
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   17:23  18:30  
  18:28  17:20  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  17:23  18:31  
  18:29  17:17  ְירּוָׁשַלִים
  18:31  17:33  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ֹו ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ִעּד. ְמַׂשֵחק ָּבאֶֹכל ֶׁשָהָיה מּוָנח מּולֹו ַעל ַהַּצַּלַחת ְוִכְמַעט לֹא ָאַכל ָּדָבר, ִעּדֹו ָיַׁשב ְלַיד ַהֻּׁשְלָחן

לֹא ֲאִני , ֲאִני ְּבֵסֶדר ָּגמּור"ִעּדֹו ִחֵּיְך ְוָאַמר . יִתיָך ְמַוֵּתר ַעל ָהעֹוף ֶׁשֲאִני ְמִכיָנהאִ לֹא רְ . ֹוִאמ ֵאָלהׁשָ , "?טֹוב

 ֶאְתמֹול ִהְתַחְלנּו ְלִהְתַוֵּכחַ  .ְוַעל ֶזה ֶׁשָהַרְסִּתי ֶאת ַהֲחֵברּות ַהּטֹוָבה ֶׁשִּלי ִאּתֹו, ַמְצִליַח ְלַהְפִסיק ַלֲחׁשֹב ַעל ָירֹון

ָיכְֹלִּתי ִלְראֹות ֶׁשהּוא ַמָּמׁש . ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ֶהֱעַלְבִּתי אֹותֹו, ַוֲאִני ָּכל ָּכְך ָּכַעְסִּתי ָעָליו, ֶּׁשהּו ְּבֵבית ַהֵּסֶפרַעל מַ 

ִנְרָאה ִלי . ת ַעְכָׁשוה ַלֲעׂשֹוֲאָבל ֲאִני לֹא יֹוֵדַע מָ , ִּתיֲאִני ָּכל ָּכְך ִמְצַטֵער ַעל ָמה ֶׁשִּדַּברְ . ִנְפַּגע ִמָּמה ֶׁשָאַמְרִּתי

ַהְקֵׁשב , ְּבִני. ִאּמֹו ֶׁשל ִעּדֹו ָעְמָדה ָלֶרַגע ְוהֹוִריָדה ֶאת ֵהִסיר ָהרֹוֵתַח ֵמָהֵאׁש". ְסלַֹח ִליֹו ְלעֹוָלם לֹא יִ ִעּדׁשֶ 

ְּבֶאָחד ַהְּפסּוִקים  .ת ַעל ָחָטִאים ֶׁשָאנּו חֹוְטִאיםה ְמַצֶּוה אֹוָתנּו ְלָהִביא ָקְרָּבנֹו"ָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ָהָּקּבָ ְּבּפָ . ֵהיֵטב

. ר לֹא ַּתֲעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשםֲאׁשֶ ', ִמִּמְצוֹות הה ַאַחת ּתָ ֹוׂשעַ ם ָהָאֶרץ ּבְ ַאַחת ֶּתֱחָטא ִּבְׁשָגָגה ֵמעַ  ְוִאם ֶנֶפׁש" :ֶנֱאַמר

ַּגם ". ֲאֶׁשר ָחָטא, ַעל ַחָּטאתֹו, ָבהְּתִמיָמה ֶנקֵ , ִעיַרת ִעִזיםנֹו ׂשֵ ּבָ ָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוֵהִביא קֹרְ חַ , אֹו הֹוַדע ֵאָליו

ֲאָבל ִאָּמא ָאַמר . ִאם ָאנּו חֹוְטִאים ֵיׁש ָלנּו ֶאת ַהחֹוָבה ְוַהְּזכּות ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ּוְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ִקְלַקְלנּו

ִאם ָּפַגְעָּת ְּבִעּדֹו ָעֶליָך ? ּוָמה ִאם ֵּכן ִנָּתן ַלֲעׂשֹות, ל ְלָהִביא ָקְרָּבןָיכֹ ַהּיֹום ֵאין ָלנּו ֵּבית ִמְקָּדׁש ְוֵאיִני, ִעּדֹו

 ָלֶגֶׁשת ַאל ִעּדֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְסִליָחהוְ , ר ְּבַאף ֶאָחדְלַקֵּבל ַעל ַעְצְמָך לֹא ִלְפגַֹע יֹותֵ . י ְּדָבִריםת ֵׁשנֵ ַלֲעׂשֹו

ַמָּתָנה ְקַטָּנה ְיכֹוָלה ְלַרֵּפא ֶאת , ּדֹויֶׁשל עִ  מֹוָאְמָרה אִ , ִמִּנָּסיֹון ֶׁשִּלי. ָאַמר ִעּדֹו, ֶזה ַמָּמׁש ָקֶׁשה ִלי. ִחיָלהּומְ 

. ם ִּבְמֻיָחדִּגיַע ְלֵבית ַהֵּסֶפר ֻמְקּדָ ּדֹו הֵ עִ , ְלָמֳחָרת. ָאַמר ִעּדֹו! ַמָּמׁש ְמֻעֶּלהֶזה ַרְעיֹון ". ֵּבין ְׁשֵני ֲאָנִׁשיםַהְּפָצִעים 

ב תַ ּכָ ר וְ הּוא הֹוִציא ַּדף ְמֻעּטָ . ָּתָנה ַעל ׁשּוְלָחנֹו ֶׁשל ָירֹון ָעָלה ְּברֹאׁשֹו ַרְעיֹון נֹוַסףְּכֶׁשָעַמד ְלַהִּניַח ֶאת ַהמַ ּו

ָיַׁשב ִעּדֹו ַעל , ְּבַהְפָסָקה. ָּתָנה ַעל ׁשּוְלָחנֹו ֶׁשל ָירֹון ְוִקָּוה ַלּטֹובִהִּניַח ֶאת ַהמַ , ִלְכֶׁשִּסֵּיים. ִהְתַנְּצלּותִמְכָּתב 

. דֹולֵמֲאחֹוָריו ָעַמד ָירֹון ִעם ִחּיּוְך ּגָ . ְוַלֶּפַתע ִהְרִּגיׁש ְטִפיָחה ְקַטָּנה ַעל ִּכְתפֹו, ַהַּסְפָסל ֶּבָחֵצר ֵּבית ַהֵּסֶפר

ֲאָבל ְּכֶׁשָּקָראִתי ֵאת , ַאָּתה ָּפַגְעָּת ִּבי! "ָּברּור ֶׁשֲאִני סֹוֵלַח ְלךָ . ְבִעָּקר ַעל ַהִּמְכָּתבּו, ַמָּתָנהּתֹוָדה ַרָּבה ַעל הַ "

ָירֹון ָמְצאּו ֶאת ַעְצָמם ַּפֲעמֹון ֵּבית ַהֵּסֶפר ִצְלֵצל ְוִעּדֹו וְ ". ֵהַבְנִּתי ַּכָּמה ֶּבֱאֶמת ִאְכַּפת ְלָך ִמֶּמִּני, ַהִּמְכָּתב ֶׁשְּלךָ 

 ִמִּמי ִּבַּקְׁשֶּתם? ה ִאְּתֶכם ֲחֵבִריםמָ ּוָ  .ַּכֲחֵבִרים ֲהִכי טֹוִבים ְּבעֹוָלם, ְּכֶׁשֵהם ְמַמֲהִרים ְלִהָּכֵנס ְלִכָּתָתם, צֹוֲחִקים

  . יֹוָנָתן, וצַ  תַע ַהָּבא ָּפָרׁשַ ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו                                                             ?ְסִליָחה ַהָּׁשבּועַ 

  

  ָנה ִראׁשֹוָנהׁשָ ׀  21 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע ןיסָ נִ ' א׀  ַוִּיְקָראַׁשָּבת 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                                   ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבנֹות ְוַהְּסִליָחה 



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                              
        

  
  
  
  








 








. ָקְרְּבנֹות ְנָדָבה ְוָקְרְּבנֹות חֹוָבה. ָיִחידהָ ִאים ַעל ָקְרְּבנֹות ֲאנּו קֹורְ ה ְּבָפָרׁשַ 

ָקְרְּבנֹות וְ , ַּדְעּתֹו ְלַהְקִריבמִ ְרָּבנֹות ֶׁשָאָדם ַמְחִליט ָקְרְּבנֹות ְנָדָבה ֵהם קָ 

אֹו ַמֲעֶׂשה , ֵחְטא ֶׁשָחָטא לׁשֶ ּבְ , חֹוָבה ֵהם ָקְרָּבנֹות ֶׁשָאָדם ַחָּיב ְלָהִביא

. ַעל ַהִּמְזֵּבחַ ֻּכּלֹו ִנְׂשַרף , עֹוָלה :ְׁשלָֹׁשה סּוֵגי ָקְרְּבנֹות ְנָדָבה ֶיְׁשָנם .ָׂשהֶׁשעָ 

ר ֵחֶלק ֵמַהִּמְנָחה ָקֵרב ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוַהֶּיתֶ . ֶׁשֶמן ּוְלבֹוָנה, ִמּסֶֹלת, ִמְנָחה

ל ַעל ֵחֶלק ֶּנֱאכָ , ֵּבחַ ֵחֶלק ִּנְׂשָרף ַעל ַהִּמזְ , ְׁשָלִמים .ֶנֱאַכל ַעל ְיֵדי ַהּכֲֹהִנים

 :חֹוָבה ֶׁשַּבָּפָרָׁשההָ ָקְרְּבנֹות . ַהָּקְרָּבן לעַ ּבָ ֶּנֱאָכל ַעל ְיֵדי  ְיֵדי ַהּכֵֹהן ְוֵחֶלק

 . ָאַׁשםוְ  ,)ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה(ֵּמִביא ָאָדם ֶׁשָעַבר ַעל ֵחְטא ְּבׁשֹוֵגג ׁשֶ , ַחָּטאת

 http//www.ohrshalom.net   ְּכתֶֺבת ֲאָתר ִאיְנֶטְרֶנט                90100מיקוד  88. ד.קרית ארבע ת י ֵּבית ַהִּמְדָרׁש אֹור ָׁשלֹום"יֹוֵצא ָלאֹור עַ 
  info@ohrshalom.net  יְּכתֶֺבת ּדַֺאר ֶאֶלְקְטרֹוִנ

. ִמיהּוִדי ִמחּוץ ְלִעיר ֶּפֶתקין ִהִּגיַע טִ יאֲ סִ אֹוְלַרִּבי ַהָּקדֹוׁש מֵ 

ֶתק ֵׁשם ְּבּפֶ ֶׁשָחֵסר  ה ְּברּוַח קְֹּדׁשֹוָרָא ֶּפֶתקהָ ְּכֶׁשִהְסַּתֵּכל ָהַרִּבי ַעל 

 ׁשֹו ְוָאַמר ִלְׁשלַֹח ָחְזָרהָהַרִּבי ָּפָנה ְלַׁשּמָ . הּוִדיי ַהּיְ ַאֵחד ִמַּיְלּדֵ ֶׁשל 

 ִהְתָּבֵרר .ֲחַסר ַהֵּׁשם ֶׁשל ֶאָחד ַהְּיָלִדיםֶאת ַהֶּפֶתק ּוְלָבֵרר ָלָּמה 

ֶׁשָּכל ָּכְך  ֶׁשִּליהּוִדי ֶזה ֵיׁש ַּבת ֶׁשִהְתִחיָלה ִלְלמֹד ְּפַסְנֵּתר ְוַהּמֹוֶרה

ֵחיק ָלְקָחה אֹוָתּה ַּתַחת ָחסּוָתּה ְוהֹוִציָאה אֹוָתּה מֵ  הנָ מֶ ִהְתַלֲהָבה ִמ 

ְלַאט ָעְזָבה ַהַּיְלָּדה ֶאת ֵחיק . ָראֹותַהַּבִית ַהְּיהּוִדי ְלַנָּגן ְּבֵתַאטְ 

 ְוָאַמר ֶׁשּלֹא ְלַהְזִּכיר ֶיֶלד, ר ָהָיה ְמֻזֲעָזע"ָהַאְדמֹו. ַהַּיֲהדּות ְוַהַּבִית

 ִציא ִמיֶׁשהּו ִמַּתַחתֵאֶצל ָהַרִּבי ַיַחד ִעם ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה  ֶזה ְלהֹו

ׁש ּוְלהֹוִסיף ֶאת ְׁשלַֹח ֵאָליו ֶּפֶתק ַחּדָ ׁש לִ הּוא ִּבּקֵ . י ַהְּׁשִכיָנהִלְכָנפֵ 

ְלָּדה ַהּיַ  ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהֶּפֶתק ַהְּמֻתָּקן ִעם ְׁשָמּה ֶׁשל. ָׁשָּמה ֶׁשל ַהַּיְלָּדה

ַתִים ֵּבינְ . עֹוד ִיְזּכּו ִלְראֹות ִמֶּמָּנה ַהְרֵּבה ַנַחתְך ְוָאַמר ׁשֶ הּוא ֶּברָ 

ִמי ֶׁשִּנְׁשַאר . ה ַהִּמְׁשָּפָחהדָ חֵ ּכְ ֻּכָּלם נִ  ָאבֹוןָּפְרָצה ַהִּמְלָחָמה ְוְלדֵ 

ַלָּמקֹום  ְּבַחִּיים ָהָיה ַרק ָהַאָּבא ֶׁשִהִּגיַע ְּבֶדֶרְך לֹא ֶּדֶרְך ְלָאֵמִריָקה

ְיָתה ִמי ֶׁשָּפְתָחה לֹו ֵאת ַהֶּדֶלת הָ ". ֵּבית ַהְכָנַסת אֹוְרִחים: "ֶׁשִּנְקָרא

ר ּתֹוָרה יעּות ּוְנׁשּוָאה ִליהּוִדי ׁשֹּמֶ ה ַּבְּצנִ ְלבּוָׁש . החָ רְ סַ אֹוָתּה ַּבת ׁשֶ 

ה ֶזה ָמה ֶׁשָרָא. ַיְחָּדו ִנֲהלּו ֶאת ֵּבית ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים, ּוִמְצוֹות

ָחה ֶאת אֹוָתּה ַּבת ֶׁשִּתָּׁשֵאר ָׂשִריד ַלִּמְׁשּפָ  ָהַרִּבי ְּברּוח קְֹּדׁשֹו

 ָּפָחה ְיהּוִדית ְוַאף ַּתְקִּפיד ִּבְמֻיָחדְוַתְמִׁשיְך אֹוָתּה ְלִתְפֶאֶרת ַּכִּמְׁש 

 .ְּבִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים

  

  ִָּתן ְלכֵֹהן ֻּכּלֹו עֹוָלה ָּבֵאׁש ְוָהעֹור נ   

  ?ַהְּמַׁשֵּמׁש    

 ִּכי ֲאִני ֵסֶמל , אֹוִתי ָאסּור ְלַהְׁשִּבית  

  ?ַהְּבִרית    

  ֱָלה ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשֵהִקים ִמְזֵּבַח ְוֶהע  

  ?ֵריַח ִניחֹוחַ     

  ֲָדָמה ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשֵהִביא ִמָּפֵרי ָהא

  ?ִמְנָחה

  ת ֲאֵבָדהִמְצַות ַהַּׁשּבַ 

  

… ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא: "ְּבָפָרָׁשה ָּכתּוב

ְוָהָיה … אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכֶחׁש ָּבּה

ֶאת … ְוֵהִׁשיב, ִּכי ֶיֱחָטא ְוָאֵׁשם

ְוִׁשַּלם אֹתֹו  ,ָהֲאֵבָדה ֲאֶׁשר ָמָצא

ְוֶאת  …ְּברֹאׁשֹו ַוֲחִמִׁשָתיו יֵֹסף ָעָליו

   "…'ֲאָׁשמֹו ָיִביא לה

  

  : א ְמִציָעאְּבַמֵּסֵכת ַּבבָ  ַרּבֹוֵתינּו ָׁשנּו

  . ֶאֶבן טֹוֵען ָהְיָתה ִּבירּוָׁשַלִים

, ָׁשםָּכל ִמי ֶׁשָאְבָדה לֹו ֲאֵבָדה ָהַלְך לְ 

  . םְוָכל ִמי ֶׁשָּמָצא ֲאֵבָדה ָהַלְך ְלׁשָ 

  

ֵצא ָהָיה עֹוֵמד ּוַמְכִריז ַעל ַהּמֹו

ן ְוַהְּמַאֵּבד ָהָיה נֹותֵ , ָהֲאֵבָדה ֶׁשָּמָצא

ּוְמַקֵּבל אֹוָתּה , לֹו ֶאת ִסיָמֶניהָ 

  .ַּבֲחָזָרה
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