בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת צו
י"ג אדר ב' התשע"ד
15.3.2014

כניסת השבת17:27 :
יציאת השבת 18:25 :
מנחה באמצ"ש17:36 :
ערבית באמצ"ש18:01 :

דבר תורה /הרב
"זאת תורת העולה" אומר 'המדרש תנחומא':
"אמר הקדוש ברו +הוא :אילו הייתי מבקש קרב,
לא הייתי אומר למיכאל שהוא אצלי להקריב לי
קרב? וממי אני מבקש קרב? מישראל! ....אמר לו
הקדוש ברו +הוא לבלע  :מה אתה מבקש?
להטעות את עצמ +לפני שאקבל קרב מ האומות,
אי אתה יכול .שבועה היא ,מאת בני ישראל ברית
עול )ויק' כד ח( ,תנאי ה ,שאיני מקבל קרב ,אלא
מישראל.
לכ +נאמר :צו את אהר ואת בניו לאמר .והאומות
אומרי  :מה הוא כ +שישראל מקריבי ומקטירי?
אמר לה הקדוש ברו +הוא :זאת תורת העולה".
ננסה ליישב את דברי המדרש  .אמר הקדוש ברו+
הוא" :אילו הייתי מבקש קרב"  /משתמע מכ,+
שהקב"ה אינו מבקש שיקריבו לו קרב ,אול
בהמש ,+המדרש אומר :וממי אני מבקש קרב?
מישראל!....הרי ,שיש כא בקשת קרב?!
הרמב" ,בתחילת פרשת ויקרא ,מסביר את עניי
הקרבנות ואומר ,שעיקר עניי הקורב הוא ,שאד
יחשוב לעצמו ,שהפר או האיל ה חליפתו ותמורתו
והקב"ה ברחמיו העצומי נות לו את הקרב

כהזדמנות לפתח של תשובה כדי שיינצל מ העונש.
הקב"ה איננו זקוק לקרבנות ,כפי שאומר המדרש בדו
שיח שמנהל בלע ע הקב"ה" :אמר ליה הקדוש ברו+
הוא :רשע ,מה אתה עושה בכא?
אמר ליה :את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל
במזבח )במד' כג ד( .אמר ליה הקדוש ברו +הוא :הירצה
ה' באלפי אילי "?!...
א היה רוצה הי"ת פרי ואילי הלא "הייתי אומר
למיכאל שהוא אצלי להקריב לי קרב" אבל ,אינני
מבקש קרבנות ממלאכי  ,מאחר וה אינ חוטאי
וממילא ,לא קיי אצל עניי של תשובה ,וא לא
קיי אצל מלאכי מושג התשובה הרי ,שג משמעות
העמוקה של הקרבנות בוודאי שאינה קיימת אצל .
לכ ,אומר הקב"ה אני מבקש קרב מישראל כי ה
חוטאי "אד כי יקריב מכ " ....וה אלו הזקוקי
לתשובה ולכ ה ג המביאי קרבנות תמורת
וחליפת  .א כ ,כאשר אומות העול ונציג בלע ,
מבקשי להביא קרב הקב"ה מסרב ואומר "זאת
תורת העולה" ...אי לי צור +בפרי ואילי  ,אינני
מבקש את בשר הקרב ,אלא ,את מהותו הרוחנית של
הקרב את כוונתו ומחשבתו של המקריב ודרגה זו
קיימת בע ישראל בלבד.
שבת שלו $פורי $שמח ובשורות טובות הרב.

שיעורים
השיעור בשבת בגמרא מסכת בבא בתרא בשעה
הרב.
16.30
__________________________________
בשטיבל בי מנחה לערבית שיעור לגברי ונשי
יועבר ע"י בני יוסקובי!'
__________________________________
אבות ובני לימוד בחברותא של הורי וילדי
מוצ"ש ,בשעה  ,19:00בבית הכנסת הגדול
הרבה פרסי והרבה שמחה!!!
__________________________________
שיעורי תורה לילדי –ות המושב בימי שני
ורביעי בשעה  16.00בבית הכנסת הגדול.
__________________________________
שיעור לנשי השיעור השבת "פרשת זכור"
יתקיי בשעה  16.40מצפה לראותכ רבקה.

פרשת זכור
לידיעת החברות ,השבת פרשת זכור ג נשי
נוהגות לשמוע קריאה זו.
___________________________________
לידיעת החברי והחברות ,צאת שבת בשעה .18.25
יש לומר "ברו +המבדיל בי קודש לחול" ...ורק
אחר כ +לעסוק בהכנות לפורי – תחפושות וכו'....
פורי $שמח
הרב
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כל תושבי המושב משתתפי באבלה של חנה ברוקנטל,
על פטירת הבעל ישראל ז"ל ובאבל של הילדי דוריה
אורנשטיי ,נוע ישי והלל ,על פטירת האבא ישראל
ז"ל
מהשמי $תנוחמו.
______________________________________
כל תושבי המושב משתתפי באבלו של מאיר ניזרי,
על פטירת האמא ע"ה
מהשמי $תנוח.$

משולחן הועד המקומי
.1

.2
.3

מזל טוב
רמה קרנינו בה' .מזל טוב לעשהאל ולקר הפט ,לרגל
אירוסיה  .אוהבי ושמחי ,
רנה ,אלי וכל המשפחה
______________________________________
מז"ט להילה ואליר אסולי להולדת הבת.
שתזכו לגדלה לתורה לחופה ומע"ט בקלות ובשמחה.
__________________________________
מז"ט למשפחת פר! ,טובה ויצחק ,להולדת הנכדה
שתזכו להרבה שמחה ולרוות שפע נחת מכל הילדי .
__________________________________
מז"ט למשפחת אינהור ,רבקה ונחמ ,להולדת הנכדה
שתזכו להרבה שמחה ולרוות שפע נחת מכל הילדי .
__________________________________
מז"ט למשפחת שטריקר ,חמדה שלומי ואוריה ,לנשואי
אוריה.
שתזכו להרבה נחת ושמחות
נערות ונשות ממלכת בית גמליאל ,כמיטב המסורת
הנכ מוזמנות לקריאת מגילה לנשי על ידי נשי .
הקריאה תתקיי בשטיבל מוצש בשעה .20:30
בואי בהרגשת "ותלבש אסתר מלכות",מחופשת צוהלת
ושמחה על שלנשי הייתה אורה ושמחה.
בברכה אלישבע שטאל ועליזה משה

ביו שני האחרו ערכנו במושב שוק פורי לילדי הגיל
הר.+
השוק התקיי במועדו הגדול ע  9תחנות משחק
שונות )מסלול מכשולי  ,קליעה למטרה2 ,דיג,2
באולינג ועוד(.
את התחנות יצרו הורי מתנדבי  ,וה הופעלו ע2י
ילדי שהתנדבו מכיתות ד/3ה.3
לשמחתנו הפעילות היתה מאד מוצלחת ושמחה ,ואנו
רוצי להודות לכל העוסקי במלאכה /להורי
המתנדבי על היצירתיות והזמ ,ולילדי המתנדבי
שהפעילו את התחנות בח ואחריות.
כמו כ ,לכל הילדי וההורי שבאו והשתתפו בפעילות,
שמחו ,נהנו,ופירגנו.
חג פורי $שמח לכולכ!$
וועדת חינו' לגיל הר'.
שולי רוזינסקי ,נטע מוסקובי) ,רחלי פורמ* ,איציק
ברגר ,שני רוזנברג ,נטע פקטר ,אס +רז.

.4

.5

הישיבה השבוע נפתחה לציו זכרו של חברנו ישראל
ברוקנטל ז"ל שנפטר באותו היו  .ישראל שימש
כחבר וכיו"ר הועד הקהילתי והמקומי במש +מס'
שני וג בתפקידו זה התנהל באצילות ,הגינות,
יושרה ובשכל רב .יהי זכרו ברו.+
תודה לחברנו צביקה שמיר שהחלי) 6ג הפע ללא
עלות( את הכיסאות ברחבת בית הכנסת המרכזי.
שבת האחדות עברה בהצלחה רבה וחברי רבי
)מאוד( ביקשו שזה לא יהיה אירוע חד פעמי .הועד
החליט לקיי בלי נדר מידי שנה שבת אחדות
בשבת הראשונה של חודש אדר )קיימו וקיבלו
עליה ( ושבת נוספת ,מידי שנה ,בשבת הראשונה
של חודש אלול.
לאחר בחינה מעמיקה של נושא הביוב הוחלט
להחזיר את נושא הטיפול בביוב לאחריות המושב.
החברי מתבקשי לשל ללא דיחוי את דרישות
התשלו שנשלחו מהמועצה כדי שנית יהיה לעשות
העברה מסודרת של הנושא .במהל +השנה יקבעו
קריטריוני למת הנחות לזכאי ויבוצעו החזרי .
נושא הביוב ינוהל בחשבו נפרד ,יעודי לביוב בלבד.
לאחרונה רבו השימושי במתקני ציבור על ידי בני
נוער .הנושא הפ +פרו! והוא גור למס' בעיות )לא
כול בכל המקרי (.
א .אופי השימוש בניגוד ל"רוח המושב"
ב .הפרעה לשכני .
ג .פגיעה בצנעת הפרט.
ד .שימוש במבנה מסוכ ואסור לשימוש.
ה .השחתה ואי שמירה על הגיינת המקו .
בימי הקרובי יבוצע ניסיו ,בהשתתפות נציגי
מבני הנוער ,להגיע לנהלי וכללי בנושא מתו+
תקווה כי שמירה עליה תאפשר להמשי +את
הסכמת הועד לאפשר את השימוש במתקני
הציבוריי .
הועד המקומי

מבצע משלוחי מנות בפורי$
משלוחי המנות יחולקו אי"ה בפורי $בי* השעות
.9:00 ,11:00
* במידה ולא תהיו בשעות אלו בביתכ ,הנכ
מתבקשי להודיע לנו מראש.וא תשכחו ,תוכלו
למצוא את משלוח המנות שלכ אצל השכני .
*דרושי מתנדבי ע רכבי ונערי /נערות שמוכני
לעזור בחלוקת המשלוחי בפורי  .המשלוחי יצאו
מבית ציפי ומשה גוטמ.
תודה מראש לנרשמי  ,למתנדבי  ,ולכל העוזרי
במשימה.
בברכת חג פורי $שמח,
ענת ,חמדה ,ציפי ודורו*.
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נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה /בית ב  4חדרי )בית אחורי ברחוב הגפ /10
בית משפחת פרנקל /מול בית כנסת מנחת שי(.
הבית כולל מטבח גדול ומרווח ,סלו גדול ,מזגני בכל
החדרי ובסלו ,מרפסת גדולה ונו 6מדהי .
מועד כניסה /חודש מר!.
לפרטי ,$דרור0508,577017 ,
_______________________________________
הבית של זהבה שוויג ז"ל עומד למכירה.
הבית צמוד לג מאיר בכיוו רחוב הגפ.
הבית ע הקשתות..
פרטי  ,מחיר ותמונות נית למצוא ב"יד ."2
א יודעי על מישהו שמעוניי שיתקשר ל:
עו"ד אוסי מנובלה
טל0507551096 .
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו +בית במשק ב ארבעה חדרי
מסודר ומשופ!  ,גינה מסודרת רחבת ידיי ,פרטיות
מלאה ,מיקו מרכזי ,מיזוג מלא ,אפשרות לריהוט
חלקי.
לפנות לרבקה אינהור*052,4238727 ,052,3308356 ,
_______________________________________
בית להשכרה לטווח ארו ,+ובו  3.5חדרי  ,במחיר
אטרקטיבי.
נא לפנות לשוש גלידאי0508574122 ,
_______________________________________
למכירה!
בית בהרחבה בנוי  280מ"ר על שטח  800מ"ר.
 6חדרי שינה +סלו +פינת אוכל +ממ"ד +מרפסות.
טלפו:
דוד 054,5680940
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו +במשק בבית גמליאל:
בית ב חמישה חדרי  ,ובנוס 6יחידה בת שלושה
חדרי  .היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל
החדרי  ,מטבח מאובזר ע אפשרות להשארת ריהוט
חלקי ,וכ חצר גדולה.
לפרטי $נית* לפנות לאברה $וזהבה גוטמ*
בטלפו* 054,6434307/8
_______________________________________
השכרה החל מה 1.8.2014/דירת ארבעה חדרי במשק
 .86הדירה במצב מצוי וכוללת מיזוג מרכזי  ,ממ2ד ,
גינה מסודרת ,דוד שמש ועוד .אפשרי ג לתקופה
ארוכה.
 ,052,2465244בני
טיפולי הוליסטיי לנשי בלבד.
מטפלת מוסמכת ברפואה סינית.
דיקור ,תזונה,צמחי מרפא ,עיסוי שוודי ,אבני חמות,
שיאצו ,טווינא ועיסוי לנשי הרות.
מתמחה בגניקולוגיה ,גיל המעבר ,מערכת העיכול,
לחצי ומתחי  ,מגרנות וכאבי ראש.
קליניקה פרטית במושב גאליה.
נית להזמי טיפולי עד הבית.
נירית כה* 052,5244632

לוח מודעות
"אביב הגיע פסח בא"
עבודות צבע ,גבס,שיפוצי כלליי
והדברת מזיקי .
לפרטי:$יוסי שינדלר050,5249862,
_______________________________________
חג שמח!
אנחנו מחפשי תינוק/תינוקת שירצו להצטר 6אלי
ולתינוקת חמודה בת  11חודשי  .הכוונה לכחמש שעות
ביו  ,שלוש/ארבע פעמי בשבוע /זמ איכות של
שניי /שלושה קטנטני ע מטפלת מלאת אהבה
וניסיו (:
מוזמני $ליצור קשר ע $תאיר 0544315059
_______________________________________
מחפשי דירות  /חדרי לליל הסדר .מי שנוסע לחג
הראשו ויכול לאפשר לנו שימוש בביתו או בחדר
מסויי .
נא להתקשר לגדעו* .0549993154
תודה רבה.

מכירות
קישוטי בצק סוכר עטופי בנייר צלופא להוספה
למשלוחי המנות ,נית להוסי 6הקדשה כתובה.
להזמנה מראש בלבד נית ליצור קשר ע
יעל יששכר .0528500909
_______________________________________
באזר מעצבות לקראת פסח!
ביו חמישי ה 27/3תתקיי מכירה ענקית של בגדי
מעצבות ,תכשיטי  ,בגדי ילדי  ,כיפות עיטורי שיער
וכיסוי ראש.
בי המעצבות ,אורנה ורננה מעצבות בגדי נשי  .אליזבת
מעצבת בגדי ילדי  .נהדרת עיטורי שיער וכיסויי ראש.
אוהד כיפות ויערה מעצבת תכשיטי המדהימה.
המכירה תתקיי בי השעות  17/22בביתי ברחוב התמר
181
אשמח מאוד לראותכ*!
שירי טוויטו
_______________________________________
למשלוחי מנות ,אירוח ,או סת למצב הרוח:
ליקרי איכותיי בשלל טעמי ובקבוקי
פסיפלורה ,אתרוג ,ושוקולד ע קפה ווניל
אלפרט אהוד וליאת
08-9427996
050-6241126

לפני שאת $זורקי $את התרופות המיותרות  ,מישהו
זקוק לה*
ב"חברי לרפואה" אוספי את כל התרופות שאי לכ
צור +בה יותר ,ואחרי בדיקה קפדנית מעבירי אות
ללא כל עלות לחולי נזקקי  .למסירת תרופות
נית* לפנות ליעל נדלר050,6282376 ,
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בית חם
המפגש הקבוע של בית/ח יתקיי בע"ה ביו
שלישי ,טז' באדר ב' ,ה' תשע"ד )  ( 18.03.2014בשעה
 11:00לפני הצהריי  ,במועדו וותיקי .
תודה לחברתנו במושב ,גב' יהודית אנגל שספר לנו על
ימי הפורי בשני הראשונות של המושב.
לפרטי נוספי נית להתקשר:
מרי $גרינוולד טל' 08,9437841
או למרי $בר,לב טל' 08,9431310

העמותה למען החבר הותיק
פעילות העמותה למע* החבר הותיק חבל,יבנה
מדרשת ח"י
יו ראשו י"ד אדר ב'16/3/14 ,
לא יתקיי חוג תנ"כ ע חנה לבל  +הרצאה – מרכז
היו בחופש
בברכת פורי $שמח !
_______________________________________
להזכירכ ! להזכירכ ! להזכירכ !
נסי' ירושלי – $סיור בהדרכתו של עופר רגב
מומל! מאוד !
הסיור יתקיי בע"ה ביו רביעי כ"ד אדר ב' תשע"ד
26/3/14
בי השעות8:00/17:00 :
דרגת קושי – קלה ביותר
הסיור פתוח לכול  /ג לאלה שאינ משתתפי בחוג
ידיעת האר!
ההרשמה במרכז היו $בטלפו* .8548693 :הזדרזו
להירש!!! $
)פרטי נוספי לגבי תשלו זמני איסו 6תקבלו
בהמש(+
קיו $הטיול מותנה במספר הנרשמי$
_______________________________________
"מאריק איינשטיי* עד יוסי בנאי"
ע יעקב נווה ומתי סרי
מופע לאזרחי ותיקי של חבל יבנה
בשיתו 6ע המשרד לאזרחי ותיקי
אי"ה ביו רביעי י"ז באדר ב' )(19/3/14
בשעה 18:00
באול החדש שבמרכז היו לקשיש חבל/יבנה
בקבוצת/יבנה
הכניסה חופשית !

מקווה
נא לתא במש +היו  ,לפני זמ טבילה.
054-4534015
דבורה /א' ,ב' ,ג'
054-8094202
אילנה /ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות /אילנה ודבורה לסירוגי.

משולחן הגבאים
בבית הכנסת המרכזי
 / 7:15שיעור בנושא פורי ע"י מאיר פישר
 / 8:15תפילת שחרית בבית הכנסת המרכזי
קריאת זכור) .שעה משוערת(
/ 9:15
כהרגלינו נקרא בנוסח כל העדות
/
שיעור סיו מסכת תענית ע"י שמואל
/ 16:20
מרטי
בי מנחה לערבית
בבית הכנסת המרכזי  /סעודת סיו מסכת תענית
בשטיבל  /שיעור לגברי ונשי ע"י בנימי נחמ
יוסקובי!
צאת השבת
/ 18:25
מוצאי שבת בבית הכנסת המרכזי
תפילת ערבית ולאחר התפילה מני
/ 19:00
שקט של קריאת המגילה .קורא  :עזרי דש.
יו ראשו – פורי .
תפילת שחרית מאוחדת.
/ 7:30
קריאת המגילה )זמ משוער(.
/ 8:05
קריאת המגילה לנשי .
/ 9:30
קורא  :עזרי דש.
תפילת מנחה.
/ 13:00
תפילת ערבית.
/ 18:15
יקר ְֵ Bִ Aהיֶה
א>רה וְ ִ? ְמ ָחה וְ ָ??> וִ ָ
ה9די ָהיְ ָתה ָ
ַל;ְ ִ
ָלנ9
ה ג ב א י $
____________________________
תזכורת  :אנו סמוכי ובטוחי שג האוהבי
והנהני להרעיש את המ יתחשבו במתפללי
שהרעש מפריע לה  .כמ כ סמוכי ובטוחי אנו
שהריהוט והריצו 6לא יינזקו.
_______________________________________
בית כנסת מנחת שי
זמני תפילות בחג הפורי :
 .1שבת "זכור" )פרשת צו(:
זמ קריאת "זכור" משוער – .9:30
/
לאחר התפילה נקרא שוב את פרשת זכור
/
לטובת מי מהציבור שפספס ולא שמע.
 .2חג הפורי :
תפילת ערבית במוצאי השבת תתחיל מאוחר
/
יותר ,בשעה  ,18:50בכדי לאפשר למשפחות
להתכונ ,להביא מגילות ולהתחפש לקריאת
המגילה.
תפילת שחרית ביו ראשו – .7:00
תפילת מנחה גדולה ביו ראשו – .12:20
חג שמח ,הגבאי!$
_______________________________________
לו"ז פורי $בשטיבל
שבת פרשת צו  /קריאת זכור בער +בשעה 09:00
תפילת ערבית בצאת שבת18:25 :
קריאת מגילה) 18:50 :בשטיבל החדש(
קריאת מגילה לנשי ע"י נשי  /בשטיבל במוצ"ש
בשעה .20:30
שחרית וקריאת מגילה) 06:00 :בשטיבל החדש(
מנחה  /מני ראשו) 12:30 :בשטיבל החדש(
מני שני) 17:40 :בשטיבל היש(
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משולחן המתנ"ס
"מאריק איינשטיי עד יוסי בנאי"
ע יעקב נווה ומתי סרי
פעילות לאזרחי ותיקי של חבל יבנה
בשיתו 6ע המשרד לאזרחי ותיקי
אי"ה ביו רביעי י"ז באדר ב' )(19/3/14
בשעה  18:00בבית האזרח הוותיק בקבוצת יבנה.
כניסה חופשית!
מתאי מגיל  12ומעלה אל תחכו לרגע האחרו....
יו של אומנות
_______________________________________
אי"ה ביו שני כ"ט באדר ב' 31/3/14
 / 14:00יציאה ממתנ"ס חבל יבנה או מהישובי
 / 15:00יציאה למוזיאו לאומנות תאטרו בובות
בחולו – סיור תיאטרלי
מלווה בובנאי וצפייה בסרט מיוחד.
 / 18:00לתערוכה ייחודית של דה – וינצ'י" ,מסע
מופלא בעולמו של גאו" בגני התערוכה.
עלות  D 90 :לאד ע הסעה  D 80ללא הסעה
הרשמה בתשלו אצל עד במתנ"ס  /הסעה תהיה רק
מעל  20משתתפי
_______________________________________
תיאטרו סיפור ע השחקנית נויה שטרייפלר
"האריה הרעמת והג'ירפה ג "
אי"ה ביו חמישיי"חבאדר ב' ) (20/3/14בשעה
17.00בניר גלי $מגילאי  ,2/8עלות D 10:לילד
_______________________________________
שימו לב לשינוי
הצגה אחרונה בתוכנית המנויי
התארי" +גלי" תאטרו אורנה פורת
תתקיי אי"ה ביו רביעי כ"ד באדר ב' 26/3/14
בשעה  17:00בגבעת וושינגטו* הצגה לילדי לגילאי 4/9
פרטי באתר המתנ"ס ואצל עד במזכירות המתנ"ס
_______________________________________
הצגה  +פיצה
הצב דורו והשריו
ע
תאטרו גיל/עד
צב קט וחמוד ושמו דורו מחליט שנמאס לו להיות כל
היו ע שריו.
הוא יוצא מהשריו ומחליט לטייל בעול בדר +הוא
עובר הרפתקאות שונות שבסופ הוא מבי שלכל דבר
יש חשיבות ומשמעות..
מתאי לגילאי 3/8
בסו 6ההצגה כל ילד מכי פיצה
אי"ה ביו ראשו כ"ח באדר ב' ) (30/3/14בשעה 17:00
בב* זכאי
כרטיס  1 20לילד

מערכת ד המידע מאחלת לכל
תושבי המושב חג פורי שמח (:

המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .19:30
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net

שבת שלו$
ומבור'!!!
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"עשה ל +רב ,וקנה ל' חבר" – לזכר ולעילוי
נשמתו של החבר ישראל ב הרב הלל ז"ל

פרשת תצוה  /שבת זכור
בשני מקומות בתורה מצינו התייחסות לע עמלק:
 / 1בספר שמות בפרשת בשלח ,פרק י"ז ,התורה מספרת את הסיפור ההיסטורי אי +בא
עמלק להלח בישראל בדר +בצאת ממצרי :
ֲמ ֵלק
ָIי וְ ֵצא ִה ֵָ Fח ַEע ָ
ה>ַ Iע ְַ Eחר ָלנֲ 9אנ ִ
ֹאמר מ ֶֹIה ֶאל יְ J
יד ) :ט( ַו; ֶ
ֲמ ֵלק וַ;ִ ֶָ Fח ִע יִ ְ? ָר ֵאל ְִ Eר ִפ ִ
)ח( ַו ָ;בֹא ע ָ
ֲמ ֵלק
Oמר ל> מ ֶֹIה ְל ִה ֵָ Fח ַEע ָ
ה>ַ Iע ֲַ Aא ֶIר ַ
ַע? יְ J
ָדי) :י( ַו; ַ
9מ ֵLה ָה ֱאלֹקי ְEי ִ
ָמ ָחר Oנ ִֹכי נִ ָNב ַעל רֹאַ Iה ְִ Mב ָעה ַ
ֲמ ֵלק:
ָבר ע ָ
יח יָד> וְ ג ַ
ָבר יִ ְ? ָר ֵאל וְ ַכ ֲא ֶIר יָנִ ַ
ָרי מ ֶֹIה יָד> וְ ג ַ
Pהרֹ וְ ח9ר ָעל 9רֹאַ Iה ְִ Mב ָעה) :יא( וְ ָהיָה ֲַ Aא ֶIר י ִ
9מ ֶֹIה ֲ
9מֶQה ֶא ָחד וַיְ ִהי
ָדיו ִמֶQה ֶא ָחד ִ
Pהרֹ וְ ח9ר ְָ Bמכְ 9בי ָ
יה וְ ֲ
ֵIב ָע ֶל ָ
ָ?ימַ 9ת ְח ָBיו ַו; ֶ
ידי מ ֶֹIה ְֵ Aב ִדי וַ;ִ ְקחֶ 9א ֶב ַו; ִ
)יב( וִ ֵ
ֲמ ֵלק וְ ֶאת ַעְ >Sל ִפי ָח ֶרב:
ה>ַ Iע ֶאת ע ָ
ַחלֹ Iיְ J
ָדיו ֱאמ9נָה ַעד ֹEא ַה ֶָ Rמ) :Iיג( ַו; ֲ
יָ

אחרי המלחמה הקב"ה מצוה למשה לכתוב לזכרו בספר כי הוא  /הקב"ה בעצמו  /ימחה את זכר
עמלק:
ֲמ ֵלק ִמ ַַ Bחת
ֵכר ע ָ
ה>ַ Iע ִ9י ָמחֹה ֶא ְמ ֶחה ֶאת ז ֶ
Oזנֵי יְ J
ֹאמר ד' ֶאל מ ֶֹIה ְAתֹב זֹאת ִז ָAר> ֶַ Tֵ Eפר וְ ִ?י ְְ E
)יד( ַו; ֶ
ֲמ ֵלק ִמ;ֹר ;ֹר:
ֹאמר ִAי יָד ַעל ֵAס קִ Uמ ְל ָח ָמה ַלד' ַ<ע ָ
ַה ָָ Rמיִ ) :טו( ו;ִ ֶב מ ֶֹIה ִמ ְז ֵַ Eח וַ;ִ ְק ָרא ְIמ> ד' נִ ִTי) :טז( ַו; ֶ

 / 2בספר דברי בפרשת כי תצא,פרק כ"ה ,התורה מצווה את ע ישראל לזכור את מעשה עמלק
ולמחוק את זכר :
ֶח ִָ Iלי
את ֶכ ִמ ְִ Sצ ָריִ ) :יח( ֲא ֶIר ָק ְר ֶָ Vֶ Eַ +ר ְ +וַיְ ַזֵWב ְAָ +ָ Eל ַהֱ W
ֲמ ֵלק ֶַ Vֶ Eר ְֵ Eְ +צ ְ
)יז( זָכ?ר ֵאת ֲא ֶ>ר ָע ָ=ה ְל ָ' ע ָ
Oר! ֲא ֶIר
יִ +מ ִָ Tביב ֶָ E
יְ +ל ִָ +מ ָAל אֹיְ ֶב ָ
יח ד' ֱא/לֹק ָ
ָרא ֱא/לֹקי ) :יט( וְ ָהיָה ְָ Eהנִ ַ
ֵע ולֹא י ֵ
BPה ָעיֵ 6וְ ָיג ַ
י +וְ ָ
Pח ֶר ָ
ֲ
ֲמ ֵלק ִמ ַַ Bחת ַה ָָ Rמיִ לא תשכח.
ֵכר ע ָ
ַח ָלה ְל ִר ְְ @ִ UBָ Iמ ֶחה ֶאת ז ֶ
י +נ ֵֹת ְל ָ +נ ֲ
ד' ֱא/לֹק ָ

שתי פרשיות אלו מקבילות הקבלה ניגודית .בספר שמות הקב"ה בכבודו ובעצמו מבטיח לטפל
במחיית עמלק ,ובפרשת דברי הקב"ה מצווה אותנו לטפל במחיית עמלק .הרב אלחנ סמט הראה
לנו שמתו +עיו במבנה שתי הפרשיות מוצאי עוד הקבלות ניגודיות מעניינות .במצוות מחיית
עמלק בספר דברי התורה כותבת "והיה בהניח ד' א/לקי +ל ;"+רכיב זה מקביל ניגודית לרכיב
Aר) "...בספר דברי /
בסיפור ההיסטורי בשמות" :ואתה עי 6ויגע" .כמו כ ,הרכיב השני ֶ <ָ " /
את ֶכ ִמ ְִ Sצ ָריִ " בספר שמות.
מקביל ניגודית לתיאור היות של ישראל " ַ< ֶ; ֶר ְ' ְֵ Eצ ְ
כאשר ע ישראל עוד בדר +במדבר ,וכל כול תלויי בחסדי הש יתבר ,+אי הנקמה בעמלק
תלויה אלא בקב"ה בעצמו .אבל לאחר שע ישראל נכנסו לאר! ישראל ,ומינו לעצמ מל ,+כבר יש
ביד לנקו בעמלק בכוחות עצמ  .ומכל מקו לא בטלה הבטחת הקב"ה שג הוא ישתת6
במלחמה בעמלק "מדור דור" א לא בנגלה ,בנסתר.
חז"ל הנציחו את שתי פרשיות אלה בקריאות מיוחדות בתקופה של פורי  .המשניות במסכת מגילה
קובעות )מגילה ג /ד,ו( שבשבת זכור קוראי בתורה בספר דברי את חובתנו אנו במצות מחיית זכר
עמלק .אבל ביו הפורי בשחרית קוראי בספר שמות את סיפור מלחמת עמלק ,והבטחת הקב"ה
שהוא ימחה את זכר עמלק ,להדגיש ולהזכיר את יד ד' המסתתרת מאחורי הנס של פורי .

חיי $הופמ*
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