
ֵני ָרֵאל ּבְ ֶ  ַמֲחִצית' ָלֵתת ִנְצַטּווּ  ִיׂשְ ְכֵדי ',ֶקלַהׁשּ ר ּבִ   ַעל ְלַכּפֵ

פּוָתם ּתְ ּתַ ֵחְטא ִהׁשְ ֵהִביָאה ,ָזָרה ֲעבֹוָדה – ָהֵעֶגל ּבְ   ְלִרחּוק ׁשֶ

ּקּון .'ָמה ּוֵפרּוד ֶאְמָצעּות  ָהָיה ַהּתִ ֶקל ַמֲחִצית תְנִתינַ  ּבְ ֶ   ,ַהׁשּ

לֹוַמר ל – ּכְ ֵלם ְולֹא ֵחִצי ַרק הּוא ְיהּוִדי ּכָ ֶאְמָצעּות ַרקוְ  ,ׁשָ   ּבְ

ר ל ֶהְקׁשֵ ֵלם הּוא ',ָלהּ  ְיהּוִדי ׁשֶ ל .ׁשָ יר – ִדיְיהוּ  ּכָ   ָעִני אוֹ  ָעׁשִ

ֶקל ֵחִצי ַרק ָנָתן יׁש  – ׁשֶ ּלֹא ְלַהְדּגִ ה בָחׁשוּ  ׁשֶ ּמָ ֶסף ּכַ   ,ְלךָ  ֵיׁש  ּכֶ

ה ה ֵחִצי ַרק ָעִדין ַאּתָ ַאּתָ ׁשֶ ה 'ה םעִ  ְוַרק ,ְלַבד ּכְ ֵלם ַאּתָ   !ׁשָ
ָבר אֹותוֹ  ִדּיּוק ּדָ ם ָהָיה ,ּבְ ֵנס ּגַ ה ַאַחרמֵ  ,ַהּפּוִרים ּבְ   תְלִגְזַר  ַוֲהִסּבָ

ן רּוד ָהְיָתה ַהּמָ ין ַהּפֵ ָרֵאל ַעם ּבֵ ֲחווּ הִ  ',ָלּה  ִיׂשְ ּתַ ֶלם ׁשְ   – ַלּצֶ

ָלה ְוֵנס .ָזָרה ֲעבֹוָדה ְזכּות ָהָיה ,ַהַהּצָ ֶקל ִציתַמחֲ  ּבִ ֶ ְתנוּ  ,ַהׁשּ ּנָ   ׁשֶ

ָרֵאל ָכל ִיׂשְ ָנה ּבְ ָנה ׁשָ ְתרּוָמה ,ְוׁשָ ׁש ְלִמ  ּכִ .'ה ְקּדַ

ִמיד ִלְזּכֹר ָעֵלינוּ  ֲאַנְחנוּ  ,ּתָ ֵלִמים ׁשֶ ֶאְמָצעּות קַר  ׁשְ ׁשֶ  ּבְ  רַהּקֶ
נוּ  ּלָ ַעם ּוְבָכל – 'ָלהּ  ׁשֶ הּ  ּפַ ִמים אוֹ  ּתֹוָרה יםלֹוְמִד  ָאנוּ  ּבָ   ְמַקּיְ

ֵלִמים יֹוֵתר ִנְהִיים ֲאַנְחנוּ  ,ִמְצָוה   ׁשּוִריםְק  יֹוֵתר – ׁשְ
ֵלמּות ְ ית ַלׁשּ נוּ  ָהֲאִמּתִ ּלָ ם זֹוִהי .ַרךְ ִיְתבָּ  'לה ,ׁשֶ   ַהֲהָכָנה ּגַ

יֹוֵתר ַהּטֹוָבה ֵלמּות ְלִגּלּוי ּבְ ְ ה ָלהּ  ,יתָהֲאִמּתִ  ַהׁשּ נ ִנְזּכֶ ּלָ   וּ ּכֻ
ִביַאת יחַ  ּבְ ֹפַעל ,ִצְדֵקנוּ  ְמׁשִ ׁש מַ  ּוְבָקרֹוב ּבְ .ּמָ

ת ּבָ ת – זוֹ  ׁשַ ּבָ ר חֶֹדׁש  רֹאׁש  ׁשַ ם תִנְקֵרא ,ַאּדָ ת ּגַ ּבַ   ׁשַ
ָקִלים הַהפָּ  ְקִריַאת ּוְבִסּיּום ֵמַאַחר זֹאת ,ׁשְ ּתֹוָרה ָרׁשָ   ,ּבַ

ִמיָנהּ  ְמֻיֶחֶדת ִמְצָוה ַעל ְוִנְקָרא נֹוִסיף   ַמֲחִצית ְנִתיַנת - ּבְ

ֶקל ֶ ה .ַהׁשּ ה ָלּמָ ל ִנְצַטּוָ ְוָקא תָלתֵ  ְיהּוִדי ּכָ  ַמֲחִצית ּדַ
ֶקל ר ָמה ,ּוְבנֹוָסף ?ׁשֶ ׁשֶ ין ַהּקֶ ר חֶֹדׁש  ְלֵבין ,זוֹ  ִמְצָוה ּבֵ ?ַאּדָ
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