
בּועֹות ִראׁשֹוִנים ַּבֲהָלָכה! -ַחג ַהּׁשָ

ים יֹום ְלַאַחר ַהְּיִציָאה ִמִּמְצַרִים, ִקַּבְלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמֵאת ה' ְּבַהר  ְּביֹום ו' ְּבִסיָון, ֲחִמּׁשִ

ִסיַני. ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ָעַמד ַּתַחת ָהָהר ְוִקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה. ַהּתֹוָרה ִצְּוָתה אֹוָתנּו ַלְחּגֹג ְּבָכל 

בּועֹות. ָאנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ה' ֵאֵלינּו ֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום  ָׁשָנה ֶאת ַחג ַהּׁשָ

ּוִמְׁשַּתְּדִלים ְלַקֵּים ִמְצוֹות, ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ָועֹוד.

בּועֹות: יִרים ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה ְוִלְכבֹוד ַחג ַהּׁשָ ִׁשירּו ַיַחד ֶאת ַהּׁשִ
"ִׂשיׂשּו ְוִׂשְמחּו ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה"

"ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש"

"ָמה ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך"
  

בּועֹות –  ַחג ַהּׁשָ
ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו!

ְּכֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ָהָיה ַקָּים, ָהיּו 

ְמִביִאים ֵאָליו 

ִּבּכּוִרים ָהֵחל 

ִמָּמֳחַרת ַחג 

בּועֹות,  ַהּׁשָ

ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה. 

ַהְיַדְעֶּתם?!  
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האזנה למורה

בּועֹות ִראׁשֹוִנים ַּבֲהָלָכה! -ַחג ַהּׁשָ



א. ִצְבעּו ֶאת ַהִּצּיּור. 
ב. ַּגם ַהּיֹום ֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּתֹוָרה. 

ִמְתחּו ַקִּוים ִמִּצּיּור ַהר ִסיַני )ְלַמְעָלה(,
בּועֹות ְּבָיֵמינּו )ְלַמָּטה(.  ִלְדָבִרים ּדֹוִמים ַּבִּצּיּור ֶׁשל ַחג ַהּׁשָ

ְּבֵליל ָׁשבּועֹות נֹוֲהִגים ִלְלֹמד ּתֹוָרה ָּכל ַהַּלְיָלה )ִּתּקּון(, ִּכי ה' ֵהִעיר ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי 

ט ֶאת ַהָּבִּתים ּוָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ְּבֶיֶרק ְּכֵׁשם ֶׁשַהר ִסיַני  ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה. נֹוֲהִגים ְלַקּׁשֵ

בּועֹות ֶלֱאֹכל ַמַאְכֵלי ָחָלב ִּכי  ט ִּבְצָמִחים ִלְכבֹוד ַמַּתן ּתֹוָרה. נֹוֲהִגים ְּבַחג ַהּׁשָ ִהְתַקּׁשֵ

בּועֹות ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ִּבְקִריַאת  ַהּתֹוָרה ִנְמְׁשָלה ְלָחָלב. ְּבַחג ַהּׁשָ

ַהּתֹוָרה ְוָכְך ָאנּו ְמַקְּבִלים ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש.
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ְמִגַּלת רּות 
בּועֹות ְּבַחג ַהּׁשָ

ְמִגַּלת רּות 

ֱאִליֶמֶלְך ִנְפַטר, ּוְׁשֵני ַהָּבִנים 
ִהְתַחְּתנּו ִעם ְּבנֹוָתיו ֶׁשל ֶמֶלְך 
מֹוָאב. ְלַאַחת ָקְראּו ָעְרָּפה, 

ִנָּיה ָקְראּו רּות. ְוַלּׁשְ

ֶדה ֶׁשל ֹּבַעז. ֹּבַעז ָרָאה  רּות  ִהִּגיָעה ַלּׂשָ
ֶאת ַהַּנֲעָרה ִמּמֹוָאב ְוָׂשם ֵלב ְלָכְך ֶׁשִהיא 
עֹוֶבֶדת ָקֶׁשה ְמאֹוד ּוְמסּוָרה ְלָנֳעִמי. הּוא 
ָׁשַמע ֶׁשִהיא ָעְזָבה ֶאת ִמְׁשַּפְחָּתּה ְּבמֹוָאב 

ְוֶהְחִליָטה ְלִהְצָטֵרף ְלַעם ִיְׂשָרֵאל.

ֵאר ִעם  ֲאָבל רּות ֶהְחִליָטה ְלִהּׁשָ
ָנֳעִמי ּוְלִהְצָטֵרף ְלַעם ִיְׂשָרֵאל. 
ְׁשֵּתיֶהן ָהְלכּו ְּבַיַחד ְל'ֵבית ֶלֶחם'.

נֹוַלד ָלֶהם ֵּבן. ֵּבן ֶזה ָהָיה ַהַּסָּבא 
ֶׁשל ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשּנֹוַלד 

בּועֹות.  ְוִנְפַטר ְּבַחג ַהּׁשָ
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ִּגְזרּו ֶאת ִמְׁשְּבצֹות ַהִּסּפּור, ַסְּדרּו אֹוָתן ְלִפי 
ַהֵּסֶדר ְוַהְדִּביקּו ְּבצּוַרת 'ְמִגָּלה'. 

ִׂשימּו ֵלב: ִמְרחּו ֶּדֶבק ַרק ִּבְמקֹום ַהַהְדָּבָקה.

בּועֹות  ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ִלְקֹרא ְּבַחג ַהּׁשָ
ַּבּיֹום ֶאת ְמִגַּלת רּות. 

ִמְנַהג ַחַּב"ד: קֹוְרִאים ֶאת ְמִגַּלת רּות 
בּועֹות. ַּבִּתּקּון ֶׁשל ֵליל ַחג ַהּׁשָ
ַהְּמִגָּלה ְמַסֶּפֶרת ַעל קֹורֹות 

ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶׁשּנֹוַלד ְוַגם 
בּועֹות. ִנְפַטר ְּבַחג ַהּׁשָ
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ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ָרָעב ְוֹעִני. 
ָנֳעִמי, ַּבֲעָלּה ֱאִליֶמֶלְך ּוְׁשֵני ְּבֵניֶהם 

ָעְברּו ָלגּור ְּבֶאֶרץ מֹוָאב. 

ָנֳעִמי ָהְיָתה ֲעִנָּיה ְמאֹוד ְוָיְדָעה ֶׁשִּיְהֶיה 
ָקֶׁשה ְלרּות ּוְלָעְרָּפה ִלְמֹצא ַּפְרָנָסה 

ּוְלָהִקים ִמְׁשָּפָחה. ִהיא ָאְמָרה ָלֶהן ַלְחֹזר 
ְלִמְׁשַּפְחָּתן ְּבֶאֶרץ מֹוָאב. ָעְרָּפה ָׁשְמָעה 

ְּבקֹוָלּה ְוָחְזָרה ְלמֹוָאב. 

ֹּבַעז ֶהְחִליט ְלִהְתַחֵּתן ִעם רּות. 

ָצרֹות נֹוָספֹות ָנְפלּו ַעל ִמְׁשַּפְחָּתם. ְׁשֵני 
ָּבֶניָה ֶׁשל ָנֳעִמי ֵמתּו, ְוָנֳעִמי ִנְׁשֲאָרה 
ְמאֹוד ּבֹוֵדָדה. ִהיא ָׁשְמָעה ֶׁשְּבַאְרָצּה 

ּוְבִעיָרּה 'ֵּבית ֶלֶחם', ִהְסַּתֵּים ָהָרָעב, ְוִהיא 
ֶהְחִליָטה ַלְחֹזר ְלַאְרָצּה ּוְלַעָּמּה.

ָנֳעִמי ָהְיָתה ְּכָבר ְמֻבֶּגֶרת ְוֹלא ָיְכָלה ְלָהִביא 
דֹות  ֹאֶכל. ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ַעל ַּבֲעֵלי ַהּׂשָ

ְלַהְׁשִאיר ְמַעט ִמְּתבּוָאָתם ְּבתֹור 'ַמְּתנֹות 
ֲעִנִּיים'. ָלֵכן ָהְלָכה רּות ְלַחֵּפׂש 'ַמְּתנֹות 

דֹות ִּבְזַמן ַהָּקִציר. ֲעִנִּיים' ַּבּׂשָ

רּות ְוָעְרָּפה ָאֲהבּו ֶאת ָנֳעִמי 
ּוִבְּקׁשּו ָלׁשּוב ְּבַיַחד ִאָּתּה ְלַאְרָצּה 

ּוְלַעם ִיְׂשָרֵאל.
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