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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם ַר ׁ ִש”י
ְ ׁ /שלִ ׁ ִ

ַה ְמ ַר ְגּלִ ים :מ ֶֹׁשה מַזְ ִּכיר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ַעל עוֹ ד ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ָ ּקר ּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ָּב ֶהם נָ ֲהג ּו ֶׁש ּל ֹא כַּ ׁ ּש ּו ָרה.
הַמ ַר ְגּלִ ים
הַמ ַר ְגּלִ ים .כשלבני יִ ְש ָׂר ֵאל ָע ָלה ַּב ְּת ִח ָ ּלה ָה ַר ְעיוֹ ן ֶׁשל ְׁשלִ יחַת ְ
מ ֶֹׁשה מַזְ ִּכיר ָל ֶהם ַעל הַ ִּס ּפ ּור ֶׁשל ְ
הוא
הוא ִקוָ ּ ה ֶׁש ְּכ ֶׁשהם יִ ְרא ּו ַעד כַּ ָּמה ּ
לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ,מ ֶֹׁשה ָענָ ה ָל ֶהם ְּב ִש ְׂמ ָחה ֵ :אין ְּב ָעיָ הּ ,בוֹ אוֹ וְ נִ ְׁש ַלחּ .
ַפ ֵׁשר ָל ֶהם לִ ְראוֹ ת ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ֵהם יָ ִבינ ּו ֶׁש ָה ָא ֶרץ ִהיא ֶא ֶרץ טוֹ ָבה ְמאֹדִּ .ב ְמקוֹ ם זֶ ה ֵהם ל ֹא
מו ָכן ּו ְמא ְ
ּ
ש ּו ַעל מַה לְ ִה ְתלוֹ נֵ ן.
מַמ ׁש ֶה ֱא ִמינ ּו לְ מ ֶֹׁשה ,וְ ְּ
ָּ
הַמ ַר ְגּלִ ים נִ ְׁשלְ ח ּוֲ ,א ָבל ֵהם ִח ּ ְפ ׂ
ֵהם נִ ּס ּו לְ שַׁ ְכנֵ ַע ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה ָק ֶׁשה ִמ ַ ּדי לְ ִה ָּכנֵ ס לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל .יְ הוֹ ֻׁש ַע וְ ָכ ֵלב ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֶׁש ֶא ֶרץ
יִ ְש ָׂר ֵאל טוֹ ָבהֲ ,א ָבל ֵהם ל ֹא ָרצ ּו אוֹ ָת ּה ְּב ָכל זֹאתֵ .הם ָח ְׁשב ּו ֶׁש ִּמ ְצ ַריִ ם טוֹ ָבה יוֹ ֵתרְּ .בנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָא ְמר ּו ֶׁשה’ ל ֹא
אוֹ ֵהב אוֹ ָתם ּו ְמנַ ֶּסה ָל ַקחַת אוֹ ָתם לְ ָמקוֹ ם ל ֹא טוֹ ב .מ ֶֹׁשה ָאמַ ר לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל לִ ְבט ַֹח ַּבה’ ֲא ָבל ֵהם ֲע ַדיִ ן ֵס ְרב ּו
לְ ִה ָּכנֵ ס לְ ֶא ֶרץ.
יהם וְ ָאמַ ר ֶׁש ַאף ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י אוֹ תוֹ ּדוֹ רּ ,כוֹ ֵלל הַ יְ ָל ִדים ֶׁש ָ ּל ֶהם ל ֹא יֻ ְר ֶׁשה לְ ִה ָּכנֵ ס לְ ֶא ֶרץ
ה’ ְמאֹד ָּכ ַעס ֲע ֵל ֶ
יִ ְש ָׂר ֵאל.

ְּת ִה ִּלים

יום ְ ּכ"ט ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים ק"מ -ק"נ
ֹ /

הַת ִה ִּלים ֶׁשל יוֹ ם ל' )
הוא ח ֶֹדש ָח ֵסרְּ ,ביוֹ ם כ"ט ַלח ֶֹד ׁש א ְֹמ ִרים ַ ּגם ֶאת ְּ
ֱ
(היוֹ ת וְ הַ ח ֶֹד ׁש ּ
וַועד ּות ֶׁשיֶ ּ ְׁשנוֹ ֶקטַ ע ָק ָצר לִ ְפנֵ י ִּכ ְמעַט ָּכל ּ ֶפ ֶרק ְּת ִה ִּלים ָהאוֹ ֵמר ַעל מַה ְמ ֻד ָּבר
ַה ְת ַ
ָה ַר ִּבי ּפַ ַעם ָאמַ ר ב ִ
ְּב ֶפ ֶרק הַזֶ ּה.
ָה ַר ִּבי אוֹ ֵמר ֶׁש ִאם ִּכי ֵאינֶ נּ ּו יוֹ ְד ִעים ִמי ָּכתַ ב ֶאת הַ ְּק ָט ִעים ָה ֵאלּ ּו וְ הַ ִאם ֶא ְפ ָׁשר לִ ְסמ ְֹך ָע ָליוְּ ,ב ָכל א ֶֹפן ִ ּנ ָּתן
ימים.
מַת ִא ִ
לִ ְראוֹ ת ַעד כַּ ָּמה ִּכ ְמעַט ֻּכ ָ ּלם ְ
הו ִדי ָצ ִר ְ
תוב לִ ְפנֵ י ּ ֶפ ֶרק קמ"א -נֶ ֱאמַ ר ֶׁש ּ ֶ
ְּב ֶקטַ ע ָּ
יך לְ ִה ְת ּפַ ֵ ּלל לַה' ֶׁשיַ ּ ֲעזֹר לוֹ
הַפ ֶרק הַזֶ ּה ְמל ֵַּמד אוֹ ָתנ ּו ֶׁשיְ ּ ּ
הַכ ּ
ּיש אוֹ ָתם.
הוא ל ֹא ֶּב ֱא ֶמת מַ ְר ִג ׁ
ל ֹא לוֹ מַ ר ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ּ
הַפה ֶׁש ִּלי
יתה ה' ָׁש ְמ ָרה לְ ִפי נִ ְ ּצ ָרה ַעל ַ ּדל ְש ָׂפ ָתי" – ה' יָ ִשׂים ׁשוֹ ֵמר לִ ְפנֵ י ּ ֶ
"ש ָ
ְּב ֶא ָחד ּ ְ
תוב ִׁ
הַפס ּו ִקים ָּכ ּ
יהם ֶּב ֱא ֶמת.
ֶׁשא ּוכַ ל לוֹ מַ ר ַרק ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ֲאנִ י ִמ ְתכַּ וֵ ּ ן ֲא ֵל ֶ
מו ָלנ ּו לְ הַ ְראוֹ ת טוֹ ב יוֹ ֵתרֲ ,א ִפיל ּו ִאם ֵהם ל ֹא
כַּ ֲא ֶׁשר ְמ ַד ְּב ִרים ִעם ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִריםַ ,קל לוֹ מַ ר ְ ּד ָב ִרים ֶׁשיִ ּגְ ְר ּ

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת ט"כ
ה
/
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ּישיםַּ .ב ּ ֶפ ֶרק הַזֶ ּה ְמ ַב ְק ִׁשים ֶמה' ַל ְעזוֹ ר ָלנ ּו ֶׁש ִ ּנ ְהיָ ה ְמ ֻס ָגּלִ ים לִ ְהיוֹ ת ֲח ֵב ִרים ֲא ִמ ִּתיִ ּ ים
ֶּב ֱא ֶמת מַה ֶׁש ָאנ ּו מַ ְר ִג ִׁ
ִעם ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִריםִ .אם ָאנ ּו נֶ ְח ָמ ִדים ַל ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִריםָ ,ע ֵלינ ּו לְ ִה ׁ ּ ָש ֵאר ֲח ֵב ִרים ֶׁש ָ ּל ֶהם ֲא ִפיל ּו ְּכ ֶׁש ֵאינָ ם
ִמ ְס ּתַ ְּכלִ ים.

ַּתנְ יָ א

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

הו ִדי וְ לַה'
הו ִדי יָ כוֹ ל לְ הַ ְר ִג ׁ
ּיש ַר ְח ָמנ ּות ַעל נִ ְׁש ָמתוֹ ּולְ ִה ְצטַ ֵער ַעל ָה ֲע ֵברוֹ ת ֶׁ(שגּ וֹ ְרמוֹ ת לִ י ּ
ָלמַ ְדנ ּו ׁ ּ ֶשהַ יְ ּ ּ
לְ ִה ָּמ ֵצא ְּבגָ ל ּות) וְ יַ ַחד ִעם זֹאת לִ ְהיוֹ ת ְּב ִש ְׂמ ָחה (לִ לְ מֹד ,לְ ִה ְת ּפַ ֵ ּלל ּולְ ַקיֵ ּם ִמ ְצוַות ְּב ַח ּיוֹ ת ֲח ָד ָׁשה) ַא ֲח ֵרי
פו ִכיםְ -ר ִצינ ּות וְ ִש ְׂמ ָחה ּבוֹ זְ מַ ִ ּנית.
ֶׁש ָע ָשׂה ְּת ׁש ּו ָבהֱ .היוֹ ת וְ יֶ ְׁשנָ ן ִ 2ס ּבוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים ָלח ּו ׁש ְרגָ ׁשוֹ ת ֲה ּ
ָה ַא ְדמוֹ "ר הַזָ ּ ֵקן אוֹ ֵמרֶׁ ,ש ֶּב ֱא ֶמת ְׁשנֵ י ְרגָ ׁשוֹ ת ֵאלּ ּו ֵהם ִש ְׂמ ָחהָ .אנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְהיוֹ ת ְּב ִש ְׂמ ָחה ְּכ ֶׁש ָאנ ּו חוֹ ְׁש ִבים
ַעל ֲע ֵב ָרה ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁשיֵ ּ ׁש ָלנ ּו ִּב ָּטחוֹ ן ֶׁשה' ְּבוַ ַ ּדאי יִ ְס ַלח ָלנ ּו ,וְ זֶ ה ֵמ ִביא ָלנ ּו ִש ְׂמ ָחה.
טו ִחים ֶׁשה' יִ ְס ַלח ָלנ ּו.
מו ִכים ּו ְב ּ
הַ ּיוֹ ם ָה ַא ְדמוֹ "ר הַזָ ּ ֵקן ְמל ֵַּמד אוֹ ָתנ ּו עוֹ ד ַעל ָּכ ְך ֶׁש ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְהיוֹ ת ְס ּ
הו ִדיםָ .אנ ּו ַ ּגם א ְֹמ ִרים
"בר ּו ְך א ָּ
ִמ ֵ ּדי יוֹ ם ִּב ְת ִפ ָ ּלה ָאנ ּו א ְֹמ ִרים ָּ
ַתה ה' ַחנּ ּון הַמַּ ְר ֶּבה לִ ְסלוֹ ַח" – ה' סוֹ ֵל ַח ַליְ ּ ּ
ְ
ילהֻ .מ ְכ ָרח לִ ְהיוֹ ת ֶׁשה' סוֹ ֵל ַח ָלנ ּוַ ,א ֶח ֶרת ֵאיך ָהיִ ינ ּו יְ כוֹ לִ ים לוֹ מַ ר ֶאת
זֹאת ְּביוֹ ם ִּכ ּפ ּור ְּכ ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים ְמה' ְמ ִח ָ
זו ִּת ְהיֶ ה ח"ו ְּב ָר ָכה לְ ב ַָּט ָלה.
ֵׁשם ה'? ּ

יה
הו ִדי ַחס וְ ָׁשלוֹ ם עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה וְ חוֹ ֵׁשב ,זֶ ה ְּב ֵס ֶדר ַל ֲעבוֹ ר ֲע ֵב ָרה ֲ ,אנִ י ּ ָפ ׁש ּוט יַ ְחזֹר ִּב ְת ׁש ּו ָבה ָע ֶל ָ
ִאם יְ ּ
הוא
הוא יְ נַ ֶּסה ּו ְמאֹד יִ ְתא ֵּ
יוֹ ֵתר ְמ ֻא ָחר ֶ
ַמץּ -
(א ְח ָטא וְ ָא ׁש ּוב) ה' ל ֹא יְ ַסיֵ ּ ַע לוֹ ַל ֲעשׂוֹ ת ְּת ׁש ּו ָבה ,וַ ֲע ַדיִ ןִ ,אם ּ
יָ כוֹ ל ַל ֲעשׂוֹ ת ְּת ׁש ּו ָבה וְ ה' יִ ְס ַלח לוְֹּ .כ ֶׁש ָאנ ּו יוֹ ְד ִעים ֶׁשה' יִ ְס ַלח ָלנ ּוָ ,אנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְהיוֹ ת ְּב ִש ְׂמ ָחה ְּב ָכל ס ּוג ֶׁשל
ְּת ׁש ּו ָבה

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ"ט ַּת ּמ ּוז

תוב ַעל הַ ְח ָל ָטה ׁ ּ ֶש ֶה ְחלִ יט – לִ לְ מֹד ֵׁש ׁש ָׁשעוֹ ת ַּב ַ ּליְ ָלה,
ּפַ ַעם ָמ ְצא ּו ּ ֶפ ֶתק ֶׁשהַ ֶ ּצמַ ח ֶצ ֶדק ָּכתַ בְּ .ב ַדף ָהיָ ה ָּכ ּ
הַשלְ ָחן ָער ּוךְ
ְ
הַשַ "ס וְ ׁ ּ ֻ
הוא ִה ְצלִ ַ
יח ַל ֲעמֹד ְּבהַ ְח ָל ָטה ּולְ ַסיֵ ּם לִ לְ מֹד ָּכך ֶאת ָּכל ׁ ּ
תוב שב"ה ּ
ַּב ֲע ִמ ָידה! וְ ָהיָ ה ָּכ ּ
הַמ ָפ ְר ִׁשים ֶׁש ָ ּל ֶהם.
ִעם ְּ
הו ִדים
ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ לְ מֹד ִמ ָּכ ְךַ ,עד כַּ ָּמה ָח ׁש ּוב לִ ְכתוֹ ב ֶאת הַהַ ְח ָלטוֹ ת ֶׁש ָ ּלנ ּוְ ּ .פ ָע ִמים ַר ּבוֹ ת ָה ַר ִּבי ָאמַ ר ַליְ ּ ּ
הו  ,זֶ ה מַ ֲענִ יק יוֹ ֵתר ַח ּי ּות לְ הַ ְחלִ יט וְ ַל ֲעמֹד
לִ ְכ ּתֹב ָל ַר ִּבי ַעל הַהַ ְח ָלטוֹ ת ֶׁש ָ ּל ֶהםִ ,מ ֵּכיוָ ן ֶׁש ִאם ּכוֹ ְת ִבים ׁ ּ ֶ
מַש ּ
ְּבהַ ְח ָל ָטה.
~

יל ָאהֶׁ ,ש ָ ּצ ִר ְ
ַשר זֹאת לְ תַ נְ יָ א הַ ִ ּנלְ ָמד הַ ּי וֹ םּ ,בוֹ ְמ ַד ֵּבר ָה ַא ְדמוֹ "ר הַזָ ּ ֵקן ַעל ְּת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
יך לְ וַ ֵ ּדא
ֶא ְפ ָׁשר לְ ק ׁ ּ ֵ
יע ֶשׂה ִמ ָּכאן ּולְ הַ ָּבא ְּביֶ ֶתר ְש ֵׂאת.
הַמ ְצוָ ה ֶׁש ָה ָא ָדם נִ ְכ ָׁשל ָּב ּה ֶּב ָע ָברֵּ ,ת ָ
ֶׁש ִּ
ַאחַת הַ ְ ּד ָר ִכים ֶׁשיֵ ּ ָקל ּו ָע ֵלינ ּו ַל ֲעמוֹ ד ְּבהַ ְח ָל ָטה זוֹ ִהיא ְּכ ִתיבַת הַהַ ְח ָל ָטה לְ ַר ִּבי.

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה ר”ט
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

הַמ ְצוָ ה הַ ּיוֹ ִמיתִ ,מ ְצ ַות ֲע ֵשׂה ר”ט ִהיא לְ כַ ֵּבד ּתַ לְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמיםִ -מי ֶׁש ָ ּלמַ ד הַ ְר ֵּבה ּתוֹ ָרה.
ִּ

ַר ְמ ַּב”ם

כות ַּתלְ מ ּוד ּת ֹו ָרה פרקים ה’ ,ו’ ,ז’
ִ /הלְ ֹ

יכים לְ כַ ֵּבד ְּבא ֶֹפן ְמיֻ ָחד ֶאת ִמי ֶׁש ְּמל ֵַּמד ּתוֹ ָרה – ּתַ לְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים.
ַמ ַּב”ם לוֹ ְמ ִדים ֶׁש ְצ ִר ִ
ּ ֶפ ֶרק ה’ – ָּבר ְ
לִ ְפ ָע ִמים ֲא ִפלּ ּו יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶׁשר ֶאת הַהוֹ ִרים ֶׁש ָ ּלנ ּוֱ .היוֹ ת ֶׁש ֵהם ְמל ְַּמ ִדים אוֹ ָתנ ּו ּתוֹ ָרה.
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יכים ַל ְחל ֹק ָּכבוֹ ד ָל ָא ָדם
הַתוֹ ָרה ֶׁש ָ ּל ְמד ּוּ ַ .גם ְצ ִר ִ
ּ ֶפ ֶרק ו’ – לוֹ ְמ ִדים ֶׁשיֵ ּ ׁש לְ כַ ֵּבד ָּכל ּתַ לְ ִמיד ָח ָכם ִּבגְ ַלל ּ
הוא ְמנֻ ֶ ּדה
הו ִדיָּ .כל ָּכ ְך ָח ׁש ּוב לְ כַ ֵּבד ּתַ לְ ִמיד ָח ָכםֶׁ ,ש ִאם ָא ָדם ל ֹא ָע ָשׂה זֹאת ּ
ְמ ֻב ָ ּגרֲ ,א ִפלּ ּו ִאם ֵאינוֹ יְ ּ
ַמ ַּב”ם ַ ּגם אוֹ ֵמר עוֹ ד ּ ְ 23ד ָב ִרים ֶׁשיְ ּכוֹ לִ ים
הו ִדים ַעל יְ ֵדי ֵח ֶרם ַעד ֶׁשיַ ּ ֲע ֶשׂה ְּת ׁש ּו ָבהָ .הר ְ
ֻ
(מ ְפ ָרד) ִמ ׁ ּ ְש ָאר הַ יְ ּ ּ
לִ גְ רֹם ָל ָא ָדם לִ ְהיוֹ ת ְּב ֵח ֶרם.
ַמ ַּב”ם ְמל ֵַּמד ֶׁש ֵּבית
הוא ָ ּד ָבר ְר ִצינִ יָ .א ָדם ֶׁש ֻה ְח ַרם ֵאינֶ נּ ּו נֶ ְח ָׁשב ְּכ ֵח ֶלק ִמ ִּמנְ יָ ןָ .הר ְ
ֶּפ ֶרק ז’ְ -מל ֵַּמד ְׁש ֵח ֶרם ּ
הַ ִ ּדין ָצ ִר ְ
מור ְּביוֹ ֵתר.
יך לְ ִה ְׁש ּתַ ֵ ּדל לְ ִה ָּמנַ ע ְּכ ָכל יְ ָכלְ ּתוֹ ִמ ֵח ֶרם ַעל ָא ָדם ֵּכיוָ ן ֶׁשזֶ ּה ָ ּד ָבר ָח ּ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

כות ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה
ִ /הלְ ֹ

ָה ַר ִ ּבי או ֵֹמר ֶׁש ִאם לו ְֹמ ִדים ִהלְ כוֹת ֵ ּבית ַה ְ ּב ִח ָירה ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ְׁשלו ֶֹׁשת ַה ׁ ּ ָשבוּעוֹתְ ,מעו ְֹר ִרים ֶאצְ לֵ נוּ ִענְ יַן ַה ֻח ְר ָ ּבן
וּ ְמז ְָר ִזים ֶאת ֲה ָק ַמת ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש ַה ׁ ּ ְשלִ ִׁישי.
הַמוֹ ֵקד .הַ ִאם ֵהם נָ ְטל ּו יָ ַדיִ ם?
הַמ ְק ָ ּד ׁש ַּב ֵח ֶלק ֶׁשל ֵּבית ּ
הַכ ֲהנִ ים יָ ְׁשנ ּו ְּב ֵבית ִּ
ָלמַ ְדנ ּו ֶא ְתמוֹ ל ֶׁש ֹּ
יכל.
הַה ָ
הַמזְ ֵּב ַח וְ ֵ
הַכ ּיוֹ ר ָעמַ ד ֵּבין ִּ
הַכ ּיוֹ רִּ .
יהם ֵמ ִּ
יהם וְ ַרגְ ֵל ֶ
לִ ְפנֵ י ׁ ּ ֶש ֵה ֵחלּ ּו ָּב ֲעבוֹ ָדה ֵהם נָ ֲהג ּו לִ ּטוֹ ל ֶאת יְ ֵד ֶ
הַכ ֲהנִ ים יָ ְכל ּו לְ ִה ְׁש ּתַ ֵּמ ׁש ּבוֹ ַּב ֹּב ֶקר.
הַכ ּיוֹ ר ָהיָ ה ְמאֹד ָ ּגדוֹ לָ ,ל ֵכן ָּכל ֹּ
ִּ
הַת ִמיד
הַכ ֲהנִ ים ֶׁש ָעזְ ר ּו ְּבהַ ְק ָרבַת ָק ְר ָּבן ָּ
פו עוֹ ד ְּב ָרזִ יםָּ .כ ְך ָּכל ְׁשנֵ ים ָע ָשׂר ֹּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ׁ ּ ֵ
ִּבזְ מַ ן ֵּבית ִּ
הַשנִ י ,הוֹ ִסי ּ
יהם ּבוֹ זְ מַ ִ ּנית.
יהם וְ ַרגְ ֵל ֶ
יָ ְכל ּו לִ ְרחֹץ ֶאת יְ ֵד ֶ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַליְ ָלה הוֹ ְפ ִכים לִ ְהיוֹ ת ּ ְפס ּולִ יםָ .ל ֵכן הַמַּ יִ ם
ַּב ֶ ּד ֶר ְך ְּכ ָלל מַ יִ ם ֶׁש ִ ּנ ְׁש ָא ִרים ִּב ְכלִ י ָטהוֹ ר ְּב ֵבית ִּ
ֶׁשנּ וֹ ְתר ּו ַּב ִּכ ּי וֹ ר נִ ְפ ְסל ּו ִמ ֵידי ַליְ ָלה.

הוא
יצד לִ ְמנוֹ ַע ֵמהַמַּ יִ ם לְ ִה ּ ָפ ֵסל ּולְ מַ ֵ ּלא ׁש ּוב ֶאת ִּ
יטין ָחשַׁ ב ַעל ַר ְעיוֹ ן ֵּכ ַ
ֹּכ ֵהן ְּב ֵׁשם ֶּבן ִק ִ
הַכ ּיוֹ ר ּבוֹ זְ מַ ִ ּניתּ .
ְ
הַמ ְק ָ ּד ׁשֱ .היוֹ ת
הַמ ְקוֵ ה ֶׁש ָהיָ ה ִמ ּתַ חַת לְ ֵבית ִּ
הַכ ּי וֹ ר ִמ ֵידי ַליְ ָלה לְ תוֹ ך ִּ
ִה ְת ִקין מַ ֲע ֶר ֶכת מַ נוֹ ִפים ְׁש ֶהנְ ִמיכַה ֶאת ִּ
הוא ָהיָ ה ֶׁשל ֶּבן ָק ִטין).
הַמ ֻקוֶ ּ הֵ ,הם ל ֹא נִ ְפ ְסל ּו ִּב ְכ ָללָ .
וְ הַמַּ יִ ם ַּב ִּכ ּי וֹ ר נָ גָ ע ּו ְּב ֵמי ְּ
(ה ַר ְעיוֹ ן לְ הוֹ ִסיף ְּב ָרזִ ים ַ ּגם ּ
הַמ ְק ָ ּד ׁשְ ,מל ְַּמדוֹ ת ֶל ַקח
הַה ָלכוֹ ת ֶׁשלּ וֹ ְמ ִדים ַעל ֵּבית ִּ
הַמ ְק ָ ּד ׁש ֶׁש ָ ּלנ ּו! הַ ְר ֵּבה ֵמ ֲ
ֲאנַ ְחנ ּו ְּכמוֹ ֹּכ ֲהנִ ים ְּב ַביִ ת ִּ
ְ
ְ
לְ גַ ֵּבינ ּוְּ .ב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ ֶׁש ֹּכ ֵהן ָצ ִר ְ
הַת ִחיל ָּכך ֶאת הַ ּי וֹ ם ֶׁש ָ ּלנ ּו
הַת ִחיל ֶאת יוֹ מוֹ ַּב ֶ ּד ֶרך ֶׁשל ְק ֻד ׁ ּ ָשה וְ ָט ֲה ָרה ,יֵ ׁש לְ ְ
יך לְ ְ
ְּבא ֶֹפן נָ כוֹ ןָ .א ְמנָ ם ֵאין ָלנ ּו ִּכ ּי וֹ ר ֲא ָבל ָאנ ּו נוֹ ְטלִ ים נְ ִטילַת יָ ַדיִ ם לִ ְפנֵ י ֶׁשאוֹ ְמ ִרים ְּב ָרכוֹ ת ַּב ֹּב ֶקרָּ .כ ְך ֶׁשנּ ּוכַ ל
מַה ַל ְך הַ ּי וֹ ם ִּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה וְ ָט ֲה ָרה.
לְ ִה ְת ּכוֹ נֵ ן ַל ֲעבוֹ ד ֶאת ה' ְּב ֲ
הַמ ָּטה ְּכ ֵדי לְ ַס ֵ ּלק ֶאת ֻט ְמאַת הַ ַ ּליְ ָלה ֶׁש ִהיא ְמאֹד ֲחזָ ָקה ְּביָ ֵמינ ּו .הַזּוֹ ֵהר אוֹ ֵמר
נוֹ ְטלִ ים נְ ִטילַת יָ ַדיִ ם לְ יַ ד ִּ
הַמ ָּטה).
ֶׁשיֵ ּ ׁש ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאת ִמיַ ּ דֲ ,א ִפיל ּו לִ ְפנֵ י ֶׁש ּי וֹ ְצ ִאים ֵמ ִּ
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