
ַעְרבֹת מוָֹאב ֶאל־ַהר ְנבוֹ רֹאׁש  ה ֵמֽ ַעל מֹׁשֶ א ַוּיַ
ל־ ְרֵאהּו ה׳ ֶאת־ּכָ ֵני ְיֵרחוֹ ַוּיַ ר ַעל־ּפְ ה ֲאׁשֶ ְסּגָ ַהּפִ
ִלי  ל־ַנְפּתָ ּכָ ְוֵאת  ב  ן׃  ַעד־ּדָֽ ְלָעד  ֶאת־ַהּגִ ָהָאֶרץ 
ל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה  ה ְוֵאת ּכָ ֶ ְוֶאת־ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ
ר  ּכָ ֶאת־ַהּכִ ְוֽ ֶגב  ְוֶאת־ַהּנֶ ג  ֲחֽרוֹן׃  ָהַאֽ ם  ַהּיָ ַעד 
ַוּיֹאֶמר  ד  ַער׃  ַעד־צֹֽ ָמִרים  ַהּתְ ִעיר  ְיֵרחוֹ  ְקַעת  ּבִ
ְלַאְבָרָהם  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  זֹאת  ֵאָליו  ה׳ 
ה ֶהְרִאיִתיָך  ֶנּנָ ְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ ְלִיְצָחק ּוֽ
ה  מֹׁשֶ ם  ׁשָ ָמת  ַוּיָ ה  ר׃  ֲעבֹֽ ַתֽ לֹא  ה  ּמָ ְוׁשָ ְבֵעיֶניָך 
ְקּבֹר אֹתוֹ  ַוּיִ ו  י ה׳׃  ֶאֶרץ מוָֹאב ַעל־ּפִ ּבְ ֶבד־ה׳  ֶעֽ
א־ָיַדע ִאיׁש  עוֹר ְוֹלֽ ית ּפְ ֶאֶרץ מוָֹאב מּול ּבֵ י ּבְ ַבּגַ
ן־ֵמָאה  ּבֶ ה  ּומֹׁשֶ ז  ה׃  ַהּזֶֽ ַהּיוֹם  ַעד  ֶאת־ְקֻבָרתוֹ 
ְולֹא־ָנס  ֵעינוֹ  א־ָכֲהָתה  לֹֽ מֹתוֹ  ּבְ ָנה  ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ
ְרבֹת  ַעֽ ּבְ ה  ָרֵאל ֶאת־מֹׁשֶ ִיׂשְ ְבֵני  ְבּכּו  ַוּיִ ה׃ ח  ֵלחֹֽ
ה׃ מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֹׁשֶֽ ּתְ ּיִ ים יוֹם ַוֽ לֹׁשִ מוָֹאב ׁשְ

ַעְרבֹת מוָֹאב ֶאל־ַהר ְנבוֹ רֹאׁש  ה ֵמֽ ַעל מֹׁשֶ א ַוּיַ
ֶאת־ ְיהָוה  ְרֵאהּו  ַוּיַ ְיֵרחוֹ  ֵני  ַעל־ּפְ ר  ֲאׁשֶ ה  ְסּגָ ַהּפִ
ִלי  ל־ַנְפּתָ ן׃ ב ְוֵאת ּכָ ְלָעד ַעד־ּדָֽ ל־ָהָאֶרץ ֶאת־ַהּגִ ּכָ
ל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה  ה ְוֵאת ּכָ ֶ ְוֶאת־ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ
ְקַעת  ר ּבִ ּכָ ֶאת־ַהּכִ ֶגב ְוֽ ֲחֽרוֹן׃ ג ְוֶאת־ַהּנֶ ם ָהַאֽ ַעד ַהּיָ
ַער׃ ד ַוּיֹאֶמר ה׳ ֵאָליו  ָמִרים ַעד־צֹֽ ְיֵרחוֹ ִעיר ַהּתְ
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  זֹאת 
ה ֶהְרִאיִתיָך ְבֵעיֶניָך  ֶנּנָ ְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ ּוֽ
ֶבד־ ֶעֽ ה  מֹׁשֶ ם  ׁשָ ָמת  ַוּיָ ה  ר׃  ֲעבֹֽ ַתֽ לֹא  ה  ּמָ ְוׁשָ
אֹתוֹ  ְקּבֹר  ַוּיִ ו  ה׃  ְיהָוֽ י  ַעל־ּפִ מוָֹאב  ֶאֶרץ  ּבְ ְיהָוה 
א־ָיַדע ִאיׁש  עוֹר ְוֹלֽ ית ּפְ ֶאֶרץ מוָֹאב מּול ּבֵ י ּבְ ַבּגַ
ן־ֵמָאה  ּבֶ ה  ּומֹׁשֶ ז  ה׃  ַהּזֶֽ ַהּיוֹם  ַעד  ֶאת־ְקֻבָרתוֹ 
ְולֹא־ָנס  ֵעינוֹ  א־ָכֲהָתה  לֹֽ מֹתוֹ  ּבְ ָנה  ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ
ְרבֹת  ַעֽ ּבְ ה  ֶאת־מֹׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְבּכּו  ַוּיִ ח  ה׃  ֵלחֹֽ
ה׃ מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֹׁשֶֽ ּתְ ּיִ ים יוֹם ַוֽ לֹׁשִ מוָֹאב ׁשְ

יום ז׳ באדר
ָרֵאל ֲחָכִמים ל ִיׂשְ ּכָ

"נשמת משה תתנוצץ בנשמת ישראל, שהם כולם 
גוף אחד, וכמו שאור הירח הוא אור השמש, כן אור 
התורה המאיר בתלמידי חכמים, אפילו בדורות 
הללו, הוא אור תורת משה רבינו, עליו השלום."

חכם אברהם אזולאי, חסד לאברהם, מעיין ב, נהר לז

ם י מ כ ח ל  א ר ש י ל  כ
תרבות יהודית חכמה



ַעְרבֹת מוָֹאב ֶאל־ַהר ְנבוֹ רֹאׁש  ה ֵמֽ ַעל מֹׁשֶ א ַוּיַ
ל־ ְרֵאהּו ה׳ ֶאת־ּכָ ֵני ְיֵרחוֹ ַוּיַ ר ַעל־ּפְ ה ֲאׁשֶ ְסּגָ ַהּפִ
ִלי  ל־ַנְפּתָ ּכָ ְוֵאת  ב  ן׃  ַעד־ּדָֽ ְלָעד  ֶאת־ַהּגִ ָהָאֶרץ 
ל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה  ה ְוֵאת ּכָ ֶ ְוֶאת־ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ
ר  ּכָ ֶאת־ַהּכִ ְוֽ ֶגב  ְוֶאת־ַהּנֶ ג  ֲחֽרוֹן׃  ָהַאֽ ם  ַהּיָ ַעד 
ַוּיֹאֶמר  ד  ַער׃  ַעד־צֹֽ ָמִרים  ַהּתְ ִעיר  ְיֵרחוֹ  ְקַעת  ּבִ
י ְלַאְבָרָהם  ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ְיהָוה ֵאָליו זֹאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ה ֶהְרִאיִתיָך  ֶנּנָ ְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ ְלִיְצָחק ּוֽ
ה  מֹׁשֶ ם  ׁשָ ָמת  ַוּיָ ה  ר׃  ֲעבֹֽ ַתֽ לֹא  ה  ּמָ ְוׁשָ ְבֵעיֶניָך 
ְקּבֹר אֹתוֹ  ַוּיִ ו  י ה׳׃  ַעל־ּפִ ֶאֶרץ מוָֹאב  ּבְ ֶבד־ה׳  ֶעֽ
א־ָיַדע ִאיׁש  עוֹר ְולֹֽ ית ּפְ ֶאֶרץ מוָֹאב מּול ּבֵ י ּבְ ַבּגַ
ן־ֵמָאה  ּבֶ ה  ּומֹׁשֶ ז  ה׃  ַהּזֶֽ ַהּיוֹם  ַעד  ֶאת־ְקֻבָרתוֹ 
ְולֹא־ָנס  ֵעינוֹ  א־ָכֲהָתה  ֹלֽ מֹתוֹ  ּבְ ָנה  ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ
ְרבֹת  ַעֽ ּבְ ה  ֶאת־מֹׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְבּכּו  ַוּיִ ח  ה׃  ֵלחֹֽ
ה׃ מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֹׁשֶֽ ּתְ ּיִ ים יוֹם ַוֽ לֹׁשִ מוָֹאב ׁשְ

ה  ְסּגָ ַהּפִ רֹאׁש  ְנבוֹ  ֶאל־ַהר  מוָֹאב  ַעְרבֹת  ֵמֽ ה  מֹׁשֶ ַעל  ַוּיַ א 
ְלָעד  ֶאת־ַהּגִ ל־ָהָאֶרץ  ֶאת־ּכָ ה׳  ְרֵאהּו  ַוּיַ ְיֵרחוֹ  ֵני  ַעל־ּפְ ר  ֲאׁשֶ
ְוֵאת  ה  ֶ ּוְמַנּשׁ ֶאְפַרִים  ְוֶאת־ֶאֶרץ  ִלי  ל־ַנְפּתָ ּכָ ְוֵאת  ב  ן׃  ַעד־ּדָֽ
ר  ּכָ ֶאת־ַהּכִ ֶגב ְוֽ ֲחֽרוֹן׃ ג ְוֶאת־ַהּנֶ ם ָהַאֽ ל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה ַעד ַהּיָ ּכָ
זֹאת  ֵאָליו  ה׳  ַוּיֹאֶמר  ד  ַער׃  ַעד־צֹֽ ָמִרים  ַהּתְ ְיֵרחוֹ  ְקַעת  ּבִ
ֵלאמֹר  ְלַיֲעקֹב  ּוֽ ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ 
ָמת  ר׃ ה ַוּיָ ֲעבֹֽ ה לֹא ַתֽ ּמָ ה ֶהְרִאיִתיָך ְבֵעיֶניָך ְוׁשָ ֶנּנָ ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ
אֹתוֹ  ְקּבֹר  ַוּיִ ו  ה׳׃  י  ַעל־ּפִ מוָֹאב  ֶאֶרץ  ּבְ ֶבד־ה׳  ֶעֽ ה  מֹׁשֶ ם  ׁשָ
א־ָיַדע ִאיׁש ֶאת־ְקֻבָרתוֹ  עוֹר ְולֹֽ ית ּפְ ֶאֶרץ מוָֹאב מּול ּבֵ י ּבְ ַבּגַ
א־ מֹתוֹ לֹֽ ָנה ּבְ ִרים ׁשָ ן־ֵמָאה ְוֶעׂשְ ה ּבֶ ה׃ ז ּומֹׁשֶ ַעד ַהּיוֹם ַהּזֶֽ

ה  ָרֵאל ֶאת־מֹׁשֶ ִיׂשְ ְבֵני  ְבּכּו  ַוּיִ ה׃ ח  ֵלחֹֽ ְולֹא־ָנס  ֵעינוֹ  ָכֲהָתה 
ה׃ מֹׁשֶֽ ֵאֶבל  ְבִכי  ְיֵמי  מּו  ּתְ ּיִ ַוֽ יוֹם  ים  לֹׁשִ ׁשְ מוָֹאב  ְרבֹת  ַעֽ ּבְ

ה  ְסּגָ ַהּפִ רֹאׁש  ְנבוֹ  ֶאל־ַהר  מוָֹאב  ַעְרבֹת  ֵמֽ ה  מֹׁשֶ ַעל  ַוּיַ א 
ְלָעד  ֶאת־ַהּגִ ל־ָהָאֶרץ  ֶאת־ּכָ ה׳  ְרֵאהּו  ַוּיַ ְיֵרחוֹ  ֵני  ַעל־ּפְ ר  ֲאׁשֶ
ְוֵאת  ה  ֶ ּוְמַנּשׁ ֶאְפַרִים  ְוֶאת־ֶאֶרץ  ִלי  ל־ַנְפּתָ ּכָ ְוֵאת  ב  ן׃  ַעד־ּדָֽ
ר  ּכָ ֶאת־ַהּכִ ֶגב ְוֽ ֲחֽרוֹן׃ ג ְוֶאת־ַהּנֶ ם ָהַאֽ ל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה ַעד ַהּיָ ּכָ
זֹאת  ֵאָליו  ה׳  ַוּיֹאֶמר  ד  ַער׃  ַעד־צֹֽ ָמִרים  ַהּתְ ְיֵרחוֹ  ְקַעת  ּבִ
ֵלאמֹר  ְלַיֲעקֹב  ּוֽ ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ 
ָמת  ר׃ ה ַוּיָ ֲעבֹֽ ה לֹא ַתֽ ּמָ ה ֶהְרִאיִתיָך ְבֵעיֶניָך ְוׁשָ ֶנּנָ ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ
אֹתוֹ  ְקּבֹר  ַוּיִ ו  ה׳׃  י  ַעל־ּפִ מוָֹאב  ֶאֶרץ  ּבְ ֶבד־ה׳  ֶעֽ ה  מֹׁשֶ ם  ׁשָ
א־ָיַדע ִאיׁש ֶאת־ְקֻבָרתוֹ  עוֹר ְולֹֽ ית ּפְ ֶאֶרץ מוָֹאב מּול ּבֵ י ּבְ ַבּגַ
א־ מֹתוֹ לֹֽ ָנה ּבְ ִרים ׁשָ ן־ֵמָאה ְוֶעׂשְ ה ּבֶ ה׃ ז ּומֹׁשֶ ַעד ַהּיוֹם ַהּזֶֽ

ה  ָרֵאל ֶאת־מֹׁשֶ ִיׂשְ ְבֵני  ְבּכּו  ַוּיִ ה׃ ח  ֵלחֹֽ ְולֹא־ָנס  ֵעינוֹ  ָכֲהָתה 
ה׃ מֹׁשֶֽ ֵאֶבל  ְבִכי  ְיֵמי  מּו  ּתְ ּיִ ַוֽ יוֹם  ים  לֹׁשִ ׁשְ מוָֹאב  ְרבֹת  ַעֽ ּבְ

יום ז’ באדר הוא יום הולדתו ופטירתו של משה 
רבנו, המנהיג הראשון של העם היהודי. כשעלה 
משה למרום לקבל את התורה, ביקשו מלאכי 
השרת למנוע זאת, ואמרו, מוטב תישאר התורה 
מכל  ונקייה  ברורה  היא  ששם  כיוון  בשמיים, 
קושיות ומבוכות. אולם משה רבנו סבר, שראוי 
שתרד התורה לארץ, ובני אדם יעמלו ויתייגעו 
בה להבינה כראוי, עד שיצליחו לכוון לאמיתתה. 

ואפשר לומר, במה שידוע כי כל אחד 
קיבל חלקו בתורה בסיני

ועתה, משרבו הדורות, כמעט נשתכחה תורתם 
ואין  יודע  ואין  וכמה מחכמי ישראל,  של כמה 
זוכר, וחלקם גם יום פטירתם נעלם מאתנו, ואין 
מדליקים נר לעילוי נשמתם. ולנו יש את האחריות 
והזכות, לאחד בין כל חלקי העם, להמשיך וללמוד 
מתורתם ובכך להחיות את חכמתם. ובהילולת 
החכמים, אנו מרבים את הברכה, ותהיה זכותם 
של החכמים עלינו על ביתנו ועל כל עם ישראל.

כי בכל דור ודור ובכל צדיק וחכם, העוסק 
בתורה, מתפשטת בו נשמת משה רבינו.



ַעְרבֹת מוָֹאב ֶאל־ַהר ְנבוֹ רֹאׁש  ה ֵמֽ ַעל מֹׁשֶ א ַוּיַ
ל־ ְרֵאהּו ה׳ ֶאת־ּכָ ֵני ְיֵרחוֹ ַוּיַ ר ַעל־ּפְ ה ֲאׁשֶ ְסּגָ ַהּפִ
ִלי  ל־ַנְפּתָ ּכָ ְוֵאת  ב  ן׃  ַעד־ּדָֽ ְלָעד  ֶאת־ַהּגִ ָהָאֶרץ 
ל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה  ה ְוֵאת ּכָ ֶ ְוֶאת־ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ
ר  ּכָ ֶאת־ַהּכִ ְוֽ ֶגב  ְוֶאת־ַהּנֶ ג  ֲחֽרוֹן׃  ָהַאֽ ם  ַהּיָ ַעד 
ַוּיֹאֶמר  ד  ַער׃  ַעד־צֹֽ ָמִרים  ַהּתְ ִעיר  ְיֵרחוֹ  ְקַעת  ּבִ
י ְלַאְבָרָהם  ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ְיהָוה ֵאָליו זֹאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ה ֶהְרִאיִתיָך  ֶנּנָ ְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ ְלִיְצָחק ּוֽ
ה  מֹׁשֶ ם  ׁשָ ָמת  ַוּיָ ה  ר׃  ֲעבֹֽ ַתֽ לֹא  ה  ּמָ ְוׁשָ ְבֵעיֶניָך 
ְקּבֹר אֹתוֹ  ַוּיִ ו  י ה׳׃  ַעל־ּפִ ֶאֶרץ מוָֹאב  ּבְ ֶבד־ה׳  ֶעֽ
א־ָיַדע ִאיׁש  עוֹר ְולֹֽ ית ּפְ ֶאֶרץ מוָֹאב מּול ּבֵ י ּבְ ַבּגַ
ן־ֵמָאה  ּבֶ ה  ּומֹׁשֶ ז  ה׃  ַהּזֶֽ ַהּיוֹם  ַעד  ֶאת־ְקֻבָרתוֹ 
ְולֹא־ָנס  ֵעינוֹ  א־ָכֲהָתה  ֹלֽ מֹתוֹ  ּבְ ָנה  ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ
ְרבֹת  ַעֽ ּבְ ה  ֶאת־מֹׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְבּכּו  ַוּיִ ח  ה׃  ֵלחֹֽ
ה׃ מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֹׁשֶֽ ּתְ ּיִ ים יוֹם ַוֽ לֹׁשִ מוָֹאב ׁשְ

לדובב שפתי ישנים

יום ז’ באדר, יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו, המנהיג הראשון של העם היהודי, נבחר כיום להרבות 
בתורת החכמים ולציין את שמות חכמי ישראל, שיום פטירתם נעלם מאתנו. יום לימוד והילולה בקרב 
קהילות, קבוצות, משפחות וחבורות בארץ ובעולם. יום שיחבר את כל העם לעוצמת מנהיגותם של 

חכמי ישראל, מהם ניתן ללמוד תרבות יהודית חכמה. 

תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם

בשבוע בו חל יום ז' באדר יתקיימו מאות אירועי לימוד ותרבות יהודיים בקהילות בארץ ובעולם. שבוע 
בו יתאחדו קהילות ישראל ללא הבדלי זרם ותפיסה, ללמוד את דברי החכמים העוסקים בערכים 

המדגישים את המכנה המשותף הרחב והאיתן של העם היהודי.

כולם גוף אחד

בימים אלו נציין בלימוד והילולה את חכמי ישראל. נלמד מהם, נספר את מעשיהם שעיצבו וחיזקו את 
עם ישראל לאורך הדורות ושבכוחם להאיר לנו גם היום. נתחבר אחד לשני מתוך לימוד, שיח וחיבור 

לעוצמת מנהיגותם ומתינות דרכם.

'כל ישראל חכמים' הוא הזדמנות לחיבור משפחתי, קהילתי ולאומי במפגש עם תרבות 
יהודית חכמה.

הלימוד בהילולת החכמים מתאים לכל קבוצות הגיל ולכל גווני האוכלוסייה. 

הלימוד יתקיים בקהילות, במשפחות, בבתי כנסת, בכיתות בבתי ספר, במפגשי סטודנטים, בפעילויות 
נוער, במסגרות עבודה שונות, ובכל חבורה וקבוצה שירצו לדובב שפתי ישנים, להעשיר, להתברך 

ולהעמיק בלמידה. 

תכני הלימוד להילולת החכמים יילמדו מתוך הספרייה הדיגיטלית של 'החכם היומי' כל ישראל חברים. 

האפשרויות שעומדות לרשות החפצים בלימוד עורכי האירועים וקבוצות הלומדים הן רבות ומגוונות. 
באתר ייעודי למיזם ניתן למצוא: ערכת לימוד הכוללת: דפי הסבר, דוגמאות ללמידה, כרטיס הילולה, 

וקלפי הפעלה ורשימת אירועים. 

מובילי אירועים שמעוניינים לבחור חכם מחכמי ישראל, מוזמנים להיכנס לאתר 'החכם היומי'. באתר 
תמצאו מידע על החכמים, ודברי תורתם בנושאים של 'אהבת ישראל', 'צדקה ומרפא', 'לימוד תורה', 

'מנהג ישראל', 'מסורת אבות', 'גאולת ישראל', ו'בין ישראל לעמים'. 

יוכלו  האירועים  ובמהלך  החכמים,  בהילולת  להשתתף  הקהל  את  להזמין  יוכלו  האירועים  מובילי 
הלומדים לשתף ולהעלות לאתר המיזם תמונות, יאפשרו חווית למידה מאתגרת ומעניינת. סרטונים, 

וסיפורים אישיים וקהילתיים מהאירוע.

כתבנו את הערכה כולה בלשון זכר אך היא מופנית לנשים וגברים כאחד.

hilullathachamim.kiah.org.il :לאתר המיזם

hilullathachamim@kiah.org.il :מזמינים אתכם לצלם ולשלוח את התמונות



ַעְרבֹת מוָֹאב ֶאל־ַהר ְנבוֹ רֹאׁש  ה ֵמֽ ַעל מֹׁשֶ א ַוּיַ
ל־ ְרֵאהּו ה׳ ֶאת־ּכָ ֵני ְיֵרחוֹ ַוּיַ ר ַעל־ּפְ ה ֲאׁשֶ ְסּגָ ַהּפִ
ִלי  ל־ַנְפּתָ ּכָ ְוֵאת  ב  ן׃  ַעד־ּדָֽ ְלָעד  ֶאת־ַהּגִ ָהָאֶרץ 
ל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה  ה ְוֵאת ּכָ ֶ ְוֶאת־ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ
ר  ּכָ ֶאת־ַהּכִ ְוֽ ֶגב  ְוֶאת־ַהּנֶ ג  ֲחֽרוֹן׃  ָהַאֽ ם  ַהּיָ ַעד 
ַוּיֹאֶמר  ד  ַער׃  ַעד־צֹֽ ָמִרים  ַהּתְ ִעיר  ְיֵרחוֹ  ְקַעת  ּבִ
ְלַאְבָרָהם  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  זֹאת  ֵאָליו  ה׳ 
ה ֶהְרִאיִתיָך  ֶנּנָ ְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ ְלִיְצָחק ּוֽ
ה  מֹׁשֶ ם  ׁשָ ָמת  ַוּיָ ה  ר׃  ֲעבֹֽ ַתֽ לֹא  ה  ּמָ ְוׁשָ ְבֵעיֶניָך 
ְקּבֹר אֹתוֹ  ַוּיִ ו  י ה׳׃  ֶאֶרץ מוָֹאב ַעל־ּפִ ּבְ ֶבד־ה׳  ֶעֽ
א־ָיַדע ִאיׁש  עוֹר ְוֹלֽ ית ּפְ ֶאֶרץ מוָֹאב מּול ּבֵ י ּבְ ַבּגַ
ן־ֵמָאה  ּבֶ ה  ּומֹׁשֶ ז  ה׃  ַהּזֶֽ ַהּיוֹם  ַעד  ֶאת־ְקֻבָרתוֹ 
ְולֹא־ָנס  ֵעינוֹ  א־ָכֲהָתה  לֹֽ מֹתוֹ  ּבְ ָנה  ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ
ְרבֹת  ַעֽ ּבְ ה  ָרֵאל ֶאת־מֹׁשֶ ִיׂשְ ְבֵני  ְבּכּו  ַוּיִ ה׃ ח  ֵלחֹֽ
ה׃ מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֹׁשֶֽ ּתְ ּיִ ים יוֹם ַוֽ לֹׁשִ מוָֹאב ׁשְ

ַעְרבֹת מוָֹאב ֶאל־ַהר ְנבוֹ רֹאׁש  ה ֵמֽ ַעל מֹׁשֶ א ַוּיַ
ֶאת־ ְיהָוה  ְרֵאהּו  ַוּיַ ְיֵרחוֹ  ֵני  ַעל־ּפְ ר  ֲאׁשֶ ה  ְסּגָ ַהּפִ
ִלי  ל־ַנְפּתָ ן׃ ב ְוֵאת ּכָ ְלָעד ַעד־ּדָֽ ל־ָהָאֶרץ ֶאת־ַהּגִ ּכָ
ל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה  ה ְוֵאת ּכָ ֶ ְוֶאת־ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ
ְקַעת  ר ּבִ ּכָ ֶאת־ַהּכִ ֶגב ְוֽ ֲחֽרוֹן׃ ג ְוֶאת־ַהּנֶ ם ָהַאֽ ַעד ַהּיָ
ַער׃ ד ַוּיֹאֶמר ה׳ ֵאָליו  ָמִרים ַעד־צֹֽ ְיֵרחוֹ ִעיר ַהּתְ
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  זֹאת 
ה ֶהְרִאיִתיָך ְבֵעיֶניָך  ֶנּנָ ְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ ּוֽ
ֶבד־ ֶעֽ ה  מֹׁשֶ ם  ׁשָ ָמת  ַוּיָ ה  ר׃  ֲעבֹֽ ַתֽ לֹא  ה  ּמָ ְוׁשָ
אֹתוֹ  ְקּבֹר  ַוּיִ ו  ה׃  ְיהָוֽ י  ַעל־ּפִ מוָֹאב  ֶאֶרץ  ּבְ ְיהָוה 
א־ָיַדע ִאיׁש  עוֹר ְוֹלֽ ית ּפְ ֶאֶרץ מוָֹאב מּול ּבֵ י ּבְ ַבּגַ
ן־ֵמָאה  ּבֶ ה  ּומֹׁשֶ ז  ה׃  ַהּזֶֽ ַהּיוֹם  ַעד  ֶאת־ְקֻבָרתוֹ 
ְולֹא־ָנס  ֵעינוֹ  א־ָכֲהָתה  לֹֽ מֹתוֹ  ּבְ ָנה  ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ
ְרבֹת  ַעֽ ּבְ ה  ֶאת־מֹׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְבּכּו  ַוּיִ ח  ה׃  ֵלחֹֽ
ה׃ מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֹׁשֶֽ ּתְ ּיִ ים יוֹם ַוֽ לֹׁשִ מוָֹאב ׁשְ
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כל ישראל חברים
מצוינות חינוכית ומנהיגות מקומית בפריפריה תוך טיפוח יהדות ישראלית מחברת

בשנת  שנוסד  ישראלי,  חינוכי  ארגון  הוא  )כי"ח(  חברים  ישראל  כל  אליאנס: 
1860 בצרפת, וחולל שינוי חינוכי וקהילתי עצום בעולם היהודי. כיום בישראל, 
'כל ישראל חברים' מעודד מצוינות חינוכית ומנהיגות מקומית בפריפריה, מטפח 
יהדות ישראלית מחברת, ויוצר חיבורים למסורת יהדות ספרד וליהדות צרפת.

'כל ישראל חברים' יוזם תכניות התערבות והעצמה בבתי ספר ובקהילה, ומכשיר 
קיימא.  בר  חינוכי-חברתי  לשינוי  כאמצעי  מקומית  ומנהיגות  חינוכיות  עתודות 
מתוך תפישה כוללת של חיבורים בין הישגים לימודיים לתהליכי זהות, 'כל ישראל 

חברים' מנכיח מסורת יהודית מגוונת, מכילה ומחברת.

החכם היומי
החכם היומי הוא  פרויקט שימור ותיעוד אינטרנטי המכיל מאגר מידע עשיר על 
חכמי ישראל בדורות האחרונים ודברי תורתם. המסורת היהודית העשירה של 
היהודים הספרדים ויהודי ארצות האסלאם, ובפרט המפגש הפתוח והפורה של 
מסורת זו עם המודרנה, המציפים זהות יהודית מתונה, מכילה, שאינה כופה את 
ערכיה; יהדות שבמרכזה ערכים חברתיים - מוסריות, אתיקה, אנושיות. הן כעת 

נחלת כלל החברה הישראלית. 

יום ז׳ באדר
ָרֵאל ֲחָכִמים ל ִיׂשְ ּכָ
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