
 ָמה ַרבּוּ ַמעֲֶשׂיךָ ה' כֻּלָּם בְּחָכְָמה עִָשׂיָת
ָ  ָמלְָאה ָהָאֶרץ ִקנְיָנֶך

ִהלִּים קד, כד( )ּתְ

הּו ְמעֹוֵרר ִעְנָין. ַּגם ְּדָבִרים  ְּבָכל ְּפָרט ָּבעֹוָלם ֵיׁש ַמּׁשֶ
ַהִּנְרִאים ְּפׁשּוִטים ּוְברּוִרים צֹוְפִנים ָלֹרב ִהיְסטֹוְרָיה 
ְמַרֶּתֶקת, ְּפָרִטים ִּבְלִּתי-ְידּוִעים אֹו ְסָתם ֶיַדע ָעִׁשיר. 

ָעֵלינּו ַרק ִלְׁשֹאל, ְוַלְחֹקר.

ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  יֹוֵתר:  ָחׁשּוב  ִעְנָין  ֶיְׁשנֹו  ַאְך 
ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ִּכי ְלָכל ְּפָרט ֶׁשה' ָּבָרא, ָּתִמיד, ֵיׁש ֶקֶׁשר 
ֵאֵלינּו; ָזִוית ְיהּוִדית אֹו ְנֻקָּדה ֲחִסיִדית ַהִּמְסַּתֶּתֶרת 

ְּבִנְפְלאֹות ַהְּבִריָאה.

ִהְׁשַּתַּדְלנּו ִלְמֹצא ֶאת ַהְּנֻקָּדה ַהְּמֻיֶחֶדת, ַאְך ַּכּמּוָבן 
ֶׁשָּלֶכם  ַהַּתְפִקיד  ְּבֶהְחֵלט  ְוֶזה  ְלהֹוִסיף,  ִנָּתן  ָּתִמיד 
ָּבָרא  ּׁשֶ ַמה  ָּכל  "ִּכי  ִּכי  ִנְזֹּכר  ְוָהִעָּקר  ְּכקֹוְרִאים. 

ַהָּקָּב"ה ְּבעֹוָלמֹו ֹלא ְבָראֹו ֶאָּלא ִלְכבֹודֹו". 

ִהְתַּפְרְסמּו  ִלְפֵניֶכם,  ַהֻּמָּנח  ַּבֵּסֶפר  ַהְּפָרִקים 
ם', ְוִנְקְראּו ִּבְׁשִקיָקה  ְּבִגְליֹונֹות 'ְּבַמֲחֵנה ִצְבאֹות ַהּׁשֵ
ָמְצאּו  ֲאֶׁשר  ְמֻבָּגִרים,  ַוֲאִפּלּו  ְיָלדֹות  ְיָלִדים,  ִּביֵדי 
ָּבֶהם ִעְנָין ָרב. ְּבָכל ֶּפֶרק ֻהְׁשַקע ַמֲאָמץ ְּכֵדי ִלְמֹצא 
ְּבעֹוָלֵמנּו,  ַהְּמצּוִיים  ּוְמַעְנְיִנים  ְמַרְּתִקים  ִסּפּוִרים 

ְּבֵצרּוף ְּתמּונֹות ַמְרִהיבֹות.

ם ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ְּתנּוַעת ַהֹּנַער ִצְבאֹות ַהּׁשֵ

לה' הארץ ומלואה

יוצא לאור על ידי
 תנועת הנוער

צבאות השם בארץ הקודש )חל"צ(
כיכר מד"א, ת.ד. 1035, נוף הגליל

טלפון: 3628*

יו"ר: הרב דוד נחשון
מנהל: הרב לוי נחשון

כתיבה: י. מיכל
עריכה לשונית: בלומה נחשון

הגהה תוכנית: הרב מאיר ווילשאנסקי
ניקוד: מ.מ. ניקוד

גרפיקה ותמונות: עקיבא פרידמן
הפקה: מערכת "במחנה צבאות השם"

© כל הזכויות שמורות
ה'תש"פ - 5780

2



ּתֶֹכן ִעְנָיִנים

410

1622

2834
40

46

52

ִּמְדָּברָּזָהב

ָהִריםָּים

ֶּׁשֶמׁשְרפּוָאה

ָּיֵרַח

ְמטֹוִסים

ְּדפּוס

3



ַּמֶּתֶכת ַהְּנִדיָרה ְוַהְּזַהְבַהָּבה, ָמְׁשָכה ֶאת ֵלב ָהָאָדם עֹוד ִּביֵמי ֶקֶדם. ָּכְך ְלָמָׁשל ִנְכַּתב ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ַעל ְנַהר ַהִּפיׁשֹון ַה
ַהּסֹוֵבב ֶאת ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה "ֲאֶׁשר ָׁשם ַהָּזָהב", ְוַכֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ַעל ָעְׁשרֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ִהיא אֹוֶמֶרת "ְוַאְבָרם ָּכֵבד 

ְמאֹוד ַּבִּמְקֶנה, ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב".

ַעל ַּתְכִׁשיִטים ִמָּזָהב, ָאנּו ׁשֹוְמִעים ְּכָבר ֵאֶצל ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם - ֲאֶׁשר ֶהֱעִניק ְלִרְבָקה "ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו, ּוְׁשֵני 
ְצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה, ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם". ַּפְרֹעה ָנַתן ַעל ַצָּוארֹו ֶׁשל יֹוֵסף )ִמְּלַבד ַהַּטַּבַעת( "ְרִביד ָזָהב". ְּבִבַּזת ִמְצַרִים ָנְטלּו 
ַהְּיהּוִדים "ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב", ּוְמֹאָרע ַאֵחר, ְּכָלל ֹלא ְמַׂשֵּמַח, ַהָּקׁשּור ְלַתְכִׁשיֵטי ָזָהב, הּוא 'ֵעֶגל ַהָּזָהב', ָׁשם ָהְפכּו ַהְּנָזִמים 

ְוַהְּצִמיִדים ַלֲעבֹוָדה-ָזָרה, ַרְחָמָנא ִליְּצַלן.

ְּבַפַעם ַאֶחֶרת, ֻמְזָּכִרים ַּתְכִׁשיֵטי ַהָּזָהב ַּדְוָקא ְלטֹוָבה – ַּכֲאֶׁשר ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ָּתְרמּו ֶאת ַּתְכִׁשיֵטיֶהם ַעל ְמָנת ִלְבנֹות ֶאת ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן - 
ַהָּזָהב ִנְמָנה ִראׁשֹון ַּבּתֹוָרה, ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה "ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת". 

לְיַּצֵר זָהָב מִּכְלּום
ַמְדָעִנים  ָחְלמּו  ַרִּבים  ּדֹורֹות  ְּבֶמֶׁשְך 
ַהְיֹכֶלת  ְּבַעְצָמם.  ָזָהב  ְלַיֵּצר  ְלַהְצִליַח 
ְועֹוֶפֶרת  ַּבְרֶזל  ְּכמֹו  זֹולֹות  ַמָּתכֹות  ַלֲהֹפְך 
ְוָה'ַאְלִכיָמִאים'  ְלַרִּבים,  ָקְסָמה  ְלָזָהב, 
ָעְרכּו ִנּסּוִיים ַרִּבים ְּכֵדי ְלַהְצִליַח ַּבְּמִׂשיָמה 
ֲאֶׁשר ַּתֲעִניק ָלֶהם ֹעֶׁשר ַאָּגִדי. ַאְך ֵמעֹוָלם 

ֵהם ֹלא ִהְצִליחּו.

ְלַמְרֵּבה ַהַהְפָּתָעה, ַּכּיֹום ֵיׁש ִצּיּוד ַהְמַאְפֵׁשר 
ָזָהב.  ְלָאטֹוֵמי  ַּכְסִּפית  ָאטֹוֵמי  ַלֲהֹפְך 
קֹוְרִאים לֹו "ֵמִאיץ ֶחְלִקיִקים" ְוהּוא ָיכֹול 
ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים ֻמְפָלִאים ָּבֳחָמִרים ׁשֹוִנים. 
ִיּצּור ַהָּזָהב ִמַּמָּתכֹות זֹולֹות, ֶאְפָׁשִרי ֵאפֹוא 
ֹזאת,  ִעם  ַהֶחְלִקיִקים.  ְמִאיֵצי  ְּבֶאְמָצעּות 
ִנְדֶרֶׁשת ַּכּמּות ַאִּדיָרה ֶׁשל ֶאֶנְרְּגָיה ְלִיּצּור 
ָאטֹוֵמי ָזָהב ּבֹוְדִדים ְוָהֲעלּות ְּבִיּצּור ַהָּזָהב 
ְּגבֹוָהה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמֵעֶרְך ַהָּזָהב ַהִּמְתַקֵּבל 

ִמֶּמּנּו...

כַּהֲכָנָה לְבִנְיַן בֵּית הַמְִּקדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי, נֵצֵא לְמַסָּע בֵּין מִכְרוֹת 
ִּים וְשׁוֹמְרִים ִּים, נְהָרוֹת שׁוֹצְפִים, אָמָּנֵי-יָד חַשְׁדָנִי  עֲמֻק

ֵּט אֶת הָֻעבְדּוֹת הַמְעַנְיְנוֹת,  חֲמוּרֵי-סֵבֶר. כָּל אֵלֶּה, כְּדֵי לְלַק
ּנְדִירָה: הַזָּהָב. ּוֹת בְּיוֹתֵר, סְבִיב מַתֶּכֶת יְָקרָה ו הַמְרַתְּקוֹת וְהַמְשֻׁנ

מכרה זהב
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ַהָּזָהב  ְמנֹוַרת  ָּבֶהם  ְוַהִּמְקָּדׁש,  ַהִּמְׁשָּכן  ִמְּכֵלי  ׁשֹוִנים  ֵּכִלים 
ְוָהָארֹון, ַנֲעׂשּו ִמָּזָהב. ִמְׁשָקלֹו ֶׁשל ֲארֹון ָהֵעדּות ְלָמָׁשל, ָהָיה 

ִּכְׁשַנִים ָוֵחִצי טֹון ָזָהב!! ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָאְמרּו, ִּכי "ֹלא ִנְבָרא 
ָזָהב – ֶאָּלא ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש".

ְּבִעָּקר  ְרחֹוקֹות,  ִלְמִדינֹות  ֳאִנּיֹות  ָׁשַלח  ַּכָּידּוַע,  ַהֶּמֶלְך,  ְׁשֹלֹמה 
ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ַהֹּקֶדׁש.  ְלֶאֶרץ  ָזָהב  ְלָהִביא  ְּכֵדי  ְל'אֹוִפיר' 

ְּגדֹולֹות  ַּכֻּמּיֹות  ָהיּו  ֵהִקים ְׁשֹלֹמה,  ָהִראׁשֹון אֹותֹו 
ְמאֹוד ֵמַהַּמֶּתֶכת ַהְּנִדיָרה, ְלִפי ַהְמֹפָרט ְּבֵסֶפר 

ֶנֱאַסר  ְּפָרִטי,  ְּבֹאֶפן  ֶמֶלְך,  ַעל  ַאְך  ְמָלִכים. 
ִלְצּבֹר ָזָהב ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה, ַּכֶּנֱאָמר "ְוֶכֶסף 

ְוָזָהב ֹלא ַיְרֶּבה לֹו ְמאֹוד".

מַהּו זָהָב?
ְוַהְּנִדיָרה  ָהֲאִציָלה  ַהַּמֶּתֶכת  ֶׁשל  ְׁשָמּה 

ַהֶּצַבע   - 'ָצֹהב'  ַהִּמָּלה  ֶאת  ַמְזִּכיר  'ָזָהב', 
ַהֻּמָּכר ֶׁשל ַהָּזָהב ַהָּטהֹור.

ְלַמֶּתֶכת  ֶנְחָׁשב  הּוא  ָּכְך.  ָּכל  ַמְבִריק  ַהָּזָהב  ְלִחָּנם,  ֹלא 
ְוָלֵכן  ֲאֵחִרים,  ֳחָמִרים  ִעם  ְּבַקּלּות  ִמְתַעְרֶּבֶבת  ֵאיָנּה  ֲאֶׁשר  'ֲאִציָלה' 
ִנְמָצא ַּבֶּטַבע ְּבצּוָרתֹו ַהְּטהֹוָרה ְוַהַּמְבִריָקה. ָּכל ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות הּוא 
ְּבׁשֹוֶנה  ִנְמָצא,  הּוא  ְּבתֹוָכם  ַהֶּסַלע  אֹו  ַהחֹול  ֶאת  ֵמַהָּזָהב  ְלַהְפִריד 
ְלַאַחר הֹוָצָאָתן  ְלַזֵּקק  ֹצֶרְך  ֵיׁש  ָהֲאֵחרֹות, אֹוָתן  ַהַּמָּתכֹות  ִמַּמְרִּבית 

ִמֶּבֶטן ָהֲאָדָמה.

ּגֶֶׁשם ֶׁשל זָהָב
ְמַעִּטים,  ָׁשבּועֹות  ִלְפֵני  ִמים.  ִמְתַּגּׁשְ ֲחלֹומֹות  ִלְפָעִמים 
ִהְתעֹוְררּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֶיקֹוְטְסק, ְּבַמֲעַרב ִסיִּביר, ַלֲחלֹום: ָיַרד 

ֲעֵליֶהם ֶּגֶׁשם ֶׁשל ָזָהב.

ִמְסַּתֵּבר, ִּכי ָּתא ִמְטָען ֶׁשל ָמטֹוס ַהּנֹוֵׂשא ִמְטָען ָיָקר ִּבְמֻיָחד 
ְׂשֵדה  ְּבֵאזֹור  ִמְטָענֹו  ֶאת  ּוִפֵּזר  ַהַהְמָרָאה  ְּבֵעת  ִהְתָּפֵרק 
ְּפָלִטיָנה  ָזָהב,  ֶׁשל  טֹון  ֲעָׂשָרה  ַהְּסמּוָכה.  ְוָהִעיר  ַהְּתעּוָפה 
ֹׁשִוי  ִרים.  ַהְמֻאּׁשָ ַהּתֹוָׁשִבים  ַעל  ְּבַמְפִּתיַע  ָנֲחתּו  ְוַיֲהלֹוִמים 
 21 ַעל  עֹוֵמד  צ'ֹוקֹוְטָקה,  ַהְּכִרָּיה  ְלֶחְבַרת  ָּיְך  ַהּׁשַ ַהִּמְטָען, 
ִצְוֵתי  ָאֶמִריָקִאי.  ִמיְליֹון ּדֹוָלר   366 ְּבֵעֶרְך  ִמיְלַיאְרד רּוָּבל - 

ִחּפּוׂש הּוֲחׁשּו ַלָּמקֹום, ּוְמַנִּסים ְלַאֵּתר ֶאת ַהְּכֻבָּדה ַהְיָקָרה.

קרונות המשמשים להוצאת 
העפר מעמקי האדמה

זהב מפוזר על הרצפה ביקוטסק, סיביר

הפקת זהב

 זיקוק
זהב
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ַׁשעַר
הַּסַהַר
ַמהּו הַּיֵָרַח? ַמה ּיֵׁש עָלָיו? וְהִַאם 

נִָּתן לְבֵַּקר ּבֹו? הָֻעבְּדֹות הְַמַרְּתקֹות 
וְהְַמעַנְיְנֹות ּבְיֹוֵתר עַל הַּיֵָרחַ.

ֶאל

ּוֵמעֹוָלם ָהָיה ַהָּיֵרַח נֹוֵׂשא ְמַסְקֵרן ְלָכל ִמי ֶׁשִהִּביט ּבֹו. ּכֹוָכב ָּגדֹול ּוָבִהיר ֶׁשֵּמִציץ ָעֵלינּו ִמֵּדי ַלְיָלה, ְוִנְרֶאה ֵמָאז 
ָקרֹוב ָּכל ָּכְך. ֲאָנִׁשים ַרִּבים ִּדְמְינּו ַמה ִּנְמָצא ַעל ַהָּיֵרַח, ְוִחּכּו ַלּיֹום ּבֹו יּוְכלּו ִלְׁשּתֹות ָקֶפה, ִלְלֹמד 'ְּדַבר 
ַמְלכּות' ַּבָּסלֹון, ְוִלְראֹות ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ ֶּדֶרְך ַהַחּלֹון. ֶאָּלא ֶׁשִּדְמיֹון ְלחּוד ּוַמֲעֶׂשה ְלחּוד, ְוַהָּיֵרַח נֹוַתר 

ג ָיָדם ֶׁשל ַהְמַדְמְיִנים ְלִמיֵניֶהם, ַעד ֶׁשָּנַחת ָהָאָדם ָהִראׁשֹון ַעל ְּפֵני ַהָּיֵרַח – ְוַעל ָּכְך, ַּבֶהְמֵׁשְך. ָרחֹוק ֵמֶהּׂשֵ

ַהָּיֵרַח, ֶׁשִּנְקָרא ַּגם "ַסַהר" אֹו "ְלָבָנה", ְמַׁשֵּיט לֹו ְּבַנַחת ְסִביב ַּכּדּור-ָהָאֶרץ ְּבַמְסלּול ָקבּוַע ּוַמְעָּגִלי, ְוַעל ֵּכן הּוא זֹוֶכה ַלֹּתַאר 
"ַלְוָין". ֶאת ִסיבּובֹו ַמְׁשִלים ַהָּיֵרַח ְּבָכל ֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה ָיִמים ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשעֹות )ּוְקָצת(. ֶזהּו ָאְרּכֹו ֶׁשל ֹחֶדׁש ֶאָחד.

ֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ְּבאֹותֹו ַהֹּגֶדל,  ְּבֵעת ְּבִריַאת עֹוָלם, ְּכמֹו ֶׁשְּמַסֶּפֶרת ַהּתֹוָרה, ָּבָרא ה' ֶאת "ְׁשֵני ַהְּמאֹורֹות ַהְּגדֹוִלים". ְּתִחָּלה ָהיּו ַהּׁשֶ
ֶמׁש  ַאְך ְלַאַחר ֶׁשַהָּיֵרַח ָּבא ִּבְטרּוְנָיה ַלה' ַעל ָּכְך ֶׁשהּוא ְוַהּׁשֶ
ַעְצמֹו,  ֶאת  ֶׁשְּיַמֵעט  ה'  לֹו  ָאַמר  ָהאֹור,  אֹותֹו  ֶאת  ְמִאיִרים 
ִיְמֶנה ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְוַעם  ּוַבַּלְיָלה  ַּבּיֹום  ָיִאיר  ֵמִאיָדְך  ַאְך 

ַהּמֹוֲעִדים ַעל ִּפיו.

ֶמׁש,  ָאֵכן, ַהָּיֵרַח ָקָטן ְּבַהְרֵּבה ִמן ַהּׁשֶ
ְּבעֹוד  ָהָאֶרץ.  ַּכּדּור  ִמן  ַוֲאִפּלּו 
ֶׁשל  ֶהֵּקפֹו  ְּפֵני  ַעל  ֲהִליָכה 
ְך ַעל ְּפֵני ִּכְמַעט  ַהָּיֵרַח ִּתְתַמּׁשֵ
11,000 ִקילֹוֶמֶטר, ֲהִליָכה ַעל 
ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ֶׁשל  ֶהֵּקפֹו  ְּפֵני 
ֵמ-40,000  יֹוֵתר  ְמַעט  ֶּתֱאַרְך 

הירח החדש ש'נולד'
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ֵניֶהם ַּכּדּוִרים, ַּכּדּור ָהָאֶרץ ָּגדֹול ְלַמֲעֶׂשה  ִקילֹוֶמֶטר. ַאְך ֵּכיָון ֶׁשּׁשְ
ִמן ַהָּיֵרַח ִּפי 50 ְּבֵעֶרְך.

אֹור חֹוזֵר
ִמן  ְמַקֵּבל  הּוא  אֹורֹו  ֶאת  ְּבַעְצמֹו.  ֵמִאיר  ֵאינֹו  ַהָּיֵרַח 

ֶרַגע  ְּבָכל  ֵאֵלינּו.  ָהאֹור  ֶאת  ַמְחִזיר  ְוהּוא  ֶמׁש,  ַהּׁשֶ
ֶמׁש ֶאת ֶחְציֹו ֶׁשל ַהָּיֵרַח ִּבְׁשֵלמּותֹו,  ְמִאיָרה ַהּׁשֶ

ַאְך ְּבֶׁשל ְּתנּוַעת ַהָּיֵרַח ְסִביב ַּכּדּור ָהָאֶרץ, ַרק 
ְטחֹו ַהּמּוָאר ִנְרֶאה ֵאֵלינּו. ִּבְתִחַּלת  ֵחֶלק ִמּׁשִ
ְטחֹו  ִמּׁשִ ֵחֶלק  ַרק  רֹוִאים  ָאנּו  ַהֹחֶדׁש 
ֶאת  רֹוִאים  ָאנּו  ַהֹחֶדׁש  ּוְבֶאְמַצע  ַהּמּוָאר, 
ֶׁשל  ִני  ַהּׁשֵ ִצּדֹו  ֶאת  ַהּמּוָאר.  ֶחְלקֹו  ָּכל 
ַהָּיֵרַח, ַהֻּמְסָּתר, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ִמַּכּדּור 

ָהָאֶרץ ְּכָלל.

ְּבֵעת "מֹוַלד ַהְּלָבָנה", ָאנּו רֹוִאים ֶאת ָקֵצהּו 
ֶׁשל ַהָּיֵרַח ַהּמּוָאר, ְוָאז ָאנּו יֹוְדִעים ִּכי ִהְתִחיל 

ֹחֶדׁש ָחָדׁש. זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשלּו ַלְּלָבָנה, 
ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ִיְתַחְּדׁשּו  ָהֲעִתיָדה  ֶׁשַּבְּגֻאָּלה  ֵּכיָון 

"ֵהָעְלמּותֹו"  ְלַאַחר  ַהּמּוָאר  ַהָּיֵרַח  ִּגּלּוי  ֶׁשִּמְתַחֶּדֶׁשת.  ַהְּלָבָנה 
ַּבֹחֶׁשְך, הּוא ֶרֶמז ְלִגּלּוי אֹור ה' ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשַּמִּגיַע ַּדְוָקא ְלַאַחר 
ֶׁשָאָדם ַמְכִניַע ּוְמַבֵּטל ֶאת ַעְצמֹו ְו"ֶנֱעָלם", ְּכֵדי ְלַקֵּבל אֹור ַנֲעֶלה 

ִמְּלַמְעָלה.

ַוֲחָלִקים,  ֲעֻגִּלים  ָחטּוף  ְּבַמָּבט  ֶׁשִּנְרִאים  ַהָּיֵרַח  ְּפֵני 
יֹוֵתר,  ְמֻדְקָּדק  ְּבַמָּבט  ָהָאֶרץ  ְּבַכּדּור  ֲאִפּלּו  ִנְרִאים 
ְּכֶׁשַהָּיֵרַח ָמֵלא – ְמֹחָרִצים ּוְמֵלֵאי ַּגְבׁשּוִׁשּיֹות. ְּבֶעְזַרת 
ַּכּדּור  ְּכמֹו  ַמָּמׁש  ִּכי  ִלְראֹות  ִנָּתן  ְּבֶטֶלְסקֹוּפ,  ִׁשּמּוׁש 
ָהָאֶרץ ֶׁשָּלנּו, ְּפֵני ַהָּיֵרַח ַּבֲעֵלי ֵּגָאיֹות ּוְבָקִעים, ָהִרים 
ּוְרָכִסים. ַמְכְּתִׁשים ַרִּבים ְמַמְּלִאים ֶאת ָּפָניו ְּכתֹוָצָאה 
ׁשֹוִנים.  ּוְסָלִעים  ְׁשִביִטים  ַאְסֶטרֹוִאיִדים,  ִמְּפִגיַעת 
ְּבֹקֶטב  ִאיְטֶקן  "ַאַּגן  ָקרּוי  ְּביֹוֵתר  ַהָּגדֹול  ַהַּמְכֵּתׁש 
ְּפִגיָעה  ַלֲאזֹוֵרי  ִקילֹוֶמֶטר.  ִּכ-13  ְוָעְמקֹו  ַהָּדרֹום", 

לִּקּוי יֵָרַח
ִנְמָצִאים  ֶמׁש  ְוַהּׁשֶ ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ַהָּיֵרַח,  ַּכֲאֶׁשר 
ַהָּיֵרַח  ַעל  ֵצל  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ֵמִטיל  ֶאָחד,  ְּבַקו 
ּתֹוָפָעה  ָעמּום.  ֲאַדְמַּדם  ְּבאֹור  ֵמִאיר  ְוהּוא 
ַמִּגיַע  ַהּמּוָעט  ָהאֹור  ָיֵרַח".  "ִלּקּוי  ְקרּוָיה  זֹו 
ֶמׁש  ְּבִעְּקבֹות ִהְׁשַּתְּברּות ַקְרֵני ַהּׁשֶ
ַעל ִׁשְכַבת ָהֲאִויר ֶׁשַּמִּקיָפה 
ָהָאֶרץ. ִלּקּוי  ֶאת ַּכּדּור 
ְך ְּכָׁשָעה  ָּכֶזה ִמְתַמּׁשֵ
ַהְּזַמן   – ָוֵחִצי 
ַלָּיֵרַח  ֶׁשּלֹוֵקַח 
ֵמֵאזֹור  ָלֵצאת 
ֶׁשֵּמִטיל  ַהֵּצל 
ָהָאֶרץ.  ַּכּדּור 
ָלחּול  ָיכֹול  ְוהּוא 
ָיֵרַח  ְּבֵעת  ַרק 
ַּפֲעַמִים- ְוַרק  ָמֵלא, 

ָׁשֹלׁש ְּבָׁשָנה.

ַהְּזַמִּנים  ִּכי  מּוָבא  ַּבְּגָמָרא 
ָּבֶהם לֹוֶקה ַהָּיֵרַח ֵהם ְזַמִּנים ָקִׁשים 
ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ַאְך ְּבָׁשָעה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל עֹוֶׂשה 

ֶאת ְרצֹונֹו ֶׁשל ה' - ֵאין לֹו ִמַּמה ַּלְחֹׁשׁש.

מראה הירח בעת 
'ליקוי ירח'

ִקּדּוׁש לְבָנָה
ִמּלּוי  ְליֹום  ְוַעד  ַהְּלָבָנה,  מֹוַלד  ְלַאַחר  ָיִמים  ְבָעה  ִמּׁשִ ָהֵחל 
ְלָבָנה".  "ִקּדּוׁש  ַהְּקרּוָיה  ְמֻיֶחֶדת  ְּתִפָּלה  ִמְתַּפְּלִלים  ַהְּלָבָנה, 
ִּבְתקּוַפת ַהַּתָּנִאים ְוָהָאמֹוָרִאים ָהָיה ָנהּוג ְלָבֵרְך ִמָּיד ִּבְרִאַּית 
ַהְּלָבָנה ִּבְתִחַּלת ַהֹחֶדׁש, ְוָכְך ָהָיה ַהִּמְנָהג ַּגם ִּבְתקּוַפת ַהְּגאֹוִנים 

ְוָהִראׁשֹוִנים. ַאְך ַעל ִּפי ַהַּקָּבָלה ֵיׁש ְלַהְמִּתין ִׁשְבָעה ָיִמים.

ְּבָרב  ָּבְרחֹוב,  ַהְּלָבָנה  ֶאת  ְלַקֵּדׁש  מֹוֶרה  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי 
ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך ּוִבְבָגִדים ָנִאים ִמּתֹוְך ַּכָּוָנה ְלַמֵהר ּוְלָזֵרז ֶאת 
ַהְּגֻאָּלה ְּכִפי ֻנַּסח ִסּיּום ַהְּבָרָכה "ּוִבְּקׁשּו ֶאת ה' ֱאֹלֵקיֶהם ְוֶאת 

ָּדִוד ַמְלָּכם ָאֵמן".

ציורו של ר' זלמן קליינמן המתאר 'קידוש לבנה'

הדמיה של ליקוי ירח
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