ס"ד

נָא לֹא ִל ְקרֹא ַבּזְּ ַמן ַה ְתּ ִפ ָלּה
תּוֹרה
וּק ִריאַת ַה ָ
ְ
הד"נ מוצש"ק
20:06
18:56
ֶח ְברוֹן
20:07
18:56
יס ִפּין
ִח ְ
20:10
18:59
יפה
ֵח ָ
20:07
18:51
יְרוּשׁ ַליִם
ָ
20:08
19:07
אָביב
ֵתּל ִ
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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה


לרפואת אבישג מרים בת מלכה

" ָבּ ְנק ְל ֵקרוּב ָה ֵגאוּ ָלה"
דינה
הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ָרה.
לוֹמר ְל ָךָ .מה?! ָל ַח ְשׁ ִתּי לוֹ ַבּ ֲחז ָ
ָתן ,יֵשׁ ִלי ַמ ֶשּׁהוּ ֲחשׁוּב ַ
יע ִשׁי ִמּי ְל ֵבית ַה ֵסּ ֶפר ִנגַּשׁ ֵא ִלי ְו ַל ָחשׁ :יוֹנ ָ
ְכּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
רוֹצה ִשׁי ִמּי ְל ֵס ֶפּר ִלי?
ִיתי ְבּ ֶמ ַתחָ ,מה ֶ
ַאנִ י ָהי ִ
נְ ַד ֵבּר ְבּ ַה ְפ ָס ָקה ,טוֹב? ַה ִשּׁעוּר ָה ִראשׁוֹן ָע ַבר לוֹ ְל ִאטּוֹ ו ֲ
אַתּה
ֵצא ַהחוּ ֶצה ְו ָכ ְך ָה ַל ְכנוּ ְשׁנֵינוּ ֶאל ָח ַצר ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר .יוֹ ֵד ַע ָ
ְכּ ֶשׁ ֵה ֵח ָלּה ַה ַה ְפ ָס ָקהִ ,ס ֵמּן ִלי ִשׁי ִמּי ְבּיָדוֹ ֶשׁנּ ֵ
אַך
ָכינוּ ֶשׁיֵּשׁ ָלנוּ ְמ ִדינָה ִמ ֶשּׁ ָלּנוּ ,וְאָנוּ ַחיִּים ְללֹא עֹל ֶשׁל גּוֹיִיםְ ,
ְשׁ ְבּיּוֹם ָה ַע ְצ ָמאוּת ָח ַשׁ ְב ִתּי ְל ַע ְצ ִמי ֶשׁ ִהנֵּה ז ִ
ַחנוּ ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ,
אַל ִתּי ֶאת ִשׁי ִמּי? ִהנֵּה ֲח ֵס ִרים ֲאנ ְ
ֱצ ְב ָתָּ ,שׁ ְ
וּע ֶנע ַ
הוּלה ְבּ ֶע ֶצבַ .מדּ ַ
ְתה ְמ ָ
ִשׂ ְמ ַח ִתּי ָהי ָ
ַחנוּ ַמ ֲא ִמינִ ים וּ ְמ ַצ ִפּים
ַאנ ְ
יך ֶשׁל גְּ ֻא ָלּה ו ֲ
אָמ ְר ִתּיֲ ,אנוּ ְבּ ַת ֲה ִל ְ
וּמה נִ ַתּן ַל ֲעשׂוֹתַ ,
ֻשּׁהָ ,ענָה ִלי ִשׁי ִמּיָ .
וּקד ָ
נְ בוּאָה ְ
אָמר ִשׁי ִמּי.
ַע ֶשׂה ַמ ֲע ִשׂים ֶשׁל ַמ ָמּשׁ ְל ַז ֵרז ֶאת ַהגְּ ֻא ָלּהַ ,
יע ֶשׁנּ ֲ
יח ִצ ְד ֵקנוּ ֶשׁיָבוֹא וְ ִיגָאַ ֵלנוּ? ֲאנִ י ַמ ִצּ ַ
ְל ִביאַת ָמ ִשׁ ַ
וּמ ָחר נְ ַד ֵבּר.
אָמר ִשׁי ִמּי ָ
ְכוֹלים ַל ֲעשׂוֹתַ .תּ ְחשֹּׁב ַעל ָכּ ְךַ ,
יל ִדים י ִ
אַך ֵא ִיני יוֹ ֵד ַע ָמה ֲאנוּ ִכּ ָ
יתיְ ,
ָמ ְס ִכּים ָע ִנ ִ
ְכוֹלים ֲאנוּ ְל ַז ֵרז ֶאת ַהגְּ ֻא ָלּה?
יצד י ִ
לּוֹמד ְבּ ִכ ָתּה ז'ֵ .כּ ַ
דּוֹדי ֶשׁ ֵ
ַשׁ ִתּי ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאלֵ ,בּן ִ
ְתה ָפּג ְ
ְכּ ֶשׁ ָה ַל ְכ ִתּי ְבּ ַד ְר ִכּי ַה ַבּי ָ
ַע ֵשׂית ְבּ ַכ ָוּנָהְ ,מ ָק ֶר ֶבת ֶאת ַהגְּ ֻא ָלּה.
ָתןָ ,כּל ַמ ֲע ֶשׂה טוֹב ְו ָכל ִמ ְצוָה ֶשׁנּ ֲ
אַתּה יוֹנ ָ
ְאָמר :יוֹ ֵד ַע ָ
ִשׂ ָר ֵאל ִה ִבּיט ִבּי ו ַ
יְ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן לֹא ִיגַּשְׁ ,ל ַה ְק ִריב ֶאת ִא ֵשּׁי ה' ,מוּם בּוֹ
ֶרע ֲ
ֶא ַמרָ " :כּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר בּוֹ מוּםִ ,מזּ ַ
בוּע נ ֱ
ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
וְאָמרוּ ֲח ָכ ִמים ְכּ ֶשׁ ֵאין ֵבּית ִמ ְק ָדּשׁ ָכּל ֶא ָחד ֶשׁ ָבּא ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל אוֹ ְל ַקיֵּם
ֶחם ֱאל ָֹהיו ,לֹא ִיגַּשׁ ְל ַה ְק ִריב"ְ .
ֵאת ל ֶ
וּב ָר ָכה ,אוֹ ַל ֲע ִשׂיַּית ִמ ְצוָה ְללֹא ֲה ָכנָה ֲהרֵי
עוֹבד ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ ִאם הוּא נִ גַּשׁ ְל ְתּ ִפ ָלה ְ
ִמ ְצוָה הוּא ְכּכ ֵֹהן ֶשׁ ֵ
אתי ְל ֵבית ַה ֵסּ ֶפר
ָת ָתּ ִלי ַר ְעיוֹן נִ ְפ ָלאְ .ל ָמ ֳח ָרתְ ,כּ ֶשׁ ָבּ ִ
אָמ ְר ִתּי נ ַ
יֵשׁ ָבּזֶה מוּם ְו ַה ִמּ ְצוָה ֶשׁ ִקּ ֶיּם יֵשׁ ָבּהּ ְפּגָם .יֵשׁ!! ַ
נוֹר ָמ ִלי?
אַתּה ְ
ַשׁ ִתּי ֶאת ִעדּוֹ ו ְִס ַפּ ְר ִתּי לוֹ ַעל ָה ַר ְעיוֹן ֶשׁ ָע ֶלה ְבּ ַמ ְח ַשׁ ְב ִתּי .בּוֹא ְו ִנ ְפ ַתּח ַבּנְ קָ .מה? ָק ָרא ִעדּוָֹ .
ָפּג ְ
רוֹצה ְל ַזרֵז ֶאת ַהגְּ ֻא ָלּה ַה ְשׁ ֶל ָמה י ִָכין ֶאת ַע ְצמוֹ
ָצ ַח ְק ִתּי ְבּקוֹלֵ .כּןַ ,בּנְ ק ְל ֵקרוּב ַה ְגּ ֻא ָלּה .נְ ַפ ְר ֵסם ֶשׁ ָכּל ֵמי ֶשׁ ֶ
אַחר ָכּ ְך
תּוֹרה ,ו ְַרק ַ
ֹאמר ְדּ ָבר ֲה ָל ָכה אוֹ ְדּ ָבר ָ
עוֹשׂה .וְ ִל ְפנֵי ַה ְת ִפ ָלה ְבּ ֵבית ַה ֵסּ ֶפר נ ַ
ִל ְק ַראת ָכּל ִמ ְצוָה ֶשׁהוּא ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ,וְ ָכל י ְַל ֵדּי ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר
נִ ְת ַפּ ֵלּל ,וְ ָכ ְך נְ ַסיַּע ְל ֵקרוּב ַהגְּ ֻא ָלּה ַמ ָמּשָׁ .כּ ְך נִ ְפ ַתּח ְבּ ֵביִת ִס ְפ ֵרנוּ ַבּנְ ק ִל ְג ֻא ַלּת י ְ
ֵק ִרים ִל ְפתּ ַֹח ַבּנְ ק ָכּזֶה ֶא ְצ ְלכֶם?
ִמ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים ְבּ ִאסּוּף ִמ ְצווֹת ְבּ ַכ ָוּנָה ְל ָקרֵב ֵאת ַהגְּ ֻא ָלּהָ .מה ַדּ ְע ְתּ ֶכם ֲח ֵב ִרים י ָ
ָתן.
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ַהר ,יוֹנ ָ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
ֻשׁת ַהכּ ֲֹה ִניםַ ,על ָה ִאסּוּר
לוֹמ ִדים אָנוּ ַעל ְקד ַ
בוּע ְ
ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
לוֹמ ִדים אָנוּ ַעל
סוּלהְ .
רוּשׁה אוֹ ְפּ ָ
ֶשׁיֵּשׁ ְלכ ֵֹהן ָל ֵשׂאת ִא ָשּׁה גְּ ָ
ְשׁכּ ֵֹהן ַבּ ַעל מוּם ָפּסוּל
ֻחדֶת ֶשׁל ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ,ו ֶ
ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ַה ְמּי ֶ
לוֹמ ִדים אָנוּ ַמהוּ
ילת קֹ ָד ִשׁיםְ ,
סוּרים ַבּ ֲא ִכ ַ
ַא ִ
בוֹדהַ ,ה ֻמּ ָתּ ִרים ו ֲ
ָל ֲע ָ
תּוֹרה ִדּינִ ים שׁוֹנִ ים ְבּ ָק ְר ָבּנוֹת,
ָק ְר ָבּן ָתּ ִמיםְ ,ו ֵכן ְמ ָב ֶא ֶרת ָלנוּ ַה ָ
נוֹרה ְבּ ֵבית
מּוֹע ִדיםַ ,ה ְד ָל ַקת ַה ְמּ ָ
ְמ ָב ֶארֶת ָלנוּ ַעל ַה ַשּׁ ָבּת ְו ַה ֲ
ְחוֹט ִאים ֲא ֵח ִרים.
ֶחם ַה ָפּנִ יםִ ,דּין ַה ְמּ ַקלֵּל ו ְ
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ,ל ֶ

יוֹצאת ְבּ ֶא ְמ ַצע
ָ מ ַתי ַשׁ ָבּת ֵ
בוּע?
ַה ָשּׁ ַ
מוֹעד?
יוֹד ִעים ֶשׁ ַשּׁ ָבּת זֶה ֵ
יך ְ
ֵ א ְ
ְ ל ִמי אָסוּר ַל ֲעשׂוֹת ָק ַר ַחת?
וְחג ַה ַמּצּוֹת ֵהם
ַ ה ִאם ֶפּ ַסח ַ
ְמן?
ְבּאוֹתוֹ ז ַ




    

   
  

יריַּת ֶבּ ְר ִלין ָה ָיה ִמ ְתאָ ֵר ַח ֵא ֶצל ַר ָבּה ֶשׁל ָה ִעיר ְבּ ָכל ָשׁנָה
רֹאשׁ ִע ִ
וּל ָחנוֹ
אוֹר ִחים ְס ִביב שׁ ְ
יע ֶאת ָה ְ
אַחת הוּא ִה ְפ ִתּ ַ
ְבּלֵיל ַה ֵסּ ֶדרָ .שׁנָה ַ
יוֹד ַע ֶשׁ ֲאנִ י ְמ ַח ֵבּב ֶאת ָה ֵס ֶדּר
אַתּה ֵ
ֶשׁל ָה ַרב ִבּ ְשׁ ֵא ָלה טוֹ ָבהָ " .ה ַרבָ ,
אָר ַבּע
רוֹאה ְשׁ ְ
ְו ֶאת ָכּל ַה ִמּנְ ָהגִ ים ֶשׁיֵּשׁ ָל ֶכם ְבּ ַלי ְָלה ָהזֶהֲ .אנִ י ֶ


אַתּם ְמ ַצ ִפּים
שּׁוֹא ִלים ַהיּ ְָל ִדים ֵהן ֵח ֶלק ֶמ ְר ָכּזִי וְ ֶ
ֲ 
ַה ֻקּ ִשׁיוֹת ֶשׁ
ַסּים ְלעוֹ ֵרר
אַתּם ְמנ ִ
ֵמ ַהיּ ְָל ִדים ִל ְשׁאֹל ַה ְר ֵבּה ְשׁ ֵאלוֹת .זֶה נִ ְפ ָלא ֶשׁ ֶ
ֶאת ַס ְק ָר
נוּת ַהיּ ְָל ִדיםֲ ,א ָבל ָדּ ָבר ֶא ָחד ֲאנִ י לֹא ֵמ ִבין!" ְבּ ֶפ ַסח ַכּ ֲא ֶשׁר
יוֹשׁ ִבים ְליַד ַה ֻשּׁ ְל ָחן
יליםְ ,ו ְ
אָדם ְרגִ ִ
ים ְבּ ַביִת ְכּמוֹ ְבּנֵי ָ
יוֹשׁ ִב
אַתּם ְ
ֶ
שׁוֹא ִלים
יליםַ ,היּ ְָל ִדים ֶשׁ ָלּ ֶכם ֲ
אָדם ְרגִ ִ
ִעם ְבּנֵי ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ְכּמוֹ ְבּנֵי ָ

אַתּם בּוֹנִ ים ִבּ ְק ָתּה ְרעוּ ָעה
" ָמה נִ ְשׁ ַתּנֶּה?"ְ ,ו ִאילוּ ְבּ ֻסכּוֹתַ ,כּ ֲא ֶשׁר ֶ
אוֹכ ִלים ָבּ ֻס ָכּה
יאים ְל ָשׁם ֵאת ָכּל ְכּ ֵלי ַה ַבּיִת ְו ְ
וּמוֹצ ִ
ִ 
ְליַד ַה ַבּיִת,
אוֹר ִחים ִהנְ ָהנוּ
ָ ה ְ
שׁוֹא ִלים " ָמה נִ ְשׁ ַתּ ָנּה?ָ"כּל
ַהיּ ְָל ִדים ֶשׁ ָלּ ֶכם לֹא ֲ
טוֹריָה
יס ְ
טּוֹבהֲ ,א ָבל ָה ַרב ֲענָהַ " :בּ ִה ְ
ְבּ ַה ְס ָכּ ָמה ִעם ַה ְשּׁ ֵא ָלה ַה ָ
אַתּה
וּמ ִדינָה ֶשׁ ָ
ָד ְדנוּ ְוגּ ַֹר ְשׁנוּ ִכּ ְמ ַעט ִמ ָכּל ֶא ֶרץ ְ
ל ַע ֵמּנוּ ,נ ַ
ֻכּה ֶשׁ
ָה ֲאר ָ
ַסנוּ ַעל
לוֹת ַעל ַה ַד ַעתִ .ל ְפ ָע ִמים ֵבּ ַה ְת ָר ָעה ו ְִל ְפ ָע ִמים נ ְ
ָיכֹל ְל ַה ֲע
אוֹתנוּ ִבּ ְמ ֵה ָרה
ַחזִ יר ָ
ָפ ְשׁנוֲּ .אנוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶשׂה' י ְִס ַלח ָלנוּ ְוי ֲ
נַ

עוּעה
אַר ֵצנוֲּ ,א ָבל ֵבּינְ ַתיִם י ְָל ֵדינוּ ִה ְת ַרגְּ לוּ ֶשׁ ַחיִּים ְבּ ִב ְק ָתּה ְר ָ
ְל ְ
יוֹשׁ ִבים
 נִ ְראָה ָל ֶהם ְמ ֻשׁ ֶנּה ְכּ ָללֲ .א ְךַ ,כּ ֲא ֶשׁר אָנוּ ְ
וּ ְז ַמנִּ ית לֹא
שׁוֹא ִלים " ָמה נִ ְשׁ ַתּנֶּה? ִכּי זוֹ ְמ ִציאוֹת
תוֹך ַה ַבּיִת ֵהם ֲ
ְבּ ַשׁ ְלוָה ְבּ ְ
מוּז ָָרה ִל ָ
תּוֹרה(
תּוֹך ַפּ ְר ְפּ ָראוֹת ַל ָ
ילדֵינוּ"ִ ) .מ ְ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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עוֹשׂים ִמ ְצווֹת
אַחת קוֹ ֶרה ֶשׁאָנוּ ִ
לֹא ַ
ִמיָּד ְללֹא ַמ ְח ָשׁ ָבה אוֹ ֲה ָכנָה.
יּוֹצ ִאים אָנוּ ְל ַבר ִמ ְצוָה אוֹ
ְכּ ֶשׁ ְ
אַרגְּ נִ יםִ ,מ ְת ַק ְלּ ִחים,
ַל ֲח ֻתנָּה ,אָנוּ ִמ ְת ְ
אַחר ִמכֵּן
ָדים וְ ַרק ְל ֵ
יפים ְבּג ִ
ַמ ֲח ִל ִ
אַך ַה ִאם ָכּ ְך אָנוּ
רוּעְ .
יוֹצ ִאים ְל ֵא ַ
ְ
יך ָל ֶלכֶת ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ,אוֹ
נוֹהגִ ים ְכּ ֶשׁ ָצּ ִר ְ
ֲ
הוֹל ִכים ְל ַק ֶיּם ִמ ְצוֹת?
ְכּ ֶשׁאָנוּ ְ
אוֹתנוּ ֶשׁ ִמּ ְצווֹת
תּוֹרה ְמ ַל ֶמּדֶת ָ
ַה ָ
ַעשׂוֹת ִבּ ְשׁלֵמוּת ַרק ַכּ ֲא ֶשׁר ֵהם
נֲ
ַפ ִשׁית.
גּוּפנִ ית ְונ ְ
אַחר ַה ַכנָה ָ
ָבּאוֹת ְל ַ
ְללֹא ֲה ָכנָה ַמ ֲע ֵשׂינוּ ְכּ ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁל
בוֹדה .ה'
ַבּ ַעל מוּם ֶשׁ ָפּסוּל ַל ֲע ָ
ַע ְבדוּ ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ַמזְ ִהיר ֶשׁלֹּא י ַ
סּוֹב ִלים ִממּוּם ֶשׁ ֵאינוֹ
כּ ֲֹהנִ ים ַה ְ
אָמנָם ַר ָשּׁ ִאים
עוֹבר .כּ ֲֹהנִ ים ֵאלּוּ ְ
ֵ
אַך לֹא ַל ֲעבֹד
ְל ֶאכוֹל ֵמ ָהקֹ ָד ִשׁיםְ ,
וּל ָשׁ ֵרת ִל ְפנֵי ה' ְבּ ִמ ְק ָדּשׁ.
ְ
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