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ב"ה.
חֹ ֶדׁש אֱ לּול וְר ֹאׁש ַהשנה

ּנֹוש ִאים):
אשי ְּפ ָר ִקים (הַ ְּ
ָר ֵׁ
א .ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה  -יֹום ְּב ִריאַ ת הָּׁ אָּׁ ָּׁדם,
יֹום

הַ ְּמלָּׁ כַת

הַ ֵׁׁשם.

הַ ִש ְּמחָּׁ ה

ְּבמַ ְּלכּות ה'.
ב .יֹום הַ ִדין.
ג .חֹ ֶדׁש אֱ לּול  -הֲ ָּׁכנָּׁה ְּלר ֹאׁש
הַ ָּׁשנָּׁה.
ד .ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה  -הַ ְּמלָּׁ כַת ה'ְּ .ת ִקיעַ ת ׁשֹופָּׁ ר ִהיא ִמצְּ וָּׁה ו ְִּהיא גַם ַמזְּ כִ ָּׁירה:
עֹוררּות ְּתׁשּובָּׁ הּ ,וצְּ עָּׁ ַקת בָּׁ נִ ים אֶ ל אֲ ִביהֶ ם.
הַ ְּמלָּׁ כָּׁהִ ,ה ְּת ְּ
"סימָּׁ נִ ים" ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה.
ה .הַ ִ

א .ר ֹאׁש הַ שנה  -יֹום ְב ִריאַ ת האדם ,יֹום הַ ְמלכַת ה'; ַה ִש ְמחה ְב ַמ ְלכּות ה'
ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה  -זֶה הַ ּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁהִ :מ ֶמּנּו ַמ ְּת ִחילָּׁ ה הַ ָּׁשנָּׁה .אַ חַ ר
כְָּׁך מַ גִ יעַ יֹום כִ ּפּור ,אַ חַ ר כְָּׁך סֻ כֹות; אַ חֲ ֵׁרי כ ַָּׁמה זְּ ַמןְּ ,בחֹ ֶדׁש כִ ְּסלֵׁ ו ,חֲ נֻכָּׁה.
ּפּוריםּ ,פֶ סַ חְּ ,וכְָּׁך הַ ָּׁשנָּׁה
עֹוד אַ חַ ר כְָּׁך  -ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט ,אַ חֲ ֵׁרי עֹוד כ ַָּׁמה זְּ ַמן ִ
מַ ְּמ ִׁשיכָּׁה עַ ד חֹ ֶדׁש אֱ לּול  -הַ חֹ ֶדׁש הָּׁ אַ חֲ רֹון ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה .נִ גְּ ֶמ ֶרת ָּׁׁשנָּׁה ,וְּׁשּוב
מַ ְּת ִחילָּׁ ה ָּׁׁשנָּׁה חֲ ָּׁד ָּׁׁשה :ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ,יֹום כִ ּפּור ,סֻ כֹות ְּוכָּׁל ְּׁשאָּׁ ר הֶ חֳ ָּׁד ִׁשים
וְּהַ חַ גִ ים.
ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ,הּוא הַ ּיֹום ֶׁשבֹו ה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ אָּׁ ָּׁדם.
ִל ְּפנֵׁי הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים ,כְּ ֶׁשה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם ְּב ִׁש ָּׁשה י ִָּׁמים ,בַ ּיֹום הַ ִש ִשי
הּוא בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ אָּׁ ָּׁדם .זֶה הָּׁ יָּׁה כְּ ִאּלּו ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה הָּׁ ִראׁשֹון אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשּנִ ְּב ָּׁרא
ְּתה הַ ּפַ עַ ם הָּׁ ִראׁשֹונָּׁה ֶׁשהָּׁ אָּׁ ָּׁדם ִהכִ יר ֶׁשה' הּוא הַ ֶמלֶ ְך ֶׁשל
הָּׁ עֹולָּׁ ם  -אָּׁ ז הָּׁ י ָּׁ
כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם ,הּוא עָּׁ ָּׁשה אֶ ת הַ כֹל.

ָּׁראָּׁ ה הָּׁ אָּׁ ָּׁדם אֶ ת כָּׁל הַ ְּדבָּׁ ִרים הַ ּנִ ְּפלָּׁ ִאים ֶׁשה' בָּׁ ָּׁרא ְּבעֹולָּׁ ם :אֶ ת הַ ָּׁש ַמיִם
וְּהָּׁ אָּׁ ֶרץ ,הַ ְּּפ ָּׁר ִחים ,הָּׁ עֵׁ צִ ים ,הַ חַ ּיֹות ,הַ כֹל; ְּוי ַָּׁדע  -ה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הַ כֹל ,הּוא
מֶ לֶ ְך הָּׁ עֹולָּׁ ם.
כָּׁל ָּׁׁשנָּׁה כְּ ֶׁשמַ גִ יעַ מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁש הַ ּיֹום הַ זֶ ה  -הַ ּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁהֶׁ ,שבֹו
נִ ְּב ָּׁרא הָּׁ אָּׁ ָּׁדם (כְּ ֶׁשהָּׁ עֹולָּׁ ם ִה ְּת ִחיל) -
יעים ֶׁשה'
ּומֹוד ִ
ִ
אֲ נ ְַּחנּו מַ זְּ כִ ִירים ׁשּוב
בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם ,ה' הּוא הַ מֶ לֶ ְך
ֶׁשל כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם; גַם בַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת
הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה ,כַמּובָּׁ ן .אֲ נ ְַּחנּו ְּשמֵׁ ִחים
ֶׁשה' הּוא הַ מֶ לֶ ְך ֶׁשּלָּׁ נּו ,ה' עָּׁ ָּׁשה אֶ ת
הַ כֹל; כָּׁל הַ ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשּיֵׁׁש לָּׁ נּו  -זֶה
מֵׁ ה' :הַ ִמ ְּׁשּפָּׁ חָּׁ ה ,אַ בָּׁ אִ ,אמָּׁ א ,אֹ כֶל,
תֹורה זֶה ֵׁמה' ,גַם עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
הַ ּנֹוף הַ ּיָּׁפֶ ה ִמסָּׁ ִביב ...הַ כֹל .הַ ָּׁ
ֶׁשּנ ַָּׁתן לָּׁ נּו .אֲ נ ְַּחנּו ְּשמֵׁ ִחים ֵֶׁׁשה' הּוא הַ ֶמלֶ ְך ֶׁשּלָּׁ נּו.

ב .יֹום הַ ִדין
אֲ בָּׁ ל ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה  -כְּ ֶׁשמַ גִ יעַ ׁשּוב הַ ּיֹום ֶׁשבֹו ה' עָּׁ ָּׁשה אֶ ת הָּׁ אָּׁ ָּׁדם ,וְּאָּׁ ז
הָּׁ אָּׁ ָּׁדם י ַָּׁדע ֶׁשה' הּוא הַ מֶ לֶ ְך ֶׁשל הָּׁ עֹולָּׁ ם; כְּ ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ַמזְּ כִ ִירים ֶׁשה' הּוא
בֹודק הַ ִאם הַ ַמע ֲִשים
הַ מֶ לֶ ְך ֶׁשּלָּׁ נּו גַם בַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת ,הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה  -ה' גַם ֵׁ
ימים ְּל ָּׁמה ֶׁשה' רֹוצֶ ה .ה' הּוא ֶמלֶ ְך טֹוב
ֶׁשּלָּׁ נּו ,הַ ִה ְּתנַהֲ גּות ֶׁשּלָּׁ נּו ,מַ ְּת ִא ִ
ימים ְּלעַ ם ֶׁשל ה'.
טֹוביםַ ,מ ְּת ִא ִ
בֹודק ִאם גַם אֲ נ ְַּחנּו ִ
ְּוהּוא ֵׁ
לָּׁ כֵׁן זֶה נִ ְּק ָּׁרא גַם יֹום הַ ִדין ,יֹום הַ ִמ ְּׁשּפָּׁ ט .זֶה יֹום ֶׁש ַמ ְּמ ִליכִ ים בֹו אֶ ת ה',
בֹוד ִקים ִאם אֲ ַנ ְּחנּו
יעים מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁש ֶׁשהּוא הַ ֶמלֶ ְך ֶׁשּלָּׁ נּוְּ ,וגַם יֹום הַ ִדין ֶׁ -ש ְּ
מֹוד ִ
ִ
ימים לַ מֶ לֶ ְך ֶׁשּלָּׁ נּו; ְּבמַ ע ֲִשיםְּ ,ב ִמדֹות  -בַ ּלֵׁ ב הַ ּטֹוב ֶׁשּלָּׁ נּו; הַ ִאם
מַ ְּת ִא ִ
ימים ְּלעַ ם צַ ִדיק ,הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל הַ ֶמלֶ ְך ה'.
בּורים ֶׁשּלָּׁ נּו מַ ְּת ִא ִ
הַ ִד ִ
אֲ בָּׁ ל ,עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל נִ ְּק ָּׁר ִאים גַם הַ בָּׁ נִ ים ֶׁשל ה' ,ה' אֹוהֵׁ ב אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
אֲ נ ְַּחנּו מַ זְּ כִ ִירים ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה גַם אֶ ת זֶה ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו בָּׁ נִ ים ֶׁשל ה';
ּוכְּ ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו בָּׁ נִ ים ֶׁשל ה' ,וְּרֹוצִ ים ְּמאֹ ד לַ עֲשֹות אֶ ת ְּרצֹונֹו
טֹובים.
אֹותנּו ְּלחַ ּיִ ים ִ
ָּׁ
ְּכֹותב
 -ה' ְּמ ַרחֵׁ ם עָּׁ לֵׁ ינּו ו ֵׁ

יֹותר טֹוב):
ִחידֹות חֲ ז ָָרה (כְּ ֵדי ִלזְּ כֹור ֵ



מָּׁ ה ָּׁק ָּׁרה בַ ּיֹום ֶׁשל ר ֹאׁש ַה ָּׁשנָּׁה ,בַ זְּ ַמן ֶׁשּנִ ְּב ָּׁרא הָּׁ עֹולָּׁ ם?



ֹלׁשה ְּדבָּׁ ִרים מַ זְּ כִ ִירים ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ( ֶר ֶמזַ :מ ְּלכּותִ ,דין,
אֵׁ יזֶה ְּׁש ָּׁ
בָּׁ נִ ים)..

ג .חֹ ֶדׁש אֱ לּול  -הֲ כנה ְלר ֹאׁש הַ שנה
ִל ְּפנֵׁי ֶׁשמַ גִ יעַ הַ ּיֹום הַ זֶ הֶׁ ,שבֹו מַ זְּ כִ ִירים ֶׁשה' הּוא ֶמלֶ ְך ֶׁשּלָּׁ נּו וְּהּוא יֹום
הַ ִדין  -צָּׁ ִריְך ְּל ִה ְּתכֹונֵׁן.
נְּ סַ ּפֵׁ ר ִסּפּור ְּלמָּׁ ה זֶה דֹומֶ ה:
הֹודיעַ ֶׁשעֹוד כ ַָּׁמה זְּ ַמן הּוא י ְַּקבֵׁ ל אֶ צְּ לֹו אֶ ת הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים
מֶ לֶ ְך אֶ חָּׁ ד ,מֶ לֶ ְך טֹובִ ,
מֵׁ הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשּלֹו ,כְּ ֵׁדי ֶׁשּיִ זְּ כְּ רּו ֶׁשהּוא הַ ֶמלֶ ְך ֶׁשּלָּׁ הֶ םְּ ,וכָּׁל אֶ חָּׁ ד יּוכַל ְּלבַ ֵׁקׁש ָּׁמה
ֶׁשהּוא רֹוצֶ ה .כֻּלָּׁ ם ִה ְּתכֹונְּ נּוִ ,ה ְּתלַ ְּבׁשּו יָּׁפֶ הִ ,ה ְּת ַרחֲ צּוִ ,ה ְּס ַת ְּּפרּוִ ,ה ְּׁש ַת ְּדלּו
ְּל ִה ְּתנַהֵׁ ג יָּׁפֶ ה אֶ חָּׁ ד ִעם הַ ֵׁשנִ י ֶׁ -שהַ ֶמלֶ ְך י ְִּראֶ ה ֶׁש ָּׁהאֲ נ ִָּׁׁשים ֵׁמהָּׁ עָּׁ ם ֶׁשּלֹו
ּומ ְּתנַהֲ גִ ים טֹוב כְּ מֹו ֶׁשהּוא אֹוהֵׁ בֶׁ ,שהֲ ֵׁרי הּוא ֶמלֶ ְך
אֹוהֲ ִבים זֶה אֶ ת זֶה ִ
צַ ִדיק.
ַרק ְּקבּוצָּׁ ה אַ חַ ת ל ֹא עָּׁ שּו ׁשּום הֲ כָּׁנֹות .כְּ ֶׁש ִהגִ יעַ הַ ּיֹום ֶׁשבֹו נִ כְּ נ ִָּׁסים אֶ ל
הַ מֶ לֶ ְךִ ,הגִ יעּו כֻּלָּׁ םְּ ,קבּוצֹות ְּקבּוצֹותְּ ,מלֻבָּׁ ִׁשים יָּׁפֶ הְּ ,מ ַד ְּב ִרים יָּׁפֶ ה.
ּוש ֵׁמחֹות ,הּוא ָּׁראָּׁ ה ֶׁשהֵׁ ם ְּמכ ְַּב ִדים
אֹותם ְּבפָּׁ נִ ים ְּמ ִאירֹות ְּ
ָּׁ
וְּהַ מֶ לֶ ְך ִקבֵׁ ל
ׁשֹותיהֶ םַ .רק ְּקבּוצָּׁ ה
אֹותֹו וְּאֶ ת זֶה ֶׁשהּוא מֶ לֶ ְך ,ו ְִּה ְּׁש ַת ֵׁדל ְּל ָּׁמלֵׁ א אֶ ת בַ ָּׁק ֵׁ
אַ חַ ת ִהגִ יעּו ְּמלֻכְּ לָּׁ כִ יםִ ,עם ְּבג ִָּׁדים ל ֹא נְּ ִקּיִ ם ,צֹוע ֲִקים ו ְָּּׁר ִבים אֶ חָּׁ ד ִעם
הַ ֵׁשנִ י.
"מָּׁ ה זֶה"  -אָּׁ מַ ר הַ מֶ לֶ ְך " -כְָּׁך ְּמכ ְַּב ִדים אֶ ת הַ ֶמלֶ ְך?! ֵׁהם ל ֹא ָּׁש ִמים לֵׁ ב
ֶׁשאֲ נִ י הַ מֶ לֶ ְך ֶׁשּלָּׁ הֶ ם? ל ֹא ִאכְּ ּפַ ת לָּׁ הֶ ם ְּל ִה ְּתנַהֵׁ ג יָּׁפֶ ה כְּ מֹו ֶׁשאֲ נִ י רֹוצֶ ה?
אֹותם ִמּיָּׁד"!
תֹוצִ יאּו ָּׁ
בּוׁשה .הַ ֶמלֶ ְך כָּׁעַ ס עֲלֵׁ יהֶ ם וְּהֵׁ ם גַם ל ֹא ִק ְּבלּו ָּׁמה
יָּׁצְּ אּו אַ נְּ ֵׁׁשי הַ ְּקבּוצָּׁ ה ְּב ָּׁ
ֶׁש ָּׁרצּו.

אֹותנּו הַ ִסּפּור הַ זֶ ה?
זֶה הָּׁ יָּׁה ַרק ִסּפּור .אֲ בָּׁ ל מָּׁ ה ְּמלַ ֵׁמד ָּׁ
גַם לָּׁ נּו יֵׁׁש מַ ֶשהּו דֹומֶ ה :זֶה ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ,הַ ּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל ַה ָּׁשנָּׁה
הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשהֶׁ ,שבֹו אָּׁ נּו מַ זְּ כִ ִירים ֶׁשה' הּוא הַ ֶמלֶ ְך ֶׁשל כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ םָּׁ ,ת ִמיד ,גַם
בַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת ,הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשהֶׁ ,ש ַמ ְּת ִחילָּׁ ה .וְּה' קֹובֵׁ עַ אֶ ת הַ ּטֹוב ֶׁשּיִ ְּהיֶה לָּׁ נּו ְּבכָּׁל

הַ ָּׁשנָּׁה הַ בָּׁ אָּׁ הְּ .וגַם אֲ נ ְַּחנּו ִמ ְּתכֹונְּ נִ ים ,כְּ מֹו הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים בַ ִסּפּורִ ,ל ְּק ַראת הַ ּיֹום
הַ ְּמיֻחָּׁ ד הַ זֶ ה ,ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה.

ִל ְפנֵי ֶׁש ַמגִ יעַ ר ֹאׁש הַ שנה אֲ נ ְַחנּו ְצ ִריכִ ים ְל ִה ְתּכֹונֵןִ .ל ְּק ַראת ר ֹאׁש ַה ָּׁשנָּׁה
צָּׁ ִריְך גַם ְּל ִה ְּס ַתּפֵׁ רְּ ,לכַבֵׁ ס אֶ ת הַ ְּבג ִָּׁדיםְּ ,ל ִה ְּת ַרחֵׁ ץְּ ,להַ ְּראֹות ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו
ְּשמֵׁ ִחים ֶׁשמַ גִ יעַ הַ ּיֹום ֶׁשמַ זְּ כִ ִירים בֹו ֶׁשה' הּוא הַ ֶמלֶ ְךַ .מ ְּמ ִליכִ ים אֹותֹו
יֹותר
לֹוקחַ ְּקצָּׁ ת ֵׁ
עָּׁ לֵׁ ינּו .אֲ בָּׁ ל יֵׁׁש עֹוד ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשצָּׁ ִריְך ְּל ִה ְּתכֹונֵׁן בָּׁ הֶ םְּ ,וזֶה ֵׁ
ּול ִה ְּס ַתּפֵׁ ר:
זְּ מַ ן מֵׁ אֲ ֶׁשר ְּל ִה ְּת ַרחֵׁ ץ ְּ
אֹומ ֶרת?
צ ִריְך גַם ְלנַּקֹות אֶ ת הַ ַמעֲ ִשים ֶׁשלנּו ,אֶ ת ַהלֵ ב ֶׁשלנּוָּׁ .מה ז ֹאת ֶ
ה' רֹואֶ ה אֶ ת הָּׁ אָּׁ ָּׁדם גַם ִמ ִב ְּפנִ ים ,וְּל ֹא כְּ מֹו הַ ֶמלֶ ְך בַ ִסּפּור ֶׁש ָּּׁיכֹל ִל ְּראֹות
ַרק אֶ ת הַ ְּבג ִָּׁדים וְּהַ ִה ְּתנַהֲ גּות ִמבַ חּוץ .ה' רֹואֶ ה :הַ ִאם הּוא ִמ ְּתנַהֵׁ ג יָּׁפֶ ה?
אֹומ ֶרתְּ ,ל ָּׁמ ָּׁׁשלִ ,אם הּוא ְּמ ַרחֵׁ םִ ,אם
ֶ
הַ ִאם יֵׁׁש לֹו ִמדֹות טֹובֹות? ז ֹאת
הּוא טֹוב.
לָּׁ כֵׁן צָּׁ ִריְך ְּל ִה ְּתכֹונֵׁן ְּבחֹ ֶדׁש אֱ לּול ,הַ חֹ ֶדׁש ֶׁש ִּל ְּפנֵׁי ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ,גַם ִמ ִב ְּפנִ ים,
גַם בַ ִה ְּתנַהֲ גּות; צָּׁ ִריְך ְּלבַ ֵׁקׁש ְּס ִליחָּׁ ה ֵׁמה' עַ ל ָּׁמה ֶׁשּל ֹא הַ יְּנּו ְּבסֵׁ ֶדר,
טֹוביםְּ ,ל ִה ְּׁש ַת ֵׁדל ְּלכַבֵׁ ד אֵׁ ת אַ בָּׁ א ו ְִּא ָּׁמאְּ ,ל ִה ְּתנַהֵׁ ג יָּׁפֶ ה
ְּלהַ ְּרבֹות ְּבמַ ע ֲִשים ִ
לַ חֲ בֵׁ ִרים :ל ֹא ְּלהַ ְּר ִביץ ,ל ֹא ְּלהַ ע ֲִליב ,לַ ֲעזֹר אֶ חָּׁ ד לַ ֵׁשנִ יְּ ,ל ַדבֵׁ ר יָּׁפֶ הִ ,מ ִּלים
יׁשהּו ,עָּׁ ִשינּו לֹו
צּורה נְּ ִעימָּׁ ה .צָּׁ ִריְך ְּלבַ ֵׁקׁש ְּס ִליחָּׁ ה ִאם ּפָּׁ ג ְַּענּו ְּב ִמ ֶ
ּוב ָּׁ
יָּׁפֹות ְּ
הֹוסיף ְּב ִמצְּ וֹות .זֶה נִ ְּק ָּׁרא ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו נְּ ִקּיִ ם גַם ִמ ִב ְּפנִ ים,
מַ ֶשהּו ל ֹא טֹובְּ .ל ִ
יעים מּוכָּׁנִ ים ְּלר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ,וְּה' ֶׁ -שהּוא
וְּל ֹא ַרק ִמבַ חּוץ .כְָּׁך אֲ נ ְַּחנּו מַ גִ ִ
הַ מֶ לֶ ְך ֶׁשל כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם ָּׁ -ש ֵׁמחַ בָּׁ נּו.

אֵ יְך ִמ ְתּכֹונְ נִ ים ְבחֹ ֶדׁש אֱ לּול ִל ְק ַראת ר ֹאׁש ַהשנה?
תֹורה ִל ְּתקֹ עַ ְּבחֹ ֶדׁש אֱ לּולַ .רק
תֹוק ִעים ְּבׁשֹופָּׁ ר כָּׁל יֹום .ל ֹא כָּׁתּוב בַ ָּׁ
ְּ
.1
תֹורה ְּמחַ ּיֶבֶ ת ִל ְּתקֹ עַ  .אֲ בָּׁ ל זֶה ִמנְּ הָּׁ ג ְּבעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִל ְּתקֹ עַ
ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה הַ ָּׁ
ְּבחֹ ֶדׁש אֱ לּול .לָּׁ מָּׁ ה?
עֹושה הַ קֹול ֶׁשל הַ שֹופָּׁ ר?
מָּׁ ה ֶ
ִאם ַנ ֲעצֹם עֵׁ י ַניִם ֶרגַע וְּנִ ְּהיֶה ְּב ֶׁש ֶקט גָּׁמּור  -וְּאָּׁ ז נִ ְּׁש ַמע ְּת ִקיעָּׁ ה חֲ ז ָָּּׁׁקהָּׁ ,מה
נ ְַּרגִ יׁש?..

עֹורר .מַ זְּ כִ יר לָּׁ אָּׁ ָּׁדם לָּׁ ִשים לֵׁ ב :ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ִמ ְּת ָּׁק ֵׁרב,
הַ ּקֹול ֶׁשל הַ שֹופר ְמ ֵ
ימהְּ ,ל ָּׁמה ֶׁשהַ ֶמלֶ ְך ה' רֹוצֶ ה.
ִת ְּתכֹונֵׁן ִל ְּהיֹות מַ ְּת ִאיםְּ ,ב ִה ְּתנַהֲ גּות ַמ ְּת ִא ָּׁ
אֹומ ִרים כָּׁל הַ חֹ ֶדׁשְּ ,ויֵׁׁש
אֹומ ִרים ְּבבֵׁ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ְס ִליחֹות .יֵׁׁש כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁש ְּ
ְּ .2
כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁש ַמ ְּת ִח ִילים כַמָּׁ ה י ִָּׁמים ִל ְּפנֵׁי ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה.
ּומבַ ְּק ִׁשים ֶׁשה'
אֹומ ִרים לַ ה'ְּ ,מבַ ְּק ִׁשים ְּס ִליחָּׁ ה ְּ
"ס ִליחֹות"  -אֵׁ ּלֶ ה ְּת ִפּלֹות ֶׁש ְּ
ְּ
י ְַּרחֵׁ ם עָּׁ לֵׁ ינּו.
ִ .3מ ְּׁש ַת ְּד ִלים ,כְּ מֹו ֶׁשאָּׁ מַ ְּרנּו,
יֹותרַ ,רחֲ מָּׁ נִ ים
ֵׁ
טֹובים
ִ
ִל ְּהיֹות
יֹותר; ְּל ִה ְּתנַהֵׁ ג יָּׁפֶ הְּ ,ל ַדבֵׁ ר יָּׁפֶ ה,
ֵׁ
לַ עֲשֹות

ל ֹא

מַ ע ֲִשים

ָּׁר ִעים,

לַ עֲשֹות הַ ְּרבֵׁ ה ִמצְּ וֹות ,לַ חֲ ׁשֹב מָּׁ ה
מֵׁ הַ מַ ע ֲִשים ֶׁשּלָּׁ נּו צָּׁ ִריְך ְּל ַת ֵׁקן -
יֹותר טֹוב.
כְּ לֹומַ ר :לַ עֲשֹות ֵׁ
חֹ ֶדׁש אֱ לּול נִ ְקרא חֹ ֶדׁש ה ַרחֲ ִמים ו ְַה ְס ִליחֹות .אֲ נ ְַּחנּו ְּש ֵׁמ ִחים לַ חֲ ֹזר
טֹובים,
יֹותר ִ
ִב ְּתׁשּובָּׁ הְּ ,לבַ ֵׁקׁש ְּס ִליחָּׁ ה עַ ל מָּׁ ה ֶׁשּל ֹא ִה ְּתנַהַ גְּ נּו יָּׁפֶ ה; ִל ְּהיֹות ֵׁ
מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁש  -וְּה' ְּמ ַרחֵׁ ם עָּׁ לֵׁ ינּו וְּסֹולֵׁ חַ לָּׁ נּו .אֲ נ ְַּחנּו רֹוצִ ים לָּׁ בֹוא מּוכָּׁנִ ים
יעים וְּזֹוכְּ ִרים ֶׁשה' הּוא הַ ֶמלֶ ְך ֶׁשּלָּׁ נּו גַם בַ ָּׁשנָּׁה
מֹוד ִ
ימים לַ ּיֹום ֶׁשבֹו ִ
ּומַ ְּת ִא ִ
הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשהָּׁ .ת ִמיד.

ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ַ


עֹושים ְּבחֹ ֶדׁש אֱ לּול ִל ְּק ַראת ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה?
אֵׁ יזֶה הֲ כָּׁנֹות ִ

עֹורר
ד .ר ֹאׁש הַ שנה  -הַ ְמלכַת ה'ְ .ת ִקיעַ ת ׁשֹופר ִהיא ִמ ְצוהְ ,וגַם ַמזְ ּכִ ירהַ :ה ְמלכהְ ,ל ִה ְת ֵ
ִב ְתשּובה ּ -וצְ ע ַקת בנִ ים לַ אֲ ִביהֶ ם.
אַ חֲ ֵׁרי ֶׁש ִה ְּתכֹונַּנּו ְּבחֹ ֶדׁש אֱ לּול ַ -מגִ יעַ ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה .אָּׁ ַמ ְּרנּו ֶׁשבַ ּיֹום הַ זֶ ה
ה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ אָּׁ ָּׁדם ִל ְּפנֵׁי הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ יםִ ,ב ְּב ִריאַ ת הָּׁ עֹולָּׁ םְּ ,וכָּׁל ָּׁׁשנָּׁה ֵׁמחָּׁ ָּׁדׁש
יעים ֶׁששּוב ּפַ עַ ם ,גַם
מֹוד ִ
אֲ נ ְַּחנּו מַ ְּמ ִליכִ ים אֶ ת ה' בַ ּיֹום הַ זֶ ה .אֲ נ ְַּחנּו ִ
בַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה ֶׁשמַ ְּת ִחילָּׁ ה ְּבר ֹאׁש ַה ָּׁשנָּׁה ,ה' הּוא ֶמלֶ ְך ֶׁשּלָּׁ נּוֶׁ ,של
כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם.

יעים אֶ ת זֶה? קֹ ֶדם כָּׁל בַ ְּת ִפּלָּׁ ה אֲ נ ְַּחנּו ַמזְּ כִ ִירים הַ ְּרבֵׁ ה
מֹוד ִ
אֵׁ יְך אֲ נ ְַּחנּו ִ
ּומ ְּתּפַ ְּּל ִלים ֶׁשכָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם י ְֵּׁדעּו אֶ ת זֶה ְּוי ְִּתנַהֲ גּו כְּ מֹו
ְּּפעָּׁ ִמים ֶׁשה' הּוא מֶ לֶ ְך ִ
ֶׁשצָּׁ ִריְך ,כְּ מֹו ֶׁשה' רֹוצֶ ה.
ּובגְּ לַ ל
תֹורהִ ,
תֹוק ִעים ְּבׁשֹופָּׁ רְּ .ת ִקיעַ ת ַהשֹופָּׁ ר ִהיא ִמצְּ וָּׁה ֵׁמהַ ָּׁ
אֲ נ ְַּחנּו גַם ְּ
תֹוק ִעים .אֲ בָּׁ ל
תֹורה ֶׁשּנִ ְּת ַקע ְּבׁשֹופָּׁ ר ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה  -אֲ נ ְַּחנּו ְּ
ֶׁשה' צִ ּוָּׁה בַ ָּׁ
דֹומה
ֶ
ְּת ִקיעַ ת הַ שֹופָּׁ ר ,גַם מַ זְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו כ ַָּׁמה ְּדבָּׁ ִריםֵׁ .רא ִׁשית  -זֶה
לַ חֲ צֹוצְּ רֹות

תֹוק ִעים
ֶׁש ְּ

בָּׁ הֶ ם

כְּ ֶׁשמַ גִ יעַ מֶ לֶ ְך חָּׁ ׁשּוב ,כְָּׁך גַם
תֹוק ִעים ,טּו-טּו-
ְּ
כָּׁאן :אֲ נ ְַּחנּו
טּו ,ה' הּוא הַ מֶ לֶ ְך ֶׁשל כָּׁל
יעים ׁשּוב
מֹוד ִ
ִ
הָּׁ עֹולָּׁ ם .אֲ נ ְַּחנּו
ֶׁשה' הּוא מֶ לֶ ְך גַם בַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת
הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה.
בֹודק הַ ִאם
אֲ בָּׁ ל אָּׁ מַ ְּרנּו ֶׁשר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה זֶה גַם יֹום הַ ִדין ,הַ ִמ ְּׁשּפָּׁ ט .ה' ֵׁ
אֲ נ ְַּחנּו ִמ ְּתנַהֲ גִ ים כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים ,כְּ מֹו ֶׁשהּוא רֹוצֶ ה? הַ ִאם אֲ נ ְַּחנּו ַמ ְּס ִּפיק
עֹוררּוָּׁ ,ת ִשימּו לֵׁ ב
טֹובים? הַ שֹופָּׁ ר מַ זְּ כִ יר לָּׁ נּו גַם אֶ ת זֶה :טּו-טּו-טּוִ ,ת ְּת ְּ
ִ
טֹובים וְּצַ ִד ִיקים.
ְּל ַת ֵׁקן אֶ ת הַ ִמדֹות ֶׁשּלָּׁ כֶם ,אֶ ת הַ ִה ְּתנַהֲ גּות ֶׁשּלָּׁ כֶם; ִל ְּהיֹות ִ
ִתזְּ כְּ רּו אֶ ת ה' ֶׁשבָּׁ ָּׁרא אֶ ְּתכֶם.
עֹומ ִדים ְּל ִמ ְּׁשּפָּׁ ט ִל ְּפנֵׁי ה' אֲ נ ְַּחנּו
וְּהַ שֹופָּׁ ר מַ זְּ כִ יר לָּׁ נּו עֹוד ַמ ֶשהּו ,כְּ ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ְּ
טֹובים .אּולַ י אֲ נ ְַּחנּו צְּ ִריכִ ים
חֹוׁש ִבים :אּולַ י הַ מַ ע ֲִשים ֶׁשּלָּׁ נּו עֹוד ל ֹא ַמ ְּס ִּפיק ִ
ְּ
טֹובים .וְּאָּׁ ז אֲ נ ְַּחנּו
ִ
טֹוביםּ .ובֶ אֱ ֶמת ,אֲ נ ְַּחנּו רֹוצִ ים ִל ְּהיֹות
ִ
יֹותר
ִל ְּהיֹות ֵׁ
נִ זְּ כ ִָּׁרים :ה' הּוא מֶ לֶ ְך ֶׁשּלָּׁ נּו ,אֲ בָּׁ ל ה' הּוא גַם כְּ ִאּלּו אַ בָּׁ א ֶׁשּלָּׁ נּו ,אֲ נ ְַּחנּו עַ ם
ֶׁשל ה' ,אֲ נ ְַּחנּו הַ בָּׁ נִ ים ֶׁשּלֹו ,ה' אֹוהֵׁ ב אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִב ְּמיֻחָּׁ ד.
אֹותיַ ,ת ֲעזֹר
ִ
הַ ְּת ִקיעָּׁ ה ִהיא גַם כְּ מֹו בֵׁ ן ֶׁשצֹועֵׁ ק ְּלאַ בָּׁ א ֶׁשּלֹו :אַ בָּׁ אַ ,תצִ יל
ִלי .הָּׁ אַ בָּׁ א ׁשֹומֵׁ עַ אֶ ת הַ קֹול ֶׁשל הַ בֵׁ ן ֶׁשּלֹו ו ְָּּׁרץ לַ ֲעזֹר לֹו .כְָּׁך אֲ נ ְַּחנּו ַמזְּ כִ ִירים,
תֹוק ִעים :טּו-טּו-טּו ,ה' אֲ נ ְַּחנּו הַ בָּׁ נִ ים ֶׁש ְּּלָךַ ,ת ֲעזֹר לָּׁ נּו .ה'
ְּ
כְּ ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו
ׁשֹומֵׁ עַ אֶ ת קֹול הַ ְּת ִקיעָּׁ ה ֶׁשל הַ בָּׁ נִ ים ֶׁשּלֹוֶׁ ,של עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ֶׁשהּוא אֹוהֵׁ ב,
טֹובים.
אֹותנּו ְּלחַ ּיִ ים ִ
ְּכֹותב ָּׁ
ּומ ַרחֵׁ ם עָּׁ לֵׁ ינּו ו ֵׁ
רֹואֶ ה אֶ ת הַ ִה ְּׁש ַת ְּדלּות ֶׁשּלָּׁ נּו ְּ -

נֹוסף ְלכְך ֶׁשהּוא ִמ ְצוה
אז ְׁשֹלׁשה ְדב ִרים א ַמ ְרנּו עַ ל ַהשֹופרְ ,ב ַ
ֵמהַ תֹורה:

יעים ֶׁשה' הּוא ֶמלֶ ְך כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם,
מֹוד ִ
 . 1הַ שֹופָּׁ ר מַ זְּ כִ יר לָּׁ נּו ֶׁשבַ ּיֹום הַ זֶ ה ִ
יעים בַ חֲ צֹוצְּ רֹות כְּ ֶׁש ַמגִ יעַ
ְּתֹוק ִעים כְּ מֹו ֶׁש ְּמ ִר ִ
גַם בַ ָּׁשנָּׁה הַ זֹו הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה  -ו ְּ
מֶ לֶ ְך חָּׁ ׁשּוב.
ימים לָּׁ ָּׁמה
עֹורר ,לַ חֲ זֹר בַ ְּתׁשּובָּׁ הֶׁ ,שּנִ ְּהיֶה ַמ ְּת ִא ִ
 . 2הַ שֹופָּׁ ר מַ זְּ כִ יר לָּׁ נּו ְּל ִה ְּת ֵׁ
ֶׁשה' ,הַ מֶ לֶ ְך ֶׁשּלָּׁ נּו ,רֹוצֶ ה ,וְּנּוכַל ִלזְּ כֹות בַ ִמ ְּׁשּפָּׁ ט ,בַ ִדין ֶׁשל ה'.
 . 3הַ שֹופָּׁ ר מַ זְּ כִ יר :אֲ נ ְַּחנּו בָּׁ נִ ים ֶׁשל ה' ,הָּׁ עָּׁ ם הַ ְּמיֻחָּׁ ד ֶׁשּלֹו .כְּ ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו
זֹוכְּ ִרים ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשּלֹו ,אֹוהֲ ִבים אֹותֹו וְּרֹוצִ ים לַ עֲשֹות אֶ ת ְּרצֹונֹו וְּה'
טֹוביםְּ ,מ ַזכֶה
ִ
ּומ ְּח ִליט ֶׁשּיִ ְּהיּו לָּׁ נּו חַ ּיִ ים
אֹותנּו  -ה' ְּמ ַרחֵׁ ם עָּׁ לֵׁ ינּו ַ
ָּׁ
אֹוהֵׁ ב
אֹותנּו בַ ִמ ְּׁשּפָּׁ ט.
ָּׁ

לַ ְּת ִקיעֹות יֵׁש ֵׁס ֶדר ְּמסֻ יָם:
תֹורהֶׁ ,שצָּׁ ִריְך ִל ְּתקֹ עַ " ְּת ִקיעָּׁ ה" וְּאַ חֲ ֶריהָּׁ " ְּתרּועָּׁ ה"
חֲ כ ִָּׁמים לָּׁ ְּמדּו מֵׁ הַ ָּׁ
וְּאַ חֲ ֶריהָּׁ ׁשּוב " ְּת ִקיעָּׁ ה" .וְּאֶ ת כָּׁל זֶה – ָּׁׁשֹלׁש ְּּפעָּׁ ִמיםְּ .בי ַַחד זֶה יֹוצֵׁ א ֵׁת ַׁשע
"קֹולֹות" (אֶ ְּפ ָּׁׁשר ִל ְּסּפֹ רְּ :ת ִקיעָּׁ הְּ -תרּועָּׁ הְּ -ת ִקיעָּׁ ה
ְּת ִקיעָּׁ ה

ְּת ִקיעָּׁ הְּ -תרּועָּׁ ה-

ְּת ִקיעָּׁ הְּ -תרּועָּׁ הְּ -ת ִקיעָּׁ ה).

אֲ בָּׁ לּ ,יֵׁׁש ָּׁׁשֹלׁש אֶ ְּפ ָּׁׁשרֻ ּיֹות מַ ה ִהיא " ְּתרּועָּׁ ה"ֶׁ ,שּנִ ְּק ֵׁראת גַם "יְּבָּׁ בָּׁ ה"ָּׁ .יכֹל
ִל ְּהיֹות כְּ מֹו אָּׁ ָּׁדם ֶׁשּנֶאֱ נַח ( ֶׁשזֶ ה הַ קֹול ֶׁשל " ְּׁשבָּׁ ִרים" ֶׁשבַ ְּת ִקיעֹות ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו
תֹוק ִעים)ָּׁ .יכֹל ִל ְּהיֹות כְּ מֹו אָּׁ ָּׁדם ֶׁש ְּמיַּלֵׁ ל (הַ קֹול ֶׁשל ַמה ֶׁשּנִ ְּק ָּׁרא הַ ּיֹום
ְּ
" ְּתרּועָּׁ ה")ְּ .וגַםָּׁ ,יכֹל ִל ְּהיֹות ְּׁשנֵׁיהֶ ם ,קֹ ֶדם ְּׁשבָּׁ ִרים וְּאַ חַ ר-כְָּׁך ְּתרּועָּׁ ה.
הָּׁ יָּׁה חָּׁ כָּׁם מֵׁ חַ כְּ ֵׁמי הַ ַת ְּלמּודִ ,ל ְּפנֵׁי ָּׁׁשנִ ים ַרבֹות – וְּהּוא ִה ְּת ִקין ,בַ ָּׁמקֹום
ֶׁשהָּׁ יָּׁה בֹוֶׁ ,שּיִ ְּת ְּקעּו ָּׁׁשֹלׁש ְּּפעָּׁ ִמים ִמכָּׁל אֶ חָּׁ ד ֵׁמהַ סּוגִ ים:
ָּׁׁשֹלׁש ְּּפעָּׁ ִמים ְּת ִקיעָּׁ הְּׁ -שבָּׁ ִריםְּ -ת ִקיעָּׁ ה.
ָּׁׁשֹלׁש ְּּפעָּׁ ִמים ְּת ִקיעָּׁ הְּ -תרּועָּׁ הְּ -ת ִקיעָּׁ ה.
ְּׁשֹלׁש ְּּפעָּׁ ִמים ְּת ִקיעָּׁ הְּׁ -שבָּׁ ִריםְּ -תרּועָּׁ ה – ְּת ִקיעָּׁ ה.
ו ָּׁ
ֹלׁשים "קֹולֹות" ( ְּת ִקיעָּׁ ה נִ ְּק ָּׁרא "קֹול" אֶ חָּׁ דְּ ,וכְָּׁך גַם
ְּביַחַ ד זֶה יֹוצֵׁ א ְּׁש ִ
ְּׁשבָּׁ ִריםְּ ,וכְָּׁך גַם ְּתרּועָּׁ ה).
ְּוכְָּׁך נֹוהֲ גִ ים הַ ּיֹום ְּבכָּׁל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.

ידה ֶׁש ִמ ְּתּפַ ְּּל ִלים
תֹוק ִעים ִל ְּפנֵׁי ְּת ִפּלַ ת-הָּׁ ע ֲִמ ָּׁ
ּומֵׁ רֹב ֶׁשאֹוהֲ ִבים אֶ ת הַ ִמצְּ וָּׁהְּ ,
ְּבבָּׁ ָּׁקר ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה .וְּׁשּוב כְּ ֶׁשהַ חַ זָּׁ ן חֹוזֵׁר עַ ל ַה ְּת ִפּלָּׁ הְּ ,ויֵׁׁש כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁשגַם
בַ ְּת ִפּלָּׁ ה עַ צְּ מָּׁ ּה.
ימים ְּל ֵׁמאָּׁ ה קֹולֹות...
וְּאַ חֲ ֵׁרי הַ ְּת ִפּלָּׁ ה עֹוד ְּקצַ תְּ .ביַחַ ד ַמ ְּׁש ִל ִ

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


יעים ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה?
מֹוד ִ
מָּׁ ה אֲ נ ְַּחנּו ִ



תֹוק ִעים ְּבׁשֹופָּׁ ר?
לָּׁ מָּׁ ה ְּ



ּומָּׁ ה מַ זְּ כִ ָּׁירה ְּת ִקיעַ ת הַ שֹופָּׁ ר?

"סימנִ ים" ְבר ֹאׁש הַ שנה
הִ .
עֹושים
ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה הּוא הַ הַ ְּתחָּׁ לָּׁ ה ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁהְּ .בלֵׁ יל ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ,אֲ נ ְַּחנּו ִ
כָּׁל ִמינֵׁי ִסימָּׁ נִ ים ֶׁש ִת ְּהיֶה לָּׁ נּו ָּׁׁשנָּׁה טֹובָּׁ הְּ .ל ָּׁמ ָּׁׁשל :אֹוכְּ ִלים ַתּפּוחַ ִב ְּדבַ ׁש
תּוקה ,כְּ מֹו ֶׁשהַ ְּדבַ ׁש הּוא
ּומ ָּׁ
ּומבַ ְּק ִׁשים מֵׁ ה' ֶׁש ִת ְּהיֶה לָּׁ נּו ָּׁׁשנָּׁה טֹובָּׁ ה ְּ
ְּ
"ׁשּנִ ְּהיֶה ְּלר ֹאׁש וְּל ֹא
ּומבַ ְּק ִׁשיםֶ :
מָּׁ תֹוק .אֹוכְּ ִלים ר ֹאׁש ֶׁשל ָּׁדג אֹו ֶׁשל כֶבֶ ש ְּ
ְּל ָּׁזנָּׁב" ,ז ֹאת אֹומֶ ֶרת ֶׁ -שעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל י ְִּהיֶה ָּׁחׁשּוב בַ עֹולָּׁ ם ,כְּ מֹו ֶׁשהָּׁ ר ֹאׁש
טֹובים ,כְּ מֹו ֶׁשכָּׁל
הּוא הֲ כִ י חָּׁ ׁשּוב בַ גּוףֶׁ .שכָּׁל הָּׁ עַ ִמים י ְִּל ְּמדּו ִמ ֶמּנּו ִל ְּהיֹות ִ
הַ גּוף הֹולֵׁ ְך אַ חֵׁ ר הָּׁ ר ֹאׁש  -וְּל ֹא הּוא י ְִּל ַמד
ּומ ְּתּפַ ְּּל ִלים ֶׁשּיִ ְּהיּו לָּׁ נּו
מֵׁ הֶ ם .אֹוכְּ ִלים ִרמֹוןִ ,
טֹובים ַר ִבים ,כְּ מֹו ַג ְּר ִעינִ י
ִ
זְּ כֻּיֹות ּומַ ע ֲִשים
"סימָּׁ נִ ים" ֶׁשאֹוכְּ ִלים .כָּׁל
הָּׁ ִרמֹוןְּ .ויֵׁׁש עֹוד ִ
אֵׁ ּלֶ ה

הֵׁ ם

ִסימָּׁ נִ ים

ְּלהַ זְּ כִ יר

ּולבַ ֵׁקׁש
ְּ

ְּבהַ ְּתחָּׁ לַ ת הַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשכָּׁל הַ ָּׁשנָּׁה ִת ְּהיֶה
טֹובָּׁ ה.
ימה...
ְּמ ִש ָ


ימנִ ים" נְּ הּוגִ ים ְּבר ֹאׁש ַה ָּׁש ָּׁנה –
ְּלבָּׁ ֵׁרר בַ ִמ ְּׁשּפָּׁ חָּׁ ה :אֵׁ יזֶה עֹוד " ִס ָּׁ
וְּאֵׁ יזֶה בַ ָּׁקׁשֹות ְּמצָּׁ ְּר ִפים ִל ְּפנֵׁי אֲ כִ ילָּׁ ָּׁתם?

עֲ ֶש ֶרת י ְֵמי ְתׁשּובה

אשי ְּפ ָר ִקים:
ָר ֵׁ
אְּ .ת ִחּלַ ת הַ ָּׁשנָּׁה  -כִ ּוּון ְּלכָּׁל הַ ָּׁשנָּׁה.
ֲש ֶרת-י ְֵּׁמיְּ -תׁשּובָּׁ ה.
ב .חֲ ז ָָּּׁׁרה ִב ְּתׁשּובָּׁ ה בַ ע ֶ
ֹלׁשה ְּספָּׁ ִרים נִ ְּפ ָּׁת ִחים.
גְּׁ .ש ָּׁ

אְ .ת ִחלַ ת הַ שנה ּ -כִ ּוּון ְלכל הַ שנה
סֹוף -סֹוף ִה ְּתחַ ְּלנּו ָּׁׁשנָּׁה חֲ ָּׁד ָּׁׁשה .בַ הַ ְּתחָּׁ לָּׁ ה ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה אֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים
ִב ְּׁש ִביל מַ ה יֵׁׁש אֶ ת כָּׁל הַ ָּׁשנָּׁה ,אֶ ת כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ םִ .ב ְּׁש ִביל ֶׁשּיִ ְּהיֶה בֹו אֶ ת
הַ ּטֹוב ֶׁשל ה'; ֶׁשּיִ ְּהיּו ּלָּׁ נּו ִמדֹות טֹובֹות ,נִ ְּהיֶה
ֲשה
צַ ִד ִיקים ,נְּ ַרחֵׁ ם אֶ חָּׁ ד עַ ל הַ ֵׁשנִ יַ ,נע ֶ
ְּב ִש ְּמחָּׁ ה אֶ ת הַ ִמצְּ וֹות ֶׁשל ה'ַ ,מע ֲִשים
תֹורה.
טֹובים ,נִ ְּלמַ ד ָּׁ
ִ
כְּ מֹו אָּׁ ָּׁדם ֶׁש ַמ ְּת ִחיל לָּׁ לֶ כֶת ,אֹו ִלנְּ סֹ עַ  ,קֹ ֶדם
כָּׁל הּוא ִמ ְּס ַתכֵׁל ְּלאָּׁ ן הּוא רֹוצֶ ה ְּלהַ גִ יעַ  -ו ְַּרק
אַ חַ ר כְָּׁך הּוא מַ ְּת ִחיל :עֹוד ְּּפ ִסיעָּׁ ה וְּעֹוד
ְּּפ ִסיעָּׁ ה בַ כִ ּוּון..
חֹוׁש ִבים:
ְּ
כְָּׁך גַם אֲ נ ְַּחנּו ְּבהַ ְּתחָּׁ לַ ת הַ ָּׁשנָּׁה הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה ,קֹ ֶדם כָּׁל ִמ ְּס ַתכְּ ִלים,
יֹוד ִעים ֶׁשהֲ כִ י
מַ ה אֲ נ ְַּחנּו רֹוצִ ים בַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאתַ ,מה הֲ כִ י חָּׁ ׁשּוב? אֲ נ ְַּחנּו ְּ
חָּׁ ׁשּוב זֶה ְּל ִה ְּתנַהֵׁ ג ְּל ִפי ַמה ֶׁשה'  -הַ ֶמלֶ ְך ֶׁשל הָּׁ עֹולָּׁ ם ֶׁשעָּׁ ָּׁשה אֹותֹו -
רֹוצֶ הֶׁ .שּנִ ְּהיֶה כְּ מֹו ֶׁשמַ ְּת ִאים ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,הָּׁ עָּׁ ם הַ ּטֹוב ֶׁשל ה' :צַ ִד ִיקים,
טֹובים .וַאֲ נ ְַּחנּו מַ ְּת ִח ִילים כְָּׁך ִמ ְּת ִחּלַ ת הַ ָּׁשנָּׁה.
ִ
ֲש ֶרת י ְֵּׁמי
לָּׁ כֶן ,כְּ ֶׁשמַ ְּת ִחילָּׁ ה הַ ָּׁשנָּׁה הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה יֵׁׁש ֲע ָּׁש ָּׁרה י ִָּׁמים ְּמיֻחָּׁ ִדים ,ע ֶ
הֹוד ְּענּו ו ְִּהזְּ כ ְַּרנּו
ּפּורים .אַ חֲ ֵׁרי ֶׁש ַ
ְּתׁשּובָּׁ ה  -מֵׁ ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה עַ ד יֹום הַ כִ ִ
ְּׁשל כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם  -אֲ נ ְַּחנּו
ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשה' הּוא הַ מֶ לֶ ְך הַ ּטֹוב ֶׁשּלָּׁ נּו ו ֶ
ימים ְּל ָּׁמה ֶׁשה' רֹוצֶ הִ ,לזְּ כֹר
ִמ ְּׁש ַת ְּד ִלים ְּלהַ ְּת ִחיל אֶ ת הַ ָּׁשנָּׁה ְּב ִל ְּהיֹות ַמ ְּת ִא ִ
ֶׁשזֶ ה הָּׁ ִע ָּׁקרִ .אם נ ְַּת ִחיל כְָּׁך אֶ ת הַ ָּׁשנָּׁה  -זֶה ַי ֲעזֹר לָּׁ נּו כָּׁל הַ ָּׁשנָּׁה ְּלהַ ְּמ ִׁשיְך
טֹובים .כִ י כְּ ֶׁשמַ ְּת ִח ִילים ְּל ִה ְּתנַהֵׁ ג טֹובִ ,מ ְּת ִחּלַ ת הַ ָּׁשנָּׁה
ִ
ִל ְּהיֹות צַ ִד ִיקים,
יֹותר ַקל ְּלהַ ְּמ ִׁשיְך כְָּׁך גַם הָּׁ ְּלאָּׁ ה ,ה' עֹוזֵׁר.
הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשהֵׁ ,

ב .חֲ זרה ִב ְתׁשּובה בַ עֲ ֶש ֶרת י ְֵמי ְתׁשּובה
עֹושים ִב ְּת ִחּלַ ת הַ ָּׁשנָּׁה? ִהּנֵׁה ,עָּׁ בַ ר ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה  -וַאֲ נ ְַּחנּו
אָּׁ ז מַ ה אֲ נ ְַּחנּו ִ
יׁשים :אֵׁ יזֹו ִש ְּמחָּׁ ה! ׁשּוב ִהזְּ ַכ ְּרנּו ֶׁשה' הּוא הַ ֶמלֶ ְך ֶׁשּלָּׁ נּוׁ ,שּוב יֵׁׁש לָּׁ נּו
מַ ְּרגִ ִ
טֹובים .וְּאָּׁ ז אֲ נ ְַּחנּו
ָּׁׁשנָּׁה חֲ ָּׁד ָּׁׁשה ,נְּ ִקּיָּׁהֶׁ ,שעֹוד אֵׁ ין בָּׁ ּה ִבכְּ לָּׁ ל ַמע ֲִשים ל ֹא ִ
נִ זְּ כ ִָּׁרים :אּולַ י ִל ְּפנֵׁי כֵׁן ִה ְּתנַהַ גְּ נּו ּלא כָּׁל-כְָּׁך יָּׁפֶ ה .עַ כְּ ָּׁׁשו ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁש ִהזְּ כ ְַּרנּו
יׁשים ֶׁשזֶ ה
יֹותר ַמ ְּרגִ ִ
ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשה' הַ ּטֹוב הּוא הַ ֶמלֶ ְך ֶׁשּלָּׁ נּו  -אֲ נ ְַּחנּו ֵׁ
טֹובים.
ל ֹא מַ ְּת ִאים ִאם עָּׁ ִשינּו ּפַ עַ ם מַ ע ֲִשים ל ֹא ִ
אֲ בָּׁ ל  -ל ֹא ְּל ִה ְּתיָּׁאֵׁ ׁש :הַ ּי ִָּׁמים הָּׁ אֵׁ ּלּו הֵׁ ם י ִָּׁמים ְּמיֻחָּׁ ִדים לַ חֲ זֹר בַ ְּתׁשּובָּׁ ה
עֹושה חֵׁ ְּטא הּוא
יׁשהּו ֶ
טֹוביםָּׁ .ת ִמיד ִאם ִמ ֶ
יֹותר ִ
ּולהַ ְּת ִחיל מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁש ִל ְּהיֹות ֵׁ
ְּ
ּולבַ ֵׁקׁש ְּס ִליחָּׁ ה  -אֲ בָּׁ ל בַ ּי ִָּׁמים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה ,ה'
ָּׁיכֹל לַ חֲ זֹר ִב ְּתׁשּובָּׁ הְּ ,ל ִה ְּתחָּׁ ֵׁרט ְּ
יֹותר ְּב ַקּלּות .אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשאָּׁ ָּׁדם חֹוזֵׁר ִב ְּתׁשּובָּׁ ה
ְּמ ַקבֵׁ ל אֶ ת הַ חֲ ז ָָּּׁׁרה ִב ְּתׁשּובָּׁ ה ֵׁ
ֲשה הָּׁ ַרע.
 -הַ חֵׁ ְּטא ֶׁשּלֹו נִ ְּמחַ ק ְּלג ְַּמ ֵׁרי ,כְּ ִאּלּו הּוא ל ֹא עָּׁ ָּׁשה אֶ ת הַ ַמע ֶ

אֵׁ יְך חֹוזְּ ִרים ִב ְּתשּובָ ה?
ִמי ֶׁשעָּׁ ָּׁשה עֲבֵׁ רֹות ֶׁשבֵׁ ין אָּׁ ָּׁדם לַ ה' (זֶה נִ ְּק ָּׁרא "עֲבֵׁ רֹות ֶׁשבֵׁ ין אָּׁ ָּׁדם לַ ָּׁמקֹום".
הַ ַכ ָּּׁונָּׁה ִהיא לַ ה'ֶׁ ,ש ְּמ ַקּיֵׁם אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם ,כָּׁל הַ ִקּיּום ֶׁשל הָּׁ עֹולָּׁ ם ָּׁתלּוי בֹו.
ּוב ִלי זֶה הּוא יִּפֹ ל) ְּ -ל ָּׁמ ָּׁׁשל,
כְּ מֹוְּ ,למָּׁ ָּׁׁשל ,חֵׁ פֶ ץ ֶׁשעֹומֵׁ ד עַ ל מָּׁ קֹום ְּמסֻ ּיָּׁם ְּ
ְּׁשלֹום  -צָּׁ ִריְך:
ִחּלֵׁ ל ַׁשבָּׁ ת ,חַ ס ו ָּׁ
ְּ .1ל ִה ְּתחָּׁ ֵׁרטְּ :ל ִהצְּ טַ עֵׁ ר בֶ אֱ מֶ ת עַ ל כְָּׁך ֶׁשהּוא עָּׁ ָּׁשה אֶ ת זֶה; וְּ"לַ ֲעזֹב" אֶ ת
הַ חֵׁ ְּטא.
ֲשה אֶ ת הַ חֵׁ ְּטא הַ זֶ ה.
ּיֹותר הּוא ל ֹא ַיע ֶ
ְּ .2להַ ְּח ִליט ֶׁש ֵׁ
ְּ .3ל ִה ְּתוַדֹותְּ .להַ גִ יד לַ ה' ,בַ ּפֶ ה ֶׁשּלֹוֶׁ ,שהּוא חָּׁ טָּׁ א אֶ ת הַ חֵׁ ְּטא הַ זֶ ה וְּהּוא
ִמ ְּתחָּׁ ֵׁרטְּ ,מבַ ֵׁקׁש ְּס ִליחָּׁ ה.
ִמי ֶׁשעָּׁ בָּׁ ר עֲבֵׁ ָּׁרה גַם כְּ לַ ּפֵׁ י הֶ חָּׁ בֵׁ ר ֶׁשּלֹוְּ :ל ָּׁמ ָּׁׁשל ,הֶ ע ֱִליב אֹותֹו אֹו ִה ְּר ִביץ לֹו
ּולהַ ְּח ִליט
ּול ִה ְּתחָּׁ ֵׁרט ְּ
 גַם כֵׁן צָּׁ ִריְך ְּלבַ ֵׁקׁש ְּס ִליחָּׁ ה מֵׁ ה' כְּ מֹו ֶׁשאָּׁ ַמ ְּרנּוְּ ,ּול ִה ְּתוַדֹות  -כִ י הֲ ֵׁרי זֶה גַם חֵׁ ְּטא כְּ לַ ּפֵׁ י ה' ,כִ י ה'
ֲשה כְָּׁךְּ ,
ּיֹותר ּלא ַיע ֶ
ֶׁש ֵׁ
צִ ּוָּׁה ל ֹא ּלַ עֲשֹות כְָּׁך.
אֲ בָּׁ ל הּוא גַם צָּׁ ִריְך ְּלבַ ֵׁקׁש ְּס ִליחָּׁ ה ֵׁמהֶ חָּׁ בֵׁ ר ֶׁשּלֹו" :עֲבֵׁ רֹות ֶׁשבֵׁ ין אָּׁ ָּׁדם
ּפּורים ְּמכַּפֵׁ ר עַ ד ֶׁשּיְּ ַרצֶ ה אֵׁ ת חֲ בֵׁ רֹו" ,יְּבַ ֵׁקׁש ִמ ֶמנּו
לַ חֲ בֵׁ רֹו אֵׁ ין יֹום הַ כִ ִ

ּומי ֶׁש ְּמבַ ְּק ִׁשים ִמ ֶמנּו ְּס ִליחָּׁ ה וְּהּוא רֹואֶ ה ֶׁשזֶ ה
ְּס ִליחָּׁ ה בֶ אֱ מֶ ת ,יְּפַ ּיֵׁס אֹותֹוִ .
ְּׁשּלא ִמ ְּתכַּוְּ נִ ים לַ עֲשֹות לֹו ׁשּוב ּפַ עַ ם אֶ ת הַ ָּׁדבָּׁ ר הָּׁ ַרע  -צָּׁ ִריְך
בֶ אֱ מֶ ת ו ֶ
ְּל ִה ְּׁש ַת ֵׁדל ְּל ַרחֵׁ ם ו ְִּל ְּסֹלחַ ; ּוכְּ מֹו ֶׁשהּוא סֹולֵׁ חַ לַ חֲ בֵׁ רֹו ,כְָּׁך ְּבו ַַדאי גַם ה' י ְִּסלַ ח
לֹו עַ ל ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשהּוא יְּבַ ֵׁקׁש עֲלֵׁ יהֶ ם ְּס ִליחָּׁ ה ֵׁמה'.
ּומ ְּׁש ַת ְּד ִלים ְּמאֹ ד
ֲש ֶרת יְּמֵׁ י ְּתׁשּובָּׁ ה חֹוזְּ ִרים בַ ְּתׁשּובָּׁ הִ ,
ִאם כֵׁן ,בַ ע ֶ
טֹוביםְּ ,ל ַד ְּק ֵׁדק ְּב ִמצְּ וֹות  -כְּ ֵׁדי ְּלהַ ְּת ִחיל
ְּלהַ ְּרבֹות ְּב ִמצְּ וַת ,צְּ ָּׁד ָּׁקה ,מַ ע ֲִשים ִ
אֶ ת הַ ָּׁשנָּׁה טֹובְּ ,ב ִש ְּמחָּׁ ה אֲ ִמ ִתיתִ ,ש ְּמחָּׁ ה ֶׁשל ִמצְּ וָּׁה; ּוכְּ ֵׁדי ֶׁשּנִ זְּ כֶה
ּפּורים.
טֹובים ְּביֹום הַ כִ ִ
ְּלהֵׁ חָּׁ ֵׁתם ְּלחָּׁ ַייִם ִ

ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ַ


אֵׁ יְך חֹוזְּ ִרים ִב ְּתׁשּובָּׁ ה עַ ל עֲבֵׁ רֹות ֶׁשבֵׁ ין אָּׁ ָּׁדם ְּל ָּׁמקֹום ( ְּלהַ ֵׁׁשם)?
הֹוסיף הַ חֹוזֵׁר ִב ְּתׁשּובָּׁ ה ֵׁמעֲבֵׁ רֹות ֶׁשבֵׁ ין אָּׁ ָּׁדם
ּומָּׁ ה צָּׁ ִריְך ְּל ִ
לַ חֲ בֵׁ רֹו?

גְׁ .שֹלׁשה ְספ ִרים נִ ְפת ִחים
ֹלׁשה ְּספָּׁ ִרים נִ ְּפ ָּׁת ִחים ִל ְּפנֵׁי ה' ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה .ז ֹאת
אֹומ ִרים ֶׁש ְּש ָּׁ
חֲ כָּׁמֵׁ ינּו ְּ
תּובים ְּבסֵׁ פֶ ר.
אֹומֶ ֶרת :ה' זֹוכֵׁר אֶ ת הַ מַ ע ֲִשים ֶׁשל ָּׁהאֲ נ ִָּׁׁשים כְּ ִאּלּו הֵׁ ם כְּ ִ
ְּׁשלֹום,
מּורים חַ ס ו ָּׁ
טֹובים; ְּר ָּׁׁש ִעים גְּ ִ
מּורים  -נִ כְּ ָּׁת ִבים ִמּיַד ְּלחָּׁ ַייִם ִ
צַ ִד ִיקים גְּ ִ
הַ הֵׁ יפֶ ְך .וְּהַ בֵׁ ינֹונִ ּיִ ים  -ה' ְּמחַ כֶה לָּׁ הֶ ם עַ ד יֹום כִ ּפּור ֶׁשּיַחַ זְּ רּו בַ ְּתׁשּובָּׁ ה
ֲש ֶרת י ְֵּׁמי ְּתׁשּובָּׁ ה.
טֹובים ,הַ זְּ מַ ן הַ ְּמיֻחָּׁ ד ְּלכְָּׁך הּוא ע ֶ
ְּוי ְַּח ְּתמּו ְּלחָּׁ ַייִם ִ

ּפּורים
יֹום ַהּכִ ִ
אשי ְּפ ָר ִקים:
ָר ֵׁ
ּפּורים
אִ .ה ְּתכֹונְּ נּות ְּליֹום הַ כִ ִ
ב .כַּפָּׁ רֹות
גְּ .ת ִפּלַ ת ִמנְּ חָּׁ ה בָּׁ עֶ ֶרב יֹום כִ ּפּורְּ ,סע ָֻּׁדה מַ ְּפסֶ ֶקתִ ,ב ְּרכַת הַ בָּׁ נִ ים
ד .יֹום ְּמ ִחילַ ת עָּׁ וֹונֹותְּ .מהַ ְּּלכֹות ַתעֲנִ ית יֹום-כִ ּפּור
הְּ .ת ִפּלֹות יֹום כִ ּפּור
ּפּורים
ֲבֹודת יֹום הַ כִ ִ
ו .הַ כֹהֵׁ ן הַ גָּׁדֹול ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש בַ ע ַ
ז" .מַ ְּפ ִטיר יֹונָּׁה"
חְּ .ת ִפּלַ ת נְּ ִעילָּׁ ה
ּפּורים
ט .מֹוצָּׁ אֵׁ י יֹום הַ כִ ִ

ּפּורים
אִ .ה ְתּכֹונְ נּות ְליֹום הַ ּכִ ִ
ּפּוריםְּ .בעֶ ֶרב יֹום
ֲש ֶרת-י ְֵּׁמיְּ -תׁשּובָּׁ ה ,הּוא יֹום הַ כִ ִ
הַ ּיֹום הָּׁ ע ֲִש ִירי לַ ע ֶ
ּפּוריםִ ,מצְּ וָּׁה לֶ אֱ כֹל ו ְִּל ְּׁשתֹות הַ ְּרבֵׁ ה; כְָּׁך גַם י ְִּהיֶה כֹח לָּׁ צּום ְּל ָּׁמחֳ ָּׁרת.
הַ כִ ִ
ּפּורים
צָּׁ ִריְך ְּמאֹ ד ְּל ִה ְּׁש ַת ֵׁדל עַ ד יֹום הַ כִ ִ
ְּלבַ ֵׁקׁש ְּס ִליחָּׁ ה ִמכָּׁל ִמי ֶׁשחָּׁ טָּׁ אנּו נֶגְּ דֹו,
ִל ְּק ַראת הַ ּיֹום הַ גָּׁדֹול וְּהַ ּנִ ְּפלָּׁ א ,בֹו ה'
ֲוֹונֹותינּו.
ֵׁ
מֹוחֵׁ ל עַ ל כָּׁל ע
אֹומ ִרים בַ ִמ ְּׁשנָּׁה:
ְּ
חֲ כָּׁמֵׁ ינּו זִ כְּ רֹונָּׁם
לֹומר,
"עֲבֵׁ רֹות ֶׁשבֵׁ ין אָּׁ ָּׁדם לַ מָּׁ קֹום – כְּ ַ
ּפּורים
בֵׁ ין אָּׁ ָּׁדם ְּלהַ ֵׁׁשם  -יֹום הַ כִ ִ
ּפּורים ְּמכַּפֵׁ ר עַ ל ַמה ֶׁשחָּׁ טָּׁ א לַ ה',
ְּמכַּפֵׁ ר" .אָּׁ ָּׁדם חֹוזֵׁר ִב ְּתׁשּובָּׁ ה וְּיֹום הַ כִ ִ
ּפּורים
ְּמנ ֶַקה אֶ ת הֶ עָּׁ וֹון ִממֶ נּו" .עֲבֵׁ רֹות ֶׁשבֵׁ ין אָּׁ ָּׁדם לַ חֲ בֵׁ רֹו – אֵׁ ין יֹום הַ כִ ִ
יחתֹו
ְּמכַּפֵׁ ר עַ ד ֶׁשּיְּ ַרצֶ ה אֶ ת חֲ בֵׁ רֹו" .צָּׁ ִריְך ְּלפַ ּיֵׁס אֶ ת חֲ בֵׁ רֹוְּ ,לבַ ֵׁקׁש אֶ ת ְּס ִל ָּׁ
בֶ אֱ מֶ ת.

בּ .כַּפרֹות
ּפּורים ,כְּ לֹומַ ר ,הַ ּיֹום ֶׁש ְּּלפָּׁ נָּׁיו ,יֵׁׁש ִמנְּ הָּׁ ג לַ עֲשֹות "כַּפָּׁ רֹות".
ְּבעֶ ֶרב-יֹום-הַ כִ ִ
ְּאֹומר" :ז ֹאת
כַּפָּׁ רֹותֶ ,זה ָּׁיכֹל ִל ְּהיֹות ַת ְּרנְּ גֹול ֶׁשאָּׁ ָּׁדם ְּמסֹובֵׁ ב ֵׁמעַ ל ר ֹאׁשֹו ,ו ֵׁ
קֹומי) ,ז ֹאת כַּפָּׁ ָּׁר ִתי,
חֲ ִליפָּׁ ִתי (כְּ לֹומַ רִ :ב ְּמ ִ
מּור ִתי" – כְּ לֹומַ רֶׁ :שהַ ַת ְּרנְּ גֹול כְּ ִאּלּו
ז ֹאת ְּת ָּׁ
"ב ְּמקֹומֹו"ִ .אם חֲ ִלילָּׁ ה הָּׁ יָּׁה ָּׁראּוי
י ְִּהיֶה ִ
טֹובים ,הּוא
ִ
ְּל ַקבֵׁ ל עֹ ֶנׁש עַ ל מַ ע ֲִשים ל ֹא
ּוב ָּׁשרֹו
ִשחֵׁ ט ְּ
חֹוזֵׁר ִב ְּתׁשּובָּׁ ה ,וְּהַ ַת ְּרנְּ גֹול י ָּׁ

אתר אחינו

ִיּנ ֵָּׁׁתן לָּׁ עֲנִ ּיִ יםְּ ,וכְָּׁך זֶה ְּיכַּפֵׁ ר עַ ל הָּׁ אָּׁ ָּׁדם.
אֹומ ִרים אֹותֹו ָּׁדבָּׁ ר; וְּ"זֶה הַ ַמ ְּטבֵׁ עַ יֵׁלֵׁ ְך
ֹאׁשםְּ ,
סֹוב ִבים מַ ְּטבֵׁ עַ עַ ל ר ָּׁ
ְּויֵׁׁש הַ ְּמ ְּ
ּול ָּׁׁשלֹום".
טֹובים ְּ
ִלצְּ ָּׁד ָּׁקהַ ,ואֲ נִ י אֵׁ לֶ ְך ְּלחַ ּיִ ים ִ
עֹושה ְּלכָּׁל ְּבנֵׁי בֵׁ יתֹו.
ֶ
ְּוכְָּׁך

גְ .ת ִפלַ ת ִמנְ חה בעֶ ֶרב יֹום ּכִ ּפּורְ ,סעֻ דה ַמ ְפסֶ ֶקתִ ,ב ְרכַת ַהבנִ ים
אֹומ ִרים וִדּוי
ִב ְּת ִפּלַ ת ִמנְּ חָּׁ ה ֶׁשל עֶ ֶרב יֹום-כִ ּפּור ,הַ ּיֹום ֶׁש ִּל ְּפנֵׁי יֹום כִ ּפּורְּ ,
ּומבַ ְּק ִׁשים ְּס ִליחָּׁ ה.
גָּׁדֹולִ ,מ ְּתו ִַדים ִל ְּפנֵׁי ה' עַ ל הֶ חָּׁ טָּׁ ִאיםִ ,מ ְּתחָּׁ ְּר ִטים ְּ
ּפּורים עַ צְּ מֹוִ ,מ ְּתו ִַדים כ ַָּׁמה
ְּוגַם ִב ְּת ִפּלֹות יֹום הַ כִ ִ
ְּוכַמָּׁ ה ְּּפעָּׁ ִמים ,כְּ ֵׁדי לַ חֲ זֹר ִב ְּתׁשּובָּׁ ה ְּׁשלֵׁ ָּׁמה.
"ס ֻע ָּׁדה ַמ ְּפסֶ ֶקת",
עֹושים ְּ
ִ
אַ חֲ ֵׁרי הַ צָּׁ הֳ ַריִם,
ְּסע ָֻּׁדה ֶׁש ִּל ְּפנֵׁי הַ צֹום .אַ חַ ר כְָּׁך ַמ ְּד ִל ִיקים נֵׁרֹות

מאתר "אחינו"

ּפּורים – וְּנֹוהֲ גִ ים ְּלהַ ְּד ִליק גַם "נֵׁר-נְּ ָּׁׁש ָּׁמה" ֶׁשּנִ ְּׁשאַ ר ָּׁדלּוק
ִלכְּ בֹוד יֹום הַ כִ ִ
עַ ד ְּלמֹוצָּׁ אֵׁ י הַ צֹום.
הֹולכִ ים ְּלבֵׁ ית
יֵׁׁש נֹוהֲ גִ ים ְּלבָּׁ ֵׁרְך אֶ ת הַ בָּׁ נִ ים בָּׁ עֶ ֶרב יֹום כִ ּפּורִ ,ל ְּפנֵׁי ֶׁש ְּ
ּוב ִמצְּ וֹות ְּב ִש ְּמחָּׁ ה ְּוי ְִּראָּׁ הֶׁ ,שה'
תֹורה ְּ
ְּעֹוס ִקים ְּב ָּׁ
הַ כְּ נֶסֶ תֶׁ ,שּיִ ְּהיּו צַ ִד ִיקים ו ְּ
יקי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
טֹובים ְּבתֹוְך כָּׁל צַ ִד ֵׁ
י ִֵׁתן לָּׁ הֶ ם כָּׁל טּוב ְּ -ו ִיכ ְָּּׁתבּו ְּויֵׁחָּׁ ְּתמּו ְּלחַ ּיִ ים ִ

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


מַ הּו ִמנְּ הָּׁ ג הַ כַּפָּׁ רֹות?



ּומַ ִהי ְּסע ָֻּׁדה מַ ְּפסֶ ֶקת?

ד .יֹום ְמ ִחילַ ת עוֹונֹותְ .מהַ ְלכֹות ַתעֲ נִ ית יֹוםּ-כִ ּפּור
ּומיֻחָּׁ ד ,אֶ חָּׁ ד בַ ָּׁׁשנָּׁה .אַ חֲ ֵׁרי ֶׁש ִהזְּ כ ְַּרנּו ֶׁשה'
ּפּורים הּוא יֹום חָּׁ ׁשּוב ְּ
יֹום הַ כִ ִ
הּוא מֶ לֶ ְך י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,מֶ לֶ ְך כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם ,עָּׁ בַ ְּרנּו אֶ ת י ְֵּׁמי הַ ְּתׁשּובָּׁ ה  -כָּׁל אֶ חָּׁ ד
ִה ְּׁש ַת ֵׁדל ִל ְּהיֹות מַ ְּת ִאים בַ ּלֵׁ ב ֶׁשּלֹו ּובַ ִה ְּתנַהֲ גּות ֶׁשּלֹו ְּל ָּׁמה ֶׁשהַ ֶמלֶ ְך ה'
רֹוצֶ ה ,וְּלַ חֲ זֹר ִב ְּתׁשּובָּׁ ה עַ ל מַ ה ֶׁשּל ֹא ַמ ְּת ִאים ְּלאָּׁ ָּׁדם ִמּיִ ְּש ָּׁראֵׁ ל ,הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל
יחת עוֹונֹות.
ה' ִ -הנֵה ַמגִ יעַ הַ ּיֹום הַ גדֹול ֶׁשל ְס ִל ַ
ְּׁשֹותים בַ ּיֹום הַ זֶ ה ,כְּ מֹו ֶׁשכָּׁתּוב בַ ת ָֹּׁורה ,גַם ל ֹא
דֹולים ל ֹא אֹוכְּ ִלים ו ִ
הַ גְּ ִ
עֹושה כְָּׁך ִל ְּפעָּׁ ִמים),
(ל ְּמרֹחַ ֶׁש ֶמן עַ ל הָּׁ עֹורִ ,מי ֶׁש ֶ
ִמ ְּת ַרחֲ צִ ים ,ל ֹא "סָּׁ כִ ים" ִ
וְּל ֹא נֹוע ֲִלים נַעַ לֵׁ י עֹור.
מַ ה זֶה מַ ְּראֶ ה? ִמצַ ד אֶ חָּׁ ד  -אֶ ת הַ חֲ ָּׁרטָּׁ ה ֶׁשּלָּׁ נּו עַ ל הָּׁ עֲבֵׁ רֹותִ :אם בַ ְּש ִביל
"לפַ ּנֵׁק" אֶ ת עַ צְּ ֵׁמנּו ,עָּׁ ִשינּו ִל ְּפעָּׁ ִמים אֲ ִפּלּו ַמע ֲִשים ל ֹא
ֶׁשּיִ ְּהיֶה נֹוחַ לָּׁ נּוְּ ,
הֹולכִ ים ִעם ַנעֲלַ יִם ל ֹא כָּׁל כְָּׁך
ְּ
ְּׁשלֹום ִ -הּנֵׁה עַ כְּ ָּׁׁשו אֲ נ ְַּחנּו
טֹובים חָּׁ ס-ו ָּׁ
ִ
ְּׁשֹותיםּ ,לא ִמ ְּת ַרחֲ צִ ים .אֲ נ ְַּחנּו ַמ ְּר ִאים ֶׁשהָּׁ ִע ָּׁקר עַ כְּ ָּׁׁשו
נֹוחֹות ,ל ֹא אֹוכְּ ִלים ו ִ
זֶה ל ֹא ֶשּיִ ְּהיֶה לָּׁ נּו נֹוחַ  -הָּׁ ִע ָּׁקר זֶה ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו רֹוצִ ים לַ חֲ זֹר ִב ְּתׁשּובָּׁ הִ ,ל ְּהיֹות
תֹורה:
רֹובים לַ ה' בֶ אֱ ֶמת ,כִ ְּרצֹונֹו .כְָּׁך כָּׁתּוב בַ ָּׁ
טֹובים; לַ חֲ זֹר ִל ְּהיֹות ְּק ִ
ִ
שֹותיכֶם"/
יתם אֶ ת נ ְַּפ ֵׁ
"ו ְִּעינִ ֶ
עֹושים ׁשּום
ְּׁשֹותה? הַ ַמ ְּלאָּׁ כִ ים ֶׁשל ה' ֶׁ -שּל ֹא ִ
ְּויֵׁׁש עֹוד ָּׁדבָּׁ רִ :מי ל ֹא אֹוכֵׁל ו ֶ
ֲוֹונֹותינּו ,אֲ נ ְַּחנּו
דֹומים ְּל ַמ ְּלאָּׁ כִ ים :ה' סֹולֵׁ חַ עַ ל ע ֵׁ
עֲבֵׁ רֹותְּ .ביֹום כִ ּפּור אֲ נ ְַּחנּו ִ
ְּׁשֹותים ,אֶ ּלָּׁ א ִמ ְּתּפַ ְּּל ִלים,
הֹורים מֵׁ הֶ עָּׁ וֹונֹות; ְּוגַם ל ֹא אֹוכְּ ִלים ו ִ
נִ ְּהיִים ְּט ִ
הֹולכִ ים
ּושמֵׁ ִחים ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשה' אֹוהֵׁ ב אֹותֹו וְּסֹולֵׁ חַ לֹו .יֵׁׁש כָּׁאֵׁ ּלֶ ה ֶׁש ְּ
ְּ
ִעם ִבגְּ ֵׁדי לָּׁ בָּׁ ן ְּביֹום כִ ּפּורְּ ,להַ זְּ כִ יר ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו רֹוצִ ים ִל ְּהיֹות נְּ ִקּיִ ם בַ ּלֵׁ ב
ּובַ מַ ע ֲִשים ִמכָּׁל הֶ חָּׁ טָּׁ ִאים ,כְּ מֹו מַ ְּלאָּׁ כִ ים.
רֹובים ְּלגִ יל ִמצְּ וֹותּ ,לא צָּׁ ִמים ,זֶה ל ֹא בָּׁ ִריא לָּׁ הֶ ם .אֲ בָּׁ ל
יְּלָּׁ ִדים ֶׁשעֹוד ל ֹא ְּק ִ
הֹולכִ ים ִעם נַעַ לֵׁ י עֹור,
ְּכֹולים ְּל ִה ְּתּפַ ּלֵׁ ל ,כַמּובָּׁ ן; ְּוגַם הֵׁ ם ל ֹא ְּ
גַם יְּלָּׁ ִדים י ִ
דֹולים.
כְּ מֹו הַ גְּ ִ

ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ַ


ּפּורים ִבגְּ לַ ל ָּׁמה ֶשנֶאֱ ַמר:
סּורים ְּביֹום הַ כִ ִ
אֵׁ יזֶה ְּדבָּׁ ִרים אֲ ִ
שֹותיכֶם"?
ּנִיתם אֶ ת נ ְַּפ ֵׁ
"ו ְִּע ֶ

הְ .ת ִפלֹות יֹום ּכִ ּפּור
חָּׁ מֵׁ ׁש ְּת ִפּלֹות ִמ ְּתּפַ ְּּל ִלים בַ ּיֹום הַ זֶ ה :עַ ְּר ִבית בַ ּלַ יְּלָּׁ הַׁ ,שחֲ ִרית בַ ב ֶֹקר,
אַ חַ ר-כְָּׁך ְּת ִפּלַ ת מּוסָּׁ ף ,אַ חֲ ֵׁרי הַ צָּׁ הֳ ַריִם ְּת ִפּלַ ת ִמנְּ חָּׁ ה ,ו ְִּל ְּק ַראת הָּׁ עֶ ֶרב
ְּת ִפּלָּׁ ה נֹוסֶ פֶ ת ְּמיֻחֶ ֶדתְּ ,ת ִפּלַ ת נְּ ִעילָּׁ הִ .מ ְּתו ִַדים עַ ל הֶ חָּׁ ָּׁט ִאיםְּ ,מבַ ְּק ִׁשים
ְּס ִליחָּׁ ה מֵׁ ה' ,מַ זְּ כִ ִירים ׁשּוב ֶׁשה' הּוא ֶמלֶ ְך כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם  -וַאֲ נ ְַּחנּו נִ ְּהיִים
ימים לַ ּטֹוב ֶׁשה' רֹוצֶ ה ,כִ י אֲ נ ְַּחנּו חֹוזְּ ִרים ִב ְּתׁשּובָּׁ ה.
ְּיֹותר מַ ְּת ִא ִ
יֹותר ו ֵׁ
ֵׁ

ּפּורים
בֹודת יֹום הַ ּכִ ִ
ו .הַ ּכֹהֵ ן הַ גדֹול ְבבֵ ית הַ ִמ ְקדׁש בַ ֲע ַ
ֲבֹודה גְּ דֹולָּׁ ה
ִבזְּ מַ ן ֶׁשבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הָּׁ יָּׁה ַקּיָּׁם – הָּׁ יָּׁה הַ כ ֵֹׁהן הַ גָּׁדֹול עֹובֵׁ ד ע ָּׁ
ּפּורים; מַ ְּק ִריב ָּׁק ְּר ְּבנֹותִ ,מ ְּתּפַ ּלֵׁ ל ְּבעַ ד עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ לַ .רק ְּביֹום
ְּביֹום הַ כִ ִ
יֹותר ְּבבֵׁ ית-הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש,
ּפּורים הָּׁ יָּׁה הַ כֹהֵׁ ן הַ גָּׁדֹול נִ כְּ נַס לַ ָּׁמקֹום הַ ָּׁקדֹוׁש ְּב ֵׁ
הַ כִ ִ
קֹ ֶדׁש הַ ֳק ָּׁד ִׁשיםּ ,ומַ ְּק ִטיר ָּׁׁשם ְּקטֹ ֶרת
ְּמיֻחֶ ֶדת,

מֵׁ אַ ְּבקֹות

ֶׁשל

צְּ ַמ ִחים

תֹורה ,עַ ל גַבֵׁ י
ְּמיֻחָּׁ ִדים ,כְּ ִפי ֶׁשצִ ּוְּ ָּׁתה הַ ָּׁ
גֶחָּׁ ִלים ֶׁשּלָּׁ ַקח מָּׁ עַ ל הַ ִמזְּ בֵׁ חַ ְּונ ַָּׁתן עַ ל
הַ כַף הַ ְּמיֹ עֶ ֶדת ְּלכְָּׁך.
כְּ ֶׁשהָּׁ יָּׁה הַ כֹהֵׁ ן הַ גָּׁדֹול ִמ ְּתו ֶַדה עַ ל
וֹונֹותיו וְּאַ נְּ ֵׁׁשי בֵׁ יתֹו ,עַ ל עָּׁ וֹונֹות הַ כֹהֲ נִ ים ,וְּעַ ל עָּׁ וֹונֹות כָּׁל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל –
ָּׁ
עַ
ּומבַ ֵׁקׁש מֵׁ ה' ְּס ִליחָּׁ הְּ ,ב ֵׁׁשם כָּׁל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,הָּׁ יָּׁה ַמזְּ כִ יר אֶ ת הַ ּפָּׁ סּוק" :כִ י
ְּ
ֹאתיכֶם ִל ְּפנֵׁי ה' ִת ְּטהָּׁ רּו".
בַ ּיֹום הַ זֶ ה ְּיכַּפֵׁ ר עֲלֵׁ יכֶם ְּלטַ הֵׁ ר אֶ ְּתכֶם ִמכָּׁל חַ ּט ֵׁ
אֹומר ּלא בָּׁ אֹ פֶ ן הָּׁ ָּׁרגִ יל ,אֶ ּלָּׁ א "הַ ֵׁשם
ֵׁ
אֶ ת ֵׁׁשם ה' ֶׁשבַ ּפָּׁ סּוק הַ זֶה הָּׁ יָּׁה
יֹודעַ אֹותֹו .כְּ ֶׁשהַ כֹהֲ נִ ים וְּהָּׁ עָּׁ ם
הַ ְּמפֹ ָּׁרׁש" ֶׁשהּוא הָּׁ יָּׁה ֵׁ
ׁשֹומ ִעים אֵׁ ת ֵׁׁשם
ְּ
ֶׁשבַ ֲעז ָָּּׁׁרה – חֲ צַ ר הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש – הָּׁ יּו
ּובטָּׁ הֳ ָּׁרה,
הַ ֵׁשםְּ ,מפֹ ָּׁרׁש יֹוצֵׁ א ִמ ִּפי כֹהֵׁ ן גָּׁדֹול ִב ְּקדֻ ָּׁשה ְּ
ְּאֹומ ִרים:
ְּנֹופ ִלים עַ ל ְּּפנֵׁיהֶ ם ,ו ְּ
ּומ ְּׁש ַתחֲ וִים ו ְּ
כֹור ִעים ִ
הָּׁ יּו ְּ
"בָּׁ רּוְך ֵׁׁשם כָּׁבֹוד מַ ְּלכּותֹו ְּלעֹולָּׁ ם וָּׁעֶ ד".
אֹומ ִרים ִב ְּת ִפּלַ ת מּוסָּׁ ף אֵׁ ת
עֹושים גַם ְּבבֵׁ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ,כְּ ֶׁש ְּ
ֵׁזכֶר ְּלכְָּׁך ,אָּׁ נּו ִ
ּפּורים – וַאֲ נ ְַּחנּו
ֲבֹודה" ֶׁשל כֹהֵׁ ן גָּׁדֹול ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ְּביֹום הַ כִ ִ
"סֵׁ ֶדר הָּׁ ע ָּׁ
עֹושים הַ כֹהֲ נִ ים וְּהָּׁ עָּׁ ם ְּבבֵׁ ית
ִ
ּומ ְּׁש ַתחֲ וִים כְּ ֶׁשמַ זְּ כִ ִירים ֶׁשכְָּׁך הָּׁ יֹו
כֹור ִעים ִ
ְּ
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש.

ֲבֹודתֹו ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש
הַ ְּלוַאי ֶׁשּנִ זְּ כֶה ִב ְּמהֵׁ ָּׁרה ְּבי ֵָּׁׁמינּו ׁשּוב ִל ְּראֹות כ ֵֹׁהן בַ ע ָּׁ
עַ ל הַ ר הַ בַ יִתֶׁ ,שּיִ בָּׁ נֶה ִב ְּמהֵׁ ָּׁרה ְּבי ֵָּׁׁמינּו!

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


ּפּורים?
מַ ה הֵׁ ן חָּׁ מֵׁ ׁש הַ ְּת ִפּלֹות ֶׁש ִמ ְּתּפַ ְּּל ִלים ְּביֹום הַ כִ ִ



ּפּורים – ּומָּׁ ה הָּׁ יָּׁה
ְּלהֵׁ יכָּׁן הָּׁ יָּׁה נִ כְּ נָּׁס הַ כֹהֵׁ ן הַ גָּׁדֹול ַרק ְּביֹום הַ כִ ִ
עֹושה ָּׁׁשם?
ֶ



ֲבֹודת הַ כ ֵֹׁהן הַ גָּׁדֹול
עֹושים הַ ּיֹום בַ ְּת ִפּלָּׁ הֵׁ ,זכֶר לַ ע ַ
ִ
מַ ה אֲ נ ְַּחנּו
בַ ִמ ְּק ָּׁדׁש?

"מ ְפ ִטיר יֹונה"
ַ
ז.
קֹור ִאים ְּבבֵׁ ית-הַ כְּ נֶסֶ ת הַ ְּפטָּׁ ָּׁרה ְּמיֻחֶ ֶדת אַ חֲ ֵׁרי
ְּביֹום כִ ּפּור ִב ְּת ִפּלַ ת ִמנְּ חָּׁ הְּ ,
יאיםָּׁׁ .שם ְּמסֻ ּפָּׁ ר ,אֵׁ יְך ה'
קֹור ִאים ִמסֵׁ פֶ ר יֹונָּׁהֵׁ ,מהַ ּנְּ ִב ִ
תֹורהְּ .
ְּק ִריאַ ת הַ ָּׁ
הֹודיעַ ְּלאַ נְּ ֵׁׁשי ַמ ְּמלֶ כֶת נִ ינְּ וֵׁהֶׁ ,שהּוא יַהֲ פֹ ְך אֶ ת נִ ינְּ וֵׁה,
ָּׁׁשלַ ח אֶ ת יֹונָּׁה ְּל ִ
ֲשיהֶ ם הָּׁ ָּׁר ִעים.
אֹותהִ ,בגְּ לַ ל הֶ חָּׁ טָּׁ ִאים ֶׁשּלָּׁ הֶ םַ ,מע ֵׁ
ָּׁ
י ְַּח ִריב
"ל ְּברֹחַ " מֵׁ הַ ַת ְּפ ִקיד ֶׁשהֻ ּטַ ל עָּׁ לָּׁ יו וְּעָּׁ לָּׁ ה לָּׁ אֳ נִ ּיָּׁה ֶׁשּנֹוסַ עַ ת ָּׁרחֹוק,
ָּׁרצָּׁ ה יֹונָּׁה ִ
"ל ְּברֹחַ " ֵׁמה'.
ְּל ַת ְּר ִׁשיׁש .בֶ אֱ מֶ ת ,כַמּובָּׁ ןִ ,אי אֶ ְּפ ָּׁׁשר ִ
הֵׁ ִביא ה' ְּסעָּׁ ָּׁרה גְּ דֹולָּׁ ה בַ ּיָּׁם ,כִ ְּמעַ ט ֶׁשּנִ ְּׁש ְּב ָּׁרה הָּׁ אֳ נִ ּיָּׁה .נִ סּו הַ ַמּלָּׁ ִחים
לַ חֲ תֹר לַ ּיַבָּׁ ָּׁׁשהְּ ,ול ֹא ִהצְּ ִליחּו.
גֹורל הֶ ְּראָּׁ ה עַ ל
גֹורלִ ,ל ְּראֹות ִבגְּ לַ ל ִמי הַ ְּסעָּׁ ָּׁרה הַ גְּ דֹולָּׁ ה הַ זֹו – ו ְַּה ָּׁ
ִה ִּטילּו ָּׁ
יֹונָּׁה.
ַׁשאֲ לּו אֹותֹו מֵׁ י הּואִ .סּפֵׁ ר לָּׁ הֶ ם .אָּׁ ַמר לָּׁ הֶ ם ֶׁשהּוא עֹובֵׁ ד אֶ ת ה'ֶׁ ,שעָּׁ ָּׁשה
אֶ ת הַ ּיָּׁם וְּהַ ּיַבָּׁ ָּׁׁשהּ .פָּׁ חֲ דּו הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים ,הֵׁ ִבינּו ִמ ִמי הּוא ְּמנַסֶ ה ִל ְּברֹחַ .
אֹותי לַ ּיָּׁם – וְּהַ ּיָּׁם י ֵָּׁׁרגַע .ל ֹא ָּׁרצּו – נִ סּו לַ חֲ תֹר
ִ
אָּׁ מַ ר לָּׁ הֶ ם יֹונָּׁהִ ,תזְּ ְּרקּו
ֹאבדּו ִבגְּ לַ ל יֹונָּׁה – ְּוגַם ֶׁשּל ֹא
עֹוד ָּׁול ֹא ִהצְּ ִליחּו .בַ סֹוף צָּׁ עֲקּו לַ ה'ֶׁ ,שּל ֹא י ְּ
אֹותם ִאם הּוא יָּׁמּות  -עֲשּו כִ ְּדבָּׁ ָּׁריו ו ְִּה ִּטילּו אֹותֹו לַ ּיָּׁםִ .מ ַּיד נִ ְּרגַע
ָּׁ
יַאֲ ִׁשים
הַ ּיָּׁם – וְּהָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים הַ ּלָּׁ לּו י ְָּּׁראּו י ְִּראָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ה ֵׁמה'ָּׁ .ראּו ֶׁשאָּׁ כֵׁן זֶה הָּׁ יָּׁה ִבגְּ לַ ל
יֹונָּׁה ֶׁשּלא עָּׁ ָּׁשה אֶ ת ְּדבָּׁ ָּׁריו.
ֹלׁשה י ִָּׁמים
הֵׁ ִביא ה' ָּׁדג גָּׁדֹול ִל ְּבֹלעַ אֶ ת יֹונָּׁהָּׁ .היָּׁה יֹונָּׁה ִב ְּמ ִעי ַה ָּׁדג ְּׁש ָּׁ
ּומ ָּׁשם ִה ְּתּפַ ּלֵׁ ל ו ְִּה ְּתחַ ּנֵׁן לַ ה'.
ֹלׁשה לֵׁ ילֹות – ִ
ּוׁש ָּׁ
ְּ

עָּׁ ָּׁשה ה' ֶׁשהַ ָּׁדג י ִָּׁקיא אֶ ת יֹונָּׁה אֶ ל הַ ּיַבָּׁ ָּׁׁשה.
ׁשּוב צִ ּוָּׁה ה' אֶ ל יֹונָּׁה ֶׁשּיֵׁלֵׁ ְך אֲ ל נִ ינְּ וֵׁה הָּׁ ִעיר הַ גְּ דֹולָּׁ ה ְּ -וי ְִּק ָּׁרא אֵׁ לֶ יהָּׁ ַמה
ֶׁשה' אֹומֵׁ ר לֹו.
הַ ּפַ עַ ם כְּ בָּׁ ר ָּׁׁשמַ ע יֹונָּׁה לַ ה' ,הָּׁ לַ ְך אֶ ל תֹוְך נִ ינְּ וֵׁה ְּב ֶמ ֶׁשְך יֹום ָּׁׁשלֵׁ ם (כְּ ֵׁדי
ֹלׁשה י ִָּׁמים .כָּׁל-כְָּׁך גְּ דֹולָּׁ ה הָּׁ י ְָּּׁתה)
לַ ֲעבֹר אֶ ת כָּׁל הָּׁ ִעיר הָּׁ יָּׁה צָּׁ ִריְך לָּׁ לֶ כֶת ְּׁש ָּׁ
– וְּאָּׁ ז ָּׁק ָּׁרא" :עֹוד אַ ְּרבָּׁ ִעים יֹום נִינְּ וֵׁה נ ְֶּהּפָּׁ כֶת".
הַ אֲ ִמינּו אַ נְּ ֵׁׁשי נִ ינְּ וֵׁה וְּהַ מֶ לֶ ְך ֶׁשּלָּׁ הֶ ם ,בַ ה' .צָּׁ מּו כֻּלָּׁ םָּׁ ,שמּו עֲלֵׁ יהֶ ם ַש ִקים,
ּומ ָּׁמה
עַ ל הָּׁ אָּׁ ָּׁדם וְּעַ ל הַ ְּבהֵׁ מָּׁ הָּׁ ,ק ְּראּו לַ ה' ,חָּׁ זְּ רּו ִב ְּתׁשּובָּׁ ה ִמ ַד ְּרכָּׁם הָּׁ ָּׁרעָּׁ ה ִ
ֶׁשגָּׁזְּ לּו.
ּובּטֵׁ ל אֶ ת הָּׁ עֹ נֶׁש.
ָּׁראָּׁ ה ה' אֶ ת ְּתׁשּובַ ָּׁתם – ִ
ַרע הָּׁ יָּׁה הַ ָּׁדבָּׁ ר ְּבעֵׁ ינֵׁי יֹונָּׁה .אָּׁ מַ ר לַ ה' :הֲ ֵׁרי זֶה ַמה ֶׁשאָּׁ ַמ ְּר ִתי ֵׁמר ֹאׁש; לָּׁ כֵׁן
בָּׁ ַר ְּח ִתי .י ַָּׁד ְּע ִתי ֶׁשאַ ָּׁתה ַרב חֶ סֶ ד – ו ְִּת ְּסלַ ח לָּׁ הֶ ם כְּ ֶׁשּיַחַ זְּ רּו בַ ְּתׁשּובָּׁ ה וְּל ֹא
י ְִּת ַקּיֵׁם מַ ה ֶׁשאֹ מַ ר לָּׁ הֶ ם.
י ַָּׁׁשב יֹונָּׁה ִמחּוץ ְּל ִעירַ ,תחַ ת סֻ כָּׁה ֶׁשעָּׁ ָּׁשה לֹו – ו ְִּחכָּׁה ִל ְּראֹות ַמה י ְִּהיֶה
ִעם נִינְּ וֵׁה.
יקיֹון מֵׁ עַ ל ר ֹאׁשֹוֶׁ ,שּיִ ְּהיֶה לֹו ְּלצֵׁ לָּׁ .ש ַמח יֹונָּׁה ִש ְּמחָּׁ ה
ִהצְּ ִמיחַ ה' עֵׁ ץ ִק ָּׁ
גְּ דֹולָּׁ ה.
יקיֹון ו ְִּה ְּתיַבֵׁ ׁש – וְּאָּׁ ז הֵׁ ִביא ה'
ְּלמָּׁ חֳ ָּׁרת ,הֵׁ ִביא ה' תֹולַ עַ ת ֶׁשאָּׁ כְּ לָּׁ ה אֶ ת הַ ִק ָּׁ
רּוחַ חַ מָּׁ ה וְּהַ ֶש ֶמׁש ִהכְּ ָּׁתה עַ ל ר ֹאׁש יֹונָּׁה ,כִ ְּמעַ ט ִה ְּתעַ ּלֵׁ ףּ ,לא ָּׁיכַל ִל ְּסבֹל.
יקיֹון נָּׁבַ ל? אָּׁ ַמר יֹונָּׁה ֶׁשאָּׁ כֵׁןְּ ,מאֹ ד.
אֹותָך ְּמאֹ ד ֶׁשהַ ִק ָּׁ
אָּׁ מַ ר לֹו ה' :צִ עֵׁ ר ְּ
יקיֹוןִ ,הצְּ טַ עַ ְּר ָּׁת עָּׁ לָּׁ יו .אַ ף-עַ לִּ -פי ֶׁשּל ֹא
אָּׁ מַ ר לֹו ה' :אַ ָּׁתה חַ ְּס ָּׁת עַ ל הַ ִק ָּׁ
עָּׁ מַ ְּל ָּׁת עָּׁ לָּׁ יו ,ל ֹא גִ ַד ְּל ָּׁת אֹותֹוִ ,בין-לַ יְּלָּׁ ה ָּׁהיָּׁה  -וְּאָּׁ בַ ד ִבין-לַ יְּלָּׁ ה.
יֹותר ִמ ֵׁמאָּׁ ה
וַאֲ נִ י ל ֹא אָּׁ חּוס ,אֲ ַרחֵׁ ם ,עַ ל נִ ינְּ וֵׁה הָּׁ ִעיר הַ גְּ דֹולָּׁ ה ֶׁשּיֵׁׁש בָּׁ ּה ֵׁ
ּובהֵׁ מֹות ַרבֹות?!...
וְּעֶ ְּש ִרים אֶ לֶ ף ְּבנֵׁי אָּׁ ָּׁדם ְּ
סּוקי ַרחֲ ִמיםֶׁ ,שה' סֹולֵׁ חַ ְּלעָּׁ וֹונֹות עַ ם
קֹור ִאים עֹוד ְּּפ ֵׁ
ְּבסֹוף הַ הַ ְּפטָּׁ ָּׁרה ְּ
י ְִּש ָּׁראֵׁ לֶׁ ,שחֹוזְּ ִרים ִב ְּתׁשּובָּׁ ה.
רֹואים אֶ ת מַ עֲלָּׁ ָּׁתּה הַ גְּ דֹולָּׁ ה ֶׁשל הַ ְּתׁשּובָּׁ ה ,כ ֶַמה ִהיא
מֵׁ הַ הַ ְּפטָּׁ ָּׁרה הַ זֹוִ ,
חֲ ׁשּובָּׁ ה .יֹונָּׁה חָּׁ זַר ִב ְּתׁשּובָּׁ ה ו ְִּה ְּתּפַ ּלֵׁ ל לַ ה'  -וְּהֹוצִ יאֹו ִמ ְּמ ִעי הַ ָּׁדג .אַ נְּ ֵׁׁשי
חֹוט ִאים חָּׁ זְּ רּו ִב ְּתׁשּובָּׁ ה – וְּה' ִרחֵׁ ם עֲלֵׁ יהֶ ם ו ְִּהצִ ילָּׁ ם.
נִ ינְּ וֵׁה הַ ְּ

ּפּורים ,יֹום ַה ְּס ִליחָּׁ ה וְּהַ כַּפָּׁ ָּׁרה.
ימה ְּליֹום הַ כִ ִ
לָּׁ כֶן ,הַ הַ ְּפטָּׁ ָּׁרה הַ זֹו מַ ְּת ִא ָּׁ

ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ַ


ּפּורים?
קֹור ִאים ְּבהַ ְּפטָּׁ ָּׁרה ִב ְּת ִפּלַ ת ִמנְּ חָּׁ ה ֶׁשל יֹום הַ כִ ִ
עַ ל מַ ה ְּ



יאים?
קֹור ִאים ַדו ְָּּׁקא אֶ ת הַ סֵׁ פֶ ר הַ זֶ ה ֵׁמהַ ּנְּ ִב ִ
לָּׁ מָּׁ ה ְּ

חְ .ת ִפלַ ת נְ ִעילה
כְּ ֶׁשמַ גִ יעַ סֹוף יֹום כִ ּפּורִ ,מ ְּתּפַ ְּּל ִלים ְּת ִפּלַ ת "נְּ ִעילָּׁ ה" ִל ְּפנֵׁי ֶׁשכְּ ִאילּו נִ נְּ עָּׁ ִלים
אֹומ ִרים
ֲש ֶרת י ְֵּׁמי ְּתׁשּובָּׁ הְּ ,
ּפּורים בַ ָּׁש ַמ ִים .בַ ע ֶ
ַׁשע ֲֵׁרי הַ ְּת ִפּלָּׁ ה ֶׁשל יֹום הַ כִ ִ
יתָך"" ,נִ זָּׁ כֵׁר
טֹובים כָּׁל ְּבנֵׁי ְּב ִר ֶ
בַ ְּת ִפּלֹות" :כ ְָּּׁתבֵׁ נּו ְּלחַ ּיִ יםּ" ,וכְּ תֹוב ְּלחַ ּיִ ים ִ
ּול ָּׁׁשלֹום"ִ .ב ְּת ִפּלַ ת נְּ ִעילָּׁ הִ ,ב ְּמקֹום כְּ ִתיבָּׁ ה
טֹובים ְּ
וְּנִ כ ֵָּׁׁתב ְּלפָּׁ נֶיָךְּ ..לחַ ּיִ ים ִ
טֹובים"" ,חָּׁ ְּת ֵׁמנּו
ִ
אֹומ ִרים "חֲ ִתימָּׁ ה" – "נֵׁחָּׁ ֵׁתם ְּלפָּׁ נֶיָך"" ,וַחֲ תֹום ְּלחַ ּיִ ים
ְּ
טֹובים
ְּלחַ ּיִ ים" ,כִ י אָּׁ ז חֲ ִתימַ ת הַ ִדין ,הַ סֹוף ֶׁשל הַ ִדיןֶׁ .שה' י ְַּחתֹום ְּלחַ ּיִ ים ִ
אֶ ת כָּׁל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּב ַרחֲ ִמים.
"ׁשמַ ע י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ה' אֱ ֹלהֵׁ -ינּו ה' אֶ חָּׁ ד" ֶׁ -שהֲ ֵׁרי ז ֹאת
אֹומ ִרים ְּבקֹולְּ :
אַ חַ ר-כְָּׁך ְּ
הַ מַ ּטָּׁ ָּׁרה ֶׁשל יֹום כִ ּפּורֶׁ ,שּנ ְִּהיֶה כָּׁל כְָּׁך
ימים
נְּ ִקּיִ ם מֵׁ הֶ חָּׁ טָּׁ ִאים עַ ד ֶׁשּנִ ְּהיֶה מַ ְּת ִא ִ
ימים ְּלמָּׁ ה ֶׁשה'
ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,מַ ְּת ִא ִ
יעים ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו
מֹוד ִ
לֹוקינּו רֹוצֶ ה .אֲ נ ְַּחנּו ִ
אֱ ֵׁ
ֹלקים ֶׁשּלָּׁ נּו ,וְּאֵׁ ין
עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,ה' הּוא הָּׁ אֱ ִ
אַ ף אֶ חָּׁ ד אַ חֵׁ ר .ה' אֶ חָּׁ ד.

מאתר "אחינו"

ְּהֹולכִ ים ְּב ִש ְּמחָּׁ ה לַ עֲשֹות הַ ְּב ָּׁדלָּׁ ה וְּלֶ אֱ כֹל
תֹוק ִעים ְּבׁשֹופָּׁ ר .ו ְּ
ְּ
אַ חַ ר כְָּׁך
ֲוֹונֹותינּו.
ְּסע ָֻּׁדה ֶׁשל מֹוצָּׁ אֵׁ י יֹום כִ ּפּורְּ ,סע ָֻּׁדה ְּש ֵׁמחָּׁ ה ,כִ י ה' ָּׁמחַ ל עַ ל ע ֵׁ

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


מַ ִהי ְּת ִפּלַ ת נְּ ִעילָּׁ ה?



ּפּורים
אֵׁ יזֶה ִׁשּנּוי יֵׁׁש בָּׁ ּה ְּלעֻמַ ת ַה ְּת ִפּלֹות הָּׁ אֲ חֵׁ רֹות ֶׁשל יֹום הַ כִ ִ
ֲש ֶרת י ְֵּׁמי ְּתׁשּובָּׁ ה?
ַוע ֶ



ְּעֹושים ְּב ִסיּום ְּת ִפּלַ ת נְּ ִעילָּׁ ה?
אֹומ ִרים ו ִ
ּומָּׁ ה ְּ

ּפּורים
ט .מֹוצאֵ י יֹום הַ ּכִ ִ
ּפּורים יֹוצֵׁ את בַ ת-קֹול ,הַ כְּ ָּׁרזָּׁה כָּׁזֹו,
אֹומ ִרים ֶׁש ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ י יֹום הַ כִ ִ
ְּ
חֲ כ ִָּׁמים
ּוׁש ֵׁתה ְּבלֵׁ ב טֹוב יֵׁינְֵׁך – כִ י כְּ בָּׁ ר ָּׁרצָּׁ ה
מֵׁ הַ ָּׁש ַמיִםְּ :לָך אֱ כֹל ְּב ִש ְּמחָּׁ ה לַ ְּח ְּמָך ְּ
ֲשיָך.
ֹלקים אֶ ת מַ ע ֶ
הָּׁ אֱ ִ
נִ ְּׁש ַת ֵׁדל כָּׁל הַ ָּׁשנָּׁה ְּבעֶ זְּ ַרת ה' ִל ְּהיֹות טֹו ִבים .ל ֹא "לֶ אֱ סֹ ף" עָּׁ וֹונֹות חֲ ָּׁד ִׁשים,
חֹוט ִאים (זֹוכְּ ִרים ַמה הֵׁ ם
קֹורה ֶׁש ְּ
ְּׁשלֹום ֶ
לַ חֲ זֹר ִב ְּתׁשּובָּׁ ה ִמּיָּׁד ִאם חַ ס ו ָּׁ
ֹלׁשת הַ חֲ לָּׁ ִקים כְּ ֶׁשחֹוזְּ ִרים ִב ְּתׁשּובָּׁ ה?); ְּל ִה ְּׁש ַת ֵׁדל ִל ְּהיֹות נְּ ִקּיִ ם בַ ּלֵׁ ב,
ְּׁש ֶ
תֹורה,
ָּׁ
הֹוסיף טֹובְּ :ב ִלמּוד
הֹורים ,כְּ מֹו כְּ ֶׁש ִה ְּת ִחילָּׁ ה הַ ָּׁשנָּׁה .ו ְַּרק ְּל ִ
ְּט ִ
טֹוביםְּ ,ב ִמצְּ וֹות.
ִ
טֹובים בַ ּלֵׁ ב ֶׁשּלָּׁ נּוְּ ,ב ַמע ֲִשים
ִ
ְּב ִמדֹות טֹובֹות ִ -ל ְּהיֹות
ּומב ֶֹרכֶת.
ָּׁׁשנָּׁה טֹובָּׁ ה ְּ

הֹולכִ ים ְּלהַ ְּת ִחיל ְּלהָּׁ ִקים אֶ ת
ְּ
ּפּורים
יֵׁׁש כְּ אֵׁ ּלֶ הֶׁ ,ש ִמּיָּׁד ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ י יֹום הַ כִ ִ
הַ סֻ כָּׁהְּ .ל ַקּיֵׁם מַ ה ֶׁשּנֶאֱ מַ ר" ,י ְֵּׁלכּו ֵׁמחַ יִל אֶ ל חַ יִל" ,לָּׁ לֶ כֶת ִמתֹוְך הַ ּיֹום הַ גָּׁדֹול
הַ זֶ ה ְּל ִמצְּ וָּׁה נֹוסֶ פֶ ת – ִמצְּ וַת הֲ ָּׁק ַמת סֻ כָּׁהִ ,ל ְּק ַראת י ְֵּׁמי ַהסֻ כֹות הַ ְּש ֵׁמ ִחים
יעים עֹוד ְּמעַ ט.
ֶׁשמַ גִ ִ
ּפּורים ְּלסֻ כֹות ,הֵׁ ם י ִָּׁמים ְּש ֵׁמ ִחיםִ .ש ְּמחָּׁ ה עַ ל ְּמ ִחילַ ת
הַ ּי ִָּׁמים ֶׁשבֵׁ ין יֹום הַ כִ ִ
הֶ עָּׁ וֹונֹותִׁ ,ש ְּמחָּׁ ה עַ ל הַ הֲ כָּׁנֹות ְּלחַ ג הַ סֻ כֹות ,הֲ ָּׁק ַמת סֻ כָּׁהְּ ,קנִ ּיַת אַ ְּרבַ עַ ת
הַ ִמינִ יםְּ .מלֵׁ ִאים ְּב ִעסּוק ֶׁשל ִמצְּ וֹות..

סֻ ּכֹות

אשי ְּפ ָר ִקים:
ָר ֵׁ
ּפּוריםִ ,ש ְּמ ַחת הַ הַ ְּמלָּׁ כָּׁה וְּהַ ְּתׁשּובָּׁ ה
א .סֻ כֹות  -אַ חֲ ֵׁרי ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה וְּיום הַ כִ ִ
ב .חַ ג הָּׁ אָּׁ ִסיף
ג .סֻ כָּׁה ֵׁ -זכֶר לַ עֲנְּ נֵׁי הַ כָּׁבֹוד; ְּׁש ִמ ַירת ה' עֲלֵׁ ינּוִ ,ב ְּטחֹונֵׁנּו בַ ה'
דִ .מ ִדינֵׁי ְּבנִ ּיַת הַ סֻ כָּׁה
הִ .מ ִדינֵׁי הַ ּיְּ ִׁשיבָּׁ ה בַ סֻ כָּׁה
ו .הַ ִדין עַ ל הַ מַ יִם .אַ ְּרבַ עַ ת הַ ִמינִ ים ְּּור ָּׁמזֵׁיהֶ ם
ז .נְּ ִטילַ ת לּולָּׁ ב
"הֹוׁש ְּענֹות"
ַ
ח.
ּוב ִב ְּרכַת ה' בַ ּטֶ בַ ע
ט" .זְּ מַ ן ִש ְּמחָּׁ ֵׁתנּו" ְּ -בנִ סֵׁ י ה' ְּ
תֹורה
י .עֲצֶ ֶרת ִ -ש ְּמחַ ת ָּׁ
"ש ְּמחַ ת בֵׁ ית הַ ׁשֹואֵׁ בָּׁ ה".
י"א .סֻ כֹות ִבזְּ ַמן בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,ע ֲִליָּׁה לָּׁ ֶרגֶלִ ,

ּפּוריםִ ,ש ְמחַ ת ַה ַה ְמלכה ו ְַה ְתׁשּובה
א .סֻ ּכֹות  -אַ חֲ ֵרי ר ֹאׁש הַ שנה וְיֹום הַ ּכִ ִ
ּפּורים ַמגִ יעַ חַ ג הַ סֻ כֹות .חַ ג הַ סֻ כֹות נִ ְּק ָּׁרא גַם
אַ חֲ ֵׁרי ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה וְּיֹום הַ כִ ִ
"זְּ מַ ן ִש ְּמחָּׁ ֵׁתנּו"ִ :הּנֵׁה עָּׁ ְּברּו י ְֵּׁמי
הַ ְּתׁשּובָּׁ הִ ,ה ְּתחַ ְּלנּו אֶ ת הַ ָּׁשנָּׁה
ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ְּו ָּׁזכ ְַּרנּו ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו הָּׁ עָּׁ ם
ֶׁשל ה' ,וַה' הּוא הַ ֶמלֶ ְך ֶׁשּלָּׁ נּו .חָּׁ ז ְַּרנּו
ִב ְּתׁשּובָּׁ ה ,נִ צַ ְּחנּו אֶ ת הַ ּיֵׁצֶ ר הָּׁ ַרע,
ִה ְּתּפַ ּלַ ְּלנּו וַאֲ נ ְַּחנּו נְּ ִקּיִ ם מֵׁ הֶ עָּׁ וֹונֹות.
עַ כְּ ָּׁׁשו ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשעָּׁ בַ ר גַם יֹום
יׁשים ְּשמֵׁ ִחים
ּפּורים ,אָּׁ נּו מַ ְּרגִ ִ
הַ כִ ִ
ימים ְּלאֵׁ יְך ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הַ ּטֹוב צָּׁ ִריְך ִל ְּהיֹות:
טֹובים ּומַ ְּת ִא ִ
ְּמאֹ ד; ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ִ
ֲוֹונֹותינּו,
נ ִָּׁקי מֵׁ חָּׁ טָּׁ ִאים ,אֹוהֵׁ ב אֶ ת ה' ,צַ ִדיק .וַה' ָּׁש ֵׁמחַ בָּׁ נּוֶׁ ,שּנִ ְּמחֲ לּו ע ֵׁ
הּובים ְּלפָּׁ נָּׁיו.
יבים וַאֲ ִ
וַאֲ נ ְַּחנּו חֲ ִב ִ

ב .חַ ג הא ִסיף
חַ ג הַ סֻ כֹות נִ ְּק ָּׁרא גַם "חַ ג הָּׁ אָּׁ ִסיף"ִ .מי ֶׁשעֹובֵׁ ד בַ ָּׁש ֶדה ,אֹוסֵׁ ף בַ זְּ ַמן הַ זֶ ה
אֶ ת הַ ְּתבּואָּׁ ה וְּהַ ּפֵׁ רֹות הַ בַ י ְָּּׁתהִ ,ל ְּפנֵׁי
הַ חֹ ֶרף  -וְּהּוא ָּׁשמֵׁ חַ בַ ְּב ָּׁרכָּׁה ֶׁשה' נ ַָּׁתן
לֹו .אָּׁ ז יֵׁׁש כָּׁאןְּ ,בנֹוסָּׁ ף לַ ִש ְּמחָּׁ ה ֶׁשל
כָּׁל חַ ג ,גַם ִש ְּמחַ ת הַ גּוף  -עַ ל
הַ ְּב ָּׁרכָּׁה ֶׁשה' נ ַָּׁתן בַ ָּׁש ֶדה ְּוגַם ִש ְּמחַ ת
הַ ּנֶפֶ ׁש  -עַ ל הַ ּנְּ ִקּיּות ֵׁמהֶ עָּׁ וֹונֹות; זְּ ַמן
ִש ְּמחָּׁ ֵׁתנּו.

ירת ה' ע ִלינּוִ .ב ְטחֹונֵנּו בַ ה'
ג .סֻ ּכה ֵ -זכֶר לַ עֲ נְ נֵי הַ ּכבֹוד; ְׁש ִמ ַ
ְּבחַ ג הַ סֻ כֹות צָּׁ ִריְך לָּׁ גּור בַ סֻ כָּׁה ִב ְּמקֹום בַ בַ יִת הָּׁ ָּׁרגִ יל ,נ ִָּׁׁשים ּלא חַ ּיָּׁבֹות
אֹותּה ִאם הֵׁ ן רֹוצֹות.
"להַ ְּרוִיחַ " ָּׁ
בַ ִמצְּ וָּׁה הַ ז ֹאת ,אֲ בָּׁ ל גַם הֵׁ ן יְּכֹולֹות ְּ
תֹורה ֶׁשזֹו ִמצְּ וָּׁה ֶׁשל ה' ,כְּ ֵׁדי ֶׁשּנִ זְּ כֹר ֶׁשכַאֲ ֶׁשר
לָּׁ מָּׁ ה יֹוצְּ ִאים לַ סֻ כָּׁה? כָּׁתּוב בַ ָּׁ
אֹותנּו ְּבסֻ כֹות .אֵׁ ּלֶ ה ָּׁהיּו סֻ כֹות
הֹוׁשיב ָּׁ
אֹותנּו מֵׁ אֶ ֶרץ ִמצְּ ַריִם ,הּוא ִ
ה' הֹוצִ יא ָּׁ
ְּמיֻחָּׁ דֹותֲ ,ע ָּׁננֵׁי כָּׁבֹודֲ :ענָּׁנִ ים ֶׁש ִה ִקיפּו אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִמכָּׁל הַ צְּ ָּׁד ִדיםֶׁ ,שּל ֹא
י ְִּהיֶה לָּׁ הֶ ם חַ ם ִמ ַדי אֹו ַקר ִמ ַדיֲ ,ענָּׁנִ ים ֶׁשל נֵׁס.
עֹושים סֻ כֹות.
ִ
ּיֹוׁש ִבים בַ סֻ כָּׁה!) אֲ נ ְַּחנּו
ֵׁזכֶר לָּׁ זֶה (צָּׁ ִריְך ִלזְּ כֹר אֶ ת זֶה כְּ ֶׁש ְּ
ּומ ְּׁשגִ יחַ עֲלֵׁ ינּו ,עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,כְּ מֹו
ׁשֹומר ַ
ֵׁ
אֹותנּו,
ָּׁ
אֲ נ ְַּחנּו נִ זְּ כ ִָּׁרים ֶׁשה' אֹוהֵׁ ב
אֹותנּו ַ -מזְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו אֶ ת
ָּׁ
אֹותנּו בַ ֲע ָּׁננֵׁי הַ כָּׁבֹוד .הַ סֻ כָּׁה ֶׁש ַמ ִקיפָּׁ ה
ָּׁ
ֶׁש ִה ִקיף
זֶה .גַם זֹו ִסבָּׁ ה לַ ִש ְּמחָּׁ ה הַ ְּמיֻחֶ ֶדת ֶׁשל הַ חַ ג ,הַ הַ ְּׁשגָּׁחָּׁ ה ֶׁשל ה' עֲלֵׁ ינּו.
ׁשֹומר
ֵׁ
יֹוד ִעים ַ -דו ְָּּׁקא כָּׁעֵׁ תְּ ,בחַ ג הָּׁ אָּׁ ִסיףַ ,מ ְּת ִאים ְּמאֹ ד ִלזְּ כֹר ֶׁשה'
אַ ֶתם ְּ
ּוממֶ ּנּו יֵׁׁש לָּׁ נּו אֶ ת הַ כֹל .לָּׁ ָּׁמה? כִ י הָּׁ אָּׁ ָּׁדםֶׁ ,שהֵׁ ִביא הַ ְּרבֵׁ ה ּפֵׁ רֹות
עֲלֵׁ ינּו ִ
ּולהַ גִ ידִ :הּנֵׁה ,אֲ נִ י עָּׁ ִׁשיר,
ְּׁשלֹוםְּ ,
ְּתה ,עָּׁ לּול ְּל ִה ְּתגָּׁאֹות חַ ס-ו ָּׁ
ּותבּואָּׁ ה הַ בַ י ָּׁ
ְּ
מֵׁ עַ צְּ ִמי יֵׁׁש ִלי אֶ ת הַ כֹל...
תֹור ה :צֵׁ א מֵׁ הַ בַ יִת ֶׁש ְּּלָך הֶ חָּׁ זָּׁק ,וְּלֵׁ ְך לַ סֻ כָּׁה; ְּוזֶה יַזְּ כִ יר ְּלָך
אֹומֶ ֶרת לֹו הַ ָּׁ
ֶׁשהַ ְּש ִמ ָּׁירה ֶׁשל הָּׁ אָּׁ ָּׁדם ִהיא ל ֹא ִבגְּ לַ ל ֶׁשּיֵׁׁש לֹו הַ ְּרבֵׁ ה כֶסֶ ף ּופֵׁ רֹות ּובַ יִת

נֹותן לֹו אֶ ת
ׁשֹומר עַ ל הָּׁ אָּׁ ָּׁדם ,הּוא ֵׁ
ֵׁ
חָּׁ זָּׁק .אַ ל ִת ְּסמְֹך עַ ל הָּׁ עֹ ֶׁשר ֶׁש ְּּלָך  -ה'
הַ כֶסֶ ף ֶׁשּלֹו ,אֶ ת הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשּלֹו וְּאֶ ת
הַ בַ יִת ֶׁשּלֹו.
כְּ ֶׁשהָּׁ ִאיׁש יֹוצֵׁ א מֵׁ הַ בַ יִת וְּהֹולֵׁ ְך לַ סֻ כָּׁה
ִבגְּ לַ ל ֶׁשה' צִ ּוָּׁה ,זֶה עֹוזֵׁר לֹו ִלזְּ כֹר
ׁשֹומר עָּׁ לָּׁ יו:
ֵׁ
ֶׁשּלא הַ בַ יִת הֶ חָּׁ זָּׁק
אַ חֶ ֶרת  -לָּׁ מָּׁ ה הּוא יֹוצֵׁ א מֵׁ הַ בַ יִת
ְּלסֻ כָּׁה? אֶ ּלָּׁ א ה' ׁשֹומֵׁ ר עָּׁ לָּׁ יו ּוכְּ ֶׁשה'
יֹותר בָּׁ טּוחַ
אֹומֵׁ ר לָּׁ לֶ כֶת ְּלסֻ כָּׁה  -אֲ ִפּלּו ִאם ִהיא ְּקצָּׁ ת ִמ ְּתנ ְַּדנ ֶֶדת ,זֶה ֵׁ
מֵׁ הַ בַ יִת הֶ חָּׁ זָּׁק ,כִ י זֹו ִמצְּ וָּׁה ֶׁשל ה' .כְָּׁך הָּׁ אָּׁ ָּׁדם זֹוכֵׁר ֶׁש ִאם הּוא י ְַּקּיֵׁם אֶ ת
יֹותר ִמכָּׁל ַמה
יֹותר ֵׁמהַ בַ יִת הֲ כִ י חָּׁ זָּׁקֵׁ ,
ִמצְּ וֹות ה'  -ה' ַי ֲעזֹר לֹו ְּו ָּׁיגֵׁן עָּׁ לָּׁ יוֵׁ ,
ֶׁשהַ כֶסֶ ף ֶׁשּלֹו ָּׁיכֹל לַ ֲעזֹר לֹו.
בַ כֶסֶ ף ,אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּל ִה ְּׁש ַתמֵׁ ׁש ,כְּ ֵׁדי לַ עֲשֹות ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשה' רֹוצֶ ה ,אֲ בָּׁ ל ּלא עָּׁ לָּׁ יו
סֹומכִ ים.
ְּ

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


תֹורה לַ עֲשֹות סֻ כֹות?
ֵׁזכֶר ְּלמָּׁ ה צִ ּוְּ ָּׁתה הַ ָּׁ



מַ ה הַ ִסבֹות לַ ִש ְּמחָּׁ ה הַ ְּמיֻחֶ ֶדת בַ חַ ג הַ זֶ ה?



לָּׁ מָּׁ ה מַ ְּת ִאים ַדו ְָּּׁקא ְּבחַ גָּׁ -האָּׁ ִסיף לָּׁ צֵׁ את לַ סֻ כָּׁה?

דִ .מ ִדינֵי ְבנִ ּיַת הַ סֻ ּכה
ֹלׁשה ִקירֹות ֶׁ -שכִ ְּמעַ ט ל ֹא
לַ סֻ כָּׁה צְּ ִריכִ ים ִל ְּהיֹות ְּלפָּׁ חֹות ָּׁׁשֹלׁש ְּדפָּׁ נֹות ְּׁ -ש ָּׁ
ִמ ְּתנ ְַּדנְּ ִדים בָּׁ רּוחַ  .הַ ְּסכְָּׁך ֶׁ -ש ִמ ְּּל ַמ ְּעלָּׁ ה  -הּוא הַ חֵׁ לֶ ק הֶ חָּׁ ׁשּוב ֶׁשל הַ סֻ כָּׁה:
הּוא צָּׁ ִריְך ִל ְּהיֹות ִמ ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשגְּ ֵׁד ִלים ֵׁמהָּׁ אֲ ָּׁד ָּׁמה ,כְּ מֹו עֵׁ צִ ים; אֲ בָּׁ ל כְּ ֶׁשהֵׁ ם
יׁשהּו י ִָּׁשים ֲענ ִָּׁפים ֶׁשל עֵׁ ץ  -כְּ ֶׁשהֵׁ ם
(אם ִמ ֶ
כְּ בָּׁ ר ל ֹא ְּמחֻ בָּׁ ִרים לַ אֲ ָּׁדמָּׁ ה ִ
ָּׁׁשר)ִ .אם
ְּמחֻ בָּׁ ִרים ע ֲַדיִן לָּׁ עֵׁ ץ ֶׁשצֹומֵׁ חַ מֵׁ הָּׁ אֲ ָּׁד ָּׁמה  -עַ ל הַ סֻ כָּׁה ,זֶה ל ֹא כ ֵׁ
עָּׁ שּו מֵׁ הַ ְּק ָּׁר ִׁשים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה כ ִֵׁליםְּ ,ל ָּׁמ ָּׁׁשל צַ ּלָּׁ חֹות וְּכֹוסֹות ֵׁמעֵׁ ץ ,הֵׁ ם כְּ בָּׁ ר
סּולים ִל ְּסכְָּׁך; הַ ְּסכְָּׁך צָּׁ ִריְך ִל ְּהיֹות ִמ ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשּלא עָּׁ שּו מֵׁ הֵׁ ם כְּ ִלי .רֹב הַ גַג
ְּּפ ִ
יֹותר צֵׁ ל
צָּׁ ִריְך ִל ְּהיֹות ְּמכּוסֶ ה ִב ְּסכְָּׁך ֶׁ ,שּיִ ְּהיֶה "צִ ּלָּׁ ַתּה ְּמרֻ בָּׁ ה ֵׁמחֲ ָּׁמ ָּׁתּה"ֵׁ ,
ִמ ֶשמֶ ׁש  -אַ חֶ ֶרת זֶה ּפָּׁ סּול.

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


כַמָּׁ ה ְּדפָּׁ נֹות צְּ ִריכֹות ִל ְּהיֹות ְּלסֻ כָּׁה ְּלפָּׁ חֹות?



מֵׁ אֵׁ יזֶה חֹ מָּׁ ִרים צָּׁ ִריְך ִל ְּהיֹות הַ ְּסכְָּׁך?



ּובכָּׁל ז ֹאת ּפָּׁ סּול ִל ְּסכְָּׁך?
מָּׁ ה עָּׁ שּוי מֵׁ עֵׁ ץְּ ,



ָּׁׁשר?
יֹותר צֵׁ ל ֵׁמאֲ ֶׁשר אֹור ַה ֶש ֶמׁש  -כ ֵׁ
עֹושה ֵׁ
ֶ
ְּסכְָּׁך ֶׁשּל ֹא

הִ .מ ִדינֵי הַ ּיְ ִׁשיבה בַ סֻ ּכה
בַ ּלַ יְּלָּׁ ה הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל סֻ כֹות חַ ּי ִָּׁבים לֶ אֱ כֹל בַ סֻ כָּׁה ְּסע ָֻּׁדה ִעם לֶ חֶ םִ .ב ְּׁשאָּׁ ר
הַ ּי ִָּׁמיםִ ,אם רֹוצִ ים לֶ אֱ ֹכל לֶ חֶ ם -
חַ ּי ִָּׁבים לֶ אֱ כֹל ְּבסֻ כָּׁה; אֲ בָּׁ ל ִמי ֶׁשּלא
רֹוצֶ ה לֶ אֱ כֹל לֶ חֶ ם  -ל ֹא חַ ּיָּׁבּ .יֵׁׁש
כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁשמַ ְּק ִּפ ִידים ,אֲ ִפּלּו כֹוס ַמיִם
ל ֹא ִל ְּׁשתֹות ִמחּוץ לַ סֻ כָּׁה.
כְּ ֶׁשבָּׁ ִאים לֶ אֱ כֹל בַ סֻ כָּׁה ְּמבָּׁ ְּרכִ ים
ֹותיו וְּצִ ּוָּׁנּו
"בָּׁ רּוְך ...אֲ ֶׁשר ִק ְּד ָּׁׁשנּו ְּב ִמצְּ ָּׁ
"ׁשהֱ חֶ יָּׁנּו ו ְִּקּיְּ ָּׁמנּו ו ְִּהגִ יעָּׁ נּו
יׁשב בַ סֻ כָּׁה" .בַ ּלַ יְּלָּׁ ה הָּׁ ִראׁשֹון ְּמבָּׁ ְּרכִ ים גַם ֶ
לֵׁ ֵׁ
אֹותנּו ְּוזִ כָּׁנּו
ָּׁ
אֹותנּו ,נ ַָּׁתן לָּׁ נּו חַ ּיִ ים ,ו ְִּקּיֵׁם
ָּׁ
לַ זְּ מַ ן הַ זֶ ה"  -בָּׁ רּוְך ה' ֶׁשהֶ חֱ יָּׁה
ְּלהַ גִ יעַ לַ זְּ ַמן הַ זֶ ה ְּל ַקּיֵׁם אֶ ת הַ ִמצְּ וָּׁה הַ ּיְּ ָּׁק ָּׁרה ֶׁשל ַהסֻ כָּׁה.
ַר ִבים ְּמ ַק ְּש ִטים אֶ ת הַ סֻ כָּׁהִ ,לכְּ בֹוד ַה ִמצְּ וָּׁהְּ .בזֶה אֲ נ ְַּחנּו ַמ ְּר ִאים כ ֶַמה אָּׁ נּו
קֹור ִאים לָּׁ זֶה נֹוי סֻ כָּׁה (הַ ּיֹ ִפי ֶׁשל הַ סֻ כָּׁה).
ְּמחַ ְּב ִבים אֶ ת ִמצְּ וַת הַ סֻ כָּׁהְּ .

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


מַ ה הַ הֶ ְּב ֵׁדל ִבין מַ ה ֶׁשחַ ּי ִָּׁבים בַ ּלַ יְּלָּׁ ה הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל סֻ כֹות ּובֵׁ ין ְּׁשאַ ר
יְּמֵׁ י הַ חַ ג?



יפים בַ ּפַ עַ ם הָּׁ ִראׁשֹונָּׁה
מֹוס ִ
ִ
ּומה
מַ ה ְּמבָּׁ ְּרכִ ים עַ ל ִמצְּ וַת סֻ כָּׁה? ָּׁ
ּיֹוׁש ִבים בַ סֻ כָּׁה?
ֶׁש ְּ



מַ ה זֶה "נֹוי סֻ כָּׁה"?

ו .הַ ִדין עַ ל הַ ַמיִם ,אַ ְרבַ עַ ת הַ ִמינִ ים ְּורמזֵיהֶ ם
ְּבחַ ג הַ סֻ כֹות הָּׁ עֹולָּׁ ם נִ דֹון עַ ל הַ מַ יִם .ה' ַמ ְּח ִליט כ ַָּׁמה גְּ ָּׁׁש ִמים י ְִּהיּו הַ ָּׁשנָּׁה.
לֹוק ִחים אַ ְּרבָּׁ עָּׁ ה ִמינִ ים ֶׁשצִ ּוְּ ָּׁתה
אֲ נ ְַּחנּו ְּ
תֹורה :לּולָּׁ ב ,אֶ ְּתרֹוג ,הֲ ַדס ַוע ֲָּׁרבָּׁ ה -
הַ ָּׁ
הַ צְּ מָּׁ ִחים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה גְּ ֵׁד ִלים עַ ל מַ יִם .הֵׁ ם
אֹותם; כְּ ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו
צְּ ִריכִ ים מַ יִם ֶׁשּי ְַּׁשקּו ָּׁ
ִמ ְּתּפַ ְּּל ִלים

ִא ָּׁתם

בַ ּיָּׁד

-

אֲ נ ְַּחנּו

מַ זְּ כִ ִירים עַ ל-י ְֵּׁדי זֶה ִל ְּפנֵׁי ה' ,כַמָּׁ ה כָּׁל
הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים וְּהַ צְּ מָּׁ ִחים צְּ ִריכִ ים ַמיִם,
ִתן
ְּמבַ ְּק ִׁשים ֶׁשה' י ְַּרחֵׁ ם עֲלֵׁ ינּו ְּוי ֵׁ
ּומֹודים לַ ה' יַחַ ד ִעם
ִ
הַ ְּרבֵׁ ה גְּ ָּׁׁש ִמים בַ חֹ ֶרף ֶׁשבָּׁ א .אֲ נ ְַּחנּו כְּ ִאּלּו ִמ ְּתּפַ ְּּל ִלים
הָּׁ עֵׁ צִ ים.
טֹובים
ִ
נֹותן ּפֵׁ רֹות ּוצְּ ָּׁמ ִחים
אַ ְּרבַ עַ ת הַ ִמינִ ים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה גַם מַ זְּ כִ ִירים ֶׁשה' ֵׁ
אֹוס ִפים אֶ ת
ֶׁשם :עַ כְּ ָּׁׁשו הֲ ֵׁרי חַ ג הָּׁ אָּׁ ִסיףְּ ,
אֹותם ֵׁמהַ ג ֶ
ָּׁ
מֵׁ הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה ּומַ ְּׁש ֶקה
טֹובים ֵׁמהָּׁ אֲ ָּׁד ָּׁמה
ִ
ּומֹודים לַ ה' ֶׁש ַמצְּ ִמיחַ ְּדבָּׁ ִרים
ִ
הַ ּפֵׁ רֹות  -אָּׁ ז ְּמ ַׁש ְּב ִחים
וְּזֹוכְּ ִרים ֶׁשכָּׁל הַ ּטֹוב ֶׁשּיֵׁׁש לָּׁ נּו הּוא ֵׁמה'.
אַ ְּרבַ עַ ת הַ ִמינִ ים מַ זְּ כִ ִירים לָּׁ נּו אֶ ת הַ חֲ לָּׁ ִקים ֶׁשל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל:
תֹורה ְּוגַם
ָּׁ
לֹומ ִדים
הָּׁ אֶ ְּתרֹוג  -יֵׁׁש בֹו טַ עַ ם ו ְֵּׁריחַ ; כְָּׁך יֵׁׁש אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁשגַם ְּ
טֹובים.
עֹושים מַ ע ֲִשים ִ
ִ
לּולָּׁ ב בָּׁ א מֵׁ עֵׁ ץ ָּׁתמָּׁ ר  -לַ ָּׁתמָּׁ ר יֵׁׁש טַ עַ ם אַ ְך ל ֹא ֵׁריחַ ; כְָּׁך יֵׁׁש אֲ נ ִָּׁׁשים
טֹובים.
תֹורה אַ ְך אֵׁ ין לָּׁ הֶ ם מַ ע ֲִשים ִ
ּלֹומ ִדים ָּׁ
ֶׁש ְּ
תֹורה.
טֹובים וְּל ֹא ָּׁ
הֲ ַד ִסים ֵׁ -ריחַ וְּל ֹא טַ עַ ם; ְּבנֵׁי אָּׁ ָּׁדם בַ ע ֲִלי ַמע ֲִשים ִ
ע ֲָּׁרבָּׁ ה  -אֵׁ ין בָּׁ ּה ל ֹא טַ עַ ם וְּל ֹא ֵׁריחַ ;
תֹורה וְּלָּׁ א
ָּׁ
כְּ כָּׁאֵׁ ּלֶ ה ֶׁשאֵׁ ין בָּׁ הֶ ם ל ֹא
לֹוק ִחים אֶ ת
טֹובים .אֲ נ ְַּחנּו ְּ
ִ
מַ ע ֲִשים
אַ ְּרבַ עַ ת הַ ִמינִ ים ְּביַחַ ד ְּלהַ ְּראֹות ֶׁשכָּׁל
עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל צְּ ִריכִ ים ִל ְּהיֹות ְּביַחַ ד;
ּוכְּ ֶׁשכֻּלָּׁ נּו חֲ בֵׁ ִריםְּ ,ביַחַ ד ,אָּׁ ז הַ זְּ כֻּיֹות
ּומגִ ּנֹות
וְּהַ ִמצְּ וֹות ֶׁשל כָּׁל אֶ חָּׁ ד עֹוזְּ רֹות ְּ
גַם עַ ל הַ ֵׁשנִ י .ה' אֹוהֵׁ ב ֶׁשכָּׁל עַ ם

י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּביַחַ ד; הֵׁ ם זֹוכְּ ִרים ֶׁשהֵׁ ם כֻּלָּׁ ם בָּׁ נִ ים ֶׁשל ה' וְּאָּׁ ז ה' סֹולֵׁ חַ לָּׁ הֶ ם עַ ל
ֲוֹונֹותיהֶ ם.
ע ֵׁ
ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


מָּׁ הֵׁ ם "אַ ְּרבַ עַ ת הַ ִמינִ ים"?



ׁשּורה גַם ְּלכְָּׁך
אֹותם ְּבסֻ כֹותְּ ,ק ָּׁ
אֹותם ָּׁ
ָּׁ
אֵׁ יְך הַ ִמצְּ וָּׁה ִלּטֹ ל (לָּׁ ַקחַ ת)
ֶׁשבַ חַ ג נִ דֹונִ ים עַ ל הַ מַ יִם?



אֵׁ יְך הֵׁ ם מַ זְּ כִ ִירים אֶ ת סּוגֵׁי ָּׁהאֲ נ ִָּׁׁשים הַ שֹונִ ים ֶׁשּיֵׁׁש ְּבעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל?
(ביַחַ ד)?
אֹותם בַ אֲ ג ָֻּׁדה אַ חַ ת ְּ
ּנֹוט ִלים ָּׁ
לֹומ ִדים ִמכְָּׁך ֶׁש ְּ
ּומָּׁ ה אֲ נ ְַּחנּו ְּ

ז .נְ ִטילַ ת לּולב
ֹלׁשה הֲ ַד ִסים,
ימינֹו ְּׁ -ש ָּׁ
לֹוק ִחים אֶ ת אַ ְּרבַ עַ ת הַ ִמינִ ים  -לּולָּׁ ב אֶ חָּׁ דִ ,מ ִ
ְּ
(ל ְּפנֵׁי
ּומ ְּשמ ֹאלֹו ְּׁ -ש ֵׁתי ע ֲָּׁרבֹות; ְּביָּׁד ְּׁשנִ יָּׁה  -אֶ ת הָּׁ אֶ ְּתרֹוגְּ .מבָּׁ ְּרכִ ים ִ
ִ
הַ ְּב ָּׁרכָּׁה מַ חֲ זִ ִיקים אֶ ת הָּׁ אֶ ְּתרֹוג הָּׁ פּוְך כְּ ֵׁדי ֶׁשעֹוד ל ֹא י ְַּקּיְּ מּו אֶ ת ִמצְּ וַת
נְּ ִטילַ ת אַ ְּרבַ עַ ת הַ ִמינִ ים עַ ד אַ חֲ ֵׁרי הַ ְּב ָּׁרכָּׁהַ .רק אַ חֲ ֵׁרי ֶׁש ְּמבָּׁ ְּרכִ ים ִל ְּק ַראת
הֹופכִ ים אֶ ת הָּׁ אֶ ְּתרֹוג ִעם ר ֹאׁשֹו ְּל ַמ ְּעלָּׁ ה ,כְּ מֹו ֶׁשצָּׁ ִריְך ִלּטֹ ל
ִקּיּום הַ ִמצְּ וָּׁהְּ ,
ּומ ַנ ְּענְּ ִעים ְּלכָּׁל הַ כִ ּוּונִ ים.
ְּנֹוט ִלים ְּביַחַ ד ִעם הַ ּלּולָּׁ בִ ,ב ְּמחֻ בָּׁ ר)ְּ ,
אֹותֹו  -ו ְּ
ָמה ְּמבָ ְּרכִ ים?
בַ ּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון ְּׁש ֵׁתי ְּב ָּׁרכֹות:
תֹודה לַ ה'
ָּׁ
ֹותיו וְּצִ ּוָּׁנּו עַ ל נְּ ִטילַ ת לּולָּׁ ב" -
"אֲ ֶׁשר ִק ַד ְּׁשנּו ְּב ִמצְּ ָּׁ
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אֹותנּו בַ ִמצְּ וָּׁה הַ ּיְּ ָּׁק ָּׁרה הַ זֹו.
ָּׁ
ֶׁשזִ כָּׁה
"ׁשהֱ חֶ יָּׁנּו ו ְִּקּי ְַּמנּו ו ְִּהגִ יעָּׁ נּו לַ זְּ ַמן הַ זֶ ה"  -הַ ְּב ָּׁרכָּׁה עַ ל ַמ ֶשהּו טֹוב
ֶ
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חָּׁ ָּׁדׁש ֶׁשה' נ ַָּׁתן לָּׁ נּו; ִהּנֵׁה ,אָּׁ נּו זֹוכִ ים בַ ּפַ עַ ם הָּׁ ִראׁשֹונָּׁה ַה ָּׁשנָּׁה ִלּטֹ ל לּולָּׁ ב.
"ׁשהֱ חֶ יָּׁנּו" ְּמבָּׁ ְּרכִ ים ֵׁרק
ִב ְּׁשאָּׁ ר הַ ּי ִָּׁמים ְּמבָּׁ ְּרכִ ים ַרק "עַ ל נְּ ִטילַ ת לּולָּׁ ב" ,כִ י ֶ
בַ ּפַ עַ ם הָּׁ ִראׁשֹונָּׁה בַ ָּׁשנָּׁהֶׁ ,ש ְּמ ַקּיְּ ִמים אֶ ת הַ ִמצְּ וָּׁה ִלּטֹ ל אֶ ת אַ ְּרבַ עַ ת
הַ ִמינִ ים.
ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ַ


ּומה ְּמבָּׁ ְּרכִ ים?
נֹוט ִלים אֶ ת אַ ְּרבַ עַ ת הַ ִמינִ ים? ָּׁ
אֵׁ יְך ְּ

הֹוׁש ְענֹות
ַ
ח.
תֹורה
יאים ְּבבֵׁ ית הַ כְּ נֶסֶ ת סֵׁ פֶ ר ָּׁ
ימי הֶ חָּׁ ג (חּוץ ִמ ַשבָּׁ ת) ,מֹוצִ ִ
ְּבכָּׁל יֹום ִמ ֵׁ

ּומ ְּתּפַ ְּּל ִלים ְּת ִפּלֹות
יפים ִעם אַ ְּרבַ עַ ת הַ ִמינִ ים ִ
תֹורה מַ ִק ִ
ּומסָּׁ ִביב ְּלסֵׁ פֶ ר הַ ָּׁ
ִ
לֹומר:
"הֹוׁשע  -נָּׁא" ,כְּ ַ
ַ
אֹומ ִרים
ְּ
"הֹוׁש ְּענָּׁא" כִ י
ַ
ְּמיֻחָּׁ דֹות לַ ה' .זֶה נִ ְּק ָּׁרא
ַת ֲעזֹר לָּׁ נּו ְּבבַ ָּׁק ָּׁׁשה.
(הֹוׁש ְּענָּׁא הַ גָּׁדֹול)ּ ,ובֹו
ַ
"הֹוׁש ְּענָּׁא ַרבָּׁ א"
ַ
יעי ֶׁשל סֻ כֹות נִ ְּק ָּׁרא
הַ ּיֹום הַ ְּש ִב ִ
ימה;
יפים ֶׁשבַ ע ְּּפעָּׁ ִמים אֶ ת הַ ִב ָּׁ
מַ ִק ִ
אֹומ ִרים
ְּ

הֹוׁש ְּענֹות
ַ

ּומ ְּתּפַ ְּל ִלים
ִ

ִב ְּמיֻחָּׁ ד עַ ל ָּׁׁשנָּׁה ְּברּוכָּׁה ִבגְּ ָּׁׁש ִמים
אֹותנּו ְּב ָּׁקרֹוב .בַ סֹוף
ָּׁ
ְּׁשה' יִגְּ אַ ל
ו ֶ
(ׁשהֵׁ ן
לֹוק ִחים כַמָּׁ ה ע ֲָּׁרבֹות בַ ּיָּׁד ֶ
ְּ
ְּביִחּוד צְּ ִריכֹות מַ יִם ,כִ י ְּב ִלי זֶה הֵׁ ן
ּומ ְּתּפַ ְּּל ִלים ִא ָּׁתן.
ִמ ְּתי ְַּבשֹות ִמּיַד) ִ
(להַ כֹות) ִעם הָּׁ ע ֲָּׁרבֹות בָּׁ ִרצְּ ּפָּׁ ה.
אַ חַ ר-כְָּׁך ְּמ ַקּיְּ ִמים אֶ ת הַ ִמנְּ הָּׁ ג לַ חֲ בֹוט ְּ

ּוב ִב ְרכַת ה' בַ טֶ בַ ע
ט .זְ ַמן ִש ְמח ֵתנּו ְ -בנִ סֵ י ה'ְ ,
חַ ג הַ סֻ כֹות נִ ְּק ָּׁרא "זְּ ַמן ִש ְּמחָּׁ ֵׁתנּו" .הּוא חַ ג ָּׁש ֵׁמחַ ִב ְּמיֻחָּׁ ד .אֲ נ ְַּחנּו ְּש ֵׁמ ִחים
אֹותנּו בַ ֲע ָּׁננֵׁי כָּׁבֹוד -
ָּׁ
בַ ה' ֶׁש ָּׁשמַ ר עֲלֵׁ ינּו ְּבנִ ִסים כְּ ֶׁשּיָּׁצָּׁ אנּו ִמ ִמצְּ ַריִםִ ,ה ִקיף
ְּׁשֹומר עֲלֵׁ ינּו וַאֲ נ ְַּחנּו הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשּלֹו (הַ סֻ כָּׁה
אֹותנּו ו ֵׁ
ָּׁ
ְּוגַם הַ ּיֹום ו ְָּּׁת ִמיד אֹוהֵׁ ב
נֹותן לָּׁ נּו ְּב ָּׁרכָּׁה ְּבתֹוְך הָּׁ עֹולָּׁ םְּ ,בגִ ְּׁש ֵׁמי
מַ זְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו אֶ ת זֶה)ְּ .וגַם ֶׁ -שהּוא ֵׁ
טֹובים (אַ ְּרבַ עַ ת הַ ִמינִ ים ַמזְּ כִ ִירים לָּׁ נּו אֶ ת זֶה) .כָּׁל זֶה,
ְּב ָּׁרכָּׁהִ ,בצְּ מָּׁ ִחים ִ
הַ חֶ סֶ ד ,הַ ּטֹוב ֶׁשל ה' עֲלֵׁ ינּו (ז ֹאת ְּ -בנֹוסַ ף עַ ל ִש ְּמחַ ת ְּמ ִחילַ ת הֶ עָּׁ וֹונֹות
ֶׁשכְּ בָּׁ ר ִהזְּ כ ְַּרנּו).

י .עֲ צֶ ֶרת ִ -ש ְמחַ ת תֹורה
אַ חֲ ֵׁרי הַ ּי ִָּׁמים הַ ּנִ ְּפלָּׁ ִאים מֵׁ ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה וְּעַ ד סֹוף סֻ כֹות ַ -מגִ יעַ עֹוד יֹום
אֹומר
ֵׁ
תֹורה "עֲצֶ ֶרת" ְּׁ -ש ִמינִ י עֲצֶ ֶרת [כְּ ִאּלּו ה'
אֶ חָּׁ ד ְּמיֻחָּׁ ד :הּוא נִ ְּק ָּׁרא בַ ָּׁ
ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ לַ :תעַ צְּ רּו עֹוד יֹום אֶ חָּׁ ד ִל ְּפנֵׁי ֶׁשאַ ֶתם חֹוזְּ ִרים לַ ָּּׁי ִמים הָּׁ ְּרגִ ִילים,
ּומי ֶׁשעָּׁ לָּׁ ה לָּׁ ֶרגֶל ְּלבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ִ -ל ְּפנֵׁי ֶׁשהּוא חֹוזֵׁר ַהבָּׁ י ְָּּׁתה; ו ְִּת ְּש ְּמחּו
ִ
ּנֹותן לָּׁ כֶם אֶ ת כָּׁל הַ חַ גִ ים הַ ּנִ ְּפלָּׁ ִאים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה].
ֶׁשאַ ֶתם הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל ה'ֶׁ ,ש ֵׁ

תֹורה"  -כִ י בֹו ְּמסַ ּיְּ ִמים כָּׁל ָּׁׁשנָּׁה
"ש ְּמחַ ת ָּׁ
קֹור ִאים לַ ּיֹום הַ זֶ ה גַם ִ
אֲ נ ְַּחנּו ְּ
תֹורה ְּבבֵׁ ית
אֶ ת ְּק ִריאַ ת סֵׁ פֶ ר הַ ָּׁ
קֹור ִאים ּפָּׁ ָּׁר ָּׁׁשה
הַ כְּ נֶסֶ ת (כָּׁל ַׁשבָּׁ ת ְּ
אַ חַ ת,

חֵׁ לֶ ק

אֶ חָּׁ ד

תֹורה,
מֵׁ הַ ָּׁ

תֹורה ְּמסַ ּיְּ ִמים אֶ ת הַ כֹל
ָּׁ
ּוב ִש ְּמחַ ת
ְּ
ּומַ ְּת ִח ִילים

ׁשּוב

מֵׁ הַ הַ ְּתחָּׁ לָּׁ ה

-

אׁשית").
"ב ֵׁר ִ
ִמּפָּׁ ָּׁר ַׁשת ְּ
כֻּלָּׁ ם ְּשמֵׁ ִחים ְּמאֹ ד ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו עַ ם
ּומיֻחָּׁ ד ְּונ ַָּׁתן לָּׁ נּו אֶ ת
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשה' בָּׁ חַ ר בֹו ,עָּׁ ָּׁשה אֹותֹו עַ ם טֹוב ְּ
ּולהַ ְּת ִחיל ֵׁמחָּׁ ָּׁדׁש;
תֹורה ְּ
תֹורה .וַאֲ נ ְַּחנּו ְּשמֵׁ ִחים ֶׁשזָּׁ כִ ינּו ְּלסַ ּיֵׁם ׁשּוב אֶ ת ַה ָּׁ
הַ ָּׁ
תֹורה בַ ּיָּׁדְּ .ב ִש ְּמחַ ת
ְּרֹוק ִדים ְּבבֵׁ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ְּב ִש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ה ִעם ִס ְּפ ֵׁרי הַ ָּׁ
ו ְּ
ּומ ְּת ִח ִילים
ֶׁשם ִל ְּב ָּׁרכָּׁה בַ חֹ ֶרףַ ,
ֶׁשםֶׁ ,שּיִ ְּהיֶה ג ֶ
אֹומ ִרים ְּת ִפּלַ ת ג ֶ
תֹורה גַם ְּ
ָּׁ
"מֹוריד הַ ַּטל"
ִ
ֶׁשם" ְּב ָּׁמקֹום
ּומֹוריד הַ ג ֶ
ִ
לֹומַ ר בַ ְּת ִפּלָּׁ ה "מֵׁ ִׁשיב הָּׁ רּוחַ
ֶׁשאָּׁ מַ ְּרנּו בַ ַקיִץ.

יא .י"א .סֻ ּכֹות ִבזְ ַמן בֵ ית הַ ִמ ְקדׁש ,עֲ ִליה ל ֶרגֶלִ ,ש ְמ ַחת בֵ ית ַהׁשֹואֵ בה
עֹולים לָּׁ ֶרגֶל ְּלבֵׁ ית
בַ זְּ מַ ן ֶׁשבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הָּׁ יָּׁה בָּׁ נּוי ,הָּׁ יּו אֲ נ ִָּׁׁשים ִמּיִ ְּש ָּׁראֵׁ ל ִ
ֹלׁשה ְּרג ִָּׁלים ,חַ גִ ים ּ -פֶ סַ חְּׁ ,שבּועֹות וְּסֻ כֹות
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש .סֻ כֹות הּוא אֶ חָּׁ ד ִמ ְּש ָּׁ
יאים ָּׁק ְּר ְּבנֹות ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש
ירּוׁשלַ יִםְּ ,מ ִב ִ
עֹולים ִל ָּׁ
ִ
 ֶׁשבָּׁ הֶ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ לּושמֵׁ ִחים ָּׁׁשם ִש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ה.
ְּ
עֹושים ִש ְּמחָּׁ ה
ִ
ּוב ְּמיֻחָּׁ ד ְּבחַ ג הַ סֻ כֹות :מֵׁ הַ ּלַ יְּלָּׁ ה הַ ֵׁשנִ י ֶׁשל סֻ כֹות ָּׁהיּו
ִ
"ש ְּמחַ ת בֵׁ ית הַ שֹואֵׁ בָּׁ ה" .לָּׁ ָּׁמה ָּׁק ְּראּו
עֲצּומָּׁ ה ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁשֶׁ ,שּנִ ְּק ְּראָּׁ ה ִ
יאים אֶ ת הַ בָּׁ ָּׁשר ֶׁשל הַ ָּׁק ְּר ְּבנֹות עַ ל הָּׁ אֵׁ ׁש ֶׁשעַ ל
לַ ּה כְָּׁך? כָּׁל הַ ָּׁשנָּׁה כְּ ֶׁש ְּמ ִב ִ
ׁשֹופכִ ים גַם ְּקצַ ת ַייִן  -זֶה נִ ְּק ָּׁרא נִ סּוך הַ ַּייִןְּ .בחַ ג הַ סֻ כֹות (זֹוכְּ ִרים
ְּ
הַ ִמזְּ בֵׁ חַ ,
ׁשֹופכִ ים גַם ְּקצַ ת ַמיִם; זֹו ִמצְּ וָּׁה ְּמיֻחֶ ֶדת
ְּ
ֶׁש ְּמבַ ְּק ִׁשים בֹו עַ ל הַ ַמיִם?)
יאים ִמ ַמ ְּעיָּׁן הַ ִשּלֹוחַ
ֶׁשּנִ ְּק ֵׁראת "נִ סּוך הַ מַ יִם" .אֶ ת הַ ַמיִם הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה ָּׁהיּו ְּמ ִב ִ
ְּרּוׁשלַ יִם ,הַ ְּׁשכֵׁם בַ ב ֶֹקר.
ֶׁש ְּּליַד י ָּׁ
ִל ְּפנֵׁי כֵׁן ,כָּׁל הַ ּלַ יְּלָּׁ ה ,הָּׁ י ְָּּׁתה ָּׁׁשם ִש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ הְּ :מנֹורֹות ֲענ ִָּׁקיֹות עַ ל
נֹותנֹות אֹור חָּׁ זָּׁקָּׁ .מקֹום ְּמיֻחָּׁ ד ,כְּ מֹו
בֹוהים ְּ -מנֹורֹות ֶׁשמֶ ן ֶׁש ָּׁהיּו ְּ
מּודים גְּ ִ
עַ ִ
ִמ ְּרּפָּׁ סֹותִ ,ס ְּדרּו לַ ּנ ִָּׁׁשים ֶׁשּיּוכְּ לּו גַם כֵׁן ִל ְּראֹות ְּב ִלי ְּל ִה ְּתעָּׁ ֵׁרב ִבין הַ גְּ בָּׁ ִרים,
כְּ ֵׁדי ֶשּיִ ְּהיֶה צָּׁ נּועַ  .גְּ דֹולֵׁ י י ְִּש ָּׁראֵׁ ל  -הַ חֲ כ ִָּׁמים ,הַ זְּ ֵׁקנִ ים ָּׁ -ר ְּקדּו ְּב ִש ְּמחָּׁ ה
גְּ דֹולָּׁ ה וְּהַ ְּלוִּיִ ים נִ גְּ נּו ְּבהָּׁ מֹון כְּ לֵׁ י ִׁשיר (חַ כְּ ֵׁמי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,הֵׁ ם י ְָּּׁדעּו ִל ְּשמֹחַ

בֶ אֱ מֶ ת ְּב ִש ְּמחַ ת הַ חַ גְּ ,בזֶה ֶׁשה' בָּׁ חַ ר בָּׁ נּוּ .לא ְּס ָּׁתם ְּל ִה ְּׁשתֹולֵׁ ל); ִש ְּמחָּׁ ה
דֹוׁשה הָּׁ י ְָּּׁתה ָּׁׁשםִ .ה ְּרגִ יׁשּו כ ַָּׁמה טֹוב לָּׁ נּו ,כ ַָּׁמה ָּׁש ֵׁמחַ לָּׁ נּו -
ּוק ָּׁ
עֲצּומָּׁ ה ְּ
ירּוׁשלַ יִם ִעיר הַ קֹ ֶדׁשְּ ,בחַ ג ֶׁשה' נ ַָּׁתן לָּׁ נּו.
ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו עַ ם ה'ְּ ,בבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ִב ָּׁ
ְּש ְּמחּו ּ -ובַ ב ֶֹקר הֵׁ ִביאּו ְּׁשנֵׁי כֹהֲ נִ ים כְּ ִלי ִעם ַמיִם
כָּׁל הַ ּלַ יְּלָּׁ ה נִ גְּ נּוָּׁ ,ר ְּקדּו ו ָּׁ
(ל ְּׁשּפֹ ְך) עַ ל גַבֵׁ י הַ ִמזְּ בֵׁ חַ  .י ְִּהי ָּׁרצֹון ֶׁשּיִ בָּׁ נֶה בֵׁ ית
ִממַ ְּעיָּׁן הַ ִשּלֹוחַ ְּ ,לנַסֵׁ ְך ִ
ירּוׁשלַ יִם,
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ִב ְּמהֵׁ ָּׁרה ְּבי ֵָּׁׁמינּו  ,וְּנִ זְּ כֶה גַם אֲ נ ְַּחנּו לַ עֲלֹות לָּׁ ֶרגֶל ִל ָּׁ
ֹלׁשה ְּרג ִָּׁלים.
ּובכְּ לָּׁ ל ְּב ִש ְּמחַ ת ְּׁש ָּׁ
ִל ְּשמֹחַ ְּב ִש ְּמחַ ת בֵׁ ית הַ שֹואֵׁ בָּׁ ה; ִ

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


תֹורה?
מַ הּו " ְּׁש ִמינִ י עֲצֶ ֶרת"? ִש ְּמחַ ת ָּׁ



ּומה
עֹושים ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ְּב ִש ְּמחַ ת בֵׁ ית ַהשֹואֵׁ בָּׁ ה? ָּׁ
ִ
מַ ה הָּׁ יּו
הַ ִמצְּ וָּׁה הַ ְּמיֻחֶ ֶדת ֶׁשהָּׁ יּו ְּמ ַקּיְּ ִמים ְּבסֹוף הַ ּלַ יְּלָּׁ ה?

חֲ נֻּכה

אשי ְּפ ָר ִקים:
ָר ֵׁ
א .עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּלעֻמַ ת הַ ּיְּ וָּׁנִ ים
ב .גְּ זֵׁרֹות הַ ּיְּ וָּׁנִ ים ּומַ ְּט ָּׁר ָּׁתם
גִ .מ ְּלחֲ מֹת הַ חֲ ְּׁשמֹונ ִָּׁאים בַ ּיְּ וָּׁנִ ים
יעים ְּלבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש
ד .מַ גִ ִ
מֹודיעָּׁ ה אֶ ת
נֹורה ִ
תֹורה .הַ ְּדלָּׁ ַקת הַ ְּמ ָּׁ
נֹורה מַ זְּ כִ יר אֶ ת אֹור הַ ָּׁ
ה .אֹור הַ ְּמ ָּׁ
הַ ּנִ צָּׁ חֹון עַ ל ַת ְּרבּות ָּׁיוָּׁן
ו .נֵׁס ּפַ ְך הַ ֶשמֶ ן
כֹותיהָּׁ
ז .חֲ נֻכָּׁה ו ְִּה ְּל ֶ

א .עַ ם י ְִשראֵ ל ְלעֻ ַמת הַ ּיְ ונִ ים
ִבזְּ מַ ן בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הַ ֵׁשנִ י (כְּ ָּׁׁ 200 -שנָּׁה ִל ְּפנֵׁי ֶׁשּנֶחֱ ַרב) ָּׁׁש ְּלטּו בָּׁ אָּׁ ֶרץ
הַ ְּיוָּׁנִ ים.
הַ ּיְּ וָּׁנִ ים הָּׁ יּו הַ הֵׁ יפֶ ְך הַ גָּׁמּור מֵׁ עַ ם
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל:

לָּׁ נּו

הֲ כִ י

חָּׁ ׁשּוב

ָּׁמה

"מ ִב ְּפנִ ים" ִ -ל ְּהיֹות ִעם לֵׁ ב טֹוב:
ֶׁש ִ
טֹובים ,צַ ִד ִיקיםְּ ,מ ַרחֲ ִמים אֶ חָּׁ ד עַ ל
ִ
הַ ֵׁשנִ יִ ,מדֹות טֹובֹותִ .מתֹוְך זֶה גַם
טֹוביםִ ,מצְּ וֹות,
ִ
עֹושים מַ ע ֲִשים
ִ
ְּמ ַד ְּב ִרים יָּׁפֶ ה.
"מבַ חּוץ" ְּ -להֵׁ ָּׁראֹות י ִָּׁפים וַחֲ ז ִָּׁקים; ל ֹא ִב ְּׁש ִביל
לָּׁ הֶ ם הָּׁ יָּׁה חָּׁ ׁשּוב מָּׁ ה ֶׁש ִ
טֹובים .הַ ּיְּ וָּׁנִ ים הָּׁ יּו בֹונִ ים,
ִ
ְּל ִה ְּׁש ַת ֵׁמׁש בַ זֶ ה ְּלמַ ּטָּׁ רֹות טֹובֹותִ ,ל ְּדבָּׁ ִרים
טֹובים  -אֶ ּלָּׁ א
ְּלמָּׁ ָּׁׁשלִ ,בנְּ יָּׁנִ ים י ִָּׁפים; ל ֹא ִב ְּׁש ִביל לַ עֲשֹות ִעם זֶה ַמע ֲִשים ִ
ְּס ָּׁתם ִב ְּׁש ִביל ֶׁש ִמבַ חּוץ י ֵָּׁׁראֶ ה יָּׁפֶ ה.

טֹובים  -לַ ֲעזֹר וְּעֹוד ְּדבָּׁ ִרים
ִ
אֶ צְּ לֵׁ נּו ִמ ְּׁש ַת ְּמ ִׁשים בַ חֹ זֶק ,בַ ֹכחִ ,ל ְּדבָּׁ ִרים
"הדּור
ְּכֹולים ְּל ִה ְּׁש ַת ֵׁמׁש ְּל ִ
כְּ אֵׁ ּלֶ ה .לַ עֲשֹות אֶ ת ְּרצֹון הַ ֵׁשם .בַ ּיֹ ִפי  -אֲ נ ְַּחנּו י ִ
עֹושים
ִ
ִמצְּ וָּׁה"; לַ עֲשֹותְּ ,למָּׁ ָּׁׁשל ,בֵׁ ית כְּ נֶסֶ ת יָּׁפֶ הְּ ,מזּוזָּׁה נָּׁאָּׁ הִ .ל ְּפעָּׁ ִמים
ְּדבָּׁ ִרים י ִָּׁפים ִב ְּׁש ִביל ְּל ַשמֵׁ חַ אֶ ת הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשיםֶׁ ,שּיִ ְּהיֶה לָּׁ הֶ ם נ ִָּׁעים  -וְּהַ ִש ְּמחָּׁ ה
עֹושים ַמ ֶשהּו יָּׁפֶ ה-
"ס ָּׁתם" ִ
טֹוביםְּ .וגַם כְּ ֶׁש ְּ
נֹותנֶת לָּׁ הֶ ם כֹחַ גַם ְּלמַ ע ֲִשים ִ
ֶ
יֹוד ִעים ֶׁשהָּׁ ִע ָּׁקר זֶה הַ ּטֹוב.
ְּ
ּומע ֲִשים
ל ֹא כְָּׁך אֵׁ צֶ ל הַ ְּיוָּׁנִ ים  -אֶ צְּ לָּׁ ם הַ מַ ּטָּׁ ָּׁרה זֶה הַ ּיֹ ִפי וְּהַ כֹחַ ; אֵׁ ין ִמצְּ וֹות ַ
ֹלהים
ֹלהים ֶׁשל הַ ּיָּׁם וֶאֱ ִ
טֹובים .הָּׁ יּו לָּׁ הֶ ם גַם אֱ ִל ִילים .הֵׁ ם חָּׁ ְּׁשבּו ֶׁשּיֵׁׁש אֱ ִ
ִ
יֹוד ִעים ֶׁשה' אֶ חָּׁ ד ,הּוא עָּׁ ָּׁשה אֶ ת ַהכֹל.
לַ ֶשמֶ ׁש וְּעֹוד ְּׁשטֻ ּיֹות כְּ אֵׁ ּלֶ ה .אֲ נ ְַּחנּו ְּ

ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ַ


הּודים?
ּומה חָּׁ ׁשּוב לַ ּיְּ ִ
מֶ ה הָּׁ יָּׁה חָּׁ ׁשּוב לַ ּיְּ וָּׁנִ יםָּׁ ,

ּומ ְטרתם
ב .גְ זֵרֹות הַ ּיְ ונִ ים ַ
מֹותם .הֵׁ ם גַם ָּׁרצּו ִל ְּׁשֹּלט
הּודים ְּל ִה ְּתנַהֵׁ ג כְּ ָּׁ
ָּׁרצּו הַ ְּיוָּׁנִ ים ְּלהַ כְּ ִריחַ אֶ ת הַ ּיְּ ִ
"מ ְּתיַּוְּ נִ ים"
ְּהּודים ִ
בָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלָּׁ נּוְּ ,להַ גִ יד מָּׁ ה לַ עֲשֹות ּפֹ הְּ .לצַ ע ֲֵׁרנּו הָּׁ יּו י ִ
ּטֹובים
הּודים הַ ִ
מֹותם .אֲ בָּׁ ל הַ ּיְּ ִ
(מ ְּתנַהֲ גִ ים ב ַכ ָּּׁונָּׁה כְּ מֹו ְּיוָּׁנִ ים) ֶׁש ִה ְּתנַהֲ גּו כְּ ָּׁ
ִ
מֹותם.
ל ֹא ִה ְּסכִ ימּו ֶׁשהַ ּיְּ וָּׁנִ ים י ְִּׁש ְּלטּו ּפֹ ה ,גַם ל ֹא ִה ְּסכִ ימּו ְּל ִה ְּתנ ֵַׁהג כְּ ָּׁ
הַ ּיְּ וָּׁנִ ים גָּׁזְּ רּו (נִ יסּו ְּלהַ כְּ ִריחַ ) ל ֹא ִל ְּׁשמֹר ַׁשבָּׁ ת ,ל ֹא לַ עֲשֹות ְּב ִרית ִמילָּׁ ה,
ר ֹאׁש חֹ ֶדׁש וְּעֹוד ְּדבָּׁ ִרים.
אֵׁ ּלּו ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשמַ ְּר ִאים כַמָּׁ ה עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הּוא ְּמיֻחָּׁ דַׁ :שבָּׁ ת ַמזְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו כָּׁל
יעי ָּׁׁשבַ ת ִ -ה ְּפ ִסיק
ָּׁׁשבּועַ ֶׁשה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם ְּב ִׁש ָּׁשה י ִָּׁמים ּובַ ּיֹום הַ ְּש ִב ִ
ֲבֹודה ְּב ַשבָּׁ ת -
עֹושים ע ָּׁ
ִ
ֲבֹודה ֶׁשל ְּב ִריאַ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם .אֲ נ ְַּחנּו ל ֹא
אֶ ת הָּׁ ע ָּׁ
וְּנִ זְּ כ ִָּׁרים ֶׁשה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם.
יֹוד ִעים ָּׁמ ַתי
ּול ִפי זֶה אֲ נ ְַּחנּו ְּ
ר ֹאׁש חֹ ֶדׁש הּוא הַ הַ ְּתחָּׁ לָּׁ ה ֶׁשל הַ חֹ ֶדׁשְּ ,
הַ חַ גִ יםְּ .למָּׁ ָּׁׁשלּ ,פֶ סַ ח  -חֲ ִמ ָּׁשה עָּׁ ָּׁשר יֹום אַ חֲ ֵׁרי ר ֹאׁש חֹ ֶדׁש נִ יסָּׁ ן ,יֹום כִ ּפּור
ֲש ָּׁרה י ִָּׁמי ם אַ חֲ ֵׁרי ר ֹאׁש חֹ ֶדׁש ִת ְּׁש ֵׁריִ .אם ל ֹא י ְֵּׁדעּו ָּׁמ ַתי ר ֹאׁש חֹ ֶדׁש -
 ע ָּׁיעים הַ חַ גִ יםִ .אם ל ֹא י ְֵּׁדעּו ָּׁמ ַתי ַמגִ יעַ חֹ ֶדׁש
ל ֹא י ְֵּׁדעּו גַם מָּׁ ַתי הַ זְּ מַ ן ֶׁשמַ גִ ִ
נִ יסָּׁ ן  -אֵׁ יְך י ְֵּׁדעּו מָּׁ ַתי לַ עֲשֹות ּפֶ סַ ח? ְּוכְָּׁך ְּבכָּׁל הַ חַ גִ ים.

ימן ְּמיֻחָּׁ ד
הַ ּיְּ וָּׁנִ ים גַם ָּׁג זְּ רּו ֶׁשּל ֹא ַיעֲשּו ְּב ִרית ִמילָּׁ הְּ .ב ִרית ִמילָּׁ ה זֶה ִס ָּׁ
ּומ ְּב ִחינִ ים
עֹושים ְּבגּוף ֶׁשל ִתינֹוק ֶׁשּנֹולַ ד ַ
ֶׁש ִ
ְּהּודי ,ל ֹא כְּ מֹו הַ גֹויִים.
ֶׁשהּוא י ִ
הּודים ל ֹא
חָּׁ ְּׁשבּו הַ ּיְּ וָּׁנִ ים הָּׁ ְּר ָּׁׁש ִעיםִ :אם הַ ּיְּ ִ
י ְִּׁש ְּמרּו ַׁשבָּׁ ת  -ל ֹא יִזְּ כְּ רּו כָּׁל כְָּׁך ֶׁשה' בָּׁ ָּׁרא
אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ םִ .אם ל ֹא ַיעֲשּו ר ֹאׁש חֹ ֶדׁש -
ְּׁשלֹום) אֶ ת הַ חָּׁ גִ ים ֶׁשּלָּׁ הֶ ם;
י ְִּׁשכְּ חּו (חַ ס ו ָּׁ
ִאם ל ֹא ַיעֲשּו ְּב ִרית ִמילָּׁ ה  -ל ֹא י ְַּרגִ יׁשּו אֶ ת הַ ְּמיֻחָּׁ ד בַ גּוף ֶׁשּלָּׁ הֶ ם .כְָּׁך ל ֹא
י ְַּרגִ יׁשּו ֶׁשהֵׁ ם ׁשֹונִ ים מֵׁ ִא ָּׁתנּוֶׁ ,שהֵׁ ם אֲ חֵׁ ִרים ִמכָּׁל הַ גֹויִים .הֵׁ ם י ְַּפ ִסיקּו
ְּׁשלֹום!
לַ עֲשֹות אֶ ת הַ ְּדבָּׁ ִרים הַ ְּמיֻחָּׁ ִדים ֶׁשּלָּׁ הֶ ם ְּוי ְִּהיּו כָּׁמֹונּו .חָּׁ ס ו ָּׁ
תֹורה ,חָּׁ ִלילָּׁ ה.
יש ָּׁראֵׁ ל אֶ ת ַה ָּׁ
ָּׁרצּו הַ ּיְּ וָּׁנִ ים ְּלהַ ְּׁשכִ יחַ מֵׁ עַ ם ְּ
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הּודים בָּׁ אָּׁ ֶרץ?
(דבָּׁ ִרים ָּׁר ִעים) ,גָּׁזְּ רּו הַ ּיְּ וָּׁנִ ים עַ ל הַ ּיְּ ִ
אֵׁ יזֶה גְּ זֵׁרֹות ְּ

גִ .מ ְלחֲ מֹת הַ חֲ ְׁשמֹונ ִאים בַ ּיְ ונִ ים
יעין הָּׁ יָּׁה חַ י מַ ִת ְּתיָּׁהּו הַ כ ֵֹׁהן הַ גָּׁדֹול וַחֲ ֵׁמ ֶׁשת בָּׁ נָּׁיו :אֶ ְּלעָּׁ זָּׁר,
מֹוד ִ
ִ
ִבכְּ פָּׁ ר
ְּהּודה ,יֹוחָּׁ נָּׁן וְּיֹונ ָָּּׁׁתן ִמ ִמ ְּׁשּפַ חַ ת הַ חַ ְּׁשמֹונ ִָּׁאים .הֵׁ ם הֶ ְּח ִליטּו ִל ְּמרֹד
ִׁש ְּמעֹון ,י ָּׁ
ְּהּודה הַ ַמכ ִַבי עָּׁ ַמד
בַ ּיְּ וָּׁנִ יםְּ ,ל ִהּלָּׁ חֵׁ ם בָּׁ הֶ ם ,ל ֹא ְּלהַ ְּסכִ ים לַ גְּ זֵׁרֹות ֶׁשּלָּׁ הֶ ם .י ָּׁ
הּודים הָּׁ יּו ְּמעַ ִּטים ,ל ֹא הָּׁ יָּׁה
הּודים ֶׁשּנִ ְּלחֲ מּו בַ ּיְּ וָּׁנִ ים .הַ ּיְּ ִ
ְּבר ֹאׁש צְּ בָּׁ א הַ ּיְּ ִ
ּופ ִילים  -זֶה הָּׁ יָּׁה
לָּׁ הֶ ם הַ ְּרבֵׁ ה נ ֶֶׁשק .הַ ּיְּ וָּׁנִ ים הָּׁ יּו ַר ִבים ,הָּׁ יּו לָּׁ הֶ ם כְּ לֵׁ י נ ֶֶׁשק ִ
דֹוׁשה :הֵׁ ם
הּודים הָּׁ י ְָּּׁתה ַמּטָּׁ ָּׁרה חֲ ׁשּובָּׁ הְּ ,ק ָּׁ
כְּ מֹו הַ ּטַ נְּ ִקים ֶׁשל אָּׁ ז .אֲ בָּׁ ל לַ ּיְּ ִ
ָּׁרצּו ֶׁשאֲ נ ְַּחנ ּו נִ ְּׁשֹּלט ְּונ ְַּח ִליט בָּׁ אָּׁ ֶרץ ,ל ֹא הַ ְּיוָּׁנִ ים; וְּנִ ְּחיֶה כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים לָּׁ נּו,
טֹובים ,צַ ִד ִיקיםְּ ,מ ַרחֲ ִמים ,זֹוכְּ ִרים ֶׁשה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם
ִ
ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל -
תֹורהְּ ,מ ַקּיְּ ִמים ִמצְּ וֹות.
לֹומ ִדים ָּׁ
עֹוב ִדים לֶ אֱ ִל ִיליםְּ .
וְּל ֹא ְּ

הֵׁ ם נִ ְּלחֲ מּו בַ ּיְּ וָּׁנִ ים ְּבכָּׁל ִמינֵׁי ַת ְּחבּולֹותְּ ,ל ָּׁמ ָּׁׁשלִ :ה ְּת ָּׁק ְּרבּו לַ ַמחֲ נֶה ֶׁשּלָּׁ הֶ ם
ְּוכַאֲ ֶׁשר הַ ּיְּ וָּׁנִ ים ִה ְּת ִחילּו ִל ְּרדֹף אַ חֲ ֵׁריהֶ ם  -בָּׁ ְּרחּו ָּׁרחֹוק .בֵׁ ינְּ ַתיִם ,אַ חֲ ֵׁרי
ְּהּודים
ֶׁשכָּׁל הַ ּיְּ וָּׁנִ ים יָּׁצְּ אּו מֵׁ הַ מַ חֲ נֶה  -בָּׁ אָּׁ ה ְּקבּוצָּׁה ְּקטַ ּנָּׁה ֶׁשל לֹוחֲ ִמים י ִ
ְּש ְּרפּו אֶ ת מַ חֲ נֶה הַ ּיְּ וָּׁנִ ים..
ֶׁש ִה ְּתחַ ְּבאּו ,ו ָּׁ

הּודים וְּהֵׁ ם נִ צְּ חּו אֶ ת הַ ּיְּ וָּׁנִ ים הָּׁ ְּר ָּׁׁש ִעים ,אַ ף-עַ לִּ -פי ֶׁשהֵׁ ם ָּׁהיּו
עָּׁ זַר ה' לַ ּיְּ ִ
ְּמעַ ִּטים  -וְּהַ ּיְּ וָּׁנִ ים ַר ִבים וַחֲ ז ִָּׁקים.

יֹוד ִעים ִמ ָּׁמה בָּׁ אָּׁ ה הַ גְּ בּו ָּׁרה ֶׁשל הַ חֲ ְּׁשמֹונ ִָּׁאים? ֵׁמאֵׁ יפֹ ה ָּׁהיָּׁה לָּׁ הֶ ם
אַ ֶתם ְּ
אֹ מֶ ץ ְּוכֹחַ ְּלנַצֵׁ חַ אֶ ת הַ ּיְּ וָּׁנִ ים? כִ י הֵׁ ם
טֹובים ,צַ ִד ִיקים .הֵׁ ם ָּׁרצּו ֶׁשּיִ ְּהיֶה
הָּׁ יּו ִ
טֹוב כְּ מֹו ֶׁשה' רֹוצֶ ה ,הֵׁ ם ָּׁרצּו ִל ְּחיֹות
תֹורה ְּ -ל ִפי ָּׁמה
ּול ִה ְּתנַהֵׁ ג ְּל ִפי הַ ָּׁ
ְּ
תֹורה .כְּ ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
ֶׁשה' צִ ּוָּׁה בַ ָּׁ
רֹוצֶ ה ִל ְּהיֹות טֹובְּ ,ל ִה ְּתנַהֵׁ ג ְּל ִפי
אֹותם .ה' עֹוזֵׁר
ָּׁ
ּולנַצֵׁ חַ
נֹותן לֹו אֹ מֶ ץ ְּוכֹחַ ְּל ִהּלָּׁ חֵׁ ם בָּׁ ְּר ָּׁׁש ִעים ְּ
תֹורה ,זֶה ֵׁ
הַ ָּׁ
אֹותם!
ָּׁ
לֹו .בָּׁ רּוְך ה' ֶׁשעָּׁ זַר לָּׁ נּוְּ ,ונ ַָּׁתן לָּׁ נּו ְּלנַצֵׁ חַ
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הּודים הַ ְּמעַ ִּטים ְּלנַצֵׁ חַ ְּבכָּׁל ז ֹאת אֶ ת הַ ּיְּ וָּׁנִ ים
אֵׁ יְך ִהצְּ ִליחּו הַ ּיְּ ִ
רּובים?
הַ ְּמ ִ

יעים ְלבֵ ית הַ ִמ ְקדׁש
דַ .מגִ ִ
הּודים ְּלבֵׁ ית
ּוׁשאָּׁ ר הַ ּיְּ ִ
ְּהּודה הַ ַמכ ִַבי ְּ
אַ חֲ ֵׁרי כַמָּׁ ה ְּוכַמָּׁ ה ְּק ָּׁרבֹות ִ -הגִ יעּו י ָּׁ
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש .אֹוי וַאֲ בֹוי ,מָּׁ ה הֵׁ ם ָּׁראּו ֵׁׁשם! הַ ּיְּ וָּׁנִ ים ִט ְּמאּו אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש -
הַ מָּׁ קֹום הֲ כִ י ָּׁקדֹוׁש ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל; ָּׁשמּו חֲ זִ יר עַ ל הַ ִמזְּ בֵׁ חַ הַ ּטָּׁ הֹור ,הַ ִמזְּ בֵׁ ַח
נֹורת
ֶׁשל הַ ָּׁק ְּרבָּׁ נֹות לַ ה'! ָּׁׁש ְּברּוִ ,לכְּ ְּלכּוָּׁׁ ,ש ְּפכּו אֶ ת הַ ֶש ֶמן ְּלהַ ְּדלָּׁ ַקת ְּמ ַ
נֹורת
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁשֶׁ .שמֶ ן ֶׁש ָּּׁנגַע בֹו גֹוי  -טָּׁ ֵׁמא ו ְִּאי אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּלהַ ְּד ִליק בֹו אֶ ת ְּמ ַ
הּודים אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,נִ קּו  -אֲ בָּׁ ל ע ֲַדיִן ִהצְּ טַ עֲרּו:
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁשִ .טהֲ רּו הַ ּיְּ ִ
הֹורה ִאם אֵׁ ין ֶׁש ֶמן טָּׁ הֹור?!
נֹורה הַ ְּּט ָּׁ
עַ ד ֶׁש ִהג ְַּענּו ,אֵׁ יְך נ ְַּד ִליק אֶ ת הַ ְּמ ָּׁ

מֹודיעה אֶ ת ַהנִ צחֹון עַ ל ַת ְרבּות
ה .אֹור הַ ְמנֹורה ַמזְ ּכִ יר אֶ ת אֹור הַ תֹורה .הַ ְדל ַקת הַ ְמנֹורה ִ
יון

נֹורת הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ִמ ֶש ֶמן ַזיִת ָּׁטהֹורַ ,מזְּ כִ ִירים אֶ ת
הַ ּנֵׁרֹות ֶׁשמַ ְּד ִל ִיקים ִב ְּמ ַ
ָּׁׁשל -
תֹורה :כְּ מֹו ֶׁשהָּׁ אֹור ַמ ְּראֶ ה לָּׁ אָּׁ ָּׁדם אֶ ת הַ ֶד ֶרְךֶׁ ,שּל ֹא ִיכ ֵׁ
הָּׁ אֹור ֶׁשל הַ ָּׁ
ָּׁׁשל
ּומה ל ֹא לַ עֲשֹות ,כְּ ֵׁדי ֶׁשּל ֹא ִיכ ֵׁ
תֹורה אֹומֶ ֶרת לָּׁ אָּׁ ָּׁדם מָּׁ ה לַ עֲשֹות ָּׁ
כְָּׁך הַ ָּׁ
טֹובים ,י ְִּהיֶה
ִ
ֲשה ְּדבָּׁ ִרים
טֹוביםַ ,יע ֶ
ִ
ְּבמַ ע ֲִשים ָּׁר ִעים אֶ ּלָּׁ א י ְִּלמַ ד ְּדבָּׁ ִרים
צַ ִדיק כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל ה'.
הֹורה ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁשֶׁ ,שהּוא כְּ מֹו הַ ּלֵׁ ב ֶׁשל עַ ם
נֹורה הַ ְּּט ָּׁ
כְּ ֶׁשּנ ְַּד ִליק אֶ ת הַ ְּמ ָּׁ
תֹורה -
נֹורה ֶׁש ַמזְּ כִ ָּׁירה אֶ ת ָּׁהאֹור ֶׁשל ַה ָּׁ
ְּׁשל הָּׁ אָּׁ ֶרץ – אֶ ת הַ ְּמ ָּׁ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ו ֶ
י ְִּראּו כֻּלָּׁ ם ֶׁשחָּׁ ז ְַּרנּו ִל ְּׁשֹּלט ְּבאַ ְּרצֵׁ נּוִ ,ל ְּחיֹות כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים לָּׁ נּוְּ ,ל ִפי
יֹותר הַ ְּיוָּׁנִ ים ל ֹא יַגִ ידּו לָּׁ נּו ָּׁמה לַ עֲשֹות.
תֹורהֵׁ .
הַ ָּׁ

ו .נֵׁס ּפַ ְך הַ ֶשמֶ ן
אֲ בָּׁ ל ְּבכָּׁל בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ל ֹא נִ ְּמצָּׁ א ֶׁש ֶמן טָּׁ הֹור; בַ כֹל נָּׁגְּ עּו הַ ּיְּ וָּׁנִ יםִ ,ט ְּמאּו
אֶ ת הַ ְּש ָּׁמנִ יםַ .רק ּפַ ְך אֶ חָּׁ ד נִ ְּׁשאַ ר ּובֹו
ֶׁשמֶ ן ְּליֹום אֶ חָּׁ ד .עָּׁ ָּׁשה ה' נֵׁס וְּהַ ֶש ֶמן
ִה ְּס ִּפיק ִל ְּׁשמֹונָּׁה י ִָּׁמים עַ ד ֶׁשהֵׁ ִביאּו
ֶׁשמֶ ן חָּׁ ָּׁדׁשָּׁ .ש ְּמחּו כֻּלָּׁ ם ְּמאֹ ד .עַ כְּ ָּׁׁשיו,
ֶׁש ָּׁראּו אֵׁ יְך ה' עָּׁ זַר לָּׁ הֶ ם כְּ ֶׁשּל ֹא יָּׁכְּ לּו
לַ עֲשֹות ׁשּום ָּׁדבָּׁ ר ִב ְּש ִביל ֶׁשּיִ ְּהיֶה
לָּׁ הֶ ם ֶׁשמֶ ן טָּׁ הֹור ,הֵׁ ִבינּו הֵׁ יטֵׁ ב ֶׁשגַם ְּב ִמ ְּלחָּׁ ָּׁמה  -כְּ ֶׁשּיָּׁכְּ לּו לַ עֲשֹות ְּקצָּׁ ת
ִב ְּׁש ִביל ְּל ִהּלָּׁ חֵׁ ם  -בֶ אֱ מֶ ת ה' עָּׁ זַר לָּׁ הֶ ם גַם ָּׁׁשם ְּונ ַָּׁתן לָּׁ ֶהם כֹחַ ְּלנַצֵׁ חַ אֶ ת
הַ ּיְּ וָּׁנִ ים.

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


נֹורת ַה ִמ ְּק ָּׁדׁש?
מָּׁ ה מַ זְּ כִ יר לָּׁ נּו אֹור ְּמ ַ



הּודים ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשה' עָּׁ זַר לָּׁ ֶהם ְּלנַצֵׁ ַח
מָּׁ ה ל ֹא מָּׁ צְּ אּו הַ ּיְּ ִ
אֶ ת הַ ּיְּ וָּׁנִ יםּ ,ומָּׁ ה ְּבכָּׁל ז ֹאת ָּׁמצְּ אּו?



וְּ ..אֵׁ יזֶה נֵׁס עָּׁ ָּׁשה לָּׁ נּו ה'?

כֹותיה
ז .חֲ נֻּכה ו ְִה ְל ֶ
ק ְבעּו חֲ כ ִמים ֶׁש ְבכל ׁשנה י ְַחגְ גּו עַ ם י ְִשראֵ ל ְׁשמֹונה י ִמים אֶ ת ַהחֲ נֻּכה,
י ְַד ִליקּו נֵרֹות:

ּולהַ חֲ זִ יר אֶ ת הַ ִש ְּלטֹון בָּׁ אָּׁ ֶרץ
יִזְּ כְּ רּו אֵׁ יְך ה' עָּׁ זַר לָּׁ הֶ ם ְּלנַצֵׁ חַ אֶ ת הַ ּיְּ וָּׁנִ ים ְּ
ְּלי ֵָּׁׁדינּו;
יִזְּ כְּ רּו אֵׁ יְך כְּ ֶׁש ִהגִ יעּו ְּלבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש
נֹורה ִת ְּדֹלק
עָּׁ ָּׁשה ה' נֵׁס ֶׁשהַ ְּמ ָּׁ
ְּׁשמֹונָּׁה י ִָּׁמים;
יִזְּ כְּ רּו

אֶ ת

הָּׁ אֹור

ֶׁשל

תֹורה
הַ ָּׁ

אֹותנּו ִל ְּחיֹות כְּ מֹו ֶׁשה'
ָּׁ
ֶׁש ְּמלַ מֶ ֶדת
רֹוצֶ הֶׁ :שהֲ כִ י חָּׁ ׁשּוב זֶה מָּׁ ה ֶׁש ִב ְּפנִ ים
עֹושים אֶ ת הַ ִמצְּ וֹות ֶׁשל ה'
ִ
 לֵׁ ב טֹוב ,צַ ִד ִיקיםְּ ,מ ַרחֲ ִמיםִ .מתֹוְך זֶהֶׁשמַ ְּת ִאימֹות ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הַ ּטֹוב .ל ֹא כְּ מֹו ַה ְּיוָּׁנִ ים ֶׁשהֲ כִ י חָּׁ ׁשּוב לָּׁ הֶ ם ָּׁמה
רֹואים ִמבַ חּוץ.
ֶׁש ִ

אֶ ת הַ חֹ ֶׁשְך ,אֶ ת הָּׁ ַרעֶׁ ,של הַ ְּיוָּׁנִ ים  -נִ צַ ְּחנּו ְּבעֶ זְּ ַרת הַ כ ַֹח ֶׁשה' נ ַָּׁתן לָּׁ נּו כִ י
תֹורה.
ָּׁרצִ ינּו לָּׁ לֶ כֶת ְּל ִפי הָּׁ אֹורְּ ,ל ִפי הַ ּטֹובֶׁ ,של ַה ָּׁ

נִ ְל ַמד ּכַמה הֲ לכֹות ֶׁשּק ְבעּו חֲ כ ִמים לַ חֲ נֻּכה ּכְ ֵדי ִלזְ ּכֹר אֶ ת ַהנִ ִסים
ּולהֹודֹות לה' ְוכַמה ִמ ִמנְ הֲ ֵגי ַהחֲ נּוּכה:
וְהַ נִ ְפלאֹות ְ
א .בַ חֲ נֻכָּׁה מַ ְּד ִל ִיקים ְּבכָּׁל עֶ ֶרב נֵׁר אֶ חָּׁ ד יֹו ֵׁתר :בַ ּלַ יְּלָּׁ ה ָּׁה ִראׁשֹון נֵׁר אֶ חָּׁ ד,
בַ ֵׁשנִ יְּׁ ,ש ַניִם  -עַ ד הַ ּיֹום הַ ְּש ִמינִ י ֶׁשבֹו ַמ ְּד ִל ִיקים ְּׁשמֹונָּׁה נֵׁרֹות .זֶה ַמזְּ כִ יר
ּולעֹוד
יֹותרִ :הּנֵׁה ַה ֶש ֶמן ִה ְּס ִּפיק ְּלעֹוד יֹוםְּ ,
לָּׁ נּו אֵׁ יְך כָּׁל לַ יְּלָּׁ ה הָּׁ יָּׁה הַ ּנֵׁס ֵׁ
ּולעֹוד יֹום...
יֹוםְּ ,
(ׁשכֻּלָּׁ ם
ב .מַ ְּד ִל ִיקים ְּבפֶ ַתח הַ בַ יִת אֹו עַ ל הַ חַ ּלֹון כְּ ֵׁדי ְּלפַ ְּרסֵׁ ם אֶ ת הַ ּנֵׁס ֶ
סּומי נִ יסָּׁ א"
"ּפ ְּר ֵׁ
קֹור ִאים לָּׁ זֶה ,בַ אֲ ָּׁר ִמיתִ ,
י ְִּראּו)ְּ ,
(ת ִחּלַ ת הַ ּלַ יְּלָּׁ ה); כִ י בַ ּלַ יְּלָּׁ ה
ג .מַ ְּד ִל ִיקים אֶ ת הַ ּנֵׁרֹות ְּבצֵׁ את הַ כֹוכ ִָּׁבים ְּ
הֹולכִ ים
ּובהַ ְּתחָּׁ לַ ת ַהּלַ יְּלָּׁ ה ע ֲַדיִן ְּ
יֹותר טֹוב ִמבַ ּיֹוםְּ ,
רֹואים אֶ ת אֹור הַ ּנֵׁר ֵׁ
ִ
"ּפ ְּרסּום
דֹול ִקים ְּוי ְִּהיֶה הַ ְּרבֵׁ ה ִ
הַ ְּרבֵׁ ה אֲ נ ִָּׁׁשים בָּׁ ְּרחֹוב .הֵׁ ם י ְִּראּו אֶ ת הַ ּנֵׁרֹות ְּ
ׁשֹוקעַ ת
ַ
הַ ּנֵׁס"ְּ .ויֵׁׁש ֶׁשמַ ְּד ִל ִיקים אֶ ת הַ ּנֵׁרֹות ְּקצָּׁ ת קֹ ֶדם  -כְּ ֶׁשהַ ֶש ֶמׁש
( ֶנעֱלֶ מֶ ת מֵׁ עֵׁ ינֵׁינּו).

ד .צָּׁ ִריְך לָּׁ ִשים נֵׁרֹות ֶׁשּיּוכְּ לּו ִל ְּדֹלק ְּלפָּׁ חֹות עַ ד חֲ צִ י ָּׁׁשעָּׁ ה אַ חֲ ֵׁרי צֵׁ את
(מי ֶׁשמַ ְּד ִליק ְּב ֶׁשמֶ ן  -צָּׁ ִריְך לָּׁ ִשים ֶׁש ֶמן ֶׁשּי ְַּס ִּפיק ְּלפָּׁ חֹות לַ חֲ צִ י
הַ כֹוכ ִָּׁבים ִ
ָּׁׁשעָּׁ ה).
יֹותר
דֹולים ֵׁ
ה .כְּ ֶׁשמַ ְּד ִל ִיקים נֵׁרֹות חֲ נֻכָּׁה ִל ְּפנֵׁי ַׁשבָּׁ ת  -צָּׁ ִריְך לָּׁ ִשים נֵׁרֹות גְּ ִ
יֹותר ֶׁש ֶמן) .לָּׁ מָּׁ ה? כִ י הֲ ֵׁרי אָּׁ סּור ְּלהַ ְּד ִליק אֵׁ ׁש אַ חֲ ֵׁרי ְּׁש ִקיעַ ת הַ ֶש ֶמׁש,
(אֹו ֵׁ
זֶה כְּ בָּׁ ר ַׁשבָּׁ ת .גַם אֶ ת נֵׁרֹות הַ ַשבָּׁ ת אֲ נ ְַּחנּו ַמ ְּד ִל ִיקים ְּבעֵׁ ֶרְך עֶ ְּש ִרים ַדקֹות
ִל ְּפנֵׁי הַ ְּש ִקיעָּׁ ה ,וְּאֶ ת נֵׁרֹות הַ חֲ נֻכָּׁה ַמ ְּד ִל ִיקים ִל ְּפנֵׁיהֶ ם .לָּׁ כֵׁן צָּׁ ִריְך נֵׁרֹות
דֹולים ִמ ְּבכָּׁל יֹום  -כְּ ֵׁדי ֶׁשּי ְַּס ִּפיקּו ִל ְּדֹלק עַ ד חֲ צִ י ָּׁׁשעָּׁ ה אַ חֲ ֵׁרי צֵׁ את
יֹותר גְּ ִ
ֵׁ
הַ כֹוכ ִָּׁבים .אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּבעֶ ֶרב ַׁשבָּׁ ת ּפָּׁ ׁשּוט ְּל ִה ְּׁש ַת ֵׁמׁש ְּבנֵׁרֹות כְּ מֹו נֵׁרֹות ַׁשבָּׁ ת
(ל ֹא הַ צִ ְּבעֹונִ ּיִ ים) ,גַם בַ ְּש ִביל נֵׁרֹות חֲ נֻכָּׁה.

ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ָ ַ


ּובאֵׁ יזֶה זְּ ַמן?
הֵׁ יכָּׁן מַ ְּד ִל ִיקים נֵׁר חֲ נֻכָּׁה ,לָּׁ ָּׁמה? ְּ

ו .יֵׁׁש ְּמקֹומֹות ֶׁשהָּׁ אַ בָּׁ א ְּוכָּׁל הַ בָּׁ נִ ים ַמ ְּד ִל ִיקיםְּ ,ויֵׁׁש ְּמקֹומֹות ֶׁש ַרק הָּׁ אַ בָּׁ א
מַ ְּד ִליק חֲ נֻכִ ּיָּׁה.
(ל ָּׁמ ָּׁׁשלִ ,אם יֵׁׁש חֹ ֶׁשְך  -אָּׁ סּור
ז .אָּׁ סּור ְּל ִה ְּׁש ַתמֵׁ ׁש ְּבאֹור הַ ּנֵׁרֹות ֶׁשל חֲ נֻכָּׁה ְּ
אֹותם ִב ְּלבַ ד ,כְּ ֵׁדי
אֹורם)  -אֶ ּלָּׁ א ִל ְּר ָּׁ
ִל ְּקר ֹא ְּבסֵׁ פֶ ר ְּלאֹור הַ ּנֵׁרֹות ,אֹו ְּל ַשחֵׁ ק ְּל ָּׁ
ּולהֹודֹות לֹו
ִלזְּ כֹר אֶ ת הַ ּנִ ִסים וְּהַ ּיְּ ׁשּועָּׁ ה (הָּׁ עֶ זְּ ָּׁרה וְּהַ הַ צָּׁ לָּׁ ה) ֶׁשה' עָּׁ ָּׁשה לָּׁ נּו ְּ
עֲלֵׁ יהֶ ם.
ְּתֹודה לַ ה'ְּּ ,פ ָּׁר ִקים
יפים "הַ ּלֵׁ ל" .זֹו ְּת ִפּלָּׁ ה ֶׁשל ִׁשיר ו ָּׁ
מֹוס ִ
ח .בַ ְּת ִפּלָּׁ ה בַ ב ֶֹקר ִ
אֹומ ִרים הַ ּלֵׁ ל עַ ל
ְּ
ִמתֹוך סֵׁ פֶ ר ְּת ִה ִּליםֶׁ ,ש ְּמבָּׁ ְּרכִ ים ִל ְּפנֵׁיהֶ ם וַאַ חֲ ֵׁריהֶ ם.
הַ ּנִ ִסיםֶׁ ,שּנִ צַ ְּחנּו אֶ ת הַ ּיְּ וָּׁנִ ים.
ְּבכָּׁל

ְּׁשֹלׁש

הַ ְּת ִפּלֹות

דֹולים
ֶׁשהַ גְּ ִ

ִמ ְּתּפַ ְּּל ִלים (בַ ב ֶֹקר ,בַ צָּׁ הֳ ַריִם ּובָּׁ עֶ ֶרב),
תֹודה אֶ ת הַ ּנִ ִסים ֶׁשה' עָּׁ ָּׁשה
מַ זְּ כִ ִירים ְּב ָּׁ
לָּׁ נּו.
ט .יֵׁׁש נֹוהֲ גִ ים ְּלהָּׁ כִ ין מַ אֲ כ ִָּׁלים ִעם ֶׁש ֶמן
ֵׁזכֶר

ְּלנֵׁס

ּפַ ְך

הַ ֶש ֶמן.

סֻ ְּפגָּׁנִ ּיֹות

ַדֹומה.
ֶׁש ְּמטֻ גָּׁנֹות ְּב ֶׁש ֶמן אֹו ְּס ִפינְּ ג'ְּ ,ל ִביבֹות ְּוכ ֶ

י .הָּׁ ִאמָּׁ הֹות וְּהַ בָּׁ נֹות נֹוהֲ גֹות ל ֹא לַ עֲשֹות ְּמלָּׁ אכָּׁה חֲ צִ י ָּׁׁשעָּׁ ה אַ חֲ ֵׁרי הַ ְּדלָּׁ ַקת
נֵׁרֹות.
אֹותּיֹות
י"א .יֵׁׁש ֶׁש ְּמ ַשחֲ ִקים בַ חֲ נֻכָּׁה ִב ְּס ִביבֹון .עַ ל הַ ְּס ִביבֹון כְּ תּובֹות הָּׁ ִ
הָּׁ ִראׁשֹונֹות מֵׁ הַ ִמ ִּלים "נֵׁס גָּׁדֹול הָּׁ יָּׁה ּפֹ ה".
"ד ֵׁמי חֲ נֻכָּׁה".
ּנֹותנִ ים לַ ּיְּ לָּׁ ִדים בַ חֲ נֻכָּׁה ְּ
י"ב .יֵׁׁש הַ ְּ
ְוכַמּובן ִ -לזְ ּכֹר אֶ ת הַ נִ ִסים ֶשה' עשה לנּוֶׁ ,שנִ צַ ְחנּו אֶ ת ַהּיְ ונִ ים וַאֲ נ ְַחנּו
ּולהֹודֹות
ְׁשחז ְַרנּו ְלבֵ ית ַה ִמ ְקדׁש; ְ
ל ֹא ּכְ מֹותם  -אֲ נ ְַחנּו עַ ם י ְִשראֵ ל ,ו ֶ
לַ ה'.

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


יפים ִב ְּת ִפּלַ ת הַ חֲ נֻכָּׁה כְּ ֵׁדי ְּלהֹודֹות לַ ה'?
מֹוס ִ
מָּׁ ה ִ



מָּׁ ה אָּׁ סּור לַ עֲשֹות ִעם נֵׁרֹות הַ חֲ נֻכָּׁה?



מָּׁ ה נֹוהֲ גִ ים לֶ אֱ כֹל בַ חֲ נֻכָּׁה? ּובַ ֶמה יֵׁׁש ֶׁש ְּמ ַשחֲ ִקים?



נ ִָּׁׁשים נֹוהֲ גֹות ל ֹא לַ עֲשֹות ְּמלָּׁ אכָּׁה ָּׁ -מ ַתי?



ּומָּׁ ה יֵׁׁש הַ ּנֹוהֲ גִ ים לָּׁ ֵׁתת לַ ּיְּ לָּׁ ִדים בַ חֲ נֻכָּׁה?

ּומ ִאיר!
ֶׁשּיִ ְהיֶה ְלכֻלנּו חֲ נֻּכה ש ֵמחַ ֵ

ט"ּו ִב ְׁשבט

אשי ְּפ ָר ִקים:
ָר ֵׁ
א .חֲ ִׁשיבּות הָּׁ עֵׁ צִ ים :עֲצֵׁ י ְּס ָּׁרק ,עֲצֵׁ י ְּּפ ִרי וְּעֵׁ צִ ים ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
הֹודאָּׁ ה לַ ה' עֲלֵׁ יהֶ ם.
ּובהַ ְּתאָּׁ מָּׁ ה  -הַ ְּד ָּׁרגָּׁה בַ ָּׁ
ְּ
בְּ .תרּומֹות ּומַ עַ ְּשרֹות.
ג .ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה לָּׁ ִאילָּׁ נֹות ַ -ה ְּתחָּׁ לַ ת הַ ָּׁשנָּׁה ְּלגַבֵׁ י ְּתרּומֹות
ּומַ עַ ְּשרֹות ִמ ְּּפ ִרי הָּׁ עֵׁ ץ.
ד .חֲ גִ יגִ ּיּות ְּבט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט.

יהם
א .עֲ צֵ י ְסרקְּ ,פ ִרי וְעֵ צִ ים ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִשראֵ ל; ְוהַ הֹודאה לַ ה' עֲ לֵ ֶ
(ס ָּׁרק זֶה ֵׁריקְּ ,ס ָּׁתםְּ ,ב ִלי ּפֵׁ רֹות) -
י ְֶּׁשנָּׁם כַמָּׁ ה סּוגֵׁי עֵׁ צִ ים :יֵׁׁש עֲצֵׁ י ְּס ָּׁרק ְּ
קֹור ִאים לָּׁ הֶ ם גַם עֲצֵׁ י נֹוי (נֹוי זֶה יֹ ִפי) כִ י הֵׁ ם ְּמ ַׁש ְּמ ִׁשים ְּליֹ ִפי ְּול ֹא לָּׁ אֲ כִ ילָּׁ ה;
ְּ
אֹותם.
ָּׁ
ְּוי ְֶּׁשנָּׁם עֲצֵׁ י ְּּפ ִרי  -עֵׁ צִ ים ֶׁשּיֵׁׁש לָּׁ הֶ ם ּפֵׁ רֹות ֶׁשאֶ ְּפ ָּׁׁשר לֶ אֱ כֹל
ְּלמָּׁ ה אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּל ִה ְּׁש ַת ֵׁמׁש בַ עֲצֵׁ י הַ ְּס ָּׁרק? אֶ ְּפ ָּׁׁשר לָּׁ ֶׁשבֶ ת ְּבצֵׁ ל הֶ עֱצִ ים כְּ ֶׁשחַ ם.
אֹותם,
כֹור ִתים ָּׁ
אֶ ְּפ ָּׁׁשר לֵׁ הָּׁ נֹות מֵׁ הַ ּיֹ ִפי ֶׁשּלָּׁ הֶ םִ .אם ְּ
אֶ ְּפ ָּׁׁשר לַ עֲשֹות מֵׁ הֵׁ ם ְּק ָּׁר ִׁשים ּומֵׁ הַ ְּק ָּׁר ִׁשים ְּל ָּׁהכִ ין
יטים ְּמכִ ינִ ים ֵׁמעֵׁ ץ? ׁשֻ ְּלחָּׁ נֹות,
יטים .אֵׁ יזֶה ָּׁר ִה ִ
ָּׁר ִה ִ
כִ ְּסאֹותִ ,מּטֹות ,אֲ רֹונֹות וְּעֹוד הַ ְּרבֵׁ ה ְּדבָּׁ ִרים.
ּול ִה ְּתחַ ֵׁמם
דּורה ְּ
אֶ ְּפ ָּׁׁשר גַם ִל ְּשרֹף עֵׁ צִ ים בַ ְּמ ָּׁ
כְּ ֶׁש ַקר ,אֹו ְּלבַ ֵׁשל עַ ל זֶה אֹ כֶל.
תֹודה לַ ה' ֶׁשבָּׁ ָּׁרא עֲצֵׁ י ְּס ָּׁרק ְּבעֹולָּׁ ם?
צָּׁ ִריְך ְּלהַ גִ יד ָּׁ
תֹודה לַ ה' עַ ל עֲצֵׁ י הַ ְּס ָּׁרק ,הַ ּנֹויָּׁ .תאֲ רּו לָּׁ כֶם ,אָּׁ ָּׁדם
ְּבו ַַדאי ֶׁשצָּׁ ִריְך ְּלהַ גִ יד ָּׁ
ֶׁשהֹולֵׁ ְך ְּביֹום חַ ם ְּמאֹ דֶׁ ,שמֶ ׁש ֵׁמעַ ל הָּׁ ר ֹאׁשְּ ,ב ָּׁמקֹום ֶׁשאֵׁ ין בֹו בָּׁ ִתים..
ִּפ ְּתאֹ ם הּוא רֹואֶ ה עֵׁ ץ ָּׁרחָּׁ בִ ,עם הַ ְּרבֵׁ ה ֲענ ִָּׁפים ֶׁשזָּׁ זִ ים בָּׁ רּוחַ ִ ...מ ְּתי ֵַׁשב
יֹותר ָּׁק ִריר ,נ ִָּׁעיםְּ .בו ַַדאי ֶׁשהּוא רֹוצֶ ה ֵׁמעֹ ֶמק הַ ּלֵׁ ב ְּלהֹודֹות
ַת ְּח ָּׁתיוְּ ,קצָּׁ ת ֵׁ
לַ ה' עַ ל הָּׁ עֵׁ צִ ים ֶׁשבָּׁ ָּׁרא  .כְָּׁך גַם עַ ל הַ ְּדבָּׁ ִרים הָּׁ אֲ חֵׁ ִרים ֶׁש ִהזְּ כ ְַּרנּו ֶׁשהָּׁ עֵׁ צִ ים
מֹוע ִילים בָּׁ הֶ ם.
ִ

"בֹורא
ֵׁ
הַ ִאם יֵׁׁש ְּב ָּׁרכָּׁה ֶׁשחֲ כ ִָּׁמים ִת ְּקנּו  -אָּׁ ְּמרּו ְּ -להַ גִ יד עַ ל ֲעצֵׁי הַ ְּס ָּׁרק,
ִמינֵׁי עֵׁ צִ ים"? ל ֹא .אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּס ָּׁתם
תֹודה ְּלָך ה'
ָּׁ
"תֹודה".
ָּׁ
ְּלהַ גִ יד:
את לָּׁ נּו עֵׁ צִ ים ֶׁשאֶ ְּפ ָּׁׁשר לֵׁ הָּׁ נֹות
ֶׁשבָּׁ ָּׁר ָּׁ
מֵׁ הַ צֵׁ ל ֶׁשּלָּׁ הֶ ם ,מֵׁ הַ ּנֹוי  -הַ ּיֹ ִפי -
יטים
ֶׁשּלָּׁ הֶ ם ,לַ עֲשֹות מֵׁ הֵׁ ם ְּר ִה ִ
ּולבַ ֵׁשל
וְּהַ ְּרבֵׁ ה ְּדבָּׁ ִרים; ְּל ִה ְּתחַ מֵׁ ם ְּ
תֹודה ַרבָּׁ ה!
בָּׁ אֵׁ ׁש ֶׁשמַ ְּד ִל ִיקים מֵׁ הֵׁ ם ָּׁ -

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


מָּׁ ה הֵׁ ם עֲצֵׁ י הַ ְּס ָּׁרק?



בַ מֶ ה אֶ ְּפ ָּׁׁשר לֵׁ הָּׁ נֹות מֵׁ הֶ ם?



הַ ִאם יֵׁׁש עֲלֵׁ יהֶ ם ְּב ָּׁרכָּׁה?



תֹודה?...
אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּלהַ גִ יד עֲלֵׁ יהֶ ם ָּׁ

יֵׁׁש עֹוד סּוג ֶׁשל עֵׁ צִ ים  -עֲצֵׁי ְּּפ ִריָּׁ .מה זֶה עֲצֵׁ י ְּּפ ִרי? אֵׁ ּלּו עֵׁ צִ ים ֶׁשגְּ ֵׁד ִלים
ְּכֹולים לֶ אֱ כֹל .בַ עֲצֵׁ י ְּּפ ִרי אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּל ִה ְּׁש ַת ֵׁמׁש ְּלכָּׁל
עֲלֵׁ יהֶ ם ּפֵׁ רֹות ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו י ִ
הַ ְּדבָּׁ ִרים ֶׁש ִמ ְּׁש ַת ְּמ ִׁשים בַ עֲצֵׁ י ְּס ָּׁרק? ְּבו ַַדאי .גַם לָּׁ הֶ ם יֵׁׁש צֵׁ ל וְּיֹ ִפי וְּאֶ ְּפ ָּׁׁשר
יטים ...אֲ בָּׁ ל  -לַ עֲצֵׁ י הַ ְּּפ ִרי יֵׁׁש ָּׁדבָּׁ ר ֶׁשאֵׁ ין בַ עֲצֵׁ י ַה ְּס ָּׁרק,
לַ עֲשֹות מֵׁ הֵׁ ם ְּר ִה ִ
מָּׁ ה? יֵׁׁש לָּׁ הֶ ם ּפֵׁ רֹות .הָּׁ אָּׁ ָּׁדם ָּׁיכֹל לֶ אֱ כֹל ֵׁמהַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשּלָּׁ ֶהם .זֶה טָּׁ ִעים לֹו
ְּעֹושה אֹותֹו בָּׁ ִריא.
ּומַ ְּש ִביעַ אֹותֹו ו ֶ
בַ עֲצֵׁ י הַ ְּּפ ִרי ה' נ ַָּׁתן לָּׁ נּו טֹובָּׁ ה נֹוסֶ פֶ ת ּ -פֵׁ רֹות ֶׁ -שאֵׁ ין בַ עֲצֵׁ י הַ ּנֹוי .אָּׁ ז ָּׁמה
יֹותר חָּׁ ׁשּוב ,עֲצֵׁ י ְּּפ ִרי אֹו עֲצֵׁ י ְּס ָּׁרק ,נֹוי?
ֵׁ
יֹותר.
ׁשּובים ֵׁ
עֲצֵׁ י הַ ְּּפ ִרי חֲ ִ
תֹודה עַ ל עֲצֵׁ י הַ ְּּפ ִרי וְּעַ ל הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשּלָּׁ הֶ ם? ְּבו ַַדאי ֶׁשצָּׁ ִריְך.
ָּׁ
צָּׁ ִריְך ְּלהַ גִ יד
תֹודה? כֵׁן .כָּׁאן
הַ ִאם עַ ל עֲצֵׁ י הַ ְּּפ ִרי וְּהַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשּלָּׁ הֶ ם חֲ כ ִָּׁמים ִת ְּקנּו ְּב ָּׁרכָּׁהָּׁ ,
חֲ כ ִָּׁמים כְּ בָּׁ ר ָּׁק ְּבעּו לָּׁ נּו ְּב ָּׁרכָּׁה.
"בֹורא ְּּפ ִרי הָּׁ עֵׁ ץ" .יֵׁׁש גַם ְּב ָּׁרכָּׁה ְּמיֻחֶ ֶדת
ֵׁ
מָּׁ ה ְּמבָּׁ ְּרכִ ים עַ ל ּפֵׁ רֹות הָּׁ עֵׁ ץ?
ֶׁש ְּמבָּׁ ְּרכִ ים ּפַ עַ ם ְּב ָּׁׁשנָּׁה עַ ל עֲצֵׁ י הַ ְּּפ ִרי ְּבעַ צְּ ָּׁמם :כְּ ֶׁשּיֹוצְּ ִאים ְּבחֹ ֶדׁש נִ יסָּׁ ן
(ל ְּפ ֵׁני ֶׁש ַמ ְּת ִחיל ִלגְּ דֹול הַ ְּּפ ִרי  -יֵׁׁש
ְּרֹואים עֲצֵׁ י ְּּפ ִרי ִעם ְּּפ ָּׁר ִחים עֲלֵׁ יהֶ ם ִ
ו ִ
"ב ְּרכַת הָּׁ ִאילָּׁ נֹות".
ּפֶ ַרח) ְּמבָּׁ ְּרכִ ים ְּב ָּׁרכָּׁה ְּמיֻחֶ ֶדת ֶׁשּנִ ְּק ֵׁראת ִ

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


מַ ה יֵׁׁש בַ עֲצֵׁ י הַ ְּּפ ִרי ֶׁשאֵׁ ין בַ עֲצֵׁ י הַ ְּס ָּׁרק?



רֹותיהֶ ם יֵׁׁש ְּב ָּׁרכֹות?
עַ ל עֲצֵׁ י הַ ְּּפ ִרי ּופֵׁ ֵׁ

[אָ ז ָמה לָ ַמ ְּדנּו עַ ד עַ כְּ ָשוָּׁ :..ר ִאינּו ֶׁשּיֵׁׁש עֵׁ צִ ים ֶׁשה' בָּׁ ָּׁרא בָּׁ עֹולָּׁ ם וְּאֵׁ ין לָּׁ הֶ ם
ּובו ַַדאי גַם
ּפֵׁ רֹות ֶׁשאֹוכְּ ִלים  -עֲצֵׁ י ְּס ָּׁרק ְּ -
תֹודה לַ ה' ,אֲ בָּׁ ל הֵׁ ם
ָּׁ
עֲלֵׁ יהֶ ם אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּלהַ גִ יד
ׁשּובים לָּׁ אָּׁ ָּׁדם כְּ מֹו עֲצֵׁ י ְּּפ ִרי  -וַחֲ כ ִָּׁמים
ל ֹא חֲ ִ
יֹותר
ל ֹא ָּׁק ְּבעּו עַ ל זֶה ְּב ָּׁרכָּׁהְּ .ויֵׁׁש עֵׁ צִ ים עֹוד ֵׁ
ׁשּובים לָּׁ אָּׁ ָּׁדם  -עֲצֵׁ י ְּּפ ִרי ַ -ועֲלֵׁ יהֶ ם,
חֲ ִ
ּוב ְּמיֻחָּׁ ד עַ ל הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשּלָּׁ הֶ ם ,חֲ כ ִָּׁמים ָּׁק ְּבעּו
ִ
תֹודה לַ ה'; כָּׁל ּפַ עַ ם ֶׁשאָּׁ ָּׁדם אֹ כֶל ְּּפ ִרי הּוא ְּמבָּׁ ֵׁרְך ִל ְּפנֵׁי כֵׁן
ָּׁ
אֵׁ יְך ְּלהַ גִ יד
"בֹורא ְּּפ ִרי הָּׁ עֵׁ ץ"ְּ ,וגַם אַ חֲ ֵׁרי הָּׁ אֲ כִ ילָּׁ ה ,יֵׁׁש ְּב ָּׁרכָּׁה].
ֵׁ

ׁשּובים :אֵׁ ּלּו עֲצֵׁ י ְּּפ ִרי ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .אֶ ֶרץ
יֹותר חֲ ִ
ְּויֵׁׁש עֵׁ צִ ים ּופֵׁ רֹות עֹוד ֵׁ
ּטֹובים ֶׁשל אֶ ֶרץ
ּומיֻחֶ ֶדת ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ לְּ ,וגַם הַ ּפֵׁ רֹות ַה ִ
דֹוׁשה ְּ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִהיא ְּק ָּׁ
מֹותם
ּומיֻחָּׁ ִדים .אֲ ִפּלּו ּפֵׁ רֹות ֶׁשּנִ ְּראֶ ה ֶׁשּיֵׁׁש כְּ ָּׁ
דֹוׁשים ְּ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,הֵׁ ם ּפֵׁ רֹות ְּק ִ
ּומבַ חּוץ הֵׁ ם נִ ְּר ִאים אֹותֹו ָּׁדבָּׁ ר כְּ מֹו
ּפּוחים ִ -
גַם ְּבחּוץ-לָּׁ אָּׁ ֶרץְּ ,למָּׁ ָּׁׁשלַ :ת ִ
ֹוׁשים ,הֵׁ ם
ּפּוחים ֶׁשגְּ ֵׁד ִלים בָּׁ אָּׁ ֶרץ; ִאם הֵׁ ם גְּ ֵׁד ִלים ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ֵׁהם ְּקד ִ
ַת ִ
דֹוׁשה וְּהַ ּטֹובָּׁ ה ֶׁשה' נ ַָּׁתן
ְּמיֻחָּׁ ִדים  -הֵׁ ם גְּ ֵׁד ִלים ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,בָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ְּק ָּׁ
לָּׁ נּו.

תֹודה ְּמיֻחֶ ֶדת לַ ה' עַ ל הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל? ְּבו ַַדאיָּׁ .מה
צָּׁ ִריְך ְּלהַ גִ יד ָּׁ
תֹודה
תֹודהָּׁ .
אֹומר ָּׁ
נֹותן לֹו מַ ֶשהּו טֹוב-טֹוב? הּוא ֵׁ
יׁשהּו ֵׁ
עֹושה ִאם ִמ ֶ
ֶ
יֶלֶ ד
תֹודה עַ ד
ָּׁ
ַרבָּׁ ה .אֲ בָּׁ ל ִל ְּפעָּׁ ִמים זֶה ל ֹא מַ ְּס ִּפיק לֹו .הּוא ַמ ְּרגִ יׁש כָּׁל-כְָּׁך
ֶׁשהּוא רֹוצֶ ה ...לָּׁ ֵׁתת מַ ָּׁתנָּׁה ְּל ִמי ֶׁשּנ ַָּׁתן לֹו ַמ ֶשהּו כָּׁל כְָּׁך טֹוב.
כְָּׁך גַם כְּ ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ְּמ ַק ְּב ִלים מֵׁ ה' אֶ ת הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,אֲ נ ְַּחנּו כָּׁל
"מ ָּׁתנָּׁה"
כְָּׁך ְּשמֵׁ ִחים בַ מַ ָּׁתנָּׁה הַ זֹו עַ ד ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו כְּ ִאּלּו רֹוצִ ים לָּׁ ֵׁתת לַ ה' ַ
בַ חֲ ז ָָּּׁׁרה .אֲ בָּׁ ל ,הַ ִאם אֶ ְּפ ָּׁׁשר לָּׁ ֵׁתת לָּׁ ּה' ַמ ָּׁתנָּׁה? הָּׁ ֵׁרי הַ כֹל ַׁשּיְָּׁך לַ ה' .אָּׁ ז ָּׁמה

תֹורהְּ :תנּו ַמ ָּׁתנָּׁה לַ כֹהֲ נִ ים וְּלַ ְּּלוִּיִ ים
עֹושים? אָּׁ מַ ר לָּׁ נּו ה' בַ ָּׁ
ִ
אֲ נ ְַּחנּו
עֹוב ִדים ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש (הַ כֹהֲ נִ ים
ֶׁש ְּ
יבים ָּׁק ְּרבָּׁ נֹות .הַ ְּּלוִּיִ ם ָּׁׁש ִרים
מַ ְּק ִר ִ
יחים ֶׁשל עַ ם
ְּעֹוב ִדים ָּׁׁשם .הֵׁ ם הַ ְּש ִל ִ
ו ְּ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לַ ֲעבֹד ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש) .כְָּׁך
תֹודה הַ גְּ דֹולָּׁ ה ֶׁשּלָּׁ נּו
נ ְַּראֶ ה אֶ ת הַ ָּׁ
נֹותנִ ים מַ ָּׁתנָּׁה
ְּ
לַ ה'ְּ ,בכְָּׁך ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו
אֹותם,
ָּׁ
ְּלאֵׁ ּלּו ֶׁש ְּמ ָּׁׁש ְּר ִתים אֹותֹו ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש .כְָּׁך אֲ נ ְַּחנּו גַם ְּמכ ְַּב ִדים
ׁשּורים אֲ לֵׁ יהֶ ם יֹו ֵׁתר  -וְּאֶ ל בֵׁ ית
ּוק ִ
רֹובים ְּ
ְּמ ָּׁׁש ְּר ֵׁתי הַ ֶמלֶ ְך ה' .וַאֲ נ ְַּחנּו ְּק ִ
ִירּוׁשלַ יִם.
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ו ָּׁ

יאים לַ כֹהֲ נִ ים וְּלַ ְּּלוִּיִ ים חֵׁ לֶ ק ֵׁמהַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשּלָּׁ נּו ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל;
אֲ נ ְַּחנּו ְּמ ִב ִ
תֹורהּ .ובַ ִמצְּ וָּׁה הַ זֹו אֲ נ ְַּחנּו
קֹור ִאים לַ זֶ ה ְּתרּומֹות ּומַ עַ ְּשרֹות .זֹו ִמצְּ וָּׁה ֵׁמהַ ָּׁ
ְּ
דֹוׁשים
תֹודה ֶׁשּלָּׁ נּו לַ ה' ו ְַּה ִש ְּמחָּׁ ה ֶׁשּלָּׁ נּו עַ ל הַ ּפֵׁ רֹות הַ ְּק ִ
גַם מַ ְּר ִאי ם אֶ ת הַ ָּׁ
ּטֹובים ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל; וַאֲ נ ְַּחנּו ַמ ְּר ִאים ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים ֶׁשאֶ ת הַ ּפֵׁ רֹות
וְּהַ ִ
נֹותנִ ים חֵׁ לֶ ק ֵׁמהֵׁ ם לַ כֹהֲ נִ ים
הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה ה' נ ַָּׁתן ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ֶׁ -שהֲ ֵׁרי אֲ נ ְַּחנּו ְּ
יבים לֹו ָּׁק ְּרבָּׁ נֹות ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש.
וְּהַ ְּּלוִּיִ ם ֶׁש ְּמ ָּׁׁש ְּר ִתים אֶ ת ה' ּומַ ְּק ִר ִ

תֹודה
אֹומ ִרים גַם ָּׁ
ּיֹותר חָּׁ ׁשּובְּ ,
ָּׁר ִאינּו ָּׁׁשֹלׁש "מַ ְּד ֵׁרגֹות" ְּבעֵׁ צִ ים  -וְּעַ ל ָּׁמה ֶׁש ֵׁ
יֹותר גְּ דֹולָּׁ ה:
ֵׁ
•

תֹודה ְּס ָּׁתם .אֵׁ ין עַ ל זֶה ְּב ָּׁרכָּׁה
עֲצֵׁ י ְּס ָּׁרק  -עֲלֵׁ יהֶ ם אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּלהַ גִ יד ָּׁ

ְּמיֻחֶ ֶדת.
•

בֹורא ְּּפ ִרי הָּׁ עֵׁ ץ (ּופַ עַ ם ְּב ָּׁׁשנָּׁה -
עֲצֵׁ י ְּּפ ִרי  -עֲלֵׁ יהֶ ם ְּמבָּׁ ְּרכִ ים ֵׁ

ִב ְּרכַת הָּׁ ִאילָּׁ נֹות).
•

"תרּומֹות
"מ ָּׁתנָּׁה" ְּ -
נֹותנִ ים ֵׁמהֵׁ ם כְּ ִאּלּו ַ
ּפֵׁ רֹות ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּ -

ּומַ עַ ְּשרֹות".
"ש ְּבעַ ת הַ ִמינִ ים"; אֵׁ ּלֶ ה
[יֵׁׁש גַם ְּב ָּׁרכָּׁה ְּמיֻחֶ ֶדת אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשאֹוכְּ ִלים ּפֵׁ רֹות ִמ ִ
עֹורה ,גֶפֶ ןְּ ,תאֵׁ נָּׁה ו ְִּרמֹון,
ּוש ָּׁ
ּפֵׁ רֹות ֶׁשגְּ ֵׁד ִלים ִב ְּמיֻחָּׁ ד הַ ְּרבֵׁ ה ְּבאֶ ֶרץִ :חּטָּׁ ה ְּ
"ב ָּׁרכָּׁה ֵׁמעַ יִן ָּׁׁשֹלׁש" .וַאֲ ִפּלּו ִאם
קֹור ִאים לַ ְּב ָּׁרכָּׁה הַ זֹו ְּ
ּותמָּׁ ִריםְּ .
ֵׁיתים ְּ
ז ִ
ְּבחּוץ -לָּׁ אָּׁ ֶרץ אֹוכְּ ִלים ּפֵׁ רֹות ִמ ִש ְּבעַ ת הַ ִמינִ ים ְּמבָּׁ ְּרכִ ים אֶ ת הַ ְּב ָּׁרכָּׁה הַ זֹו,

מֹודים לַ ה' ֶׁשּנ ַָּׁתן לָּׁ נּו אֶ ֶרץ
כִ י זֶה מַ זְּ כִ יר לָּׁ נּו אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל  -וַאֲ נ ְַּחנּו ִ
ְּמיֻחֶ ֶדת וְּטֹובָּׁ ה ִעם ּפֵׁ רֹות ְּמיֻחָּׁ ִדים
ְּטֹובים .אֲ בָּׁ ל ְּתרּומֹות ּומַ עַ ְּשרֹות  -זֶה
ו ִ
ַרק בָּׁ אָּׁ ֶרץ מַ מָּׁ ׁש]

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


ׁשּובים ִמ ְּס ָּׁתם ּפֵׁ רֹות?
יֹותר חֲ ִ
אֵׁ יזֶה ּפֵׁ רֹות ֵׁ



הֹודאָּׁ ה ְּמיֻחֶ ֶדת עֲלֵׁ יהֶ ם?
ּומַ ִהי הַ ִמצְּ וָּׁה ֶׁשּיֵׁׁש בָּׁ ּה גַם ָּׁ



אֹומ ִרים עַ ל הַ ּפֵׁ רֹות הַ ְּמיֻחָּׁ ִדים ְּלאֶ ֶרץ
ְּ
תֹודה ְּמיֻחֶ ֶדת
ָּׁ
וְּאֵׁ יזֹו
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל?

ּומעַ ְשרֹות
בְ .תרּומֹות ַ
נֹותנִ ים ְּתרּומֹות ּומַ עַ ְּשרֹות? כ ַָּׁמה ֵׁמהַ ּפֵׁ רֹות צָּׁ ִריְך לָּׁ ֵׁתת?
אֵׁ יְך ְּ
נֹותנִ ים ְּקצָּׁ ת מֵׁ הַ ּפֵׁ רֹות לַ כ ֵֹׁהן .אֲ ִפּלּו ְּקצָּׁ תְּ -קצָּׁ ת זֶה ַמ ְּס ִּפיק ,אֲ בָּׁ ל
ְּתרּומָּׁ ה ְּ -
ּנֹותן ְּּפ ִרי אֶ חָּׁ ד ִמכָּׁל חֲ ִמ ִשים ּפֵׁ רֹות זֶה נִ ְּק ָּׁרא כַמּות
חֲ כ ִָּׁמים אָּׁ ְּמרּו ְּׁש ִמי ֶׁש ֵׁ
"בסֵׁ ֶדר".
בֵׁ ינֹונִ ית ,זֹו ַמ ָּׁתנָּׁה ְּ
ֲשר
"מע ֵׁ
ְּנֹותנִ ים ְּללֵׁ וִי .זֶה נִ ְּק ָּׁרא ַ
לֹוק ִחים אֶ חָּׁ ד ִמכָּׁל עֶ ֶשר ּפֵׁ רֹות ו ְּ
ֲשר ְּ -
מַ ע ֵׁ
ִראׁשֹון".
ֲשר
ּומע ֵׁ
רּומה לַ כֹהֵׁ ן ַ
תֹורה .אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשּנ ְָּּׁתנּו ְּת ָּׁ
ֲשר ֶשה' צִ ּוָּׁה עָּׁ לָּׁ יו בַ ָּׁ
ְּויֵׁׁש עֹוד מַ ע ֵׁ
נֹותן אֶ חָּׁ ד ִמכָּׁל עֶ ֶשר לַ כ ֵֹׁהן
ְּללֵׁ וִי [ ְּוגַם הַ ּלֵׁ וִי ְּבעַ צְּ מֹו ִ -מתֹוְך מָּׁ ה ֶׁשהּוא ִקבֵׁ ל ֵׁ
לֹוק ִחים ֵׁמהַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשּנִ ְּׁשאֲ רּו לָּׁ נּו
ֲשר"] ,אֲ נ ְַּחנּו ְּ
"תרּומַ ת מַ ע ֵׁ
ְּוזֶה נִ ְּק ָּׁרא ְּ
עֹולים ִעם זֶה
(נִ ְּׁשאֲ רּו לָּׁ נּו הַ ְּרבֵׁ ה ּפֵׁ רֹות ,רֹב הַ ּפֵׁ רֹות)  -אֶ חָּׁ ד ִמכָּׁל עֶ ֶשרִ ,
ירּוׁשלַ יִםָּׁ ,קרֹוב ְּלבֵׁ ית
אֹותם ִב ָּׁ
ָּׁ
ירּוׁשלַ יִם וַאֲ נ ְַּחנּו ְּבעַ צְּ מֵׁ נּו אֹוכְּ ִלים
ִל ָּׁ
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש.
כְָּׁך אֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים ֶׁשהַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשּלָּׁ נּו ,גַם ָּׁמה ֶׁש ִה ְּׁשאַ ְּרנּו ְּבבַ יִת ,זֶה ֵׁמה'
ְּׁשם זֹוכְּ ִרים הֵׁ יטֵׁ ב ֶׁשהַ כֹ ל
ירּוׁשלַ יִםָּׁ ,קרֹוב ְּלבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,ו ָּׁ
(ׁשהֲ ֵׁרי אֲ נ ְַּחנּו ִב ָּׁ
ֶ
רֹובים
ּובכְּ לָּׁ לִ ,בגְּ לַ ל זֶה אֲ נ ְַּחנּו זֹוכִ ים ִל ְּהיֹות ְּק ִ
ּומֹודים לַ ה'ִ .
ִ
ּושמֵׁ ִחים
מֵׁ ה') ְּ
תֹורה
ּומלַ ְּמ ִדים ָּׁ
ּיֹוׁש ִבים ָּׁׁשם ְּ
ְּלבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ִמ ֵׁדי פַ עַ םָּׁ ,קרֹוב לַ חֲ כ ִָּׁמים ֶׁש ְּ
ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ לָּׁ .קרֹוב לַ כֹהֲ נִ ים.

ֲשר ֵׁׁשנִ י" .יֵׁׁש חֵׁ לֶ ק
"מע ֵׁ
קֹור ִאים ַ
ירּוׁשלַ יִם ְּ
ֲשר הַ זֶ הֶׁ ,שאָּׁ נּו אֹוכְּ ִלים ִב ָּׁ
לַ מַ ע ֵׁ
קֹור ִאים
ֲשר לָּׁ עֲנִ ּיִ ים וְּאָּׁ ז ְּ
נֹותנִ ים אֶ ת הַ ַמע ֵׁ
ֲשר ֵׁׁשנִ יְּ ,
מֵׁ הַ ָּׁשנִ ים ֶׁש ִב ְּמקֹום מַ ע ֵׁ
ֲשר עָּׁ נִ י" .גַם זֶה ַמזְּ כִ יר לָּׁ נּו ֶׁשה' נ ַָּׁתן לָּׁ נּו אֶ ת הַ ּפֵׁ רֹות ,וְּהּוא רֹוצֶ ה
ְּלזֶה "מַ ע ֵׁ
יֹותר.
טֹובים ֵׁ
ִ
יֹותר,
יבים ֵׁ
אֹותנּו נְּ ִד ִ
ָּׁ
עֹושה
ֶ
ֶׁשּנִ ֵׁתן חֵׁ לֶ ק לַ עֲנִ ּיִ ים .זֶה גַם
זֹוכְּ ִרים ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו חֵׁ לֶ ק ִמכָּׁל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.

ֲשר ֵׁׁשנִ י -
ֲשר ִראׁשֹון  -לַ ּלֵׁ וִי; וְּהָּׁ אַ חֲ רֹון ַ -מע ֵׁ
נַחֲ זֹרְּ :תרּומָּׁ ה  -לַ כֹהֵׁ ן ,מַ ע ֵׁ
ֲשר עָּׁ נִ י -
ירּוׁשלַ יִםְּ .בחֵׁ לֶ ק ֵׁמ ַה ָּׁשנִ ים יֵׁׁש ִב ְּמקֹומֹו ַמע ֵׁ
ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו אֹוכְּ ִלים ִב ָּׁ
לַ עֲנִ ּיִ ים.

ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ַ


נֹותנִ ים ֵׁמהַ ּפֵׁ רֹות? כ ַָּׁמה ֵׁמהַ ּפֵׁ רֹות ְּלכָּׁל סּוג?
אֵׁ יזֶה סּוגֵׁי "מַ ָּׁתנֹות" ְּ

ּומעַ ְּשרֹות ִמ ְּפ ִרי
ג .ט"ּו ִב ְּשבָ ט  -ר ֹאש הַ ָשנָה לָ ִאילָ נֹות  -הַ ְּתחָ לַ ת ַה ָשנָה ְּל ַגבֵׁ י ְּתרּומֹות ַ
הָ עֵׁ ץ
אֹותּה
ָּׁ
ּומעַ ְּשרֹות ֵׁמהַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל
תֹורה ְּמצַ ּוָּׁה עָּׁ לֵׁ ינּו ְּלהַ ְּפ ִריׁש ְּתרּומֹות ַ
הַ ָּׁ
ָּׁׁשנָּׁהִ .אי אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּלהַ גִ יד :אֲ נִ י אֶ ַקח ֵׁמהַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל ָּׁׁשנָּׁה ֶׁשעָּׁ ְּב ָּׁרה וְּאֶ ֵׁתן ֵׁמ ֶהם
ְּתרּומֹות ּומַ עַ ְּשרֹות גַם ִב ְּׁש ִביל ּפֵׁ רֹות ַה ָּׁשנָּׁה ַהזֹו .אָּׁ סּור .צָּׁ ִריְך לָּׁ ֵׁתת
ּומהַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל
ְּתרּומֹות ּומַ עַ ְּשרֹות מֵׁ הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל ָּׁׁש ָּׁנה ֶׁשעָּׁ ְּב ָּׁרה ְּלחּודֵׁ ,
הַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת ְּלחּוד.

אֲ בָּׁ ל אֵׁ יְך נ ֵַׁדע מָּׁ ַתי מַ ְּת ִחילָּׁ ה הַ ָּׁשנָּׁה הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה ֶׁשל ּפֵׁ רֹות הָּׁ עֵׁ ץ? ְּבר ֹאׁש
הַ ָּׁשנָּׁה? ְּבפֶ סַ ח? ל ֹא .הַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשל ּפֵׁ רֹות הָּׁ עֵׁ ץ ַמ ְּת ִחילָּׁ ה ְּב  -ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט.
ְּּפ ִרי ֶׁש ִה ְּת ִחיל ִלגְּ דֹל עַ ל הָּׁ עֵׁ ץ ִל ְּפנֵׁי ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט ַׁ -שּיְָּׁך עֹוד לַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשעָּׁ ְּב ָּׁרה.
ּופ ִרי ֶׁש ִה ְּת ִחיל ִלגְּ דֹל עַ ל הָּׁ עֵׁ ץ ָּׁ -קטָּׁ ן ָּׁק ַטן  -אַ חֲ ֵׁרי ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ טַׁ ,שּיְָּׁך ְּל ָּׁׁשנָּׁה
ְּ
ּומעַ ְּשרֹות ִב ְּׁש ִביל הַ ֵׁשנִ י.
הַ בָּׁ אָּׁ הִ .אי אֶ ְּפ ָּׁׁשר לָּׁ ַקחַ ת ֵׁמהָּׁ אֶ חָּׁ ד ְּתרּומֹות ַ

ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ְּלפֵׁ רֹות הָּׁ ִאילָּׁ ןְּ ,לפֵׁ רֹות הָּׁ עֵׁ ץ ,זֶה ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ טְּּ .פ ִרי ִמ ִּל ְּפנֵׁי ט"ּו
ּופ ִרי ֶׁש ִה ְּת ִחיל ִלצְּ מֹחַ אַ חֲ ֵׁרי ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט,
ִב ְּׁשבָּׁ ט ַׁ -שּיְָּׁך לַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשעָּׁ ְּב ָּׁרה; ְּ
אַ חֲ ֵׁרי

ר ֹאׁש

הַ ָּׁשנָּׁה

ֶׁשל

הַ ּפֵׁ רֹות ,הּוא כְּ בָּׁ ר ְּּפ ִרי ֶׁשל
הַ ָּׁשנָּׁה הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה ֶׁשל הַ ּפֵׁ רֹות:
אֶ ת הַ מַ ָּׁתנֹות ֶׁשל הַ ְּתרּומֹות
ּומַ עַ ְּשרֹות ֶׁשּלֹו  -נִ ַקח ַרק
ִממֶ ּנּו וְּל ֹא מֵׁ הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל
תֹורה.
הַ ָּׁשנָּׁה ֶׁש ִּל ְּפנֵׁי ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט ,כְּ מֹו ֶׁשכָּׁתּוב בַ ָּׁ

ֲשר
"מע ֵׁ
וְּאֹותֹו הַ ָּׁדבָּׁ ר  -אָּׁ מַ ְּרנּו ֶׁשכָּׁל כַמָּׁ ה ָּׁׁשנִ ים ַמגִ יעָּׁ ה ָּׁׁשנָּׁה ֶׁש ִב ְּמקֹום ַ
ֲשר עָּׁ נִ י" לַ עֲנִ ּיִ יםְּ .ל ָּׁמ ָּׁׁשל:
"מע ֵׁ
נֹותנִ ים ַ
ירּוׁשלַ יִם ְּ -
ֵׁׁשנִ י" ֶׁשאֹוכְּ ִלים הַ ְּבעָּׁ ִלים ִב ָּׁ
ירּוׁשלַ יִם; ָּׁׁשנָּׁה ְּׁשנִ ּיָּׁה ׁ -שּוב
ֲשר ֵׁׁשנִ י" ְּלעַ צְּ ֵׁמנּו ִב ָּׁ
ָּׁׁשנָּׁה ִראׁשֹונָּׁה " -מַ ע ֵׁ
ֲשר עָּׁ נִ י" לַ עֲנִ ּיִ יםּ .פֵׁ רֹות ֶׁש ִה ְּת ִחילּו ִלגְּ דֹל
יׁשית " -מַ ע ֵׁ
ֲשר ֵׁׁשנִ י; ָּׁׁשנָּׁה ְּׁש ִל ִ
מַ ע ֵׁ
ֲשר ְּׁשנֵׁי ,הֵׁ ם נִ ְּק ָּׁר ִאים
לֹוק ִחים ֵׁמהֵׁ ם ַמע ֵׁ
אֹותּה הַ ָּׁשנָּׁה ִל ְּפנֵׁי ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט ְּ -
ְּב ָּׁ
יׁשית אַ חֲ ֵׁרי
ּפֵׁ רֹות ֶׁשל ָּׁׁשנָּׁה ֶׁשעָּׁ ְּב ָּׁרה; ּופֵׁ רֹות ֶׁש ִה ְּת ִחילּו ִלגְּ ֹדל בַ ָּׁשנָּׁה הַ ְּש ִל ִ
ֲשר ֵׁׁשנִ י .הֵׁ ם ַׁשּיָּׁכִ ים
ֲשר עָּׁ נִ י ְּול ֹא ַמע ֵׁ
לֹוק ִחים מֵׁ הֵׁ ם כְּ בָּׁ ר ַמע ֵׁ
ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט ְּ -
יׁשית.
לַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת ,לַ ָּׁשנָּׁה הַ ְּש ִל ִ

ד .חֲ גִ יגִ ּיּות ְבט"ּו ִב ְׁשבט
אָּׁ ז ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשל ּפֵׁ רֹות הָּׁ עֵׁ ץ הּוא ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט .ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט זֶה ל ֹא חַ ג,
ּוש ֵׁמ ִחים
אֲ בָּׁ ל ִבגְּ לַ ל ֶׁשבֹו מַ ְּת ִחילָּׁ ה הַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשל ּפֵׁ רֹות הָּׁ עֵׁ ץ  -אֲ נ ְַּחנּו נִ זְּ כ ִָּׁרים ְּ
עֹושים
בַ ּפֵׁ רֹות הַ ְּמיֻחָּׁ ִדים ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .יֵׁׁש כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁש ְּבלֵׁ יל ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט ִ
ּומבָּׁ ְּרכִ ים לַ ה' עַ ל הַ ּפֵׁ רֹות
ּוש ֵׁמ ִחים ְּ
ְּסע ָֻּׁדה ְּמיֻחֶ ֶדת ִמּפֵׁ רֹות אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּ -
ּוש ֵׁמ ִחים
דֹוׁשה .אֲ נ ְַּחנּו נִ זְּ כ ִָּׁרים בַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּ
ֶׁשל אַ ְּרצֵׁ נּו הַ ְּק ָּׁ
דֹוׁשה וְּהַ ּטֹובָּׁ ה ֶׁשּלָּׁ נּו עֵׁ צִ יםֶׁ ,שהָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּמי ֶֻשבֶ ת ,יֹו ְּׁש ִבים בָּׁ ּה
ֶׁשּיֵׁׁש בָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ְּק ָּׁ
ּומ ַקּיְּ ִמים
ְּנֹוט ִעים עֹוד וָּׁעֹוד עֵׁ צִ יםְּ ,
דֹוׁשים ,ו ְּ
רֹותיהָּׁ הַ ְּק ִ
ְּהּודים וְּאֹוכְּ ִלים ִמּפֵׁ ֶ
י ִ
"מצְּ וַת יִשּוב הָּׁ אָּׁ ֶרץ".
ְּבכְָּׁך ִ

יטים
ִסּכּום :יֵׁׁש עֲצֵׁ י ְּס ָּׁרק  -יֵׁׁש לָּׁ הֶ ם צֵׁ ל ,יֹ ִפי ,אֶ ְּפ ָּׁׁשר לַ עֲשֹות ֵׁמהֵׁ ם ְּר ִה ִ
"תֹודה".
ָּׁ
לֹומר:
אֹומ ִרים עֲלֵׁ יהֶ ם? אֶ ְּפ ָּׁׁשר ַ
תֹודה ְּ
ְּועֹוד ְּדבָּׁ ִרים מֵׁ עֵׁ ץ  -אֵׁ יזֶה ָּׁ
אֵׁ ין ְּב ָּׁרכָּׁה ְּמיֻחֶ ֶדת.
יֵׁׁש עֲצֵׁ י ְּּפ ִרי  -יֵׁׁש לָּׁ הֶ ם מָּׁ ה ֶׁשּיֵׁׁש
לַ עֲצֵׁ י ְּס ָּׁרק ,אֲ בָּׁ ל גַם ּפֵׁ רֹות  -זֶה
אֹומ ִרים
תֹודה ְּ
יֹותר מֵׁ עֲצֵׁ י ְּס ָּׁרק .גַם ָּׁ
ֵׁ
"בֹורא ְּּפ ִרי הָּׁ עֵׁ ץ".
ֵׁ
יֹותר:
עֲלֵׁ יהֶ ם ֵׁ
יֹותר :עֵׁ צִ ים ּופֵׁ רֹות ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .גַם
ׁשּובים עֹוד ֵׁ
יֵׁׁש עֵׁ צִ ים ּופֵׁ רֹות חֲ ִ
דֹוׁשיםְּ ,מיֻחָּׁ ִדים ,הֵׁ ם
נֹותנִ ים ּפֵׁ רֹות ,אֲ בָּׁ ל הֵׁ ם גַם ְּק ִ
נֹותנִ ים צֵׁ ל ְּוי ִָּׁפיםְּ ,
הֵׁ ם ְּ
תֹודה ְּמיֻחֶ ֶדת וְּזֹוכְּ ִרים ֶׁשזֶ ה
אֹומ ִרים עֲלֵׁ יהֶ ם ָּׁ
מֵׁ הָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשה' נ ַָּׁתן לָּׁ נּו .אָּׁ ז גַם ְּ
טֹוב ְּמיֻחָּׁ ד ֶׁשה' נ ַָּׁתן לָּׁ נּוְּ ,לעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ֶׁשבָּׁ אָּׁ ֶרץִ :ל ְּפנֵׁי הָּׁ אֲ כִ ילָּׁ ה ֶׁשּלָּׁ הֶ ם
"בֹורא ְּּפ ִרי הָּׁ עֵׁ ץ" כְּ מֹו עַ ל כָּׁל ְּּפ ִרי עֵׁ ץ; אַ חֲ ֵׁרי אֲ כִ ילַ ת ּפֵׁ רֹות
ֵׁ
ְּמבָּׁ ְּרכִ ים
"מעֵׁ ין
אֹומ ִרים ְּב ָּׁרכָּׁה ְּמיֻחֶ ֶדתֵׁ :
"ש ְּבעַ ת הַ ִמינִ ים" הַ ְּמׁשֻ בָּׁ ִחים ֶׁשל ָּׁהאָּׁ ֶרץ ְּ
ִמ ִ
ָּׁׁשֹלׁש".
ּומעַ ְּשרֹות לַ כֹהֲ נִ ים וְּלַ ְּּלוִּיִ יםְּ :קצָּׁ ת
נֹותנִ ים גַם ְּתרּומֹות ַ
ִמּפֵׁ רֹות הָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּ
ֲשר ִראׁשֹון; ְּוגַם ֵׁ -מהַ ּפֵׁ רֹות
מֵׁ הַ ְּּפ ִרי לַ כֹהֵׁ ן ,אֶ חָּׁ ד ִמכָּׁל עֶ ֶשר לַ ּלֵׁ וִי ַ -מע ֵׁ
ֲשר ֵׁׁשנִ י ,וְּאֹוכְּ ִלים
לֹוק ִחים אֶ חָּׁ ד ִמכָּׁל עֶ ֶשרַ ,מע ֵׁ
ֶׁש ִב ְּׁש ִביל הָּׁ ִאיׁש עַ צְּ מֹוְּ ,
נֹותנִ ים ִב ְּמקֹום
ירּוׁשלַ יִם ָּׁקרֹוב ְּלבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש .אַ חַ ת ְּלכ ַָּׁמה ָּׁׁשנִ ים ְּ -
ִב ָּׁ
ֲשר עָּׁ נִ י ,לַ עֲנִ ּיִ ים .כְָּׁך זֹוכְּ ִרים ֶׁשהַ ּפֵׁ רֹות הֵׁ ם ֵׁמה' ֶׁשּנ ַָּׁתן
ֲשר ֵׁׁשנִ י"  -מַ ע ֵׁ
"מַ ע ֵׁ
ּטֹובים ֶׁשּלָּׁ ּהְּ ,ש ֵׁמ ִחים ְּבזֶה
דֹוׁשה וְּהַ ּטֹובָּׁ ה וְּהַ ּפֵׁ רֹות הַ ִ
לָּׁ נּו אֶ ת הָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ְּק ָּׁ
ּומֹודים לַ ה'.
ִ

ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשל הַ ּפֵׁ רֹות הּוא ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט .אָּׁ סּור ְּלהַ ְּפ ִריׁש ְּתרּומֹות
ֲשרֹות ִמּפֵׁ רֹות ֶׁשל ָּׁׁשנָּׁה אַ חַ ת ִב ְּׁש ִביל הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל ָּׁׁשנָּׁה אַ חֶ ֶרת .לָּׁ כֶן
ּומֵׁ ע ָּׁ
צָּׁ ִריְך לָּׁ ַדעַ ת מָּׁ ַתי מַ ְּת ִחילָּׁ ה הַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשל הַ ּפֵׁ רֹותְּ :וכְָּׁך נ ֵַׁדע ְּלהַ ְּפ ִריׁש ְּתרּומֹות
ּומַ עַ ְּשרֹות מֵׁ הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה הָּׁ זּו ִב ְּׁש ִביל ַה ָּׁשנָּׁה ַהזֹו וְּל ֹא ֵׁמ ַה ָּׁשנָּׁה
קֹודמֶ ת [אֲ נ ְַּחנּו גַם צְּ ִריכִ ים לָּׁ ַדעַ ת ָּׁמ ַתי ַמ ְּת ִחילָּׁ ה הַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשל הַ ּפֵׁ רֹות כִ י
הַ ֶ
ֲשר ֵׁׁשנִ י .בַ ָּׁשנִ ים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה -
ֲשר עָּׁ נִ י ְּב ָּׁמקֹום ַמע ֵׁ
יֵׁׁש ָּׁׁשנִ ים ֶׁשצָּׁ ִריְך לָּׁ ֵׁתת מַ ע ֵׁ
ֲשר
ּנֹותנִ ים ֵׁמהֵׁ ם ַמע ֵׁ
הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁש ִה ְּת ִחילּו אַ חֲ ֵׁרי ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט הֵׁ ם ּפֵׁ רֹות ֶׁש ְּ
ְּלעָּׁ נִ י .הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁש ִה ְּת ִחילּו ִל ְּפנֵׁי ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט הֵׁ ם עֹוד ֶׁשל ָּׁׁשנָּׁה ֶׁשעֲבֵׁ ָּׁרה
ֲשר ֵׁׁשנִ י].
יׁשים מֵׁ הֵׁ ם מַ ע ֵׁ
ּומַ ְּפ ִר ִ

ְּבט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט אֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים אֶ ת הַ ּפֵׁ רֹות הַ ְּמיֻחָּׁ ִדים ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל,
ְּנֹוט ִעים בָּׁ ּה.
ּושמֵׁ ִחים ְּביִשּוב הָּׁ אָּׁ ֶרץֶׁ ,שבֹונִ ים בָּׁ ּה ו ְּ
ְּשמֵׁ ִחים בָּׁ הֶ ם ְּ

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


ט"ּו ִב ְּׁשבָּׁ ט הּוא "ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָּׁה ְּלפֵׁ רֹות הָּׁ ִאילָּׁ ן" – ָּׁמה זֶה קֹובֵׁ עַ
ְּלגַבֵׁ י הַ ְּתרּומֹות וְּהַ מַ ְּע ְּשרֹות?



אֵׁ יזֶה ִמנְּ הָּׁ ג יֵׁׁש ֶׁשּנֹוהֲ גִ ים ְּבלֵׁ יל טּו ִב ְּׁשבָּׁ ט? ַמכִ ִירים ְּדבָּׁ ִרים
עֹושים אָּׁ ז?
ְּמיֻחָּׁ ִדים ֶׁש ִ

ּפּו ִרים

אשי ְּפ ָר ִקים:
ָר ֵׁ
ימי אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁש"...
אַ " .וי ְִּהי ִב ֵׁ
ֲשה הַ ְּמגִ ּלָּׁ ה
ב .מַ ע ֶ
ג .הַ ְּׁשגָּׁחַ ת הַ ֵׁשם .נֵׁס נִ גְּ לֶ ה ְּונֵׁס נִ ְּס ָּׁתר
ּלֹומ ִדים מֵׁ הַ ְּמגִ ּלָּׁ ה
דְּ .דבָּׁ ִרים ֶׁש ְּ
ּפּורים
ה .מֵׁ ִה ְּלכֹות ִ

ימי אֲ חַ ְׁשוֵרֹוׁש"...
אַ " .וי ְִהי ִב ֵ
א .אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל נֶחֱ ַרב עַ ל-י ְֵּׁדי ֶמלֶ ְך בָּׁ בֶ ל,
הָּׁ יּו חֵׁ לֶ ק גָּׁדֹול מֵׁ עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּבגָּׁלּות ְּבבָּׁ בֶ ל .אַ חַ ר כְָּׁך נִ ְּלחַ ם ֶמלֶ ְך ּפָּׁ ַרס
כֹורׁש ִ -ה ְּר ָּׁׁשה ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לַ חֲ ֹזר
ְּבמֶ לֶ ְך בָּׁ בֶ ל וְּנִ צֵׁ חַ אֹותֹו; ּומֶ לֶ ְך ּפָּׁ ַרס ֶ -
ו ְִּל ְּבנֹות אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁשִׁ ,ש ְּב ִעים ָּׁׁשנָּׁה אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשּנ ְֶּח ַרב בֵׁ ית
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הָּׁ ִראׁשֹון.
חֵׁ לֶ ק ָּׁקטָּׁ ן מֵׁ עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל חָּׁ זַר לָּׁ אָּׁ ֶרץ
ְּרּוׁשלַ יִם
ו ְִּה ְּת ִחיל ִל ְּבנֹות אֶ ת י ָּׁ
ּובֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הַ ֵׁשנִ י ,אֲ בָּׁ ל אַ חַ ר
כְָּׁך ִ -בגְּ לַ ל הַ גֹויִים הָּׁ אֹוי ְִּבים ֶׁשל
עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ֶׁשהָּׁ יּו בָּׁ אָּׁ ֶרץ ו ְִּה ְּפ ִריעּו
לָּׁ הֶ ם ִ -ה ְּפ ִסיקּו ְּלכַמָּׁ ה זְּ ַמן אֶ ת
הַ ְּבנִ ּיָּׁהְּ .באֹותֹו זְּ ַמן כְּ בָּׁ ר הָּׁ יָּׁה ְּבפָּׁ ַרס הַ ֶמלֶ ְך אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁש.

בַ .מעֲ ֶשה הַ ְמגִ לה
ימי אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁש הּוא אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁש הַ מֹולֵׁ ְך ֵׁמהֹ דּו וְּעַ ד כּוׁשֶׁ ,שבַ ע
" ַוי ְִּהי ִב ֵׁ
וְּעֶ ְּש ִרים ּומֵׁ אָּׁ ה ְּמ ִדינָּׁה" :אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁש הָּׁ יָּׁה ֶמלֶ ְך ל ֹא ַרק עַ ל ְּמ ִדינָּׁה אַ חַ ת.
ּפָּׁ ַרס כ ְָּּׁבׁשּו וְּנִ צְּ חּו הַ ְּרבֵׁ ה ְּמ ִדינֹות וַאֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁש ָּׁהיָּׁה ֶמלֶ ְך עַ ל ֵׁמאָּׁ ה עֶ ְּש ִרים
ְּׁשבַ ע ְּמ ִדינֹות .הָּׁ מֹון.
ו ֶ

יׁשית ֶׁשהּוא ָּׁמלַ ְך ,עָּׁ ָּׁשה ִמ ְּׁש ֶתה גָּׁדֹול לַ ַש ִרים וְּלָּׁ עֲבָּׁ ִדים ֶׁשּלֹו:
בַ ָּׁשנָּׁה הַ ְּש ִל ִ
יֹומיִם; ֵׁמאָּׁ ה
ְּׁשתּו ו ְִּה ְּׁש ַתכְּ רּו ְּב ַייִן .ל ֹא יֹום אֶ חָּׁ ד ָּׁהיָּׁה הַ ִמ ְּׁש ֶתה ,ל ֹא ַ
אָּׁ כְּ לּו ו ָּׁ
ּוׁשמֹונִ ים יֹום! חֲ צִ י ָּׁׁשנָּׁה עָּׁ שּו ִמ ְּׁש ֶתהְּ .ב ָּׁמקֹום ְּלטַ ּפֵׁ ל בַ ְּמ ִדינֹות ֶׁשּלֹו; ִל ְּדאֹ ג
ְּ
לָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים ,לַ ְּד ָּׁרכִ יםְּ ,ל ָּׁכל מָּׁ ה ֶׁשצָּׁ ִריְך בַ ְּמ ִדינָּׁה ָּׁׁ -שתּו וְּאָּׁ כְּ לּו .אַ חֲ ֵׁרי הַ זְּ ַמן
ׁשּוׁשן הַ ִב ָּׁירה
הַ זֶ ה עָּׁ ָּׁשה הַ ֶמלֶ ְך עֹוד ִׁש ְּבעָּׁ ה י ִָּׁמים ִמ ְּׁש ֶתה לָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁשגָּׁרּו ְּב ָּׁ
(הֵׁ ם גָּׁרּו ָּׁקרֹוב לָּׁ אַ ְּרמֹון וְּהּוא ָּׁרצָּׁ ה ֶׁשהֵׁ ם י ֹאהֲ בּו אֹותֹו; ל ֹא יִכְּ עֲסּו עָּׁ לָּׁ יו).
הּודים ִה ְּׁש ַת ְּתפּו בַ ִמ ְּׁש ֶתה הַ זֶ הָּׁ .היּו ָּׁׁשם
אֹומ ִרים ֶׁשגַם הַ ּיְּ ִ
ְּ
חֲ כָּׁמֵׁ ינּו
יטים ְּמפֹ אָּׁ ִרים ִמזָּׁ הָּׁ ב ְּוכֶסֶ ףְּ ,בג ִָּׁדים י ְָּּׁק ִריםְּ ,וכ ִֵׁלים ִמכ ִֵׁלים ׁשֹונִ ים.
ְּר ִה ִ
אֹומ ִרים חֲ כָּׁמֵׁ ינּוֶׁ ,שבֵׁ ין הַ כ ִֵׁלים ֶׁשהָּׁ יּו ָּׁׁשם  -הָּׁ יּו גַם כ ִֵׁלים ִמבֵׁ ית ַה ִמ ְּק ָּׁדׁש.
ְּ
אֹותם
נֹורא וְּאָּׁ יֹ ם! אֵׁ יְך ִהגִ יעּו הַ כ ִֵׁלים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה לַ אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁש? ֶמלֶ ְך בָּׁ בֶ ל לָּׁ ַקח ָּׁ
ָּׁ
ירּוׁשלַ יִם ,כְּ ֶׁש ֶמלֶ ְך ּפָּׁ ַרס נִ צֵׁ חַ אֵׁ ת בָּׁ בֶ ל הּוא לָּׁ ַקח אֶ ת
ִמבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ִב ָּׁ
הֹורים ֶׁשהָּׁ יּו ִמ ְּׁש ַת ְּמ ִׁשים
דֹוׁשים וְּהַ ְּּט ִ
הַ כ ִֵׁלים אֵׁ לָּׁ יו; וְּעַ כְּ ָּׁׁשו  -הַ כ ִֵׁלים הַ ְּק ִ
ׁשּובים  -הָּׁ יּו
ּולעֹוד ְּדבָּׁ ִרים חֲ ִ
בָּׁ הֶ ם ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ִל ְּׁשּפֹ ְך ַייִן עַ ל הַ ִמזְּ בֵׁ חַ ְּ
כֹורים .כ ַָּׁמה ְּמצַ עֵׁ ר.
עַ ל הַ שֻ ְּלחָּׁ ן ֶׁשל הַ גֹויִים הַ ִש ִ
ְּׁשלֹום
ְּהּודים הָּׁ יּו ָּׁׁשם .אּולַ י הֵׁ ם חָּׁ ְּׁשבּו ֶׁשכְּ בָּׁ ר ל ֹא י ְִּהיֶה חַ ס ו ָּׁ
אָּׁ מַ ְּרנּו ֶׁשגַם י ִ
ְּכֹולים ְּל ִה ְּתעַ ְּרבֵׁ ב בֵׁ ין הַ גֹויִים (בַ סֹוף ,ל ֹא הַ ְּרבֵׁ ה זְּ ַמן
בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,וְּהֵׁ ם י ִ
אַ חַ ר כְָּׁך כֵׁן נִ ְּבנָּׁה בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,הַ ֵׁשנִ י!) .זֶה הָּׁ יָּׁה ָּׁדבָּׁ ר ְּמאֹ ד ל ֹא טֹוב .אֲ בָּׁ ל
ׁשּורים אֶ ל הַ גֹויִים
הּודים כְּ בָּׁ ר הֵׁ ִבינּו ֶׁשּל ֹא כְּ ַדאי לָּׁ הֶ ם ִל ְּהיֹות ְּק ִ
אַ חַ ר כְָּׁך הַ ּיְּ ִ
מֹותם ,עֹוד נְּ סַ ּפֵׁ ר עַ ל זֶה ְּבעֶ זְּ ַרת הַ ֵׁשם.
הָּׁ אֵׁ ּלֶ הֶׁ ,שהֵׁ ם ל ֹא כְּ ָּׁ
ְּבתֹוְך הַ ִמ ְּׁש ֶתה ָּׁ -רצָּׁ ה הַ ֶמלֶ ְך ֶׁשו ְַּש ִתי הַ ַמ ְּלכָּׁה ָּׁתבֹוא בַ ְּש ִביל ְּלהַ ְּראֹות
ימה .כָּׁעַ ס הַ ֶמלֶ ְך ְּמאֹ ד ו ְִּה ְּתיַעֵׁ ץ ִעם
יֹופיָּּׁה .אֲ בָּׁ ל ו ְַּׁש ִתי ל ֹא ִה ְּסכִ ָּׁ
ְּלכֻּלָּׁ ם אֶ ת ְּ
חֲ כָּׁמָּׁ יו ָּׁמה לַ עֲשֹות ְּלו ְַּׁש ִתי.
אֵׁ יזֶה ִט ְּּפ ִׁשים! אַ חֲ ֵׁרי חֲ צִ י ָּׁׁשנָּׁה ֶׁשהֵׁ ם ל ֹא ִמ ְּתעַ ְּס ִקים ִעם ָּׁמה ֶׁשצָּׁ ִריְך
לַ עֲשֹות ִב ְּׁש ִביל הַ ְּמ ִדי ָּׁנה ֶׁשּלָּׁ הֶ ם  -עַ ל ָּׁמה הֵׁ ם ְּמ ַד ְּב ִרים עַ כְּ ָּׁׁשו?! ָּׁמה
לַ עֲשֹות ְּלו ְַּׁש ִתי ֶׁשּל ֹא בָּׁ אָּׁ ה לַ ִמ ְּׁש ֶתהִ ...הצִ יעּו חֲ כ ָָּּׁׁמיו ׁשו ְַּׁש ִתי ל ֹא ִת ְּהיֶה
ּוב ְּמקֹומָּׁ ּה ִתבָּׁ חֵׁ ר מַ ְּלכָּׁה אַ חֶ ֶרת .הֵׁ ִביאּו נ ִָּׁׁשים ִמ ְּמ ִדינֹות הַ ֶמלֶ ְך
יֹותר מַ ְּלכָּׁה ִ
ֵׁ
ִל ְּראֹות ִמי ַת ְּת ִאים ִל ְּהיֹות ַמ ְּלכָּׁה.
[אז מה א ַמ ְרנּו : ..הַ ֶמלֶ ְך אֲ חַ ְׁשוֵרֹוׁש עשה ִמ ְׁש ֶתה גדֹול ַה ְרבֵ ה י ִמים.
ְהּודים ִה ְׁש ַת ְתפּו בַ ִמ ְׁש ֶתה ַהזֶ ה .ו ְַׁש ִתי ל ֹא
אֹומ ִרים ֶׁשגַם י ִ
ְ
חֲ כ ֵמינּו
ִה ְסּכִ ימה לבֹוא לַ ִמ ְׁש ֶתה ,וְהַ ֶמלֶ ְך ְמ ַחּפֵ ש ַמ ְלּכה אַ ֶח ֶרת ִב ְמקֹומּה]

ּוׁשמֹו ָּׁמ ְּר ְּדכַי .אֵׁ צֶ ל ָּׁמ ְּר ְּדכַי ג ְָּּׁדלָּׁ ה הֲ ַדסָּׁ ה
ׁשּוׁשן הַ ִב ָּׁירה ְּ
ְּהּודי הָּׁ יָּׁה ְּב ָּׁ
ִאיׁש י ִ
ֶׁש ָּׁק ְּראּו לָּׁ ּה גַם אֶ ְּס ֵׁתר ,בַ ת דֹודֹו .כַאֲ ֶׁשר
ִח ְּּפשּו מַ ְּלכָּׁה חֲ ָּׁד ָּׁׁשה לַ מֶ לֶ ְך אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁש -
נִ ְּל ְּקחָּׁ ה גַם אֶ ְּס ֵׁתר אֶ ל בֵׁ ית מַ ְּלכּותֹו .אֶ ְּס ֵׁתר
ְּהּודּיָּׁה כִ י כְָּׁך
ל ֹא ִס ְּּפ ָּׁרה ְּלאַ ף אֶ חָּׁ ד ֶׁש ִהיא י ִ
ּובכָּׁל יֹום וְּיֹוםָּׁ ,מ ְּר ְּדכַי
צִ ּוָּׁה עָּׁ לֶ יהָּׁ מָּׁ ְּר ְּדכַיְּ .
ִמ ְּתהַ ּלֵׁ ְך ִל ְּפנֵׁי חָּׁ צֵׁ ר בֵׁ ית הַ ּנ ִָּׁׁשים לָּׁ ַדעַ ת אֵׁ ת
ָּׁׁשלֹום אֶ ְּס ֵׁתר.
יֹותר
תֹורּה ֶׁשל אֶ ְּס ֵׁתר לָּׁ בֹוא אֶ ל הַ ֶמלֶ ְך ָּׁ -מצְּ אָּׁ ה חֵׁ ן ְּבעֵׁ ינָּׁיו ֵׁ
ו ְִּהּנֵׁה ,כְּ ֶׁש ִהגִ יעַ ָּׁ
אֹותּה ַמ ְּלכָּׁה
ֹאׁשּה אֵׁ ת כ ֶֶתר הַ ַמ ְּלכּות וְּעָּׁ ָּׁשה ָּׁ
ִמכָּׁל הַ ּנ ִָּׁׁשיםַ .שם הַ מֶ לֶ ְך עַ ל ר ָּׁ
ִב ְּמקֹום ו ְַּׁש ִתיׁ .שּוב עָּׁ ָּׁשה הַ מֶ לֶ ְך ִמ ְּׁש ֶתה גָּׁדֹול ִ -לכְּ בֹוד הַ ְּמלָּׁ כַת אֶ ְּס ֵׁתר.
בַ ּי ִָּׁמים הָּׁ הֵׁ ם ,כְּ ֶׁשמָּׁ ְּר ְּדכַי י ַָּׁׁשב ְּב ַׁשעַ ר הַ ֶמלֶ ְך ָּׁ -רצּו ִבגְּ ָּׁתן ו ֶָּׁת ֶרׁשְּׁ ,ש ַניִם
נֹודע הַ ָּׁדבָּׁ ר לַ ָּׁמ ְּר ְּדכַי וְּהּוא
שֹומ ֵׁרי הַ ַשעַ ר ֶׁשל הָּׁ אַ ְּרמֹון ,לַ הֲ רֹג אֶ ת הַ ֶמלֶ ְךַ .
ִמ ְּ
ִסּפֵׁ ר ְּלאֶ ְּס ֵׁתר  -וְּאֶ ְּס ֵׁתר אָּׁ ְּמ ָּׁרה לַ ֶמלֶ ְך ְּב ֵׁׁשם ָּׁמ ְּר ְּדכַי .בָּׁ ְּדקּו ו ְָּּׁראּו ֶׁשּנָּׁכֹון
ּובסֵׁ פֶ ר הַ זִ כְּ רֹונֹות ֶׁשל ַמ ְּלכֵׁי ּפָּׁ ָּׁרס כ ְָּּׁתבּו:
אֹותם עַ ל הָּׁ עֵׁ ץְּ ,
ָּׁ
הַ ָּׁדבָּׁ רָּׁ .תלּו
מָּׁ ְּר ְּדכַי ִהצִ יל אֶ ת הַ מֶ לֶ ְך אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁש ִמ ִבגְּ ָּׁתן ו ֶָּׁת ֶרׁש ֶׁש ָּׁרצּו לַ הֲ רֹג אֹותֹו.
[אז מה א ַמ ְרנּו : ..אֶ ְס ֵתר נִ ְהיְתה ַה ַמ ְלּכהּ ,ומ ְר ְדכַי ֶׁ -ש ִהיא היְתה בַ ת
מֹודיעַ
לֹומּה .מ ְר ְדכַי ִ
יֹוׁשב ְליַד ַׁשעַ ר הַ ֶמלֶ ְך ִל ְראֹות מה ְׁש ַ
הַ דֹוד ֶׁשלֹו ֵ -
רֹוצים לַ הֲ רֹג אֹותֹוְ .ב ֵספֶ ר
ִ
לַ ֶמלֶ ְך ֶ -ד ֶרְך אֶ ְס ֵתר ֶׁ -ש ִבגְ תן ו ֶת ֶרׁש
הַ זִ כְ רֹונֹות ֶׁשל הַ ֶמלֶ ְך רֹו ְׁש ִמים ֶׁשמ ְר ְדכַי ִה ִציל אֹותֹו ִמ ִבגְ תן ו ֶת ֶרׁש]
אַ חֲ ֵׁרי הַ ְּדבָּׁ ִרים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה  -הַ מֶ לֶ ְך אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁש עָּׁ ָּׁשה אֶ ת הָּׁ ָּׁמן בֵׁ ן הַ ְּמ ָּׁד ָּׁתא
(אֶ ְּפ ָּׁׁשר ִל ְּדּפֹ ק ִעם הָּׁ ַרגְּ לַ יִם עַ ל הָּׁ ִרצְּ ּפָּׁ ה ְּ -להַ כֹות אֶ ת ָּׁה ָּׁמן )..לַ ַשר הֲ כִ י
חָּׁ ׁשּוב אֶ צְּ לֹוָּׁ .כ ל עַ ְּב ֵׁדי הַ מֶ לֶ ְך ֶׁש ְּב ַׁשעַ ר הַ ֶמלֶ ְך הָּׁ יּו ִמ ְּׁש ַתחֲ וִים ְּלהָּׁ ָּׁמןַ .רק
ָּׁׁשב ְּב ַׁשעַ ר הַ מֶ לֶ ְך ,ל ֹא ִה ְּׁש ַתחֲ וָּׁה לֹוָּׁ .מ ְּר ְּדכַי אֲ ִפּלּו ל ֹא ִחּפֵׁ ש
מָּׁ ְּר ְּדכַיֶׁ ,שּי ַ
לָּׁ לֶ כֶת ְּלמָּׁ קֹום ֶׁשהָּׁ ָּׁמן ל ֹא י ְִּראֶ ה אֹותֹו; ָּׁמה? הּוא י ְִּׁש ַתחֲ וֶה לָּׁ ָּׁר ָּׁׁשע הַ זֶ ה?!
ְּבׁשּום אֹ פֶ ן ל ֹא! י ַָּׁׁשב מּולֹו  -ל ֹא זָּׁז וְּל ֹא ִה ְּׁש ַתחֲ וָּׁה.
ִה ְּת ַרגֵׁז הָּׁ מָּׁ ן ְּמאֹ ד .חָּׁ ַׁשב הָּׁ מָּׁ ן הַ גַאַ ו ְָּּׁתן :זֶה ל ֹא ְּמכֻבָּׁ ד ִב ְּׁש ִב ִילי ְּל ִה ְּתעַ סֵׁ ק
הּודים! הָּׁ לַ ְך הָּׁ ָּׁמן אֶ ל
ְּׁשלֹום) אֶ ת כָּׁל הַ ּיְּ ִ
ְּהּודי אֶ חָּׁ ד .אֲ נִ י אַ ְּׁש ִמיד (חַ ס ו ָּׁ
ִעם י ִ
פֹרד בֵׁ ין כָּׁל הָּׁ עַ ִמים ֶׁש ְּּלָך וְּהַ ָּׁדת
ּומ ָּׁ
הַ מֶ לֶ ְך וְּאָּׁ מַ ר לֹו" :י ְֶּׁשנֹו ִעם אֶ חָּׁ ד ְּמפֻזָּׁ ר ְּ
ֶׁשּלָּׁ הֶ ם ׁשֹונָּׁה ִמכֻּלָּׁ ם; ִאם הַ ֶמלֶ ְך ַמ ְּסכִ ים ,נִ כְּ תֹב לַ הֲ רֹג אֵׁ ת כֻּלָּׁ ם  -וַאֲ נִ י אֶ ֵׁתן
ֲש ֶרת אֲ לָּׁ ִפים כְּ כַר כֶסֶ ף"ִ .ה ְּסכִ ים הַ ֶמלֶ ְך ְּונ ַָּׁתן אֶ ת
לָּׁ אֹוצָּׁ ר ֶׁשל הַ מֶ לֶ ְך ע ֶ

טַ בַ ְּעתֹו ְּלהָּׁ ָּׁמן הָּׁ ָּׁר ַׁשע .אָּׁ מַ ר ְּלהָּׁ ָּׁמןַ :קח אֶ ת הַ כֶסֶ ף ִב ְּׁש ִב ְּילָך ו ְִּעם הָּׁ עָּׁ ם
אַ ָּׁתה ָּׁיכֹל לַ עֲשֹות מָּׁ ה ֶׁשאַ ָּׁתה רֹוצֶ ה.
גֹורל ִ -ל ְּראֹות ְּבאֵׁ יזֶה יֹום כְּ ַדאי לֹו ְּל ִהּלָּׁ חֵׁ ם
עֹוד ִל ְּפנֵׁי כֵׁןִ ,ה ִּפיל הָּׁ ָּׁמן ָּׁ
סֹופ ֵׁרי הַ ֶמלֶ ְך
ֹלׁשה עָּׁ ָּׁשר ְּבחֹ ֶדׁש אֲ ָּׁדרָּׁ .ק ָּׁרא הָּׁ מָּׁ ן ְּל ְּ
הּודים; ְּויָּׁצָּׁ א לֹו יֹום ְּׁש ָּׁ
בַ ּיְּ ִ
 זֶה הָּׁ יָּׁה ְּבחֹ ֶדׁש נִ יסָּׁ ןִ ,ל ְּפנֵׁי ּפֶ סַ ח ְּ -וכ ְָּּׁתבּו ְּלכָּׁל ְּמ ִדינֹות ַה ֶמלֶ ְך אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁשהּודים,
ֹלׁשה עָּׁ ָּׁשר ְּלחָּׁ ָּׁדׁש אֲ ָּׁדר ,יַהַ ְּרגּו אֶ ת כָּׁל הַ ּיְּ ִ
ֶׁשעֹוד כִ ְּמעַ ט ָּׁׁשנָּׁהִ ,ב ְּׁש ָּׁ
ְּׁשלֹום .הַ ֶמלֶ ְך וְּהָּׁ ָּׁמן י ְָּּׁׁשבּו ִל ְּׁשתֹות (עֹוד ּפַ עַ ם)...
דֹולים וְּהַ ְּקטַ ּנִ ים .חָּׁ ס ו ָּׁ
הַ גְּ ִ
הּודים.
ׁשּוׁשן נָּׁבֹוכָּׁה .צַ עַ ר גָּׁדֹול הָּׁ יָּׁה לַ ּיְּ ִ
ָּׁ
וְּהָּׁ ִעיר
[אז מה א ַמ ְרנּו : ..אַ חַ ר ּכְך המן נִ ְהיֶה ַה ַשר הֲ כִ י חׁשּוב ,אֲ בל מ ְר ְדכַי
ל ֹא ַמ ְסּכִ ים ְל ִה ְׁש ַתחֲ וֹות לֹו .המן ּכֹועֵ ס וְרֹוצֶ ה ְל ַה ְׁש ִמידַ ,חס וְׁשלֹום,
הּודים ְמאֹ ד]
הּודיםִ .הצְ ַטעֲ רּו הַ ּיְ ִ
אֶ ת ּכל הַ ּיְ ִ
ׁשּוׁשן הַ ִב ָּׁירה ִב ְּלבּוׁש ַשק וָּׁאֵׁ פֶ ר (הַ ְּּלבּוׁש הַ זֶ ה
ָּׁ
יָּׁצָּׁ א מָּׁ ְּר ְּדכַי ִב ְּרחֹובֹות
ׁשּובים ִבכְּ לָּׁ ל ו ְַּרק ְּמחַ כִ ים לַ ה'
חֹוׁש ִבים אֶ ת עַ צְּ ֵׁמנּו לַ חֲ ִ
ְּ
מַ זְּ כִ יר ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ל ֹא
ּובכָּׁל ָּׁמקֹום
ּומ ָּׁרהְּ .
אֹותנּו מֵׁ הַ צָּׁ ָּׁרה וְּהַ צַ עַ ר)  -וַּיִ זְּ עַ ק זְּ עָּׁ ָּׁקה גְּ דֹולָּׁ ה ָּׁ
ָּׁ
ֶׁשּיַצִ יל
ּובכִ י.
הּודים וְּצֹום ְּ
ֶׁש ִהגִ יעָּׁ ה הַ ְּּפ ֻק ָּׁדה ֶׁשל הַ ֶמלֶ ְך  -אֵׁ בֶ ל גָּׁדֹול לַ ּיְּ ִ
ּומ ָּׁׁש ְּר ֶתיהָּׁ ְּלאֶ ְּס ֵׁתר אֵׁ יְך ָּׁמ ְּר ְּדכַי הֹולֵׁ ְך בָּׁ ִעירָּׁׁ ,ש ְּלחָּׁ ה
ִס ְּּפרּו ַנעֲרֹות אֶ ְּס ֵׁתר ְּ
לָּׁ ֵׁתת לֹו ְּבג ִָּׁדים וְּל ֹא ִה ְּסכִ ים .אָּׁ ז ָּׁׁש ְּלחָּׁ ה אֶ ת הַ ַתְך ,אֶ חָּׁ ד ִמ ְּמ ָּׁׁש ְּר ֶתיהָּׁ ְּ ,לבָּׁ ֵׁרר
עַ ל מָּׁ ה הַ צַ עַ רִ .סּפֵׁ ר לֹו מָּׁ ְּר ְּדכַי כָּׁל ָּׁמה ֶׁש ָּׁק ָּׁרה וְּעַ ל הַ כֶסֶ ף ֶׁשהָּׁ ָּׁמן ָּׁרצָּׁ ה לָּׁ ֵׁתת
הֹודעָּׁ ה ֶׁשכָּׁתּוב בָּׁ ּה ָּׁמה ֶׁש ִמ ְּתכַּוְּ נִ ים
הּודים; וְּאֶ ת הַ ָּׁ
לַ מֶ לֶ ְך כְּ ֵׁדי לַ הֲ רֹג אֶ ת הַ ּיְּ ִ
הּודים  -נ ַָּׁתן לֹו ,כְּ ֵׁדי ֶׁשּי ְַּראֶ ה ְּלאֶ ְּס ֵׁתר ְּויַגִ יד לָּׁ ּה לָּׁ לֶ ֶכת ְּל ִה ְּתחַ ּנֵׁן
לַ עֲשֹות לַ ּיְּ ִ
ִל ְּפנֵׁי הַ מֶ לֶ ְך ְּבעַ ד הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשּלָּׁ ּה  -עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
יֹוד ִעים ֶׁשכָּׁל אָּׁ ָּׁדם ֶׁשבָּׁ א אֶ ל הֶ חָּׁ צֵׁ ר
ָּׁׁש ְּלחָּׁ ה אֶ ְּס ֵׁתר ְּלהַ גִ יד ְּלמָּׁ ְּר ְּדכַי :כֻּלָּׁ ם ְּ
הֹורגִ ים אֹותֹו ,אֶ ּלָּׁ א ִאם כֵׁן הַ ֶמלֶ ְך
ימית ֶׁשל הַ מֶ לֶ ְך ְּב ִלי ֶׁשּיִ ְּק ְּראּו לֹו ְּ -
הַ ְּּפנִ ִ
מֹוׁשיט לֹו אֶ ת ַׁש ְּר ִביט הַ זָּׁ הָּׁ ב  -וְּאָּׁ ז הּוא נִ צַ ל.
ִ
אתי לָּׁ בֹוא אֶ ל
וַאֲ נִ י ,אָּׁ ְּמ ָּׁרה אֶ ְּס ֵׁתר ,ל ֹא נִ ְּק ֵׁר ִ
ֹלׁשים יֹום.
הַ מֶ לֶ ְך כְּ בָּׁ ר ְּׁש ִ
ְּׁשלַ ח מָּׁ ְּר ְּדכַי לַ עֲנֹות ְּלאֶ ְּס ֵׁתרִ :אם אַ ת ל ֹא
אֹותם
ָּׁ
יהּודים  -ה' יַצִ יל
ַתעַ זְּ ִרי עַ כְּ ָּׁׁשו ִל ִ
ֹאבדּו ,ל ֹא ִתּנַצְּ לּו ,כִ י ל ֹא עָּׁ ז ְַּר ָּׁת
ּומ ְּׁשּפַ ְּח ְּתָך ת ְּ
צּורה אַ חֶ ֶרת; אֲ בָּׁ ל אָּׁ ז ,אַ ת ִ
ְּב ָּׁ
אֹותְך
הּודים עַ כְּ ָּׁׁשו  -ה' עָּׁ ָּׁשה ַ
יֹודעַ  ,אּולַ י ַרק ִב ְּׁש ִביל לַ ֲעזֹר לַ ּיְּ ִ
ּומי ֵׁ
הּודיםִ .
לַ ּיְּ ִ
מַ ְּלכָּׁה.

הּודים וְּהֵׁ ם יָּׁצּומּו
אָּׁ ְּמ ָּׁרה אֶ ְּס ֵׁתר לַ עֲנֹות ְּלמָּׁ ְּר ְּדכַיֶׁ ,שּיֶאֱ סֹ ף אֶ ת כָּׁל הַ ּיְּ ִ
ֲרֹותיהָּׁ ַיעֲשּו ָּׁכְך ,וְּאּולַ י ה' י ְַּרחֵׁ ם ו ְִּהיא
ֹלׁשה י ִָּׁמים ְּוגַם ִהיא ְּו ַנע ֶ
ִב ְּׁש ִבילָּׁ ּה ְּׁש ָּׁ
אֹותּה ִאם ָּׁתבֹוא
ָּׁ
ַתצְּ ִליחַ  .זֶה הָּׁ יָּׁה ְּמאֹ ד ְּמסֻ כָּׁן  -אּולַ י הַ ֶמלֶ ְך יְּצַ ּוֶה לַ הֲ רֹג
ְּב ִלי ֶׁש ָּׁק ָּׁרא לָּׁ ּה.
יׁשי לָּׁ ְּב ָּׁׁשה אֶ ְּס ֵׁתר אֵׁ ת ִבגְּ ֵׁדי הַ ַמ ְּלכּות וְּעָּׁ ְּמ ָּׁדה בַ חֲ צַ ר בֵׁ ית הַ ֶמלֶ ְך
בַ ּיֹום הַ ְּש ִל ִ
ּומצְּ אָּׁ ה חֵׁ ן
 מּול בֵׁ ית הַ מֶ לֶ ְך .מָּׁ ה י ְִּק ֶרה עַ כְּ ָּׁׁשו? ְּראֵׁ ה הַ ֶמלֶ ְך אֶ ת אֶ ְּס ֵׁתרָּׁ ,"מה בַ ָּׁק ָּׁׁש ְּתָך אֶ ְּס ֵׁתר
הֹוׁשיט לָּׁ ּה אֶ ת ַׁש ְּר ִביט הַ זָּׁ ָּׁהבָּׁ .
ִ
ְּבעֵׁ ינָּׁיו  -וְּהּוא
ֱשה.
הַ מַ ְּלכָּׁה" ָּׁׁשאַ ל הַ ֶמלֶ ְך ,מָּׁ ה ֶׁש ִת ְּרצִ י אֶ ע ֶ
ִב ְּק ָּׁׁשה אֶ ְּס ֵׁתר ֶׁשהַ ֶמ לֶ ְך יָּׁבֹוא ִעם הָּׁ ָּׁמן אֶ ל הַ ִמ ְּׁש ֶתה ֶׁש ִהיא הֵׁ כִ ינָּׁה .צִ ּוָּׁה
הַ מֶ לֶ ְך לַ מַ הֵׁ ר ְּלהָּׁ ִביא אֶ ת הָּׁ ָּׁמן אֶ ל הַ ִמ ְּׁש ֶתהׁ .שּוב ָּׁׁשאַ ל ַה ֶמלֶ ְך אֶ ת אֶ ְּס ֵׁתר,
גַם בַ ִמ ְּׁש ֶתה ,מָּׁ ה ָּׁרצְּ ָּׁתה ְּלבַ ֵׁקׁש ִמ ֶמּנּוִ .ב ְּק ָּׁׁשה אֶ ְּס ֵׁתר ֶׁשגַם ָּׁמחָּׁ ר יָּׁבֹוא
ֲשה וְּאָּׁ ז ִהיא ַתגִ יד לַ ֶמלֶ ְך ָּׁמה ִהיא
הַ מֶ לֶ ְך ִעם הָּׁ מָּׁ ן אֶ ל הַ ִמ ְּׁש ֶתה ֶׁש ַתע ֶ
רֹוצָּׁ ה .הָּׁ מָּׁ ן ִה ְּרגִ יׁש ְּמאֹ ד חָּׁ ׁשּובְּ .בו ַַדאי ל ֹא חָּׁ ַׁשב ֶׁשהּוא צָּׁ ִריְך ְּל ִהזָּׁ הֵׁ ר
מֵׁ אֶ ְּס ֵׁתר.
יָּׁצָּׁ א הָּׁ מָּׁ ן מֵׁ הַ ִמ ְּׁש ֶתה ָּׁשמֵׁ חַ ; אַ ְך כְּ ֶׁש ָּׁראָּׁ ה אֶ ת ָּׁמ ְּר ְּדכַי ְּב ַׁשעַ ר הַ ֶמלֶ ְך וְּהּוא
ְּתהָּׁ ,ק ָּׁרא ְּלז ֶֶרׁש ִא ְּׁשתֹו
ל ֹא ָּׁקם ְּול ֹא זָּׁז ִלכְּ בֹודֹו  -כָּׁעַ ס ְּמאֹ דִ .הגִ יעַ הַ בַ י ָּׁ
ּולכָּׁל אֹוהֲ בָּׁ יו ו ְִּסּפֵׁ ר לָּׁ הֶ ם עַ ל כְּ בֹודֹו וְּעָּׁ ְּׁשרֹו ְּו ֶׁשאֶ ְּס ֵׁתר הַ זְּ ִמינָּׁה ַרק
הָּׁ ְּר ָּׁׁשעָּׁ ה ְּ
אֹותֹו ְּל ִמ ְּׁש ֶתה ִעם הַ מֶ לֶ ְך .אַ ְך כָּׁל זֶה ל ֹא ָּׁׁשוֶה ִלי ,אָּׁ ַמר ָּׁה ָּׁמן ,כְּ ֶׁשאֲ נִ י רֹואֶ ה
יֹוׁשב ְּב ַׁשעַ ר הַ ֶמלֶ ְךִ .הצִ יעּו לֹו ז ֶֶרׁש וְּאֹוהֲ בָּׁ יוֶׁ ,ש ַּיעֲשּו
הּודי ֵׁ
אֶ ת מָּׁ ְּר ְּדכַי הַ ּיְּ ִ
עֵׁ ץ גָּׁבֹוּהַ ְּמאֹ ד ,חֲ ִמ ִשים ִא ָּׁמּהּ ,ומָּׁ חָּׁ ר בַ ב ֶֹקר יֵׁלֵׁ ְך אֶ ל הַ ֶמלֶ ְך ,יְּבַ ֵׁקׁש ִל ְּתלֹות
עָּׁ לָּׁ יו אֶ ת מָּׁ ְּר ְּדכַי ,וַאֲ חַ ר כְָּׁך יָּׁבֹוא ִעם הַ ֶמלֶ ְך ָּׁש ֵׁמחַ אֶ ל ַה ִמ ְּׁש ֶתהָּׁ .מצְּ אָּׁ ה
הַ הַ צָּׁ עָּׁ ה חֵׁ ן ְּבעֵׁ ינֵׁי הָּׁ מָּׁ ן וְּעָּׁ ָּׁשה אֶ ת הָּׁ עֵׁ ץ.
ּול ִה ְתּפַ לֵ ל
[אז מה א ַמ ְרנּו : ..אַ חֲ ֵרי ֶׁשמ ְר ְדכַי לבַ ׁש ַשק ואֵ פֶ ר ִלזְ עֹ ק ְ
יׁשהּו ֶׁשּיִ ְׁשאַ ל אֹותֹו מה קרהִ .סּפֵ ר מ ְר ְדכַי עַ ל
לַ ה' ׁ -ש ְלחה אֶ ְס ֵתר ִמ ֶ
הּודיםַ ,חס וְח ִלילה; ו ְִצּוה עלֶ יה ְל ִה ְת ַחנֵן
הַ גְ זֵרה ֶׁשל המן לַ הֲ רֹג אֶ ת הַ ּיְ ִ
ִל ְפנֵי הַ ֶמלֶ ְך ְלבַ ֵט ל אֶ ת הַ גְ זֵרה ,לַ ְמרֹות ֶׁשזֹו ַסּכַנה לבֹוא אֶ ל ַה ֶמלֶ ְך ְב ִלי
ֶׁשהּוא ִהזְ ִמין .אַ חֲ ֵרי ֶׁשאֶ ְס ֵתר צַ מה ְׁשֹלׁשה י ִמים ִהיא הֹ לֶ כֶת לַ ֶמלֶ ְך -
וְהּוא ְמ ַקבֵ ל אֹותּהִ .היא ַמזְ ִמינה אֹותֹו וְאֶ ת המן ְל ִמ ְׁש ֶתה .בַ ִמ ְׁש ֶתה
ִהיא ַמזְ ִמ ינה אֹותם ְלעֹוד ִמ ְׁש ֶתה ,מחר .אַ חֲ ֵרי ַה ִמ ְׁש ֶתה ה ִראׁשֹון המן
ֵמכִ ין עֵ ץ ּכְ ֵדי ִל ְתלּות עליו ,חַ ס וְשלֹום ,אֶ ת מ ְר ְדכַי ֶׁ -של ֹא מּוכן
ְל ִה ְׁש ַתחֲ וֹות לֹו]

ׁשֹומר עַ ל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
ֵׁ
ׁשֹומר י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .ה'
ֵׁ
ִיׁשן
אֲ בָּׁ ל ,יְּלָּׁ ִדים ,ל ֹא יָּׁנּום וְּל ֹא י ַ
ְּבאֹותֹו לַ יְּלָּׁ ה ל ֹא ָּׁיכֹל הָּׁ יָּׁה אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁש ְּלהֵׁ ָּׁר ֵׁדםִ .ה ְּת ִחילּו ְּלהַ ְּק ִריא ְּלפָּׁ נָּׁיו
ִמסֵׁ פֶ ר הַ זִ כְּ רֹונֹות ֶׁשל מַ ְּלכֵׁי ְּּפ ָּׁרסֶׁ ,שכָּׁתּוב בֹו ָּׁמה ָּׁק ָּׁרה לָּׁ הֶ ם .ו ְִּהּנֵׁה,
כְּ ֶׁשּפָּׁ ְּתחּו אֶ ת הַ סֵׁ פֶ ר  -הּוא נִ ְּפ ַתח ְּב ִדּיּוק בַ ָּׁמקֹום ֶׁשבֹו כָּׁתּוב ֶׁש ָּׁמ ְּר ְּדכַי
ִהצִ יל אֶ ת הַ ֶמלֶ ְך ִמ ִבגְּ ָּׁתן ו ֶָּׁת ֶרׁש ֶׁש ָּׁרצּו לַ הֲ רֹג אֹותֹוָּׁׁ .שאַ ל הַ ֶמלֶ ְך :אֵׁ יזֶה
ֲשה זֶה? אָּׁ ְּמרּו לֹו ְּמ ָּׁׁש ְּר ָּׁתיו :ל ֹא נ ְָּּׁתנּו
כָּׁבֹוד וְּאֵׁ יזֶה ָּׁשכָּׁר ִקבֵׁ ל מָּׁ ְּר ְּדכַי עַ ל ַמע ֶ
לֹו כְּ לּום!
ָּׁׁשאַ ל הַ מֶ לֶ ְך ִ :מי בֶ חָּׁ צֵׁ ר? ְּב ִדּיּוק אָּׁ ז הָּׁ ָּׁמן ִהגִ יעַ ; ִב ְּׁש ִביל ָּׁמה? כְּ ֵׁדי ְּלהַ גִ יד
לַ מֶ לֶ ְך ִל ְּתלֹות אֵׁ ת מָּׁ ְּר ְּדכַי .אָּׁ מַ ר הַ ֶמלֶ ְך :יָּׁבֹוא .נִ כְּ נַס ָּׁה ָּׁמן וְּהַ ֶמלֶ ְך ָּׁׁשאַ ל
אֹותֹו :מָּׁ ה לַ עֲשֹות לָּׁ ִאיׁש ֶׁשהַ מֶ לֶ ְך רֹוצֶ ה ְּלכַבֵׁ ד אֹותֹו? חָּׁ ַׁשב הָּׁ ָּׁמןְּ :ל ִמי
אֹותי הַ ֶמלֶ ְך רֹוצֶ ה ְּלכַבֵׁ ד!
יֹותר ִמ ֶמּנִ י? ְּבו ַַדאי ִ
י ְִּרצֶ ה הַ מֶ לֶ ְך לַ עֲשֹות כָּׁבֹוד ֵׁ
(בכְּ בֹודֹו)  -צָּׁ ִריְך ְּלהָּׁ ִביא לֹו ְּלבּוׁש
יקרֹו ִ
אָּׁ מַ ר הָּׁ מָּׁ ןִ :מי ֶׁשהַ מֶ לֶ ְך רֹוצֶ ה ִב ָּׁ
ְּׁשּיִ ְּהיֶה ְּבר ֹאׁשֹו כ ֶֶתר
מַ ְּלכּות ֶׁשהַ ֶמלֶ ְך לָּׁ בַ ׁש אֹותֹו ,וְּסּוס ֶׁשהַ ֶמלֶ ְך ָּׁר ַכב עָּׁ לָּׁ יו ו ֶ
מַ ְּלכּות ,ו ְִּאיׁש ִמ ָּׁש ֵׁרי הַ מֶ לֶ ְך י ְַּרכִ יב עַ ל הַ סּוס אֶ ת הָּׁ ִאיׁש ֶׁשהַ ֶמלֶ ְך רֹוצֶ ה
יקרֹו".
ְּלכַבֵׁ ד אֹותֹוְּ ,וי ְִּק ָּׁרא ְּלפָּׁ נָּׁיוָּׁ " :ככָּׁה יֵׁעָּׁ ֶשה לָּׁ ִאיׁש אֲ ֶׁשר הַ ֶמלֶ ְך חֵׁ פֶ ץ ִב ָּׁ
ֲשה כְָּׁך ְּל ָּׁמ ְּר ְּדכַי
ְּתע ֶ
אָּׁ מַ ר הַ מֶ לֶ ְך ְּלהָּׁ מָּׁ ן :מַ הֵׁ ר ַקח אֶ ת הַ ְּּלבּוׁש וְּהַ סּוס ו ַ
ּיֹוׁשב ְּב ַׁשעַ ר הַ מֶ לֶ ְך; אַ ל ַת ְּח ִסיר כְּ לּום ִמ ָּׁמה ֶׁשאָּׁ ַמ ְּר ָּׁת!
הּודי הַ ֵׁ
הַ ּיְּ ִ
הָּׁ מָּׁ ן הָּׁ ָּׁר ָּׁׁשע ,בָּׁ א ְּלהַ צִ יעַ ְּל ֶמלֶ ְך ִל ְּתלֹות אֵׁ ת ָּׁמ ְּר ְּדכַי  -וְּעַ כְּ ָּׁׁשו הּוא צָּׁ ִריְך
ְּלהַ ְּרכִ יב א ֹותֹו ִב ְּרחֹוב הָּׁ ִעיר ...עָּׁ ָּׁשה הָּׁ ָּׁמן כְָּׁך ו ְָּּׁק ָּׁרא ִל ְּפנֵׁי ָּׁמ ְּר ְּדכַיָּׁ " :ככָּׁה
יקרֹו" (חֲ כ ֵָּׁׁמינּו ְּמסַ ְּּפ ִרים ֶׁשהַ בַ ת ֶׁשל הָּׁ ָּׁמן
יֵׁעָּׁ ֶשה לָּׁ ִאיׁש אֲ ֶׁשר הַ מֶ לֶ ְך חֵׁ פֶ ץ ִב ָּׁ
מֹוביל אֶ ת ַה ֵׁשנִ י עַ ל הַ סּוס וְּחָּׁ ְּׁשבָּׁ הְּ :בו ַַדאי
ִ
יׁשהּו
ָּׁראֲ ָּׁתה מֵׁ הַ ִמ ְּרּפֶ סֶ ת ִמ ֶ
ְּׁש ְּפכָּׁה עַ ל
מֹוביל אֶ ת אַ בָּׁ א ֶׁש ִּלי .לָּׁ ְּקחָּׁ ה ְּד ִלי ֶׁשל ַמיִם ְּמלֻכְּ לָּׁ כִ ים ו ָּׁ
ִ
מָּׁ ְּר ְּדכַי
הָּׁ ר ֹאׁש ֶׁשל ...הָּׁ מָּׁ ן!) .חָּׁ זַר הָּׁ מָּׁ ן ְּמבֻ ּיָּׁׁש ְּלבֵׁ יתֹו .אָּׁ ְּמרּו לֹו ז ֶֶרׁש ִא ְּׁשתֹו וַחֲ בֵׁ ָּׁריו:
אֹותָך ,כְּ בָּׁ ר ל ֹא
ְּ
הּודים ֵׁ -מהָּׁ ֶרגַע ֶׁש ִה ְּת ִחיל ְּלנַצֵׁ חַ
ִאם מָּׁ ְּר ְּדכַי הּוא ִמזֶ ַרע הַ ּיְּ ִ
יֹותר ְּלנַצְּ חֹו  -נָּׁפֹ ל ִתּפֹ ל ְּלפָּׁ נָּׁיו.
תּוכַל ֵׁ
ּומ ָּׁׁש ְּר ֵׁתי הַ מֶ לֶ ְך ִהגִ יעּו ְּלהָּׁ ִביא אֶ ת ָּׁה ָּׁמן ַמהֵׁ ר לַ ִמ ְּׁש ֶתה
עֹוד הֵׁ ם ְּמ ַד ְּב ִרים ְּ -
ִעם אֶ ְּס ֵׁתרׁ .שּוב ָּׁׁשאַ ל הַ מֶ לֶ ְך אֶ ת אֶ ְּס ֵׁתר ָּׁמה בַ ָּׁק ָּׁׁש ָּׁתּה .אָּׁ ְּמ ָּׁרה אֶ ְּס ֵׁתר:
אֹותנּו.
ְּׁשל הָּׁ עָּׁ ם ֶׁש ִּלי ,כִ י רֹוצִ ים לַ הֲ רֹג ָּׁ
אֲ נִ י ְּמבַ ֶק ֶׁשת עַ ל הַ חַ ּיִ ים ֶׁש ִּלי ו ֶ
ָּׁׁשאַ ל הַ מֶ לֶ ְךִ :מי הּוא זֶה ֶׁש ֵׁמעֵׁ ז לַ עֲשֹות כְָּׁך?!

"איׁש צַ ר וְּאֹויֵׁב  -הָּׁ ָּׁמן הָּׁ ַרע הַ זֶ ה"! נִ ְּבהַ ל הָּׁ ָּׁמן  -וְּהַ ֶמלֶ ְך
אָּׁ ְּמ ָּׁרה אֶ ְּס ֵׁתרִ :
יָּׁצָּׁ א ְּבכַעַ ס אֶ ל הַ גִ ּנָּׁה ֶׁש ְּּליַד הַ בַ יִת .נָּׁפַ ל הָּׁ ָּׁמן
עַ ל הַ ִמּטָּׁ ה ְּלבַ ֵׁקׁש מֵׁ אֶ ְּס ֵׁתר ֶׁש ַתצִ יל אֹותֹו.
נִ כְּ נַס הַ מֶ לֶ ְך וְּאָּׁ מַ ר :מָּׁ ה? גַם אֶ ת הַ ַמ ְּלכָּׁה
אַ ָּׁתה רֹוצֶ ה לָּׁ ַקחַ ת ִלי?!
וְּאָּׁ ז אָּׁ מַ ר חַ ְּרבֹונָּׁה ,אַ חַ ד הַ ְּמ ָּׁׁש ְּר ִתים :בֶ חָּׁ צֵׁ ר
ֶׁשל בֵׁ ית הָּׁ מָּׁ ן עֹומֵׁ ד עֵׁ ץ ֶׁשהָּׁ מָּׁ ן הֵׁ כִ ין כְּ ֵׁדי
ִל ְּתלֹות עָּׁ לָּׁ יו אֶ ת מָּׁ ְּר ְּדכַי ֶׁש ִדבֵׁ ר ְּדבָּׁ ִרים
טֹובים עַ ל הַ מֶ לֶ ְך.
ִ
אָּׁ מַ ר הַ מֶ לֶ ְךְּ :תלּו אֶ ת הָּׁ ָּׁמן עָּׁ לָּׁ יו!
ָּׁתלּו אֶ ת הָּׁ מָּׁ ן ,ו ְַּרק אָּׁ ז נִ ְּרגַע הַ מֶ לֶ ְך.
יאים ְלפניו ִמ ֵספֶ ר
יח ִליׁשֹ ן  -וְאז ַמ ְק ִר ִ
[אז מה א ַמ ְרנּו : ..הַ ֶמלֶ ְך ל ֹא ַמצְ ִל ַ
הַ זִ כְ רֹונֹות אֵ יְך מ ְר ְדכַי ִהצִ יל אֹותֹו ,ו ְַה ֶמלֶ ְך רֹוצֶ ה ְלכַבֵ ד אֵ ת מ ְר ְדכַי
ְבכבֹוד גְ דֹול .המן ַמגִ יעַ ּכְ ֵדי ְלבַ ֵּקׁש ֵמ ַה ֶמלֶ ְך ִל ְתלֹות אֵ ת מ ְר ְדכַי ,אַ ְך
הַ ֶמלֶ ְך ׁשֹואֵ ל אֹותֹו מה הַ ּכבֹוד ֶׁשּכְ ַדאי לַ ֲעשֹות ְל ִמי ֶׁש ַה ֶמלֶ ְך רֹוצֶ ה
ְלכַבֵ ד אֹותֹו .אַ חֲ ֵרי ֶׁשהמן ַמצִ יעַ ְל ַה ְרּכִ יב אֶ ת ה ִאיׁש עַ ל סּוס ֶׁשל ַה ֶמלֶ ְך
ִעם ִבגְ ֵדי ַמ ְלכּות ׁ -שֹולֵ חַ אֹותֹו ַה ֶמלֶ ְך לַ עֲ שֹות אֶ ת זֶה ל ..מ ְר ְדכַי
קֹור ִאים לֹו לַ ִמ ְׁש ֶתה ַה ֵשנִ י
הּודי .המן הֹולֵ ְך הַ בַ יְתה ְבבּוׁשה ,וְאז ְ
הַ ּיְ ִ
ִעם הַ ֶמלֶ ְך וְאֶ ְס ֵתר .בַ ִמ ְׁש ֶתה ְמסַ ּפֶ ֶרת אֶ ְס ֵתר עַ ל ַמעֲ שיו הר ִעיםֶׁ ,שהּוא
תֹולים אֶ ת המן עַ ל העֵ ץ ֶׁש ֵהכִ ין
ִ
רֹוצֶ ה לַ הֲ רֹג אֵ ת העם ֶׁשלּה ּ -ובַ סֹוף
ְלמ ְר ְדכַי!]
נ ַָּׁתן הַ מֶ לֶ ְך אֵׁ ת בֵׁ ית הָּׁ ָּׁמן ְּלאֶ ְּס ֵׁתר .אָּׁ ז ִס ְּּפ ָּׁרה אֶ ְּס ֵׁתר לַ ֶמלֶ ְך ֶׁש ִהיא בַ ת דֹודֹו
ֶׁשל מָּׁ ְּר ְּדכַי  -וְּהַ מֶ לֶ ְך נ ַָּׁתן ְּל ָּׁמ ְּר ְּדכַי אֶ ת הַ ּטַ בַ עַ ת ֶׁשּלֹו ֶׁשהֶ ע ֱִביר ֵׁמהָּׁ ָּׁמןׁ .שּוב
ִה ְּתחַ ּנְּ נָּׁה אֶ ְּס ֵׁתר הַ מַ ְּלכָּׁה ִל ְּפנֵׁי הַ ֶמלֶ ְך ְּלבַ ֵּׁטל אֶ ת הַ גְּ ז ֵָּׁׁרה ֶׁשל הָּׁ ָּׁמן ְּל ַה ְּׁש ִמיד
הּודים ָּׁמה
הּודים .אָּׁ מַ ר הַ מֶ לֶ ְך ְּלמָּׁ ְּר ְּדכַי וְּאֶ ְּס ֵׁתר ֶׁשּיִ כְּ ְּתבּו אֶ ל הַ ּיְּ ִ
אֶ ת הַ ּיְּ ִ
ֶׁשּיִ ְּרצּו ְּוי ְַּח ְּתמּו ְּבטַ בַ ְּעתֹו ,כִ י ִאי אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּלבַ ּטֵׁ ל אֶ ת ָּׁמה ֶׁשכְּ בָּׁ ר נִ כְּ ַתב ְּב ֵׁׁשם
הַ מֶ לֶ ְך.
הּודים ְּב ֵׁׁשם הַ ֶמלֶ ְךֶׁ ,שּיִ ּלָּׁ חֲ מּו ְּויַהַ ְּרגּו
הֹודעֹות ְּלכָּׁל הַ ּיְּ ִ
ָּׁׁש ְּלחּו מָּׁ ְּר ְּדכַי וְּאֶ ְּס ֵׁתר ָּׁ
אֹותם.
אֶ ת כָּׁל הַ שֹונְּ ִאים ֶׁשּלָּׁ הֶ ם ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשהַ שֹונְּ ִאים ָּׁרצּו לַ הֲ רֹג ָּׁ
ׁשּוׁשן
ָּׁ
ּובג ִָּׁדים ְּמפֹ אָּׁ ִרים ,וְּהָּׁ ִעיר
מָּׁ ְּר ְּדכַי יָּׁצָּׁ א ִמ ִּל ְּפנֵׁי הַ מֶ לֶ ְך ִב ְּלבּוׁש ַמ ְּלכּות ְּ
ִיקר"ְּ .בכָּׁל ָּׁמקֹום
ְּששֹון ו ָּׁ
אֹורה ו ְִּש ְּמחָּׁ ה ו ָּׁ
ְּתה ָּׁ
הּודים הָּׁ י ָּׁ
ְּשמֵׁ חָּׁ ה" .לַ ּיְּ ִ
צָּׁ הֲ לָּׁ ה ו ָּׁ

הּודים וְּהַ ְּרבֵׁ ה
ְּששֹון לַ ּיְּ ִ
הֹודעָּׁ ה הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה מֵׁ הַ ֶמלֶ ְך ִ -ש ְּמחָּׁ ה ו ָּׁ
ֶׁש ִהגִ יעָּׁ ה הַ ָּׁ
הּודים.
גֹויִים ִה ְּתגַּיְּ רּו כִ י הֵׁ ם ּפָּׁ חֲ דּו מֵׁ הַ ּיְּ ִ
ֹלׁשה עָּׁ ָּׁשר ְּבחֹ ֶדׁש אֲ ָּׁדר  -אֹותֹו יֹום ֶׁש ָּׁרצּו הַ גֹויִים לַ הֲ רֹג
ּוכְּ ֶׁש ִהגִ יעַ יֹום ְּׁש ָּׁ
הּודים ֵׁה ָּׁמה ְּבשֹונְּ אֵׁ יהֶ ם",
הּודים ְּ " -ונַהֲ פֹ ְך הּוא אֲ ֶׁשר י ְִּׁש ְּּלטּו הַ ּיְּ ִ
אֶ ת הַ ּיְּ ִ
הּודים ,כִ י
הּודים הָּׁ ְּרגּו בָּׁ הֶ ם .אַ ף אֶ חָּׁ ד ֵׁמהַ גֹויִים ל ֹא הֵׁ עֵׁ ז ְּל ִה ְּת ַנגֵׁד לַ ּיְּ ִ
הַ ּיְּ ִ
ׁשּוׁשן
ּוב ָּׁ
הֵׁ ם ּפָּׁ חֲ דּו ִממָּׁ ְּר ְּדכַיֶׁ ,שהּוא הָּׁ יָּׁה עַ כְּ ָּׁׁשו הֲ כִ י חָּׁ ׁשּוב אֵׁ צֶ ל הַ ֶמלֶ ְךְּ .
ֲש ֶרת ְּבנֵׁי הָּׁ ָּׁמןִ .ב ְּק ָּׁׁשה
הּודים חֲ מֵׁ ׁש מֵׁ אֹות ִאיׁש ְּוגַם אֶ ת ע ֶ
הַ ִב ָּׁירה הָּׁ ְּרגּו הַ ּיְּ ִ
ֲש ֶרת
ׁשּוׁשן יּוכְּ לּו עֹוד יֹום לַ הֲ רֹג בָּׁ אֹוי ְִּבים ְּוי ְִּתלּו אֶ ת ע ֶ
אֶ ְּס ֵׁתר מֵׁ הַ מֶ לֶ ְך ֶׁש ְּב ָּׁ
ְּבנֵׁי הָּׁ ָּׁמן .צִ ּוָּׁה הַ מֶ לֶ ְך לַ ֲעשֹות כְָּׁך.
ּוביֹום
ֹלׁשה עָּׁ ָּׁשר בַ אֲ ָּׁדר ְּ -
הּודים ִב ְּׁש ָּׁ
ְּבכָּׁל ְּמ ִדינֹות הַ מֶ לֶ ְך נִ ְּלחֲ מּו הַ ּיְּ ִ
ׁשּוׁשן הַ ִב ָּׁירה נִ ְּלחֲ מּו
ּוב ָּׁ
אַ ְּרבָּׁ עָּׁ ה עָּׁ ָּׁשר בֹו נָּׁחּו ַועֲשּו ִמ ְּׁש ֶתה ו ְִּש ְּמחָּׁ הְּ .
ּובאַ ְּרבָּׁ עָּׁ ה עָּׁ ָּׁשרְּ ,ונָּׁחּו ַועֲשּו ִמ ְּׁש ֶתה ו ְִּש ְּמחָּׁ ה ְּביֹום חֲ ִמ ָּׁשה
ֹלׁשה עָּׁ ָּׁשר ְּ
ִב ְּׁש ָּׁ
עֹושים
ִ
חֹומה -
ָּׁ
הּודים ֶׁשג ִָּׁרים בֶ עָּׁ ִרים ֶׁשאֵׁ ין לָּׁ הֶ ם
עָּׁ ָּׁשר בַ אֲ ָּׁדר .לָּׁ כֵׁן הַ ּיְּ ִ
הּודים ֶׁש ְּבכָּׁל
ּפּורים ְּביֹום אַ ְּרבָּׁ עָּׁ ה עָּׁ ָּׁשר בָּׁ אֲ ָּׁדרֶׁ ,שבֹו ָּׁש ְּמחּו ְּונָּׁחּו הַ ּיְּ ִ
ִ
חֹומה עֹוד ִבזְּ ַמן ֶׁש ְּבנֵׁי
ָּׁ
ְּתה לָּׁ ה
הּודים ֶׁש ָּׁג ִרים ְּב ִעיר ֶׁשהָּׁ י ָּׁ
הַ ְּמ ִדינֹות; וְּהַ ּיְּ ִ
["מימֹות יְּהֹוׁשֻ עַ בֶ ן-נּון",
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל נִ כְּ נְּ סּו לָּׁ אָּׁ ֶרץ אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשּיָּׁצְּ אּו ִמ ִמצְּ ַריִם ִ
ֹׁשה ַרבֵׁ ינּו ֵׁמת] ,כְּ מֹו ְּל ָּׁמ ָּׁׁשל
ֶׁשהּוא ִהכְּ נִ יס אֶ ת ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לָּׁ אָּׁ ֶרץ אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשמ ֶ
ּפּורים בַ חֲ ִמ ָּׁשה עָּׁ ָּׁשר ְּלחֹ ֶדׁש אֲ ָּׁדר  -כְּ מֹו ֶׁשעָּׁ שּו
עֹושים ִ
ִ
ְּרּוׁשלַ יִם,
בָּׁ ִעיר י ָּׁ
ׁשּוׁשן הַ ִב ָּׁירה ֶׁשגַם לָּׁ ּה יֵׁׁש חֹומָּׁ ה.
ְּב ָּׁ
פּורים
הּודים לַ עֲשֹות ְּב ִ
הּודי וְּאֶ ְּס ֵׁתר הַ ַמ ְּלכָּׁה ְּלכָּׁל הַ ּיְּ ִ
כ ְָּּׁתבּו מָּׁ ְּר ְּדכַי הַ ּיְּ ִ
אֹותם
ּומ ָּׁתנֹות ְּלאֶ ְּביֹונִ יםְּ ,ב ָּׁ
ּומ ְּׁש ֶתהִ ,מ ְּׁשלֹוחַ מָּׁ נֹות ִאיׁש ְּל ֵׁרעֵׁ הּו ַ
ִש ְּמחָּׁ ה ִ
הּודים ִמצַ עַ ר ְּל ִש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ה.
הַ ּי ִָּׁמים ֶׁשּנ ְֶּה ְּּפכּו לַ ּיְּ ִ
הּודים ְב ֵׁשם ַה ֶמלֶ ְך -
[אז מה א ַמ ְרנּו : ..מ ְר ְדכַי וְאֶ ְס ֵתר ּכ ְתבּו לַ ּיְ ִ
ֶׁשּיִ לחֲ מּו בַ ּיֹום ֶׁשבֹו רצּו הַ גֹויִים לַ הֲ רֹג אֹותםִ .הגִ יעַ יֹום ְׁשֹלׁשה עשר
יהם ,וְאַ ף אֶ חד ל ֹא ֵהעֵ ז לַ עֲ מֹד נֶגְ דם.
הּודים ה ְרגּו ְבאֹויְבֵ ֶ
בַ אֲ דר  -הַ ּיְ ִ
ְלמחֳ רת נחּוׁ ,שתּו וְש ְמחּוַ .רק ְבׁשּוׁשן ַה ִבירה נִ ְלחֲ מּו גַם ְלמחֳ רת,
הּודים נחּו
ּפּורים  -בַ ּי ִמים ֶׁש ַהּיְ ִ
וְנחּו יֹום אַ חֲ ֵרי זֶה .לכֵן יֵׁש ְׁשנֵי י ִמים ִ
בהֶ ם וְש ְמחּו .הַ ּיֹום ה ִראׁשֹון  -בַ ְמקֹומֹות ֶׁשאֵ ין ל ֶהם חֹומה; ו ְַה ֵשנִ י -
בֶ ע ִרים ֶׁשּיֵׁש להֶ ם חֹומה עַ ִתיקה (עֹוד ִמזְ ַמן ֶׁש ְבנֵי י ְִשראֵ ל ִהגִ יעּו לא ֶרץ
ִמ ִמצְ ַריִם)]

ג .הַ ְׁשגחַ ת הַ ֵשם .נֵס נִ גְ לֶ ה ְונֵס נִ ְסתר
קֹור ִאים אֶ ת
תּובים בַ ְּמגִ ּלָּׁ ה .כְּ ֶׁש ְּ
כָּׁל הַ ְּדבָּׁ ִרים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁש ִסּפַ ְּרנּו ְּב ִקצּור  -כְּ ִ
רֹואים אֵׁ יְך ה' ִס ֵׁדר אֶ ת הַ כֹלֶׁ :שאֶ ְּס ֵׁתר ִת ְּהיֶה ַמ ְּלכָּׁה,
ִ
כָּׁל הַ ְּמגִ ּלָּׁ ה -
ְּׁשמָּׁ ְּר ְּדכַי יְּחַ כֶה ִבגְּ לַ ל זֶה עַ ל יַד ַׁשעַ ר הַ ֶמלֶ ְך ְּוי ְִּׁש ַמע אֶ ת ִבגְּ ָּׁתן ו ֶָּׁת ֶרׁש;
ו ֶ
ְּׁשּל ֹא יַצְּ ִליחַ ְּלהֵׁ ָּׁר ֵׁדם וְּאָּׁ ז סֵׁ פֶ ר הַ זִ כְּ רֹונֹות יִּפָּׁ ַתח
ֶׁשהַ מֶ לֶ ְך י ְַּקבֵׁ ל אֵׁ ת אֶ ְּס ֵׁתר ,ו ֶ
ְּׁשזֶ ה י ְִּק ֶרה ְּב ִדּיּוק כְּ ֶׁשהָּׁ ָּׁמן בָּׁ א ְּלבַ ֵׁקׁש
ְּב ִדּיּוק אֵׁ יפֹ ה ֶׁש ְּמסֻ ּפָּׁ ר עַ ל מָּׁ ְּר ְּדכַי – ו ֶ
ְּׁש ְּב ִדיּוק
ִל ְּתלֹות אֵׁ ת מָּׁ ְּר ְּדכַי וְּאָּׁ ז הַ מֶ לֶ ְך יְּצַ ּוֶה עָּׁ לָּׁ יו ְּלהַ ְּרכִ יב אֶ ת ָּׁמ ְּר ְּדכַי .ו ֶ
אַ חַ ר כְָּׁך יַגִ יעַ הַ ִמ ְּׁש ֶתה הַ ֵׁשנִ י ,הַ מֶ לֶ ְך י ְִּת ַרגֵׁז עָּׁ לָּׁ יו ִבגְּ לַ ל ִד ְּב ֵׁרי אֶ ְּס ֵׁתר וִיצַ ּוֶה
הּודים ְּינַצְּ חּו אֶ ת שֹונְּ אֵׁ יהֶ ם ְּוי ְַּחגְּ גּו
ִל ְּתלֹות אֹותֹו ְּבעַ צְּ מֹוְּ ...ונַהֲ פֹ ְך הּוא ,וְּהַ ּיְּ ִ
ּפּורים.
אֶ ת ִ
עֹושה
ֶ
אּולַ י בַ זְּ ַמן ֶׁשהַ ְּדבָּׁ ִרים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה ָּׁקרּו  -אַ ף אֶ חָּׁ ד ל ֹא ִה ְּרגִ יׁש ֶׁשה'
צּורה נִ ְּפלָּׁ אָּׁ ה ה'
"ס ָּׁתם"; אֲ בָּׁ ל בַ סֹוף ָּׁראּו ְּבאֵׁ יזֹו ָּׁ
קֹורה ְּ
אֹותם ,חָּׁ ְּׁשבּו ֶׁשזֶ ה ֶ
ָּׁ
ִס ֵׁדר אֶ ת כָּׁל הַ ְּדבָּׁ ִרים ִב ְּׁש ִביל ְּלהַ צִ יל אֶ ת הַ בָּׁ נִ ים ֶׁשּלֹו ,אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.

רֹואים ִמּיָּׁד ֶׁשהּוא נֵׁס – ְּל ָּׁמ ָּׁׁשל כְּ מֹו
[זֶה נִ ְּק ָּׁרא "נֵׁס נִ ְּס ָּׁתר" .יֵׁׁש נֵׁס ֶׁשכֻּלָּׁ ם ִ
נֹורה ִה ְּס ִּפיק ִב ְּמקֹום ְּליֹום אֶ חָּׁ ד – ִל ְּׁשמֹונָּׁה י ִָּׁמים.
בַ חֲ נֻכָּׁה ֶׁשהַ ֶש ֶמן ֶׁשבַ ְּמ ָּׁ
קֹורה .זֶה "נֵׁס נִ גְּ לֶ ה" ,גָּׁלּוי,
רֹואים ֶׁשזֶ ה נֵׁס .ל ֹא ָּׁדבָּׁ ר ָּׁרגִ יל ֶׁש ֶ
ִ
כֻּלָּׁ ם
פּורים ֶׁשּיָּׁכְּ לּו אָּׁ ז לַ חֲ ׁשֹב
מַ ְּב ִחינִ ים ִמּיָּׁד ֶׁשזֶ ה נֵׁסְּ .ויֵׁׁש נֵׁס נִ ְּס ָּׁתר ,כְּ מֹו ְּב ִ
"רגִ ִילים" ,עַ ד ֶׁש ְּבסֹוף ָּׁראּו אֵׁ יְך הַ כֹל הָּׁ יָּׁה כְּ ֵׁדי
ֶׁש ָּׁקרּו ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשהֵׁ ם כְּ ִאּלּו ְּ
ְּלהַ צִ יל אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל; הֵׁ ִבינּו ֶׁשזֶ ה נֵׁס ֵׁמה' ֶד ֶרְך ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשהֵׁ ם כְּ ִאּלּו
"רגִ ִילים".
ְּ
ּפֹות ִחים אֵׁ ת סֵׁ פֶ ר הַ זִ כְּ רֹונֹות – נִ ְּפ ַתח ְּב ִדּיּוק הֵׁ יכָּׁן
ְּ
ְּלמָּׁ ָּׁׁשל ,הַ ְּמ ָּׁׁש ְּר ִתים
ֶׁשכָּׁתּוב עַ ל כְָּׁך ֶׁשמָּׁ ְּר ְּדכַי ִהצִ יל אֶ ת הַ ֶמלֶ ְך אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁשְּ .וזֶהְּ ,באֹותֹו הַ זְּ ַמן
ּוב ְּמקֹום זֶה כָּׁעֵׁ ת הּוא
ֶׁשהָּׁ מָּׁ ן רֹוצֶ ה ְּלהַ צִ יעַ לַ מֶ לֶ ְך ִל ְּתלֹות אֵׁ ת ָּׁמ ְּר ְּדכַי ִ -
צָּׁ ִריְך ְּלהַ ְּרכִ יב אֹותֹו עַ ל הַ סּוס ...וְּאָּׁ ז ְּמ ִבינִ ים ֶׁש ְּבעֶ צֶ ם ה' עָּׁ ָּׁשה ֶׁשהַ ּי ַָּׁדיִם
ֶׁשּלָּׁ הֶ ם י ְִּפ ְּתחּו אֵׁ ת סֵׁ פֶ ר הַ זִ כְּ רֹונֹות ַדו ְָּּׁקא ָּׁׁשם ,כְּ ֵׁדי ְּלהַ צִ יל אֶ ת ָּׁמ ְּר ְּדכַי וְּאֶ ת
"ד ֶרְך הַ ּי ַָּׁדיִם ֶׁשּלָּׁ הֶ ם" ִמבַ חּוץ נִ ְּראֶ ה כְּ ִאּלּו זֶה
עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .ה' עָּׁ ָּׁשה נֵׁסֶ ,
נִ ְּפ ַתח עַ ל י ְֵּׁדיהֶ ם ,אֲ בָּׁ ל בֶ אֱ מֶ ת ה' ְּמסַ ֵׁדר ֶׁשּיִ ְּפ ְּתחּו ָּׁׁשם .נֵׁס נִ ְּס ָּׁתר .בַ סֹוף
ִמ ְּתגַּלֶ ה ֶׁשזֶ ה נֵׁס מֵׁ ה'ְּ ,להַ צִ יל אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל..
חידת חזרה:



מָּׁ ה הַ הֶ ְּב ֵׁדל בֵׁ ין נֵׁס-נִ ְּס ָּׁתר ְּלנֵׁס-נִ גְּ לֶ ה? אֵׁ יזֶה סּוג נֵׁס הָּׁ יָּׁה
בַ ְּמגִ ּלָּׁ ה?]

לֹומ ִדים ִמזֶ ה הַ ְרבֵ ה ְדב ִרים:
ד .אֲ נ ְַחנּו ְ
חֹוׁשב
ֵׁ
יׁשהּו
· אֵׁ יְך ָּׁת ִמיד ה' מַ ְּׁשגִ יחַ עַ ל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,אֲ ִפּלּו ִאם ִל ְּפעָּׁ ִמים ִמ ֶ
ֶׁשהּוא ל ֹא כָּׁל כְָּׁך מַ ְּרגִ יׁש אֶ ת זֶה.
הּודים לָּׁ ְּמדּו ֶׁשהֵׁ ם צְּ ִריכִ ים ל ֹא ְּל ִה ְּתעָּׁ ֵׁרב בַ גֹויִים ,אֶ ּלָּׁ א ִלזְּ כֹר ֶׁשהֵׁ ם
· הַ ּיְּ ִ
אֹותם.
ָּׁ
הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל ה' וְּהּוא מַ צִ יל
אֹותםִ .הּנֵׁה בַ הַ ְּתחָּׁ לָּׁ ה
ָּׁ
וְּהֵׁ ם ָּׁראּו ֶׁשאָּׁ סּור ְּל ִה ְּתיָּׁאֵׁ ׁש ִמזֶ ה ֶׁשה' יַצִ יל ְּויִגְּ אַ ל
הֵׁ ם אָּׁ כְּ לּו ִב ְּסע ַֻדת-אֲ חַ ְּׁש ֵׁורֹוׁשֶׁ ,שהָּׁ יּו בָּׁ ּה הַ כ ִֵׁלים ֶׁשל בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,כְּ ִאּלּו
נֹורא ,כְּ ִאּלּו אֵׁ ין ִסכּוי כְּ בָּׁ ר ֶׁשּיִ ְּהיֶה ׁשּוב בֵׁ ית
יׁשים כ ַָּׁמה זֶה ָּׁ
ל ֹא מַ ְּרגִ ִ
אֹותם (וְּאַ חַ ר כְָּׁך גַם
ָּׁ
ְּׁשלֹום .בַ סֹוף הֵׁ ם ִה ְּתּפַ ְּּללּו וְּה' ִהצִ יל
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,חַ ס ו ָּׁ
נִ ְּבנָּׁה בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הַ ֵׁשנִ י).
· אֲ נ ְַּחנּו ,עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,צְּ ִריכִ ים ִל ְּהיֹות ְּמאֻ חָּׁ ִדיםְּ ,ביַחַ ד ,חֲ בֵׁ ִרים; כְּ מֹו ֶׁש ֵׁהם
נִ ְּקהֲ לּו ְּביַחַ ד גַם ְּל ִה ְּתּפַ ּלֵׁ ל לַ ה' ְּוגַם ְּל ִהּלָּׁ חֵׁ ם בָּׁ אֹוי ְִּבים .כְּ ֶׁשהֵׁ ם ְּביַחַ ד  -זֶה
מַ ְּראֶ ה ֶׁשהֵׁ ם זֹוכְּ ִרי ם ֶׁשהֵׁ ם כֻּלָּׁ ם עַ ם ְּמיֻחָּׁ ד ,הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל ה' .וְּאָּׁ ז ה' עֹוזֵׁר
גֹורמֹות
ּומ ָּׁתנֹות לָּׁ אֶ ְּביֹונִ ים ֶׁ -ש ְּ
לָּׁ הֶ ם ,לָּׁ עַ ם ֶׁשּלֹוִ .מצְּ וֹות ִמ ְּׁשלֹוחַ ָּׁמנֹות ַ
ְּׁשכֻּלָּׁ ם יּוכְּ לּו ִל ְּשמֹחַ (גַם הָּׁ עֲנִ ּיִ ים)  -עֹוזְּ רֹות לָּׁ נּו ִלזְּ כֹר
ְּלאַ הֲ בַ ת י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ו ֶ
אֶ ת ֶזה.
· גַם כְּ ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ׁשֹוכְּ ִחים ,חָּׁ ִלילָּׁ הְּ ,ל ִה ְּתנַהֵׁ ג כְּ מֹו ֶׁשצָּׁ ִריְך ִ -ב ְּפנִ ים,
ּומ ְּתּפַ ְּּל ִלים לַ ה' כְּ מֹו ֶׁשעָּׁ שּו
טֹובים .הֵׁ ם חֹוזְּ ִרים ִב ְּתׁשּובָּׁ ה ִ
ִ
בַ ּלֵׁ ב ,הֵׁ ם
ּומצִ יל
הּודים ִבזְּ מַ ן מָּׁ ְּר ְּדכַי וְּאֶ ְּס ֵׁתר; ה' זֹוכֵׁר ֶׁשהֵׁ ם הָּׁ עָּׁ ם הֶ חָּׁ ִביב ֶׁשּלֹו ַ
הַ ּיְּ ִ
יׁשהּו אַ חֵׁ ר – אֲ בָּׁ ל ִב ְּפנִ ים
ּפֹושת"ִ ..מבַ חּוץ נִ ְּראָּׁ ה ִמ ֶ
"ת ְּח ֶ
אֹותם (זֶה כְּ מֹו ַ
ָּׁ
זֶה אֹותֹו אָּׁ ָּׁדם).
ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ַ


מָּׁ ה אֶ ְּפ ָּׁׁשר ִל ְּלמֹד מֵׁ הַ ְּמגִ ּלָּׁ ה עַ ל הַ הַ ְּׁשגָּׁחָּׁ ה ֶׁשל ה' עֲלֵׁ ינּו?
עַ ל הַ הַ ְּב ָּׁדלָּׁ ה בֵׁ ינֵׁינּו ְּלגֹויִים?
עַ ל זֶה ֶׁשּל ֹא ְּל ִה ְּתיָּׁאֵׁ ׁש?
עַ ל הַ חֲ ִׁשיבּות ִל ְּהיֹות ְּמאֻ חָּׁ ִדים ,חֲ בֵׁ ִרים?
רֹואים אֹותֹו?
עַ ל הַ ּטֹוב ֶׁשּיֵׁׁש ְּבעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל אֲ ִפּלּו כְּ ֶׁשּל ֹא כָּׁל-כְָּׁך ִ



לֹומ ִדים כָּׁל אֶ חָּׁ ד ֵׁמהַ ְּדבָּׁ ִרים ַהּלָּׁ לּו?...
ֲשה-הַ ְּמגִ ּלָּׁ הְּ ,
ּומֵׁ אֵׁ יפֹ ה ְּבמַ ע ֶ

ּפּורים:
הֵ .מ ִה ְלכֹות ִ
א .צָּׁ ִריְך ִל ְּקר ֹא אֶ ת ְּמגִ ּלַ ת-אֶ ְּס ֵׁתר ּפַ עַ ם בַ ּלַ יְּלָּׁ ה ּופַ עַ ם בַ ּיֹוםֵׁ ,זכֶר לַ ּנֵׁס,
ֶׁשהָּׁ יּו צֹוע ֲִקים לַ ה' ִבזְּ ַמן הַ צָּׁ ָּׁרה בַ ּיֹום
ּובַ ּלַ יְּלָּׁ ה.
ב .כֻּלָּׁ ם חַ ּי ִָּׁבים ִל ְּׁשמֹעַ אֶ ת ְּק ִריאַ ת
הַ ְּמגִ ּלָּׁ ה ,גַם אֲ נ ִָּׁׁשים ְּוגַם נ ִָּׁׁשים .חָּׁ ׁשּוב
גַם ְּלהָּׁ ִביא אֶ ת הַ ּיְּ לָּׁ ִדים ִל ְּק ִריאַ ת
אֹותם ְּב ִמצְּ וַת ִּפ ְּרסּום הַ ּנֵׁס; אֲ בָּׁ ל ל ֹא ְּלהָּׁ ִביא יְּלָּׁ ִדים
ָּׁ
הַ ְּמגִ ּלָּׁ ה כְּ ֵׁדי ְּלחַ ּנְֵׁך
יעים לַ אֲ חֵׁ ִרים ִל ְּׁשמֹעַ .
עֹושים ַרעַ ׁש ּומַ ְּפ ִר ִ
ְּקטַ ּנִ ים ְּמאֹ ד ֶׁש ִ
"מכִ ים אֶ ת
ג .חַ ּי ִָּׁבים ִל ְּׁשמֹעַ כָּׁל ִמּלָּׁ ה מֵׁ הַ ְּמגִ ּלָּׁ ה .לָּׁ כֵׁן צָּׁ ִריְך ְּל ִהזָּׁ ֵׁהר כְּ ֶׁש ַ
קֹודם אֶ ת הַ ִמּלָּׁ ה "הָּׁ ָּׁמן"
יׁשים כְּ ֶׁש ַמזְּ כִ ִירים אֶ ת הָּׁ ָּׁמן) ִ -ל ְּׁשמֹעַ ֵׁ
הָּׁ מָּׁ ן" (מַ ְּר ִע ִ
קֹורא ַמ ְּמ ִׁשיְך ִל ְּקר ֹא.
ּולהַ ְּפ ִסיק ְּלהַ ְּר ִעיׁש ִל ְּפנֵׁי ֶׁשבַ עַ ל הַ ֵׁ
ְּ
פּורים צָּׁ ִריְך ִל ְּקר ֹא אֶ ת ְּמגִ ּלַ ת אֶ ְּס ֵׁתר ִמתֹוְך ְּמגִ ּלָּׁ ה כְּ ֵׁׁש ָּׁרה; ז ֹאת
דְּ .ב ִ
ּיֹודעַ אֶ ת
אֹותּה סֹופֵׁ ר ֶׁש ֵׁ
ָּׁ
אֹומֶ ֶרתְּ ,מגִ ּלָּׁ ה ֶׁשכְּ תּובָּׁ ה ִב ְּדיֹו עַ ל ְּקלָּׁ ףֶׁ ,שכ ַָּׁתב
קֹורא ְּבעַ צְּ מֹו
הַ ִדינִ ים הַ ְּמיֻחָּׁ ִדים אֵׁ יְך ִלכְּ תֹב ְּמגִ ּלָּׁ ה .כַמּובָּׁ ן ,גַם ִמי ֶׁשּל ֹא ֵׁ
יׁשהּו אַ חֵׁ ר (כְּ מֹו ְּבבֵׁ ית הַ כְּ נֶסֶ ת -
אֹותּה ִמ ִמ ֶ
ָּׁ
אֶ ת הַ ְּמגִ ּלָּׁ ה ,אֶ ּלָּׁ א ׁשֹומֵׁ עַ
אֹותּה ֵׁמאָּׁ ָּׁדם ֶׁש ַמ ְּק ִריא
ָּׁ
יבים)  -צָּׁ ִריְך ִל ְּׁשמֹעַ
קֹורא ְּוכֻּלָּׁ ם מַ ְּק ִׁש ִ
ֶׁשאֶ חָּׁ ד ֵׁ
ִמתֹוְך ְּמגִ ּלָּׁ ה כְּ ֵׁׁש ָּׁרה.
קֹורא ָּׁׁשֹלׁש ְּב ָּׁרכֹות:
הִ .ל ְּפנֵׁי ְּק ִריאַ ת הַ ְּמגִ ּלָּׁ הְּ ,מבָּׁ ֵׁרְך הַ ֵׁ
וֹותיו וְּצִ ּוָּׁנּו עַ ל
לֹוקינּו מֶ לֶ ְך הָּׁ עֹולָּׁ ם אֲ ֶׁשר ִק ְּד ַׁשנּו ְּב ִמצְּ ָּׁ
" . 1בָּׁ רּוְך אַ ָּׁתה ה' אֱ ֵׁ
אֹותנּו ְּב ִמצְּ וַת ְּק ִריאַ ת ְּמגִ ּלָּׁ ה.
ִמ ְּק ָּׁרא ְּמגִ ּלָּׁ ה" ְּ -מבָּׁ ְּרכִ ים לַ ה' עַ ל ֶׁשזִ כָּׁה ָּׁ
בֹותינּו בַ ּי ִָּׁמים
לֹוקינּו מֶ לֶ ְך הָּׁ עֹולָּׁ ם ֶׁשעָּׁ ָּׁשה נִ ִסים לַ אֲ ֵׁ
" . 2בָּׁ רּוְך אַ ָּׁתה ה' אֱ ֵׁ
פּוריםֶׁ ,שּנִ צַ ְּלנּו
הָּׁ הֵׁ ם בַ זְּ מַ ן הַ זֶ ה" ְּ -מבָּׁ ְּרכִ ים לַ ה' עַ ל הַ ּנִ ִסים ֶׁשעָּׁ ָּׁשה לָּׁ נּו ְּב ִ
אֹותם.
מֵׁ הָּׁ אֹוי ְִּבים ֶׁשּלָּׁ נּו וְּנִ צַ ְּחנּו ָּׁ
לֹוקינּו מֶ לֶ ְך הָּׁ עֹולָּׁ ם ֶׁשהֱ ֶחיָּׁנּו ו ְִּקּיְּ ַמנּו ו ְִּהגִ יעָּׁ נּו לַ זְּ ַמן
" . 3בָּׁ רּוְך אַ ָּׁתה ה' אֱ ֵׁ
"ׁשהֱ חֶ יָּׁנּו"; אֲ נ ְַּחנּו
הַ זֶ ה" .עַ ל ִמצְּ וָּׁה ֶׁשמַ גִ יעָּׁ ה ּפַ עַ ם אַ חַ ת בַ ָּׁשנָּׁה ְּמבָּׁ ְּרכִ ים ֶ
תֹודה לַ ה' ֶׁשהֱ חֶ יָּׁנּו  -נ ַָּׁתן לָּׁ נּו חַ ּיִ ים ְּ -וכְָּׁך ִהג ְַּענּו ׁשּוב לַ זְּ ַמן הַ זֶ ה
אֹומ ִרים ָּׁ
ְּ
ּפּוריםִ ,לזְּ כֹות ׁשּוב ְּב ִמצְּ וַת ְּק ִריאַ ת ְּמגִ ּלָּׁ ה .יֵׁׁש כָּׁאֵׁ ּלֶ ה ֶׁש ְּמבָּׁ ְּרכִ ים
ֶׁשל ִ
"ׁשהֱ חֶ יָּׁנּו" ַרק בַ ּלַ יְּלָּׁ הְּ ,ויֵׁׁש כָּׁאֵׁ ּלֶ ה ֶׁש ְּמבָּׁ ְּרכִ ים גַם ִל ְּפנֵׁי ְּק ִריאַ ת הַ ְּמגִ ּלָּׁ ה
ֶ

"ׁשהֱ חֶ יָּׁנּו" עַ ל ִמצְּ וַת ִמ ְּׁשלֹוחַ ָּׁמנֹות
(ּומ ְּת כַּוְּ נִ ים בַ זֶ ה גַם ְּלהַ גִ יד ֶ
בַ ּיֹום ִ
ּפּורים ֶׁשּנְּ ַקּיֵׁם בַ ּיֹום).
ּוסע ַֻדת ִ
ְּ
קֹורא -
ִמי ֶׁששֹומֵׁ עַ אֶ ת הַ ְּב ָּׁרכֹות מֵׁ הַ ֵׁ
קֹורא ְּמבָּׁ ֵׁרְך גַם ִב ְּׁש ִבילֹו,
ִמ ְּת ַכּוֵׁין ֶׁשהַ ֵׁ
עֹונֶה אָּׁ ֵׁמןְּ ,וזֶה נ ְֶּח ָּׁׁשב כְּ ִאּלּו הּוא בֵׁ ֵׁרְך
ְּבעַ צְּ מֹו.
ו .אָּׁ סּור ְּל ַדבֵׁ ר ְּבאֶ ְּמצַ ע ְּק ִריאַ ת הַ ְּמגִ ּלָּׁ ה.
זִ .מ ְּׁשלֹוחַ מָּׁ נֹות.
ׁשֹול ִחים ָּׁמנֹות  ,מינֵׁי מַ אֲ כָּׁל ,אֶ חָּׁ ד לַ ֵׁשנִ י .זֶה גַם ַמ ְּרבֶ ה ִש ְּמחָּׁ ה -
פּורים ְּ
ְּב ִ
ּפּורים ֶׁשכֻּלָּׁ ם
יֹותר אֶ חָּׁ ד אֶ ת הַ ֵׁשנִ י; כְּ מֹו ֶׁש ָּׁהיָּׁה ְּבנֵׁס ִ
עֹושה ֶׁשּי ֹאהֲ בּו ֵׁ
ֶ
ְּוגַם
ִה ְּתאַ ְּספּו יַחַ ד ,חֲ בֵׁ ִריםְּ ,ל ִה ְּתּפַ ּלֵׁ ל לַ ה' ְּ -וזָּׁכְּ רּו ֶׁשכֻּלָּׁ נּו ְּביַחַ ד הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל ה' -
וְּה' ָּׁׁשמַ ע אֶ ת ְּת ִפּלָּׁ ָּׁתם ו ְִּהצִ יל אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
אֵׁ יְך ְּמ ַקּיְּ ִמים ִמצְּ וַת ִמ ְּׁשלֹוחַ מָּׁ נֹות? ְּמכִ ינִ ים ְּלפָּׁ חֹות שנֵׁי סּוגִ ים ֶׁשל אֹ כֶל
"מנָּׁה" אַ חַ ת ִב ְּלבַ ד) ְּ -ל ָּׁמ ָּׁׁשלַ :ייִן
"מ ְּׁשלֹוחַ מָּׁ נֹות"  -ל ֹא ָּׁ
(כְּ מֹו ֶׁשכָּׁתּובִ :
ְּש ִקית ֶׁשל "חֲ ִטיף"; הָּׁ ִע ָּׁקר ֶׁשּיִ ְּהיּו ַמאֲ כ ִָּׁלים ֶׁשכְּ בָּׁ ר מּוכָּׁנִ ים,
וְּעּוגָּׁה ,אֹו ְּּפ ִרי ו ַ
ׁשֹול ִחים ַש ִקית ֶק ַמח וְּעֹוד
(ל ָּׁמ ָּׁׁשל ,ל ֹא ְּ
אֹותם ְּ
ָּׁ
ֶׁשּל ֹא צָּׁ ִריְך ְּלהַ ְּת ִחיל ְּלבַ ֵׁשל
מַ ֶשהּו  -כִ י ֶקמַ ח זֶה ל ֹא ָּׁדבָּׁ ר מּוכָּׁן  -צָּׁ ִריְך לַ עֲשֹות ִמ ֶמּנּו בָּׁ צֵׁ ק וְּלֶ אֱ פֹות
ׁשֹול ִחים ְּלפָּׁ חֹות
אֹותֹו ִב ְּׁש ִביל ֶׁשּיִ ְּהיֶה ִמזֶ ה לֶ חֶ ם אֹו עּוגָּׁה)  -אֶ ת הַ ָּׁמנֹות ְּ
"מ ְּׁשלֹוחַ ָּׁמנֹות ִאיׁש ְּל ֵׁרעֵׁ הּו") .בָּׁ נִ ים
ְּלחָּׁ בֵׁ ר אֶ חָּׁ ד (כְּ מֹו ֶׁשכָּׁתּוב בַ ְּמגִ ּלָּׁ הִ :
ׁשֹול ִחים ְּלבָּׁ נִ יםּ ,ובָּׁ נֹות ְּ -לבָּׁ נֹות.
ְּ
"מ ָּׁתנֹות לָּׁ אֶ ְּביֹונִ ים"ְּ .לפָּׁ חֹות
פּורים ַ
ח .מַ ָּׁתנֹות לָּׁ אֶ ְּביֹונִ ים .צָּׁ ִריְך לָּׁ ֵׁתת ְּב ִ
לֹומרְּ :לכָּׁל אֶ חָּׁ ד ֵׁמהָּׁ עֲנִ ּיִ ים צָּׁ ִריְך
ְּׁש ֵׁתי מַ ָּׁתנֹות ִל ְּׁשנֵׁי אֶ ְּביֹונִ ים (עֲנִ ּיִ ים); כְּ ַ
"מ ָּׁתנָּׁה" ,הַ ַכ ָּּׁונָּׁה ְּלכֶסֶ ף אֹו אֹ כֶל ֶׁש ָּׁשוֶה
לָּׁ ֵׁתת ְּלפָּׁ חֹות "מַ ָּׁתנָּׁה" אַ חַ תַ .
"ּפרּוטָּׁ ה".
ְּלפָּׁ חֹות ְּ
ְּכֹולים גַם-
ִמי ֶׁש ָּּׁיכֹל ,טֹוב ֶׁשּי ְַּרבֶ ה ְּבמַ ָּׁתנֹות ְּלאֶ ְּביֹונִ ים; עַ ל י ְֵּׁדי כְָּׁך הָּׁ עֲנִ ּיִ ים י ִ
יֹותר
גֹורם ֶׁשּי ֹאהֲ בּו ֵׁ
פּוריםְּ ,וגַם זֶה  -כְּ מֹו ִמ ְּׁשלֹוחַ ָּׁמנֹות ֵׁ -
כֵׁן ִל ְּשמֹחַ ְּב ִ
אֶ חָּׁ ד אֵׁ ת הַ ֵׁשנִ י ,מַ ְּרבֶ ה אַ הֲ בַ ת י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,כְּ מֹו ֶׁשהָּׁ יָּׁה ִבזְּ ַמן ָּׁמ ְּר ְּדכַי וְּאֶ ְּס ֵׁתר
כְּ ֶׁשּנֶאֶ ְּספּו ְּביַחַ ד ְּל ִה ְּתּפַ ּלֵׁ ל לַ ה'.

כְּ בָּׁ ר אָּׁ מַ ְּרנּו ֶׁשכַאֲ ֶׁשר אֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו עַ ם אֶ חָּׁ דְּ ,מיֻחָּׁ ד ,הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל
אֹותנּו,
ּומצִ יל ָּׁ
ה'  -וַאֲ נ ְַּחנּו ִמ ְּתיַחֲ ִסים ְּבאַ הֲ בָּׁ ה אֶ חָּׁ ד אֶ ל הַ ֵׁשנִ י  -ה' עֹוזֵׁר לָּׁ נּו ַ
כְּ מֹו ֶׁשהָּׁ יָּׁה אָּׁ ז.
פּורים.
טַ .ר ִבים מֵׁ ְּתחַ ְּּפ ִשים ְּב ִ
ּפּורים.
יְּ .סע ַֻדת ִ
ּפּורים .הַ ּנִ ִסים
עֹושים ְּסע ָֻּׁדה חֲ גִ יגִ ית ְּ -סע ַֻדת ִ
ִ
פּורים אַ חֲ ֵׁרי הַ צָּׁ הֳ ַריִם
ְּב ִ
יקה ִל ְּהיֹות ַמ ְּלכָּׁה
ֶׁש ַּנעֲשּו ִבימֵׁ י אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁש הָּׁ יּו עַ ל י ְֵּׁדי ִמ ְּׁש ֶתה :ו ְַּׁש ִתי ִה ְּפ ִס ָּׁ
כְּ ֶׁשּל ֹא ָּׁרצְּ ָּׁתה לָּׁ בֹוא לַ ִמ ְּׁש ֶתה ֶׁשל הַ ֶמלֶ ְך אֲ חַ ְּׁשוֵׁרֹוׁש וְּאֶ ְּס ֵׁתר נִ ְּהי ְָּּׁתה ַמ ְּלכָּׁה
ִב ְּמקֹומָּׁ ּה.
גַם הַ ּנִ צָּׁ חֹון עַ ל הָּׁ ָּׁמן הָּׁ יָּׁה עַ ל י ְֵּׁדי הַ ִמ ְּׁש ֶתה ֶׁשאֶ ְּס ֵׁתר עָּׁ ְּש ָּׁתה וְּאָּׁ ז ִהיא ִס ְּּפ ָּׁרה
לַ מֶ לֶ ְך ֶׁשהָּׁ ָּׁמן רֹוצֶ ה לַ הֲ רֹג אֶ ת הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשּלָּׁ ּה ,וְּהַ ֶמלֶ ְך צִ ּוָּׁה ִל ְּתלֹות אֹותֹו.
עֹושים ִמ ְּׁש ֶתה ו ְִּש ְּמ ָּׁחה .אֲ בָּׁ ל הַ ַכ ָּּׁונָּׁה
ּפּורים  -גַם אֲ נ ְַּחנּו ִ
זֵׁכר לַ ּנִ ִסים ֶׁשל ִ
ְּׁשלֹום ,עַ ל י ְֵּׁדי זֶה  -אֶ ּלָּׁ א ִל ְּשמ ַֹח
תֹוללּות ,חָּׁ ס ו ָּׁ
ֶׁשּלָּׁ נּו ִהיא ל ֹא ְּלהַ גִ יעַ ְּל ִה ְּׁש ְּ
ְּנֹודה לֹו עַ ל הַ ּנִ ִסים
ְּב ִש ְּמחָּׁ ה ֶׁשל ַתעֲנּוג ֶׁש ִמתֹוכָּּׁה ִת ְּהיֶה לָּׁ נּו אַ הֲ בַ ת ה' ו ֶ
ֶׁשעָּׁ ָּׁשה לָּׁ נּו.
ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


פּורים?
אֵׁ יזֶה אַ ְּרבַ ע ִמצְּ וֹות ְּמיֻחָּׁ דֹות ּיֵׁׁש ְּב ִ



פּורים? ָּׁמ ָּׁתי?
כַמָּׁ ה ְּּפעָּׁ ִמים חַ ּי ִָּׁבים ִל ְּׁשמֹעַ ְּק ִריאַ ת ְּמגִ ּלָּׁ ה ְּב ִ



ִמי חַ ּיָּׁב ִב ְּק ִריאַ ת ְּמגִ ּלָּׁ ה?



ִמתֹוְך מַ ה צְּ ִריכִ ים ִל ְּקר ֹא אֶ ת הַ ְּמגִ ּלָּׁ ה?



מָּׁ ה ְּמבָּׁ ְּרכִ ים ִל ְּפנֵׁי ְּק ִריאַ ת ַה ְּמגִ ּלָּׁ ה וְּאַ חֲ ֶריהָּׁ ?



אֵׁ יְך ְּמ ַקּיְּ ִמים ִמצְּ וַת ִמ ְּׁשלֹוחַ ָּׁמנֹות?



וְּאֵׁ יְך ְּמ ַקּיְּ ִמים מַ ָּׁתנֹות לָּׁ אֶ ְּביֹונִ ים?



ּפּורים?
ְּוְּ ..סע ַֻדת ִ

ּפֶ ַסח

אשי ְּפ ָר ִקים:
ָר ֵׁ
ֹׁשה וְּאַ הֲ רֹן
אִׁ .ש ְּעבּוד ִמצְּ ַריִםְּׁ ,ש ִליחּות מ ֶ
ב .יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם
ּומרֹורִ .מצְּ וֹות לֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר
ג" .ו ְִּהג ְַּד ָּׁת ְּל ִבנְּ ָך"ּ .פֶ סַ ח ,מַ צָּׁה ָּׁ
דּ .פֶ סַ ח בַ זְּ מַ ן הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש
ה .זְּ ִהירּות מֵׁ חָּׁ מֵׁ ץ
ו .מַ צֹות
יעי ֶׁשל ּפֶ סַ ח
זְּׁ .ש ִב ִ

ֹׁשה וְאַ הֲ רֹן
אִׁ .ש ְעבּוד ִמצְ ַריִםְׁ ,ש ִליחּות מ ֶ
ַיעֲקֹ ב ּובָּׁ נָּׁיו י ְָּּׁרדּו ְּל ִמצְּ ַריִם כְּ ֶׁשהָּׁ יָּׁה ָּׁרעָּׁ ב ְּבאֶ ֶרץ כְּ נָּׁעַ ן ,אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .אַ חֲ ֵׁרי
ֶׁש ַּיעֲקֹ ב מֵׁ ת ,מֵׁ תּו ְּבמֶ ֶׁשְך הַ ָּׁשנִ ים גַם יֹוסֵׁ ף וְּאֶ ָּׁחיו ו ְָּּׁהאֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁש ָּׁהיּו אָּׁ ז.
נֹולדּו הַ ְּרבֵׁ ה יְּלָּׁ ִדים ,לַ ּיְּ לָּׁ ִדים
הַ בָּׁ נִ ים ֶׁשּלָּׁ הֶ ם נִ ְּהיּו ַר ִבים ְּמאֹ דִ :ל ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּ
נֹולדּו עֹוד יְּלָּׁ ִדים .עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל נִ ְּהיָּׁה גָּׁדֹול ְּמאֹ ד.
ֶׁשג ְָּּׁדלּו ְּ
אָּׁ מַ ר ּפַ ְּרעֹ ה מֶ לֶ ְך ִמצְּ ַריִם :אּולַ י עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל יִּלָּׁ חֲ מּו בָּׁ נּו ְּויִצְּ טָּׁ ְּרפּו לָּׁ אֹוי ְִּבים
ֲשה לָּׁ הֶ ם צָּׁ רֹותֶׁ ,שּל ֹא י ְִּהיּו כָּׁל
ֶׁשּלָּׁ נּו .בֹואּו ַנע ֶ
כְָּׁך ַר ִביםֶׁ ,שּיִ ְּהיּו חַ ּלָּׁ ִׁשים .הֶ ע ֱִבידּו הַ ִמצְּ ִרים
ֲבֹודה ָּׁק ָּׁׁשה.
ֲבֹודת ּפֶ ֶרְך ,ע ָּׁ
אֶ ת ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ע ַ
ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הָּׁ יּו עֲבָּׁ ִדים ְּב ִמצְּ ַריִם ָּׁׁשנִ ים
ַרבֹותַ .רע ְּמאֹ ד הָּׁ יָּׁה לָּׁ הֶ ם ָּׁׁשםּ .פַ ְּרעֹה
הָּׁ ָּׁר ָּׁׁשע ָּׁגזַר גַם לַ הֲ רֹג אֶ ת הַ בָּׁ נִ ים ֶׁשּנֹולָּׁ ִדים
ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,הּוא גַם אָּׁ מַ ר לַ ְּמי ְַּּלדֹות (הַ ּנ ִָּׁׁשים ֶׁשעֹוזְּ רֹות ְּל ִא ָּׁשה לָּׁ לֶ ֶדת)
ֶׁשל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ֶׁש ִאם הֵׁ ן רֹואֹות ֶׁשּנֹולַ ד בֵׁ ן ֶׁ -שּי ִָּׁמיתּו אֹותֹו ,אַ ְך הַ ְּמי ְַּּלדֹות
ל ֹא ָּׁׁש ְּמעּו ְּבקֹולֹו .לַ ְּמרֹות הַ גְּ זֵׁרֹות ֶׁשל ּפַ ְּרעֹ ה  -ג ַָּׁדל ְּמאֹ ד עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
ְּב ִמצְּ ַריִם.

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


מָּׁ ה הָּׁ יָּׁה הַ ֵׁתרּוץ ֶׁשל ּפַ ְּרעֹ ה הָּׁ ָּׁר ָּׁׁשע ְּלהָּׁ צִ יק ִל ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל?



מָּׁ ה ָּׁגזַר עֲלֵׁ יהֶ ם?

ֹׁשה
הֻ לֶ ֶדת מ ֶ
ֹׁשה.
ְּבתֹוְך הַ מַ צָּׁ ב הַ ָּׁק ֶׁשה הַ זֶ ה – נֹולַ ד ְּלעַ ְּמ ָּׁרם וְּיֹוכֶבֶ ד ִמ ֵׁשבֶ ט לֵׁ וִי ,מ ֶ
ֹׁשה נִ ְּת ַמּלֵׁ א כָּׁל הַ בַ יִת אֹור .הֶ ְּח ִביאּו אֹותֹו
אֹומ ִרים ֶׁשכַאֲ ֶׁשר נֹולַ ד מ ֶ
חֲ כָּׁמֵׁ ינּו ְּ
הֹוריו ִבגְּ לַ ל גְּ ז ֵַׁרת ּפַ ְּרעֹ ה עַ ל הַ בָּׁ נִ ים.
ָּׁ
כְּ ֶׁשג ַָּׁדלָּׁ ,שמָּׁ ה אֹותֹו ִאמֹו ְּב ֵׁתבָּׁ ה,
ּומ ְּריָּׁם
בַ סּוף עַ ל ְּשפַ ת הַ ּיְּ אֹורִ ,
אֲ חֹותֹו עָּׁ ְּמ ָּׁדה מֵׁ ָּׁרחֹוק ִל ְּראֹות ָּׁמה
קֹורה ִאתֹו.
ֶ
ּובתֹוכָּּׁה יֶלֶ ד בֹוכֶה ,הֵׁ ִבינָּׁה
בַ ת ּפַ ְּרעֹ ה י ְָּּׁר ָּׁדה לַ ּיְּ אֹור ּוכְּ ֶׁש ָּׁראֲ ָּׁתה אֶ ת הַ ֵׁתבָּׁ הְּ ,
יׁש ִהי ֶׁש ֵׁתינִ יק אֹותֹו
ֶׁשהּוא ִמּי ְַּל ֵׁדי עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .לָּׁ ְּקחָּׁ ה אֹותֹו אֵׁ לֶ יהָּׁ ִ .ח ְּּפ ָּׁשה ִמ ֶ
יׁש ִהי ֵׁמעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
– ַתאֲ כִ יל אֹותֹו – ו ְִּהּנֵׁה ִמ ְּריָּׁם ִהצִ יעָּׁ ה לָּׁ ַקחַ ת אֹותֹו ְּל ִמ ֶ
ֹׁשה
ֹׁשה – לָּׁ ְּקחָּׁ ה אֹותֹו בַ ת ּפַ ְּרעֹ הּ ,ומ ֶ
לָּׁ ְּקחָּׁ ה אֹותֹו ִמ ְּריָּׁם ְּל ִאמֹו ..כְּ ֶׁשג ַָּׁדל מ ֶ
ֹׁשהֶׁ ,שעָּׁ ִתיד ְּל ִה ָּׁשלַ ח ְּלהַ צִ יל אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
ג ַָּׁדל אֶ צְּ לָּׁ ּהְּ ,בבֵׁ ית ּפַ ְּרעֹ ה .מ ֶ
ִמּפַ ְּרעֹ ה..
ידי הַ ִמצְּ ִרי ֶׁש ִהכָּׁהּוָּׁ ,רצָּׁ ה
ֹׁשה ,ו ְִּהצִ יל ִאיׁש מֵׁ עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִמ ֵׁ
כַאֲ ֶׁשר ג ַָּׁדל מ ֶ
ּפֹורה בַ ת י ְִּתרֹו.
ֹׁשה ְּל ִמ ְּדיָּׁןָּׁׁ ,שם ִה ְּתחַ ֵׁתן ִעם צִ ָּׁ
ּפַ ְּרעֹ ה לַ הֲ ִמיתֹו .בָּׁ ַרח מ ֶ
חֹותנֹו ,י ְִּתרֹו ,בַ ִמ ְּדבָּׁ ר .ו ְִּהּנֵׁהָּׁ ,ראָּׁ ה ְּסנֶה בֹועֵׁ ר בָּׁ אֵׁ ׁש – אַ ְך
ְּ
ָּׁרעָּׁ ה אֶ ת צ ֹאן
ְּׁשמַ ע אֶ ת ִדבּור ה' אֵׁ לָּׁ יוִ ,מתֹוְך הָּׁ אֵׁ ׁש .אָּׁ ַמר
ֹׁשה ,ו ָּׁ
אֵׁ ינֹו נִ ְּש ַרףִ .ה ְּת ָּׁק ֵׁרב מ ֶ
לֹו ה' ֶׁש ָּׁראָּׁ ה ְּבצָּׁ ַרת עַ מֹו – וְּהּוא ַמצִ ילָּׁ ם ּומֹוצִ יאָּׁ ם ִמ ִמצְּ ַריִם ,לַ הֲ ִביאָּׁ ם
לָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ּטֹובָּׁ ה ,אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


ֹׁשה מֵׁ הַ ּיְּ אֹור?
ִמי ִהצִ ילָּׁ ה אֶ ת מ ֶ



קּודה לַ חֲ ׁשֹוב
ֹׁשה ,כְּ ֶש ָּׁרעָּׁ ה אֶ ת צ ֹאן י ְִּתרֹו בַ ִמ ְּדבָּׁ ר? ּונְּ ָּׁ
מָּׁ ה ָּׁראָּׁ ה מ ֶ
עָּׁ לֶ יהָּׁ ְּ :למָּׁ ה יָּׁכֹול ִל ְּרמֹוז ָּׁדבָּׁ ר ָּׁכזֶה ֶׁש ָּׁהאֵׁ ׁש ל ֹא יְּכֹולָּׁ ה ִל ְּשרֹוף אֹותֹו

ֹׁשה וְאַ הֲ רֹן .הַ ְק ַׁשּיַת לֵ ב ּפַ ְרעֹה
ְׁש ִליחּות מ ֶ
ֹׁשה בָּׁ חַ ר ה' ֶׁשּיֹוצִ יא אֶ ת ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִמ ִמצְּ ַריִם יַחַ ד ִעם אַ הֲ רֹן אָּׁ ִחיו .
ְּבמ ֶ
"ׁשלַ ח אֶ ת עַ ִמי
ֹׁשה וְּאַ הֲ רֹן אֶ ל ּפַ ְּרעֹ ה וְּאָּׁ ְּמרּו לֹו אֶ ת ִד ְּב ֵׁרי ה'ָּׁ :
הַ ְּּלכּו מ ֶ
ֹׁשה
ְּויַעַ ְּבדֻ נִ י"! אֲ בָּׁ ל ּפַ ְּרעֹ ה ל ֹא ִה ְּסכִ ים ְּל ַׁשּלֵׁ חַ אֶ ת י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .ה' אָּׁ ַמר ְּלמ ֶ
מֵׁ ר ֹאׁש ֶׁשּפַ ְּרעֹ ה ל ֹא י ְִּׁשמַ ע לָּׁ הֶ ם .ה' ִה ְּק ָּׁׁשה אֵׁ ת ִלבֹו .כְּ מֹו ֶׁשאֶ בֶ ן ִהיא
ָּׁק ָּׁׁשה ו ְִּאי אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּלהַ כְּ נִ יס ַמ ֶשהּו ְּלתֹוכָּּׁה  -כְָּׁך לַ ּלֵׁ ב ֶׁשל ּפַ ְּרעֹ ה ל ֹא נִ כְּ נְּ סּו
ֹׁשה ,הּוא ל ֹא ִה ְּסכִ ים ִל ְּׁשמֹעַ לָּׁ הֶ ם .
ִד ְּב ֵׁרי מ ֶ
לָּׁ מָּׁ ה ה' ִה ְּק ָּׁׁשה אֵׁ ת ִלבֹו? כִ י עַ ל י ְֵּׁדי כְָּׁך ֶׁשּפַ ְּרעֹ ה ל ֹא י ְִּׁש ַמע  -ה' י ִָּׁביא עָּׁ לָּׁ יו
וְּעַ ל הַ ִמצְּ ִרים עֹוד וָּׁעֹוד מַ כֹותְּ ,דבָּׁ ִרים ָּׁק ִׁשים ו ְָּּׁר ִעיםָּׁ :דם ,צְּ פַ ְּר ֵׁדעַ  ,כִ ּנִ ים
וְּעֹוד; ְּוכְָּׁך ,עַ "י הַ מַ כֹות ֶׁשה' י ִָּׁביא ,הֵׁ ם י ְֵּׁדעּו ְּוכֻּלָּׁ ם י ְֵּׁדעּו ֶׁשה'  -הּוא ַמ ְּח ִליט
מָּׁ ה לַ עֲשֹות בָּׁ עֹולָּׁ ם ,הּוא הַ ֶמלֶ ְך ֶׁשל הָּׁ עֹולָּׁ ם וְּל ֹא ּפַ ְּרעֹ ה הַ גַאַ ו ְָּּׁתן ְּוכֻּלָּׁ ם י ְֵּׁדעּו
ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הּוא הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל ה' ,וְּה' ַמצִ יל אֹו ָּׁתם.
ִאם ה' ל ֹא הָּׁ יָּׁה מַ ְּק ֶׁשה אֶ ת ִלבֹו ּ -ופַ ְּרעֹ ה הָּׁ יָּׁה ַמ ְּסכִ ים ִמּיָּׁד ְּל ַׁשּלֵׁ חַ אֶ ת ְּבנֵׁי
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל  -ל ֹא הָּׁ י ְָּּׁתה ִסבָּׁ ה ְּלהָּׁ ִביא עָּׁ לָּׁ יו
מַ כֹות; אֲ בָּׁ ל הָּׁ ָּׁר ָּׁׁשע הַ זֶ ה הָּׁ יָּׁה חַ ּיָּׁב ְּל ַקבֵׁ ל
ִעם הַ ִמצְּ ִרים אֶ ת הַ מַ כֹות כְּ ֵׁדי ֶׁשהֵׁ ם ְּוכֻּלָּׁ ם
ִי ְּל ְּמדּו ִמי בֶ אֱ מֶ ת ֶמלֶ ְך עַ ל הָּׁ עֹולָּׁ םְּ .ב ִלי זֶה
הּוא ל ֹא י ִָּׁבין ,ל ֹא יַחֲ זֹור בֶ אֱ מֶ ת ִב ְּתשּובָּׁ ה,
מֵׁ רֹוב ִר ְּׁשעּותֹו .הֶ עֱנִיׁש אֹותֹו ה' ו ְִּה ְּק ָּׁׁשה אֵׁ ת ִלבֹו.
ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ַ


לָּׁ מָּׁ ה ה' ִה ְּק ָּׁׁשה אֶ ת לֵׁ ב ּפַ ְּרעֹ הֶׁ ,שּל ֹא י ְַּסכִ ים ִמּיָּׁד ְּל ַשּלֵׁ חַ אֶ ת ְּבנֵׁי
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל מֵׁ אַ ְּרצֹו ?

עֶ ֶשר הַ ַמּכֹות
הֵׁ ִביא ה' עַ ל הַ ִמצְּ ִרים עֶ ֶשר מַ כֹות:
ָדם :כָּׁל הַ מַ יִם ְּב ִמצְּ ַריִם הָּׁ ְּפכּו ְּל ָּׁדםְּ .צפַ ְּר ֵׁדעַ ְּ :בכָּׁל ָּׁמקֹום הָּׁ יּו צְּ פַ ְּר ֵׁד ִעים -
ּנּוריםְּ ,ב ִמּטֹותְּ ,בכָּׁל מָּׁ קֹוםּ .כִ ּנִ יםִ :מצְּ ַריִם ִה ְּת ַמ ְּּלאָּׁ ה ְּבכִ ּנִ ים ,בָּׁ אָּׁ ָּׁדם
ְּב ַת ִ
ּובַ ְּבהֵׁ מֹות .עָ רֹב  :חַ ּיֹות ָּׁרעֹותְּ ,מע ְֻּרבָּׁ בֹות ִמכָּׁל ִמינֵׁי סּוגִ יםִ ,ה ְּתנ ְַּּפלּו
יתה אֶ ת ְּבהֵׁ מֹות ִמצְּ ַריִם ֶׁשהָּׁ יּו בַ ָּׁש ֶדה.
עֲלֵׁ יהֶ םֶ .דבֶ ר  :מַ גֵׁפָּׁ ה ,מַ חֲ לָּׁ ה ,הֵׁ ִמ ָּׁ
ְׁש ִחין :הַ ִמצְּ ִרים וְּהַ ְּבהֵׁ מֹות ֶׁשּנִ ְּׁשאֲ רּו לָּׁ הֶ ם ִק ְּבלּו ְּּפצָּׁ ִעים ְּמג ְָּּׁר ִדים .ברד:

דֹוליםִ ,עם אֵׁ ׁש ,י ַָּׁרד עֲלֵׁ יהֶ ם .אַ ְרבֶ ה :הַ ְּרבֵׁ ה בַ עֲלֵׁ י חַ ּיִ ים
גּוׁשים גְּ ִ
בָּׁ ָּׁרד ְּב ִ
עֹופ ִפיםֶׁ ,שאֹוכְּ ִלים הָּׁ מֹון ,י ְָּּׁרדּו עַ ל ְּשדֹות ִמצְּ ַריִם וְּאָּׁ כְּ לּו כָּׁל ָּׁמה
ְּקטֵׁ נִ יםְּ ,מ ְּ
ֶׁשהָּׁ יָּׁה ָּׁׁשם .חֹ ֶׁשְך  :חֹ ֶׁשְך כָּׁבֵׁ ד הָּׁ יָּׁה ְּב ִמצְּ ַריִם כ ַָּׁמה י ִָּׁמים וְּל ֹא יָּׁכְּ לּו ִל ְּראֹות
כְּ לּום ,ו ְִּל ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הָּׁ יָּׁה אֹור.

ַמּכה אַ חֲ רֹונה ַ -מּכַת ְבכֹורֹות
ֹׁשהֶׁ ,שּי ֹאמַ ר ִל ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לָּׁ ַקחַ ת ֶשה ְּלכָּׁל ִמ ְּׁשּפָּׁ חָּׁ ה ,י ְִּׁשחֲ טּו
צִ ּוָּׁה ה' ְּלמ ֶ
(ׁש ְּּל ַמ ְּעלָּׁ ה ֵׁמהַ ֶדלֶ ת) וְּעַ ל ְּׁש ֵׁתי הַ ְּמזּוזֹות
אֹותֹו ְּוי ְִּתנּו מֵׁ הַ ָּׁדם עַ ל הַ מַ ְּׁשקֹוף ֶ
(ׁשנֵׁי הַ צְּ ָּׁד ִדים ֶׁשל הַ ּפֶ ַתח) .יִצְּ לּו אֶ ת הַ בָּׁ ָּׁשר ֶׁשּלֹו ָּׁׁשלֵׁ ם ְּוי ֹאכְּ לּו אֹותֹו ְּב ִליל
ְּ
חֲ ִמ ָּׁשה עָּׁ ָּׁשר ְּבנִ יסָּׁ ן ִעם מַ צֹות ּומָּׁ רֹורּ .וכְּ ֶׁשּי ֹאכְּ לּו אֹותֹו ,כְּ בָּׁ ר י ְִּהיּו מּוכָּׁנִ ים
ִליצִ יאָּׁ ה :חֲ גֹורֹות עַ ל הַ מָּׁ ְּת ַניִםַ ,נעֲלַ יִם בָּׁ ַרגְּ לַ יִם ְּוי ֹאכְּ לּו אֹותֹו ְּב ִחּפָּׁ זֹון,
ִב ְּמ ִהירּות .ה' ַיכֶה כָּׁל ְּבכֹור בָּׁ אָּׁ ֶרץ ִמצְּ ַריִםְּ ,וי ְִּפסַ ח  -י ְַּדּלֵׁ ג  -עַ ל הַ בָּׁ ִתים
ֶׁשהַ ָּׁדם מָּׁ רּוחַ עַ ל ִּפ ְּתחֵׁ יהֶ ם .לָּׁ כֵׁן ַה ֶשה הַ זֶ ה נִ ְּק ָּׁרא ָּׁק ְּרבָּׁ ן ּפֶ סַ חְּ .וכְָּׁך אָּׁ ַמר
ה'" :וַאֲ כ ְַּל ֶתם אֹותֹו ְּב ִחּפָּׁ זֹוןּ ,פֶ סַ ח הּוא לַ ה' ".
ֹׁשה
כֹורי ִמצְּ ַריִם ,וְּאָּׁ ז ָּׁק ָּׁרא ּפַ ְּרעֹ ה ְּלמ ֶ
בַ חֲ צֹות הַ ּלַ יְּלָּׁ ה ִהכָּׁה ה' אֶ ת כָּׁל ְּב ֵׁ
ּוב ֵׁקׁש ֶׁש ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל יֵׁצְּ אּו ַמהֵׁ ר ֵׁמאֶ ֶרץ ִמצְּ ַריִם ְּ -וכָּׁל ִמצְּ ַריִם ִב ְּקׁשּו
ּולאַ הֲ ֹרן ִ
ְּ
ֶׁשּיֵׁצְּ אּו מַ הֵׁ ר כִ י ּפָּׁ חֲ דּו ֶׁשהֵׁ ם כֻּלָּׁ ם יָּׁמּותּו.
ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ַ


מָּׁ ה עָּׁ שּו ִעם הַ ּפֶ סַ ח? אֵׁ יְך אָּׁ כְּ לּו אֹ ותֹו?

ב .יְצִ יאַ ת ִמצְ ַריִם
יָּׁצְּ אּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל מֻ ְּק ָּׁדם בַ ב ֶֹקר ִעם י ְַּל ֵׁדיהֶ םִ ,עם כָּׁל הַ ְּבהֵׁ מֹות וְּהָּׁ ְּרכּוׁש
ֶׁשּלָּׁ הֶ ם ,יָּׁצְּ אּו ְּב ִש ְּמחָּׁ ה ִמ ִמצְּ ַריִם .לָּׁ ְּקחּו ִא ָּׁתם ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ַמצֹותֶׁ ,שהֲ ֵׁרי ל ֹא
לֹוק ַח
יָּׁכְּ לּו ְּלחַ כֹות וְּהָּׁ יּו צְּ ִריכִ ים לֶ אֱ פֹות ִב ְּמ ִהירּות אֶ ת הַ בָּׁ צֵׁ ק (לֶ אֱ פֹות לֶ חֶ ם ֵׁ
הַ ְּרבֵׁ ה זְּ מַ ן ,אֲ בָּׁ ל מַ צֹות נֶאֱ פֹות ִב ְּמ ִהירּות).
ִהנה ,אַ חֲ ֵׁרי הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים ֶׁש ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ָּׁהיּו עֲבָּׁ ִדים ְּב ִמצְּ ַריִם  -הֹוצִ יא ה'
דֹולים ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשהּוא ֵׁה ִביא עַ ל הַ ִמצְּ ִרים ַמכֹות ֶׁשּל ֹא
אֹותם ִמ ָּׁשם ְּבנִ ִסים גְּ ִ
ָּׁ
עֹולים צְּ פַ ְּר ֵׁד ִעים
קֹורֹות ְּבאֹ פֶ ן ָּׁרגִ ילְּ .ס ָּׁתם כְָּׁך ,מַ יִם ל ֹא נִ ְּהיִים ְּל ָּׁדם; גַם ל ֹא ִ
ְּכֹולים לַ הֲ פֹ ְך ַמיִם
ְּבכָּׁל הָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּוגַם ְּׁשאָּׁ ר הַ מַ כֹות  -נָּׁכֹון? הַ ִאם אֲ נ ְַּחנּו י ִ
ְּל ָּׁדם? ְּבו ַַדאי ֶׁשּל ֹא .ה' עָּׁ ָּׁשה אֶ ת זֶה ְּבנֵׁס.

רֹואים ֶׁשה' אֹוהֵׁ ב אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשּלֹו; כֻּלָּׁ ם ְּמ ִבינִ ים
עַ כְּ ָּׁׁשו כֻּלָּׁ ם ִ
ֶׁשה' הּוא ֶׁשבָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם וְּלָּׁ כֵׁן הּוא גַם ָּׁיכֹל ְּל ַׁשּנֹות אֹותֹו ,לַ עֲשֹות נֵׁס,
כְּ ֶׁשצָּׁ ִריְך (כְּ מֹו ֶׁשעָּׁ ָּׁשה ְּבעֶ ֶשר הַ מַ כֹות).
ְּב ֶד ֶרְך כְּ לָּׁ ל ,ה' ל ֹא ְּמ ַׁשּנֶה ְּס ָּׁתם אֶ ת הַ סֵׁ ֶדר הָּׁ ָּׁרגִ יל
בָּׁ עֹולָּׁ ם ,אֶ ת הַ ּטֶ בַ ע .אֲ בָּׁ ל ,הֲ ֵׁרי אֶ ת כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם ה'
בָּׁ ָּׁרא ִב ְּׁש ִביל ֶׁשּיִ ְּהיֶה בֹו עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ לֶׁ ,שּיְּ ַקּיְּ מּו אֶ ת
תֹורה ְּוכֻּלָּׁ ם י ְִּל ְּמדּו מֵׁ הֵׁ ם; וְּהֵׁ ם י ְִּהיּו בַ ָּׁמקֹום
הַ ָּׁ
הַ ָּׁקדֹוׁש ֶׁשמַ ְּת ִאים לָּׁ הֶ םְּ ,באֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .אָּׁ ז
כְּ ֶׁשצָּׁ ִריְך ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל יֵׁצְּ אּו ֵׁמהַ ִמצְּ ִרים וְּיּוכְּ לּו
תֹורה
ִל ְּחיֹות כְּ מֹו ֶׁשמַ ְּת ִאים לָּׁ הֶ ם ְּוגַם ְּל ַקבֵׁ ל אֶ ת הַ ָּׁ
 ִב ְּׁש ִביל זֶה ,בַ ְּש ִביל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ לֶׁ ,שהֵׁ ם כְּ ִאּלּוהַ בָּׁ נִ ים ֶׁשל ה'  -ה' ְּמ ַׁשּנֶה אֶ ת הַ סֵׁ ֶדר הָּׁ ָּׁרגִ יל ֶׁשל
הָּׁ עֹולָּׁ םֶׁ ,שהֲ ֵׁרי ִב ְּׁש ִבילָּׁ ם הּוא בָּׁ ָּׁרא אֹותֹו.
ּובנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
הֵׁ ִביא ה' מַ כֹות ָּׁקׁשֹות עַ ל הַ ִמצְּ ִריםְּ ,
יֹוד ִעים ְּוכֻּלָּׁ ם
יֵׁצְּ אּו ְּב ִש ְּמחָּׁ ה ִמ ִמצְּ ַריִם .עַ כְּ ָּׁׁשו הֵׁ ם ְּ
אֹותם
ָּׁ
יֹוד ִעים ֶׁשהֵׁ ם הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל ה'; ֶׁשהּוא הֹוצִ יא
ְּ
ִמ ִמצְּ ַריִם.

ג" .ו ְִהג ְַדת ְל ִבנְ ָך"ּ .פֶ סַ חַ ,מצה ּומרֹורִ .מצְ וֹות לֵ יל ַה ֵס ֶדר
כְּ ֶׁשהֹוצִ יא ה' אֶ ת י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִמ ִמצְּ ַריִם ,צִ ּוָּׁה ה' ֶׁש ְּבכָּׁל ָּׁׁשנָּׁה ַיעֲשּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
אֶ ת חַ ג הַ ּפֶ סַ חִ ,מּיֹום הַ חֲ ִמ ָּׁשה עָּׁ ָּׁשר ְּלחֹ ֶדׁש נִ יסָּׁ ן ,הַ ַתאֲ ִריְך ֶׁשבֹו יָּׁצְּ אּו ,כְּ ֵׁדי
ִלזְּ כֹר אֶ ת יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִםִׁ .ש ְּבעָּׁ ה י ִָּׁמים ל ֹא אֹוכְּ ִלים חָּׁ ֵׁמץ ,אֹוכְּ ִלים ַמצֹות -
כְּ מֹו ֶׁשאָּׁ כְּ לּו י ְִּש ָּׁראֵׁ ל כְּ ֶׁשּיֵׁצְּ אּו ִמ ִמצְּ ַריִם; ּובַ ּלַ יְּלָּׁ ה הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל הַ ּפֶ סַ ח -
אֹותנּו
ָּׁ
ְּמסַ ְּּפ ִרים עַ ל יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִםִ .מצְּ וָּׁה ְּלסַ ּפֵׁ ר לַ בָּׁ נִ ים אֵׁ יְך ה' הֹוצִ יא
ִמ ָּׁשם ,כְּ מֹו ֶׁשכָּׁתּוב" :ו ְִּהג ְַּד ָּׁת ְּל ִבנְּ ָך בַ ּיֹום הַ הּוא לֵׁ אמֹר :בַ עֲבּור זֶה עָּׁ ָּׁשה
אתי ִמ ִמצְּ ַריִם".
ה' ִּלי ְּבצֵׁ ִ
ִמזְּ מַ ן ֶׁשּיָּׁצָּׁ אנּו ִמ ִמצְּ ַריִם ִל ְּפנֵׁי הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים וְּעַ ד הַ ּיֹום  -הָּׁ אַ בָּׁ א ְּמסַ ּפֵׁ ר
לַ בָּׁ נִ ים ֶׁשּלֹו עַ ל יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם; כְּ ֶׁשהַ בָּׁ נִ ים גְּ ֵׁד ִלים ,גַם הֵׁ ם ְּמסַ ְּּפ ִרים עַ ל זֶה
קֹור ִאים ְּבלֵׁ יל ַהסֵׁ ֶדר
לַ בָּׁ נִ ים ֶׁשּלָּׁ הֶ ם ְּבלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדרְּ ,וכְָּׁך עַ ד הַ ּיֹום :אֲ נ ְַּחנּו ְּ
מֵׁ הַ הַ ג ָָּּׁׁדה ֶׁשל ּפֶ סַ ח ּומַ ְּס ִב ִירים עַ ל יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם.
ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ַ



מַ ִהי ִמצְּ וַת "ו ְִּהג ְַּד ָּׁת ְּל ִבנְּ ָך"?

אֹומ ִרים" :חַ ּיָּׁב אָּׁ ָּׁדם ִל ְּראֹות אֶ ת עַ צְּ מֹו כְּ ִאּלּו הּוא יָּׁצָּׁ א ִמ ִמצְּ ַריִם".
חֲ כָּׁמֵׁ ינּו ְּ
בֹותינּו ִמ ִמצְּ ַריִם  -גַם אֲ נ ְַּחנּו עַ כְּ ָּׁׁשו ל ֹא עֲבָּׁ ִדים
ִבזְּ כּות זֶה ֶׁשה' הֹוצִ יא אֶ ת אֲ ֵׁ
ְּל ִמצְּ ַריִם (וַאֲ נ ְַּחנּוֶׁ ,שבָּׁ רּוְך הַ ֵׁשם נִ ְּמצָּׁ ִאים ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,זֹוכִ ים ִל ְּחיֹות
ְּב ִש ְּמחָּׁ ה ,כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,בָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלָּׁ נּו) .לָּׁ כֵׁן אֲ נ ְַּחנּו צְּ ִריכִ ים
ְּלהַ ְּרגִ יׁש ְּבלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר כְּ ִאּלּו אֲ נ ְַּחנּו ְּבעַ צְּ ֵׁמנּו יֹוצְּ ִאים ִמ ִמצְּ ַריִם.

אֹומ ֶרת  -לָּׁ ָּׁמה הַ ּלַ יְּלָּׁ ה
ֶ
ְּבהַ ְּתחָּׁ לָּׁ ה ׁשֹואֲ ִלים הַ ּיְּ לָּׁ ִדים" :מָּׁ ה נִ ְּׁש ַתּנָּׁה" ,ז ֹאת
הַ זֶ ה ׁשֹונֶה ִמכָּׁל הַ ּלֵׁ ילֹות ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה?
"מה נִ ְּׁש ַתּנָּׁה" .1 :לָּׁ ָּׁמה הַ ּלַ יְּלָּׁ ה
אַ ְּרבַ ע ֻק ִׁשיֹות ְּׁ -שאֵׁ לֹות ׁ -שֹואֲ ִלים ְּב ָּׁ
ּובכָּׁל הַ ּלֵׁ ילֹות גַם חָּׁ ֵׁמץ?  .2לָּׁ ָּׁמה אֹוכְּ ִלים ְּבכָּׁל הַ ּלֵׁ ילֹות כָּׁל
אֹוכְּ ִלים מַ צָּׁ הְּ ,
ִמינֵׁי י ְָּּׁרקֹות ,וְּהַ ּלַ יְּלָּׁ ה  -מָּׁ רֹור?

 .3לָּׁ ָּׁמה הַ ּלַ יְּלָּׁ ה ַמ ְּט ִב ִילים ְּׁש ֵׁתי ְּּפעָּׁ ִמים

(גַם סּוג ֶׁשל י ֶֶרק  -כ ְַּרּפַ ס ַ -מ ְּט ִב ִילים ְּב ֵׁמי ֶמלַ חְּ ,וגַם אֶ ת הַ ָּׁמרֹור
יֹוׁש ִבים בַ הֲ סַ בָּׁ ה (נִ ְּׁשעָּׁ נִ ים עַ ל הַ צַ ד כְּ ֶׁשאֹוכְּ ִלים אֶ ת
בַ חֲ רֹסֶ ת)?  . 4לָּׁ מָּׁ ה ְּ
ְּׁשֹותים אֶ ת כֹוסֹות הַ ַּייִן)?
הַ מַ צָּׁ ה ו ִ
אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשהַ ּיְּ לָּׁ ִדים ׁשֹואֲ ִלים  -וְּהֵׁ ם רֹוצִ ים ְּמאֹ ד לָּׁ ַדעַ ת אֶ ת ַה ְּתׁשּובֹותָּׁ ,האַ בָּׁ א
מַ ְּס ִביר לָּׁ הֶ ם ,כְּ מֹו ֶׁשכָּׁתּוב בַ הַ ג ָָּּׁׁדהָּׁ ,מה הָּׁ יָּׁה ִביצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִםֶׁ ,שזֹו ַה ִסבָּׁ ה
ְּלכָּׁל הַ ִמנְּ הָּׁ גִ ים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה.
ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ַ


"מה נִ ְּׁש ַתּנָּׁה"?...
מַ הֵׁ ן אַ ְּרבַ ע הַ ֻק ִׁשיֹותֶׁ ,ששֹואֲ ִלים ְּב ַ

ּומסַ ּיֵם ְב ֶׁשבַ ח
ַמ ְת ִחיל ִבגְ נּות ְ
אֹומ ִרים ֶׁשהַ ִסּפּור ֶׁשל יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם ְּבלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר צָּׁ ִריְך ִל ְּהיֹות
ְּ
חֲ כָּׁמֵׁ ינּו
לֹומר ,צָּׁ ִריְך קֹ ֶדם ְּלהַ גִ יד אֶ ת הַ גְּ נּות -
ּומסַ ּיֵׁם ְּב ֶׁשבַ ח" .כְּ ַ
"מַ ְּת ִחיל ִבגְּ נּות ְּ
הַ ָּׁדבָּׁ ר הָּׁ ַרע  -כַמָּׁ ה ַרע הָּׁ יָּׁה לָּׁ נּו ,וְּאַ חַ ר כְָּׁך ְּלהַ גִ יד אֶ ת הַ ּטֹוב ֶׁשה' עָּׁ ָּׁשה
לָּׁ נּו .לָּׁ מָּׁ ה?

יֹותר
אֹומ ִרים קֹ ֶדם כ ַָּׁמה הָּׁ יָּׁה ַרע ְּ -מ ִבינִ ים אַ חַ ר כְָּׁך ֵׁ
ִאם ְּ

אֹותנּו מֵׁ הָּׁ ַרע הַ זֶ ה.
ָּׁ
כַמָּׁ ה טֹוב ֶׁשה' ִהצִ יל
עַ ל אֵׁ יזֶה ַרע ְּמסַ ְּּפ ִרים ְּבהַ ְּתחָּׁ לַ ת הַ הַ ג ָָּּׁׁדה? יֵׁׁש ְּׁשנֵׁי ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשחֲ כ ִָּׁמים
אָּׁ ְּמרּוְּ ,ו אֶ ת ְּׁשנֵׁיהֶ ם אֲ נ ְַּחנּו מַ זְּ כִ ִיריםָּׁ .דבָּׁ ר ִראׁשֹון :הָּׁ ַרע ֶׁש ָּׁהיִינּו עֲבָּׁ ִדים

ּו"מסַ ּיֵׁם ְּב ֶׁשבַ ח"  -אַ חַ ר כְָּׁך
ְּלפַ ְּרעֹ ה ְּב ִמצְּ ַריִם ,זֶה הַ "מַ ְּת ִחיל ִבגְּ נּות"ְּ .
אֹותנּו ִמ ָּׁשם.
ָּׁ
אֹומ ִרים אֶ ת הַ ָּׁדבָּׁ ר הַ ּטֹוב ֶׁ -שה' הֹוצִ יא
ְּ
ְּויֵׁׁש ִמי ֶׁשאֹו מֵׁ ר ֶׁשהָּׁ ַרע ֶׁשמַ זְּ כִ ִירים הּוא הָּׁ ַרע ֶׁש ָּׁהיָּׁה לַ ּנְּ ָּׁׁש ָּׁמהֶׁ .ש ְּבהַ ְּתחָּׁ לָּׁ ה
ֲבֹודה ז ָָּּׁׁרהִ ,מ ְּתּפַ ְּּל ִלים
עֹוב ִדים ע ָּׁ
בֹותינּו (עֹוד ִל ְּפנֵׁי אַ ְּב ָּׁרהָּׁ ם אָּׁ ִבינּו) ְּ
הָּׁ יּו אֲ ֵׁ
אֹותנּו לַ ֲעבֹד אֹותֹו .כ ַָּׁמה
ָּׁ
אֹותנּו אֵׁ לָּׁ יו ו ְִּל ֵׁמד
ָּׁ
לַ ְּּפ ִס ִילים ,וְּאַ חַ ר כְָּׁך ה' ֵׁק ֵׁרב
ְּעֹושים אֶ ת הַ ִמצְּ וֹות ֶׁשּלֹו; ְּוכ ַָּׁמה טֹוב לָּׁ נּו
טֹוב לָּׁ נּו ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ִמ ְּתּפַ ְּּל ִלים לַ ה' ו ִ
עֹושה ָּׁמה ֶׁשה' רֹוצֶ ה,
ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ל ֹא עֲבָּׁ ִדים ֶׁשל ּפַ ְּרעֹ ה אֶ ּלָּׁ א עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ֶׁש ֶ
מָּׁ ה ֶׁשמַ ְּת ִאים לָּׁ נּו בֶ אֱ מֶ תְּ ,לעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הַ צַ ִדיק.
ֲש ֶרת הַ ַמכֹות ֶׁשה' הֵׁ ִביא עַ ל הַ ִמצְּ ִרים.
מַ זְּ כִ ִירים בַ הַ ג ָָּּׁׁדה גַם אֶ ת ע ֶ


ּומסַ ּיֵׁם ְּב ֶׁשבַ ח"? אֵׁ יזֶה גְּ נּות וְּאֵׁ יזֶה ֶׁשבַ ח
מָּׁ ה זֶה "מַ ְּת ִחיל ִבגְּ נּות ְּ
מַ זְּ כִ ִירים בַ הֲ ג ָָּּׁׁדה?

ּפֶ סַ חַ ,מצה ּומרֹור
ּומ ְּס ִב ִירים ְּבלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר,
ׁשּובים ְּמאֹ ד ֶׁש ַמזְּ כִ ִירים ַ
ֹלׁשה ְּדבָּׁ ִרים חֲ ִ
יֵׁׁש ְּׁש ָּׁ
ּומרֹור (כָּׁתּוב עַ ל זֶה בַ הַ ג ָָּּׁׁדה).
אֹותםּ :פֶ סַ ח ,מַ צָּׁ הָּׁ ,
ָּׁ
וְּחַ ּי ִָּׁבים ְּלהַ זְּ כִ יר
בֹותינּו הָּׁ יּו אֹוכְּ ִלים כְּ ֶׁשבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ָּׁהיָּׁה
"ּפֶ סַ ח" ,זֶה ָּׁק ְּרבָּׁ ן הַ ּפֶ סַ ח ֶׁשאֲ ֵׁ
ַקּיָּׁם ,כְּ מֹו ֶׁשאָּׁ כְּ לּו ִביצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם .לָּׁ ָּׁמה? כִ י ה' ּפָּׁ סַ ח ִ -דּלֵׁ ג  -עַ ל הַ בָּׁ ִתים
ְּאֹותנּו
כֹורי ִמצְּ ַריִם ְּב ַמכַת ְּבכֹורֹות ,ו ָּׁ
ֶׁשל ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל כְּ ֶׁשהּוא הֵׁ ִמית אֶ ת ְּב ֵׁ
ִהצִ יל.
בֹותינּו ְּלהַ ְּח ִמיץִ ,ל ְּתפֹ חַ ,
ַמצה לָּׁ מָּׁ ה אֹוכְּ ִלים? כִ י ל ֹא ִה ְּס ִּפיק הַ בָּׁ צֵׁ ק ֶׁשל אֲ ֵׁ
אֹותם ִב ְּמ ִהירּות.
עַ ד ֶׁשהַ ָּׁקדֹוׁש בָּׁ רּוְך הּוא גָּׁאַ ל ָּׁ
וְּאֶ ת הַ מרֹור לָּׁ מָּׁ ה אֹוכְּ ִלים? ְּלהַ זְּ כִ יר אֵׁ יזֶה חַ ּיִ ים ָּׁמ ִריםָּׁ ,ק ִׁשים ,עָּׁ שּו
ֲבֹודת ּפֶ ֶרְך.
אֹותם בַ ע ַ
ָּׁ
בֹותינּו ְּב ִמצְּ ַריִם וְּהֶ ע ֱִבידּו
הַ ִמצְּ ִרים לַ אֲ ֵׁ
ֹלׁשת הַ ְּדבָּׁ ִרים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה הֵׁ ם ְּביַחַ דִ :בגְּ לַ ל ֶׁשהַ ִמצְּ ִרים הֶ ע ֱִבידּו אֶ ת י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
ְּׁש ֶ
אֹותם
ְּבפֶ ֶרְך ,מֵׁ ְּררּו אֶ ת הַ חַ ּיִ ים ֶׁשּלָּׁ הֶ ם (אֶ ת זֶה ַמזְּ כִ יר הַ ָּׁמרֹור)  -ה' הֹוצִ יא ָּׁ
ִמ ָּׁשםֶׁ ,שהֲ ֵׁרי עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הּוא טֹובְּ ,מיֻחָּׁ דִ ,אי אֶ ְּפ ָּׁׁשר ֶׁשהַ ִמצְּ ִרים יַגִ ידּו לֹו

אֹותנּו,
ָּׁ
מָּׁ ה לַ עֲשֹות ,וְּעֹוד ַיעֲשּו לֹו ַרע; הַ ַמצָּׁ ה ַמזְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו ֶׁשה' הֹוצִ יא
ֶׁשהָּׁ ֵׁרי

הַ מַ צָּׁ ה

נֶאֶ ְּפ ָּׁתה

ִב ְּמ ִהירּות

כְּ ֶׁש ִהגִ יעַ הַ זְּ מַ ן ֶׁשל יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם.
וְּהַ ּפֶ סַ ח מַ זְּ כִ יר לָּׁ נּו ֶׁשכַאֲ ֶׁשר ה' ָּׁרצָּׁה
לָּׁ ַקחַ ת אֶ ת ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִמ ִמצְּ ַריִם  -הֶ עֱנִ יׁש
אֶ ת הַ ִמצְּ ִרים ּופָּׁ סַ ח עַ ל בָּׁ ֵׁתינּו].

כְּ ֶׁשהָּׁ יָּׁה בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ַקּיָּׁם  -הָּׁ יּו אֹוכְּ ִלים
גַם אֶ ת הַ בָּׁ ָּׁשר ֶׁשל ָּׁק ְּרבָּׁ ן הַ ּפֶ סַ ח; הַ ּיֹום
אֹוכְּ ִלים ַרק מַ צָּׁ ה ּומָּׁ רֹור.


ּומה הַ ּפֵׁ ירּוׁש
ֹלׁשה ְּדבָּׁ ִרים חַ ּי ִָּׁבים ְּלהַ זְּ כִ יר ְּבלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר – ָּׁ
אֵׁ יזֶה ְּׁש ָּׁ
ֶׁשּלָּׁ הֶ ם?

אָּׁ מַ ְּרנּו ֶׁשהַ מַ צָּׁ ה מַ זְּ כִ ָּׁירה אֶ ת הַ ּיְּ צִ יאָּׁ ה ִב ְּמ ִהירּות ִמ ִמצְּ ַריִם .הַ ַמצָּׁ ה נִ ְּק ֵׁראת
גַם לֶ חֶ ם עֹ נִ י .לָּׁ מָּׁ ה? יֵׁׁש הֶ ְּסבֵׁ רֶׁ ,ש ְּּלעָּׁ נִ י אֵׁ ין כָּׁל ִמינֵׁי ְּדבָּׁ ִרים ,כֶסֶ ף ְּּורכּוׁש,
יֵׁׁש לֹו ַרק אֶ ת עַ צְּ מֹו .גַם הַ מַ צָּׁ ה אֵׁ ין בָּׁ ּה ְּדבָּׁ ִרים אֲ חֵׁ ִרים ַרק ֶק ַמח ּו ַמיִם.
לֶ חֶ ם ָּׁרגִ יל  -הַ בָּׁ צֵׁ ק ֶׁשּלֹו ְּמחַ כֶה הַ ְּרבֵׁ ה זְּ ַמן וְּאָּׁ ז הּוא תֹופֵׁ ַחִ ,מ ְּתנַּפֵׁ חַ  ,הּוא
מַ ְּח ִמיץ  -יֵׁׁש בֹו גַם טַ עַ ם נֹוסַ ף ִבגְּ לַ ל זֶה .אֲ בָּׁ ל כְּ ֶׁש ְּמכִ ינִ ים ַמצָּׁ ה – לָּׁ ִׁשים
יסים לַ ַתּנּור ,וְּאָּׁ ז אֵׁ ין בָּׁ ּה ׁשּום טַ עַ ם
ּומּיָּׁד ַמכְּ נִ ִ
אֶ ת הַ ֶקמַ ח וְּהַ מַ יִם לַ בָּׁ צֵׁ קִ ,
נֹוסַ ף וְּל ֹא גֹ בַ ּה נֹוסַ ף ַרק הַ בָּׁ צֵׁ ק ֶׁשל הַ ֶק ַמח וְּהַ ַמיִם.
הַ מַ צָּׁ ה הַ ז ֹאת ,לֶ חֶ ם הָּׁ עֹ נִ י ,מַ זְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו ֶׁשכַאֲ ֶׁשר יָּׁצָּׁ אנּו ִמ ִמצְּ ַריִם ל ֹא הַ יְּנּו
דֹומה לֶ עָּׁ נִ י ֶׁשאֵׁ ין לֹו ׁשּום
יֹותר לַ אֲ חֵׁ ִריםְּ ,ל ִמצְּ ַריִם ,כְּ מֹו הַ ַמצָּׁ ה ֶׁש ָּׁ
ׁשּורים ֵׁ
ְּק ִ
תֹוסֶ פֶ ת חּוץ מֵׁ עַ צְּ מֹו .אֲ בָּׁ ל כָּׁאן ,אֵׁ צֶ ל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,זֶה ָּׁדבָּׁ ר ְּמ ַש ֵׁמחַ ֶׁשאֵׁ ין
לָּׁ הֶ ם ׁשּום "תֹוסֶ פֶ ת" ֶׁשל ִה ְּתנַהֲ גּות ֵׁמהַ ִמצְּ ִרים.
עַ ד אָּׁ ז הַ ִמצְּ ִרים אָּׁ ְּמרּו ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ָּׁמה לַ עֲשֹות ,הֵׁ ם גַם ִה ְּׁש ִּפיעּו עֲלֵׁ יהֶ ם
וְּעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לָּׁ ְּמדּו מֵׁ הֵׁ ם ְּדבָּׁ ִרים ָּׁר ִעים .עַ כְּ ָּׁׁשו יָּׁצָּׁ אנּו ִמ ִמצְּ ַריִם; סֹוף סֹוף
אֲ נ ְַּחנּו ְּב ִלי הַ ִמצְּ ִריםְּ ,ב ִלי הַ ִמדֹות הָּׁ ָּׁרעֹות וְּהַ ִה ְּתנַהֲ גּות הָּׁ ָּׁרעָּׁ ה ֶׁשּלָּׁ הֶ ם,
ְּכֹולים ִל ְּהיֹות כְּ מֹו
אֲ נ ְַּחנּו עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּלבַ ד  -הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל ה' ,עַ כְּ ָּׁׁשו אֲ נ ְַּחנּו י ִ
ֶׁשמַ ְּת ִאים לָּׁ עַ ם הַ ּטֹוב ֶׁשל ה' .כְּ מֹו הַ ַמצָּׁ ה ֶׁשּיֵׁׁש בָּׁ ּה ַרק אֶ ת הַ ֶק ַמח וְּהַ ַמיִם
חֹוריןְּ ,ב ִלי
ְּב ִלי ׁשּום ָּׁדבָּׁ ר אַ חֵׁ ר ,כְָּׁך גַם אֲ נ ְַּחנּו כְּ ֶׁשּיָּׁצָּׁ אנּו ִמ ִמצְּ ַריִםְּ ,בנֵׁי ִ -
הַ הַ ְּׁשּפָּׁ עָּׁ ה ֶׁשל ִמצְּ ַריִם.

ִהזְּ כ ְַּרנּו אֶ ת ִמצְּ וַת "ו ְִה ַג ְדת ְל ִבנְ ָך"  -הַ ִמצְּ וָּׁה ְּלסַ ּפֵׁ ר ְּבלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר עַ ל יְּצִ יאַ ת
תּובים
ִמצְּ ַריִם .בַ הַ ג ָָּּׁׁדה ֶׁשל ּפֶ סַ ח כָּׁתּוב עַ ל יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם; ָּׁׁשם גַם כְּ ִ
ְּדבָּׁ ִרים נֹוסָּׁ ִפים ֶׁשּנֹוהֲ גִ ים לַ עֲשֹות ְּבלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר .נַזְּ כִ יר עַ כְּ ָּׁׁשו חֵׁ לֶ ק
מֵׁ הַ ְּדבָּׁ ִרים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה:
עֹורְך אֶ ת ַהסֵׁ ֶדר ,יֵׁׁש אֶ ת ַקע ֲַרת לֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר
יׁשהּו אַ חֵׁ ר ֶׁש ֵׁ
ִל ְּפנֵׁי הָּׁ אַ בָּׁ א ,אֹו ִמ ֶ
(ׁש ַמזְּ כִ ָּׁירה אֶ ת הַ ִּטיט ֶׁשעָּׁ ְּבדּו
ּובָּׁ ּה ָּׁׁשֹלׁש מַ צֹותּ .ומֵׁ עָּׁ לֶ יהָּׁ  :מָּׁ רֹור ,חֲ רֹסֶ ת ֶ
קֹור ִאים לֹו "כ ְַּרּפַ ס" (הַ ְּרבֵׁ ה ִמ ְּׁש ַת ְּמ ִׁשים
בֹו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּב ִמצְּ ַריִם) ,י ֶֶרק ֶׁש ְּ
בַ ְּש ִביל כ ְַּרּפַ ס ְּב ַתּפּוחַ אֲ ָּׁדמָּׁ ה)" ,זְּ רֹועַ " ֶׁ -שזֶ ה ְּקצָּׁ ת בָּׁ ָּׁשר ֶׁשצָּׁ לּו אֹותֹו ( ֵׁזכֶר
ְּל ָּׁק ְּרבָּׁ ן הַ ּפֶ סַ חֶׁ ,שהָּׁ יּו אֹוכְּ ִלים ִבזְּ ַמן ֶׁשבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הָּׁ יָּׁה ַקּיָּׁם)ּ ,ובֵׁ יצָּׁ ה
ְּמבֻ ֶשלֶ ת.
נֹוט ִלים י ַדיִם ְּב ִלי
עֹושים ִקדּוׁש .אַ חַ ר כְָּׁךְ ,
אֹומ ִרים אֶ ת הַ הַ ג ָָּּׁׁדה – ִ
ִל ְּפנֵׁי ֶׁש ְּ
ְּב ָּׁרכָּׁהִ ,ל ְּפנֵׁי אֲ כִ ילַ ת הַ ּכ ְַרּפַ ס ,טָּׁ בּול ְּב ֵׁמיֶ -מלַ ח.
יֹותר)
חֹוצִ ים אֶ ת הַ ַמצה האֶ ְמצ ִעית ִל ְּׁשנֵׁי חֲ לָּׁ ִקים :חֵׁ לֶ ק אֶ ָּׁחד (הַ ָּׁקטָּׁ ן ֵׁ
מַ ְּׁש ִא ִירים בַ ְּקעָּׁ ָּׁרה ִב ְּׁש ִביל ְּל ַקּיֵׁם בֹו אַ חַ ר כְָּׁך ִמצְּ וַת אֲ כִ ילַ ת ַמצָּׁ ה ,וְּאֶ ת
קֹור ִאים לֹו
ְּ
ְּׁשֹומ ִרים ְּבצַ ד ְּלסֹוף לֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר.
הֶ חָּׁ לָּׁ ק הַ ֵׁשנִ י ְּמכ ִַסים ו ְּ
יקֹומן".
"אֲ ִפ ָּׁ
קֹור ִאים מֵׁ ַההַ גדה עַ ל הַ קֹ ִׁשי ֶׁש ָּׁהיָּׁה לָּׁ נּו ְּב ִמצְּ ַריִם וְּעַ ל זֶה ֶׁשה'
אַ חֲ ֵׁרי ֶׁש ְּ
ּומ ַׁש ְּב ִחים לַ ה' ַ -מגִ יעַ
ּומֹודים ְּ
ִ
אֹותנּו ִמ ָּׁשם ו ְִּהכָּׁה אֶ ת הַ ִמצְּ ִרים -
ָּׁ
הֹוצִ יא
ּומב ְרכִ ים
נֹוט ִלים י ַדיִם ְ
זְּ מַ ן אֲ כִ ילַ ת הַ מַ צָּׁ הִ .ל ְּפנֵׁי ֶׁשאֹוכְּ ִלים אֶ ת הַ ַמצָּׁ הְ ,
מֹוציא" עַ ל ַמצָּׁ ה ְּׁשלֵׁ ָּׁמה  -וַ"אֲ ֶׁשר
עַ ל נְּ ִטילַ ת י ַָּׁדיִםְּ ,מבָּׁ ְּרכִ ים ִב ְּרכַת " ַה ִ
וֹותיו וְּצִ ּוָּׁנּו עַ ל אֲ כִ ילַ ת ַמצה" ,עַ ל הַ ַמצָּׁ ה הָּׁ אֶ ְּמצָּׁ ִעית,
ִק ְּד ַׁשּנּו ְּב ִמצְּ ָּׁ
בּורה.
הַ ְּש ָּׁ
ית
לֹומר :נִ ְּׁשעָּׁ נִ ים עַ ל צַ ד ְּשמ ֹאל (עַ ל כ ִָּׁר ָּׁ
אֶ ת הַ מַ צָּׁ ה אֹוכְּ ִלים בַ הֲ סַ בה ,כְּ ַ
אֹו עַ ל הַ ִמ ְּׁשעֶ נֶת ֶׁשל הַ כִ סֵׁ א) וְּאֹוכְּ ִלים .לָּׁ ָּׁמה? כִ י כְָּׁך ָּׁהיּו אֹוכְּ ִלים ְּמלָּׁ כִ ים
ּובלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר אֲ נ ְַּחנּו רֹוצִ ים ְּלהַ זְּ כִ יר
ׁשּובים ,ל ֹא עֲבָּׁ ִדיםְּ .
וַאֲ נ ִָּׁׁשים חֲ ִ
אֹותנּו ִמ ִּל ְּהיֹות
ּולהַ ְּרגִ יׁש אֶ ת הַ ּטֹובָּׁ ה הַ גְּ דֹולָּׁ ה ֶׁשה' עָּׁ ָּׁשה לָּׁ נּו ְּבזֶה ֶׁש ִהצִ יל ָּׁ
ְּ
אֹותנּו ִל ְּהיֹות הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשּלֹו .לָּׁ כֵׁן אֲ נ ְַּחנּו ִמסֻ ִבים ָּׁד ַרך חֵׁ רּות
עַ ְּב ֵׁדי ּפַ ְּרעֹ ה וְּלָּׁ ַקח ָּׁ
(חֹ פֶ ׁש ,הַ הֵׁ יפֶ ְך מֵׁ עֲבָּׁ ִדים).

את "כְּ ַזיִת" .גַם ְּל"הַ מֹוצִ יא" ,גַם ְּל ִמצְּ וַת
אֹוכְּ ִלים כַמּות ְּמסֻ ּיֶמֶ תֶׁ ,שּנִ ְּק ֵׁר ָּׁ
"כֹורך"
ּומהַ ַמצָּׁ ה ו ְַּה ָּׁמרֹור ֶׁשל הַ ֵׁ
אֲ כִ ילַ ת מַ צָּׁ ה .כְָּׁך גַם אַ חַ ר -כְָּׁך מֵׁ הַ ָּׁמרֹורֵׁ ,
יקֹומן ֶׁשבַ סֹוף.
ֶׁשּנַזְּ כִ יר עֹוד ְּמעַ ט .כְָּׁך גַם מֵׁ הָּׁ אֲ ִפ ָּׁ

לֹוק ִחים חַ סָּׁ ה בַ ְּש ִביל
מצרים (הַ ְּרבֵׁ ה ְּ
ַ
גַם מרֹור אֹוכְּ ִליםֵׁ ,זכֶר ְּל ִׁש ְּעבּוד
אֹותּה הַ ְּרבֵׁ ה זְּ ַמן
תּוקה ,אֲ בָּׁ ל ִאם ַמ ְּׁש ִא ִירים ָּׁ
מָּׁ רֹור ,כִ י הֶ חַ סָּׁ ה בַ הַ ְּתחָּׁ לָּׁ ה ְּמ ָּׁ
בַ אֲ ָּׁדמָּׁ ה ְּ -בסֹוף ִהיא נִ ְּהיֵׁית מָּׁ ָּׁרה .כְָּׁך הַ ִמצְּ ִרים  -בַ הַ ְּתחָּׁ לָּׁ ה ִׁשכְּ נְּ עּו אֶ ת
אֹותם ְּבכֹחַ ,
בּורים ַרכִ ים ֶׁשּיַעַ ְּבדּו ִב ְּׁש ִבילָּׁ םּ ,ובַ סֹוף  -הֶ ע ֱִבידּו ָּׁ
בֹותינּו ְּב ִד ִ
אֲ ֵׁ
טֹוב ִלים
ְּ
צּורה ָּׁק ָּׁׁשה ּומָּׁ ָּׁרה) .עַ ל הַ מָּׁ רֹור ְּמבָּׁ ְּרכִ ים "עַ ל אֲ כִ ילַ ת ָּׁמרֹור",
ְּב ָּׁ
ְּקצָּׁ ת בַ חֲ רֹסֶ ת ,וְּאֹוכְּ ִלים אֹותֹו ל ֹא בַ הֲ סַ בָּׁ הֶׁ ,שהֲ ֵׁרי הּוא ל ֹא ֵׁזכֶר ְּלחֵׁ רּות
ֲבֹודה הַ ָּׁק ָּׁׁשה.
אֶ ּלָּׁ א ְּל ִׁש ְּעבּוד ,לָּׁ ע ָּׁ
כֹורכִ ים מַ צָּׁ ה ּומָּׁ רֹור וְּאֹוכְּ ִלים ְּביַחַ ד; כְּ מֹו ֶׁשכְּ בָּׁ ר ִה ְּסבַ ְּרנּו ֶׁש ַדו ְָּּׁקא
אַ חַ ר כְָּׁך ְּ
אֹותם ִמ ָּׁשם,
ָּׁ
ִבגְּ לַ ל ֶׁשהַ ִמצְּ ִרים ָּׁרצּו ְּל ִה ְּׁש ַתּלֵׁ ט עַ ל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל  -ה' הֹוצִ יא
כִ י ִאי אֶ ְּפ ָּׁׁשר ֶׁשהָּׁ ְּר ָּׁׁש ִעים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה י ְִּׁש ְּּלטּו עָּׁ לֵׁ ינּו .הַ ַמצָּׁ ה וְּהַ ָּׁמרֹור ְּביַחַ ד
אֹותנּו
ָּׁ
מַ זְּ כִ ִירים לָּׁ נּו ֶׁש ִמתֹוְך הָּׁ ַרע  -הַ ִש ְּעבּוד  -בָּׁ א הַ ּטֹובֶׁ ,שה' הֹוצִ יא
ִמ ָּׁשם.
אַ חַ ר ּכְך ַמ ְמ ִׁשיכִ ים לֶ אֱ כֹל ְב ִש ְמחה
אֶ ת ְסעֻ ַדת הַ חַ גֶׁ ,של לֵ יל הַ סֵ ֶדר.

אַ ְרבַ ע ּכֹוסֹות.
ׁשֹותים אַ ְּרבַ ע כֹוסֹות ַייִן
ִ
ְּבלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר
(אֹו ִמיץ ֲענ ִָּׁבים) .אַ ְּרבַ ע הַ כֹוסֹות
הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה מַ זְּ כִ ירֹות לָּׁ נּו אַ ְּרבָּׁ עָּׁ ה ְּדבָּׁ ִרים
אֹותם ִמ ִמצְּ ַריִם:
ָּׁ
ֶׁשה' אָּׁ מַ ר ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל כְּ ֶׁשהּוא ִה ְּב ִטיחַ ְּלהֹוצִ יא
בֹוד ָּׁתם"ְּ " ,וגָּׁאַ ְּל ִתי אֶ ְּתכֶם",
אתי אֶ ְּתכֶם"" ,ו ְִּהצַ ְּל ִתי אֶ ְּתכֶם ֵׁמ ֲע ָּׁ
"וְּהֹוצֵׁ ִ
"וְּלָּׁ ַק ְּח ִתי אֶ ְּתכֶם ִלי ְּלעַ ם".
ְּקֹור ִאים לָּׁ ּה כֹוסֹו ֶׁשל אֵׁ ִל ָּּׁיהּו,
יֵׁׁש נֹוהֲ גִ ים לָּׁ ִשים עַ ל הַ שֻ ְּלחָּׁ ן כֹוס נֹוסֶ פֶ ת ,ו ְּ
אתי אֶ ְּתכֶם אֶ ל הָּׁ אֶ ֶרץ" .אֶ ת הַ כֹוס
ו ְִּהיא מַ זְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו ֶׁשה' גַם אָּׁ מַ ר "וְּהֵׁ בֵׁ ִ
ּומאֲ ִמינִ ים ֶׁש ְּב ָּׁקרֹוב
ׁשֹותיםִ .היא מַ ְּראָּׁ ה ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ְּמחַ כִ ים ַ
ִ
הַ זֹו אֲ נ ְַּחנּו ל ֹא
הּודים ֶׁשּנִ ְּׁשאֲ רּו
יָּׁבֹוא הַ ָּׁמ ִׁשיחַ ִעם אֵׁ ִל ָּּׁי הּו הַ ּנ ִָּׁביא ,וְּאָּׁ ז ה' י ִָּׁביא אֶ ת כָּׁל הַ ּיְּ ִ

ְּבחּוץ-לָּׁ אָּׁ ֶרץ ,אֶ ל הָּׁ אָּׁ ֶרץ ,כְּ מֹו ֶׁשהּוא ִה ְּב ִטיחַ " -וְּהֵׁ בֵׁ א ִתי אֶ ְּתכֶם אֶ ל
הָּׁ אָּׁ ֶרץ".
כְּ בָּׁ ר ִסּפַ ְּרנּו ֶׁשחֵׁ לֶ ק מֵׁ הַ מַ צָּׁ ה הָּׁ אֶ ְּמצָּׁ ִעית ַמ ְּׁש ִא ִירים בַ צַ ד ְּלסֹוף ַה ְּסע ָֻּׁדה,
"לגְּ נֹב" אֶ ת
לַ אֲ ִפיקֹומן [יֵׁׁש הַ ְּרבֵׁ ה ְּמקֹומֹות ֶׁשהַ ּיְּ לָּׁ ִדים ְּמנ ִַסים כְּ ִאּלּו ִ
עֹושים אֶ ת
יחים לָּׁ הֶ ם ַמ ָּׁתנֹות וְּהֵׁ ם ֵׁמחֲ זִ ִיריםִ .
הָּׁ אֲ ִפיקֹומָּׁ ן ,וְּאַ חַ ר כְָּׁך מַ ְּב ִט ִ
ִשאֲ רּו
יֹותר ְּמעַ נְּ יֵׁן ,וְּהֵׁ ם י ְַּק ִׁשיבּו הֵׁ יטֵׁ ב לַ הַ ג ָָּּׁׁדה ְּוי ָּׁ
זֶה כְּ ֵׁדי ֶׁשּיִ ְּהיֶה לָּׁ הֶ ם ֵׁ
יקֹומן זֹו חֲ ִתיכַת ַמצָּׁ ה ֶׁשאֹוכְּ ִלים ְּל ֵׁזכֶר
יקֹומן? הָּׁ אֲ ִפ ָּׁ
עֵׁ ִרים] .מָּׁ ה זֶה הָּׁ אֲ ִפ ָּׁ
ָּׁק ְּרבָּׁ ן הַ ּפֶ סַ ח .כְּ ֶׁשהָּׁ יָּׁה בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ַקּיָּׁם  -הָּׁ יּו אֹוכְּ ִלים ְּבסֹוף הַ סֵׁ ֶדר אֶ ת
ְּכֹולים לֶ אֱ כֹל .הַ ּיֹום ,כְּ ֶׁש ְּּלצַ ע ֲֵׁרנּו אֵׁ ין
ָּׁק ְּרבָּׁ ן הַ ּפֶ סַ ח כְּ ֶׁש ְּשבֵׁ ִעים ,אֲ בָּׁ ל עֹוד י ִ
לָּׁ נּו ָּׁק ְּרבָּׁ ן ּפֶ סַ ח ,אֲ נ ְַּחנּו מַ ְּׁש ִא ִירים אֶ ת חֲ ִתיכַת הַ ַמצָּׁ ה הַ זֹו לַ סֹוף  -וְּאֹוכְּ ִלים
"קצָּׁ ת ָּׁמקֹום"
אֹותּה כְּ מֹו אֶ ת ָּׁק ְּרבָּׁ ן הַ ּפֶ סַ ח :כְּ ֶׁש ְּשבֵׁ ִעים ,אֲ בָּׁ ל כְּ ֶׁשעֹוד יֵׁׁש ְּ
ָּׁ
ְּלאֹ כֶל בַ בֶ טֶ ן.
ּומֹודים לַ ה' .אֶ ת כָּׁל הַ ִמצְּ וֹות ֶׁשל הַ ּלַ יְּלָּׁ ה אֲ נ ְַּחנּו
ִ
ְּבלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר אֲ נ ְַּחנּו ָּׁׁש ִרים
אֹותנּו ֵׁמהָּׁ ַרע
ָּׁ
עֹושים ְּב ִש ְּמחָּׁ ה ,זֹוכְּ ִרים אֶ ת יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִםֶׁ ,שה' הֹוצִ יא
ִ
מֹודים לַ ה'.
ּוש ֵׁמ ִחים ּו ִ
אֹותנּו ִל ְּהיֹות הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשּלֹוְּ ,
ֶׁשהָּׁ יָּׁה לָּׁ נּו ְּב ִמצְּ ַריִם ,וְּלָּׁ ַקח ָּׁ
אֹומ ִרים
ְּ
ְּבסֹוף ִסּפּור יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם ,אַ חֲ ֵׁרי ִב ְּרכַת הַ ָּׁמזֹון ,אֲ נ ְַּחנּו גַם
ְּב ִש ְּמחָּׁ ה ַרבָּׁ ה אֶ ת הַ "הַ לֵ ל "ֶׁ ,ש ִה ְּתחַ ְּלנּו אֹותֹו ִל ְּפנֵׁי ַה ְּסע ָֻּׁדה; ְּּפ ָּׁר ִקים ֶׁשל
ּומבָּׁ ְּרכִ ים עַ ל זֶה ֶׁשה' גָּׁאַ ל אֶ ת עַ ם
אֹותנּוְּ ,
ָּׁ
תֹודה ו ְִּׁש ָּׁירה לַ ה' ֶׁשגָּׁאַ ל
ָּׁ
ְּׁשה' י ִָּׁביא
י ְִּש ָּׁראֵׁ לִ .מ ְּתּפַ ְּּל ִלים ֶׁשּנִ זְּ כֶה לַ עֲשֹות אֶ ת הַ ּפֶ סַ ח ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,ו ֶ
אֶ ת כָּׁל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּב ִש ְּמחָּׁ ה .הֲ ֵׁרי זֹו הַ ַמּטָּׁ ָּׁרה ֶׁשל יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם,
ִל ְּהיֹות ְּבאַ ְּרצֵׁ נּו ֶׁשה' ִה ְּב ִטיחַ ְּונ ַָּׁתן לָּׁ נּו .עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.


אַ ְּרבַ ע כֹוסֹות מַ זְּ כִ ירֹות אֶ ת?...

דּ .פֶ סַ ח בַ זְ ַמן הַ ִמ ְקדש
אָּׁ מַ ְּרנּו ֶׁשהַ ּיֹום אֵׁ ין לָּׁ נּו ָּׁק ְּרבָּׁ ן ּפָּׁ סַ ח .אֲ נ ְַּחנּו ַרק ַמזְּ כִ ִירים אֹותֹו וְּאֹוכְּ ִלים
יבים אֶ ת ָּׁק ְּרבָּׁ ן-
יקֹומן .כְּ ֶׁשבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הָּׁ יָּׁה ַקּיָּׁם ,הָּׁ יּו ַמ ְּק ִר ִ
ִב ְּמקֹומֹו אֲ ִפ ָּׁ
ירּוׁשלַ יִם .כָּׁל ִמ ְּׁשּפָּׁ חָּׁ ה אֹו כ ַָּׁמה ִמ ְּׁשּפָּׁ חֹות
הַ ּפֶ סַ ח וְּאֹוכְּ ִלים אֹותֹו מַ ָּׁמׁשִ ,ב ָּׁ
בּורה,
יטים ֶׁשהֵׁ ם י ֹאכְּ לּו ְּביַחַ ד ,בַ חֲ ָּׁ
הָּׁ יּו נִ ְּמנִ ים עַ ל כֶבֶ ש אֶ חָּׁ ד ,כְּ לֹומַ ר ַמ ְּח ִל ִ
ירּוׁשלַ יִם
יעים ִל ָּׁ
ְּהּודים הָּׁ יּו ַמגִ ִ
אֶ ת ָּׁק ְּרבָּׁ ן הַ ּפֶ סַ ח ְּבלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר .הָּׁ מֹון י ִ
נֹותיהֶ ם.
יאים ִא ָּׁתם אֶ ת ָּׁק ְּר ְּב ֵׁ
ּומ ִב ִ
ְּ

יאים אֶ ת הַ כְּ בָּׁ ִשים ְּלבֵׁ ית
ִש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ה הָּׁ י ְָּּׁתה ָּׁׁשם .הָּׁ יּו הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים ְּמ ִב ִ
זֹור ִקים עַ ל ג ִַבי הַ ִמזְּ בֵׁ חַ .
אֹותם וְּאֶ ת הַ ָּׁדם ְּ
ָּׁ
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁשָּׁׁ ,שם הָּׁ יּו ׁשֹוחֲ ִטים
ּוב ְּמ ִהירּות
ִבגְּ לַ ל ֶׁשהָּׁ יּו הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁק ְּרבָּׁ נֹות הָּׁ יָּׁה צָּׁ ִריְך לַ עֲשֹות הַ כֹל ִבזְּ ִריזּות ִ
עֹומ ִדים הַ כֹהֲ נִ ים ׁשּורֹות ׁשּורֹות ֵׁמהַ ָּׁמקֹום
ְּ
ַרבָּׁ הֶׁ ,שכֻּלָּׁ ם י ְַּס ִּפיקּו .הָּׁ יּו
לֹוק ִחים ִמ ָּׁדמֹו בַ כְּ ִלי,
ֶׁששֹוחֲ ִטים וְּעַ ד הַ ִמזְּ בֵׁ חַ  ,בָּׁ ֶרגַע ֶׁש ָּׁשחֲ טּו כֶבֶ ש הָּׁ יּו ְּ
ְּוכֹהֵׁ ן הָּׁ יָּׁה מַ ע ֲִביר ְּלכֹהֵׁ ן אֶ ת הַ כְּ ִלי עַ ד
ׁשֹופכִ ים אֹותֹו
ְּ
הַ ִמזְּ בֵׁ חַ ָּׁׁ -שם הָּׁ יּו
ׁשּורה
ָּׁ
ּומַ חֲ זִ ִירים אֶ ת הַ כְּ ִלי בַ חֲ ז ָָּּׁׁרה.
אַ חַ ת הָּׁ יּו מַ ע ֲִמ ִידים ִעם כְּ לֵׁ י כֶסֶ ף וְּאַ חַ ת
ִעם כְּ לֵׁ י זָּׁהָּׁ ב ,אַ חַ ת כֶסֶ ף וְּאַ חַ ת זָּׁהָּׁ ב.
ִמּיָּׁד כְּ ֶׁשג ְָּּׁמרּו ִל ְּׁשחֹ ט עֹוד כֶבֶ ש ָּׁ -היּו ַמע ֲִב ִירים עֹוד כְּ ִלי ִמכֹהֵׁ ן ְּלכֹהֵׁ ןִ .בגְּ לַ ל
הַ ְּמ ִהירּות הַ גְּ דֹולָּׁ ה ֶׁשהֶ ע ֱִבירּו אֶ ת הַ כ ִֵׁלים ִעם הַ ָּׁדם ִמכֹהֵׁ ן ְּלכ ֵֹׁהן עַ ד
ׁשּורה כְּ לֵׁ י
ָּׁ
ּוממֶ ּנּו בַ חֲ ז ָָּּׁׁרה הָּׁ יָּׁה נִ ְּראֶ ה כְּ ִאּלּו הַ כ ִֵׁלים טָּׁ ִסים בַ אֲ וִיר,
הַ ִמזְּ בֵׁ חַ ִ
אֹותּה ָּׁׁשעָּׁ ה הָּׁ יּו הַ ְּּלוִּיִ ם ָּׁׁש ִרים אֶ ת
ְּׁשּורה כְּ לֵׁ י זָּׁהָּׁ ב  -הָּׁ לֹוְך וַחֲ זֹרְּ .ב ָּׁ
כֶסֶ ף ו ָּׁ
הַ הַ ּלֵׁ ל ְּלהֹודֹות לַ ה' ,אֵׁ יזֹו ִש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ה וְּאֵׁ יזֶה ַמ ְּראֶ ה נִ ְּפלָּׁ א זֶה הָּׁ יָּׁה..
הֹולכִ ים ִלצְּ לֹות אֶ ת הַ כֶבֶ ש כְּ מֹו ִבזְּ ַמן יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם  -וְּהָּׁ יּו
אַ חַ ר כְָּׁך הָּׁ יּו ְּ
רֹורים.
ּומ ִ
ִמ ְּסּפָּׁ ִרים ִביצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם וְּאֹוכְּ ִלים אֵׁ ת ְּב ַשר הַ ּפֶ סַ ח ִעם ַמצֹות ְּ
הַ ְּלוַאי ֶׁשּנִ זְּ כֶה ְּבעֶ זְּ ַרת ה' ְּביָּׁמֵׁ ינּו ֶׁשּיִ בָּׁ נֶה בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש וְּׁשּוב נ ֹאכַל ִמ ָּׁק ְּרבָּׁ ן
ירּוׁשלַ יִם.
הַ ּפֶ סַ ח מַ מָּׁ ׁשִ ,ב ָּׁ

ה .זְ ִהירּות ֵמח ֵמץ
חַ ג הַ ּפֶ סַ ח נִ ְּמ ַׁשְך ִׁש ְּבעָּׁ ה י ִָּׁמיםְּ .בכָּׁל הַ ּי ִָּׁמים הָּׁ אֵׁ ּלֶ הּ ,וכְּ בָּׁ ר ִמ ְּש ִליׁש הַ ּיֹום
ְּׁשּל ֹא
ֶׁש ִּל ְּפנֵׁי ּפֶ סַ ח ,צָּׁ ִריְך ְּל ִהזָּׁ הֵׁ ר ְּמאֹ ד ֶׁשּל ֹא י ְִּהיֶה ִבכְּ לָּׁ ל חָּׁ ֵׁמץ בַ בַ יִת ו ֶ
לֶ אֱ כֹל חָּׁ מֵׁ ץ (ּוכְּ בָּׁ ר מֵׁ ֶרבַ ע הַ ּיֹום ֶׁש ִּל ְּפנֵׁי
ּפֶ סַ ח ,אָּׁ סּור לֶ אֱ כֹל חָּׁ מֵׁ ץ) .מָּׁ ה זֶה
ּומיִם
חָּׁ מֵׁ ץ? כָּׁל ָּׁדבָּׁ ר ֶׁשעָּׁ שּוי ִמ ֶקמַ ח ַ
וְּל ֹא ִה ְּׁשגִ יחּו ֶׁשּל ֹא י ְַּח ִמיץֶׁ ,שּל ֹא י ְִּתּפַ ח
יחים עַ ל מַ צֹות כְּ ֵׁׁשרֹות
(כְּ מֹו ֶׁשמַ ְּׁשגִ ִ
ְּלפֶ סַ ח)  -זֶה חָּׁ מֵׁ ץְּ .למָּׁ ָּׁׁשל :לֶ חֶ ם,
חֹורה,
רּורי לֶ חֶ םִ ,ב ָּׁירה ְּׁש ָּׁ
עּוגֹות ,עּוגִ ּיֹותְּׁ ,ש ֵׁק ֵׁדי מָּׁ ָּׁרקְּׁ ,שנִ יצְּ ל ֶׁש ְּמצֻּפֶ ה ְּבפֵׁ ֵׁ
וְּעֹוד הַ ְּרבֵׁ ה ִמינֵׁי מַ אֲ כָּׁל.

תֹורה ל ֹא ַמ ְּר ָּׁׁשה
ִאסּור חָּׁ מֵׁ ץ ְּבפֶ סַ ח הּוא ִאסּור חָּׁ מּור; יֵׁׁש עֹוד ְּדבָּׁ ִרים ֶׁש ַה ָּׁ
אֹותם ְּבמֶ ֶׁשְך הַ ָּׁשנָּׁה ְּ -למָּׁ ָּׁׁשל ַמאֲ כ ִָּׁלים ֶׁשאֵׁ ינָּׁם כְּ ֵׁׁש ִרים  -אֲ בָּׁ ל ַדו ְָּּׁקא
לֶ אֱ כֹל ָּׁ
תֹורה ֶׁשאָּׁ סּור אֲ ִפּלּו ֶׁשּיִ ְּהיֶה לָּׁ אָּׁ ָּׁדם בַ בַ יִת אֶ ת הֶ חָּׁ ֵׁמץ
ְּבחָּׁ מֵׁ ץ ,אָּׁ מַ ר ה' בַ ָּׁ
יטב ִל ְּפנֵׁי ּפֶ סַ ח .כָּׁל ָּׁמקֹום ֶׁש ְּרגִ ִילים
ֶׁשּלֹוִ .ב ְּׁש ִביל זֶה ְּמנ ִַקים אֶ ת הַ בַ ִית הֵׁ ֵׁ
ְּלהַ כְּ נִ יס בֹו חָּׁ מֵׁ ץ  -צָּׁ ִריְך ְּלנַקֹות אֹותֹו ֵׁמחָּׁ ֵׁמץ.
גַם אֶ ת הַ כ ִֵׁלים ֶׁשל כָּׁל הַ ָּׁשנָּׁה ְּמנ ִַקים וְּסֹוגְּ ִרים ְּבאָּׁ רֹון; ל ֹא ִמ ְּׁש ַת ְּמ ִׁשים
יׁשהּו אֵׁ ין כ ִֵׁלים ְּמיֻחָּׁ ִדים ְּלפֶ סַ ח  -הּוא ָּׁיכֹל
בָּׁ הֶ ם ,אֶ ּלָּׁ א ִבכְּ לֵׁ י ּפֶ סַ חִ .אם ְּל ִמ ֶ
אֹותם ְּל ַמיִם
יסים ָּׁ
אֹותם ֵׁהיטֵׁ בַ ,מכְּ נִ ִ
ְּל ִהגְּ ִעיל כ ִֵׁלים ְּלפֶ סַ ח :אַ חֲ ֵׁרי ֶׁש ְּמנ ִַקים ָּׁ
רֹות ִחים  -וְּאָּׁ ז יֹוצֵׁ א מֵׁ הֵׁ ם כָּׁל הַ ּטַ עַ ם ֶׁשל הֶ חָּׁ ֵׁמץ וְּהֵׁ ם נ ְִּהיִים כְּ ִלי ּפֶ סַ ח
ְּ
ירּוׁשּה ְּּפ ִליטָּׁ ה ,הֹוצָּׁ אָּׁ ה .זֶה מֹוצִ יא אֶ ת טָּׁ עַ ם הֶ חָּׁ ֵׁמץ
ָּׁ
("הַ גְּ עָּׁ לָּׁ ה" זֹו ִמּלָּׁ ה ֶׁשּפֵׁ
ּומי ֶׁשרֹוצֶ ה לַ עֲשֹות
ֶׁשהָּׁ יָּׁה בַ ּלֻעַ בַ כְּ ִלי) .ל ֹא אֶ ת כָּׁל הַ כ ִֵׁלים אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּלהַ גְּ ִעילִ ,
ָּׁדבָּׁ ר ָּׁכזֶה  -צָּׁ ִריְך ִל ְּׁשאֹ ל ַרב אֵׁ יְך ַמגְּ ִע ִילים כ ִֵׁלים ְּלפֶ סַ ח.


עּומת ְּדבָּׁ ִרים אַ חֵׁ ִרים
חּומ ָּׁרה ְּמיּוחֶ ֶדת ֵׁיׁש ְּבחָּׁ ֵׁמץְּ ,ל ַ
ְּ
אֵׁ יזֹו
סּורים בַ אֲ כִ ילָּׁ ה?
ֶׁשאֲ ִ

ירת ח ֵמץ
ְמכִ ַ
יֵׁׁש אֲ נ ִָּׁׁשים ,אֹו ִמ ְּפעָּׁ ִליםֶׁ ,שּיֵׁׁש לָּׁ הֶ ם ְּדבָּׁ ִרים י ְָּּׁק ִרים ֵׁמחָּׁ ֵׁמץֶׁ ,שהֵׁ ם ל ֹא
אֹותם ִל ְּפנֵׁי ּפֶ סַ ח; ְּל ָּׁמ ָּׁׁשלִ ,מ ְּפעָּׁ ל ֶׁש ְּמיַצֵׁ ר עּוגִ ּיֹות וְּנִ ְּׁשאֲ ָּׁרה לֹו
ְּכֹולים ִלגְּ מֹר ָּׁ
י ִ
בּוקים י ְָּּׁק ִרים ֶׁשל ַמ ְּׁש ָּׁקאֹות
כַמּות ְּמאֹ ד גְּ דֹולָּׁ ה ,אֹו אָּׁ ָּׁדם ֶׁשּיֵׁׁש לֹו בַ בַ יִת בַ ְּק ִ
אֹותם
עֹושים ָּׁ
דֹומים ְּל ַייִןֶׁ ,ש ִ
יפים ֶׁש ְּמכִ ִילים חָּׁ מֵׁ ץ (יֵׁׁש מַ ְּׁש ָּׁקאֹות כְּ אֵׁ ּלֶ הִ ,
חֲ ִר ִ
דֹומים)ְּ .ב ִמ ְּק ֶרה
ִיס ִקי" וְּעֹוד ַמ ְּׁש ָּׁקאֹות ִ
ִמ ְּתבּואָּׁ ה .כְּ מֹו מַ ְּׁש ֶקה ֶׁשּנִ ְּק ָּׁרא "ו ְּ
ּול ִה ְּת ַכּוֵׁן בֶ אֱ ֶמת ֶׁשהּוא ל ֹא ֶׁשּלָּׁ נּו,
ָּׁכזֶה  -אֶ ְּפ ָּׁׁשר ִל ְּמכֹר אֶ ת הֶ חָּׁ מֵׁ ץ ְּלגֹויְּ ,
יּותנּו .אֶ ת
תֹורה ל ֹא ִה ְּר ְּׁש ָּׁתה ֶׁשּיִ ְּהיֶה לָּׁ נּו חָּׁ ֵׁמץ ֶׁשּלָּׁ נּו ,אֹו ְּבאַ חֲ ָּׁר ֵׁ
ֶׁשהָּׁ ֵׁרי הַ ָּׁ
אֹותּה .אֶ ת
ּיֹודעַ ְּבאֵׁ יזֶה אֹ פֶ ן אֶ ְּפ ָּׁׁשר לַ עֲשֹות ָּׁ
עֹושים עַ ל י ְֵּׁדי ַרב ֶׁש ֵׁ
הַ ְּמכִ ָּׁירה ִ
הֶ חָּׁ מֵׁ ץ ֶׁשמָּׁ כְּ רּו סֹוגְּ ִרים ְּלכָּׁל הַ ּפֶ סַ ח ְּבאָּׁ רֹון ְּמיֻחָּׁ ד בַ בַ יִת.

ּוביעּורֹו
יקת ח ֵמץ ִ
ְב ִד ַ
בֹוד ִקים אֶ ת הֶ חָּׁ ֵׁמץ.
בַ ּלַ יְּלָּׁ ה ֶׁש ִּל ְּפנֵׁי ּפֶ סַ ח ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשהַ בַ יִת כְּ בָּׁ ר נ ִָּׁקי ְּ -
ּובֹוד ִקים ִעם נֵׁר ְּבכָּׁל ָּׁמקֹום
ְּ
ְּמבָּׁ ְּרכִ ים" :בָּׁ רּוְך אַ ָּׁתה ...עַ ל ִבעּור חָּׁ ֵׁמץ" -
ּומ ְּתכַּוְּ נִ ים
אֹומ ִרים ִ
ֶׁש ָּּׁיכֹל ִל ְּהיֹות ָּׁׁשם חָּׁ מֵׁ ץ .אַ חַ ר כְָּׁך ְּמבַ ְּּט ִלים אֶ ת הֶ חָּׁ ֵׁמץ ְּ -

ֶׁשכָּׁל הֶ חָּׁ מֵׁ ץ ֶׁשּל ֹא ָּׁר ִאינּו הּוא ְּמבֻ ּטָּׁ ל  -ל ֹא ָּׁחׁשּוב לָּׁ נּו ִבכְּ לָּׁ ל וְּל ֹא ֶׁשּלָּׁ נּו
אֹומ ִרים אֶ ת זֶה).
(כָּׁתּוב בַ ִסדּור אֵׁ יְך ְּ
שֹור ִפים  -אֶ ת הֶ חָּׁ ֵׁמץ
ְּ
ְּלמָּׁ חֳ ָּׁרת בַ ב ֶֹקר ,בַ ּיֹום ֶׁש ִּל ְּפנֵׁי ּפֶ סַ חְּ ,מבַ ע ֲִרים -
ׁשּותנּו (צָּׁ ִריְך
"בּטּול חָּׁ ֵׁמץ" עַ ל כָּׁל הֶ חָּׁ ֵׁמץ ֶׁש ִב ְּר ֵׁ
אֹומ ִרים ִ
ֶׁשּנִ ְּׁשאַ ר לָּׁ נּו וְּׁשּוב ְּ
לָּׁ ִשים לֵׁ ב עַ ד אֵׁ יזֹו ָּׁׁשעָּׁ ה מֻ ָּׁתר לֶ אֱ כֹל חָּׁ ֵׁמץ בַ ב ֶֹקר ֶׁש ִּל ְּפ ֵׁני ּפֶ סַ ח  -וְּעַ ד אֵׁ יזֹו
יֹודעַ  -צָּׁ ִריְך ִל ְּׁשאֹ ל ִל ְּפנֵׁי כֵׁן) .סֹוף סֹוף
ָּׁׁשעָּׁ ה צָּׁ ִריְך ִל ְּשרֹף אֹותֹוֵׁ .מי ֶׁשּל ֹא ֵׁ
אֲ נ ְַּחנּו נְּ ִקּיִ ם מֵׁ חָּׁ מֵׁ ץ ִל ְּק ַראת הַ ּפֶ סַ ח; אֲ נ ְַּחנּו כְּ בָּׁ ר מּוכָּׁנִ ים ִל ְּשמֹחַ ְּבלֵׁ יל
אֹותנּו ִמ ִמצְּ ַר ִים.
ָּׁ
הַ סֵׁ ֶדרֶׁ ,שה' הֹוצִ יא
אֹומ ִרים ֶׁשהֶ חָּׁ ֵׁמץ ַמזְּ כִ יר אֶ ת הַ ּיֵׁצֶ ר הָּׁ ַרע .לָּׁ ָּׁמה?
מּודים ,חֲ כ ִָּׁמים ְּ
יְּלָּׁ ִדים חֲ ִ
עֹושים
אֹופים אֹותֹו ִמּיָּׁד ,כְּ מֹו ֶׁש ִ
ֶׁשהָּׁ ֵׁרי הַ בָּׁ צֵׁ ק נִ ְּׁשאַ ר ַדק כְּ מֹו ֶׁשהָּׁ יָּׁהִ ,אם ִ
ְּבמַ צָּׁ ה .אֲ בָּׁ ל כְּ ֶׁשהּוא מַ ְּח ִמיץ  -הּוא תֹופֵׁ חַ  ,נֹוסַ ף לֹו נֶפַ ח וְּגֹ בַ ּה .כְָּׁך גַם
הָּׁ אָּׁ ָּׁדם ִמּיִ ְּש ָּׁראֵׁ ל  -מֵׁ עַ צְּ מֹו הּוא טֹוב ,כְּ מֹו ֶׁשה' עָּׁ ָּׁשה אֹותֹו .אֲ בָּׁ ל ִאם הּוא
"ל ִה ְּתנַּפֵׁ חַ "
ְּׁשלֹום לַ ּיֵׁצֶ ר הָּׁ ַרע  -הּוא ַמ ְּת ִחיל ְּל ִה ְּתגָּׁאֹותְּ ,
ׁשֹומֵׁ עַ חַ ס ו ָּׁ
ימים לֹוְּ .בפֶ סַ ח אֲ נ ְַּחנּו ְּמבַ ע ֲִרים אֶ ת
וְּלַ עֲשֹות ְּדבָּׁ ִרים נֹוסָּׁ ִפים ֶׁשּל ֹא מַ ְּת ִא ִ
הֶ חָּׁ מֵׁ ץְּ ,וזֶה גַם מַ זְּ כִ יר לָּׁ נּו ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו רֹוצִ ים ְּלבַ עֵׁ ר אֶ ת הַ ּיֵׁצֶ ר הָּׁ ַרעְּ :ל ִה ְּתנַהֵׁ ג
אֹותנּו .כְּ מֹו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
ָּׁ
ַרק כְּ מֹו ֶׁשמַ ְּת ִאים לָּׁ נּו בֶ אֱ ֶמת ,כְּ מֹו ֶׁשה' עָּׁ ָּׁשה
ֶׁשּיָּׁצְּ אּו ִמ ִמצְּ ַריִם ו ְִּה ְּׁש ַת ְּח ְּררּו מֵׁ הַ הַ ְּׁשּפָּׁ עָּׁ ה הָּׁ ָּׁרעָּׁ ה ֶׁשל ַה ִמצְּ ִרים ,ל ֹא ָּׁרצּו
ִל ְּלמֹד מֵׁ הֵׁ ם.
ּפֶ סַ ח הּוא חַ ג הַ חֵׁ רּות  -יָּׁצָּׁ אנּו ְּלחָּׁ ְּפ ִׁשי ֵׁמהַ ִמצְּ ִרים .הּוא ַמזְּ כִ יר לָּׁ נּו
טֹובים בֶ אֱ ֶמת ,כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים לָּׁ נּו,
ִ
ְּכֹולים ִל ְּהיֹות
ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ,עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,י ִ
כְּ מֹו ֶׁשה' רֹוצֶ ה; ל ֹא כְּ מֹו ֶׁשרֹוצִ ים הַ ִמצְּ ִרים ,ל ֹא כְּ מֹו ֶׁשרֹוצֶ ה הַ ּיֵׁצֶ ר הָּׁ ַרע.


ּוביעּורֹו?
אֵׁ יזֶה ֶרמֶ ז אֶ ְּפ ָּׁשר ִל ְּלמֹוד ֵׁמ ֶהחָּׁ ֵׁמץ ִ

וַ .מצֹות
ּוב ְּׁשאָּׁ ר הַ ּי ִָּׁמים
ְּבפֶ סַ ח אֹוכְּ ִלים מַ צֹות .בַ ּלַ יְּלָּׁ ה הָּׁ ִראׁשֹון חַ ּי ִָּׁבים לֶ אֱ כֹל ַמצֹותִ ,
ֶׁשל ּפֶ סַ ח אָּׁ סּור לֶ אֱ כֹל חָּׁ מֵׁ ץ ,אֲ בָּׁ ל ל ֹא חַ ּי ִָּׁבים לֶ אֱ כֹל ַמצֹות; אֶ ְּפ ָּׁׁשר לֶ אֱ כֹל
גַם ְּדבָּׁ ִרים אֲ חֵׁ ִרים ֶׁשהֵׁ ם ל ֹא חָּׁ מֵׁ ץְּ ,ל ָּׁמ ָּׁׁשל :בָּׁ ָּׁשר ,בֵׁ יצִ יםַ ,תּפּוחֵׁ י אֲ ָּׁד ָּׁמה.
עֹושים ִמ ֶמּנּו ַמצֹות  -ל ֹא ִתיגַע אַ ף ִטּפַ ת
צָּׁ ִריְך ְּלהַ ְּׁשגִ יחַ ְּמאֹ ד ֶׁשבַ ֶק ַמח ֶׁש ִ
ׁשֹומ ִרים עַ ל הַ ַמצֹות .יֵׁׁש ַמצֹות
ְּ
עֹושים אֶ ת זֶה?
מַ יִםֶׁ .שּל ֹא י ְַּח ִמיץ .אֵׁ יְך ִ
שֹומ ִרים עֲלֵׁ יהֶ ם ִמזְּ ַמן ֶׁש ָּׁקצְּ רּו אֶ ת הַ ִח ִּטים בַ ָּׁש ֶדהְּ ,ל ֵׁׁשם ַמצֹות ִמצְּ וָּׁה.
ֶׁש ְּ
מּורה,
כְָּׁך טֹוב לַ עֲשֹות לַ מַ צֹות ֶׁשאֹוכְּ ִלים ְּבלֵׁ יל ַהסֵׁ ֶדר .זֶה נִ ְּק ָּׁרא ַמצָּׁ ה ְּׁש ָּׁ

שֹומ ִרים ִמזְּ מַ ן ֶׁשּטֹוחֲ נִ ים אֶ ת ג ְַּר ִעינִ י הַ ִח ָּּׁטה ְּל ֶק ַמח ֶׁ -שּל ֹא
ְּויֵׁׁש מַ צֹות ֶׁש ְּ
מּורה" ְּויֵׁׁש
"מצָּׁ ה ְּׁש ָּׁ
יִגְּ עּו מַ יִם בַ ֶק מַ ח .יֵׁׁש אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁשאֹוכְּ ִלים ְּבכָּׁל הַ ּפֶ סַ ח ַ
מּורה ִמ ְּשעַ ת הַ ְּקצִ ָּׁירה ַרק ְּבלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר  -הַ ּלַ יְּלָּׁ ה
כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁשאֹוכְּ ִלים מַ צָּׁ ה ְּׁש ָּׁ
ּוב ְּׁשאָּׁ ר הַ ּי ִָּׁמים אֹוכְּ ִלים ַמצָּׁ ה ֶׁש ָּׁש ְּמרּו עַ ל הַ ֶק ַמח ֶׁשּלָּׁ ּה
הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ סַ חִ ,
ֶׁשּל ֹא י ֵָּׁׁרטֵׁ ב ִמזְּ מַ ן ֶׁשּטָּׁ חֲ נּו אֹותֹו.
קֹורה אַ חֲ ֵׁרי ֶׁש ְּמעַ ְּר ְּב ִבים אֶ ת הַ ֶק ַמח ִעם הַ ַמיִם?
יֹוד ִעים ,יְּלָּׁ ִדים ,מָּׁ ה ֶ
אַ ֶתם ְּ
נִ ְּהיָּׁה בָּׁ צֵׁ קִ .אם ל ֹא ַיעֲשּו כְּ לּום ,הַ בָּׁ צֵׁ ק י ְַּת ִחיל ִל ְּתפֹ חַ  -זֶה נִ ְּק ָּׁרא ְּלהַ ְּח ִמיץ,
עֹושים? לָּׁ ִׁשים אֹותֹו (כְּ ֶׁשּלָּׁ ִׁשים
וְּאָּׁ ז הּוא אָּׁ סּור ְּלפֶ סַ ח ,כְּ מֹו ֶׁשּלָּׁ מַ ְּדנּוָּׁ .מה ִ
לֹוק ִחים
ּומּיָּׁד ְּ
הּוא ל ֹא מַ ְּח ִמיץ) ִ -
עֹורכִ ים אֶ ת הַ בָּׁ צֵׁ ק ֶׁשּיִ ְּהיֶה
מַ עֲרֹוְךְּ ,
יסים לַ ַתּנּור ,הַ כֹל
ַדק ְּוי ָָּּׁׁׁשר ּומַ כְּ נִ ִ
ִב ְּמ ִהירּות .תֹוְך זְּ מַ ן ָּׁקצָּׁ ר הּוא כְּ בָּׁ ר
אָּׁ פּוי ,מַ צֹות; עַ כְּ ָּׁׁשו הֵׁ ן כְּ בָּׁ ר ל ֹא
יְּכֹולֹות ְּלהַ ְּח ִמיץ ִמ ַמיִם .יֵׁׁש כְּ אֵׁ ּלֶ ה
עֹושים ַמצֹות ִב ְּמכֹונֹות
ֹׁשת ֶׁש ִ
עֹושים מַ צֹות בַ ּי ַָּׁדיִם ְּויֵׁׁש גַם בָּׁ ֵׁתי חֲ ר ֶ
ֶׁש ִ
ְּמיֻחָּׁ דֹות.


ּומ ַתי ַרק אָּׁ סּור לֶ אֱ ֹכל חָּׁ ֵׁמץ?
מָּׁ ַתי חַ ּי ִָּׁבים לֶ אֱ כֹל מַ צָּׁ ה – ָּׁ



"רגִ ילָּׁ ה"?
מּורה" ְּל ַמצָּׁ ה ְּ
מָּׁ ה הַ הֶ ְּב ֵׁדל בֵׁ ין "מַ צָּׁ ה ְּׁש ָּׁ

יעי ֶׁשל ּפֶ סַ ח
זְׁ .ש ִב ִ
דֹומה
יעי זֶה ֶ
חַ ג הַ ּפֶ סַ ח הּוא ִׁש ְּבעָּׁ ה י ִָּׁמים (אֲ בָּׁ ל ַרק בַ ּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון ו ְַּה ְּש ִב ִ
ְּל ַׁשבָּׁ תֶׁ ,שאָּׁ סּור לַ עֲשֹות בָּׁ הֶ ם ְּמלָּׁ אכֹות  -חּוץ ִמ ְּּלבַ ֵׁשל עַ ל-י ְֵּׁדי אֵׁ ׁש ֶׁשכְּ בָּׁ ר
הָּׁ י ְָּּׁתה דֹולֶ ֶקת ִמ ִּל ְּפנֵׁי כֵׁןְּׁ .שאָּׁ ר הַ ּי ִָּׁמים ֶׁשבָּׁ אֶ ְּמצַ ע נִ ְּק ָּׁר ִאים חֹ ל הַ מֹועֵׁ ד
ּומֻ ָּׁתר לַ עֲשֹות בָּׁ הֶ ם עֹוד עֲבֹודֹות ֶׁשצְּ ִריכִ ים ִב ְּׁש ִביל י ְֵּׁמי הַ חַ ג .לַ אֲ נ ִָּׁׁשים
ּומה ל ֹא).
ְּמבֻ ג ִָּׁרים כְּ ַדאי ִל ְּׁשאֹ ל ַרב מָּׁ ה ְּב ִדּיּוק מֻ ָּׁתר לַ עֲשֹות ְּבחֹ ל הַ מֹועֵׁ דָּׁ ,
בֹותינּו ִמ ִמצְּ ַריִם?
מָּׁ ה ָּׁק ָּׁרה ְּב ִׁש ְּבעַ ת הַ ּי ִָּׁמים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה בַ זְּ ַמן ֶׁשּיָּׁצְּ אּו אֲ ֵׁ
בַ ּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון יָּׁצְּ אּו ִמ ִמצְּ ַריִם .אַ חַ ר כְָּׁך ,ה' ׁשּוב ִה ְּק ָּׁׁשה אֵׁ ת לֵׁ ב ּפַ ְּרעֹה
וְּהּוא חָּׁ ַׁשב :אֹוי ,לָּׁ ָּׁמה ִׁשּלַ ְּח ִתי אֶ ת ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל? לָּׁ ַקח ּפַ ְּרעֹ ה חַ ּי ִָּׁלים ִעם
אֹותם ְּליַד יָּׁם
ָּׁ
סּוסים ּומֶ ְּרכָּׁבֹותִ ,ה ְּת ִחיל ִל ְּרדֹף אַ חֲ ֵׁרי ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ו ְִּה ִשיג
ִ
סּוף .ל ֹא י ְָּּׁדעּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ָּׁמה לַ עֲשֹותּ :פַ ְּרעֹ ה ֵׁמאַ חֲ ֵׁריהֶ ם וְּהַ ּיָּׁם
ִמ ִּל ְּפנֵׁיהֶ ם..

ֹׁשה ֶׁשּל ֹא י ְִּפחֲ דּו  -ה' יִּלָּׁ חֵׁ ם ִב ְּׁש ִבילָּׁ ם.
צָּׁ עֲקּו י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לַ ה' .אָּׁ מַ ר לָּׁ הֶ ם מ ֶ
הֵׁ ִביא ה' אֶ ת עַ מּוד הֶ עָּׁ נָּׁן ֶׁש ָּׁהיָּׁה הֹולֵׁ ְך ִל ְּפנֵׁי ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל בַ ּיֹום כְּ ֵׁדי
ְּשם אֹותֹו בֵׁ ין ַמחֲ נֶה ִמצְּ ַריִם ְּלבֵׁ ין ַמחֲ נֶה י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
ְּלהַ ְּראֹות לָּׁ הֶ ם אֶ ת הַ ֶד ֶרְך ו ַ
כְָּׁך ל ֹא יָּׁכְּ לּו הַ ִמצְּ ִרים ִל ְּראֹות אֶ ת
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,גַם ל ֹא יָּׁכְּ לּו ִלירֹות אֲ לֵׁ יהֶ ם
ִחצִ ים .אַ חַ ר-כְָּׁך הֵׁ ִביא ה' אֶ ת עַ מּוד
(ׁשהָּׁ יָּׁה הֹולֵׁ ְך ִל ְּפנֵׁי ְּבנֵׁי
ֶ
הָּׁ אֵׁ ׁש
ְּבלַ יְּלָּׁ ה)

י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
הַ ִמצְּ ִרים

ו ְִּק ְּל ֵׁקל

ְּלתֹוְך
לָּׁ הֶ ם

מַ חֲ נֶה
אֶ ת

הַ מֶ ְּרכָּׁבֹות ֶׁשּלָּׁ הֶ ם.
נִ ְּבהֲ לּו הַ ִמצְּ ִרים ְּמאֹ ד .אָּׁ ז אָּׁ מַ ר ה'
ֹׁשה אֶ ת ַמּטֵׁ הּו  -וְּה'
ֹׁשה ֶׁשּי ִָּׁרים אֶ ת הַ מַ ּטֶ ה ֶׁשּלֹו עַ ל יָּׁם סּוף .הֵׁ ִרים מ ֶ
ְּלמ ֶ
ּובנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל עָּׁ ְּברּו ְּבתֹוְך הַ ּיָּׁם  -בַ ּיַבָּׁ ָּׁׁשה .נֵׁס נִ ְּפלָּׁ א!
בָּׁ ַקע ,חָּׁ צָּׁ ה ,אֶ ת הַ ּיָּׁם ְּ
יעיִ .ל ְּפנֹות ב ֶֹקר ,הֶ חֱ זִ יר ה' אֶ ת הַ ּיָּׁם עַ ל
זֶה הָּׁ יָּׁה בלֵׁ יל הַ ּיֹום הַ ְּש ִב ִ
הַ ִמצְּ ִריםְּ ,וכָּׁל הַ ִמצְּ ִרים ֶׁש ָּׁר ְּדפּו אַ חֲ ֵׁריהֶ ם טָּׁ ְּבעּו בַ ּיָּׁםָּׁ .ראּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל אֶ ת
ֹׁשה ִׁשיר לַ ה' ִׁ -ש ַירת הַ ּיָּׁם.
ְּׁשרּו אַ חֲ ֵׁרי מ ֶ
הַ ּנֵׁס הַ גָּׁדֹול ֶׁשה' עָּׁ ָּׁשה לָּׁ הֶ ם ו ָּׁ
אֹומ ִריםְּ ,באֶ ְּמצַ ע הַ ּלַ יְּלָּׁ ה ,אֵׁ ת ִׁש ַירת
יעי ֶׁשל ּפֶ סַ ח ,יֵׁׁש כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁש ְּ
ְּב ִליל ְּׁש ִב ִ
תֹורה אֵׁ יְך נִ ְּב ַקע הַ ּיָּׁם ְּוגַם אֵׁ ת ִׁש ַירת הַ ּיָּׁם.
קֹור ִאים בַ ָּׁ
הַ ּיָּׁם .בַ ּיֹום ְּ


יעיֶׁ -שלּ-פֶ סַ ח?
מָּׁ ה ָּׁק ָּׁרה ִב ְּש ִב ִ

אֹותנּו ִמ ִמצְּ ַריִם ְּבנִ ִסים
ָּׁ
כַמָּׁ ה טֹוב לָּׁ נּו ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל ה' .ה' הֹוצִ יא
וְּנִ ְּפלָּׁ אֹות ,הֵׁ ִביא עַ ל הַ ִמצְּ ִרים אֶ ת עֶ ֶשר הַ ַמכֹותָּׁ ,ק ַרע לָּׁ נּו אֶ ת הַ ּיָּׁםְּ ,דבָּׁ ִרים
קֹוריםַ .רק לָּׁ נּו ה' עָּׁ ָּׁשה אֶ ת זֶה ,כִ י אֲ נ ְַּחנּו הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשּלֹו -
ֶׁשאַ ף ּפַ עַ ם ל ֹא ִ
אֹותנּו ִמ ִמצְּ ַריִם ,ה' ִׁשּנָּׁה אֶ ת הַ סֵׁ ֶדר הָּׁ ָּׁרגִ יל ֶׁשל הָּׁ עֹולָּׁ ם,
ָּׁ
ּוב ְּׁש ִביל ְּלהֹוצִ יא
ִ
יֹוד ִעים ֶׁשה' אֹוהֵׁ ב אֵׁ ת
יֹוד ִעים ְּוכֻּלָּׁ ם ְּ
עָּׁ ָּׁשה ְּדבָּׁ ִרים ְּמיֻחָּׁ ִדים .עַ כְּ ָּׁׁשו אֲ נ ְַּחנּו ְּ
ְּׁשהֲ כִ י חָּׁ ׁשּוב זֶה ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל יּוכַל ִל ְּהיֹות כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים לֹו
עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,ו ֶ
אֹותּהִ ,ל ְּהיֹות ְּבאֶ ֶרץ
ָּׁ
ּול ַקּיֵׁם
תֹורה ְּ
 ל ֹא עֶ בֶ ד ְּל ִמצְּ ַריִם; יּוכַל ְּל ַקבֵׁ ל אֶ ת ַה ָּׁי ְִּש ָּׁראֵׁ לְּ ,וכָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם י ְִּל ְּמדּו ִממֶ ּנּו.

אֹותנּו
ָּׁ
אֲ נ ְַּחנּו צְּ ִריכִ ים לַ חֲ ׁשֹב כְּ ִאּלּו

ְּבעַ צְּ מֵׁ נּו ה' הֹוצִ יא ִמ ִמצְּ ַר ִים ו ְִּל ְּשמֹחַ ְּבזֶה ִש ְּמ ָּׁחה גְּ דֹולָּׁ ה

יֹום העַ ְצמאּות

ִסּפּור "הַ ְקדמה" ְלתכְ נִ ית יֹום העַ ְצמאּות
יֶלֶ ד אֶ חָּׁ ד הָּׁ יָּׁה גָּׁר ְּבבַ יִת ְּמיֻחָּׁ ד ְּב ִמינֹו .זֶה ָּׁהיָּׁה בַ יִת יָּׁפֶ ה ְּמאֹודְּ ,מ ֻׁשכְּ לָּׁ ל;
ּוס ִביבֹו גִ ּנָּׁה ּובָּׁ ּה עֵׁ צִ ים ִעם ּפֵׁ רֹות ִמכָּׁל הַ סּוגִ יםְּּ ,פ ָּׁר ִחים וְּעֵׁ צִ ים נִ ְּפלָּׁ ִאים
ְּ
ּומַ עַ יְּנֹות ַמיִם ַמ ְּׁש ִקים אֶ ת הַ גִ ּנָּׁה.
"קסֶ ם" ְּמיֻחָּׁ דִ :אם
ּובַ בַ יִת הַ זֶ ה הָּׁ יָּׁה ֶ
יׁשהּו מֵׁ הַ ִמ ְּׁשּפָּׁ חָּׁ ה ֶׁשל
הָּׁ יָּׁה גָּׁר בֹו ִמ ֶ
צֹומ ִחים,
אֹותֹו הַ ּיֶלֶ ד  -הָּׁ יּו הָּׁ עֵׁ צִ ים ְּ
דֹולים וְּל ֹא
נֹותנִ ים אֲ ִפּלּו ּפֵׁ רֹות גְּ ִ
ְּ
ְּרגִ ִילים; ִב ְּתנַאי ֶׁשהּוא הָּׁ יָּׁה ִמ ְּתנַהֵׁ ג
אֹותּה ִמ ְּׁשּפָּׁ חָּׁ ה .גַם הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁשבַ בַ יִת ָּׁהיּו
טֹוב ,כְּ מֹו ֶׁשהָּׁ יָּׁה מַ ְּת ִאים ְּל ָּׁ
יׁשהּו אַ חֵׁ ר רֹוצֶ ה לָּׁ גּור ָּׁׁשם  -ל ֹא ָּׁהיּו
יאים וַחֲ ז ִָּׁקים .אֲ בָּׁ ל ִאם הָּׁ יָּׁה ִמ ֶ
ְּב ִר ִ
צֹומ ִחיםְּ ,וגַם ִאם ִמי ֶׁשגָּׁר ֵׁׁשם ֵׁמהַ ִמ ְּׁשּפָּׁ חָּׁ ה הָּׁ יָּׁה ִמ ְּתנַהֵׁ ג ַרע  -הַ גַן
הַ ּפֵׁ רֹות ְּ
הָּׁ יָּׁה נ ְֶּח ָּׁרב.
ג ַָּׁדל הַ ּיֶלֶ ד בַ בַ יִת הַ ּנִ ְּפלָּׁ א הַ זֶ ה ְּב ִש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ה .אֲ בָּׁ ל ִמסָּׁ ִביב לַ ג ֵָּׁׁדר
הַ גְּ בֹוהָּׁ ה ֶׁשל הַ גִ ּנָּׁה הָּׁ יּו ְּׁשכֵׁנִ ים ָּׁר ִעיםְּ .לאַ ט ְּלאַ ט ִה ְּת ִחיל הַ ּיֶלֶ ד ִל ְּלמֹד
ֲשיהֶ ם הָּׁ ָּׁר ִעים  -וְּהַ ֶקסֶ ם" ּפָּׁ עַ ל :הַ גִ ּנָּׁה ִה ְּת ִחילָּׁ ה ִלנְּ בֹל ,וְּהַ בַ יִת הֵׁ חֵׁ ל
ִממַ ע ֵׁ
"קסֶ ם" הָּׁ יָּׁה ָּׁכזֶהֶׁ ,שגַם הַ ּיֶלֶ ד כְּ בָּׁ ר ל ֹא ִה ְּרגִ יׁש ָּׁׁשם כָּׁל כְָּׁך
ּפֹורר; וְּהַ ֶ
ְּל ִה ְּת ֵׁ
טֹוב (בֵׁ ינְּ ַתיִם הּוא כְּ בָּׁ ר ל ֹא הָּׁ יָּׁה יֶלֶ ד ,הּוא כְּ בָּׁ ר הָּׁ יָּׁה גָּׁדֹול) .וְּאָּׁ ז הַ ְּשכֵׁנִ ים
הָּׁ ָּׁר ִעים ָּׁרצּו לָּׁ ַקחַ ת ִממֶ ּנּו אֶ ת הַ בַ יִת וְּהַ גִ ּנָּׁה ַהּנִ ְּפלָּׁ ִאים .ג ְֵּׁרׁשּו אֹותֹו ִמ ָּׁשם -
"קסֶ ם" ֶׁשל הַ בַ יִת ל ֹא
כְּ בָּׁ ר ל ֹא הָּׁ יָּׁה לֹו הַ ְּרבֵׁ ה כֹחַ לַ ֲעמֹד נֶגְּ ָּׁדם ִבגְּ לַ ל ֶׁשהַ ֶ
עָּׁ זַר לֹוֶׁ ,שהֲ ֵׁרי הּוא ל ֹא ִה ְּתנַהֵׁ ג כְּ מֹו ֶׁשצָּׁ ִריְך  -ו ְִּה ְּתי ְַּשבּו ִב ְּמקֹומֹו .אֲ בָּׁ ל...
הָּׁ עֵׁ צִ ים ל ֹא ּפָּׁ ְּרחּו ,וְּהַ בַ יִת ל ֹא הָּׁ יָּׁה נִ ְּראֶ ה כְּ בָּׁ ר יָּׁפֶ ה; הֲ ֵׁרי ל ֹא גָּׁר בֹו ִמי
ֶׁשמַ ְּת ִאים לֹוְּ .וגַם הַ ְּשכֵׁנִ ים הָּׁ ָּׁר ִעים ל ֹא ִהצְּ ִליחּו לָּׁ גּור ָּׁׁשם הַ ְּרבֵׁ ה זְּ ַמן .כָּׁל
ּפַ עַ ם ִה ְּתחַ ְּּלפּו.
ֲשיו הָּׁ ָּׁר ִעים ִה ְּפ ִסיד אֶ ת הַ בַ יִת ִ -הצְּ טַ עֵׁ ר
בֵׁ ינְּ ַתיִם ,הָּׁ ִאיׁש הַ זֶ ה ֶׁ -ש ִבגְּ לַ ל מַ ע ָּׁ
ְּמאֹוד; הּוא ִה ְּתג ְַּעגֵׁעַ לַ בַ יִתְּ ,וי ַָּׁדע לָּׁ ָּׁמה ִהצְּ ִליחּו ְּלג ֵָּׁׁרׁש אֹותֹו ִמ ָּׁשם .אַ חֲ ֵׁרי
הַ ְּרבֵׁ ה זְּ ַמן ,כְּ ֶׁשהּוא כְּ בָּׁ ר לָּׁ מַ ד הֵׁ יטֵׁ ב אֶ ת הַ ּלֶ ַקח  -הֶ ְּח ִליט לַ ְּחזֹר לַ בַ יִת
ֶׁשּלֹו .עַ כְּ ָּׁׁשו הּוא כְּ בָּׁ ר ל ֹא י ְִּלמַ ד מֵׁ הַ ְּשכֵׁנִ ים הָּׁ ָּׁר ִעים.

ו ְִּהּנֵׁה  -אֵׁ יזֶה ּפֶ לֶ אַ :רק ָּׁד ְּרכּו ַרגְּ לָּׁ יו בַ חֲ צַ ר הַ בַ יִתִ ,ה ְּת ִחילּו הָּׁ עֵׁ צִ ים ִל ְּפרֹחַ ,
הַ ּפֵׁ רֹות ִלגְּ ֹדל  -וְּהַ בַ יִת ְּלהַ ְּב ִריק .נִ ְּבהֲ לּו כָּׁל הַ ְּשכֵׁנִ ים ,גַם ִקּנְּ אּוַ :רק הּוא
מַ צְּ ִליחַ בַ בַ יִת הַ זֶ ה .אֲ בָּׁ ל עַ כְּ ָּׁׁשו כְּ בָּׁ ר אַ ף אֶ חָּׁ ד ל ֹא ָּׁיכֹל ְּלנַצֵׁ חַ אֹותֹו ,הּוא
"קסֶ ם" עֹוזֵׁר לֹו ִל ְּהיֹות חָּׁ זָּׁק ,וְּלַ גִ ּנָּׁה
ִמ ְּתנַהֵׁ ג כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים לַ בַ יִת וְּהַ ֶ
הַ ּנִ ְּפלָּׁ אָּׁ ה ִ -ל ְּפרֹחַ .

צֹומחַ ת
"קסֶ ם" ֶׁשהַ גִ ּנָּׁה ַ
בֶ אֱ מֶ ת ,יְּלָּׁ ִדים ,ל ֹא הָּׁ יָּׁה יֶלֶ ד כְּ זֶה וְּל ֹא הָּׁ יָּׁה בַ יִת ִעם ֶ
יֹותר :אַ ֶתם
כְּ ֶׁשהּוא ִמ ְּתנַהֵׁ ג יָּׁפֶ ה ..אֲ בָּׁ ל הָּׁ יָּׁה ָּׁדבָּׁ ר ָּׁכזֶה בָּׁ עֹולָּׁ ם ,הַ ְּרבֵׁ ה ֵׁ
יֹוד ִעים ְּל ִמי? לָּׁ נּו! ִעם אֵׁ יזֶה בַ יִת? ִעם אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל!
ְּ
דֹוׁשה וְּנִ ְּפלָּׁ אָּׁ ה .ו ְָּּׁהאָּׁ ֶרץ הַ זֹו ִהיא ְּמיֻחֶ ֶדת .זֶה
ה' נ ַָּׁתן לָּׁ נּו אֶ ֶרץ טֹובָּׁ הְּ ,ק ָּׁ
קֹורה בֶ אֱ מֶ ת  -זֶה ֵׁמה'! כַאֲ ֶׁשר עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל בָּׁ אָּׁ ֶרץ
"קסֶ ם"ֶׁ ,שּל ֹא ֶ
יֹותר ְּמ ֶ
ֵׁ
נֹותנֶת ּפֵׁ רֹות
ּומ ְּתנַהֵׁ ג כְּ מֹו ֶׁשצָּׁ ִריְך ְּל ִפי ְּרצֹון ה' ,כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים לֹו  -הָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶ
ִ
טֹובים וְּעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל חָּׁ זָּׁק .אַ ף אֶ חָּׁ ד ל ֹא ָּׁיכֹל ְּלנַצֵׁ חַ אֹותֹוְּ .וגַם עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
ִ
תֹורה ,כְּ ֶׁשהּוא בָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלֹו.
מָּׁ לֵׁ א חָּׁ כְּ מָּׁ ה נִ ְּפלָּׁ אָּׁ ה  -חָּׁ כְּ מָּׁ ה ֶׁשל הַ ָּׁ
אֲ בָּׁ ל ,הָּׁ יָּׁה זְּ ַמן ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לָּׁ ְּמדּו ֵׁמהַ גֹויִים הָּׁ ָּׁר ִעים ֶׁש ִמ ְּס ִביבָּׁ ם  -וְּאָּׁ ז הֵׁ ם
כְּ בָּׁ ר ל ֹא הָּׁ יּו כָּׁל כְָּׁך חֲ ז ִָּׁקים ,הַ גֹויִים ג ְֵּׁרׁשּו חֵׁ לֶ ק גָּׁדֹול ֵׁמ ֶהם ֵׁמהָּׁ אָּׁ ֶרץ לַ גַּלּות
טֹובים .לַ גֹויִים ,אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
יקה לָּׁ ֵׁתת ּפֵׁ רֹות ִ
 ְּלחּוץ לָּׁ אָּׁ ֶרץ .וְּהָּׁ אָּׁ ֶרץ? ִה ְּפ ִס ָּׁטֹובים .הֵׁ ם ל ֹא ִהצְּ ִליחּו לָּׁ ֶׁשבֶ ת ּפֹ ה הַ ְּרבֵׁ ה זְּ ַמן.
דֹוׁשה ל ֹא נ ְָּּׁתנָּׁה ּפֵׁ רֹות ִ
הַ ְּק ָּׁ
כָּׁל הַ זְּ מַ ן ִה ְּתחַ ְּּלפּו הַ גֹויִים ֶׁשבָּׁ אּו ְּלכָּׁאן  -כֻּלָּׁ ם ָּׁרצּו ֶׁשהָּׁ אָּׁ ֶרץ ִת ְּהיֶה ֶׁשּלָּׁ הֶ ם
וְּאַ ף אֶ חָּׁ ד ל ֹא ִהצְּ ִליחַ ְּל ִה ָּׁשאֵׁ ר כָּׁאן הַ ְּרבֵׁ ה זְּ ַמן.
בֵׁ ינְּ ַתיִם  -עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל (כְּ מֹו הַ ּיֶלֶ ד בַ ִסּפּור) ִה ְּתג ְַּעגֵׁעַ ְּמאֹוד לָּׁ אָּׁ ֶרץ ,הַ בֵׁ ין
ֶׁש ִבגְּ לַ ל הַ חֲ טָּׁ ִאים ה' ִהגְּ לָּׁ ה אֹותֹו
מֵׁ הָּׁ אָּׁ ֶרץ ו ְִּה ְּתּפַ ּלֵׁ ל מָּׁ ַתי י ְַּחזֹר.
ּוכְּ ֶשה'

ִרחֵׁ ם

עָּׁ לֵׁ ינּו

ו ְִּה ְּת ִחיל

אֹותנּו ִ -ל ְּפנֵׁי ל ֹא כָּׁל כְָּׁך
ָּׁ
ְּלהַ ְּחזִ יר
הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים ִ -ה ְּת ִחילָּׁ ה הָּׁ אָּׁ ֶרץ
טֹובים ,י ִָּׁפים,
ִ
ׁשּוב לָּׁ ֵׁתת ּפֵׁ רֹות
דֹולים ,הַ ְּרבֵׁ ה .וְּׁשּוב עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
גְּ ִ
נִ ְּהיָּׁה חָּׁ זָּׁק בָּׁ אָּׁ ֶרץ ,כְּ מֹו בַ ִסּפּור,
יֹותר ִמזֶ ה .כִ י זֶה ל ֹא ְּליֶלֶ ד אֶ חָּׁ ד אֶ ּלָּׁ א ְּלכֹל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל!
הַ ְּרבֵׁ ה ֵׁ

אֲ נ ְַּחנּו צְּ ִריכִ ים לָּׁ ִשים לֵׁ ב ְּל ִה ְּתנַהֵׁ ג כְּ מֹו ֶׁשה' רֹוצֶ ה ,כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים ְּלעַ ם
תֹורהְּ ,להַ כִ יר טֹובָּׁ ה לַ ה' ֶׁש ַמ ְּחזִ יר
דֹוׁשה; ִל ְּלמֹד ָּׁ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הַ ָּׁקדֹוׁש בָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ְּק ָּׁ
ְּיֹותר כ ַָּׁמה עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל טֹוב
יֹותר ו ֵׁ
אֹותנּו לָּׁ אָּׁ ֶרץ ו ְִּל ְּשמֹחַ בַ זֶ ה ְּ -וכְָּׁך נִ ְּראֶ ה ֵׁ
ָּׁ
ימה ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
ּומ ְּת ִא ָּׁ
וְּחָּׁ זָּׁק ְּוכ ַָּׁמה הָּׁ אָּׁ ֶרץ טֹובָּׁ ה וְּנִ ְּפלָּׁ אָּׁ ה ַ

א .הַ ְבטחַ ת הא ֶרץ
ּומבֵׁ ית אָּׁ ִביָך אֶ ל
ּוממֹולַ ְּד ְּתָך ִ
ה' אָּׁ מַ ר ְּלאַ ְּב ָּׁרהָּׁ ם אָּׁ ִבינּו" :לֵׁ ְך ְּלָך ֵׁמאַ ְּרצְּ ָך ִ
יה ִהיא אֶ ֶרץ
הָּׁ אָּׁ ֶרץ אֲ ֶׁשר אַ ְּראֶ ָּׁך" .הָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשה' אָּׁ ַמר ְּלאַ ְּב ָּׁרהָּׁ ם לָּׁ לֶ כֶת אֵׁ לֶ ָּׁ
י ְִּש ָּׁראֵׁ לֶׁ ,שאָּׁ ז עֹוד נִ ְּק ְּראָּׁ ה אֶ ֶרץ כְּ נָּׁעַ ן .ה' ִה ְּב ִטיחַ ְּלאַ ְּב ָּׁר ָּׁהם ֶׁשכָּׁאן ,בָּׁ אָּׁ ֶרץ,
י ְִּהיֶה ִממֶ נּו עַ ם גָּׁדֹולֶׁ ,שה' ַי ֲעזֹר לֹו וִיבָּׁ ֵׁרְך
אֹותֹו ְּוכָּׁל הַ גֹויִים י ְִּל ְּמדּו ִממֶ נּו .אַ ְּב ָּׁרהָּׁ ם
אָּׁ ִבינּו ָּׁרצָּׁ ה ֶשּיִ ְּהיֶה ִממֶ נּו עַ ם צַ ִדיק ֶׁשחַ י
ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל כְּ מֹו ֶׁשה' רֹוצֶ ה.
הָּׁ לַ ְך אַ ְּב ָּׁרהָּׁ ם ְּלאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,כְּ מֹו ֶׁשה' צִ ּוָּׁה
עָּׁ לָּׁ יו .אֲ ִפּלּו כְּ ֶׁשהָּׁ יָּׁה ָּׁרעָּׁ ב בָּׁ אָּׁ ֶרץ וְּאַ ְּב ָּׁרהָּׁ ם אָּׁ ִבינּו הָּׁ יָּׁה צָּׁ ִריְך לָּׁ צֵׁ את ִמ ֶמּנָּׁה
 ִמּיַד כְּ ֶׁשהָּׁ יָּׁה אֶ ְּפ ָּׁׁשר ,חָּׁ זַר בַ חֲ ז ָָּּׁׁרה.ְּלאַ ְּב ָּׁרהָּׁ ם אָּׁ ִבינּו הָּׁ יּו ְּׁשנֵׁי בָּׁ נִ ים :יִצְּ חָּׁ ק ( ִמ ָּׁש ָּׁרה) ְּוי ְִּׁש ָּׁמעֵׁ אל ( ֵׁמהָּׁ גָּׁר
הַ ִמצְּ ִרית ,הַ ִש ְּפחָּׁ ה) .ל ֹא ְּבי ְִּׁשמָּׁ עֵׁ אל בָּׁ חַ ר ה' ֶׁשּיִ ְּהיֶה ִמ ֶמנּו אֶ ת הָּׁ עָּׁ ם
נֹולדּו הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים; ל ֹא לָּׁ הֶ ם ה' נ ַָּׁתן
הַ ָּׁקדֹוׁש ֶׁשּיְּ ַקבֵׁ ל אֶ ת הָּׁ אָּׁ ֶרץִ .מי ְִּׁש ָּׁמעֵׁ אל ְּ
אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .ל ֹאְּ .ליִצְּ חָּׁ ק ִה ְּב ִטיחַ ה' ֶׁשבָּׁ נָּׁיו י ְַּק ְּבלּו אֶ ת הָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ּטֹובָּׁ ה.
גַם ְּליִצְּ חָּׁ ק הָּׁ יּו ְּׁשנֵׁי בָּׁ נִ יםַ :יעֲקֹ ב וְּעֵׁ ָּׁׁשיוִ .מ ִמי ּיִ ְּהיֶה הָּׁ עָּׁ ם הַ ּטֹוב ֶׁשּיְּ ַקבֵׁ ל אֶ ת
ֲשר בָּׁ נִ יםֵׁ ,מהם
הָּׁ אָּׁ ֶרץ? ל ֹא מֵׁ עֵׁ ָּׁשיוִ .מ ַּיעֲקֹ ב! ְּל ַיעֲקֹ ב הָּׁ יּו ְּׁשנֵׁים ע ַ
הַ הַ ְּתחָּׁ לָּׁ ה ֶׁשל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.

נֹולדּו יְּלָּׁ ִדים -
אַ חַ ר כְָּׁךַ ,יעֲקֹ ב ּובָּׁ נָּׁיו י ְָּּׁרדּו ְּל ִמצְּ ִריםְּ .לבָּׁ נִ ים ֶׁשל ַיעֲקֹ ב ְּ
נֹולדּו גַם לָּׁ הֶ ם הַ ְּרבֵׁ ה יְּלָּׁ ִדיםְּ ,וכְָּׁך ִה ְּת ִחיל ִל ְּהיֹות עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
ּוכְּ ֶׁשהֵׁ ם ג ְָּּׁדלּו ְּ
אֹותם
ָּׁׁשנִ ים ַרבֹות הָּׁ יּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּב ִמצְּ ַריִם ,עָּׁ ְּבדּו בַ ּפֶ ֶרְך ,ו ְִּחכּו ֶשה' יֹוצִ יא ָּׁ
בֹותיהֶ ם.
אֹותם ְּלאֶ ֶרץ הַ ּטֹובָּׁ ה ֶׁש ִה ְּב ִטיחַ לַ אֲ ֵׁ
ָּׁ
ִמ ָּׁשם ְּוי ִָּׁביא
ֹׁשה וְּאַ הֲ רֹן ְּלהֹוצִ יא אֶ ת ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
סֹוף סֹוף ִהגִ יעַ הַ זְּ מַ ן  -ה' ָּׁׁשלַ ח אֵׁ ת מ ֶ
אֹותם לָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ְּמיֻחֶ ֶדתֶׁ ,שּנִ ְּׁשבַ ע ְּלאַ ְּב ָּׁרהָּׁ ם,
ָּׁ
ִמ ִמצְּ ַריִם ו ְִּה ְּב ִטיחַ ֶׁשּי ִָּׁביא
יִצְּ חָּׁ ק ְּו ַיעֲקֹ ב לָּׁ ֵׁתת ִל ְּבנֵׁיהֶ ם.

כְּ ִפי ֶׁשכְּ בָּׁ ר לָּׁ מַ ְּדנּו ְּלפֶ סַ ח  -ה' הֹוצִ יא אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִמ ִמצְּ ַריִם ְּבנִ ִסים
תֹורה ְּבהַ ר ִסינִ י.
דֹולים .וְּאַ חֲ ֵׁרי כֵׁןִ ,ק ְּבלּו אֶ ת הַ ָּׁ
גְּ ִ
דֹוׁשה ֶׁשּלָּׁ נּו .אֲ בָּׁ ל הַ ְּרבֵׁ ה ִמצְּ וֹות ֶׁשל
תֹורה הַ ְּק ָּׁ
אֵׁ יזֹו ִש ְּמחָּׁ ה ֶׁשּיֵׁׁש לָּׁ נּו אֶ ת הַ ָּׁ
תֹורה אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּל ַקּיֵׁם ַדו ְָּּׁקא ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ לְּ .ל ָּׁמ ָּׁׁשל :לָּׁ ֵׁתת ְּתרּומֹות
הַ ָּׁ
ּומַ עַ ְּשרֹות לַ כֹהֲ נִ ים וְּלַ ְּּלוִּיִ ם מֵׁ הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשמֹוצִ יא הַ ָּׁש ֶדה  -זֶה ַדו ְָּּׁקא בָּׁ אָּׁ ֶרץ.
וַאֲ ִפּלּו ִמצְּ וֹות ֶׁשּלא ְּקׁשּורֹות ַדו ְָּּׁקא ְּלאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,כְּ מֹו צִ יצִ יתְּ ,ת ִפ ִּלין -
ֶׁשאֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּל ַקּיֵׁם גַם ְּבחּוץ-לָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּ -בכָּׁל ז ֹאת ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הַ ִמצְּ וֹות ָּׁהאֵׁ ּלֶ ה
יֹותר
עֹושה אֹותֹו ֵׁ
ֶ
אֹותם ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל  -זֶה
ָּׁ
עֹושה
יֹותרִ .מי ֶׁש ֶ
חֲ ׁשּובֹות ֵׁ
יֹותר ָּׁשכָּׁר עַ ל זֶהּ .פֹ ה
אֹותם ְּבחּוץ-לָּׁ אָּׁ ֶרץ .יֵׁׁש לֹו ֵׁ
עֹושה ָּׁ
טֹוב ו ְָּּׁקדֹוׁש ִמ ִמי ֶׁש ֶ
הַ מָּׁ קֹום הַ מַ ְּת ִאים ְּל ַקּיֵׁם אֶ ת הַ ִמצְּ וֹות.

ב .חֵ ְטא הַ ְמ ַרגְ ִלים ,הַ ּכְ נִ יסה לא ֶרץ ִבזְ ַמן יְהֹוׁשֻ ע ִבן נּוןְ ,קדֻ ַׁשת ּפֵ רֹות הא ֶרץ
ֹׁשה ַרבֵׁ נּו ָּׁׁשלַ ח
ִחכּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּמאֹ ד ָּׁ -מ ַתי ִיכָּׁנְּ סּו ְּלאֶ ֶרץ הַ ּטֹובָּׁ ה .מ ֶ
ּולסַ ּפֵׁ ר ִל ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ַמה הֵׁ ם ָּׁראּו .אֲ בָּׁ ל
ְּמ ַרגְּ ִלים ִל ְּראֹות אֶ ת הָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּ
הַ ְּמ ַרגְּ ִלים עָּׁ שּו ָּׁדבָּׁ ר גָּׁרּועַ ְּמאֹ ד :אָּׁ ְּמנָּׁם הֵׁ ם הֵׁ ִביאּו ִא ָּׁתם ּפֵׁ רֹות ֲענ ִָּׁקיִים
טֹובים עַ ל הָּׁ אָּׁ ֶרץ ,אָּׁ ְּמרּו עָּׁ לֶ יהָּׁ
מֵׁ אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל  -אֲ בָּׁ ל ִב ְּמקֹום ְּלסַ ּפֵׁ ר ְּדבָּׁ ִרים ִ
ְּדבָּׁ ִרים ָּׁר ִעים .אֹוי וַאֲ בֹויִ .ב ְּמקֹום ִל ְּראֹות אֶ ת הַ ּטֹוב ֶׁשבָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּוכ ַָּׁמה ִהיא
ימה ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל  -אָּׁ ְּמרּו ְּדבָּׁ ִרים
מַ ְּת ִא ָּׁ
דֹוׁשה ו ְִּה ְּב ִהילּו
ָּׁר ִעים עַ ל הָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ְּק ָּׁ
אֶ ת ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ לֶׁ ,שּיִ ְּפחֲ דּו ְּל ִה ָּׁכנֵׁס
אֵׁ לֶ יהָּׁ .
ֹׁשה וְּאַ הֲ רֹן:
ִה ְּתלֹונְּ נּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל עַ ל מ ֶ
אֹותנּו ִמ ִמצְּ ַריִם? אָּׁ ז
ָּׁ
אתם
לָּׁ מָּׁ ה הֹוצֵׁ ֶ
אֹותם ְּבעֹ נֶׁש ָּׁק ֶׁשה :כָּׁל הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים הַ ְּמבֻ ג ִָּׁרים ֶׁשהָּׁ יּו בַ ִמ ְּדבָּׁ ר
ָּׁ
הֶ עֱנִ יׁש ה'
ו ְִּד ְּברּו ְּלׁשֹון הָּׁ ַרע עַ ל הָּׁ אָּׁ ֶרץ  -ל ֹא ִיכָּׁנְּ סּו אֵׁ לֶ יהָּׁ  ,חּוץ ִמיהֹוׁשֻ עַ ִבן נּון ְּוכָּׁלֵׁ ב
טֹובים .הֵׁ ִבינּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
בֶ ן יְּפּונֶה ( ְּׁש ַניִם מֵׁ הַ ְּמ ַרגְּ ִלים) ֶׁשאָּׁ ְּמרּו ְּדבָּׁ ִרים ִ
ֲשה ַרע ְּמאֹ ד .אֲ בָּׁ ל זֶה כְּ בָּׁ ר ל ֹא עָּׁ זַר .עֹוד אַ ְּרבָּׁ ִעים ָּׁׁשנָּׁה הָּׁ ְּלכּו
ֶׁשעָּׁ שּו מַ ע ֶ
בַ ִמ ְּדבָּׁ ר עַ ד ֶׁשכְּ בָּׁ ר מֵׁ תּו כָּׁל הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁש ָּׁהיּו ְּל ַמ ְּעלָּׁ ה ִמגִ יל עֶ ְּש ִרים ִבזְּ ַמן
חֵׁ ְּטא הַ ְּמ ַרגְּ ִליםַ .רק אָּׁ ז יָּׁכְּ לּו ְּל ִה ָּׁכנֵׁס לָּׁ אָּׁ ֶרץ.
ֹׁשה ַרבֵׁ נּו מֵׁ ת וְּל ֹא ָּׁזכָּׁה ְּל ִה ָּׁכנֵׁס לָּׁ אָּׁ ֶרץ  -לַ ְּמרֹות ֶׁשהּוא ְּמאֹ ד ָּׁרצָּׁה
אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשמ ֶ
ִ -הכְּ נִ יס יְּהֹוׁשֻ עַ ,ת ְּל ִמידֹו הַ גָּׁדֹול ,סֹוף-סֹוף ,אֶ ת ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לָּׁ אָּׁ ֶרץ.

קֹור ִאים לֹו
מָּׁ ה אָּׁ כְּ לּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל כְּ ֶׁשהֵׁ ם הָּׁ יּו ְּב ִמ ְּדבָּׁ ר? הֵׁ ם אָּׁ כְּ לּו אֹ כֶל ֶׁש ְּ
מָּׁ ן ,אֹ כֶל ֶׁשּי ַָּׁרד מֵׁ הַ ָּׁש ַמיִם .ה' עָּׁ ָּׁשה אֶ ת ַהּנֵׁס הַ זֶ ה .כְּ ֶׁש ִהגִ יעַ הַ זְּ ַמן ְּל ִה ָּׁכנֵׁס
לָּׁ אָּׁ ֶרץ ִ -ה ְּפ ִסיק הָּׁ ָּׁמן לָּׁ ֶר ֶדת .לָּׁ מָּׁ ה? ַמהְּ ,באֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל כְּ בָּׁ ר ל ֹא י ְִּהיֶה לָּׁ הֶ ם
אֹ כֶל ָּׁקדֹוׁש ֵׁמה' כְּ מֹו הָּׁ ָּׁמן? י ְִּהיֶה .אֲ בָּׁ ל ּלא ָּׁמן.
דֹוׁשים ,כִ י הֲ ֵׁרי הֵׁ ם
ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל אֲ ִפּלּו הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשגְּ ֵׁד ִלים ֵׁמהָּׁ אֲ ָּׁד ָּׁמה הֵׁ ם ְּק ִ
דֹוׁשה וְּהַ ּטֹובָּׁ ה .אֲ ִפּלּו ֶׁשהֵׁ ם נִ ְּר ִאים ִמבַ חּוץ כְּ מֹו
ּפֵׁ רֹות ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הַ ְּק ָּׁ
הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל חּוץ לָּׁ אָּׁ ֶרץ ,בֶ אֱ ֶמת זֶה ל ֹא כְָּׁך .אֵׁ ּלּו ּפֵׁ רֹות ְּמיֻחָּׁ ִדיםּ ,פֵׁ רֹות ֶׁשל
אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
ְּלמָּׁ ָּׁׁשל ,יֵׁׁש ִסימָּׁ ן ֶׁשמַ ְּראֶ ה כַמֶ ה ּפֵׁ רֹות הָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּמיֻחָּׁ ִדיםְּ :בכָּׁל ָּׁמקֹום ְּבעֹולָּׁ ם
אֹותם יֹוצְּ ִאים
ָּׁ
ּומ ְּׁש ִקים
ימים לַ ָּׁמקֹום ַההּוא ַ
ׁשֹות ִלים עֵׁ צִ ים ֶׁשמַ ְּת ִא ִ
ְּ
ִאם
טֹובים; ל ֹא ְּמ ַׁשּנֶה ִמי גָּׁר ָּׁׁשם .אֲ בָּׁ ל ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,כְּ ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
עֵׁ צִ ים ִ
דֹולים ִב ְּמיֻחָּׁ ד ,אֲ בָּׁ ל כְּ ֶׁשעַ ם
נֹותנֶת ּפֵׁ רֹות ,אֲ ִפּלּו ּפֵׁ רֹות גְּ ִ
נִ ְּמצָּׁ ִאים  -הָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶ
דֹוׁשה ,כְּ ִאּלּו
נֹותנֶת הַ ְּרבֵׁ ה ּפֵׁ רֹות .זֹו אֶ ֶרץ ְּק ָּׁ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ל ֹא בָּׁ אָּׁ ֶרץ  -הָּׁ אָּׁ ֶרץ ל ֹא ֶ
ּומיֻחָּׁ ִדים
דֹוׁשים ְּ
יׁשה מָּׁ ַתי עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ּפֹ הְּ ,וגַם הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשּלָּׁ ּה ְּק ִ
ִהיא מַ ְּרגִ ָּׁ
וְּיֹוצְּ ִאים ְּבכַמּות גְּ דֹולָּׁ ה ַרק כְּ ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו
כָּׁאן.
ִאם כֵׁן ,כְּ ֶׁשּנִ כְּ נְּ סּו י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לָּׁ אָּׁ ֶרץ ִבזְּ ַמן
יְּהֹוׁשֻ עִ ,ה ְּפ ִסיק לָּׁ ֶר ֶדת הַ מָּׁ ן  -וְּאָּׁ כְּ לּו
ִמּפֵׁ רֹות הָּׁ אָּׁ ֶרץ .כ ְָּּׁבׁשּו י ְִּש ָּׁראֵׁ ל אֶ ת
אֹותּה
ָּׁ
הָּׁ אָּׁ ֶרץ ,כְּ מֹו ֶׁשה' צִ ּוָּׁה ו ְִּח ְּּלקּו
ְּהּודה הַ ָּׁמקֹום
לַ ְּשבָּׁ ִטיםְּ :ל ֵׁׁשבֶ ט ְּראּובֵׁ ן ,הַ מָּׁ קֹום הַ ַמ ְּת ִאים לֹוְּ ,ל ֵׁׁשבֶ ט י ָּׁ
ְּׁשבֶ ט.
הַ מַ ְּת ִאים לֹו ְּוכְָּׁך ְּלכָּׁל ֵׁׁשבֶ ט ו ֵׁ

ג .אֶ ֶרץ ִי ְשראֵ ל
דֹוׁשה וְּטֹובָּׁ ה ֶׁשה' בָּׁ חַ ר בָּׁ ּה
אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִהיא אֶ ֶרץ ְּמיֻחֶ ֶדת ְּב ִמינָּּׁה ,אֶ ֶרץ ְּק ָּׁ
יֹותר ִמכָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם .כָּׁאן הַ ָּׁמקֹום ֶׁש ַמ ְּת ִאים לָּׁ נּוְּ ,לעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
אֹותה ֵׁ
ָּׁ
ו ְִּחבֵׁ ב
טֹובים.
ִ
תֹורהְּ ,ל ַקּיֵׁם ִמצְּ וֹותִ ,ל ְּהיֹות
יֹותר טֹוב ִל ְּלמֹד ָּׁ
ְּכֹולים ֵׁ
כָּׁאן אֲ נ ְַּחנּו י ִ
כְָּׁך ה' עָּׁ ָּׁשה אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
יֹותר" ִמ ִמצְּ וֹות ֶׁש ְּמ ַקּיְּ ִמים ְּבחּוץ לָּׁ אָּׁ ֶרץ.
ִמצְּ וֹות ֶׁש ְּמ ַקּיְּ ִמים בָּׁ אָּׁ ֶרץ " ָּׁׁשוֹות ֵׁ
אֹומ ִרים ֶׁשאֲ ִפּלּו ִמי ֶׁשהֹולֵׁ ְך ְּקצָּׁ ת ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל,
חֲ כָּׁמֵׁ ינּו זִ כְּ רֹונָּׁם ִל ְּב ָּׁרכָּׁה ְּ
"אַ ְּרבַ ע אַ מֹות" ,כְּ בָּׁ ר יֵׁׁש לֹו ָּׁשכָּׁר גָּׁדֹול ֵׁמה'.

בּורים ֵׁמה' .כְּ ֶׁשה'
ׁשֹומ ִעים ִד ִ
ְּ
יאים ,אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁש ָּׁהיּו
ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הָּׁ יּו נְּ ִב ִ
יֹותר טֹוב הּוא ָּׁׁשלַ ח אֶ ת
תֹורה ֵׁ
ָּׁרצָּׁ ה לֹומַ ר ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ֶׁשּיִ ְּׁש ְּמרּו אֶ ת הַ ָּׁ
ֹאמרּו לָּׁ הֶ ם אֶ ת זֶה.
יאים ֶׁשּי ְּ
הַ ּנְּ ִב ִ
יאים,
הַ ּנְּ ִב ִ

הֵׁ ם

ַדו ְָּּׁקא

ְּבאֶ ֶרץ

י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,אֹו בַ עֲבּור אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל;
ְּכֹולים
ַרק ְּבמָּׁ קֹום ָּׁקדֹוׁש ָּׁכזֶה י ִ
יאים
דֹוׁשים כְּ מֹו הַ ּנְּ ִב ִ
אֲ נ ִָּׁׁשים ְּק ִ
ִל ְּׁשמֹעַ מַ ה ה' אֹומֵׁ ר.
כַאֲ ֶׁשר עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִה ְּתנַהֲ גּו טֹוב ,כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים לָּׁ הֶ ם  -ה' גַם נ ַָּׁתן בָּׁ אָּׁ ֶרץ
ְּטֹובים.
דֹולים ו ִ
הַ ְּרבֵׁ ה ּפֵׁ רֹותּ ,פֵׁ רֹות גְּ ִ
אֵׁ יזֹו אֶ ֶרץ טֹובָּׁ ה ִהיא אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל! ִהיא ְּמיֻחֶ ֶדת ְּבעֹוד ְּדבָּׁ ִריםְּ :ל ָּׁמ ָּׁׁשל ,יֵׁׁש
אֲ ָּׁרצֹות בָּׁ עֹולָּׁ ם ֶׁש ַקר ָּׁׁשם ְּמאֹ ד ְּויֵׁׁש כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁשחַ ם בָּׁ הֶ ן ְּמאֹ ד .אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
ִהיא בָּׁ אֶ ְּמצַ ע :ל ֹא חַ ם ִמ ַדי ְּול ֹא ַקר ִמ ַדי .יֵׁׁש אֲ ָּׁרצֹות בָּׁ עֹולָּׁ ם ֶׁשּיֵׁׁש בָּׁ ֶהן ֶׁשלֶ ג
ְּויֵׁׁש כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁשּיֵׁׁש בָּׁ הֶ ן ִמ ְּדבָּׁ ר (מָּׁ קֹום יָּׁבֵׁ ׁש וְּחַ ם ֶׁשאֵׁ ין בֹו הַ ְּרבֵׁ ה צְּ ָּׁמ ִחים) ,יֵׁׁש
ְּׁש ִריםְּ ,ב ִלי הָּׁ ִרים).
ְּמקֹומֹות ִעם הַ ְּרבֵׁ ה הָּׁ ִרים ְּויֵׁׁש ְּמקֹומֹות ֶׁשל ִמיׁשֹור (י ָּׁ
ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל יֵׁׁש מֵׁ הַ כֹל :גַם ֶׁשלֶ ג ְּוגַם ִמ ְּדבָּׁ ר; גַם הָּׁ ִרים ְּוגַם ִמיׁשֹור .אֶ ֶרץ
חֶ ְּמ ָּׁדה ,טֹובָּׁ ה ְּּורחָּׁ בָּׁ ה.

דְ .מ ִדינהְ .מ ִדינה ֶׁשל עַ ם ִי ְשראֵ ל
ָּׁרצָּׁ ה ה' ֶׁשּיָּׁבֹוא הָּׁ עָּׁ ם הַ ְּמיֻחָּׁ ד ֶׁשּלֹו ,עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל  -לָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ְּמיֻחֶ ֶדת ֶׁשּלֹו,
אֹומ ֶרת ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו נִ ְּׁשֹּלט
ֶ
אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ לּ ,ופֹ ה ַיעֲשּו מַ ְּמלָּׁ כָּׁהְּ ,מ ִדינָּׁה .ז ֹאת
ֲשה בָּׁ ּה בָּׁ ִתים ,נִ ּטַ ע
בָּׁ אָּׁ ֶרץ ,נ ְַּח ִליט ּפֹ ה  -ל ֹא הַ גֹויִים .נִ ְּבנֶה אֶ ת הָּׁ אָּׁ ֶרץַ ,נע ֶ
עֵׁ צִ ים  -וְּנִ ְּתנַהֵׁ ג בַ ְּמ ִדינָּׁה ֶׁשּלָּׁ נּו כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הַ ּטֹוב.
ְּמ ִדינָּׁה ,זֶה ֶׁשּל ֹא כָּׁל אֶ חָּׁ ד חָּׁ י ְּלבַ דְּ ,ב ִלי ֶק ֶׁשר לַ ֵׁשנִ י ,לָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים הָּׁ אֲ חֵׁ ִרים.
אֹותם ֶׁשהֵׁ ם ְּינַהֲ לּו
ָּׁ
ִב ְּמ ִדינָּׁהְּ ,לכֻּלָּׁ ם ְּביַחַ ד יֵׁׁש ֶמ ְּמ ָּׁׁשלָּׁ ה (אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁשבֹוחֲ ִרים
אֹותה; ִמ ְּׁש ַת ְּד ִלים לַ עֲשֹות ְּדבָּׁ ִרים
ָּׁ
אֶ ת הַ ְּמ ִדינָּׁה) ,אֹו מֶ לֶ ְךֶׁ ,ש ְּמנַהֲ ִלים
ֶׁשצָּׁ ִריְך ִב ְּׁש ִביל כֻּלָּׁ ם.
אֹותה אֲ חֵׁ ִרים .בַ ְּמ ִדינָּׁה
ָּׁ
לַ ְּמ ִדינָּׁה יֵׁׁש צָּׁ בָּׁ אֶׁ ,ששֹומֵׁ ר עַ ל הָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּל ֹא י ְִּקחּו
צֹודק אֶ חָּׁ ד אֶ ל ַה ֵׁשנִ י.
ׁשֹופ ִטיםַ ,דּיָּׁנִ יםֶׁ ,ש ָּׁש ִמים לֵׁ ב ֶׁשאֲ נ ִָּׁׁשים י ְִּתנַהֲ גּו ֵׁ
ְּ
יֵׁׁש
ִמי ֶׁשּיֵׁׁש לֹו טַ ֲענָּׁה ֶׁשהַ ֵׁשנִ י עָּׁ ָּׁשה לֹו ַמ ֶשהּו ל ֹא ְּבסֵׁ ֶדרָּׁ ,יכֹל לָּׁ לֶ כֶת ְּלבֵׁ ית

ְּׁשּל ֹא ַיעֲשּו
שֹומ ֶרת עַ ל הַ סֵׁ ֶדר ו ֶ
הַ ִמ ְּׁשּפָּׁ ט ,בֵׁ ית הַ ִדין .יֵׁׁש גַם ִמ ְּׁשטָּׁ ָּׁרה ֶׁש ֶ
ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשמַ זִ ִיקים.
ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ָּׁיכֹל לַ עֲשֹות ְּמ ִדינָּׁה ְּמאֹ ד טֹובָּׁ הֶׁ :שהַ ֶמ ְּמ ָּׁׁשלָּׁ ה
שֹופ ִטים י ְִּׁש ְּּפטּו ִדין צֶ ֶדק; ֶׁשכֻּלָּׁ ם
ְּצֹוד ִקיםֶׁ ,שהַ ְּ
טֹובים ו ְּ
ֶׁשּלָּׁ ּה ַת ְּח ִליט ְּדבָּׁ ִרים ִ
אֹומ ֶרת.
תֹורה ֶ
י ְִּתנַהֲ גּו יָּׁפֶ ה אֶ חָּׁ ד אֶ ל הַ ֵׁשנִ י ,כְּ מֹו ֶׁש ַה ָּׁ
ּול ִה ְּתנַהֵׁ ג כְּ מֹו
ְּכֹולים ִל ְּחיֹות ְּ
בַ ְּמ ִדינָּׁה ֶׁשּלָּׁ נּוֶׁ ,של עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,אֲ נ ְַּחנּו י ִ
ֶׁשמַ ְּת ִאים לָּׁ נּוְּ ,ב ִלי ֶׁשהַ גֹויִים יַגִ ידּו
ּלָּׁ נּו מַ ה לַ עֲשֹות .וַהֲ ֵׁרי עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
הּוא עַ ם טֹוב ,עַ ם ה' ,אֵׁ יזֹו ִש ְּמחָּׁ ה
גְּ דֹולָּׁ ה ֶׁשּיֵׁׁש ּלָּׁ נּו ְּמ ִדינָּׁהָּׁׁ .שם אַ ף
אֶ חָּׁ ד ּלא מַ ְּפ ִריעַ לָּׁ נּו ִל ְּהיֹות עַ ם
צַ ִדיק כְּ מֹו ֶׁשמַ ְּת ִאים לָּׁ נּו ,כְּ מֹו ֶׁשה'
רֹוצֶ ה.
כְָּׁך יּוכְּ לּו גַם הַ גֹויִים ,בַ אֲ ָּׁרצֹות אֲ חֵׁ רֹותִ ,ל ְּלמֹד ֵׁמעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל  -וְּהָּׁ עֹולָּׁ ם י ְִּהיֶה
יֹותר טֹוב.
ֵׁ

ה .בא ֶרץ ּובַ גלּות
עַ כְּ ָּׁׁשו נַחֲ זֹר לָּׁ מָּׁ ה ֶׁש ָּׁק ָּׁרה ִעם עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשּיָּׁצְּ אּו ִמ ִמצְּ ַריִםִ ,ק ְּבלּו
תֹורה ,ו ְִּהגִ יעּו ְּלאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,הָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ּטֹובָּׁ ה וְּהַ ְּמיֻחֶ ֶדתְּ :בנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
אֶ ת הַ ָּׁ
אֹותםָּׁׁ .שנִ ים ַרבֹות הָּׁ יּו בָּׁ אָּׁ ֶרץ;
כ ְָּּׁבׁשּו אֶ ת הָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּוי ְָּּׁׁשבּו בָּׁ ּה ,כְּ מֹו ֶׁשה' צִ ּוָּׁה ָּׁ
ּוׁשֹלמֹה וְּעֹוד ְּמלָּׁ כִ ים) ,בָּׁ נּו אֶ ת
ְּבמֶ ֶׁשְך הַ זְּ מַ ן הָּׁ יּו לָּׁ הֶ ם אֲ ִפּלּו ְּמלָּׁ כִ ים ( ָּׁדוִד ְּ
ירּוׁשלַ יִםִ ,ש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ה ָּׁהי ְָּּׁתה ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל בָּׁ אָּׁ ֶרץ.
בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ִב ָּׁ
אֲ בָּׁ ל ,כְּ מֹו ֶׁש ִסּפַ ְּרנּו ,אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִהיא אֶ ֶרץ ְּמיֻחֶ ֶדתּ ,לא ְּרגִ ילָּׁ ה; ְּוכַאֲ ֶׁשר
ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לָּׁ ְּמדּו מַ ע ֲִשים ָּׁר ִעים ֵׁמהַ גֹויִים ֶׁש ִמסָּׁ ִביב ,חָּׁ ְּטאּו חָּׁ טָּׁ ִאים
רּועים ְּמאֹ ד.
מּורים  -הָּׁ יּו מֵׁ הֵׁ ם ֶׁשעָּׁ ְּבדּו אֱ ִל ִילים ,הָּׁ ְּרגּו ,וְּעֹוד ְּדבָּׁ ִרים גְּ ִ
חֲ ִ
אֹותם ִמכָּׁאן;
יאיםֶׁ ,ש ִבגְּ לַ ל זֶה ה' יֹוצִ יא ָּׁ
ל ֹא עָּׁ זְּ רּו אֲ ִפּלּו הָּׁ אַ זְּ הָּׁ רֹות ֶׁשל הַ ּנְּ ִב ִ
ּנֹורא הַ זֶ ה  -הַ גֹויִים הֶ ְּח ִריבּו אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש
בַ סֹוף בֶ אֱ מֶ ת ָּׁק ָּׁרה הַ ָּׁדבָּׁ ר הַ ָּׁ
הָּׁ ִראׁשֹון וְּעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל יָּׁצְּ אּו ְּלחּוץ לָּׁ אָּׁ ֶרץ ,לַ גָּׁלּות .אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל "ל ֹא סֹובֶ לֶ ת"
הּודים ְּמאֹ ד ו ְִּה ְּתג ְַּעגְּ עּו לַ חֲ זֹר לָּׁ אָּׁ ֶרץ .וְּאָּׁ כֵׁן,
חָּׁ טָּׁ ִאים כְּ אֵׁ ּלֶ הִ .הצְּ טַ עֲרּו הַ ּיְּ ִ
אַ חֲ ֵׁרי ִׁש ְּב ִעים ָּׁׁשנָּׁה חָּׁ זְּ רּו ,נִ ְּבנָּׁה בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הַ ֵׁשנִ י וְּׁשּוב הָּׁ יּו הַ ְּרבֵׁ ה
ָּׁׁשנִ ים בָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלָּׁ נּו.

הּודיםִ ,ה ְּתנַהֲ גּו ְּמאֹ ד ל ֹא יָּׁפֶ ה אֶ חָּׁ ד אֶ ל הַ ֵׁשנִ י
ְּלצַ ע ֲֵׁרנּוׁ ,שּוב חָּׁ ְּטאּו הַ ּיְּ ִ
קֹור ִאים ְּלזֶה) עַ ד ֶׁשה' הֵׁ ִביא עֲלֵׁ יהֶ ם ׁשּוב גֹויִים ֶׁשהֶ ְּח ִריבּו
(" ִשנְּ אַ ת ִחּנָּׁם" ְּ
אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הַ ֵׁשנִ י וְּחֵׁ לֶ ק גָּׁדֹול ֵׁמעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל יָּׁצְּ אּו לַ גָּׁלּותְּ ,לחּוץ
הּודים י ְִּהיּו ְּביַחַ ד ,בָּׁ אָּׁ ֶרץ
לָּׁ אָּׁ ֶרץ .הַ ּפַ עַ ם זֶה הָּׁ יָּׁה ְּלהָּׁ מֹון ָּׁׁשנִ יםִ .ב ְּמקֹום ֶׁשהַ ּיְּ ִ
ֶׁשּלָּׁ נּוּ ,ובַ ִש ְּלטֹון ֶׁשּלָּׁ נּו  -בַ גָּׁלּות הָּׁ יָּׁה ַההֵׁ יפֶ ְךְּ :מפֻזָּׁ ִרים ְּבהַ ְּרבֵׁ ה אֲ ָּׁרצֹות,
ׁשֹול ִטים
ְּ
בַ אֲ ָּׁרצֹות ל ֹא ֶׁשּלָּׁ נּו ,וְּהַ גֹויִים
עֲלֵׁ ינּוַ .רע וָּׁמָּׁ ר הָּׁ יָּׁה לָּׁ נּו בַ גָּׁלּות.
ִהצְּ טַ עַ ְּרנּו ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ל ֹא בָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלָּׁ נּו -
וְּהַ גֹויִים עָּׁ שּו לָּׁ נּו הַ ְּרבֵׁ ה צָּׁ רֹות .אֲ ִפּלּו
הּודים ְּקצַ ת טֹוב ְּבאֵׁ יזֹו
ִאם הָּׁ יָּׁה לַ ּיְּ ִ
אֶ ֶרץ  -אַ חֲ ֵׁרי כַמָּׁ ה זְּ מַ ן הָּׁ יּו ְּמג ְָּּׁר ִׁשים
הּודים,
יטים עֲלֵׁ יהֶ ם כָּׁל ִמינֵׁי ְּדבָּׁ ִרים ָּׁר ִעים .הֵׁ ִבינּו הַ ּיְּ ִ
אֹותם ִמ ָּׁשם אֹו מַ ְּח ִל ִ
ָּׁ
אֹותנּו לַ גָּׁלּות  -ו ְִּה ְּתּפַ ְּּללּו ֶׁשה' יַחֲ זִ יר
ָּׁ
ֶׁש ִבגְּ לַ ל הֶ חָּׁ טָּׁ ִאים ֶׁשּלָּׁ נּו ה' הֹוצִ יא
הּודים בַ גָּׁלּות; גַם ָּׁׁשם ִה ְּׁש ַת ְּדלּו ְּל ַקּיֵׁם
אֹותנּו לָּׁ אָּׁ ֶרץ .הָּׁ מֹון ָּׁׁשנִ ים הָּׁ יּו הַ ּיְּ ִ
ָּׁ
תֹורה ,לַ ֲעזֹר אֶ חָּׁ ד לַ ֵׁשנִ י .אֲ בָּׁ ל כְּ בָּׁ ר אָּׁ ַמ ְּרנּו ֶׁשאֲ ִפּלּו
ּומצְּ וֹותִ ,ל ְּלמֹד ָּׁ
תֹורה ִ
ָּׁ
ְּל ַקּיֵׁם ִמצְּ וֹות ְּבחּוץ לָּׁ אָּׁ ֶרץ  -זֶה ל ֹא ָּׁׁשוֵׁה כְּ מֹו בָּׁ אָּׁ ֶרץ.
ּומָּׁ ה ָּׁק ָּׁרה ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל בַ זְּ מַ ן הַ זֶ הֶׁ ,שעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הָּׁ יָּׁה בַ גָּׁלּות? ָּׁת ִמיד
אֹותּה;
ָּׁ
ְּהּודים ֶׁשּנִ ְּׁשאֲ רּו ְּבכ ַָּׁמה ְּמקֹומֹות בָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּול ֹא עָּׁ זְּ בּו
הָּׁ יּו ְּקצַ ת י ִ
ּובעֹוד כ ַָּׁמה ְּמקֹומֹות .אַ ף ּפַ עַ ם ל ֹא
ירּוׁשלַ יִםְּ ,בחֶ ְּברֹוןִ ,בצְּ פַ תִ ,ב ְּטבֶ ְּריָּׁה ְּ
ִב ָּׁ
ְּהּודים בָּׁ אָּׁ ֶרץ.
ִה ְּפ ִסיקּו ִל ְּהיֹות י ִ
אֲ בָּׁ ל בֵׁ ינְּ ַתיִם נִ סּו הַ ְּרבֵׁ ה עַ ִמים אֲ חֵׁ ִרים ,גֹויִיםְּ ,ל ִה ְּׁש ַתּלֵׁ ט עָּׁ לֶ יהָּׁ ; כֻּלָּׁ ם י ְָּּׁדעּו
ֶׁשזֹו אֶ ֶרץ חֲ ׁשּובָּׁ ה  -אַ ְך אַ ף אֶ חָּׁ ד ּלא ִהצְּ ִליחַ ְּל ִה ָּׁשאֵׁ ר כָּׁאן ְּלהַ ְּרבֵׁ ה זְּ ָּׁמן,
וְּהָּׁ אָּׁ ֶרץ ל ֹא נ ְָּּׁתנָּׁה לָּׁ הֶ ם הַ ְּרבֵׁ ה ּפֵׁ רֹות .אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִחכְּ ָּׁתה לַ בָּׁ נִ ים ֶׁשּלָּׁ ּה,
ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
וִׁ .שיבַ ת צִ יֹון
ו ְִּהּנֵׁה ,אַ חֲ ֵׁרי הַ ְּרבֵׁ ה הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים ֶׁשהָּׁ יִינּו בַ גָּׁלּות  -ה' ִרחֵׁ ם עֲלֵׁ ינּו ו ְִּה ְּת ִחיל
ְּהּודים ִה ְּת ִחילּו לַ עֲלֹות לָּׁ אָּׁ ֶרץ,
ְּלהַ חֲ זִ יר אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לָּׁ אָּׁ ֶרץ .עֹוד וָּׁעֹוד י ִ
אֹותּה מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁשִ ,לזְּ רֹעַ ִ ,לנְּ טֹ עַ ; גַם הָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ְּת ִחּלָּׁ ה ֵׁמחָּׁ ָּׁדׁש לָּׁ ֵׁתת ּפֵׁ רֹות
ִל ְּבנֹות ָּׁ
טֹובים ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
ִ
ְּהּודים ,אֲ ִפּלּו
עֹולים ִמ ֵׁדי ּפַ עַ ם י ִ
ְּבכָּׁל הַ ָּׁשנִ ים ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הָּׁ יָּׁה בַ גָּׁלּות הָּׁ יּו ִ
ְּקבּוצֹות ֶׁשל אֲ נ ִָּׁׁשים ,לָּׁ אָּׁ ֶרץ .אֲ בָּׁ ל עַ כְּ ָּׁׁשו הַ ְּרבֵׁ ה אֲ נ ִָּׁׁשים ִה ְּרגִ יׁשּו ֶׁשצָּׁ ִריְך
עֹורר אֶ ת הַ ּלֵׁ ב ֶׁשּלָּׁ הֶ ם ְּלהַ ְּרגִ יׁש ֶׁשהַ גָּׁלּות זֶה ל ֹא
לַ חֲ זֹר ְּלאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .ה' ֵׁ

עֹורר
הַ מָּׁ קֹום ֶׁשּלָּׁ נּו ֶׁ -שצָּׁ ִריְך לַ חֲ זֹר ְּלאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .כְּ ִאּלּו עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִה ְּת ֵׁ
ִמ ֵׁשנָּׁה אֲ רֻ כָּׁה אֲ רֻ כָּׁה.
מֹוׁשבֹות,
ָּׁ
הָּׁ יּו ַרבָּׁ נִ ים צַ ִד ִיקים ֶׁשאָּׁ ְּמרּו :בֹואֹו נְּ י ֵַׁשב ֵׁמחָּׁ ָּׁדׁש אֶ ת הָּׁ אָּׁ ֶרץ ,נ ִָּׁקים
ְּהּודים .הָּׁ יּו גַם אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁשּל ֹא כָּׁל-כְָּׁך
נֹוׁשיב ָּׁׁשם י ִ
נִ ְּקנֶה ָּׁשדֹות בָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלָּׁ נּוִ ,
ָּׁׁש ְּמרּו ִמצְּ וֹותְּ ,לצַ ע ֲֵׁרנּו ,אֲ בָּׁ ל ְּלפָּׁ חֹות אֶ ת הַ ִמצְּ וָּׁה הַ חֲ ׁשּובָּׁ ה הַ זֹוִ ,מצְּ וַת
ְּהּודי ְּב ֵׁׁשם הֶ ְּרצְּ ל ,הּוא בָּׁ א
יִשּוב אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,הֵׁ ם ִה ְּרגִ יׁשּו .הָּׁ יָּׁה י ִ
תֹורה  -אֲ בָּׁ ל הּוא ִה ְּרגִ יׁש אֶ ת הַ צָּׁ ָּׁרה הַ גְּ דֹולָּׁ ה
ִמ ִמ ְּׁשּפָּׁ חָּׁ ה ֶׁשּל ֹא כָּׁל-כְָּׁך י ְָּּׁדעּו ָּׁ
אֹומ ֶרתִ :א ְּרגֵׁן
ֶׁשל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל בַ גָּׁלּות וְּהֵׁ ִקים אֶ ת הַ ְּתנּועָּׁ ה הַ צִ ּיֹונִית ,ז ֹאת ֶ
ּולהַ חֲ זִ יר אֶ ת עַ ם
הַ ְּרבֵׁ ה אֲ נ ִָּׁׁשיםֶׁ ,שּיִ ְּׁש ַת ְּדלּו ְּלי ֵַׁשב אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּ
ּולהָּׁ ִקים ׁשּוב ְּמ ִדינָּׁה בָּׁ אָּׁ ֶרץ.
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּלתֹוכָּּׁה ְּ
ְּבאֹותֹו זְּ ַמן בָּׁ א לָּׁ אָּׁ ֶרץ ַרב גָּׁדֹול ְּמאֹ ד :הָּׁ ַרב קּוק זַצַ "ל .הָּׁ ַרב קּוק י ַָּׁדע ֶׁשּלא
ְּהּודים לַ חֲ זֹר לָּׁ אָּׁ ֶרץ .הּוא י ַָּׁדע
ְּס ָּׁתם ִה ְּת ִחילּו י ִ
ֶׁשה' רֹוצֶ ה ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל יַחֲ זֹר לָּׁ אָּׁ ֶרץ
דֹוׁשה ֶׁשּלָּׁ נּוִ .ה ְּס ִביר הָּׁ ַרב קּוק ,כ ַָּׁמה
הַ ְּק ָּׁ
חָּׁ ׁשּוב ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל יַחֲ זֹר לָּׁ אָּׁ ֶרץ ו ְִּת ְּהיֶה לֹו
ְּמ ִדינָּׁהְּ ,וגַם כ ַָּׁתב ְּספָּׁ ִרים ְּלהַ ְּס ִבירֶׁ ,ש ַרק כְָּׁך
אֶ ְּפ ָּׁׁשר לַ עֲשֹות בֶ אֱ מֶ ת מַ ה ֶׁשה' רֹוצֶ הָּׁ .ק ָּׁרא
הּודים ֶׁשּיִ ְּב ְּרחּו מַ הֵׁ ר ֵׁמהַ גָּׁלּות -
הָּׁ ַרב קּוק לַ ּיְּ ִ
כִ י הַ זְּ ַמן ֶׁשל הַ גָּׁלּות נִ גְּ מַ ר ְּוי ְִּהיּו ָּׁׁשם צָּׁ רֹות
ְּׁשּיָּׁבֹואּו ְּלאֶ ֶרץ.
גְּ דֹולֹות ו ֶ
ּנֹוראִ :הגִ יעָּׁ ה
ְּהּודים ְּבחּוץ-לָּׁ אָּׁ ֶרץ .וְּאָּׁ ז ָּׁק ָּׁרה ָּׁדבָּׁ ר ָּׁ
ע ֲַדיִן הָּׁ יֹו הַ ְּרבֵׁ ה י ִ
הַ שֹואָּׁ ה .הַ ג ְֶּרמָּׁ נִ ים הָּׁ ְּר ָּׁׁש ִעים עָּׁ שּו ִמ ְּלחָּׁ ָּׁמה ְּבאֵׁ ירֹוּפָּׁ ה (אֵׁ ירֹוּפָּׁ ה זֶה הַ ָּׁמקֹום
רּוסיָּׁה וְּעֹוד ְּמ ִדינֹות) ,וְּהָּׁ ְּרגּו ִמ ְּליֹונֵׁי
ְּ
ּפֹולין,
ִ
ֶׁש ָּׁשם נִ ְּמצָּׁ אֹות ג ְֶּרמַ נְּ יָּׁה,
נֹורא וְּאָּׁ יֹ ם .הֵׁ ם נִ ְּלחֲ מּו ִעם עַ ִמים אֲ חֵׁ ִרים ֶׁשל הַ גֹויִים,
ְּהּודים ,הַ מֹונִ יםָּׁ .
י ִ
אֹותם,
ָּׁ
הּודים .בַ סֹוף נִ צְּ חּו
ּובכָּׁל מָּׁ קֹום ֶׁשהֵׁ ם נִ צְּ חּו  -עֲשּו צָּׁ רֹות ָּׁקׁשֹות לַ ּיְּ ִ
ְּ
ְּהּודים ְּבאֵׁ ירֹוּפָּׁ ה.
אֶ ת הַ ג ְֶּרמָּׁ נִ ים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה ,אֲ בָּׁ ל בֵׁ ינְּ ַתיִם כִ ְּמעַ ט ל ֹא נִ ְּׁשאֲ רּו י ִ
עַ כְּ ָּׁׁשו כְּ בָּׁ ר אֶ ְּפ ָּׁׁשר הָּׁ יָּׁה ִל ְּראֹות בָּׁ רּור ֶׁשאֵׁ ין ּלָּׁ נּו ַמה לַ עֲשֹות בַ גָּׁלּות הָּׁ ָּׁרעָּׁ ה
הַ ז ֹאת.

ּנֹוראָּׁ ה ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשכִ ְּמעַ ט עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל,
ו ְִּהּנֵׁהָּׁׁ ...שֹלׁש ָּׁׁשנִ ים אַ חֲ ֵׁרי הַ שֹואָּׁ ה הַ ָּׁ
ְּׁשלֹום ,נִ גְּ מַ ר ָּׁ -ק ָּׁרה ָּׁדבָּׁ ר גָּׁדֹול וְּנִ ְּפלָּׁ אָּׁ :ק ָּׁמה ְּמ ִדינַת י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
חַ ס ו ָּׁ

ּולהֹוצִ יא ִמכָּׁאן אֶ ת הַ גֹויִים
הּודים ִה ְּתאַ ְּמצּו לַ עֲלֹות לָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּ
אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשהַ ּיְּ ִ
הָּׁ אַ נְּ גְּ ִלים ֶׁש ָּׁש ְּלטּו ּפֹ ה אָּׁ ז  -הֶ ְּח ִליטּו נְּ צִ יגִ ים ֵׁמהַ ְּרבֵׁ ה ְּמ ִדינֹות ֶׁש ִהגִ יעַ הַ זְּ ַמן
ְּלהַ חֲ זִ יר ְּלפָּׁ חֹות חֵׁ לֶ ק מֵׁ אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,לָּׁ ֵׁתת לָּׁ הֶ ם ְּלהָּׁ ִקים
הּודים
ְּמ ִדינָּׁה .הַ גֹויִים ֶׁש ָּׁש ְּלטּו ּפֹ ה יָּׁצְּ אּו ִמכָּׁאן – וְּאָּׁ זַ ,הּנְּ צִ יגִ ים ֶׁשל הַ ּיְּ ִ
ימים אֶ ת
הֹודיעּו ֶׁש ְּמ ִק ִ
הּודיםִ ,
בָּׁ אָּׁ ֶרץ ,אֵׁ ּלּו ֶׁשהָּׁ יּו כְּ מֹו הַ מֶ ְּמ ָּׁׁשלָּׁ ה ֶׁשל הַ ּיְּ ִ
יׁשי ְּלחֹ ֶדׁש ִאּיָּׁר ,ה' ְּב ִאּיָּׁר.
הַ ְּמ ִדינָּׁה ֶׁשּלָּׁ נּו .זֶה הָּׁ יָּׁה בַ ּיֹום הַ חֲ ִמ ִ
ָּׁקמָּׁ ה ְּמ ִדינַת י ְִּש ָּׁראֵׁ ל (ע ֲַדיִן ְּבחֵׁ לֶ ק ֵׁמהָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּול ֹא ְּבכֻּלָּׁ ּה .נְּ ַקּוֶה ֶׁש ְּבעֶ זְּ ַרת ה',
הֹוד ְּענּו ְּלכָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ׁשּוב
ַ
ְּב ָּׁקרֹוב כָּׁל אַ ְּרצֵׁ נּו ִת ְּהיֶה ְּבי ֵָּׁׁדנּו).
ׁשֹול ִטים בָּׁ אָּׁ ֶרץ.
ְּ
ְּתה ּלָּׁ נּו ְּמ ִדינָּׁה
אֵׁ יזֹו ִש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ה ִהיא זֹו :אַ חֲ ֵׁרי אַ ְּלּפַ יִם ָּׁׁשנִ ים ֶׁשּל ֹא ָּׁהי ָּׁ
ֹלׁשת הַ ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשאָּׁ ַמ ְּרנּו ,כְּ ֶׁשאֵׁ ין ְּמ ִדינָּׁה :עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ל ֹא
(זֹוכְּ ִרים אֶ ת ְּׁש ֶ
בַ מָּׁ קֹום ֶׁשּלֹו בָּׁ אָּׁ ֶרץ ,ל ֹא ְּביַחַ ד וְּל ֹא בַ ִש ְּלטֹון ֶׁשּלָּׁ נּו) ִ -הּנֵׁה עַ כְּ ָּׁׁשו ,בָּׁ רּוְך ה',
יטים כָּׁאן וְּל ֹא
דֹוׁשה; אֲ נ ְַּחנּו ַמ ְּח ִל ִ
ׁשֹול ִטים בָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלָּׁ נּו הַ ְּק ָּׁ
ְּ
ׁשּוב אֲ נ ְַּחנּו
ְּכֹולים
ִיהּודים ִמכָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם י ִ
הַ גֹויִיםׁ .שּוב אֲ נ ְַּחנּו בָּׁ אָּׁ ֶרץ ,בַ מָּׁ קֹום ֶׁשּלָּׁ נּו ,ו ִ
לַ עֲלֹות לָּׁ אָּׁ ֶרץֶׁ ,שכֻּלָּׁ נּו נִ ְּהיָּׁה כָּׁאן ְּביַחַ ד  -הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל ה' בָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשה' נ ַָּׁתן לָּׁ נּו.
ַרב אֶ חָּׁ ד ְּב ֵׁׁשם הָּׁ ַרב ַמימֹוןֶׁ ,שהָּׁ יָּׁה בֵׁ ין אֵׁ ּלּו ֶׁש ִהכְּ ִריזּו עַ ל הַ ְּמ ִדינָּׁה ָּׁ -קם
לֹוקינּו ֶמלֶ ְך הָּׁ עֹולָּׁ ם
ּובֵׁ ֵׁרְך " ֶׁשהֱ חֶ יָּׁנּו" .הּוא ָּׁזכָּׁה ְּלבָּׁ ֵׁרְך "בָּׁ רּוְך אַ ָּׁתה ה' אֱ ֵׁ
ֶׁשהֱ חֶ יָּׁנּו ו ְִּקּיְּ מַ ּנּו ו ְִּהגִ יעָּׁ נּו לַ זְּ מַ ן הַ זֶ ה"  -עַ ל הֲ ָּׁק ַמת הַ ְּמ ִדינָּׁה .הַ ְּרבֵׁ ה
ְּמבָּׁ ְּרכִ ים " ֶׁשהֱ חֶ יָּׁנּו" עַ ל ְּּפ ִרי חָּׁ ָּׁדׁש אֹו בֶ גֶד חָּׁ ָּׁדׁשּ .לא כָּׁל אֶ חָּׁ ד זֹוכֶה ְּלבָּׁ ֵׁרְך
לַ ה' " ֶׁשהֱ חֶ יָּׁנּו" עַ ל זֶה ֶׁשאַ חֲ ֵׁרי הָּׁ מֹון הָּׁ מֹון ָּׁׁשנִ ים ֶׁשל גָּׁלּות  -יֵׁׁש ּלָּׁ נּו ׁשּוב
ְּמ ִדינָּׁה .הָּׁ יּו אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁש ָּׁש ְּמעּו בָּׁ ַר ְּדיֹו אֶ ת הַ ּטֶ כֶס הַ זֶ הֶׁ ,ש ִהכְּ ִריזּו עַ ל הַ ְּמ ִדינָּׁה
 ְּּודמָּׁ עֹות ז ְָּּׁלגּו מֵׁ עֵׁ ינֵׁיהֶ םְּ ,דמָּׁ עֹות ֶׁשל ִש ְּמחָּׁ ה ו ְִּה ְּת ַרגְּ ׁשּות :סֹוף סֹוף זָּׁכִ ינּוֶׁשהָּׁ אָּׁ ֶרץ מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁש ְּבי ֵָּׁׁדינּוֶׁ ,שּיֵׁׁש ּלָּׁ נּו ְּמ ִדינָּׁה ֶׁשּלָּׁ נּו.

הַ ְּמ ִדינֹות ֶׁש ִמ ְּס ִביבֵׁ נּוְּ ,מ ִדינֹות ע ֲָּׁרב ,ל ֹא ִה ְּסכִ ימּו וְּנִ ְּלחֲ מּו בָּׁ נּו; אֲ בָּׁ ל ה'
בּורה לַ ַמנְּ ִהיגִ ים ֶׁשל
עֹוזֵׁר ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ֶׁשחֹוזֵׁר לָּׁ אָּׁ ֶרץ .כְּ מֹו ֶׁשה' נ ַָּׁתן גְּ ָּׁ
בּורה
ּולהַ כְּ ִריז עַ ל הַ ְּמ ִדינָּׁה  -כְָּׁך הּוא גַם נ ַָּׁתן גְּ ָּׁ
הּודים בָּׁ אָּׁ ֶרץ ,ל ֹא ְּלפַ חֵׁ ד ְּ
הַ ּיְּ ִ
לַ חַ ּי ִָּׁלים ֶׁשּלָּׁ נּוֶׁ ,של הַ צָּׁ בָּׁ א ָּׁׁש ַרק ִה ְּת ִחיל אָּׁ זְּ ,ל ִהּלָּׁ חֵׁ ם ִב ְּׁש ִביל ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
יּוכָּׁל ִל ְּחיֹות בָּׁ אָּׁ ֶרץ .הָּׁ י ְָּּׁתה ִמ ְּלחֶ ֶמת הַ ִש ְּחרּור .הַ ְּרבֵׁ ה חַ ּי ִָּׁלים נֶהֶ ְּרגּו,
ְּלצַ ע ֲֵׁרנּו ,אֲ בָּׁ ל נִ צַ ְּחנּו אֶ ת הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים.

ימה לָּׁ נּו,
ְּהּודים ְּביַחַ ד ,בָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלָּׁ נּו ֶׁש ַמ ְּת ִא ָּׁ
עַ כְּ ָּׁׁשו אֲ נ ְַּחנּו ׁשּוב הַ ְּרבֵׁ ה י ִ
יטים עֲלֵׁ ינּו וְּעַ ל הָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלָּׁ נּו.
ּובַ ִש ְּלטֹון ֶׁשּלָּׁ נּו :ל ֹא הַ גֹויִים ַמ ְּח ִל ִ
ׁשּוב יֵׁׁש ּלָּׁ נּו ְּמ ִדינָּׁהְּ ,מ ִדינַת י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .יֵׁׁש ּלָּׁ נּו ֶמ ְּמ ָּׁׁשלָּׁ ה ֶׁשּלָּׁ נּוֶׁ ,שהָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים
בָּׁ אָּׁ ֶרץ בֹוחֲ ִרים ְּלנַהֵׁ ל אֶ ת הַ ְּמ ִדינָּׁהְּ ,להַ ְּח ִליט ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשצָּׁ ִריְך בַ ְּש ִביל כֻּלָּׁ ם.
אֹותה אֲ חֵׁ ִרים,
יֵׁׁש לָּׁ נּו צָּׁ בָּׁ אֶׁ ,ששֹומֵׁ ר ְּבעֶ זְּ ַרת הַ ֵׁשם עַ ל הָּׁ אָּׁ ֶרץֶׁ ,שּל ֹא י ְִּקחּו ָּׁ
ֶׁשּלא יּוכְּ לּו ִל ְּפגֹ עַ בָּׁ נּוּ .יֵׁׁש ִמ ְּׁשטָּׁ ָּׁרה ֶׁשהַ ַת ְּפ ִקיד ֶׁשּלָּׁ ּה ִל ְּׁשמֹר עַ ל הַ סֵׁ ֶדר
ְּבתֹוְך הַ ְּמ ִדינָּׁהֶׁ ,שּל ֹא ַיעֲשּו ְּדבָּׁ ִרים ֶׁש ַמזִ ִיקיםּ .יֵׁׁש לָּׁ נּו ֶדגֶל  -כָּׁחֹ ל לָּׁ בָּׁ ן.
ְּטֹובים,
נֹותנֶת ּפֵׁ רֹות י ִָּׁפים ו ִ
הָּׁ אָּׁ ֶרץ ׁשּוב ֶ
כִ י עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל חֹוזֵׁר אֵׁ לֶ יהָּׁ  .הָּׁ מֹון
עֹולים לָּׁ אָּׁ ֶרץִ ,מכָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם,
ִ
ְּהּודים
י ִ
חֹוזְּ ִרים מֵׁ הַ גָּׁלּות .אֲ נ ְַּחנּו בֹונִ ים אֶ ת
ִׁשּובים ,כְּ מֹו
ימים הַ ְּרבֵׁ ה י ִ
הָּׁ אָּׁ ֶרץְּ ,מ ִק ִ
ּוׁשֹלמֹה ַמ ְּלכֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
ֶׁשהָּׁ יָּׁה ִבזְּ ַמן ָּׁדוִד ְּ
הָּׁ אֶ ֶרץ זֶה הַ מָּׁ קֹום הֲ כִ י מַ ְּת ִאים ִל ְּלמֹד
תֹורה
ָּׁ
לֹומ ֵׁדי
תֹורה; הַ ְּרבֵׁ ה י ְִּׁשיבֹות ָּׁקמֹות ְּבאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,יֵׁׁש הָּׁ מֹון ְּ
ָּׁ
בֹו
אֹותנּוַ ,מחֲ זִ יר אֵׁ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לָּׁ אָּׁ ֶרץ ,כְּ מֹו ֶׁשהּוא
בָּׁ אָּׁ ֶרץ ,בָּׁ רּוְך ה' .ה' גֹואֵׁ ל ָּׁ
יאים ֶׁש ָּׁש ְּמעּו אֶ ת הַ ִדבּור ֶׁשבָּׁ א
ִה ְּב ִטיחַ לָּׁ נּו ִל ְּפנֵׁי הָּׁ מֹון ָּׁׁשנִ ים ,עַ ל-י ְֵּׁדי ַהּנְּ ִב ִ
מֵׁ ה' ֶׁ -שבַ סֹוף נַחֲ זֹר לָּׁ אָּׁ ֶרץִ .בגְּ לַ ל ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו בָּׁ אֲ וִיר הַ בָּׁ ִריא ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
תֹורה
דֹוׁשה  -גַם הַ ְּרבֵׁ ה אֲ נ ִָּׁׁשים חֹוזְּ ִרים ִב ְּתׁשּובָּׁ ה וְּרֹוצִ ים ְּל ַקּיֵׁם אֶ ת הַ ָּׁ
הַ ְּק ָּׁ
עֹולים עֹוד וָּׁעֹוד לָּׁ אָּׁ ֶרץ.
ְּהּודים ִמכָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם ִ
וְּהַ ִמצְּ וֹות .וְּהַ ְּרבֵׁ ה י ִ

ז .יֹום הַ עַ צְ מאּות
אׁשית ,אֶ ת הַ ּיֹום
ָּׁק ְּבעּו הַ מַ נְּ ִהיגִ ים ֶׁשל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ לְּ ,ביַחַ ד ִעם הָּׁ ַרבָּׁ נּות הָּׁ ָּׁר ִ
אֹומ ִרים ְּת ִפּלֹות
ְּ
ֶׁשבֹו ִהכְּ ִריזּו עַ ל הַ ְּמ ִדינָּׁה ְּליֹום חָּׁ גְּ .ביֹום הָּׁ עַ צְּ ָּׁמאּות
אֹותנּו
ָּׁ
דֹולים ֶׁשעָּׁ ָּׁשה לָּׁ נּו ֶׁ -שהֵׁ ִביא
ּומֹודים לַ ה' עַ ל הַ ּנִ ִסים הַ גְּ ִ
ִ
ְּמיֻחָּׁ דֹות
בֹותינּו וַאֲ נ ְַּחנּו זֹוכִ ים ֶׁש ִת ְּהיֶה לָּׁ נּו ְּמ ִדינָּׁה
מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁש לָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁש ִה ְּב ִטיחַ לַ אֲ ֵׁ
הּודים ְּבכָּׁל
בָּׁ אָּׁ ֶרץ :כְּ מֹו ֶׁש ָּׁרצּו אַ ְּב ָּׁרהָּׁ ם ,יִצְּ חָּׁ ק ְּו ַיעֲקֹ ב; כְּ מֹו ֶׁש ִחכּו הַ ּיְּ ִ

עֹושים ְּס ֻע ָּׁדה חֲ גִ יגִ ית ,יֵׁׁש
ִ
הַ דֹורֹות .הַ ְּרבֵׁ ה
כָּׁאֵׁ ּלֶ ה ֶׁש ְּמטַ ּיְּ ִלים בָּׁ אָּׁ ֶרץ כְּ ֵׁדי ִל ְּשמֹוחַ ֶׁשחָּׁ ז ְַּרנּו
ּולהֹודֹות לַ ה'.
אֵׁ לֶ יהָּׁ ְּ
טֹובים בָּׁ אָּׁ ֶרץ
אֲ נ ְַּחנּו צְּ ִריכִ ים ְּל ִה ְּׁש ַת ֵׁדל ִל ְּהיֹות ִ
ֶׁשּלָּׁ נּו ,בַ ְּמ ִדינָּׁה ֶׁשּלָּׁ נּו; ִל ְּבנֹות ּפֹ ה ְּמ ִדינָּׁה כָּׁל
תֹורהְּ ,מ ִדינָּׁה
כְָּׁך טֹובָּׁ הֶׁ ,ש ִת ְּתנַהֵׁ ג ְּל ִפי הַ ָּׁ
יקה  -כְּ מֹו ֶׁשמַ ְּת ִאים ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ֶׁ -שכָּׁל
צַ ִד ָּׁ
הָּׁ עֹולָּׁ ם י ְִּלמַ ד מֵׁ ִא ָּׁתנּו אֵׁ יְך חַ ּיִ ים ְּל ִפי ַמה ֶׁשה'
רֹוצֶ ה .וַה' י ְִּבנֶה לָּׁ נּו אֵׁ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ְּוי ִָּׁביא לָּׁ נּו אֶ ת הַ ָּׁמ ִׁשיחַ ְּב ָּׁקרֹוב
ְּבי ֵָּׁׁמינּו.

ירת העֹ ֶמר .ל"ג בעֹ ֶמר
ְס ִפ ַ

"ס ִפ ַירת
סֹופ ִרים ְּ
בַ ּי ִָּׁמים הָּׁ אֵׁ ּלֶ הֶׁ ,שבֵׁ ין חַ ג הַ ּפֶ סַ ח ְּלחַ ג הַ ָּׁשבּועֹות ,אֲ נ ְַּחנּו ְּ
ּומה זֶה
סֹופ ִרים אֶ ת ְּס ִפ ַירת ָּׁהעֹ ֶמר? ָּׁ
הָּׁ עֹ מֶ ר" .מָּׁ ה זֶה הָּׁ "עֹ מֶ ר"? וְּלָּׁ מָּׁ ה ְּ
ל"ג בָּׁ עֹ מֶ ר? עַ ל הַ ְּדבָּׁ ִרים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה נִ ְּל ַמד ְּבעֶ זְּ ַרת הַ ֵׁשם.

אׁשי ְּפר ִקים:
ר ֵ
אְּ .קצִ יר ִח ִּטים ו ְְּּשעֹ ִרים
בָּׁ .ק ְּרבָּׁ ן הָּׁ עֹ מֶ ר
ג .הָּׁ עֹ מֶ ר מַ ִתיר אֶ ת אֲ כִ ילַ ת הַ ְּתבּואָּׁ ה הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה
דְּ .קצִ ַירת הָּׁ עֹ מֶ ר וַהֲ בָּׁ אָּׁ תֹו
הְּ .ס ִפ ַירת הָּׁ עֹ מֶ ר
ידי ַר ִבי ע ֲִקיבָּׁ א; ל"ג בָּׁ עֹ ֶמר
ו .אֲ בֵׁ לּות ִבימֵׁ י הַ ְּס ִפ ָּׁירה עַ ל ַת ְּל ִמ ֵׁ
רֹומ ִאים
זַ .ר ִבי ע ֲִקיבָּׁ א ,בַ ר כֹוכְּ בָּׁ א וְּהַ מֶ ֶרד בָּׁ ָּׁ

אְ .קצִ יר ִח ִטים ו ְְשעֹ ִרים
יאים ָּׁק ְּרבָּׁ ן ְּמיֻחָּׁ ד עַ ל הַ ִמזְּ בֵׁ חַ ,
ִבזְּ מַ ן ֶׁשבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הָּׁ יָּׁה ַקּיָּׁם ,הָּׁ יּו ְּמ ִב ִ
בַ ּיֹום הַ ֵׁשנִ י ֶׁשל ּפֶ סַ ח; ָּׁק ְּראּו לֹו
"ק ְּרבָּׁ ן הָּׁ עֹ מֶ ר" .הַ ָּׁק ְּרבָּׁ ן הַ זֶ ה ל ֹא
ָּׁ
"ק ְּרבָּׁ ן
הָּׁ יָּׁה ָּׁק ְּרבָּׁ ן ֶׁשל בָּׁ ָּׁשר ,אֶ ּלָּׁ א ָּׁ
ִמנְּ חָּׁ ה"ִ ,מ ְּתבּואָּׁ ה ִ -מ ֶקמַ ח ְּשעֹ ִרים.
לָּׁ מָּׁ ה ַדו ְָּּׁקא ְּבפֶ סַ ח? אֵׁ יְך הָּׁ יּו קֹוצְּ ִרים
אֶ ת הָּׁ עֹ מֶ ר? אֵׁ יְך הָּׁ יּו ְּמכִ ינִ ים אֹותֹו?

נ ְַּס ִביר:
זֹור ִעים בַ אֲ ָּׁד ָּׁמה בַ חֹ ֶרף .אַ חַ ר כְָּׁך,
אֶ ת הַ ְּתבּואָּׁ ה  -הַ ִח ִּטים ,הַ ְּשעֹ ִרים ְּ -
ּומתֹוְך הַ ג ְַּר ִעינִ ים ֶׁשבַ אֲ ָּׁד ָּׁמהַ ,מ ְּת ִחילָּׁ ה ִלצְּ מ ַֹח
ֶׁשם ְּבעֶ זְּ ַרת ה' ִ -
יֹורד ג ֶ
ֵׁ

הַ ְּתבּואָּׁ הִ .מג ְַּר ִעינִ י הַ ִחּטָּׁ ה  -יֹוצֵׁ את ִחּטָּׁ ה; ִמג ְַּר ִעינִ י הַ ְּשעֹ ִרים  -יֹוצְּ ִאים
צְּ מַ ִחים ֶׁשל ְּשעֹ ִרים .יֵׁׁש לָּׁ הֶ ם גִ ְּבעֹול וְּעָּׁ לָּׁ יו ְּ -בתֹוְך ְּק ִלּפֹות ַדקֹות -
יֹותר בַ ְּש ִביל ְּלהַ אֲ כִ יל
ג ְַּר ִעינִ יםֶׁ ,ש ְּבתֹוכָּׁם יֵׁׁש ֶקמַ ח .בַ ְּשעֹ ִריםִ ,מ ְּׁש ַת ְּמ ִׁשים ֵׁ
(אם כִ י אֶ ְּפ ָּׁׁשר לַ עֲשֹות ִמזֶ ה אֹ כֶל גַם ִל ְּבנֵׁי אָּׁ ָּׁדם) ֵׁ -מהַ ִח ִּטים
ְּבהֵׁ מֹות ִ
ְּמכִ ינִ ים לֶ חָּׁ ם וְּאֹ כֶל ִל ְּבנֵׁי אָּׁ ָּׁדם.
אֹותּה:
ָּׁ
ּומגִ יעַ הַ זְּ ַמן ִל ְּקצֹר
כַאֲ ֶׁשר עֹובֵׁ ר הַ חֹ ֶרף  -הַ ְּתבּואָּׁ ה כְּ בָּׁ ר גְּ דֹולָּׁ ה ַ
(בעֵׁ ֶרְך ִל ְּק ַראת ּפֶ סַ ח) ,וְּאַ חַ ר כְָּׁך ְּקצִ יר הַ ִח ִּטים
קֹ ֶדםְּ ,קצִ יר הַ ְּשעֹ ִרים ְּ
(בעֵׁ ֶרְך ִל ְּק ַראת חַ ג הַ ָּׁשבּועֹות) .אָּׁ ז ָּׁמ ַתי אֶ ְּפ ָּׁׁשר לֶ אֱ כֹל ֵׁמהַ ְּתבּואָּׁ ה
ְּ
הָּׁ ִראׁשֹונָּׁה ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת? ַרק כַאֲ ֶׁשר ַמגִ יעַ הַ ּפֶ סַ ח אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּלהַ ְּת ִחיל
אֹותּה.
לֶ אֱ כֹל אֶ ת הַ ְּתבּואָּׁ ה ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשקֹוצְּ ִרים ָּׁ

ב .ק ְרבן העֹ ֶמר
תֹורהֶׁ ,ש ִּל ְּפנֵׁי ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ַמ ְּת ִח ִילים לֶ אֱ כֹל ְּתבּואָּׁ ה ֵׁמהַ ָּׁשנָּׁה
צִ ּוָּׁה עָּׁ לֵׁ ינּו ה' בַ ָּׁ
הַ ז ֹאת ְּ -דבָּׁ ִרים ֶׁשעֲשּויִים מֵׁ הַ ֶקמַ ח ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת  -קֹ ֶדם כָּׁל נ ִָּׁביא אֵׁ ת
"ק ְּרבָּׁ ן הָּׁ עֹ מֶ ר" :כַמּות ְּמסֻ ּיֶמֶ ת ֶׁשל
ָּׁ
(אֹותם קֹוצְּ ִרים
ָּׁ
ֶקמַ ח מֵׁ הַ ְּשעֹ ִרים
יאים ְּלבֵׁ ית
ָּׁקרֹוב ְּלפֶ סַ ח) ְּ -מ ִב ִ
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש .כְָּׁך אֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים הֵׁ יטֵׁ ב-
נֹותן לָּׁ נּו אֶ ת כָּׁל
ֵׁ
הֵׁ יטֵׁ ב ֵׁמי
עֹושים לֶ חֶ ם
ִ
הַ ְּתבּואָּׁ הֶׁ ,ש ִמ ֶמּנָּׁה
יאים
לָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים וְּאֹ כֶל ִל ְּבהֵׁ מֹותְּ .מ ִב ִ
מֹודים לַ ה'.
קֹ ֶדם כָּׁל ְּקצָּׁ ת לַ ִמזְּ בֵׁ חַ ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש וְּזֹוכְּ ִרים ֶׁשהַ כֹל ֵׁמה'ִ .
קֹור ִאים
כַמּות הַ ֶקמַ ח ֶׁשהָּׁ יָּׁה צָּׁ ִריְך ְּלהָּׁ ִביא לַ ִמזְּ בֵׁ חַ נִ ְּק ֵׁראת "עֹ ֶמר" ,לָּׁ כֵׁן ְּ
"ק ְּרבָּׁ ן הָּׁ עֹ מֶ ר".
ְּלזֶה ָּׁ
ִב ְּׁש ִביל ְּלהָּׁ ִביא אֶ ת הַ ֶקמַ ח הַ זֶ ה ִל ְּמ ַק ֵׁדׁש ָּׁ -היּו ְּׁש ִלי ִחים ֶׁשל חַ כְּ ֵׁמי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
ירּוׁשלַ יִםְּ ,לבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש .אֶ ת
אֹותם ְּבסַ ִלים ִל ָּׁ
ָּׁ
יאים
ּומ ִב ִ
קֹוצְּ ִרים ְּשעֹ ִרים ְּ
עֹושים ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ י הַ ּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ סַ חְּ ,ב ִש ְּמחָּׁ ה .הַ ְּרבֵׁ ה
הַ ָּׁקצִ יר הַ זֶ ה הָּׁ יּו ִ
אֲ נ ִָּׁׁשים הָּׁ יּו ָּׁׁשם (בַ ּלַ יְּלָּׁ ה ֶׁשאַ חֲ ֵׁרי לֵׁ יל ַהסֵׁ ֶדר).
ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הָּׁ יּו מַ כִ ים אֶ ת הַ ְּשעֹ ִרים בַ ֲענ ִָּׁפים כְּ ֵׁדי ְּלהַ ְּפ ִריד אֶ ת
יסים אֶ ת הַ ג ְַּר ִעינִ ים ִלכְּ ִלי ֶׁשל
הַ ג ְַּר ִעינִ ים מֵׁ הַ ִשבֳ ִלים; אַ חַ ר כְָּׁך הָּׁ יּו ַמכְּ נִ ִ
נְּ חֹ ֶׁשת ֶׁשּנִ ְּק ָּׁרא "אַ בּוב" (הַ כְּ ִלי הַ זֶ ה ָּׁהיָּׁה ְּמנ ָֻּׁקב כְּ ֵׁדי ֶׁש ָּׁהאֵׁ ׁש תּוכַל ְּל ִה ָּׁכנֵׁס

עֹורה ,כְּ מֹו
ְּש ִמים אֹותֹו עַ ל הָּׁ אֵׁ ׁש עַ ל ְּמנַת ִל ְּקלֹות אֶ ת ג ְַּר ִעינִ י הַ ְּש ָּׁ
בֹו)  -ו ָּׁ
תֹורה צִ ּוְּ ָּׁתה.
ֶׁשהַ ָּׁ
אֹותם עַ ל הָּׁ ִרצְּ ּפָּׁ ה בַ חֲ צַר הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש כְּ ֵׁדי ֶׁשּיִ ְּתי ְַּבׁשּו ֵׁמהָּׁ רּוחַ ,
ָּׁ
אַ חַ ר כְָּׁך ָּׁשמּו
וְּאָּׁ ז הָּׁ יּו טֹוחֲ נִ ים ְּקצָּׁ ת אֶ ת ג ְַּר ִעינַי ַה ְּשעֹ ָּׁרה כְּ ֵׁדי ְּלהַ ְּפ ִריד אֶ ת הַ ֶק ַמח
לֹוק ִחים חֵׁ לֶ ק ֵׁמהַ ֶק ַמח ְּ -ב ִלי ְּק ִלּפֹות  -ומנ ִַּפים
מֵׁ הַ ְּק ִלּפֹות ֶׁשל הַ ג ְַּר ִעינִ יםְּ .
יֹותר נ ִָּׁקי .אַ חַ ר כְָּׁך
אֹותֹו ְּבנָּׁפָּׁ ה ִעם חֹ ִרים ל ֹא כָּׁל כְָּׁך ַד ִקים .יֹוצֵׁ א ֶק ַמח ֵׁ
יֹותר ַד ָּׁקה וְּׁשּוב נִ ְּׁשאַ ר ְּל ַמ ְּעלָּׁ ה ְּקצָּׁ ת ִלכְּ לּוְךֶׁ ,שבַ ּנָּׁפָּׁ ה
ְּמנ ִַּפים ְּבנָּׁפָּׁ ה עֹוד ֵׁ
יֹותר נ ִָּׁקי .כְָּׁך ִב ְּׁשֹלׁש
קֹודמֶ ת עֹוד עָּׁ בַ ר ִעם הַ ֶקמַ ח  -וְּיֹוצֵׁ א ֶק ַמח עֹוד ֵׁ
הַ ֶ
עֶ ְּש ֵׁרה נָּׁפֹות ,עַ ד ֶׁשּיֹוצֵׁ א ֶקמַ ח נ ִָּׁקי נ ִָּׁקי ו ְַּדק ַדק .אֶ ת הַ ֶק ַמח הַ זֶ ה
(מ ִרים ְּל ַמ ְּעלָּׁ ה)ַ ,מגִ יׁש לַ צַ ד
ְּמעַ ְּר ְּב ִבים ִעם ְּקצָּׁ ת ֶׁשמֶ ן ,הַ כֹהֵׁ ן ֵׁמנִ יף אֹותֹו ֵׁ
ֶׁשל הַ ִמזְּ בֵׁ חַ וַאֲ חַ ר-כְָּׁך ָּׁשם אֹותֹו עַ ל הַ ִמזְּ בֵׁ חַ  .זֶה נִ ְּק ָּׁרא ָּׁק ְּרבָּׁ ן הָּׁ עֹ ֶמר.

ג .העֹ ֶמר ַמ ִתיר אֶ ת אֲ כִ ילַ ת הַ ְתבּואה הַ חֲ דׁשה
יאים אֶ ת הָּׁ עֹ מֶ ר  -אָּׁ סּור ע ֲַדיִן לֶ אֱ כֹל ְּתבּואָּׁ ה חֲ ָּׁד ָּׁׁשה ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה
ִל ְּפנֵׁי ֶׁש ְּמ ִב ִ
הַ ז ֹאת.
כְּ מֹו ֶׁשכְּ בָּׁ ר אָּׁ מַ ְּרנּוַ ,רק ִל ְּק ַראת ּפֶ סַ ח ָּׁקצְּ רּו אֶ ת ַה ְּתבּואָּׁ ה ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה
הַ ז ֹאת; עַ ד אָּׁ ז הָּׁ יָּׁה לָּׁ נּו ֶקמַ ח ַרק
מֵׁ הַ ְּתבּואָּׁ ה ֶׁשל ָּׁׁשנָּׁה ֶׁשעָּׁ ְּב ָּׁרה
(ׁש ְּמרּו אֹותֹו ְּבמַ ְּחסָּׁ נִ ים) אֲ נ ְַּחנּו
ָּׁ
ְּמ ַד ְּב ִרים עַ כְּ ָּׁׁשו עַ ל הַ ְּתבּואָּׁ ה
ֶׁש ָּׁקצְּ רּו הַ ָּׁשנָּׁה.
יבים אֶ ת הָּׁ עֹ מֶ ר
ַרק אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשמַ ְּק ִר ִ
ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש  -מֻ ָּׁתר לֶ אֱ כֹל
מֵׁ הַ ְּתבּואָּׁ ה ֶׁש ָּׁקצְּ רּו הַ ָּׁשנָּׁה .כְּ ִפי
יאים אֶ ת הַ הַ ְּתחָּׁ לָּׁ ה ֶׁשל הַ ָּׁקצִ יר ְּלבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש -
ֶׁש ִה זְּ כ ְַּרנּו :קֹ ֶדם כָּׁלְּ ,מ ִב ִ
ְּכֹולים גַם הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים לֶ אֱ כֹל ֵׁמהַ ְּתבּואָּׁ ה ֶׁשל
ָּׁק ְּרבָּׁ ן הָּׁ עֹ מֶ ר; ו ְַּרק אַ חַ ר כְָּׁך י ִ
תֹורה .כְָּׁך הֵׁ ם גַם זֹוכְּ ִרים הֵׁ יטֵׁ ב ֶׁשה' נ ַָּׁתן לָּׁ הֶ ם
הַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת .כְָּׁך ְּמצַ ּוָּׁה הַ ָּׁ
אֶ ת הַ ְּתבּואָּׁ ה בַ ָּׁש ֶדה ,ו ְַּרק אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשהֵׁ ִביאּו לֹו ָּׁק ְּרבָּׁ ן ִמ ֶמּנָּׁה ִ -ה ְּת ִחילּו לֶ אֱ כֹ ל
גַם הֵׁ ם.

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:



מַ הּו ָּׁק ְּרבָּׁ ן הָּׁ עֹ מֶ ר?



מָּׁ ַתי קֹוצְּ ִרים אֶ ת הַ ְּשעֹ ִרים ְּלעֹ ֶמר?



עֹושים ִעם הַ ֶקמַ ח ֶׁשל הָּׁ עֹ ֶמר ֶׁשהֹוצִ יאּו ֵׁמהַ ְּשעֹ ִרים?
מָּׁ ה ִ

ירת העֹ ֶמר וַהֲ באתֹו
דְ .קצִ ַ
עֹושים
ִ
ִבזְּ מַ ן ֶׁשבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הָּׁ יָּׁה ַקּיָּׁם  -וְּהָּׁ יּו קֹוצְּ ִרים אֶ ת הָּׁ עֹ ֶמר  -הָּׁ יּו
צּורה ְּמיֻחֶ ֶדתֶׁ ,שהַ ְּרבֵׁ ה אֲ נ ִָּׁׁשים י ְֵּׁדעּו ֶׁשקֹוצְּ ִרים אֹותֹו.
אֶ ת זֶה ְּב ָּׁ
יחים ֶׁשל בֵׁ ית הַ ִדין
אֵׁ יְך הָּׁ יּו קֹוצְּ ִרי ם אֶ ת הָּׁ עֹ מֶ ר? יֹום ִל ְּפנֵׁי ּפֶ סַ ח ָּׁהיּו הַ ְּש ִל ִ
אֹותם) יֹוצְּ ִאים לַ ָּׁש ֶדה ֶׁש ִמ ֶמּנּו י ְִּקצְּ רּו אֶ ת
ָּׁ
(הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁשהַ חֲ כ ִָּׁמים ָּׁׁש ְּלחּו
ְּקֹוׁש ִרים כַמָּׁ ה ִׁשבֳ ִלים ְּביַחַ דִ ,מ ְּּל ַמ ְּעלָּׁ ה ,כְּ ֵׁדי ֶׁשכַאֲ ֶׁשר י ְִּקצְּ רּו
הָּׁ עֹ מֶ ר ,ו ְּ
אֹותם  -י ְִּהיֶה ַקל לַ עֲשֹות אֶ ת זֶה וְּיּוכְּ לּו ְּל ִה ָּׁקצֵׁ ר כ ַָּׁמה ְּביַחַ ד.
ָּׁ
הֹולכִ ים
בַ ּלַ יְּלָּׁ ה ֶׁשאַ חֲ ֵׁרי לֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדרְּ ,במֹוצָּׁ אֵׁ י הַ ּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ סַ ח ְּ -
ִל ְּקצֹר אֶ ת הָּׁ עֹ מֶ ר.
הַ ְּרבֵׁ ה אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁשג ִָּׁרים ָּׁקרֹוב הָּׁ יּו בָּׁ ִאים ִל ְּראֹות אֶ ת ְּקצִ יר הָּׁ עֹ ֶמר.
ֹלׁשת הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁשקֹוצְּ ִרים:
אֹותם כָּׁל אֶ חָּׁ ד ִמ ְּש ֶ
ָּׁ
ִהגִ יעַ זְּ ַמן הַ חֲ ֵׁׁשכָּׁהׁ ,שֹואֵׁ ל
(ׁש ְּקעָּׁ ה הַ ֶשמֶ ׁש)?
"בָּׁ א הַ ֶשמֶ ׁש" ָּׁ
אֹומ ִרים" :הֵׁ ן" (כֵׁן)  -כְָּׁך ָּׁׁשֹלׁש
וְּהֵׁ ם ְּ
ְּּפעָּׁ ִמים .וְּאחר-כְָּׁך ָּׁׁשֹלׁש ְּּפעָּׁ ִמים:
(ל ְּקצֹר בַ מַ גָּׁל הַ זֶ ה?)
"מַ גָּׁל זֹו"? ִ
"קּפָּׁ ה זֹו"? (סַ ל זֶה?) "הֵׁ ן".
"הֵׁ ן"ֻ .
ו ְִּאם יֹוצֵׁ א הַ ּלַ יְּלָּׁ ה ֶׁשאַ חֲ ֵׁרי לֵׁ יל
אֹותם,
הַ סֵׁ ֶדרְּ ,בלֵׁ יל ַׁשבָּׁ ת ׁ -שֹואֵׁ ל ָּׁ
אֹותם ִאם ִל ְּקצֹר אֶ ת הָּׁ עֹ ֶמר עַ כְּ ָּׁׁשו,
ָּׁ
"ׁשבָּׁ ת זֹו"? "הֵׁ ן" (כְּ לֹומַ ר ,הּוא ׁשֹואֵׁ ל
ַ
תֹורה ֶׁש ְּקצִ יר
אֹומ ִרים ֶׁשכֵׁן; כִ י חֲ כ ִָּׁמים לָּׁ ְּמדּו ֵׁמהַ ָּׁ
ְּ
לַ ְּמרֹות ֶׁש ַשבָּׁ ת ,וְּהֵׁ ם
עֹושים אֹותֹו אֲ ִפּלּו בַ ַשבָּׁ ת)" .אֶ ְּקצֹר"? וְּהֵׁ ם
ִ
הָּׁ עֹ מֶ ר דֹוחֶ ה אֶ ת הַ ַשבָּׁ ת,
"קצֹר" ָּׁׁשֹלׁש ְּּפעָּׁ ִמים כָּׁל ָּׁדבָּׁ ר.
אֹומ ִרים לֹו ְּ
ְּ

יאים הַ ְּרבֵׁ ה אֲ נ ִָּׁׁשים וְּלָּׁ ָּׁמה ׁשֹואֲ ִלים
צּורה כָּׁזֹו? לָּׁ מָּׁ ה ְּמ ִב ִ
עֹושים ְּב ָּׁ
לָּׁ מָּׁ ה הָּׁ יּו ִ
יֹודעַ ְּלבַ ד ֶׁשהּוא צָּׁ ִריְך ִל ְּקצֹר?!
עַ ל כָּׁל ָּׁדבָּׁ ר? הָּׁ ֵׁרי הָּׁ ִאיׁש ֵׁ

(ק ְּראּו לָּׁ הֶ ם "צְּ ד ִֹקים"  -וְּהֵׁ ם ִבכְּ לָּׁ ל ל ֹא הָּׁ יּו
הַ ִסבָּׁ ה ִהיאֶׁ ,שהָּׁ יּו אֲ נ ִָּׁׁשים ָּׁ
צַ ִד ִיקים) ֶׁשּל ֹא הֶ אֱ ִמינּו לַ ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשל הַ חֲ כ ִָּׁמים .זֶה ָּׁדבָּׁ ר גָּׁרּועַ ְּמאֹ ד .אֲ נ ְַּחנּו
תֹורה; הַ חֲ כ ִָּׁמים
יֹוד ִעים ֶׁשה' צִ ּוָּׁה ִל ְּׁשמֹעַ ְּבקֹול הַ חֲ כ ִָּׁמים ֶׁש ְּמפָּׁ ְּר ִׁשים אֶ ת ַה ָּׁ
ְּ
ֹׁשה ַרבֵׁ נּו ֶׁש ִּל ֵׁמד אֶ ת הַ ּפֵׁ רּוׁש לַ חֲ כ ִָּׁמים
תֹורה ִממ ֶ
לָּׁ ְּמדּו אֶ ת הַ ּפֵׁ רּוׁש ֶׁשל הַ ָּׁ
ֶׁשהָּׁ יּו בַ זְּ מַ ן ֶׁשּלֹו ,וְּהֵׁ ם ִל ְּמדּו
לַ ַת ְּל ִמ ִידים

ֶׁשּלָּׁ הֶ ם

-

ְּוכְָּׁך

יֹוד ִעים אֶ ת הַ ּפֵׁ רּוׁש ֶׁשל
הַ חֲ כ ִָּׁמים ְּ
תֹורה .הַ צְּ ד ִֹקים ל ֹא ָּׁׁש ְּמעּו
הַ ָּׁ
ְּבקֹול הַ חֲ כ ִָּׁמים ְּ -וכְָּׁך הֵׁ ם גַם ל ֹא
הֶ אֱ ִמינּו ְּלמָּׁ ה ֶׁשחֲ כ ִָּׁמים אָּׁ ְּמרּו עַ ל
ְּס ִפ ַירת הָּׁ עֹ מֶ ר.
"ּוספַ ְּר ֶתם לָּׁ כֶם ִמ ָּׁמחֳ ָּׁרת הַ ַשבָּׁ ת ִמּיֹום הֲ ִביאֲ כֶם אֶ ת עֹ ֶמר
בַ ת ָֹּׁורה כָּׁתּובְּ :
יאים
הַ ְּתנּופָּׁ ה" .ז ֹאת אֹומֶ ֶרתֶׁ ,שצָּׁ ִריְך ִל ְּסּפֹ ר ְּס ִפ ַירת הָּׁ עֹ ֶמר ִמזְּ ַמן ֶׁש ְּמ ִב ִ
ימים  -אֹותֹו
יפים ְּ -מ ִר ִ
(קֹור ִאים ְּלזֶה עֹ ֶמר הַ ְּתנּופָּׁ ה כִ י ְּמנִ ִ
ְּ
אֶ ת ָּׁק ְּרבָּׁ ן הָּׁ עֹ מֶ ר
ּומ ַתי צָּׁ ִריְך ְּלהָּׁ ִביא אֶ ת הָּׁ עֹ ֶמר ְּלבֵׁ ית
ְּליַד הַ ִמזְּ בֵׁ חַ ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש)ָּׁ .
"מחָּׁ ר" ֶׁשל הַ ַשבָּׁ ת ,יֹום אַ חֲ ֵׁרי
"ממָּׁ חֳ ָּׁרת הַ ַשבָּׁ ת" .הַ ָּׁ
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש? כָּׁתּובִ :
ַׁשבָּׁ ת .אֵׁ יזֶה יֹום בָּׁ א אַ חֲ ֵׁרי ַׁשבָּׁ ת? יֹום ִראׁשֹון.
חֹוׁש ִבים ֶׁשכַאֲ ֶׁשר ַמגִ יעַ חַ ג הַ ּפֶ סַ ח נְּ חַ כֶה עַ ד ֶׁשּיַגִ יעַ יֹום הַ ַשבָּׁ ת;
אָּׁ ז הָּׁ יִי נּו ְּ
ּוביֹום ִראׁשֹון בַ ָּׁשבּועַ  ,נ ִָּׁביא אֹותֹו .אֲ בָּׁ ל
ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ י ַׁשבָּׁ ת נִ ְּקצֹר אֶ ת הָּׁ עֹ מֶ ר ְּ
"מ ָּׁמחֳ ָּׁרת הַ ַשבָּׁ ת"  -יֹום אַ חֲ ֵׁרי יֹום
תֹורה ִמ ְּת ַכ ֶּונֶת ִ
חֲ כ ִָּׁמים אָּׁ ְּמרּו :ל ֹא! הַ ָּׁ
ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ סַ ח ,ל ֹא אַ חֲ ֵׁרי ַׁשבָּׁ ת ַמ ָּׁמׁש .גַם הַ ּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ סַ ח נִ ְּק ָּׁרא
(ל ָּׁמ ָּׁׁשל ְּביֹום ִראׁשֹון אֹו
"ׁשבָּׁ ת" ,אֲ ִפּלּו ִאם הּוא יֹוצֵׁ א ְּבאֶ ְּמצַ ע הַ ָּׁשבּועַ ְּ
ַ
ׁשֹוב ִתים בֹו ִמ ְּמלָּׁ אכָּׁה.
ְּ
"ׁשבָּׁ ת"? כִ י
תֹורה ַ
יׁשי) .לָּׁ מָּׁ ה הּוא נִ ְּק ָּׁרא בַ ָּׁ
ְּׁש ִל ִ
ֲבֹודה.
אָּׁ סּור לַ עֲשֹות בֹו ְּס ָּׁתם ע ָּׁ
"ּוספַ ְּר ֶתם לָּׁ כֶם ִמ ָּׁמחֳ ָּׁרת הַ ַשבָּׁ ת"
תֹורה ִמ ְּת ַכ ֶּונֶת ְּ
מֵׁ אֵׁ יפֹ ה חֲ כ ִָּׁמים י ְָּּׁדעּו ֶׁשהַ ָּׁ
ֹׁשה ַרבֵׁ נּו .אֲ בָּׁ ל
 ִממָּׁ חֳ ָּׁרת יֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ סַ ח? כְָּׁך הֵׁ ם לָּׁ ְּמדּו ִממ ֶ"מ ָּׁמחֳ ָּׁרת
אֹומ ִרים ,אָּׁ ְּמרּו :ל ֹאִ ,
ְּ
הַ צְּ ד ִֹקיםֶׁ ,של הֶ אֱ ִמינּו ְּלמָּׁ ה ֶׁשהַ חֲ כ ִָּׁמים
הַ ַשבָּׁ ת" ,זֶה ְּביֹום ִראׁשֹון בַ ָּׁשבּועַ  ,זֶה ל ֹא ִמ ָּׁמחֳ ָּׁרת יֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ סַ ח.
ּוביֹום ִראׁשֹון י ִָּׁביאּו אֹותֹו
הֵׁ ם ָּׁרצּו ֶׁשּיִ ְּקצְּ רּו אֶ ת הָּׁ עֹמֶ ר ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ יַׁ -שבָּׁ תְּ ,
ְּלבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש.

לָּׁ כֵׁן ָּׁקצְּ רּו אֶ ת הָּׁ עֹ מֶ ר ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ י יֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ סַ ח כְּ ֶׁשהַ ְּרבֵׁ ה אֲ נ ִָּׁׁשים
אֹומ ִרים "כֵׁן"ֶׁ ...שּי ְֵּׁדעּו ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו
אֹותם ִאם ִל ְּקצֹר ְּוכֻּלָּׁ ם ְּ
ָּׁ
רֹואים  -וְּׁשֹואֲ ִלים
ִ
עֹושים כְּ מֹו חַ כְּ ֵׁמי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל  -ל ֹא כְּ מֹו הַ צְּ ד ִֹקים.
ִ

ידת חֲ ז ָָרה:
ִח ַ
לָּׁ מָּׁ ה ְּקצִ ַירת הָּׁ עֹ מֶ ר ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ י הַ ּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ סַ ח ,נֶעֶ ְּש ָּׁתה



(ב ָּׁקהָּׁ ל גָּׁדֹול)?
ְּברֹבִ -עם ְּ

ירת העֹ ֶמר
הְ .ס ִפ ַ
מֵׁ הַ ּלַ יְּלָּׁ ה הַ זֶ ה ֶׁשבֹו ָּׁקצְּ רּו אֶ ת הָּׁ עֹ ֶמר ,הַ ּלַ יְּלָּׁ ה הַ ֵׁשנִ י ֶׁשל ּפֶ סַ ח ,לַ יְּלָּׁ ה אַ חֲ ֵׁרי
"ּוספַ ְּר ֶתם
"ס ִפ ַירת הָּׁ עֹ ֶמר" ,כְּ מֹו ֶׁשכָּׁתּובְּ :
לֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר  -מַ ְּת ִח ִילים ִל ְּסּפֹ ר ְּ
לָּׁ כֶם ִממָּׁ חֳ ָּׁרת הַ ַשבָּׁ ת (הַ ַכ ָּּׁונָּׁה ִ -מ ָּׁמחֳ ָּׁרת הַ חַ ג הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ סַ חֶׁ ,שגַם
"ׁשבָּׁ ת")."...
תֹורה ַ
הּוא נִ ְּק ָּׁרא ִב ְּלׁשֹון הַ ָּׁ
אֹותּה ֵׁמהַ ּיֹום
ָּׁ
"ס ִפ ַירת הָּׁ עֹ ֶמר"? כִ י ַמ ְּת ִח ִילים
קֹור ִאים ְּלזֶה ְּ
ְּ
לָּׁ מָּׁ ה
יאים אֶ ת הָּׁ עֹ מֶ ר לַ ִמ ְּק ָּׁדׁש.
ֶׁש ְּמ ִב ִ
חֲ כ ִָּׁמים ִת ְּקנּו ְּלבָּׁ ֵׁרְך עַ ל הַ ִמצְּ וָּׁה
הַ זֹו" :בָּׁ רּוְך אַ ָּׁתה ה' אֶ ל ֹ-הֵׁ ינּו
מֶ לֶ ְך

הָּׁ עֹולָּׁ ם

ֹותיו
ְּב ִמצְּ ָּׁ

אֲ ֶׁשר

ִק ַד ְּׁשנּו

עַ ל

ְּס ִפ ַירת

ְּוצִ ּוָּׁנּו

הָּׁ עֹ מֶ ר".

סֹופ ִרים:
אַ חַ ר-כְָּׁך ְּ
אֹומ ִרים" :בָּׁ עֹ ֶמר"),
אֹומ ִרים" ,הַ ּיֹום יֹום אֶ חָּׁ ד לָּׁ עֹ ֶמר" ( ְּויֵׁׁש ְּ
בַ ּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון ְּ
יעי ִׁ -ש ְּבעָּׁ ה
יעים לַ ּיֹום הַ ְּש ִב ִ
בַ ּיֹום הַ ֵׁשנִ י " -הַ ּיֹום ְּׁשנֵׁי י ִָּׁמים לָּׁ עֹ ֶמר"; כְּ ֶׁש ַמגִ ִ
אֹומ ִרים" :הַ ּיֹום ִׁש ְּבעָּׁ ה י ִָּׁמים ֶׁשהֵׁ ם ָּׁׁשבּועַ אֶ חָּׁ ד לָּׁ עֹ ֶמר",
ָּׁי ִמים זֶה ָּׁׁשבּועַ ְּ -
כִ י ִמצְּ וָּׁה ִל ְּסּפֹ ר גַם אֶ ת הַ ּי ִָּׁמים ְּוגַם אֶ ת הַ ָּׁשבּועֹות .בַ ּיֹום הַ ְּש ִמינִ י" :הַ ּיֹום
ְּׁשמֹונָּׁה י ִָּׁמים ֶׁשהֵׁ ם ָּׁׁשבּועַ אֶ חָּׁ ד וְּיֹום אֶ חָּׁ ד לָּׁ עֹ ֶמר" .כְָּׁך סֹו ְּפ ִרים אַ ְּרבָּׁ ִעים
יעים ְּבסֹוף הַ ְּס ִפ ָּׁירה ,אַ חֲ ֵׁרי
ּול ָּׁמה ַמגִ ִ
ו ְִּת ְּׁשעָּׁ ה יֹום ִׁ -ש ְּבעָּׁ ה ָּׁׁשבּועֹותְּ .
אַ ְּרבָּׁ ִעים ו ְִּת ְּׁשעָּׁ ה יֹום? ְּלחַ ג הַ ָּׁשבּועֹות.

ְּכֹולים ְּלהָּׁ ִביןֶׁ ,שכַאֲ ֶׁשר
תֹורה .אֲ בָּׁ ל אֲ נ ְַּחנּו גַם י ִ
סֹופ ִרים? כִ י ה' צִ ּוָּׁה בַ ָּׁ
לָּׁ מָּׁ ה ְּ
סֹופ ִרים אֶ ת הַ ּי ִָּׁמיםָּׁ :מ ַתי זֶה כְּ בָּׁ ר יַגִ יעַ ?
ְּמחַ כִ ים ְּמאֹ ד ְּלמַ ֶשהּו ְּ -
תֹורה .יָּׁצָּׁ אנּו ִמ ִמצְּ ַריִם ְּבפֶ סַ ח,
ְּלמָּׁ ה אֲ נ ְַּחנּו ְּמחַ כִ ים אַ חֲ ֵׁרי ּפֶ סַ ח? ְּל ַמ ָּׁתן ָּׁ
יעים לָּׁ נּו; אֲ בָּׁ ל כֵׁיצַ ד
סֹוף סֹוף אֲ נ ְַּחנּו הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל ה' ְּב ִלי ֶׁש ַה ִמצְּ ִרים ַמ ְּפ ִר ִ
נַכִ יר בֶ אֱ מֶ ת אֶ ת הַ ִמדֹות הַ ּטֹובֹות
ֶׁשּיֵׁׁש ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,אֶ ת הָּׁ אֹ ִפי ֶׁשל עַ ם
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל? כֵׁיצַ ד נ ֵַׁדע אֵׁ יְך מַ ְּת ִאים לָּׁ עַ ם
ֶׁשל ה' ְּל ִה ְּתנַהֵׁ ג? ִחכּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
כְּ ֶׁשּיָּׁצְּ אּו ִמ ִמצְּ ַריִם :מָּׁ ַתי י ְַּק ְּבלּו אֶ ת
תֹורה ְּמגַּלֶ ה לָּׁ נּו ָּׁמה
הַ תֹו ָּׁרה? הַ ָּׁ
הַ ִמדֹות הַ ּטֹובֹות ֶׁשּלָּׁ נּו ּומַ ְּראָּׁ ה לָּׁ נּו
אֵׁ יְך מַ ְּת ִאים ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּל ִה ְּתנַהֵׁ גְּ ,ל ִפי הָּׁ ָּׁרצֹון ֶׁשל ה' .אַ חֲ ֵׁרי אַ ְּרבָּׁ ִעים
תֹורה.
ו ְִּת ְּׁשעָּׁ ה יֹום ִהגִ יעַ סֹוף-סֹוף הַ זְּ מַ ן ֶׁשל ַמ ָּׁתן ָּׁ
ּומחַ כִ ים ֵׁמהַ ּיֹום ֶׁשּיָּׁצָּׁ אנּו
סֹופ ִרים ְּ
ְּ
סֹופ ִרים ִמּפֶ סַ ח;
ְּ
כְָּׁך ְּבכָּׁל ָּׁׁש ָּׁנה אֲ נ ְַּחנּו
תֹורהִ .ב ְּס ִפ ַירת
ָּׁ
ִמ ִמצְּ ַריִםְּ ,בפֶ סַ ח :מָּׁ ַתי יַגִ יעַ חַ ג הַ ָּׁשבּועֹות ,זְּ ַמן ַמ ָּׁתן
ּומ ְּתג ְַּעגְּ ִעים ְּליֹום ַמ ָּׁתן תֹו ָּׁרה ֶׁשבֹו
הָּׁ עֹ מֶ ר אֲ נ ְַּחנּו מַ ְּר ִאים ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ְּמחַ כִ ים ִ
תֹורה
תֹורה ֶׁש ִקבַ ְּלנּו ֵׁמה' ,הַ ָּׁ
תֹורה ,הַ ָּׁ
אֲ נ ְַּחנּו ׁשּוב ְּשמֵׁ ִחים ִבנְּ ִתינַת הַ ָּׁ
ֶׁשמַ ְּת ִאימָּׁ ה ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,הָּׁ עָּׁ ם הַ צַ ִדיק וְּהַ ָּׁקדֹוׁש ֶׁשל ה'.

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


סֹופ ִרים?
ִממָּׁ ַתי מַ ְּת ִח ִילים ִל ְּסּפֹ ר אֵׁ ת ְּס ִפ ַירת הָּׁ עֹ ֶמר ,וְּעַ ד ָּׁמ ַתי ְּ



סֹופ ִרים עַ ד חַ ג הַ ָּׁשבּועֹות?
מָּׁ ה מַ זְּ כִ יר לָּׁ נּו זֶה ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ְּ

ידי ַר ִבי עֲ ִקיבא .ל ֹ"ג בעֹ ֶמר
ימי הַ ְס ִפירה עַ ל ַת ְל ִמ ֵ
ו .אֲ בֵ לּות ִב ֵ
תֹורהֶׁ ,שבָּׁ ּה כָּׁתּוב ְּלהָּׁ ִביא
הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשה' נ ַָּׁתן ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל אֶ ת הַ ָּׁ
אֶ ת הָּׁ עֹ מֶ ר ו ְִּל ְּסּפֹ ר ְּס ִפ ַירת הָּׁ עֹ מֶ ר; וְּאַ חֲ ֵׁרי ֶׁשכְּ בָּׁ ר נ ְֶּח ַרב בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הַ ֵׁשנִ י
 ָּׁק ָּׁרה ָּׁדבָּׁ ר ְּמצַ עֵׁ ר בַ ּי ִָּׁמים ֶׁשל ְּס ִפ ַירת הָּׁ עֹ ֶמר:חֲ כַם גָּׁדֹול וְּצַ ִדיק הָּׁ יָּׁה ְּבעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ַ -ר ִבי ע ֲִקיבָּׁ אְּ .ל ַר ִבי ע ֲִקיבָּׁ א ָּׁהיּו
עֶ ְּש ִרים וְּאַ ְּרבָּׁ עָּׁ ה אֶ לֶ ף ַת ְּל ִמ ִידיםְּ ,וכֻּלָּׁ ם ֵׁמתּו בַ ּי ִָּׁמים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁשבֵׁ ין ּפֶ סַ ח וְּחַ ג
הַ ָּׁשבּועֹות.

אֹומ ִרים חֲ כָּׁמֵׁ ינּו זִ כְּ רֹונָּׁם ִל ְּב ָּׁרכָּׁהֶׁ ,שזֶ ה ָּׁק ָּׁרה ִבגְּ לַ ל ֶׁשהֵׁ ם ל ֹא
לָּׁ מָּׁ ה מֵׁ תּו? ְּ
תֹורה וְּלָּׁ כֶן
דֹולים בַ ָּׁ
ִה ְּתנַהֲ גּו ְּבכָּׁבֹוד אֶ חָּׁ ד כְּ לַ ּפֵׁ י הַ ֵׁשנִ י .הֵׁ ם הָּׁ יּו חֲ כ ִָּׁמים גְּ ִ
יֹותר ֵׁמאֲ נ ִָּׁׁשים
הָּׁ יּו צְּ ִריכִ ים ְּל ִהזָּׁ הֵׁ ר ְּמאֹ ד ְּלכַבֵׁ ד אַ חֵׁ ד אֵׁ ת הַ ֵׁשנִ י ,עֹוד ֵׁ
ּובגְּ לַ ל ֶׁשּל ֹא
ְּרגִ ִיליםֶׁ ,שגַם הֵׁ ם צְּ ִריכִ ים ְּמאֹ ד ְּל ִהזָּׁ הֵׁ ר ְּבכָּׁבֹוד חַ ְּב ֵׁריהֶ םִ .
דֹולים כְּ אֵׁ ּלֶ הֵׁ ,מתּו.
כִ ְּבדּו מַ ְּס ִּפיק זֶה אֶ ת זֶה ,כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים לַ חֲ כ ִָּׁמים גְּ ִ
הָּׁ יָּׁה צַ עַ ר גָּׁדֹול ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,וְּלָּׁ כֵׁן נֹוהֲ גִ ים בַ ּי ִָּׁמים הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה ְּקצָּׁ ת אֵׁ בֶ ל (צַ עַ ר
עֹושים
ִ
ידי ַר ִבי ע ֲִקיבָּׁ א) :ל ֹא ִמ ְּס ַת ְּּפ ִרים ,ל ֹא ִמ ְּת ַח ְּתנִ ים ,ל ֹא
עַ ל ַת ְּל ִמ ֵׁ
ׁשֹומ ִעים נְּ גִ ינָּׁה.
ְּ
ּומחֹולֹות ְּ -ויֵׁׁש ֶׁשאֵׁ ינָּׁם
קּודים ְּ
ִר ִ
יֵׁׁש כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁשּנֹוהֲ גִ ים כְָּׁך עַ ד ל ֹ"ג בָּׁ עֹ ֶמרְּ ,ויֵׁׁש  -עַ ד ָּׁקרֹוב ְּלחַ ג הַ ָּׁשבּועֹות.
ֹלׁשה ִל ְּס ִפ ַירת הָּׁ עֹ ֶמר  -יֹום ל ֹ"ג בָּׁ עֹ ֶמר  -ל ֹא נֹוהֲ גִ ים
ּוׁש ָּׁ
ֹלׁשים ְּ
אֲ בָּׁ ל ְּביֹום הַ ְּש ִ
ידי ַר ִבי ע ֲִקיבָּׁ א ִמּלָּׁ מּות.
ּושמֵׁ ִחים ,כִ י בֹו ּפָּׁ ְּסקּו ַת ְּל ִמ ֵׁ
אֲ בֵׁ לּותְּ ,

יֹותרֵׁ :מת ַר ִבי ִׁש ְּמעֹון בָּׁ ר
בַ ּיֹום הַ זֶ ה הָּׁ יָּׁה עֹוד מַ ֶשהּו ,כַמָּׁ ה ָּׁׁשנִ ים ְּמאֻ חָּׁ ר ֵׁ
דֹולים ֶׁש ַר ִבי
יֹוחַ אי .ר' ִׁש ְּמעֹון בָּׁ ר יֹוחַ אי הָּׁ יָּׁה אֶ חָּׁ ד ֵׁמחֲ ֵׁמ ֶׁשת הַ חֲ כ ִָּׁמים הַ גְּ ִ
תֹורה ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁש ֵׁמתּו לֹו עֶ ְּש ִרים וְּאַ ְּרבָּׁ עָּׁ ה אֶ לֶ ף
ָּׁ
אֹותם
ָּׁ
ע ֲִקיבָּׁ א ִלמֵׁ ד
תֹורה ְּוי ַָּׁדע גַם
הַ ַת ְּל ִמ ִידים הָּׁ ִראׁשֹונִ ים .ר' ִׁש ְּמעֹון בָּׁ ר יֹוחַ אי ָּׁהיָּׁה גָּׁדֹול בַ ָּׁ
אֹותם.
ָּׁ
יֹודעַ
תֹורה ְּ -דבָּׁ ִרים ֶׁשאֲ ִפּלּו ל ֹא כָּׁל ַרב וַחֲ כַם ֵׁ
אֶ ת הַ סֹודֹות ֶׁשל הַ ָּׁ
ִבזְּ מַ ן ֶׁשהָּׁ רֹומָּׁ ִאים ָּׁׁש ְּלטּו בָּׁ אָּׁ ֶרץ – הֵׁ ם ָּׁרצּו לַ הֲ רֹג אֶ ת ַר ִבי ִׁש ְּמעֹון בָּׁ ר יֹוחַ אי,
ֶׁש ִדבֵׁ ר נֶגְּ ָּׁדם .בָּׁ ַרח ַר ִבי ִׁש ְּמעֹון ִעם ַר ִבי אֶ ְּלעָּׁ זָּׁר ְּבנֹו ,ו ְִּה ְּתחַ ְּבאּו ְּׁש ֵׁתים
עֶ ְּש ֵׁרה ָּׁׁשנִ ים ִב ְּמעָּׁ ָּׁרה ,עַ ד ֶׁשבַ ְּטלָּׁ ה הַ גְּ ז ֵָּׁׁרה ְּויָּׁצְּ אּו ִמ ָּׁשם.
תֹורהְּ ,בהַ ְּת ָּׁמ ָּׁדה גְּ דֹולָּׁ הִ ,ב ְּקדֻ ָּׁשה.
תֹורה וְּסֹודֹות הַ ָּׁ
ָּׁׁשםִ ,ב ְּמ עָּׁ ָּׁרה ,לָּׁ ְּמדּו ָּׁ
הַ ָּׁקדֹוׁש-בָּׁ רּוְך-הּוא זִ מֵׁ ן לָּׁ הֶ ם
רּובים ּומַ ְּעיָּׁן – ִמזֶ ה
ְּל ָּׁׁשם עֵׁ ץ חָּׁ ִ
תֹורה
ְּׁשתּו ,עָּׁ ְּסקּו בַ ָּׁ
אָּׁ כְּ לּו ו ָּׁ
ְּוג ְָּּׁדלּו בָּׁ ּה ְּמאֹ דְּ -מאֹ ד.
בַ ּיֹום ֶׁש ַר ִבי ִׁש ְּמעֹון בַ ר יֹוחַ אי
נִ ְּפטַ רִ ,ה ִקיפָּׁ ה אֵׁ ׁש אֶ ת בֵׁ יתֹו כָּׁל
הַ ּיֹום ,מֵׁ רֹב הַ ְּקדֻ ָּׁשה ֶׁשּלֹו .אַ חַ ר
כְָּׁך הָּׁ ְּלכָּׁה ִמּטָּׁ תֹו מֵׁ עַ צְּ מָּׁ ּה,
בַ אֲ וִירְּ ,למֵׁ רֹון ,לַ ְּמעָּׁ ָּׁרה ֶׁשבָּׁ ּה הּוא ָּׁקבּור.

כְּ מֹו ֶׁשאָּׁ מַ ְּרנּו ,ל ֹ"ג בָּׁ עֹ מֶ ר הּוא יֹום ֶׁש ְּש ֵׁמ ִחים בֹו ,וְּל ֹא נֹוהֲ גִ ים אֶ ת ִמנְּ הָּׁ גֵׁי
הָּׁ אֲ בֵׁ לּות ֶׁשל ְּס ִפ ַירת הָּׁ עֹ מֶ ר :מֻ ָּׁתר ְּל ִה ְּס ַתּפֵׁ ר בֹו ,מֻ ָּׁתר לַ ֲערְֹך חֲ תּונֹות ,כִ י
ידי ַר ִבי ע ֲִקיבָּׁ אּ .וכְּ מֹו ֶׁשאָּׁ ַמ ְּרנּו ,אַ חַ ר-כְָּׁך ִל ֵׁמד
בַ ּיֹום הַ זֶ ה ּפָּׁ ְּסקּו לָּׁ מּות ַת ְּל ִמ ֵׁ
דֹולים ְּמאֹ ד.
לַ חֲ ִמ ָּׁשה ַת ְּל ִמ ִידים אֲ חֵׁ ִרים ,גְּ ִ
בּורתֹו ֶׁשל ר' ִׁש ְּמעֹון בָּׁ ר יֹוחַ אי ְּ -וגַם ִב ְּמקֹומֹות אֲ חֵׁ ִרים,
ְּבמֵׁ רֹון  -מָּׁ קֹום ְּק ָּׁ
עֹושים ִש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ה .אַ ף עַ ל ִּפי ֶׁשזֶ ה ְּמצַ עֵׁ ר ֶׁש ַר ִבי ִׁש ְּמעֹון בָּׁ ר יֹוחַ אי עָּׁ זַב
ִ
אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם ,אֲ בָּׁ ל כְּ ֶׁשהַ ּנְּ ָּׁׁש ָּׁמה ֶׁשּלֹו יָּׁצְּ אָּׁ ה ֵׁמהַ גּוף וְּעָּׁ ְּל ָּׁתה ְּלגַן עֵׁ ֶדן  -חָּׁ זְּ ָּׁרה
הֹורה לַ ה'  -עָּׁ ָּׁשה ה' ִבזְּ כּותֹו טֹוב ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,וְּלָּׁ כֵׁן יֵׁׁש בַ זֶ ה
ּוט ָּׁ
ְּמ ִא ָּׁירה ְּ
ִש ְּמחָּׁ ה.
עֹושים
ִ
ְּבמֵׁ רֹון מַ ְּד ִל ִיקים אֵׁ ׁש גְּ דֹולָּׁ הְּ ,וגַם ִב ְּמקֹומֹות אֲ חֵׁ ִרים  -הַ ְּרבֵׁ ה
אֹומ ִרים
ְּמדּורֹות ְּב לַ "ג בָּׁ עֹ מֶ ר .מֵׁ הֵׁ יכָּׁן בָּׁ א הַ ִמנְּ הָּׁ ג הַ זֶ ה? יֵׁׁש כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁש ְּ
ֶׁשהַ הַ ְּדלָּׁ ָּׁקה ִהיא ֵׁזכֶר לָּׁ אֵׁ ׁש ֶׁש ִה ִקיפָּׁ ה אֶ ת ַהבַ יִת ֶׁשל ר' ִׁש ְּמעֹון בָּׁ ר יֹוחַ אי
בַ ּיֹום הַ זֶ ה.

עֲקיבא ,בר ּכֹוכְ בא וְהַ ֶמ ֶרד ברֹומ ִאים
זַ .ר ִבי ִ
ידיוַ :ר ִבי ע ֲִקיבָּׁ א הָּׁ יָּׁה גָּׁדֹול ְּמאֹ ד-
עֹוד מַ ֶשהּו חָּׁ ׁשּוב עַ ל ַר ִבי ע ֲִקיבָּׁ א ו ְַּת ְּל ִמ ָּׁ
רֹומ ִאים ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשהֵׁ ם הֶ ְּח ִריבּו
תֹורהְּ .באֹותֹו הַ זְּ מַ ן ָּׁׁש ְּלטּו בָּׁ אָּׁ ֶרץ הָּׁ ָּׁ
ְּמאֹ ד בַ ָּׁ
אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הַ ֵׁשנִ י .אָּׁ ז ָּׁקם ִאיׁש ְּב ֵׁׁשם בָּׁ ר כֹזִ יבָּׁ א (יֵׁׁש כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁש ְּמכַּנִ ים
רֹומ ִאים ְּ -ל ִהּלָּׁ חֵׁ ם
ְּהּודים ִל ְּמרֹד בָּׁ ָּׁ
אֹותֹו "בַ ר כֹכְּ בָּׁ א") וְּגִ ּיֵׁס ,לָּׁ ַקח ,הַ ְּרבֵׁ ה י ִ
אֹותם; ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל י ְִּׁשֹּלט ֵׁמחָּׁ ָּׁדׁש בָּׁ אָּׁ ֶרץ.
ּולג ֵָּׁׁרׁש ָּׁ
בָּׁ הֶ ם ְּ
רֹומ ִאים
ַר ִבי ע ֲִקיבָּׁ א עָּׁ זַר ְּלבַ ר כֹזִ יבָּׁ א ,הּוא ָּׁרצָּׁ ה ֶׁשהַ ִמ ְּלחָּׁ ָּׁמה ֶׁשּלֹו בָּׁ ָּׁ
ַתצְּ ִליחַ .
תֹורה כ ַָּׁמה
תֹורה  -הּוא הֵׁ ִבין ֵׁמהַ ָּׁ
ִבגְּ לַ ל ֶׁש ַר ִבי ע ֲִקיבָּׁ א הָּׁ יָּׁה כָּׁל כְָּׁך גָּׁדֹול בַ ָּׁ
דֹוׁשה ֶׁשה' נ ַָּׁתן לֹו ,וְּל ֹא הַ גֹויִים ,וְּהּוא
חָּׁ ׁשּוב ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל י ְִּׁשֹּלט בָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ְּק ָּׁ
רֹומ ִאים.
עֹודד אֶ ת בָּׁ ר כֹזִ יבָּׁ א בַ ִמ ְּלחָּׁ ָּׁמה ֶנגֶד הָּׁ ָּׁ
ֵׁ
רֹומ ִאים ֵׁמהָּׁ אָּׁ ֶרץ ו ְִּל ְּבנֹות
הּודים ְּלג ֵָּׁׁרׁש אֶ ת הָּׁ ָּׁ
ְּלצַ ע ֲֵׁרנּו ,ל ֹא ִהצְּ ִליחּו אָּׁ ז הַ ּיְּ ִ
אֹומ ִרים ֶׁש ַה ַת ְּל ִמ ִידים ֶׁשל ַר ִבי
אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁש (יֵׁׁש כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁש ְּ
ע ֲִקיבָּׁ א מֵׁ תּו בַ מֶ ֶרד ֶנגֶד הָּׁ רֹומָּׁ ִאים .כְּ מֹו ֶׁשאָּׁ ַמ ְּרנּוְּ ,בלַ "ג בָּׁ עֹ ֶמר ל ֹא ֵׁמתּו,
ו ְָּּׁק ְּבעּו אֹותֹו ְּליֹום ִש ְּמחָּׁ ה).

ִחידֹות חֲ ז ָָרה
ימי ְּס ִפ ַירת הָּׁ עֹ ֶמר?
אֵׁ יזֶה ָּׁדבָּׁ ר ְּמצַ עֵׁ ר ָּׁק ָּׁרה ִב ֵׁ
ידי ַר ִבי ע ֲִקיבָּׁ א?
ְּל ִפי ִד ְּב ֵׁרי חֲ כ ֵָּׁׁמינּו זִ כְּ רֹו ָּׁנם ִל ְּב ָּׁרכָּׁה ,לָּׁ ָּׁמה ֵׁמתּו ַת ְּל ִמ ֵׁ
ידי
אֵׁ יזֶה ִמנְּ הָּׁ גִ ים נֹוהֲ גִ ים ִבימֵׁ י ְּס ִפ ַירת הָּׁ עֹ ֶמר ִבגְּ לַ ל הָּׁ אֲ בֵׁ לּות עַ ל ַת ְּל ִמ ֵׁ
ַר ִבי ע ֲִקיבָּׁ א?
מָּׁ ה הָּׁ יָּׁה ְּבלַ "ג בָּׁ עֹ מֶ ר?
רֹומ ִאים?
לָּׁ מָּׁ ה עָּׁ זַר ַר ִבי ע ֲִקיבָּׁ א ְּלבַ ר כֹזִ יבָּׁ א (בָּׁ ר כֹכְּ בָּׁ א) ִל ְּמ ֹרד בָּׁ ָּׁ

ְליֹום ִׁש ְחרּור יְרּוׁשלַ יִם

נֹוס ִעים ִלירּוׁשלַ יִם
אַ בא וְדוִד ְ
"דוִד ,רֹוצֶ ה ִלנְּ סֹ עַ ִא ִתי
ְּרּוׁשלַ יִם ִהגִ יעַ  -וְּאַ בָּׁ א ָּׁׁשאַ ל אֶ ת ָּׁדוִדָּׁ :
יֹום י ָּׁ
יֹותר;
ירּוׁשלַ יִם"? ִלנְּ סֹ עַ בָּׁ אֹוטֹו ָּׁ -דוִד אֹוהֵׁ ב; ִלנְּ סֹ עַ ִעם אַ בָּׁ א  -עֹוד ֵׁ
ִל ָּׁ
ירּוׁשלַ יִם -
יעים ִל ָּׁ
ירּוׁשלַ יִם  -זֶה מַ ֶשהּו ְּמיֻחָּׁ ד ,חֲ גִ יגִ יְּ .בכָּׁל ּפַ עַ ם ֶׁש ַמגִ ִ
ו ְִּל ָּׁ
ָּׁדוִד מַ ְּרגִ יׁש מַ ֶשהּו ְּמיֻחָּׁ ד בַ אֲ וִיר .הּוא גַם אֹוהֵׁ ב אֶ ת הַ בָּׁ ִתים ֶׁשעֲשּויִים
ְּרּוׁש ְּל ִמיֹות ,אֶ בֶ ן עַ ל גַבֵׁ י
מֵׁ אֲ בָּׁ נִ ים י ַ
ירּוׁשלַ יִם
אֶ בֶ ן ,אֲ ִפּלּו הַ ֶשמֶ ׁש ִב ָּׁ
נִ ְּראֵׁ ית לֹו כְּ ִאּלּו ִהיא ְּמ ִא ָּׁירה ְּבאֹור
יֹותר.
צָּׁ לּול ְּונ ִָּׁקי ֵׁ
"רֹוצֶ ה" ,אָּׁ מַ ר ָּׁדוִד" ,בֶ טַ ח ֶׁשאֲ נִ י
ידה
רֹוצֶ ה" .לָּׁ ַקח אַ בָּׁ א ְּקצָּׁ ת צֵׁ ָּׁ
ּוׁש ִתּיָּׁה ,עָּׁ לּו לַ ְּמכֹונִ ית,
לַ ֶד ֶרְך ,אֹ כֶל ְּ
אַ בָּׁ א ִה ְּתנִ יעַ  -ו ...הֹוּפ ,נ ְָּּׁסעּוָּׁ .דוִד
חֹורי ְּו ָּׁׁשאַ ל" :אַ בָּׁ א ,לָּׁ ָּׁמה ְּבעֶ צֶ ם חֹוגְּ גִ ים אֶ ת יֹום
מֹוׁשב הָּׁ אֲ ִ
ִה ְּתי ֵַׁשב בַ ָּׁ
"ׁשאֵׁ לָּׁ ה טֹובָּׁ ה" ֲ -ענֵׁה אַ בָּׁ א" ,וְּטֹוב ֶׁשאַ ָּׁתה
ְּרּוׁשלַ יִם .מַ ה זֶה ִבכְּ לָּׁ ל"? ְּ
י ָּׁ
עֹושים.
עֹושים ְּדבָּׁ ִרים ֶׁש ִ
ִמ ְּת ַרגֵׁל לַ חֲ ׁשֹב לָּׁ מָּׁ ה ִ
ְּרּוׁשלַ יִם ,ב ֹא נִ ְּראֶ ה ִמ ָּׁמ ַתי ִבכְּ לָּׁ ל אֲ נ ְַּחנּו -
ִל ְּפנֵׁי ֶׁשאֶ ֱענֶה ְּלָך מַ ה זֶה יֹום י ָּׁ
ְּרּוׁשלַ יִם".
ִעם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל  -מַ כִ ִירים אֶ ת י ָּׁ

תֹורה  -אֲ בָּׁ ל
ְּרּוׁשלַ יִם ּפַ עַ ם ִראׁשֹונָּׁה בַ ָּׁ
יֹודעַ  ,אַ בָּׁ א ,מָּׁ ַתי נִ זְּ כ ֶֶרת י ָּׁ
" 1אֲ נִ י ֵׁ
ְּב ֵׁׁשם ְּקצָּׁ ת אַ חֵׁ ר" אָּׁ מַ ר ָּׁדוִד" ,לָּׁ מַ ְּדנּו עַ ל זֶה ִעם הָּׁ ַרב"" .נּו ,אֵׁ יפֹ ה?" ָּׁׁשאַ ל
אַ בָּׁ א" .אֵׁ צֶ ל אַ ְּב ָּׁרהָּׁ ם אָּׁ ִבינּו .כְּ ֶׁשהּוא חָּׁ זַר ֵׁמהַ ִמ ְּלחָּׁ ָּׁמה  -ל ֹא ִעם ֶמלֶ ְך אֶ חָּׁ ד
בֹורים ֶׁשּלָּׁ ְּקחּו אֶ ת לֹוט ,בֶ ן אָּׁ ִחיוִ ,א ָּׁתם בַ ֶש ִבי.
אֵׁ לָּׁ א ִעם אַ ְּרבָּׁ עָּׁ ה ְּמלָּׁ כִ ים גִ ִ
כְּ ֶׁשחָּׁ זַר ,כָּׁתּוב ֶׁשמַ ְּלכִ יצֶ ֶדק מֶ לֶ ְך ָּׁׁשלֶ ם יָּׁצָּׁ א ִל ְּק ָּׁראתֹו ּובֵׁ ֵׁרְך אֹותֹוָּׁׁ .שלֶ ם ,זֹו
ְּרּוׁשלַ יִם"" .יֹ ִפי" ִה ְּתּפַ עֵׁ ל אַ בָּׁ א "וְּאֵׁ יפֹ ה עֹוד"? "אַ חַ ר כְָּׁך ,בַ ע ֲֵׁק ַדת יִצְּ חָּׁ ק,
י ָּׁ

 1ירושלים בתורה

מֹוריָּׁה זֶה
מֹוריָּׁה .הַ ר הַ ִ
כָּׁתּוב ֶׁשאַ ְּב ָּׁרהָּׁ ם אָּׁ ִבינּו הָּׁ לַ ְך ִעם יִצְּ חָּׁ ק ְּלהַ ר הַ ִ
ְּרּוׁשלַ יִם".
הַ מָּׁ קֹום ֶׁשאַ חֲ ֵׁרי הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים נִ ְּבנָּׁה בֹו בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁשְּ ,בתֹוְך י ָּׁ

"אֹוהֹו ,אַ ָּׁתה מַ מָּׁ ׁש ַת ְּל ִמיד חָּׁ כָּׁם ָּׁקטָּׁ ן" אָּׁ ַמר אַ בָּׁ א" ,כְּ ַדאי ֶׁש ֵׁת ַדע ָּׁדוִד,
ֶׁשאֶ ת אַ חַ ד הַ ְּדבָּׁ ִרים הַ ְּמיֻחָּׁ ִדים
ירּוׁשלַ יִםְּ ,לבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,הָּׁ יָּׁה
ִל ָּׁ
אֶ ְּפ ָּׁׁשר ְּלהַ ְּרגִ יׁש כְּ בָּׁ ר בַ ע ֲֵׁק ַדת
יִצְּ חָּׁ ק"" .מּוזָּׁר"  -אָּׁ מַ ר ָּׁדוִד" ,הֲ ֵׁרי
אָּׁ זִ ,בזְּ מַ ן ע ֲֵׁק ַדת יִצְּ חָּׁ קִ ,בכְּ לָּׁ ל עֹוד
ְּרּוׁשלַ יִם כְּ מֹו אַ חַ ר כְָּׁך,
ְּתה י ָּׁ
ל ֹא הָּׁ י ָּׁ
וְּל ֹא הָּׁ יָּׁה בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש .הָּׁ יָּׁה ָּׁׁשם
מֹוריָּׁה ,אָּׁ ז אֵׁ יְך ְּבהַ ר
ַרק הַ ר הַ ִ
ירּוׁשלַ יִם"?
מֹוריָּׁה ִה ְּרגִ יׁשּו מַ ֶשהּו ֶׁש ְּמיֻחָּׁ ד ִל ָּׁ
הַ ִ
ְּרּוׁשלַ יִם הּוא ָּׁמקֹום ְּמיֻחָּׁ ד,
אַ בָּׁ א ִה ְּס ִביר" :הַ מָּׁ קֹום ֶׁשבֹו נִ ְּבנְּ ָּׁתה אַ חַ ר-כְָּׁך י ָּׁ
מָּׁ קֹום ָּׁקדֹוׁש; כְּ בָּׁ ר מֵׁ הַ הַ ְּתחָּׁ לָּׁ ה הּוא ָּׁהיָּׁה ְּמיֻחָּׁ ד .כְּ ֶׁשאַ ְּב ָּׁרהָּׁ ם אָּׁ ִבינּו בָּׁ א
ּולהַ ְּק ִריב אֲ ִפּלּו אֶ ת הַ בֵׁ ן הַ ּי ִָּׁחיד
לַ מָּׁ קֹום הַ זֶ ה וְּהָּׁ יָּׁה מּוכָּׁן ְּלעַ מּוד בַ ּנִ סָּׁ יֹון ְּ
אֹוהב אֶ ת ה' .זֶה ָּׁמקֹום
ֵׁ
ֶׁשּלֹו לַ ה'  -הָּׁ יָּׁה אֶ ְּפ ָּׁׁשר ִל ְּראֹות כ ַָּׁמה הּוא
יׁשים בֹו ִב ְּמיֻחָּׁ ד כַמָּׁ ה אֹוהֲ ִבים אֶ ת ה' .גַם אַ חַ ר-כְָּׁך  -אַ חֲ ֵׁרי הַ ְּרבֵׁ ה
ֶׁשמֵׁ ְּרגִ ִ
ָּׁׁשנִ ים ,כְּ ֶׁשּנִ ְּבנָּׁה ָּׁׁשם בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ִ -ה ְּרגִ יׁשּו ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ְּבאֹ פֶ ן ְּמיֻחָּׁ ד
אֹותנּו".
ָּׁ
אֶ ת הָּׁ אַ הֲ בָּׁ ה הַ גְּ דֹולָּׁ ה לַ ה' ְּוכַמָּׁ ה ֶׁשה' אֹוהֵׁ ב
"מ ַתי מֻ זְּ כָּׁר אַ חַ ר כְָּׁך ׁשּוב
הָּׁ אֹוטֹו ִה ְּמ ִׁשיְך בַ ּנְּ ִסיעָּׁ ה ו ְָּּׁדוִד ָּׁׁשאַ ל אֶ ת אַ בָּׁ אָּׁ :
תֹורה ,אַ חֲ ֵׁרי אַ ְּב ָּׁרהָּׁ ם ְּויִצְּ חָּׁ ק"? "אַ ָּׁתה זֹוכֵׁר ַמה
ְּרּוׁשלַ יִם בַ ָּׁ
הַ מָּׁ קֹום ֶׁשל י ָּׁ
ֲשר בָּׁ נִ ים וְּאֵׁ יְך הָּׁ אַ ִחים ָּׁמכְּ רּו
ֶׁש ְּּלמַ ְּד ֶתם עַ ל ַיעֲקֹ ב אָּׁ ִבינּו ֶׁשהָּׁ יּו לֹו ְּׁשנֵׁים-ע ַ
"מה זֶה ָּׁקׁשּור
אֶ ת יֹוסֵׁ ף ְּל ִמצְּ ַריִם" ָּׁׁשאַ ל אַ בָּׁ א" .כֵׁן" אָּׁ ַמר ָּׁדוִדַ ,
ירּוׁשלַ יִם"?
ִל ָּׁ

יֹותר .אַ בָּׁ א אָּׁ ַמר" :אַ ָּׁתה
ידה ו ְִּה ְּת ִחילָּׁ ה ִלנְּ סֹ עַ ַמהֵׁ ר ֵׁ
הַ ְּמכֹונִ ית ִהגִ יעָּׁ ה ִל ִיר ָּׁ
ידה ִבכְּ ִביׁש ,זֶה ַמ ְּת ִאים ְּל ָּׁמה ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו
רֹואֶ הְּ ,ב ִדּיּוק ִהזְּ ַד ְּמנָּׁה ּלָּׁ נּו י ְִּר ָּׁ
ידה
ְּמסַ ְּּפ ִרים עַ כְּ ָּׁׁשו; ַיעֲקֹ ב ּובָּׁ נָּׁיו י ְָּּׁרדּו ְּל ִמצְּ ַריִם ִל ְּהיֹות ִעם יֹוסֵׁ ף (זֹו ל ֹא י ְִּר ָּׁ
עֹוב ִרים ֵׁמהַ ָּׁמקֹום הֶ חָּׁ ׁשּוב ,אֶ ֶרץ
ידה; כִ י ְּ
כְּ מֹו כָּׁאן ,בַ כְּ ִביׁש ,אֲ בָּׁ ל זֶה כְּ מֹו י ְִּר ָּׁ
יֹור ִדים ִמ ָּׁמקֹום גָּׁבֹוּהַ ,
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,לַ מָּׁ קֹום הַ ּפָּׁ חֹות חָּׁ ׁשּוב ְּ -ל ִמצְּ ַריִם ,כְּ ִאּלּו ְּ

נֹולדּו עֹוד יְּלָּׁ ִדים  -נִ ְּהיָּׁה ִעם
נֹולדּו לָּׁ הֶ ם בָּׁ נִ ים ו ְִּל ְּבנֵׁיהֶ ם ְּ
ְּלמָּׁ ּטָּׁ ה)ָּׁׁ ,שם ְּ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל2 .הַ ִמצְּ ִרים כְּ בָּׁ ר ל ֹא ִה ְּרׁשּו
לָּׁ הֶ ם לָּׁ צֵׁ את ִמ ָּׁשם  -הֶ ע ֱִבידּו
אֹותם ְּבפָּׁ ֶרְך ,אֲ בָּׁ ל גַם ָּׁׁשם זָּׁכְּ רּו
ָּׁ
דֹוׁשה
ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל אֶ ת הָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ְּק ָּׁ
ו ְָּּׁרצּו לַ חֲ זֹר אֵׁ לֶ יהָּׁ .
אַ חֲ ֵׁרי הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים ,כְּ ֶׁשהֹוצִ יא
אֹותם ה' ִמ ִמצְּ ַריִם ו ְָּּׁק ַרע לָּׁ הֶ ם אֶ ת
ָּׁ
ּובנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
ֹׁשה ְּ
הַ ּיָּׁם ָּׁׁ -שרּו מ ֶ
ְּׁשם הֵׁ ם ִהזְּ כִ ירּו ֶׁשה' מֹוצִ יא אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל כְּ ֵׁדי
"ׁש ַירת הַ ּיָּׁם" ו ָּׁ
לַ ה' אֶ ת ִ
אֹותם לַ מָּׁ קֹום ֶׁשבֹו יִבָּׁ נֶה הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,אֶ ל הַ הַ ר הַ ָּׁקדֹוׁש ֶׁשבֹו ִת ְּהיֶה
ָּׁ
ְּלהָּׁ ִביא
מֹוריָּׁה.
ְּרּוׁשלַ יִם  -הַ ר הַ ִ
י ָּׁ

תֹורה ְּבהַ ר
3אַ חַ ר כְָּׁך ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשּיָּׁצְּ אּו ִמ ִמצְּ ַריִםִ ,ק ְּבלּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל אֶ ת הַ ָּׁ
תֹורה ה' ִהזְּ כִ יר אֶ ת הַ ָּׁמקֹום ֶׁשהּוא י ְִּבחַ ר בֹוֶׁ ,שאֵׁ לָּׁ יו ַי ֲעלּו ְּבנֵׁי
ִסינַי ְּ -וגַם בַ ָּׁ
ְּׁשם י ְֵּׁׁשבּו
ּובסֻ כֹות ,ו ָּׁ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ָּׁׁשֹלׁש ְּּפעָּׁ ִמים בַ ָּׁׁשנָּׁה ְּ -בפֶ סַ חָּׁׁ ,שבּועֹות ְּ
יֹוד ִעים
תֹורה .אֲ נ ְַּחנּו ְּ
אֹותם ָּׁ
ָּׁ
דֹולים ֶׁשל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּללַ ֵׁמד
הַ חֲ כ ִָּׁמים הֲ כִ י גְּ ִ
ְּרּוׁשלַ יִם.
ֶׁשהַ מָּׁ קֹום ֶׁשה' בָּׁ חַ ר  -הּוא י ָּׁ

4אַ ָּׁתה יֹו ֵׁדעַ ָּׁ ,דוִדִ ,מי ִהכְּ נִ יס אֶ ת ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לָּׁ אָּׁ ֶרץ ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשּיָּׁצְּ אּו ִמ ִמצְּ ַריִם
וְּהַ ְּּלכּו ְּב ִמ ְּדבָּׁ ר אַ ְּרבָּׁ ִעים ָּׁׁשנָּׁה?" "כֵׁן" ,אָּׁ ַמר ָּׁדוִד "לָּׁ ַמ ְּדנּו עַ ל זֶה .יְּהֹוׁשֻ ע בֵׁ ן
ֹׁשה ֵׁמת.
אֹותם לָּׁ אָּׁ ֶרץ אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשמ ֶ
ָּׁ
ֹׁשה ַרבֵׁ ינּוִ ,הכְּ נִ יס
נּוןַ ,ת ְּל ִמידֹו ֶׁשל מ ֶ
ּוביִחּוד ִל ְּראֹות אֶ ת הַ הַ ר הַ ְּמיֻחָּׁ ד
ֹׁשה ְּמאֹ ד ָּׁרצָּׁ ה ְּל ִה ָּׁכנֵׁס לָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּ
לַ ְּמרֹות ֶׁשמ ֶ
וְּהַ ָּׁקדֹוׁש ֶׁשּיִ ְּהיֶה בֹו בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש וְּהּוא ָּׁק ָּׁרא לֹו 'הַ הַ ר ַהּטֹוב הַ זֶ ה'".
ְּרּוׁשלַ יִם .אֶ ת כָּׁל הָּׁ אֵׁ זֹור
"יֹ ִפי" אָּׁ מַ ר אַ בָּׁ א" ,אֲ בָּׁ ל ֵׁת ַדע ֶׁשּלא ִמ ַּיד כ ְָּּׁבׁשּו אֶ ת י ָּׁ
ְּרּוׁשלַ יִם ל ֹא
ֶׁש ִמסָּׁ ִביב כ ְָּּׁבׁשּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשּנִ כְּ נְּ סּו לָּׁ אָּׁ ֶרץ  -ו ְַּרק אֶ ת י ָּׁ
יָּׁכְּ לּו ִלכְּ בֹׁשָּׁ ,ק ְּראּו לַ ּה אָּׁ ז יְּבּוס .כְָּׁך עָּׁ ְּברּו הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ יםְּ ,לעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ָּׁהיּו
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זכירת הארץ והר הקודש במצרים
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במצוות התורה
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כיבוש ירושלים והפיכתה לעיר בירה

ׁשֹופ ִטים  -מַ נְּ ִהיגִ ים  -אַ חֲ ֵׁרי יְּהֹוׁשֻ ע ַוע ֲַדיִן ל ֹא כ ְָּּׁבׁשּו אֶ ת יְּבּוס ,אַ חַ ר כְָּׁך
ְּ
אֹותּה ,עַ ד ֶׁש ִהגִ יעַ ָּׁדוִד
ָּׁ
הָּׁ יָּׁה הַ ֶמלֶ ְך הָּׁ ִראׁשֹוןָּׁׁ ,שאּול ְּ -וגַם הּוא ל ֹא כָּׁבַ ׁש
ירּוׁשלַ יִם -
הַ מֶ לֶ ְךָּׁ .דוִד הַ מֶ לֶ ְך מָּׁ לַ ְך ֶׁשבַ ע ָּׁׁשנִ ים ְּבחֶ ְּברֹון ,אַ חַ ר כְָּׁך עָּׁ לָּׁ ה ִל ָּׁ
אׁשית ,הֲ כִ י חֲ ׁשּובָּׁ הָּׁׁ .שם
אֹותּה ִעיר הַ ִב ָּׁירה ,הָּׁ ִעיר הָּׁ ָּׁר ִ
אֹותה וְּעָּׁ ָּׁשה ָּׁ
כָּׁבַ ׁש ָּׁ
ְּרּוׁשלַ יִם ִהיא הָּׁ ִעיר הֲ כִ י חֲ ׁשּובָּׁ ה ְּבכָּׁל
הּוא ִה ְּמ ִׁשיְך ִל ְּהיֹות ֶמלֶ ְךּ ,ומֵׁ אָּׁ ז  -י ָּׁ
הָּׁ עֹולָּׁ ם.

חֹוׁשב" אָּׁ ַמר ָּׁדוִד,
ֵׁ
ירּוׁשלַ יִם?" "אֲ נִ י
5אֶ ת מַ ה ,כַמּובָּׁ ןָּׁ ,רצָּׁ ה ָּׁדוִד ִל ְּבנֹות ִב ָּׁ
"ׁשהּוא ָּׁרצָּׁ ה ִל ְּבנֹות ...אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש .הֲ ֵׁרי הּוא י ַָּׁדע ֶׁשהַ ָּׁמקֹום הַ זֶ ה
ֶ
תֹורה ֶׁשאֶ ל הַ ָּׁמקֹום הַ ָּׁקדֹוׁש ֶׁשהּוא י ְִּבחַ ר
ְּׁשה' אָּׁ מַ ר בַ ָּׁ
ְּקדֹוׁש כְּ בָּׁ ר ִמזְּ ַמן ,ו ֶ
י ִָּׁביאּו אֶ ת הַ ָּׁק ְּר בָּׁ נֹות ְּוי ְֵּׁׁשבּו ָּׁׁשם חַ כְּ ֵׁמי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,אָּׁ ז הּוא ָּׁרצָּׁ ה כְּ בָּׁ ר ִל ְּבנֹות
ירּוׁשלַ יִם אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש".
ִב ָּׁ
"נָּׁכֹון ְּמאֹ ד"  -אָּׁ מַ ר אַ בָּׁ א " -אַ ָּׁתה בֶ אֱ ֶמת חָּׁ כָּׁם ,אּולַ י ִתזְּ כֶה ְּבעֶ זְּ ַרת ה'
ִל ְּהיֹות מֵׁ חַ כְּ ֵׁמי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ...אֲ בָּׁ ל ה' ל ֹא ִה ְּסכִ ים ֶׁש ָּׁדוִד י ְִּבנֶה אֶ ת בֵׁ ית
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁשָּׁ .דוִד עָּׁ ָּׁשה הַ ְּרבֵׁ ה ִמ ְּלחָּׁ מֹות חֲ ׁשּובֹות בַ ְּש ִביל ֶׁשאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
ּולנַצֵׁ חַ אֶ ת הָּׁ אֹוי ְִּבים .אֲ בָּׁ ל  -כְָּׁך אָּׁ ַמר ה' ְּל ָּׁדוִד
ידי עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ לְּ ,
ִת ְּהיֶה ִב ֵׁ
עַ ל-י ְֵּׁדי נ ָָּּׁׁתן הַ ּנ ִָּׁביא  -אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש י ְִּבנֶה הַ בֵׁ ן ֶׁשּלֹוֶׁ ,שהּוא כְּ בָּׁ ר י ְִּהיֶה
ִאיׁש ָּׁׁשלֹוםֶׁ ,שּלא יִצְּ טָּׁ ֵׁרְך ְּל ִהּלָּׁ חֵׁ ם .לֹו ַמ ְּת ִאים ִל ְּבנֹות אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש,
ֶׁשצָּׁ ִריְך ִל ְּהיֹות מָּׁ קֹום ֶׁשּיָּׁבֹואּו אֶ לָּׁ יו ִמכָּׁל הַ גֹויִים ְּל ִה ְּתּפַ ּלֵׁ ל לַ ה'.
קֹ ֶדם כָּׁל צָּׁ ִריְך מֶ לֶ ְך ֶׁשּיְּ נַצֵׁ חַ אֶ ת הַ גֹויִים הָּׁ ְּר ָּׁׁש ִעים ,זֶה הָּׁ יָּׁה ָּׁדוִד הַ ֶמלֶ ְך,
וְּאַ חֲ ֵׁרי ֶׁשהַ גֹויִים מַ ְּפ ִס ִיקים ְּל ִהּלָּׁ חֵׁ ם ִעם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל  -צָּׁ ִריְך ֶמלֶ ְך ֶׁשּי ְַּׁש ִּפיעַ
עֲלֵׁ יהֶ ם ,עַ ל-י ְֵּׁדי כְָּׁך ֶׁשּיִ ְּבנֶה אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁשְּ ,ל ִה ְּתּפַ ּלֵׁ ל לַ ה' ו ְִּל ְּלמֹד ֵׁמעַ ם
ְּרּוׁשלַ יִם (עַ ד הַ ּיֹום יֵׁׁש
יֹותר הָּׁ ִעיר י ָּׁ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .כְּ מּובָּׁ ן ֶׁשבַ זְּ מַ ן ָּׁדוִד נִ ְּבנְּ ָּׁתה ֵׁ
"עיר ָּׁדוִד" ,בַ ָּׁמקֹום ֶׁשהָּׁ יָּׁה ָּׁדוִד הַ ֶמלֶ ְך .עַ כְּ ָּׁׁשו
ירּוׁשלַ יִם ֶׁשּנִ ְּק ָּׁרא ִ
מָּׁ קֹום ִב ָּׁ
ְּהּודים) ,אֲ בָּׁ ל אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש בָּׁ נָּׁה ְּׁשֹלמֹה ְּבנֹו.
ב"ה ׁשּוב ג ִָּׁרים ָּׁׁשם י ִ
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ְּׁשֹלמֹה בָּׁ נָּׁה אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ִ -בנְּ יָּׁן ְּמפֹ אָּׁ ר ַו ֲענָּׁק .הּוא ִה ְּתּפַ ּלֵׁ ל לַ ה'
ֶׁשּיִ ְּׁשמַ ע אֶ ת ְּת ִפּלֹות עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,וַאֲ ִפּלּו ִל ְּת ִפּלַ ת הַ גֹויִים ֶׁשּיָּׁבֹואּו ְּל ָּׁׁשם,
י ְִּׁשמַ ע (כְּ מּובָּׁ ןְּ ,לגֹויִים אָּׁ סּור ְּל ִה ָּׁכנֵׁס
ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש עַ ד אֹותֹו מָּׁ קֹום
ֶׁשמֻ ָּׁתר ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ לְּ ,וגַם ִל ְּס ָּׁתם
אֲ נ ִָּׁׁשים ִמּיִ ְּש ָּׁראֵׁ ל אָּׁ סּור ְּל ִה ָּׁכנֵׁס אֵׁ יפֹ ה
ֶׁשמֻ ָּׁתר לַ כֹהֲ נִ יםְּ .ויֵׁׁש מָּׁ קֹום ֶׁשּנִ ְּק ָּׁרא
קֹ ֶדׁש הַ ֳק ָּׁד ִׁשיםָּׁׁ ,שם מֻ ָּׁתר ַרק לַ כֹהֶ ן
ּפּורים
הַ גָּׁדֹול ּ -פַ עַ ם ְּב ָּׁׁשנָּׁהְּ ,ביֹום הַ כִ ִ
 ְּל ִה ָּׁכנֵׁס).ְּש ֵׁמחַ ִ .מכָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם בָּׁ אּו ִל ְּׁשמֹעַ אֶ ת חָּׁ כְּ ַמת
6הָּׁ יָּׁה עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּבמַ צָּׁ ב טֹוב ו ָּׁ
ירּוׁשלַ יִם ָּׁהיּו הָּׁ מֹון
ְּרּוׁשלַ יִם הַ ְּבנּויָּׁהִ .ב ָּׁ
ְּׁשֹלמֹה מֶ לֶ ְך י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ו ְִּל ְּראֹות אֶ ת י ָּׁ
יֹותר ִמ ְּבכָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם ֶׁ -ש ָּׁש ְּמעּו אֶ ת הַ ִדבּור ֶׁשבָּׁ א ַמה'ִ .בגְּ לַ ל
יאים ֵׁ -
נְ ִב ִ
יאים; ַחכְ ֵמי י ְִשראֵ ל
ֶׁשזֶ ה מָּׁ קֹום כָּׁל כְָּׁך ָּׁקדֹוׁש ,יָּׁכְּ לּו ִל ְּהיֹות ָּׁׁשם הָּׁ מֹון נְּ ִב ִ
"ל ְּׁשכַת
ׁשּובים י ְָּּׁׁשבּו בַ מָּׁ קֹום ֶׁשל בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁשְּ ,ב ָּׁמקֹום ֶׁשּנִ ְּק ָּׁרא ִ
הֲ כִ י חֲ ִ
תֹורה ַועֲנּו לַ ְּשאֵׁ לֹות ֶׁשּל ֹא י ְָּּׁדעּו הַ חֲ כ ִָּׁמים הָּׁ אֲ חֵׁ ִריםָּׁׁ .שם,
הַ גָּׁזִ ית"ִ ,ל ְּמדּו ָּׁ
תֹורה .אַ ְּרמֹון ַה ֶמלֶ ְך
יֹותר טֹוב ְּלהָּׁ ִבין אֶ ת הַ ָּׁ
בַ מָּׁ קֹום הַ ָּׁקדֹוׁש ,הָּׁ יָּׁה אֶ ְּפ ָּׁׁשר ֵׁ
ירּוׁשלַ יִם .הַ ּכֹהֲ נִ ים עָּׁ ְּבדּו ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש וְּהַ ְּלוִּיִ ים ָּׁׁשרּו וְּנִ גְּ נּו .הָּׁ מֹון
הָּׁ יָּׁה ִב ָּׁ
ירּוׁשלַ יִם ו ְִּש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ה ָּׁהי ְָּּׁתה ָּׁׁשםָּׁׁ .שם ִה ְּרגִ יׁשּו אֵׁ יְך ה'
אֲ נ ִָּׁׁשים גָּׁרּו ִב ָּׁ
יֹותר ִמכָּׁל ָּׁמקֹום אַ חֵׁ רָּׁׁ .שם ִה ְּרגִ יׁשּו כ ַָּׁמה הָּׁ אֶ ֶרץ
מַ ְּׁשגִ יחַ עַ ל ִעם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ֵׁ
יֹותר ִמכָּׁל מָּׁ קֹום אַ חֵׁ רָּׁׁ .שם ִה ְּרגִ יׁשּו כ ַָּׁמה ה' אֹוהֵׁ ב אֶ ת עַ ם
דֹוׁשה ֵׁ
ּוק ָּׁ
טֹובָּׁ ה ְּ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּוכַמָּׁ ה עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל אֹוהֵׁ ב אֶ ת ה'ִ .ש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ה ְּמאֹ ד ָּׁהי ְָּּׁתה
ירּוׁשלַ יִם ָּׁת ִמיד.
ִב ָּׁ
7הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים הָּׁ יָּׁה בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש בָּׁ נּוי ,אֲ בָּׁ ל ְּלצַ ֲע ֵׁרנּו הַ גָּׁדֹול ,לָּׁ ַמד עַ ם
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל מֵׁ הַ גֹויִים ֶׁש ְּס ִביבֹו ,עָּׁ שּו ַמע ֲִשים ָּׁר ִעים ְּמאֹ ד ִ -ה ְּׁש ַתחֲ וּו ִל ְּפ ִס ִילים
ִב ְּמקֹום לַ ה' ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,וְּעֹוד ְּדבָּׁ ִרים ָּׁר ִעים .בַ סֹוף בָּׁ א ֶמלֶ ְך בָּׁ בֶ ל
וְּהֶ ְּח ִריב אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הָּׁ ִראׁשֹון .ה' נ ַָּׁתן לֹו לַ עֲשֹות אֶ ת זֶה ִבגְּ לַ ל חֲ טָּׁ אֵׁ י
ׁשֹומ ָּׁמה וַחֲ ֵׁרבָּׁ ה
ֵׁ
עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .יָּׁצְּ אּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּלגָּׁלּות בָּׁ בֶ ל ְּל ִׁש ְּב ִעים ָּׁׁשנָּׁה.
דֹוׁשה,
גּועים אֶ ת הָּׁ ִעיר הַ ְּק ָּׁ
ְּרּוׁשלַ יִם .זָּׁכְּ רּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ֶׁש ְּבבָּׁ בֶ ל ְּבג ְַּע ִ
הָּׁ י ָָּּׁׁתה י ָּׁ
ירּוׁשלַ יִםָּׁׁ ,שֹלׁש ְּּפעָּׁ ִמים ְּב ָּׁׁשנָּׁה .אֶ ת
עֹולים לָּׁ ֶרגֶלִ ,ל ָּׁ
אֶ ת הַ ִש ְּמחָּׁ ה כְּ ֶׁשהָּׁ יּו ִ
6
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יבים ְּבעֶ ֶרב חַ ג הַ ּפֶ סַ ח ,וְּאֹוכְּ ִלים חֲ בּורֹות-חֲ בּורֹות
ָּׁק ְּרבַ ן הַ ּפֶ סַ ח ֶׁשהָּׁ יּו מַ ְּק ִר ִ
ירּוׁשלַ יִם; אֶ ת חַ ג הַ ָּׁשבּועֹות ,אֶ ת ִש ְּמחַ ת ַחג הַ סֻ כֹות .זָּׁכְּ רּו
ְּבלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר ִב ָּׁ
ְּרּוׁשלַ יִם ,ו ְִּהצְּ טַ עֲרּו.
הּודים אֶ ת י ָּׁ
הַ ּיְּ ִ
ְּרּוׁשלַ יִם
"אם אֶ ְּׁשכָּׁחֵׁ ְך י ָּׁ
ִ
נִ ְּׁש ְּבעּו:
ִת ְּׁשכַח י ְִּמינִ יִ ,ת ְּדבַ ק ְּלׁשֹנִ י ְּל ִחכִ י ִאם
ל ֹא אֶ זְּ כְּ ֵׁרכִ יִ ,אם ל ֹא אַ עֲלֶ ה אֶ ת
לֹומר:
ְּרּוׁשלַ יִם עַ ל ר ֹאׁש ִש ְּמחָּׁ ִתי" (כְּ ַ
י ָּׁ
כְּ מֹו ֶׁש ִאי אֶ ְּפ ָּׁׁשר ִל ְּׁשכֹחַ אֶ ת יָּׁד י ִָּׁמין
ְּרּוׁשלַ יִםָּׁ ,ת ִמיד
כְָּׁך ל ֹא נִ ְּׁשכַח אֶ ת י ָּׁ
ְּרּוׁשלַ יִםַ .רק כְּ ֶׁש ִתבָּׁ נָּׁה
נַזְּ כִ יר אֶ ת י ָּׁ
ְּרּוׁשלַ יִם נִ ְּשמַ ח בֶ אֱ ֶמת).
י ָּׁ

הּודים ְּבגָּׁלּות בָּׁ בֶ ל  -אַ חֲ ֵׁרי ֶׁש ֶמלֶ ְך ְּּפ ָּׁרס נִ צֵׁ ַח
8אַ חֲ ֵׁרי ִׁש ְּב ִעים ָּׁׁשנָּׁה ֶׁשהָּׁ יּו הַ ּיְּ ִ
הּודים לַ חֲ זֹר ו ְִּל ְּבנֹות אֶ ת
בַ ִמ ְּלחָּׁ מָּׁ ה אֶ ת ֶמלֶ ְך בָּׁ בֶ ל ִ -ה ְּר ָּׁׁשה ֶמלֶ ְך ּפָּׁ ָּׁרס לַ ּיְּ ִ
ּובראֹ ָּׁׁשם ְּׁשנֵׁי אֲ נ ִָּׁׁשים:
הּודים ְּלאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּ
בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש .חָּׁ זְּ רּו חֵׁ לֶ ק מֵׁ הַ ּיְּ ִ
יקה ְּבחֶ ֶרבְּ ,להָּׁ גֵׁן
עֶ זְּ ָּׁרא ּונְּ חֶ ְּמיָּׁה .בָּׁ נּו אֶ ת חֹומַ ת יְּרּו ָּׁׁשלַ יִם :יָּׁד אַ חַ ת ַמחֲ זִ ָּׁ
ּוביָּׁד ְּׁשנִ ּיָּׁה  -בֹונִ ים אֶ ת
מֵׁ הַ גֹויִים בָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּל ֹא ָּׁרצּו ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל יַחֲ זֹר; ְּ
הַ חֹומָּׁ ה.
בָּׁ נּו ׁשּוב אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש .הַ זְּ ֵׁקנִ ים ֶׁשעֹוד ָּׁראּו אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש
הָּׁ ִראׁשֹון ,בָּׁ כּו כְּ ֶׁש ָּׁראּו אֶ ת הַ ִבנְּ יָּׁן הֶ חָּׁ ָּׁדׁש .הֵׁ ם זָּׁכְּ רּו כ ַָּׁמה הָּׁ יָּׁה בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש
יֹותר .אֲ בָּׁ ל אָּׁ ז אָּׁ ַמר ה' ְּלי ְִּש ָּׁראֵׁ ל עַ ל-י ְֵּׁדי
הָּׁ ִראׁשֹוןִ ,בנְּ יַן ְּׁשֹלמֹהְּ ,מפֹ אָּׁ ר ֵׁ
הַ ּנ ִָּׁביא" :גָּׁדֹול י ְִּהיֶה כְּ בֹוד הַ בַ יִת הַ זֶ ה הָּׁ אַ חֲ רֹון ֵׁמהָּׁ ִראׁשֹון" .בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש
הַ זֶ ה י ְִּהיֶה ְּמכֻבָּׁ ד ְּמאֹ ד.
ּובֶ אֱ מֶ ת ִבזְּ ַמן בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הַ ֵׁשנִ י הָּׁ יּו
תֹורהׁ .שּוב
הָּׁ מֹון חֲ כ ִָּׁמים ,חַ כְּ ֵׁמי הַ ָּׁ
יהּודים.
ְּרּוׁשלַ יִם ִב ִ
ִה ְּתמַ ְּּלאּו ְּרחֹובֹות י ָּׁ
ׁשּוב ִה ְּק ִריבּו אֶ ת ָּׁק ְּרבַ ן הַ ּפֶ סַ ח
ירּוׁשלַ יִם ,וְּאָּׁ כְּ לּו אֹותֹו חֲ בּורֹות-
ִב ָּׁ
חֲ בּורֹות ְּבלֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר .הַ כֹהֲ נִ ים עַ ְּבדֹו ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ו ְַּה ְּלוִּיִ ים ָּׁׁשרּוׁ .שֹוב
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ְּהּודים לָּׁ ֶרגֶל ָּׁׁשֹלׁש ְּּפעָּׁ ִמים בַ ָּׁׁשנָּׁהׁ .שּוב הֵׁ ִביאּו אֶ ת הַ ּפֵׁ רֹות
עָּׁ לּו י ִ
כּורים ְּ -לבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ְּב ִש ְּמחָּׁ הֵׁ ,מחַ ג הַ ָּׁשבּועֹותְּ .בחַ ג
הָּׁ ִראׁשֹונִ ים  -הַ ִב ִ
ְּרּוׁשלַ יִם ,כְּ ֵׁדי
הַ סֻ כֹות הָּׁ יּו ׁשֹואֲ ִבים מֻ ְּק ָּׁדם בַ ב ֶֹקר ַמיִם ִמ ַמ ְּעיָּׁן הַ ִשּלֹוחַ ְּליַד י ָּׁ
ׁשֹופכִ ים ַרק ַייִן עַ ל הַ ָּׁק ְּרבָּׁ נֹות ֶׁשעַ ל-
ְּ
ִל ְּׁשּפֹ ְך עַ ל גַבֵׁ י הַ ִמזְּ בֵׁ חַ (כָּׁל הַ ָּׁשנָּׁה ָּׁהיּו
ּובסֻ כֹות גַם ַמיִם) .כָּׁל ַהּלַ יְּלָּׁ ה ִל ְּפנֵׁי ְּׁש ִאיבַ ת הַ ַמיִם ,לַ יְּלָּׁ ה
גַבֵׁ י הַ ִמזְּ בֵׁ חַ ְּ ,
עֹושים ִש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ הִ ,ש ְּמחַ ת בַ יִת הַ ׁשֹואֵׁ בָּׁ ה.
אַ חֲ ֵׁרי לַ יְּלָּׁ ה ְּבסֻ כֹות  -הָּׁ יּו ִ
רֹוק ִדים ַהחֲ כ ִָּׁמים ְּב ִש ְּמחָּׁ ה
אֹור גָּׁדֹול הָּׁ יּו מַ ְּד ִל ִיקים ָּׁׁשם ְּוכָּׁל הַ ּלַ יְּלָּׁ ה הָּׁ יּו ְּ
זֹורק ְּׁשמֹונָּׁה לַ ִּפ ִידים
גְּ דֹולָּׁ ה ַועֲצּומָּׁ ה ִעם הַ ְּרבֵׁ ה כְּ ִלי זֶמֶ ר [אֶ חָּׁ ד ֵׁמהֶ ם הָּׁ יָּׁה ֵׁ
ּומ ְּס ַתכְּ ִלים
עֹומ ִדים ִ
ֶׁשל אֵׁ ׁש וְּתֹופֵׁ ש ,כְּ ֵׁדי ְּלהַ ְּרבֹות ְּב ִש ְּמחָּׁ ה]; כֻּלָּׁ ם הָּׁ יּו ְּ
דֹוׁשהְּ ,בבֵׁ ית
ירּוׁשלַ יִם הַ ְּק ָּׁ
ּומֹודים לַ ה' ֶׁשזָּׁ כִ ינּו ִל ְּהיֹות ִב ָּׁ
ִ
ּושמֵׁ ִחים,
ְּ
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש".

 9הַ ְּמכֹונִ ית בָּׁ ּה נ ְָּּׁסעּו אַ בָּׁ א ו ְָּּׁדוִד ִה ְּת ִחילָּׁ ה ִל ְּקּפֹ ץ ְּקצָּׁ ת עַ ל אֲ בָּׁ נִ ים ְּקטַ ּנֹות
ֶׁשהָּׁ יּו ְּמפֻזָּׁ רֹות בַ ֶד ֶרְךְּ ,ונֶעֶ צְּ ָּׁרה .אַ בָּׁ א ִה ְּתנִ יעַ ֵׁמחָּׁ ָּׁדׁש וְּתֹוְך כְּ ֵׁדי כְָּׁך אָּׁ ַמר
ׁשֹולים עָּׁ צְּ רּו אֶ ת הָּׁ אֹוטֹו? כְָּׁך ָּׁק ָּׁרה גַם ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
ית אֵׁ יְך הַ ִמכְּ ִ
"ר ִא ָּׁ
ְּל ָּׁדוִדָּׁ :
ׁשֹולים ֶׁשל אֲ בָּׁ נִ ים אֶ ּלָּׁ א ֶׁשל ַמע ֲִשים
ירּוׁשלַ יִם .אֲ בָּׁ ל ָּׁׁשם זֶה ל ֹא הָּׁ יָּׁה ִמכְּ ִ
ו ְִּל ָּׁ
ְּׁשם ּלא הָּׁ אֹוטֹו ֶנעֱצַ ר אֵׁ לָּׁ א בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ִה ְּפ ִסיק ,נ ְֶּח ַרבָּׁ .מה
ָּׁר ִעים; ו ָּׁ
ָּׁק ָּׁרה? ׁשּוב חָּׁ ְּטאּו עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל,
"שנְּ אַ ת
ִ

ִחּנָּׁם"

הָּׁ י ָָּּׁׁתה

בֵׁ ינֵׁיהֶ ם.

ִה ְּתנַהֲ גּו ַרע ְּמאֹ ד אֶ חָּׁ ד אֵׁ ל הַ ֵׁשנִ י עַ ד
ֶׁשּל ֹא הָּׁ יָּׁה מַ ְּת ִאים ֶׁש ִת ְּהיֶה לָּׁ הֶ ם
ְּרּוׁשלַ יִם הַ ְּבנּויָּׁה ּובֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש.
י ָּׁ
אַ חֲ ֵׁרי הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים ֶׁשהָּׁ יָּׁה בֵׁ ית
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הַ ֵׁשנִ י ,בָּׁ א הַ מַ צְּ ִביא הָּׁ ָּׁר ָּׁׁשע
ְּרּוׁשלַ יִםָּׁ ,ש ַרף אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש.
ֶׁשל הָּׁ רֹומָּׁ ִאים ִ -טיטּוס  -וְּהֶ ְּח ִריב אֶ ת י ָּׁ
ּנֹורא וְּאָּׁ יֹ ם.
ָּׁ
הַ ְּרבֵׁ ה אֲ נ ִָּׁׁשים מֵׁ עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל יָּׁצְּ אּו לַ גַּלּותִ ,ה ְּתּפַ זְּ רּו בֵׁ ין הָּׁ אֲ ָּׁרצֹות .הַ ְּרבֵׁ ה
ירּוׁשלַ יִםַ .רק ּפַ עַ ם ְּב ָּׁׁשנָּׁהְּ ,בלֵׁ יל
ָּׁ
ְּהּודי לָּׁ גּור ִב
ָּׁׁשנִ ים הָּׁ יָּׁה אָּׁ סּור ְּלאַ ף י ִ
יהּודים ֶׁש ִש ְּּלמּו כֶסֶ ף,
ִת ְּׁשעָּׁ ה ְּבאָּׁ ב (הַ ּיֹום בֹו נִ ְּש ַרף הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש) ִה ְּרׁשּו ִל ִ
חֹומה ֶׁשל
ֹתל הַ ַמע ֲָּׁר ִבי  -הַ ִקיר הַ ּיְּ ִח ִידי ֶׁשּנִ ְּׁשאַ ר ֵׁמהַ ָּׁ
לָּׁ בֹוא ו ְִּל ְּבכֹות ְּליַד הַ כ ֶ
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הּודים ֶׁשבָּׁ כּו ָּׁׁשם י ְָּּׁדעּו ֶׁשּלא ְּס ָּׁתם הֵׁ ם בֹוכִ ים ,הֵׁ ם י ְָּּׁדעּו
הַ ר הַ בַ יִת .הַ ּיְּ ִ
רּוׁשלַ יִם ִת ְּהיֶה
יֹוד ִעים כ ֶַמה חָּׁ ׁשּוב ֶׁשּיְּ ָּׁ
ֶׁש ִאם הֵׁ ם ִמצְּ טַ ע ֲִרים עַ ל הַ חֻ ְּרבָּׁ ןְּ ,
אֹותה מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁש.
ָּׁ
ְּבנּויָּׁה  -בַ סֹוף ה' י ְִּבנֶה

ירּוׁשלַ יִם .אֲ בָּׁ ל גֹויִים ָּׁׁש ְּלטּו ָּׁׁשם.
יהּודים לָּׁ גּור ִב ָּׁ
אַ חַ ר כְָּׁך כְּ בָּׁ ר ִה ְּרׁשּו ִל ִ
ְּרּוׁשלַ יִם ,אֲ בָּׁ ל אַ ף אֶ חָּׁ ד
הַ ְּרבֵׁ ה עַ ִמים נִ סּו ִל ְּׁשֹּלט עַ ל אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל וְּעַ ל י ָּׁ
ִירּוׁשלַ יִם ִחכּו
מֵׁ הֶ ם ל ֹא ִהצְּ ִליחַ ְּל ִה ָּׁשאֵׁ ר ָּׁׁשם הַ ְּרבֵׁ ה זְּ ַמן .אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ו ָּׁ
ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
הּודים ֶׁש ְּבאַ ְּרצֹות הַ גָּׁלּות ִה ְּתּפַ ְּּללּו ְּבכָּׁל יֹום כ ַָּׁמה ְּּפעָּׁ ִמים
ּ10ובֵׁ ינְּ ַתיִם  -הַ ּיְּ ִ
ירּוׁשלַ יִם ְּ -וי ְִּבנֶה ֵׁמחָּׁ ָּׁדׁש אֶ ת בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁשָּׁ .ת ִמיד
אֹותנּו ִל ָּׁ
ָּׁ
ֶׁשה' יַחֲ זִ יר
ְּרּוׁשלַ יִם :בָּׁ עֶ ֶרב חַ ג הַ ּפֶ סַ ח הָּׁ יּו ַמזְּ כִ ִירים אֵׁ יְך ִה ְּק ִריבּו אֶ ת ָּׁק ְּרבַ ן
זָּׁכְּ רּו אֶ ת י ָּׁ
אֹומ ִריםְּ :ל ָּׁׁשנָּׁה ַהבָּׁ אָּׁ ה
ְּ
ּוב ְּש ָּׁמחֹות ָּׁהיּו
ירּוׁשלַ יִם .בַ חַ גִ ים ִ
הַ ּפֶ סַ ח ִב ָּׁ
ְּרּוׁשלַ יִם.
ירּוׁשלַ יִם הַ ְּבנּויָּׁה; כְּ ִאּלּו אָּׁ ְּמרּו :אֵׁ ין ִש ְּמחָּׁ ה ְּׁשלֵׁ ָּׁמה עַ ד ֶׁש ִתבָּׁ נֶה י ָּׁ
ִב ָּׁ
חֲ כ ִָּׁמים ִת ְּקנּו גַם ֶׁשבַ חֲ תּונֹותְּ ,בתֹוְך ַה ִש ְּמחָּׁ ה הַ גְּ דֹולָּׁ ה ,י ְִּׁש ְּברּו כֹוס
ְּרּוׁשלַ יִם .אָּׁ ָּׁדם ֶׁשהָּׁ יָּׁה
ְּלהַ זְּ כִ יר ֶׁשאֵׁ ין הַ ִש ְּמחָּׁ ה ְּׁשלֵׁ מָּׁ ה ע ֲַדיִןִ ,בגְּ לַ ל חֻ ְּרבָּׁ ן י ָּׁ
בֹונֶה בַ יִת יָּׁפֶ ה  -הָּׁ יָּׁה מַ ְּׁש ִאיר עַ ל הַ ִקיר מּול הַ ּפֶ ַתח ִרבּועַ ל ֹא ְּמסֻ ּיָּׁד,
ְּלהַ זְּ כִ יר :בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,הַ בַ יִת ֶׁשל כֻּלָּׁ נּו ,ע ֲַדיִן אֵׁ ינֹו בָּׁ נּוי.
ְּהּודים ֵׁמהַ גָּׁלּות לַ עֲלֹות לָּׁ אָּׁ ֶרץ .כָּׁל ּפַ עַ ם הָּׁ יּו
ְּבכָּׁל הַ ָּׁשנִ ים ֶׁשעָּׁ ְּברּו ,נִ סּו י ִ
ירּוׁשלַ יִם; ְּוכְָּׁך הֵׁ ם ִהזְּ כִ ירּו
ְּהּודים ֶׁשבָּׁ אּו מֵׁ הַ גָּׁלּותִ ,מחּוץ לָּׁ אָּׁ ֶרץִ ,ל ָּׁ
עֹוד י ִ
ְּרּוׁשלַ יִם ,אַ ף ּפַ עַ ם.
ֶׁשעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ל ֹא ְּמו ֵַׁתר עַ ל י ָּׁ

עֹורר
ְּהּודים ְּל ִה ְּת ֵׁ
יֹותר י ִ
11ו ְִּהּנֵׁה אַ חֲ ֵׁרי הַ ְּרבֵׁ ה-הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים ִה ְּת ִחילּו ֵׁ
ירּוׁשלַ יִם
ׁשּובים בָּׁ אּו ִל ָּׁ
ירּוׁשלַ יִםַ .רבָּׁ נִ ים חֲ ִ
לַ עֲלֹות בַ חֲ ז ָָּּׁׁרה ְּלאֶ ֶרץ ,וְּלָּׁ גּור ִב ָּׁ
יקה ֶׁשל
ְּהּודים חָּׁ יּו ַרק בָּׁ ִעיר הָּׁ עַ ִת ָּׁ
ְּהּודים .בַ הַ ְּתחָּׁ לָּׁ ה ,י ִ
ְּוגַם ְּס ָּׁתם י ִ
ְּרּוׁשלַ יִם
ְּרּוׁשלַ יִם ,בֵׁ ין הַ חֹומֹות .אַ חַ ר כְָּׁך בָּׁ נּו בָּׁ ִתים גַם ִמחּוץ לַ חֹומֹות .י ָּׁ
י ָּׁ
ירּוׁשלַ יִם בָּׁ אּו הַ ְּרבֵׁ ה
הָּׁ ְּלכָּׁה ְּוג ְָּּׁדלָּׁ ה .ה' מַ חֲ זִ יר אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל לָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּוגַם ִל ָּׁ
ְּהּודים".
י ִ

 10כיסופים וגעגועים לירושלים בגלות
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ּופ ְּתאֹ ם ָּׁראָּׁ ה ָּׁדוִד
ְּרּוׁשלַ יִםִ ,
12הַ ְּמכֹונִ ית ִה ְּת ִחילָּׁ ה ְּלטַ ּפֵׁ ס בֶ הָּׁ ִרים ְּלכִ ּוּון י ָּׁ
מַ ֶשהּו מּוזָּׁר" :אַ בָּׁ אִ ,ת ְּראֶ הּ ,יֵׁׁש
ְּמכֹונִ ּיֹות

ְּשרּופֹות

ְּליַד

הַ ֶד ֶרְך,

ְּמפֹ ָּׁרקֹות .אֵׁ יזֶה ְּמכֹונִ ּיֹות מּוזָּׁרֹות
ִעם חַ ּלֹונֹות ְּקטַ ּנִ ים"" .כֵׁן ָּׁדוִד" אָּׁ ַמר
"ב ִדּיּוק לָּׁ זֶה ִהג ְַּענּו בַ ִסּפּור
אַ בָּׁ אְּ ,
ֶׁשּלָּׁ נּו.

כְּ ֶׁש ִהגִ יעַ

הַ זְּ מַ ן

הַ ָּׁקרֹוב

לַ הֲ ָּׁקמַ ת הַ ְּמ ִדינָּׁה ֶׁשּלָּׁ נּו  -עֲשּו
ְּרּוׁשלַ יִם .הֵׁ ם ל ֹא
הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים מָּׁ צֹור עַ ל י ָּׁ
ָּׁרצּו ֶׁש ְּּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִת ְּהיֶה ׁשּוב ְּמ ִדינָּׁה בָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלֹוְּ ,וגַם ל ֹא ָּׁרצּו ֶׁששּוב
הּודים ,הֵׁ ם נִ ְּלחֲ מּו ֶנגֶד עַ ם
ְּרּוׁשלַ יִם ִעיר הַ ִב ָּׁירה ֶׁשל ְּמ ִדינַת הַ ּיְּ ִ
ִת ְּהיֶה י ָּׁ
"מ ְּלחֶ ֶמת הַ ִש ְּחרּור".
ְּתה ִ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ֶׁשרֹוצֶ ה ְּלהָּׁ ִקים ְּמ ִדינָּׁה ,זֹו הָּׁ י ָּׁ
ירּוׁשלַ יִםֶׁ ,ש ִאי אֶ ְּפ ָּׁׁשר
רֹובים ְּליַד הַ כְּ ִביׁש ִל ָּׁ
מָּׁ ה זֶה מָּׁ צֹור? ָּׁשמּו אֲ נ ִָּׁׁשים עִ ם ִ
ירּוׁשלַ יִם ,עַ ד ֶׁשּיִ ְּמ ְּסרּו לָּׁ הֶ ם חָּׁ ס
יהּודים ֶׁש ִב ָּׁ
ּוׁש ִתּיָּׁה ִל ִ
י ְִּהיֶה ְּלהַ כְּ נִ יס אֹ כֶל ְּ
הּודים ֵׁ -מאֵׁ ּלּו ֶׁשגָּׁרּו ִב ְּמקֹומֹות אֲ חֵׁ ִרים
ְּׁשלֹום אֶ ת הָּׁ ִעיר .עָּׁ לּו הַ ּלֹוחֲ ִמים הַ ּיְּ ִ
ו ָּׁ
ירּוׁשלַ יִםִ ,ב ְּמׁשֻ ְּריָּׁנִ ים ,אֵׁ ּלֶ ה הַ ְּמכֹונִ ּיֹות ֶׁשאַ ָּׁתה רֹואֶ ה ְּבצַ ד הַ ֶד ֶרְך.
בָּׁ אָּׁ ֶרץ ִ -ל ָּׁ
ְּהּודים ִעם נ ֶֶׁשק
ְּמכֹונִ ּיֹות ִעם ִקירֹות עָּׁ ִבים וְּחַ ּלֹונֹות ְּקטַ ּנִ יםְּ ,בתֹוכָּׁם הָּׁ יּו י ִ
ּוׁשלַ יִם .חֵׁ לֶ ק ֵׁמהַ ְּמכֹונִ ּיֹות
ִל ְּפרֹץ אֶ ת הַ מָּׁ צֹור ,ו ְִּא ָּׁתם  -מַ ָּׁש ִאיֹות ִעם אֹ כֶל ִליר ָּׁ
אֹותם ְּבצַ ד הַ כְּ ִביׁשֶׁ ,שּנִ זְּ ֹכר
ָּׁ
נִ ְּפגְּ עּו .אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשּנִ גְּ ְּמ ָּׁרה הַ ִמ ְּלחָּׁ מָּׁ ה ִה ְּׁש ִאירּו
ְּרּוׁשלַ יִם.
בֹורים ֶׁש ִה ְּׁש ַת ְּדלּו ִב ְּׁש ִביל י ָּׁ
אֶ ת הַ גִ ִ

ְּתה ִעיר ַה ִב ָּׁירה ֶׁשל ְּמ ִדינַת
ִירּוׁשלַ יִם נִ ְּהי ָּׁ
בַ סֹוף נִ צַ ְּחנּו אֶ ת הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים ,ו ָּׁ
ְּרּוׁשלַ יִם הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה -
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .אֲ בָּׁ ל הָּׁ יָּׁה ִעם זֶה מַ ֶשהּו ְּמצַ עֵׁ ר ְּמאֹ דַ :רק י ָּׁ
יקה ,הַ ָּׁמקֹום ֶׁשל בֵׁ ית
ֶׁש ִמחּוץ לַ חֹומֹות  -נִ ְּׁשאֲ ָּׁרה ְּבי ֵָּׁׁדינּו .הָּׁ ִעיר הָּׁ עַ ִת ָּׁ
ֹתל הַ מַ ע ֲָּׁר ִבי  -נִ כְּ ְּבׁשּו עַ ל-י ְֵּׁדי הַ ּי ְַּר ְּדנִ יםָּׁ ,הע ֲָּׁר ִבים .אֵׁ יְך זֶה
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,הַ כ ֶ
יקה,
חֹומה ֶׁשל הָּׁ ִעיר הָּׁ עַ ִת ָּׁ
ָּׁק ָּׁרה? הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים ל ֹא נ ְָּּׁתנּו ְּל ִה ָּׁכנֵׁס ֶד ֶרְך ַׁשע ֲֵׁרי הַ ָּׁ
הּודים ֶׁשגָּׁרּו ָּׁׁשםִ ,עם הַ ּלֹוחֲ ִמים ֶׁשבָּׁ אּו ִל ְּפנֵׁי כֵׁן לַ ֲעזֹר לָּׁ הֶ ם ,נֶאֶ ְּלצּו
וְּהַ ּיְּ ִ
בּורהְּ ,מעַ ִּטים ְּמאֹ ד מּול
ּובגְּ ָּׁ
ְּל ִה ָּׁכנַע ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשּנִ ְּלחֲ מּו ָּׁק ֶׁשה ִ

ַר ִבים.

הָּׁ ִאמָּׁ הֹות וְּהַ ּיְּ לָּׁ ִדים עָּׁ ְּברּו לָּׁ ִעיר הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה ,וְּאֵׁ ּלּו ֶׁשּנִ ְּלחֲ מּו הָּׁ ְּלכּו לַ ְּש ִבי
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אֹותם
ָּׁ
ֲבּורם) .עַ ד ֶׁשהֶ חֱ זִ ירּו
(ל ְּהיֹות אֵׁ צֶ ל הַ ּי ְַּר ְּדנִ ים ְּבמַ חֲ נֶה ֶׁשהֵׁ ִקימּו ע ָּׁ
ִ
לָּׁ אָּׁ ֶרץ כְּ ֶׁשּנִ גְּ ְּמ ָּׁרה הַ ִמ ְּלחָּׁ מָּׁ הִ ,מ ְּלחֶ ֶמת הַ ִש ְּחרּור.

ְּהּודים
אַ חֲ ֵׁרי ֶׁש ָּׁקמָּׁ ה ְּמ ִדינַת י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּ -ב ֶמ ֶׁשְך ְּת ַׁשע עֶ ְּש ֵׁרה ָּׁׁשנָּׁה ּלא יָּׁכְּ לּו י ִ
ְּהּודים ִמכָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם,
יקה .כָּׁל הַ ָּׁשנִ ים ִל ְּפנֵׁי כֵׁן ָּׁהיּו בָּׁ ִאים י ִ
ְּל ִה ָּׁכנֵׁס לָּׁ ִעיר הָּׁ עַ ִת ָּׁ
ֹתל הַ ַמע ֲָּׁר ִבי; ו ְַּדו ְָּּׁקא עַ כְּ ָּׁׁשו,
ְּמעַ טְּ -מעַ ט ְּבכָּׁל ּפַ עַ ם ,כְּ ֵׁדי לְּ ִה ְּתּפַ ּלֵׁ ל מּול הַ כ ֶ
יקה.
כְּ ֶׁשּיֵׁׁש ּלָּׁ נּו ְּמ ִדינָּׁה ֶׁשּלָּׁ נּו בָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלָּׁ נּו ,ל ֹא יָּׁכְּ לּו לָּׁ בֹוא לָּׁ ִעיר הָּׁ עַ ִת ָּׁ
הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים ָּׁׁש ְּלטּו ָּׁׁשם .כַמָּׁ ה ֶׁשזֶ ה ְּמצַ עֵׁ ר! כְּ ִאּלּו הַ "ּלֵׁ ב" ֶׁשל הַ ְּמ ִדינָּׁה חָּׁ סֵׁ ר
ִממֶ ּנָּׁה!
13ו ְִּהּנֵׁה ,אַ חֲ ֵׁרי ְּת ַׁשע עֶ ְּש ֵׁרה ָּׁׁשנָּׁה  -נִ סּו הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים ׁשּוב ְּל ִהּלָּׁ חֵׁ ם ִב ְּמ ִדינַת
סּוריָּׁה ְּ -ביַחַ דָּׁ ,רצּו ְּלנַצֵׁ חַ אֶ ת ְּמ ִדינַת
י ְִּש ָּׁראֵׁ לִ .מצְּ ַריִם ,י ְַּר ֵׁדןִ ,ע ָּׁירקְּ ,
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .אֲ בָּׁ ל ה' עָּׁ זַר לָּׁ נּו ּו ְּב ִׁש ָּׁשה י ִָּׁמים נִ צַ ְּחנּו אֶ ת כֻּלָּׁ ם  -אֶ ת הַ ִמצְּ ִרים
סּורים ִמצַ ד ֵׁׁשנִ י ,אֶ ת הַ ּי ְַּר ְּדנִ יםֶׁ ,שּלָּׁ הֶ ם עָּׁ זְּ רּו הָּׁ ִע ַיר ִקים,
ִמצַ ד אַ חֵׁ ד ,אֶ ת הַ ִ
"מ ְּלחֶ מֶ ת ֵׁׁש ֶׁשת הַ ּי ִָּׁמים" ָּׁק ְּראּו לַ ִמ ְּלחָּׁ ָּׁמה הַ ז ֹאת .כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם
יׁשיִ .
ִמצַ ד ְּׁש ִל ִ
ִה ְּתּפַ עֵׁ ל :אֵׁ יְך ְּב ִׁש ָּׁשה י ִָּׁמים ְּמ ִדינַת י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הַ ְּקטַ ּנָּׁה ְּמנַצַ חַ ת אֶ ת כָּׁל
בּורה גְּ דֹולָּׁ ה לַ חַ ּי ִָּׁלים.
הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים! ה' עָּׁ זַר לָּׁ נּו ְּונ ַָּׁתן גְּ ָּׁ

ְּרּוׁשלַ יִם הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה  -ז ֹאת
ירּוׁשלַ יִם .הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים יָּׁרּו עַ ל י ָּׁ
אֲ בָּׁ ל הָּׁ ִע ָּׁקר הָּׁ יָּׁה ִב ָּׁ
יקה
ֶׁש ִמחּוץ ְּלחֹומֹות הָּׁ ִעיר הָּׁ עַ ִת ָּׁ
יקה
(אַ ָּׁתה זֹוכֵׁר ֶׁשהָּׁ ִעיר הָּׁ עַ ִת ָּׁ
ידי הַ ּי ְַּר ְּדנִ ים,
הָּׁ י ְָּּׁתה ע ֲַדיִן ִב ֵׁ
הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים)  -וְּאָּׁ ז הַ צָּׁ בָּׁ א ֶׁשּלָּׁ נּו
נִ ְּלחַ ם בָּׁ הֶ םִ .ה ְּת ָּׁק ְּרבּו אֶ ל חֹומֹות
יקה ,וְּהַ ְּמפַ ֵׁקד ֶׁשל
הָּׁ ִעיר הָּׁ עַ ִת ָּׁ
ְּרּוׁשלַ יִם
הַ חַ ּי ִָּׁלים ֶׁשּלָּׁ נּו אָּׁ מַ ר לָּׁ הֶ ם ֶׁשהֵׁ ם י ְִּהיּו הָּׁ ִראׁשֹונִ ים ֶׁשּיִ כְּ ְּבׁשּו אֶ ת י ָּׁ
בּורה
יקה ,אַ חֲ ֵׁרי כָּׁל הַ ָּׁשנִ ים ֶׁשל הַ גָּׁלּות .הַ חַ ּי ִָּׁלים ֶׁשּלָּׁ נּו נִ ְּלחֲ מּו ִבגְּ ָּׁ
הָּׁ עַ ִת ָּׁ
ּובתֹוְך הַ ִס ְּמטָּׁ אֹות הַ צַ רֹות ֶׁשּלָּׁ ּה.
יקה ְּ
גְּ דֹולָּׁ ה ְּס ִביב הָּׁ ִעיר הָּׁ עַ ִת ָּׁ
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יקה  -הָּׁ יָּׁה הָּׁ ַרב
ִעם הַ חַ ּי ִָּׁלים הָּׁ ִראׁשֹונִ ים ֶׁשּנִ כְּ נְּ סּו ִל ְּׁשעַ ֵׁרי הָּׁ ִעיר הָּׁ עַ ִת ָּׁ
ּוביָּׁד
אׁשי ֶׁשל הַ צָּׁ בָּׁ א ,הָּׁ ַרב ְּׁשֹלמֹה גֹ ֶרן זַצַ "לְּ .ביָּׁד אַ ַחת הֶ חֱ זִ יק ׁשֹופָּׁ ר ְּ
הָּׁ ָּׁר ִ
ְּש ֵׁמחַ זֶהֶׁ ,שצָּׁ בָּׁ א
תֹורה ָּׁקטָּׁ ן .הּוא ִה ְּרגִ יׁש אֵׁ יזֶה ָּׁדבָּׁ ר גְּ דֹול ו ָּׁ
ְּׁשנִ יָּׁה סֵׁ פֶ ר ָּׁ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל

ׁשּוב

כֹובֵׁ ׁש

אֶ ת

יקה ,כְּ מֹו ֶׁשהָּׁ יָּׁה
ְּרּוׁשלַ יִם הֶ ְּע ִת ָּׁ
י ָּׁ
ִבזְּ מַ ן ָּׁדוִד הַ מֶ לֶ ְךִ ,ל ְּפנֵׁי הַ ְּרבֵׁ ה-
הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ יםָּׁ .ת ַקע ְּבׁשֹופָּׁ ר,
צָּׁ עַ ק

סּוקים
ְּּפ ִ

-

וְּהַ חַ ּי ִָּׁלים

אַ חֲ ָּׁריו ,כְּ מֹו ֶׁשמַ ְּת ִאים ְּלעַ ם
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל

ְּל ִה ָּׁכנֵׁס

ירּוׁשלַ יִם.
ִל ָּׁ

ִהגִ יעּו ְּלהַ ר הַ בַ יִת ,אֵׁ יפֹ ה
ֹתל הַ ַמע ֲָּׁר ִבי ו ְִּה ְּתּפַ ְּללּו ָּׁׁשםְּ ,ת ִפּלָּׁ ה
ֶׁשהָּׁ יָּׁה ּפַ עַ ם הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש; אַ חַ ר כְָּׁך י ְָּּׁרדּו לַ כ ֶ
ֹתל הַ מַ ע ֲָּׁר ִבי אַ חֲ ֵׁרי הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים .הָּׁ ַרב גֹ ֶרן בֵׁ ֵׁרְך
ְּהּודים בַ כ ֶ
ִראׁשֹונָּׁה ֶׁשל י ִ
" ֶׁשהֱ חֶ יָּׁנּו ו ְִּקּיְּ מָּׁ נּו ו ְִּהגִ יעָּׁ נּו לַ זְּ מַ ן הַ זֶ ה" ו ְָּּׁת ַקע ְּבׁשֹופָּׁ רִ .הזְּ כִ ירּו בַ ְּת ִפּלָּׁ ה גַם
ִירּוׁשלַ יִם.
דֹוׁשים ֶׁשּנֶהֶ ְּרגּו ְּב ִמ ְּלחָּׁ ָּׁמה ִב ְּׁש ִביל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ו ָּׁ
אֶ ת הַ חַ ּי ִָּׁלים הַ ְּק ִ
ֹתל הַ ַמע ֲָּׁר ִבי וְּהֵׁ נִ יף עָּׁ לָּׁ יו ֶדגֶל
ְּמפַ ֵׁקד הַ ְּּפ ֻלגָּׁה ֶׁש ִש ְּח ְּר ָּׁרה אֶ ת הַ ר הַ בַ יִת וְּהַ כ ֶ
"מ ְּרכַז הָּׁ ַרב"ִ ,ב ֵׁקׁש ֶׁשּי ִָּׁביאּו
יׁשיבַ ת ֶ
י ְִּש ָּׁראֵׁ לֶׁ ,שהּוא חַ ּיָּׁל ֶׁשּלָּׁ מַ ד ִל ְּפנֵׁי כֵׁן ִב ִ
ְּהּודה הַ כ ֵֹׁהן קּוק וְּאֶ ת הָּׁ ַרב ָּׁדוִד הַ כֹ ֵׁהן
אֶ ת ר ֹאׁש הַ ּיְּ ִׁשיבָּׁ ה ,הָּׁ ַרב צְּ ִבי י ָּׁ
ֹתל .הָּׁ יּו
ֶׁש ִּלמֵׁ ד ָּׁׁשם ( ֶׁש ָּׁק ְּראּו לֹו "הַ ּנָּׁזִ יר") ,לַ כ ֶ
אֵׁ ּלֶ ה ֵׁׁשנִ י ַרבָּׁ נִ ים צַ ִד ִיקים ֶׁש ָּׁש ְּמחּו ֶׁשזָּׁ כִ ינּו
ֶׁשּיֵׁׁש אֶ ת ְּמ ִדינַת י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,ו ְָּּׁת ִמיד ִחכּוָּׁ :מ ַתי
ְּרּוׁשלַ יִם ִת ְּהיֶה ְּבי ֵָּׁׁדינּוָּׁ .ת ִמיד ִה ְּתּפַ ְּּללּו
גַם י ָּׁ
ֶׁשה' יִגְּ אַ ל ְּויַצִ יל אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל וְּאֶ ת אֶ ֶרץ
ִירּוׁשלַ יִם .עַ כְּ ָּׁׁשו הֵׁ ם זָּׁכּו ִל ְּראֹות אֶ ת
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,ו ָּׁ
אֹותם ְּבגִ 'יּפ ,הָּׁ ַרב הַ ּנָּׁזִ יר נִ צְּ ָּׁמד
ָּׁ
זֶה .הֵׁ ִביאּו
ֹתל הַ מַ ע ֲָּׁר ִבי ְּול ֹא זָּׁז ,כְּ בֵׁ ן ֶׁשחֹוזֵׁר אֵׁ ל ִאמֹו
לַ כ ֶ
ְּהּודה אָּׁ ַמר:
אַ חֲ ֵׁרי הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים .וְּהָּׁ ַרב צְּ ִבי י ָּׁ
"יֹותר ּלא נָּׁזּוז ִמכָּׁאן ְּלעֹולָּׁ ם".
ֵׁ
ָּׁ 14דוִד ִה ְּק ִׁשיב לַ ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשל אַ בָּׁ א כְּ ִאּלּו הּוא
ּופ ְּתאֹ ם אָּׁ מַ ר" :אֶ ה ,אַ בָּׁ א,
רֹואֶ ה חֲ לֹום נִ ְּפלָּׁ אִ ,
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"הג ְַּענּו
ְּדג ִָּׁלים! ִת ְּראֶ ה כַמָּׁ ה הַ ְּרבֵׁ ה ְּדג ִָּׁלים"" .כֵׁן ָּׁדוִד" אָּׁ ַמר אַ בָּׁ אִ ,
ירּוׁשלַ יִם.
ִל ָּׁ
אׁשית ְּלי ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּביַחַ ד ִעם
אַ חֲ ֵׁרי ִמ ְּלחֶ מֶ ת ֵׁׁש ֶׁשת הַ ּי ִָּׁמים ָּׁק ְּבעָּׁ ה הָּׁ ַרבָּׁ נּות הָּׁ ָּׁר ִ
לֹוב ִׁשים ְּבג ִָּׁדים
ְּרּוׁשלַ יִם  -כֹ"ח ִאּיֵׁר ְּ -ליֹום חַ גְּ .
הַ מֶ ְּמ ָּׁׁשלָּׁ ה ,אֶ ת יֹום י ָּׁ
עֹושים ְּס ֻע ַדת ִמצְּ וָּׁה,
ִ
אֹומ ִרים ְּת ִפּלַ ת "הַ ּלֵׁ ל" ְּלהֹודֹות לַ ה',
ְּ
חֲ גִ יגִ ּיִ ים,
ּומֹודים לַ ה' ֶׁשהֱ חֶ יָּׁנּו ו ְִּקּי ְַּמנּו ו ְִּהגִ יעָּׁ נּו לַ זְּ ַמן הַ זֶ הִ ,לזְּ כֹות אַ חֲ ֵׁרי אַ ְּלּפַ יִם ָּׁׁשנָּׁה
ִ
ירּוׁשלַ יִם; וְּל ֹא ַתחַ ת ִׁש ְּלטֹון ֶׁשל גֹויִים ,אֶ ּלָּׁ א לַ חֲ ֹזר
 ַדו ְָּּׁקא אֲ נ ְַּחנּו  -לַ חֲ זֹר ִל ָּׁירּוׁשלַ יִם!
ו ְִּל ְּׁשֹּלט אֲ נ ְַּחנּו ִ -עם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִ -ב ָּׁ

ירּוׁשלַ יִם,
ְּרּוׁשלַ יִם גְּ דֹולָּׁ ה ,הַ ֶמ ְּמ ָּׁׁשלָּׁ ה ֶׁשּלָּׁ נּו ִב ָּׁ
בָּׁ רּוְך ה' ֶׁשזָּׁ כִ ינּו ְּלזֶהִ .הּנֵׁה י ָּׁ
הַ ְּרבֵׁ ה י ְִּׁשיבֹות ּובָּׁ ֵׁתי כְּ נֶסֶ ת,
ירּוׁשלַ יִם,
הַ ְּרבֵׁ ה בָּׁ ִתים י ִָּׁפים ִב ָּׁ
ירּוׁשלַ יִם.
ְּהּודים ג ִָּׁרים ִב ָּׁ
הַ ְּרבֵׁ ה י ִ
ֹלׁשה ְּרג ִָּׁלים בָּׁ ִאים הָּׁ מֹון
ִב ְּׁש ָּׁ
ְּהּודים
י ִ

ֹתל
לַ כ ֶ

הַ מַ ע ֲָּׁר ִבי,

מֹודים לַ ה'
ִמ ְּתּפַ ְּּל ִליםְּ ,שמֵׁ ִחיםִ ,
ּומ ַקּוִ ים ֶׁש ְּב ָּׁקרֹוב יִבָּׁ נֶה בֵׁ ית
ִ
הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש וְּיּוכְּ לּו לַ עֲלֹות לָּׁ ֶרגֶל גַם
ְּרּוׁשלַ יִם  -הַ ּיֹום הַ זֶ ה ֶׁשבֹו ִׁש ְּח ְּררּו חַ ּיָּׁלֵׁ י צָּׁ בָּׁ א הֲ ַגּנָּׁה
אֵׁ לָּׁ יו .גַם ְּביֹום י ָּׁ
ידי הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים
ּומקֹום הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ִמ ֵׁ
יקה ְּ
ְּרּוׁשלַ יִם הָּׁ עַ ִת ָּׁ
ְּלי ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּבעֶ זְּ ַרת ה' אֶ ת י ָּׁ
ֹתל הַ ַמע ֲָּׁר ִביְּ ,להֹודֹות לַ ה' עַ ל הַ ּנִ ִסים
יקה ,לַ כ ֶ
 בָּׁ ִאים הַ מֹונִ ים ְּל ִעיר הָּׁ עַ ִת ְָּּׁרּוׁשלַ יִם
ְּרּוׁשלַ יִם הַ ְּשלֵׁ ָּׁמה .יֹום ִׁש ְּחרּור י ָּׁ
ּול ִה ְּתּפַ ּלֵׁ ל ְּל ִבנְּ יַן י ָּׁ
וְּהַ ּנִ ְּפלָּׁ אֹות ְּ
הַ ּיֹום ,יֹום ֶׁשל ִש ְּמחָּׁ ה גְּ דֹולָּׁ ה".

חַ ג ַהשבּועֹות

א .חַ ג ַמ ַתן תֹורה
סֹופ ִרים ִׁש ְּבעָּׁ ה
לָּׁ מַ ְּדנּו כְּ בָּׁ רֶׁ ,שמֵׁ הַ ּלָּׁ יְּלָּׁ ה ֶׁשאַ חֲ ֵׁרי לֵׁ יל ַהסֵׁ ֶדרְּ ,בחַ ג הַ ּפֶ סַ חְּ ,
ָּׁׁשבּועֹותֶׁ ,שהֵׁ ם אַ ְּרבָּׁ ִעים ו ְִּת ְּׁשעָּׁ ה י ִָּׁמים; ְּס ִפ ַירת הָּׁ עֹ ֶמר (כָּׁל ָּׁׁשבּועַ זֶה
ִׁש ְּבעָּׁ ה י ִָּׁמים; ִׁש ְּבעָּׁ ה ָּׁׁשבּועֹות הֵׁ ם
אַ ְּרבָּׁ ִעים ו ְִּת ְּׁשעָּׁ ה י ִָּׁמים) .אַ חֲ ֵׁרי
אַ ְּרבָּׁ ִעים ו ְִּת ְּׁשעָּׁ ה י ִָּׁמים מַ גִ יעַ הַ ּיֹום
הַ חֲ ִמ ִשים ֶׁשהּוא חַ ג הַ ָּׁשבּועֹות.
"ׁשבּועֹות" כִ י הּוא
קֹור ִאים לֹו ָּׁ
לָּׁ כֵׁן ְּ
בָּׁ א

אַ חֲ ֵׁרי

סֹופ ִרים
ֶׁש ְּ

ִׁש ְּבעָּׁ ה

ָּׁׁשבּועֹות מֵׁ חַ ג הַ ּפֶ סַ ח.
לָּׁ מַ ְּדנּו גַם ֶׁשהַ ִמצְּ וָּׁה הֲ ז ֹאתֶׁ ,של
ְּס ִפ ַירת הָּׁ עֹ מֶ ר ,מַ זְּ כִ ָּׁירה ּלָּׁ נּו ֶׁשכַאֲ ֶׁשר ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל יָּׁצְּ אּו ִמ ִמצְּ ַריִם ִ -חכּו
תֹורה.
תֹורה; סָּׁ ְּפרּו אֶ ת הַ ּי ִָּׁמים ָּׁ -מ ַתי יַגִ יעַ זְּ ַמן ַמ ָּׁתן ָּׁ
ְּמאֹ ד ְּל ַקבֵׁ ל אֶ ת הַ ָּׁ
הֲ ֵׁרי עַ ד עַ כְּ ָּׁׁשו ,כְּ ֶׁשהָּׁ יּו ְּב ִמצְּ ַריִםִ ,ה ְּפ ִריעּו לָּׁ הֶ ם הַ ִמצְּ ִרים ִל ְּהיֹות עַ ם טֹוב
אֹותם ְּדבָּׁ ִרים ָּׁר ִעים .כְּ ֶׁשּיָּׁצְּ אּו ִמ ָּׁשם ְּויָּׁכְּ לּו
ָּׁ
כְּ מֹו ֶׁשמַ ְּת ִאים לָּׁ הֶ ם; גַם ִל ְּמדּו
סֹוף סֹוף ְּל ִה ְּתנַהֵׁ ג כְּ מֹו ֶׁש ַמ ְּת ִאים לָּׁ עַ ם הַ ּטֹוב ֶׁשל ה' ִ -חכּו ְּל ַקבֵׁ ל אֶ ת
אֹותנּו אֵׁ יְך ַמ ְּת ִאים לָּׁ נּו ְּל ִה ְּתנַהֵׁ ג ,אֵׁ יזֶה
ָּׁ
תֹורה ֶׁש ְּתלַ מֵׁ ד
תֹורה ֶׁשל ה'; הַ ָּׁ
הַ ָּׁ
ִמדֹות טֹובֹות ַמ ְּת ִאים ֶׁשּיִ ְּהיּו בַ ּלֵׁ ב ֶׁשּלָּׁ נּוַ ,מה ִמ ָּׁת ִאים לָּׁ נּו ִל ְּלמֹדַ ,מה
לַ עֲשֹות ּומָּׁ ה ל ֹא .מַ ה ְּרצֹון ה'.
סֹופ ִרים אֶ ת הַ ּי ִָּׁמיםְּ .מחַ כִ ים כָּׁל ָּׁׁשנָּׁה ְּלחַ ג הַ ָּׁשבּועֹות ֶׁשבֹו נִ זָּׁ כֵׁר
גַם אֲ נ ְַּחנּו ְּ
אֹותּה
תֹורה ְּבאֹותֹו יֹום ִל ְּפנֵׁי ָּׁׁשנִ ים ַרבֹות ּ -וכְּ ִאיּלּו נְּ ַקבֵׁ ל ָּׁ
מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁש ִבנְּ ִתינַת הַ ָּׁ
עֹומ ִדים ִל ְּפנֵׁי הַ ר ִסינָּׁי; ה' י ִֵׁתן לָּׁ נּו כֹח
מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁש .נ ְַּרגִ יׁש כְּ ִאּלּו ׁשּוב אֲ נ ְַּחנּו ְּ
אֹותה וְּנִ ְּש ַמח בָּׁ ּה כְּ מֹו ֶׁש ְּש ֵׁמ ִחים ְּב ָּׁדבָּׁ ר
ּול ַקּיֵׁם ָּׁ
תֹורה ְּ
ְּמחֻ ָּׁדׁש ִל ְּלמֹד אֶ ת הַ ָּׁ
חָּׁ ָּׁדׁש וְּנִ ְּפלָּׁ א.

בַ .מעֲ מד הַ ר ִסינַי
תֹורה?
אֵׁ יְך ִק ְּבלּו י ְִּש ָּׁראֵׁ ל אֶ ת הַ ָּׁ

אֹומ ִרים ֶׁשכַאֲ ֶׁשר ְּבנֵׁי
ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִהגִ יעּו ְּלהַ ר ִסינַיְּ ,ב ִמ ְּדבָּׁ ר ִסינַי .חֲ כ ֵָּׁׁמינּו ְּ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִהגִ יעּו ְּלהַ ר ִסינַי הֵׁ ם הָּׁ יּו כֻּלָּׁ ם חֲ בֵׁ ִרים" :כְּ ִאיׁש אֶ חָּׁ ד ְּבלֵׁ ב אֶ חָּׁ ד",
ז ֹאת אֹומֶ ֶרת ֶׁשהֵׁ ם זָּׁכְּ רּו ֶׁשכֻּלָּׁ ם עַ ם אֶ חָּׁ ד ,הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל ה' ֶׁשרֹוצִ ים לַ עֲשֹות
נֹותן לָּׁ נּו אֶ ת
תֹורהֶׁ ,שהֲ ֵׁרי ה' ֵׁ
אֶ ת ְּרצֹונֹו .זֶה מַ צָּׁ ב מַ ְּת ִאים ְּל ַקבָּׁ לַ ת ַה ָּׁ
תֹורה ִבגְּ לַ ל ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו הָּׁ עָּׁ ם הָּׁ אֶ חָּׁ ד ֶׁשּלֹו.
הַ ָּׁ
ֹׁשה ְּלהַ גִ יד ִל ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּל ִה ְּתכֹונֵׁןְּ ,לכַבֵׁ ס אֶ ת ִבגְּ ֵׁדיהֶ םִ ,ל ְּהיֹות
ה' אָּׁ מַ ר ְּלמ ֶ
יׁשי אַ חֲ ֵׁרי
הֹורים; ּובַ ּיֹום הַ ְּש ִל ִ
ְּט ִ
ֶׁשּי ְַּת ִחילּו ְּל ִה ְּתכֹונֵׁן  -י ְַּק ְּבלּו אֶ ת
ֹׁשה
תֹורהִ .הזְּ ִהיר ה' אֶ ת מ ֶ
הַ ָּׁ
ֶׁש ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ל ֹא יִגְּ עּו בָּׁ הָּׁ רְּ ,וגַם
ל ֹא הַ ְּבהֵׁ מֹות ,כִ י מֵׁ רֹב הַ ְּקדֻ ָּׁשה
ֶׁש ִת ְּהיֶה עָּׁ לָּׁ יו ִ -מי ֶׁשּיְּ נַסֶ ה לַ עֲלֹות
בֹו ְּב ִלי ְּרׁשּות ,ל ֹא יּוכַל ִל ְּחיֹות.
ּוב ָּׁר ִקים ,עָּׁ נָּׁן
יׁשי בַ ב ֶֹקר ,קֹולֹות ְּ
ִה ְּתכֹונְּ נּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,ו ְִּהּנֵׁה  -בַ ּיֹום הַ ְּש ִל ִ
ֹׁשה אֶ ת הָּׁ עָּׁ ם וְּעָּׁ ְּמדּו
כָּׁבֵׁ ד עַ ל הַ ר ִסינַי וְּקֹול ׁשֹופָּׁ ר חָּׁ זָּׁק ְּמאֹ ד .הֹוצִ יא מ ֶ
ְּב ַת ְּח ִתית הַ ר ִסינַי .כָּׁל הָּׁ הָּׁ ר הָּׁ יָּׁה ָּׁמלֵׁ א עָּׁ ָּׁׁשן וְּקֹול ַהשֹופָּׁ ר הֹולֵׁ ְך וְּחָּׁ זֵׁק ְּמאֹ ד.
תֹורה  -עֹוף ּלא ּפָּׁ ַרח ,צִ ּפֹור
אֹומ ִרים ֶׁשכַאֲ ֶׁשר ִק ְּבלּו י ְִּש ָּׁראֵׁ ל אֶ ת הַ ָּׁ
חֲ כָּׁמֵׁ ינּו ְּ
תֹורה ֵׁמה'.
ל ֹא צִ ּיֵׁץ .כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם ָּׁׁש ַתק; עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּמ ַקבֵׁ ל אֶ ת הַ ָּׁ
ָּׁׁש ְּמעּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִדבּור חָּׁ זָּׁקֶׁ ,שה' עָּׁ ָּׁשה אֹותֹוּ ,ובַ ִדבּור הַ זֶ ה ָּׁׁש ְּמעּו אֶ ת
ֲש ָּׁרה ְּדבָּׁ ִרים:
ֲש ֶרת הַ ִד ְּברֹות ,ע ָּׁ
ע ֶ
אֹותנּו ִמ ִמצְּ ַריִם.
ָּׁ
ִמצְּ וָּׁה ְּלהַ אֲ ִמין בַ ה' ֶׁשהֹוצִ יא
ֹלהים אֲ חֵׁ ִרים ָּׁול ֹא ְּל ִה ְּׁש ַתחֲ וֹות לָּׁ הֶ ם.
ל ֹא לַ עֲשֹות ְּּפ ִס ִילים ,ל ֹא ְּלהַ אֲ ִמין בֶ אֱ ִ
הֹורים ,ל ֹא ִלגְּ נֹב וְּעֹוד.
וְּעֹוד כַמֶ ה ִמצְּ וֹות  -בֵׁ ינֵׁיהֶ ן ַׁשבָּׁ ת ,כִ בּוד ִ
ֹׁשה אַ חַ ר כְָּׁך ,כְּ ֶׁשּנִ ְּׁשאַ ר ְּבהַ ר ִסינַי אַ ְּרבָּׁ ִעים יֹום
אֶ ת ְּׁשאָּׁ ר הַ ִמצְּ וֹות ִקבֵׁ ל מ ֶ
תֹורה ֵׁמה' .אַ חַ ר
ּוב ִלי ִל ְּׁשתֹות ,וְּלָּׁ ַמד אֵׁ ת כָּׁל ַה ָּׁ
וְּאַ ְּרבָּׁ ִעים לַ יְּלָּׁ ה ְּב ִלי לֶ אֱ כֹל ְּ
אֹותּה ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
כְָּׁך ִלמֵׁ ד ָּׁ
כְּ ֶׁש ָּׁש ְּמעּו כָּׁל הָּׁ עָּׁ ם אֶ ת הַ קֹולֹות ו ְָּּׁראּו אֶ ת הָּׁ אֵׁ ׁש  -זָּׁזּו וְּעָּׁ ְּמדּו ֵׁמ ָּׁרחֹוקִ ,בגְּ לַ ל
ֹׁשהַ ,תגִ יד אַ ָּׁתה לָּׁ נּו אֶ ת ִד ְּב ֵׁרי ה'.
הַ ּפַ חַ ד וְּהַ ּיִ ְּראָּׁ ה ֶׁש ִה ְּרגִ יׁשּוִ .ב ְּקׁשּו ִממ ֶ
ּולהַ חֲ זִ יק ַמע ֲָּׁמד מּול ְּדבָּׁ ִרים כָּׁל
יֹותר ִל ְּׁשמֹעַ ְּ
הֵׁ ם חָּׁ ְּׁשׁשּו ֶׁשמָּׁ א ל ֹא יּוכְּ לּו ֵׁ
דֹוׁשים ֶׁשבָּׁ ִאים מֵׁ ה'; אֵׁ יְך ְּבנֵׁי אָּׁ ָּׁדם יּוכְּ לּו ִל ְּׁשמֹעַ אֶ ת הַ ִדבּור הַ ָּׁקדֹוׁש
כְָּׁך ְּק ִ

ֹׁשה ֶׁשה' ָּׁרצָּׁ ה ֶׁש ִת ָּׁשאֵׁ ר ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ָּׁת ִמיד
ֶׁשבָּׁ א מֵׁ ה'ִ .ה ְּס ִביר לָּׁ הֶ ם מ ֶ
אֹומרֶׁ ,שּלא יֶחֶ ְּטאּו ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁש ָּׁראּו
ֵׁ
י ְִּראָּׁ ה מֵׁ ה' ,כָּׁבֹוד גָּׁדֹול ְּל ָּׁמה ֶׁשה'
תֹורה ,אֶ ת ַה ְּקדֻ ָּׁשה הַ גְּ דֹולָּׁ ה
ְּבעַ צְּ מָּׁ ם אֶ ת הַ ָּׁדבָּׁ ר הַ ּנִ ְּפלָּׁ א הַ זֶ ה ֶׁשל ַמ ָּׁתן ֶ
ְּתה ָּׁׁשם.
ֶׁשהָּׁ י ָּׁ

גִ .מנְ ה ֵגי חַ ג הַ שבּועֹות
תֹורה אֶ ת
קֹור ִאים ְּבבֵׁ ית הַ כְּ נֶסֶ ת בַ ָּׁ
כָּׁל ָּׁׁשנָּׁה כְּ ֶׁשמַ גִ יעַ חַ ג הַ ָּׁשבּועֹות ְּ -
ֲש ֶרת הַ ִד ְּברֹותֶׁ ,שהֲ ֵׁרי בַ ּיֹום הַ זֶ ה
תֹורה וְּאֶ ת ע ֶ
הַ חֵׁ לֶ ק ֶׁש ְּמסַ ּפֵׁ ר עַ ל מַ ַתן ָּׁ
תֹורה.
נִ ְּתנָּׁה הַ ָּׁ
תֹורה; עֵׁ ִרים כָּׁל
עֹוס ִקים בַ ָּׁ
בַ ּלַ יְּלָּׁ ה ִל ְּפנֵׁי כֵׁן ,לֵׁ יל ָּׁׁשבּועֹות ,הַ ְּרבֵׁ ה אֲ נ ִָּׁׁשים ְּ
ְּכֹולים
הַ ּלַ יְּלָּׁ ה  -אֹו כַמָּׁ ה ֶׁשהֵׁ ם י ִ
"תקּון לֵׁ יל ָּׁׁשבּועֹות",
ְּעֹושים ִ
ו ִתֹורה ְּבלֵׁ יל
כְָּׁך נִ ְּק ָּׁרא ִלמּוד הַ ָּׁ
חַ ג הַ ָּׁשבּועֹות .יֵׁׁש הֶ ְּסבֵׁ ר לַ ָּׁדבָּׁ ר
הַ זֶ ה ֶׁ -שכַאֲ ֶׁשר ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
ֹׁשה
תֹורה ,הָּׁ יָּׁה מ ֶ
ִק ְּבלּו אֶ ת הַ ָּׁ
"מ ַת ְּקנִ ים"
אֹותּה; וַאֲ נ ְַּחנּו ְּ
ָּׁ
אֹותם בַ ב ֶֹקר לָּׁ בֹוא ְּל ַקבֵׁ ל
ָּׁ
ַרבֵׁ נּו צָּׁ ִריְך ְּלהָּׁ ִעיר
תֹורה ְּב ִש ְּמחָּׁ ה -
ָּׁ
לֹומ ִדים
ְּ
אֶ ת זֶה עַ ל-י ְֵּׁדי כְָּׁך ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו עֵׁ ִרים בַ ּלַ יְּלָּׁ ה,
אֹותה  -וְּרֹוצִ ים ׁשּוב ִלזְּ כֹות ְּל ַקבֵׁ ל ֵׁמה' אֶ ת
ָּׁ
מַ ְּר ִאים כַמָּׁ ה אֲ נ ְַּחנּו אֹוהֲ ִבים
אֹותּה.
ּול ַקּיֵׁם ָּׁ
אֹותּהִ ,ל ְּשמֹחַ בָּׁ ּה ְּ
ָּׁ
תֹורהְּ :להָּׁ ִבין
הַ ָּׁ
יֵׁׁש ֶׁש ָּׁש ִמים ֲענ ִָּׁפים ּוצְּ מָּׁ ִחים ְּבבֵׁ ית הַ כְּ נֶסֶ ת
ֲש ִבים
ּובַ בָּׁ ִתיםֵׁ ,זכֶר ְּלהַ ר ִסינַי ֶׁשצָּׁ ְּמחּו בֹו ע ָּׁ
תֹורה.
יְּרֻ ִקים בַ זְּ ַמן ֶׁשּנִ ְּתנָּׁה הַ ָּׁ
יֵׁׁש ֶׁשאֹוכְּ ִלים מַ אַ כְּ לֵׁ י חָּׁ לָּׁ ב ְּבחַ ג הַ ָּׁשבּועֹות.

ִחידֹות חֲ ז ָָרה
 . 1מָּׁ ה הָּׁ יָּׁה ְּבחַ ג הַ ָּׁשבּועֹות כְּ ֶׁש ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל יָּׁצְּ אּו ִמ ִמצְּ ַריִם?
תֹורה?
 .2מָּׁ ה הָּׁ יָּׁה ְּבהַ ר ִסינַי כְּ ֶׁשה' נ ַָּׁתן אֶ ת הַ ָּׁ
קֹור ִאים בַ ת ָֹּׁורה ְּבבֵׁ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ְּבחַ ג הַ ָּׁשבּועֹות?
 .3מָּׁ ה ְּ

 .4מָּׁ ה נֹוהֲ גִ ים לַ עֲשֹות ְּבלֵׁ יל חַ ג הַ ָּׁשבּועֹות?
 .5אֵׁ יזֶה עֹוד ִמנְּ הָּׁ גִ ים יֵׁׁש ְּבחַ ג הַ ָּׁשבּועֹות?

ד .חַ ג הַ ּקצִ יר
חַ ג הַ ָּׁשבּועֹות נִ ְּק ָּׁרא גַם "חַ ג הַ ָּׁקצִ יר"ְּ .לאֵׁ יזֶה ָּׁקצִ יר ִמ ְּתכַּוְּ נִ ים?
עֹורים ָּׁקצְּ רּו ִב ְּס ִביבֹות ּפֶ סַ ח (ו ְִּהזְּ כ ְַּרנּו אֶ ת ְּקצִ יר
לָּׁ מַ ְּדנּו כְּ בָּׁ ר ֶׁשאֶ ת הַ ְּש ִ
עֹוריםֶׁ ,שעָּׁ שּו ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ י הַ ּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל ּפֶ סַ ח ,בַ ּלַ יְּלָּׁ ה
הָּׁ עֹ מֶ ר ,מֵׁ הַ ְּש ִ
ֶׁשאַ חֲ ֵׁרי לֵׁ יל הַ סֵׁ ֶדר).
בַ זְּ מַ ן הַ ָּׁקרֹוב ְּל ָּׁׁשבּועֹות  -קֹוצְּ ִרים אֶ ת הַ ִח ִּטיםּ .וכְּ מֹו ֶׁשהֵׁ בֵׁ אנּו אֶ ת
עֹורים
הַ ְּש ִ

הָּׁ ִראׁשֹונִ ים

ְּלבֵׁ ית

הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ְּב ָּׁק ְּרבָּׁ ן הָּׁ עֹ מֶ ר ְּ -וכְָּׁך
ָּׁזכ ְַּרנּו ,עֹוד ִל ְּפנֵׁי ֶׁש ִה ְּתחַ ְּלנּו לֶ אֱ כֹל
ְּבעַ צְּ מֵׁ נּו מֵׁ הַ ְּתבּואָּׁ ה ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה,
ֶׁשהַ ְּתבּואָּׁ ה ִהיא מֵׁ ה' וַאֲ נ ְַּחנּו
מֹודים לֹו  -כְָּׁך גַם עַ כְּ ָּׁׁשו ,אֲ נ ְַּחנּו
ִ
יאים ְּב ָּׁׁשבּועֹות ל ֹא "עֹ מֶ ר"
ְּמ ִב ִ
"ׁש ֵׁתי לֶ חֶ ם"ְּׁ ,ש ֵׁתי חַ ּלֹות
אֶ ּלָּׁ א ְּ
ְּמיֻחָּׁ דֹות ֵׁמהַ ִחּטָּׁ ה הַ חֲ ָּׁד ָּׁׁשה ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁהְּ ,לבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש .אֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים
תֹודה לַ ה'.
ֶׁשגַם הַ ִחּטָּׁ ה מֵׁ ה' ,הַ כֹל מֵׁ ה'ָּׁ ,

ּכּורים
ה .יֹום הַ ִב ִ
כּורים"ִ .הזְּ כ ְַּרנּו ִמקֹ ֶדם ֶׁש ְּש ֵׁמ ִחים
עֹוד ֵׁׁשם יֵׁׁש ְּלחַ ג הַ ָּׁשבּועֹות " -יֹום הַ ִב ִ
"ׁש ֵׁתי
"ׁש ֵׁתי הַ ּלֶ חֶ ם" ְּלבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁשְּ .
יאים מֵׁ הֶ ם ְּ
ּומ ִב ִ
עַ ל ְּקצִ יר הַ ִח ִּטים ְּ
יאים ְּלבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש
הַ ּלֶ חֶ ם" הָּׁ אֵׁ ּלֶ ה ,הֵׁ ם הַ ָּׁק ְּרבָּׁ נֹות הָּׁ ִראׁשֹונִ ים ֶׁש ְּמ ִב ִ
"ק ְּרבָּׁ נֹות"
מֵׁ הַ ְּתבּואָּׁ ה ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת (יֵׁׁש ָּׁק ְּר ְּבנֹות בָּׁ ָּׁשרְּ ,ויֵׁׁש גַם ָּׁ
"מנָּׁחֹות"ִ ,מ ֶק ַמח) .עַ ד לַ זְּ ַמן הַ זֶ ה  -הֵׁ ִביאּו ע ֲַדיִן
מֵׁ הַ ְּתבּואָּׁ ה ֶׁשּנִ ְּק ָּׁראֹות ְּ
ְּמנָּׁחֹות מֵׁ הַ ֶקמַ ח ,מֵׁ הַ ְּתבּואָּׁ הֶׁ ,של הַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשעָּׁ ְּב ָּׁרהִ .בגְּ לַ ל ֶׁש ְּש ֵׁתי-הַ ּלֶ חֶ ם
כּורים" .ז ֹאת
"ב ִ
הֵׁ ם הָּׁ ִראׁשֹונִ ים מֵׁ הַ ְּמנָּׁחֹות ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה ,הֵׁ ם נִ ְּק ָּׁר ִאים ִ
אֹומֶ ֶרתִ :ראׁשֹונִ ים ,כְּ מֹו ְּבכֹור ֶׁשהּוא הַ בֵׁ ן הָּׁ ִראׁשֹון.

כּורים" :הַ ּפֵׁ רֹות
ּכּורים .מֵׁ חַ ג הַ ָּׁשבּועֹות ַמ ְּת ִחילָּׁ ה "עֹונַת הַ ִב ִ
ְויֵׁש עֹוד ִב ִ
ּטֹובים ֶׁשל אֶ ֶרץ
הָּׁ ִראׁשֹונִ ים ֶׁשּיֵׁׁש לָּׁ אָּׁ ָּׁדם בַ ָּׁש ֶדה ֶׁשּלֹוִ ,מ ִש ְּבעַ ת הַ ִמינִ ים הַ ִ
עֹורה ,גֶפֶ ן ֲ -ענ ִָּׁבים,
(חּטָּׁ הְּ ,ש ָּׁ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִ
ְּתאֵׁ נָּׁהִ ,רמֹוןַ ,זיִתָּׁ ,תמָּׁ ר).
ימן עַ ל הַ ְּּפ ִרי הָּׁ ִראׁשֹון
קֹוׁשר ִס ָּׁ
ֵׁ
הָּׁ ִאיׁש
ֶׁשּיֹוצֵׁ א מֵׁ הָּׁ עֵׁ ץ ,וְּאֹומֵׁ ר :הֲ ֵׁרי אֵׁ ּלּו
כּורים .אַ חַ ר כְָּׁך  -כְּ ֶׁש ִה ְּב ִׁשילּו
ִב ִ
לֹוקחַ ְּבסַ ל אֶ ת כָּׁל הַ ּפֵׁ רֹות
וְּנִ ְּק ְּטפּו ֵׁ -
הָּׁ ִראׁשֹונִ ים,
ִמ ִש ְּבעַ ת

כּורים,
הַ ִב ִ

הַ ִמינִ ים

ֶׁשּיֵׁׁש

ּומֵׁ ִביא

לֹו

אֹותם
ָּׁ

סּוקים
(ב ִמ ִּלים ֶׁשל ְּּפ ִ
ְּאֹומר ְּ
ירּוׁשלַ יִםְּ ,לבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁשָּׁׁ .שם הּוא ַמזְּ כִ יר ו ֵׁ
ִל ָּׁ
אֹותנּו לָּׁ אָּׁ ֶרץ
ָּׁ
אֹותנּו ִמ ִמצְּ ַריִם ו ְֵּׁה ִביא
ָּׁ
תֹורה) ֶׁשה' הֹוצִ יא
תּובים בַ ָּׁ
ֶׁשכְּ ִ
ְּׁשעַ כְּ ָּׁׁשו ִהּנֵׁה הּוא ֵׁמ ִביא אֶ ת הַ ּפֵׁ רֹות
רֹותיהָּׁ ; ו ֶ
הַ ּטֹובָּׁ ה  -נ ַָּׁתן לָּׁ נּו אֶ ת ּפֵׁ ֶ
הָּׁ ִראׁשֹונִ ים ֶׁשה' נ ַָּׁתן לֹו ְּבאַ ְּדמָּׁ תֹו.
דֹוׁשה ֶׁשזָּׁכִ ינּו
גַם זֶה מַ זְּ כִ יר לָּׁ אָּׁ ָּׁדם ֶׁשכָּׁל הַ ּטֹוב ֶׁשּיֵׁׁש לֹו ִמּפֵׁ רֹות הָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ְּק ָּׁ
דּוׁש ַתּה
ּומֹודה לַ ה' .גַם זֹוכֵׁר אֶ ת ְּק ָּׁ
ֶ
ְּלהַ גִ יעַ אֵׁ לֶ יהָּׁ  -זֶה מֵׁ ה' ,וְּהּוא ָּׁש ֵׁמחַ
דֹוׁשים ,גַם ִאם הֵׁ ם
הַ ְּמיֻחֶ ֶדת ֶׁשל הָּׁ אָּׁ ֶרץֶׁ ,שאֲ ִפּלּו הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשּלַ ה הֵׁ ם ְּק ִ
"ס ָּׁתם" ּפֵׁ רֹות..
נִ ְּר ִאים כְּ ִאּלּו ְּ

כּורים
(ל ִפי הַ ִמ ְּׁשנָּׁהַ ,מסֶ כֶת ִב ִ
ירּושלַ יִם ְּ
ָ
ּכּורים ִל
אֵׁ יְך ָהיּו ַמעֲ ִלים אֶ ת הַ ִב ִ
ּפֶ ֶרק ג' ִמ ְּׁשנָּׁה ב' וָּׁאֵׁ ילַ ְך)?
אׁשית ֶׁשבָּׁ אֵׁ זֹור,
כָּׁל אַ נְּ ֵׁׁשי הָּׁ ֲעיָּׁרֹות ֶׁש ְּבאֹותֹו אֵׁ זֹורִ ,מ ְּתכַּנְּ ִסים לָּׁ ִעיר הָּׁ ָּׁר ִ
(ׁשמָּׁ א יֵׁׁש מַ ֶשהּו טָּׁ ֵׁמא ְּבאַ חַ ד הַ בָּׁ ִתים ,וְּהֵׁ ם צְּ ִריכִ ים
ְּׁשנִ ים בַ ּלַ יְּלָּׁ ה בַ חּוץ ֶ
י ֵׁ
עֹומ ִדים לַ עֲלֹות ְּלבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש) .בַ ב ֶֹקר הָּׁ יָּׁה
ְּ
הֹורים  -כִ י הֵׁ ם
ִל ְּהיֹות ְּט ִ
ֹלקינּו".
הַ מַ ְּׁשכִ ים אֹומֵׁ ר" :קּומּו ְּו ַנעֲלֶ ה צִ ּיֹון אֶ ל ה' אֱ ֵׁ
יאים אֶ ת ַה ְּתאֵׁ נִ ים וְּהָּׁ ֲענ ִָּׁבים
ירּוׁשלַ יִםָּׁ ,היּו ְּמ ִב ִ
הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁשג ִָּׁרים ָּׁקרֹוב ִל ָּׁ
יאים ְּתאֵׁ נִ ים יְּבֵׁ ׁשֹות
ּומ ִב ִ
אֹותם ְּ
ָּׁ
ְּט ִרּיִ ים; אֵׁ ּלּו ֶׁשג ִָּׁרים ָּׁרחֹוק ְּ -מי ְַּב ִׁשים
ּוב ִׁש ָּׁירה
עֹולים בַ ּיַחַ דִ ,ש ְּמחָּׁ ה ְּ
מּוקים ,כְּ ֵׁדי ֶׁשּל ֹא י ְִּת ַק ְּל ְּקלּו בַ ֶד ֶרְך .הָּׁ יּו ִ
וְּצִ ִ
דֹוׁשהְּ ,ש ֵׁמ ִחים
ירּוׁשלַ יִםְּ ,שמֵׁ ִחים ֶׁשה' הֱ ִביאָּׁ נּו לָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ּטֹובָּׁ ה ו ְַּה ְּק ָּׁ
ִל ָּׁ
נֹותן ְּבאַ ְּרצֵׁ נּוְּ ,ש ֵׁמ ִחים ְּלהָּׁ ִביא ְּלבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש אֶ ת
ּטֹובים ֶׁשה' ֵׁ
בַ ּפֵׁ רֹות הַ ִ

ירֹותיהָּׁ ִמ ֶמנּו,
ֶ
דֹוׁשה ּופֵׁ
הָּׁ ִרא ׁשֹונִ ים מֵׁ הֶ םְּ ,להֹודֹות לֹו ו ְִּלזְּ כֹר ֶׁשאַ ְּרצֵׁ נּו הַ ְּק ָּׁ
דּוׁש ַתם.
ִלזְּ כֹר אֶ ת ְּק ָּׁ
עֹולים
ִל ְּפנֵׁי הַ ַשּי ָָּּׁׁרה ,הַ ַתהֲ לּוכָּׁהֶׁ ,של הָּׁ ִ
כּורים  -הָּׁ יָּׁה צֹועֵׁ ד
ירּוׁשלַ יִם ְּלהָּׁ ִביא ִב ִ
ִל ָּׁ
ׁשֹור ו ְַּק ְּרנָּׁיו ְּמצּוּפֹות זָּׁהָּׁ בְּ ,וזֵׁר ֶׁשל עַ נְּ פֵׁ י
ַזיִת עַ ל ר ֹאׁשֹו .הֶ חָּׁ ִליל הָּׁ יָּׁה ְּמ ַנגֵׁן
ירּוׁשלַ יִם.
ִל ְּפנֵׁיהֶ ם עַ ד ֶׁש ִהגִ יעּו ָּׁקרֹוב ִל ָּׁ
הֹודיעַ ֶׁשהֵׁ ם
יחים ְּל ִ
אָּׁ ז ָּׁׁש ְּלחּו ְּׁש ִל ִ
כּורים ָּׁ -שמּו
יעים ,ו ְִּק ְּשטּו אֶ ת הַ ִב ִ
מַ גִ ִ
אֶ ת הַ ּפֵׁ רֹות הֲ כִ י י ִָּׁפים ְּלמַ ְּעלָּׁ הְּ ,בר ֹאׁש
ירּוׁשלַ יִם הָּׁ יּו יֹוצְּ ִאים
ׁשּובים ֶׁש ִב ָּׁ
הַ סַ ִלים ,לנֹוי ִמצְּ וָּׁה .הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים הַ חֲ ִ
ירּוׁשלַ יִםָּׁ ,ק ְּראּו ,כְּ מֹו
אתם ְּל ַקבֵׁ ל אֶ ת ְּּפנֵׁיהֶ ם ְּ -וכַאֲ ֶׁשר ָּׁהיּו נִ כְּ נ ִָּׁסים ִל ָּׁ
ִל ְּק ָּׁר ָּׁ
ּושלַ יִם..
עֹומדֹות הָ יֹו ַרגְּ לֵ ינּו ִב ְּשעָ ַריְִך יְּר ָ
ֶׁשכָּׁתּוב ְּבסֵׁ פֶ ר ְּת ִה ִּליםְּ :
אֹותםָּׁ ,ק ִמים ִל ְּפנֵׁיהֶ ם
ָּׁ
רֹואים
עֹוב ִדים  -הָּׁ יּו מַ ְּפ ִס ִיקים כְּ ֶׁש ִ
כָּׁל אֵׁ ּלּו ֶׁש ְּ
אתם ְּל ָּׁׁשלֹום"ִ .בגְּ לַ ל ִחבַ ת הַ ִמצְּ וָּׁה
ְּאֹומ ִרים" :אַ חֵׁ ינּו אַ נְּ ֵׁׁשי מָּׁ קֹום ְּּפלֹונִ י בָּׁ ֶ
ו ְּ
ֶׁשכָּׁעֵׁ ת הַ זְּ מַ ן הַ ְּמיֻחָּׁ ד ּלָּׁ ּה.
כָּׁל הַ ֶד ֶרְך עַ ד הַ ר הַ בַ יִת ְּמ ַנגֵׁן בַ עַ ל הֶ חָּׁ ִליל ִל ְּפנֵׁיהֶ םּ .וכְּ ֶׁש ִהגִ יעּו ְּלהַ ר הַ בַ יִת,
נֹותן ְּלאַ חֵׁ ר לָּׁ ֵׁשאת עֲבּורֹו אֶ ת הַ סַ ל ֶׁשּלֹו
אֲ ִפּלּו הַ מֶ לֶ ְך הֲ כִ י חָּׁ ׁשּוב  -ל ֹא ֵׁ
נֹושא אֹותֹו ְּבעַ צְּ מֹו עַ ל כְּ ֵׁתפֹו וְּנִ כְּ נַס ,וְּאָּׁ ז הַ ְּּלוִּיִ ם ַמ ְּת ִח ִילים לָּׁ ִׁשיר.
אֶ ּלָּׁ א ֵׁ
תֹורה ֶׁשּנִ ְּק ָּׁרא "ּפָּׁ ָּׁר ַׁשת
אֹומר אֶ ת הַ חֵׁ לֶ ק בַ ָּׁ
כּוריםֵׁ ,
כָּׁל ִאיׁש ֶׁש ֵׁמ ִביא אֶ ת הַ ִב ִ
כּורים"ֶׁ ,שבֹו ְּמסֻ ּפָּׁ ר מַ ה ֶׁשעָּׁ בַ ר עַ ל עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִמ ְּת ִחיּלָּׁ תֹו עַ ד ֶׁשבָּׁ א
ִב ִ
ִמ ִמצְּ ַריִם ְּלאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,כְּ מֹו ֶׁש ִהזְּ כ ְַּרנּו כְּ בָּׁ ר .אָּׁ ז הּוא ֵׁמנִ יף אֶ ת הַ סַ ל יַחַ ד
כּורים נֶאֱ כ ִָּׁלים
ִעם הַ כֹהֵׁ ן ,מַ ּנִ יחַ אֹותֹו ְּליַד הַ ִמזְּ בֵׁ חַ ִ ,מ ְּׁש ַתחֲ וֶה וְּיֹוצֵׁ א .ו ְַּה ִב ִ
לַ כֹהֲ נִ ים.
יאים סַ ִלים
הָּׁ ע ֲִׁש ִירים הָּׁ יּו ְּמ ִב ִ
ִמכֶסֶ ף ְּוזָּׁהָּׁ ב ,וְּהָּׁ עֲנִ ּיִ ים סַ ּלֵׁ י נְּ צָּׁ ִרים
 מֵׁ ֲענ ִָּׁפים ֶׁשל עֵׁ ץ ֲע ָּׁרבָּׁ ה .אֶ תכּורים הָּׁ יּו ְּמ ַק ְּש ִטים ְּבעֹוד
הַ ִב ִ
קֹוׁש ִרים ְּבצַ ד
ּפֵׁ רֹות י ִָּׁפיםְּ ,וגַם הָּׁ יּו ְּ
הַ סַ ִלים

גֹוז ִָּׁלים

ֶׁשל

יֹונִ ים,

ֶׁש ְּב ָּׁש ָּׁרם הָּׁ יָּׁה בָּׁ א ְּל ָּׁק ְּרבַ ן .הַ ְּלוַאי ֶׁשּנִ זְּ כֶה ְּל ִבנְּ יָּׁן בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ִב ְּמהֵׁ ָּׁרה
כּורים ְּב ִש ְּמחָּׁ ה!
ְּבי ֵָּׁׁמינּו וְּׁשּוב נ ִָּׁביא ִב ִ

ִחידֹות חֲ ז ָָרה
 . 1לָּׁ מָּׁ ה נִ ְּק ָּׁרא חַ ג הַ ָּׁשבּועֹות גַם ְּב ֵׁׁשם "חַ ג הַ ָּׁקצִ יר"? אֶ ת ַמה קֹוצְּ ִרים
בַ ְּתקּופָּׁ ה הַ זֹו?
(ר ֶמז:
יאים ְּלבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ְּבחַ ג ַה ָּׁשבּועֹות ֶ
כּורים" ְּמ ִב ִ
"ב ִ
 . 2אֵׁ יזֶה ִ
יאים ֵׁמחַ ג הַ ָּׁשבּועֹות וָּׁאֵׁ ילַ ְך?
כּורים ְּמ ִב ִ
ְּׁש ֵׁתי ,)....וְּאֵׁ יזֶה ִב ִ
ירּוׁשלַ יִם?
כּורים ְּב ַׁשּי ָָּּׁׁרה ִל ָּׁ
יאים אֶ ת הַ ִב ִ
 . 3אֵׁ יְך הָּׁ יּו ְּמ ִב ִ
כּורים ִמ ִש ְּבעַ ת הַ ִמינִ ים
 . 4מָּׁ ה אֹומֵׁ ר ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הָּׁ ִאיׁש ֶׁש ֵׁמ ִביא ִב ִ
כּורים)?
(ל ְּפנֵׁי ֶׁשהַ כֹהֵׁ ן ֵׁמנִ יף יָּׁחַ ד ִאתֹו אֶ ת סַ ל הַ ִב ִ
ֶׁשג ְָּּׁדלּו בַ ָּׁש ֶדה ֶׁשּלֹו ִ

ַׁשבת
אשי ְּפ ָר ִקים
ָר ֵׁ
אשית
ֲשה ְּב ֵר ִ
יתה ְּב ַשבָ ת ֵ -זכֶר ְּלמַ ע ֶ
אְּ .ש ִב ָ
יתה ְּב ַשבָ ת מַ זְּ כִ ָירה ֶשה' בָ ָרא אֶ ת הָ עֹולָ ם
ב .הַ ְּש ִב ָ
ג .הֲ כָנֹות ְּל ַשבָ ת ,כְּ בֹוד הַ ַשבָ ת
ד .הַ ְּדלָ ַקת נֵרֹות
הַ .קבָ לַ ת ַשבָ ת
ו .עֹ נֶג ַשבָ תְּ ,סעֻּדֹות ַשבָ ת
ז .לֶ חֶ ם ִמ ְּשנֶה
ּתֹורה .הַ ִּמ ְּשפָ חָ ה ְּב ַשבָ ת
חִ .לּמּוד ָ
טִ .אּסּור ְּמלָ אכָה ְּב ַשבָ ת .מֻ ְּקצֶ ה
ּתֹורה
יְּ .ק ִריאַ ת הַ ָ
יאִ .פּקּוחַ נֶפֶ ש ְּב ַשבָ ת
יב .מֹוצָ אֵ י ַשבָ ת .הַ ְּב ָּדלָ הְּ ,מלַ ּוֶה מַ ְּלכָהָ ,שבּועַ טֹוב

אׁשית
אְׁ .ש ִביתה ְב ַׁשבת ֵ -זכֶר ְל ַמ ֲע ֶשה ְב ֵר ִ
ה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם ְּב ִׁש ָּׁשה י ִָּׁמים :בַ ּיֹום הָּׁ ִראׁשֹון אֶ ת הָּׁ אֹור וְּאֶ ת הַ חֹ ֶׁשְך.
בַ ּיֹום הַ ֵׁשנִ י אֶ ת הָּׁ ָּׁר ִקיעַ  ,הַ ָּׁשמַ יִם.
יׁשי אָּׁ סַ ף אֶ ת הַ מַ ִים
בַ ּיֹום הַ ְּש ִל ִ
ְּלמָּׁ קֹום

אֶ חָּׁ ד,

הַ ּיָּׁם,

וְּנִ ְּראֲ ָּׁתה

הַ ּיַבָּׁ ָּׁׁשה; ְּוגַם הַ צְּ מָּׁ ִחים וְּהָּׁ עֵׁ צִ ים
יעי -
נִ ְּב ְּראּו ְּביֹום זֶה .בַ ּיֹום הָּׁ ְּר ִב ִ
יׁשי -
הַ ֶשמֶ ׁש וְּהַ ּי ֵָּׁׁרחַ  .בַ ּיֹום הַ חֲ ִמ ִ
עֹופֹות ו ְָּּׁדגִ ים .בַ ּיֹום הַ ִש ִשי  -בַ עֲלֵׁ י
יעי ל ֹא בָּׁ ָּׁרא
יעי? בַ ּיֹום הַ ְּש ִב ִ
הַ חַ ּיִ ים וְּ ...הָּׁ אָּׁ ָּׁדםּ .ומָּׁ ה עָּׁ ָּׁשה ה' בַ ּיֹום הַ ְּש ִב ִ
יעי
ה' כְּ לּום ,בַ ּיֹום הַ זֶ ה הּוא ָּׁׁשבַ ת ִ -ה ְּפ ִסיק אֶ ת הַ ְּמלָּׁ אכָּׁה .לָּׁ כֶן הַ ּיֹום הַ ְּש ִב ִ
נִ ְּק ָּׁרא ַׁשבָּׁ ת.

יעיְּ ,ב ַׁשבָּׁ ת.
תֹורה ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ לֶׁ ,שגַם הֵׁ ם י ְִּׁש ְּבתּו בַ ּיֹום הַ ְּש ִב ִ
צִ ּוָּׁה ה' בַ ָּׁ
יעי -
כְּ מֹו ֶׁשה' גָּׁמַ ר ִל ְּבר ֹא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם וְּל ֹא עָּׁ ָּׁשה עֹוד ְּמלָּׁ אכָּׁה בַ ּיֹום הַ ְּש ִב ִ
ֲבֹודהְּ ,ב ַׁשבָּׁ ת.
כְָּׁך עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל צְּ ִריכִ ים ל ֹא לַ עֲשֹות ְּמלָּׁ אכָּׁה ,ע ָּׁ

ב .הַ ְש ִביתה ְב ַׁשבת ַמזְ ּכִ ירה ֶׁשה' ברא אֶ ת העֹולם
הַ ַש בָּׁ ת ִהיא הַ ּיֹום הֲ כִ י חָּׁ ׁשּוב ִמכָּׁל הַ ּי ִָּׁמיםִ .היא ַמזְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו ֶׁשה' בָּׁ ָּׁרא
עֹוב ִדיםְּ ,מ ַת ְּקנִ ים ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשּיֵׁׁש
אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם .אֵׁ יְך? כָּׁל הַ ָּׁשבּועַ אֲ נ ִָּׁׁשים ְּ
ְּזֹור ִעים  -יֵׁׁש כָּׁל ִמינֵׁי עֲבֹודֹות.
חֹור ִׁשים בָּׁ אֲ ָּׁד ָּׁמה ו ְּ
ְּבעֹולָּׁ ם; יֵׁׁש כְּ אֵׁ ּלֶ ה ֶׁש ְּ
ו ְִּהּנֵׁה ,מַ גִ יעָּׁ ה ַׁשבָּׁ ת ְּוכֻּלָּׁ ם ַמ ְּפ ִס ִיקים לַ ֲעבֹד ,וְּאָּׁ ז זֹוכְּ ִרים :לָּׁ ָּׁמה ַמ ְּפ ִס ִיקים
לַ ֲעבֹד? ִמי ָּׁיכֹל ְּלהַ גִ יד ְּלכֻּלָּׁ ם ְּלהַ ְּפ ִסיק לַ ֲעבֹד? ה'ֶׁ ,שהּוא בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם,
הּוא עָּׁ ָּׁשה אֶ ת הַ כֹל  -הּוא ָּׁיכֹל ְּלצַ ּוֹות ְּלכֻּלָּׁ ם :עַ כְּ ָּׁׁשו ַת ְּפ ִסיקּו לַ ֲעבֹד .כְּ ִאּלּו
הּוא אֹומֵׁ ר :הָּׁ עֹולָּׁ ם ֶׁש ִּלי .אֲ נִ י מַ ְּר ֶׁשה לָּׁ כֶם לַ ֲעבֹד בֹו ִׁש ָּׁשה י ִָּׁמים ְּב ָּׁׁשבּועַ ,
יעי צָּׁ ִריְך ִל ְּׁשבֹותְּ ,להַ ְּפ ִסיק ,ו ְִּלזְּ כֹר ִמי עָּׁ ָּׁשה אֶ ת הַ כֹל .כְָּׁך
אֲ בָּׁ ל בַ ּיֹום הַ ְּש ִב ִ
הַ ַשבָּׁ ת מַ זְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּוְּ ,בכָּׁל ּפַ עַ ם מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁשֶׁ ,שה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם וְּלָּׁ כֵׁן כְּ ֶׁשהּוא
אֹומֵׁ ר ְּלהַ ְּפ ִסיק לַ ֲעבֹד בָּׁ עֹולָּׁ ם ֶׁשהּוא עָּׁ ָּׁשה  -צָּׁ ִריְך ְּלהַ ְּפ ִסיק .זֶה עֹולָּׁ ם ֶׁשּלֹו.

אֶ ת הַ ַשבָּׁ ת נ ַָּׁתן ה' ַרק ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .כְָּׁך הַ ַשבָּׁ ת גַם ַמזְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו ֶׁשה' בָּׁ חַ ר
ַדו ְָּּׁקא בָּׁ נּו ִל ְּהיֹות הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשּלֹו ,הָּׁ עָּׁ ם ֶׁש ִת ְּהיֶה לֹו ַׁשבָּׁ ת ְּויַזְּ כִ יר ְּלכֻּלָּׁ ם ֶׁשה'
בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם.
אֹותנּו
ָּׁ
מָּׁ ַתי ה' בָּׁ חַ ר בָּׁ נּו ִל ְּהיֹות הָּׁ עָּׁ ם הַ ְּמיֻחָּׁ ד ֶׁשּלֹו? כְּ ֶׁשהּוא הֹוצִ יא
אֹותנּו ,אֶ ת עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל :אַ ֶתם
ָּׁ
ִמ ִמצְּ ַריִם ְּונ ַָּׁתן לָּׁ נּו אֶ ת הַ ת ָֹּׁורה .אָּׁ ז ה' צִ ּוָּׁה
ִת ְּׁש ְּמרּו אֶ ת הַ ַשבָּׁ ת  -ל ֹא ַתעֲשּו כָּׁל ְּמלָּׁ אכָּׁה; גַם ַתעֲשּו ִקדּוׁשּ ,ובַ ִקדּוׁש
ּומזְּ כִ ָּׁירה אֶ ת יְּצִ יאַ ת
ַתגִ ידּו ֶׁשהַ ּיֹום ַׁשבָּׁ תֶׁ ,שמַ זְּ כִ ָּׁירה אֶ ת ְּב ִריאַ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם ַ
אֹותנּו ִל ְּהיֹות הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשּלֹו.
ָּׁ
ִמצְּ ַריִם ,כְּ ֶׁשה' לָּׁ ַקח
ִחידֹות חֲ ז ָָרה


יעי ִל ְּב ִריאַ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם?
מָּׁ ה "עָּׁ ָּׁשה" ה' בַ ּיֹום הַ ְּש ִב ִ



אֵׁ יְך הַ ַשבָּׁ ת מַ זְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו ֶׁשה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם?



(קׁשּור לַ ְּב ִח ָּׁירה ֶׁשל ה' ְּבעַ ם
מָּׁ ה עֹוד מַ זְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו ַה ַשבָּׁ ת ָּׁ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל)?

ימי הַ חֹול.
יֹותר נ ִָּׁעים לַ חֲ זֹר לַ ֲעבֹד ִב ֵׁ
עֹוב ִדים בַ ַשבָּׁ תֵׁ ,
כְּ מּובָּׁ ן ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשּל ֹא ְּ
יֹותר טֹובֹות.
ימי הַ חֹול הֵׁ ן ֵׁ
עֹושים ִב ֵׁ
ִבזְּ כּות הַ ַשבָּׁ ת  -אֲ ִפּלּו הָּׁ עֲבֹודֹות ֶׁש ִ
יֹותר נְּ ִעים
לָּׁ מָּׁ ה? כִ י אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשזֹוכְּ ִרים ְּב ַשבָּׁ ת ֶשה' עָּׁ ָּׁשה אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם ֵׁ -
ּומ ַשמֵׁ חַ אֲ חַ ר כָּׁךִ ,בימֵׁ י הַ ָּׁשבּועַ  ,לַ ֲעבֹד בָּׁ עֹולָּׁ ם ֶׁשזֹוכְּ ִרים ֶׁשהּוא ֶׁשל ה';
ְּ
יֹותר חָּׁ ׁשּוב ְּונ ִָּׁעים לַ ֲעבֹד בֹו,
כִ י עֹולָּׁ ם ֶׁשה' הַ ּטֹוב בָּׁ ָּׁרא הּוא עֹולָּׁ ם טֹובֵׁ ,
ּול ַׁשכְּ לֵׁ ל אֹותֹו.
ְּלפַ ֵׁתחַ ְּ
יֹותר ָּׁשמֵׁ חַ לָּׁ נּו כָּׁל הַ ָּׁשבּועַ כִ י אֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים ֶׁשהָּׁ עֹולָּׁ ם הּוא
ִבזְּ כּות הַ ַשבָּׁ ת ֵׁ
טֹוב ,הּוא עֹולָּׁ ם ֶׁשל ה'.

ִמי ֶׁששֹומֵׁ ר ַׁשבָּׁ ת ,יֵׁׁש לֹו ְּבכָּׁל הַ ָּׁשבּועַ ְּב ָּׁרכָּׁה וְּהַ צְּ לָּׁ חָּׁ ה ִבזְּ כּות הַ ַשבָּׁ ת,
ִבזְּ כּות זֶה ֶׁשהּוא זֹוכֵׁר אֶ ת ה' ֶׁשבָּׁ ָּׁרא אֶ ת הַ כֹל .הַ ַשבָּׁ ת ִהיא ַמ ָּׁתנָּׁה טֹובָּׁ ה
ֶשה' נ ַָּׁתן ְּלי ְִּש ָּׁראֵׁ ל.

ג .הֲ כנֹות ְל ַׁשבתּ ,כְ בֹוד הַ ַשבת
אֹומ ִריםֶׁ ,ש ִאם
ְּ
אֲ נ ְַּחנּו ְּמחַ כִ ים כָּׁל הַ ָּׁשבּועַ  :מָּׁ ַתי ַתגִ יעַ ַׁשבָּׁ ת .חֲ כ ִָּׁמים
יׁשהּו מֹוצֵׁ א מַ אֲ כָּׁל ְּמיֻחָּׁ ד ְּבמֶ ֶׁשְך הַ ָּׁשבּועַ  -כְּ ַדאי ִל ְּׁשמֹר אֹותֹו ְּל ַשבָּׁ ת.
ִמ ֶ
כְּ ֶׁש ִמ ְּת ָּׁק ֶרבֶ ת הַ ַשבָּׁ ת ,אֲ נ ְַּחנּו ִמ ְּתכֹונְּ נִ ים אֵׁ לֶ יהָּׁ .
אֵׁ יְך ִמ ְּתכֹונְּ נִ ים ְּל ַׁשבָּׁ ת?
אֹותם ֶׁשּיִ ְּהיּו
טֹובים ִמ ְּשאָּׁ ר הַ ָּׁשבּועַ ; ְּמכִ ינִ ים ָּׁ
יֹותר ִ
טֹובים ֵׁ -
קֹונִ ים מַ אֲ כ ִָּׁלים ִ
ימים
ְּט ִע ִ

ְּל ַׁשבָּׁ ת.

ֵׁיׁש

כְּ אֵׁ ּלֶ ה

ֶׁש ְּמכִ ינִ ים ְּבעַ צְּ מָּׁ ם חַ ּלֹות ִלכְּ בֹוד
ַׁשבָּׁ ת ,אֲ חֵׁ ִרים קֹונִ ים חַ ּלֹות בַ חֲ נּות.
יֹותר
חַ ּלֹות עֲשּויֹות ִמ ֶקמַ ח ְּמׁשֻ בָּׁ חֵׁ ,
ִמּלֶ חֶ ם ָּׁרגִ ילִ ,לכְּ בֹוד ַׁשבָּׁ ת.
ִלכְּ בֹוד

ַׁשבָּׁ ת

גַם

ִמ ְּת ַרחֲ צִ ים

ְּלֹוב ִׁשים ְּבג ִָּׁדים נְּ ִקּיִ םּ .ומָּׁ ה עֹוד? ְּמנ ִַקים אֶ ת הַ בַ יִתְּ ,מסַ ְּד ִרים אֹותֹו,
ו ְּ
ְּעֹורכִ ים
ּפֹור ִׁשים ַמּפֹות עַ ל ַה ֻש ְּלחָּׁ נֹות ו ְּ
(מסַ ְּד ִרים) אֶ ת הַ ִמיטֹות; ְּ
יעים ְּ
מַ צִ ִ
עֹומד ְּלהַ גִ יעַ
אֶ ת ׁשֻ ְּלחָּׁ ן הַ ַשבָּׁ ת ְּבכ ִֵׁלים י ִָּׁפיםִ .מ ְּתכֹונְּ נִ ים כְּ ִאּלּו ֶמלֶ ְך ָּׁחׁשּוב ֵׁ
אֵׁ לֵׁ ינּוִ .מי הּוא? זֹו ַׁשבָּׁ ת הַ מַ ְּלכָּׁה ,הַ ּיֹום הֲ כִ י חָּׁ ׁשּוב .צָּׁ ִריְך ְּלכַבֵׁ ד אֶ ת

ׁשּובים
הַ ַשבָּׁ ת לָּׁ כֶן אֲ נ ְַּחנּו ִמ ְּתכֹונְּ נִ ים כְָּׁךִ ,ל ְּהיֹות נְּ ִקּיִ םִ ,ל ְּלבֹׁש ְּבג ִָּׁדים חֲ ִ
ְּׁשהַ בַ יִת י ְִּהיֶה ְּמסֻ ָּׁדר  -כִ י זֶה כְּ בֹוד הַ ַשבָּׁ ת.
ו ֶ

ד .הַ ְדל ַקת נֵרֹות
ְּביֹום ִׁש ִשי אַ חֲ ֵׁרי הַ צָּׁ הֳ ַריִם ,כְּ ֶׁשהַ ַשבָּׁ ת כְּ בָּׁ ר ַמ ָּׁמׁש ְּקרֹובָּׁ ה ַ -מ ְּפ ִס ִיקים אֶ ת
ּומצ ְֻּחצָּׁ ח ,עַ ל הַ שֻ ְּלחָּׁ ן ַמּפָּׁ ה ְּלבָּׁ נָּׁה ְּוכ ִֵׁלים י ִָּׁפים,
כָּׁל הָּׁ עֲבֹודֹות .הַ בַ יִת נ ִָּׁקי ְּ
בּוׁשים ִבגְּ ֵׁדי ַׁשבָּׁ ת  -ו ְִּאמָּׁ א הֹולֶ כֶת ְּלהַ ְּד ִליק נֵׁרֹותְּ .ב ַשבָּׁ ת אָּׁ סּור
כֻּלָּׁ ם ְּל ִ
ׁשֹוקעַ תִ ,ל ְּפנֵׁי ֶׁש ַמ ְּת ִחיל
ְּלהַ ְּד ִליק אֵׁ ׁש ,לָּׁ כֵׁן ,מַ ְּד ִל ִיקים נֵׁרֹות ִל ְּפנֵׁי ֶׁשהַ ֶש ֶמׁש ַ
יֹום הַ ַשבָּׁ ת.
אֲ בָּׁ ל ,ל ֹא מַ ְּד ִל ִיקים מַ מָּׁ ׁש ָּׁקרֹוב ִל ְּׁש ִקיעַ ת הַ ֶש ֶמׁש אֶ ּלָּׁ א ִל ְּפנֵׁי כֵׁן .לָּׁ ָּׁמה? יֵׁׁש
הֹוסיף ְּלפָּׁ חֹות ְּקצָּׁ ת זְּ מַ ן ִל ְּפנֵׁי הַ ַשבָּׁ ת בַ ְּש ִביל ַׁשבָּׁ ת; ְּלהַ ְּת ִחיל אֶ ת
ִמצְּ וָּׁה ְּל ִ
הֹוסיף ֵׁמהַ חֹ ל עַ ל הַ קֹ ֶדׁש" ,ז ֹאת
"ל ִ
יֹותר מֻ ְּק ָּׁדם .זֶה נִ ְּק ָּׁרא ְּ
הַ ַשבָּׁ ת ְּקצָּׁ ת ֵׁ
אֹומֶ ֶרת לָּׁ ֵׁתת ְּקצָּׁ ת ִמּיֹום -הַ חֹול לַ ַשבָּׁ ת .אֲ נ ְַּחנּו גַם כָּׁל כְָּׁך אֹוהֲ ִבים אֶ ת
אֹותּה
הֹוסיף עֹוד ְּקצָּׁ ת זְּ ַמן ְּל ַׁשבָּׁ תְּ ,להַ ְּת ִחיל ָּׁ
הַ ַשבָּׁ ת ,עַ ד ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו רֹוצִ ים ְּל ִ
יֹותר מֻ ְּק ָּׁדם.
ִמקֹ ֶדם  -אָּׁ ז מַ ְּד ִל ִיקים ְּקצָּׁ ת ֵׁ
כְָּׁך גַם נִ זְּ הָּׁ ִרים ֶׁשּל ֹא יַגִ יעּו חַ ס
ְּׁשלֹום לַ עֲשֹות ְּמלָּׁ אכָּׁה ְּב ַׁשבָּׁ ת
ו ָּׁ
עָּׁ צְּ מָּׁ ּהֶׁ ,שהֲ ֵׁרי ִאם מַ ְּד ִל ִיקים
נֵׁרֹות מֻ ְּק ָּׁדם  -אָּׁ ז אֲ ִפּלּו ִאם
יְּאַ חֲ רּו ְּקצָּׁ ת אֶ ת הַ ְּדלָּׁ ָּׁק ָּׁתם ,ע ֲַדיִן
ל ֹא ִהגִ יעָּׁ ה הַ ְּש ִקיעָּׁ ה וְּל ֹא יְּחַ ְּּללּו
אֶ ת הַ ַשבָּׁ ת ,חֲ ִלילָּׁ הְּ ,בהַ ְּדלָּׁ ַקת
ֲבֹודה אַ חֶ ֶרת.
הַ ּנֵׁרֹות אֹו בַ ע ָּׁ
יֹותר אֹור בַ בַ יִת ְּוזֶה
עֹושים ֵׁ
ִ
לָּׁ מָּׁ ה ִבכְּ לָּׁ ל מַ ְּד ִל ִיקים נֵׁרֹות ַׁשבָּׁ ת? הַ ּנֵׁרֹות
ְּמ ַשמֵׁ חַ ְּונ ִָּׁעים .זֶה חֵׁ לֶ ק ממצוַת עֹ נֶג ַׁשבָּׁ ת  -הַ ִמצְּ וָּׁה ְּל ִה ְּתעַ ּנֵׁג ו ְִּל ְּשמֹחַ בַ ּיֹום
הַ ָּׁקדֹוׁש וְּהַ ּטֹוב הַ זֶ ה .כְּ ֶׁשאֵׁ ין אֹור חַ ְּׁש ַמל (ּופַ עַ ם הָּׁ יָּׁה ַרק אֹור ִמּנֵׁרֹות) -
אָּׁ ז ִבזְּ כּות אֹור הַ ּנֵׁרֹות ַגם ל ֹא ּנִ ְּת ָּׁק ִלים אֶ חָּׁ ד בַ ֵׁשנִ י .כְָּׁך ל ֹא ִמ ְּת ַרגְּ זִ ים זֶה
עַ ל זֶה ,וְּהַ ּנֵׁרֹות מַ ְּר ִבים ָּׁׁשלֹום ְּבבַ יִת.
ִחידֹות חֲ ז ָָרה


ְּל ִמי ה' נ ַָּׁתן אֶ ת הַ ַשבָּׁ ת?



אֵׁ יְך ִמ ְּתכֹונְּ נִ ים ְּל ַׁשבָּׁ ת?



מָּׁ ַתי מַ ְּד ִל ִיקים נֵׁרֹות ַׁשבָּׁ ת?



לָּׁ מָּׁ ה מַ ְּד ִל ִיקים נֵׁרֹות ַׁשבָּׁ ת?

הַ .קבלַ ת ַׁשבת
ְּׁשם ְּמ ַק ְּב ִלים אֶ ת הַ ַשבָּׁ ת
הֹולכִ ים ְּלבֵׁ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ,ו ָּׁ
אַ חֲ ֵׁרי ֶׁשמַ ְּד ִל ִיקים נֵׁרֹות ְּ
ְּב ִש ְּמחָּׁ הָּׁׁ .ש ִרים ,כְּ מֹו ִמי ֶׁשּיֹוצֵׁ א ִל ְּק ַראת ֶמלֶ ְך ,ו ְִּל ְּק ַראת חָּׁ ָּׁתן ְּוכַּלָּׁ ה,
ְּתה.
בֹואי כַּלָּׁ ה"ִ .מבֵׁ ית הַ כְּ נֶסֶ ת בָּׁ ִאים הַ בַ י ָּׁ
"בֹואי כַּלָּׁ הִ ,
ִ
ְּאֹומ ִרים לַ ַשבָּׁ ת:
ו ְּ
אֹומ ִרים ֶׁש ְּשנֵׁי ַמ ְּלאָּׁ כִ ים ְּמלַ ּוִ ים אֶ ת הָּׁ אָּׁ ָּׁדם כְּ ֶׁשהּוא
חֲ כָּׁמֵׁ ינּו זִ כְּ רֹונָּׁם ִל ְּב ָּׁרכָּׁה ְּ
חֹוזֵׁר ִמבֵׁ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ְּלבֵׁ יתֹו ,אֶ חָּׁ ד טֹוב וְּאֶ חָּׁ ד ַרעִ .אם מֹוצְּ ִאים נֵׁר ָּׁדלּוק
אֹומר :י ְִּהי ָּׁרצֹון
ֵׁ
ּומּטָּׁ ה מֻ צַ עַ ת ְּ -מסֻ ֶד ֶרת  -הַ ַמ ְּלאָּׁ ְך הַ ּטֹוב
וְּׁשֻ ְּלחָּׁ ן עָּׁ רּוְך ִ
ֶׁשכְָּׁך י ְִּהיֶה גַם לַ ַשבָּׁ ת הַ בָּׁ אָּׁ ה ,וְּהַ ַמ ְּלאָּׁ ְך הָּׁ ַרע חַ ּיָּׁב לַ עֲנֹות אָּׁ ֵׁמן .אֲ בָּׁ ל ִאם,
ְּׁשלֹום ,הַ בַ יִת ל ֹא ְּמסֻ ָּׁדר ְּל ַׁשבָּׁ ת ,הַ ַמ ְּלאָּׁ ְך הָּׁ ַרע ְּמאַ חֵׁ ל ֶׁשּיִ ְּהיֶה כְָּׁך גַם
חָּׁ ס ו ָּׁ
לַ ַשבָּׁ ת הַ בָּׁ אָּׁ הִ .אם כֵׁן ,צָּׁ ִריְך ְּל ִה ְּׁש ַת ֵׁדל ִל ְּמצ ֹא בַ יִת ְּמסֻ ָּׁדר לַ ַשבָּׁ ת.

ו .עֹ נֶג ַׁשבתְ ,סעֻ דֹות ַׁשבת
"ׁשלֹום עֲלֵׁ יכֶם ַמ ְּלאָּׁ כֵׁי הַ ָּׁש ָּׁרת"ְּ ,להַ גִ יד ָּׁׁשלֹום
ּיֹוׁש ִבים לַ שֻ ְּלחָּׁ ןָּׁׁ ,ש ִרים ָּׁ
כְּ ֶׁש ְּ
עֹושים ִקדּוׁש .כְּ מֹו ֶׁשּלָּׁ ַמ ְּדנּו ִ -קדּוׁש
אֹותנּו .אַ חַ ר כְָּׁך ִ
ָּׁ
לַ מַ ְּלאָּׁ כִ ים ֶׁש ְּמלַ ּוִ ים
ְּׁשה' בָּׁ חַ ר בָּׁ נּו ִמכָּׁל
הֹודיעַ ֶׁשהַ ּיֹום הַ זֶ ה הּוא ָּׁקדֹוׁש; ו ֶ
תֹורהְּ :ל ִ
זֹו ִמצְּ וָּׁה ֵׁמהַ ָּׁ
אֹותנּו ְּונ ַָּׁתן לָּׁ נּו אֶ ת הַ ַשבָּׁ תֶׁ ,ש ִהיא ַמזְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו ֶׁשהּוא בָּׁ ָּׁרא
הָּׁ עַ ִמים ו ְִּק ֵׁדׁש ָּׁ
אֶ ת כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם ו ְִּה ְּפ ִסיק אֶ ת ְּמלַ אכְּ תֹו בַ ּיֹום
יעי.
הַ ְּש ִב ִ

אַ חַ ר כְָּׁך אֹוכְּ ִלים ְּסע ַֻדת ַׁשבָּׁ תָּׁׁ .שֹלׁש
ְּסעֻדֹות אֹוכְּ ִלים ְּב ַׁשבָּׁ תְּ :בלֵׁ יל ַׁשבָּׁ ת,
ּוב ַׁשבָּׁ ת אַ חַ ר הַ צָּׁ הֳ ַריִם.
ְּב ַשבָּׁ ת בַ ב ֶֹקר ְּ
ְּב ַׁשבָּׁ ת ֵׁיׁש ִמצְּ וַת "עֹ נֶג ַׁשבָּׁ ת"; אֲ נ ְַּחנּו ל ֹא
עֹושים ְּמלָּׁ אכָּׁה ,אֶ ּלָּׁ א נ ִָּׁחים ִמ ְּמלָּׁ אכָּׁה וְּזֹוכְּ ִרים ֶׁשה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם ּובָּׁ חַ ר
ִ
ׁשֹותים
ִ
ְּבעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּלהַ זְּ כִ יר אֶ ת זֶה .אֲ נ ְַּחנּו ְּמאֹ ד ְּש ֵׁמ ִחים ְּבכְָּׁך; אֹוכְּ ִלים,
יֹותר .כְּ בָּׁ ר ִהזְּ כ ְַּרנּו
ְּׁש ִרים ְּלהַ ְּראֹות אֶ ת הַ ִש ְּמחָּׁ ה ֶׁשּלָּׁ נּו ו ְִּל ְּשמֹחַ עֹוד ֵׁ
ו ָּׁ

ֶׁש ְּמכִ ינִ ים ְּל ַׁשבָּׁ ת אֲ רּוחֹות טֹובֹות  -גַם ִבגְּ לַ ל ֶׁשזֶ ה ַמ ְּראֶ ה ֶׁש ְּמכ ְַּב ִדים אֶ ת
הַ ַשבָּׁ ת ,כְּ מֹו ֶׁש ְּמכִ ינִ ים כְּ ֶׁשבָּׁ א ֶמלֶ ְך חָּׁ ׁשּובְּ ,וגַם כְּ ֵׁדי ְּל ִה ְּתעַ ּנֵׁג ו ְִּל ְּשמ ַֹח
ְּב ַׁשבָּׁ ת.

ז .לֶ חֶ ם ִמ ְׁשנֶה
לֹוק ִחים ְּׁש ֵׁתי חַ ּלֹותֶׁ ,שּנִ ְּק ָּׁראֹות "לֶ חֶ ם ִמ ְּׁשנֶה" .לָּׁ ָּׁמה?
ִל ְּסע ַֻדת ַׁשבָּׁ ת ְּ
יֹורד כָּׁל ב ֶֹקר
כַאֲ ֶׁשר הָּׁ יּו ְּבנֵׁי י ְִּש ָּׁראֵׁ ל בַ ִמ ְּדבָּׁ ר ,כְּ ֶׁשּיָּׁצְּ אּו ִמ ִמצְּ ַריִם ,הָּׁ יָּׁה ֵׁ
"מן" ְּ -וכָּׁל אֶ חָּׁ ד הָּׁ יָּׁה
ִמסָּׁ ִביב לַ מַ חֲ נֶה אֹ כֶל ַדק בַ עַ ל טַ עַ ם נִ ְּפלָּׁ א ֶׁשּנִ ְּק ָּׁרא ָּׁ
יֹורד,
ְּמלַ ֵׁקט ִממֶ ּנּו כַמָּׁ ה ֶׁשהּוא צָּׁ ִריְך ְּליֹום אֶ חָּׁ דְּ .ב ַׁשבָּׁ ת הָּׁ ָּׁמן ל ֹא הָּׁ יָּׁה ֵׁ
יקה ִל ְּׁשנֵׁי י ִָּׁמיםֵׁ .זכֶר
ְּתה הַ כַמּות ֶׁשאָּׁ ְּספּו ְּביֹום ִׁש ִשי ַמ ְּס ִּפ ָּׁ
ּוב ְּמקֹום זֶה הָּׁ י ָּׁ
ִ
לֹוק ִחים ְּב ַׁשבָּׁ ת ְּׁש ֵׁתי כִ כָּׁרֹות ְּלכָּׁל ְּסע ָֻּׁדה ,לֶ חֶ ם ִמ ְּׁשנֶה.
לַ ּנֵׁס ֶׁשל הַ ָּׁמן אֲ נ ְַּחנּו ְּ

חִ .למּוד תֹורה .הַ ִמ ְׁשּפחה ְב ַׁשבת
כְּ מֹו ֶׁש ִהזְּ כ ְַּרנּו ,טֹוב ִב ְּסע ַֻדת הַ ַשבָּׁ ת לָּׁ ִׁשיר זְּ ִמירֹותִׁ ,ש ִירים עַ ל ְּקדֻ ַׁשת
תֹורהֶׁ ,שהֲ ֵׁרי צָּׁ ִריְך ִלזְּ כֹר ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ל ֹא ְּס ָּׁתם
ָּׁ
הַ ַשבָּׁ ת; ְּוגַם ְּלהַ גִ יד ִד ְּב ֵׁרי
ְּׁשֹותים אֶ ּלָּׁ א ִבגְּ לַ ל ֶׁשזֹו ִמצְּ וָּׁהִ ,מצְּ וַת עֹ נֶג ַׁשבָּׁ תּ ,וכְּ ֵׁדי ְּלהַ זְּ כִ יר
אֹוכְּ ִלים ו ִ
ֶׁשהַ ּיֹום הַ זֶ ה הּוא ָּׁקדֹוׁשָּׁ ,שמֵׁ חַ ו ְָּּׁחׁשּוב .לָּׁ כֵׁן כְּ ַדאי גַם ְּלהַ גִ יד ְּדבָּׁ ִרים
תֹורה ִב ְּמיֻחָּׁ ד ְּבׁשֻ ְּלחָּׁ ן הַ ַשבָּׁ תֶׁ ,שזֶ ה ַמזְּ כִ יר ֶׁשהַ ּיֹום הּוא ָּׁקדֹוׁש.
מֵׁ הַ ָּׁ
הַ ַשבָּׁ תִ ,היא זְּ ַמן ְּמ ֻצּיָּׁן בַ ְּש ִביל לָּׁ ֶׁשבֶ ת כָּׁל
הַ ִמ ְּׁשּפָּׁ חָּׁ ה ְּביַחַ ד לַ שֻ ְּלחָּׁ ן ,לָּׁ ִׁשיר זְּ ִמירֹות ַׁשבָּׁ ת,
תֹורה ו ְִּל ְּשמֹחַ ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ִמ ְּׁשּפָּׁ חֹות
ָּׁ
ְּלהַ גִ יד ִד ְּב ֵׁרי
מֵׁ עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל הֶ חָּׁ ִביב וְּהַ ָּׁקדֹוׁשֶׁ ,שה' בָּׁ חַ ר בֹו
ּובכְָּׁך ְּלהַ זְּ כִ יר ֶׁשהּוא בָּׁ ָּׁרא אֶ ת
ִל ְּׁשמֹר אֶ ת הַ ַשבָּׁ ת ְּ
עֹושה טֹוב לָּׁ עֹולָּׁ םְּ ,לכֻּלָּׁ ם.
ֶ
הָּׁ עֹולָּׁ םֶׁ ,שהּוא
תֹורה ְּב ַׁשבָּׁ תְּ .ביִחּוד אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁש ְּבכָּׁל
גַם ִמחּוץ לַ זְּ מַ ן הַ ְּסע ָֻּׁדה ,חָּׁ ׁשּוב ִל ְּלמֹד ָּׁ
עֹוב ִדים וְּאֵׁ ין לָּׁ הֶ ם זְּ מַ ן ִל ְּלמֹד ִ -הּנֵׁה ְּב ַׁשבָּׁ ת יֵׁׁש לָּׁ הֶ ם ִהזְּ ַד ְּמנּות
ְּ
הַ ָּׁשבּועַ
תֹורה ,נֹוסַ ף עַ ל כְָּׁך ֶׁשהֵׁ ם נ ִָּׁחים .בַ ּיֹום הַ ָּׁקדֹוׁשִ ,ל ְּלמֹד אֶ ת
ִל ְּלמֹד ְּקצָּׁ ת ָּׁ
דֹוׁשה.
תֹורה הַ ְּק ָּׁ
הַ ָּׁ

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:



אֵׁ יְך ְּמ ַק ְּב ִלים אֶ ת הַ ַשבָּׁ ת ְּבבֵׁ ית הַ כְּ נֶסֶ ת?



לָּׁ מָּׁ ה אֹוכְּ ִלים בַ ַשבָּׁ ת אֲ רּוחֹות טֹובֹות ִב ְּמיֻחָּׁ ד? כ ַָּׁמה ְּסעֻדֹות
אֹוכְּ ִלים?



לָּׁ מָּׁ ה ֶׁש ַמיִם בַ ַשבָּׁ ת עַ ל הַ ֻש ְּלחָּׁ ן "לֶ חֶ ם ִמ ְּׁשנָּׁה"ְּׁ ,ש ֵׁתי חַ ּלֹות?



מָּׁ ה כְּ ַדאי לַ עֲשֹות ְּבׁשֻ ְּלחָּׁ ן ַה ַשבָּׁ ת נֹוסַ ף עַ ל הֶ אֱ כִ ילָּׁ ה ו ְַּה ְּש ִתּיָּׁה?

טִ .אסּור ְמלאכה ְב ַׁשבת .מֻ ְקצֶ ה
אֹומ ִרים ֶׁש ְּּלחַ ּלֵׁ ל ַׁשבָּׁ ת,
אָּׁ מַ ְּרנּו ֶׁש ְּב ַׁשבָּׁ ת אָּׁ סּור לַ עֲשֹות ְּמלָּׁ אכָּׁה .חֲ כ ֵָּׁׁמינּו ְּ
שֹומר אֶ ת הַ ַשבָּׁ ת יֵׁׁש לֹו
ּומי ֶׁש ֵׁ
לַ עֲשֹות ְּמלָּׁ אכָּׁה ְּב ַׁשבָּׁ ת ,זֶה ִאסּור חָּׁ מּור; ִ
זְּ כּות גְּ דֹולָּׁ ה ְּמאֹ ד .מָּׁ ה נִ ְּק ָּׁרא ְּמלָּׁ אכָּׁה? הַ ִאם ְּלהָּׁ ִרים כִ סֵׁ א זֹו ְּמלָּׁ אכָּׁה?
סּורה ְּב ַׁשבָּׁ ת .אֵׁ יְך נ ֵַׁדע ָּׁמה אָּׁ סּור
ל ֹאְּ .להַ ְּד ִליק אֵׁ ׁש? כֵׁן ,זֹו ְּמלָּׁ אכָּׁה ֶׁשאֲ ָּׁ
ּומָּׁ ה מֻ ָּׁתר? חֲ כָּׁמֵׁ ינּו ַז "ל ִה ְּס ִבירּו לָּׁ נּו אֶ ת ִדינֵׁי הַ ַשבָּׁ ת כְּ ֵׁדי ֶׁשּנ ֵַׁדע ְּב ִדּיּוק
סּורה ְּב ַשבָּׁ ת .אָּׁ ַמ ְּרנּו,
ּומה נִ ְּק ָּׁרא ְּמלָּׁ אכָּׁה ֶׁשאֲ ָּׁ
מָּׁ ה מֻ ָּׁתר לַ עֲשֹות בַ ַשבָּׁ ת ָּׁ
ְּלמָּׁ ָּׁׁשלֶׁ ,שאָּׁ סּור ְּלהַ ְּד ִליק אֵׁ ׁשְּ ,וכְָּׁך גַם אָּׁ סּור ְּלהַ ְּד ִליק אֹור חַ ְּׁש ַמל כִ י גַם
ֶזה נִ ְּק ָּׁרא אֵׁ ׁש .אָּׁ סּור גַם ִלכְּ תֹבְּ .ס ִחיטָּׁ ה – ְּל ָּׁמ ָּׁׁשלִ ,ל ְּסחֹ ט ַמ ְּט ִלית ְּרטֻ בָּׁ ה
סּורה ְּב ַׁשבָּׁ תְּ .וכְָּׁך עֹוד כָּׁל ִמינֵׁי
ְּב ַׁשבָּׁ ת  -גַם זֹו נִ ְּק ֵׁראת ְּמלָּׁ אכָּׁה ֶׁשאֲ ָּׁ
יֹוד ִעיםִ ,ל ְּׁשאֹ ל ַרב
ּומה ֶׁשּל ֹא ְּ
ְּמלָּׁ אכֹות .צָּׁ ִריְך ִל ְּלמֹד אֶ ת הֲ לָּׁ כֹות ַה ַשבָּׁ תָּׁ ,
ְּׁשלֹום ְּב ִחּלּול ַׁשבָּׁ ת.
ָּׁׁשל חַ ס ו ָּׁ
כְּ ֵׁדי ֶׁשּל ֹא ְּל ִהכ ֵׁ
חֲ כָּׁמֵׁ ינּו ָּׁרצּו ֶׁשהָּׁ אָּׁ ָּׁדם יִזְּ כֹר בַ ַשבָּׁ ת ֶׁשהַ ּיֹום ַׁשבָּׁ ת .אָּׁ ְּמרּוִ :אם הּוא יּוכַל
ְּלהֵׁ זִ יז הַ כֹל  -הּוא עָּׁ לּול ִל ְּׁשכֹחַ ֶׁש ַשבָּׁ ת .אֵׁ ין לֹו ָּׁמה לַ עֲשֹות ,י ְַּת ִחיל ְּל ֵׁהזִ יז
ְּדבָּׁ ִרים ִממָּׁ קֹום ְּלמָּׁ קֹום ,ל ֹא יָּׁנּוחַ ְּוי ְִּׁשכַח בַ כְּ לָּׁ ל ֶׁש ַשבָּׁ ת הַ ּיֹום .אָּׁ ְּמרּו חֲ כ ִָּׁמים
ֶׁשאָּׁ סּור ְּלהֵׁ זִ יז ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשּנִ ְּק ָּׁר ִאים "מֻ ְּקצֶ ה"ָּׁ .מה זֶה מֻ ְּקצֶה? ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשהֵׁ ם
ל ֹא אֹ כֶל ְּול ֹא כ ִֵׁליםְּ .ל ָּׁמ ָּׁׁשלְּ ,ס ָּׁתם אֲ בָּׁ נִ ים בֶ חָּׁ צֵׁ רְּ ,ס ָּׁתם ֲענ ִָּׁפים ,זֶה נִ ְּק ָּׁרא
אֹותם ְּב ַשבָּׁ ת .יֵׁׁש עֹוד ְּדבָּׁ ִרים ֶׁשּנִ ְּק ָּׁר ִאים מֻ ְּקצֶ ה -
ָּׁ
מֻ ְּקצֶ ה; אָּׁ סּור ְּלהָּׁ זִ יז
יֹותר ִת ְּל ְּמדּו גַם עֲלֵׁ יהֶ ם ְּבעֶ זְּ ַרת הַ ֵׁשםִ .הּנֵׁה אֲ נ ְַּחנּו
ְּבו ַַדאי כְּ ֶׁש ִתגְּ ְּדלּו ֵׁ
יֹותר
רֹואים ֶׁשחֲ כָּׁמֵׁ ינּו ִה ְּׁש ַת ְּדלּו ֶׁשהָּׁ אָּׁ ָּׁדם יִזְּ כֹר אֶ ת הַ ַשבָּׁ ת ,וְּל ֹא י ְִּתעַ סֵׁ ק ֵׁ
ִ
ִמ ַדי ְּבכָּׁל ִמינֵׁי ְּדבָּׁ ִרים אֲ חֵׁ ִרים ְּב ַׁשבָּׁ ת.

יְ .ק ִריאַ ת הַ תֹורה
תֹורה אֶ ת "ּפָּׁ ָּׁר ַׁשת הַ ָּׁשבּועַ ".
קֹור ִאים ְּבבֵׁ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ִמתֹוְך סֵׁ פֶ ר הַ ָּׁ
ְּב ַֹשבָּׁ ת ְּ

קֹור ִאים עֹוד חֵׁ לֶ קְּ ,וכְָּׁך ְּמסַ ּיְּ ִמים
תֹורה; ְּבכָּׁל ַׁשבָּׁ ת ְּ
הַ ּפָּׁ ָּׁר ָּׁׁשה ִה יא חֵׁ לֶ ק מֵׁ הַ ָּׁ
תֹורה  -אַ חֲ ֵׁרי חַ ג
ָּׁ
תֹורה ְּב ֶמ ֶׁשְך ָּׁׁשנָּׁהְּ .ב ִש ְּמחַ ת
אֶ ת ְּק ִריאַ ת כָּׁל סֵׁ פֶ ר הַ ָּׁ
קֹור ִאים אֶ ת הַ ּפָּׁ ָּׁר ָּׁׁשה
ְּ
הַ סֻ כֹות -
הָּׁ אַ חֲ רֹונָּׁה,

ּומַ ְּת ִח ִילים

ׁשּוב

אׁשית",
"ב ֵׁר ִ
מֵׁ הַ הַ ְּתחָּׁ לָּׁ הִ ,מּפָּׁ ָּׁר ַׁשת ְּ
ּובכָּׁל ַׁשבָּׁ ת ּ -פָּׁ ָּׁר ָּׁׁשה נֹוסֶ פֶ ת .כְָּׁך
ְּ
חֹוזְּ ִרים כָּׁל ָּׁׁשנָּׁה עַ ל ְּק ִריאַ ת כָּׁל
תֹורה; אֲ נ ְַּחנּו אֹוהֲ ִבים אֶ ת
סֵׁ פֶ ר הַ ָּׁ
אֹותּה הֵׁ יטֵׁ ב.
תֹורה וְּרֹוצִ ים לָּׁ ַדעַ ת ָּׁ
הַ ָּׁ
יאים,
קֹור ִאים "הַ ְּפטָּׁ ָּׁרה"ֶׁ ,שזֶ ה ִמתֹוְך ִס ְּפ ֵׁרי הַ ּנְּ ִב ִ
תֹורהְּ ,
אַ חֲ ֵׁרי ְּק ִריאַ ת הַ ָּׁ
נֹושא ֶׁש ָּׁקׁשּור ְּלפָּׁ ָּׁר ַׁשת הַ ָּׁשבּועַ .
ְּב ֵׁ

יאִּ .פּקּוחַ נֶפֶ ׁש ְב ַׁשבת
כְּ בָּׁ ר לָּׁ מַ ְּדנּו ֶׁשאָּׁ סּור לַ עֲשֹות ְּמלָּׁ אכָּׁה ְּב ַשבָּׁ ת .אֲ נ ְַּחנּו ל ֹא ְּמבַ ְּש ִלים ,אֶ ּלָּׁ א
נֹוס ִעים ְּול ֹא ַמ ְּפ ִע ִילים ַמכְּ ִׁש ִירים
ְּמכִ ינִ ים אֶ ת הָּׁ אֹ כֶל ִמ ִּל ְּפנֵׁי הַ ַשבָּׁ ת .גַם ל ֹא ְּ
עֹושים ְּמלָּׁ אכֹות נֹוסָּׁ פֹות.
חַ ְּׁשמַ ִּלּיִ יםְּ ,ול ֹא ִ
יׁשהּו חֹולֶ ה ְּמאֹ ד אֹו ּפָּׁ צּועַ ָּׁק ֶׁשה ֶׁ -שּיֵׁׁש סַ ָּׁכנָּׁה
ְּׁשלֹוםִ ,מ ֶ
אֲ בָּׁ ל ִאם ֵׁיׁש ,חָּׁ ס ו ָּׁ
עֹושים כָּׁל ְּמלָּׁ אכָּׁה ֶׁשצָּׁ ִריְך ,גַם ְּב ַׁשבָּׁ ת ,כְּ ֵׁדי ְּלהַ צִ יל אֹותֹו .זֹו
לַ חַ ּיִ ים ֶׁשּלֹו ִ -
לֹומר:
ִמצְּ וָּׁה גְּ דֹולָּׁ ה  -הַ צָּׁ לַ ת נְּ פָּׁ ׁשֹותִ .אם יֵׁׁש ִמ ְּק ֶרה ָּׁכזֶה  -אָּׁ סּור לָּׁ אָּׁ ָּׁדם ַ
אֲ נִ י אֵׁ לֵׁ ְך קֹ ֶדם ִל ְּׁשאֹ ל ַרבְּ ,לי ֶֶתר ִבּטָּׁ חֹוןִ ,אם מֻ ָּׁתר ְּלחַ ּלֵׁ ל אֶ ת הַ ַשבָּׁ ת
ִב ְּׁש ִביל הַ חֹולֶ ה הַ ְּמסֻ כָּׁן הַ זֶ ה .הֲ ֵׁרי עַ ד ֶׁשהּוא י ְִּׁשאַ ל ,בֵׁ ינְּ ַתיִם ַי ֲעבֹר זְּ ַמן
יֹותר ,חָּׁ ִלילָּׁ ה .אֶ ּלָּׁ א צָּׁ ִריְך ְּל ִהזְּ ָּׁד ֵׁרז ִמּיָּׁד
וְּאּולַ י ִבגְּ לַ ל זֶה הָּׁ ִאיׁש יֶחֱ לֶ ה עֹוד ֵׁ
לַ עֲשֹות כָּׁל ָּׁמה ֶׁשצָּׁ ִריְך ִב ְּׁש ִביל ְּלהַ צִ יל אֶ ת הַ חֹולֶ ה ֶׁש ְּבסַ ָּׁכנָּׁה; ְּוכָּׁל ִמי
ֶׁש ִמ ְּתאַ מֵׁ ץ ְּבזֶה  -יֵׁׁש לֹו ָּׁשכָּׁר גָּׁדֹול ֵׁמה' ,כִ י ִּפקּוחַ נֶפֶ ׁש דֹוחֶ ה אֲ ִפּלּו אֶ ת
הַ ַשבָּׁ ת.

יב .י"ב .מֹוצאֵ י ַׁשבת .הַ ְבדלהְ ,מלַ ּוֶה ַמ ְלּכהׁ ,שבּועַ טֹוב
עֹושים
ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ י ַׁשבָּׁ ת ,אַ חֲ ֵׁרי ֶׁש ִמ ְּתּפַ ְּּל ִלים אֶ ת ַה ְּת ִפּלָּׁ ה ֶׁשל הָּׁ עֶ ֶרבִ ,

הַ ְּב ָּׁדלָּׁ ה.
כְּ מֹו ֶׁש ִהזְּ כ ְַּרנּו

ְּבהַ ְּתחָּׁ לַ ת הַ ַשבָּׁ ת,

דֹוׁשה
ְּב ִקדּוׁש עַ ל הַ ַּייִןֶׁ ,שהַ ַשבָּׁ ת ִהיא ְּק ָּׁ
ּומיֻחֶ ֶדת  -כְָּׁך מַ זְּ כִ ִירים גַם בַ הַ ְּב ָּׁדלָּׁ ה אֶ ת
ְּ
ּומבָּׁ ְּרכִ ים אֶ ת ה'
ְּ
ְּקדֻ ַׁשת הַ ַשבָּׁ ת,
אֹותם ל ֹא אֹותֹו ָּׁדבָּׁ ר)
ָּׁ
ֶׁש ִה ְּב ִדיל (עָּׁ ָּׁשה

[מכון הקדש אשדוד]

בֵׁ ין הַ ַשבָּׁ ת ִלימֵׁ י הַ חֹול ,בֵׁ ין אֹור ְּלחֹ ֶׁשְך
ּובֵׁ ין י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ְּלעַ ִמים.
אֹומ ִרים ִעם כֹוס ַייִן בַ ּיָּׁד; ְּמבָּׁ ְּרכִ ים בָּׁ ּה גַם עַ ל ְּב ָּׁש ִמים ִעם
אֶ ת הַ הַ ְּב ָּׁדלָּׁ ה ְּ
"בֹורא ִמינֵׁי ְּב ָּׁש ִמים" .לָּׁ ָּׁמה? כִ י הַ ּנְּ ָּׁׁש ָּׁמה ִמצְּ טַ עֶ ֶרת ֶׁשהַ ַשבָּׁ ת
ֵׁ
ֵׁריחַ טֹוב,
יחים ֵׁריחַ טֹוב.
יֹוצֵׁ את ּוכְּ ֵׁדי ְּל ָּׁשמֵׁ חַ אֹו ָּׁתּה ְּ -מ ִר ִ
אֹומ ִרים ֶׁשהַ ּפַ עַ ם
ְּ
אֹורי הָּׁ אֵׁ ׁש" עַ ל נֵׁר .חֲ כ ֵָּׁׁמינּו
"בֹורא מֵׁ ֵׁ
ֵׁ
ְּמבָּׁ ְּרכִ ים גַם
הָּׁ ִראׁשֹונָּׁה ֶׁשאָּׁ ָּׁדם הָּׁ ִראׁשֹון ִה ְּד ִליק אֵׁ ׁש ָּׁהי ְָּּׁתה
ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ י ַׁשבָּׁ ת ,לָּׁ כֵׁן ְּמבָּׁ ְּרכִ ים אָּׁ ז עַ ל הָּׁ אֵׁ ׁש
אֹורי הָּׁ אֵׁ ׁש"ֶׁ ,שה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ אֵׁ ׁש.
"בֹורא מֵׁ ֵׁ
ֵׁ
ִהּנֵׁה ,ה' עָּׁ ָּׁשה ְּדבָּׁ ִרים בָּׁ עֹולָּׁ ם – וְּהָּׁ אָּׁ ָּׁדם
ִמ ְּׁש ַתמֵׁ ׁש בָּׁ הֶ ם.

[מכון הקדש אשדוד]

טֹוב לַ עֲשֹות ְּסע ָֻּׁדה גַם ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ י ַׁשבָּׁ ת,
"מלַ ּוֶה מַ ְּלכָּׁה" ,כִ י ִהיא ְּסע ָֻּׁדה
ְּקֹור ִאים לָּׁ ּה ְּ
ו ְּ
עֹושים כְּ ִאּלּו ְּללַ ּוֹות אֶ ת הַ ַשבָּׁ ת ֶׁשּיֹוצֵׁ את ,כְּ מֹו ֶׁש ְּמלַ ּוִ ים ֶמלֶ ְך חָּׁ ׁשּוב
ֶׁש ִ
כְּ ֶׁשהּוא הֹולֵׁ ְך.
ימן טֹוב לַ ָּׁשבּועַ
תּובים בַ ִסדּורְּ ,ל ִס ָּׁ
סּוקי ְּב ָּׁרכָּׁהֶׁ ,שכְּ ִ
אֹומ ִרים ְּּפ ֵׁ
ְּ
יֵׁׁש
ֶׁשמַ ְּת ִחיל.
ּומ ַקּוִ ים ֶׁש ִבזְּ כּות זֶה ֶׁשזָּׁ כ ְַּרנּו
"ׁשבּועַ טֹוב"ְּ ,
ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ י ַׁשבָּׁ ת ְּמאַ חֲ ִלים ָּׁ
ְּש ַמ ְּחנּו ְּבזֶה  -י ְִּהיֶה
ְּב ַׁשבָּׁ ת ֶׁשה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת כָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם ּובָּׁ חַ ר ְּבעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,ו ָּׁ
ֲשה ַרק
לָּׁ נּו כָּׁל הַ ָּׁשבּועַ טֹוב בָּׁ עֹולָּׁ ם ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים ֶׁשה' עָּׁ ָּׁשה אֹותֹוְּ ,ו ַנע ֶ
ּטֹובים ְּבעֵׁ ינֵׁי ה' ֶׁשבָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם ּובָּׁ חַ ר בָּׁ נּו ִמכָּׁל הָּׁ עַ ִמים.
ְּדבָּׁ ִרים ֶׁש ִ

ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


תֹורה?
קֹור ִאים ְּב ַׁשבָּׁ ת בַ ָּׁ
מָּׁ ה ְּ



ּומצְּ וָּׁהְּ ,לחַ ּלֵׁ ל ַׁשבָּׁ ת?
ְּלאֵׁ יזֶה צ ֶֹרְך מֻ ָּׁתרִ ,



ִאם יֵׁׁש ,חֲ ִלילָּׁ ה ,חֹולֶ ה ֶׁשּיֵׁׁש בֹו סַ ָּׁכנָּׁה וְּצָּׁ ִריְך ְּלחַ ּלֵׁ ל עֲבּורֹו אֶ ת
יׁשהּו אַ חֵׁ ר ,אֹו
הַ ַשבָּׁ ת  -הַ ִאם מֻ ָּׁתר לָּׁ לֶ כֶת קֹ ֶדם ִל ְּׁשאֹ ל ַרב אֹו ִמ ֶ
ֶׁשצָּׁ ִריְך ִמּיָּׁד ְּל ִהזְּ ָּׁד ֵׁרז לַ ֲעזֹר בַ ֶמה ֶׁשצָּׁ ִריְך?



עֹושים ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ י ַׁשבָּׁ ת?
מָּׁ ה ִ



מָּׁ ה מַ זְּ כִ ִירים ְּבהַ ְּב ָּׁדלָּׁ ה?



לָּׁ מָּׁ ה ְּמבָּׁ ְּרכִ ים עַ ל הַ ְּב ָּׁש ִמים ְּבמֹוצָּׁ אֵׁ י ַׁשבָּׁ ת?

ְׁשנַת ַה ְש ִמטה

(נֹוש ִאים):
ְ
אׁשי ְּפר ִקים
ר ִ
ֲבֹוד ָּׁתּה
אְּ .קדֻ ַׁשת אַ ְּדמַ ת אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ַוע ָּׁ
בַׁ .שבָּׁ ת הָּׁ אֶ ֶרץ
ג .מֵׁ ִה ְּלכֹות הַ ְּש ִמּטָּׁ ה
יעית בַ זְּ מַ ן הַ זֶ ה .הֵׁ ֶתר הַ ְּמכִ ָּׁירה
דְּׁ .ש ִב ִ
הְּׁ .ש ִמּטַ ת כְּ סָּׁ ִפים

אְ .קדֻ ַׁשת אַ ְד ַמת אֶ ֶרץ י ְִשראֵ ל וַעֲ בֹודתּה
ה' נ ַָּׁתן ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ִהיא אֶ ֶרץ טֹובָּׁ ה,
דֹוׁשהִ .מי ֶׁשעֹובֵׁ ד
ְּמיֻחֶ ֶדת  -אֶ ֶרץ ְּק ָּׁ
זֹורעַ ,
ֵׁ
ְּבאַ ְּדמַ ת אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל -
עֹושה ִמצְּ וָּׁהִ ,מצְּ וַת
ֶ
חֹורׁש ,קֹוצֵׁ ר -
ֵׁ
עֹושה
ֶ
יִשּוב אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל .הּוא
ֶׁשהָּׁ אָּׁ ֶרץ

ל ֹא

ִת ְּהיֶה

ׁשֹוממָּׁ ה
ְּ

יקה); הּוא מֹוצִ יא ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
(ר ָּׁ
ֵׁ
אֶ ת הַ ּטֹוב ֶׁשה' נ ַָּׁתן בָּׁ אָּׁ ֶרץ ,אֶ ת
ּטֹובים ֶׁשּלָּׁ ּה.
דֹוׁשים וְּהַ ִ
הַ ּפֵׁ רֹות הַ ְּק ִ
ּומעַ ְּשרֹות  -לַ כֹהֲ נִ ים וְּלַ ְּּלוִּיִ ם ֶׁשה'
נֹותנִ ים חֵׁ לֶ ק ְּ -תרּומֹות ַ
ִמּפֵׁ רֹות הָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּ
צִ ּוָּׁה עֲלֵׁ יהֶ ם לַ ֲעבֹד ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש ,הֵׁ ם כְּ ִאּלּו הַ ְּמ ָּׁׁש ְּר ִתים ֶׁשל ה';
ּנֹותנִ ים ִל ְּמ ָּׁׁש ְּר ֵׁתי ה' ְּבבֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש חֵׁ לֶ ק ֵׁמהַ ּפֵׁ רֹות  -אָּׁ נּו זֹוכְּ ִרים ֶׁשכָּׁל
ּוכְּ ֶׁש ְּ
ּומֹודים לֹו עַ ל כְָּׁך.
ִ
הַ ּפֵׁ רֹות מֵׁ ה'
ִחידֹות חֲ ז ָָרה...


עֹובד ְּבאַ ְּד ַמת אֶ ֶרץ י ְִּש ָראֵׁ ל?
אֵׁ יזֹו ִמצְּ וָה ְּמ ַקיֵׁם ִמי ֶש ֵׁ



ּומה
נֹותנִ ים לַ ּכֹהֲ נִ ים וְּלַ ְּלוִיִ ים ִמפֵׁ רֹות ָהאֲ ָד ָמה? ָ
ָמה ְּ
זֶה ַמזְּ ּכִ יר לָ נּו?

בַׁ .שבת האֶ ֶרץ
כָּׁל זֶה ְּב ָּׁׁשנִ ים ְּרגִ ילֹות .אֲ בָּׁ ל ָּׁׁשנָּׁה אַ חַ ת ִמתֹוְך ֶׁשבַ ע ָּׁׁשנִ ים  -הַ ָּׁשנָּׁה
יעית  -נִ ְּק ֵׁראת ְּׁשנַת ְּׁש ִמּטָּׁ ה [בֹואּו נִ ְּסּפֹ רָּׁׁ :שנָּׁה ִראׁשֹונָּׁהָּׁׁ ,שנָּׁה
הַ ְּש ִב ִ
יעית ְּׁ -שנַת
יׁשיתִׁ ,ש ִשיתָּׁׁ ...שנָּׁה ְּׁש ִב ִ
יעית ,חֲ ִמ ִ
יׁשיתְּ ,ר ִב ִ
ְּׁשנִ ּיָּׁהָּׁׁ ,שנָּׁה ְּׁש ִל ִ
יׁשית....
ְּׁש ִמּטָּׁ ה .וַאֲ חַ ר כְָּׁך מַ ְּת ִח ִילים ׁשּוב ִל ְּסּפֹ רִ :ראׁשֹונָּׁהְּׁ ,שנִ ּיָּׁהְּׁ ,ש ִל ִ
ְּׁשנַת ְּׁש ִמּטָּׁ ה ְּ -וכֵׁן ְּבכָּׁל ּפַ עַ ם].
ֲבֹודת הָּׁ אֲ ָּׁד ָּׁמה  -אָּׁ סּורִ .היא הַ ַשבָּׁ ת ֶׁשל
עֹוב ִדים בַ ע ַ
בַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת ל ֹא ְּ
הָּׁ אָּׁ ֶרץ.
מָּׁ ה ּפֵׁ רּוׁש הַ ַשבָּׁ ת ֶׁשל הָּׁ אָּׁ ֶרץ?
קֹורה ְּב ַׁשבָּׁ ת
ֶ
בֹואּו נִ זָּׁ כֵׁר ָּׁמה
ְּרגִ ילָּׁ ה ,כָּׁל ָּׁׁשבּועַ ִ .מּיֹום ִראׁשֹון
עֹושים כָּׁל ִמינֵׁי
ִ
וְּעַ ד יֹום ִׁש ִשי
נֹוס ִעים ,מַ ְּד ִל ִיקים אֹור,
עֲבֹודֹותְּ :
ְּמבַ ְּש ִלים,

ועֹוד

ְּמלָּׁ אכֹות.

כְּ ֶׁשמַ גִ יעָּׁ ה ַׁשבָּׁ ת  -אָּׁ סּור לַ ֲעבֹד:
תֹורה.
נֹוס ִעים ,ל ֹא מַ ְּד ִל ִיקים חַ ְּׁשמַ ל ,ל ֹא ְּמבַ ְּש ִלים ..כְָּׁך ה' צִ ּוָּׁה בַ ָּׁ
ל ֹא ְּ
יעי ג ַָּׁמר אֶ ת
הַ ַשבָּׁ ת מַ זְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו ֶׁשה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם ּובַ ּיֹום הַ ְּש ִב ִ
ֲבֹודה.
ְּמלַ אכְּ תֹו ְּול ֹא עָּׁ ָּׁשה ע ָּׁ
ֲשה
אֵׁ יְך הַ ַשבָּׁ ת מַ זְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו אֶ ת זֶה? ה' צִ ּוָּׁה עָּׁ לֵׁ ינּו ֶׁשגַם אֲ נ ְַּחנּו ל ֹא ַנע ֶ
ֲבֹודה ְּב ַׁשבָּׁ ת? נִ זָּׁ כֵׁר:
עֹושים ע ָּׁ
ֲבֹודה ְּב ַׁשבָּׁ תּ .וכְּ ֶׁשּנ ְַּחׁשֹב :לָּׁ מָּׁ ה אֲ נ ְַּחנּו ל ֹא ִ
ע ָּׁ
יעיְּ ,ב ַׁשבָּׁ ת; אָּׁ ז הָּׁ עֹולָּׁ ם הּוא ֶׁשל
ה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם ו ְִּה ְּפ ִסיק בַ ּיֹום הַ ְּש ִב ִ
ה' ,הּוא עָּׁ ָּׁשה אֹותֹוּ .וכְּ ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ַמ ְּפ ִס ִיקים לַ ֲעבֹד ,זֶה ַמזְּ כִ יר לָּׁ נּו ֶׁשהָּׁ עֹולָּׁ ם
ֶׁשל ה' וְּלָּׁ כֵׁן הּוא ָּׁיכֹל ְּלהַ גִ יד לָּׁ נּו ְּלהַ ְּפ ִסיק לַ ֲעבֹד ְּב ַׁשבָּׁ ת.
כָּׁל הַ ָּׁשבּועַ אָּׁ ָּׁדם עֹובֵׁ דְּ ,מיַצֵׁ ר ּובֹונֶה כָּׁל ִמינֵׁי ְּדבָּׁ ִרים .אּולַ י הּוא עָּׁ לּול
לַ חֲ ׁשֹב ֶׁשהַ כֹל ֶׁשּלֹוֶׁ ,שהּוא ָּׁיכֹל לַ עֲשֹות כָּׁל ָּׁמה ֶׁשהּוא רֹוצֶ ה; בָּׁ אָּׁ ה ַׁשבָּׁ ת
ּומַ זְּ כִ ָּׁירה לֹו  -הָּׁ עֹולָּׁ ם ל ֹא ֶׁש ְּּלָך .ה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם וְּהּוא ִה ְּר ָּׁׁשה ְּלָך לַ ֲעבֹד
בָּׁ עֹולָּׁ ם ֶׁשהּוא בָּׁ ָּׁראּ ,וכְּ ֶׁשמַ גִ יעָּׁ ה הַ ַשבָּׁ ת  -הּוא צִ ּוָּׁה עָּׁ לֶ יָך ְּלהַ ְּפ ִסיק ְּוכְָּׁך
ִתזְּ כֹר ֶׁשאֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם ה' עָּׁ ָּׁשה וְּלָּׁ כֵׁן הּוא זֶה ֶׁשיָּׁכֹול ָּׁיכֹל ְּל ַהגִ יד ְּלָך ְּלהַ ְּפ ִסיק
לַ ֲעבֹד ְּב ַׁשבָּׁ ת.

ְּׁש ִבגְּ לַ ל זֶה הּוא ַמ ְּפ ִסיק לַ ֲעבֹד
הָּׁ ִאיׁש זֹוכֵׁר ְּב ַׁשבָּׁ ת ֶׁשה' בָּׁ ָּׁרא אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם ו ֶ
ְּב ַׁשבָּׁ ת  -כִ י ה'ֶׁ ,שהָּׁ עֹולָּׁ ם
ֶׁשּלֹו ,צִ ּוָּׁה עָּׁ לָּׁ יו .וְּאָּׁ ז הּוא
מֹודה לַ ה' עַ ל הָּׁ עֹולָּׁ ם
ֶ
הַ ּטֹוב

ֶׁשעָּׁ ָּׁשה,

ָּׁשמֵׁ חַ

ְּב ַשבָּׁ ת  -וְּחֹוזֵׁר ְּב ִש ְּמחָּׁ ה
ֲבֹודה ֶׁשּלֹו
בַ ָּׁשבּועַ הַ בָּׁ א לָּׁ ע ָּׁ
בָּׁ עֹולָּׁ ם הַ ּטֹוב ֶׁשהּוא זֹוכֵׁר
ֶׁשאֹותֹו ה' עָּׁ ָּׁשה .הּוא גַם
ִמ ְּׁש ַת ֵׁדל ְּל ִה ְּתנַהֵׁ ג ְּל ִפי מָּׁ ה
ֶׁשה' רֹוצֶ הִ .ל ְּהיֹות טֹוב.
כָּׁל זֶה ְּב ַׁשבָּׁ ת ְּרגִ ילָּׁ הֶׁ ,שבָּׁ אָּׁ ה כָּׁל ָּׁׁשבּועַ  .עַ כְּ ָּׁׁשו נַחֲ זֹר ְּל ַדבֵׁ ר עַ ל הַ ְּש ִמּטָּׁ ה
 הַ ַשבָּׁ ת ֶׁשל הָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁ -שמַ גִ יעָּׁ ה ל ֹא אַ חֲ ֵׁרי ִׁש ָּׁשה י ִָּׁמים ,אֶ ּלָּׁ א אַ חֲ ֵׁרי ֵׁׁשׁשָּׁׁשנִ ים.
ִחידֹות חֲ ז ָָרה...


ּכָל ּכ ַָמה ָשנִ ים ַמגִ יעָ ה ְּשנַת ַה ְּש ִמ ָטה?



ירה לָ נּו הַ ַשבָ ת? אֵׁ יְך אָ נּו נִ זְּ ּכ ִָרים ְּבכְָך?
ָמה ַמזְּ ּכִ ָ

בַ ְּׁש ִמּטָּׁ ה מֻ ָּׁתר ִלנְּ סֹ עַ ְּ ,להַ ְּד ִליק אֹורְּ ,לבַ ֵׁשל; זֶה ל ֹא כְּ מֹו ַׁשבָּׁ ת .בַ ֶמה זֶה
דֹומֶ ה ְּל ַׁשבָּׁ ת? ֶׁשאָּׁ סּור לַ עֲשֹות חֵׁ לֶ ק ֵׁמהָּׁ עֲבֹודֹות ֶׁשל הַ ַק ְּר ַקעִ :לזְּ רֹעַ ,
לַ ְּחרֹׁש וְּעֹוד ְּדבָּׁ ִרים.
כְּ מֹו ֶׁש ַשבָּׁ ת מַ זְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו ֶׁשהָּׁ עֹולָּׁ ם ֶׁשל ה'  -הַ ְּש ִמּטָּׁ ה ַמזְּ כִ ָּׁירה לָּׁ נּו ְּביִחּוד
דֹוׁשה ,אֶ ֶרץ ֶׁשל ה' .אֵׁ יְך? ָּׁׁשנָּׁה ְּׁשלֵׁ ָּׁמה ל ֹא
ֶׁשהָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלָּׁ נּו ִהיא אֶ ֶרץ ְּק ָּׁ
חֹוׁש ִבים :לָּׁ ָּׁמה אֲ נ ְַּחנּו ל ֹא
ְּ
עֹוב ִדים ְּבאַ ְּדמַ ת אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ לּ .וכְּ ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו
ְּ
דֹוׁשה ,הָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשל
ֲבֹודת הָּׁ אֲ ָּׁד ָּׁמה? אֲ נ ְַּחנּו נִ זְּ כ ִָּׁרים :ז ֹאת אֶ ֶרץ ְּק ָּׁ
עֹוב ִדים ע ַ
ְּ
ה' .אֶ ֶרץ ֶׁשה' מַ ְּׁשגִ יחַ בָּׁ ּה ִב ְּמיֻחָּׁ דִ .בגְּ לַ ל ֶׁשהָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלֹו  -הּוא ָּׁיכֹל ְּלהַ גִ יד
ְּלהַ ְּפ ִסיק לַ ֲעבֹד בָּׁ ּה .אָּׁ ז זֶה ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ַמ ְּפ ִס ִיקים לַ ֲעבֹד בַ אֲ ָּׁד ָּׁמה ַ -מזְּ כִ יר
לָּׁ נּו ֶׁש ִה ְּפסַ ְּקנּו לַ ֲעבֹד כִ י ה' צִ ּוָּׁהֶׁ ,שהָּׁ ֵׁרי ָּׁהאָּׁ ֶרץ ִהיא ֶׁשּלֹו וְּרֹוצֶ ה ֶׁשּנִ זְּ כֹור
דֹושה ִב ְּמיּוחָּׁ דֶׁ ,שהּוא מַ ְּׁשגִ יחַ עָּׁ לֶ יהָּׁ ִב ְּמיּוחָּׁ ד .כְָּׁך אֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים
ֶׁש ִהיא ְּק ָּׁ
הֵׁ יטֵׁ ב הֵׁ יטֵׁ ב ֶׁשז ֹאת אֶ ֶרץ ה' הַ ְּמיֻחֶ ֶדת.

עֹוב ִדים בָּׁ אֲ ָּׁד ָּׁמה וְּאָּׁ ז אֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים ׁשּוב וְּׁשּוב,
ָּׁׁשנָּׁה ְּׁשלֵׁ ָּׁמה אֲ נ ְַּחנּו ל ֹא ְּ
ּושמֵׁ ִחים:
ְּ
י ְִּש ָּׁראֵׁ ל

אֲ נ ְַּחנּו,
נִ ְּמצָּׁ ִאים

עַ ם
ְּביַחַ ד

דֹוׁשה ,הַ ְּמיֻחֶ ֶדת,
בָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ְּק ָּׁ
ּוביַחַ ד אֲ נ ְַּחנּו
אֶ ֶרץ ה'ְּ .
מַ ְּפ ִס ִיקים

לַ ֲעבֹד

ְּבכָּׁל

אַ ְּדמַ ת אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל.
כְּ ֶׁשּנִ גְּ מֶ ֶרת הַ ְּש ִמּטָּׁ ה אֲ נ ְַּחנּו
ׁשּוב חֹוזְּ ִרים ְּלעַ בֵׁ ד אֶ ת
יֹותר
יֹותר בַ ִש ְּמחָּׁ הֶׁ :שהֲ ֵׁרי אֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים כָּׁעֵׁ ת ֵׁ
הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה ,אֲ בָּׁ ל עַ כְּ ָּׁׁשו זֶה ֵׁ
עֹוב ִדים ְּבאַ ְּד ַמת אֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל
ְּ
טֹוב ,אַ חֲ ֵׁרי ְּׁשנַת הַ ְּש ִמּטָּׁ הֶׁ ,שאֲ נ ְַּחנּו
ְּׁשאֲ נ ְַּחנּו ְּמ ַקּיְּ ִמים בַ זֶ ה ִמצְּ וַת יִשּוב הָּׁ אָּׁ ֶרץ.
דֹוׁשה וְּל ֹא ְּס ָּׁתם בָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה ,ו ֶ
הַ ְּק ָּׁ
ִחידֹות חֲ ז ָָרה...


ירה אֶ ת ֶזה?
ירה לָ נּו הַ ְּש ִמ ָטה? וְּאֵׁ יְך ִהיא ַמזְּ ּכִ ָ
ָמה ַמזְּ ּכִ ָ



לָ ָמה חֹוזְּ ִרים ְּב ִש ְּמחָ ה לַ עֲבֹו ַדת ָהאֲ ָד ָמה אַ חֲ ֵׁרי ַה ְּש ִמ ָטה?

גֵ .מ ִה ְלכֹות הַ ְש ִמטה
תֹורה
ְּמלָ אכֹות הָ אֲ סּורֹות ֵׁמהַ ָ
תֹורה אֲ סּורֹות אַ ְּרבַ ע
אֵׁ יזֶה עֲבֹודֹות אָּׁ סּור לַ עֲשֹות ִב ְּׁשנַת הַ ְּש ִמּטָּׁ ה? ֵׁמהַ ָּׁ
(ל ְּקצֹר),
(לזְּ רֹעַ בָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה; וְּאּולַ י גַם ִלנְּ טֹ עַ עֵׁ צִ ים)ְ ,ק ִצירה ִ
ְּמלָּׁ אכֹות :זְ ִריעה ִ
חֹותכִ ים
(ׁש ְּ
(ל ְּבצֹור – ִל ְּקטֹ ף – אֶ ת הָּׁ ֲענ ִָּׁבים ֵׁמהַ גֶפֶ ן) ּוזְ ִמירה ֶ
ְבצִ ירה ִ
יֹותר
יֹותר חָּׁ זָּׁק ,י ִֵׁתן ֵׁ
יֹותר טֹוב ,י ְִּהיֶה ֵׁ
ֲענ ִָּׁפים כְּ ֵׁדי ֶׁשהָּׁ עֵׁ ץ יִגְּ ַדל אַ חַ ר כְָּׁך ֵׁ
אֹומ ִרים ֶׁשזֶ ה אָּׁ סּור
ּפֵׁ רֹות)ְּ .וגַם לַ ְחרֹׁש אֶ ת הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה ,יֵׁׁש חֲ כ ִָּׁמים ֶׁש ְּ
תֹורה.
מֵׁ הַ ָּׁ

ְּמלָ אכֹות הָ אֲ סּורֹות ִמ ִד ְּב ֵׁרי חֲ כ ִָמים
ְּׁשאָּׁ ר עֲבֹודֹות הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה וְּהָּׁ עֵׁ צִ ים – חֲ כ ִָּׁמים אָּׁ ְּסרּו לַ עֲשֹות בַ ְּש ִמּטָּׁ ה.

ּומָּׁ ה ל ֹא אָּׁ ְּסרּו חֲ כ ִָּׁמים? ְּלטַ ּפֵׁ ל בָּׁ עֵׁ צִ ים ִב ְּׁש ִביל ֶׁשהֵׁ ם ל ֹא י ְִּת ַק ְּל ְּקלּוֶׁ ,שהָּׁ ֵׁרי
הָּׁ עֵׁ צִ ים

צְּ ִריכִ ים

ְּל ִה ָּׁשאֵׁ ר

ִב ְּׁש ִביל ָּׁׁשנָּׁה הַ בָּׁ אָּׁ ה ,אַ חֲ ֵׁרי
הַ ְּש ִמּטָּׁ ה; אֲ בָּׁ ל ל ֹא ִב ְּׁש ִביל
יֹותר ,אֹו
אֹותם עֹוד ֵׁ
ָּׁ
ְּלהַ גְּ ִדיל
יֹותר ּפֵׁ רֹות.
כְּ ֵׁדי ֶׁשּיִ ְּתנּו ֵׁ
ִחידֹות חֲ ז ָָרה...


תֹורה?
אֵׁ לּו ְּמלָ אכֹות אֲ סּורֹות בַ ְּש ִמ ָטה ֵׁמ ַה ָ



אֵׁ יזֶה סּוג ְּמלָ אכֹות ל ֹא אָ ְּסרּו חֲ כ ִָמים?

ְּק ִטיף פֵׁ רֹות
צּורה
תֹורה אָּׁ ְּמ ָּׁרה ל ֹא ִל ְּקצֹר אֹו ִל ְּבצֹור ,זֶה ַרק ְּבכַמּות גְּ דֹולָּׁ הְּ ,ב ָּׁ
מָּׁ ה ֶׁשהַ ָּׁ
ְּרגִ ילָּׁ ה .אֲ בָּׁ ל מֻ ָּׁתר ִל ְּקצֹר ו ְִּל ְּקטֹ ף ּפֵׁ רֹות ְּקצָּׁ ת ְּבכָּׁל ּפַ עַ ם  -כ ַָּׁמה ֶׁשהָּׁ אָּׁ ָּׁדם
צָּׁ ִריְך לַ ִמ ְּׁשּפָּׁ חָּׁ ה ֶׁשּלֹו ִב ְּׁש ִביל לֶ אֱ כֹל.
ְּכֹולים ִל ְּׁשֹלחַ אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁשּיִ ְּק ְּטפּו ִב ְּׁש ִביל כֻּלָּׁ ם ,וְּאָּׁ ז
הַ חֲ כ ִָּׁמים – בֵׁ ית הַ ִדין – י ִ
קֹוט ִפים בַ ְּש ִביל אָּׁ ָּׁדם
מֻ ָּׁתר ִל ְּקטֹ ף כ ָָּּׁׁרגִ ילְּ ,וכַמּות גְּ דֹולָּׁ הֶׁ ,שהֲ ֵׁרי הֵׁ ם ל ֹא ְּ
ּומֹוב ִילים
ִ
קֹוט ִפים
אֶ חָּׁ ד אֶ ּלָּׁ א בַ ְּש ִביל כֻּלָּׁ םּ .ובֵׁ ית הַ ִדין ָּׁיכֹל ְּל ַׁשּלֵׁ ם ְּלאֵׁ ּלּו ֶׁש ְּ
ֲבֹודה
אֶ ת הַ ּפֵׁ רֹות לַ חֲ נֻּיֹות; ְּוגַם בַ חֲ נֻּיֹותִ ,ל ְּקבֹעַ ֶׁשהַ קֹונִ ים ּיְּ ַׁש ְּּלמּו עֲבּור הַ ע ָּׁ
מּורת
ּולהָּׁ ִביא אֶ ת הַ ּפֵׁ רֹות בַ ְּש ִביל כֻּלָּׁ ם .אֲ בָּׁ ל ל ֹא ְּת ַ
ֶׁשאֵׁ לּו עָּׁ ְּבדּוִ ,ל ְּקטֹ ף ְּ
הַ ּפֵׁ רֹות עַ צְּ מָּׁ ם ,כִ י הֵׁ ם ּפֵׁ רֹות ְּׁש ִמּטָּׁ ה ,ל ֹא סֹוחֲ ִרים בָּׁ ֶהם ,ל ֹא ְּמ ַש ְּּל ִמים
יׁשהּו" ,הֵׁ ם הֶ ְּפ ֵׁקר .כְּ מֹו ֶׁשּנִ ְּראֶ ה בַ הֶ ְּמ ֵׁׁשְךֶׁ ,שאָּׁ סּור
"מ ֶ
ֲבּורם ,הֵׁ ם ל ֹא ֶׁשל ִ
ע ָּׁ
יעית כְּ ֵׁדי ְּלהַ ְּרוִיחַ ִמזֶ ה כֶסֶ ף.
חֹורה – ִל ְּמכֹר – ּפֵׁ רֹות ְּׁש ִב ִ
לַ עֲשֹות ְּס ָּׁ
לֹומרּ :פֵׁ רֹות ֶׁשנֶאֱ סָּׁ ִפים ִב ְּׁש ִליחּות
הַ ָּׁדבָּׁ ר הַ זֶ ה נִ ְּק ָּׁרא "אֹוצר בֵ ית ִדין" ,כְּ ַ
הַ חֲ כ ִָּׁמים – בֵׁ ית הַ ִדין.
ִחידֹות חֲ ז ָָרה...


ְּבאֵׁ יזֹו ּכַמּות ָיכֹל אָ ָדם ִל ְּקטֹ ף ֵׁמ ַה ָש ֶדה?



יֹותר? לָ ָמה? אֵׁ יְך זֶה נִ ְּק ָרא?
ְּל ִמי מֻ ָתר ִל ְּקטֹ ף ֵׁ

יעית (פֵׁ רֹות הַ ְּש ִמ ָטה)
ְּקדֻ ַשת פֵׁ רֹות ְּש ִב ִ
דֹוׁשים ִב ְּמיֻחָּׁ ד .צָּׁ ִריְך ְּל ִהזָּׁ הֵׁ ר ל ֹא
הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל ְּׁשנַת הַ ְּש ִמּטָּׁ ה הֵׁ ם ּפֵׁ רֹות ְּק ִ
אֹותם ְּס ָּׁתם .ל ֹא ִלזְּ רֹק
ְּל ַק ְּל ֵׁקל ָּׁ
אֹותם ְּס ָּׁתם ְּל ִאבּודִ .אם
ָּׁ
הַ ְּק ִלּפֹות הֵׁ ן ְּק ִלּפֹות ֶׁשאֶ ְּפ ָּׁׁשר
ְּל ִה ְּׁש ַת ֵׁמׁש בָּׁ הֶ ן ,אֹו נִ ְּׁשאַ ר
עֲלֵׁ יהֶ ן אֹו עַ ל הַ ג ְַּר ִעינִ ים ְּקצָּׁת
אֹותם
ָּׁ
מֵׁ הַ ְּּפ ִרי ,אָּׁ ז צָּׁ ִריְך לָּׁ ִשים
ְּב ַש ִקית ְּמיֻחֶ ֶדת עַ ד ֶׁשּי ֵָּׁׁר ְּקבּו
מֵׁ עַ צְּ מָּׁ ם.
נֹותן
יֹותר אֶ ת הַ ְּב ָּׁרכָּׁה ,אֶ ת הַ ּטֹובֶׁ ,שה' ֵׁ
ִב ְּׁשנַת הַ ְּש ִמּטָּׁ ה ,אֲ נ ְַּחנּו זֹוכְּ ִרים ֵׁ
יעית",
ְּבפֵׁ רֹות הָּׁ אָּׁ ֶרץֶׁ ,שהֲ ֵׁרי אֵׁ ּלּו ּפֵׁ רֹות ִעם ְּקדֻ ָּׁשה ְּמיֻחֶ ֶדתּ" ,פֵׁ רֹות ְּׁש ִב ִ
וְּהֵׁ ם הֶ ְּפ ֵׁקר – ל ֹא ֶׁשל אַ ף אֶ חָּׁ ד – ַרק ֶׁשל ה' .וַאֲ נ ְַּחנּו ְּמכ ְַּב ִדים אֶ ת הַ ּטֹוב
נֹותן לָּׁ נּו בַ ּפֵׁ רֹות .ל ֹא ְּמ ַק ְּל ְּק ִלים ְּס ָּׁתם..
ֶׁשה' ֵׁ
גַם כְּ ֶׁש ִתגָּׁמֵׁ ר הַ ְּש ִמּטָּׁ ה – אֲ נ ְַּחנּו נִ זְּ כֹר ,אַ חֲ ֵׁרי ָּׁׁשנָּׁה ְּׁשלֵׁ ָּׁמה ֶׁשּנָּׁהַ גְּ נּו כָּׁבֹוד
ירֹותיהָּׁ ְּמיֻחָּׁ ִדים ָּׁת ִמיד..
ֶ
ְּמיֻחָּׁ ד ְּבפֵׁ רֹות הָּׁ אָּׁ ֶרץֶׁ ,שזֹו אֶ ֶרץ ה'ּ ,ופֵׁ
ֲבּורםְּ .ל ָּׁמ ָּׁׁשל,
גַם צָּׁ ִריְך ְּל ִה ְּׁש ַתמֵׁ ׁש ְּבפֵׁ רֹות הַ ְּש ִמּטָּׁ ה בַ ִשמּוׁש ֶׁש ָּׁרגִ יל ע ָּׁ
(לדֻ גְּ ָּׁמהְּ :מלָּׁ ְּפפֹון) – אָּׁ סּור בַ ְּש ִמּטָּׁ ה
ְּּפ ִרי אֹו י ֶֶרק ֶׁשּל ֹא ְּרגִ ִילים ְּלבַ ֵׁשל ְּ
עֹושה אֹותֹו "ּפָּׁ חֹות" ִמ ָּׁמה ֶׁש ָּׁרגִ יל .זֶה ל ֹא ַמ ְּת ִאים
ֶ
ְּלבַ ֵׁשל אֹותֹו ,כִ י זֶה
ִל ְּקדֻ ַׁשת הַ ּפֵׁ רֹות.
ְּוגַם הַ הֵׁ יפֶ ְךִ :אם כֻּלָּׁ ם אֹוכְּ ִלים
ַתּפּוחֵׁ י אֲ ָּׁדמָּׁ ה ְּמבֻ ָּׁש ִלים אֹו אֲ פּויִים
אֹותם
ָּׁ
אֹו ְּמטֻ גָּׁנִ ים ,אָּׁ ז ל ֹא אֹוכְּ ִלים
בַ ְּש ִמּטָּׁ ה ְּב ִלי ְּלבַ ֵׁשל אֹו לֶ אֱ פֹות אֹו
ְּלטַ גֵׁןְּ ,ס ָּׁתם "חַ ּיִ ים" ,כִ י זֶה ִׁשמּוׁש
ּפָּׁ חֹות טֹוב מֵׁ הָּׁ ָּׁרגִ יל .וְּצָּׁ ִריְך ִלנְּ הֹ ג
כָּׁבֹוד ְּבפֵׁ רֹות הַ ְּש ִמּטָּׁ ה .ל ֹא ְּל ַק ְּל ֵׁקל אֹו ִלנְּ הֹ ג ְּב ִבזָּׁ יֹון.

יעית
חֹורה ְּבפֵׁ רֹות ְּש ִב ִ
ְּס ָ

יעית  -ל ֹא קֹונִ ים ּומֹוכְּ ִרים ,כְּ מֹו ֶׁשאָּׁ ָּׁדם
חֹורה ְּבפֵׁ רֹות ְּׁש ִב ִ
עֹושים ְּס ָּׁ
גַם ל ֹא ִ
ָּׁרגִ יל לַ עֲשֹות בַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל הַ ָּׁש ֶדה ֶׁשּלֹו;
כִ י ִב ְּׁשנַת הַ ְּש ִמּטָּׁ ה  -הַ ַשבָּׁ ת ֶׁשל
הָּׁ אָּׁ ֶרץ  -אָּׁ נּו זֹוכְּ ִרים ֶׁשהָּׁ אָּׁ ֶרץ ִהיא ֶׁשל
ה' ,וְּלָּׁ כֵׁן הַ ּפֵׁ רֹות בַ ָּׁש ֶדה הֵׁ ם הֶ ְּפ ֵׁקר,
ל ֹא ֶׁשל בַ עֲלֵׁ י הַ ָּׁש ֶדה .הֵׁ ם ֶׁשל כֻּלָּׁ ם.
הַ ְּבעָּׁ ִלים ֶׁשל הַ ָּׁש ֶדה צָּׁ ִריְך ִל ְּפתֹחַ אֶ ת
אֹותם .אָּׁ סּור
הַ ַשעַ ר ְּוכָּׁל ִמי ֶׁשרֹוצֶ ה ָּׁיכֹל לָּׁ בֹוא ו ְִּל ְּקטֹ ף ּפֵׁ רֹות ְּלעַ צְּ מֹו וְּלֶ אֱ כֹל ָּׁ
יׁשהּו; ַרק ִב ְּׁש ִביל לֶ אֱ כֹל מֻ ָּׁתר לָּׁ ַקחַ ת.
אֹותם ְּבכֶסֶ ף .זֶה ל ֹא ַׁשּיְָּׁך ְּל ִמ ֶ
ִל ְּמכֹר ָּׁ
ַת ְּח ְּשבּו יְּלָּׁ ִדים ..אֲ נ ְַּחנּו ,עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ,רֹוצִ ים לַ עֲשֹות חֶ סֶ ד ,טֹוב ,אֶ חָּׁ ד
לַ ֵׁשנִ י .הַ יְּנּו ְּשמֵׁ ִחים ֶׁשכָּׁל אֶ חָּׁ ד יּוכַל לָּׁ ַקחַ ת ֵׁמ ַה ָּׁש ֶדה ֶׁשּלָּׁ נּו ְּב ִחּנָּׁם ,כ ַָּׁמה
ֶׁשהּוא רֹו צֶ ה .אֲ בָּׁ ל ִאי אֶ ְּפ ָּׁׁשר לַ עֲשֹות כְָּׁך ָּׁת ִמידְּ ,בכָּׁל ָּׁׁשנָּׁה .הֲ ֵׁרי בַ עַ ל
הַ ָּׁש ֶדה צָּׁ ִריְך גַם ְּלהַ ְּרוִיחַ כֶסֶ ף ֵׁמהַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשל הַ ָּׁש ֶדה ֶׁשּלֹוִ ,ל ְּמכֹרִ .מזֶ ה
ּומזֶ ה
הּוא ִמ ְּתּפַ ְּרנֵׁסִ .מזֶ ה יֵׁׁש לֹו כֶסֶ ף ִל ְּקנֹות ְּדבָּׁ ִרים אֲ חֵׁ ִרים ֶׁשהּוא צָּׁ ִריְךִ .
ּול ָּׁמה ֶׁשצָּׁ ִריְך כְּ ֵׁדי ְּלטַ ּפֵׁ ל
ֲבֹודת הָּׁ אֲ ָּׁד ָּׁמה ְּ
יֵׁׁש לֹו גַם כֶסֶ ף ִל ְּקנֹות כ ִֵׁלים לַ ע ַ
בַ ָּׁש ֶדה ֶׁשּלֹו .אָּׁ ז הּוא ָּׁיכֹל לָּׁ ֵׁתת צְּ ָּׁד ָּׁקה ,אֲ בָּׁ ל ְּב ֶד ֶרְך כְּ לָּׁ ל אֵׁ ינֹו יָּׁכֹל ִל ְּפתֹחַ
ּולהַ גִ יד – זֶהּוֶׁ ,של כֻּלָּׁ ם...
אֶ ת הַ ַשעַ ר ֶׁשל הַ ָּׁש ֶדה ְּ
ְּב ָּׁׁשנָּׁה ְּרגִ ילָּׁ הָּׁ ,יכֹל ִל ְּהיֹות אָּׁ ָּׁדם ֶׁשהּוא עָּׁ ִׁשיר ְּויֵׁׁש לֹו הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁשדֹותְּ ,ו ָּׁיכֹל
יׁשהּו ֶׁשאֵׁ ין לֹו ָּׁש ֶדה וְּאֵׁ ין לֹו כָּׁל-כְָּׁך ְּדבָּׁ ִריםְּ ,רכּוׁשִ .ל ְּפעָּׁ ִמים הּוא
ִל ְּהיֹות ִמ ֶ
ּפֹועֵׁ ל ֶׁשעֹובֵׁ ד אֵׁ צֶ ל הֶ עָּׁ ִׁשיר בַ עַ ל הַ ָּׁש ֶדהֶׁ ,ש ְּמ ַׁשּלֵׁ ם לֹו .זֶה ְּבסֵׁ ֶדרָּׁ ,ככָּׁה
ּולבַ עַ ל הַ ָּׁש ֶדה יֵׁׁש ִמי ֶׁש ַּי ֲעבֹד אֶ צְּ לֹו.
הַ ּפֹועֵׁ ל מַ ְּרוִיחַ כֶסֶ ף – ְּ
אֲ בָּׁ לּ ...פַ עַ ם ְּב ֶׁשבַ ע ָּׁׁשנִ ים ,בַ ְּׁש ִמּטָּׁ הַ ,מזְּ כִ ִירים ֵׁמחָּׁ ָּׁדׁש ֶׁשכָּׁל הָּׁ אָּׁ ֶרץ ִהיא
ְּיֹודעַ ֶׁשכָּׁעֵׁ ת הַ ּפֵׁ רֹות ל ֹא ֶׁשּלֹו.
ּפֹותחַ אֶ ת הַ ַשעַ ר ו ֵׁ
ֵׁ
ֶׁשל ה' – בַ עַ ל הַ ָּׁש ֶדה
לֹוק ִחים ְּב ָּׁׁשוֵׁה
ְּאֹור ִחים – כֻּלָּׁ ם ְּ
כֻּלָּׁ ם – ע ֲִׁש ִירים ַועֲנִ ּיִ יםִ ,מי ֶׁשגָּׁר ָּׁׁשם ָּׁקבּועַ ו ְּ
מֵׁ הַ ָּׁש ֶדהְּ ,ל ִפי מָּׁ ה ֶׁשהֵׁ ם צְּ ִריכִ ים.
כֻּלָּׁ ם ְּשמֵׁ ִחיםִ .מי ֶׁשהַ ָּׁש ֶדה ֶׁשּלֹו ,ל ֹא צָּׁ ִריְך ְּלהַ ְּק ִּפיד עַ ל כְָּׁך ֶׁשזֶ ה ֶׁשּלֹו
ְּכֹולים לֶ אֱ כֹל ִמּפֵׁ רֹות הַ ָּׁש ֶדה ֶׁשּלֹו,
ְּׁשאֲ חֵׁ ִרים ל ֹא י ְִּקחּו – הּוא ָּׁשמֵׁ חַ ֶׁשכֻּלָּׁ ם י ִ
ו ֶ
עֹושה חֶ סֶ ד וְּטֹוב .כִ י
ֶ
ֶׁשכָּׁעֵׁ ת הֵׁ ם ּפֵׁ רֹות ֶׁשל כֻּלָּׁ ם .זֶה מַ ְּרגִ יל ִל ְּהיֹות נ ִָּׁדיב,
כְָּׁך זֹוכְּ ִרים ֶׁש ְּבעֶ צֶ ם ָּׁת ִמיד כָּׁל מָּׁ ה ֶׁשּיֵׁׁש לָּׁ נּו הּוא ֵׁמה' ,וְּצָּׁ ִריְך לַ ֲעזֹר בֹו גַם
לַ אֲ חֵׁ ִרים; אֲ בָּׁ ל הַ ָּׁשנָּׁה זֶה ְּמיֻחָּׁ ד .הַ ּפֵׁ רֹות ַמ ָּׁמׁש ל ֹא נִ ְּק ָּׁר ִאים ֶׁשּלָּׁ נּו ..אֵׁ ין
יֹותר עָּׁ ִׁשיר – יֵׁׁש ְּלכֻּלָּׁ ם...
ַתחֲ רּות אֶ חָּׁ ד ִעם הַ ֵׁשנִ י ִמי ֵׁ

דֹוׁשה.
ּנֹותן לָּׁ נּו ְּביַחַ ד אֶ ת ּפֵׁ רֹות הָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ְּק ָּׁ
כֻּלָּׁ נּו ְּשמֵׁ ִחים ְּביַחַ ד בַ ה'ֶׁ ,ש ֵׁ
"שּלָּׁ ּנּו"..
אַ חַ ר כְָּׁך ,כְּ ֶׁש ִתגָּׁמֵׁ ר ְּׁשנַת הַ ְּש ִמּטָּׁ ה ,כְּ בָּׁ ר ּפָּׁ חֹות נ ְַּק ִּפיד עַ ל ָּׁמה ֶׁש ֶ
יטב
יֹותר נִ ֵׁתן לַ אֲ חֵׁ ִרים ְּב ָּׁרצֹוןִ ,מ ֶשּלָּׁ נּוָּׁׁ .שנָּׁה ְּׁשלֵׁ ָּׁמה ִה ְּת ַרג ְַּלנּו ִלזְּ כֹר הֵׁ ֵׁ
כְּ בָּׁ ר ֵׁ
ֶׁשהַ כֹל מֵׁ ה'...

יְּלָּׁ ִדים ,גַם ִמי ֶׁשאֵׁ ין לֹו ָּׁש ֶדה ִמ ֶשּלֹו
– כְּ מֹו חֵׁ לֶ ק גָּׁדֹול מֵׁ ִא ָּׁתנּו – ָּׁיכֹל
ִב ְּׁשנַת הַ ְּש ִמּטָּׁ ה ִלזְּ כֹר ָּׁמה ה'
אֹותנּו עַ ל-י ְֵּׁדי כְָּׁך ֶׁשהַ ּפֵׁ רֹות
ָּׁ
ְּמלַ מֵׁ ד
ּול ִה ְּׁש ַת ֵׁדל
הֵׁ ם הֶ ְּפ ֵׁקרֶׁ ,של כֻּלָּׁ ם; ְּ
יֹותר ,זֹוכֵׁר ֶׁשכָּׁל מָּׁ ה ֶׁשּיֵׁׁש לֹו זֶה ֵׁמה' ,עֹוזֵׁר ְּל ִמי ֶׁשצָּׁ ִריְך.
ִל ְּהיֹות נ ִָּׁדיב ֵׁ
ִחידֹות חֲ ז ָָרה...


יעית ,פֵׁ רֹות ַה ְּש ִמ ָטה?
שֹומ ִרים עַ ל ְּקדֻ ַשת פֵׁ רֹות ְּש ִב ִ
ְּ
אֵׁ יְך



ְּל ִמי מֻ ָתר ְּל ִה ָּכנֵׁס לַ ָש ֶדה ִל ְּקטֹ ףִ ,ב ְּשנַת ַה ְּש ִמ ָטה?



יֹותר?
יבים ֵ
אֵ יְך הַ ְש ִמטה ְמחַ ֶנכֶתַ ,מ ְרגִ ילה ,אֹותנּו ִל ְהיֹות נְ ִד ִ

ִב ְּרכַת הַ ְּש ִמ ָטה
אֹותּה ָּׁׁשנָּׁה
אֲ בָּׁ ל ִאם אֲ נ ִָּׁׁשים ל ֹא יִזְּ ְּרעּו ִב ְּׁש ִמּטָּׁ ה  -אֵׁ יְך י ְִּהיֶה לָּׁ הֶ ם אֹ כֶל ְּל ָּׁ
זֹור ִעים ְּב ָּׁׁשנָּׁה אַ חַ ת ו ְֵּׁהם יֹוצְּ ִאים ּוגְּ ֵׁד ִלים
וְּלַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשאַ חַ ר כְָּׁך (יֵׁׁש ְּדבָּׁ ִרים ֶׁש ְּ
ַרק בַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשאַ חַ ר כְָּׁך)?
תֹורהֶׁ ,שבַ ָּׁשנָּׁה הַ ִש ִשית ִת ְּהיֶה כָּׁל כְָּׁך הַ ְּרבֵׁ ה ְּב ָּׁרכָּׁה עַ ד
ִה ְּב ִטיחַ ה' בַ ָּׁ
ֶׁשהָּׁ אֹ כֶל ֶׁשּיֵׁצֵׁ א אָּׁ ז מֵׁ הַ ָּׁש ֶדה י ְַּס ִּפיק ְּל ָּׁׁשֹלׁש ָּׁׁשנִ ים :לַ ָּׁשנָּׁה הַ ִש ִשית עָּׁ צְּ ָּׁמה,
יעית  -הַ ְּש ִמּטָּׁ ה וְּלַ ָּׁשנָּׁה הַ ְּש ִמינִ יתַ ,ה ָּׁשנָּׁה ֶׁשאַ חֲ ֵׁרי הַ ְּש ִמּטָּׁ ה.
לַ ְּש ִב ִ
אֹותנּו גַם ִל ְּבטֹ חַ בַ ה'ִ ,ל ְּסמְֹך עָּׁ לָּׁ יוַ .מ ְּפ ִק ִירים אֶ ת
ָּׁ
כְָּׁך הַ ְּש ִמּטָּׁ ה ְּמלַ מֶ ֶדת
ּובֹוט ִחים בַ ה'.
ְּ
ּפֵׁ רֹות הַ ָּׁש ֶדה –
ִשאֵׁ ר לָּׁ נּו ִבּטָּׁ חֹון חָּׁ זָּׁק בַ ה' .גַם
ְּוכְָּׁך – גַם בַ ָּׁשנִ ים ֶׁשהֵׁ ן ל ֹא ְּׁש ִמּטָּׁ ה ,י ָּׁ
כְּ ֶׁש ַּנ ֲעבֹד בַ ָּׁש ֶדה – נִ זְּ כֹר ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו ִמ ְּׁש ַת ְּד ִלים ,אֲ בָּׁ ל הַ ְּב ָּׁרכָּׁה בֶ אֱ ֶמת ְּתלּויָּׁה

בַ ה' .נִ ְּת ַרגֵׁל ִל ְּבטֹ חַ בַ ה'ְּ ,בהַ כֹל .גַם כְּ ֶׁש ִמ ְּׁש ַת ְּד ִלים ְּלהַ צְּ ִליחַ  ,כְּ מֹו ֶׁשבֶ אֱ ֶמת
צָּׁ ִריְךִ ,ל ְּבטֹ חַ בַ ה'.
ִחידֹות חֲ ז ָָרה...


בֹודת
עֹוב ִדים עֲ ַ
ִמ ָמה י ְִּהיֶה לַ אֲ נ ִָשים לֶ אֱ כֹל בַ ְּש ִמ ָטהִ ,אם אֵׁ ינָם ְּ
הָ אֲ ָד ָמה?



ידה
אֵׁ יזֹו עֹוד ִמ ָ
טֹובָ ה ְּמ ַק ְּב ִלים
ִמּכָך ֶש ַמ ְּפ ִק ִירים
אֶ ת

פֵׁ ירֹות

יטה
הַ ָש ֶדה בַ ְּש ִמ ָ
וְּל ֹא

עֹוב ִדים
ְּ

בַ ָש ֶדה?

יעית בַ זְ ַמן הַ זֶ ה .הֵ ֶתר הַ ְמכִ ירה
דְׁ .ש ִב ִ
(בעֶ זְּ ַרת ה'ַ ,יעֲלּו הַ ְּרבֵׁ ה
בַ זְּ מַ ן הַ זֶ הֶׁ ,שע ֲַדיִן רֹב עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל ל ֹא בָּׁ אָּׁ ֶרץ ְּ
אֹומ ִרים
ְּ
ְּהּודים ְּלאֶ ֶרץ י ְִּש ָּׁראֵׁ ל וְּאָּׁ ז כְּ בָּׁ ר רֹב עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל י ְִּהיֶה בָּׁ אָּׁ ֶרץ),
י ִ
תֹורה ל ֹא
תֹורה – ֶׁש ֵׁמהַ ִדין ֶׁשל הַ ָּׁ
הַ ְּרבֵׁ ה מֵׁ חֲ כָּׁמֵׁ ינּו ֶׁ -שמַ ְּס ִב ִירים לָּׁ נּו אֶ ת הַ ָּׁ
חַ ּי ִָּׁבים ִל ְּׁשמֹר אֶ ת הַ ְּש ִמּטָּׁ ה ,כִ י זֶה ַדו ְָּּׁקא כְּ ֶׁשרֹב עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל בָּׁ אָּׁ ֶרץ .אֲ בָּׁ ל
(הנְּ ִהיגּו) ֶׁשּיִ ְּׁש ְּמרּו אֶ ת ַה ְּש ִמּטָּׁ ה גַם ְּבי ֵָּׁׁמינּוֶׁ ,שּל ֹא
ְּבכָּׁל ז ֹאת חֲ כ ִָּׁמים ִת ְּקנּו ִ
ְּׁשלֹום אֵׁ ת הַ ִמצְּ וָּׁה הַ ּיְּ ָּׁק ָּׁרה וְּהַ ּנִ ְּפלָּׁ אָּׁ ה הַ זֹו.
י ְִּׁשכְּ חּו חַ ס ו ָּׁ
ְּכֹולים ָּׁׁשנָּׁה ְּׁשלֵׁ ָּׁמה ל ֹא לַ ֲעבֹד
ְּהּודים חַ ְּקלָּׁ ִאיםֶׁ ,שּל ֹא י ִ
אֲ בָּׁ ל יֵׁׁש הַ ְּרבֵׁ ה י ִ
ִיחים כֶסֶ ף ִמזֶ ה
ּומ ְּרו ִ
ְּב ָּׁש ֶדה ,ל ֹא ִת ְּהיֶה לָּׁ הֶ ם ּפַ ְּרנָּׁסָּׁ ה .הֲ ֵׁרי הֵׁ ם חַ ְּקלָּׁ ִאים ַ
ֶׁשהֵׁ ם מֹוכְּ ִרים אֶ ת הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשּלָּׁ הֶ םָּׁ .מה י ְִּהיֶה בַ ְּש ִמ ָּּׁטה? ֵׁמהֵׁ יכָּׁן י ְַּרוִיחּו אֶ ת
הַ כֶסֶ ף ִל ְּקנֹות מָּׁ ה ֶׁשהֵׁ ם צְּ ִריכִ ים? כְּ ֶׁשרֹב עַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל בָּׁ אָּׁ ֶרץ וְּהַ ְּש ִמ ָּּׁטה
תֹורה  -אָּׁ ז יֵׁׁש ְּב ָּׁרכָּׁה ְּל ָּׁׁשֹלׁש ָּׁׁשנִ ים כְּ מֹו ֶׁש ִהזְּ כ ְַּרנּו  -אֲ בָּׁ ל
נֹוהֶ גֶת ְּל ִפי הַ ָּׁ
הַ ּיֹום ל ֹא חַ ּיָּׁב ִל ְּהיֹות ֶׁשזֶ ה כְָּׁך.
דֹולים ֵׁמעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ לֶׁ ,שהֵׁ ם יּוכְּ לּו ִל ְּמכֹר אֶ ת
לָּׁ כֵׁן ִס ְּדרּו לָּׁ הֶ ם ַרבָּׁ נִ ים גְּ ִ
הַ ָּׁשדֹות ֶׁשּלָּׁ הֶ ם לַ ָּׁשנָּׁה הַ ז ֹאת ְּלגֹוי  -וְּאָּׁ ז הֵׁ ם יּוכְּ לּו לַ ֲעבֹד בַ ָּׁש ֶדה ,כִ י ְּב ָּׁש ֶדה
ֶׁשל גֹוי ל ֹא חַ ּי ִָּׁבים ִל ְּׁשמֹר ְּׁש ִמּטָּׁ הְּ ,ל ִפי ַדעַ ת הַ ְּרבֵׁ ה חֲ כ ִָּׁמים.

אָּׁ ְּמנָּׁם ְּב ֶד ֶרְך כְּ לָּׁ ל ,אָּׁ סּור ִל ְּמכֹר ָּׁשדֹות ְּלגֹויִים בָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשּלָּׁ נּו .אֲ בָּׁ ל בַ ִמ ְּק ֶרה
הַ זֶ הֶׁ ,שזֶ ה ַרק ִלזְּ ַמן ָּׁקצָּׁ ר ְּ -בעֵׁ ֶרְך ְּל ָּׁׁשנָּׁה  -ו ְַּדו ְָּּׁקא ִב ְּׁש ִביל ֶׁשּנִ ְּהיֶה חֲ ז ִָּׁקים
בָּׁ אָּׁ ֶרץֶׁ ,שּלַ חַ ְּקלָּׁ ִאים י ְִּהיּו הַ ְּרבֵׁ ה
ּפֵׁ רֹותֶׁ ,שּי ְַּרוִיחּו וְּיּוכְּ לּו ְּלהַ ְּמ ִׁשיְך
ְּלעַ בֵׁ ד אֶ ת הַ ָּׁשדֹות ֶׁשּלָּׁ הֶ ם גַם אַ חֲ ֵׁרי
הַ ְּש ִמּטָּׁ ה ִ -ב ְּׁש ִביל זֶה ִה ִתירּו ִל ְּמכֹר
ְּלגֹוי אֶ ת הַ ָּׁש ֶדה ִלזְּ מַ ן ָּׁקצָּׁ ר.
צּורה
ִמי ֶׁשמָּׁ כַר אֶ ת הַ ָּׁש ֶדה ֶׁשּלֹו בַ ָּׁ
הַ זֹו  -מֻ ָּׁתר ִל ְּקנֹות מֵׁ הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשּלֹו,
וְּל ֹא חַ ּי ִָּׁבים ִל ְּׁשמֹר עֲלֵׁ יהֶ ם ִב ְּקדֻ ָּׁשהִ .מי ֶׁש ְּמ ַקבֵׁ ל ּפֵׁ רֹות ִמ ָּׁש ֶדה ֶׁשּל ֹא ָּׁמכְּ רּו
יעית" כְּ מֹו ֶׁשאָּׁ ַמ ְּרנּו :לֶ אֱ כֹל
"קדֻ ַׁשת ּפֵׁ רֹות ְּׁש ִב ִ
אֹותֹו  -צָּׁ ִריְך ִל ְּׁשמֹר עַ ל ְּ
אֹותם ְּס ָּׁתם.
ָּׁ
אֹותם וְּל ֹא ְּל ַק ְּל ֵׁקל
ָּׁ
ִחידֹות חֲ ז ָָרה...


תֹורה אֹו ִמ ִד ְּב ֵׁרי חֲ כ ִָמיםּ ,כְּ ֵׁדי ִלזְּ ּכֹר
ְּש ִמ ָטה ְּבי ֵָׁמינּו – ִמ ִדין ַה ָ
תֹורה?
אֶ ת ִדין ַה ָ



מֹועיל?
ִ
ירה"? ְּל ָמה הּוא
"ה ֶתר הַ ְּמכִ ָ
ַמהּו ֵׁ



ירה צָ ִריְך ִל ְּשמֹר ִב ְּקדֻ ַשת פֵׁ רֹות
הַ ִאם עַ ל פֵׁ רֹות הֵׁ ֶתר ַה ְּמכִ ָ
יעית?
ְּש ִב ִ

גִ נֹות נֹוי
עֹושים ַרק
ִ
(ליֹ ִפי)
גַם ְּבגִ ּנֹות-הַ ּנֹוי ְּ
שֹומרֹות עַ ל הַ גִ ּנֹות
אֶ ת הָּׁ עֲבֹודֹות ֶׁש ְּ
(אֶ ת הַ גִ ּנֹות ל ֹא מֹוכְּ ִרים ְּלגֹוי) וְּל ֹא
עֲבֹודֹות ִב ְּׁש ִביל ְּלהַ גְּ ִדיל אֶ ת הַ גִ ּנֹות
ּוליַּפֹות
ְּ
אֹותן.
ָּׁ
"קדֻ ַׁשת ּפֵׁ רֹות
אֹומ ִריםֶׁ ,ש ְּּפ ָּׁר ִחים ֶׁשּיֵׁׁש לָּׁ הֶ ם ֵׁריחַ – יֵׁׁש בָּׁ ֶהם ְּ
יֵׁׁש חֲ כ ִָּׁמים ֶׁש ְּ
יעית" .צָּׁ ִריְך ִלנְּ הֹ ג ִא ָּׁתם כְּ מֹו ְּבפֵׁ רֹות ֶׁשל ְּׁש ִמּטָּׁ ה וְּל ֹא ְּל ַק ְּל ֵׁקל ְּס ָּׁתם.
ְּׁש ִב ִ

ידה ֶׁשּיֵׁׁש בָּׁ ּה
אֵׁ יזֹו ִש ְּמחָּׁ ה לָּׁ נּו ִל ְּחיֹות ְּבאֶ ֶרץ הַ ְּמיֻחֶ ֶדת ֶׁשּלָּׁ נּו ,הָּׁ אָּׁ ֶרץ הַ ּיְּ ִח ָּׁ
דֹוׁשה ֶׁ -שּיֵׁׁש לָּׁ ּה ַׁשבָּׁ ת ,כְּ מֹו ְּלעַ ם י ְִּש ָּׁראֵׁ ל!
"ׁשבָּׁ ת הָּׁ אָּׁ ֶרץ"; אֵׁ יזֹו אֶ ֶרץ ְּק ָּׁ
ַ

ּוב ְּמקֹום זֶה
(עֹוב ֵׁדי אֲ ָּׁד ָּׁמה) ֶׁשבַ ְּש ִמּטָּׁ ה ַמ ְּפ ִס ִיקים לַ ֲעבֹד ִ
ְּ
יֵׁׁש חַ ְּקלָּׁ ִאים
תֹורה כָּׁל הַ ָּׁשנָּׁה ,זֹוכְּ ִרים
ָּׁ
לֹומ ִדים
ְּ
הֵׁ יטֵׁ ב ֶׁשאֲ נ ְַּחנּו הָּׁ עָּׁ ם ֶׁשל ה' ֶׁשּנ ַָּׁתן
תֹורה וְּאֶ ת הָּׁ אָּׁ ֶרץ .וְּאַ חֲ ֵׁרי
לָּׁ נּו אֶ ת הַ ָּׁ
הַ ְּש ִמּטָּׁ ה

-

כְּ ֶׁשחֹוזְּ ִרים

לַ ֲעבֹד

יתה,
בַ אֲ ָּׁדמָּׁ ה אַ חֲ ֵׁרי ָּׁׁשנָּׁה ֶׁשל ְּׁש ִב ָּׁ
תֹורהְּ ,מ ִבינִ ים וְּזֹוכְּ ִרים
ָּׁ
ֶׁשל ִלמּוד
דֹוׁשה ,אֶ ֶרץ
עֹוב ִדים ל ֹא ְּס ָּׁתם בַ אֲ ָּׁד ָּׁמה אֶ ּלָּׁ א ְּבאֶ ֶרץ ְּק ָּׁ
יֹותר טֹוב ֶׁש ְּ
ֵׁ
ֶׁש ָּׁש ְּב ָּׁתה .אֶ ֶרץ ֶׁשל ה'.

ֶׁש ִמ ַטת ּכְ ס ִפים
ְּבנֹוסָּׁ ף עַ ל הַ ִמצְּ וָּׁה ִל ְּׁשמֹט (לַ ֲעזֹב) אֶ ת הָּׁ אֲ ָּׁד ָּׁמה ,לָּׁ ֵׁתת לָּׁ ּה ִל ְּׁשבֹות – יֵׁׁש
"ׁש ִמּטַ ת כְּ סָּׁ ִפים".
ִב ְּׁשנַת הַ ְּש ִמּטָּׁ ה גַם ְּ
מָּׁ ה הַ ּפֵׁ רּוׁש ֶׁשל זֶה?
(מי ֶׁש ִקבֵׁ ל אֶ ת
ִאם אָּׁ ָּׁדם מַ ְּלוֶה כֶסֶ ף לַ חֲ בֵׁ רֹו ִלזְּ ַמן ְּמסֻ ּיָּׁם ,הֲ ֵׁרי ֶׁשהַ ּלֹווֶה ִ
הַ הַ ְּלוָּׁאָּׁ ה ֶׁשל הַ כֶסֶ ף) ,צָּׁ ִריְך כַמּובָּׁ ן ְּלהַ חֲ זִ יר אֶ ת הַ כֶסֶ ף.
אֲ בָּׁ ל כְּ ֶׁשעֹובֶ ֶרת ְּׁשנַת הַ ְּש ִמּטָּׁ ה ,כָּׁל הַ חֹובֹות ִמ ְּתבַ ְּּט ִלים..
ּומ ָּׁמׁש אֵׁ ין
יׁשהּו ִקבֵׁ ל ֵׁמחֲ בֵׁ רֹו הַ ְּלוָּׁאָּׁ ה ַ
הֲ ֵׁרי ִל ְּפעָּׁ ִמים ָּׁיכֹל ִל ְּהיֹות מַ צָּׁ ב ֶׁש ִמ ֶ
תֹורה ,כְּ ֶׁש ַמגִ יעָּׁ ה ְּׁשנַת ַה ְּש ִמּטָּׁ הִ ,מ ְּתבַ ְּּט ִלים
לֹו ִמ ַּניִן ְּלהַ חֲ זִ יר .אֹומֶ ֶרת הַ ָּׁ
הַ חֹובֹות .מַ ְּת ִח ִילים "מֵׁ חָּׁ ָּׁדׁש".
כְּ מֹו ֶׁשהָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶׁשל ה' ּובַ ְּש ִמּטָּׁ ה הַ ּפֵׁ רֹות ֶׁשּלָּׁ ּה הֶ ְּפ ֵׁקר ,ל ֹא ֶׁשל אַ ף אֶ חָּׁ ד –
גַם ְּבנֵׁי הָּׁ אָּׁ ָּׁדם ֶׁשל ה' ,גַם הַ כֶסֶ ף ֶׁשּלָּׁ הֶ ם.
ְּבאֹ פֶ ן ָּׁרגִ יל ,ה' נ ַָּׁתן ִל ְּבנֵׁי הָּׁ אָּׁ ָּׁדם ְּל ִה ְּׁש ַת ֵׁמׁש בַ כֶסֶ ף ֶׁשּלָּׁ הֶ םְּ .להַ ְּרוִיחַ .
ּומצְּ וָּׁה ְּלהַ חֲ זִ יר .אֲ בָּׁ ל ּפַ עַ ם
ְּלהַ ְּלוֹותִ .מצְּ וָּׁה ְּלהַ ְּלוֹות ְּל ִמי ֶׁשחָּׁ סֵׁ ר לֹו כֶסֶ ףִ .
אֹומר
נֹותן אֶ ְּפ ָּׁׁשרּות לָּׁ צֵׁ את ֵׁמהַ חֹובֹות .הַ כֹל ֶׁשּלֹו – וְּהּוא ֵׁ
ְּב ֶׁשבַ ע ָּׁׁשנִ ים ,ה' ֵׁ
כְּ ִאּלּוַ ,תעַ צְּ רּוִ .מי ֶׁשּל ֹא הָּׁ יָּׁה לֹו ְּלהַ חֲ זִ יר עַ ד כָּׁעֵׁ ת ,הַ חֹוב בָּׁ טֵׁ ל.

יׁשהּו ְּב ִלבֹו :לָּׁ ָּׁמה ֶׁשאַ ְּלוֶה כָּׁעֵׁ ת
אָּׁ ז אּולַ י כְּ ֶׁש ִת ְּת ָּׁק ֵׁרב ְּׁשנַת הַ ְּש ִמּטָּׁ ה יַגִ יד ִמ ֶ
כֶסֶ ף? אּולַ י הַ ּלֹווֶה ל ֹא י ְַּס ִּפיק ְּלהַ חֲ זִ יר ִלי עַ ד סֹוף הַ ְּש ִמּטָּׁ ה וְּאָּׁ ז כְּ בָּׁ ר ל ֹא
יִצְּ טָּׁ ֵׁרְך ְּלהַ חֲ זִ יר עֹוד..
זֶה ָּׁדבָּׁ ר גָּׁרּועַ – כִ י מֵׁ אֵׁ יפֹ ה י ְִּהיֶה ְּל ִאיׁש עָּׁ נִ י ֶׁשרֹוצֶ ה ִל ְּלוֹות ,כֶסֶ ף
ְּלבֵׁ ינְּ ַתיִם?..
ֲשה ָּׁדבָּׁ ר ָּׁכזֶהַ .ת ְּלוֶה – וַה' יְּבָּׁ ֵׁרְך
תֹורהִ :ה ָּׁשמֵׁ ר ְּלָך – אַ ל ַתע ֶ
הַ זְּ ִה ָּׁירה הַ ָּׁ
אֹותָך .ה' ֶׁשצִ ּוָּׁה עַ ל הַ ְּש ִמּטָּׁ ה – הּוא י ְִּׁשלַ ח ְּב ָּׁרכָּׁה ְּל ִמי ֶׁש ַמ ְּלוֶה ,אֲ ִפּלּו ִאם
ְּ
ִבגְּ לַ ל הַ ְּש ִמּטָּׁ ה הּוא ל ֹא י ְַּקבֵׁ ל בַ חֲ ז ָָּּׁׁרה אֶ ת הַ כֶסֶ ף ֶׁש ִה ְּלוָּׁה.
אָּׁ ְּמנָּׁםִ ,מי ֶׁשמֵׁ חֲ זִ יר אַ חֲ ֵׁרי הַ ְּש ִמּטָּׁ ה אֶ ת הַ כֶסֶ ף ֶׁש ִה ְּלוּו לֹו – לַ ְּמרֹות ֶׁשאֵׁ ינֹו
חַ ּיָּׁב – חֲ כ ִָּׁמים ְּשמֵׁ ִחים בֹו.

ְּפרֹוזְּ בּול
ִהלֵׁ ל הַ זָּׁ ָּׁקן ,הֶ חָּׁ כָּׁם הַ גָּׁדֹול וְּהַ צַ ִדיקֶׁ ,שחַ י ִל ְּפנֵׁי הַ ְּרבֵׁ ה ָּׁׁשנִ ים ,עֹוד ְּבסֹוף זְּ ַמן
חֹוׁש ִׁשים ְּלהַ ְּלוֹות ִל ְּפנֵׁי
ְּ
בֵׁ ית הַ ִמ ְּק ָּׁדׁש הַ ֵׁשנִ יָּׁ ,ראָּׁ ה ֶׁשאֲ נ ִָּׁׁשים ְּבכָּׁל ז ֹאת
הַ ְּש ִמּטָּׁ הֶׁ ,שמָּׁ א ל ֹא יַחֲ זִ ירּו לָּׁ הֶ ם.
מָּׁ ה עָּׁ ָּׁשה ִהלֵׁ ל? ִה ְּת ִקין ֶׁשאָּׁ ָּׁדם יּוכַל לָּׁ לֶ כֶת ְּלחַ כְּ ֵׁמי בֵׁ ית ַה ִדין ו ְִּל ְּמסֹ ר לָּׁ הֶ ם
אֶ ת הַ חֹובֹות ֶׁשּלֹוֶׁ .שּיִ ְּהיֶה כְּ ִאּלּו חַ ּי ִָּׁבים לָּׁ הֶ ם .לָּׁ הֶ ם מֻ ָּׁתר ְּל ַקבֵׁ ל בַ חֲ ז ָָּּׁׁרה
יחים ֶׁשל כָּׁל הַ צִ בּור ,כָּׁל ָּׁהאֲ נ ִָּׁׁשיםֵׁ ,הם ל ֹא כְּ מֹו אָּׁ ָּׁדם
הַ ְּלוָּׁאָּׁ ה ,כִ י הֵׁ ם ְּׁש ִל ִ
ְּּפ ָּׁר ִטי ֶׁשמַ ְּלוֶה לֶ חָּׁ בֵׁ ר ֶׁשּלֹו.
"ּפרֹוזְּ בּול" .אַ חֲ ֵׁרי
קֹור ִאים ְּ
כֹותב ְּלבֵׁ ית הַ ִדיןְּ ,
ֵׁ
הֹודעָּׁ הֶׁ ,שהּוא
לַ ְּשטָּׁ ר ,הַ ָּׁ
כֹותב ְּלבֵׁ ית הַ ִדין ֶׁש"מֹוסֵׁ ר לָּׁ הֶ ם" אֶ ת ָּׁמה ֶׁשחַ ּי ִָּׁבים לֹו ֶׁ -שּיּוכַל
ֵׁ
ֶׁשהּוא
אֹותם חֲ ז ָָּּׁׁרה – אָּׁ ז מֻ ָּׁתר לֹו לָּׁ ַק ַחת
ָּׁ
ִלגְּ בֹות אֶ ת הַ חֹובֹות ֶׁשּלֹו ,לָּׁ ַקחַ ת
בַ חֲ ז ָָּּׁׁרה אֶ ת מָּׁ ה ֶׁשחַ ּי ִָּׁבים לֹו.
עֹושים כְָּׁך.
ּובָּׁ אֱ מֶ ת ,הַ ְּרבֵׁ ה אֲ נ ִָּׁׁשים ִ
ִחידֹות חֲ ז ָָרה:


ַמ ִהי ְּש ִמ ַטת ּכְּ סָ ִפים?



"פרֹוזְּ בּול"? ִמי ִהנְּ ִהיג אֹותֹו?
ַמהּו ְּ

נִ זְ ּכֶה ִלזְ ּכֹר ֶׁשאֲ נ ְַחנּו ְבאֶ ֶרץ הַ ְּקדֹוׁשהֶׁ ,שהא ֶרץ ִהיא אֶ ֶרץ ה'ֶׁ ,ש ַהּכ ֶֶסף
ּומה ֶׁשּיֵׁש לנּו זֶה ַמתנה מה' –
ּומתֹוְך ְׁשנַת הַ ְש ִמטה ְל ִה ְׁש ַת ֵדל
ִ
ת ִמיד ִלנְ הֹ ג ְבעַ צְ ֵמנּו ּובַ ֶמה ֶׁשּיֵׁש
לנּוְ ,ל ִפי מה ֶׁשה' רֹוצֶ הִ .ל ְהיֹות
טֹובים ְבעַ צְ ֵמנּו וְאֶ ל חֲ בֵ ֵרינּו וְאֶ ל
ִ
אַ ְרצֵ נּו.

