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  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  18:42  19:48  

  19:48  18:41  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  18:44  19:51  

  19:48  18:37  ְירּוָׁשַלִים
  19:50  18:53  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ָלֶכם ַׁשָּבת ָׁשלֹום

ַהּיֹום . ְוַיְּׁשבּו ֶזה ְלַצד ֶזה ְּבאֹותֹו ֻׁשְלָחן, ֲחִטיַבת ַהֵּביַנִיםְׁשֵניֶהם ָעלּו לְ . 2/ִכָּתה זֵאִלי ְודֹורֹון ָלַמְדנּו ַיַחד ּבְ 

. ל ַהּכֹלַאְך ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֵהחֵ , ֶׁשר ֲחֵבִרי ֶזה ִעם ֶזהָּמְצאּו קֶ  ְוָהָיה ִנְרָאה ֶׁשֵהם, ָהִראׁשֹון ְוַהֵּׁשִני ָעְברּו ָיֶפה

ָׁשַאל ? ֵאִלי ָרִאיָת ֵאת ָהִעָּפרֹון ֶׁשִּלי. ֶנֱעַלם נֹורֹופְ עֵ ִּגיָלּה ְּכֶׁשָחַזר ׁשֶ , ה ִלְׁשּתֹות ַמִיםׁשּות ַהּמֹורֶ רְ ּדֹורֹון ֶׁשָּיָצא ּבִ 

ּדֹורֹון . האֹותֹו ְּכֶׁשָּיָצאָת ַהחֹוצָ  ֶּבַטח ִאַּבְדּתָ  .ַאָּתה ַמְפִריַע ִלי ְלִהְתַרֵּכז, ָרִאיִתי ָעָנה ֵאִלילֹא . ּדֹורֹון ְּבַלַחׁש

 ,ָחןְוהּוא הֹוִריד ֶאת רֹאׁשֹו ַעל ַהֻּׁשלְ , ְּדָמעֹות ָעלּו ְּבֵעיָניו. ַלֻּׁשְלָחן ּוַבִּתיק ְולֹא ָמָצא ֵאת ָהִעָּפרֹון תחַ תָ ִחֵּפׂש ִמ 

ָׂשם ֶאת , ּדֹורֹוןַהּמֹוֶרה ִנַּגׁש ֵאל . ּדֹורֹון ּבֹוֶכה, ָקָרא ֵאִלי ְּכֶׁשהּוא ֵמִרים ֶאת ֶאְצָּבעֹו, ַהּמֹוֶרה. ֶקטִכי ׁשָ בְ ּוָפַרץ ּבִ 

ַהִאם . ןָעָנה ּדֹורֹו, ןָהִעָּפרֹון ֶׁשִּלי ֶנֱעַלם ֵמַהֻּׁשְלחָ ? ַמּדּוַע ַאָּתה ּבֹוֶכה, ּדֹורֹון: ֹות ּוְׁשַאלפֹו ְּבָרּכתֵ ָידֹו ַעל ּכְ 

ֶזה לֹא ? ּבֹוֶכה ַעל ִעָּפרֹון' ֶיֶלד ְּבִכָּתה ז. ַהַּמָּצב ָהָיה ֵמִביְך ְמאֹד. ְולֹא ָמָצאִתי, ֵּכן. ַאל ַהּמֹוֶרהׁשָ ? ִחַּפְׂשָּת ֵהיֵטב

ָמה ַאָּתה . ֵאיֶזה ִּתינֹוק ַאָּתה: רֹון ְוָאַמרְּכֶׁשִהְסַּתֵּים ַהִּׁשעּור ְוָיָצאנּו ְלַהְפָסָקה ָעַמד ֵאִלי ְלַיד ּדֹו? ִנְרֶאה מּוָזר

ה ְּכֶׁשָחַזְרנּו ְלִכּתָ . ר ֵּבית ַהֵּסֶפרָצה ֶלָחצַ ְוָרץ ַהחּו, רֹון ִהְסִמיק ְמאֹדּדֹו? ַּכָּמה ֶזה ְּכָבר עֹוֶלה? ּבֹוֶכה ַעל ִעָּפרֹון

: ַתח ַהּמֹוֶרהִרים ּפָ קָ ַּתְלִמיִדים יֵ . ָהִרְצָּפהא ַמִּביט ֶאל ְּכֶׁשהּו, ה ְּכֶׁשְּבֵעיָניו ְּדָמעֹותּדֹורֹון ְלַיד ַהּמֹורֶ ָעַמד 

, ב ַאֵחריֵ אֹוז לְ מֵ ם ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשֵּיׁש ָּכאן רֶ אֹוְמִרי, "ִּכי ֵּתֵצא ְלִמְלָחָמה ַעל אֹוְיְבךָ "ָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ְּבּפָ 

, ר ַלֲעׂשֹות ְצחֹוק ֵמֲחֵברֹוצֵ ִלְפָעִמים ֵיׁש ָלָאָדם יֶ . עַ ְוהּוא ֵיֶצר ָהרַ , נּוב ֶׁשָּגר ְּבתֹוכֵ יֵ אֹו. ָקרֹוב ְמאֹד ְולֹא ָרחֹוק

ְגִעים נּו ֶׁשּלֹא ִנָּכֵׁשל ָּבִעְנָיִנים ֶׁשּנֹוּו ַחָּיִבים ִלְׁשמֹר ַעל ָעַצמֵ ַאְך ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ָלנּו ֶׁשָאנ. ְללֹא ִסָּבה, ְסָתם ָּכךְ 

ַתם ֶזה לֹא סְ . ִסּפּור ֵמַאֲחָריו ִּכי ֵיׁש, ָּפרֹון ֶׁשֶּנֱעַלם ְלדֹורֹון ָחׁשּוב ְמאֹד ְוָיָקר ְמאֹד ְלדֹורֹוןָהעִ . ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו

ָקה ֶׁשַּיֲחִזיר אֹותֹו ְלדֹורֹון ְּבַהְפסָ , ְּצחֹוקַקח ֵאת ָהִעָּפרֹון ֲאִפּלּו ּבִ ד ָלצֹון ְולָ מָ ָלֶכן ִמי ֶׁשחָ , ים ַּבֲחנּותנִ ִעָּפרֹון ֶׁשּקֹו

, ְודֹורֹון ָחַזר ִלְמקֹומֹו, ֶׁשֶקט מּוָזר ָׂשַרר ַּבִּכָּתה. ע ְוֵיָעֵלבגַ ַעל ְמַנת ֶׁשַּגם הּוא לֹא ִיּפָ  ,הְּבִלי ֶׁשַאף ֶאָחד ִיְראֶ 

ֵּכן ָאַמר ? ָהִעָּפרֹוןר ִּסּפּוּדֹורֹון ְיַסֵּפר ָלנּו ֵאת ַאָּתה ַמְסִּכים ׁשֶ , ָקָרא ִיְצָחק, ַהּמֹוֶרה. ַהִּׁשעּור ֵהֵחל ְּכִסְדרֹו

, םְוָאז ִצְלֵצל ַהַּפֲעמֹון ְוַהִּׁשעּור ִהְסַּתּיֵ . ֵּכן ֲאִני מּוָכן, ּדֹורֹון ָחַׁשב ָלֶרַגע ְוָאַמר? ּדֹורֹון ַאָּתה מּוָכן, ֹוֶרהַהּמ

   ?ְּבֵסֶדר, ים ְיָקִריםָאז ִהְמִּתינּו ִאִּתי ֲחֵברִ . ִׁשעּור ְּבָׁשבּוַע ַהָּבאְוֶנֱאַלְצנּו ְלַהְמִּתין לָ 

 .יֹוָנָתן, אבֹי ּתָ ּכִ  תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןוְ  ַׁשָּבת ָׁשלֹום

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  45 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע ללּואֵ  ד"י׀  אצֵ י ּתֵ ּכִ  ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ן יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתֶהָעלֹו

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 ל"ינון יצחקי זטפסר משנה נ "לעבעקבות העיפרון האבוד                                             



               
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                 
        

  
  
  
  

 






 








: ֹות ְלִעִּתים ְנִדירֹותָרָׁשֵתנּו ְמפָֹרטֹות ִמְצוֹות ְמֻיָחדֹות ַהִּמְתַרֲחׁשְּבּפַ 

ַרּבֹות ִמְצוֹות  םגָ וְ ֵּקן ּלּוַח הַ ּוִמְצוֹות ִׁש , ּומֹוֶרהן סֹוֵרר ּבֵ ַהַּיַחס לְ 

ת ַהַּׁשבָ : מֹוכְ . ִּתירָ בְ חֶ הַ ַּבּמּוָסר ּוְבֵסֶדר , ָהעֹוְסקֹות ְּבַחֵּיי ַהּיֹום יֹום

. ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות, ִריםּגֵ , ֲעִנִּייםג ִּבְרִגיׁשּות ְּכַלֵּפי הֹוּנְ ַהחֹוָבה לִ , ֲאֵבָדה

 הְצָוה ָהַאֲחרֹוָנה ְּבָפָרׁשָ ַהּמִ . ִמְׁשָּפט ֶצֶדקל ֻמְזֶּכֶרת ַהֲחִׁשיבּות ׁשֶ  הׁשָ רָ ּפַ ּבָ 

ל אֵ רָ ְׂש יִ ר ָלַעד ֶאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲעָמֵלק ְלַעם ֹוּכזְ ֵיׁש לִ , ַּית ֲעָמֵלקִהיא ֵמחִ 

? זֹוְכִרים(לֹא מּוָכִנים  םהֵ שֶ ּכְ ִהְתַנֵּפל ֲעֵליֶהם ׁשֶ ֵצאתֹו ִמִּמְצַרִים ּכְ ּבְ 

 .ְכרֹוְוִלְמחֹות ֶאת זִ , )ר ֶׁשּמֹות ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַלחַּבֵּספֶ 

 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

. ְמאֹד ָהְיָתה ַּבת ִצְדָקִנית ְּבֵׁשם ִּגיְטל ֶׁשָהְיָתה ָיֶפה" רפֶ ם סֹוֲחתָ "לַ 

ד חַ ָה ִאיׁש אֶ ָעַקב ַאֲחֶרי, ל ִעירְּבֶלְכָּתּה ִּבְרחֹוָבּה ׁשֶ , יֹום ֶאָחד

ת אֵ ְלַהְסִּתיר ה ּתָ ְׁש עֲ ׁשֵ  יםצִ מָ אֲ מַ הָ ל ְּביֹוְפָיּה ְוַלְמרֹות ָּכל ְלִהְסַּתּכֵ 

ָּדָבר ֶזה ְמאֹד ֵהִציק ָלּה . הּתָ אֹורְ לִ  ֶּמּנּו ִהְתַאֵּמץ ָהִאיׁשְצָמּה מִ עַ 

ר פֵ ָּלה ּוְבַתֲחנּוִנים ִמּתֹוְך סֶ ְּתפִ ַרת ַנְפָׁשּה ּבִ ְבׁשּוָבּה ְלֵביָתּה ָׁשְפָכה מָ ּו

, ׁש ְלֵביתֹוְּבבֹוא ָאִביָה ַהָּקדֹו. ְתַּפֵּלל ּבֹומִ ָהָיה  ִּלים ֶׁשָאִביהָ ְּתהִ 

. ָּיהחְ ְתַּפֶּלֶלת ְוִדְמָעָתּה ַעל לֵ ָמְצָאה עֹוֶמֶדת ְּבֶקֶרן ָזִוית ּובֹוָכה ּומִ 

? ה ֶׁשְּתַסֵּפר לֹו ַעל ָמה ְוָלָּמהּנָ מֵ מִ  ׁשקֶ ּבִ ּוֹוֵמם ַעל ַהַּמְרֶאה ִהְׁשּת

 ת ַּבֵחן ְויִֹפי ָרב ְוזֹוִהי ַמָּתָנה ֵמֵאתנֶ נֶ חּוָאְמָנם ֲאִני מֵ “: ָעְנָתה לֹו

ף ּוְלמֹוֵקׁש ֲאֶׁשר ַעל ָיָדּה ּגֵ ַמָּתָנה זֹו ָהְפָכה ְלֶאֶבן נֶ ַאְך , ַהּבֹוֵרא

 ם ָעֶליָה ְוַגם ַהּיֹום ֵאַרעלָ ּכְ ּתָ ְס הִ י ֲעֵבָרה ּבְ חֹוְטִאים ֲאָנִׁשים ְּבִהְרהּורֵ 

ה יִֹפי ֶזה ּנָ מֵ ֶׁשָּיִסיר מִ ' ֶּלֶלת ִהיא ַאל הּוִמְתּפַ , ָלּה ֵּכן ְּבֶלְכָּתּה ַּבֶּדֶרךְ 

ָאִביָה ִמִּלים ֵאּלּו ִהְתַרֵּגׁש  עמָ ׁשֶ לֵ . ֶיה עֹוד ִמְכׁשֹול ְלַרִּביםּלֹא ִּתהְ ׁשֶ 

ר ְּת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ּוֵמַאחַ ֵהיַטבְ . 'ְּברּוָכה ֶאת ָלּה“: ַהָּקדֹוׁש ְוָאַמר ָלּה

 ה ֵּתְלִדי ֵּבן ְוַתַחת"ובעז,  ִים ַּגם ֲאִני ֲאָבֵרְך אֹוְתךְ ּמַ ך ַלֵּׁשם ׁשָ ּתֵ נַ וָ ּכָ ׁשֵ 

י ֵּבן ֵמִאיר ֶאת ֵעינֵ ' ן ְלָך הִיּתֵ , ַהַּגְׁשִמי ךְ יֶ פְ ֲאֶׁשר ְמַוֶּתֶרת ֶאת ַעל יֹו

ה נָ יֹורְ הֶ ה ּבֵ תָ לְ חָ ָּיִמים ָהֵהם ּבַ . ְוָכְך ָהָיה... ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוָרתֹו ְוִצְדָקתֹו

ם ִּכי ָּפָנה ּדֶ קֶֹניָה לֹא ָהיּו ָלּה עֹוד ִּכמִ ּפָ , ָלֵאיָתָנהְוַאף ִּכי ֲחָזָרה 

' ָרן ַהְּמַחֵּבר רִּדיק ַהָּגדֹול מָ צַ ֵמֵהָריֹון ֶזה נֹוַלד ְּבָנּה הָ ּו, הֹוָדה ְוַהָּדָרה

  .ל"ר ַזצַ צֶ נִ רְ ֲעִקיָבא קֹו

 

  ַָרָׁשֵתנּו ָאָדם ֵּכיַצד ִנְקָרא ְּבּפ  

  ?ֶׁשַּמְגִזים ָּבֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה    

  ָֻּׁשהֵאיֶזה ֵחֶלק ְמַקֵּבל ַהְּבכֹור ִּביר?  

  ֵּכיַצד ִנְקֵראת ַּתֲערֶֹבת ֶׁשל  

  ?ְּבָגִדים    

  ִנים חּוֵטי ַהִּציִציתכּומְ ֵאיְך?  

  ְׁשִמיָרה ַעל ִנָּקיֹון

נּו ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ְמַלֶּמֶדת אֹותָ 

 ֵאין ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּצָרִכיםׁשֶ ַהּתֹוָרה 

ֶנה ֶאָּלא ַּבחּוץ ְּבָמקֹום חָ ְּבתֹוְך ַהּמַ 

ַלְחּפֹר , ֵיׁש ָלַקַחת ְּכִלי ֲחִפיָרה. ְמֻיָחד

 ּבֹור ּוְלַכּסֹות אֹותֹו ְלַאַחר ֲעִׂשַּית

ְׁשִמיָרה ַעל ְוַהִּסָּבה ַלָּכְך . ַהְּצָרִכים

ת ַאְך ֶהָחׁשּוב יֹוֵתר ִלְמנַֹע אֶ . ַהִּנָּקיֹון

  .ִפיםִסּלּוק ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹומֹות ְמֻטּנָ 

ְּבֵביֵתנּו ׁשֶ י ֶׁשִּנְרֶצה ַּוָּדַאּבֶ  - ָאנּו 

 ִּכי ְּבָכל ָמקֹום, ְׁשֶרה ְּבַבִיתַהְּקֻדָּׁשה ִּת 

ִּפיד ַנקְ , ָלֶכן. ֶׁשֵּיׁש ְקֻדָּׁשה ֵיׁש ְּבָרָכה

ִנְׁשמֹר ַעל , ְלַסֵּדר ֶאת ֲחָדֵרינּו

. ְלִנָּקיֹון ַהַּבִית ֻּכּלֹו ִנְדַאגוְ , םנָ יֹוקְ נִ 

ינּו ָאחֵ , ַנֲעזֹר ְלַאָּבא ְוִאָּמא

ֵתינּו ְלָהִכין ֶאת ֵּביֵתנּו ְוַאְחיֹו

ה ַעל ְּקדֹוָׁשה ְוָטֳהָרה ַעל ְיֵדי ְׁשִמירָ לִ 

  .םנָ יֹוקְ נִ 
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