
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   18:36  19:46  
  19:44  18:35  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  18:38  19:47  
  19:44  18:31  ְירּוָׁשַלִים
  19:47  18:47  ֵּתל ָאִביב

   .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

, ּוָמְזֵלִפים, ֵאִּתים, תֹוַמְגֵרפ, ְּכֶׁשָאנּו אֹוֲחִזים ַמֲעֶדִרים, ָיָצאנּו ָּכל ְּבֵני ַהִּכָּתה ְלִגַּנת ֵּבית ַהֵּסֶפר, ִלְכבֹוד ֶהָאִביב

ָּלִטים ִׂשימּו ֵלב ָאַמר ַהּמֹוֶרה ַלֲערּוגֹות ַהְּמֻסָּמנֹות ְוַלּׁשַ . יַלת ְזָרִעים ּוְׁשִתיִלים ֲחָדִׁשיםְלָהִכין ֶאת ַהִּגָּנה ִלְׁשִת 

, ְּבֵסֶדר ָעִנינּו ֻּכָּלנּו. ֵחד ִנְׁשּתֹל ְוִנְזַרעיָ ְוַהְמִּתינּו ַעד ׁשֶ , ַאל ְּתַעְרְּבבּו ֵּבין ַהִּמיִנים. ַהְּתקּוִעים ְּבָכל ֲערּוָגה

ֵכֶׁשֵּתְסיימּו ִקְראּו לְ  .ִּׂשְמָחה ּוְבֶמֶרץ ִהְתַחְלנּו ַלֲעדֹר ּוְלַנֵּכׁש ֶאת ָהֶעֶׂשב ֶׁשָּגַדל ֶּפֶרא ְּבחֶֹרף ַהְּמבָֹרְך ְוַהָּגׁשּוםּבְ ּו

ָעְמדּו , ֲערּוגֹות ֶׁשָּלֶהםִסְּימּו ִראׁשֹוִנים ֶאת הָ ׁשֶ ָנָדב ְוַאְבָרָהם . ָאַמר ַהּמֹוֶרה ְוָהַלךְ , ֲאִני ְּבַמְחָסן ֵּבית ַהֵּסֶפר, ִלי

, לֹא ִהְתַאַּמְצִּתי ִּבְכָלל, ָאַמר ָנָדב, ֶזה ָהָיה ַמָּמׁש ַקל. ִמְתּבֹוְנִנים ְּבַחְבֵריֶהם ֶׁשֲעַדִין לֹא ִסְּימּו ֶאת ֶחְלָקם ְּבִגָּנה

לֹא . ָאַמר ַאְבָרָהם, ִּנְגמֹר ְולֹא ַנֲעָׂשה ָּדָברַהּמֹוֶרה ָאַמר ֶׁשִּנְקָרא לֹו ְּכׁשֶ ? ָמה ַּדְעְּתָך ֶׁשָּנִכין ֲערּוגֹות ֲחָדׁשֹות

ה ָהְיָתה ָנָדב ְוַאְבָרָהם ִהִּביטּו ְסִביָבם ּוַבֲחרּו ָלֶהם ֶחְלַקת ֲאָדָמה ֶׁשְּקרֹובָ  .ָאַמר ָנָדב, נֹוָרא ּבֹוא ְוַנְפִּתיַע אֹותֹו

ַרץ ַחר ַּדּקֹות ִמְסָּפר ִנְׁשַמע ַרַחׁש מּוָזר ְוֶזֵרם ַמִים ָחָזק ּפָ ְלַא. ְלִמְׂשָרֵדי ֵּבית ַהֵּסֶפר ְוֵהֵחּלּו ַלֲעדֹר ָּבַמֲעֶדִרים

. הְוָרצּו ֶאל ַמְחָסן ֵּבית ַהֵּסֶפר ִלְקרֹא ְלמֹורֵ , ַהְּׁשַנִּיים ַנּסּו ַעל ַנְפָׁשם. ִמַּתַחת ָלֲאָדָמה ְוֵהֵחל ְלָהִציף ֶאת ַהַּקְרַקע

בּוׁשֹות ּוְכֶׁשִּסֵּים ָּפָנה ֶאל ַהְּׁשַנִּיים ֶׁשָעְמדּו ֶמבּוָיִׁשים ּוְפֵניֶהם ּכְ , אִׁשיַהּמֹוֶרה ֶׁשִהִּגיַע ָסַגר ֵאת ַהֶּבֶרז ָהרָ 

 ָרִצינּו ְלַׂשֶּמח אֹוְתָך ִּכי ִסַּיְמנּו ֶאת? ִּבַּקְׁשִּתי ִמֶּכם ְלַהְמִּתין ְולֹא ַלֲעׂשֹות ָּדָבר? ָמה ֲעִׂשיֶתם. ְוָאַמר, ַּבַּקְרַקע

ָיה ֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשּמּוָנח הָ  ְּפַגְעֶּתם ְּבִצּנֹור ַהַּמִים ֶׁשל? ַהּיֹוְדִעים ַאֶּתם ָמה ְּגַרְמֶּתם. ָענּו ַהְּׁשַנִּיים, ָהֲערּוגֹות ֶׁשָּלנּו

ָמה ֶׁשּלֹא  ּוָעׁשַהְיַדְעֶּתם ֶׁשְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ָלנּו ַעל ְׁשֵני ַאִחים ׁשֶ . ִמַּתַחת ַלֲאָדָמה ֶׁשֲחַפְרֶּתם

ְלֵׁשם . ַאֲחָריּוָתם ָהְיָתה ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבנֹות, ָנָדב ְוַאִביהּוא ֶׁשָהיּו ּכֲֹהִנים ִקְּבלּו ַּתְפִקיד ָחׁשּוב ַּבִּמְׁשָּכן? ִנְצַטוּו

ה "ֵהם ַיֲעׂשּו יֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשָהָּקּבָ ַאְך ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשִאם . ָמַתי ְוֵהיָכן, ַהּתֹוָרה ָקְבָעה ְּכָלִלים ֵּכיַצד ַמְקִריִבים, ָּכךְ 

 ֶׁשְּכָלִלים ִנְקְּבעּו ַעל, ָחׁשּוב ֶׁשֵּנַדע. ְוֵהם ִנְפְּגעּו ָהִראׁשֹוִנים, ָּגְרָמה ְלָאסֹון ָּגדֹול, ָטעּות זֹו. ה ִיְׂשַמח"ָהָּקּבָ , ִצָּוה

 ְוָכְך ִנָמַנע ִמָּטֻעּיֹות ּוְנָזִקים ִּבְלִּתי ְצפּוִיים, ְמבֶֹרֶכת ִויִעיָלהַּבֲעִׂשָּיה , ְמַנת ֶׁשַהַחִּיים ַיַעְברּו ַּבָּׁשלֹום ּוְבִׂשְמָחה

ָעָנה , ְוהּוא ַיְחִליט, ְּגׁשּו ַלַּמְזִּכירּות ְוָסְּפרּו ְלְמַנֵהל ָמה ָקָרה? ָׁשֲאלּו ַהְּׁשַנִּיים, ּוָמה ַנֲעֶׂשה ַעְכָׁשו. ָלנּו ְוַלֲאֵחִרים

  ? ֲחֵבִרים ְיָקִרים ֶׁשִּלי, ְמַנֵהל ְלַדְעְּתֶכםּוָמה ֶהְחִליט הַ . ַהּמֹוֶרה

  .יֹוָנָתן, ַּתְזִריַע ְמצָֹרעת ׁשַ רָ ּפָ  ֶּבָעלֹוןַע ַהָּבא ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו

  

  ָנה ִראׁשֹוָנהׁשָ ׀  25 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע ןיסָ נִ  ב'כ׀  יינִ ִמ ְׁש ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת 

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 לרפואת יעקב נתנאל כלב חי בן דינה                                         ?ל אֹו ָהֶרֶגׁשכֵ ַהׂשֶ  



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                              
        

  
  
  
  








 








ֲהִנים ְוֶאת מֶֹׁשה ִצָּוה ֶׁשַּיְתִחילּו ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹות ַהּכֹ, ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני

ֵּבְרכּו  ְלַאַחר ֶׁשִהְקִריבּו ֵאת ַהָּקְרָּבנֹות ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה. 'ָקְרָּבנֹות ָהַעם ִלְפֵני ה

ַעל ֶׁשִהְקִריבּו ', ָנָדב ַוֲאִביהּו ֵמתּו ַעל ְיֵדי ֵאׁש ֶׁשָּיְצָאה ִמִּלְפֵני ה. ֵאת ָהַעם

: ת ַהְּקׁשּורֹות ַלֲעבֹוַדת ַהּכֲֹהִניםמֶֹׁשה ִלֵּמד ִמְסָּפר ֲהָלכֹו.  ְלָפָניו ֵאׁש ָזָרה

ֻמָּתר , ַּבַחָּיה ּוַבְּבֵהָמה. ְּבסֹוף ַהָּפָרָׁשה ָאנּו ְלֵמִּדים ִּדיֵני ַּכְׁשרּות ַּבֲעֵלי ַחִּיים

ְּבָדִגים  .ַמָעֵלי ֵּגָרהוְ , ׁשֹוְסֵעי ֶׁשַסע , ַמְפִריֵסי ַּפְרָסה ֶלֱאכֹל ַּבֲעֵלי ַחִּיים ֶׁשֵהם

י ינֵ מִ ַהּתֹוָרה ְמָפֶרֶטת ֵאת . ָּדִגים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׁשתק רַ ל ֻמָּתר ֶלֱאכֹ

  .פֹות ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹל אֹוָתםָהעֹו
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 ּוַבֵׁשִני, ְּבֶאָחד ִהְתַּפְּללּו ֲעִׂשיִרי ָהֲעָיָרה, ַּבֲעָיָרה ְקַטָּנה ָהיּו ְׁשֵני ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת

ָרה ַּפַעם ַאַחת ְּבִׂשְמַחת ּתֹו. ֶׁשַּמָּצָבם ַהַּכְלָּכִלי ָהָיה ָרעּועַ  ִהְתַּפְּללּו ֲאָנִׁשים

, עְוִהִּגיׁשּו ַיִין ְּבֶׁשפַ , ֻעָּדה ְּגדֹוָלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּלֶהםָעׂשּו ָהֲעִׁשיִרים סְ 

ׁשּוִטים ּוְבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהֵּׁשִני ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים ַהּפְ , ַּבַּׂשר ְוָדִגים ּוַמְּטַעִמים

ַטֲערּו ַחָּלָׁשה ַּדְעָּתם ְוִהצְ , ֶׁשָראּו ֶאת ַהְּסֻעָּדה ַהְּגֻדָּלה ֶׁשל ָהֲעִׁשיִריםּכֵ 

ֶהְחִליטּו . ֶאָּלא ְמַעט עּוִגּיֹות ֶׁשּלֹא ִהְסִּפיקּו ְלֻכָּלם, ֶׁשֶאְצָלם לֹא ָהָיה ַיִין

ֶׁשל ִׂשְמַחת  ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְתרֹם ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשָנה ְמַעט ַיִין ַלְּסֻעָּדה ַהֲחִגיִגית

 ָחְלָפה ָׁשָנה ְוׁשּוב. ָרהָיִכין ָּדִגים ּומְּטַעִמים ְלכבֹוד ִׂשְמַחת ּתֹווְ , ַהּתֹוָרה

ת ֶׁשל ֵריח ַהַּמֲאָכִלים ַהּטֹוִבים ָעָלה ִמֵּבית ַהְּכֶנסֶ . ִהִּגיַע ְזַמן ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

ְוהּוְבַטח , ַּגם ַהַּפַעם ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים ִהְתַּכְּנסּו ְלִקּדּוׁש, ָהֲעִׁשיִרים

ת ַּגָּבֵאי ֵּבית ַהְּכֶנסֶ . ָהעֹוֶמֶדת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסתְלָכל ֶאָחד ַיִין ְּבֶׁשַפע ֵמֶהָחִבית 

ם ְולֹא ֵהִסירּו ֶאת ִמְכֶסה ֶהָחִבית ּוְלַתְדֵהָמָתם ֶהָחִבית ָהְיָתה ִמֵּלֶאה ַמיִ 

ד ִהְסַּתֵּבר ֶׁשָּכל ֶאחָ . ָּכל ָהֲאָנִׁשים ָּכְבׁשּו ְּפֵניֶהם ְּבַקְרַקע ֵמרֹב ּבּוָׁשה. ַיִין

ְוָכְך ,  ְוהּוא ָׁשַפְך ַמִים ְּבָמקֹום ַיִין, ֶׁשִּיְׁשּפְֹך ַיִין ְלָחִבית ָסַמְך ַעל ֲחֵברֹו

  . ִהְתַמְּלָאה ֶהָחִבית ַמִים ְולֹא ַיִין

ת ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ִלְסּפֹר ֶאת ְסִפירַ , ל''ָאְמרּו חז'' ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם: "ְוַהִּנְמָׁשל

ְוֶרֶמז ֵיׁש ְּבָכְך , י ִמיֶׁשהּו ַאֵחר''ה עָהעֶֹמר ְּבַעְצמֹו ְולֹא ָלֵצאת ְיֵדי חֹובָ 

לֹא ָאָדם ָצִריְך ְלַגּלֹות ַאֲחָריּות ֵלַמֲעָׂשיו וְ . 'ֲעבֹוַדת הוְ , ְלַגֵּבי ָּכל ַהִּמְצֹות

 ִאם לֹא ִּתְתַּפֵּלל ַאף ֶאָחד לֹא'', ֶׁשֲאֵחִרים ַיֲעׂשּו לֹו ֵאת ָהֲעבֹוָדה''ִלּסמֹוְך 

ְוָכְך , ִאם לֹא ִּתְלַמד ּתֹוָרה ַאף ֶאָחד לֹא ִיְלַמד ִּבְׁשִביְלךָ  ,ִיְתַּפֵּלל ִּבְׁשִביְלךָ 

  .''ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי"ְלַגֵּבי ָּכל ָּכל ַהִּמְצֹות 

  

  ִמי  –ְׁשלֶֹׁשת ַהּכֲֹהִנים ֶׁשּנֹוְתרּו  

  ?ֵהם    

 ֵמֵהם ִסיָמֵני ַהָּטֳהָרה ִּבְבֵהָמה?  

 ַמהּו ִסֵּמן ַהָּטֳהָרה ְּבָדִגים?  

  ֵַׁשם ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוע?  

ה ֹוֵתר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ּוְלמֹׁשֶ ַהּיֹום ַהָּׂשֵמַח ְּבי

ָהַפְך ִלְהיֹות יֹום ָעצּוב , ְוַאֲהרֹן ִּבְמֻיָחד

 ְּביֹום ּבֹו ִיְרֶדה ֵאׁש ִמן ַהָּׂשִמִים. ְמאֹד

ָיְרָדה ֵאׁש נֹוֵסֶפת , ֶלֱאכֹל ֵאת ַהָּקְרָּבנֹות

 ִנְבֲחרּו ַעל ְיֵדיְוָהְרָגה ֶאת ֶׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ׁשֶ 

ַהָּדָבר ָּגַרם ַצַער . ה ַלֲעבֹד ְּבִמְׁשָּכן"ָהָּקּבָ 

. ְלמֶֹׁשה ֶׁשהּוא ּדֹוָדםּוַלֲאִביֶהם ַאֲהרֹן 

ְוָצִריְך ְלַהְחִליט , ִׁשְּמָחה ְוַצַער ְּבִעְרּבּוְבָיא

 ַעל ַאֲהרֹן ֻהְּטָלה ָהַאֲחָריּות. ָמה עֹוִׂשים

ְוִהֵּנה ָקָרה לֹו , דֹולּגָ ִלְהיֹות ּכֵֹהן  ַהְּכֵבָדה

ֲהגּו ִמּׁשּום ֶׁשּלֹא ִהְתנַ  ְׁשֵני ָּבָניו ֵמתּו, ָאסֹון

ֵּכיַצד ָעָליו ִלּנהֹוג  .'ַּבֶּדֶרְך ֶׁשִּצָּוה אֹוָתם ה

? אֹו ַאַחר ַהְּׁשִליחּות, ַאַחר ָהֶרֶגׁש? ָּכֵעת

ר ְוַיְקִריבּו ֵאׁש ָזָרה ֲאׁשֶ : "ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת

 ְּכלֹוַמר ַמֲעֶׂשה ֶׁשּלֹא, "ֹוָתםלֹא ִצָּוה א

ֹות ָהָיה ָלֶהם ַלַהט ַלֲעׂש. ִנְתַּבְקׁשּו ַלֲעׂשֹות

 ֵיׁש .ַהָּטעּות ָהְיָתה ְּבֶדֶרךְ  ךְ אֲ , ַמֲעֶׂשה ָחׁשּוב

ֲאָבל ְּבסֹופֹו ֶׁשל , ְלִהְתַיֵחס ָלֶרֶגׁש ְוָלֵׂשֶכל

א לַֹהַּמָּטָרה . ָּדָבר ֵיׁש ָלֶלֶכת ַאַחר ַהֵּׂשֶכל

ַּתְפִעיל ֵאת . ֶּדֶׁשת ֶאת ָהֶאְמָצִעיםְמקַ 
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