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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם ַר ׁ ִש”י
יום ֲח ִמ ׁ ִ
ֹ /

ָה ַע ִּמים ַ ּד ְר ָ ּכם נִ ּסוּ ְ ּבנֵ י י ְִש ָׂר ֵאל לַ ֲעבוֹר :מ ֶֹׁשה ָׁשב וּ ְמ ַס ֵּפר לִבְ נֵ י י ְִש ָׂר ֵאל ַעל ע ֹו ד ְ ּדבָ ִרים ֶׁש ָחווּ ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר.
חְתוֹ ֶׁשל עֵשָ ׂו) ִאם הֵם יְ כוֹ לִ ים ַל ֲעבוֹ ר ֶ ּד ֶר ְך אַ ְרצָם .ה’ אָמַ ר לִ בְנֵ י
מֵאדוֹ ם ִ
ֱאדוֹ ם -בְּ נֵ י יִ שְ ׂרָאֵ ל ִּב ְּק ׁש ּו ֱ
(משְׁ ּפַ ּ
מָשיחַ ֲ .אבָ ל ֱאדוֹ ם ל ֹא ָרצ ּו
לְה ָ ּלחֵם בָּ ֶהם ֱהיוֹ ת וְה’ ִהבְ ִטיחַ לְ עֵשָ ׂו ֶׁש ּי ּו ְכל ּו ִ
יִ שְ ׂרָאֵ ל ל ֹא ִ
לְה ׁ ּשָ אֵ ר שָׁ ם ַעד ִּביאַת ִׁ
לְא ֶרץ מוֹ אָב.
ְתוֹ בְב ּו וְהָ לְ כ ּו ֶ
לְאַפְשֵׁ ר לִ בְנֵ י יִ שְ ׂרָאֵ ל ַל ֲעבוֹ ר ַ ּד ְר ָּכם ָל ֵכן הֵם ִהס ּ
חְתוֹ ֶׁשל לוֹ ט .הָ יָה ֻמ ּתָ ר לִ בְנֵ י
מוֹ ָאבּ ַ -גם ָּכאן ,ה’ אָמַ ר לִ בְנֵ י יִ שְ ׂרָאֵ ל ל ֹא ִ
לְה ָ ּלחֵם בְּ מוֹ אָב ֶׁשהֵם ִמ ִּמשְׁ ּפַ ּ
ְ
תְנַהג ּו בַּ ֶ ּד ֶרך ֶׁשבָּ ּה ה’ ָרצָה.
לְהַפְחיד אוֹ תָם אָמְנָםֱ ,היוֹ ת וּמוֹ אָב ל ֹא ִה ֲ
ִ
יִ שְ ׂרָאֵ ל
ְתַ ֵ ּלק ִמן הָ עוֹ לָם וְ ַרק
בְּ נֵ י יִ שְ ׂרָאֵ ל נָ ְדד ּו הַ רְבֵּ ה זְמַ ן בַּ ִּמדְבָּ ר 38 -שָׁ נִ יםָּ .כ ְך ֶׁש ָּכל הַ ּדוֹ ר ֶׁשיָ ּ צָא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם יִ ס ּ
לְא ֶרץ יִ שְ ׂרָאֵ ל.
הַ יְ ָל ִדים ֶׁש ָ ּל ֶהם יִ ָּכנְ ס ּו ֶ
תְנַהג ּו בְּ ח ֶֹסר
חְתוֹ ֶׁשל לוֹ טֲ .אבָ ל ֱהיוֹ ת וְהֵם ל ֹא ִה ֲ
ַע ּמוֹ ן -בְּ נֵ י יִ שְ ׂרָאֵ ל עָבְ ר ּו לְ יַ ד ע ּ
ַמוֹ ןֶׁ ,ש ַ ּגם הֵם ִמ ִּמשְׁ ּפַ ּ
לְהַפְחיד אוֹ תָם.
ִ
צְנִ יע ּות ְּכמוֹ מוֹ אָב ,ה’ ל ֹא ִהרְשָׁ ה לִ בְנֵ י יִ שְ ׂרָאֵ ל
הָאמוֹ ִרי -אַ ְרצָם ֶׁשל הַמְּ ָל ִכיםִ ,סיחוֹ ן וְ עוֹ ג .קוֹ דֵם ֹּכל בְּ נֵ י יִ שְ ׂרָאֵ ל
לְה ָ ּלחֵם ִעם ֱ
ֱאמוֹ ִרי -לִ בְנֵ י יִ שְ ׂרָאֵ ל ֻמ ּתָ ר ִ
ְ
יָפה ִאם הֵם יְ כוֹ לִ ים ַל ֲעבוֹ ר ֶ ּד ֶרך אַ ְרצָם ֲאבָ ל ִסיחוֹ ן אָמַ ר ֶׁש ּל ֹא.
מֵהם ֶ
ִּב ְּק ׁש ּו ֶ

ְּת ִה ִּלים

יום ב' ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים י'-י"ז
ֹ /

מֵהַפְ ָר ִקים ֶׁשל הַ ּי וֹ ם ,יֶ שְׁ נוֹ ּפָ ס ּוק מְ עַנְ יֵ ן ":ה' ַצ ִ ּדיק יִ ְב ָחן" .הַ ַּכוָ ּ נָה ִהיא ֶׁשה' ּבוֹ חֵ ן אָ דָם ַרק ִאם
בְּ ֶאחָ ד
ּ
ְ
הַמבְחָ ןִ .אם ָּכך ,מַ ּד ּו ַע ה' ּבוֹ ֵדק
ה ּוא ַצ ִ ּדיקַ .רק ִאם ׁיֵש לוֹ ֶאת הַ ֹּכחוֹ ת ַל ֲעשׂוֹ ת ֶאת הַ ָ ּדבָ ר הַנָ ּ כוֹ ן וְ ַל ֲעבֹר ֶאת ִּ
ֶאת הָאָ דָם ִאם ה ּוא יוֹ ֵד ַע ֶׁשה ּוא יַ ְצלִ יחַ ַל ֲעמוֹ ד בְּ נִ ָּסיוֹ ן?
לְהשְׁ ּתַ ּמֵ ׁש בָּ ֶהם לַה'.
יכים ִ
ְפיק ֶׁש ַרק יִ הְ י ּו הַ ֹּכחוֹ ת .אָנ ּו ְצ ִר ִ
ה' יוֹ ֵד ַע ֶׁשהַ ֹּכחַ טָמ ּון בְּ תוֹ כֵנ ּוֲ ,אבָ ל ל ֹא מַ ס ּ ִ
לְהשְׁ ּתַ מֵּ ׁש בְּ כֹחֵנ ּו ְּכ ֵדי ַל ֲעמֹד בְּ נִ ָּסיוֹ ן וְאָ ז יוֹ צֵא ֶׁש ִמשְׁ ּתַ מְּ ִׁשים בְּ ָכל ֹּכחֵנ ּו
יכים ִ
ְּכ ֶׁשה' מְנַ ֶּסה אוֹ תָנ ּו ,אָנ ּו ְצ ִר ִ
לַה'.
מַשה ּו ֶׁשאֵ ינֶ נּ ּו אוֹ ֲה ִביםֲ ,ע ַדיִ ן ׁיֵש ִּביכֹלְתֵנ ּו לִ הְ יוֹ ת בְּ ִשׂמְחָה.
ּתַ נְ יָאֲ -א ִפלּ ּו ִאם ּקוֹ ֶרה ׁ ּ ֶ

חת"ת לילדים

פ"שתה בָ,א ם ֵחַנְמ 'ב
'
/

1

ַּתנְ יָ א

ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ְּת ׁש ּו ָבה ֶּפ ֶרק י"ב (ב' מנחם אב שנה פשוטה)

ֲא ִפלּ ּו יְה ּו ִדי ֶׁשעָבַ ר ֲעבֵ רָה וְאַחַ ר ָּכ ְך ֲעשֵ ׂה ּתְ ׁש ּובָהָ ,צ ִר ְ
יך ּתָ ִמיד לִ הְ יוֹ ת בְּ ִשׂמְחָהְּ .כ ֶׁשה ּוא עוֹ ֶשׂה ֶאת
הַתְ ׁש ּובָה ֶׁש ּבוֹ חוֹ שְׁ ִבים ַעל הָ ֲעבֵ רוֹ ת ( ּתְ ׁש ּובָה ּתַ ּתָ אָה) ה ּוא ָצ ִר ְ
יך לִ הְ יוֹ ת בְּ ִשׂמְחָה ִּבגְ ַלל ֶׁשה'
הַחֵ ֶלק ֶׁשל ּ
ְ
בָּ ט ּוחַ יִ ְסלַח לוְֹּ .כ ֶׁשה ּוא עוֹ ֶשׂה ִמ ְצוֹ ת ִעם חַ ּי ּות ֲחדָשָׁ ה ( ּתְ ׁש ּובָה ִע ָ ּ
ילאָה) ה ּוא בְּ וַ ַ ּדאי ָצ ִריך לִ הְ יוֹ ת בְּ ִשׂמְחָה.
ְּכ ֶׁשמַּ ׁ ּ ֶשה ּו ל ֹא נֹחַ ּקוֹ ֶרה (יִ ּס ּו ִרים) ִּבגְ ַלל הָ ֲעבֵ רוֹ ת ֶׁשלּ וֹ ,ה ּוא ָצ ִר ְ
יך לִ הְ יוֹ ת בְּ ִשׂמְחָה.
הַ ּיוֹ ם הָאַ דְמוֹ "ר הַ זָ ּ ֵקן אוֹ מֵ ר לָנ ּו מַ ּד ּו ַע ְּכ ֶׁשיְ ּה ּו ִדי עָבַ ר ֲעבֵ רָה הַנְ ּ שָׁ מָה ֶׁשלּ וֹ ִ
"מתְ ַל ְכ ֶל ֶכת" .בְּ ִד ּי ּוק ְּכמוֹ
ְתוֹ בֵב ִעם בְּ גָ ִדים מְ ֻל ְכ ָל ִכים וְ ָל ֵכן אָנ ּו מְ כַבְּ ִסים אוֹ תָם ְּכ ֵדי ֶׁשיִ ּהְ י ּו
הַבְּ גָ ִדים ֶׁש ָ ּלנ ּו .אַ ף ֶאחָ ד ל ֹא רוֹ ֶצה ִ
לְהס ּ
ְ
יכים לְנַ ּקוֹ ת ֶאת
נְ ִקיִ ּ ים .אוֹ תוֹ ָ ּדבָ ר נָ כוֹ ן לְ גַבֵּ י הַנְ ּ שָׁ מוֹ ת ֶׁש ָ ּלנ ּוֱ .היוֹ ת וְהָ ֲעבֵ רוֹ ת יְ כוֹ לוֹ ת לְ ַל ְכ ֵלך ,אָנ ּו ְצ ִר ִ
הַנְ ּ שָׁ מָה .מְ כוֹ נַת ְּכ ִביסָה ִהיא ל ֹא ָ ּדבָ ר ָּכל ָּכ ְך נֹחַ  .יֶ שְׁ נָ ן שְׁ ּתֵ י ֶאפְשָׁ רוּיוֹ ת אֵ ְ
יך "לְ כַבֵּ ס" ֶאת הַנְ ּ שָׁ מוֹ ת ֶׁש ָ ּלנ ּו-
ּיש ֶׁש ּל ֹא בְּ נֹחַ ִּבגְ ַלל ֶׁשהַנְ ּ שָׁ מָה ֶׁשלּ וֹ ִמתְנַ ֶ ּקה
ָּכאן בָּ עוֹ לָם הַ זֶ ּה .אוֹ בָּ עוֹ לָם הַבָּ אִ .אם ה' גּ וֹ רֵם לְאָ דָם לְהַ ְר ִג ׁ
ַעכְשָׁ ו בָּ עוֹ לָם הַ זֶ ּה ,ה ּוא ָצ ִר ְ
"הַנ ָ ּקיוֹ ן" ָּכאן
יך לִ הְ יוֹ ת מְאֹד בְּ ִשׂמְחָה .הָ עוֹ לָם הַ זֶ ּה ה ּוא עוֹ לָם ֶׁשל ֶח ֶסד ,וְ ָל ֵכן ִ ּ
ה ּוא ַקל יוֹ תֵ ר .ל ֹא ִמשְׁ נָה ַעד ַּכמָּ ה זֶ ה נִ רְאָה ק ֶָׁשה ,זֶ ה ֲע ַדיִ ן ַקל יוֹ תֵ ר ִמ"מְּ כוֹ נַת הַ ְּכ ִביסָה" בָּ עוֹ לָם הַבָּ א .הָ יָה
אָ דָם בְּ שֵׁ ם ִא ּי וֹ בֶׁ ,שהָ י ּו לוֹ חַ יִ ּ ים מְאֹד ק ִָׁשים .וְ ָע ִדין ָּכל הַ ְּקשָׁ יִ ים ֶׁשהָ י ּו בְּ חַ יָ ּ יו ל ֹא נִ ּתָ נִ ים לְהַשְׁ וָאָה ַל ְּקשָׁ יִ ים
לְה ָּטהֵ ר בָּ עוֹ לָם הַבָּ א .וְ ָל ֵכן בְּ וַ ַ ּדאי ְּכ ֶׁשה' נוֹ תֵ ן לְאָ דָם יִ ּס ּו ִרים בָּ עוֹ לָם הַ זֶ ּה ,לְמָשָׁ ל
ֶׁשעוֹ ֶב ֶרת הַנְ ּ שָׁ מָה ְּכ ֵדי ִ
ְ
ִאם ה ּוא ִהכְנִ יס ֶאת הַ יָ ּ ד ַל ִּכיס ְּכ ֵדי לְהוֹ ִציא מַ טְבֵּ ַע ֶׁשל ֶׁש ֶקל ּומָ צָא ַרק עַשְ ׂרוֹ ת ֲאגוֹ רוֹ ת -ה ּוא ָצ ִריך לִ הְ יוֹ ת
בְּ ִשׂמְחָה.
יצ ד בְּ ָכל שָׁ לָב ֶׁשל ּתְ ׁש ּובָה ָע ֵלינ ּו לִ הְ יוֹ ת בְּ ִשׂמְחָה.
יצד יְה ּו ִדי עוֹ ֶשׂה ּתְ ׁש ּובָה ,וְ ֵכ ַ
ָּכעֵת אָנ ּו רוֹ ִאים ֵּכ ַ
---------------

ישי ׁ ֶשל ֵס ֶפר ַה ַּתנְ יָ א.
טוב! ִסיַ ּ ְמנ ּו ֶאת ַה ֵח ֶלק ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ַמזָ ּל ֹ
מָשיחַ יָ כוֹ ל לָבוֹ א ּתֵ ֶכף ּו ִמיַ ּ דָּ .כעֵת ֶׁש ִּסיַמְנ ּו ֶאת ִא ֶ ּג ֶרת
הָ רַמְבַּ "ם אוֹ מֵ ר ֶׁש ְּכ ֶׁשיְ ּה ּו ִדי עוֹ ֶשׂה ּתְ ׁש ּובָהִׁ ,
הַתְ ׁש ּובָה ה' ָצ ִר ְ
מָשיחַ נַא ּו!
ִ
יך
לְהָביא לָנ ּו ֶאת ִׁ
ּ
ַבי אָמַ ר לָנ ּו ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
מַה ַל ְך ִּתשְׁ עַת הַ יָ ּ ִמים ,לִ ּמ ּו ד ִח ּתַ "ת עוֹ זֵ ר לָנ ּו לְבַ ֵ ּצ ַע שְׁ נֵ י
יך ַל ֲעשׂוֹ ת ִס ּי ּו ִמים בְּ ֲ
ֱהיוֹ ת וְהָ ר ִּ
תְח ַ ּלת ִּתשְׁ עַת הַ יָ ּ ִמים.
בַתַ נְ יָאִ ,מיָ ּ ד ִּב ִ
ִס ּי ּו ִמיםִ -ס ּי ּום ַעל ֻחמָּ ׁש בַּ ִּמדְבָּ ר ,וְ ִס ּי ּום ס ֶ
ֵפר ּ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /ב' ְמנַ ֵחם ָאב

הַתְ ִפ ִּלין חָ דְשַׁ יִ ם לִ פְנֵ י ֶׁשה ּוא נִ הְ יָה בַּ ר ִמ ְצוָה.
ִ
ִמנְהָ גֵנ ּו ֶׁשנַ ּ ַער הַבַּ ר ִמ ְצוָה
מַתְחיל לְתַ ְר ֵגּל ֶאת הַנָ ּ חַת ּ
ּיש בְּ נֹחַ ִעם
הַהנָחָה הַנְ ּ כוֹ נָהֲ ,
בַּ הַתְחָ לָה ה ּוא ַרק מְתַ ְרגֵ ל ֶאת ֲ
ְפַ ר שָׁ בוּעוֹ ת ְּכ ֶׁשה ּוא ְּכבָ ר מַ ְר ִג ׁ
וְאַח ֵרי ִמס ּ
מַתְחיל לְהָנִ יחַ ִּבבְ ָרכָה.
ִ
הַהנָחָה הַנַ ּ ַער
ֲ

שה ט”ז ,י”ז ,י”ח ,י”ט ,כ ,כ”א,
וות ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ
כ”ו ,כוח ,כ”ז ,כ”ט ,י”ד ,ח ,ט ,ז,
הַ ּיוֹ ם לוֹ מְ ִדים עוֹ ד הַ רְבֵּ ה ִמ ְצווֹ ת בְּ נוֹ גֵ ַע ַל ֲעבוֹ דַת ה’
.1
.2
זָ רָה.
.3
.4

לְמ ֶׁישה ּו אַחֵ ר ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ דָה זָ רָה.
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה ט”ז -לְאַ ף יְה ּו ִדי אָ ס ּור לִ גְ רֹם ִ
נָשים ֲאחֵ ִרים ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ דָה
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה י”ז – אָ ס ּור ִ
לְה ְצ ַט ֵער ַעל ִמ ֶׁישה ּו ֶׁש ִ ּנ ָּסה לִ גְ רֹם ל ֲַא ִׁ
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה י”ח  -אָ ס ּור לְהַפְ ִסיק לִ ְכעוֹ ס ַעל ָּכזֶ ה אָ דָם.
נָשים ֲאחֵ ִרים ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ דָה זָ רָה.
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה י”ט -ל ֹא מַ ִ ּצילִ ים ֶאת חַ יָ ּ יו ֶׁשל אָ דָם ֶׁש ָ ּגרַם ל ֲַא ִׁ
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.5

מַשה ּו טוֹ ב ָע ָליו ִּבפְנֵ י בֵּ ית הַ ִ ּדין
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה כ’ -אָ ס ּור לוֹ מַ ר ׁ ּ ֶ

.6

ִמ ְצ ַות לְ אֹ ַּת ֲע ֶשׂה כ”א -אָ ס ּור לִ שְׁ מֹר בְּ סוֹ ד ּדְבָ ִרים ל ֹא טוֹ ִבים ֶׁשעָשָ ׂה ִמ ּפְ נֵ י בֵּ ית הַ ִ ּדין

.7

ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה כ”ו -אָ ס ּור לְהַ ֲע ִמיד ּפָ נִ ים ֶׁש ִּמתְנַבְּ ִאים בְּ שֵׁ ם ֲעבוֹ דָה זָ רָה.

.8

נָביא ֶׁשל ֲעבוֹ דָה זָ רָה
לְמ ֶׁישה ּו ֶׁשאוֹ מֵ ר ֶׁשה ּוא ִ
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה כ”ח -אָ ס ּור לִ שְׁ מ ַֹע ִ
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה כ”ז -אָ ס ּור לוֹ מַ ר ׁש ּום נְב ּואָה ֶׁש ּל ֹא ֶּב ֱא ֶמת הָ יְתָה

.9

נָביא ֶׁש ֶקר
ַחְש ֹ ׁש ִמ ּפְ נֵ י ִ
ִ .10מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה כ”ו  -אָ ס ּור ל ׁ
ִ .11מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה י”ד -אָ ס ּור לְהַבְ ִטיחַ ׁש ּום ָ ּדבָ ר בְּ שֵׁ ם ֶׁשל ֲעבוֹ דָה זָ רָה
ִ .12מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה ח’ -אָ ס ּור ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ דָה זָ רָה ֶׁש ִ ּנ ְקרֵאת אוֹ ב
ִ .13מ ְצווֹ ת ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה ט’ -אָ ס ּור ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ דָה זָ רָה ֶׁש ִ ּנ ְקרֵאת יִ ְ ּדעוֹ נִ י
ִ .14מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה ז’ -אָ ס ּור ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ דָה זָ רָה ֶׁש ִ ּנ ְקרֵאת מוֹ ֵל ְך

ַר ְמ ַּב”ם

בו ַדת ּכ ֹו ָכ ִבים פרקים ד’ ,ה’ ,ו’
כות ֲע ֹ
ִ /הלְ ֹ

מַתְחילִ ים ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ דָה זָ רָה.
ִ
ַבים מֵאַנְשֵׁ י הָ ִעיר
נָשים ר ִּ
ֶּפ ֶרק ד’ -לוֹ מְ ִדים ַעל ִעיר ִ ּ
הַנ ַ ּדחַתִ ,עיר ֶׁשבָּ ּה ֲא ִׁ
ׁיֵש לְהַחְ ִריב ֶאת ָּכל הָ ִעיר.
נְשוֹ.
נָשים ֲאחֵ ִרים ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ דָה זָ רָה ּומַה עוֹ ׁ
ֶּפ ֶרק ה’ -לוֹ מְ ִדים ַעל אָ דָם ֶׁשמְּ נַ ֶּסה לְשַׁ כְנֵ ַע ֲא ִׁ
ַחְש ֹב ֶׁשהֵם ֲעבוֹ דָה זָ רָה.
ּ ֶפ ֶרק ו’ -לוֹ מְ ִדים ַעל ְ ּדבָ ִרים ֶׁשאָ ס ּור ַל ֲעשׂוֹ ת ִּבגְ ַלל ֶׁשאָ דָם אַחֵ ר ָעל ּול ל ׁ
ַחְש ֹב ֶׁשזֶ ּה ּו ֵעץ ֶׁשל ֲעבוֹ דָה זָ רָה.
ל ֹא נוֹ ְט ִעים ֵע ִצים בְּ תוֹ ְך בֵּ ית ִּ
נָשים ֲאחֵ ִרים ֲעל ּולִ ים ל ׁ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ִּבגְ ַלל ֶׁש ֲא ִׁ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

כות ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה
ִ /הלְ ֹ

ַנְתי בְּ תוֹ כָם ושכנתי
ָש ּו לִ י ִמ ְק ָ ּד ׁש וְשָׁ כ ִּ
הַמ ְצווֹ ת ֶׁשה' נָתַ ן ִהיא ִּ
אַחַת ִּ
הַמ ְצוָה לִ בְנוֹ ת ִמשְׁ ַּכן לַה'" .וְ ע ׂ
ְ
ְאג ּו ֶׁשיִ ּהְ יֶ ה
ינָה ַרק ִמ ְצוָה ַליְ ּה ּו ִדים בַּ ִּמדְבָּ ר ,זוֹ ִמ ְצוָה הַמְּ י ֶֹע ֶדת לְ ָכל הַ ּדוֹ רוֹ ת הַבָּ ִאיםָּ ,כך הֵם יִ ד ֲ
בתוכם" זוֹ אֵ ּ
בֵּ ית ִמ ְק ָ ּד ׁש לַה'.
הַמ ְצוָה ְּכמֵ יטַב
הַמ ְק ָ ּד ׁש בְּ א ֶֹפן ִפיזִ י ,אָנ ּו מְ ַקיְ ּ ִמים ֶאת ִּ
לַמְ רוֹ ת ׁ ּ ֶשהַ ּי וֹ ם אֵ ינֶ נּ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ בְנוֹ ת ֶאת בֵּ ית ִּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש בְּ א ֶֹפן אַחֵ ר.
יְ כֹלְתֵנ ּו ַעל יְ ֵדי בָנִ יתָ בֵּ ית ִּ
מַחְשיב זֹאת ְּכ ִאלּ ּו בְּ פ ַֹעל
הַתוֹ רָה ַעל הַ ָ ּקרְבָּ נוֹ ת ,ה'
ִׁ
הַ ְ ּגמָ רָא מְ ל ֶַּמ ֶדת ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר אָ דָם לוֹ מֵ ד ֶאת ּפְ ס ּו ֵקי ּ
ְביל ַל זְ ּמַ ן
ימים ֶׁשאוֹ מְ ִרים בְּ מַ ק ִּ
ִה ְק ִריב ָקרְבָּ נוֹ ת( .זוֹ הַ ִּסבָּ ה מַ ּד ּו ַע אוֹ מְ ִרים ָקרְבָּ נוֹ ת בַּ ּתְ ִפ ָ ּלהְ ,ק ָט ִעים מְ ס ּויָ ִ
תְפַ ְּללִ ים מְאֹד ֻמ ְק ָ ּדם ,ל ֹא אוֹ מְ ִרים ֶאת הַ ֶ ּק ַטע ַעל ּתְ ר ּומַת
ֶׁש ּבוֹ הָ י ּו מַ ְק ִר ִ
יבים ֶאת הַ ָ ּקרְבָּ נוֹ ת לְמָשָׁ ל ִאם ִמ ּ
הַ ֶ ּד ֶׁשן ַעד ֶׁשמֵּ ִאיר הַ ּי וֹ םֶׁ ,שאָ ז הָ יָה זְמַ ן ּתְ ר ּומַת הַ ֶ ּד ֶׁשן).
ְב ִירים ַעל בֵּ ית
הַתוֹ רָה הַמַּ ס ִּ
ֵּכן הַ ָ ּדבָ ר ַ ּגם ַעל לִ ּמ ּו ד ִהלְ כוֹ ת בֵּ ית הַבְּ ִחירָהַּ .כ ֲא ֶׁשר לוֹ מְ ִדים ֶאת ֶחלְ ֵקי ּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש.
יצ ד הָ יָה בָּ נ ּוי ,הַ ָ ּדבָ ר נֶ חְשָׁ ב ְּכ ִאלּ ּו אָנ ּו ּבוֹ נִ ים בְּ פוֹ ֵעל ֶאת בֵּ ית ִּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש וְ ֵכ ַ
ִּ
יְחזְ קֵאל
ֵפר ֶ
הַמשְׁ ָּכןּ .פְ ָר ִקים מְ ֻסיָ ּ ִמים בְּ ס ֶ
ָש ּי וֹ ת ּתְ ר ּומָה ּותְ ַצוֶ ּ ה) לוֹ מְ ִדים ַעל ִּ
בְּ ֻחמַּ ׁש ִּ
(במְ יֻ חָ ד בְּ פָ ר ִׁ
הַמ ְק ָ ּד ׁש בָּ נ ּוי,
יצד הָ יָה בֵּ ית ִּ
הַשְ לִ ִׁישי .בְּ מַ ֶּס ֶכת ִמ ּדוֹ ת לוֹ מְ ִדים ֵּכ ַ
מְתָא ִרים בְּ א ֶֹפן ְּכ ָללִ י ֶאת בֵּ ית ִּ
ֲ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ׁ ּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש.
בַמשְׁ נָ יוֹ ת ּובַ ְ ּגמָ רָא מַ ֶּס ֶכת ּתָ ִמיד לוֹ מְ ִדים ַעל הָ ֲעבוֹ דָה בְּ בֵ ית ִּ
ּו ִּ
ֵפר ֲעבוֹ דָה.
הַה ָלכוֹ ת הָאֵ לּ ּו בְּ א ֶֹפן מְ ֻס ָ ּדר בְּ ִהלְ כוֹ ת בֵּ ית הַבְּ ִחירָה ּובְ ס ֶ
הָ רַמְבַּ "ם מוֹ נֶ ה ֶאת ָּכל ֲ
הַמ ְק ָ ּד ׁש נֶ חְ רַבֲ .אנַחְנ ּו יְ כוֹ לִ ים לְהַ ֲעלִ ים ֶאת
ִּבמְ יֻ חָ ד ָע ֵלינ ּו לְנַ ֵ ּצל ֶאת הַ יָ ּ ִמים הָ ֲעצ ּו ִבים הָאֵ ֶ ּלהֶׁ ,שבָּ ֶהם בֵּ ית ִּ
הַחרְבָּ ן ַעל יְ ֵדי לִ ּמ ּו ד ִהלְ כוֹ ת בֵּ ית הַבְּ ִחירָה ,וְ זוֹ אַחַת הַ ְ ּד ָר ִכים לִ בְנוֹ ת אוֹ תוֹ מֵחָ ד ָׁש.
ֻ
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הַשְ לִ ִׁישי
הַמ ְק ָ ּד ׁש וְ יִ ֶּתן לָנ ּו בְּ פוֹ ֵעל ֶאת בֵּ ית ִּ
ְאה ֶׁשאָנ ּו מְנַ ִּסים לִ בְנוֹ ת ֶאת בֵּ ית ִּ
הַ ָ ּדבָ ר יַ ֲעזֹר ֶׁשה' יִ ר ֶ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ׁ ּ
מָשיחַ ִצ ְדקֵנ ּו.
בְּ מַמָּ ׁש ּות ,יָחַ ד ִעם ִׁ
ׂיחת ָּפ ָר ַׁשת ַמ ְס ֵעיּ ֵ ,בין ַה ְּמצָ ִרים).
(ר ֵאה ,לִ ּקוּ ֵטי ִשׂיחוֹת ֵ ,חלֶ ק ח"יִ ,ש ַ
ְ

חת"ת לילדים

פ"שתה בָ,א ם ֵחַנְמ 'ב
'
/

4

