
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   16:45  17:53  
  17:49  16:40  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  16:43  17:52  
  17:53  16:39  ְירּוָׁשַלִים
  17:48  16:48  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ִּנְבְנָתה ִתיִלים ֲעבּור ְׁשכּוַנת ָהעֹוִלים ַהֲחָדִׁשים ׁשֶ ֶהְחִליט ָוַעד ַהִּכָּתה ֶלֱאסֹף ְּתרּומֹות ִלְרִכיַׁשת ְׁש , ּו ִּבְׁשָבט ֶהָּקֵרב ּוָבא"ִלְקַראת ט

 ֲעבֹר ֵּבין ַהַּדָּיִריםִהְתַחַּלְקנּו ְלָׁשלֹׁש ְקבּוצֹות ַּכֲאֶׁשר ָּכל ְקבּוָצה ִקְּבָלה ְרִׁשיַמת ָּבִּתים ֶׁשָעֶליָה לַ , ּו ִּבְׁשָבט"ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשִּלְפֵני ט. ְלָיֵדנּו

כּוָנה ְּבָכל יֹום ִמְימֹות ַהָּׁשבּוַע ְלָאַחר ַהִּלּמּוִדים ָעַבְרנּו ֵּבין ָּבֵּתי ַהְּׁש . ְצָוה ֲחׁשּוָבה זֹו ֶׁשל ְנִטיעֹות ָּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלְלַהְתִרים ְלמִ ּו

ְוַהִהְתַלֲהבּות ָּגְבָרה ִמּיֹום , ף יֹוֵתר ְּתרּומֹותְּבִלי ַּכָּוָנה נֹוְצָרה ַּתֲחרּות ֵּבין ַהְּקבּוצֹות ִמי ַיְצִליַח ֶלֱאסֹ. ה ָאַסְפנּו ְסכּום ִנְכָּבד"ּובָ 

ֵבין ַהְּתרּומֹות ָמָצאנּו ֶּפֶתק ּוִׁשעּור ָהַאֲחרֹון ִהְתָאַסְפנּו ַיְחָּדו ִעם ַהְּמַחֵּנְך ּוָבַדְקנּו ַּכָּמה ֶּכֶסף ִנְתַרם ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ְלַאַחר הָ . ְליֹום

הֹוִדיעּו ִלי ְּבֵאיזֹו , ָאָּנא. ֶאְׂשַמח ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבְנִטיעֹות, ְּיָקִרים ְיָלִדים: "ַתְחנּו ֶאת ַהֶּפֶתק ּובֹו ָהָיה ָּכתּובְּבַסְקָרנּות ַרָּבה ּפָ . ְמֻגְלָּגל

ָׁשַאל , לֹו ַעל ְזַמן ַהְּנִטיעֹות ְוֵכיַצד נֹוִדיעַ . ְלַאף ֶאָחד לֹא ָהְיָתה ְּתׁשּוָבה? ִמי ֶזה ַחִּיים ָׁשַאְלנּו. "ּתֹוָדה ַחִּיים, ָׁשָעה ֵהן ֶנֱעָרכֹות

ִנַּגְׁשנּו ְּבֶמֶרץ ַלְּמָלאָכה ְוָכל  .ָנִכין ַהְזָמנֹות ְלָכל ּתֹוְׁשֵבי ַהְּׁשכּוָנה ְוָכְך ָיבֹוא ַּגם ַחִּיים ִאָּתם. ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון ָאַמר ַהּמֹוֶרה? ָיִניב

ה ֶעֶׂשר ּו ִּבְׁשָבט ֶׁשַּיַעְרכּו ְּביֹום ִראׁשֹון ְּבָׁשעָ "ִהְּנָך ֻמְזָמן ִלְנִטיעֹות ט, ּתֹוָׁשב ָיָקר: "ְכַּתבְקבּוָצה ִעְּצָבה ַהְזָמָנה ָיָפה ּוְמֻכֶּבֶדת ּוָבּה נִ 

ְלִמיֵדי ֵּבית ַהֵּסֶפר ְּביֹום ִראׁשֹון ִהְתַאְּספּו ַּדָּיֵרי ַהְּׁשכּוָנה ִעם ּתַ , ְוָאֵכן". ַיְלֵּדי ֵּבית ַהֵּסֶפר, ָּבבֶֹקר ִּבְׁשכּוַנת ָהעֹוִלים ַהֲחָדִׁשים

ִּׁשיָרה ְוִרּקּוִדים ִהַּגְענּו ִלְׁשכּוַנת ּבְ . ר ְׁשכּוַנת ָהעֹוִליםְׁשִתיל ָחָדׁש ְוָירֹק ַאל ֶעבֶ  ְוָצֲעדּו ַיְחָּדו ְּכֶׁשָּכל ֶאָחד נֹוֵׂשא ְּבָידֹו, ְוַהַּגִּנים

ֻּכָּלם ִהְפִסיקּו ִלְנטַֹע . ִרים ֶאָחד ַהּתֹוָׁשִבים ֶאת ָידֹו ּוִבֵּקׁש ֶאת ְרׁשּות ַהִּדּבּורהֵ , ְלֶפַתע. ִהְתַחְלנּו ִלְנטַֹע ֶאת ַהְּׁשִתיִליםוְ ָהעֹוִלים 

ְמֵלָאה  ה ְלִיְׂשָרֵאל ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּתְמְצאּו אֹוָתּה"ָאַמר ָלֶהם ָהָּקּבָ . ִּכי ָּתבֹואּו ֶאל ָהֶאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם: ְּבִמְדָרׁש ֶנֱאַמר .ְוַהְקִׁשיבּו ִלְדָבַריו

ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנְסֶּתם ּוְמָצאֶתם , לֹא ּתֹאְמרּו ֵנֵׁשב ְולֹא ִנַּטע ֶאָּלא ֱהיּו ְזִהיִרים ַּבְּנִטיעֹות ֶׁשֶּנֱאַמר ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל, ָּכל טֹוב

ּוְבַאֲהָבה , ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָמָצאנּו אֹוָתּה ְמֵלָאה ִּבּצֹות ּוְׁשָמָמהְּכֶׁשָעִלינּו ". ְנִטיעֹות ֶׁשָּנְטעּו ֲאֵחִרים ַאף ַאֶּתם ֱהיּו נֹוְטִעים ִלְבֵניֶכם

ְוִהֵּנה ַהּיֹום נֹוְטִעים ַאֶּתם ֲעבּור . ָרָּבה ּוְבֶמֶרץ ַרב ִיַּבְׁשנּו ֶאת ַהִּבּצֹות ְוָנַטְענּו ִאיָלנֹות ְסַרק ַוֲעֵצי ְּפִרי ֲעבּוְרֶכם ְיָלִדים ְיָקִרים

, ְּפחֹוֵתיֶכםְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְזּכּו ֵלָהנֹות ֵמַהְּנִטיעֹות ֶׁשַאֶּתם נֹוְטִעים ַהּיֹום ַיַחד ִעם ִמְׁש . ָּׁשהַעם ִיְׂשָרֵאל ְוַאְרצֹו ַהְּקדֹר ַיְלֵדיֶכם ַוֲעבּו

ּו ְלָמֳחָרת ְּכֶׁשָחַזְרנ? אּוַלי ֶזה ַחִּיים, ֵאיִני יֹוֵדעַ . י ֶזה ָׁשַאְלִּתי ֶאת יֹוִסי ֶׁשָעַמד ְלָיִדימִ ". ִּתְזּכּו ְלִמְצוֹות. ָקָרהּוְלִׂשְמַחת ַהּמֹוֶלֶדת ַהּיְ 

ֵאיֶזה . עַ ַאְך ֶאת ָהַרְעיֹון ְלַהְזִמין ֶאת ֻּכָּלם ָלַמְדִּתי ִמָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּו, ֵאיִני יֹוֵדעַ ? ֶזה ָהָיה ַחִּיים, ָׁשַאְלנּו ֵאת ַהּמֹוֶרה, ְלֵבית ַהֵּסֶפר

לֹו  ַּכֲאֶׁשר מֶֹׁשה ִנְפַּגׁש ִעם ַּפְרעֹה ְואֹוֵמר. ָאַמר ַהּמֹוֶרה, ִהֵּנה ָּכאן? ְוֵהיָכן ַרְעיֹון ֶזה ִנְמָצא ְּבָפָרָׁשה, ֵנרַרְעיֹון ַמְדִהים ָקָרא ַאבְ 

ַעם  .ֻּכָּלנּו ַיַחד". ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלךְ  ְויֹאֶמר מֶֹׁשה ִּבְנָעֵרינּו ?ִמי ָוִמי ַההֹוְלִכים: "ׁשֹוֵאל ַּפְרעֹה, ֶׁשָעָליו ְלַׁשֵּלַח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו

, ְראּו ֵאיזֹו ְּבָרָכה ֵּבַרְך אֹוָתנּו ָהִאיׁש. ָּכְך ַּגם ָאנּו ִנְלַמד ַלֲעׂשֹות. ְוָלֵכן ֻּכָּלם ֻׁשָּתִפים ְּבָכל ִעְנָין ְוַדָבר, ִיְׂשָרֵאל ְמֻאָחד ְוָעֵרב ֶזה ְלֶזה

ְזֶּכה ּבֹואּו ּוְנַקֵּבל ַעל ָעַצְמנּו ִלְהיֹות ְמֻאָחִדים ְואֹוֲהִבים ְוָכְך נִ . עֹוִלים ַהֲחָדִׁשיםלַ ְיָתה ְלַדָּיֵרי ַהְּׁשכּוָנה וְ ָּלה הָ ּוְראּו ֵאיזֹו ִׂשְמָחה ְּגדֹ

  ִיְתרֹוַע ַהָּבא ָּפַרָׁשת ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו                                                       .ְלִׂשְמָחה ֲאִמִּתית ְוִחּבּור ְלָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  14 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע טבָ ְש  א"י׀  ִּׁשיָרה -  ְּבַׁשַּלחָרַׁשת ַׁשָּבת קֶֹדׁש ּפָ 

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 "ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלךְ "



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                            
        

  
  
  
  








 








  ַהֶּלֶחם ַהְמֻיָחד ֶׁשָאְכלּו ה יָ הָ ן ׁשֶ מָ הַ ַהַּׁשָּבת ִנְקָרא ַּבָּפָרָׁשה ַעל 

א לֹוְ  ְמַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלַקַחת ָמן ְּבָכל יֹום' ה .ל ַּבִּמְדָּברְּבֵני ִיְׂשָראֵ 

ם ֶׁשִיֵּתן ָלֶהם ֶאת ּכֹל ָמה ֶׁשהֵ ' הִלְלמֹד ְלַהֲאִמין ּבָ  ךְ ּכָ וְ , רחַ מָ יר לְ אִ ְש הַ לֵ 

ָהָמן  ,ֲאָנִׁשים ֶׁשּלֹא ָעְמדּו ַּבִּנָּסיֹון ְוָאְספּו יֹוֵתר ִמַּדי .יֹוםל כֹּבְ ְצִריִכים 

ַח ָלַקַחת ָמָנה ְּכפּוָלה ְוִהְבִטי' ִצָּוה הש דֶ קֹוַׁשָּבת  ִלְכבֹוד .ֶׁשָּלֶהם ִהְתַקְלֵקל

 ָהָמן ָיַרד ֵמַהָּׁשַמִים ַלָאֶרץ ְוִנְׁשָמר ָנִקי .ֶׁשִּתָּׁשֵמר ְולֹא ִּתְתַקְלֵקל

ד ֶׁשִהִּגיעּו ְּבֵני ָהָמן ִהְמִׁשיְך ָלֶרֶדת עַ  .ִמַּתְחָּתיו ּוֵמָעָליו ְׁשָכבֹות ַטלְש ּכֵ 

  .ִּביֵמי ְיהֹוֻׁשעַ  ִיְׂשָרֵאל ְלַאְרָצם

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

  ְוִגָּלה ֶׁשַּבַעל  ְלִעיר ַאַחתִהִּגיַע ְׂשָרֵאל ִמַּסַּלְנט ַרִּבי יִ 

. ִמְצֹותבַ ִהְתִחיל ְלַזְלֵזל ַּבּתֹוָרה ּו, ֵּבית ַהָּמלֹון ּבֹו ִהְתַאְכֵסן ִּבְקִביעּות

ן ֶׁשִּלְפֵני ַּכָּמה ָיִמים ִהְתַאְכסֵ , ַלְּׁשֵאַלת ָהַרב ְלִסַּבת ַהָּדָבר ֵהִׁשיב ָהִאיׁש

ת ק אֶ ָחזֵ לְ ֶנׁש ַעל ִמְצוֹות ַוֲעֵברֹות ּוָּמלֹון ָאָדם ֶׁשּכֹוֵפר ְּבָּׂשָכר ְועְֹּבֵבית הַ 

ה ָצִריְך ''ף ְוָאַמר ֶׁשִאם ֵיׁש ָׁשַכר ָועֶֹנׁש הקבְּדָבָריו ָאַכל ַנְקִניק ָטרֵ 

ָרה ִאיׁש ַהּכֹוֵפר לֹא קָ לַ  .הּוא ֵיַחֶנקק ִיָּכֵנס ַלָּגרֹון ְלַהֲעִניׁש אֹותֹו ֶׁשַהַּנְקִני

ַרִּבי . ךְ ְּכלּום ֶוֱאמּוָנתֹו ֶׁשל ַּבַעל ֵּבית ַהָּמלֹון ִהְּתַעְרֶעָרה ְּכתֹוָצָאה ִמּכָ 

ל ַאֲחֵרי ַּכָּמה ַּדּקֹות ִהִּגיַע ִּבּתֹו ׁשֶ . ִיְׂשָרֵאל לֹא ָאַמר ְּכלּום ְוִנְכַנס ְלַחְדרֹו

ת ִהְצַטְּינּות ַעל ֵנִגיָנָּתה ָלה ְּתעּודַ ּבְ קִ ּוִבְּׂשָרה ְלָאִביָה ֶׁשִהיא ַּבַעל ַהָּמלֹון 

ֵדי ֶׁשּיּוַכל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ָּפָנה ַלַּיְלָּדה ּוִבֵּקׁש ִמֶמָּנה ְלַנֵּגן ְלָפָניו ּכְ . ִּבְפַסְנֵּתר

 ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ָקָרא. ַהַּיְלָּדה ֵסְרָבה ְלַנֵּגן. ִלְראֹות ֶאת ְיִדיעֹוֶתיָה ְּבמּוִסיָקה

 ַבָּקָׁשתֹור לֹו ֶׁשַהַּיְלָּדה לֹא ִמְתַנֶהֶגת ָיֶפה ְוֶׁשִהיא ֵסְרָבה לְ ַלֲאִבי ַהַּבת ְוִסּפֵ 

 ִעם ָהָאב ָּפָנה ֶאל ִּבּתֹו ְוָׁשַאל אֹוָתּה ַמּדּוַע ִהיא ָנֲהָגה ָּכךְ . ְלַנֶגן ְלָפָניו

ַמּדּוַע ִהיא . ִנמּוִסית אלַֹהַּבת ָאְמָרה ֶׁשְּדִריָׁשתֹו ֶׁשל ָהַרב ִהיא . ָהַרב

? ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח ֶאת ִּכישּוֶריהָ ן ִלְפֵני ְּבֵני ָאָדם ָכה ַלֲעמֹד ִּפְתאֹם ּוְלַנגֶ ְצִרי

ַרִּבי !! עּוָדהִיְסַּתֵּכל ָּבּתְ ׁשֶ ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ? ְתעּוַדת ִהְצַטְּינּותי ש לִ יֶ ְלֶׂשם ָמה 

ֵּמׁש ַמֲעֶנה ְּתׁשּוַבת ַהַּבת ְיכֹוָלה ְלׁשַ : ִיְׂשָרֵאל ָּפָנה ֶאל ַהָאב ְוָאַמר לֹו

ִּסים ה הֹוִכיַח ְלֵעיֵני ָּכל ֶאת ּכֹחֹו ַלֲעׂשֹות נִ ''הקב. ִלְסֵפיקֹות ֶׁשּלֹו ֶּבֱאמּוָנה

ֶהֱעִניק ָלנּו ְּתעּוָדה ִהיא וְ . ְּגדֹוִלים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ּוִבְקִריַעת ָים סּוף

ָעֶלה ַעל יַ הָ . ִמְצַרִיםַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַהְּמַסֶּפֶרת ַעל ַהִּנִּסים ִּביִציַאת 

ְיַׁשֶּנה ', ּהַהַדַעת ֶׁשִּבְגַלל ָּכל ִמיֵני ּכֹוְפִרים ֶׁשִּיְטֲענּו ֶׁשֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ּבָ 

   ?יַח ֶׁשֵּיׁש ַמְנִהיג ָלעֹוָלםה ִסְּדֵרי ְּבֵראִׁשית ְּכֵדי ְלהֹוכִ ''הקב

 

 ?ַאְך ְּבִלי ִמְׁשֶקֶפת, ִמי ִהְׁשִקיף .1
ְזָּכר ֵאיֶזה ֵעץ ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִנים מֻ  .2

 ?ָרָׁשהְּבּפָ 
 ?ִמי ֵהם. ָרָׁשהְׁשֵני ַעּמּוִדים ְּבּפָ  .3
 ִמָּמה ָהָיה ָעׂשּוי ַהַּמֶּטה ֶׁשל .4

  ?מֶֹׁשה

  , ַהָּגאֹון ַרִּבי ֱאִליהּו ִמִּויְלָנה

, ָּגאֹון ְּבִמְקָרא. ָהָיה ֶאָחד ֵמַעּמּוֵדי ַהַּיֲהדּות

ָּכל ָיָמיו ָעַסק . ּוְבִקיא ְּבַמָּדִעים, ַּתְלמּוד ְוַקָּבָלה

ָהָיה ָידּוַע ִּבְצִניעּות . ּוְבַמָּדִעים, ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה

ַעל . ְלָנאְוֵסַרב ְלַׁשֵּמׁש ְּבַרָּבנּות ֶׁשל וִ , ּוְבַפְׁשטּות

, ּו ִמִּפיוִּפי ֵעדּות ֶׁשל ַּתְלִמיָדיו ְוַהְּסָפִרים ֶׁשָּכְתב

 ,ִּבּיֹולֹוְגָיה, ַהְנָּדָסה, ָהָיה ַּבַעל ָיַדע ְּבָמֵתָמִטיָקה

. ַּבְלָׁשנּות ְומּוִסיָקה, ֵּגאֹוְגַרְפָיה, ַאְסְטרֹונֹוְמָיה

א ֶּבֱהיֹותֹו חֹוֶלה ִהְסִּכים ֶׁשרֹוֵפא ֻמְמֶחה ָיבֹו

ל ִמַּטת ַהָּגאֹון אֶ ָרַכן , ָּבא ָהרֹוֵפאשֶ ּכְ . ְלבְֹדקּו

ֵּלב ְוֵקַרב ָאְזנֹו ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ֶאת ֶקֶצב ְּפִעימֹות הַ 

 ְלַאַחר ַהְּבִדיָקה. ֵאיְבֵרי ַהְּנִׁשיָמהְוֶאת ַמָּצָבם ֶׁשל 

ָּפָחה ָׂשם ְּבֵני ַהִּמְׁש , ָיָצא ָהרֹוֵפא ֶאל ַהֶחֶדר ַהֵּׁשִני

" ?ֵהיָכן הּוא עֹוֵמד" ָמה ַמָצבֹו: "ַׁשֲאלּו ִּבְדָאָגה

". הּוא עֹוֵמד ְּבַמֵּסֵכת ֵּכִלים: "ָעָנה ָהרֹוֵפא

, ָאְזנֹו ַאל ַהחֹוֶלה ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּקַרב ֵאת, ִהְסִּבירוְ 

. ַעל ַמֵּסֵכת ֵּכִלים, ָׁשַמע אֹותֹו חֹוֵזר ְּבקֹול ָחלּוׁש

ָנַטל ַהָּגאֹון ֶאת , ַּדּקֹות ְמַעטֹות ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו

ִביב ְוָאַמר ִלְבֵני ֵּביתֹו ֶׁשִּנְּצבּו סָ , ִציִצּיֹוָתיו ְּבָיָדיו

, ֵּנההִ ! ם ַהֶּזהַּכָּמה ָקֶׁשה ְלִהָּפֵרד ֵמָהעֹולָ : "ִמָּטתֹו

ם ַּקּיֵ ָרה ְּפרּוטֹות ְמַעטֹות מֵ ִחיֶׁשּמְ , ַעל ְיֵדי ִציִצית

, נֹותְּיהּוִדי ִמְצָוה ּוְמֻסָּגל ְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרגֹות ֶעְליֹו

 ֵהיָכן נּוַכל ִלְמצֹא זֹאת. ְוְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַהְּׁשִכיָנה

ִנְׁשָמתֹו ּוְבִמִּלים ֵאּלּו ָיְצָאה !" ?ָּבאהעֹוָלם ּבָ 

 .ְוָעְלָתה ַאל ִּגְנֵזי ְמרֹוִמים ַּבָּטֳהָרה
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