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מעורבות ואחריות 
בכל תחומי החיים

יתפתח היישוב בא"י,יתפתח היישוב בא"י,
יבנה הבית הלאומי,יבנה הבית הלאומי,

מתוכו יפוח רוח גדול, נשמת האומה 
תתעורר לתחיה, מעומק טבעה תכיר
את כל מהותה, מעצם כוחה תכונן

את סדרי חייה העצמיים...
(הראי"ה קוק אורות התחיה ל"א)
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המאפיינים ח אחד  הוא  יציבות  וסר 
החיים  קצב  המודרנית.  התקופה  של 
נעשה מהיר יותר ויותר, והעולם כולו 
עוסק בהתחדשות ללא הרף. כל תחומי החיים 
נכבשים על ידי ההכרח להשתנות ולהתחדש. 
בעת  עוגן  מלהיות  האמת  גם  סולקה  בדורנו 
סערה, כסיסמת הספקנים, מובילי דעת הקהל: 
"כל אחד והאמת שלו". כתוצאה מכך חסרה 
העצמי.  הביטחון  מתערער  הנפש,  שלוות 
לוודאות,  האדם  משתוקק  שכאלו  בעתים 
יציבות  של  לאחיזה  מבטחים,  לחוף  מייחל 
וקביעות. הדברים נכונים שבעתיים כלפי עם 
רבה  בקיצוניות  השתנו  עולמו  סדרי  ישראל. 
בדורות אלו. מחד גיסא השואה, ומאידך גיסא 
המאבק  ישראל.  מדינת  והקמת  ציון  שיבת 
והמחלוקות  הפיזי  הקיום  על  פוסק  שאינו 
את  מרתיחים  החיים,  תחומי  בכל  הפנימיות 
הקרקע תחת רגלינו. דומים אנו למי שיושב 

בצלו של הר געש. 
מתחילים  אומתנו  של  תולדותיה  באמת, 
בסילוק כל עוגני היציבות הארציים וההליכה 
הצטווה  אבינו  אברהם  נודע.  הבלתי  אל 
לנטוש את ארצו, מולדתו ובית אביו ולצאת 
לדרך שאינה מסומנת, אל יעד לא מוכר - 'אל 
הארץ אשר אראך'. מכאן ואילך ידו המכוונת 
של הקב"ה היא שתנחה את דרך חייו. פרשתנו 
במצב  לחיים  הלאומי  "הגיבוש"  על  מספרת 
ההליכה  שנות  בכל  מתמדת.  אי-ודאות  של 
של  נוראה  תחושה  ישראל  עם  חווה  במדבר 

מזון  יום. האספקה של  ילד  מה  ידיעה  חוסר 
שמימי על בסיס יומי, מביאה להתפרצות מיד 
בתחילת המסע במדבר: "וְַעָּתה נְַפֵׁשנּו יְֵבָׁשה, 
ֵאין ֹּכל ִּבְלִּתי, ֶאל הַָּמן ֵעינֵינּו" (במדבר י"א, ו'). 
העם  את  מביאה  שונה  מזון  להרכב  התאווה 
כשמזון  במצרים,  "הטובים"  הימים  לזיכרון 

"מגוון" היה מצוי בהישג יד. 
במהלך המסע כולו מתחנך העם לוותר על 
לקיומו,  הדרוש  בכל  חיצונית  ודאות  השגת 
פנימית,  ודאות  על  להישען  זאת  ותחת 
זה  הכרוכה בהליכה אחר ריבונו של העולם. 
"זָכְַרִּתי  זו:  הסיכום האלוקי של תקופה  הוא 
ָלְך ֶחֶסד נְעּוַריְִך, ַאהֲַבת ְּכלּוֹלָתיְִך ֶלכְֵּתְך ַאֲחַרי 
ב').  ב',  (ירמיה  זְרּוָעה".  ֹלא  ְּבֶאֶרץ  ַּבִּמְדָּבר, 
ההליכה אחר ענן ה' אל המדבר, מקום 'נחש, 
בחום  מים',  אין  אשר  וצמאון  ועקרב  שרף 
הכבד והיובש הנורא, עם טף ונשים, משמשת 

דגם ואוצר של זכות לדורות עולם.
והתחזקה  התחשלה  ידם  שעל  המבחנים 
האמונה היאך ללכת אחר ה' באמון ובמסירות, 
ה'  ענן  במדבר.  ישראל  במסעות  התקיימו 
במקומות  החנייה  ומקום  הדרך  את  התווה 
'על  הכתוב  מדגיש  פעמים  שלוש  השונים. 
היה  אפשר  אי  יסעו'.  ה'  פי  ועל  יחנו  ה'  פי 
יחנו.  זמן  וכמה  ילכו  זמן  כמה  מראש  לחזות 
לעתים החנייה הייתה ממושכת ולעתים ימים 
אחד  לילה  של  חנייה  עתים  בלבד.  ספורים 
סימן  שהענן  אימת  כל  ויותר.  שנה  ולעתים 
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נֹאכַל "ז ֲאֶׁשר  הַּדָגָה,  ֶאת  כְַרנּו, 
הִַּקֻּׁשִאים,  ֵאת  ִחּנָם;  ְּבִמְצַריִם, 
וְֶאת–הֶָחִציר  הֲָאַבִּטִחים,  וְֵאת 
הָָעם  ָׁשטּו  וְֶאת–הַּׁשּוִמים...  וְֶאת–הְַּבָצִלים, 
וְָלְקטּו וְָטֲחנּו ָבֵרַחיִם, אֹו דָכּו ַּבְּמֹדכָה, ּוִבְּׁשלּו 
 ‡¢È  ¯·„Ó·© ֻעגֹות..."  אֹתֹו  וְָעׂשּו  ַּבָּפרּור, 
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 ˙ÂÂ˘  ˙Â¯Âˆ  ÏÂ˘È·‰  È¯ÈÒÏ  ÆÌÈÂ˘
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 È¯ÈÒ  ÆÈ˙ÈÈ˘Ú˙  Â‡  È˙È·  ≠  ˘ÂÓÈ˘‰

 ˙‡  ÆÒ¯ÁÓ  ¨Ô·ÂÓÎ  ¨ÌÈÈÂ˘Ú  ÏÂ˘È·‰

 ≠  ÈÏÚ  È·  ¯ÂÙÈÒ·  ÌÈ˘‚ÂÙ  Â‡  ¯Â¯Ù‰

 ·¢È ß·© ‡ Ï‡ÂÓ˘ ¯ÙÒ· ≠ ÒÁÈÙÂ ÈÙÁ

≠ Æ®„¢È "ּוְבנֵי ֵעִלי, ְּבנֵי ְבִלּיַָעל: ֹלא יְָדעּו, ֶאת 

ִים, ֶאת הָָעם... וְהִּכָה ַבִּכּיֹור  ה'. ּוִמְׁשַּפט הַּכֹהֲנ
אֹו ַבּדּוד, אֹו ַבַּקַּלַחת אֹו ַבָּפרּור ּכֹל ֲאֶׁשר יֲַעֶלה 
ְֵלג, יִַּקח הַּכֹהֵן ּבֹו; ּכָכָה יֲַעׂשּו ְלכָל יְִׂשָרֵאל,  הַַּמז

הַָּבִאים ָׁשם ְּבִׁשֹלה".
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המסע בעקבות ההתיישבותהמסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 7 

זהה את המקום

ßÌÂ˙Î ‡˙ß ˙Ï‰‰ ˙¯·Á ˇ Ô‰Î ÏËÂÓÁ

ÌÂ˙Î ‡˙

במהלך הפגנת הסטודנטים האחרונה, בה שבתו אלפי סטודנטים במחאה על שכר הלימוד שלהם, נשמעו טענות כי 
הם יוצאים להפגין רק כשהדבר נוגע לכיס שלהם ולא למאבקים חברתיים אמיתיים כנהוג אצל סטודנטים בכל רחבי 
העולם. 'התא הכתום' והמאבק נגד הגירוש הוא אולי דוגמא שפני הדברים בישראל הם לא תמיד כך וצעירים יכולים 
למנף את האנרגיות לכיוונים חברתיים מגוונים. שאלנו את חמוטל כהן חברת הנהלה בתא הכתום וחברת מליאת 

יש"ע המתחדשת מהו התא הכתום? מה היו פעולותיו? ומה הם עושים היום? (רמז: טבעת, רב ושני עדים...)

שלום ילדים יקרים!י"ז�-�כ"ג�סיוון
בפינה הזאת אנו מנסים יחד 

איתכם להתחבר ולאהוב 
את ארצנו הקטנטונת והיפה. 

כל שבוע מציגים בפינה 
חידות הקשורות לארצנו 

וכמובן שהפותרים נכונה יזכו 
בפרסים נאים.

באהבה רבה, צוות העלון

Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ Ï˘ ı¯‡‰ ˙·ÈÁ

הרב הגאון ישעיהו משורר זצ"ל

"במולדת נזקפה ראשנו"

¥μ∂∑∏π
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ÆÌÈÊÈ¯‚ ¯‰ ∫¯·Ú˘ ÚÂ·˘Ó ‰„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù

בשבוע שעבר הצגנו לכם תמונה של 'הר הברכה' - הר גריזים. ההר 
הוא חלק מהרי השומרון וגובהו מגיע ל–881 מטר מעל פני הים, והוא 
מתנשא כ–450 מ' מעל סביבתו. ההר נזכר לראשונה בספר דברים לפני 
כניסתם של בני ישראל לארץ: "וְהָיָה, ּכִי יְבִיאֲָך ה' אֱֹלקיָך, אֶל–הָָאֶרץ, אֲֶׁשר ַאָּתה בָא ָׁשָּמה לְִרְׁשָּתּה 
וְנַָתָּתה אֶת–הַּבְָרכָה עַל הַר ּגְִרזִים, וְאֶת הְַּקלָלָה עַל הַר ֵעיבָל." (דברים י"א, כ"ט). בספר יהושע 
פרק ח' מקיים יהושע בן נון את הציווי וקורא את התורה כשחציו של העם על הר גריזים וחציו 
על הר עיבל: "וַּיִכְָּתב ָׁשם, עַל הָאֲבָנִים ֵאת, ִמְׁשנֵה ּתֹוַרת מֶֹׁשה, אֲֶׁשר ּכַָתב, לְִפנֵי ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל. וְכָל 
יְִׂשָרֵאל ּוזְֵקנָיו וְׁשְֹטִרים וְׁשְֹפָטיו עְֹמִדים ִמּזֶה ּוִמּזֶה לָָארֹון נֶגֶד הַּכֹהֲנִים הַלְוִּיִם נְֹׂשֵאי אֲרֹון ּבְִרית יְהוָה, 
ּכַּגֵר ּכָאֶזְָרח חֶצְיֹו אֶל מּול הַר ּגְִרזִים, וְהַחֶצְיֹו אֶל מּול הַר ֵעיבָל: ּכַאֲֶׁשר צִּוָה מֶֹׁשה עֶבֶד ה', לְבֵָרְך אֶת 
הָעָם יְִׂשָרֵאל ּבִָראׁשֹנָה." מהר גריזים ישנה תצפית טובה מאוד על העיר שכם ועל קברו של יוסף 

הצדיק. בראש ההר שוכן היישוב הר ברכה ובסמוך לו שוכנת השכונה השומרונית. 
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 ‡˙‰  ÆÔÊÂ‡Ï  ‰ÙÓ  ÌÈ¯·„‰  ÂÏ‚Ï‚˙‰  Ô‡ÎÓÂ

 ˙È¯·Ú‰  ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·  Â˙ÂÏÈÚÙ  ˙‡  ÏÁ‰

 ˙È˙¯·Ò‰  ˙ÂÏÈÚÙ·  ‰ÏÈÁ˙·  „˜Ó˙‰Â

 ÌÈ¯ÂÈÒ  ˙‡ˆÂ‰·Â  ¨ÂÓˆÚ  ÒÂÙÓ˜‰  ÍÂ˙·

 ‰Î¯Ú  ÌÈ˘„ÂÁ  ¯ÙÒÓ  ¯Á‡Ï  ÆÛÈË˜  ˘Â‚Ï

 ÏÎÓ ÌÈË„ÂËÒ ±¨μ∞∞–Î ÂÚÈ‚‰ ‰ÈÏ‡ ‰‚Ù‰

 ÆÈˆ¯‡ ÌÂ˙Î ‡˙ Ì˜Â‰ ‰È¯Á‡ÏÂ ı¯‡‰ È·Á¯

 ÌÈÈ‡Ó„˜‡  ˙Â„ÒÂÓ  ≥μ–·  ÂÓ˜Â‰  ÌÈÙÈÒ

 ÈÙÏ‡  ‰Ó  ‡˙‰  ÌÈ¯ÂÙÒ  ÌÈÓÈ  ÍÂ˙Â  ı¯‡·

 ÆÌÈË„ÂËÒ

ø‰Ó˜‰‰ ˙¯ËÓ ‰˙È‰ ‰Ó

 „‚  ˜·‡È‰Ï  ‰˙ÈÈ‰  ˙È˘‡¯‰  ‰¯ËÓ‰

 Æ˘Â¯È‚‰  ˙‡  ¯ÂˆÚÏÂ  ˙Â˜˙˙‰‰  ˙ÈÎÂ˙

 ¨˜·‡ÓÏ  ‰˘„ÁÂ  ‰Â˘  ˙ÈÂÂÊ  ‡È·‰Ï  ÂÈÒÈ

 Ï˘  ‡˙  Â˙ÂÈ‰·  ÌÂ˙Î  ‡˙˘  ‰·Â˙  ÍÂ˙Ó

 Â˙Â¯˘Ù‡·  ˘È  ¨ÌÈÈÂÏÈÁÂ  ÌÈÈ˙„  ÌÈË„ÂËÒ

 ˜·‡Ó‰˘  ÈÏ‡È¯ÂË˜Ò‰  ÈÙÂ‡‰  ˙‡  ˙Â˘Ï

 ÆÂ· ÔÈÈÙ‡˙‰

 „‚  ˜·‡Ó‰  ÍÏ‰Ó·  ÌÎÏÚÂÙ  ‰È‰  ‰Ó

ø˘Â¯È‚‰

 ‰¯ËÓ·  „ÂÓÈÏ‰  ˙Â„ÒÂÓ  ÍÂ˙·  ÌÈÚÂ¯È‡

 ÌÈÏ‡Ù  ¨ÌÈÂÈ„  ¨ÔÎÂ„  ∫‰·˘ÁÓÂ  ÔÂÈ„  ¯¯ÂÚÏ

 ‰˙È‰  ‰¯ËÓ‰  Èˆ¯‡‰  ¯Â˘ÈÓ·  Æ„ÂÚÂ

 ÌÈ˜ÈÓÈ‚ Â¯ˆÈ ÔÎÏÂ Ï‰˜‰ ˙Ú„ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï

 ÔÈÈÚ ¯¯ÂÚÏ Â„ÚÂ  ̆˙È˙¯ÈˆÈ ˙ÂÏÈÚÙÂ ÌÈÂ˘

 ¨˙¯Â˘˜˙‰ ˙‡Â ·ÂÁ¯· ÌÈ˘‡‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓÏÂ

 ·Ú¯‰  ˙˙È·˘Â  ‡¢˙·  ‰‚Ù‰‰  £  ∫Ì‰ÈÈ·

 ‡È˘  ˙Â·¯Ú˙‰· ‰¯Ó‚Â  ÌÂÈ  ±≤  ‰Î˘Ó˘

 Ï‰‡ÓÏ  ÂÚÈ‚‰  ‰˙È·˘‰  ÍÏ‰Ó·  ¨‰È„Ó‰

 ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â¯ˆÚ ≤ Â‚¯Â‡Â ¯Â·Èˆ È˘È‡ ˙Â¯˘Ú

 ˙ÈÈÏ˙ ≠ ¢ÌÈÓÂ˙Î‰ ÌÈ¯˘‚‰ ÏÈÏ¢ £ ÌÂ˜Ó·

 ÈËÏ˘  ˙ÈÈÏ˙Â  ¨ÌÈ¯˘‚Ó  ˙ÂˆÙÂ˜‰  ˙Â·Â·

 ¢˙Â„·‡˙‰‰ ˙ÈÎÂ˙ „‚ ÌÈË„ÂËÒ¢ ‰‡ÁÓ

 £  ı¯‡‰  È·Á¯  ÏÎ·  ÌÈÈÊÎ¯Ó  ÌÈ¯˘‚  μ∞–·

 ∏∞¨∞∞∞  Ï˘  ‰˜ÂÏÁ  ≠  ¢‰ÓÂ˙Î  ·È·‡  Ï˙¢

 ¯ÈÚ‰  È·Á¯·  ˙ÂÈÂÎÓ  ÏÚ  ÌÈÓÂ˙Î  ÌÈË¯Ò

 ˙ÂÈÚ  ˙„ÂÚ˙  ˙˜Ú‰¢  £  „Á‡  ‰ÏÈÏ·  ‡¢˙

 Ó¢‰¯ Ï˘ Â¯Â˜È· ˙Ú· ≠  ¢‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï

 ˙Ï·˜  Í¯ÂˆÏ  ¨ÔÏÈ‡–¯·  ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡·

 ¨ÂÙÒ‡˙‰  ÌÈË„ÂËÒ  ∏∞∞–Î  ¨„Â·Î  ˙„ÂÚ˙

 ˙„ÂÚ˙  ˙˜Ú‰  ÏÚ  ÂÊÈ¯Î‰  ‰Ó·  ÏÚÓÂ

 £  ¯Â¯ËÏ  ‰ÚÈÎ  ÏÚ  ‰Ï˘ÓÓ‰  ˘‡¯Ï  ˙ÂÈÚ

 Ï˘ ‰‡ÁÓ ÈÏ‰Â‡  ≠  ¢ÌÈ„„Â  ‰‡ÁÓ ÈÏ‰Â‡¢

 ¨‰È˙  ∫ı¯‡‰  È·Á¯·  Â··Â˙Ò‰  ÌÂ˙Î  ‡˙

 Æ„ÂÚÂ ‰ÙÈÁ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ¨‡¢˙ ¨ÔÂÏ˜˘‡ ¨‰¯„Á

 ·ÂÁ¯ È‚ˆÈÓ· ÌÈË„ÂËÒ‰ ÂÚÈÙÂ‰ ÌÈÏ‰Â‡·

 ÌÈ·˘Â ÌÈ¯·ÂÚÏ ‰¯·Ò‰ ¯ÓÂÁ Â˜ÏÈÁÂ ÌÈÂ˘

 È¯·Á Â„ÓÚ ¨˘Â‚‰ ˙ÓÈÒÁ ÌÂÈ· ≠ ¢ÌÈÏÒÙ¢ £

 ˙ÂÈÊÎ¯Ó  ÌÈ˙Óˆ·  ¨ÌÈÈ˘Â‡  ÌÈÏÒÙÎ  ‡˙‰

 ˙¯‚˘ ˙‡ ÌÈ¯ˆÂÚ¢ ∫‰‡È¯˜· ¨ı¯‡‰ È·Á¯·

 ÌÂ˙Î ÁË˘¢  £  ¢ÛÈË˜ ˘Â‚Ï ÌÈÎÏÂ‰ ¨ÌÈÈÁ‰

 ÔÂÈ˜Ï  ‰ÒÈÎ·  Â„ÓÚ  ÌÈË„ÂËÒ‰  ≠  ¢¯Â‚Ò

 ‰ÒÈÎ ÔÈ‡¢ ∫ÂÊÈ¯Î‰Â ˙Â¯Â˘ Ú·¯‡· ÈÏ‡È¯ÊÚ

 ˙‡ ˘ÈÁÓ‰Ï ‰¯ËÓ· ¨¢¯Â‚Ò  ÌÂ˙Î  ÁË˘ ≠

Æ¯Â‚Ò È‡·ˆ ÁË˘ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰

øÌÂ˙Î ‡˙ ˙‡ ÔÈÈÙ‡ ‰Ó

 ÔÂ‚¯‡ Â˙ÂÈ‰ „·ÏÓ ¨ÌÂ˙Î ‡˙ Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ‰

 ˜ÏÁ  ÂÏË  ‡˙·˘  ÍÎ·  ‡È‰  ¨ÈÓÈ  ÌÈË„ÂËÒ

 Â˜‰¢  È¯·Ú  È˘Ó  ÌÈ¯‚‰  ¨ÌÈÈ˙„Â  ÌÈÂÏÈÁ

 ÍÂ˙Ó  ¨‡ÏÓ  ‰ÏÂÚÙ  ÛÂ˙È˘  ÍÂ˙  ¨¢˜Â¯È‰

 ÛÒÂ·  Æ‰Â˘‰  ÏÚ  Û˙Â˘Ó‰  ·¯˘  ‰·Â˙

 ÂÓˆÚ ÏÚ ÂÁ˜Ï ‰¯ÈÚ  ̂‰¯Â·Á Â˙ÂÈ‰ ˙ÂÎÊ·

 ÔÒÂÁÂ ˜ÊÂÁ ˙˙Ï ‰¯ËÓ· Ï‡¯ÂÓ‰ ˙Ó¯‰ ˙‡

 ÔÂÓÈÓ  ¯ÙÎ·  Ï˘ÓÏ  ÂÈ‰˘  ÈÓ  ÍÎ  ≠  ÌÈ˘‡Ï

 ÌÈ„ÏÈÏ  ˙ÂÏÚÙ‰‰  ˙‡  ÌÈ¯ÎÂÊ  ÌÈ˜ÙÂ‡·Â

 Æ‡˙‰ È¯·Á Ï˘ Ï‡¯ÂÓ‰ È·Â·ÈÒ ˙‡ ¯˜ÈÚ·Â

 ıÂÁ  ÌÈ¯·„  „ÂÚ·  ÏÚÙ  ÌÂ˙Î  ‡˙  Ì‡‰

ø˘Â¯È‚‰ ˙ÈÎÂ˙· ˜·‡Ó‰Ó

 ÂÚÈÈÒ  ‡˙‰  È¯·ÁÓ  ÌÈ·¯  ¨˘Â¯È‚‰  ¯Á‡Ï

 ‡˙‰ ÆÔÂ¯ÓÂ˘‰Â  ÛÈË˜ ˘Â‚  È·˘Â˙ ÌÂ˜È˘Ï

 ÍÂ˙Ó  Ï·‡  Èˆ¯‡  ¯Â˘ÈÓ·  ÏÂÚÙÏ  ˜ÈÒÙ‰

 ‰ÂÓÚ· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¯ÙÒÓ ÂÈ‰ È˙ˆÂ·˜ ˘Â·È‚

 ˙Â¯ÈÁ··  ¨®ıÂÁ·  ‰‚Ù‰·Â  ÂÓˆÚ  ·Â˘ÈÈ·©

 „ÂÁÈ‡‰  ÔÂÁˆÈÏ  ÂÏÚÙ  ‡˙‰  È¯·Á©  ˙ÒÎÏ

 ˙Â„ÒÂÓ· ÂÎ¯Ú  ̆ÌÈÓ‚„Ó· Ï¢„ÙÓ–ÈÓÂ‡Ï‰

 ·È·‡ Ï˙· ÔÎÂ„ ¨˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â˙·  ̆¨®ÌÈÂ˘‰

ÆÆÆ„ÂÚÂ

 ‰ÓÂ  ˙ÂÏÈÚÙ·  ÍÈ˘ÓÓ  ‡˙‰  ÌÂÈÎ  Ì‡‰

øÌÂÈÎ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÙÂ‡

 ˙Èˆ¯‡  ˙ÂÏÈÚÙ·  ÍÈ˘ÓÓ  ‡Ï  ÌÂ˙Î‰  ‡˙‰

 ·¯˜Ó ˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂˆÂ·˜  Ï˘ ˙ÂÓÊÂÈ  „·ÏÓ

 ˙‡  ÂÓÈÈÒ  ÌÈÏÈÚÙ‰  ˙È·¯Ó  Æ‡˙‰  ÈÏÈÚÙ

 Ï·‡ ˙Â¯·Á È¯˘˜ ÌÈ¯Ó˘ ÌÂÈÎÂ Ì‰È„ÂÓÈÏ

 ‡˙  ̆ÔÈÈˆÏ ˘È Æ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ‡Â ËÚÓÎ

 Â‡˘È˘  ˙Â‚ÂÊ  ‰¯˘ÚÎ  Í„˘Ï  ÁÈÏˆ‰  ÌÂ˙Î

ÆÏ‡¯˘È· ˙È· ÂÓÈ˜‰Â

 ÌÈË„ÂËÒ  Ï˘  ‰ÓÊÂÈ  ˙Ó˜¯  ÂÏ‡  ÌÈÓÈ·

 Ô˙È Æ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˘Â„ÈÁ ˙‡ ˙˘·‚Ó˘ ÌÈ¯ÈÚˆ

£ ∞μ≤≠≥∂μ≤μ∑π ∫È¯˘Ï ˙ÂÙÏ

ÔÂÂÈÒ Á¢È

 ∫‡Ë·˙Ó  ÔÈ·¯  ˜ÁˆÈ  Ó¢‰Â¯  ∫‚¢˘˙

 ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰ ≠ ÔÏÂ‚· ¯„Ò‰Ï ÚÈ‚ Ì‡¢

 ‰ÊÂ  ¨ÌÈ¯ÂÏÙÂ¯Ù  ÂÓÎ  ··Â˙Ò‰Ï  ÂÏÎÂÈ

 ‰¯ÚÒ Ê‡ Â¯¯ÂÚ ÂÈ¯·„ Æ¢Ì‰Ï ¯ÂÊÚÈ ‡Ï

 Ï˘  ‰‚Ù‰Ï  ÂÓ¯‚Â  ‰ÏÂ„‚  ˙È¯Â·Èˆ

 Æß¯ÂÏÙÂ¯Ù È‡ß ≠ ˙¯˙ÂÎ· ÔÈÓÈ‰

ÔÂÂÈÒ ßÎ

 ˙Â·˘  ÔÂÏ‡  ·Â˘ÈÈ‰  Ì˜Â‰  ∫Ï¢˘˙

 ÔÂÏ‡‰  ˘¢Ú  ‡¯˜˘  ¨ÔÂÈˆÚ  ˘Â‚·˘

 ∂μ∞  ÏÚÓ  ÌÂÈÎ  ‰ÂÓ  ·Â˘ÈÈ‰  Æ„„Â·‰

ÆÈ¢Î ˙ÂÁÙ˘Ó

 ÔÂ¯ÓÂ˘  È·˘  ·Â˘ÈÈ·  Ò  ∫·¢Ò˘˙

 ÍÈÏ˘ÓÂ  ‰¯ÂÈ  ·Â˘ÈÈÏ  ¯„ÂÁ  Ï·ÁÓ˘Î

 ÂÈ‰ ‡Ï ‰¢·Â ÌÈ„ÏÈ‰ Ô‚ ¯·ÚÏ ÌÈÂÓÈ¯

 ·˘Â˙  È¢Ú  ÏÒÂÁÓ  Ï·ÁÓ‰  ÆÌÈÚ‚Ù

 ÆÊ·Ï‡ „Â„ ¨·Â˘ÈÈ‰

 ÌÈ·¯‰  ÌÈÚÂ‚ÈÙ‰  ˙Â·˜Ú·  ∫„¢˘˙

 ¨‰„‡ÙÈ˙È‡‰  ÍÏ‰Ó·  ˙ÂÂÒ‡‰Â

 ‰Ï˘ÓÓ‰  ˘‡¯  ˙È·  „È  ÏÚ  ˙Ó˜ÂÓ

 ¯ÙÒÓ  Â·Â  ËÏ˘  ÌÚ  ‰ÚÂ·˜  ˙¯Ó˘Ó

Æ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ó˜‰ Ê‡Ó ¯Â¯Ë ÈÏÏÁ

ÔÂÂÈÒ ‡¢Î

 ÊÈ¯ÎÓ  ˘¢ÓÈ  ˙‡Ù¯Ú  ∫‰¢˘˙

 ‰ÚÂ·˘‰Â ˙„ÓÂÚ ‰ÈÚ· ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰¢

 ÍÂ¯‡  „‡‰Èß‚·  ÍÈ˘Ó  ÈÎ  ‰Ù˜Â˙·

 ÛÈÈ  ¯˘‡  „Ú  ÌÈ„È‰˘‰  Í¯„·  ‰˘˜Â

 ÏÚÓ  ÔÈ˙˘ÏÙ  Ï‚„  ˙‡  ÈÈ˙˘ÏÙ  „ÏÈ

¢ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÓÂÁ

ÔÂÂÈÒ ‚¢Î

 ÒÂÓÚ ‰ÏÚÓ ·Â˘ÈÈ‰ Ì˜Â‰ ∫‡¢Ó˘˙

£ ÆÔÂÈˆÚ ˘Â‚·˘

נשאב� אוריאל� הקודמים:� הפרקים� תקציר�

אל�תוך�תמונה�ישנה�שהוא�מוצא�בבית�סבו.�

מתברר�לו�שחזר�בזמן.�הוא�פוגש�בשוב,�אדם�

למסע� יוצאים� הם� כי� לו� המספר� מסתורי,�

לאחר� ושומרון.� ביהודה� ההתיישבות� בעקבות�

ששוחרר� המערבי,� בכותל� מבקרים� שהם�

במלחמת�ששת�הימים,�הם�מגיעים�שוב�לכפר�

עציון�שהוקם�מחדש�לאחר�המלחמה.�אוריאל�

רוצה�להשאר�במקום�לזמן�מה,�אך�שוב�מסביר�

שהם�חייבים�להמשיך�הלאה�במסע.

ּגַם�ִאם�ַטעֲנָתֹו�ֶׁשל�ׁש�ב�לְגַּבֵי�הַּסַּכָנָה�ְׁשּבִִׁשיּב�ׁש�

הַּזְַמן�נְִׁשְמעָה�הֶגְיֹונִית�לְאֹוִריאֵל,�הַלִיכָתֹו�הִָאיִטית�

הְִׁשַתכְנֵעַ.� ֹלא� ֶׁשעֲַדיִין� הֹוכִיחָה� ַמְדִריכֹו� אַחֲֵרי�

ה�א�הֹוִׁשיט�ֶאת�יָדֹו�לְׁש�ב�ּבְִאי–ָרצֹון�וְנְִסחַף�עִמֹו�

ּבַַמעְֲרּבֹולֶת,�ֶאלֵיהָ�ּכְבָר�הְִתַרּגֵל�ִמזְַמן.

הַּפַעַם�ֹלא�הְִתַקָּשה�לְזַהֹות�ֶאת�הַָּמקֹום�-�ה�א�

הִַּמְתנֵַׂשאת� הַַּמכְּפֵלָה� ְמעַָרת� ֶאת� הֵיֵטב� הִּכִיר�

ֶׁשּבִיֵקר� הִַראׁשֹונָה� הַּפַעַם� זֹו� הָיְָתה� ֹלא� לָגֹובָה.�

הַָּמקֹום� נְִרָאה� הַּפַעַם,� ּגַם� ַאְך� ּבְחֶבְרֹון,� אֹוִריאֵל�

חֶבְרֹון� נְִרָאָתה� "ּכָכָה� מ�זְנַח.� �ְמעַט� ׁשֹונֶה�

ּכְֶׁשִׁשיְחַרְרנ��אֹוָתה?"�ָׁשאַל�אֹוִריאֵל.

ּבְעֶצֶב.� ּבַָּמקֹום� ׁש�ב� הִּבִיט� לְצַעֲֵרנ�"� "ּכֵן,�

"ִׂשְמחַת�הִַּשְחר�ר�נִפְגְָמה�ּבִגְלַל�הַַּמְראֹות�הַָּקׁשיִם�

חֶבְרֹון� עְַרבִיֵי� לְכָאן.� ֶׁשהִגִיע�� חַיָילֵי�צה"ל� ֶׁשָרא��

וְהָפְכ�� ּכָאן� ֶׁשהָיָה� הַיְה�ִדי� לַיִׁש�ב� זֵכֶר� ּכֹל� הְָרס��

לַחֲל�ִטין.� מ�ְסלְִמי� ְּתפִילָה� לְָמקֹום� הְַמעָָרה� ֶאת�

ּכְֶׁשהִגִיע��לְכָאן�הַחַיָילִים,�חַׁשׁש��הַעֲָרבִים�ֶׁשהֵם�

עֹוְמִדים�לִנְקֹום�ּבָהֶם�וְִקיּבְל��ֶאת�ּפְנֵיהֶם�ּבִכְנִיעָה�

וְּכְָך�ׁש�ְחְרָרה�הָעִיר�ּבְַקל�ת".�"הָמֹון�אַנִָׁשים�ּבֶַטח�

הִגִיע��לְכָאן,�ּכְמֹו�לַּכֹוֵתל"�חַָשב�אֹוִריאֵל�ּבְקֹול.

ּגַם� הְִתּפַלְל�� ּכָאן� לַּכֹוֶתל,� ּבְנִיג�ד� אַבָל� "ּכֵן,�

ֶׁשאַלְפֵי� הְִתלֹונְנ�� הַּמ�ְסלְִמים� י� ָראשֵֹ הַעֲָרבִים.�

ְׁשִטיחֵי� ֶאת� הֹוְרִסים� הַּיְה�ִדים� הִַּמְתּפַלְלִים�

הְַּמעַָרה��ַמפְִריעִים�לְַתפִילֹות�הַּמ�ְסלְִמיֹות.�הַּדָבָר�

הֹובִיל�לְכְָך�ֶׁשהֶַּמְמָׁשלָה�ָסגְָרה�ֶאת�הְַּמעַָרה�ּבְרֹוב�

וְַׁשּבָת�לְגְַמֵרי".� �בִיֵמי�ִׁשיִׁשי� הַּזְַמן�ּבִימֹות�הַחֹול�

יְכֹולִים� הָיִינ�� ֹלא� לְכָאן,� ֶׁשחָזְַרנ�� עַד� "אֲבָל�

לְהְִתּפַּלֵל�ּבְַמעַָרה?"

"עָצ�ב�ְמאֹוד,�אֵין�ָספֵק,�אֲבָל�הִַּסיּפ�ר�ֹלא�נִגְַמר�

ּכָאן.�ָׁשנָה�לְאַחַר�הִַּשְחר�ר,�הִגִיעָה�לְכָאן�ְקב�צַת�

ִמְתיַיְׁשבִים�ּכְֶׁשּבְֹראָׁשם�עֹוֵמד�הַַרב�משה�לוינגר,�

עַל�ְמנַת�לְחַּדֵש�ֶאת�הַּיִׁש�ב�הַּיְה�ִדי�ּבָעִיר.�ּבְנִיסַן�

תשכ"ח�הִגִיע��לְכָאן�הִַּמְתיַיְׁשבִים�וְעְָרכ��ּכָאן�ֶאת�

וְהִֵׁשיב�� ַרּבֹות� ָׁשנִים� ִמזֶה� הִָראׁשֹון� הַּסֵֶדר� לֵיל�

הַָׁשנָה� ּבְֹראׁש� לַָּמקֹום.� הַּיְה�ִדית� הַאֲוִיָרה� ֶאת�

תש"ל�ִאיְׁשָרה�הֶַּמְמָׁשלָה�לִַמְתיַיְׁשבִים�לְהְִתּפַלֵּל�

הַּכִיּפ�ִרים� יֹום� ִמלְחֶֶמת� לְאַחַר� ּבְַמעַָרה,�אֲבָל�ַרק�

לַיְה�ִדים� ְּתפִילֹות� לִזְָמנֵי� ִרְׁשִמיִים� ִסיד�ִרים� הָי��

ּבְַמהֲלְָך�יְֵמי�הַָּׁשב�עַ��בְַׁשּבָת".�"וְהֵם�הְִמִׁשיכ��לָג�ר�

לִבְנֹות� הְִתִחיל�� זְַמן� ּכַָמה� "אַחֲֵרי� הַּזֶה?"� ּבַָמלֹון�

ּבִנְיָינֵי�ְמג�ִרים�וְגַם�ה�ְקָמה�ִקְריַת�אְַרּבַע�ֶׁשָמנְָתה�

ּבַהְַתחָלָה��50ִמְׁשּפָחֹות�ּבִלְבַד.�ָאס�ר�לְִׁשּכֹוחַ�ֶׁשגַם�

ֶׁשה�ְׁשחַת� ּכֹל� ֶאת� לְַׁשֵּקם� נִיס�� הִַּמְתיַיְׁשבִים�

ּבְַמהֲלְָך�הַּדֹורֹות,�ּכְמֹו�ּבֵית�הַעַלְִמין�הַּיְה�ִדי".

אֹוִריאֵל�הְִתּבֹונֵּן�ּבַָמקֹום�ּבְִׁשִתיָקה�וְׁש�ב�עָל��

הַַּמְדהִיִמים� הַּכֹוחֹות� עַל� הְִרה�ִרים� ּבְַמחֲַׁשבְתֹו�

לְחַּדֵׁש� עַצְָמם� וְהְִקִריב�� ֶׁשעְָמל�� הַאֲנִָׁשים� ֶׁשל�

�לְהַחֲזִיר�ֶאת�הַעָם�הַּיְה�ִדי�לְַמקֹומֹות� ֶאת�הַּיָָׁשן�

הַּיְָקִרים�לֹו�ּכֹל�ּכְָך.

המשך בשבוע הבא...

ה
רב�ישעיהו�משורר�כיהן�כדיין,�אב"ד�בפתח�

בירושלים� הגדול� הרבני� ביה"ד� חבר� תקוה,�

מחנה–יהודה� לשכונות� הראשון� והרב�

השבועות� חג� בערב� בתימן� נולד� בפ"ת,� ושעריה�

שנת�תרע"ח�(1918).�עוד�בצעירותו�התבלט�ישעיהו�

ביכולותיו�ובתכונותיו.�צניעותו,�שקדנותו,�סקרנותו,�

זכרונו,�הבנתו�ותפיסתו�המהירה�היו�לשם�דבר.�בגיל�

הרה"ג� ודודו� שאער,� שלום� הרב� מאביו� התייתם� �6

ולהדריכו.� לחנכו� עצמו� על� קיבל� שאער� סעדיה�

ושם� ומאחיותיו� מאמו� נפרד� �,(1937) תרצ"ז� בשנת�

פעמיו�אל�ארץ�ישראל.�בעלותו�לארץ�הגיע�לחדרה�

יוסף� הרב� של� גמרא� בשיעור� והשתתף� דודו� לבית�

שזיהה� הרב,� חדרה.� של� הראשי� רבה� הכהן,� דב�

הרב'� 'מרכז� בישיבת� ללמוד� שלחו� יכולותיו,� את�

בלימודיו� חיל� עשה� התקדם,� במהרה� בירושלים.�

יעקב� הרב� הגאון� הישיבה,� ראש� של� חביבו� והפך�

לרבנות� הוסמך� לימודיו� בסיום� זצ"ל.� חרל"פ� משה�

חרל"פ,� משה� יעקב� הגאונים,� הרבנים� ע"י� ולדיינות�

בירושלים)� וראב"ד� השוחטים� (ראש� ראם� אליהו�

ישראל').� 'בית� שכונת� (רב� פולנסקי� אהרון� ושמשון�

משך�כארבע�שנים,�שימש�הרב�משורר�ר"מ�בישיבת�

התמנה� ואח"כ� בפ"ת,� אברהם� בכפר� המזרח'� 'אור�

'מחנה–יהודה'� השכונות� לרב� �(1945) תש"ה� בשנת�

לדיין� התמנה� �(1950) תש"י� בשנת� בפ"ת.� ו'שעריה'�

בביה"ד�הרבני�בפ"ת.�

הרטוריים� בכישוריו� ידוע� היה� משורר� הרב�

שנשא� בנאום� וללב.� לאוזן� כערֵבים� נחשבו� ושיעוריו�

אמר� בירושלים� תשי"א� בשנת� הכ"ג� הציוני� בקונגרס�

מקננות� אהבות� "שלוש� תימן:� ליהודי� בהקשר� הרב�

והארץ� העם� אהבת� והעבודה,� התורה� אהבת� בלבם:�

ישראל� הוא,� בריך� קודשא� והנברא...� הבורא� ואהבת�

ואורייתא�חד�הוא,�וכולם�קשורים�כשלהבת�בגחלת".�

ויש� גאווה� "יש� ישראל:� לעם� בהקשר� הוסיף� ועוד�

הנובעת� אינדיבידואלית,� פרטית,� גאווה� יש� גאווה:�

גאווה� היא� זו� וכדומה,� מגבורה� מחכמה,� מעושר,�

פסולה�בהחלט.�ברם,�יש�גאווה�אחרת,�גאווה�לאומית,�

שכל�איש�מישראל�צריך�להתגאות�שהוא�שייך�לעם�

נבחר,�אותו�העם�שהנחיל�לעולם�את�האמונה�בבורא�

גאווה� היא� כזאת� גאווה� הספרים.� ספר� ואת� עולם�

השנים� במשך� היהודי".� העם� לקיום� ונחוצה� קדושה�

התמנה�לאב"ד�ולחבר�ביה"ד�הרבני�הגדול�בירושלים�

ובסך�הכל�שימש�בדיינות�משך�ארבעים�שנה.�

עזה� אהבה� ישראל� ארץ� את� אהב� משורר� הרב�

תורתו� בדברי� שכתב,� בשירים� התבטא� והדבר�

כראש� תפקידו� במסגרת� כאשר� בפועל,� ובמעשיו�

'המחלקה�ליהודי�תימן'�בפועל�המזרחי,�עסק�הרב,�

של� וביישובם� יישובים� בהקמת� חזני,� מיכאל� עם�

עולים�בכפר�יעבץ,�גאולי�תימן�ועוד.�בשירים�שכתב�

הרב�משוקעים�כיסופים�ואהבה�עזה�לא"י�וירושלים.�

לדוגמא�השיר�'בהיותי�עלם':

בהיותי�עלם�חוץ�לגבולייך�/�מבעד�לכל�הררי–עד/��

עיניי�תרו�את�כל�שבילייך�/�ואשית�מעיין�הגיוני�קודש�

לעלות� �/ בלבי� קיננה� מאז� עזה� תשוקה� �/ למענייך�

לארץ�ככה�יהגה�ניבי�/�חלום�בלהות�אפפני�על�משכבי�

/�שסע�שסעני�כטרף�הלביא.

והנה� �/ מצאתי� וטרם� חלומות� פותרי� ואבקש� �

רעיון�נצנץ�במחשבתי�/�מתפרץ�בעוז�לעומתי,�שריד�

סגולתי!�/�התנער!�קום�אל�ארץ�מולדתי.

�בשיר�אחר�שלצערנו�רק�חלקו�שרד,�עורך�הרב�

המצב� לעומת� בגולה� המצב� בין� השוואה� משורר�

במולדת.

הי�הי,�אל�תשאלה�אל�תשאל�/�מולדתנו�אין�כמוה�

לאשרנו�/�ולתחיית�עמנו�/�במולדת�נזקופה�ראשנו�/�

ובגולה�נכפופה�קומתנו�/�במולדת�תלוי�עתידנו�ואשרנו�

/�ובגולה�מרמס�חיינו�וכבודנו...

את� והדגיש� חזר� הרב� שאמר� תורה� בדברי�

"אם� ישראל.� לעם� בשלמותה� א"י� של� שייכותה�

אתם� ועשיתם� תשמרו� מצותי� ואת� תלכו� בחקתי�

אתכם� והפריתי� וכו'...� בעתם� גשמיכם� ונתתי�

אם� אתכם"� בריתי� את� והקימותי� אתכם� והרביתי�

ישמרו�את�דין�התורה�כראוי...�אז�"והפריתי�אתכם"�

בשם� מביא� רש"י� ורביה.� בפריה� תתברכו� כלומר� �-

לא� זקופה".� בקומה� �- אתכם� "והרביתי� הספרא:�

צריך� אלא� ורביה,� בפריה� יתברכו� ישראל� שבני� די�

שעם� לאומית.� גאווה� זקופה,� קומה� להם� שתהיה�

ולעצמיותו.� לעצמאותו� לשרשיו,� יחזור� ישראל�

העולם� אומות� מפני� עצמם� וימעיטו� יתבטלו� שלא�

דעו�שהם�עם�נבחר.�התורה� ותרבותם�הקלוקלת.�שיֵ
והיא�אשר� כולה,� היא�התרבות�האמיתית�לאנושות�

לנו� שתהיה� לאחר� המיוחדת.� דמותנו� את� עיצבה�

בריתי� את� "והקימתי� הקב"ה:� אומר� זקופה,� קומה�

שנשבעתי� השבועה� �- הברית� את� אקיים� אתכם".�

זה� הזאת.� הארץ� על� זכותכם� על� הקדושים� לאבות�

בקומה� �- קוממיות"� אתכם� "ואולך� שנאמר� מה�

צריכים� והמצוות� השבת� שמירת� עם� יחד� זקופה.�

ורביה,� פריה� עם� יחד� זקופה,� קומה� לאומית,� גאוה�

ורביה� פריה� ללא� בתורה.� הראשונה� המצוה� שזוהי�

אין�כיבוש�הארץ,�כמו�שכתוב:�"פרו�ורבו�ומלאו�את�

הארץ�וכבשה"�-�כיבשוה�ע"י�פריה�ורביה.�לצערנו�

פריה�ורביה�מתמעטת�בתוכנו,�ואילו�המיעוט�הערבי�

של� בשילוב� רק� כראוי.� בזה� עוסק� בתוכנו� היושב�

הקב"ה� בנו� יקיים� זקופה� קומה� עם� ורביה� פריה�

כמו�שכתוב:� את�ההבטחה�שנתן�לאבות�הקדושים,�

ידי� את� נשאתי� אשר� הארץ� אל� אתכם� "והבאתי�

לתת�אתה�לאברהם�ליצחק�וליעקב�ונתתי�אתה�לכם�

מורשה�אני�ה'".�יש�לנו�שתי�מורשות.�מורשה�אחת�

"תורה�צוה�לנו�משה�מורשה�קהלת� -�התורה�שלנו�

יעקב".�מורשה�שנייה�-�מורשת�הארץ�"ונתתי�אתה�

לכם�מורשה�אני�ה'".�לכן,�אם�נדבק�במורשת�התורה�

שלנו�כראוי,�אז�נזכה�גם�למורשת�הארץ...

עם� נבחר,� עם� שהינו� להכרה� חוזר� ישראל� עם�

למתי–מעט� פרט� קדושה,� לאומית� ולגאווה� סגולה,�

בע"ה� ונקווה� הזאת.� הגאווה� להם� חסרה� שעדיין�

שיחזרו�גם�הם�לשורשם�ולמקוריותם,�ויכירו�וייֵדעו�

הזאת� ועל–כן�הארץ� ויעקב,� יצחק� בני�אברהם� שהם�

היא�אך�ורק�של�העם�היהודי,�ואין�לגויים�שייכות�בה�

כלל�וכלל,�וה'�יעזרנו�שבנינו�אחרינו�ישמרו�את�חוקת�

התורה,�והארץ�תמשיך�להתפתח�עד�ביאת�גואל�צדק�

במהרה�בימינו�אמן".

הרב�משורר�נפטר�בפ"ת,�ביום�י'�בסיון�תשנ"ח.

(כתב:�בנו,�ר'�מאיר�משורר)�£

חיים באי–וודאות

שהגיעו לחנייה, פרקו את מטלטליהם כאילו 
יחנו חניית קבע ימים רבים, אף שלעתים שבו 
וארזו הכול לאחר שעות מספר. הרמב"ן אומר 
הענן,  הנהגת  בתיאור  שהאריכה  שהתורה 
למרות  העם  של  המשמעת  בשבח  מספרת 
הקושי שיצרה הנהגה זו. מתורת המסע במדבר 
כשאיננה  גם  ה',  הנהגת  את  לקבל  למדנו 
מובנת לנו. יש והיא מורה לנו לעזוב את מה 
שהתחלנו לאהוב, ולעתים היא מטילה עלינו 
כן  פי  על  אף  נוח.  לא  במצב  מעמד  להחזיק 

נקבל ונקיים בשמחה את הוראותיו.

כוללת  אי–ודאות  בצל  החיים  תורת 
סבלנות  של  גדושה  במידה  הצטיידות  גם 
במימוש המטרות. בצאתו מהר סיני ציפה עם 
ישראל לכניסה מהירה לארץ ישראל. יחד עם 
הציפייה המתמדת לקיום שאיפה זו, שמר עם 
ישראל את "משמרת ה'". בחניות הממושכות 
הוא לא דחק בקב"ה. מאידך, אך 'נעלה הענן' 
מיד פרקו את האוהלים, ארזו את המטלטלין 

ויצאו לדרך בעקבות הענן.
אין�לנו�ענן�להנחותנו�הדרך,�אך�עינינו�צופיות�

לרמזיו�של�הקב"ה�מתי�עלינו�להמתין�בסבלנות�

ומתי�להזדרז�ולהמשיך�לעלות�בהר. £

המשך מעמ' השער
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Úˆ·Ó‰

°˘„ÂÁ‰ ÛÂÒ „Ú

 ‰˘˜‰  ˙Â‡ÈˆÓ‰  ÏÚ  ÌÂÈÎ  ÌÈÂ·˙Ó˘Î

 ‰˘˜  ‰ÊÚ  ÛËÂÚ  È·Â˘ÈÈ·Â  ˙Â¯„˘·

 ‰È‰  ÏÎ‰˘  ‰·˘ÁÓ‰Ó  ¯¯Á˙˘‰Ï

 ÔÂÚËÏ  ÏÂÎÈ  ‡Ï  ÌÂÈ‰  ˘È‡  Æ˘‡¯Ó  ÚÂ„È

 ¨˜Ú  ˙Â‚Ù‰·  ÆÂ¯‰Ê‰  ‡Ï  ¨Â¯Ó‡  ‡Ï˘

 Â‡¯˜˘  Ì„‡  È·  ˙Â··¯  ¨ÌÂˆÚ  ÔÈÈÙÓ˜·

 ÌÈÙ· ÂÏ ıˆÂÙ˙˙ ˙Â˜˙˙‰‰ ÈÎ Â˜ÚˆÂ

 ÈÎ  Â¯È‰Ê‰Â  ¨˙Â¯Â„Ï  ‰ÈÈÎ·  ‰È‰˙  ÂÊ˘Â

 Ï‡¯˘È ˙È„Ó˘ ÌÈÁ¯ÂÙ ÌÈ·Â˘ÈÈ Ì˙Â‡Ó

 ÏÚÂ  ˙Â¯„˘  ÏÚ  ÌÈÓ‡Ò˜  Â¯ÈÈ  ¯Â˜Ú˙

 È˙· ¯ÙÒ È˙· ÌÈ„ÏÈ È‚ ÌÂ˜Ó·Â ¨ÔÂÏ˜˘‡

 ˘Â‚  ˙Â·¯ÂÁ  ÏÚ  ÂÓ˜ÂÈ  ÌÈÒ¢˙ÓÂ  ˙ÒÎ

 ·Â˘Á  ÆÌÈÏ·ÁÓÏ  ÌÈÂÓÈ‡  È˜˙Ó  ÛÈË˜

 ‰Ê ÌÂÈ‰Â Ê‡ „È‚‰Ï ÂÈÒÈ˘ ‰Ó ˙‡ ¯ÓÂÏ

 ‰˙È‰  ‡Ï  ˙Â˜˙˙‰‰  ∫ÏÎÏ  ¯Â¯·  ¯·Î

 ‡Ï‡  ÌÈÂÒÓ  ¯Â·Èˆ  Ï˘  ˙ÈË¯Ù  ‰ÈÚ·

 ˙‡  ¨‰Ê‰  ÔÂÒ‡‰  ˙‡Â  ÆÈÓÂ‡Ï  ÔÂÒ‡

 ˙ÏÂÎÈ·Â  ÔÒÂÁ·  ‰ÚÈ‚Ù‰  ˙‡  ¨¯·˘‰

 ˙Â˜˙˙‰‰ ÆÔ˜˙Ï ÌÈÁ¯ÎÂÓ ‰Ú˙¯‰‰

 ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰Â Ï¢‰ˆ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ˘ ‰ÁÈÎÂ‰

 ˙ˆÈ· ≠ Â· ÌÈËÏÂ˘Â Â· ÌÈÈÁ ¨Â· ÌÈ‡ˆÓ

 ‰·Â˘˙‰ ÆÂ· ÏÂ„‚Ï ‰ÁÈÏˆÓ ‰È‡ ¯Â¯Ë‰

 ÌÈ‡Â  ̄Â‡  ̆ÈÙÎ ‰È˙ÂÎÏ˘‰ÏÂ ˙Â˜˙˙‰Ï

 ∫˙Â„ÂÒÈ ‰˘ÂÏ  ̆ÏÚ ˙„ÓÂÚ ˙Â¯„˘· ÌÂÈÎ

 ÔÂ˜È˙‰  ÆÔÂÁËÈ·  ÔÂÁˆÈ  ˙Â·˘ÈÈ˙‰

 Ï˘  ÈÊÈÙ  ÌÂ˜È˘·  ÏÈÁ˙Ó  ˘Â¯È‚‰  ÏÂÂÚÏ

 ˙¯ˆÂÈ  ‰ÓˆÂÚÂ  ‰ÈÈ· ÆÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÂÒÈ¯‰

 Â‡˘  ÂÈ·ÈÂ‡Ï  ‰¯ÈÓ‡  ˙¯ˆÂÈ  ¨‰Ú˙¯‰

 ÌÈ·¯ Æ„ÁÙÂ ‡¯ÂÓ ‡ÏÏ ı¯‡· ÌÈÒÒ·˙Ó

 ÔÈ‡¢  ̆ÌÈ¯Â·Ò ÌÈ‡˜ÈËÈÏÂÙ‰Â ÌÈ˘¯Ù‰Ó

 ÔÂ¯˙Ù‰  ÆÔÂÎ  Æ¢ÌÈÓ‡Ò˜Ï  È‡·ˆ  ÔÂ¯˙Ù

 ˜¯  ‡Ï  ‡Â‰  ÌÈÓ‡Ò˜Ï  È˙ÈÓ‡‰

 ¨È˙Ú„Â˙ ÔÂ¯˙Ù Ì‚ ‡Â‰ È‡·ˆ ÔÂ¯˙Ù

 ‡Â‰  Â˙ÓÁÏÓ·˘  ·ÈÂ‡‰  ˙Ú„Â˙

 ˘¯‚Ï  ÌÂ˜Ó·  ¨ÁÈÂÂ¯Ó  ‡ÏÂ  „ÈÒÙÓ

 ÌÈÎÏÂ‰  ˜¯  Â‡  Â˙Ó„‡Ó  Â˙Â‡

 ÍÈ¯ˆ  ‡·ˆ‰   ÆÌÈ˘¯Â˘  ‰·  ÌÈ˜ÈÓÚÓÂ

 ‰ÊÚ  ˙‡  ˙Â˜Ï  ¨ÈÚ˜¯˜  Úˆ·ÓÏ  ÒÎÈ‰Ï

 ÁÈË·˙  ¯˘‡  ¨ÔÂÁËÈ·  ˙ÚÂˆ¯  ¯ÂˆÈÏÂ

 Ï·‡  ÆÈ·¯ÚÓ‰  ·‚‰Â  ˙Â¯„˘  ÌÂÏ˘  ˙‡

 ‰È‰˙  ¯Â¯Ë‰  ÈÂ‚¯‡Ï  ˙ÁˆÈ‰  ‰ÎÓ‰

 ‰ÊÚ  ˙ÚÂˆ¯·  ÌÈ˘„Á  ÌÈ·Â˘ÈÈ  ˙Ó˜‰·

 ˙Â˜˙˙‰‰˘  Ì˘Î  ¨ÔÂ¯ÓÂ˘‰  ÔÂÙˆ·Â

 ˙Â¯·Á˙‰  ¨Ò‡ÓÁ  Ï˘  ÂÁÂÎ  ˙‡  ‰˜ÊÈÁ

 ˜¯  ÆÂÁÂÎ  ˙‡  ÔÈË˜˙  ˙˘„ÂÁÓ  ‰ÈÈ·Â

 ˜Â˙È˘Ó ¨‰ÈÈ·Ï ‰‚ÈÒÓ ¨ÔÂÂÈÎ ÈÂÈ˘

 Â‡È·È  ÔÂÁˆÈÏ  ‰ÁÈ¯·Ó  ¨‰ÓÊÂÈÏ

 ˙Â¯„˘  ÔÈ·  ¯Â·ÈÁ‰  ÆÏ‡¯˘ÈÏ  ÔÂÁËÈ·

 ÔÂ¯ÓÂ˘‰  ÔÂÙˆ  È·Â˘ÈÈÂ  ÛÈË˜–˘Â‚  ÔÈ·Ï

‰ÏÈÁ˙ ˘ÓÂÁ

 ÌÈÓ‡Ò˜‰˘  ÌÂ˜Ó·  ÆÚÓ  È˙Ï·  ‡Â‰

 ÏÚ  ÌÈÏÙÂ  Ì‰  ÌÈÏ˜„  ‰ÂÂ·  ÌÈÏÙÂ

 ‰˘Ú  È¯È‰˘  ÌÂ˜Ó·Â  ¨¯ÈÙÒ  ˙ÏÏÎÓ

 ˙ÓÁÂ˙‰Ó  ‰˘Ú  ‡Â‰  ¨‰ÚÂˆ¯‰  ÊÎ¯ÓÓ

 ˙Á˙Ï „Ú ÚÈ‚Ó ÌÈÏÈË‰ ÁÂÂËÂ ˙ÈÂÙˆ‰

 ˙Ó‡· ‰ˆ¯  Ì‡ ¨ÔÎ  ÏÚ ÆÔÂÏ˜˘‡· ÁÂÎ‰

 ˙Â¯„˘  ÏÚ  ÌÈÓ‡Ò˜‰  ˙ÈÈÚ·Ï  ÔÂ¯˙Ù·

 Ï˘  Ì˜ÓÂÚ·  ÔÂ·˙‰ÏÂ  ·Â˘Ï  Í¯Ëˆ

 Ï˘ ‰ÈÈ· Ï˘ ÍÏ‰Ó ÌÚ ÏÈÁ˙‰ÏÂ ÌÈ¯·„

ÆÛÈË˜ ˘Â‚Â ÔÂ¯ÓÂ˘‰ ÔÂÙˆ È·Â˘ÈÈ

 Ì‚  ¨ÔË˜  „Úˆ·  ‰ÏÈÁ˙Ó  ‰ÎÂ¯‡  Í¯„  ÏÎ

 ˙Â˜˙˙‰‰  È˜Ê  ÔÂ˜È˙Ï  ‰ÎÂ¯‡‰  Í¯„‰

 ‰ÈÈÏÚ  ÆÈ˙ÂÚÓ˘ÓÂ  ÔË˜  „Úˆ·  ‰ÏÈÁ˙Ó

 Æ˘ÓÂÁ ˙ÈÈ·Â ˘ÓÂÁÏ

 ÔÈ‡Ó  ‰·Â˘Á  ‡È‰  ˘ÓÂÁÏ  ‰ÈÈÏÚ‰

 ÍÂ˙ÓÂ  ¨˙È¯Â·ÈˆÂ  ˙È˙Ú„Â˙  ¨‰ÂÓÎ

 ÂÙÂÒ· ‡È·˙ ¯˘‡ ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ‰Ó‚Ó

 ÌÈ¯ÂÙÁ„‰  Ï˘  Ì·Â˘Ï  ¯·„  Ï˘

 Ï·‡  ˘ÓÂÁÏ  ˙ÂÏÂÎÓ‰Â  ˙ÂÈ‡˘Ó‰Â

 ÌÂ˜Ó·  ‰ÈÈ·  ¨ÍÂÙ‰‰  ÔÂÂÈÎ·  ÌÚÙ‰

 ÌÈ¯Â‚ÓÂ  ¨Ô·¯ÂÁ  ÌÂ˜Ó·  ‰Ó˜‰  ¨Ò¯‰

 ÔÈ·  ¯Â·ÈÁ‰  ˙„Â˜  ÂÊ  Æ˘Â¯È‚  ÌÂ˜Ó·

 ÆÌÂÈ‰ ‡˜ÂÂ„ Æ˘ÓÂÁÏ ˙Â¯„˘

 ÆÌÂËÓÂÓ Â¯ˆÈ ˘ÓÂÁÏ ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÈÏÚ‰

 ÔÓÊ‰  ÂÈ˘ÎÚ  Æ˙ÂÈˆÂÏÁ  ¨‰¯ÊÁ  ¨‰˜ÈÊ

 ˙ÂÎÈ‡·  ˙ÂÓÎ·  ¨ÌÈÙÒÂ  ÌÈÏ‰˜  ÌÂ˙¯Ï

 ‡È·‰Ï ÏÎÂ˘ ÏÎÎ˘ ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆ  ÆÔÂÂÈ‚·Â

 ÌÈ˘‡  Ï˘  ¯˙ÂÈ  ˙ÂÏÂ„‚  ˙ÂÈÂÓÎ  ˘ÓÂÁÏ

 ÚÒÓÂ ÔÈÈÙÓ˜ „ˆÏ ¯˙ÂÈ ÌÈ·Á¯ ÌÈ¯Â·ÈˆÓ

 ¯¯Â‚˙‰Ï Â˙¯ÊÁ ˙‡ Ì„˜ ÍÎ ≠ ‰¯·Ò‰

 ˘ÓÂÁ  ˙‡  ÍÈÏ‰˙  Ï˘  ÂÙÂÒ·  ÆÌÂ˜Ó·

 ‰Ê  Ì‡  Ì‚  Ï‡¯˘È  ˙È„Ó  ‰¢Ú·  ‰·˙

 ¯Â˘È‡·  ˘ÓÂÁÏ  ‰ÈÈÏÚ·  ÔÎÏÂ   ÔÓÊ  Á˜ÈÈ

 ¨‰·¯ ˙Â·È˘Á ‰˘È ÈÈ„Ó‰ ‚¯„‰Â ‡·ˆ‰

 ‰ÏÁ˙‰ Ì‡ Ì‚ ¨ÔÂ˜È˙‰ ˙ÏÈÁ˙ Âˆ¯˙ Ì‡

 ‰˙Â‡˘  ÂÊÎ  ‰ÈÈÏÚ·  Æ¯˙ÂÈ·  ˙ÈÂ˘‡¯

 Ú¢˘È  ‡·È˜Ú  È·  ˙Â·È˘È  ÊÎ¯Ó  ÌÈÏÈ·ÂÓ

 ÌÂÈ‰  ¯Â‡Ï  ¨¯ÚÂ‰  ˙ÂÚÂ˙  ¨˙˘„Á˙Ó‰

 ‰˘È ¨‰¯Ë˘Ó‰Â Ï¢‰ˆ Ï˘ ‰ÁË·‡ ˙Á˙

 ¨¯‰Ï  ÌÈÏÈÙÚÓ  Â‡  ∫˙ÈÒÈÒ·  ‰¯ÈÓ‡

 ‰¯Â¯· ‰¯ËÓ ÍÂ˙Ó ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÌÈÏÈ·ÂÓ

 Â„ÚˆÈ Ï¢‰ˆÂ ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó ¨Ï‡¯˘È ÌÚ˘

 Æ·È˙‰ Â˙Â‡·

 ˙Â˜˙˙‰‰  È¯Á‡˘  ÂÏ˘  ¯Â·Èˆ·  ¨ÔÂÎ

 ˙ÂÂ˘  ˙ÂÚ„‰  ¨‰ÏÂ„‚  ˙Â„˘Á‰

 „ÓÏ  ‡Ï  Ì‡  Ï·‡  Æ˙Â˘˜  ˙Â˜ÂÏÁÓ‰Â

 ‰˘˜˙  ¨ÂÏ˘  ˙Â¯ËÓ‰  ÔÚÓÏ  „Á‡˙‰Ï

 ¯˘‚Ï  ÏÎÂ˘  ‰ÂÂ˜˙  Â‡  ÆÔ˙Â‡  ‚È˘‰Ï

 ÔÚÓÏ  ˙ÂÚ„‰  È˜ÂÏÈÁÂ  ÌÈ¯ÚÙ‰  ÏÚÓ

 Æ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙ÁÏˆ‰

 „ÂÚ·  ‰¢Ú·  ÌÈÈ˜˙˙˘  ˘ÓÂÁÏ  ‰ÈÈÏÚ‰

 ¯Â¯Á˘Ï  ‰˘  ¥∞  ÔÈÈˆ˙  ÌÈÈÚÂ·˘Î

 Í¯„  ¯Â·Ú˙  ¨ÔÏÂ‚‰Â  Ú¢˘È  ¨ÌÈÏ˘Â¯È

 ‰ˆ¯Ù  ‰·  ‰ÈËÒ·Ò·  ˙·Î¯‰  ˙Á˙

 ÔÈ·  ¯˘˜˙Â  Ú¢˘È·  ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰  ˙ÚÂ˙

 ÔÈ·Ï  ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰  ˘¯Ú  ÔÈ·  ¨„È˙ÚÏ  ¯·Ú

 ÂÓÎ ּתָּבנֶה   ˘ÓÂÁ˘  Â˙ÂÓ‡Â  Â˙ÙÈ‡˘

 ÆÛÈË˜≠˘Â‚ È·Â˘ÈÈ Ì‚

 ˙Â„Á‡  ÍÂ˙Ó  ˘ÓÂÁÏ  ‰ÏÚ  ·
 ÂÈ¯Á‡ ÛÂÁÒÏ Û‡Â˘˘ ıÁ ˘‡¯Î ‰ÁÓ‰

 ÏÚÙÓÏ Â˙Â‡ ¯·ÁÏ ¨ÂÏÂÎ Ï‡¯˘È ÌÚ ˙‡

 Æ˙ÂÂÈˆ‰Â  ˙Â„‰È‰  ÈÎ¯ÚÏÂ  ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰

 ÌÈÚ·¯‡  ÏÚ  ß‰Ï  ‰È„Â‰·  ˘ÓÂÁÏ  ‰ÏÚ

 ‰ÏÈÙ˙  ÍÂ˙Ó  ¨‰ÈÈ˘ÚÂ  ˙Â·˘ÈÈ˙‰  ˙Â˘

 Â˙¯ÊÁ  „Ú  Â˙ÏÂ‡‚  ÍÈÏ‰˙  ˙ÓÏ˘‰Ï

 ·Â˘  ˘ÓÂÁÏ  ‰ÏÚ  ÆÂˆ¯‡  È·Á¯Ó  ÏÎÏ

 ¨ÌÈ˘‡ ˜¯ ‡Ï ‰ÏÚ Í˘Ó‰·Â ·Â˘Â ·Â˘Â

 ¨˙ÂÈÂÁÂ  ÌÈÏÚÙÓ  ¨ÌÈ˙·Â  ÌÈÂÂ‡¯˜  ‡Ï‡

 È˙·  ¨ÌÈÈ¯Â˙  ÌÈÊÎ¯ÓÂ  ÍÂÈÁ  ˙Â„ÒÂÓ

 ÍÎ ‰˘Ú ˘ÓÂÁ È¯Á‡ ÆÌÈÒ¢˙ÓÂ ˙ÂÈÒÎ

 ÔÂ¯ÓÂ˘‰ ÔÂÙˆ È·Â˘ÈÈ· ¯Â‡˘· Ì‚ ‰¢Ú·

אָֹתּה  וְיַָרְׁשנּו  נֲַעֶלה  ָעֹלה   ÆÛÈË˜  ˘Â‚Â

ִּכי–יָכֹול נּוַכל ָלּה.  £


