ס"ד

נָא לֹא ִל ְקרֹא ַבּזְּ ַמן ַה ְתּ ִפ ָלּה
תּוֹרה
וּק ִריאַת ַה ָ
ְ
הד"נ מוצש"ק
18:10
17:03
ֶח ְברוֹן
18:07
16:59
יס ִפּין
ִח ְ
18:10
17:02
יפה
ֵח ָ
18:09
16:57
יְרוּשׁ ַליִם
ָ
18:11
17:12
אָביב
ֵתּל ִ

רוּמה ׀ ב' ֲא ָדר התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  17׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה
ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ְתּ ָ

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה



" ִמ ֶשּׁנִּ ְכנַס ֲא ָדר ֵמ ַר ִבּים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה "

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יך ֲח ַשׁ ְב ֶתּם
ְא ְ
חֹדֶשׁ טוֹב ֵבּ ַר ְך ַהמּוֹ ֶרה ֵאת ַה ִכּ ָתּה ְכּ ֶשׁנִּ ְכנַס ַל ִשּׁעוּר ָה ִראשׁוֹןִ .מ ֶשּׁנִּ ְכנַס ֲא ָדר ֵמ ַר ִבּים ַבּ ִשּׂ ְמ ָחה ,ו ֵ
ַע ֶשׂה ַתּ ֲחרוּת
אוּלי נ ֲ
יע רוֹנִ יְ .ו ַ
ַע ֶשׂה ְמ ִס ָבּה ְבּ ִכּ ָתּה? ִה ִצּ ַ
אוּלי נ ֲ
ְל ַה ְרבּוֹת ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ִל ְכבוֹד חֹדֶשׁ זֶהָ ,שׁאַלַ .
אַחר ְולֹא ַרק ַעל ַע ְצ ְמכֶם? ֶשׁאַל ַהמּוֹ ֶרה .יֵשׁ ִלי ַר ְעיוֹן
ְאוּלי ַתּ ְח ֶשּׁבוּ ַעל ַמ ֶשּׁהוּ ֵ
ַתּ ְחפֹּשׂוֹת? אָ ַמר ֶא ְל ָעד .ו ַ
אוֹתם ִבּ ְמ ִס ַבּת
ֵשׂ ֵמח ָ
אוּלי נ ַ
ָריםַ .
ָשׁים ִמבוּג ִ
ָרים ֲאנ ִ
ָמין .לֹא ַה ְר ֵחק ִמ ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר יֵשׁ ֵבּית אָבוֹת וּבוֹ גּ ִ
אָמר ִבּנְ י ִ
ַ
ַחשֹּׁב ַעל ַר ְעיוֹן וּ ָמ ָחר
וּמה ַנ ֲע ֶשׂה? ֶשׁ ֵאל ַמ ַתּנְ יָהָ .כּל ֶא ָחד י ְ
ַחדַ ,ר ְעיוֹן נִ ְפ ָלאָ .
ֻלּם י ַ
ַה ְפ ָתּ ָעה? כֵּןָ ,ק ְראוּ כּ ָ
ְקרוֹת,
אַבנִ ים י ָ
ֶסףָ ,
ָהב ,כּ ֶ
ְק ִרים :ז ָ
בוּעַ .ה ִמּ ְשׁ ָכּן נִ ְבנָה ֵמח ָֹמ ִרים יּ ָ
אָמר ַהמּוֹרֶהְ ,ו ַע ְכ ָשׁו ְל ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ַח ִליטַ ,
נְ
דוּדים ַבּ ִמ ְד ָבּרַ .ה ִמּ ְשׁ ָכּן ָה ְמפֹאָרִ ,שׁ ֵמּשׁ
ִשׂ ָר ֵאל ָכּל ְשׁנוֹת ַהנְּ ִ
וּמ ְר ָב ִדים ְרקוּ ִמיםַ .ה ִמּ ְשׁ ָכּן ִלוָּה ֶאת ַעם י ְ
ַבּ ִדּים ֵ
ְאת ָכּל ַה ְתּכוּנוֹת ַהיָּפוֹת ֶשׁ ָלּנוּ,
רוֹצה ֶשׁ ֵנרוֹ ֶמם ֶאת ַע ְצ ֵמנוּ ו ֶ
ְכּ ְכ ִלי ֵעזֶר ְל ִה ְת ַק ְשּׁרוּת ִעם ָה ָקּ ָבּ"הָ .ה ָקּ ָבּ"ה ֶ
רוֹצה ֶשׁ ִנּ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ַבּ ֶמּה ֶשׁ ִקּ ַבּ ְלנוּ
ישׁי ֶשׁ ָלּנוָּ .ה ָקּ ָבּ"ה ֶ
ְה ִא ִ
ְשׁ ֶכל ,לֹא ַרק ְל ִשׁמּוּשׁ ַה ְפּ ָר ִטי ו ָ
ִכּ ְשׁרוֹנוֹתְ ,רכוּשׁ ,ו ֶ
יוֹתר.
טּוֹבה ְבּ ֵ
יח ְל ַמ ֵמּשׁ ֵאת ַה ַמּ ָתּנוֹת ֶשׁל ָה ָקּ ָבּ"ה ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַה ָ
ַצ ִל ַ
יבה ֶשׁ ָלּנוָּ .כּ ְך נ ְ
הוֹעיל גַּם ַל ְסּ ִב ָ
ְל ִ
ֶח ֵבּר ֵבּין
אָדםִ ,ס ְמּלוּ ֶאת ָה ָרצוֹן ֶשׁל ַהבּוֹרֵא ל ָ
ְה ָ
צּוֹמ ַחַ ,ה ַחי ,ו ָ
דּוֹמםַ ,ה ֵ
ֻחד ֶשׁל ָכּל ְכּלֵי ַה ִמּ ְשׁ ָכּןַ ,ה ֵ
ַה ִשּׁלּוּב ַה ְמּי ָ
יעה ֶשׁ ַהכֹּל נִ ְב ָרא ִל ְכבוֹדוֹ
וֹך י ְִד ָ
אַחתַ .רק ָכּ ְך ,נִ ַתּן ִל ְהיוֹת ָקשׁוּר ֵאל ָה ָקּ ָבּ"ה ֶבּ ֱא ֶמתִ ,מתּ ְ
ידה ַ
יח ָ
ָכּל ָמה ֶשׁ ָבּ ָרא ִל ִ
תּוֹשׁ ֵבי ֵבּית ָהאָבוֹת ,וְ לֹא ִה ְצ ַל ְחנוּ
ֵיצד ְל ָשׂ ֵמ ַח ֶאת ְ
אַחד ֶה ָע ֶלה ַר ְעיוֹן כּ ַ
ֶשׁל ה'ְ .ל ָמ ֳח ָרתְ ,כּ ֶשׁ ָבּאנוּ ְל ִכּ ָתּה ָכּל ַ
ַחםְ :שׁ ַכ ְח ֶתּם ֵאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן? ְשׁ ַכ ְח ֶתּם ֶשׁ ָכּל ַר ְעיוֹן הוּא
אַחר ַכּ ָמּה ַדּקּוֹת ֶשׁל ָשׁאַל ְמנ ֵ
ֶח ֵבּר ֵבּין ָכּל ָה ַר ֲעיוֹנוֹתְ .ל ֵ
לָ
תּוֹשׁ ֵבי ֵבּית ָהאָבוֹת.
ֶח ֵבּר ֵבּין ָכּל ָה ַר ֲעיוֹנוֹת ְל ִשׂ ְמ ַחת ָ
ֶך ל ָ
ֻלּהּ? בּוֹאוּ ְונִ ְמ ָצא ֵאת ַה ֶדּר ְ
ֵח ֶלק ֶא ָחד ֵמ ַה ְמּ ִס ָבּה כּ ָ
ְתה
קּוּדים ֵאל ֵבּית ָהאָבוֹתְ ,ו ַה ְמּ ִס ָבּה ָהי ָ
ירה ו ְִר ִ
וּמי ְבּ ִשּׁ ָ
ֹשׂתִ ,
ַחדִ ,מי ַבּ ַתּ ְחפּ ֶ
ישׁי ְבּאֹתוֹ ָשׁבוּ ַע ַצ ֲע ְדנוּ י ַ
ְבּיוֹם ֲח ִמ ִ
ימה ְבּ ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּת ָכּל ַתּ ְל ִמידֵי ַה ִכּ ָתּה
ַא ִפלּוּ ַה ָצּגָה ַמ ְד ִה ָ
שׁוּעים ,ו ֲ
ְשׁ ֲע ִ
וּמ ַשׂ ֲח ִקיםִ ,חידוֹנִ ים ו ַ
ֶמ ֵלאָה ַה ְפ ָתּעוֹת ְ
ַרנוּ ְל ֵבית ַה ֵסּ ֶפר ִעם ִשׂ ְמ ָחה ֲא ִמ ִתּית ֶשׁל חֹדֶשׁ ֲא ָדרִ ,שׂ ְמ ָחה ֶשׁל ִמ ְצוָה.
ָרי ֵבּית ָהאָבוֹתָ .חז ְ
ְו ַדיּ ַ
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ָפּ ַר ָשׁת ְתּ ַצוֶּה

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
ַע ִשׂיַּית
רוּמה ו ֲ
עוֹס ֶקת ְבּ ִצוּוּיִם ַעל ַה ְתּ ָ
בוּע ֶ
ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ְכּ ִלי ַה ִמּ ְשׁ ָכּןַ .ה ִמּ ְשׁ ָכּן ָהיָה ְמקוֹם ַה ְשׁ ָראַת ְשּׁ ִכינָה ִבּ ְשׁנוֹת
ִשׂ ָר ֵאל ְכּמוֹ ִשׁלֹּהּ וְנוֹב ַעד
וּב ְמקוֹמוֹת שׁוֹנִ ים ְבּ ֶא ֶרץ י ְ
ַה ִמּ ְד ָבּר ִ
ֶךַ .ה ִצּוּוּי ַעל
ירוּשׁ ַליִם ַעל ְידֵי ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּל ְ
ֶשׁנִּ ְבנָה ֵבּית ִמ ְק ָדּשׁ ִבּ ָ
וְשׁ ַכנְ ִתּי ְבּתוֹ ָכם''.
ַעשׂוּ ִלי ְמ ַקדֵּשׁ ָ
נוֹעד ְל ַת ְכ ִלית ֶשׁל ''ו ֲ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַ
ְתּ ִח ַלּת ַה ִצּוּוּי הוּא ַעל ֲארוֹן ָה ֵעדוֹת ֶשׁבּוֹ ָהיוּ לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית
ְבּח ַה ְקּטֹרֶת.
יע ַה ִצּוּוּי ַעל ִמז ַ
מוֹפ ַ
וּבסוֹף ַה ָפּ ָר ָשׁה ִ
ְ

ִ .1מ ִמּי ָל ְקחוַּ ,ל ְמרוֹת ֶשׁהוּא
ָר ָצה ָל ֵתת?
ִ .2מי ִבּ ֵקּשׁ ֶשׁ ִיּ ְבנוּ לוֹ ַבּיִת?
ֵ .3איזֶה ַבּד ָהיָה ָעשׂוּי ֵמ ֵעץ?
ֵ .4איזֶה ַכּ ְפתּוֹר לֹא ָהיָה
ָדים?
ְבּ ִשׁמּוּשׁ ִבּ ְבג ִ




    

     

ַהלוֹם ָה ֲא ִמ ִתּי
ַהיּ ֲ
דּוּע הוּא
לוֹמן ַמ ַ
ַה ָ
ְכּ ֶשׁנִּ ְשׁאַל ַפּ ַעם ַר ִבּי ְשׁלֹמֹה קרליבך ַעל ְידֵי י ֲ
ָרים,
שׁוּטיםֲ ,א ִפלּוּ מוּז ִ
ְהוּדים ְפּ ִ
ַמ ְר ֶבּה ָכּל ָכּ ְך ְל ִה ְת ַע ֵסּק ִעם י ִ
ָל ִמי ֶשׁל ִמ ְלּיוֹן
ַהלוֹם גּ ְ
אַשׁ ָפּה י ֲ
ָר ְק ְתּ ְל ְ
ֵה ִשׁיבָ " :ק ָרה ְל ָך ַפּ ַעם ֶשׁזּ ַ
וּבכֵן ,גַּם ֲאנִ י
לוֹמיםְ .
ַה ִ
אַתּה ֻמ ְמ ֶחה ַליּ ֲ
ַדּאי ֶשׁלֹּאָ .
דוֹלר? ַבּוּ ַ
ָ
לוֹמיםֲ .אנִ י הוֹ ֵל ְך ִבּ ְרחוֹבוֹת ִמ ֵדּי יוֹם ,ו ְָכל ָמה
ַה ִ
ֻמ ְמ ֶחה ְלי ֲ
עוֹלם
יוֹתר ְבּ ָ
ְק ִרים ְבּ ֵ
לוֹמים ַהיּ ָ
ַה ִ
רוֹאה זֶה ֶאת ַהיּ ֲ
ֶשׁ ֲאנִ י ֶ
הוֹציא ִמן ַהבֹּץ
אוּלי ְל ִ
יך ַ
יביַ .כּ ָמּה ָמ ֵהם ָצ ִר ְ
ַמ ֲה ְל ִכים ְס ִב ִ
עוֹשׂים ֶאת זֶה ֵהם
אַח ֵרי ֶשׁ ִ
וּלנַקּוֹת ְק ָצתְ ,ל ַל ֵטּשׁ ְק ָצתֲ ,א ָבל ֲ
ְ
ָליוֹת ֲה ִכי ֻמ ְשׁ ָלמוֹת ֶשׁ ִתּ ְר ֶאה
יריםַ ,מ ָמּשׁ ְכּמוֹ ַה ַמּ ְרגּ ִ
ָכּל ָכּ ְך ְמ ִא ִ
ֵרה ֶשׁ ָלּ ְך .זֶה ַמ ָמּשׁ ַה ָדּ ָבר ֲה ִכי ָחשׁוּב ֶשׁ ָצּ ִרי ְך ָל ַד ַעת
ְבּ ָכל ַה ַקּ ְרי ָ
ַהלוֹם".
אָדם… הוּא י ֲ
ְבּ ַחיִּיםָ .כּל ֶא ָחד… ָכּל ָ
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.3











פּוּרים
ִפּנַּת ַה ִ
"ִ מ ֶשּׁנִּ ְכנַס ֲא ָדר ________ ________ .
אַר ַבּע ִמ ְצווֹתָ .מ ֵהן?
מגִ ַלּת ֶא ְס ֵתּר ֻמז ְָכּרוֹת ְ
ִבּ ְ
אַר ַבּ ַעת ַה ִמּינִ ים.
יחיִל ,הוּא ֵמ ְ
יא ַבּת ֲא ִב ָ
ִה


יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ַר ִבּי ְשׁלֹמֹה ַהכּ ֵֹהן מראדומסק
נִ ְפ ַטּר :כ"ט ֲא ָדר תרכ"ו.
ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ָהיָהָ :בּ ִעיר רדומסק ָהיָה
יוֹשׁב
וְשׁ ְק ָדןֶ ,שׁ ָהיָה ֵ
ְהוּדי ַל ְמ ָדן ַ
י ִ
אוּלם
תּוֹרהָ .
ְלוֹמד ָ
ָמים וְ ֵלילוֹת ו ֵ
יִ
ְתה בּוֹ  -הוּא
אַחת ָהי ָ
ִמ ָדּה ְמ ֻג ָנּה ַ
ֶסף.
אוֹהב כּ ֶ
ָהיָה ֵ
ָשׁב ו ְָל ַמד ְבּ ֵבית
ַלי ְָלה ֶא ָחד י ַ
ַה ִמּ ְד ָרשׁ ,ו ְִה ְס ִפּיק ִל ְלמֹד ְשׁל ָֹשׁה ַדּ ֵפּי
תוֹך ָכּ ְך נִ ְכנַס ְל ֵבית
גְּ ָמ ָרא ְבּ ִעיּוּןְ .בּ ְ
ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַה ָצ ִדּיק ַר ִבּי ְשׁלֹמֹה
וּכ ֶשׁ ָראָה ֵאת ַה ַלּ ְמ ָדן,
מרדומסקְ ,
מּוּדים
ָק ָרא ִבּ ְלשׁוֹן ַה ָפּסוּקָ " :ו ֵוי ָה ַע ִ
יהם ָכּ ֶסף".
שׁוּק ֶ
ַח ֵ
וֲ
ָה ִאישׁ ָתּ ָלה בּוֹ ֵעי ַניִם ְתּ ֵמהוֹת
ְו ַה ַצּ ִדּיק ֵפּרֵשֲׁ " :הלוֹא ָל ַמ ְד ָתּ ְבּ ַלי ְָלה
מּוּדים ַבּגְּ ָמ ָרא ,וְאַף ַעל ִפּי
ֶא ָחד ו' ַע ִ
אַתּה
יהם ָכּ ֶסף'ֲ ,ע ַדיִן ָ
שׁוּק ֶ
ֵכן ' ֲח ֵ
תּוֹקק ְל ֶכ ֶסף!"
ִמ ְשׁ ֵ

כְּתֺבֶת ֲאתָר אִינְ ֶט ְרנֶט http//www.ohrshalom.net
ְטרוֹנִי info@ohrshalom.net
כְּתֺבֶת דֺּאַר ֶא ֶלק ְ

