
 

 השתדלות
 :  פרשת מתן תורה מובא במדרשאודות 

 היו קוראים את הפרשה הזאת בכל שנה , בני: לישראל' אמר ה"
 ".  מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני הר סיני ומקבלים את התורהואני 

 ,  כשם שאמירת עשרת הדברות בפעם הראשונה הייתה בנוכחות כל עם ישראל
  –קטנים -גם קטני, נשים וטףאנשים 

 ,  להשתדל שגם בעת קריאת פרשה זו בזמן מתן תורה בכל שנה ושנהצריך 
 ,  קטנות-קטנים וקטני-גם קטני, ישראל-בניכל 

 .  בעת קריאת עשרת הדברות( לכל הפחות)בבית הכנסת יהיו 
 

 ".  בנינו עורבים אותנו"ידי ש-שמתן תורה הוא על, ולהעיר
 , בנים והן בנותהן , כנסיות-ביום חג השבועות יאספו את כל הילדים בבתי, לכן

 ,  (ובברכה לפניה ולאחריה, בציבור)קריאת התורה של עשרת הדברות בשעת 
 .  בנים ובנות, כנסיות יהיו מלאים בקריאת התורה בעשרת הדברות בילדים-הבתישכל ועד 

 ,  וישמעו כולם יחד עם אבותיהם ואמותיהם את עשרת הדברות
 ,  "וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור"ממתחיל 

  –" לאמור"ו, ישראל-הפירוש שעשרת הדברות נאמרו בנוכחות כל אחד ואחד מבניכולל 
 ,  ובמיוחד בכל שנה ושנה כשקוראים זאת בתורה, על זהשחוזר 

 .אחת כמה וכמה כשקוראים זאת בזמן מתן תורתנוועל 
 ,  ובוודאי שהילדים לא יבלבלו לקריאת התורה

 .וביראת התורה' הם יתחזקו ביראת ה, ואדרבה
  

 הכנה
 ,  הכנסת לשמיעת עשרת הדברות-וההכנה לאסיפת הילדים בחג השבועות בבית

 .חודש סיוון-מראשמתחיל , בימים שלפני חג השבועותנעשית 
 ,  "הם הכירוהו תחילה"ובאופן ש
 ,  חודש סיוון למעמד ומצב שיהיה בחג השבועות-יתכוננו כבר מראששהילדים 

 . דרך זה יכינו הילדים את הוריהם לעניין זהועל 
 ,  וההכנה תהיה באופן כזה שאחר כך

 , קריאת עשרת הדברות בחג השבועותבשעת 
 .  ניכר ההכנה שלהם מהנהגתם בשעת קריאת עשרת הדברותיהיה 
 ,  כולל הקטנים והקטנות, ישראל-ידי שכל בני-ועל

 ,  בחג השבועות לשמיעת עשרת הדברותיתאספו 
 ". "כאיש אחד בלב אחד", ישראל יחדיו-כל בני, "שלימות העם"לנזכה 

תלמידים  
 בשליחות

 הכנה לשיעור מבצעים לכבוד   
 השבועוותחג 

 ה"ב 



                       

 ראשייםמחותנים 
 

  –" בנינו עורבים אותנו"שהשם נתן את התורה לבני ישראל רק לאחר שאמרו ישראל , דברי חכמינוידועים 
 .  עבורנו שנשמור את התורה" ערבים"יהיו ההילדים 

  –( ובכל התורה)ידי זה שילדי ישראל לקחו על עצמם את כל האמור בעשרת הדברות על 
  –סומך על ילדי ישראל שהם יתנהגו כך והשם 
 . השם את עשרת הדברות ונתן את התורה כולה לכל העם היהודי עד סוף כל הדורותאמר 
 !  'שרק בזכותם של ילדי ישראל שמעו בני ישראל את עשרת הדברות מה, יוצא

 ,  הדבר הוא בכל שנה ושנה בחג השבועותואותו 
  –כשקוראים בתורה את עשרת הדברות ובמיוחד , את התורה מחדשכשמקבלים 

 .כל זה הוא בזכותם של ילדי ישראלהרי 
  

 ".  ערבים"הילדים הם ה ,תורת אמתשלפי , כשלוקחים בחשבון
ילד יהודי יבוא לבית הכנסת ביום  שכל , מתאים ביותר –רק בזכותם אנו מקבלים את עשרת הדברות אשר 

נכללים אפילו בזה  .בציבורכשקוראים את עשרת הדברות , ראשון של חג השבועות בשעת קריאת התורה
,  כשנולדיהודי תיכף בקרבו של ילד שוכנת ,  "חלק אלקה ממעל ממש"שהיא , כי נשמה יהודית ,פעוטים ותינוקות

 ,  היא מבינה אותם –נשמה קדושה זו שומעת את עשרת הדברות וכאשר 
 .במשך כל השנה( על הגוף)נשארים חקוקים בה ויש להם השפעה והם 

 
 , שהיות ותורת אמת אומרת שכל היהודים שומעים את עשרת הדברות בזכותם של הילדים, האמת היא

  –שלא רק שהילדים ישהו בבית הכנסת בעת קריאת התורה של עשרת הדברות , הראוימן 
 !זהו החג שלהםשהרי , את המבוגרים לעשרת הדברות' מזמינים'שהם יהיו אלה ה, להיפךאלא 
 !זמן מתן תורתנו, לקבל את חג השבועות, אורחי הכבוד', הראשיים-מחותנים'הם ה

 :ויגיד להם, לסבו ולסבתו, שכל ילד יהודי יבוא לאביו ולאמו, ולכן דבר פשוט הוא
 ,  מתן תורההיה שבזכותנו , היות שמסופר בתורת אמת

 , לחג שלנו( הסבים והסבתות, ההורים)מזמינים אתכם אנחנו 
 !התחלת מתן תורה, אתנו יחד לשמוע יחדיו עוד פעם את עשרת הדברותללכת 

 
 ,  בשעת מעשה צריכים הילדים גם להבטיח

 .  להורים מה לדאוג שמא יפריעו הילדים לשמיעת קריאת התורהשאין 
 ,  שנתן השם לישראל בזכותם, כי היות שהם יודעים שקוראים כאן את עשרת הדברות

 ,  בדרך מכובדת' הילדים ידאגו לכך שהשהות בבית הכנסת תהיהרי 
 ;מפני השם ותורתו אמיתיתביראה , "באימה וביראה ברתת ובזיע"לכל עשרת הדברות ושיקשיבו 

ידי זה גם  ועל , התורה של חג השבועות תהיה חקוקה בלבשקריאת  –הם יקשיבו לעשרת הדברות כרצון השם 
 ,  חלק מחייו במשך כל השנה כולה( כללות כל התורה)שאצל כל אחד יהיו עשרת הדברות ועד , בראש
 .השנה תהיה שנת תורה ושנת מצוותשכל 

 
 ,  "על ידי בנים –והשיב לב אבות על בנים "ותקיימו את , ידי שתתנהגו כרצון השםועל 

" ושכנתי בתוכם"שכל הבית יהיה כזה שעליו אומר השם ועד ,  את היהדות אצל ההורים והסבים והסבתותלחזק 
–  

 ,  "לב אבות על בנים והשיב"שמ, זה ימהר עוד יותרהרי ,  הנכנס לבית יכיר מיד שזהו בית יהודי שבו שוכן השםכל 
 ,  בקרוב ממש את בשורתו הטובה של אליהו הנביא שכבר מגיע משיח צדקנונשמע 
  והשלימה האמיתיתיחד אתו אל הגאולה ונלך , מיד את משיח צדקנו ונקבל את פניוונראה 

 ה"ב 


