
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   18:41  19:50  
  19:49  18:40  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  18:43  19:52  
  19:50  18:36  ְירּוָׁשַלִים
  19:52  18:52  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ים ַאְך ָאַהב הּוא ִּבְמֻיָחד ֶאת אֶֹסף ַהּבּוִלים ַהְּיָקרִ , יִבים ַרִּבים ָהיּו לֹו ְלַסָּבאַּתְחבִ . ָריו ָּבאּו ִמֵּתיָמןַסָּבא מֶֹׁשה נֹוַלד ָּבָאֶרץ ַאְך הֹו

ָהַאְלּבֹוִמים א ַמֲעִניק ַמָּתָנה ֶאת ֶאָחד ה ַסּבָ ְּבָכל יֹום ֻהֶּלֶדת ָהיָ . ָכךְ ְפִּתי ָּבַאְלּבֹוִמים ֶׁשּנֹוֲעדּו לְ ֹואֹוָתם ִסֵּדר ְּבֵסֶדר מ, ִדיםְּמֻיחָ ְוהַ 

. ָלם ּובֹו ִּדְגִלי ְמִדינֹות ֶׁשֶחְלָקם ֵאיָנן ַקָּימֹות יֹוֵתרָהַאְלּבֹום ַהָּיָקר ְּביֹוֵתר ְלִלּבֹו ֶׁשל ַסָּבא ָהָיה אֶֹסף ּבּוִלים ִמָּכל ָהעֹו. ִלְנָכָדיו

ְוַסָּבא ָהָיה ָּכַמְעָין , ה ּוְמִדיָנהר ָלנּו ַעל ָּכל ְמִדינָ הּוא ָהָיה ַמְרֶאה ָלנּו ֶאת ַהּבּוִלים ּוֵמָסּפֶ , ר ֶאת ַסָּבאְּכֶׁשַהְינּו ָּבִאים ְלַבּקֵ 

 ִהִּגיַע ַסָּבא ִעם ָהַאְלּבֹום ַהֶּזה ְוָנַתן ִלי, ֻּכָּלנּו ֻהְפַּתְענּו ַוֲאִני ִּבְמֻיָחד ַּכֲאֶׁשר ְּביֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשִּלי. עֹוָלם קּוִויִדיעֹוָתיו ָחבְ  ַהְּמַתְגֵּבר

ְמֵׁשְך ֶלֱאסֹף ְוהָ , ָאַמר ַסָּבא, ָמרְׁש ר ַעל ָהַאְלּבֹום ִמָּכל מִ ְׁשמֹו. ֶזה ָעצּום ,ּתֹוָדה ַרָּבה, ָקָראִתי ְּבַתְדֵהָמה, ַסָּבא .אֹותֹו ְּבַמָּתָנה

בֹוד יֹום ִלכְ . ּבֹום ָהָיה ָמֵלא ְוָגדּוׁשִהְמַׁשְכִּתי ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ַסָּבא ְוָאַסְפִּתי ּבּוִלים ַעד ֶׁשָהַאלְ , ְוָאֵכן. ּוְלַהְמִׁשיְך ַּבֶּמה ֶׁשִהְתַחְלִּתי ֲאִני

ֵסף ַוֲאִני ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֵאין ְּכמֹו אֹו, ת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאלמָ קּוּתְ ָיִביא ְלִכָּתה ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ֶׁשָּקׁשּור לִ ָהַעְצָמאּות ִּבֵּקׁש ַהּמֹוֶרה ֶׁשָּכל ֶאָחד 

ָּכל ֶאָחד . ְּכמּוֵזאֹוןָּתה ָהְיָתה ִנְרֵאית ֶעֶרב יֹום ָהַעְצָמאּות ַהּכִ ּבְ . ַהּבּוִלים ֶׁשִּלי ְלַלֵּמד ּוְלַהְראֹות ֶאת ִהְתַּפְּתחּוָתּה ֶׁשל ַהְּמִדיָנה

ַקְמִּתי ְוֶהְרֵאיִתי ְלִכָּתה ֶאת ַהּבּוִלים , ְּכֶׁשִהִּגיַע ּתֹוִרי. ֵׁשר ִלְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאליתֹו ְוִהְסִּביר ְלֻכָּלם ֶאת ָהקֶ ִּציג ֶאת ָמה ֶׁשֵהִביא ִמּבֵ הֵ 

ַלם ר ְמאֹד ֶנעֱ ּבּול ְיקָ  .ַאְך אֹוָיה. י ַּבֲחָזָרהר ִמָּיד ְלַיד ַעד ֶׁשָּׁשב ֵאלַ בַ ָהַאְלּבֹום עָ . ח ְוַעד ַהּיֹום"ֶׁשהֹוִציָאה ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל מתש

ֲחֵבַרי ? ַהְּמִדיָנה ר ַהְכָרַזתאׁשֹון ֶׁשָּיָצא יֹוַמִים ְלָאחַ ִמי ָרָאה ֵאת ַהּבּול ָהִעְבִרי ָהרִ , ִכי ְוָׁשַאְלִּתי ְּבקֹול רֹוֵעדָּפַרְצִּתי ֵּבּבְ . ְוֵאיֶנּנּו

ָּכל ֶאָחד יֹוִציא ֶאת , ּוְלָאַחר ִמֵּכן, ְיַחְּפׂשּו ַּבִּכָּתהֶׁשֻּכָּלם , ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון ָקָרא יֹוֵאל. ֶזה ּוְׁשִתיָקה ָׂשְרָרה ְּבִכָּתהָּתה ִהִּביטּו ֶזה ּבָ ְלכִ 

 ֵהֵחּלּו ְלהֹוִציא ִמִּכיֵסיֶהם ֶאת ָּכל ָמה, ׂש ּוְכֶׁשּלֹא ִנְמָצא ַהּבּולּפֵ ִמָּיד ֵהֵחּלּו ֻּכָּלם ְלחַ . ָּכל ָמה ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּבִּכיִסים ְוָיִׂשים ַעל ׁשּוְלָחנֹו

ַּגם , ה ֶׁשל ָיִניבי ֶאת ִהְתַנֲהגּותֹו ַהְּמֻׁשּנָ לֹא ַרק ֲאִני ָרִאיִת . ְלֶפַתע ָרִאיִתי ֶׁשָּיִניב ַמְסִמיק ּוְמַנֶּסה ְלִהְתַחֵּמק ֵמַהִּכָּתה. ֶׁשָהָיה ָלֶהם

ַח ֶׁשַהּבּול ֲאִני ָּבטּו. ִהְפִסיקּו! ַּדי .ָקָראִתי ְּבקֹול, ָּבֶרַגע ַהֶּזה. ִרים ַלִּכָּתה ֶׁשָהיּו ְּבטּוִחים ֶׁשהּוא ָּגַנב ֵאת ַהּבּול ַהָּיָקרְׁשָאר ַהֲחבֵ 

. ִּכָּתההּוא ָהָיה ַּתַחת ֶּדֶלת ַהְּכִניָסה ֶׁשל הַ , ּולִהֵּנה ַהּב, ׁשּוב ֵהֵחל ִחּפּוׁש ַּבִּכָּתה ּוִפְתאֹם ָקָרא יֹוָרם. ּלֹא ִחַּפְׂשנּו ַמְסִּפיקוְ ִנְמָצא 

ָּׁשבּוַע ֶנֱאַמר ְּבָפָרַׁשת הַ : ָּתה ָאַמרּכִ ְוִהְתּבֹוֵנן ְּבַנֲעֶׂשה ּבַ ַהּמֹוֶרה ֶׁשָעַמד . ּתֹוָדה ָאַמְרִּתי. יל ָּפנַ אֶ ְוַהִחּיּוְך ָחַזר , ְרָוָחהֻּכָּלנּו ָנַׁשְמנּו לִ 

ָצַרַעת לֹא ע ּבְ ׁש ֶׁשחֹוֵׁשב ֶׁשֵּביתֹו ָנגּוָהִאי? ָׁשַאל, ַׂשְמֶּתם ֵלב". ִנְרָאה ִלי ַּבָּבִית, ְּכֶנַגע: ְוִהִּגיד ַלּכֵֹהן ֵלאמֹר, תַּביִ לֹו הַ  ּוָבא ֲאֶׁשר"

. ן ַעל ֲאֵחִריםְוָכל ֵׁשּכֶ , ר ְלׁשֹון ָהֵרַע ַעל ָעְצמֹול ֶׁשָאסּור ָלָאָדם ְלָדּבֶ "ֲחזַ  ִמָּכאן ָלְמדּו". ֶאָּלא ְּכֶנַגע ִנְרָאה ִלי" "ה ִליֶנַגע ִנְרָא"אֹוֵמר 

ַמּדּוַע לֹא , ָיִניב: ְׁשַאלֶאל ָיִניב וְ ְוָכאן ָּפָנה . ְוִלַּמְדָּת ְזכּות ַעל ֲחֵבֶריָך ַלִּכָּתה, ָיֶפה ָעִׂשיָת יֹוָנָתן ְּכֶׁשִהְפַסְקָּת ֵאת ַהִחּפּוׁש ַּבִּכיִסים

י ָחַׁשְׁשּתִ  :ְוָאַמר, ִליק ְּכמֹו ׁשֶ ִהְכִניס ָיִניב ֶאת ָידֹו ַלִּכיס ְוהֹוִציא ּבּול ִעְבִרי ִראׁשֹון ְּבִדּיּו? הְּבִכיֶסיָך ַהחּוצָ א ֶאת ָמה ׁשֶ ָרִציָת ְלהֹוִצי

ֵמאֹותֹו יֹום ָיִניב ַוֲאִני . ְּבִכָּתה ֹוֹותָּבא ֶׁשִּלי ְלַהְראַאַאְך ֶאת ַהּבּול ֶׁשִּלי ִקַּבְלִּתי מִ , ֶׁשּתֹאְמרּו ֶׁשֲאִני ָּגַנְבִּתי ֵאת ַהּבּול ֶׁשָאַבד

  . ְולֹא ָהיּו ְּבעֹוָלם ּבּוִלים ָיִפים יֹוֵתר ִמֶּׁשָּלנּו, פּותָדׁש ֶׁשָרַכְׁשנּו ְּבֻּׁשְּת ִהְתַחְלנּו ֶלֱאסֹף ּבּוִלים ַיַחד ְּבַאְלּבֹום חָ 

  .יֹוָנָתן, ְקדִֹׁשים - ַאֲחֵרי מֹותת ׁשַ רָ ּפָ  ֶּבָעלֹוןַע ַהָּבא ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו

   

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  26 רִמְסּפָ ִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע ןיסָ נִ  ט'כ׀ צָֹרעמְ  -  ַתְזִריעַ ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת 

 ד"בס

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ר הנֵ 
 ד"הי רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

 לרפואת יעקב נתנאל כלב חי בן דינה"                                               ַהּבּול ַהֶּנֱעָלם" 



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                              
        

  
  
  
  








 








 ְּבִרית ִמָּלה ּוַבָּקְרָּבן ֶׁשּיֹוֶלֶדת, ָאנּו ְלֵמִדים ִּדיֵני ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה הְּבָפָרׁשַ 

 ָאנּו ְלֵמִּדים ֶׁשְּבִרית ִמיָלה ִּבְזַמָּנּה. ְּטֶהֶרתנִ א ַּכֲאֶׁשר ִהיא ְצִריָכה ְלָהִבי

ְיכֹוָלה  ָצַרַעתׁשֶ ַהָּפָרָׁשה ְמַלֶּמֶדת  .ֶׁשַמִלים ַּבּיֹום ְולֹא ַּבַּלְיָלהוְ , ּדֹוָחה ַׁשָּבת

ַהְּמצָֹרע . ִיתִּבְבָגִדים ַוֲאִפּלּו ָּבבַ , ִּבְׂשַער ָהרֹאׁש אֹו ַהָּזָקן, עֹורְלהֹוִפיַע ּבָ 

ְמַכֶּסה ֶאת רֹאׁשֹו , ִמְסַּתֵּפרא לֹ, ּפֹוֵרם ֶאת ְּבָגָדיו, יֹוֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

, ַהְּמצָֹרע ֵמִביא ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים, ַּכֲאֶׁשר ִּנְרָּפא ַהֶּנַגע .ּוַמְכִריז ֶׁשהּוא ָטֵמא

 ֶׁשָּבא ְלִהַּטֵהר ְמַכֵּבס ֶאת ַהְּמצָֹרע. ַאַחת ִנְׁשֶחֶטת ְוַהְּׁשִנָּיה הּוא ׁשֹוֵלחַ הַ 

 .רהָ טְ נִ וְ טֹוֵבל ְּבִמְקֶוה , ְמַגֵּלַח ֶאת ְׂשָערֹו, ְּבָגָדיו

 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

  . ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמַּסַּלְנט ָהָיה רַרִּבי ִיְצָחק ְּבָלאזֶ 

  

ת ִנְפַטר ָּבּה ִּבְׁשנַ וְ ִהְתַיֵּׁשב ִּבירּוָׁשַלִים , הּוא ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  ,חֹוְתנֹו ֶׁשל ָהַרב קּוק ְּבַהר ַהֵּזיִתים ְלַידִנְמָצא  ִקְברֹו. ז''תרס

  ].  ת''האדר[ הּו ַרִּבינֹוִביץ ְּתאֹוִמיםִליָ ַרִּבי אֶ 

  

ְכֵמי ד ֵמחַ ָרתֹו הּוא ָּבא ַּבֲחלֹום ְּבֵליל ַׁשָּבת ְלַאחַ ְלַאֵחר ְּפִטי

י ִיְצָחק ֶׁשִּנְפַטר ֶׁשָּׁשַאל ֶאת ַרּבִ , ַרִּבי ַחִּיים ְירּוָׁשַלִים ּוְׂשמֹו

   ?עֹוָלם ַהָּבאֹותֹו ְלַמֲעֶלה ּבָ ַצד ַּדּנּו אֵּכי

  

ִאי ֶאְפָׁשר , עֹוָלם ַהָּבא ֲחמֹור ְמאֹדַהִּדין ּבָ : י ִיְצָחק ָעָנה לֹוַרּבִ 

  . ֹורָלָאָדם ֶׁשִּנְמָצא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלָהִבין ַעד ַּכָּמה ַהִּדין ֲחמ

  

 ַאךְ , ָליוֻכּיֹות ֶׁשִּמִּגּנֹות עָ ָאְמָנם ְלַתְלִמיד ָחַכם ֵיׁש ַהְרֵּבה זְ 

  .א ְלׁשֹון ָהֵרעַ ַמְקִּפיִדים ִּבְמֻיָחד ַעל ֵחטְ 

  

  

  ֵחַ ַמהּו סּוג ָהֵעץ ֶׁשַהְּמצָֹרע לֹוק?  

  ֶֶרזַּבֶּמה טֹוֵבל ַהּכֵֹהן ֶאת ֵעץ ָהא?  

  ְּבֵאיֶזה יֹום רֹוֶאה ַהּכֵֹהן ֶאת   

  ?ַהְמצֹוָרע    

 ֵֹהן ְּכֵדי ְלַרֵּפא ֶאתָמה עֹוֶׂשה ַהּכ   

  ?ַהְמצֹוָרע    

ּכֵֹהן ָיכֹל ִלְראֹות ַהִּמְׁשָנה ְמַלֶּמֶדת ֶׁשהַ 

י י ַהָּצַרַעת ֶׁשל ָּכל ָאָדם ְּכדֵ ֶאת ִנְגעֵ 

ץ חּו, ְלָטֵמא אֹו ְלַטֵהר אֹוָתם

  . ֵמַהֶּנַגִעים ֶׁשל ַעְצמֹו

  

 יר ֶׁשָאָדם רֹוֶאהּבִ ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָמְּס 

א ֶאת ֶאת ַהֶחְּסרֹונֹות ֶׁשל ֻּכָּלם ֲאָבל לֹ

  . ַהֶחְּסרֹונֹות ֶׁשל ַעְצמֹו
  

ֵצל ַקל ְמאֹד ִלְראֹות ֵאְּת ַהְּׁשִליִלי אֶ 

 ֲאָבל ָקֶׁשה ִלְראֹות, ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים

  .  נֹות ֶׁשל ַעְצֵמנּוֶאת ַהֶחְּסרֹו
  

ָתנּו ר ְלׁשֹון ָהֵרַע ְמַלֵּמד אֹוָהִאּסּור ְלָדּבֶ 

נּו ְמַדְּבִרים ַעל ר אֲ ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ַּכֲאׁשֶ 

  . ֲאֵחִרים
  

ֹות ַהֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה ְלִהְתרֹוֵמם ּוְלִהְתַעּל

י ִהיא ְלַׁשֵּפר ֶאת ַעְצֵמנּו לֹא ַעל ְידֵ 

  .ַהְׁשָּפַלת ֲאֵחִרים
 .ׁשֵֹמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֵֹמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו
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