
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  19:13  20:23  

  20:24  19:13  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  19:16  20:27  

  20:23  19:08  ְירּוָׁשַלִים
  20:26  19:24  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ַאְך לֹא , ִאָּמא ֵּכן ָעְנָתה? ה ֶׁשּיֹוָנָתן ִיַּסע ִאִּתי ִלירּוָׁשַלִיםת ַמְרׁשָ ָא: ַאְבָרָהם ְוָאַמר ְלִאִּמי ְּבִתְׁשַעת ַהָּיִמים ִהִּגיעַ 

 ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְׁשּכֹחַ , י ָאַמר ַאְבָרָהםְּבַוָּדא. ן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשר ְלֻחְרּבָ כֶ ים ֶׁשְּמַמֲעִטים ְּבִׂשְמָחה זֵ לּו ָימִ אֶ ִלְׁשּכַֹח ׁשֵ 

נּו ְלָאן ָא. ְוָהֵבא ִאְּתָך ַמִים ּכֹוַבע ְוַנַעֵלי ֲהִליָכה, ִּתְתַאְרֵּגן ךְ לֵ , יְוַאָּתה יֹוָנָתן ָקָרא ְלֶעְברִ ? ִעְנָין ּכֹה ָחׁשּוב

ָמה ָּכל ַהֻּקִׁשיֹות ָהֵאֶּלה ָׁשַאל ? ָאז ַמּדּוַע ָצִריְך ַנַעֵלי ֲהִליָכה ּוַמִים ְוכֹוַבע. ִלירּוָׁשַלִים. ָׁשַאְלִּתי? נֹוְסִעים

ּו ִטיחּות ְּבַדְרֵּכנֲחגּוִרים ַּבֲחגֹוַרת ַהּבְ , בכֶ רֵ ת ָיַׁשְבנּו ְּבתֹוְך הָ ר ִמְסָּפר ַּדּקֹוְלַאחַ ? ַעְכָׁשו ֵליל ַהֵּסֶדר, ַאְבָרָהם

 ַאָּתה זֹוֵכר ֶאת ׁשַֹהם: יֹוָנָתן, ּתֹוְך ְּכֵדי ַהְּנִסיָעה ָׁשַאל ַאְבָרָהם. ְּבֵני ַהּדֹוִדים ֶׁשִּלי היָ נְ פָ ֶלֱאסֹף ֶאת ַצִחי יֹוֵאל ְוצְ 

ֵהַבְנִּתי ָעָנה ". ֻׁשָּתף"ּו ָלנּו ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ּבְ ְוָהי, הּוא ָהָיה ָחֵבר ְמֻצָּין, ָעִניִתי, ןּכֵ ? ֶׁשָהָיה ָּגר ְלָיְדָך ִלְפֵני ְׁשָנַתִים

 ר ְנִסיָעה ֶׁשל ֶרַבע ָׁשָעה ִהְצָטְרפּו ַצִחי יֹוֵאלְלַאחַ . ַע ִלירּוָׁשַלִים ֵּתַדעְּכֶׁשַּנִּגי? ַמּדּוַע ַאָּתה ׁשֹוֵאל. ַאְבָרָהם

ֶהֱחָנה ַאְבָרָהם ֶאת , ְלִעירִניָסה ְּכֶׁשִהַּגְענּו ְלֶגֶׁשר ַהֵּמיָתִרים ִּבּכְ  .ן ְירּוָׁשַלִיםּווְוִהְתַחְלנּו ִּבְנִסיָעה ְלכִ , היָ נְ פָ ְוצְ 

, ְלָאן. ְלִכיםהֹו, ְקחּו ֶאת ַהַּמִים ְוָקִדיָמה, ֶאת ַהּכֹוַבע ּוׁשבְ חִ , ָנֲעלּו ֶאת ַנַעֵלי ַהֲהִליָכה: ַּבֲחָנָיה ְוָאַמר ֹוְכּברִ 

ַח ְּדָמָמה ְותֹוְך ְּכֵדי ָּכְך ִנִּסיִתי ְלָהִבין ְלָאן הּוא לֹוקֵ ָהַלְכנּו ַאֲחָריו ּבִ . ִלְצעֹד ְוֵהֵחל, י ָעָנה ַאְבָרָהםרַ חַ ָא? ָׁשַאְלנּו

ב ׁשַ מָ ְמָטאֹות ַהָּצרֹות ְוֶנֱהִנים ִמ סִ ְמַטְּיִלים ּבָ , הְרַחְבָיה ַהָּיפָ  ִּבְׁשכּוַנת ַמֵהר ְמאֹד ָמָצאנּו ֶאת ַעְצֵמנּו. אֹוָתנּו

ַעל ֶּדֶלת ֵעץ  יעֹוּבִ צְ הָ בֵ , ק ְּבֶדֶלת זֹוֹוּפדְ ִמי מּוָכן לִ : ַאְבָרָהם ְוָאַמרְלֶפַתע ָעַצר , ִעיר ַהּקֶֹדׁש ָהרּוַח ַהָּנִעים ֶׁשל

: ּוְכֶׁשּזֹו ִנְפְּתָחה ִנְפְלָטה ְקִריַאת ַּתְדֵהָמה ִמִּפי, ַעל ַהֶּדֶלתִּתי ְׁש קַ נָ . ִּתי ֶאל ַהֶּדֶלתְוִנַּגְׁש , ָאַמְרִּתי, ֲאִני. מּוֵלנּו

ַאל ֵאת ַאְבָרָהם ְׁש ? ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ָּכאן, ןְוַאָּתה יֹוָנתָ , ֲאִני ָּגר ָּכאן ָעָנה ׁשַֹהם? ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ָּכאן, םׁשֹהַ 

ֵיׁש , אִאָּמא ָקרָ . ין ְּבַוָּדאּכֵ ? ֶאְפָׁשר ְלִהָּכֵנס ׁשַֹהם, ִאם ָּכךְ . ָעִנינּו!! לֹא? ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ָׁשַאל ַאְבָרָהם. ָעִניִתי

ּבֹואּו , ַחתמַ ּׂשָ ֵאיזֹו ַהְפָּתָעה מֵ : ה ְּבקֹולָסלֹון ַהַּבִית ְוָקְרָאֶׁשל ׁשַֹהם ִנְכְנָסה לָ  מֹואִ . יָרהת ְמּכִ ַאָלנּו אֹוְרִחים ׁשֶ 

  . ְוַאְבָרָהם ֵהֵחל ְלַסֵּפרַהְּמֻרָּוחֹות ַסּפֹות ִהְתַיַּׁשְבנּו ּבָ . ֶּבַטח ֲעֵיִפים ַאֶּתם ֵמַהְּנִסיָעה. ִהָּכְנסּו ְוִהְתַּכְּבדּו

 ַהֶהְמֵׁשְך ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם
 .יֹוָנָתן, יםרִ בָ דְ  תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןוְ  ַׁשָּבת ָׁשלֹום

 

  

  ִראׁשֹוָנה ָׁשָנה׀  39 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע בָא 'ב׀  יעֵ סְ מַ  ַּמּטֹות ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 ָוהֲאִביַטל ַּבת חָ ְרפּוַאת לִ ה                                                                    ילָ ִמ  ה זֹוילָ ִמ  



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                  
        

  
  
  
  

 






 








ֵמַרְעְמֵסס  ,ַּבִּמְדָּבר תעֹוסָ מַ הָ ִלְקַראת ַהַהָּגָעה ָלָאֶרץ ְמַסֵּכם מֶֹׁשה ֶאת ָּכל 

. ָּבּה ַעל ְיֻרַּׁשת ָהָאֶרץ ְוַהִהְתַיְּׁשבּות ְמַצֶּוה' ה .בם ְוַעד ַעְרבֹות מֹוָאֶׁשְּבִמְצַריִ 

ים ת ְנִׂשיֵאי ַהְּׁשָבטִ ֶאת ְׁשמֹוּו, ָהָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת ְלמֶֹׁשה ֶאת ְּגבּולֹותר ְמָתאֵ ' ה

ֶׁשּלֹא  ַהֵּׁשֶבט .ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוֶאְלָעָזר ַהּכֹוֵהן, ּוֵמֲעֵליֶהם, ְצאּו ְּברֹאׁש ֻּכָּלםֶׁשּיֵ 

ְמֻצֶּוה ט בֶ ׁשֵ ְוָכל , ַרׁש ַנֲחָלה ִמֶּׁשּלֹו הּוא ֵׁשֶבט ֵלִוי ַהְּמיָֹעד ַלֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁשֹוי

ִּבְׁשֵני " ָעֵרי ִמְקָלט"ִצּוּוי נֹוָסף הּוא ַהְפָרַׁשת ֵׁשׁש  .ָלֶהם ָעִרים ְּבַנֲחָלָתם תּתֶ לָ 

ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ּגֹוֵאל , ָעִרים ֲאֵליֶהן יּוַכל ְלִהָּמֵלט רֹוֵצַח ִּבְׁשָגָגה, ֶעְבֵרי ַהַּיְרֵּדן

   . ִּדיָנן ֶׁשל ְּבנֹות ְצָלְפָחדב ּוׁשְּבָפָרָׁשה זֹו ַּגם ֻמְזָּכר  .ֹוַהָּדם ָהרֹוֶצה ְלָהְרג
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ֵבי ִעירֹו ְמֻסָּפר ַעל ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ֶׁשָּבא ְלֻסָּכתֹו ֶאָחד ִמּתֹוׁשָ 

ִלּמּוד ת ָהַרב ּבָ ּקּוּוֵמרֹב ֲעְמ , ל ֶאת ִּבְרָכתֹוְּבחֹל ַהּמֹוֵעד ְלַקּבֵ 

  .. ִגיללֹא ִהְבִחין ּבֹו ְולֹא ֵהִאיר לֹו ָּפִנים ָּכרָ 

  

ַאל ֵאת ַהָּגאֹון ַעל ׁשָ ֵּיׁש ְלַרב ִטיָנה ְּכַלָּפיו וְ אֹותֹו ָאָדם ָחַׁשב ׁשֶ 

 ְרכֹוֵאין לֹו ִטיָנה ָעָליו ְוַאף ּבֵ א ִּכי "רָ גְ ָעָנה לֹו הָ ? ָמה ְוָלָּמה

ְוָהָאָדם , ַקְייָמהת ַהַּצִּדיק ִנְּת ִּבְרּכַ  .ֶׁשִּיְחֶיה ַעד ֵמָאה ָׁשָנה

  . הּמֹונָ ְׁש ִלְׁשָנתֹו ַהִּתְׁשִעים ּו, ָבהְּבֵׂשיָבה טֹוֶהֱאִריְך ָיִמים 

  

, ִמין לֹו רֹוֵפאי ֵּביתֹו ָרצּו ְלַהזְ ׁש ְוָחָלה ּוְבנֵ ְּבַאַחד ַהָּיִמים ֵנָחלַ 

י דִ יָ ת ַהַּצִּדיק ּבֵ ֲהֵרי ִּבְרּכַ “: ב ְּבָכל ּתֶֹקף ְּבָאְמרֹוַאְך הּוא ֵסרָ 

ֶטֶרם ִהַּגְעִּתי ְוָחֵסר ִלי עֹוד  ּיֹות ַעד ֵמָאה ָׁשָנה ּוְלִגיל ֶזהחְ לִ 

  . ”ְׁשָנַתִים ְולֹא ֲאַוֵּתר ַעל ַאף יֹום

  

  ...ֵּמָאהְוֵכן ָהָיה אֹותֹו ָזָקן ֶהֱאִריְך ָיִמים ְוִנְפַטר ְּביֹום ֻהַּלְדּתֹו הַ 

  ֵמֵהיָכן ִהְתִחיל ַהַּמָּסע ֶׁשל  

  ? ִיְׂשָרֵאל    

  ְִדָּבר ַּכָּמה ָיִמים ָהְלכּו ִיְׂשָרֵאל ְּבמ  

  ? ֵאיָּתם    

  ְִוִּיםָמה ְצִריִכים ִיְׂשָרֵאל ָלֵתת ַלל ?  

 ַּכָּמה ָעֵרי ִמְקָלט ִיְהיּו ָּבָאֶרץ?  

ל ִּדְבֵרי ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשָעְברּו עַ 

ר ְוַהֵּׁשִני ֵמֲחצַ , ָּפׁשּוט ָהֶאָחד ָאָדם: ַהֶּמֶלךְ 

יֶהם ָחְטאּו ֶאת ָרָאה ַהֶּמֶלְך ֶׁשְּׁשנֵ  .ַהְּמלּוָכה

 ְוֶהֱעִמיד, ָסַלח ָלָאָדם ַהָּפׁשּוט, אֹותֹו ַהֵחְטא

: ןָאְמרּו לֹו ַאְנֵׁשי ָהַאְרמֹו .ַלִּדין ֶאת ַהֵּׁשִני

ַמר ָלֶהם ָא? ְׁשֵניֶהם ָחְטאּו ֵחְטא ֶאָחדי רֵ הָ 

 ֶׁשֵּכן ֵאינֹו, ָלָאָדם ַהָּפׁשּוט ָסַלְחִּתי: ַהֶּמֶלךְ 

ם ְוָלֵכן ָעַבר ֲעֵליהֶ , ַמִּכיר ֶאת ֻחֵּקי ַהַּמְלכּות

 ֲאָבל ֶּבן ָהַאְרמֹון ְּבָכל יֹום. ֶׁשּלֹא ְּבִמְתַּכֵּון

 ְויֹוֵדעַ , ְויֹוֵדַע ָמֵהם ֻחֵּקי ַהַּמְלכּות, הּוא ִאִּתי

ְוָלֵכן ֶזה עֶֹנׁש ִנְגָזר ָעָליו ֵאי ְלָכל חֹוֵטא

   .ַמִּגיַע לֹו עֶֹנׁש

, ַבִיתקֹוֶרה ִלְפָעִמים ֶׁשֵּיׁש ָלנּו אֹוְרִחים ּבְ 

ְולֹא ָּתִמיד ֵהם . ֲחֵבִרים אֹו ְּבִני ִמְׁשָּפָחה

ִנְזּכֹר ָּתִמיד . ִמְתַנֲהִגים ְּכִפי שאנ ְרִגיִלים

ל ְׁשִמי ֶׁשּלֹא ָּגר ִאָּתנּו לֹא ַמִּכיר ֶאת ּכָ 

ְסַלח לֹו ְוָלֵכן ְנַכֵּבד אֹותֹו ְונִ , ַהְּכָלִלים ֶׁשָּלנּו

ָּכְך ַּגם . ִאם הּוא ָעָׂשה ַמֲעֶׂשה לֹא טֹוב

ְכָלֵלי ַאֶחינּו ַהְּקַטִּנים ֶׁשֲעַדִין לֹא ִהְתַרְּגלּו לִ 

ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָּתִמיד . ַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשָּלנּו

ִּכי , ִנְׁשמֹר ַעל ַהְּכָלִלים ַהְּנהּוִגים ְּבֵביֵתנּו

  ?ןֲאַנְחנּו ְּכָבר ְּגדֹוִלים ָנכֹו
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