
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

     
  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה

  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה
  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   16:32  17:42  
  17:37  16:27  יןּפִ יְס ִח 

 ֵחיָפה  16:30  17:40  
  17:41  16:26  ְירּוָׁשַלִים
  17:42  16:41  ֵּתל ָאִביב

  ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֵיָעֵרְך ִחידֹון ', ַהָּׁשבּוַע ִהְכִריז ַהּמֹוֶרה ְּבִכָּתה ֶׁשְּבֶעְזַרת ה. ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ַאְך ַהְּפָרס ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר הּוא . ֵּכן ְּבַוַּדאי ָעָנה ַהּמֹוֶרה? ֵיׁש ְּפָרִסים: ֻּכָּלם ָקְפצּו ְוַׁשֲאלּו. ת ְׁשמֹות ֶׁשָּלַמְדנּו ְּבִכָּתהַעל ָּפַרׁשָ 

ּו ַּתְלִמיֵדי ַהִּכָּתה ְלִהְתַאְרֵּגן ִּבְקבּוצֹות ַעל ְמַנת ֵהֵחּל, ְּבַהְפָסָקה. ֶׁשִּתְלְמדּו ּתֹוָרה ִּכי ֶזה ַהָּדָבר ַהָּיָקר ְּביֹוֵתר ֶׁשֵּיׁש ְלַעם ִיְׂשָרֵאל

ַמּדּוַע ֵאיְנָך , יֹוִסי: ִנַּגְׁשִּתי ֵאָליו ְוָׁשַאְלִּתי. ֶׁשָהָיה ַּתְלִמיד ַחָּלׁש לֹא ִהְצָטֵרף ְלַאף ְקבּוָצה, ַרק יֹוִסי. ִלְלמֹד ַיַחד ִלְקַראת ַהִחידֹון

ִאם ִּתְׁשַּתֵּדל ּוְּתַנֶּסה ֲאִני , ָאַמְרִּתי! לֹא ָנכֹון. ָעָנה, ְולֹא ַאְצִליַח ֲאִפּלּו ַלֲעבֹר ֶאת ַהָּׁשָלב ָהִראׁשֹון, ִלְלמֹדֲאִני לֹא יֹוֵדַע ? ִמְצָטֵרף

ָעָנה ! לֹא. ַהָּבא בָּתה ֶׁשּלֹא ַיֲעלּו ְלָׁשלָ ְוִיְהיּו עֹוד ֲחֵבִרים ַלּכִ , לֹא ֻּכָּלם עֹוְבִרים ֶאת ָּכל ַהְּׁשַלִּבים, ְוחּוץ ִמֶּזה .ָּבטּוַח ֶׁשֵּיׁש ֵלָך ִסּכּוי

ְוָהַלְכִּתי ְלִכָּתה , לֹא ָיַדְעִּתי ָמה ַלֲעׂשֹות, ְּכֶׁשָרִאיִתי ֶׁשּיֹוִסי לֹא ְמַׁשֵּתף ְּפֻעָּלה. ֵאין ִלי ִסּכּוי, ֲאִני ַמִּכיר ֶאת ַעְצִמי. יֹוִסי ְּבֶהְחֵלִטּיֹות

, ַאָּתה יֹוֵדעַ : ְוִאָּמא ָעְנָתה ְוָאְמָרה, ָׁשַאְלִּתי ֶאת ִאָּמא ֵאיְך ִנֵּתן ְלַסֵּיע ְליֹוִסי, ְּכֶׁשָחַזְרִּתי ְלֵביִתי. ע ְליֹוִסיְּבַמְחָׁשָבה ֵאיְך ִנֵּתן ְלַסּיַ 

ַאְך הּוא לֹא ִהְצִליַח ַלֲעמֹד , ְׁשַּתֵּדל יֹוֵתרהּוא ִנְכַׁשל ַּבִּמְבָחִנים ְוָכל ַּפַעם ִהְבִטיַח ֶׁשּיִ . ִהְתַקָּׁשה ְמאֹד ָּבִלּמּוִדים, ָאִחיָך ַהָּגדֹול ֵאיָתן

: ְוָלַחְׁשִּתי לֹו ְּבָאְזנֹו, ִחַּבְקִּתי אֹותֹו ָחָזק ָחָזק, ָלַקְחִּתי אֹותֹו ֵאַלי, זֹוֶכֶרת ֲאִני ֶׁשַּפַעם ַאַחת ְלַאַחר ְּפִגיָׁשה ְּבֵבית ַהֵּסֶפר .ְּבַהְבָטחֹות

ֵאיָתן . ְוָאהּוב ַעל ַהְּבִרּיֹות, ְוֶהָחׁשּוב ִלי ְּביֹוֵתר הּוא ֶׁשִּתְהֶיה ָאָדם ָיָׁשר ְוֶנֱאָמן, ָך ְוַאָּתה ָיָקר ִלי ְמאֹדֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוְת , ֵאיָתן ֶׁשִּלי

ֲאִני לֹא ְמֻסָּגל , ָׁשַאְלִּתי? ַמּדּועַ . ֲאִני ָּכל ָּכְך ִמְׁשַּתֵּדל ּוְמַנֶּסה ֲאָבל ֶזה לֹא ַמְצִליַח ִלי, ִאָּמא. ּוֵמֵעיָניו ָיְרדּו ְּדָמעֹות, ִהְתּבֹוֵנן ִּבי

ֶׁשָּלנּו ֶׁשָּבּה ּתּוַכל מִ ּבֹא ְוִנְמָצא ֶּדֶרְך ְמֻיֶחֶדת , ָאַמְרִּתי לֹו, ֵאיָתן ַיִּקיִרי. ּוְבִמְבָחן ַהּכֹל ּפֹוֵרַח ִלי ֵמָהרֹאׁש, ֲאִני ׁשֹוֵכַח ַהּכֹל. ִלְלמֹד

 ְונֹוֶתֶנת לֹו ְּפָרִסים ְקַטִּנים ַעל, ּמּוִדים ָהִייִתי יֹוֶׁשֶבת ִעם ֵאיָתן ְוחֹוֶזֶרת ִאּתֹו ַעל ָמה ֶׁשָּלַמד ַּבִּכָּתהָּכל יֹום ַאַחר ַהּלִ , ְוָכךְ . ְלִהְתַקֵּדם

ה אֹוֵמר "ַׁשת ַהָּׁשבּוַע ָהָּקּבָ ְּבָפרָ , ַאָּתה יֹוֵדעַ  .ַעד ֶׁשֵהֵחל ִלְלמֹד ְּבַעְצמֹו ּוְבֶמֶרץ, ְלַאט ְלַאט ֵאיָתן ָרַכׁש ִּבָּטחֹון ַעְצִמי. ָּכל ַהְצָלָחה

ה ֵאיְך הּוא ָיכֹל ְלַדֵּבר ִעם ַּפְרעֹה "ׁשֹוֵאל ֶאת ָהָּקּבָ  מֶֹׁשה .ְלַדֵּבר ִעם ַּפְרעֹה ְולֹוַמר לֹו ֶׁשִּיְׁשַלח ֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלּוְלמֶֹׁשה ָלֶלֶכת 

ֵאיְך ַּפְרעֹה ַיְקִׁשיב לֹו  ,ֶׁשּלֹוּבְ מֶֹׁשה ִנְׁשַאר ו, נֹוֵסֶפת ְואֹוֵמר לֹו ְלַדֵּבר ִעם ַּפְרעֹה ה ּפֹוֶנה ְלמֶֹׁשה ַּפַעם"ָהָּקּבָ  ךְ אֲ  .ְּכֶׁשהּוא ְמַגְמֵּגם

ּתֹו הּוא ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש קִֹׁשי ְמֻסָּים אִ  .ה ִאּתֹו"ֲאִפּלּו ְּכֶׁשַהקב, הּוא לֹא ְמַנֶּסה. ְולֹא ַמֲאִמין ְּבַעְצמֹו. מֶֹׁשה ְמַגְמֵּגם. ְּכֶׁשהּוא ְמַגְמֵּגם

ה ְוֵיׁש ִמי ֵיׁש ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו לֹוַמר ַּבַעל ֶּפה ֶאת ָמה ֶׁשהּוא רֹוצֶ . ֵיׁש ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ִלְקרֹא ְוֵיׁש ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ִלְכתֹוב. ִמְתמֹוֵדד ְוַחי

ה ָלֶהם ָלרּוץ אֹו ֵיׁש ַּגם ְּכֵאֶּלה ֶׁשָּקׁשֶ . זָלה ְוֵיׁש ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ְלִהְתַרּכֵ ֵיׁש ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ְלָהִבין ֶאת ַהְּׁשאֵ . ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ַּדְוָקא ִּבְכִתיָבה

ֲאנּו ְצִריִכים ְלַנּסֹות , ְוִעם ָּכל ֶזה. לֹו ֶׁשַהּכֹל ְמַׁשְעֵמם ֵיׁש ִמי ֶׁשּלֹא רֹוֶאה טֹוב אֹו לֹא ׁשֹוֵמַע טֹוב ְוֵיׁש ִמי ֶׁשַהּקִֹׁשי ֶׁשּלֹו. ִלְקּפֹץ

ִחים ֵיׁש ָלנּו ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ֶׁשֲאנּו טֹוִבים ּוֻמְצלָ , ָחׁשּוב ֶׁשֵּנַדע ֶׁשַּגם ִאם ַקָּים קִֹׁשי. ָצִריְך ְלַנּסֹות ךְ לֹא ָּתִמיד ַנְצִליַח אֲ . ִהְׁשַּתֵּדללְ ו

: י לֹוְלָמֳחָרת ָחַזְרִּתי ַלִּכָּתה ּוִמָּיד ָּפִניִתי ְליֹוִסי ְוָאַמְרּתִ  .ִהְתַקֵּדםְנַנֶּסה ְוַגם ַנְצִליַח לְ , ֲאִמין ְּבַעְצֵמינּונַ וְ  ִאם ַנִּכיר ַּבּטֹוב ֶׁשָּבנּו. ָּבֶהם

. ר ַהִּלּמּוִדים ָיַׁשְבנּו ַיַחד ִלְלמֹדּוְבאֹותֹו יֹום ְלַאחַ , ָרִאיִתי ֶׁשּיֹוִסי ָׂשַמח ָּכל ָּכךְ . ַרק ַאָּתה ַוֲאִני ְלִחידֹון, יֹוִסי ּבֹא ְוִנְלָמד ַיַחד

 .אַּׁשָּבת ֲהָבָאה ָּפָרַׁשת ּבְֹלִהְתָראֹות ּבַ ?  ִמי ָזָכה ַּבָּמקֹום ַהֵּׁשִני? ּוָמה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים, ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהִחידֹון ַּגם יֹוִסי ִנַּגׁש

 

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  12 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע תבֵ טֵ  ו"כ׀  ָוֵאָראָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת קֶֹדׁש
     

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי



                 
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                            
        

  
  
  
  








 








  יֹוִציא ' מֶֹׁשה ִנְבָחר ִלְהיֹות ָׁשִליַח ְלַבֵּׂשר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשה

ל ְּבֵני ִיְׂשָראֵ  ךְ אֲ  .ִיַּקח אֹוָתם לֹו ְלַעם ְוַיְכִניֵסם ְלֶאֶרץ ְּכַנַען, אֹוָתם ִמִּמְצַרִים

 ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאתִצָוה ' ה". ּוֵמֲעבֹוָדה ָקָׁשה ִמּקֶֹצר רּוחַ "לֹא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה 

' ה. ְצַרִיםַאֲהרֹן ָלֶלֶכת ֶאל ַּפְרעֹה ְולֹוַמר לֹו ֶׁשִּיְׁשַלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמּמִ 

ָמַסר ְלמֶֹׁשה ' ה. ַיֲעֶׂשה ִנִּסים ְּבִמְצַרִים 'ַוה, ָאַמר ָלֶהם ֶׁשַּפְרעֹה לֹא ַיְסִּכים

' ה .ללֹא ָׁשַלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָראֵ  ַלְמרֹות זֹאת ַּפְרעֹה. אֹותֹות ְלַהְראֹות ְלַפְרעֹה

ְׁשִחין , ֶּדֶבר, ָערֹב, ִּכִּנים, ְצַפְרֵּדעַ  ,ֵהִביא ֵׁשׁש ַמּכֹות נֹוָספֹות ַעל ַּפְרעֹה

 .ְּבָכל ַּפַעם ַּפְרעֹה ִהְכִּביד ֶאת ִלּבֹו ְולֹא ָׁשַלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ּוָבָרד
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  ְוָׁשַטח ְּבָפָניו  ַּפַעם ִנְכַנס ַּדְרָׁשן ְלָחֶפץ ַחִּיים

ָּדת ִנים ֶׁשהּוא ַמְׁשִמיַע ְּדָרׁשֹות ְּבִעְנָין ִחּזּוק הַ ִמֶּזה ׁשָ : ֶאת מּוַעָקת ִלּבֹו

ֲאָבל , הּוא ְמַדֵּבר ּוַמְתִריעַ . ַאְך לֹא יֹוֵצא ִמֶּזה ָּדָבר, ִּבְמקֹומֹות ְיׁשּוב ׁשֹוִנים

ָמָׁשל ְלָּמה ַהָּדָבר : ָׁשַמע ֵהָחֶפץ ַחִּיים ַוֲעָנה לֹו"! עֹוָלם ְּכִמְנָהגֹו נַֹהג"

 ֶׁשַּכֲאֶׁשר ּפֹוֶרֶצת ְׂשֵרָפה, ַּתָּקָנה ַהְּנהּוָגה ֶּבָעִרים ּוַבְּיׁשּוִביםלַ , ּדֹוֶמה

ַוֲאַזי יֹוְדִעים ָּכל , ַמְפִעיִלים צֹוָפר ֶׁשל ַאְזָעָקה ֶׁשּקֹולֹו ִנְׁשַמע ְּבָכל ַהְּיּׁשּוב

ֲאָנִׁשים . ַהּתֹוָׁשִבים ִּכי ָּפְרָצה ְׂשֵרָפה ּוְצִריִכים ָלרּוץ ּוְלַכּבֹות אֹוָתּה

ֵדי ְמַאְּתִרים ֶאת ְמקֹום ַהְּׂשֵרָפה ְועֹוִׂשים ַהּכֹל ּכְ , ּתֹוְפִסים ָאז ְּכֵלי ִּכּבּוי

ר ֶׁשַּכֲאׁשֶ , ֲאֶׁשר ָׂשם ֵלב ַלָּכךְ  ,ה ִאיׁש ְּכַפרְּבָמקֹום ֶאָחד ָהי, ְוִהֵּנה. ֵלַכבֹוָּתה

ֲאָבל הּוא , יּתה ָהֵאׁש ִנְכּבֵ ּפֹוֶרֶצת ְׂשֵרָפה ׁשֹוְמִעים ְצִפיָרה ַחָּדה ְוַאֲחֵרי זֶ 

ּוי ְוַעל ֵּכן ִדיָמה ְּבַנְפׁשֹו ִּכי ִּכּב, לֹא ָרָאה ֶׁשֲאָנִׁשים ָרִצים ִעם ַמְכִׁשיֵרי ִּכּבּוי

ִהְצַטֵּיד ? ָמה ָעָׂשה. ּכַֹח ְסֻגִּלי ֶׁשֵּיׁש ִּבְצִפיָרה ידֵ ל יְ עַ ַהְּׂשֵרָפה ַנֲעָׂשה 

ָנַטל ֵאת ַהֲחצֹוְצָרה , ֲאֶׁשר ָּפְרָצה ְׂשֵרָפה ְּבֵביתֹוּוַפַעם ַאַחת ּכַ  .ַּבֲחצֹוְצָרה

לֹא , ַּכּמּוָבן, ֲאָבל ָהֵאׁש, ַהּקֹולֹות ָיְצאּו ְוִנְׁשְמעּו, ְוָתַקע ָּבּה ְּבָכל ּכֹחֹו

ָלָּמה לֹא ? ֵאיְך ִיָּתֵכן ַהָּדָבר: ָרץ ָהִאיׁש ִמָּיד ִּבְטָענֹות ְלַאְנֵׁשי ְמקֹומֹו. ֻּכְּבָּתה

: ַנְענּו לֹו ָהֲאָנִׁשים ְוָאְמרּו? ָּתה ַהְּצִפיָרה ֶׁשָעָׂשה ֵאת ַהְּדֵליָקה ְּבֵביתֹוִּכּבְ 

ְּיַמֲהרּו קֹול ַהְּצִפיָרה נֹוַעד ַרק ְלִהְזִעיק ֶאת ַאְנֵׁשי ָהִעיר ׁשֶ , ׁשֹוֶטה ֶׁשְּכמֹוְתךָ 

ֵּים ֵהָחֶפץ ַחִּיים ְוסִ ! ֲאָבל ֵאין ּבֹו ׁשּום ּכַֹח ְלַכּבֹות ֵאׁש, ִויַכּבּו ֶאת ָהֵאׁש

ּדֹוֵרׁש , ִאם ַהַּדְרָׁשן הּוא ַרק ְּכִמין צֹוָפר ֶׁשָּבא ָלִעיר: ֶאת ְמָׁשלֹו ְוָאַמר

ַּדְרָׁשן ָצִריְך לֹא ַרק ְלעֹוֵרר . ֲהֵריהּו ּדֹוֶמה ְּבִדּיּוק ְלאֹותֹו ַּכְפִרי, ְוהֹוֵלךְ 

 ָאז ָיבֹואּו ְלֶעְזָרתֹו, "ִּכּבּוי"אֶכת הַ ֶאָּלא ַּגם ְלַהְתִחיל ְּבַעְצמֹו ִּבְמלֶ , ּוְלַהְזִעיק

 .ַּגם ַאְנֵׁשי ָהִעיר ְלַתֵּקן ָּכל ָמה ֶׁשָּטעּון ִּתּקּון

  

 ְּבֵאיֶזה ַמָּכה ָמָצאנּו  .1
  ?תֹוְך ֵנסֶׁשָהָיה ֵנס ּבְ 

ה "ֵמֵהיָכן ָּדְרׁשּו ֶׁשִהְגִּביהּו ָהָּקּבָ  .2

  ?יםְלמֶֹׁשה ְלַמֲעֶלה ִמן ַהָּׁשמָ 

ָמה ַהֵּפרּוׁש ". 'ְוֶיְעַּתר ֵאל ה" .3

  ?ְוֶיְעַּתר"

  ?"ֵהִניס"ָמה ַהֵּפרּוׁש  .4

   ַאְבָרָהם מסלונים

    .ַרָּבֵני ַהֲחִסידּות ִמְּגּדֹוֵלי

ֹוִנים ִּבי ַאְבָרָהם ֵּבן ַרִּבי ִיְצָחק ַמִּתְתָיהּו ִמְסלרַ 

ָהָיה , ָאִביו. ָהָיה ֶאָחד ִמְּגּדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ְּבדֹורֹו

ל ַּתְלִמידֹו ַהָּקרֹוב ׁשֶ , ִּפיְנְסק - ַּדָּין ְּבִעיר ַקְרִלין

, ֵּבן ַרִּבי ַאֲהרֹן ַהָּגדֹול, ַרִּבי ֲאֶׁשר ַהָּגדֹול

יָבה ִּבי ַאְבָרָהם ִׁשֵּמׁש רֹאׁש ְיִׁש רַ  .ִמַּקְרִלין

 ָּכל ָיָמיו ָהיּו קֶֹדׁש. ְּבִעירֹו ְוַחי ַחֵּיי ְּדַחק ְועִֹני

יר ְוָהָיה ַמְצִניַע ֶאת ַהִליכֹוָּתיו ּוַמְסִּת , ַלּתֹוָרה

ְּכֵעדּות ֶנְכּדֹו לֹא ָרָצה  .ֶאת ַגְדלּוּתֹו ְוִצְדָקתֹו

ַּתְלִמיד ֻמְבָהק . ִּביםֵׁשִחיּבּוָריו ִיְתַּפְרְסמּו ָּברַ 

 ְוַאַחר ְּפִטיָרתֹו ַּתְלִמיד, ְלַרִּבי נֹוַח מלכוביטש

ה ִמֶּׁשִּנְסַּתֵּלק ַרִּבי מֹׁשֶ . ְלַרִּבי מֶֹׁשה ִמּקּוְּבִרין

ל ֶׁשִהְסִּכים ְלַקּבֵ , ָּדְבקּו ֲחִסיָדיו ְּבַרִּבי ַאְבָרָהם

ָרָמה ָנַהג ֶאת ֲעָדתֹו ּבָ . ידקִ פְ ּתַ הָ ַעל ָעְצמֹו ֶאת 

ָהַלְך . ְוָהיּו ְיֵרִאים ֶאת ְּפקּודֹוָּתיו, ּוַבְּתִקיפֹות

ְּתִפָּלתֹו ָהְיָתה . ְּבֶדֶרְך ַעְצִמית ַּבֲחִסידֹות

ּו ַרק ָּפָניו ִהְׁשָּתְלֵהב, ְׁשֵקָטה ְללֹא ָּכל ְּתנּוָעה

ֲחִסיָדיו ָהיּו . ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות ְּפִניִמית

ִהִּניַח  .ֲהבּות ִחיצֹוִניתִמְתַּפְּלִלים ַּגם ְּבִהְתלַ 

ֶהֱאִריְך . ת ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרהנֹויֹולְ ַאֲחָריו ְּכֶאֶלף גִ 

) 1884(ד "א ֶחְׁשָון תרמ"ְנְפַּטר ְּבי. ָיִמים

  .ֶּבֱהיֹותֹו ֵּבן ְׁשמֹוִנים
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