
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  19:08  20:18  

  20:19  19:08  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  19:11  20:22  

  20:18  19:04  ְירּוָׁשַלִים
  20:20  19:20  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ּוְלַאַחר ִטּיּול ַרְגִלי , ַאְבָרָהם ָלַקח אֹוִתי ְוֶאת יֹוֵאל ְוְצָפְנָיה ְּבִתְׁשַעת ֵהָיִמים ִלירּוָׁשַלִים: ַּתְקִציר ֵמַהָּׁשבּוַע ַהּקֶֹדם

  . ָיַׁשְבנּו ְּבֵביתֹו ְוַאְבָרָהם ֵהֵחל ְלַסֵּפר. ִהַּגְענּו ְלֵביתֹו ֶׁשל ׁשָֹהם ֶׁשָעַבר ְלגּור ָשם, כּוַנת ְרַחְבָיהִּבְרחֹובֹות ְׁש 

ִלְתִפַּלת  יֹום יֹום ַמְׁשִּכיִמים ָהִיינּו. ְיִחיֵאל ַוֲאִני ָלַמְדנּו ַיַחד ִּביִׁשיַבת ַהּכֶֹתל, ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ְּכֶׁשַהְינּו ְצִעיִרים

ְוַהִּצִּפָּיה , ָּכל יֹום ָהָיה ֲעבּוֵרנּו יֹום ֶׁשל ִהְתַרְּגׁשּות ֲחָדָׁשה. ִלְתִפַּלת ָוִתיִקין, ַׁשֲחִרית ַאל מּול ְמקֹום ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ם ַבת ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ּכֹוֲאִבים ַוֲעצּוִביַהְינּו הֹוְלִכים ִלְרחָ , ְּבַהִּגיַע צֹום ִּתְׁשָעה ְּבָאב. ִלְגֻאָּלה ָהְיָתה ְּגֵדָלה ְוהֹוֶלֶכת

ִּבְדָמעֹות  ִמְתַיְּׁשִבים ַהִיינּו ַעל ִרְצָּפת ַהְרָחָבה ְּכֶׁשָאנּו ְמקֹוְנִנים ַעל ַהֻחְרָּבן.  ֶׁשֲעַדִין לֹא ָזִכינּו ְלִבְנָין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ַוָּדאי ַחִּיים ָאנּו ְּבדֹור ֶׁשל , ַעל ִּפי ֶׁשֲעַדִין לֹא ָזִכינּו ְלִבְנָין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשְּבתֹוְך ּתֹוֵכנּו ְּבטּוִחים ַהְינּו ֶׁשַאף . ָרּבֹות

ֶהְחַלְטנּו , ְולֹא ָׁשַמְענּו ֶאת ׁשָֹפרֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיחַ , ַאְך ְּכָכל ֶׁשָעְברּו ַהָּׁשִנים. ּוָמִׁשיַח ֵּבן ָּדִוד ַיִּגיַע ִּבְמֵהָרה, ְּגֻאָּלה

ַאְך לֹא ָעְברּו , ֶׁשַּבְּתִחָּלה ְקַטָּנה ָהְיָתה, "ְיִדיד ֶנֶפׁש"ָּכְך נֹוְסָדה ָלּה ֲעֻמַּתת . ת ַמֲעֶׂשה ֶׁשְּיָקֵרב ֵאת ַהְּגֻאָּלהַלֲעׂשֹו

ִמים ְּביֹום ִלְרָחַבת ָהִיינּו ַמִּגיִעים ָׁשלֹׁש ְּפעָ ? ָׁשַאל ְצַפְנָיה, ּוֶמה ָעְׂשָתה ָהֲעֻמָּתה. ָיִמים ָרִּבים ְוִהיא ָהְלָכה ְוָגְדָלה

, ִביֶׁשאֹוָתם ִהַּצְענּו ְלָכל ִמי ֶׁשִהִּגיַע ְלִהְתַּפֵּלל ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲערָ , ְּכֶׁשְּבָיֵדנּו ַמְׁשֶקה ַקל ְועּוִגּיֹות, ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי

ַהְינּו , אֹו ִמיֶׁשהּו ֶׁשִּנְמָצא ְּבַמָּצב ַנְפִׁשי ָקֶׁשה, ֹותּוְכֶׁשָרִאינּו ִמיֶׁשהּו ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים ׁשֹוֵטַח ְּתִפָּלה ְוִדְמעֹוָתיו יֹוְרד

, ְּבֶאָחד ִמּצֹומֹות ִּתְׁשָעה ְּבָאב. ַעד ֶׁשָהָיה הֹוֵלְך ְלַדְרּכֹו ָׂשֵמח ְוָרגּועַ , ּתֹוְמִכים ּוְמעֹוְדִדים אֹותֹו, ֵמָּדְּבִרים ִאּתֹו

" ָאַהְבּת ִחָּנם"ְלַלְּמָדם , ְנָצֵרף אֹוָתם ַלֲחבּוָרֵתנּו, ֶׁשָּבֶרַגע ֶׁשַּיְלֵּדנּו ִיְגְּדלּו, ִהְסַּכְמנּו ְיִחיֵאל ָאִביו ֶׁשל ֶׁשֵהם ַוֲאִני

ֲעָרִבי ְלַהְראֹות ֶאְתמֹול ִהְתַקֵּׁשר ֵאַלי ְיִחיֵאל ּוִבֵּקׁש ִמֶּמִּני ָלַקָחת ֶאת ׁשָֹהם ַלּכֶֹתל ַהּמַ . ְּבַמֲעֶׂשה ֲאִמִּתי ְוָראּוי, ַמָּמׁש

ָּכְך נֹוַלד . ֱהיֹות ְוהּוא ַּבִּמּלּוִאים ְולֹא יּוַכל ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּבַעְצמֹו, ֲחֵבֵרינּו ֶׁשְּבכֶֹתל ּוֵלָצְרפֹו ְלִמְצָוה ְּגדָֹּלה זֹו לֹו ֶאת

נּו נֹוְסִעים ַלּכֶֹתל ָא, ָאז ָקִדיָמה ֲחֵבִרים. לֹו ָהַרְעיֹון ְלַטֵּיל ִּבירּוָׁשַלִים ּוְלָצֵרף ַּגם ֶאְתֶכם ָלַחבּוָרה ְקדֹוָׁשה זֹו

 ַאְך ֶטֶרם ְיִציָאֵתנּו ָחְזָרה ִאּמֹו ֶׁשל ׁשֵֹהם, ַקְמנּו ֻּכָּלנּו ִּבְזִריזֹות? ֵיׁש ָלנּו ַהְרֵּבה ָמה ַלֲעׂשֹות ָׁשם ָנכֹון, ַהַּמֲעָרִבי

. ּוְברּוִכים ַהִּמְצָטְרִפים ַהֲחָדִׁשים, ְצָלָחה ַאְבָרָהםְּבהַ . ּוְבָיָדּה ַמָגִׁשים ִעם ֵּפרֹות ְועּוִגּיֹות ְּכֶׁשִחּיּוְך ָרָחב ַעל ְׂשָפֶתיהָ 

  .ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ֶּבָיֵמינּו ָאֵמן

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

  

  ָנהָׁשָנה ִראׁשֹו׀  40 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע בָא 'ט׀  יםרִ בָ דְ  ַׁ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                                                                   "ְיִדיד ֶנֶפׁש"ֲעֻמַּתת 



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                  
        

  
  
  
  

 






 








ֶאת ֻחֵּקי : ָּברְּבֻחַּמׁש ְּדָבִרים ְמַסֵּכם מֶֹׁשה ֶאת ַהְּמאָֹרעֹות ֶׁשָּקרּו ַעד ּכֹה ַּבִּמדְ 

, ַּבָּפָרָׁשה ָהִראׁשֹוָנה .ָרֵאל ֵאֶליהָ ְוֶאת ְמֻחָּיבּות ַעם ִיְׂש , ַהּתֹוָרה ַוֲחִׁשיבּוָתּה

ּו ְלַעם ְמָתֵאר מֶֹׁשה ִמְסַּפר ִהְתַרֲחֻׁשּיֹות ֲחׁשּובֹות ֶׁשֵאְרע, ָּפָרַׁשת ְּדָבִרים

ֲחִמִּׁשים , ֵמאֹות, ִמּנּוי ָׂשֵרי ֲאָלִפים: ּוֵביֵניֶהן, ִיְׂשָרֵאל ִּבְהיֹוָתם ַּבִּמְדָּבר

ַהִּמְלָחָמה , ֵׂשה ַהְּמַרְּגִלים ּוְתלּונֹות ָהַעםַמעֲ , ְׁשָּפטַוֲעָׂשרֹות ְלַסֵּיַע לֹו ַּבּמִ 

א ֶׁשִהְתַעֵּלם ִמֶּמָּנה ְוָיצָ  - ִמְׁשַלַחת ַהָּׁשלֹום ְלֶמֶלְך ִסיחֹון  , ָּבֱאמֹוִרי ָּבּה ֻנְּצחּו

, ְוֵכן. ָׁשןִעָּמם ַלִּמְלָחָמה ָּבּה ָּכְבׁשּו ֶאת ַאְרצֹו ְוֵכן ַהִּמְלָחָמה ְּבעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ 

  .ְראּוֵבן ַוֲחִצי ַהְמַנֶּׁשה, ֻלַּקת ַנֲחלֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִסיחֹון ְועֹוג ַלְּׁשָבִטים ָּגדחֲ 

 

 http//www.ohrshalom.net   ְּכתֶֹבת ֲאָתר ִאיְנֶטְרֶנט                90100מיקוד  88. ד.קרית ארבע ת י ֵּבית ַהִּמְדָרׁש אֹור ָׁשלֹום"יֹוֵצא ָלאֹור עַ 
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ם ן ִהְׁשַּתֵּדל ָּתִמיד ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל עַ יוִ ַהְירּוַׁשְלִמי ָהַרב ַאְרֵיה לֶ ִּדיק צָ הַ 

ַּפַעם הּוא ִהְׁשַּתֵּתף . ִמיָדה זֹאתהּוא ִסֵּפר ֵּכיַצד הּוא ִהִּגיַע לְ . ִיְׂשָרֵאל

י ין ֶׁשָהָיה ִאיׁש ִצּבּור ְוַגַּבאלִ יבְ ֱאִליֶעֶזר רִ ' ְּבַהְלָוָיה ֶׁשל ִאיׁש ְירּוָׁשַלִים ר

ָרן ָאִחיו ֶׁשל מָ  –ְׁשמּוֵאל קּוק  ָהָיה ָחֵבר ְּבֵׁשם ַרִּביְלַרִּבי ֱאִליֶעֶזר . ְצָדָקה

ֶנֱאָהִבים ּוְנִעיִמים  ּוֵאל קּוק ָהיְוַרִּבי ְׁשמּור ַרִּבי ֱאִליֶעזֶ . ָהַרב קּוק

ב ִּפְתאֹם ַרִּבי ְׁשמּוֵאל קּוק ָעזַ . ְוָעְבדּו ַיַחד ְּבֶמֶׁשְך ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה, ְּבַחֵּייֶהם

ת ְּפָרִחים ְּכֵדי ִלְקנֹות ֲחנּוְוִנְכַנס לְ , ְּת ַּדְרָּכּהת ַהַהְלָוָיה ֶׁשַרק ֵהֵחָּלה אֵ אֶ 

 ֵּכיַצד נֹוֵהג ָיִדיד ָקרֹוב ִעם, ן ָרָאה זֹאת ְוָחַׁשב ְּבִלּבֹויוִ ַרִּבי ַאְרֵיה לֵ . ִציץעָ 

ִלְקנֹות ְלַעְצמֹו , ַהִאם לֹא ָיכֹל ָהָיה ִלְמצֹא ְזַמן ַאֵחר? ֲחֵברֹו ֶׁשִּנְפַטר

ָצה ן לֹא רָ יוִ ָהַרב ַאְרֵיה לֵ . ַעת ַהְּלָוָיהַמּדּוַע ָעָׂשה זֹאת ִּבְׁש ? ָעִציץ

ק ַׁשב ַעל ַרִּבי ְׁשמּוֵאל קּוְלִהָּׁשֵאר ִעם ַהַּמְחָׁשָבה ֲהלֹא טֹוָבה ַהּזֹאת ֶׁשחָ 

 ַרִּבי ְׁשמּוֵאל קּוק ִהְסִּביר. ֶׁשר ַהָּדָברי ְׁשמּוֵאל ְלּפֵ ְוֶהְחִליט ִלְׁשאֹל ֶאת ַרּבִ 

. רּטַ פְ נִ  ְוהּוא, לֹו ֶׁשהּוא ְמַטֵּפל ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ִּביהּוִדי ְמצָֹרע ֶאָחד

ים ָהרֹוְפִאים ֲהלֹא ְיהּוִדים ֶׁשִּטְּפלּו ִּביהּוִדי ַהְמצֹוָרע ֶהְחִליטּו ַמְטַעּמִ 

ְּבקּו י ֶׁשּלֹא ִידָ ֶׁשל ָהִאיׁש ְּכדֵ ף ֶאת ָּכל ְּבָגָדיו ַוֲחָפָציו רֹוְׂש לִ  ייםאִ פּורֵ 

קּוק ָרָצה ְלַהִּציל ֶאת ַרִּבי ְׁשמּוֵאל . ְוֶזה ָּכַלל ַּגם ֶאת ַהְּתִפִּלין ֶׁשּלֹו, ִמֶּמּנּו

ָעה ְׁשֵּתים ַהְּתִפִּלין ִמְּׂשֵרָפה ְוהּוא ִהִּגיַע ְלִסּכּום ִעם ָהרֹוְפִאים ֶׁשַעד ַהּׁשָ 

ֶרס ִיָּטֵמן ֶעְׂשֵרה הּוא ָיִביא ָעִציץ ּבֹו ַיִּניחּו ֶאת ַהְּתִפִּלין ְוֶהָעִציץ ֶהָעׂשּוי חֶ 

הּוא ַרִּבי ְׁשמּוֵאל קּוק ָיְצָאה ְּבָׁשָעה ׁשֶ  ַהְלָוָיתֹו ֶׁשל ְיִדידֹו ֶׁשל. ַּבֲאָדָמה

הֹוִסיף ַרִּבי ַאְרֵיה ַעל . ְלָהִביא ָעִציץ ְלֵבית ַהחֹוִליםּוָהָיה ָצִריְך ָלרּוץ 

   .ָלדּון ָּכל ָאָדם ְלַכף ְזכּות ֵּמָאז הּוא ִקֵּבל ַעל ָעְצמֹוַהִּסּפּור ְוָאַמר ׁשֶ 

  ]. שבעים פנים לתורה נוסח הסיפור הוא על פי הספר[

 

  ְַבּדֹו ָמה ָעָׂשה מֶֹׁשה ְּכֵדי לֹא ִלְׁשּפֹט ל  

  ? ֶאת ָּכל ָהָעם    

  ַר ֲאׁשֶ מֶֹׁשה ַמְזִּכיר ְלַעם ָמה ֵהם ִּבְּקׁשּו ּכ  

  ? םָמה ָהְיָתה ַּבָּקָׁשתָ  –ִהְתָקְרבּו ְלֶאֶרץ     

 ָאבַהִאם ֻמָּתר ְלִיְׂשָרֵאל ְלִהָּלֵחם ְּבמֹו ?  

  ?ַמּדּועַ     

  ְֶך ָהָּבָׁשן לֶ ָמה ָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוג מ  

  ?ְלַעּמֹוּו    

 

 ָאנּו קֹוְרִאים ֶאת ִּדְבֵריְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע 

י ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבּדִ "מֶֹׁשה ֵאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

 ֶנֱאַמר ְּבִמְדָרׁש". ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם

 ֵאיָכהִאּלּו ְזִכיֶתם ֱהִייֶתם קֹוְרִאים ַּבּתֹוָרה "

 ֲהֵרי ַאֶּתם, ַעְכָׁשו ֶׁשּלֹא ְזִכיֶתם, ֶאָּׂשא ְלַבִּדי

  ".  ה ַּבָּדדְׁשבַ יָ  ֵאיָכהקֹוְרִאים 

  

ר ִנְזּכֹ, ם ִּתְׁשָעה ְּבָאבצֹוּבְ  ְמצּוִייםָאנּו ׁשֶ ּכֵ 

". ִׂשְנַאת ִחָּנם"ב ְּבֶׁשל רַ ְקָּדׁש חָ ֶׁשֵּבית ַהּמִ 

ָּבּה ְסָתם ִׂשְנָאה ֶׁשֵאין ? ִׂשְנַאת ִחָּנם יּוָמהִ 

. נּוֶׁשֵּיׁש לָ ֶגז ִסים ּוְברֹעָ ְוִהיא ָּבָאה ִמּכֵ , ָטַעם

 ַאְך ֲהִכי ַקל ֶזה ָלִריב, ִּלְׂשנֹא ֶזה ָּדָבר נֹוָרא

ִּכי ָּכל , ְׁשָּפָחהְוִלְהיֹות ְּברֶֹגז ִעם ְּבֵני ַהּמִ 

ְוִאם לֹא ִנְלַמד , ַהְּזַמן ָאנּו ִנְמָצִאים ַיַחד

ֶזה ַהְרֵּבה ִנְפַּגע ֶזה ּבָ , הֹב ְוִלְסלֹחַ ֶלאֱ , ְלַוֵּתר

  . ְּפָעִמים

  

, םָאז ְּבַיַחד ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ַאֲהַבת ִחּנָ 

רֶֹגז ִעם ּבְ ּוְלעֹוָלם לֹא ִנְהֶיה , ַלחִנסְ , ְנַוֵּתר

ה ְוִנְזּכֶ , ּוִבְפָרט ִעם ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה, דַאף ֶאחָ 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  ןינְ ְלִּביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ּוְלבִ 

  .ן ְיִהי ָרצֹוןָאֵמן ּכֵ 
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