
ְיִחיָדה 2

ָחה...  ָפּ ְשׁ ִמּ ֶאְצֵלנּו ַבּ

בּועֹות ָ ַחג ַהּשׁ

ְמַקְּבִלים ֶאת ַהּתֹוָרה

ְפִקיד ל ּתַ רּוִכי ְמַקּבֵ ּבָ

ְקִריַאת  יב ּבִ ב ְוִהְקׁשִ ה ָיֶפה הּוא ָיׁשַ ה ּבֹוֵגר, ְוַכּמָ רּוִכי ַנֲעׂשָ ה ּבָ ּמָ א ַעד ּכַ ר ְלִאּמָ א ִסּפֵ ַאּבָ
ן! א ָהָיה ַרְעיֹון ְמֻצּיָ ַהּתֹוָרה. ְוָאז ְלַאּבָ

ה ְמאֹוד  ֶנֶסת ַהְרּבֵ בּועֹות ָיבֹואּו ְלֵבית ַהּכְ ָ בּועֹות. ּוְבַחג ַהּשׁ ָ יַע ַחג ַהּשׁ ֲהֵרי עֹוד ְמַעט ַמּגִ
מַֹע  ל ֶיֶלד ְיהּוִדי ָצִריְך ִלׁשְ י ֲהֵרי ּכָ רֹות. ּכִ ּבְ ֶרת ַהּדִ מַֹע ֶאת ֲעׂשֶ ֵדי ִלׁשְ ים ּכְ ְיָלִדים ְקַטּנִ

ָרֵאל ַעל ַהר ִסיַני!  ֵני ִיׂשְ לּו ּבְ ּבְ ּקִ רֹות ׁשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֶאת ֲעׂשֶ

 ִאָּמא, 
ַאְּת ְצִריָכה ֶעְזָרה 

ִלְקַראת ַהַחג?

 ְּבִׂשְמָחה, ֵיׁש ֲהמֹון ֲהָכנֹות 
בּועֹות. ְלַחג ַהּׁשָ

ַהּיֹום ִנְלַמד ֲהָלכֹות ּוִמְנָהִגים 
בּועֹות –  ַהְּקׁשּוִרים ְלַחג ַהּׁשָ

ַחג ַמַּתן ּתֹוָרה.

בּועֹות: ָ ׁשּור ְלַחג ַהּשׁ ּפּור ִמְנָהג ַהּקָ ּסִ ִמְצאּו ּבַ
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ר  ים, ְלַסּדֵ ַטּנִ ָלִדים ַהּקְ ל ַהּיְ ן ֶאת ּכָ ְך ּבֹוֵגר, הּוא ָיכֹול ַלֲעזֹר ְלַאְרּגֵ ל ּכָ ָבר ּכָ רּוִכי ּכְ ְוִאם ּבָ
ֶרת  ֲעׂשֶ ל  ׁשֶ ֻיֶחֶדת  ַהּמְ ִריָאה  ַהּקְ ַמְתִחיָלה  ָמַתי  ָלֶהם  ן  ְלַסּמֵ ֶבת,  ָלׁשֶ ָמקֹום  ם  ְלֻכּלָ

ק. ק ָלֶהם ַמְמּתָ ֶקט ְולֹא ַיְפִריעּו, ּוַבּסֹוף... ְלַחּלֵ ׁשֶ ְהיּו ּבְ ּיִ יַח ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּגִ רֹות, ְלַהׁשְ ּבְ ַהּדִ

ׁש ַמְדִריְך! ָבר ַמּמָ רּוִכי ָנְצצּו. ֵאיֶזה יִֹפי! ֲאִני ּכְ ל ּבָ ָהֵעיַנִים ׁשֶ

ּוְזכּות  ָרָכה  ּבְ ׁש  ַמּמָ "זֹו  א.  ְוִאּמָ א  ְלַאּבָ רּוִכי  ּבָ ָאַמר  רּוִכי",  ּבָ ִלי  ְקָראֶתם  ְסָתם  "לֹא 
מַֹע  ֶנֶסת, ּוְלַהְזִמין ְיָלִדים ִלׁשְ ֵבית ַהּכְ רֹות ּבְ ּבְ ֶרת ַהּדִ ִאְרּגּון ְקִריַאת ֲעׂשֶ ף ּבְ ּתָ ִלְהיֹות ׁשֻ

ן ּתֹוָרה". ֶאת ַמּתַ

ם".  ֵ ְקִריַאת ַהּשׁ ָנה ְנבּוָאה ּבִ רּוִכי, ַלהֹוִרים ִנּתְ אי ּבָ ַוּדַ א ָצֲחָקה ְוָאְמָרה, "ּבְ ִאּמָ

בּועֹות ִנְקָרא ַּגם 'ַחג ַמַּתן ּתֹוָרה' ִמֵּכיָון ֶׁשְּביֹום  ַחג ַהּׁשָ
ֶזה ִקְּבלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה.

מֹות ׁשֹוִנים:  בּועֹות ׁשֵ ָ ְלַחג ַהּשׁ

ן ּתֹוָרה ִציר      • ַחג ַמּתַ בּועֹות      • ַחג ַהּקָ ָ ּכּוִרים      • ַחג ַהּשׁ • ַחג ַהּבִ
1

ְּביֹום ֶזה ָׁשְמעּו ָּכל ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֲעֶׂשֶרת 

ַהִּדְּברֹות 
ם ּוִמִּפי ֹמֶׁשה ִמִּפי ַהּׁשֵ

יֹום ֶזה ָחל ִמָּיד 
ְּבֹתם ְסִפיַרת ִׁשְבָעה 

ָׁשבּועֹות 

ִרים: ְתִאיִמים ַלֶהְסּבֵ מֹות ַהּמַ ֵני ׁשֵ נּו ׁשְ ַצּיְ

לוח ספירת העומר
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בּועֹות ָ ִמְנֲהֵגי ַחג ַהּשׁ

2

3

ׁשּוִרים ְלַחג  ַהִאם ְזכּוִרים ָלֶכם ִמְנָהִגים ַהּקְ
ן ּתֹוָרה? בּועֹות - ַחג ַמּתַ ָ ַהּשׁ

ָנן  ַרּבָ אֹוַרְיָתא )ֵמַהּתֹוָרה( אֹו ִמּדְ בּועֹות הּוא ַחג ִמּדְ ָ ַהִאם ַחג ַהּשׁ
י ְסִעיף א. ׁשּוַבְתֶכם ַעל ּפִ ְבֵרי ֲחָכִמים(? הֹוִכיחּו ֶאת ּתְ )ִמּדִ

ֵאָלה  זֹוְכִרים ֶאת ִמּלֹות ַהּׁשְ

ִמי? ָמַתי? ֵאיְך/ְּבֵאיֶזה ֹאֶפן? ּוַמּדּוַע?

ְלָחן ָערּוְך, ִסיָמן קג: ז( י ִקּצּור ׁשֻ )ַעל ּפִ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ַחג  ֶאת  חֹוְגִגים  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ְיֵמי  ִסּיּום  ּבְ א. 
ָבִרים טז, י(.  בּועֹות ַלה' ֱאלֹוֶקיָך" )ּדְ יָת ַחג ׁשָ ּתֹוָרה: "ְוָעׂשִ ּבַ

ֵליל  ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה, ָנהּוג ִלְהיֹות ֵעִרים ּבְ לּו ִיׂשְ בּועֹות ִקּבְ ַחג ׁשָ ּבְ יָון ׁשֶ ב. ִמּכֵ
בּועֹות' ְוִלְלמֹד ּתֹוָרה. ּקּון ֵליל ׁשָ ַהַחג, לֹוַמר ֶאת 'ּתִ

בּועֹות. ָ ַחג ַהּשׁ ָרֵאל ֶלֱאכֹל ַמַאְכֵלי ָחָלב ּבְ ג. ִמְנַהג ִיׂשְ

ים ִקּדּוׁש ְואֹוְכִלים ִמיֵני  ה, עֹוׂשִ ִפּלָ בּועֹות, ְלַאַחר ַהּתְ בֶֹקר ׁשָ "ד: ּבְ ִמְנַהג ַחּבַ
אֹוְכִלים  ְלָפחֹות(  ָעה  ׁשָ ל  )ׁשֶ ַהְפָסָקה  ּוְלַאַחר  ים,  ֲחָלִבּיִ ּוַמֲאָכִלים  ַמֲאֶפה 

ר. ׂשָ ַחג ֶלֱאכֹל ּבָ ְצָוה ּבַ ּמִ יָון ׁשֶ ִרית, ּכֵ ׂשָ ְסעּוָדה ּבְ

ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵיׁש  בּועֹות.  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ רֹות  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ֶאת  ִלְקרֹא  נֹוֲהִגים  ד. 
ֵכִנים  ְ ל ַהּשׁ ָחה )ְוֶאת ּכָ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ּבְ רֹות ֶאת ּכָ ּבְ ֶרת ַהּדִ ְלָהִביא ִלְקִריַאת ֲעׂשֶ

יֹוֵתר. ַטּנֹות ּבְ ים ְוַהּקְ ַטּנִ ים ְוַטף, ֲאִפּלּו ַהּקְ ים ָנׁשִ ִרים( - ֲאָנׁשִ ּכָ ְוַהּמַ

ִנים ְלִכּוּון  רֹות ָנהּוג ַלֲעמֹד, ּוְמסֹוְבִבים ֶאת ַהּפָ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ
ֶפר ַהּתֹוָרה. ּסֵ
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רֹות ִמּתֹוְך 4 ּבְ ֶרת ַהּדִ מַֹע ְקִריַאת ֲעׂשֶ בּועֹות ִלׁשְ ָ ַחג ַהּשׁ ָרֵאל ּבְ ִמְנַהג ִיׂשְ
ֵסֶפר ּתֹוָרה.

ֶרת: ְחּבֶ ּמַ ִלימּו ּבַ ֵאלֹות ַעל ִמְנָהג ֶזה ִמּתֹוְך ְסִעיף ד. ַהׁשְ י ׁשְ ּתֵ רּו ׁשְ א. ַחּבְ

ׁשּוָבה: __________ ֵאָלה: ָמה קֹוְרִאים ּבְ  _________?     ּתְ ׁשְ
ׁשּוָבה: ___________ ֵאָלה: ִמי__________?  ּתְ ׁשְ

ִמְנֲהֵגי ַחג  ְסִעיף ד ּבְ ם ּבִ ְרּתֶ ִחּבַ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ׁשּובֹות ַלּשׁ ב. ִמְצאּו ֶאת ַהּתְ
בּועֹות. ׁשָ

ַחג  ְוָקא ּבְ רֹות ּדַ ּבְ ֶרת ַהּדִ מַֹע ֶאת ֲעׂשֶ יַמת ּבֹונּוס: ַמּדּוַע נֹוֲהִגים ִלׁשְ ְמׂשִ
בּועֹות? ָ ַהּשׁ

בּועֹות.  ׁשָ י נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹל ַמַאְכֵלי ָחָלב ּבְ תּוב ּכִ ְסִעיף ג ּכָ יַמת ֵחֶקר: ּבִ ְמׂשִ
ה  ּמָ ֶכם( ְוִאְספּו ּכַ ּלָ ִרים, ֶיַדע קֶֹדם ׁשֶ ְמקֹורֹות ֵמיָדע )ְסָפִרים, ְמֻבּגָ ֵהָעְזרּו ּבִ

ּיֹוֵתר ְטָעִמים )ִסּבֹות( ְלִמְנָהג ֶזה. ׁשֶ

ר  ָאנִֹכי ה' ֱאלֶֹהיָך, ֲאׁשֶ
הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים

לֹא ִתְרָצח

לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים 
ה  ָני. לֹא ַתֲעׂשֶ ֲאֵחִרים ַעל ּפָ

מּוָנה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ

לֹא ִתְנָאף

א ֶאת לֹא ִתּשָׂ
ְוא ָ ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלּשׁ  ׁשֵ

לֹא ִתְגנֹב

ָזכֹור ֶאת 
ׁשֹו ת ְלַקּדְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ

לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך 
ֶקר ֵעד ׁשָ

לֹא ַתְחמֹד

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ָּיְך  ְּבִמְׁשָּפט ֵעדּות ִׁשְקִריתִאּסּור ָלֵתת10 הּו ֶׁשּׁשַ ְלָאָדם ַאֵחר, ְוֹלא ְלַחֵּבל ֹלא ִלְרצֹות ַמּׁשֶ
הּו  יג ַמּׁשֶ ָּיְך ְלָאָדם ַאֵחר. ַּתְחּבּולֹות ְּכֵדי ְלַהּׂשִ ֶׁשּׁשַ ִּכּבּוד הֹוִרים

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת

ֹלא ָלַקַחת ְרכּוׁש 
ֶׁשל ֲאֵחִרים.

ה  ֹלא ָלַקַחת ִאּׁשָ

ֶׁשל ַאֵחר

ֹלא ָלַקַחת ַחִּיים 
ִמִּמיֶׁשהּו ַאֵחר

ד ֶאת ָאִביָך  ּבֵ ּכַ
ָך ְוֶאת ִאּמֶ

ִמְצַות 

ֱאמּוָנה ַּבה'

ֲעבֹוָדה ָזָרהְִאּסּור 

ַבע  ם. ְלֹלא ֹצֶרְך ִּבְׁשמֹו ֹלא ְלִהּׁשָ ֶׁשל ַהּׁשֵ

ים ָלִלים ַלַחּיִ רֹות - ּכְ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ

ֶרת  ִרית. ֲעׂשֶ ַהר ִסיַני, ְוֵהם ֲחרּוִתים ַעל לּוחֹות ַהּבְ ָרֵאל ּבְ נּו ְלַעם ִיׂשְ רֹות ִנּתְ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ
ָכל ַהּדֹורֹות. נּו ּבְ ר ִמְצוֹות ֲחׁשּובֹות ִויסֹוִדּיֹות ְלֻכּלָ רֹות ֵהם ֶעׂשֶ ּבְ ַהּדִ

ְקָצָרה: רֹות ְמבֹוָאִרים ּבִ ּבְ ֶרת ַהּדִ ִלְפֵניֶכם ֲעׂשֶ
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5

6

ְתִאים לֹו: ר ַהּמַ ּבֵ ל ֲאִמיָרה ַלּדִ ַהְתִאימּו ּכָ

ם ִאם ָחֵסר ִלי". ְך ִלי, ּגַ ּיָ ּלֹא ׁשַ הּו ׁשֶ ֶ ח ְללֹא ְרׁשּות ַמּשׁ • "ְלעֹוָלם לֹא ֶאּקַ

ב". ׁשֵ ה ּתֵ א, ֲאִני ָאקּום ְוַאּתָ א? ַאּבָ ּסֵ • "ָחֵסר ּכִ

קֹום?". ּמָ ְלָמר ּבַ ים ֶאת ַהּקַ ת ָלׂשִ ּבָ ׁשַ ר ּבְ א, ֻמּתָ • "ִאּמָ

מַֹע ִקּדּוׁש!". • "ְיָלִדים ּבֹואּו ִלׁשְ

ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ִלְפֵני  ָהְיָתה ּבְ ֻמּיֹות - יֹוֶכֶבד ׁשֶ י ּדְ ּתֵ ר: ִלְפֵניֶכם ׁשְ ֶאְתּגָ
ֲהָלָכה. ָחה ּכַ ּפָ ׁשְ ָנה ּוְמנּוִחי ִמּמִ -3300 ׁשָ ּכִ

ֶנֶסת  ר ִהיא הֹוֶלֶכת ְלֵבית ַהּכְ ֲאׁשֶ ֶבת ְמנּוִחי ּכַ חֹוׁשֶ ִטים ׁשֶ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ּכִ
בּועֹות.. ָ ַחג ַהּשׁ רֹות ּבְ ּבְ ֶרת ַהּדִ מַֹע ֶאת ֲעׂשֶ ִלׁשְ

ַהר ִסיַני. ַלת ַהּתֹוָרה ּבְ אֹוֶמֶרת יֹוֶכֶבד ְלַאַחר ַקּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ רּו ִמׁשְ ַחּבְ

ְמָחה • ְזכּות  ׁש • ׂשִ ים:  • ָחׁשּוב  • ְמַרּגֵ ּלִ ּמִ ם ְיכֹוִלים ְלֵהָעֵזר ּבַ ַאּתֶ
ֶבת ה • ֲאִני ִמְתַחּיֶ ּלָ ַעְצמֹו ִהְתּגַ ם ּבְ ֵ מֹר • ַהּשׁ ל ִלׁשְ ּדֵ ּתַ • ֶאׁשְ

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָׁשָנה  ְּבָכל  ָעֵלינּו  ְמַקְּבִלים  ָאנּו  בּועֹות  ַהּׁשָ ְּבַחג 
ֵמָחָדׁש, ְּבֵעת ֶׁשָאנּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות.
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7
ֶרת  ְררּו ֵהיָכן ּוָמַתי קֹוְרִאים ֶאְצְלֶכם ֶאת ֲעׂשֶ ּבָ

בּועֹות. ָ ַחג ַהּשׁ רֹות ּבְ ּבְ ַהּדִ

ִמיַעת  ים ִלׁשְ ַטּנִ ָלִדים ַהּקְ ן ֶאת ַהּיְ רּוִכי ְמַאְרּגֵ ּבָ
ם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות זֹאת! ָהִכינּו  ם ַאּתֶ ֶנֶסת. ּגַ ֵבית ַהּכְ רֹות ּבְ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ
כּוָנה ָלבֹוא ְלֵבית  ְ ּשׁ ִבים ּבַ ָלִדים ְוַהּתֹוׁשָ ְזִמין ֶאת ַהּיְ ט ַהּמַ ָ ֶלט ְמֻקּשׁ ׁשֶ

ָמקֹום ַמְתִאים. רֹות ּוְתלּו אֹותֹו ּבְ ּבְ ֶרת ַהּדִ מַֹע ֶאת ֲעׂשֶ ֶנֶסת ְוִלׁשְ ַהּכְ

הּוִגים  בּועֹות ַהּנְ ָ ל ִמְנֲהֵגי ַחג ַהּשׁ יָמה ׁשֶ ָחה ְרׁשִ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ִעְרכּו ַיַחד ִעם ּבְ
ֵביְתֶכם. ּבְ

י ְחּתִ ּפַ ֲאִני ּוִמׁשְ

ֻמּיֹות: ְבֵרי ַהּדְ ִלימּו ֶאת ּדִ ַהׁשְ

בּועֹות  ְוָלֵכן ְּבַחג ַהּׁשָ
 נֹוֲהִגים ....

בּועֹות ִנְקָרא ַּגם  ַחג ַהּׁשָ
'ַחג ַמַּתן ּתֹוָרה' ִּכי ....

ְרִׁשיָמה ֶׁשל 
ִמְנֲהֵגי 

בּועֹות ַחג ַהּׁשָ
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ְיִחיָדה 3

ָרכֹות ַהּתֹוָרה ּבְ

ְמַקְּבִלים ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבָכל יֹום

ָכל יֹום ִלּמּוד ּתֹוָרה ּבְ

ה  ּלָ ַהּמִ ה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה" -  רּוְך ַאּתָ ְרכֹות ַהּתֹוָרה: "ּבָ ּבִ ּבֶֹקר ָאנּו ְמָבְרִכים ֶאת  י  ִמּדֵ
ל ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש. ָכל יֹום ְיהּוִדי ְמַקּבֵ י ּבְ ו(, ּכִ ְזַמן הֶֹוה )ַעְכׁשָ 'נֹוֵתן' ִהיא ּבִ

ָלֵכן ֻּכָּלנּו ְמַחִּכים 
בּועֹות –  ְלַחג ַהּׁשָ
ַחג ַמַּתן ּתֹוָרה.

ם  ַהּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ָלנּו ַהּׁשֵ
ֲחׁשּוָבה ָלנּו ְמאֹוד!

ּבֹואּו ִנְלַמד ַעל ִהְלכֹות 
ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשָאנּו 

ְמָבְרִכים ְּבָכל יֹום.

בּועֹות  ֹלא ַרק ְּבַחג ַהּׁשָ
עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, ַּגם 

ְּבָכל יֹום ָאנּו ְמֻצִּוים ַעל 
ִלּמּוד ּתֹוָרה.

1
ְמקֹום ִצּיּוִרים. ים ּבִ א ִעם ִמּלִ ט ַהּבָ ּפָ ׁשְ ֶרת ֶאת ַהּמִ ְחּבֶ ּמַ ְתבּו ּבַ א. ּכִ

ָלה ִל                  ּוְל ַהּתֹוָרה ִנְמׁשְ

ַבׁש? ל ַהּדְ ִזית ׁשֶ ְרּכָ כּוָנה ַהּמֶ ב. ַמִהי ַהּתְ
ל ֶהָחָלב? ִזית ׁשֶ ְרּכָ כּוָנה ַהּמֶ ַמִהי ַהּתְ

הּוִדי?   ָצאֶתם, ַמִהי ַהּתֹוָרה ֲעבּור ַהּיְ ּמְ ַבׁש ְוֶהָחָלב ׁשֶ כּונֹות ַהּדְ ג. ְלִפי ּתְ
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ם ְלָבֶניָך 2 ְנּתָ ּנַ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ֶנֱאַמר: "ְוׁשִ ַעל ּדִ
ֶרְך,  ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך, ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ְרּתָ ּבָ ְוִדּבַ
סּוק ז(. ֶרק ו, ּפָ ָבִרים ּפֶ ָך ּוְבקּוֶמָך" )ּדְ ְכּבְ ּוְבׁשָ

סּוק? ּפָ ָעִלים ַהּמֹוִפיִעים ּבַ א. ָמֵהם ַהּפְ

ִבים ֵיׁש ִלְלמֹד ּתֹוָרה? ֵאילּו ַמּצָ ב. ּבְ

ֶהן  ּבָ ֻנּיֹות ׁשֶ ּמְ ל ַהִהְזּדַ ֶכם, ְוִכְתבּו ֶאת ּכָ ּלָ בּו ַעל ֵסֶדר ַהּיֹום ׁשֶ ג. ִחׁשְ
ְרחֹוב ְוַכּדֹוֶמה(. ה, ּבָ ּתָ ּכִ ִית, ּבַ ּבַ ִדְבֵרי ּתֹוָרה )ּבַ ם עֹוְסִקים ּבְ ַאּתֶ

ָרצֹון ּוִבְמִסירּות  ִלּמּוד ּתֹוָרה ּבְ
ל ָאִביו, הֹוְרְקנּוס. יֹום ֶאָחד ָרָאה אֹותֹו ָאִביו חֹוֵרׁש ּובֹוֶכה,  דֹות ׁשֶ ּשָׂ ן הֹוְרְקנּוס ָעַבד ּבַ ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

נֹו ֱאִליֶעֶזר. ַאל ָהָאב הֹוְרְקנּוס ֶאת ּבְ ִני?", ׁשָ ה ּבְ ְבּכֶ חֹוֵרׁש ּובֹוֶכה... "ַמּדּוַע ּתִ
ם". ֵ ֲעבֹוָדה, ֲאָבל ְרצֹוִני ַעז ִלְלֹמד ֶאת ּתֹוַרת ַהּשׁ ִנים ֲאִני ָעסּוק ּבַ ָעָנה לֹו ֱאִליֶעֶזר: "ׁשָ

ְרָנָסה,  ה עֹוֵבד, ֵיׁש ְלָך ּפַ ם ַאּתָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ְתאֹום! ּבָ ׁש? ָמה ּפִ ה ְמַבּקֵ ָאַמר לֹו הֹוְרְקנּוס: "ּתֹוָרה ַאּתָ
ֶפר". ֵבית ַהּסֵ ַלח ִלְלֹמד ּבְ ׁשְ ן ְוֶאת ְיָלֶדיָך ּתִ ה - ֵמעֹוָלם ֹלא ָלַמְדּתָ ְוֵאיְנָך יֹוֵדַע ִלְלֹמד. ִהְתַחּתֵ ְוַאּתָ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָרָאה ַהּקָ דֹות ּובֹוֶכה, חֹוֵרׁש ּובֹוֶכה, ַעד ׁשֶ ּשָׂ בּועֹות ָהָיה ֱאִליֶעֶזר עֹוֵבד ּבַ ה ׁשָ לֹוׁשָ ׁשְ
ה רֹוֶצה ִלְלֹמד,  הּו: "ִאם ּתֹוָרה ַאּתָ ִביא. ָאַמר לֹו ֵאִלּיָ הּו ַהּנָ ַלח ֵאָליו ֶאת ֵאִלּיָ הּוא ֶאת ַצֲערֹו ְוׁשָ

אי". ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ ֵבית ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ ַלִים ְוֵלְך ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּבְ ֲעֵלה ִלירּוׁשָ
ל. ַלִים, ֲחַסר ּכֹ ֵלי ָהֲעבֹוָדה ְוָהַלְך ִלירּוׁשָ דֹות, ָעַזב ֶאת ּכְ ָעַזב ֱאִליֶעֶזר ֶאת ַהּשָׂ

י יֹוָחָנן. ַאל אֹותֹו ַרּבִ ׁש?", ׁשָ ַבּקֵ "ָמה ּתְ
ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ֲאִפּלּו  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ּתֹוָרה,  י  ָלַמְדּתִ ֹלא  ֵמעֹוָלם  ּתֹוָרה.  ִלְלֹמד  "ַרק  ֱאִליֶעֶזר:  ָעָנה 

זֹון". ת ַהּמָ ּוִבְרּכַ
דֹו. ב ִאּתֹו ַרּבֹו ְוִלּמְ ָיׁשַ

ַאל ָהַרב. ו?", ׁשָ "ּוָמה ַעְכׁשָ
ְצוֹות". יַצד ְלַקּיֵם ֶאת ַהּמִ ְרצֹוִני ָלַדַעת ּכֵ ת", ָעָנה ֱאִליֶעֶזר. "ּבִ ּבָ "ֶאְרֶצה ִלְלֹמד ִהְלכֹות ׁשַ

ִלּמּוד.  ּבְ ָרִגיל  ָהָיה  ֱאִליֶעֶזר ֹלא  ן  ּכֵ ׁשֶ ְלַבד,  ּבִ י ֲהָלכֹות  ּתֵ ׁשְ בּוַע  ׁשָ ָכל  ּבְ דֹו  ְמַלּמְ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָהָיה 
ר. ָ ֶוֱאִליֶעֶזר ָהָיה ְמֻאּשׁ

ָבר. ה ֵאין לֹו ּדָ יר, ְוִכי ַעּתָ י ָאִביו הּוא הֹוְרְקנּוס ֶהָעׁשִ י יֹוָחָנן ּכִ ר ֱאִליֶעֶזר ְלַרּבִ ִסּפֵ
ֲאִני  ּבֹו  ִית  ּבַ ּבַ ַהּיֹום  י  ָאַכְלּתִ ָבר  "ּכְ ְוֵסֵרב:  ׁש  ּיֵ ִהְתּבַ ֱאִליֶעֶזר  ַאְך  ֶאְצלֹו  ִלְסֹעד  ַרּבֹו  ִהְזִמין אֹותֹו 
ָאְרִחים  אֹול ֵאֶצל ַהּמְ ַלח ָהַרב ִלׁשְ ָך ֲאִני רֹוֶצה ַרק ִלְלֹמד ּתֹוָרה". ׁשָ ק, "ִמּמְ ִמְתָאֵרַח", ִהְתַחּמֵ
א ֹאֶכל  מֹוָנה ָיִמים ֹלא ּבָ ְ ּשׁ ֵרר ׁשֶ ל ֱאִליֶעֶזר ַהִאם ָאַכל ֶאְצָלם. ָענּו לֹו: "ֹלא ָאַכל ֶאְצֵלנּו". ִהְתּבָ ׁשֶ

יו. ֵריַח ַרע ָיָצא ִמּפִ ל ֱאִליֶעֶזר ַעד ׁשֶ יו ׁשֶ ֶאל ּפִ
ָבִרים  ם ִיְהיּו ַהּדְ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְך ּבְ יָך, ּכָ ל ָרָעב ִמּפִ ָעָלה ֵריַח ׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ י יֹוָחָנן: "ּכְ ָעַמד ּוֵבֵרְך אֹותֹו ַרּבִ

ת ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו". ִחּלַ יִעים ִמּתְ יָך ַמּגִ ַהּיֹוְצִאים ִמּפִ
ֶרק יג(  י ָנָתן' ֻנְסָחא ב, ּפֶ ַרּבִ י 'ָאבֹות ּדְ )ַעל ּפִ
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ְלָחן ָערּוְך אדמו"ר הזקן, ִסיָמן מז( י ׁשֻ )ַעל ּפִ

3

4

ׁשּוָבה  ּתְ ֲחרּו ּבַ ַרם לֹו ִלְבּכֹות? ּבַ ָכה. ָמה ּגָ ּפּור ֱאִליֶעֶזר ּבָ ת ַהּסִ ְתִחּלַ ּבִ
כֹוָנה:   ַהּנְ

ֶסף. י ָהָיה ָחֵסר לֹו ּכֶ א. ּכִ
י ָרָצה ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ב. ּכִ

ֶדה. ּשָׂ ה לֹו ַלֲעבֹד ּבַ י ָהָיה ָקׁשֶ ג. ּכִ

ֶרת ֶאת  ְחּבֶ ְרכֹות ַהּתֹוָרה? ַהֲעִתיקּו ַלּמַ ָמַתי ָצִריְך לֹוַמר ֶאת ּבִ
כֹוָנה. )ְסִעיף א( ׁשּוָבה ַהּנְ ַהּתְ

יֹום. ָעִמים ּבְ לֹוׁש ּפְ א. ׁשָ
ר עֹוִלים ַלּתֹוָרה. ֲאׁשֶ ב. ַרק ּכַ

ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה. ָכל ּבֶֹקר ִלְפֵני ׁשֶ ג. ּבְ
ִמים ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ַסּיְ ּמְ ֶעֶרב ַאֲחֵרי ׁשֶ ד. ּבָ

ֵאָלה ְלִדּיּון: ׁשְ

פּו  ּתְ ִביל ִלְלמֹד ּתֹוָרה? ׁשַ ׁשְ הּו ּבִ ֶ ַעם ַעל ַמּשׁ ם ּפַ ְרּתֶ ם ִוּתַ ם ַאּתֶ ַהִאם ּגַ
ה. ּתָ ּכִ ֶאת ַהֲחֵבִרים ּבַ

ל ֱאִליֶעֶזר ִלְלמֹד ּתֹוָרה ַלְמרֹות  ְזכּות ְרצֹונֹו ָהַעז ׁשֶ ּבִ
ּתֹוָרה! דֹול ּבַ ִיים, הּוא ָזָכה ִלְהיֹות ּגָ ׁשָ ל ַהּקְ ּכָ

ְרכֹות ַהּתֹוָרה  יֵני ִבּ ּדִ

ְרכֹות ַהּתֹוָרה': ְקָראֹות 'ּבִ ָרכֹות ַהּנִ לֹוׁש ּבְ ָכל ּבֶֹקר אֹוְמִרים ׁשָ א. ּבְ

ְבֵרי תֹוָרה". נּו ַעל ּדִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ )א( "ֲאׁשֶ
ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו  ִפינּו... ַהְמַלּמֵ ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ )ב( "ְוַהֲעֶרב ָנא ה' ֱאלֵֹקינּו ֶאת ּדִ

ָרֵאל". ִיׂשְ
ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו... נֹוֵתן ַהּתֹוָרה". ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ )ג( "ֲאׁשֶ

ְרכֹות ַהּתֹוָרה. ֵרְך ּבִ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִאם ֲעַדִין לֹא ּבֵ ר ּבְ ב. ָאסּור ִלְלמֹד אֹו ְלַדּבֵ

ִבְרכֹות ַהּתֹוָרה. ִבים ּבְ ים ַחּיָ ָבִרים ְוַגם ָנׁשִ ג. ּגְ
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כֹון: )ְסִעיף ב( ט ַהּנָ ּפָ ׁשְ ּמִ ֲחרּו ּבַ ּבַ

ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה. ְרכֹות ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ׁשֶ ִבים ְלָבֵרְך ּבִ א. ַחּיָ
ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה. ְרכֹות ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ׁשֶ ב. ָאסּור ְלָבֵרְך ּבִ

כֹוָנה.  ׁשּוָבה ַהּנְ ּתְ ֲחרּו ּבַ ְרכֹות ַהּתֹוָרה? ּבַ ַעל ִמי ָחָלה ַהחֹוָבה ְלָבֵרְך ּבִ
)ְסִעיף ג( 

ְלַבד. ים ּבִ א. ָנׁשִ
ים ּוְגָבִרים. ב. ָנׁשִ
ְלַבד. ָבִרים ּבִ ג. ּגְ

ּה ֶאת  ר ְלִאּמָ ּבֶֹקר ְוָנְטָלה ָיַדִים. ִהיא ָרְצָתה ְמאֹוד ְלַסּפֵ ְמנּוִחי ָקָמה ּבַ
ִהְתַוֲעדּות. ָמה ָעֶליָה ַלֲעׂשֹות ִלְפֵני  ְמָעה ֶאְתמֹול ּבַ ָ ּשׁ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּדִ

ם? ַמְדּתֶ ּלְ ֵכן, ְלִפי ַהֲהָלכֹות ׁשֶ

ם ֶאְתמֹול  ֶהם ֲעַסְקּתֶ ּבָ ּתֹוָרה ׁשֶ חּוִמים ּבַ ֶרת ֶאת ַהּתְ ְחּבֶ א. ַהֲעִתיקּו ַלּמַ
ְוַהּיֹום:

בּוַע  ת ׁשָ ָרׁשַ ְנָיא • ּפָ ה • ּתַ ַעל ּפֶ ׁש • ֲהָלָכה • ָנִביא • ִלּמּוד ּבְ • ֻחּמָ
ם ֲחִסיִדי ְתּגָ י • ּפִ ל ָהַרּבִ יָחה ׁשֶ • ׂשִ

ת  ִבְרּכַ ם ּבְ ֵ רּוִכי ַעל ָמה מֹוִדים ַלַהּשׁ ל ּבָ ָבָריו ׁשֶ יכּו ֶאת ּדְ • ַהְמׁשִ
ַהּתֹוָרה.

ְּכֶׁשֲאִני ִמְתּבֹוֵנן ַּבַּמְׁשָמעּות ֶׁשל ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה, ֲאִני חֹוֵׁשב 
ק ִלי ִלְלֹמד ּתֹוָרה: ַעל ֶזה ֶּבֱאֶמת... ְוָאז יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמְתַחּׁשֵ

ַּבְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ֲאִני ִנְזָּכר ֶׁשּזֹוִהי ָּפׁשּוט ִמְצָוה! – 
'ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו'.

ם ֶׁשַהּתֹוָרה  ִנָּיה 'ְוַהֲעֶרב' – ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵמַהּׁשֵ ַּבְּבָרָכה ַהּׁשְ
ִּתְהֶיה ֲעֵרָבה ּוְנִעיָמה ִלי. 

ם ֶׁשַרק ֲאַנְחנּו ָזִכינּו ֶׁש  ִליִׁשית ֲאִני מֹוֶדה ַלַהּׁשֵ ַּבְּבָרָכה ַהּׁשְ
.... ְוַרק ֲאַנְחנּו ִקַּבְלנּו ....

21



ִלּמּוד ַהּתֹוָרה  ק ּבְ יר ֶאת ַהֵחׁשֶ עֹוֵדד ֶאְתֶכם ְלַהְגּבִ ּמְ ט ׁשֶ ּפָ ֲחרּו ִמׁשְ ב. ּבַ
ֶרת. ְחּבֶ ּמַ ָגדֹול ּבַ ְוִכְתבּו אֹותֹו ּבְ

ם. ֵ ל  ַהּשׁ • ַהּתֹוָרה ִהיא ָחְכָמה ֻמְפָלָאה ׁשֶ

ָנה ַרק ָלנּו. נּו - ַהּתֹוָרה ִנּתְ ַחר ּבָ ם ּבָ ֵ • ֵאיזֹו ְזכּות, ַהּשׁ

ה ֵאֵלינּו ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה! ּלָ ַעְצמֹו ִהְתּגַ ם ּבְ ֵ • ַהּשׁ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֶרת ֶאל ַהּקָ ְבּתֹו ִנְקׁשֶ ָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה, ַמְחׁשַ ְזַמן ׁשֶ • ּבִ
הּוא.

ִמְצָוה. י ּתֹוָרה? ָזִכיִתי ּבְ • ִלּמּוד ּתֹוָרה הּוא ִמְצָוה. ָלַמְדּתִ

לֹוְמִדים  ֵהם  ְקבּוִעים  ּתֹוָרה  עּוֵרי  ׁשִ ה  ּמָ ּכַ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּבְ ֶאת  ֲאלּו  ׁשַ
ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  עֹות  מּו ֶאת ׁשְ ַסּכְ ּתְ ּבֹו  ִחּבּור  יל  ְרּגִ ּתַ בּוַע. ִעְרכּו  ׁשָ ּבְ

ָחה. ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ּכָ

ְלֻדְגָמה: 
עֹות. עֹות. 8+4+3 = 15 ׁשָ עֹות, ֲאחֹוִתי - 4 ׁשָ עֹות, ֲאִני - 8 ׁשָ א - 3 ׁשָ ִאּמָ

י ְחּתִ ּפַ ֲאִני ּוִמׁשְ

ל ְמנּוִחי: ָבֶריָה ׁשֶ ִלימּו ֶאת ּדְ ַהׁשְ

ַהּיֹום ָלַמְדנּו ֶׁשִּלְפֵני ִלּמּוד 
ַהּתֹוָרה ַחָּיִבים ְלָבֵרְך ....

ָחׁשּוב ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבָכל 
ִהְזַּדְּמנּות.
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ְיִחיָדה 4

ת ָהְרָגִלים לֹוׁשֶ ׁשְ

ְׂשֵמִחים ָּבֶרֶגל

ָנה" )שמות כג, יד( ָ ּשׁ חֹג ִלי ּבַ לֹׁש ְרָגִלים ּתָ "ׁשָ

ָעִמים ְרָגִלים = ּפְ

ַלִים. ירּוׁשָ ׁש ּבִ ְקּדָ ֶהם ָהיּו עֹוִלים ָלֶרֶגל ְלֵבית ַהּמִ ּבָ ים ׁשֶ ת ַהַחּגִ לֹוׁשֶ לֹׁש ְרָגִלים = ׁשְ ׁשָ

 ָּכְך נּוַכל ְלִהְתּכֹוֵנן ַלַחג 
טֹוב יֹוֵתר, ְלִפי ַהֲהָלָכה!

ָׁשבּועֹות הּוא ַחג 
ֶאָחד ִמּתֹוְך ְׁשלֹוָׁשה!

 ִהְתַּכַּוְנִּתי ֶׁשַחג ָׁשבּועֹות 

לֹוֶׁשת  הּוא ֶאָחד ִמּׁשְ

ָהְרָגִלים, ֶׁשֵהם ָיִמים טֹוִבים 

ְלַעם ִיְׂשָרֵאל.

ֶזה ַּתְרִּגיל
 ְּבֶחְׁשּבֹון?

ִּדיֵני יֹום טֹוב.ְׁשלֹוֶׁשת ָהְרָגִלים, ְוַעל ּבֹואּו ִנְלַמד ַהּיֹום ַעל 

ת ָהְרָגִלים'?1 לֹוׁשֶ ַהִאם ָידּוַע ָלֶכם ָמֵהם 'ׁשְ
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ָחה...  ָפּ ְשׁ ִמּ ֶאְצֵלנּו ַבּ

ַח ּמֵ מַֹח ּוְלׂשַ ִלׂשְ

ַחְדָרּה. ָרה ּבְ ּגְ ּלֹו זֹוֵרַח. ּוְמנּוִחי ִהְסּתַ ר, ּכֻ ר ְוׁשָ ָ רּוִכי ְמֻאּשׁ בּועֹות ִהְסּתֹוֵבב ּבָ ָ ֶעֶרב ַחג ַהּשׁ ּבְ

ְכַנס ַלֶחֶדר.  ּנִ ׁשֶ ז ּכְ קֹול ִנְרּגָ ֵמַח...", ָאְמָרה ְלָברּוִכי ּבְ ְך ׂשָ ל ּכָ ה ּכָ ה ַאּתָ "ֲאִני יֹוַדַעת ָלּמָ
ִמיַעת  ִלׁשְ ָלִדים  ַהּיְ ן ֶאת  ְלַאְרּגֵ ֶנֶסת -  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ְפִקיד ָחׁשּוב  ּתַ ְלָך  ְתנּו  ּנָ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ "ֶזה 

רֹות". ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ

יַע ַחג  ּגִ ּמַ ׁשֶ ֵמָחה? ּכְ ְפִליָאה: "ַמּדּוַע ַאּתְ לֹא ׂשְ ל ָעֶליָה ּבִ ּכֵ יר ְוִהְסּתַ רּוִכי ִהְפִסיק ָלׁשִ ּבָ
ַהר  ַהּתֹוָרה ַעל  ְלנּו ֶאת  ּבַ ּקִ ׁשֶ ֶזה  ם ַעל  ּגַ  - ֵמִחים  ׂשְ ִלְהיֹות  ְצִריִכים  נּו  ּלָ ּכֻ בּועֹות,  ָ ַהּשׁ
ִמְצָוה  י  ּכִ  - ְוַגם  ֵמָחָדׁש,  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלים  ְמַקּבְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֶזה  ַעל  ם  ּגַ ִסיַני, 

ת ָהְרָגִלים!". לֹוׁשֶ ׁשְ ֵמִחים ּבִ ִלְהיֹות ׂשְ

יָכה ִלְרטֹן. " - ִהיא ִהְמׁשִ ְלּתָ ּבַ ּקִ ְפִקיד ׁשֶ ְגַלל ַהּתַ ֵמַח ַרק ּבִ ה ׂשָ "ָנכֹון, ֲאָבל ַאּתָ

הּו... ֶ י ְלֶפַתע ֵהִבין ַמּשׁ ק, ּכִ ּתֵ ּתַ רּוִכי ָרָצה ַלֲענֹות ִלְמנּוִחי ֲאָבל ִהׁשְ ּבָ

ֵבית  ְפִקיד ּבְ ל ּתַ ַקּבֵ ם ְמנּוִחי ּתְ ּגַ ר ׁשֶ ַאל אֹוָתּה ִאם ֶאְפׁשָ א ְוׁשָ ֶקט ְלִאּמָ ׁשֶ הּוא ָהַלְך ּבְ
מֹוהּו. ִדּיּוק ּכָ ים, ּבְ ׁשִ ֶעְזַרת ַהּנָ ַטּנֹות ּבְ ָלדֹות ַהּקְ ן ֶאת ַהּיְ ֶנֶסת, ּוְתַאְרּגֵ ַהּכְ

יד ָלּה.  ְקנּו ְלַהּגִ ְכַנּנּו. ַרק לֹא ִהְסּפַ א ַוֲאִני ּתִ ַאּבָ ִדּיּוק ָמה ׁשֶ א. "ֶזה ּבְ אי", ָאְמָרה ִאּמָ ַוּדַ "ּבְ
ָלדֹות". ָלִדים ְוַגם ַלּיְ ם ַלּיְ ם, ּגַ עֹות ְלֻכּלָ יק ַהְפּתָ ה, ָקִנינּו ַמְסּפִ ִהּנֵ

הּו  ֶ א, ִהיא רֹוָצה לֹוַמר ָלְך ַמּשׁ ר ָלּה: "ְמנּוִחי, ְלִכי ַמֵהר ְלִאּמָ רּוִכי ָרץ ִלְמנּוִחי ּוִבּשֵׂ ּבָ
ָלדֹות  ְהִיי מּוָכָנה ִלְהיֹות ָהַאֲחָרִאית ַעל ַהּיְ ָלדֹות. ַאּתְ ּתִ ם ַלּיְ ָרִסים ּגַ ָחׁשּוב. ֵהם ָקנּו ּפְ

רֹות?". ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ ּבַ

ְפִקיד. א ַעל ַהּתַ ר ִעם ִאּמָ ְמָחה ְוִהיא ָרָצה ְלַדּבֵ ל ְמנּוִחי ִמּשִׂ ֶניָה ׁשֶ ַבת ַאַחת ֵהִאירּו ּפָ ּבְ

ַרק  ַהַחג. הּוא לֹא  ִלְכבֹוד  ָחׁשּוב ְמאֹוד  ָבר  ּדָ ה  ָעׂשָ הּוא  ׁשֶ ב  ּלֵ ּבַ ְלַעְצמֹו  ם  ִסּכֵ רּוִכי  ּבָ
ַח ֶאת ֲאחֹותֹו... ּמֵ ם ְלׂשַ א ִהְצִליַח ּגַ ַעְצמֹו, ֶאּלָ ֵמַח ּבְ ׂשָ

ַח ֶאת ֲאחֹותֹו ִלְכבֹוד ַהַחג:   ּמֵ רּוִכי ְלׂשַ ּפּור ֵאיְך ִהְצִליַח ּבָ ּסִ ִמְצאּו ּבַ
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ת 2 לֹוׁשֶ ָתֲאִרים ֶאת ׁשְ סּוֵקי ַהּתֹוָרה ַהּמְ ִקְראּו ֶאת ּפְ
ֶהם: ָהְרָגִלים, ּוִמְצאּו ּבָ

ַסח? ר ַעל ַחג ּפֶ ה ְמֻדּבָ ה ַעד ֵאיזֹו ִמּלָ א. ֵמֵאיזֹו ִמּלָ
בּועֹות? ר ַעל ַחג ׁשָ ה ְמֻדּבָ ה ַעד ֵאיזֹו ִמּלָ ב. ֵמֵאיזֹו ִמּלָ

ר ַעל ַחג ֻסּכֹות? ה ְמֻדּבָ ה ַעד ֵאיזֹו ִמּלָ ג. ֵמֵאיזֹו ִמּלָ
מֹות ֶאת  ַסּכְ ים ַהּמְ ּלִ סּוִקים ֶאת ַהּמִ ד. ַהֲעִתיקּו ֵמַהּפְ

ת ָהְרָגִלים: לֹוׁשֶ א ׁשְ נֹוׂשֵ

ְוָקא 3 ר ְמֻיָחד ּדַ ה ֲאׁשֶ ים ֵאּלֶ ִמּלִ ּוּוי ַהּמֹוִפיַע ּבְ ַמהּו ַהּצִ
ת ָהְרָגִלים? לֹוׁשֶ ִלׁשְ

כֹוָנה: ׁשּוָבה ַהּנְ ּתְ ֲחרּו ּבַ ּבַ

ם. ֵ ׁש ְלֵהָראֹות ִלְפֵני ַהּשׁ ְקּדָ א. ַלֲעלֹות ְלֵבית ַהּמִ
ָרא ֶאת ָהעֹוָלם. רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵכר ׁשֶ ב. ְלִהּזָ

ְסעּוָדה ּוְביֹום טֹוב. ִקּדּוׁש, ּבִ ג.  ַלְחּגֹג ּבְ

ָנה. ָ ּשׁ חֹג ִלי ּבַ לֹׁש ְרָגִלים ּתָ "ׁשָ

יִתָך  ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּכַ מֹר, ׁשִ ׁשְ ּצֹות ּתִ ֶאת ַחג ַהּמַ
ְצָרִים ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם. י בֹו ָיָצאָת ִמּמִ ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב, ּכִ

ֶדה. ּשָׂ ְזַרע ּבַ ר ּתִ יָך ֲאׁשֶ ּכּוֵרי ַמֲעׂשֶ ִציר ּבִ ְוַחג ַהּקָ

ֶדה, יָך ִמן ַהּשָׂ ָך ֶאת ַמֲעׂשֶ ָאְסּפְ ָנה, ּבְ ָ ֵצאת ַהּשׁ ְוַחג ָהָאִסף ּבְ

ֶאל  ָבִרים[,  ַהּגְ ָכִרים,  ]=ַהּזְ ְזכּוְרָך  ל  ּכָ ֵיָרֶאה  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ
ֵני ָהָאדֹן ה'." ּפְ

סּוִקים יד-יז( ֶרק כג, ּפְ מֹות ּפֶ )ׁשְ

ל יֹום טֹוב  בֹוד ְועֶֹנג ׁשֶ יֵני ּכָ ִדּ

ְלָחן ָערּוְך, ִסיָמן קג: א, ב, ג, ה, י( י ִקּצּור ׁשֻ )ַעל ּפִ

ד  ְך ִמְצָוה ְלַכּבֵ ָגּה, ּכָ ת ּוְלַעְנּ ּבָ ַ ד ֶאת ַהּשׁ ְצָוה ְלַכּבֵ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ א. ּכְ
ָגם. ל ָיִמים טֹוִבים ּוְלַעּנְ ּכָ

יֹום טֹוב

ִבים  ְליֹום טֹוב ֶנְחׁשָ
ם  ֵ ַהּשׁ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ָיִמים ּבַ
ׁש אֹוָתם  ה ְלַקּדֵ ִצּוָ

מֹו ֶאת יֹום  ּכְ
ָנן  ת, ַאְך ֶיׁשְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ֶהן  ּבָ ה ֲהָלכֹות ׁשֶ ּמָ ּכַ
ׁשֹוֶנה יֹום טֹוב 

ת. ּבָ ַ ִמּשׁ

ִמים ַהּטֹוִבים  ַהּיָ
ת  לֹוׁשֶ ֵהם: ׁשְ

ַסח,  ָהְרָגִלים )ּפֶ
בּועֹות, ֻסּכֹות(,  ׁשָ
ָנה ְויֹום  ָ רֹאׁש ַהּשׁ

ּפּוִרים.  ַהּכִ
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בוׁד? ֵאיֶזהּו ָכּ
הּוא  ׁשֶ ֵנס ָלֶרֶגל ּכְ ּלֹא ִיּכָ ֵדי ׁשֶ ֶעֶרב יֹום טֹוב, ּכְ ר ּבְ ּפֵ ב. ִמְצָוה ַעל ָהָאָדם ְלִהְסּתַ

ל[. ָער ְמֻגּדָ ׂשֵ ל ]=ְמֻלְכָלְך; ּבְ ְמֻנּוָ
מֹו  ֶעֶרב יֹום טֹוב, ּכְ ְרָניו ּבְ ים ְוָלחֹוף רֹאׁשֹו ְוִלּטֹול ִצּפָ ַמִים ַחּמִ ג. ִמְצָוה ִלְרחֹץ ּבְ

ת. ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ
ְגֵדי ַחג ִלְכבֹוד יֹום טֹוב. ׁש ּבִ ד. ִיְלּבַ

יֹום טֹוב עֶֹנג ּבְ
ּיֹום. ְיָלה ְוַאַחת ַבּ ַלּ י ְסעּודֹות, ַאַחת ַבּ ּתֵ יֹום טֹוב ׁשְ ה. ַחָיּב ֶלֱאכֹל ְבּ

ִפי ְיָכְלּתֹו. ים ְכּ ַיִין ּוְבַמְטַעּמִ ר, ְבּ ָבָשׂ ו. ֵיׁש ְלַהְרּבֹות ְבּ
ז. ָצִריְך ְלַהְדִליק ֵנרֹות ִלְכבֹוד יֹום טֹוב.

רֹות: ָרכֹות ַעל ַהּנֵ י ּבְ ּתֵ ת ָהְרָגִלים ְמָבְרִכים ׁשְ לֹוׁשֶ ׁשְ ח. ּבִ
נּו  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה'... ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ִהיא: "ּבָ ַהּבְ

ל יֹום טֹוב". ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ
ה". יָענּו ִלְזַמן ַהּזֶ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה'... ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ה ִהיא: "ּבָ ִנּיָ ְ ָרָכה ַהּשׁ ַהּבְ

ְמַחת יֹום טֹוב ׂשִ
ה  ָך: ַאּתָ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ תּוב: "ְוׂשָ ּכָ מֹו ׁשֶ יֹום טֹוב. ּכְ מַֹח ּבְ ט. ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ִלׂשְ
סּוִקים  ּפְ טז,  ֶרק  ּפֶ ָבִרים,  )ּדְ ֵמַח"  ׂשָ ַאְך  ְוָהִייָת  ַוֲאָמֶתָך...  ָך  ְוַעְבּדְ ָך,  ּוִבּתֶ ּוִבְנָך 

יד-טו(.
יֹום טֹוב  ּבְ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  יֹום טֹוב יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ּבְ ַמֲאָכִלים  ּבְ י. נֹוֲהִגים ְלַהְרּבֹות 

מַֹח'. ֶנֱאַמר 'ִלׂשְ
ָראּוי לֹו,  ל ֶאָחד ּכָ ְלִוים ֵאָליו, ּכָ ּתֹו ּוָבָניו ְוָכל ַהּנִ ַח ֶאת ִאׁשְ ּמֵ ב ָאָדם ְלׂשַ יא. ַחּיָ

ָך". ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ ָבִרים טז, יד(: "ְוׂשָ ֱאַמר )ּדְ ּנֶ ׁשֶ
ִפי  ּכְ יִטים  ּוְבַתְכׁשִ ְבָגִדים  ּבִ  - ים  ׁשִ ְוַהּנָ ְמִתיָקה,  ִמיֵני  ָלֶהם  נֹוֵתן   - ים  ַטּנִ ַהּקְ

ר ּוְבַיִין. ָבׂשָ ָבִרים - ּבְ ְיָכְלּתֹו, ְוַהּגְ
י  ּכִ רֹאׁש,  ּוְבַקּלּות  ַיִין  ּבְ ה  ַיְרּבֶ לֹא  ֶרֶגל,  ּבָ ֵמַח  ְוׂשָ ְוׁשֹוֶתה  אֹוֵכל  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ יב. 

ל ִמְצָוה. ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ְצָוה ִהיא ְלַהְרּבֹות ּבְ ַהּמִ

יֹום טֹוב ִקּדּוׁש ּבְ
מֹו  ֵלמֹות ּכְ רֹות ׁשְ ּכָ י ּכִ ּתֵ ל ְסעּוָדה, ְוִיְבַצע ַעל ׁשְ ִין ִלְפֵני ּכָ ׁש ַעל ַהּיַ ב ְלַקּדֵ יג. ַחּיָ

ַסח(. ַחג ַהּפֶ ֵלמֹות ּבְ י ַמּצֹות ׁשְ ּתֵ ת )אֹו ׁשְ ּבָ ׁשַ ּבְ
ַעל  ֶהֱחָינּו'  'ׁשֶ ת  ְרּכַ ּבִ אֹוְמִרים  טֹוב  יֹום  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ׁשֶ ּדּוׁש  ַהּקִ סֹוף  ּבְ יד. 
ַהְדָלַקת ֵנרֹות. ֶהֱחָינּו' ַעל ַהַחג ּבְ ת 'ׁשֶ ְרּכַ ים אֹוְמרֹות ֶאת ּבִ ׁשִ ְמַחת ַהַחג. ַהּנָ ׂשִ
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ִדים ֶאת ַהַחג ּוִמְצָוה  ַכּבְ ָבִרים ַהּמְ ל ּדְ ָעה ִאּיּוִרים ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ַאְרּבָ
ְלׁשֹון ַהֲהָלָכה )ְסִעיִפים ב-ד( ָמה  ְתבּו ּבִ ֶעֶרב יֹום טֹוב. ּכִ ַלֲעׂשֹוָתם ּבְ

ּיּור. ּצִ ם רֹוִאים ּבַ ַאּתֶ

ג ֶאת יֹום טֹוב. ִמְצָוה ְלַעּנֵ

יֹום טֹוב? )ְסִעיף ה( ה ְסעּודֹות אֹוְכִלים ּבְ ּמָ א. ּכַ
יֹום טֹוב. ׁשּוָרה ָלעֶֹנג ּבְ ְתבּו ֲהָלָכה נֹוֶסֶפת ַהּקְ ב. ּכִ

ִמים  מֹות ַהּיָ ים ׁשֹוִנים. ַהֲעִתיקּו ַרק ֶאת ׁשְ ל ַחּגִ מֹות ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ׁשֵ
ג: "יֹום טֹוב". ּשָׂ ַרת ַהּמֻ ַהְגּדָ ַהּטֹוִבים. ֵהָעְזרּו ּבְ

בּועֹות.  ּפּוִרים, ׁשָ ה, יֹום ַהּכִ ַסח, ֲחֻנּכָ ֻסּכֹות, ּפּוִרים, ּפֶ

ים: ת, ָאנּו ְמֻצּוִ ּבָ דֹוֶמה ְלׁשַ יֹום טֹוב, ּבְ ּבְ

ָבִרים  ִדים ְוַלֲעׂשֹות ּבֹו ּדְ יַע ֵאָליו ְמֻכּבָ ד ֶאת ַהַחג - ְלַהּגִ 1. ְלַכּבֵ
ׁש ָיֶפה. מֹו ְלִהְתַלּבֵ ִדים, ּכְ ְמֻכּבָ

ְסעּודֹות  מֹו  ּכְ ֶפׁש,  ַהּנֶ ֶאת  ִחים  ּמְ ׂשַ ַהּמְ ָבִרים  ּדְ ַחג  ּבַ ַלֲעׂשֹות   - מַֹח  ְוִלׂשְ ג  ְלִהְתַעּנֵ  .2
ְטִעימֹות ְוִלּמּוד ּתֹוָרה.
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9

ָאָדם אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה  ׁשֶ ּכְ
ֶרֶגל ֵמַח ּבָ ְוׂשָ

י .... ּכִ

ִמְקֶרה 

ַטַעם

8

ַעם ְלִפי ְסִעיף יב: ין ְוַהּטַ ִלימּו ֶאת ַהּדִ ַהׁשְ

ְלִוים ֵאָליו,  ּתֹו ּוָבָניו ְוָכל ַהּנִ ַח ֶאת ִאׁשְ ּמֵ ב ָאָדם ְלׂשַ תּוב: ַחּיָ ְסִעיף יא ּכָ ּבִ
ָך". ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ ָבִרים טז, יד(: "ְוׂשָ ֱאַמר )ּדְ ּנֶ ָראּוי לֹו, ׁשֶ ל ֶאָחד ּכָ ּכָ

יִטים  ְבָגִדים ּוְבַתְכׁשִ ים - ּבִ ׁשִ ים - נֹוֵתן ָלֶהם ִמיֵני ְמִתיָקה, ְוַהּנָ ַטּנִ ַהּקְ
ר ּוְבַיִין. ָבׂשָ ָבִרים - ּבְ ִפי ְיָכְלּתֹו, ְוַהּגְ ּכְ

ַחג.  ְמָחה ּבַ ׁשּורֹות ְלִמְצַות ַהּשִׂ ֵאלֹות ַהּקְ י ׁשְ ּתֵ ִעיף עֹוֶנה ַעל ׁשְ א. ַהּסְ
ֵאלֹות: ְ ֶרת ֶאת ַהּשׁ ְחּבֶ ּמַ ִלימּו ּבַ ַהׁשְ

ִמי....?
ֵאיְך.... ֶאת.... ֶאת.... ְוֶאת....?

ְתִאיָמה לֹו. ּמַ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ל ֶאָחד ּבַ ַח ּכָ ּמֵ ִבים ְלׂשַ ב. ְלִפי ַהֲהָלָכה ַחּיָ
ָלִדים. ִחים ֶאת ַהּיְ ּמְ ְתבּו ֵאיְך ְלִפי ַהֲהָלָכה ְמׂשַ רּו אֹו ּכִ ַצּיְ

יֹום טֹוב.7 מַֹח ּבְ ִמְצָוה ִלׂשְ

ְצָוה ִמן  ּמִ ּנּו לֹוְמִדים ׁשֶ סּוק ִמּמֶ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּפָ
יֹום טֹוב. )ְסִעיף ט( מַֹח ּבְ ַהּתֹוָרה ִלׂשְ
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גּוי. ַהֲעִתיקּו ֶאת  ט ׁשָ ּפָ ט ָנכֹון ּוִמׁשְ ּפָ נֹו ִמׁשְ ִטים ֶיׁשְ ּפָ ָכל זּוג ִמׁשְ ּבְ
כֹון. )ְסִעיִפים ה-יד( ט ַהּנָ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ד ֶאת  ג ּוְלַכּבֵ ִבים ְלַעּנֵ ג ֶאת יֹום טֹוב. ב. לֹא ַחּיָ ד ּוְלַעּנֵ • א. ִמְצָוה ְלַכּבֵ
יֹום טֹוב.

דֹוֶמה  ים ִקּדּוׁש ּבְ יֹום טֹוב עֹוׂשִ ים ִקּדּוׁש. ב. ּבְ יֹום טֹוב ֵאין עֹוׂשִ • א. ּבְ
ת. ּבָ ְלׁשַ

ִבים  יֹום טֹוב ַחּיָ יֹום טֹוב ַמְדִליִקים ֵנרֹות ַרק ִאם רֹוִצים. ב. ּבְ • א. ּבְ
ְלַהְדִליק ֵנרֹות.

ים.  ַטּנִ ּתֹו ִויָלָדיו ַהּקְ ַח ֶאת ִאׁשְ ּמֵ מַֹח ּוְלׂשַ ב ָהָאָדם ִלׂשְ יֹום טֹוב ַחּיָ • א. ּבְ
ַעְצמֹו. מַֹח ּבְ ב ָאָדם ַרק ִלׂשְ יֹום טֹוב ַחּיָ ב. ּבְ

ָלִדים ֶלֱאכֹל  ּנֹוְתִנים ַלּיְ ְמָחה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִמים ִמְצַות ׂשִ יֹום טֹוב ְמַקּיְ • א. ּבְ
ּקֹוִנים  ְמָחה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִמים ֶאת ִמְצַות ַהּשִׂ יֹום טֹוב ְמַקּיְ ר. ב. ּבְ ׂשָ ּבָ

ֵהם אֹוֲהִבים. ָלִדים ַמֲאָכִלים ׁשֶ ַלּיְ

ל יֹום טֹוב אֹוְמִרים  ל ּכָ ְיָלה ׁשֶ ּלַ ּבַ ּדּוׁש ׁשֶ סֹוף ַהּקִ תּוב: ּבְ ְסִעיף יד ּכָ ּבִ
ת  ְרּכַ ים אֹוְמרֹות ֶאת ּבִ ׁשִ ְמַחת ַהַחג. ַהּנָ ֶהֱחָינּו' ַעל ׂשִ ת 'ׁשֶ ְרּכַ ּבִ

ַהְדָלַקת ֵנרֹות. ֶהֱחָינּו' ַעל ַהַחג ּבְ 'ׁשֶ

ת ְויֹום טֹוב. ּבָ ל ׁשַ ּדּור ֶאת ֵסֶדר ַהְדָלַקת ֵנרֹות ׁשֶ ּסִ א. ִמְצאּו ּבַ

ת? ַהִאם  ּבָ ָכל ֶעֶרב ׁשַ ַהְדָלַקת ֵנרֹות ּבְ ֶהֱחָינּו' ּבְ ַהִאם ְמָבְרִכים 'ׁשֶ
ֶעֶרב יֹום טֹוב? ַהְדָלַקת ֵנרֹות ּבְ ֶהֱחָינּו' ּבְ ְמָבְרִכים 'ׁשֶ

ת - ָמַתי  ּבָ ל ׁשַ לֹוׁש ְרָגִלים' ְוִקּדּוׁש ׁשֶ ּדּור 'ִקּדּוׁש ְלׁשָ ּסִ ב. ִמְצאּו ּבַ
ֶהֱחָינּו'? אֹוְמִרים 'ׁשֶ

כֹוָנה. רּות ַהּנְ ֶאְפׁשָ ֲחרּו ּבָ ם - ּבַ ְנַסּכֵ

ת / יֹום טֹוב,  ּבָ ל ׁשַ ַהְדָלַקת ֵנרֹות ׁשֶ ים ּבְ ׁשִ ֶהֱחָינּו' אֹוְמרֹות ַהּנָ ת 'ׁשֶ ְרּכַ ּבִ
ּדּוׁש / 'ַהּמֹוִציא'  ּקִ ם ּבַ ָנה. ּגַ ׁשָ בּוַע / ּבְ ׁשָ ַעם ַאַחת ּבְ ַהַחג ָחל ּפַ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ה  ָ ֶהֱחָינּו' / 'ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות'. ִאּשׁ ת 'ׁשֶ ְרּכַ ל יֹום טֹוב ְמָבְרִכים ּבִ ׁשֶ
ּדּוׁש. ּקִ ָלה / ּבַ ַהְבּדָ ָבֵרְך ׁשּוב ּבַ ַהְדָלַקת ֵנרֹות לֹא ּתְ ֶהֱחָינּו' ּבְ ְרָכה 'ׁשֶ ּבֵ ׁשֶ
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ֻמּיֹות: ְבֵרי ַהּדְ ִלימּו ֶאת ּדִ ַהׁשְ

ָצִריְך ְלִהְתּכֹוֵנן ְליֹום 
טֹוב, ְלָמָׁשל: ....

 ּוְביֹום טֹוב ָצִריְך ִלְׂשֹמַח. 

אֹוִתי ְמַׂשֵּמַח ְּביֹום טֹוב ....

 ְוַתְזִּכירּו ִלי ֹלא ִלְׁשֹּכַח 
ִּבְרַּכת 'ֶׁשֶהֱחָינּו' ַאֲחֵרי 

ַה....

ַמֲאָכִלים  ג ּבְ ר,  ְלִהְתַעּנֵ ַמְרֶאה ָנִקי ּוְמֻסּדָ ד ֶאת ַהַחג ּבְ יֹום טֹוב ָצִריְך ְלַכּבֵ ּבְ
ב. ִחים ֶאת ַהּלֵ ּמְ ׂשַ ְדָבִרים ַהּמְ מַֹח ּבִ ְמֻיָחִדים, ְוִלׂשְ

ֻיָחדֹות ָלּה. ָרִכים ַהּמְ ּדְ ים ּבַ תֹות ְוַהַחּגִ ּבָ ַ ָחה חֹוֶגֶגת ֶאת ַהּשׁ ּפָ ל ִמׁשְ ּכָ

ֶכם.  ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ נֹוֶהֶגת  יַצד  ּכֵ ָתֵאר  ַהּמְ ֶאָחד  ט  ּפָ ִמׁשְ ְסִעיף  ָכל  ּבְ ְתבּו  ּכִ
יַצד. ִגְדֵרי ַהֲהָלָכה: ִמי, ָמַתי, ֵאיְך, ּכֵ ֵהָעְזרּו ּבְ

ְרִחיָצה ִלְפֵני ַהַחג

ים ָגִדים ֲחִגיִגּיִ ּבְ

ַהְדָלַקת ֵנרֹות

ים ְסעּוָדה ּוַמְטַעּמִ

ְמָחה ׂשִ

ים ּקִ ַמְמּתַ

י ְחּתִ ּפַ ֲאִני ּוִמׁשְ
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