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„ÚÂÓÂ ‚Á

ëַג éַחûְמֹות הש
ûֶלéֶם שüֵיהãָתôַל ּבעãַר) ôָב(ִדילג, עòַחöָסäֱלֹוִקים ּפîִי א– ּכòַחöֶסּפ√ 

ãְכֹורֹות.îַת ּבñַּכãְמìִם, ּבñִצַריãְמäֵל ּבìִׂשָראóֵי יãְנּב

ñִשּוםäֵל, מìִׂשָראóֵי יãְנäָפּו ּבûֶאñַצֹות שéַמîֶר הêֵכïְז– לñַצֹותéַמëַג הח√ 

éָיּוûֶהîְשּכîָן)ïִהיֹות מּוכ(לñִיץéַחמïְהöִיק לéִסּפéֶם ֹלא הïָהûֶלõֵק שãָצéַּבûֶהש

ìִם.ñִצַריñִמéִירּות מñְהãִמõֵאת ּבïָצîִים לõְִריכצ

åַםèְגãִיב, וäָבéָאöַת הüְקּופãִתëָל ּבëַג חéַחûֶהñִשּום ש– מãִיב äָבéָאëַג הח√ 

ñֶר).éָעֹומëַג ה(חíָהëִיטéַחûֶל הõִיר שéַָקצóַת הïַת עֹונëִילüְחäֶת תìֵן אõַייñְצמ

óֵיãְנìָצאּו ּבòַח יöֶסãְפöֶש, ּובéִיא חֹופëֵירּות ה– חëֵירּותéַחëַג הח√ 

ëֵירּות.ïְחôַבדּות לñֵעäֵל מìִׂשָראי

òֵֶדרéַסïֵיל הל
îֶרêֵכïְזëַג, לéַחûֶל הéִָראשֹון שïָה הïַילãַלìֵם ּבñִתַקייòֵֶדר מéַסïֵיל הל

ìִם.ñִצַריäַת מõִיאãִיצּבìָשנּו ּבֹו) ûֶֹלא יïָה שïַיל(לûִימּוִריםéַשïֵיל הל

ëָן,éַשּולחãִיב הòְבãִים סëָה יֹושבöָחñִשּפéַמóֵי הãְנòֵֶדר, ּכֹל ּבéַסïַך הéֲלñַהãְמּב

ìִםñִצַריäַת מõִיאìְצòִיּפּור יäֶת סòַּפִרים אñְסåָָדה ּומéַגéַהäֶת הäִים אקֹורא

ëֵירּות.ïְחôַבדּות לñֵעäֵל מìִׂשָראôַם יûֶל עäָה שõִיאìְצéַי– ה

ïֶקëֵלãַתֹוָרה. חêִי ּבîָזñֶרּכëָשּוב ּומûֵא חéִיא נֹוׂשìִם הñִצַריäַת מõִיאìְצי

ãָת,ûַּבéַשîְמֹו הäֵל – ּכìִׂשָראôַם יïְעóִיתנּו לûֶנñִצוֹות שéַמñֵהåָדֹול מג

èְעֹוד –ìִים, וôִבִריãִָדים עôֲבïַעéְַקשּוִרים לõֶֶדק, חּוִקים הöַט צñִשּפמ

òֶר,ñֶסéַמäֶת הãִירֹות אôֲבñַעìִם ּומñִצַריãְמûִעּבּוד ּבïַשְקשּורֹות ל

äַתõִיאìְצëֵירּותֹו. יôַל חèְעäָָדם וéָאîְבֹוד הôַל ּכïִשמֹור עãִים לìָבëַייûֶחש

ñַע).ûְמäַת שïָה יֹום יֹום (ְקִריאöִילüְפãַתîֶֶרת ּבìִם מּוזּכñִצַרימ

åָָדהéַגה
ãִיםïָבñְשּולûֶּבֹו מìִם, שñִצַריäַת מõִיאìְצòִיּפּור יîָתּוב סåָָדה ּכéַגãַהּב

ñִזמֹוִריםãְָרכֹות, מéַתֹוָרה, ּבñֵהôִים מíָעêָ"ל, ְקטëֲזûֵי חñִדְרשמ

ãִנָךïְבüָ לåַדתéִגèְה"וöָסּוק éַּפñֵהäָה מãָאּבåָָדהéַגהïָה ñִלéַמûִיִרים. הèְשו

üִיõֵאתãְּצïִי בûָה ה' לôָׂשêֶה עôֲבּור זãַעïֵאמֹר: ּבéַהּוא לãַיֹום הּב

.ûְמֹות י"ג, ח')(שìִם"ñִצָריñִממ

ëַרäַחïְאóָה, לñִשנéַמöַת הüְקּופãִתõֵב ּבôַצéִתעïְהïָה לëֵלéֵחåָָדה הéַגéַהה

ûֶלñָאּות שôַצמéָעïַת הåִילñְגõֶם מôֶצãְעéִיא ּבèְהóִי, וûֵנìִת שãַיãַן ּבחּורּב

ìְהּוִדי. éַיôָם הéָעה

òָהóַסñְנéִיא מèְהòַח, וöֶסòֵֶדר ּפûֶל סîָזֹו שñֶרּכéִיא מåָָדה הéַגéַהה

òִיּפּורäֶת סאìָה) èָיëֲווûֶל ח(שüִית ìָתèָייëֲווãְצּוָרה חïָנּו ּבãִיר לôֲבéַעïְהל

ëֵירּות.ïְחôַבדּות לñֵעäָה מõִיאìְצéַיה

óָה üַנóִשתñַה נמ
ñַהäֵל "מëָה שֹואöָחñִשּפãַמôִיר ּבõָעéַצïֶד הìֶלéַיåָָדה, הéַגéַהëַת הüִיחöְתãִפּב

ûֵך הּואéֶמשãַהïֵילֹות?", ּובéַלñִּכֹל הêֶה מéַזïָה הïַילéַלóָה הüַנóִשתנ

ãַע קּושיֹותäַרּבñֵאîָב מóָה" מּורּכüַנóִשתñַה נüְשּובֹות. "מל תñְãֵַקּבמ

óֶהñֶה שֹונãַמãִירֹות ּבñַסּבéֶן מïֵיהôֲלüְשּובֹות עéַתûֶה, שäֵלֹות ָקשֹות)ûְא(ש

ïֵילֹות.éַלäַר הûְאñִשòֵֶדר מéַסïֵיל הל

òֵֶדרéַסôֲַרת הַקע
ïִיםîָלäֲכñַאñָה מîַמëִים ּכóָחéָ מּונïֶיהôָלûֶעãֶת, שõֶבñְעּוצëַת מïַחõַלצ

ëַג:ïַחéְַקשּוִרים לôִים הäֵירּועïִים אòַמלñְסûֶמש

ãַןïְקֹורּבîֶר לêֵכûֶל עֹוף, זãֶׂש אֹו שîֶבûֶל ּכ– שֹוק שêְôַרֹועéַזה√

ìָהéָיñִקָדש הéַמãֵיתַײהûֶּבîְשêֶה ּכïָה זïַילãְלîָל ּבäֱכóֶאìָה נéָיûֶהòַח, שöֶסéַּפה

äֵלìִׂשָראóֵי יãְנäֶת ּבõִיא אäֱלֹוִקים הֹוצîִי אôַ? ּכêְרֹועñָה זïָמèְלìָם. וַקיי

.ãְ(ëַכֹוח(ּבìָה"óְטּויôַ נêְרֹועãִזêָָקה ּובëֲזìָד חãְי"ּבìִם ñִצַריñִממ

ãֵיתַײãְבûֶהּוקַרב ּבåָה, שåִיגëֲגãַן חïְקֹורּבîֶר לêֵכ– זûָהõָה ָקשãֵיצּב√

ûָבּועֹות,òַח, שöֶסïִים (ּפåָלéְָרגûָלֹוש הñִשëָד מäֶחãְכֹל אñִקָדש ּבéַמה

ûֶרäֲשîַאּכäֵ"ûֶל, שìִׂשָראôַם יûֶל עïְחֹוזקֹו שñֶל לòֵמåַם סèְגסּוּכֹות), ו

ïִפגֹוע ּבֹו הּואòִים לóַסñְנûֶמîְש(ּכ"ìִפֹרץîֵן יèְכãֶה וìִרּבîֵן יôַנּו אֹתֹו ּכìְעי

.ûְמֹות א', י"ב)ãֶה) (שñִתַרּבêֵק ּומëַזñִתחמ

ûֶלשûִים)(ָקשñִָרים éַמìִים הëַיïַחñֶל לòֵמêֶֶרת, סëֲזèַחòָה וëַס– חñָרֹור מ√ 

ìִם.ñִצַריãְמäֵל ּבìִׂשָראóֵי יãְנּב

íִיטïַטñֶל לòֵמñְתּוִקים – סöֵירֹות מûֶל ּפãֶת שôֲרֹובüַע– תòֶתëֲרֹוסח√ 

ïִיםñַר טֹובלéַמñָרֹור הéַמäֶת הìִם. אñִצַריãְמüֵינּו ּבäֲבֹותãָנּו אûֶּבֹו ּבש

ñְתּוָקה.éַמòֶת הëֲרֹוסãַחּבñִים)ûָמ(ׂש

ñָה,äֲָדמëַ אüַּפּוחõְנֹון אֹו תïִֶרי אֹו צòֶלïֵה סôֲלîְמֹו עìָָרק ּכ– יöַסîַרּפּכ√ 

ïַח.ñֶלñֵי מãְמïִים אֹותֹו ּבãִילñַטּבûֶמש

ëַתäַחèָה, אñִצווûֶל מõָה שñַצïַת מîִילäֲכïַאëַת לäַח– אñַצֹותûָלֹוש מש√ 

ñָן.öִיקֹומäֲפïַאëַת לäַחèְאñָרֹור, וôִם מïְ"כֹוֵרך" על

ñַןöִיקֹומäֲפא
ñַצֹותéַמûְלֹוש הñִשôִית מõָעäֶמצéָאõָה הñַצéַמñַן הּוא הöִיקֹומäֲפéָאה

üָּה,ûֶשֹובִרים אֹותëַר שäַחïְאòֵֶדר. לéַסôֲַרת הãְַקעëִים ּבóִיחñַנûֶמש

ïֶַדֶרך)îֶל ל(אֹוכõֵיָדהïַצîֶר לêֵכîְזåָדֹול, ּכéַגïֶק הëֵלéַחäֶת הäִים אãִיאñַחּבמ

öִיôַל ּפìִם. עñִצַריñִמüָם מõֵאתãְצäֵל ּבìִׂשָראóֵי יãְנñָם ּבôִמïָקחּו עûֶלש

ìַלֵדיôִֵרים, יïִָדים עìְלéַיäֶת הäִיר אéַשאïְהîְֵדי לéָג, ּוכñִנהéַמה

ïִגנֹוב"ñַן, "לöִיקֹומäֲפéָאäֶת הïִמצֹוא אäֲמּוִרים לëָה אöָחñִשּפéַמה

óָה.üָנñַתמãִילֹו) ãִשבãִמקֹומֹו, ּב(ּבüְמּוָרתֹוïִדרֹוש תèְלאֹותֹו ו

ûֶה?äֵיֹפה מֹשא
äַתõִיאìְצûֶל יåָדֹול שéַגåִיּבֹור הéַגãֵנּו, הûֶה ַרּבïֶא, מֹשöֶלéַּפãֵה הñַרּבïְמל

ãְֵריëַּבñְחûֶמäֶה שóִראòַח. נöֶסûֶל ּפåָָדה שéַגãַהïָל ּבîְלîָר ּכìִם, ֹלא מּוזּכñִצַרימ

óִים קֹוֶדםñִינäֲמñַאäֵל מìִׂשָראóֵי יãְנûֶּבîָך שãְכåִיש ּבéַדגïְהåָָדה ָרצּו לéַגéַהה

äָָדם. éָאûֶל הèְֹלא שäֵל וéָאûֶל הïָתו שåְדּולãְכֹוחֹו ּוגּכֹל ּב

äַתõִיאìְצòִיּפּור יäֶת סéֲפֹוך אïַהéָָרצֹון לéִיא הöֶת הòֶפãָה נֹוסòִיּבס

ûִעּבּודñִשëֵירּות, מïְחôַבדּות לñֵעäָה מõִיאìְצûֶל יûָל שñָשïְמìִם לñִצַרימ

éִיסטֹוִרי.òִיּפּור הäֶל סîְאïָיו ַרק ּכäֵלëֵס אìַחéִתייïְהèְֹלא לïָה, וåְאּולïִגל

îֵליםïַת ּכôָלéַגעה
õִָריךñִֵדי יֹום צûִים מüַמשñִשתäָנּו מéֶם אãָהûֶּבîֶל שéָאֹוכïֵי הîְלäֶת ּכא

ïֵלûֶּכֹולêֶה, שéַזûָָרה הéַכשéַהïִיך הéֲלüַהòַח. תöֶסïִקַראת ּפûִיר לéַכשïְהל

ïָה. חֹוקִריםôָלéַגעóִקָרא הïִים, נîֵלéַּכûֶל הëָה שüָחéַרתèְהëַ וõִחצּוחצ

ïַיôַ אּולåִיעéִגêֶה, הûֵר זéֶקשãְהéַשֹוֶרש גַײעַײל, ּבûֶהòְבּוִרים שס

òַח,öֶסïִקַראת ּפïִים לîֵלéַּכäֶת הïִים אôִילñַגעéַשֹוֶרש גַײאַײל – מñֵהמ

üָם.אֹותïִים)õִילñַצ(מïִים" äֲלîָך "גֹואèְכו

ñֵץëָמãְִדיַקת חñֵץ ּובëָמãִיעּור חּב
ìִתãַיéַּבûֶל הñְאֹוד שóִי מóִיקּוי ַקּפָדנïֵל נñֵץ ּכֹולëָמéֶחãִיעּור הּב

üִי, יֹוםñִיתäֲמéָאóִיקּוי הéַנëֲֵרי הäַחñֶנּו. אñִמñֵץ מëָמéֶחäַת ּכֹל הõָאèְהֹוצו

ûִים,ëַּפׂשñְחûֶּבֹו מñֵץ, שëָמéֶחãְִדיַקת הíֶֶקס ּבôַ טõֵעãַצñִתּבëַג, מéַחóֵי הïִפנל

ñֵץëָמéֶחåְֵרי הåַרגëַר גäַחóֵר, אèְנõָה וôֶזַרת נֹוצãְעïָל ּבîְלãְֶדֶרך ּכּב

òַח.öֶסôֶֶרב ּפûֶל עãַּבֹוֶקר שüָם ּבöִים אֹותèְׂשֹורפóִים וëֲרֹונäַחéָאה

ñֵץëָמîִיַרת חñְכמ
ëֲִריםôֲׂשּו סֹוחìַעñַה יäַך מñֵץ; אëָמêִיק חëֲזéַחïְהäָסּור לòַח אöֶסãְפּב

éֶם? ïָהûֶלñֵץ שëָמéֶחהûֶל) ãָה שêֶרבéֶָרז(הïַאיñְלôִם מòִָקים עôֲסïֵי עôֲלãַעּוב

ûֶל ּכֹלñֵץ שëָמéֶחîָר הóִמּכéַזֹו, נìָה הôָיãְעéַּבäֶת הïִפתֹור אîְֵדי לּכ

ëַג,éַחëֲֵרי הäַחèְאïָיו), וôָלïֵם עûַלñְשäַך הּוא ֹלא מïְגֹוי (אóָה לñְִדינéַמה

ïָיו.ôָלãְעïִבêָר לñֵץ מּוחזëָמéֶחäֶת חֹובֹו, הïֵם אûִילéַגֹוי ֹלא שûֶהñִשּום שמ

ëֵירּותéַחëַג הòַח – חöֶסּפ

òַחöֶסïִקַראת ּפïִים לîֵלïַת ּכôָלéַגעה

לר
ש

טי
ה  

ק
בי

 צ
ם:

לּו
צי

ה

חג ומועד

5 	 "שער למתחיל", גיליון 1434, א' ּבניסן תשס"ז, 20 ּבמרס 2007 	


