
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  19:17  20:30  

  20:31  19:18  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  19:21  20:34  

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

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

 ָּכל ִטּיּול ַאָּתה חֹוֵׁשב. ֶזה לֹא ֵפיר, ָאְמרּו יֹוֵסף ְוִמיָכֵאל, ָמה ִּפְתאֹם. ֲאִני יֹוֵׁשב ְלַיד ַהַחּלֹון ָקָרא ַעִּמיֵאל ְּבקֹול

 ַהַחבּוָרה ֶׁשֶעְמָּדהַהּקֹולֹות ָעלּו מֵ . ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ְרׁשּות ַלֶּׁשֶבת ֵהיָכן ֶׁשִּיְרֶצה. ֶׁשַאָּתה ָצִריְך ַלֶּׁשֶבת ְלַיד ַהַחּלֹון

ים ְּכֶׁשִהִּגיַע ָהִמיִניּבּוס ֵהֵחּלּו ֶחֶלק ֵמַהַּתְלִמידִ . ְלַיד ֵּבית ַהֵּסֶפר ַמְמִּתיָנה ַלַהָּסָעה ֶׁשִּתַּקח אֹוָתם ְליֹום ִטּיּול

ָמה זֹו . ֹולֹות ֶׁשל ֲאֵחִריםֶזה ּכֹוֵאב ִנְׁשְמעּו ק, ַּדי. ְלְדחֹוף ֶאת ָהעֹוְמִדים ָּבּתֹור ַעל ְמַנת ִלְתּפֹוׂש ָמקֹום

ִהִּגיַע ֶאל ַעִּמיֵאל ָּדַחף ֶאת ֻּכָּלם ְוִהְׁשַּתֵחל ְּבכַֹח ֵּבין ְׁשָאר ַהַּתְלִמיִדים ַעד ׁשֶ . ַאְך ֶזה לֹא ָעַזר? ַהִהְתַנֲהגּות ָהזּו

ָּלם ַּבְמקֹומֹות ַאְך ַהִּׂשְמָחה ְוָהַעִּליזֹות ְלַאַחר ִמְסָּפר ַּדּקֹות ִהְתַיְּׁשבּו ּכֻ . ַמְדֵרגֹות ָהִמיִניּבּוס ַוֲעָלה ְּפִניָמה

ְׁשִתיָקה !! ִמי ְּבַעד ְלַהְחִרים ֶאת ַעִּמיֵאל ֶׁשָּיִרים ָיד: ְלֶפַתע ָקָרא ָעִמית. ֶׁשָהְיָתה ִלְפֵני ַהִּטּיּול ֶנֶעְלמּו ְוֵאיָנם

 ֻּכָּלם ִהִּביטּו ֶּבָעִמית ְוִהֵּנה ָיד ַאַחת הּוְרָמה. ֵּור ָּכִסידְוַעִמיֵאל ִהִּביט ְלָאחֹור ִח , ְּגדֹוָלה ִהְׂשָּתְרָרה ָּבִמיִניּבּוס

ְך ַהֶּנָהג ֶׁשִהְמִּתין ִלְמַחּנֵ . ַעִּמיֵאל ָּכַבׁש ֶאת ָּפָניו ְּבִרְצַּפת ָהִמיִניּבּוס ּוָפַרץ ְּבֶבִכי. ְוַאֲחֶריָה עֹוד ַאַחת ְועֹוד ַאַחת

, דּוָעִמית ִהְתַיֵּׁשב ְוָכל ַהָּיַדִים ֶׁשהּוְרמּו הּורְ ? ָּכְך ִמְתַנֲהִגים, ה ֶזה ָצִריְך ִלְהיֹותמָ : ַהִּכָּתה ִהְתּבֹוֵנן ָּבנּו ְוָאַמר

ה ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהְּמַחֵּנְך ַלַהָּסעָ . ֲאָבל ַמַּצב ָהרּוַח ָהָיה לֹא ָנִעים ְּכֶׁשּקֹול ַהְּבִכי ֶׁשל ַעִּמיֵאל ִנְׁשַמע ְּבָחָלל ָהִמיִניּבּוס

ם ָּכל ַמֲחלֶֹקת ֶׁשִהיא ְלׁשֶ "ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת ׁשֶ : ָעַמד ֵּבֶּפַתח ָהִמיִניּבּוס ְוָאַמר, ין ִמָּיד ָּבֲאִויָרה ַהּלֹא ְנִעיָמהְוִהְבחִ 

תּוב ַמֲחלֶֹקת ִאם ִנְתּבֹוֵנן ִנְרֶאה ֶׁשּלֹא ּכָ ". ֵאין סֹוָפה ְלִהְתַקֵּים, ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֶׁשם ָׁשַמִים, סֹוָפה ְלִהְתַקֵּים, ָׁשַמִים

 ִּכי ַּגם ְּבתֹוְך ַהַחבּוָרה ֶׁשל קַֹרח ָהיּו, ֶזה ַהִּסיָמן ֶׁשּזֹו ַמֲחלֶֹקת ָרָעה. ֶאָּלא ַמֲחלֶֹקת קַֹרח ַוֲעָדתֹו, קַֹרח ּומֶֹׁשה

ַאְך ְּבַוַּדאי ֶׁשּלֹא , חִּכי ְלָכל ֶאָחד ָהְיָתה ִסָּבה ַאֶחֶרת ַמּדּוַע הּוא ִהְצָטֵרף ְלקֹרַ . ָמְחלֹוקֹות ֵּביָנם ְלֵבין ַעְצָמם

ְוַגם ? ֹות ָּכךְ ַהִאם ָּכל ִמי ֶׁשֶהְחִרים ֶאת ַעִּמיֵאל ַמְסִּכים ֵּבֱאֶמת ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂש. ֻּכָּלם ִהְסִּכימּו ִעם קַֹרח ְלָכל ָּדָבר

 ָׁשַכְחנּו ְּכָבר ַמּדּוַע ְּבֶעֶצם. נּו ִהְתַּבַּיְׁשנּוְּדָמָמה ְׂשָרָרה ָּבִמיִניּבּוס ְוֻּכּלָ ? חֹוֵׁשב ָׁשַּכְך ָצִריְך ִלְהיֹות, ַאָּתה ָעִמית

ְוָכל ֶאָחד ִקֵּנא , ְוִהְתָּבֵרר ֶׁשָּכל ֶאָחד ָרָצה ַלֶּׁשֶבת ְלַיד ַהַחּלֹון ְוֻכָּלנּו ְקָצת ָּדַחְפנּו ּפֹה ַוָׁשם, ִהְסַּכְמנּו ֻּכָּלנּו

ה ַיַחד ַיַחד ֻּכָּלם ְקֻדּׁשָ : "ָּלנּו ָּפַרְצנּו ְּבִׁשיָרהּכֻ  ְּבַבת ַאַחת. ַמר ַהְּמַחֵּנךְ ֶאְפָׁשר ִלְנסַֹע ָא. ַּבֲחֵברֹו ְוָחַׁשב ַעל ַעְצמֹו

  ? יָרה ַחֵבַרי ַהְּיָקִריםַאֶּתם ִמְצָטְרִפים ֵאֵלינּו ְּבִׁש ". ָלָך ְיַׁשְּלׁשּו

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

  

  ָנהָׁשָנה ִראׁשֹו׀  35 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע זמּוּתָ  'ג׀  קַֹרח ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 הְלּכָ ם ַּבת ּמָ יָ ְרפּוַאת ֲאִביַׂשג ִמרְ לִ                                             "ַּמִיםם ׁשָ ּׁשֶ ֶקת לֹא לֵ ַמֲחלֹ"



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                  
        

  
  
  
  

 






 








 ָּדָתן ַוֲאִביָרם ִמֵּׁשֶבט, יֹום ֶאָחד ַמִּגיָעה ֵאל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן קֹוַרח ִמֵּׁשֶבט ֵלִוי

רֹוִצים ַּגם ֵהם ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבְּכֻהָּנה וְ , ִאיׁש ַיַחד ִאָּתם 250 ְראּוֵבן ְועֹוד

? ַמּדּוַע ַרק ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִיְזּכּו ְּבַתְפִקיד. ּוְבַתְפִקיִדים ֶׁשל ֵׁשֶבט ֵלִוי ְּבִמְׁשָּכן

 ָמֳחָרת ּפֹוָצהלְ . יֹוִדיַע ְּבִמי הּוא ָּבַחר ְלָׁשְרתֹו' ֶׂשה, מֶֹׁשה נֹוֵפל ַעל ָּפָניו ּומֹוֵסר

 ְוַאַחר ָּכְך יֹוֵצאת ֵאׁש, ָּדָתן ַוֲאִביָרם ִנְבָלִעים ָּבֲאָדָמה, ְוקֹוַרח, ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיהָ 

רֹן ֶׁשהּוא ָּבַחר ְּבֵׁשֶבט ֵלִוי ּוְבַאהֲ ' ָּכְך ֶהְרָאה ה. ָהֲאָנִׁשים 250ּובֹוַלַעת ֶאת 

ם ַחד ֶׁשַּגם הֵ ר ַהִּמְקֶרה ָחְׁשׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתָקֵרב ְלִמְׁשָּכן ִמּפַ ְלַאחַ . ְלָׁשְרתֹו

ָּכן ִּתְהֶיה ָהַאֲחָריּות ְלָכל ְּפִגיָעה ִּבְקֻדַׁשת ַהִּמְׁש ', ְּבִעְקבֹות ָּכְך ַמְבִהיר ה. ָימּותּו

 .ֻמֶּטֶלת ַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַעל ָהֵלִוים

 http//www.ohrshalom.net   ְּכתֶֹבת ֲאָתר ִאיְנֶטְרֶנט                90100מיקוד  88. ד.קרית ארבע ת לֹוםי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש אֹור ׁשָ "יֹוֵצא ָלאֹור עַ 
  info@ohrshalom.net  ְּכתֶֹבת ּדַֹאר ֶאֶלְקְטרֹוִני

ֹוְרָרה ִּבְׁשֵאָלה ִהְלָכִתית ֶׁשִהְתע ֹו ֶׁשָּבאּו ַאל ָרב ָהֲעָיָרהָאב ּוְבנַמֲעֶׂשה ּבְ 

 ְוַהְּׁשֵאָלה ָהְיָתה ִמי ִיְלַּבׁש ֵאת. ְּבֵביָתם ָהָיה ַרק ְמִעיל ֶאָחד. ָלֶהם

, םִּבְגַלל ִּגּלֹו ַהְּמֻבָּגר ָזקּוק ּגּופֹו ְלחֹוׁשֶ ַהִאם ָהָאב ִיְלַּבׁש אֹותֹו : ַהְּמִעיל

ְוׁשֹוֶהה ִמחּוץ , ִיְלַּבׁש אֹותֹו ִּכי הּוא יֹוֵצא ְלַפְרֵנס ֶאת ָאִביו אֹו ַהֵּבן

ִמים ָהַרב ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ָלבֹוא ֵאָליו ְּבעֹוד ַּכָּמה יָ . ְלַּבִית ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות

ם ְזַמן ְוָהָאב ִהְתִחיל ָלַחׁשֹוב ֶׁשאּוַלי ְּבֶעצֶ  ָעַבר. ְּכֵדי ְלַקֵּבל ְּתׁשּוָבה

ר ְּכֵדי הּוא ִמְתרֹוֵצץ ָׁשעֹות ָרּבֹות ַּבֶּׁשֶלג ּוָּבְכפֹו ִּכי, ַמִּגיַע ָלֶּבןַהְּמִעיל 

 ֶׁשהּוא ְּבִגילֹו, ְּבאֹותֹו ְזַמן ָחַׁשב ַהֵּבן ְלַעְצמֹו. ְלָהִביא ַּפְרָנָסה ְלָאִביו

ְמִעיל ַּגם ְוִאּלּו ָאִביו ֶהָּקִׁשיׁש ָזקּוק לַ , ְמֻסָּגל ְלִהְסַּתֵּדר ָּבחּוץ ְּבִלי ְמִעיל

ִהִּגיעּו ָהָאב ּוְבנֹו ֶאל ,  ַּכֲאֶׁשר ָחַלף ַהְּזַמן ֶׁשִהְקִציב ָלֶהם ָהַרב. ָּבַּבִית

ֵאת  ָהָאב ִּבֵּקׁש ֶׁשַהֵּבן ִיַּקח. ָהַרב ַאְך ַהַּפַעם ָהיּו ָלֶהם ְטָענֹות ֲאֵחרֹות

 ָהַרב ֵמַהֶחֶדר ְוָחַזרָיָצא  .ְוַהֵּבן ִּבֵּקׁש ֶׁשָאִביו ִיַּקח ֵאת ַהְּמִעיל, ַהְּמִעיל

ְוָאז ִיְהֶיה ְלָכל ֶאָחד ִמֶּכם ְמִעיל , ְקחּו ֶאת ַהְּמִעיל ַהֶּזה''. ְמִעיל ִעם

ָהָאב ּוְבנּו ִהִּביטּו ֶאָחד ֵאל ַהֵּׁשִני . ָאַמר ָלֶהם ָהַרב'', ִּבְפֵני ַעְצמֹו

ט ָלֵתת ָלֶהם ְמִעיל ִאם ְלַרב ָהָיה ִּפְתרֹון ָּכל ָּכְך ָּפׁשּו: ִּבְפִליָאה ְוָאְמרּו

ַּכֲאֶׁשר  , ֵהִׁשיב ָלֶהם ָהַרב? נֹוַסף ָלָּמה הּוא לֹא ָאַמר זֹאת ֵמהַהְתָחָלה

ל ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשּכָ , ִהַּגְעֶּתם ַּבַהְתָחָלה ּוְׁשַאְלֶּתם ְלִמי ָלֵתת ֵאת ַהְּמִעיל

. ֲאִני ָזקּוק ִלְמִעילְלַעְצִמי ֶׁשַּגם  יְוָאז ָאַמְרּתִ , ֶאָחד ִמֶּכם ּדֹוֵאג ְלַעְצמֹו

ַּגם ֲאִני ֶהְחַלְטִּתי ְלַוֵּתר , ם ֶאָחד ַלֵּׁשִניּתֶ ַאְך ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם ִויָּתרְ 

 ].ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבחַ ר פֵ סֶ ך הָ ֹוּתמִ [                            .ְוֶהֱעַנְקִּתי ָלֶכם ֵאת ַהְּמִעיל

 
  

  ֵן ְּבָמקֹום ַאֲהרֹן ִמי ִנְתַמָּנה ְלכֹה  

  ?ָאִביו    

  ַם ֵמת ְוִנְקַּבר ֵאיְך ִנְקָרא ַהָּמקֹום ׁש  

  ?ַאֲהרֹן    

  ֲָפָרה ֶאת ָמה ַהּכֵֹהן ֶׁשּׂשֹוֵרף ֶאת ה   

  ?ָצִריְך ְלַכֵּבס    

  ַר ֶׁשָּיְצאּו ָמה ָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ְלַאח  

  ?ַהַּמִים ִמן ַהְּבֵאר    

, ֶנהַאל מֶֹׁשה ְּבַמֲעַמד ַהּסְ ' ֵמָאז ִהְתַּגָּלה ה

 'הָּבַחר ָהָיה ָּברּור ֶׁשּמֶֹׁשה הּוא ַהַּמְנִהיג ׁשֶ 

 מֶֹׁשה הֹוִציא ֶאת ַעם. ְלַהְנִהיג ֶאת ִיְׂשָרֵאל

, ָּברָעָׂשה ָלֶהם ִנִסים ַּבִּמדְ , ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים

ֶאת  ּוְבַמֲעָמד ַהר ִסיִני ָעָלה ֵאל ַהַהר ְלַקֵּבל

ִנים ֲאֻרּכֹות ְלַאַחר ׁשָ , ּוְבָכל זֹאת. ַהּתֹוָרה

ּו ְקבּוצֹות ֶׁשָּמְרד ּוָקמ, ֶׁשל ַמָּסעֹות ְּבִמְדָּבר

ָּכְך ְמָתֶאֶרת . ְּבַמְנִהיגּות מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן

  :ָדתֹוַהּתֹוָרה ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל קַֹרח ּועֲ 

  , ַוִּיַּקח קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי

י ב ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבנֵ ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָא

ְּבֵני ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶֹׁשה ַוֲאָנִׁשים מִ . ְראּוֵבן

ְנִׂשיֵאי ֵעָדה , ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים

ה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֹׁשֶ . ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם

ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל : ְוַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם

ּוַמּדּוַע ', ם ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם הָהֵעָדה ֻּכּלָ 

ָּבַּבִית ַקל ְמאֹד ַּגם '? ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה

לֹא ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ִסָּבה , ִליצֹור ַמֲחלֶֹקת

ֶקת ֲאִפּלּו ְסָתם ָּכְך ִנָּתן ִליצֹר ַמֲחלֹ, ֲאִמִּתית

ל ַנֲעֶׂשה ַהּכֹ. ַאְך זֹו לֹא ַהֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה. ְוִריב

  .ִלְׁשמֹר ַעל ַאְחדּות ְוָאֲהָבה ֵּביֵנינּו
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