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"ּוְׁשִמי ה' ֹלא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם" )ו, ג(
ַהָּקדֹוׁש  ָהַרִּבי  ֶאל  ַהְמַלֵּמד  ָּפָנה  ִּבְנֶכם?"  ְּמַבֵּקׁש  ַמה  "ַהְיַדְעֶּתם 
ֵמרּוִז'ין, "ִּבְנֶכם ַאְבָרָהם ַיֲעֹקב )ֲאֶׁשר נֹוַדע ְלָיִמים ָּכַרִּבי ִמַּסִּדיגּוָרא( 
ַהֶיֶלד  ָראּוי  ִּכי  ַאֶּתם  ְסבּוִרים  ַהֻאְמָנם  ְּגָמָרא!  ְּכָבר  ִלְלֹמד  ְמַבֵּקׁש 

ְלָכְך?"

"ֶאְבֹּדק ֶאת ַהָּדָבר" ַנֲעָנה ָהַרִּבי ֵמרּוִז'ין. הּוא ִזֵּמן ֶאת ְּבנֹו ּוְׁשָאלֹו: 
"ַהִאם יֹוֵדַע ַאָּתה ֻחָּמׁש?" ֵהִׁשיב ַהֵּבן: "ֵּכן!"

ְׁשָאלֹו ָאִביו: "ֱאֹמר ָנא ִלי, ְּבָמה ָהַרג ֹמֶׁשה ֶאת ַהִּמְצִרי?"

ם ַהְמֹפָרׁש!" ֵהִׁשיב ַהֵּבן: "ַּבּׁשֵ

ם  ַּבּׁשֵ ָלָבן  ֶאת  ַיֲעקֹב  ַּגם  ָהַרג  ֹלא  ַמּדּוַע  ֵּכן,  "ִאם  ׁשּוב:  ְׁשָאלֹו 
ַהְמֹפָרׁש?"

ם ַהְמֹפָרׁש?" ֵהִׁשיב: "ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָיַדע ֶאת ַהּׁשֵ

"ִמַּנִין ְלָך זֹאת?" ִהְקָׁשה ָהַרִּבי.

ַנֲעָנה ר' ַאְבָרָהם ַיֲעקֹב: "ֲהֹלא ָּכתּוב ִּבְמֹפָרׁש: "ּוְׁשִמי ה' ֹלא נֹוַדְעִּתי 
ָלֶהם".

)ִּביִׁשיִׁשים ָחְכָמה(

"ְוֹלא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה"

"ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני ַּפְרֹעה ַוֲאִני 
ֲעַרל ְׂשָפָתִים" )ו, ט, יב(

ִמְּפֵני ָמה ֹלא ָׁשְמעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ֹמֶׁשה?

ַהִּסָּבה ָהֲאִמִּתית ִהיא: "ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה". ִאם ֵּכן ַמּדּוַע 
ֵהִקיׁש ֹמֶׁשה ִמָּכְך ֶׁשַּגם ַּפְרֹעה ֹלא ִיְׁשַמע ְּבקֹולֹו? ֲהֵרי ַּפְרֹעה ֵאיֶנּנּו 

ָקׁשּור ְלִסָּבה זֹו!

ֶׁשְּבֵני  ְוָסַבר  ְּבַעְצמֹו,  ָהַאְׁשָמה  ֶאת  ָּתָלה  ַרֵּבנּו  ֶׁשֹּמֶׁשה  ִנְרֶאה  ַאְך 
ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָׁשְמעּו ֵאָליו ִמְּפֵני ֶׁשהּוא "ֲעַרל ְׂשָפָתִים".

ָלֵכן ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָחַׁשׁש ֶׁשַּגם ַּפְרעֹה ֹלא ִיְׁשַמע אֹותֹו ֵמאֹוָתּה ִסָּבה.

)ְׂשַפת ֱאֶמת(
ֵהם  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ְוַגם  ֶהָעֹרב  ֶאת  ִמְצַרִים  ָּבֵּתי  "ּוָמְלאּו 

ָעֶליָה" )ח, יז(
ַמה ָּבאֹות ְלהֹוִסיף ַהִּמִּלים "ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליָה"?

"י:  ַרּׁשִ ְּכִפי ֶׁשאֹוֵמר  ְלִמְצַרִים,  ַהַחּיֹות  ָּכל סּוֵגי  ִהִּגיעּו  ָעֹרב  ְּבַמַּכת 
"ָּכל ִמיֵני ַחּיֹות ָרעֹות".

ַּבִּמְׁשָנה ָּכתּוב )ִּכְלַאִים פ"ח מ"ה( ֶׁשַּקֶּיֶמת ָּבעֹוָלם ַחָּיה ֲאֶׁשר ְׁשָמּה 
ֵאיָנם  ַהַּצָּיִדים  ָלֲאָדָמה.  ְמֻחֶּבֶרת  ַהַּתְחּתֹון  ֶחְלָקּה  זֹו  ַחָּיה  ִיְדעֹוִני. 
ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ְלַחָּיה זֹו ִמּׁשּום ֶׁשִהיא טֹוֶרֶפת ְוהֹוֶרֶגת. אּוָלם ִאם 

ְמַנְּתִקים אֹוָתּה ֵמָהֲאָדָמה, ִהיא ֵמָתה ִמָּיד.

ְמֻנֶּתֶקת  ָהְיָתה  ִאם  ֲהֵרי  ְלִמְצַרִים?  ַהִּיְדעֹוִני  ַחַּית  ָּבָאה  ֵּכיַצד 
ֵמַאְדָמָתּה ַעל ְמָנת ָלבֹוא ְּבַמַּכת ָעֹרב, ָהְיָתה ֵמָתה!

ָלֵכן ָּכתּוב ַּבָּפסּוק "ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליָה" - ַהִּיְדעֹוִני ָּבָאה 
ְלִמְצַרִים ַיַחד ִעם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִהיא ְמֻחֶּבֶרת ֵאֶליָה, ְוָכְך ִהיא ֹלא 

ֵמָתה ְוָיְכָלה ַלֲהרֹג ֶאת ַהִּמְצִרים.

)ֲחֻנַּכת ַהּתֹוָרה(

"ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה" )ח, יג(
ַהִּכִּנים ָרֲחׁשּו ַעל ַהִּמְצִרים ְוֵהִציקּו ָלֶהם, ַאְך ַּגם ֵאֶצל ַהְּיהּוִדים ָהיּו 

ַהִּכִּנים, ַאְך ֹלא ִהְטִרידּו אֹוָתם.

ַמִהי ַההֹוָכָחה ְלָכְך ֶׁשַהִּכִּנים ָהיּו ַּגם ֵאֶצל ַהְּיהּוִדים?

ְּבִמְצָרִים"  ִתְקְּבֵרִני  ָנא  "ַאל  ִמּיֹוֵסף:  ַיֲעֹקב  ִּבֵּקׁש  ְּפִטיָרתֹו,  ִלְפֵני 
)ְּבֵראִׁשית מ"ז, כ"ט(. 

ֲעִתיָדה  ְּבִמְצַרִים? ִמּׁשּום ֶׁשִּמְצַרִים  ְלִהָּקֵבר  ַיֲעֹקב  ָרָצה  ַמּדּוַע ֹלא 
ִּבֵּקׁש  ַמּדּוַע  ֹלא  ֵּכן  ִאם  ּגּופֹו.  ְּבתֹוְך  ִיְרֲחׁשּו  ְוֵהם  ְּבִכִּנים,  ִלְלקֹות 
ַיֲעֹקב ְלִהָּקֵבר ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן? ֶאָּלא ִמָּכאן ְרָאָיה ֶׁשַּגם ֶאל ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו 

ָּגרּו ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִהִּגיעּו ַהִּכִּנים.

ּוַמִהי ַהִּסָּבה ֶׁשה' ֵהִביא ִּכִּנים ַּגם ֶאל ַעם ִיְׂשָרֵאל?

ִהיא",  ֱאֹלִקים  ֶׁש"ֶאְצַּבע  ָלִראׁשֹוָנה:  ַהַחְרֻטִּמים  ִּכִּנים הֹודּו  ְּבַמַּכת 
ּוַפְרֹעה ָהָיה ָעׂשּוי ְלהֹוִציא ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים. ִמֵּכיָון ֶׁשֶּטֶרם 
ָעה ִליִציַאת ִמְצַרִים, ֵהִביא ה' ִּכִּנים ַּגם ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל.  ִהִּגיָעה ַהּׁשָ

ְּכֶׁשָרָאה ֹזאת ַּפְרֹעה, ׁשּוב ִהְכִּביד ֶאת ִלּבֹו ְוֹלא ָׁשַלח ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ֵמַאְרצֹו.

)ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה(



ַהֲחזֹון ִאיׁש: "ּתֹוְלדֹות ַחֵּייֶהם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ֵהם ִסְפֵרי ַהּמּוָסר ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר"

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
יֹום ְׁשִליִׁשי כט ֵטֵבת )עת"ר(

ַמח ִיְׂשָרֵאל" ֵמַאֶלְּכַסְנֶדר ַּבַעל ַה"ִיּשְׂ
ִהֵּנה  ְּבִפיו:  ְוָצָרתֹו  ַקאִליׁש,  ֵמָהִעיר  ְיהּוִדי  ְלָפָניו  ּוָבא  ַמֲעֶׂשה 
ָׁשִנים  "ְּבֶמֶׁשְך  ִמְגָּדנֹות.  ּוִמיֵני  ִלְלָחִמים  ַמֲאֶפה  ֵּבית  ְּבַבֲעלּותֹו 
ֲאֻרּכֹות מּוְצֵרי ַמֲאִפָּיִתי ֲאהּוִבים ַעל ָּכל ְּבֵני ִעיִרי, ָּכְך ַהְּיהּוִדי, ַאְך 
ָהעּוגֹות  ַהַּמֲאִפָּיה.  ְּבתֹוֶצֶרת  ְלָרָעה  ִׁשּנּוי  ָחל  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבְּתקּוָפה 
ַעד  ּוִמְתּפֹוְרִרים  צּוָרָתם  ֶאת  ְמַאְּבִדים  אֹוִפים,  ֶׁשָאנּו  ְוָהעּוִגּיֹות 
ַמְתּכֹון,  ִׁשִּניִתי  ַהּכֹל,  ִנִּסיִתי  ַהּלֹוֵהט.  ֵמַהַּתּנּור  ְּבֵצאָתם  ִמָּיד   - ַּדק 
ְוא. ְקָלָלה  ֶהְחַלְפִּתי ַּתּנּור, ִהְתַיַעְצִּתי ִעם ֻמְמִחים ְידּוֵעי ֵׁשם, ַאְך ַלּׁשָ
ְּבֵיאּוׁש  ָקָרא  הֹוִׁשיֵעִני!"   ַרִּבי  ָיַדי.  ַמֲעֵׂשי  ַעל  ׂשֹוֶרֶרת  ִמְסּתֹוִרית 
ֵאּלּו  ֵאי  ְנתּוִנים  ָהיּו  ּובֹו  ְנָיר  ַׂשִּקיק  ָלַרִּבי  ַמִּגיׁש  ְּבעֹודֹו  ָהאֹוֶפה, 
עּוִגּיֹות,  ֹחֶפן  ִּקית  ֵמַהּשַׂ ָנַטל  ָהַרִּבי  ְוַטַעם.  צּוָרה  ַחְסרֹות  ִמְגָּדנֹות 
ָלאֹוֶפה:  ּוָפָנה  ִמַּמְחְׁשבֹוָתיו,  ִנְנַער  ְלֶפַתע  ֲאֻרּכֹות.  ָּבֶהן  ְוִהְתּבֹוֵנן 
ֵכן  ֲהֹלא  ְוַכִּדין.  ַּכָּדת  ַחָּלה  ֻהְפְרָׁשה  ֹלא  ַהָּללּו  ַהִּמְגָּדנֹות  "ִמָּבֵצק 

ַהָּדָבר?" 

ָהאֹוֶפה ִהְׁשִּפיל ֶאת ַמָּבטֹו. ָאֵכן ָנכֹון ַהָּדָבר. 

ָהַרִּבי ִהִּביט ּבֹו ְּבֵעיַנִים ְרִחיָמִאּיֹות. "ַקֵּבל ַעל ַעְצְמָך ִמָּכאן ּוְלַהָּבא 
ַעל  ְוָתחּול  ָּתׁשּוב  ַהְּבָרָכה  ִּכי  ּוְרֵאה  ָיָפה,  ְּבַעִין  ַחָּלה  ְלַהְפִריׁש 

ִעָּסְתָך..." ְוִכְדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ָהַרִּבי ֵּכן ָהָיה. 

ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל ִיְׂשָרֵאל ִיְצָחק ַּדְנִציֶגר, ַהָּידּוַע ַעל ֵׁשם ִסְפרֹו - "ִיְׂשַמח 
ִני ְּבׁשֹוֶׁשֶלת ֲחִסידּות ֲאֶלְּכַסְנֶּדר, ּוְבנֹו  ִיְׂשָרֵאל", ָהָיה ָהַאְדמֹו"ר ַהּׁשֵ

ֶׁשל ְמַיְּסָדּה - ַרִּבי ְיִחיֵאל ַּדְנִציֶגר, ָהַרִּבי ַהָּזֵקן ֵמֲאֶלְּכַסְנֶּדר זי"ע. 

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ַמְלֵכי  ָּכל  ֶׁשל  ֲאבֹוָתם  ָאִבי  ִמיהּו 
ְיהּוָדה, ְוֶׁשל ָּכל ַהֹּכֲהִנים ַהְּגדֹוִלים 

ִמְּלַבד ֶאָחד?

הֹוָצאֹות ֲעבּור ַהְדָּפַסת ֶהָעלֹון ְמֻרּבֹות
ְוָאנּו ְזקּוִקים ְלֶעְזַרְתֶכם ְּבִּזּכּוי ָהַרִּבים. 
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 ַּבַעל ַה"ִּיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל" ֵנַחן ְּבֹמַח ָׁשנּון ְוָחִריף ִּבְמֻיָחד, ּוְבֹכַח ִזָּכרֹון 
ָּלַמד.  ּׁשֶ ַמה  ָׁשַכח  ֹלא  ֶׁשֵּמעֹוָלם  לֹוַמר  ָרִגיל  ָהָיה  הּוא  ֹּדֶפן.  יֹוֵצא 
ְלִעִּתים ְּכֶׁשָהָיה ְמׂשֹוֵחַח ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ִעם ִמי ֵמֲחִסיָדיו, ָהָיה ַמְפִטיר 
ְּפלֹוִנית,  ְּבַמֶּסֶכת  ְּפלֹוִני  ְּבַדף  מֹוִפיַע  ְּפלֹוִנית,  ָּבַרְייָּתא  ַמֲאַמר  ִּכי 
זֹו  ֶׁשְּגָמָרא  ַלְמרֹות  זֹאת  ַהְּדָבִרים,  מֹוִפיִעים  ּבֹו  ַהַּדף  צּוַרת  ְוֶזהּו 

ָלַמד ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות... 

ְּגדֹוֵלי ּדֹורֹו ָעְמדּו ִמְתַּפֲעִמים ֹנַכח ַּגְדלּותֹו ַּבּתֹוָרה ַוֲחִריפּות ִׂשְכלֹו. 
ֶׁשהּוא  ִמְּבִריְסק  ַהֵּלִוי  ֹּדב  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָעָליו  ֵהִעיד  ִּבְצִעירּותֹו,  ְּכָבר 
"ֵמַהּלֹוְמִדים ָהִראׁשֹוִנים ַּבַּמֲעָלה ְּבַרֲחֵבי ּפֹוִלין". ַּבַעל ָה"ַאְבֵני ֵנֶזר" 
ֲחַז"ל  ִאְמַרת  ִמְתַקֶּיֶמת  ֶׁשָעָליו  ְוִהְתַּבֵּטא  ִמֶּמּנּו,  ִהְתַּפֵעל  הּוא  ַאף 

"ָחָכם ָעִדיף ִמָּנִביא".

 ְלֹנַכח ָחְכָמתֹו ּוְגאֹונּותֹו ָהַרָּבה, ְּכמֹו ַּגם ִצְדקּותֹו ּוְפִריׁשּותֹו, ִׁשֲחרּו 
ְלִפְתחֹו ַרִּבים ְוטֹוִבים ִמיהּוֵדי ּפֹוִלין ְוַאף ִמחּוָצה ָלּה, ִמי ִלְבָרָכה 

ְוִעּדּוד ּוִמי ְלֵעָצה ְותּוִׁשָּיה. 

ַּתַחת ַהְנָהָגתֹו ִהִּגיָעה ֲחִסידּות ֲאֶלְּכַסְנֶּדר ְלִׂשיא ְּפִריָחָתּה. ַלְמרֹות 
ַּגְדלּותֹו  ֶאת  ֵמֲחִסיָדיו  ְלַהְסִּתיר  ִנָּסה  ְוָתִדיר  ָהָיה,  ְוָעָנו  ֶׁשָּצנּוַע 
ַּבּתֹוָרה ּוַבֲעבֹוַדת ה', ְרָבבֹות ַרּבֹות ֶׁשל ֲחִסיִדים ִהְסּתֹוְפפּו ְּבִצּלֹו, 
ְוֻכָּלם ַעד ָהַאֲחרֹון ֶׁשָּבֶהם ָהיּו ֲחרּוִתים ַעל ִלּבֹו ָהַרחּום. ָזַכר הּוא 
ֶאת ִׂשְמָחָתם ְּכמֹו ֶאת ַּדֲאָגָתם, ַאף ָׁשִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ֶׁשִּתּנּוָה ְּבָפָניו. 

ְיָלִדים ֹלא ָהיּו לֹו ָלַרִּבי ַהָּקדֹוׁש, ַאְך ְיהּוִדים ַרִּבים הֹוִגים ְּבִסְפרֹו 
ְּבתֹוַרת  ִויסֹוִדי  ָחׁשּוב  ֵסֶפר  ֶׁשִהּנֹו  ִיְׂשָרֵאל",  "ִיְׂשַמח  ֶהָחׁשּוב 

ַהֲחִסידּות. 
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ִסּדּור ְלִגיָלֵאי 2-3 ְמֻצֶּפה ַנְילֹון ָּכל ַּדף.פרשת השבוע לילדי ישראל
ְלֹלא ֵׁשם ה' ַהֵמפֹוָרׁש סדרת בת 5 כרכים על כל התורה. לגילאי 7 ומעלה

"ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ְוִהֵּנה ֹלא ֵמת ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶאָחד ַוִּיְכַּבד ֵלב ַּפְרעֹה" )ט, ז(
ָּפסּוק ֶזה ֻמְקֶׁשה - ֲהֵרי ִאם נֹוַדע ְלַפְרֹעה ֶׁשֹּלא ֵמָתה ַאף ְּבֵהָמה ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל, ָהָיה ָאמּור ַּפְרֹעה ְלִהְתַּפֵעל ִמָּכְך, ְוִלְׁשֹלַח ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ֵמַאְרצֹו. ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשַּדְוָקא ְיִדיָעה זֹו ָּגְרָמה לֹו ְלַהְכִּביד ֶאת ִלּבֹו?

ִליַח ָאַמר: "ֹלא ֵמת ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶאָחד" - ַאף ֶאָחד )ַעד ִּבְכָלל(, ּוַפְרֹעה  ִליַח. ַהּׁשָ ִנָּתן ְלָבֵאר ֶׁשַּכִּנְרֶאה ֹלא ֵהִבין ַּפְרֹעה ֶאת ִּדְבֵרי ַהּׁשָ
ֵהִבין ֶׁשֵּמת ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ַרק ֶאָחד )ֹלא ַעד ִּבְכָלל(, ְוָלֵכן ִהְכִּביד ֶאת ִלּבֹו.

 "ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֹמֶׁשה ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפֹרׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ה'" )ט, כט(
ַרִׁש"י ְמָפֶרׂש ֶׁשֹּמֶׁשה ָיָצא ְלִהְתַּפֵּלל ִמחּוץ ָלִעיר, ִמּׁשּום ֶׁשִּמְצַרִים ָהְיָתה ְמֵלָאה ְּבִגּלּוִלים - ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה.

ַמּדּוַע ַּדְוָקא ְּבַמַּכת ָּבָרד ָיָצא ֹמֶׁשה ִמחּוץ ָלִעיר ְלִהְתַּפֵּלל ְוֹלא ִּבְׁשָאר ַהַּמּכֹות?

ֶדה ְוֹלא ָּבִעיר, ְוָלֵכן ָיכֹל ֹמֶׁשה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבתֹוְך ָהִעיר. ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשל ִמְצַרִים ָהְיָתה צֹאן. ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִנְמָצא ַהּצֹאן ַּבּשָׂ

אּוָלם ְּבַמַּכת ָּבָרד "ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ה' ֵהִניס ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל ַהָּבִּתים" )ט, כ(.

ֶדה ָיַרד ָּבָרד, ּוַבָּבִּתים ָהָיה ַהּצֹאן - ָהֲעבֹוָדה ָזָרה. ָלֵכן ֹלא ָיכֹול ָהָיה ֹמֶׁשה ְלִהְתַּפֵּלל, ְוֶנֱאַלץ ָלֵצאת ִמחּוץ ָלִעיר. ַּבּשָׂ

)ֲחֻנַּכת ַהּתֹוָרה(

ה: ישָׁ ַמגִּ

יל ָהַרְך ִסּדּור ַלגִּ
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ִס

יל ָהַרך יל ָהַרְךר ַלגִּ ְר ַלגִּ יל ָהַרךּ יל ָהַרךּר ַלגִּ ִּסּדּוִסּדור ַלגִּ

ת ּומֹוֵעד בָּ ְלשַׁ

ת ּומוֵֹעד בָּ ת ּומוֵֹעדְלשַׁ בָּ ת ּומוֵֹעדְלשַׁ בָּ ְלשַׁ

       ערב חג, המולה רבה וניחוחות באויר.
לפעוט זוהי חוויה חדשה ומענינת, 

הוא מתבונן בפליאה, ורוצה להבין את המתרחש.

פותח דרך לפעוט להתחבר להווי החג הקרב, לחוש את יחודיות הזמן,  ת ּומוֵֹעד בָּ ְלשַׁ סידור 
ולהכיר את התפילות השייכות בהתאם לגילו ויכולתו.

ההבנה  את  לפעוט  מקנות  התמונות  השנה.  מעגל  לפי  המסודרות  מרהיבות  צבע  תמונות  מופיעות  בסידור 
הכרונולוגית, את הרצף הקיים בין חודשי השנה: פסח לאחר הפורים, ספירת העומר כהכנה לחג השבועות, וכו'. 

אנשי חינוך, הורים ומורים, וכמובן- ילדים, נתנו מנסיונם ומנקודת מבטם לתוכן הסידור ולעריכתו. 

ועוד הפתעה קטנה מוטמנת לילד הבוגר יותר, בסידור שולבה הפעלה לחכם הקטן, כשבכל עמוד מוחבא חפץ 
הקשור לחג אחר. תנו לילד למצוא אותו, ולקשר אותו לחג הנכון. 

תֹו. מֹר ַעל ְקדּושָׁ ִנים ּוְבַהְתָאָמה ְלָפעֹוטֹות. וֵיׁש ִלשְׁ ַהְכָוַנת ַרבָּ ּדּור ֶנֱעַרְך בְּ ַהסִּ

ֵעד
מֹו

ת ּו
בָּ

שַׁ
ְל


