
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   16:57  18:05  
  18:01  16:53  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  16:56  18:04  
  18:04  16:51  ְירּוָׁשַלִים
  18:00  17:00  ֵּתל ָאִביב

  . ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ֵבִרים ַלִּכָּתה ְוָיְצאּו ַיַחד ָקְפצּו ַּכָּמה חֲ  ֹוּתיָארִ קְ לֵ . ָקָרא ְנַתְנֵאל ְּבָחָלל ַהִּכָּתה, ִמי ָּבא ְלַׂשֵחק ֻּגּלֹות ֶּבָחֵצר

ֶׁשָּתִמיד הּוא ִהְרִויַח ְוִכְמַעט , ָהֱאֶמת. ְנַתְנֵאל ָהָיה ַאּלּוף ַהִּכָּתה ְּבִמְׂשָחק ַהּגֹולֹות. ְּבקֹולֹות ָצֳהָלה ְוָׂשְמָחה

, ָהָיה ַוְתָרן ְוִאם ָהָיה ִמְתעֹוֵרר ִוּכּוחַ  ִּכי ְנַתְנֵאל? ָאז ַמּדּוַע ָׂשְמחּו ֻּכָּלם ְלַׂשֵחק ִאּתֹו. ָׁשַאף ַּפַעם לֹא ִהְפִסיד

 ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה. ְוִלְפָעִמים ְּבִסיּום ַהְּמַׂשֵחק הּוא ָהָיה ַמֲחִזיר ֶאת ָּכל ַהֻּגּלֹות ֶׁשִהְרִויַח ְלֻכָּלם, ִמָּיד ָהָיה ְמַוֵּתר

ִמי ִיְהֶיה , ָהְיָתה ַּתֲחרּות ֶׁשל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ֵּבית ַהֵּסֶפר, ָחֵצרָרה ְלַׂשֵחק ּבֶ יֹום ְּכֶׁשָּיְצָאה ַהַחבֹוהָ ְּבאֹותֹו : ָּכְך ָהָיה

, הלָ ְלָכל ִּכָּתה ָהָיה ַקו ִמׁשֶ . ֵחלְוַהִּמְׂשָחק הֵ , ֶּבָחֵצר ּבֹורֹות ְקַטִּנים ָחַפְרנּו .ִסְפִרי ְּבִמְׂשָחק ַהּגֹולֹות ֵּביתַאּלּוף 

ְוָכְך , קֹולֹות ַהָּצֳהָלה ְוַהִּׂשְמָחה ִנְׁשְמעּו ְּבָכל ָהְרחֹוב. ה ִּבְמֻנָּצח ֵמַהִּכָּתה ַהָּבָאהְוָכל ְמַנֵּצַח ִּכָּתִתי ָהָיה ִמְתָחרֶ 

ֻּכָּלם ָאְספּו , ְּכֶׁשִּנְׁשַמע ִצְלצּול ַהַּפֲעמֹון. ַהַּתֲחרּותַאְך לֹא , ָעַבר ַהְּזַמן ַמֵהר ְמאֹד ְוַהַהְפָסָקה ִהְסַּתְּיָמה

ֵצר ְוֵהֵחל ְלַכּסֹות ֶאת ַרק ְנַתְנֵאל לֹא ָחַזר ְלִכָּתה ֶאָּלא ִנְׁשַאר ֶּבחָ . ֹולֹות ְוָרצּו ֶאל ַהִּכּתֹותִּבְמִהירּות ֵאת ַהּג

 ִׂשַחְקנּו? ְנַתְנֵאל, ַמּדּוַע ַאָּתה ְמַאֵחר: ְנַתְנֵאל ִנְכַנס ַלִּכָּתה ְוַהְּמַחֵּנְך ָׁשַאל, ְּבֶאְמַצע ַהִּׁשעּור. ָחַפְרנּות ׁשֶ רֹוַהּבֹו

ְּבָפָרַׁשת , ַּתְלִמיִדים ְיָקִרים. ה ְמאֹד ִמִּצְּדָך ָאַמר ַהְּמַחֵּנךְ ָיפֶ . ְׁשַאְרִּתי ְלַכּסֹות ֶאת ַהּבֹורֹותְונִ , ֻּגּלֹות ֶּבָחֵצר

ַּבַעל הּבֹור , ֹור אֹו ֲחמֹורַפל ָׁשָּמה ּׁשְונָ , ְולֹא ְיַכֶּסּנּו, אֹו ִּכי ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר, ְוִכי ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹור"ַהָּׁשבּוַע ֶנֱאַמר 

ּו ְוִאם ָחס ְוָׁשלֹום ָּגַרְמנ, ֵיׁש ָלנּו ַאֲחָריּות ַעל ַמֲעֵׂשינּו. ֵּכיַצד ָעֵלינּו ְלִהְתַנֵהגַמְדִריָכה אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה ..". ְיַׁשֵּלם

ַאְרַּבַעת . ֵאׁשוְ , ֶרֶגלֵׁשן וָ , ֶקֵרן, ּבֹור: ִקין ְוֵהםבֹות ְנִזיֶיְׁשָנם ַאְרָּבָעה ָא. ָאנּו ַחָּיִבים ְלָׁשֵלם ְלִמי ֶׁשהּוַזק, ֵנֶזק

ִּבְזכּוְתָך לֹא ִיָּכֵׁשל , ה ָעִׂשיָת ְנַתְנֵאלָיפֶ . ָדם ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתםי ֵנֶזק ֶׁשָאמֵ רְ ֵאּלּו ֵהם ַהּסּוִגים ַהֶּמְרָּכִזִּיים ֶׁשל גֹו

ָלֶכן , לֹא ִהְסַּתְּיָמה ַּתֲחרּותהָ ? ֶׁשַאל ַהְּמַחֵּנךְ , ֲחרּותּוִמי ִנֵּצַח ַּבּתַ  .ֶּבָחֵצרַאף ֶאָחד ַּבּבֹורֹות ֶׁשֲחַפְרֶּתם ְּכֶׁשִּיְצַעד 

  . ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְמַנֵּצַח ָּגדֹול ֶאָחד? ַאֶּתם ְּבטּוִחים. ָענּו ֻּכָּלם, ֵאין ָלנּו ַאּלּוף

   ?ְיכֹוִלים ְלַנֵחׁש? ה ָהַאּלּוף ָהֲאִמִּתיֹוְדִעים ַאֶּתם ִמי ָהיָ ַהּי........  :ֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשָּלנּו הּוא ַאּלּוף

   ?רֹוֶצה ִלְהיֹות ַּגם ֵּכן ַהְּמַנֵּצַח ְוָהַאּלּוף ּוִמי ִמֶּכם

  ְּתרּוָמהַע ַהָּבא ָּפַרָׁשת ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  16 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע טבָ ְש  ה"כ׀  ִּמְׁשָּפִטיםָרַׁשת ַׁשָּבת קֶֹדׁש ּפָ 

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ נֹוק יֹוָנָתן פָ ַהִּתי
 ד"הי

                     "ְיַכֶּסּנּו ְולֹא ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר אֹו ִּכי, ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹור ְוִכי"



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                            
        

  
  
  
  








 








  ֶׁשָהיּו ַאֲחֵרי ַמֲעָמד ַהר ִסיִני ּבֹו ֶנֶאְמרּו ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות

ָנם ְּבַפָרָׁשֵתנּו ֶיְׁש . ִמְׁשָּפִטים ָאנּו ְמִּגיִעים ֶאל ָּפַרָׁשת, ִעְּקֵרי ַהּתֹוָרה

ֶתֶנת ָמקֹום ִנְרָחב ַהּתֹוָרה נֹו. נֹוְׂשִאים ַרִּבים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו

ָׁשה ַהָּפרָ . ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֵהם ֲחׁשּובֹות ִויָקרֹות ְמאֹד, ְלִמְצוֹות ֵאּלּו

, ִּזיקמֵ , חֹוֵבל ְּבַחֵבירֹו, ִעְבִרי ֶעֶבד: ְּבַחֵּיי ַהּיֹום יֹוםעֹוֶסֶקת ְּבִדיִנים ׁשֶ 

ְּבִסּיּוָמּה ֶׁשל . עֹודַהַּיַחס ַאל ַהָּגר ַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה וָ , ִּדיֵני ַהְלָוָאה

ם הּוא ְוׁשָ , ל ֶאת לּוחֹות ַהְּבִריתַהָּפָרָׁשה מֶֹׁשה עֹוֶלה ְלַהר ִסיִני ְלַקּבֵ 

 .ִנְׁשַאר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַלְיָלה

 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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. ַׁשֲחָלה ַּבַּקַּדַחת ְוִנְתַקף ְצַמְרמֹרֹות ַעּזּות, ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי מֶֹׁשה ׁשֹוֵחט

ְוָעָליו ָלֶרֶדת , ָאְמרּו לֹו ָהרֹוְפִאים ֶׁשִּציָנת ְירּוָׁשַלִים ֵמִזיָקה ִלְבִריאּותֹו

אֹון ַרִּבי ָנַסע ְלַיפֹו ְוֶׁשָהה חֶֹדׁש ָיִמים ְּבֵבית ַהּגָ . ַׁשם ְיַרֵּפא, ֹוףִלְשֵפָלת ַהח

יא רִ בְ הִ וְ ְוַכֲאֶׁשר ָׁשב , ַאט ַאט ֶהְחִלים. ַרב ָהִעיר, ל"ַנְפָּתִלי ָהָרץ ַהֵּלִוי ַזצַ 

, ָלהַּכֲעבֹר ָיִמים ְספּוִרים ָחְזָרה ַהַּמחֲ . הֹוָדה ְלֵמָאְרחֹו ְוָׁשב ִלירּוָׁשַלִים

ָחַזר . ָרָאהְוׁשּוב ָחְזָרה ַעל ַעְצָמּה ָּפָרַׁשת ַהַהְחָלָמה ְוַהַהבְ . ְוהּוא ָחַזר ְלַיפֹו

ָרָּבה . ְלַיפֹו ִמָּיד ָׁשב. ְוַהַּמֲחָלה ָׁשָבה ְוָתְקָפה, ָעְברּו ַּכָּמה ָיִמים, ִלירּוָׁשַלִים

, ַעד ֶׁשָּׁשב ְלֵאיָתנֹו ֹוּתֹואְוֵאיַרח , ָּפָניו ְּכַמָּכר ָוִתיקת אֵ ֶׁשל ָיפֹו ִקֵּבל 

ִיָּתֵכן . ָקהֲהֵרי ֵהן ְּבָגֵדר ַחזָ , ְּפָעִמיםָׁשלֹׁש : "ְוַכֲאֶׁשר ִנְפַרד ִמֶּמּנּו ָאַמר לֹו

 ִׁשים ְּפָעֶמיָך ַהְּיֶׁשר, ֲאָבל ִאם ְּבקֹוִלי ִּתְׁשַמע, ֶׁשַחָּיב ַאָּתה ַלֲעבֹר ְלַיפֹו

ּתֹוְך ִּכי רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְמַדֶּבֶרת מִ , ּוְׁשַאל ַּבֲעָצתֹו ִּדיְסִקין ִמְּבִריְסקב רָ הַ ְלֵבית 

ִקֵּבל . ּוִמָּיד ְּבַהִּגיעֹו ִלירּוָׁשַלִים ָעָלה ַלַּבִית ָהַרב, ָׁשַמע ַרִּבי מֶֹׁשה !"ְּגרֹונֹו

ִסֵּפר ַעל ְנדּוָדיו ֵּבין . ָהַרב ֶאת ָּפָניו ְוָׁשַאל ֵהיָכן ָהָיה ָּכל אֹוָתם ֳחָדִׁשים

: ָאַמר לֹו ָהַרב. ֵּכיַצד ָחָלה ְוִהְבִריא ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים, ֹו ִלירּוָׁשַלִיםָיפ

. ָעָנה ַרִּבי מֶֹׁשה, "ַוַּדאי!" "ְּכֶׁשִהְבָרַאָּת ַוַּדאי ָהַלְכָּת ֶאל ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי"

ַהִאם ": ְוָׁשַאל, ָנַתן ּבֹו ָהַרב ֵעיָניו. ֵהן ַחָּיב ָאָדם ְלהֹודֹות ַעל ַהּטֹוָבה"

ְוַהַּפַעם לֹא ָהְיָתה זֹו ְצַמְרמֶֹרת , ִנְרַעד ַרִּבי מֶֹׁשה" ?ָעִׂשיָּת ָּכֵמֻצֶוה

: ּוִבְמבּוָכה ָאַמר, ִנְזַּכר ֶׁשּלֹא ָקַרע ְקִריָעה ְלַיד ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי. ַהַּקַּדַחת

ִאם לֹא ָקַרַעְּת  .ֲהֵרי זּו ַהִּסָּבה ָהִעָּקִרית ַלֲחַזָרת ַהַּמֲחָלה" ."ָׁשַכְחִּתי"

, ּהֵאין ְירּוָׁשַלִים רֹוָצה אֹוְתָך ְּבתֹוכָ , ְקִריָעה ַעל ְירּוָׁשַלִים ּוְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש

ָּפָנה !" ְוׁשּוב לֹא ֶּתֱחֶלה, ֵלְך ַוֲעֵׂשה. ְוִהיא ַמֲחִזיָרה אֹוָתְך ַעל ִעְקבֹוֶתיךָ 

 ִוירּוָׁשַלִים ִקְּבָלה ֶאת, ָעה ָּכִדיןַרִּבי מֶֹׁשה ֶאל ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ְוָקַרע ְקִרי

 .ְוׁשּוב לֹא ָחָלה, ַהֵּבן ַהָּׁשב ֵאֶליהָ 

  

ָמה ָצִריְך ָלִׂשים ִלְפֵני ְּבֵני  .1

 ?ִיְׂשָרֵאל
 ?ִמי ֶזה. ִאם ָּבא ְלַבד ָיָצא ְלַבד  .2
ֶעֶבד ִלְפֵני ן ַיֲעבֹד הָ ַּכָּמה ְזמַ  .3

 ?א ְלָחְפִׁשיֶׁשֵיצֶ 
  ?ָמה ַמְׁשִליִכים ַלֶּכֶלב .4

  ׁשרְ יָהַרב ִׁשְמׁשֹון ֵּבן ְרָפֵאל הִ 

  .ח"תקס'ד ְּבִסיָון ה"כ: נֹוַלד

  ט "תרמ'ז ְּבֵטֵבת ה"כ: ִנְפֵּטר

  ".ּתֹוָרה ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ"ָאִבי ִׁשיַטת 

ה ִלְפֵני ְּכִׁשִּׁשים ָׁשנָ : הַמֲעֶׂשה ֶׁשָהיָ 

 - א "ׁש ָהַרב ֶׁשָּמעֹון שוואב ְׁשִליטָ ִּבּקֵ 

 ֶאת ֶׁשָהָיה ָאז ָּבחּור ְיִׁשיָבה ְּבִליָטא

ֵלי ּתֹוָרה ְּגּדֹו ַחַּות ַּדְעָּתם ֶׁשל ִמְסָּפר

ּמּוד ְּבִמְזָרח ֵאירֹוָּפה ַעל ַהּלִ 

 ַוח ִּבְזַמּנֹו ְּבַיֲהדּותֶׁשרָ , ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה

ִּתְקָוה ְוזֹאת ּבְ , ַהֲחֵרִדית ְּבֶגְרַמְנָיה

ים ֶאָחד ַהִּנְׁשָאלִ ". ִאּסּור"ֶׁשְּיַקֵּבל ָמֵהם 

ַרב ַאְבָרָהם הָ , ר ִמּגּור"ָהָיה ָהַאְדמֹו

ְוִסֵּפר ִלי ָהַרב . ל"ר ַזצַ ָמְרְּדַכי ַאְלּתֶ 

, ָתבֶׁשָהַרִּבי ֵסֵרב ְלָהִׁשיב ִּבכְ , שוואב

 רָעֶליָך ְלִהָּזהֵ : "תרּו ִּבָּתִקיפּוֲאָבל ִהְזִהי

ִּדיק ַהצָ , ְרׁשיְמאֹד ִּבְכבֹודֹו ֶׁשל ָהַרב הִ 

". יִּכי הּוא ֵסֶפר מּוָסר חַ , טרְ קפּונְ רָ פְ מִ 

ֶחה ֲחָזָקה ֶׁשֻּממְ וְ . ר ֲחִסיִדי ָּגדֹול"ַאְדמֹו

 .ּוַמְבִחין ָּבּה ֵהיֵטב, הּוא ָּברּוָחִנּיּות
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