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  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  19:18  20:30  

  20:32  19:18  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  19:21  20:38  

  20:30  19:13  ְירּוָׁשַלִים
  20:33  19:29  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ָּכל ֶאָחד . ְיָטָנהֲחֶנה ֶׁשּבֹו ִּתְתַקֵּים ַהּקַ ָיָצאנּו ְקבּוַצת ַּתְלִמיִדים ִמֵּבית ַהֵּסֶפר ֶאל ַהּמַ , ִלְקַראת ַהחֶֹפׁש ַהָּגדֹול

ּזּוגֹות ּוָבִנינּו ַיַחד ֶאת ְקנּו לְ ר ֶׁשָּיַרְדנּו ֵמָהאֹוטֹוּבּוס ִהְתַחּלַ ְלַאחַ . מּוִסים ְוַׂשֵּקי ֵׁשָנהֵמִאָּתנּו ֵהִביא ַּתְרִמיִלים עָ 

. ינּופֵ ינּו ְוַעל גּוה ַעל ָּפנֵ רָ גְ יָעה נִ זֵ ְוהָ ָּכל ָּכְך ָהָיה ַחם ח ֲאָבל י ְוָׂשמֵ יפִ ַהּכֹל ָהָיה ּכֵ . ָהאָֹהִלים ְלִליַנת ַהַּלְיָלה

ַּמֲחֶנה ַרְצנּו ֻּכָּלנּו ֶאל ַהִּבְרִזָּיה ֶׁשָהְיָתה ּבַ  .ְׁשּתֹות ַמִים ְוַהְרֵּבהֻּכָּלם ָלֶלֶכת לִ , ַהְפָסָקה ָקָרא יֹוֵסף ַמְדִריְך ַהַּקְיָטָנה

 ַהַּמִים ָהיּו ָחִמים ְמאֹד ִמַּקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש. לֹא ָיכְֹלנּו ִלְׁשּתֹות, ֶׁשהֹוֵלְך ּומּוָקם ֲאָבל ְּכֶׁשָּפַתְחנּו ֶאת ִּבְרֵזי ַהַּמִים

ֵאין ָמה , ר יֹוֵסףָאמַ , הרֶ בְ ָקִדיָמה חֶ ? ּתֹות ָּכָכהֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְׁש . ָרַטן מֶֹׁשה, אּוף. ִיםֶׁשִחְּממּו ֶאת ִצּנֹור ַהּמַ 

, דֹוְלֶפַתע ָרִאינּו ֶאת ַאְלמֹג עֹוֵמד ַּבַּצד ּוַבְקּבּוק ַמִים ָקִרים ְּביָ . ַחָּיִבים ִלְׁשּתֹות ּוְבִלי ֵּתרּוִצים, ֶרַגעַלֲעׂשֹות ּכָ 

, נֹו ְוָׁשַתקַאְלמֹג ִהְתּבֹוֵנן ּבָ . ָּקָׁשהַּתן ַּגם ָלנּו ִלְׁשּתֹות ְּבבַ , ַאְלמֹג ָקָראנּו ֵאָליו. הּבָ ה ַּבֲהָנָאה ֵמרּוֹוּתֶ ְוהּוא ׁש

ִאּתֹו ֵציָדִנית ִביב ַהְּמדּוָרה ָרִאינּו ֶׁשַאְלמֹג ֵהִביא ְּכֶׁשָּיַׁשְבנּו סְ , ָּבֶעֶרב. ְּכֶׁשהּוא לֹוֵגם ֵמַהַּמִים ַהָּקִרים עֹוד ָועֹוד

ר גָ ְּכֶׁשּסָ . ַאְך ֶזה לֹא ָקָרה, ֶׁשַאְלמֹג ְיַכֵּבד אֹוָתנּו ָחַׁשְבנּו. ַּבְקּבּוֵקי ַמִים ּוַפִחיֹות ְׁשִתָּיה, ּוְבתֹוָכּה ֻקִּבּיֹות ֶקַרח

ֶזה ָהָיה ַמֲעִליב ְוָכל ָּכְך ". לֹא ְלַגַעת, ְּפָרִטי"דֹם ה ַהֵּציָדִנית ָרִאינּו ֶׁשָהָיה ָּכתּוב ָעֶליָה ְּבטּוׁש ָאַאְלמֹג ֵאת ִמְכסֶ 

ַאף ֶאָחד לֹא ָרָצה ִלְהיֹות ְּבאֶֹהל ֶאָחד ִעם ַאְלמֹג , ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן ָלֶלֶכת ִליׁשֹן. ָּכְך ַחְׁשנּו ֻּכָּלנּו, לֹא ִמְתַחֵּׁשב

ָהַלְכנּו ֶלֱאכֹל , ְלַאֵחר ֶׁשִהְתַאְרַּגּנּו ְוִסַּיְמנּו ְלִהְתַּפֵּלל, ֶקרּבֹת ּבָ ְלָמֳחרָ . ְוהּוא ֶנֱאַלץ ִליׁשֹן ִעם יֹוֵסף ַהַּמְדִריךְ 

ן ָהָיה ׁשֹוקֹוָלִדים ּוַבְקּבּוֵקי ַמִים ְוַעל ָּכל ֻׁשְלחָ , ֲארּוַחת ּבֶֹקר ּוְלַהְפָּתָעֵתנּו ָמָצאנּו ַעל ַהֻּׁשְלָחנֹות ַּפִחיֹות ְׁשִתָּיה

ר ָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ִמּסּוּפָ ְּבּפָ : ֲארּוָחה ָאַמר יֹוֵסף ַהַּמְדִריךְ ת הָ ילָ חִ ְּת וְ  ַהָּיַדִיםְלַאֵחר ְנִטיַלת  ."ָנא ְלִהְתַּכֵּבד"ָּכתּוב 

ֹוֵכל ֶׁשַעם ְך ָהֱאמֹוִרי ַּבָּקָׁשה ַלֲעבֹר ֶּדֶרְך ַאְרצֹו ּוְלָׁשֵלם ֲעבּור ַהַּמִים ְוָהאלֶ ל ִסיחֹון מֶ ּמֶֹׁשה ׁשֹוֵלַח ְׁשִליִחים אֵ ׁשֶ 

 ַעם ִיְׂשָרֵאל ְמַנֵּצַח ֶאת ָהֱאמֹוִרי' ְּבֶעְזַרת ה. ִמְלָחָמהְך ִסיחֹון ְמָסֵרב ְויֹוֵצא לַ לֶ ַאְך מֶ . ֶדֶרךְ ֵּמׁש ּבָ ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשּתַ 

ָאנּו . לֹו ַוֲאִפּלּו ְּתמּוַרת ַּתְׁשלּוםׁשֶ ֹון ָלֵתת ַלֲאֵחִרים ֵלָהנֹות ִמ חֶֹסר ָהָרצ? ֹוּתלַ ּפָ מָ ּוָמה ָּגַרם לֵ . ְוכֹוֵבׁש ֶאת ַאְרצֹו

ן ִלְחיֹות ֶּׁשָּלנּו ִּכי ַרק ָּכְך ִנּתַ ְלַהֲעִניק ְוָלֵתת מִ  ְּכָדִאיְוָלֵכן , ְנהֹג ָנכֹוןּיֹות ְולִ ְח יְך לִ ים ִמִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה אֵ לֹוְמדִ 

  ?ָנכֹון, ּוַח ֶׁשַאֶּתם ְמַכְּבִדים ֶאת ֻּכָּלםֲאִני ָּבט, ּוָמה ִאְּתֶכם ֲחֵבִרים ֶׁשִּלי .ָללִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת ַהּכְ ֱאֶמת וְ ּבֶ 

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

  

  ֹוָנהָׁשָנה ִראׁש׀  36 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע זמּוּתָ  'י׀  תקָ חּו ַׁ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                       ה                                               ינָ ִּת נֵ הָ ת לָ עֲ מָ 



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                  
        

  
  
  
  

 






 








, ַהְּנִביָאה ִמְרָים ֶׁשל ְּפִטיָרָתּה ְוַעל, ֲאֻדָּמה ָּפָרה ִמְצַות ָהּתֹוָרה ֵמָסֶּפֶרת ַעל
, ַמֵּטהּו ֶאת ָלַקְחּתָ  ְלמֶֹׁשה ְמַצֶּוה' ה. ַלַּמִים ָצָמא ְוָהָעם ַהְּבֵאר ֶנֶעְלָמה ֵׁשָאז

 ַהֶּסַלע ַעל ַמֶּכה מֶֹׁשה. ַמִים ֶׁשּיֹוִציא ַהֶּסַלע ַעל ּוְלַצוֹות, םעַ הָ  ֶאת ְלִהְקִהיל
 ְׁשלֹא, ֲעֵליֶהם ְוִנְגָזר ֶנֱעָנִׁשים ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה. ַהֶּסַלע ִמן ּפֹוְרִצים ּוַמִים, ָּפָעַמִים

' ה מֹוִדיעַ , ַהַהר הֹור ֶאל ִיְׂשָרֵאל ְּבַהִגיעַ . ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ָהָעם ֶאת ְלַהְכִניס ִיְזּכּו
 ֶאל עֹוִלים, ֶאְלָעָזר ּוְבנֹו ַאֲהרֹן, מֶֹׁשה. 'ַעָּמיו ַאל ְלֵהָאֵסף' ַאֲהרֹן ֶׁשל ֵׁשְזַמּנֹו

 ָהָעם. יֹום 30 ְּבֶמֶׁשךְ  ִמְתַאֵּבל םעַ הָ . ֵמת ַאֲהרֹן ָׂשם, ָהֵעָדה ָּכל ְלֵעיֵני ַהַהר
 ְנָחִׁשים ׁשֹוֵלחַ  ה"ָהָּקּבָ . מֶֹׁשה ְוַעל' ה ַעל ִמְתאֹוְנִנים ְוׁשּוב ֵמַהֶּדֶרךְ  ֻמָּתׁש

 ָנָחׁש ָיִכין ֶׁשּמֶֹׁשה ְמַצֶּוה' ְוה, ֵׁשָחָטא ֵמִבין ָהָעם. ָהָעם ֶאת ְלַהֲעִניׁש ְׂשָרִפיםּו
. ִנְרָּפא', ָּבּה ּוָבַטח ַלַּמֲעֶלה ֶׁשִהִּביט ּוִמי. ָּגבֹוּהַ  ַעּמּוד ַעל ּוֵלָהִציבֹו ְנחֶֹׁשת
 ַאל ַמִּגיעַ  ִיְׂשָרֵאל ַעם, ְועֹוג ָהֱאמֹוִרי ּוְבַמְלֵכי, ָעַרד ךְ לֶ מֶ ּבֵ  ִמְלָחמֹות ְלַאֵחר

 .חּוֵיִרי מּול מֹוָאב ֲעְרבֹות
 

 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

  ֶרַוח מּול ֶהְפֵסד

  "זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל"

ה ֲאָבל ְּבָׁשעָ , ים ַרִּבים ָהָיהם ַזְלָמן ַמְרָּגִליֹות ַּבַעל ֲעָסקִ ֶאְפַריִ ' ר

ן דֹו ְולֹא ִנְפָנה ְלׁשּום ִעְניַ ְּבֶחֶדר ִלּמּו ִהְסַּתֵּגר, ֶׁשָעַסק ַּבּתֹוָרה

  . יוקַ סָ עֲ ּבָ 

  

ָּבָאה ֵאָליו ִאְׁשּתֹו ְוהֹוִדיָעה לֹו , ַמדֵעת ֶׁשּלָ ַּפַעם ַאַחת ּבָ 

ְוהֹוִדיעּו ִּכי ִאם לֹא , ָּבאּו ְלַדֵּבר ִאּתֹו" ִּדיםבֵ ּכְ "ם ֶׁשּסֹוֲחִרי

ַעת ְוהֹון ַרב ַהָּצפּוי ָקה ַהֻּמּצַ הּוא ַיְפִסיד ֶאת ַהִעסְ , ה ִמָּידִיְתַּפּנֶ 

  . הלֹו ִמֵמּנָ 

  

ְּבָׁשָעה  –" ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל: "ֶאְפַרִים ַזְלָמן' ֵהִׁשיב ר

ְּבַיַחס , ֵמתָצִריְך הּוא ִלְהיֹות ּכֵ , ֹוָרהֶׁשָאָדם יֹוֵׁשב ְועֹוֵסק ַּבּת

  .ְלָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם

   

ּלֹא ְּכֶׁשּנֹוַדע לֹו ַהְּסכּום ַהָּגדֹול ֶׁשִהְפִסיד ִמָּכְך ׁשֶ , ַאַחר ָּכךְ 

ִׁשַּלְמִּתי ַּכָּמה , רְֹך ַהֵּׁשםּבָ , ָאַמר ְּבִׂשְמָחה, ֹוֲחִריםִהְתַּפָּנה ְלס

  .ַעד ַּדף ְּגָמָראֲאָלִפים ְּכָתִרים ּבְ 

  ֵֶפר ָּפָרה ֶאת ִמי ְמַטֲהִרים ִעם א  

  ?ֲאֻדָּמה    

  ֵםיָ רְ ה מִ ּתָ ָמה ָקָרה ַּכֲאֶׁשר מ?  

 ֵהיָכן ִנְקַּבר ַאֲהרֹן?  

 ֹר מֹות ֵהן ָּגדֹול ַאחַ ִמי ִהְתַמָּנה ְלּכ  

  ?ַאֲהרֹן    

 ֶׁשהְולֹא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֹ"

ְמרּו ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם מֶֹׁשה ַוּיֹא ְוַעל ַאֲהרֹן

 ',ֵחינּו ִלְפֵני הֵלאמֹר ְולּו ָגַוְענּו ִּבְגַוע ַא

 ֶאל ַהִּמְדָּבר' ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת ְקַהל ה

ָמה ַהֶּזה ָלמּות ָׁשם ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּוְולָ 

ל ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִביא אָֹתנּו אֶ 

לֹא ְמקֹום ֶזַרע  ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה

    ".ֹותּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְׁשּת

ָרֵאל ִמְתלֹוֵנן ָרָׁשה ְמֻסָּפר ֶׁשַעם ִיְׂש ָּבּפַ 

ְוׁשֹוֵכַח ֶאת ָּכל , הְוַעל מֹׁשֶ ' ַעל ה

ַעד  ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ָלֶהם

ַח ָּכל ָּכְך ַקל ִלְׁשּכֹ, ַּגם ַּבִּמְׁשָּפָחה. ַעְכָׁשו

הֹוִרים ֶאת ָּכל ַהּטֹוב ֶׁשָאנּו ְמַקְּבִלים ֵמהַ 

ַהּכֹל , ְּכֶׁשֵּיׁש ְקָצת קִֹׁשי. ַהִּמְׁשָּפָחהּומֵ 

ֶאְפָׁשר  ֵאיךְ ? ַאְך ַהִאם ֶזה ָנכֹון. ִנְׁשַּכח

ְוִלְהיֹות  ֶׁשִּקַּבְלנּו ּטֹובהַ ְלִהְתַעֵּלם ִמָּכל 

, ֶׁשָּתִמיד נּומֵ צְ ְנַקֵּבל ַעל עֲ ? ְּכפּוֵיי טֹוָבה

 חָקֶׁשה לֹא ִנְׁשּכַ  ֲאָבל ָּתִמיד ַּגם ְּכֶׁשֶּזה

ִיים ַהּטֹוב ְוִנְתמֹוֵדד ִעם ַהְּקׁשָ  ְלֶרַגע ֵאת

  .ַהּטֹוב ַּבֲהָבָנה ּוִמּתֹוְך ָהַּכָרת
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