
 
"  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

כשקוראים ובמיוחד , את התורה מחדשכשמקבלים , הדבר הוא בכל שנה ושנה בחג השבועותואותו 
 .כל זה הוא בזכותם של ילדי ישראלהרי  –בתורה את עשרת הדברות 

  
רק בזכותם אנו מקבלים את עשרת אשר ". ערבים"הילדים הם ה ,תורת אמתשלפי , כשלוקחים בחשבון

ילד יהודי יבוא לבית הכנסת ביום ראשון של חג השבועות בשעת שכל , מתאים ביותר –הדברות 
  .בציבורכשקוראים את עשרת הדברות , קריאת התורה

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

,  להיפךאלא  –שלא רק שהילדים ישהו בבית הכנסת בעת קריאת התורה של עשרת הדברות , הראוימן 
 !  שלהםזהו החג שהרי ,  את המבוגרים לעשרת הדברות' מזמינים'שהם יהיו אלה ה

 !זמן מתן תורתנו, לקבל את חג השבועות, אורחי הכבוד', הראשיים-מחותנים'הם ה
 

 :ויגיד להם, לסבו ולסבתו, שכל ילד יהודי יבוא לאביו ולאמו, דבר פשוט הואולכן 
הסבים  , ההורים)מזמינים אתכם אנחנו , מתן תורההיה שבזכותנו , היות שמסופר בתורת אמת

 !התחלת מתן תורה, אתנו יחד לשמוע יחדיו עוד פעם את עשרת הדברותללכת , לחג שלנו( והסבתות
 

 , 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  ועל , התורה של חג השבועות תהיה חקוקה בלבשקריאת  –הם יקשיבו לעשרת הדברות כרצון השם 

חלק מחייו במשך כל השנה  ( כללות כל התורה)שאצל כל אחד יהיו עשרת הדברות ועד ,  זה גם בראש
 .השנה תהיה שנת תורה ושנת מצוותשכל , כולה

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

ושכנתי "שכל הבית יהיה כזה שעליו אומר השם ועד , את היהדות אצל ההורים והסבים והסבתותלחזק 
 ,  הנכנס לבית יכיר מיד שזהו בית יהודי שבו שוכן השםכל  –" בתוכם

 , "לב אבות על בנים והשיב"שמ, זה ימהר עוד יותרהרי 
 ,  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 

 (מ"תשדז אייר "כ, ב"סיוון תשמ' י, מ"סיוון תש' פ שיחות ג"עמעובד )
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 ה"ב

 סיוון 'ו
להשפיע על כל 

 העולם
 נביאים

  לדאוג שכל
יבוא יהודי 

לשמוע עשרת  
 הדברות

 לכל השנה כולה האבות 3

מחותנים  
 ראשיים

 ילדים
בצורה  

המכובדת  
 ביותר

 : נעשה
 בתור  

 '  מחותנים ראשיים'
 כתבו הזמנה יפה  

 ובה הזמינו עוד   
 יהודי לבוא ולשמוע  

 :הדברות 10את 

 :  נשמע
 '  מחותנים ראשיים'בתור 
 ,  דברות 10הכינו 

 כללים 10
 כיצד יש לנהוג    

 .בזמן עשרת הדברות
 ,  התייחסו למקום)

 ('לאופן השמיעה וכו, לזמן



 ה"ב

 התורה סיוון 'ו
על כל  להשפיע

 העולם

  לדאוג שכל
יבוא יהודי 
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 '  מחותנים ראשיים'
 כתבו הזמנה יפה  

 ובה הזמינו עוד   
 יהודי לבוא ולשמוע  
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 '  מחותנים ראשיים'בתור 
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 ('לאופן השמיעה וכו, לזמן



 ה"ב

  מחותנים
 ראשיים

להשפיע על כל 
 העולם

 סיוון' ו

  לימוד התורה
וקיום המצוות 

יותר ' חיים'
 ומאירים יותר

 האבות 3

לדאוג שכל  
יהודי יבוא 

לשמוע עשרת  
 הדברות

 מלאכים נביאים
בצורה  

המכובדת  
 ביותר

 : נעשה
 בתור  

 '  מחותנים ראשיים'
 כתבו הזמנה יפה  

 ובה הזמינו עוד   
 יהודי לבוא ולשמוע  
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 :  נשמע
 '  מחותנים ראשיים'בתור 
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 כללים 10
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 .בזמן עשרת הדברות
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 ('לאופן השמיעה וכו, לזמן
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על כוחו המיוחד  
 של ילד יהודי

 סיוון' ו התורה

ברצינות 
 ובכובד ראש
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 '  מחותנים ראשיים'
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 '  מחותנים ראשיים'בתור 
 ,  דברות 10הכינו 

 כללים 10
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 .בזמן עשרת הדברות
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 ('לאופן השמיעה וכו, לזמן
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על כוחו המיוחד  
 של ילד יהודי

  לימוד התורה
וקיום המצוות 

יותר ' חיים'
 ומאירים יותר
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 יהודי לבוא ולשמוע  

 :הדברות 10את 

 :  נשמע
 '  מחותנים ראשיים'בתור 
 ,  דברות 10הכינו 

 כללים 10
 כיצד יש לנהוג    

 .בזמן עשרת הדברות
 ,  התייחסו למקום)
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על כוחו המיוחד  
 של ילד יהודי

 התורה סיוון' ו

 לכל השנה כולה
מחותנים  

 ראשיים
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 לכל השנה כולה המלאכים הנביאים

להשפיע על כל 
 !העולם

ברצינות 
 ובכובד ראש

 סיוון' ו

  בצורה
המכובדת  

 ביותר

  לדאוג שכל
יהודי יבוא 

לשמוע עשרת  
 הדברות

מחותנים  
 ראשיים

 : נעשה
 בתור  

 '  מחותנים ראשיים'
 כתבו הזמנה יפה  

 ובה הזמינו עוד   
 יהודי לבוא ולשמוע  

 :הדברות 10את 

 :  נשמע
 '  מחותנים ראשיים'בתור 
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על כוחו המיוחד  
 של ילד יהודי

שמיעת עשרת  
 הדברות

בצורה  
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 ביותר
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 : נעשה
 בתור  

 '  מחותנים ראשיים'
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