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ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ֲ
אַחרֵי מוֹת ְ -קד ִֹשׁים ׀ ו' אייר התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  27׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה

לרפואת יעקב נתנאל ָכּ ֵלב ָחי בן דינה

דוּרת לֹ"ג ָבּע ֶֹמר
ְמ ָ
הוּבים.
ְק ִרים וְ ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
דוּרה?
ַת ִחיל ֶל ֱאסֹף ְק ָר ִשׁים ַל ְמ ָ
יסתוֹ ְל ִכ ָתּהָ .מה ַדּ ְע ְתּ ֶכם ֶשׁנּ ְ
יּאל ִבּ ְכנִ ָ
בוּע ַה ָבּא לֹ"ג ָבּע ֶֹמרָ ,שׁאַל ָדּנִ ֵ
ַשׂ ְמ ֶתּם ֵלב ֶשׁ ְבּ ָשׁ ַ
אַחר
ְתה גְּ ד ָֹלּהַ .
ֻלּם ָהי ָ
אָחזָה ְבּכ ָ
דּוּר ַסלַ .ה ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ֶשׁ ֲ
מּוּדים ְליַד ִמגְ ָרשׁ ַה ַכּ ְ
אַחר ַה ִלּ ִ
ֻלּם ,נִ ָפּגֵשׁ ְל ַ
יֵשׁ!! ָק ְראוּ כּ ָ
ֻקּה ִל ְקּבוּצוֹת ְועוֹד ְבּאוֹתוֹ יּוֹם ִה ְת ַח ְלנוּ ְל ַח ֵפּשׂ ְק ָר ִשׁיםִ .כּ ְב ָכל ָשׁנָה
ֶע ְר ָכה ֲחל ָ
מּוּדים ֶנ ֵא ָס ְפנוּ ְליַד ַה ִמּגְ ָרשְׁ ,ונ ֶ
ַה ִלּ ִ
ֶע ְר ָמה
תּוֹשׁ ֵבי ַה ְשּׁכוּנָה ְל ֵשׁם ָכּ ְךְ .לאַט ְלאַט ָה ְל ָכה וְ נ ֶ
ֻחד ֶשׁ ֵה ִכינוּ ְ
בּוּרי ֶשׁ ָבּ ְשׁכוּנָהְ ,בּ ָמקוֹם ְמי ָ
ֶע ְר ָכה ַבּגַּן ַה ִצּ ִ
דוּרה נ ֶ
ַה ְמּ ָ
מּוּדים ִצ ְפּ ָתה ָלנוּ ַה ְפ ָתּ ָעה
אַחר ַה ִלּ ִ
בּוּרי ַ
ישׁיְ ,כּ ֶשׁ ָבּאנוּ ַלגַּן ַה ִצּ ִ
ָד ָלה וְ ָה ְל ָכהְ .בּיוֹם ְשׁ ִל ִ
דוֹלה ,וְ ַה ִשּׂ ְמ ָחה גּ ְ
ֲע ֵר ַמת ְק ָר ִשׁים גְּ ָ
יּאל ָשׁאַלִ ,מי ֶל ַקח ָלנוּ ֵאת ַה ְקּ ָר ִשׁים? זֶה ַמ ָמּשׁ
ֶע ְלמוּ ֶכּלֹא ָהיוִּ .ה ְס ַתּ ַכּ ְלנוּ זֶה ַעל זֶה ְו ָדנִ ֵ
דוֹלהַ .מ ֲח ִצית ֵמ ַה ְקּ ָר ִשׁים נ ֶ
גְּ ָ
ֵבה ְו ֶגזֵל .אוּףָ ,ק ָרא ִשׁ ְמּעוֹן ַכּ ָמּה ָק ֶשׁה ָע ַב ְדנוּ ַעד ַע ְכ ָשׁוְ ,לאָן נִ ְל ְקחוּ ַה ְקּ ָר ִשׁים
ַחמוּר ִמ ָכּ ְך ֶזוֹ גְּ נ ָ
לֹא ְבּ ֵס ֶדרְ ,ולֹא ָהגוּן ,ו ֲ
ְתה ִס ַפּ ְר ִתּי לוֹ ָמה
יע ַה ַבּי ָ
אַבּא ִהגִּ ַ
ֶשׁ ָלּנוּ? ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם לֹא ִה ְמ ַשׁ ְכנוּ ֶל ֱאסֹף ְק ָר ִשׁים וְ ָכל ֶא ָחד ָחזַר ְל ֵביתוֹ ָעצוּבְ .כּ ֶשׁ ָ
ָתן,
ְאָמר .יוֹנ ָ
אַבּא ִה ְק ִשׁיב ֶק ֶשׁב ָרב ,ו ַ
דוֹלה יֵשׁ ְל ָכל ַח ְב ֵרי ַה ִכּ ָתּהָ .
ָבה גְּ ָ
אַכז ָ
ָק ָרה ָלנוּ ,וְ ֶשׁגָּנְ בוּ ָלנוּ ֵאת ַה ְקּ ָר ִשׁים ,וְ ֵאיזוֹ ְ
ַסּה ָמ ָחר ִל ְבדֹּק
יליֶ ,א ָלּא נ ֵ
וּל ַה ְח ִליט ֶשׁגָּנְ בוּ ָל ֶכם ֵאת ַה ְקּ ָר ִשׁים ,לֹא ַל ָחשׁוֹב ִמ ָיּד ַעל ַמ ֶשּׁהוּ ְשׁ ִלּ ִ
יע לֹא ַל ַמּ ֵהר ְ
ֲאנִ י ַמ ִצּ ַ
ַשׁ ִאיר ֶפּ ֶתק אוֹ ִמ ְכ ָתּב?
אתי ְבּקוֹלָ ,גּנַב י ְ
יח ָלכֶם ִמ ְכ ָתּב אוֹ ֶפּ ֶתק? ָמה! ָק ָר ִ
ישׁהוּ ִהנִּ ַ
ימת ַה ְקּ ָר ִשׁים ֶשׁ ָמּא ִמ ֶ
שׁוּב ְליַד ֲע ֵר ָ
מּוּדים ַר ְצנוּ ִמיָּד
אַחר ַה ִלּ ִ
וּל ַ
אַבּאְ ,
וּמ ְס ִתּיר סוֹדְ .ל ָמ ֳח ָרת ִס ַפּ ְר ִתּי ַל ֲח ֵב ַרי ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָ
אַבּא ִחיּ ְֵך ְכּ ִמי ֶשׁיּוֹ ֵד ַע ַ
לֹא נִ ְראָה ִליָ .
אָכןַ ,על
טוֹפ ְפנוּ ְליַדוֹ ,וְ ֵ
אתיִ .ה ְצ ַ
ְשׁ ְעיָה ִבּ ְצ ָע ָקהְ ,ראוּ ָמה ַמ ָצ ִ
יטב .בּוֹאוּ ְל ָכאן ָק ָרא י ַ
ֵימת ַה ְקּ ָר ִשׁים וְ ִח ַפּ ְשׂנוּ ֵה ֵ
אַל ֲער ָ
פּוֹת ַחָ ,ענָה.
ְשׁ ְעיָהֲ .אנִ י ֵ
אַלנוּ ֶאת י ַ
יטבָ .מה ָכּתוּב ְבּ ֶפ ֶתק? ָשׁ ְ
ָפים ֶשׁ ָהיָה ַבּ ֲע ֵר ָמה ָר ִאינוּ ֶפּ ֶתק נָעוּץ ְמ ֻק ָפּל ֵה ֵ
ֶא ָחד ָה ֲענ ִ
דוּרה נִ ְפ ָלאָה,
וּל ַה ְד ִליק ְמ ָ
יתם ִל ְשׂמ ַֹח ְ
אָה ְב ָתּ ְל ֵר ֲע ָך ָכּמוֹ ָך"? ָכּ ְך נִ ְכ ַתּב ַבּ ֶפ ֶתקְ " ,ר ִצ ֶ
ֶא ַמר " ְו ַ
בוּע נ ֱ
ַהי ְַד ְע ֶתּם ֶשׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
אַה ַבת ַה ְבּ ִריּוֹת ִהיא לֹא ַל ֲעשׂוֹת ַרע
אַך ֲא ַה ְב ֶתּם ֶאת ַע ְצ ְמכֶם ִבּ ְל ַבד וְ לֹא ֲח ַשׁ ְב ֶתּם ֶשׁ ַה ְקּ ָר ִשׁים ֶשׁ ְלּ ַק ְח ֶתּם ָהיוּ ֶשׁ ִלּיֲ .
ְ
ימת
אָביא ָלכֶם ֲע ֵר ַ
עוֹלם ,ו ְְל ֶב ַטח לֹא ִלגְ רֹם לוֹ ֵנזֶק ְו ַצ ַערָ .ל ַק ְח ִתּי ֵאת ַה ְקּ ָר ִשׁים ֶשׁ ִלּי ִבּ ְל ַבד ,וְ ָה ֶע ֶרב ִ
ְלאַף ֶא ָחד ָבּ ָ
ַשׁנוְּ .ל ָמ ֳח ָרתְ ,כּ ֶשׁ ַשּׁ ְבנוּ
יעזֶר ַה ָשּׁ ֵכן"ָ .שׁ ַת ְקנוּ וְ ִה ְת ַבּיּ ְ
אַשׁ ָפּהֱ ,א ִל ֶ
יריָּה וְ ֵהם ֻמ ְשׁ ָל ִכים ְבּ ְ
דוֹלה ֵשנִ גְ זֵמוּ ַעל ְידֵי ָה ִע ִ
ָפים גְּ ָ
ֲענ ִ
יעזֶרֶ ,שׁ ְבּ ַמ ֲא ָמץ ַרב
ָפים ֶשׁ ֵה ִביא ֱא ִל ֶ
ֵימת ַה ְקּ ָר ִשׁים ָע ְמ ָדה ָלהּ ֲע ֵר ָמה ָכּל ָכּ ְך גְּ ד ָֹלּה ֶשׁל ֲענ ִ
מּוּדים ֶאל ֲער ָ
אַחר ַה ִלּ ִ
ְל ַ
יעזֶר ֶשׁ ָה ָיה אֹ ֵרח
ְק ִרים? ֶל ַקח ָחשׁוּב ָל ַמ ְדנוּ ֵמ ֱא ִל ֶ
אוֹמ ִרים ַח ֵב ַרי ַהיּ ָ
אַתּם ְ
וּמה ֶ
דוּרהָ .
הוֹסיף ַל ֲע ֵצי ַה ְמּ ָ
וּל ִ
ִה ְצ ַל ְחנוּ ְל ַסדֵּר ְ
אַתּם ַל ֲעשׂוֹת ִל ְכבוֹד לֹ"ג ָבּע ֶֹמר?
חוֹשׁ ִבים ֶ
וּמה ְ
דוּרה ֶשׁ ָלּנוָּ .
ַה ָכּבוֹד ַבּ ְמּ ָ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ֶאמוֹר ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁ ַ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
בוֹדת
תּוֹרה ְמ ַס ֶפּ ֶרת ַעל ֲע ַ
בוּע ִמ ְס ַפּר ַרב ֶשׁל ִמ ְצווֹתַ .ה ָ
ְבּ ַפ ְר ִשׁיּוֹת ַה ָשּׁ ַ
ירת ַה ַשּׁ ָבּת" ,לֹא ִת ְשׂנָא
וּשׁ ִמ ַ
הוֹרים ְ
פּוּריםִ ,כּבּוּד ִ
ַהכֹּ ֵהן ַהגָּדוֹל ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
יך ִבּ ְל ָב ֶב ָך"" ,לֹא ַת ֲעמֹד ַעל ַדּם ֵר ֶעך"" ,לֹא ִתקֹּם וְ לֹא ִתטֹּר ֶאת
אָח ָ
ֶאת ִ
דוֹשׁים ִמ ְצווֹת ַרבּוֹת
ובּ ָפ ָר ַשׁת ְק ִ
אָה ְב ָתּ ְל ֵר ֲע ָך ָכּמוֹ ָך"ְ ,
ְבּנֵי ַע ֶמּ ָך"" ,וְ ַ
ָרה ,אָסוּר ִלגְ נֹב ֶכּ ֶסף
בוֹדה ז ָ
וּפאָהִ ,אסּוּר ֲע ָ
ֶקטֵ ,
ַה ְקּשׁוּרוֹת ְל ִאסוּר ֶגזֶל .ל ֶ
אוֹ ְשׁ ֶוה ֶכּ ֶסף ,אָסוּר ְל ִה ָשּׁ ַבע ַל ֶשּׁ ֶקר ,לֹא ְל ַעכֵּב ְשׁ ְכר ָשׂ ִכיר וְ לֹא ִלגְ זֹל .לֹא

ְ לאָן אָסוּר ֲא ִפלּוּ ַלכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל
ְל ִה ָכּנֵס ְס ָתם?
ֵ " פּאָה" – ְולֹא ַעל ָהרֹאשׁ?
ִ מ ְצ ָוה ִל ְזרֹק ֶאת ַה ֶפּרוֹתָ .מ ַתי?
יך ָלקוּם?
ִ מ ְפּנֵי ִמי ָצ ִר ְ

אָדם .וְ לֹא ָל ֵתת ִמ ְכשׁוֹל ִל ְפנֵי ִע ֵור .יֵשׁ ִל ְשׁפֹּט ַבּ ֶצּ ֶדק ,וְ לֹא
ְל ַק ֵלּל שׁוּם ָ
ֻשׁת ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים.
וּקד ַ
יְּהוּדיְ ,
ֻשׁת ַה ַבּיִת ַה ִ
ָל ֲעסוֹק ִבּ ְר ִכילוּתְ .קד ַ




    

   
  

ִה ְרהוּר ֶא ָחד ָפּחוֹת
ָשׁרְ ,ו ַכ ֲא ֶשׁר
ידּים ֶשׁ ֵה ֵחל ִל ְנטוֹת ִמ ֶדּ ֶר ְך ַהיּ ָ
ַמ ֲע ֶשׂה ְבּ ֶא ָחד ַה ֲח ִס ִ
ֵיהם ְולֹא
סוֹטה ֵמ ַה ֶדּ ֶר ְךֵ ,ה ְר ִחיקוּהוּ ֵמ ֲעל ֶ
ֲח ֵב ָריו ָראוּ ִכּי הוּא ֶ
יצ ָתם.
ִהנִּ יחוּ לוֹ ָלבוֹא ִבּ ְמ ִח ָ



מוּאל
אַדמוֹ"ר ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ידי ָה ִעיר ֵא ֶצל ָה ְ
ֶ א ָחד ֵמ ֲח ִס ֵ
ַפּ ַעם ִבּ ֵקּר
ויטשָׁ ,ה ַר ִבּי ִה ְת ַענְ יֵן ֶא ְצלוֹ ְבּ ַמ ָצּבוֹ ֶשׁל ֶה ָח ִסיד ֶשׁ ֵסּר
יוּבאוִ ְ
ִֵממ ְַלּה ֶדּ ֶַר ְך .

וּרה ְבּ ֶשׁל ַמ ֲע ָשׂיו.
ֵפּר ִכּי הוּא ֻס ַלּק ֵמ ַה ַחב ָ
ֶה ָח ִסיד ִס
עוֹשׂים .
ַ 
אַתּם ִ
אָמר ָה ַר ִבּי" :לֹא טוֹב ֶ

מוּטבֲ .א ִפלּוּ ִאם לֹא
וּלנַסּוֹת ַל ֲה ִשׁיבוֹ ְל ָ
ְ רבּוֹ ְ
ֲע ֵליכֶם ְל ִק
הוּריו ָה ַר ִעים
ַתּ ְצ ִליחוֶּ ,א ָלּא ֶשׁ ִבּ ְזכוּת ַה ֵקּרוּב ַהזֶה י ְִפ ֲחתוּ ִה ְר ָ

ֵמ ֲע ָשׂ ָרה ְל ִת ְשׁ ָעה  -גַּם אָז ְכּ ַדאי ַה ָדּ ָבר".


ישׁים ְר ֵע ִבים,
ִל ְפ ָע ִמים אָנוּ ַמ ְרגִּ ִ
ְו ִל ְפ ָע ִמים ָפּשׁוּט ִמ ְת ַח ֵשּׁק ָלנוּ
אַך ַה ִאם ֻמ ָתּר וְטוֹב ְלאָכוֹל
ֶל ָנ ְש ֶנשְ ,
רוֹצים? ַה ִאם לֹא נָכוֹן
ָכּל ָמה ֶשׁ ִ
יסים
אַפּק וְ ִל ְבדֹּק ָמה אָנוּ ַמ ְכנִ ִ
ְל ִה ְת ֵ
לוֹמ ִדים
ְל ֶפה? ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁבוּ ַע אָנוּ ְ
ֶאכֹל.
ְשׁ ָנם ַמ ֲא ָכ ִלים ֶשׁאָסוּר ל ֱ
ֶשׁיּ ְ
אוֹתנוּ
ְו ַה ִסּ ָבּה ִהיא לֹא ַרק ְל ַל ֵמּד ָ
נוֹסף ְל ָכ ְך,
ַל ַסּ ְב ָלנוּת ו ְִאפּוּק ֶא ָלּא ֶשׁ ְבּ ָ
תּוֹרה לאָ ְכ ָלם
אָס ָרה ַה ָ
ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ֶשׁ ְ
ֵאינָם ְבּ ֶשּׁל ְבּ ִראוּת ַהגּוּף וּ ֵרפוּאָתוֹ,
ִמשוּם ֶשׁ ִאם ֵכּן ַה ָדּ ָבר ֵעינֵינוּ רוֹאוֹת
אוֹכלוֹת ַמ ֲא ָכ ִלים
ֶשׁ ֻאמּוֹת ָהעוֹ ָלם ֶשׁ ְ
תּוֹרה ָבּאָה
ֵאלּוּ ֵהן ֲחזָקוֹתֶ .א ָלּא ַה ָ
ְהוּדית,
ֶפשׁ ַהיּ ִ
ִל ְדאֹג ְל ַט ֲה ַרת ַהנּ ֶ
ֶשׁ ַמּ ֲא ָכ ִלים ֵאלּוּ ְמ ַת ֲע ִבים ֵוּ ֵמ ָש ְק ִצים
אוֹתהּ.
ָ


יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ

קרית ארבע ת.ד 88 .מיקוד 90100

כְּתֺבֶת ֲאתָר אִינְ ֶט ְרנֶט http//www.ohrshalom.net
ְטרוֹנִי info@ohrshalom.net
כְּתֺבֶת דֺּאַר ֶא ֶלק ְ

