אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

 .17קיצור שולחן ערוך מקור חיים ,הרב חיים דוד הלוי פרק צ הלכה יב

זִ ָּכנ ּו ה' ,וִ ֵימי ְספִ ַירת ָהע ֶֹמר ׁ ֶש ָהי ּו ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך דּ וֹ רוֹ ת ַר ִּבים יְ ֵמי צַ ַער וָ ֵא ֶבל ,נֶ ֱהפָ כִ ים וְ הוֹ לְ כִ ים לְ יָ ִמים טוֹ ִבים לְ ֵבית יִ שְׂ ָר ֵאל.
וּכְ ָבר ָק ְבע ּו ַרבּ וֹ ֵתינוֶּ ...את יוֹ ם ה' ְּב ִא ָ ּיר לְ יוֹ ם ַה ֵּלל וְ הוֹ ָדיָ ה לַ ה' ַעל ַה ִּנ ִּסים וְ ַה ִּנפְ לָ אוֹ ת ׁ ֶש ָעשָׂ ה לָ נוְּּ ,ב ַהכְ ָרזַ ת ֲה ָק ַמת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל...
וְ ָראוּי לְ כָ ל ָא ָדם לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ֵּלל לַ ה' ַעל ָּכל ַה ּטוֹ בוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ְ ּג ַמלָ נוּ ,וּלְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֵאלָ יו ׁ ֶש ְ ּיזַ ֵּכנ ּו לִ גְ ֻא ָּלה ׁ ְשלֵ ָמה וּלְ ִבנְ יַ ן ֵּבית ִמ ְקדָּ ׁ ֵשנ ּו וְ ִתפְ ַא ְר ֵּתנוּ.

מקור אתגרי:

ִס ָּבה נו ֶֹס ֶפת לְ הוֹדוֹת לַ ה' ִהיאֶ ׁ ,ש ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה ִה ְפ ִס ָיקה ֶאת ִ'ח ּלּול ה' ' ֶ -את ַה ְּפ ִג ָיעה ִּב ְכבוֹד ֹו ׁ ֶשל ה':

 .18הרב יצחק הלוי הרצוג
ְּכבוֹ ד יִ שְׂ ָר ֵאל ְּ -כבוֹ ד ׁ ָש ַמיִ ם הוּא ...וְ ַאף ִּב ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל לֹא ָס ַבל ֵמ ְר ִדיפוֹ ת...
ּ
ֲה ֵרי ְּבתוֹ ר ַעם לֹא ָהיָ ה ְּכלַ ּ ָפיו יַ ַחס ׁ ֶשל ָּכבוֹ ד .וְ זֶ ה ּו ָמה ׁ ֶש ְּמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ְּכ ָבר ִּת ְ ּקנָ הֻ :ה ְחזַ ר לָ נ ּו ְּכבוֹ ֵדנוּ! ַה ַי ַחס
ְּכלַ ּ ֵפינ ּו ִמ ַ ּצד ָה ֻא ּמוֹ ת הוּא ְּכ ָבר יַ ַחס ׁ ֶשל ָּכבוֹ דַ ...על ָּכ ְר ָחם ְמכַ ְּב ִדים ֶאת ָה ַעם ֲא ׁ ֶשר ִה ְתרוֹ ֵמם...
ִמ ׁ ּ ִשפְ לַ ת ָ ּגלוּתוֹ  ,ו ִּבגְ בו ָּרה ו ְּב ַה ְק ָר ָבה ַעצְ ִמיתָ ...היָ ה לָ ַעם ַעצְ ָמ ִאי ַעל ַא ְד ַמת ָקדְּ ׁשוֹ ַה ִּנפְ לָ ָאה.

 .20הצעת דוד וולפסון (חבירו של הרצל)

ביאור:

אשוֹ ן.
אתי לְ ָבאזֶ ל  ...לַ ֲעשׂ וֹ ת ַה ֲהכָ נוֹ ת לַ ּקוֹ נְ גְ ֶרס ִּ(כנּ וּס) ַה ִ ּצ ּיוֹ נִ י ָה ִר ׁ
ִּב ׁ ְשנַ ת תרנ"ז ָּב ִ
וְ ִה ֵּנה צָ צָ ה ַה ּׁ ְש ֵאלָ הְּ :ב ֵאיזֶ ה דֶּ גֶ ל נְ ַק ּׁ ֵשט ֶאת אוּלַ ם ַה ִּכנּ ו ִּסיםֲ ,ה ֵרי לֹא ָהיָ ה לָ נ ּו ֶדגֶ ל?
ׁ ְש ֵאלוֹ ת ַרבּ וֹ ת ָעלוַּ ,מה ִ ּי ְהיֶ ה ַה ֶ ּצ ַבעַ ,הגּ ֶֹדלַ ,ה ֵּס ֶמל וְ כַ דּ וֹ ֶמה.
וְ ִה ֵּנה ִהבְ ִריק ַר ְעיוֹ ן ְּבמ ִֹחיֲ :ה ֵרי ְּב ֶעצֶ ם יֵ ׁש לָ נ ּו ֶדגֶ ל  -לָ בָ ן ָּכחֹל ְּכ ַט ִּלית ֲא ׁ ֶשר ָּב ּה נִ ְת ַע ֵּטף ִּב ׁ ְש ַעת ְּתפִ ָּל ֵתנוַּ .ט ִּלית
זוֹ ֲה ֵרי סִ ְמלֵ נ ּו ִהיא .נוֹ צִ יא ֶאת ַה ַּט ִּלית ִמ ַּנ ְר ִּת ָיק ּה 2וּנְ גוֹ לֵ ל 3אוֹ ָת ּה לְ ֵעינֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל וּלְ ֵעינֵ י ָּכל ָה ַע ִּמים,
וְ כָ ְך ִהזְ ַמנְ ִּתי ָאז דֶּ גֶ ל ָּכחֹל לָ בָ ן ו ָּמגֵ ן דָּ וִ ד ָרקוּם בּ וֹ ָּב ֶא ְמצַ עְּ ,כ ֶס ֶמל ַע ֵּמנוּ.

 .1לבאזל ִ -עיר ִ ּב ׁ ְשוַ יְץ ׁ ֶש ָ ּב ּה ִה ְת ַקּיֵ ם ַה ִּכנּּוס
אשוֹן.
ַה ִ ּצּיוֹנִ י ָה ִר ׁ
 .2מנרתיקה ֵ -מ ַה ִּתיק ׁ ֶשבּ ֹו נִ ְמ ֵצאת ַה ַּט ִּלית.
ש או ָֹת ּה ,נַ ְר ֶאה או ָֹת ּה לְ כָ ל
 .3ונגולל  -נִ ְפרֹ ׂ
ָה ַע ִּמים וְ נִ ְת ָ ּג ֶאה ְ ּבכָ ךְ.
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 .22מלבי"ם (הרב מאיר לייבוש) במדבר טו פסוק לח

 .1מדוע קבעו רבותינו את יום ה' באייר ליום הלל והודיה לה'? (מקור )16
 .2כיצד לומדים מחג ַה ֶּפ ַסח שגם בפורים צריך להודות? (מקור )15

ְּביוֹ ם ה' ְּב ִא ָ ּיר ַמ ְת ִחילָ ה ַה ֲהכָ נָ ה
לְ ַק ָּבלַ ת ַה ּתוֹ ָרה ְּב ַחג ַה ּׁ ָשבוּעוֹ ת.

שאלת אתגר:

(על פי הספר חק יעקב)

 .3האם דברי הגמרא (במקור  )15מתאימים גם ליום העצמאות? מדוע?

וְ כָ ְך ְמ ַס ְּמלִ ים צִ ְב ֵעי ַה ָּל ָבן וְ ַה ְּתכֵ לֶ ת ֶאת ַה ֶח ֶסד ֶ ׁ -ש ֵּבין ָה ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֹ  ,וְ ֶאת ׁ ֶש ִאיפָ ֵתנ ּו
לְ ַמלְ כוּתוֹ ׁ ֶשל ה'.
ַהדֶּ גֶ ל ׁ ֶש ָהפַ ְך לְ ִדגְ לָ ּה ׁ ֶשל ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאלַ ,מ ְר ֶאה ֶאת ַה ַ ּג ֲאוָ ה ׁ ֶש ָּלנ ּו ֶּב ֱהיוֹ ֵתנ ּו ְמ ִדינָ ה יְ הו ִּדית,
וְ לָ כֵ ן נִ ְב ַחר דֶּ גֶ ל ַה ַּמזְ ִּכיר ֶאת ַה ַּט ִּלית דַּ וְ ָקא.

שה ׁ ֶש ָהיָה
ַמ ֲע ֶ ׂ
וְ ׁשוּב ָּת ֲחב ּו לוֹ ֶדגֶ ל נָ אצִ י ַּב ָ ּיד ,וְ כָ פ ּו ָעלָ יו לִ ְקבּ ַֹע ֶאת ַהדֶּ גֶ ל ַה ָּנאצִ י ְּב ִבנְ יָ ן ָ ּגבוֹ ַּה.
ּתוֹ ְך ְּכ ֵדי ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ָא ַמר ָה ַר ִּבי'ִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֲ ,אנִ י ֶאזְ ֶּכה עוֹ ד לְ ָהנִ יף ֶאת
דֶּ גֶ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ָמקוֹ ם ָ ּגבוֹ ַּה ְּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל'.
ּ
וְ ָאכֵ ן ְּכ ׁ ֶש ָ ּזכָ ה ָה ַרב לְ ִה ָּנצֵ ל ִמן ַה ּׁשוֹ ָאה וְ לַ ֲעלוֹ ת לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלָ ,רצָ ה לְ ַק ֵים ֶאת דְּ בָ ָריו.
אטא לְ ֵעינֵ י ָּכלֶ ,מה ָעשָׂ ה?
ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֹּלא יָ כוֹ ל ָהיָ ה לַ ֲעמֹד ָּב ְרחוֹ ב ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ּיוֹ ם וּלְ ַט ֵ
ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת ָהיָ ה ָקם ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ָשל ֹׁש לִ פְ נוֹ ת בּ וֹ ֶקר ,לוֹ ֵק ַח ַמ ְט ֲא ֵטא גָ דוֹ ל
ו ַּמ ְט ֲא ֵטא ֶאת ָה ְרחוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ְּליַ ד ֵּביתוֹ ...
וְ ׁשוּב ָהיָ ה לוֹ ֵק ַח ֶאת דֶּ גֶ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת ,וְ קוֹ ְבעוֹ ַעל ַה ַ ּגג ְּבשִׂ ְמ ָחה
וְ ִה ְתלַ ֲהבוּת ַעל ָּכ ְך ׁ ֶשה' ִק ֵּבל ְּתפִ ָּלתוֹ .
(מתוך הספר 'עלי תמר' חלק ב ,עמ' ס"ט)

דֶּ ֶגל ַה ְּמ ִדינָ ה
ֻּכ ָּלנ ּו ַמ ִּכ ִירים ֶאת ֶס ֶמל ַה ְּמ ִדינָ ה וְ ֶאת דֶּ גֶ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ,ו ִּמ ְת ַמ ְּל ִאים ַ ּג ֲאוָ ה ִּב ְראוֹ ֵתנ ּו אוֹ ָתם.
ַמדּ ו ַּע ָּב ַחר ּו ַדוְ ָקא ְּב ֶדגֶ ל זֶ ה?
 .1אלו פרטים אתם רואים בדגל?
 .2מה מזכיר לכם הדגל?

ְּב ֶק ֶרב ַה ַּמנְ ִהיגִ ים ַה ְ ּיהו ִּדים ׁ ֶש ָע ְסק ּו ְּב ׁ ִש ַיבת-צִ יוֹ ןָ ,הי ּו ִמ ְס ּ ַפר דֵּ עוֹ ת ַּב ּׁ ְש ֵאלָ ה ַמה ָ ּצ ִר ְיך לִ ְהיוֹ ת ַהדֶּ גֶ ל ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל:
 .19הצעת חוזה המדינה (בנימין זאב הרצל):

ביאור:

ָאנ ּו נְ גוֹ לֵ ל ֶאת דִּ גְ לָ ּה ֶה ָח ָד ׁש ׁ ֶשל ַה ַ ּי ֲהדוּתַּ .בדֶּ גֶ ל ׁ ֶש ָּלנ ּו יִ ְהי ּו ׁ ִשבְ ָעה כּ וֹ כְ בֵ י זָ ָהב ַעל ֶר ַקע לָ בָ ן.
ָה ֶר ַקע ַה ָּל ָבן  -יְ ַס ֵּמל ֶאת ַח ֵ ּיינ ּו ַה ֲח ָד ׁ ִשים וְ ַה ְּטהוֹ ִרים.
ׁ ִש ְב ָעת ַהכּ וֹ כָ ִבים ( -יְ ַס ְּמלוּ) ֶאת ׁ ֶש ַבע ׁ ְשעוֹ ת ַה ָ ּז ָהבֶ ׁ 1של יוֹ ם ָה ֲעבוֹ ָדה
ִּכי ְּב ׁ ֵשם ָה ֲעבוֹ ָדה 2נִ ָּכנֵ ס לְ ֶא ֶרץ ַה ְּב ִח ָירה.3

 .1שבע שעות הזהב ֶ ׁ -ש ַבע ׁ ְשעוֹת ָה ֲעבו ָֹדה ׁ ֶשעו ְֹב ִדים ְ ּבכָ ל
יוֹם.
הּודים
 .2בשם העבודה ּ ִ -בזְ כּות ָה ֲעבו ָֹדה ָה ִע ְב ִריתֶ ׁ ,שּיְ ִ
י ְַחזְ רּו לַ ֲעבוֹד ֶאת ַא ְד ָמ ָתם ּולְ ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ְ ּב ַע ְצ ָמם.
ש ָר ֵאל.
 .3לארץ הבחירה  -הארץ הנבחרת ֶ -א ֶרץ ִי ְ ׂ

5

יוֹ ם ָה ַע ְצ ָמאוּת

ביאור:
 .1גון הלובן ַ -ה ֶ ּצ ַבע ַה ָּל ָבן.
 .2מורה  -רומז ,מזכיר לנו.
 .3שבה  -בגללה.

 .1מה המשותף לשתי ההצעות של ווֹלְ ְפסוֹן והרצל?
 .2מדוע ,לדעתך ,התקבלה דווקא הצעתו של
דוד ווֹלְ ְפסוֹן לדגל של מדינת ישראל?

שה ׁ ֶש ָהיָה
ַמ ֲע ֶ ׂ
ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ַה ּׁ ִש ְחרוּר נִ ּס ּו לוֹ ֲח ֵמי צַ ָה"ל לְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת דְּ רוֹ ָמ ּה ׁ ֶשל ָה ָא ֶרץ.
ּם-ר ׁ ְש ַר ׁש' ,וְ ׁ ָשלְ ט ּו ָּב ּה ַח ָ ּיילֵ י ַה ִּלגְ יוֹ ן
ַקו ַה ִּס ּיוּם ָהיָ ה ֵאילַ תֶ ׁ ,ש ָאז עוֹ ד ָק ְרא ּו לָ ּה 'או ַ
ׁ ֶשל יַ ְרדֵּ ןֲ .ח ִט ַיבת גוֹ לָ נִ י וַ ֲח ִט ַיבת ַה ֶּנגֶ ב יָ צְ א ּו לִ כְ בּ וֹ ׁש ֶאת ָה ֵאזוֹ ר.
ַּכ ֲעבֹר  4יָ ִמיםִ ,ה ְת ָק ְר ָבה לְ ֵאילַ ת ֲח ִט ַיבת ַה ֶּנגֶ ב.
ַּבבּ ֶֹקר ָקלַ ט ָה ַק ּׁ ָשר ׁ ֶשל ֲח ִטיבַ ת ַה ֶּנגֶ בִ ,מבְ ָרק .הוּא ָרץ לַ ִּמשְׂ ָרד ׁ ֶשל נַ חוּםְ ,מפַ ֵ ּקד ַה ֲח ִטיבָ ה:
ּם-ר ׁ ְש ַר ׁש' לְ פַ נּ וֹ ת ֶאת ַה ָּב ִסיס".
ָ"קלַ ְט ִּתי ִמבְ ָרק סוֹ ִדיֶ ׁ ,שבּ וֹ הוֹ ר ּו ַהיַ ְר ֵ ּדנִ ים לַ ְמפַ ֵ ּקד ׁ ֶשל 'או ַ
"מוּכְ ָר ִחים לִ כְ בּ וֹ ׁש ֶאת ַה ָּב ִסיס ִּב ְמ ִהירוּת לִ פְ נֵ י ׁ ֶשכּ וֹ חוֹ ת ַע ְר ִב ִ ּיים ֲא ֵח ִרים יָבוֹ א ּו
לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּלט ַעל ַה ָּמקוֹ ם! ַמה ַּנ ֲעשֶׂ ה ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ַּנצְ לִ ַיח לִ כְ בּ וֹ ׁש ֶאת ַה ָּמקוֹ םֵּ ,כיצַ ד נוּכַ ל
לְ ַה ְראוֹ ת ׁ ֶש ַה ִּמ ׁ ְש ָט ָרה נִ ְמצֵ את ְּביָ ֵדינוּ? ֵאין ְּביָ ֵדינ ּו דֶּ גֶ ל יִ שְׂ ָר ֵאל?" ָא ַמר נַ חוּם.
אשוֹ נָ ה.
ּפו ָּעה ַה ַּמזְ ִּכ ָירה לָ ְק ָחה ָס ִדיןִ .היא ָמצְ ָאה ֶה ְד ּ ֵפס ׁ ֶשל ָמגֵ ן דָּ וִ ד ַעל גַ ֵּבי ִתיק ֶעזְ ָרה ִר ׁ
ִהיא ָתפְ ָרה ֶאת ַה ָּמגֵ ן דָּ וִ ד ְּב ֶא ְמצַ ע ַה ָּס ִדיןַ .א ַחר ָּכ ְך צִ ְ ּיר ּו ִּב ְדיוֹ ׁ ְשנֵ י פַ ִסים וְ ִה ֵּנה דֶּ גֶ ל
לְ ִתפְ ֶא ֶרת.
ָ
אשוֹ ן וְ ִת ְתלֶ ה ֶאת
"זֶ הוּ! ַק ּ ֵפל ֶאת ַהדֶּ גֶ ל וְ ִ'דיר ַּבאלַ אק' ִּ(ת ָ ּז ֵהר לְ ך!)ִ ,אם לֹא ַּת ִ ּג ַיע ִר ׁ
ּם-ר ׁ ְש ַר ׁש'!" ָא ַמר נַ חוּם לְ ֶּ'ב ְרן' ַ(א ְב ָר ָהם ַא ָדן),
ַהדֶּ גֶ ל ׁ ֶש ָּלנ ּו ְּב'או ַ
ְמפַ ֵ ּקד ַה ּ ְפלֻ ָ ּגה ׁ ֶש ִּנ ׁ ְשלְ ָחה ָּב ֶרגֶ ל לִ כְ בּ ֹׁש ֶאת ַה ָּמקוֹ ם.
"א ֱעשֶׂ ה ְּכ ֵמ ָיטב יְ כוֹ לְ ִּתי" ָענָ ה ֶּ'ב ְרן'.
ֶ
ְ
ַח ָ ּילֵ י ַה ּ ְפלֻ ָ ּגה יָ צְ א ּו לַ דֶּ ֶרךֵ .הם ִה ְת ַקדְּ מ ּו ֶאל ֵע ֶבר ַה ַּמ ָּט ָרה ,וּכְ כָ ל
ׁ ְש ִה ְת ָק ְרבוּּ ָ ,ג ַבר ַה ֶּמ ַתח.
ּם-ר ׁ ְש ַר ׁש.
כּ וֹ חוֹ ת ַה ַחלּ וּץ ִה ְת ַקדְּ מ ּו ִּב ְמ ִהירוּת ֶאל ִמ ׁ ְש ֶט ֶרת או ַ
"ה ִּמ ׁ ְש ָט ָרה ֵר ָיקה!" צָ ַעק ַא ַחד ַה ַח ָ ּיילִ ים.
ַ

ָ'ק ׁ ֶשה לְ ַה ֲא ִמין! נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ׁ ֶש ַה ָּמקוֹ ם ְמ ַח ֶּכה לָ נ ּו ׁ ֶש ִּנ ָּכנֵ ס!
נִ ְמנַ ע ַה ְ ּק ָרב ַה ָ ּק ׁ ּ ֶשה ׁ ֶש ִּמ ּ ָפנָ יו ָח ׁ ַש ׁ ְשנוּ!'
ַהלּ וֹ ַח ִמים ִה ְת ַח ְּבקוּ ,לָ ֲחצ ּו יָ ַדיִ ים וְ לֹא יָ ְדע ּו ֵּכיצַ ד לְ ַב ֵּטא ֶאת ִ ׂש ְמ ָח ָתם.
ֵּבינְ ַתיִ ם ִה ִ ּגיע ּו כּ ֹחוֹ ת ֲא ֵח ִרים ׁ ֶשל ַה ֲח ִט ָיבה.
"ברנְ צִ 'יקְ ׁ ,שלוֹ ף ֶאת ַהדֶּ גֶ ל" ָ -א ַמר נַ חוּם וְ נִ ַ ּג ׁש לַ ּמוֹ ט ַהדַּ ק וְ ֶה ָעקוּם...
ֶּ
ֶּ'ב ְרן' הוֹ צִ יא ֶאת דֶּ גֶ ל ַהדְּ יוֹ ֵמחוּלְ צָ תוֹ וְ נִ ַ ּג ׁש לַ ּתוֹ ֶרן.
ַּכ ָּמה ֵמ ַה ַח ָ ּיילִ ים נִ ְ ּג ׁש ּו לִ ְתמוֹ ְך ַּב ּמוֹ טֲ ,א ֵח ִרים ָע ְמד ּו ֵמ ַה ַ ּצד ו ִּמיכָ ה צִ ֵּלם.
ֶּ'ב ְרן' ָהיָ ה ָעיֵ ף ְמאֹדִּ ,ב ׁ ְש ֵא ִרית כּ וֹ חוֹ ָתיו ִט ּ ֵפס ִּבזְ ִריזוּת ַעל ַה ּמוֹ ט,
ָק ׁ ַשר ֶאת ַהדֶּ גֶ ל ֶאל ַה ּתוֹ ֶרן וְ ִה ְחלִ יק לְ ַמ ָּטה.
לְ ֶרגַ ע ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט ָס ִביב .כּ ו ָּּלם ִה ְר ִ ּג ׁיש ּו ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ֶרגַ ע ָח ׁשוּב.
ַה ְּמ ִדינָ ה ַה ְ ּיהו ִּדית ׁ ֶש ָּלנ ּו ַמ ִ ּג ָיעה ַעד ִמפְ ָרץ יַ ם סוּף!
וְ ָאז ׁ ָש ַאל ַס ׁ ְש ֶק'הַ ,א ַחד ַה ַח ָ ּיילִ ים" :ו ָּמה ִעם ׁ ִש ַירת ַ'ה ִּת ְקוָ וה'?"
הוּא פָ ַתח ְּב ׁ ִש ָירהָּ ,כל ַה ּׁ ְש ָאר ִהצְ ָט ְרפ ּו וְ ָע ְבר ּו לְ דוֹ ם.
ַח ָ ּיילֵ י גוֹ לָ נִ י ִה ִ ּגיע ּו ַ ּגם ֵהם לַ ָּמקוֹ ם ּתוֹ ְך ּ ָפחוֹ ת ִמ ּׁ ָש ָע ַּתיִ ים,
ו ְּמפַ ְ ּק ֵדי ׁ ְש ֵּתי ַה ֲח ִטיבוֹ ת ׁ ָשלְ ח ּו ִמ ְב ָרק ְּב ֶא ְמצָ עוּת ַמכְ ׁ ִשיר ַה ֶ ּק ׁ ֶשר:
"ה ֲע ִביר ּו לְ ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת יִ שְׂ ָר ֵאל...
ַ
ֲח ִטיבוֹ ת ַה ֶּנגֶ ב וַ ֲח ִט ַיבת גוֹ לָ נִ י ַמ ִ ּג ׁישוֹ ת
ֶאת ִמפְ ָרץ ֵאילַ ת ְּב ַמ ָּתנָ ה לִ ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל.
ֵאילַ ת (אוּם ַר ׁ ְש ַר ׁש) ט' באדר תש"ט".

(בקשה הנאמרת בליל יום העצמאות)
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יוֹ ם ה' ְּב ִא ָ ּיר תש"ח הוּא ֶא ָחד ַה ָ ּי ִמים ַה ְ ּגדוֹ לִ ים וְ ַה ֲח ׁשו ִּבים ְּבתוֹ לְ דוֹ ת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל.
אשית צְ ִמ ַיחת ְ ּג ֻא ָּל ֵתנוּ.
ְּביוֹ ם זֶ ה ִהכְ ִריז דָּ וִ ד ֶּבן ֻ ּג ְריוֹ ן ז"ל ַעל ֲה ָק ַמת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאלֵ ,ר ׁ ִ
ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים ָהיִ ינ ּו ַּב ָ ּגלוּת ,וְ ִה ְת ּ ַפ ַּללְ נ ּו לָ ׁשוּב לְ ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש וּלְ ַחדֵּ ׁש ָּב ּה ֶאת ַמלְ כוּת יִ שְׂ ָר ֵאל.
וְ ָאכֵ ן ה' ׁ ָש ַמע לִ ְתפִ לּ וֹ ֵתינוּ ,וְ ֶה ְחזִ ָירנ ּו לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְּכ ֵדי לִ ְבנוֹ ת ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל.

ִקבּ ּוץ ָ ּגלֻ ּיוֹ ת ֲ -חזָ ָרה לְ ִצּיוֹ ן
ַא ֲח ֵרי ֻח ְר ָּבן ֵּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ יַ ,עם יִ שְׂ ָר ֵאל הוּגְ לָ ה ֵמ ַא ְרצוֹ וּפֻ ַ ּזר לְ ַא ְר ַּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ.
ַּב ּתוֹ ָרה ְמת ָֹאר ַּת ֲהלִ ְיך ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאלַ .ה ֲחזָ ָרה ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדים לְ ַא ְרצָ ם ֵמ ֲא ָרצוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ִ(קבּ וּץ ָ ּגלֻ ּיוֹ ת) הוּא ַא ַחד ַה ְמ ַאפְ יְ נִ ים ׁ ֶשל ַה ְ ּג ֻא ָּלה.
 .1דברים פרק ל

(ג) וְ ׁ ָשב ה' ֱאלֹהֶ ָיך ֶאת ׁ ְשבו ְּת ָך
וְ ִרחֲ ֶמ ָך וְ ׁ ָשב וְ קִ ֶּבצְ ָךִ 1מ ָּכל הָ ַע ִּמים
ֲאׁשֶ ר ֱהפִ יצְ ָך 2ה' ֱאֹלהֶ יָך ׁשָ ָּמה:
3
(ד) ִאם יִהְ יֶה נִ ַּד ֲחָך ּבִ קְ צֵ ה הַ ּׁשָ ָמיִם
ִמּׁשָ ם י ְַקּבֶ צְ ָך ה' ֱאֹלהֶ יָך ִּומּׁשָ ם י ִָּקחֶ ָך:
(ה) וֶ הֱ בִ ֲיא ָך ה' ֱאלֹהֶ ָיך ֶאל הָ ָא ֶרץ
4
ֲא ׁ ֶשר י ְָר ׁש ּו ֲאב ֶֹת ָיך וִ ִירׁשְ ָּתּה
וְ הֵ ִיטבְ ָך וְ הִ ְרּבְ ָך ֵמ ֲא ֹב ֶתיָך.5
א

ביאור:

מקור אתגרי:
1א .פירוש רש"י (ר' שלמה יצחקי)
א .ושב ה' אלקיך את שבותך ָ -היָ ה
לוֹ לִ כְ ּתֹב 'וְ ֵה ׁ ִשיבֶ 6את ׁ ְשבו ְּת ָך',
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו לָ ְמד ּו ִמ ָּכאן ִּכ ְביָ כֹל
7
ׁ ֶש ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ׁ ְשרוּיָ ה ִעם יִ שְׂ ָר ֵאל
ְּבצָ ַרת ָ ּגלו ָּתם ,וּכְ ׁ ֶש ִּנגְ ָאלִ יןִ ,הכְ ִּתיב
ְ ּג ֻא ָּלה לְ ַעצְ מוֹ ֶ ׁ ,8שהוּא
יָ ׁשוּב ִע ָּמ ֶהם.
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וקבצך  -יאסוף ֶא ְתכֶ ם.
הפיצך  -פיזר אתכם.
בקצה השמים  -אפילו כשתהיו בארצות רחוקות.
וירשתה  -תכבשו אותה.
ִיתם.
והרבך מאבותיך ִּ -ת ְת ַרבּ ּו לעם גדול יותר ממה ׁ ֶש ָהי ֶ
והשיב  -ה' יחזיר אותנו.
שהשכינה שרויה עם ישראל -
ה' סובל כשישראל סובלים.
הכתיב גאולה לעצמו  -ה' חוזר
ביחד ִעם ישראל.

ַ ּגם ַה ְּנ ִב ִיאים ֵּת ֲאר ּו ֶאת ַה ַחזָ ָרה ׁ ֶש ָּלנ ּו לְ צִ ּיוֹ ן:
 .2ירמיה פרק ל

ביאור:

יהּודה...
(ג) ּכִ י הִ ּנֵ ה י ִָמים ּבָ ִאים נְ ֻאם ה' וְ ׁ ַשבְ ִּתי ֶאת ׁ ְשבוּת ַע ִּמי י ְ ִׂש ָר ֵאל וִ ָ
בֹותם וִ ֵירׁשּוהָ .
וַ הֲ ׁ ִשב ִֹתיםֶ 1אל הָ ָא ֶרץ ֲאׁשֶ ר נָ ַת ִּתי לַ ֲא ָ

 .1והשבתים  -אחזיר אותם.

ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ִּת ְ ּקנ ּו לוֹ ַמר ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת ִמזְ מוֹ ר ּתוֹ ָדה ִמ ֵּספֶ ר ְּת ִה ִּליםַּ .ב ִּמזְ מוֹ ר מוֹ ִדים לַ ה' ׁ ֶש ָ ּג ַאל וְ ִק ֵּבץ אוֹ ָתנ ּו ִמ ָּכל ָה ֲא ָרצוֹ ת.
 .3תהילים פרק קז

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נֶ ָ
יח.
יך ה' ֱאלוֹ ֵקינ ּו וֵ אלוֹ ֵקי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָ ּזכִ ינ ּו לְ ַא ְת ַחלְ ָּתא דִּ גְ או ָּּלהָּ ,כ ְך נִ זְ ֶּכה לִ ׁ ְשמ ַֹע קוֹ ל ׁשוֹ פָ רוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ

(ע"ר)
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פרשת תזריע מצורע ,תשע"ז

 .21במדבר פרק ב

ל-מֹועד י ֲַחנּו.
(ב) ִא ׁיש ַעל דִּ גְ לוֹ בְ ֹא ֹתת לְ בֵ ית ֲאבֹ ָתם ,י ֲַחנּו ּבְ נֵי יִׂשְ ָר ֵאלִ :מּנֶ גֶ ד ,סָ בִ יב לְ ֹאהֶ
ֵ

עמי
אל צ

לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים

ַ ּגם ְּב ַמ ֲחנֶ ה ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר ָהי ּו ְדגָ לִ ים ְמיֻ ָח ִדים ִּבצְ ָב ִעים ׁשוֹ נִ ים לְ כָ ל ׁ ֵש ֶבט:

ָ ּגוָ ן ַהלּ וֹ ֶבן 1מוֹ ֶרהַ - 2על ִמדָּ ת ַה ֶח ֶסד
וְ אוֹ ת וְ ֶדגֶ ל ׁ ֶשל ׁ ְשכִ ינָ ה הוּא ַ -מ ְר ֶאה ַה ְּתכֵ לֶ ת ַהדּ וֹ ֶמה לְ כִ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶש ָּב ּה 3יִ זְ כּ ֹר ַמלְ כוּת ׁ ָש ָמיִ ם.

ַה ַ ּצדִּ יקַ ,ר ִּבי ַא ְב ָר ָהם יַ ֲעקֹב ִמ ָּס ִדיגוֹ ָרא ,נָ ַהג לָ בוֹ א לְ ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ָ ּגדוֹ ל
ל-א ִביב ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת וְ לוֹ ַמר ַה ֵּלל ְּבצִ בּ וּר.
ְּב ֵת ָ
ְּכ ׁ ֶש ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ָר ְקד ּו לִ פְ נֵ י ַר ֲח ַבת ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסתִ ,ה ׁ ְש ַּת ֵּלב ָה ַרב ַּב ַּמ ְע ָ ּגל וְ ָר ַקד
ְּב ִה ְתלַ ֲהבוּת ,וְ ָהיְ ָתה ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ַר ִּבי שִׂ ְמ ָחה ְמיֻ ֶח ֶדת ְּביוֹ ם זֶ ה.
ָה ַר ִּבי ִס ּ ֵפר ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּגר ְּבוִ ינָ ה ׁ ֶש ְּבאוֹ ְס ְט ִר ָ ּיה ,נִ כְ נְ ס ּו ַה ָּנאצִ ים לְ ׁ ָשם ,וְ ִה ְת ִחיל ּו
לְ ִה ְת ַע ֵּלל ַּב ְ ּיהו ִּדים.
ְּכ ֵדי לְ ַב ּזוֹ ת ֶאת ַה ְ ּיהו ִּדיםָּ ,ב ֲחר ּו ְּב ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהםַ ,ר ָּבם ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדים ,לִ ְהיוֹ ת ָה ִא ׁיש
אטא
אטא ֶאת ְרחוֹ בוֹ ת ָה ִעיר .נָ ְתנ ּו לוֹ ַמ ְט ֲא ֵטא ָ ּגדוֹ ל וְ ִהכְ ִריח ּו אוֹ תוֹ לְ ַט ֵ
ׁ ֶש ְמ ַט ֵ
ְ
ֶאת ָה ְרחוֹ בוֹ ת ,ו ְּבתוֹ ך ָה ֲעבוֹ ָדה ָא ַמר ָה ַר ִּבי:
אטא ֶאת ָה ְרחוֹ בוֹ ת ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל'.
ִ'רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֲ ,אנִ י ֶאזְ ֶּכה עוֹ ד לְ ַט ֵ

אל עמי

ַמנְ ִהיגִ ים ֲא ֵח ִרים ָח ׁ ְשב ּו ׁ ֶש ַה ִ ּיחוּד ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ֵאינֶ נּ ּו ְּבכָ ְך ׁ ֶש ֵהם יַ ַע ְבד ּו ְּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ לָ כֵ ן ִה ִ ּציע ּו ֲהצָ ָעה ַא ֶח ֶרת:

אל עמי  -אל עצמי

(ע"ר)

ביאור:

(א) הֹד ּו לַ ה' ִּכי טוֹ ב ּכִ י לְ עֹולָ ם חַ סְ ּדֹו:
אמרּו ְ ּגאוּלֵ י ה' ֲאׁשֶ ר ּגְ ָאלָ ם ִמּיַד צָ ר :
(ב) יֹ ְ
3
2
(ג) ֵּומ ֲא ָרצֹות קִ ּבְ צָ ם ִמ ִּמזְ ָרח ִּומ ַּמ ֲע ָרב ִמּצָ פֹון ִּומּיָם ...:

 .1מיד צר ֵ -מא ֹוי ְִבים.
 .2ומארצות קבצם  -ה' אסף אותנו מארצות רחוקות ושונות.
 .3ומים  -הכוונה לְ יַם-סּוף הנמצא בדרום.

1

ֻּכ ָּלם ֲחכָ ִמים

ֶח ְמדַּ ת ָ ּי ִמים

פרקי לימוד על חכמי מסכת אבות

פרקי לימוד על יום השבת

מתנה למשפחה כבר קניתם?

הזדרזו להזמין!

072-2726296

דוא"ל • sara@elami-elatzmi.co.il :אתרwww.elami-elatzmi.co.il :

לעילוי נשמת

פסי פנינה
בת בת שבע ז"ל
נלב"ע ה' באייר

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

ִמי ֵהם ְ ּ'גאוּלֵ י ה' '? ַר ִּבי ְמנַ ֵחם ַה ֵּמ ִא ִיריֶ ׁ ,ש ַחי לִ פְ נֵ י ִּכ ׁ ְש ַבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ הְ ,מפָ ֵר ׁש ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ֵּתאוּר ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ַ ּי ֲחזֹר לְ ַא ְרצוֹ .
 .4פירוש המאירי (רבי מנחם בן שלמה)

נִ ְר ֶאה לִ י ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ִּמזְ מוֹ ר נֶ ֱא ַמר ַעל ַה ְ ּג ֻא ָּלה ִמ ֶ ּזה ַה ָ ּגלוּת ָה ָאר ְֹךֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו בּ וֹ ְּבצָ רוֹ ת
ְ ּגדוֹ לוֹ ת...
וְ ׁ ֶש ּיִגְ ָאלֵ ם ָה ֵאל  -יִ ָּנצְ ל ּו ִמ ָּכל זֶ ה וְ יוֹ ד ּו לַ ה' וִ יפַ ְר ְסמ ּו נִ פְ לְ אוֹ ָתיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם ,וְ יָ ׁשוּב ּו
לְ ַא ְרצָ ם ַה ֲח ֵר ָיבה ,וְ יִ כוֹ נְ נ ּו ָּב ּה ָע ֵרי מוֹ ׁ ָשב ,1וְ יַ צְ לִ יח ּו ָּב ּה ְּבכָ ל ִמינֵ י ַהצְ לָ חוֹ ת,2
ו ָּמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ דֵּ ָעה ַּכ ֲא ׁ ֶשר יַ ׁ ְשלִ ימ ּו ַעצְ ָמם ְּבכָ ל ִמינֵ י ׁ ְשלֵ ימוּת.

מקור אתגרי:

ביאור:
 .1ויכוננו בה ערי מושב  -י ְִבנּו מושבות וישובים.
ש ֶיהם.
 .2בכל מיני הצלחות  -יצליחו ְ ּבכָ ל ַמ ֲע ֵ ׂ

 .7ויקרא פרק כו

(לב)  ...וְ ׁ ָש ֲממ ּו ָעלֶ יהָ
אֹיְבֵ יכֶ ם הַ ּיׁשְ בִ ים ּבָ ּה.

 .5א .מאיזו ארץ הגיעו ההורים או ַה ָּס ִבים שלך לארץ ישראל?
ב .האם אתם מכירים חברים וחברות שהגיעו מארצות ַהגּ וֹלָ ה?

 .1מדוע עם ישראל גורש מן הארץ?
 .3מי ישיב את עם ישראל לארץ ישראל?
שוֹת
 .4מי הם ְ ּ'גאּולֵ י ה' ' ומה הם צריכים לַ ֲע ׂ
לְ ַא ַחר שנגאלו? (מקור )4

שאלת אתגר:
 .6מדוע כתוב 'וְ ׁ ָשב ה' את שבותך'
ולא 'וְ ֵה ׁ ִשיב ה' '? (מקור 2א)

.6

ביאור:

ִּכי ַר ָּבה ָה ֲעזו ָּבה וְ גָ דוֹ ל ַה ּׁ ִש ָּממוֹ ן ,וּכְ לָ לוֹ ׁ ֶשל דָּ ָברָּ ,כל ַה ְּמ ֻקדָּ ׁש ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָ ,ח ֵרב יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ֵבירוֹ :
יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם יוֹ ֵתר ֲח ֵרבָ ה ִמן ַהכּ ֹל ,וְ ֶא ֶרץ יְ הו ָּדה יוֹ ֵתר ִמן ַה ָ ּגלִ יל ,וְ יוֹ ׁ ְשבֶ ָיה(ֶ ׁ 3של יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם) ָקרוֹ ב לְ ַאלְ ּ ַפיִ ם...
וְ ֵאין יִ שְׂ ָר ֵאל ְּבתוֹ כָ ּהַ ,4רק ׁ ְשנֵ י ַא ִחים צַ ָּב ִעים …5וַ ֲאלֵ ֶיהם יֵ ָא ְספ ּו ַעד ִמנְ יַ ן ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ְּבבֵ ָיתם ַּב ּׁ ַש ָּבתוֹ ת.

.1
.2
.3
.4
.5

2

כל המקודש מחבירו ְּ -ככָ ל ׁ ֶשדָּ ָבר ָקדוֹש יותר.
חרב יותר  -הוא עזוב ומוזנח יותר.
(מ ְס ּ ָפר) התושבים בירושלים.
ויושביה ִ -
ואין ישראל בתוכה  -אין בעיר יהודים.
ירּושלַ יִם.
שני אחים צבעים  -בודדים ָ ּג ִרים ִ ּב ׁ ָ

ארק ְטוֵ וין" ,וְ כָ ְך הוּא ְמ ָת ֵאר ֶאת ָה ָא ֶרץ:
"מ ְ
לִ פְ נֵ י ְּכ ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ָשנָ הִּ ,ב ֵ ּקר ָּב ָא ֶרץ ַה ּסוֹ פֵ ר ָה ָא ֶמ ִר ָיק ִאי ַסמו ֶּאל ְקלֶ ֶמנְ סֶ ׁ ,ש ִּכ ָּנה ֶאת ַעצְ מוֹ ַ

שה ׁ ֶש ָהיָה
ַמ ֲע ֶ ׂ

.9

ַה ְ ּיהו ִּדים ְּב ַמרוֹ קוֹ ָּת ִמיד ָחלְ מ ּו לָ ׁשוּב לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלִ .מ ָ ּיד לְ ַא ַחר ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה,
ִה ִ ּג ַיע לְ ַמרוֹ קוֹ ַר ִּבי ָּברו ְּך דו ְּב ְ ּד ָבנִ יַ ,ה ּׁ ָשלִ ַיח ֵמ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל .הוּא ָא ַסף ֶאת ַה ְ ּיהו ִּדים
ית-ה ְּכנֶ ֶסת וְ ִס ּ ֵפר לָ ֶהם ִס ּפו ִּרים ְמתו ִּקים ַעל ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ו ְּד ַב ׁש
ָּב ֶע ֶרב ְּב ֵב ַ
ׁ ֶש ַּמ ְמ ִתינָ ה לְ ָבנֶ ָיהֶ .את ִס ּפו ָּריו ִּת ֵּבל ִּבפְ סו ִּקים ִמן ַה ִּמ ְק ָרא ו ִּב ְד ָר ׁשוֹ ת ֲחכָ ִמים.
לְ ָמ ֳח ָרת ַּבבּ ֶֹקרְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּיצָ א ַר ִּבי ָּברו ְּך ִמן ַה ַּביִ ת ׁ ֶש ִה ְת ָא ֵרח בּ וֹ  ,לָ לֶ כֶ ת לִ ְתפִ ַּלת ׁ ַש ֲח ִרית,
ָר ָאה לְ פָ נָ יו ׁשו ָּרה ֲא ֻר ָּכה ׁ ֶשל ִמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת ,צְ רוֹ רוֹ ת ׁ ֶשל ְּבגָ ִדים ַעל ִּכ ְתפֵ ֶיהן.

דו ְּב ְ ּד ָבנִ י נִ ְד ַהם ִמ ַּמ ְר ֶאה ֵעינָ יוֵ .הם ַמ ְמ ִתינִ ים לַ ֲעלוֹ ת ִא ּתוֹ לָ ָא ֶרץְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר
לָ ֶהם ֶא ֶמ ׁש ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת.
ן-ח ִ ּיים לְ ָמ ׁ ָשלָ ,עזְ ב ּו ְּב ֶמ ְקנֶ ס ַּביִ ת ָ ּגדוֹ ל וְ ֵע ֶסק ַמצְ לִ ַיח ׁ ֶשל ְּבגָ ִדים.
ְרפָ ֵאל וּגְ ָרצְ יָ ה ֶּב ַ
ֵמ ַא ֲה ַבת ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ִה ְת ַ ּגלְ ְ ּגל ּו ֵהם וְ יַ לְ ֵד ֶיהם ַה ְ ּק ַט ִּנים ׁ ְשנָ ַתיִ ם וָ ֵחצִ י ַּבדְּ ָרכִ ים
ַעד ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו לְ ֶא ֶרץ ֲאבוֹ ֵתינוְּּ .כמוֹ ָתם ָהי ּו עוֹ ד ֲאלָ פִ ים ו ְּר ָבבוֹ ת.
(על פי הספר 'בואי הרוח' ,הרב חיים סבתו)

ימנֵ י ַה ְ ּג ֻא ָּלה
ִס ָ
ַה ָּנ ִביא יְ ֶחזְ ֵקאל ְמנַ ֵּבא ַעל ְ ּג ֻא ַּלת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ נוֹ ֵתן ִס ָימן ֵא ְיך נֵ ַדע ׁ ֶש ִה ְּת ִח ָּלה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל:
5א .פירוש מצודות דוד
(רבי דוד והלל אטשולר)
א .ענפכם תתנו  -לא ִת ְהי ּו עוֹ ד ׁ ְש ָמ ָמה
ִּכי ִאם ְּתגַ דְּ ל ּו ֲענָ פִ ים וְ ִתשְׂ א ּו ּ ְפ ִרי
לְ ַמ ֲאכָ ל לְ ַע ִּמי יִ שְׂ ָר ֵאלִּ ,כי ֵק ְרב ּו לָ בוֹ א
ֶאל ַא ְרצָ ם.

ביאור:

 .6תלמוד בבלי מסכת סנהדרין
דף צח עמוד א

ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא:
ֵאין לְ ָך ֵקץ ְמגו ֶּּלה ִמ ֶ ּזה ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר:
'וְ ַא ֶּתם ָה ֵרי יִ שְׂ ָר ֵאל ַענְ ּ ְפכֶ ם ִּת ֵּתנ ּו
וּפֶ ְריְ כֶ ם ִּתשְׂ א ּו לְ ַע ִּמי יִ שְׂ ָר ֵאל.'...

ביאור:

ֶא ֶרץ ׁ ְש ָמ ָמהֶ ׁ ...ש ֻּכ ָּל ּה עוֹ לָ ה ׁ ָש ִמיר וָ ׁ ַשיִ תֶ ,1מ ְר ָחב דּ וֹ ֵמם וְ ָא ֵבל .יֵ ׁש ָּכאן ֲעזו ָּבה...
ָּכל ַהדֶּ ֶר ְך ֻּכ ָּל ּה לֹא ָר ִאינ ּו נֶ פֶ ׁש ַח ָ ּיהְּ ...2ב ׁשוּם ָמקוֹ ם ִּכ ְמ ַעט לֹא ָהיָ ה לֹא ֵעץ וְ לֹא שִׂ ַיח.
ֲאפִ לּ ּו ַה ַ ּזיִ ת וְ ַה ָ ּצ ָּברִּ ...3כ ְמ ַעט נָ ְט ׁש ּו ֶאת ָה ָא ֶרץֶ ...א ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל יוֹ ׁ ֶש ֶבת ְּבשַׂ ק וָ ֵאפֶ ר,4
ְמ ַר ֵחף ָעלֶ ָיה ִּכ ׁישוּפָ ּה ׁ ֶשל ְקלָ לָ ה.

 .1ופריכם תשאו  -תצמיחו פירות משובחים.

 .11חזון הגאולה ,הרב אברהם יצחק קוק ,עמוד קצט

ביאור:

ֵּכן ַא ְת ַחלְ ָּתא דִּ גְ או ָּּלה 1וַ דַּ אי הוֹ לֶ כֶ ת וּמוֹ פִ ָיעה לְ פָ נֵ ינוֵּ ...מ ֵעת ֲא ׁ ֶשר ֲה ֵרי יִ שְׂ ָר ֵאל ֵה ֵחלּ ּו לַ ֲעשׂ וֹ ת
ֲענָ פִ ים וְ לָ שֵׂ את ּ ְפ ִרי לְ ַעם יִ שְׂ ָר ֵאלִ ...ה ְת ִחילָ ה גְ ֻא ָּלה זוֹ ...

 .1אתחלתא דגאולה  -תחילתה של גאולה.

 .4מדוע לא הצליחו הגויים ששלטו בארץ ישראל
להפריח את השממה?

 .2מתי סימן זה מופיע?
ש ָר ֵאל היה בגלות?
 .3מה היה מצב החקלאות בארץ ישראל כשעם ִי ְ ׂ
(מקור )10

6א .פירושים
א .מגולה מזה ְּ -כ ׁ ֶש ִּת ֵּתן ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ּ ִפ ְריָ ּה ְּב ַעיִ ן יָ פָ ה ָאז יִ ְק ַרב ַה ֵ ּקץ,
וְ ֵאין לְ ָך ֵקץְ 2מ ֻ ּג ֶּלה יוֹ ֵתר( .רש"י)
3
* לְ פִ י ׁ ֶש ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ֵאין יִ שְׂ ָר ֵאל ַעל ַא ְד ָמ ָתם ֵ -אין ָה ָא ֶרץ נוֹ ֶתנֶ ת ּ ֵפירוֹ ֶת ָיה
ְּכ ַד ְר ָּכ ּהֲ .4א ָבל ְּכ ׁ ֶש ַּת ֲחזֹר לִ ֵּיתן ּ ֵפירוֹ ֶת ָיה  -זֶ ה ּו ֵקץ ְמ ֻ ּג ֶּלה ׁ ֶש ָ ּק ֵרב לָ בוֹ א
זְ ַמן ְ ּג ֻא ָּלה( ...מהרש"א  -רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס)
1

2

ביאור:
.1
.2
.3
.4

בעין יפה ּ ְ -ב ׁ ֶש ַפע.
ואין לך קץ - ...זה הסימן
הטוב ביותר של גאולה.
שאין ישראל - ...שעם
ישראל נמצא בגלות.
כדרכה  -כרגיל.

.1
.2
.3
.4

ש ִבים וקוצים.
שמיר ושית ֲ -ע ָ ׂ
לא ראינו נפש חיה  -אין אנשים.
הזית והצבר  -עצים שגדלים תמיד בארץ ישראל.
בשק ואפר  -ביטוי לאבלות.

ישים לָ נ ּו ֶאת גּ ֶֹדל ַה ֵּנס ׁ ֶש ָעשָׂ ה ה' ִע ָּמנ ּו ׁ ֶש ֱה ְחזִ ָירנ ּו לְ ַא ְרצֵ נ ּו וְ ִהיא פוֹ ַר ַחת ו ְּמשַׂ גְ שֶׂ גֶ ת.
ֵּתאו ִּרים ֵאלּ ּו ַמ ְמ ִח ׁ ִ
ַר ָּבנִ ים ַר ִּבים ָּכ ְתב ּו ַעל ַה ְּתקוּפָ הְּ ,כגוֹ ן:

 .1מה הוא הסימן שנותן לנו הנביא יחזקאל לתחילת הגאולה? (מקור )6

ָה ָאמוֹ ָרא ַר ִּבי ַא ָּבא רוֹ ֶאה ְּבתוֹ פָ ָעה זוֹ ִס ָימן ָח ׁשוּב לִ ְת ִח ַּלת ַה ְ ּג ֻא ָּלהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ְש ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ַּב ָ ּגלוּתָ ,ה ָא ֶרץ ֵאינָ ּה ּפוֹ ַר ַחת ָּכ ָרגִ יל:

א

.5

ושממו עליה  -האויבים לא יצליחו.
שאין ארצנו מקבלת את אויבינו -
אף ַעם לא יצליח בארצנו.
בכל הישוב  -בכל העולם.
טובה ורחבה  -היתה מיושבת
ופורחת.
לא קבלה - ...אף עם לא הצליח
לְ ֵה ָא ֵחז בארצנו.
ואין לאל ידם  -אינם מצליחים
להתיישב בה לאורך זמן.

ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ָהיָ ה ְּברוּבּ וֹ ַּב ָ ּגלוּת וְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ָהיְ ָתה ַּת ַחת ׁ ִשלְ טוֹ ן זָ רִ ,היא ָהיְ ָתה ׁשוֹ ְמ ָמה וַ ֲח ֵר ָבהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֵה ִעיד ּו ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִּב ְ ּקר ּו ָּב ּה.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ַר ְמ ַּב"ן ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל הוּא ֵּת ֵאר ֶאת ַה ַּמ ָ ּצב ָּכ ְך:
 .8כתבי הרמב"ן

ִּב ׁ ְשנַ ת ַה ּיוֹ ֵבל ַה ּזֹאת ָּת ׁ ֻשב ּו ִא ׁיש ֶאל ֲא ֻח ָ ּזתוֹ "
ָּת ׁ ֻשב ּו ְּ -בגִ ַימ ְט ִר ָ ּיא תש"ח ַ(ה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָּב ּה ָק ָמה ְמ ִדינַ ת יִ ְ ׂש ָר ֵאל).

(ח) וְ ַא ֶּתם הָ ֵרי יִׂשְ ָר ֵאל
א
ַענְ ּ ְפכֶ ם ִּת ֵּתנ ּו
1
וּפֶ ְריְכֶ ם ִּת ְ ׂשא ּו
לְ ַע ִּמי יִׂשְ ָר ֵאל
ּכִ י ֵק ְרבּו לָ בֹוא.

1

.3
.4

7א .פירוש רמב"ן (רבי משה בן נחמן) לפסוק טז
וְ כֵ ן ַמה ׁ ּ ֶש ָא ַמר' ...וְ ׁ ָש ְממ ּו ָעלֶ ָיה אוֹ ֵיְביכֶ ם'ִ ,היא ְב ׁשוֹ ָרה טוֹ ָבהֶ ׁ ...ש ֵאין
ַא ְרצֵ נ ּו ְמ ַק ֶּבלֶ ת ֶאת אוֹ ֵיְבינ ּוִּ ...2כי לֹא ִּת ְמצָ א ְּבכָ ל ַה ִ ּי ּׁשוּבֶ 3א ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ִהיא
טוֹ ָבה ו ְּר ָח ָבה ...4וְ ִהיא ֲח ֵר ָבה ָּכמוֹ ָהִּ ,כי ֵמ ָאז יָ צָ אנ ּו ִמ ֶּמ ָּנה לֹא ִק ְּבלָ ּה ֻא ָּמה
וְ לָ ׁשוֹ ן ,5וְ כֻ ָּלם ִמ ׁ ְש ַּתדְּ לִ ים לְ הוֹ ׁ ִש ָיב ּה ,וְ ֵאין לְ ֵאל יָ ָדם.6

1

(ויקרא כה ,יג)

 .5יחזקאל פרק לו

.1
.2

ש ָר ֵאל ל ֹא נִ ְמ ָצא ָעלֶ ָיה וְלָ ֵכן ֵאינָ ּה ַמ ְצ ִמ ָיחה ֵּפרוֹת ָּכ ָר ִגיל?
ישה' ׁ ֶש ַעם ִי ְ ׂ
ַה ִאם ָה ָא ֶרץ ַ'מ ְר ִ ּג ׁ ָ
ִמ ְס ַּת ֵּבר ׁ ֶש ֵּכן!
ְּכ ׁ ֶש ַה ּתו ָֹרה ְמ ָת ֶא ֶרת ֶאת ַה ּׁ ְש ָמ ָמה ׁ ֶש ִּת ְהיֶה ָּב ָא ֶרץִ ,היא מו ִֹס ָיפה ִּב ּטּוי:

וְ ָאכֵ ן ,לפְ נֵ י כָ ׁ 130-שנָ הֵ ,ה ֵחל ַּת ֲהלִ ְיך ׁ ֶשל ִקבּ וּץ ָ ּגלֻ ּיוֹ ת ו ִּבנְ יַ ן ָה ָא ֶרץ .יְ הו ִּדים ָעל ּו ָא ְרצָ ה ו ָּבנ ּו ָּב ּה יְ ׁשו ִּבים ֲח ָד ׁ ִשים.
ו ֵּמ ָאזָ ,ה ַעלִ ָ ּיה לָ ָא ֶרץ ֵאינָ ּה ּפוֹ ֶס ֶקת וְ ַה ִּבנְ יָ ה ָּב ָא ֶרץ ַמ ְמ ׁ ִשיכָ ה.
 .2מאלו ביטויים רואים שעם ישראל מפוזר במקומות רחוקים? (מקור )2

ביאור:

ָא ִבינ ּו ׁ ֶש ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ,צוּר יִ שְׂ ָר ֵאל וְ גוֹ ֲאלוֹ ,
ָּב ֵר ְך ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל
יחת ְ ּגאו ָּּל ֵתנוּ...
אשית צְ ִמ ַ
ֵר ׁ ִ
(מתוך התפילה לשלום המדינה ,שתוקנה ע"י הרבנות הראשית לישראל
ונאמרת בבתי הכנסת בשבתות ובמועדים)

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

קּופה
ִּפלְ ֵאי ַה ְּת ָ
ַּב ְּתקוּפָ ה ׁ ֶשל ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה זָ כִ ינ ּו לִ ְראוֹ ת נִ ִּסים וְ נִ פְ לָ אוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ם ֶהגְ יוֹ נִ ִ ּיים ,וְ ֵהם ְמ ִע ִידים ַעל ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ׁ ֶשל ה' וְ ֶעזְ ָרתוֹ לְ יִ שְׂ ָר ֵאל.
 .12מדברי הרב יצחק הלוי הרצוג (הרב הראשי לישראל ,תש"ח):

ִמ ַ ּצד ֶא ָחד יָ ְרד ּו ָעלֵ ינ ּו ְּבדוֹ ֵרנ ּו ח ׁ ֶֹש ְך וַ ֲע ָרפֶ ל וְ צַ לְ ָמוֶ ת,
ַה ּׁשוֹ ָאה ָה ֲאיֻ ָּמהֶ ׁ 1שלּ ֹא ָהיְ ָתה ְּכ ֻדגְ ָמ ָת ּה ְּבתוֹ לְ דוֹ ת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל,
וּלְ ֻע ַּמת זֹאת ,נִ צְ נֵ ץ ּ ִפ ְתאוֹ ם אוֹ ר ָ ּגדוֹ לִ ׁ ,2ש ַיבת ָה ֻא ָּמה לְ ַא ְרצָ ּה,3
ישית…
ִּכינּ וּן ַמ ְמלֶ כֶ ת יִ שְׂ ָר ֵאלַ 4ה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
5
 ...לְ נֶ גֶ ד ֵעינֵ ינ ּו הוֹ לְ כוֹ ת ו ִּמ ְת ַמ ְּלאוֹ ת ַהבְ ָטחוֹ ת ַה ֶּנצַ ח ׁ ֶשל נְ בִ ֵיאי יִ שְׂ ָר ֵאל.

ביאור:
.1
.2
.3
.4
.5

ש ָר ֵאל ָצרוֹת ַרבּ וֹת,
השואה האיומה - ...לִ ְפנֵ י ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ הָ ,ע ְברּו ַעל ַעם ִי ְ ׂ
וְ ָה ֲאי ָֻּמה ְ ּביו ֵֹתר ִהיא ַה ׁ ּשו ָֹאהּ ָ ,ב ּה נִ ְר ְצחּו ׁ ִש ׁ ּ ָשה ִמלְ יוֹנִ ים ִמ ְ ּבנֵ י ַע ֵּמנּו.
שו ָֹרה גְ דוֹלָ ה.
אור גדול ּ ְ -ב ׂ
ש ָר ֵאל לְ ַא ְרצוֹ.
שיבת האמה לארצה ַ -ה ֲחזָ ָרה ׁ ֶשל ַעם ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
ְהּודי ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ְ ׂ
כינון ממלכת ישראל ִ ׁ -שלְ טוֹן י ִ
ש ָר ֵאל י ָׁשּוב לְ ַא ְרצוֹ,
הבטחות הנצחָּ - ...כל ַה ְ ּנ ִב ִיאים נִ ְ ּיבאּו ׁ ֶש ַעם ִי ְ ׂ
וְ י ְִבנֶ ה וְ י ְַפ ִר ַיח או ָֹת ּה.

 .13הרב חיים דרוקמן

ת-ע ָרב ׁ ֶש ּתוֹ ְך ׁ ָשבו ַּע יָ ִמים ִּבלְ ַבד ֵהם ְמ ַח ְּסלִ ים ֶאת ָּכל ַה ְ ּיהו ִּדים ְּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלֵ ׁ ...ש ׁש ֵמאוֹ ת ֶאלֶ ף יְ הו ִּדים ָהי ּו
ֶע ֶרב ַהכְ ָרזַ ת ַה ְּמ ִדינָ ה ִהכְ ִריז ּו ָּכל ַא ְרצוֹ ֲ
ָאז ָּב ָא ֶרץ מוּל ִמלְ יוֹ נֵ י ֲע ָר ִבים ׁ ֶש ִה ִ ּקיפ ּו אוֹ ָתםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר צַ ַה"ל עוֹ ד לֹא הו ַּקם וְ גַ ם נֶ ׁ ֶשק לֹא ָהיָ ה .ו ְּבכָ ל זֹאת נָ ַתן ה' אוֹ ָתם ְּביָ ֵדינ ּו ַ -ה ִאם יֵ ׁש דֻּ גְ ָמא טוֹ ָבה
ִמ ָּכ ְך לְ ַ"ר ִּבים ְּביָ ד ְמ ַע ִטים"?!
ָאנ ּו ַמ ְר ִּבים לְ ַס ּ ֵפר ַעל נֵ ס ֲחנֻ ָּכהֶ ׁ ...ש ָהיָ ה לִ פְ נֵ י יוֹ ֵתר ֵמ ַאלְ ּ ַפיִ ם ׁ ָשנָ הֲ ,א ָבל ַה ֵּנס ַה ֶ ּזה ִה ְת ַר ֵח ׁש ַ ּגם ְּביָ ֵמינוַּ .ה ָ ּק ָּב"ה ָמ ַסר ַר ִּבים ְּביָ ד ְמ ַע ִטים וְ ַעל יְ ֵדי ָּכ ְך
ִה ִ ּציל אוֹ ָתנ ּו ִמ ָּמוֶ ת ָּבטו ַּח ,וְ נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת ַח ֵ ּיינ ּו ְּב ַמ ָּתנָ ה ַ -ה ִאם לֹא ָראוּי ׁ ֶשנּ וֹ ֶדה לוֹ ַעל ָּכ ְך?!
 .1מה היה המצב בארץ ישראל ערב ההכרזה על הקמת
מדינת ישראל? (מקור )13
 .2מה היה עלול לקרות כאשר הכריזו על הקמת המדינה?
 .3על מה אנו מודים לקב"ה ביום העצמאות?

מקור אתגרי:
 .14על פי דברי הרב צבי יהודה הכהן קוק:
ַה ְ ּגבו ָּרה ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ִּבזְ ַמן ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה הוֹ פִ ָיעה ִּב ׁ ְש ֵּתי צוּרוֹ ת:
ָ .1הא ֶֹמץ ׁ ֶשל ַה ַּמנְ ִהיגִ ים לְ ַהכְ ִריז ַעל ֲה ָק ַמת ְמ ִדינָ ה יְ הו ִּדית ,לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ָהיָ ה ְמ ֻס ָּכן,
ַע ִּמים ַר ִּבים ִה ְתנַ ְ ּגד ּו לְ כָ ְך ,וְ ִהזְ ִהיר ּו אוֹ ָתנ ּו ׁ ֶשלּ ֹא לַ ֲעשׂ וֹ ת זֹאת.
ָ .2הא ֶֹמץ ׁ ֶשל לוֹ ֲח ֵמי יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִּנלְ ֲחמ ּו ִּב ְמ ִסירוּת ְ ּגדוֹ לָ ה ,נֶ גֶ ד ָּכל ַה ְ ּצ ָבאוֹ ת ָה ֲע ָר ִב ִ ּיים
ׁ ֶש ָּת ְקפ ּו ֶאת ַה ְּמ ִדינָ ה.
ׁ ְש ֵּתי ַה ְ ּגבוּרוֹ ת ָה ֵאלּ ּו ִק ְּבל ּו כּ ַֹח ֵמ ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ָרצָ ה ׁ ֶש ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל יַ ֲחזֹר לְ ַא ְרצוֹ
וִ ַיחדֵּ ׁש ֶאת יָ ָמיו ְּכ ֶק ֶדם.

שאלת אתגר
 .4מה גרם למנהיגים להכריז על הקמת המדינה
למרות כל האיומים? (מקור )14

יוֹ ם ַה ֵּלל וְ הוֹ ָד ָאה
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ָק ְבע ּו ֶאת יוֹ ם ה' ְּב ִא ָ ּיר ְּבכָ ל ׁ ָשנָ ה ְּכיוֹ ם ַה ֵּלל וְ הוֹ ָד ָאה ֲחגִ יגִ יְּ .ביוֹ ם זֶ הִ ,מ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ְּתפִ ָּלה ֲחגִ יגִ ית ,אוֹ ְמ ִרים ַה ֵּלל ׁ ָשלֵ ם ,סוֹ ֲע ִדים ְס ֻעדָּ ה ֲחגִ יגִ ית ,וּמוֹ ִדים לַ ה'.
ֵמ ֵהיכָ ן לָ ְמד ּו ֲחכָ ֵמינ ּו ׁ ֶש ְ ּצ ִריכִ ים לִ ְק ֹּב ַע יוֹ ם שִׂ ְמ ָחה ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת?
 .15תלמוד בבלי מסכת מגילה
דף יד עמוד א

ַא ְר ָּב ִעים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה נְ ִב ִיאים וְ ׁ ֶש ַבע נְ ִביאוֹ ת
נִ ְתנַ ְּבא ּו לָ ֶהם לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ לֹא ּ ָפ ֲחת ּו וְ לֹא הוֹ ִתיר ּו
ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ָּכתוּב ַּב ּתוֹ ָרה ,חוּץ ִמ ִּמ ְק ָרא ְמגִ ָּלה.1
ַמאי דְּ רו ּׁש?...2
ו ַּמה ֵּמ ַע ְבדוּת לְ ֵחרוּתא ָא ְמ ִרינַ ן ׁ ִש ָירה- 3
ִמ ִּמ ָיתה לְ ַח ִ ּיים לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן!?4

15א .פירוש רש"י
א .מעבדות לחירות -
ִּביצִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם ָא ְמר ּו
ׁ ִש ָירה ַעל ַה ָ ּים.

ביאור:
.1
.2
.3
.4

ולא פחתו ולא הותירו על  - ...לא שינו ְ ּב ִמ ְצווֹת התורה
חוץ ִמ ִּמ ְק ָרא מגילה ,שהוסיפו במשך הדורות.
מאי דרוש  -מה דָּ ְר ׁשּו? על מה ָס ְמכּו כשהוסיפו מצוה זו
(קריאת המגילה).
ומה מעבדות לחרות אמרינן שירה  -כשיצאנו ִמ ִּמ ְצ ַריִם
והשתחררנו מן ַה ׁ ּ ִש ְעבּ ּוד ,אמרנו שירת ַהּיָ ם ושירת ַה ֵּלל.
ממיתה לחיים לא כל שכן?!  -וַ דַּ אי שכאשר נִ ַ ּצלְ נּו
ממוות בפורים ,צריכים להלל את ה'.

אטהֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִמ ְ ּגאוֹ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַּבדּ וֹ ר ַה ּק ֵֹדם:
ֵחלֶ ק ֵמ ַחכְ ֵמי יִ שְׂ ָר ֵאל לֹא ָרצ ּו 'לְ הוֹ ִסיף' יְ ֵמי הוֹ ָדיָ ה ֲח ָד ׁ ִשיםַ .על ָּכ ְך ָּכ ַתב ָה ַרב ְמ ׁ ֻש ָּלם ָר ֶ
 .16הרב משולם ראטה ,קול מבשר ,סימן כא

ביאור:

יטא ַּב ָּנדוֹ ן דִּ ָידןַ 1הנּ וֹגֵ ַע לַ ִ ּצבּ וּר ׁ ֶשל ְּכלָ ל יִ שְׂ ָר ֵאל
ו ִּמ ֵּמילָ א ּ ְפ ׁ ִש ָ
וְ יֵ ׁש ָּכאן ּ ִפ ְדיוֹ ן ֵמ ַע ְבדוּת לְ ֵחרוּתֶ ׁ ,ש ִּנגְ ַאלְ נ ּו ִמ ּׁ ִש ְעבּ וּד ַמלְ כוּיוֹ ת,
וְ נַ ֲעשֵׂ ינ ּו ְּבנֵ י חוֹ ִרין וְ ִה ּ ַׂשגְ נ ּו ַעצְ ָמאוּת ַמ ְמלָ כְ ִתית,
וְ גַ ם ֲהצָ לָ ה ִמ ִּמ ָיתה לְ ַח ִ ּיים.

 .1פשיטא בנדון דידן  -פשוט וברור
שצריך לחגוג את יום העצמאות.
 .2לצבור של כלל ישראל  -שזה נֵ ס
שנעשה לעם כולו.

2

ְּכלוֹ ַמרַּ :ב ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה זָ כִ ינ ּו לִ ׁ ְשנֵ י ַהדְּ ָב ִרים יַ ְחדָּ ו  -יָ צָ אנ ּו ֵמ ַע ְבדוּת לְ ֵחרוּת וְ נִ ַ ּצלְ נ ּו ִמ ִּמ ָיתה לַ ַח ִ ּיים ,וְ ַעל ׁ ְשנֵ ֶיהם צָ ִר ְ
יך לְ הוֹ דוֹ ת.

3

4

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

ִמי ֵהם ְ ּ'גאוּלֵ י ה' '? ַר ִּבי ְמנַ ֵחם ַה ֵּמ ִא ִיריֶ ׁ ,ש ַחי לִ פְ נֵ י ִּכ ׁ ְש ַבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ הְ ,מפָ ֵר ׁש ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ֵּתאוּר ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ַ ּי ֲחזֹר לְ ַא ְרצוֹ .
 .4פירוש המאירי (רבי מנחם בן שלמה)

נִ ְר ֶאה לִ י ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ִּמזְ מוֹ ר נֶ ֱא ַמר ַעל ַה ְ ּג ֻא ָּלה ִמ ֶ ּזה ַה ָ ּגלוּת ָה ָאר ְֹךֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו בּ וֹ ְּבצָ רוֹ ת
ְ ּגדוֹ לוֹ ת...
וְ ׁ ֶש ּיִגְ ָאלֵ ם ָה ֵאל  -יִ ָּנצְ ל ּו ִמ ָּכל זֶ ה וְ יוֹ ד ּו לַ ה' וִ יפַ ְר ְסמ ּו נִ פְ לְ אוֹ ָתיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם ,וְ יָ ׁשוּב ּו
לְ ַא ְרצָ ם ַה ֲח ֵר ָיבה ,וְ יִ כוֹ נְ נ ּו ָּב ּה ָע ֵרי מוֹ ׁ ָשב ,1וְ יַ צְ לִ יח ּו ָּב ּה ְּבכָ ל ִמינֵ י ַהצְ לָ חוֹ ת,2
ו ָּמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ דֵּ ָעה ַּכ ֲא ׁ ֶשר יַ ׁ ְשלִ ימ ּו ַעצְ ָמם ְּבכָ ל ִמינֵ י ׁ ְשלֵ ימוּת.

מקור אתגרי:

ביאור:
 .1ויכוננו בה ערי מושב  -י ְִבנּו מושבות וישובים.
ש ֶיהם.
 .2בכל מיני הצלחות  -יצליחו ְ ּבכָ ל ַמ ֲע ֵ ׂ

 .7ויקרא פרק כו

(לב)  ...וְ ׁ ָש ֲממ ּו ָעלֶ יהָ
אֹיְבֵ יכֶ ם הַ ּיׁשְ בִ ים ּבָ ּה.

 .5א .מאיזו ארץ הגיעו ההורים או ַה ָּס ִבים שלך לארץ ישראל?
ב .האם אתם מכירים חברים וחברות שהגיעו מארצות ַהגּ וֹלָ ה?

 .1מדוע עם ישראל גורש מן הארץ?
 .3מי ישיב את עם ישראל לארץ ישראל?
שוֹת
 .4מי הם ְ ּ'גאּולֵ י ה' ' ומה הם צריכים לַ ֲע ׂ
לְ ַא ַחר שנגאלו? (מקור )4

שאלת אתגר:
 .6מדוע כתוב 'וְ ׁ ָשב ה' את שבותך'
ולא 'וְ ֵה ׁ ִשיב ה' '? (מקור 2א)

.6

ביאור:

ִּכי ַר ָּבה ָה ֲעזו ָּבה וְ גָ דוֹ ל ַה ּׁ ִש ָּממוֹ ן ,וּכְ לָ לוֹ ׁ ֶשל דָּ ָברָּ ,כל ַה ְּמ ֻקדָּ ׁש ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָ ,ח ֵרב יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ֵבירוֹ :
יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם יוֹ ֵתר ֲח ֵרבָ ה ִמן ַהכּ ֹל ,וְ ֶא ֶרץ יְ הו ָּדה יוֹ ֵתר ִמן ַה ָ ּגלִ יל ,וְ יוֹ ׁ ְשבֶ ָיה(ֶ ׁ 3של יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם) ָקרוֹ ב לְ ַאלְ ּ ַפיִ ם...
וְ ֵאין יִ שְׂ ָר ֵאל ְּבתוֹ כָ ּהַ ,4רק ׁ ְשנֵ י ַא ִחים צַ ָּב ִעים …5וַ ֲאלֵ ֶיהם יֵ ָא ְספ ּו ַעד ִמנְ יַ ן ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ְּבבֵ ָיתם ַּב ּׁ ַש ָּבתוֹ ת.

.1
.2
.3
.4
.5

2

כל המקודש מחבירו ְּ -ככָ ל ׁ ֶשדָּ ָבר ָקדוֹש יותר.
חרב יותר  -הוא עזוב ומוזנח יותר.
(מ ְס ּ ָפר) התושבים בירושלים.
ויושביה ִ -
ואין ישראל בתוכה  -אין בעיר יהודים.
ירּושלַ יִם.
שני אחים צבעים  -בודדים ָ ּג ִרים ִ ּב ׁ ָ

ארק ְטוֵ וין" ,וְ כָ ְך הוּא ְמ ָת ֵאר ֶאת ָה ָא ֶרץ:
"מ ְ
לִ פְ נֵ י ְּכ ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ָשנָ הִּ ,ב ֵ ּקר ָּב ָא ֶרץ ַה ּסוֹ פֵ ר ָה ָא ֶמ ִר ָיק ִאי ַסמו ֶּאל ְקלֶ ֶמנְ סֶ ׁ ,ש ִּכ ָּנה ֶאת ַעצְ מוֹ ַ

שה ׁ ֶש ָהיָה
ַמ ֲע ֶ ׂ

.9

ַה ְ ּיהו ִּדים ְּב ַמרוֹ קוֹ ָּת ִמיד ָחלְ מ ּו לָ ׁשוּב לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלִ .מ ָ ּיד לְ ַא ַחר ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה,
ִה ִ ּג ַיע לְ ַמרוֹ קוֹ ַר ִּבי ָּברו ְּך דו ְּב ְ ּד ָבנִ יַ ,ה ּׁ ָשלִ ַיח ֵמ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל .הוּא ָא ַסף ֶאת ַה ְ ּיהו ִּדים
ית-ה ְּכנֶ ֶסת וְ ִס ּ ֵפר לָ ֶהם ִס ּפו ִּרים ְמתו ִּקים ַעל ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ו ְּד ַב ׁש
ָּב ֶע ֶרב ְּב ֵב ַ
ׁ ֶש ַּמ ְמ ִתינָ ה לְ ָבנֶ ָיהֶ .את ִס ּפו ָּריו ִּת ֵּבל ִּבפְ סו ִּקים ִמן ַה ִּמ ְק ָרא ו ִּב ְד ָר ׁשוֹ ת ֲחכָ ִמים.
לְ ָמ ֳח ָרת ַּבבּ ֶֹקרְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּיצָ א ַר ִּבי ָּברו ְּך ִמן ַה ַּביִ ת ׁ ֶש ִה ְת ָא ֵרח בּ וֹ  ,לָ לֶ כֶ ת לִ ְתפִ ַּלת ׁ ַש ֲח ִרית,
ָר ָאה לְ פָ נָ יו ׁשו ָּרה ֲא ֻר ָּכה ׁ ֶשל ִמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת ,צְ רוֹ רוֹ ת ׁ ֶשל ְּבגָ ִדים ַעל ִּכ ְתפֵ ֶיהן.

דו ְּב ְ ּד ָבנִ י נִ ְד ַהם ִמ ַּמ ְר ֶאה ֵעינָ יוֵ .הם ַמ ְמ ִתינִ ים לַ ֲעלוֹ ת ִא ּתוֹ לָ ָא ֶרץְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר
לָ ֶהם ֶא ֶמ ׁש ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת.
ן-ח ִ ּיים לְ ָמ ׁ ָשלָ ,עזְ ב ּו ְּב ֶמ ְקנֶ ס ַּביִ ת ָ ּגדוֹ ל וְ ֵע ֶסק ַמצְ לִ ַיח ׁ ֶשל ְּבגָ ִדים.
ְרפָ ֵאל וּגְ ָרצְ יָ ה ֶּב ַ
ֵמ ַא ֲה ַבת ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ִה ְת ַ ּגלְ ְ ּגל ּו ֵהם וְ יַ לְ ֵד ֶיהם ַה ְ ּק ַט ִּנים ׁ ְשנָ ַתיִ ם וָ ֵחצִ י ַּבדְּ ָרכִ ים
ַעד ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו לְ ֶא ֶרץ ֲאבוֹ ֵתינוְּּ .כמוֹ ָתם ָהי ּו עוֹ ד ֲאלָ פִ ים ו ְּר ָבבוֹ ת.
(על פי הספר 'בואי הרוח' ,הרב חיים סבתו)

ימנֵ י ַה ְ ּג ֻא ָּלה
ִס ָ
ַה ָּנ ִביא יְ ֶחזְ ֵקאל ְמנַ ֵּבא ַעל ְ ּג ֻא ַּלת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ נוֹ ֵתן ִס ָימן ֵא ְיך נֵ ַדע ׁ ֶש ִה ְּת ִח ָּלה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל:
5א .פירוש מצודות דוד
(רבי דוד והלל אטשולר)
א .ענפכם תתנו  -לא ִת ְהי ּו עוֹ ד ׁ ְש ָמ ָמה
ִּכי ִאם ְּתגַ דְּ ל ּו ֲענָ פִ ים וְ ִתשְׂ א ּו ּ ְפ ִרי
לְ ַמ ֲאכָ ל לְ ַע ִּמי יִ שְׂ ָר ֵאלִּ ,כי ֵק ְרב ּו לָ בוֹ א
ֶאל ַא ְרצָ ם.

ביאור:

 .6תלמוד בבלי מסכת סנהדרין
דף צח עמוד א

ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא:
ֵאין לְ ָך ֵקץ ְמגו ֶּּלה ִמ ֶ ּזה ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר:
'וְ ַא ֶּתם ָה ֵרי יִ שְׂ ָר ֵאל ַענְ ּ ְפכֶ ם ִּת ֵּתנ ּו
וּפֶ ְריְ כֶ ם ִּתשְׂ א ּו לְ ַע ִּמי יִ שְׂ ָר ֵאל.'...

ביאור:

ֶא ֶרץ ׁ ְש ָמ ָמהֶ ׁ ...ש ֻּכ ָּל ּה עוֹ לָ ה ׁ ָש ִמיר וָ ׁ ַשיִ תֶ ,1מ ְר ָחב דּ וֹ ֵמם וְ ָא ֵבל .יֵ ׁש ָּכאן ֲעזו ָּבה...
ָּכל ַהדֶּ ֶר ְך ֻּכ ָּל ּה לֹא ָר ִאינ ּו נֶ פֶ ׁש ַח ָ ּיהְּ ...2ב ׁשוּם ָמקוֹ ם ִּכ ְמ ַעט לֹא ָהיָ ה לֹא ֵעץ וְ לֹא שִׂ ַיח.
ֲאפִ לּ ּו ַה ַ ּזיִ ת וְ ַה ָ ּצ ָּברִּ ...3כ ְמ ַעט נָ ְט ׁש ּו ֶאת ָה ָא ֶרץֶ ...א ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל יוֹ ׁ ֶש ֶבת ְּבשַׂ ק וָ ֵאפֶ ר,4
ְמ ַר ֵחף ָעלֶ ָיה ִּכ ׁישוּפָ ּה ׁ ֶשל ְקלָ לָ ה.

 .1ופריכם תשאו  -תצמיחו פירות משובחים.

 .11חזון הגאולה ,הרב אברהם יצחק קוק ,עמוד קצט

ביאור:

ֵּכן ַא ְת ַחלְ ָּתא דִּ גְ או ָּּלה 1וַ דַּ אי הוֹ לֶ כֶ ת וּמוֹ פִ ָיעה לְ פָ נֵ ינוֵּ ...מ ֵעת ֲא ׁ ֶשר ֲה ֵרי יִ שְׂ ָר ֵאל ֵה ֵחלּ ּו לַ ֲעשׂ וֹ ת
ֲענָ פִ ים וְ לָ שֵׂ את ּ ְפ ִרי לְ ַעם יִ שְׂ ָר ֵאלִ ...ה ְת ִחילָ ה גְ ֻא ָּלה זוֹ ...

 .1אתחלתא דגאולה  -תחילתה של גאולה.

 .4מדוע לא הצליחו הגויים ששלטו בארץ ישראל
להפריח את השממה?

 .2מתי סימן זה מופיע?
ש ָר ֵאל היה בגלות?
 .3מה היה מצב החקלאות בארץ ישראל כשעם ִי ְ ׂ
(מקור )10

6א .פירושים
א .מגולה מזה ְּ -כ ׁ ֶש ִּת ֵּתן ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ּ ִפ ְריָ ּה ְּב ַעיִ ן יָ פָ ה ָאז יִ ְק ַרב ַה ֵ ּקץ,
וְ ֵאין לְ ָך ֵקץְ 2מ ֻ ּג ֶּלה יוֹ ֵתר( .רש"י)
3
* לְ פִ י ׁ ֶש ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ֵאין יִ שְׂ ָר ֵאל ַעל ַא ְד ָמ ָתם ֵ -אין ָה ָא ֶרץ נוֹ ֶתנֶ ת ּ ֵפירוֹ ֶת ָיה
ְּכ ַד ְר ָּכ ּהֲ .4א ָבל ְּכ ׁ ֶש ַּת ֲחזֹר לִ ֵּיתן ּ ֵפירוֹ ֶת ָיה  -זֶ ה ּו ֵקץ ְמ ֻ ּג ֶּלה ׁ ֶש ָ ּק ֵרב לָ בוֹ א
זְ ַמן ְ ּג ֻא ָּלה( ...מהרש"א  -רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס)
1

2

ביאור:
.1
.2
.3
.4

בעין יפה ּ ְ -ב ׁ ֶש ַפע.
ואין לך קץ - ...זה הסימן
הטוב ביותר של גאולה.
שאין ישראל - ...שעם
ישראל נמצא בגלות.
כדרכה  -כרגיל.

.1
.2
.3
.4

ש ִבים וקוצים.
שמיר ושית ֲ -ע ָ ׂ
לא ראינו נפש חיה  -אין אנשים.
הזית והצבר  -עצים שגדלים תמיד בארץ ישראל.
בשק ואפר  -ביטוי לאבלות.

ישים לָ נ ּו ֶאת גּ ֶֹדל ַה ֵּנס ׁ ֶש ָעשָׂ ה ה' ִע ָּמנ ּו ׁ ֶש ֱה ְחזִ ָירנ ּו לְ ַא ְרצֵ נ ּו וְ ִהיא פוֹ ַר ַחת ו ְּמשַׂ גְ שֶׂ גֶ ת.
ֵּתאו ִּרים ֵאלּ ּו ַמ ְמ ִח ׁ ִ
ַר ָּבנִ ים ַר ִּבים ָּכ ְתב ּו ַעל ַה ְּתקוּפָ הְּ ,כגוֹ ן:

 .1מה הוא הסימן שנותן לנו הנביא יחזקאל לתחילת הגאולה? (מקור )6

ָה ָאמוֹ ָרא ַר ִּבי ַא ָּבא רוֹ ֶאה ְּבתוֹ פָ ָעה זוֹ ִס ָימן ָח ׁשוּב לִ ְת ִח ַּלת ַה ְ ּג ֻא ָּלהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ְש ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ַּב ָ ּגלוּתָ ,ה ָא ֶרץ ֵאינָ ּה ּפוֹ ַר ַחת ָּכ ָרגִ יל:

א

.5

ושממו עליה  -האויבים לא יצליחו.
שאין ארצנו מקבלת את אויבינו -
אף ַעם לא יצליח בארצנו.
בכל הישוב  -בכל העולם.
טובה ורחבה  -היתה מיושבת
ופורחת.
לא קבלה - ...אף עם לא הצליח
לְ ֵה ָא ֵחז בארצנו.
ואין לאל ידם  -אינם מצליחים
להתיישב בה לאורך זמן.

ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ָהיָ ה ְּברוּבּ וֹ ַּב ָ ּגלוּת וְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ָהיְ ָתה ַּת ַחת ׁ ִשלְ טוֹ ן זָ רִ ,היא ָהיְ ָתה ׁשוֹ ְמ ָמה וַ ֲח ֵר ָבהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֵה ִעיד ּו ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִּב ְ ּקר ּו ָּב ּה.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ַר ְמ ַּב"ן ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל הוּא ֵּת ֵאר ֶאת ַה ַּמ ָ ּצב ָּכ ְך:
 .8כתבי הרמב"ן

ִּב ׁ ְשנַ ת ַה ּיוֹ ֵבל ַה ּזֹאת ָּת ׁ ֻשב ּו ִא ׁיש ֶאל ֲא ֻח ָ ּזתוֹ "
ָּת ׁ ֻשב ּו ְּ -בגִ ַימ ְט ִר ָ ּיא תש"ח ַ(ה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָּב ּה ָק ָמה ְמ ִדינַ ת יִ ְ ׂש ָר ֵאל).

(ח) וְ ַא ֶּתם הָ ֵרי יִׂשְ ָר ֵאל
א
ַענְ ּ ְפכֶ ם ִּת ֵּתנ ּו
1
וּפֶ ְריְכֶ ם ִּת ְ ׂשא ּו
לְ ַע ִּמי יִׂשְ ָר ֵאל
ּכִ י ֵק ְרבּו לָ בֹוא.

1

.3
.4

7א .פירוש רמב"ן (רבי משה בן נחמן) לפסוק טז
וְ כֵ ן ַמה ׁ ּ ֶש ָא ַמר' ...וְ ׁ ָש ְממ ּו ָעלֶ ָיה אוֹ ֵיְביכֶ ם'ִ ,היא ְב ׁשוֹ ָרה טוֹ ָבהֶ ׁ ...ש ֵאין
ַא ְרצֵ נ ּו ְמ ַק ֶּבלֶ ת ֶאת אוֹ ֵיְבינ ּוִּ ...2כי לֹא ִּת ְמצָ א ְּבכָ ל ַה ִ ּי ּׁשוּבֶ 3א ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ִהיא
טוֹ ָבה ו ְּר ָח ָבה ...4וְ ִהיא ֲח ֵר ָבה ָּכמוֹ ָהִּ ,כי ֵמ ָאז יָ צָ אנ ּו ִמ ֶּמ ָּנה לֹא ִק ְּבלָ ּה ֻא ָּמה
וְ לָ ׁשוֹ ן ,5וְ כֻ ָּלם ִמ ׁ ְש ַּתדְּ לִ ים לְ הוֹ ׁ ִש ָיב ּה ,וְ ֵאין לְ ֵאל יָ ָדם.6

1

(ויקרא כה ,יג)

 .5יחזקאל פרק לו

.1
.2

ש ָר ֵאל ל ֹא נִ ְמ ָצא ָעלֶ ָיה וְלָ ֵכן ֵאינָ ּה ַמ ְצ ִמ ָיחה ֵּפרוֹת ָּכ ָר ִגיל?
ישה' ׁ ֶש ַעם ִי ְ ׂ
ַה ִאם ָה ָא ֶרץ ַ'מ ְר ִ ּג ׁ ָ
ִמ ְס ַּת ֵּבר ׁ ֶש ֵּכן!
ְּכ ׁ ֶש ַה ּתו ָֹרה ְמ ָת ֶא ֶרת ֶאת ַה ּׁ ְש ָמ ָמה ׁ ֶש ִּת ְהיֶה ָּב ָא ֶרץִ ,היא מו ִֹס ָיפה ִּב ּטּוי:

וְ ָאכֵ ן ,לפְ נֵ י כָ ׁ 130-שנָ הֵ ,ה ֵחל ַּת ֲהלִ ְיך ׁ ֶשל ִקבּ וּץ ָ ּגלֻ ּיוֹ ת ו ִּבנְ יַ ן ָה ָא ֶרץ .יְ הו ִּדים ָעל ּו ָא ְרצָ ה ו ָּבנ ּו ָּב ּה יְ ׁשו ִּבים ֲח ָד ׁ ִשים.
ו ֵּמ ָאזָ ,ה ַעלִ ָ ּיה לָ ָא ֶרץ ֵאינָ ּה ּפוֹ ֶס ֶקת וְ ַה ִּבנְ יָ ה ָּב ָא ֶרץ ַמ ְמ ׁ ִשיכָ ה.
 .2מאלו ביטויים רואים שעם ישראל מפוזר במקומות רחוקים? (מקור )2

ביאור:

ָא ִבינ ּו ׁ ֶש ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ,צוּר יִ שְׂ ָר ֵאל וְ גוֹ ֲאלוֹ ,
ָּב ֵר ְך ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל
יחת ְ ּגאו ָּּל ֵתנוּ...
אשית צְ ִמ ַ
ֵר ׁ ִ
(מתוך התפילה לשלום המדינה ,שתוקנה ע"י הרבנות הראשית לישראל
ונאמרת בבתי הכנסת בשבתות ובמועדים)

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

קּופה
ִּפלְ ֵאי ַה ְּת ָ
ַּב ְּתקוּפָ ה ׁ ֶשל ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה זָ כִ ינ ּו לִ ְראוֹ ת נִ ִּסים וְ נִ פְ לָ אוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ם ֶהגְ יוֹ נִ ִ ּיים ,וְ ֵהם ְמ ִע ִידים ַעל ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ׁ ֶשל ה' וְ ֶעזְ ָרתוֹ לְ יִ שְׂ ָר ֵאל.
 .12מדברי הרב יצחק הלוי הרצוג (הרב הראשי לישראל ,תש"ח):

ִמ ַ ּצד ֶא ָחד יָ ְרד ּו ָעלֵ ינ ּו ְּבדוֹ ֵרנ ּו ח ׁ ֶֹש ְך וַ ֲע ָרפֶ ל וְ צַ לְ ָמוֶ ת,
ַה ּׁשוֹ ָאה ָה ֲאיֻ ָּמהֶ ׁ 1שלּ ֹא ָהיְ ָתה ְּכ ֻדגְ ָמ ָת ּה ְּבתוֹ לְ דוֹ ת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל,
וּלְ ֻע ַּמת זֹאת ,נִ צְ נֵ ץ ּ ִפ ְתאוֹ ם אוֹ ר ָ ּגדוֹ לִ ׁ ,2ש ַיבת ָה ֻא ָּמה לְ ַא ְרצָ ּה,3
ישית…
ִּכינּ וּן ַמ ְמלֶ כֶ ת יִ שְׂ ָר ֵאלַ 4ה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
5
 ...לְ נֶ גֶ ד ֵעינֵ ינ ּו הוֹ לְ כוֹ ת ו ִּמ ְת ַמ ְּלאוֹ ת ַהבְ ָטחוֹ ת ַה ֶּנצַ ח ׁ ֶשל נְ בִ ֵיאי יִ שְׂ ָר ֵאל.

ביאור:
.1
.2
.3
.4
.5

ש ָר ֵאל ָצרוֹת ַרבּ וֹת,
השואה האיומה - ...לִ ְפנֵ י ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ הָ ,ע ְברּו ַעל ַעם ִי ְ ׂ
וְ ָה ֲאי ָֻּמה ְ ּביו ֵֹתר ִהיא ַה ׁ ּשו ָֹאהּ ָ ,ב ּה נִ ְר ְצחּו ׁ ִש ׁ ּ ָשה ִמלְ יוֹנִ ים ִמ ְ ּבנֵ י ַע ֵּמנּו.
שו ָֹרה גְ דוֹלָ ה.
אור גדול ּ ְ -ב ׂ
ש ָר ֵאל לְ ַא ְרצוֹ.
שיבת האמה לארצה ַ -ה ֲחזָ ָרה ׁ ֶשל ַעם ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
ְהּודי ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ְ ׂ
כינון ממלכת ישראל ִ ׁ -שלְ טוֹן י ִ
ש ָר ֵאל י ָׁשּוב לְ ַא ְרצוֹ,
הבטחות הנצחָּ - ...כל ַה ְ ּנ ִב ִיאים נִ ְ ּיבאּו ׁ ֶש ַעם ִי ְ ׂ
וְ י ְִבנֶ ה וְ י ְַפ ִר ַיח או ָֹת ּה.

 .13הרב חיים דרוקמן

ת-ע ָרב ׁ ֶש ּתוֹ ְך ׁ ָשבו ַּע יָ ִמים ִּבלְ ַבד ֵהם ְמ ַח ְּסלִ ים ֶאת ָּכל ַה ְ ּיהו ִּדים ְּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלֵ ׁ ...ש ׁש ֵמאוֹ ת ֶאלֶ ף יְ הו ִּדים ָהי ּו
ֶע ֶרב ַהכְ ָרזַ ת ַה ְּמ ִדינָ ה ִהכְ ִריז ּו ָּכל ַא ְרצוֹ ֲ
ָאז ָּב ָא ֶרץ מוּל ִמלְ יוֹ נֵ י ֲע ָר ִבים ׁ ֶש ִה ִ ּקיפ ּו אוֹ ָתםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר צַ ַה"ל עוֹ ד לֹא הו ַּקם וְ גַ ם נֶ ׁ ֶשק לֹא ָהיָ ה .ו ְּבכָ ל זֹאת נָ ַתן ה' אוֹ ָתם ְּביָ ֵדינ ּו ַ -ה ִאם יֵ ׁש דֻּ גְ ָמא טוֹ ָבה
ִמ ָּכ ְך לְ ַ"ר ִּבים ְּביָ ד ְמ ַע ִטים"?!
ָאנ ּו ַמ ְר ִּבים לְ ַס ּ ֵפר ַעל נֵ ס ֲחנֻ ָּכהֶ ׁ ...ש ָהיָ ה לִ פְ נֵ י יוֹ ֵתר ֵמ ַאלְ ּ ַפיִ ם ׁ ָשנָ הֲ ,א ָבל ַה ֵּנס ַה ֶ ּזה ִה ְת ַר ֵח ׁש ַ ּגם ְּביָ ֵמינוַּ .ה ָ ּק ָּב"ה ָמ ַסר ַר ִּבים ְּביָ ד ְמ ַע ִטים וְ ַעל יְ ֵדי ָּכ ְך
ִה ִ ּציל אוֹ ָתנ ּו ִמ ָּמוֶ ת ָּבטו ַּח ,וְ נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת ַח ֵ ּיינ ּו ְּב ַמ ָּתנָ ה ַ -ה ִאם לֹא ָראוּי ׁ ֶשנּ וֹ ֶדה לוֹ ַעל ָּכ ְך?!
 .1מה היה המצב בארץ ישראל ערב ההכרזה על הקמת
מדינת ישראל? (מקור )13
 .2מה היה עלול לקרות כאשר הכריזו על הקמת המדינה?
 .3על מה אנו מודים לקב"ה ביום העצמאות?

מקור אתגרי:
 .14על פי דברי הרב צבי יהודה הכהן קוק:
ַה ְ ּגבו ָּרה ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ִּבזְ ַמן ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה הוֹ פִ ָיעה ִּב ׁ ְש ֵּתי צוּרוֹ ת:
ָ .1הא ֶֹמץ ׁ ֶשל ַה ַּמנְ ִהיגִ ים לְ ַהכְ ִריז ַעל ֲה ָק ַמת ְמ ִדינָ ה יְ הו ִּדית ,לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ָהיָ ה ְמ ֻס ָּכן,
ַע ִּמים ַר ִּבים ִה ְתנַ ְ ּגד ּו לְ כָ ְך ,וְ ִהזְ ִהיר ּו אוֹ ָתנ ּו ׁ ֶשלּ ֹא לַ ֲעשׂ וֹ ת זֹאת.
ָ .2הא ֶֹמץ ׁ ֶשל לוֹ ֲח ֵמי יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִּנלְ ֲחמ ּו ִּב ְמ ִסירוּת ְ ּגדוֹ לָ ה ,נֶ גֶ ד ָּכל ַה ְ ּצ ָבאוֹ ת ָה ֲע ָר ִב ִ ּיים
ׁ ֶש ָּת ְקפ ּו ֶאת ַה ְּמ ִדינָ ה.
ׁ ְש ֵּתי ַה ְ ּגבוּרוֹ ת ָה ֵאלּ ּו ִק ְּבל ּו כּ ַֹח ֵמ ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ָרצָ ה ׁ ֶש ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל יַ ֲחזֹר לְ ַא ְרצוֹ
וִ ַיחדֵּ ׁש ֶאת יָ ָמיו ְּכ ֶק ֶדם.

שאלת אתגר
 .4מה גרם למנהיגים להכריז על הקמת המדינה
למרות כל האיומים? (מקור )14

יוֹ ם ַה ֵּלל וְ הוֹ ָד ָאה
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ָק ְבע ּו ֶאת יוֹ ם ה' ְּב ִא ָ ּיר ְּבכָ ל ׁ ָשנָ ה ְּכיוֹ ם ַה ֵּלל וְ הוֹ ָד ָאה ֲחגִ יגִ יְּ .ביוֹ ם זֶ הִ ,מ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ְּתפִ ָּלה ֲחגִ יגִ ית ,אוֹ ְמ ִרים ַה ֵּלל ׁ ָשלֵ ם ,סוֹ ֲע ִדים ְס ֻעדָּ ה ֲחגִ יגִ ית ,וּמוֹ ִדים לַ ה'.
ֵמ ֵהיכָ ן לָ ְמד ּו ֲחכָ ֵמינ ּו ׁ ֶש ְ ּצ ִריכִ ים לִ ְק ֹּב ַע יוֹ ם שִׂ ְמ ָחה ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת?
 .15תלמוד בבלי מסכת מגילה
דף יד עמוד א

ַא ְר ָּב ִעים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה נְ ִב ִיאים וְ ׁ ֶש ַבע נְ ִביאוֹ ת
נִ ְתנַ ְּבא ּו לָ ֶהם לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ לֹא ּ ָפ ֲחת ּו וְ לֹא הוֹ ִתיר ּו
ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ָּכתוּב ַּב ּתוֹ ָרה ,חוּץ ִמ ִּמ ְק ָרא ְמגִ ָּלה.1
ַמאי דְּ רו ּׁש?...2
ו ַּמה ֵּמ ַע ְבדוּת לְ ֵחרוּתא ָא ְמ ִרינַ ן ׁ ִש ָירה- 3
ִמ ִּמ ָיתה לְ ַח ִ ּיים לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן!?4

15א .פירוש רש"י
א .מעבדות לחירות -
ִּביצִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם ָא ְמר ּו
ׁ ִש ָירה ַעל ַה ָ ּים.

ביאור:
.1
.2
.3
.4

ולא פחתו ולא הותירו על  - ...לא שינו ְ ּב ִמ ְצווֹת התורה
חוץ ִמ ִּמ ְק ָרא מגילה ,שהוסיפו במשך הדורות.
מאי דרוש  -מה דָּ ְר ׁשּו? על מה ָס ְמכּו כשהוסיפו מצוה זו
(קריאת המגילה).
ומה מעבדות לחרות אמרינן שירה  -כשיצאנו ִמ ִּמ ְצ ַריִם
והשתחררנו מן ַה ׁ ּ ִש ְעבּ ּוד ,אמרנו שירת ַהּיָ ם ושירת ַה ֵּלל.
ממיתה לחיים לא כל שכן?!  -וַ דַּ אי שכאשר נִ ַ ּצלְ נּו
ממוות בפורים ,צריכים להלל את ה'.

אטהֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִמ ְ ּגאוֹ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַּבדּ וֹ ר ַה ּק ֵֹדם:
ֵחלֶ ק ֵמ ַחכְ ֵמי יִ שְׂ ָר ֵאל לֹא ָרצ ּו 'לְ הוֹ ִסיף' יְ ֵמי הוֹ ָדיָ ה ֲח ָד ׁ ִשיםַ .על ָּכ ְך ָּכ ַתב ָה ַרב ְמ ׁ ֻש ָּלם ָר ֶ
 .16הרב משולם ראטה ,קול מבשר ,סימן כא

ביאור:

יטא ַּב ָּנדוֹ ן דִּ ָידןַ 1הנּ וֹגֵ ַע לַ ִ ּצבּ וּר ׁ ֶשל ְּכלָ ל יִ שְׂ ָר ֵאל
ו ִּמ ֵּמילָ א ּ ְפ ׁ ִש ָ
וְ יֵ ׁש ָּכאן ּ ִפ ְדיוֹ ן ֵמ ַע ְבדוּת לְ ֵחרוּתֶ ׁ ,ש ִּנגְ ַאלְ נ ּו ִמ ּׁ ִש ְעבּ וּד ַמלְ כוּיוֹ ת,
וְ נַ ֲעשֵׂ ינ ּו ְּבנֵ י חוֹ ִרין וְ ִה ּ ַׂשגְ נ ּו ַעצְ ָמאוּת ַמ ְמלָ כְ ִתית,
וְ גַ ם ֲהצָ לָ ה ִמ ִּמ ָיתה לְ ַח ִ ּיים.

 .1פשיטא בנדון דידן  -פשוט וברור
שצריך לחגוג את יום העצמאות.
 .2לצבור של כלל ישראל  -שזה נֵ ס
שנעשה לעם כולו.

2

ְּכלוֹ ַמרַּ :ב ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה זָ כִ ינ ּו לִ ׁ ְשנֵ י ַהדְּ ָב ִרים יַ ְחדָּ ו  -יָ צָ אנ ּו ֵמ ַע ְבדוּת לְ ֵחרוּת וְ נִ ַ ּצלְ נ ּו ִמ ִּמ ָיתה לַ ַח ִ ּיים ,וְ ַעל ׁ ְשנֵ ֶיהם צָ ִר ְ
יך לְ הוֹ דוֹ ת.

3

4

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

ִמי ֵהם ְ ּ'גאוּלֵ י ה' '? ַר ִּבי ְמנַ ֵחם ַה ֵּמ ִא ִיריֶ ׁ ,ש ַחי לִ פְ נֵ י ִּכ ׁ ְש ַבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ הְ ,מפָ ֵר ׁש ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ֵּתאוּר ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ַ ּי ֲחזֹר לְ ַא ְרצוֹ .
 .4פירוש המאירי (רבי מנחם בן שלמה)

נִ ְר ֶאה לִ י ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ִּמזְ מוֹ ר נֶ ֱא ַמר ַעל ַה ְ ּג ֻא ָּלה ִמ ֶ ּזה ַה ָ ּגלוּת ָה ָאר ְֹךֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו בּ וֹ ְּבצָ רוֹ ת
ְ ּגדוֹ לוֹ ת...
וְ ׁ ֶש ּיִגְ ָאלֵ ם ָה ֵאל  -יִ ָּנצְ ל ּו ִמ ָּכל זֶ ה וְ יוֹ ד ּו לַ ה' וִ יפַ ְר ְסמ ּו נִ פְ לְ אוֹ ָתיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם ,וְ יָ ׁשוּב ּו
לְ ַא ְרצָ ם ַה ֲח ֵר ָיבה ,וְ יִ כוֹ נְ נ ּו ָּב ּה ָע ֵרי מוֹ ׁ ָשב ,1וְ יַ צְ לִ יח ּו ָּב ּה ְּבכָ ל ִמינֵ י ַהצְ לָ חוֹ ת,2
ו ָּמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ דֵּ ָעה ַּכ ֲא ׁ ֶשר יַ ׁ ְשלִ ימ ּו ַעצְ ָמם ְּבכָ ל ִמינֵ י ׁ ְשלֵ ימוּת.

מקור אתגרי:

ביאור:
 .1ויכוננו בה ערי מושב  -י ְִבנּו מושבות וישובים.
ש ֶיהם.
 .2בכל מיני הצלחות  -יצליחו ְ ּבכָ ל ַמ ֲע ֵ ׂ

 .7ויקרא פרק כו

(לב)  ...וְ ׁ ָש ֲממ ּו ָעלֶ יהָ
אֹיְבֵ יכֶ ם הַ ּיׁשְ בִ ים ּבָ ּה.

 .5א .מאיזו ארץ הגיעו ההורים או ַה ָּס ִבים שלך לארץ ישראל?
ב .האם אתם מכירים חברים וחברות שהגיעו מארצות ַהגּ וֹלָ ה?

 .1מדוע עם ישראל גורש מן הארץ?
 .3מי ישיב את עם ישראל לארץ ישראל?
שוֹת
 .4מי הם ְ ּ'גאּולֵ י ה' ' ומה הם צריכים לַ ֲע ׂ
לְ ַא ַחר שנגאלו? (מקור )4

שאלת אתגר:
 .6מדוע כתוב 'וְ ׁ ָשב ה' את שבותך'
ולא 'וְ ֵה ׁ ִשיב ה' '? (מקור 2א)

.6

ביאור:

ִּכי ַר ָּבה ָה ֲעזו ָּבה וְ גָ דוֹ ל ַה ּׁ ִש ָּממוֹ ן ,וּכְ לָ לוֹ ׁ ֶשל דָּ ָברָּ ,כל ַה ְּמ ֻקדָּ ׁש ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָ ,ח ֵרב יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ֵבירוֹ :
יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם יוֹ ֵתר ֲח ֵרבָ ה ִמן ַהכּ ֹל ,וְ ֶא ֶרץ יְ הו ָּדה יוֹ ֵתר ִמן ַה ָ ּגלִ יל ,וְ יוֹ ׁ ְשבֶ ָיה(ֶ ׁ 3של יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם) ָקרוֹ ב לְ ַאלְ ּ ַפיִ ם...
וְ ֵאין יִ שְׂ ָר ֵאל ְּבתוֹ כָ ּהַ ,4רק ׁ ְשנֵ י ַא ִחים צַ ָּב ִעים …5וַ ֲאלֵ ֶיהם יֵ ָא ְספ ּו ַעד ִמנְ יַ ן ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ְּבבֵ ָיתם ַּב ּׁ ַש ָּבתוֹ ת.

.1
.2
.3
.4
.5

2

כל המקודש מחבירו ְּ -ככָ ל ׁ ֶשדָּ ָבר ָקדוֹש יותר.
חרב יותר  -הוא עזוב ומוזנח יותר.
(מ ְס ּ ָפר) התושבים בירושלים.
ויושביה ִ -
ואין ישראל בתוכה  -אין בעיר יהודים.
ירּושלַ יִם.
שני אחים צבעים  -בודדים ָ ּג ִרים ִ ּב ׁ ָ

ארק ְטוֵ וין" ,וְ כָ ְך הוּא ְמ ָת ֵאר ֶאת ָה ָא ֶרץ:
"מ ְ
לִ פְ נֵ י ְּכ ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ָשנָ הִּ ,ב ֵ ּקר ָּב ָא ֶרץ ַה ּסוֹ פֵ ר ָה ָא ֶמ ִר ָיק ִאי ַסמו ֶּאל ְקלֶ ֶמנְ סֶ ׁ ,ש ִּכ ָּנה ֶאת ַעצְ מוֹ ַ

שה ׁ ֶש ָהיָה
ַמ ֲע ֶ ׂ

.9

ַה ְ ּיהו ִּדים ְּב ַמרוֹ קוֹ ָּת ִמיד ָחלְ מ ּו לָ ׁשוּב לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלִ .מ ָ ּיד לְ ַא ַחר ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה,
ִה ִ ּג ַיע לְ ַמרוֹ קוֹ ַר ִּבי ָּברו ְּך דו ְּב ְ ּד ָבנִ יַ ,ה ּׁ ָשלִ ַיח ֵמ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל .הוּא ָא ַסף ֶאת ַה ְ ּיהו ִּדים
ית-ה ְּכנֶ ֶסת וְ ִס ּ ֵפר לָ ֶהם ִס ּפו ִּרים ְמתו ִּקים ַעל ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ו ְּד ַב ׁש
ָּב ֶע ֶרב ְּב ֵב ַ
ׁ ֶש ַּמ ְמ ִתינָ ה לְ ָבנֶ ָיהֶ .את ִס ּפו ָּריו ִּת ֵּבל ִּבפְ סו ִּקים ִמן ַה ִּמ ְק ָרא ו ִּב ְד ָר ׁשוֹ ת ֲחכָ ִמים.
לְ ָמ ֳח ָרת ַּבבּ ֶֹקרְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּיצָ א ַר ִּבי ָּברו ְּך ִמן ַה ַּביִ ת ׁ ֶש ִה ְת ָא ֵרח בּ וֹ  ,לָ לֶ כֶ ת לִ ְתפִ ַּלת ׁ ַש ֲח ִרית,
ָר ָאה לְ פָ נָ יו ׁשו ָּרה ֲא ֻר ָּכה ׁ ֶשל ִמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת ,צְ רוֹ רוֹ ת ׁ ֶשל ְּבגָ ִדים ַעל ִּכ ְתפֵ ֶיהן.

דו ְּב ְ ּד ָבנִ י נִ ְד ַהם ִמ ַּמ ְר ֶאה ֵעינָ יוֵ .הם ַמ ְמ ִתינִ ים לַ ֲעלוֹ ת ִא ּתוֹ לָ ָא ֶרץְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר
לָ ֶהם ֶא ֶמ ׁש ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת.
ן-ח ִ ּיים לְ ָמ ׁ ָשלָ ,עזְ ב ּו ְּב ֶמ ְקנֶ ס ַּביִ ת ָ ּגדוֹ ל וְ ֵע ֶסק ַמצְ לִ ַיח ׁ ֶשל ְּבגָ ִדים.
ְרפָ ֵאל וּגְ ָרצְ יָ ה ֶּב ַ
ֵמ ַא ֲה ַבת ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ִה ְת ַ ּגלְ ְ ּגל ּו ֵהם וְ יַ לְ ֵד ֶיהם ַה ְ ּק ַט ִּנים ׁ ְשנָ ַתיִ ם וָ ֵחצִ י ַּבדְּ ָרכִ ים
ַעד ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו לְ ֶא ֶרץ ֲאבוֹ ֵתינוְּּ .כמוֹ ָתם ָהי ּו עוֹ ד ֲאלָ פִ ים ו ְּר ָבבוֹ ת.
(על פי הספר 'בואי הרוח' ,הרב חיים סבתו)

ימנֵ י ַה ְ ּג ֻא ָּלה
ִס ָ
ַה ָּנ ִביא יְ ֶחזְ ֵקאל ְמנַ ֵּבא ַעל ְ ּג ֻא ַּלת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ נוֹ ֵתן ִס ָימן ֵא ְיך נֵ ַדע ׁ ֶש ִה ְּת ִח ָּלה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל:
5א .פירוש מצודות דוד
(רבי דוד והלל אטשולר)
א .ענפכם תתנו  -לא ִת ְהי ּו עוֹ ד ׁ ְש ָמ ָמה
ִּכי ִאם ְּתגַ דְּ ל ּו ֲענָ פִ ים וְ ִתשְׂ א ּו ּ ְפ ִרי
לְ ַמ ֲאכָ ל לְ ַע ִּמי יִ שְׂ ָר ֵאלִּ ,כי ֵק ְרב ּו לָ בוֹ א
ֶאל ַא ְרצָ ם.

ביאור:

 .6תלמוד בבלי מסכת סנהדרין
דף צח עמוד א

ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא:
ֵאין לְ ָך ֵקץ ְמגו ֶּּלה ִמ ֶ ּזה ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר:
'וְ ַא ֶּתם ָה ֵרי יִ שְׂ ָר ֵאל ַענְ ּ ְפכֶ ם ִּת ֵּתנ ּו
וּפֶ ְריְ כֶ ם ִּתשְׂ א ּו לְ ַע ִּמי יִ שְׂ ָר ֵאל.'...

ביאור:

ֶא ֶרץ ׁ ְש ָמ ָמהֶ ׁ ...ש ֻּכ ָּל ּה עוֹ לָ ה ׁ ָש ִמיר וָ ׁ ַשיִ תֶ ,1מ ְר ָחב דּ וֹ ֵמם וְ ָא ֵבל .יֵ ׁש ָּכאן ֲעזו ָּבה...
ָּכל ַהדֶּ ֶר ְך ֻּכ ָּל ּה לֹא ָר ִאינ ּו נֶ פֶ ׁש ַח ָ ּיהְּ ...2ב ׁשוּם ָמקוֹ ם ִּכ ְמ ַעט לֹא ָהיָ ה לֹא ֵעץ וְ לֹא שִׂ ַיח.
ֲאפִ לּ ּו ַה ַ ּזיִ ת וְ ַה ָ ּצ ָּברִּ ...3כ ְמ ַעט נָ ְט ׁש ּו ֶאת ָה ָא ֶרץֶ ...א ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל יוֹ ׁ ֶש ֶבת ְּבשַׂ ק וָ ֵאפֶ ר,4
ְמ ַר ֵחף ָעלֶ ָיה ִּכ ׁישוּפָ ּה ׁ ֶשל ְקלָ לָ ה.

 .1ופריכם תשאו  -תצמיחו פירות משובחים.

 .11חזון הגאולה ,הרב אברהם יצחק קוק ,עמוד קצט

ביאור:

ֵּכן ַא ְת ַחלְ ָּתא דִּ גְ או ָּּלה 1וַ דַּ אי הוֹ לֶ כֶ ת וּמוֹ פִ ָיעה לְ פָ נֵ ינוֵּ ...מ ֵעת ֲא ׁ ֶשר ֲה ֵרי יִ שְׂ ָר ֵאל ֵה ֵחלּ ּו לַ ֲעשׂ וֹ ת
ֲענָ פִ ים וְ לָ שֵׂ את ּ ְפ ִרי לְ ַעם יִ שְׂ ָר ֵאלִ ...ה ְת ִחילָ ה גְ ֻא ָּלה זוֹ ...

 .1אתחלתא דגאולה  -תחילתה של גאולה.

 .4מדוע לא הצליחו הגויים ששלטו בארץ ישראל
להפריח את השממה?

 .2מתי סימן זה מופיע?
ש ָר ֵאל היה בגלות?
 .3מה היה מצב החקלאות בארץ ישראל כשעם ִי ְ ׂ
(מקור )10

6א .פירושים
א .מגולה מזה ְּ -כ ׁ ֶש ִּת ֵּתן ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ּ ִפ ְריָ ּה ְּב ַעיִ ן יָ פָ ה ָאז יִ ְק ַרב ַה ֵ ּקץ,
וְ ֵאין לְ ָך ֵקץְ 2מ ֻ ּג ֶּלה יוֹ ֵתר( .רש"י)
3
* לְ פִ י ׁ ֶש ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ֵאין יִ שְׂ ָר ֵאל ַעל ַא ְד ָמ ָתם ֵ -אין ָה ָא ֶרץ נוֹ ֶתנֶ ת ּ ֵפירוֹ ֶת ָיה
ְּכ ַד ְר ָּכ ּהֲ .4א ָבל ְּכ ׁ ֶש ַּת ֲחזֹר לִ ֵּיתן ּ ֵפירוֹ ֶת ָיה  -זֶ ה ּו ֵקץ ְמ ֻ ּג ֶּלה ׁ ֶש ָ ּק ֵרב לָ בוֹ א
זְ ַמן ְ ּג ֻא ָּלה( ...מהרש"א  -רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס)
1

2

ביאור:
.1
.2
.3
.4

בעין יפה ּ ְ -ב ׁ ֶש ַפע.
ואין לך קץ - ...זה הסימן
הטוב ביותר של גאולה.
שאין ישראל - ...שעם
ישראל נמצא בגלות.
כדרכה  -כרגיל.

.1
.2
.3
.4

ש ִבים וקוצים.
שמיר ושית ֲ -ע ָ ׂ
לא ראינו נפש חיה  -אין אנשים.
הזית והצבר  -עצים שגדלים תמיד בארץ ישראל.
בשק ואפר  -ביטוי לאבלות.

ישים לָ נ ּו ֶאת גּ ֶֹדל ַה ֵּנס ׁ ֶש ָעשָׂ ה ה' ִע ָּמנ ּו ׁ ֶש ֱה ְחזִ ָירנ ּו לְ ַא ְרצֵ נ ּו וְ ִהיא פוֹ ַר ַחת ו ְּמשַׂ גְ שֶׂ גֶ ת.
ֵּתאו ִּרים ֵאלּ ּו ַמ ְמ ִח ׁ ִ
ַר ָּבנִ ים ַר ִּבים ָּכ ְתב ּו ַעל ַה ְּתקוּפָ הְּ ,כגוֹ ן:

 .1מה הוא הסימן שנותן לנו הנביא יחזקאל לתחילת הגאולה? (מקור )6

ָה ָאמוֹ ָרא ַר ִּבי ַא ָּבא רוֹ ֶאה ְּבתוֹ פָ ָעה זוֹ ִס ָימן ָח ׁשוּב לִ ְת ִח ַּלת ַה ְ ּג ֻא ָּלהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ְש ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ַּב ָ ּגלוּתָ ,ה ָא ֶרץ ֵאינָ ּה ּפוֹ ַר ַחת ָּכ ָרגִ יל:

א

.5

ושממו עליה  -האויבים לא יצליחו.
שאין ארצנו מקבלת את אויבינו -
אף ַעם לא יצליח בארצנו.
בכל הישוב  -בכל העולם.
טובה ורחבה  -היתה מיושבת
ופורחת.
לא קבלה - ...אף עם לא הצליח
לְ ֵה ָא ֵחז בארצנו.
ואין לאל ידם  -אינם מצליחים
להתיישב בה לאורך זמן.

ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ָהיָ ה ְּברוּבּ וֹ ַּב ָ ּגלוּת וְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ָהיְ ָתה ַּת ַחת ׁ ִשלְ טוֹ ן זָ רִ ,היא ָהיְ ָתה ׁשוֹ ְמ ָמה וַ ֲח ֵר ָבהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֵה ִעיד ּו ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִּב ְ ּקר ּו ָּב ּה.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ַר ְמ ַּב"ן ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל הוּא ֵּת ֵאר ֶאת ַה ַּמ ָ ּצב ָּכ ְך:
 .8כתבי הרמב"ן

ִּב ׁ ְשנַ ת ַה ּיוֹ ֵבל ַה ּזֹאת ָּת ׁ ֻשב ּו ִא ׁיש ֶאל ֲא ֻח ָ ּזתוֹ "
ָּת ׁ ֻשב ּו ְּ -בגִ ַימ ְט ִר ָ ּיא תש"ח ַ(ה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָּב ּה ָק ָמה ְמ ִדינַ ת יִ ְ ׂש ָר ֵאל).

(ח) וְ ַא ֶּתם הָ ֵרי יִׂשְ ָר ֵאל
א
ַענְ ּ ְפכֶ ם ִּת ֵּתנ ּו
1
וּפֶ ְריְכֶ ם ִּת ְ ׂשא ּו
לְ ַע ִּמי יִׂשְ ָר ֵאל
ּכִ י ֵק ְרבּו לָ בֹוא.

1

.3
.4

7א .פירוש רמב"ן (רבי משה בן נחמן) לפסוק טז
וְ כֵ ן ַמה ׁ ּ ֶש ָא ַמר' ...וְ ׁ ָש ְממ ּו ָעלֶ ָיה אוֹ ֵיְביכֶ ם'ִ ,היא ְב ׁשוֹ ָרה טוֹ ָבהֶ ׁ ...ש ֵאין
ַא ְרצֵ נ ּו ְמ ַק ֶּבלֶ ת ֶאת אוֹ ֵיְבינ ּוִּ ...2כי לֹא ִּת ְמצָ א ְּבכָ ל ַה ִ ּי ּׁשוּבֶ 3א ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ִהיא
טוֹ ָבה ו ְּר ָח ָבה ...4וְ ִהיא ֲח ֵר ָבה ָּכמוֹ ָהִּ ,כי ֵמ ָאז יָ צָ אנ ּו ִמ ֶּמ ָּנה לֹא ִק ְּבלָ ּה ֻא ָּמה
וְ לָ ׁשוֹ ן ,5וְ כֻ ָּלם ִמ ׁ ְש ַּתדְּ לִ ים לְ הוֹ ׁ ִש ָיב ּה ,וְ ֵאין לְ ֵאל יָ ָדם.6

1

(ויקרא כה ,יג)

 .5יחזקאל פרק לו

.1
.2

ש ָר ֵאל ל ֹא נִ ְמ ָצא ָעלֶ ָיה וְלָ ֵכן ֵאינָ ּה ַמ ְצ ִמ ָיחה ֵּפרוֹת ָּכ ָר ִגיל?
ישה' ׁ ֶש ַעם ִי ְ ׂ
ַה ִאם ָה ָא ֶרץ ַ'מ ְר ִ ּג ׁ ָ
ִמ ְס ַּת ֵּבר ׁ ֶש ֵּכן!
ְּכ ׁ ֶש ַה ּתו ָֹרה ְמ ָת ֶא ֶרת ֶאת ַה ּׁ ְש ָמ ָמה ׁ ֶש ִּת ְהיֶה ָּב ָא ֶרץִ ,היא מו ִֹס ָיפה ִּב ּטּוי:

וְ ָאכֵ ן ,לפְ נֵ י כָ ׁ 130-שנָ הֵ ,ה ֵחל ַּת ֲהלִ ְיך ׁ ֶשל ִקבּ וּץ ָ ּגלֻ ּיוֹ ת ו ִּבנְ יַ ן ָה ָא ֶרץ .יְ הו ִּדים ָעל ּו ָא ְרצָ ה ו ָּבנ ּו ָּב ּה יְ ׁשו ִּבים ֲח ָד ׁ ִשים.
ו ֵּמ ָאזָ ,ה ַעלִ ָ ּיה לָ ָא ֶרץ ֵאינָ ּה ּפוֹ ֶס ֶקת וְ ַה ִּבנְ יָ ה ָּב ָא ֶרץ ַמ ְמ ׁ ִשיכָ ה.
 .2מאלו ביטויים רואים שעם ישראל מפוזר במקומות רחוקים? (מקור )2

ביאור:

ָא ִבינ ּו ׁ ֶש ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ,צוּר יִ שְׂ ָר ֵאל וְ גוֹ ֲאלוֹ ,
ָּב ֵר ְך ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל
יחת ְ ּגאו ָּּל ֵתנוּ...
אשית צְ ִמ ַ
ֵר ׁ ִ
(מתוך התפילה לשלום המדינה ,שתוקנה ע"י הרבנות הראשית לישראל
ונאמרת בבתי הכנסת בשבתות ובמועדים)

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

קּופה
ִּפלְ ֵאי ַה ְּת ָ
ַּב ְּתקוּפָ ה ׁ ֶשל ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה זָ כִ ינ ּו לִ ְראוֹ ת נִ ִּסים וְ נִ פְ לָ אוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ם ֶהגְ יוֹ נִ ִ ּיים ,וְ ֵהם ְמ ִע ִידים ַעל ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ׁ ֶשל ה' וְ ֶעזְ ָרתוֹ לְ יִ שְׂ ָר ֵאל.
 .12מדברי הרב יצחק הלוי הרצוג (הרב הראשי לישראל ,תש"ח):

ִמ ַ ּצד ֶא ָחד יָ ְרד ּו ָעלֵ ינ ּו ְּבדוֹ ֵרנ ּו ח ׁ ֶֹש ְך וַ ֲע ָרפֶ ל וְ צַ לְ ָמוֶ ת,
ַה ּׁשוֹ ָאה ָה ֲאיֻ ָּמהֶ ׁ 1שלּ ֹא ָהיְ ָתה ְּכ ֻדגְ ָמ ָת ּה ְּבתוֹ לְ דוֹ ת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל,
וּלְ ֻע ַּמת זֹאת ,נִ צְ נֵ ץ ּ ִפ ְתאוֹ ם אוֹ ר ָ ּגדוֹ לִ ׁ ,2ש ַיבת ָה ֻא ָּמה לְ ַא ְרצָ ּה,3
ישית…
ִּכינּ וּן ַמ ְמלֶ כֶ ת יִ שְׂ ָר ֵאלַ 4ה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
5
 ...לְ נֶ גֶ ד ֵעינֵ ינ ּו הוֹ לְ כוֹ ת ו ִּמ ְת ַמ ְּלאוֹ ת ַהבְ ָטחוֹ ת ַה ֶּנצַ ח ׁ ֶשל נְ בִ ֵיאי יִ שְׂ ָר ֵאל.

ביאור:
.1
.2
.3
.4
.5

ש ָר ֵאל ָצרוֹת ַרבּ וֹת,
השואה האיומה - ...לִ ְפנֵ י ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ הָ ,ע ְברּו ַעל ַעם ִי ְ ׂ
וְ ָה ֲאי ָֻּמה ְ ּביו ֵֹתר ִהיא ַה ׁ ּשו ָֹאהּ ָ ,ב ּה נִ ְר ְצחּו ׁ ִש ׁ ּ ָשה ִמלְ יוֹנִ ים ִמ ְ ּבנֵ י ַע ֵּמנּו.
שו ָֹרה גְ דוֹלָ ה.
אור גדול ּ ְ -ב ׂ
ש ָר ֵאל לְ ַא ְרצוֹ.
שיבת האמה לארצה ַ -ה ֲחזָ ָרה ׁ ֶשל ַעם ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
ְהּודי ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ְ ׂ
כינון ממלכת ישראל ִ ׁ -שלְ טוֹן י ִ
ש ָר ֵאל י ָׁשּוב לְ ַא ְרצוֹ,
הבטחות הנצחָּ - ...כל ַה ְ ּנ ִב ִיאים נִ ְ ּיבאּו ׁ ֶש ַעם ִי ְ ׂ
וְ י ְִבנֶ ה וְ י ְַפ ִר ַיח או ָֹת ּה.

 .13הרב חיים דרוקמן

ת-ע ָרב ׁ ֶש ּתוֹ ְך ׁ ָשבו ַּע יָ ִמים ִּבלְ ַבד ֵהם ְמ ַח ְּסלִ ים ֶאת ָּכל ַה ְ ּיהו ִּדים ְּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלֵ ׁ ...ש ׁש ֵמאוֹ ת ֶאלֶ ף יְ הו ִּדים ָהי ּו
ֶע ֶרב ַהכְ ָרזַ ת ַה ְּמ ִדינָ ה ִהכְ ִריז ּו ָּכל ַא ְרצוֹ ֲ
ָאז ָּב ָא ֶרץ מוּל ִמלְ יוֹ נֵ י ֲע ָר ִבים ׁ ֶש ִה ִ ּקיפ ּו אוֹ ָתםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר צַ ַה"ל עוֹ ד לֹא הו ַּקם וְ גַ ם נֶ ׁ ֶשק לֹא ָהיָ ה .ו ְּבכָ ל זֹאת נָ ַתן ה' אוֹ ָתם ְּביָ ֵדינ ּו ַ -ה ִאם יֵ ׁש דֻּ גְ ָמא טוֹ ָבה
ִמ ָּכ ְך לְ ַ"ר ִּבים ְּביָ ד ְמ ַע ִטים"?!
ָאנ ּו ַמ ְר ִּבים לְ ַס ּ ֵפר ַעל נֵ ס ֲחנֻ ָּכהֶ ׁ ...ש ָהיָ ה לִ פְ נֵ י יוֹ ֵתר ֵמ ַאלְ ּ ַפיִ ם ׁ ָשנָ הֲ ,א ָבל ַה ֵּנס ַה ֶ ּזה ִה ְת ַר ֵח ׁש ַ ּגם ְּביָ ֵמינוַּ .ה ָ ּק ָּב"ה ָמ ַסר ַר ִּבים ְּביָ ד ְמ ַע ִטים וְ ַעל יְ ֵדי ָּכ ְך
ִה ִ ּציל אוֹ ָתנ ּו ִמ ָּמוֶ ת ָּבטו ַּח ,וְ נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת ַח ֵ ּיינ ּו ְּב ַמ ָּתנָ ה ַ -ה ִאם לֹא ָראוּי ׁ ֶשנּ וֹ ֶדה לוֹ ַעל ָּכ ְך?!
 .1מה היה המצב בארץ ישראל ערב ההכרזה על הקמת
מדינת ישראל? (מקור )13
 .2מה היה עלול לקרות כאשר הכריזו על הקמת המדינה?
 .3על מה אנו מודים לקב"ה ביום העצמאות?

מקור אתגרי:
 .14על פי דברי הרב צבי יהודה הכהן קוק:
ַה ְ ּגבו ָּרה ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ִּבזְ ַמן ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה הוֹ פִ ָיעה ִּב ׁ ְש ֵּתי צוּרוֹ ת:
ָ .1הא ֶֹמץ ׁ ֶשל ַה ַּמנְ ִהיגִ ים לְ ַהכְ ִריז ַעל ֲה ָק ַמת ְמ ִדינָ ה יְ הו ִּדית ,לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ָהיָ ה ְמ ֻס ָּכן,
ַע ִּמים ַר ִּבים ִה ְתנַ ְ ּגד ּו לְ כָ ְך ,וְ ִהזְ ִהיר ּו אוֹ ָתנ ּו ׁ ֶשלּ ֹא לַ ֲעשׂ וֹ ת זֹאת.
ָ .2הא ֶֹמץ ׁ ֶשל לוֹ ֲח ֵמי יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִּנלְ ֲחמ ּו ִּב ְמ ִסירוּת ְ ּגדוֹ לָ ה ,נֶ גֶ ד ָּכל ַה ְ ּצ ָבאוֹ ת ָה ֲע ָר ִב ִ ּיים
ׁ ֶש ָּת ְקפ ּו ֶאת ַה ְּמ ִדינָ ה.
ׁ ְש ֵּתי ַה ְ ּגבוּרוֹ ת ָה ֵאלּ ּו ִק ְּבל ּו כּ ַֹח ֵמ ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ָרצָ ה ׁ ֶש ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל יַ ֲחזֹר לְ ַא ְרצוֹ
וִ ַיחדֵּ ׁש ֶאת יָ ָמיו ְּכ ֶק ֶדם.

שאלת אתגר
 .4מה גרם למנהיגים להכריז על הקמת המדינה
למרות כל האיומים? (מקור )14

יוֹ ם ַה ֵּלל וְ הוֹ ָד ָאה
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ָק ְבע ּו ֶאת יוֹ ם ה' ְּב ִא ָ ּיר ְּבכָ ל ׁ ָשנָ ה ְּכיוֹ ם ַה ֵּלל וְ הוֹ ָד ָאה ֲחגִ יגִ יְּ .ביוֹ ם זֶ הִ ,מ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ְּתפִ ָּלה ֲחגִ יגִ ית ,אוֹ ְמ ִרים ַה ֵּלל ׁ ָשלֵ ם ,סוֹ ֲע ִדים ְס ֻעדָּ ה ֲחגִ יגִ ית ,וּמוֹ ִדים לַ ה'.
ֵמ ֵהיכָ ן לָ ְמד ּו ֲחכָ ֵמינ ּו ׁ ֶש ְ ּצ ִריכִ ים לִ ְק ֹּב ַע יוֹ ם שִׂ ְמ ָחה ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת?
 .15תלמוד בבלי מסכת מגילה
דף יד עמוד א

ַא ְר ָּב ִעים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה נְ ִב ִיאים וְ ׁ ֶש ַבע נְ ִביאוֹ ת
נִ ְתנַ ְּבא ּו לָ ֶהם לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ לֹא ּ ָפ ֲחת ּו וְ לֹא הוֹ ִתיר ּו
ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ָּכתוּב ַּב ּתוֹ ָרה ,חוּץ ִמ ִּמ ְק ָרא ְמגִ ָּלה.1
ַמאי דְּ רו ּׁש?...2
ו ַּמה ֵּמ ַע ְבדוּת לְ ֵחרוּתא ָא ְמ ִרינַ ן ׁ ִש ָירה- 3
ִמ ִּמ ָיתה לְ ַח ִ ּיים לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן!?4

15א .פירוש רש"י
א .מעבדות לחירות -
ִּביצִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם ָא ְמר ּו
ׁ ִש ָירה ַעל ַה ָ ּים.

ביאור:
.1
.2
.3
.4

ולא פחתו ולא הותירו על  - ...לא שינו ְ ּב ִמ ְצווֹת התורה
חוץ ִמ ִּמ ְק ָרא מגילה ,שהוסיפו במשך הדורות.
מאי דרוש  -מה דָּ ְר ׁשּו? על מה ָס ְמכּו כשהוסיפו מצוה זו
(קריאת המגילה).
ומה מעבדות לחרות אמרינן שירה  -כשיצאנו ִמ ִּמ ְצ ַריִם
והשתחררנו מן ַה ׁ ּ ִש ְעבּ ּוד ,אמרנו שירת ַהּיָ ם ושירת ַה ֵּלל.
ממיתה לחיים לא כל שכן?!  -וַ דַּ אי שכאשר נִ ַ ּצלְ נּו
ממוות בפורים ,צריכים להלל את ה'.

אטהֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִמ ְ ּגאוֹ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַּבדּ וֹ ר ַה ּק ֵֹדם:
ֵחלֶ ק ֵמ ַחכְ ֵמי יִ שְׂ ָר ֵאל לֹא ָרצ ּו 'לְ הוֹ ִסיף' יְ ֵמי הוֹ ָדיָ ה ֲח ָד ׁ ִשיםַ .על ָּכ ְך ָּכ ַתב ָה ַרב ְמ ׁ ֻש ָּלם ָר ֶ
 .16הרב משולם ראטה ,קול מבשר ,סימן כא

ביאור:

יטא ַּב ָּנדוֹ ן דִּ ָידןַ 1הנּ וֹגֵ ַע לַ ִ ּצבּ וּר ׁ ֶשל ְּכלָ ל יִ שְׂ ָר ֵאל
ו ִּמ ֵּמילָ א ּ ְפ ׁ ִש ָ
וְ יֵ ׁש ָּכאן ּ ִפ ְדיוֹ ן ֵמ ַע ְבדוּת לְ ֵחרוּתֶ ׁ ,ש ִּנגְ ַאלְ נ ּו ִמ ּׁ ִש ְעבּ וּד ַמלְ כוּיוֹ ת,
וְ נַ ֲעשֵׂ ינ ּו ְּבנֵ י חוֹ ִרין וְ ִה ּ ַׂשגְ נ ּו ַעצְ ָמאוּת ַמ ְמלָ כְ ִתית,
וְ גַ ם ֲהצָ לָ ה ִמ ִּמ ָיתה לְ ַח ִ ּיים.

 .1פשיטא בנדון דידן  -פשוט וברור
שצריך לחגוג את יום העצמאות.
 .2לצבור של כלל ישראל  -שזה נֵ ס
שנעשה לעם כולו.

2

ְּכלוֹ ַמרַּ :ב ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה זָ כִ ינ ּו לִ ׁ ְשנֵ י ַהדְּ ָב ִרים יַ ְחדָּ ו  -יָ צָ אנ ּו ֵמ ַע ְבדוּת לְ ֵחרוּת וְ נִ ַ ּצלְ נ ּו ִמ ִּמ ָיתה לַ ַח ִ ּיים ,וְ ַעל ׁ ְשנֵ ֶיהם צָ ִר ְ
יך לְ הוֹ דוֹ ת.

3

4

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

 .17קיצור שולחן ערוך מקור חיים ,הרב חיים דוד הלוי פרק צ הלכה יב

זִ ָּכנ ּו ה' ,וִ ֵימי ְספִ ַירת ָהע ֶֹמר ׁ ֶש ָהי ּו ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך דּ וֹ רוֹ ת ַר ִּבים יְ ֵמי צַ ַער וָ ֵא ֶבל ,נֶ ֱהפָ כִ ים וְ הוֹ לְ כִ ים לְ יָ ִמים טוֹ ִבים לְ ֵבית יִ שְׂ ָר ֵאל.
וּכְ ָבר ָק ְבע ּו ַרבּ וֹ ֵתינוֶּ ...את יוֹ ם ה' ְּב ִא ָ ּיר לְ יוֹ ם ַה ֵּלל וְ הוֹ ָדיָ ה לַ ה' ַעל ַה ִּנ ִּסים וְ ַה ִּנפְ לָ אוֹ ת ׁ ֶש ָעשָׂ ה לָ נוְּּ ,ב ַהכְ ָרזַ ת ֲה ָק ַמת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל...
וְ ָראוּי לְ כָ ל ָא ָדם לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ֵּלל לַ ה' ַעל ָּכל ַה ּטוֹ בוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ְ ּג ַמלָ נוּ ,וּלְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֵאלָ יו ׁ ֶש ְ ּיזַ ֵּכנ ּו לִ גְ ֻא ָּלה ׁ ְשלֵ ָמה וּלְ ִבנְ יַ ן ֵּבית ִמ ְקדָּ ׁ ֵשנ ּו וְ ִתפְ ַא ְר ֵּתנוּ.

מקור אתגרי:

ִס ָּבה נו ֶֹס ֶפת לְ הוֹדוֹת לַ ה' ִהיאֶ ׁ ,ש ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה ִה ְפ ִס ָיקה ֶאת ִ'ח ּלּול ה' ' ֶ -את ַה ְּפ ִג ָיעה ִּב ְכבוֹד ֹו ׁ ֶשל ה':

 .18הרב יצחק הלוי הרצוג
ְּכבוֹ ד יִ שְׂ ָר ֵאל ְּ -כבוֹ ד ׁ ָש ַמיִ ם הוּא ...וְ ַאף ִּב ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל לֹא ָס ַבל ֵמ ְר ִדיפוֹ ת...
ּ
ֲה ֵרי ְּבתוֹ ר ַעם לֹא ָהיָ ה ְּכלַ ּ ָפיו יַ ַחס ׁ ֶשל ָּכבוֹ ד .וְ זֶ ה ּו ָמה ׁ ֶש ְּמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ְּכ ָבר ִּת ְ ּקנָ הֻ :ה ְחזַ ר לָ נ ּו ְּכבוֹ ֵדנוּ! ַה ַי ַחס
ְּכלַ ּ ֵפינ ּו ִמ ַ ּצד ָה ֻא ּמוֹ ת הוּא ְּכ ָבר יַ ַחס ׁ ֶשל ָּכבוֹ דַ ...על ָּכ ְר ָחם ְמכַ ְּב ִדים ֶאת ָה ַעם ֲא ׁ ֶשר ִה ְתרוֹ ֵמם...
ִמ ׁ ּ ִשפְ לַ ת ָ ּגלוּתוֹ  ,ו ִּבגְ בו ָּרה ו ְּב ַה ְק ָר ָבה ַעצְ ִמיתָ ...היָ ה לָ ַעם ַעצְ ָמ ִאי ַעל ַא ְד ַמת ָקדְּ ׁשוֹ ַה ִּנפְ לָ ָאה.

 .20הצעת דוד וולפסון (חבירו של הרצל)

ביאור:

אשוֹ ן.
אתי לְ ָבאזֶ ל  ...לַ ֲעשׂ וֹ ת ַה ֲהכָ נוֹ ת לַ ּקוֹ נְ גְ ֶרס ִּ(כנּ וּס) ַה ִ ּצ ּיוֹ נִ י ָה ִר ׁ
ִּב ׁ ְשנַ ת תרנ"ז ָּב ִ
וְ ִה ֵּנה צָ צָ ה ַה ּׁ ְש ֵאלָ הְּ :ב ֵאיזֶ ה דֶּ גֶ ל נְ ַק ּׁ ֵשט ֶאת אוּלַ ם ַה ִּכנּ ו ִּסיםֲ ,ה ֵרי לֹא ָהיָ ה לָ נ ּו ֶדגֶ ל?
ׁ ְש ֵאלוֹ ת ַרבּ וֹ ת ָעלוַּ ,מה ִ ּי ְהיֶ ה ַה ֶ ּצ ַבעַ ,הגּ ֶֹדלַ ,ה ֵּס ֶמל וְ כַ דּ וֹ ֶמה.
וְ ִה ֵּנה ִהבְ ִריק ַר ְעיוֹ ן ְּבמ ִֹחיֲ :ה ֵרי ְּב ֶעצֶ ם יֵ ׁש לָ נ ּו ֶדגֶ ל  -לָ בָ ן ָּכחֹל ְּכ ַט ִּלית ֲא ׁ ֶשר ָּב ּה נִ ְת ַע ֵּטף ִּב ׁ ְש ַעת ְּתפִ ָּל ֵתנוַּ .ט ִּלית
זוֹ ֲה ֵרי סִ ְמלֵ נ ּו ִהיא .נוֹ צִ יא ֶאת ַה ַּט ִּלית ִמ ַּנ ְר ִּת ָיק ּה 2וּנְ גוֹ לֵ ל 3אוֹ ָת ּה לְ ֵעינֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל וּלְ ֵעינֵ י ָּכל ָה ַע ִּמים,
וְ כָ ְך ִהזְ ַמנְ ִּתי ָאז דֶּ גֶ ל ָּכחֹל לָ בָ ן ו ָּמגֵ ן דָּ וִ ד ָרקוּם בּ וֹ ָּב ֶא ְמצַ עְּ ,כ ֶס ֶמל ַע ֵּמנוּ.

 .1לבאזל ִ -עיר ִ ּב ׁ ְשוַ יְץ ׁ ֶש ָ ּב ּה ִה ְת ַקּיֵ ם ַה ִּכנּּוס
אשוֹן.
ַה ִ ּצּיוֹנִ י ָה ִר ׁ
 .2מנרתיקה ֵ -מ ַה ִּתיק ׁ ֶשבּ ֹו נִ ְמ ֵצאת ַה ַּט ִּלית.
ש או ָֹת ּה ,נַ ְר ֶאה או ָֹת ּה לְ כָ ל
 .3ונגולל  -נִ ְפרֹ ׂ
ָה ַע ִּמים וְ נִ ְת ָ ּג ֶאה ְ ּבכָ ךְ.

1

 .22מלבי"ם (הרב מאיר לייבוש) במדבר טו פסוק לח

 .1מדוע קבעו רבותינו את יום ה' באייר ליום הלל והודיה לה'? (מקור )16
 .2כיצד לומדים מחג ַה ֶּפ ַסח שגם בפורים צריך להודות? (מקור )15

ְּביוֹ ם ה' ְּב ִא ָ ּיר ַמ ְת ִחילָ ה ַה ֲהכָ נָ ה
לְ ַק ָּבלַ ת ַה ּתוֹ ָרה ְּב ַחג ַה ּׁ ָשבוּעוֹ ת.

שאלת אתגר:

(על פי הספר חק יעקב)

 .3האם דברי הגמרא (במקור  )15מתאימים גם ליום העצמאות? מדוע?

וְ כָ ְך ְמ ַס ְּמלִ ים צִ ְב ֵעי ַה ָּל ָבן וְ ַה ְּתכֵ לֶ ת ֶאת ַה ֶח ֶסד ֶ ׁ -ש ֵּבין ָה ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֹ  ,וְ ֶאת ׁ ֶש ִאיפָ ֵתנ ּו
לְ ַמלְ כוּתוֹ ׁ ֶשל ה'.
ַהדֶּ גֶ ל ׁ ֶש ָהפַ ְך לְ ִדגְ לָ ּה ׁ ֶשל ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאלַ ,מ ְר ֶאה ֶאת ַה ַ ּג ֲאוָ ה ׁ ֶש ָּלנ ּו ֶּב ֱהיוֹ ֵתנ ּו ְמ ִדינָ ה יְ הו ִּדית,
וְ לָ כֵ ן נִ ְב ַחר דֶּ גֶ ל ַה ַּמזְ ִּכיר ֶאת ַה ַּט ִּלית דַּ וְ ָקא.

שה ׁ ֶש ָהיָה
ַמ ֲע ֶ ׂ
וְ ׁשוּב ָּת ֲחב ּו לוֹ ֶדגֶ ל נָ אצִ י ַּב ָ ּיד ,וְ כָ פ ּו ָעלָ יו לִ ְקבּ ַֹע ֶאת ַהדֶּ גֶ ל ַה ָּנאצִ י ְּב ִבנְ יָ ן ָ ּגבוֹ ַּה.
ּתוֹ ְך ְּכ ֵדי ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ָא ַמר ָה ַר ִּבי'ִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֲ ,אנִ י ֶאזְ ֶּכה עוֹ ד לְ ָהנִ יף ֶאת
דֶּ גֶ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ָמקוֹ ם ָ ּגבוֹ ַּה ְּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל'.
ּ
וְ ָאכֵ ן ְּכ ׁ ֶש ָ ּזכָ ה ָה ַרב לְ ִה ָּנצֵ ל ִמן ַה ּׁשוֹ ָאה וְ לַ ֲעלוֹ ת לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלָ ,רצָ ה לְ ַק ֵים ֶאת דְּ בָ ָריו.
אטא לְ ֵעינֵ י ָּכלֶ ,מה ָעשָׂ ה?
ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֹּלא יָ כוֹ ל ָהיָ ה לַ ֲעמֹד ָּב ְרחוֹ ב ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ּיוֹ ם וּלְ ַט ֵ
ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת ָהיָ ה ָקם ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ָשל ֹׁש לִ פְ נוֹ ת בּ וֹ ֶקר ,לוֹ ֵק ַח ַמ ְט ֲא ֵטא גָ דוֹ ל
ו ַּמ ְט ֲא ֵטא ֶאת ָה ְרחוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ְּליַ ד ֵּביתוֹ ...
וְ ׁשוּב ָהיָ ה לוֹ ֵק ַח ֶאת דֶּ גֶ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת ,וְ קוֹ ְבעוֹ ַעל ַה ַ ּגג ְּבשִׂ ְמ ָחה
וְ ִה ְתלַ ֲהבוּת ַעל ָּכ ְך ׁ ֶשה' ִק ֵּבל ְּתפִ ָּלתוֹ .
(מתוך הספר 'עלי תמר' חלק ב ,עמ' ס"ט)

דֶּ ֶגל ַה ְּמ ִדינָ ה
ֻּכ ָּלנ ּו ַמ ִּכ ִירים ֶאת ֶס ֶמל ַה ְּמ ִדינָ ה וְ ֶאת דֶּ גֶ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ,ו ִּמ ְת ַמ ְּל ִאים ַ ּג ֲאוָ ה ִּב ְראוֹ ֵתנ ּו אוֹ ָתם.
ַמדּ ו ַּע ָּב ַחר ּו ַדוְ ָקא ְּב ֶדגֶ ל זֶ ה?
 .1אלו פרטים אתם רואים בדגל?
 .2מה מזכיר לכם הדגל?

ְּב ֶק ֶרב ַה ַּמנְ ִהיגִ ים ַה ְ ּיהו ִּדים ׁ ֶש ָע ְסק ּו ְּב ׁ ִש ַיבת-צִ יוֹ ןָ ,הי ּו ִמ ְס ּ ַפר דֵּ עוֹ ת ַּב ּׁ ְש ֵאלָ ה ַמה ָ ּצ ִר ְיך לִ ְהיוֹ ת ַהדֶּ גֶ ל ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל:
 .19הצעת חוזה המדינה (בנימין זאב הרצל):

ביאור:

ָאנ ּו נְ גוֹ לֵ ל ֶאת דִּ גְ לָ ּה ֶה ָח ָד ׁש ׁ ֶשל ַה ַ ּי ֲהדוּתַּ .בדֶּ גֶ ל ׁ ֶש ָּלנ ּו יִ ְהי ּו ׁ ִשבְ ָעה כּ וֹ כְ בֵ י זָ ָהב ַעל ֶר ַקע לָ בָ ן.
ָה ֶר ַקע ַה ָּל ָבן  -יְ ַס ֵּמל ֶאת ַח ֵ ּיינ ּו ַה ֲח ָד ׁ ִשים וְ ַה ְּטהוֹ ִרים.
ׁ ִש ְב ָעת ַהכּ וֹ כָ ִבים ( -יְ ַס ְּמלוּ) ֶאת ׁ ֶש ַבע ׁ ְשעוֹ ת ַה ָ ּז ָהבֶ ׁ 1של יוֹ ם ָה ֲעבוֹ ָדה
ִּכי ְּב ׁ ֵשם ָה ֲעבוֹ ָדה 2נִ ָּכנֵ ס לְ ֶא ֶרץ ַה ְּב ִח ָירה.3

 .1שבע שעות הזהב ֶ ׁ -ש ַבע ׁ ְשעוֹת ָה ֲעבו ָֹדה ׁ ֶשעו ְֹב ִדים ְ ּבכָ ל
יוֹם.
הּודים
 .2בשם העבודה ּ ִ -בזְ כּות ָה ֲעבו ָֹדה ָה ִע ְב ִריתֶ ׁ ,שּיְ ִ
י ְַחזְ רּו לַ ֲעבוֹד ֶאת ַא ְד ָמ ָתם ּולְ ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ְ ּב ַע ְצ ָמם.
ש ָר ֵאל.
 .3לארץ הבחירה  -הארץ הנבחרת ֶ -א ֶרץ ִי ְ ׂ

5

יוֹ ם ָה ַע ְצ ָמאוּת

ביאור:
 .1גון הלובן ַ -ה ֶ ּצ ַבע ַה ָּל ָבן.
 .2מורה  -רומז ,מזכיר לנו.
 .3שבה  -בגללה.

 .1מה המשותף לשתי ההצעות של ווֹלְ ְפסוֹן והרצל?
 .2מדוע ,לדעתך ,התקבלה דווקא הצעתו של
דוד ווֹלְ ְפסוֹן לדגל של מדינת ישראל?

שה ׁ ֶש ָהיָה
ַמ ֲע ֶ ׂ
ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ַה ּׁ ִש ְחרוּר נִ ּס ּו לוֹ ֲח ֵמי צַ ָה"ל לְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת דְּ רוֹ ָמ ּה ׁ ֶשל ָה ָא ֶרץ.
ּם-ר ׁ ְש ַר ׁש' ,וְ ׁ ָשלְ ט ּו ָּב ּה ַח ָ ּיילֵ י ַה ִּלגְ יוֹ ן
ַקו ַה ִּס ּיוּם ָהיָ ה ֵאילַ תֶ ׁ ,ש ָאז עוֹ ד ָק ְרא ּו לָ ּה 'או ַ
ׁ ֶשל יַ ְרדֵּ ןֲ .ח ִט ַיבת גוֹ לָ נִ י וַ ֲח ִט ַיבת ַה ֶּנגֶ ב יָ צְ א ּו לִ כְ בּ וֹ ׁש ֶאת ָה ֵאזוֹ ר.
ַּכ ֲעבֹר  4יָ ִמיםִ ,ה ְת ָק ְר ָבה לְ ֵאילַ ת ֲח ִט ַיבת ַה ֶּנגֶ ב.
ַּבבּ ֶֹקר ָקלַ ט ָה ַק ּׁ ָשר ׁ ֶשל ֲח ִטיבַ ת ַה ֶּנגֶ בִ ,מבְ ָרק .הוּא ָרץ לַ ִּמשְׂ ָרד ׁ ֶשל נַ חוּםְ ,מפַ ֵ ּקד ַה ֲח ִטיבָ ה:
ּם-ר ׁ ְש ַר ׁש' לְ פַ נּ וֹ ת ֶאת ַה ָּב ִסיס".
ָ"קלַ ְט ִּתי ִמבְ ָרק סוֹ ִדיֶ ׁ ,שבּ וֹ הוֹ ר ּו ַהיַ ְר ֵ ּדנִ ים לַ ְמפַ ֵ ּקד ׁ ֶשל 'או ַ
"מוּכְ ָר ִחים לִ כְ בּ וֹ ׁש ֶאת ַה ָּב ִסיס ִּב ְמ ִהירוּת לִ פְ נֵ י ׁ ֶשכּ וֹ חוֹ ת ַע ְר ִב ִ ּיים ֲא ֵח ִרים יָבוֹ א ּו
לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּלט ַעל ַה ָּמקוֹ ם! ַמה ַּנ ֲעשֶׂ ה ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ַּנצְ לִ ַיח לִ כְ בּ וֹ ׁש ֶאת ַה ָּמקוֹ םֵּ ,כיצַ ד נוּכַ ל
לְ ַה ְראוֹ ת ׁ ֶש ַה ִּמ ׁ ְש ָט ָרה נִ ְמצֵ את ְּביָ ֵדינוּ? ֵאין ְּביָ ֵדינ ּו דֶּ גֶ ל יִ שְׂ ָר ֵאל?" ָא ַמר נַ חוּם.
אשוֹ נָ ה.
ּפו ָּעה ַה ַּמזְ ִּכ ָירה לָ ְק ָחה ָס ִדיןִ .היא ָמצְ ָאה ֶה ְד ּ ֵפס ׁ ֶשל ָמגֵ ן דָּ וִ ד ַעל גַ ֵּבי ִתיק ֶעזְ ָרה ִר ׁ
ִהיא ָתפְ ָרה ֶאת ַה ָּמגֵ ן דָּ וִ ד ְּב ֶא ְמצַ ע ַה ָּס ִדיןַ .א ַחר ָּכ ְך צִ ְ ּיר ּו ִּב ְדיוֹ ׁ ְשנֵ י פַ ִסים וְ ִה ֵּנה דֶּ גֶ ל
לְ ִתפְ ֶא ֶרת.
ָ
אשוֹ ן וְ ִת ְתלֶ ה ֶאת
"זֶ הוּ! ַק ּ ֵפל ֶאת ַהדֶּ גֶ ל וְ ִ'דיר ַּבאלַ אק' ִּ(ת ָ ּז ֵהר לְ ך!)ִ ,אם לֹא ַּת ִ ּג ַיע ִר ׁ
ּם-ר ׁ ְש ַר ׁש'!" ָא ַמר נַ חוּם לְ ֶּ'ב ְרן' ַ(א ְב ָר ָהם ַא ָדן),
ַהדֶּ גֶ ל ׁ ֶש ָּלנ ּו ְּב'או ַ
ְמפַ ֵ ּקד ַה ּ ְפלֻ ָ ּגה ׁ ֶש ִּנ ׁ ְשלְ ָחה ָּב ֶרגֶ ל לִ כְ בּ ֹׁש ֶאת ַה ָּמקוֹ ם.
"א ֱעשֶׂ ה ְּכ ֵמ ָיטב יְ כוֹ לְ ִּתי" ָענָ ה ֶּ'ב ְרן'.
ֶ
ְ
ַח ָ ּילֵ י ַה ּ ְפלֻ ָ ּגה יָ צְ א ּו לַ דֶּ ֶרךֵ .הם ִה ְת ַקדְּ מ ּו ֶאל ֵע ֶבר ַה ַּמ ָּט ָרה ,וּכְ כָ ל
ׁ ְש ִה ְת ָק ְרבוּּ ָ ,ג ַבר ַה ֶּמ ַתח.
ּם-ר ׁ ְש ַר ׁש.
כּ וֹ חוֹ ת ַה ַחלּ וּץ ִה ְת ַקדְּ מ ּו ִּב ְמ ִהירוּת ֶאל ִמ ׁ ְש ֶט ֶרת או ַ
"ה ִּמ ׁ ְש ָט ָרה ֵר ָיקה!" צָ ַעק ַא ַחד ַה ַח ָ ּיילִ ים.
ַ

ָ'ק ׁ ֶשה לְ ַה ֲא ִמין! נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ׁ ֶש ַה ָּמקוֹ ם ְמ ַח ֶּכה לָ נ ּו ׁ ֶש ִּנ ָּכנֵ ס!
נִ ְמנַ ע ַה ְ ּק ָרב ַה ָ ּק ׁ ּ ֶשה ׁ ֶש ִּמ ּ ָפנָ יו ָח ׁ ַש ׁ ְשנוּ!'
ַהלּ וֹ ַח ִמים ִה ְת ַח ְּבקוּ ,לָ ֲחצ ּו יָ ַדיִ ים וְ לֹא יָ ְדע ּו ֵּכיצַ ד לְ ַב ֵּטא ֶאת ִ ׂש ְמ ָח ָתם.
ֵּבינְ ַתיִ ם ִה ִ ּגיע ּו כּ ֹחוֹ ת ֲא ֵח ִרים ׁ ֶשל ַה ֲח ִט ָיבה.
"ברנְ צִ 'יקְ ׁ ,שלוֹ ף ֶאת ַהדֶּ גֶ ל" ָ -א ַמר נַ חוּם וְ נִ ַ ּג ׁש לַ ּמוֹ ט ַהדַּ ק וְ ֶה ָעקוּם...
ֶּ
ֶּ'ב ְרן' הוֹ צִ יא ֶאת דֶּ גֶ ל ַהדְּ יוֹ ֵמחוּלְ צָ תוֹ וְ נִ ַ ּג ׁש לַ ּתוֹ ֶרן.
ַּכ ָּמה ֵמ ַה ַח ָ ּיילִ ים נִ ְ ּג ׁש ּו לִ ְתמוֹ ְך ַּב ּמוֹ טֲ ,א ֵח ִרים ָע ְמד ּו ֵמ ַה ַ ּצד ו ִּמיכָ ה צִ ֵּלם.
ֶּ'ב ְרן' ָהיָ ה ָעיֵ ף ְמאֹדִּ ,ב ׁ ְש ֵא ִרית כּ וֹ חוֹ ָתיו ִט ּ ֵפס ִּבזְ ִריזוּת ַעל ַה ּמוֹ ט,
ָק ׁ ַשר ֶאת ַהדֶּ גֶ ל ֶאל ַה ּתוֹ ֶרן וְ ִה ְחלִ יק לְ ַמ ָּטה.
לְ ֶרגַ ע ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט ָס ִביב .כּ ו ָּּלם ִה ְר ִ ּג ׁיש ּו ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ֶרגַ ע ָח ׁשוּב.
ַה ְּמ ִדינָ ה ַה ְ ּיהו ִּדית ׁ ֶש ָּלנ ּו ַמ ִ ּג ָיעה ַעד ִמפְ ָרץ יַ ם סוּף!
וְ ָאז ׁ ָש ַאל ַס ׁ ְש ֶק'הַ ,א ַחד ַה ַח ָ ּיילִ ים" :ו ָּמה ִעם ׁ ִש ַירת ַ'ה ִּת ְקוָ וה'?"
הוּא פָ ַתח ְּב ׁ ִש ָירהָּ ,כל ַה ּׁ ְש ָאר ִהצְ ָט ְרפ ּו וְ ָע ְבר ּו לְ דוֹ ם.
ַח ָ ּיילֵ י גוֹ לָ נִ י ִה ִ ּגיע ּו ַ ּגם ֵהם לַ ָּמקוֹ ם ּתוֹ ְך ּ ָפחוֹ ת ִמ ּׁ ָש ָע ַּתיִ ים,
ו ְּמפַ ְ ּק ֵדי ׁ ְש ֵּתי ַה ֲח ִטיבוֹ ת ׁ ָשלְ ח ּו ִמ ְב ָרק ְּב ֶא ְמצָ עוּת ַמכְ ׁ ִשיר ַה ֶ ּק ׁ ֶשר:
"ה ֲע ִביר ּו לְ ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת יִ שְׂ ָר ֵאל...
ַ
ֲח ִטיבוֹ ת ַה ֶּנגֶ ב וַ ֲח ִט ַיבת גוֹ לָ נִ י ַמ ִ ּג ׁישוֹ ת
ֶאת ִמפְ ָרץ ֵאילַ ת ְּב ַמ ָּתנָ ה לִ ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל.
ֵאילַ ת (אוּם ַר ׁ ְש ַר ׁש) ט' באדר תש"ט".

(בקשה הנאמרת בליל יום העצמאות)
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יוֹ ם ה' ְּב ִא ָ ּיר תש"ח הוּא ֶא ָחד ַה ָ ּי ִמים ַה ְ ּגדוֹ לִ ים וְ ַה ֲח ׁשו ִּבים ְּבתוֹ לְ דוֹ ת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל.
אשית צְ ִמ ַיחת ְ ּג ֻא ָּל ֵתנוּ.
ְּביוֹ ם זֶ ה ִהכְ ִריז דָּ וִ ד ֶּבן ֻ ּג ְריוֹ ן ז"ל ַעל ֲה ָק ַמת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאלֵ ,ר ׁ ִ
ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים ָהיִ ינ ּו ַּב ָ ּגלוּת ,וְ ִה ְת ּ ַפ ַּללְ נ ּו לָ ׁשוּב לְ ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש וּלְ ַחדֵּ ׁש ָּב ּה ֶאת ַמלְ כוּת יִ שְׂ ָר ֵאל.
וְ ָאכֵ ן ה' ׁ ָש ַמע לִ ְתפִ לּ וֹ ֵתינוּ ,וְ ֶה ְחזִ ָירנ ּו לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְּכ ֵדי לִ ְבנוֹ ת ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל.

ִקבּ ּוץ ָ ּגלֻ ּיוֹ ת ֲ -חזָ ָרה לְ ִצּיוֹ ן
ַא ֲח ֵרי ֻח ְר ָּבן ֵּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ יַ ,עם יִ שְׂ ָר ֵאל הוּגְ לָ ה ֵמ ַא ְרצוֹ וּפֻ ַ ּזר לְ ַא ְר ַּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ.
ַּב ּתוֹ ָרה ְמת ָֹאר ַּת ֲהלִ ְיך ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאלַ .ה ֲחזָ ָרה ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדים לְ ַא ְרצָ ם ֵמ ֲא ָרצוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ִ(קבּ וּץ ָ ּגלֻ ּיוֹ ת) הוּא ַא ַחד ַה ְמ ַאפְ יְ נִ ים ׁ ֶשל ַה ְ ּג ֻא ָּלה.
 .1דברים פרק ל

(ג) וְ ׁ ָשב ה' ֱאלֹהֶ ָיך ֶאת ׁ ְשבו ְּת ָך
וְ ִרחֲ ֶמ ָך וְ ׁ ָשב וְ קִ ֶּבצְ ָךִ 1מ ָּכל הָ ַע ִּמים
ֲאׁשֶ ר ֱהפִ יצְ ָך 2ה' ֱאֹלהֶ יָך ׁשָ ָּמה:
3
(ד) ִאם יִהְ יֶה נִ ַּד ֲחָך ּבִ קְ צֵ ה הַ ּׁשָ ָמיִם
ִמּׁשָ ם י ְַקּבֶ צְ ָך ה' ֱאֹלהֶ יָך ִּומּׁשָ ם י ִָּקחֶ ָך:
(ה) וֶ הֱ בִ ֲיא ָך ה' ֱאלֹהֶ ָיך ֶאל הָ ָא ֶרץ
4
ֲא ׁ ֶשר י ְָר ׁש ּו ֲאב ֶֹת ָיך וִ ִירׁשְ ָּתּה
וְ הֵ ִיטבְ ָך וְ הִ ְרּבְ ָך ֵמ ֲא ֹב ֶתיָך.5
א

ביאור:

מקור אתגרי:
1א .פירוש רש"י (ר' שלמה יצחקי)
א .ושב ה' אלקיך את שבותך ָ -היָ ה
לוֹ לִ כְ ּתֹב 'וְ ֵה ׁ ִשיבֶ 6את ׁ ְשבו ְּת ָך',
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו לָ ְמד ּו ִמ ָּכאן ִּכ ְביָ כֹל
7
ׁ ֶש ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ׁ ְשרוּיָ ה ִעם יִ שְׂ ָר ֵאל
ְּבצָ ַרת ָ ּגלו ָּתם ,וּכְ ׁ ֶש ִּנגְ ָאלִ יןִ ,הכְ ִּתיב
ְ ּג ֻא ָּלה לְ ַעצְ מוֹ ֶ ׁ ,8שהוּא
יָ ׁשוּב ִע ָּמ ֶהם.

מערכת :הרב מאיר אסולין ,שלומית שרפי ן להזמנות054-4904565 ,072-2726296 :
יוצא לאור ע"י :אל עמי-אל עצמי ,ת.ד 1300 .מעלות .21510 ,טל'04-9978164 :
אתר אינטרנט www.elami-elatzmi.co.il :ן דוא"לelami@elami-elatzmi.co.il :
כל הזכויות שמורות! אין להפיץ ולהעביר ללא אישור מפורש!
עיצוב :סטודיו 'גרפיקטו'  054-4965150 ,04-6601020ן איורים :מיטל שוגרמן 04-6600512

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

וקבצך  -יאסוף ֶא ְתכֶ ם.
הפיצך  -פיזר אתכם.
בקצה השמים  -אפילו כשתהיו בארצות רחוקות.
וירשתה  -תכבשו אותה.
ִיתם.
והרבך מאבותיך ִּ -ת ְת ַרבּ ּו לעם גדול יותר ממה ׁ ֶש ָהי ֶ
והשיב  -ה' יחזיר אותנו.
שהשכינה שרויה עם ישראל -
ה' סובל כשישראל סובלים.
הכתיב גאולה לעצמו  -ה' חוזר
ביחד ִעם ישראל.

ַ ּגם ַה ְּנ ִב ִיאים ֵּת ֲאר ּו ֶאת ַה ַחזָ ָרה ׁ ֶש ָּלנ ּו לְ צִ ּיוֹ ן:
 .2ירמיה פרק ל

ביאור:

יהּודה...
(ג) ּכִ י הִ ּנֵ ה י ִָמים ּבָ ִאים נְ ֻאם ה' וְ ׁ ַשבְ ִּתי ֶאת ׁ ְשבוּת ַע ִּמי י ְ ִׂש ָר ֵאל וִ ָ
בֹותם וִ ֵירׁשּוהָ .
וַ הֲ ׁ ִשב ִֹתיםֶ 1אל הָ ָא ֶרץ ֲאׁשֶ ר נָ ַת ִּתי לַ ֲא ָ

 .1והשבתים  -אחזיר אותם.

ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ִּת ְ ּקנ ּו לוֹ ַמר ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת ִמזְ מוֹ ר ּתוֹ ָדה ִמ ֵּספֶ ר ְּת ִה ִּליםַּ .ב ִּמזְ מוֹ ר מוֹ ִדים לַ ה' ׁ ֶש ָ ּג ַאל וְ ִק ֵּבץ אוֹ ָתנ ּו ִמ ָּכל ָה ֲא ָרצוֹ ת.
 .3תהילים פרק קז

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נֶ ָ
יח.
יך ה' ֱאלוֹ ֵקינ ּו וֵ אלוֹ ֵקי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָ ּזכִ ינ ּו לְ ַא ְת ַחלְ ָּתא דִּ גְ או ָּּלהָּ ,כ ְך נִ זְ ֶּכה לִ ׁ ְשמ ַֹע קוֹ ל ׁשוֹ פָ רוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ

(ע"ר)
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פרשת תזריע מצורע ,תשע"ז

 .21במדבר פרק ב

ל-מֹועד י ֲַחנּו.
(ב) ִא ׁיש ַעל דִּ גְ לוֹ בְ ֹא ֹתת לְ בֵ ית ֲאבֹ ָתם ,י ֲַחנּו ּבְ נֵי יִׂשְ ָר ֵאלִ :מּנֶ גֶ ד ,סָ בִ יב לְ ֹאהֶ
ֵ

עמי
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לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים

ַ ּגם ְּב ַמ ֲחנֶ ה ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר ָהי ּו ְדגָ לִ ים ְמיֻ ָח ִדים ִּבצְ ָב ִעים ׁשוֹ נִ ים לְ כָ ל ׁ ֵש ֶבט:

ָ ּגוָ ן ַהלּ וֹ ֶבן 1מוֹ ֶרהַ - 2על ִמדָּ ת ַה ֶח ֶסד
וְ אוֹ ת וְ ֶדגֶ ל ׁ ֶשל ׁ ְשכִ ינָ ה הוּא ַ -מ ְר ֶאה ַה ְּתכֵ לֶ ת ַהדּ וֹ ֶמה לְ כִ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶש ָּב ּה 3יִ זְ כּ ֹר ַמלְ כוּת ׁ ָש ָמיִ ם.

ַה ַ ּצדִּ יקַ ,ר ִּבי ַא ְב ָר ָהם יַ ֲעקֹב ִמ ָּס ִדיגוֹ ָרא ,נָ ַהג לָ בוֹ א לְ ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ָ ּגדוֹ ל
ל-א ִביב ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת וְ לוֹ ַמר ַה ֵּלל ְּבצִ בּ וּר.
ְּב ֵת ָ
ְּכ ׁ ֶש ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ָר ְקד ּו לִ פְ נֵ י ַר ֲח ַבת ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסתִ ,ה ׁ ְש ַּת ֵּלב ָה ַרב ַּב ַּמ ְע ָ ּגל וְ ָר ַקד
ְּב ִה ְתלַ ֲהבוּת ,וְ ָהיְ ָתה ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ַר ִּבי שִׂ ְמ ָחה ְמיֻ ֶח ֶדת ְּביוֹ ם זֶ ה.
ָה ַר ִּבי ִס ּ ֵפר ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּגר ְּבוִ ינָ ה ׁ ֶש ְּבאוֹ ְס ְט ִר ָ ּיה ,נִ כְ נְ ס ּו ַה ָּנאצִ ים לְ ׁ ָשם ,וְ ִה ְת ִחיל ּו
לְ ִה ְת ַע ֵּלל ַּב ְ ּיהו ִּדים.
ְּכ ֵדי לְ ַב ּזוֹ ת ֶאת ַה ְ ּיהו ִּדיםָּ ,ב ֲחר ּו ְּב ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהםַ ,ר ָּבם ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדים ,לִ ְהיוֹ ת ָה ִא ׁיש
אטא
אטא ֶאת ְרחוֹ בוֹ ת ָה ִעיר .נָ ְתנ ּו לוֹ ַמ ְט ֲא ֵטא ָ ּגדוֹ ל וְ ִהכְ ִריח ּו אוֹ תוֹ לְ ַט ֵ
ׁ ֶש ְמ ַט ֵ
ְ
ֶאת ָה ְרחוֹ בוֹ ת ,ו ְּבתוֹ ך ָה ֲעבוֹ ָדה ָא ַמר ָה ַר ִּבי:
אטא ֶאת ָה ְרחוֹ בוֹ ת ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל'.
ִ'רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֲ ,אנִ י ֶאזְ ֶּכה עוֹ ד לְ ַט ֵ

אל עמי

ַמנְ ִהיגִ ים ֲא ֵח ִרים ָח ׁ ְשב ּו ׁ ֶש ַה ִ ּיחוּד ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ֵאינֶ נּ ּו ְּבכָ ְך ׁ ֶש ֵהם יַ ַע ְבד ּו ְּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ לָ כֵ ן ִה ִ ּציע ּו ֲהצָ ָעה ַא ֶח ֶרת:

אל עמי  -אל עצמי

(ע"ר)

ביאור:

(א) הֹד ּו לַ ה' ִּכי טוֹ ב ּכִ י לְ עֹולָ ם חַ סְ ּדֹו:
אמרּו ְ ּגאוּלֵ י ה' ֲאׁשֶ ר ּגְ ָאלָ ם ִמּיַד צָ ר :
(ב) יֹ ְ
3
2
(ג) ֵּומ ֲא ָרצֹות קִ ּבְ צָ ם ִמ ִּמזְ ָרח ִּומ ַּמ ֲע ָרב ִמּצָ פֹון ִּומּיָם ...:

 .1מיד צר ֵ -מא ֹוי ְִבים.
 .2ומארצות קבצם  -ה' אסף אותנו מארצות רחוקות ושונות.
 .3ומים  -הכוונה לְ יַם-סּוף הנמצא בדרום.

1

ֻּכ ָּלם ֲחכָ ִמים

ֶח ְמדַּ ת ָ ּי ִמים

פרקי לימוד על חכמי מסכת אבות

פרקי לימוד על יום השבת

מתנה למשפחה כבר קניתם?

הזדרזו להזמין!

072-2726296

דוא"ל • sara@elami-elatzmi.co.il :אתרwww.elami-elatzmi.co.il :

לעילוי נשמת

פסי פנינה
בת בת שבע ז"ל
נלב"ע ה' באייר

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

אל עמי  -לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים ן יום העצמאות

 .17קיצור שולחן ערוך מקור חיים ,הרב חיים דוד הלוי פרק צ הלכה יב

זִ ָּכנ ּו ה' ,וִ ֵימי ְספִ ַירת ָהע ֶֹמר ׁ ֶש ָהי ּו ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך דּ וֹ רוֹ ת ַר ִּבים יְ ֵמי צַ ַער וָ ֵא ֶבל ,נֶ ֱהפָ כִ ים וְ הוֹ לְ כִ ים לְ יָ ִמים טוֹ ִבים לְ ֵבית יִ שְׂ ָר ֵאל.
וּכְ ָבר ָק ְבע ּו ַרבּ וֹ ֵתינוֶּ ...את יוֹ ם ה' ְּב ִא ָ ּיר לְ יוֹ ם ַה ֵּלל וְ הוֹ ָדיָ ה לַ ה' ַעל ַה ִּנ ִּסים וְ ַה ִּנפְ לָ אוֹ ת ׁ ֶש ָעשָׂ ה לָ נוְּּ ,ב ַהכְ ָרזַ ת ֲה ָק ַמת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל...
וְ ָראוּי לְ כָ ל ָא ָדם לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ֵּלל לַ ה' ַעל ָּכל ַה ּטוֹ בוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ְ ּג ַמלָ נוּ ,וּלְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֵאלָ יו ׁ ֶש ְ ּיזַ ֵּכנ ּו לִ גְ ֻא ָּלה ׁ ְשלֵ ָמה וּלְ ִבנְ יַ ן ֵּבית ִמ ְקדָּ ׁ ֵשנ ּו וְ ִתפְ ַא ְר ֵּתנוּ.

מקור אתגרי:

ִס ָּבה נו ֶֹס ֶפת לְ הוֹדוֹת לַ ה' ִהיאֶ ׁ ,ש ֲה ָק ַמת ַה ְּמ ִדינָ ה ִה ְפ ִס ָיקה ֶאת ִ'ח ּלּול ה' ' ֶ -את ַה ְּפ ִג ָיעה ִּב ְכבוֹד ֹו ׁ ֶשל ה':

 .18הרב יצחק הלוי הרצוג
ְּכבוֹ ד יִ שְׂ ָר ֵאל ְּ -כבוֹ ד ׁ ָש ַמיִ ם הוּא ...וְ ַאף ִּב ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל לֹא ָס ַבל ֵמ ְר ִדיפוֹ ת...
ּ
ֲה ֵרי ְּבתוֹ ר ַעם לֹא ָהיָ ה ְּכלַ ּ ָפיו יַ ַחס ׁ ֶשל ָּכבוֹ ד .וְ זֶ ה ּו ָמה ׁ ֶש ְּמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ְּכ ָבר ִּת ְ ּקנָ הֻ :ה ְחזַ ר לָ נ ּו ְּכבוֹ ֵדנוּ! ַה ַי ַחס
ְּכלַ ּ ֵפינ ּו ִמ ַ ּצד ָה ֻא ּמוֹ ת הוּא ְּכ ָבר יַ ַחס ׁ ֶשל ָּכבוֹ דַ ...על ָּכ ְר ָחם ְמכַ ְּב ִדים ֶאת ָה ַעם ֲא ׁ ֶשר ִה ְתרוֹ ֵמם...
ִמ ׁ ּ ִשפְ לַ ת ָ ּגלוּתוֹ  ,ו ִּבגְ בו ָּרה ו ְּב ַה ְק ָר ָבה ַעצְ ִמיתָ ...היָ ה לָ ַעם ַעצְ ָמ ִאי ַעל ַא ְד ַמת ָקדְּ ׁשוֹ ַה ִּנפְ לָ ָאה.

 .20הצעת דוד וולפסון (חבירו של הרצל)

ביאור:

אשוֹ ן.
אתי לְ ָבאזֶ ל  ...לַ ֲעשׂ וֹ ת ַה ֲהכָ נוֹ ת לַ ּקוֹ נְ גְ ֶרס ִּ(כנּ וּס) ַה ִ ּצ ּיוֹ נִ י ָה ִר ׁ
ִּב ׁ ְשנַ ת תרנ"ז ָּב ִ
וְ ִה ֵּנה צָ צָ ה ַה ּׁ ְש ֵאלָ הְּ :ב ֵאיזֶ ה דֶּ גֶ ל נְ ַק ּׁ ֵשט ֶאת אוּלַ ם ַה ִּכנּ ו ִּסיםֲ ,ה ֵרי לֹא ָהיָ ה לָ נ ּו ֶדגֶ ל?
ׁ ְש ֵאלוֹ ת ַרבּ וֹ ת ָעלוַּ ,מה ִ ּי ְהיֶ ה ַה ֶ ּצ ַבעַ ,הגּ ֶֹדלַ ,ה ֵּס ֶמל וְ כַ דּ וֹ ֶמה.
וְ ִה ֵּנה ִהבְ ִריק ַר ְעיוֹ ן ְּבמ ִֹחיֲ :ה ֵרי ְּב ֶעצֶ ם יֵ ׁש לָ נ ּו ֶדגֶ ל  -לָ בָ ן ָּכחֹל ְּכ ַט ִּלית ֲא ׁ ֶשר ָּב ּה נִ ְת ַע ֵּטף ִּב ׁ ְש ַעת ְּתפִ ָּל ֵתנוַּ .ט ִּלית
זוֹ ֲה ֵרי סִ ְמלֵ נ ּו ִהיא .נוֹ צִ יא ֶאת ַה ַּט ִּלית ִמ ַּנ ְר ִּת ָיק ּה 2וּנְ גוֹ לֵ ל 3אוֹ ָת ּה לְ ֵעינֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל וּלְ ֵעינֵ י ָּכל ָה ַע ִּמים,
וְ כָ ְך ִהזְ ַמנְ ִּתי ָאז דֶּ גֶ ל ָּכחֹל לָ בָ ן ו ָּמגֵ ן דָּ וִ ד ָרקוּם בּ וֹ ָּב ֶא ְמצַ עְּ ,כ ֶס ֶמל ַע ֵּמנוּ.

 .1לבאזל ִ -עיר ִ ּב ׁ ְשוַ יְץ ׁ ֶש ָ ּב ּה ִה ְת ַקּיֵ ם ַה ִּכנּּוס
אשוֹן.
ַה ִ ּצּיוֹנִ י ָה ִר ׁ
 .2מנרתיקה ֵ -מ ַה ִּתיק ׁ ֶשבּ ֹו נִ ְמ ֵצאת ַה ַּט ִּלית.
ש או ָֹת ּה ,נַ ְר ֶאה או ָֹת ּה לְ כָ ל
 .3ונגולל  -נִ ְפרֹ ׂ
ָה ַע ִּמים וְ נִ ְת ָ ּג ֶאה ְ ּבכָ ךְ.

1

 .22מלבי"ם (הרב מאיר לייבוש) במדבר טו פסוק לח

 .1מדוע קבעו רבותינו את יום ה' באייר ליום הלל והודיה לה'? (מקור )16
 .2כיצד לומדים מחג ַה ֶּפ ַסח שגם בפורים צריך להודות? (מקור )15

ְּביוֹ ם ה' ְּב ִא ָ ּיר ַמ ְת ִחילָ ה ַה ֲהכָ נָ ה
לְ ַק ָּבלַ ת ַה ּתוֹ ָרה ְּב ַחג ַה ּׁ ָשבוּעוֹ ת.

שאלת אתגר:

(על פי הספר חק יעקב)

 .3האם דברי הגמרא (במקור  )15מתאימים גם ליום העצמאות? מדוע?

וְ כָ ְך ְמ ַס ְּמלִ ים צִ ְב ֵעי ַה ָּל ָבן וְ ַה ְּתכֵ לֶ ת ֶאת ַה ֶח ֶסד ֶ ׁ -ש ֵּבין ָה ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֹ  ,וְ ֶאת ׁ ֶש ִאיפָ ֵתנ ּו
לְ ַמלְ כוּתוֹ ׁ ֶשל ה'.
ַהדֶּ גֶ ל ׁ ֶש ָהפַ ְך לְ ִדגְ לָ ּה ׁ ֶשל ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאלַ ,מ ְר ֶאה ֶאת ַה ַ ּג ֲאוָ ה ׁ ֶש ָּלנ ּו ֶּב ֱהיוֹ ֵתנ ּו ְמ ִדינָ ה יְ הו ִּדית,
וְ לָ כֵ ן נִ ְב ַחר דֶּ גֶ ל ַה ַּמזְ ִּכיר ֶאת ַה ַּט ִּלית דַּ וְ ָקא.

שה ׁ ֶש ָהיָה
ַמ ֲע ֶ ׂ
וְ ׁשוּב ָּת ֲחב ּו לוֹ ֶדגֶ ל נָ אצִ י ַּב ָ ּיד ,וְ כָ פ ּו ָעלָ יו לִ ְקבּ ַֹע ֶאת ַהדֶּ גֶ ל ַה ָּנאצִ י ְּב ִבנְ יָ ן ָ ּגבוֹ ַּה.
ּתוֹ ְך ְּכ ֵדי ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ָא ַמר ָה ַר ִּבי'ִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֲ ,אנִ י ֶאזְ ֶּכה עוֹ ד לְ ָהנִ יף ֶאת
דֶּ גֶ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ָמקוֹ ם ָ ּגבוֹ ַּה ְּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל'.
ּ
וְ ָאכֵ ן ְּכ ׁ ֶש ָ ּזכָ ה ָה ַרב לְ ִה ָּנצֵ ל ִמן ַה ּׁשוֹ ָאה וְ לַ ֲעלוֹ ת לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלָ ,רצָ ה לְ ַק ֵים ֶאת דְּ בָ ָריו.
אטא לְ ֵעינֵ י ָּכלֶ ,מה ָעשָׂ ה?
ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֹּלא יָ כוֹ ל ָהיָ ה לַ ֲעמֹד ָּב ְרחוֹ ב ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ּיוֹ ם וּלְ ַט ֵ
ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת ָהיָ ה ָקם ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ָשל ֹׁש לִ פְ נוֹ ת בּ וֹ ֶקר ,לוֹ ֵק ַח ַמ ְט ֲא ֵטא גָ דוֹ ל
ו ַּמ ְט ֲא ֵטא ֶאת ָה ְרחוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ְּליַ ד ֵּביתוֹ ...
וְ ׁשוּב ָהיָ ה לוֹ ֵק ַח ֶאת דֶּ גֶ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת ,וְ קוֹ ְבעוֹ ַעל ַה ַ ּגג ְּבשִׂ ְמ ָחה
וְ ִה ְתלַ ֲהבוּת ַעל ָּכ ְך ׁ ֶשה' ִק ֵּבל ְּתפִ ָּלתוֹ .
(מתוך הספר 'עלי תמר' חלק ב ,עמ' ס"ט)

דֶּ ֶגל ַה ְּמ ִדינָ ה
ֻּכ ָּלנ ּו ַמ ִּכ ִירים ֶאת ֶס ֶמל ַה ְּמ ִדינָ ה וְ ֶאת דֶּ גֶ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ,ו ִּמ ְת ַמ ְּל ִאים ַ ּג ֲאוָ ה ִּב ְראוֹ ֵתנ ּו אוֹ ָתם.
ַמדּ ו ַּע ָּב ַחר ּו ַדוְ ָקא ְּב ֶדגֶ ל זֶ ה?
 .1אלו פרטים אתם רואים בדגל?
 .2מה מזכיר לכם הדגל?

ְּב ֶק ֶרב ַה ַּמנְ ִהיגִ ים ַה ְ ּיהו ִּדים ׁ ֶש ָע ְסק ּו ְּב ׁ ִש ַיבת-צִ יוֹ ןָ ,הי ּו ִמ ְס ּ ַפר דֵּ עוֹ ת ַּב ּׁ ְש ֵאלָ ה ַמה ָ ּצ ִר ְיך לִ ְהיוֹ ת ַהדֶּ גֶ ל ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל:
 .19הצעת חוזה המדינה (בנימין זאב הרצל):

ביאור:

ָאנ ּו נְ גוֹ לֵ ל ֶאת דִּ גְ לָ ּה ֶה ָח ָד ׁש ׁ ֶשל ַה ַ ּי ֲהדוּתַּ .בדֶּ גֶ ל ׁ ֶש ָּלנ ּו יִ ְהי ּו ׁ ִשבְ ָעה כּ וֹ כְ בֵ י זָ ָהב ַעל ֶר ַקע לָ בָ ן.
ָה ֶר ַקע ַה ָּל ָבן  -יְ ַס ֵּמל ֶאת ַח ֵ ּיינ ּו ַה ֲח ָד ׁ ִשים וְ ַה ְּטהוֹ ִרים.
ׁ ִש ְב ָעת ַהכּ וֹ כָ ִבים ( -יְ ַס ְּמלוּ) ֶאת ׁ ֶש ַבע ׁ ְשעוֹ ת ַה ָ ּז ָהבֶ ׁ 1של יוֹ ם ָה ֲעבוֹ ָדה
ִּכי ְּב ׁ ֵשם ָה ֲעבוֹ ָדה 2נִ ָּכנֵ ס לְ ֶא ֶרץ ַה ְּב ִח ָירה.3

 .1שבע שעות הזהב ֶ ׁ -ש ַבע ׁ ְשעוֹת ָה ֲעבו ָֹדה ׁ ֶשעו ְֹב ִדים ְ ּבכָ ל
יוֹם.
הּודים
 .2בשם העבודה ּ ִ -בזְ כּות ָה ֲעבו ָֹדה ָה ִע ְב ִריתֶ ׁ ,שּיְ ִ
י ְַחזְ רּו לַ ֲעבוֹד ֶאת ַא ְד ָמ ָתם ּולְ ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ְ ּב ַע ְצ ָמם.
ש ָר ֵאל.
 .3לארץ הבחירה  -הארץ הנבחרת ֶ -א ֶרץ ִי ְ ׂ

5

יוֹ ם ָה ַע ְצ ָמאוּת

ביאור:
 .1גון הלובן ַ -ה ֶ ּצ ַבע ַה ָּל ָבן.
 .2מורה  -רומז ,מזכיר לנו.
 .3שבה  -בגללה.

 .1מה המשותף לשתי ההצעות של ווֹלְ ְפסוֹן והרצל?
 .2מדוע ,לדעתך ,התקבלה דווקא הצעתו של
דוד ווֹלְ ְפסוֹן לדגל של מדינת ישראל?

שה ׁ ֶש ָהיָה
ַמ ֲע ֶ ׂ
ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ַה ּׁ ִש ְחרוּר נִ ּס ּו לוֹ ֲח ֵמי צַ ָה"ל לְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת דְּ רוֹ ָמ ּה ׁ ֶשל ָה ָא ֶרץ.
ּם-ר ׁ ְש ַר ׁש' ,וְ ׁ ָשלְ ט ּו ָּב ּה ַח ָ ּיילֵ י ַה ִּלגְ יוֹ ן
ַקו ַה ִּס ּיוּם ָהיָ ה ֵאילַ תֶ ׁ ,ש ָאז עוֹ ד ָק ְרא ּו לָ ּה 'או ַ
ׁ ֶשל יַ ְרדֵּ ןֲ .ח ִט ַיבת גוֹ לָ נִ י וַ ֲח ִט ַיבת ַה ֶּנגֶ ב יָ צְ א ּו לִ כְ בּ וֹ ׁש ֶאת ָה ֵאזוֹ ר.
ַּכ ֲעבֹר  4יָ ִמיםִ ,ה ְת ָק ְר ָבה לְ ֵאילַ ת ֲח ִט ַיבת ַה ֶּנגֶ ב.
ַּבבּ ֶֹקר ָקלַ ט ָה ַק ּׁ ָשר ׁ ֶשל ֲח ִטיבַ ת ַה ֶּנגֶ בִ ,מבְ ָרק .הוּא ָרץ לַ ִּמשְׂ ָרד ׁ ֶשל נַ חוּםְ ,מפַ ֵ ּקד ַה ֲח ִטיבָ ה:
ּם-ר ׁ ְש ַר ׁש' לְ פַ נּ וֹ ת ֶאת ַה ָּב ִסיס".
ָ"קלַ ְט ִּתי ִמבְ ָרק סוֹ ִדיֶ ׁ ,שבּ וֹ הוֹ ר ּו ַהיַ ְר ֵ ּדנִ ים לַ ְמפַ ֵ ּקד ׁ ֶשל 'או ַ
"מוּכְ ָר ִחים לִ כְ בּ וֹ ׁש ֶאת ַה ָּב ִסיס ִּב ְמ ִהירוּת לִ פְ נֵ י ׁ ֶשכּ וֹ חוֹ ת ַע ְר ִב ִ ּיים ֲא ֵח ִרים יָבוֹ א ּו
לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּלט ַעל ַה ָּמקוֹ ם! ַמה ַּנ ֲעשֶׂ ה ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ַּנצְ לִ ַיח לִ כְ בּ וֹ ׁש ֶאת ַה ָּמקוֹ םֵּ ,כיצַ ד נוּכַ ל
לְ ַה ְראוֹ ת ׁ ֶש ַה ִּמ ׁ ְש ָט ָרה נִ ְמצֵ את ְּביָ ֵדינוּ? ֵאין ְּביָ ֵדינ ּו דֶּ גֶ ל יִ שְׂ ָר ֵאל?" ָא ַמר נַ חוּם.
אשוֹ נָ ה.
ּפו ָּעה ַה ַּמזְ ִּכ ָירה לָ ְק ָחה ָס ִדיןִ .היא ָמצְ ָאה ֶה ְד ּ ֵפס ׁ ֶשל ָמגֵ ן דָּ וִ ד ַעל גַ ֵּבי ִתיק ֶעזְ ָרה ִר ׁ
ִהיא ָתפְ ָרה ֶאת ַה ָּמגֵ ן דָּ וִ ד ְּב ֶא ְמצַ ע ַה ָּס ִדיןַ .א ַחר ָּכ ְך צִ ְ ּיר ּו ִּב ְדיוֹ ׁ ְשנֵ י פַ ִסים וְ ִה ֵּנה דֶּ גֶ ל
לְ ִתפְ ֶא ֶרת.
ָ
אשוֹ ן וְ ִת ְתלֶ ה ֶאת
"זֶ הוּ! ַק ּ ֵפל ֶאת ַהדֶּ גֶ ל וְ ִ'דיר ַּבאלַ אק' ִּ(ת ָ ּז ֵהר לְ ך!)ִ ,אם לֹא ַּת ִ ּג ַיע ִר ׁ
ּם-ר ׁ ְש ַר ׁש'!" ָא ַמר נַ חוּם לְ ֶּ'ב ְרן' ַ(א ְב ָר ָהם ַא ָדן),
ַהדֶּ גֶ ל ׁ ֶש ָּלנ ּו ְּב'או ַ
ְמפַ ֵ ּקד ַה ּ ְפלֻ ָ ּגה ׁ ֶש ִּנ ׁ ְשלְ ָחה ָּב ֶרגֶ ל לִ כְ בּ ֹׁש ֶאת ַה ָּמקוֹ ם.
"א ֱעשֶׂ ה ְּכ ֵמ ָיטב יְ כוֹ לְ ִּתי" ָענָ ה ֶּ'ב ְרן'.
ֶ
ְ
ַח ָ ּילֵ י ַה ּ ְפלֻ ָ ּגה יָ צְ א ּו לַ דֶּ ֶרךֵ .הם ִה ְת ַקדְּ מ ּו ֶאל ֵע ֶבר ַה ַּמ ָּט ָרה ,וּכְ כָ ל
ׁ ְש ִה ְת ָק ְרבוּּ ָ ,ג ַבר ַה ֶּמ ַתח.
ּם-ר ׁ ְש ַר ׁש.
כּ וֹ חוֹ ת ַה ַחלּ וּץ ִה ְת ַקדְּ מ ּו ִּב ְמ ִהירוּת ֶאל ִמ ׁ ְש ֶט ֶרת או ַ
"ה ִּמ ׁ ְש ָט ָרה ֵר ָיקה!" צָ ַעק ַא ַחד ַה ַח ָ ּיילִ ים.
ַ

ָ'ק ׁ ֶשה לְ ַה ֲא ִמין! נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ׁ ֶש ַה ָּמקוֹ ם ְמ ַח ֶּכה לָ נ ּו ׁ ֶש ִּנ ָּכנֵ ס!
נִ ְמנַ ע ַה ְ ּק ָרב ַה ָ ּק ׁ ּ ֶשה ׁ ֶש ִּמ ּ ָפנָ יו ָח ׁ ַש ׁ ְשנוּ!'
ַהלּ וֹ ַח ִמים ִה ְת ַח ְּבקוּ ,לָ ֲחצ ּו יָ ַדיִ ים וְ לֹא יָ ְדע ּו ֵּכיצַ ד לְ ַב ֵּטא ֶאת ִ ׂש ְמ ָח ָתם.
ֵּבינְ ַתיִ ם ִה ִ ּגיע ּו כּ ֹחוֹ ת ֲא ֵח ִרים ׁ ֶשל ַה ֲח ִט ָיבה.
"ברנְ צִ 'יקְ ׁ ,שלוֹ ף ֶאת ַהדֶּ גֶ ל" ָ -א ַמר נַ חוּם וְ נִ ַ ּג ׁש לַ ּמוֹ ט ַהדַּ ק וְ ֶה ָעקוּם...
ֶּ
ֶּ'ב ְרן' הוֹ צִ יא ֶאת דֶּ גֶ ל ַהדְּ יוֹ ֵמחוּלְ צָ תוֹ וְ נִ ַ ּג ׁש לַ ּתוֹ ֶרן.
ַּכ ָּמה ֵמ ַה ַח ָ ּיילִ ים נִ ְ ּג ׁש ּו לִ ְתמוֹ ְך ַּב ּמוֹ טֲ ,א ֵח ִרים ָע ְמד ּו ֵמ ַה ַ ּצד ו ִּמיכָ ה צִ ֵּלם.
ֶּ'ב ְרן' ָהיָ ה ָעיֵ ף ְמאֹדִּ ,ב ׁ ְש ֵא ִרית כּ וֹ חוֹ ָתיו ִט ּ ֵפס ִּבזְ ִריזוּת ַעל ַה ּמוֹ ט,
ָק ׁ ַשר ֶאת ַהדֶּ גֶ ל ֶאל ַה ּתוֹ ֶרן וְ ִה ְחלִ יק לְ ַמ ָּטה.
לְ ֶרגַ ע ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט ָס ִביב .כּ ו ָּּלם ִה ְר ִ ּג ׁיש ּו ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ֶרגַ ע ָח ׁשוּב.
ַה ְּמ ִדינָ ה ַה ְ ּיהו ִּדית ׁ ֶש ָּלנ ּו ַמ ִ ּג ָיעה ַעד ִמפְ ָרץ יַ ם סוּף!
וְ ָאז ׁ ָש ַאל ַס ׁ ְש ֶק'הַ ,א ַחד ַה ַח ָ ּיילִ ים" :ו ָּמה ִעם ׁ ִש ַירת ַ'ה ִּת ְקוָ וה'?"
הוּא פָ ַתח ְּב ׁ ִש ָירהָּ ,כל ַה ּׁ ְש ָאר ִהצְ ָט ְרפ ּו וְ ָע ְבר ּו לְ דוֹ ם.
ַח ָ ּיילֵ י גוֹ לָ נִ י ִה ִ ּגיע ּו ַ ּגם ֵהם לַ ָּמקוֹ ם ּתוֹ ְך ּ ָפחוֹ ת ִמ ּׁ ָש ָע ַּתיִ ים,
ו ְּמפַ ְ ּק ֵדי ׁ ְש ֵּתי ַה ֲח ִטיבוֹ ת ׁ ָשלְ ח ּו ִמ ְב ָרק ְּב ֶא ְמצָ עוּת ַמכְ ׁ ִשיר ַה ֶ ּק ׁ ֶשר:
"ה ֲע ִביר ּו לְ ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת יִ שְׂ ָר ֵאל...
ַ
ֲח ִטיבוֹ ת ַה ֶּנגֶ ב וַ ֲח ִט ַיבת גוֹ לָ נִ י ַמ ִ ּג ׁישוֹ ת
ֶאת ִמפְ ָרץ ֵאילַ ת ְּב ַמ ָּתנָ ה לִ ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל.
ֵאילַ ת (אוּם ַר ׁ ְש ַר ׁש) ט' באדר תש"ט".

(בקשה הנאמרת בליל יום העצמאות)

עמי
אל צ
אל עמי  -אל עצמי

זהות | ציונות | מורשת | אחדות

יוֹ ם ה' ְּב ִא ָ ּיר תש"ח הוּא ֶא ָחד ַה ָ ּי ִמים ַה ְ ּגדוֹ לִ ים וְ ַה ֲח ׁשו ִּבים ְּבתוֹ לְ דוֹ ת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל.
אשית צְ ִמ ַיחת ְ ּג ֻא ָּל ֵתנוּ.
ְּביוֹ ם זֶ ה ִהכְ ִריז דָּ וִ ד ֶּבן ֻ ּג ְריוֹ ן ז"ל ַעל ֲה ָק ַמת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאלֵ ,ר ׁ ִ
ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים ָהיִ ינ ּו ַּב ָ ּגלוּת ,וְ ִה ְת ּ ַפ ַּללְ נ ּו לָ ׁשוּב לְ ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש וּלְ ַחדֵּ ׁש ָּב ּה ֶאת ַמלְ כוּת יִ שְׂ ָר ֵאל.
וְ ָאכֵ ן ה' ׁ ָש ַמע לִ ְתפִ לּ וֹ ֵתינוּ ,וְ ֶה ְחזִ ָירנ ּו לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְּכ ֵדי לִ ְבנוֹ ת ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל.

ִקבּ ּוץ ָ ּגלֻ ּיוֹ ת ֲ -חזָ ָרה לְ ִצּיוֹ ן
ַא ֲח ֵרי ֻח ְר ָּבן ֵּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ יַ ,עם יִ שְׂ ָר ֵאל הוּגְ לָ ה ֵמ ַא ְרצוֹ וּפֻ ַ ּזר לְ ַא ְר ַּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ.
ַּב ּתוֹ ָרה ְמת ָֹאר ַּת ֲהלִ ְיך ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאלַ .ה ֲחזָ ָרה ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדים לְ ַא ְרצָ ם ֵמ ֲא ָרצוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ִ(קבּ וּץ ָ ּגלֻ ּיוֹ ת) הוּא ַא ַחד ַה ְמ ַאפְ יְ נִ ים ׁ ֶשל ַה ְ ּג ֻא ָּלה.
 .1דברים פרק ל

(ג) וְ ׁ ָשב ה' ֱאלֹהֶ ָיך ֶאת ׁ ְשבו ְּת ָך
וְ ִרחֲ ֶמ ָך וְ ׁ ָשב וְ קִ ֶּבצְ ָךִ 1מ ָּכל הָ ַע ִּמים
ֲאׁשֶ ר ֱהפִ יצְ ָך 2ה' ֱאֹלהֶ יָך ׁשָ ָּמה:
3
(ד) ִאם יִהְ יֶה נִ ַּד ֲחָך ּבִ קְ צֵ ה הַ ּׁשָ ָמיִם
ִמּׁשָ ם י ְַקּבֶ צְ ָך ה' ֱאֹלהֶ יָך ִּומּׁשָ ם י ִָּקחֶ ָך:
(ה) וֶ הֱ בִ ֲיא ָך ה' ֱאלֹהֶ ָיך ֶאל הָ ָא ֶרץ
4
ֲא ׁ ֶשר י ְָר ׁש ּו ֲאב ֶֹת ָיך וִ ִירׁשְ ָּתּה
וְ הֵ ִיטבְ ָך וְ הִ ְרּבְ ָך ֵמ ֲא ֹב ֶתיָך.5
א

ביאור:

מקור אתגרי:
1א .פירוש רש"י (ר' שלמה יצחקי)
א .ושב ה' אלקיך את שבותך ָ -היָ ה
לוֹ לִ כְ ּתֹב 'וְ ֵה ׁ ִשיבֶ 6את ׁ ְשבו ְּת ָך',
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו לָ ְמד ּו ִמ ָּכאן ִּכ ְביָ כֹל
7
ׁ ֶש ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ׁ ְשרוּיָ ה ִעם יִ שְׂ ָר ֵאל
ְּבצָ ַרת ָ ּגלו ָּתם ,וּכְ ׁ ֶש ִּנגְ ָאלִ יןִ ,הכְ ִּתיב
ְ ּג ֻא ָּלה לְ ַעצְ מוֹ ֶ ׁ ,8שהוּא
יָ ׁשוּב ִע ָּמ ֶהם.

מערכת :הרב מאיר אסולין ,שלומית שרפי ן להזמנות054-4904565 ,072-2726296 :
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וקבצך  -יאסוף ֶא ְתכֶ ם.
הפיצך  -פיזר אתכם.
בקצה השמים  -אפילו כשתהיו בארצות רחוקות.
וירשתה  -תכבשו אותה.
ִיתם.
והרבך מאבותיך ִּ -ת ְת ַרבּ ּו לעם גדול יותר ממה ׁ ֶש ָהי ֶ
והשיב  -ה' יחזיר אותנו.
שהשכינה שרויה עם ישראל -
ה' סובל כשישראל סובלים.
הכתיב גאולה לעצמו  -ה' חוזר
ביחד ִעם ישראל.

ַ ּגם ַה ְּנ ִב ִיאים ֵּת ֲאר ּו ֶאת ַה ַחזָ ָרה ׁ ֶש ָּלנ ּו לְ צִ ּיוֹ ן:
 .2ירמיה פרק ל

ביאור:

יהּודה...
(ג) ּכִ י הִ ּנֵ ה י ִָמים ּבָ ִאים נְ ֻאם ה' וְ ׁ ַשבְ ִּתי ֶאת ׁ ְשבוּת ַע ִּמי י ְ ִׂש ָר ֵאל וִ ָ
בֹותם וִ ֵירׁשּוהָ .
וַ הֲ ׁ ִשב ִֹתיםֶ 1אל הָ ָא ֶרץ ֲאׁשֶ ר נָ ַת ִּתי לַ ֲא ָ

 .1והשבתים  -אחזיר אותם.

ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ִּת ְ ּקנ ּו לוֹ ַמר ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת ִמזְ מוֹ ר ּתוֹ ָדה ִמ ֵּספֶ ר ְּת ִה ִּליםַּ .ב ִּמזְ מוֹ ר מוֹ ִדים לַ ה' ׁ ֶש ָ ּג ַאל וְ ִק ֵּבץ אוֹ ָתנ ּו ִמ ָּכל ָה ֲא ָרצוֹ ת.
 .3תהילים פרק קז

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נֶ ָ
יח.
יך ה' ֱאלוֹ ֵקינ ּו וֵ אלוֹ ֵקי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָ ּזכִ ינ ּו לְ ַא ְת ַחלְ ָּתא דִּ גְ או ָּּלהָּ ,כ ְך נִ זְ ֶּכה לִ ׁ ְשמ ַֹע קוֹ ל ׁשוֹ פָ רוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ

(ע"ר)

זהות | ציונות | מורשת | אחדות

פרשת תזריע מצורע ,תשע"ז

 .21במדבר פרק ב

ל-מֹועד י ֲַחנּו.
(ב) ִא ׁיש ַעל דִּ גְ לוֹ בְ ֹא ֹתת לְ בֵ ית ֲאבֹ ָתם ,י ֲַחנּו ּבְ נֵי יִׂשְ ָר ֵאלִ :מּנֶ גֶ ד ,סָ בִ יב לְ ֹאהֶ
ֵ

עמי
אל צ

לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים

ַ ּגם ְּב ַמ ֲחנֶ ה ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר ָהי ּו ְדגָ לִ ים ְמיֻ ָח ִדים ִּבצְ ָב ִעים ׁשוֹ נִ ים לְ כָ ל ׁ ֵש ֶבט:

ָ ּגוָ ן ַהלּ וֹ ֶבן 1מוֹ ֶרהַ - 2על ִמדָּ ת ַה ֶח ֶסד
וְ אוֹ ת וְ ֶדגֶ ל ׁ ֶשל ׁ ְשכִ ינָ ה הוּא ַ -מ ְר ֶאה ַה ְּתכֵ לֶ ת ַהדּ וֹ ֶמה לְ כִ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶש ָּב ּה 3יִ זְ כּ ֹר ַמלְ כוּת ׁ ָש ָמיִ ם.

ַה ַ ּצדִּ יקַ ,ר ִּבי ַא ְב ָר ָהם יַ ֲעקֹב ִמ ָּס ִדיגוֹ ָרא ,נָ ַהג לָ בוֹ א לְ ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ָ ּגדוֹ ל
ל-א ִביב ְּביוֹ ם ָה ַעצְ ָמאוּת וְ לוֹ ַמר ַה ֵּלל ְּבצִ בּ וּר.
ְּב ֵת ָ
ְּכ ׁ ֶש ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ָר ְקד ּו לִ פְ נֵ י ַר ֲח ַבת ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסתִ ,ה ׁ ְש ַּת ֵּלב ָה ַרב ַּב ַּמ ְע ָ ּגל וְ ָר ַקד
ְּב ִה ְתלַ ֲהבוּת ,וְ ָהיְ ָתה ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ַר ִּבי שִׂ ְמ ָחה ְמיֻ ֶח ֶדת ְּביוֹ ם זֶ ה.
ָה ַר ִּבי ִס ּ ֵפר ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּגר ְּבוִ ינָ ה ׁ ֶש ְּבאוֹ ְס ְט ִר ָ ּיה ,נִ כְ נְ ס ּו ַה ָּנאצִ ים לְ ׁ ָשם ,וְ ִה ְת ִחיל ּו
לְ ִה ְת ַע ֵּלל ַּב ְ ּיהו ִּדים.
ְּכ ֵדי לְ ַב ּזוֹ ת ֶאת ַה ְ ּיהו ִּדיםָּ ,ב ֲחר ּו ְּב ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהםַ ,ר ָּבם ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדים ,לִ ְהיוֹ ת ָה ִא ׁיש
אטא
אטא ֶאת ְרחוֹ בוֹ ת ָה ִעיר .נָ ְתנ ּו לוֹ ַמ ְט ֲא ֵטא ָ ּגדוֹ ל וְ ִהכְ ִריח ּו אוֹ תוֹ לְ ַט ֵ
ׁ ֶש ְמ ַט ֵ
ְ
ֶאת ָה ְרחוֹ בוֹ ת ,ו ְּבתוֹ ך ָה ֲעבוֹ ָדה ָא ַמר ָה ַר ִּבי:
אטא ֶאת ָה ְרחוֹ בוֹ ת ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל'.
ִ'רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֲ ,אנִ י ֶאזְ ֶּכה עוֹ ד לְ ַט ֵ

אל עמי

ַמנְ ִהיגִ ים ֲא ֵח ִרים ָח ׁ ְשב ּו ׁ ֶש ַה ִ ּיחוּד ׁ ֶשל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ֵאינֶ נּ ּו ְּבכָ ְך ׁ ֶש ֵהם יַ ַע ְבד ּו ְּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ לָ כֵ ן ִה ִ ּציע ּו ֲהצָ ָעה ַא ֶח ֶרת:

אל עמי  -אל עצמי

(ע"ר)

ביאור:

(א) הֹד ּו לַ ה' ִּכי טוֹ ב ּכִ י לְ עֹולָ ם חַ סְ ּדֹו:
אמרּו ְ ּגאוּלֵ י ה' ֲאׁשֶ ר ּגְ ָאלָ ם ִמּיַד צָ ר :
(ב) יֹ ְ
3
2
(ג) ֵּומ ֲא ָרצֹות קִ ּבְ צָ ם ִמ ִּמזְ ָרח ִּומ ַּמ ֲע ָרב ִמּצָ פֹון ִּומּיָם ...:

 .1מיד צר ֵ -מא ֹוי ְִבים.
 .2ומארצות קבצם  -ה' אסף אותנו מארצות רחוקות ושונות.
 .3ומים  -הכוונה לְ יַם-סּוף הנמצא בדרום.

1

ֻּכ ָּלם ֲחכָ ִמים

ֶח ְמדַּ ת ָ ּי ִמים

פרקי לימוד על חכמי מסכת אבות

פרקי לימוד על יום השבת

מתנה למשפחה כבר קניתם?

הזדרזו להזמין!
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