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  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ְירּוָׁשַלִים  18:19  19:30  
  19:32  18:26  ֵּתל ָאִביב

 ֵחיָפה  18:35  19:32  

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ל ְּכֶׁשַהִּצְלצּול ִנְׁשַמע ְּבָחלָ , ּלֹות ַרָּבה ִחִּכינּו ָלִׁשעּור ְּבָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֶׁשִּנְקַטע ְּכֶׁשּדֹורֹון ִהְסִּכים ֵלָּסֶּפר ָלנּו ַעל ָהִעָּפרֹון ׁשֶ ְּבַסְקָרנּו

ַהּמֹוֶרה ֶׁשָּזַכר , ְוָאֵכן. ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהִּסּפּור, ּדֹורֹון ְּבַהְמָּתָנה ְּדרּוָכהָּכל ָהֵעיַנִים הּוְפנּו ֶאל , ְּכֶׁשִּנְכַנס ַהּמֹוֶרה ְלִּכָּתה, ְוַהּיֹום. ַהִּכָּתה

ּדֹורֹון ִנַּגׁש ֵאל ֻׁשְלָחן ַהּמֹוֶרה ְוֵהֵחל ? ַהּמּוָכן ַאָּתה ֶלָּסֵּפר ָלנּו ֶאת ִסּפּוְרךָ , ּדֹורֹון: ָּפָנה ֵאָליו ְוָׁשַאל, ֶאת ַהְסָּכָמתֹו ֶׁשל ּדֹורֹון

ּוִבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית , ְוֵאיְך ָׂשַמְחנּו ְלַטֵּיל ַּבִּסְמָטאֹות ַהָּיפֹות? ַאֶּתם זֹוְכִרים ֶׁשָּלַמְדנּו ְּביֹום ְירּוָׁשַלִים ַעל ָהרַֹבע ַהְּיהּוִדי. ֵּפרְלסַ 

ְוַכֲאֶׁשר ַהְּבִריִטים , ַבע ַהְּיהּוִדי ַּתַחת ְׁשִליַטת ָהַיְרֶדִניםח ָּגרּו ְיהּוִדים ָּברֹ"ִּבְׁשַנת תש. ַאְך לֹא ָּתִמיד ֶזה ָהָיה ָּכךְ ? ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי

ְוָהֲעָרִבים , ֵהֵחל ַהְּקָרב, ַּגם ָּברַֹבע ַהְּיהּוִדי. ֵהֵחּלּו ָהֲעָרִבים ְלִהָּלֵחם ַּבְּמִדיָנה ַהְּצִעיָרה ֶׁשֶּזה ַעָּתה ָקָמה, ָעְזבּו ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

, ָּמה ִעֶקֶשת ָנַפל ָהרַֹבע ַהְּיהּוִדי ִּביֵדי ָהֲעָרִביםחִ ְלַאַחר ִמְסָּפר ָיִמים ֶׁשל לְ . ִנָּסיֹון ִלְכבֹוׁש אֹותֹו ְוִלְפגַֹע ִּביהּוִדיםָצרּו ַעל ָהרַֹבע ּבְ 

ַהְּיָלִדים , ְוַהָּנִׁשים, ֶנה ַמֲעָצר ֶּבַּיְרֵּדןָּכל ַהְּגָבִרים ַהְּבִריִאים הּוֲעְברּו ְלַמחֲ . ל ִנְלְקחּו ַּבְּׁשִבי"ְוַהְּגָבִרים ּוְבתֹוָכם ָסִבי ֱאִליהּו זַ 

ֶהְחִּביא ְּבתֹוְך ִמְכָנָסיו זּוג ְּתִפִּלין ְקַטּנֹות , ְּכֶׁשָרָאה ָסִבי ֶׁשְּנִפיַלת ָהרַֹבע ְקֵרָבה. ְוַהְּפצּוִעים הּוֲעְברּו ִלירּוָׁשַלִים ֶׁשִּמחּוץ ְלחֹומֹות

. ִעָּפרֹוןָהָיה הּוא ַהָּיִחיד ֶׁשִהְצִליַח ְלַהְחִּביא ֵמֵעיֵני ָהאֹוֵיב ֶאת ַהְּתִפִּלין ְוהָ , ָריו ִנְלְקחּו ְלַמֲחֶנה ַהַּמֲעָצרְוָכְך ְּכֶׁשהּוא ַוֲחבֵ . ְוִעָּפרֹון

לֹא ָהיּו ָלֶהם ִסּדּוִרים ּוַמְחזֹוִרים , ֵריְּכֶׁשִהִּגיעּו ָחְדֵׁשי ֱאלּול ְוִתְׁש . ִּתְׁשָעה ֳחָדִׁשים ָיְׁשבּו ְיהּוֵדי ָהרַֹבע ְּבַיְרֵּדן ַמְמִּתיִנים ִלִׁשְחרּור

ּוְבַהִגיַע , ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּסִליחֹות  ְוֵהֵחל ִלְכּתֹב ֶאת, הֹוִציא ָסִבי ֶאת ָהִעָּפרֹון ִמָּמקֹום ָמְחבֹאֹו .ְלַאִמיַרת ַהְּסִליחֹות ְוִלְתִפּלֹות ַהַחג

ָנַדר ָסִבי ָנַדר ֶׁשִאם הּוא , ִלְקַראת ַהִּׁשְחרּור ֵמַהְּׁשִבי. ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּסִליחֹות ֶׁשָּכַתב ָסִביחֶֹדׁש ֱאלּול ָהָיה ְּבָיָדם ְּכָתב ָיד ֶׁשל ָּכל 

ַוֲאִני ְּכֶנֶכד . ּקֶֹדׁשִמְקצֹועֹות הַ ּבְ ַּבְּתַנאי ֶׁשהּוא ִיְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו , ֶאת ָהִעָּפרֹון הּוא ִיֵּתן ְּבַמָּתָנה ְלֶנְכּדֹו ַהְּבכֹור, ָיָצא ְּבָׁשלֹום ֵמַהְּׁשִבי

. ֶאָּלא ַאְך ְוַרק ְלִלּמּוֵדי ַהּקֶֹדׁש, ְולֹא ִהְׁשַּתַּמְׁשִּתי ּבֹו, ָׁשַמְרִּתי ָעָליו ִמָּכל ִמְׁשָמר, ּוֵמָאז. ְּבכֹור ָזִכיִתי ְּבִעָּפרֹון ְּבָּבר ַהִּמְצָוה ֶׁשִּלי

: ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֶנֱאַמר: ְוַהּמֹוֶרה ָאַמר, ּדֹורֹון ָחַזר ִלְמקֹומֹו. ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ְּבִּכָּתה ְׁשִתיָקה. ְוַעְכָׁשו ֶנֱעַלם ָהִעָּפרֹון ֶּכלֹא ָהָיה

". ַנְפֶׁשךָ  ְבָכלְלָבְבָך ּו ְּבָכל, ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת אֹוָתם, ַהִּמְׁשָּפִטים ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ֱאלֶֹהיָך ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת 'ה, ַהּיֹום ַהֶּזה"

ְוֶהָחׁשּוב ִמָּכל . ְּכִאּלּו ִקַּבְלנּו אֹוָתם ַעְכָׁשו ְּבַהר ִסיִני, ה ְמַצֶּוה אֹוָתנּו ְלִהְתַחֵּדׁש ּוְלִהְתַחֵּזק ָּכל יֹום ֵמַחָדׁש ְּבִקּיּום ַהְּמַצּוֹות"ָהָּקּבָ 

ְוֶזה ַעל ְיֵדי ַמֲעִׂשים , ְוֶלָחֶזק ֶאת ֲחֵבָריו ִויִדיָדיו, ָחד ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ְּבַעְצמֹוָּכל אֶ . ּוְלַעּמֹו' ֶׁשִּקּיּום ַהִּמְצוֹות ָיבֹא ֵמַאֲהָבה ָלּה

, ִביָזכּו ֻּכָּלם ַלְּסִליחֹות ּוְתִפּלֹות ַּבּׁשֶ , ִּבְזכּות ְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ַסָּבא ֱאִלָיהּו. ְוַעל ְיֵדי ִּתּקּון ֶׁשל ָחָטִאים ֶׁשָחָטא ָהָאָדם, טֹוִבים

ַעל , ְּכֶׁשָחַזְרנּו, ַהִּׁשעּור ִהְסַּתֵּים ְוָיָצאנּו ְלַהְפָסָקה. ָׁשבּו ֻּכָּלם ְלֵביָתם ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים, ּוִבְזכּות ָהַאְחדּות ֶׁשָהְיָתה ֵּביֵניֶהם

ָׁשָנה טֹוָבה ְּכִתיָבה . ַוֲאִני ְמַבֵּקׁש ְסִליָחה, ִנְכַׁשְלִּתי, ְסִליָחה ,ּובֹו ֶנֱאַמר, ׁשּוְלָחנֹו ֶׁשל ּדֹורֹון ָהָיה מּוָנח ָהִעָּפרֹון ְּכֶׁשֶּפֶתק ְלַידֹו

 ...... ֲחֵבְרָך ָהאֹוֵהב, ַוֲחִתיָמה טֹוָבה
 .יֹוָנָתן, יםבִ צָ נִ  תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןוְ  ַׁשָּבת ָׁשלֹום

 

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  46 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע ללּואֵ  א"כ׀  אבֹי ּתֵ ּכִ  ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 ל"ינון יצחקי זטפסר משנה נ "לע)                                  חלק ב" (ַמֲעֶׂשה ָּבִעָּפרֹון ֶׁשֶּנֱעַלם"



              
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                  
        

  
  
  
  

 






 








ֲהָבַאת ֵראִׁשית : ֵּתי ִמְצוֹות ַהּנֹוֲהגֹות ַרק ָּבָאֶרץִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה ֻמָּצגֹות ְׁש 

ְלֶגר , ּוַמֲעֵׂשר ִמן ַהְּיבּול ַהִּנָּתן ְּבָׁשִנים ְמֻסָּימֹות ָלֶלְוִים, ְּפִרי ָהֲאָדָמה ַלּכֵֹהן

, ְמַצֶּוה מֶֹׁשה ֵאת ָהָעם, ִעם ִסּיּום ִלּמּוד ֻחֵּקי ַהּתֹוָרה. ַלָּיתֹום ּוְלַאְלָמָנה

ְוִיְבנּו , ִיְכְּתבּו ֶאת ַהְּדָבִרים ַעל ֲאָבִנים ְּגדֹולֹות ֶמסּוָידֹות, ֲאֶׁשר ִיָּכֵנס ָלָאֶרץֶׁשּכַ 

ָלָלה ְּבַהר מֶֹׁשה ְמָּתֵאר ְלַעם ֵּכיַצד ִיְתַקֵּים ַמֲעַמד ַהְּבָרָכה ְוַהּקְ . 'ֶמֵהן ִמְזֵּבַח ָלּה

. ן ַהְּקָללֹות ְוַהְּבָרכֹות אֹוָתן יֹאְמרּוִמי ַיֲעמֹד ְּבָכל ַצד ּוָמהֵ : ְּגִריִזים ְוַהר ֵעיָבל

ֶעְזָרת : ְמאָֹרעֹות ֶׁשָעְברּו ַעל ָהָעםהָ ַהָּפָרָׁשה ִמְסַּתֶּיֶמת ְּבִסּכּומֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ֶאת 

 .ְוַהְּמֻחָּיבּות ֶׁשל ָהָעם ִלְׁשמֹר ֵאת ַהְּמַצּוֹות, ֶׁשִּקֵּבל ָהָעם ְּבָכל ָׁשָלב' ה
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 ְוִהְתַרֵּגל ַלֲעׂשֹות, עֹוד ַאַחתוְ , ָעַבר ֲעֵבָרה ַאַחתִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ ּבְ ֲעֶׂשה מַ 

ֶאָחד יֹום . דאֹמְ  ְוָהִאיׁש ִהַּדְרֵּדר, ָעְברּו ָׁשִנים. ְּכָכל ָהעֹוֶלה ַעל רּוחֹו

ֶמֶשְך ָיִמים בֶ ּו, ִלּבֹו ִהְתַמֵּלא ַּבֲחָרָטה" ?ן ִהַּגְעִּתיְלָא !ְיהּוִדי ָאִני: "ָאַמר

ְוָהָיה אֹוֵמר , ִהְרָּבה ִלְבּכֹות, ְוָאכּול ִרְגֵׁשי ֲחָרָטה ְמֻדָּכאָהָיה ים ּבִ רַ 

ְלַאַחר ְּתקּוָפה . "ֲחָזָרהְלַאַחר ֶׁשָּכְך ָחָטאִתי ֵאין ִלי ֶּדֶרְך : "ְלַעְצמֹו

ת ִּמְצַות ַהּתֹוָרה ִהיא ַלֲהרֹג אֶ , ְּכבֹוד ָהַרב: "ִנַּגׁש ֶאל ָהַרב ְוָאַמר ֲאֻרָּכה

ַמה ֶּׁשִּתְגזֹר , ֲהרֹג אֹוִתיְּכבֹוד ָהַרב . ְלַאַחר ֶׁשָּכל ָּכְך ָחָטאִתי. ֹוֵטאַהח

ֲעוֹונֹוֶתיָך , ָאֵכן: "ָאַמרוְ  ,עַהם ְלֶרגַ דְ ָהַרב נִ  ".ֲאַקֵּבל ְּבָרצֹוןָעַלי 

ֶאֵּתן ְּכִלי ָמֵלא עֹוֶפֶרת ַעל . ָרה ֶאָּלא ְלדּוְנָך ְלִמיָתהֵאין ְּברֵ , ֲחמּוִרים

: ָהִאיׁשָאַמר  .ָבֶזה ְּתֻכַּפרְלתֹוְך ִּפיָך ּוְוֶאּצֹק , ד ֶׁשֻּתַּתְך ָהעֹוֶפֶרתעַ ָהֵאׁש 

ְך ִּנּתַ ֵהִביא ָהַרב ְּכִלי ָמֵלא עֹוֶפֶרת ְוִחְּממֹו ַעד ׁשֶ  ."ןמָ זּומֵ ּוֶ ן ִני מּוכָ ִהנְ "

 ָׁשַכב ַהחֹוֵטא ְללֹא ִהּסּוס ַעל". ְׁשַכב ַעל ָהָאֶרץ: "בָהרַ  ָאַמרוְ . ַּכַּמִים

 ִהְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֶאיָך ַוֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה: "ָהַרב ְוָאַמר ִהְמִׁשיךְ . ָהָאֶרץ

, ּוָפַתח ִּפיו ֵמַעְצמֹו, ִנְׁשָּבר ִהְתַוָּדה ָהִאיׁש ְּבֵלב". תְׁשֵלָמה ְּבֶטֶרם ָּתמּו

לֹו  ְמָׁשְרתֹו ַּבֵּסֶתר ְלהֹוִׁשיטָהַרב ִצָּוה לִ . ה צֶֹרְך ִלְתּפֹס אֹותֹוְּבִלי ֶׁשָהיָ 

, יׁשאִ י הָ ּפִ  ךְ תֹוק לְ צַ יָ וְ  ָלַקח ָהַרב ֶאת ַּכף ַהְּדַבׁש ְּבָידֹו. ְּדַבׁש ַּכף ְמֵלָאה

ַמה : "ְוָצַעקָהִאיׁש ִנְבַהל ! "ְוַחָּטאְתָך ְּתֻכָּפר ְוָסר ֲעֹוֶנךָ : "ָקָרא ְּבקֹולוְ 

י ָחֵפץ ְּבמֹות ַהֵּמת ּכִ  ה"ּבָ ֵאין ַהקָ " :ָאַמר לֹו ָהַרב" ?ֵאיפֹה ָהעֹוֶפֶרת, ֶּזה

ם ׁש ַהּׁשֵ ּוֵמַאַחר ֶׁשִּקַּבְלָּת ָעֶליָך ָלמּות ַעל ִקּדּו. ִאם ְּבׁשּובֹו ִמַּדְרּכֹו ְוָחָיה

 הדֹולַּכָּמה ּגְ  ".ְוָסר ֲעֹוֶנָך ְוַחָּטאְתָך ְּתֻכָּפר"ֲהֵרי ֶזה ַמָּמׁש , ְּבֵלב ָׁשֵלם

 .ּכָֹחּה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה

 " ֵֵפנּו ֵהֵבאנּו ִּבּכּוִריםָסֵלינּו ַעל ְּכּת ."  

  ?ָמה ַהְּמֻיָחד ְּבָכךְ      

 ִמָּמה ְמִביִאים ִּבּכּוִרים ?  

 ָמה ַהִּכּנּוי ְלַסל ְּבַּפָרָׁשֵּתנּו ?  

 ֵהיָכן ֻמְזָּכר ַסל ַּבּתֹוָרה ?  

  ִמי ִּתיֶקן ִלְקרֹא ֶאת ָּפָרַׁשת   

  ?ַהְּקָללֹות ִלְפֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה    

 

ְּתַנאי  ְּבָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֲאנּו מֹוְצִאים

. ְׁשִמיַרת ַהִּמְצוֹות: ַהְּתַנאי. ְוַהְבָטָחה

ָמד ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ַמעֲ : ַהַהְבָטָחה

 ְוָהָיה ִאם" .ָּגבֹוַּה ִמֶּׁשל ְׁשָאר ָהַעִּמים

ֱאלֶֹהיָך ' ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ה

 ֲאֶׁשר ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו

ֱאלֶֹהיָך ' ּוְנָתְנָך ה, ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום

  . "ֶעְליֹון ַעל ָּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ

ים ֶׁשַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָאנּו עֹוִׂש  ,ָנכֹון

ָעִמים ְוִלפְ ? ְּתָנִאים ִעם ַאָּבא ְוִאָּמא

ַּגם ִעם ָאֵחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו ְולֹא 

ַהּתֹוָרה ? עֹוְמִדים ַּבֶּמה ֶׁשָאַמְרנּו

ּנּוַכל ֶׁשַעל ְמַנת ׁשֶ , ָּבָאה ְלַלֵּמד אֹוָתנּו

לֹא , ְלַקֵּבל ֶאת ָמה ֶׁשָאנּו רֹוִצים

, ֹותַמְסִּפיק ֶׁשנֹאַמר ְוַנְבִטיַח ַהְבָטח

ַרק . ַהְבָטחֹותֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש צֹוֵרְך ְלַקֵּים 

ַרק ָאז , ַּכֲאֶׁשר ָאנּו עֹוְמִדים ַּבְּתָנִאים

ְּבֵלב  ֵיׁש ָלנּו ֶאת ַהְּבָרָכה ְוַהְּׂשֵמָחה

  .ָׂשַמח
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