
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   17:13  18:20  
  18:17  17:10  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  17:13  18:20  
  18:19  17:07  ְירּוָׁשַלִים
  18:21  17:23  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

. לֶֹׁשת ֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים ָּפְגעּו ּבֹוֵאיָתן ָחַׁשב ֶׁשְּׁש . ַאְך לֹא ָהָיה לֹו ֶחֶׁשק ַלֲחגֹג אֹו ִלְׂשמֹחַ , יֹום ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל ֵאיָתן ִהְתָקֵרב

ַאְך ְּבָכל  .ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְלִהָּפֵגׁש ִאָּתם ְוַלֲחגֹג ֶאת יֹום ֻהַּלְדּתֹום הֶ לָ  רמַ ָאֵאיָתן ׁשֶ ּכְ , ַהּכֹל ֵהֵחל ַּכָּמה ָיִמים ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָעָבר

 ְּכֶׁשָּיְצאּו. ְוַהּיֹום ֶזה ָהָיה ַמָּמׁש ֻמְגָזם. ְּבָכל ִמיֵני ֵּתרּוִצים ְוֶהְסֵּבִרים יםקִ ָהיּו ִמְתַחּמֵ ם הֶ , ַּפַעם ֶׁשהּוא ֶהֱעָלה ֵאת ָהַרְעיֹון

ְּכֶׁשִהְתָקֵרב . ְּכִביׁש ּוִמְתַלֲחִׁשים ּוַמִּביִטים ְלִכּוּונֹולַ ֵאיָתן ָרָאה ֶׁשְּׁשלֶֹׁשת ֲחֵבָריו צֹוֲעִדים ַיַחד ֵמֶעֵבר , ִמֵּבית ַהֵּסֶפר

ּוָפׁשּוט ָהְלכּו , ַחָּיִבים ָלֶלֶכת ְּכֶׁשִּנָּסה ְלָדֶּבר ִאָּתם ַעל ִמְפָּגׁש ְמֻׁשָּתף ֵהם ָאְמרּו לֹו ֶׁשֵהם. ְּיכּו ֵאָליו ְוִהְׁשַּתְּתקּוֲאֵליֶהם חִ 

ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלֵביתֹו . ְּבִלּבֹו ָאַמר ֵאיָתן" ֶׁשִּיְהֶיה, ִאם ָּכָכה ֵהם ִמְתַנֲהִגים ְוֶזה ָמה ֶׁשֵהם רֹוִצים", ֵאיָתן ִנְפַּגע ְמאֹד. ָלֶהם

ְוֵאיָתן ֵּתֵאר , ָמה ָקָרה ָׁשַאָלה ִאָּמא. ְמַבֶּׁשֶלת ֲעבּורֹו ֶאת ַהַּמֲאָכל ֶהָאהּוב ָעָליו ַאְך לֹא ָהָיה לֹו ֵּתָאבֹון, ָמָצא ֶאת ִאּמֹו

ֲאִני לֹא , ָנכֹון ָאַמר ֵאיָתן". מּוָזר ְמאֹד", ִּביָטה ּבֹו ְוָאְמָרהִאָּמא ֶׁשל ִאָּתן הִ . ִמְּתִחיָּלתֹו ְוַעד ּסֹופֹו, ָלּה ֶאת ָּכל ַהִּסּפּור

ֲאִני ָּגַמְרִּתי ִעם ַהֲחֵברֹות ֶׁשִּלי , ַרק ָרִציִתי ֶׁשָּיבֹואּו ִאִּתי ַלֲחגֹג ֶאת יֹום ֻהֶּלֶדִּתי. ֵמִבין ַמּדּוַע ֵהם ִמְתַנֲהִגים ֵאַלי ָּכךְ 

. לֹא ָהִייִתי ְמַמֶהֶרת ְלַהִּגיַע ַלַּמְסָקנֹות ְוַהְחָלטֹות, לּו ָהִייִתי ִּבְמקֹוְמךָ : "ְוָאְמָרה, ה ִּבְבָנּהִאָּמא ֶׁשל ֵאיָתן ִהִּביטָ . ִאָּתם

ַע הּוא לֹא ּוְכֶׁשֵהם לֹא ְמִביִנים ַמּדּו, ְּבָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ָהָעם ַמְמִּתין ַלֲחָזָרתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַמַהר ִסיִני, ְרֵאה ְּבִני ַהָּיָקר

 ַמְחָׁשָבה זֹו ָּגְרָמה ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ֵעֶגל ָזָהב. ֵהם ַמְחִליִטים ַּבְּפִזיזֹות ְׁשמָֹׁשה ַרֵּבנּו ִנְפֵּטר ְוָלֵכן הּוא לֹא חֹוֵזר, חֹוֵזר

ְוֵאיָתן , ֵאיָתן ְוִאּמֹו ָיְׁשבּו ֶלֱאכֹל. ּוְכֵאבְּפִזיזֹות ּגֹוֶרֶמת ַלַּצַער , ָאסּור ָלנּו ִלְהיֹות ְּפִזיִזים ַאף ַּפַעם. ְוַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָזָרה

ֶהְחִליטּו , רָּפׁשּוט לֹא ֶהְגיֹוִני ֶׁשְּׁשלֶֹׁשת ֲחֵבַרי ַהּטֹוִבים ְּביֹותֵ . "ָחַׁשב ְלַעְצמֹו, "אּוַלי ִאָּמא צֹוֶדֶקת. "מֹויָחַׁשב ַעל ִּדְבֵרי אִ 

ִמֵהר ְלֵביתֹו ּוְבֶדֶרְך ִנְזַּכר א הּו, ְּכֶׁשִהִּגיַע יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשל ֵאיָתן? ְּבַסְבָלנּותאּוַלי ְּכַדאי ֶׁשַאְמִּתין . ְלִהְתַעֵּלם ִמֶּמִּני

ִהְתּכֹוֵנן , ְוִהְדִליק ֵאת ָהאֹור ְּכֶׁשֶּפַתח ֶאת ֶּדֶלת ֵּביתֹו. ֶאְצָטֵרְך ְלָהִכין ִלי ֲארּוַחת ָצֳהַרִים ְלַבִּדי. מֹו ֲעַדִין ַּבֲעבֹוָדהיֶׁשאִ 

, ָעְמדּו ֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים, ְּבָסלֹון ַהַּבִית". יֹום ֻהֶּלֶדת ָׂשֵמחַ : "ְלֶפַתע ִנְׁשְמָעה ְקִריָאה, ת ַלִּמְטָּבח ְלָהִכין ַמֶּׁשהּו ְלֶאכֹולָלֶגׁשֶ 

מֹו ָעְמָדה ְּבֶפַתח יאִ . ְך ָּגדֹולּוֵמַאֲחֵריֶהם ָעְמדּו ָּכל ַחְבֵרי ַהִּכָּתה ְמַחְּיִכים ִחּיּו, ְּכֶׁשָּכל ֶאָחד ָמֵהם ַמֲחִזיִקים ַמָּתָנה

 ֵאיֶזה ַמָּזל ֶׁשּלֹא, ּתֹוָדה ָאַמר ֵאיָתן ִּבְמבּוָכה, "ֲחֵבֶריָך ָהיּו ֲעסּוִקים ְּבִתְכנּון ַהַהְפָּתָעה. "ַהִּמְטָּבח ְוַעל ָּפֶניָה ִחּיּוְך ְמֻאָּׁשר

ֵאיָתן , ּוָמה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים .ָהִייִתי ַמְפִסיד ֶאת ֲחֵברי ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר. תִהַּגְעִּתי ְלַמְסָקנֹות ֲחפּוזֹות ּוַמְסָקנֹות ְׁשִליִליֹו

  .  יֹוָנָתן .ְּפקּוֵדי ַוַּיְקֵהלת ַע ַהָּבא ָּפָרׁשַ ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו                                                                    ?צֹוֵדק

  ?א ֵחן ְּבֵעיֵניֶכםמֹוצֶ  ׁשֶהָחדָ ַהִאם ְׁשִמי 

  

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  19 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע רדָ אֲ  ז'ט׀ ִּכי ִתָּׂשא ָרַׁשת ַׁשָּבת קֶֹדׁש ּפָ 

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

  . ָקנֹות ְּפִזיזֹותַמסְ  -  " ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר"



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                            
        

  
  
  
  








 








  יַעל ְידֵ  זֹאתים ִׂש עֹוִלְמנֹות ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  יםצִ רֹוַּכֲאֶׁשר 

ִצָּוה ' ה. ֶאת ַהַּמְטְּבעֹותים רִ פְ סֹוְוַאַחר ָּכְך , ִאּסּוף ֲחִצי ֶׁשֶקל ִמָּכל ֶאָחד

ִצָּוה ֶאת ' ה. ַעל ֵּכִלים נֹוָסִפים ַּבִּמְׁשָּכן ְוַעל ָׁשַמן ַהִּמְׁשָחה ְוַהְּקטֶֹרת

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלּוְתַעֵּכב ְּבַהר ִסיַני מִ מֶֹׁשה . ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשמֹר ֶאת ַהַּׁשָּבת

ְׁשִליְך ֶאת מַ מֶֹׁשה ָׁשב הּוא ׁשֶ ּכֵ ּו. ָּדְרׁשּו ֵמַאֲהרֹן ַלֲעׂשֹות ֵעֶגל ָזָהב

ף ְּבֵחְטא ַהּלּוחֹות ִמָּיָדיו ְּבַכַעס ְוַהְּלִוִּיים הֹוְרִגים ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשִהְׁשַּתּתֵ 

ַחל ִלְבֵני ֹומ' ה. ָרֵאלֶׁשִּיְסַלח ִלְבֵני ִיְׂש ' ְתַּפֵּלל ֶאל המִ מֶֹׁשה . ָהֵעֶגל

 .ֵסר ְלמֶֹׁשה לּוחֹות ְׁשִנִּייםֹוִיְׂשָרֵאל ְומ
 

 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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  ִמָּדת ָהֱאֶמת

ַנֵהג ְּכַצִּדיק ַאל ַרִּבי ֵמִאיר ִמְּפֶרִמיְׁשָלאן ִהִּגיַע ַּפַעם ְיהּוִדי ֶׁשִהתְ 

ין ִּכיר ּבֹו ִמָּיד ֶׁשאֵ אּוָלם ַרִּבי ֵמִאיר הִ , יםרִ מֹודְ ד ֶׁשל אֲ ְוָלַבׁש ְּבגֶ 

  . ְּכָברֹו ְוִכי ֵאין הּוא ֶאָּלא ְיהּוִדי ָּפׁשּוט כֹוּתֹ

". ה ִהיא ָהעֹוֶמֶדת ִלְזכּוְתךָ "ִמָּדת ָהֱאֶמת ֶׁשל ָהָּקּבָ : "ָאַמר לֹו

ל ְלַאֵחר ֶרַגע ָׁשַא. ָחהָהִאיׁש ְוהּוא ִהְתמֹוֵגג ִמִּׁשּמְ ָנֲהרּו ָּפָניו ֶׁשל 

   .ֵאת ַהַּצִּדיק ְלַכָוָנתֹו

. 'ֶוֱאֶמת'ֵּכן  - ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ָּכתּוב ַּגם"ְּבי: "ִאירָאַמר ַרִּבי מֵ 

ֵאין ָּכאן , ה ְיַדְקֵּדק ִאָּתנּו ְּבִמַּדת ָהֱאֶמת"ִאם ָהָּקּבָ , ְוִלְכאֹוָרה

  ! ?ַרֲחִמים ֶאָּלא ִּדין

 ִאְצְטָלה ֶׁשל ַצִּדיק ה ְיהּוִדי ַהּלֹוֵבׁש"ֶאָּלא ְלִעִּתים רֹוֶאה ָהָּקּבָ 

, ְׁשָעָרהְוָהָיה ִמן ָהָראּוי ֶׁשְּיַדְקֵּדק ַעּמֹו ְּכחּוט הַ , ג ְּכַצִּדיקּוִמְתַנהֵ 

  .ה נֹוֵהג ִעם ַצִּדיִקים"ְּכִפי ֶׁשָהָּקּבָ 

ה ֶׁשְּבֶעֶצם ָהִאיׁש ַהּזֶ , ְוָאז ִמְתעֹוֶרֶרת ִמָּדת ָהֱאֶמת ְואֹוֶמֶרת

ם ְּכִפי ֶׁשּנֹוֲהִגי, הּוא ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ְוָראּוי ְלִהְתַנֵהג ַעּמֹו ְּבַרֲחִמים

  ".ִעם ְיהּוִדים ְּפׁשּוִטים

  

   

 ִּדים ֶׁשָאסּורֵמֵהיָכן ֵלּמֶ   .א
 ?ּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ֶּפההָ ֵאת  ִלְכּתֹב

 .ב  ?"םֶאֵרך ַאָּפיִ "ָמה ַהֵּפרּוׁש  
 .ג  ַהִאם ֶזה טֹוב ֶׁשָאָדם ְיַדֶּמה 

ְּבֵעיָניו ְּכִאּלּו הּוא ֵריק 

 ?ִמִּמְצוֹות
 .ד ָמה ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהֲעלֹות  

  ?ִפָּלהְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ִּבְׁשַעת ַהְּת 

   ַרִּבי ֵמִאיר ִמְּפֶרִמיְׁשָלאן

  .ט"ַּתְלִמיד ַהַּבַעׁשֵ 

  . י"ט ִאַּיר תר"ִנְפַטר ְּבכ .מ"ִּבְׁשַנת תקנֹוַלד 

 הוֵ קְ מִ הָ ָהָיה ֵּבְּפֶרִמיְׁשָלאן :  ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה

ה ְּכֶׁשַהֶּדֶרְך ָהְיָתה ֲחַלקָ . י ַהר ָּגדֹולֲאַחרֵ 

ָהָיה ַעל ַההֹוְלִכים , ְּבֶׁשל ַהְּׁשָלִגים ְוַהֶּקַרח

 ְּׁשִבילּבָ ִטּפּוס י ּכִ ְלִהיַטֵהר ְלַהִּקיף ֶאת ַהַהר 

ָהָיה הֹוֵלְך , ַרִּבי ֵמִאיר. ַהֲהָרִרי ָהָיה ְמֻסָּכן

. ַהר ּוֵמעֹוָלם לֹא ֶהְחִליקָּתִמיד ְּבַמֲעֵלה הַ 

יֹום ָחְרִּפי ֶאָחד ָחְלָפה ַּבָמקֹום ְקבּוַצת 

ִאיר ֶׁשָרֲאָתה ֶאת ַרֵּבי מֵ ּכְ ּוֲאְבֵרִכים ְצִעיָרה 

. רֵהם ָּפנּו ְלַהְעִּפיל ַעל ַההַ . ְמַטֵּפס ַעל ַהַהר

. ּוִאיַאְך ֵהם ָנְפלּו ְוִנְפְצעּו ְוִנְזְקקּו ְלִטּפּול ְרפ

ֶאָחד ֶמֵהם ָאַזר אֶֹמץ , ִהְבִריאּוְלַאֵחר ׁשֶ 

ֲאָנִׁשים לֹא , ַרִּבי: "ֵוָׁשַאל ֵאת ַרֵּבי ֵמִאיר

ֵּכיַצד ַאָּתה הֹוֵלְך , ְיכֹוִלים ְלַטֵּפס ַעל ַהַהר

ְּכֶׁשְּקׁשּוִרים : "ֵהִׁשיב לֹו "?ְולֹא ַמְחִליק

ל ָקׁשּור 'ֵמִאיר. ְלַמְעָלה לֹא נֹוְפִלים ְלַמֶּטה

ּוְלִפיָכְך הּוא ָיכֹל , ֵרא ָהעֹוָלםְלַמֲעֵלה ְּבּבֹו

  ."ָלֶלֶכת ַּגם ַּבַּמֲעָלה ַהַהר ַהֲחַלְקַלק
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