
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  19:15  20:28  

  20:30  19:16  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  19:19  20:33  

  20:28  19:11  ְירּוָׁשַלִים
  20:31  19:27  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

. חֹוף ַהָּיםָּכְך ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע ִהְתַאְרְּגָנה ְקבּוָצה ֵמַהִּכָּתה ָלֶלֶכת ַאֵחר ַהָּצֳהַרִים לְ ? ִמי ָּבא ַלָּים ָׁשַאל יֹוָחָנן

ָמה : ְלִּתי ֶאת ִאָּמאְלַאַחר ַהִּלּמּוִדים ָחַזְרִּתי ְלֵביִתי ְוָׁשַא? ְּבֵסֶדר, ַיד ַהַּמּכֶֹלתּבֹואּו ְוִנָּפֵגׁש ְּבָׁשָעה ַאְרַּבע לְ 

יֹוָחָנן . ָהָיה ְמֻצָּין ָעִניִתי? ְוֵאיְך ָהָיה ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ָׁשֵאָלה ִאִּמי. ַהּכֹל ְּבֵסֶדר, ָּברְֹך ַהֵּׁשם ּתֹוָדה ָלֵאל? ךְ ְּׁשלֹומֵ 

ִאָּמא ִהִּביָטה ִּבי . ָׁשַאְלִּתי? ֶאת ַמְרָׁשה ִלי ִלְנסַֹע ִאָּתם, ְוִכְמַעט ֻּכָּלם נֹוְסִעים, ַּסע ְלחֹוף ַהָּיםִהִּציַע ֶׁשּנִ 

ָׁשַאָלה ? ְוֶזהּו. ֶּבַטח ֶׁשִּנַּסע ְלחֹוף מּוָגן ִעם ַמִּציל, ָעִניִתי, ֵאיִני יֹוֵדעַ ? ְלֵאיֶזה חֹוף ַאֶּתם נֹוְסִעים: ְוָׁשֵאָלה

ַמֲעֶׂשה . "ַהְקֵׁשב ַלִּסּפּור ֶׁשֲאַסֵּפר ְלָך ְוָאז ַּתְחִליט, ְּבִני ַהָּיָקר? ְוִכי ֵיׁש עֹוד ַעל ָמה ַלָחׁשֹוב, ָעִניִתי, ֵּכן? אִאּמָ 

ם ָהַלְך ַּבֲעָלּה ֶאל ַּפעַ . ְּבִאָּׁשה ַאַחת ֶׁשָּנֲהָגה ָלַקַחת ִאָּתה ְּכֶׁשָהְלָכה ְלָים ִנְפַרד ֵאת ְּבָנּה ַהִּתינֹוק ֶּבן ַהְּׁשָנַתִים

ב ְוִיְלַמד ִאם ִּבְרצֹוְנָך ֶׁשִּבְנָך ְּכֶׁשִּיְגַּדל ֵיׁשֶ : ָאַמר לֹו ָהַצִּדיק? ָהַּצִּדיק ֶהָחזֹון ִאיׁש ִלְׁשאֹל ַהִאם ֶזה ָנכֹון ָׁשַּכְך ִּתְנַהג

ִּכי ָמה ֶׁשהּוא ִיְרֶאה ְּבָים , ְמרֹות ֶׁשהּוא ִּתינֹוקֶׁשּלֹא ֵיֵלְך ְלָים ִעם ִאְׁשְּתָך לַ , ִויַקֵּים ִמְצוֹות ֵּבִּׂשְמָחה, ּתֹוָרה

צּוצּו ַהַּמְראֹות ֶׁשָרָאה ָּבָים ְּכֶׁשָהָיה ִּתינֹוק יָ , ְּכֶׁשֵּיַׁשב ִלְלמֹד ּתֹוָרה ְוַיִּגיַע ְלִגיל ִמְצוֹות, ְוַאַחר ָּכךְ , ֵיַחֶרט ְּבמֹוחֹו

ִמְצַות ֶרֶמז ְלָכְך ָמָצאנּו ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ְּבנֹוֵגַע לְ . א ֶאת ִסּפּור ַהַּמֲעֶׂשהִסְּיָמה ִאּמָ ". ְּבמֹוחֹו ְוַיְפִריעּו לֹו ִלְלמֹד

ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת . "ְוָהֵעיַנִים ְצִריכֹות ְׁשִמיָרה ְמֻיֶחֶדת ְמאֹד, ֵיׁש ּכַֹח ָּגדֹול ְמאֹד ְלַעִין ָהרֹוָאה. ַהִּציִצית

ֶׁשר ַאֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם אֲ ' ת ָּכל ִמְצֹות הּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם אֶ 

, ַׂשְמָּת ֵלב ְּבִני ַהָּמתֹוק". זִֹנים ַאֲחֵריֶהם ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ֵלאלֵֹהיֶכם

ָאנּו , ִּכי ִאם לֹא ְנַתָחֵזק ִּבְרִאַּית ַהְּדָבִרים ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהִחּיּוִבִּיים, "ּוְרִאיֶתם אֹותֹו ּוְזַכְרֶּתם": ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת

ּיּוִבִּיים ַּגם ָׁשם ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ִמַּמְראֹות לֹא חִ , ִנְפַרד ַּכּמּוָבן, ְּכֶׁשהֹוְלִכים ְלחֹוף ָים. ִנְזּכֹר ְּדָבִרים ֶׁשֲאסּוִרים

ֹוף ְּכמּוָבן ֶׁשַחָּיִבים ֶׁשִּיְהֶיה ח. 'ּוְלַהְפִריַע ָלנּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ה, ֶׁשֲעלּוִלים ַאַחר ָּכְך ִלְפרֹץ ָלֶהם ֶּדֶרְך ַהחֹוָצה

ֶׁשְּמִציָצה ָעֵלינּו , ִּבְדמּות ַהִּציִצית ֵיׁש צֶֹרְך ֶׁשִּיְהֶיה ַמִּציל ְמֻיָחד, ַוֲאִפּלּו יֹוֵתר, ַאְך לֹא ָּפחֹות ִמָּכךְ , מּוָגן ְוֵמִּציל

ְלָים הֹוְלִכים ַרק ְלחֹוף  –ִזְכרּו ֲחֵבִרים ְיָקִרים  .ּוַמְּזִּכיָרה ָלנּו ִלְׁשמֹר ַעל ֵעיֵנינּו ִמַּמְראֹות ֲאסּוִרים, ָּכל ַהְּזַמן

  ? ִמיםִעם ַמִּציל ְוַגם ָׁשם ִנְׁשָמִרים ִמַּמְראֹות ֲאסּוִרים ַמְסִּכי, ִנְפַרד

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

  

  ִראׁשֹוָנהָׁשָנה ׀  34 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע ןיוָ סִ  ז"כ׀  ְׁשַלח ְלךָ  ַׁ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                                                             ָהַעִין ַהְּבִריָאה



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                  
        

  
  
  
  

 






 








ֶאֶרץ יֹום ַהְּמַרְּגִלים ָעְברּו ּבְ  40ֵמָראֵׁשי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְבֶמֶׁשְך , יםֲאָנִׁש  12מֶֹׁשה ָׁשַלח 

ׁש ֲאָבל ִסְּפרּו ֶׁשָּבָאֶרץ יֵ , ִסְּפרּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהָאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁשְּבׁשּוָבם . ְּכַנַען

ְׁשֵני ְמַרְּגִלים לֹא ִהְׁשַּתְּתפּו . ּורֹותֲעָנִקים ְוַעִּמים ֲחָזִקים ַהּיֹוְׁשִבים ְּבָעִרים ְּבצ

. ָּכַעס ֲעֵליֶהם' ַעד ֶׁשה, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבכּו. ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב ְּבַהָּצַגת ַהְּדָבִרים ְּבַעִין ָרָעה

ִהָּכֵנס ֶׁשַאְנֵׁשי ַהּדֹור ַההּוא לֹא יּוְכלּו לְ  רזַ גָ ' מֶֹׁשה ִהְתַּפֵּלל ְלטֹוַבת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוה

, ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר 40ָּגַזר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִהְסּתֹוֵבב ' ה. ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלבמִ  ץחּו, ְלֶאֶרץ ְּכַנַען

ֲאָנִׁשים ָּקמּו ְוִנּסּו ׁשֵ  עֹוד ְמֻסָּפר .ַהְּמַרְּגִלים ֶׁשִסְּפרּו ְּדָבִרים ָרִעים ֵמתּו ְּבַמֵּגָפהוְ 

ַּבָּפָרָׁשה  .לֹא ָהָיה ְּבִקְרָּבם ְוֵהם ָנְפלּו ִלְפֵני אֹוְיֵביֶהם' ֲאָבל ה, ןַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ְּכַנעַ 

ח ְּבסֹוף ָּפָרַׁשת ְׁשלַ ּו .ְוַגם ִמְצַות ָחָלה ָאנּו ְלֵמִדים עֹוד ִּדיִנים ִמִּדיֵני ֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש

  . ם ִּבְקִריַאת ְׁשַמעמֹוִפיָעה ָּפָרַׁשת ִציִצית ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ְּבכֹל יֹו

 http//www.ohrshalom.net   ְּכתֶֹבת ֲאָתר ִאיְנֶטְרֶנט                90100מיקוד  88. ד.קרית ארבע ת י ֵּבית ַהִּמְדָרׁש אֹור ָׁשלֹום"א ָלאֹור עַ יֹוצֵ 
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ַרע ֶׁשָהָיה ָרִגיל ְלָדֶּבר ָלׁשֹון הָ , ְמֻסָּפר ַעל ָאָדם ִמִּנְכְּבֵדי ָהִעיר

ּוֵמַאֵחר , יֹום ֶאָחד ֶהְחִליט ַלֲחזֹר ִּבְּתׁשּוָבה. ַעל ַאְנֵׁשי ָהִעיר

ב ֵהִעיר ּוְבַקׁש ֶׁשּנֹוַדע לֹו ַעל ֻחְמַרת ִאּסּור ְלׁשֹון ָהַרע ָּפָנה ְלרַ 

ט ְלָך ְלְך ֵאל ַהּׁשֹוֵחט ֶׁשִּיְׁשחַ “: ָאַמר לֹו ָהַרב. ָּתַקָנה ַעל ֲעוֹונֹו

ֹות לֹו ֶהָעִׁשיר ָחַׁשב ֶׁשָהַרב רֹוֶצה ַלֲעׂש. ”ַּתְרְנגֹול ּובֹא ֶאְצִלי

ִצָּוה . בָׁשַחט ַּתְרְנגֹול ּוָבא ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהרַ , ַּכָּפרֹות ֲעבּור ֲחָטָאיו

 ָהִאיׁש ִהְתַּבֵּיׁש. ִעירר ֶאת ַהּנֹוצֹות ִּבְרחֹובֹות הָ ָהַרב ֶׁשְּיַפּזֵ  לֹו

אּוָלם ֶּבֱהיֹות ְוָהַרב , ַלֲעׂשֹות ֵּכן ֶׁשָּמא ָיְחֵׁשבּוהּו ִלְמֻׁשָּגע

. ּנֹוצֹותֶהְחִליט ֶׁשּזֹוִהי ַּכָּפָרתֹו ָהַלְך ְלחֹוצֹות ֵהִעיר ּוִפֵּזר ֶאת הַ 

ָעִׂשיִתי ְּכָכל “: ל ָהַרב ֵּבִּׂשְמָחה ְוָאַמר לֹוָׁשב אֵ , ְלַאֵחר ִמֵּכן

ת ַעְכָׁשו ְלְך ֶּתֱאסֹף ָּכל ַהּנֹוצֹו“: ָאַמר לֹו ָהַרב. ”ֲאֶׁשר ִצִויָּתִני

ֶחְלָקם ! ָּתַמּה אֹותֹו ָאָדם ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶלֱאסֹף אֹוָתם” !ֶׁשִּפַּזְרּתָ 

ַעְכָׁשו “: ָאַמר לֹו ָהַרב ...ָלָׂשדֹות, ַלֲחֵצרֹות, ִהְתַּפְּזרּו ָלַגּגֹות

ָרִציִתי ְלַהְמִחיׁש ֵלָך ֶאת ֻחְמַרת ? ַאָּתה ֵמִבין ָמה ֶׁשָעִׂשיתָ 

 ַמת ַהֶּנֶפׁשֶהָעוֹון ֶׁשְּבָיְדָך ִּכי ָקֶׁשה ְמאֹד ְלַּתֵּקן ֵאת ָהֶעְלּבֹון ְוָעגְ 

ְּיהּוִדי ְוהַ  ”ֶׁשָּגַרְמְּת ַלֲאָנִׁשים ַעל ְיֵדי ַהִּמִּלים ֶׁשִהְתַּפְּזרּו ִמִּפיךָ 

 ֲעֵׂשינּוֵיְׁשָנה ֵעָצה טֹוָבה ֵּכיַצד ְלַּתֵּקן ֶאת מַ  ...ֵהִבין זֹאת ֵהיֵטב

ע ִאם ָחָטא ְּבָּלׁשֹון ָהרַ : י ֶׁשַּנֲעסֹק ְבִּתיקּונֹו ֶׁשל אֹותֹו ֶהָעוֹון"עַ 

 ...יםִיְקֶנה ְסָפִרים ָהעֹוְסִקים ְּבנֹוֵׂשא ֶזה ְוִיְזֶּכה ֵאת ָהֲאָנִׁש 

  ֵּכיַצד ִנְקָרא ַהָּמקֹום ּבֹו ָמְצאּו  

  ?ַהְּמַרְּגִלים ֶאת ֵּפרֹות ָהָאֶרץ    

  ֶָלב ְלִדְבֵרי ֵּכיַצד ֵהִגיב ּכ  

  ?ַהְּמַרְּגִלים    

 "ָמה , ָמה ָקֶׁשה" א ַעד ֶחְברֹוןבֹיָ ּו  

  ?ַהֵּתרּוץ     

  ִֵעם ְּכִניָסָתם ה ָּבָאֶרץ יָ לּוּתְ ְמַצֶּוה ׁש  

  ?ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל    

ֶׁשָהָיה ָצִריְך , ְלַרִּבי ְפִריָדא ָהָיה ַּתְלִמיד

ד ִלְלמֹד ָּכל ָּדָבר ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּפָעִמים עַ 

ִעם  ְּכֶׁשָּיַׁשב ַרִּבי ְפִריָדא, יֹום ֶאָחד. ֶׁשָּלַמד

 ֶׁשָּיבֹוא ְלְדָבר נֹומֶ מִ ִּבְּקׁשּו , ַּתְלִמידֹו ִלְלמֹד

ְוִהְמִׁשיְך ִלְלמֹד ִעם , ִהְסִּכים. ִמְצָוה

ּמּוד ַאְך ַּגם ְלַאֵחר ֶׁשָחְזרּו ַעל ַהּלִ , ַהַּתְלִמיד

! לֹא ַלַּמד ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפַעם ַהַּתְלִמיד

ָמה ִהְׁשַּתָּנה : ָׁשַאל אֹותֹו ַרִּבי ְפִריָדא

רּו ֵמאֹותֹו ְזַמן ֶׁשָאמְ : ָעָנה ַהַּתְלִמיד? ַהַּפַעם

ִתי ֵּיֵלְך ִלְדָבר ִמְצָוה ִהָּסחָ ָלֲאדִֹני ֶׁשרֹוִצים ׁשֶ 

, ַעְכָׁשו ֵיֵלְך ָהַרב: ְוָכל ֶרַגע ָאַמְרִּתי, ַּדְעִּתי

ְוָלֵכן לֹא ִהְצַלְחִּתי , ַעְכָׁשו ֵיֵלְך ָהַרב

ִאם : ָאַמר לֹו ַרִּבי ְפִריָדא. ְלִהְתַרֵּכז ָּבִלּמּוד

 ָחַזר ְוִלֵּמד. ִהְתַרֵּכז ַעְכָׁשו ְוָאַלֵמד אֹוְתךָ , ֵּכן

ז אֹותֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפַעם נֹוָספֹות ְוַרק ָא

קֹוֵרא לֹא ַאַחת ֶׁשָאנּו  .ֵהִבין ַהַּתְלִמיד

, הּוְמַבְּקִׁשים ֵמָחֵבר אֹו ֵמָאח ְוָאחֹות ַמּׁשֶ 

ִנְלָמד ֵמַרִּבי ? ָנכֹון, ְוֵהם לֹא ְמִביִנים

ּוב לֹא ְלִהְתָיֵאׁש ֶאָּלא ׁשּוב ָוׁש, ְפִריָדא

נּו ַנֶּסה ְּבָכל ֶּדֶרְך אּוַלי ִמי ֶׁשאֲ ּונְ , ַנְסִּביר

אּוַלי ַמֶּׁשהּו ? ְמַדְּבִרים ֵאָליו לֹא ְמֻרָּכז

  ?ְוָלֵכן הּוא לֹא ֵמִבין? ִריע לֹופְ מַ 
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