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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 קה כלכלית קשה.אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו שנקלע למצו

 נתניה, 952-בנק לאומי סניף  1560456 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון

 תזכו למצוות! שד' בנימין. –הרצל 

 
 להיכם אמת / הרב עידו פכטר-ה' א

שתי הלכות אודות אופן אמירת קריאת שמע, מראות את הדיסהרמוניה שלעתים נוצרת בהלכה 
 רבעקבות מיזוג הלכות מן הנגלה ומן הנסת

באחת הרשימות הקודמות עמדנו על הפער שבין עולם ההלכה והקבלה ועל המיזוג שנעשה ביניהם למרות זאת. הדגמנו 

כיצד הלכות שמקורן בזוהר ובכתבי קבלה אחרים מובאות בשולחן ערוך לצד הלכות מן הנגלה, ללא הבחנה. להלן 

 כות קריאת שמע.אבקש לבחון סתירה מעניינת שנוצרה בעקבות כך, הלקוחה מתוך הל
 חיבור של אמת

מנהג מקובל הוא שכאשר קוראים קריאת שמע, אין חותמים במלים האחרונות של פרשת ציצית אלא ממשיכים ואומרים 
 גם את המילה 'אמת'. המקור לכך מובא במסכת ברכות )יד, א(: 

א יפסיק. אמר רבי אבהו אמר רבי אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי יהודה דאמר, בין אלהיכם לאמת ויציב ל
 דכתיב: וה' אלהים אמת.  -יוחנן: מאי טעמיה דרבי יהודה 

למרות שבדרך כלל בין הפרקים של קריאת שמע וברכותיה, ניתן להפסיק לצורך אמירת שלום לאדם שחייב בכבודו או 

ין סיום קריאת שמע לברכת 'אמת לצורך השבת שלום למי שפתח בו )בבלי ברכות יג, א(, יוצא מן הכלל הוא הרווח שב
להים' למילה אמת, -ויציב' או 'אמת ואמונה'. שם אין להפסיק כלל, שכן אז ייראה כאילו אנו עושים הפסקה בין שם 'א

להים אמת'. לכן נפסק שלא רק הפסקה לצורך דיבור אסורה שם אלא כל הפסקה, אפילו -והרי הנביא אמר ש'ה' א
 לחבר את המילה אמת לקריאת שמע. שבשתיקה, אסורה ומכאן המנהג

 עד כה ההלכה הידועה והפשוטה מן הנגלה. נעבור עתה להלכה אחרת הקרובה לכך מן הנסתר.

 חזרה מאוחרת
מובא בראשונים כי מנהג קדמון היה להקדים לקריאת שמע את המילים "אל מלך נאמן", שכן בקריאת שמע יש רמ"ה 

להגיע למנין רמ"ח, שהוא כנגד מספר איבריו של אדם. אלא שעם השנים  תיבות, והיה צריך להשלים עוד שלוש כדי
בטלו מנהג זה, שכן הוא גורם להפסק בין ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה לקריאת שמע, ובמקומו הנהיגו שהשליח 

 להיכם אמת" וכך משלים למנין המבוקש.-ציבור חוזר בסוף קריאת שמע על המלים "ה' א
סת על מנין התיבות בקריאת שמע, אינה מופיעה במשנה או בתלמודים אלא בזהר. וכך מובא ההוספה הזאת, המבוס

 באחד המקורות הדנים בכך )זהר חדש רות צה, א; מצוטט בבית יוסף אורח חיים סא; בתרגום(: 

אמר רבי פתח רבי יהודה ואמר 'רפאות תהי לשרך' וכו'. התורה היא רפואה לגוף ולעצמות בעולם הזה ובעולם הבא, ש
נהוראי אמר רבי נחמיה: בקריאת שמע רמ"ח תיבות כמנין איבריו של אדם, והקורא קריאת שמע כתיקונה, כל אבר ואבר 

נוטל תיבה אחת ומתרפא בו, וזה 'רפאות תהי לשרך'. בינתיים הגיע אותו ילד עייף מהדרך וישב ביניהם. שמע אותן מילים, 
שם אלא רמ"ה תיבות? אמר לו רבי חייא: שב בני. ישב. אמר לו: בני, שמעת  קם על רגליו ואמר: הלא בקריאת שמע אין

בזה משהו? אמר: כך שמעתי מאבא, בקריאת שמע יש רמ"ח תיבות חסר שלוש למנין איבריו של אדם. מאי תקנתו? תקנו 

 שיהא שליח ציבור חוזר ג' תיבות, ואילו הן? 'ה' אלהיכם אמת' כדי להשלים רמ"ח תיבות.
בין מנין המלים שבקריאת שמע לאיבריו של האדם מקבלת כאן משמעות גדולה. לא רק דמיון מספרי יש ההקבלה 

כל אבר מגופו של אדם מתוקן על ידי מילה מקריאת שמע. אי לכך, חשוב להשלים  –לפנינו אלא ממש מעשה של תיקון 
 ונות. את מנין המילים כדי לתקן את כל הגוף, ומכאן החזרה על שלוש המילים האחר

 מניין שגוי

מנהג זה לחזור על שלוש המילים האחרונות בקריאת שמע נפסק להלכה בשולחן ערוך )אבל לא ברמב"ם( למרות 
שמקורו קבלי )אורח חיים סא, ג(. ואולם, חישוב קל מלמד שהלכה זו אינה עולה בקנה אחד עם ההלכה מהנגלה שבה 

ריאת שמע, נמצא שבקריאת שמע ללא החזרה של הש"ץ ישנן רמ"ו פתחנו. אם ישנה חובה להצמיד את המילה 'אמת' לק
מילים ולא רמ"ה, ואם הש"ץ חוזר על שלוש המלים האחרונות נמצא שאנו אומרים רמ"ט מלים ולא רמ"ח! לכאורה, אם 

 כן, היה צריך להשלים רק שתי מלים ולא שלוש?!
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 כם זאת המשנה ברורה )סא, ס"ק ח(: הבעיה הזו הטרידה את האחרונים והביאה למחלוקת ביניהם. סי

בספר עשרה מאמרות כתב שהש"ץ לא יסיים בלחש בתיבת אמת כ"א כשחוזר ואומר בקול רם ובזה ימצא החשבון רמ"ח 

דאל"ה יהיה רמ"ט. אך המנהג כהשו"ע שיש לומר גם בפעם הראשון אמת שלא להפריד ביניהם ואמת השני אינו מן 
 כ"כ הפמ"ג והגר"א כתב שהעיקר כהעשרה מאמרות. המנין אלא ברכת אמת ויציב היא

שני פתרונות לבעיה זו: האחד, שהש"ץ לא יגיד בפעם הראשונה אמת, וכך ישאיר את המנין על רמ"ה תיבות; והשני, שאין 
אנו מחשיבים את האמת השני, שאומר הש"ץ בחזרה, מן המנין, ועל כן על הש"ץ לומר אמת בפעם הראשונה באופן 

 הרגיל. 

ירוש אחרון זה נראה קשה, שכן מה ההבדל בין האמת הראשון לשני? וכיצד זה שדווקא הראשון מן המנין ואילו השני פ
לא?! אבל אין זה מענייננו כאן להכריע בין המנהגים. מה שמעניין אותנו הוא חוסר הקוהרנטיות שבין ההלכות. אילו 

יע בתלמוד, סביר להניח שלא היינו מגיעים לידי סתירה הנוהג לחזור על המלים האחרונות של קריאת שמע היה מופ
כזאת ולא היינו נצרכים להסברי האחרונים. אך מפני שמנהג זה יסודו בקבלה, לא הוקדשה תשומת לב מספיקה 

להתאמתו להלכה אחרת, הקרובה אליו, ומכאן הבלבול. זוהי דוגמה קטנה, אך יפה, לדיסהרמוניה ההלכתית שנוצרת 

 בעקבות מיזוג מנהגים מעולמות שונים, מן הנגלה ומן הנסתר. לעתים בהלכה 

 

הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה ומרבני צוהר 

 ועורך העלון.

 
 



 

 

 חוקותי / ד"ר ניצה דוריהפטרת ב
בפרשה האחרונה של ספר ויקרא, באות ברכות למקיימי התורה, ותוכחות לסרים מן הדרך. התורה מבהירה את היחס "

הישיר שבין התנהגותו של העם לבין תולדות חייו בארץ ישראל. הקשר בין עם ישראל לארצו מותנה בקדושה. רק 

ה לבניה. פרשת בהר עוסקת בקדושת הארץ. באמצעות קיום מצוות ה' תתקיים הברית בין העם לאלוהיו, והארץ תענ

מצוות שמיטה ויובל הן ביטוי לייחודה של ארץ ישראל. השבתת העבודה בשנה השביעית, וחזרת הקרקעות לבעליהן 
ביובל, מלמדים שארץ ישראל אינה ככל הארצות. אדמתה אינה רכושו הפרטי של המחזיק בה, היא ארצו של ה', "כי לי 

ים אתם עמדי", והיא מושאלת לנו לעבדה ולשמרה. העדרה של התודעה הזאת, שהארץ היא של הארץ, כי גרים ותושב
הקב"ה, גורם לכך שנורחק מן הארץ, נגלה והארץ תשאר שממה בידי זרים. כך נאמר במפורש בתוכחה שבפרשת 

בתותיה, כל ימי השמה, בחוקותי: "ואתכם אזרה בגויים... והיתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חרבה. אז תרצה הארץ את ש

ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ, והרצת את שבתותיה. כל ימי השמה תשבות, את אשר לא שבתה בשבתותיכם 
בשבתכם עליה." לא עם ישראל הוא אדוניה של הארץ, אלא הקב"ה. ברצונו נתנה לנו. רצונו תלוי בכך שיעשו ישראל 

מאורחיו. אם יקיימו את כללי המקום, יוכלו להשאר כאורחים בביתו של  רצונו. עליהם להתנהג בדרך שבעל הבית דורש
בעל הבית, אם לאו, יגרשם חלילה בעל הבית מביתו. מהם כללי האירוח במקום? אלה נתפרטו בכל מצוות הר סיני. קיום 

 בישיבת הארץ. התורה ברמת היחיד, וברמת הציבור. ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל רק על פי תורת ישראל. זהו תנאי 
הפרשה בנויה בצורה של ברכה וקללה. אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעתם וגו' 

ונתתי משכני בתוככם ... והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את 

י"ז מבנה דומה: כה אמר ה': ארור -וגו'. בהפטרת השבוע מירמיה פרקים ט"זכל המצוות האלה... אף אני אעשה זאת לכם 
הגבר אשר יבטח באדם, ושם בשר זרועו ומן ה' יסור לבו. והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים 

ובל ישלח במדבר ארץ מלחה ולא תשב. ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו. והיה כעץ שתול על מים ועל י
 שרשיו, ולא יראה כי יבוא חום, והיה עלהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי.

  

ואולם, לא רק המבנה החיצוני קושר את ההפטרה לפרשתנו. גם ירמיה מזכיר את השמיטה בקשר אל העונש על חטאי 
ופירוש הדברים: ושמטת   אשר לא ידעת..." יהודה: "ושמטתה ובך מנחלתך אשר נתתי לך, והעבדתיך את אויביך בארץ

את נחלתך ותצא ממנה, ובך, דהיינו בגללך יהיה הדבר הזה. הפסוק מזכיר את תוכחת התורה: "ואתכם אזרה בגויים... 
והיתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חרבה. אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי השמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת 

ת שבתותיה. כל ימי השמה תשבות, את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתכם עליה." הקשר בין הארץ, והרצת א
הפסוקים שבחוקתי לבין דברי ירמיה שנבחרו להפטרת השבוע נרמז בפסוק שבדברי הימים ב' פרק ל"ו, הפרק האחרון 

. למלאות דבר ה' בפי ירמיהו, עד בתנ"ך: "ויגל השארית מן החרב, אל בבל, ויהיו לו ולבניו לעבדים, עד מלוך מלכות פרס

רצתה הארץ את שבתותיה, כל ימי השמה שבתה, למלאות שבעים שנה". בדומה לתוכחת התורה: "והשמדתי את 
במותיכם והכרתי את חמניכם, ונתתי את פגריכם, על פגרי גילוליכם..." מזכיר ירמיה לעם את חטא העבודה הזרה ואת 

שריהם על עץ רענן, על גבעות הגבוהות. הררי בשדה, חילך כל אוצרותיך לבז אתן, העונש: "כזכור בניהם מזבחותם, וא
במותיך בחטאת בכל גבולך." התורה מבטיחה כי אם נקיים את התורה נזכה שה' ישכון בתוכנו: "ונתתי משכני בתוככם, 

: "כסא כבוד, מרום ולא תגעל נפשי אתכם. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים" ואף ירמיה מזכיר את המקדש

מראשון, מקום מקדשנו". תוכחת התורה מסתיימת בתקווה: ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא 
געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלוהיהם..." ואף ההפטרה מסיימת בטוב: "רפאני ה' וארפא, הושיעני 

 ואושעה, כי תהילתי אתה."
 פטרת ,בחוקותיעל ה רוזנברגיהושע 

 

קדמית הדתית שאנן בחיפה ועורכת המשנה של אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ד"ר ניצה דורי 

 העלון.

 

 

 רונן לוביץד"ר / הרב  שלום בין אדם לעצמו ושבת שלום
 

 "אם בחוקותי תלכו....וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד".

אלה הם  - לכאורה כפילויות מיותרות: ישיבה לבטח, שלום בארץ ולשכב באין מחרידבהבטחה זו של התורה מצויות 

 ב וממלחמות.שלושה תיאורים של אותה מציאות: שקט מאוי
 התשובה היא שמדובר כאן בשלושה רבדים של שלום:

 מפני אויבים חיצוניים. –הבטחה לשלום חיצוני  – "וישבתם לבטח"א. 
 הבטחה לשלום פנימי בתוך עם ישראל. – "ונתתי שלום בארץ"ב. 

 שלום של האדם עם עצמו ועם סביבתו הקרובה. -ג. "ושכבתם ואין מחריד" 

: נהר ציפור , שהם למעשה שלושה סוגי חלומות המבטאים שלוםונו חז"ל כשדיברו על שלושה שלומותייתכן שלכך התכו
שלום של הקבוצה, להקת הציפורים, שלום בתוך  –לזרום לבד עם עצמו בשקט, ציפור  –וקדרה" )ברכות נו(. נהר 

 שלום בין אויבים: בין המים והאש. –החברה פנימה, וקדרה 
 לא מתקיימים בהכרח ביחד. שלושת השלומות הללו

נוצרת בדרך כלל אחדות פנימית בעם ישראל, אולם אחרי שיושבים לבטח, דווקא אז,  –כאשר יש מצב מלחמה עם אויב 
 צצות המחלוקות למיניהן. לכן יש צורך בהבטחה נוספת לשלום פנימי.

לול למצוא את עצמו במלחמה ובסכסוך ברם, גם כאשר יש שלום מפני אויבים מבחוץ, ויש שקט מסכסוכים מבית, אדם ע

עם עצמו. במישור האישי יש לכל אדם תסכולים שונים כתוצאה מבעיות אישיות כאלה ואחרות. מאוויים שלא באו על 
 סיפוקם, קנאה באחר, קשיים בריאותיים, חברתיים, כלכליים ואחרים. 



 
 
 

וכל לישון בשקט. הרי יש תכונה שלילית באדם: שלם עם מה שיש לו ויהאדם האתגר המיוחל הוא להגיע למצב בו יהיה 

חוסר מנוחה הטורד את הנפש, לרצות יותר ממה שצריך, להשיג את מה שיש לאחר. ביטוי  –"אוהב כסף לא ישבע כסף" 
 כסף מהווה כאן רק דוגמה. הכסף הרי נקרא כך כי הוא דבר שנכספים אליו. 

 –כפולה: במישור הרוחני היא תדרבן אותנו לרצות להתקדם  הבורא נטע בנו תכונה זו על מנת שהיא תעשה פעולה
ללמוד יותר, לעשות יותר מעשים טובים וכו'. במישור החומרי תכונה זו מייצרת עבורנו אתגר של התגברות. לדעת להיות 

 השמח בחלקו". -בבחינת "איזהו עשיר 

מתקנאים במה שיש לאחר, ואילו ברוחניות לא פעם אנו נוטים להחליף את הפעולות: בגשמיות מנסים להשיג יותר, ו
 שמחים בחלקנו ומסתפקים במה שיש.

מסתיימת בהזכרת מצוות השבת. אחרי שורה ארוכה של מצוות הקשורות בעבודת האדמה, בקניה וממכר  "בהר"פרשת 
 של נדל"ן וביחס לעבדים, מושחלת לבסוף האמירה: "את שבתותי תשמורו".  

מצוות השבת אכן משתלבת היטב במגמה הסוציאלית של מצוות פרשת בהר, אולם דומני שהקשר שלה לענייננו מדויק 

ביותר. שבת היא יום של הפסקה מוחלטת מעיסוק בעניינים שמשבשים את השלום בינינו, ועלולים להעיב על השלום 
 שצריך להיות לאדם עם עצמו. 

בת בברכה המוזרה "שבת שלום". מוזרה , שכן אין קשר בין שתי  המילים, שהאחת לא במקרה אנו מברכים זה את זה בש
 תיאור זמן והאחרת תיאור מצב. וכי היינו מעלים על דעתנו לברך איש את רעהו בברכת "יום שני שלום"?! 

כוון אותנו ליותר יומי אחרי עוד ועוד עניינים שבחומר, ו-העניין הוא ששבת אכן נועדה לעזור לנו לעצור מהמרוץ היום
 עניינים שברוח. לכן היא אמצעי ליצירת שלום פנימי. 

חוזר ונשנה הפועל "לשבות" פעמים רבות מספור. קדחת צמודות זו לזו ברוב השנים, ובשתיהן  "בחוקותי" ו"בהר"פרשות 

את האיזונים עם העשיה, כך ידעה התורה, יוצרת תחרותיות, קנאה וגם תסכולים בצידה. השביתה היא הדרך למצוא 
 עצמנו ועם סביבתנו. לכן שוב ושוב מצווה התורה על השביתה, וחותמת את סדרת המצוות במצוות שבת שלום.

השבת מוצגת בתורה במספר מקומות, לא רק כיום של מנוחה בסוף השבוע, אלא כיום שמהוה את גולת הכותרת של 
, ולעלות לאטמוספרה אחרת. גם אם מצויים בעיצומו של השבוע. יום בו מצווה האדם להניח מידיו את כלי עבודתו

זכור, כי כל עבודתך היא אמצעי לגידול  -פרויקט, הרי ש'באה שבת, באה מנוחה'. השבת משמשת כתמרור אזהרה לאדם

משפחתך ולהבטחת עתידה, היזהר, שלא תהפוך את עבודתך למטרה, ואל תהפוך לה לעבד נרצע, תוך שיעבוד הגוף, 
 דעה.הנפש והתו

כמה חבל שיש אנשים המבזבזים את מתנת השבת וממשיכים להעסיק בה את עצמם בענייני החולין שרק מסבים עוגמת 
 נפש. הרי זו החמצה גדולה.  

התורה מבטיחה, כדברי חז"ל, שאין כלי מחזיק ברכה אלא השלום, ולדעתי היא גם אומרת לנו שאין כלי המחזיק שלום 
, לדעת לשמוט יום אחד בשבוע את עולם השתמש בודעת לא את הכלי הזה, עלינו רק להשבת. קיבלנו מהבורכמו 

הקניות, השיפוצים וכל ההתעסקות בחומר, ולהישמט יום אחד בשבוע מהתזזיתיות והתחרותיות שמאפיינות את ימי 

  החולין.
 

 רבני בית הלל מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון 'רונן לוביץד"ר הרב 

 



 

 

 משה אוסי /בהר לפרשת על קצה הלשון 

 מחווה לחיים גורי ולשירו באב אלוואד 

 ואני נוסע בגיא מספר אחת
 .חולף לי על פני בורמה ומשלט

 המשוריינים נחים על זרי הפרחים

 וחיילים עומדים לזכר החללים.
 

 מכוניות יד אל יד –באב אלוואד 
 תקועות "עומדות רגלינו" עם נייד.

 רותחות משמש ההרים –שיירות 
 מתי, מתי נגיע לגשר המיתרים?

 

 והח'אן שרד בצדי באב אלוואד
ן נולד.  בדמייִך חיִי, ֶשמֵּאּוד  ָעשֵּ

 בפרברי העיריישובי עולים 
 ואף לא נחסיר את בר אילן מאיר.

 

 צבא ההצלה וקרבות הקסטל
 מבצע נחשון ושיירת דניאל.

 והסיסמאות מֶפה לאוזן יעבורו
 המפקדים יחפו והטוראים יסוגו. 

 
 ובששה ימים של לחימה עיקשת

 פרצנו עם מגן, זְהב אור ּונחושת.

 ולא נשכח לעד את אנשי תש"ח
 מה מדינה.שזרעו ברינה, ובזכותם ק

 
 יום אביב בא ואני כבר סבא

 הולך בְשדות קמה עם נכד ונכדה.

 ומנגל על אש בפארק קנדה
י אריה יהודה.  ושותה לחיי גורֵּ

 
 תמונות, שירים וסיורים   –ירושלים 

 שמות לירּוָשלַיִם 70 .1

 ציון, גיא חזיון והר לבנון,
  אריאל, בית אל ובירת ישראל,

 עיר שלם, כסא השם, ירושלם,
 עיר דוד, רָבתי ָעם לכל ידיד,

 טבור העולם, קרית מלך רב, מקום הסולם,
 שער בת רבים, ועליה הכל רבים,

 קריה עליזה, עיר תפלה, לָך התהילה.

 מקדש יעקב. –ההר הטוב, כלילת יופי 
 בה לבטח.-עיר הנצח, עיר הצדק, חפצי

 עיר האמת, מנוחה, זאת ההבטחה.
 ֶרץ.על יד איש בן פָ  –משוש כל הארץ 

 ירושלים של זהב. –והעם אָהב וכָאב 

 נו! תכל'ס! עיר השלום ואין שלום. –עיר הקדש, אלֻקְדס 
 

 ִמְסָפִרים ְמַסְפִרים ֶאת יְרּוָשלַיִם .2
 הר הבית, הר המוריה, הר ההוראה, השכינה, תומים ואורים

 הוֶרה אחד, עקדת בן יחיד, חמור אחד ושני נערים,
  ים.ומסביב נחלים ושלושה הר

 בקניין דוד תמורת שש מאות שקלי זהב יקרים.

 )מַעניין כמה שווה קניון ממילא עם אצטדיון הבית"רים.(
 –עושה השלום ציווה את שלמה בעיר שלם לבנות מקדש  עם עולות מובחרים 

 שעושה את ישראל חברים. 
מלכים וקיסרים, אלופים ושרים אשר  25עיר ִעם הרבה שירים וסיפורים של 

 עתם סרים.למשמ

 שני מסגדים, חומה אחת ויותר משבעה שערים,

 חיים גורי: מילים

 שמואל פרשקו: לחן

ֶאֶבן ב ְלַיד הָּ ֵבר. ִנצָּ ה ֲאִני עוֹּ  ,פֹּ

ִסים ִעים ּוְרכָּ ר, ְסלָּ חֹּ ְלט ׁשָּ  .ְכִביׁש ַאְספָּ
ֵרד, רּוַח יָּם נוֶֹּׁשֶבת  ֶעֶרב ַאט יוֹּ

ב ִר  כָּ ן ֵמֵעֶבר ֵביתאוֹּר כוֹּ  .ַמְחִסיר-אׁשוֹּ

ואד אב ֶאל וָּ  ,בָּ

ֵתינּו ֶנַצח ְזכֹּר נָּא ֶאת ְׁשמוֹּ  .לָּ

ִעיר ְרצּו ַבֶדֶרְך ֶאל הָּ  .ַׁשיָּרוֹּת פָּ

ִלים ֵמֵתינּו  .ְבִצֵדי ַהֶדֶרְך מּוטָּ

 .ֶׁשֶלד ַהַבְרֶזל ׁשוֵֹּתק, ְכמוֹּ ֵרִעי

ֶפֶרת ְתחּו ַבֶשֶמׁש ֶזֶפת ְועוֹּ ה רָּ  ,פֹּ

ה ְברּו ֵלילוֹּת ְבֵאׁש ְוַסִכיִנים פֹּ  .עָּ

ְכִנים ְבַיַחד ֶעֶצב ְוִתְפֶאֶרת ה ׁשוֹּ  ,פֹּ

ִנים רּוְך ְוֵׁשם ֶׁשל ַאְלמוֹּ ן חָּ ְריָּ  .ְמׁשֻׁ

ואד אב ֶאל וָּ  ...בָּ
אן ֶחֶרׁש ֶחֶרׁש ֵבר כָּ ֵלְך, עוֹּ  ַוֲאִני הוֹּ

ד ד ֶאחָּ ם ֶאחָּ ֵכר אוֹּתָּ  .ַוֲאִני זוֹּ
ַחְמנּו ַיַחד ַעל צּוִק  אן לָּ ֶטֶרׁשכָּ  ים וָּ

ה ַאַחת חָּ ִיינּו ַיַחד ִמְׁשפָּ אן הָּ  .כָּ

ואד אב ֶאל וָּ  ...בָּ
פוֹּת ִתְפַרְחנָּה   יוֹּם ָאִביב יָּבוֹּא ְוַרקָּ

ד ַהר ּוַבּמוֹּרָּ ִנית בָּ ֶדם ַכלָּ  .אֹּ
ַלְכנּו  ֶזה ֲאֶׁשר ֵיֵלְך ַבֶדֶרְך ֶׁשהָּ

ואד אב ֶאל וָּ נּו בָּ נּו, אוֹּתָּ  .ַאל ִיְׁשַכח אוֹּתָּ

אב אֶ  ואדבָּ  ...ל וָּ
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שמות  ומאות קברים,  70שתי ערים, שלוש דתות וארבעה רבעים, עשרות חנויות,  –כותל אחד, עיר חדשה ועיר עתיקה 

 אלפי אבנים  ומיליוני מבקרים.

 ם אלפיים שנות גלות בין זרים. מרוב ִמספרים. היסטוריה של שלושת אלפי שנות דורים וחלו –כולה שלי, כולם רבים 
 ובעידן החדש ַשבנו אלייך לפני למעלה ממאה ועשרים.

ֵּיִתים  –ואיך ייחלק ההר? רק עם רעידת אדמה בלי דיבורי שֹרים  כפי שכתב הנביא זכריה בסוף הפרקים:"וְנְִבַקע ַהר ַהז
ֶחְציֹו ִמזְָרָחה.. וְנְַסֶתם גֵּיא  ים..". ָהרִ -יַגִיַע גֵּי-ָהַרי ִכי-מֵּ

 ואז תפתח האדמה את פיה ותשתיק את הפוערים ותאמר: אתם, כולכם שלי.. הוי העוורים.

 גורן אַרוְנה –ְמקום הבחירה  .3
 ְמקום המקדש  לא נזכר בתורה,

  ומדוע לא גילה השם את מקום הבחירה?
 כי אז כל אומה הייתה רוצה אותו שבעתיים,

 וגם כל שבטי ישראל היה רבים בינתיים:

 לוקים, כי זה שער השמים".-לקי ישכון המקדש, בית א"בח
 וכדי לא להרבות ריב כפליים, הוסתר המקום עד ימי דוד 

 יְפה העיניים.
 ובימיו ישב בירושלים אַרוְנה היבוסי, וה' גילה לגד הנביא,

 כי זהו המקום הקלאסי להקריב עליו קרבנות העם והנשיא.
ום במכירה תקינה, אך ארונה ביקש להעניק לו ודוד בא אל גורן אַרוְנה לקנות את המק

 את המקום חינם, במתנה. "לא, כי קנֹה אקנה בכסף מלא". בבקשה, אנא.

 שקל עם טאבו וַאְרנֹונה עבור הבנייה והשכנת השכינה  600ואז שילם דוד לארונה 
 כדי שלא תהיה אף תלונה לא לעמי כנען ולא לשבטי פלשתינה.

 וה' נענה, –זְבֵַּח לַה' וַיַַעל עֹלֹות ּוְשלִָמים" "וַיִֶבן ָשם ָדוִיד מִ 
 ושלמה המלך את המקדש שם בנה, במקום אשר אביו בכסף מלא קנה.

 מדוע קודש הקודשים נפל בחלקו של בנימין? .4

מדוע ברך משה רבנו את בנימין בן הזקונים, שקודש הקודשים ייבנה בחלקו, לפנַי 
 ולְִפנים?

  כינתו, ושם הכהן הגדול ביום הכפורים ירבה בתפלתו.ובנחלתו ישכין ה' את ש
כי הוא הצבר היחיד מבין כל שבטי ישראל, שהרי שאר האחד עשר נולדו בבית לבן 

 ובתואל, וכן כי בנימין לא השתתף במכירת יוסף  לסוחרי ישמעאל.
        האנשים, ולא לעֵּשו שמכר את בכורתו                         400-וגם לא השתחווה ל

 תמורת נזיד עדשים.

 –ולא פלא הוא שמבני בנימין הנאמנים זכו במלכות ראשונים 
 מלכת השושנים. –הן המלך שאול והן אסתר  

 מצודת דוד .5
 שנה,  2000-המצודה הוקמה על ידי המלך הורדוס לפני כ

 שנה בנה;  400אך את צריח המסגד הצבא התורכי רק לפני 

 זר או מצבא מדינה. וחפיר נחפר לשם הגנה מאויב
 והשם נשאר עד ימינו ללא תקנה. –והיא נקראת "מגדל דוד" בטעות בגלל אי הבנה 

 ישנה,  –וכיום יש לנו הזמנה לבקר במוזיאון שנבנה להציג את תולדות העיר החדשה 
 ובו מוצגים וחפצים בחדרים ובגינה לאורך ההיסטוריה, מימי הממלכה ועד דור המדינה.

 ת מתנה, הרי השוק ממול בהמתנה.  ואם תרצו לקנו

 וגם תחנת משטרה שוכנת בפינה.
 ואם תרצו להגיע לרובע היהודי ולטייל בשכונה,  

 תעברו דרך הרובע הארמני עם הקרמיקה העדינה.
 ובירידה לכותל ראוי שנעצור ליד מנורת הזהב המתוקנה

 להידלק בבית המקדש, בבית השכינה.
 עיר דוד .6

  –קשר היהודי בואו לגן לאומי "עיר דוד" אם ברצונכם לחזק את ה

 ושם תתחברו אל הבניין כמו גם אל החורבן: 
 תראו קטע מארמון מלך ישראל, ולא רחוק ממנו בית עשירים "בית אחיאל", 

 שרידי ה"חדר השרוף" עם שברי חרסים וגם ראשי חצים,  -וגם מבנה חשוף 
 השני שנבנתה ברישיון וֶרֶכש מאת הכובש המלך הפרסי כורש.וקטע חומה כנענית נושקת לחומה מימי נחמיה מהבית 

 ועוד ַקבלו ד"ש מגמריהו בן שפן מימי הנביא ירמיהו. 

ולסיכום תצפו בחזיון אור קולי, כשכֹל מדריך 
 ומדריך מאלף, אורגינלי. 

ולרגלי המדרון זורם לו נחל קדרון ושם נובע מעיין 
 מי הגיחון, 

 ות וגיחות קצובות,                          שמימיו היו מגיחים בפעימ
וכאן לאורך הדרך שלמה בן דוד ובת שבע 

  התהלך,

 לכרך. ירושלים ומשחו אותו למלך ובימיו הייתה



 

 מפגשי חוויה ותרבות –חברותא 

 שיעורים בעברית ובערבית לכל הרמות.  

 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים. 
פיוטים, שירים וסיפורים  –יהדות ספרד  

 בליווי מצגות וסרטים.  
 מגוון נושאים לוועדים, לשבת/תרבות/חתן. 

 שעשועונים, חידות וחידודים. 
 והגהה.כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד  

 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה.  

 09-8335016 — משה אוסי     

 

 
 

 ושנים רבות אחריו המלך חזקיהו חצב מנהרה שתוביל את מי הזהב אל בריכת השילוח הנמצאת בתוך העיר, 

 יסתום את המעיין הכביר.  וזאת מפחד סביר שמא האויב האדיר
אם חשקה נפשכם לחוות "שמחת בית השואבה" בחג הסוכות, הצטרפו לשואבים מים בששון ממעייני ה..גיחון,  –ובימינו 

 שהרי כאן היה המנהג רווח להעלות את המים לניסוך על גבי המזבח. 

 

 

וחג  יום ירושלים  לקראת שלוש הרצאות 
 השבועות

חידות  ,סיפוריםו שירים – ירושלים .א
 בעקבות חולמים ולוחמים. יםדוחידו

ממזמורי דוד  –'לכל שירייך אני כינור'  .ב
דרך פיוטי  ר' יהודה הלוי ועד לשירת 

 שמר.נעמי 

יום אחד עם שבעה  –חג השבועות  .ג
 שמות.

 09-8335016משה אוסי  

mosheossi@gmail.com 


