ס"ד

נָא לֹא ִל ְקרֹא ַבּזְּ ַמן ַה ְתּ ִפ ָלּה
תּוֹרה
וּק ִריאַת ַה ָ
ְ
הד"נ מוצש"ק
אַר ַבּע
ִק ְריַת ְ
יס ִפּין
ִח ְ
יפה
ֵח ָ
ְרוּשׁ ַליִם
י ָ
אָביב
ֵתּל ִ

19:18
19:18
19:21
19:13
19:29

20:30
20:32
20:38
20:30
20:33

ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת חוּ ָקת ׀ י' ָתּמוּז התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  36׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה


יטל ַבּת ָחוָה
ִל ְרפוּאַת ֲא ִב ַ

ָמ ֲע ָלת ָה ֵנ ִתּי ָנה

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ְטנָהָ .כּל ֶא ָחד
ידים ִמבֵּית ַה ֵסּ ֶפר ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ֶשׁבּוֹ ִתּ ְת ַקיֵּם ַה ַקּי ָ
בוּצת ַתּ ְל ִמ ִ
ָצאנוּ ְק ַ
ִל ְק ַראת ַהחֹ ֶפשׁ ַהגָּדוֹל ,י ָ
ַחד ֶאת
וּבנִ ינוּ י ַ
ָר ְדנוּ ֵמ ָהאוֹטוֹבּוּס ִה ְת ַח ַלּ ְקנוּ ְלזּוּגוֹת ָ
אַחר ֶשׁיּ ַ
וְשׂ ֵקּי ֵשׁנָהְ .ל ַ
מוּסים ַ
ילים ָע ִ
ֵמ ִא ָתּנוּ ֵה ִביא ַתּ ְר ִמ ִ
ְעל גוּ ֵפינוּ.
יעה נִ גְ ָרה ַעל ָפּ ֵנינוּ ו ַ
יפי ְו ָשׂ ֵמח ֲא ָבל ָהיָה ַחם ָכּל ָכּ ְך ְו ָה ֵז ָ
ָהא ָֹה ִלים ְל ִלינַת ַה ַלּי ְָלהַ .הכֹּל ָהיָה ֵכּ ִ
ְתה ַבּ ַמּ ֲחנֶה
ֻלּנוּ ֶאל ַה ִבּ ְר ִזיָּה ֶשׁ ָהי ָ
ֻלּם ָל ֶל ֶכת ִל ְשׁתּוֹת ַמיִם ְו ַה ְר ֵבּהַ .ר ְצנוּ כּ ָ
ְטנָה ,כּ ָ
יך ַה ַקּי ָ
יוֹסף ַמ ְד ִר ְ
ַה ְפ ָס ָקה ָק ָרא ֵ
וּמוּקם ֲא ָבל ְכּ ֶשׁ ָפּ ַת ְחנוּ ֶאת ִבּ ְרזֵי ַה ַמּיִם ,לֹא ָיכ ְֹלנוּ ִל ְשׁתּוֹתַ .ה ַמּיִם ָהיוּ ָח ִמים ְמאֹד ִמ ַקּ ְרנֵי ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
ָ
ֵך
ֶשׁהוֹל ְ
יוֹסףֵ ,אין ָמה
אָמר ֵ
ימה ֶח ְב ֶרהַ ,
יך ֶא ְפ ָשׁר ִל ְשׁתּוֹת ָכּ ָכה? ָק ִד ָ
ֹשׁהֵ .א ְ
ֶשׁ ִח ְמּמוּ ֶאת ִצנּוֹר ַה ַמּיִם .אוּףָ ,ר ַטן מ ֶ
וּב ְקבּוּק ַמיִם ָק ִרים ְבּ ָידוֹ,
עוֹמד ַבּ ַצּד ַ
אַלמֹג ֵ
רוּציםְ .ל ֶפ ַתע ָר ִאינוּ ֶאת ְ
וּב ִלי ֵתּ ִ
ָבים ִל ְשׁתּוֹת ְ
ַל ֲעשׂוֹת ָכּ ֶרגַעַ ,חיּ ִ
ְשׁ ַתק,
אַלמֹג ִה ְתבּוֹנֵן ָבּנוֹ ו ָ
אַלמֹג ָק ָראנוּ ֵא ָליוַ ,תּן גַּם ָלנוּ ִל ְשׁתּוֹת ְבּ ַב ָקּ ָשׁהְ .
וֹתּה ַבּ ֲהנָאָה ֵמרוּ ָבּהְ .
ְוהוּא שׁ ֶ
ידנִ ית
אַלמֹג ֵה ִביא ִאתּוֹ ֵצ ָ
דוּרה ָר ִאינוּ ֶשׁ ְ
ָשׁ ְבנוּ ְס ִביב ַה ְמּ ָ
ְכּ ֶשׁהוּא לוֹגֵם ֵמ ַה ַמּיִם ַה ָקּ ִרים עוֹד וָעוֹדָ .בּ ֶע ֶרבְ ,כּ ֶשׁיּ ַ
אַך זֶה לֹא ָק ָרהְ .כּ ֶשׁ ָסּ ָגר
אוֹתנוְּ ,
אַלמֹג י ְַכ ֵבּד ָ
וּפ ִחיוֹת ְשׁ ִתיָּהָ .ח ַשׁ ְבנוּ ֶשׁ ְ
בּוּקי ַמיִם ַ
תוֹכהּ ֻק ִבּיּוֹת ֶק ַרחַ ,בּ ְק ֵ
וּב ָ
ְ
ַעת" .זֶה ָהיָה ַמ ֲע ִליב ו ְָכל ָכּ ְך
ֶיה ְבּטוּשׁ אָדֹם " ְפּ ָר ִטי ,לֹא ְלג ַ
ידנִ ית ָר ִאינוּ ֶשׁ ָהיָה ָכּתוּב ָעל ָ
אַלמֹג ֵאת ִמ ְכ ֶסה ַה ֵצּ ָ
ְ
אַלמֹג
יע ַהזְּ ַמן ָל ֶלכֶת ִלישֹׁן ,אַף ֶא ָחד לֹא ָר ָצה ִל ְהיוֹת ְבּא ֶֹהל ֶא ָחד ִעם ְ
ֻלּנוְּ .כּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
לֹא ִמ ְת ַח ֵשּׁבָ ,כּ ְך ַח ְשׁנוּ כּ ָ
ַמנוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּלָ ,ה ַל ְכנוּ ֶל ֱאכֹל
ְסיּ ְ
אַרגַּנּוּ ו ִ
אַחר ֶשׁ ִה ְת ְ
יךְ .ל ָמ ֳח ָרת ָבּבֹּ ֶקרְ ,ל ֵ
יוֹסף ַה ַמּ ְד ִר ְ
ֶא ַלץ ִלישֹׁן ִעם ֵ
ְוהוּא נ ֱ
בּוּקי ַמיִם ְו ַעל ָכּל ֻשׁ ְל ָחן ָהיָה
וּב ְק ֵ
שׁוֹקוֹל ִדים ַ
ָ
וּל ַה ְפ ָתּ ָע ֵתנוּ ָמ ָצאנוּ ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחנוֹת ַפּ ִחיוֹת ְשׁ ִתיָּה,
רוּחת בּ ֶֹקר ְ
ֲא ַ
סּוּפּר
בוּע ִמ ָ
יךְ :בּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
יוֹסף ַה ַמּ ְד ִר ְ
אָמר ֵ
רוּחה ַ
ילת ָה ֲא ָ
ָדיִם וְ ְתּ ִח ָ
ילת ַהיּ ַ
אַחר נְ ִט ַ
ָכּתוּב "נָא ְל ִה ְת ַכּ ֵבּד"ְ .ל ֵ
וּל ָשׁלֵם ֲעבוּר ַה ַמּיִם ְו ָהאוֹ ֵכל ֶשׁ ַעם
אַרצוֹ ְ
ֶך ְ
מוֹרי ַבּ ָקּ ָשׁה ַל ֲעבֹר ֶדּר ְ
יחים ֵאל ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱא ִ
שׁוֹל ַח ְשׁ ִל ִ
ֹשׁה ֵ
ֶשׁמּ ֶ
מוֹרי
ַצּ ַח ֶאת ָה ֱא ִ
ִשׂ ָר ֵאל ְמנ ֵ
ְיוֹצא ַל ִמ ְל ָח ָמהְ .בּ ֶע ְז ַרת ה' ַעם י ְ
אַך ֶמ ֶל ְך ִסיחוֹן ְמ ָסרֵב ו ֵ
ִשׁ ַתּ ֵמּשׁ ָבּ ֶד ֶר ְךְ .
ִשׂ ָר ֵאל י ְ
יְ
מוּרת ַתּ ְשׁלוּם .אָנוּ
ַא ִפלּוּ ְתּ ַ
ָרם ֵל ָמ ָפּ ַלתּוֹ? ח ֶֹסר ָה ָרצוֹן ָל ֵתת ַל ֲא ֵח ִרים ֵל ָהנוֹת ִמ ֶשׁלוֹ ו ֲ
וּמה גּ ַ
אַרצוָֹ .
כוֹבשׁ ֶאת ְ
ְו ֵ
יך ִל ְחיּוֹת וְ ִלנְ הֹג נָכוֹן ,ו ְָלכֵן ְכּ ָד ִאי ְל ַה ֲענִ יק ו ְָל ֵתת ִמ ֶשּׁ ָלּנוּ ִכּי ַרק ָכּ ְך נִ ַתּן ִל ְחיוֹת
תּוֹרה ֵא ְ
לוֹמ ִדים ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
ְ
ֻלּם ,נָכוֹן?
אַתּם ְמ ַכ ְבּ ִדים ֶאת כּ ָ
וּח ֶשׁ ֶ
וּמה ִא ְתּכֶם ֲח ֵב ִרים ֶשׁ ִלּיֲ ,אנִ י ָבּט ַ
ֶבּ ֱא ֶמת וְ ִל ְשׂמ ַֹח ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַה ְכּ ָללָ .
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ָבּ ָלק ,יוֹנ ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם וְ ְ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

  
   
  
    
יר ָתהּ ֶשׁל ִמ ְריָם ַהנְּ ִביאָה,
ְעל ְפּ ִט ָ
ֻמּה ,ו ַ
תּוֹרה ֵמ ָס ֶפּ ֶרת ַעל ִמ ְצוַת ָפּ ָרה ֲאד ָ
ָה ָ
ֹשׁה ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ַמ ֵטּהוּ,
ְה ָעם ָצ ָמא ַל ַמּיִם .ה' ְמ ַצוֶּה ְלמ ֶ
ֶע ְל ָמה ַה ְבּ ֵאר ו ָ
ֵשׁאָז נ ֶ
ֹשׁה ַמ ֶכּה ַעל ַה ֶסּ ַלע
יּוֹציא ַמיִם .מ ֶ
וּל ַצווֹת ַעל ַה ֶסּ ַלע ֶשׁ ִ
ְל ִה ְק ִהיל ֶאת ָה ַעםְ ,
יהםְ ,שׁלֹא
ָשׁים ְונִ גְ זָר ֲע ֵל ֶ
ְאַהרֹן ֶנ ֱענ ִ
ֹשׁה ו ֲ
פּוֹר ִצים ִמן ַה ֶסּ ַלע .מ ֶ
וּמיִם ְ
ָפּ ָע ַמיִםַ ,
יע ה'
מוֹד ַ
ִשׂ ָר ֵאל ֶאל הוֹר ַה ַהרִ ,
יע י ְ
ִשׂ ָר ֵאלְ .בּ ַהגִ ַ
ִיזְכּוּ ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ָה ָעם ְל ֶא ֶרץ י ְ
עוֹלים ֶאל
וּבנוֹ ֶא ְל ָעזָרִ ,
אַהרֹן ְ
ֹשׁהֲ ,
אָסף אַל ַע ָמּיו' .מ ֶ
אַהרֹן ' ְל ֵה ֵ
זְמנּוֹ ֶשׁל ֲ
ֵשׁ ַ
אַבּל ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך  30יוֹםָ .ה ָעם
אַהרֹן ֵמתָ .ה ַעם ִמ ְת ֵ
ַה ַהר ְל ֵעינֵי ָכּל ָה ֵע ָדהָ ,שׂם ֲ
שׁוֹל ַח נְ ָח ִשׁים
ֹשׁהָ .ה ָקּ ָבּ"ה ֵ
ְעל מ ֶ
ֻמ ָתּשׁ ֵמ ַה ֶדּ ֶר ְך וְשׁוּב ִמ ְתאוֹנְ נִ ים ַעל ה' ו ַ
ָחשׁ
ֹשׁה י ִָכין נ ָ
וּ ְשׂ ָר ִפים ְל ַה ֲענִ ישׁ ֶאת ָה ָעםָ .ה ָעם ֵמ ִבין ֵשׁ ָח ָטא ,וְה' ְמ ַצוֶּה ֶשׁמּ ֶ
וּב ַטח ָבּהּ' ,נִ ְר ָפּא.
וּמי ֶשׁ ִה ִבּיט ַל ַמּ ֲע ֶלה ָ
ָבוֹהִּ .
וּל ָה ִציבוֹ ַעל ַעמּוּד גּ ַ
ֹשׁת ֵ
נְ ח ֶ
יע אַל
ִשׂ ָר ֵאל ַמגִּ ַ
מוֹרי וְעוֹגַ ,עם י ְ
וּב ַמ ְל ֵכי ָה ֱא ִ
אַחר ִמ ְל ָחמוֹת ֵבּ ֶמ ֶל ְך ָע ַרדְ ,
ְל ֵ
ֵריחוּ.
ֲע ְרבוֹת מוֹאָב מוּל י ִ

ֶ את ִמי ְמ ַט ֲה ִרים ִעם ֶא ֵפר ָפּ ָרה
ֻמּה?
ֲאד ָ
ָ מה ָק ָרה ַכּ ֲא ֶשׁר ֵמ ָתּה ִמ ְר ָים?
אַהרֹן?
יכן נִ ְק ַבּר ֲ
ֵ ה ָ
אַחר מוֹת
ִ מי ִה ְת ַמנָּה ְלכֹּ ֵהן גָּדוֹל ַ
אַהרֹן?
ֲ




  
        
   
ֶרוַח מוּל ֶה ְפ ֵסד
אָדם ִכּי יָמוּת ְבּא ֶֹהל"
תּוֹרה ָ
"זֹאת ַה ָ
ָליוֹת ַבּ ַעל ֲע ָס ִקים ַר ִבּים ָהיָהֲ ,א ָבל ְבּ ָשׁ ָעה
ַל ָמן ַמ ְרגּ ִ
ר' ֶא ְפ ַר ִים ז ְ
תּוֹרהִ ,ה ְס ַתּגֵּר ְבּ ֶח ֶדר ִלמּוּדוֹ וְ לֹא נִ ְפנָה ְלשׁוּם ִענְ ַין
ֶשׁ ָע ַסק ַבּ ָ
ָבּ ֲע ָס ַקיו.




יעה לוֹ
ְהוֹד ָ
אַחת ָבּ ֵעת ֶשׁ ָלּ ַמדָ ,בּאָה ֵא ָליו ִא ְשׁתּוֹ ו ִ
ַפּ ַעם ַ

ְהוֹדיעוּ ִכּי ִאם לֹא
סּוֹח ִרים " ְכּ ֵב ִדּים" ָבּאוּ ְל ַד ֵבּר ִאתּוֹ ,ו ִ
ֶשׁ ֲ
ַפ ִסיד ֶאת ַה ִע ְס ָקה ַה ֻמּ ַצּ ַעת וְ הוֹן ַרב ַה ָצּפוּי
ָד ,הוּא י ְ
י ְִת ַפּ ֶנּה ִמיּ
לוֹ ִמ ֵמ ָנּה.


אָדם ִכּי יָמוּת ְבּא ֶֹהל" – ְבּ ָשׁ ָעה
ַל ָמןָ " :
ֵה ִשׁיב ר' ֶא ְפ ַריִם ז ְ
ַחס
יך הוּא ִל ְהיוֹת ֵכּ ֵמתְ ,בּי ַ
וֹרהָ ,צ ִר ְ
עוֹסק ַבּתּ ָ
יוֹשׁב וְ ֵ
אָדם ֵ
ֶשׁ ָ
עוֹלם.
ָ ה ָ
ְל ָכל ִענְ ְינֵי

נּוֹדע לוֹ ַה ְסּכוּם ַהגָּדוֹל ֶשׁ ִה ְפ ִסיד ִמ ָכּ ְך ֶשׁלֹּא
אַחר ָכּ ְךְ ,כּ ֶשׁ ַ
ַ
אָמר ְבּ ִשׂ ְמ ָחהָ ,בּר ְֹך ַה ֵשּׁםִ ,שׁ ַלּ ְמ ִתּי ַכּ ָמּה
וֹח ִריםַ ,
ס ֲ
ִה ְת ַפּנָּה ְל
ת ִרים ְבּ ַעד ַדּף גְּ ָמ ָרא.
ֲא ָל ִפים ְכּ ָ

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

קרית ארבע ת.ד 88 .מיקוד 90100

ִקּ ֲהלוּ ַעל מֹ ֶשׁה
" ְולֹא ָהיָה ַמיִם ָל ֵע ָדה ַויּ ָ
ֹשׁה ַויֹּא ְמרוּ
אַהרֹן ַו ָיּרֶב ָה ָעם ִעם מ ֶ
וְ ַעל ֲ
ַענוּ ִבּגְ וַע אַ ֵחינוּ ִל ְפנֵי ה',
ֵלאמֹר וְלוּ ָגו ְ
אתם ֶאת ְק ַהל ה' ֶאל ַה ִמּ ְד ָבּר
וְ ָל ָמה ֲה ֵב ֶ



וּב ִעירֵנוּוְ ָל ָמה
ַחנוּ ְ
ַהזֶּה ָלמוּת ָשׁם ֲאנ ְ
יתנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְל ָה ִביא א ָֹתנוּ ֶאל
ֱל ֻ
ֶהע ִ
ֶרע
ַה ָמּקוֹם ָה ָרע ַהזֶּה לֹא ְמקוֹם ז ַ
וּמיִם אַיִן ִל ְשׁתּוֹת".
ֶפן ו ְִרמּוֹן ַ
וּת ֵאנָה וְ ג ֶ
ְ
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ְתלוֹנֵן
ָבּ ַפּ ָר ָשׁה ְמ ֻס ָפּר ֶשׁ ַעם י ְ
ֹשׁהְ ,ושׁוֹ ֵכ ַח ֶאת ָכּל
ַעל ה' ְו ַעל מ ֶ
ַעשׂוּ ָל ֶהם ַעד
ַהנִּ ִסּים וְ ַהנִּ ְפ ָלאוֹת ֶשׁנּ ֲ
ַע ְכ ָשׁו .גַּם ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהָ ,כּל ָכּ ְך ַקל ִל ְשׁכֹּ ַח
הוֹרים
ֶאת ָכּל ַהטּוֹב ֶשׁאָנוּ ְמ ַק ְבּ ִלים ֵמ ַה ִ
וּמ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהְ .כּ ֶשׁיֵּשׁ ְק ָצת ק ִֹשׁיַ ,הכֹּל
ֵ
יך ֶא ְפ ָשׁר
אַך ַה ִאם זֶה נָכוֹן? ֵא ְ
נִ ְשׁ ַכּחְ .
ְל ִה ְת ַע ֵלּם ִמ ָכּל ַהטּוֹב ֶשׁ ִקּ ַבּ ְלנוּ ְו ִל ְהיוֹת
טוֹבה? נְ ַק ֵבּל ַעל ֲע ְצ ֵמנוּ ֶשׁ ָתּ ִמיד,
ְכּפוּיֵי ָ
ֲא ָבל ָתּ ִמיד גַּם ְכּ ֶשׁזֶּה ָק ֶשׁה לֹא נִ ְשׁ ַכּח
ְל ֶרגַע ֵאת ַהטּוֹב וְנִ ְתמוֹדֵד ִעם ַה ְקּ ָשׁיִים
תּוֹך ָה ַכּ ָרת ַהטּוֹב.
וּמ ְ
ַבּ ֲה ָבנָה ִ

ְכּת ֶֹבת ֲא ָתר ִאינְ ֶט ְרנֶט http//www.ohrshalom.net
ֶק ְטרוֹנִ י info@ohrshalom.net
ְכּתֹ ֶבת דֹּאַר ֶאל ְ

