
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  19:17  20:29  

  20:30  19:18  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  19:21  20:33  

  20:29  19:13  ְירּוָׁשַלִים
  20:32  19:29  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ָׂשָרה עֲ (ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי ) צֹום ְּגַדְלָיה(ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ) ָאבּבְ ' ט(ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ) ּוזז ְּבַתּמ"י(צֹום ָהְרִביִעי "

ַּבְּפֻעָּלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ָקָרא ְראּוֵבן ַהַּמְדִריְך  ,"ָחה ּוְלמֹוֲעִדים טֹוִביםמְ ִּׂש לֵ ִית ְיהּוָדה ַלָּׂשׂשֹון ּוִיְהֶיה ְלבֵ ) ְּבֵטֵבת

מֶֹׁשה . ה ֲאסֹונֹות ְּגדֹוִלים ְלַעם ִיְׂשָרֵאלז ְּבַתּמּוז ֵאְרעּו ֲחִמּׁשָ "ְּבי: ִהְקַׁשְבנּו ֶקֶׁשב ָרב ְלֶהְמֵׁשְך ְּדָבָריו. ַהָּׁשבּועַ 

ָּפְסָקה ַהְקָרַבת ָקְרָּבן ַהָּתִמיד ְּבֵבית , ְּתגּוָבה ְלֵחְטא ָהֵעֶגל, ָׁשַבר ֶאת לּוחֹות ַהְּבִרית ָהִראׁשֹוִנים ְּבַהר ִסיִני

ִלְפֵני ֻחְרָּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש , ֹות ְירּוָׁשַלִים ִנְפְרצּוחֹומ. ְּכֶׁשּלֹא ִנְמְצאּו עֹוד ְּבֵהמֹות ְלָקְרָּבן, ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון

ל ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֻהַּצב ּסֶ ּופֵ , ֹוָרהֵסֶפר ּת, ֹוְסְטמֹוסי ַאּפִא מָ רֹוָׂשַרף ַהַּמְצִּביא הָ , ְוִלְפֵני ַהֶּמֶרד ַהָּגדֹול, ַהֵּׁשִני

ִראׁשֹון ית ֵּבה ָׁשִנים ֵּבין ֻחְרָּבן ּבָ אּו ֵאיְך ָעְברּו ַהרְ רְ . ָאַמר נַֹעם, ֻאַּמןֶזה ָּפׁשּוט לֹא יְ . ְּבֵהיָכלֹו ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ַהִאם ַעם ִיְׂשָרֵאל ָׁשַכח ֵאת ? ֵאיְך ֶזה קֹוֶרה. ַמד ֶלַקחּוְכִאיּלּו ַאף ֶאָחד לֹא לָ , יְלֻחְרָּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשנִ 

ים א ָמה ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים ֵמַהְּנִביִאים ּוִמִּסְפֵרי ֲחָכמִ לֵ ּול, ל ָּכְך ָרחֹוק ֵמִאָּתנּוּכָ ֶזה ִנְׁשַמע , ֱאֶמתּבֶ ? ֶבלַהָּגלּות ְּבּבָ 

נּו ּוָמה קֹוֶרה ִאּתָ . ָאַמר ְראּוֵבן, ל ֶׁשל ַעֵּמנּו ְּבאֹוָתם ַהָּיִמיםבֶ סֵ לָ ָהיּו ַהּגֹוְרִמים ַלֻחְרָּבן וֵ לֹא ָהִיינּו יֹוְדִעים ָמה 

ַאְך , דֹוָׁשהרְֹך ַהֵּׁשם ֶׁשָחַזְרנּו ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ּבָ , ָאַמר ְראּוֵבן, ָאֵכן? ַקחְוִכי ֲאַנְחנּו ָלַמְדנּו לֶ , ליאֶ ִמ ְח רָ ָׁשַאל יֵ , ַהּיֹום

ָׁשַאל , ָמה ֵהם יְך ֵנַדעְואֵ . ינּו ְלִהְׁשַּתֵּפר ּוְלַתֵּקן ֶאת אֹוָתם ַהּגֹוְרִמים ֶׁשֲעַדִין ְמצּוִיים ַּגם ָּבנּוִעם ָּכל זֹאת ָעלֵ 

, ָּפְגעּו ַּבַחָּלִׁשים, י ֲחָכִמים ָאנּו לֹוְמִדים ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִהְתַנֲהגּו ֶזה ְלֶזה ְּבצּוָרה לֹא מּוָסִריתרֵ בְ ִמדִ ? ְנַתְנֵאל

ה ְוֶאת ָּכל "ל ַרִּבים ְמאֹד ָׁשְכחּו ֶאת ָהָּקּבָ ְלַאט ּוִמּתֹוְך ֶהְרּגֵ . ְוִהְתַיֲחסּו ְּבִזְלזּול ְלַחְכֵמי ַהּתֹוָרה ּוְלִקּיּום ַהִּמְצוֹות

ְּתֶכם ּוָמה ַּדעְ . ָעָנה ְראּוֵבן ַהַּמְדִריךְ . יו ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְנִביָאיוּתָ ֹוצְ ְוָעְזבּו ֶאת מִ , ַהּטֹוב ֶׁשָעָׂשה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל

ּוִמי , ֵנֵלְך ְלִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה ּוְנַכֵּבד ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ִמְצוֹותֵזק ּבָ חֲ ְת ִּת ע ַלַחָּלִׁשים וְ ּוָרה ֶׁשְּתַסּיֵ ָקָרא עֹז ֶׁשָּנִקים ַחב

ָּכָכה ? ינּומֵ יָ ית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ּבֵ ְוָכְך ִנְהֶיה ֻׁשָּתִפים ְלֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה ּוְלִבְנָין ּבֵ , ֶׁשִּיְרֶאה אֹוָתנּו ִיְלַמד ִמַּמֲעֵׂשינּו

ת רָ בּוָּתִקימּו ֶאְצְלֶכם ַּבְּׁשכּוָנה ּוְבַקְיָטָנה חַ ? רֹוִצים ַּגם ַאֶּתם ְלִהְצָטֵרף. ְמֵרי ַהחֹומֹותת ׁשֹורָ בּוָקָמה ָלּה חַ 

  .ְּבַהְצָלָחה? ׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹות ְוַסְּפרּו ִלי ִסַּכְמנּו

 .יֹוָנָתן, סִּפְנחָ  תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןוְ  ַׁשָּבת ָׁשלֹום
 

  

  ֹוָנהָׁשָנה ִראׁש׀  37 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע זמּוּתָ  ז'י׀  קלָ ּבָ  ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 ָוהֲאִביַטל ַּבת חָ ְרפּוַאת לִ                                                                     ֵמֻחְרָּבן ִלְגֻאָּלה 



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                  
        

  
  
  
  

 






 








עֹור ְלִבְלָעם ֵּבן ּבְ  ארֶ קֹווְ , חֹוֵׁשׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ַהִּמְתָקְרִבים ְלַאְרצֹו, ְך מֹוָאבֶמלֶ , ָּבֵלק

 תְּׁשִליִחים ָּבִאים ַּפַעם נֹוֶספֵ הַ וְ , אֹוֵסר ָעָליו ָלֶלֶכת' ה. ֶׁשָּיבֹוא ְלַקֵּלל ֶאת ִיְׂשָרֵאל

 ֶדֶרְך חֹוֵסם ַמְלָאךְ ּבָ . יֹאַמר לֹו' ַּיִּגיד ָמה ֶׂשהַנאי ׁשֶ ּתְ ּוִבְלָעם הֹוֵלְך ּבִ , ַע אֹותֹוְלַׁשְכנֵ 

 ַעד ֶׁשִהיא ּפֹוַתַחת ֶאתִּבְלָעם ַמֶּכה ָּבּה . נֹו ֶׁשל ִּבְלָעם ְוִהיא ֶנֱעֵצֵרּתֶאת ֲאתֹו' ה

 ָמה ֶׁשּיֹאַמר ֶׁשַּמְׁשִּביַע אֹותֹו לֹוַמר ַרק, ַרק ָאז רֹוֶאה ַּגם ִּבְלָעם ֶאת ַהַּמְלָאךְ . הָ ִּפי

ִיְׂשָרֵאל זֹוִנים  !י ְּבָרָכה ְלִיְׂשָרֵאלּוִמִּפיו יֹוְצִאים ַרק ִּדְּברֵ , ָלקִּגיַע ְלּבָ ִּבְלָעם מֵ . לֹו

ר ְּכֶׁשִּפְנָחס ֵּבן ֶאְלָעזָ . םיהֶ הֵ לֹואֵ ּוִמְׁשַּתְּתִפים ְּבֻפְלָחן לֶ , נֹות מֹוָאב ּוִמַּדָּיןַאֲחֵרי ּבְ 

הּוא הֹוֵרג ֶאת ְׁשֵניֶהם , ית חֹוְטִאים ְלֵעיֵני ָּכלינִ יָ דְ מִ ִלי ּורֹוֶאה ִאיׁש ִיְׂשְראֵ 

 .ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעַצְרְּת 

 http//www.ohrshalom.net   ְּכתֶֹבת ֲאָתר ִאיְנֶטְרֶנט                90100מיקוד  88. ד.קרית ארבע ת י ֵּבית ַהִּמְדָרׁש אֹור ָׁשלֹום"יֹוֵצא ָלאֹור עַ 
  info@ohrshalom.net  ְּכתֶֹבת ּדַֹאר ֶאֶלְקְטרֹוִני

ֹוְך ְלֶפַתע ָנְפלּו ֵׁשִני ְצַפְרֵּדִעים ְלת, ִעים ִטְּילּו ָלֶהם ְּבַיַערַלֲהָקה ֶׁשל ְצַפְרּדֵ 

ְּכֶׁשֵהם . ָּכל ְׁשָאר ַהְּצַפְרֵּדִעים התגודדו ַיַחד ָסִביב ַהּבֹור. ּבֹור ָעמֹק ְמאֹד

ֵאין , ה'חבר: "ָראּו ַעד ַּכָּמה ַהּבֹור ָעמֹק ֵהם ָצֲעקּו ַלְּצַפְרֵּדִעים ֶׁשָּנְפלּו

... ַאֶּתם ֶנְחָׁשִבים ְּכָבר ְלֵמִתים... ם ׁשּום ִסּכּוי ֶׁשֵּתְצאּו ִמָּכאן ְּבַחִּייםָלכֶ 

ק ַלְּצַפְרֵּדִעים ֶׁשָּנְפלּו לֹא ָהָיה ׁשּום ָחׁשַ !" ֶחֶבל ָלֶכם ִּבְכָלל ְלִהְתַאֵּמץ

ַהְּצָעקֹות ֵׁשִני ַהְּצַפְרֵּדִעים ִהְתַעְּלמּו מֵ . ְלַוֵּתר ַעל ַחֵּייֶהם ְּבַכזֹאת ַקּלּות

ְּבָׁשָעה , םְוַהִּסיָמִנים ֶׁשל ַחְבֵריֶהם ִמְלַמְעָלה ְוִנּסּו ִלְקּפֹץ ַהחֹוֶצה ְּבָכל ּכֹחָ 

ֶהם ְּבָכל ֶׁשַהְּצַפְרֵּדִעים ֶׁשִּמחּוץ ְלבֹור ַמְמִׁשיִכים ִלְצעֹק ָלֶהם ּוְלַסָּמן לָ 

..." ַחִּיים לֹא ֵּתְצאּו ִמָּכאןּבְ ... "ִמיֵני ְּדָרִכים ִעם ַהָּיַדִים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִסּכּוי

הּוא , ָאְפסּו ּכֹחֹוָתיו, ֶאָחד ַהְּצַפְרֵּדִעים ָׁשַמע ַּבֲעָצָתם ֶׁשל ַהְּצַפְרֵּדִעים

הּוא ִנָּסה , ַהְּצַפְרֵּדַע ַהֵּׁשִני לֹא ִוֵּתר. ָּפׁשּוט ִנְכַנע ּוֵמת ְּבַקְרָקִעית ַהּבֹור

ִקים ֶׁשַהְּצַפְרֵּדִעים ְמַסְּמִנים לֹו ַּבְּתנּועֹות ְוצֹועֲ ְוִהְמִׁשיְך ְּבָכל ּכֹחֹו ְּבָׁשָעה 

ַהְפֵסק ֵאת ... ֵאין ֵלְך ׁשּום ִסּכּוי ְּבעֹוָלם... ֶחֶבל ַעל ַהַּמֲאָמץ"ִמֶּפַתח ַהּבֹור 

ַהְּצַפְרֵּדַע ִהְמִׁשיְך , ּוְבָכל זֹאת". ּוָפׁשּוט ָּתמּות, ַהְּמַאֵּמץ ְוַהַּסָּבל ֶׁשְּלךָ 

הּוא ָנַתן ִנּתּור , ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר... הּוא ָקַפץ ֲאִפּלּו ָחָזק יֹוֵתר, ְלַנּסֹות

, ְּכֶׁשהּוא ָיָצא ַהחֹוֶצה. ִהְצִליַח ָלֵצאת ַהחֹוֶצה ֵמַהּבֹור, ָּכֶזה ָחָזק ּוְלַבּסֹוף

ָּמׁש ַהּבֹור ָהָיה מַ ? ֵאיְך ָעִׂשיָת ֶאת ֶזה: "ֶׁשֵאּלּו אֹותֹו ֲחֵבָריו ַהְּצַפְרֵּדִעים

הּוא לֹא ... ִּבְׂשַפת ַהִּסיָמִנים ִהְסִּביר ָלֶהם ַהְּצַפְרֵּדַע ִּכי הּוא ֵחֵרׁש..." ָעמֹק

ִמּלֹות ּוְבָטעּות ֵּפֵרׁש ֶאת קריאותיהם ַהִּנְרָּגׁשֹות ּכְ , ָׁשַמע ָמה אֹוְמִרים לֹו

 ְלִמי ֶׁשְּכָבר .ָהרּוגל ַחִּיים ְוֵיׁש ֶאת ַהּכֹחַ - ל ִּבְלׁשֹוֵננּו ֵיׁש ֶאת ַהּכֹחַ  ...ִעידּוד

. לֹא ַיֲעלּו אֹותֹו ְלַמֲעֶלה - ִמִּלים הרסניות ְוחֶֹסר ִעידּוד , ִנְמָצא ְלַמֶּטה

  .ְּתַקֶּוה ְוָרצֹון ְלַהְמִׁשיךְ , ִעידּוד ֶזהּו ּכֹחַ 

  ֵָלקִמי ָהָיה ּב?  

  ָה ִּבְלָעםִמי ָהי?  

  ֵָלק ְלִבְלָעםַמּדּוַע ָקָרא ּב?  

  ַר ָמה ָקָרה ִעם ָהָאתֹון ַאח  

  ?הָ ֶׁשָּפְתָחה ֶאת ִּפי    

 ִּבְלָעם ָהֶרַׁשע ָרָצה ְּבכַֹח ַהִּדּבּור

ים ְלַקֵּלל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהִּמּלִ 

ים ַהִּמּלִ , ִלְפָעִמים. ֶׁשּיֹוִציא ִמִּפיו

ֶׁשָּלנּו ּדֹוְקרֹות ּוַמְכִאיבֹות יֹוֵתר 

ר ָעִלינּו ְלִהָּׁשמֵ . ִמַּסִּכין ַחָּדה אֹו ֶחֶרב

לֹא  ִמָּכל ִמְׁשָמר ֶׁשּלֹא נֹוִציא ִמִּלים

ַלְמרֹות , ַמְכִאיבֹות ּוַמֲעִליבֹות, ָיפֹות

ָעה ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִמְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה טָ 

 ִמים ֶׁשִהְכִאיבּוְוָאַמר ְּדָבִרים לֹא ְנִעי

ֵּלל ַהִּסּפּור ַעל ִּבְלָעם ֶׁשָּבא ְלקַ . ָלנּו

ת ה ָהַפְך ֵאת ַהְּקָללֹות ִלְבָרכֹו"ְוָהָּקּבָ 

י ֵיׁש ָצִריְך ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשְּלָכל ְיהּודֵ 

ָליו ַרק ְׁשִמיָרה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשַּתְׁשֶרה עָ 

יו ְוִאם ָחס ְוָׁשלֹום ִּדְּברּו ֵאלָ , ְּבָרָכה

ה הֹוֵפְך ֶאת "ֲהֵרי ָהָּקּבָ , א ָיֶפהלֹ

ִנְׁשמֹר ַעל ִּפּנּו . ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה

ל ָמקֹום ּוִבְפָרט ִּבְקָרב ְוִדּבּוֵרנּו ְּבכָ 

  .נּו ּוִמְׁשְּפחֹוֵתינּורֵ ָמּכַ 
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