
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   16:51  17:59  
  17:58  16:46  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  16:50  17:58  
  17:58  16:45  ְירּוָׁשַלִים
  18:00  17:00  ֵּתל ָאִביב

  . ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ֲחֵברֹות ַעד ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ָּכל ָּכְך . ַגן ֵהן ַיַחדֵמָאז ֶׁשָהיּו ּבָ . חֹוִתי ָרֵחלַטִּלי ָהְיָתה ַהֲחֵבָרה ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ֶׁשל אֲ 

הּוא . ֶרֶכבי לֵ ָאִביָה ֶׁשל ַטִּלי ָעַבד ְּבמּוָסְך ִלּכְ . ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכְך ָהָיה. ֶׁשָרִאיָת ֶאת ָרֵחל ָיַדְעְּת ֶׁשַּגם ַטִּלי ַּבְּסִביָבה

 ַאֶחיהָ ת ִעם ַטִּלי וְ ְּבקִֹׁשי ָהָיה לֹו ּכַֹח ַלֵּׁשבֶ , ת ָהֶעֶרבֵזר ָעֵיף ִּבְׁשעֹוּוְכֶׁשָהָיה חֹו, ֶקר ַלֲעבֹוָדתֹוּבָֹהָיה ַמְׁשִּכים ּבָ 

ע ּיֵ ֶׁשל ַטִּלי ִהִּציָעה ֶׁשַעל ְמַנת ְלסַ  אִאימָ . ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ּוָבַגןְׁשמַֹע ֶאת ָמה ֶׁשָּקָרה ם לִ ְּבִׁשעּוֵרי ַּבִית אֹו ְסּתָ  ְוַלֲעזֹר

ִאָּמא , ְוָכְך ָהָיה .יּוְכלּו ְׁשֵני ַההֹוִרים ִלְהיֹות יֹוֵתר ִעם ַהְּיָלִדיםְוָכְך , ַלֲעבֹד ֲחִצי יֹוםַּגם ִהיא ֵּתֵצא , ת ַהַּבִיתלַ ּכָ לְ כַ ּבֵ 

ַהַּבְיָתה ֻמְקָּדם יֹוֵתר  ָיכֹל ָהָיה ַלֲחזֹרֶׁשל ַטִּלי ַאָּבא וְ , ָּסמּוְך ְלֵביָתםֶׁשל ַטִּלי ֶׁשָהְיָתה ַּגֶּנֶנת ָחְזָרה ַלֲעבֹד ַּבַּגן הַ 

ֶבת ָּכל ֶעֶרב ֶלֱאכֹל ַיַחד ַהִּמְׁשָּפָחה ָהְיָתה יֹוׁשֶ . ר ְוטֹוב ּוְלִׂשְמַחת ֻּכָּלםַהּכֹל ָהָיה ֶנְהּדָ . ַאֶחיהָ וְ ְהיֹות ִעם ַטִּלי ְולִ 

, ַהֵּסֶפר ֻמְקָּדם ֵמָהָרִגיל ַטִּלי ָחְזָרה ִמֵּבית, ּו ִּבְׁשַבט"יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ט. ֵחקְּצחֹוק ּוְלׂשַ לִ , ַלָּׁשֶבת ּוְלַדֵּבר, ֶעֶרב ֲארּוַחת

ַבִית ָּתִכין ְוַּטִּלי ַהְּגדֹוָלה ּבָ , ְלַאֵחר תצֵ ֱאלֶ ַגן ִהיא נֶ ֶׁשֱהיֹות ְוֵיׁש ְמִסָּבה ּבָ  ּוִבְּקָׁשהְוַאֶחיָה ָאְמרּו ָלּה ֶׁשִאָּמם ִהְתַקְּׁשָרה 

ֶאת  ְלָהִכיןְעִּתי ִעם ָרֵחל ֶׁשֵּנֵצא ִלִסְפִרָיה ָקבַ , ה ַטִּליָאְמרָ ??? ָמה. ַעד ֶׁשַּתֲחזֹרְלָאִחיָה ֲארּוַחת ָצֳהַרִים ּוְתַסַּיע 

. ָלרּוץ ַחֶּיֶבתֲאִני , ֵאין ִלי ְזַמן. ִּתְּקחּו ָלֶכם ֶלֶחם ְוִתְמֵרחּו ְּגִביָנה ְוֵזהּו. ָרה ַטִּליָאמְ , ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה .ַבעָהֲעבֹוָדה ֶּבטֵ 

ה ַטִּלי ָלְקָחה ֶאת ַהֶּטֶלפֹון ְוָאְמָרה ְלָרֵחל ִּבְנִׁשימָ . זֹו ָרֵחל, ַטִּלי: ַחאי ֶׁשָעָנה ָאַמרְּבאֹותֹו ֶרַגע ִצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ְויֹו

ֲאִני ְּכָבר יֹוֶרֶדת ְוֵנֵלְך . ֲאָבל ֶזה לֹא ְמַׁשֶּנה, ִאָּמא ֶׁשִּלי לֹא ָחְזָרה ֵמָהֲעבֹוָדה ְוִהיא ְּתַאֵחר ַלֲחזֹר, לֹא ַּתֲאִמיִני: ַאַחת

ה ָנַתן ֶאת "ָהָּקּבָ ָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ָלַמְדנּו ׁשֶ ְּבּפָ ? ת אֹוֶמֶרתַאת ׁשֹוַמַעת ָמה ֶׁשַא, ָאְמָרה ָרֵחל ְּבֶׁשֶקט, יַטּלִ . הִלִסְפִריָ 

ינּו ד ֶאת הֹורֵ ּבֵ ָאנּו ַחָּיִבים ְלכָ ? ָׁשַכְחּת, "ךָ ת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ד אֶ ָּכּבֵ "ם ֶנֱאַמר ְוׁשָ , ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל

נּו ּדֹוֲאִגים לָ , ֲהֵרי ֵהם ְמַגְּדִלים אֹוָתנּו, ַאְך ֲאִפּלּו ְּבִלי ַהִּמְצָוה ַהּזֹו. ה"ִּכי ָּכְך ִצָּוה ָהָּקּבָ , ּוְלָמֵלא ֶאת ַּבָּקׁשֹוֵתיֶהם

: ֶרַגע ְוָאְמָרהָׁשְתָקה לֵ , ַטִּלי ִהְקִׁשיָבה .נּוַכלע ָלֶהם ְּכָכל ֲאֶׁשר ָאנּו ַחָּיִבים ְלַסּיֵ , ַהָּכַרת ּתֹוָדהּוִמּׁשּום , ְלָכל ָּדָבר

ַּתֲחזֹר  ּוְכֶׁשִאָּמא, רּוַחת ָצֳהַרִים ְלִתְפֶאֶרתָקִדיָמה ּבֹואּו ְוָנִכין אֲ , ְוָאְמָרה ַאֶחיהָ ִהְסּתֹוְבָבה ַאל . ּתֹוָדה, ָצַדְקְּת ָרֵחל

, ֲערּוָכהְזַמן לֹא ַרב ָהְיָתה ֲארּוַחת ָצֳהַרִים ְמֻיֶחֶדת ְבִמיָנּה מּוָכָנה וָ  ְלַאֵחר. ְלֶבַטח ִהיא ֲעֵיָפה, ָכןִיְהֶיה ָלּה אֶֹכל מּו

ּוִמי ִמֶּכם עֹוֵזר ּוְמַסֵּיַע ? ָנכֹון ֶׁשִהיא ִּגּבֹוָרה? ּוָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים ַעל ַטִּלי. ּוֵמִחים ַעל ַהִּמְצָוה ֶׁשָעׂשְׂש  ְּכֶׁשֻּכָּלם

   יםטִ ּפָ ְש מִ ַע ַהָּבא ָּפַרָׁשת ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו                                                                     ?ְלַאָּבא ְוִאָּמא

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  15 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע טבָ ְש  ח"י׀  רֹוְּת יִ ָרַׁשת ַׁשָּבת קֶֹדׁש ּפָ 

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 "ךָ ת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ד אֶ ָּכּבֵ "



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                            
        

  
  
  
  








 








  ֲעָמֵלק ּוָבא ֵאלף ּוִמְלֶחֶמת ּׁשֹוֵמַע ַעל ְקִריַעת ָים סּו רֹוְּת יִ 

מֹו ה ְלָהִכין ֶאת ַעצְ ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְצָטוֶ . ְלִהְתַּגֵּיירְלִמְדָּבר  המׁשֶ 

 ר ְׁשלָֹׁשה ָיִמים ֶׁשל ִהַּטֲהרּותְלֲאחַ . את ַהַּמֲעָמד ַהִּנְׁשָּגבִלְקרַ 

לֹות ּוְבָרִקים ְמַהר ְּבִסיָון ֵהֵחּלּו ְלִהָּׁשַמע קֹו' ְּבבֶֹקר ו, ְוִהְתַקְּדׁשּות

. קקֹול ׁשֹוָפר הֹוֵלְך ּוִמְּתַחזֶ ע מַ ְש נִ ּוִמּתֹוכֹו ָעָנן ה יָ הַ ַעל ַהַהר . יִסינַ 

 ָהַעם ֵאינֹו ָיכֹל. תִהִּדְּברֹו ֵרד ַעל ַהר ִסיַני ּוַמְׁשִמיַע ֶאת ֲעֶׂשֶרתיָ ' ה

 ֵביןֵּקׁש ִמּמֶֹׁשה ֶׁשֵּיַגֵּׂשר ֵּביַנם לְ ְמבַ וְ , ַלַעּמֹוד ָּבִגּלּוי ָהֱאלֹוֵקי

 .ה"ָהָּקּבָ 

 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

, ָחדִהְתַיֵּׁשב ְלַידֹו ְיהּוִדי אֶ , ל ָנַסע ָּבַרֶּכֶבת"ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמַּסַּלְנט זצוק

ִּבֵּקׁש ! ֲהלֹא ִנְכֵנֵסְּת רּוחַ ? ַהַחּלֹון ָּפתּוחַ  ַמּדּועַ : ְוֵהֵחל ִלְצעֹק ָעָליו

ְוָכְך ִהְמִׁשיְך אֹותֹו ְיהּוִדי . ְוָסַגר ֵאת ַהַחּלֹון, ַהַצִּדיק ֶאת ְסִליָחתֹו

ת ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיָעה ָהַרֶּכבֶ . ַאְך ַרֵּבינּו ִהְמִׁשיְך ִּבְׁשִתיָקתֹו, ּוִבָּזה אֹותֹו

ּוִדי ָקָהל ֶׁשל ְיהּוִדים ָרִּבים ַמְמִּתיִנים ָרָאה אֹותֹו ְיה, ְלַתֲחָנה

: ֶוֱהִׁשיבּוהּו, ֶׁשַאל ְלִמי ְמַצִּפים. ְולֹא ֵהִבין ְלִמי ְמַצִּפים, ָלַרֶּכֶבת

ָרָצה אֹותֹו ְיהּוִדי ! ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמַּסַּלְנט נֹוֵסַע ְּבַרֶּכֶבת? ַהֵאיְנָך יֹוֵדעַ 

ָרֵאל ִהֵּנה ְלֶפַתע ִהְבִחין ֶׁשַהַצִּדיק ַרִּבי ִיְׂש וְ , ִלְראֹות ֶאת ְּפֵני ַהַּצִּדיק

ֵהִבין ַהְּיהּוִדי . ִמַּסַּלְנט ֵאיֶנּנּו ַאֵחר ֵמֲאֶׁשר ָהָאָדם ֶׁשאֹותֹו ִּבָּזה

ָּפָנה ַאל ַהַּצִּדיק . ְוִהְתַעְנֵין ֵהיָכן ִמְתַאְכֵסן ַהַצִּדיק, ֶׁשַּמָצבֹו ֶּבִכי ֵרעַ 

, ָאַמר לֹו ַהַצִּדיק ֶׁשהּוא מֹוֵחל לֹו. ת ֶמִחיָלתֹוַּבַּתֲחנּוִנים ּוִבֵּקׁש אֶ 

ָאָמר אֹותֹו . ְוַאף ִהְתַעְנֵין ֵמֵהיָכן הּוא ַמִּגיַע ּוְלָׂשם ָמה ָּבא ְלָכאן

ֵּבֵרר ַהַצִּדיק ֶאת . ֶׁשהּוא ָּבא ְלַקֵּבל ְסִמיָכה ִלְׁשִחיָטה, ְיהּוִדי

ה ֹוַדע לֹו ֶׁשְּיִדיעֹוָתיו ֶׁשל ָהּלָ ְוִהֵּנה נ, ְיִדיעֹוָתיו ְּבִהְלכֹות ְׁשִחיָטה

ְולֹא ָיַדע ָמה , ִהְתַעֵּצב אֹותֹו ְיהּוִדי ֵאל ִלּבֹו. ַחָּלׁשֹות ְּביֹוֵתר

ּוִמָּיד ִהְצִמיד לֹו , ִהְרִּגיעֹו ַהַּצִּדיק ְוָאַמר לֹו ֶׁשּלֹא ִיְדַאג. ַלֲעׂשֹות

ַּכֲעבֹר ַּכָּמה וְ , הִחיטָ ַּתְלִמיד ָחַכם ְלַמַען ִיְלַמד ִעּמֹו ִהְלכֹות ְׁש 

ה ְוִקֵּבל ֵאּת ַהְּסִמיכָ , ֳחָדִׁשים ָהָיה אֹותֹו ְיהּוִדי ָּבִקי ְּבִהְלכֹות ְּׁשִחיָטה

ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו . ג"ג ִּבְׁשַבט תרמ"ַרֵּבנּו ִנְסַּתֵּלק ְּבי .ַהְּמֻבֶּקֶׁשת

  .ָאֵמן

 ִּדים ֶׁשּלֹא ֵמֵהיָכן ֵלּמֶ  .1
  ?ןִלְּנהֹוג ֶּבָחֵבר ִמְנָהג ְּבָזּיֹו

ת ֵּביתֹו ּוָבא ַאל ַזב אֶ ִמי עָ  .2

  ?רּבָ ַהִּמדְ 

  ?ַהֲחִמיִׁשי רּבֶ דִ הָ  ּוַמה .3

 ל ַאְבֵני ַהִּמְזֵּבחַ ִאם ָיִניפּו אֹוָתּה עַ  .4

  ?ִמי זֹאת. ְיֻחַּללהּוא 

  ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמַּסַּלְנט

ְּבָנא ֹוַּבֲעָיָרה ֶׁשֶבֶּפֵלְך ק, ע"ִּבְׁשַנת תר נֹוַלד

   .ֶׁשְּבִליָטא

ֶּבֱהיֹותֹו ְּכֵבן  ,ג"ה ְׁשַבט תרמ"כ: רטַ פְ נִ 

  . ִׁשְבִעים ְוָׁשלֹׁש

, ַלְיָלה ֶאָחד ַקר ְוָגׁשּום: ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה

ית ַהִּמְדָרׁש ִלְלמֹד בֵ ִמֵּביתֹו לְ ב רַ הָ ָיָצא 

 .ֶׁשל ַהַּסְנְּדָלר ֹואֹור ֵמֲחנּוּתה ַארָ וְ , ּתֹוָרה

ה ַהַּסְנְּדָלר ָמה עֹוׂשֶ , בשָ חֲ ב וְ רַ הָ  ִהְתַּפֵּלא

ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל  ?ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת

ְנְּדָלר ֶהְחִליט ָלֶלֶכת ְוִלְבּדֹק ְוָרַאה ֵאת ַהּסַ 

 ָׁשַאל. יֹוֵׁשב ּוְמַתֵּקן ַנֲעַלִים ְלאֹור ֵנר ָקָטן

ָמה ַאָּתה , ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּסְנְּדָלר

ַהַּסְנְּדָלר ָעָנה ? ֶׁשָּכזֹועֹוֶׂשה ָּכאן ְּבָׁשָעה 

ִּבי ְלמֹוחֹו ֶׁשל רַ ּולֹו ַּבִּמְׁשָּפט ֶׁשִּנְכַנס ְלִלּבֹו 

עֹוד  ָּכל עֹוד ַהֵּנר ּדֹוֵלק ֶאְפָׁשר. .. "ִיְׂשָרֵאל

  ".ֶקןְלּתָ 

ָּכל ְזַמן : ְלַתְלִמיָדיו ברַ הָ ָאַמר , ּוֵמָאז

ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן , ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְּבעֹוָלם ֶזה

 .ְתׁשּוָבהְוַלֲחזֹר ּבִ 
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