
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   17:03  18:10  
  18:07  16:59  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  17:02  18:10  
  18:09  16:57  ְירּוָׁשַלִים
  18:11  17:12  ֵּתל ָאִביב

  . ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ֶּתם ְוֵאיְך ֲחַׁשבְ , ִּבים ַּבִּׂשְמָחהִמֶּׁשִּנְכַנס ֲאָדר ֵמרַ . ְך ַהּמֹוֶרה ֵאת ַהִּכָּתה ְּכֶׁשִּנְכַנס ַלִּׁשעּור ָהִראׁשֹוןחֶֹדׁש טֹוב ֵּברַ 

ה ַּתֲחרּות ְואּוַלי ַנֲעׂשֶ . ִּציַע רֹוִניהִ ? ָּתהה ְמִסָּבה ְּבּכִ אּוַלי ַנֲעׂשֶ . ָׁשַאל, ֶדׁש ֶזהבֹוד חְֹלַהְרּבֹות ְּבִׂשְמָחה ִלכְ 

ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון . ֶׁשַאל ַהּמֹוֶרה? ַעל ַעְצְמֶכםבּו ַעל ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ְולֹא ַרק ְואּוַלי ַּתְחּׁשֶ . ַמר ֶאְלָעדָא? ַּתְחּפֹׂשֹות

ח אֹוָתם ִּבְמִסַּבת אּוַלי ֵנַׂשמֵ . ָגִריםת ּובֹו ָּגִרים ֲאָנִׁשים ִמבּוֹולֹא ַהְרֵחק ִמֵּבית ַהֵּסֶפר ֵיׁש ֵּבית ָאב. ָאַמר ִּבְנָיִמין

ָמָחר ָּכל ֶאָחד ַיְחּׁשֹב ַעל ַרְעיֹון ּו .ֶׁשֵאל ַמַּתְנָיה? הֲעׂשֶ ּוָמה נַ . יֹון ִנְפָלאַרעְ , ָקְראּו ֻּכָּלם ַיַחד, ֵּכן? ַהְפָּתָעה

, ְיָקרֹות םיַאָבנִ , ֶּכֶסף, ָזָהב: ַהִּמְׁשָּכן ִנְבָנה ֵמחָֹמִרים ְּיָקִרים. ַהָּׁשבּועַ ָרַׁשת ְוַעְכָׁשו ְלּפָ , ָאַמר ַהּמֹוֶרה, ַנְחִליט

ִׁשֵּמׁש , ְמפָֹארַהִּמְׁשָּכן הָ . ָּכל ְׁשנֹות ַהְּנדּוִדים ַּבִמְדָּברם ִיְׂשָרֵאל ָּוה ֶאת עַ לִ  ַהִּמְׁשָּכן. יםִמ קּוַּבִּדים ּוֵמְרָבִדים רְ 

, ם ֶאת ַעְצֵמנּו ְוֶאת ָּכל ַהְּתכּונֹות ַהָּיפֹות ֶׁשָּלנּומֶ רֹונֵ ה רֹוֶצה ׁשֶ "ָהָּקּבָ . ה"י ֵעֶזר ְלִהְתַקְּׁשרּות ִעם ָהָּקּבָ לִ כְ ּכְ 

ְלנּו ה רֹוֶצה ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶּמה ֶׁשִּקּבַ "ָהָּקּבָ  .י ֶׁשָּלנּוִׁשּמּוׁש ַהְּפָרִטי ְוָהִאיִׁש לֹא ַרק לְ , לְוֶׁשכֶ , ְרכּוׁש, ִּכְׁשרֹונֹות

  . יֹוֵתרה ַּבֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה ּבְ "ָּכְך ַנְצִליַח ְלַמֵּמׁש ֵאת ַהַּמָּתנֹות ֶׁשל ָהָּקּבָ . ְלהֹוִעיל ַּגם ַלְּסִביָבה ֶׁשָּלנּו

ר ֵּבין ִסְּמלּו ֶאת ָהָרצֹון ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ֶלָחּבֵ , ְוָהָאָדם, ַהַחי, ַהּצֹוֵמחַ , םַהּדֹומֵ , ּלּוב ַהְּמֻיָחד ֶׁשל ָּכל ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכןַהִּׁש 

דֹו ֹוְך ְיִדיָעה ֶׁשַהּכֹל ִנְבָרא ִלְכבֹוִמּת, ה ֶּבֱאֶמת"ל ָהָּקּבָ ן ִלְהיֹות ָקׁשּור אֵ ִנּתַ , ַרק ָּכךְ . יִחיָדה ַאַחתָּכל ָמה ֶׁשָּבָרא לִ 

ְולֹא ִהְצַלְחנּו , ֵבי ֵּבית ָהָאבֹותד ְלָׂשֵמַח ֶאת ּתֹוְׁש ָּתה ָּכל ַאַחד ֶהָעֶלה ַרְעיֹון ֵּכיצַ ְּכֶׁשָּבאנּו ְלּכִ , ְלָמֳחָרת. 'ֶׁשל ה

ּוא ְׁשַכְחֶּתם ֶׁשָּכל ַרְעיֹון ה? ְׁשַכְחֶּתם ֵאת ַהִּמְׁשָּכן: ַאל ְמַנֵחםׁשָ ְלַאֵחר ַּכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשל . ר ֵּבין ָּכל ָהַרֲעיֹונֹותֶלָחּבֵ 

 .בֹותר ֵּבין ָּכל ָהַרֲעיֹונֹות ְלִׂשְמַחת ּתֹוָׁשֵבי ֵּבית ָהָאּבֹואּו ְוִנְמָצא ֵאת ַהֶּדֶרְך ֶלָחּבֵ ? ֵחֶלק ֶאָחד ֵמַהְּמִסָּבה ֻּכָּלּה

ְוַהְּמִסָּבה ָהְיָתה , ָאבֹותִּׁשיָרה ְוִרּקּוִדים ֵאל ֵּבית הָ ּוִמי ּבְ , ִמי ַּבַּתְחּפֶֹׂשת, נּו ַיַחדַע ַצֲעדְ ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ְּבאֹתֹו ָׁשבּו

ִּכָּתה ַוֲאִפּלּו ַהָּצָגה ַמְדִהיָמה ְּבִהְׁשַּתְּתפּות ָּכל ַּתְלִמיֵדי הַ , ים ְוַׁשֲעׁשּוִעיםנִ ידֹוִח , ַהְפָּתעֹות ּוְמַׂשֲחִקים הָאֶמלֵ 

  . ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה, ָחַזְרנּו ְלֵבית ַהֵּסֶפר ִעם ִׂשְמָחה ֲאִמִּתית ֶׁשל חֶֹדׁש ֲאָדר. ְוַדָּיַרי ֵּבית ָהָאבֹות

  

  ְּתַצֶּוהת ַע ַהָּבא ָּפַרׁשָ ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו

   

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  17 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע רדָ אֲ  'ב׀  ְּתרּוָמהָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת קֶֹדׁש

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

  " ִמֶּׁשִּנְכַנס ֲאָדר ֵמַרִּבים ְּבִׂשְמָחה"



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                            
        

  
  
  
  








 



 





  ַּיית ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע עֹוֶסֶקת ְּבִצּוּוִים ַעל ַהְּתרּוָמה ַוֲעִׂש 

ְּׁשִכיָנה ִּבְׁשנֹות קֹום ַהְׁשָרַאת מְ ַהִּמְׁשָּכן ָהָיה . ְּכִלי ַהִּמְׁשָּכן

ב ַעד ֹום ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ִׁשּלֹּה ְונַהִּמְדָּבר ּוִבְמקֹומֹות ׁשֹוִני

ַהִּצּוּוי ַעל . ֶלךְ ֶׁשִּנְבָנה ֵּבית ִמְקָּדׁש ִּבירּוָׁשַלִים ַעל ְיֵדי ְׁשלֹמֹה ַהּמֶ 

. ''ָכםּו ִלי ְמַקֵּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוַוֲעׂש''ַהִּמְׁשָּכן נֹוַעד ְלַתְכִלית ֶׁשל 

ָהיּו לּוחֹות ַהְּבִרית  ּוי הּוא ַעל ֲארֹון ָהֵעדֹות ֶׁשּבֹוְּתִחַּלת ַהִּצּו

 .ַהְּקטֶֹרת מֹוִפיַע ַהִּצּוּוי ַעל ִמְזַּבח ּוְבסֹוף ַהָּפָרָׁשה

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

  ַהַּיֲהלֹום ָהֲאִמִּתי

ּדּוַע הּוא ֶׁשִּנְׁשַאל ַּפַעם ַרִּבי ְׁשלֹמֹה קרליבך ַעל ְיֵדי ַיֲהלֹוָמן מַ ּכְ 

, ֲאִפּלּו מּוָזִרים, ים ְּפׁשּוִטיםַמְרֶּבה ָּכל ָּכְך ְלִהְתַעֵּסק ִעם ְיהּודִ 

ן י ֶׁשל ִמְּליֹוָקָרה ְלָך ַּפַעם ֶׁשָּזַרְקְּת ְלַאְׁשָּפה ַיֲהלֹום ָּגְלמִ : "ֵהִׁשיב

ַּגם ֲאִני , ּוְבֵכן. ַאָּתה ֻמְמֶחה ַלַּיֲהלֹוִמים. ַּבַּוַּדאי ֶׁשּלֹא? דֹוָלר

ְוָכל ָמה , י יֹוםֲאִני הֹוֵלְך ִּבְרחֹובֹות ִמּדֵ . ֻמְמֶחה ְלַיֲהלֹוִמים

ִרים ְּביֹוֵתר ְּבעֹוָלם ֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֶזה ֶאת ַהַּיֲהלֹוִמים ַהְּיקָ 

 ַּכָּמה ָמֵהם ָצִריְך אּוַלי ְלהֹוִציא ִמן ַהּבֹץ. ִכים ְסִביִביַמֲהלְ 

ים ֶאת ֶזה ֵהם ֲאָבל ַאֲחֵרי ֶׁשעֹוִׂש , ְלַלֵּטׁש ְקָצת, ּוְלַנּקֹות ְקָצת

 ִּתְרֶאהַמָּמׁש ְּכמֹו ַהַּמְרָּגִליֹות ֲהִכי ֻמְׁשָלמֹות ׁשֶ , ָּכְך ְמִאיִרים ָּכל

ְך ָלַדַעת ֶזה ַמָּמׁש ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב ֶׁשָּצִרי. ְּבָכל ַהַּקְרֵיָרה ֶׁשָּלךְ 

  ".הּוא ַיֲהלֹום… ָּכל ָאָדם… ָּכל ֶאָחד. ְּבַחִּיים

ַלְמרֹות ֶׁשהּוא , ִמִּמי ָלְקחּו .1

  ? ָרָצה ָלֵתת

  ? ְבנּו לֹו ַּבִיתּיִ ִמי ִּבֵּקׁש ׁשֶ  .2

  ?ֵאיֶזה ַּבד ָהָיה ָעׂשּוי ֵמֵעץ .3

ֵאיֶזה ַּכְפּתֹור לֹא ָהָיה  .4

   ?ְּבִׁשּמּוׁש ִּבְבָגִדים

  ַרִּבי ְׁשלֹמֹה ַהּכֵֹהן מראדומסק 

  .ו"ט ֲאָדר תרכ"כ: ִנְפַּטר

ִעיר רדומסק ָהָיה ּבָ : ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה

 ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב, ְיהּוִדי ַלְמָדן ְוַׁשְקָדן

 אּוָלם. ד ּתֹוָרהָיִמים ְוֵלילֹות ְולֹומֵ 

הּוא  -ה ַאַחת ָהְיָתה ּבֹו ִמָּדה ְמֻגּנָ 

  .ָהָיה אֹוֵהב ֶּכֶסף

 ַלְיָלה ֶאָחד ָיַׁשב ְוָלַמד ְּבֵבית

ֵּפי ְוִהְסִּפיק ִלְלמֹד ְׁשלָֹׁשה ּדַ , ַהִּמְדָרׁש

 ְּבתֹוְך ָּכְך ִנְכַנס ְלֵבית .ְּגָמָרא ְּבִעּיּון

ִּדיק ַרִּבי ְׁשלֹמֹה ַהִּמְדָרׁש ַהצָ 

 ,ָרָאה ֵאת ַהַּלְמָדןּוְכׁשֶ , מרדומסק

י ָהַעּמּוִדים ָווֵ : "ָקָרא ִּבְלׁשֹון ַהָּפסּוק

  ".ֶסףַוֲחׁשּוֵקיֶהם ּכָ 

ָהִאיׁש ָּתָלה ּבֹו ֵעיַנִים ְּתֵמהֹות 

ה ֲהלֹוא ָלַמְדָּת ְּבַלְילָ : "ְוַהַּצִּדיק ֵּפֵרׁש

ְוַאף ַעל ִּפי , ַעּמּוִדים ַּבְּגָמָרא' ֶאָחד ו

ַאָּתה ֲעַדִין ', ףסֶ ֲחׁשּוֵקיֶהם ּכָ 'ֵכן 

  !"ִמְׁשּתֹוֵקק ְלֶכֶסף

  ַהּפּוִריםִּפַּנת 

  .________  ________ִמֶּׁשִּנְכַנס ֲאָדר " .1

  ?ָמֵהן. תִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ֻמְזָּכרֹות ַאְרַּבע ִמְצוֹו .2

  .הּוא ֵמַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים, ִהיא ַּבת ֲאִביָחִיל .3
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