
ת בָּ ְצִעיִרים-ִקּדּוׁש ֵליל ׁשַׁ

ר  חַׁ ף ִלּמּוד ְלאַׁ ְצִפיָּהּדַׁ ִסְרטֹוןהַׁ בַׁ

ִבי יֲַׁעֹקב ֵליב " ל רַׁ ִקּדּוׁש ׁשֶׁ "ל"זצֵלעִויהַׁ
https://youtu.be/sVq-YaQyf6w

ה ִריאָּ ֵמי ַהבְּ ֵׁשֶׁשת יְּ ם בְּ עֹולָּ רּוְך הּוא בֹוֵרא ֶאת הָּ דֹוׁש בָּ ת. ַהקָּ ה ַהַשבָּ ִביִעי ַמִגיעָּ ,  ַבּיֹום ַהשְּ
ֵראִׁשית ֶפֶרק ב ֵסֶפר בְּ ֶליהָּ ֶנֱאַמר בְּ עָּ סּוק ג' וְּ ֶרְך : "'פָּ בָּ ִביִעי-ֶאתֱאֹלִקיםַויְּ ַקֵדׁש  , יֹום ַהשְּ ַויְּ

ִמים' ה".ֹאתֹו ַאר ַהּיָּ ִדיל אֹותֹו ִמשְּ ִביִעי ּוַמבְּ ַקֵדׁש ֶאת ַהּיֹום ַהשְּ ת הּוא  . מְּ יֹום ַהַשבָּ
ׁש ֻקדָּ דיֹום , מְּ יֻחָּ ִגיׁש טֹוִבים יֹוֵתרמְּ ַהרְּ ַעּלֹות ּולְּ ִהתְּ נּו לְּ ֵלִמים יֹוֵתר, ֶׁשגֹוֵרם לָּ ֵדי  . ׁשְּ ַעל יְּ

ִריַאת   ַאַחר בְּ ת ֶׁשּלְּ נּו ֶאת ַהַשבָּ ִכיר לָּ ַהזְּ ת ּולְּ ַקֵדׁש ֶאת ַהַשבָּ נּו זֹוִכים לְּ ַות ַהִקדּוׁש ֲאַנחְּ ִמצְּ
ַרִים  ִציַאת ִמצְּ ֶאת יְּ ם וְּ עֹולָּ דֹוׁשהָּ ַעם קָּ נּו לְּ ה אֹותָּ כָּ פְּ .ֶׁשהָּ

ְׁשְכנַׁז ח אַׁ ת נֻסָּ בָּ ִקּדּוׁש ְלׁשַׁ

ִשִשי ל  . יום הַׁ ץ ְוכָּ רֶׁ אָּ ִים ְוהָּ מַׁ שָּ וְַׁיֻכּלּו הַׁ

ם אָּ :ְצבָּ

אְכּתו   ְשִביִעי ְמלַׁ יום הַׁ ל ֱאלִקים בַׁ וְַׁיכַׁ

ה שָּ ר עָּ ְשִביִעי  . ֲאׁשֶׁ יום הַׁ וִַׁיְׁשבת בַׁ

ה שָּ ר עָּ אְכּתו ֲאׁשֶׁ ל ְמלַׁ :ִמכָּ

ֵּדׁש   ְשִביִעי וְַׁיקַׁ ת יום הַׁ ְך ֱאלִקים אֶׁ רֶׁ וְַׁיבָּ

ר  . אתו אְכּתו ֲאׁשֶׁ ל ְמלַׁ ת ִמכָּ בַׁ ִכי בו ׁשָּ

ֲעשות א ֱאלִקים לַׁ רָּ :בָּ

י בותַׁ ן ְורַׁ נָּ בָּ ן ְורַׁ נָּ רָּ ְבִרי מָּ :סַׁ

ה ה ּתָּ רּוְך אַׁ ם  . 'בָּ עולָּ ְך הָּ לֶׁ ֱאלֵקינּו מֶׁ

ן פֶׁ גָּ :בוֵרא ְפִרי הַׁ

ה ה ּתָּ רּוְך אַׁ ם' בָּ עולָּ ְך הָּ לֶׁ .  ֱאלֵקינּו מֶׁ

נּו ה בָּ צָּ יו ְורָּ נּו ְבִמְצותָּ ר ִקְּדׁשָּ .  ֲאׁשֶׁ

נּו צון ִהְנִחילָּ ה ּוְברָּ ֲהבָּ ְדׁשו ְבאַׁ ת קָּ בַׁ .  ְוׁשַׁ

ֲעֵשה ְבֵראִׁשית רון ְלמַׁ ( ִכי הּוא יום. )ִזכָּ

ת   ר ִליִציאַׁ ׁש ֵזכֶׁ ֵאי קדֶׁ ה ְלִמְקרָּ ְּתִחּלָּ

ִים ְׁשּתָּ  . )ִמְצרָּ נּו ִקּדַׁ ְרּתָּ ְואותָּ חַׁ נּו בָּ ִכי בָּ

ִּמים עַׁ ל הָּ ה  ( ִמכָּ ֲהבָּ ְדְׁשָך ְבאַׁ ת קָּ בַׁ ְוׁשַׁ

נּו ְלּתָּ צון ִהְנחַׁ :ּוְברָּ

ה ה ּתָּ רּוְך אַׁ ת. 'בָּ בָּ שַׁ ֵּדׁש הַׁ :ְמקַׁ

ֵאלֹות ׁשְּ
ִלימּו ֶאת ַהִמִּלים ַהֲחֵסרֹות• :ַהׁשְּ
ם ב ' ה עֹולָּ א ֶאת הָּ רָּ ___________ ּוַבּיֹום , יִָּמים____________  בָּ

נּו ֶאת  ַתן לָּ .____________נָּ
ה"... • שָּ ּתו ֲאֶׁשר עָּ ַלאכְּ ל מְּ ִביִעי ִמכָּ בת ַבּיום ַהשְּ ִבירּו ֶאת "ַוִּיׁשְּ ַהסְּ

ֶכם סּוק ַבִמִּלים ֶׁשּלָּ . ַהפָּ
_________________________________________________

_______________________
רון"• ֵראִׁשיתִזכָּ ַמֲעֵשה בְּ ֵאי קֶדׁש, לְּ רָּ ִמקְּ ה לְּ ִחּלָּ ַרִיםֵזֶכר, ּתְּ "  ִליִציַאת ִמצְּ

ִרים ַבֲאִמיַרת ַהִקדּוׁש נּו זֹוכְּ ִרים ֶׁשֲאַנחְּ בָּ ֵני ַהדְּ ה ֵהם ׁשְּ ?  מָּ
______________   ________________

ה ֵליב • הּודָּ נּו ַעל ַרִבי ַיֲעֹקב יְּ ַסֵפר לָּ ם מְּ ַרב ַעִמירָּ טֹון הָּ ִגיׁש . ַבִסרְּ ֵכיַצד ִהרְּ
ַמר ֶאת ַהִמִּלים  ַרב ַכֲאֶׁשר אָּ ֵראִׁשית"הָּ ?  "ַמֲעֵשה בְּ

_________________________________________________
_______________________

ט• פָּ ֶכם ֶאת ַהִמׁשְּ יֹונְּ ִלימּו ִמִדמְּ ִביִלי הּוא: "ַהׁשְּ ת ִבׁשְּ ..."  יֹום ַהַשבָּ
_________________________________________________

_______________________
נַֻסח ַהִקדּוׁש מֹוִפיַע ַהֹשֶרׁש • זֹות ַעל ַהּיֹום ש.ד.קבְּ ַרמְּ ִמים ֲאֶׁשר מְּ עָּ ֶׁשַבע פְּ

ִביִעי נּו ֶאת ַהִמִּלים . ַהשְּ ה ִמִּלים  .  ש.ד.קַלֹשֶרׁש ַהַשּיָּכֹותַסמְּ ַכמָּ לְּ
ֶּתם ?_______ִהַגעְּ

חּו ַלמֹורה• ִׁשּלְּ ֶכם ַבַבִית וְּ ִביַע ַהִקדּוׁש ֶׁשּלָּ מּו ֶאת גְּ ה ַלמֹורה. ַצּלְּ עָּ ן  : ַהצָּ ִנּתָּ
אז ִכין קֹולָּ הָּ ִביִעים' לְּ ִתי ֶׁשל ַהגְּ .ִכּתָּ

https://youtu.be/sVq-YaQyf6w

