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לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים

לעילוי נשמת
פסי פנינה

בת בת שבע ז"ל
נלב"ע ה' באייר

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָרֵאל. תֹוְלדֹות ַעם ִיׂשְ דֹוִלים ְוַהֲחׁשּוִבים ּבְ ִמים ַהּגְ ר תש"ח הּוא ֶאָחד ַהּיָ ִאּיָ  יֹום ה' ּבְ

ֵתנּו. ֻאּלָ ית ְצִמיַחת ּגְ ָרֵאל, ֵראׁשִ ְריֹון ז"ל ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ן ּגֻ ִוד ּבֶ יֹום ֶזה ִהְכִריז ּדָ ּבְ
ָרֵאל. ּה ֶאת ַמְלכּות ִיׂשְ ׁש ּבָ ְלנּו ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוְלַחּדֵ ּלַ לּות, ְוִהְתּפַ ּגָ ִנים ָהִיינּו ּבַ ְך ֵמאֹות ׁשָ ֶמׁשֶ  ּבְ

ָרֵאל. ֵדי ִלְבנֹות ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ ָרֵאל ּכְ ַמע ִלְתִפּלֹוֵתינּו, ְוֶהְחִזיָרנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְוָאֵכן ה' ׁשָ

ֻלּיֹות - ֲחָזָרה ְלִצּיֹון ִקּבּוץ ּגָ
ְנפֹות ָהָאֶרץ. ע ּכַ ר ְלַאְרּבַ ָרֵאל הּוְגָלה ֵמַאְרצֹו ּוֻפּזַ ִני, ַעם ִיׂשְ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ַאֲחֵרי ֻחְרּבָ

ה. ֻאּלָ ל ַהּגְ ֻלּיֹות( הּוא ַאַחד ַהְמַאְפְיִנים ׁשֶ הּוִדים ְלַאְרָצם ֵמֲאָרצֹות ׁשֹונֹות )ִקּבּוץ ּגָ ל ַהּיְ ָרֵאל. ַהֲחָזָרה ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ה ׁשֶ ֻאּלָ ֲהִליְך ַהּגְ ּתֹוָרה ְמֹתָאר ּתַ ּבַ

ר ַמְתִחיָלה ַהֲהָכָנה  ִאּיָ יֹום ה' ּבְ ּבְ
בּועֹות. ָ ַחג ַהּשׁ ַלת ַהּתֹוָרה ּבְ ְלַקּבָ

)על פי הספר חק יעקב(

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

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

מה המשותף לשתי ההצעות של וֹוְלְפסֹון והרצל?  .1
מדוע, לדעתך, התקבלה דווקא הצעתו של  .2 

דוד וֹוְלְפסֹון לדגל של מדינת ישראל?

יַח. ל ָמׁשִ ֹמַע קֹול ׁשֹוָפרֹו ׁשֶ ה ִלׁשְ ְך ִנְזֶכּ ה, ּכָ ְגאּוָלּ א ּדִ ִכינּו ְלַאְתַחְלּתָ ּזָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ָפֶניָך ה' ֱאלֹוֵקינּו ֵואלֹוֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
)בקשה הנאמרת בליל יום העצמאות(

1. דברים פרק ל 

בּוְתָךא  ב ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת ׁשְ )ג( ְוׁשָ
ים ל ָהַעּמִ ְצָך1 ִמּכָ ב ְוִקּבֶ ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ

ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך2 ה' ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה:
)ד( ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים3

ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ה' ֱאֹלֶהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך:
)ה( ֶוֱהִביֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ 

ר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְׁשָּתּה4  ֲאׁשֶ
ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֶֹתיָך5.

ביאור:
וקבצך - יאסוף ֶאְתֶכם.  .1

הפיצך - פיזר אתכם.  .2
בקצה השמים - אפילו כשתהיו בארצות רחוקות.  .3

וירשתה - תכבשו אותה.  .4
ָהִייֶתם. ְתַרּבּו לעם גדול יותר ממה ׁשֶ והרבך מאבותיך - ּתִ  .5

והשיב - ה' יחזיר אותנו.  .6
שהשכינה שרויה עם ישראל -   .7

ה' סובל כשישראל סובלים.
הכתיב גאולה לעצמו - ה' חוזר   .8

ביחד ִעם ישראל.

מקור אתגרי:
1א. פירוש רש"י )ר' שלמה יצחקי(
ושב ה' אלקיך את שבותך - ָהָיה  א. 

בּוְתָך',  יב6 ֶאת ׁשְ לֹו ִלְכּתֹב 'ְוֵהׁשִ
ְבָיֹכל  אן ּכִ ַרּבֹוֵתינּו ָלְמדּו ִמּכָ

ָרֵאל7  רּוָיה ִעם ִיׂשְ ִכיָנה ׁשְ ְ ַהּשׁ ׁשֶ
יב  ְגָאִלין, ִהְכּתִ ִנּ לּוָתם, ּוְכׁשֶ ָצַרת ָגּ ּבְ

הּוא  ה ְלַעְצמֹו8, ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ
ֶהם. ָיׁשּוב ִעּמָ

17. קיצור שולחן ערוך מקור חיים, הרב חיים דוד הלוי פרק צ הלכה יב
ָרֵאל. ים ְיֵמי ַצַער ָוֵאֶבל, ֶנֱהָפִכים ְוהֹוְלִכים ְלָיִמים טֹוִבים ְלֵבית ִיׂשְ ְך ּדֹורֹות ַרּבִ ֶמׁשֶ ָהיּו ּבְ נּו ה', ִויֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ׁשֶ ִזּכָ

ָרֵאל... ַהְכָרַזת ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ה ָלנּו, ּבְ ָעׂשָ ְפָלאֹות ׁשֶ ים ְוַהּנִ ּסִ ל ְוהֹוָדָיה ַלה' ַעל ַהּנִ ר ְליֹום ַהּלֵ ִאּיָ ּוְכָבר ָקְבעּו ַרּבֹוֵתינּו... ֶאת יֹום ה' ּבְ
נּו. נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֵלָמה ּוְלִבְנַין ּבֵ ה ׁשְ נּו ִלְגֻאּלָ ַזּכֵ ּיְ ל ֵאָליו ׁשֶ ּלֵ ַמָלנּו, ּוְלִהְתּפַ ר ּגְ ל ַהּטֹובֹות ֲאׁשֶ ל ַלה' ַעל ּכָ ְוָראּוי ְלָכל ָאָדם ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ

מקור אתגרי:
ל ה': ְכבֹודֹו ׁשֶ ִגיָעה ּבִ ִדיָנה ִהְפִסיָקה ֶאת 'ִחּלּול ה' ' - ֶאת ַהּפְ ֲהָקַמת ַהּמְ ה נֹוֶסֶפת ְלהֹודֹות ַלה' ִהיא, ׁשֶ ִסּבָ

18. הרב יצחק הלוי הרצוג
ָרֵאל ֹלא ָסַבל ֵמְרִדיפֹות... ַעם ִיׂשְ ְמקֹומֹות ׁשֶ ַמִים הּוא... ְוַאף ּבִ בֹוד ׁשָ ָרֵאל - ּכְ בֹוד ִיׂשְ ּכְ

ַחס  בֹוֵדנּו! ַהּיַ ָנה: ֻהְחַזר ָלנּו ּכְ ּקְ ָבר ּתִ ָרֵאל ּכְ ִדיַנת ִיׂשְ ּמְ בֹוד. ְוֶזהּו ָמה ׁשֶ ל ּכָ יו ַיַחס ׁשֶ ַלּפָ תֹור ַעם ֹלא ָהָיה ּכְ ֲהֵרי ּבְ
ר ִהְתרֹוֵמם... ִדים ֶאת ָהַעם ֲאׁשֶ ְרָחם ְמַכּבְ בֹוד... ַעל ּכָ ל ּכָ ָבר ַיַחס ׁשֶ ד ָהֻאּמֹות הּוא ּכְ ינּו ִמּצַ ַלּפֵ ּכְ

ְפָלָאה. ׁשֹו ַהּנִ לּותֹו, ּוִבְגבּוָרה ּוְבַהְקָרָבה ַעְצִמית... ָהָיה ָלַעם ַעְצָמִאי ַעל ַאְדַמת ָקּדְ ְפַלת ּגָ ִמׁשִּ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
דֹול ֶנֶסת ַהּגָ ִדיגֹוָרא, ָנַהג ָלבֹוא ְלֵבית ַהּכְ י ַאְבָרָהם ַיֲעֹקב ִמּסָ יק, ַרּבִ ּדִ ַהּצַ

ִצּבּור. ל ּבְ יֹום ָהַעְצָמאּות ְולֹוַמר ַהּלֵ ֵתל-ָאִביב ּבְ ּבְ
ל ְוָרַקד  ְעּגָ ּמַ ב ָהַרב ּבַ ּלֵ ּתַ ֶנֶסת, ִהׁשְ ית ַהּכְ ִלים ָרְקדּו ִלְפֵני ַרֲחַבת ּבֵ ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ׁשֶ ְכּ

יֹום ֶזה.  ְמָחה ְמֻיֶחֶדת ּבְ י ׂשִ ׁש ָלַרּבִ ּיֵ ה ׁשֶ ׁשָ ִהְתַלֲהבּות, ְוָהְיָתה ַהְרּגָ ּבְ
ם, ְוִהְתִחילּו  אִצים ְלׁשָ ה, ִנְכְנסּו ַהּנָ אֹוְסְטִרּיָ ּבְ ִויָנה ׁשֶ ר ּבְ ָהָיה ּגָ ׁשֶ ּכְ ר ׁשֶ י ִסּפֵ ָהַרּבִ

הּוִדים.  ּיְ ל ּבַ ְלִהְתַעּלֵ
הּוִדים, ִלְהיֹות ָהִאיׁש  ל ַהּיְ ם ׁשֶ י ַאְבָרָהם, ַרּבָ ַרּבִ ֲחרּו ּבְ הּוִדים, ּבָ ֵדי ְלַבּזֹות ֶאת ַהּיְ ּכְ

דֹול ְוִהְכִריחּו אֹותֹו ְלַטאֵטא ְמַטאֵטא ֶאת ְרחֹובֹות ָהִעיר. ָנְתנּו לֹו ַמְטֲאֵטא ּגָ ׁשֶ
י: ֶאת ָהְרחֹובֹות, ּוְבתֹוְך ָהֲעבֹוָדה ָאַמר ָהַרּבִ

ָרֵאל'. ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ה עֹוד ְלַטאֵטא ֶאת ָהְרחֹובֹות ׁשֶ ל עֹוָלם, ֲאִני ֶאְזּכֶ 'ִרּבֹונֹו ׁשֶ

 . בֹוהַּ ִבְנָין ּגָ אִצי ּבְ ֶגל ַהּנָ ד, ְוָכפּו ָעָליו ִלְקּבַֹע ֶאת ַהּדֶ ּיָ ֲחבּו לֹו ֶדֶגל ָנאִצי ּבַ ְוׁשּוב ּתָ
ה עֹוד ְלָהִניף ֶאת ל עֹוָלם, ֲאִני ֶאְזּכֶ י: 'ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ָאַמר ָהַרּבִ ֲעׂשֶ ֵדי ַהּמַ ּתֹוְך ּכְ

ָרֵאל.'  ֶאֶרץ ִיׂשְ בֹוהַּ ּבְ ָמקֹום ּגָ ָרֵאל ּבְ ֶגל ִיׂשְ ּדֶ
ָבָריו. ם ֶאת ּדְ ָרֵאל, ָרָצה ְלַקּיֵ ֹוָאה ְוַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֵצל ִמן ַהּשׁ ָכה ָהַרב ְלִהּנָ ּזָ ׁשֶ ְוָאֵכן ּכְ
ה?  ל, ֶמה ָעׂשָ ְך ַהּיֹום ּוְלַטאֵטא ְלֵעיֵני ּכָ ֶמׁשֶ ְרחֹוב ּבְ א ָיכֹול ָהָיה ַלֲעֹמד ּבָ ֹלּ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ֹלׁש ִלְפנֹות ּבֹוֶקר, לֹוֵקַח ַמְטֲאֵטא ָגדֹול  ָעה ׁשָ ׁשָ יֹום ָהַעְצָמאּות ָהָיה ָקם ּבְ ּבְ
יתֹו... ַיד ּבֵ ּלְ ּוַמְטֲאֵטא ֶאת ָהְרחֹובֹות ׁשֶ

ְמָחה  ׂשִ ג ּבְ יֹום ָהַעְצָמאּות, ְוקֹוְבעֹו ַעל ַהּגַ ָרֵאל ּבְ ֶגל ִיׂשְ ְוׁשּוב ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ּדֶ
תֹו.  ִפּלָ ל ּתְ ה' ִקּבֵ ְך ׁשֶ ְוִהְתַלֲהבּות ַעל ּכָ

)מתוך הספר 'עלי תמר' חלק ב, עמ' ס"ט(

ִדיָנה ֶגל ַהּמְ ּדֶ
ְראֹוֵתנּו אֹוָתם. ֲאָוה ּבִ ִאים ּגַ ָרֵאל, ּוִמְתַמּלְ ֶגל ִיׂשְ ִדיָנה ְוֶאת ּדֶ יִרים ֶאת ֶסֶמל ַהּמְ נּו ַמּכִ ּלָ ּכֻ

ֶדֶגל ֶזה? ַחרּו ַדְוָקא ּבְ ַמּדּוַע ּבָ

אלו פרטים אתם רואים בדגל?  .1
מה מזכיר לכם הדגל?  .2

ָרֵאל: ל ִיׂשְ ֶגל ׁשֶ ִריְך ִלְהיֹות ַהּדֶ ֵאָלה ַמה ּצָ ְ ּשׁ עֹות ּבַ ר ּדֵ יַבת-ִציֹון, ָהיּו ִמְסּפַ ׁשִ ָעְסקּו ּבְ הּוִדים ׁשֶ ְנִהיִגים ַהּיְ ֶקֶרב ַהּמַ ּבְ

ביאור:
ָכל  עֹוְבִדים ּבְ עֹות ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ַבע ׁשְ שבע שעות הזהב - ׁשֶ  .1

יֹום.
ְּיהּוִדים  ְזכּות ָהֲעבֹוָדה ָהִעְבִרית, ׁשֶ בשם העבודה - ּבִ  .2

ַעְצָמם. ְרֵנס ּבְ ַיְחְזרּו ַלֲעבֹוד ֶאת ַאְדָמָתם ּוְלִהְתּפַ
ָרֵאל. לארץ הבחירה - הארץ הנבחרת - ֶאֶרץ ִיׂשְ  .3

יעּו ֲהָצָעה ַאֶחֶרת: ָרֵאל, ְוָלֵכן ִהּצִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵהם ַיַעְבדּו ּבְ ָכְך ׁשֶ ָרֵאל ֵאיֶנּנּו ּבְ ל ַעם ִיׂשְ חּוד ׁשֶ ַהּיִ בּו ׁשֶ ַמְנִהיִגים ֲאֵחִרים ָחׁשְ

20. הצעת דוד וולפסון )חבירו של הרצל(
ּיֹוִני ָהִראׁשֹון. ּנּוס( ַהּצִ אִתי ְלָבאֶזל1... ַלֲעׂשֹות ַהֲהָכנֹות ַלּקֹוְנְגֶרס )ּכִ ַנת תרנ"ז ּבָ ׁשְ ּבִ

ּנּוִסים, ֲהֵרי ֹלא ָהָיה ָלנּו ֶדֶגל? ט ֶאת אּוַלם ַהּכִ ֵ ֶגל ְנַקּשׁ ֵאיֶזה ּדֶ ֵאָלה: ּבְ ְ ה ָצָצה ַהּשׁ ְוִהּנֵ
ֶמל ְוַכּדֹוֶמה. ַבע, ַהּגֶֹדל, ַהּסֵ ְהֶיה ַהּצֶ ֵאלֹות ַרּבֹות  ָעלּו, ַמה ּיִ ׁשְ

ית  ֵתנּו. ַטּלִ ִפּלָ ַעת ּתְ ׁשְ ף ּבִ ּה ִנְתַעּטֵ ר ּבָ ית ֲאׁשֶ ַטּלִ ֹחל ּכְ ֶעֶצם ֵיׁש ָלנּו ֶדֶגל - ָלָבן ּכָ ֹמִחי: ֲהֵרי ּבְ ה ִהְבִריק ַרְעיֹון ּבְ ְוִהּנֵ
ים, ל ָהַעּמִ ָרֵאל ּוְלֵעיֵני ּכָ יָקּה2 ּוְנגֹוֵלל3 אֹוָתּה ְלֵעיֵני ִיׂשְ ְרּתִ ית ִמּנַ ּלִ זֹו ֲהֵרי ִסְמֵלנּו ִהיא. נֹוִציא ֶאת ַהּטַ

נּו. ֶסֶמל ַעּמֵ ֶאְמַצע, ּכְ ִוד ָרקּום ּבֹו ּבָ ֹחל ָלָבן ּוָמֵגן ּדָ ֶגל ּכָ י ָאז ּדֶ ְוָכְך ִהְזַמְנּתִ

ביאור:
ּנּוס  ּה ִהְתַקֵּים ַהכִּ ּבָ ַוְיץ ׁשֶ ׁשְ לבאזל - ִעיר ּבִ  .1

ּיֹוִני ָהִראׁשֹון. ַהּצִ
ית. ּלִ ּבֹו ִנְמֵצאת ַהּטַ יק ׁשֶ מנרתיקה - ֵמַהּתִ  .2

ונגולל - ִנְפֹרׂש אֹוָתּה, ַנְרֶאה אֹוָתּה ְלָכל   .3
ָכְך. ֶאה ּבְ ים ְוִנְתּגָ ָהַעּמִ

ֶבט: ְצָבִעים ׁשֹוִנים ְלָכל ׁשֵ ר ָהיּו ְדָגִלים ְמֻיָחִדים ּבִ ְדּבָ ִמּ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ ַמֲחֶנה ׁשֶ ם ּבְ ּגַ
21. במדבר פרק ב

ְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאבָֹתם, ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ִמֶּנֶגד, ָסִביב ְלֹאֶהל-מֹוֵעד ַיֲחנּו. )ב( ִאיׁש ַעל ּדִ

22. מלבי"ם )הרב מאיר לייבוש( במדבר טו פסוק לח
ת ַהֶחֶסד ָון ַהּלֹוֶבן1 מֹוֶרה2 - ַעל ִמּדָ ּגָ

ָמִים. ּה3 ִיְזּכֹר ַמְלכּות ׁשָ ּבָ בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ ֵכֶלת ַהּדֹוֶמה ְלִכּסֵ ִכיָנה הּוא - ַמְרֶאה ַהּתְ ל ׁשְ ְואֹות ְוֶדֶגל ׁשֶ

ביאור:
ָבן. ַבע ַהּלָ גון הלובן - ַהּצֶ  .1
מורה - רומז, מזכיר לנו.  .2

שבה - בגללה.  .3

ִאיָפֵתנּו  ין ָהָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְוֶאת ׁשֶ ּבֵ ֵכֶלת ֶאת ַהֶחֶסד - ׁשֶ ָבן ְוַהּתְ ִלים ִצְבֵעי ַהּלָ ְוָכְך ְמַסּמְ
ל ה'. ְלַמְלכּותֹו ׁשֶ

ֱהיֹוֵתנּו ְמִדיָנה ְיהּוִדית, נּו ּבֶ ּלָ ֲאָוה ׁשֶ ָרֵאל, ַמְרֶאה ֶאת ַהּגַ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ָהַפְך ְלִדְגָלּה ׁשֶ ֶגל ׁשֶ  ַהּדֶ
ְוָקא. ית ּדַ ּלִ יר ֶאת ַהּטַ ְזּכִ ֶגל ַהּמַ ְוָלֵכן ִנְבַחר ּדֶ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ל ָהָאֶרץ. רֹוָמּה ׁשֶ ְחֵרר ֶאת ּדְ ְחרּור ִנּסּו לֹוֲחֵמי ַצָה"ל ְלׁשַ ִ ִמְלֶחֶמת ַהּשׁ ּבְ

ְגיֹון יֵלי ַהּלִ ּה ַחּיָ ְלטּו ּבָ ַרׁש', ְוׁשָ ָאז עֹוד ָקְראּו ָלּה 'אּום-ַרׁשְ ּיּום ָהָיה ֵאיַלת, ׁשֶ ַקו ַהּסִ
ֶגב ָיְצאּו ִלְכּבֹוׁש ֶאת ָהֵאזֹור. ן. ֲחִטיַבת גֹוָלִני ַוֲחִטיַבת ַהּנֶ ל ַיְרּדֵ ׁשֶ

ֶגב. ֲעֹבר 4 ָיִמים, ִהְתָקְרָבה ְלֵאיַלת ֲחִטיַבת ַהּנֶ ּכַ
ד ַהֲחִטיָבה: ל ַנחּום, ְמַפּקֵ ָרד ׁשֶ ׂשְ ֶגב, ִמְבָרק. הּוא ָרץ ַלּמִ ל ֲחִטיַבת ַהּנֶ ר ׁשֶ ּבֶֹקר ָקַלט ָהַקָשּׁ ּבַ
ִסיס." ַרׁש' ְלַפּנֹות ֶאת ַהּבָ ל 'אּום-ַרׁשְ ד ׁשֶ ִנים ַלְמַפּקֵ ּבֹו הֹורּו ַהַיְרֵדּ י ִמְבָרק סֹוִדי, ׁשֶ "ָקַלְטּתִ

ים ֲאֵחִרים ָיבֹואּו  ּכֹוחֹות ַעְרִבּיִ ְמִהירּות ִלְפֵני ׁשֶ ִסיס ּבִ "מּוְכָרִחים ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהּבָ
יַצד נּוַכל  קֹום, ּכֵ ְצִליַח ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהּמָ ּנַ ה ַאֲחֵרי ׁשֶ ֲעׂשֶ קֹום! ַמה ַנּ ט ַעל ַהּמָ ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ָרֵאל?" ָאַמר ַנחּום.  ֶגל ִיׂשְ ָיֵדינּו ּדֶ ָיֵדינּו? ֵאין ּבְ ָטָרה ִנְמֵצאת ּבְ ׁשְ ַהּמִ ְלַהְראֹות ׁשֶ
י ִתיק ֶעְזָרה ִראׁשֹוָנה. ִוד ַעל ַגּבֵ ל ָמֵגן ּדָ ס ׁשֶ יָרה ָלְקָחה ָסִדין. ִהיא ָמְצָאה ֶהְדּפֵ ְזּכִ ּפּוָעה ַהּמַ

ֶגל  ה ּדֶ ֵני ַפִסים ְוִהּנֵ ְדיֹו ׁשְ רּו ּבִ ְך ִצּיְ ִדין. ַאַחר ּכָ ֶאְמַצע ַהּסָ ִוד ּבְ ֵגן ּדָ ִהיא ָתְפָרה ֶאת ַהּמָ
ְלִתְפֶאֶרת.

יַע ִראׁשֹון ְוִתְתֶלה ֶאת  ּגִ ֵהר ְלָך!(, ִאם ֹלא ּתַ ּזָ אַלאק' )ּתִ ֶגל ְו'ִדיר ּבַ ל ֶאת ַהּדֶ "ֶזהּו! ַקּפֵ
ְרן' )ַאְבָרָהם ַאָדן(,  ַרׁש'!" ָאַמר ַנחּום ְל'ּבֶ 'אּום-ַרׁשְ נּו ּבְ ּלָ ֶגל ׁשֶ ַהּדֶ

קֹום. ֶרֶגל ִלְכּבֹׁש ֶאת ַהּמָ ְלָחה ּבָ ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ ֻלּגָ ד ַהּפְ ְמַפּקֵ
ְרן'. י" ָעָנה 'ּבֶ ֵמיָטב ְיכֹוְלּתִ ה ּכְ "ֶאֱעׂשֶ

ָרה, ּוְכָכל  ּטָ מּו ֶאל ֵעֶבר ַהּמַ ֶרְך. ֵהם ִהְתַקּדְ ה ָיְצאּו ַלּדֶ ֻלּגָ ֵלי ַהּפְ ַחּיָ
ַתח. ַבר ַהּמֶ ִהְתָקְרבּו, ּגָ ׁשְ

ַרׁש.  ֶטֶרת אּום-ַרׁשְ ְמִהירּות ֶאל ִמׁשְ מּו ּבִ ּכֹוחֹות ַהַחּלּוץ ִהְתַקּדְ
יִלים. ָטָרה ֵריָקה!" ָצַעק ַאַחד ַהַחּיָ ׁשְ "ַהּמִ

ֵנס! ּכָ ּנִ ה ָלנּו ׁשֶ קֹום ְמַחּכֶ ַהּמָ ה ְלַהֲאִמין! ִנְדֶמה ָהָיה ׁשֶ 'ָקׁשֶ
נּו!' ׁשְ ָניו ָחׁשַ ּפָ ּמִ ה ׁשֶ ׁשֶּ ָרב ַהּקָ ִנְמַנע ַהּקְ

ְמָחָתם. א ֶאת ִשׂ יַצד ְלַבּטֵ קּו, ָלֲחצּו ָיַדִיים ְוֹלא ָיְדעּו ּכֵ ַהּלֹוַחִמים ִהְתַחְבּ
ל ַהֲחִטיָבה. יעּו ּכֹחֹות ֲאֵחִרים ׁשֶ יְנַתִים ִהּגִ ּבֵ

ק ְוֶהָעקּום... ׁש ַלּמֹוט ַהּדַ ֶגל" - ָאַמר ַנחּום ְוִנּגַ לֹוף ֶאת ַהּדֶ רְנִצ'יק, ׁשְ "ּבֶ
ׁש ַלּתֹוֶרן. יֹו ֵמחּוְלָצתֹו ְוִנּגַ ֶגל ַהּדְ ְרן' הֹוִציא ֶאת ּדֶ 'ּבֶ

ם. ד ּוִמיָכה ִצּלֵ ּמֹוט, ֲאֵחִרים ָעְמדּו ֵמַהּצַ ׁשּו ִלְתמֹוְך ּבַ יִלים ִנּגְ ה ֵמַהַחּיָ ּמָ ּכַ
ְזִריזּות ַעל ַהּמֹוט, ס ּבִ ֵאִרית ּכֹוחֹוָתיו ִטּפֵ ׁשְ ְרן' ָהָיה ָעֵיף ְמֹאד, ּבִ 'ּבֶ

ה. ֶגל ֶאל ַהּתֹוֶרן ְוִהְחִליק ְלַמּטָ ר ֶאת ַהּדֶ ָקׁשַ
הּו ֶרַגע ָחׁשּוב. ּזֶ יׁשּו ׁשֶ ם ִהְרּגִ ֶקט ָסִביב. ּכּוּלָ ְלֶרַגע ָהָיה ׁשֶ

יָעה ַעד ִמְפָרץ ַים סּוף! נּו ַמּגִ ּלָ הּוִדית ׁשֶ ִדיָנה ַהְיּ ַהּמְ
ְקָווה'?" יַרת 'ַהּתִ יִלים: "ּוָמה ִעם ׁשִ ֶק'ה, ַאַחד ַהַחּיָ ַאל ַסׁשְ ְוָאז ׁשָ

ָאר ִהְצָטְרפּו ְוָעְברּו ְלדֹום. ְ ל ַהּשׁ יָרה, ּכָ ׁשִ הּוא ָפַתח ּבְ
ִיים, ָעּתַ ָ חֹות ִמּשׁ קֹום ּתֹוְך ּפָ ם ֵהם ַלּמָ יעּו ּגַ יֵלי גֹוָלִני ִהּגִ ַחּיָ

ר: ׁשֶ יר ַהּקֶ ֶאְמָצעּות ַמְכׁשִ ְלחּו ִמְבָרק ּבְ י ַהֲחִטיבֹות ׁשָ ּתֵ ֵדי ׁשְ ּוְמַפּקְ
ָרֵאל... ֶלת ִיׂשְ "ַהֲעִבירּו ְלֶמְמׁשֶ

יׁשֹות ֶגב ַוֲחִטיַבת גֹוָלִני ַמּגִ ֲחִטיבֹות ַהּנֶ
ָרֵאל. ָנה ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ַמּתָ ֶאת ִמְפָרץ ֵאיַלת ּבְ

ַרׁש( ט' באדר תש"ט." ֵאיַלת )אּום ַרׁשְ

19. הצעת חוזה המדינה )בנימין זאב הרצל(:
ְבָעה ּכֹוְכֵבי ָזָהב ַעל ֶרַקע ָלָבן. נּו ִיְהיּו ׁשִ ּלָ ֶגל ׁשֶ ּדֶ ֲהדּות. ּבַ ל ַהּיַ ְגָלּה ֶהָחָדׁש ׁשֶ ָאנּו ְנגֹוֵלל ֶאת ּדִ

הֹוִרים. ים ְוַהּטְ ינּו ַהֲחָדׁשִ ל ֶאת ַחּיֵ ָבן - ְיַסּמֵ ָהֶרַקע ַהּלָ
ל יֹום ָהֲעבֹוָדה ָהב1 ׁשֶ עֹות ַהּזָ ַבע ׁשְ לּו( ֶאת ׁשֶ ְבָעת ַהּכֹוָכִבים - )ְיַסּמְ ׁשִ

ִחיָרה3. ֵנס ְלֶאֶרץ ַהּבְ ם ָהֲעבֹוָדה2 ִנּכָ ׁשֵ י ּבְ ּכִ

נּו ְלִצּיֹון: ָלּ ֲארּו ֶאת ַהַחָזָרה ֶשׁ ִביִאים ּתֵ ם ַהּנְ ּגַ

2. ירמיה פרק ל 

ָרֵאל ִויהּוָדה...  י ִיׂשְ בּות ַעּמִ י ֶאת ׁשְ ְבּתִ )ג( ִּכי ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה' ְוׁשַ
ֹבִתים1 ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוָתם ִויֵרׁשּוָה. ַוֲהׁשִ

ביאור:
והשבתים - אחזיר אותם.  .1

ל ָהֲאָרצֹות. ץ אֹוָתנּו ִמּכָ ַאל ְוִקּבֵ ּגָ ְזמֹור מֹוִדים ַלה' ׁשֶ ּמִ ים. ּבַ ִהּלִ ֶפר ּתְ יֹום ָהַעְצָמאּות ִמְזמֹור ּתֹוָדה ִמּסֵ נּו לֹוַמר ּבְ ּקְ ַרּבֹוֵתינּו ּתִ

3. תהילים פרק קז 

י טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )א( ֹהדּו ַלה' ּכִ
אּוֵלי ה' ֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמַּיד ָצר1: )ב( יֹאְמרּו ּגְ

)ג( ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם2 ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים3:...

ביאור:
מיד צר - ֵמאֹוְיִבים.  .1

ומארצות קבצם - ה' אסף אותנו מארצות רחוקות ושונות.  .2
ומים - הכוונה ְלַים-סּוף הנמצא בדרום.  .3

ִמים ת ּיָ ֶחְמּדַ
פרקי לימוד על יום השבת

ם ֲחָכִמים ּלָ ּכֻ
פרקי לימוד על חכמי מסכת אבות
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ביאור:
ושממו עליה - האויבים לא יצליחו.  .1
שאין ארצנו מקבלת את אויבינו -  .2 

אף ַעם לא יצליח בארצנו.
בכל הישוב - בכל העולם.  .3

טובה ורחבה - היתה מיושבת   .4
ופורחת.

לא קבלה... - אף עם לא הצליח   .5
ְלֵהָאֵחז בארצנו.

ואין לאל ידם - אינם מצליחים   .6
להתיישב בה לאורך זמן.

מקור אתגרי:
ָרִגיל?  רֹות ּכָ ָרֵאל לֹא ִנְמָצא ָעֶליָה ְוָלֵכן ֵאיָנּה ַמְצִמיָחה ּפֵ ַעם ִיׂשְ ה' ׁשֶ יׁשָ ַהִאם ָהָאֶרץ 'ַמְרּגִ

ן! ּכֵ ר ׁשֶ ּבֵ ִמְסּתַ
ּטּוי: ָאֶרץ, ִהיא מֹוִסיָפה ּבִ ְהֶיה ּבָ ּתִ ָמָמה  ׁשֶ ְ ַהּתֹוָרה ְמָתֶאֶרת ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ

ָרִגיל: לּות, ָהָאֶרץ ֵאיָנּה ּפֹוַרַחת ּכָ ּגָ ָרֵאל ּבַ ַעם ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשְ ה, ִמּפְ ֻאּלָ ת ַהּגְ תֹוָפָעה זֹו ִסיָמן ָחׁשּוב ִלְתִחּלַ א רֹוֶאה ּבְ י ַאּבָ ָהָאמֹוָרא ַרּבִ

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין  .6 
דף צח עמוד א 

א: י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ֱאַמר: ּנֶ ה ִמֶזּהא, ׁשֶ ֵאין ְלָך ֵקץ ְמגּוּלֶ
נּו ּתֵ ֶכם ּתִ ָרֵאל ַעְנְפּ ם ָהֵרי ִיׂשְ 'ְוַאּתֶ
ָרֵאל...'. י ִיׂשְ אּו ְלַעּמִ ׂשְ ּוֶפְרְיֶכם ּתִ

קּוָפה ְלֵאי ַהּתְ ּפִ
ָרֵאל. ל ה' ְוֶעְזָרתֹו ְלִיׂשְ ָחה ׁשֶ ּגָ ים, ְוֵהם ְמִעיִדים ַעל ַהַהׁשְ ֵאיָנם ֶהְגיֹוִנּיִ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ִדיָנה ָזִכינּו ִלְראֹות ִנִסּ ל ֲהָקַמת ַהּמְ קּוָפה ׁשֶ ּתְ ּבַ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ִדיָנה,  ד ְלַאַחר ֲהָקַמת ַהּמְ ָרֵאל. ִמּיָ ִמיד ָחְלמּו ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַמרֹוקֹו ּתָ הּוִדים ּבְ ַהּיְ

הּוִדים  ָרֵאל. הּוא ָאַסף ֶאת ַהּיְ ִליַח ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ָ ָבִני, ַהּשׁ רּוְך דּוְבְדּ י ּבָ יַע ְלַמרֹוקֹו ַרּבִ ִהּגִ
ר ָלֶהם ִסּפּוִרים ְמתּוִקים ַעל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש  ֶנֶסת ְוִסּפֵ ֵבית-ַהּכְ ֶעֶרב ּבְ ּבָ

ְקָרא ּוִבְדָרׁשֹות ֲחָכִמים.  ְפסּוִקים ִמן ַהּמִ ל ּבִ ּבֵ ְמִתיָנה ְלָבֶניָה. ֶאת ִסּפּוָריו ּתִ ּמַ ׁשֶ
ֲחִרית,  ת ׁשַ ִהְתָאֵרח ּבֹו, ָלֶלֶכת ִלְתִפּלַ ִית ׁשֶ רּוְך ִמן ַהּבַ י ּבָ ָצא ַרּבִ ּיָ ׁשֶ ּבֶֹקר, ּכְ ְלָמֳחָרת ּבַ

ְתֵפיֶהן. ָגִדים ַעל ּכִ ל ְבּ חֹות, ְצרֹורֹות ֶשׁ ּפָ ל ִמׁשְ ה ׁשֶ ָרָאה ְלָפָניו ׁשּוָרה ֲאֻרּכָ

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ְרֶאה ֵעיָניו. ֵהם ַמְמִתיִנים ַלֲעלֹות ִאּתֹו ָלָאֶרץ, ּכְ ָבִני ִנְדַהם ִמּמַ דּוְבְדּ
ֶנֶסת. ֵבית ַהּכְ ָלֶהם ֶאֶמׁש ּבְ

ָגִדים.  ל ּבְ דֹול ְוֵעֶסק ַמְצִליַח ׁשֶ ִית ּגָ ֶמְקֶנס ּבַ ל, ָעְזבּו ּבְ ים ְלָמׁשָ ן-ַחּיִ ְרָפֵאל ּוְגָרְצָיה ּבֶ
ָרִכים ּדְ ָנַתִים ָוֵחִצי ּבַ ים ׁשְ ַטּנִ לּו ֵהם ְוַיְלֵדיֶהם ַהּקְ ְלּגְ ָרֵאל ִהְתּגַ ֵמַאֲהַבת ֶאֶרץ ִיׂשְ

מֹוָתם ָהיּו עֹוד ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות. יעּו ְלֶאֶרץ ֲאבֹוֵתינּו. ּכְ ִהּגִ ַעד ׁשֶ
)על פי הספר 'בואי הרוח', הרב חיים סבתו(

ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ַמִים, צּור ִיׂשְ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
ָרֵאל ֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבָ

ֵתנּו... אּוָלּ ית ְצִמיַחת ּגְ ֵראׁשִ

 )מתוך התפילה לשלום המדינה, שתוקנה ע"י הרבנות הראשית לישראל
ונאמרת בבתי הכנסת בשבתות ובמועדים(

מקור אתגרי:
14. על פי דברי הרב צבי יהודה הכהן קוק:

י צּורֹות: ּתֵ ׁשְ ִדיָנה הֹוִפיָעה ּבִ ְזַמן ֲהָקַמת ַהּמְ ָרֵאל ּבִ ל ַעם ִיׂשְ בּוָרה ׁשֶ ַהּגְ
ן,  ה ָהָיה ְמֻסּכָ ּזֶ ְנִהיִגים ְלַהְכִריז ַעל ֲהָקַמת ְמִדיָנה ְיהּוִדית, ַלְמרֹות ׁשֶ ל ַהּמַ 1. ָהֹאֶמץ ׁשֶ

ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֹזאת. דּו ְלָכְך, ְוִהְזִהירּו אֹוָתנּו ׁשֶ ים ִהְתַנּגְ ים ַרּבִ ַעּמִ
ים  ָבאֹות ָהֲעָרִבּיִ ל ַהּצְ דֹוָלה, ֶנֶגד ּכָ ְמִסירּות ּגְ ְלֲחמּו ּבִ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ל לֹוֲחֵמי ִיׂשְ 2. ָהֹאֶמץ ׁשֶ

ִדיָנה. ְקפּו ֶאת ַהּמְ ּתָ ׁשֶ
ָרֵאל ַיֲחֹזר ְלַאְרצֹו  ַעם ִיׂשְ ָרָצה ׁשֶ ל עֹוָלם, ׁשֶ לּו ּכַֹח ֵמִרּבֹונֹו ׁשֶ בּורֹות ָהֵאּלּו ִקּבְ י ַהּגְ ּתֵ ׁשְ

ֶקֶדם. ׁש ֶאת ָיָמיו ּכְ ִויַחּדֵ

ֲחֹזר ְלַאְרצֹו. ּיַ ָרֵאל ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ אּור ׁשֶ הּו ּתֵ ּזֶ ָנה, ְמָפֵרׁש ׁשֶ ַבע ֵמאֹות ׁשָ ׁשְ ַחי ִלְפֵני ּכִ ִאיִרי, ׁשֶ י ְמַנֵחם ַהּמֵ אּוֵלי ה' '? ַרּבִ ִמי ֵהם 'ּגְ

4. פירוש המאירי )רבי מנחם בן שלמה(
ָצרֹות  ֲאַנְחנּו ּבֹו ּבְ לּות ָהָאֹרְך, ׁשֶ ה ַהּגָ ה ִמּזֶ ֻאּלָ ְזמֹור ֶנֱאַמר ַעל ַהּגְ ה ַהּמִ ּזֶ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ

דֹולֹות...  ּגְ
ל ֶזה ְויֹודּו ַלה' ִויַפְרְסמּו ִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם, ְוָיׁשּובּו  ְצלּו ִמּכָ ְגָאֵלם ָהֵאל - ִיּנָ ּיִ ְוׁשֶ

ָכל ִמיֵני ַהְצָלחֹות2,  ּה ּבְ ב1, ְוַיְצִליחּו ּבָ ּה ָעֵרי מֹוׁשָ ְלַאְרָצם ַהֲחֵריָבה, ְוִיכֹוְננּו ּבָ
ֵלימּות. ָכל ִמיֵני ׁשְ ִלימּו ַעְצָמם ּבְ ר ַיׁשְ ֲאׁשֶ ָעה ּכַ ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ

ביאור:
ויכוננו בה ערי מושב - ִיְבנּו מושבות וישובים.  .1

יֶהם. ָכל ַמֲעׂשֵ בכל מיני הצלחות - יצליחו ּבְ  .2

1. מדוע עם ישראל גורש מן הארץ? 
2. מאלו ביטויים רואים שעם ישראל מפוזר במקומות רחוקים? )מקור 2(

3. מי ישיב את עם ישראל לארץ ישראל?
אּוֵלי ה' ' ומה הם צריכים ַלֲעׂשֹות  4. מי הם 'ּגְ

ְלַאַחר שנגאלו? )מקור 4(

ִבים שלך לארץ ישראל? א. מאיזו ארץ הגיעו ההורים או ַהּסָ  .5
ב. האם אתם מכירים חברים וחברות שהגיעו מארצות ַהּגֹוָלה?

שאלת אתגר:
ב ה' את שבותך'  6. מדוע כתוב 'ְוׁשָ

יב ה' '? )מקור 2א( ולא 'ְוֵהׁשִ

ה ֻאּלָ ִסיָמֵני ַהּגְ
ָרֵאל: ל ַעם ִיׂשְ ה ׁשֶ ֻאּלָ ה ַהּגְ ִחּלָ ִהּתְ ָרֵאל, ְונֹוֵתן ִסיָמן ֵאיְך ֵנַדע ׁשֶ ת ַעם ִיׂשְ ֻאּלַ א ַעל ּגְ ִביא ְיֶחְזֵקאל ְמַנּבֵ ַהּנָ

5. יחזקאל פרק לו 

)ח( ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל 
נּוא ּתֵ ֶכם ּתִ ַעְנּפְ

אּו1 ׂשְ ּוֶפְרְיֶכם ּתִ
ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל

ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא.

ביאור:
ופריכם תשאו - תצמיחו פירות משובחים.  .1

 5א. פירוש מצודות דוד
)רבי דוד והלל אטשולר(

ָמָמה ענפכם תתנו - לא ִתְהיּו עֹוד ׁשְ  א. 
ִרי  אּו ּפְ לּו ֲעָנִפים ְוִתׂשְ ַגּדְ י ִאם ּתְ ּכִ

י ֵקְרבּו ָלבֹוא  ָרֵאל, ּכִ י ִיׂשְ ְלַמֲאָכל ְלַעּמִ
ֶאל ַאְרָצם.

6א. פירושים
ץ, ַעִין ָיָפה1 ָאז ִיְקַרב ַהּקֵ ְרָיּה ּבְ ָרֵאל ּפִ ן ֶאֶרץ ִיׂשְ ּתֵ ּתִ ׁשֶ מגולה מזה - ּכְ  א. 

ה יֹוֵתר. )רש"י( ּלֶ ְוֵאין ְלָך ֵקץ2 ְמּגֻ
ירֹוֶתיָה  ָרֵאל ַעל ַאְדָמָתם3 - ֵאין ָהָאֶרץ נֹוֶתֶנת ּפֵ ֵאין ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ * ְלִפי ׁשֶ

ֵרב ָלבֹוא ּקָ ה ׁשֶ ּלֶ ירֹוֶתיָה - ֶזהּו ֵקץ ְמּגֻ ן ּפֵ ֲחֹזר ִליּתֵ ּתַ ׁשֶ ּה4. ֲאָבל ּכְ ַדְרּכָ  ּכְ
ה... )מהרש"א - רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס( ֻאּלָ ְזַמן ּגְ

ביאור:
ַפע. ׁשֶ בעין יפה - ּבְ  .1

ואין לך קץ... - זה הסימן   .2
הטוב ביותר של גאולה.
שאין ישראל... - שעם   .3

ישראל נמצא בגלות.
כדרכה - כרגיל.  .4

7. ויקרא פרק כו 

ֲממּו ָעֶליָה1  )לב( ... ְוׁשָ
ֹאְיֵביֶכם ַהּיְׁשִבים ָּבּה.

7א. פירוש רמב"ן )רבי משה בן נחמן( לפסוק טז
ֵאין  ְממּו ָעֶליָה אֹוְיֵביֶכם', ִהיא ְבׁשֹוָרה טֹוָבה... ׁשֶ ָאַמר... 'ְוׁשָ ְוֵכן ַמה ׁשֶּ

ר ִהיא  ּוב3 ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּשׁ ָכל ַהּיִ ְמָצא ּבְ י ֹלא ּתִ ֶלת ֶאת אֹוְיֵבינּו2... ּכִ ַאְרֵצנּו ְמַקּבֶ
ה  ָלּה ֻאּמָ ה ֹלא ִקּבְ ּנָ י ֵמָאז ָיָצאנּו ִמּמֶ מֹוָה, ּכִ טֹוָבה ּוְרָחָבה4... ְוִהיא ֲחֵרָבה ּכָ

יָבּה, ְוֵאין ְלֵאל ָיָדם6. ִלים ְלהֹוׁשִ ּדְ ּתַ ם ִמׁשְ ְוָלׁשֹון5, ְוֻכּלָ

ּה. רּו ּבָ ּקְ ּבִ ים ׁשֶ ֵהִעידּו ֲאָנׁשִ מֹו ׁשֶ ְלטֹון ָזר, ִהיא ָהְיָתה ׁשֹוְמָמה ַוֲחֵרָבה, ּכְ ַחת ׁשִ ָרֵאל ָהְיָתה ּתַ לּות ְוֶאֶרץ ִיׂשְ ָגּ רּוּבֹו ּבַ ָרֵאל ָהָיה ּבְ ַעם ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ְך: ב ּכָ ּצָ ֵאר ֶאת ַהּמַ ָרֵאל הּוא ּתֵ "ן ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ר ָהַרְמּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

8. כתבי הרמב"ן
ׁש ֵמֲחֵבירֹו1, ָחֵרב יֹוֵתר2 ֵמֲחֵבירֹו: ֻקּדָ ל ַהּמְ ָבר, ּכָ ל ּדָ מֹון, ּוְכָללֹו ׁשֶ ּמָ ִ ה ָהֲעזּוָבה ְוָגדֹול ַהּשׁ י ַרּבָ ּכִ

ִים... ַלִים( ָקרֹוב ְלַאְלּפַ ל ְירּוׁשָ ֶביָה3 )ׁשֶ ִליל, ְויֹוׁשְ ַלִים יֹוֵתר ֲחֵרָבה ִמן ַהּכֹל, ְוֶאֶרץ ְיהּוָדה יֹוֵתר ִמן ַהּגָ ְירּוׁשָ
תֹות. ּבָ ַ ּשׁ ֵביָתם ּבַ ִלים ּבְ ּלְ ִעים5… ַוֲאֵליֶהם ֵיָאְספּו ַעד ִמְנַין ִמְתּפַ ֵני ַאִחים ַצּבָ תֹוָכּה4, ַרק ׁשְ ָרֵאל ּבְ ְוֵאין ִיׂשְ

ביאור:
ָבר ָקדֹוש יותר. ּדָ ָכל ׁשֶ כל המקודש מחבירו - כְּ  .1

חרב יותר - הוא עזוב ומוזנח יותר.  .2
ר( התושבים בירושלים. ויושביה - )ִמְסּפָ  .3

ואין ישראל בתוכה - אין בעיר יהודים.  .4
ַלִים. ירּוׁשָ ִרים ּבִ שני אחים צבעים - בודדים ּגָ  .5

ה ֶאת ַעְצמֹו "ַמאְרק ְטֵווין", ְוָכְך הּוא ְמָתֵאר ֶאת ָהָאֶרץ: ָנּ ִכּ ָאֶרץ ַהּסֹוֵפר ָהָאֶמִריָקִאי ַסמּוֶאל ְקֶלֶמְנס, ֶשׁ ר ּבָ ּקֵ ָנה, ּבִ ים ׁשָ ִ ֵמָאה ַוֲחִמּשׁ ִלְפֵני ּכְ

 .9
אן ֲעזּוָבה... ִית1, ֶמְרָחב ּדֹוֵמם ְוָאֵבל. ֵיׁש ּכָ ִמיר ָוׁשַ ּה עֹוָלה ׁשָ ּלָ ּכֻ ָמָמה... ׁשֶ ֶאֶרץ ׁשְ

יַח. ְמַעט ֹלא ָהָיה ֹלא ֵעץ ְוֹלא ׂשִ ׁשּום ָמקֹום ּכִ ה2... ּבְ ּה ֹלא ָרִאינּו ֶנֶפׁש ַחּיָ ּלָ ֶרְך ּכֻ ל ַהּדֶ ּכָ
ק ָוֵאֶפר4, ׂשַ ֶבת ּבְ ָרֵאל יֹוׁשֶ ְמַעט ָנְטׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ... ֶאֶרץ ִיׂשְ ר3... ּכִ ּבָ ִית ְוַהּצָ ֲאִפּלּו ַהּזַ

ל ְקָלָלה. יׁשּוָפּה ׁשֶ ְמַרֵחף ָעֶליָה ּכִ

ביאור:
ִבים וקוצים. שמיר ושית - ֲעׂשָ  .1

לא ראינו נפש חיה - אין אנשים.  .2
הזית והצבר - עצים שגדלים תמיד בארץ ישראל.  .3

בשק ואפר - ביטוי לאבלות.  .4

ֶגת. ְגׂשֶ ֱהְחִזיָרנּו ְלַאְרֵצנּו ְוִהיא פֹוַרַחת ּוְמׂשַ נּו ׁשֶ ה ה' ִעָמּ ָעׂשָ ס ׁשֶ ים ָלנּו ֶאת ּגֶֹדל ַהּנֵ אּוִרים ֵאּלּו ַמְמִחיׁשִ ּתֵ
גֹון: קּוָפה, ְכּ ְתבּו ַעל ַהְתּ ים ָכּ ִנים ַרִבּ ַרָבּ

11. חזון הגאולה, הרב אברהם יצחק קוק, עמוד קצט
ָרֵאל ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות  ר ֲהֵרי ִיׂשְ אי הֹוֶלֶכת ּומֹוִפיָעה ְלָפֵנינּו... ֵמֵעת ֲאׁשֶ ה1 ַוּדַ ְגאּוָלּ א ּדִ ן ַאְתַחְלּתָ ּכֵ

ה זֹו... ָרֵאל... ִהְתִחיָלה ְגֻאּלָ ִרי ְלַעם ִיׂשְ את ּפְ ֲעָנִפים ְוָלׂשֵ

ביאור:
אתחלתא דגאולה - תחילתה של גאולה.  .1

מה הוא הסימן שנותן לנו הנביא יחזקאל לתחילת הגאולה? )מקור 6(  .1
מתי סימן זה מופיע?  .2

ָרֵאל היה בגלות?  מה היה מצב החקלאות בארץ ישראל כשעם ִיׂשְ  .3
)מקור 10(

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

12. מדברי הרב יצחק הלוי הרצוג )הרב הראשי לישראל, תש"ח(:
ְך ַוֲעָרֶפל ְוַצְלָמֶות, דֹוֵרנּו ֹחׁשֶ ד ֶאָחד ָיְרדּו ָעֵלינּו ּבְ ִמּצַ

ָרֵאל, תֹוְלדֹות ַעם ִיׂשְ ֻדְגָמָתּה ּבְ ּלֹא ָהְיָתה ּכְ ה1 ׁשֶ ֹוָאה ָהֲאֻיּמָ ַהּשׁ
ה ְלַאְרָצּה3, יַבת ָהֻאּמָ דֹול2, ׁשִ ְתאֹום אֹור ּגָ ת ֹזאת, ִנְצֵנץ ּפִ ּוְלֻעּמַ

ית… ִליׁשִ ְ ָרֵאל4 ַהּשׁ יּנּון ַמְמֶלֶכת ִיׂשְ ּכִ
ָרֵאל. ל ְנִביֵאי ִיׂשְ ַצח5 ׁשֶ אֹות ַהְבָטחֹות ַהּנֶ ... ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו הֹוְלכֹות ּוִמְתַמּלְ

ביאור:
ָרֵאל ָצרֹות ַרּבֹות,  ִדיָנה, ָעְברּו ַעל ַעם ִיׂשְ השואה האיומה... - ִלְפֵני ֲהָקַמת ַהְמּ  .1

נּו. ֵני ַעּמֵ ה ִמְליֹוִנים ִמּבְ ָ ּשׁ ּה ִנְרְצחּו ׁשִ ֹוָאה, ּבָ יֹוֵתר ִהיא ַהּשׁ ה ּבְ ְוָהֲאֻיּמָ
ׂשֹוָרה ְגדֹוָלה. אור גדול - ּבְ  .2

ָרֵאל ְלַאְרצֹו. ל ַעם ִיׂשְ שיבת האמה לארצה - ַהֲחָזָרה ׁשֶ  .3
ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלטֹון ְיהּוִדי ּבְ כינון ממלכת ישראל - ׁשִ  .4

ָרֵאל ָיׁשּוב ְלַאְרצֹו, ַעם ִיׂשְ אּו ׁשֶ ִביִאים ִניּבְ ל ַהּנְ הבטחות הנצח... - כָּ  .5 
ְוִיְבֶנה ְוַיְפִריַח אֹוָתּה.

13. הרב חיים דרוקמן
ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְיהּוִדים ָהיּו  ָרֵאל... ׁשֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ הּוִדים ּבְ ל ַהּיְ ִלים ֶאת ּכָ ְלַבד ֵהם ְמַחְסּ בּוַע ָיִמים ּבִ ּתֹוְך ׁשָ ל ַאְרצֹות-ֲעָרב ׁשֶ ִדיָנה ִהְכִריזּו ּכָ ֶעֶרב ַהְכָרַזת ַהּמְ
ְגָמא טֹוָבה  ָיֵדינּו - ַהִאם ֵיׁש ּדֻ ק ֹלא ָהָיה. ּוְבָכל ֹזאת ָנַתן ה' אֹוָתם ּבְ ר ַצַה"ל עֹוד ֹלא הּוַקם ְוַגם ֶנׁשֶ ֲאׁשֶ יפּו אֹוָתם, ּכַ ִהּקִ ָאֶרץ מּול ִמְליֹוֵני ֲעָרִבים ׁשֶ ָאז ּבָ

ָיד ְמַעִטים"?! ים ּבְ ְך ְל"ַרּבִ ִמּכָ
ְך  ָיד ְמַעִטים ְוַעל ְיֵדי ּכָ ים ּבְ "ה ָמַסר ַרּבִ ּבָ ָיֵמינּו. ַהּקָ ם ּבְ ה ִהְתַרֵחׁש ּגַ ס ַהּזֶ ָנה, ֲאָבל ַהּנֵ ִים ׁשָ ָהָיה ִלְפֵני יֹוֵתר ֵמַאְלּפַ ה... ׁשֶ ר ַעל ֵנס ֲחֻנּכָ ים ְלַסּפֵ ָאנּו ַמְרּבִ

ְך?! ּנֹוֶדה לֹו ַעל ּכָ ָנה - ַהִאם ֹלא ָראּוי ׁשֶ ַמּתָ ינּו ּבְ טּוַח, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַחּיֵ ֶות ּבָ יל אֹוָתנּו ִמּמָ ִהּצִ

מה היה המצב בארץ ישראל ערב ההכרזה על הקמת   .1
מדינת ישראל? )מקור 13(

מה היה עלול לקרות כאשר הכריזו על הקמת המדינה?   .2
על מה אנו מודים לקב"ה ביום העצמאות?  .3

שאלת אתגר
מה גרם למנהיגים להכריז על הקמת המדינה  .4 

למרות כל האיומים? )מקור 14(

ל ְוהֹוָדָאה יֹום ַהּלֵ
ה ֲחִגיִגית, ּומֹוִדים ַלה'. ֵלם, סֹוֲעִדים ְסֻעּדָ ל ׁשָ ה ֲחִגיִגית, אֹוְמִרים ַהּלֵ ִפּלָ ִלים ּתְ ּלְ יֹום ֶזה, ִמְתּפַ ל ְוהֹוָדָאה ֲחִגיִגי. ּבְ יֹום ַהּלֵ ָנה ּכְ ָכל ׁשָ ר ּבְ ִאּיָ ַרּבֹוֵתינּו ָקְבעּו ֶאת יֹום ה' ּבְ

יֹום ָהַעְצָמאּות? ְמָחה ּבְ ַע יֹום ׂשִ ִריִכים ִלְקֹבּ ּצְ ֵמֵהיָכן ָלְמדּו ֲחָכֵמינּו ׁשֶ

 15. תלמוד בבלי מסכת מגילה
דף יד עמוד א

ַבע ְנִביאֹות  מֹוָנה ְנִביִאים ְוׁשֶ ִעים ּוׁשְ ַאְרּבָ
ֲחתּו ְוֹלא הֹוִתירּו  ָרֵאל, ְוֹלא ּפָ אּו ָלֶהם ְלִיׂשְ ִנְתַנּבְ

ה1. ְקָרא ְמִגּלָ ּתֹוָרה, חּוץ ִמּמִ תּוב ּבַ ּכָ ַעל ַמה ׁשֶּ
רּוׁש?2... ַמאי ּדְ

יָרה3 - ַעְבדּות ְלֵחרּותא ָאְמִריַנן ׁשִ  ּוַמה ּמֵ
ן4?! ּכֵ ל ׁשֶ ים ֹלא ּכָ יָתה ְלַחּיִ ִמּמִ

15א. פירוש רש"י 
מעבדות לחירות -  א. 

יִציַאת ִמְצַרִים ָאְמרּו  ּבִ
ם. יָרה ַעל ַהּיָ ׁשִ

ביאור:
ִמְצוֹות התורה ולא פחתו ולא הותירו על ... - לא שינו ּבְ  .1 

ְקָרא מגילה, שהוסיפו במשך הדורות. חוץ ִמּמִ
ְרׁשּו? על מה ָסְמכּו כשהוסיפו מצוה זו מאי דרוש - מה ּדָ  .2 

)קריאת המגילה(.
ְצַרִים ומה מעבדות לחרות אמרינן שירה - כשיצאנו ִמּמִ  .3 

ל.  ְעּבּוד, אמרנו שירת ַהָּים ושירת ַהּלֵ והשתחררנו מן ַהִשּׁ
ְלנּו אי שכאשר ִנּצַ ממיתה לחיים לא כל שכן?! - ַוּדַ  .4 

ממוות בפורים, צריכים להלל את ה'.
ּדֹור ַהּקֵֹדם: ָרֵאל ּבַ אֹוֵני ִיׂשְ ָהָיה ִמּגְ ם ָראֶטה, ׁשֶ ּלָ ַתב ָהַרב ְמׁשֻ ְך ּכָ ים. ַעל ּכָ ָרֵאל ֹלא ָרצּו 'ְלהֹוִסיף' ְיֵמי הֹוָדָיה ֲחָדׁשִ ֵחֶלק ֵמַחְכֵמי ִיׂשְ

16. הרב משולם ראטה, קול מבשר, סימן כא 
ָרֵאל2 ָלל ִיׂשְ ל ּכְ ּבּור ׁשֶ יָדן1 ַהּנֹוֵגַע ַלּצִ דֹון ּדִ ּנָ יָטא ּבַ ׁשִ יָלא ּפְ ּוִמּמֵ

ְעּבּוד ַמְלכּויֹות, ִ ְגַאְלנּו ִמּשׁ ּנִ ְדיֹון ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ׁשֶ אן ּפִ ְוֵיׁש ּכָ
ְגנּו ַעְצָמאּות ַמְמָלְכִתית, ֵני חֹוִרין ְוִהּשַׂ ינּו ּבְ ְוַנֲעׂשֵ

ים. יָתה ְלַחּיִ ְוַגם ֲהָצָלה ִמִמּ

ביאור:
פשיטא בנדון דידן - פשוט וברור   .1
שצריך לחגוג את יום העצמאות.

לצבור של כלל ישראל - שזה ֵנס   .2
שנעשה לעם כולו.

ֵניֶהם ָצִריְך ְלהֹודֹות.  ים, ְוַעל ׁשְ יָתה ַלַחּיִ ְלנּו ִמּמִ ו - ָיָצאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ְוִנּצַ ָבִרים ַיְחּדָ ֵני ַהּדְ ִדיָנה ָזִכינּו ִלׁשְ ֲהָקַמת ַהּמְ לֹוַמר: ּבַ ְכּ

תֹו" )ויקרא כה, יג( בּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָ ׁשֻ ַנת ַהּיֹוֵבל ַהּזֹאת ּתָ ׁשְ ּבִ
ָרֵאל(. ּה ָקָמה ְמִדיַנת ִיְשׂ ָבּ ָנה ֶשׁ א תש"ח )ַהָשּׁ ִגיַמְטִרּיָ בּו - ּבְ ׁשֻ ּתָ

ים. ּה ְיׁשּוִבים ֲחָדׁשִ ֻלּיֹות ּוִבְנַין ָהָאֶרץ. ְיהּוִדים ָעלּו ָאְרָצה ּוָבנּו ּבָ ל ִקּבּוץ ּגָ ֲהִליְך ׁשֶ ָנה, ֵהֵחל ּתַ ְוָאֵכן, לְפֵני כ-130 ׁשָ
יָכה. ָאֶרץ ַמְמׁשִ ְנָיה ּבָ ה ָלָאֶרץ ֵאיָנּה ּפֹוֶסֶקת ְוַהּבִ ּוֵמָאז, ָהַעִלּיָ
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ביאור:
ושממו עליה - האויבים לא יצליחו.  .1
שאין ארצנו מקבלת את אויבינו -  .2 

אף ַעם לא יצליח בארצנו.
בכל הישוב - בכל העולם.  .3

טובה ורחבה - היתה מיושבת   .4
ופורחת.

לא קבלה... - אף עם לא הצליח   .5
ְלֵהָאֵחז בארצנו.

ואין לאל ידם - אינם מצליחים   .6
להתיישב בה לאורך זמן.

מקור אתגרי:
ָרִגיל?  רֹות ּכָ ָרֵאל לֹא ִנְמָצא ָעֶליָה ְוָלֵכן ֵאיָנּה ַמְצִמיָחה ּפֵ ַעם ִיׂשְ ה' ׁשֶ יׁשָ ַהִאם ָהָאֶרץ 'ַמְרּגִ

ן! ּכֵ ר ׁשֶ ּבֵ ִמְסּתַ
ּטּוי: ָאֶרץ, ִהיא מֹוִסיָפה ּבִ ְהֶיה ּבָ ּתִ ָמָמה  ׁשֶ ְ ַהּתֹוָרה ְמָתֶאֶרת ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ

ָרִגיל: לּות, ָהָאֶרץ ֵאיָנּה ּפֹוַרַחת ּכָ ּגָ ָרֵאל ּבַ ַעם ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשְ ה, ִמּפְ ֻאּלָ ת ַהּגְ תֹוָפָעה זֹו ִסיָמן ָחׁשּוב ִלְתִחּלַ א רֹוֶאה ּבְ י ַאּבָ ָהָאמֹוָרא ַרּבִ

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין  .6 
דף צח עמוד א 

א: י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ֱאַמר: ּנֶ ה ִמֶזּהא, ׁשֶ ֵאין ְלָך ֵקץ ְמגּוּלֶ
נּו ּתֵ ֶכם ּתִ ָרֵאל ַעְנְפּ ם ָהֵרי ִיׂשְ 'ְוַאּתֶ
ָרֵאל...'. י ִיׂשְ אּו ְלַעּמִ ׂשְ ּוֶפְרְיֶכם ּתִ

קּוָפה ְלֵאי ַהּתְ ּפִ
ָרֵאל. ל ה' ְוֶעְזָרתֹו ְלִיׂשְ ָחה ׁשֶ ּגָ ים, ְוֵהם ְמִעיִדים ַעל ַהַהׁשְ ֵאיָנם ֶהְגיֹוִנּיִ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ִדיָנה ָזִכינּו ִלְראֹות ִנִסּ ל ֲהָקַמת ַהּמְ קּוָפה ׁשֶ ּתְ ּבַ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ִדיָנה,  ד ְלַאַחר ֲהָקַמת ַהּמְ ָרֵאל. ִמּיָ ִמיד ָחְלמּו ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַמרֹוקֹו ּתָ הּוִדים ּבְ ַהּיְ

הּוִדים  ָרֵאל. הּוא ָאַסף ֶאת ַהּיְ ִליַח ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ָ ָבִני, ַהּשׁ רּוְך דּוְבְדּ י ּבָ יַע ְלַמרֹוקֹו ַרּבִ ִהּגִ
ר ָלֶהם ִסּפּוִרים ְמתּוִקים ַעל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש  ֶנֶסת ְוִסּפֵ ֵבית-ַהּכְ ֶעֶרב ּבְ ּבָ

ְקָרא ּוִבְדָרׁשֹות ֲחָכִמים.  ְפסּוִקים ִמן ַהּמִ ל ּבִ ּבֵ ְמִתיָנה ְלָבֶניָה. ֶאת ִסּפּוָריו ּתִ ּמַ ׁשֶ
ֲחִרית,  ת ׁשַ ִהְתָאֵרח ּבֹו, ָלֶלֶכת ִלְתִפּלַ ִית ׁשֶ רּוְך ִמן ַהּבַ י ּבָ ָצא ַרּבִ ּיָ ׁשֶ ּבֶֹקר, ּכְ ְלָמֳחָרת ּבַ

ְתֵפיֶהן. ָגִדים ַעל ּכִ ל ְבּ חֹות, ְצרֹורֹות ֶשׁ ּפָ ל ִמׁשְ ה ׁשֶ ָרָאה ְלָפָניו ׁשּוָרה ֲאֻרּכָ

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ְרֶאה ֵעיָניו. ֵהם ַמְמִתיִנים ַלֲעלֹות ִאּתֹו ָלָאֶרץ, ּכְ ָבִני ִנְדַהם ִמּמַ דּוְבְדּ
ֶנֶסת. ֵבית ַהּכְ ָלֶהם ֶאֶמׁש ּבְ

ָגִדים.  ל ּבְ דֹול ְוֵעֶסק ַמְצִליַח ׁשֶ ִית ּגָ ֶמְקֶנס ּבַ ל, ָעְזבּו ּבְ ים ְלָמׁשָ ן-ַחּיִ ְרָפֵאל ּוְגָרְצָיה ּבֶ
ָרִכים ּדְ ָנַתִים ָוֵחִצי ּבַ ים ׁשְ ַטּנִ לּו ֵהם ְוַיְלֵדיֶהם ַהּקְ ְלּגְ ָרֵאל ִהְתּגַ ֵמַאֲהַבת ֶאֶרץ ִיׂשְ

מֹוָתם ָהיּו עֹוד ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות. יעּו ְלֶאֶרץ ֲאבֹוֵתינּו. ּכְ ִהּגִ ַעד ׁשֶ
)על פי הספר 'בואי הרוח', הרב חיים סבתו(

ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ַמִים, צּור ִיׂשְ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
ָרֵאל ֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבָ

ֵתנּו... אּוָלּ ית ְצִמיַחת ּגְ ֵראׁשִ

 )מתוך התפילה לשלום המדינה, שתוקנה ע"י הרבנות הראשית לישראל
ונאמרת בבתי הכנסת בשבתות ובמועדים(

מקור אתגרי:
14. על פי דברי הרב צבי יהודה הכהן קוק:

י צּורֹות: ּתֵ ׁשְ ִדיָנה הֹוִפיָעה ּבִ ְזַמן ֲהָקַמת ַהּמְ ָרֵאל ּבִ ל ַעם ִיׂשְ בּוָרה ׁשֶ ַהּגְ
ן,  ה ָהָיה ְמֻסּכָ ּזֶ ְנִהיִגים ְלַהְכִריז ַעל ֲהָקַמת ְמִדיָנה ְיהּוִדית, ַלְמרֹות ׁשֶ ל ַהּמַ 1. ָהֹאֶמץ ׁשֶ

ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֹזאת. דּו ְלָכְך, ְוִהְזִהירּו אֹוָתנּו ׁשֶ ים ִהְתַנּגְ ים ַרּבִ ַעּמִ
ים  ָבאֹות ָהֲעָרִבּיִ ל ַהּצְ דֹוָלה, ֶנֶגד ּכָ ְמִסירּות ּגְ ְלֲחמּו ּבִ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ל לֹוֲחֵמי ִיׂשְ 2. ָהֹאֶמץ ׁשֶ

ִדיָנה. ְקפּו ֶאת ַהּמְ ּתָ ׁשֶ
ָרֵאל ַיֲחֹזר ְלַאְרצֹו  ַעם ִיׂשְ ָרָצה ׁשֶ ל עֹוָלם, ׁשֶ לּו ּכַֹח ֵמִרּבֹונֹו ׁשֶ בּורֹות ָהֵאּלּו ִקּבְ י ַהּגְ ּתֵ ׁשְ

ֶקֶדם. ׁש ֶאת ָיָמיו ּכְ ִויַחּדֵ

ֲחֹזר ְלַאְרצֹו. ּיַ ָרֵאל ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ אּור ׁשֶ הּו ּתֵ ּזֶ ָנה, ְמָפֵרׁש ׁשֶ ַבע ֵמאֹות ׁשָ ׁשְ ַחי ִלְפֵני ּכִ ִאיִרי, ׁשֶ י ְמַנֵחם ַהּמֵ אּוֵלי ה' '? ַרּבִ ִמי ֵהם 'ּגְ

4. פירוש המאירי )רבי מנחם בן שלמה(
ָצרֹות  ֲאַנְחנּו ּבֹו ּבְ לּות ָהָאֹרְך, ׁשֶ ה ַהּגָ ה ִמּזֶ ֻאּלָ ְזמֹור ֶנֱאַמר ַעל ַהּגְ ה ַהּמִ ּזֶ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ

דֹולֹות...  ּגְ
ל ֶזה ְויֹודּו ַלה' ִויַפְרְסמּו ִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם, ְוָיׁשּובּו  ְצלּו ִמּכָ ְגָאֵלם ָהֵאל - ִיּנָ ּיִ ְוׁשֶ

ָכל ִמיֵני ַהְצָלחֹות2,  ּה ּבְ ב1, ְוַיְצִליחּו ּבָ ּה ָעֵרי מֹוׁשָ ְלַאְרָצם ַהֲחֵריָבה, ְוִיכֹוְננּו ּבָ
ֵלימּות. ָכל ִמיֵני ׁשְ ִלימּו ַעְצָמם ּבְ ר ַיׁשְ ֲאׁשֶ ָעה ּכַ ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ

ביאור:
ויכוננו בה ערי מושב - ִיְבנּו מושבות וישובים.  .1

יֶהם. ָכל ַמֲעׂשֵ בכל מיני הצלחות - יצליחו ּבְ  .2

1. מדוע עם ישראל גורש מן הארץ? 
2. מאלו ביטויים רואים שעם ישראל מפוזר במקומות רחוקים? )מקור 2(

3. מי ישיב את עם ישראל לארץ ישראל?
אּוֵלי ה' ' ומה הם צריכים ַלֲעׂשֹות  4. מי הם 'ּגְ

ְלַאַחר שנגאלו? )מקור 4(

ִבים שלך לארץ ישראל? א. מאיזו ארץ הגיעו ההורים או ַהּסָ  .5
ב. האם אתם מכירים חברים וחברות שהגיעו מארצות ַהּגֹוָלה?

שאלת אתגר:
ב ה' את שבותך'  6. מדוע כתוב 'ְוׁשָ

יב ה' '? )מקור 2א( ולא 'ְוֵהׁשִ

ה ֻאּלָ ִסיָמֵני ַהּגְ
ָרֵאל: ל ַעם ִיׂשְ ה ׁשֶ ֻאּלָ ה ַהּגְ ִחּלָ ִהּתְ ָרֵאל, ְונֹוֵתן ִסיָמן ֵאיְך ֵנַדע ׁשֶ ת ַעם ִיׂשְ ֻאּלַ א ַעל ּגְ ִביא ְיֶחְזֵקאל ְמַנּבֵ ַהּנָ

5. יחזקאל פרק לו 

)ח( ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל 
נּוא ּתֵ ֶכם ּתִ ַעְנּפְ

אּו1 ׂשְ ּוֶפְרְיֶכם ּתִ
ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל

ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא.

ביאור:
ופריכם תשאו - תצמיחו פירות משובחים.  .1

 5א. פירוש מצודות דוד
)רבי דוד והלל אטשולר(

ָמָמה ענפכם תתנו - לא ִתְהיּו עֹוד ׁשְ  א. 
ִרי  אּו ּפְ לּו ֲעָנִפים ְוִתׂשְ ַגּדְ י ִאם ּתְ ּכִ

י ֵקְרבּו ָלבֹוא  ָרֵאל, ּכִ י ִיׂשְ ְלַמֲאָכל ְלַעּמִ
ֶאל ַאְרָצם.

6א. פירושים
ץ, ַעִין ָיָפה1 ָאז ִיְקַרב ַהּקֵ ְרָיּה ּבְ ָרֵאל ּפִ ן ֶאֶרץ ִיׂשְ ּתֵ ּתִ ׁשֶ מגולה מזה - ּכְ  א. 

ה יֹוֵתר. )רש"י( ּלֶ ְוֵאין ְלָך ֵקץ2 ְמּגֻ
ירֹוֶתיָה  ָרֵאל ַעל ַאְדָמָתם3 - ֵאין ָהָאֶרץ נֹוֶתֶנת ּפֵ ֵאין ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ * ְלִפי ׁשֶ

ֵרב ָלבֹוא ּקָ ה ׁשֶ ּלֶ ירֹוֶתיָה - ֶזהּו ֵקץ ְמּגֻ ן ּפֵ ֲחֹזר ִליּתֵ ּתַ ׁשֶ ּה4. ֲאָבל ּכְ ַדְרּכָ  ּכְ
ה... )מהרש"א - רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס( ֻאּלָ ְזַמן ּגְ

ביאור:
ַפע. ׁשֶ בעין יפה - ּבְ  .1

ואין לך קץ... - זה הסימן   .2
הטוב ביותר של גאולה.
שאין ישראל... - שעם   .3

ישראל נמצא בגלות.
כדרכה - כרגיל.  .4

7. ויקרא פרק כו 

ֲממּו ָעֶליָה1  )לב( ... ְוׁשָ
ֹאְיֵביֶכם ַהּיְׁשִבים ָּבּה.

7א. פירוש רמב"ן )רבי משה בן נחמן( לפסוק טז
ֵאין  ְממּו ָעֶליָה אֹוְיֵביֶכם', ִהיא ְבׁשֹוָרה טֹוָבה... ׁשֶ ָאַמר... 'ְוׁשָ ְוֵכן ַמה ׁשֶּ

ר ִהיא  ּוב3 ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּשׁ ָכל ַהּיִ ְמָצא ּבְ י ֹלא ּתִ ֶלת ֶאת אֹוְיֵבינּו2... ּכִ ַאְרֵצנּו ְמַקּבֶ
ה  ָלּה ֻאּמָ ה ֹלא ִקּבְ ּנָ י ֵמָאז ָיָצאנּו ִמּמֶ מֹוָה, ּכִ טֹוָבה ּוְרָחָבה4... ְוִהיא ֲחֵרָבה ּכָ

יָבּה, ְוֵאין ְלֵאל ָיָדם6. ִלים ְלהֹוׁשִ ּדְ ּתַ ם ִמׁשְ ְוָלׁשֹון5, ְוֻכּלָ

ּה. רּו ּבָ ּקְ ּבִ ים ׁשֶ ֵהִעידּו ֲאָנׁשִ מֹו ׁשֶ ְלטֹון ָזר, ִהיא ָהְיָתה ׁשֹוְמָמה ַוֲחֵרָבה, ּכְ ַחת ׁשִ ָרֵאל ָהְיָתה ּתַ לּות ְוֶאֶרץ ִיׂשְ ָגּ רּוּבֹו ּבַ ָרֵאל ָהָיה ּבְ ַעם ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ְך: ב ּכָ ּצָ ֵאר ֶאת ַהּמַ ָרֵאל הּוא ּתֵ "ן ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ר ָהַרְמּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

8. כתבי הרמב"ן
ׁש ֵמֲחֵבירֹו1, ָחֵרב יֹוֵתר2 ֵמֲחֵבירֹו: ֻקּדָ ל ַהּמְ ָבר, ּכָ ל ּדָ מֹון, ּוְכָללֹו ׁשֶ ּמָ ִ ה ָהֲעזּוָבה ְוָגדֹול ַהּשׁ י ַרּבָ ּכִ

ִים... ַלִים( ָקרֹוב ְלַאְלּפַ ל ְירּוׁשָ ֶביָה3 )ׁשֶ ִליל, ְויֹוׁשְ ַלִים יֹוֵתר ֲחֵרָבה ִמן ַהּכֹל, ְוֶאֶרץ ְיהּוָדה יֹוֵתר ִמן ַהּגָ ְירּוׁשָ
תֹות. ּבָ ַ ּשׁ ֵביָתם ּבַ ִלים ּבְ ּלְ ִעים5… ַוֲאֵליֶהם ֵיָאְספּו ַעד ִמְנַין ִמְתּפַ ֵני ַאִחים ַצּבָ תֹוָכּה4, ַרק ׁשְ ָרֵאל ּבְ ְוֵאין ִיׂשְ

ביאור:
ָבר ָקדֹוש יותר. ּדָ ָכל ׁשֶ כל המקודש מחבירו - כְּ  .1

חרב יותר - הוא עזוב ומוזנח יותר.  .2
ר( התושבים בירושלים. ויושביה - )ִמְסּפָ  .3

ואין ישראל בתוכה - אין בעיר יהודים.  .4
ַלִים. ירּוׁשָ ִרים ּבִ שני אחים צבעים - בודדים ּגָ  .5

ה ֶאת ַעְצמֹו "ַמאְרק ְטֵווין", ְוָכְך הּוא ְמָתֵאר ֶאת ָהָאֶרץ: ָנּ ִכּ ָאֶרץ ַהּסֹוֵפר ָהָאֶמִריָקִאי ַסמּוֶאל ְקֶלֶמְנס, ֶשׁ ר ּבָ ּקֵ ָנה, ּבִ ים ׁשָ ִ ֵמָאה ַוֲחִמּשׁ ִלְפֵני ּכְ

 .9
אן ֲעזּוָבה... ִית1, ֶמְרָחב ּדֹוֵמם ְוָאֵבל. ֵיׁש ּכָ ִמיר ָוׁשַ ּה עֹוָלה ׁשָ ּלָ ּכֻ ָמָמה... ׁשֶ ֶאֶרץ ׁשְ

יַח. ְמַעט ֹלא ָהָיה ֹלא ֵעץ ְוֹלא ׂשִ ׁשּום ָמקֹום ּכִ ה2... ּבְ ּה ֹלא ָרִאינּו ֶנֶפׁש ַחּיָ ּלָ ֶרְך ּכֻ ל ַהּדֶ ּכָ
ק ָוֵאֶפר4, ׂשַ ֶבת ּבְ ָרֵאל יֹוׁשֶ ְמַעט ָנְטׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ... ֶאֶרץ ִיׂשְ ר3... ּכִ ּבָ ִית ְוַהּצָ ֲאִפּלּו ַהּזַ

ל ְקָלָלה. יׁשּוָפּה ׁשֶ ְמַרֵחף ָעֶליָה ּכִ

ביאור:
ִבים וקוצים. שמיר ושית - ֲעׂשָ  .1

לא ראינו נפש חיה - אין אנשים.  .2
הזית והצבר - עצים שגדלים תמיד בארץ ישראל.  .3

בשק ואפר - ביטוי לאבלות.  .4

ֶגת. ְגׂשֶ ֱהְחִזיָרנּו ְלַאְרֵצנּו ְוִהיא פֹוַרַחת ּוְמׂשַ נּו ׁשֶ ה ה' ִעָמּ ָעׂשָ ס ׁשֶ ים ָלנּו ֶאת ּגֶֹדל ַהּנֵ אּוִרים ֵאּלּו ַמְמִחיׁשִ ּתֵ
גֹון: קּוָפה, ְכּ ְתבּו ַעל ַהְתּ ים ָכּ ִנים ַרִבּ ַרָבּ

11. חזון הגאולה, הרב אברהם יצחק קוק, עמוד קצט
ָרֵאל ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות  ר ֲהֵרי ִיׂשְ אי הֹוֶלֶכת ּומֹוִפיָעה ְלָפֵנינּו... ֵמֵעת ֲאׁשֶ ה1 ַוּדַ ְגאּוָלּ א ּדִ ן ַאְתַחְלּתָ ּכֵ

ה זֹו... ָרֵאל... ִהְתִחיָלה ְגֻאּלָ ִרי ְלַעם ִיׂשְ את ּפְ ֲעָנִפים ְוָלׂשֵ

ביאור:
אתחלתא דגאולה - תחילתה של גאולה.  .1

מה הוא הסימן שנותן לנו הנביא יחזקאל לתחילת הגאולה? )מקור 6(  .1
מתי סימן זה מופיע?  .2

ָרֵאל היה בגלות?  מה היה מצב החקלאות בארץ ישראל כשעם ִיׂשְ  .3
)מקור 10(

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

12. מדברי הרב יצחק הלוי הרצוג )הרב הראשי לישראל, תש"ח(:
ְך ַוֲעָרֶפל ְוַצְלָמֶות, דֹוֵרנּו ֹחׁשֶ ד ֶאָחד ָיְרדּו ָעֵלינּו ּבְ ִמּצַ

ָרֵאל, תֹוְלדֹות ַעם ִיׂשְ ֻדְגָמָתּה ּבְ ּלֹא ָהְיָתה ּכְ ה1 ׁשֶ ֹוָאה ָהֲאֻיּמָ ַהּשׁ
ה ְלַאְרָצּה3, יַבת ָהֻאּמָ דֹול2, ׁשִ ְתאֹום אֹור ּגָ ת ֹזאת, ִנְצֵנץ ּפִ ּוְלֻעּמַ

ית… ִליׁשִ ְ ָרֵאל4 ַהּשׁ יּנּון ַמְמֶלֶכת ִיׂשְ ּכִ
ָרֵאל. ל ְנִביֵאי ִיׂשְ ַצח5 ׁשֶ אֹות ַהְבָטחֹות ַהּנֶ ... ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו הֹוְלכֹות ּוִמְתַמּלְ

ביאור:
ָרֵאל ָצרֹות ַרּבֹות,  ִדיָנה, ָעְברּו ַעל ַעם ִיׂשְ השואה האיומה... - ִלְפֵני ֲהָקַמת ַהְמּ  .1

נּו. ֵני ַעּמֵ ה ִמְליֹוִנים ִמּבְ ָ ּשׁ ּה ִנְרְצחּו ׁשִ ֹוָאה, ּבָ יֹוֵתר ִהיא ַהּשׁ ה ּבְ ְוָהֲאֻיּמָ
ׂשֹוָרה ְגדֹוָלה. אור גדול - ּבְ  .2

ָרֵאל ְלַאְרצֹו. ל ַעם ִיׂשְ שיבת האמה לארצה - ַהֲחָזָרה ׁשֶ  .3
ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלטֹון ְיהּוִדי ּבְ כינון ממלכת ישראל - ׁשִ  .4

ָרֵאל ָיׁשּוב ְלַאְרצֹו, ַעם ִיׂשְ אּו ׁשֶ ִביִאים ִניּבְ ל ַהּנְ הבטחות הנצח... - כָּ  .5 
ְוִיְבֶנה ְוַיְפִריַח אֹוָתּה.

13. הרב חיים דרוקמן
ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְיהּוִדים ָהיּו  ָרֵאל... ׁשֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ הּוִדים ּבְ ל ַהּיְ ִלים ֶאת ּכָ ְלַבד ֵהם ְמַחְסּ בּוַע ָיִמים ּבִ ּתֹוְך ׁשָ ל ַאְרצֹות-ֲעָרב ׁשֶ ִדיָנה ִהְכִריזּו ּכָ ֶעֶרב ַהְכָרַזת ַהּמְ
ְגָמא טֹוָבה  ָיֵדינּו - ַהִאם ֵיׁש ּדֻ ק ֹלא ָהָיה. ּוְבָכל ֹזאת ָנַתן ה' אֹוָתם ּבְ ר ַצַה"ל עֹוד ֹלא הּוַקם ְוַגם ֶנׁשֶ ֲאׁשֶ יפּו אֹוָתם, ּכַ ִהּקִ ָאֶרץ מּול ִמְליֹוֵני ֲעָרִבים ׁשֶ ָאז ּבָ

ָיד ְמַעִטים"?! ים ּבְ ְך ְל"ַרּבִ ִמּכָ
ְך  ָיד ְמַעִטים ְוַעל ְיֵדי ּכָ ים ּבְ "ה ָמַסר ַרּבִ ּבָ ָיֵמינּו. ַהּקָ ם ּבְ ה ִהְתַרֵחׁש ּגַ ס ַהּזֶ ָנה, ֲאָבל ַהּנֵ ִים ׁשָ ָהָיה ִלְפֵני יֹוֵתר ֵמַאְלּפַ ה... ׁשֶ ר ַעל ֵנס ֲחֻנּכָ ים ְלַסּפֵ ָאנּו ַמְרּבִ

ְך?! ּנֹוֶדה לֹו ַעל ּכָ ָנה - ַהִאם ֹלא ָראּוי ׁשֶ ַמּתָ ינּו ּבְ טּוַח, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַחּיֵ ֶות ּבָ יל אֹוָתנּו ִמּמָ ִהּצִ

מה היה המצב בארץ ישראל ערב ההכרזה על הקמת   .1
מדינת ישראל? )מקור 13(

מה היה עלול לקרות כאשר הכריזו על הקמת המדינה?   .2
על מה אנו מודים לקב"ה ביום העצמאות?  .3

שאלת אתגר
מה גרם למנהיגים להכריז על הקמת המדינה  .4 

למרות כל האיומים? )מקור 14(

ל ְוהֹוָדָאה יֹום ַהּלֵ
ה ֲחִגיִגית, ּומֹוִדים ַלה'. ֵלם, סֹוֲעִדים ְסֻעּדָ ל ׁשָ ה ֲחִגיִגית, אֹוְמִרים ַהּלֵ ִפּלָ ִלים ּתְ ּלְ יֹום ֶזה, ִמְתּפַ ל ְוהֹוָדָאה ֲחִגיִגי. ּבְ יֹום ַהּלֵ ָנה ּכְ ָכל ׁשָ ר ּבְ ִאּיָ ַרּבֹוֵתינּו ָקְבעּו ֶאת יֹום ה' ּבְ

יֹום ָהַעְצָמאּות? ְמָחה ּבְ ַע יֹום ׂשִ ִריִכים ִלְקֹבּ ּצְ ֵמֵהיָכן ָלְמדּו ֲחָכֵמינּו ׁשֶ

 15. תלמוד בבלי מסכת מגילה
דף יד עמוד א

ַבע ְנִביאֹות  מֹוָנה ְנִביִאים ְוׁשֶ ִעים ּוׁשְ ַאְרּבָ
ֲחתּו ְוֹלא הֹוִתירּו  ָרֵאל, ְוֹלא ּפָ אּו ָלֶהם ְלִיׂשְ ִנְתַנּבְ

ה1. ְקָרא ְמִגּלָ ּתֹוָרה, חּוץ ִמּמִ תּוב ּבַ ּכָ ַעל ַמה ׁשֶּ
רּוׁש?2... ַמאי ּדְ

יָרה3 - ַעְבדּות ְלֵחרּותא ָאְמִריַנן ׁשִ  ּוַמה ּמֵ
ן4?! ּכֵ ל ׁשֶ ים ֹלא ּכָ יָתה ְלַחּיִ ִמּמִ

15א. פירוש רש"י 
מעבדות לחירות -  א. 

יִציַאת ִמְצַרִים ָאְמרּו  ּבִ
ם. יָרה ַעל ַהּיָ ׁשִ

ביאור:
ִמְצוֹות התורה ולא פחתו ולא הותירו על ... - לא שינו ּבְ  .1 

ְקָרא מגילה, שהוסיפו במשך הדורות. חוץ ִמּמִ
ְרׁשּו? על מה ָסְמכּו כשהוסיפו מצוה זו מאי דרוש - מה ּדָ  .2 

)קריאת המגילה(.
ְצַרִים ומה מעבדות לחרות אמרינן שירה - כשיצאנו ִמּמִ  .3 

ל.  ְעּבּוד, אמרנו שירת ַהָּים ושירת ַהּלֵ והשתחררנו מן ַהִשּׁ
ְלנּו אי שכאשר ִנּצַ ממיתה לחיים לא כל שכן?! - ַוּדַ  .4 

ממוות בפורים, צריכים להלל את ה'.
ּדֹור ַהּקֵֹדם: ָרֵאל ּבַ אֹוֵני ִיׂשְ ָהָיה ִמּגְ ם ָראֶטה, ׁשֶ ּלָ ַתב ָהַרב ְמׁשֻ ְך ּכָ ים. ַעל ּכָ ָרֵאל ֹלא ָרצּו 'ְלהֹוִסיף' ְיֵמי הֹוָדָיה ֲחָדׁשִ ֵחֶלק ֵמַחְכֵמי ִיׂשְ

16. הרב משולם ראטה, קול מבשר, סימן כא 
ָרֵאל2 ָלל ִיׂשְ ל ּכְ ּבּור ׁשֶ יָדן1 ַהּנֹוֵגַע ַלּצִ דֹון ּדִ ּנָ יָטא ּבַ ׁשִ יָלא ּפְ ּוִמּמֵ

ְעּבּוד ַמְלכּויֹות, ִ ְגַאְלנּו ִמּשׁ ּנִ ְדיֹון ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ׁשֶ אן ּפִ ְוֵיׁש ּכָ
ְגנּו ַעְצָמאּות ַמְמָלְכִתית, ֵני חֹוִרין ְוִהּשַׂ ינּו ּבְ ְוַנֲעׂשֵ

ים. יָתה ְלַחּיִ ְוַגם ֲהָצָלה ִמִמּ

ביאור:
פשיטא בנדון דידן - פשוט וברור   .1
שצריך לחגוג את יום העצמאות.

לצבור של כלל ישראל - שזה ֵנס   .2
שנעשה לעם כולו.

ֵניֶהם ָצִריְך ְלהֹודֹות.  ים, ְוַעל ׁשְ יָתה ַלַחּיִ ְלנּו ִמּמִ ו - ָיָצאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ְוִנּצַ ָבִרים ַיְחּדָ ֵני ַהּדְ ִדיָנה ָזִכינּו ִלׁשְ ֲהָקַמת ַהּמְ לֹוַמר: ּבַ ְכּ

תֹו" )ויקרא כה, יג( בּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָ ׁשֻ ַנת ַהּיֹוֵבל ַהּזֹאת ּתָ ׁשְ ּבִ
ָרֵאל(. ּה ָקָמה ְמִדיַנת ִיְשׂ ָבּ ָנה ֶשׁ א תש"ח )ַהָשּׁ ִגיַמְטִרּיָ בּו - ּבְ ׁשֻ ּתָ

ים. ּה ְיׁשּוִבים ֲחָדׁשִ ֻלּיֹות ּוִבְנַין ָהָאֶרץ. ְיהּוִדים ָעלּו ָאְרָצה ּוָבנּו ּבָ ל ִקּבּוץ ּגָ ֲהִליְך ׁשֶ ָנה, ֵהֵחל ּתַ ְוָאֵכן, לְפֵני כ-130 ׁשָ
יָכה. ָאֶרץ ַמְמׁשִ ְנָיה ּבָ ה ָלָאֶרץ ֵאיָנּה ּפֹוֶסֶקת ְוַהּבִ ּוֵמָאז, ָהַעִלּיָ



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

234

ביאור:
ושממו עליה - האויבים לא יצליחו.  .1
שאין ארצנו מקבלת את אויבינו -  .2 

אף ַעם לא יצליח בארצנו.
בכל הישוב - בכל העולם.  .3

טובה ורחבה - היתה מיושבת   .4
ופורחת.

לא קבלה... - אף עם לא הצליח   .5
ְלֵהָאֵחז בארצנו.

ואין לאל ידם - אינם מצליחים   .6
להתיישב בה לאורך זמן.

מקור אתגרי:
ָרִגיל?  רֹות ּכָ ָרֵאל לֹא ִנְמָצא ָעֶליָה ְוָלֵכן ֵאיָנּה ַמְצִמיָחה ּפֵ ַעם ִיׂשְ ה' ׁשֶ יׁשָ ַהִאם ָהָאֶרץ 'ַמְרּגִ

ן! ּכֵ ר ׁשֶ ּבֵ ִמְסּתַ
ּטּוי: ָאֶרץ, ִהיא מֹוִסיָפה ּבִ ְהֶיה ּבָ ּתִ ָמָמה  ׁשֶ ְ ַהּתֹוָרה ְמָתֶאֶרת ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ

ָרִגיל: לּות, ָהָאֶרץ ֵאיָנּה ּפֹוַרַחת ּכָ ּגָ ָרֵאל ּבַ ַעם ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשְ ה, ִמּפְ ֻאּלָ ת ַהּגְ תֹוָפָעה זֹו ִסיָמן ָחׁשּוב ִלְתִחּלַ א רֹוֶאה ּבְ י ַאּבָ ָהָאמֹוָרא ַרּבִ

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין  .6 
דף צח עמוד א 

א: י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ֱאַמר: ּנֶ ה ִמֶזּהא, ׁשֶ ֵאין ְלָך ֵקץ ְמגּוּלֶ
נּו ּתֵ ֶכם ּתִ ָרֵאל ַעְנְפּ ם ָהֵרי ִיׂשְ 'ְוַאּתֶ
ָרֵאל...'. י ִיׂשְ אּו ְלַעּמִ ׂשְ ּוֶפְרְיֶכם ּתִ

קּוָפה ְלֵאי ַהּתְ ּפִ
ָרֵאל. ל ה' ְוֶעְזָרתֹו ְלִיׂשְ ָחה ׁשֶ ּגָ ים, ְוֵהם ְמִעיִדים ַעל ַהַהׁשְ ֵאיָנם ֶהְגיֹוִנּיִ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ִדיָנה ָזִכינּו ִלְראֹות ִנִסּ ל ֲהָקַמת ַהּמְ קּוָפה ׁשֶ ּתְ ּבַ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ִדיָנה,  ד ְלַאַחר ֲהָקַמת ַהּמְ ָרֵאל. ִמּיָ ִמיד ָחְלמּו ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַמרֹוקֹו ּתָ הּוִדים ּבְ ַהּיְ

הּוִדים  ָרֵאל. הּוא ָאַסף ֶאת ַהּיְ ִליַח ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ָ ָבִני, ַהּשׁ רּוְך דּוְבְדּ י ּבָ יַע ְלַמרֹוקֹו ַרּבִ ִהּגִ
ר ָלֶהם ִסּפּוִרים ְמתּוִקים ַעל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש  ֶנֶסת ְוִסּפֵ ֵבית-ַהּכְ ֶעֶרב ּבְ ּבָ

ְקָרא ּוִבְדָרׁשֹות ֲחָכִמים.  ְפסּוִקים ִמן ַהּמִ ל ּבִ ּבֵ ְמִתיָנה ְלָבֶניָה. ֶאת ִסּפּוָריו ּתִ ּמַ ׁשֶ
ֲחִרית,  ת ׁשַ ִהְתָאֵרח ּבֹו, ָלֶלֶכת ִלְתִפּלַ ִית ׁשֶ רּוְך ִמן ַהּבַ י ּבָ ָצא ַרּבִ ּיָ ׁשֶ ּבֶֹקר, ּכְ ְלָמֳחָרת ּבַ

ְתֵפיֶהן. ָגִדים ַעל ּכִ ל ְבּ חֹות, ְצרֹורֹות ֶשׁ ּפָ ל ִמׁשְ ה ׁשֶ ָרָאה ְלָפָניו ׁשּוָרה ֲאֻרּכָ

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ְרֶאה ֵעיָניו. ֵהם ַמְמִתיִנים ַלֲעלֹות ִאּתֹו ָלָאֶרץ, ּכְ ָבִני ִנְדַהם ִמּמַ דּוְבְדּ
ֶנֶסת. ֵבית ַהּכְ ָלֶהם ֶאֶמׁש ּבְ

ָגִדים.  ל ּבְ דֹול ְוֵעֶסק ַמְצִליַח ׁשֶ ִית ּגָ ֶמְקֶנס ּבַ ל, ָעְזבּו ּבְ ים ְלָמׁשָ ן-ַחּיִ ְרָפֵאל ּוְגָרְצָיה ּבֶ
ָרִכים ּדְ ָנַתִים ָוֵחִצי ּבַ ים ׁשְ ַטּנִ לּו ֵהם ְוַיְלֵדיֶהם ַהּקְ ְלּגְ ָרֵאל ִהְתּגַ ֵמַאֲהַבת ֶאֶרץ ִיׂשְ

מֹוָתם ָהיּו עֹוד ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות. יעּו ְלֶאֶרץ ֲאבֹוֵתינּו. ּכְ ִהּגִ ַעד ׁשֶ
)על פי הספר 'בואי הרוח', הרב חיים סבתו(

ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ַמִים, צּור ִיׂשְ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
ָרֵאל ֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבָ

ֵתנּו... אּוָלּ ית ְצִמיַחת ּגְ ֵראׁשִ

 )מתוך התפילה לשלום המדינה, שתוקנה ע"י הרבנות הראשית לישראל
ונאמרת בבתי הכנסת בשבתות ובמועדים(

מקור אתגרי:
14. על פי דברי הרב צבי יהודה הכהן קוק:

י צּורֹות: ּתֵ ׁשְ ִדיָנה הֹוִפיָעה ּבִ ְזַמן ֲהָקַמת ַהּמְ ָרֵאל ּבִ ל ַעם ִיׂשְ בּוָרה ׁשֶ ַהּגְ
ן,  ה ָהָיה ְמֻסּכָ ּזֶ ְנִהיִגים ְלַהְכִריז ַעל ֲהָקַמת ְמִדיָנה ְיהּוִדית, ַלְמרֹות ׁשֶ ל ַהּמַ 1. ָהֹאֶמץ ׁשֶ

ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֹזאת. דּו ְלָכְך, ְוִהְזִהירּו אֹוָתנּו ׁשֶ ים ִהְתַנּגְ ים ַרּבִ ַעּמִ
ים  ָבאֹות ָהֲעָרִבּיִ ל ַהּצְ דֹוָלה, ֶנֶגד ּכָ ְמִסירּות ּגְ ְלֲחמּו ּבִ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ל לֹוֲחֵמי ִיׂשְ 2. ָהֹאֶמץ ׁשֶ

ִדיָנה. ְקפּו ֶאת ַהּמְ ּתָ ׁשֶ
ָרֵאל ַיֲחֹזר ְלַאְרצֹו  ַעם ִיׂשְ ָרָצה ׁשֶ ל עֹוָלם, ׁשֶ לּו ּכַֹח ֵמִרּבֹונֹו ׁשֶ בּורֹות ָהֵאּלּו ִקּבְ י ַהּגְ ּתֵ ׁשְ

ֶקֶדם. ׁש ֶאת ָיָמיו ּכְ ִויַחּדֵ

ֲחֹזר ְלַאְרצֹו. ּיַ ָרֵאל ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ אּור ׁשֶ הּו ּתֵ ּזֶ ָנה, ְמָפֵרׁש ׁשֶ ַבע ֵמאֹות ׁשָ ׁשְ ַחי ִלְפֵני ּכִ ִאיִרי, ׁשֶ י ְמַנֵחם ַהּמֵ אּוֵלי ה' '? ַרּבִ ִמי ֵהם 'ּגְ

4. פירוש המאירי )רבי מנחם בן שלמה(
ָצרֹות  ֲאַנְחנּו ּבֹו ּבְ לּות ָהָאֹרְך, ׁשֶ ה ַהּגָ ה ִמּזֶ ֻאּלָ ְזמֹור ֶנֱאַמר ַעל ַהּגְ ה ַהּמִ ּזֶ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ

דֹולֹות...  ּגְ
ל ֶזה ְויֹודּו ַלה' ִויַפְרְסמּו ִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם, ְוָיׁשּובּו  ְצלּו ִמּכָ ְגָאֵלם ָהֵאל - ִיּנָ ּיִ ְוׁשֶ

ָכל ִמיֵני ַהְצָלחֹות2,  ּה ּבְ ב1, ְוַיְצִליחּו ּבָ ּה ָעֵרי מֹוׁשָ ְלַאְרָצם ַהֲחֵריָבה, ְוִיכֹוְננּו ּבָ
ֵלימּות. ָכל ִמיֵני ׁשְ ִלימּו ַעְצָמם ּבְ ר ַיׁשְ ֲאׁשֶ ָעה ּכַ ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ

ביאור:
ויכוננו בה ערי מושב - ִיְבנּו מושבות וישובים.  .1

יֶהם. ָכל ַמֲעׂשֵ בכל מיני הצלחות - יצליחו ּבְ  .2

1. מדוע עם ישראל גורש מן הארץ? 
2. מאלו ביטויים רואים שעם ישראל מפוזר במקומות רחוקים? )מקור 2(

3. מי ישיב את עם ישראל לארץ ישראל?
אּוֵלי ה' ' ומה הם צריכים ַלֲעׂשֹות  4. מי הם 'ּגְ

ְלַאַחר שנגאלו? )מקור 4(

ִבים שלך לארץ ישראל? א. מאיזו ארץ הגיעו ההורים או ַהּסָ  .5
ב. האם אתם מכירים חברים וחברות שהגיעו מארצות ַהּגֹוָלה?

שאלת אתגר:
ב ה' את שבותך'  6. מדוע כתוב 'ְוׁשָ

יב ה' '? )מקור 2א( ולא 'ְוֵהׁשִ

ה ֻאּלָ ִסיָמֵני ַהּגְ
ָרֵאל: ל ַעם ִיׂשְ ה ׁשֶ ֻאּלָ ה ַהּגְ ִחּלָ ִהּתְ ָרֵאל, ְונֹוֵתן ִסיָמן ֵאיְך ֵנַדע ׁשֶ ת ַעם ִיׂשְ ֻאּלַ א ַעל ּגְ ִביא ְיֶחְזֵקאל ְמַנּבֵ ַהּנָ

5. יחזקאל פרק לו 

)ח( ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל 
נּוא ּתֵ ֶכם ּתִ ַעְנּפְ

אּו1 ׂשְ ּוֶפְרְיֶכם ּתִ
ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל

ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא.

ביאור:
ופריכם תשאו - תצמיחו פירות משובחים.  .1

 5א. פירוש מצודות דוד
)רבי דוד והלל אטשולר(

ָמָמה ענפכם תתנו - לא ִתְהיּו עֹוד ׁשְ  א. 
ִרי  אּו ּפְ לּו ֲעָנִפים ְוִתׂשְ ַגּדְ י ִאם ּתְ ּכִ

י ֵקְרבּו ָלבֹוא  ָרֵאל, ּכִ י ִיׂשְ ְלַמֲאָכל ְלַעּמִ
ֶאל ַאְרָצם.

6א. פירושים
ץ, ַעִין ָיָפה1 ָאז ִיְקַרב ַהּקֵ ְרָיּה ּבְ ָרֵאל ּפִ ן ֶאֶרץ ִיׂשְ ּתֵ ּתִ ׁשֶ מגולה מזה - ּכְ  א. 

ה יֹוֵתר. )רש"י( ּלֶ ְוֵאין ְלָך ֵקץ2 ְמּגֻ
ירֹוֶתיָה  ָרֵאל ַעל ַאְדָמָתם3 - ֵאין ָהָאֶרץ נֹוֶתֶנת ּפֵ ֵאין ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ * ְלִפי ׁשֶ

ֵרב ָלבֹוא ּקָ ה ׁשֶ ּלֶ ירֹוֶתיָה - ֶזהּו ֵקץ ְמּגֻ ן ּפֵ ֲחֹזר ִליּתֵ ּתַ ׁשֶ ּה4. ֲאָבל ּכְ ַדְרּכָ  ּכְ
ה... )מהרש"א - רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס( ֻאּלָ ְזַמן ּגְ

ביאור:
ַפע. ׁשֶ בעין יפה - ּבְ  .1

ואין לך קץ... - זה הסימן   .2
הטוב ביותר של גאולה.
שאין ישראל... - שעם   .3

ישראל נמצא בגלות.
כדרכה - כרגיל.  .4

7. ויקרא פרק כו 

ֲממּו ָעֶליָה1  )לב( ... ְוׁשָ
ֹאְיֵביֶכם ַהּיְׁשִבים ָּבּה.

7א. פירוש רמב"ן )רבי משה בן נחמן( לפסוק טז
ֵאין  ְממּו ָעֶליָה אֹוְיֵביֶכם', ִהיא ְבׁשֹוָרה טֹוָבה... ׁשֶ ָאַמר... 'ְוׁשָ ְוֵכן ַמה ׁשֶּ

ר ִהיא  ּוב3 ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּשׁ ָכל ַהּיִ ְמָצא ּבְ י ֹלא ּתִ ֶלת ֶאת אֹוְיֵבינּו2... ּכִ ַאְרֵצנּו ְמַקּבֶ
ה  ָלּה ֻאּמָ ה ֹלא ִקּבְ ּנָ י ֵמָאז ָיָצאנּו ִמּמֶ מֹוָה, ּכִ טֹוָבה ּוְרָחָבה4... ְוִהיא ֲחֵרָבה ּכָ

יָבּה, ְוֵאין ְלֵאל ָיָדם6. ִלים ְלהֹוׁשִ ּדְ ּתַ ם ִמׁשְ ְוָלׁשֹון5, ְוֻכּלָ

ּה. רּו ּבָ ּקְ ּבִ ים ׁשֶ ֵהִעידּו ֲאָנׁשִ מֹו ׁשֶ ְלטֹון ָזר, ִהיא ָהְיָתה ׁשֹוְמָמה ַוֲחֵרָבה, ּכְ ַחת ׁשִ ָרֵאל ָהְיָתה ּתַ לּות ְוֶאֶרץ ִיׂשְ ָגּ רּוּבֹו ּבַ ָרֵאל ָהָיה ּבְ ַעם ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ְך: ב ּכָ ּצָ ֵאר ֶאת ַהּמַ ָרֵאל הּוא ּתֵ "ן ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ר ָהַרְמּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

8. כתבי הרמב"ן
ׁש ֵמֲחֵבירֹו1, ָחֵרב יֹוֵתר2 ֵמֲחֵבירֹו: ֻקּדָ ל ַהּמְ ָבר, ּכָ ל ּדָ מֹון, ּוְכָללֹו ׁשֶ ּמָ ִ ה ָהֲעזּוָבה ְוָגדֹול ַהּשׁ י ַרּבָ ּכִ

ִים... ַלִים( ָקרֹוב ְלַאְלּפַ ל ְירּוׁשָ ֶביָה3 )ׁשֶ ִליל, ְויֹוׁשְ ַלִים יֹוֵתר ֲחֵרָבה ִמן ַהּכֹל, ְוֶאֶרץ ְיהּוָדה יֹוֵתר ִמן ַהּגָ ְירּוׁשָ
תֹות. ּבָ ַ ּשׁ ֵביָתם ּבַ ִלים ּבְ ּלְ ִעים5… ַוֲאֵליֶהם ֵיָאְספּו ַעד ִמְנַין ִמְתּפַ ֵני ַאִחים ַצּבָ תֹוָכּה4, ַרק ׁשְ ָרֵאל ּבְ ְוֵאין ִיׂשְ

ביאור:
ָבר ָקדֹוש יותר. ּדָ ָכל ׁשֶ כל המקודש מחבירו - כְּ  .1

חרב יותר - הוא עזוב ומוזנח יותר.  .2
ר( התושבים בירושלים. ויושביה - )ִמְסּפָ  .3

ואין ישראל בתוכה - אין בעיר יהודים.  .4
ַלִים. ירּוׁשָ ִרים ּבִ שני אחים צבעים - בודדים ּגָ  .5

ה ֶאת ַעְצמֹו "ַמאְרק ְטֵווין", ְוָכְך הּוא ְמָתֵאר ֶאת ָהָאֶרץ: ָנּ ִכּ ָאֶרץ ַהּסֹוֵפר ָהָאֶמִריָקִאי ַסמּוֶאל ְקֶלֶמְנס, ֶשׁ ר ּבָ ּקֵ ָנה, ּבִ ים ׁשָ ִ ֵמָאה ַוֲחִמּשׁ ִלְפֵני ּכְ

 .9
אן ֲעזּוָבה... ִית1, ֶמְרָחב ּדֹוֵמם ְוָאֵבל. ֵיׁש ּכָ ִמיר ָוׁשַ ּה עֹוָלה ׁשָ ּלָ ּכֻ ָמָמה... ׁשֶ ֶאֶרץ ׁשְ

יַח. ְמַעט ֹלא ָהָיה ֹלא ֵעץ ְוֹלא ׂשִ ׁשּום ָמקֹום ּכִ ה2... ּבְ ּה ֹלא ָרִאינּו ֶנֶפׁש ַחּיָ ּלָ ֶרְך ּכֻ ל ַהּדֶ ּכָ
ק ָוֵאֶפר4, ׂשַ ֶבת ּבְ ָרֵאל יֹוׁשֶ ְמַעט ָנְטׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ... ֶאֶרץ ִיׂשְ ר3... ּכִ ּבָ ִית ְוַהּצָ ֲאִפּלּו ַהּזַ

ל ְקָלָלה. יׁשּוָפּה ׁשֶ ְמַרֵחף ָעֶליָה ּכִ

ביאור:
ִבים וקוצים. שמיר ושית - ֲעׂשָ  .1

לא ראינו נפש חיה - אין אנשים.  .2
הזית והצבר - עצים שגדלים תמיד בארץ ישראל.  .3

בשק ואפר - ביטוי לאבלות.  .4

ֶגת. ְגׂשֶ ֱהְחִזיָרנּו ְלַאְרֵצנּו ְוִהיא פֹוַרַחת ּוְמׂשַ נּו ׁשֶ ה ה' ִעָמּ ָעׂשָ ס ׁשֶ ים ָלנּו ֶאת ּגֶֹדל ַהּנֵ אּוִרים ֵאּלּו ַמְמִחיׁשִ ּתֵ
גֹון: קּוָפה, ְכּ ְתבּו ַעל ַהְתּ ים ָכּ ִנים ַרִבּ ַרָבּ

11. חזון הגאולה, הרב אברהם יצחק קוק, עמוד קצט
ָרֵאל ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות  ר ֲהֵרי ִיׂשְ אי הֹוֶלֶכת ּומֹוִפיָעה ְלָפֵנינּו... ֵמֵעת ֲאׁשֶ ה1 ַוּדַ ְגאּוָלּ א ּדִ ן ַאְתַחְלּתָ ּכֵ

ה זֹו... ָרֵאל... ִהְתִחיָלה ְגֻאּלָ ִרי ְלַעם ִיׂשְ את ּפְ ֲעָנִפים ְוָלׂשֵ

ביאור:
אתחלתא דגאולה - תחילתה של גאולה.  .1

מה הוא הסימן שנותן לנו הנביא יחזקאל לתחילת הגאולה? )מקור 6(  .1
מתי סימן זה מופיע?  .2

ָרֵאל היה בגלות?  מה היה מצב החקלאות בארץ ישראל כשעם ִיׂשְ  .3
)מקור 10(

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

12. מדברי הרב יצחק הלוי הרצוג )הרב הראשי לישראל, תש"ח(:
ְך ַוֲעָרֶפל ְוַצְלָמֶות, דֹוֵרנּו ֹחׁשֶ ד ֶאָחד ָיְרדּו ָעֵלינּו ּבְ ִמּצַ

ָרֵאל, תֹוְלדֹות ַעם ִיׂשְ ֻדְגָמָתּה ּבְ ּלֹא ָהְיָתה ּכְ ה1 ׁשֶ ֹוָאה ָהֲאֻיּמָ ַהּשׁ
ה ְלַאְרָצּה3, יַבת ָהֻאּמָ דֹול2, ׁשִ ְתאֹום אֹור ּגָ ת ֹזאת, ִנְצֵנץ ּפִ ּוְלֻעּמַ

ית… ִליׁשִ ְ ָרֵאל4 ַהּשׁ יּנּון ַמְמֶלֶכת ִיׂשְ ּכִ
ָרֵאל. ל ְנִביֵאי ִיׂשְ ַצח5 ׁשֶ אֹות ַהְבָטחֹות ַהּנֶ ... ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו הֹוְלכֹות ּוִמְתַמּלְ

ביאור:
ָרֵאל ָצרֹות ַרּבֹות,  ִדיָנה, ָעְברּו ַעל ַעם ִיׂשְ השואה האיומה... - ִלְפֵני ֲהָקַמת ַהְמּ  .1

נּו. ֵני ַעּמֵ ה ִמְליֹוִנים ִמּבְ ָ ּשׁ ּה ִנְרְצחּו ׁשִ ֹוָאה, ּבָ יֹוֵתר ִהיא ַהּשׁ ה ּבְ ְוָהֲאֻיּמָ
ׂשֹוָרה ְגדֹוָלה. אור גדול - ּבְ  .2

ָרֵאל ְלַאְרצֹו. ל ַעם ִיׂשְ שיבת האמה לארצה - ַהֲחָזָרה ׁשֶ  .3
ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלטֹון ְיהּוִדי ּבְ כינון ממלכת ישראל - ׁשִ  .4

ָרֵאל ָיׁשּוב ְלַאְרצֹו, ַעם ִיׂשְ אּו ׁשֶ ִביִאים ִניּבְ ל ַהּנְ הבטחות הנצח... - כָּ  .5 
ְוִיְבֶנה ְוַיְפִריַח אֹוָתּה.

13. הרב חיים דרוקמן
ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְיהּוִדים ָהיּו  ָרֵאל... ׁשֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ הּוִדים ּבְ ל ַהּיְ ִלים ֶאת ּכָ ְלַבד ֵהם ְמַחְסּ בּוַע ָיִמים ּבִ ּתֹוְך ׁשָ ל ַאְרצֹות-ֲעָרב ׁשֶ ִדיָנה ִהְכִריזּו ּכָ ֶעֶרב ַהְכָרַזת ַהּמְ
ְגָמא טֹוָבה  ָיֵדינּו - ַהִאם ֵיׁש ּדֻ ק ֹלא ָהָיה. ּוְבָכל ֹזאת ָנַתן ה' אֹוָתם ּבְ ר ַצַה"ל עֹוד ֹלא הּוַקם ְוַגם ֶנׁשֶ ֲאׁשֶ יפּו אֹוָתם, ּכַ ִהּקִ ָאֶרץ מּול ִמְליֹוֵני ֲעָרִבים ׁשֶ ָאז ּבָ

ָיד ְמַעִטים"?! ים ּבְ ְך ְל"ַרּבִ ִמּכָ
ְך  ָיד ְמַעִטים ְוַעל ְיֵדי ּכָ ים ּבְ "ה ָמַסר ַרּבִ ּבָ ָיֵמינּו. ַהּקָ ם ּבְ ה ִהְתַרֵחׁש ּגַ ס ַהּזֶ ָנה, ֲאָבל ַהּנֵ ִים ׁשָ ָהָיה ִלְפֵני יֹוֵתר ֵמַאְלּפַ ה... ׁשֶ ר ַעל ֵנס ֲחֻנּכָ ים ְלַסּפֵ ָאנּו ַמְרּבִ

ְך?! ּנֹוֶדה לֹו ַעל ּכָ ָנה - ַהִאם ֹלא ָראּוי ׁשֶ ַמּתָ ינּו ּבְ טּוַח, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַחּיֵ ֶות ּבָ יל אֹוָתנּו ִמּמָ ִהּצִ

מה היה המצב בארץ ישראל ערב ההכרזה על הקמת   .1
מדינת ישראל? )מקור 13(

מה היה עלול לקרות כאשר הכריזו על הקמת המדינה?   .2
על מה אנו מודים לקב"ה ביום העצמאות?  .3

שאלת אתגר
מה גרם למנהיגים להכריז על הקמת המדינה  .4 

למרות כל האיומים? )מקור 14(

ל ְוהֹוָדָאה יֹום ַהּלֵ
ה ֲחִגיִגית, ּומֹוִדים ַלה'. ֵלם, סֹוֲעִדים ְסֻעּדָ ל ׁשָ ה ֲחִגיִגית, אֹוְמִרים ַהּלֵ ִפּלָ ִלים ּתְ ּלְ יֹום ֶזה, ִמְתּפַ ל ְוהֹוָדָאה ֲחִגיִגי. ּבְ יֹום ַהּלֵ ָנה ּכְ ָכל ׁשָ ר ּבְ ִאּיָ ַרּבֹוֵתינּו ָקְבעּו ֶאת יֹום ה' ּבְ

יֹום ָהַעְצָמאּות? ְמָחה ּבְ ַע יֹום ׂשִ ִריִכים ִלְקֹבּ ּצְ ֵמֵהיָכן ָלְמדּו ֲחָכֵמינּו ׁשֶ

 15. תלמוד בבלי מסכת מגילה
דף יד עמוד א

ַבע ְנִביאֹות  מֹוָנה ְנִביִאים ְוׁשֶ ִעים ּוׁשְ ַאְרּבָ
ֲחתּו ְוֹלא הֹוִתירּו  ָרֵאל, ְוֹלא ּפָ אּו ָלֶהם ְלִיׂשְ ִנְתַנּבְ

ה1. ְקָרא ְמִגּלָ ּתֹוָרה, חּוץ ִמּמִ תּוב ּבַ ּכָ ַעל ַמה ׁשֶּ
רּוׁש?2... ַמאי ּדְ

יָרה3 - ַעְבדּות ְלֵחרּותא ָאְמִריַנן ׁשִ  ּוַמה ּמֵ
ן4?! ּכֵ ל ׁשֶ ים ֹלא ּכָ יָתה ְלַחּיִ ִמּמִ

15א. פירוש רש"י 
מעבדות לחירות -  א. 

יִציַאת ִמְצַרִים ָאְמרּו  ּבִ
ם. יָרה ַעל ַהּיָ ׁשִ

ביאור:
ִמְצוֹות התורה ולא פחתו ולא הותירו על ... - לא שינו ּבְ  .1 

ְקָרא מגילה, שהוסיפו במשך הדורות. חוץ ִמּמִ
ְרׁשּו? על מה ָסְמכּו כשהוסיפו מצוה זו מאי דרוש - מה ּדָ  .2 

)קריאת המגילה(.
ְצַרִים ומה מעבדות לחרות אמרינן שירה - כשיצאנו ִמּמִ  .3 

ל.  ְעּבּוד, אמרנו שירת ַהָּים ושירת ַהּלֵ והשתחררנו מן ַהִשּׁ
ְלנּו אי שכאשר ִנּצַ ממיתה לחיים לא כל שכן?! - ַוּדַ  .4 

ממוות בפורים, צריכים להלל את ה'.
ּדֹור ַהּקֵֹדם: ָרֵאל ּבַ אֹוֵני ִיׂשְ ָהָיה ִמּגְ ם ָראֶטה, ׁשֶ ּלָ ַתב ָהַרב ְמׁשֻ ְך ּכָ ים. ַעל ּכָ ָרֵאל ֹלא ָרצּו 'ְלהֹוִסיף' ְיֵמי הֹוָדָיה ֲחָדׁשִ ֵחֶלק ֵמַחְכֵמי ִיׂשְ

16. הרב משולם ראטה, קול מבשר, סימן כא 
ָרֵאל2 ָלל ִיׂשְ ל ּכְ ּבּור ׁשֶ יָדן1 ַהּנֹוֵגַע ַלּצִ דֹון ּדִ ּנָ יָטא ּבַ ׁשִ יָלא ּפְ ּוִמּמֵ

ְעּבּוד ַמְלכּויֹות, ִ ְגַאְלנּו ִמּשׁ ּנִ ְדיֹון ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ׁשֶ אן ּפִ ְוֵיׁש ּכָ
ְגנּו ַעְצָמאּות ַמְמָלְכִתית, ֵני חֹוִרין ְוִהּשַׂ ינּו ּבְ ְוַנֲעׂשֵ

ים. יָתה ְלַחּיִ ְוַגם ֲהָצָלה ִמִמּ

ביאור:
פשיטא בנדון דידן - פשוט וברור   .1
שצריך לחגוג את יום העצמאות.

לצבור של כלל ישראל - שזה ֵנס   .2
שנעשה לעם כולו.

ֵניֶהם ָצִריְך ְלהֹודֹות.  ים, ְוַעל ׁשְ יָתה ַלַחּיִ ְלנּו ִמּמִ ו - ָיָצאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ְוִנּצַ ָבִרים ַיְחּדָ ֵני ַהּדְ ִדיָנה ָזִכינּו ִלׁשְ ֲהָקַמת ַהּמְ לֹוַמר: ּבַ ְכּ

תֹו" )ויקרא כה, יג( בּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָ ׁשֻ ַנת ַהּיֹוֵבל ַהּזֹאת ּתָ ׁשְ ּבִ
ָרֵאל(. ּה ָקָמה ְמִדיַנת ִיְשׂ ָבּ ָנה ֶשׁ א תש"ח )ַהָשּׁ ִגיַמְטִרּיָ בּו - ּבְ ׁשֻ ּתָ

ים. ּה ְיׁשּוִבים ֲחָדׁשִ ֻלּיֹות ּוִבְנַין ָהָאֶרץ. ְיהּוִדים ָעלּו ָאְרָצה ּוָבנּו ּבָ ל ִקּבּוץ ּגָ ֲהִליְך ׁשֶ ָנה, ֵהֵחל ּתַ ְוָאֵכן, לְפֵני כ-130 ׁשָ
יָכה. ָאֶרץ ַמְמׁשִ ְנָיה ּבָ ה ָלָאֶרץ ֵאיָנּה ּפֹוֶסֶקת ְוַהּבִ ּוֵמָאז, ָהַעִלּיָ
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אל עמי
אל עמי - אל עצמי )ע"ר(

צ
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לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים

לעילוי נשמת
פסי פנינה

בת בת שבע ז"ל
נלב"ע ה' באייר

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָרֵאל. תֹוְלדֹות ַעם ִיׂשְ דֹוִלים ְוַהֲחׁשּוִבים ּבְ ִמים ַהּגְ ר תש"ח הּוא ֶאָחד ַהּיָ ִאּיָ  יֹום ה' ּבְ

ֵתנּו. ֻאּלָ ית ְצִמיַחת ּגְ ָרֵאל, ֵראׁשִ ְריֹון ז"ל ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ן ּגֻ ִוד ּבֶ יֹום ֶזה ִהְכִריז ּדָ ּבְ
ָרֵאל. ּה ֶאת ַמְלכּות ִיׂשְ ׁש ּבָ ְלנּו ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוְלַחּדֵ ּלַ לּות, ְוִהְתּפַ ּגָ ִנים ָהִיינּו ּבַ ְך ֵמאֹות ׁשָ ֶמׁשֶ  ּבְ

ָרֵאל. ֵדי ִלְבנֹות ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ ָרֵאל ּכְ ַמע ִלְתִפּלֹוֵתינּו, ְוֶהְחִזיָרנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְוָאֵכן ה' ׁשָ

ֻלּיֹות - ֲחָזָרה ְלִצּיֹון ִקּבּוץ ּגָ
ְנפֹות ָהָאֶרץ. ע ּכַ ר ְלַאְרּבַ ָרֵאל הּוְגָלה ֵמַאְרצֹו ּוֻפּזַ ִני, ַעם ִיׂשְ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ַאֲחֵרי ֻחְרּבָ

ה. ֻאּלָ ל ַהּגְ ֻלּיֹות( הּוא ַאַחד ַהְמַאְפְיִנים ׁשֶ הּוִדים ְלַאְרָצם ֵמֲאָרצֹות ׁשֹונֹות )ִקּבּוץ ּגָ ל ַהּיְ ָרֵאל. ַהֲחָזָרה ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ה ׁשֶ ֻאּלָ ֲהִליְך ַהּגְ ּתֹוָרה ְמֹתָאר ּתַ ּבַ

ר ַמְתִחיָלה ַהֲהָכָנה  ִאּיָ יֹום ה' ּבְ ּבְ
בּועֹות. ָ ַחג ַהּשׁ ַלת ַהּתֹוָרה ּבְ ְלַקּבָ

)על פי הספר חק יעקב(

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

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

מה המשותף לשתי ההצעות של וֹוְלְפסֹון והרצל?  .1
מדוע, לדעתך, התקבלה דווקא הצעתו של  .2 

דוד וֹוְלְפסֹון לדגל של מדינת ישראל?

יַח. ל ָמׁשִ ֹמַע קֹול ׁשֹוָפרֹו ׁשֶ ה ִלׁשְ ְך ִנְזֶכּ ה, ּכָ ְגאּוָלּ א ּדִ ִכינּו ְלַאְתַחְלּתָ ּזָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ָפֶניָך ה' ֱאלֹוֵקינּו ֵואלֹוֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
)בקשה הנאמרת בליל יום העצמאות(

1. דברים פרק ל 

בּוְתָךא  ב ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת ׁשְ )ג( ְוׁשָ
ים ל ָהַעּמִ ְצָך1 ִמּכָ ב ְוִקּבֶ ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ

ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך2 ה' ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה:
)ד( ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים3

ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ה' ֱאֹלֶהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך:
)ה( ֶוֱהִביֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ 

ר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְׁשָּתּה4  ֲאׁשֶ
ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֶֹתיָך5.

ביאור:
וקבצך - יאסוף ֶאְתֶכם.  .1

הפיצך - פיזר אתכם.  .2
בקצה השמים - אפילו כשתהיו בארצות רחוקות.  .3

וירשתה - תכבשו אותה.  .4
ָהִייֶתם. ְתַרּבּו לעם גדול יותר ממה ׁשֶ והרבך מאבותיך - ּתִ  .5

והשיב - ה' יחזיר אותנו.  .6
שהשכינה שרויה עם ישראל -   .7

ה' סובל כשישראל סובלים.
הכתיב גאולה לעצמו - ה' חוזר   .8

ביחד ִעם ישראל.

מקור אתגרי:
1א. פירוש רש"י )ר' שלמה יצחקי(
ושב ה' אלקיך את שבותך - ָהָיה  א. 

בּוְתָך',  יב6 ֶאת ׁשְ לֹו ִלְכּתֹב 'ְוֵהׁשִ
ְבָיֹכל  אן ּכִ ַרּבֹוֵתינּו ָלְמדּו ִמּכָ

ָרֵאל7  רּוָיה ִעם ִיׂשְ ִכיָנה ׁשְ ְ ַהּשׁ ׁשֶ
יב  ְגָאִלין, ִהְכּתִ ִנּ לּוָתם, ּוְכׁשֶ ָצַרת ָגּ ּבְ

הּוא  ה ְלַעְצמֹו8, ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ
ֶהם. ָיׁשּוב ִעּמָ

17. קיצור שולחן ערוך מקור חיים, הרב חיים דוד הלוי פרק צ הלכה יב
ָרֵאל. ים ְיֵמי ַצַער ָוֵאֶבל, ֶנֱהָפִכים ְוהֹוְלִכים ְלָיִמים טֹוִבים ְלֵבית ִיׂשְ ְך ּדֹורֹות ַרּבִ ֶמׁשֶ ָהיּו ּבְ נּו ה', ִויֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ׁשֶ ִזּכָ

ָרֵאל... ַהְכָרַזת ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ה ָלנּו, ּבְ ָעׂשָ ְפָלאֹות ׁשֶ ים ְוַהּנִ ּסִ ל ְוהֹוָדָיה ַלה' ַעל ַהּנִ ר ְליֹום ַהּלֵ ִאּיָ ּוְכָבר ָקְבעּו ַרּבֹוֵתינּו... ֶאת יֹום ה' ּבְ
נּו. נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֵלָמה ּוְלִבְנַין ּבֵ ה ׁשְ נּו ִלְגֻאּלָ ַזּכֵ ּיְ ל ֵאָליו ׁשֶ ּלֵ ַמָלנּו, ּוְלִהְתּפַ ר ּגְ ל ַהּטֹובֹות ֲאׁשֶ ל ַלה' ַעל ּכָ ְוָראּוי ְלָכל ָאָדם ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ

מקור אתגרי:
ל ה': ְכבֹודֹו ׁשֶ ִגיָעה ּבִ ִדיָנה ִהְפִסיָקה ֶאת 'ִחּלּול ה' ' - ֶאת ַהּפְ ֲהָקַמת ַהּמְ ה נֹוֶסֶפת ְלהֹודֹות ַלה' ִהיא, ׁשֶ ִסּבָ

18. הרב יצחק הלוי הרצוג
ָרֵאל ֹלא ָסַבל ֵמְרִדיפֹות... ַעם ִיׂשְ ְמקֹומֹות ׁשֶ ַמִים הּוא... ְוַאף ּבִ בֹוד ׁשָ ָרֵאל - ּכְ בֹוד ִיׂשְ ּכְ

ַחס  בֹוֵדנּו! ַהּיַ ָנה: ֻהְחַזר ָלנּו ּכְ ּקְ ָבר ּתִ ָרֵאל ּכְ ִדיַנת ִיׂשְ ּמְ בֹוד. ְוֶזהּו ָמה ׁשֶ ל ּכָ יו ַיַחס ׁשֶ ַלּפָ תֹור ַעם ֹלא ָהָיה ּכְ ֲהֵרי ּבְ
ר ִהְתרֹוֵמם... ִדים ֶאת ָהַעם ֲאׁשֶ ְרָחם ְמַכּבְ בֹוד... ַעל ּכָ ל ּכָ ָבר ַיַחס ׁשֶ ד ָהֻאּמֹות הּוא ּכְ ינּו ִמּצַ ַלּפֵ ּכְ

ְפָלָאה. ׁשֹו ַהּנִ לּותֹו, ּוִבְגבּוָרה ּוְבַהְקָרָבה ַעְצִמית... ָהָיה ָלַעם ַעְצָמִאי ַעל ַאְדַמת ָקּדְ ְפַלת ּגָ ִמׁשִּ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
דֹול ֶנֶסת ַהּגָ ִדיגֹוָרא, ָנַהג ָלבֹוא ְלֵבית ַהּכְ י ַאְבָרָהם ַיֲעֹקב ִמּסָ יק, ַרּבִ ּדִ ַהּצַ

ִצּבּור. ל ּבְ יֹום ָהַעְצָמאּות ְולֹוַמר ַהּלֵ ֵתל-ָאִביב ּבְ ּבְ
ל ְוָרַקד  ְעּגָ ּמַ ב ָהַרב ּבַ ּלֵ ּתַ ֶנֶסת, ִהׁשְ ית ַהּכְ ִלים ָרְקדּו ִלְפֵני ַרֲחַבת ּבֵ ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ׁשֶ ְכּ

יֹום ֶזה.  ְמָחה ְמֻיֶחֶדת ּבְ י ׂשִ ׁש ָלַרּבִ ּיֵ ה ׁשֶ ׁשָ ִהְתַלֲהבּות, ְוָהְיָתה ַהְרּגָ ּבְ
ם, ְוִהְתִחילּו  אִצים ְלׁשָ ה, ִנְכְנסּו ַהּנָ אֹוְסְטִרּיָ ּבְ ִויָנה ׁשֶ ר ּבְ ָהָיה ּגָ ׁשֶ ּכְ ר ׁשֶ י ִסּפֵ ָהַרּבִ

הּוִדים.  ּיְ ל ּבַ ְלִהְתַעּלֵ
הּוִדים, ִלְהיֹות ָהִאיׁש  ל ַהּיְ ם ׁשֶ י ַאְבָרָהם, ַרּבָ ַרּבִ ֲחרּו ּבְ הּוִדים, ּבָ ֵדי ְלַבּזֹות ֶאת ַהּיְ ּכְ

דֹול ְוִהְכִריחּו אֹותֹו ְלַטאֵטא ְמַטאֵטא ֶאת ְרחֹובֹות ָהִעיר. ָנְתנּו לֹו ַמְטֲאֵטא ּגָ ׁשֶ
י: ֶאת ָהְרחֹובֹות, ּוְבתֹוְך ָהֲעבֹוָדה ָאַמר ָהַרּבִ

ָרֵאל'. ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ה עֹוד ְלַטאֵטא ֶאת ָהְרחֹובֹות ׁשֶ ל עֹוָלם, ֲאִני ֶאְזּכֶ 'ִרּבֹונֹו ׁשֶ

 . בֹוהַּ ִבְנָין ּגָ אִצי ּבְ ֶגל ַהּנָ ד, ְוָכפּו ָעָליו ִלְקּבַֹע ֶאת ַהּדֶ ּיָ ֲחבּו לֹו ֶדֶגל ָנאִצי ּבַ ְוׁשּוב ּתָ
ה עֹוד ְלָהִניף ֶאת ל עֹוָלם, ֲאִני ֶאְזּכֶ י: 'ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ָאַמר ָהַרּבִ ֲעׂשֶ ֵדי ַהּמַ ּתֹוְך ּכְ

ָרֵאל.'  ֶאֶרץ ִיׂשְ בֹוהַּ ּבְ ָמקֹום ּגָ ָרֵאל ּבְ ֶגל ִיׂשְ ּדֶ
ָבָריו. ם ֶאת ּדְ ָרֵאל, ָרָצה ְלַקּיֵ ֹוָאה ְוַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֵצל ִמן ַהּשׁ ָכה ָהַרב ְלִהּנָ ּזָ ׁשֶ ְוָאֵכן ּכְ
ה?  ל, ֶמה ָעׂשָ ְך ַהּיֹום ּוְלַטאֵטא ְלֵעיֵני ּכָ ֶמׁשֶ ְרחֹוב ּבְ א ָיכֹול ָהָיה ַלֲעֹמד ּבָ ֹלּ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ֹלׁש ִלְפנֹות ּבֹוֶקר, לֹוֵקַח ַמְטֲאֵטא ָגדֹול  ָעה ׁשָ ׁשָ יֹום ָהַעְצָמאּות ָהָיה ָקם ּבְ ּבְ
יתֹו... ַיד ּבֵ ּלְ ּוַמְטֲאֵטא ֶאת ָהְרחֹובֹות ׁשֶ

ְמָחה  ׂשִ ג ּבְ יֹום ָהַעְצָמאּות, ְוקֹוְבעֹו ַעל ַהּגַ ָרֵאל ּבְ ֶגל ִיׂשְ ְוׁשּוב ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ּדֶ
תֹו.  ִפּלָ ל ּתְ ה' ִקּבֵ ְך ׁשֶ ְוִהְתַלֲהבּות ַעל ּכָ

)מתוך הספר 'עלי תמר' חלק ב, עמ' ס"ט(

ִדיָנה ֶגל ַהּמְ ּדֶ
ְראֹוֵתנּו אֹוָתם. ֲאָוה ּבִ ִאים ּגַ ָרֵאל, ּוִמְתַמּלְ ֶגל ִיׂשְ ִדיָנה ְוֶאת ּדֶ יִרים ֶאת ֶסֶמל ַהּמְ נּו ַמּכִ ּלָ ּכֻ

ֶדֶגל ֶזה? ַחרּו ַדְוָקא ּבְ ַמּדּוַע ּבָ

אלו פרטים אתם רואים בדגל?  .1
מה מזכיר לכם הדגל?  .2

ָרֵאל: ל ִיׂשְ ֶגל ׁשֶ ִריְך ִלְהיֹות ַהּדֶ ֵאָלה ַמה ּצָ ְ ּשׁ עֹות ּבַ ר ּדֵ יַבת-ִציֹון, ָהיּו ִמְסּפַ ׁשִ ָעְסקּו ּבְ הּוִדים ׁשֶ ְנִהיִגים ַהּיְ ֶקֶרב ַהּמַ ּבְ

ביאור:
ָכל  עֹוְבִדים ּבְ עֹות ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ַבע ׁשְ שבע שעות הזהב - ׁשֶ  .1

יֹום.
ְּיהּוִדים  ְזכּות ָהֲעבֹוָדה ָהִעְבִרית, ׁשֶ בשם העבודה - ּבִ  .2

ַעְצָמם. ְרֵנס ּבְ ַיְחְזרּו ַלֲעבֹוד ֶאת ַאְדָמָתם ּוְלִהְתּפַ
ָרֵאל. לארץ הבחירה - הארץ הנבחרת - ֶאֶרץ ִיׂשְ  .3

יעּו ֲהָצָעה ַאֶחֶרת: ָרֵאל, ְוָלֵכן ִהּצִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵהם ַיַעְבדּו ּבְ ָכְך ׁשֶ ָרֵאל ֵאיֶנּנּו ּבְ ל ַעם ִיׂשְ חּוד ׁשֶ ַהּיִ בּו ׁשֶ ַמְנִהיִגים ֲאֵחִרים ָחׁשְ

20. הצעת דוד וולפסון )חבירו של הרצל(
ּיֹוִני ָהִראׁשֹון. ּנּוס( ַהּצִ אִתי ְלָבאֶזל1... ַלֲעׂשֹות ַהֲהָכנֹות ַלּקֹוְנְגֶרס )ּכִ ַנת תרנ"ז ּבָ ׁשְ ּבִ

ּנּוִסים, ֲהֵרי ֹלא ָהָיה ָלנּו ֶדֶגל? ט ֶאת אּוַלם ַהּכִ ֵ ֶגל ְנַקּשׁ ֵאיֶזה ּדֶ ֵאָלה: ּבְ ְ ה ָצָצה ַהּשׁ ְוִהּנֵ
ֶמל ְוַכּדֹוֶמה. ַבע, ַהּגֶֹדל, ַהּסֵ ְהֶיה ַהּצֶ ֵאלֹות ַרּבֹות  ָעלּו, ַמה ּיִ ׁשְ

ית  ֵתנּו. ַטּלִ ִפּלָ ַעת ּתְ ׁשְ ף ּבִ ּה ִנְתַעּטֵ ר ּבָ ית ֲאׁשֶ ַטּלִ ֹחל ּכְ ֶעֶצם ֵיׁש ָלנּו ֶדֶגל - ָלָבן ּכָ ֹמִחי: ֲהֵרי ּבְ ה ִהְבִריק ַרְעיֹון ּבְ ְוִהּנֵ
ים, ל ָהַעּמִ ָרֵאל ּוְלֵעיֵני ּכָ יָקּה2 ּוְנגֹוֵלל3 אֹוָתּה ְלֵעיֵני ִיׂשְ ְרּתִ ית ִמּנַ ּלִ זֹו ֲהֵרי ִסְמֵלנּו ִהיא. נֹוִציא ֶאת ַהּטַ

נּו. ֶסֶמל ַעּמֵ ֶאְמַצע, ּכְ ִוד ָרקּום ּבֹו ּבָ ֹחל ָלָבן ּוָמֵגן ּדָ ֶגל ּכָ י ָאז ּדֶ ְוָכְך ִהְזַמְנּתִ

ביאור:
ּנּוס  ּה ִהְתַקֵּים ַהכִּ ּבָ ַוְיץ ׁשֶ ׁשְ לבאזל - ִעיר ּבִ  .1

ּיֹוִני ָהִראׁשֹון. ַהּצִ
ית. ּלִ ּבֹו ִנְמֵצאת ַהּטַ יק ׁשֶ מנרתיקה - ֵמַהּתִ  .2

ונגולל - ִנְפֹרׂש אֹוָתּה, ַנְרֶאה אֹוָתּה ְלָכל   .3
ָכְך. ֶאה ּבְ ים ְוִנְתּגָ ָהַעּמִ

ֶבט: ְצָבִעים ׁשֹוִנים ְלָכל ׁשֵ ר ָהיּו ְדָגִלים ְמֻיָחִדים ּבִ ְדּבָ ִמּ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ ַמֲחֶנה ׁשֶ ם ּבְ ּגַ
21. במדבר פרק ב

ְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאבָֹתם, ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ִמֶּנֶגד, ָסִביב ְלֹאֶהל-מֹוֵעד ַיֲחנּו. )ב( ִאיׁש ַעל ּדִ

22. מלבי"ם )הרב מאיר לייבוש( במדבר טו פסוק לח
ת ַהֶחֶסד ָון ַהּלֹוֶבן1 מֹוֶרה2 - ַעל ִמּדָ ּגָ

ָמִים. ּה3 ִיְזּכֹר ַמְלכּות ׁשָ ּבָ בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ ֵכֶלת ַהּדֹוֶמה ְלִכּסֵ ִכיָנה הּוא - ַמְרֶאה ַהּתְ ל ׁשְ ְואֹות ְוֶדֶגל ׁשֶ

ביאור:
ָבן. ַבע ַהּלָ גון הלובן - ַהּצֶ  .1
מורה - רומז, מזכיר לנו.  .2

שבה - בגללה.  .3

ִאיָפֵתנּו  ין ָהָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְוֶאת ׁשֶ ּבֵ ֵכֶלת ֶאת ַהֶחֶסד - ׁשֶ ָבן ְוַהּתְ ִלים ִצְבֵעי ַהּלָ ְוָכְך ְמַסּמְ
ל ה'. ְלַמְלכּותֹו ׁשֶ

ֱהיֹוֵתנּו ְמִדיָנה ְיהּוִדית, נּו ּבֶ ּלָ ֲאָוה ׁשֶ ָרֵאל, ַמְרֶאה ֶאת ַהּגַ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ָהַפְך ְלִדְגָלּה ׁשֶ ֶגל ׁשֶ  ַהּדֶ
ְוָקא. ית ּדַ ּלִ יר ֶאת ַהּטַ ְזּכִ ֶגל ַהּמַ ְוָלֵכן ִנְבַחר ּדֶ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ל ָהָאֶרץ. רֹוָמּה ׁשֶ ְחֵרר ֶאת ּדְ ְחרּור ִנּסּו לֹוֲחֵמי ַצָה"ל ְלׁשַ ִ ִמְלֶחֶמת ַהּשׁ ּבְ

ְגיֹון יֵלי ַהּלִ ּה ַחּיָ ְלטּו ּבָ ַרׁש', ְוׁשָ ָאז עֹוד ָקְראּו ָלּה 'אּום-ַרׁשְ ּיּום ָהָיה ֵאיַלת, ׁשֶ ַקו ַהּסִ
ֶגב ָיְצאּו ִלְכּבֹוׁש ֶאת ָהֵאזֹור. ן. ֲחִטיַבת גֹוָלִני ַוֲחִטיַבת ַהּנֶ ל ַיְרּדֵ ׁשֶ

ֶגב. ֲעֹבר 4 ָיִמים, ִהְתָקְרָבה ְלֵאיַלת ֲחִטיַבת ַהּנֶ ּכַ
ד ַהֲחִטיָבה: ל ַנחּום, ְמַפּקֵ ָרד ׁשֶ ׂשְ ֶגב, ִמְבָרק. הּוא ָרץ ַלּמִ ל ֲחִטיַבת ַהּנֶ ר ׁשֶ ּבֶֹקר ָקַלט ָהַקָשּׁ ּבַ
ִסיס." ַרׁש' ְלַפּנֹות ֶאת ַהּבָ ל 'אּום-ַרׁשְ ד ׁשֶ ִנים ַלְמַפּקֵ ּבֹו הֹורּו ַהַיְרֵדּ י ִמְבָרק סֹוִדי, ׁשֶ "ָקַלְטּתִ

ים ֲאֵחִרים ָיבֹואּו  ּכֹוחֹות ַעְרִבּיִ ְמִהירּות ִלְפֵני ׁשֶ ִסיס ּבִ "מּוְכָרִחים ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהּבָ
יַצד נּוַכל  קֹום, ּכֵ ְצִליַח ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהּמָ ּנַ ה ַאֲחֵרי ׁשֶ ֲעׂשֶ קֹום! ַמה ַנּ ט ַעל ַהּמָ ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ָרֵאל?" ָאַמר ַנחּום.  ֶגל ִיׂשְ ָיֵדינּו ּדֶ ָיֵדינּו? ֵאין ּבְ ָטָרה ִנְמֵצאת ּבְ ׁשְ ַהּמִ ְלַהְראֹות ׁשֶ
י ִתיק ֶעְזָרה ִראׁשֹוָנה. ִוד ַעל ַגּבֵ ל ָמֵגן ּדָ ס ׁשֶ יָרה ָלְקָחה ָסִדין. ִהיא ָמְצָאה ֶהְדּפֵ ְזּכִ ּפּוָעה ַהּמַ

ֶגל  ה ּדֶ ֵני ַפִסים ְוִהּנֵ ְדיֹו ׁשְ רּו ּבִ ְך ִצּיְ ִדין. ַאַחר ּכָ ֶאְמַצע ַהּסָ ִוד ּבְ ֵגן ּדָ ִהיא ָתְפָרה ֶאת ַהּמָ
ְלִתְפֶאֶרת.

יַע ִראׁשֹון ְוִתְתֶלה ֶאת  ּגִ ֵהר ְלָך!(, ִאם ֹלא ּתַ ּזָ אַלאק' )ּתִ ֶגל ְו'ִדיר ּבַ ל ֶאת ַהּדֶ "ֶזהּו! ַקּפֵ
ְרן' )ַאְבָרָהם ַאָדן(,  ַרׁש'!" ָאַמר ַנחּום ְל'ּבֶ 'אּום-ַרׁשְ נּו ּבְ ּלָ ֶגל ׁשֶ ַהּדֶ

קֹום. ֶרֶגל ִלְכּבֹׁש ֶאת ַהּמָ ְלָחה ּבָ ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ ֻלּגָ ד ַהּפְ ְמַפּקֵ
ְרן'. י" ָעָנה 'ּבֶ ֵמיָטב ְיכֹוְלּתִ ה ּכְ "ֶאֱעׂשֶ

ָרה, ּוְכָכל  ּטָ מּו ֶאל ֵעֶבר ַהּמַ ֶרְך. ֵהם ִהְתַקּדְ ה ָיְצאּו ַלּדֶ ֻלּגָ ֵלי ַהּפְ ַחּיָ
ַתח. ַבר ַהּמֶ ִהְתָקְרבּו, ּגָ ׁשְ

ַרׁש.  ֶטֶרת אּום-ַרׁשְ ְמִהירּות ֶאל ִמׁשְ מּו ּבִ ּכֹוחֹות ַהַחּלּוץ ִהְתַקּדְ
יִלים. ָטָרה ֵריָקה!" ָצַעק ַאַחד ַהַחּיָ ׁשְ "ַהּמִ

ֵנס! ּכָ ּנִ ה ָלנּו ׁשֶ קֹום ְמַחּכֶ ַהּמָ ה ְלַהֲאִמין! ִנְדֶמה ָהָיה ׁשֶ 'ָקׁשֶ
נּו!' ׁשְ ָניו ָחׁשַ ּפָ ּמִ ה ׁשֶ ׁשֶּ ָרב ַהּקָ ִנְמַנע ַהּקְ

ְמָחָתם. א ֶאת ִשׂ יַצד ְלַבּטֵ קּו, ָלֲחצּו ָיַדִיים ְוֹלא ָיְדעּו ּכֵ ַהּלֹוַחִמים ִהְתַחְבּ
ל ַהֲחִטיָבה. יעּו ּכֹחֹות ֲאֵחִרים ׁשֶ יְנַתִים ִהּגִ ּבֵ

ק ְוֶהָעקּום... ׁש ַלּמֹוט ַהּדַ ֶגל" - ָאַמר ַנחּום ְוִנּגַ לֹוף ֶאת ַהּדֶ רְנִצ'יק, ׁשְ "ּבֶ
ׁש ַלּתֹוֶרן. יֹו ֵמחּוְלָצתֹו ְוִנּגַ ֶגל ַהּדְ ְרן' הֹוִציא ֶאת ּדֶ 'ּבֶ

ם. ד ּוִמיָכה ִצּלֵ ּמֹוט, ֲאֵחִרים ָעְמדּו ֵמַהּצַ ׁשּו ִלְתמֹוְך ּבַ יִלים ִנּגְ ה ֵמַהַחּיָ ּמָ ּכַ
ְזִריזּות ַעל ַהּמֹוט, ס ּבִ ֵאִרית ּכֹוחֹוָתיו ִטּפֵ ׁשְ ְרן' ָהָיה ָעֵיף ְמֹאד, ּבִ 'ּבֶ

ה. ֶגל ֶאל ַהּתֹוֶרן ְוִהְחִליק ְלַמּטָ ר ֶאת ַהּדֶ ָקׁשַ
הּו ֶרַגע ָחׁשּוב. ּזֶ יׁשּו ׁשֶ ם ִהְרּגִ ֶקט ָסִביב. ּכּוּלָ ְלֶרַגע ָהָיה ׁשֶ

יָעה ַעד ִמְפָרץ ַים סּוף! נּו ַמּגִ ּלָ הּוִדית ׁשֶ ִדיָנה ַהְיּ ַהּמְ
ְקָווה'?" יַרת 'ַהּתִ יִלים: "ּוָמה ִעם ׁשִ ֶק'ה, ַאַחד ַהַחּיָ ַאל ַסׁשְ ְוָאז ׁשָ

ָאר ִהְצָטְרפּו ְוָעְברּו ְלדֹום. ְ ל ַהּשׁ יָרה, ּכָ ׁשִ הּוא ָפַתח ּבְ
ִיים, ָעּתַ ָ חֹות ִמּשׁ קֹום ּתֹוְך ּפָ ם ֵהם ַלּמָ יעּו ּגַ יֵלי גֹוָלִני ִהּגִ ַחּיָ

ר: ׁשֶ יר ַהּקֶ ֶאְמָצעּות ַמְכׁשִ ְלחּו ִמְבָרק ּבְ י ַהֲחִטיבֹות ׁשָ ּתֵ ֵדי ׁשְ ּוְמַפּקְ
ָרֵאל... ֶלת ִיׂשְ "ַהֲעִבירּו ְלֶמְמׁשֶ

יׁשֹות ֶגב ַוֲחִטיַבת גֹוָלִני ַמּגִ ֲחִטיבֹות ַהּנֶ
ָרֵאל. ָנה ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ַמּתָ ֶאת ִמְפָרץ ֵאיַלת ּבְ

ַרׁש( ט' באדר תש"ט." ֵאיַלת )אּום ַרׁשְ

19. הצעת חוזה המדינה )בנימין זאב הרצל(:
ְבָעה ּכֹוְכֵבי ָזָהב ַעל ֶרַקע ָלָבן. נּו ִיְהיּו ׁשִ ּלָ ֶגל ׁשֶ ּדֶ ֲהדּות. ּבַ ל ַהּיַ ְגָלּה ֶהָחָדׁש ׁשֶ ָאנּו ְנגֹוֵלל ֶאת ּדִ

הֹוִרים. ים ְוַהּטְ ינּו ַהֲחָדׁשִ ל ֶאת ַחּיֵ ָבן - ְיַסּמֵ ָהֶרַקע ַהּלָ
ל יֹום ָהֲעבֹוָדה ָהב1 ׁשֶ עֹות ַהּזָ ַבע ׁשְ לּו( ֶאת ׁשֶ ְבָעת ַהּכֹוָכִבים - )ְיַסּמְ ׁשִ

ִחיָרה3. ֵנס ְלֶאֶרץ ַהּבְ ם ָהֲעבֹוָדה2 ִנּכָ ׁשֵ י ּבְ ּכִ

נּו ְלִצּיֹון: ָלּ ֲארּו ֶאת ַהַחָזָרה ֶשׁ ִביִאים ּתֵ ם ַהּנְ ּגַ

2. ירמיה פרק ל 

ָרֵאל ִויהּוָדה...  י ִיׂשְ בּות ַעּמִ י ֶאת ׁשְ ְבּתִ )ג( ִּכי ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה' ְוׁשַ
ֹבִתים1 ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוָתם ִויֵרׁשּוָה. ַוֲהׁשִ

ביאור:
והשבתים - אחזיר אותם.  .1

ל ָהֲאָרצֹות. ץ אֹוָתנּו ִמּכָ ַאל ְוִקּבֵ ּגָ ְזמֹור מֹוִדים ַלה' ׁשֶ ּמִ ים. ּבַ ִהּלִ ֶפר ּתְ יֹום ָהַעְצָמאּות ִמְזמֹור ּתֹוָדה ִמּסֵ נּו לֹוַמר ּבְ ּקְ ַרּבֹוֵתינּו ּתִ

3. תהילים פרק קז 

י טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )א( ֹהדּו ַלה' ּכִ
אּוֵלי ה' ֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמַּיד ָצר1: )ב( יֹאְמרּו ּגְ

)ג( ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם2 ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים3:...

ביאור:
מיד צר - ֵמאֹוְיִבים.  .1

ומארצות קבצם - ה' אסף אותנו מארצות רחוקות ושונות.  .2
ומים - הכוונה ְלַים-סּוף הנמצא בדרום.  .3

ִמים ת ּיָ ֶחְמּדַ
פרקי לימוד על יום השבת

ם ֲחָכִמים ּלָ ּכֻ
פרקי לימוד על חכמי מסכת אבות
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אל עמי
אל עמי - אל עצמי )ע"ר(

צ
ת | מורשת | אחדות ו נ ו ת | צי זהו

לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים

לעילוי נשמת
פסי פנינה

בת בת שבע ז"ל
נלב"ע ה' באייר

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָרֵאל. תֹוְלדֹות ַעם ִיׂשְ דֹוִלים ְוַהֲחׁשּוִבים ּבְ ִמים ַהּגְ ר תש"ח הּוא ֶאָחד ַהּיָ ִאּיָ  יֹום ה' ּבְ

ֵתנּו. ֻאּלָ ית ְצִמיַחת ּגְ ָרֵאל, ֵראׁשִ ְריֹון ז"ל ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ן ּגֻ ִוד ּבֶ יֹום ֶזה ִהְכִריז ּדָ ּבְ
ָרֵאל. ּה ֶאת ַמְלכּות ִיׂשְ ׁש ּבָ ְלנּו ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוְלַחּדֵ ּלַ לּות, ְוִהְתּפַ ּגָ ִנים ָהִיינּו ּבַ ְך ֵמאֹות ׁשָ ֶמׁשֶ  ּבְ

ָרֵאל. ֵדי ִלְבנֹות ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ ָרֵאל ּכְ ַמע ִלְתִפּלֹוֵתינּו, ְוֶהְחִזיָרנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְוָאֵכן ה' ׁשָ

ֻלּיֹות - ֲחָזָרה ְלִצּיֹון ִקּבּוץ ּגָ
ְנפֹות ָהָאֶרץ. ע ּכַ ר ְלַאְרּבַ ָרֵאל הּוְגָלה ֵמַאְרצֹו ּוֻפּזַ ִני, ַעם ִיׂשְ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ַאֲחֵרי ֻחְרּבָ

ה. ֻאּלָ ל ַהּגְ ֻלּיֹות( הּוא ַאַחד ַהְמַאְפְיִנים ׁשֶ הּוִדים ְלַאְרָצם ֵמֲאָרצֹות ׁשֹונֹות )ִקּבּוץ ּגָ ל ַהּיְ ָרֵאל. ַהֲחָזָרה ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ה ׁשֶ ֻאּלָ ֲהִליְך ַהּגְ ּתֹוָרה ְמֹתָאר ּתַ ּבַ

ר ַמְתִחיָלה ַהֲהָכָנה  ִאּיָ יֹום ה' ּבְ ּבְ
בּועֹות. ָ ַחג ַהּשׁ ַלת ַהּתֹוָרה ּבְ ְלַקּבָ

)על פי הספר חק יעקב(

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

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

מה המשותף לשתי ההצעות של וֹוְלְפסֹון והרצל?  .1
מדוע, לדעתך, התקבלה דווקא הצעתו של  .2 

דוד וֹוְלְפסֹון לדגל של מדינת ישראל?

יַח. ל ָמׁשִ ֹמַע קֹול ׁשֹוָפרֹו ׁשֶ ה ִלׁשְ ְך ִנְזֶכּ ה, ּכָ ְגאּוָלּ א ּדִ ִכינּו ְלַאְתַחְלּתָ ּזָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ָפֶניָך ה' ֱאלֹוֵקינּו ֵואלֹוֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
)בקשה הנאמרת בליל יום העצמאות(

1. דברים פרק ל 

בּוְתָךא  ב ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת ׁשְ )ג( ְוׁשָ
ים ל ָהַעּמִ ְצָך1 ִמּכָ ב ְוִקּבֶ ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ

ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך2 ה' ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה:
)ד( ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים3

ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ה' ֱאֹלֶהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך:
)ה( ֶוֱהִביֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ 

ר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְׁשָּתּה4  ֲאׁשֶ
ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֶֹתיָך5.

ביאור:
וקבצך - יאסוף ֶאְתֶכם.  .1

הפיצך - פיזר אתכם.  .2
בקצה השמים - אפילו כשתהיו בארצות רחוקות.  .3

וירשתה - תכבשו אותה.  .4
ָהִייֶתם. ְתַרּבּו לעם גדול יותר ממה ׁשֶ והרבך מאבותיך - ּתִ  .5

והשיב - ה' יחזיר אותנו.  .6
שהשכינה שרויה עם ישראל -   .7

ה' סובל כשישראל סובלים.
הכתיב גאולה לעצמו - ה' חוזר   .8

ביחד ִעם ישראל.

מקור אתגרי:
1א. פירוש רש"י )ר' שלמה יצחקי(
ושב ה' אלקיך את שבותך - ָהָיה  א. 

בּוְתָך',  יב6 ֶאת ׁשְ לֹו ִלְכּתֹב 'ְוֵהׁשִ
ְבָיֹכל  אן ּכִ ַרּבֹוֵתינּו ָלְמדּו ִמּכָ

ָרֵאל7  רּוָיה ִעם ִיׂשְ ִכיָנה ׁשְ ְ ַהּשׁ ׁשֶ
יב  ְגָאִלין, ִהְכּתִ ִנּ לּוָתם, ּוְכׁשֶ ָצַרת ָגּ ּבְ

הּוא  ה ְלַעְצמֹו8, ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ
ֶהם. ָיׁשּוב ִעּמָ

17. קיצור שולחן ערוך מקור חיים, הרב חיים דוד הלוי פרק צ הלכה יב
ָרֵאל. ים ְיֵמי ַצַער ָוֵאֶבל, ֶנֱהָפִכים ְוהֹוְלִכים ְלָיִמים טֹוִבים ְלֵבית ִיׂשְ ְך ּדֹורֹות ַרּבִ ֶמׁשֶ ָהיּו ּבְ נּו ה', ִויֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ׁשֶ ִזּכָ

ָרֵאל... ַהְכָרַזת ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ה ָלנּו, ּבְ ָעׂשָ ְפָלאֹות ׁשֶ ים ְוַהּנִ ּסִ ל ְוהֹוָדָיה ַלה' ַעל ַהּנִ ר ְליֹום ַהּלֵ ִאּיָ ּוְכָבר ָקְבעּו ַרּבֹוֵתינּו... ֶאת יֹום ה' ּבְ
נּו. נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֵלָמה ּוְלִבְנַין ּבֵ ה ׁשְ נּו ִלְגֻאּלָ ַזּכֵ ּיְ ל ֵאָליו ׁשֶ ּלֵ ַמָלנּו, ּוְלִהְתּפַ ר ּגְ ל ַהּטֹובֹות ֲאׁשֶ ל ַלה' ַעל ּכָ ְוָראּוי ְלָכל ָאָדם ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ

מקור אתגרי:
ל ה': ְכבֹודֹו ׁשֶ ִגיָעה ּבִ ִדיָנה ִהְפִסיָקה ֶאת 'ִחּלּול ה' ' - ֶאת ַהּפְ ֲהָקַמת ַהּמְ ה נֹוֶסֶפת ְלהֹודֹות ַלה' ִהיא, ׁשֶ ִסּבָ

18. הרב יצחק הלוי הרצוג
ָרֵאל ֹלא ָסַבל ֵמְרִדיפֹות... ַעם ִיׂשְ ְמקֹומֹות ׁשֶ ַמִים הּוא... ְוַאף ּבִ בֹוד ׁשָ ָרֵאל - ּכְ בֹוד ִיׂשְ ּכְ

ַחס  בֹוֵדנּו! ַהּיַ ָנה: ֻהְחַזר ָלנּו ּכְ ּקְ ָבר ּתִ ָרֵאל ּכְ ִדיַנת ִיׂשְ ּמְ בֹוד. ְוֶזהּו ָמה ׁשֶ ל ּכָ יו ַיַחס ׁשֶ ַלּפָ תֹור ַעם ֹלא ָהָיה ּכְ ֲהֵרי ּבְ
ר ִהְתרֹוֵמם... ִדים ֶאת ָהַעם ֲאׁשֶ ְרָחם ְמַכּבְ בֹוד... ַעל ּכָ ל ּכָ ָבר ַיַחס ׁשֶ ד ָהֻאּמֹות הּוא ּכְ ינּו ִמּצַ ַלּפֵ ּכְ

ְפָלָאה. ׁשֹו ַהּנִ לּותֹו, ּוִבְגבּוָרה ּוְבַהְקָרָבה ַעְצִמית... ָהָיה ָלַעם ַעְצָמִאי ַעל ַאְדַמת ָקּדְ ְפַלת ּגָ ִמׁשִּ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
דֹול ֶנֶסת ַהּגָ ִדיגֹוָרא, ָנַהג ָלבֹוא ְלֵבית ַהּכְ י ַאְבָרָהם ַיֲעֹקב ִמּסָ יק, ַרּבִ ּדִ ַהּצַ

ִצּבּור. ל ּבְ יֹום ָהַעְצָמאּות ְולֹוַמר ַהּלֵ ֵתל-ָאִביב ּבְ ּבְ
ל ְוָרַקד  ְעּגָ ּמַ ב ָהַרב ּבַ ּלֵ ּתַ ֶנֶסת, ִהׁשְ ית ַהּכְ ִלים ָרְקדּו ִלְפֵני ַרֲחַבת ּבֵ ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ׁשֶ ְכּ

יֹום ֶזה.  ְמָחה ְמֻיֶחֶדת ּבְ י ׂשִ ׁש ָלַרּבִ ּיֵ ה ׁשֶ ׁשָ ִהְתַלֲהבּות, ְוָהְיָתה ַהְרּגָ ּבְ
ם, ְוִהְתִחילּו  אִצים ְלׁשָ ה, ִנְכְנסּו ַהּנָ אֹוְסְטִרּיָ ּבְ ִויָנה ׁשֶ ר ּבְ ָהָיה ּגָ ׁשֶ ּכְ ר ׁשֶ י ִסּפֵ ָהַרּבִ

הּוִדים.  ּיְ ל ּבַ ְלִהְתַעּלֵ
הּוִדים, ִלְהיֹות ָהִאיׁש  ל ַהּיְ ם ׁשֶ י ַאְבָרָהם, ַרּבָ ַרּבִ ֲחרּו ּבְ הּוִדים, ּבָ ֵדי ְלַבּזֹות ֶאת ַהּיְ ּכְ

דֹול ְוִהְכִריחּו אֹותֹו ְלַטאֵטא ְמַטאֵטא ֶאת ְרחֹובֹות ָהִעיר. ָנְתנּו לֹו ַמְטֲאֵטא ּגָ ׁשֶ
י: ֶאת ָהְרחֹובֹות, ּוְבתֹוְך ָהֲעבֹוָדה ָאַמר ָהַרּבִ

ָרֵאל'. ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ה עֹוד ְלַטאֵטא ֶאת ָהְרחֹובֹות ׁשֶ ל עֹוָלם, ֲאִני ֶאְזּכֶ 'ִרּבֹונֹו ׁשֶ

 . בֹוהַּ ִבְנָין ּגָ אִצי ּבְ ֶגל ַהּנָ ד, ְוָכפּו ָעָליו ִלְקּבַֹע ֶאת ַהּדֶ ּיָ ֲחבּו לֹו ֶדֶגל ָנאִצי ּבַ ְוׁשּוב ּתָ
ה עֹוד ְלָהִניף ֶאת ל עֹוָלם, ֲאִני ֶאְזּכֶ י: 'ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ָאַמר ָהַרּבִ ֲעׂשֶ ֵדי ַהּמַ ּתֹוְך ּכְ

ָרֵאל.'  ֶאֶרץ ִיׂשְ בֹוהַּ ּבְ ָמקֹום ּגָ ָרֵאל ּבְ ֶגל ִיׂשְ ּדֶ
ָבָריו. ם ֶאת ּדְ ָרֵאל, ָרָצה ְלַקּיֵ ֹוָאה ְוַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֵצל ִמן ַהּשׁ ָכה ָהַרב ְלִהּנָ ּזָ ׁשֶ ְוָאֵכן ּכְ
ה?  ל, ֶמה ָעׂשָ ְך ַהּיֹום ּוְלַטאֵטא ְלֵעיֵני ּכָ ֶמׁשֶ ְרחֹוב ּבְ א ָיכֹול ָהָיה ַלֲעֹמד ּבָ ֹלּ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ֹלׁש ִלְפנֹות ּבֹוֶקר, לֹוֵקַח ַמְטֲאֵטא ָגדֹול  ָעה ׁשָ ׁשָ יֹום ָהַעְצָמאּות ָהָיה ָקם ּבְ ּבְ
יתֹו... ַיד ּבֵ ּלְ ּוַמְטֲאֵטא ֶאת ָהְרחֹובֹות ׁשֶ

ְמָחה  ׂשִ ג ּבְ יֹום ָהַעְצָמאּות, ְוקֹוְבעֹו ַעל ַהּגַ ָרֵאל ּבְ ֶגל ִיׂשְ ְוׁשּוב ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ּדֶ
תֹו.  ִפּלָ ל ּתְ ה' ִקּבֵ ְך ׁשֶ ְוִהְתַלֲהבּות ַעל ּכָ

)מתוך הספר 'עלי תמר' חלק ב, עמ' ס"ט(

ִדיָנה ֶגל ַהּמְ ּדֶ
ְראֹוֵתנּו אֹוָתם. ֲאָוה ּבִ ִאים ּגַ ָרֵאל, ּוִמְתַמּלְ ֶגל ִיׂשְ ִדיָנה ְוֶאת ּדֶ יִרים ֶאת ֶסֶמל ַהּמְ נּו ַמּכִ ּלָ ּכֻ

ֶדֶגל ֶזה? ַחרּו ַדְוָקא ּבְ ַמּדּוַע ּבָ

אלו פרטים אתם רואים בדגל?  .1
מה מזכיר לכם הדגל?  .2

ָרֵאל: ל ִיׂשְ ֶגל ׁשֶ ִריְך ִלְהיֹות ַהּדֶ ֵאָלה ַמה ּצָ ְ ּשׁ עֹות ּבַ ר ּדֵ יַבת-ִציֹון, ָהיּו ִמְסּפַ ׁשִ ָעְסקּו ּבְ הּוִדים ׁשֶ ְנִהיִגים ַהּיְ ֶקֶרב ַהּמַ ּבְ

ביאור:
ָכל  עֹוְבִדים ּבְ עֹות ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ַבע ׁשְ שבע שעות הזהב - ׁשֶ  .1

יֹום.
ְּיהּוִדים  ְזכּות ָהֲעבֹוָדה ָהִעְבִרית, ׁשֶ בשם העבודה - ּבִ  .2

ַעְצָמם. ְרֵנס ּבְ ַיְחְזרּו ַלֲעבֹוד ֶאת ַאְדָמָתם ּוְלִהְתּפַ
ָרֵאל. לארץ הבחירה - הארץ הנבחרת - ֶאֶרץ ִיׂשְ  .3

יעּו ֲהָצָעה ַאֶחֶרת: ָרֵאל, ְוָלֵכן ִהּצִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵהם ַיַעְבדּו ּבְ ָכְך ׁשֶ ָרֵאל ֵאיֶנּנּו ּבְ ל ַעם ִיׂשְ חּוד ׁשֶ ַהּיִ בּו ׁשֶ ַמְנִהיִגים ֲאֵחִרים ָחׁשְ

20. הצעת דוד וולפסון )חבירו של הרצל(
ּיֹוִני ָהִראׁשֹון. ּנּוס( ַהּצִ אִתי ְלָבאֶזל1... ַלֲעׂשֹות ַהֲהָכנֹות ַלּקֹוְנְגֶרס )ּכִ ַנת תרנ"ז ּבָ ׁשְ ּבִ

ּנּוִסים, ֲהֵרי ֹלא ָהָיה ָלנּו ֶדֶגל? ט ֶאת אּוַלם ַהּכִ ֵ ֶגל ְנַקּשׁ ֵאיֶזה ּדֶ ֵאָלה: ּבְ ְ ה ָצָצה ַהּשׁ ְוִהּנֵ
ֶמל ְוַכּדֹוֶמה. ַבע, ַהּגֶֹדל, ַהּסֵ ְהֶיה ַהּצֶ ֵאלֹות ַרּבֹות  ָעלּו, ַמה ּיִ ׁשְ

ית  ֵתנּו. ַטּלִ ִפּלָ ַעת ּתְ ׁשְ ף ּבִ ּה ִנְתַעּטֵ ר ּבָ ית ֲאׁשֶ ַטּלִ ֹחל ּכְ ֶעֶצם ֵיׁש ָלנּו ֶדֶגל - ָלָבן ּכָ ֹמִחי: ֲהֵרי ּבְ ה ִהְבִריק ַרְעיֹון ּבְ ְוִהּנֵ
ים, ל ָהַעּמִ ָרֵאל ּוְלֵעיֵני ּכָ יָקּה2 ּוְנגֹוֵלל3 אֹוָתּה ְלֵעיֵני ִיׂשְ ְרּתִ ית ִמּנַ ּלִ זֹו ֲהֵרי ִסְמֵלנּו ִהיא. נֹוִציא ֶאת ַהּטַ

נּו. ֶסֶמל ַעּמֵ ֶאְמַצע, ּכְ ִוד ָרקּום ּבֹו ּבָ ֹחל ָלָבן ּוָמֵגן ּדָ ֶגל ּכָ י ָאז ּדֶ ְוָכְך ִהְזַמְנּתִ

ביאור:
ּנּוס  ּה ִהְתַקֵּים ַהכִּ ּבָ ַוְיץ ׁשֶ ׁשְ לבאזל - ִעיר ּבִ  .1

ּיֹוִני ָהִראׁשֹון. ַהּצִ
ית. ּלִ ּבֹו ִנְמֵצאת ַהּטַ יק ׁשֶ מנרתיקה - ֵמַהּתִ  .2

ונגולל - ִנְפֹרׂש אֹוָתּה, ַנְרֶאה אֹוָתּה ְלָכל   .3
ָכְך. ֶאה ּבְ ים ְוִנְתּגָ ָהַעּמִ

ֶבט: ְצָבִעים ׁשֹוִנים ְלָכל ׁשֵ ר ָהיּו ְדָגִלים ְמֻיָחִדים ּבִ ְדּבָ ִמּ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ ַמֲחֶנה ׁשֶ ם ּבְ ּגַ
21. במדבר פרק ב

ְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאבָֹתם, ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ִמֶּנֶגד, ָסִביב ְלֹאֶהל-מֹוֵעד ַיֲחנּו. )ב( ִאיׁש ַעל ּדִ

22. מלבי"ם )הרב מאיר לייבוש( במדבר טו פסוק לח
ת ַהֶחֶסד ָון ַהּלֹוֶבן1 מֹוֶרה2 - ַעל ִמּדָ ּגָ

ָמִים. ּה3 ִיְזּכֹר ַמְלכּות ׁשָ ּבָ בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ ֵכֶלת ַהּדֹוֶמה ְלִכּסֵ ִכיָנה הּוא - ַמְרֶאה ַהּתְ ל ׁשְ ְואֹות ְוֶדֶגל ׁשֶ

ביאור:
ָבן. ַבע ַהּלָ גון הלובן - ַהּצֶ  .1
מורה - רומז, מזכיר לנו.  .2

שבה - בגללה.  .3

ִאיָפֵתנּו  ין ָהָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְוֶאת ׁשֶ ּבֵ ֵכֶלת ֶאת ַהֶחֶסד - ׁשֶ ָבן ְוַהּתְ ִלים ִצְבֵעי ַהּלָ ְוָכְך ְמַסּמְ
ל ה'. ְלַמְלכּותֹו ׁשֶ

ֱהיֹוֵתנּו ְמִדיָנה ְיהּוִדית, נּו ּבֶ ּלָ ֲאָוה ׁשֶ ָרֵאל, ַמְרֶאה ֶאת ַהּגַ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ָהַפְך ְלִדְגָלּה ׁשֶ ֶגל ׁשֶ  ַהּדֶ
ְוָקא. ית ּדַ ּלִ יר ֶאת ַהּטַ ְזּכִ ֶגל ַהּמַ ְוָלֵכן ִנְבַחר ּדֶ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ל ָהָאֶרץ. רֹוָמּה ׁשֶ ְחֵרר ֶאת ּדְ ְחרּור ִנּסּו לֹוֲחֵמי ַצָה"ל ְלׁשַ ִ ִמְלֶחֶמת ַהּשׁ ּבְ

ְגיֹון יֵלי ַהּלִ ּה ַחּיָ ְלטּו ּבָ ַרׁש', ְוׁשָ ָאז עֹוד ָקְראּו ָלּה 'אּום-ַרׁשְ ּיּום ָהָיה ֵאיַלת, ׁשֶ ַקו ַהּסִ
ֶגב ָיְצאּו ִלְכּבֹוׁש ֶאת ָהֵאזֹור. ן. ֲחִטיַבת גֹוָלִני ַוֲחִטיַבת ַהּנֶ ל ַיְרּדֵ ׁשֶ

ֶגב. ֲעֹבר 4 ָיִמים, ִהְתָקְרָבה ְלֵאיַלת ֲחִטיַבת ַהּנֶ ּכַ
ד ַהֲחִטיָבה: ל ַנחּום, ְמַפּקֵ ָרד ׁשֶ ׂשְ ֶגב, ִמְבָרק. הּוא ָרץ ַלּמִ ל ֲחִטיַבת ַהּנֶ ר ׁשֶ ּבֶֹקר ָקַלט ָהַקָשּׁ ּבַ
ִסיס." ַרׁש' ְלַפּנֹות ֶאת ַהּבָ ל 'אּום-ַרׁשְ ד ׁשֶ ִנים ַלְמַפּקֵ ּבֹו הֹורּו ַהַיְרֵדּ י ִמְבָרק סֹוִדי, ׁשֶ "ָקַלְטּתִ

ים ֲאֵחִרים ָיבֹואּו  ּכֹוחֹות ַעְרִבּיִ ְמִהירּות ִלְפֵני ׁשֶ ִסיס ּבִ "מּוְכָרִחים ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהּבָ
יַצד נּוַכל  קֹום, ּכֵ ְצִליַח ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהּמָ ּנַ ה ַאֲחֵרי ׁשֶ ֲעׂשֶ קֹום! ַמה ַנּ ט ַעל ַהּמָ ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ָרֵאל?" ָאַמר ַנחּום.  ֶגל ִיׂשְ ָיֵדינּו ּדֶ ָיֵדינּו? ֵאין ּבְ ָטָרה ִנְמֵצאת ּבְ ׁשְ ַהּמִ ְלַהְראֹות ׁשֶ
י ִתיק ֶעְזָרה ִראׁשֹוָנה. ִוד ַעל ַגּבֵ ל ָמֵגן ּדָ ס ׁשֶ יָרה ָלְקָחה ָסִדין. ִהיא ָמְצָאה ֶהְדּפֵ ְזּכִ ּפּוָעה ַהּמַ

ֶגל  ה ּדֶ ֵני ַפִסים ְוִהּנֵ ְדיֹו ׁשְ רּו ּבִ ְך ִצּיְ ִדין. ַאַחר ּכָ ֶאְמַצע ַהּסָ ִוד ּבְ ֵגן ּדָ ִהיא ָתְפָרה ֶאת ַהּמָ
ְלִתְפֶאֶרת.

יַע ִראׁשֹון ְוִתְתֶלה ֶאת  ּגִ ֵהר ְלָך!(, ִאם ֹלא ּתַ ּזָ אַלאק' )ּתִ ֶגל ְו'ִדיר ּבַ ל ֶאת ַהּדֶ "ֶזהּו! ַקּפֵ
ְרן' )ַאְבָרָהם ַאָדן(,  ַרׁש'!" ָאַמר ַנחּום ְל'ּבֶ 'אּום-ַרׁשְ נּו ּבְ ּלָ ֶגל ׁשֶ ַהּדֶ

קֹום. ֶרֶגל ִלְכּבֹׁש ֶאת ַהּמָ ְלָחה ּבָ ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ ֻלּגָ ד ַהּפְ ְמַפּקֵ
ְרן'. י" ָעָנה 'ּבֶ ֵמיָטב ְיכֹוְלּתִ ה ּכְ "ֶאֱעׂשֶ

ָרה, ּוְכָכל  ּטָ מּו ֶאל ֵעֶבר ַהּמַ ֶרְך. ֵהם ִהְתַקּדְ ה ָיְצאּו ַלּדֶ ֻלּגָ ֵלי ַהּפְ ַחּיָ
ַתח. ַבר ַהּמֶ ִהְתָקְרבּו, ּגָ ׁשְ

ַרׁש.  ֶטֶרת אּום-ַרׁשְ ְמִהירּות ֶאל ִמׁשְ מּו ּבִ ּכֹוחֹות ַהַחּלּוץ ִהְתַקּדְ
יִלים. ָטָרה ֵריָקה!" ָצַעק ַאַחד ַהַחּיָ ׁשְ "ַהּמִ

ֵנס! ּכָ ּנִ ה ָלנּו ׁשֶ קֹום ְמַחּכֶ ַהּמָ ה ְלַהֲאִמין! ִנְדֶמה ָהָיה ׁשֶ 'ָקׁשֶ
נּו!' ׁשְ ָניו ָחׁשַ ּפָ ּמִ ה ׁשֶ ׁשֶּ ָרב ַהּקָ ִנְמַנע ַהּקְ

ְמָחָתם. א ֶאת ִשׂ יַצד ְלַבּטֵ קּו, ָלֲחצּו ָיַדִיים ְוֹלא ָיְדעּו ּכֵ ַהּלֹוַחִמים ִהְתַחְבּ
ל ַהֲחִטיָבה. יעּו ּכֹחֹות ֲאֵחִרים ׁשֶ יְנַתִים ִהּגִ ּבֵ

ק ְוֶהָעקּום... ׁש ַלּמֹוט ַהּדַ ֶגל" - ָאַמר ַנחּום ְוִנּגַ לֹוף ֶאת ַהּדֶ רְנִצ'יק, ׁשְ "ּבֶ
ׁש ַלּתֹוֶרן. יֹו ֵמחּוְלָצתֹו ְוִנּגַ ֶגל ַהּדְ ְרן' הֹוִציא ֶאת ּדֶ 'ּבֶ

ם. ד ּוִמיָכה ִצּלֵ ּמֹוט, ֲאֵחִרים ָעְמדּו ֵמַהּצַ ׁשּו ִלְתמֹוְך ּבַ יִלים ִנּגְ ה ֵמַהַחּיָ ּמָ ּכַ
ְזִריזּות ַעל ַהּמֹוט, ס ּבִ ֵאִרית ּכֹוחֹוָתיו ִטּפֵ ׁשְ ְרן' ָהָיה ָעֵיף ְמֹאד, ּבִ 'ּבֶ

ה. ֶגל ֶאל ַהּתֹוֶרן ְוִהְחִליק ְלַמּטָ ר ֶאת ַהּדֶ ָקׁשַ
הּו ֶרַגע ָחׁשּוב. ּזֶ יׁשּו ׁשֶ ם ִהְרּגִ ֶקט ָסִביב. ּכּוּלָ ְלֶרַגע ָהָיה ׁשֶ

יָעה ַעד ִמְפָרץ ַים סּוף! נּו ַמּגִ ּלָ הּוִדית ׁשֶ ִדיָנה ַהְיּ ַהּמְ
ְקָווה'?" יַרת 'ַהּתִ יִלים: "ּוָמה ִעם ׁשִ ֶק'ה, ַאַחד ַהַחּיָ ַאל ַסׁשְ ְוָאז ׁשָ

ָאר ִהְצָטְרפּו ְוָעְברּו ְלדֹום. ְ ל ַהּשׁ יָרה, ּכָ ׁשִ הּוא ָפַתח ּבְ
ִיים, ָעּתַ ָ חֹות ִמּשׁ קֹום ּתֹוְך ּפָ ם ֵהם ַלּמָ יעּו ּגַ יֵלי גֹוָלִני ִהּגִ ַחּיָ

ר: ׁשֶ יר ַהּקֶ ֶאְמָצעּות ַמְכׁשִ ְלחּו ִמְבָרק ּבְ י ַהֲחִטיבֹות ׁשָ ּתֵ ֵדי ׁשְ ּוְמַפּקְ
ָרֵאל... ֶלת ִיׂשְ "ַהֲעִבירּו ְלֶמְמׁשֶ

יׁשֹות ֶגב ַוֲחִטיַבת גֹוָלִני ַמּגִ ֲחִטיבֹות ַהּנֶ
ָרֵאל. ָנה ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ַמּתָ ֶאת ִמְפָרץ ֵאיַלת ּבְ

ַרׁש( ט' באדר תש"ט." ֵאיַלת )אּום ַרׁשְ

19. הצעת חוזה המדינה )בנימין זאב הרצל(:
ְבָעה ּכֹוְכֵבי ָזָהב ַעל ֶרַקע ָלָבן. נּו ִיְהיּו ׁשִ ּלָ ֶגל ׁשֶ ּדֶ ֲהדּות. ּבַ ל ַהּיַ ְגָלּה ֶהָחָדׁש ׁשֶ ָאנּו ְנגֹוֵלל ֶאת ּדִ

הֹוִרים. ים ְוַהּטְ ינּו ַהֲחָדׁשִ ל ֶאת ַחּיֵ ָבן - ְיַסּמֵ ָהֶרַקע ַהּלָ
ל יֹום ָהֲעבֹוָדה ָהב1 ׁשֶ עֹות ַהּזָ ַבע ׁשְ לּו( ֶאת ׁשֶ ְבָעת ַהּכֹוָכִבים - )ְיַסּמְ ׁשִ

ִחיָרה3. ֵנס ְלֶאֶרץ ַהּבְ ם ָהֲעבֹוָדה2 ִנּכָ ׁשֵ י ּבְ ּכִ

נּו ְלִצּיֹון: ָלּ ֲארּו ֶאת ַהַחָזָרה ֶשׁ ִביִאים ּתֵ ם ַהּנְ ּגַ

2. ירמיה פרק ל 

ָרֵאל ִויהּוָדה...  י ִיׂשְ בּות ַעּמִ י ֶאת ׁשְ ְבּתִ )ג( ִּכי ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה' ְוׁשַ
ֹבִתים1 ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוָתם ִויֵרׁשּוָה. ַוֲהׁשִ

ביאור:
והשבתים - אחזיר אותם.  .1

ל ָהֲאָרצֹות. ץ אֹוָתנּו ִמּכָ ַאל ְוִקּבֵ ּגָ ְזמֹור מֹוִדים ַלה' ׁשֶ ּמִ ים. ּבַ ִהּלִ ֶפר ּתְ יֹום ָהַעְצָמאּות ִמְזמֹור ּתֹוָדה ִמּסֵ נּו לֹוַמר ּבְ ּקְ ַרּבֹוֵתינּו ּתִ

3. תהילים פרק קז 

י טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )א( ֹהדּו ַלה' ּכִ
אּוֵלי ה' ֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמַּיד ָצר1: )ב( יֹאְמרּו ּגְ

)ג( ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם2 ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים3:...

ביאור:
מיד צר - ֵמאֹוְיִבים.  .1

ומארצות קבצם - ה' אסף אותנו מארצות רחוקות ושונות.  .2
ומים - הכוונה ְלַים-סּוף הנמצא בדרום.  .3

ִמים ת ּיָ ֶחְמּדַ
פרקי לימוד על יום השבת

ם ֲחָכִמים ּלָ ּכֻ
פרקי לימוד על חכמי מסכת אבות
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