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  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  19:16  20:27  

  20:28  19:16  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  19:19  20:31  

  20:27  19:11  ְירּוָׁשַלִים
  20:29  19:27  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ָהיּו ָראֵׁשי  ָּתִמיד ְׁשֵניֶהם, לֹא ְמַׁשֶּנה ָמה ָהְיָתה ַהִּסָּבה. ָיִאיר ּוַמַּתְנָיה ָעְמדּו ָּתִמיד ְּברֹאׁש ָּכל ְקבּוָצה ֶׁשֵהַקְמנּו

ְוׁשּוב ָעְמדּו , צֹותׁשּוב ֶנֶחְלקּו ַהֲחֵבִרים ִלְׁשֵּתי ְקבּו) זֹוְכִרים(ֶׁשֵהַקְמנּו " ׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹות"ֲחבּוַרת ּבְ . ַהְּקבּוצֹות

י ְּכָדא: ּבּוִרית ְוָעִמיר ָאַמרָיַׁשְבנּו ֻּכָּלנּו ַעל ַהֶּדֶׁשא ַּבִּגָּנה ַהּצִ , ז ְּבַתּמּוז"ר צֹום יְלַאחַ . ּוַמַּתְנָיה ְּברֹאָׁשם ָיִאיר

ִהִּביטּו ָּכל . ִנְׁשְמעּו קֹולֹות ִמָּסִביב, "ִנְפָלא ֶזה ַרְעיֹון. "ֶׁשַּנֲעסֹק ַּגם ִּבְגִמילּות ַחָסִדים ַעל ְמַנת ְלֵזֵרז ֶאת ַהְּגֻאָּלה

אּוַלי ַנֲעמֹד ְּביֹום ִׁשִּׁשי ְלַיד . ַאְך ֵהם ָׁשְתקּו, ַמַּתְנָיה ִלְׁשמַֹע ֵאיזֹו ַהָּצָעה ִּתְהֶיה ָלֶהםּוַהֲחֵבִרים ַאל ָיִאיר 

ְואּוַלי ְּבָכל יֹום . ִהִּציַע ֵאיָתן? ל ֵּביָתםנּו אֶ ְקִׁשיִׁשים ָלֵׂשאת ֶאת ָמה ֶׁשּקָ ְוַנֲעזֹר לַ , יתִּת נָ כּוְׁש ַהַּמּכֶֹלת הָ 

. ִהִּציַע יֹוֵסף? ּתּוַכְלָנה ָלנּוחַ  ינּוּתֶ הֹוימָ ִא וְ , ְּבָצֳהַרִים ִנַּקח ֶאת ָאִחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו ַהְּקַטִּנים ְלַגן ַהִּמְׂשָחִקים

ֹונֹות ּוְכֶׁשֵהם ָׁשְתקּו ָּכל ָהַרֲעי, יר ּוַמַּתְנָיה ַמְחִליִטים ְוקֹוְבִעיםָּכל ָּכְך ִהְתַרַּגְלנּו ֶׁשָּיאִ . ְלַמֲעֶׂשה לֹא ֶהְחַלְטנּו ָּדָבר

ָׁשָעה ְּבִסיּום ַהַּקְיָטָנה ָקַבְענּו ְלִהָּפֵגׁש ּבְ , ְלָמֳחָרת. היּתָ ּבָ ָּכְך ָחְלפּו ָלֶהם ַהָּׁשעֹות ְוָחַזְרנּו הַ . ִנְׁשֲארּו ַרק ְּבִדּבּוִרים

ִדי ַאְך ּגָ , ְבנּו ֶׁשֶּזה ִמְקֶרהָחׁשַ . ִדיֻּכָּלנּו ִהַּגְענּו חּוץ ִמּגָ  ".ֲחָזָרה ְלִמְקָּדׁש"ַׂשֵחק ְּבמֹונֹוּפֹול ַאְרַּבע ַוֲחִצי ַעל ְמַנת לְ 

ְּבָׁשלֹום  ְוָתִמיד ָהָיה, ִדי ָחֵבר ְמֻצָּין ָהָיהִּכי ּגָ , ָבר ָהָיה מּוָזר ְמאֹדַהּדָ . ִמְפָּגִׁשים ַאֲחֵרי ַהַּקְיָטָנהִהְפִסיק ְלַהִּגיַע לַ 

 ִהְמַׁשְכנּו ָּכָרִגיל ְלִהָּפֵגׁש". ֲאִני ָעסּוק ְמאֹד"ְוַרק ָאַמר , ְּכֶׁשָּׁשַאְלנּו ֶאת ְּגִדי הּוא ִהְתַחֵּמק ִמַּלֲענֹות. ִעם ֻּכָּלם

, "ֲחָזָרה ְלִמְקָּדׁש"מֹונֹוּפֹול ּבֵ  ְּכֶׁשָהַלְכנּו ְלַׂשֵחק, ר ָצֳהַרִים ֶאָחדַעד ֶׁשַאחַ , ִדי לֹא ַמִּגיעַ ַוֲאִפּלּו ִהְתַרַּגְלנּו ֶׁשּגָ 

" הֹורי נָ גִ סָ "ִדי ַמְלֶוה ָאָדם ֶׁשִהְתָקַרְבנּו ָרִאינּו ֶׁשּגָ ּכְ . ְּׁשָלא ִהַּכְרנּוְך ָּבְרחֹוב ּוְלַידֹו ָאָדם ֶאת ְּגִדי הֹולֵ ָרִאינּו 

י ַהּטֹוִבים ָאַמר רַ ַחבֵ ֵהם ? ִמי ֵאֶּלה ָׁשַאל ָהִאיׁשּו. ָראנּו ְּבקֹולִדי קָ ָׁשלֹום ּגָ . ֲחִקים ּוְׂשֵמִחיםְּכֶׁשֵהם ְמַדְּבִרים ְוצֹו

ֲאִני ָּבטּוַח  :ִדי ָׁשַתק ָלֶרַגע ְוָאַמרּגָ . ָׁשַאל ָהִאיׁש? ת ָּכמֹוךָ ַּגם ֵהם עֹוְסִקים ִּבְגִמילּות ֶחֶסד ְוָעְזָרה ַלּזּולַ . ִדיּגָ 

  ִדיגָ ַרֲעיֹונֹות וְ נּו ַרק ַמֲעִלים ָא. ִּתְקנּו ְוִהְתַּבַּיְׁשנּוׁשָ . ב ַהְּגֻאָּלהרּוקֵ ֵהם עֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה ָחׁשּוב לְ ֶׁשָּכל ֶאָחד מֶ 

ְלָמנֹות ַמְנִהיג ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ' ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע מֶֹׁשה ְמַבֵּקׁש ָמה: ְמבּוָכה ָאַמרָהִאיׁש ֶׁשָחׁש ּבָ . עֹוֶׂשה

ִחְּׁשבּו ַעל . ּזּוַלתַחר ְלַהְנִהיג ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמּׁשּום ֶׁשָהָיה ִאיׁש ֶׁשל ְּדֵבקּות ַּבַּמָּטָרה ּוִבְדָאָגה לַ ְיהֹוֻׁשַע ִנבְ . מֹותֹו

  ? ּוָרה ֶׁשָּלנּו ְוֶׁשָּלֶכםַחבלָ  יםאִ ְּת מַ הָ י ַהַּמְנִהיג ּוָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים ִמ . ָּכךְ 

 .יֹוָנָתן, יעֵ סְ מַ  ַּמּטֹות תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןוְ  ַׁשָּבת ָׁשלֹום

  

  ׁשֹוָנהָׁשָנה ִרא׀  38 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע זמּוּתָ  ד"כ׀ ִּפְנָחס ַׁ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                                                          ַהַּמְנִהיג ָהֲאִמִּתי ְוָהָראּוי 



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                  
        

  
  
  
  

 






 








 ֶאת ִלְמנֹות  הְמַצּוֶ  'ה ַהַּמֵּגָפה רְלַאחַ . ָׁשלֹום ְּבִרית ּוְׂשָכרֹו ִּפְנָחס ֶאת ְמַׁשֵּבחַ ' ה

 ִנְמנּו לֹא, ָּבָאֶרץ חֹוְלִקים ֵאיָנםׁשֶ , ֵלִוי ֵׁשֶבט. ָהֶאֶרץ ֻלַּקתחֲ  ֶאת ַמְגִּדירּו, ִיְׂשָרֵאל

 ֵהם ַהּנֹוֲחִלים, ָהֶאֶרץ ֲחֻלַּקת יְּכָללֵ  ְלִפי. ַעְצָמם ִּבְפֵני ִנְמִנים ְוֵהם, םלָ ּכֹ ִעם

 ְלמֶֹׁשה ַמְזִּכיר' ה. 'ה ִּפי ַעל ַנֲחָלה ָּבלֹותּקָ מֵ , ְצָלְפָחד נֹותּבְ  ָחֵמׁש ךְ אֲ , ְּגָבִרים

. ֶאל ָהָאֶרץ הפֶ צֹוְ , ִריםבָ ָהעַ ַהר לְ  הלֶ עֹו השֶ מֹ. ְועֹוְנׁשֹו" ְמִריָבה ימֵ "ּבְ  ְטאֹוחֵ  ֶאת

' ה. מֹותֹו ִהיג ֶאת ָהָעם ַאֲחֵרינְ ֶנה ַמְמִׁשיְך ֶׁשּיּוַכל ְלהַ ִימָ ׁשֶ ' ַבֵּקׁש ָמהמְ מֶֹׁשה 

, ֶרֶטת ֶאת ַהָּקְרָּבנֹותַהּתֹוָרה ְמפָ  .נּון ְמַצֶּוה ָעָליו ְלִהְסִמיְך ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן

 . מֹוֲעִדיםת ּובָ ּבָ ּׁשַ ּבֵ , ְּבָכל יֹום ַהְקִריבָּנחֹות ְוַהְּנָסִכים ֶׁשֵּיׁש ְלָהִביא ּולְ ַהּמֵ 
 

 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

ר ר ָסמּוְך ֶלָחצַ ֶׁשָהָיה ּגָ , "ַּבַעל ַהַּתְנָיא" ְמַסְּפִרים ַעל ַהָּגאֹון ַרִּבי ַזְלָמן

. ֶמְטִריםָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ּוְבֶאְמַצע ֶהָחֵצר ָהָיה ַעּמּוד , ַּתְלמּוד ּתֹוָרההָ 

ֵּבין . ַעּמּודיַח ַלֲעלֹות ְלִפְסַּגת רֹאׁש הֶ ֵּביֵניֶהם ִמי ַיְצלִ ַהַּתְלִמיִדים ִהְתָחרּו 

ְוִהֵּנה . "ֶצַמח ֶצֶדק"ַּבַעל , ַהֶּיֶלד ֶמְנֶּדל, ַהִּמְתָחִרים ָהָיה ֶנְכּדֹו ֶׁשל ָהַרב

ַעּמּוד ַאְך ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַלֲחִצי הֶ  ,ַעּמּודִמיִדים ָלרּוץ ְוַלֲעלֹות ַעל הֶ ִהְתִחילּו ַהַּתלְ 

, ַעּמּודַלֲעלֹות ַעד רּום ִּפְסַּגת הֶ  ְוִאּלּו ַהֶּיֶלד ֶמְנֶּדל ִהְצִליחַ , ָּמה ָּכְרעּו ְוָנְפלּוהֵ 

, ְמִחיאֹות ַּכַּפִים ְּבִׁשּמּוַע ַהָּגאֹון ֵאת ָהַרַעׁש ֶׁשל. ּו לֹו ַּכַּפִיםאְוַהּכֹל ָמח

, ּודֲעֵלה ְּברֹאׁש ִּפְסַּגת ָהַעּמּוְרֵאה ֶאת ֶנְכּדֹו עֹוֵמד ְלמַ ,  ִהְסַּתֵּכל ָּדַרך ַהַחּלֹון

ָׁשַאל ֵאת , ּוְכֶׁשָּבא, ָרַמז לֹו ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשָּיבֹוא ֵאָליו .ָמְחאּו לֹו ַּכַּפִיםְוֻכָּלם 

זֹוִהי , ַסָּבא: ָעָנהּו ַהֶּנֶכד?, ָלָּמה ָעִליָת ְלרֹאׁש ָהַעּמּוד, ֶמְנֶּדִלי:  ַהֶּנֶכד

. ְוַרק ֲאִני ִהְצַלְחִּתי, ַלֲעלֹות ֲעֶׂשה ֻּכָּלם לֹא ִהְצִליחּוּוְלמַ , ִהְתָחרּות ֵּביֵנינּו

ֲאִני ִהְסַּתַּכְלִּתי ! ַסָּבא: ָעָנה לֹו? ַּבֶּמה ּכֲֹחָך ָיֶפה יֹוֵתר ִמֻּכָּלם: ָׁשַאל ַהַּסָּבא

ְראּו וְ ה ּטַ ּמָ ִהִּביטּו לֵ , ּגַֹבּה ָהַעּמּוד ִצייִתי ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ְלחַ ֲעֵליֶהם ְוָראִ 

ְטִּתי לֹא לַ ֲאִני ֶהחְ . ְוָנְפלּו, ְסַחְרחֶֹרת ַקְּבלּו, ֶׁשֵהם ְּגבֹוִהים ִמן ַהַּקְרַקע

ץ ְוָעִליִתי ָלרּום ְוָלֶכן ָאַזְרִּתי אֹמֶ , ִּכי ִאם ַרק ַלַּמֲעָלה, הּטַ ְלִהְסַּתֵּכל ְלמָ 

אַֹרח ַחִּיים "א הּוא ּוִמְקָרא ָמלֵ , טֹוב ָעִׂשיתָ : ָאַמר לֹו ָהַרב. ַעּמּודִּפְסַּגת הֶ 

לֹא , ְוָלֵכן ַּגם ְּבִלּמּוֶדיךָ , "ה ְלַמַען סּור ִמְּׁשאֹול ַמּטָ , לְלַמְעָלה ְלַמְׂשִּכי

ֵרד ְוֶאְפָׁשר ֶׁשַּגם ּתֵ , ֶּפן ִּתְסַּתֵּפק ְּבמּוָעט, ִּתְסַּתֵּכל ַעל ְקַטִּנים ִמְּמָך ְּבָחְכָמה

ה ָעלֶ ָּבאֶֹפן ֶׁשַּגם ַאָּתה ּתָ  ,ַּתֵּכל ַּבְּגדֹוִלים ִמְּמךָ ֶאָּלא ִהסְ  ,ֵמָרַמת ַהִּלּמּוד ֶׁשְּלךָ 

  .ּוְבֶזה ִּתְזֶּכה ִלְהיֹות ְּברֹום ַהַּמֲעֶלה, ַמְעָלה ַמְעָלה

  

 ְנָחס ֵּבן ְלּפִ ' ֵאיזֹו ַמָּתָנה נֹוֵתן ה  

  ? ֶאְלָעָזר    

  ֲֵרי ָמה עֹוִׂשים מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ַאח  

  '? ִּבְפֻקַּדת הַהַּמֵּגָפה     

 ּוב ַעל ַהּתֹוָרה ְמַגֶּלה ָלנּו ַמֶּׁשהּו ָחׁש  

  ? ַמהּו, קַֹרחְּבִני     

  ְה ּומֶ ? ָלְפָחדַּכָּמה ָּבנֹות ָהיּו ִלצ  

  ?ֶׁשּמֶֹתן    

, נֹות ְצָלְפָחד ִמֵּׁשֶבט ְמַנֶּׁשהָחֵמׁש ּבְ 

, יםֶׁשֲאִביֶהם ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְולֹא הֹוִתיר ָּבנִ 

ֹוֵגַע ָּבאּו ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוַטֲענּו ִּכי ַמָּצב ֶזה ּפ

ה לֹא ֱהיֹות ְוַהִּמְׁשָּפחָ , ַּבֲאִביֶהם ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו

מֶֹׁשה ֶהֱעִביר . ֶרץִּתְזֶּכה ְּכָלל ְלַנֲחָלה ָּבָא

י ַהְּתׁשּוָבה ָהְיָתה ּכִ וְ . ה"ּבָ קָ ם לָ ּתָ ֶאת ְטַענַ 

ֵיׁש ְלַהֲעִביר ָלֶהן . נֹות צֹוְדקֹותָאֵכן ֲהּבָ 

  . ָׂשם ֲאִביֶהן ָנֲחָלה ַעל

  

ִית ּבַ ים ֶׁשֵּיׁש צֹוֵרְך ְלֵחֶלק ּבָ קֹוֶרה ִלְפָעמִ 

לֹא . ק אֹו ָּכל ָּדָבר ַאֵחרחַ ְׂש אֹו מִ ַמְמָּתק 

ֵוה ם ַמְסִּכיִמים ְלִהְתַחֵּלק ׁשָ ָּתִמיד ֻּכּלָ 

ִּמְׁשָּפָחה ּבְ . ְך ָּכְך לֹא ָראּוי ִלְנהֹגַא. ֵוהׁשָ ּבֵ 

ֲהָנאֹות ְלֻכָּלנּו ֵחֶלק ֶאָחד ּבַ . ֻּכָּלנּו ּגּוף ֶאָחד

ַּבִית ָצִריְך ַּגם ְּבַמָּטלֹות הַ , ָנכֹון. ּוַבִּכיּוִפים

ַאְך לֹא ָּתִמיד ֶזה , ֵוהׁשָ ֵוה ּבֵ ְלִהְתַחֵּלק ׁשָ 

ת ְלִתינֹוק ְלהֹוִריד ִאי ֶאְפָׁשר ָלּתֵ . ֶאְפָׁשִרי

לּות אֹו ְלַיְלָּדה ַּבת ַהָּׁשלֹׁש ִלּתְ , ַאְׁשָּפה

ֵוה ָּכל ׁשָ ֵוה ּבֵ ׁשָ ֶאְפָׁשר ְלַחֵּלק ַאְך . ְּכִביָסה

. ח ֶאת ֻּכָּלםה ֶׁשָּיכֹל ֵלָהנֹות ּוְלַׂשּמֵ מָ 

  .ְּבַהְצָלָחה
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