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  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה

  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה
  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   16:26  17:36  
  17:31  16:20  יןּפִ יְס ִח 

 ֵחיָפה  16:23  17:34  
  17:35  16:20  ְירּוָׁשַלִים
  17:36  16:35  ֵּתל ָאִביב

   .ַׁשָּבת ָׁשלֹום ְיָלִדים ְיָקִרים ַוֲאהּוִבים ֶׁשִּלי

  . ַהּיֹום ֲאַסֵּפר ָלֶכם ַעל ֵארּוַע ֶׁשָּקָרה ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ּבֹו ֲאִני לֹוֵמד

. רּוִתיםְוַחְדֵרי ַהּׁשֵ  ַהִּמְסְּדרֹונֹות, ְּבָכל יֹום הּוא ַמִּגיַע ַאַחר ַהִּלּמּוִדים ּוְמַסֵּדר ֵאת ַהִּכּתֹות. ְּׁשמֹו ָנַּתןּוַּבִית  ְּבַבית ִסְפֵרנּו עֹוֵבד ָאב

ָאנּו ַהַּתְלִמיִדים ְּבִסיּום . ַהֵּסֶפר ת ָהַאְׁשָּפה ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבִמְגָרׁש ַהֲחַנָּיה ְלַיד ֵּביתָפֶנה ֵאת ָהַאְׁשָּפה ְלַמּכֹלָ ר ִמֵּכן הּוא מְ ְלַאחַ 

ֶׁשָּבאנּו ְּביֹום ּכְ , ַהָּׁשבּועַ . לֹוםאֹוְמִרים לֹו ׁשָ  ּוְלִעִּתים ְרחֹוקֹות, ַהִּצְלצּול ְּבקֹולֹות ָצֲהָלה ִלּמּוִדים ָרִצים ַהַּבְיָתה ִמָּיד ְּבִהָּׁשַמעהָ 

ָּתה הּוא ִּבֵּקׁש ִמָּכל ֶאָחד ּכִ ְּכֶׁשִּנְכַנס ַהּמֹוֶרה לַ . הֻסָּדרֹות ְוַהִּלְכלּוְך ָהָיה ְמֻפָּזר ְּבָכל ִּפּנָ ִלּמּוִדים ָרִאינּו ֶׁשַהִּכּתֹות לֹא מְ ִראׁשֹון לַ 

? ָמה ִּפְתאֹם. ָיֶפה ֵּבר לֹאַאְך ָהיּו ַּתְלִמיִדים ֶׁשִהְתִחילּו ְלדַ , ָּכְך ָעִׂשינּו .ְׁשִליָכה ְלַפח ֶׁשְּבִפַּנת ַהִּכָּתהיַ ֵאת ָהַאְׁשָּפה ְסִביבֹו וְ  ְׁשָיִרים

ְוָנַּתן ַהְּמַנֶּקה , ֶׁשֶּזה לֹא ָיֶפה ָּכְך ַלָּדֶּבר, ַאְך ָהיּו ַּגם ַּתְלִמיִדים ֲאֵחִרים ֶׁשָאְמרּו. ְּׁשִביל ֶזה ֵיׁש ֶאת ָנַּתן ַהְּמַנֶּקהּבִ . ֶזה לֹא ַּתְפִקיֵדנּו

ֶנֶחְלָקה , ְּבִלי ָלִׂשים ֵלב. ַהִּכָּתה ָהְפָכה ִלְהיֹות רֹוֶעֶׁשת ְוגֹוֶעֶׁשת. ַלִּלְכלּוְך ֶׁשֵּיׁש ְסִביבֹוְוָכל ֶאָחד ַאֲחַראי , לֹא ַחָּיב ָלנּו ׁשּום ָּדָבר

ה ְׁשִנָּיה ֶׁשָּטֲענָ ּוְקבּוָצה , ְקבּוָצה ַאַחת ַּטֲעָנה ֶׁשֵּיׁש ְלָּכל ֶאָחד ַאֲחָריּות ְוחֹוָבה ְלַנּקֹות ֶאת ָמה ֶׁשהּוא ִלְכֵלךְ . ַהִּכָּתה ִלְׁשֵּתי ְקבּוצֹות

ר ִלְכלּוְך ֶׁשִהְצַטּבֵ הָ ֶׁשָעַזר ָלנּו ֶלֱאסֹף ֶאת , ַהּמֹוֶרה .ְּׁשִביל ֶזה ְמַׁשְּלִמים ַלְּמַנֶּקה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֵאת ָהֲעבֹוָדהּוּבִ , ָלּהׁשֵ ֶּזה לֹא ַהַּתְפִקיד ׁשֶ 

. ְּבֵעיָניו ְּכֶׁשַהִּכָּתה ָהְיָתה ְמֻסֶּדֶרת ּוְנִקָּיה ִהִּביט ַהּמֹוֶרה ַּבִּכָּתה ְוֶעֶצב ִנְרָאה ְלַאַחר ַּכָּמה ַּדּקֹות. ְּבִּכָּתה ִהְקִׁשיב ַאְך לֹא ָאַמר ָּדָבר

ְּדִבים ֶׁשְּיַנּקּו ָאנּו ְמַחְּפִׂשים ִמְתנַ , ַעד ֶׁשִּיְמֵצא ַמֲחִליף, ְוָלֶכן. ה ַחָּלה ְוהּוא ְמֻאְׁשָּפז ְּבֵבית ָהְרפּוָאהֶּפר ָלֶכם ֶׁשָּנַּתן ַהְּמַנּקֶ ָרִציִתי ְלסֵ 

ֶזה . ֲאַנְחנּו לֹא ִנְׁשַּתֵּתף, לֹא רֹוִצים, ָמה ִּפְתאֹם, ָרְטּנּו ֶחֶלק ִמַּתְלִמיֵדי ַהִּכָּתה!! אּוף. ֶאת ַהִּכּתֹות ְוַהִּמְסְּדרֹונֹות ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו

ַרי ְלִכָּתה ִהְקִׁשיב ְלָּמה ֶׁשָאְמרּו ַחבֵ ׁשֶ , ַהּמֹוֶרה. לֹא ַמְסִּכיִמים? ית ַהֵּסֶפרְּבְמקֹום ָלֶלֶכת ַהַּבְיָתה ְלִהָּׁשֵאר ּוְלַנּקֹות ֶאת ּבֵ , לֹא ֵפיר

 המֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָּגַדל ְּבֵבית ַּפְרעֹה ְּכָנִסיְך ּוְכְבנָ ". ְּבִסְבלָֹתם, ַויְרא, ֶאָחיו ְוִיְגַּדל מֶֹׁשה ָוֵיֶצא ֵאל: "ְּבָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֶנֱאַמר: ָאַמר

ָּכל ֶאָחד . ֲענֹוַּבְתָיה ָּכל ָּכְך ָאֲהָבה אֹותֹו ְוֻכָּלם ִׂשֲחקּו ִאּתֹו ַוֲעׂשּו ַהּכֹל ְלמַ . ָהָיה ָרִגיל ְלַחֵּיי ִּפּנּוִקים, ִמְצַרִים ַהְּמֻאָּמץ ֶׁשל ַּבת ֶּמֶלךְ 

, ָּכְך ֵהם ִקּוּו. ְוִלְהיֹות ֲחֵבִרים ֲהִכי טֹוִבים ֶׁשּלֹו, ן ְּבֵעיֵני מֶֹׁשהָעׂשּו ַהּכֹל ִּבְכֵדי ִלְמצֹא חֵ , ֵרי ַהֶּמֶלְך ְוַעְבֵּדי ַּפְרעֹהְוֵאָחד ִמׂשָ 

ֹות ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָהיּו ֶאת ָּכל ַהִּסּבֹות ֲהִכי טֹוב .ְוָיִׁשיב ָלֶהם ִּכְגמּוָלם, ֵלְכֶׁשִיְגָדל ְוִיְהֶיה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ִיְזּכֹר ֶאת ָמה ֶׁשֵהם ָעׂשּו ֲעבּורֹו

, ְמַסְּדִרים ִּבְׁשִבילֹו, ְרִּתים ֶׁשְּמַנִּקים ַאֲחָריוֵיׁש לֹו ֵמּׁשַ . ֹוֶרה ְּסִביבֹוֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ִאְכַּפת לֹו ִמָּכל ָמה ֶׁשּק, ָלם ִלְהיֹות ֶיֶלד ְמֻפָּנקְּבעֹו

ל ָּכְך ַאְך מֶֹׁשה ַרֵּבנּו לֹא מּוָכן ְלִהְתַנֵהג ְּבִמָּדה ּכָ . ד ָיִביאּו לֹוַּדי לֹו ֶׁשְּיַבֵּקׁש ּוִמּיָ  .ְוהּוא ַרק ָצִריְך ֵלָהנֹות ֵמָהעֹוָלם ְולֹא ַלֲעׂשֹות ָּדָבר

, ָמה ִאְכַּפת ִלי, ֹוד ֵמַהַּצד ְולֹוַמרהּוא לֹא מּוָכן ַלַעמ. ד ִמְתָעֵרבּוִמּיָ , ַחָּיל ִמְצִרי ַמֶּכה ֶעֶבד ִעְבִרי. הּוא יֹוֵצא ְלַטֵּיל ְורֹוֶאה ָעֶול. ָרָעה

ִלְהיֹות ְקשּוִבים , ַרֵּבנּו ָאנּו ַחָּיִבים ִלְלמֹד ִמּמֶֹׁשה .ְוַהַחָּיל ַהִּמְצִרי עֹוֶׂשה ְּבִדּיּוק ָמה ֶׁשַהֶּמֶלְך ְמַצֶּוה אֹותֹו. ְּבָעָיה ֶׁשִּליזֹו לֹא הַ 

 ּוְלֻכָּלנּו ֵיׁש ַאֲחָריּות ֶאָחד, ֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ְלֶזהּבְ , ְלִהְׁשַּתֵּדל ְמאֹד ַלֲעזֹר ְלָכל ִמי ֶׁשָּזקּוק ְלָכךְ ּו, קִֹׁשי ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ַאֵחִריםלָ 

ם ּוָמה ִאְתכֶ . ַוֲחֵבֵרי ַהְּקבּוָצה ֶׁשֵּסְרבּו ְלִהְתַנֵּדב ָהיּו ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשִּנְרְׁשמּו ַלִהְתַנְּדבּות, ַהִּכָּתה ִהְקִׁשיָבה ֶקֶׁשב ָרב. ְּכַלֵּפי ַהֵּׁשִני

ּוִמי ? ּוַבַּגן ּוְבֵבית ַהֵּסֶפר ִמי ֵמִרים ֶאת ָהַאְׁשָּפה ַלַּפח? ּוִמי ְמַנֶּקה ַאֲחֵריֶכם? ֶּדר ָלֶכם ֵאת ַהַּמָּצִעים ַּבּבֶֹקרסַ ִמי מֵ ? ֲחִביִבים ֶׁשִּלי

 .ָאה ָּפָרַׁשת ָוֵאָראְלִהְתָראֹות ַּבַּׁשָּבת ֲהּבָ ?  ֵמִרים ֶאת ַהִּכְסאֹות ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְלָהֵקל ַעל ַהְּמַנֶּקה

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  11 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע תבֵ טֵ  ט"י׀  תמֹוְׁש ָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת קֶֹדׁש

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי



                 
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                            
        

  
  
  
  








 








   ְלָכל ָאָדם ֵיׁש ֵׁשם. "ִמְצָרְיָמה, ַהָּבִאים, ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאֶּלה"

ִּמּדֹות הַ  ְּמַיֵּצג אֹוָתנּו ְּבָכל ָמקֹום ַעל ְיֵדי ְׁשֵמנּו. ֶׁשָאִביו ְוִאּמֹו ָנַתּנּו לֹו ְּכֶׁשּנֹוַלד

טֹוב "ֶּמֶלְך ְוָּכְך ָאַמר ְׁשלֹמֹה הַ . ְוֵאיְך ֶׁשֲאנּו ִמְתַנֲהִגים ,ָאְפֵינּו, ְּתכּונֹוֵּתינּו, ֶׁשָּלנּו

 .ֶמן טֹובַהּטֹוב ּוָמה ֶׁשחֹוְׁשִבים ָעֵלינּו ָחׁשּוב יֹוֵתר ִמּׁשֶ ַהֵּׁשם ". ִמֶּׁשֶמן טֹוב, ֵׁשם

ם ֲאנּו ַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרי. ְׁשֵמנּו ַהּטֹוב ָחׁשּוב יֹוֵתר ִמָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים ְיָקִרים

לֹא ְלִהְתַחֵּצף  .נּו ַהּטֹוב ּוְלִהְתַנֵהג ְּבֶדֶרְך ֶאֶרץִחּיּוִבִּיים ִּבְכֵדי ְלְׁשמֹור ַעל ְׁשמֵ 

ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים . ּוְלָכֵּבד ֲאֵחִרים, ַאֲחָריּות, ְלִהְתַנֵהג ְּביֶֹׁשר, ּוְלָנֶּבל ֵאת ַהֶּפה

, םִריִנְזּכֹר ָּתִמיד ִלְׁשמֹר ַעל ְׁשָמם ֶׁשל ֲאחֵ . ם ִמְצוֹותּוְלָקּיֵ , ִבים ּוַמֲעֵׂשי ֶחֶסדטֹו

 .ִיֵּצג אֹוָתנּו ְּבָכבֹודיְ ָּכְך ְׁשֵמנּו , ְולֹא ִלְפגַֹע ָּבֶהם

 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

  . ְּבִעיר לּוְּבִלין ָהָיה מֹוֵכר ְיָרקֹות ּוְׁשמֹו ַאְבָרָהם

 ָלַמד ּתֹוָרה ְוִהְתַעֵּמק, ַרִּבי ְׁשלֹמֹה לּוְרָיא ֶׁשָהָיה ַרָּבה ֶׁשל ָהִעיר לּוְּבִלין

א   ְׁשֵאָלה ָהְיָתה לֹו ְוהּוא לֹא ָמצָ . ְּבסּוְגָיה ֲעֻמָּקה ּוְמֻסֶּבֶכת ְמאֹד ַּבַּתְלמּוד

 ְלֶפַתע ָׁשַמע. ָּבִדיָרה ֶׁשִּמַּתְחָּתיו ִהְתגֹוֵרר ַאְבָרָהם מֹוֵכר ַהְּיָרקֹות. ְּתׁשּוָבה

ה ֶׁשהּוא לֹוֵמד ָהַרב ֶאת ַאְבָרָהם מֹוֵכר ַהְּיָרקֹות לֹוֵמד ֶאת אֹוָּתּה סּוְגיָ 

, ּוְלַהְפָּתָעתֹו, ְוׁשֹוֵאל ֶאת ָעְצמֹו ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהָּקָׁשה ֶׁשֶהֱעִסיָקה אֹותֹו

ִהְתָּבֵרר  .ץ ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ְּבצּוָרה ִנְפָלָאהֶׁשַאְבָרָהם ַהַּיְרָקן ְמַּתרֵ  ָׁשַמע

 ָׁשִנים ְוֻכָּלם ָחְׁשבּו ֶׁשַאְבָרָהם מֹוֵכר ַהְּיָרקֹות ִהְסִּתיר ֶאת ַעְצמֹו ְּבֶמֶׁשךְ 

, ְּיָרקֹותָהַרב ֶׁשָּיַרד ְלֵביתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם מֹוֵכר הַ . ֶׁשהּוא מֹוֵכר ְיָרקֹות ָּפׁשּוט

ָהַרב ָאַמר לֹו . ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלַגּלֹות ֶאת ַמְּדֵרגֹוָּתיו ַּבּתֹוָרה ַאְך הּוא ֵסַרב

ֹות ל הּוא ּגֹוֵזר ָעָליו ִּבְגֵזיַרת ָרב ַהָּמקֹום ְלַגּלֶׁשֵּכיָון ֶׁשֶּזה ְלטֹוַבת ַעם ִיְׂשָראֵ 

ַאְבָרָהם . ִמי הּוא ּוָמה הּוא ְּכֵדי ָלַדַעת ֶאת ַּדְרָּגתֹו ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ַהַּיְרָקן

, בְּכֶׁשִהְזַּדֵּקן ָהרַ  .ְלָסֵרב ְוִגָּלה ְלַרב ֶאת ְיִדיעֹוָתיו ַּבּתֹוָרהה יַ הָ לֹא ָהָיה ָיכֹל 

ָהם מֹוֵכר ַצָּוָאה ּוָבּה ִּבֵּקׁש ְמַפְרַנֵסי ְקִהַּלת לּוְּבִלין ְלָמנֹות ֶאת ַאְברָ  ִהְׁשִאיר

מֹוֵכר ַמְנִהיֵגי ַהְּקִהָּלה ִנְדֲהמּו ֵמַהַּצָּוָאה ְוֵהם ִנְּגׁשּו לְ . ַהְּיָרקֹות ְּכַרב ָהִעיר

ה ְלִהְתַחֵּמק ַאְך ַאְבָרָהם ִנּסָ . ַהְּיָרקֹות ּוִבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ִלְהיֹות ַרב ָהִעיר

ַמְנִהיֵגי ַהְּקִהָּלה . ַמְנִהיֵגי ַהְּקִהָּלה ֶהְראּו לֹו ֵאת ַהַּצָּוָאה ְוהּוא ִהְסִּכים

ּו אֹותֹו ִהְלִּביׁשּו אֹותֹו ִּבְבָגִדים ְמֻכָּבִדים ְּכָראּוי ְלַרב ָהִעיר לּוְּבִלין ְוִהְכִּתיר

ֶּלה ְׂשָרֵאל ְׁשֵאֶלה ָהַיְרָּקִנים ֶׁשָּלנּו ְואֵ ַאְׁשֵרינּו יִ  .ְּברֹב ָעם ְוָהְּדַרּת ֶמֶלךְ 

ּיּות ַּגם ַהּיֹום ֵיׁש ַצִּדיִקים ִנְסָּתִרים ַּבָעֵלי ַמְדֵרגֹות רּוָחנִ . ַהַחָּיִטים ֶׁשָּלנּו

 ָּתנּו ֵיׁשְוָהִעָּקר ֶׁשֵּנַדע ֶׁשְּבָכל ֶאָחד ֵמאִ , ֲעצּומֹות ְוִנְרִאים ַּכֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים

 .רּות ְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרגֹות ְּגדֹולֹות ַוֲעצּומֹותֶאְפׁשָ 

 

 ַמּדּוַע ָיד מֶֹׁשה ִנְהְיָתה  .1
  ?ֶלגְמצַֹרַעת ְּכׁשָ 

ם ה ֵמַהְּזֵקִני"ֵהיָכן ָמָצאנּו ֶׁשִּנְפָרע ָהָּקּבָ  .2

ה ְוַאֲהרֹן ַעל ֶזה ֶׁשּלֹא ָהְלכּו ִעם מֹׁשֶ 

  ? ֵאל ַּפְרעֹה

ה ְוַאף זֹוכָ ֶלת ֶאת ְּבָנּה ִמי זֹו ֶׁשְּמַגּדֶ  .3

 ?ְלַתְׁשלּום ַעל ָּכךְ 
  ?ְׁשַּתִיםַהְּמַהְּלכֹות ַעל " ּיֹותַהחַ "ִמי ֵהם  .4

  . ַאְבָרָהם ִמסֹוָכאטשֹוב

נֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם ָהָיה ּבְ  .ִמְּגּדֹוֵלי ַרָּבֵני ַהֲחִסידּות

ל רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְוָרָּבה ׁשֶ , ֶׁשל ַרִּבי ְזֵאב ַנחּום

ֵטיין ָהָיה ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאֲהרֹן בֹורְנְׁש וְ , ָּבאֶּלא

ּנּו ָרָהם ִהְתַּפְרֵסם ְּבעֹודֶ ַרִּבי ַאבְ . משטצקאצין

ְוָרּבּו , ֲאָבֵרְך ְּכָגאֹון ַאִּדיר ְּבָכל ָהעֹוָלם ַהְּיהּוִדי

. ַמָעִריָּציו ְּבִיחּוד ְּבֶקֵרב ֲהמֹוֵני ַהֲחִסיִּדים

הּוא ִהְתַיֵּׁשב . ִׁשֵּמׁש ְּבַרָּבנּות ְּבַכָּמה ְקִהּלֹות

ַאְך , יָבהרֹאׁש ְיִׁש ה יַ הָ ּוְכָאִביו , ֵּבסֹוָכאטשֹוב

ֶׁשל ִהְפִסיק ְּבָכְך ַרק ִּבְׁשנֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ּבְ 

ֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם ָהָיה ֲחָתנ. ַמֲחַלת ִׁשעּול ָקֶׁשה

, הַּבַעל ִּבּתֹו ָׂשרָ , ֶׁשל ַרִּבי ְמַנֵחם ָמְנֵדל ִמּקֹוְצק

 ַּפע ִמֶּמּנּוְוָׁשִנים ַרּבֹות ָיַׁשב ֶּבָחֵצר חֹוְתנֹו ְוֻהְׁש 

ְלֲאַחר ְּפִטיָרתֹו . ָּבה ַּבֲחִסידֹותָּפָעה ֵמרּוַהְׁש 

ְוַאְלֵפי  ר"ָנַהג ַּגם הּוא ְּכַאְדמֹו, ֶׁשל חֹוְתנֹו

. ָּדְבקּו ּבֹו ּוַבֲחֵצרֹו, ִמָּקרֹוב ּוֵמָרחֹוק, ֲחִסיִּדים

ְּכֶׁשהּוא ֵּבן , ע"א ֲאָדר תר"ִנְפַטר ְּביֹום י

  . ִׁשְבִעים ְוַאַחת

  

ֵׂשם "ֵמָחֵּבר ַהֵּסֶפר , י ְׁשמּוֵאלְּבנּו ְיִחידֹו ַרּבִ 

ְוִנְפַטר ָּבּה ְּביֹום ' ִהְתַיֵּׁשב בזגרז" ִמְּׁשמּוֵאל
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