
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְ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

. ָלַחְׁשִּתי לֹו ַּבֲחָזָרה! ?ָמה. ב לֹוַמר ְלךָ ּוֵיׁש ִלי ַמֶּׁשהּו ֲחׁש, ָנָתןיֹו: ָחׁשְלֵבית ַהֵּסֶפר ִנַּגׁש ֵאִלי ְולַ ִּמי יְּכֶׁשִהִּגיַע ִׁש 

? ר ִליְלֵסּפֶ  ִּמייִׁש ה ָמה רֹוצֶ , ִני ָהִייִתי ְּבֶמַתחעּור ָהִראׁשֹון ָעַבר לֹו ְלִאּטֹו ַואֲ ַהִּׁש ? טֹוב, ְנַדֵּבר ְּבַהְפָסָקה

יֹוֵדַע ַאָּתה . ַהֵּסֶפר ר ֵּביתל ָחצַ ה ְוָכְך ָהַלְכנּו ְׁשֵנינּו אֶ צֶ ְּבָידֹו ֶׁשֵּנֵצא ַהחּו ִּמייִׁש ִסֵּמן ִלי , ְּכֶׁשֵהֵחָּלה ַהַהְפָסָקה

ַאְך , לֹא עֹל ֶׁשל ּגֹוִייםְוָאנּו ַחִּיים לְ , ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי ֶׁשִהֵּנה ָזִכינּו ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְמִדיָנה ִמֶּׁשָּלנּוַעְצָמאּות ם הָ ְּבּיֹוְׁש 

, ית ַהִּמְקָּדׁשִהֵּנה ֲחֵסִרים ֲאַנְחנּו ֶאת ּבֵ ? ִּמייִׁש  ָׁשַאְלִּתי ֶאת, ּוַע ֶנֱעַצְבּתָ ַמּד. ִּתי ָהְיָתה ְמהּוָלה ְּבֶעֶצבִׂשְמחַ 

ְמַצִּפים נּו ְּבַתֲהִליְך ֶׁשל ְּגֻאָּלה ַוֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ּואֲ , ָאַמְרִּתי, ן ַלֲעׂשֹותּוָמה ִנּתַ . ִּמייִׁש ָעָנה ִלי , ְנבּוָאה ּוְקֻדָּׁשה

. ִּמייִׁש ָאַמר , ֵרז ֶאת ַהְּגֻאָּלהְלזַ  ִׂשים ֶׁשל ַמָּמׁשֶׂשה ַמעֲ ֲאִני ַמִּציַע ֶׁשַּנעֲ ? נּוָגַאלֵ יִ א וְ יַאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ֶׁשָיבֹוְלבִ 

 .ּוָמָחר ְנַדֵּבר ִּמייִׁש ָאַמר , ַּתְחּׁשֹב ַעל ָּכךְ . ּו ִּכיָלִדים ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹותַאְך ֵאיִני יֹוֵדַע ָמה ֲאנ ,ים ָעִניִתיּכִ ָמְס 

? ֵרז ֶאת ַהְּגֻאָּלהְלזַ נּו אֲ  םְיכֹוִליֵּכיַצד . 'ה זֵּבן ּדֹוִדי ֶׁשּלֹוֵמד ְּבִכּתָ , ְׂשָרֵאלְּכֶׁשָהַלְכִּתי ְּבַדְרִּכי ַהַּבְיָתה ָּפַגְׁשִּתי ֶאת יִ 

. ְמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ית ְּבַכָּוָנהה טֹוב ְוָכל ִמְצָוה ֶׁשַּנֲעׂשֵ ָּכל ַמֲעׂשֶ , יֹוֵדַע ַאָּתה יֹוָנָתן: ִיְׂשָרֵאל ִהִּביט ִּבי ְוָאַמר

מּום ּבֹו ', ְלַהְקִריב ֶאת ִאֵּׁשי ה, ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן לֹא ִיַּגׁש, ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום: "ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֶנֱאַמר

ֶׁשָּבא ְלִהְתַּפֵּלל אֹו ְלַקֵּים ֵּבית ִמְקָּדׁש ָּכל ֶאָחד  ֶׁשֵאיןּכְ ְוָאְמרּו ֲחָכִמים . "ִריבלֹא ִיַּגׁש ְלַהקְ , ֵאת ֶלֶחם ֱאלָֹהיו

ָוה ְללֹא ֲהָכָנה ֲהֵרי ַלֲעִׂשַּיית ִמצְ  אֹו, ה ּוְבָרָכהְּתִפלָ א ִנַּגׁש לְ ִאם הּווְ . ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא ְּככֵֹהן ֶׁשעֹוֵבדִמְצָוה 

ר ְּכֶׁשָּבאִתי ְלֵבית ַהֵּספֶ , ְלָמֳחָרת. י ָנַתָּת ִלי ַרְעיֹון ִנְפָלאָאַמְרִּת !! ֵיׁש. ם ֵיׁש ָּבּה ְּפָגםּיֶ ָּבֶזה מּום ְוַהִּמְצָוה ֶׁשּקִ  ֵיׁש

? נֹוְרָמִליַאָּתה . ָקָרא ִעּדֹו? ָמה .ּבֹוא ְוִנְפַּתח ַּבְנק. ָּפַגְׁשִּתי ֶאת ִעּדֹו ְוִסַּפְרִּתי לֹו ַעל ָהַרְעיֹון ֶׁשָעֶלה ְּבַמְחַׁשְבִּתי

ָמה ָיִכין ֶאת ַעְצמֹו ְׁשלֶ ֵרז ֶאת ַהְּגֻאָּלה הַ ְרֵסם ֶׁשָּכל ֵמי ֶׁשרֹוֶצה ְלזַ ְנפַ . ַהְּגֻאָּלה ֵקרּובַּבְנק לְ , ֵּכן. ָצַחְקִּתי ְּבקֹול

ְוַרק ַאַחר ָּכְך , ָבר ּתֹוָרהְּדָבר ֲהָלָכה אֹו ּדְ  נֹאַמרָלה ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ִלְפֵני ַהְתפִ וְ . ֶׁשהּוא עֹוֶׂשהִלְקַראת ָּכל ִמְצָוה 

י ֵּבית ַהֵּסֶפר ְוָכל ַיְלּדֵ , ֻאַּלת ִיְׂשָרֵאלִית ִסְפֵרנּו ַּבְנק ִלגְ ָּכְך ִנְפַּתח ְּבבֵ  .ְוָכְך ְנַסַּיע ְלֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה ַמָּמׁש, ִנְתַּפֵּלל

  ?ַּבְנק ָּכֶזה ֶאְצְלֶכם ִרים ִלְפּתֹחַ ָמה ַּדְעְּתֶכם ֲחֵבִרים ֵיקָ . הִמְׁשַּתְּתִפים ְּבִאּסּוף ִמְצוֹות ְּבַכָּוָנה ְלָקֵרב ֵאת ַהְּגֻאּלָ 

  .יֹוָנָתן, רהַ ּבְ  תׁשַ רָ ּפָ  ֶּבָעלֹוןַע ַהָּבא ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו

   

  

  ִראׁשֹוָנה ָׁשָנה׀  28 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע אייר ג"י׀  רמֹואֶ  ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת

 ד"בס

   

  ְׁשַמת ָאָדםנִ ' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

מלכה  אבישג מרים בתלרפואת                                 "               הלָ אּוגֵ ב הָ רּוקֵ ק לְ נְ ּבָ " 
 דינה



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                              
        

  
  
  
  








 








ַעל ָהִאּסּור , ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע לֹוְמִדים ָאנּו ַעל ְקֻדַׁשת ַהּכֲֹהִנים

לֹוְמִדים ָאנּו ַעל . ֶׁשֵּיׁש ְלכֵֹהן ָלֵׂשאת ִאָּׁשה ְּגרּוָׁשה אֹו ְּפסּוָלה

ְוֶׁשּכֵֹהן ַּבַעל מּום ָּפסּול , ָּׁשה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹולַהְּקדֻ 

לֹוְמִדים ָאנּו ַמהּו , יםִׁש דָ ִרים ַוֲאסּוִרים ַּבֲאִכיַלת קַֹהֻּמּתָ , ָלֲעבֹוָדה

, ֹותְוֵכן ְמָבֶאֶרת ָלנּו ַהּתֹוָרה ִּדיִנים ׁשֹוִנים ְּבָקְרָּבנ, ָקְרָּבן ָּתִמים

ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ְּבֵבית , ַעל ַהַּׁשָּבת ְוַהּמֹוֲעִדים ְמָבֶאֶרת ָלנּו

 .ִּדין ַהְּמַקֵּלל ְוחֹוְטִאים ֲאֵחִרים, ֶלֶחם ַהָּפִנים, ַהִּמְקָּדׁש
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ָנה ה ִמְתָאֵרַח ֵאֶצל ַרָּבה ֶׁשל ָהִעיר ְּבָכל ׁשָ רֹאׁש ִעיִרַּית ֶּבְרִלין ָהיָ 

ּוְלָחנֹו ָׁשָנה ַאַחת הּוא ִהְפִּתיַע ֶאת ָהאֹוְרִחים ְסִביב ׁש. ְּבֵליל ַהֵּסֶדר

ֵסֶּדר ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני ְמַחֵּבב ֶאת הָ , ָהַרב. "ָבהֶׁשל ָהַרב ִּבְׁשֵאָלה טֹו

ֲאִני רֹוֶאה ְׁשָאְרַּבע . ֶזההָ ְוֶאת ָּכל ַהִּמְנָהִגים ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ְּבַלְיָלה 

ַצִּפים ַהֻּקִׁשיֹות ֶׁשּׁשֹוֲאִלים ַהְּיָלִדים ֵהן ֵחֶלק ֶמְרָּכִזי ְוַאֶּתם מְ 

ר ֶזה ִנְפָלא ֶׁשַאֶּתם ְמַנִּסים ְלעֹורֵ  .ֵאלֹותֵמַהְּיָלִדים ִלְׁשאֹל ַהְרֵּבה ְׁש 

ר ְּבֶפַסח ַּכֲאׁשֶ !" ֲאָבל ָּדָבר ֶאָחד ֲאִני לֹא ֵמִבין, ֶאת ַסְקָרנּות ַהְּיָלִדים

ן ְויֹוְׁשִבים ְלַיד ַהֻּׁשְלחָ , ַאֶּתם יֹוְׁשִבים ְּבַבִית ְּכמֹו ְּבֵני ָאָדם ְרִגיִלים

ים ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם ׁשֹוֲאלִ , ֵני ָאָדם ְרִגיִליםִעם ְּבֵני ִמְׁשָּפָחה ְּכמֹו ּבְ 

ָעה ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם ּבֹוִנים ִּבְקָּתה ְרעּו, ְוִאילּו ְּבֻסּכֹות, "?ָמה ִנְׁשַּתֶּנה"

ה ּומֹוִציִאים ְלָׁשם ֵאת ָּכל ְּכֵלי ַהַּבִית ְואֹוְכִלים ָּבֻסּכָ , ְלַיד ַהַּבִית

ָּכל ָהאֹוְרִחים ִהְנָהנּו " ?הה ִנְׁשַּתּנָ מָ "ִלים ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם לֹא ׁשֹואֲ 

ַּבִהיְסטֹוְרָיה : "ֲעָנה ָבל ָהַרבאֲ , ְּבַהְסָּכָמה ִעם ַהְּׁשֵאָלה ַהּטֹוָבה

ַאָּתה ּגַֹרְׁשנּו ִּכְמַעט ִמָּכל ֶאֶרץ ּוְמִדיָנה ׁשֶ וְ ָנַדְדנּו , ָהֲאֻרָּכה ֶׁשל ַעֵּמנּו

ַהְתָרָעה ְוִלְפָעִמים ַנְסנּו ַעל ּבֵ ְפָעִמים לִ . ָיכֹל ְלַהֲעלֹות ַעל ַהַדַעת

ִיְסַלח ָלנּו ְוַיֲחִזיר אֹוָתנּו ִּבְמֵהָרה ' ֲאנּו ִמְתַּפְּלִלים ֶׂשה. ָנַפְׁשנּו

 ִהְתַרְּגלּו ֶׁשַחִּיים ְּבִבְקָּתה ְרעּוָעה נּוֲאָבל ֵּביְנַתִים ְיָלֵדי, ְלַאְרֵצנּו

ַּכֲאֶׁשר ָאנּו יֹוְׁשִבים , ךְ אֲ . ה ְּכָללּוְזַמִּנית לֹא ִנְרָאה ָלֶהם ְמֻׁשּנֶ 

ִּכי זֹו ְמִציאֹות ? ָמה ִנְׁשַּתֶּנה"ֵהם ׁשֹוֲאִלים  ְּבַׁשְלָוה ְּבתֹוְך ַהַּבִית

  )ִמּתֹוְך ַּפְרְּפָראֹות ַלּתֹוָרה". (מּוָזָרה ִליָלֵדינּו

  

  ָמַתי ַׁשָּבת יֹוֵצאת ְּבֶאְמַצע  

  ?ַהָּׁשבּועַ    

  ֵדֵאיְך יֹוְדִעים ֶׁשַּׁשָּבת ֶזה מֹוע?  

  ַָרַחתְלִמי ָאסּור ַלֲעׂשֹות ק?  

  ֶַסח ְוַחג ַהַּמּצֹות ֵהם ַהִאם ּפ  

  ?ְּבאֹותֹו ְזַמן    

וֹות ה ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים ִמצְ לֹא ַאַחת קֹורֶ 

. ָנהִמָּיד ְללֹא ַמְחָׁשָבה אֹו ֲהכָ 

ר ִמְצָוה אֹו ְּכֶׁשּיֹוְצִאים ָאנּו ְלבַ 

, ִמְתַקְּלִחים, ָאנּו ִמְתַאְרְּגִנים, ַלֲחֻתָּנה

 ַמֲחִליִפים ְּבָגִדים ְוַרק ְלַאֵחר ִמֵּכן

ַאְך ַהִאם ָּכְך ָאנּו . יֹוְצִאים ְלֵארּועַ 

אֹו , לֶׁשָּצִריְך ָלֶלֶכת ְלִהְתַּפּלֵ נֹוֲהִגים ּכְ 

? תם ִמְצֹוָאנּו הֹוְלִכים ְלַקּיֶ ְּכׁשֶ 

ת ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ֶׁשִּמְצוֹו

ֲאֶׁשר ֵהם ַנֲעׂשֹות ִּבְׁשֵלמּות ַרק ּכַ 

. ּגּוָפִנית ְוַנְפִׁשיתָנה ר ַהכַ ָּבאֹות ְלַאחַ 

ֶׁשל  ְללֹא ֲהָכָנה ַמֲעֵׂשינּו ְּכַמֲעֶׂשה

' ה. ַעל מּום ֶׁשָּפסּול ַלֲעבֹוָדהּבַ 

ָּדׁש ַמְזִהיר ֶׁשּלֹא ַיַעְבדּו ְּבֵבית ַהִּמקְ 

ּכֲֹהִנים ַהּסֹוְבִלים ִמּמּום ֶׁשֵאינֹו 

 ם ֵאּלּו ָאְמָנם ַרָּׁשִאיםּכֲֹהִני. עֹוֵבר

ַאְך לֹא ַלֲעבֹד , יםִׁש דָ קֹהָ ְלֶאכֹול מֵ 

  .ְּבִמְקָּדׁש' ּוְלָׁשֵרת ִלְפֵני ה
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