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באהבת חינם

יבנה

המקדש

ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַה ַּׁש ָּבת ִהיא ַׁש ָּבת ָ'חזֹון'ַ ,ה ַּׁש ָּבת ֶׁשּלִ ְפנֵ י
ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאבְּ .ב ִת ְׁש ָעה ְּב ָאב ֲאנַ ְחנּו
ִמ ְת ַא ְּבלִ ים ַעל ֻח ְר ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ַמּד ַּוע ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש?
לְ ֻח ְר ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה
(ׁשּגָ ְר ָמה
ִסּבֹותּ ,כְ מֹו לְ ָמ ָׁשל ִׂשנְ ַאת ִחּנָ ם ֶ
לְ ֻח ְר ַּבן ַּביִ ת ֵׁשנִ י) ,וְ עֹוד ּכָ ל ִמינֵ י
ֲע ֵברֹות ֲחמּורֹות ֶׁש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָע ָׂשה.
ֲא ָבל ָהיְ ָתה עֹוד ִס ָּבה ֶׁש ְּב ִע ְקב ֶֹות ָיה
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש נֶ ְח ַרב לָ נּו ,וְ ִהיא ֻמזְ ּכֶ ֶרת
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁשב ַּוע.
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ְמ ַס ֵּפר לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל ֵח ְטא
ַה ְּמ ַרּגְ לִ יםְּ .ב ֵח ְטא ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל

טֹובה ְּובח ֶֹסר
ָ
ִה ְתנַ ֵהג ִּבכְ ִפּיּות
יח לָ ֶהם ֶׁש ֶא ֶרץ
ֱאמּונָ ה ַּבה' .ה' ִה ְב ִט ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל ִהיא ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ַבׁש,
ֲא ָבל ֵהם ִה ְתלֹונְ נּו וְ ֹלא ֶה ֱא ִמינּוּ .כְ ִפּיּות
טֹובה ִהיא ִמ ָּדה ָר ָעה ְמאֹד ,וְ לָ כֵ ן ְּבאֹותֹו
ָ
ַהּלַ יְ לָ ה ֶׁשל ֵח ְטא ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים ,לֵ יל ִּת ְׁש ָעה
ְּב ָאב ,נֶ ְח ְרבּו ָּב ֵתי ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,ה ִראׁשֹון
וְ ַה ֵּׁשנִ י ,לְ ַא ַחר ּכַ ָּמה ּדֹורֹות.
ָאז ּבֹואּו ,יְ לָ ִדים ,נִ ְת ַרּגֵ ל לְ ִה ְתנַ ֵהג
ּתֹודה ַעל
ָ
ֹאמר
ְּב ַא ֲה ַבת ִחּנָ ם וְ נ ַ
ַהּטֹובֹות ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְמ ַק ְּבלִ יםִּ ,וב ְמיֻ ָחד
ּתֹודה ּגְ דֹולָ ה לַ ה' ַעל ּכָ ְך ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ָ
ַחּיִ ים ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלְּ .וב ֶעזְ ַרת ה'
יִ ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה.
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מה אמר ה'
בהר סיני?
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מה מברכים
על ביסלי?

8

צופן
בפרשה
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מבצע
סבתא
סיפור בהמשכים מאת אסתי רמתי

ֶּפ ֶרק ד'
יָ כִ ין וַ ֲאנִ י ִה ְס ַּתּכַ לְ נּו ַעל ָס ְב ָתא ִּב ְד ָאגָ הּ .בֹורֹוכֹוב ?17
ַעל ָמה ִהיא ְמ ַד ֶּב ֶרת?
יׁשה ְּב ֵס ֶדר?"ָׁ ,ש ַאלְ ִּתי.
"ס ְב ָתאַ ,א ְּת ַמ ְרּגִ ָ
ָ
"ּתנַ ּגֵ ן
יׁשה נֶ ֱה ָדר!" ,צָ ֲח ָקה ָס ְב ָתאְ ,
"אנִ י ַמ ְרּגִ ָ
ֲ
ּבֹועזִ י ,טֹוב?"
ְּב ַב ָּק ָׁשה ֶאת ַה ַּמנְ ּגִ ינָ ה ֶׁש ָּב ַעּמּוד ַה ָּבאַ ,
ָה ַפכְ ִּתי ֶאת ָה ַעּמּוד וְ נִ ּגַ נְ ִּתיּ .גַ ם ַה ַּמנְ ּגִ ינָ ה ַהּזֹאת
אֹותּה ָס ְב ָתא זִ ְמזְ ָמה לְ ַעצְ ָמּה
ָהיְ ָתה ְמ ֻׁשּנָ ה ,וְ גַ ם ָ
"ּד ֶרְך ַהּיָ ם ִ ,"!124היא
יהֶ .
ּכְ ֶׁש ִחּיּוְך ּגָ דֹול נָ סּוְך ַעל ָּפנֶ ָ
אתי
ָא ְמ ָרה ְּבנִ ּצָ חֹון" .וְ ַאל ִּת ְס ַּתּכְ לּו ָעלַ י ּכְ ִאּלּו יָ צָ ִ
ׂשֹורה ְמ ַׂש ַּמ ַחת ִּב ְׁש ִבילְ כֶ ם:
ִמ ַּד ְע ִּתי ,יְ לָ ִדים .יֵ ׁש לִ י ְּב ָ
אתם ֶאת ַמ ַּפת ַה ְּסלִ ִיקים!"
ְמצָ ֶ
"ּברּור ֶׁש ַא ָּתה
"אנִ י ֹלא ֵמ ִבין ּכְ לּום"ָ ,א ַמר יָ כִ יןָ .
ֲ
ֹלא ֵמ ִבין"ָ ,א ַמ ְר ִּתי ,לַ ְמרֹות ֶׁשּגַ ם לִ י ֹלא ָהיָ ה ֻמ ָּׂשג
"ּת ְׁש ְמעּו"ָ ,א ְמ ָרה ָס ְב ָתא,
ַעל ָמה ָס ְב ָתא ְמ ַד ֶּב ֶרתִ .

יתי ָּב ֶאצֶ "ל ָרצִ ינּו ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ נּו ִמ ְס ָמְך ִעם ּכָ ל
"ּכְ ֶׁש ָהיִ ִ
ּמּובן ֶׁשֹּלא
ַהּכְ תֹובֹות ֶׁשל ַה ְּסלִ ִיקים ָּב ֵאזֹורַ ,אְך ּכַ ָ
יטים יּוכְ לּו לְ ָה ִבין אֹותֹו! לָ כֵ ן יָ צַ ְרנּו צ ֶֹפן
ָרצִ ינּו ֶׁש ַה ְּב ִר ִ
ּומ ְס ַּפר ְמיֻ ּצָ גִ ים ַעל יְ ֵדי ַּתו נְ גִ ינָ ה.
סֹודיּ ,בֹו ּכָ ל אֹות ִ
ִ
ָר ַׁש ְמנּו ְּב ֶעזְ ַרת ַה ָּתוִ ים ֶאת ַהּכְ תֹובֹות ,וְ כָ ְך יָ צָ א ֶׁשּכָ ל
חּורה צְ ִע ָירה,
יתי ַּב ָ
ּכְ ת ֶֹבת יָ צְ ָרה ַמנְ ּגִ ינָ ה ְמ ֻסּיֶ ֶמתָ .היִ ִ
וְ ַא ַחד ַה ַּת ְפ ִק ִידים ֶׁשּלִ י ָהיָ ה לִ לְ מֹד ֶאת ּכָ ל ַה ַּמנְ ּגִ ינֹות
ֶׁשל ְמקֹומֹות ַה ַּמ ְחּבֹאֲ ...אנִ י ַמ ָּמׁש ֹלא ַמ ֲא ִמינָ ה
ֶׁש ָּׁשכַ ְח ִּתי ֵמ ָה ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה!"
אֹותּה,
"טֹובָ ,ס ְב ָתא ,זֶ ה ָהיָ ה ִמּזְ ַמן" ,נִ ָּסה יָ כִ ין לְ נַ ֵחם ָ
חֹוב ֶרת ַה ָּתוִ יםַ .עכְ ָׁשו ּתּוכְ לִ י
"וְ ָה ִע ָּקר ֶׁש ָּמצָ אנּו ֶאת ֶ
לִ ְמצֹא ֶאת ּכָ ל ַה ְּמקֹומֹות ֶׁשל ַה ְּסלִ ִיקים!"
ֲא ָבל זֶ ה ֹלא ָהיָ ה ּכָ ל ּכָ ְך ָּפׁשּוטָ .ס ְב ָתא ֲע ַדיִ ן ֹלא זָ כְ ָרה
ֶמה ָהיָ ה ְּב ִדּיּוק ַהּצ ֶֹפן ,וְ ֵאיזֶ ה ָּתו ַמ ְק ִּביל לְ ֵאיזֹו אֹות.
"יֵ ׁש לִ י ַר ְעיֹון!"ָ ,א ַמ ְר ִּתיּ" ,כְ ֶׁשּנִ ּגַ נְ ִּתי ֶאת ַה ַּמנְ ּגִ ינֹות
לֹומר לְ ָפחֹות ַעל ְׁש ַּתיִ ם ְּב ֵאיזֹו ּכְ ת ֶֹבת ְמ ֻד ָּבר,
יָ ַד ְע ְּת ַ
חֹוב ֶרת,
נָ כֹון? ָאז ֲאנִ י ֲאנַ ּגֵ ן עֹוד ּכַ ָּמה ַמנְ ּגִ ינֹות ֵמ ַה ֶ
וְ יָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁש ִּתזְ ּכְ ִרי ֵחלֶ קַ .על ִּפי ַהּכְ תֹובֹות ֶׁש ַא ְּת
זֹוכֶ ֶרת ,נְ נַ ֶּסה לְ ַת ְרּגֵ ם ֶאת ַהּצ ֶֹפן ֶׁשל ַה ַּמנְ ּגִ ינֹות,
וְ לִ ְמצֹא ֶאת ּכָ ל ְׁש ַאר ַהּכְ תֹובֹות!"
ֲא ִפּלּו יָ כִ ין ָהיָ ה ַחּיָ ב לְ הֹודֹות ֶׁש ָה ַר ְעיֹון ֶׁשּלִ י ָהיָ ה
ֻמצְ לָ חִ .ה ְת ַחלְ ִּתי לְ נַ ּגֵ ן ַמנְ ּגִ ינָ ה ַא ַחר ַמנְ ּגִ ינָ הְּ .בא ֶֹפן
יתם
("ר ִא ֶ
ַמ ְד ִהיםֶ ,את ּכָ ל ַה ַּמנְ ּגִ ינֹות ָס ְב ָתא זָ כְ ָרה ְ
ֵאיְך ַמנְ ּגִ ינָ ה נֶ ְח ֶר ֶטת ַּבּזִ ּכָ רֹון?"ִ ,היא ָא ְמ ָרה) וְ גַ ם ֶאת
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ֵחלֶ ק ֵמ ַהּכְ תֹובֹות ַה ַּמ ְת ִאימֹות לָ ֶהן .יָ כִ ין וַ ֲאנִ י
ָע ַב ְדנּו ָק ֶׁשה ַעד ֶׁש ִהצְ לַ ְחנּו לְ ַה ְת ִאים ּכָ ל ָּתו
לָ אֹות ֶׁשּלֹו ,וְ ִה ְמ ַׁשכְ נּו "לְ ַת ְרּגֵ ם" ֶאת ַה ַּמנְ ּגִ ינֹות
ימה ֲא ֻרּכָ ה ֶׁשל ּכְ תֹובֹות.
ַעד ֶׁש ִּק ַּבלְ נּו ְר ִׁש ָ
"ּתּגִ ִידי ִאם זֶ ה נִ ְׁש ַמע לָ ְך ֻמּכָ רָ ,ס ְב ָתא" ָא ַמ ְר ִּתי,
ַ
"ה ַרב קּוק ִּ 15ד ָירה
וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ַה ְק ִריאָ :
'ּבֹוטינְ ְס ִקי 155
חֹורי ַה ִּס ְפ ִרּיָ ה .זַ ִ
ִמ ְּׂשמֹאל ֵמ ֲא ֵ
חֹורי ֵעץ ַהּתּות.
ִמ ַּת ַחת לַ ַּתּנּור .יְ ֵפה נֹוף ֵ 77מ ֲא ֵ
ֶה ְרצְ ל ְּ 56ב ֵבית ַה ִּׁשּמּוׁשְּ ...ב ֵבית ַה ִּׁשּמּוׁש?!"
"איְך ֶא ְפ ָׁשר
אתי ,וְ יָ כִ ין ִה ְת ִחיל לִ צְ חֹקֵ .
ִה ְת ַּפּלֵ ִ
רּותים?"
לָ ִׂשים ְסלִ יק ְּב ֵׁש ִ
יתן ָק ָטן ִמחּוץ
רּותים ֶׁש ָהיּו ְּב ִב ָ
"היּו ָאז ֵׁש ִ
ָ
לַ ַּביִ ת"ִ ,ה ְס ִּב ָירה ָס ְב ָתא" ,וְ זֶ ה ַּדוְ ָקא ָהיָ ה
ָמקֹום ְמצֻ ּיָ ן לַ ְּסלִ יקְּ .בכָ ל א ֶֹפן ,יְ לָ ִדיםּ ,כָ ל
ַהּכָ בֹוד! ַהּכְ תֹובֹות ָה ֵאּלֶ ה נִ ְׁש ָמעֹות לִ י ֻמּכָ רֹות
ְמאֹד ,וְ זֶ ה ַהּזְ ַמן לְ צַ לְ צֵ ל לְ כֹחֹות ַה ִּב ָּטחֹון ּולְ ַס ֵּפר
לָ ֶהם ַמה ָּמצָ אנּו".
ָס ְב ָתא ָהלְ כָ ה לְ ַטלְ ֵּפןּ ,כְ ֶׁשּיָ כִ ין ָּפנָ ה ֵאלַ י.
"ּת ְׁש ַמעּ ,ב ַֹעזּ ,גַ ם לִ י ַא ַחת ַהּכְ תֹובֹות ָה ֵאּלֶ ה
ִ
נִ ְׁש ַמ ַעת ֻמּכֶ ֶרת! ֶה ְרצְ ל  ...56זֹאת ֹלא ְּב ִמ ְק ֶרה
ַהּכְ ת ֶֹבת ֶׁשל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ֶׁשּלָ נּו?"
המשך בגיליון הבא

מטיילים!
פינת הטיולים שלנו
אל בורות היין
בגבעת היקבים מערכת של  26בורות פעמון חצובים,
המחוברים ביניהם במחילות חצובות .בורות אלו שימשו
לשמירת חביות היין בתקופת בית ראשון ,ומאוחר יותר
חוברו בנקבות .מומלץ לבוא למקום עם ילדים ובעוד
אנחנו "פותחים שולחן" יזחלו הילדים בליווי מבוגר
במערכת הנקבות להנאתם ולשמחתם (להביא פנס)...
אז איך מגיעים?
מצומת שילת נוסעים על פי השילוט לנילי ולאחריו
לטלמון .חוצים את טלמון לכיוון המעיין ,לאחר המעיין
ממשיכים לפי השילוט להר חרשה .עוברים את
הכניסה לחורש ירון ולאחר מכן פונים שמאלה לחניון
עפר לפי השילוט לגבעת היקבים .מהחניון מטפסים
לגבעה ומתחברים לשביל מימין שמסומן ע"י אבנים
שמסודרות משני צידיו .הולכים בו ועולים לשביל
שמוביל ישירות ליקבים .יש עלייה של כשני מטרים
ומיד אחריה בור יקב גדול אליו יורד סולם .יורדים עם
הילדים בזהירות בסולם ומתחילים בזחילה .באפשרות
הראשונה פונים ימינה וממשיכים לזחול עד שנראה
את קרן האור הבוקעת מלמעלה ומסמנת את קצה
המסלול ואת הסולם היוצא החוצה .פספסנו את הפניה?
לא להכנס לפאניקה .נזחל חזרה על עקבותינו (בפעם
הראשונה רצוי לזחול בעקבות מדריך המכיר את הנִ קּבה).
באדיבות אתר מורשת הגליל www.moreshetgalil.co.il
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מידה בפרשה

הרב יורם אליהו
הרב יורם אליהו

מידה בפרשה

ָמה ָא ַמר ה' ְּב ַהר ִסינַ י?
יבים.
ּוב ָרכָ ה יְ לָ ִדים ֲח ִב ִ
ָׁשלֹום ְ

מֹופ ַיע ָּפסּוק ֶׁש ַּמ ְפ ִּת ַיע ְק ָצת" :ה'
ִ
ַּב ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּלָ נּו
ֹלקינּו ִּד ֶּבר ֵאלֵ ינּו ְּבח ֵֹרב לֵ אמֹר ַרב לָ כֶ ם ֶש ֶׁבת ָּב ָהר
ֱא ֵ
ּוסעּו לָ כֶ ם ּובֹאּו ַהר ָה ֱאמ ִֹרי ...וְ ַהּלְ ָבנֹון ַעד
ַהזֶ ּהְּ .פנּו ְ
ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹל נְ ַהר ְּפ ָרת".
חֹורב זֶ ה ַהר ִסינַ יָ .היִ ינּו ְמ ַצ ִּפים ֶׁשּמ ֶֹׁשה ֶׁשחֹוזֵ ר ַעכְ ָׁשו
ֵ
ַעל ָמה ֶׁש ָהיָ ה ְּבַ 40-ה ָּׁשנָ ה ַּב ִּמ ְד ָּבר ,יַ ּגִ יד ֶׁש ְּב ַהר ִסינַ י
ּתֹורה וְ ֶאת ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות וְ ַא ַחר-
ה' נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ
ֹאמר ֶׁשה' ִצּוָ ּה לָ לֶ כֶ ת לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלֹ .לא כֵ ן? ָאז
ּכָ ְך י ַ
אֹומר ֶׁשּזֶ ה ַמה ֶּׁש ָא ַמר לָ ֶהם ה'?
ּפֹות ַח מ ֶֹׁשה וְ ֵ
ּדּוע ֵ
ַמ ַ

מ ֶֹׁשה ָּבא לְ לַ ֵּמד ֶאת ְּבנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשל
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות ִהיא ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ זֶ ה
ִקּיּום ַה ָ
עֹומ ִדים
ַהּיְ סֹוד ָה ִראׁשֹון ֶׁש ָּצ ִריְך לָ ַד ַעת ַעכְ ָׁשו ּכְ ֶׁש ֵהם ְ
אֹומר לָ ֶהם ַּב ֶה ְמ ֵׁשְך,
ֵ
לְ ִהּכָ נֵ ס לָ ָא ֶרץּ .וכְ מֹו ֶׁשהּוא
ּומ ְש ָּׁפ ִטים ּכַ ֲא ֶשׁר ִצּוַ נִ י
ְ"ר ֵאה לִ ַּמ ְד ִּתי ֶא ְתכֶ ם ֻח ִּקים ִ
ֹלקי לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ן ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ַא ֶּתם ָּב ִאים
ה' ֱא ָ
ָש ָּׁמה לְ ִר ְש ָּׁתּה"ְ .מפ ָֹרׁש ֶׁש ִע ַּקר ֲע ִׂשּיַ ת ַה ִּמ ְצוֹות ִהיא
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
וְ ָאנּו ֶׁשּזָ כִ ינּו לִ ְהיֹות ִמ ְּבנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל ַהּגָ ִרים ְּב ֶא ֶרץ
ּוב ִקּיּום ַה ִּמ ְצוֹות
ּתֹורה ְ
יִ ְׂש ָר ֵאל ,נִ ְת ַחּזֵ ק ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
תֹורת ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו
ּתֹורה ּכְ ַ
ָּבּהּ ,כִ י ֵאין ָ
ֲחכָ ֵמינּוְ :רצֹונְ ָך לִ ְראֹות ְׁשכִ ינָ ה ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה? ֲעסֹק
ּתֹורה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל!
ַּב ָ

אריאל ושרהל'ה תיירות ונופש מציגים לציבור הדתי:

חופשה משפחתית
ישראלית
בחמת גדר

5.8-9.8.18 | 29.7-2.8.18

שעות רחצה נפרדות החל מהשעה 18:00

קייטנת משפחות

בבית הארחה אבירים עכו

8.8-11.8.18

מופע בלונים  //קבלת שבת מוזיקלית  //סיורים
הצגות לילדים ולמבוגרים  //ועוד הפתעות

חבילות נופש  //אטרקציות  //אירועים  //קייטנות  //שמחות  //שבתות תוכן

חייגו היום

לקבלת הצעה
מתאימה עבורכם

1-700-707-300

www.arieltours.co.il
info@arieltours.co.il

אריאל ושרהל׳ה
תיירות ונופש

הגעתם ילעד!4

סבב"ה של חופש
עם רמב"לילםדים

70בסימן
ל
שהנה
מדינ
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כבוד הרב
שו"ת עם הרב שלמה אבינר

לכמה דברים ,מה עושים? והשיב:
אין דבר כזה" ,כי לא נחש ביעקב
ולא קסם בישראל" (שו"ת מעין
אומר יב ל).

כישוף
ש :יש בימינו אנשים עם כוחות
כישוף?
ת :לא( .תפארת ישראל על משנה
סנהדרין ז ז; נר באישון לילה .)166
פעם בא אדם להגר"ע יוסף ואמר
שעשו לו מיני כשפים וכו' ,ומפריע

חוץ לארץ
ש :מה עדיף להיות ,שומר מצוות
בחוץ לארץ ,או חילוני בארץ?
ת :עדיף להיות נורמלי( ...עיין
מהר"ל ,נצח ישראל פ"א).

מּוסר ַה ְׂשּכֵ ל
ַ

ִׂשנְ ַאת ִחּנָ ם

יֹוד ִעים ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש נֶ ְח ַרב ִּבגְ לַ ל
יְ לָ ִדיםּ ,כֻ ּלָ נּו ְ
ּדּוע ַה ִּׂשנְ ָאה ַהּזֹו נִ ְק ֵראת
ַה ֵח ְטא ֶׁשל ִׂשנְ ַאת ִחּנָ םַ .מ ַ
'ׂשנְ ַאת ִחּנָ ם'?
ִ
ַה ֶה ְס ֵּבר לְ כָ ְך הּואֶׁ ,שּכָ ל ִׂשנְ ָאה ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו
טֹובה
ְּביִ ְׂש ָר ֵאלִ ,היא לְ ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ִחּנָ ם .לְ ֹלא ִס ָּבה ָ
ּדּוע?
וַ ֲא ִמ ִּתיתַ .מ ַ
יבה ֵּבין ָה ֲאנָ ִׁשים
ּכִ י ּגַ ם ִאם ָהיְ ָתה ִס ָּבה לַ ְּמ ִר ָ
יהםְּ ,בכָ ל זֹאת יֶ ְׁשנָ ן עֹוד ַה ְר ֵּבה
ֶׁשּגָ ְר ָמה לַ ִּׂשנְ ָאה ֵּבינֵ ֶ

משיח
ש :לאיזה זרם ישתייך המשיח?
איזו כיפה תהיה לו?
ת :איננו יודעים" ,וכל אלו הדברים
וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו
עד שיהיו" (רמב"ם מלכים יב ב).
ביסלי
ש :מה מברכים על ביסלי?
ת :מזונות על כל הטעמים ,כי אין
כאן רק תוספת לטעמים שונים
אלא עיקר המאכל הוא הקמח
(שו"ת אבני ישפה א מד אות ב.
וזאת הברכה עמ' .)389

יהם ,וְ ֵהן
יֹותר ִסּבֹות לְ ַא ֲה ָבה וְ ַא ֲחוָ ה ֲא ִמ ִּתית ֵּבינֵ ֶ
ֵ
יֹותר ֵמ ַה ִּס ָּבה לִ ְׂשנֹוא.
ֲחזָ קֹות וַ ֲא ִמ ִּתּיֹות ֵ
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא ַעם ֶא ָחדּ .כֻ ּלָ נּו ָּבנִ ים ֶׁשל ה' וְ כֻ ּלָ נּו
ַא ִחיםַ .ה ְּד ָב ִרים ַהּלָ לּו ֵהם ִסּבֹות טֹובֹות לְ כָ ְך ֶׁש ָעלֵ ינּו
לֶ ֱאהֹב זֶ ה ֶאת זֶ ה ָּת ִמיד וְ כִ ְמ ַעט ְּבכָ ל ַמּצָ ב .לָ כֵ ן
ּכַ ֲא ֶׁשר יֵ ׁש ָחלִ ילָ ה ִׂשנְ ָאה ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹוֲ ,א ִפּלּו ִאם
'ׂשנְ ַאת ִחּנָ ם'.
ָהיְ ָתה לָ ּה ִס ָּבהִ ,היא נֶ ְח ֶׁש ֶבת ּכְ ִ
ָעלֵ ינּו לְ ַה ְרּבֹות ְּב ַא ֲה ָבה זֶ ה לָ זֶ ה .זֹו ֵאינָ ּה ַא ֲה ָבה
ּומצְ ָּדקֹות .וְ כָ ְך
לְ ִחּנָ םִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ִסּבֹות טֹובֹות ֻ
נְ ָק ֵרב ֶאת ִּבנְ יַ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁשּיִ ָּבנֶ ה ִּב ְמ ֵה ָרה.
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
ומר את ספר דברים לבני ישראל?

 .1מתי התחיל משה ל
 .2לאיזה

חטא רמז משה במילים ִ'די זהב'?

מרגלים לארץ ,לפי האמור בפרשה?

 .3מי ביקש לשלוח את ה

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

 .4מי נחשבו כ'ענקים'?
 .5איזה מקום ניתן לבני מואב?
 .6מי יצא

הּב ָׁשן?
לקראת ישראל כשהגיעו אל ָ

 .7מה קרה לסיחון מלך האמורי?

חידה 1
חידה 2

איזו מילה מיוחדת נקראת בפרשה ובהפטרה ובתשעה באב?
מי קיבל את "הארץ אשר דרך בה"? איזה מקום זה היה?

meirkids.co.il

7

צופן בפרשה

גפסוק מוצפן מהפרשה.
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סנאפ סירקיטס משחקי אלקטרוניקה
שניידר שירות ושיווק snapcircuits.co.il

meirkids.co.il
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לפרשת דברים

99

פרסים
שווים

ם
פרקי חדשים

חידות הגרלה
גדולה

עונה
חדשה

משחקים
חדשים

לפרשיהו

אין לכם מנוי?

קבלו מנוי
לשבועיים חינם!
הכנסו לאתר  Meirkids.co.ilאו בטלפון 02-6461323

