
 ד"הי ָּפְלֶמר יֹוָנָתן ַהִּתינֹוק ִנְׁשַמת ְלִעּלּוי יֹוֵצא ֶהָעלֹון –" ָאָדם ִנְׁשַמת 'ה ֵנר"    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  

  ַהּתֹוָרה ּוְקִריַאת ַהְּתִפָּלה ִּבְזַמן ִלְקֹרא א ָנא
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  היָ נִ ׁשְ  הנַ ׁשָ   73ר ּפָ סְ מִ  ןיוֹ לָ גִ   ג"התשע אייר' י  ְקדֹוִׁשים מֹות ַאֲחֵרי ָּפָרַׁשת ֹקֶדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

        

 ֶׁשל ַהְּמֻפְרָסם ַהִּצּוּוי ֹוִפיעַ מ ַהָּׁשבּועַ  ְּבָפָרַׁשת

 ֶאְפָׁשר ְוֵכיַצד. '''ה ֲאִני ָּכמֹו ְלֵרֲע ְוַאֲהַבת''

 ?ַעְצמוֹ  ֶאת ְּכמוֹ  ֵרֵעהּו ֵאת ֶלֱאֹהב ָאָדם ַעל ְלַצּוֹות

 ָהָאָדם ַעל ְמַצָּוה ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְרֶאה ְוִלְכאֹוָרה

 ָהָאָדם ֶטַבע ִּכי, ְלִטְבעוֹ  ְּבִנּגּוד ָּדָבר ַלֲעׂשֹות

  ?זּוָלתוֹ  ֶאתמֵ  יֹוֵתר ַעְצמוֹ  ֵאת הּוא ֶׁשאֹוֵהב

  

 ֶאת ְּכמוֹ  ֲחֵבְר ֶאת ָאהּוב -  ''ָּכמֹו"ׁשֶ  ְמָפְרִׁשים ֵיׁש

  .ִמָּדה ְּבאֹוָתּה א ַא ַעְצְמ

  

א ְמַדְּיִקים ֵיׁש  ''ָּכמֹו ֵרֲע ֵאת ְוָאַהְבּתָ '' ֶנֱאַמר ֶׁש

 ְלָבְב ְּבָכל ֱאלֹוֶקי 'ה ֶאת ְוָאַהְבּתָ '' ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמוֹ 

  . ''ְלֵרֲע ְוָאַהְבּתָ '' ֶאָּלא, ''ַנְפְׁש ּוְבָכל

  

 ַּכָּוַנת "ָּכמֹו ֵרֲע ֶאת  ְוָאַהְבּתָ " :ַהֶהְבֵּדל ַמְׁשָמעּות

 ְּכמוֹ , ַמָּמׁש ''ָּכמֹו'' ֵרֲע ֵאת ֶלֱאֹהב ָהְיָתה ַהּתֹוָרה

 ִפּלּואֲ , ''ַנְפְׁש ְּבָכל...ֱאלֹוֶקי 'ה ֶאת ְּוָאֲהְבּתָ "ׁשֶ 

 ַהַּכָּוָנה, ''ְלֵרֲע ְוָאַהְבּתָ '' ַא, ַנְפְׁש ֶאת נֹוֵטל

 ַהּנֹוַבַעת ְנִתיָנה, ֶלָחֵבר ַלֲעׂשֹות ֶׁשָּצִרי ַלַּמֲעִׂשים

 ְנִתיָנה, ''ָּכמֹו'' ִלְהיֹות ְצִריָכה זוֹ  ְנִתיָנה. ֵמַאֲהָבה

 .ְל ֶׁשַּיֲעִניקּו הרֹוצֶ  ֶׁשָהִייתָ  ְּכמוֹ 
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 ִאָּתם ִנְכַנס ֶׁשַאֲהֹרן ַהְּבָגִדים ַאְרַּבַעת ִעם עֹוִׂשים ָמה .1

  ?ַהָקָדִׁשים ְלֹקֶדׁש

א ִּבְמקֹומוֹ  ֵּׁשביֵ א .2   ?ְמֻדָּבר ִמי ַעל... ְּדָבָריו ֶאת ִיְסֹּתר ְו

  ?ְּבָפָרָׁשֵתנּו ְלַאָּבא ַהּתֹוָרה יָמהִהְקּדִ  ַמּדּועַ  .3

 ?ָחָטאת ֵמי תרַ הָ ְוטַ  ַׁשַעְטנֵז, ֲחִזיר ְלִאּסּור ְמֻׁשָּתף ָמה .4

  
 ִמְצַות מּוֵבאת ְקדֹוִׁשים ָּפַרְׁשּתָ  ַהָּׁשבּועַ  ֶׁשל ַהְּׁשִנָּיה ְּבָפָרָׁשה

 ַעל ִקּדּוִׁשין ְּבַמֶּסֶכת ְּבַתְלמּוד ְמֻסָּפר. ָוֵאם ָאב מֹוָרא ִּכּבּוד

 ַחְכֵמי ֵאָליו ּוָבאּו, ֵמֲאְׁשֶקלֹון ּגֹוי ֶׁשָהָיה ְנִתיָנה ֵּבן ָּדָמא

 ַּבֹחֶׁשן ֲחֵסָרה ֶׁשָהְיָתה ְיָקָרה ֶאֶבן ִמֶּמּנּו ִלְקנֹות ִיְׂשָרֵאל

 לוֹ  ִהִּציעּו ִיְׂשָרֵאל ַחְכֵמי. ַהָּגדֹול ַהֹּכֵהן ֶׁשל ִלּבוֹ  ַעל ֶׁשָהָיה

 ְנִתיָנה ֵּבן ָמהּדָ  ַא, ֶאֶבן אֹוָתּה ֲעבּור ָעצּום ֶּכֶסף ְסכּום

 ָהיּו ּבוֹ ׁשֶ  ָהַאְרָּגז ֶׁשל ֶׁשַהַּמְפֵּתחַ , ָהְיָתה ְלָכ ַהִּסָּבה. ֵסֵרב

 ָאִביו ֶׁשל ֹראׁשוֹ  ַּתַחת מּוָנח ָהָיה ַהְּיָקרֹות ָהֲאָבִנים מּוָנחֹות

  . אֹותוֹ  ְלָהִעיר ָרָצה א ְוהּוא ָּדָמא ֶׁשל

  

 ְּבִקּיּום ַמִּגיעַ  ֶׁשָאָדם ַהְּגבֹוָהה ָהָרָמה ֶאת ְמַסֵּמל ָּדָמא

 ָׁשָנה ֶׁשַאֲחֵרי ְלַסֵּפר ַמְמִׁשיִכים ל''חז .ָאב ִּכּבּוד ַמּצֹות

 ַחְכֵמי ֵאָליו ָּבאּו .ֶׁשּלוֹ  ָּבֵעֶדר הֲאֻדּמָ  ָּפָרה ָמהדָ לְ  נֹוְלָדה

 ֲאֻדָּמה ָּפָרה ֶׁשֲעבּור יֹוֵדעַ  ֲאִני:"ָלֶהם ָאַמר ְוהּוא, ִיְׂשָרֵאל

 ֶאָּלא ִמֶּכם ְמַבֵּקׁש א ֲאִני ַא, ֶׁשֶאְרֶצה ְסכּום ָּכל ִלי ִּתְּתנּו

 א ִּכי ַהּקֹוֶדֶמת ְּבַפַעם ֶׁשִהְפַסְדִּתי ֶּכֶסף ְסכּום אֹותוֹ  ֶאת

א ִמְּׁשָנתוֹ  ֶׁשִּלי ְלַאָּבא ִריעַ ְלַהפְ   ָרִציִתי  ֶאת ְלַבֵּטל ְו

  .ָאב ִּכּבּוד ִמְצַות ֶׁשל ַהֲחׁשּוָבה ַהִּמְצָוה

 

          

        


