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ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם ַר ׁ ִש"י
ְ /ר ִב ִ

ַ ּכ ֲא ֶׁשר ְׁש ֵּתי ָּפ ָר ִׁשיּוֹת ְמ ֻח ָ ּברוֹת ,נְ קוּ ַדת ַה ִחבּ וּר ִהיא ָּת ִמיד ַ ּב ֻח ָּמ ׁש ֶׁשל יוֹם ְרבִ ִיעי .לָ כֵ ןַ ,היּוֹם ְמ ַס ְיּ ִמים ֶאת
ָּפ ָר ַׁשת ַמ ּטוֹת וּ ַמ ְת ִחילִ ים ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ַמ ְס ֵעי
ֶא ְתמוֹל לָ ַמ ְדנוּ ַ ּב ֻח ָּמ ׁש ֶׁש ַה ׁ ּ ְשבָ ִטים ְראוּבֵ ןָ ,גּד וַ ֲחצִ י ַה ְמנַ ׁ ּ ֶשה ִ ּב ְּק ׁשוּ ִמ ּמ ֹ ֶׁשה לְ ִה ׁ ּ ָש ֵאר לָ גוּר ְ ּב ֶא ֶר ץ ָה ֱאמו ִֹרי אוּלָ ם
לְמד ֶאת ְּת ׁשוּבַ ת מ ֶֹׁשה .נַ ְחז ֹר ַגּם
לְמ ַען ָ ּכל ַה ׁ ּ ְשבָ ִטיםַ .היּוֹם נִ ַ
ֹאש ַהלּ ו ְֹח ִמים ַעל ִ ּכבּ וּ ׁש ֶא ֶר ץ י ְִש ָׂר ֵאל ַ
ֵהם י ָ ִּל ֲחמוּ ְ ּבר ׁ
ַעל ַ 42ה ַּמ ָ ּסעוֹת ֶׁש ְ ּבנֵ י י ְִש ָׂר ֵאל נָ ְסעוּ ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר.
מו ֶאת מַה ׁ ּ ֶש ִה ְב ִטיח ּו,
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו ַמ ְס ִ ּכים לִ ְפ ָׁש ָרה :מ ֶֹׁשה ָאמַ ר לִ ְבנֵ י ׁ ּ ְ
הַש ָב ִטים ְרא ּו ֵבן גָ ד ֶׁש ִאם יְ ַקיְ ּ ּ
ֹאש ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְּכ ֵדי לִ ְכ ּבוֹ ׁש ֶאת הַ ֲח ָל ִקים ָה ֲא ֵח ִרים ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלֵ ,הם יְ כוֹ לִ ים לְ ַק ֵּבל ֶאת
מו ְּבר ׁ
וְ יִ ָ ּל ֲח ּ
ָה ֲא ָד ָמה ֵמ ֵע ֶבר הַ יַ ּ ְר ֵ ּדןִ .אם ל ֹאֵ ,הם יֵ ָענְ ׁש ּו ַעל יְ ֵדי ה'ְ .רא ּו ֵבן וְ גָ ד ִה ְב ִטיח ּו ַל ֲעשׂוֹ ת ֵּכןֶׁ -ש ֵהם ְׁיַש ִאיר ּו ֶאת
הַש ָב ִטים לְ ִה ָ ּל ֵחםָ .ל ֵכן מ ֶֹׁשה נָ תַ ן ָל ֶהם ֶאת ָה ֲא ָד ָמה
הַמ ְׁש ּ ָפחוֹ ת וְ הַ ּצֹאן ֶׁש ָ ּל ֶהם ַּב ִגּלְ ָעד וְ יֵ ְצא ּו ִעם יֶ ֶתר ׁ ּ ְ
ִּ
ֶׁש ָהיְ ָתה שַׁ יֶ ּ ֶכת לְ ִסיחוֹ ן.
מַמ ֶל ֶכת עוֹ ג ֶמ ֶל ְך
ַמ ֲח ִצית ִמ ׁ ּ ָש ֶבט ְמנַ ׁ ּ ֶשה ְמ ַק ְּבלִ ים ַ ּגם ֵהם נַ ֲח ָלה ֶּב ָע ָבר ַהיַ ּ ְר ֵ ּדן :מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנ ּו גַ ּ ם נָ תַ ן ֶאת ְ
הַש ֶבט ֻּכ ָ ּלם
גור ֵׁשםַ .על יְ ֵדי ֶׁש ָח ָצה ֶאת ׁ ּ ֵ
הַ ָּב ָׁשן לְ עוֹ ד ְׁש ֵּתי ִמ ְׁש ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ֵש ֶבט ְמ ׁ ּ ֶ
נַשה ֲא ִפלּ ּו ֶׁש ֵהם ל ֹא ִּב ְּק ׁש ּו ָל ּ
הַש ָב ִטים
נַשה ָא ֲהב ּו ֶאת יִ ְש ָׂר ֵאל ֲא ִפלּ ּו יוֹ ֵתר ֵמ ׁ ּ ְ
יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ ת ֶׁשזֶ ּה ָא ֵכן ֵח ֶלק ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ֱהיוֹ ת וְ ֵׁש ֶבט ְמ ׁ ּ ֶ
ָה ֲא ֵח ִרים.
פו ֶאת ְׁשמוֹ ת
ִׁש ְב ֵטי ָ ּגד ּו ְרא ּו ֵבן ָל ְקח ּו ֶאת ָע ֵרי ִסיחוֹ ן וְ ַא ְרצוֹ ֶל ָע ִרים ָל ֶׁש ֶבת ּו ָמקוֹ ם ַל ּצֹאן ֶׁש ָ ּל ֶהםֵ .הם ֶה ְחלִ י ּ
הַמקוֹ ם ׁ ּשַ יָ ּ ְך לִ ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל.
ֶה ָע ִרים ְּכ ֵדי לְ הַ ְראוֹ ת ֶׁש ָּ
נַשה ָּכ ְב ׁש ּו עוֹ ד
הַה ְׁש ּתַ ְ ּדל ּות לְ הַ ְראוֹ ת ַעד כַּ ָּמה ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ְ ּגדוֹ ָלהֵׁ ,ש ֶבט ְמ ׁ ּ ֶ
ַא ֲח ֵרי ֶׁשנּ וֹ ְכח ּו לִ ְראוֹ ת ֶאת ִ
כו לִ ְהיוֹ ת ֵח ֶלק ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
יוֹ ֵתר ָע ִריםֵ ,מ ֵע ֶבר לְ ְ
מַמ ֶל ֶכת עוֹ ג ,וְ גַ ם ֵהם ָה ְפ ּ
נַת ִחיל לִ לְ מֹד ֶאת ּ ָפ ָרשַׁ ת מַ ְס ֵעי:
ַכ ָׁשו ְ
עְ
ָחזְ ָרה ַעל ַמ ְּסעוֹ ת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאלְּ :בנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל עוֹ ְמ ִדים לְ ִה ָּכנֵ ס לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלָ .ל ֵכן ָאנ ּו חוֹ זְ ִרים לְ ָכל
מַה ַל ְך הַ ְ ּנד ּו ִדים ַּב ִּמ ְד ָּברַ 42 ,חנַ יוֹ ת.
הו ִדים ְּב ֲ
ְּ
הַמקוֹ מוֹ ת ֶׁש ָּב ֶהם ָהי ּו הַ יְ ּ
כו ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ִּב ְהיוֹ ָתם ַּב ִּמ ְד ָּבר ֵה ֵחל ִמיְ ּ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם-
הַמקוֹ מוֹ ת ֲא ֵל ֶ
הַתוֹ ָרה מוֹ נָ ה ֶאת ָּכל ְּ
ּ
יהם ָהלְ ּ
ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס לְ ֻס ּכוֹ ת.
הַמקוֹ ם ָה ַא ֲחרוֹ ן ֵא ָליו נָ ְדד ּו ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָהיָ ה ְּב ַע ְרבוֹ ת מוֹ ָאב לְ יַ ד הַ יַ ּ ְר ֵ ּדן.
ָּ
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ְּת ִה ִּלים

יום כ”ג ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים ק”ח -קי”ב
ֹ /

הַת ִה ִּלים
הוא ָּכתַ ב ֶאת ְּ
ָ ּדוִ ד ֶּ
הַמ ֶל ְךֶׁ ,ש ָּכתַ ב ֶאת ֵס ֶפר ְּת ִה ִּליםִ ,הנְ ִהיג ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְּב ִמלְ ָחמוֹ ת ַר ּבוֹ תּ .
ַמם ֶאת לִ ָּבם ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ּולְ חַזֵ ּק ֶאת ִּב ְטחוֹ נָ ם ַּבה’ִּ ,בזְ מַ נּ וֹ ּולְ ָכל הַ ּדוֹ רוֹ ת ֶׁשיָ ּבוֹ א ּו לְ ַא ַחר
ְּכ ֵדי לְ עוֹ ֵדד ּולְ ח ֵּ
ִמ ֵּכן.
אשוֹ ן ֵמ ָה ָאבוֹ תַ ,א ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו.
ְּב ֶפ ֶרק ק”יּ ָ ,דוִ ד ֶּ
אשוֹ ן וְ ָה ִר ׁ
הו ִדי ָה ִר ׁ
הַמ ֶל ְך ִמ ְת ּבוֹ נֵ ן לְ ָאחוֹ ר ַליְ ּ ּ
הַמלְ ָח ָמהְּ .ב ָפס ּוק ג’ נֶ ֱאמַ ר:
הַמ ֶל ְך לוֹ ֵמד ֶאת הַ ּסוֹ ד ֶׁשל ִּ
ֵמ ַא ְב ָר ָהםֶׁ ,שגַ ּ ם ָל ַחם ְּבהַ ְר ֵּבה ִמלְ ֲחמוֹ תּ ָ ,דוִ ד ֶּ
ָ
ָ
הַפס ּוק הַזֶ ּה ְמ ַד ֵּבר ַעל ַא ְב ָר ָהם
יל ָך ְּב ַה ְד ֵרי ק ֶֹד ׁש ֵמ ֶר ֶחם ִמ ְׁש ָחר לְ ך ַטל יַ לְ ֻד ֶתיך “ ּ ָ
“ע ְּמ ָך נְ ָדבֹת ְּביוֹ ם ֵח ֶ
ַ
ָ
ַמ ּתוֹ ְּב ַא ְר ַּבעַת
מַמ ֵרא ֶׁש ָּבא ּו ַל ְעזוֹ ר לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ְּב ִמלְ ח ְ
(ענֵ ר ֶא ְׁש ֹּכל ּו ְ
מַש ָמע ּותוֶֹׁ ,ש ְ ּצ ָבא ָהעוֹ זְ ִרים ֶׁש ְּלך ָ
ּו ְׁ

הַכיר ֶאת
ּיע לְ ִּ
הַמלְ ָח ָמהְּ ,כ ָש ָׂכר ִּבגְ ַלל ֶׁש ַא ְב ָר ָהם נָ הַג ִּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה ּו ֵמ ָה ֶרגַ ע ֶׁשנּ וֹ ַל ד וְ ִה ִג ַ
הַמ ָל ִכים) ִה ְתנַ ְ ּדב ּו ְּביוֹ ם ִּ
ְּ
ימה ְּכמוֹ ָטל.
ה’ ,הַ יַ ּ לְ ד ּות ֶׁשלּ וֹ נְ ִע ָ

ַמים ָה ֲא ֵח ִרים ָּבא ּו ַל ְעזוֹ ר לוֹּ .ו ִבגְ ַלל ֶׁש ִה ִּכיר ֶאת ה’ כַּ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ְמאֹד
ִּבגְ ַלל הַ ְּקדוֹ ָׁשה ֶׁשל ַא ְב ָר ָהםָ ,הע ִּ
הַמלְ ָח ָמה.
כות ֲעבוּרוֹ ֶׁש ָעזְ ָרה לוֹ ִּב ְׁשעַת ִּ
ָצ ִעיר ,וְ ִה ְת ֵ
נַהג ְּבא ֶֹפן ֶׁשל ִק ּד ּו ׁש ה’ ,זוֹ ָהיְ ָתה זְ ּ
הַתוֹ ָרה
הו ִדים ֲח ׁש ּו ִבים ִּבזְ מַ ן ִמלְ ָח ָמה .הַ ְּק ֻד ׁ ּ ָשה ֶׁש ָ ּל ֶהםּ ,
ָה ַר ִּבי ָאמַ ר ּ ְפ ָע ִמים ַר ּבוֹ ת ַעד כַּ ָּמה הַ יְ ָל ִדים הַ יְ ּ
גו ָתם הַ ּטוֹ ָבהֵ ,הם ֵאלּ ּו ֶׁשיָ ּ ִביא ּו יְ ׁש ּו ָעה לְ ָכל ַעם יִ ְש ָׂר ֵאלּ .ו ְב ֶפ ֶרק הַזֶ ּה ָאנ ּו רוֹ ִאים
הַת ִפ ָ ּלה יָ ַחד ִעם ִה ְת ֲ
וְ ְּ
נַה ּ
אשוֹ ן לְ הַ ְראוֹ ת ֻ ּדגְ ָמה ְּב ִענְ יַ ן זֶ ה.
ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָהיָ ה ָה ִר ׁ

ַּתנְ יָ א

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

ּיש ַר ְח ָמנ ּות ַעל הַ ְ ּנ ָׁש ָמהֶׁ ,ש ָע ְב ָרה ֶאת ָּכל
הַת ׁש ּו ָבה ּתַ ְחזִ יק מַ ֲע ָמד לְ א ֶֹר ְך זְ מַ ןְ ,צ ִר ִ
ְּכ ֵדי לְ ווַ ֵ ּדא ֶׁש ְּ
יכים לְ הַ ְר ִג ׁ
יכים לִ זְ ֹּכר מַה ּקוֹ ֶרה ַל ְ ּנ ָׁש ָמה ְּכ ֶׁש ִהיא עוֹ ֶב ֶרת ֲע ֵב ָרה.
הַמַּ ָּסע ֶאל ּתוֹ ְך ָהעוֹ ָלם הַגַ ְּׁש ִמי ֶׁש ָ ּלנ ּוָ .אנ ּו ְצ ִר ִ
ָלמַ ְדנ ּו גַ ּ ם ֶׁש ָה ֲע ֵברוֹ ת ֵהם ְּכמוֹ ֲענָ נִ ים ֶׁשמַּ ְס ִּת ִירים ֶאת אוֹ ר ה’ ֵמהַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁש ָ ּלנ ּוְּ .כ ֶׁש ָאנ ּו ְמ ַר ֲח ִמים ַעל
הוא ְמתַ ֵ ּקן ֶאת הַ ְ ּד ָב ִרים ֲהל ֹא
הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ַעל יְ ֵדי ֶׁשחוֹ ְׁש ִבים ֶאת הַמַּ ְח ָׁשבוֹ ת ָה ֵא ֶ ּלה ,לַה’ יֵ ׁש ַר ְח ָמנ ּות ָע ֵלינ ּו וְ ּ
טוֹ ִבים ֶׁש ָ ּקר ּו ְּכתוֹ ָצ ָאה ֵמ ָה ֲע ֵב ָרה.
יה ׁש ּוב ַחס
(כ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא נִ ְר ָצה ַל ֲעבוֹ ר ָע ֶל ָ
ְּכ ֶׁש ָאנ ּו חוֹ ְׁש ִבים ַעל מַה ׁ ּ ֶש ּקוֹ ֶרה כַּ ֲא ֶׁשר ָאנ ּו עוֹ ְב ִרים ֲע ֵב ָרה ְּ
ְ
וְ ָׁשלוֹ ם) ה’ מוֹ ֶחה ֶאת ָה ֲע ֵברוֹ ת .זֶ ה ְּכמוֹ ֶׁשר ּו ַח ְ ּגדוֹ ָלה ָּב ָאה וְ נוֹ ֶׁש ֶבת ֵּבינוֹ ת ָל ֲענָ נִ יםָּ ,כך ֶׁש ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים
הַש ֶמ ׁש -הַ ֶ ּק ֶׁשר ֶׁש ָ ּלנ ּו לַה’ְּ ,כ ָבר ל ֹא ֻמ ְס ָּתר עוֹ ד .זוֹ נִ ְק ֵראת ְּת ׁש ּו ָבה ַּת ָּת ָאה.
לִ ְראוֹ ת ׁש ּוב ֶאת ׁ ּ ֶ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ”ג ַּת ּמ ּוז

יאת ַה ּתו ָֹרה ַ ּכ ֲא ֶׁשר קו ְֹר ִאים ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ַמ ְס ֵעי ְ ּבנִ ְפ ָר ד (וְ ל ֹא י ַָחד
ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ַמהוּ ִמנְ ָהג ַח ַ ּב”ד ַ ּב ּנוֹגֵ ַע לִ ְק ִר ַ
ִעם ָּפ ָר ַׁשת ַמ ּטוֹת).
ימי
הַמנְ ָחהִּ ,ב ֵ
הַפ ָר ָׁשה הַ ָּב ָאה ְּבשַׁ ָּבת ִּב ְת ִפ ַ ּלת ִּ
הַתוֹ ָרה ְּבשַׁ ָּבת ִמ ֵ ּדי ָׁשב ּו ַע קוֹ ְר ִאים ֶאת ּ ָ
ִמ ְּל ַבד ְק ִריאַת ּ
אשוֹ נָ ה נֶ ְח ֶל ֶקת לִ ְׁשלוֹ ָׁשה ֲח ָל ִקיםֹּ -כ ֵהןֵ ,לוִ י וְ יִ ְש ָׂר ֵאל הַ ִ ּנ ְק ָר ִאים ַל ֲעלוֹ ת
ֵׁשנִ י וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשיַּ .ב ֶ ּד ֶר ְך ְּכ ָלל ָה ַעלִ יָ ּה ָה ִר ׁ
לְ תוֹ ָרה.
הוא ֶּכ ֶׁשמַ טוֹ ת ּומַ ְס ֵעי ֵאינָ ם ְמ ֻח ָּב ִרים ,כַּ ֲא ֶׁשר קוֹ ְר ִאים ְּב ָפ ָרשַׁ ת מַ ְס ֵעי ,קוֹ ְר ִאים ַּב ּתוֹ ָרה ַעד סוֹ ף
ִמנְ ָהגֵ נ ּו ּ
הַשנִ יָ ּה).
(ה ַעלִ יָ ּה ׁ ּ ְ
“שנִ י” ָ
ָּכל הַמַּ ָּסעוֹ ת ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָע ְבר ּו ל ְַמרוֹ ת ֶׁשזֶ ּה יוֹ ֵצא ַעד הַ ּסוֹ ף ֶׁשל ֵׁ

וות
ֵס ֶפר ַה ִמ ְצ ֹ

 /מצות עשה ג’ ,ד’ ,ט’

הַמ ְצווֹ ת ֶׁשל הַ ּי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים ִ 3מ ְצווֹ ת ְמאֹד ֲח ׁשוּבוֹ ת ֶׁש ֵהן ִמ ְצווֹ ת ְּת ִמ ִידיוֹ תְ -מ ַקיְ ּ ִמים אוֹ ָתם ְּב ָכל
ְּב ֵס ֶפר ִּ
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זְ מַ ן.
.1
.2
רוֹ ֶצה).

הַתַ נְ יָ א עוֹ זֵ ר ָלנ ּו ָל ַדעַת ֵא ְ
יך ).
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה ג’ ָ
–ע ֵלינ ּו ֶל ֱאהֹב ֶאת ה’ ( ּ
הו ֶׁשה’ ל ֹא
ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה ד’ ֶׁ -ש ִּת ְהיֶ ה ָלנ ּו יִ ְראַת ָׁשמַ יִ םּ ( .פַ ַחד ֵמה’ וַ ֲח ָׁש ׁש ִמ ַ ּל ֲעשׂוֹ ת ׁ ּ ֶ
מַש ּ

ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה ט’ – ָא ָדם ָצ ִר ְ
נַפ ׁשוֹ ַעל ִק ּד ּו ׁש ה’ ַעל ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ְשל ֶֹׁשת
מו ָכן לִ ְמסֹר ֶאת ְ
.3
יך לִ ְהיוֹ ת ּ
כות ָ ּד ִמים ַחס
יהם נֶ ֱאמַ ר“ :יֵ ָה ֵרג וְ ַאל יַ ֲעבוֹ ר”ֵ .
ָה ֲע ֵברוֹ ת ֲע ֵל ֶ
(אלּ ּו ֵהןֲ -עבוֹ ָדה זָ ָרהִ ,גּלּ ּוי ֲע ָריוֹ תְׁ ,ש ִפי ּ
וְ ָׁשלוֹ ם).

ַר ְמ ַּב”ם

סו ֵדי ַה ּת ֹו ָרה פרקים ד’ ,ה’ ,ו’
כות יְ ֹ
ִ /הלְ ֹ

ַמ ַּב”ם אוֹ ֵמר ֶׁש ַעל יְ ֵדי ֲה ָבנַת ָהעוֹ ָלם נ ּוכַ ל ֶל ֱאהֹב ֶאת ה’ יוֹ ֵתר וְ ִת ְהיֶ ה
ֶּפ ֶרק ד’ -לוֹ ְמ ִדים ַעל ָהעוֹ ָלםָ ,הר ְ
ָלנ ּו יִ ְראַת ָׁשמַ יִ ם.
הַמ ְצוָ ה ֶׁשל ִק ּד ּו ׁש ה’ֶׁ ,ש ָא ָדם ָצ ִר ְ
וַתר ַעל ַחיָ ּ יו ְּכ ֵדי ֶׁש ּל ֹא
מו ָכן ֲא ִפלּ ּו לְ ֵּ
ֶּפ ֶרק ה’  -לוֹ ְמ ִדים ַעל ִּ
יך לִ ְהיוֹ ת ּ
ָ
נַפ ְׁשך ” – ִעם ָּכל
“ב ָכל ְ
לאהֹב ֶאת ה’ ְּ
”שמַ ע יִ ְש ָׂר ֵאל” ֶׁשיֵ ּ ׁש ֱ
ַל ֲעבוֹ ר ַעל ֲע ֵברוֹ ת ְמ ֻסיָ ּמוֹ ת .לוֹ ְמ ִדים זֹאת מַ ְׁ
הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֲא ִפלּ ּו ִאם ָצ ִר ְ
וַתר ַעל הַ ְ ּנ ָׁש ָמה.
יך לְ ֵּ
תוב ,זוֹ הַ ִּס ָּבה ֶׁשגּ וֹ נְ זִ ים
ְּב ֶפ ֶרק ו’ ָ -הר ְ
הוא ָּכ ּ
ַמ ַּב”ם גַ ּ ם ְמ ַד ֵּבר ַעל הַ ְּק ֻד ׁ ּ ָשה ֶׁשיֵ ּ ׁש ִּב ְׁשמוֹ ֶׁשל ה’ כַּ ֲא ֶׁשר ּ
ִס ְפ ֵרי ּתוֹ ָרה ֶׁש ִה ְת ַּבלּ ּו ,אוֹ ַ ּד ּ ִפים ֶׁשיֵ ּ ׁש ָּב ֶהם ֶאת ְׁשמוֹ ֶׁשל ה’ ,וְ קוֹ ְב ִרים אוֹ ָתם.
הַגּנִ יזָ ה ַּב ַּביִ ת ֶׁש ָ ּל ֶכם?
מַה עוֹ ִשׂים ִעם ְ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ש ָר ֵאל
כות ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה – ֶעזְ ַרת יִ ְ ׂ
ִ /הלְ ֹ

ְּכ ֶׁשעוֹ לִ ים ֶאת  15הַמַּ ְד ֵרגוֹ ת ֵמ ֶעזְ רַת הַ ָ ּנ ִׁשים נִ ְכנָ ִסים ֶ ּד ֶר ְך ְׁש ָע ִרים (שַׁ ֲע ֵרי נִ ָיקנוֹ ר ְ ּ
הַגדוֹ לִ ים ,כַּ ֲא ֶׁשר ֵהם
וַה ָבאַת הַ ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת.
הַכ ֲהנִ ים ֲ
ַמ ּו ד וְ לִ ְצ ּפוֹ ת ַּב ֲעבוֹ דַת ֹּ
הַמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ נִ ּתַ ן ָלע ּ
תו ִחים) לְ תוֹ ְך ֶעזְ רַת יִ ְש ָׂר ֵאל .זֶ ה ָּ
ּ ְפ ּ
ַתם יוֹ ְד ִעים לְ ִמי ֻמ ָּתר ָל ֶׁש ֶבת ָּב ֲעזָ ָרה?
ַּב ָּמקוֹ ם זֶ ה לְ ַאף ָא ָדם ָאס ּור ָל ֶׁש ֶבתִ ,מ ְּל ַבד ָא ָדם ֶא ָחד .הַ ִאם א ֶּ
יאים אוֹ תוֹ ל ִַּמזְ ֵּב ַח.
הַכ ֲהנִ ים ׁשוֹ ֲח ִטים אוֹ תוֹ ּו ְמ ִב ִ
יצד ֹּ
ָא ָדם ֶׁש ֵּמ ִביא ָק ְר ָּבןֻ ,מ ָּתר לוֹ לְ ִה ְת ָק ֵרב ְּכ ֵדי לִ ְראוֹ ת ֵּכ ַ
הַמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ ֶעזְ רַת יִ ְש ָׂר ֵאל ִמ ְס ּתַ יֶ ּ ֶמת ִּבגְ ַלל
ִמ ְּל ַבד זֹאת ,יֵ ׁש לְ ִה ׁ ּ ָש ֵאר ְּב ֶעזְ רַת יִ ְש ָׂר ֵאלֶ .א ְפ ָׁשר לִ ְראוֹ ת ֶאת ָּ
ְ
הַכ ֲהנִ ים ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ּו ְכל ּו לְ ָב ֵרך ֶאת ְּבנֵ י
הַמקוֹ ם ֶׁש ּבוֹ עוֹ ֵמד הַ ּד ּו ָכן ֲעב ּור הַ ְּלוִ יִ ּ ים ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ּו ְכל ּו ָל ִׁשיר וַ ֲעב ּור ֹּ
ֶׁשזֶ ּה ָּ
הַכ ֲהנִ ים.
הַמזְ ֵּב ַח וְ הַ ַּביִ ת – ֶׁש ּבוֹ הַ ּקֹ ֶד ׁש וְ ק ֶֹד ׁש הַ קוֹ ָד ִׁשים ,נִ ְמ ָצ ִאים יוֹ ֵתר ִּב ְפנִ יםְּ ,ב ֶעזְ רַת ֹּ
יִ ְש ָׂר ֵאלִּ .
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