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 ב"תשע'ה, ראש חודש הראשון
                                                          ,אחינו ואחיותינו
 , ם הקראיםיקהילת היהוד, בני קהל הקודש

 

 ,ישע יקרב ואהבה תרב, שלום רב
 ,שמחשנה טובה וחודש אביב 

 

כמו כל התחלה . מהווה את תחילתה של השנה עברית, שאנו נמצאים בפתחו, חודש האביב

בהסתכלותי על השנה החולפת . שמהווה ציפייה לעתיד טוב יותר להתחדשות ולהתפתחות

והתעניינות הולכת וגוברת של בני  אוכל לומר בסיפוק ובשמחה שאני רואה התעוררות גדולה

הפעילויות , יעידו על זה שיעורי התורה. העדה במורשתם ושל גורמים חיצוניים בעדתנו

, אך עוד לא הגענו אל המנוחה והנחלה.  ושבתות העיון והכנסים שנערכו במשך השנה החולפת

, ֱאלֶֹהיך  ' י הְוָאנֹכ  ": עוד ארוכה דרכנו לגאולה השלמה שעתיד לגאלנו השם יתברך ככתוב

ם י  ְצר  ים; ֵמֶאֶרץ מ  ל  ֳאה  יְבך  ב  יֵמי מֹוֵעד, עֹד אֹוש  ובחינוך ' אנו צריכים להתמיד בעבודת ה 1."כ 

אנו קוראים את הציווי האלוהי העוסק ( הגדה של פסח)בהלל הקטון . על ברכי התורהילדנו 

ְנך  ּוֶבןּוְלַמַען ְתַסֵפר ְבָאְזֵני ": בלימוד הבנים במעשה מצרים ְנך  -ב  י , ב  ְתַעַלְלת  ֵאת ֲאֶשר ה 

ם ְצַרי  ם-ֲאֶשר, אֹתַֹתי-ְוֶאת, ְבמ  י ב  יַדְעֶתם; ַשְמת  י, ו  י ה-כ  יציאת מצרים היא  אירוע   2."'ֲאנ 

היות והיא מסמלת את יציאתנו מעבדות המצרית לחירות , דתי שעלינו לזכור כל ימי חיינו

 .ולעבודת השם

ק את ידיהם של כל בני עדתנו שעמדו בצורה איתנה בחודש האחרון בהתקפות ברצוני לחז

הנס הנגלה הזה שאף אחד מאתנו לא נפגע  צריכה להיות סימן לכל . הטילים מרצועת עזה

ה ": אחד ואחת מאתנו שהשם יתברך מגן עלינו ורק לחסדיו צריך לייחל ולקוות ככתוב ְוַאת 

י', ה ֵגן ַבֲעד  י; מ  י, ְכבֹוד  ים רֹאש  י.  ּוֵמר  א' -ֶאל, קֹול  ה; ה ֶאְקר  ְדשֹו ֶסל  י ֵמַהר ק  יהיה   3".ַוַיֲעֵננ 

וכמו שהיה עם . רצון מלפני בורא עולם שיחיש לנו את משיח צדקנו במהרה ובזמן קריב

 .אבותינו יהיה עמנו ויקרב לנו את גאולתנו במהרה ובזמן קריב ואמרו אמן
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