
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   18:27  19:34  
  19:33  18:25  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  18:28  19:36  
  19:34  18:22  ְירּוָׁשַלִים
  19:36  18:38  ֵּתל ָאִביב

   .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

נו ֶאל סְ נָ ּכַ ְּת ר ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר הִ ְלַאחַ . ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ַהַּבִית ָהיּו ֲעסּוִקים ְּבִּנָּקיֹון ּוְבֵסֶדר. ח ִמְתָקֵרבַחג ַהֶּפסַ 

ד ְּבֶמְרָּכז ַהַּבִית ָהְיָתה ֲעֵרָמה ִמָּכל ַהָּבא ְליַ . ַּבְלנּו ֵמִאָּמא ְרִׁשיַמת ַמָּטלֹות ְלאֹותֹו ַהּיֹוםם קִ ְוׁשָ , ָסלֹון ַהַּבִית

. ֶׁשל ָרֵחל הָ ָעה ְקִריַאת ַּתְדֵהָמה ִמִּפיְלֶפַתע ִנְׁשמְ . ִנְצָרִכיםַעל ְמַנת ְלַהֲעִביַרם לַ , ֵמַחְדרֹוֶׁשהֹוֵצאנּו ָּכל ֶאָחד 

ָּת ִלי ֵאת ַהַּקְלָמר ְללֹא ָלַקְח , ַאָּתה יֹוֵדַע ַּכָּמה ְזַמן ֲאִני ְמַחֶּפֶׂשת אֹותֹו, ָמה עֹוֶׂשה ַהַּקְלָמר ֶׁשִּלי ֶאְצְלךָ  ,ֲחַנְנֵאל

. ָּמׁש ְּגֵנָבהזֹו מַ , הֹוִסיָפה ָרֵחל, ֶזה ַמָּמׁש לֹא ָיֶפה ִמִּצְּדךָ . ֲחַנְנֵאל ִהְתַיֵּׁשב ְּבִפַּנת ַהֶחֶדר ְוֵהֵחל ִלְבּכֹות? ׁשּותרְ 

ָלה ְׁשַא? ָמה ָקָרה. לֹון ַהַּבִיתְוִאָּמא ֶׁשָּׁשְמָעה ֶאת ַהֶּבִכי ִּבְּקָׁשה ִמֻּכָּלנּו ְלִהְתַּכֵּנס ְּבסָ , ִּבְכיֹו ֶׁשל ֲחַנְנֵאל ָּגַבר

ִמיד הּוא ּתָ ? ִּתי אֹותֹו ְולֹא ָמָצאִתית יֹוַדַעת ַּכָּמה ְזַמן ִחַּפְׂש ָא !ֲחַנְנֵאל ָּגַנב ִלי ֵאת ַהַּקְלָמר ֶהָחָדׁש ֶׁשִּלי. ִאָּמא

. י ְּבַבָּקָׁשהָאְמָרה ִאָּמא ּבֹוִאי ֵאלַ , ילִ חֵ רָ . ִסְּיָמה ָרֵחל ֶאת ְּדָבֶריָה ְּכֶׁשִהיא ּכֹוֶעֶסת, ׁשּותלֹוֵקַח ְּדָבִרים ְּבִלי רְ 

 ָקִרים ְוַנֲעֶׂשה ַהְפָסָקהי ַהּיְ ּבֹואּו ְיָלדַ . ּבֹוֶכהְנֵאל הַ ִאָּמא ָאְסָפה ֶאת ָרֵחל ֵאֶליָה ּוְבָיָדּה ַהְּׁשִנָּיה ֶהֱחִזיָקה ֶאת ֲחנַ 

ָלה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִּתָּׁשֵחט ָהעֹ : "ָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֶנֱאַמרְּבּפָ , אּורְ . יֹון ִמָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּועַ ֲעבֹודֹות ַהֶּפַסח ְוִנְלָמד ַרעְ ּבְ 

 ָקְרָּבן ָחָטאת, ְלֻעָּמתֹו. 'הבֹוד ֻכּלֹו ֻמְקָרב ַעל ַהִּמְזֵּבח ִלכְ ים וְ ִׁש דָ א קֶֹדׁש קֹוה ִנְקרָ ָקְרָּבן עֹולָ  ".ִּתָּׁשֵחט ַהַחָּטאת

ְקִריִבים ֶאת ַמּדּוַע מַ ַאֶּתם יֹוְדִעים . ר לֹו ַעל ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּפסּולְוַהָּקְרָּבן ָּבא ִלָכּפֶ , ָהָאָדםָּבא ַעל ֵחְטא ֶׁשָעָׂשה 

ְּכֶׁשָאָדם חֹוֵטא ְועֹוֶׂשה . ִאָּמא ָׁשֲאָלה? ָהעֹוָלה ֶׁשֻּכָּלּה קֶֹדׁשֹו ָמקֹום ּבֹו ַמְקִריִבים ֶאת ְּבאֹות ַהַחָּטאתָקְרָּבן 

ָלֶכן ִהְקִּפיָדה . ֲאָבל ֶזה ְמאֹד לֹא ָנִעים ְולֹא ַקל ִּבְכָלל. הּוא ָצִריְך ְלִהְתַּבֵּיׁש ְוַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ַמֲעֶׂשה ָּפסּול

ּוַמְקִריִבים  ַחָּטאתְּכֶׁשָּבא ְיהּוִדי ְלַהְקִריב  .בֹודֹו ֶׁשל ַהחֹוֵטא ְּכמֹו ַעל ְּכבֹודֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ְּביֹוֵתרַהּתֹוָרה ַעל ּכְ 

ָרֵחל . ה ְלָקְרָּבן ָחָטאתְרָּבן עֹולָ ֵאין הּוא ִמְתַּבֵּיׁש ִּכי לֹא ִנֵּתן ְלַהְבִחין ֵּבין קָ , ִּבְמקֹום ָהעֹוֶלה ָקְרָּבנֹוֶאת 

ּקֹול יו ְוִנְּׁשָקה ֶאת רֹאׁשֹו ּובְ ִנְּגָׁשה ֵאלָ , ּוק ָהָיה ִּבְזרֹועֹות ִאָּמםיָטה ַּבֲחַנְנֵאל ַהָּקָטן ֶׁשָחבִהּבִ , ֶׁשִּנְרְּגָעה ֵּביְנַתִים

ֲחַנְנֵאל ? סֹוֵלחַ , י אֹוְתךָ ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ְסִליָחה ִמְּמָך ִאם ֶהֱעַלְבִּת וְ . ָסַלְחִּתי ְלךָ , ֲחַנְנֵאל ַהָּמתֹוק: ֶקט ָאְמָרהׁשָ 

ָעַמְדנּו ? ה ִלי ְּבַקְלָמרַאת ַמְרׁשָ . ה ֶׁשֲאִני ָּכל ָּכְך אֹוֵהבת ֲאחֹוִתי ַהְּגדֹולָ ַא, ָּבַטח, ֶאת רֹאׁשֹו ְוָאַמר ֵהִרים

ּוָמה ִאְּתֶכם . הל ִהְתַנֲהגּות לֹא ָיפָ ץ ׁשֶ י יֹוֵתר ֵמָחמֵ ת ַהַּבִית ְּכֶׁשִּלֵּבנּו ָנקִ ְוָחַזְרנּו ְלִנְּקיֹונֹו, ְוָצַחְקנּו ְּבקֹול ָרם

  . יֹוָנָתן, ַחג ַהֶּפַסח ֶּבָעלֹוןַע ַהָּבא ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו ? ֵלבם ְמַנִּקים ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשּבָ ֵאיְך ַאּתֶ , ַמְלָאִכים ֶׁשִּלי

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  22 רִמְסּפָ ִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע ןיסָ נִ ' ח׀  לדֹוגָ ת הַ ּבָ ׁשַ  וצַ ַׁ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             "ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִּתָּׁשֵחט ָהעָֹלה ִּתָּׁשֵחט ַהַחָּטאת"



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                              
        

  
  
  
  








 








 ִמְתַיֶחֶסת ַלִּדיִניםּו, ְּבִדיֵני ָּכל ַהָּקְרָּבנֹותָרִטים ָּפָרַׁשת ַצו מֹוִסיָפה ּפְ 

ֵאיְך ַמְקִריִבים ָּכל וְ  ַהֲחׁשּוִבים ַלּכֲֹהִנים ַהַּמְקִריִבים ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות

. וֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליְלַקֵּדׁש ֶאת ַהּכֲֹהִנים וְ ִצָּוה ֶאת מֶֹׁשה ' ה .ָקְרָּבן

מֶֹׁשה ִצָּוה . ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו ִהְקִריבּו ָקְרָּבנֹות', ר המֶֹׁשה ָעָׂשה ִּכְדבַ 

ִׁשְבָעת  םיּוסִ ִמֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַעד  ֶאת ַאֲהרֹן ּוָבָניו לֹא ָלֵצאת

, ִמְנַחת ִחּנּוךְ  :ַּבָּפָרָׁשה ִּדיִנים נֹוָסִפים ֶׁשִּנְלָמִדים .ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים

  .  ֵאׁש ָּתִמידוְ , ּוַמת ַהֶּדֶׁשןְּתר, ִמְנַחת ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול
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  י ָּבִנים ה ָּגר ַרב ְיהּוִדי ְולֹו ֵׁשנֵ ְלַיד ֵּביִתי ָהיָ 

, תי ְיָלָדיו ְלֵבית ַהְּכֶנסֶ ַׁשָּבת ָהָיה הֹוֵלְך ִעם ֵׁשנֵ  ְּכֶׁשְּבָכל, ְקַטִּנים

 ָאִכים ֶׁשִּליִהְזָּדְרזּו ַמלְ : "ז אֹוָתם ְואֹוֵמרְוִלְפֵני ֶׁשָהְלכּו ָהָיה ֵמָזרֵ 

ָּבת ְּכֶׁשָחַזר ַעל ְּדָבָריו ׁשַ ". ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְקחּו ֶאת ַהְּכָנַפִים ְוָנעּוף

ַהִאם ָּתִמיד ַאָּתה קֹוֵרא ִליָלֶדיָך , ַרִּבי: "וָׁשַאְלִּתי, ַאֵחר ַׁשָּבת

" ? ָּבתַרק ַּבּׁשַ ". "ַרק ַּבַּׁשָּבת", ָעָנה ָהַרִּבי" לֹא"?  "ַמְלָאִכים"

י רֵ ם ַחי ִמּכַֹח ַהְּתִפּלֹות ְוִׁשיָּכל ָהעֹולָ ": ִהְסִּביר ִלי ָהַרִּבי .ָׁשַאְלִּתי

ַהִּנּגּוִנים ַהִּנְפָלִאים נֹוְתִנים ּכַֹח . ַהַּׁשָּבת ֶׁשַּׂשִרים ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם

ֵני ָהָאָדם ְּבָכל ְימֹות ַהָּׁשבּוַע ַּכֲאֶׁשר ּבְ ? רּוִמי ַהּׁשָ . ן ְוַחִּיים ְלָכלְוחֵ 

ַּבָּיִמים  ,ֲעסּוִקים ּוְטרּוִדים ִּבְדָאגֹות ַּפְרָנָסה ֵאין ָלֶהם ּכַֹח ַלִּׁשיר

, ָנף ְליֹוםּכָ . ם ֵיׁש ֵׁשׁש ְּכָנַפִיםְלָכל ֶאָחד ֵמהֶ . ים ַהַּמְלָאִכיםֵאֶּלה ָׁשרִ 

ַיְלֵדי  םַאְך ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְמַמְּלִאי. ִׁשירְלעּוף ּבֹו ְולָ , ָּכָנף ְליֹום

ם ַרּתָ יְּביֹום ֶזה ִמְתַּפֶּׁשֶטת ִׁש . ם ֶׁשל ַהַּמְלָאִכיםִיְׂשָרֵאל ֶאת ְמקֹומָ 

ְמַמֵּלאת ְוַהִּׁשיָרה ִמְתַּפֶּׁשֶטת ַעל ְּפֵני ָיִמים ַוֲאָרצֹות ּו ְּבָכל ָהעֹוָלם

ר ַּכֲאֶׁשר ֶיֶלד ְיהּוִדי ׁשַ : "בְוהֹוִסיף ְוָאַמר ִלי ָהרַ ". ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו

 ְוַכֲאֶׁשר ֶיֶלד, י ִיְׂשָרֵאל ְּבמֹוְסְקָבהׁשֹוְמִעים אֹותֹו ַיְלּדֵ , ַלִיםִּבירּוׁשָ 

י ִיְׂשָרֵאל ְּבעֹוָלם ֻּכּלֹו ֶמֶׁשק ׁשֹוְמִעים אֹותֹו ַיְלּדֵ ְיהּוִדי ּבֹוֶכה ְּבדַ 

  . ּוְמעֹוְדִדים אֹותֹו ְּבִׁשיָרָתם

  

  ]ל"ז ז כהנא"ר ש"הרב דמאת [

  :השלם

ִמחּוץ  ֶאל _____ ְוהֹוִציא ֶאת .1

  .ַלַּמֲחֶנה

, ָלעָֹלה ַלִּמְנָחה, זֹאת ַהּתֹוָרה .2

  ________ְוָלָאָׁשם , ְוַלַחָּטאת

ְלַהְקִריב , ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל_____ ְּביֹום  .3

  .ְּבִמְדַּבר ִסיָני' ֶאת ָקְרְּבֵניֶהם לה

לֹא ַעל ַהִּמְזֵּבַח _____   , _____ֵאׁש .4

  .ִתְכֶּבה

  

רֹוֵכׁש , ָאָדם ֶׁשעֹוֶלה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ֵהן ּכָֹחָיה אֹו ְּבֵהָמה ַלָּקְרָּבן ּוָבא ֶאל הַ 

ר הּוא ֵאת מּוסֶ , ָׁשם. ֶׁשְּבִמְקָּדׁש

ת ַהָּקְרָּבן ּוְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ִלְׁשחֹט אֶ 

י ׁשֹוֶנה מִ . ְּכמֹותֹו עֹוִלים ַרִּבים. ָקְרָּבנֹו

ָדה ַּבִּׂשְמָחה ֶׁשֵּמִביא ָקְרָּבן ּתֹו

ְטא ְלֵמִביא ָקְרָּבן ְּבֶׁשל חֵ , ְוִהְתַלֲהבּות

הּוא . ה"ּוָבא ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ֵמָהָּקּבָ 

ֵטא ְוֶזה ִמְתַּבֵּיׁש ֶׁשָּמא ִיְראּו ֶׁשהּוא חֹו

ָלֵכן ַמְקִריִבים ? ִׂשיםָמה עֹו. לֹא ָנִעים

ַהּתֹוָרה . הְּכמֹו ָקְרָּבן עֹולָ  נֹוּבָ רְ ֶאת קֹ

ָלֵכן , ה ְלַפְרֵסם ֶאת ַהחֹוֵטאֹוצָ לֹא ר

ּלֹא ה ָנַתן לֹו ֵאת ָהֶאְפָׁשרּות ׁשֶ "ָהָּקּבָ 

ִעם , ת ּוֵבית ַהֵּסֶפרַּבַּביִ . ְלִהְתַּבֵּיׁש

ִעם ַהּמֹוִרים , םיְוִעם ַההֹורִ  ְיָלִדים

 ְלָהִעיר ֵיׁש ְזַמִּנים ֶׁשֵּיׁש צֹוֵרךְ , תְוַהַּגָּננֹו

ם ֵדנּו ֶׁשֵּיׁש ָמקֹוה ִמַּלּמְ "ָהָּקּבָ . ֶהָעָרה

 ֶׁשֵּיָאְמרּוִלְדָבִרים ֶׁשִּמֵּלב ֵאל ֵלב 

  .ְּבִצְנָעה ְּגדֹוָלה ּוְבִהְתַחְּׁשבּות
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