שער לעברית

מורשת ישראל

אֹותיֹות
ִ
סֹופרים
ִ

ַאה ָבה
ט"ּו ְּבָאב ַ -חג ָה ֲ

הד ֶרת
זדמנּות נֶ ֶ
קדש ,וְ זֹו ִה ַ
ית־ה ִמ ָ
ַ
חּורּבן ֵּב
ַ
ְּביֹום ט' ְּבָאב ָאנּו ְמ ַצייְ נִ ים ֶאת
סּפ ִרים
אֹותיֹות ְל ִמ ָ
ווקא ַעל ַה ֶק ֶשר ֶש ֵּבין ִ
ְל ַד ֵּבר ַד ָ
שעה ְּב ָאב ,אוֹ ט'
ַה ָשבו ַּע ָאנ ּו ְמ ַצייְ נִ ים ֶאת ִת ָ

יב ָריו ְו ָש ָס"ה גִ ָידיו,
ַה ִּביטוּי ְּבכֹל ְר ַמ"ח ֵא ָ

ר־כך
קדשָ .שבו ַּע ַא ַח ָּ
ית־ה ִמ ָ
ּרבן ֵּב ַ
ְּב ָאב ,יוֹ ם חו ַּ

ֶש ּ ֵפירוּשוֹ כּ ֹל כּ וּלוְֹּ ,בכֹל ְמאוֹ דוֹ ("הוּא ָמסוּר

ה־ע ָ ׂשר ְּבחוֹ ֶדש ָאב,
יש ָ
יע ט"וּ ְּב ָאבַ ,היוֹ ם ַה ֲח ִמ ָ
יַ גִ ַ

למ ָידיו ְּבכֹל ְר ַמ"ח ֵא ָיב ָריו וְ ָש ָס"ה גִ ָידיו"),
ְל ַת ִ

ספ ִרים
יוֹ ם ָה ַא ֲה ָבה ַּביַ ֲהדוּתַ .הנוֹ ַהג ַהזֶ ה ְל ַצייֵ ן ִמ ּ ָ

טריָ הֵ .ע ֶרך ָהאוֹ ִתיוֹ ת רמ"ח
תב ֵסס ַעל גִ ַימ ִ
ִמ ַּ

טריָ ה.
קרא גִ ַימ ִ
ְּבאוֹ ִתיוֹ ת ְמקו ָּּבל ְמאוֹ ד ַּביַ ֲהדוּת וְ נִ ָ

ספר ֵא ְיב ֵרי ַהגוּף,
טריָ ה הוּא  ,248וְ זֶ ה גַ ם ִמ ּ ַ
ְּבגִ ַימ ִ

ספ ִרי:
ברית יֵ ש גַ ם ֵע ֶרך ִמ ּ ָ
ְלכֹל אוֹ ת ְּב ִע ִ

ְל ִפי ֲחזָ "לָּ .כך גַ ם ְלגַ ֵּבי ַהגִ ִידים :שס"ה = ֶ .365ד ֶרך
ספר
ספר ָה ֵא ָיב ִרים ו ִּמ ּ ַ
ַאגַ בִ ,אם ְמ ַחבּ ִרים ֶאת ִמ ּ ַ

ב=2

מ = 40

ספר ַה ִמצווֹ ת ַּביַ ֲהדוּת.
ִמ ּ ַ

ג=3

נ = 50

טריָ ה גַ ם ְּכ ֵדי
שת ֵמש ַּבגִ ַימ ִ
ַר ִּבים נוֹ ֲהגִ ים ְל ִה ַ

ד=4

ס = 60

ילים ו ְּב ִביטוּיִ ים
סתרוֹ ת ְּב ִמ ִ
שמעוּיוֹ ת נִ ָ
ִלמצוֹ א ַמ ָ

ה־ע ָׂשר ְּבחוֹ ֶדש ָאב ַ -חג
יש ָ
ט" ּו ְּב ָאב ,יוֹ ם ֲח ִמ ָ

ה=5

ע = 70

בדל ֵּבין
שפט ַהזֶ הַ :ה ֶה ֵ
שוֹ נִ יםִּ .בדק ּו ְל ָמ ָשל ֶאת ַה ִמ ּ ָ

ָקדוּם הוּא ְּביִ שׂ ָר ֵאלְּ .ביוֹ ם זֶ ה ָהי ּו נֶ ֱע ָרכוֹ ת ֲחגִ יגוֹ ת

ו=6

פ = 80

ָרצוּ י ְל ָמצוּ י הוּא ֶּכ ֶסףִ .אם ַת ֲע ִביר ּו ֶאת ָהאוֹ ִתיוֹ ת

ֲע ָמ ִמיוֹ תְּ .בנוֹ ת יִ שׂ ָר ֵאל ָהי ּו ְמחוֹ ְללוֹ ת (רוֹ קדוֹ ת)

ז=7

צ = 90

ילה ָרצוּ י הוּא
רכה ֶשל ַה ִמ ָ
ְלגִ ַימטריָ ה ְתגַ ל ּו ֶש ֶע ָּ

ַּב ְּכ ָר ִמים ַ(ה ָמקוֹ ם ֶשגְ ֵד ִלים בּ וֹ ָה ֲענָ ִבים) ִּב ְבגָ ִדים

ח=8

ק = 100

פח ִיתים
ילה ָמצוּ י הוּא  ,146וְ ִאם ַמ ִ
ֶ ,306של ַה ִמ ָ

ְל ָבנִ ים ,ו ְּבנֵ י יִ שׂ ָר ֵאל ָהי ּו ָּב ִאים ִלבחוֹ ר ָל ֶהם

ט=9

ר = 200

טרי ֶשל
אוֹ ָתם זֶ ה ִמזֶ ה ְמ ַקבּ ִלים ָ - 160ה ֵע ֶרך ַהגִ ַימ ִ

נָ ִשים.

י = 10

ש = 300

תח ְּכמוּיוֹ ת ָּכ ֵא ֶלה ְּב ִלי סוֹ ף.
ילה ֶּכ ֶסף! וְ יֵ ש ִה ַ
ַה ִמ ָ

כ = 20

ת = 400

בדל ֵּבין ֶש ֶקר ( )600לֶ ֱא ֶמת ( )441הוּא ָק ָטן
ַה ֶה ֵ

הצילּום :שימי אביב

א=1

ל = 30

ַהגִ ִידים ְמ ַקבּ ִלים ַ ,613הלֹא ֵהם ַתריָ "ג ִמצווֹ ת,

ִּב ְשנוֹ ת ַהגָ לוּתְּ ,כ ֶש ָהי ּו ְּבנֵ י ָה ָעם ְרחוֹ ִקים
ֵמ ֲעבוֹ ַדת ָה ֲא ָד ָמה ,לֹא יָ כְ ל ּו ְל ַצייֵ ן ֶאת ַה ַחגַ ,אך

ינטרנֶ ט ָמ ָצאנ ּו ֶאת ַה ִחידוּד
(ַּ .)159ב ֲא ַתר ָד ִתי ָּב ִא ֶ
יתן ֶ(א ָ
ַעל ְס ַמך ַה ָּב ִסיס ַהזֶ ה ,נִ ָ
רכיב
פשר) ְל ַה ִּ

ילה ּכֹל.
ספר ָ 50שווֶ ה ַל ִמ ָ
טריָ ה ַה ִמ ּ ָ
ַה ָּבאְּ :בגִ ַימ ִ

ספרָּ .כך
יעים ְּב ֶע ֶצם ִמ ּ ָ
ֵצירו ֵּפי אוֹ ִתיוֹ תֶ ,ש ַמ ִּב ִ

בר ָהם ַּב ּכֹל.
אשית נֶ ֱא ַמר ִּכי ה' ֵּב ֵירך ֶאת ַא ָ
ְּב ֵס ֶפר ְּב ֵר ִ

ְּביִ שׂ ָר ֵאל ֶשל ַהיוֹ ם ִק ֵּיבל ט" ּו ְּב ָאב ֶאת ַה ֵשם

ְל ָמ ָשל ַה ַחג ט"וּ ִּב ְש ָבטֶ ,שנָ חוֹ ג ַּביוֹ ם ַה־( 15ט=9

טריָ ה ֶשל ֲא ָד ָמה ()1+4+40+5
ִמ ֵּכיווָ ן ֶשגַ ם ַהגִ ַימ ִ

תקיימוֹ ת ְּביוֹ ם זֶ ה,
ַחג ָה ַא ֲה ָבהֲ .חתוּנוֹ ת ַרבּ וֹ ת ִמ ַ

 +ו=ְּ )6בחוֹ ֶדש ְש ָבטָּ .כאן ַה ָמקוֹ ם ְל ַצייֵ ן ֶש ַהצו ָּרה

שמעוּת ִהיא ִּכי ִאם ֵאין ֲא ָד ָמה ֵאין
ִהיא ּכֹל – ַה ַמ ָ

יפת ַה ָש ַמיִ ם ְּב ֵליל יָ ֵר ַח,
נֶ ֱע ָרכִ ים מוֹ ָפ ִעים ַת ַחת ִּכ ּ ַ

פרה ִ 15היא י"הַ ,אך ֵמ ַא ַחר ֶש ֵצירוּף
תב ֶק ֶשת ַל ִס ָ
ַה ִמ ַּ

ְּכלוּם.

ו ַּב ֲחנוּיוֹ ת מוֹ ְִכ ִרים ַמ ָתנוֹ ת ָלאוֹ ֲה ִבים.

צרים ֶאת ֵשם ָה ֵאל,
ָהאוֹ ִתיוֹ ת י' וְ ־ה' אוֹ י' ּו־ו' יוֹ ִ

טריָ ה =  ,70סוֹ ד
ּגמה נוֹ ֶס ֶפת :יַ יִ ן ְּבגִ ַימ ִ
דו ָ

כת ִבים ְּכט"ו וְ ט"ז ( 9+6אוֹ
ספ ִרים  15וְ ־ 16נִ ָ
ַה ִמ ּ ָ

מרה ַהיְ דו ָּעה "נִ כנַ ס
טריָ ה =  ,70ו ִּמ ָּכאן ָה ִא ָ
ְּבגִ ַימ ִ

.)9+7

עש ַע ָּכך
שת ֵ
משיך ו ְּל ִה ַ
פשר ְל ַה ִ
יַ יִ ן יָ ָצא סוֹ ד" .וְ ֶא ָ

ספ ִידים
יטב ְּכיוֹ ם טוֹ ב ,יוֹ ם ֶש ֵאין ַמ ּ ִ
שמר ֵה ֵ
הוּא נִ ַ
מרים ְד ָב ִרים ַעל ַה ֵמת ְליַ ד ִקברוֹ ).
בּ וֹ ֵ(אין אוֹ ִ

"הנֵ ה ַחג ה'
ראים ַּב ַתנַ "ךִ :
ַעל ַה ַחג ֲאנַ חנ ּו קוֹ ִ
בתם ַּב ְּכ ָר ִמים,
ְּב ִשלוֹ ִמיָ ִמים יָ ִמ ָימהְ ]...[ .לכ ּו וַ ֲא ַר ֶ
ו ְּר ִא ֶיתם וְ ִהנֵ ה ִאם יֵ ְצא ּו ְּבנוֹ ת ִשילוֹ ָלחוּל ַּב ְמחֹלוֹ ת

לַ "ג ָּבעוֹ ֶמר הוּא ַהיוֹ ם ַה־ִּ 33ב ְס ִפ ַירת ָהעוֹ ֶמר

ילים
ספ ִריוֹ ת ֵּבין ִמ ִ
ַעד ֵאין סוֹ ףַ ,ל ֲערוֹ ך ַהשווָ אוֹ ת ִמ ּ ָ

פתם ָלכֶ ם ִאיש ִמ ְּבנוֹ ת
אתם ִמן ַה ְּכ ָר ִמים וַ ֲח ַט ֶ
יצ ֶ
וִ ָ

(ל= ,30ג= ;)3י"ז (ְּ )17ב ַתמוּ ז הוּא יוֹ ם צוֹ ם ,ו ְּביוֹ ם

סב ִרים ו ֵּפירו ִּשים ְלכֹל
שוֹ נוֹ ת וְ ִלמצוֹ א ְלכָ ך ֶה ֵּ

פטים ּ ֶפ ֶרק כ"א,
כתם ֶא ֶרץ ִּבניָ ִמין" (שוֹ ִ
ִשילוֹ וַ ֲה ַל ֶ

כלל,
תחיל ַחג ַהסוּכּ וֹ תִּ .ב ָ
שרי ַמ ִ
י' ֲ(ע ָ ׂש ָרה) ְּב ִת ֵ

דוֹ ֵרש.

ּפסוּק י"ט).

ברי נָ הוּג ְל ַצייֵ ן ְּבאוֹ ִתיוֹ ת וְ לֹא
ֶאת ַה ַת ֲא ִריך ָה ִע ִ

טריָ ה ַקייָ ם ְּכ ָבר ַּב ַתלמ ּוד ,ו ִּמ ָשם,
ַה ִשימוּש ְּבגִ ַימ ִ

ו ַּב ִמשנָ הְּ ,ב ַמ ֶסכֶ ת ַת ֲענִ ית ּ ֶפ ֶרק ד' ִמשנָ ה ה',

ספ ִריםַ :ה ַת ֲא ִריך ַהיוֹ ם הוּא ט' ְּב ָאב תש"ע.
ְּב ִמ ּ ָ

רשנִ ים ַר ִּבים ֶשל
שתמש ּו ָּב ּה ּ ַפ ָ
ְלאוֹ ֶרך ַה ָשנִ יםִ ,ה ַ

ראים" :לֹא ָהי ּו יָ ִמים טוֹ ִבים ְליִ שׂ ָר ֵאל
ָאנ ּו קוֹ ִ

שרי
תח ֵלף ַה ָשנָ ה ,ו ְּביוֹ ם א' ְּב ִת ֵ
דשיִ ים ִת ַ
ְּבעוֹ ד ְּכחוֹ ַ

קראָ .ה ֵחל ֵמ ַה ֵמ ָאה ַה־ 12נַ ֲעשָׂ ה ְּבתוֹ ַרת ַה ַק ָּב ָלה
ַה ִמ ָ

ישה ָעשָׂ ר ְּב ָאב וּכְ יוֹ ם ַה ִּכ ּיפו ִּריםֶ ,ש ָּב ֶהם ְּבנוֹ ת
ַּכ ֲח ִמ ָ

יל ָת ּה ֶשל ְשנַ ת תשע"א.
נְ ַצייֵ ן ֶאת ְת ִח ָ

תב ֵסס ַעל ָה ֱאמוּנָ ה
טריָ הְּ ,ב ִה ַּ
רחב ַּבגִ ַימ ִ
ִשימוּש נִ ָ

יְ רו ָּש ַליִ ם יוֹ ְצאוֹ ת וְ חוֹ לוֹ ת (רוֹ ְקדוֹ ת) ַּב ְּכ ָר ִמים".

תקייְ ָמה ָּבאוּ"ם
צב ָעה ַעל ֲה ָק ַמת ַה ְמ ִדינָ ה ִה ַ
ַה ַה ָּ

מצעוּת ֵצירו ִּפים שוֹ נִ ים ֶשל
ברא ְּב ֶא ָ
ֶש ָהעוֹ ָלם נִ ָ

קרא ַה ַחג גַ ם ַחג ַה ְּבתוּלוֹ ת.
ְּבכַ ָמה ְמקוֹ רוֹ ת נִ ָ

מבר (כ= + 20ט=ֶ .)9את ְש ֵתים־
ְּביוֹ ם כ"ט ְּבנוֹ ֶב ֶּ

בריַּ .ב ֵמ ָאה ַה־ 17יָ ָצא ָלאוֹ ר
"ף־בי"ת ָה ִע ִ
ָה ָא ֶל ֵּ

ַעל ּ ִפי ַה ָמסוֹ ֶרתְּ ,ביוֹ ם זֶ ה ָּכל ּו ֵ(מת ּו כּ ו ָּלם) ֵמ ֵתי

ית־ה ֵס ֶפר ָאנ ּו מוֹ נִ ים
ֶעשׂ ֵרה ְשנוֹ ת ַה ִלימוּד ְּב ֵב ַ

"מגַ ֶלה ֲעמוּקוֹ ת" ֶשל נָ ָתן ַש ּ ִפ ָירא,
ַה ֵס ֶפר ַה ַק ָּב ִלי ְ

דבר ְּ(בנֵ י ַהדוֹ ר ֶש ָה ַלך ַּב ִמ ָּ
ַה ִמ ָּ
דבר)ְּ .ביוֹ ם זֶ ה הוּתר ּו

ִמ ִּכ ָיתה א' ַעד ִּכ ָיתה י"ב ( .)10+2גַ ם ַה ּ ְפ ָר ִקים

רשנוּת
מצ ִעי ְל ַפ ָ
טריָ ה ְּכ ֶא ָ
שת ֵמש ַרבּ וֹ ת ַּבגִ ַימ ִ
ֶש ִה ַ

ְש ָב ִטים ָלבוֹ א זֶ ה ָּבזֶ ה ְּ(בנֵ י ֵש ֶבט ֶא ָחד יָ כְ ל ּו

ּספ ִרים ְּבאוֹ ִתיוֹ ת וְ לֹא
וְ ַה ּ ְפסו ִּקים ַּב ַתנַ "ך ְממו ּ ָ

ר־כך.
רשנוּיוֹ ת ַרבּ וֹ ת ֶש ָּבא ּו ַא ַח ָּ
וְ ִש ֵימש ָּב ִסיס ְל ַפ ָ

תח ֵתן ִעם ְּבנוֹ ת ֵש ֶבט ַא ֵחר).
ְל ִה ַ

ספ ִרים.
ְּב ִמ ּ ָ
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