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  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   16:38  17:48  
  17:43  16:33  יןּפִ יְס ִח 

 ֵחיָפה  16:36  17:46  
  17:47  16:32  ְירּוָׁשַלִים
  17:48  16:48  ֵּתל ָאִביב

  . ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ַׂשֲחִקים י ַהְּׁשכּוָנה ְּבִמְגָרׁש ַהּמִ ַיְלדֵ  ִהְתַאְספּו, ְלַאַחר ֶׁשִּסַּיְמנּו ֶאת ִׁשעּוֵרי ַהַּבִית. ַהּכֹל ֵהֵחל ְּבִמְׂשָחק ַּכּדּוֶרֶגל ְּכמֹו ְּבָכל יֹום

ַהִּמְׂשָחק ֵהֵחל ְוֻכָּלנּו ַרְצנּו . ְויּוַבל ָהָיה רֹאׁש ַהְּקבּוָצה ַהְּׁשִנָּיה, ָירֹון ֲחֵבִרי ָהָיה רֹאׁש ְקבּוָצה ַאַחת. ְוִהְתַאְרֵגנּו ִלְׁשֵּתי ְקבּוצֹות

ַאְרנֹון ֶׁשִּקֵּבל ַּכּדּור ִמִּיְצָחק ָרץ , ְלֶפַתע. ר ְּבִהְתַלֲהבּות ַעל ְמַנת ְלַהְבִקיַע ֶאת ַׁשַער ַהָּיִריבִמַּצד ֶזה ֶׁשל ַהִּמְגָרׁש ְלִצּדֹו ָהַאחֵ 

ְוַהַּכּדּור ָעף , ֲחָזָקה ָּבַעט ְּבִעיָטה ָּכל ָּכךְ , ּוְכֶׁשָעַמד מּול נַֹעם ֶׁשָהָיה ְּבַׁשַער, ְוִהְצִליַח ַלֲעבֹר ֶאת ֻּכָּלם, ִּבְמִהירּות ֵאל ַׁשַער ְקבּוָצִתי

ֵהֵחּלּו ֻּכָּלם ִלְברַֹח , ֻּכָּלנּו ֶנֱעַצְרנּו ַּבַּתְדֵהָמה ּוְלַאחר ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות .ַהְיֵׁשר ַאל ַחּלֹון ֲחנּוּתֹו ֶׁשל ִנִּסים ְוִנֵּפץ אֹוָתּה ִלְרִסיִסים

ָצִריְך ָלֶגֶׁשת ַלִּנִּסים ? ָמה ַנֲעֶׂשה ָׁשַאל נַֹעם. ִעים ַּבָּמקֹום ְולֹא יֹוְדִעים ֵּכיַצד ִלְּנהֹוגַרק נַֹעם ַוֲאִני ִנְׁשַאְרנּו ְּבִמְגָרׁש ְּתקּו. ֵמַהִּמְגָרׁש

ֶזה . ַאְלִּתיׁשָ ? ָאז ָמה ַנֲעֶׂשה. ֶּבַטח הּוא ִיְכַעס ָעֵלינּו, ֲאִני ּפֹוֵחד ָעָנה נַֹעם. ָעִניִתי, ְולֹוַמר לֹו ֶׁשָאנּו ָׁשַבְרנּו ֶאת ַהַחּלֹון לֹא ְּבַכָּוָנה

ֶזה ָאסּור ְולֹא ָהגּון ִלְגרֹם ֵנֶזק , ָעִניִתי! לֹא? ָאז ּבֹוא ְוִנְבַרח ַּגם ֲאַנְחנּו, ַּגם ֵהם ִׂשֲחקּו ִאָּתנּו, ָאַמר נַֹעם, לֹא ֵפיר ֶׁשֻּכָּלם ָּבְרחּו

ֵאיִני יֹוֵדַע ? ָׁשַאְלִּתי, ָאז ִמי ֵיֵלְך ִאָּתנּו. הֹוֵלְך ֵאל ִנִּסים ְלַבִּדיֲאָבל ֵאיִני , ָאַמר נַֹעם, טֹוב ְּבֵסֶדר. ָעִניִתי, ְולֹא ָלֵׂשאת ְּבַאֲחָריּות

ת ּבֹוא ְוֵנֵלְך ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ִנְׁשַאל אֵ , עֹוד ְמַעט ַמְתִחיִלים ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת .ַאְך ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון, ָעָנה נַֹעם

ת ָּכל ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ִנַּגְׁשנּו ֶאל ָהַרב ְיהּוָדה ְוִסָּפְרנּו לֹו אֶ . ּבֹוא ְוִנַּגׁש ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָקָראִתי, ֵאיֶזה ַרְעיֹון ַאִּדיר? יַצד ִלְּנהֹוגָהַרב ּכֵ 

 ַאֶּתם יֹוְדִעים ַּכָּמה הּוא ִמְצַטֵער? ַבר ֶאת ַחּלֹון ֶהֲחנּותַעד ַעְכָׁשו לֹא יֹוֵדַע ִנִּסים ִמי ׁשָ : ְוָאַמר, ָהַרב ִהְקִׁשיב ֶקֶׁשב ָרב. ָמה ֶׁשָּקָרה

ּבֹואּו . ֵיׁש ִלי ִּפְתרֹון, ֵהַבְנִּתי ָאַמר ָהַרב. ָעִנינּו ַיְחָּדו, ָּפַחְדנּו ְולֹא ָיַדְענּו ֵּכיַצד ִלְּנהֹוג? ּוַמּדּוַע ִחִּכיֶתם ַעד ּכֹה? ַעל ַהֵּנֶזק ֶׁשִּנְגָרם לֹו

, "ּבֹא ֵאל ַּפְרעֹה"ה ְלמֶֹׁשה "ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו אֹוֵמר ָהָּקּבָ , ַאֶּתם רֹוִאים .ֵנן ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֶׁשִּנְקָרא ַהַּׁשָּבת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסתְוִנְּתּבֹו

ֲעַדִין , ןְוַלְמרֹות ֶׁשְּכָבר ֶנֱעַנׁש ְּבֶׁשַבע ַמּכֹות ִלְפֵני ּכֵ , לַּפְרעֹה ַעְקָׁשן ָּגדֹו. ִּכי מֶֹׁשה ּפֹוֵחד? לֹא אֹוֵמר ְלמֶֹׁשה ֵלְך ֵאל ַּפְרעֹה' ּוַמּדּוַע ה

ה "ַאְך ָהָּקּבָ . ְוֶזה ֶּבֱאֶמת ַמְפִחיד, ּוַמְזִהיר ֶאת מֶֹׁשה ֶׁשּלֹא ָיבֹוא ֵאָליו עֹוד ַּפַעם, הּוא לֹא מּוָכן ְלַׁשֵּלַח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו

, הּו ְּבַחִּייםְּכֶׁשֵּיׁש ְלִמיֶׁשהּו קִֹׁשי אֹו ָּפַחד ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ָּדָבר ָּכְלׁשֶ . ֲאִני הֹוֵלְך ִאְּתךָ , ַאָּתה לֹא ְלַבד, "ל ַּפְרעֹהּבֹא אֵ ", אֹוֵמר ְלמֶֹׁשה

ְּכבֹוד ָהַרב . קֹום ְולֹא ַלֲעׂשֹות ָּדָבראֹו ֵמָחֵבר טֹוב ְולֹא ְלַעּמֹוד ַּבּמָ , הּוא לֹא ָצִריְך ְלִהְתַּבֵּיׁש ֶאָּלא ָעָליו ְלַבֵּקׁש ֶעְזָרה ֵמהֹוָריו

ָאז ? ןַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ֵּכיַצד ָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתַנֵהג ָנכֹו: ִחֵּיְך ָהַרב ְיהּוָדה ְוֲעָנה ?ִמי ָיבֹוא ִאָּתנּו, ּוָמה ַנֲעֶׂשה ֲאַנְחנּו, ָׁשַאְלִּתי

, ֲחנּותֹו ְּבאֹותֹו ֶעֶרב ִנַּגְׁשנּו ַאל ֲחנּותֹו ֶׁשל ִנִּסים ְוִסַּפְרנּו לֹו ֵּכיַצד נּוְּפָצה ַחּלֹון? ם ַאל ִנִּסיםִמי ָיבֹוא ִאְּתכֶ ? ָמה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים

מּו ב ַּבְּזַמן ַהִּמְׂשָחק ֶׁשּלֹא ִּתְגרְ ְבִטיחּו ִלי ֶׁשָּתִׂשימּו לֵ ַאְך ְלַהָּבא הַ , ִלי ִּבּטּוחַ  ֶׁשֵּיׁש' ָּברְֹך ה. ּתֹוָדה ֶׁשָּבאֶתם: ְוִנִּסים ִהִּביט ָּבנֹו ְוָאַמר

ּוב ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשּלֹא ָּבאֶתם ְלַבד ַמָּמׁש ְּכמֹו ִׁשְכּת. ָׁשַאְלִּתי ?ַמּדּועַ ? ְלַמְדֶּתם ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ְּבִכָּתה, ְוֶדֶרְך ַאַּגב. ֵנֶזק ְלַאף ֶאָחד

. ָּכַתב ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה' ִּבַּקְׁשנּו ְסִליָחה ְוָחַזְרנּו ְלָבֵּתינּו ְׂשֵמִחים ֶׁשִהְתַנַהְגנּו ְּכִפי ֶׂשה, ָלֶזה ִחַּיְכנּו ֶזה". ּבֹא ֵאל ַּפְרעֹה", ְּבָּפָרָׁשה

  .ַׁשַלחּבְ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ָּפָרָׁשת ?ַהּיֹוְדִעים ַאֶּתם ִמי ָּבא ִאָּתנּו ַאל ִנִּסים, ְוַאֶּתם ֲחֵבַרי ַהַּמְקִסיִמים

   

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  13 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע טבָ ְש  'ד׀  אּבָֹרַׁשת ַׁשָּבת קֶֹדׁש ּפָ 
     

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

  "ִלּבֹו  ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִּכי ַּפְרעֹה ּבֹא ֶאל, מֶֹׁשה ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  " 



                 
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                            
        

  
  
  
  








 








חֶֹׁשְך , ַאְרֶּבה: לֹׁש ַהַּמּכֹות ָהַאֲחרֹונֹותָרַׁשת ּבֹא ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ַעל ְׁש ְּבּפָ 

ַמַּכת חֶֹׁשְך ּבְ . ל ַמה ֶּׁשהֹוִתיר ַהָּבָרדָהַאְרֶּבה ָאַכל ֶאת ּכָ . ּוַמַּכת ְּבכֹורֹות

לֹא עֹה חֶֹׁשְך ַּפרְ הָ ְלַאַחר ַמַּכת ם ּגָ . ְצִרים ָהָיה חֶֹׁשְך ְּולִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹורַלּמִ 

ָיִכינּו ֶׂשה ְלָקְרָּבן ׁשֶ י ִיְׂשָרֵאל ה ֶאת ְּבנֵ ַצוֶ מֵ ' ה. ָצה ִלְׁשלַֹח ֶאת ִיְׂשָרֵאלרָ 

 ִסיַמן ֶׁשּלֹאּכְ ם ָּבִּתיהָ ֶאת ַּדם ַהֶּׂשה ַעל ַמְׁשקֹוֵפי  יםחִ רְ מֹוְּבֵני ִיְׂשָרֵאל . ֶּפַסח

, ִמְצַרִים יל ְּבכֹורֵ ּכָ ת אֶ ה ּכֶ מָ ' הַהַּלְיָלה  תצֹוחַ בַ ּוֵ  .ִיָּכֵנס ַהַּמְׁשִחית ְלתֹוָכם

ְּבֵני . ִמַּידּוְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיְצאּו ִמִּמְצַרִים מִ  יםִׁש ָבּקְ מֵ  ַרִיםְוָכל ִמצְ ַּפְרעֹה וְ 

 .המָ ד רָ יָ ּבְ ִמִּמְצַרִים ים אִ צְ יֹוִיְׂשָרֵאל 

 http//www.ohrshalom.net   ְּכתֶֺבת ֲאָתר ִאיְנֶטְרֶנט                90100מיקוד  88. ד.קרית ארבע ת י ֵּבית ַהִּמְדָרׁש אֹור ָׁשלֹום"יֹוֵצא ָלאֹור עַ 
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  ל ''ְּכֶׁשָאַסף ַהָצִּדיק ַרִּבי מֶֹׁשה ֵליּב מסאסוב זצ

ָהָיה ָידּוַע ֶּכֶסף ִלְּצָדָקה ִהִּגיַע ְלֵביתֹו ֶׁשל ֶאָחד ֵמָהֲעִׁשיִרים ֶׁשל ָהִעיר ׁשֶ 

, הירֹות ּוִבַקׁש ִמֶּמּנּו ֶּכֶסף ִלְצָדקָ ַרִּבי מֶֹׁשה לֹא ָּפָנה ֵאָליו ְיִׁש . ְּכַקְמָצן ָּגדֹול

ּוץ ֵמִעְנָין ֶאָּלא ָּבא ֵאָליו ְלִבּקּור ְּבֵביתֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר ְוִדֵּבר ִאּתֹו ַעל ַהּכֹל ח

ׁש ִמֶּמּנּו ְּבַמֲהַלְך ַהִּׂשיָחה ָּפָנה ַרִּבי מֶֹׁשה ַאל ֶהָעִׁשיר ּוִבּקֵ . ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה

ר ִהְתַּפֵּלא ֶהָעִׁשי. ָמר לֹו ָמה הּוא רֹוֶאהֹוִלְזכּוִכית ֶהַחּלֹון ְולֵמֶעֵבר  טְלָהִּבי

הֹוְלִכים  ַאְך ֵהִׁשיב ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד ַלַּצִּדיק ְוָאַמר לֹו ֶׁשהּוא רֹוֶאה ֲאָנִׁשים

ִּכיר לֹא ִהזְ ָהַרִּבי ִהְמִׁשיְך ְלׂשֹוֵחַח ִעם ֶהָעִׁשיר ַעל ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים וְ . ָּבְרחֹוב

 ְּבֶאְמַצע ַהִּׂשיָחה ִהְתּבֹוֵנן ָהַרִּבי. ְּכַלל ֵאת ַהַּמָּטָרה ֶׁשִּבְׁשִביָלּה הּוא ָּבא

ֵּביתֹו ֶׁשל  ְּבַמְרָאה ָיָפה ְמצּוָּפה ֶּכֶסף ֶׁשָהְיָתה מּוַנַחת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְּבָסלֹון

ָאה ְוָׁשַאל אֹותֹו ָמה הּוא ִּבֵּקׁש ָהַרִּבי ֵמֶהָעִׁשיר ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבַּמרְ . ֶהָעִׁשיר

ְּפֵני ְּכבֹודֹו ִהְתַּפֵּלא ֶהָעִׁשיר ַעל ֶׁשֵאַלּתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ַאְך ֵהִׁשיב לֹו מִ . רֹוֶאה

ָלָּמה ַּכֲאֶׁשר : ָחַזר ְוָׁשַאל ָהַרִּבי ֶאת ֶהֱעִׁשיר. ֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶאת ַעְצמֹו

ר ה ָלְרחֹוב ָרִאיָּת ֲאָנִׁשים ְוִאּלּו ַּכֲאׁשֶ ִהְסַּתַּכְלָּת ְּבַחּלֹון ַהְּזכּוִכית ַהּפֹונֶ 

ָהַרִּבי  ִהְתַּפֵּלא ֶהָעִׁשיר ַעל ֶׁשֵאָלת ?ִהְסַּתַּכְלְּת ָּבַמְרָאה ָרִאיָּת ֶאת ַעְצְמךָ 

ֶּכֶסף  ַהָּיָפה ָּבָסלֹון ְמֻצָּפה ַמְרָאההַ , ֶזה ִּבְגַלל ַהֶּכֶסף: דֹוְוֵהִׁשיב לֹו ִמְּפֵני ְּכבֹו

ְך ָאַמר לֹו ָהַרִּבי ֶזה ָמה ֵׁשָּכתּוב ְּבַמַּכת חֹׁשֶ . ִאיִתי ַרק ֶאת ַעְצִמיְוָלֵכן רָ 

ל ַעל חֶֹׁשְך ִמְצַרִים ''ְוָאְמרּו חז'', לֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו''ְּבִמְצַרִים 

ּבֹוא . ַהֶּכֶסף ּגֹוֵרם ָלנּו ִלְראֹות ַרק ֶאת ַעְצֵמנּו. ְׁשעֹוְביֹו ָהָיה ְּכִדיָנר ָזָהב

ִמי ֶׁשרֹוֶאה '', לֹא ָקמּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו''ְרֵאה ָמה ֶנֱאַמר ַאַחר ָּכְך ַעל ִמְצַרִים ּו

ַאְך ִיְׂשָרֵאל ַרֲחָמִנים . ַרק ֶאת ַעְצמֹו הּוא ָׁשרּוי ַּבחֶֹׁשְך ְוֵאין לֹו ְּתקּוָמה

. ''אֹור ְּבמֹוְׁשבָֹתםְוִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ''ְוגֹוְמֵלי ַחָסִדים ְוָלֵכן ָזכּו ַּבִּמְצִרים 

 .ִהְתַרָּצה ֶהָעִׁשיר ְוָתַרם ְּבַעִין ָיָפה ִלְצָדָקה

 ?ִמי ִּכָּסה ֶאת ָהַעִין. 1
  . ּוִבֵּקׁש ֶאת ָּכל ַהָּיד, ָנַתּנּו לֹו ֶאְצַּבע. 2

 ?ִמי ֶזה   
 ?"דֹול ְמאֹדּגָ "ַעל ִמי ֶנֱאַמר ֶׁשהּוא . 3
 ?ִמי ָּבא ִעם מֶֹׁשה ֵאל ַּפְרעֹה. 4
  

ַרָּבֵני ִמְּגּדֹוֵלי  ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמַקאִליְסק

   .א ִמִּויְלָנא"ִמַּתְלִמיֵדי הגרּו ַהֲחִסידּות

  

ֵחי ַהְּתנּוָעה ַהֲחִסיִדית יְּבַהְׁשָּפַעת ְׁשּלִ 

ט ְוָהַפְך ְלַתְלִמידֹו "ר ְלתֹוַרת ַהַּבַעׁשֵ ִהְתַחּבֵ 

  . ָהבֶׁשל ַהַּמִּגיד ִמֶמְזִריְטׁש ּוָמֲעִריצֹו ַהִּנלְ 

  

ֶׁשל ַרִּבי ְמַנֵחם ַּתְלִמיָדיו  ָהָיה ֵמֲחֵבָריו

 ַיַחד ִאּתֹו ָעָלה ָלָאֶרץ. מנדיל ִמִּויֶטֶּבְסק

. ד ְיִמינֹוּוָבּה ִׁשֵּמׁש עֹוְזרֹו ַהֶּנֱאָמן ְויָ , ִיְׂשָרֵאל

ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ָעַמד ' ַאַחר ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ר

, ִיְׂשָרֵאל ְּברֹאׁש ָהֵעָדה ַהֲחִסיִדית ְּבֶאֶרץ

  . ה ַרָּבה ְוִחיָּבה ְיֵתיָרהְוִנֲהָלה ּתֹוְך ְּדָאגָ 

  

ָעַמד ְּבִקְׁשִרי ִמְכָּתִבים ִעם ַהֲחִסיִּדים 

 ָאֶרץְוִהְמִריָצם ִלְתמְֹך ַּבֲאֵחיֶהם ּבֶ , ל"ְּבחּו

ְּבֶאְמָצעּות ִאְּגרֹוָתיו ִהְדִריָכם . ִיְׂשָרֵאל

 ַעל ְיִדיָדיו ְוּתֹוְמָכיו ִנְמֶנה .ַהְדָרָכה רּוָחִנית

  .ר ַזְלָמן ִמְּלַאִּדיַּגם ַרִּבי ְׁשֵניאֹו
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