
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  19:09  20:21  

  20:23  19:10  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  19:13  20:26  

  20:22  19:04  ְירּוָׁשַלִים
  20:24  19:21  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ֶאְצִלי ָהָיה  ַּגם. ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשָהָיה ִנְפָלא ְוַגם ְלַמְדֶּתם ּתֹוָרה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת? ֵאיְך ָעַבר ֲעֵליֶכם ַחג ַהָּׁשבּועֹות

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת . ִאי ֶאְפָׁשר ְּבִלי ַהְפָּתעֹותַאְך  .ַחג ָׂשֵמַח ּוְמֻיָחד ְמאֹד ְיהּוָדה ְוִׁשיָרה ָעׂשּו ָלנּו ינּוחֵ רְ אֹווְ ֶנְהָּדר 

ִּלּמּוד ֵמֲחָלִקים ְמִׂשימֹות ַלִּמְתַּפְּלִלים ְוַגם ַהְּיָלִדים ָהיּו ְמַקְּבִלים ַאֲחָריּות ַעל ִאְרּגּון הַ ָהיּו  ַהַּגָּבִאים, ֶׁשָּלנּו

ָרֵחל ֲאחֹוִתי ָהְיָתה ַאֲחָרִאית ַעל . 'ָלִדים ָהְיָתה ִמְתַחֶּלֶקת ְלִפי ִּגיָלִאים ֵמַהַּגן ְוַעד ִּכָּתה חְקבּוַצת ַהּיְ . ְּבַלְיָלה

ַּגם ֲאִני ְוַאְרֵיה . ֶלתנֹות ִּכָּתה ִּגיֶמל ְודָ ָּתּה ָהְיָתה ַאֲחָרִאית ַעל ּבְ ְוׁשּוַלִּמית ֲחֶברְ , נֹות ֶׁשל ִּכָּתה ָאֶלף ּוֵביתֲהּבָ 

ת ְוֶאת ְׁשָאר ַהִּגיָלִאים ָלְקחּו ַּתחַ , ֶלתּוַצת ַהָּבִנים ִמִּכָּתה ָאֶלף ְוַעד ִּכָּתה ּדָ ַעל ְקב יםַאֲחָרִאיי ַהְינּו ֲחֵברִ 

. ה ֶנְהָּדרָאה ִנרְ ְוַהּכֹל ָהיָ , ּגּון ְקבּוָצתֹוָּכל ֶאָחד ֵהֵחל ְּבִארְ  .ל ֶׁשָּלְמדּו ַּבְּיִׁשיָבה ַהִּתיכֹוִניתַאֲחָריּוָתם ַאְרנֹון ְויֹובָ 

, יםֵּפרֹות ּוְׁשָאר ַמְטַעִּמ , ַחג ָּבאנּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַּבִּׂשְמָחה ְוָכל ֶאָחד ַנָּׂשא ְּבָיָדיו עּוגֹות ּוְׁשִתָּיההֶ  ַאֵחר ְסֻעַּדת

ָהאּוָלם ָהָיה ...... ָלם ַהִּלּמּוד וִנְכַנְסנּו ְלאּו" נּו ָּכבֹוד ַלּתֹוָרהְמחּו ְּבִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה ּוְּת ִׂשיׂשּו ְוִׁש "ּוְבִׁשיַרת 

ַׁשָּבת הָ עֹון ִמי ָהָיה ַאֲחַראי ְלִסּדּור ְׁש ? ַמּדּוַע ֵאין אֹור? ָמה ָקָרה ָּכאן. ָעַמְדנּו ִנְדָהִמים ּוְקפּוִאים. ָחׁשּוךְ 

ָאַמר , ִנְסַּתֵּדר לֹא נֹוָרא. ׁשּוָבהְׁשִתיָקה רֹוֶעֶמת ָהְיָתה ָּבֲאִויר ּוְלַאף ֶאָחד לֹא ָהְיָתה ְּת ? ָׁשַאְלנּו ֶזה ֶאת ֶזה

ִביאּו ֵנרֹות י ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוהֵ ְוַהְּׁשלָֹׁשה ָהְלכּו ַאל ַּגַּבאֵ , ל ּבֹואּו ִאִּתי ָקָרא ְיהּוָדהַאְרנֹון ְויֹובַ . ה ֵּבן ּדֹוִדיְיהּודָ 

ָהְיָתה זֹו , ָהֱאֶמת. ּו ְוָלַמְדנּו ָּכל ַהַּלְיָלה ְלאֹור ַהֵּנרֹותְוָכְך ָיַׁשְבנ, ֶׁשֻהְדְלקּו ִמֵּנר ְנָׁשָמה ֶׁשָהָיה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת

ִמיֶׁשהּו לֹא ָלַקח ַאֲחָריּות ַעל ָהאֹור . ַאְך ֵאיפֹה ֶׁשהּוא ָהְיָתה ָלנּו ְּתחּוָׁשה לֹא ְנִעיָמה, ֲחָוָיה ְמֻיֶחֶדת ְבִמיָנּה

חֹות ה ְמַצֶּוה ַעל מֶׁשה ְלַחֶלק ֵּבין ִמְּׁשּפֶ "א ָהָּקּבָ ְּבָפָרַׁשת ַנּׂשֹ? ּועַ ָרַׁשת ַהָּׁשבֵׁשר ְלּפָ ּוָמה ֶהקֶ . ְּבאּוָלם ַהִּלּמּוד

ְוַאף , ַּתְפִקיד ֻמְגָּדר ּוָברּור ְמַקֶּבֶלתל ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה ּכָ . י ַהִּמְׁשָּכןלֹות ֶׁשֵּיׁש ִּבְנִׂשיַאת ְּכלֵ ֵׁשֶבט ֵלִוי ֵאת ַהַּמּטָ 

ֶאָחד ֵיׁש  לֶׁשְּלּכָ ִּכי ַרק ָּבאֶֹפן ַהֶּזה ? ּועַ יֹוְדִעים ַמּד. ַחֵּלף ִעם ַּתְפִקיד ֶׁשל ִמְׁשָּפָחה ַאֶחֶרתֶאָחד לֹא ָיכֹל ְלִהְת 

ם ֻּכּלָ  ָּכָכה ֶזה ְּכֶׁשרֹוִצים ְלַהְצִליַח ַחָּיִבים ִלְהיֹות. ְרָגן ְוֵאין ַהְפָּתעֹותַהּכֹל ְמֻסָּדר ּוֵמאּו, אי לֹוַּתְפִקיד ְוהּוא ַאֲחרַ 

  .ֶאָחד ֲעבּורֻּכָּלם ְוֻכָּלם  ֲעבּורים ַעל ַּתְפִקיָדם ֶאָחד ֻׁשָּתִפים ְוַאֲחָרִא 

  

 .יֹוָנָתן, ְּבַהֲעלְֹתךָ  תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןוְ  ַׁשָּבת ָׁשלֹום

  

  הָׁשָנה ִראׁשֹונָ ׀  32 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע סיון ב"י׀  אׂשֹנָ  ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 הְלּכָ ם ַּבת ּמָ יָ ְרפּוַאת ֲאִביַׂשג ִמרְ לִ                                                         ְלִקיַחת ַאֲחָריּות 



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                  
        

  
  
  
  








 








ֵכן ַעל ֵמִּדים ַעל ַּתְפִקיֵדי ַהְּלִוִּים ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון ּוְמָרִרי וְ ָאנּו לְ  הְּבָּפָרׁשַ 

ְרַּכת ּבְ ל עַ וְ ָנִזיר י ַעל ִּדינֵ ָאנּו ְלֵמִּדים . ְקָהת ּוְמָרִרי, ִמְנָין ְבֵני ֵּגְרׁשֹון

 ְנִׂשיֵאי ַהְּׁשָבִטים, ַּבּיֹום ֶׁשּמֶֹׁשה ִסֵּים ִלְבנֹות ֵאת ַהִּמְׁשָּכן .ּכֲֹהִנים

ַמָּתָנה זֹו ִסְּיָעה . ֵהִביאּו ֵׁשׁש ֲעָגלֹות ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ָראֵׁשי ָּבָקר

ָראֵׁשי ַהְּׁשָבִטים . ַלְלִוִּים ְלַהֲעִביר ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ִמָּמקֹום ַלָּמקֹום

 ַהּתֹוָרה ְמָפֶרֶטת ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות. ֵהִביאּו ָקְרָּבנֹות ַלֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבחַ 

 .ַלְמרֹות ֶׁשֻּכָּלם ֵהִביאּו ֶאת אֹותֹו ַהָּקְרָּבן, ַהְּנִׂשיִאיםֶׁשל ָּכל 
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ָלִדים ְלעֹוָלם ֶׁשּלֹא ָזָכה ְלָהִביא יְ " ַאְבֵני ֵנֶזר"ָחִסיד ֶׁשל ַהָּגאֹון ַּבַעל הָ 

ַאְך ָהַרִּבי ִנְמַנע , ֶׁשְּיָבֵרְך אֹותֹו ברַ ֵמהָ ת ֹוּברָ ָהָיה ְמַבֵּקׁש , ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים

ְּבָרָכה  ִהְמִּתין ֶהָחִסיד ְלִהְזַּדְּמנּות ְמֻיֶחֶדת ָּבּה יּוַכל ְלַבֵּקׁש. ִמְּלָבֵרְך אֹותֹו

ָּפָנה ֶאל  ,י ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמהי ָהָיה ָׁשרּוָהַרּבִ שֵ ּכְ , ּתֹוָרהִׂשְמַחת ּבֵ וְ . ֵמָהַרִּבי

ָהַרִּבי . ֹוָהַרִּבי ְוָאַמר לֹו ֶׁשהּוא לֹא ָיזּוז ִמְּמקֹומֹו ַעד ֶׁשָהַרִּבי ְיָבֵרְך אֹות

? ִּיְהֶיה ּכֶֹמרַהִאם ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֲאִני ֲאָבֵרְך אֹוְתָך ֶׁשִּיָּוֵלד ְלָך ֵּבן ׁשֶ : ָעָנה לֹו

ְוהּוא ֵהִבין ִּכי ָהַרִּבי ָצָפה ְּברּוַח , ֶהָחִסיד ֶהְחִוירּו ְּכמֹו ִסיד ָּפָניו ֶׁשל

. ְוָלֵכן הּוא לֹא רֹוֶצה ְלָבֵרְך אֹותֹו, ַהּקֶֹדׁש ֶׁשַהֵּבן ֶׁשִּיָּוֵלד לֹו ִיְהֶיה ּכֶֹמר

. מּוֵאלַאֲחֵרי ְּתקּוָפה ְמֻסֶּיֶמת ָהַרִּבי ִנְפַטר ּוִבְמקֹומֹו ִהְתַמָּנה ְּבנֹו ַרִּבי ְׁש 

 ּוַפַעם ַאַחת ְּבֵעת ִׂשְמָחת ּתֹוָרה, ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָיַדע ִמַּצֲערֹו ֶׁשל ֶהָחִסיד

ה ְלֶזַרע ֲאִני ְמָבֵרְך אֹוְתָך ֶׁשַהָּׁשָנה ִּתְזּכֶ : ִנַּגׁש ֵמַעְצמֹו ֶאל ֶהָחִסיד ְוָאַמר לֹו

, ֹוָעָנה ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ֶהָחִסיד לֹא ַרק ֶׁשּלֹא, יּבִ רַ ְלַהְפָּתַעת הָ . ֶׁשל ְקָיָמא

ְוָׁשַאל , ֶׁשֵּיׁש ִעְנַין ְּבָדָבר יּבִ רַ ֵהִבין הָ . ֶאָּלא ֶׁשָּפָניו ֶהְחִוירּו ְוִּכְמַעט ִהְתַעֵּלף

 ל ַרִּביֶהָחִסיד ִסֵּפר לֹו ֶאת ָמה ֶׁשָאַמר לֹו ָהַאָּבא ׁשֶ  .הרָ ה קָ מָ  ֵאת ֶהָחִסיד

 ֶלד לֹו ִיְהֶיה ּכֶֹמר ְוָלֵכן הּוא לֹא ָרָצה ְלָבֵרךְ ֶׁשְּבנֹו ֶׁשָעִתיד ְלִהוָ , ְׁשמּוֵאל

 ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲאִני רֹוֶצה, ָּפָנה ֶאל ֶהָחִסיד ְוָאַמר לֹו, ִהְקִׁשיב יּבִ רַ הָ . אֹותֹו

ע ֵּבֵרְך אֹותֹו ֶׁשִּיְזֶּכה ְּבָקרֹוב ְלֶזרַ  יּבִ רַ הָ . ְוַעְכָׁשו ַּתֲעֶנה ָאֵמן, ְלָבֵרְך אֹוְתךָ 

ַאְרָּבָעה . ֲחִמָּׁשה ְיָלִדים נֹוְלדּו ְלאֹותֹו ָחִסיד .ָמא ְוֶהָחִסיד ָעָנה ָאֵמןֶׁשל ְקיָ 

ת ַהְּבכֹור ִהְצִליַח ִלְׂשּרֹד אֶ וְ , ֵמֵהם ֵמתּו ַעל ִקּדּוׁש ַהֶּׂשם ָּבׁשֹוָאה ַהּנֹוָרָאה

ָׁשַלט , דהּוא ָהָיה ָאָדם ִּכְׁשרֹוִני ִּבְמֻיחָ . ַהּׁשֹוָאה ְוָלֵצאת ִמֶמָּנה ְּבָׁשלֹום

הּוא ָעָלה ָלָאֶרץ . ְוִהְתַחֵּפׂש ִּביֵמי ַהּׁשֹוָאה ַלּכֶֹמר ְוָכְך ָׂשַרד,  ְּבַכָּמה ָׂשפֹות

  .ִיְׂשָרֵאל ְוָזָכה ְלָהִקים ּדֹור ֶׁשל ַּתְלִמיַדי ֲחָכִמים ְוִיְרֵאי ָׁשַּמִים

 ּו ַלֲעבֹדְּבִני ַּכָּמה ָהיּו ַהְּלִוִּים ַּכֲאֶׁשר ֵהֵחּל   

  ? ְּבִמְׁשָּכן    

 ֵאיזֹו ְּבָרָכה ְמֻפְרֶסֶמת ְמאֹד מֹוִפיָעה   

  ? ָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֶׁשָּלנּוְּבּפָ     

  ןְלַהְקִריב ִראׁשֹוִנים ְּבִמְׁשּכָ ִמי ִנְבֲחרּו ,   

  ? ְלַאֵחר ֶׁשּמֶֹׁשה ִסֵּים ְלָהִקים אֹותֹו    

  ֶה ַרֵּבינּו ָהָיה ָּבא ְלאֶֹהל ַּכֲאֶׁשר מׁש  

  '?ֵמֵהיָכן ָהָיה ׁשֹוֵמַע ֶאת קֹול ה, מֹוֵעד    

 ה"ּבָ קָ ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה אֹוֵמר הָ 

ֶבט ְלמֶֹׁשה ִלְסּפֹר ֶאת ִּמְׁשָּפחֹות ׁשֵ 

, ְקָהת ּוְמָרִרי, ִמְׁשְּפחֹות ֵּגְרׁשֹון, ֵלִוי

: יֶהםּוְמָפֵרט ֶאת ֲחֻלַּקת ָהֲעבֹוָדה ֵּבינֵ 

בֹד ֵּגְרֻׁשִּני ַלעֲ זֹאת ֲעבַֹדת ִמְׁשְּפחֹת הַ "

ָּכן ְוָנְׂשאּו ֶאת ְיִריעֹת ַהִּמְׁש  ּוְלַמָּׂשא

ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ִמְכֵסהּו ּוִמְכֵסה 

ֶאת ַהַּתַחׁש ֲאֶׁשר ָעָליו ִמְלָמְעָלה וְ 

  ". ָמַסְך ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד

רֹוֶצה ' ה? ַהּיֹוְדִעים ַאֶּתם ַמּדּועַ 

 ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשְּלָכל ֶאָחד ֵיׁש ָחַלק

ד ְוִאי ֶאְפָׁשר ָׁשַרק ֶאחָ . ָּבַאֲחָריּות

לֹא ַרק ִאָּמא אֹו ַאָּבא . ַיֲעֶׂשה ַהּכֹל

ֶאָּלא , ַיֲעׂשּו ֶאת ָּכל ֲעבֹודֹות ַהַּבִית

ח ָּכל ֶאָחד ָיכֹל ְלַסַּיע ְוָכל ֶאָחד ִיּקַ 

ְוַרק ָּכְך , ַאֲחָריּות ַעל ָּדָבר ְמֻסָּים

ָרַאת ִיְהֶיה ַהַּבִית ָׁשֵלם ְוַזַּכאי ְלַהְׁש 

   .הְׁשִכיָנה ְּבָרָכה ָׂשְמָחה ְוַהְּצֵלחָ 
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