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  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  19:13  20:25  

  20:27  19:13  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  19:16  20:30  

  20:26  19:08  ְירּוָׁשַלִים
  20:28  19:24  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ְוֶאְסֵּתר ָהְיָתה ִעם ִאִּמי , ִׁשיָבה ַּבַּיַחדיֵ ָאִבי ְוִיְצָחק ָלְמדּו ּבָ . ִמיד ֶׁשל הֹוַריּתָ ִיְצַחק ְוֶאְסֵּתר ֲחֵבִרים טֹוִבים ֵמָאז ּומִ 

 ְוַהֶּקֶׁשר ַהַחם ְוָהאֹוֵהב, ְוֶאְסֵּתר ִהִּכיָרה ְלָאִבי ֶאת ֲחֶבְרָּתּה ַהּטֹוָבה, ר ִהְתַחַּתּנּו ִראׁשֹוִניםִיְצַחק ְוֶאְסּתֵ . ְּבֵׁשרּות ְלֻאִּמי

ָּברּור ָהָיה , ְמָחהְּכֶׁשִּיְצַחק ְוֶאְסֵּתר ָעׂשּו ִׂש . ָּפַחִּתי ֵּביֵנינּוַעד ְׁשִמי ֶׁשּלֹא ִהִּכיר ֵאת ַהִּסּפּור ָחַׁשב ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשר ִמְּׁש , ִהְתַחֵּזק

 ְּכֶׁשּנֹוְלדּו ַהְּיָלִדים. ִיְצָחק ְוֶאְסֵּתר ָהיּו ֻמְזָמִנים, ָּכל ִׂשְמָחה ִמְׁשַּפְחִּתית ֶׁשָעִׂשינּו. ךְ יפֵ הֵ ְוָכְך ָהָיה לְ , ֶׁשָאִבי ְוִאִּמי ֻמְזָמִנים

 ְּבָנם ֶׁשל ִיְצָחק ְוֶאְסֵּתר ָחַגג ָּבר, יַחגַ ..... ה ָורֹד ְוָיֶפה ַעד ׁשֵ ה ִנְרָאַהּכֹל ָהיָ . ָלִדיםיֵ ְוַהֲחֵברּות ָעְבָרה לָ , ָחהמְ ָרְבָתה ַהִּׂש 

ָחה מְ ְּפָרִחים ּוָבלֹוִנים ְוַהִּׂש , ַׂשְמנּו ַמּפֹות ְוֵכִלים, ָעַרְכנּו ֻׁשְלָחנֹות ְוִכְסאֹות, ֶאת אּוָלם ֵּבית ַהְּכֶנֶסת נּוגָ רְ ַיְחָּדו אִ . ִמְצָוה

, ְתחֹו ֶׁשל ָהאּוָלםָלה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשָהְיָתה ְּבפִ גָ עַ ִּניחּו ֶאת ַמְּתנֹוֵתיֶהם ּבָ ָהאֹוְרִחים ֶׁשֵהֵחּלּו ָלבֹוא הֵ . ָלָאהָהְיָתה ְּגֻדָּלה ְוִנפְ 

ְוָׁשַאְלנּו אֹותֹו ָמה  ַרְצנּו ֵאָליו. ַצד ְּכֶׁשהּוא ּבֹוֶכהְלֶפַתע ָרִאינּו ֶאת ַחַּגי ָחָתן ָּבר ַהִּמְצָוה עֹוֵמד ּבָ . םמָ קֹוְמ ְוִהְתַיְּׁשבּו ּבִ 

ַרח ִמחּוץ ָלה ַמָּתָנה ַאַחת ּובָ גָ יֹוֵאל ָאַמר ִלי ֶׁשָּדִנּיֵאל ָּגַנב ֵמָהעַ , ָעָנה ַחַּגי!! ֵּכן? ר ַהִּמְצָוה ֶׁשְּלָך ַאָּתה ּבֹוֶכהּבָ ּבֵ ? ָקָרה

ב ִלי ַמָּתָנה נֹוגְ לִ , ר ַהִּמְצָוה ֶׁשִּליּבָ ֲאָבל ַעְכָׁשו ּבֵ , ָחִקיםׂשַ ַּגם ַּבִּכָּתה ְוַגם ְּכֶׁשָאנּו מֵ , ָיַדְעִּתי ֶׁשָּדִנּיֵאל ּגֹוֵנב. ְלאּוָלם

ֶהָחֵבר , ָּכְך ָאַמר ִלי יֹוֵאל!! ֵּכן? ַאָּתה ָּבטּוַח ָּדִנּיֵאל ָאִחי! ?ָּדִנּיֵאל. ָעַמְדנּו ִנְדָהִמים. ין ְּכמֹוָתּהזֹו ֻחְצָּפה ֵמאֶ ? אּוָלםּבָ 

ֶׁשָּׁשַמע ָמה ֶׁשָרָאה ֶאת ַהֲהֻמָּלה ִהִּגיַע ּוּכְ , יְלַמָּזִלי ִיְצָחק ָאִביו ֶׁשל ַחגַ . לֹא ָיַדְעִּתי ָמה ַלֲעׂשֹותְלֶרַגע . ֲהִכי טֹוב ֶׁשִּלי

ְוָאְמרּו ֲחָכִמים ". ֶׁשהַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ְּבמֹ: "ָלַמְדּתָ  ר ִמְצָוה ֶׁשָּלךָ ְּבָפָרַׁשת ַהּבָ , יַחגַ : ְוָאַמר נּוִהְתּבֹוֵנן ּבָ , ֶׁשָאַמר ְּבנֹו

ם ָהָיה ָצַרַעת ֶׁשִּבְגָלָלּה ִהיא יָ רְ עֹוְנָׁשּה ֶׁשל מִ . עׁשֹון ָהרַ ּוְלַמֲעֶׂשה ֶזה ָהָיה לָ , ם ְוַאֲהרֹן ִּדְּברּו ֵּביֵניֶהם ַעל מֶֹׁשהיָ רְ ְׁשמִ 

ָאסּור לֹוַמר ְוָאסּור ִלְׁשמַֹע , ע ֶזה ָּדָבר נֹוָראן ָהרַ ׁשֹולָ . ָהְיָתה ְצִריָכה ָלֵצאת ִמחּוץ ְלַמֲחֶנה ָׁשבּוַע ָיִמים ַעד ְלָטֳהָרָתּה

. ם ֲעִׂשיֶתםיֹוִּכי ֵחְטא נֹוָרא ְוָא, ֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה? ְוַאֶּתם, ֶאַּגׁש ֵאל ָּדִנּיֵאל ַוֲאָבֵרר ִאּתֹו. ַוֲאִפּלּו ִאם ֶזה ֱאֶמת, עׁשֹון ָהרַ לָ 

ִּכי זֹו , ָלהגַ ה ֵמָהעֲ נַ ּתָ ָּדִנּיֵאל ָלַקח ֶאת ַהמָ . ָאֵכן ֵּכן: י ָחַזר ְוָאַמריֹוֵתר ְּכֶׁשַאָּבא ֶׁשל ַחגַ ַאְך ִהְתַּבַּיְׁשנּו , יםִׁש יָ בּוָעַמְדנּו מֵ 

ַעל ְמַנת , ָּתָנהְוָלֶכן הּוא ָיָצא ֵמָהאּוָלם ִעם ַהמַ , הּוא ָׁשַכח ִלְכּתֹב ְּבָרָכה? ְויֹוְדִעים ַמּדּועַ . ָּתָנה ֶׁשהּוא ֵהִביאָהְיָתה ַהמָ 

ִּכְמַעט ְוֶזה ָּגַרם ָלִריב , ע ֶזה ָּדָבר נֹוָראׁשֹון ָהרַ לָ ? ְׁשַמְעֶּתם ֲחֵבִרים ְיָקִרים. יבֹוד ָּבר ַהִּמְצָוה ֶׁשְּלָך ַחגַ כְ ב ְּבָרָכה לִ תֹוכְ לִ 

ָאז ? ַמְבִטיִחים. חַ ּכֹהָ ע ְּבָכל ָּלׁשֹון ָהרַ ּבְ  מּוחָ לַ הִ יּו ַחָּיִלים ִּגּבֹוִרים וְ ָאז הֶ . ְסָתם ּוְללֹא ִסָּבה, ּוְברֶֹגז ֵּבין ַהִּמְׁשָּפחֹות ֶׁשָּלנּו

 .ְּבַהְצָלָחה. ָקִדיָמה ִהְסַּתֵער
 .יֹוָנָתן, ְׁשַלח ְלךָ  תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןוְ  ַׁשָּבת ָׁשלֹום
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ת ֶּפַסח ֵׁשִני ְלֵמי ֶׁשּלֹא ְוֶאת ִמְצָוו, ַהָּפָרָׁשה ְמָתֶאֶרת ֶאת ָטֳהַרת ַהְּלִוִּיים

ּיֹום ְוֵאׁש ֵזר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַעל ְיֵדי ָעָנן ּבַ ֹוע' ה .ִהְקִריב ַּבֶּפַסח ָהִראׁשֹון

ְלִפי ַהֲחצֹוְצרֹות ָיְדעּו ִיְׂשָרֵאל ָמַתי . ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹות ֶּכֶסף ֲעִׂשַּיית. ַּבַּלְיָלה

ִיְׂשָרֵאל . ּוָמַתי ְלַהְתִחיל ִלְנסֹעַ , ֶאת ֶחְלָקם ָמַתית ּכּוָלם ּומֶֹׁשה ָרָצה ְלַכֵּנס אֵ 

פּו ֶאת ַהְּׂשָלו ָאסְ ׁשֶ ַלו ּוִיְׂשָרֵאל ָׁשַלח ְׂש ' ה, ָּבָׂשר ִמְתלֹוְנִנים ּוְמַבְּקִׁשים

ַרע ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ִּדְּברּו ָלׁשֹון הָ  ".ִקְברֹות ַהַּתֲאָוה"ּבַ  ֶנֱעָנִׁשים ּוֵמִתים, ַוֲאָכלּוהּו

ם ִמְרָים ָיְצָאה ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ִׁשְבָעה ָיִמי. ַעל מֶֹׁשה ּוִמְרָים ָלְקָתה ְּבָצַרַעת

  .ם ַעד ֶׁשַּתֲחזֹר ְלַמֲחֶנהיָ ֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמָחִּכים ְלִמרְ ּבְ  .ל ָעֶליהָ ּומֶֹׁשה ִהְתַּפּלֵ 
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יָבה ל ֶׁשָרָצה ִלְפרֹׁש ֵמַהְּיִׁש "ְּפַיאן ַזצַ ֱאִליהּו לֹ' ָחד ִמַּתְלִמיֵדי רְמֻסָּפר ַעל אֶ 

. ְתַּפְרֵנסרּות ְלהִ ִלְלמֹד ִמְקצֹוַע ֶׁשל רֹוֶאה ֶחְׁשּבֹון ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֶאְפׁשָ 

ָעָנה ? ָמה ָרִאיָת ַלֲעזֹב ֵאת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה: ֲאלּוֱאִליהּו ּוְׁש ' ָקָרא לֹו ר

ה ַהְכָנָסה ֶלָעִתיד ְוָלֶכן רֹוצֶ ַהַּתְלִמיד ִּכי ִּבְרצֹונֹו ַלֲעׂשֹות ְלַעְצמֹו ֶאְפָׁשרּות 

ָּתַמּה ? ִלּמּוֶדיךָ ּוִמי ָאַמר ְלָך ֶׁשַּתְצִליַח ּבְ : ֲאלּו ָהַרבְׁש . ִלְלמֹד ִמְקצֹועַ 

ַוֲהלֹא ַהְּמִציאֹות : ָאַמר לֹו ָהַרב? ְוִכי ֶזה ָמה ֶׁשָהַרב ְמַאֵחל ִלי: ַהַּתְלִמיד

. ַאְצִליחַ ַיֲעזֹר ִלי ׁשֶ ' ה: ָעָנה ַהַּתְלִמיד. ים ֵאיָנם ַמְצִליִחיםמֹוִכיָחה ֶׁשָרּבִ 

ִמי ָאַמר ֶׁשִּתְמָצא , ַארְוַאֵחר ֶׁשְּתַקֵּבל ֵאת ַהּתֹ: ַאלִהְמִׁשיְך ָהַרב ְוׁשָ 

' ה: ָעָנה ַהַּתְלִמיד? ֲהֵרי ַרִּבים ִמַּבֲעֵלי ַהִּמְקצֹוַע יֹוְׁשִבים ְּבֵטִלים, ֲעבֹוָדה

: ָעָנה ַהַּתְלִמיד? ֲעבֹוָדה ּוְלֶׁשם ָמה ָלךָ : ָׁשַאל ָהַרב. ֲעבֹוָדה ַיֲעזֹר ְוֶאְמָצא

א ֶטֶרף קֹור ַּפְרָנָסה ֶׁשאֹוֵכל ְלָהִבימְ א ִאָּׁשה ּוְמַבֵּקׁש ֲאִני רֹוֶצה ֲאִני ְלִיׂשָ 

ַיֲעזֹר ' ה: ָעָנה ַהַּתְלִמיד? ּוִמַּנִין ְלָך ֶׁשִּתְמָצא ִאָּׁשה: ּלּו ָהַרבְׁשָא. ְלֵביִתי

 ֵרׁשִמְקצֹוַע ָּכֶזה ֶׁשּדֹו ְלָׂשם ָמה ֵלךָ : ב ָׁשַאל ָהַרבׁשּו. ֶׁשֶאְמָצא ִאָּׁשה ִּכְלָבִבי

ָעָנה ? ַּבְּׁשִביל ְלִהְתַּפְרֵנס ַּדי ְלָך ְּבִמְקצֹוַע ָּפׁשּוט, ְמדֹוִמְּמָך ְזַמן ַרב ְללֹו

ּוְלֶזה ָצִריְך , םסַ ָלִדים ְוָצִריְך ֲאִני ְלַפְרנֵ ִיְהיּו ִלי יְ ' ְּבֶעְזַרת ה: ַהַּתְלִמיד

ְלָך  ֶׁשִּיְהיּו ּוִמַּנִין ֵלךָ : ְׁשָאלֹו ָהַרב. ֶנה ַעל ְּדִריׁשֹות ֵאּלּוַמְׂשּכֶֹרת ֶׁשַּתעֲ 

ִּתְרֶאה ַעד : ִסֵּים ָהַרב ֶאת ְּדָבָריו... ַיֲעזֹר ְוִיֵּתן' ה: ָעָנה ַהַּתְלִמיד? ְיָלִדים

, ל ִלּמּוִדיםעֲ  ךָ לְ ָאְּכֶׁשֲאִני ׁשֹ, יךָ ּתֵ ֹוַאה ֵאת ִלְּבָך ַאֵחר ּתָ ַמּטָ  ךָ ּתְ יעֲ גִ ַּכָּמה נֵ 

ב ְוִאּלּו ֶׁשֵּתׁשֵ , ַיֲעזֹר' ֵטַח ֶׂשהַאָּתה ַמֲאִמין ָּגדֹול ּובֹו, ְיָלִדים, ִאָּׁשה, ֲעבֹוָדה

ֶזה ַאָּתה לֹא ,  ִלְמצֹא ְמקֹורֹות ְלַפְרָנָסה ַיֲעזֹר ֵלךָ ' יָבה ְוִתְלַמד ֶוהַּבְּיִׁש 

  !?....ְּתַקֵּצר' ְוִכי ָיד ה, ַמֲאִמין

  ִן ַּבּיֹום ּוָמה ּכָ ְׁש ָמה ִּכָּסה ֵאת ַהּמ  

  ? ְּבַלְיָלה    

 ה ְלָהִכיןׁשֶ ֶאת מֹ' ָמה ְמַצֶּוה ה ?  

  ִֹוִּציַע מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ְלִיְתרָמה ה   

  ? חֹוְתנֹו    

  ֵת י אֹוִתּיֹות ְמֻיָחדֹות מֹוִפיעֹוֵאּלּו ְׁשּת   

  ?ָמה ַהְּמֻיָחד ָּבֶהן? ְּבַפָרָׁשֵתנּו    

ֹו ֶּיֶמת ְּבִסּפּור ָעצּוב ּבָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ְמסַ 

ה לֹוקָ , תֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבינּום ֲאחֹויָ רְ מִ 

ְּכתֹוָצָאה . עׁשֹון ָהרַ ְּבָצַרַעת ְּכעֶֹנׁש ַעל לָ 

ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ִׁשְבעָ  םיָ רְ מִ ִמָּכְך ָהְיָתה 

, ָרֵאלָיִמים ְמֻנֶּדה ּוֻמְרֶחֶקת ִמַּמֲחֶנה ִיְׂש 

ד עֶֹנׁש ָקֶׁשה ְמאֹ. ַעד ֶׁשָחְלָפה ַהָּצַרַעת

הּוא ָּדָבר  עׁשֹון ָהרַ ִּכי לָ , םיָ רְ מִ ֶנֶעְנָׁשה 

. ָקֶׁשהֶׁשָהעֶֹנׁש ָעָליו ָּגדֹול וְ , ָּכל ָּכְך נֹוָרא

 םיָ רְ מִ ְמַחֶּכה ׁשֶ , ַאְך ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו

ּו ַּתְבִריא ְוַתֲחזֹר ַלַּמֲחֶנה ְוַרק ָאז ָקמ

? יֹוְדִעים ַמּדּועַ . הָאֹוָמם ְוַהְּלכּו ַהלְ ִמְּמק

ים ָעְׂשָתה ַהְרֵּבה ְּדָבִרים טֹובִ  םיָ רְ מִ ִּכי 

ים ַּגם ֶאת חִ כָ ְוָאנּו לֹא ׁשֹ. ַּגם ֵּכן

ם ֵיׁש ְזַמִּני, ַּגם ֵּביֵנינּו. ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים

ַאְך , ֶפהֶׁשִּמיֶׁשהּו עֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה לֹא יָ 

ָּכל ַהְּזַמן ֶׁשָּצִריְך ָעִלינּו ָלֵתת ֶאת 

יָחה ַעד ֶׁשְּיַבֵּקׁש ְסלִ , ּוְלַהְמִּתין ְּבַאֲהָבה

 ַמְמִׁשיִכים ָּכָרִגיל ַוֲאִפּלּו? ְוַאַחר ָּכךְ 

 ְולֹא ִנְׁשָאִרים ִעם ָּכַעס, ְּביֹוֵתר ַאֲהָבה

  .ְּתׁשּוָבה ֶׁשֲהֵרי הּוא ֶנֱעַנׁש ַוֲעֵׂשה, ּוְברֶֹגז
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