
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   17:08  18:15  
  18:12  17:04  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  17:07  18:15  
  18:14  17:02  ְירּוָׁשַלִים
  18:16  17:18  ֵּתל ָאִביב

  . ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ר ְּבסֹוד ָּכל ֶאָחד ָׁשּמַ . ׂשֹותָּקֵרב ּוָבא ִהְכִניס ֶאת ָּכל ַהִּכָּתה ַלֶּמַתח ְוַתֲחרּות ָסִביב נֹוֵׂשא ַהַּתְחּפַֹחג ַהּפּוִרים הֶ 

ַהּכֹל ָהָיה ִמְתַנֵהל ָּכָרִגיל ְּכמֹו . ּוְבַהְפָסקֹות ִנְׁשְמעּו ְּבִעָּקר ֶׁשּמֹות ֶׁשל ַּתְחּפֹׂשֹות ּוְבָגִדים, ֵאת ַהָּתְכִנּיֹות ֶׁשּלֹו

ַאְרֵיה ָמה . ְך ַעְצמֹו ְולֹא ִּׁשֵּתף ֶאת ַעְצמֹו ִעם ֻּכָּלםֶׁשַהַּפַעם ָרִאינּו ֶׁשַאְרֵיה ָהָיה ְמֻכָּנס ְּבתֹו, ֶאָּלא, ְּבָכל ָׁשָנה

ַאְרֵיה ָהָיה ָעצּוב , ַאְך ְּכָכל ֶׁשִּנִּסינּו, ׁשּוב ְוׁשּוב ִנִּסינּו ְלָהִבין ְוִלְׁשאֹל אֹותֹו. ַאְך הּוא לֹא ָעָנה, ָׁשַאְלנּו, קֹוֶרה

ָמה ָקָרה ַּבִּכָּתה ? ְוֵכיַצד נּוַכל ַלֲעזֹר ְלַאְרֵיה, ִחי ְיהּוָדה ָמה ִנֵּתן ַלֲעׂשֹותָׁשַאְלִּתי ֶאת ָא, ְּכֶׁשַּׁשְבִּתי ְלֵביִתי. יֹוֵתר

צֹא ְּכִנְרֶאה ֶׁשְּלַאְרֵיה ֵיׁש קִֹׁשי ִלמְ . ָאַמר ְיהּוָדה, ֵהַבְנִּתי. ָעִניִתי, ִביב ַהַּתְחּפֹׂשֹותֻּכָּלם עֹוְסִקים סְ  ?ָׁשַאל ָאִחי

, תָהֱאמֶ . ֲאִני סֹוֵמְך ָעֶליָך ֶׁשֵּתַדע ֵּכיַצד ִלְפעֹל. ּוַנס ְּבתֹוְך ַעְצמֹוְוָלֵכן הּוא ָעצּוב ּוֵמכ, ָּלםמֹו ּכֻ ַּתְחּפֶֹׂשת ֲחָדָׁשה ּכְ 

ְּסָפִרים ַמָּדף הַ  י ְוִהְצִּביַע ַעלְיהּוָדה ִהְסַּתֵּכל ֵאלַ . ֶיֶלדַוֲהֵרי ֲאִני ַרק , ָּמה הּוא ְמַצֶּפה ִמֶּמִּנילֹא ֵהַבְנִּתי ְּבִדּיּוק לְ 

ָעָנה , ַרְעיֹון ֵּכיַצד ְלַסַּיע ְלַאְרֵיה ֶאֵּתן ֵלךָ . ָׁשַאְלִּתי? ם ָמהְלׁשֵ . ּמֹותִלי ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ֻחָּמׁש ְׁש א ַהבֵ . ֶׁשְּבַחְדִרי

, ַלָכבֹוד, ְלַאֲהרֹן ָאִחיךָ , קֶֹדׁשי דֵ ְוָעִׂשיָת ִּבגְ : "ִויהּוָדה ָקָרא, ָּפַתְחנּו ֵאת ַהֻחָּמׁש ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּועַ . ְיהּוָדה

ְּבָגִדים ֶׁשִּיְהיּו , ה ְמַצֶּוה ֵאת מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ַלֲעׂשֹות ְּבָגִדים ְמֻיָחִדים ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול"ָהָּקּבָ ". ֶרתּוְלִתְפָא

ה קֶֹדם ה ִמְצוֶ "ָהָּקּבָ , ֵלב ֲחַנְנֵאלַאְך ִׂשים . ְמֻכָּבִדים ּוְמפָֹאִרים ַהַּמְתִאיִמים ְלַתְפִקיד ַהְּמֻיָחד ֶׁשל ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול

, זֹוַרק ִמּתֹוְך ַמְחָׁשָבה ֶׁשּכָ ". ָאִחיךָ "ְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבָאה ִמּתֹוְך ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשַאֲהרֹן הּוא ל ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּבָגִדים ּבִ ּכָ 

י ְוהֹוְפִכים ִלְהיֹות ִּבְגדֵ , ְּבִלים ֶאת ַהָּכבֹוד ְוִהְתְפֶאֶרתים ְמקַ ַהְּבָגדִ , י ַאְבָרָהם ִיְצַחק ְוַיֲעקֹבֶׁשֻּכָּלנּו ַאִחים ְּבנֵ 

ַאָּתה , ַאְרֵיה: ִנַּגְׁשִּתי ֵאל ַאְרֵיה ְוָלַחְׁשִּתי לֹו, ְלָמֳחָרת. ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון ִנְפָלא, ּתֹוָדה ְיהּוָדה. ָקָראִתי, ְוַאוּו. קֶֹדׁש

: רָּפָניו ֶׁשל ַאְרֵיה אֹורֹו ְוהּוא ָאמַ ? י ִמְחזּורִּנַּקח ִמָּיד ְׁשִנָּיה ּוֵמחְֹמרֵ ת ֵמחָֹמִרים ׁשֶ מּוָכן ַלֲעזֹר ִלי ְלַאְרֵּגן ַּתְחּפֹׂשֶ 

. ֵפיִפּיֹותת ִוימֹואֲ ְוָיַצְרנּו ְּבַעְצֵמנּו ַּתְחּפֹׂשֹות תֹו, ת ָיד ְׁשִנָּיה ּוְלֶחְבַרת ַהִּמְחזּורַיַחד ָהַלְכנּו ַלֲחנּו. ְמָחהְּבִׂש 

ֹון ִליהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׁשְּמָחה ְוָׂשׂש .ַאְך ָזִכינּו ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְוָאֲהָבה, ָּתה ָאְמָנם לֹא ָזִכינּוּות ְּבּכִ ַתֲחרּבַ 

  ִּכי ִתָּׂשאת ַע ַהָּבא ָּפָרׁשַ ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו. ח ֲחֵבִרים ְיָקִרים ֶׁשִּליּפּוִרים ָׂשמֵ . ְוִיָקר

   

  

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  18 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע רדָ אֲ  'ט׀  רכֹוזָ  -  ְּתַצֶּוהָרַׁשת ַׁשָּבת קֶֹדׁש ּפָ 

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 "ֶרתּוְלִתְפָא, ַלָכבֹוד, ְלַאֲהרֹן ָאִחיךָ , קֶֹדׁשי דֵ ְוָעִׂשיָת ִּבגְ "



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                            
        

  
  
  
  








 








   ֲאֶׁשר ֶאת ָזכֹור: ְּדָבִרים ִמֵּסֶפר ְּפסּוִקים ארָ קְ נִ  ַהַּׁשָּבת

 ָמנֹות ִמְׁשלֹוחַ  ֵהן ַהּפּוִרים ִמִּמְצוֹות ֵחֶלק". ֲעָמֵלק ְלךָ  ָעָׂשה

 ּכֹח ְמַקֵּבל, ֲעָמֵלק. ָהָמןת ִמְּגֵזרָ  ַהָּצָלהל ֵזֶכר ָלֶאְביֹוִנים ּוַמָּתנֹות

 ּזֹו ַּבַּסָּכָנה ְלִהָּלֵחםך רֶ דֶ הַ . ִמְצוֹותהָ וְ  ּתֹוָרהם הָ יּוקִ בְ  ֶׁשֵיׁש ֻחְלָׁשהּכַ 

 ָיכֹללא  ֲעָמֵלק, ַאְחדּות ְּכֶׁשֵיׁש. ֵּביֵנינּו ְּבַאְחדּות ְלַהְרּבֹות ִהיא

, ֵּביֵנינּו ָהַאְחדּות ֶאת ֵאּלּו ְּבָיִמים ְלַחֵּזק ְמֻצִּוים ָאנּו. ָּבנּו ִלְׁשּלֹט

 ִמְׁשלֹוחַ  ִמְצוֹות ִקּיּום ְיֵדי ַעל, ְלֵרֵעהּו ִאיׁש ֵּבין ַלֲחֵברֹו ַּתְלִמיד ֵּבין

 .ֲעָמֵלק ֶׁשל ּכֹחֹואת  ׁשיְלַהְחלִ  ִנְזֶּכה, ָלֶאְביֹוִנים ּוַמָּתנֹות ָמנֹות

 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

 "ַהֵחֶפץ ַחִּיים", ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר, ְּכָנהּוג ַּבֲעָירֹות ַהָּׂשֶדה

ְוָכְך ִנְזַּדְּמנּו ְלָפָניו , ם ַאְסָּפַקת ָחָלבְלׂשֶ , ָּפָרה ְּבֵביתֹו ֶהֱחִזיק

 הּוא. ן ֶׁשָּמָצא ָמקֹום ְלִהָּזֵהר ָּבֶהןיֹות ְּבִעְנָיִני ְנִזיקִ ֲהָלכֹות ָרּב

 ְוהּוא ַעְצמֹו ָהָיה, ה ָּפָרה ֶׁשֵאיָנּה מֹוֶעֶדת ְלַהִּזיקילָ ִח ְת כָ לֵ ָּבַחר מִ 

, ֶּדֶלת ַהִּדיר תָהָיה ּבֹוֵדק ָּתִדיר אֵ , אּויה ָּכרָ ּתָ ירַ מִ ְש ְמַטֵּפל ּבֵ 

ְּבַאַחד . דֹות ֲאֵחִריםְלַבל ִתְרֶעה ִּבׂשָ , הּתָ ירַ מִ ְש ּבֵ ְוָהָיה ַמְזִהיר 

יא ֶאת ֶפץ ַחִּיים ֶאת ֵּביתֹו ַלֶּמְרַחִּקים ְלָהבִ ָּיִמים ָיָצא ֶהחָ הַ 

ְלַהְזִהיר  ְזַּכר ִּכי ָׁשַכחְלֶפַתע נִ , ֵבי ָהֲעָירֹותְסָפָריו ִּבְפֵני ּתֹוְׁש 

ַלח ָׁשִליַח ָרה ְוׁשָ ר ֵהיֵטב ַעל ֲהּפָ ִּבְמֻיָחד ֶאת ְּבֵני ֵּביתֹו ִלְׁשמֹו

ּות ָיַׁשב ִלְלמֹד ִּבְפִריׁש, ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה. ְזִהיָרם ַעל ָּכךְ ְלהָ ְמֻיָחד 

 ִבֵּקׁש ֶמֵהםים ֵמַראִדין ּונִ לֹוגְ ַּפַעם הּוא ָּפַגׁש עֶ . הכָ מּוסְ ְּבִעיר הָ 

ּו ים ֶׁשָהיּו ַסְקָרִנים ָּפְתחנִ לֹוגְ עֶ הָ . ר ִמְכָּתב ָּדחּוף ְלִאְׁשּתֹוִלְמסֹו

ת ּוָמה ִהְׁשּתֹוְממּו ִלְקרֹא ּבֹו ֶׁשהּוא ַמְזִהיר אֶ , ֶאת ַהִּמְכָּתב

, ִעירָרה ָלֵצאת ְּביֹום ַהּׁשּוק ִלְרחֹובֹות הָ ִאְׁשּתֹו ֶׁשּלֹא ִּתֵּתן ְלּפָ 

ְוֵהָּפָרה , ה ֲעָגלֹות ֶׁשל ָנְכִריםם ַהְרּבֵ ֹום ֶזה עֹוְברֹות ׁשָ ִּכי ְּבי

 ֶוֵהם ֲעלּוִלים ְלִהָּכֵׁשל, ׁשקָ ֲעלּוָלה ְלֶאכֹול ֵמֶהן ְקָצת ֶּתֶבן אֹו 

  ...ַּבֲעֹון ָּגַזל

   

  .ַּבְּמִגָּלה ּוְבָפָרָׁשה ֶצַבע .1

 דָּפסּוק ָידּוַע ֶׁשאֹוְמִרים ַיחַ  .2

  .הלָ דָ בְ הַ ּבָ 

ת ֶׁשל ַהִּטּפֹות ָהִראׁשֹונֹו .3

  .ַהֶּׁשֶמן

  .ִעם ֵרַע ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל .4

  "ֵחֶפץ ַחִּיים"ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ַהּכֵֹהן הַ 

  ח"ט תקצא ִּבְׁשבָ "י: נֹוַלד

  ג"ד ֶּבֱאלּול תרצ"כ: ִנְפֵּטר

ת ִּבְׁשנֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹו: ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה

 חּוׁש ַהְׁשִמיָעה, ֶׁשָהָיה ָזָקן ְוָחלּוׁש

ְוַעל  ,ֶאְצלֹו ָהְיָתה ְירּוָדה ְוַחָּלָׁשה

ֵחַח ִעּמֹו ָהיּו ְצִריִכים ְמַנת ְלׂשֹו

. ָתםְלַהְגִּביר ֶאת ַהּקֹול ֶׁשִּיְׁשַמע אֹו

ִאיר ַּפַעם ַאַחת ָׁשַאל ַהָּגאֹון ַרִּבי מֵ 

ים ְׁשִּפיָרא ִמּלּוְּבִלין ֵאת ֶהָחֶפץ ַחּיִ 

לֹא הֹוֵלְך ָלרֹוְפִאים ַעל א הּוַמּדּוַע 

ֵתר טֹוב ְמַנת ֶׁשֵּיָּסְיעּו לֹו ֶׁשִּיְׁשַמע יֹו

 ַהֵחֶפץ? ּוַלי ְּבֶעְזַרת ַמְכִׁשיר ְׁשִמיָעהא

 ָהִאּסּור ְּבָּלׁשֹון ָהֵרעַ : ַחִּיים ֵהִׁשיב

לֹא ַרק ְּבִדּבּור ֶאָּלא ַּגם א הּו

ָּכל ָּכְך ָקֶׁשה א לְֹּבִדּבּור . ִּבְׁשִמיָעה

. ֵרעַ ְלִהָּזֵהר ְּכמֹו ִמְּׁשִמיַעת ְלׁשֹון הָ 

ַע לֹא ְוַעְכָׁשו ֱהיֹות ְוהּוא לֹא ׁשֹומֵ 

  .ִיְצָטֵרְך ִלְסּבֹל ִמָּכךְ 

www.ohrshalom.net
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