
„ÚÂÓÂ ‚Á

ëַגéַחûְמֹות הש
ûָבּועֹות (49 יֹום)ôָה שûִבעöְִרים ש– סֹופûָבּועֹותéַשëַג הח√ 

ûָבּועֹות. äֶת שåִים אåְגäָז חֹוגèְאòַח, וöֶסéַּפëַג הñֵחמ

ûֶלûִים שñִישëֲמéַחãַיֹום הëַג ּבéַחäֶת הåִים אåְג– חֹוגûִיםñִישëֲמéַחיֹום ה√ 

öִיָרה. òְפéַסה

ñֵי ֶקֶדם,ãִימõִיר, ּובéַָקצöַת הüְקּופãִתëָל ּבëָג חéֶח– הõִירéַָקצëַג הח√ 

äִית. ïָאëַקלüָה חéָיתûֶלֹו הñָעּות שñַשמéַמôִיַקר הע

ñִקָדשéַמãֵיתַײהïְבãִיא לéָבïְהéֲגּו לóָהêֶה נãְיֹום ז– ּבãִיּכּוִריםéַּבëַג הח√ 

ûֶלóָה שéִָראשֹונäִית הïָאëַקלéַחõֶֶרת הéַתֹוצäֶת הãִיּכּוִרים, אéַּבäֶת הא

óָה. ûָנéַשה

üַלמּוד.ãַתóָה ּובñִשנãַמëַג ּבéַחûֶל הûְמֹו ש– שõֶֶרתôֲצע√ 

éַיֹוםëַג (הéַחûֶל הëֲרֹון שäַחéָאéַיֹום הéִיא הõֶֶרת הôֲצע

ûֶל סּוּכֹות),óִי שñִינûְמéַשèְהòַח וöֶסûֶל ּפôִי שãִיעûְבéַשה

òַח,öֶסûֶל ּפëֲרֹון שäַחéָאéַיֹום הîְמֹו הûָבּועֹות הּוא ּכèְשו

öִיַרתòְפëֲֵרי סäַחòַח, אöֶסéַּפäֶת הïִים אñַשלûֶמëַג שéַחה

ñֶר. éָעֹומה

ôַםïְעóָה לüְנóִיתéַתֹוָרה נ– הüַן תֹוָרהñַתëַג מח√ 

öָהüְקּופãַתãְִדיּוק ּבóַי, ּבòִינéַר סñַד הôֲמñַעãְמäֵל ּבìִׂשָראי

ûָבּועֹות.éַשëַג הëָל חãָּה חûֶּבש

ïִיםåָלûָלֹוש ְרגש
ïִים,åָלéְָרגûָלֹוש הñִשëָד מäֶחûָבּועֹות הּוא אéַשëַג הח

éֲדּות:ìַהãַיïִים ּבåְדֹולéַגåִים הëַגéַחהûֶתûְלֹושéֵם שûֶהש

ûָבּועֹות הּואéַשëַג הèְסּוּכֹות. חûָבּועֹות וòַח, שöֶסּפ

äֶתïִסּפֹור אïִים לëִילñַתחîִי מïִים, ּכåָלéְָרגûָלֹוש הñִשóִי מûֵנéַשה

óָהûָנéַשûֶל הöָה זֹאת שüְקּופãִתûֶּבìִיחּודֹו הּוא, שòַח. יöֶסñִּפïִים מåָלéְָרגה

åִיםëַגéַחûֶת הûְלֹושóַי. שòִינéַר סãְהûֶה ּבïְמֹשéַתֹוָרה לóָה הóִיתננ

äֶתïֵאלֹוָקיו, אäֵל לìִׂשָראôַם יãֵין עûֶּבûֶר שéֶַקשäֶת הäִים אãַטאñְבמ

ñִקָדש.éַמôֲבֹוַדת הäֶת עèְאãַע, וíֶבïַטèְלñָה וäֲָדמïָאûֶר לéֶַקשה

ñֶרéָעֹומöִיַרת הòְפס
òַחöֶסãְפûֶ"ּבãִירּו שéִסּבîָה) הãְָרכבïִלóָם כרֹונêִזñֵינּו îָמכëֲחêָ"ל (ëֲזח

ìֵש ֹראשûֶיîְמֹו שñַר, ּכîְלֹומäָה", ּכüְבּואéַתôַל הïָם עéָעֹולóִידֹון הנ

åַםóָה גûָנéַשìֵש ֹראש הîָך יïָנֹות, ּכäִילïָאèְלäָָדם וïָאóָה לûָנéַשה

éִָראשֹון,õִיר הéַָקצäֶת הäֵל אïָאäִים לãִיאñְבäָָדם מéָאóֵי הãְנäָה. ּבüְבּואïַתל

äָה.ãָאéַּבóָה הûָנïַשäָה לüְבּואéַתûְדֹות הäֶת ׂשãֵָרך אìְבûֶיîְֵדי שּכ

óֵי ּכֹלïִפנòַח, לöֶסéַּפëַג הãְחïָה ּבûִילñַבשמåָן)ûֶל ָדג(סּוג שûְעֹוָרה éַׂשה

ëַגéַחäֵי הõָאãְמֹוצäֵל ּבìִׂשָראóֵי יãְנìָצאּו ּבîֵן יïָכóִים. לåָנéְַדגäַר הûְאש

íֶֶקסãְטìִם, ּובïַיûָלïִירּושéַָקרֹוב לûֶָדה הïְׂשòַח לöֶסûֶל ּפéִָראשֹון שה

ûְעֹוִריםéַׂשäֶת הûְעֹוִרים. אûֶל ׂשóָה שíַנîַמּות ְקטõְרּו ּכåִי ָקצåִיגëֲגח

ñַחûִֶקיּבלּו ֶקמôַד שüָם, עאֹותóְנּו)òִינ(סóִיּפּו îָך נëַרַײּכäַחèְאëֲנּו וíָחט

ïָה,åְדֹולîָה גéֲלּוכüַהôָׂשּו תîָך עëַרַײּכäַחïֶה. אñְעּולóִָקי ּומïֶת נסֹול

ñִקָדש.éַמãֵיתַײהãְבëַ ּבãֵחñִזּבéַמôַל הñֵעïֶת מéַסֹולäֶת הóִיפּו אéֵנñָּה הòִיּומãְסּוב

ûָה.ëֲָדשéַחäָה הüְבּואéַתñִן הäֱכֹול מïֶאüָר לìָה מּותéָיäָז הַרק א

ñֶר. éָעֹומöִיַרת הòְפïָה סëֵלéֵחêֶה הãְיֹום זּב

ëַגëָל חûִים חñִישëֲמéַחãַיֹום הîָה 49 יֹום, ּובûְכóִמשöִיָרה נòְפéַסה

ãֵיתַײïְבãִיּכּוִרים לãִיאּו ּבéֵבèְהåֶל וïֶָרגôָלּו לûֶּבֹו עûָבּועֹות, שéַשה

ñִקָדש.éַַמה

ãִיּכּוִריםäַת ּבãָאéֲבה
äֵלìִׂשָראóֵי יãְנéֲגּו ּבóָהìָם, נìָה ַקייéָיñִקָדש הéַמãֵּיתַײהûֶבñַן שêְמãַזּב

üֵיַײöֵירֹותãִיּכּוֵרי ּפäֶת ּבìִם אïַיûָלãִירּושñִקָדש ּבéַמãֵיתַײהïְבãִיא לéָבïְהל

ûָמּוãִיּכּוִרים ׂשéַּבäֶת ה. אûִילּו)éִבשûֶהóִים שéִָראשֹונöֵירֹות הéַּפ(הéֶם ה

åֶלïֶָרגïִים לéָעֹולóֶא. הíֶנóִקָרא טéַנûָט, הñְקּושëָד ּומñְיּוחòַל מãְסּב

îָהéֲלּוכüַהãְתìִם ּבïַיûָלïִירּושãִיּכּוִרים לéַּבïֵי הòַלäֶת סãִיאּו אéֵבה

ïֵיïִקַראת עֹולõֵאת לïָצéֲגּו לóָהìִם נïַיûָלìְרּושãֵי יûָבåִית. ּכֹל תֹושåִיגëֲגח

ñִקָדש.éַמãֵיתַײהïְבîָם לãְַדרּכüָם ּבïִיוּו אֹותèְלåֶל וéֶָרגה

éַגñִנהôִם זֹאת, מèְעìָם, וäֵינֹו ַקייãָר אîְבñִקָדש ּכéַמãֵיתַײהéַיֹום, ּבה

ãִיםìִישּובãַיôִיָקר ּבãְעìֵם, ּבéִתַקייïְהûִיך לñַמשãִיּכּוִרים מéַּבäַת הãָאéֲבה

ïִָדים.ìְלéַיóֵיַײהåַנãְגöֶר ּובòֵפéַסüֵיַײהãָתãְבåַם ּבãָל גäֲבäֶָרץ, אãָאìִים ּבäִיïָאëַקלéַחה

ìְָרקֹותéַיèְהöֵירֹות וéַּפäֶת הñִים אíֶֶקס תֹורמéַטëֲֵרי הäַחïָרֹוב, אל

óִים.òָדֹות שֹונïְמֹוסל

ïַת רּותåִילñְגמ
ïָהåִילñְגéַמïַת רּות? הåִילñְגäֶת מûָבּועֹות אãְשäִים ּבñָה קֹוְראïָמל

ôַםïְעöָה לíָרפéִצטèְהåַייָרה וéִתגûֶהìָה, שãִיäֲבéַמֹואôַל רּות הöֶֶרת עòַּפñְסמ

éַזֹו ְקשּוָרהïָה הåִילñְגéַמûֶהîָך שïְכòִיּבֹות לñָה סîַמìֵש ּכäֵל. יìִׂשָראי

ûָבּועֹות: ïְשל

äֲָרהóִשאûֶנôַל רּות, שûִי עäֱנֹושòִיּפּור אäָה סãִיאñְבïָה מåִילñְגéַמ√ ה

ïְרּות.êַר לôָזûֶעïַאי שëַקלéַחôַז, הôַל ּבֹועèְעñִי, וôֳמóָעüָּה נëֲמֹותïַחóָה לñָנäֱמóֶאנ

ûָהåִישñַדגûֶמéַתֹוָרה, שûֶל הëָּה שäֶת רּוחäִים אñַראïֶה מäֵלûִים אôֲׂשñַעמ

äֵם. èָאäָב וîִיּבּוד אèְכäָָדם וãַת אéֲבäַהòִָדים, אëֲסñִילּות חåְמג

ìָהéָיûֶהãֵד, שûֶל עֹובãְנֹו שìָה ּבéָיûֶהûַי, שìִשïְיïַד לïֶך נֹולñֶלéַמèִד ה√ ָדו

íַרóִפטïֶך נñֶלéַמèִד הñָסֹוֶרת, ָדוéַמöִי הïְפèְרּות. לôַז וûֶל ּבֹועóָם שãְנּב

ûָבּועֹות. éַשëַג הãְחּב

ûָבּועֹות הּואèְשûְעֹוִרים, וéַׂשõִיר הôַל ְקצöֶֶרת עòַּפñְסïָה מåִילñְגéַמ√ ה

õִיר. éַָקצëַג הח

äֶתûִֶקיּבלּו אäֵל, שìִׂשָראóֵי יãְנåַייָרה, ּובéִתגìָה הãִיäֲבéַמֹוא√ רּות ה

äָז.åַיירּו אéִתגäִילּו הîְאéֵם ּכåַם הóַי, גòִינãְסéַתֹוָרה ּבה

ûָבּועֹותûֶל שûִימּוִרים שéַשïֵיל הל
ûָבּועֹותãְשóִים. ּבûֵנìְשûֶּבֹו ֹלא יïָה שïַילûִימּוִרים הּוא לïֵיל של

ñַ?ôַדּועïִלמֹוד תֹוָרה. מèְלïָה וïַילéַלôִֵרים ּכֹל הäֵר עûָאéִישïְהóָהּוג לנ

éָיּו ּכֹלóַי, הòִינéַר סãְהüַן תֹוָרה ּבñַתñַן מêְמãִזûֶּבöֶֶרת שòַּפñְסåָָדה מäַגéָאה

õִָריךìָה צéָיôֲמּוָקה. ה' הóָה עûֵינãְשôִים ּבûְקּועäֵל שìִׂשָראóֵי יãְנּב

ïָםûֶּכּולîְֵדי שëָד, ּכäֶחèְאëָד וäֶחôִיר ּכֹל אéָעïְהôֲבֹור ּולïַעל

äֵרûָאéִישïְהéַג לéַנֹוהéַתֹוָרה. הüַן הñַתãְמüַתפּו ּבìִשתי

ôַלעëָה)ïִיחòְל(סöָָרה îַּפîְמֹו ּכëַג הּוא ּכéַחïֵיל הãְלôִֵרים ּבע

äֵל.ìִׂשָראóֵי יãְנûֶל ּבéִיא שéַהóָה הûֵינéַשה

ïָבëָלïֵי חäַכלñַאמ
ûָבּועֹות?ãְשïָב ּבëָלïֵי חäַכלñַאïִים מôַ אֹוכלñַדּועמ

äִםûִית, אãִֵרים. ֵראשéֶסּבñָה הîַמêֶה ּכéַזéָג הñִנהïַמל

ïָבëָלïָה חñִלéַמûֶל הüִיֹות שéָאֹותòְכּום הäֶת סûֵב אëַשóְחנ

öַרñִסּפîְמãֵל 40, ּכóְַקּב(ח = 8, ל = 30, ב = 2) נ

ãֵלûִֶקיּבîְשóַי, ּכòִינéַר סôַל הûֶה עéָה מֹשûֶהûֶשñִים שìָמéַיה

ûָבּועֹות.éַשëַג הãְחéַתֹוָרה ּבäֶת הא

óֵיïִפנëִיָדה. לìְחéַיãָה הòִיּבéַסóָּה הäֵינãָל זֹאת אäֲבא

óֵיãְנîַשרּות. ּבóֵי ּכéָיּו ִדינéַתֹוָרה ֹלא הïַת הãָלַקּב

óָןäֵינûֶאéֵמֹות שãְהûָר ּובãָׂשïָב ּובëָלîְלּו חäָכäֵל אìִׂשָראי

ûֵרֹות. îְשּכ

ãִינּוéֵבñִצוֹות, הìֵם מïְַקייëָה לíָחéַבטéַהèְהéַתֹוָרה וïַת הãָלôִם ַקּבע

ñְשּוüַמéִשתûֶהïִים שîֵלãַּכñֵש ּבüַמéִשתïְהîְלּו לûֶֹלא יּוכäֵל שìִׂשָראóֵי יãְנּב

ûָר.ãָׂשéַּבäֶת הèְאïִים וîֵלéַּכäֶת הûִיר אéַכשïְהéֶם לïֵיהôֲלèַעäָז, וôַד אéֶם עãָהּב

öֵירֹותïָב, ּפëָלïֵי חäַכלñַאêֶה מãְיֹום זäֱכֹול ּבïֶאïִיטּו לéָחלîֵן הïָכל

éַיֹום. ôַד הñֵר עüַמéִשתêֶה הéַזéָג הñִנהéַמèְהèִיָרקֹות, וו

ãַשïָב ּוְדבëָלïְחéַתֹוָרה לäֶת הûִיל אéַמשïְהóָהּוג לöֶת: נòֶפãָה נֹוסòִיּבס

üַן תֹוָרהñַתëַג מãְחîֵן ּבïָכèְלóֵך"), וïְשֹונëַת לüַחïָב תëָלèְחãַש ו("ְדב

ïָב.ëָלïֵי חäַכלñַאïִים מאֹוכל

ïְָךûֶה לôֲׂשüַעûָבּועֹות תëַג שèְחו

ñַעóִשמèְנûֶה וôֲׂשóַענ
ïְכֹלïַך לéָלäֵל, הìִׂשָראôַם יïְעéַתֹוָרה לäֶת הüַן ה' אóָתûֶנקֹוֶדם ש

ãֵלïְַקּבõִים לüֶם רֹוצäַתäִם אéַאäַל: "הûָאèְשïָם וãָעֹולéָיּו ּבûֶהñִים שôַמéָעה

öֵרòִיּפãַתֹוָרה?" סîָתּוב ּבñַה ּכôַם: "מäַל ּכֹל עûָאéַתֹוָרה?" שäֶת הא

èְכֹלéַתֹוָרה, וñִצוֹות הñִמëַת מäַחèָה אñִצווôַל מôַם עïְכֹל עהקב"ה ל

èָה זֹו. ñִצווìֵם מïְַקייìָכֹול לäֵינֹו יûֶאóָה שôֲנíַעãְטòֵיֵרב, ּבôַם סע

ãֵלïְַקּבóִים לîָנéֵם מּוכäִם הäֵל אìִׂשָראóֵי יãְנäֶת ּבäַל ה' אûָאûֶשîְשּכ

ìָדñִיïָא מäֶלãָּה, אîָתּוב ּבñַה ּכäֲלּו אֹותֹו מûָאéַתֹוָרה, ֹלא שäֶת הא

éַתֹוָרה" –äֶת ּכֹל הìֵם אóְַקייּונñַעóִשמèְנûֶה וôֲׂשóַענäָמרּו: "א

éַתֹוָרה.äֶת הìָד ִקיּבלּו אñִיּומ

5 "שער למתחיל", גיליֹון 1393, ג' ּבסיוון תשס"ו, 30 ּבמאי 2006

יר
שר

פי 
א

ם: 
יל

צ


