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ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ְב ַהר ׀ כ' אייר התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  28׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
"הזדמנות שנייה"


לרפואת אבישג מרים בת מלכה

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ָשׁבוּ זֶה ְל ַצד זֶה ְליַד אוֹתוֹ ֻשׁ ְל ָחן ְבּ ִכּ ָתּה.
ַח ָדּו ָעלוּ ְל ִכ ָתּה א' ְו ִכ ְמ ַעט ָתּ ִמיד י ְ
וּשׁלֹמֹה ֲח ֵב ִרים ָהיוּ ֵמ ֵה ַגן .י ְ
י ְִצ ָחק ְ
ירים ִל ְכבוֹד ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ָבּר
דוּרה וְ ַשׁ ְרנוּ ִשׁ ִ
ַחד ְס ִביב ַה ְמּ ָ
ָשׁ ְבנוּ י ַ
ָכּל זֶה ָהיָה ַעד לֹ"ג ָבּע ֶֹמר ַה ָשּׁנָהְ .כּ ֶשׁיּ ַ
ַמנוּ ְבּאוֹתוֹ
ֻדּה ִל ְכבוֹד ִסיּוּם ֵס ֶדר ז ְָר ִעים ֵבּ ִמּ ְשׁנָהֶ ,שׁ ִסּיּ ְ
וּשׁלֹמֹה ֲא ְח ָר ִאים ָהיוּ ַעל ִא ְרגּוּן ַה ְסּע ָ
יוֹחאיְ ,כּ ֶשׁיּ ְִצ ָחק ְ
ַ
ישׁ ִרין ַעד ֶע ֶשׂר ְבּ ַלי ְָלהָ .מה ָק ָרה ְל ָך י ְִצ ָחקָ ,שׁ ַמ ְענוּ ְצ ָע ָקה
ַהל ְל ֵמ ָ
יוֹחאיַ .הכֹּל ִה ְתנ ֵ
ֶערֶב ִל ְכבוֹד ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ָבּר ַ
ֶע ֶבר
ֻלּנוּ ל ֵ
ֻלּםֵ ,אין ֵל ָך ַס ְב ָלנוּת? ִה ַבּ ְטנוּ כּ ָ
ַקנִ יק ִל ְפנֵי כּ ָ
יפּ'ס וּ ֵמ ַהנּ ְ
אַתּה אוֹ ֵכל ֵמ ָה ִצ ְ
ִמ ֻשׁ ְל ָחן ַה ְסּ ֻע ָדּהָ .מה ִפּ ְתאֹם ָ
אוֹת ָך זוֹלֵל ֵמ ָה ַמ ְר ָש ֵמלוֹ ֶשׁל
יתי ְ
וּמה ִא ְתּ ָך? ָר ִא ִ
ָרהָ ,
צוֹעק ַעל ְשׁלֹמֹה ַבּ ֲחז ָ
ְשׁלֹמֹה ְוי ְִצ ַחקְ ,ו ָר ִאינוּ ֶאת י ְִצ ָחק ֵ
ְאלּוּ י ְִצ ָחק ִה ְתבּוֹנֵן ָבּנוּ ְל ֶרגַעִ ,ה ְפנָה
וּמה ִא ְתּ ָך? ְשׁלֹמֹה ָעזַב ֵאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן וְ ַה ֵלּ ְך ו ִ
צוֹעק ָע ַלי ָ
אַתּה ֵ
ַה ִכּ ָתּהָ ,מה ָ
וּברֹגֶזַ ,ה ֻא ְמנָם? וְאָכֵן,
יקים נִ ְפ ְרדוּ ַבּ ַכּ ַעס ְ
ָת ִ
ֶאת גָּבּוֹ וְ ָה ַל ְך ַגּם ֵכּן .לֹא ֶה ֱא ַמנּוּ ְל ַמ ְר ֶאה ֵעינֵינוְּ ,שׁנֵי ַה ֲח ֵב ִרים ַהוּ ִ
אַחר ֻח ְפ ַשׁת לֹ"ג ָבּע ֶֹמר ָר ִאינוּ ִכּי ַה ְשּׁ ָניִּים ֵאינָם ְמ ַד ְבּ ִרים זֶה ִעם זֶהְ ,וגַם ֶה ֱח ִליפוּ
ַרנוּ ְל ֵבית ַה ֵסּ ֶפר ְל ַ
ְכּ ֶשׁ ָחז ְ
ְהמּוֹ ֶרה ִה ְתבּוֹנֵן
ָרה וּ ֵמתּוּ ָחה ,ו ַ
יבה ֶשׁ ָלּ ֶהם ְבּ ִכּ ָתּהְ .כּ ֶשׁנִּ ְכנַס ַהמּוֹרֶה ְל ִכ ָתּה ְשׂ ֵר ָרה ְדּ ָמ ָמה מוּז ָ
ְשׁ ָ
ֶאת ְמקוֹמוֹת ַהיּ ִ
וּע
אַתּם ֶשׁ ַה ָשּׁב ַ
יּוֹד ִעים ֶ
ְאָמרַ :ה ְ
נּוֹכ ִחים ְבּ ִכ ָתּהָ ,פּ ַתח ַהמּוֹ ֶרה ו ַ
אַחר ְק ִריאָת ְשׁמוֹת ַה ֵ
אָמר ָדּ ָברְ .ל ַ
ַבּ ִשּׁנּוּי ְולֹא ַ
ָד ְענוּ ָמה ַל ֲענוֹתַ ,חג
נּוֹס ֶפתַ .חג ֶשׁל ִתּקּוּן ְו ִשׁנּוּי ֶשׁל ַתּ ָקּ ָלה אוֹ ָטעוּת? לֹא י ַ
ֻחד? ַחג ַה ִהז ְַדּ ְמּנוּת ַה ֶ
ָהיָה ַחג ְמי ָ
ְאָמרְ ,בּיוֹם
וּבי ְִצ ָחק ו ַ
עוֹלםַ .המּוֹ ֶרה ִה ְתבּוֹנֵן ִבּ ְשׁלֹמֹה ְ
ֶשׁל ִה ְז ַדּ ְמּנוּתִ ,תּקּוּןָ ,צא' ְנס ָח ָדשׁ? לֹא ָשׁ ַמ ְענוּ ַעל ָכּ ְך ֵמ ָ
נוֹתן לוֹ
ְמנּוָֹ ,ה ָקּ ָבּ"ה ֵ
יע ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּן ָפּ ַסח ִבּז ַ
אַפ ֵשׁר ְל ִמי ֶשׁלֹּא ָיכֹל ָהיָה ְל ַהגִּ ַ
י"ד ְבּ ִאיָּר ָחל ֶפּ ַסח ֵשׁנִ יַ .חג ֶשׁ ְמּ ְ
ַח ָד ָשׁה ַעל ְמנַת ַל ֲעזֹר לוֹ ְל ַת ֵקּן ֶאת ֲא ֶשׁר ִק ְל ֵקלָ .כּ ְך גַּם ָתּ ִמיד לֹ"ג ָבּע ֶֹמר י ְִהיֶה ְבּיוֹם י"ח
נוֹס ֶפת ו ֲ
ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ֵ
תּוֹרה ִבּ ְכדֵי ֶשׁנּוֹכֵל ְל ַת ֵקּן ֶאת ֲא ֶשׁר ִק ְל ַק ְלנוּ.
ילהּ ָלנוּ ֶאת סוֹדוֹת ַה ָ
יוֹחאיֶ ,שׁגִּ ָ
ְבּ ִאיָּר ,יוֹמוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ָבּר ַ
נוֹספֶת ְל ַת ֵקּן ֶאת ָמה ֶשׁ ִקּ ְל ֵקלְ .שׁלֹמֹה
יך ִל ְלמֹד ֵמ ָה ָקּ ָבּ"ה ו ְָל ֵתת ַל ֲח ֵברוֹ ִהז ְַדּ ְמּנוּת ֵ
חוֹשׁב ְשׁ ִמי ֶשׁ ִקּ ְל ֵקל ָצ ִר ְ
ֲאנִ י ֵ
ָמים
ַחד ְכּ ִמי ִ
וּב ַה ְפ ָס ָקה ְכּ ָבר ָשׁבוּ ִל ְהיוֹת י ַ
וְחזְ רוּ ַל ֶשּׁ ֶבת זֶה ְליַד זֶהְ ,
ְוי ְִצ ָחק ִה ִבּיטוּ זֶה ְבּ ֶזהִ ,ה ְשׁ ִפּילוּ ַמ ָבּטָ ,
נוֹס ֶפת ְל ִמי ֶשׁ ָפּגַע
מוּכנִ ים ָל ֵתת ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ֵ
אַתּם ָ
אוֹמ ִרים ֲח ֵב ִרים ֶשׁ ִלּי ַעל ָה ַר ְעיוֹן? גַּם ֶ
אַתּם ְ
וּמה ֶ
ימהָ .
ָמ ָ
יִ
ָבּכֶם אוֹ ִה ְרגִּ יז ֶא ְתכֶם? זֶה ַמ ָמּשׁ ְכּ ַדאי!!!
ָתן.
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ֻחקּ ַֹתי ,יוֹנ ָ
אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
ֻחדוֹת ֶה ָחלוֹת
ְיוֹבלָ ,שׁנִ ים ְמי ָ
יטה ו ֵ
פּוֹת ַחת ְבּ ִדינֵי ְשׁ ִמ ָ
ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ַהר ַ
ַפּ ַעם ְבּ ֶשׁ ַבע אוֹ ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה .חז"ל ָשׁ ֲאלוּ ַעל ְתּ ִח ַלּת ַה ָפּ ָר ָשׁה
יטה
ֻר ֶס ֶמתָ " :מה ִענְ יַן ְשׁ ִמ ָ
)" ְבּ ַהר ִסינַי"( ֶאת ַה ְשּׁ ֵא ָלה ַה ְמּפ ְ
ַבּי ִמ ְצוַת
דּוּע ָכּתוּב " ְבּ ַהר ִסינַי" ְלג ֵ
לוֹמרַ ,מ ַ
ֵא ֶצל ַהר ִסינַי?" ְכּ ַ
וֹדי
אוֹתנוּ ִשׁעוּר ִבּיס ֵ
שׁוּבהָ :פּ ָר ָשׁה זוֹ ְמ ַל ֶמּ ֶדת ָ
ְה ְתּ ָ
יטה? ו ַ
ְשׁ ִמ ָ
יטה נִ ְתּנָה ְבּ ַהר ִסינִ יָ ,כּ ְך ָכּל ַה ִמּ ְצווֹת
תּוֹרהְ .כּמוֹ ֶשׁ ִמּ ְצוַת ְשׁ ִמ ָ
ַה ָ
יהן נִ ְתּנוּ ְבּ ַהר ִסינַי.
וּפ ָר ֵט ֶ
ְ

יעה
מּוֹפ ָ
ַ מ ִהי ַה ִמּ ְצ ָוה ָה ִראשׁוֹנָה ַה ִ
בוּע ֶשׁ ָלּנוּ?
ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
תּוֹרה ִל ְשׁ ָנת
קוֹראת ַה ָ
ֵיצד ֵ
כּ ַ
ַה ֲח ִמ ִשּׁים?
יהוּדי
ָ מה אָסוּר ָל ַק ַחת ִמ ִ
ֶסף?
ֶשׁ ֲאנִ י ַמ ְלוֶה לוֹ כּ ֶ




    

   
  

ידי ת"ת ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ָבּ ְמקוֹמוֹת
ָצאוּ ַתּ ְל ִמ ַ
שׁוּבה י ְ
ְמי ְתּ ָ
ַבּ ֲע ֶשׂ ֶרת י ֵ
ָלילְ .כּ ֵשׁ ִהגִּ יעוּ ִל ְכּ ָפר ָשׁזוּרֵ ,שׁם נִ ְט ֶמנּוּ ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן
דוֹשׁים ֶשׁ ְבּג ִ
ַה ְקּ ִ

יוֹבל?
שׁוֹפר ָה ֵ
קוֹע ְבּ ָ
דּוּע ה' ִצוָּה ִל ְת ַ
ַמ ַ
יוֹבל ָכּל
נּוּך ַמ ְס ִבּיר ִמּ ֵכּיוָן ֶשׁ ָבּ ֵ
ֶס ֵפּר ַה ִח ְ

דוֹלה נִ ְת ְק ָעה ְלר ַֹחב
ִשׁ ָמ ֵעאל כּ ֵֹהן גָּדוֹל ְועוֹדְ ,מכוֹנִ ית גְּ ָ
זוּריַ ,ר ִבּי י ְ
ָשׁ ִ
ְתה גְּ ד ָֹלּה,
ָבה ָהי ָ
אַכז ָ
וּמנְ ָעה ֶאת ֵמ ֲע ָב ָרם ֶשׁל ְכּ ִלי ֶר ֶכבָ .ה ְ
ַה ְכּ ִבישָׁ ,

שּׁוֹפר
יעת ַה ָ
ָה ֲע ָב ִדים ִמ ְשׁ ַתּ ְח ְר ִריםְ ,תּ ִק ַ
אָדם ְבּ ִקיּוּם ִמ ְצוָה זוֹ.
ָבּאָה ְל ַחזֵּק ֵאת ָה ָ


טּוֹבה ,וְ ַהכֹּל ִמ ָשּׁ ַמיִם!"
רה ָק ְראוּ ַהיּ ְָל ִדים " ָכּל ַע ֵכּ ָבה ַל ָ
אַך ַעד ְמ ֵה ָ
ְ
ַהל ֶה ְח ִליט לֹא ְל ִה ְת ַע ֵכּב ֶא ָלּא ְל ָב ֶקר
ֻמ ָצם ,וְ ַה ֵמּנ ֵ
ַהזְּ ַמן ָהיָה ְמצ ְ
ִבּ ְכ ָפר ְפּ ִק ִ
יעיןָ ,שׁם ְמצוּיָה ַה ְמּ ָע ָרה ָבּהּ ִה ְס ַתּ ֵתּר ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ָבּר
ֶת ַה ְמּ ַחנְּ ִכים ֶשׁנִ ְלווּ ְל ִטיּוּל ִה ְס ִבּירוּ ָל ֵי ָל ִדים ַעל ָה ֲא ָתר
ַ
יוֹחאיֶ .צו
יעין ַה ְמּ ֻא ְכ ָלס
ֵיהם מוּ ֲעדוֹתְ ,ו ִציְּנּוּ ֶשׁ ִבּ ְכּ ָפר ְפּ ִק ִ
ַה ָקּדוֹשֵׁ ,א ָליו ְפּנ ֶ

ַאתּי ֶשׁ ְכּ ָבר ֲע ָשׂרוֹת
ישׁה ְבּ ֵשׁם גב' ִמ ְריָם זִ ינ ִ
ְשׁ ָ
ִבּ ְדרוּ ִזיםִ ,מ ְתגוֹ ֶררֶת י ִ
יה ֶאת ַה ָמּ ְפ ֵתּ ַח
יקה ְבּ ָי ֶד ָ
וּמ ֲחזִ ָ
ֻשׁת ַה ָמּקוֹםַ ,
ֶרת ַעל ְקד ַ
שׁוֹמ
ָשׁנִ ים ֶ
יעין ,נִ ְד ֲהמוּ
שׁ ִבּ ְפ ִק ִ
ֶסת ֶ
ְל ֵבית ַה ְכּנ ֶֶסת ֶה ָע ִתּיקֵ .בּ ָהגִ ָיעם ְל ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ֵע ַר ְך ֶט ֶקס ַה ְלּ ָויָה ַדּל ִמ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים וְ ָהנִ ְפ ֵטרֶת ִהנָּהּ
ְלגַלּוֹת ֶשׁ ַבּ ָמקוֹם נ ֶ
ְחשׁוּ ֶשׁ ָה ָקּ ָבּ"ה ֶה ִביאָם
מוּמים ו ָ
ַאתּי! ֵהם ָהיוּ ֲה ִ
יָם זִינ ִ
ַהגְּ ֶב ֶרת ִמ ְר
בוֹדהּ
ִדיּוּק ָבּ ֶרגַע ַהנָּכוֹןְ ,כּדֵי ַל ֲחלוֹק ָלנִ ְפ ֶטרֵת ֶאת ְכּ ָ
יעין ְבּ
ִל ְפ ִק ִ
וּכ ֶמאָה
נּוֹס ִעים ָהיוּ ִמ ַנּיִן ֲא ְב ֵר ִכיםְ ,מ ַל ְמּ ִדים ֵ
אַחרוֹןֵ .בּין ַה ְ
ָה ֲ

אָמרוּ ְתּ ִה ִלּים ְל ִעלּוּי
ידים ִתּינוֹקוֹת ֶשׁל ֵבּית ַר ָבּןַ .הכֹּל ָע ְמדוּ וְ ְ
ַתּ ְל ִמ ִ
נִ ְשׁ ָמת ָ
יעין
ֶא ָמנוּת ַעל ֲא ָת ֵרי ַהקּ ֶֹדשׁ ִבּ ְפ ִק ִ
ישׁה ֶשׁ ָשּׁ ְמ ָרה ְבּנ ֱ
ְשׁ ָ
אוֹתהּ י ִ
וּבנוֹ.
תוֹרם ֶשׁל ַר ְשׁ ִבּ"י ְ
 ְמקוֹם ִמ ְס ָ
בוּרתוֹ[
ַח ָ
] ָעל ִפּי ֵס ֶפר ַר ְשׁ ִבּ"י ו ֲ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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אָדם ְל ַשׁ ְחרֵר ֶאת ֲע ָב ָדיו,
ֶשׁ ֲהרֵי ָק ֶשׁה ָל ָ
בוֹד ָתם הוּא ִמ ְת ַפּ ְרנֵסֲ .א ָבל ַכּ ֲא ֶשׁר
ֶשׁ ֵמ ֲע ָ
שּׁוֹפר ,הוּא
שׁוֹמ ַע ֶאת קוֹל ַה ָ
אָדם ֵ
ָה ָ
ֻלּם ְמ ַשׁ ְח ְר ִרים ֶאת
נִ ְז ַכּר ֶשׁ ָכּ ֶרגַע כּ ָ
ַעת לוֹ
יעה זוֹ ְמ ַסיּ ַ
יד ָ
ָה ֲע ָב ִדים ֶשׁ ָלּ ֶהם וִ ִ
ַבּר ַעל ַהקּ ִֹשׁי ֶשׁ ְבּ ִענְ יָןֲ .אנוּ
ְל ִה ְתגּ ֵ
יוֹתר
לוֹמ ִדים ִמ ָכּאן ָדּ ָבר ָחשׁוּבָ ,תּ ִמיד ֵ
ְ
יּוּבית.
יבה ִח ִ
אָדם ִל ְפעֹל ַבּ ְסּ ִב ָ
ַקל ָל ָ
ָשׁים
אָדם נִ ְמ ָצא ְבּ ִק ְר ַבת ֲאנ ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָ
יּוּביִּים ַה ְמּ ַקיּ ְִמים ִמ ְצווֹת ְועוֹז ְִרים ֶזה
ִח ִ
יוֹתר ַקל ְל ַפ ֵתּ ַח ֵאת
ְלזֶה ,י ְִהיֶה לוֹ ֵ
ַה ִמּדּוֹת ָה ֵאלּוּ ְבּ ַע ְצמוֹ .ה' יוֹ ֵד ַע ֶשׁ ָקּ ֶשׁה
אָדם ְל ִה ָפּרֵד ִמ ֶנּכֶס ְכּמוֹ ֲע ָב ִדיםָ ,ל ֵכן
ָל ָ
אָדם ו ְַל ֲעזֹר לוֹ ְבּ ִקיּוּם
ְכּ ֵדי ֶל ָח ֶזק ֵאת ָה ָ
יוֹבל.
שׁוֹפר ָה ֵ
ַה ִמּ ְצוהֲ ,אנוּ תּוֹ ְק ִעים ְבּ ָ
יט"א(
שׂכר פרנד ְשׁ ִל ָ
ִשּׂ ָ
) ָה ַרב י ָ
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