
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  ד"יה רמֶ לְ ּפָ  יֹוָנָתן ַהִּתינֹוק ִנְׁשַמת ְלִעּלּוי יֹוֵצא ֶהָעלֹון –" ָאָדם ִנְׁשַמת' ה ֵנר"

  

  בזמן התפילה וקריאת התורה נא לא לקרוא 

  ק"מוצש  נ"הד  האזינוזמני שבת 
  18:02  16:57  קרית ארבע

  18:02  16:52  ירושלים
  18:03  16:58  חיפה

  18:04  17:08  תל אביב
 

   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   50ר ּפָ סְ ן מִ יֹולְ גִ   ג"התשעי רֵ ְׁש ִּת  ג"י   ֻסּכֹות ַחג -  ִזינּוַהאֲ  קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

      –    

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

 ַהַּׁשָּבת ְלֻחְפׁשֹות ְּכֶׁשָּבאּו. ַּדְרֵּכיֶהם ִנְפְרדּו ְוָאז, ַהִּתיכֹוִנית ַלְּיִׁשיָבה ְוַעד ֵמַהַּגן, ָרּבֹות ָׁשִנים ָהיּו ֲחֵבִרים ַוֲחַנְנֵאל ַעִּמיֵאל

 ְוָלְמדּו, ַהְּגבֹוָהה ַּבְּיִׁשיָבה ׁשּוב ִנְפְּגׁשּו ַהְּׁשָנִּיים. ִּביִׁשיָבתֹו ֶאָחד ָּכל ֲעֵליֶהם ָעַבר ָמה, ְלֶזה ֶזה ּוְמַסְּפִרים ִנְפָּגִׁשים ָהיּו, ְוַהַחג

 ָעׂשּו ְויְֹׁשרֹו ּוְזִריזּותֹו, ַּבֲעבֹוָדתֹו ַחִיל ָעָׂשה, ָהָיה ְוָזִריז ְמאֹד ֶׁשָחִריף ַעִּמיֵאל. ְלַדְרּכֹו ָּפָנה ֶאָחד ְוָכל ֶׁשִּנְּׂשאּו ַעד, ְּבַחְברּוָתא

 ֶאת ִהְטִריד ּוָבא ַהָּקֵרב ַהֻּסּכֹות ַחג. ְּכָׂשִכיר ִהְתַּפְרֵנס, ְלֻעָּמתֹו ֲחַנְנֵאל. ָהָאֶרץ ֵמֲעִׁשיֵרי ְלֵאַחד ֶׁשָהָיה ַעד, טֹוב ֵׁשם ָלֶהם

 ְוֵאין ַּבֶּפַתח ַהֻּסּכֹות ַחג, ְוִהֵנה. ַּפְרָנָסה ָמָצא ֶׁשּלֹא ֳחָדִׁשים ַּכָּמה ּוִמֶּזה, ְׁשָעָריו ֶאת ָסַגר ּבֹו ֶׁשָעַבד ַהִּמְפָעל. ְמאֹד ֲחַנְנֵאל

 ָּבַחל ְולֹא ָמקֹום ְּבָכל ֲעבֹוָדה ָהָיה ְמַחֵּפׂש. ְלָדֵּבר ָמה ַעל ֵאין, םַהִּמיִני ְוַאְרַּבַעת ֻסָּכה ְוַעל, ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו לֹו אֶֹכל ַּדי ְּבָידֹו

 ְוִהְתַקֵּבל, ֲעבֹוָדה ִלְמצֹא ָהָאֶרץ ִלֵמְרַּכז ֲחַנְנֵאל ָנַסע. יֹום ַהּיֹום ְלַחֵּיי ֲאִפּלּו ִהְסִּפיק ְולֹא ָהָיה מּוָעט ָׁשְכרֹו ַאךְ , ָּדָבר ְּבׁשּום

 ָׂשַמח, ֲחַנְנֵאל. ּוְמהּוָמה ַרַעׁש ְּכֶׁשְּסִביבֹו ַהִּמְפָעל ִׁשְטֵחי ַאְּת  ְמַנֶּקה ָהָיה, ֶעֶרב ְוַעד ִמּבֶֹקר. ָידּועַ  ְּבִמְפָעל ְזַמִּני ִנָּקיֹון ְּכעֹוֵבד

? ִמֶּמּנּו ְמֻאָּׁשר ַהֵּיׁש, ִמיִנים ַאְרָּבָעה ּוְקִנַּית, ְּפשּוָטה ֻסָּכה ִלְבִנַּית, ַהַחג ִלְסֻעּדֹות ַּתְסִּפיק ַהַּמְׂשּכֶֹרת ֶׁשָהֵרי, ָהָיה ְּבִלּבֹו

 ִהִּגיׁש ַהִּמְפָעל ְמַנֵהל. ַהַחג ְלָצְרֵּכי ְוִלְדאֹג, ְלֵביתֹו ִלְנסֹעַ  ֶׁשָעָליו ְבָהְסִּבירֹו ָמְשכּוְרּתֹו ֶאת ּוִבֵּקׁש ֲחַנְנֵאל ִנַּגׁש ַהַחג ָּבֶעֶרב

 ֵּכיַצד ְמַתְכֵנן ְּכֶׁשהּוא, ְלֵביתֹו ֲחַנְנֵאל ָנַסע, ֵלב ְוטֹוב ָׂשֵמח. ְוַלִּמְׁשָּפָחה ַלְּיָלִדים גחַ  ַמְּתַנת ְוהֹוִסיף, ְׂשָכרֹו ֶאת ַלֲחַנְנֵאל

 ֶּבָחֵצר ָרָאה, ְלֵביתֹו ְּכֶׁשִהִּגיעַ ". טֹוב ִּכי' ָלּה הֹודּו" ְלִׁשיר ֵהֵחל ִׁשְּמָחה ּוֵמרֹב, ִויָלָדיו ְלִאְׁשּתֹו ִיְקֶנה ּוָמה, ֻסָּכתֹו ֶאת ִיְבֶנה

 ִהִּביט ֲחַנְנֵאל. ָלנּו ָקִניתָ  ָיָפה ֻסָּכה ֵאיזֹו, ְּבקֹול ָקְראּו, ַאָּבא. ַהֻּסָּכה ֶאת ְמַקְּׁשִטים ִויָלָדיו, ּביֹוְפָיה ָמְבִהיָקה, ֲחָדָׁשה ֻסָּכה

 ַעל ּתֹוָדה, ְוצֹוֶהֶלת ְׂשֵמָחה ָּפָניו ֶאת ִקְּבָלה ְוִאְׁשּתֹו, ָעָלה ְלֵביתֹו ְּבִריָצה. ָמַאִמין ֶּכלֹא ֵעיָניו ֶאת ְמַׁשְפֵׁשף, ְּבַתְדֵהָמה

? ֲחַנְנֵאל ָׁשַאל, ַמְׂשּכֹוְרִּתי ֶאת ֵהֵבאִתי ַעָּתה ַרק, ָקָרה ֶזה ֵאיךְ . ַהֲהָכנֹות ָּכל ֶאת ִסַּיְמִּתי ְּכָבר. ַהָּיָקר ַּבֲעִלי ,ְלַחג ַהְּקִנּיֹות

 ִמיִנים ַאְרָּבָעה ְוַגם, טֹוב ְּבָכל ְמֵלִאים ַאְרָּגִזים ָהַּבְיָּתה ְוַהְכִניסּו ַּבחּוִרים ִהִּגיעּו, ֶאֶמׁש .ִאְׁשּתֹו ָעְנָתה, יֹוַדַעת ֵאיִני

 ָהְיָתה ַאַחת ְׁשֵאָלה ְוַרק, ֲעצּוָמה ְּבִׂשְמָחה ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ֲחַנְנֵאל ַעל ָעַבר ַהֻּסּכֹות ַחג. ָּבַסלֹון ַהֻּׁשְלָחן ַעל ִהִּניחּו ְמֻהָּדִרים

 ָּפַתח. ְלַרְגָליו ְוָנֲחָתה ַמֲעָטָפה ָנְפָלה, ַהֻּסָּכה ֶאת ֵּפְרקּו ִויָלָדיו ְּכֵׁשֲחַנְנֵאל, ַהַחג ְּבתֹם? ַהֶּזה ַהֶחֶסד ּגֹוֵמל ִמי. ַלֲחַנְנֵאל

, ֵמַעָּתה. ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו ַלֲחַנְנֵאל: ָּכתּוב ָהָיה ַהְּמצָֹרף ְּבַדף ַאךְ , ַהָּגדֹול ַהֶחֶסד ִאיׁש ִמי ֶׁשְּיַגֶּלה ַּבִּתְקָוה ַהַּמֲעָטָפה ֶאת ֲחַנְנֵאל

, ַהַּמֲעָטָפה ִעם ְלָׁשם ַּגׁש. ְלֵביְתךָ  ַהָּקרֹוב" ַיִּמי ַסַחר" ְּבִמְפָעל ְקבּוָעה ֲעבֹוָדה ָלךָ  ְמַחָּכה. ּוַמְחסֹור ַצַער עֹוד ֵּתְדעּו לֹא

 ?ַהֶּזה ַהִּנְסָּתר ָהִאיׁש ִמי ַאֶּתם ַהּיֹוְדִעים? ֶׁשִּלי ְיָקִרים ֲחֵבִרים יםאֹוְמרִ  ַאֶּתם ּוָמה. ְלךָ  ֵמָחִּכים

 .יֹוָנָתן, ְּבֵראִׁשית תׁשַ רָ ּפָ  ָעלֹוןּבָ ְלִהְתָראֹות וְ ָׂשֵמַח  ַחג

 info@ohrshalom.net  דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net  כתובתנו באינטרנט
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, ֵלָעִתיד ֶׁשַּמְטָרָתּה, מֶֹׁשה ֶׁשָּכָתב ַהִּׁשיָרה ּתּוָבהּכְ  ְּבָּפָרָׁשה

 ֵאת ְמַׁשַּבַחת, ַהִּׁשיָרה. 'ה ְלתֹוַרת עֶֹרף ָהָעם ְּכֵׁשִיְפֶנה

 ימּוְזָּכִרים ַמֲעׂשֵ  ֵאּלּו מּול. ְּבִיְׂשָרֵאל ְוְּבִחיָרתֹו' ה ָהְנַהָגת

 ְּבִמְקֶרה ַהָּצפּוי ָהעֶֹנׁש ֵנְכָּתב ָּבִּׁשיָרה. 'ָּבה ּוְמִריָדתֹו, ָהָעם

 הּוא' ֶׂשהַיִּכיר  ִיְׂשָרֵאל ַעםְּכׁשֶ : ֶנָחָמה ַּגם ֶיׁש ֲאךְ  ,ָּכֶזה

 ֶׁשִהְקִריא ְלַאַחר. אֹוְיֵביֶהםׁשּוב מֵ ' ה ַיִּציֵלם ,ָהֱאלִֹהים

 קֹוֵרא, ְיהֹוֻׁשעַ  ּוִבְפֵני ּכּוָלם ִלְפֵני ַהִּׁשיָרה ִּדְבֵרי ֶאת מֶֹׁשה

 ,ִמֵּכן ּוְלַאַחר. ָהָאֶרץ ַעל ּוְלַהְׁשִקיף ְנבֹו לַהר ַלֲעלֹות 'ה לֹו

  .ָהֶאֶרץ ֶאל ְלִהָּכֵנס ִּיְזֶּכה ְולֹא שהוא ָימּות, 'ה לֹו מֹוִדיעַ 

  

 ִלְׁשִמיָעה ַהֲאָזָנה ֵּבין ַהֶהְבֵּדל ָמה ?  

  ְַּכֵעִדים ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים ִנְבֲחרּו ַמּדּוע?  

  ַָהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ִנְמְׁשלּו םיהֶ לֵ אֲ ׁשֶ  ְּדָבִרים 4 ןיּיֵ צ .  

 ְּבַפָרָׁשֵתנּו" ֵּברִמדְ "ל ִנְרֵּדֶפת ִמָּלה?  

 צֹאן בְוָחלֶ  ַּבַּקר ֶחְמַאת" ָהָעם ָאְכלּו ָמַתי"?  

                 –          

. "ַהֶּפה ֶאל ַהָּיד ִמן" ַחיוְ  ִהְתַּפְרֵנס קִֹׁשיּבְ ׁשֶ  ָעִני ְּבַרב ַמֲעֶׂשה

 ְוִהֵּנה .ַהַּבִית ֵּמׁש ְלָצְרֵכיִׁש , ְלַהְכִניס ָהָיה ֶׁשָּיכֹול ַהְכָנָסה ָּכל

 ְלַקֵּים ְמֻהָּדר ֶאְתרֹוג ִלְקנֹות ָרַצהְוָהַרב , ַהֻּסּכֹות ַחג ִמְתָקֵרב

 ּוִמַּנִין, ֶּכֶסף ְסִּפיקמַ  ָהָיה לֹא ָלַרב. ָּכָראּוי ַהַחג ִמְצַות ֶאת

 ֲהֵרי" ְלַעְצמֹו ָאַמר? ֶאְתרֹוג ִלְקִנַּית ַהָּדרּוׁש ַהְּסכּום ֶאת ִיַּקח

 ָעִדיף ֵּכן ַעל, ַהְּתִפִּלין ֶאת ָצִריךְ  לֹא ֲאִני ָיִמים ִׁשְבָעה ְּבֶמֶׁשךְ 

 ָמַכר". ִיְהֶיה ֶּׁשִּיְהֶיה ַמהוְ , ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ִמְצַות ֶׁשֲאַקֵּים

 ֶאְתרֹוג ָקָנה ֶׁשִּקֵּבל ּוַבֶּכֶסף, ֶׁשּלֹו ַהְמֻהָּדרֹות ַהְּתִפִּלין ֶאת

 ַהְמֻהָּדר ָהֶאְתרֹוג ֶאת ְוִהִּציג קֹוְרנֹות ְּבָפִנים ִנְכַנסְּכׁשֶ  .ְמֻהָּדר

 ֶּכֶסף ָלֶהם ֵאין ָהֵרי .ְמאֹודִאְׁשּתֹו  ִהְתַּפְּלָאה, ִמְׁשָּפְחתֹו ִּבְפֵני

 ֶׁשֵּכן ְוָכל, ָּפׁשּוט ֶאְתרֹוג ִלְקנֹות ְלַעְצָמם ְלַהְרׁשֹות ֶׁשּיּוְכלּו

 ַּבַּבִית ֲהֵרי, ְסכּום ֵאיֶזה ַּבֲעָלּה ִהִּׂשיג ְּכָבר ְוִאם! ְמֻהָּדר ֶאְתרֹוג

 ֵמֵאיפֹה: ְוָׁשֲאָלה ָהִאָּׁשה ִהְתַאְּפָקה לֹא! ֶּלֱאכֹל ַמה ֵיׁש ְּבקִֹׁשי

 ֶאת ָמַכְרִּתי: ָהַרב ָעָנה? ְמֻהָּדר ֶאְתרֹוג ִלְקנֹות ֶּכֶסף ְלךָ  ָהָיה

 ְמֻסָּגל ַאָּתה ֵאיךְ " .ֶאְתרֹוג ָקִניִתיּו, ֶׁשִּלי ַהְמֻהָּדרֹות ַהְּתִפִּלין

 ִליָלֵדינּו ִלְדאֹג ָעֶליךָ ? ֶלֱאכֹל ֵאין ְּכֶׁשַּבַּבִית, ָּדָבר ָּכֶזה ַלֲעׂשֹות

 ִלְקנֹות ָאנּו ֶׁשְּיכֹוִלים חֹובֹוֵתינּו ָּכל ֶאת ִסַּיְמנּו ְוִכי, ָהְרֵעִבים

 אֹותֹו ְוִהְׁשִליָכה ָהֶאְתרֹוג ֶאת ָחְטָפה" ?ֶאְתרֹוג ְמֻהָדר

 ָאַמר ָאז ַאךְ . ִנְפָסלׁשֶ  ְוָרָאה, ָהֶאְתרֹוג ֶאת ָהַרב ֵהִרים. ָלִרְצָּפה

 ָאבֹוא לֹא ְלָפחֹות. ִלי ֵאין ֶאְתרֹוג, ִלי ֵאין ְּתִפִּלין: "ְלַעְצמֹו

. זֹאת ָעְׂשָתה ֻמְצָּדִקים ְוַצַער ַּכַעס ֵמרֹב ַוַּדאי. ַּכַעס ֵדיִלי

 ְלַאַחר ַרק ְולֹא, ַהְּקִנָּיה ִלְפֵני ִאָּתּה ְלִהְתַיֵעץ ָהִייִתי ָצִריךְ 

 ֶאת ְוֶהְחִזיר אֹוָתּה ִהְרִּגיעַ , ִאְׁשּתֹו ֶאת ָהַרב ִנֵחם ".ַמֲעֶׂשה

 ְּבִלי ַהֻּסּכֹות ַחג ָהַרב ַעל ָעַבר ָּכךְ  .ְלֵביתֹו ַהִּנּנֹוָחה ָהֲאִויָרה

 .ַּבֵּלב ִׂשְמָחה ִעם ֲאָבל, ְּתִפִּלין ּוְבִלי ֶאְתרֹוג

   .טֹוב ֵריחַ  ְוַגם) ְּפִרי ֶּבֱהיֹותֹו( ַטַעם ּבֹו ֵיׁש ,ָהֶאְתרֹוג

 ֵיׁש ,ֲהַדס .לֹו ֵאין ְוֵריחַ ) ַהָּתָמר ְּפִרי( לֹו ֵיׁש ַטַעם, לּוָלב

 ְולֹא ַטַעם לֹא ָלּה ֵאין ,ֲעָרָבה. ַטַעם לֹו ֵאין ַאךְ  ֵריחַ  לֹו

: ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבַעם ַהּסּוִגים ָּכל ֶאת ְמַסֶּמֶלת זֹו ֲחלּוָקה. ֵריחַ 

 ַמֲעִׂשים ְוַגם ּתֹוָרה ַּגם ָּבֶהם ֵאֶּלה ֶׁשֵּיׁש ,ְוֵריחַ  ָטַעם

 ֶׁשֵאיָנם, ּתֹוָרה ַּבֲעֵלי ֵאלּו, ֵריחַ  ְּבִלי ַטַעם. טֹוִבים

 ְּבָעֵלי ,ַטַעם ְּבִלי ֵריחַ . טֹוִבים ְּבַמֲעִׂשים ָּכל ָּכךְ  עֹוְסִקים

,  ֵריחַ  ְולֹא ַטַעם לֹא. ּתֹוָרה ָלֶהם ֵאין ַאךְ , טֹוִבים ַמֲעִׂשים

. טֹוִבים ְלַמֲעִׂשים ְולֹא ַלּתֹוָרה לֹא ִהִּגיעּו ֶׁשּלֹא, ֵאֶּלה

 ּוְבָעֵלי ַהּתֹוָרה ְּבָעֵלי ֶאת ַרק ֲאִני רֹוֶצה: ּתֹאַמר ֶׁשָּמא

 ַמֲעִׂשים אֹו ּתֹוָרה ּבֹו ֵאיןׁשֶ  ְּבִמי ַהּטֹוִבים ְולֹא ַהַּמֲעִׂשים

 ְולֹא ּתֹוָרה לֹא לֹו ֶׁשֵאין ִמי ִעם ֶקֶׁשר רֹוֶצה ְוֵאיִני, טֹוִבים

  . טֹוִבים ַמֲעִׂשים

 ֶאת ְלַקֵּים ָיכֹל ֵאיְנךָ  ְלַבד ְּבֶאְתרֹוג: ַהּתֹוָרה ְלךָ  אֹוֶמֶרת

 ַּגם ָלָקַחת ָעֶליךָ . ְוַהַהַדס ַהּלּוָלב ְּבֵצרּוף לֹא ַגם, ַהִּמְצָּוה

 ּוֵלָהְצִמיָדה, ֵריחַ  ְולֹא ַטַעם לֹא ָּבּה ֶׁשֵאין זֹו, ָהֲעָרָבה ֶאת

 ָחבּוִקים ִיְהיּו ְּכֶׁשַהְּללּו. ְוָהֶאְתרֹוג ַהַהַדס, ַהּלּוָלב ֶאל

 !ַאִחים ִּכי ֻּכָּלנּו. ַהִּמְצָוה ֶאת ְלַקֵּים ּתּוַכל ,ּוְמֻאָחִדים

  ,ַלֲחטֹא ֶׁשָאסּור ִמְּפֵני לֹא ֶּתֶחְטאּו ֶׁשּלֹא ְרצֹוִני"

  ." ַלֲחטֹא ְּפַנאי חֶֹסר ֵמֲחַמת ֶאָּלא

 ]ִמּקֹוְצק ֶמְנֶּדל ְמַנֵחם ַרִּבי[

       


