
 ב"ה

  ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים
  

ׁשוּ  יִנים ִנְפּגְ ַעת ַהּמִ   ַאְרּבַ

יר ֶזה ֶאת ֶזה ָרצוּ    ,ְלַהּכִ

ַתח ָהֶאְתרֹוג ְוָאַמר   :ּפָ

ִרי ֶהָהָדר"   ,ֲאִני הּוא ּפְ

  ֵריַח ִלי ָנִעים

ְך , ַוֲאִני ל ּכָ   ".ָטִעיםּכָ
  

יֵניֶהם ְוָאַמר בֹוּהַ ִמּבֵ   :ָקם לֹו ַהּגָ

ֵדל ַעל ֵעץ " ָמרֲאִני ּגָ   ,ַהּתָ

ָעלַ , ָאְמָנם   יֵריַח ֵאין ּבְ

רֹוַתי   ".ַאְך ְטִעיִמים ְמאֹוד ֵהם ּפֵ
  

ם הּוא ַתח ַהֲהַדס ּגַ   :ּפָ

ְראוּ , אֹוִתי" ִמיד ּתִ ִמיד ּתָ    ,ּתָ

בּוַע אֹוִתי ְמִריִחים ָכל ׁשָ   ,ּבְ

ִמים ׂשָ   ".ְוָעַלי ְמָבְרִכים ּבֹוֵרא ִמיֵני ּבְ
  

ָבה  ְתָקהַרק ָהֲעָרָבה ָיׁשְ   ְוׁשָ

ּה ִהיא ּכֹוְפָפה   ,ְוֶאת ֹראׁשָ

ֵאר ַמה ְלִהְתּפָ   ֵאין ָלּה ּבְ

ְכָלל זֹוֵכר    ?!ְואֹוָתּה ִמי ּבִ
  

ְצַטֲעִרי" ה  –" ַאל ּתִ לֹוׁשָ ְ   –ָאְמרּו ָלּה ַהׁשּ

י ָלנּו ַאּתְ ְמאֹוד ֲחׁשּוָבה"   ,ּכִ

נּו ֵמֲאָחִדים ּלָ   ֶאת ּכֻ

ְצָוהֶאת ּוִבְלָעַדִיָך  ִמים ַהּמִ ַקּיְ     ".ֹלא ּמְ



  ב"ה

  ?ְלֵאיֶזה ַחג ְקׁשּוָרה ִמְצַות ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים .1

  .רֹאׁש ַהָּׁשָנה  .א

  .טּו ִּבְׁשָבט  .ב

  .ַחג ַהֻּסּכֹות  .ג

 .יֹום ַהִּכּפּוִרים  .ד
  

  ? ַמּדּוַע ִנְפְּגׁשּו ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים  .2
  

  .ֵּכיָון ֶׁשֵהם ָרצּו ָלִריב  .א

  .ֵּכיָון ֶׁשֵהם ָרצּו ְלִהְתַאֵחד  .ב

  .ֵּכיָון ֶׁשֵהם ָרצּו ְלַהִּכיר ָהֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני  .ג
  

  "...ְּבָכל ָׁשבּוַע אֹוִתי ְמִריִחים: ְוָאַמרַהֲהַדס ָּפַתח ": 10-13ְּבׁשּורֹות ָּכתּוב  .3

 ?ָמַתי ָאנּו ְמִריִחים ֶאת ַהֲהַדס

__________________________________________________________  
  

  "ְוָׁשְתָקהָיְׁשָבה ַרק ָהֲעָרָבה : "ָּכתּוב 15ְּבׁשּוָרה  .4

  ?ַמּדּוַע ָׁשְתָקה ָהֲעָרָבה 

__________________________________________________________  

  

  –ָאְמרּו ָלּה ַהְּׁשלֹוָׁשה  –" ַאל ִּתְצַטֲעִרי": ָּכתּוב  15ְּבׁשּוָרה  .5

  ? ֵּכיַצד ִנֲחמּו ַהְּׁשלֹוָׁשה ֶאת ָהֲעָרָבה 

__________________________________________________________  
  

  :ַסֵּדר ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהָּנכֹון  .6
  

 .ְּבָכל ָׁשבּוַע אֹוִתי ְמִריִחים �

 :ָקם לֹו ַהָּגבֹוַּה ִמֵּביֵניֶהם ְוָאַמר �

 .ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ִנְפְּגׁשּו ְלַהִּכיר ֶזה ֶאת ֶזה ָרצּו �

 .ָך ַהִּמְצָוה לֹא ְמַקְּיִמיםיִ ִּבְלָעדַ  �

  ֲאִני הּוא ְּפִרי ֶהָהָדר �

  



  ב"ה

  ְּתעּוַדת ֶזהּות –ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים 
  

íé ÄäÇæ Àî íé Äè Èø Àt LÅé íé Äðé Än Çä ú Çò Ça Àø Çà Åî ã Èç Æà ì Èë Àì  

 íé Äè Èø Àt Çä ú Æà íÅì ÀL ÇäøÅæ Èò Åä) øé ÄM Ça(  

 ú Çò Ça Àø Çà úÉåðeî Àz ú Æà øÅi Çöíé Äðé Än Çä.   
  
  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

ּיֹום ָהִראׁשֹון "   ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ
ָמִרים ַוֲעַנף  ּפֹת ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּפְ
ם  ַמְחּתֶ ֵעץ ָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחל ּוׂשְ

ְבַעת ָיִמים....קֵ ֱאלֹ  ה'ִלְפֵני    יֶכם ׁשִ
  

 (ויקרא פרק כ"ג פסוק מ')



  ב"ה

ְפָׁשר ּוְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה ֶׁשִאי ֶא , ְמַסְּמִלים ֶאת ַאְרַּבַעת ַהּסּוִגים ֶׁשְּבַעם ִיְׂשָרֵאלַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ַהְללּו 
  .לּוָלב ַוֲהַדס, ַוֲאִפילּו לֹא ְּבֶאְתרֹוג, ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבֶאְתרֹוג ִּבְלַבד

ם ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשִאיר אֹוָת , ים טֹוִבים ֵהם ֵחֶלק ֵמַעם ִיְׂשָרֵאלַּגם ַהְיהּוִדים ֶּׁשֵאין ָּבֶהם לֹא ּתֹוָרה ְולֹא ַמֲעִׂש 
 .ְוָאז ֲאַנְחנּו ְמאֹוד ַעם ְמֻאָחד ְוָחָזק, ְצִריִכים ְלָקְרָבם ְוִלְהיֹות ִאָּתם ָיַחד ֲאֻגָּדה ַאַחת, ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

íéÄðé Än Çä ú Çò Ça Àø Çà -  

                            í Èò Èä úeã Àç Çà Àì ì Æî Åñ   

  

 

 

 

 

  

   

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 .ִמְצוֹותֶּׁשְּמַקְּיִמים ֲאָנִׁשים = ֵריַח       ֲאָנִׁשים ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה =ַטַעם 

 : ֶאְתרֹוג 

 _______ :ּבֹוֵיׁש 

 _ _____ :ּבֹו ֵיׁש

      

 __ ________ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּצִּדיִקים ֶׁשּלֹוְמִדים      

 ______________________ְוַגם ְמַקְּיִמים      

 :  לּוָלב

 _______ :ּבֹוֵיׁש 

 _ ______ :ֵאין ּבֹו

      

 __ ________ֶׁשּלֹוְמִדים ַהְיהּוִדים ְמַסֵּמל ֶאת      

  _______________ְּב ְוֵאיָנם ֲעסּוִקים ָּכל ָּכְך      

______________________ 

      

 __ ________ ֶּׁשְּמַקְּיִמיםַהְיהּוִדים ְמַסֵּמל ֶאת      

  _______________ּלֹוְמִדים ְוֵאיָנם     

 : ֲהַדס 

 _______ :ּבֹוֵיׁש 

 _ ______ :ֵאין ּבֹו

 : ֲעָרָבה 

 ______ :ָּבּהֵאין 

 _ ____:__ֵאין ָּבּה

      

       _______ֶׁשֵאיָנם לֹוְמִדים ַהְיהּוִדים ְמַסֵּמל ֶאת     

 _____________    __________ְוַגם ֵאיָנם      

_______________ 


