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ְָׂרֵאל  ַאהֲבַת יִש
ֲעֶׂשֶרת  ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו מֹוִפיִעים –ְּבָפָרָׁשֵתנּו 

 ִאם ָנִׂשים ֵלב ִנָּוַכח ִּכי ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות. ַהִּדְּברֹות

", "לֹא : ֶנֶאְמרּו ִּבְלׁשֹון ָיִחיד ֶקי "ָאנֹוִכי ה' ֱא

ִקים ֲאֵחִרים" ְוכּו'.ִיְה    ֶיה ְל ֱא

ְמָפֵרׁש ָרִׁש"י ֶׁשַהִּדְּברֹות ֶנֶאְמרּו ִּבְלׁשֹון ָיִחיד ְּכֵדי  5 

ֶּפה (ֶאְפָׁשרּות ִּדּבּור) ְלֹמֶׁשה, ֶׁשּיּוַכל -ָלֵתת ִּפְתחֹון

  ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ֶיְחְטאּו ָּבֵעֶגל.-ְלַסְנֵּגר ַעל ַעם

"ָלָמה ה' ֶיֱחֶרה ַאְּפ הּוא ְוָאַמר: -ָּברּו-ָּפָנה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַלָּקדֹוׁש ַאֲחֵרי ֵחְטא ָהֵעֶגל ָאֵכן

ִקים ֲאֵחִרים", ֶאָּלא ִלי ְלַבִּדי!".  "? לֹא ָלֶהם ִצִּויָת "לֹא ִיְהֶיה ָלֶכם ֱא   ְּבַעֶּמ

ְּברֹות ֶׁשִּנְּתנּו ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ֹמֶׁשה ָאַמר לקב"ה ֶׁשֵאין לֹו ִלְכֹעס ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִמְּפֵני ֶׁשַהִּד  10 

-ָּברּו-ֶנֶאְמרּו ְלִאיׁש ֶאָחד, ְלֹמֶׁשה ִּבְלַבד. ְוָלֵכן ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנם ְמֻחָּיִבים ָּבֶהם. ָּכ ֶׁשִאם ַהָּקדֹוׁש

ַהִּדְּברֹות  הּוא לֹא ִצָּוה ֲעֵליֶהם, ֲהֵרי ַהִהְׁשַּתֲחָוָיה ָלֵעֶגל לֹא ְמַהָּוה ֵחְטא. הקב"ה ָנַתן ֶאת

  ִיְׂשָרֵאל ְּבֶחְטָאם ֶהָחמּור.-ִּבְלׁשֹון ָיִחיד ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ְלֹמֶׁשה ֶּדֶר ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ַעם

הּוא: ֲאִפּלּו ְיהּוִדים ֶׁשֵאיָנם ְמֻׁשְעָּבִדים -ָּברּו-ָאנּו רֹוִאים ַּכָּמה ָחִביב ָּכל ְיהּוִדי ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש

ִמְׁשַּתֲחִוים ָלֵעֶגל, ּדֹוֵאג ָלֶהם הקב"ה ְּבֵעת ַמַּתן ּתֹוָרה.  –ְמצּוִיים ְּבַמָּצב ָהְפִכי ַלה', ֶאָּלא  15 

ְמַכֵּון הקב"ה ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ְונֹוֵתן אֹוָתם ִּבְלׁשֹון ָיִחיד  –ְּבָכל ַהּדֹורֹות  –ִליהּוִדים ָּכֵאּלּו 

  ָיה ֲעֵליֶהם.ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַאְפֵׁשר ָלנּו ַהָּסֵנגֹוְר 

ִמָּכאן ִנְלַמד ֶׁשָעֵלינּו ַלֲעֹסק ְּבֵקרּוב ָּכל ְיהּוִדי. ַאל ָלנּו ַלֲעֹר ֶחְׁשּבֹונֹות, ּוְלַהֲחִליט ֶׁשִעם ְיהּוִדי 

 ְלָכל ְיהּוִדי ָצִרי ִלְדֹאג, ְוַעל ָּכלֶזה ְּכַדאי ָלנּו ְלִהְתַעֵּסק ּוְלָקֵרב אֹותֹו, ְוִעם ְיהּוִדי ַאֵחר לֹא. 

 20  ְיהּוִדי ֵיׁש ְלַלֵּמד ְזכּות!

 ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּבדֹוֵרנּו, ֶׁשּבֹו ֹרב ַהְּיהּוִדים ַהְּזקּוִקים ֲעַדִין ְלֵקרּוב ֵהם ִּתינֹוקֹות ֶׁשִּנְׁשּבּו.

הקב"ה ְמַצֶּוה ֵהם לֹא ָזכּו ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְולֹא ִקְּבלּו ִחּנּו ְיהּוִדי, ֵהם ֲאִפּלּו ֵאיָנם יֹוְדִעים ָמה 

ה ֲעֵליֶהם. ָעֵלינּו ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלָקֵרב ָּכל ְיהּוִדי, ָּכל ִּתינֹוק ֶׁשִּנְׁשָּבה, ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ָּכ ִנְהיֶ 

      ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש.-מּוָכִנים יֹוֵתר ַוֲערּוִכים ְלַקָּבַלת ְּפֵני ְמִׁשיחַ 

  ) ִמִּׂשיחֹות ָהַרִּבי ִמְּליּוָּבאִויְטׁש ְלָפָרַׁשת ִיְתרֹו(
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ֵאלֹות ַהָּבאֹות   ָהִׁשיבּו ַעל ַהׁשְּ

  ַמּדּוַע ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ֶנֶאְמרּו ִּבְלׁשֹון ָיִחיד?   .1

  ב ֶׁשּלֹו ְוַרק לֹו ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה.א. ְּכֵדי ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ַיֲחׁשֹ 

  ב. ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ַקל ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ִלְזֹּכר אֹוָתם.

  ג. ְּכֵדי ֶׁשְּבבֹוא ָהֵעת יּוַכל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל.

   ַהִּדְּברֹות ַהְּׁשִנּיֹות.ד. ְּכֵדי ֶׁשֲחֵמׁש ַהִּדְּברֹות ָהִראׁשֹונֹות ִיְהיּו ָׁשוֹות ְלָחֵמׁש

  ָמַתי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ְּכֵדי ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל?   .2

  א. ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק.

  ב. ְלַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל.

ֶקת ֹקַרח ַוֲעָדתֹו.   ג. ְלַאַחר ַמֲח

  אֹוְנִנים.ד. ְלַאַחר ֵחְטא ַהִּמְת 

 : הּוא) 7 ׁשּוָרה( ְלַסְנֵּגר ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה .3

 ְלָהֵגן           ְלַלֵּמד ְזכּות           ְלַדֵּבר טֹוב          ָּכל ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות. 

 ?  ַהִּדְּברֹות 10ֵּכיַצד ִלֵּמד ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְזכּות ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶר  .4

___________________________________________________________

___________________________________________________________   

 ...הּוא-ָּברּו-ָאנּו רֹוִאים ַּכָּמה ָחִביב ָּכל ְיהּוִדי ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש: ָּכתּוב 14ְּבׁשּוָרה  .5

  ?ֵּכיַצד ָאנּו רֹוִאים זֹאת

___________________________________________________________

___________________________________________________________   

  ?)21 ׁשּוָרה( 'ִּתינֹוקֹות ֶׁשִּנְׁשּבּו'ג: ָמה ֵּפרּוׁש ַהֻּמּׂשָ  .6

  ְיָלִדים ְיהּוִדים ֶׁשָּנְפלּו ִּבְׁשִבי ָהאֹוֵיב.א. 

  ב. ִּכּנּוי ְלִנְׁשמֹות ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָעְמדּו ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני ַּבַעל ָּכְרָחם.

  ג. ְיָלִדים ֶׁשִּבְגַלל ִסּבֹות ׁשֹונֹות לֹא ִקְּבלּו ִחּנּו ְיהּוִדי.

  ִטירֹוִנים ֶׁשָּנְפלּו ַּבֶּׁשִבי. -ד. ַחָּיִלים ֲחָדִׁשים 

 ?ַההֹוָרָאה ְלַמֲעֶׂשה ְמִׁשיָחה זֹוַמִהי  .7

___________________________________________________________

___________________________________________________________   


