
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  19:06  20:17  

  20:18  19:05  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  19:08  20:21  

  20:17  19:00  ְירּוָׁשַלִים
  20:20  19:16  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ָּתה ִּתיַׁשן ַהַּׁשָּבת ּוְבַחג ַהָּׁשבּועֹות ַא. ה אֹותֹו ֵהיֵטבַסֵּדר ֶאת ַחְדְרָך ְוַנּקֵ . ֶקרּבָֹאְמָרה ִאָּמא ְּביֹום ִׁשִּׁשי ּבָ , יֹוָנָתן

ִּלי ָיבֹואּו ֵאֵלינּו ָּכל ָּכְך ָׂשַמְחִּתי ִלְׁשמַֹע ֶׁשִּׁשיָרה ִויהּוָדה ְּבֵני ַהּדֹוִדים ׁשֶ . ְרָך ִייַׁשן ְיהּוָדהּוְבַחדְ , ָּתןיְּבַחְדרֹו ֶׁשל אֵ 

ְּכֶׁשָּבאּו , ְוָאֵכן. ח ִלְהיֹות ִאָּתםְוִיְהֶיה ָׂשמֵ , ים ָּכֵאֶּלהייפִ ִּכי ְׁשֵניֶהם ּכֵ ? יֹוְדִעים ַמּדּועַ . ַּׁשָּבת ּוְלַחג ַהָּׁשבּועֹותלְ 

? רֹוִצים ַלֲחגֹג ֶאת ַמָּתן ּתֹוָרה ֶּבֱאֶמת, ַתע ָׁשַאל ְיהּוָדה ֵּבן ַהֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרהֵלפֵ . ה ַהֲחִגיָגה ְוַהִּׂשְמָחהְׁשֵניֶהם ֵהֵחּלָ 

ַגן ִסְּפרּו ְּכָבר ּבָ , ָעִנינּו, עַ ִמי לֹא יֹודֵ ? ְוֵכיַצד חֹוְגִגים אֹותֹו ,ָמה ֶזה ַחג ַמָּתן ּתֹוָרה: לִויהּוָדה ָׁשַא, ֶּבַטח ָעִנינּו

לֹא ְלָכְך ֲאִני ִמְתַּכֵּון ָאַמר . י ִמְנָהִגים נֹוָסִפיםַאְכֵלי ָחָלב ְוֵיׁש ָּכל ִמינֵ אֹוְכִלים מַ , ָלנּו ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ְּבַלְיָלה

 ּוָמה ִעם ַהִּמְנָהג ִלְׁשּפְֹך ַמִים ֶאָחד ַעל? ְׁשִתָּיהָּבֲאִכיָלה ּו, ַהֻאְמָנם זֹו ַהֶּדֶרְך ַלֲחגֹג ֶאת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ְיהּוָדה

ָאַמר ! ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשּלֹא. ְקנּו ְולֹא ָיַדְענּו ָמה ַלֲענֹותָׁשּתַ ? גֹג ֶאת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרהַהֵּׁשִני ְּבָׁשבּועֹות זֹו צּוָרה ַלחֲ 

ַאְך ". ִּמְנָהג ִיְׂשָרֵאל ִּדין הּוא"ל ָאְמרּו ׁשֶ "ֶׁשֲחזַ , ִמְנָהֵגי ִיְׂשָרֵאלֵאיִני ְמַזְלֵזל ַחס ְוָחִליָלה ּבְ , ֶׁשָּתִבינּו. ְיהּוָדה

ה "ּבָ קָ ָאנּו ְצִריִכים ַלֲחגֹג ֶאת ַחג ַמָּתן ּתֹוָרה ִמּתֹוְך הֹוָדָיה לַ . הֶזה ַמָּמׁש ָאסּור ְולֹא ִמְצוָ , ֶזהִלְׁשּפְֹך ַמִים ֶזה ַעל 

ּוְבֵליל , ַּׁשָּבת ַאֵחר ַהָּצֳהַרִים ֵנֵלְך ִליׁשֹןּבְ , ןכֶ לָ וְ  .ְוִהיא ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ַּבְלנּו ִמֶּמּנּוָּתָנה ַהִּנְפָלָאה ֶׁשּקִ ַעל ַהמַ 

ַעד ְוִיְהֶיה ָלנּו ּכַֹח ִלְלמֹד ּתֹוָרה ָּכל ַהַּלְיָלה , ְּכֵדי ֶׁשִּנְׁשַאר ֵעִרים, ַאְך לֹא יֹוֵתר ִמֵּדי, נֹאַכל ִמֵּמֲעָדַני ַהַחג, ַהַחג

ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת "ְוָנִבין ֶׁשַהָּפסּוק , ה ִמַּמַאְכֵלי ֶהָחָלב ְוַהְּדַבׁשֶנֱהנֶ . ְולֹא ִנְלַמד ְקָצת ּוֵנַׁשֶחק ַהְרֵּבה, ֶקרַהּבֹ

. ה ַהְּמתּוָקה ְוַהְּיָקָרהַעל ַקָּבַלת ַהּתֹורָ , ה ַּגם ְּכֶׁשָאנּו אֹוְכִלים"ּבָ קָ ְונֹוֶדה לָ , ְמָתֵאר ֶאת ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה" ְלׁשֹוְנךָ 

. ִהְבַטְחנּו ִליהּוָדה? ָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים. ְוַהַחג ֵיָרֶאה ֵאָחֵרת, ַנֶּסהֲאָבל ּבֹואּו ְונֵ , אּוַלי לֹא? הַקל ַלֲעׂשֹות ֶאת זֶ 

  ?ַּגם ַאֶּתם ַמְבִטיִחים ְלִהְׁשַּתֵּדל, ּוָמה ִאְּתֶכם ֲחֵבִרי ַהְּיָקִרים

   

  ג ָׂשֵמַח ַׁשָּבת ָׁשלֹום ְוחַ 

 .יֹוָנָתן, אׂשֹנָ  תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹון
 
 

  

  ה ִראׁשֹוָנהָׁשנָ ׀  30 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע סיון' ה׀  תעֹובּוׁשָ ג הָ חַ וְ  – רּבָ דְ ִּמ ּבַ  ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 הְלּכָ ם ַּבת ּמָ יָ ְרפּוַאת ֲאִביַׂשג ִמרְ לִ                                                  ַהֲהָכָנה ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

          
        

  
  
  
  








 








 ַּבָּפָרָׁשה ֻמְזָּכרֹות. ְׂשָרֵאלֲאנּו קֹוְרִאים ַעל ַהִּצּוּוי ִלְמנֹות ֶאת יִ ַּבָּפָרָׁשה 

, ל ַהְּׁשָבִטיםַהּתֹוָצאֹות ֶׁשל ַהִּמְפָקד ְלָכל ֵׁשֶבט ְּבִנְפָרד ְוֵכן ַהָּסְך ַהּכֹל ְלכָ 

ִצָּוה ְלַסֵּדר ֶאת ַהַּמֲחֶנה ְּבאֶֹפן ' ה. לֹא ּכֹוֵלל ַהְּלִוִּיים ֶׁשִנְמנּו ְּבִנְפָרד

ַהְּלִוִּיים ֻהְפְקדּו ַעל  .ד ְוַהִּמְׁשָּכן ַּבֶּמְרָּכזצָ  ְׁשלָֹׁשה ְׁשָבִטים ְלָכל: ְמֻיָחד

. ִצָּוה ִלְפקֹד ֶאת ְּבֵני ֵלִוי ְוֶאת ַהְּבכֹוִרים' ה. ְׁשִמיַרת ַהִּמְקָּדׁש ְוַהֵּכִלים

 ָחד ָּבאַהְּלִוִּיים ִהְתַמּנּו ַלֲעבֹוַדת ַהִּמְׁשָּכן ִּבְמקֹום ַהְּבכֹוִרים ּוֶבן ֵלִוי אֶ 

ְּבֶכֶסף ְּבדֹוֶמה  ַהְּבכֹוִרים ַהּנֹוָתִרים ִנְפּדּו  273 .ֶׁשל ָּכל ְּבכֹורִּבְמקֹומֹו 

 .ְלִפְדיֹון ְּבכֹור ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ַהּיֹום

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

. םֶתל ְּתִפַּלת ִמְנָחה ְּברֹב עַ ֵהַחָּלה ְלַיד ַהּכֹ 11:45ְּבָׁשָעה 

. ָחִנים ַהִּמְתַּפְּלִליםִהְתּבֹוַנְנִּתי ַּבַצנְ . ֵהַרְמִּתי ֵעיַני ֵאל ָהֲאָבִנים

 ַּבִּפָּנה ַהְּיָמִנית. ְּכֵאֶּלה ִעם ַקְסָּדה ְוָכֵאֶּלה ִעם ִּכיָּפה ַעל רֹאָׁשם

ְּכִאּלּו ִנְדַּבק , ֵמרַֹחק ְמַעט ִמִּצּבּור ַהּלֹוַחִמים ָעַמד ָאָדם

  ָלבֹוׁש ַקּפֹוָטה חּוָמה  .ֶאֶבן ֵמֲאָבָניו, ֵמַהּכֶֹתל ְּכֵחֶלק. ַלֲאָבִנים

. ְמאּום לֹא ָזז. ָּדלּוִמַּתְחֶּתיָה ֵׁשַער ֵמּג. ַעל רֹאׁשֹו ִמְגַּבַעת ְׁשחֹוָרהוְ 

ת ְׁשֵּתי ַהָּיַדִים ְּכפּופֹו. לֹא ָהרֹאׁש לֹא ַהֵּׂשָער לֹא ַהּגּוף ְולֹא ָהַרְגַלִים

ְלִּתי לֹא ָיכֹ''. ןְוַּכּפֹוֵתיֶהן ְׁשּטּוחֹות ִלְרָוָחה ְּכִאּלּו רֹוצֹות ַלָחדֹור ְלתֹכָ 

י ֶאת ִמַּבַעד ְלגּופֹו ַהְּכמֹו ְמֻׁשָּתק ִהְרַּגְׁשִּת . ְלַהִמיׁש ֶאת ֵעיַני ִמֶּמּנּו

ָּכְך ָעַמְדנּו ְּדבּוִקים . ְּדִפיקֹות ַהֵּלב ַהְּיהּוִדי ּבֹוְקעֹות ִמּתֹוְך ָהֶאֶבן

ְרִּתי ֵאל ָּפִניִתי ְלָאחֹור ְוָחזַ . הּוא ֲאִני ְוַהּכֶֹתל, ַיְחָּדו ִמְסָּפר ַּדּקֹות

ֲאַנְחנּו : ִזַּמְנִּתי ֶאת ַהְּמַפְּקִדים ְוהֹוַדְעִּתי ָלֶהם. ְרָחַבת ַהר ַהַּבִית

מָֹּטה ּגּור לֹא ָיַדע ְּבאֹוָתם ְרָגִעים ִמי הּוא ". ִנְׁשָאִרים ִּבירּוָׁשַלִים

 ''ִזירָהַרב ַהּנָ ''ָהִאיׁש ֶׁשָעַמד ָׁשם ָהָיה . ָהִאיׁש ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְלַיד ַהּכֶֹתל

אֹד ִמְּגּדֹוֵלי ְוַצִּדיֵקי ְירּוָׁשַלִים ֶׁשָּדַבק ָּבַרב קּוק ְוָהָיה ְמֻיָחד מְ 

ל ָׁשַלח ֲחָתנֹו ׁשֶ , ַּכָּמה ָׁשעֹות ַאֲחֵרי ִׁשְחרּור ְירּוָׁשַלִים. ְּבַהְנָהגֹוָתיו

ִביא ֵרֶכב ְצָבִאי ֶׁשהֵ , ל''ָצהַ ל ֶׁשָהָיה ָאז ָהַרב ָהָראִׁשי לְ ''ָהַרב ּגֶֹרן זצ

 ָהַרב ַהָּנִזיר ִנַּגׁש. ל ַלּכֶֹתל''ֵאת ָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה קּוק ְוָהַרב ַהָּנִזיר זצ

'' הר הבית בידינו''מתוך הספר [. ַלּכֶֹתל ְוִהְתַּפֵּלל ִּבְדֵבקּות ִנְפָלָאה

  .]ל ששת הימים''מאת מוטה גור ז

 ל ְּבֵאיזֹו ָׁשָנה ִליִציַאת ִמְצַרִים ַמְתִחי  

  ?ַהֻחָּמׁש ֶׁשָּלנּו    

 ֶאת מֶֹׁשה ִּבְתִחַּלת ' ָמה ְמַצֶּוה ה  

  ?ָׁשהַהָּפרָ     

  ִמי ְיַסַּיע ְלמֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִלְפקֹד ֶאת   

  ?ָהָעם    

  ַר ַיַחד ִעם ָּכל ֵאיֶזה ֵׁשֶבט לֹא ִנְסּפ  

  ?ִיְׂשָרֵאל    

 ֲחִשיבּות ַהְּבכֹור ֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ַעלַהּת

ּו ַאֲחֵרי ֶׁשָחְטא .ֶחְבָרה ּוַבִמְשַּפָחהבַ 

 'הֶהְחִליט , ִיְׂשָרֵאל ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל

 ָּבַחרוְ , ְלַבֵּטל ֶאת ְקֻדַּׁשת ַהְּבכֹוִרים

רּו ֶׁשִּיְׁשְמ  ֵלִויִּבְמקֹוָמם ֶאת ְּבֵני ֵׁשֶבט 

   .וַעל ַהִּמְקָּדׁש ְוִיְּׂשאּו ֶאת ֲחָלָקי

  

ִּביׁש ֶאת ִהלְ  'הר ׁשֵ ּפֶ סָ מֶ  ׁשרָ דְ מִ הָ 

ֶמה ָהיּו . נֹות עֹורָאָדם ָהִראׁשֹון ֻּכְּת 

 ֵאּלּו ָהיּו ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה? נֹות ֵאּלּוְּת ּכֻ 

  .ְּגדֹוָלה

  

ָהיּו , רִלְפֵני ֶׁשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן ַּבִּמְדּבָ 

ְפֵני ַהְּבכֹורֹות ְמַׁשְּמִׁשים ְּככֲֹהִנים לִ 

הּוא  ָּברּוךְ  ָלֵכן ִהְלִּביׁש ַהָּקדֹוׁש. 'ה

, ָלהָלָאָדם ָהִראׁשֹון ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה ְּגדֹו

  .םִמּׁשּום ֶׁשָהָיה ְּבכֹורֹו ֶׁשל עֹולָ 
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