באדר
ז׳
יום
שרָ ֵאל ֲחכָ ִמים
ָּכל יִ ְ ׂ

א ּוַי ַַעל מׁ ֶֹשה
ַה ִּפ ְס ָּגה ֲאׁ ֶשר
ל־ה ָארֶ ץ ֶאת
ָּכ ָ
ת־ארֶ ץ ֶא ְפ
ֶוְא ֶ
ַעד ַה ּיָם ָה ַֽא ֲחר
יְרֵ חוֹ ִעיר ַה ְּתמ
זֹאת ָה ָארֶ ץ א

ל־הר נְ בוֹ ר ֹׁאש
א ּוַי ַַעל מׁ ֶֹשה ֵֽמ ַערְ בֹת מו ָֹאב ֶא ַ
ת־כל־
ל־פנֵ י יְרֵ חוֹ ּוַיַרְ ֵאהוּ ה׳ ֶא ָּ
ַה ִּפ ְס ָּגה ֲאׁ ֶשר ַע ְּ
ד־דן׃ ב ֵוְאת ָּכל־נַ ְפ ָּתלִ י
ת־ה ִּגלְ ָעד ַע ָּֽ
ָה ָארֶ ץ ֶא ַ
ל־ארֶ ץ יְהוּדָ ה
ת־ארֶ ץ ֶא ְפרַ יִם ְוּמנַ ׁ ֶּשה ֵוְאת ָּכ ֶ
ֶוְא ֶ
ת־ה ִּכ ָּכר
ת־הכ ֶּנגֶמבי ְום ֶֽא ַ
ַעד ַה ּיָם כָה ַֽלא ֲחירֽ ושֹן׃ רגא לֶוְא ח ַ
ֹאמר
חכמה ד וַיּ ֶ
יהודית ַעד־ ֽצֹ ַער׃
תרבותה ְּת ָמרִ ים
ִּב ְק ַעת יְרֵ חוֹ ִעיר ַ
ה׳ ֵאלָ יו זֹאת ָה ָארֶ ץ ֲאׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב ְע ִּתי לְ ַא ְברָ ָהם
לְ ְיִצ ָחק ּוֽלְ ֲיַעקֹב לֵ אמֹר לְ זַ רְ ֲעךָ ֶא ְּתנֶ ָּנה ֶהרְ ִא ִיתיךָ
"נשמת משה תתנוצץ בנשמת ישראל ,שהם כולם
השמשָ,מכןת ׁאור ָשם מׁ ֶֹשה
ר׃ אורה ּוַי ָ
שאורת ֲע ֽ
אחד ,לוכמוֹא ַֽ
ְב ֵעינֶ יךָ ׁ ָוְשגוףָּמה
בֹהוא
הירח
התורה המאיר בתלמידי חכמים ,אפילו בדורות
השלום".וַי ְִק ּבֹר אֹתוֹ
רבינו,יעליוה׳׃ ו ּ
ל־פ
משה ִּ
תורת ַע
הללו,ץהואמאורו ָֹאב
ֶֽע ֶבד־ה׳ ְּב ֶארֶ
ַב ַּגי ְּב ֶארֶ ץ מו ָֹאב מוּל ֵּבית ְּפעוֹר וְ ֹֽלא־יָדַ ע ִא ׁיש
ן־מ ָאה
ת־קבֻ רָ תוֹ ַעד ַהיּ וֹם ַה ֶּֽזה׃ ז וּ מׁ ֶֹשה ֶּב ֵ
ֶא ְ
שרִ ים ׁ ָשנָ ה ְּבמֹתוֹ ֹֽלא־כָ ֲה ָתה ֵעינוֹ וְ לֹא־נָ ס
ֶוְע ְ ׂ
שרָ ֵאל ֶאת־מׁ ֶֹשה ְּב ַֽערְ בֹת
לֵ ֽחֹה׃ ח ּוַי ְִבכּ וּ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
מו ָֹאב ׁ ְשלׁ ִֹשים יוֹם ַו ּֽי ְִּתמוּ ֵיְמי ְבכִ י ֵא ֶבל מׁ ֶֹֽשה׃
חכם אברהם אזולאי ,חסד לאברהם ,מעיין ב ,נהר לז

ת־ה ִּגלְ ָעד ַעד־
ָה ָארֶ ץ ֶא ַ
ת־ארֶ ץ ֶא ְפרַ יִם ְוּמנַ ׁ ֶּש
ֶוְא ֶ
ַעד ַה ּיָם ָה ַֽא ֲחרֽ וֹן׃ ג
ִּב ְק ַעת יְרֵ חוֹ ִעיר ַה ְּת ָמר
יְהוָה ֵאלָ יו זֹאת ָה ָארֶ ץ ֲא
לְ ְיִצ ָחק ּוֽלְ ֲיַעקֹב לֵ אמֹר ל
ְב ֵעינֶ יךָ ׁ ָוְש ָּמה לֹא ַֽת ֲעב
ֶֽע ֶבד־ה׳ ְּב ֶארֶ ץ מו ָֹאב ַע
ַב ַּגי ְּב ֶארֶ ץ מו ָֹאב מוּל ֵּב
ת־קבֻ רָ תוֹ ַעד ַהיּ וֹם ה
ֶא ְ
ל־הר נְ בוֹ ר ֹׁאש ַה ִּפ ְס ָּגה
א ּוַי ַַעל מׁ ֶֹשה ֵֽמ ַערְ בֹת מו ָֹאב ֶא ַ
ת־ה ִּגלְ ָעד
ל־ה ָארֶ ץ ֶא ַ
ת־כ ָ
ל־פנֵ י יְרֵ חוֹ ּוַיַרְ ֵאהוּ ה׳ ֶא ָּ
ֲאׁ ֶשר ַע ְּ
שלפרַמשהיִם ְוּמנַ ׁ ֶּשה ֵוְאת
ופטירתו ֶא ְ
ת־ארֶ ץ
הולדתו ֶ
באדרפ ָּתהואלִ ייום ֶוְא
ד־דן׃ ב ֵוְאתיום ָּכז’ל־נַ ְ
ַע ָּֽ
היהודי.
העם
רבנו,
ת־ה ִּכ ָּכר
כשעלהגֶ ב ְו ֶֽא ַ
מלאכינ
ת־ה ֶּ
ביקשו ַ
וְא
התורה,ג ֶ
אתחשלרֽ וֹן׃
הראשוןא ֲ
לקבל ַֽ
המנהיגָם ָה
למרוםי
משהעד ַה ּ
ל־ארֶ ץ יְהוּדָ ה ַ
ָּכ ֶ
התורה ה׳ ֵאלָ יו זֹאת
ֹאמר
תישאר ֶ
מוטבד וַיּ
ואמרו,ער׃
זאת,ד־ ֽצֹ ַ
למנוע ַע
השרתמרִ ים
ִּב ְק ַעת יְרֵ חוֹ ַה ְּת ָ
בשמיים ,כיוון ששם היא ברורה ונקייה מכל
שראויֽלְ ֲיַעקֹב לֵ אמֹר
סבר,חק ּו
רבנו ְיִצ ָ
משהם לְ
אולםרָ ָה
ומבוכותַ .א ְב
קושיות ְע ִּתי לְ
ָה ָארֶ ץ ֲאׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב
ויתייגעו
לאמיתתהַֽ .ת ֲע ֽבֹר׃ ה ּוַי ָָמת
יעמלוה לֹא
לכווןמ
אדם ָוְש ָּ
שיצליחוׁ
לארץ,עינֶובנייךָ
כראויְ ,בעדֵ
התורהיךָ
להבינהית
שתרד ִא ִ
לְ זַ רְ ֲעךָ ֶא ְּתנֶ ָּנה ֶבההרְ
ל־פי ה׳׃ ו ּוַי ְִק ּבֹר אֹתוֹ
ׁ ָשם מׁ ֶֹשה ֶֽע ֶבד־ה׳ ְּב ֶארֶ ץ מו ָֹאב ַע ִּ
ת־קבֻ רָ תוֹ
אחדא ׁיש ֶא ְ
א־יָדַכל ע ִ
במהעוֹר וְ ֹֽל
ית ְּפ
מוּל ֵּב
שידוע כי
לומר,
ַב ַּגי ְּב ֶארֶ ץ מו ָֹאבואפשר
חלקו
בסיני ים ׁ ָשנָ ה ְּבמֹתוֹ ֹֽלא־
שרִ
בתורה ֶוְע ְ ׂ
ן־מ ָאה
קיבל ֶּב ֵ
ַעד ַהיּ וֹם ַה ֶּֽזה׃ ז וּ מׁ ֶֹשה
שרָ ֵאל ֶאת־מׁ ֶֹשה
כָ ֲה ָתה ֵעינוֹ וְ לֹא־נָ ס לֵ ֽחֹה׃ ח ּוַי ְִבכּ וּ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
תורתם י ֵא ֶבל מׁ ֶֹֽשה׃
יְמי ְבכִ
ְּב ַֽערְ בֹת מו ָֹאב ׁ ְשלׁ ִֹשים יוֹם ַו ּֽי ְִּתמוּ ֵ
ועתה ,משרבו הדורות ,כמעט נשתכחה
של כמה וכמה מחכמי ישראל ,ואין יודע ואין
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.

ל־הר נְ בוֹ ר ֹׁאש ַה ִּפ ְס ָּגה
א ּוַי ַַעל מׁ ֶֹשה ֵֽמ ַערְ בֹת מו ָֹאב ֶא ַ

ָּֽ־דן׃ ב ֵוְאת ָּכל־נַ ְפ ָּתלִ י
ל־ארֶ ץ יְהוּדָ ה
שה ֵוְאת ָּכ ֶ
ת־ה ִּכ ָּכר
ת־ה ֶּנגֶ ב ְו ֶֽא ַ
ֶוְא ַ
ֹאמר
רִ ים ַעד־ ֽצֹ ַער׃ ד וַיּ ֶ
אשר נִ ׁ ְש ַּב ְע ִּתי לְ ַא ְברָ ָהם
ֶׁ
לְ זַ רְ ֲעךָ ֶא ְּתנֶ ָּנה ֶהרְ ִא ִיתיךָ
ֽבֹר׃ ה ּוַי ָָמת ׁ ָשם מׁ ֶֹשה
על־פי ה׳׃ ו ּוַי ְִק ּבֹר אֹתוֹ
ִּ
בית ְּפעוֹר וְ ֹֽלא־יָדַ ע ִא ׁיש
ן־מ ָאה
ַה ֶּֽזה׃ ז וּ מׁ ֶֹשה ֶּב ֵ
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'.
מובילי האירועים יוכלו להזמין את הקהל להשתתף בהילולת החכמים ,ובמהלך האירועים יוכלו
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.
לאתר המיזםhilullathachamim.kiah.org.il :

מזמינים אתכם לצלם ולשלוח את התמונותhilullathachamim@kiah.org.il :

באדר
ז׳
יום
שרָ ֵאל ֲחכָ ִמים
ָּכל יִ ְ ׂ

א ּוַי ַַעל מׁ ֶֹשה מ
ַה ִּפ ְס ָּגה ֲאׁ ֶשר
ל־ה ָארֶ ץ ֶאת־
ָּכ ָ
ת־ארֶ ץ ֶא ְפר
ֶוְא ֶ
ַעד ַה ּיָם ָה ַֽא ֲחרֽ ו
יְרֵ חוֹ ִעיר ַה ְּת ָמ
זֹאת ָה ָארֶ ץ ֲא

ל־הר נְ בוֹ ר ֹׁאש
א ּוַי ַַעל מׁ ֶֹשה ֵֽמ ַערְ בֹת מו ָֹאב ֶא ַ
ת־כל־
ל־פנֵ י יְרֵ חוֹ ּוַיַרְ ֵאהוּ ה׳ ֶא ָּ
ַה ִּפ ְס ָּגה ֲאׁ ֶשר ַע ְּ
ד־דן׃ ב ֵוְאת ָּכל־נַ ְפ ָּתלִ י
ת־ה ִּגלְ ָעד ַע ָּֽ
ָה ָארֶ ץ ֶא ַ
ל־ארֶ ץ יְהוּדָ ה
חברים ְוּמנַ ׁ ֶּשה ֵוְאת ָּכ ֶ
ישראל יִם
ת־ארֶ ץכל ֶא ְפרַ
ֶוְא ֶ
ת־ה ִּכ ָּכר
ת־ה ֶּנגֶ ב ְו ֶֽא ַ
ַעד ַה ּיָם ָה ַֽא ֲחרֽ וֹן׃ ג ֶוְא ַ
ֹאמר
ִּב ְק ַעת יְרֵ חוֹ ִעיר ַה ְּת ָמרִ ים ַעד־ ֽצֹ ַער׃ ד וַיּ ֶ
ה׳ ֵאלָ יו זֹאת ָה ָארֶ ץ ֲאׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב ְע ִּתי לְ ַא ְברָ ָהם
לְ ְיִצ ָחק ּוֽלְ ֲיַעקֹב לֵ אמֹר לְ זַ רְ ֲעךָ ֶא ְּתנֶ ָּנה ֶהרְ ִא ִיתיךָ
החכם היומי
ְב ֵעינֶ יךָ ׁ ָוְש ָּמה לֹא ַֽת ֲע ֽבֹר׃ ה ּוַי ָָמת ׁ ָשם מׁ ֶֹשה
ל־פי ה׳׃ ו ּוַי ְִק ּבֹר אֹתוֹ
ֶֽע ֶבד־ה׳ ְּב ֶארֶ ץ מו ָֹאב ַע ִּ
ַב ַּגי ְּב ֶארֶ ץ מו ָֹאב מוּל ֵּבית ְּפעוֹר וְ ֹֽלא־יָדַ ע ִא ׁיש
ן־מ ָאה
ת־קבֻ רָ תוֹ ַעד ַהיּ וֹם ַה ֶּֽזה׃ ז וּ מׁ ֶֹשה ֶּב ֵ
ֶא ְ
שרִ ים ׁ ָשנָ ה ְּבמֹתוֹ ֹֽלא־כָ ֲה ָתה ֵעינוֹ וְ לֹא־נָ ס
ֶוְע ְ ׂ
שרָ ֵאל ֶאת־מׁ ֶֹשה ְּב ַֽערְ בֹת
לֵ ֽחֹה׃ ח ּוַי ְִבכּ וּ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
מו ָֹאב ׁ ְשלׁ ִֹשים יוֹם ַו ּֽי ְִּתמוּ ֵיְמי ְבכִ י ֵא ֶבל מׁ ֶֹֽשה׃
מצוינות חינוכית ומנהיגות מקומית בפריפריה תוך טיפוח יהדות ישראלית מחברת

אליאנס :כל ישראל חברים (כי"ח) הוא ארגון חינוכי ישראלי ,שנוסד בשנת
 1860בצרפת ,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
עתודות חינוכיות ומנהיגות מקומית כאמצעי לשינוי חינוכי-חברתי בר קיימא.
מתוך תפישה כוללת של חיבורים בין הישגים לימודיים לתהליכי זהות' ,כל ישראל
חברים' מנכיח מסורת יהודית מגוונת ,מכילה ומחברת.

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.

עיצוב :אפרת שריה

״ונשמת משה תתנוצץ בנשמת ישראל ,שהם כולם גוף אחד.״

