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"ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה ַלה' ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבחּו" )כב, כט(
ָרצֹון  ִמּתֹוְך   – ִלְרצֹונֹו  ַהּתֹוָדה  ִזְבֵחי  ֶאת  ָהָאָדם  ֵמִביא  ָּתִמיד  ְוִכי 
ָׁשֵלם?! ַוֲהֹלא ַרִּבים ְמִביִאים ָקְרַּבן ּתֹוָדה, ַרק ְלַאַחר ֶׁשַּנֲעָׂשה ָלֶהם 
ֵנס ְוִנְּצלּו ִמָּצָרה, ּוָבֶזה ִנְתַחְּיבּו ְלָהִביא ֶאת ַהָּקְרָּבן. ְואּוָלם ְלַכְּתִחָּלה 
ָהיּו ַמֲעִדיִפים, ֶׁשֹּלא ְלִהָּקַלע ְּכָלל ַלָּצָרה, ְוֹלא ְלַהִּגיַע ְלַמָּצב ֶׁשּבֹו 

ִיְצָטְרכּו ֶאת ַהֵּנס, ּוִמֵּמיָלא ֹלא ֵיָאְלצּו ְלָהִביא ָקְרַּבן ּתֹוָדה.

ִאם ֵּכן, ְלַמֲעֵׂשה ָהָאָדם ֵאינֹו ֵמִביא ָקְרָּבן ֶזה ֵמְרצֹונֹו ָהֲאִמִּתי, ֶאָּלא 
ֵמֹחֶסר ְּבֵרָרה.

ָעָליו,  ֶׁשָעְברּו  ְּבִיּסּוִרים  ִלְׂשֹמַח  ָאָדם  ֶׁשָּצִריְך  ִהיא  ָהֱאֶמת  ָאְמָנם 
ִּכי ַרק ְלטֹוָבתֹו ָּבאּו, ְּכֵדי ְלַכֵּפר לֹו ַעל ֲחָטָאיו. ִמֵּכיָון ֶׁשָּכְך, ָעָליו 
ַהָּבא, ְוֹלא עֹוד  ַהֶּזה ְוֹלא ָּבעֹוָלם  ֶׁשֶהֱעִניׁשֹו ָּבעֹוָלם  ְלהֹודֹות ַלה', 

ֶאָּלא ֶׁשְּבַחְסֵּדי ה' ִיְתָּבַרְך ִרֵחם ָעָליו, ְוָעָׂשה לֹו ֵנס ְוִהִּצילֹו.

ְוָכְך ָׂשַמח ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ַּבִּיּסּוִרים ֶׁשָּבאּו ָעָליו, ְּכִפי ֶׁשָאַמר )תהלים 
צד, יב(:  "ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו ָּי-ּה". ְוֵכן ְמֻסָּפר ַּבְּגָמָרא ַעל 

ְמחּו ְּבִיּסּוִרים. עֹוד ַרִּבים ֵמֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֶׁשּשָׂ

ָלֹזאת ָהְיָתה ָּכאן ַּכָּוַנת ַהּתֹוָרה, ְּכֶׁשָאְמָרה: "ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה 
ַלה' ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבחּו" – ֶׁשּתֹודּו ַלה' ַעל ָּכל ָצָרה ֶׁשֵּמִביא ֲעֵליֶכם, 

ּוְתַקְּבלּו אֹוָתּה ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון.

)ְּכַתב סֹוֵפר(

"ְוַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֵמֶאָחיו" " )כא, י(
ַהָּגדֹול  ַהֹּכֵהן  ָּגדֹול  ֶׁשָּבֶהם  ְּדָבִרים,  ה  ֲחִמּׁשָ ַעל  ְמַרֶּמֶזת  ה'  ָהאֹות 

ֵמֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים:

ְּבנֹוי  א. 

ְּבֹכַח ב. 

ְּבֹעֶׁשר ג. 

ְּבָחְכָמה  ד. 

ְּבָׁשִנים ה. 

)ַּבַעל ַהּטּוִרים(

ָּבת" )כג, טו( "ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהּׁשַ
 ְלֵׁשם ָמה הֹוִסיָפה ַהּתֹוָרה ֶאת ַהִּמָּלה "ָלֶכם"? 

"י ְלִדְבֵרי ה' ְלַאְבָרָהם )ְּבֵראִׁשית  ִנָּתן ְלַהְסִּביר ֹזאת ַעל ִּפי ֵּפרּוׁש ַרׁשִּ
ָּכאן  אֹוֵמר  ֵכן,  ְּכמֹו  ּוְלטֹוָבְתָך".  "ַלֲהָנָאְתָך   - ְלָך"  "ֶלְך  א(:  יב, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלִיְׂשָרֵאל ִלְסֹּפר ָלֶכם, ַלֲהָנַאְתֶכם ּוְלטֹוַבְתֶכם ֶאת 

ְיֵמי ָהֹעֶמר.

ְוֵאיֶזה ֲהָנָאה ְוטֹוָבה ֵיׁש ִּבְסִפיָרה זֹו?

ֹחל  ְּכמֹו  ֵהם  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ְיֵמי  ִּכי  ְּבַחֵּיי,  ְוַרֵּבנּו  ָהַרְמַּב"ן  ָּכְתבּו 
ַהּמֹוֵעד. ְּכֵׁשם ֶׁשְּיֵמי ֹחל ַהּמֹוֵעד ְמצּוִיים ֵּבין ְׁשֵני ָיִמים ְמֻקָּדִׁשים – 
יֹום טֹוב ִראׁשֹון ְויֹום טֹוב ַאֲחרֹון, ֵּכן ַּגם ְיֵמי ַהְּסִפיָרה ְמצּוִיים ֵּבין 
ְלַאֲחֵריֶהם.  בּועֹות  ַהּׁשָ ְוַחג  ִלְפֵניֶהם,  ַהֶּפַסח  ַחג   – ְמֻקָּדִׁשים  ָיִמים 
ּוְכֵׁשם ֶׁשְּיֵמי ֹחל ַהּמֹוֵעד ֵהם ָיִמים טֹוִבים, ֵּכן ַּגם ְיֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר.

ְּבתֹוְך  ַּבּתֹוָרה  ִנְכְּתבּו  ַהְּסִפיָרה  ֶׁשְּיֵמי  ָהֻעְבָּדה  ִהיא  ְלָכְך  ְרָאָיה 

ֵעץ  ַוֲעַנף  ְּתָמִרים  ַּכֹּפת  ָהָדר  ֵעץ  ְּפִרי  ָלֶכם...  "ּוְלַקְחֶּתם 
ָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחל" )כג, מ( 

ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְמֻכָּוִנים ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה סּוֵגי ְיהּוִדים:

ּתֹוָרה  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ְּכֶנֶגד   - ְוֵריַח  ַטַעם  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶאְתרֹוג 
ּוִמְצוֹות.

לּוָלב ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַטַעם ְוֵאין ּבֹו ֵריַח - ְּכֶנֶגד ְיהּוִדים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ּתֹוָרה 
ַאְך ֹלא ִמְצוֹות.

ֲהַדס ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֵריַח ְוֵאין ּבֹו ַטַעם - ְּכֶנֶגד ְיהּוִדים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִמְצוֹות 
ַאְך ֹלא ּתֹוָרה.

ַעְרֵבי ָנַחל ֶׁשֵאין ָּבֶהם ֹלא ַטַעם ְוֹלא ֵריַח - ְּכֶנֶגד ְיהּוִדים ֶׁשֵאין ָּבֶהם 
ֹלא ּתֹוָרה ְוֹלא ִמְצוֹות.

ְמֻאָּגִדים  ַמּדּוַע  ֵאָלה:  ַהּׁשְ ִנְׁשֶאֶלת 
ְׁשֹלָׁשה ִמיִנים ַיַחד, ְוִאּלּו ָהֶאְתרֹוג, 
ֵמֶהם  ִנְפָרד  הּוא  ְּביֹוֵתר,  ֶהָחׁשּוב 
ּוִמְתַחֵּבר ַרק ִּבְׁשַעת ִקּיּום ַהִּמְצָוה 

ֶׁשל ְנִטיַלת ַהּלּוָלב?

ָּדָבר ֶזה ָּבא לֹוַמר ְלַתְלִמיד ָחָכם, 
ֶׁשַאל לֹו ִלְהיֹות ְמֹעָרב ִעם ֲאָנִׁשים ַהְּפחּוִתים ִמֶּמּנּו. 

ֲאֵחִרים  ִּבְזַמִּנים  ִעָּמֶהם, ַאְך  ְלִהְתַחֵּבר  ָעָליו  ִמְצָוה  ְלֹצֶרְך  ְוַרק  ַאְך 
ִמַדְרָּגתֹו  ָלֶרֶדת  ָעָליו  ַיְׁשִּפיעּו  ֶׁשֹּלא  ְמָנת  ַעל  ֵמֶהם  ִלְפֹרׁש  ָעָליו 

ָהרּוָחִנית.

)חפץ חיים(

בּועֹות "ֲעֶצֶרת",  ָּפָרַׁשת ַהּמֹוֲעדֹות. ְוֵכן ִּבְלׁשֹון ֲחַז"ל ִנְקָרא ַחג ַהּׁשָ
ְיֵמי  ְלַאַחר  ֲעֶצֶרת ָּבא  ִמיִני  ֶׁשּׁשְ ֲעֶצֶרת. ְּכֵׁשם  ִּכְׁשִמיִני  ִמְּפֵני ֶׁשהּוא 
בּועֹות ְלַאַחר ְיֵמי ַהְּסִפיָרה  ֹחל ַהּמֹוֵעד ַהְמֻקָּדִׁשים, ֵּכן ָּבא ַחג ַהּׁשָ

ַהְמֻקָּדִׁשים.

ַּגם  ְמַסְּיִעים  ֵּכן  ְלָטֳהָרה,  ְמַסְּיִעים  ֶהָחג  ֶׁשְּיֵמי  ְּכֵׁשם  ֶׁשָּכְך,  ּוִמֵּכיָון 
ַהָּיִמים ָהֵאּלּו ְלָטֳהָרה, ְּכמֹו ֶׁשהֹוִסיפּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָטֳהָרה ַעל ָטֳהָרָתם 
ַּבָּיִמים ֶׁשֵּבין ְיִציַאת ִמְצַרִים, ַעד ְליֹום ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה. ְּכֵדי ְלַהִּגיַע 
ִיְתָּבַרְך  ַהּבֹוֵרא  ָלֶהם  ָנַתן  ָלֵכן  ַהּתֹוָרה,  ַמַּתן  ְּביֹום  ָטֳהָרָתם,  ְלִׂשיא 
ַלֲהָנָאֵתנּו   – ּוְלַזְּכֵכנּו  ְלַטֲהֵרנּו  ְמֻסָּגִלים  ֶׁשֵהם  ָהֵאּלּו,  ַהָּיִמים  ֶאת 

ּוְלטֹוָבֵתנּו. 

)ְׂשַפת ֱאֶמת(

ָׂשְדָך"  ְּפַאת  ְתַכֶּלה  ֹלא  ַאְרְצֶכם  ְקִציר  ֶאת   "ּוְבֻקְצְרֶכם 
)כג, כב(

ַמּדּוַע ָּפַתח ַהָּפסּוק ִּבְלׁשֹון ַרִּבים - "ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם", 
ְוִסֵּים ִּבְלׁשֹון ָיִחיד - "ֹלא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך"?

ָּלְמדּו ֲחַז"ל )חולין קל"ה:( ֵמַהִּמָּלה  ִנָּתן ְלַהְסִּביר ֹזאת ַעל ִּפי ַמה ּׁשֶ
"ּוְבֻקְצְרֶכם" - ְלַרּבֹות ֻׁשָּתפּות, ְּדַהְינּו ֶׁשְּבָׂשֶדה ֶׁשל ְׁשֵני ֻׁשָּתִפים, ַּגם 

ֵיׁש חֹוָבה ְלַהְׁשִאיר ֵּפָאה. 

ִעם זֹאת, ַהִחּיּוב ֶׁשל "ֹלא ְתַכֶּלה" – ַהְׁשָאַרת ַהֵּפָאה ְּבֹפַעל, ֵאינֹו ֻמָּטל 
ֶאָּלא ַעל ַהּקֹוֵצר ַעְצמֹו, ִמִּסָּבה זֹו ִהְזִּכיר ָּכאן ַהָּפסּוק ֶאת ָהִאּסּור 
ִּבְלׁשֹון ָיִחיד: "ֹלא ְתַכֶּלה" – ַרק ָהָאָדם ֶׁשְּמַסֵּים ֶאת ַהְּקִציָרה, ּוַמִּגיַע 



י יט' ִאַּיר )תש"ל( יֹום ִׁשּׁשִ
ַרִּבי ֶעְזָרא ַעִטַייה

ִנים, ָּדְבָקה ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶעְזָרא ֲעִטָיה ַּבּתֹוָרה  ְּכָבר ֶּבֱהיֹותֹו ַרְך ַּבּׁשָ
ֲאַרם  ֵמִעיר מֹוַלְדָּתם   ִמְׁשַּפְחּתֹו  ָעְלָתה   14 ֵּבן  ֶּבֱהיֹותֹו  ַהְּקדֹוָׁשה. 
ַהָּצִעיר  ֶעְזָרא  ְוַהַּנַער  ַהֹּקֶדׁש,  ִעיר  ִלירּוָׁשַלִים  ֶׁשְּבַחאֶלב,  צֹוַבה 
ָהָיה ָאז ִמְתּבֹוֵדד ַּבָּיִמים ּוַבֵלילֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת "ׁשֹוַׁשִנים ְלָדִוד" 
ֶׁשִּבְׁשכּוַנת "ַהּבּוַכִרים", ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ּוַבֲעבֹוָדה ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּיֹום. 
עֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשל ַהַּלְיָלה ָהָיה נֹוֵתן ְלַעְפֲעָּפיו ְּתנּוָמה ְקָצָרה  ַרק ַּבּׁשָ

ַעל ַהַּסְפָסִלים ַהֻּנְקִׁשים ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. 

ּתֹוְך ְזַמן ָקָצר ִהְתַּפְרֵסם ְׁשמֹו ַהּטֹוב ֶׁשל ָהֶעֶלם ַהָּצִעיר 
ִׁשעּוִרים  ִלְמֹסר  ִנְקָרא  ְוהּוא  ְירּוָׁשַלִים,  ְּגאֹוֵני  ֵאֶצל 
ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ָלְמדּו  ָּבּה  מֹוֵעד",  "ֹאֶהל  ִּביִׁשיַבת 

ֻמְפָלִגים יֹוְצֵאי ֲעַדת ַחאֶלב . 

ַרִּבי  ִהְתַחְּבאּו   , ָהִראׁשֹוָנה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְּכֶׁשָּפְרָצה 
ְּבַמְרֵּתף  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ְקבּוַצת  ְועֹוד  ֲעִטָיה  ֶעְזָרא 
ּנֹוְכחּו  ִמּׁשֶ ַאְך  ַהעֹותֹוַמאִני.  ַלָּצָבא  ְיֻגְּיסּו  ֶּפן  ְסָתִרים 
ָלַדַעת ִּכי ִהְתַּגָּלה ְּדַבר ַמֲחבֹוָאם , ֶנֶאְלצּו ִלְברַֹח ְלַקִהיר 
ֶעְזָרא  ָחָכם  ִהְרִּביץ  ָׁשם,   ֱהיֹותֹו  ִּבְתקּוַפת  ֶׁשְּבִמְצַרִים. 

ְוׁשֹוְמֵעי  ְלַתְלִמיָדיו  ָהְפכּו  ַקִהיר  ִמיהּוֵדי  ְוַרִּבים   , ָלֲעָדִרים  ּתֹוָרה 
ִלְקחֹו. 

ְלַאַחר  ְקָצָרה  , ּוְתקּוָפה  ֶעְזָרא ִלירּוָׁשַלִים  ַרִּבי  ִּבְׁשַנת תרע"ט ָׁשב 
ָאז  ְכָנה  ֶׁשּׁשָ יֹוֵסף"  "ּפֹוַרת  ְיִׁשיַבת  ְּבָראׁשּות  ַלֲעֹמד  ִנְקָרא  ׁשּובֹו, 
ָׁשָנה.   45 ִּכיֵהן  ֶזה  ְּבַתְפִקידֹו  ָהֲעִּתיָקה.  ֶׁשָּבִעיר  ַהְּיהּוִדי  ַּבֹרַבע 
ִּבְתקּוָפתֹו, ִהְתַרּבּו ַסְפָסֵלי ַהְּיִׁשיָבה , ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַרִּבים ָיְצאּו 
ִמׁשּורֹוֵתיָה. ֵּבין ַּתְלִמיָדיו ַהֻּמְבָהִקים ִנַּתן ִלְמנֹות ֶאת ַרִּבי עֹוַבְדָיה 

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ֻמְזָּכר  ָחֵמץ  ַהֵּמִכיל  ָקְרָּבן  ֵאיֶזה 
נֹוַסף  ָקְרָּבן  ֵאיֶזה  ְּבַפָרָׁשֵתנּו? 

ַּבּתֹוָרה ּכֹוֵלל ָחֵמץ?
ציורים: מוטי הלר

© כל הזכויות שמורות  

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנֹכָּנה 
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ניתן לקבל את העלון במייל הנ"ל

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
ָמְרְּדַכי  ְוַרִּבי  ָׁשאּול  ַאָּבא  ִצּיֹון  ֶּבן  ַרִּבי  ָצְדָקה,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  יֹוֵסף, 

ֵאִלָיהּו, ְזכּוָתם ָּתֵגן ָעֵלינּו . 

ַרִּבי ֶעְזָרא ָהָיה ָּגאֹון ַּבּתֹוָרה. ָּבִקי ְּבָכל ִמְכַמֵניָה ְוַעְמָקן ִּבְסָברֹוָתיו 
:"ְסָבָרתֹו  זי"ע  ִאיׁש"  ַה"ַחזֹון  ָעָליו  ֶׁשִהְתַּבֵּטא  ַעד  ּוְבִחידּוָׁשיו, 

ִּכְסָבַרת ָהִראׁשֹוִנים" . 

ֵאָליו  ִנְגָּלה  זי"ע  ַהַּמַהְרָׁש"א  ִּכי  ֶעְזָרא  ַרִּבי  ַּפַעם  ָסח  ְלַתְלִמיָדיו 
ַעל  ּתֹוָרתֹו  ִחּדּוֵׁשי  ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ָעָליו  ְוִצָּוה  ַּבֲחלֹומֹו, 
ֵאּלּו  ְּכָתִבים  ַהַּצַער  ְלַּמְרֶּבה   . ָנַהג  ָאֵכן  ְוָכְך  ַהְּכָתב, 
ָאְבדּו ְּבּצּוק ָהִעִּתים, ְּכֶׁשְּבַּמֲהָלְך ִמְלֶחֶמת תש"ח ָחַרב 
ַכן ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ַּבֹרַבע ַהְּיהּוִדי ְוָכל  ִּבְנָין ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשּׁשָ

ְּכָתָביו ֶׁשל ַרִּבי ֶעְזָרא ָיְרדּו ְלִּטְמיֹון. 

אֹוָתם  ְוָאַהב  ְלַתְלִמיָדיו  ְּמֹאד  ָמסּור  ָהָיה  ֶעְזָרא  ַרִּבי 
ְוִהְתַּדֵּפק ַעל ַׁשֲעֵרי  ָבָניו. ֵאַרע  ֶנֶפׁש ְּכִאּלּו ָהיּו  ַאֲהַבת 
ָעִני  ֶׁשְּבִעיַראק.  ִמַּבְגַדד  ֶׁשָעָלה  ָצִעיר  ָּבחּור  ַהְּיִׁשיָבה 
ַהְּיִׁשיָבה  ְלַהְנָהַלת  ִהְתָּבֵרר  ִמּׁשֶ ֵּכן  ְוַעל  ַוֲחַסר ָּכל ָהָיה, 
ִּכי ֹלא ִיְהֶיה לֹו ֵמֵהיָכן ְלָׁשֵלם ְׂשָכר ִלּמּוד, ֵסְרבּו ְלַקְּבלֹו 
ָּכל  ְוִכי  ִלְּגדֹולֹות  ֶעְדיֹו  ֶזה  ֶעֶלם  ִּכי  ֶעְזָרא  ַרִּבי  ּנֹוַכח  ִמּׁשֶ ַלְּיִׁשיָבה. 
ְׁשִאיָפתֹו ִהיא ְלִהְתַעּלֹות ַּבּתֹוָרה, הֹוִדיַע ֶנֱחָרצֹות ְלַהְנָהַלת ַהְּיִׁשיָבה 
 . ַלְּיִׁשיָבה  ְלַקְּבלֹו  ֵיאֹותּו  ֹזאת  ּוַבֲעבּור  ֶׁשּלֹו  ִמַּמְׂשֻּכְרּתֹו  ֶׁשְּיַקְּצצּו 
ְוָהָיה  יֹוֵסף"  "ּפֹוַרת  ִּבְּיִׁשיַבת  ְוִנְתַעָּלה  ָעָלה  ָּבחּור  אֹותֹו   , ְוָאֵכן 

ְלֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָּיְצאּו ִמֶּמָּנה. 

ֲחַכם ֶעְזָרא ֲעִטָיה ִנְפַטר ְּבֵׁשם טֹוב ּוְבֵׂשיָבה טֹוָבה ְּבי"ט ִאָּיר תש"ל 
ְוִנְטַמן ְּבַהר ַהְמנּוחֹות ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים.

מתנה נהדרת לילדי ה"חלקה"
 ִסּדּור ְלִגיָלֵאי 2-3 ְמֻצֶּפה ַנְילֹון ָּכל ַּדף.

ְלֹלא ֵׁשם ה' ַהֵמפֹוָרׁש

ה: ישָׁ ַמגִּ

יל ָהַרְך ִסּדּור ַלגִּ

ַרְך
 ָה

יל
ַלּגִ

ר 
ּדּו

ִ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

ָנה ְמַסֶּפֶרת ִלי"   "ַהּׁשָ
 ַעל ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, 

 ְמִגַּלת רּות 
בּועֹות. ְוַחג ַהּׁשָ

ְלִגיָלֵאי 4 ּוַמֲעָלה

ֶדה. ֶדה, הּוא ְמֻצֶּוה ֶׁשֹּלא ְלַכּלֹות ֶאת ְּפַאת ַהּשָׂ ִלְקֵצה ַהּשָׂ

ָּתִפים  ְרָאָיה ַלָּדָבר ִנָּתן ִלְמֹצא ֵמַהֶּנֱאָמר ַּבִּמְׁשָנה )פאה ג, ה(, ֶׁשַהּׁשֻ
נֹוְתִנים ֵּפָאה ַאַחת. ְוִהֵּנה ַּדְרָּכם ֶׁשל ַהּקֹוְצִרים ִהיא ֶׁשֵאיָנם קֹוְצִרים 
ָּתִפים ַמִּגיַע  ֶדה, ְוִאם ֵּכן, ַרק ַאַחד ַהּׁשֻ ְׁשַנִים ְּבַיַחד ְּבאֹותֹו ָמקֹום ַּבּשָׂ
ֶׁשֵאין  ְלַהְסִּביר,  ֻמְכָרִחים  ֶׁשָּכְך  ִמֵּכיָון  ֶדה.  ַהּשָׂ ְקֵצה  ֶאל  ִּבְקִציָרתֹו 
ָּתִפים ַיִּניחּו ְּבַיַחד ֶאת ַהֵּפָאה, ֶאָּלא ַרק ֶזה ֶׁשִּסֵּים  ֵני ַהּׁשֻ ַהַּכָּוָנה ֶׁשּׁשְ
ֲעבּור  ַהֵּפָאה  ֶאת  ָׁשם  ַמְׁשִאיר  הּוא  ֶדה,  ַהּשָׂ ִּבְקֵצה  ַהְּקִציָרה  ֶאת 

ְׁשֵניֶהם.

)ַרִּבי ַחִּיים ַקִנֶייְבְסִקי(

ִזְכרֹון  ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון  ִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש  "ַּבֹחֶדׁש ַהּׁשְ
ְּתרּוָעה" )כג, כד(

ָהַרְמַּב"ן ְמָבֵאר ֶׁשְּבָפסּוק ֶזה הֹוְרָתה ַהּתֹוָרה ַעל "ַׁשָּבתֹון" - ְׁשבּות - 

ֵיׁש ִלְנֹהג ֶּבָחג ְּבצּוָרה ׁשֹוָנה ִמְּביֹום ֹחל, ְוֵאין ַלֲעׂשֹות ַאף ְמָלאכֹות 
ַהֻּמָּתרֹות, ְּכגֹון ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֲחנּות ְוִלְׂשֹּכר ּפֹוֲעִלים ְלֹצֶרְך ְמָלאכֹות 

ַהֻּמָּתרֹות.

ַמּדּוַע ָמְצָאה ַהּתֹוָרה ָמקֹום ְלַהְזִהיר ֹזאת ַּדְוָקא ְּבָפסּוק ַהְמַדֵּבר ַעל 
ָנה, ְוֹלא ַּבְּפסּוִקים ַהְמַדְּבִרים ַעל ַחִּגים נֹוָסִפים? רֹאׁש ַהּׁשָ

ִמְתעֹוֵרר  ֵאיֶנּנּו  ְמָלאָכה  ַלֲעִׂשַּית  ֶׁשָהָרצֹון  ִהיא,  ְלָכְך  ַהְּתׁשּוָבה 
ְוַחָּיִבים  ִלירּוָׁשַלִים,  ֻּכָּלם  עֹוִלים  ֶׁשָאז  ִמּׁשּום  ֲאֵחִרים,  ִּבְרָגִלים 
ְּבִׂשְמָחה ּוַבֲחִגיָגה, ּוִמֵּמיָלא ֵאיָנם ְּפנּוִיים ַלֲעִׂשַּית ְמָלאכֹות. אּוָלם 
ַרק  ְמֻיָחדֹות,  ִמְצוֹות  ֶזה  ְּביֹום  ְוֵאין  ְּבָבֵּתיֶהם,  ַהֹּכל  ָנה  ַהּׁשָ ְּברֹאׁש 
ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר. ְוָאז ֲעלּוִלים ִלְרצֹות ַלֲעׂשֹות ְמָלאכֹות ֻמָּתרֹות. ָלֵכן 
ְוֵאין  ְׁשבּות,  ֵהם  ֻּכָּלם  ַהַחִּגים   - "ַׁשָּבתֹון"  ְוָקְבָעה:  ַהּתֹוָרה  ָּבָאה 

ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ׁשּום ְמָלאכֹות.
 )ּתֹוַרת מֶֹׁשה(


