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ת בָּ ַמת ַהש ַ  ִנשְׁ
"ל  זצ ה  יָּ ִבי ֵנִר ה צְׁ שֶׁ ַרב ֹמ ל הָּ שֶׁ ֹו  ת ֹורָּ  ַעל ִפי ּת

 

 

ַפש" .1 נָׁ ַבת ַויִּ סּוק יז(" )שָׁ ק לֹא, פָׁ רֶּ מֹות פֶּ  - שְׁ

עֹון  מְׁ י שִּ ַמר ַרבִּ ת,    'אָׁ ב ַשבָׁ רֶּ ם עֶּ דָׁ אָׁ רּוְך הּוא בָׁ דֹוש בָׁ ה נֹוֵתן ַהקָׁ ֵתרָׁ ה יְׁ מָׁ שָׁ יש: נְׁ קִּ ן לָׁ  בֶּ

ֵאי ַשבָׁ  מֹוצָׁ ּהּולְׁ ין אֹותָׁ לִּ ה   '...ת נֹוטְׁ י, ֵביצָׁ לִּ בְׁ מּוד בָׁ   א("טז ע )ַתלְׁ

"ל  זָׁ שֹון חָׁ לְׁ ֵראת בִּ קְׁ יא נִּ הִּ ה, וְׁ מָׁ שָׁ ת נְׁ פֶּ ת נֹוסֶּ ַשבָׁ ה. בְׁ מָׁ שָׁ י ֵיש נְׁ הּודִּ ל יְׁ כָׁ  . ___ ____ __ ______ לְׁ

 
ים  .2 רִּ בָׁ ו דְׁ שָׁ ַמד ַעכְׁ לְׁ סּוק נִּ יר ַעל ַהפָׁ בִּ יָׁה ַמסְׁ ַרב ֵנרִּ הָׁ  : שֶּ

ַקֵדש ֹאתֹו  " י ַויְׁ יעִּ בִּ ת יֹום ַהשְׁ ים אֶּ ְך ֱאֹלקִּ רֶּ בָׁ  ַויְׁ

ים ַלֲעׂשֹות  א ֱאֹלקִּ רָׁ ר בָׁ תֹו ֲאשֶּ ַלאכְׁ ל מְׁ כָׁ ַבת מִּ י בֹו שָׁ  )בראשית ב, ג(.  "כִּ

ת ַשבָׁ תֹו בְׁ ַלאכְׁ ת מְׁ יק אֶּ סִּ פְׁ רּוְך הּוא הִּ דֹוש בָׁ ַהקָׁ דֹות שֶּ ַלמְׁ מְׁ ים שֶּ לִּ ת ַהמִּ סּוק אֶּ ישּו ַבפָׁ גִּ  . ַהדְׁ

 
י(:   .3 קִּ חָׁ צְׁ ֹלֹמה יִּ י שְׁ "י )ַרבִּ שִּ ְך אֹוֵמר רָׁ  כָׁ

ׂשֹות בְׁ  אּויָׁה ֵלעָׁ ה רְׁ תָׁ יְׁ הָׁ ה שֶּ אכָׁ לָׁ י' 'ַהמְׁ שִּ שִּ ה בְׁ אָׁ ַפל ַוֲעׂשָׁ ת, כָׁ ה)ַשבָׁ ית ַרבָׁ ֵראשִּ י בְׁ  .(ַעל פִּ

ה   יָׁה לֹו מָׁ הָׁ ת שֶּ רֶּ ת, זֹאת אֹומֶּ יֹום ַהַשבָׁ תֹו בְׁ ַלאכְׁ ת מְׁ יק אֶּ סִּ פְׁ רּוְך הּוא הִּ דֹוש בָׁ ַהקָׁ ם נֹאַמר שֶּ אִּ

יק סִּ פְׁ ה הּוא הִּ ת זֶּ אֶּ ה, וְׁ  .....  ַלֲעׂשֹות ַביֹום ַהזֶּ

   ים לִּ ת ַהמִּ יפּו אֶּ כֹונֹות ַהקִּ    :ַהנְׁ

י שִּ ת/שִּ יֹום ַשבָׁ ה בְׁ ׂשָׁ י, הּוא עָׁ שִּ ת/שִּ יֹום ַשבָׁ ה בְׁ ׂשֶּ ֵיעָׁ ה ה' שֶּ צָׁ רָׁ ה שֶּ ת מָׁ  . אֶּ

  

רותא ף חב  ד

 



י  .4 שִּ רּוְך הּוא ַביֹום ַהשִּ דֹוש בָׁ ה ַהקָׁ ׂשָׁ ה עָׁ ל מָׁ  ?  ֲאבָׁ

תּוב י כָׁ שִּ ם ַביֹום ַהשִּ עֹולָׁ יַאת הָׁ רִּ בְׁ  :בִּ

ים"  ✓ ר ה' ֱאֹלקִּ יצֶּ ה  ַויִּ מָׁ ֲאדָׁ ן הָׁ ר מִּ פָׁ ם עָׁ דָׁ אָׁ ת הָׁ  " אֶּ

ש ַחיָׁה" ✓ פֶּ נֶּ ם לְׁ דָׁ אָׁ י הָׁ הִּ ים ַויְׁ ַמת ַחיִּ שְׁ יו נִּ ַאפָׁ ַפח בְׁ  " ַויִּ

י סּוקִּ ים ַבפְׁ נִּ ַעיְׁ נּו מְׁ אָׁ שֶּ ים:  כְׁ ַלבִּ ֵני שְׁ ה שְׁ לָׁ לְׁ י, כָׁ שִּ יֹום ַהשִּ ם בְׁ דָׁ אָׁ יַאת הָׁ רִּ בְׁ ים שֶּ נּו רֹואִּ  ם אָׁ

ִראׁשֹון  ב הָּׁ לָּׁ ם –ַהשָּׁ דָׁ אָׁ יַרת גּוף הָׁ צִּ ִני יְׁ ב ַהשֵּׁ לָּׁ תֹוכֹו  –; ְוַהשָּׁ ה לְׁ מָׁ שָׁ ַסת ַהנְׁ נָׁ   .ַהכְׁ

ים .א סּוקִּ ים ַבפְׁ ַלבִּ ֵני ַהשְׁ ת שְׁ ֹהב אֶּ ַבע צָׁ צֶּ ישּו בְׁ גִּ  .  ַהדְׁ

י. ַהנְׁ  .ב שִּ יֹום שִּ ה בְׁ סָׁ נְׁ כְׁ ר נִּ בָׁ ל דָׁ סֹופֹו שֶּ ל בְׁ ת, ֲאבָׁ ַשבָׁ ם בְׁ דָׁ אָׁ ֵנס בָׁ כָׁ הִּ ה לְׁ יכָׁ רִּ ה צְׁ תָׁ יְׁ ה הָׁ מָׁ  שָׁ

כֹונֹות:  שּובֹות ַהנְׁ ת ַהתְׁ יפּו אֶּ  ַהקִּ

ֵני ַהגּוף .1 פְׁ ה לִּ אָׁ רְׁ בְׁ ה נִּ מָׁ שָׁ  .ַהנְׁ

י .2 שִּ יֹום שִּ ם בְׁ דָׁ אָׁ ֵנס בָׁ כָׁ הִּ ה לְׁ יכָׁ רִּ ה צְׁ תָׁ יְׁ ה הָׁ מָׁ שָׁ  . ַהנְׁ

ה.  .3 מָׁ שָׁ ֵני ַהנְׁ פְׁ א לִּ רָׁ בְׁ  ַהגּוף נִּ

ת.  .4 ַשבָׁ א בְׁ רָׁ בְׁ ם נִּ דָׁ אָׁ  הָׁ

 

אֹור' .5 רֹו 'ֵנר ַלמָׁ פְׁ סִּ ַתב בְׁ יָׁה כָׁ ַרב ֵנרִּ  : הָׁ

ת,   ַשבָׁ מֹו בְׁ ת ַעצְׁ יֹצר אֶּ ם לִּ דָׁ  "ַחיָׁב אָׁ

ת  ַשבָׁ ים בְׁ ַמת ַחיִּ שְׁ מֹו נִּ ַעצְׁ יַח בְׁ פִּ הָׁ מֹות".  – לְׁ שָׁ יַרת נְׁ צִּ הּו יֹום יְׁ י זֶּ  כִּ

גּול(:  .א עִּ יפּו בְׁ ת? )ַהקִּ ַשבָׁ ימֹות לְׁ אִּ ַמתְׁ ה שֶּ מָׁ שָׁ ל נְׁ ֻעלֹות שֶּ אֹות ֵהן פְׁ ֻעלֹות ַהבָׁ  ֵאלּו ֵמַהפְׁ

ירֹו מִּ יַרת זְׁ ה / שִּ מּוד תֹורָׁ ה. לִּ ים ַלתֹורָׁ הּודִּ ה / ֵקרּוב יְׁ לָׁ פִּ ג / תְׁ ינְׁ לִּ פְׁ נֶּ ת / סְׁ  ת ַשבָׁ

בּו ַעל   .ב שְׁ ת? חִּ ַשבָׁ ים בְׁ ַמת ַחיִּ שְׁ ם נִּ כֶּ מְׁ ַעצְׁ יַח בְׁ פִּ הָׁ ֵדי לְׁ ים ַלֲעׂשֹות כְׁ ילִּ גִּ ם רְׁ ֻעלֹות ַאתֶּ ֵאלּו פְׁ

ים פִּ  . ַרֲעיֹונֹות נֹוסָׁ
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