
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   18:56  20:06  
  20:07  18:56  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  18:59  20:10  
  20:07  18:51  ְירּוָׁשַלִים
  20:08  19:07  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

. ָּתהד ֶזה ְלַיד אֹותֹו ֻׁשְלָחן ְּבּכִ צַ ְמַעט ָּתִמיד ָיְׁשבּו ֶזה לְ ְוכִ ' ַיְחָּדו ָעלּו ְלִכָּתה א. ןֵהגַ ּוְׁשלֹמֹה ֲחֵבִרים ָהיּו מֵ ִיְצָחק 

 בֹוד ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּברַׁשְרנּו ִׁשיִרים ִלכְ וְ ִביב ַהְּמדּוָרה ְּכֶׁשָּיַׁשְבנּו ַיַחד סְ . ָנהג ָּבעֶֹמר ַהּׁשָ "ָּכל ֶזה ָהָיה ַעד לֹ

ֹו תֶׁשִּסַּיְמנּו ְּבאֹו, ִּמְׁשָנהבֹוד ִסּיּום ֵסֶדר ְזָרִעים ּבֵ יּו ַעל ִאְרּגּון ַהְּסֻעָּדה ִלכְ ים הָ ִא רָ ְח ְּכֶׁשִּיְצָחק ּוְׁשלֹמֹה אֲ , יֹוַחאי

 ָׁשַמְענּו ְצָעָקה, ָמה ָקָרה ְלָך ִיְצָחק. ַהּכֹל ִהְתַנֵהל ְלֵמיָׁשִרין ַעד ֶעֶׂשר ְּבַלְיָלה. בֹוד ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּבר יֹוַחאיֶעֶרב ִלכְ 

ר בֶ ִהַּבְטנּו ֻּכָּלנּו ֶלעֵ ? נּותלָ ַסבְ  ךָ ֵאין לֵ , ֵמַהַּנְקִניק ִלְפֵני ֻּכָּלםס ּו'יּפְ צִ הָ ָמה ִּפְתאֹם ַאָּתה אֹוֵכל מֵ . ֻׁשְלָחן ַהְּסֻעָּדהמִ 

ֶׁשל  לֹומֵ שָ רְ מַ הָ ָרִאיִתי אֹוְתָך זֹוֵלל מֵ ? ִאְּתךָ  ּוָמה, ה ַּבֲחָזָרהנּו ֶאת ִיְצָחק צֹוֵעק ַעל ְׁשלֹמְֹוָרִאי, ְׁשלֹמֹה ְוִיְצַחק

ִהְפָנה , ְוִאּלּו ִיְצָחק ִהְתּבֹוֵנן ָּבנּו ְלֶרַגעַהֵּלְך ְׁשלֹמֹה ָעַזב ֵאת ַהֻּׁשְלָחן וְ ? ּוָמה ִאְּתךָ  ָמה ַאָּתה צֹוֵעק ָעַלי, ַהִּכָּתה

, ְוָאֵכן? ַהֻאְמָנם, ְׁשֵני ַהֲחֵבִרים ַהָּוִתיִקים ִנְפְרדּו ַּבַּכַעס ּוְברֶֹגז, ה ֵעיֵנינּולֹא ֶהֱאַמּנּו ְלַמְראֶ . ם ֵּכןְך ּגַ לַ ְוהָ  ֶאת ָּגּבֹו

ְוַגם ֶהֱחִליפּו , ִּיים ֵאיָנם ְמַדְּבִרים ֶזה ִעם ֶזהָּבעֶֹמר ָרִאינּו ִּכי ַהְּׁשנָ  ג"ַׁשת לֹר ֻחפְ ּו ְלֵבית ַהֵּסֶפר ְלַאחַ ְּכֶׁשָחַזְרנ

ְוַהּמֹוֶרה ִהְתּבֹוֵנן , החָ ּוּתמֵ ה ְּדָמָמה מּוָזָרה ּורָ ְכַנס ַהּמֹוֶרה ְלִכָּתה ְׂשרֵ ְּכֶׁשּנִ . ָּתהֶאת ְמקֹומֹות ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשָּלֶהם ְּבּכִ 

ּוַע ַהּיֹוְדִעים ַאֶּתם ֶׁשַהָּׁשב: ַתח ַהּמֹוֶרה ְוָאַמרּפָ , ְלַאַחר ְקִריָאת ְׁשמֹות ַהּנֹוֵכִחים ְּבִכָּתה. ְולֹא ָאַמר ָּדָברּנּוי ַּבִּׁש 

ַחג , ַלֲענֹות לֹא ָיַדְענּו ָמה? ַחג ֶׁשל ִּתּקּון ְוִׁשּנּוי ֶׁשל ַּתָּקָלה אֹו ָטעּות. ַחג ַהִהְזַּדְּמנּות ַהּנֹוֶסֶפת? ָהָיה ַחג ְמֻיָחד

ְּביֹום , ַהּמֹוֶרה ִהְתּבֹוֵנן ִּבְׁשלֹמֹה ּוְבִיְצָחק ְוָאַמר. לֹא ָׁשַמְענּו ַעל ָּכְך ֵמעֹוָלם? ס ָחָדׁשנְ 'אצָ , ִּתּקּון, ֶׁשל ִהְזַּדְּמנּות

נֹוֵתן לֹו  ה"ָהָּקּבָ , יב ָקְרָּבן ָּפַסח ִּבְזַמּנֹוַחג ֶׁשְּמַאְפֵׁשר ְלִמי ֶׁשּלֹא ָיכֹל ָהָיה ְלַהִּגיַע ְלַהְקרִ . ד ְּבִאָּיר ָחל ֶּפַסח ֵׁשִני"י

ח "ג ָּבעֶֹמר ִיְהֶיה ְּביֹום י"ָּכְך ַּגם ָּתִמיד לֹ. ַוֲחָדָׁשה ַעל ְמַנת ַלֲעזֹר לֹו ְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ִקְלֵקל ִהְזַּדְּמנּות נֹוֵסֶפת

. ְלַקְלנּוּה ָלנּו ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִּבְכֵדי ֶׁשּנֹוֵכל ְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר קִ ֶׁשִּגילָ , יֹומֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּבר יֹוַחאי, ְּבִאָּיר

ְׁשלֹמֹה . ְלַתֵּקן ֶאת ָמה ֶׁשִּקְלֵקל ת ַלֲחֵברֹו ִהְזַּדְּמנּות נֹוֵסֶפתה ְוָלתֵ "ֲאִני חֹוֵׁשב ְׁשִמי ֶׁשִּקְלֵקל ָצִריְך ִלְלמֹד ֵמָהָּקּבָ 

 ּוְבַהְפָסָקה ְּכָבר ָׁשבּו ִלְהיֹות ַיַחד ְּכִמָיִמים, ת ֶזה ְלַיד ֶזהְוָחְזרּו ַלֶּׁשבֶ , ִּפילּו ַמָּבטִהְׁש , הֶזה ְּבזֶ  ְוִיְצָחק ִהִּביטּו

ְלִמי ֶׁשָּפַגע  נֹוֵסֶפתַּגם ַאֶּתם מּוָכִנים ָלֵתת ִהְזַּדְּמנּות ? ּוָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים ֲחֵבִרים ֶׁשִּלי ַעל ָהַרְעיֹון. ָיִמיָמה

                                   !!! ֶזה ַמָּמׁש ְּכַדאי? אֹו ִהְרִּגיז ֶאְתֶכםָּבֶכם 

 .יֹוָנָתן, ְּבֻחּקַֹתי תׁשַ רָ ּפָ  ֶּבָעלֹוןַע ַהָּבא ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו

  

  אׁשֹוָנהָׁשָנה רִ ׀  28 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע אייר 'כ׀  רהַ בְ  ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ּלּוי ִנְׁשַמתֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלעִ 

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 אבישג מרים בת מלכהלרפואת                                                     " יההזדמנות שני" 



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                              
        

  
  
  
  








 








ֹות ָׁשִנים ְמֻיָחדֹות ֶהָחל, ָּפָרַׁשת ְּבַהר ּפֹוַתַחת ְּבִדיֵני ְׁשִמיָטה ְויֹוֵבל

ה ל ָׁשֲאלּו ַעל ְּתִחַּלת ַהָּפָרָׁש "חז.  ַּפַעם ְּבֶׁשַבע אֹו ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה

ָמה ִעְנַין ְׁשִמיָטה :  "ה ַהְּמֻפְרֶסֶמתֶאת ַהְּׁשֵאלָ ")  ְּבַהר ִסיַני("

ְלַגֵּבי ִמְצַות " ְּבַהר ִסיַני"ַמּדּוַע ָּכתּוב , ְּכלֹוַמר"  ?ֵאֶצל ַהר ִסיַני

ֹוֵדי ָּפָרָׁשה זֹו ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ִׁשעּור ִּביס:  ְוַהְּתׁשּוָבה?  ְׁשִמיָטה

ָּכְך ָּכל ַהִּמְצוֹות , ַהר ִסיִניְּכמֹו ֶׁשִּמְצַות ְׁשִמיָטה ִנְּתָנה ְּב .  ַהּתֹוָרה

  . ּוְפָרֵטיֶהן ִנְּתנּו ְּבַהר ִסיַני
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ְלִהְתַּפֵּלל ָּבְמקֹומֹות ת "ת יַּתְלִמידַ  ּוַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ָיְצא

עֹון ֵׁשם ִנְטֶמּנּו ַרִּבי ִׁשמְ , ִהִּגיעּו ִלְּכָפר ָׁשזּורׁשֵ ּכְ . ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשְּבָגִליל

ב ְמכֹוִנית ְּגדֹוָלה ִנְתְקָעה ְלרֹחַ , ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ּכֵֹהן ָּגדֹול ְועֹוד, ָׁשזּוִרי

, ָהַאְכָזָבה ָהְיָתה ְּגדָֹּלה. ּוָמְנָעה ֶאת ֵמֲעָבָרם ֶׁשל ְּכִלי ֶרֶכב, ַהְּכִביׁש

!" ְוַהּכֹל ִמָּׁשַמִים, ָּכל ַעֵּכָבה ַלּטֹוָבה"ַאְך ַעד ְמֵהָרה ָקְראּו ַהְּיָלִדים 

ט לֹא ְלִהְתַעֵּכב ֶאָּלא ְלָבֶקר ְוַהֵּמַנֵהל ֶהְחִלי, ַהְּזַמן ָהָיה ְמֻצְמָצם

ן ָּבר ָׁשם ְמצּוָיה ַהְּמָעָרה ָּבּה ִהְסַּתֵּתר ַרִּבי ִׁשְמעֹו, ִּבְכָפר ְּפִקיִעין

ָלִדים ַעל ָהֲאָתר יֵ ִנְלוּו ְלִטּיּול ִהְסִּבירּו לָ ֶצֶות ַהְּמַחְּנִכים ׁשֶ . יֹוַחאי

ָפר ְּפִקיִעין ַהְּמֻאְכָלס ֶׁשִּבּכְ  ְוִצְּיּנּו, ֲעדֹותֵאָליו ְּפֵניֶהם מּו, ַהָּקדֹוׁש

רֹות ִמְרָים ִזיַנאִּתי ֶׁשְּכָבר ֲעׂשָ ' ִמְתגֹוֶרֶרת ְיִׁשיָׁשה ְּבֵׁשם גב, ִּבְדרּוִזים

ַח ּוַמֲחִזיָקה ְּבָיֶדיָה ֶאת ַהָּמְפּתֵ , ָׁשִנים ׁשֹוֶמֶרת ַעל ְקֻדַׁשת ַהָּמקֹום

ִנְדֲהמּו , ַהְּכֶנֶסת ֶׁשִּבְפִקיִעין ֵּבָהִגיָעם ְלֵבית. ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶהָעִּתיק

ָהִנְפֵטֶרת ִהָּנּה וְ  ְלַגּלֹות ֶׁשַּבָמקֹום ֵנֶעַרְך ֶטֶקס ַהְּלָוָיה ַּדל ִמְׁשַּתְּתִפים

ה ֶהִביָאם "ֵהם ָהיּו ֲהמּוִמים ְוָחׁשּו ֶׁשָהָּקּבָ  !ַהְּגֶבֶרת ִמְרָים ִזיַנאִּתי

ְּכֵדי ַלֲחלֹוק ָלִנְפֶטֵרת ֶאת ְּכבֹוָדּה  ,ִלְפִקיִעין ְּבִדּיּוק ָּבֶרַגע ַהָּנכֹון

ְמַלְּמִדים ּוֵכֶמָאה , ֵּבין ַהּנֹוְסִעים ָהיּו ִמַּנִין ֲאְבֵרִכים. ָהַאֲחרֹון

ּוי ַהּכֹל ָעְמדּו ְוָאְמרּו ְּתִהִּלים ְלִעּל. ַּתְלִמיִדים ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן

ִקיִעין ֶנֱאָמנּות ַעל ֲאָתֵרי ַהּקֶֹדׁש ִּבפְ ִנְׁשָמת אֹוָתּה ְיִׁשיָׁשה ֶׁשָּׁשְמָרה ּבְ 

  . י ּוְבנֹו"ְמקֹום ִמְסתֹוָרם ֶׁשל ַרְׁשּבִ  - 

  ]י ַוֲחבּוָרתֹו"ֵסֶפר ַרְׁשּבִ י ל ּפִ עָ [

  

  ָה ה ָהִראׁשֹוָנה ַהּמֹוִפיעָ ַמִהי ַהִּמְצו  

  ?ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֶׁשָּלנּו    

  ִתנָ ְׁש ֵּכיַצד קֹוֵראת ַהּתֹוָרה ל   

  ?ַהֲחִמִּׁשים    

  ִמיהּוִדי  ָלַקַחתָמה ָאסּור  

  ?ֲאִני ַמְלֶוה לֹו ֶּכֶסףׁשֶ     

  ? יֹוֵבלהָ ִצָּוה ִלְתקֹוַע ְּבׁשֹוָפר ' ַמּדּוַע ה

יֹוֵבל ָּכל ִּמֵּכיָון ֶׁשּבָ  ֶסֵּפר ַהִחּנּוְך ַמְסִּביר

ר ְּתִקיַעת ַהּׁשֹופָ , ָהֲעָבִדים ִמְׁשַּתְחְרִרים

.  זֹו ַחֵּזק ֵאת ָהָאָדם ְּבִקּיּום ִמְצָוהָּבָאה לְ 

, יודָ ה ָלָאָדם ְלַׁשְחֵרר ֶאת ֲעבָ ֶׁשֲהֵרי ָקׁשֶ 

ר ֲאָבל ַּכֲאׁשֶ . ַּפְרֵנסֲעבֹוָדָתם הּוא ִמְת מֵ ׁשֶ 

הּוא , ָהָאָדם ׁשֹוֵמַע ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר

ת ִנְזַּכר ֶׁשָּכֶרַגע ֻּכָּלם ְמַׁשְחְרִרים אֶ 

ת לֹו ָהֲעָבִדים ֶׁשָּלֶהם ִויִדיָעה זֹו ְמַסַּיעַ 

נּו אֲ  .ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהּקִֹׁשי ֶׁשְּבִעְנָין

ָּתִמיד יֹוֵתר , ָּכאן ָּדָבר ָחׁשּובלֹוְמִדים מִ 

. ְפעֹל ַּבְּסִביָבה ִחּיּוִביתַקל ָלָאָדם לִ 

ים ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ִנְמָצא ְּבִקְרַבת ֲאָנִׁש 

ה ִחּיּוִבִּיים ַהְּמַקְּיִמים ִמְצוֹות ְועֹוְזִרים זֶ 

ִיְהֶיה לֹו יֹוֵתר ַקל ְלַפֵּתַח ֵאת , ְלֶזה

ה יֹוֵדַע ֶׁשָּקׁשֶ ' ה .ַהִּמּדֹות ָהֵאּלּו ְּבַעְצמֹו

ָלֵכן , ֹו ֲעָבִדיםָלָאָדם ְלִהָּפֵרד ִמֶּנֶכס ְּכמ

 ם ְוַלֲעזֹר לֹו ְּבִקּיּוםק ֵאת ָהָאדָ ְּכֵדי ֶלָחזֶ 

  .  יֹוֵבלהָ ְּבׁשֹוָפר  יםעִ קְ ֹוּת נּואֲ , הַהִּמְצו

  )א"ָהַרב ִיָּׂשׂשָכר פרנד ְׁשִליטָ (
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