
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בס"ד

תבטה ברשע-רובית צנעת

ַמִהי ַתֲעִנית ִצּבּור? 
ים לֹו: ים ּבֹו קֹוְראִּ מִּ ּבּור, צָּ ל ַהצִּ ַעם, כָּ ל הָּ כָּ ּבּור". יֹום צֹום, שֶׁ ית צִּ "ַתֲענִּ

יּו  הָּ רֹות שֶׁ ר ַהצָּ ּבּור ְלֵזכֶׁ ל ַהצִּ ים כָּ מִּ ם צָּ הֶׁ ּבָּ ים  שֶׁ ים ֲעצּובִּ ה יָּמִּ ם ַכמָּ ְשנָּ ה יֶׁ נָּ ְך ַהשָּ שֶׁ ְּבמֶׁ

ה. ים ֵאלֶׁ ֵאל ְּביָּמִּ ְשרָּ  ְלַעם יִּ

ֵלי ה והקב"ה ְיַרֵחם עָּ ְתשּובָּ ת ַמֲעֵשינּו ְוַלֲחֹזר ּבִּ יב אֶׁ ֵלינּו ְלֵהיטִּ ּבּור עָּ ית צִּ נּו ַּבּיֹום ַתֲענִּ

ַדְקנּו. יַח צָּ ת ְמשִּ נּו אֶׁ ְשַלח לָּ ה.  ְויִּ יֵמי ְשֵמחָּ ה לִּ ים ֵאלֶׁ ים ֲעצּובִּ ז ַיַהְפכּו יָּמִּ  ְואָּ

ֵטֵבת ה ּבְּ רָׂ ֲעשָׂ
יב ְמֹאד. ר ַמֲעצִּ בָּ ֵאל דָּ ְשרָּ ה ְלַעם יִּ רָּ ה קָּ ה ְּבֵטֵבת הּוא יֹום צֹום, ְּביֹום זֶׁ רָּ יֹום ֲעשָּ

ים, שֶׁ  נִּ ְפֵני ַהְרֵּבה שָּ יָּה לִּ ה הָּ ז זֶׁ יָּה אָּ ה טֹוב הָּ ם. מָּ ַליִּ ירּושָּ יָּה ַקּיָּם ּבִּ ֵּבית ַהְמַקֵדש הָּ

ים  ת ַהְּיהּודִּ ְּבדּו אֶׁ ים כִּ ל ַהּגֹויִּ ְּימּו ְמַצּוֹות. כָּ ה ְוקִּ ְמדּו תֹורָּ ים, לָּ יּו טֹובִּ ם הָּ כֻּלָּ ים שֶׁ יהּודִּ לִּ

אּו שה ם רָּ י כֻּלָּ ה כִּ מָּ ְלחָּ ם מִּ תָּ ֲחדּו ַלֲעשֹות אִּ ם.אֹוהֵ 'ּופָּ ֵאל ְושֹוֵמר ֲעֵליהֶׁ ְשרָּ ת ַעמֹו יִּ  ב אֶׁ

ְצו ה ּומִּ ְמרּו תֹורָּ ים ְושָּ יּו טֹובִּ ים הָּ ְּיהּודִּ יָּה ְכשֶׁ ה הָּ ל זֶׁ ת.כָּ

ְּימּו ּוְלַפֵסל  יהָּ לֹא קִּ ְצוֹותֶׁ ת מִּ ה, ְואֶׁ ת ַהתֹורָּ ְזבּו אֶׁ ים עָּ א, ְיהּודִּ סֹון נֹורָּ ה אָּ רָּ ֵנה קָּ ַאְך הִּ

ְשַתֲחוּו.  הִּ

ים.ַּבְזַמן הַ  יאִּ ֵאל ְנבִּ ְשרָּ יּו ְלַעם יִּ ְראּו: הּוא הָּ ים ְוקָּ ל ַהְּיהּודִּ ים אֶׁ יאִּ אּו ַהְנבִּ ּבָּ

ים! ְיהּו ם "ְיהּודִּ ם טֹוב,  ַאְך אִּ כֶׁ ְהיֶׁה לָּ עֹות ְויִּ רָּ ם הָּ ַדְרְככֶׁ בּו מִּ ה! שֻּ ְתשּובָּ ְזרּו ּבִּ ים! חָּ דִּ

ה". ה ְּגדֹולָּ רָּ ְהיֶׁה צָּ ז תִּ ה ְואָּ ץ ְרחֹוקָּ רֶׁ ים ֵמאֶׁ ם יָּבֹואּו ּגֹויִּ יכּו ְּבַמֲעֵשיכֶׁ  ַתְמשִּ

ְבלּו  ים ְולֹא קָּ יאִּ ְמעּו ְּבקֹול ַהְנבִּ ים לֹא שָּ ם ַאְך ַהְּיהּודִּ יכּו ְּבַדְרכָּ ְמשִּ ם ְוהִּ ְבֵריהֶׁ ת דִּ אֶׁ

ה. עָּ רָּ  הָּ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בס"ד

ם הּוא  ְך ַאַפיִּ רֶׁ י הקב"ה אֶׁ ה, כִּ ְתשּובָּ ים ּבִּ ּיָּשּובּו ַהְּיהּודִּ ה הקב"ה שֶׁ כָּ ים חִּ נִּ ַהְרֵּבה שָּ

יש. ה ְלַהֲענִּ ל ְוֵאינֹו רֹוצֶׁ  ּוְמַרֵחם ַעל ַהכָּ

ם, א יחָּ ים ְלהֹוכִּ יאִּ ת ַהְנבִּ ַלח אֶׁ שּוב שָּ ב.שּוב וָּ ל זֹאת ַיְחְזרּו ְלמּוטָּ ּוַלי ְּבכָּ

ש ַמר. ם הקב"ה ֹענֶׁ יא ֲעֵליהֶׁ ֵהבִּ ם ַעד שֶׁ יכּו ְּבַמֲעֵשיהֶׁ ְמשִּ ים הִּ  ַאְך ַהְּיהּודִּ

ים,  ם ַהְּיהּודִּ ֵחם עִּ לָּ ים ְלהִּ ם ַהְרֵּבה ַחּיָּלִּ ל עִּ בֶׁ ְך ּבָּ לֶׁ ַצר מֶׁ א ְנבּוַכְדנֶׁ ה ְּבֵטֵבת ּבָּ רָּ ְּביֹום ֲעשָּ

ְכלּו ְלהִּ  ה, ֵהם לֹא יָּ קָּ ה ַוֲחזָּ ה ְּגבֹוהָּ ה חֹומָּ ְיתָּ ּה הָּ יב לָּ י ְסבִּ ם, כִּ ַליִּ יר ְירּושָּ ֵנס ְלעִּ כָּ

ל ְּגדֹולֹות. ים ְּבַדְלתֹות ַּבְרזֶׁ יּו ְנעּולִּ ם הָּ ים ַדְרכָּ סִּ ְכנָּ יּו נִּ הָּ ים שֶׁ רִּ  ְוַהְשעָּ

יב ים ְסבִּ לִּ יד ַחּיָּ ֱעמִּ צֹור, הּוא הֶׁ ַצר מָּ ְך ְנבּוַכְדנֶׁ לֶׁ ה ַהמֶׁ שָּ ֵכן עָּ ל  ְולָּ ל ַצד ּוְלַיד כָּ כָּ ה מִּ ְלחֹומָּ

ה. נָּ מֶׁ ֵצאת מִּ ם אֹו לָּ ַליִּ ירּושָּ ֵנס לִּ כָּ יש ְלהִּ ַתן ְלאִּ  ַשַער, ְולֹא נָּ

ף  ל נֹוסָּ יא ֹאכֶׁ בִּ ְכלּו ְלהָּ ַזל, ְולֹא יָּ ם אָּ ַליִּ ירּושָּ יָּה ּבִּ הָּ ל שֶׁ ֹאכֶׁ ל הָּ ים כָּ יהּודִּ יָּה לִּ ב ּוַמר הָּ עָּ רָּ

ְתרֹוְקנּו  דֹול, ַּגם ַהּבּורֹות הִּ ֵעב ּגָּ ים רָּ א ַעל ַהְּיהּודִּ ְך ּבָּ ם, ְוכָּ ַליִּ יב ְירּושָּ ְסבִּ ן ַהֵשדֹות שֶׁ מִּ

ּיָּה, אֲ  ְשתִּ ם לִּ יָּה ַמיִּ ה ְולֹא הָּ ה ְדַבר מָּ נָּ ל פִּ ְפשּו ְּבכָּ ם ְוחִּ ַליִּ ירּושָּ ְסתֹוְבבּו ּבִּ ים הִּ דִּ ילָּ ים וִּ שִּ נָּ

ֱאֹכל, ְוֵאין! א.  לֶׁ מָּ צָּ ב ּומִּ עָּ ם ֵמתּו ֵמרָּ ים ֵמהֶׁ  ַרּבִּ

ְכְנס ה, ְונִּ ה ַהחֹומָּ ְפְרצָּ ית נִּ ישִּ ה ְשלִּ נָּ ְּבשָּ ם, ַעד שֶׁ ַליִּ ַצר ַעל ְירּושָּ ּו ַהְרֵּבה ְזַמן ַצר ְנבּוַכְדנֶׁ

ים. ְרגּו ַהְרֵּבה ְיהּודִּ ת ַהְמַקֵדש, ְוַגם הָּ ת ַּביִּ ְרפּו אֶׁ ם, שָּ ַליִּ ל תֹוְך ְירּושָּ ים אֶׁ  ַהּגֹויִּ

ע ְלדֹורֹות יֹום צֹום,  ְקּבָּ ם נִּ ַליִּ צּור ַעל ְירּושָּ ַצר לָּ יל ְנבּוַכְדנֶׁ ְתחִּ ּבֹו הִּ ה שֶׁ צּוב ַהזֶׁ עָּ ַהּיֹום הֶׁ

ים ּוְמַבְק  ְתַפְללִּ ה מִּ ת ַהְמַקֵדש.ְּביֹום זֶׁ ת ַּביִּ נּו שּוב אֶׁ ה לָּ נּו ְוַיְבנֶׁ ְסַלח לָּ ים שהקב"ה יִּ שִּ



 

 

 

 

בס"ד

ֵחם ִּביהּוִדים? .1 ִהלָׂ ֵאל ַכִדי לְּ רָׂ ֶאֶרץ ִישְּ א לְּ  ִמי ּבָׂ

ְש         ץ יִּ רֶׁ אּו _______________ ____________ְלאֶׁ ֵאל ּבָּ רָּ

ּבֹּׁש? .2 ִבים ִלכְּ אֹויְּ צּו הָׂ ה רָׂ ת _________________   ֶאת מָׂ ְכֹּבש אֶׁ צּו לִּ ים רָּ אֹוְיבִּ הָּ

ַלִים? .3 ֵנס ִמיָׂד ִלירּוׁשָׂ ִהכָׂ ִבים לְּ אֹויְּ ִליחּו  הָׂ ֹּא ִהצְּ  ַמדּוַע ל

ּיָּד לִּ       ֵנס מִּ כָּ ְכלּו ְלהִּ ים לֹא יָּ אֹוְיבִּ ם   הָּ ַליִּ ירּושָּ ה לִּ ְיתָּ הָּ ְפֵני שֶׁ ם מִּ ַליִּ ________ ________  ירּושָּ

ִעיר? .4 ִבים ַעל הָׂ אֹויְּ מּו הָׂ ה שָׂ יר  __________  מָׂ עִּ ים ְשמֹו ַעל הָּ אֹוְיבִּ הָּ

ֵמִאים? .5 ֵעִבים ּוצְּ ַלִים רְּ הּוִדים ִּבירּוׁשָׂ יּו ַהיְּ  ַמדּוַע הָׂ

יר _________ _________       עִּ יס לָּ ְתנּו ְלַהְכנִּ ה ְּב ________ ְולֹא נָּ ה ְסגּורָּ ְיתָּ יר הָּ עִּ הָּ

ַלִים? .6 רּוׁשָׂ צֹור ַעל יְּ ִחיל ַהמָׂ ֵאיֶזה ַתֲאִריְך ִהתְּ  ּבְּ

יל ְּב  __________ ___________       ְתחִּ ם הִּ ַליִּ צֹור ַעל ְירּושָּ ַהמָּ

ֵזֶכר ַהמָׂ  .7 ִמים לְּ עּו ֲחכָׂ בְּ ה קָׂ  צֹור?מָׂ

ים __________ ___________כְכז        מִּ ְבעּו ֲחכָּ צֹור קָּ ר ַלמָּ

ִפים .8 ֵמי צֹום נֹוסָׂ  ?ַמִכיִרים אתם ֵאלּו יְּ

ת:       ים אֶׁ ירִּ נּו ַמכִּ ______________________, ____________ אָּ

       .__________________ ,________________

ם  ַליִּ ם  –ְירּושָּ זֹון ּוַמיִּ צּור  –מָּ ה –מִּ קָּ ה ֲחזָּ יו   חֹומָּ ילָּ ַצר ְוחִּ ה ְּבֵטֵבת. –יֹום צֹום  –ְמצֹור  –ְנבּוַכְדנֶׁ רָּ ֲעשָּ


