
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  19:06  20:17  

  20:18  19:05  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  19:08  20:21  

  20:17  19:00  ְירּוָׁשַלִים
  20:20  19:16  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַחג ָׂשֵמחַ 

. םָּכל ָּכְך ָנַגע ִּבי ַהִּסּפּור ְוָרִציִתי ְלַׁשֵּתף ֶאְתכֶ . ה ְּבִכָּתה ִסּפּור ִנְפָלאִסֵּפר ָלנּו ַהּמֹורֶ , ֵרב ּוָבאּקָ ַחג הֶ ִלְכבֹוד הַ 

 ְלסֹוֲחִרים ָהיּו. ֵהם ָנְסעּו ְלֶאֶרץ ְרחֹוָקהוְ  ים ָּבֳאִנָּיה ָהיּו סֹוֲחִריםָנִׁש ָהאֲ . יֹום ֶאָחד ָיְצָאה ֳאִנָּיה ַלָּים ַהָּגדֹול

ְמָּדְּבִרים ּוֵמָּסְּפִרים , ָהיּו ָהֲאָנִׁשים יֹוְׁשִביםָּבֶעֶרב . ְּבָגִדים ְואֹוֵכל, ָזָהב, ֲאָבִנים טֹובֹות, ְׁשִטיִחים, ַּבִּדים

ל ַהְּסחֹוָרה ֶׁשִּלי טֹוָבה ִמּכָ , רֹוִאים ַאֶּתם ֶאת ַהְּסחֹוָרה ֶׁשִּלי: ְּסחֹוָרה ֶׁשּלֹו ְוָאַמרָּכל סֹוֵחר ִסֵּפר ַעל הַ . ּוִריםּפסִ 

ָראּו . ֵסֶפרֶאָּלא ָיַׁשב ְוָקָרא ּבַ , ִריםּוּפְולֹא ִסֵּפר סִ , ה לֹא ִּדֵּברּנָ ּפִ ַרק ִאיׁש ֶאָחד ָיַׁשב ּבָ . ָּיהָּבֳאנִ ׁשֵ ַהְּסחֹורֹות 

ֵאיפֹה ַהְּסחֹוָרה  ,ָלָּמה ַאָּתה לֹא ֵמָסֵּפר ָלנּו ַעל ַהְּסחֹוָרה ֶׁשָּלךָ : ֹותֹוָהִאיׁש לֹא ְמַדֵּבר ְוַׁשֲאלּו אָהֲאָנִׁשים ׁשֶ 

! חֹוָרה ִנְפָלָאהסְ  ֵיׁש ִלי: ָהִאיׁש ֶׁשָהָיה ָחַכם ָּגדֹול ָחַׁשב ְוָאַמר? סֹוֲחִריםָמה אֹוַמר לָ : ָחַׁשב ָהִאיׁש? ֶׁשְּלךָ 

ִנְמָצא ֵאת ַהְּסחֹוָרה ָאנּו : ָאַמר סֹוֵחר ֶאָחד. ַאְך ֶהְחֵּבאִתי אֹוָתּה, ֶכםָבה יֹוֵתר ִמָּכל ַהְּסחֹוָרה ֶׁשּלָ ּטֹו ְסחֹוָרה

ן ֵאי. ְסחֹוָרה ֵאין ָלךָ : ָצֲחקּו ְוָאְמרּו. םֶׁשל ֶהָחכָ  ֹוּתרָ חֹוִחְּפׂשּו ַהּסֹוֲחִרים ְּבָכל ָהֳאִנָּיה ְולֹא ָמְצאּו ֶאת ְס ! ֶׁשָּלךָ 

ָלְקחּו ֶאת ָּכל  ,ּו ָלֳאִנָּיה ֶׁשל ַהּסֹוֲחִריםיֹום ֶאָחד ָּבָאה ֳאִנַּית ׁשֹוְדִדים ֶׁשָּקְפצ. ֶהָחָכם לֹא ָעָנה! ְלָך ָּדָבר

 ּולֹא ִנְׁשַאר ַוֲאִפּלּו אֹוֵכל ּוְבָגִדים, ֵהם נֹוְתרּו ְללֹא ֶּכֶסף ּוְללֹא ְסחֹוָרה. ַהּסֹוֲחִרים ָצֲעקּו ּוָבכּו. ַהְּסחֹוָרה ּוִבְרחּו

 ְוַהּסֹוֲחִרים ֶׁשָּיְרדּו ִמֶּמָּנה לֹא ָיְדעּו ָמה, ְרחֹוָקהּסֹוֲחִרים ִהִּגיָעה ְלֶאֶרץ ֳאִנַּית הַ , ַאֲחֵרי ָיִמים ֲאָחִדים! ָלֶהם

ַהְּיהּוִדים . ַמד ּתֹוָרהב ְולָ ַלְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ָיׁשַ ְוִאּלּו ֶהָחָכם הָ . ֵהם ָהיּו ֲעצּוִבים ֲעִנִּיים ְרֵעִבים ּוְצֵמִאים. ִיְהֶיה

ֲאִני ַאְך רֹוֶצה , ַמְסִּכים ֲאִני, ָאַמר ֶהָחָכם. םְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְהֶיה ָרּבָ ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָראּו ֶׁשָהִאיׁש ָחַכם ְמאֹד ּובִ 

ַיַחד ָהְלכּו . ע ָלֶהםֻדָּלה ִהיא ְלַסּיֵ ִמְצָוה ּגְ : ָהִעיר ָאְמרּו ְיהּוֵדי. ֶׁשַּתַעְזרּו ַלּסֹוֲחִרים ֶׁשִּנְׁשְּדדּו ְונֹוְתרּו ְללֹא ָּכל

רֹוִאים : ָּפָנה ָהַרב ֶאל ַהּסֹוֲחִרים ְוָאַמר. ָהַרב ְוַהְּיהּוִדים ֶאל ַהּסֹוֲחִרים ְוָעְזרּו ָלֶהם ַעד ֶׁשָּיְכלּו ָלׁשּוב ְלָבֵּתיֶהם

ָראִׁשי ְוִאיׁש לֹא ָיכֹל ֶהְחֵּבאִתי אֹוָתּה ּבְ . ִּליִהיא ַהְּסחֹוָרה ׁשֶ  ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלַמְדִּתי? ַאֶּתם ֶאת ַהְּסחֹוָרה ֶׁשִּלי

  ".טֹוָבה ּתֹוָרה ִמָּכל ְסחֹוָרה", ִהיא ֶׁשָּנְתָנה ִלי ֶאת ַהּכֹלַהּתֹוָרה ֶׁשָּלַמְדִּתי . ִמֶּמִּני ְלַקְחָּתּה

  

 .יֹוָנָתןַחג ָׂשֵמַח 
 

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  31 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע סיון' ו׀  תעֹובּוׁשָ ג הָ חַ ן לֹועֲ 

 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                                                     ַהְּסחֹוָרה ַהֻּמְׁשֶלֶמת 



         
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  
              

        
  
  
  
  








 








ַהִּמְנָהג , ִעם זֹאת. ל ַמֲאָכִלים ֲחָלִבִּייםיָמֵני ַהֶהֵּכר ֶׁשל ַהַחג ְלֶאכֹוַאֵחד ִמּסִ 

לֹא " ֻּׁשְלָחן ֲערֹךְ "ר הַ ַרִּבי יֹוֵסף ַקארֹו ֵמָחּבֵ . 16- ֻמְזָּכר ְלִראׁשֹוָנה ְּבֵמָאה ה

ִגין ְּבַכָּמה ְונֹוהֲ "יש ָּכַתב לִ ריסֵ ה אִ ֲאָבל ָהַרב ָמׁשֶ , ת ַהִּמְנָהגִהְזִּכיר אֵ 

ַהַּטַעם ְוִנְרֶאה ִלי . ָׁשבּועֹותיֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ל ַמַאְכֵלי ָחָלב ּבְ ְמקֹומֹות ְלֶאכֹו

ר ִׁשיִלין ֶׁשּלֹוְקִחים ְּבֵליל ֶּפַסח ֵזֶכר ַלֶּפַסח ְוֵזכֶ י ַתבְ ֶׁשהּוא ְּכמֹו ַהְּׁשנֵ 

ֲהִגים ַהּיֹום לֹא נֹו. ֵּכן אֹוְכִלים ַמֲאָכל ָחָלב ְוַאַחר ָּכְך ַמֲאָכל ָּבָׂשר, ַלֲחִגיָגה

ֶאָּלא , ָחָלִבי ְוַאַחר ָּכְך ְּבָׂשִרי, י ְסֻעּדֹותב ְׁשתֵ ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ְלֶאכֹול ָּבֶערֶ 

 .ֲארּוָחה ַאַחת ֲחָלִבית

 http//www.ohrshalom.net   ְּכתֶֺבת ֲאָתר ִאיְנֶטְרֶנט                90100מיקוד  88. ד.קרית ארבע ת י ֵּבית ַהִּמְדָרׁש אֹור ָׁשלֹום"יֹוֵצא ָלאֹור עַ 
  info@ohrshalom.net  ְּכתֶֺבת ּדַֺאר ֶאֶלְקְטרֹוִני

ַהַהר  ִּפְסַּגת. ָנה ֲעָיָרה ְקַטָּנהָׁשכְ ְרְגלֹוָתיו ֶׁשל ַהר ָּגבֹוַּה ְוִנָּׂשא ְלמַ 

ִהְתַיֲחסּו ֶׁשֻּכָּלם ַעד , יםלִ לּויו ּכֹה ְּת ּתָ נֹורֹודְ מִ ָהְיָתה ּכֹה ְּגבֹוָהה וְ 

ה ִמַּפַעם ְלַפַעם ָהיּו ַּכּמָ , ַלְמרֹות זֹאת. ּבּוׁשֵאָליו ְּכֶאל ִּבְלִּתי ִנָּתן ְלּכִ 

ם ַּכָּמה ֵמֵהם ָׁשבּו ְּכֶׁשהֵ . ְצִעיִרים ְּפִזיִזים ֶנֱעָרִכים ְלַטֵּפס ַעל ַהַהר

ַלְמרֹות ָהַאְזָהרֹות . לֹא ָׁשְמעּו עֹוד, ֵמַהְּׁשָארּו. מֹוִדים ְּבִכְׁשלֹוָנם

ד ָצִעיר ֶאָחד ָהָיה ָנחּוׁש ְלַעּמֹו, ַהְּׁשחֹרֹות ַהֲחמּורֹות ְוַהְּנבּואֹות

, יוּתָ בֹוקְ ב ַעל עִ ִנְכַנע ְוׁשַ וְ ִּכְמַעט ֹות ְּפָעִמים ָרּב. ַהַהרְּבֶאְתָּגר 

 ת ִהְצִליַח סֹוףשֶ קֵ ְּבַהְתָמָדה עִ . ָּפַגׁש ְּבסֹופֹו ַהַּמרוְ ּוְפָעִמים ִּכְמַעט 

ת ַחִּיים קֶ קֶ ֹוִעיר ׁש. ֲאָבל ָאז ֻהָּכה ְּבֶהֶלם, ֹוף ְלַהִּגיַע ֶאל ַהִּפְסָּגהס

ְקִהָּלה וְ , ֹותום ָּבִּתים ְוחַ ָהיּו ׁשָ . ת ַהַהר ָהַאִּדירּגַ ָנה ַעל ִּפסְ ָׁשכְ 

. א ָּדַרך ּבֹוה ַחָּיה ְונֹוֶׁשֶמת ַּבָּמקֹום ֶׁשֻּכָּלם ֶהֱאִמינּו ֶׁשִאיׁש לְֹׁשֵלמָ 

ָּתה ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַא. ר ִהִּביַע ֶאת ַּתְדֵהָמתֹוּתֹוָׁשֵבי ַהַהר ָצֲחקּו ַּכֲאׁשֶ 

, ַּגם ֲאַנְחנּו ִהַּגְענּו ֶאל ַהִּפְסָּגה ?ַח ְלַטֵּפס ַעל ַהַהרָהִראׁשֹון ֶׁשִהְצִלי

ְּבעֹודֹו ָהמּום . ְוִלְבנֹות ָּכאן ֶאת ַחֵּיינּוְלָהִקים ֶאת ֵהִעיר  ְוֶהְחַלְטנּו

ע ְּכֵבן ֵׁשׁש אֹו ֶׁשבַ , ָרָאה מּולֹו ֶיֶלד ָקַטן, ָּכל ִמּגֶֹדל ָהַאְכָזָבהּוְמֻתסְ 

ַּגם ַאָּתה , ָׁשַאל ְּבַתְדֵהָמה! ?ָמה. ָיה יֹוֵתר ִמַּדיה ְּכָבר הָ זֶ . ָׁשִנים

ִני ָּפׁשּוט אֲ . ָעָנה לֹו ַהֶּיֶלד, לֹא! ?ֶאת ָּכל ַהֶּדֶרְך ַעד ְלָכאןִטַּפְסָּת 

ּכֹל ֶיְׁשָנם ֲאָנִׁשים ֶׁשחֹוְׁשִבים ֶׁשֵהם יֹוְדִעים הַ  .נֹוַלְדִּתי ָּכאן

ל ִעים ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִקֵּבל ֶאת ּכָ ְוֵאיָנם יֹודְ , ּוַמְמִציִאים ֶאת ַהּכֹל

  .ָהעֹוָלם ה ּבֹוֵרא"סֹודֹות ָהעֹוָלם ְּבַמָּתן ּתֹוָרה ְּבַהר ִסיִני ֵמָהָּקּבָ 

 ְלָאן ֵהִביאּו ֶאת ַהִּבּכּוִרים ?  

  ֵׁש ַמָּתן ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל ִהְתַרח  

  ?ְּבָסמּוְך ְלֵאיֶזה ַהר    

 ַחג ָׁשבּועֹות ָחל ב?  

  ִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב____  

  

  

. ָּלנּוַחג ַהָּׁשבּועֹות הּוא ַהַחג ֶׁשל ּכֻ 

ָסִבים , ָּבִנים ּוָבנֹות, ְּגָבִרים ְוָנִׂשים

ַחד עֹוְמִדים ַּתַחת ַהר ֶׁשּיַ , ְוַסְבתֹות

ה ַנֲעׂשֶ "ְמִרים ְּבקֹול ָּגדֹול י ְואֹוִסינַ 

י נֵ ְּׁש ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ָלנּו ּבִ ". עְוִנְׁשמַ 

ל חֶֹדׁש ֶזה ּוַמָּזלֹו ׁשֶ , לּוחֹות

  . ְּתאֹוִמים

  

  ? ַהּיֹוְדִעים ַאֶּתם ַמּדּועַ 

  

, הְּכֵׁשם ֶׁשְּתאֹוִמים ּדֹוִמים ֶזה ְלזֶ 

ְוָתִמיד ִּכְמַעט , ּוְמֻחָּבִרים ֶזה ְלֶזה

ה "ָּקּבָ ָּכְך ָרָצה הָ , ָּתִמיד ֵהם ְּבַיַחד

 ַעם ִיְׂשָרֵאל ָצִריְך ִלְהיֹותְלַלְּמֵדנּו ׁשֶ 

ל ֵאין ָּגדֹו. ַיַחד ִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד

ה ִּכי ֻּכָּלנּו עֹוְמִדים מּול ַהּתֹורָ , ְוָקָטן

ה ְּבקֹול "ּבָ קָ ַהְּקדֹוָׁשה ְואֹוְמִרים לַ 

 ".ַנֲעֶׂשה' ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ה"ֶאָחד 
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