
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  19:03  20:12  

  20:12  19:03  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  19:06  20:15  

  20:12  18:58  ְירּוָׁשַלִים
  20:14  19:14  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ְּכָבר ַהְינּו , לֹו ְיהּוָדהָנכֹון ְמאֹד ָעָנה . ָקָרא ָּדִנּיֵאל ְּבקֹול ָעֵיף, ֵאין ָמה ַלֲעׂשֹות ּוְמַׁשְעֵמם, ִנְמַאס ְּכָבר ֵמַהחֶֹפׁש ַהֶּזה

ּפֹה , ִיתּבַ ַוֲאַנְחנּו יֹוְׁשִבים ּבָ , דֹותּדֹוִדים ְודֹו, ִּבַּקְרנּו ֵאֶצל ַסָּבא ְוָסְבָתא, נּו ִמְסָּפר ְּפָעִמיםְוַגם ִלְבֵרָכה ָהַלכְ , ִּטּיּולּבֶ 

ָמה ַּדְעְּתֶכם ָלֶגֶׁשת ְלִרְבָקה . ְוַהְּזַמן לֹא ָזז, קֹוְרִאים ְסָפִרים, יֹוְצִאים ְלִגָּנה ְלַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים, ָחִקיםָוָׁשם ֵמׂשָ 

ֶזה לֹא ָיֶפה ? ת חֹוֶׁשֶבת ֶׁשִהיא ְּתַׁשֵּלם ָלנּוַא, ְּבֵסֶדר ָעָנה ָּדִנּיֵאל. אָלה ִאּמָ ָׁשָא, ָלּה ַּבֲעבֹודֹות ַהַּבִית עְּׁשֵכָנה ּוְלַסּיֵ הַ 

ַרְעיֹון ְלָמֵלא ֵאת ַהְּזַמן  ּוְכֶׁשֵּיׁש, ָמה ַלֲעׂשֹות ַאָּתה ִמְתלֹוֵנן ֶׁשֵאין ֵלךָ . ָעְנָתה ַחִגית, ְלַבֵּקׁש ֶּכֶסף ֲעבּור ֶעְזָרה

, ת ַהֶּדֶלת ָּפְתָחה ִרָּנהְואֶ , ַעל ַהֶּדֶלת נּוְׁש קַ נָ , ָהַלְכנּו ְלֵביָתּה ֶׁשל ִרְבָקה? ִּבְדָבִרים ִחּיּוִבִּיים ַאָּתה ְמַדֵּבר ַעל ֶּכֶסף

ִהיא לֹא ֵמְרִגיָׁשה טֹוב ְּכָבר ַּכָּמה , ִמָּטהָנָחה ּבָ ִהיא ֲאָבל , ָעְנָתה ִרָּנה! ֵּכן. ָׁשַאְלנּו? ַבִיתִאָּמא ּבָ . ּה ֶׁשל ִרְבָקהּתָ ּבִ 

ִהְסַּתַּכְלנּו ֶזה ַעל . ִּמּלּוִאים ְולֹא ָיכֹל ַלֲעזֹרְוַאָּבא ִנְמָצא ּבְ , ֵּלילֹותִאָּמא ִמְתַקָּׁשה ִליׁשֹן ּבַ , ֵמָאז ֶׁשּמֹויִׁשי נֹוַלד. ָיִמים

 ְוַיַחד ִנְּגָׁשה ִאָּתם, ָרֲחָצה ְוִהְלִּביָׁשה אֹוָתם, ַחִגית ָאְסָפה ֵאֶליָה ֶאת ְיָלֶדיָה ֶׁשל ִרְבָקה .ּוִמָּיד ִהְתַחְלנּו ְלִהְתַאְרֵּגן, ֶזה

ֶהֱחַזְרנּו ֶאת , ְּבֶׁשֶקט ָּגמּור. ָהַלְכנּו ְלַאְרֵּגן ֶאת ַהַּבִית, ַוֲאִני ִעם ְיהּוָדה ְוָדִנּיֵאל, ַלִּמְטָּבח ְלָהִכין ֲארּוַחת ּבֶֹקר

נּו ְלַגן ָיַרדְ , נֹותְוֻכָּלנּו ַיַחד ַהָּבִנים ַוֲהּבָ , ָּתִלינּו ְּכִביָסה ֶׁשָהְיָתה ַּבְּמכֹוָנה, ָׁשַטְפנּו ֶאת ַהֲחָדִרים, ָחִקים ְלָמקֹוםַהִּמְׂש 

ִרְבָקה , ְּכֶׁשִּנְכַנְסנּו. ִחיםֲעֵיִפים ַאְך ְׂשמֵ , ָחַזְרנּו ְלֵביָתּה ֶׁשל ִרְבָקה, ר ָׁשלֹׁש ָׁשעֹותְלַאחַ . ַהִּמְׂשָחִקים ֶׁשָּבְׁשכּוָנה

ֵאין , זֹו ָהְיָתה ַהְפָּתָעה ְּגדֹוָלה, ַמְלָאִכים ֶׁשִּלי, ּתֹוָדה ַרָּבה ָלֶכם. ְּכֶׁשּמֹויִׁשי ַהִּתינֹוק ִּבְזרֹועֹוֶתיהָ , ה ְּבָסלֹון ַהַּבִיתָיְׁשבָ 

א נּו ְמַקִּוים ֶׁשּלֹאֲ , נּוקְ מָ סְ הִ . םכֶ תָ לָ עּוַכר ּפֵ ה ָלֶכם ְׁש "ְיַׁשֵּלם ָהָּקּבָ  .ָלֶכם ֻמָּׂשג ַעד ַּכָּמה ֶעְזַרְתֶכם ָהְיָתה ַּבְּזַמן ַהָּנכֹון

ְוָהַלְכנּו , אֹות ָקָראנּוְלִהְתרָ . ֲעֵיָפה ְמאֹד ָהִייִתי, לֹא ָׁשַמְעִּתי ָּדָבר! לֹא. ָאְמָרה ַחִגית, ְך ִליׁשֹןִהְרַעְׁשנּו ְוִהְפַרְענּו לָ 

, הְּכֶׁשעֹוִׂשים ְּבַאֲהבָ , ָנכֹון ָאְמָרה ִאָּמא. ֵאיְך ַמֵהר ָעָבר ַהְּזַמן, וּוָוא: ָאְמָרה ַחִגית, ל ָצֳהַרִיםְבנּו ֶלֱאכְֹּכֶׁשָּיׁשַ . ַהַּבְיָתה

ְוָאְמרּו ֲחָכִמים  ,"ֱאלֵֹקִיךָ ' ְוָאַהְבָּת ֵאת ה" ה אֹוָתנּות ַהָּׁשבּוַע ַהּתֹוָרה ְמַצּוָ ַהּיֹוְדִעים ַאֶּתם ֶׁשְּבָפָרׁשַ . ַהְּזַמן ָרץ ָאץ לֹו

ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך "ְזִכיֶתם ַהּיֹום ַּגם ִלְלמֹד ָמה זֹו ִמְצַות . ַעל ְיֵדי ֶׁשֶּנֱאָהב ֶאת ְּבִריֹוָתיו'? ֵאיְך ִנְלָמד ֶלֱאהֹב ֵאת ה

ַּגם , ִחַּיְכנּו. ָאְמָרה ִאָּמא, ם ִמן ַהָּׁשַמִיםה ְיַׁשֵּלם ְׁשַּכְרכֵ "ָהָּקּבָ . ה"ּבָ ְוַגם ְזִכיֶתם ֶלֱאהֹב ֵאת ְּבִריֹוָתיו ֶׁשל ָהּקָ , "ָּכמֹוךָ 

   .ִיֵּׁשר ּכֲֹחֶכם. ִאם ָּכְך ְזִכיֶתם ְּבִכְפַלִים. ָאַמְרנּו, ִרְבָקה ֵּבְרָכה אֹוָתנּו ָּכךְ 

  ?יַצד ַאֶּתם ְמַמְּלִאים ֶאת ְזַמְּנֶכם ַּבֻחְפָׁשה ַהְּגדֹוָלהְוּכֵ , י ַוֲאהּוֵביַחֵברַ 

 .יֹוָנָתן, בקֶ עֵ  תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןוְ  ַׁשָּבת ָׁשלֹום

  

  אׁשֹוָנהָׁשָנה רִ ׀  41 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע בָא ז'ט׀  ָוֶאְתַחַּנן ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 ָוהֲאִביַטל ַּבת חָ ְרפּוַאת לִ                                                          "ֱאלֶֹהיךָ  'הֵאת , ְוָאַהְבּתָ "



               
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                  
        

  
  
  
  

 






 








ֹו ַאְך ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשִּנַּתן ל. ָלָאֶרץ ְלַהִּתיר לֹו ְלִהָּכֵנס' ִמְתַחֵּנן ִלְפֵני ה מֶֹׁשה

 מֶֹׁשה ְמַצֶּוה ֶאת ָהַעם .הּוא ַלֲעלֹות ַעל ַהר ָּגבֹוַּה ְוִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץ ְּבֵעיָניו

ּוְזִכיַרת , ְּבלֹא ְלהֹוִסיף אֹו ִלְגרֹעַ  ְׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה ְוֻחֶּקיהָ  ַעל ֲחִׁשיבּות

ִלְזּכֹר ֶאת ַמֲעַמד ַהר . ֵּפר ַלּדֹורֹות ַהָּבִאיםֵיׁש ְלסַ  םּתָ אֹו, ְמאְֹרעֹות ַהִּמְדָּבר

 ָּכאן ְמַקֵּים מֶֹׁשה ֶאת ֲאֶׁשר ֻצָּוה .ֲעבֹוָדה ָזָרהִסיַני ְוָהִאּסּור ֶהָחמּור ַעל 

אֹוֵסף וְ  .ןּוַמְבִּדיל ָׁשלֹוׁש ָעֵרי ִמְקָלט ַּבַּצד ַהִּמְזָרִחי ֶׁשל ַהַּיְרּדֵ ְּבָפָרַׁשת ַמְּסֵעי 

ֶהם ְמַצֶּוה אֹוָתם ִלְׁשמֹר ֲעֵליּו. ֹותרֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוחֹוֵזר ִּבְפֵניֶהם ַעל ֲעֶׂשֶרת ַהִּדּבְ 

 ".ֶאָחד' ֱאלֵֹהינּו ה' ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה"ם ַּבָּפסּוק ייֵ ּוְמסַ , ְוַעל ְׁשָאר ַהִּמְצוֹות

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

ַּפַעם . יםֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו קֹוִנים ְּבָגִדים ּוְדָבִרים ְיֵׁשנִ ְגַדד ָהיּו ְׁשֵני ּבַ ּבֵ 

ְּלכּו ְוהַ , ם ֲחָפִצים ְיָׁשִניםָׁשְמעּו ֶׁשֵּיׁש ֶאֵצל ִׁשְפָחה ַאַחת ִמן ָהגֹויִ 

ה ֶדֶרְך ָעְברּו ְלַיד ָקָהל ִמְתַּפְּלִלים ֶׁשָהיָ ּבָ . ַיַחד ְּכֵדי ִלְקנֹות ִמַמָּנה

יב ֶׁשֵאין לֹו ְזַמן ָהֶאָחד ֵהִׁש . ְלִמַּנִין ֲעבּור ַקִּדיׁש ָחֵסר ָלֶהם ֲעִׂשיִרי

ָאה ִמְצָוה ֲהּבָ '': ְוַהֵּׁשִני ָאַמר. ַּמֵהר ָלֶלֶכת ְוִנְפַרד ֵמֲחֵברֹוְוהּוא מֵ 

, ִּדיׁשקַ ּבָ ָעָנה ָאֵּמִנים , ַהְׁשִלים ִמַּנִיןְוִנְכַנס לְ '', ְלָיְדָך ַאל ַּתְחִמיֶצָּנה

ָּכל  ְּכֶׁשִהִּגיַע ָרָאה ֶׁשֲחֵברֹו ָקָנה ֵאת. ְלאֹותֹו ָמקֹוםְוָיָצא ַּגם הּוא 

 ּוֵמרֹב ֶׁשָהיּו ְּבלֹוִיים, ךְ ָּמה ְסַמְרטּוִטים ְּפחּוֵתי ֶערֵ ַהֲחָפִצים זּוַלת ּכַ 

, קֹותִּבְכֵדי ֶׁשּלֹא ֵיֵלְך ְּבָיַדִים ֵרי. ם ְּבׁשּום אֶֹפןּתָ נֹוקְ לֹא ָרָצה ֲחֵברֹו לִ 

, ְּכֶׁשִּמֵּין ֵאת ַהְּסַמְרטּוִטים. ְלֵביתֹו ךְ לַ הָ וְ ְרטּוִטים ָקָנה ֵאת ַהְּסמַ 

ְזהּוִבים ָמָצא ְּבתֹוָכם ַמְרָּגִלית ַאַחת ֶׁשִּקֵּבל ַּבֲעבּוָרה ֲחִמִּׁשים 

לֹא ֶהֵעִדיף ''ל ָעְצמֹו ֵאת ַהָּפסּוק ָחה ָקָרא עַ ֵמרֹב ִׁשּמְ . ִּבְמֻזָּמן

, תַאְך ֱהיֹות ְולֹא ָקָנה ֵאת ַהַּמְרָּגִלי. 'ירְוַהַּמְמִעיט לֹא ֶהְחסִ , ַהַּמְרֶּבה

'' ָהַרב ֵּבן ִאיׁש ַחי''ֶהְחִליט ִלְׁשאֹל ָּבֵעַצת , ֶאָּלא ֶאת ַהְּסַמְרטּוִטים

ַאָּתה ָעִניָת “: רְּכֶׁשָּׁשַמע ָהַרב ֶאת ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה ָעָנה ְוָאמַ . א''זיע

ר ָאֵמן ל ָאְמרּו ְׂשכָ ''וחז, ִניםה ָאּמָ ִצי ַקִּדיׁש ֶׁשֵהם ֲחִמּׁשָ ָאֵמן ַעל חֲ 

ֲהֵרי ֲחִמִּׁשים , ְוָחֵמׁש ְּפָעִמים ֶעֶׂשר, ז הּוא ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים''בעוה

 יׁשאִ הָ ָיָצא . ב''ְוַהֶּקֶרן ָקֶיֶמת ָלָך לעוה, ז''ְמֻזָּמן בעוהְזהּוִבים ּבִ 

ֶׁשַפע ''ֶׁשּיֹוֵרד לֹו  ָכר ָהעֹוֶנה ָאֵמןַּכָּמה ָּגדֹול ְׂש . ּוְמֻרֶּצה חְלֵביתֹו ָׂשמֵ 

  .''ְּבָרָכה ְּבִלי טַֹרח

   

  ֶר הּוא ָמה ָצִריְך ִלְזּכֹר ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאׁש   

  ? ים ִמֶּמּנּורֹוֶאה ּגֹוִיים ָרּבִ     

  ֵָאל ָמה ָקָרה ַלְּבָגִדים ֶׁשָּלְבׁשּו ִיְׂשר   

  ? ִמְדָּברָּבִעים ְׁשנֹות ַהְּנדּוִדים ּבָ ְּבֶמֶׁשְך ַארְ    

  ְַעת ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ְּכתּוִבים ָּכל ִׁשב  

  ? ָמה ֵהם, ַהִּמיִנים    

  ֵר ִמָּמה ִיְׂשָרֵאל ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר ְלַאח  

  ?ֶׁשִּיְׁשַּתְּקעּו ַיְצִליחּו ָּבָאֶרץ    

 :ַרִּבי ַיַּנאי אֹוֵמר: "במדרש נאמר

, הְלעֹוָלם ַאל ַיֲעמֹד ָאָדם ִּבְמקֹום ַסָּכנָ 

ֵיָעֶׂשה ִלי ֵנס ְולֹא ִיְקֶרה ִלי : ְּבָאְמרֹו

 ."סֶׁשָּמא ֶּבֱאֶמת לֹא ִיְקֶרה לֹו נֵ . ְּכלּום

' ה ְּבַפְרַׁשֵתנּו מֹוֵסר מֶֹׁשה ֶאת ֻחִּקי

 ִׂשַּיתּוַמְזִהיר ֶאת ָהָעם ְלִהָּׁשֵמר ִמְּפֵני עֲ 

 ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד". ֲאסּוִריםַהְּדָבִרים הָ 

ב לֹא ַהְמָלָצה ֶאָּלא ִחּיּו זֹו ."ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם

ִּזיק אֹו ר ֶאת ַעְצֵמנּו ִמָּכל ָּדָבר מֵ מֹוְׁש לִ 

נּו עֹוִׂשים ִלְפָעִמים ָא. ָעלּול ְלַהִּזיק ָלנּו

ְוָכֵאּלּו , ִנים ֶׁשל ַמָּמׁשֹוּכָ סַמֲעִׂשים מֵ 

ה לֹא ַאַחת קֹורֶ . ָׁשׁש ַסָּכָנהֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם חֲ 

ינּו ְוָסַתם ֲאָנִׁשים ֶׁשרֹוִאים ֶׁשהֹורֵ 

ַמְרִחיִקים אֹוָתנּו ַמְזִהיִרים ּו, אֹוָתנּו

ְוַכָּמה ? ַאְך ֵּכיַצד ָאנּו ְמִגיִבים. ֵמַהַּסָּכָנה

א ְּפָעִמים ָאנּו ְמַנִּסים ְּכֶׁשַאף ֶאָחד לֹ

לֹא ַחָּיִבים ָאנּו ְלִהָּׁשֵמר וְ ? רֹוֶאה אֹוָתנּו

ר ּמֶ ּׁשֹי ׁשֵ חֹות ִמָּכְך ְלהֹודֹות ְלָכל מִ ּפָ 

י ַעְצֵמנּו ַּגם ְּבלִ ק ְוִנְפַּגע ּבְ זֶ נָ ָעֵלינּו ְלַבל נִ 

  .ַּכָּוָנה
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