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ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ְר ֵאה ׀ ל' אָב התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  43׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
ְמי ַה ְסּ ִליחוֹת"
"י ֵ

לע"נ טפסר משנה ינון יצחקי ז"ל

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ְמי ַה ְסּ ִליחוֹת ִהגִּ יעוּ? זוֹ ֵכר ֲאנִ י ֶשׁ ָה ַרב ֶשׁ ִלּי
אַבּא ְבּרֹאשׁ חֹדֶשׁ ֱאלוּלַ .שׂ ְמ ֶתּם לֵב ֶשׁיּ ֵ
אָמר ָ
ְק ִרים ֶשׁ ִלּיַ ,
ָבּנִ ים י ָ
ָפה
יך ָשׁאַל יָרוֹן? א"ב ֵאלּוּ ְשׁנֵי ִמ ִלּיםֱ :אלוּל ְבּ ֶד ֶר ְךֵ .איזֶה ַר ְעיוֹן י ֶ
רוֹמז ְלחֹדֶשׁ ֱאלוּלֵ .א ְ
אוֹמר ,חֹדֶשׁ א"ב ֵ
ָהיָה ֵ
ירת ַה ְסּ ִליחוֹת ,נָכוֹן? ֶשׁ ִתּ ְקנוָּ .ה ֱא ֶמתֶ ,שׁ ִבּ ְכ ָלל לֹא ַשׂ ְמנוּ לֵב ֶשׁ ִהנֵּה
אַמ ַ
אָמר יָנִ יבְ .ל ֶב ַטח ִה ְתכּוֹנַנְ ֶתּם ָל ֶלכֶת ְל ִ
ַ
אַבּא,
יחה קֹדֶםָ ,שׁאַל יָרוֹן? ֲא ַס ֵפּר ָלכֶם ִספּוּרָ ,ענָה ָ
יך ְל ַב ֵקּשׁ ְס ִל ָ
אַבּאַ ,על ָמה ָצ ִר ְ
ְמי ַה ְסּ ִליחוֹת ִהגִּ יעוָּ .
יֵ
ָהג ִל ְקנוֹת ָמ ַשׁ ְכנוּ
אַבּא ֵה ֵחל ַל ַסּ ָפּר" :אוֹ ֶפה ֶא ָחד ִבּ ְכ ָפר ָק ָטן נ ַ
ַשּׁ ְבנוּ ַעל ַה ַסּ ָפּה וְ ָ
ְו ֶה ְח ִליטוּ ְבּ ַע ְצ ְמכֶםִ .ה ְתי ַ
וּרים
גּוּשׁי ַה ֶח ְמאָה ָה ֲאמ ִ
ֶחשׁוּד ֶשׁ ִ
ָמים ִה ְת ִחיל ל ָ
אָפיָהְּ .בּיוֹם ִמן ַהיּ ִ
ָה ִא ָכּר ֶאת ַה ֶח ְמאָה ֶשׁ ָהיָה זָקוּק ָלהּ ְל ְ
ַהל ַמ ֲע ָקבִ :מ ַדּי יוֹם ֶשׁ ַקּל
שׁוֹק ִלים ִקילוֹ ָשׁלֵםֶ ,א ָלּא ָפּחוֹתִ .ה ְת ִחיל ָהאוֹפֶה ְלנ ֵ
ִל ְשׁקֹל ִקילוֹ ֶא ָחד ,לֹא ַמ ָמּשׁ ְ
וֹצאָה ,וְאָכֵןִ ,ה ְס ַתּ ֵבּר לוֹ ִכּי ָתּ ִמיד ֶשׁ ַקּל ַהגּוּשׁ ָפּחוֹת ִמ ִקּילוֹ ֶא ָחד .רֹגֶז
ֵאת גּוּשׁ ַה ֶח ְמאָה ו ְָר ַשׁם ֶאת ַהתּ ָ
ָהאוֹ ֶפה ְמאֹד ַעל ֶשׁ ָשּׁ ַכנּוּ גּוֹנֵב אוֹתוְֹ ,ו ֶה ְח ִליט ִל ְתבּ ַֹע אוֹתוֹ ְל ִדיןִ .בּ ְשׁ ַעת ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֶשׁאַל ַהשּׁוֹ ֵפט ֵאת ָה ִא ָכּר:
שׁוֹקל ֶאת ַה ֶח ְמאָהֲ ,הלֹא כֵּן? לֹאְ ,כּבוֹדוֵֹ ,אין ִלי ִמ ְשׁ ָקלָ ,ענָה ָה ִא ָכּר.
אַתּה ֵ
יח ֶשׁ ֵיּשׁ ְל ָך ִמ ְשׁ ָקל ֶשׁ ָע ָליו ָ
ֲאנִ י ַמנִּ ַ
מוֹכר ִל ְשׁ ֵכ ֶנ ָך ָהאוֹ ֶפה? ֲאנִ י ָיכֹל ְל ַה ְס ִבּיר ְבּ ַקלּוּתֲ ,אדוֹנֵי
אַתּה ֵ
אַתּה יוֹ ֵד ַע ֵאת ִמ ֶשּׁ ַקּל ַה ֶח ְמאָה ֶשׁ ָ
ֵיצד ִאם ֵכּן ָ
כּ ַ
וּב ַצּד ַה ֵשּׁנִ י
ָדוּעַ ,
שּׁוֹפטָ ,ענָה ָה ִא ָכּר :יֵשׁ ִלי ִמין ֵמאָ ְזנִ י ִמ ְשׁקֹלֶת ְכּ ֵא ֶלּהְ .בּ ַצד ֶא ָחד ֶשׁ ַמּיִם ִמ ְשׁקֹלֶת ְבּ ִמ ְשׁ ָקל י ַ
ַה ֵ
ֶחם ֶשׁל ִקילוֹ
אוֹפהֲ ,אנִ י ָתּ ִמיד ִמ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְכּ ִמ ְשׁקֹלֶת ְבּ ִכ ָכּר ל ֶ
ֲאנִ י ָשׂם ֶח ְמאָה שתאזן ֶאת זֶהְ .בּ ִמ ְקרֶה ֶשׁל ָה ֶ
ֶחם ."...חחחח ָצ ַחק יָנִ יבֶ ,בּ ַטח הוּא ְל ַמד
ֶא ָחד ֶשׁ ֲאנִ י קוֹנֶה ִמ ֶמּנּוּ ְבּאוֹתוֹ יוֹם ,וְ ָשׂם לוֹ ֶח ְמאָה ְכּ ִמ ְשׁ ָקל ַהלּ ֶ
ֻחד ַעל ָמה ְל ַב ֵקּשׁ
וּב ְמי ָ
יחה? ִ
יך ְל ַב ֵקּשׁ ְס ִל ָ
אַתּם ִמ ִמּי ָצ ִר ְ
יוֹד ִעים ֶ
ְק ִרים? ַה ִאם ָכּ ֵעת ְ
וּמה ִא ְתּכֶםָ ,בּנִ ים י ָ
ֶל ַקחָ .
סוֹל ִחים
ֶסתְ ,כּ ֶשׁ ְבּ ִל ֵבּנוּ אָנוּ ְ
אשׁוֹנים ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ִ
ֶסתַ ,היְנוּ ָה ִר
ירת ַה ְסּ ִליחוֹת ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
אַמ ַ
ילה? ְכּ ֶשׁ ָה ַל ְכנוּ ְל ִ
ְמ ִח ָ
ְשׁלֹּא ְבּ ַכ ָוּנָה.
אוֹתנוַּ ,בּ ַכּ ָוּ ָנה ו ֶ
וּמוֹח ִלים ְל ָכל ֵמי ֶשׁ ָפּגַע ְבּנוֹ אוֹ ֶה ֱע ִליב ָ
ֲ
ירת ַה ְסּ ִליחוֹת?
אַמ ַ
אַתּם ְבּ ִ
וּמה ִא ְתּ ֶכם ֲח ֵב ִרים ֶשׁ ָלּנוּ? ֵאיפֹה ִתּ ְהיוּ ֶ
ָ
אָמן ֵכּן י ְִהי ָרצוֹן
טוֹבה נִ ָכּ ֵתּב וְ ֵנ ָח ֵתּם ֵ
ְל ָשׁנָה ָ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת שֹׂ ְפ ִטים ,יוֹנ ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם וְ ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁ ַ
אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
      
   
נוֹתן ִל ְפנֵי ָה ַעם " ְבּ ָר ָכה" וּ" ְק ָל ָלה".
ֹשׁה ֵ
תּוֹרה ,מ ֶ
ירת ַה ָ
ְבּ ֶה ְמ ֵשׁ ְך ַל ִצּוּוּיִים ַעל ְשׁ ִמ ַ
ָתן
יעם ָלאָ ֶרץַ ,על ַהר ְג ִרי ִזים ִתּנּ ֵ
הוּא גַּם ַמז ְִכּיר ֶאת ַה ַמּ ֲע ָמד ֶשׁיּ ְִת ַקיֵּם ְבּ ַהגִּ ָ
ירת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים,
ָתן ַה ְקּ ָל ָלהַ .ה ְבּ ָרכוֹת ֵהן ָשׂ ָכר ַעל ְשׁ ִמ ַ
יבל ִתּנּ ֵ
ְעל ַהר ֵע ָ
ַה ְבּ ָר ָכה ו ַ
סּוּרים ְבּבוֹאָם
ִשׁ ְמרוַּ .בּ ֶה ְמ ֵשׁ ְך ְמפ ָֹר ִטים ַהחוֹבוֹת ְו ָה ִא ִ
וְ ַה ְקּ ָללוֹת ְכּעֹנֶשׁ ִאם לֹא י ְ
ֻח ִדים ְכּמוֹ לֹא
סּוּרים ְמי ָ
בוֹדת ָה ֵאל ִבּ ְמקוֹם ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ כֵן ֻמז ְָכּ ִרים ִא ִ
ָלאָרֶץֲ ,ע ַ
ֶך ָה ֵאל .עוֹד ְמ ַס ֵפּר
ַסּים ְל ָה ִסית ָה ָעם ִמ ֶדּר ְ
יאי ֶשׁ ֶקר ,ו ְַל ֲא ֵח ִרים ַה ְמּנ ִ
ִל ְשׁמ ַֹע ִלנְ ִב ֵ
יה ָפּנוּ ַל ֲעבֹד ֱאלֹ ִהים
ָשׁ ָ
גוֹר ָלהּ ֶשׁל " ִעיר ַהנִּ ַדּ ַחת" – ִעיר ֶשׁ ֲאנ ֶ
ֹשׁה ָמה ַי ֲע ֶלה ְבּ ָ
מֶ
ֹשׁה ַעל ֻח ֵקּי ַה ַכּ ְשׁרוּת ַהשּׁוֹנִ יםַ ,על ִמ ְצווֹת ַה ְתּלוּיוֹת
ֲא ֵח ִריםְ .כּמוֹ כֵן חוֹזֵר מ ֶ

ֵ אלּוּ ֵשׁנִ י ָה ִרים ֻמז ְָכּ ִרים ִבּ ְת ִח ַלּת
ַפּ ָר ָשׁ ֵתנוּ?
ִשׂ ָר ֵאל ַל ֲעבֹר ְכּדֵי
יכים י ְ
ָהר ְצ ִר ִ
ֵ איזֶה נ ָ
יע ְל ֶא ֶרץ?
ְל ַהגִּ ַ
ִשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת
ָביאוּ י ְ
יכן י ִ
ְ ל ֵה ָ
אַחר ֶשׁיַּגִּ יעוּ ְל ֶא ֶרץ?
ֶשׁ ָלּ ֶהם ְל ֵ
אוֹתנוּ?
יצד ה' ְמ ַכנֶּה ָ
ֵ כּ ַ
ירת ָהע ֶֹמר?
ַ כּ ָמּה ְשׁבוּעוֹת נִ ְמ ַשׁ ְכ ָתּ ְס ִפ ַ

וְסכּוֹת.
ָליםֶ :פּ ַסחָ ,שׁבוּעוֹת ֻ
ֹשׁת ָה ְרג ִ
וְעל ְשׁל ֶ
יטה ַ
ָבּאָרֶץַ :מ ַע ְשׂרוֹתְ ,שׁ ִמ ָ



  
        
  
אַתּם ,לה’ ֱאל ֵֹהיכֶם :לֹא ִת ְתגּ ְֹדדו) "..דברים,י”ד ,א’(
" ָבּנִ ים ֶ
ָדל ֶשׁ ַלּח
ַדּלוְֹ .כּ ֶשׁגּ ַ
ָמ ָשׁל ַל ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָשּׁ ַלח ֶאת ְבּנוֹ ִל ְכ ָפר ֶא ָחד ְלג ְ
יאו אַל אַ ְרמוֹנוֹ ְכּ ֵדי ְל ַה ְמ ִליכוּ.
ְל ָה ִב ִ


ידתּוֹ ֵמ ֶהם.
ל ְבּנֵי ַה ְכּ ָפר ִל ְבכּוֹת ַעל ְפּ ֵר ָ
ִה ְת ִחילוּ ָכּ
ְאָמר
ם ָח ַכם ֶא ָחד ֶשׁ ָפּנָה ֵאל ֶא ָחיו ְבּנֵי ַה ְכּ ָפר ו ַ
ָהיָה ֵבּינֵי ֶה
ָדוּע ָלכֶם ֶשׁ ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ְך
בּוֹכיםְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁיּ ַ
דּוּע ִהנְּ כֶם ִ
ָל ֶהםַ ” :מ ַ
עוֹזֵב א ָ
אַתּם
יכים ֶ
אַדּ ַר ָבּהְ ,צ ִר ִ
וֹתנוּ ִל ְמל ְֹך ַעל ָכּל ָהאָ ֶרץְ ,
שׂ ְמ ָחתוֹ ִכּי ָר ָבּה ִהיא”.
ִל ְשׂמ ַֹח ְבּ ִ

אָדם ָלעוֹ ָה"ז ְכּ ֵדי
עוֹלם כֻּלּוָֹ ,שׁ ַלח ֵאת ָה ָ
ָכּ ְך ַהבּוֹרֵאֶ ,מ ֶל ְך ָה ָ




יעה ֵעת ִה ְס ַתּ ְלּקוּתוֹ
וּב ִמ ְצוֹתַ .כּ ֲא ֶשׁר ַמגִּ ָ
תּוֹרה ְ
ַל ָעסוֹק ַבּ ָ
ֹשׁה ַר ֵבּנוּ
ידהָ .בּא מ ֶ
ידיו ַעל ַה ְפּ ִר ָ
ִיד ָ
בּוֹכים ְקרוֹ ָביו ו ִ
עוֹלםִ 
ֵמ ָה ָ
אַתּם ָלהּ' ֱאל ֵֹהיכֶם"?
ָל ָמּה ִתּ ְבכּוּ ָע ָליו" ָבּ ִנים ֶ
ְאוֹמר“ :
ו ֵ
ַדּאי
תּכֶם ִמ ְשּׁ ִמי ָמרוֹם ְו ִהיא ֶח ֵלק ֱאל ַֹהּ ִמ ַמּ ַעלֲ ,הרֵי ו ַ
ֲהרֵי נִ ְשׁ ַמ ְ
גּוֹדדוּ
יתת ַהגּוּףָ ,לכֵן לֹא ִתּ ְת ְ
ְאינָהּ ֵמ ָתה ְבּ ִמ ַ
נִ ְצ ִחית ִהיא ו ֵ
יוֹתר ִמ ַדּי ִכּי זֶה י ְִר ֶאה ַח"ו ֶשׁ ֵאינְ כֶם ַמ ֲא ִמינִ ים
ְל ִה ְצ ַט ֵערֵ 
ֶפשׁ...
ְבּנִ ְצ ִחיּוּת ַהנּ ֶ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ִדּיּוּק ְבּ ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹת
ֶאת ִמ ְצווֹת ה' יֵשׁ ִל ְשׁמֹר ְבּ ִדיּוּקְ ,בּ ִלי
וּב ִלי ְל ַה ְפ ִחיתֵ " .את ָכּל ַה ָדּ ָבר
הוֹסיף ְ
ְל ִ
ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְתכֶם אֹתוֹ ִת ְשׁ ְמרוּ
ַל ֲעשׂוֹת ,לֹא ת ֵֹסף ָע ָליו ְולֹא ִתגְ ַרע
אַבּא אוֹ
אַחת קוֹ ֶרה ֶשׁ ָ
ִמ ֶמּנּוּ" .לֹא ַ
ִא ָמּאְ ,מ ַב ְקּ ִשׁים ֵמ ִא ָתּנוּ ֶשׁנְּ ַס ֵדּר ֶאת
אטא ֶאת ַה ִמּ ְט ָבּח ,אוֹ
ַה ֶחדֶר ,אוֹ ְשׂ ֵנ ָט ֶ
ֵלים ְבּ ִכיּוֹר ,נָכוֹן? וְ ַכ ָמּה
נִ ְשׁטֹף כּ ִ
ְפּ ָע ִמים ָע ִשׂינוּ ָמה ֶשׁ ִבּ ְקּשׁוּ ֵמ ִא ָתּנוּ,
אַך לֹא ִבּ ְשׁלֵמוּת? ָכּאן ֶה ְח ַס ְרנוָּ ,כּאן
ְ
לוּך ָמ ַת ַחת ְל ַס ָפּה ,אוֹ
ָדּ ַח ְפנוּ ֶאת ַה ִלּ ְכ ְ
ֶשׁ ִה ְת ַע ַצּ ְלנוּ? ַהתּוֹ ָרה ָבּאָה ְל ַל ְמּדֵנוּ
ֶשׁ ָע ֵלינוּ ַל ֲעשׂוֹת ַהכֹּל ִבּ ְשׁלֵמוּת ,לֹא
ַרק ִכּי אָנוּ ְמ ַקיּ ְִמים ִמ ְצווֹת ִכּבּוּד
ילים
הוֹריםֶ ,א ָלּא ְבּ ִע ָקּר ִכּי אָנוּ ַמ ְרגִּ ִ
ִ
ֶאת ָע ְצ ֵמנוּ ַל ֲעשׂוֹת ָכּל ָדּ ָבר ְכּ ִפי
ישׁיּוּת ֶשׁ ָלּנוּ
יךְ ,ובּוֹנִ ים ֶאת ָה ִא ִ
ֶשׁ ָצּ ִר ְ
יוֹתר.
ָבּא ֶֹפן ַהנָּכוֹן ְבּ ֵ
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