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כתבו מי בביתכם מדליק נרות חנוכה. א.   .4

היכן אתם מניחים את המנורה? ב.   

מדוע במקום זה? ג.   

ציירו את מנורת החנוכה שנמצאת בביתכם או בבית הכנסת.  .5

הֲעמידה  תפילת  ּבתֹוך  לה'  הודאה  דברי  מוסיפים  בחנוכה    .6*

הנסים  "ַעל  מילים  ּבַ פותחים  ההודאה  דברי  המזון.  בִברּכת 

וַעל...". חפשו בסידור הודאה זו.

לימו את ֶהָחסר. העתיקו את הטבלה במחברת וַהׁשְ  

חנוכה 

מתתיהו החשמונאי כוהן גדול וּבָניוּביֵמי

מלכוּת                                            .האויב

להשכיחם                      .הגֵזרה

____________ מחוֵקי רצוֶנך.

מַסרָת                       ּבַיד חָלשיםישועת ה’

                     ּבַיד מַעִטים. 

וקבעו שמונת                                                   ההודאה לה’
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באיזה יום מימי חנוכה מנורה זו דולקת?  .7

*8. העתיקו את הטבלה למחברת. השלימו את הלכות חנוכה.

נר חנוכה 

ִמי המדליק?

ּכָמה נרות מדליקים ביום 

החמישי יחד עם השמש?

באילו שמנים ונרות 

מדליקים?

ְזמן ההדלקה - ממתי עד 

מתי?

ּכָמה ְזמן הנרות צריכים 

לדלוק?

ְמקום ההדלקה?

הּבָרכות בלילה הראשון

מדוע מדליקים נרות חנוכה?
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ָרכֹות ִהְלכֹות ּבְ
ָרכֹות ֶרק כג - סּוֵגי ַהּבְ ּפֶ

ָמבֹוא
אֹוָתנּו  ֶכת  ְמַחּנֶ ָרָכה  ַהּבְ ְלָבֵרְך.  ְקנּו  ּתִ ַהְגדֹוָלה  ֶנֶסת  ּכְ י  ַאְנׁשֵ  

ה  ִריׁשָ ָרָכה ַמׁשְ מֹו ֵכן ַהּבְ ִלים. ּכְ ָאנּו ְמַקּבְ ל ַמה ׁשֶ ְלהֹודֹות ַעל ּכָ

ָבֵרְך  ל ַהּמְ ְך לה'. ּכָ ּיָ ַהּכֹל ׁשַ ה ׁשֶ חּוׁשָ ִדיָעה ְוֶאת ַהּתְ נּו ֶאת ַהּיְ ּבָ

ָחתֹו  ּגָ ַרְך, ּוְבַהׁשְ ם ִיְתּבָ ׁשֵ ק ֶאת ֱאמּוָנתֹו ּבַ יר ּוְמַחּזֵ ָנה, ַמְחּדִ ַכּוָ ּבְ

רּוָאיו.  ל ּבְ ַעל ּכָ

ה סּוִגים:  לֹשָׁ קֹות ִלׁשְ ָרכֹות ִמְתַחּלְ ַהּבְ

ה אֹו ֵריַח טֹוב. ִתּיָ ֱהִנין: ְמָבְרִכים ִלְפֵני ֲאִכיָלה, ׁשְ ְרכֹות ַהּנֶ ּבִ   .1

ְנִטיַלת  גֹון:  ּכְ ִמְצָוה,  ִקּיּום  ִלְפֵני  ְמָבְרִכים  ְצוֹות:  ַהּמִ ְרכֹות  ּבִ   .2

לּוָלב.

ִחים  ּבְ ֶהן מֹוִדים לה' ַעל ֲחָסָדיו ּוְמׁשַ ּבָ ָרכֹות ׁשֶ ַבח: ּבְ ֶ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ   .3

ֶהֱחָינּו. ת ׁשֶ ְרּכַ גֹון: ּבִ תֹו, ּכְ ֻדּלָ אֹותֹו ַעל ּגְ
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ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

אות. ִקראו את ַההְקדמה וֲענו ַעל השֵאלֹות הּבָ

עֶצם ֲאמירתּה?  מה משפיעה עֵלינו הּבָרכה ּבְ א. ּבְ  .1

כוונה? רכותיו ּבְ מה זוֶכה המָברך ּבִ ב. ּבְ  

כתבו ליד כל ברכה לאיזה סוג היא שייכת.  .2

בורא פרי העץ. א.   

לשמוע קול שופר. ב.   

לישב בסוכה. ג.   

המוציא לחם מן הארץ. ד.   

להדליק נר )של( חנוכה. ה.   

העתיקו למחברת וִמתחו קווים בין המושג לבין הפירוש המתאים.  .3

רכות הנהנין ּבָרכות לפֵני ִקיום ִמצווה, כגון נטילת ּבִ

לולב.

רכות המצוֹות  ּבָרכות לפֵני אכילה, שתייה או ריח ּבִ

טֹוב.

בח  רכות הׁשֶ חים את ּבִ הן מודים ומשּבְ ּבָרכות שּבָ

ה' ַעל חסדיו.
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ת ָהֵעץ ְוָהֲאָדָמה ְרּכַ ֶרק כד - ּבִ ּפֶ

ֲאִכיָלָתם:  ִלְפֵני  ְמָבְרִכים  ָהִאיָלן  רֹות  ִמּפֵ ִרי  ּפְ אֹוְכִלים  ׁשֶ ּכְ א.  

גֹון:  ּכְ ָהֵעץ“,  ִרי  ּפְ ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹקינּו  ה’  ה  ַאּתָ רּוְך  “ּבָ

ִזיף. ֵקִדים, ֲאַפְרֵסק, ׁשְ ּפּוִזים, ׁשְ ּפּוִחים, ּתַ ּתַ

ֲאִכיָלָתם:  ִלְפֵני  ְמָבְרִכים  ָהֲאָדָמה  רֹות  ִמּפֵ ִרי  ּפְ אֹוְכִלים  ׁשְ ּכְ  

גֹון:  ּכְ ָהֲאָדָמה“,  ִרי  ּפְ ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹקינּו  ה’  ה  ַאּתָ רּוְך  “ּבָ

יַח, ֶמלֹון.  ה, ְמָלְפפֹון, ֲאַבּטִ ַעְגָבִנּיָ
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ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

רות ועל הירקות שלפניכם? )סעיף א( מה מָברכים ַעל הּפֵ

82

ת ֹו כ ָר ְּב

ַמה ְמָבְרִכים ַעל...?

ְתִאים. קֹום ַהּמַ ּמָ יקוּ אֹוָתן ּבַ ֲאָכִלים ְוַהְדּבִ מוּנֹות ַהּמַ ְזרוּ ֶאת ּתְ    ּגִ

ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ

 

ִרי ָהֵעץ ִרי ָהֲאָדָמהּבֹוֵרא ּפְ ְדָברֹוּבֹוֵרא ּפְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ׁשֶ

82

ת ֹו כ ָר ְּב

ַמה ְמָבְרִכים ַעל...?

ְתִאים. קֹום ַהּמַ ּמָ יקוּ אֹוָתן ּבַ ֲאָכִלים ְוַהְדּבִ מוּנֹות ַהּמַ ְזרוּ ֶאת ּתְ    ּגִ

ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ

 

ִרי ָהֵעץ ִרי ָהֲאָדָמהּבֹוֵרא ּפְ ְדָברֹוּבֹוֵרא ּפְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ׁשֶ

82

ת ֹו כ ָר ְּב

ַמה ְמָבְרִכים ַעל...?

ְתִאים. קֹום ַהּמַ ּמָ יקוּ אֹוָתן ּבַ ֲאָכִלים ְוַהְדּבִ מוּנֹות ַהּמַ ְזרוּ ֶאת ּתְ    ּגִ

ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ

 

ִרי ָהֵעץ ִרי ָהֲאָדָמהּבֹוֵרא ּפְ ְדָברֹוּבֹוֵרא ּפְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ׁשֶ

6
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4

9 8

1315

3

7

12
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5

10 82

ת ֹו כ ָר ְּב

ַמה ְמָבְרִכים ַעל...?

ְתִאים. קֹום ַהּמַ ּמָ יקוּ אֹוָתן ּבַ ֲאָכִלים ְוַהְדּבִ מוּנֹות ַהּמַ ְזרוּ ֶאת ּתְ    ּגִ

ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ

 

ִרי ָהֵעץ ִרי ָהֲאָדָמהּבֹוֵרא ּפְ ְדָברֹוּבֹוֵרא ּפְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ׁשֶ

2 1
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תפזורת  

רות  הּפֵ כחול את  וַהקיפו בצבע  העתיקו את התפזורת למחברת 

רכתם “בורא  רות שּבִ רכתם “בורא פרי העץ", ובצבע חוּם את הּפֵ שּבִ

פרי האדמה".

ימינה,  מלמטה,  מלמעלה,  יווּן:  ּכִ כל  ּבְ להירשם  יכולות  המילים 

שמאלה או באלכסון.

א ר צ ע ת ו ת א א

ת פ ו ח י כ ת ג ך

פ מ ר ק ג ו ס ו צ

ו נ ע ס ח פ י ז ש

ז ג א ד ק ש ו ק פ

א ו מ י ע ב ו ר ח

נ א ל מ ח י ט ב א

ס נ ו ה ד ש ת ו ת

ה נ נ ב ע י י ח ל

ַתרמילֹון: אגס, 
בננה, אבטיח, 

מנגו, תפוז, תּפוַח, 
חרוב, קיווי, ֶמלון, 

שזיף, אפרסק, 
אגוז, תות שדה, 

קד תות עץ, ׁשָ
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ַהּכֹל" ת “ׁשֶ ְרּכַ ֶרק כה - ּבִ ּפֶ

ִנְהָיה  ַהּכֹל  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ה  ַאּתָ רּוְך  "ּבָ ְמָבְרִכים  א.  

ָחָלב,  גֹון:  ּכְ ָהֲאָדָמה,  ַעל  ֵדל  ּגָ לֹא  ׁשֶ ַמֲאַכל  ל  ּכָ ַעל  ְדָברֹו"  ּבִ

ר. ׂשָ ִגים, ּבָ יִצים, ּדָ ּבֵ

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ  

ת "שהּכֹל". תבו את הכלל מתי מברכים ברּכַ ּכִ   .1

תו. תבו במחברת את יוצא הדופן וַמהי ּברּכָ ּכִ   .2

ֶגזר, מלפפון, עגבנייה, תפוז. א.  

תפוח, מלפפון, שזיף, ענבים. ב.  

גבינה, אבטיח, ֶמלון, עגבנייה. ג.  

ר, חלב, גבינה, עוגה. ּבׂשָ ד.  
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עוגה, בורקס, בייגלה, ֶלחם. ה.  

יין אדום, מיץ ענבים, מיץ תפוזים, יין יבש. ו. 

3.   חפשו בסידור ומצאו היכן מופיעות ברכת העץ וברכת המזון. 

    כתבו את מספר העמוד ואת שם הסידור שבו הנכם מתפללים.

סוק: "ארץ ִחטה וׂשעֹרה וגפן ותאנה  4.  מצאו את הּפָ
מן ודבש", ואת הצירוף:     ורמון ארץ ֵזית ׁשֶ

א'     האות  ִמן  התחילו  הקודש".  ארץ  ישראל  "ארץ 

משבצת הימנית העליונה, תוכלו להתקדם  ּבַ

הצלחה!      לכל הכיוונים, ּבְ
נ ה ש ב ד ו א

א ו י צ ר א ן ר

ת ר ל א ר ש מ צ

ו מ ה צ ר א ש ח

ן ו ש ד ו ק ת ט

פ ן א ר צ ז י ה

ג ו ה ר ו ע ש ו

נָפׁשות  ּבֹורא  ת  רּכַ "ּבִ את  למחברת  וַהעתיקו  ִסידור  ּבַ ַעְיינו     *

ה. על ּפֶ ְננוּ ברכה זֹו ּבְ ַרּבות": ׁשַ

הברכה  שלוש",  "מעין  ברכת  את  ומצאו  בסידור  ַעְיינו     *

שמברכים לאחר אכילת עוגה, פירות משבעת המינים ושתיית יין.

השלימו את החסר במחברת.  

ברוך אתה ה'                      , על המחיה ועל הכלכלה                                 

לאכול מפריה ולשבוע מטובה.  
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ָרכֹות ַטְבַלת ִסּכוּם ִהְלכֹות ּבְ
ָרָכה ַאֲחרֹוָנה ּבְ

ִית  ּזַ ]ִאם ָאַכל ּכַ
)28 גרם( אֹו 
ָתה 86 גרם[ ׁשָ

ָרָכה ִראׁשֹוָנה ּבְ
הוּ( ְלׁשֶ )ִאם ָאַכל ּכָ

סוֵּגי ָהאֶֹכל

זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ "ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 

ָהָאֶרץ"

ה  ּתָ ֶלֶחם, ַחּלֹות, ּפִ
ה ְוַלְחָמִניָּ

ְחָיה "ַעל ַהּמִ

ָלה" ְלּכָ  ְוַעל ַהּכַ

"ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות" עוּגֹות, ּבוֶּרָקס, ָוֶפל, 
ה ְמתוָּקה ַלְחָמִניָּ

ֶפן  "ַעל הּגֶ

ֶפן" ִרי ַהּגֶ ְוַעל ּפְ

ֶפן" ִרי ַהּגֶ "ּבֹוֵרא ּפְ ַיִין

"ַעל ָהֵעץ 

ִרי ָהֵעץ" ְוַעל ּפְ

ִרי ָהֵעץ" "ּבֹוֵרא ּפְ ֵאִנים, ִרּמֹוִנים,  ֲעָנִבים, ּתְ
ָמִרים ֵזיִתים, ּתְ

יִנים ְבַעת ַהּמִ ִמׁשִ

"
ש

לו
ש

ן 
עי

מ
"

ת 
כ

ר
ב
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ָרָכה ַאֲחרֹוָנה ּבְ
ִית  ּזַ ]ִאם ָאַכל ּכַ

)28 גרם( אֹו 
ָתה 86 גרם[ ׁשָ

ָרָכה ִראׁשֹוָנה ּבְ
הוּ( ְלׁשֶ )ִאם ָאַכל ּכָ

סוֵּגי ָהאֶֹכל

"ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות 

ַרּבֹות"

ִרי ָהֵעץ" "ּבֹוֵרא ּפְ ִזיף,  ּפוַּח, ׁשְ ּפוּז, ּתַ ּתַ
ֲאַפְרֵסק

רֹות ְרִגיִלים  ּפֵ

"ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות 

ַרּבֹות"

ִרי ָהֲאָדָמה" "ּבֹוֵרא ּפְ ָנָנה, ְיָרקֹות, ֶמלֹון,  ּבָ
ֲאָבִטיַח

"ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות 

ַרּבֹות"

ְדָברֹו" ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ "ׁשֶ ר,  ׂשָ ִביָנה, ּבָ ַמִים, ִמיץ, ּגְ
ק ִרי ְמֻרּסָ ִרי ּבֶֹסר, ּפְ ּפְ



102

חודש שבט

הברכה  האוכל,  סוֵּגי  בין  ַקווים  וִמתחו  למחברת  העתיקו    *

הראשונה והברכה האחרונה הְראויה ָלהם. 

ברכה אחרונהסוֵגי האוכלברכה ראשונה

"שהּכֹל נהָיה ּבדָברו" 
 




 

"ּבֹורא נָפשות"

"בורא פרי ָהעץ" 
 




 



"בורא פרי האדמה" 
 

"ברכת המזון"


 



"בורא ִמיֵני מזונות" 
 




 




 

82

ת ֹו כ ָר ְּב

ַמה ְמָבְרִכים ַעל...?

ְתִאים. קֹום ַהּמַ ּמָ יקוּ אֹוָתן ּבַ ֲאָכִלים ְוַהְדּבִ מוּנֹות ַהּמַ ְזרוּ ֶאת ּתְ    ּגִ

ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ

 

ִרי ָהֵעץ ִרי ָהֲאָדָמהּבֹוֵרא ּפְ ְדָברֹוּבֹוֵרא ּפְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ׁשֶ

"ׁמעין שלֹש"

"המוציא ֶלחם ִמן 

הארץ" 
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רֹות רּומֹות ּוַמַעׂשְ ֶרק כו - ִהְלכֹות ּתְ ּפֶ

ָמבֹוא
ּתֹוָרה: ְצָוה ּבַ ְמקֹור ַהּמִ  

ה'  ִלְפֵני  ְוָאַכְלּתָ    ... ַזְרֶעָך  בּוַאת  ּתְ ל  ּכָ ֶאת  ר  ַעּשֵׂ ּתְ ר  “ַעּשֵׂ  

ָבִרים יד, כב-כג(. מֹו ...“ )ּדְ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֱאלֶֹהיָך ּבַ

ַהּנוֵֹתן  הּוא  ה'  ׁשֶ ְזּכֹר  ּנִ ׁשֶ הּוא  ְצָוה  ַהּמִ ַטַעם  ְצָוה:  ַהּמִ ַטַעם   

ֵמֶהם  ְמַעט  ָלֵתת  ֵיׁש  ְוָלֵכן  לּו,  ַהּלָ ָרקוֹת  ְוַהּיְ רוֹת  ַהפֵּּ ֶאת  ָלנּו 

ים. ים ְוַלֲעִנּיִ ִוּיִ ַלּכֲֹהִנים, ַלּלְ

י ֵסֶפר ַהִחּנוְּך, ִמְצָוה תקז( )ַעל ּפִ

ָאֶרץ לּויוֹת ּבָ ִמְצווֹת ַהּתְ  

רוּמֹות  ת ּתְ ָאֶרץ ִהיא ִמְצַות ַהְפָרׁשַ לוּיֹות ּבָ ַאַחת ֵמַהִמְצוֹות ַהּתְ  

ִרי  ּפְ ל  ּכָ ְוָלֶכן  ה,  ְקדֹוׁשָ ֶאֶרץ  ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  רֹות.  וַּמַעׂשְ

ְלַהְפִריׁש  אֹוָתנוּ  ה  ְמַצוָּ ַהּתֹוָרה  ה.  ְקֻדּשָׁ ּבֹו  ֵיׁש  ּה  ּבָ ַהּצֹוֵמַח 

רֹות ֵאּלוּ  רוּמֹות וַּמַעׂשְ ל ֹקֶדׁש ְוָלֵתת ּתְ ָרה ׁשֶ ם ְלַמּטָ ֵחֶלק ְמֻסיָּ

ם. ִויִּ ַלּכֲֹהִנים וַלּלְ

רֹות  ַהּפֵ ל  ִמּכָ ָנְתנוּ  ָאֶרץ,  ּבָ ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  רֹב  ׁשֶ ַמן  ּזְ ּבַ  

ים  יִרית ַלֲעִניִּ ִוי, ְועֹוד ֲעׂשִ יִרית ַלּלֵ ֵהן, ֲעׂשִ רוָּמה ַלֹכּ ָרקֹות ּתְ ְוַהיְּ

ַלִים.  ירוּׁשָ ּבִ וְּבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ אֹוָתם  ָאְכלוּ  ָעִלים  ַהּבְ ׁשֶ אֹו 

ׁש  יֵּ ׁשֶ ָאֶרץ, ַוֲחָכִמים ָקְבעוּ  ּבָ ָרֵאל ֲעַדִין ֵאיֶנּנוּ  יֹום, רֹב ַעם ִיׂשְ ּכַ

ּדוִּלים. ל ַהּגִ ִאית ִמּכָ ְלַהְפִריׁש ְקָצת יֹוֵתר ִמּמֵ
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ֶאֶרץ  ְדלּו ּבְ ּגָ בּוָאה ְוִקְטִנּיֹות( ׁשֶ רֹות, ְיָרקֹות, ּתְ ּדּוֵלי ַקְרַקע )ּפֵ ּגִ א. 

רֹות.  רּומֹות ּוַמַעׂשְ ת ּתְ ַהְפָרׁשַ ִבים ּבְ ָרֵאל, ַחּיָ ִיׂשְ

ַעל  ָחה  ּגָ ַהׁשְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְיָרקֹות  ֲחֻנּיֹות  ּבַ ִלְקנֹות   יד  ְלַהְקּפִ ֵיׁש  ב. 

ְלַהְפִריׁש  ֵיׁש  ֵאין,  ְוִאם  רֹות.  ּוַמַעׂשְ רּומֹות  ּתְ ת  ַהְפָרׁשַ

ים  ֵמֲאָנׁשִ רֹות  ּפֵ אֹו  ְיָרקֹות  ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ְך  ּכָ ִית.  ּבַ ּבַ ְלַבד 

רּומֹות  ּתְ ֻהְפְרׁשּו  ׁשֶ ֵדא  ְלּוַ ֵיׁש  יָתם  ּבֵ ֲחַצר  ּבַ ִלים  ַגּדְ ּמְ ׁשֶ

רֹות. ּוַמַעׂשְ

ּדּוִרים. ּסִ ה מֹוִפיִעים ּבַ ח ַהַהְפָרׁשָ ֵסֶדר ְוֻנּסַ ג. 

לֹא ִהְפִריׁשּו ֵמֶהם ִנְקָרִאים ֶטֶבל. רֹות וְיָרקֹות ׁשֶ ּפֵ ד. 

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

רֹות מהתבואה ומן  תבו מהו טעם מצַוות הפרשת תרומות וַּמַעׂשְ ּכִ   .1

רות? הּפֵ

הסבירו את המושג: "מצוות התלויות בארץ".   .2

ֵאלֹות ֵחֶקר ׁשְ    

רות בבית או שאתם  ִרים את הּפֵ שאלו את הוריכם האם אתם ְמַעּשְׂ   .3

ִרים? רות ְמֻעּשָׂ קונים ממרכול שמוכר ּפֵ
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חפשו על קופסאות שמורים )כמו: מלפפונים, זיתים ועוד( שכתוב   .4

עליהן שהופרשו תרומות ומעשרות.

כתבו במחברת את שם המוצר, את שם החברה המספקת ואת   

הנוסח המעיד שהופרשו תרומות ומעשרות כדין.

 מעשה שהיה

ָמה ֲאָבֶרְכָך? “ִאיָלן, ִאיָלן! ּבְ

ָעה  ׁשָ ּתֹוָרה  ְוָלְמדוּ  בוּ  ָיׁשְ ַנְחָמן  י  ְוַרּבִ ִיְצָחק  י  ַרּבִ

יֹּאַמר לֹו  ׁשֶ ִיְצָחק  י  ַנְחָמן ֵמַרּבִ י  ַרּבִ ׁש  ּקֵ ּבִ ה.  ֲאֻרּכָ

ר  י ִיְצָחק: ָאסוּר ְלַדּבֵ ַמד. ָאַמר לֹו ַרּבִ ּלָ ֲהָלָכה ׁשֶ

ר ָיֹכל ְלֵהָחֵנק.  אֹוֵכל וְּמַדּבֵ ן, ָאָדם ׁשֶ י ֶזה ְמֻסּכָ עוָּדה ּכִ ְזַמן ַהּסְ ּבִ

י". ׁש ַרב ַנְחָמן: “ְיָבְרֵכִני, ַרּבִ ּקֵ ְפְרדוּ ּבִ ּנִ ׁשֶ ּכְ

י ִיְצָחק: יב לֹו ַרּבִ ֵהׁשִ

הֹוֵלְך  ָהָיה  ׁשֶ ְלָאָדם  ּדֹוֶמה?  ָבר  ַהּדָ ְלַמה  ל,  ָמׁשָ ְלָך  “ֶאְמׁשֹל 

ְמתוִּקין  רֹוָתיו  ּפֵ ׁשֶ ִאיָלן  וָּמָצא  ְוָצֵמא,  ָעֵיף  ָרֵעב,  ְוָהָיה  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ

יו. ְחּתָ ִים עֹוֶבֶרת ּתַ ְוִצּלֹו ָנֶאה ַוֲאַמת ַהּמַ

ִצּלֹו. ב ּבְ יָמיו ְוָיׁשַ ָתה ִמּמֵ רֹוָתיו ְוׁשָ ָאַכל ִמּפֵ

ָמה ֲאָבֶרְכָך? ׁש ִליֵלְך ָאַמר: 'ִאיָלן, ִאיָלן! ּבְ ּקֵ ּבִ וְּכׁשֶ

רֹוֶתיָך ְמתוִּקין; רֹוֶתיָך ְמתוִּקין, ֲהֵרי ּפֵ ְיּהוּ ּפֵ ִאם אַֹמר ְלָך ׁשֶ

ָך ָנֶאה; ָך ָנֶאה, ֲהֵרי ִצּלְ ֵהא ִצּלְ יְּ ׁשֶ
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ִים עֹוֶבֶרת  ַהּמַ ת  ַאּמַ ֲהֵרי  יָך,  ְחּתֶ ּתַ ִים עֹוֶבֶרת  ַהּמַ ת  ַאּמַ ֵהא  ּתְ ׁשֶ

יָך. ְחּתֶ ּתַ

מֹוְתָך'. ָך ִיְהיוּ ּכְ ּנֹוְטִעין ִמּמְ ל ְנִטיעֹות ׁשֶ ּכָ א, ְיִהי ָרצֹון, ׁשֶ ֶאּלָ

ָמה ֲאָבֶרְכָך? ה, ּבְ ַאף ַאּתָ

ּתֹוָרה, ֲהֵרי )ֵיׁש ְלָך( ּתֹוָרה; ִאם ּבַ

ר; ר, ֲהֵרי )ֵיׁש ְלָך( ֹעשֶׁ ֹעשֶׁ ִאם ּבְ

ִנים. ָבִנים, ֲהֵרי )ֵיׁש ְלָך( ּבָ ִאם ּבְ

ף  ֲעִנית, ּדַ ֶכת ּתַ י ַמּסֶ ּפִ מֹוְתָך" )ַעל  ֶניָך ּכְ ּבָ ְהיוּ  יִּ ְיִהי ָרצֹון, ׁשֶ א  ֶאּלָ

ה, ַעּמוּד ב(.
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ָבט ׁשְ ְנִטיעֹות ט”וּ ּבִ

ָבט.  ׁשְ ּבִ ט"ּו  ּבְ ֵעִצים  ָלַטַעת  ֵהֵחּלּו  ָנה  ׁשָ ָאה  ִמּמֵ יֹוֵתר  ִלְפֵני  א. 

ים. ל ַעל ְיֵדי ַרּבִ ֲהָלָכה, ַאְך הּוא ִהְתַקּבֵ ר ּבַ ִמְנָהג ֶזה ֵאינֹו ִנְזּכָ

ט"ּו  ּבְ ְולֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָחל  ׁשֶ ָבט  ׁשְ ּבִ ט"ּו  ּבְ ֵעִצים  נֹוְטִעים  ֵאין  ב. 

ה. ִמּטָ ַנת ׁשְ ׁשְ ָבט ּבִ ׁשְ ּבִ

ְקָרא יט, כג( ל ֵעץ ַמֲאָכל" )ַויִּ ם ּכָ “ְוִכי ָתֹבאוּ ֶאל ָהָאֶרץ וְּנַטְעּתֶ

אֹוָתּה  ְמְצאוּ  ּתִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָרֵאל:  ְלִיׂשְ הקב"ה  ָלֶהם  “ָאַמר 

א ֱהיוּ ְזִריִזים  ע, ֶאּלָ ב ְולֹא ִנּטַ ל טוּב, לֹא ּתֹאְמרוּ לֹא ֵנׁשֵ ְמֵלָאה ּכָ

ְנִטיעֹות". ּבִ

ים( ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ְנחוָּמא, ּפָ )ִמְדַרׁש ַתּ

87

ט ַב ְׁש ִּב ו  " ט

ָבט ׁשְ ט”ו ּבִ

.

ִלים ְוִצְבעוּ אֹוָתם.  ִמְצאוּ ֶאת ַהֶהְבּדֵ
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ֶרק כז - ָמבֹוא ְלִהְלכֹות ְצָדָקה ּפֶ

: ה ָר ֹו ּת ּבַ ה  ָו ְצ ּמִ ַה ר  ֹו ק ְמ
ץ ֶאת ְלָבְבָך ְולֹא ִתְקּפֹץ ֶאת  י ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד... לֹא ְתַאּמֵ “)ז( ּכִ

ן לֹו  ּתֵ ח ֶאת ָיְדָך לֹו ... )י( ָנתֹון ּתִ ְפּתַ י ָפֹתַח ּתִ ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון: )ח( ּכִ

ח  ְפּתַ ֹתַח ּתִ ָך... ּפָ ָכל ַמֲעׂשֶ ה ְיָבֶרְכָך ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ ָבר ַהּזֶ ְגַלל ַהּדָ י ּבִ ... ּכִ

ָבִרים טו(. ַאְרֶצָך“ )ּדְ ָך ּוְלֶאְביְֹנָך ּבְ ֶאת ָיְדָך ְלָאִחיָך ַלֲעִנּיֶ

: ם י ִר וּ א ּבֵ

ב ץ ֶאת ְלָבְבָך - לֹא ְלַהְקׁשֹות ֶאת ַהּלֵ ַאּמֵ לֹא ּתְ

ד ְקּפֹץ ֶאת ָיְדָך - לֹא ִלְסּגֹר ֶאת ַהיָּ ְולֹא ּתִ

ֶאְביֹון - ָעִני

: ה ָו ְצ ּמִ ַה ם  ַע ַט
ל ֶאת  ְלַקּבֵ ה  ִנְזּכֶ ְך  ּכָ ִמּתֹוְך  ְוָהַרֲחִמים,  ת ַהֶחֶסד  ִמּדַ ּבְ יל אֹוָתנוּ  ְלַהְרּגִ

ים ֵאּלוּ  ַמֲעׂשִ ה טֹוב. ּבְ עֹוׂשֶ ָאָדם ׁשֶ ָרָכה ְוַהּטֹוב ׁשֹוִרים ַרק ּבְ י ַהּבְ ַהּטֹוב. ּכִ

ַלֲעׂשֹות טֹוב  ָרצֹון ה'  ל  ּכָ ה  ּזֶ ׁשֶ ָלעֹוָלם.  ְלֵהיִטיב  ִליֵחי ה'  ׁשְ ים  ַנֲעׂשִ ָאנוּ 

י ֵסֶפר ַהִחּנוְּך, ִמְצָוה סו, תעט(. ִלְברוָּאיו )ַעל ּפִ

: ה ָק ָד ְצ ת  ַו ְצ ִמ ּבְ ר  ֵה ּזָ ִה ְל
ל  ַרֵחם ְמַרֲחִמין ָעָליו... ּכָ ל ַהּמְ ִמְצַות ְצָדָקה... ּכָ ֵהר ּבְ ִבין ָאנּו ְלִהּזָ “ַחּיָ

ע“. ָדָקה ֲהֵרי ֶזה ... ִנְקָרא ֶרׁשַ ֲעִלים ֵעיָניו ִמן ַהּצְ ַהּמַ

ֶרק י, ֲהָלכֹות א-ה( ים, ּפֶ נֹות ֲעִנּיִ )רמב“ם, ִהְלכֹות ַמּתְ
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 מעשה שהיה

ר ֶת ֵס ּבְ ן  ּתָ ַמ
ַמר  ֶאָחד.  ָעִני  ר  ּגָ עוְּקָבא  ַמר  ל  ׁשֶ ֵכנוּתֹו  ׁשְ ּבִ

ָעה  ָכל יֹום ַאְרּבָ עוְּקָבא ָהָיה ָרִגיל ְלָהִניַח ֲעבוּרֹו ּבְ

ֵאֵלְך  ֶהָעִני:  ָאַמר  ֶאָחד  יֹום  ֶלת.  ַהּדֶ ֹחר  ּבְ זוִּזים 

י יֹום.  יק ַהּנֹוֵתן ִלי ְצָדָקה ִמּדֵ ּדִ ְוֶאְרֶאה ִמי ַהּצַ

ּתֹו  ִאׁשְ ָאה  ּבָ ְדָרׁש.  ַהּמִ ֵבית  ּבְ עוְּקָבא  ַמר  ב  ִהְתַעּכֵ ַהיֹּום  אֹותֹו  ּבְ

ָכְך ֶהָעִני,  יׁש ּבְ ִהְרּגִ יָון ׁשֶ ָדָקה ֶלָעִני. ּכֵ ו ֶאת ַהּצְ ִלְקָראתֹו, ְוָנְתנוּ ַיְחּדָ

ּתֹו. ַעל  ָניו ַמר עוְּקָבא ְוִאׁשְ ְרחוּ ִמּפָ ָיָצא ִלְראֹות ִמי ֵהם ַהּנֹוְתִנים. ּבָ

רוָּפה,  ּבֹו ָהְיָתה ּגְ ָהֵאׁש ׁשֶ ר ֵמֶהָעִני, ִנְכְנסוּ ְלַתּנוּר ׁשֶ ּתֵ ְמַנת ְלִהְסּתַ

ַאְך ֲעַדִין ַחם ָהָיה. 

ַמר  ל  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ ָרֲאָתה 

ָרפֹות  ִנׂשְ ַרְגָליו  ׁשֶ עוְּקָבא 

ת ַהֹחם. ָאְמָרה לֹו:  ֵמַחּמַ

ַעל  ח  ְוַהּנַ ַרְגֶליָך  ָהֵרם 

ִנְכֵוית.  ֵאיִני  ֲאִני  ׁשֶ ַרְגַלי, 

עוְּקָבא  ַמר  ִהְצַטֵער 

ֵנס  ֵאַרע  ּתֹו  ְלִאׁשְ ַרק  ׁשֶ

ּתֹו:  ִאׁשְ לֹו  ָאְמָרה  ֶזה. 

יִתי,  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ְמצוָּיה  ֲאִני 

ֲאִני  ים  ָהֲעִניִּ ִאים  ּבָ וְּכׁשֶ

ְולֹא  אֹוָתם  ַמֲאִכיָלה  ד  ִמיַּ

ְקרֹוָבה  ן  ּכֵ ַעל  ֶלֱאֹכל.  ַמה  ַבר  ּדְ ּבֹו  ְקנוּ  יִּ ׁשֶ ֶסף  ּכֶ ָלֶהם  נֹוֶתֶנת 

ָך.  ִמּמְ ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ָסִפים  ַהּכְ ִמן  יֹוֵתר  י  ּלִ ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ִמן  ֲהָנָאָתם 
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ַתּנוּר ַחם? וְּמָבֶאֶרת:  רוּ ּבְ ּתְ ן ְוִהְסּתַ ָמָרא: ַמּדוַּע ָעׂשוּ ּכֵ ׁשֹוֶאֶלת ַהּגְ

יל  ּפִ יַּ ר יֹוַחאי: "נֹוַח לֹו ָלָאָדם ׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ ֵני ַהְדָרָכתֹו ׁשֶ ִמּפְ

ים".  ַרּבִ ֵני ֲחֵברֹו ּבְ ין ּפְ ן ָהֵאׁש ְוַאל ַיְלּבִ ַעְצמֹו ְלִכְבׁשַ

ף סז, ַעּמוּד ב( תֹובֹות, ּדַ ֶכת ּכְ ְבִלי, ַמּסֶ ְלמוּד ּבָ י ּתַ )ַעל ּפִ

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   
מהו מקור מצַוות הצדקה מן התורה?  .1

אילו ְמָסרים ניתן ללמוד מהסיפור של מר עוקבא ואשתו?   .2

ַרֵחם ְמַרֲחִמין ָעָליו". ל ַהּמְ הסבירו את דברי הרמב"ם: "ּכָ  .3

כיצד נקרא אדם המתעלם מעני ואינו נותן לו צדקה.   .4

ר ֵאלֹות ֵחֶקר ְוֶאְתּגָ ׁשְ  

מהו טעם מצַוות הצדקה? א.     .5

תבו טעמים נוספים למצוות הצדקה. ב. ּכִ  

ַסדרו את האותיות שהתערבבו וִכתבו במחברת    

את המושג והסבירו אותו.   

ב. דקצה תלצי מתמו א. תמן בתרס     

ד. תנון תתן ג.  תפוח תחפת    
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ֶרק כח - ִהְלכֹות ְצָדָקה ּפֶ
 

ה ָק ּדָ ְצ ַה ת  ַו ְצ ִמ ת  ַל ֲע ַמ
ְצוֹות...  ל ַהּמִ ֶנֶגד ּכָ קּוָלה ָצְדָקה ּכְ “ׁשְ

רּוָטה  ל ַהּנֹוֵתן ּפְ י ִיְצָחק: ּכָ ְוָאַמר ַרּבִ

ָרכֹות,  ּבְ ׁש  ׁשֵ ּבְ ֵרְך  ִמְתּבָ ַלֲעִני 

ֵרְך ב-י“א  ְדָבִרים - ִמְתּבָ סֹו ּבִ ַפְיּ ְוַהְמּ

ן ֵלִוי ָאַמר:  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָרכֹות... ַרּבִ ּבְ

ל ָהָרִגיל ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה - זֹוֶכה ֱהִוין  ּכָ

ר,  עֹשֶׁ ֲעֵלי  ּבַ ָחְכָמה,  ֲעֵלי  ּבַ ִנים  ּבָ לֹו 

ָדה...“. ֲעֵלי ַאּגָ ּבַ

ף ט, ַעּמּוד ב(  ְתָרא, ּדַ א ּבַ ּבָ ֶכת ּבַ ְבִלי, ַמּסֶ ְלמּוד ּבָ )ּתַ

ן  ב ִלּתֵ ל ְצָדָקה ַחּיָ ַקּבֵ ן ְצָדָקה, ֲאִפּלּו ָעִני ַהּמְ ב ִלּתֵ ל ָאָדם ַחּיָ ּכָ א. 

ְתנּו לֹו. ּנָ ה ׁשֶ ְצָדָקה ִמּמַ

ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ל ְצָדָקה,  ה ׁשֶ ַע ְלתֹוְך ֻקּפָ ַהּנֹוֵתן ַמְטּבֵ ב. 

ל, ֲהֵרי  י ִקּבֵ יֹוֵדַע ְלִמי ָנַתן ְוֶהָעִני ֵאינֹו יֹוֵדַע ִמּמִ

ם ִמְצַות ְצָדָקה ְראּוָיה ְוטֹוָבה. הּוא ְמַקּיֵ

דֹול  ָכרֹו ּגָ ְכֵנַע ֲאֵחִרים ָלֵתת ְצָדָקה ׂשְ ׁשַ ּמְ ִמי ׁשֶ ג. 

ַכר ַהּנֹוֵתן. ְ ִמׂשּ



112

חודש שבט

ְלָאָדם  ַהְלָוָאה  אֹו  ָנה  ַמּתָ ָלֵתת  ִהיא  יֹוֵתר  ּבְ ה  ֻעּלָ ַהּמְ ָדָקה  ַהּצְ ד. 

ִרּיֹות. ּלֹא ִיְצָטֵרְך ַלּבְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

תּוב: “ֲאִני  ּכָ ה, ּכַ ִפּלָ דֹוֵלי ֲחָכִמים ָהיּו נֹוְתִנים ְצָדָקה ִלְפֵני ַהּתְ ּגְ ה. 

ים יז, טו(. ִהּלִ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך“ )ּתְ ּבְ

ל ָלֵתת  ָנה מּוֶעֶטת. ֵיׁש ְלִהְתַרּגֵ ל ָלֵתת ִלְצָדָקה ַמּתָ ֵיׁש ְלִהְתַרּגֵ ו.  

יס. ֵמי ַהּכִ ִמּדְ

ִנים ָיפֹות. ְמָחה ּוְבֵסֶבר ּפָ ׂשִ ֵיׁש ָלֵתת ְצָדָקה ֶלָעִני ּבְ ז.  

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

1. מי חייב לתת צדקה? )סעיף א(

גברים בלבד. א.   

עשירים בלבד. ב.   

כל אדם, אפילו עני, נותן ממה שנותנים לו. ג.   

מהי הדרך לקיים מצַוות צדקה בצורה הטובה ביותר? )סעיף ד(   .2

הנותן סכום גבוה לעני. א. 

הנותן מתנה או המלווה לעני כדי שלא יצטרך לבריות. ב. 

הנותן צדקה לעני. ג. 

תבו על מעשי צדקה שלכם או של אחרים. ּכִ   .3
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ר יָבה ְוֶאְתּגָ ֵאלֹות ֲחׁשִ ׁשְ  

מדוע גם עני חייב לתת צדקה ממה שקיבל?   .4

משכר  יותר  גדול  שכרו  צדקה,  לתת  אחרים  המשכנע  מדוע   .5

הנותן?

ִמצאו את מאמר חז"ל המבטיח שגאולת ישראל תהיה   

בזכות מצוות הְצָדָקה. התחילו באות המודגשת.  
שפקעה
גהדצג
אתקהד
ואהלו

לתשי
הבמו
ברקל

ארגון חבילות מזון לנזקקים בערב שבת ובערב חג
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ְצָדָקה ס ּבִ ּיֵ ה' ִמְתּפַ
ץ  ְלַקּצֵ ָיְצאוּ  ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלִמיִדים  ּתַ ֵני  ׁשְ

ה ֲעִתידֹות  ֵעִצים. ָרָאה אֹוָתם ַאְסְטרֹולֹוג )ְמַגּלֵ

לוּ יֹוְצִאים ְולֹא ַיְחְזרוּ.  ַנִים ַהּלָ ָהָיה ּגֹוי( ְוָאַמר: ׁשְ ׁשֶ

ֶהם ָאָדם ֶאָחד.  ַגע ּבָ ְצאוּ ּפָ יָּ ׁשֶ ּכְ

ר  ּכָ ם ּכִ לוּם. ָהְיָתה ִעּמָ י ּכְ ּלֹא ָטַעְמּתִ ה ָיִמים ׁשֶ לֹוׁשָ ָאַמר ָלֶהם: ׁשְ

ל ֲעֵליֶהם, ָאַמר ָלֶהם:  ּלֵ ְרסוּ ֶמֱחָצה ְוָנְתנוּ לֹו. ָאַכל ְוִהְתּפַ ַאַחת, ּפָ

ֶכם.  ַנְפׁשְ ַהיֹּום  ם  ְתַקיֵּ ּתִ ְך  ּכָ י,  ַנְפׁשִ ֶאת  ַהיֹּום  ם  ְמּתֶ יַּ ּקִ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ

לֹום.  ׁשָ לֹום ְוָחְזרוּ ּבְ ׁשָ ָיְצאוּ ּבְ

לֹו:  ָאְמרוּ  ָהֲעִתידֹות.  ה  ְמַגּלֵ ֶאת  ְמעוּ  ָ ּשׁ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ם  ׁשָ ְוָהיוּ 

לוּ יֹוְצִאים ְולֹא ַיְחְזרוּ"? ַנִים ַהּלָ : “ׁשְ ְך ָאַמְרּתָ ה! ְולֹא ּכָ ְקָרן ַאּתָ ׁשַ

ֲחִביָלה  ּבַ ֶחְציֹו  ָחתוְּך,  ָנָחׁש  וָּמְצאוּ  ֲחִבילֹוֵתיֶהם  ּבַ וָּבְדקוּ  ָהְלכוּ 

ֲחִביָלה ַאֶחֶרת.  ַאַחת ְוֶחְציֹו ּבַ

אֹותֹו  ָלֶהם  רוּ  ִסּפְ ַהיֹּום?  יֶתם  ֲעׂשִ טֹוב  ָבר  ּדָ ַמה  אֹוָתם:  ֲאלוּ  ׁשָ

 - ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֲאִני  וָּמה  ֲעִתידֹות:  ה  ְמַגּלֵ אֹותֹו  ָאַמר  ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ר ֶלֶחם!  ּכַ ל ֲחִצי ּכִ ְצָדָקה ׁשֶ ס ּבִ יֵּ הוִּדים ִמְתּפַ ל ַהיְּ ֶוֱאלֵֹהיֶהם ׁשֶ

ֶרק ו, ֲהָלָכה ט(. ת, ּפֶ ּבָ ֶכת ׁשַ ְלִמי, ַמּסֶ י ְירוּׁשַ )ַעל ּפִ
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יֵני ּפּוִרים )א( ֶרק יט - ּדִ  ּפֶ

ר ֹו כ ָז ת  ׁשַ ָר ּפָ
ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ קֹוְרִאים  ּפּוִרים  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ א. 

אֹוָתנּו  ה  ְמַצּוֶ ה'  ֶהם  ּבָ ָבִרים,  ּדְ ֶפר  ִמּסֵ סּוִקים  ּפְ ְוַגם  בּוַע  ָ ַהּשׁ

ְלַאַחר  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ִנְלַחם  ֲעָמֵלק  ֲעָמֵלק.  י  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ִלְזּכֹר 

ַרע  ִמּזֶ הּוא  ע  ָהָרׁשָ ָהָמן  ם  ּגַ ֵמה'.  ַחד  ּפָ ְולֹא  ְצַרִים  ִמּמִ ֵצאתֹו 

ֲעָמֵלק.

 

ֵצאְתֶכם  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֲעָמֵלק  ְלָך  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  "ָזכֹור 

לֹא  ָמִים  ָ ַהּשׁ ַחת  ִמּתַ ֲעָמֵלק  ֵזֶכר  ֶאת  ְמֶחה  ּתִ ְצָרִים...  ִמּמִ

ָבִרים כה, יז-יט( ח" )ּדְ ּכָ ׁשְ ּתִ

יד  ְלַהְקּפִ ְוֵיׁש  ַהּתֹוָרה  ִמן  חֹוָבה  ִהיא  ָזכֹור"  ת  ָרׁשַ "ּפָ ְקִריַאת  ב. 

ֹמַע ְקִריָאה זֹו. ִלׁשְ
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א ֹו ב ָמ

ל  ִמיד ְוַלֲהרֹג ֶאת ּכָ ַזר ָהָמן ְלַהׁשְ ִני, ּגָ ׁש ַהּשֵׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ְתקוַּפת ּבֵ ּבִ

ל  ּלֵ ָרֵאל ָצם ְוִהְתּפַ ֵורֹוׁש. ַעם ִיׂשְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ הוִּדים ּבְ ַהיְּ

ָנה  הוִּדים ִנּתְ ע וָּבָניו ִנְתלוּ, ְוַליְּ דֹול, ְוָהָמן ָהָרׁשָ ה ֵנס ּגָ ַלה'. ה' ָעׂשָ

ָחם. אֹוְיֵביֶהם וְּלַנּצְ ֵחם ּבְ ְרׁשוּת ְלִהּלָ

ים.  ּסִ ַבח ְוהֹוָדָאה לה' ַעל ַהּנִ ְמָחה, ׁשֶ ה ְוׂשִ ּתֶ ֲחָכִמים ָקְבעוּ ְיֵמי ִמׁשְ

פֹות  ֲאָדר, וְּבָעִרים ֻמּקָ י"ד ּבַ ִנים ֶאת ּפוִּרים ּבְ קֹומֹות ְמַציְּ ָכל ַהּמְ ּבְ

ֲאָדר. ט"ו ּבַ ִנים ֶאת ּפוִּרים ּבְ ן נוּן, ְמַציְּ ַע ּבִ מֹות ְיהֹוׁשֻ חֹוָמה ִמיְּ

ה ּלָ ִג ְמ א  ָר ְק ִמ י  ֵנ י ּדִ
ים  )ָנׁשִ ָאָדם  ל  ּכָ ב  ַחּיָ א.  

ה  ִגּלָ ּוְגָבִרים( ִלְקֹרא ֶאת ַהּמְ

ּוְלקֹוְרָאה  ְוַלְחֹזר  ְיָלה  ּלַ ּבַ

ְיֵדי  יֹוְצִאים  ֵאין  ּיֹום.  ּבַ

ֵמַרְדיֹו  ִמיָעה  ׁשְ ּבִ חֹוָבה 

ְוֶטֶלִויְזָיה.
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ָרכֹות: לֹוׁש ּבְ ה ְמָבְרִכים ׁשָ ִגּלָ ִלְפֵני ְקִריַאת ַהּמְ ב.  

ִמְצוֹוָתיו  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹקינּו  ה’  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ   .1

ה. נּו ַעל ִמְקָרא ְמִגּלָ ְוִצּוָ

ַלֲאבֹוֵתינּו  ים  ִנּסִ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  ה ה’ ֱאלֵֹקינּו  ַאּתָ רּוְך  ּבָ   .2

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ּבַ

יָענּו  ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה’ ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ   .3

ה. ַמן ַהּזֶ ַלּזְ

ה  ִגּלָ ַהּמְ ְקִריַאת  ּבִ ג.  

ְקִהּלֹות  יֹום:  ל  ׁשֶ

ֵאיָנן  ְסָפַרד  ֵני  ּבְ

ת  ְרּכַ ּבִ ְמָבְרכֹות 

אּוָלם  ֶהֱחָינּו“,  “ׁשֶ

ַנז  ּכְ ֵני ַאׁשְ ְקִהּלֹות ּבְ

ת  ְרּכַ ּבִ ְמָבְרכֹות 

ל ַהּיֹום. ִריָאה ׁשֶ ּקְ ם ּבַ ֶהֱחָינּו“ ּגַ “ׁשֶ

ֲעִמיָדה(  ד )ּבַ ה ְמֻעּמָ ִגּלָ ִליַח ִצּבּור ָצִריְך ְלָבֵרְך ְוִלְקֹרא ֶאת ַהּמְ ׁשְ ד.  

ֶבת. אי ָלׁשֶ ַ ּבּור ַרּשׁ ּבּור, אּוָלם ַהּצִ בֹוד ַהּצִ ֵני ּכְ ִמּפְ

תּוָבה  ה ַהּכְ מֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה, ַעל ְקָלף ּוִבְדיֹו. ְמִגּלָ ֶבת ּכְ ה ִנְכּתֶ ְמִגּלָ ה.  

סּוָלה. ֶסת ַעל ְקָלף - ּפְ ַעל ְנָיר אֹו ֻמְדּפֶ
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יב ֵהיֵטב ִמּתֹוְך  ל ֶאָחד ְלַהְקׁשִ ה ָצִריְך ּכָ ִגּלָ ַעת ְקִריַאת ַהּמְ ׁשְ ּבִ ו.  

ְצָוה  ֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ַהּמִ ן, ּכְ ה ֵמַהַחּזָ ל ִמּלָ ֹמַע ּכָ ֶפר, ְוִלׁשְ ַהּסֵ

ה  ִיְקָרֶאּנָ ֶמת,  ְמֻסּיֶ ִמיָלה  ַמע  ׁשָ לֹא  ְוִאם  ה.  ְמִגּלָ ִמְקָרא  ל  ׁשֶ

ֶפר. ִמּתֹוְך ַהּסֵ

ֹמַע  ְצָוה הּוא ִלׁשְ ר ַהּמִ ה. ִעּקַ ִגּלָ ַעת ְקִריַאת ַהּמְ ׁשְ ר ּבִ ֵאין ְלַדּבֵ ז.  

ם  יִרים ֶאת ׁשֵ ְזּכִ ּמַ ְזַמן ׁשֶ ים ּבִ ְרִעיׁשִ ּמַ ָכְך ׁשֶ ה ְולֹא ּבְ ִגּלָ ֶאת ַהּמְ

ָהָמן.

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

תבו ָנכון או לא ָנכון במחברת על המשפטים הבאים. )סעיף א( ּכִ

א. מצווה מהתורה לקרוא את מגילת אסתר.   .1

טוּרות ממקרא מגילה. ב. נשים ּפְ  

לילה וַּביֹום. ג. קוראים את המגילה ּבַ  

ד. השומע קריאת מגילה ברדיו קיים את המצווה.  

הכי חשוב בעת קריאת המגילה הוא להרעיש כשמזכירים  ה.   

את המן.   

אילו ברכות יש לברך לפני קריאת המגילה? )סעיף ב(   .2
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לימו במחברת את  ִסדור בברכות קריאת המגילה וַהׁשְ ַעְיינו ּבַ   .3

הברכה הנאמרת לאַחר קריאת המגילה.

רוך ַאתה ה' אלוקינו ֶמלך העולם... והָדן את דיננו והנוקם את  "ּבָ  

רוך ַאתה ה' הנפרע לעמו ישראל ִמּכל ָצריהם, הֵאל  נקמתנו ... ּבָ

המושיע".

מי חייב לעמוד בשעת קריאת המגילה ומדוע? )סעיף ד(   .4

העתיקו למחברת את המשפטים הבאים וִמתחוּ קווים.   .5

רה   מגילה הּכתוָּבה ַעל ניירמגילה כׁשֵ

מגילה הּכתוָבה על קָלף ובְדיו 

סוּלה   מגילה מודפסת ַעל קָלףמגילה ּפְ
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יֵני ּפּוִרים )ב( ֶרק ל - ּדִ ּפֶ

ת ֹו נ ָמ ַח  ֹו ל ׁשְ ִמ
ִאיׁש  ָמנֹות  לַֹח  ִלׁשְ ַהּיֹום  ִמְצַות  א. 
י  ּתֵ ׁשְ ְלָפחֹות  לֹוח  ִלׁשְ ֵיׁש  ְלֵרֵעהּו. 
ה:  ִגּלָ ּמְ תּוב ּבַ ּכָ ִפי ׁשֶ ָמנֹות ְלִאיׁש ֶאָחד. ּכְ

לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו“. “ִמׁשְ

ְוָקא  ּדַ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָמנֹות  לֹוַח  ִמׁשְ ב.  
ְיֵדי  יֹוְצִאים  ֵאין  ָלֵכן  ַמֲאָכל,  יֵני  ִמּמִ
ֶכֶסף,  ּבְ ָמנֹות  לֹוַח  ִמׁשְ ִמְצַות  חֹוַבת 

יִטים. ַתְכׁשִ ְבָגִדים אֹו ּבְ ּבִ

ם י ִנ ֹו י ְב ֶא ָל ת  ֹו נ ּתָ ַמ
ְלָפחֹות  פּוִרים  ּבְ ָאָדם  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ִמְצָוה  ג. 
ָנה ְלָכל  )ַמּתָ ים  ֲעִנּיִ ֵני  ִלׁשְ נֹות  ַמּתָ י  ּתֵ ׁשְ

ט ָיד נֹוְתִנים לֹו. ָעִני(, ְוָכל ַהּפֹוׁשֵ

ין  ּבֵ זֹו  ִמְצָוה  ּבְ חֹוָבה  ְיֵדי  יֹוְצִאים  ד. 
יל  ַתְבׁשִ ּבְ ין  ּבֵ ֶסף(  )ּכֶ ָמעֹות  ְנִתיַנת  ּבִ
י  ּדַ ין  ַהּדִ ר  ֵמִעּקַ ַמֲאָכל.  ַבר  ּדְ ל  ּכָ אֹו 

רּוָטה ְלָכל ֶאְביֹון )ָעִני(. ְנִתיַנת ּפְ ּבִ

ָלֶאְביֹוִנים  נֹות  ּוַמּתָ ָמנֹות  לֹוַח  ִמׁשְ ּבְ בֹות  ַחּיָ ים  ׁשִ ַהּנָ ם  ּגַ ה. 
פּוִרים. ּבְ

ְולֹא  ּיֹום  ּבַ ן  ְזַמּנָ ָלֶאְביֹוִנים  נֹות  ּוַמּתָ ָמנֹות  לֹוַח  ִמׁשְ ִמְצוֹות  ו. 
ְיָלה. ּלַ ּבַ
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נֹות ָלֶאְביֹוִנים..." “...ִאיׁש ְלֵרֵעהוּ וַּמּתָ

לוחמנ

שמתו

העאי

ורלש

ִמצאו את המצָווה המסתתרת כאן. ַהתחילו ִמן האות   

תבו את המצָווה במחברת. מ’ המודגשת. ּכִ  

ם י ִר וּ ּפ ת  ַד וּ ע ְס
ּפּוִרים  ְסעּוַדת  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ִמְצָוה  ז. 

ְיָלה,  ּלַ ּבַ ְולֹא  ּיֹום  ּבַ עּוָדה  ַהּסְ ר  ְוִעּקַ

ְיֵדי  ָיָצא  לֹא  ְיָלה  ּלַ ּבַ ָאּה  ֲעׂשָ ְוִאם 

חֹוָבה.

ה'  ֶאת  ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ ל  ְלַהּלֵ ֵיׁש  עּוָדה  ּסְ ּבַ ח. 

ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ים  ּסִ ַהּנִ ַעל 

ֹמַח. יר ְוִלׂשְ ָלׁשִ
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ע ִמְצוֹות ַחג ּפוִּרים ַאְרּבַ

ה ּתֶ נֹות ָלֶאְביֹוִנים   ִמׁשְ לֹוַח מָנֹות   ַמּתָ ה   ִמׁשְ ִמְקָרא ְמִגּלָ

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

כמה מנות צריך לתת ולכמה אנשים, כדי לקיים מצַוות    .1

"משלוח מנות" בפורים? )סעיף א(   

שתי מנות לאיש אחד. א. 

שתי מנות לשני אנשים. ב. 

שלוש מנות לאיש אחד. ג. 

כמה מתנות צריך לתת ולכמה ֶאביונים, כדי לקיים את    .2

מצַוות "מתנות לֶאביונים" בפורים? )סעיף ג(  

מתנה אחת לעני אחד. א. 

שתי מתנות לעני אחד. ב. 

שתי מתנות לשני עניים. ג. 

משלוח מנות הוא:  .3

ג.  מתנות כסף לעניים    א. 

ד.  בגדים מיני מאכל    ב.  
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מהן ארבע מצוֹות חג פורים.   .4

ב.  1. מתנות לחברים   ג. 1. מקרא מגילה א. 1. מקרא מגילה 

    2. סעודה       2. משלוח מתנות        2. משתה

    3. משלוח מנות      3. משתה         3. מתנות לאביונים

    4. מתנות לאביונים      4. מקרא מגילה        4. תחפושת

שירה שלחה משלוח מנות לחֶברתּה במהַלך יום פורים, ְדביר    .5

ֵליל פורים. מי קיים מְצַוות משלוח מנות  שלח משלוח מנות ּבְ  

ומי לא? )סעיף ו(  

 מעשה שהיה

ֵמַח ּפּוִרים ׂשָ
ל  ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ֶנֱאָסִפים  ֵהֵחּלוּ  הוִּדים  ַהיְּ

ה.  ִגּלָ ַהּמְ ְקִריַאת  ֶאת  ֹמַע  ִלׁשְ ְרִדיֶצ'ב  ּבְ ָהִעיר 

ה  ׁשָ ִנּגְ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ְלַהְתִחיל  עֹוֵמד  ָהל  ַהּקָ עֹוד  ּבְ

ל  ׁשֶ רוּתֹו  ַכׁשְ ּבְ ָקה  ּפְ ִהְסּתַ ׁשֶ ָלַרב,  ה  ֲעִניָּ ה  ָ ִאּשׁ

י, אֹוי ַוֲאבֹוי  קֹול ּבֹוִכים, “ַרּבִ ה ּבְ ָ י", ָאְמָרה ָהִאּשׁ ּה. “ַרּבִ ּלָ ָהעֹוף ׁשֶ

י". ֵאָלה ֵיׁש ִלי... ַרּבִ ִלי! ׁשְ

ה ְרָגִעים ְוָאַמר:  ּמָ ב ּכַ ְרְנגֹול, ָחׁשַ י ֵלִוי ִיְצָחק ַעל ַהּתַ ל ַרּבִ ּכֵ ִהְסּתַ

ר ְוָאסוּר ֶלֱאֹכל אֹותֹו". ׁשֵ ְרְנגֹול ֵאינֹו ּכָ “ַהּתַ

י!", ִהיא ָצְוָחה  י ֵלִוי ִיְצָחק אֹוֶבֶדת ֵעצֹות. “ַרּבִ ַרּבִ ה ּבְ ָ יָטה ָהִאּשׁ ִהּבִ

ֶזה.  ְרְנגֹול  ּתַ ָקִניִתי  ָהַאֲחרֹונֹות  ְפרוּטֹוַתי  ּבִ י,  “ַרּבִ קֹולֹות,  קֹוֵלי  ּבְ

יב ֶאת ַנְפׁשֹו.  ָצת ְמַרק עֹוף ָיׁשִ ּקְ י ׁשֶ ְבּתִ ֲעִלי ָחלוּׁש ְוחֹוֶלה ְוָחׁשַ ּבַ

ו?" ה ַעְכׁשָ אֹוי ַוי, ָמה ֶאֱעׂשֶ

ֶאת  ֹמַע  ִלׁשְ ָלָחּה  וּׁשְ ּה  ְוִלְכָתְבּתָ ָמּה  ִלׁשְ ָאָלּה  ׁשְ ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ַרּבִ

ה. ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ
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א ָלַבׁש ֶאת ְמִעילֹו ְוָיָצא  ֶנֶסת, ֶאּלָ ַעְצמֹו לֹא ָחַזר ְלֵבית ַהּכְ הוּא ּבְ

ְיָתה. ְצָעִדים ְמִהיִרים הוּא ָהַלְך... ַהּבַ ָלְרחֹוב. ּבִ

ּה ֶלֶחם,  ם ּבָ ה ְלָבָנה ְוׂשָ י ֵלִוי ִיְצָחק ַמּפָ ְיָתה, הֹוִציא ַרּבִ בֹואֹו ַהּבַ ּבְ

ֵלִוי  י  ְוַרּבִ ִית  ַבּ ּבַ ָהָיה  לֹא  ַבּדֹו  ִמּלְ ִאיׁש  ׁשֹוִנים.  וֵּפרֹות  ָהָמן  ָאְזֵני 

ל. הוּא ָלַקח  ָ ָצא ִסיר ִעם עֹוף ְמֻבּשׁ ּמָ ׂש ַעד ׁשֶ ׂש ְוִחּפֵ ִיְצָחק ִחּפֵ

ֶרְך. ָבָנה ְוָיָצא ַלּדֶ ה ַהּלְ ּפָ ּמַ ם ּבַ ד, ׂשָ א ַליָּ ל ַהּבָ ִמּכָ

ִניָמה,  ה ְוִנְכַנס ּפְ ָ ית ָהִאּשׁ ָצא ֶאת ּבֵ ּמָ ֶ ִמּשׁ

ֵמַחְדרֹון  ַקע  ּבָ ׁשֶ ָחלוּׁש  קֹול  ְלָאְזָניו  יַע  ִהּגִ

ִעם  ָהָיה  ֶמה  ְיָלה?  ּבֵ  , ַאּתְ “זֹו  ָקָטן: 

ּפוִּרים  ֵמַח!  ׂשָ “ּפוִּרים  ֵאָלה'?"...  ַה'ׁשְ

ה,  “ִהּנֵ ִיְצָחק.  ֵלִוי  י  ַרּבִ יב  ֵהׁשִ ֵמַח!",  ׂשָ

ָמנֹות!  לֹוַח  ִמׁשְ ָלֶכם  ַלח  ׁשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְמָחה". ׂשִ תוּ ּבְ ִאְכלוּ וּׁשְ

ַעל  ר  ְוִסּדֵ ה  ּפָ ֵמַהּמַ ַהּכֹל  הֹוִציא  ׁשֶ ַאַחר 

ְוטֹוב  ֵמַח  ׂשָ ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ַרּבִ ָהַלְך  ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ

ה. ִגּלָ ֶנֶסת ִלְתִפיָלה ְוִלְקִריַאת ַהּמְ ֵלב ְלֵבית ַהּכְ

ֶאת  ַעְצמֹו  ּבְ ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ַרּבִ ָקָרא  ָנה  ׁשָ ּבְ ָנה  ׁשָ י  ִמּדֵ ִמְנָהגֹו  ּכְ

אֹוָתּה  ּבְ י  ּכִ ים  ָהֲאָנׁשִ רוּ  ִסּפְ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ה.  ִגּלָ ַהּמְ

ָקְדׁשֹו  ֵני  ּפְ ּתַֹאר  ִמיָנּה.  ּבְ ְמֻיֶחֶדת  ה  ִגּלָ ַהּמְ ְקִריַאת  ָהְיָתה  ָנה  ׁשָ

אֹור ְמֻיָחד. י ֵלִוי ִיְצָחק ֵהִאיר ּבְ ל ַרּבִ ׁשֶ

לֹוַח  ל ִמׁשְ ֶלא ׁשֶ ַבר ַהּפֶ ָרה ְלַחְברֹוֶתיָה ֶאת ּדְ ה ִסּפְ ה ָהֲעִניָּ הוִּדיָּ ַהיְּ

ִליַח  ָ ם ָהָיה ַהּשׁ י ַרּבָ ְרִדיֶצ'ב ֵהִבינוּ ּכִ ַמִים. ַאְך ְיהוֵּדי ּבְ ָ ָמנֹות ִמן ַהּשׁ

ַמִים. ָ ִמּשׁ
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ַסח ֶרק לא - ְיֵמי ַחג ַהּפֶ ּפֶ

ָמבֹוא

מֹר  ׁשְ ּתִ ּצֹות  ַהּמַ ַחג  “ֶאת   
ּתֹאַכל  ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ

מֹות כג, טו(. ַמּצֹות“   )ׁשְ

ִמְקָרא  ָהִראׁשֹון  “ּוַבּיֹום  	
ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום  קֶֹדׁש 

ִראׁשֹן  ּבָ ִמְקָרא קֶֹדׁש...“ 

ר יוֹם ַלחֶֹדׁש  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ּבְ

ַעד  ַמּצֹת  ּתֹאְכלּו  ֶעֶרב  ּבָ

מֹות יב, טז, יח( ָעֶרב“    )ׁשְ ִרים ַלחֶֹדׁש ּבָ יוֹם ָהֶאָחד ְוֶעׂשְ

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

מבוא וענו על השאלות הבאות. ִקראו את הפסוקים ּבַ

כמה ימים יש לאכול ַמצות?  .1

תבו ממתי עד מתי חל חג המצות? ּכִ  .2

ימים  בלשוננו  נקראים  פסח  של  השביעי  והיום  הראשון  היום   .3

טובים )יום טוב(. כיצד הם נקראים בלשון התורה? 

4.  ַעְיינו בלוח השנה וִכתבו באיזה יום מימות השבוע יחול השנה 

היום הראשון של חג הפסח והיום האחרון של החג?
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ג ָח ֶה ת  ֹו מ ׁשְ
מֹות נֹוָסִפים. ר ׁשֵ ַסח, הוּא ַחג ְיִציַאת ִמְצַרִים, ָזָכה ְלִמְסּפַ ַחג ַהּפֶ

ְך. ִעיִדים ַעל ּכָ ִלְפֵניֶכם ִצּטוִּטים ַהּמְ

לה'  הּוא  ַסח  ּפֶ ֶזַבח  ם  “ַוֲאַמְרּתֶ א. 

ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  י  ּתֵ ּבָ ַעל  ַסח  ּפָ ר  ֲאׁשֶ

ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת  ִמְצַרִים ּבְ ּבְ

מֹות יב, כז( יל“.      )ׁשְ ינּו ִהּצִ ּתֵ ּבָ

ְבַעת  ׁשִ מֹר,  ׁשְ ּתִ ּצֹות  ַהּמַ ַחג  “ֶאת  ב. 

ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות“. 

מֹות כג, טו( )ׁשְ

ְזַמן  ּצֹות...  ַהּמַ ַחג  “ֶאת  ג. 

ֵחרּוֵתנּו“. 

ה ְרָגִלים( לֹשָׁ )מּוַסף ׁשְ
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ֵליל  ּבְ ְואֹוְכִלים אֹותֹו  ִניָסן  ּבְ י"ד  יֹום  ּבְ ַמְקִריִבים  ַסח  ַהּפֶ ן  ָקְרּבַ ֶאת 

י ַהּתֹוָרה. ַסח ַעל ּפִ ִניָסן, ֶזהוּ ַחג ַהּפֶ ט"ו ּבְ

ֶהם  ּבָ ִמים ׁשֶ ְבַעת ַהיָּ ל ׁשִ ְלׁשֹון ֲחָכִמים ּכָ ּבִ

ַסח. ן ַחג ַהּפֶ ם ּכֵ אֹוְכִלים ַמּצֹות, ִנְקָרִאים ּגַ

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

העתיקו את הטבלה למחברת וִכתבו את שמות החג

ואת הסיבה לכל שם לפי הבנתכם.

הסיבהשם החג

.1

.2

.3

ַסדרו את האותיות  שהתערבבו.   

גח סחפ  .1

חרותה גח   .2

גח מצהות  .3

קראמ דשקו  .4
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ֶרק לב - ִאּסּור ָחֵמץ ּפֶ
 : ץ ֵמ ָח ר  וּ ּס ִא ְל ה  ָר ֹו ּת ּבַ ר  ֹו ק ּמָ .  ַה א

עֹוָרה( וַּמִים  ה וּׂשְ עֹוָרה אֹו ֶקַמח ֵמִחּטָ ה, ׂשְ מֹו ִחּטָ בוָּאה )ּכְ ָחֵמץ הוּא ּתְ

יָרה ְועֹוד. יָצה, ִאְטִריֹּות, ּבִ ל ּפִ ֵצק ׁשֶ מֹו ֶלֶחם, עוּגֹות, ּבָ ְפחוּ. ּכְ ּתָ ׁשֶ

ִית,  ּבַ ּבַ ָחֵמץ  ְהֶיה  יִּ ׁשֶ ָאסוּר  ְוֵכן  ָחֵמץ  ֶלֱאֹכל  ָאסוּר  ַסח  ַהּפֶ ַחג  ְיֵמי  ָכל  ּבְ

תוּב:  ּכָ ּכַ

ל ֹאֵכל ָחֵמץ  י ּכָ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו... ּכִ "ׁשִ  

מֹות יב,  ָרֵאל...". )ׁשְ ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

טו-טז(

ִמים  ַהּיָ ְבַעת  ׁשִ ֵאת  ֵיָאֵכל  ַמּצֹות  ָחֵמץ:...  ֵיָאֵכל  "ְולֹא   

ֻבֶלָך". ָכל ּגְ ֹאר ּבְ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ

מֹות יג, ג, ז( )ׁשְ  

שולחן ליל הסדר

מצה

חמץ



129

חודש ניסן

ה  ַמּצָ ֲאִכיַלת  ִמְצַות  ב.ַטַעם 
ר ֲאִכיַלת ָחֵמץ: ְוִאּסוּ

ָעָליו  ֹתאַכל  לֹא  ַלה'...  ַסח  ּפֶ יָת  “ְוָעׂשִ

ַמּצֹות  ָעָליו  ּתֹאַכל  ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ ָחֵמץ 

ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  זֹון  ְבִחּפָ י  ּכִ ֶלֶחם עִֹני 

ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  ְלַמַען ּתִ

ָבִרים טז, א-ג( יָך“ )ּדְ ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ

        

          

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

מהו הטעם במצַוות אכילת מצה?  .1

כתבו שלושה איסורים )לאווים( הקשורים לאיסור חמץ בפסח.  .2

3. ולא                       2. ולא                        1. ולא                         
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ִדיַקת ָחֵמץ ֶרק לג - ּבְ ּפֶ

ֶאת  ית  ּבִ ְלַהׁשְ אֹוָתנּו  ה  ְמַצּוָ ַהּתֹוָרה  א.  

אֹור  ׂשְ יתּו  ּבִ ׁשְ "ּתַ ִית:  ֵמַהּבַ ֶהָחֵמץ 

ָצִריְך  ָלֵכן  מֹות יב, טו(,  יֶכם" )ׁשְ ּתֵ ִמּבָ

ִית  ּבַ ּבַ ַהֲחָדִרים  ֶאת  ֵהיֵטב  ְלַנּקֹות 

ְרִגיִלים ְלַהְכִניס ָחֵמץ,  ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ

יֵסי  ּכִ יִקים,  ּתִ ח,  ִמְטּבָ ֲארֹונֹות  גֹון:  ּכְ

ָגִדים ְוַכּדֹוֶמה. ּבְ

ִניָסן,  ְלי"ד  אֹור  ַמֲעִריב,  ת  ִפּלַ ּתְ ַאֲחֵרי  ב.  

ית  ִדיָקה ַנֲעׂשֵ ִית. ַהּבְ ּבַ ֵאין ָחֵמץ ּבַ ּבֹוְדִקים ׁשֶ  

ְולֹא  ַאַחת  ִתיָלה  ּפְ ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲעָוה  ׁשַ ֵנר  ְלאֹור 

ּלֹא ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִתילֹות(.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ּה  ּבָ )ֵיׁש  ֲאבּוָקה 

ָנס.  ֶאְמָצעּות ּפָ ר ִלְבּדֹק ּבְ ׁש ִלְדֵלָקה. ֶאְפׁשָ ִיְהֶיה ֲחׁשָ  

ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ה  ַאּתָ רּוְך  "ּבָ ְמָבֵרְך:  ִדיָקה  ַהּבְ ִלְפֵני  ג. 

עּור ָחֵמץ". נּו ַעל ּבִ ִמְצוֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ְקׁשּוִרים  ּלֹא  ׁשֶ ִעְנָיִנים  ּבְ ִדיָקה  ַלּבְ ָרָכה  ַהּבְ ין  ּבֵ ר  ְלַדּבֵ ָאסּור  ד.  

ִדיָקה. ַלּבְ

ָחֵמץ.  ִתיֵתי  ּפְ ָרה  ֲעׂשָ ִית  ּבַ ּבַ יא  ְלַהְחּבִ נֹוֲהִגים  ִדיָקה  ַהּבְ ֹקֶדם  ה.  

ִתיִתים  ַהּפְ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ֵהיָכן  ַרק  ְולֹא  ִית  ַהּבַ ָכל  ּבְ ִלְבּדֹק  ֵיׁש 

לּו. ַהּלָ
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ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ֵיׁש  ְיָלה,  ּלַ ּבַ ִדיָקתֹו  ּבְ ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ְלַאַחר   – ָחֵמץ  ּטּול  ּבִ ו.  

ְרׁשּוִתי  ּבִ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ אֹור  ׂשְ ְוָכל  ָחֵמץ  ל  "ּכָ ְואֹוֵמר:  ב  ּלֵ ּבַ ֶהָחֵמץ 

ֲעַפר ָהָאֶרץ". ֵטל ְוִיְהֶיה ֶהְפֵקר ּכַ י - ִיּבָ ַעְרּתִ ּלֹא ָרִאיִתי ְולֹא ּבִ ׁשֶ

ָעה  ר ֶלֱאֹכל ָחֵמץ ַעד סֹוף ׁשָ ִניָסן ֻמּתָ יֹום י"ד ּבְ עּור ָחֵמץ: ּבְ ּבִ ז.  

ּבֶֹקר(,  ָעה 10:00 ּבַ ָ ֵעֶרְך ַעד ַהּשׁ עֹון ַקִיץ ּבְ ׁשְ ית )ּבִ ְרִביִעית ְזַמּנִ

ִנית,  ׁשֵ לֹו  ּוְמַבּטְ ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶהָחֵמץ  ל  ּכָ ֶאת  ׂשֹוֵרף  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

יו  ַעְרּתִ ּבִ ׁשֶ ְרִאיִתיו,  ּלֹא  ְוׁשֶ ְרִאיִתיו  "ׁשֶ מֹוִסיִפים:  ּטּול  ּבִ ּבַ

יו". ַעְרּתִ ּלֹא ּבִ ְוׁשֶ
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ִדיַקת ָחֵמץ ּבְ

ִית  ָצִריְך ְלַנּקֹות ֵהיֵטב ֶאת ַחְדֵרי ַהּבַ א. 

ְרִגיִלים ְלַהְכִניס ּבֹו ָחֵמץ,  ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ

ָגִדים.  יֵסי ּבְ יִקים, ּכִ גֹון: ּתִ ּכְ

ת  ִפּלַ ִניָסן, ַאֲחֵרי ּתְ ְפֵני י"ד ּבְ ּלִ ְיָלה ׁשֶ ּלַ ּבַ ב. 

ַעְרִבית, ּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ֵנר 

ִתיָלה ַאַחת. ׁש ּבֹו ּפְ ּיֵ ֲעָוה ׁשֶ ׁשַ

ָצאנּו ְוֶאת ֶהָחֵמץ  ּמָ ֶאת ֶהָחֵמץ ׁשֶ ג. 

ּבֶֹקר. ִניָסן ּבַ יֹום י"ד ּבְ ִלים ּבְ ְרׁשּוֵתנּו ׂשֹוְרִפים ּוְמַבּטְ ּבִ ׁשֶ

ְרִמילֹון. ַתּ ים ַהּמֹוִפיעֹות ּבַ ּלִ ֶעְזַרת ַהּמִ ִלימוּ ּבְ   ַהׁשְ

ְפֵני                             ,                              ֶאת ֶהָחֵמץ, ּלִ ְיָלה ׁשֶ ּלַ ּבַ

ְלאֹור                              .

ִדיָקה? וַּמה ְמָבְרִכים ִלְפֵני ַהּבְ

ִמְצוֹוָתיו נוּ ּבְ ׁשַ ר ִקְדּ ה ה' ֱאלֵֹקינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ְך ַאּתָ רוּ "ּבָ

נוּ                                                                                         ". ְוִצוַּ

ִלים                             . ּבֶֹקר,                              ֶאת ֶהָחֵמץ, וְּמַבּטְ ּבְ                              ּבַ

"בל יראה ובל ימצא"
   ִצְבעוּ ֶאת ָהאֹוִתיֹּות. 

ֵצא?                                        ל ֵיָרֶאה וַּבל ִיּמָ       ַעל ַמה ֶנֱאַמר ּבַ

ַתְרִמילֹון

י"ד ְבִניָסן

בֹוְדִקים

ץ ַעל בעוּר ָחּמֵ

ר ַהּנֵ

י"ד ְבִניָסן

אֹותֹו

ׂשֹוְרִפים

הּוא  ָחֵמץ  ֵרַפת  ׂשְ ְזַמן  סֹוף  ח.  

ית  ֲחִמיׁשִ ָעה  ׁשָ סֹוף  ַעד 

ַקִיץ  עֹון  ׁשְ )ּבִ ית  ְזַמּנִ

ּבֶֹקר  ּבַ  11:00 ָעה  ָ ַהּשׁ ַעד 

ִקים  ְמֻדּיָ ים  ְזַמּנִ ֵעֶרְך(.  ּבְ

ַעל  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ְרְסִמים  ִמְתּפַ

קֹוִמית. נּות ַהּמְ ְיֵדי ָהַרּבָ

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

ֵאילוּ מקומות אדם צריך לנקֹות מָחֵמץ? )סעיף א(  .1

מהו זמן בדיקת ָחֵמץ? )סעיף ב(   .2
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תילֹות? )סעיף  מדוע צריך שהנר יהיה מפתילה אחת ולא מכמה ּפְ   .3

ב(

באילו ֶאמצֵעי ְתאוָרה ניתן לבדוק את הָחֵמץ? )סעיף ב(   .4

תבו את הברכה הנאמרת לפני בדיקת ָחֵמץ. )סעיף ג( ּכִ   .5

הסבירו את המטרה של "ביטול הָחֵמץ".    .6

תארו את בדיקת החמץ הנעשית בביתכם וכיצד אתם שותפים  א.    .7

במהלך הבדיקה?   

כתבו היכן אתם שורפים את החמץ. ב.   

 

העתיקו את התפזורת למחברת וִמצאו את    

המילים שבַתרמילֹון.   

ַתרמילֹון: 

בדיקת ָחֵמץ, 

ביעור ָחֵמץ, 

ביטול ָחֵמץ

תקידב

חרועב

מדטנא

צלוטב

סהקפא
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ת ַמּצֹות יֵני ֲאִפּיַ ֶרק לד - ּדִ ּפֶ

נוּ".   ּלָ ֵני ֳחָמִרים: 1. ֶקַמח;   2. "ַמִים ׁשֶ ה ֲאפוָּיה ַרק ִמּשְׁ ּצָ ַהּמַ

ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ִחים  ּנָ ַהּמֻ נוּ(  ָיׁשְ ׁשֶ  = ָלנוּ  )ׁשֶ ַמִים  ֵאּלוּ  נוּ:  ּלָ ׁשֶ ַמִים 

וּם  ֵצק, ְוֹזאת ִמּשׁ ֶהם ֶאת ַהּבָ ים ּבָ וִּמְתָקְרִרים, ְוַרק ְלָמֳחָרת ָלׁשִ

עֹות ַהיֹּום, ְוֹחם ָעלוּל ְלַהְחִמיץ  ׁשְ ּבִ ים  ִים ַחּמִ ִניָסן ַהּמַ יֵמי  ּבִ ׁשֶ

ֵצק. ֶאת ַהּבָ

 

העתיקו את הטבלה למחברת וַנסוּ למצוא את ההבדל בין ַמצה   .1

לבין ֶלחם.

המרֶאה
הֳחָמרים 

המרכיבים
אופן האפייה

ַמצה )לחם עוני(

ֶלחם

ֵאַלת ֶחֵקר   ׁשְ

שאלו את רב בית הספר או את הוריכם והסבירו את המושגים   .2

שמורה,  מצה  מצווה,  מצת  יד,  מצת  מכונה,  מצת  הבאים: 

מצה עשירה.
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ת ֹו ּצ ַמ ת  יַּ ִפ ֲא

נוּ, ֶקַמח. ּלָ ֶהֳחָמִרים: ַמִים ׁשֶ

אֶֹפן ַהֲהָכָנה:

נוּ. ּלָ ִים ׁשֶ ַמח ְוַהּמַ ים ֶאת ַהּקֶ ָלׁשִ   .1

ק(. ֵצק ּדַ ַמֲערֹוְך )ּבָ ֵצק ּבְ ִדים ֶאת ַהּבָ ְמַרּדְ   .2

ּנוּר. ֵצק וַּמְכִניִסים ַלּתַ ּבָ ים חֹוִרים ּבַ עֹוׂשִ   .3

ְלַבד!  ּקֹות ּבִ ְך 18 ּדַ ֲהִליְך ִנְמׁשָ ל ַהּתַ ּכָ   .4

ֵדי  ּכְ ה  ָהִעּסָ ת  ִליׁשַ ֶאת  ַמְפִסיִקים  ֵאיָנם  ֵצק  ַהּבָ ֲהָכַנת  ּבַ ָהעֹוְסִקים    .5

ֵצק לֹא ַיְחִמיץ. ַהּבָ ׁשֶ

ֵאיְך  ִלְראֹות  ַדאי  ּכְ ָלֵכן  ים,  ַרּבִ ֵהם  ַמּצֹות  ת  ֲאִפיַּ ִהְלכֹות  ָרֵטי  ּפְ ָחׁשוּב: 

ת ַמּצֹות. ַמֲאִפיַּ ֹפַעל, ּבְ ִמים ֲהָלכֹות ֵאּלוּ ּבְ ְמַיּשְׂ

ַמִים  ע  ּגַ ִמּמַ מוּרֹות  ַהּשְׁ ים  ֵמִחּטִ ֶאְפָתה  ּנֶ ׁשֶ ה  ַמּצָ מוָּרה:  ׁשְ ה  ַמּצָ

ִציָרה. ַעת ַהּקְ ִמּשְׁ

ַמח  ִמּקֶ ֶאְפָתה  ּנֶ ׁשֶ ה  ַמּצָ ְרִגיָלה:  ה  ַמּצָ

ל  ׁשֶ ִחיָנה  ַהּטְ ַעת  ִמּשְׁ ַמִים  ע  ּגַ ִמּמַ ַמר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ים. ַהִחּטִ

ֶנֱאפֹות  ּצֹות  ַהּמַ רֹב  יֹום  ּכְ ְמכֹוָנה:  ַמּצֹות 

ים  ָלׁשִ ֵצק  ַהּבָ ֶאת  ְמֻיָחִדים.  ת  ֲחרֹשֶׁ י  ָבּתֵ ּבְ

ַתּנוִּרים  ּצֹות ֶנֱאפֹות ּבְ דֹוִלים, ְוַהּמַ ִלים ּגְ ְמַעְרּבְ

ת  ִחּלַ ּקֹות ּבֹוְדדֹות ֵמָאז ּתְ ְמֻיָחִדים. עֹוְברֹות ּדַ

ֶדֶרְך  ּבְ ֵהן  ֵאּלוּ  ַמּצֹות  ה.  ּצָ ַהּמַ ֶאת  ֶלֱאפֹות  ִמים  ַסיְּ ּמְ ׁשֶ ַעד  ה  יׁשָ ַהּלִ

עֹות. ָלל ַמּצֹות ְמֻרּבָ ּכְ
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ֶרק לה - ֵליל ַהֵסֶדר ּפֶ

ָמבֹוא
ִמן  ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות   - ח(  יג,  מֹות  )ׁשְ ַההּוא"  ּיֹום  ּבַ ְלִבְנָך  ְדּתָ  "ְוִהּגַ  

ר ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים. ַהּתֹוָרה ְלַסּפֵ

ַסח  ַהּפֶ ַקֲעַרת  ַעל  ִרים  ְמַסּדְ ֶדר,  ַהּסֵ ֵליל   - ִניָסן  ּבְ ט"ו  ֵליל  ּבְ  

ֲחֹרֶסת,  ָמרֹור,  ַמּצֹות,   - ֶזה  ְלַלְיָלה  ים  ְדָרׁשִ ּנִ ׁשֶ ַמֲאָכִלים 

יָצה ּוְזרֹוַע. ס, ּבֵ ְרּפַ ּכַ
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ַלְיָלה  ּבְ ְוַחג.  ת  ּבָ ׁשַ ְבָכל  ּכִ ֵאיָנּה ְסעּוָדה  ַסח  ּפֶ ַחג  ְסעּוַדת ֵליל  א. 
עֹות  ה ׁשָ ּמָ ְך ּכַ ְמׁשָ ר, ַהּנִ ֵלם, ָערּוְך ּוְמֻסּדָ ם "ֵסֶדר" ׁשָ ֶזה ֵיׁש ְלַקּיֵ

ָדה". ִעיֻלּיֹות ׁשֹונֹות ּוְקִריַאת ַה"ַהּגָ ְוכֹוֵלל ּפְ

לֹוַמר  נֹוֲהִגים  ּדּוׁש,  ַהּקִ ֲעִריַכת  ִלְפֵני  ב. 
ׁש; ּוְרַחץ;  ֶדר: "ַקּדֵ ֶרֶצף ֶאת ִסיָמֵני ַהּסֵ ּבְ
ה;  יד; ַרְחָצה; מֹוִציא ַמּצָ ס; ַיַחץ; ַמּגִ ְרּפַ ּכַ
ֵרְך;  ּבָ ָצפּון;  עֹוֵרְך;  ְלָחן  ׁשֻ ּכֹוֵרְך;  ָמרֹור; 

ל; ִנְרָצה".  ַהּלֵ

יָמֵני  ִמּסִ ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָקָצר  רּוט  ּפֵ ן  ְלַהּלָ  
ַה“ֵסֶדר“:

ִין. ים ַעל ַהּיַ ׁש -  ְמַקְדׁשִ ַקּדֵ  .1
ס,  ְרּפַ ָרָכה - ְלֹצֶרְך ֲאִכיַלת ַהּכַ ּוְרַחץ - נֹוְטִלים ָיַדִים ְללֹא ּבְ  .2

ֵמי ֶמַלח.  ָלתֹו ּבְ ְלַאַחר ַהְטּבָ
ֵמי ֶמַלח. ּטֹוְבִלים ּבְ ס - אֹוְכִלים ֶיֶרק ְלַאַחר ׁשֶ ְרּפַ ּכַ  .3  

ַנִים ְוַמְטִמיִנים  ה ָהֶאְמָצִעית ִלׁשְ ּצָ ַיַחץ - חֹוִצים ֶאת ַהּמַ  .4

ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן.

ִרים ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת  ָדה; ּוְמַסּפְ יד - אֹוְמִרים ֶאת ַהַהּגָ ַמּגִ  .5
ִמְצַרִים.

ה. ּצָ ְבָרָכה - ִלְפֵני ֲאִכיַלת ַהּמַ ַרְחָצה - ְנִטיַלת ָיַדִים ּבִ  .6
ה. ּצָ ת "ַהּמֹוִציא" ַעל ַהּמַ ְרּכַ מֹוִציא - ְמָבְרִכים ּבִ  .7

ֲאִכיַלת  "ַעל  ה  ּצָ ַהּמַ ַעל  ְמֻיֶחֶדת  ָרָכה  ּבְ ְמָבְרִכים   - ה  ַמּצָ  .8
ָצה. ה" ְואֹוְכִלים ֶאת ַהּמַ ַמּצָ

ָמרֹור - ְמָבְרִכים: "ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור" ְואֹוְכִלים ָמרֹור.  .9
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רּוִכים ַיַחד. ֵהם ּכְ ׁשֶ ה ּוָמרֹור ּכְ ּכֹוֵרְך - אֹוְכִלים ַמּצָ  .10
ְלָחן עֹוֵרְך - אֹוְכִלים ֶאת ְסעּוַדת ַהַחג. ׁשֻ  .11

ָצפּון - אֹוְכִלים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן.  .12
זֹון. ת ַהּמָ ְרּכַ ֵרְך - ְמָבְרִכים ּבִ ּבָ  .13

ל. ְרֵקי ַהַהּלֵ ל - אֹוְמִרים ֶאת ּפִ ַהּלֵ  .14
ה  ה, ְמֻרּצֶ ֶדר ַהּזֶ ּסֵ ה ּכַ ִנְרָצה - ָהעֹוׂשֶ  .15

ַמִים. ָ ַלּשׁ

ת ֹו ס ֹו ּכ ע  ּבַ ְר ַא
ל ַיִין. ע ּכֹוסֹות ׁשֶ ּתֹות ַאְרּבַ ֶדר ֵיׁש ִלׁשְ ֵליל ַהּסֵ ּבְ נוּ ׁשֶ ּקְ ֲחָכִמים ּתִ

ַהּכֹוס  ִהיא   - ָהִראׁשֹוָנה  ַהּכֹוס   .1

ים  ׁשִ ַקּדְ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּדוּׁש  ַהּקִ ל  ׁשֶ

ת ְוַחג. ּבָ ָכל ׁשַ ּבְ

ְלַאַחר  ׁשֹוִתים   - ה  ִניָּ ְ ַהּשׁ ַהּכֹוס   .2

ָדה  ַהַהּגָ ֶאת  ִלְקרֹא  ִמים  ַסיְּ ּמְ ׁשֶ

עוָּדה. ּנֹוְטִלים ָיַדִים ַלּסְ ִלְפֵני ׁשֶ

זֹון. ת ַהּמָ ְרּכַ ית - ׁשֹוִתים ְלַאַחר ּבִ ִליׁשִ ְ ַהּכֹוס ַהּשׁ  .3

ל. אֹוְמִרים ֶאת ַהַהּלֵ ַהּכֹוס ָהְרִביִעית - ׁשֹוִתים ְלַאַחר ׁשֶ  .4

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

ַעְיינו בהגדה של פסח והשיבו על השאלות הבאות:

אילו ברכות מברכים על המצה?  .1
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כתבו מתי במהלך הסדר אנו שותים את ארבע הכוסות?  .2

תבו במחברתכם רק את המושגים הקשורים לליל הסדר, מתוך  ִכּ  .3

המושגים הבאים, והסבירו שלושה מתוכם: ארבע כוסות, ארבעת 

ֲהָסָבה,  מצרים,  יציאת  סיפור  כרפס,  יֹות,  ֻקׁשְ ארבע  המינים, 

ָתּה  ל, ְסָכְך, ִצּלָ יִזין, ֲאִפיקֹוָמן, ֶלֶחם עוני, ארבע פרשיות, ַהּלֵ ּפִ ֻאׁשְ

ָתּה, ארבעה בנים, ארבע אמהות. ה ֵמַחּמָ ְמֻרּבֶ

העתיקו למחברת וִמתחו קווים בין המושג לבין פירושו.  .4

ׁש אמירת ההגדהא. ַקּדֵ

אכילת ירק לאחר הטבלתו ב.  מרור

במי מלח

סעודת החגג. כרפס 

יד קידוש על הייןד. ַמּגִ

אכילת המרורה. מוציא

אכילת האפיקומןו. שולחן עורך

ברכת "המוציא" על המצהז. ָצפוּן

ֵאַלת ֵחֶקר   ׁשְ

ספרו על מנהגי ליל הסדר בביתכם. היעזרו בהוריכם. איזה ירק   .5

אוכלים לכרפס, אילו מאכלים מיוחדים אוכלים ומה עושים עם 

האפיקומן?
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ַבת ֲאֵבָדה ֶרק לו - ָמבֹוא ְלִמְצַות ֲהׁשָ ּפֶ

: ה ָר ֹו ּת ּבַ ה  ָו ְצ ּמִ ַה ר  ֹו ק ְמ
ֵמֶהם.  ְמּתָ  ְוִהְתַעּלַ ִחים  ִנּדָ יֹו  ׂשֵ ֶאת  אֹו  ָאִחיָך  ׁשֹור  ֶאת  ִתְרֶאה  “לֹא 

ְיַדְעּתֹו  ְולֹא  ֵאֶליָך  ָאִחיָך  ָקרֹוב  לֹא  ְוִאם  ְלָאִחיָך:  יֵבם  ׁשִ ּתְ ב  ָהׁשֵ

בֹתֹו לֹו:  רֹשׁ ָאִחיָך ֹאתֹו ַוֲהׁשֵ ָך ַעד ּדְ יֶתָך ְוָהָיה ִעּמְ ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ּבֵ

ֲאֵבַדת  ְלָכל  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוֵכן  ְמָלתֹו  ְלׂשִ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוֵכן  ַלֲחמֹרֹו  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוֵכן 

ם“.  ּנּו ּוְמָצאָתּה לֹא תּוַכל ְלִהְתַעּלֵ ר ּתֹאַבד ִמּמֶ ָאִחיָך ֲאׁשֶ

ָבִרים כב, א-ג( )ּדְ

: ה ָו ְצ ּמִ ַה ם  ַע ַט
נּו,  ּלָ ְכָחה ְמצּוָיה ֵאֶצל ּכֻ ִ י ַהּשׁ ּה, ּכִ ּלָ ִמְצָוה זֹו ֵיׁש ּתֹוֶעֶלת ַלֶחְבָרה ּכֻ ּבְ

ל ָאָדם ִלְמצֹא ֶאת ֲאֵבָדתֹו. ּוְבֶעְזַרת ִמְצָוה זֹו יּוַכל ּכָ

י ֵסֶפר ַהִחּנּוְך, ִמְצָוה תקלח(  )ַעל ּפִ

ה. ֲעׂשֶ ִמְצַות לֹא ַתּ ה וּ ִמְצָוה זֹו ֵיׁש ִמְצַות ֲעׂשֵ ּבְ
ה! -  ה ַמֲעׂשֶ ּה ה' אֹוֵמר ָלנּו : קּום ַוֲעׂשֵ ּבָ ה: ִמְצָוה ׁשֶ ִמְצַות ֲעׂשֵ  .1

יֵבם“. ׁשִ ב ּתְ “ָהׁשֵ

ְוַאל  ֵמר  ָ ִהּשׁ ָלנּו:  אֹוֵמר  ה'  ּה  ּבָ ׁשֶ ִמְצָוה  ה:  ֲעׂשֶ ַתּ לֹא  ִמְצַות   .2

ם“. ה! - “לֹא ּתּוַכל ְלִהְתַעּלֵ ֲעׂשֶ ּתַ
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 מעשה שהיה

ם ֵ ִקּדּוׁש ַהּשׁ
ֲחמֹור  ָנה  ּקָ ׁשֶ ָטח,  ׁשָ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ

ְלִמיָדיו וָּמְצאוּ ּבֹו ֶאֶבן  ְמֵעאִלי ֶאָחד, ָהְלכוּ ּתַ ׁשְ ִמיִּ

ת  ְרּכַ ּבִ י!  ַרּבִ לֹו:  ָאְמרוּ  ארֹו.  ַצוָּ ּבְ לֹו  לוָּיה  ּתְ טֹוָבה 

טֹוָבה  ָהֶאֶבן  ִביל  ׁשְ ּבִ ְמחוּ  ְוׂשָ יר,  ֲעׁשִ ּתַ ִהיא  ה' 

ם. ּה ַרּבָ ָכה ּבָ ּזָ ׁשֶ

ְמעֹון:  ׁשִ י  ַרּבִ ָלֶהם  ָאַמר 

טֹוָבה  ֶאֶבן  ָקִניִתי,  ֲחמֹור 

ְוֶהְחִזיָרּה  ָהַלְך  ָקִניִתי,  לֹא 

ְמֵעאִלי. ְלאֹותֹו ִיׁשְ

רוְּך ה'’  ְמֵעאִלי: ּבָ ׁשְ ָאַמר ַהיִּ

ָטח! ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ ֱאלֵֹהי ׁשִ

ָטח:  ׁשָ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 

רוְּך ה'’ ֱאלֵֹהי  ּבָ ֹמַע  ִלׁשְ טֹוב 

ְמֵעאִלי,  ִיׁשְ י  ִמּפִ הוִּדים  ַהיְּ

עֹוָלם.  ּבָ ָכל ָהֲאָבִנים טֹובֹות ׁשֶ ְזּכֹות ּבְ ִמּלִ

ה, ה( ָבִרים ַרּבָ י ּדְ )ַעל ּפִ

נֹוָסף  ּבְ ׁשֶ זֹו,  ְיָקָרה  ִמְצָוה  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ֶאת  ֵדנוּ  ְמַלּמְ ֶזה  ה  ַמֲעׂשֶ

יֹון  ִנּסָ ּבְ עֹוֵמד  ׁשֶ ַמִים,  ׁשָ ם  ׁשֵ ׁש  ְמַקּדֵ הוּא  ֲהֵרי  ַעְצָמּה,  ְצָוה  ַלּמִ

ְבָכל ֹזאת ַמְחִזיר ֲאֵבָדה ִלְבָעֶליָה. ה וּ ָקׁשֶ
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ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

לשון התורה את הציווי להשיב אבידה לבעליה. תבו ּבִ ּכִ   .1

ציינו אילו אבידות יש להשיב לבעליהן? א.    .2

איזו מילה בפסוק מעידה על כך שלא רק האבידות הרשומות? ב.   

העתיקו למחברת וִמתחו קווים בין הפסוק לבין המשפט המתאים.   .3

המוֵצא חייב להשיב את לא תוכל להתעלם 
האֵבדה לבעליה

להחזיר את האֵבדה רק על ואַספתו ֶאל תֹוך ביֶתך 
פי סימנים

ב תשיֵבם לאִחיך  קח את האֵבדה לביתָךהׁשֵ

אל תעשה עצמָך כאילו אינך ַעד דרֹש אִחיך אֹתו 
רואה

תבו ּבלשונכם ַמהו טעם הִמצָווה. ּכִ   .4

נוספת  כותרת  ותנו  שטח  בן  שמעון  רבי  על  הסיפור  את  ִקראו   .5

לסיפור.
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י ֲחִניָנא ּוִמְצַות ֶרק לז - ַרּבִ ּפֶ
ַבת ֲאֵבָדה ֲהׁשָ

 מעשה שהיה

ים. ן ּדֹוָסא ָהיוּ לֹו ִעּזִ י ֲחִניָנא ּבֶ ַרּבִ

יקֹות! יָך ַמּזִ ָאְמרוּ לֹו: ִעּזֶ

ים,  ּבִ ּדֻ אֹוָתן  ֹיאְכלוּ  יקֹות  ַמּזִ ֵהן  ָלֶהם: ִאם  ָאַמר 

ּדֹב  ֶעֶרב  ּבָ ִביא  ּתָ ֵמֶהן  ַאַחת  ל  ּכָ  - לֹא  ְוִאם 

ּדֹב  ֵהִביָאה  ל ַאַחת  ּכָ ֶעֶרב  ּבָ ָהָיה,  ְוָכְך  ַקְרֶניָה.  ּבְ

ים?  י ֲחִניָנא ֵמֵאיֹפה ָהיוּ לֹו ִעּזִ ם, ְוַרּבִ ָמָרא ׁשָ ּגְ ּבַ ֲאלוּ  ַקְרֶניָה. ׁשָ ּבְ

ֲהֵרי הוּא ָהָיה ָעִני ָמרוּד!

ה,  ַמֲעׂשֶ ְנָחס:  ּפִ ַרב  ָאַמר 

ַתח  ּפֶ ְלַיד  ֶאָחד  ָאָדם  ְוָעַבר 

ְוֵהִניַח  ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ

אֹוָתן  וָּמְצָאה  ְרְנגֹולֹות.  ּתַ ם  ׁשָ

ָאַמר  ֲחִניָנא.  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ

ּתֹאְכִלי  ַאל  ֲחִניָנא:  י  ַרּבִ ָלּה 

יֵציֶהן!  ִמּבֵ

ִהְתִחילוּ  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַעד  יִצים,  ְוַהּבֵ ְרְנגֹולֹות  ַהּתַ ִהְתַרּבוּ  ְזַמן  ְלַאַחר 

י ֲחִניָנא  ּתֹו. ָהַלְך ַרּבִ י ֲחִניָנא ְוִאׁשְ ל ַרּבִ יֶהם ׁשֶ ְלַהְפִריַע ְלַמֲהַלְך ַחיֵּ

ים. ְמָכָרן, וִּבְדֵמיֶהן ָקָנה ִעּזִ

ְרְנגֹולֹות, ְלַיד  ּנוּ ַהּתַ ָאְבדוּ ִמּמֶ יֹום ֶאָחד ׁשוּב ָעַבר אֹותֹו ָאָדם, ׁשֶ

ְרְנגֹולֹות  י ֶאת ַהּתַ אן ֵהַנְחּתִ י ֲחִניָנא. ְוָאַמר ַלֲחֵברֹו: ּכָ ל ַרּבִ יתֹו ׁשֶ ּבֵ

ֵהן ִסיָמן? י ֲחִניָנא, ָאַמר לֹו: ֵיׁש ְלָך ּבָ ַמע ַרּבִ י! ׁשָ ּלִ ׁשֶ
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ן. ָאַמר לֹו: ּכֵ

ה ֲאֵבַדְתָך! י ֲחִניָנא: ִהּנֵ ָאַמר לֹו ַרּבִ

ים,  ִעּזִ ְמֵלָאה  ֶהָחֵצר  ה  ְוִהּנֵ ָהִאיׁש  יט  ִהּבִ

י  ר לֹו ַרּבִ ְבֵרי ָהַרב. ִסּפֵ ּתֹוֵמם ְלֹנַכח ּדִ ְוִהׁשְ

ְרְנגֹולֹוֶתיָך  ם: ּתַ ּפוּר ְוִסיֵּ ל ַהּסִ ֲחִניָנא ֶאת ּכָ

ב  “ָהׁשֵ תֹוָרֵתנוּ:  ּבְ תוּב  ּכָ ׁשֶ ַמה  ְמנוּ  ִקיַּ ְבָכְך  וּ ים,  ְלִעּזִ ָהְפכוּ 

ּתֹוְך  ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל  ֵאֶליָך...  ְוִאם לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך  ְלָאִחיָך,  יֵבם  ׁשִ ּתְ

בֹתֹו לֹו”. רֹשׁ ָאִחיָך אֹתֹו ַוֲהׁשֵ ָך ַעד ּדְ יֶתָך ְוָהָיה ִעּמְ ּבֵ

ַקְרֵניֶהן. ים ּבְ ּבִ ֵהִביאוּ ּדֻ ים ֵאּלוּ ֵהן ׁשֶ ְוִעּזִ

ף כה, ַעּמוּד א( ֲעִנית, ּדַ ֶכת ּתַ י ַמּסֶ )ַעל ּפִ

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

ִקראו את הסיפור ַעל רבי חנינא, העתיקו את הטבלה למחברת    .1

התורה  ציווי  לבין  ואשתו  חנינא  רבי  של  מעשיהם  בין  והתאימו 

בספר דברים כג, א-ג.
הפסוק או הציווי המתאים בתורההמעשה

1.   אשתו של רבי חנינא 

מה לב ַלתרנגולות. ׂשָ
2.   רבי חנינא ואשתו גידלו 

את התרנגולות בביתם.
3.   הם שמרו והשגיחו עליהן 

לאורך כל התקופה.
4.   רבי חנינא החזיר את 

האֵבדה על פי סימנים. 
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ַבת ֲאֵבָדה יֵני ִמְצַות ֲהׁשָ ֶרק לח - ּדִ ּפֶ

ִלְבָעֶליָה,  יָבּה  ּוְלָהׁשִ ּה  ּבָ ל  ְלַטּפֵ ב  ַחּיָ ֲאֵבָדה  רֹוֶאה  ׁשֶ ִמי  א. 

יֵבם ְלָאִחיָך“. ׁשִ ב ּתְ ֱאַמר: “ָהׁשֵ ּנֶ ׁשֶ  

"לֹא  ַעל  עֹוֵבר  יָחּה,  ְוִהּנִ ה  ּנָ ִמּמֶ ם  ְוִהְתַעּלֵ ֲאֵבָדה  ָהרֹוֶאה  ב. 

ִמְצַות  ל  ּטֵ ּבִ ְוַאף  ם“,  ְלִהְתַעּלֵ ּתּוַכל  “לֹא  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ה",  ֲעׂשֶ ּתַ

ם  ְחִזיָרּה ִלְבָעֶליָה ְמַקּיֵ ּמַ יֵבם“. ּוְכׁשֶ ׁשִ ב ּתְ ֱאַמר: “ָהׁשֵ ּנֶ ה, ׁשֶ ֲעׂשֵ

ה. ִמְצַות ֲעׂשֵ

ׁש ְלָהִניַח  ּיֵ ָבר ִהְתָיֵאׁש ִמן ָהֲאֵבָדה, אֹו ׁשֶ ד ּכְ ַאּבֵ ַהּמְ ִאם ָידּוַע ׁשֶ ג. 

ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ַהּמֹוֵצא  ַעל  ִחּיּוב  ֵאין  ה,  ּנָ ִמּמֶ ִהְתָיֵאׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ְלַאַחר  ּוְמָצָאּה  ִסיָמן,  ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ֲאֵבָדה  ַהּמֹוֵצא  ָלֵכן  ָהֲאֵבָדה. 

ל ַהּמֹוֵצא. ָאְבָדה - ֲהֵרי ִהיא ׁשֶ ָעִלים ׁשֶ ָבר ַלּבְ ּנֹוַדע ּכְ ׁשֶ

אירועים   

בית  שער  ליד  זרוק  ַקְלָמר  רבקה  ראתה  הלימודים,  יום  בסוף    .1

ה להפסיד את  ׁשָ ָחׁשְ הספר. היא החליטה להתעלם ממנו כיוון ׁשֶ

המשחק הכיתתי בהפסקה. )סעיף ב(

על איזו מצווה עברה רבקה ואיזו מצווה היא הפסידה?  
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ן טיילו להנאתם במרכז המסחרי בשכונה. לפתע מצא  וַמּתָ ָדִוד   .2

יוכל  הִאם  ן  ַמּתָ חֵברו  את  שאל  ָדִוד  הדואר.  ָרׁשוּת  של  ּבוּל  ָדִוד 

"ּבוּל" או שהוא חייב להכריז על האֵבדה? לְזּכות ּבַ

הבעלים  הְסָתם  וִּמן  סימן,  בו  שאין  דבר  הוא  ּבוּל  ֵהשיב:  ן  ַמּתָ  

ּבוּל. )סעיף ג( התייאש ממנו, לכן זכיָת ּבַ

ן צודק?   הִאם ַמּתָ א.    

ַנמקו את דבריכם. ב.    
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ָרה	 									ָהֲעׁשָ

ִמיָרה על ָהֲאֵבָדה  ְ ֶרק לט - ַהּשׁ ּפֶ
ּה ּפּול ּבָ ְוַהּטִ

ב  ַחּיָ ְרׁשּותֹו,  ּבִ ִהיא  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ  - ָבָתּה  ֲהׁשָ ּבַ ב  ְתַחּיֵ ּנִ ׁשֶ ֲאֵבָדה  א. 

ִלְטֹרַח  ב  ַחּיָ ְוַאף  ְתַקְלֵקל,  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ל  ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ּה  ּבָ ל  ְלַטּפֵ

ְך לֹו. ּיָ ַ ָדָבר ַהּשׁ ל ּבְ ָאָדם ְמַטּפֵ מֹו ׁשֶ יָחּה, ּכְ ּבִ ְלַהׁשְ

ָמקֹום  ּבְ ָעֶליָה  ּבְ ִלְרׁשּות  ה  ְחִזיֶרּנָ ּיַ ׁשֶ ַעד  ֲאֵבָדה  ּבָ ל  ְלַטּפֵ ב  ַחּיָ ב. 

ָמקֹום  ּבְ ָעֶליָה  ּבְ ִלְרׁשּות  ָהֲאֵבָדה  ֶאת  ֶהְחִזיר  ׁשֶ ְוֵכיָון  מּור.  ׁשָ

ְלהֹוִדיַע  ב  ַחּיָ ְוֵאינֹו  ֲאֵבָדה.  ַבת  ֲהׁשָ ִמְצַות  ֶזה  ּבָ ם  ִקּיֵ מּור,  ׁשָ

ָעִלים. ַלּבְ

ַאף  אֹוָתּה,  רֹוִאים  ָעִלים  ַהּבְ ׁשֶ ְלָמקֹום  ָהֲאֵבָדה  ֶאת  ֶהְחִזיר  ג.  

ַבֲעֵלי  ְצָוה. ֲאָבל ּבְ ם ֶאת ַהּמִ מּור, ֲהֵרי ֶזה ִקּיֵ קֹום ֵאינֹו ׁשָ ַהּמָ ׁשֶ

לּו  ֻהְרּגְ ׁשֶ יָון  ּכֵ מּור,  ׁשָ ָמקֹום  ּבְ ְוָקא  ּדַ ְלַהְכִניָסם  ָצִריְך  ים  ַחּיִ

ה. ִמיָרה ְמֻעּלָ ָלֵצאת, ְצִריִכים ֵהם ׁשְ
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אירועים   

כדי  לה  מייעצים  הייתם  ֵעצות  ֵאילוּ  משוטט.  כלב  מצאה  ָרה  ׂשָ   .1

ראוי? )סעיף א( שתוכל לקיים את המצָווה ּכַ

נריה ואוריאל מצאו כדור השייך לדוּדי חֵברם. הם הלכו לביתו כדי    .2

להחזיר לו את האֵבדה ובכך לקיים מצַוות השַבת אֵבדה. לצערם 

דוּדי לא היה בבית. 

נריה טען: נניח את הכדור ליד הבית, ובכך קיימנו את המְצווה.  
יד, לכן עלינו להמתין  אוריאל טען: יש לתת את האֵבדה ַלּבעלים ּבַ  

עד שדוּדי ַיגיע. )סעיף ב(

א. מי מהם צודק?  

ב. ַנמקו את דבריכם.  
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ָרה ַהֲעׁשָ 	

ֶרק מ - ַהַהְכָרָזה על ָהֲאֵבָדה ּפֶ

ָמבֹוא

ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ  
ַעל  ִהְכִריזּו  ם,  ַקּיָ ָהָיה 

ַהּטֹוֵען.  ֶאֶבן  ּבְ ָהֲאֵבדֹות 

לֹו  ָאְבָדה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ם,  ְלׁשָ ָהַלְך  ֲאֵבָדה 

ּמֹוֵצא  ׁשֶ ִמי  ְוָכל 

ֶזה  ם,  ְלׁשָ ָהַלְך  ֲאֵבָדה 

ְוֶזה  ּוַמְכִריז  עֹוֵמד 

ִסיָמִנים.  ְונֹוֵתן  עֹוֵמד 

ָעה  ּצְ ִהְתּבַ ַהַהְכָרָזה 

ָרֵאל ָלֶרֶגל.  ל ִיׂשְ ּבֹו ָעלּו ּכָ ַמן ׁשֶ ּזְ ַחג, ּבַ ּבַ

ַעל  ַמְכִריִזים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֲחָכִמים  נּו  ּקְ ּתִ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְחַרב  ּנֶ ֶ ִמּשׁ   
ִסים  ּנְ ִמְתּכַ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמְדָרׁשֹות  י  ּוְבָבּתֵ ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ָבּתֵ ּבְ ָהֲאֵבָדה 

ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ֶהם ּכָ ּבָ

ף כח, ַעּמּוד ב( ָבא ְמִציָעא, ּדַ ָמָרא, ּבָ י ּגְ )ַעל ּפִ
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42

ֹו ר ֵב ֲח ַל ם  ָד ָא ן  י ֵּב

ָעה.  ֶרְך ַלַהּסָ ּדֶ ְדָרָכה ּבַ ה ָמְצָאה ְמִעיל ָזרוּק ַעל ַהּמִ ִרּנָ

ַבת ֲאֵבָדה". ִעְזרוּ ָלּה ִלְכּתֹב מֹוַדַעת "ֲהׁשָ

ַתֲחַנת ָהאֹוטֹוּבוּס,  ים ּבְ ֻחּלִ ָדה ָעִגיל ִעם ֲחרוִּזים ּכְ ִזיָוה ִאּבְ

ַבת ֲאֵבָדה". ָ ִעְזרוּ ָלּה ִלְכּתֹב מֹוַדַעת "ַהּשׁ

ְקִרים.  ֵני ַהּמִ ין ׁשְ ל ּבֵ בוּ ָמה ַהֶהְבּדֵ ּתְ   ּכִ

                                                                                                                   
                                                                                                    

ב"ה

ָדה ַבת ֲאּבֵ ֲהׁשָ
ִנְמָצא                                            

ַעל ַה                                            

ֶצל                               ל ּאֵ ִנָתן ְלַקּבֵ

ַעל ִפי ִסיָמִנים.

ב"ה

ָדה ַבת ֲאּבֵ ֲהׁשָ
ָאַבד ִלי                                           

ִעם                                                                  

ְב                                                                            
ר ָנא ְלַהְחִזיר  ׁשָ א ַהיָּ ַהמֹוּצֵ

ְל                                                   

ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֵאין  ׁשֶ ַהּיֹום,  א.  

ְוֵאינֹו  ֲאֵבָדה  ַהּמֹוֵצא  ְלַצֲעֵרנּו, 

ָעֶליָה  ַמְכִריז  ָעֶליָה,  ּבְ ֶאת  יר  ַמּכִ

לּוחֹות  ּבְ ּוְמַפְרֵסם  ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ָבּתֵ ּבְ

ים,  ִצּבּוִרּיִ ְמקֹומֹות  ּבִ ַהּמֹוָדעֹות 

ִעּתֹון. ב ְלַפְרֵסם ּבָ ַאְך ֵאינֹו ְמֻחּיָ

ֲאֵבָדה  ַעל  ְלַהְכִריז  ר  ֻמּתָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ב.  

ָחִליָלה  ְולֹא  ה,  ּפֶ ּבַ ַהְכָרָזה  ּמּוָבן  )ּכַ

ַקת מֹוָדעֹות ְוַכּדֹוֶמה(,  ַעל ְיֵדי ַהְדּבָ

ִפים ּבֹו. ים ִמְתַאּסְ ַרּבִ ִהיא ְזַמן ׁשֶ ׁשֶ

יַצד ַמְכִריז?  ּכֵ ג.  

ָצא,  ּמָ ׁשֶ ָהֲאֵבָדה  סּוג  ַעל  מֹוִדיַע   

ֶסף,  )ּכֶ ָמעֹות  ָמָצא  ִאם  גֹון:  ּכְ

אֹו  ֶגד  ּבֶ ְוֵכן  ָמָצאִתי!  עֹות  ַמְטּבְ ַמְכִריז  ְלַהְחִזיר(,  ב  ַחּיָ ׁשֶ ּכְ

ן ִסיָמִנים. ַעל ָהֲאֵבָדה ְוִיּתֵ ֵהָמה, ְוָכְך ָיֹבא ּבַ ּבְ

יר,  י ָצִריְך ְלעֹוֵרר ּוְלַהְזּכִ ְוֵאינֹו ַמְכִריז ְסָתם, ֲאֵבָדה ָמָצאִתי! ּכִ  

ימּו ֵלב. ֲעֵלי ָהֲאֵבָדה ָיׂשִ ּבַ ֵדי ׁשֶ ּכְ
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ֹו ר ֵב ֲח ַל ם  ָד ָא ן  י ֵּב

ָעִלים  ׂש ַאַחר ַהּבְ ִבים ְלַחּפֵ הּו, ָאנּו ְמֻחּיָ ְלׁשֶ ִאם ָמָצאנּו ֵחֶפץ ּכָ א. 

יבֹו ֵאָליו. ּוְלָהׁשִ

ץ ּוְלַהְחִזיר ְמִציָאה ִלְבָעֶליָה. ָחׁשּוב ְלִהְתַאּמֵ ֶדת אֹוָתנּו ׁשֶ ַהּתֹוָרה ְמַלּמֶ ב. 

ִחים,  יֹו, ִנּדָ ּתֹוָרה: "לֹא-ִתְרֶאה ֶאת-ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת-ׂשֵ תוּב ּבַ ּכָ

ם"  יֵבם, ְלָאִחיך... לֹא	תּוַכל,	ְלִהְתַעּלֵ ׁשִ ב	ּתְ , ֵמֶהם: ָהׁשֵ ְמּתָ ְוִהְתַעּלַ

ָבִרים כב, א-ב( )ּדְ

א  ֶאּלָ ֲאֵבָדה  ַמְחִזיִרים  ֵאין  ד.  

גֹון:  ּכְ ֻמְבָהִקים,  ִסיָמִנים  ּבְ

ָקל, ִמְנָין אֹו ָמקֹום.  ה, ִמׁשְ ִמּדָ

ָמקֹום  ׁש ֶנֶקב ּבְ ּיֵ ְוִאם ָאַמר ׁשֶ

ם, ֲהֵרי ֶזה ִסיָמן ֻמְבָהק,  ְמֻסּיָ

ֲאָבל ֶצַבע ַהֵחֶפץ ֵאינֹו ִסיָמן.

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

כיצד הכריזו על אֵבדות בזמן בית המקדש? )הְקָדָמה(   .1

ַמתי הכריזו על האֵבדות בזמן בית המקדש ומדוע? )הְקָדָמה(  .2

היכן אנו מכריזים על האֵבדות? )סעיף א(   .3

שי מצא אֵבדה ורצה להכריז עליָה בֵליל שבת אחֵרי התפילה.   .4

הִאם אין בכך חילול שבת? )סעיף ב( א.    

ב. ַנמקו את דבריכם.  

תבו כיצד עליה להכריז על האֵבדות.  מיכל מצאה ארנק וחולצה. ּכִ  .5

)סעיף ג(

פיהם  שַעל  מובהקים,  ְלסימנים  נחשבים  סימנים  ֵאילוּ  תבו  ּכִ  .6

מחזירים את האֵבדה, וֵאילוּ אינם נחשבים לסימן ּכָלל. )סעיף ד(
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בּועֹות  ָ ֶרק מא - ָמבֹוא ְלַחג ַהּשׁ ּפֶ
ְמַחת יֹום טֹוב ְוׂשִ

ִלּמּוד  ּבְ ְוַלֲעסֹק  בּועֹות  ׁשָ ַחג  ֵליל  ל  ּכָ ֵעִרים  ִלְהיֹות  נֹוֲהִגים  ַמּדּוַע 

ַהּתֹוָרה?

ֵליל  ּבְ ּתֹוָרה.  ן  ַמּתַ ַחג  הּוא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג 

ל  ּכָ ֵעִרים  ִלְהיֹות  נֹוֲהִגים  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג 

ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ ּתֹוָרה.  ּבַ ְוַלֲעֹסק  ְיָלה  ַהּלַ

ְוִנְזַקק  ּתֹוָרה,  ן  ַמּתַ ֵעת  ּבְ נּו  ָיׁשְ ֲאבֹוֵתינּו  ׁשֶ

ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ אֹוָתם  ְלעֹוֵרר  הקב"ה 

ָגם ֶזה. ן ּפְ ְוָאנּו ְצִריִכים ְלַתּקֵ

ַחג  ּבְ רּות  ת  ּוְמִגּלַ ים  ִהּלִ ּתְ ִלְקרֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְקִהּלֹות  ָנֲהגּו  ַמה  ֵני  ִמּפְ

בּועֹות? ׁשָ

א  ּבָ ֶלְך ׁשֶ ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ְגַלל ִיחּוסֹו ׁשֶ ּבִ א.  

ֶזה,  יֹום  ּבְ ְוִנְפַטר  ה  ַהּמֹוָאִבּיָ ֵמרּות 

ים. ִהּלִ ַתב ֶאת ֵסֶפר ַהּתְ ְוהּוא ּכָ

ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ ה  ַהּמֹוָאִבּיָ רּות  ִניַסת  ּכְ ב.  

ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְכִניַסת  ּדֹוָמה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ

ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ

ֶרק קצו, ְסִעיף יג( ֵלם, ּפֶ ָ ים ַהּשׁ י ְמקֹור ַחּיִ ן ּתֹוָרה.  )ַעל ּפִ ַמּתַ ּבְ



152

חודש סיון

בּועֹות? ָ ַחג ַהּשׁ ַמּדּוַע נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹל ַמַאְכֵלי ָחָלב ּבְ

ְוִנְצַטּוּו  ַהּתֹוָרה  ֶאת  לּו  ִקּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ׁשֶ ּכְ א. 

ר  ׂשָ ּבָ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ֵרר  ִהְתּבָ רּות,  ׁשְ ַהּכַ יֵני  ּדִ ַעל 

יֵני  ַסּכִ ת  ּדֹוֶרׁשֶ ר  ׁשֵ ּכָ ר  ׂשָ ּבָ ֲהָכַנת  ׁשֶ יָון  ּכֵ ר,  ׁשֵ ּכָ

ִחיָטה ְמֻיָחִדים ְוָכל ֶזה ּדֹוֵרׁש ְזַמן. ָלֵכן  ׁשְ

יֹום ֶזה ַמַאְכֵלי ָחָלב. ָאְכלּו ּבְ

ַבׁש  "ּדְ תּוב:  ּכָ ּכַ ֶלָחָלב,  ָלה  ִנְמׁשְ ַהּתֹוָרה  ב. 

ד,  יִרים  ִ ַהּשׁ יר  )ׁשִ ְלׁשֹוֵנְך"  ַחת  ּתַ ְוָחָלב 

ם  ּגַ ְך  ּכָ ַהּגּוף,  ֶאת  ִלְסֹעד  ָיֹכל  ֶהָחָלב  ׁשֶ ִפי  ּכְ ֵדנּו,  ְלַלּמְ יא(. 

ָמה. ׁשָ ֶקת ָמזֹון רּוָחִני ַלּנְ ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

מדוע נוהגים להיות ערים כל ליל חג שבועות ולעסוק בלימוד  א.   .1

התורה?   

מה אתם מתכוונים ללמוד בחג שבועות? ב.   

בחג  רות  ובמגילת  תהילים  בספר  ללימוד  הטעמים  את  תבו  ּכִ   .2

השבועות. 

שאלו את הוריכם וִכתבו אילו מאכלים נוהגים לאכול בביתכם  א. 

בחג השבועות?

מדוע יש שנהגו לאכול מאכלי חלב בחג השבועות? ב. 
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בּועֹות ָ יֵני ַחג ַהּשׁ ֶרק מב - ּדִ ּפֶ
ְמַחת יֹום טֹוב ְוׂשִ

ְקִריַאת ַהּתֹוָרה  רֹות ּבִ ּבְ ֶרת ַהּדִ בּועֹות קֹוְרִאים ֶאת ֲעׂשֶ ָ ַחג ַהּשׁ ּבְ א. 

ְקִריַאת  ֵעת  ּבְ ַלֲעֹמד  ַהּנֹוֲהִגים  ֵיׁש  ֲחִרית.  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ַהּנֹוֲהִגים  ְוֵיׁש  ּתֹוָרה“,  ן  “ַמּתַ ֻדְגַמת  ּכְ רֹות,  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ

ַלֲעֹמד.

ַהּתֹוָרה  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ ה  ּתֶ ּוְבִמׁשְ ַמֲאָכל  ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ִמְצָוה  ב. 

יֹום ֶזה. ם ְסעּודֹות ֲחָלִבּיֹות ּבְ ָרֵאל. ְוֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ַלֲעֹרְך ּגַ ְלִיׂשְ

ִין. רֹות ְוִלְקּבַֹע ְסעּוָדה ַעל ַהּיַ ּכָ י ּכִ ּתֵ ִבים ִלְבֹצַע ַעל ׁשְ ַחּיָ ג. 

ִפי  ּכֹות, ּכְ ַחג ַהּסֻ ְמָחה ּבְ ה ַהּתֹוָרה ַעל ַהּשִׂ ָעִמים ְמַצּוָ לֹוׁש ּפְ ׁשָ ד. 

ְקָרא  ְבַעת ָיִמים" )ַוּיִ ם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ ַמְחּתֶ ֱאַמר: "ּוׂשְ ּנֶ ׁשֶ

ָך  ְוַעְבּדְ ָך  ּוִבּתֶ ּוִבְנָך  ה  ָך ַאּתָ ַחּגֶ ּבְ ַמְחּתָ  ֶנֱאַמר: "ְוׂשָ ְוׁשּוב  כג, מ(, 

ַאְך  ְוָהִייָת  ָעֶריָך...  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ְוָהַאְלָמָנה  תֹום  ְוַהּיָ  ... ַוֲאָמֶתָך 

ִמְצַות  ֶאת  ְלֵמִדים  ָאנּו  אן  ּוִמּכָ יד-טו(.  טז,  ָבִרים  )ּדְ ֵמַח"  ׂשָ

ים ֲאֵחִרים. ם ְלַחּגִ ְמָחה ּגַ ַהּשִׂ

ָהָאָדם  ׁשֶ ית ִהיא ּכְ ְמָחה ָהֲאִמּתִ ַהּשִׂ ֶדת אֹוָתנּו ׁשֶ ַהּתֹוָרה ְמַלּמֶ ה. 

ה  ָך ַאּתָ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ ֱאַמר: "ְוׂשָ ּנֶ ם ֲאֵחִרים, ׁשֶ ְמָחתֹו ּגַ ׂשִ ף ּבְ ּתֵ ְמׁשַ

ָאז  ַרק  תֹום".  ְוַהּיָ ר  ְוַהּגֵ ִוי  ְוַהּלֵ ַוֲאָמֶתָך  ָך  ְוַעְבּדְ ָך  ּוִבּתֶ ּוִבְנָך 

ֵלָמה.  ְמָחתֹו ׁשְ ְהֶיה ׂשִ ּתִ
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ַחג  ָרֵאל עֹוִלים ָלֶרֶגל ּבְ ם, ָהיּו ִיׂשְ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ו. 

בּועֹות ָהָיה  ָ בּועֹות ּוַמְקִריִבים "עֹוַלת ְרִאָיּה". ְוִאם ַחג ַהּשׁ ָ ַהּשׁ

ן ֶזה ְלָמֳחָרת. יֹום ַאֲחֵרי ַחג  ת, ָהיּו ַמְקִריִבים ָקְרּבָ ּבָ יֹום ׁשַ ָחל ּבְ

ה "ִאְסרּו ַחג".  בּועֹות ְמֻכּנֶ ָ ַהּשׁ

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

ה אותנו התורה בצורה מיוחדת על מצַוות "ושמחת  באיזה חג ְמַצוָּ   .1

בחגך"?

ֵדנוּ ריבוי הציוויים על מצוות השמחה? מה לדעתכם בא ְלַלּמְ  .2

 
! ַח ּמֵ ׂשַ ְל וּ ַח  ֹמ ׂשְ ִל

ַמְחּתָ  ֱאַמר: "ְוׂשָ ּנֶ ֵמַח ְוטֹוב ֵלב... ׁשֶ ֶהם ׂשָ ב ָאָדם ִלְהיֹות ּבָ "... ְוַחּיָ

יתֹו  ֹמַח הּוא ּוָבָניו ּוְבֵני ּבֵ ְמָחה, ִלׂשְ ְכָלל אֹוָתּה ׂשִ יָך"... ֵיׁש ּבִ ַחּגֶ ּבְ

יַצד?  ָראּוי לֹו. ּכֵ ל ֶאָחד ּכָ ּכָ

נֹות.  ן ָלֶהם ְקִלּיֹות ֶוֱאגֹוִזים ּוִמְגּדָ ים - ִנּתֵ ַטּנִ ַהּקְ

ִפי ָממֹונֹו.  יִטים ָנִאים ּכְ ָגִדים ְוַתְכׁשִ ים - קֹוֶנה ָלֶהן ּבְ ׁשִ ַהּנָ

ר,  ׂשָ ּבָ ּבַ א  ֶאּלָ ְמָחה  ׂשִ ֵאין  ׁשֶ ַיִין  ְוׁשֹוִתין  ר  ׂשָ ּבָ ים - אֹוְכִלין  ְוָהֲאָנׁשִ

ִין. ּיַ א ּבַ ְמָחה ֶאּלָ ְוֵאין ׂשִ
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ַאר  תֹום ְוָלַאְלָמָנה ִעם ׁשְ ר ְוַלּיָ ב ְלַהֲאִכיל ַלּגֵ הּוא אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה - ַחּיָ ּוְכׁשֶ

יתֹו ְואֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה הּוא  ְלתֹות ּבֵ ּנֹוֵעל ּדַ ים ָהֻאְמָלִלים. ֲאָבל ִמי ׁשֶ ָהֲעִנּיִ

זֹו  ֵאין   - ֶנֶפׁש  ּוְלָמֵרי  ים  ָלֲעִנּיִ ֶקה  ּוַמׁשְ ַמֲאִכיל  ְוֵאינֹו  ּתֹו,  ְוִאׁשְ ּוָבָניו 

ֵרסֹו“.  ְמַחת ּכְ א ׂשִ ְמַחת ִמְצָוה, ֶאּלָ ׂשִ

ֶרק ו, ֲהָלכֹות יז-יח(  )רמב"ם, ִהְלכֹות יֹום טֹוב, ּפֶ

ה  ּתָ  ֲעבֹוַדת ּכִ

כיצד מכנה הרמב"ם שמחה של מי שאינו משמח אחרים בחג?   .1

בארו את דבריו.

העתיקו למחברתכם את הטבלה וַהשלימו את החסר.  .2
כיצד מקיים אדם 

מצַוות "ושמחת 

בחגך"?

הסיבה

לקטנים

לנשים

לאנשים

ר ן ְוֶאְתּגָ וּ ֵאלֹות ִעיּ ׁשְ  

ֲאלוּ את רב בית הכנסת שבו אתם מתפללים וִכתבו האם נוהגים  ׁשַ   .1

לעמוד אצלכם בעת קריאת עשרת הדיברות?

הסבירו מהו "ִאְסרוּ חג".   .2
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ְרכֹות ַהּתֹוָרה ֶרק מג - ִהְלכֹות ּבִ ּפֶ

ָמבֹוא

ן? ת ַהֻחְרּבָ  ַמִהי ִסּבַ

ִמי  ֲחָכִמים:  ֲאלּו  ׁשָ

ת  ִסּבַ ַמִהי  יֹוֵדַע 

ַמה  ֵני  ִמּפְ ן?  ַהֻחְרּבָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֶנְחְרָבה 

לּות?  ְוָיָצאנּו ַלּגָ

ָיְדעּו  לֹא  ַהֲחָכִמים 

ַוֲאִפּלּו  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֶאת 

ָיְדעּו  לֹא  ִביִאים  ַהּנְ

ה  ִסּבָ ַעל  יַע  ְלַהְצּבִ

תּוב: "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחָכם ְוָיֵבן...  ּכָ ה, ּכַ ּבָ ה' ָאַמר ֶאת ַהּסִ ַאַחת. ַעד ׁשֶ

ָדּה ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ... ַוּיֹאֶמר ה’ ַעל ָעְזָבם ֶאת-ּתֹוָרִתי". ְוַיּגִ

)ִיְרְמָיהּו ט, יא-יב( 

ְרכּו  ּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ּטּוי  ּבִ ִליֵדי  ָאה  ּבָ ַהּתֹוָרה  ֲעִזיַבת  ָמָרא:  ּגְ ּבַ ּוֵבֲארּו 

ְך  ּמּוד ָנְבָעה ִמּכָ ְרָכָתן ִלְפֵני ַהּלִ ּמּוד. ִאי ּבִ ְרכֹות ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהּלִ ּבִ

ְלָבֵרְך  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַעד  ֵעיֵניֶהם,  ּבְ ְמאֹוד  ֲחׁשּוָבה  ָהְיָתה  לֹא  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ

אֹוָתּה.  ָעְזבּו  ׁשֶ ַעד  ּה  ּבָ ְמַזְלְזִלים  ָהיּו  ְך  ּכָ ִמּתֹוְך  ָעֶליָה.  ּוְלהֹודֹות 

ָרֵאל.  לּות ִלְכַלל ִיׂשְ ן ָלָאֶרץ ְוַהּגָ ֵחְטא ֶזה ֵהִביא ֶאת ַהֻחְרּבָ

ף פה, ַעּמּוד א( א ְמִציָעא, ּדַ ּבָ ֶכת ּבַ ְבִלי, ַמּסֶ ְלמּוד ּבָ י ּתַ )ַעל ּפִ
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ְרכֹות ַהּתֹוָרה ח ּבִ  ֻנּסַ

ִמְצֹוָתיו  ְבּ נּו  ָשׁ ִקְדּ ר  ֲאֶשׁ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  ֱאלֵֹהינּו  ה ה'  ַאָתּ רּוְך  ָבּ א. 
ְבֵרי תֹוָרה. ִדְבֵרי ּתֹוָרה/ַעל ִדּ נּו ַלֲעסֹוק ְבּ ְוִצָוּ

ָכל  ּוְבִפי  ִפינּו  ְבּ ּתֹוָרְתָך  ְבֵרי  ִדּ ֶאת  ֱאלֵֹהינּו,  ה'  ָנא,  ְוַהֲעֵרב  ב. 
ָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו, ְוֶצֱאָצֵאינּו )ֵיׁש מֹוִסיִפים:  ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ַעְמּ
נּו  ָלּ ֻכּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ָכל  ְוֶצֱאָצֵאי  ֶצֱאָצֵאינּו(  ְוֶצֱאָצֵאי 
ד  ה ה', ַהְמַלֵמּ רּוְך ַאָתּ ָמּה. ָבּ ֶמָך, ְולֹוְמֵדי תֹוָרְתָך ִלְשׁ יֹוְדֵעי ְשׁ

ָרֵאל. ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשׂ
ל  ִמָכּ נּו  ַחר-ָבּ ָבּ ר  ֲאֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ג. 

ה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: רּוְך ַאָתּ ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ָבּ ָהַעִמּ

ָלֵכן,  ֹקֶדם  ַהּתֹוָרה  ְרכֹות  ּבִ ֲאִמיַרת  ְללֹא  ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ָאסּור  א. 

ת ַהּבֶֹקר, ּוְבָכְך  ְתִפּלַ ְרכֹות ַהּתֹוָרה ּבִ ְלִפיָכְך ָאנּו ְמָבְרִכים ֶאת ּבִ

ל ַהּיֹום. ל ּכָ ּמּוד ׁשֶ ָאנּו ּפֹוְטִרים ֶאת ַהּלִ

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָלנּו  ַתן  ּנָ ׁשֶ ַעל  לה'  הֹוָדָאה  ּכֹוֶלֶלת  ָרָכה  ַהּבְ ב. 

ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ

ַהּתֹוָרה  ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  ָבֵרְך  ּמְ ׁשֶ ּכְ ְמאֹוד  ן  ְיַכּוֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ טֹוב  ג. 

אֹוֵמר: "ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו, ְוֶצֱאָצֵאינּו, ְוֶצֱאָצֵאי  ָעה ׁשֶ ׁשָ ּוִבְמֻיָחד ּבְ

ֶמָך,  ְשׁ יֹוְדֵעי  נּו  ָלּ ֻכּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ָכל  ְוֶצֱאָצֵאי  ֶצֱאָצֵאינּו 

ָמּה...". ְולֹוְמֵדי תֹוָרְתָך ִלְשׁ

ת ַהּתֹוָרה. ִבְרּכַ בֹות ּבְ ים ַחּיָ ם ָנׁשִ ּגַ ד. 
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ֵאלֹות ֲחָזָרה   ׁשְ

מדוע יש לברך לפני לימוד התורה?

וּן ר ְוִעיּ ֵאלֹות ֶאְתּגָ ׁשְ

סידור בברכות התורה, וִכתבו מה מוסיפים מיד לאחר  ַעְיינו ּבַ  .1

ברכות התורה כדי להסמיך את לימוד התורה לברכותיה?

שיש  ההבדלים  את  וִמצאו  שונים  בנוסחים  בסידורים  ַעְיינו   .2

בנוסחי הברכה בין קהילות ישראל השונות.
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 מעשה שהיה

ה ל ֹמשֶׁ ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ּתְ
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ רֹום  ַלּמָ ה  ֹמשֶׁ ָעָלה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ָאְמרוּ  ַהּתֹוָרה, 

ה  ָ ִאּשׁ ְלִיּלוּד  ַמה  עֹוָלם!  ל  ׁשֶ “ִרּבֹונֹו  הוּא:  רוְּך  ּבָ

יֵנינוּ?" ּבֵ

א". ל ּתֹוָרה ּבָ יב ָלֶהם: “ְלַקּבֵ ֵהׁשִ

ְבִעים  ע ֵמאֹות ְוׁשִ ׁשַ נוָּזה ְלָך ּתְ ּגְ נוָּזה, ׁשֶ ָאְמרוּ ְלָפָניו: “ֲחמוָּדה ּגְ

ִליְתָנּה  ׁש  ְמַבּקֵ ה  ַאּתָ ָהעֹוָלם,  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ֹקֶדם  ּדֹורֹות  ָעה  ְוַאְרּבָ

ר ְוָדם?" ְלָבׂשָ

ה:  ְלֹמשֶׁ הוּא  רוְּך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר 

ׁשוָּבה". “ַהְחֵזר ָלֶהם ּתְ

ִמְתָיֵרא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ “ִרּבֹונֹו  ְלָפָניו:  ָאַמר 

ִפיֶהם". ּבְ ֶהֶבל ׁשֶ ְרפוִּני ּבַ א ִיׂשְ ּמָ ֲאִני ׁשֶ

“ֱאחֹז  הוּא:  רוְּך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  יב  ֵהׁשִ

ׁשוָּבה”.  בֹוִדי ְוַהְחֵזר ָלֶהם ּתְ א ּכְ ִכּסֵ ּבְ

ל  ְך, ַנֲעָנה ְוָאַמר: “ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ּכָ ה ֹמשֶׁ ָעׂשָ

תוּב  ה נֹוֵתן ִלי, ַמה ּכָ ַאּתָ עֹוָלם, ּתֹוָרה ׁשֶ

יָך  הֹוֶצְאּתִ ר  ֲאׁשֶ ֱאלֶֹקיָך  ה'’  ָאֹנִכי  ּה?  ּבָ

ְלָאִכים,  ם, ַהּמַ ְוִאּלוּ ַאּתֶ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. 

ֵהא  ּתְ ְלַמה  ּתֹוָרה  ם?  ְדּתֶ ְעּבַ ּתַ ִהׁשְ ְלַפְרֹעה  ם?  ְיַרְדּתֶ ְלִמְצַרִים 

ָך - ָאב ְוֵאם ֵיׁש ָלֶכם?  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמְ ּבֵ ָלֶכם?" ְועֹוד ֶנֱאַמר: ּכַ

יֵניֶכם?”  ְגֹנב - ְוִכי ִקְנָאה ֵיׁש ּבֵ ְרַצח, לֹא ּתִ לֹא ּתִ

ה. ְולֹא עֹוד,  י טֹוב ָעׂשָ רוְּך הוּא ּכִ דֹוׁש ּבָ ְלָאִכים ַלּקָ ד הֹודוּ ַהּמַ ִמיַּ

נֹות. ה, ַמּתָ ֶהֱעִניקוּ לֹו, ְלֹמשֶׁ א ׁשֶ ֶאּלָ

ף פח, ַעּמוּד ב( ת, ּדַ ּבָ ֶכת ׁשַ י ַמּסֶ )ַעל ּפִ
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ֲעִנּיֹות ֶרק מד -ִהְלכֹות ּתַ ּפֶ

ָמבֹוא

ם ּנָ ִח ת  ַא ְנ ׂשִ ן  ֹו ו ֲע ּבַ
ֵני ֶמה ָחַרב?  ׁש ִראׁשֹון ִמּפְ ִמְקּדָ

ִפיכּות  ּלּוי ֲעָריֹות ּוׁשְ ָהיּו ּבֹו: ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּגִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹשָׁ ֵני ׁשְ ִמּפְ

ִמים. ּדָ

ּוְגִמילּות  ְצוֹות  ּוַבּמִ ּתֹוָרה  ּבַ ֲעסּוִקין  ָהיּו  ׁשֶ ִני  ׁשֵ ׁש  ִמְקּדָ ֲאָבל 

ְנַאת  קּוָלה ׂשִ ְ ּשׁ ְדָך ׁשֶ ם. ְלַלּמֶ ְנַאת ִחּנָ ָהְיָתה ּבֹו ׂשִ ֵני ׁשֶ ֲחָסִדים - ִמּפְ

ִפיכּות  ּוׁשְ ֲעָריֹות  ּלּוי  ּגִ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ֲעֵברֹות:  לֹשׁ  ׁשָ ֶנֶגד  ּכְ ם  ִחּנָ

ִמים.                                     ּדָ

ף ט, ַעּמּוד ב(. ֶכת יֹוָמא, ּדַ ְבִלי, ַמּסֶ ְלמּוד ּבָ )ּתַ

אּור: ּבֵ

ֲחוּו ִלְפָסִלים ְוֶלֱאִליִלים. ּתַ ֲעבֹוָדה ָזָרה - ִהׁשְ

ן  ָאסּור ָלֶהם ְלִהְתַחּתֵ ים ׁשֶ נּו ִעם ָנׁשִ ים ִהְתַחּתְ ּלּוי ֲעָריֹות - ֲאָנׁשִ ּגִ

ן. ִאּתָ

ים ָהיּו הֹוְרִגים ְורֹוְצִחים. ִמים - ֲאָנׁשִ ִפיכּות ּדָ ׁשְ
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ֵדי ְלעֹוֵרר  ּכְ ֵאְרעּו ָצרֹות ַלֲאבֹוֵתינּו,  ִמים ׁשֶ ּיָ ּבַ ינּו ָלצּום  ִנְצַטּוֵ א. 

ינּו ָהָרִעים. רֹון ְלַמֲעׂשֵ ָבבֹות, ִויִהי ֶזה ִזּכָ ַהּלְ

ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִלּבֹוֵתיֶהם  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ֲעִנית:  ַהּתַ ַרת  ַמּטְ ב. 

ֲהָכָנה  ִהיא  ֲעִנית  ַהּתַ ֵלם.  ׁשָ ֵלב  ּבְ ֵאָליו  ְוָלׁשּוב  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ׁשּוָבה. ַלּתְ

יֹום  ִעים  ַאְרּבָ "עֹוד  ִניְנֵוה:  י  ַאְנׁשֵ ְפֵני  ּבִ ִהְתִריַע  יֹוָנה  ִביא  ַהּנָ ג. 

צֹום  ָקְבעּו  ִניְנֵוה  י  ַאְנׁשֵ ד  ִמּיָ ד(.  ג,  )יֹוָנה  ֶכת"  ֶנְהּפָ ְוִניְנֵוה 

דֹול ְוַעד ָקָטן. ים, ִמּגָ ּקִ ְוָלְבׁשּו ׂשַ

לֹא  ָלֶהם,  ָסַלח  ה'  ׁשֶ ּכְ ד. 

ֶאת  ְרא  "ַוּיַ ם:  ׁשָ ֶנֱאַמר 

ֲעִניָתם",  ּתַ ְוֶאת  ם  ּקָ ׂשַ

ְרא  "ַוּיַ ֶנֱאַמר:  א  ֶאּלָ

יֶהם  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ֱאלִֹקים 

ם ָהָרָעה"  ְרּכָ בּו ִמּדַ י ׁשָ ּכִ

ר:  ָהִעּקָ י(.  ג,  )יֹוָנה 

ְולֹא  ְתׁשּוָבה  ּבִ ָחְזרּו  ׁשֶ

ֲעִנית. ק ְוַהּתַ ַהּשַׂ
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ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

ימים שֵאירעו ָצרות לאבותינו? )סעיף א(  מדוע אנו ָצמים ּבַ   .1

לימו את החסר במחברת. )סעיף ב( ַהׁשְ   .2

מטרת התענית: ְלעֹוֵרר...  

מה ָעׂשו אנשי נינווה כשהנביא הזהיר אותם על מעשיהם הרעים?    .3

)סעיף ג(

א. על מה ה' מקפיד יותר - על הצום או על המעשים? )סעיף ד(   .4

ה הוא העיקר". הסבירו מדוע "המעׂשֶ ב.    

סדרו את המילים הבאות:   

א. שאתנ נחם    

ב. נחם באהת    

ג. תניעת    

ד. התשבו    

"לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי" )שמות רבה ב(
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ֲעִנּיֹות ִצּבּור ֶרק מה - ּתַ ּפֶ

ָמבֹוא

ְוצֹום  י  ַהֲחִמיׁשִ ְוצֹום  ָהְרִביִעי  צֹום  ְצָבאֹות,  ה'  ָאַמר  “ּכֹה   

ְמָחה  ׂשֹון ּוְלׂשִ יִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלׂשָ ִביִעי ְוצֹום ָהֲעׂשִ ְ ַהּשׁ

לֹום ֱאָהבּו“.                             ָ ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהּשׁ

 )ְזַכְרָיה ח, יט(

ָצִמים  ָאנּו  ׁשֶ ּבּור  ַהּצִ ֲעִנּיֹות  ּתַ ׁשֶ ָלנּו  ר  ְמַבּשֵׂ ְזַכְרָיה  ִביא  ַהּנָ  

ֶאת  ְקדּו  ּפָ ׁשֶ ים  ׁשִ ַהּקָ ָהֵארּוִעים  ְגַלל  ּבִ ֶהן,  ּבָ ים  ּוִמְתַעּנִ

אֹוָתם ָיִמים, ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַיַהְפכּו ָיִמים ֵאּלּו ִליֵמי  ֲאבֹוֵתינּו ּבְ

ָרֵאל. ׂשֹון ְלַעם ִיׂשְ ְמָחה ְוׂשָ ׂשִ

ית  ּבֵ קּוַפת  סֹוף ּתְ ּבְ ָהיּו  ִביִאים ׁשֶ ַהּנְ ְיֵדי  עּו ַעל  ִנְקּבְ ַהּצֹומֹות   

ׁש ָהִראׁשֹון. ְקּדָ ַהּמִ

ְנבּוַכְדַנאֶצר.  ְיֵדי  ַעל  ַלִים  ְירּוׁשָ ַעל  צֹור  ַהּמָ ֵהֵחל   - ֵטֵבת  ּבְ י’   

ָנה ָוֵחִצי. ׁשָ ְך ּכְ צֹור ִנְמׁשַ ַהּמָ

ָנה ָוֵחִצי ֻהְבְקָעה ָהִעיר. ׁשָ ֲעֹבר ּכְ ַתּמּוז - ּכַ ט’ ּבְ  

ית  ּבֵ ַרף  ְוִנׂשְ ֶנְחַרב  ְך  ּכָ ַאַחר  בּועֹות  ׁשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ  - ָאב  ּבְ ט’   

ׁש ָהִראׁשֹון. ְקּדָ ַהּמִ

ַדְלָיה  ׁש ֶנֱהַרג ּגְ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ִים ְלַאַחר ֻחְרּבַ ָחְדׁשַ ֵרי - ּכְ ִתׁשְ ג’ ּבְ  

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲארּו ּבְ ׁשְ ּנִ הּוִדים ׁשֶ ן ַאִחיָקם - ַמְנִהיג ַהּיְ ּבֶ
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ֲעִניֹּות ִצּבוּר ע ּתַ ַטְבַלת ִסּכוּם - ַאְרּבַ

ר ָצרֹות  ל ִמְסּפָ ׁשֶ יֵמי צֹום, ּבְ ִאים ּכִ ֲאִריִכים ַהּבָ עּו ַהּתַ ַמֲהַלְך ַהּדֹורֹות ִנְקּבְ ּבְ

ֶהם: ֵאְרעּו ּבָ ׁשֶ

ה ְוָהֵארוַּע ּבָ ַהּסִ ם ַהּצֹום ׁשֵ ֲאִריְך ּתַ

ן  ַדְלָיה ּבֶ ל ַמְנִהיג ְיהּוִדי - ּגְ *    ַעל ֲהִריָגתֹו ׁשֶ

ֲאִחיָקם.
ַדְלָיה צֹום ּגְ

ג’ 

ֵרי ִתׁשְ ּבְ

ַלִים ַעל ְיֵדי  צֹור ַעל ְירּוׁשָ *     ֵהֵחל ַהּמָ

ְנבּוַכדַנאֶצר.
ֵטֵבת ָרה ּבְ ֲעׂשָ

י’ 

ֵטֵבת ּבְ

רּו ַהּלּוחֹות. ּבְ ּתַ *     ִנׁשְ

ִמיד. ן ַהּתָ ל ָקְרּבַ ּטַ *     ּבֻ

ִני. ַבִית ׁשֵ *     ֻהְבְקָעה ָהִעיר ּבְ

ע ֶאת ַהּתֹוָרה. ַרף ַאּפֹוְסטֹומֹוס ָהָרׁשָ *     ׂשָ

ֵהיָכל. *     ָהֳעַמד ֶצֶלם ּבַ

ר  ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ

ָתמּוז ּבְ

י"ז 

ַתּמוּז ּבְ

ְנסּו  ּלֹא ִיּכָ ר ׁשֶ ְדּבָ ּמִ *     ִנְגַזר ַעל ֲאבֹוֵתינּו ּבַ

ָרֵאל. ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ׁש. ְקּדָ י ַהּמִ ּתֵ ֵני ּבָ *     ָחְרבּו ׁשְ

יָתר". ָדה ָהִעיר "ּבֵ *     ִנְלּכְ

ִית. ע ֶאת ַהר ַהּבַ *     ָחַרׁש טֹוְרנֹוְסרֹופּוס ָהָרׁשָ

ָאב ָעה ּבְ ׁשְ ּתִ ָאב ט’ ּבְ
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ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

תבו מהן ארבע תעניות ציּבור. ּכִ  .1

מדוע אנו ָצמים ּבעשָרה ּבטֵבת? )סעיף א(  .2

תבו את חמש הָצרות שֵאירעו לעֵמנו ב-י"ז בתמוז.  ּכִ  .3*

)סעיף ב(  

א. מדוע אנו צמים ב-ג' בתשרי? )סעיף ד(  .4

ב. כיצד נקרא צום זה?  

העתיקו את הטבלה למחברת וסמנו באילו חודשים יש תעניות   .5

ציבור.

אדרשבטטבתכסלוחשווןתשרי

אלולאבתמוזסיווןאיירניסן

 תשבץ

היום שבו נחרבו שני בתי המקדש.  .1

היום שבו החל המצור על ירושלים.  .2

תוקן על הריגתו של מנהיג יהודי.  .3

היום שבו הועמד צלם בהיכל.  .4

מטרת הצום.  .5

ת

ש
ו
ב
ה
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ָצִרים ין ַהּמְ יֵני ְיֵמי ּבֵ ֶרק מו - ּדִ ּפֶ

ָמבֹוא
ִית ן ַהּבַ ֻחְרּבַ

ִית  ּבַ ן  ְוֻחְרּבַ ֶלְך,  ַהּמֶ הּו  ִצְדִקּיָ יֵמי  ּבִ ָהִראׁשֹון  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ן  ֻחְרּבַ  

ָאב ָהיּו. ָעה ּבְ ִתׁשְ ֵניֶהם ּבְ אי, ּוׁשְ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ יֵמי ַרּבִ ִני ּבִ ׁשֵ

ָחַרב  ׁשֶ ב, ָאְמרּו: ּכְ אי ְוחֹוָבה ְליֹום ַחּיָ ִלין ְזכּות ְליֹום ַזּכַ "ְמַגְלּגְ  

ָהָיה,  ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ַהּיֹום  אֹותֹו   - ִראׁשֹוָנה  ּבָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ

ל  ַמְרּתֹו ׁשֶ ִביִעית ָהְיָתה, ּוִמׁשְ ת ָהָיה, ּומֹוָצֵאי ׁשְ ּבָ ּומֹוָצֵאי ׁשַ

ַעל  ְועֹוְמִדים  יָרה  ׁשִ אֹוְמִרים  ָהיּו  ים  ִוּיִ ְוַהּלְ ָהְיָתה,  ְיהֹוָיִריב 

ּתֹות  ּכִ ּתֹות  ּכִ צּו  ִנְתַקּבְ ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ִית  ַהּבַ ָחַרב  ֶ ִמּשׁ ּדּוָכָנם... 

ַהֵהיָכל  ְלַגג  ְוָעלּו  ָיָדם,  ּבְ ַהֵהיָכל  חֹות  ּוַמְפּתְ ה  ֻהּנָ ּכְ ְרֵחי  ּפִ ל  ׁשֶ

ִלְהיֹות  ָזִכינּו  ְולֹא  הֹוִאיל  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְלָפָניו:  ְוָאְמרּו 

י  ַלּפֵ ּכְ ּוְזָרקּום  ְלָך,  חֹות ְמסּורֹות  ַמְפּתְ ִיְהיּו  ֶנֱאָמִנים,  ִרין  ְזּבָ ּגִ

ָקְפצּו  ְוֵהם  ֵמֶהם,  ָלַתם  ְוִקּבְ ָיד  ת  ּסַ ּפִ ֵעין  ּכְ ְוָיְצָתה  ַמְעָלה, 

ף כט, ַעּמּוד א( ֲעִנית, ּדַ ֶכת ּתַ ְלתֹוְך ָהאּור )ָהֵאׁש("  )ַמּסֶ

ָאב  ִני(, ּוְב-ט' ּבְ ִית ַהׁשֵ יֵמי ַהּבַ ַתּמּוז ֻהְבְקָעה ָהִעיר )ּבִ ב-י"ז ּבְ א.  

ל ַעם  ׁשֶ ְחָלט  ַהּמֻ ִדיִני  ַהּמְ נֹו  ְלֻחְרּבָ ֵהִביא  ׁשֶ ִית, ַמה  ַהּבַ ַרף  ִנׂשְ

ין  ּבֵ “ְיֵמי  ִנְקָרִאים  ָאב  ּבְ ְל-ט’  ַתּמּוז  ּבְ י“ז  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ָרֵאל.  ִיׂשְ

ָצִרים“.  ַהּמְ
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את  ָלׂשֵ לֹא  נֹוֲהִגים  ֵיׁש  ֲאֵבלּות,  ִמְנֲהֵגי  נֹוֲהִגים  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ב. 

ַח  ּלֵ ר ְולֹא ְלִהְתּגַ ּפֵ ָיִמים ֵאּלּו, ְוֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים לֹא ְלִהְסּתַ ים ּבְ ָנׁשִ

ָיִמים ֵאּלּו.  ּבְ

ֵאיְך  י  ּכִ ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ֶהֱחָינּו"  "ׁשֶ ת  ְרּכַ ּבִ ְלָבֵרְך  לֹא  נֹוֲהִגים  ֵיׁש  ג. 

ן,  ה" ְוהּוא ְזַמן ֻחְרּבָ ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ְיָבֵרְך "ׁשֶ

ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ָחָדׁש  ֶגד  ּבֶ ִלְלּבֹשׁ  אֹו  ָחָדׁש  ִרי  ּפְ ֶלֱאֹכל  ֵאין  ָלֵכן 

ָכְך. ים ּבְ ת ֵיׁש ְמִקּלִ ּבָ ׁשַ אּוָלם ּבְ

בּוַע  ׁשָ ּבְ ֹחֶדׁש ָאב אֹו  ֲאֵבלּות ַרק ֵמֹראׁש  ִמְנֲהֵגי  ַהּנֹוֲהִגים  ֵיׁש  ד. 

ָאב.  ָעה ּבְ ׁשְ ָחל ּבֹו ּתִ ׁשֶ

ֵאלֹות ֲחָזָרה ׁשְ   

אב? )סעיף א( תמוז ל-ט' ּבְ א.  כיצד נקראים הימים שבין י"ז ּבְ  .1

ַעְיינו ּבלוַח השנה וִכתבו ַמהו מספר הָימים בימים שבין י"ז  ב. 

בתמוז ל-ט' באב. 

תבו מנָהגים הידועים לכם ּבימים ֵאלוּ. )סעיף ב( ּכִ   .2

תבו מָמתי נוהגים בביתכם אבלוּת ּבימים אלוּ )מ-י"ז בתמוז,  א.  ּכִ   .3

בוע שחל בו ִתשעה באב(. או מרֹאש חודש אב או ּבׁשָ  

שאלו את הוריכם ֵאילו מנהֵגי אבלוּת נוהגים בביתכם? ב.  

ת "שהחיינו" ּבָימים אלו? )סעיף ד( מדוע אנו נמנעים מלברך ברּכַ   .4

ַסדרו את האותיות שהתערבבו במחברת והסבירו אותן.  

א. מיי בין מצרהים    ב. שעתה באב   ג. בעשה שער בתמוז
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 מעשה שהיה

יח ׁשִ היֹום נֹוַלד ַהּמָ
ַלִים  ִלירוּׁשָ ָהרֹוָמִאים  ְכְנסוּ  ּנִ ׁשֶ ַהיֹּום  אֹותֹו 
ַהְרֵחק  ָהָיה  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶאת  ְוֶהְחִריבוּ 
ֵדהוּ.  ת ׂשָ ֲחִריׁשַ ָהָיה ָעסוּק ּבַ ַלִים ְיהוִּדי ׁשֶ רוּׁשָ ִמיְּ
י  ּכִ ָלל  ּכְ ָיַדע  לֹא  ַלִים,  רוּׁשָ ִמיְּ ְרָחק  ַהּמֶ ְגַלל  ּבִ
ית  ּבֵ ֶאת  ְרפוּ  ְוׂשָ ַלִים  ִלירוּׁשָ אֹוְיִבים  ִנְכְנסוּ 

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ
ַעְצָמּה  ֶאת  ָרה  ַהּפָ יָלה  ִהּפִ ְלֶפַתע  ָרתֹו,  ּפָ ִעם  חֹוֵרׁש  עֹודֹו  ּבְ
ֵדי  ּכְ ָרה  ַהּפָ ֶאת  ְלַהּכֹות  ְוֵהֵחל  ְמאֹוד  ָהִאיׁש  ִנְבַהל  ָהָאֶרץ.  ַעל 
לוּם,  ּכְ הֹוִעילוּ  לֹא  ּכֹות  ַהּמַ ל  ּכָ ַאְך  ְוַתְחרֹשׁ,  ֵמִרְבָצּה  קוּם  ּתָ ׁשֶ

ְוִהיא לֹא ָזָזה ֵמִרְבָצּה.
ַמע  ָרה, ׁשָ ל ַהּפָ יָה ַהּמוָּזִרים ׁשֶ ר ַמֲעׂשֶ עֹודֹו עֹוֵמד ְותֹוֶהה ְלֵפׁשֶ
ֲעֹזב  ָרה?  ַהּפָ ה ֶאת  ַמּכֶ ְלָך  ְואֹוֵמר: “ַמה  ֵאָליו  ְלֶפַתע קֹול קֹוֵרא 
ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְוַעל  ִית  ַהּבַ ן  ֻחְרּבַ ַעל  צֹוֶעֶקת  ִהיא  ׁשֶ יָון  ּכֵ אֹוָתּה 

ַרף ַהיֹּום".  ׂשְ ּנִ ׁשֶ
ָערֹו,  ָגָדיו ְוָתַלׁש ֶאת ׂשְ ד ָקַרע ֶאת ּבְ ַמע ֹזאת ָהִאיׁש, ֶנְחַרד, וִּמיָּ ׁשָ

ָנַתן ֵאֶפר ַעל רֹאׁשֹו, ְוֵהֵחל ִלְבּכֹות.
ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ה ֶאת ֻחְרּבַ עֹודֹו ְמַבּכֶ
ַרְגֶליָה  ַעל  ָרה  ַהּפָ ָעְמָדה  וְּלֶפַתע 
ל  ׁשֶ קֹולֹות  ִמיָעה  ַמׁשְ ה  ְוֵהֵחּלָ
ְולֹא  ְמאֹוד  ָהִאיׁש  ַמּה  ּתָ ְמָחה.  ׂשִ
עֹודֹו  ְלֶפַתע.  ָרה  ַלּפָ ֵאַרע  ָמה  ֵהִבין 
ֵאָליו:  קֹוֵרא  קֹול  ַמע  ׁשָ א,  ּלֵ ִמְתּפַ
ִעם  ִנית  ׁשֵ ְוַלְחרֹשׁ  ָלקוּם  ָיֹכל  ָך  “ִהּנְ
יַח".  ׁשִ ה נֹוַלד ַהּמָ ֶרַגע ַהּזֶ י ּבָ ָרה, ּכִ ַהּפָ
ָקם  ָניו,  ּפָ ָרַחץ  ָהִאיׁש,  ֹזאת  ַמע  ׁשָ

ִמים  ָהיוּ ׂשָ י ׁשֶ ל ֶמׁשִ ַמח. ָהַלְך ְלֵביתֹו ְוָלַקח ְרצוּעֹות ֲאֻרּכֹות ׁשֶ ְוׂשָ
ַלִים.  ינֹוקֹות. ְלָקָחן ְוָעָלה ִלירוּׁשָ ֲעִריַסת ַהּתִ ּבַ
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י ַעל ְזרֹועֹוָתיו ְוָקָרא  ׁשִ ַלִים, ָנַתן ֶאת ְרצוּעֹות ַהּמֶ יַע ִלירוּׁשָ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ְלִבּתֹו?"  אֹו  ִלְבנֹו  י  ֶמׁשִ ְרצוַּעת  ִלְקנֹות  ִיְרֶצה  “ִמי  ָהִעיר:  ְרחֹוב  ּבִ
יַח ֶאת ְקִריָאתֹו ְוָאְמָרה לֹו: “ֵלְך ְלֵבית  ׁשִ ֶכֶנת ֵאם-ַהּמָ ְמָעה ׁשְ ׁשָ

ּנֹוַלד ָלּה ֶיֶלד".   ֵני ׁשֶ לֹוִנית ִמּפְ ּפְ
ן  ּבֶ “ְמַנֵחם  ֵנְך?".  ּבְ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ “ַמה  ָאָלּה:  וּׁשְ ה  ָ ָהִאּשׁ ְלֵבית  ָהַלְך 

יָבה ָהֵאם. יֵאל", ֵהׁשִ ַעּמִ
ְרִצי ִלְקנֹות ְרצוָּעה ִלְבֵנְך?"  “אוַּלי ּתִ

י הוּא נֹוַלד  י, ּכִ ּלִ ינֹוק ׁשֶ ה ְוָאְמָרה: “לֹא ֶאְקֶנה ַלּתִ ָ ָעְנָתה ָהִאּשׁ
הוּא נֹוַלד ּבֹו". ׁש, ָארוּר ַהיֹּום ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ְחַרב ּבֵ ּנֶ יֹּום ׁשֶ  ּבַ

קֹו ַעל  ינֹוק, ְנׁשָ א ֶאל ַהּתִ ד ּבָ ם ָהִאיׁש ֵלב ִלְדָבֶריָה, וִּמיַּ לֹא ׂשָ
ֹמר ָעָליו, ְוָהַלְך  ׁש ֵמָהֵאם ִלׁשְ רֹאׁשֹו ְוָנַתן לֹו ְרצוָּעה ַאַחת, וִּבּקֵ

ָנה, ְוָהָיה הֹוֵלְך  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ַלִים ּבְ א ִלירוּׁשָ ְלֵביתֹו. ֵמָאז ָהָיה ּבָ
ֶלד. לֹום ַהיֶּ ׁשְ ְלֵבית ָהֵאם ְודֹוֵרׁש ּבִ

ָרֲאָתה  ׁשֶ ד ּכְ ַלִים ְוִנְכַנס ְלֵבית ָהֵאם. ִמיָּ א ִלירוּׁשָ ִנים ּבָ ָ ַאַחת ַהּשׁ ּבְ
ֲהֵרי ִנְגַנז".  ְבִכי: “ֵאין ִלי ְמַנֵחם - ׁשֶ ְרָצה ּבִ ה ֶאת ָהִאיׁש, ּפָ ָ ָהִאּשׁ

ת ֵאיָכה( י ִמְדָרׁש זוָּטא, ְמִגּלַ )ַעל ּפִ

מעמד אמירת קינות בתשעה באב בכותל
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 מעשה שהיה

ִמילּות ֲחָסִדים ּגְ

ַהּתֹוָרה  ַעל  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ָבִרים  ּדְ ה  ָלׁשָ ׁשְ “ַעל 

ִמילוּת ֲחָסִדים... ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ּגְ

יַצד?  ִמילוּת ֲחָסִדים ּכֵ ַעל ּגְ

ֶזַבח  ְולֹא  י  ָחַפְצּתִ ֶחֶסד  י  ּכִ אֹוֵמר  הוּא  ֲהֵרי 

ַע ו, ו( .... )הֹוׁשֵ

ַלִים  ׁשָ רוּ ִמיְּ יֹוֵצא  אי  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  ן  ַרּבַ ָהָיה  ַאַחת  ַעם  ּפַ

ָחֵרב.  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְוָרָאה  ַאֲחָריו  הֹוֵלְך  ַע  ְיהֹוׁשֻ ר'  ְוָהָיה 

ִרים  ַכּפְ ּמְ הוּא ֵחֵרב ָמקֹום ׁשֶ ַע: אֹוי ָלנוּ ַעל ֶזה ׁשֶ ָאַמר ר' ְיהֹוׁשֻ

ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ּבֹו ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ׁשֶ

מֹוָתּה.  ּכְ ִהיא  ׁשֶ ַאַחת  ָרה  ּפָ ּכַ ָלנוּ  ֵיׁש  ְלָך,  ָיַרע  ַאל  ִני  ּבְ לֹו:  ָאַמר 

ְולֹא  י  ָחַפְצּתִ ֶחֶסד  י  ּכִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ֲחָסִדים,  ִמילוּת  ּגְ ֶזה  ְוֵאיֶזה? 

ַע ו, ו(.  ֶזַבח’ )הֹוׁשֵ

ָדִניֵאל ִאיׁש ֲחמוּדֹות  ן ָמִצינוּ ּבְ ּכֵ ׁשֶ

ְגִמילוּת  ּבִ ק  ִמְתַעּסֵ ָהָיה  ׁשֶ

ֲחָסִדים. 

ָהָיה  ׁשֶ ֲחָסִדים  ִמילוּת  ּגְ ֵהן  וַּמה 

ֶהם?  ק ּבָ ִניֵאל ִמְתַעּסֵ ּדָ
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ֶנֱאַמר:  ָבר  ּכְ ְוַהּלֹא  ָבֶבל,  ּבְ ַמְקִריב  ְזָבִחים  וּ עֹולֹות  ּתֹאַמר  ִאם 

י ִאם  ְרֶאה ּכִ ר ּתִ ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ ֲעֶלה עֹולֹוֶתיָך ּבְ ן ּתַ ֵמר ְלָך ּפֶ ָ ִהּשׁ

ָבִרים יב, יג- ֲעֶלה עֹולֹוֶתיָך’ )ּדְ ם ּתַ ר ִיְבַחר ה'... ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ּבַ

ֶהן?  ק ּבָ ָהָיה ִמְתַעּסֵ ִמילוּת ֲחָסִדים ׁשֶ א ַמה ֵהן ּגְ יד(, ֶאּלָ

רוָּטה  ת ְונֹוֵתן ּפְ ה ֶאת ַהּמֵ ְמַלוֶּ ָחּה וּ ּמְ ְמׂשַ ה וּ ּלָ ן ֶאת ַהּכַ ָהָיה ְמַתּקֵ

ֶלת  ִמְתַקּבֶ תֹו  וְּתִפּלָ יֹום  ָכל  ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ל  ּלֵ ִמְתּפַ וּ ְלָעִני 

ָרצֹון...”.                                                                   )אבות דרבי נתן, פרק ד( ּבְ

ת.ו.ש.ל.ב.ע

"ְוִכי ִמי ֲאִני?

י?  ּוִמי ַעּמִ

זֹאת, ב ּכָ י ַנְעצֹר ּכַֹח ְלִהְתַנּדֵ ּכִ

ְדָך ָנַתּנּו ָלְך!" ָך ַהּכֹל ּוִמּיָ י ִמּמְ  ּכִ

)דברי הימים א כט, יד(  
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