶהְסּבֵ יק ֲאִפּלּו ּבְ ָהָאָדם ְלַהְצּדִ

יק  הּוא ַמְצּדִ ִפי ׁשֶ י ַהּזּוַלת ּכְ יק ֶאת ַמֲעׂשֵ גּופֹו, ַמְצּדִ ֵלי כא כ(. ָהאֹוֵהב ֶאת ֲחֵברֹו ּכְ ֵעיָניו" )ִמׁשְ ּבְ

ֵלם  י ִלּבֹו ֵאינֹו ׁשָ ּכִ ְך, ֵמִעיד ַעל ַעְצמֹו  ּכָ ֵאינֹו נֹוֵהג  ְוָדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות. ָאָדם ׁשֶ יו  ֶאת ַמֲעׂשָ

ַאֲהַבת ָהֵרַע.                                                  ּבְ

בּוָנה ה ַער ַהּתְ ׁשֹון ׁשַ ִמיַרת ַהּלָ ׁשְ
 
ם;                       ְמִאיֵרי ָאבֹות ׁשָ

ְצָוה ְנִתיֵבי ַהמִּ  בִּ
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ּכְבֵן לְִמְׁשּפָָחה ּבְרּוכַת יְלָדִים, הָיָה יְהֹונָדָב ָרגִיׁש ְמאֹד 

לַּזּולַת – ָקָטן ּכְגָדֹול. לְַמרֹות ּכְִׁשרֹונֹוָתיו הַָרּבִים, ֹלא 

הְִתּגָָאה יְהֹונָדָב וְֹלא הֶעֱִריְך ֶאת ַעצְמֹו ֵמַעל הֲָאֵחִרים. 

ּכְָׁשוֶה ּבֵין ָׁשוִים ׂשֹוַחח ִעם ּכֻּלָם ּבְכָבֹוד, וְנְִמנַע ִמּכָל 

ּפְגִיעָה ּבַּזּולַת ּובְִרגְׁשֹוָתיו.

לְִעּלּוי נְִׁשָמתֹו נִלְַמד ֶאת ִמצְוָה רמ – 'ִאּסּור ַהלְּבָנַת 

ּפָנִים'.

3
ֵלב ֶאָחד בְּ
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ן ֶצַמח ְיהּוָדה  ים בֶּ דוֹשׁ ְיהוָֹנָדב ַחיִּ ַהּקָ

ֶפְלד  הי"ד ִהיְרשְׁ

ׁש ָאָדם  ָאסּור ְלַבּיֵ
יִחידּות ָרֵאל, ֲאִפּלּו ּבִ ׂשְ ִמּיִ

ְצָוה ַהּמִ
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ִהיא ַה ַוֲהֵרי  ָהָאָדם,  ְכבֹוד  ּבִ ִגיָעה  ּפְ ִהיא  ִנים  ּפָ ַנת  ְלּבָ
ק  ְלַחּזֵ ֵדי  ּכְ ֱאלִֹקים.  ֶצֶלם  ּבְ ִנְבָרא  ָהָאָדם  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ְכִפיָרה  ּכִ
ַהּתֹוָרה  ִהְזִהיָרה  יבּותֹו,  ּוַבֲחׁשִ ָהָאָדם  לּות  ַגּדְ ּבְ ָהֱאמּוָנה  ֶאת 
מי"א(. פ"ג  ֲהָר"ל[  ]ַלּמַ ים  ַחּיִ ֶרְך  )ּדֶ ָאָדם  ׁשּום  ׁש  ְלַבּיֵ ּלֹא  ׁשֶ

ַנת  ִאּסּור ַהְלּבָ
ִנים ּפָ

לע"נ הרב אברהם יעקב בן הרב שלמה יהודה ע”ה
לע”נ הרב נתן צבי בן הרב אביגדור ע”ה
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ְצָוה יֵני ַהּמִ ּדִ

ְצָוה ֲעֵמי ַהּמִ ִמּטַ

ַהּזּוַלת א ֶאת  ׁש  ְלַבּיֵ ֵאין 
ִדּבּור ּוֵבין  ין ּבְ ׁשּום אֶֹפן, ּבֵ ּבְ

ה. ַמֲעׂשֶ ּבְ

ין ב ּבֵ ָאָדם,  ׁשּום  ׁש  ְלַבּיֵ ָאסּור 
דֹול ּוֵבין ָקָטן. ּגָ

ם ג ְמַקּיֵ ָאָדם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֲאִפּלּו 
רלט[,  ]ִמְצָוה  'ּתֹוָכָחה'  ִמְצַות 
ַהחֹוֵטא.  ֶאת  ׁש  ְלַבּיֵ לֹו  ָאסּור 
ָקׁשֹות  ִעּמֹו  ר  ְיַדּבֵ לֹא  ְלִפיָכְך, 
ים. ְואּוָלם ִאם  ַרּבִ ְולֹא ַיְכִליֶמּנּו ּבְ
ִמְקִרים  ּתֹוָכָחה זֹו לֹא הֹוִעיָלה, ּבְ
אי ַהּמֹוִכיַח ְלהֹוִכיַח  ַ ִמים ַרּשׁ ְמֻסּיָ
ַוֲאִפּלּו  ּוְלַהְכִלימֹו,  ַהחֹוֵטא  ֶאת 

ֲחֹזר ְלמּוָטב. ּיַ ים, ַעד ׁשֶ ַרּבִ ּבְ

ֶאת ד ְלַכּנֹות  ְלָאָדם  ָאסּור 
י  ּפִ ַעל  ַאף  ַנאי,  ּגְ ם  ׁשֵ ּבְ ֲחֵברֹו 
ֶזה,  ם  ׁשֵ ּבְ ּנּוהּו  ּכִ ָבר  ּכְ ָעָבר  ּבְ ׁשֶ

ְוהּוא ָרִגיל ּבֹו.

ה ה ל ַמֲעׂשֶ ת ּכָ ּיַ ֵהר ֵמֲעׂשִ ֵיׁש ְלִהּזָ
ַוֲאִפּלּו  ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ָכל  ּכְ ִמים  ּתָ  –
ָעלּול  הּוא  ִאם   – ִמְצָוה  ה  ַמֲעׂשֵ

ְלֻדְגָמה:  ַלּזּוַלת.  ה  ּבּוׁשָ ִלְגרֹם 
הּוא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ָאָדם  ְפֵני  ּבִ ר  ְלַסּפֵ
ְמעֹו, אֹו ָלֵתת ְצָדָקה  ׁש ְלׁשָ ּיֵ ִמְתּבַ

ׁש. ּיֵ ֶהָעִני ִיְתּבַ אֶֹפן ׁשֶ ּבְ

ים ו ֲאָנׁשִ ּבַ נֹוֶהֶגת  זֹו  ִמְצָוה 
ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן. ים, ּבְ ּוְבָנׁשִ

ַנת ז ַהְלּבָ ִאּסּור  ַעל  ָהעֹוֵבר 
י  ּפִ ַעל  ַאף  לֹוֶקה.  ֵאינֹו  ִנים  ּפָ
ׁש  ָהָרִגיל ְלַבּיֵ ֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים, ׁשֶ
ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ַפְרֶהְסָיה,  ּבְ ֲאֵחִרים 

א. ְלעֹוָלם ַהּבָ

ְיֵדי ח ַעל  ֲחֵברֹו  ֶאת  ׁש  ַהְמַבּיֵ
ַהּסֹוֵטר  גֹון  ּכְ גּופֹו,  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ
ׁש  ּיֵ ְתּבַ ם ַלּמִ ּלֵ ב ְלׁשַ ָניו, ַחּיָ לֹו ַעל ּפָ
מֹו  ּכְ ָאָדם  ׁשֶ כּום  ַהּסְ ֶאת 
ֵצל  ְלִהּנָ ֵדי  ּכְ נֹוֵתן  ָהָיה  ׁש  ּיֵ ְתּבַ ַהּמִ
ת'[.  ּבֹׁשֶ ֵמי  ]'ּדְ ה  ּבּוׁשָ ֵמאֹוָתּה 
ּתֹוָרה  ין  ִמּדִ ִדּבּור,  ּבְ ׁשֹו  ּיְ ּבִ ִאם 
ין  ית ּדִ ם, ַאְך ּבֵ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ הּוא ּפָ
ַעד  ְלַנּדֹותֹו  אֹו  ְלָקְנסֹו  ִאים  ָ ַרּשׁ

ס ֶאת ֲחֵברֹו. ַפּיֵ ּיְ ׁשֶ

יַצד כְּ ּכֵ ְלָהִבין  ֵדי 
ים  ּלִ ַהּמִ ְרׁשֹות  ִמְתּפָ
ֵחְטא"  ָעָליו  א  ִתּשָׂ "ְולֹא 
ֶאת  ין  ְלַהְלּבִ ּלֹא  ׁשֶ ַאְזָהָרה  ּכְ
ֵני ַהּזּוַלת, ֵיׁש ְלָצֵרף ֲאֵליֶהן  ּפְ
ָלֶהן  ַהּקֹוְדמֹות  ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת 
סּוק  ַהּפָ ְוִלְקֹרא ֶאת  ּתֹוָרה,  ּבַ
ּתֹוִכיַח  "הֹוֵכַח  ֵלמּותֹו:  ׁשְ ּבִ
ָעָליו  א  ִתּשָׂ ְולֹא  ֲעִמיֶתָך  ֶאת 
ַהּתֹוָרה ֶאת  ִהְזִהיָרה  ֵחְטא". 
ָעָליו  א  ִיּשָׂ ּלֹא  ׁשֶ ַהּמֹוִכיַח, 
ּוַמהּו  ַהּתֹוָכָחה,  ל  ׁשֶ ּבְ ֵחְטא 
ַהּמֹוִכיַח  ָעלּול  ׁשֶ ַהֵחְטא 
ִגין  ּבְ ַעְצמֹו  ַעל  ְלָהִביא 

ִנים.          ַנת ּפָ ַהּתֹוָכָחה? ַהְלּבָ

        
ַמ"ג ל"ת ו ֲעָרִכין טז ב; ַמֲהַר"ז ַזק ַעל ַהּסְ
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א ָעָליו ֵחְטא  ָ ְולֹא ִתׂשּ
ויקרא )פרשת קדושים( יט יז 
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ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ֶפְלד  הי"ד ן ֶצַמח ְיהּוָדה ִהיְרשְׁ ים בֶּ דוֹשׁ  ְיהוָֹנָדב ַחיִּ ַהּקָ

בֹודֹו ֶצ ּכְ ַעל  מֹר  ִלׁשְ אֹוָתנּו  ב  ְמַחּיֵ ָהָאָדם  ִנְבָרא  ּבֹו  ׁשֶ ָהֱאלִֹקים  ֶלם 

ַמֲאִמין  ֵאינֹו  י  ּכִ ֵמִעיד  ֲחֵברֹו,  ֵני  ּפְ ין  ְלּבִ ַהּמַ ָהָאָדם.  ל  ׁשֶ ּוַמֲעָלתֹו 

ל ֶנֶפׁש ָהָאָדם. רֹוְממּוָתּה ׁשֶ יר ּבְ ֶצֶלם ֱאלִֹקים, ְוִכי ֵאינֹו ַמּכִ ָהָאָדם ִנְבָרא ּבְ ׁשֶ

ין                                                   ְלּבִ ַהּמַ ל  "ּכָ ָאְמָרם:  ּבְ ְלרֹוֵצַח,  ים  ַרּבִ ּבָ ֲחֵברֹו  ׁש  ַהְמַבּיֵ וּו ֶאת  ִהׁשְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ּגֹוֵרם  ָהֶעְלּבֹון  ׁשֶ ְלָכְך הּוא,  ַעם  ַהּטַ ְמִציָעא נח ב(.  ָבא  )ּבַ ִמים"  ּדָ ׁשֹוֵפְך  ִאּלּו  ּכְ ים  ַרּבִ ּבָ ֲחֵברֹו  ֵני  ּפְ

ל  ׁשֶ ָניו  ִמּפָ ם  ַהּדָ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ֵמֶהן.  ק  ּלֵ ִמְסּתַ ם  ַהּדָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ין,  ְלַהְלּבִ ֱעָלב  ַהּנֶ ל  ׁשֶ ְלָפָניו 

ִמים.  ּדָ ִפיכּות  ׁשְ ּכִ ֲעִליב  ֶבת ַלּמַ ֱעָלב ֶנְחׁשֶ ַהּנֶ

ַההֹוֵרג ָאָדם  ּום ׁשֶ ִמים. זֹאת ִמּשׁ ִפיכּות ּדָ ְ ה יֹוֵתר ִמּשׁ ִנים ָקׁשָ ַנת ּפָ ֶמת, ַהְלּבָ ִחיָנה ְמֻסּיֶ ִמּבְ

ָכל  ֲהֵרי ּבְ מֹו ׁשּוב ָוׁשּוב, ׁשֶ ׁש ֶאת ֲחֵברֹו, ׁשֹוֵפך ֶאת ּדָ ֵאינֹו ָיכֹול ָלׁשּוב ּוְלָהְרגֹו, ְוִאּלּו ַהְמַבּיֵ

ְוׁשּוב  ׁש,  ּיֵ ּוִמְתּבַ חֹוֵזר  הּוא  ּבֹו,  ְגעּו  ּפָ נֹוְכחּוָתם  ּבְ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ֶאת  ׁש  ּיֵ ְתּבַ ַהּמִ ּפֹוֵגׁש  ׁשֶ ֵעת 

ָעִמים.                                                                                  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִאּלּו ֲהָרגֹו  ּכְ ים  ַרּבִ ּבָ ֵני ֲחֵברֹו  ּפְ ין  ְלּבִ ַהּמַ מֹו. ִנְמָצא ׁשֶ ְך ּדָ ּפָ ִנׁשְ

ים )ְלַמֲהַר"ל( ג יא ֶרך ַחּיִ ְרֵאה: ּדֶ

הּו ז  ִמְדַרׁש ֵאִלּיָ

 טּוב ַטַעם
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ֵלב ֶאָחד בְּ

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ֶפְלד  הי"ד ן ֶצַמח ְיהּוָדה ִהיְרשְׁ ים בֶּ דוֹשׁ  ְיהוָֹנָדב ַחיִּ ַהּקָ

ִעירֹו. ִמ ּבְ ין  ַהּדִ ית  ּבֵ ָהָיה ַאב  ּדֹורֹו ָהָיה ָהָאמֹוָרא ַמר עּוְקָבא, ׁשֶ דֹוֵלי  ּגְ
ַמר  ָנַהג  יֹום  י  ּוִמּדֵ ָמרּוד,  ָעִני  ִהְתּגֹוֵרר  עּוְקָבא  ְלַמר  ֵכנּות  ׁשְ ּבִ
ֱהָנה  ּנֶ ל ֶהָעִני. ֶהָעִני, ׁשֶ יתֹו ׁשֶ ֶלת ּבֵ ן ּדֶ ָעה זּוִזים ַעל ִמְפּתַ יַח ַאְרּבָ עּוְקָבא ְלַהּנִ
ֲחנּו  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶאָחד,  ֶעֶרב  ן,  ּכֵ ְוַעל  ֶזהּותֹו,  ֶאת  ְוָלַדַעת  ֵמיִטיבֹו  ֶאת  ְלַגּלֹות  ׁש  ּקֵ ּבִ ָדָקה,  ַהּצְ ִמן 
ְוָיָצא  ֶלת  ַהּדֶ ֶאת  ֶהָעִני  ַתח  ּפָ ן,  ְפּתָ ַהּמִ ַעל  ַהּזּוִזים  ַעת  ַאְרּבַ ֶאת  יַח  ְלַהּנִ ּתֹו  ְוִאׁשְ עּוְקָבא  ַמר 

ֲאֵליֶהם. 
ל  ין ׁשֶ ית ַהּדִ ד – ַאב ּבֵ י ָאָדם ּכֹה ִנְכּבָ ַדע ֶלָעִני ּכִ י ִאם ִיּוָ ּתֹו. ֵהם ָיְדעּו ּכִ ִנְבֲהלּו ַמר עּוְקָבא ְוִאׁשְ
ר, ְוֵהֵחל  ׁש ַעד ְמאֹד. ֵהם ִמֲהרּו ִלְברַֹח, ַאְך ֶהָעִני לֹא ִוּתֵ ּיֵ יִטיב ִעּמֹו, הּוא ִיְתּבַ ָהִעיר – הּוא ַהּמֵ
ר.  ּתֵ ּבֹו יּוְכלּו ְלִהְסּתַ ּתֹו ַאַחר ָמקֹום ׁשֶ רּו ַמר עּוְקָבא ְוִאׁשְ ֵדי ְמנּוָסה, ּתָ ָלרּוץ ַאֲחֵריֶהם. ּתֹוְך ּכְ
לֹא  ְלָקה ּבֹו, ֲאָבל הּוא ֲעַדִין ָהָיה ַחם ְולֹוֵהט. ּבְ ָבר לֹא ּדָ ָאְמָנם ָהֵאׁש ּכְ ַתּנּור, ׁשֶ ֵהם ִהְבִחינּו ּבְ

ּנּור.  ּתֹו ְלתֹוְך ַהּתַ ְקּפּוק ָקְפצּו ַמר עּוְקָבא ְוִאׁשְ ּפִ
ל ֲחָכֵמינּו  ה, ֶאת ַמֲאָמָרם ַהְמֻפְרָסם ׁשֶ ּתֹו, ֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֶ ְוִאׁשְ מּו ַמר עּוְקָבא  ה ֶזה ִקּיְ ַמֲעׂשֶ ּבְ
ֲחֵברֹו  ֵני  ּפְ ין  ַיְלּבִ ְוַאל  ָהֵאׁש  ן  ְבׁשַ ּכִ ְלתֹוְך  ַעְצמֹו  ְמסֹר  ּיִ ׁשֶ ָלָאָדם  לֹו  "נַֹח  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 

ים". ַרּבִ ּבָ

א  ַאּבָ י  ַרּבִ א.  ַאּבָ י  ַרּבִ הּוא  ֶתר,  ּסֵ ּבַ ְצָדָקה  ָלֵתת  ְרּכֹו  ּדַ ַעל  ֶרת  ְמַסּפֶ ָמָרא  ַהּגְ ׁשֶ נֹוָסף  ָאמֹוָרא 
עֹות  ַהּמָ ְצרֹור  עֹוד  ּבְ ָהִעיר  י  ֲעִנּיֵ ל  ׁשֶ ְמגּוֵריֶהם  ְמקֹום  ּבִ ְוַלֲעבֹר  ִבְגדֹו  ּבְ ָמעֹות  ִלְצרֹר  נֹוֵהג  ָהָיה 
עֹות ּופֹוִנים  א ֵמָאחֹור, נֹוְטִלים ְלַעְצָמם ִמן ַהּמָ י ַאּבָ ים ְלַרּבִ ׁשִ ים ָהיּו ִנּגָ ל ַלֲאחֹוָריו. ָהֲעִנּיִ ֻמְפׁשָ

עֹות.          ל ַהּנֹוְטִלים ִמן ַהּמָ ְזהּוָתם ׁשֶ א לֹא ִהְבִחין ּבִ י ַאּבָ י ַרּבִ ָיְדָעם ּכִ ם, ּבְ ְלַדְרּכָ

ם "א ׁשָ ִעּיּון ַיֲעקֹב שם: ַמַהְרָשׁ ֻתּבֹות סז ב:      ּכְ

ְצָוה ְנִתיֵבי ַהמִּ  בִּ



ִאּסוּר ִחּמוּד

ֵלב ֶאָחד בְּ

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ן ִיְצָחק ּכֵֹהן  הי"ד דוֹשׁ ֵנִריָּה בֶּ ַהּקָ

נִֵרּיָה ָהיָה ְמפְֻרָסם ּבְִׂשְמַחת ַהַחּיִים ֶׁשּלֹו. ֶאת ִמְרצֹו 

ָהַרב הּוא ִהפְנָה לְִאְרּגּון ַמֲעֵׂשי ֶחֶסד וְֶעזְָרה לַּזּולַת. 

ֶׁשִּמּלְָאה אֹותֹו ּפְָרצָה ַהחּוצָה,  ָהֲאִמִּתית  ַהִּׂשְמָחה 

 – לֹו  ֶּׁשּנִַּתן  ִמַּמה  ּוְמֻרֶּצה  ּבְֶחלְקֹו  ָׂשֵמַח  ּובְִהיֹותֹו 

ֹלא ָחַמד ֶאת ֲאֶׁשר יֵׁש לֲַאֵחִרים, ֶאּלָא לְֵהפְֶך, ּדַָאג 

לְהֹוִסיף וְלֵָתת לְכָל נִזְָקק וְנִצְָרך ֶאת ּכָל ַמְחסֹורֹו.

לְִעּלּוי נְִׁשָמתֹו נִלְַמד ֶאת ִמצְוָה לח – 'ִאּסּור ִחּמּוד'.

ן לֹו ֵחֶפץ  ּתֵ ּיִ ָאסּור ְלָאָדם ִלְלחֹץ ַעל ֲחֵברֹו ׁשֶ

ְך לֹו ְוֵאינֹו עֹוֵמד ִלְמִכיָרה. ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ

ְצָוה ַהּמִ

4
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ִאּסוּר ִחּמוּדִאּסּור ִחּמּוד  ג אדר

ַעל א  ַלַחץ‘  ‘ַהְפָעַלת  ל   ּכָ
ּנּו  ִמּמֶ ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ ָאָדם, 
ְך לֹו, ֲאסּוָרה. ּוִבְכָלל  ּיָ ַ ָבר ַהּשׁ ּדָ
ים  ֲאָנׁשִ לַֹח  ִלׁשְ ם  ּגַ ָאסּור  ֶזה, 
ַעל  ְכֵנַע ֶאת ּבַ ֵדי ְלׁשַ ֲאֵחִרים ּכְ
יַע  ְלַהּצִ ֲאִפּלּו  ָאסּור  ָבר.  ַהּדָ
ַעד  ָבר,  ַהּדָ ֲעבּור  ּבַ בֹּהַ  ּגָ ְמִחיר 
ָעָליו ְלָסֵרב  ה ַעל ּבְ ְקׁשֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
יג  ִלּבֹו ְלַהּשִׂ ה ּבְ ְתַאּוֶ ְלָמְכרֹו. ַהּמִ
ל ֲחֵברֹו, ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל  ָבר ׁשֶ ּדָ

ִאּסּור ֶזה.

ְוָקא ב  ּדַ ָאמּור  ֶזה   ִאּסּור 
יג  ְלַהּשִׂ לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ַעל 
ִאּסּור  ֵאין  אּוָלם  ָעָליו.  ִמּבְ ָבר  ּדָ
קֹום ַאֵחר  יג ִמּמָ ל ְלַהּשִׂ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ֲחֵברֹו,  ַיד  ּבְ ׁשֶ ְלֶזה  ַהּדֹוֶמה  ָבר  ּדָ
יגֹו  ה ְלַהּשִׂ הּוא ְמַנּסֶ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ָרָאהּו ֵאֶצל ֲחֵברֹו. ֵמֲחַמת ׁשֶ

נֹוֵהג ג  ַתְחמֹד"  "לֹא   ִאּסּור 
יגֹו  ן ְלַהּשִׂ ּתָ ּנִ ָדָבר ׁשֶ ְוָקא ּבְ ּדַ
יגֹו  ַיּשִׂ ִאם  ר  ַוֲאׁשֶ ָעָליו,  ִמּבְ

ר  ָבר ֵמֶהם. ְלִפיָכךְ, ֻמּתָ ֶיְחַסר ַהּדָ
ָבר  ּדָ ִמּזּוָלתֹו  ל  ְלַקּבֵ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ
גֹון  ּכְ רֹון,  ִחּסָ לֹו  ּגֹוֵרם  ֵאינֹו  ׁשֶ
‘ָחְכָמה'  דֹו  ַלּמְ ּיְ ׁשֶ ּבֹו  ְלַהְפִציר 
נּות ]ְוֶאת ָחְכַמת ַהּתֹוָרה  אֹו ֻאּמָ

– ִמְצָוה ַלְחמֹד[.

ִאיׁש' ד  ת  'ֵאׁשֶ ת  ֶחְמּדַ ם    ּגַ
ְלִפיָכךְ,  ֶזה.  ִאּסּור  ּבְ לּוָלה  ּכְ
ה  ָ ל ְלהֹוִציא ִאּשׁ ּדֵ ּתַ ׁשְ ָאָדם ַהּמִ
ַעְצמֹו,  ּבְ אָתּה  ְלׂשֵ ֵדי  ּכְ ְעָלּה  ִמּבַ

עֹוֵבר ַעל "לֹא ַתְחמֹד".

ִאּסּור ה   ַעל  עֹוֵבר     ַהחֹוֵמד 
ִהְצִליַח  ִאם  ְוָקא  ּדַ ֶזה 
ָבר  ַהּדָ ֶאת  יג  ְוִהּשִׂ יו,  ַמֲאַמּצָ ּבְ

ָעָליו. ד ּבְ ָחַמד ִמּיַ ׁשֶ

ים ו   ֲאָנׁשִ ּבַ נֹוֶהֶגת  זֹו  ִמְצָוה 
ָכל ָמקֹום ּוְבָכל  ים, ּבְ ּוְבָנׁשִ

ְזַמן.

"לֹא ז  ִאּסּור  ַעל   ָהעֹוֵבר 
ַתְחמֹד" ֵאינֹו לֹוֶקה.

ְפֵני ַעְצמֹו, ָעלּול ִח  ָבר ַרע ּבִ הּוא ּדָ ַבד ׁשֶ ל ַהּזּוַלת, ִמּלְ   ּמּוד ְרכּוׁשֹו ׁשֶ
הּוא ַאף ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ַלֲעבֹר ַעל ִאּסּוִרים ֲחמּוִרים נֹוָסִפים. 
ּנּו ֶאת  תֹו, ָעלּול ַהחֹוֵמד ִלְגזֹל ִמּמֶ ׁשָ ָעִלים ְלַבּקָ ֲהֵרי ִאם ְיָסֵרב ַהּבְ ׁשֶ
ר ָעָליו,  תֶֹקף ְלַוּתֵ ד ּבְ ּלֹו ְוִיְתַנּגֵ מֹון ַעל ׁשֶ ַעל ַהּמָ ָבר, ְוִאם ַיֲעמֹד ּבַ ַהּדָ

ׁשֹו )ֵסֶפר ַהִחּנּוְך(.   יג ֶאת ְמֻבּקָ ֵדי ְלַהּשִׂ ָעלּול ַהחֹוֵמד ַאף ְלָהְרגֹו ּכְ

ִאּסּור ִחּמּוד

לע"נ הרה"ג אליהו שמעון בן הרה"ג חיים דוד בנשושן ז"ל
מאת משפחת בנשושן קליבלנד,  אוהיו
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ְצָוה  יֵני ַהּמִ  ּדִ

ְצָוה  ֲעֵמי ַהּמִ  ִמּטַ

ִמְצָוה

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ
ָחְכָמתֹו בְּלח ִחּמּוד  עֹוד 

לּוָלה  ל ָאָדם ֵאיָנּה ּכְ ׁשֶ
ִחּמּוד  ַתְחמֹד",  ִאּסּור "לֹא  ּבְ
ְרצּוָיה   - ּתֹוָרה  ּבַ ְיִדיָעתֹו 
ֶאת  ַהחֹוֵמד  ַחת.  ּבַ ּוְמֻשׁ
ֲחֵברֹו  ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְיִדיַעת 
ּתֹוָרה,  דֹו  ַלּמְ ּיְ ׁשֶ ּבֹו  ּוַמְפִציר 
ִלּמּוד  ֶאת  ה  ַמְרּבֶ הּוא  ֲהֵרי 
ה  ֶחְמּדָ ָלֵכן  עֹוָלם.  ּבָ ַהּתֹוָרה 
ֶרת ְוַאף ְראּוָיה  ִמּסּוג ֶזה ֻמּתֶ
ֲחָכֵמינּו  ַנת  ּוָ ּכַ זֹוִהי  ַבח.  ְלׁשֶ
ָאְמָרם:  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ה  ְרּבֶ ּתַ סֹוְפִרים  "ִקְנַאת 
א(.  כא  ְתָרא  ּבַ ָבא  )ּבָ ָחְכָמה" 
ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  יִדיַעת  ּבִ ִקְנָאה 
ָחְכַמת  ֶאת  ה  ַמְרּבָ ַהּזּוָלת 

ַהּתֹוָרה.
מֹות כ יד ְחֵיי, ׁשְ נּו ַבּ ַרּבֵ

ֵלב ֶאָחד בְּ
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 ֹלא ַתְחֹמד 
שמות )פרשת יתרו( כ יד 
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Neria Cohen hy”d

ִאּסּור ִחּמּוד

ֵלב ֶאָחד בְּ

ִאּסוּר ִחּמוּד 4
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ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ן ִיְצָחק ּכֵֹהן  הי"ד דוֹשׁ  ֵנִריָּה בֶּ ַהּקָ

20

ה, כַּ ר ַעל ַהֶחְמּדָ ּבֵ ץ ְלִהְתּגַ י ִלּבֹו חֹוֵמד, ְוֵאין הּוא ִמְתַאּמֵ ר ָאָדם ָחׁש ּכִ ֲאׁשֶ

ּוִבְלַבד  ה  ֻעּלָ ּפְ ְלָכל  ל  ּוְמֻסּגָ ְרצֹונֹוָתיו  ק ֶאת  ְלַסּפֵ ִאיָפתֹו  ׁשְ ּבִ בּוי  ׁשָ הּוא 

לֹו. ִאם  ֵרנּו  ְמּכְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַלַחץ  ַהֵחֶפץ  ַעל  ּבַ ַעל  ַיְפִעיל  ׁשֹו. הּוא  ְמֻבּקָ יג ֶאת  ּשִׂ ּיַ ׁשֶ

ד, הּוא ָעלּול ִלְרצַֹח  כַֹח, ְוִאם ַהּמֹוֵכר ִיְתַנּגֵ ח ַהחֹוֵמד ֶאת ַהֵחֶפץ ּבְ ִכיָרה, ִיּקַ ה ַלּמְ ָעִלים לֹא ִיְתַרּצֶ ַהּבְ

ה ֲעלּוָלה ְלָהִביא ְלֶרַצח. אֹותֹו ֶנֶפׁש. ֶחְמּדָ

ה ַלְחּדֹר ְלִלּבֹו, הֹוֵרס  ר ְלֶרֶגׁש ַהֶחְמּדָ ַאְפׁשֵ ּמְ ַעְצמֹו. ָאָדם ׁשֶ ִרי ִמן ַהַחְמָדן הּוא - ַהַחְמָדן ּבְ ּזֹוק ָהִעּקָ ַהּנִ

ִמיד  ּתָ ּום ׁשֶ ַבע ָרצֹון, ִמּשׁ ר ָחַמד, ֵאין הּוא ׂשְ יג ֶאת ֲאׁשֶ ר הּוא ַמְצִליַח ְלַהּשִׂ ֲאׁשֶ ם ּכַ יו. ּגַ ְלַות ַחּיָ ֶאת ׁשַ

ָידֹו"  ֲאָותֹו ּבְ הּו נֹוָסף ַלְחמֹד. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים: "ֵאין ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי ּתַ ֶ ִיְהֶיה לֹו ַמּשׁ

חֹוֵלף  ָכל ׁשֶ ֲאָותֹו. ּכְ יג ֲאִפּלּו ֲחִצי ִמּתַ ִ ה א יג(. ַעד ֵעת ֵצאתֹו ִמן ָהעֹוָלם ֵאין ָהָאָדם ַמׂשּ )קֶֹהֶלת ַרּבָ

דֹוִלים יֹוֵתר, טֹוִבים יֹוֵתר ִויָקִרים יֹוֵתר, ּוְלעֹוָלם לֹא ָיבֹוא ַעל  ָבִרים ּגְ יג ּדְ ַמן, ׁשֹוֵאף ַהַחְמָדן ְלַהּשִׂ ַהּזְ

ק ֶאת ִיְצרֹו. ֵדי ְלַסּפֵ יו ּכְ ִריאּותֹו ְוֶאת ַחּיָ ן ֶאת ּבְ ִסּפּוקֹו. הּוא ַאף ָעלּול ְלַסּכֵ

ׁש ַלֲאֵחִרים.  ּיֵ ֶ ִקְנָאה ַעל ַמה ׁשּ יט ַהַחְמָדן ּבְ ַתן לֹו ה', ַמּבִ ּנָ ים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ְמקֹום ֵלָהנֹות ִמן ַהַחּיִ ְך, ּבִ ּכָ

ר. ָ גֹות, ּוְלעֹוָלם לֹא ִיְהֶיה ְמֻאּשׁ י ֻמּשָׂ ְלּתִ רֹות ּבִ ַגת ַמּטָ יו ֵהם ֵמרֹוץ ְמַסְחֵרר ְלַהּשָׂ ַחּיָ

יֹון  ּסָ ַהּנִ ָהרּוָחִני.  ְלִבְנָינֹו  ִמְכׁשֹול  ה  ְמַהּוָ ִהיא  ָהָאָדם,  ַעל  ה  ַהֶחְמּדָ ִביָאה  ּמְ ׁשֶ ָהָרעֹות  ל  ָכּ ַעל  נֹוָסף 

ְך  ל ָהָאָדם, ּכָ ה ֶאת ְזַמּנֹו ׁשֶ יָמה ַהְמַכּלָ ֲאָוה הּוא ְמׂשִ ל ּתַ ק ּכָ ָהָאָדם חֹוֵמד ּוְלַסּפֵ ֶ יג ֶאת ַמה ׁשּ ְלַהּשִׂ

יׁש ַלּתֹוָרה ּוְלִמְצוֹוֶתיָה. ַנאי ְלַהְקּדִ ָאר לֹו ּפְ ּלֹא ִנׁשְ ׁשֶ

עֹוָלם.  ּבָ חֹוָבתֹו  ּבְ ּוְלִהְתּבֹוְננּות  ְצוֹות  ַהּמִ ְלִקּיּום  ַהּתֹוָרה,  ְלִלּמּוד  ִעּתֹוָתיו  ֶאת  יׁש  ְלַהְקּדִ ָהָאָדם  ַעל 

ַלֲעָמלֹו  ד  ְעּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ לֹו  ּגֹוֶרֶמת  מֹון  ַהּמָ ת  ֶחְמּדַ ּוְבַהְצָלחֹוָתיו,  ְנָכָסיו  ּבִ ּזּוָלת,  ַבּ א  ְמַקּנֵ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֶלת אֹותֹו ֵמֲעבֹוַדת ה'. ְוַלֲעָסָקיו ּוְמַבּטֶ

ם ִרים, ׁשָ ת ְיׁשָ ֶרק יא; ְמִסּלַ ִרים, סֹוף ּפֶ ת ְיׁשָ ֵסֶפר ַהִחּנּוְך; ְמִסּלַ

 טּוב ַטַעם



לעילוי נשמת

הקדוש נריה בן יצחק כהן הי"ד

Neria Cohen hy”d
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ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ן ִיְצָחק ּכֵֹהן  הי"ד דוֹשׁ  ֵנִריָּה בֶּ ַהּקָ

ַאֵחר. ְל ְלָאָדם  ְך  ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ ְמאֹודֹו  ָכל  ּבְ ִלְרצֹות  ָאָדם  ָעלּול  ים  ִעּתִ

ס  ל ֵיׁשּותֹו, ְוגֹוֶרֶמת לֹו ְלַטּכֵ ָאה ֶאת ּכָ ָבר ְמַמְלּ יג ֶאת ַהּדָ ִאיָפה ְלַהּשִׂ ְ ַהּשׁ

ַהֵחֶפץ  ַבַעל  ּבְ ְלַהְפִציר  ל  ְמֻסּגָ הּוא  ִלְרׁשּותֹו.  ַיֲעבֹר  ַהֵחֶפץ  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוִלְפעֹל  ֵעָצה 

ָבר  ּדָ ל  ׁשֶ ּוְבסֹופֹו  זֹאת,  ה  ָעׂשָ ִאם  ׁשֹו.  ְמֻבּקָ ֶאת  יג  ְלַהּשִׂ ֵדי  ּכְ ַרב  ֶסף  ּכֶ לֹו  יַע  ְלַהּצִ ְוַאף  ָוׁשּוב,  ׁשּוב 

ִהְצִליַח, ָעַבר ַעל ִאּסּור "לֹא ַתְחמֹד".

ַתן לֹו ה', ְוִכי ֵאין הּוא  ּנָ ה ׁשֶ ּמֶ ק ּבַ ּפֵ י ֵאינֹו ִמְסּתַ ָאָדם חֹוֵמד ֶאת ְרכּוׁש זּוָלתֹו הּוא ַמְרֶאה ּכִ ָכְך ׁשֶ ּבְ

א ִקְנָאה ְלַמְרֵאה  ֶזה. הּוא ִמְתַמּלֵ ָבר ּכָ רּוְך הּוא לֹא הֹוִעיד לֹו ּדָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ה ׁשֶ ל ֶאת ָהֻעְבּדָ מּוָכן ְלַקּבֵ

ֶאְמ ּבְ ָרִכים ׁשֶ ה ּגֹוֶרֶמת לֹו ְלַתְכֵנן ּדְ ְנָאה ָהַעּזָ ׁש ָלֶהם ְוֵאין לֹו. ַהּקִ ּיֵ ה ׁשֶּ ֵני ָהָאָדם ִמּמַ ל ּבְ ־ֲהָנָאָתם ׁשֶ

ָעָליו, ְוָכְך הּוא ַמֲעִביר ֶאת ַהֵחֶפץ ִלְרׁשּותֹו. ָצעּוָתן יֹוִציא ֶאת ַהֵחֶפץ ִמיֵדי ּבְ

ים ֵעיָניו ְוַיְחמֹד ֶאת ְרכּוׁש ַהּזּוָלת. ֶחְלקֹו, ְולֹא ָיׂשִ ַמח ּבְ ל ָאָדם ִיׂשְ ּכָ ְרצֹון ה' הּוא ׁשֶ

מֹות כ יד ן ֶעְזָרא, ׁשְ ִאּבְ
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ְצָוה ְנִתיֵבי ַהמִּ  בִּ



ּבוּד ָאב ָוֵאם ִמְצַות ּכִ

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
יב הי"ד ן ָהַרב ֶאְלָישִׁ ִניֵאל בֶּ ֶגב פְּ דוֹשׁ שֶׂ ַהּקָ

ֶׂשגֶב ּפְנִיֵאל ָהיָה נַַער ָעדִין נֶפֶׁש, ֶׁשּכְבָר ּבְגִיל צִָעיר 

ָאַהב ְמֹאד לִלְֹמד ּתֹוָרה ּולְִהְתַעּלֹות ּבָּה. הּוא ָהיָה 

ַׁשְקּדָן וְלְַמּדָן, וְלִּמּוד ַהּתֹוָרה ָהיָה ִעַּקר עֹולָמֹו. הּוא 

נָהַג ּכָבֹוד ּבְכָל ָאדָם, וְטּוב לִּבֹו ָהיָה יָדּוַע ּוְמפְֻרָסם. 

ַמֲעלֹוָתיו ֵאּלּו נִּכְרּו ּגַם ּבְכִּבּוד הַהֹוִרים ֶׁשּלֹו – הִַּמצְוָה 

ֶׁשאֹוָתּה ִקּיֵם ִמּתֹוְך ְרִחיַׁשת ּכָבֹוד ֲאִמִּתית לְהֹוָריו.

לְִעּלּוי נְִׁשָמתֹו נִלְַמד ֶאת ִמצְוָה לג – 'ִמצְוַת ּכִּבּוד 

ָאב וֵָאם'. 
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ַע  ד ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו, ּוְלַסּיֵ ִמְצָוה ַעל ָהָאָדם ְלַכּבֵ
ָכל ָצְרֵכיֶהם ָלֶהם ּבְ

ְצָוה ַהּמִ
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ֵלב ֶאָחד בְּ



ּבוּד ָאב ָוֵאם ִמְצַות ּכִ
ּבוּד ָאב ָוֵאם ּבוּד ָאב ָוֵאםִמְצַות ּכִ ִמְצַות ּכִ

23

5

מפעל תרי”ג מצוות               משפחת רעננערט
קטעים מתוך תוכנית הלימודים המורחבת על המצוות שבין אדם לחבירו
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ֵלב ֶאָחד ֵלב ֶאָחדבְּ בְּ

ךָ  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ  ּכַ
שמות )פרשת יתרו( כ יב 

בֹודא ּכָ ִלְנהֹג ָאָדם ב ַחּיָ
ְוֵהן ִדּבּור ּבְ ֵהן הֹוָריו, ּבְ

ה. ַמֲעׂשֶ ּבְ

ׁשֶאתהֹוָריו,ב� ּמֵ בָאָדםְלׁשַ ַחּיָ
ל ּכָ ִסּפּוק ּבְ ָלֶהם ַע ּוְלַסּיֵ
ה, ּתֶ ּוִמׁשְ ַמֲאָכל גֹון, [ּכְ ָצְרֵכיֶהם
זֹאת ַלֲעׂשֹות ְוָצִריְך ְוִלּוּוי], ּגּוד ּבִ

ָיפֹות. ִנים ּפָ ֵסֶבר ּבְ

ָממֹוןג� ַלהֹוִרים ֵיׁש ִאם
ב ַחּיָ ן ַהּבֵ ֵאין ם, ָצְרּכָ ֵדי ּכְ
ָדם. ְלַכּבְ ֵדי ּכְ מֹונֹו ִמּמָ ְלהֹוִציא
ַההֹוִרים ַיד ֵאין ִאם אּוָלם,
ב ַחּיָ ַעְצָמם, ְלַפְרָנַסת ֶגת ַמּשֶׂ

ּלֹו. ֶ ִמּשׁ ְלַפְרְנָסם ן ַהּבֵ

ְמלֹא ד� ַלֲעמֹד ָאָדם ב  ַחּיָ
אֹו ָאִביו ר ֲאׁשֶ ּכַ קֹוָמתֹו,

ְלָפָניו. ִנְרִאים ִאּמֹו

ת ה� ׁשַ ְלַבּקָ ַמע ָ ְלִהּשׁ  ָאסּור
ָתם ׁשָ ּקָ ּבַ ִמּלּוי ִאם ַההֹוִרים,
ֲעֵבָרהַעלִמְצָוהֵמַהּתֹוָרה ּבַ רּוְך ּכָ

ֲחָכִמים. ְבֵרי ִמּדִ ִמְצָוה ַעל אֹו

ַעל ו� ִלְמחֹל ִאים ָ ַרּשׁ  הֹוִרים
ָלֶהם. יַע ּגִ ַהּמַ בֹוד ַהּכָ

ַההֹוִריםז� ֶאת ד ְלַכּבֵ חֹוָבה
ָלֵכן, ִטיָרָתם. ּפְ ְלַאַחר ַאף
ָאִביו ֶאת יר ַמְזּכִ ן ּבֵ ר ֲאׁשֶ ּכַ
חֶֹדׁש ר ָעׂשָ ֵנים ׁשְ תֹוְך ּבְ
ְלהֹוִסיף: ָעָליו ִלְפִטיָרתֹו,
בֹו", ּכָ ִמׁשְ ַרת ּפָ ּכַ "ֲהֵריִני
ָעָליו חֶֹדׁש ר ָעׂשָ ֵנים ׁשְ ּוְלַאַחר

ִלְבָרָכה". "ִזְכרֹונֹו ְלהֹוִסיף:

ַהחֹוָבהח� זֹו, ִמְצָוה ְכַלל ּבִ
נֹוָסִפים. ְקרֹוִבים ד ְלַכּבֵ

ים ט� ֲאָנׁשִ ּבַ נֹוֶהֶגת זֹו  ִמְצָוה
ּוְבָכל ָמקֹום ָכל ּבְ ים, ּוְבָנׁשִ
ל ׁשֶ חֹובֹוֶתיָה ָאְמָנם, ְזַמן.
ְעָלּה, ּבַ י ַלּפֵ ּכְ ְנׂשּוָאה ה ָ ִאּשׁ

קֹוְדִמים ִלְכבֹוד הֹוֶריָה.

זֹו,י� ִמְצָוה ִקּיּום  ַעל  ָכר ַהּשָׂ
ָיִמים. ֲאִריכּות הּוא

ְוַאף ָר  ָלעֹוָלם, ֱהִביאּוהּו ֵהם ׁשֶ ְלהֹוָריו, טֹוָבה יר ּכִ ּיַ ׁשֶ ָלָאָדם  אּוי
ַלֲעׂשֹות ל ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ָדם, ְלַכּבְ ָצִריְך ן ּכֵ ְוַעל ִגּדּולֹו, ּבְ ַרּבֹות עּו ִהְתַיּגְ
ַרת "ַהּכָ ת ִמּדַ ֶאת ַנְפׁשֹו ּבְ ע ָהָאָדם ִיְקּבַ ְיֵדי ֶזה ַעל יָכְלּתֹו. ּבִ ׁשֶ ל ּכָ ְלַמֲעָנם
ק ּוְמַסּפֵ אֹותֹו ָרא ּבָ ׁשֶ הּוא, רּוְך ּבָ דֹוׁש ַלּקָ טֹוָבה יר ְלַהּכִ ְוִיְתעֹוֵרר ַהּטֹוב",

ַהִחּנּוְך). (ֵסֶפר ָראּוי ּכָ ְלָעְבדֹו יד ַיְקּפִ ְך ּכָ ּוִמּתֹוְך יו, ַחּיָ ְיֵמי ל ּכָ ְצָרָכיו

ּבּוד ּכִ  ִמְצַות
ָוֵאם ָאב

ִמְצָוה

ִיְתרֹו ת ָרׁשַ ּפָ

ְצָוה ַהּמִ יֵני ּדִ

ְצָוה ֲעֵמי ַהּמִ ִמּטַ
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יָרה ַהּתֹוָרה בְּ ִמְצָוה זֹו ַמְזּכִ
ָהֵאם,  ִלְפֵני  ָהָאב  ֶאת 
ְקָרא יט  ים )ַוּיִ ת ְקדֹוׁשִ ָפָרׁשַ אּוָלם ּבְ
ּוּוי ִליָרא ִמן ַההֹוִרים )ִמְצָוה  ּצִ ג(, ּבַ
יָרה ַהּתֹוָרה ֶאת ָהֵאם  ריב(, ַמְזּכִ

ִלְפֵני ָהָאב, ְוכֹוֶתֶבת: "ִאיׁש ִאּמֹו 
ין ל  ָמָרא )ִקּדּוׁשִ יָראּו". ַהּגְ ְוָאִביו ּתִ
ֶלד נֹוֶטה  ּיֶ יָרה, ׁשֶ ב - לא א( ַמְסּבִ

ֵמֶאת  יֹוֵתר  ִאּמֹו  ֶאת  ד  ְלַכּבֵ
ֶלת  ּדֶ ְמׁשַ ָהֵאם  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָאִביו, 
ָלׁשֹון  אֹותֹו ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹוָנּה ּבְ
ּבּוד  ִמְצַות ּכִ ה ּוְנִעיָמה, ְוָלֵכן ּבְ ַרּכָ
יָמה ַהּתֹוָרה ֶאת  ַההֹוִרים ִהְקּדִ
ְוָתה ֶאת  ִהׁשְ ּוְבָכְך  ָלֵאם,  ָהָאב 

ּבּוד ָהָאב ְלִכּבּוד ָהֵאם. ּכִ
ָאב  ִיְרַאת  ַעל  ה  ַהְמַצּוֶ סּוק  ּפָ ּבַ
יָרה  יָמה ַהּתֹוָרה ְוִהְזּכִ ָוֵאם, ִהְקּדִ
ֶדֶרְך  ּבְ ֵני ׁשֶ ה ֶאת ָהֵאם, ִמּפְ ִחּלָ ּתְ
ֵמָאִביו,  יֹוֵתר  ָיֵרא  ֶלד  ַהּיֶ ָלל  ּכְ
ּתֹוָרה,  דֹו  ַהְמַלּמְ הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ם מֹוָרא ָהַרב  ַבע ַקּיָ ּוְבֶדֶרְך ַהּטֶ
יָרה  ְך ִהְזּכִ ּום ּכָ ְלִמידֹו. ִמּשׁ ַעל ּתַ
ה,  ִחּלָ ַהּתֹוָרה ֶאת מֹוָרא ָהֵאם ּתְ
ַהֵאם  ֶאת מֹוָרא  וֹות  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ

ְלמֹוָרא ָהָאב.
ֶנה, ִהְלכֹות ַמְמִרים ו ב "ם ְוֶכֶסף ִמׁשְ ְרֵאה ַרְמּבַ



ּבוּד ָאב ָוֵאם ִמְצַות ּכִ
ּבּוד ָאב ָוֵאם ּבוּד ָאב ָוֵאםִמְצַות ּכִ ִמְצַות ּכִ
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 טּוב ַטַעם

ֵלב ֶאָחד ֵלב ֶאָחדבְּ בְּ

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
יב הי"ד ן ָהַרב ֶאְלָישִׁ ִניֵאל בֶּ ֶגב פְּ דוֹשׁ שֶׂ ַהּקָ

ינֹוקֹות, ּכֹ ְהיֹוֵתנּו ּתִ ּבִ נּו  ּבָ ִלים  ֲעבּוֵרנּו: ְמַטּפְ ּבַ ים הֹוֵרינּו  ה ַרּבֹות עֹוׂשִ

ים  ׁשִ ִכים אֹוָתנּו ְוָתִמיד ְמַבּקְ ים אֹוָתנּו, ַמֲאִכיִלים אֹוָתנּו, ְמַחּנְ יׁשִ ַמְלּבִ

י  ַלּפֵ ּכְ ַרת ַהּטֹוב ָאנּו ְצִריִכים ָלחּוׁש  יֹוֵתר. ֵאיזֹו ַהּכָ ּבְ ְלַהֲעִניק ָלנּו ֶאת ַהּטֹוב 

ל אֹוָתנּו  ְלֵדנּו ָעְמלּו ְלַגּדֵ ל ְצָרֵכינּו, ּוֵמָאז ִהּוָ ק ָלנּו ֶאת ּכָ ִמיד ּדֹוֲאִגים ְלַסּפֵ ּתָ ים ׁשֶ הֹוֵרינּו - ָהֲאָנׁשִ

א ֶאת ַמְחסֹוֵרנּו? ּוְלַמּלֵ

ָכְך  ַרת ַהּטֹוב. ּבְ ְגַלל חֹוַבת ַהּכָ ם ּבִ ָנה ָלנּו ּגַ ּבּוד ָאב ָוֵאם ִנּתְ ְצַות ּכִ ּמִ ים אֹוְמִרים, ׁשֶ ים ִמן ַהְמָפְרׁשִ ַרּבִ

ִמים. ל ַהּיָ ִמים ָלֶהם ַעל ְמִסירּוָתם ֵאֵלינּו ּכָ ּלְ ִדים ֶאת הֹוֵרינּו ָאנּו ְמׁשַ ָאנּו ְמַכּבְ ׁשֶ

ַמִים -  ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ ּטֹוב ׁשֶ ּבַ ם  ּגַ יר  ּגֹוֶרֶמת ָלנּו ְלַהּכִ י הֹוֵרינּו  ַלּפֵ ּכְ יִעים  ָאנּו ַמּבִ ַרת ַהּטֹוב ׁשֶ ַהּכָ

ל ְצָרֵכינּו  ק ֶאת ּכָ ָמה, הּוא ְמַסּפֵ נּו ְנׁשָ ָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ נּו. הּוא ָנַפח ּבְ רּוְך הּוא - ּגֹוֵמל ִעּמָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ק ָהָאָדם  ָראּוי ֶאת ַההֹוִרים, ִיְתַחּזֵ ד ּכָ ל ְלַכּבֵ ָעה. ִמּתֹוְך ַהֶהְרּגֵ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ יַח ָעֵלינּו ּבְ ּגִ ְוהּוא ַמׁשְ

ל ִמְצוֹוָתיו. ִמיַרת ּכָ ׁשְ ָדה ְיֵתָרה ּבִ ִטיב, ַעל ְיֵדי ַהְקּפָ ָראּוי ֶאת ה' ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ד ּכָ ְלַכּבֵ
ֶסֶפר ַהִחינּוְך



ּבוּד ָאב ָוֵאם ִמְצַות ּכִ
ּבּוד ָאב ָוֵאם ּבוּד ָאב ָוֵאםִמְצַות ּכִ ִמְצַות ּכִ
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ְצָוה ְנִתיֵבי ַהמִּ  בִּ

ֵלב ֶאָחד ֵלב ֶאָחדבְּ בְּ

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
יב הי"ד ן ָהַרב ֶאְלָישִׁ ִניֵאל בֶּ ֶגב פְּ דוֹשׁ שֶׂ ַהּקָ

ֱאַמר: שְׂ ּנֶ ּתֹוָרה, ׁשֶ ּבּוד ָאב ָוֵאם ְמפָֹרׁש ּבַ ם ִמְצַות ּכִ ל ַהְמַקּיֵ ָכרֹו ׁשֶ

מֹות כ יב(.  ָך ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך..." )ׁשְ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ "ּכַ

ם אֹוָתן ֲאִריכּות  ַהּתֹוָרה ַמְבִטיָחה ַלְמַקּיֵ י ִמְצוֹות ׁשֶ ּתֵ ִמְצָוה זֹו ִהיא ַאַחת ִמׁשְ

ן )ִמְצָוה תקמה(. ּלּוַח ַהּקֵ ה ִהיא ִמְצַות ׁשִ ִנּיָ ְ ְצָוה ַהּשׁ ָיִמים. ַהּמִ

ֶרן  ה, ְוִאּלּו ַהּקֶ עֹוָלם ַהּזֶ רֹוֵתיֶהן ּבָ ָאָדם אֹוֵכל ּפֵ ָנה ִמְצוֹות ׁשֶ ׁשְ ָאה )א א( מֹוָנה ַהּמִ ֶכת ּפֵ ת ַמּסֶ ְתִחּלַ ּבִ

ד ֶאת הֹוָריו  ְצוֹות ֵאּלּו. ַהְמַכּבֵ ּבּוד ָאב ָוֵאם ִהיא ַאַחת ִמּמִ א. ּכִ ֵלמּוָתּה ָלעֹוָלם ַהּבָ ׁשְ ֶמֶרת לֹו ּבִ ִנׁשְ

א. מּור לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ְצָוה ׁשָ ַכר ִקּיּום ַהּמִ ה, ּוׂשְ עֹוָלם ַהּזֶ ים ּבָ ים ֲאֻרּכִ ה ְלַחּיִ ִיְזּכֶ

ו,  ָמּה. ֲאִפּלּו ֵעׂשָ ְזָהִרים ְלַקּיְ ָכר ַרב ַלּנִ ם ׂשָ ּלֵ רּוְך הּוא, ְוהּוא ְמׁשַ דֹוׁש ּבָ ִמְצָוה זֹו ֲחִביָבה ְמאֹד ִלְפֵני ַהּקָ

ְכבֹוד ָאִביו,  ִכּבּוד ָאב. הּוא ָהָיה ָזִהיר ְמאֹד ּבִ נּותֹו ּבְ ָכר ַרב ַעל ִהְצַטּיְ ל ׂשָ ָעַבר ֲעֵברֹות ַרּבֹות, ִקּבֵ ׁשֶ

ע,  ְך ְלָרׁשָ ל ּכָ דֹול ּכָ ָכר ּגָ ם ה' ׂשָ ּלֵ ה. ִאם ׁשִ עֹוָלם ַהּזֶ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ִליטֹו ַהּקָ ִיְצָחק, ּוִבְזכּות זֹו ִהׁשְ

ְצוֹות! ם ֶאת ֶיֶתר ַהּמִ ד ֶאת הֹוָריו ְוַגם ְמַקּיֵ ַכּבֵ ּמְ ָכר ְלָאָדם ׁשֶ ם ׂשָ ּלֵ ׁשַ ּיְ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ

ים טו ְנחּוָמא ְקדֹוׁשִ זַֹהר ּתֹוְלדֹות ַדף קמו ב; ִמְדַרׁש ּתַ



ְדָבִרים ת ּבְ ּבָ ִמְצַות ִקּדוּׁש ַהׁשַּ

יֹוַחאי ָהיָה מֻּכָר ּבְַאֲהבַת ָהֱאֶמת ֶׁשּבֲָעָרה ּבֹו. ּבְכָל 
ִמֶּמּנּו,  נִדְָרׁש  ֲאֶׁשר  ֶאת  לֲַעׂשֹות  ִּבֵּקׁש  הּוא  זְַמן 
ּובְִׁשלֵמּות. ּבְַאהֲבָתֹו הַָרּבָה לְלִּמּוד ּתֹוָרה ִהְקּדִיׁש לָּה 
ּכָל ֶרגַע ּפָנּוי, וְגַם ֶאת יֹום ַהַּׁשּבָת ִקּדֵׁש ּבְלִּמּוד ּתֹוָרה 

ּבְהְַתָמדָה.

לְִעּלּוי נְִׁשָמתֹו נִלְַמד ֶאת ִמצְוָה לא – 'ִמצְוַת ִקּדּוׁש 
ַׁשּבָת ּבִדְבִָרים'.

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
יץ הי"ד ן טּוִבָיה ִליְפשִׁ דוֹשׁ יוַֹחאי בֶּ ַהּקָ

ֵלב ֶאָחד בְּ
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ַבח ַהְמָתֲאִרים ֶאת  ִדְבֵרי ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ ׁש ֶאת ַהּשׁ ִמְצָוה ְלַקּדֵ
ְכִניָסָתּה  ּבִ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ָאר ְימֹות  ׁשְ ּוַמֲעָלָתּה ַעל  ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ

ָלה(. )ִקּדּוׁש( ּוִביִציָאָתּה )ַהְבּדָ

ְצָוה ַהּמִ



ְדָבִרים ת ּבְ ּבָ ְדָבִריםִמְצַות ִקּדּוׁש ַהׁשַּ ת ּבְ ּבָ ִמְצַות ִקּדוּׁש ַהׁשַּ

בֹודא ּכָ ִלְנהֹג ָאָדם ב ַחּיָ
ְוֵהן ִדּבּור ּבְ ֵהן הֹוָריו, ּבְ

ה. ַמֲעׂשֶ ּבְ

ׁשֶאתהֹוָריו,ב� ּמֵ בָאָדםְלׁשַ ַחּיָ
ל ּכָ ִסּפּוק ּבְ ָלֶהם ַע ּוְלַסּיֵ
ה, ּתֶ ּוִמׁשְ ַמֲאָכל גֹון, [ּכְ ָצְרֵכיֶהם
זֹאת ַלֲעׂשֹות ְוָצִריְך ְוִלּוּוי], ּגּוד ּבִ

ָיפֹות. ִנים ּפָ ֵסֶבר ּבְ

ָממֹוןג� ַלהֹוִרים ֵיׁש ִאם
ב ַחּיָ ן ַהּבֵ ֵאין ם, ָצְרּכָ ֵדי ּכְ
ָדם. ְלַכּבְ ֵדי ּכְ מֹונֹו ִמּמָ ְלהֹוִציא
ַההֹוִרים ַיד ֵאין ִאם אּוָלם,
ב ַחּיָ ַעְצָמם, ְלַפְרָנַסת ֶגת ַמּשֶׂ

ּלֹו. ֶ ִמּשׁ ְלַפְרְנָסם ן ַהּבֵ

ְמלֹא ד� ַלֲעמֹד ָאָדם ב  ַחּיָ
אֹו ָאִביו ר ֲאׁשֶ ּכַ קֹוָמתֹו,

ְלָפָניו. ִנְרִאים ִאּמֹו

ת ה� ׁשַ ְלַבּקָ ַמע ָ ְלִהּשׁ  ָאסּור
ָתם ׁשָ ּקָ ּבַ ִמּלּוי ִאם ַההֹוִרים,
ֲעֵבָרהַעלִמְצָוהֵמַהּתֹוָרה ּבַ רּוְך ּכָ

ֲחָכִמים. ְבֵרי ִמּדִ ִמְצָוה ַעל אֹו

ַעל ו� ִלְמחֹל ִאים ָ ַרּשׁ  הֹוִרים
ָלֶהם. יַע ּגִ ַהּמַ בֹוד ַהּכָ

ַההֹוִריםז� ֶאת ד ְלַכּבֵ חֹוָבה
ָלֵכן, ִטיָרָתם. ּפְ ְלַאַחר ַאף
ָאִביו ֶאת יר ַמְזּכִ ן ּבֵ ר ֲאׁשֶ ּכַ
חֶֹדׁש ר ָעׂשָ ֵנים ׁשְ תֹוְך ּבְ
ְלהֹוִסיף: ָעָליו ִלְפִטיָרתֹו,
בֹו", ּכָ ִמׁשְ ַרת ּפָ ּכַ "ֲהֵריִני
ָעָליו חֶֹדׁש ר ָעׂשָ ֵנים ׁשְ ּוְלַאַחר

ִלְבָרָכה". "ִזְכרֹונֹו ְלהֹוִסיף:

ַהחֹוָבהח� זֹו, ִמְצָוה ְכַלל ּבִ
נֹוָסִפים. ְקרֹוִבים ד ְלַכּבֵ

ים ט� ֲאָנׁשִ ּבַ נֹוֶהֶגת זֹו  ִמְצָוה
ּוְבָכל ָמקֹום ָכל ּבְ ים, ּוְבָנׁשִ
ל ׁשֶ חֹובֹוֶתיָה ָאְמָנם, ְזַמן.
ְעָלּה, ּבַ י ַלּפֵ ּכְ ְנׂשּוָאה ה ָ ִאּשׁ

קֹוְדִמים ִלְכבֹוד הֹוֶריָה.

זֹו,י� ִמְצָוה ִקּיּום  ַעל  ָכר ַהּשָׂ
ָיִמים. ֲאִריכּות הּוא

ְוַאף ָר  ָלעֹוָלם, ֱהִביאּוהּו ֵהם ׁשֶ ְלהֹוָריו, טֹוָבה יר ּכִ ּיַ ׁשֶ ָלָאָדם  אּוי
ַלֲעׂשֹות ל ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ָדם, ְלַכּבְ ָצִריְך ן ּכֵ ְוַעל ִגּדּולֹו, ּבְ ַרּבֹות עּו ִהְתַיּגְ
ַרת "ַהּכָ ת ִמּדַ ֶאת ַנְפׁשֹו ּבְ ע ָהָאָדם ִיְקּבַ ְיֵדי ֶזה ַעל יָכְלּתֹו. ּבִ ׁשֶ ל ּכָ ְלַמֲעָנם
ק ּוְמַסּפֵ אֹותֹו ָרא ּבָ ׁשֶ הּוא, רּוְך ּבָ דֹוׁש ַלּקָ טֹוָבה יר ְלַהּכִ ְוִיְתעֹוֵרר ַהּטֹוב",

ַהִחּנּוְך). (ֵסֶפר ָראּוי ּכָ ְלָעְבדֹו יד ַיְקּפִ ְך ּכָ ּוִמּתֹוְך יו, ַחּיָ ְיֵמי ל ּכָ ְצָרָכיו

ּבּוד ּכִ  ִמְצַות
ָוֵאם ָאב

ִמְצָוה

ִיְתרֹו ת ָרׁשַ ּפָ

ְצָוה ַהּמִ יֵני ּדִ

ְצָוה ֲעֵמי ַהּמִ ִמּטַ
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ׁשֹו  ת ְלַקּדְ ּבָ ַ  ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ
שצות )פרשת יתרו( כ ח 

ֶרת בְּ ֻמְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלל,  ּכְ ֶדֶרְך 

"ְזִכיָרה",  ְלׁשֹון  ּתֹוָרה  ּבַ

ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ִלְזִכיָרה  ִהיא  ָנה  ּוָ ַהּכַ

ּוּוי "ָזכֹור ֶאת  ַהּצִ ְלַבד, אּוָלם ֶאת  ּבִ

ְרׁשּו ֲחָכִמים  ׁשֹו" ּפֵ ת ְלַקּדְ ּבָ ּ יֹום ַהַשׁ

אֶֹפן ׁשֹוֶנה: ּבְ

ת יֹום  ַ ב ֶאת ְקֻדּשׁ ּלֵ ְצָוה ִלְזּכֹר ּבַ ַהּמִ

סּוק:  ַהּפָ ִמן  ָבר  ּכְ ִנְלֶמֶדת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ׁשֹו"  ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  מֹור  "ׁשָ

הּוא  ֶהְכֵרַח  ָלֵכן  יב(,   ה  ָבִרים  )ּדְ

ִיְתרֹו:  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ַהּנֹוָסף  ּוּוי  ַהּצִ ׁשֶ

ׁשֹו"  ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  "ָזכֹור 

ת ֵיׁש ִלְזּכֹר  ּבָ ַ י ֶאת ַהּשׁ ׁש ָלנּו ּכִ ְמַחּדֵ

אֹוָתּה  ִלְזּכֹר  י  ּדַ לֹא  ים.  ִמּלִ ּבְ ם  ּגַ

ַעל  ה  ֶפּ ּבַ ְלַהְכִריז  ֵיׁש  א  ֶאּלָ ב,  ּלֵ ּבַ

ִקּדּוׁש,  ּבְ  - ְכִניָסָתּה  ּבִ ָתּה,  ָ ְקֻדּשׁ

ָלה. ַהְבּדָ ּוִביִציָאָתּה - ּבְ

ֻחּקֹוַתי א ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים ּבְ
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ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
יץ הי"ד ן טּוִבָיה ִליְפשִׁ דוֹשׁ יוַֹחאי בֶּ ַהּקָ

ָבִרים ַהּבֹוְלִטים ַה ֶלט? ֶאָחד ַהּדְ ֵאין ָלּה ׁשֶ ַעם ֲחנּות ׁשֶ ִאם ְרִאיֶתם ֵאי-ּפַ

מֹוִדיַע  ֶלט  ֶ ַהׁשּ ֵמָעֶליָה.  ְתנֹוֵסס  ַהּמִ ֶלט  ֶ ַהׁשּ הּוא  ֲחנּות,  ְלָכל  ִניָסה  ּכְ ּבַ

ֶאת  ֵהִסירּו  ׁשֶ ְוִנְרֶאה  ֲחנּות  ְלַיד  ַנֲעבֹר  ִאם  ֲאָבל  ּוְפִעיָלה.  ֶמת  ַקּיֶ ַהֲחנּות  ׁשֶ ּוַמְכִריז 

ִעיָלה עֹוד. ַהֲחנּות ִנְסְגָרה ְוֵאיֶנָנה ּפְ ְתָחּה, ֵנַדע ׁשֶ ֶלט ֵמַעל ּפִ ֶ ַהׁשּ

הּוִדי ׁשֹוֵמר  ל עֹוד ַהּיְ ה'. ָכּ הּוִדי ּבַ ל ַהּיְ ְכִריז ַעל ֱאמּוָנתֹו ׁשֶ ֶלט ַהּמַ ת ְלׁשֶ ּבָ ַ ֶוה ֶאת ַהּשׁ ים ַמׁשְ ֶהָחֵפץ ַחּיִ

ה', ַאְך ִאם, ָחִליָלה, ִהְפִסיק ְיהּוִדי  ּלֹו ַעל ֱהיֹותֹו ַמֲאִמין ּבַ ת ׁשֶ ּבָ ַ ִמיַרת ַהׁשּ ת, ַמְכִריָזה ׁשְ ּבָ ַ ֶאת ַהּשׁ

ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ה'.  ּבַ ַמֲאִמין  ֵאינֹו  י  ּכִ ּומֹוִדיַע  ֲחנּותֹו  ֵמַעל  ֶלט  ֶ ַהׁשּ ֶאת  ֵמִסיר  ּכְ הּוא  ֲהֵרי  ת,  ּבָ ׁשַ מֹר  ִלׁשְ

ְכִריז ִמי ָאנּו ּוְבִמי ָאנּו ַמֲאִמיִנים. ּמַ יָמן ׁשֶ י ָאֵכן, ִהיא ַהּסִ ת ִנְקֵראת "אֹות", ּכִ ּבָ ַ ַהׁשּ

ְזּכֹר  ּנִ ֵדי ׁשֶ ל ְמַלאְכּתֹו. ּכְ ַבת ה' ִמּכָ ִביִעי - ׁשָ ְ ה, ּוַבּיֹום ַהׁשּ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ׁשֵ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ה' ּבָ

ִמְצָוה זֹו ָאנּו  ת". ּבְ ּבָ ה ְמֻיֶחֶדת, ְוָקָרא לֹו "ׁשַ ָ ְקֻדּשׁ בּוַע ּבִ ָכל ׁשָ ּבְ ִביִעי ׁשֶ ְ ׁש ה' ֶאת ַהּיֹום ַהּשׁ זֹאת, ִקּדֵ

ָלה. ִקּדּוׁש ּוְבַהְבּדָ ִמים זֹאת ּבְ ְכִניָסָתּה ּוִביִציָאָתּה, ּוְמַקּיְ ִדּבּור ּבִ ת ּבְ ּבָ ַ ַח ֶאת ַהּשׁ ּבֵ ים ְלׁשַ ְמֻצּוִ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְצַרִים, ְוֵכן ׁשֶ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ְוהֹוִציָאנּו ִמִמּ ה' ּבָ ת ָאנּו ְמִעיִדים ֶשׁ ּבָ ל ֵליל ׁשַ ּדּוׁש ׁשֶ נַֹסח ַהּקִ ּבְ

ת קֶֹדׁש  ּבָ ׁשַ ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ ה ֶאת  יׁשָ ַמְדּגִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵצאת  ּבְ ָאנּו אֹוְמִרים  ׁשֶ ָלה  ַהַהְבּדָ ָקדֹוׁש.  יֹום  ִהיא 

בּוַע. ָ ָאר ְימֹות ַהּשׁ ִלׁשְ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ה ּבִ ׁשָ ת ִנְתַקּדְ ּבָ ַ ַהׁשּ ת ּוִביִציָאָתּה ָאנּו ְמִעיִדים ׁשֶ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהׁשּ ָלה ּבִ ּדּוׁש ְוַהַהְבּדָ ֲאִמיַרת ַהּקִ ּבַ

ָאר ְימֹות ַהחֹול.  ְ ָתּה ִמׁשּ ָ ְקֻדׁשּ ֶלת ּבִ ִהיא ֻמְבּדֶ ְמֻיֶחֶדת, ְוׁשֶ

ֶרק ז ָרֵאל ּפֶ ַמֲחֵנה ִיׂשְ

 טּוב ַטַעם
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ְצָוה ְנִתיֵבי ַהמִּ  בִּ
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ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
יץ הי"ד ן טּוִבָיה ִליְפשִׁ דוֹשׁ יוַֹחאי בֶּ ַהּקָ

ת; ָא ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ַהְמַכּבֵ ָאָדם  ֵרי  "ַאׁשְ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְמרּו 

א".  ָריו ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ְוַאׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ ָריו ּבָ ַאׁשְ

ם  ֵדי ְלַקּדֵ ּכְ ֶהְתֵאם.  ּבְ ד אֹוָתּה  ים ְלַכּבֵ ְוָאנּו ְמֻצּוִ ה ֲחׁשּוָבה  ת ּדֹוָמה ְלַמְלּכָ ּבָ ַ ַהּשׁ

ֵרד ּוְלַלּוֹות ֶאת ָהאֹוַרַחת  ת, ּוְכֵדי ְלִהּפָ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ׁש ּבִ ים ְלַקּדֵ ה ָהאֹוַרַחת, ָאנּו ְמֻצּוִ ְלּכָ ֵני ַהּמַ ֶאת ּפְ

ת. ּבָ ַ ֵצאת ַהּשׁ יל ּבְ ִהיא עֹוֶזֶבת, ָעֵלינּו ְלַהְבּדִ ׁשֶ ַהֲחׁשּוָבה ּכְ

ה, טֹוְרִחים ּוִמְתּכֹוְנִנים ִלְקָראָתּה,  ְלּכָ בֹוָאּה ּוְבֵצאָתּה. ִלְפֵני ּבֹוא ַהּמַ ה ּבְ ְלּכָ ד ֶאת ַהּמַ י ְלַכּבֵ ַאְך לֹא ּדַ

ד ֶאת  ָלה. ֵיׁש ְלַכּבֵ ִקּדּוׁש ּוְבַהְבּדָ י ּבְ ים ָלּה ַמֲאָכִלים ְמֻיָחִדים, ָלֵכן לֹא ּדַ יִשׁ ֵביֵתנּו ַמִגּ הּוָתּה ּבְ ֵעת ׁשְ וּבְ

ת ֹעֶנג  ּבָ ַ ְעָיהּו: "ְוָקָראָת ַלּשׁ ִביא ְיׁשַ ִדְבֵרי ַהּנָ ה, ּכְ ּתֶ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ָגּה ּבְ ְדָרִכים נֹוָספֹות ּוְלַעּנְ ת ּבִ ּבָ ַ ַהּשׁ

ְעָיה נח יג(. ד" )ְיׁשַ ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכּבָ

ִית,  ַהּבַ ֶאת  ים  ְמַנּקִ ָאנּו  ת  ּבָ ׁשַ ִלְפֵני  ָלֵכן  יבּוָתּה.  ֲחׁשִ ַעל  ּמֹוֶרה  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ָכל  ּבְ ֶדת  ּבֶ ִמְתּכַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת'  ָבּ ים ְוָנִאים. ֶאת ִמְצַות 'עֶֹנג ׁשַ ָגִדים ְנִקּיִ ים ּבְ ְלָחן ְולֹוְבׁשִ ֻ ִסים, ִמְתַרֲחִצים, עֹוְרִכים ֶאת ַהׁשּ ְמַכְבּ

ת. ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ה ּבְ ֶתּ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ִעּנּוג ַהּגּוף ּבְ ִמים ְבּ ָאנּו ְמַקּיְ

ַלֲעסֹק  ָצִריְך  ָכְך,  ּבְ ְרּכֹו  ּדַ ֵאין  ׁשֶ ָחׁשּוב  ָאָדם  ם  ּגַ ַעְצמֹו.  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָאָדם  ב  ַחּיָ ת  ּבָ ְלׁשַ ַהֲהָכנֹות  ֶאת 

ם ָהָאמֹוָרִאים ָהיּו טֹוְרִחים  ּגַ ֶרת ׁשֶ ת )קיט א( ְמַסּפֶ ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ת. ַהּגְ ּבָ ֲהָכנֹות ְלׁשַ ַעְצמֹו ּבַ ּבְ

ִגים ְועֹוד. ִעים ֵעִצים, מֹוְלִחים ֶאת ַהּדָ ִתילֹות ְלַהְדָלָקה, ְמַבּקְ ת: ׁשֹוְזִרים ּפְ ּבָ ֲהָכנֹות ְלׁשַ ַעְצָמם ּבַ ּבְ

ר  י יֹוֵסי ּבַ ָנא ַרּבִ ֵרת, ְוָכְך ָאַמר ַהּתָ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ ָראּוי זֹוֶכה ִלְבָרָכה ִמּמַ ָגּה ָכּ ת ּוְמַעְנּ ָבּ ַ ד ֶאת ַהּשׁ ַהְמַכּבֵ

ֶנֶסת ְלֵביתֹו, ֶאָחד טֹוב  ית ַהּכְ ׁשּובֹו ִמּבֵ ת ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ין לֹו ָלָאָדם ּבְ ֵרת ְמַלּוִ ָ ֵני ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְיהּוָדה: ׁשְ

ַעת, ַמְלָאְך טֹוב אֹוֵמר: "ְיִהי ָרצֹון  תֹו ֻמּצַ ְלָחן ָערּוְך ּוִמּטָ לּוק ְוׁשֻ א ְלֵביתֹו ּוָמָצא ֵנר ּדָ ּבָ ְוֶאָחד ַרע, ּוְכׁשֶ

ְרחֹו, ְוִאם ָלאו, ַמְלָאְך ַרע אֹוֵמר: "ְיִהי  ּכָ ַעל  ּבְ ּוַמְלָאְך ַרע עֹוֶנה "ָאֵמן"  ְך",  ּכָ ת ַאֶחֶרת  ּבָ ֵהא ְלׁשַ ּתְ ׁשֶ

ְרחֹו. ַעל ּכָ ְך", ּוַמְלָאְך טֹוב עֹוֶנה "ָאֵמן" ּבְ ת ַאֶחֶרת ּכָ ּבָ ֵהא ְלׁשַ ּתְ ָרצֹון ׁשֶ

ת קיט ב ּבָ ת ל א-יא; ׁשַ ָבּ "ם ׁשַ ָסִחים קג א; ַרְמּבַ ח סד א; ּפְ ַלּ ׁשַ זַֹהר ְבּ



ַרְך ם ִיְתּבָ ׁשֵ ִמְצַות ָהֱאמוָּנה ּבַ

ֵלב ֶאָחד בְּ

יָדּוַע ּבְַאֲהבַת ַהּתֹוָרה ּובְַאֲהבַת  ָהיָה  ַאבְָרָהם ּדָוִד 

ה' ֶׁשּלֹו. ֱאמּונָתֹו ּבַה' נָבְָעה ִמן ַהֹּיֶׁשר ַהּפְנִיִמי ֶׁשָהיָה 

ּבֹו ּוִמּטֹהַר לִּבֹו. ֱאמּונָה זֹו, ֶׁשּלִּוְָתה אֹותֹו ּבְַחּיָיו, ִהיא 

ַהְמַחּזֶֶקת ֶאת ּבְנֵי ִמְׁשּפְַחּתֹו.

לְִעּלּוי נְִׁשָמתֹו נִלְַמד ֶאת ִמצְוָה כה – 'ִמצְוַת הֱָאמּונָה 

ּבַה' יְִתּבַָרְך'.

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ִלי מוֵֹזס   ן ַנְפתָּ ִוד בֶּ דוֹשׁ ַאְבָרָהם דָּ ַהּקָ

הי"ד
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יְך  ָרא ַהּכֹל ּוַמְמׁשִ הּוא ּבָ ם, ׁשֶ ה' ַקּיָ ִמְצָוה ְלַהֲאִמין ׁשֶ
ל  ַהּמֹוׁשֵ ָהעֹוָלם  ֲאדֹון  הּוא  ׁשֶ ִריָאה,  ַהּבְ ֶאת  ְלַקֵיּם 

ל. י ֻמְגּבָ ְלִתּ כַֹח ִבּ ִריָאה ּבְ ּכֹל ּוַמְנִהיג ֶאת ַהְבּ ּבַ

ְצָוה ַהּמִ



ַרְך ם ִיְתּבָ ׁשֵ ִמְצַות ָהֱאמּוָנה ּבַ

לּוִלים א  ֵרי ָהֱאמּוָנה, ּכְ ִעּקְ ּבְ
ִאים: ם ָהִעְנָיִנים ַהּבָ ּגַ

ם ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם,  ה’ ָהָיה ַקּיָ א. 
ְוָקַדם ְלָכל ִנְבָרא.

ְבָרִאים  ַהּנִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִקּיּוָמם  ב. 
ְמִציאּות  ֲאָבל  ה',  ּבַ לּוי  ּתָ

ָדָבר.  לּוָיה ּבְ ה', ֵאיָנּה ּתְ
ֵאין ַלה' ּגּוף אֹו צּוָרה. ג. 

זֹו ב  ִמְצָוה  ם  ְמַקּיֵ ָאָדם 
ה'   ּבַ ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 
ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ִמיָמה  ּתְ ֱאמּוָנה  ּבֶ
יֹוֵרד  ֵאינֹו  ִאם  ם  ּגַ ֵמֲאבֹוָתיו, 

ָבִרים.  ְלעֶֹמק ַהּדְ

ַאַחת ג  ִהיא  ה',  ּבַ ָהֱאמּוָנה 
ב  ַחּיָ ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ׁש  ֵ ִמּשׁ
ֶהְפֵסק,  לֹא  ּבְ ָמן  ְלַקּיְ ָהָאָדם 

יו. ָכל ֶרַגע ֵמַחּיָ ּבְ

ים ד  ֲאָנׁשִ ִמְצָוה זֹו נֹוֶהֶגת ּבַ
ָכל ָמקֹום ּוְבָכל  ים, ּבְ ּוְבָנׁשִ

ְזַמן.

ַמֲאִמין ה  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי 
הּוא  ֲהֵרי  ה',  ְמִציאּות  ּבִ
ר, ִנְקָרא "ִמין", ְוֵאין  ִעּקָ ּכֹוֵפר ּבָ

א. לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ָה  הּוא ּבָ ל ה', ּוְבָכְך ׁשֶ ְמִציאּותֹו ׁשֶ ֱאמּוָנה ּבִ
ִסיס ְלָכל ֲעבֹוַדת ה'  ָכל ֵעת, ִהיא ַהְיסֹוד ְוַהּבָ מֹו ּבְ ּוְמַקּיְ
א ֶאת ְרצֹון ה', ְוִלְחיֹות  ֶבת אֹותֹו ְלַמּלֵ ל ָהָאָדם, ְוִהיא ַהְמַחּיֶ ׁשֶ

י ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות )ֵסֶפר ַהִחּנּוְך(. ַחּיֵ

 ִמְצַות ָהֱאמּוָנה
ַרְך ה' ִיְתּבָ ּבַ

ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ְרֵאה ִמְצָוה כו. ַעל ָהִאּסּור ְלַהֲאִמין ּבֶ ִצּיּוִנים:	
ַאְחּדּות ה', ְרֵאה ִמְצָוה תיז. ְצָוה ְלַהֲאִמין ּבְ ַעל ַהּמִ 	

לע"נ ר' אהרן בן ר' יואב צבי ז"ל
ופרידא רבקה בת יקותיאל יהודה למשפחת טויב ע"ה
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ְצָוה  יֵני ַהּמִ  ּדִ

ְצָוה  ֲעֵמי ַהּמִ  ִמּטַ

ִמְצָוה

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ
ׁש ִמכה ֵ ְצָוה זֹו ִהיא ַאַחת ִמׁשּ

ִמיִדּיֹות  ַהּתְ ְצוֹות  ַהִמּ

ָכל  ּבְ ָמן  ְלַקּיְ ִבים  ַחּיָ ָאנּו  ׁשֶ

רּוכֹות  ּכְ ֵאיָנן  ֵאּלּו  ִמְצוֹות  ֵעת. 

ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ַרק  א  ֶאּלָ ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ

ּוְבמּוָדעּות ְקבּוָעה. 

ְמִציאּות  • ִמְצָוה כה:  ְלַהֲאִמין ּבִ

ַרְך. ה' ִיְתּבָ

ִקּיּוָמם  • ִמְצָוה כו:    לֹא ְלַהֲאִמין ּבְ

ַבד ה'. ל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ִמּלְ ׁשֶ

ה' הּוא  • ִמְצָוה תיז:  ְלַהֲאִמין ׁשֶ

ֶאָחד.

• ִמְצָוה תיח:   ֶלֱאהֹב ֶאת ה'.

• ִמְצָוה תלב:   ִליָרא ֵמה'.

ֵרר ַאֲחֵרי  • ִמְצָוה שפז:   לֹא ְלִהּגָ

ת ָהֵעיַנִים. ב ּוְרִאּיַ ֶבת ַהּלֵ ַמְחׁשֶ

ֵלב ֶאָחד בְּ
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ַרְך ם ִיְתּבָ ׁשֵ ִמְצַות ָהֱאמוָּנה ּבַ

 ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיָך 
שמות )פרשת יתרו( כ ב 



ַרְך ם ִיְתּבָ ׁשֵ ִמְצַות ָהֱאמּוָנה ּבַ

ֵלב ֶאָחד בְּ

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ִלי מוֵֹזס  הי"ד ן ַנְפתָּ ִוד בֶּ דוֹשׁ ַאְבָרָהם דָּ ַהּקָ
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ַרְך ם ִיְתּבָ ׁשֵ ִמְצַות ָהֱאמוָּנה ּבַ

ְלָכל ִמ טּוב ַטַעם ַהְיסֹוד  ִהיא  ן,  ּכֵ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ל  ִמּכָ ְמֻיֶחֶדת  ָהֱאמּוָנה  ְצַות 

יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ָלעֹוָלם  ּבֹוֵרא  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמֲאִמין  ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּה.  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה 

ל  ם ֶאת ְרצֹונֹו ׁשֶ י חֹוָבתֹו ְלַקּיֵ יׁש ָהָאָדם ּכִ ָרא, ַיְרּגִ ּבָ ם ּוְלַהְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם ׁשֶ ְלַקּיֵ

רֹות:  ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ ים ָהִראׁשֹונֹות ּבַ ּלִ לּוי ּבֹו. ִלּמּוד ֶזה ָאנּו לֹוְמִדים ֵמַהּמִ ַאף ֶעֶצם ִקּיּומֹו ּתָ ַהּבֹוֵרא, ׁשֶ

ל  ּכָ ְוֶאת  ים  ַהַחּיִ ָלנּו ֶאת  ַהּנֹוֵתן  הּוא  ה ׁשֶ ּוָבֻעְבּדָ ל ה'  ׁשֶ ִקּיּומֹו  ּבְ יר  ְלַהּכִ ָעֵלינּו  "ָאנִֹכי ה'" - חֹוָבה 

ל  ָרה זֹו ּגֹוֶרֶמת ָלנּו ְלַקּבֵ ַמן. "ֱאלֶֹקיָך" - ַהּכָ ל ַהּזְ נּו ּכָ ִלּבֵ ר ָלנּו. ֱאמּוָנה זֹו ְצִריָכה ִלְהיֹות ְקבּוָעה ּבְ ֲאׁשֶ

ינּו ַלֲעבֹוָדתֹו. יׁש ֶאת ַחּיֵ ל ה' ּוְלַהְקּדִ ֶאת ַאְדנּותֹו ׁשֶ

ֶרק א "ם, ִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה ּפֶ רּוׁש ַעל ָהַרְמַבּ מֹות כ ב; ּפֵ ַרַבְנֵאל ׁשְ ַאּבְ

ן בַּ ְבָיכֹול אֹוֵמר ַהּבֹוֵרא ָלָאָדם: ֲאִני ּבֹוַרֲאָך, ֲאִני ׁשֹוֶפְטָך ַוֲאִני ְמַכּוֵ ר "ָאנִֹכי ה' ֱאלֶֹקיָך", ּכִ ּבֵ ּדִ

ל  ּכָ ְלָך.  אּו  ּבָ ִדי  ִמּיָ  - ים  ִמּיִ ׁשְ ְוַהּגַ ים  ָהרּוָחִנּיִ ְנָכֶסיָך  ל  ּכָ ּוְפֻעּלֹוֶתיָך.  ּבּוֶריָך  ּדִ בֹוֶתיָך,  ַמְחׁשְ

ׁש  ן ַהְקּדֵ ם, ַעל ּכֵ ר ְלָך ִקְנָיַני ַאּתֶ ה ְוָכל ֲאׁשֶ ַאּתָ ַנת ה' ִהיא ְלָך. ָעֶליָך ָלַדַעת ׁשֶ יָמה - ַמּתְ יָמה ּוְנׁשִ ְנׁשִ

יָך ַלֲעבֹד ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך. ֶאת ַחּיֶ
חֹוֵרב א ג-ד

ר ָאָדם בְּ ֲאׁשֶ ִקים ֶאת ֱאמּוָנֵתנּו. ּכַ ִמים ִמְצָוה אֹו לֹוְמִדים ּתֹוָרה, ָאנּו ְמַחּזְ ָאנּו ְמַקּיְ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ

ְצָוה ֶאת  ֶקת ַהּמִ ה' ּוְבתֹוָרתֹו - ְמַחּזֶ ה ָהַאַחת ְוַהְיִחיָדה - ָהֱאמּוָנה ַבּ ּבָ ם ִמְצָוה ִמן ַהּסִ ְמַקּיֵ

ה'. ֱאמּוָנתֹו ּבַ



ַרְך ם ִיְתּבָ ׁשֵ ִמְצַות ָהֱאמּוָנה ּבַ

ֵלב ֶאָחד בְּ

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ִלי מוֵֹזס  הי"ד ן ַנְפתָּ ִוד בֶּ דוֹשׁ ַאְבָרָהם דָּ ַהּקָ
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ַרְך ם ִיְתּבָ ׁשֵ ִמְצַות ָהֱאמוָּנה ּבַ

ִמים  ה' ּוְבתֹוָרתֹו, ָאנּו ְמַקּיְ ִמים ִמְצָוה ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ַבּ ָאנּו ְמַקּיְ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ָלֵכן ּבְ

ם ֶאת ִמְצַות ָהֱאמּוָנה. ּגַ

ִמים  ֲעבֹר ֲעֵבָרה ָאנּו ְמַקּיְ ִמים ִמְצָוה אֹו ִנְמָנִעים ִמּלַ ר ָאנּו ְמַקּיְ ֲאׁשֶ ַאְך לֹא ַרק ּכַ

ָבה  ַמְחׁשָ ת  ְדִחּיַ ּבִ אֹו  ִמְצָוה,  ם  ְלַקּיֵ ָרצֹון  ּבְ ֲאִפּלּו  ם  ְלַקּיֵ ר  ֶאְפׁשָ ה'  ַבּ ָהֱאמּוָנה  ִמְצַות  ֶאת  זֹו.  ִמְצָוה 

ה ִמּתֹוְך מּוָדעּות ַלה' ּוְלתֹוָרתֹו. ָבר ַנֲעׂשֶ ל עֹוד ַהּדָ ֲאסּוָרה, ּכָ

ל  ַבֲחמּוָרה" )ָאבֹות ב א(. ּכָ ה ּכְ ִמְצָוה ַקּלָ ְך ָאְמרּו ָלנּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ֱהֵוי ָזִהיר ּבְ ּום ּכָ ִמּשׁ

ִלּבֹו.  ּבְ הֹוָרה  ַהּטְ ן ָהֱאמּוָנה  ּכַ ִמׁשְ ּבֹוֶנה ֶאת  ִקּיּוָמּה  ן  ּכֵ ׁשֶ ָהָאָדם,  ֵעיֵני  ּבְ ְיָקָרה  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ִמְצָוה 

ֵלב ָהָאָדם. ֶאְמָצעּוָתן ֶאת ָהֱאמּוָנה ּבְ ק ּבְ ְצוֹות ִהיא ְלהֹודֹות ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּוְלַחּזֵ ַרת ִקּיּום ַהּמִ ַמּטְ

נּו יֹוָנה ָרׁשֹות ַרּבֵ מֹות יג טז;  ּדְ "ן ׁשְ   ַרְמַבּ

ָהֱא-לִֹהים", ֶנ ה'  "ָאנִֹכי  ֶנֱאַמר  ְולֹא  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  "ָאנִֹכי  סּוק:  ּפָ ּבַ ֱאַמר 

ל  יַח ַעל ָכּ ִגּ ה' ַמׁשְ ם ֶאת ַהחֹוָבה ְלַהֲאִמין ׁשֶ ְצָוה זֹו ּכֹוֶלֶלת ּגַ ִמּ ֵדנּו, ׁשֶ ְלַלְמּ

י  ים ּוָמֶות ִנְגָזרֹות ִמּפִ ל ַחּיִ ֵאלֹות ׁשֶ ָרִטית". לֹא ַרק ׁשְ ָחה ּפְ ּגָ "ַהׁשְ ָאָדם ְוָאָדם ּבְ

ֵזַרת ֶעְליֹון ֵהם. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  יֹוֵתר - ּגְ ים ּבְ ַטּנִ ָרִטים ַהּקְ ל ַהּקֹוֶרה ִעם ָהָאָדם, ֲאִפּלּו ַהּפְ א ּכָ ה', ֶאּלָ

ַמְעָלה"  ן ַמְכִריִזים ָעָליו ִמּלְ א ִאם ּכֵ ה, ֶאּלָ ַמּטָ עֹו ִמּלְ ִלְבָרָכה אֹוְמִרים: "ֵאין ָאָדם נֹוֵקף ]ּפֹוֵצַע[ ֶאְצּבָ

ין ז ב(. )ֻחּלִ

ִרים ג יח ֵסֶפר ָהִעּקָ   

 טּוב ַטַעם

ְצָוה ְנִתיֵבי ַהמִּ  בִּ
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ִרים ה ָעשָׂר ָהִעקָּ לֹושָׁ שְׁ

ַרְך ם ִיְתּבָ ׁשֵ ִמְצַות ָהֱאמוָּנה ּבַ

ה ִמ ּמָ ָרֵאל ָלַדַעת. ּכַ ׂשְ ל ָאָדם ִמּיִ ַעל ּכָ ֵרי ֱאמּוָנה נֹוָסִפים ׁשֶ ָנם ִעּקְ ְמִציאּות ה', ֶיׁשְ ַבד ָהֱאמּוָנה ּבִ ּלְ

"ם,  ִרים ֵאּלּו ּוְבֵבאּוָרם. רֹאׁש ְוִראׁשֹון ַלּמֹוִנים ָהָיה ָהַרְמּבַ ִמְנַין ִעּקָ ִמן ָהִראׁשֹוִנים ָעְסקּו ּבְ

י(. ֶרק  ּפֶ ַסְנֶהְדִרין  ָניֹות  ׁשְ ַהּמִ רּוׁש  )ּפֵ ִרים  ִעּקָ ר  ָעָשׂ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאמּוַנת  ְיסֹודֹות  ֶאת  ַבע  ּקָ ׁשֶ

ֲחִרית,  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ְלַאַחר  ּדּור  ּסִ ּבַ ַהּמֹוִפיַע  ַמֲאִמין"  "ֲאִני  ח  ֻנּסָ ֶאת  יֹום  ָכל  ּבְ אֹוְמִרים  ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ

הּוא  ּבֶֹקר  ָכל  ּבְ לֹוַמר  נֹוֲהִגים  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ל"  "ִיְגּדַ ּיּוט  ַהּפִ ם  ּגַ ִרים.  ָהִעּקָ ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ל  ׁשֶ ִקּצּור  הּוא  ׁשֶ

ִרים ֵאּלּו. ר ִעּקָ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ל ׁשְ ִקּצּור ׁשֶ

ְנִהיג. ם, ְוהּוא ַהּבֹוֵרא ְוַהַמּ ה' ַקּיָ  ָהֱאמּוָנה ׁשֶ .1
ה' הּוא ֶאָחד.  ָהֱאמּוָנה ׁשֶ .2

ֵאין ַלה' ּגּוף אֹו צּוָרה.  ָהֱאמּוָנה ׁשֶ .3
ְבָרִאים. ה' ָקַדם ְלָכל ַהּנִ  ָהֱאמּוָנה ׁשֶ .4
ַרק ֶאת ה' ָראּוי ַלֲעבֹד.  ָהֱאמּוָנה ׁשֶ .5
ִביִאים ֱאֶמת. ְבֵרי ַהּנְ ּדִ  ָהֱאמּוָנה ׁשֶ .6

ִביִאים. ּנְ דֹול ּבַ נּו ָהָיה ַהּגָ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ  ָהֱאמּוָנה ֶשׁ .7
ַמִים. ָ ּתֹוָרֵתנּו ִהיא ּתֹוָרה ִמן ַהּשׁ  ָהֱאמּוָנה ׁשֶ .8

ֵהא ֻמְחֶלֶפת. ִסיַני לֹא ּתְ ָנה ּבְ ּתְ ּנִ ַהּתֹוָרה ׁשֶ  ָהֱאמּוָנה ׁשֶ .9
בֹוֵתיֶהם. ֵני ָאָדם ּוַמְחׁשְ י ּבְ ל ַמֲעׂשֵ ה' יֹוֵדַע ּכָ 10.  ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ָכר ְועֶֹנׁש. ׂשָ 11.  ָהֱאמּוָנה ּבְ
יַח. ׁשִ ִביַאת ַהּמָ 12.  ָהֱאמּוָנה ּבְ
ִתים. ת ַהּמֵ ְתִחּיַ 13.  ָהֱאמּוָנה ּבִ
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מּו ֲחָזָקה                ְיַאּיְ ם ִאם  ּגַ בֹוֵרא ָהעֹוָלם.  ּבְ הּוִדי  ַהּיְ ל  ְוֵאיָתָנה ִהיא ֱאמּוָנתֹו ׁשֶ   

ה'  ל ֱאמּוָנתֹו ּבַ ׁשֶ ים ּבְ ׁשּו ְלָהְרגֹו, ַיְקִריב ֶאת ַנְפׁשֹו, ִויֵהא מּוָכן ִלְסּבֹל ִעּנּוִיים ָקׁשִ יו ִויַבּקְ ַעל ַחּיָ

ו ָהֱאלִֹקי: "ָאנִֹכי ה'  ִמיַעת ַהּצַ ל ְיהּוִדי, ִמּכַֹח ׁשְ ּכָ ֶקֶרב  ּבְ ּכַֹח ֵאיָתִנים ֶזה ָנטּוַע ֲעֻמּקֹות  ַרְך.  ִיְתּבָ

ַמֲעַמד ַהר ִסיַני. ֱאלֶֹקיָך", ּבְ

ֵתנּו, ַאְבָרָהם,  ה ִהיא ָלנּו ֵמֲאִבי ֻאּמָ ָ נּו ַעל ֱאמּוָנֵתנּו ְיֻרּשׁ כֹונּות ִלְמסֹר ֶאת ַנְפׁשֵ ְך, ַהּנְ נֹוָסף ַעל ּכָ

ֶאת  ִנְמרֹד  ָזַרק  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים',  ּדִ ְשׂ ּכַ 'אּור  ִנְסיֹון  ְבּ ה'.  ּבַ ָהֱאמּוָנה  ַעל  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ִלְמסֹר  ים  ִהְסּכִ ׁשֶ

יָרה  ַמְזּכִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְך,  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ה'.  ִקּדּוׁש  ַעל  ָלמּות  מּוָכן  ַאְבָרָהם  ָהָיה  ָהֵאׁש,  ן  ְלִכְבׁשַ ַאְבָרָהם 

ָנה: "ַאְבָרָהם  ׁשְ ָרה ִנְסיֹונֹות, אֹוֶמֶרת ַהּמִ ֲעׂשָ ה ּבַ ַאְבָרָהם ִהְתַנּסָ ִפְרֵקי ָאבֹות )ה ג( ׁשֶ ָנה ּבְ ׁשְ ַהּמִ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ְך ָיְרׁשּו ּבְ כּונֹות אִֹפי ֵמהֹוֵרינּו, ּכָ ים ּתְ ָאנּו יֹוְרׁשִ ם ׁשֶ ׁשֵ י ּכְ ֵדנּו ּכִ ת ְלַלּמְ ׁשֶ ָאִבינּו", ּוְמַבּקֶ

ה' ֵמֲאִביֶהם - ַאְבָרָהם. ֵבקּות ַבּ ֶפׁש ְוֶאת ַהּדְ ֶאת ְמִסירּות ַהּנֶ

ים ַעל ָאבֹות ה ג ָנה טו; רּוַח ַחּיִ ָ יק רֹאׁש ַהּשׁ ִרי ַצּדִ ה כה; ּפְ ּקּוֶדיָך ִמְצוֹות ֲעׂשֵ ֶרְך ּפִ ּדֶ

ַהְקָרָבה  ל  ׁשֶ ִבים  ּגָ ִנׂשְ ּלּוִיים  ּגִ הּוִדי  ַהּיְ ָהָעם  ָיַדע  ַהִהְסטֹוִרית,  ְרּכֹו  ּדַ אֶֹרְך  ּוְלָכל  ִקּיּומֹו  ַחר  ַ ִמּשׁ

רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ִגים ֶאת  ְמַיּצְ הּוִדים  ַהּיְ ת ה'.  ַ ְקֻדּשׁ ְלַמַען  ֶנֶפׁש  ּוְמִסירּות  ַעְצִמית 

הּוִדי – ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו.  ן ָלַעם ַהּיְ ְגַלל ֱהיֹותֹו ּבֵ ֱהַרג ּבִ ּנֶ עֹוָלם, ְוָכל ִמי ׁשֶ ּבָ

 – ה'  ת  ְקֻדׁשַ ַעל  ם  ַנְפׁשָ ֶאת  ְסרּו  ּמָ ׁשֶ ָהַרב'  ז  'ֶמְרּכָ יַבת  ְיׁשִ י  ְקדֹוׁשֵ מֹוַנת  ׁשְ  – ַהּקֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ

ֵאׁש ּוְבַמִים ַעל ִקּדּוׁש ה'.  אּו ּבְ ּבָ ים ּוְטהֹוִרים, ׁשֶ ִמְצָטְרִפים ְלִמְליֹוֵני ְקדֹוׁשִ

ֶהם ֵעֶקב ֱהיֹוָתם  ַגע ּבָ ֵפל ּפָ ָ ַח ַהּשׁ ָרִטִיים. ַהְמַרּצֵ ים ּפְ ֲאָנׁשִ ז ָהַרב' לֹא ֶנֶהְרגּו ּכַ י 'ֶמְרּכָ מֹוַנת ְקדֹוׁשֵ ׁשְ

ה  ׁשָ ֵבל ּוִבּקְ ּתֵ ה ּבַ ּנָ ָכל ּפִ ל ְיהּוִדי ּבְ ָנה ֶנֶגד ּכָ ּוְ ַעת ּכֻ ְפׁשַ הּוִדי. ַהַהְתָקָפה ַהּנִ ִנים ֶנֱאָמִנים ָלַעם ַהּיְ ּבָ

הּוִדי.  ל ָהָעם ַהּיְ ְלַקֲעַקע ֶאת ֲעִמיָדתֹו ָהֵאיָתָנה ׁשֶ

ְוִזְכָרם  ָעֵלינּו,  ֵמֵגָנה  ָלַעד  ְזכּוָתם ָהעֹוֶמֶדת  ָרֵאל ֵהם.  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ לּוֵחי  ׁשְ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹוַנת  ׁשְ

עֹוָלם.  ַמִים ּבָ ם ׁשָ ׁש ׁשֵ ם ְלַקּדֵ ַדְרּכָ יְך ּבְ נֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהּכַֹח ְלַהְמׁשִ
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ְוִלְרצֹות  זּוָלתֹו  ֶאת  ֶלֱאהֹב  ָהָאָדם  ַעל  ִמְצָוה 

ּלֹו  טֹוָבתֹו ׁשֶ הּוא רֹוֶצה ּבְ ִפי ׁשֶ טֹוָבתֹו, ּכְ ּבְ

ְצָוה ַהּמִ

ּדֹורֹון ָהיָה מֻּכָר לַֹּכל ּבְַאֲהבַת יְִׂשָרֵאל ֲאִמִּתית ֶׁשָרַחׁש 

לְכָל יְהּודִי וִיהּודִי. הּוא ָהיָה ְמַקּבֵל ּכָל ָאדָם ּבְֵסבֶר ּפָנִים 

יָפֹות, ּבְִחּיּוְך ַחם ּובְָרצֹון ֲאִמִּתי לֲַעזֹר ּכְכָל יְכָלְתֹו, ּובְכְָך 

ִקּיֵם יֹום יֹום  ֶאת ַהּפָסּוק "וְָאַהבְָּת לְֵרֲעָך ּכָמֹוָך". 

לְִעּלּוי נְִׁשָמתֹו נִלְַמד ֶאת ִמצְוָה רמג – 'ִמצְוַת ַאֲהבַת 

יְִׂשָרֵאל'.

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ן ְמקוֵֹנְנט ַמַהְרָטה  הי"ד דוֹשׁ ּדוֹרוֹן בֶּ ַהּקָ

8
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ֵלב ֶאָחד בְּ

מֹוָך   ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
ויקרא )פרשת קדושים( יט יח 

ׁש ֲח ּיֵ ְוׁשֶ ֶאָחד  גּוף  ּכְ ִבים  ֶנְחׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ׁשֶ דּונּו  ִלּמְ ָכִמים 
זֹו,  ּבְ זֹו  ְקׁשּורֹות  מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ף,  ּתָ ְמׁשֻ ּגֹוָרל  ָלֶהם 
ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ מֹות  ׁשְ ִמּנִ ֲחָלִקים  ְמעָֹרִבים  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ַמת  ִנׁשְ ּבְ ׁשֶ ְך  ּכָ
א[  לט  בּועֹות  ׁשְ ]ְרֵאה  ֶזה  ּבְ ֶזה  ֲעֵרִבים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ זֹאת 
ֵאיָנּה  ׁשֶ ַאֲהָבה  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ִאיׁש  ל  ּכָ ֶלֱאהֹב  ּוּוי  ַלּצִ ַעם  ַהּטַ ם  ּגַ ְוֶזהּו 
א(.  בֹוָרה  ּדְ )ּתֶֹמר  ַעְצמֹו  ֶאת  אֹוֵהב  ָהָאָדם  ׁשֶ ִפי  ּכְ ָדָבר,  ּבְ לּוָיה  ּתְ

ִמְצַות ַאֲהַבת 
ָרֵאל  ִיׂשְ

לע"נ הרב אברהם יעקב בן הרב שלמה יהודה ע”ה
לע”נ הרב נתן צבי בן הרב אביגדור ע”ה
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ְצָוה יֵני ַהּמִ ּדִ

ְצָוה ֲעֵמי ַהּמִ ִמּטַ

ַלֲעׂשֹות א ְלָאָדם  ָאסּור 
הּוא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַלֲאֵחִרים 

ֲעׂשּו לֹו.  ּיַ ֵאינֹו רֹוֶצה ׁשֶ

ְלֵהיִטיב ב ָאָדם  ַעל  ִמְצָוה 
ר  ְלַסּפֵ גֹון  ּכְ ֲאֵחִרים,  ִעם 
ָממֹונֹו  ּבְ ָלֶהם  ַע  ּוְלַסּיֵ ְבָחם  ׁשִ ּבְ
ִפי  ִמילּות ֲחָסִדים'[ ּכְ ּוְבגּופֹו ]'ּגְ
עּו  ְיַסּיְ ֲאֵחִרים  ׁשֶ רֹוֶצה  ָהָיה  ׁשֶ

לֹו.

ַלֲעׂשֹות ג בּו  ִחּיְ ֲחָכִמים 
ִמילּות  'ּגְ ל  ׁשֶ ים  ַמֲעׂשִ ה  ּמָ ּכַ

אֹוְרִחים;  ְלַהְכִניס  ֲחָסִדים': 
ַח  ּמֵ ְלׂשַ ה;  ְלֻחּפָ ה  ּלָ ּכַ ְלַהְכִניס 
חֹוִלים;  ר  ְלַבּקֵ ה;  ְוַכּלָ ָחָתן 
ת,  ַהּמֵ ָצְרֵכי  ָכל  ּבְ ק  ְלִהְתַעּסֵ
ידֹו  , ְלַהְסּפִ גֹון ְלַלּוֹותוֹ  ּכְ

ּוְלָקְברֹו; ְלַנֵחם ֲאֵבִלים.

ע'.ד ֵאין ִמְצָוה ֶלֱאהֹב 'ָרׁשָ

ים ה ֲאָנׁשִ ִמְצָוה זֹו נֹוֶהֶגת ּבַ
ָמקֹום  ָכל  ּבְ ים,  ּוְבָנׁשִ

ּוְבָכל ְזַמן.  

ׁש ִמן ָהִראׁשֹוִנים ַהּסֹוְבִרים, ֵי

ֶבת  ְמַחּיֶ ֵאיָנּה  זֹו  ִמְצָוה  י  ּכִ

ֲחֵברֹו  ֶאת  ֶלֱאהֹב  ָהָאָדם  ֶאת 

ים  ֲעׂשִ ִמּמַ ַנע  ְלִהּמָ א  ֶאּלָ גּופֹו,  ּכְ

ְלִדְבֵריֶהם,  ַלּזּוַלת.  יִקים  ּזִ ַהּמַ

מֹוָך"  ּכָ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ  סּוק  ַהּפָ

ֲחֶבְרָך  ֶאת  ֱאַהב  ְך:  ּכָ ֵרׁש  ִמְתּפָ

ל  ִמּכָ ַלֲחלּוִטין  ַנע  ּמָ ּתִ ׁשֶ ָכְך  ּבְ

ְרצֹוְנָך  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ּבֹו,  ִגיָעה  ּפְ

ַגע ְוַצַער. ל ּפֶ ְלַהְרִחיק ֵמַעְצְמָך ּכָ

ים  ְמָפְרׁשִ ֵיׁש  ְלעּוָמָתם 

ֶבת  ְמַחּיֶ זֹו  ִמְצָוה  י  ּכִ ַהּסֹוְבִרים, 

ַלּזּוַלת.  ְלֵהיִטיב  ם  ּגַ ָהָאָדם  ֶאת 

ַבד ָהִאּסּור ִלְפּגַֹע  יָטָתם, ִמּלְ ְלׁשִ

ם ֶאת  ּגַ ִצּוּוי ֶזה  ּכֹוֵלל  ֲאֵחִרים,  ּבַ

יָטה  ַהחֹוָבה ְלֵהיִטיב ַלּזּוַלת. ְלׁשִ

ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ  סּוק  ַהּפָ זֹו, 

ֶאת  ֱאַהב  ְך:  ּכָ ֵרׁש  ִמְתּפָ מֹוָך"  ּכָ

ֲעבּורֹו  ּבַ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ֲחֶבְרָך 

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ָחֵפץ  ה  ַאּתָ ׁשֶּ ַמה  ל  ּכָ

ֲעבּוְרָך. הּוא ּבַ
ין ט                              ְיֵרִאים רכד; ְסַמ"ג ֲעׂשִ

"ם;  ַדַעת ָהַרְמּבַ ְקָרא יט יח ּבְ ָבר ַוּיִ ַהֲעֵמק ּדָ
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ָרֵאל ִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ן ְמקוֵֹנְנט ַמַהְרָטה  הי"ד דוֹשׁ ּדוֹרוֹן בֶּ ַהּקָ

ֵהמֹוָתיו בְּ טּוב ַטַעם יַע ִעם ּבְ ל ֶאָחד ֵמֶהם ִהּגִ ָפה ְקבּוַצת סֹוֲחִרים. ּכָ ֲעֵרי ָהִעיר ִהְתַאּסְ ׁשַ

ֶאת  ִלְמּכֹר  ֵדי  ּכְ ָארְֹך,  ע  ְלַמּסָ ָלֵצאת  ְכְננּו  ּתִ ֵהם  ו  ְוַיְחּדָ ְסחֹורֹוָתיו,  ְוִעם 

ֲאָרצֹות ְרחֹוקֹות.  ְסחֹורֹוֵתיֶהם ּבַ

יקּו  ְסּפִ ּיַ ׁשֶ ּוְבַמִים  ָמזֹון  ּבְ ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ּכָ ד  ִהְצַטּיֵ ֹוֵמם,  ַהּשׁ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ם  ַדְרּכָ ּבְ ַלֲעבֹר  ֲעֵליֶהם  ָהָיה  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ

ֵהִביא ֶאת  ֵהמֹות. ַמה  ַהּבְ ֻהְטֲענּו ַעל  ׁשֶ חֹוָרה  ַהּסְ ל  ׁשֶ ָהַרּבֹות  ַהֲחִבילֹות  נֹוָסף ַעל  ים, זֹאת  ַרּבִ ְלָיִמים  לֹו 

ע, ֲעֵליֶהם  ֵדי ַמּסָ ה ִלְפֵניֶהם. ּתֹוְך ּכְ ֶרְך לֹא ַקּלָ י ּדֶ ו? ֵהם ָיְדעּו, ּכִ ַהּסֹוֲחִרים ְלֵהָאֵסף ִלְקבּוָצה ְוָלֵצאת ַיְחּדָ

א  ּשָׂ ַהּמַ ִלְפרֹק ֶאת  ְיָלה,  ַהּלַ ְלִליַנת  ר ֵהם חֹוִנים  ֲאׁשֶ ּכַ ֶעֶרב,  י  ּוִמּדֵ חֹוָרה,  ַהּסְ ַעל  מֹר  ִלׁשְ ֵהמֹות,  ּבְ ּבַ ל  ְלַטּפֵ

ֶצֶות.  ּבְ ַלֲעׂשֹות  יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ַהּזֹו, ַקל  ָהֲעבֹוָדה  ל  ּכָ ֵמָחָדׁש. ֶאת  ְוִלְטעֹן אֹותֹו  ָלׁשּוב  ּוַבּבֶֹקר  ֵהמֹות  ַהּבְ ִמן 

א ֶאת ַהֲחִבילֹות ֶאל ָהאֶֹהל ְוָהְרִביִעי  י נֹוׂשֵ ִליׁשִ ְ חֹוָרה. ַהּשׁ ִני ּפֹוֵרק ֶאת ַהּסְ ֵ ֵהָמה, ַהּשׁ ָהִראׁשֹון אֹוֵחז ֶאת ַהּבְ

ֶאת  ַלֲעבֹר  ַיְצִליחּו  ֵהם  ָעם,  ַמּסָ ּבְ ָלֶזה  ֶזה  עּו  ְיַסּיְ ָאֵכן  ַהּסֹוֲחִרים  ִאם  ם.  ְלֻכּלָ ֶעֶרב  ֲארּוַחת  יְנַתִים  ּבֵ ֵמִכין 

ל  ל ֶאָחד ֵמֶהם ִיְדַאג ַרק ְלַעְצמֹו – ְיַטּפֵ יעּו ִלְמחֹוז ֶחְפָצם. אּוָלם ִאם ּכָ לֹום ּוְבִבְטָחה ְוַיּגִ ׁשָ ֶרְך ּבְ ָלאֹות ַהּדֶ ּתְ

ְוִיְדַאג ַלֲארּוחֹוָתיו ְלַבּדֹו,  ִבים  ּנָ ֵני ַהּגַ מֹר ַעל ְרכּוׁשֹו ִמּפְ ַעְצמֹו, ִיׁשְ ְוִיְטַען ֶאת ְסחֹוָרתֹו ּבְ ְבֵהמֹוָתיו, ִיְפרֹק  ּבִ

ְוֵהם לֹא  ּכָֹחם,  ָהַרב ֶאת  ֶהָעָמל  יׁש  ַיּתִ ְמֵהָרה  ַעד  ַע.  ְוַהְמַיּגֵ ָהָארְֹך  ע  ּסָ ּמַ ּבַ ַמֲעָמד  ְלַהֲחִזיק  יּוְכלּו  ֵהם לֹא 

ֶרְך.  טַֹרח ַהּדֶ יּוְכלּו ַלֲעמֹד ּבְ

'ַאֲהַבת  ִמְצַות  ל  ׁשֶ ה  ָהַרּבָ יבּוָתּה  ֲחׁשִ יר ֶאת  ְלַהְסּבִ בֹואֹו  ּבְ ֶזה,  ל  ָמׁשָ ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ָבבֹות'  ַהּלְ 'חֹובֹות  ַעל  ּבַ

ִעים  ּוְמַסּיְ ָהֲאֵחִרים  טֹוַבת  ּבְ ֲחֵפִצים  ֶזה,  ֶאת  ֶזה  אֹוֲהִבים  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהעֹוָלם.  ּוב  ְלִיּשׁ ָרֵאל'  ִיׂשְ

ית  ל ָאָדם ּדֹוֵרׁש ַרק ֶאת טֹוָבתֹו ָהִאיׁשִ ם, ְוַאף יֹוֵתר. ַאְך ִאם ּכָ ׁשָ ל ְמֻבּקָ יגּו ֶאת ּכָ רַֹחב ֵלב, ֵהם ַיּשִׂ ְלזּוָלָתם ּבְ

יגֹו. ְלַהּשִׂ ְמאֹד  ְוִיְטְרחּו  ַרּבֹות  ַיַעְמלּו  ִאם  ַאף  ן,  ׁשָ ְמֻבּקָ ֶאת  ִרּיֹות  ַהּבְ יגּו  ַיּשִׂ לֹא  זּוָלתֹו,  ְרֵכי  ִמּצָ ם  ּוִמְתַעּלֵ

ֶפׁש ג כב;  ּבֹון ַהּנֶ ַער ֶחׁשְ ָבבֹות ׁשַ חֹובֹות ַהּלְ



ָרֵאל ָרֵאלִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ ָרֵאלִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ ִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ
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ֵלב ֶאָחד ֵלב ֶאָחדבְּ בְּ

ָרֵאל ִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ

ַמת ְלִעּלּוי ִנשְׁ
ן ְמקוֵֹנְנט ַמַהְרָטה  הי"ד דוֹשׁ ּדוֹרוֹן בֶּ ַהּקָ

ְצָוה ְנִתיֵבי ַהמִּ ָכל רבִּ ְרׁשּו ּבְ ים. ֵהם ּדָ ּיִ ָרֵאל ֲאִמּתִ ָכל ַהּדֹורֹות ָהיּו אֹוֲהֵבי ִיׂשְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ֹוֵעי ִיׂשְ

ם  יָכְלּתָ ּבִ ל ׁשֶ ָרֵאל ְוָעׂשּו ּכָ ׂשְ ל ָאָדם ִמּיִ ל ּכָ לֹומֹו ְוֶאת טֹוָבתֹו ׁשֶ ם ֶאת ׁשְ ִלּבָ

ָרֵאל  נּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶאת ַאֲהַבת ִיׂשְ ְמֻיָחד ִצּיְ ל ְיהּוִדי. ּבִ ֵדי ְלֵהיִטיב ְלּכָ ּכְ

ים, ָהָיה הֹוֵלְך ְלֶאָחד ֵמֶהם  ֵני ֲאָנׁשִ ין ׁשְ ְרָצה ְמִריָבה ּבֵ י ּפָ ַמע ַאֲהרֹן ּכִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן. ּכַ ְפָלָאה ׁשֶ ַהּמֻ

ס  ּיֵ ׁש ְלִהְתּפַ ַגע ּבֹו ּוְמַבּקֵ ּפָ יֵניֶהם, ִמְתָחֵרט ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ַעל ׁשֶ ּבֵ ִריָבה ׁשֶ י ֲחֵברֹו ִמְצַטֵער ַעל ַהּמְ ר לֹו ּכִ ּוְמַסּפֵ

ם אֹוָתּה.  ׁש ְלַסּיֵ ִריָבה ּוְמַבּקֵ ל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, ָהָיה ִמְתָחֵרט ַעל ַהּמְ ָבָריו ׁשֶ ָהָיה ׁשֹוֵמַע ָהָאָדם ֶאת ּדְ ׁשֶ ִעּמֹו. ּכְ

ָבִרים  ִדּיּוק ֶאת אֹוָתם ַהּדְ ר לֹו ּבְ ִריָבה, ִסּפֵ ּמְ ָהָיה ְמעָֹרב ּבַ ִני ׁשֶ ֵ ם ֶאל ָהָאָדם ַהּשׁ ד ָהַלְך ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּגַ ִמּיָ

ים, ָהיּו  ׁשִ ֵני ַהְיִריִבים ִנְפּגָ ר ָהיּו ׁשְ ֲאׁשֶ ס. ּכַ ּיֵ ׁש ְלִהְתּפַ ִריָבה ּוִבּקֵ ם הּוא ַעל ַהּמְ ִהְתָחֵרט ּגַ ב ֶאְצלֹו ַעד ׁשֶ ְוָיׁשַ

ִליִמים ֶזה ִעם ֶזה.  אֵרי ֵרֵעהּו ּוַמׁשְ נֹוְפִלים ִאיׁש ַעל ַצּוְ

לֹום ְורֹוֵדף  ל ַאֲהרֹן, אֹוֵהב ׁשָ ְלִמיָדיו ׁשֶ ֵקן: "ֱהֵוי ִמּתַ ל ַהּזָ הֹוָרה ָלנּו ִהּלֵ ִפי ׁשֶ ל ַאֲהרֹן, ּכְ ַדְרּכֹו ׁשֶ ָעֵלינּו ָלֶלֶכת ּבְ

ל ַאֲהרֹן",  ְלִמיָדיו ׁשֶ ל "ֱהֵוי ִמּתַ ִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה" )ָאבֹות א יב(. ַמּדּוַע ָאַמר ִהּלֵ לֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהּבְ ׁשָ

ַדְרּכֹו  יַע, אּוָלם ָעֵלינּו ִלְצעֹד ּבְ ר ְלַהּגִ ל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ִאי ֶאְפׁשָ תֹו ׁשֶ ַדְרּגָ ּלְ ּום ׁשֶ ַאֲהרֹן"? ִמּשׁ ְולֹא ָאַמר "ֱהֵוי ּכְ

ִמּדֹוָתיו.          ּוְלַנּסֹות ִלְדּבֹק ּבְ

ִרים יט ת ְיׁשָ ם; ְמִסּלַ מּוֵאל ָאבֹות ׁשָ י ָנָתן יב ג; ִמְדַרׁש ׁשְ ַרּבִ            ָאבֹות ּדְ



ֶנֶגד 8 ָאנָּא ִהְצָטְרפּו ֵאֵלינּו ְלִמְבַצע ִמְצָוה 8 כְּ

ַלל עֹוָלִמית, ּמּוד ַהכְּ ּוְלָיְזַמת ַהלִּ

ָרֵאל ל ַאְחּדּות ִישְׂ ֵלב ֶאָחד שֶׁ בְּ
ַמְרס , 2009. רֹאׁש חֶֹדׁש ֲאָדר תשס"ט –  4  בְּ בְּ

ז ָהַרב'  יַבת 'ֶמְרכָּ ישִׁ פּו בִּ יְִּתַאסְּ ִהְצָטְרפּו ְלַאְלֵפי ְיהּוִדים שֶׁ

ְלַהְכָנַסת ֵסֶפר ּתֹוָרה ּוְלִסּיּום

ָעה 5:30 שָׁ בְּ

ָאנָּא ִהְצָטְרפּו ֵאֵלינּו ְלֵארּוַע ִהְסטוִֹרי ֶזה 

ַלל עֹוָלִמית. ל ָיְזַמת ִלּמּוד כְּ מֹוָנה ִסְפֵרי ּתֹוָרה ְושֶׁ ִתיַבת שְׁ ל ִסּיּום כְּ שֶׁ

 21:00- ת ַמְתִחיל בְּ ֶרשֶׁ ּדּור בָּ שִׁ

)emiT dradnatS nretsaE(

ת ֶרשֶׁ ְלֵמיָדע נֹוָסף ְוִלְצִפיָּה בָּ

moc.dahcevelb.www-ְנסּו ְל ִהכָּ





ַוֲאֵחרֹות, ֵאּלּו  ִמְצוֹות  ַעל  נֹוָסף  חֶֹמר  ַלת   ְלַקבָּ
ל שֶׁ ִדים  ּמּו ַהלִּ ְכִנּיֹות  תָּ ַעל  ֵמיָדע  ַלת  ְלַקבָּ  ְוֵכן 
ְרַי"ג ִמְצוֹות. ְלִמְפַעל תַּ נּו  ְרַי"ג ִמְצוֹות, פְּ  ִמְפַעל תַּ

 מפעל תרי"ג מצוות בארץ ישראל
רח' בית הדפוס 12

ירושלים 95483 
טל:02-6523443 פקס: 02-65252244   

613@taryag.org.il   :דוא"ל 

usa office: 1136 somerset ave. lakewood nj 08701

phone: 732.942.3420  fax: 732.942.3630  email: 613@taryag.org  

ַחת רעננערט פָּ ְרַי"ג ִמְצוֹות ִמשְׁ ֵלב ֶאָחד' מֹוִדים ְלִמְפַעל תַּ 'בְּ

קֶֹבץ ֶזה. לּול בְּ מּוִדי ַהכָּ ת ַהחֶֹמר ַהלִּ שַׁ ַהְקדָּ ַעל ֲאִדיבּותוֹ בְּ

ּתֹודֹות
 לרב דוד וקס

המיסד והרוח החיה של המפעל

 לרב שמואל אלישיב
 מנכ”ל המפעל

לרב יצחק מנדלקורן 
עורך ראשי של תוכניות הלימודים

 לרב נפתלי ארלנגר 
עורך ספר תרי”ג מצוות השלם 

לגב’ שולה יעקובזון 
עורכת לשונית

לתמר פלג
מנהלת המשרד

 למזלי כהן
מזכירות והפצה 


