
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

     
  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה

  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה
  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   16:09  17:24  
  17:23  16:12  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  16:09  17:20  
  17:26  16:24  ְירּוָׁשַלִים
  17:25  16:15  ֵּתל ָאִביב

  . ַׁשָּבת ָׁשלֹום ְיָלִדים ְיָקִרים ַוֲאהּוִבים ֶׁשִּלי

ָחָזק "ְּבקֹול  ַהּמֹוֶרה ִסֵּפר ָלנּו ֶׁשְּבִסיּום ַהָּפָרָׁשה ֻּכָּלם קֹוְרִאים. ת ֵסֶפר ְּבֵראִׁשיתנּו ְמַסְּיִמים אֵ אֲ , ִחייְ ֶאת ָּפָרַׁשת וַ  תַהַּׁשּבָ ְּכֶׁשִּנְקָרא 

ִסַּיְמנּו ְּכָבר ִלְקרֹא ֶאת ָּכל ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ֲהֵרי ֲאַנְחנּו , "ְוִנְּתַחַזק"ָרִציִתי ִלְׁשאֹל ֵאת ַהּמֹוֶרה ַמּדּוַע ָצִריְך לֹוַמר ". קָחָזק ּוְנַתְחזַ 

 .הֻּכָּלנּו ָיָצאנּו ֵמַהִּכָּתה ְוָהַלְכנּו ַהַּבְיתָ וְ , ּור ִנְׁשַמע ְּבָחָלל ָהֲאִוירַהִּצְלצּול ֶׁשל ִסּיּום ַהִּׁשע. ַאְך לֹא ִהְסַּפְקִּתי? ֵּזקּוְלָּמה ָצִריְך ְלִהְתחַ 

   ".ָחָזק ָחָזק ְוִנְּתַחַזק"ת ַאָּבא ִּבְסֻעַּדת ַהַּׁשָּבת ָמה ַהִּמְנָהג ַהֶּזה ּוַמּדּוַע אֹוְמִרים ֶהְחַלְטִּתי ֶׁשֶאְׁשַאל אֶ 

ָרִאיִתי ֶאת ָאִחי ְּכָבר ַּכָּמה ְׁשבּועֹות ֶׁשּלֹא . ֵאיֶזה ֵּכיף, ְואוּו ָקָראִתי. ַּׁשָּבתלְ ַהַּבְיָתה ֵאיָתן ַמִּגיַע , ָאְמָרה ִלי ִאָּמא, ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי ְלֵביִתי

ּבֹו הּוא ַמְקִּדיׁש ִלי ְזַמן ְמֻיָחד ׁשֶ , ְּכֶׁשֵאיָתן ָּבא. ְוהּוא ַמִּגיַע ְלֻחְפׁשֹות ְקָצרֹות, ל"ַכְחִּתי ְלַסֶּפר ָלֶכם ֶׁשָאִחי ֵאיָתן ָקִצין ְּבַּצהַ ׁשָ . ֵאיָתן

ֵאיָתן ְמָּׁשֶרת ִּביִחיָדה ְמֻיֶחֶדת . ַּכּמּוָבן ַרק ָמה ֶׁשֻּמָּתר לֹו ְלַסֶּפר, ה ְּבָצָבאְוהּוא ְמַסֵּפר ִלי ָמה הּוא עֹוׂשֶ , ֲאַנְחנּו יֹוְׁשִבים ְּבַחְדרֹו

ת ָיָצאנּו ְּכֶׁשִּנְכְנָסה ַהַּׁשּבָ  .ּוִמָּיד ִנְכַנס ְלִהְתַקֵּלַח ִלְכבֹוָדּה ֶׁשל ַהַּׁשָּבת, ְּכָׁשָעה ִלְפֵני ַׁשָּבת ֵאיָתן ִנְכַנס ַהַּבְיָתה ָעֵיף ְמאֹד. ְוסֹוִדית

ָך ֵיׁש ִלי ִחיָדה ִּבְׁשִבילְ . ִּתְתּכֹוֵנן: ָּבֶדֶרְך ֵאיָתן ִחֵּבק אֹוִתי ְוָאַמר ִלי. ְויִדידָיה ַהָּקָטן ֵאל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ֵאיָתן ְוָרֵחל, ַאָּבא ְוִאָּמא, ֻּכָּלנּו

ִּכי ָּתִמיד ָהיּו ָלֵאיָתן , ֶזה ָהָיה לֹא ַקל ְלַהְמִּתין. ַּתְמִּתין ְּבַסְבָלנּות: ֵּיְך ְוָאַמרְוֵאיָתן חִ , ְׁשַאל אֹוִתי ַעְכָׁשו ִּבַּקְׁשִּתי. ְלֻׁשְלָחן ַהַּׁשָּבת

  . ִחידֹות ְמַעְנְינֹות ּוְמֻיָחדֹות

ָאַמר , ְּבַבָּקָׁשה, ַאָּבא? ְׁשֶאְלָּתךְ ַמִהי , ֵּכן ָעָנה ַאָּבא. ֵיׁש ִלי ְׁשֵאָלה ַעל ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּועַ , ְּכֶׁשֵהֵחָּלה ְסֻעַּדת ַהַּׁשָּבת ָאַמְרִּתי ְלַאָּבא

זֹו ? "ָחָזק ָחָזק ּוִנְּתַחַזק"ַמּדּוַע ַהַּׁשָּבת ָאנּו אֹוְמִרים : ְוֵאיָתן ָׁשַאל. ָעָנה ַאָּבא, ֵסֶדרּבְ ? ֶּתן ִלי ְרׁשּות ִלְׁשאֹל ֶאת ַהִחיָדה ֶׁשִּלי, ֵאיָתן

, ּכֹוחַ ְּכֶׁשְּמַסְּיִמים ָּדָבר ֶיְׁשָנּה ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ִנָּצחֹון וְ : ַאָּבא ִהְתּבֹוֵנן ִּבי ּוָבֵאיָתן ְוָאַמר ?ְעּתָ ָידַ  ֵאיךְ , ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי ָקָראִתי ְּבקֹול

, ַעל ָמה ֶׁשִּסַּיְמנּו" ָזקָחָזק חָ "ָלֵכן ָאנּו אֹוְמִרים , ְלִהְתַאֵּמץוְ ֶאְפָׁשר ָלנּוַח ְולֹא ְלַהְמִׁשיְך ֵמַעְכָׁשו ְוִלְפָעִמים חֹוְׁשִבים ֶׁשֶּזהּו 

ק ְוָכל ָׁשָלב ֶׁשִּסַּיְמָּת ָהָיה ַרק ֶחלֶ , ל"ִהְתַחְלָּת ְלָׁשֶרת ְּבַּצהַ ה ָקֶׁשה ָהָיה ְלָך ְּכׁשֶ זֹוֵכר ַּכּמָ ַאָּתה , ֵאיָתן. ִלְקַראת ַהֶהְמֵׁשךְ " ְוִנְּתַחַזק"

, ַהּקּוְרִסים ֶׁשָעִׂשיִתי דְּבֶאחַ ". ְוִנְּתַחַזק"ִלי ִסּפּור ֶׁשַּיְסִּביר ָלנּו ֶאת ַהָּכָוָנה ֶׁשל ֵיׁש . ָעָנה ֵאיָתן זֹוֵכר ֵהיֵטב, ֵּכן ?ִמַּמְסלּול ָארֹךְ 

לֹא ֵהֵקּלּו , ָהֵאפֹודְוַהֶּנֶׁשק וְ , ַעל ַהַּגב ָנָׂשאנּו ַמָּׂשא ָּכֵבד. ְוָהִיינּו ְצִריִכים ְלַטֵּפס ַעל ַהר ָּגבֹוּהַ , ַצֲעְדנּו ְּבַלְיָלה ָחׁשּוְך ְּבֶׁשַטח ִמְדָּבִרי

ִני ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֵאין ִלי ּכַֹח ְוֵאי, ַאְך ְּכָכל ֶׁשִּטַּפְסנּו ְוָהֲעִלָּיה ָהְיָתה ָקֶׁשה יֹוֵתר, נּו ְׂשֵמִחים ּוֵמרּוִציםֻּכָּלנּו ַהיִ , ִחַּלת ַהַּמָּסעִּבְת  .ָעֵלינּו

, ַאְך ֵהַבְנִּתי. ִסַּיְמִּתי ְוֶאְפָׁשר ָלנּוחַ , סֹוף סֹוף, ֲאָמִצים ַרִּבים ִהָּגָעִּתי ַלִּפְסָּגה ְוָחַׁשְבִּתי ֶזהּוְלַאַחר מַ . יֹוֵדַע ִאם ַאְצִליַח ְלַהִּגיַע ְלִפְסָּגה

ַהֶּזה ְלַהְמִׁשיְך ַּבְּיִריָדה ּוַבּכַֹח , ֶהְחַלְטִּתי ְלִהְתַחֵּזק ֵמַהַהְצָלָחה ֶׁשָעִליִתי. ִמְּלַטֵּפסיֹוֵתר ְוֶזה ָקֶׁשה , ַעְכָׁשו ָצִריְך ָלֶרֶדת ֵמַהַהרׁשֶ 

  . ֶּבֱאֶמת ַצָּדְקָּת ֵאיָתן. ָאַמר ַאָּבא, ָיֶפה. ַהָּקָׁשה ַעד ְלִסּיּום ַהָּׁשָלב ַהָּבא

 ֶׁשַּנְתִחיל ִלְקרֹא ְּבַּׁשָּבתֵסֶפר ְׁשּמֹות  ִלְקַראת" ְוִנְּתַחַזק", ַעל ָּכל ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ֶׁשִּסַּיְמנּו ִלְקרֹא" ָחָזק ָחָזק"ָאנּו אֹוְמִרים ַהַּׁשָּבת 

ו א ָלָחׁשֹוב ֶׁשַעְכׁשָ לֹוְ , ְלַהְמִׁשיְך ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ְצִריִכים ָאנּו, ְוָכל ַהְצָלָחה ֶׁשִהְצַלְחנּו, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלמֹד ֶׁשָּכל ֶרַגע ְּבַחִּיים. ַהָּבָאה

  . ְוָכְך ְנַקֵּים ֶאת ָמה ֶׁשָּלַמְדנּו ַהַּׁשָּבת, ּבֹואּו ְוַנְתִחיל ַיַחד ִלְקרֹא ֶאת ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות. ֶאְפָׁשר ְּכָבר ָלנּוַח ְולֹא ַלֲעׂשֹות ָּדָבר

  .ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ֵׁשמֹות, ָּבת ֲהָּבָאהְלִהְתָראֹות ַּבּׁשַ ? ְיָקִרים ַעל ָאִחי ֵאיָתןהָ ָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים ֲחֵבַרי 
 

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  10 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע תבֵ טֵ  ב"י׀  יחִ יְ וַ ָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת קֶֹדׁש

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתֶהָעלֹון יֹוֵצא 

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי



                 
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                            
        

  
  
  
  








 








  ְמַסֶּפֶרת ַעל ָיָמיו , אִׁשיתה ְּבֵסֶפר ְּברֵ ַהָּפָרָׁשה ָהַאֲחרֹונָ 

, ַיֲעקֹב לאֶ  ַרים ּוְמַנֶּׁשהפְ אֶ , ֶאת ָּבָניויֹוֵסף ֵמִביא . ינּובִ אֲ  ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ַיֲעקֹב

, ַאַחר ָּכְך ְמָבֵרְך ַיֲעקֹב ֶאת ָּכל ָּבָניו. ָּבָניוַיֵחס ֲאֵליֶהם ּכְ ְוַיֲעקֹב ִמְת , םכֶ רְ בָ יַ ׁשֵ 

  . ְבָרָכה ַהְּמֻיֶחֶדת לֹוּבִ  ֶאָחדוְ ָּכל ֶאָחד , ֵמְראּוֵבן ְוַעד ִּבְנָיִמין

  

ֶׁשלֹא ָרָצה  םּוׁשה מִ יָ הָ ֵחי יֹוֵסף ֶׁשַּיֲחסֹו ֲאֵליֶהם אֲ  ֲחְׁשׁשּו, ְלַאֵחר ֶׁשַּיֲעקֹב ֵמת

ְלַאֵחר , ַמְבִטיַח ָלֶהם ֶׁשַּיְמִׁשיְך ִלְדאֹג ָלֶהם ַּגם ַעָּתה ְך יֹוֵסףַא, ֲאִביֶהםּבְ ַע ִלְפגֹ

 .ֶׁשֵּמת ַיֲעקֹב

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

  ָכל יֹום ִׁשִּׁשי ָאפּו ַהְּׁשֵכנֹות ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנאּבְ 

ם ִּתיְּבָכל ַהָּבִּתים ֶׁשָּבְׁשכּוָנה ָהיּו ַהּבָ . ּדֹוָסא ָחלֹות ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ֶּבן

 ֵריַח טֹוב ֶׁשל ֶלֶחם ָטִרי. ְלֵסל ִמָּכל ָהֲאֻרּבֹותּתָ ְוָעָׁשן ִנְרָאה ִמסְ , מּוָסִקים

ַאְך ַהַּתּנּור , ַּגם ֵמֲאֻרַּבת ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ָעָלה ָעָׁשן. ָנַדף ְּבָכל ָהְרחֹוב

ָיית ַחָּלה ְקַטָּנה לֹא ֲאִפּלּו ְמַעט ֶקַמח ֵלֲאפִ . לֹא ָהָיה ּבֹו ְמאּוָמה, קיָהָיה רֵ 

ל ׁשֶ  ֹוּתְׁש אִ יֹום ִׁשִּׁשי ֶהִסיָקה ּבָֹקר ְּבָכל , ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְלִהְתַּבֵּיׁש. ִיתָּבּבַ  ִנְמְצָאה

 ,ַהַּמֲעִלים ַהְרֵּבה ָעָׁשן, ּדֹוָסא ֶאת ַהַּתּנּור ְּבֵעִצים ַלִחים ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן

ַּגם : ְוַּתַחׁשֹוְבָנה, ן ַהָּסִמיְך יֹוֵצא ִמן ָהֲאֻרָּבהִּתְרֶאיָנה ַהְּׁשֵכנֹות ֶאת ֵהָעׁשָ "

ַּפַעם ַאַחת ָאְמָרה ַאַחת  !"ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא אֹוָפה ַעְכָׁשו ְלַּׁשָּבת

? י ֲחִניָנאָלָּמה יֹוֵצא ָעָׁשן ַרב ָּכֶזה ֵמֲאֻרַּבת ֵּביתֹו ֶׁשל ַרּבִ : "ַהְּׁשֵכנֹות ְּבִלָּבה

ֵאֵלְך ! ְולֹא ֶקַמח ְּכֵדי ֶלֱאפֹות, ֶׁשֵאין ָלֶהם ׁשּום ָּדָבר ָלֶאכֹול, ִנייֹוַדַעת אֲ 

 ְוִיְהֶיה ָלנּו ַעל ָמה, ָּכְך ֲאַסֵּפר ָמה ָרִאיִתי ַאַחר. םִלְראֹות ָמה ֵהם עֹוִׂשים ׁשָ 

!" ְנִּתיְׁשכֵ , ִּפְתֵחי ָנא ִלי": ַּבִיתְוָדְפָקה ַעל ֶּדֶלת הַ  ָהְלָכה ַהְּׁשֵכָנה!" ִלְצחֹוק

ָּפְתָחה ְּבַעְצָמּה ֶאת , ְּכֶׁשּלֹא ָענּו ָלּהוְ . לֹא ִחְּכָּתּה ֶׁשַּיְזִמינּו אֹוָתּה ְלִהָּכֵנסוְ 

ַהַּתּנּור ָהָיה ? ָמה ָראּו ֵעיֶניהָ ּו. ִנְּגָׁשה ַלַּתּנּור ּוָפְתָחה אֹותֹו. ַהֶּדֶלת ְוִנְכְנָסה

ְקָעָרה  ַיד ַהַּתּנּורלְ ּו, ֵהןָנִעים נֹוֵדף מֵ  ֵריחַ וְ , ָמֵלא ַחּלֹות ָיפֹות ֲאפּויֹות ֵהיֵטב

ַחּלֹות : ָעְמָדה ַהְּׁשֵכָנה ִנְדֶהֶמת. ְּגדֹוָלה ְמֵלָאה ָּבֵצק ֶלֲאִפָיית ַחּלֹות נֹוָספֹות

ָהִביִאי , ָנא ַמֵהר ּבֹוִאי! ָּכְך ַהְרֵּבה - ְוָכל, ְּגדֹולֹות ְוחֹומֹות, ָיפֹות ְּכֵאֶּלה

ֶהִביָנה . ַהְּׁשֵכָנהה ָארְ קָ !" מּוָכנֹות ְועֹוד ְמַעט ְוִתָּׂשַרְפָנהֲחלֹוַּתיְך ! ָמְרָדה

ָדה ְוַהָמרְ , ֲחְזָרה ַלִּמְטָּבח, ָעָׂשה ָלּה ֵנס ה"ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶׁשַהָּקּבָ 

ְתָחה ֶאת ּפָ וְ , ִהְתַּבְּיָׁשה ַהְּׁשֵכָנה ַהַּסְקָרִנית ַעל ֶׁשִּנְכְנָסה ְּבִלי ְרׁשּות .ְּבָיָדּה

 .ִמֲהָרה ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ְוִהְסַּתְּלָקה ִמן ַהַּבִית. ָּתנּוָרה ֶׁשל ֵאֶׁשת ַהַּצִּדיק
 

  ִמי ֵהם ַהְּנָכִדים ֶׁשֶּנְחְׁשבּו .1

  ?ִניםְלּבָ            

  ?ִניםת ָהָאבֹות ְלּבָ ָמה ִהיא ִּבְרּכַ  .2

ָאסּור ׁשֵ ַהֲחֵבִרים ַהּטֹוִבים ֶהם י מִ  .3

  ?גּור ַיְחָּדוָלֶהם לְ 

ִמי , ִמי ְלׁשֹור, ִמי ִנְמָׁשל ְלַאְרֵיה .4

ִמי ָלַאָּיָלה ּוִמי , ִמי ְלָנָחׁש, ַלֲחמֹור

  ?ִלְזֵאב

  ַאְבָרָהם מטשכאנוב ִמְּגּדֹוֵלי 

' ט ְלָאִביו ר"נֹוַלד ִּבְׁשַנת תקמ. ַרָּבֵני ַהֲחִסידּות

ֹוְצק ְּבעֹוֶדּנּו ַנַער ִנְׁשַלח ַעל ְיֵדי ָאִביו ִלְפל. ְרָפֵאל

, ּויַמֵהר ָיָצא ְׁשמֹו ִלְתִהָּלה ְּכִעּל. ִלְלמֹד ּתֹוָרה

ַעל . ָּדן ַלְנָּדא ָלְקחּו ְּכָחָתן ְלִבּתֹו' ּוָפְרַנס ַהְּקִהָּלה ר

. י ַאְבָרָהם ְוָעַסק ַּבּתֹוָרהֻׁשְלָחן חֹוְתנֹו ָיַׁשב ַרּבִ 

 ִהְתּכֹוֵנן ִלְנסַֹע ִליהּוִדי ר ִמְּסְטִריקֹוב"ֲעָצת ַאְדמֹוּבְ 

ֶאָּלא ֶׁשֵּביְנַתִים ִנְפַּטר , ַהָּקדֹוׁש מפשיסחה

ם ּוְלִפי ָמסֶֹרת ֲחִסיִדית ִהְצַטֵער ַעל ָּכְך ּגַ , הּוִדיַהּיְ 

ֶחם יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא ָקדֹוׁש ֵמרֶ : "ַהְּיהּוִדי ֶׁשָאַמר

ָרִּבים ֲאֶׁשר ִהְתּבֹוֵנּנּו ". ְוָיכְֹלִּתי ְלַהְׁשִּפיַע ָעָליו

 ֵּמׁשִמָּקרֹוב ִּבְגֻדָּלתֹו ּוְבִצְדָקתֹו ִהְפִצירּו ּבֹו ֶׁשְּיׁשַ 

ַאְבָרָהם ִקֵּבל ַעל ָעְצמֹו ֵאת ' ר. ר"ָלֶהם ַאְדמֹו

ֲאבֹוָּתי ָיְכלּו ְלַהְסִּתיר : "ַהַּתְפִקיד ְוָאַמר ְּבַצַער

 ".יִמַּנֲערֹוִּתי ָרִצים ַאֲחרַ , ְּבֶחְטִאי, ֲאָבל ֲאִני, ַעְצָמם

ה ּבּוֶנם ָפָעַמִים ִּבֵּקר ַרִּבי ַאְבָרָהם ֵאֶצל ַרִּבי ִׂשְמחָ 

הּוא : "ְּכֶׁשִּנְׁשַאל ָאַמר. לֹא הֹוִסיףמפשיסחה וְ 

ל ָהָיה ְמַחֵּבב אֹוִתי ָּכל ָּכְך ֶׁשּלֹא ָיכְֹלִּתי ְלַקּבֵ 

. ת"ִמָּכל ַהְּתפּוצֹות ָּפנּו ֵאָליו ְּבׁשּו". ֵמרּוחֹו

ּוב ֵּביֵניֶהם ַּגם ַרִּבי ֱאִלָיהּו גּוטָּמאֶכר ְּבִעְנָין ְיׁש

ּו ֵאָליו ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו ֲאָלִפים ָנֲהר. ִיְׂשָרֵאל - ֶאֶרץ

י ֶאת ִעָּקר ְזַמּנֹו ִהַּקִּדיׁש ְלִחּדּוׁשֵ . ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה

ים ְלֵעת ִזְקנּותֹו ָעַסק ְּבִיחּוד ְּבֵסֶדר ֳקָדִׁש . ּתֹוָרה

  . ְוַטֲהרֹות

 . ו"ְּכֶׁשהּוא ֵּבן פ, ה"ֲאָדר תרל' ִנְפַטר ְּבה
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