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ֻח ָּמ ׁש

ֵ ׁ /שנִ י ִעם ַר ׁ ִש"י

ּיע ֶאת
מ ֶֹׁשה ַמז ִ ְּכיר לִבְ נֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ֵ ּכיצַ ד ָ ּב ַחר ֶאת ַה ׁ ּשו ְֹפ ִטים ְ ּכ ֵדי ֶׁש ַיּ ַעזְרוּ לִבְ נֵ י י ְִש ָׂר ֵאל לִנְ ה ֹג ָ ּכ ָראוּי וְ כֵ יצַ ד ִה ְר ִג ַ
יסה לְ ֶא ֶר ץ י ְִש ָׂר ֵאל וְ ָה ֻא ּמוֹת ֶׁש ַיּ ַע ְמדוּ נֶ גְ ָ ּדם.
ֲח ָׁש ָׁשם לְגַ ֵ ּבי ַה ְ ּכנִ ָ
הַשוֹ ְפ ִטים ֶׁש ּתַ ְפ ִק ָידם ַל ְעזוֹ ר ָל ֶהם ַל ֲעשׂוֹ ת ֶאת הַ ָ ּד ָבר הַ ָ ּנכוֹ ן.
מ ֶֹׁשה מַזְ ִּכיר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל אוֹ דוֹ ת ְּב ִחירַת ׁ ּ
יכים לוֹ מַ ר "ל ֹא! ַרק
ְּכ ֶׁש ּמֹ ֶׁשה ָאמַ ר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶאת ָה ַר ְעיוֹ ן לְ מַ נּ וֹ ת ׁשוֹ ְפ ִטים נוֹ ָס ִפים ִמ ְּל ַב ּדוֵֹ ,הם ָהי ּו ְצ ִר ִ
הַח ָד ִׁשים
הַשוֹ ְפ ִטים ֳ
הַה ֶפ ְךֵ ,הם ִה ְתל ֲ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו יַ נְ ִהיג אוֹ ָתנ ּו"ֲ .א ָבל ֵהם ל ֹא ִה ְצ ַט ֲער ּו ַעל ָה ַר ְעיוֹ ןֶ ,
ַהב ּו ַעל ׁ ּ
מו ָכנִ ים ָלקַחַת ׁש ֹחַ ד ְּכ ֵדי ֶׁש ֵהם יִ זְ ּכ ּו ְּב ִמ ְׁש ּ ָפט ֲא ִפלּ ּו
ִמ ִּס ּבוֹ ת ל ֹא נְ כוֹ נוֹ תֵ .הם ִק ּו ּו ֶׁש ִח ֵ ּלק ֵמ ׁ ּ
הַשוֹ ְפ ִטים יִ ְהי ּו ּ
ּיע ָל ֶהם.
ֶׁש ּל ֹא מַ ִג ַ
הַשוֹ ְפ ִטים יִ ְהי ּו ֲאנָ ִׁשים יִ ְר ֵאי ָׁשמַ יִ ם וְ יִ ְׁש ּ ְפט ּו אוֹ ָתם ַּב ֶ ּד ֶר ְך ֶׁשה' רוֹ ֶצה.
הוא נִ ָ
יסה לְ ווַ ֵ ּדא ֶׁש ׁ ּ
מ ֶֹׁשה ָאמַ ר ֶׁש ּ
הוא לִ ֵּמד אוֹ ָתם לִ נְ הֹג ַּב ֲהגִ ינ ּות לְ ָכל ֶא ָחד.
ּ

ַח ׁש ֹ ׁש ֱהיוֹ ת וְ ה'
כו לִ נְ דוֹ ד וְ ִה ְת ָק ְרב ּו ְמאֹד לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל .מ ֶֹׁשה ָאמַ ר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ל ֹא ל ְ
ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ִה ְמ ִׁשי ּ
יִ ָ ּל ֵחם ָל ֶהם ְּכ ֵדי ֶׁש ֵהם י ּו ְכל ּו לְ ִה ָּכנֵ ס ֵּת ֶכף ּו ִמיַ ּ ד לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.

ְּת ִה ִּלים

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

יצ ד ַל ֲעבוֹ ד ֶאת ה'ֵ ,אין עוֹ ד ּ ֶפ ֶרק ֶׁשעוֹ ֶשׂה
הוא ְמל ֵַּמד ֶאת ָה ָא ָדם ֵּכ ַ
הוא ּ ֶפ ֶרק ְמיֻ ָחד ְמאֹד! ּ
ּ ֶפ ֶרק קל"ט ּ
זֹאת ְּב ֶד ֶר ְך ֹּכה ְמיֻ ֶח ֶדת.
"אחוֹ ר ָו ֶק ֶדם
אשוֹ ןָ -
ֶא ָחד הַ ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ָ ּדוִ ד ֶּ
הוא אוֹ דוֹ ת ָהא ֶֹפן ֶׁש ּבוֹ ה' יָ ַצר ֶאת ָה ָא ָדם ָה ִר ׁ
הַמ ֶל ְך אוֹ ֵמרּ ,

ַחרוֹ ן.
אשוֹ ן וְ א ֲ
ַצ ְר ָּתנִ י"  -יָ ַצ ְר ָּת ֶאת ָה ָא ָדם ִר ׁ

ַחרוֹ ן ּבוֹ זְ מַ ִ ּנית? ְּכמוֹ ֶׁש ִ ּנלְ מַ ד ב ַּתַ נְ יָ א ,יְ כוֹ לִ ים לִ ְהיוֹ ת
אשוֹ ן וְ ָהא ֲ
לְ מַה הַכַּ וָ ּ נָ ה? ֵּכ ַ
יצד יָ כוֹ ל ָא ָדם לְ ִה ָּב ֵרא ָה ִר ׁ
פו ִכים יַחַ ד ִאם ֵהם ֲעב ּור ִס ּבוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת.
ְׁשנֵ י ְ ּד ָב ִרים ֲה ּ
ַחרוֹ ן
הוא נִ ְב ָרא ְּביוֹ ם ָהא ֲ
"אחוֹ ר" (א ֲ
(בלִ ּק ּו ֵטי ּתוֹ ָרה) ֶׁש ָ
ָה ַא ְדמוֹ "ר הַזָ ּ ֵקן מַ ְס ִּביר ְּ
ַחרוֹ ן) הַכַּ וָ ּ נָ ה ִהיא ֶׁש ּ
מו ָכה ְּביוֹ ֵתר ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁש ָה ָא ָדם יָ כוֹ ל ַל ֲעבוֹ ר ֲע ֵב ָרה ,וְ ָל ֶל ֶכת חַ ס וְ ָׁשלוֹ ם נֶ גֶ ד
ימי הַ ְּב ִר ָ
לִ ֵ
הוא ְּבמַ ְד ֵרגָ ה הַ ְ ּנ ּ
יאה וְ ּ
ַחר
אשוֹ ן ִּבגְ ַלל ֶׁשיֵ ּ ׁש לוֹ נְ ָׁש ָמהֶׁ ,שזֶ ּה ָ ּד ָבר ׁ ּ ֶש ֵאין לְ ַאף יְ צ ּור א ֵ
הוא ִר ׁ
ְרצוֹ ן ה'ַ .רק ָא ָדם יָ כוֹ ל ַל ֲעבוֹ ר ֲע ֵב ָרהֲ .א ָבל ּ
ָּבעוֹ ָלם .וַ ֲא ִפיל ּו הַ גּ ּוף נוֹ ַצר ִמ ָּמקוֹ ר ְמאֹד ָ ּגבוֹ הַּ ֶׁ -ש ָ ּקרוֹ ב לַה'.
ַחרוֹ ן ּבוֹ זְ מַ ִ ּנית.
אשוֹ ן וְ ָהא ֲ
אשוֹ ן ָ -ה ִר ׁ
כך ָהיָ ה ָא ָדם ָה ִר ׁ

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת ח"כ
ה
/

1

יאה,
ַחרוֹ ן ַּב ְּב ִר ָ
אשוֹ ן אוֹ ָהא ֲ
הוא ָּב ַעל ְּב ִח ָירה חוֹ ְפ ִׁשית לִ ְהיוֹ ת ָה ִר ׁ
הו ִדיְּ ,ב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ ָא ָדם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ּ
ָּכל יְ ּ
הוא ּבוֹ ֵחר.
ַּב ְב ִחירוֹ ת ֶׁש ּ

ַּתנְ יָ א

ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ְּת ׁש ּו ָבה ֶּפ ֶרק י"א (כ"ח תמוז שנה פשוטה)

ָלמַ ְדנ ּו ֶׁש ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעשׂוֹ ת ְּת ׁש ּו ָבה ּתַ ָּת ָאה ּו ְת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
יל ָאה ִּבזְ מַ ִ ּנים ׁשוֹ נִ יםִּ ,בגְ ַלל ֶׁש ֵהם גּ וֹ ְר ִמים
ּיש ְר ִצינִ יּ ,ו ְת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
יל ָאה גּ וֹ ֶר ֶמת ָלנ ּו
לִ ְרגָ ׁשוֹ ת ׁשוֹ נִ ים ֵא ֶצל ָה ָא ָדםְּ .ת ׁש ּו ָבה ּתַ ָּת ָאה גּ וֹ ֶר ֶמת לְ ָא ָדם לְ הַ ְר ִג ׁ
ְ
הוא ַּב ַ ּליְ ָלה ּו ְת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
הַת ִפ ָ ּלה
מַה ַלך ְּ
יל ָאה ְּב ֲ
לִ ְהיוֹ ת ְּב ִש ְׂמ ָחה .וְ ָל ֵכן ְּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל הַזְ ּמַ ן ֶׁשל ְּת ׁש ּו ָבה ּתַ ָּת ָאה ּ
ַּב ֹּב ֶקר.
הַת ׁש ּו ָבה ּבוֹ זְ מַ ִ ּנית ִּב ְת ִפ ָ ּלה
חו ׁש ֶאת הַ ְר ָג ּׁשוֹ ת ֶׁשל ְׁשנֵ י ס ּוגֵ י ְּ
הַ ּיוֹ ם ָה ַא ְדמוֹ "ר הַזָ ּ ֵקן אוֹ ֵמר ֶׁש ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים ָל ּ
ּיעים ֲעב ּור ִס ּבוֹ ת ׁשוֹ נוֹ תֵ ,הם ל ֹא יְ ַבלְ ְּבל ּו אוֹ ָתנ ּו.
ל ְַמרוֹ ת ֶׁש ֵאלּ ּו ְרגָ ׁשוֹ ת ְמאֹד ׁשוֹ נִ יםֱ .היוֹ ת וְ ֵהם מַ ִג ִ
מוּ ,ו ְת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
יל ָאה ִּבגְ ַלל
ּיעה ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁשיֵ ּ ׁש ָלנ ּו ר ְ
ְּת ׁש ּו ָבה ּתַ ָּת ָאה מַ ִג ָ
ַח ָמנ ּות ַעל מַה ֶׁש ָה ֲע ֵברוֹ ת ֶׁש ָ ּלנ ּו גָ ְר ּ
נַחנ ּו יְ כוֹ לִ ים ֲע ַדיִ ן לִ ְהיוֹ ת ְקרוֹ ִבים לַה'.
נַחנ ּו ָּכל ָּכ ְך ְש ֵׂמ ִחים ֶׁש ֲא ְ
ֶׁש ֲא ְ
ִה ֵנּה ִס ּפוּר ֶׁש ַּמ ְר ֶאה לָ נוּ ֵ ּכיצַ ד נִ ַּתן לָ חוּ ׁש ֶאת ְׁשנֵ י ָה ְרגָ ׁשוֹת ָה ֵא ֶ ּלה ְ ּב ֵעת וּבְ עוֹנָ ה ַא ַחת.
ַּפ ַעם ַא ַחת ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹן ַ ּבר יו ַֹחאי לָ ַמד ִעם ְ ּבנ ֹו ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָרֵ .הם לָ ְמדוּ ס ֹו דוֹת ַה ּתו ָֹרה א ֹו דוֹת ֻח ְר ָ ּבן ֵ ּבית
ּיש ָש ֵׂמ ַח וְ ָעצוּב .הוּא ָהיָה ָעצוּב ִמ ֵ ּכיוָ ן ֶׁש ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש
ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁשּ ְ .כ ֶׁש ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ׁש ֹ ֵמ ַע ֶאת ַה ּס ֹו דוֹת ,הוּא ִה ְר ִג ׁ
נֶ ְח ַרבֲ ,אבָ ל ָש ֵׂמ ַח לִ ְׁשמו ַֹע ֶאת ס ֹו דוֹת ה' ֵמ ַה ּתו ָֹרה ַה ְּקדו ָֹׁשה.
ּיש ִמ ְּת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
יל ָאה ּו ְת ׁש ּו ָבה ּתַ ָּת ָאה ּבוֹ זְ מַ ִ ּנית.
ְּבאוֹ תוֹ אוֹ ֶפן ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים לְ הַ ְר ִג ׁ
ּיש ֶאת ְׁשנֵ י הַ ְר ָג ּׁשוֹ ת ָה ֵאלּ ּו זֶ ה ְּכ ֶׁש ָאנ ּו ְּבט ּו ִחים ֶׁשה' יִ ְסלַח ָלנ ּו
עוֹ ד ָ ּד ָבר ֶׁשגּ וֹ ֵרם ֶׁש ִּת ָּת ֵכן ֶא ְפ ָׁשר ּות לְ הַ ְר ִג ׁ
ַעל מַה ֶׁש ָח ָטאנ ּוָ ,אנ ּו ל ֹא ֲעצ ּו ִבים ֲא ִפלּ ּו ִעם ְּת ׁש ּו ָבה ּתַ ָּת ָאהָ .אנ ּו ְש ֵׂמ ִחים ֶׁש ֲא ִפלּ ּו ֶׁש ָה ֲע ֵברוֹ ת ֶׁש ָ ּלנ ּו יְ כוֹ לוֹ ת
הַת ׁש ּו ָבה יְ כוֹ לִ ים לִ גְ רוֹ ם ָלנ ּו לִ ְהיוֹ ת ְּב ִש ְׂמ ָחה וְ ָאנ ּו
לִ גְ רוֹ ם לְ גָ ל ּות ,ה' סוֹ ֵלחַ ָלנ ּו ְּב ָכל ִמ ְק ֶרהָּ .כ ְך ֶׁש ׁ ּ ְשנֵ י אוֹ פַ ֵ ּני ְּ
הַת ִפ ָ ּלה ְּב ֵעת ּו ְבעוֹ נָ ה אַחַת.
יהם ִּבזְ מַ ן ְּ
חו ׁש ֶאת ְׁשנֵ ֶ
יְ כוֹ לִ ים כַּ ּמ ּו ָבן ָל ּ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ"ח ַּת ּמ ּוז

ְ
לִפנֵ י ז ְַמן ַמה לָ ַמ ְדנוּ ְ ּב ַהיּוֹם יוֹם ַע ד ַ ּכ ָּמה ָח ׁשוּב לִ ְחיוֹת ְ ּב ָמקוֹם ֶׁשבּ ֹו ָה ֲאוִ יר ָ ּב ִריאִ .אם ִמ ֶׁישהוּ חוֹלֶ ה ל ֹא ָעלֵ ינוּ
ּיש טוֹב יו ֵֹתר.
ְּפ ָע ִמים ַרבּ וֹת הוּא יְנַ ֶ ּסה לַ ֲעבוֹר ָ
לְמקוֹם ֶׁשבּ ֹו י ֵׁש ֲאוִ יר טוֹב יו ֵֹתר ְ ּכ ֵדי ֶׁשהוּא י ְַר ִג ׁ
ְ ּברוּ ָחנִ יּוּתָ ,אנוּ ַגּם צְ ִריכִ ים ֲאוִ יר נָ ִקי ַעל ְי ֵדי ֲא ִמ ַירת ִמ ִּלים ֶׁשל ּתו ָֹרה ְ ּבכָ ל ָמקוֹם ֵאלָ יו ָאנוּ הוֹלְ כִ יםּ ְ .בא ֶֹפן כָ זֶה
ּיש ֶׁש ָאנוּ ַח ִיּים ַ ּב ֲאוִ ָירה רוּ ָחנִ ית.
ָאנוּ יְכוֹלִ ים לְ ַה ְר ִג ׁ
הוא ָהיָ ה חוֹ זֵ ר ָע ָליו ּפַ ַעם ִּב ְׁשנָ תַ יִ םָׁ -שלוֹ ׁש
הַ ּיוֹ ם ָה ַר ִּבי אוֹ ֵמר ֶׁ ,ש ְּל ָכל ֶא ָחד ֵמ ָה ַר ֵּביִ יםָ ,היָ ה מַ ֲא ָמר ְמיֻ ָחד ֶׁש ּ
ַרק ֲעב ּור הַמַּ ָּט ָרה הַזּוֹ ְּ -כ ֵדי לְ שַׁ ּ ֵפר ֶאת ָה ֲאוִ יר ָהר ּו ָחנִ י .לְ הַ ָ ּלן ֵח ֶלק ֵמאוֹ ָתם מַ ֲא ָמ ִרים:
(מ ְד ּ ָפס ְּבלִ ּק ּו ֵטי ּתוֹ ָרה ִעם ֶה ָערוֹ ת ֵמ ֵאת הַ ֶ ּצמַח ֶצ ֶדק).
"ה ָחלְ צ ּו" ֻ
ָה ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקןֵ -
הַפ ָר ִקים
מו ְס ָּבר ַּב ֲע ֶש ֶׂרת ּ ְ
ָה ַא ְדמוֹ "ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי" -יָ ָפה ָׁש ָעה אַחַת" (מוֹ ִפ ַ
יע ְּב ִס ְפרוֹ ֶ ּ
"ד ֶר ְך הַחַ יִ ּ ים" וְ ּ
אשוֹ נִ ים).
ָה ִר ׁ
הַת ׁש ּו ָבה).
ַה ֶצ ַּמח ֶצ ֶדק" -מַה ּטוֹ ב ּו" (לִ ּק ּו ֵטי ּתוֹ ָרה הַ ִ ּנלְ ָמד ְּב ָפ ָרשַׁ ת ָּב ָלק וְ עוֹ ֵסק ְּב ִענְ יַ ן ְּ
"מי ָכמוֹ ָך ָּב ֵאלִ ים ה'".
"שִ -
ָה ַר ִּבי ַמ ַה ַר ׁ
הו ִדי לְ ִה ְת ַ ּג ֵּבר ַעל
ָה ַר ִּבי ָה ַר ַש"ב" -וְ יָ ַד ְע ָּת הַ ּי וֹ ם" (נִ ְק ָרא ַ ּגם מוֹ ְס ְקוָ ה נ"ז ּו ְמ ַד ֵּבר אוֹ דוֹ ת ֹּ
הַכחַ ֶׁשיֵ ּ ׁש לִ י ּ
נִ ְסיוֹ נוֹ ת).
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ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹות

שה י"א
וות ֲע ֵ ׂ
ִ /מ ְצ ֹ

הַמ ְצווֹ ת לוֹ ְמ ִדים ִּמ ְצוָ ה ְמאוֹ ד ֲח ׁש ּו ָבהִ -מ ְצ ַות ֲע ֵשׂה י"א ָ -צ ִר ְ
יך לִ לְ מֹד ּולְ ל ֵַּמד ּתוֹ ָרה
הַ ּיוֹ ם ְּב ֵס ֶפר ִּ
יכים לִ ְדאֹג ֶׁשיוֹ ְד ִעים מַ ְס ּ ִפיק ְּכ ֵדי ֶׁש ִאם ֲא ִפלּ ּו יְ ָׁש ֲאל ּו ֶא ְת ֶכם ְׁש ֵאלוֹ תֵּ ,ת ְדע ּו
הַתַ לְ ִמ ִידים ֶׁש ָ ּלנ ּוְ .צ ִר ִ
לִ ָ
יל ִדיםּ ,
הַת ׁש ּו ָבה ֵּת ֶכף ּו ִמיָ ּ ד.
ֶאת ְּ

ַר ְמ ַּב"ם

כות ַּתלְ מ ּוד ּת ֹו ָרה פרקים ב' ,ג' ,ד'
ִ /הלְ ֹ

יל ִדים ְק ַט ִ ּנים ֶׁש ּי ּו ְכל ּו לִ לְ מֹד
ַמ ַּב"ם הַ ּי וֹ ִמי ִהיא ֶׁש ִאם לְ ִעיר ֵאין מוֹ ִרים לִ ָ
אשוֹ נָ ה ָּבר ְ
ֶּפ ֶרק בֲ -
הַה ָל ָכה ָה ִר ׁ
יה ָהעוֹ ָלם עוֹ ֵמד! ְּבנוֹ ָסף ,יֶ ְׁשנָ ם הַ ְר ֵּבה
הַתוֹ ָרה ֶׁשל יְ ָל ִדים ְק ַט ִ ּנים ָ -ע ֶל ָ
ּתוֹ ָרה ,מַ ִג ַ
ּיע לַה לְ ֵה ָח ֵרבִ .מ ֵּכיוָ ן ֶׁש ּ
הַכ ָּתה ֶׁש ָ ּל ֶהם
יכים לְ וַ ֵ ּדא ֶׁש ִּ
ַחר כַּ ֲא ֶׁשר ֵהם ְמל ְַּמ ִדים ּו ְצ ִר ִ
ְּכ ָללִ ים לְ מוֹ ִריםֵ ,הם ל ֹא יְ כוֹ לִ ים ַל ֲעשׂוֹ ת ׁש ּום ָ ּד ָבר א ֵ
הוא ל ֹא ֵמ ִבין.
הַתַ לְ ִמיד ִאם יֵ ׁש ׁ ּ ֶ
ל ֹא ְ ּגדוֹ ָלה ִמ ַ ּדי .לְ מוֹ ֶרה ָאס ּור לִ ְכעוֹ ס ַעל ּ
הו ֶׁש ּ
מַש ּ
הו ִדי יָ כוֹ ל לִ זְ ּכוֹ ת לְ ֶכ ֶתר ֶׁשל ּתוֹ ָרה.
ְּב ֶפ ֶרק ג'ָ -הר ְ
ַמ ַּב"ם ְמל ֵַּמד ַעד כַּ ָּמה ָח ׁש ּוב לִ ּמ ּו ד ּ
הַתוֹ ָרהָּ .כל יְ ּ
הַמ ִׁש ְ
הוָ ,צ ִר ְ
יך וְ לִ ְׁשאֹל ַעד ֶׁש ְּמ ִבינִ ים.
יך לְ ְ
ְּב ֶפ ֶרק ד' יֶ ְׁשנָ ן ֲה ָלכוֹ ת ְמיֻ ָחדוֹ ת לְ תַ לְ ִמ ִידיםִ -אם ל ֹא ְמ ִבינִ ים ׁ ּ ֶ
מַש ּ
ְ
הַפ ָס ָקה ִמ ִּל ּמ ּו ד ּתוֹ ָרהּ ֻ .דגְ ָמה אַחַת ִהיא ִמ ְצוָ ה ֶׁשיֵ ּ ׁש צ ֶֹרך לְ ַקיֵ ּם וְ ַאף ֶא ָחד
לוֹ ְמ ִדים ַ ּגם ָמתַ י ֻמ ָּתר ָלקַחַת ְ
הַמ ְק ָ ּד ׁשַ .עד ְּכ ֵדי ָּכךְ
יקים ִמ ִּל ּמ ּו ד ֲא ִפלּ ּו ל ֹא ְּכ ֵדי לִ ְבנוֹ ת ֶאת ֵּבית ִּ
מַפ ִס ִ
ַחר ל ֹא יָ כוֹ ל לְ ַקיְ ּ ָמ ּהֲ .א ָבל יְ ָל ִדים ל ֹא ְ
אֵ
הַתוֹ ָרה ֶׁש ָ ּל ֶהם ֲח ׁש ּו ָבה.
ּ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

כות ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה
ִ /הלְ ֹ

יכן יָ ְׁשנ ּו?
הַמ ְק ָ ּד ׁשָ ,ה ֵחל ִמ ׁ ּ ָש ָעה ְמאֹד ֻמ ְק ֶ ּד ֶמת ַּב ֹּב ֶקרֵ ,ה ָ
הַכ ֲהנִ ים עוֹ ְב ִדים ְּב ֶמ ֶׁש ְך ָּכל הַ ּי וֹ ם ְּב ַביִ ת ִּ
ִאם ֹּ
יכל (הַ ִּבנְ יָ ן ֶׁש ּבוֹ ָהי ּו הַ ּקֹ ֶד ׁש וְ ק ֶֹד ׁש הַ ֳ ּק ָד ִׁשים) ָהיָ ה ִּבנְ יָ ן ָ ּגדוֹ ל
ַה ָ
מו ְך ל ֵ
אֲ
ַח ֵרי ֶׁשעוֹ ְב ִרים ֶ ּד ֶר ְך שַׁ ַער נִ ָיקנוֹ רְּ ,ב ָס ּ

הַמוֹ ֵקד.
ֶׁש ִ ּנ ְק ָרא ֵּבית ּ

הַכ ֲהנִ ים נָ ֲהג ּו לִ ׁישוֹ ןָ .היְ ָתה
הַמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ֹּ
הַחו ָצה .וְ זֶ ה ָּ
ֵח ֶלק ִמ ֶּמנּ ּו ָהיָ ה ְּבתוֹ ְך ָה ֲעזָ ָרה ,וְ ֵח ֶלק ִמ ֶּמנּ ּו ָּב ַלט
ּ
הַכ ֲהנִ ים ִה ְתעוֹ ְרר ּוֵ ,הם ָהי ּו
מַפ ְּתחוֹ ת ָה ֲעזָ ָרהְּ .כ ֶׁש ֹּ
יה ָהי ּו ְ
תַח ֶּת ָ
ִמ ְר ֶצ ֶפת ָּב ִר ְצ ּ ָפה ֶׁשיָ ּ ְכל ּו לְ ָה ִרים אוֹ ָת ּה וְ ְ
הַת ִחיל ַּב ֲעבוֹ דַת הַ ּיוֹ ם.
יאים ֶאת הַמַּ ְפ ְּתחוֹ ת ְּכ ֵדי לִ ְפ ּתֹחַ ֶאת הַ ְ ּד ָלתוֹ ת ּולְ ְ
מוֹ ִצ ִ
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