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כה תשרי תשע"ז. יא כסלו תשע"ו. כז כסלו תשע"ה.

ח מנחם-אב תשע"ט.כד אלול תשע"ח. י תשרי תשע"ח.

כ אייר תשפ"ב.ו תמוז תשפ"א.כא תמוז תש"פ. 

ִׁשעּור א

ִמְצַות ֲעֵׂשה א. ִמְצַות ֹלא ַּתֲעֶׂשה א. ִמְצַות ֲעֵׂשה ב.

ִּביִדיַעת  ֶׁשִּנְצַטִּוינּו  ַהִּצּוּוי  ִהיא   - ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּמְצָוה 
ִעָּלה  ֵׁשם  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשֵּנַדע  ְוהּוא:  ָהֱאֹלקּות,  ]ְּבַהֲאָמַנת[ 
ְוִסָּבה ְוהּוא ַהּפֹוֵעל ְלָכל ַהִּנְמָצִאים, ְוֶזהּו ָאְמרֹו ִיְתַעֶּלה: 

"ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶקיָך".

ָהַאְזָהָרה  ִהיא   - ַּתֲעֶׂשה  ֹלא  ִמִּמְצוֹות  ָהִראׁשֹוָנה 
ֶׁשֻהְזַהְרנּו ִמְּלַהֲעלֹות ַעל ַּדְעֵּתנּו ֱאָלהּות ְלזּוָלתֹו ִיְתַעֶּלה, 
ְוהּוא ָאְמרֹֹו - ִיְתרֹוֵמם ִמְּלַיֵחס לֹו ֲאִמיָרה "ֹלא ִיְהֶיה ְלָך 

ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני".

ַהִּמְצָוה ַהְּׁשִנָּיה - ִהיא ַהִּצּוּוי ֶׁשִּנְצַטִּוינּו ִּביִדיַעת ַהִּיחּוד, 
ָהִראׁשֹוָנה  ְוִסָּבתֹו  ַהְּמִציאּות  ֶׁשּפֹוֵעל  ֶׁשֵּנַדע  ְוהּוא: 
ה'  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשַמע  ִיְתַעֶּלה:  ָאְמרֹו  ְוהּוא  ֶאָחד,   הּוא 

ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד".
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ַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה. ַחָּנה ְוַחִּיים ִנְכְנסּו ֶאל ַהַּבִית ְסמּוִקים ּוְמִזיִעים. 

ִאָּמא ִמֲהָרה ְלַהִּגיׁש ָלֶהם ְׁשִתָּיה ָקָרה: "ִּתְׁשּתּו ְיָלִדים. ַחם ְמאֹוד ַהּיֹום". ֶזה 
ְּבִדּיּוק ַמה ֶׁשַחָּנה ְוַחִּיים ָהיּו ְצִריִכים, ּכֹוס ִמיץ ַקר ּוְמַרֲעֵנן.

ִאָּמא ָהְלָכה ְלַבֵּׁשל ַּבִּמְטָּבח, ֲאָבל ָאז ִנְׁשְמעּו קֹולֹות ָרִמים ֵמַהָּסלֹון.

"ַאְּת ֹלא ֵּבַרְכְּת!"

"ֲאִני ֵּכן ֵּבַרְכִּתי!"

"ֲאָבל ֲאִני ֹלא ָׁשַמְעִּתי".

ִאָּמא ִמֲהָרה ַלָּסלֹון. "ַמה ָּקָרה?" ִהְתַעְנְיָנה.

"ַחִּיים אֹוֵמר ֶׁשֲאִני ֹלא ֵּבַרְכִּתי ַעל ַהִּמיץ. ֲאָבל ֲאִני ֵּכן ֵּבַרְכִּתי".

"ַוֲאִני ֹלא ָׁשַמְעִּתי", ִהְתַעֵּקׁש ַחִּיים.

"ִּכי ֵּבַרְכִּתי ְּבֶׁשֶקט", ָעְנָתה ֲחִני.

"ּבֹואּו ַוֲאַסֵּפר ָלֶכם ִסּפּור", ָאְמָרה ִאָּמא, ּוְׁשֵני ַהְּיָלִדים ִהְתַיְּׁשבּו ַעל ַהַּסָּפה, 
ַקּׁשּוִבים.

ֶאת  ְלַבֵּקר  ַּפַעם  ָהַלְך  הּוא  ָקָטן,  ָהָיה  ִיְצָחק,  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָהַרַיי"צ,  "ְּכֶׁשָהַרִּבי 
ִמי הּוא רֹוֶאה?  ֶאת  ְוִהֵּנה,  ַהָּסְבָתא,  ְּבֵבית  ִיְצָחק ׁשֹוֵטט  יֹוֵסף  ֶׁשּלֹו.  ָסְבָתא 

עֹוד ֶּבן ּדֹוד ֶׁשִהִּגיַע ְלַבֵּקר. 

ְוֶנֱהנּו  ִׂשֲחקּו  ַהְּׁשַנִים  ְוָאֵכן  ַיַחד".  ְלַׂשֵחק  נּוַכל  "ַעְכָׁשו  ְּבִלּבֹו,  ָׂשַמח  "ֹיִפי", 
ְמאֹוד.

ְּבָרָכה ְּבקֹול
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ְלַאַחר ְזַמן ַמה ּיֹוֵסף ִיְצָחק ִנְהָיה ָרֵעב. הּוא ָעַצר ֶאת ַהִּמְׂשָחק ְוָהַלְך ֶלֱאֹכל 
ַמֲאָכל ָטִעים ֶׁשָּסְבָתא ֵהִכיָנה. ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ֶלֱאֹכל ָחַזר ֶאל ַהֶחֶדר.

ִנְפְּתָחה. ּוִמי ַּבֶּפַתח? ַאָּבא, ָהַרִּבי ָהַרַׁש"ּב!  ְוֶדֶלת ַהַּבִית  ְרָגִעים  ָעְברּו ַּכָּמה 
יֹוֵסף ִיְצָחק ָקם ִמְּמקֹומֹו ְוִהְתּכֹוֵנן ָלרּוץ ְלָאִביו, ֲאָבל ָאז ָעַצר אֹותֹו ֶּבן ַהּדֹוד, 
ִהְסַּתֵּכל ָעָליו ְּבַמָּבט ְרִציִני ְוָאַמר: "ַעְכָׁשו ֲאַסֵּפר ְלַאָּבא ֶׁשְּלָך ֶׁשַאָּתה ָאַכְלָּת 

ְּבִלי ְלָבֵרְך, הּוא ְּבַוַּדאי ָיִטיל ָעֶליָך ֹעֶנׁש ָחמּור!"

יֹוֵסף ִיְצָחק ֹלא ֵהִבין: "ֲאָבל ֲאִני ֵּכן ֵּבַרְכִּתי!"

"ֹלא ָנכֹון", ִהְתַעֵּקׁש ֶּבן ַהּדֹוד, "ַוֲאִני ֲאַסֵּפר ְלַאָּבא ֶׁשְּלָך ֶׁשֹּלא ֵּבַרְכָּת".

"ִנְׁשַאל ֶאת  ִיְצָחק,  יֹוֵסף  ַרְעיֹון ְּבמֹוחֹו ֶׁשל  ְלֶפַתע  ָעָלה  יֹוֵדַע ַמה?",  "ַאָּתה 
יֹוֵסף ָמְרְּדַכי ַהְּמָׁשֵרת ִאם הּוא ָׁשַמע אֹוִתי ְמָבֵרְך".

יֹוֵסף ִיְצָחק ִמֵהר ֶאל ַהְּמָׁשֵרת: "ַהִאם ַאָּתה זֹוֵכר ֶׁשֵּבַרְכִּתי ַעל ָהֹאֶכל ְוָעִניָת 
ָאֵמן?"

"ְּבַוַּדאי", ִחֵּיְך ַהְּמָׁשֵרת ְוִלֵּטף ֶאת ֶלְחיֹו ֶׁשל יֹוֵסף ִיְצָחק, "ֵּבַרְכָּת ָיֶפה ָּכל ָּכְך". 

"ַאָּתה רֹוֶאה?" ָאַמר יֹוֵסף ִיְצָחק ְּבִׂשְמָחה, " ַהְּמָׁשֵרת ָׁשַמע ֶׁשֵּבַרְכִּתי!"

ִאָּמא ִסְּיָמה ֶאת ַהִּסּפּור, ְוַחָּנה ֵהִביָנה ִמָּיד: "ָאה... ִאם ָהִייִתי ְמָבֶרֶכת ְּבקֹול, 
ְּכמֹו ָהַרִּבי ָהַרַיי"צ, ַחִּיים ָהָיה ׁשֹוֵמַע ְועֹוֶנה ָאֵמן".

ִאָּמא ִהְנֲהָנה ָּבֹראָׁשה, ְוַחִּיים הֹוִסיף ְוָׁשַאל: "ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת 'ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה 
ִּבְדָברֹו'"?

"ְּכֶׁשְּמָבְרִכים 'ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו', ַהַּכָּוָנה ִהיא ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם, ִנְהָיה 
ִּבְדָברֹו - ַּבִּדּבּור ֶׁשל ַהֵּׁשם. ה' ָאַמר "ַוְיִהי אֹור" - ִנְהָיה אֹור, ה' ָאַמר "ְיִהי 

ָרִקיַע" - ִנְבְראּו ַהָּׁשַמִים. ַהֹּכל ִנְבָרא ַּבִּדּבּור ֶׁשל ה'".

"ַמה, ַמָּמׁש ַהֹּכל? ֲאִפּלּו ֻּבָּבה מּוְׁשִקי ֶׁשִּלי ְו... ֲאִפּלּו ִצְבֵעי ַהַּפְנָּדה ֶׁשָּסְבָתא 
ָקְנָתה ִלי ְליֹום ַהֻהֶּלֶדת?" ִהְתַּפְּלָאה ַחָּנה.

ָחְכָמה  ָנַתן  ְוהּוא  ּבֹו,  ֶׁשֵּיׁש  ֶהֳחָמִרים  ָּכל  ְוֶאת  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ָּבָרא  "ֵּכן, ה' 
ַרק  ִנְׁשַאר  ָלנּו  ָלנּו?  ִּנְׁשַאר  ּוַמה  ִנְפָלִאים.  ְּדָבִרים  ֵמֶהם  ְלָהִכין  ָלֲאָנִׁשים 

ְלהֹודֹות ְלַהֵּׁשם ּוְלָבֵרְך 'ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו'!"
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ִׁשעּור ב

ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ג. ד. ט.

ַעל  ֶׁשִּנְצַטִּוינּו  ַהִּצּוּוי  ִהיא   - ַהְּׁשִליִׁשית   ַהִּמְצָוה 
ַאֲהָבתֹו ִיְתַעֶּלה.

ִלְקֹּבַע  ֶׁשִּנְצַטִּוינּו  ַהִּצּוּוי  ִהיא   - ָהְרִביִעית  ַהִּמְצָוה 
ִיְתַעֶּלה  ְוֶזהּו ָאְמרֹו   .  . ִיְתַעֶּלה ּומֹוָראֹו  ִיְרָאתֹו  ְּבַדְעֵּתנּו 

"ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ִּתיָרא".

ַהִּמְצָוה ַהְּתִׁשיִעית - ַהִּצּוּוי ֶׁשִּנְצַטִּוינּו ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם, 
ְוהּוא ָאְמרֹו: "ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל".

כו תשרי תשע"ז. יב כסלו תשע"ו.כח כסלו תשע"ה.

ט מנחם-אב תשע"ט.כה אלול תשע"ח.יא תשרי תשע"ח.

כא אייר תשפ"ב.ז תמוז תשפ"א. כב תמוז תש"פ.
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ְׁשַמע  ְקִריַאת  ָקְראּו  ְוַחִּיים  ַחָּנה  ַּבַחּלֹון.  ִנְרֶאה  ְוֹחֶׁשְך  ָׁשְקָעה  ְּכָבר  ַהֶּׁשֶמׁש 

ְוִחּכּו ַלִּסּפּור ֶׁשל ַאָּבא. 

ַּגם ַהַּפַעם, ְּכמֹו ָּתִמיד, ָהָיה ְלַאָּבא ִסּפּור ְמַעְנֵין ְמאֹוד. ּבֹואּו ְוִׁשְמעּו ַּגם ַאֶּתם.

"ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ְמאֹוד ָהָיה ְּבָבֶבל ֶמֶלְך ָרָׁשע ְּבֵׁשם ְנבּוַכְדֶנַצּר. יֹום ֶאָחד 

ְׁשֹלֶׁשת  ִיְׂשָרֵאל.  ֵמֶאֶרץ  ֲחָכִמים  ְיָלִדים  ְׁשלֹוָׁשה  ֵאָליו  ְלָהִביא  ַהֶּמֶלְך  ִצָּוה 

ַהְּיָלִדים ֶׁשִּנְׁשְלחּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ָהיּו ֲחַנְנָיה, ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה. 

ָּבַאְרמֹון ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ָהָיה ֹאֶכל ָטִעים, ֲאָבל ְׁשֹלֶׁשת ַהְּיָלִדים ַהַּצִּדיִקים ִהְקִּפידּו 

ְמאֹוד ֶלֱאֹכל ַרק ֹאֶכל ָּכֵׁשר. יֹום ֶאָחד ִּבֵּקׁש ַהֶּמֶלְך ִלְבנֹות ֶּפֶסל ָּגדֹול, ְוִצָּוה ַעל 

ֻּכָּלם ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלֶּפֶסל ַהֶּזה. ִמי ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּתֲחֶוה - ַרע ּוַמר ִיְהֶיה לֹו!

ָמה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ֶׁשָעׂשּו ֲחַנְנָיה, ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה? ַּכּמּוָבן, ֵהם ֹלא ִהְׁשַּתֲחוּו 

ַלֶּפֶסל. ֶזה ָאסּור! ֵהם ֹלא ָּפֲחדּו ֵמָהֹעֶנׁש ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ֶאָּלא ַרק ֵמַהֵּׁשם, ֶמֶלְך 

ָהעֹוָלם.

ַהְּׁשֵכִנים ַהּגֹוִיים ָׂשמּו ֵלב ֶׁשַהְּיָלִדים ַהְּיהּוִדים ֹלא ִמְׁשַּתֲחִוים ַלֶּפֶסל, ּוִמֲהרּו 

ְלַסֵּפר ַעל ָּכְך ַלֶּמֶלְך. 

ַהֶּמֶלְך ָרַתח ִמַּזַעם: "ַמה?! ִקְראּו ָלֶהם ִמָּיד ֵאַלי!"

ְׁשֹלֶׁשת ַהְּיָלִדים ִהִּגיעּו ִּבְמִהירּות. "ִהְׁשַּתֲחוּו ִמָּיד ַלֶּפֶסל!" ִצָּוה ֲעֵליֶהם ַהֶּמֶלְך.

ֲאָבל ַהְּיָלִדים ֹלא ָּפֲחדּו. ָהְיָתה ָלֶהם ֱאמּוָנה ֲחָזָקה ְּבַהֵּׁשם. "ֲאִפּלּו ִאם ִּתְזֹרק 

ָהֵאׁש ֶׁשֹּלא ָׂשְרָפה
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אֹוָתנּו ָלֵאׁש, ֹלא ִנְׁשַּתֲחֶוה. ָהֱאֹלִקים ֶׁשָּלנּו ָאַסר ָעֵלינּו ְלִהְׁשַּתֲחוֹות, ְוהּוא ַּגם 

ָיֹכל ְלַהִּציל אֹוָתנּו".

ָּפָניו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ֶהֱאִדימּו ֵמֹרב ַּכַעס. "ָהִכינּו ְמדּוָרה ִעם ֵעִצים, ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה 

ַעל  ִצָּוה  ָהֵאׁש!"  ְלתֹוְך  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְוַהְׁשִליכּו  לֹוֶהֶטת,  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּכֵדי  ֵעִצים, 

ַהְּמָׁשְרִתים.

ַהְּמָׁשְרִתים ִנְבֲהלּו ְמאֹוד ּוִמֲהרּו ַלֲעׂשֹות ִּכְדַבר ַהֶּמֶלְך. ֵמֹרב ֶּבָהָלה ֵחֶלק ֵמֶהם 

ַהְּיָלִדים  ְׁשֹלֶׁשת  ֶאת  ָּתְפסּו  ַהְּמָׁשְרִתים  ְוִנְׂשְרפּו.  ָהֵאׁש  ְלתֹוְך  ְּבַעְצָמם  ָנְפלּו 

ְוָזְרקּו אֹוָתם ֶאל ַהֶּלָהבֹות. 

אֹוי ַוי, ַמה ִּיְהֶיה ַעְכָׁשו? ַהִאם ָהֵאׁש ִּתְׂשֹרף ֶאת ַהְּיָלִדים?

ִיְהיּו  ְּכָבר ֹלא  ַהְּיָלִדים  ֶרַגע  ַּבְּמדּוָרה. הּוא ָחַׁשב ֶׁשעֹוד  ָצָפה  ָהָרָׁשע  ַהֶּמֶלְך 

ַּבַחִּיים, ֲאָבל ַמֶּׁשהּו מּוָזר ָקָרה. ַהֶּמֶלְך ִׁשְפֵׁשף ֶאת ֵעיָניו, ְוֹלא ֶהֱאִמין! ֲחַנְנָיה, 

ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ְמַטְּיִלים ְּבתֹוְך ָהֵאׁש, ְּכִאּלּו ָהְיָתה זֹו ִּגָּנה!

"ָּברּוְך ַהֵּׁשם ֱאֹלֵקיֶכם!" ָאַמר ַהֶּמֶלְך ְּבִהְתַרְּגׁשּות, ּוֵמָאז ִּכֵּבד אֹוָתם ְמאֹוד. 

"ֵאיֶזה ִסּפּור ְמַרֵּגׁש", ָאְמרּו ַחָּנה ְוַחִּיים. 

"ֵּכן. ַהְּיָלִדים ַהַּצִּדיִקים ָעׂשּו ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ַמָּמׁש", ָאַמר ַאָּבא.

"ַמה ֶּזה ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם? ִקּדּוׁש ַעל ַהַּיִין, ְּכמֹו ְּבַׁשָּבת?" ָׁשֲאָלה ֲחִני.

ֶׁשהּוא  ְלֻכָּלם  ַמְרֶאה  ֶׁשְּיהּוִדי  ִהיא  ַהַּכָּוָנה  ַהֵּׁשם,  "ִקּדּוׁש  ַאָּבא,  ִחֵּיְך  "ֹלא", 

ֶאת  ַיֲעֹזב  ְוֹלא  ַלֶּפֶסל  ִיְׁשַּתֲחֶוה  ֹלא  הּוא  ְלעֹוָלם  ַהֵּׁשם.  ֶאת  ְואֹוֵהב  ַמֲאִמין 

ָהֱאמּוָנה, ֲאִפּלּו ִאם ִיְרצּו ַלֲהֹרג אֹותֹו".

ַחָּנה ְוַחִּיים ָרצּו ִלְׁשֹמַע עֹוד ָועֹוד, ֲאָבל ָהֲעֵיפּות ָּגְבָרה ֲעֵליֶהם, ְוֵהם ִנְרְּדמּו 

ְּבִחּיּוְך ַעל ַהְּׂשָפַתִים.


