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יסן התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  25׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה
ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ְשׁ ִמינִ י ׀ כ'ב נִ ָ

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
ַה ֶשׂ ֵכל אוֹ ָה ֶרגֶשׁ?


לרפואת יעקב נתנאל כלב חי בן דינה

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ֵפים,
וּמזְ ל ִ
ֶריםַ ,מ ְג ֵרפוֹתֵ ,א ִתּיםָ ,
אוֹחזִ ים ַמ ֲעד ִ
ָצאנוּ ָכּל ְבּנֵי ַה ִכּ ָתּה ְלגִ נַּת ֵבּית ַה ֵסּ ֶפרְ ,כּ ֶשׁאָנוּ ֲ
אָביב ,י ָ
ִל ְכבוֹד ֶה ִ
אָמר ַהמּוֹ ֶרה ַל ֲערוּגוֹת ַה ְמּ ֻס ָמּנוֹת ו ְַל ַשּׁ ָלּ ִטים
ילים ֲח ָד ִשׁיםִ .שׂימוּ לֵב ַ
וּשׁ ִת ִ
ילת ְז ָר ִעים ְ
ְל ָה ִכין ֶאת ַהגִּ נָּה ִל ְשׁ ִת ַ
ֻלּנוּ,
קוּעים ְבּ ָכל ֲערוּגָה .אַל ְתּ ַע ְר ְבּבוּ ֵבּין ַה ִמּינִ ים ,וְ ַה ְמ ִתּינוּ ַעד ֶשׁ ָי ֵחד נִ ְשׁתֹּל ְונִ זְ ַרעְ .בּ ֵס ֶדר ָענִ ינוּ כּ ָ
ַה ְתּ ִ
ֵשׁ ֵתּ ְסיימוּ ִק ְראוּ
ָדל ֶפּרֶא ְבּחֹ ֶרף ַה ְמּב ָֹר ְך ְו ַהגָּשׁוּםְ .לכ ֶ
וּל ַנכֵּשׁ ֶאת ָה ֶע ֶשׂב ֶשׁגּ ַ
וּב ֶמרֶץ ִה ְת ַח ְלנוּ ַל ֲעדֹר ְ
וּ ְבּ ִשּׂ ְמ ָחה ְ
ְאַב ָר ָהם ֶשׁ ִסיְּמוּ ִראשׁוֹנִ ים ֶאת ָה ֲערוּגוֹת ֶשׁ ָלּ ֶהםָ ,ע ְמדוּ
ָדב ו ְ
אָמר ַהמּוֹ ֶרה וְ ָה ַל ְך .נ ָ
ִליֲ ,א ִני ְבּ ַמ ְח ָסן ֵבּית ַה ֵסּ ֶפרַ ,
אַמּ ְצ ִתּי ִבּ ְכ ָלל,
ָדב ,לֹא ִה ְת ַ
אָמר נ ָ
יהם ֶשׁ ֲע ַדיִן לֹא ִסיְּמוּ ֶאת ֶח ְל ָקם ְבּגִ נָּה .זֶה ָהיָה ַמ ָמּשׁ ַקלַ ,
בּוֹננִ ים ְבּ ַח ְב ֵר ֶ
ִמ ְת ְ
אַב ָר ָהם .לֹא
אָמר ְ
ַע ָשׂה ָדּ ָברַ ,
אָמר ֶשׁנִּ ְק ָרא לוֹ ְכּ ֶשׁנִּ גְ מֹר ְולֹא נ ֲ
ָכין ֲערוּגוֹת ֲח ָדשׁוֹת? ַהמּוֹרֶה ַ
ָמה ַדּ ְע ְתּ ָך ֶשׁנּ ִ
ְתה
רוֹבה ָהי ָ
וּב ֲחרוּ ָל ֶהם ֶח ְל ַקת ֲא ָד ָמה ֶשׁ ְקּ ָ
יבם ַ
ְאַב ָר ָהם ִה ִבּיטוּ ְס ִב ָ
ָדב ו ְ
ָדב .נ ָ
אָמר נ ָ
יע אוֹתוַֹ ,
ַפ ִתּ ַ
נוֹרא בּוֹא ְונ ְ
ָ
ְל ִמ ְשׂ ָר ֵדי ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ְו ֵה ֵחלּוּ ַל ֲעדֹר ָבּ ַמ ֲע ֶד ִריםְ .לאַ ַחר ַדּקּוֹת ִמ ְס ָפּר נִ ְשׁ ַמע ַר ַחשׁ מוּזָר ְו ֶזרֵם ַמיִם ָחזָק ָפּ ַרץ
וְרצוּ ֶאל ַמ ְח ָסן ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ִל ְקרֹא ְלמוֹ ֵרה.
ַפ ָשׁםָ ,
ִמ ַתּ ַחת ָל ֲא ָד ָמה ְו ֵה ֵחל ְל ָה ִציף ֶאת ַה ַקּ ְר ַקעַ .ה ְשּׁ ַניִּים נַסּוּ ַעל נ ְ
ֵיהם ְכּבוּשׁוֹת
וּפנ ֶ
ָשׁים ְ
וּכ ֶשׁ ִסּיֵּם ָפּנָה ֶאל ַה ְשּׁ ַניִּים ֶשׁ ָע ְמדוּ ֶמבוּי ִ
אשׁיְ ,
יע ָסגַר ֵאת ַה ֶבּ ֶרז ָה ָר ִ
ַהמּוֹרֶה ֶשׁ ִהגִּ ַ
ַמנוּ ֶאת
אוֹת ָך ִכּי ִסיּ ְ
יתם? ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ִמכֶּם ְל ַה ְמ ִתּין ְולֹא ַל ֲעשׂוֹת ָדּ ָבר? ָר ִצינוּ ְל ַשׂ ֶמּח ְ
ְאָמרָ .מה ֲע ִשׂ ֶ
ַבּ ַקּ ְר ַקע ,ו ַ
ַע ֶתּם ְבּ ִצנּוֹר ַה ַמּיִם ֶשׁל ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ֶשׁמּוּנָח ָהיָה
אַתּם ָמה גְּ ַר ְמ ֶתּם? ְפּג ְ
יּוֹד ִעים ֶ
ָה ֲערוּגוֹת ֶשׁ ָלּנוָּ ,ענוּ ַה ְשּׁ ַניִּיםַ .ה ְ
אַחים ֶשׁ ָעשׁוּ ָמה ֶשׁלֹּא
תּוֹרה ְמ ַס ֶפּ ֶרת ָלנוּ ַעל ְשׁנֵי ִ
בוּע ַה ָ
ִמ ַתּ ַחת ַל ֲא ָד ָמה ֶשׁ ֲח ַפ ְר ֶתּםַ .הי ְַד ְע ֶתּם ֶשׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ְתה ַה ְק ָר ַבת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹתְ .ל ֵשׁם
יוּתם ָהי ָ
אַח ָר ָ
אַביהוּא ֶשׁ ָהיוּ כּ ֲֹהנִ ים ִק ְבּלוּ ַתּ ְפ ִקיד ָחשׁוּב ַבּ ִמּ ְשׁ ָכּןֲ ,
ָדב ְו ִ
נִ ְצ ַטווּ? נ ָ
יוֹתר ִמ ָמּה ֶשׁ ָה ָקּ ָבּ"ה
ַעשׂוּ ֵ
אַך ֵהם ָח ְשׁבוּ ֶשׁ ִאם ֵהם י ֲ
יכןְ .
יביםָ ,מ ַתי ְו ֵה ָ
ֵיצד ַמ ְק ִר ִ
תּוֹרה ָק ְב ָעה ְכּ ָל ִלים כּ ַ
ָכּ ְךַ ,ה ָ
ֵדעֶ ,שׁ ְכּ ָל ִלים נִ ְק ְבּעוּ ַעל
ָר ָמה ְלאָסוֹן גָּדוֹלְ ,ו ֵהם נִ ְפגְּ עוּ ָה ִראשׁוֹנִ יםָ .חשׁוּב ֶשׁנּ ַ
ִשׂ ַמחָ .טעוּת זוֹ ,גּ ְ
ִצוָּהָ ,ה ָקּ ָבּ"ה י ְ
ָקים ִבּ ְל ִתּי ְצפוּיִים
ילה ,וְ ָכ ְך ִנ ָמנַע ִמ ָטּ ֻעיּוֹת וּנְ ז ִ
יע ָ
וּב ִשׂ ְמ ָחהַ ,בּ ֲע ִשׂיָּה ְמבֹ ֶר ֶכת וִ ִ
ַע ְברוּ ַבּ ָשּׁלוֹם ְ
ְמנַת ֶשׁ ַה ַחיִּים י ַ
ַח ִליטָ ,ענָה
ַהל ָמה ָק ָרהְ ,והוּא י ְ
ַע ֶשׂה ַע ְכ ָשׁוָ ,שׁ ֲאלוּ ַה ְשּׁ ַניִּים? גְּ שׁוּ ַל ַמּ ְז ִכּירוּת ְו ָס ְפּרוּ ְל ְמנ ֵ
וּמה נ ֲ
ָלנוּ וְ ַל ֲא ֵח ִריםָ .
ְק ִרים ֶשׁ ִלּי?
ַהל ְל ַד ְע ְתּ ֶכםֲ ,ח ֵב ִרים י ָ
וּמה ֶה ְח ִליט ַה ְמנ ֵ
ַהמּוֹ ֶרהָ .
ָתן.
יע ְמצ ָֹרע ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ַתּ ְז ִר ַ
אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
ְאת
ַת ִחילוּ ְל ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָבּנוֹת ַהכֹּ ֲהנִ ים ו ֶ
ֹשׁה ִצוָּה ֶשׁיּ ְ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ,מ ֶ
ֹשׁה ֵבּ ְרכוּ
אַהרֹן וּמ ֶ
אַחר ֶשׁ ִה ְק ִריבוּ ֵאת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ֲ
ָק ְר ָבּנוֹת ָה ַעם ִל ְפנֵי ה'ְ .ל ַ
ָצאָה ִמ ִלּ ְפנֵי ה'ַ ,על ֶשׁ ִה ְק ִריבוּ
ַא ִביהוּ ֵמתוּ ַעל י ְֵדי ֵאשׁ ֶשׁיּ ְ
ָדב ו ֲ
ֵאת ָה ַעם .נ ָ
בוֹדת ַהכּ ֲֹהנִ ים:
ֹשׁה ִל ֵמּד ִמ ְס ָפּר ֲה ָלכוֹת ַה ְקּשׁוּרוֹת ַל ֲע ַ
ָרה .מ ֶ
ְל ָפנָיו ֵאשׁ ז ָ
וּב ְבּ ֵה ָמהֻ ,מ ָתּר
ְבּסוֹף ַה ָפּ ָר ָשׁה אָנוּ ְל ֵמ ִדּים ִדּינֵי ַכּ ְשׁרוּת ַבּ ֲע ֵלי ַחיִּיםַ .בּ ַחיָּה ַ
ֵרהְ .בּ ָדגִ ים
שׁוֹס ֵעי ֶשׁ ַסעְ ,ו ַמ ָע ֵלי גּ ָ
ְ
יסי ַפּ ְר ָסה,
ֶל ֱאכֹל ַבּ ֲע ֵלי ַחיִּים ֶשׁ ֵהם ַמ ְפ ִר ֵ
תּוֹרה ְמ ָפ ֶר ֶטת ֵאת ִמי ֵני
ְק ְשׂ ֶק ֶשׁתַ .ה ָ
ַפּיר ו ַ
ֻמ ָתּר ֶל ֱאכֹל ַרק ָדּגִ ים ֶשׁיֵּשׁ ָל ֶהם ְסנ ִ
אוֹתם.
ָהעוֹפוֹת ֶשׁאָסוּר ֶל ֱאכֹל ָ

נּוֹתרוּ – ִמי
ֹשׁת ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶשׁ ְ
ְ שׁל ֶ
ֵהם?
ימנֵי ַה ָטּ ֳה ָרה ִבּ ְב ֵה ָמה?
ֵ מ ֵהם ִס ָ
ַ מהוּ ִס ֵמּן ַה ָטּ ֳה ָרה ְבּ ָדגִ ים?
בוּע?
ֵ שׁם ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ




    

   
  

וּב ֵשׁנִ י
ָרהַ ,
ירי ָה ֲעי ָ
ֲשׂ ִ
ֶסתְ ,בּ ֶא ָחד ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ע ִ
ָרה ְק ַטנָּה ָהיוּ ְשׁנֵי ָבּ ֵתּי ְכּנ ֶ
ַבּ ֲעי ָ
אַחת ְבּ ִשׂ ְמ ַחת תּוֹ ָרה
עוּעַ .פּ ַעם ַ
ָשׁים ֶשׁ ַמּ ָצּ ָבם ַה ַכּ ְל ָכּ ִלי ָהיָה ָר ַ
ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ֲאנ ִ
ֶסת ֶשׁ ָלּ ֶהם ,ו ְִהגִּ ישׁוּ ַייִן ְבּ ֶשׁ ַפע,
דוֹלה ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ֻדּה גְּ ָ
ירים ְסע ָ
ָעשׂוּ ָה ֲע ִשׁ ִ
שׁוּטים
ָשׁים ַה ְפּ ִ
ֶסת ַה ֵשּׁנִ י ֶשׁל ָה ֲאנ ִ
וּב ֵבית ַה ְכּנ ֶ
וּמ ְטּ ַע ִמיםְ ,
ַבּ ַשּׂר ְו ָדגִ ים ַ
יריםַ ,ח ָלּ ָשׁה ַדּ ְע ָתּם ו ְִה ְצ ַט ֲערוּ
ֻלּה ֶשׁל ָה ֲע ִשׁ ִ
ֻדּה ַהגְּ ד ָ
ֵכּ ֶשׁ ָראוּ ֶאת ַה ְסּע ָ
ֻלּםֶ .ה ְח ִליטוּ
ֶשׁ ֶא ְצ ָלם לֹא ָהיָה ַייִןֶ ,א ָלּא ְמ ַעט עוּגִ יּוֹת ֶשׁלֹּא ִה ְס ִפּיקוּ ְלכ ָ
ֻדּה ַה ֲחגִ יגִ ית ֶשׁל ִשׂ ְמ ַחת
ִתרֹם ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ַה ָשּׁנָה ְמ ַעט ַייִן ַל ְסּע ָ
ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד י ְ
וּמטּ ַע ִמים ְלכבוֹד ִשׂ ְמ ַחת תּוֹ ָרהָ .ח ְל ָפה ָשׁנָה וְשׁוּב
תּוֹרהְ ,וי ִָכין ָדּגִים ְ
ַה ָ
ֶסת ֶשׁל
טּוֹבים ָע ָלה ִמ ֵבּית ַה ְכּנ ֶ
תּוֹרהֵ .ריח ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ַה ִ
זְמן ִשׂ ְמ ַחת ָ
יע ַ
ִהגִּ ַ
ְהוּב ַטח
שׁוּטים ִה ְת ַכּנְּ סוּ ְל ִקדּוּשׁ ,ו ְ
ָשׁים ַה ְפּ ִ
ירים ,גַּם ַה ַפּ ַעם ָכּל ָה ֲאנ ִ
ָה ֲע ִשׁ ִ
ֶסת
ַבּ ֵאי ֵבּית ַה ְכּנ ֶ
ֶסת .גּ ָ
עוֹמ ֶדת ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ְל ָכל ֶא ָחד ַייִן ְבּ ֶשׁ ַפע ֵמ ֶה ָח ִבית ָה ֶ
ְתה ִמ ֵלּ ֶאה ַמ ִים ְולֹא
וּל ַת ְד ֵה ָמ ָתם ֶה ָח ִבית ָהי ָ
ֵה ִסירוּ ֶאת ִמ ְכ ֶסה ֶה ָח ִבית ְ
בּוּשׁהִ .ה ְס ַתּ ֵבּר ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד
ֵיהם ְבּ ַק ְר ַקע ֵמרֹב ָ
ָשׁים ָכּ ְבשׁוּ ְפּנ ֶ
ַייִןָ .כּל ָה ֲאנ ִ
ִשׁפּ ְֹך ַייִן ְל ָח ִבית ,וְ הוּא ָשׁ ַפ ְך ַמיִם ְבּ ָמקוֹם ַייִןְ ,ו ָכ ְך
ָס ַמ ְך ַעל ֲח ֵברוֹ ֶשׁיּ ְ
ִה ְת ַמ ְלּאָה ֶה ָח ִבית ַמיִם ְולֹא ַייִן.
ירת
יך ִל ְספֹּר ֶאת ְס ִפ ַ
אָמרוּ חז''לָ ,כּל ֶא ָחד ָצ ִר ְ
וּס ַפ ְר ֶתּם ָל ֶכם'' ְ
ְו ַהנִּ ְמ ָשׁלְ " :
אַחרְ ,ו ֶר ֶמז יֵשׁ ְבּ ָכ ְך
ישׁהוּ ֵ
חוֹבה ע''י ִמ ֶ
ָהע ֶֹמר ְבּ ַע ְצמוֹ ְולֹא ָל ֵצאת יְדֵי ָ
ֵמ ֲע ָשׂיו ְולֹא
אַח ָריוּת ל ַ
יך ְלגַלּוֹת ֲ
אָדם ָצ ִר ְ
בוֹדת ה'ָ .
ַבּי ָכּל ַה ִמּ ְצוֹת ,וְ ֲע ַ
ְלג ֵ
בוֹדה''ִ ,אם לֹא ִתּ ְת ַפּ ֵלּל אַף ֶא ָחד לֹא
סּמוֹך '' ֶשׁ ֲא ֵח ִרים ַיעֲשׂוּ לוֹ ֵאת ָה ֲע ָ
ְ
ִל
יל ָך ,ו ְָכ ְך
תּוֹרה אַף ֶא ָחד לֹא י ְִל ַמד ִבּ ְשׁ ִב ְ
יל ָךִ ,אם לֹא ִתּ ְל ַמד ָ
ִת ַפּ ֵלּל ִבּ ְשׁ ִב ְ
יְ
ַבּי ָכּל ָכּל ַה ִמּ ְצוֹת " ִאם ֵאין ֲאנִ י ִלי ִמי ִלי''.
ְלג ֵ














יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ



ֹשׁה
וּלמ ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ְ
וֹתר ְל ַעם י ְ
ַהיּוֹם ַה ָשּׂ ֵמ ַח ְבּי ֵ
ֻחדָ ,ה ַפ ְך ִל ְהיוֹת יוֹם ָעצוּב
אַהרֹן ִבּ ְמי ָ
וְ ֲ
ְמאֹדְ .בּיוֹם בּוֹ י ְִר ֶדה ֵאשׁ ִמן ַה ָשּׂ ִמיִם
נוֹס ֶפת
ֶל ֱאכֹל ֵאת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ,י ְָר ָדה ֵאשׁ ֵ
אַהרֹן ֶשׁנִ ְב ֲחרוּ ַעל י ְֵדי
וְ ָה ְרגָה ֶאת ֶשׁנֵי ְבּנֵי ֲ
ָרם ַצ ַער
ָה ָקּ ָבּ"ה ַל ֲעבֹד ְבּ ִמ ְשׁ ָכּןַ .ה ָדּ ָבר גּ ַ
דּוֹדם.
ֹשׁה ֶשׁהוּא ָ
אַהרֹן וּ ְלמ ֶ
יהם ֲ
ַל ֲא ִב ֶ
יך ְל ַה ְח ִליט
ְצ ִר ְ
בּוּביָא ,ו ָ
ְצ ַער ְבּ ִע ְר ְ
ִשׁ ְמּ ָחה ו ַ
אַח ָריוּת
אַהרֹן ֻה ְטּ ָלה ָה ֲ
עוֹשׂיםַ .על ֲ
ָמה ִ
ַה ְכּ ֵב ָדה ִל ְהיוֹת כּ ֵֹהן ָגּדוֹל ,ו ְִהנֵּה ָק ָרה לוֹ
אָסוֹןְ ,שׁנֵי ָבּנָיו ֵמתוּ ִמשּׁוּם ֶשׁלֹּא ִה ְת ַנ ֲהגוּ
יצד ָע ָליו ִלנּהוֹג
אוֹתם ה'ֵ .כּ ַ
ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֶשׁ ִצּוָּה ָ
אַחר ַה ְשּׁ ִליחוּת?
אַחר ָה ֶרגֶשׁ ,אוֹ ַ
ָכּ ֵעת? ַ
ָרה ֲא ֶשׁר
ַק ִריבוּ ֵאשׁ ז ָ
תּוֹרה ְמ ַס ֶפּ ֶרת" :וְ י ְ
ַה ָ
לוֹמר ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁלֹּא
וֹתם"ְ ,כּ ַ
לֹא ִצוָּה א ָ
נִ ְת ַבּ ְקשׁוּ ַלעֲשׂוֹתָ .היָה ָל ֶהם ַל ַהט ַלעֲשׂוֹת
ְתה ְבּ ֶד ֶר ְך .יֵשׁ
ַמ ֲע ֶשׂה ָחשׁוּבֲ ,א ְך ַה ָטּעוּת ָהי ָ
ַחס ָל ֶרגֶשׁ ו ְָל ֵשׂ ֶכלֲ ,א ָבל ְבּסוֹפוֹ ֶשׁל
ְל ִה ְתי ֵ
אַחר ַה ֵשּׂ ֶכלַ .ה ַמּ ָטּ ָרה לֹא
ָדּ ָבר יֵשׁ ָל ֶל ֶכת ַ
ְמ ַק ֶדּ ֶשׁת ֶאת ָה ֶא ְמ ָצ ִעיםַ .תּ ְפ ִעיל ֵאת
אַחר ַה ֵשּׂכֶל!
ָהרֹאשְׁ ,ל ָך ֵ
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