וּק ִריאַת הַ תּו ָֹרה
נָא א לִ ְקרֹא בִּ זְמַ ן הַ ְתּפִ לָּה ְ
זמני השבת
ירושלים
חיפה
תל אביב
באר שבע

הד"נ
19:10
19:21
19:29
19:25

מוצש"ק
20:28
20:34
20:32
20:30

בס"ד ַ שׁבָּ ת ֹק ֶדשׁ פָּ ָר ַשׁת פִּ נְחָ ס  כ"א ַתּמּוּז התשע"ג ִ גלָי ֹון ִמ ְספָּ ר ָ  83שׁנַה ְשׁנִ יָה


  
      
   
ְמסַ פְּ ִרים עַ ל הַ גָּאוֹן בַּ עַ ל הַ ַתּ ְניָאֶ ,שׁהָ יָה גֵּר סָ מוּ לֶחָ צֵ ר
ֶשׁל ַתּלְ מוּד תּו ָֹרה ,וּבְ אֶ ְמצַ ע הֶ חָ צֵ ר הָ יָה עַ מּוּד גָּבוֹהַּ
ע ֲָשׂ ָרה מָ טָ ר ,וְ הַ ְיּל ִָדים הַ ַתּלְ ִמ ִידים ִה ְתחָ רוּ בֵּ ינֵיהֶ ם ִמי
יַצְ לִ יחַ ַלעֲלוֹת לְ רֹאשׁ הָ עַ מּוּד .בֵּ ין הַ ִמּ ְתחָ ִרים הָ יָה נֶכְ דּ ֹו
ֶשׁל הָ ַרב ,הַ ֶיּלֶד ְמנַחֵ ם מֶ ְנדֶּ לֶ ] ,שׁנּ ְִתפַּ ְרסֵ ם אַחַ ר ָכּ
כְּ גָאוֹן בַּ עַ ל צֶ מַ ח צֶ דֶ ק[ .וְ ִהנֵּה ִה ְת ִחילוּ הַ ַתּלְ ִמ ִידים לָרוּץ
וְ ַלעֲלוֹת עַ ל הָ עַ מּוּד ,אַ כְּ ֶשׁ ִהגִּיעוּ לַחֲ צִ י הָ עַ מּוּד הֵ מָּ ה
כּ ְָרעוּ וְ נָפְ לוּ ,וְ ִאלּוּ הַ ֶיּלֶד מֶ נְדֶּ ל ִהצְ לִ יחַ ַלעֲלוֹת עַ ד רוּם
פִּ ְסגַּת הָ עַ מּוּד ,וְ הַ כֹּל מָ חוּ ל ֹו כַּפַּ יִם .בִּ ְשׁמּ ֹועַ הַ גָּאוֹן אֶ ת
הָ ַרעַ שׁ ֶשׁל ְמ ִחיאוֹת כַּפַּ יִםִ ,ה ְס ַתּכֵּל דָּ ַרך הַ חַ לּוֹןְ ,וּראֵ ה
אֶ ת נֶכְ דּ ֹו עוֹמֵ ד לְ מַ ֲעלָה בְּ רֹאשׁ פִּ ְסגַּת הָ עַ מּוּד ,וְ כֻלָּם
מו ִֹחים ל ֹו כַּפַּ יִםָ ,רמַ ז ל ֹו בְּ אֶ צְ בָּ ע ֹו ֶשׁיָּבוֹא אֵ לָיו ,וּכְ ֶשׁבָּ א,
ית לְ רֹאשׁ הָ עַ מּוּד?
ָשׁאַל אֵ ת הַ ֶנּכֶד :מֶ ְנדֶּ לִ י ,לָמָּ ה עָ לִ ָ
ֲשׂה כֻּלָּם
עָ נָהוּ הַ ֶנּכֶד :סַ בָּ א ,זו ִֹהי ִה ְתחָ רוּת בֵּ ינֵינוּ ,וּלְ מַ ע ֶ
א ִהצְ לִ יחוּ ַלעֲלוֹת ,וְ ַרק אֲ ִני ִהצְ ל ְַח ִתּי”ָ .שׁאַל הַ סַּ בָּ א:
בַּ מֶּ ה כֹּחֲ יָפֶ ה יו ֵֹתר ִמכֻּלָּם? עָ נָה ל ֹו :סַ בָּ א! אֲ נִ י
יתי ֶשׁכַּאֲ ֶשׁר ִהגִּיעוּ לַחֲ צִ י ֹגּבַ הּ
ִה ְס ַתּכַּלְ ִתּי ֲעלֵיהֶ ם וְ ָר ִא ִ
הָ עַ מּוּדִ ,הבִּ יטוּ לְ מַ טָּ ה ְוּראוּ ֶשׁהֵ ם ְגּבו ִֹהים ִמן הַ ַקּ ְר ַקע,
ִקבְּ לוּ ְסחַ ְר ֹח ֶרת וְ נָפְ לוּ .אֲ נִ י הֶ ְחל ְַט ִתּי א לְ ִה ְס ַתּכֵּל
יתי
לְ מַ טָּ ה ,כִּ י ִאם ַרק לַמַּ ֲעלָה ,וְ ָלכֶן אָז ְַר ִתּי עֹז וְ עָ לִ ִ
וּמ ְק ָרא
יתִ ,
לָרוּם פִּ ְסגַּת הָ עַ מּוּד .אָמַ ר ל ֹו הָ ַרב :טוֹב עָ ִשׂ ָ
מָ לֵא הוּא "א ַֹרח חַ יִּים לְ מַ עְ לָה לְ מַ ְשׂכִּ יל ,לְ מַ עַ ן סוּר
ִמ ְשּׁאוֹל מַ טָּ ה" ,וְ ָלכֶן גַּם בְּ לִ מּוּדֶ י  ,א ִתּ ְס ַתּכֵּל עַ ל
ְקטַ נִּים ִמ ְמּ בְּ חָ כְ מָ ה ,פֶּ ן ִתּ ְס ַתּפֵּ ק בְּ מוּעָ ט ,וְ אֶ פְ ָשׁר ֶשׁגַּם
תֵּ ֵרד מֵ ָרמַ ת הַ לִּ מּוּד ֶשׁלְּ  ,אֶ לָּא ִה ְס ַתּכֵּל בַּ גְּד ֹולִ ים ִמ ְמּ ,
בָּ ֹאפֶ ן ֶשׁגַּם אַ ָתּה ַתּ ֲעלֶה מַ עְ לָה מַ עְ לָה ,וּבְ זֶה ִתּ ְזכֶּה
לִ ְהיוֹת בְּ רוֹם הַ מַּ ֲעלֶה.
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

     
ָ .1מה נ ַָתן ה' לְ פִ נְחָ ס עֲ בוּר הֲ ִריגַת הַ ִמּ ְד ָי ִנית
וְ ִאישׁ הַ יּ ְִשׂ ְראֵ לִ י?
ִ .2מי הָ י ְָתה הָ ִא ָשּׁה הַ מֻּ כָּה?
ִ .3מי הָ ָיה הָ ִאישׁ הַ מֻּ כֶּה?
וּמ ְר ָים?
ָ .4מה ֵשׁם ִאמָּ ם ֶשׁל מֹ ֶשׁה אַהֲ רֹן ִ
ָ .5מה ֵשׁם אֲ בִ יהֶ ם?
ָ .6מה ֵשׁם בְּ נוֹת צְ לָפְ חָ ד?

וּב ְקּשׁוּ אֲ נ ִָשׁים מֵ ֲעי ָָרה ְסמוּכָה לְ מָ ַרן "הַ חֵ פֶ ץ
מַ עֲ ֶשׂה ִ
חַ יִּים"ֱ ,היוֹת וְ הַ יּ ִָמים הַ נּו ָֹר ִאים ְק ֵרבִ ים וּבָ ִאים ַוע ֲַדיִן
ידיו
אֵ ין לָהֶ ם "בַּ עַ ל ְתּפִ לָּה"ֶ ,שׁיּ ְִשׁלַח אֶ חָ ד ִמ ַתּלְ ִמ ָ
ֶשׁיּ ְִתפַּ לֵּל אֶ צְ לָם בַּ יּ ִָמים הַ נּו ָֹר ִאים.
ידיו וּבִ ְקּשׁוּ
הַ "חֵ פֶ ץ חַ יִּים" ָק ָרא לָאֶ חָ ד ִמ ַתּלְ ִמ ָ
ֶשׁלִּ ְק ַראת הַ יּ ִָמים הַ נּו ָֹר ִאים יֵ ֵל לְ ִה ְתפַּ לֵּל בְּ או ָֹתהּ
ְק ִהלָּה .הַ ַתּלְ ִמיד אָמַ ר כִּ י רוֹצֶ ה הוּא לְ ִה ְתפַּ לֵּל בַּ יּ ִָמים
הַ נּו ָֹר ִאים בִּ ְמ ִחיצַ ת ָרבּ ֹו ,וּבִ ְמ ִחיצַ ת הַ יּ ְִשׁיבָ ה הַ ְקּדֻ ָשּׁה
וְ אֵ ין הוּא חָ פֵ ץ לְ ִה ְתפַּ לֵּל בְּ או ָֹתהּ ֲעי ָָרה .אָמַ ר הַ "חֵ פֶ ץ
אָדם א נִ בְ ָרא ַרק בַּ ְשּׁבִ יל
חַ יִּים" לְ אוֹת ֹו ַתּלְ ִמיד :הָ ָ
עַ צְ מ ֹו ,אֶ לָּא גַּם לַעֲ שׂוֹת חֶ סֶ ד ִעם אֲ חֵ ִרים וְ זֶה ַתּ ְפ ִקיד ֹו
עַ כְ ָשׁו לְ ִה ְתפַּ לֵּל בְּ או ָֹתהּ ֲעי ָָרה".
הָ ַרב יִצְ ַחק מוולוז'ין כּוֹתֵ ב בְּ הַ ְק ָדּמָ ה לַסֵּ פֶ ר "נֶפֶ שׁ
הַ חַ יִּים" בְּ ֵשׁם אָבִ יו הגר"ח זצ"ל לָשׁוֹן יוֹתֵ ר חֲ ִריפָ ה:
אָדם א לְ עַ צְ מ ֹו נִבְ ָרא ,אֶ לָּא ַרק לְ הוֹעִ יל לַאֲ חֵ ִרים
הָ ָ
כְּ כָל אֲ ֶשׁר י ְִמצָ א בְּ כֹח ֹו ַל ֲעשׂוֹת.

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

"נֵר ה' נִ ְשׁמַ ת אָדָ ם" – הֶ עָ לוֹן יוֹצֵ א לְ עִ לּוּי נִ ְשׁמַ ת הַ ִתּינוֹק י ֹונ ָָתן פָּ לְ מֶ ר הי"ד

