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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
בעקבות העיפרון האבוד

לע"נ טפסר משנה ינון יצחקי ז"ל

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ַשּׁבוּ זֶה ְל ַצד זֶה ְבּאוֹתוֹ ֻשׁ ְל ָחןַ .היּוֹם
יבת ַה ֵבּי ַניִם ,וְ י ְ
ֵיהם ָעלוּ ְל ֲח ִט ַ
ַחד ְבּ ִכ ָתּה זְ .2/שׁנ ֶ
ֵא ִלי ְודוֹרוֹן ָל ַמ ְדנוּ י ַ
ישׁי ֵה ֵחל ַהכֹּל.
אַך ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ָפהְ ,ו ָהיָה ִנ ְראָה ֶשׁ ֵהם ָמּ ְצאוּ ֶק ֶשׁר ֲח ֵב ִרי זֶה ִעם זֶהְ ,
ְה ֵשּׁ ִני ָע ְברוּ י ֶ
ָה ִראשׁוֹן ו ַ
ית ֵאת ָה ִע ָפּרוֹן ֶשׁ ִלּי? ָשׁאַל
ֱלםֵ .א ִלי ָר ִא ָ
ילהּ ְכּ ֶשׁ ָחזַר ֶשׁ ֵע ְפרוֹנוֹ ֶנע ַ
ָצא ִבּ ְרשׁוּת ַהמּוֹ ֶרה ִל ְשׁתּוֹת ַמיִם ,גִּ ָ
דּוֹרוֹן ֶשׁיּ ָ
חוֹצה .דּוֹרוֹן
את ַה ָ
ָצ ָ
יע ִלי ְל ִה ְת ַרכֵּזֶ .בּ ַטח ִא ַבּ ְד ָתּ אוֹתוֹ ְכּ ֶשׁיּ ָ
אַתּה ַמ ְפ ִר ַ
יתי ָענָה ֵא ִליָ ,
דּוֹרוֹן ְבּ ַל ַחשׁ .לֹא ָר ִא ִ
הוֹריד ֶאת רֹאשׁוֹ ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן,
וּב ִתּיק ְולֹא ָמ ָצא ֵאת ָה ִע ָפּרוֹןְ .דּ ָמעוֹת ָעלוּ ְבּ ֵעינָיוְ ,והוּא ִ
ִח ֵפּשׂ ִמ ָת ַחת ַל ֻשּׁ ְל ָחן ַ
וּפ ַרץ ִבּ ְב ִכי ָשׁ ֶקטַ .המּוֹ ֶרהָ ,ק ָרא ֵא ִלי ְכּ ֶשׁהוּא ֵמ ִרים ֶאת ֶא ְצ ָבּעוֹ ,דּוֹרוֹן בּוֹ ֶכהַ .המּוֹרֶה נִ גַּשׁ ֵאל דּוֹרוֹןָ ,שׂם ֶאת
ָ
אַתּה בּוֹ ֶכה? ָה ִע ָפּרוֹן ֶשׁ ִלּי ֶנ ֱע ַלם ֵמ ַה ֻשּׁ ְל ָחןָ ,ענָה דּוֹרוֹןַ .ה ִאם
דּוּע ָ
וּשׁאַל :דּוֹרוֹןַ ,מ ַ
יָדוֹ ַעל ְכּ ֵתפוֹ ְבּ ָרכּוֹת ְ
יך ְמאֹדֶ .י ֶלד ְבּ ִכ ָתּה ז' בּוֹ ֶכה ַעל ִע ָפּרוֹן? זֶה לֹא
אתיַ .ה ַמּ ָצּב ָהיָה ֵמ ִב ְ
מּוֹרה .כֵּןְ ,ולֹא ָמ ָצ ִ
יטב? ָשׁאַל ַה ֶ
ִח ַפּ ְשׂ ָתּ ֵה ֵ
אַתּה
אַתּהָ .מה ָ
ְאָמרֵ :איזֶה ִתּינוֹק ָ
ָצאנוּ ְל ַה ְפ ָס ָקה ָע ַמד ֵא ִלי ְליַד דּוֹרוֹן ו ַ
נִ ְר ֶאה מוּזָר? ְכּ ֶשׁ ִה ְס ַתּיֵּם ַה ִשּׁעוּר ְוי ָ
ַרנוּ ְל ִכ ָתּה
ֶח ַצר ֵבּית ַה ֵסּ ֶפרְ .כּ ֶשׁ ָחז ְ
בּוֹ ֶכה ַעל ִע ָפּרוֹן? ַכּ ָמּה זֶה ְכּ ָבר עוֹלֶה? דּוֹרוֹן ִה ְס ִמיק ְמאֹד ,ו ְָרץ ַהחוּ ָצה ל ָ
מּוֹרה:
ידים ֵי ָק ִרים ָפּ ַתח ַה ֶ
מּוֹרה ְכּ ֶשׁ ְבּ ֵעינָיו ְדּ ָמעוֹתְ ,כּ ֶשׁהוּא ַמ ִבּיט ֶאל ָה ִר ְצ ָפּהַ .תּ ְל ִמ ִ
ָע ַמד דּוֹרוֹן ְליַד ַה ֶ
אַחר,
בּוֹתינוּ ֶשׁיֵּשׁ ָכּאן ֶר ֵמז ְלאוֹ ֵיב ֵ
אוֹמ ִרים ַר ֵ
תּוֹרה " ִכּי ֵתּ ֵצא ְל ִמ ְל ָח ָמה ַעל אוֹי ְְב ָך"ְ ,
אָמ ָרה ַה ָ
בוּע ְ
ְבּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
אָדם ֶי ֵצר ַל ֲעשׂוֹת ְצחוֹק ֵמ ֲח ֵברוֹ,
ֵצר ָה ַר ַעִ .ל ְפ ָע ִמים יֵשׁ ָל ָ
ָקרוֹב ְמאֹד וְ לֹא ָרחוֹק .אוֹ ֵיב ֶשׁגָּר ְבּתוֹ ֵכנוּ ,וְהוּא י ֶ
ָבים ִל ְשׁמֹר ַעל ָע ַצ ֵמנוּ ֶשׁלֹּא נִ ָכּ ֵשׁל ָבּ ִענְ י ִָנים ֶשׁנּוֹגְ ִעים
אוֹמרֶת ָלנוּ ֶשׁאָנוּ ַחיּ ִ
תּוֹרה ֶ
אַך ַה ָ
ְס ָתם ָכּ ְךְ ,ללֹא ִס ָבּהְ .
אַח ָריו .זֶה לֹא ְס ַתם
ָקר ְמאֹד ְלדוֹרוֹןִ ,כּי יֵשׁ ִספּוּר ֵמ ֲ
אָדם ַל ֲח ֵברוָֹ .ה ִע ָפּרוֹן ֶשׁ ֶנּ ֱע ַלם ְלדוֹרוֹן ָחשׁוּב ְמאֹד וְ י ָ
ֵבּין ָ
ַחזִיר אוֹתוֹ ְלדוֹרוֹן ְבּ ַה ְפ ָס ָקה
ִע ָפּרוֹן ֶשׁקּוֹנִ ים ַבּ ֲחנוּתָ ,לכֶן ִמי ֶשׁ ָח ָמד ָלצוֹן וְ ָל ַקח ֵאת ָה ִע ָפּרוֹן ֲא ִפלּוּ ִבּ ְצּחוֹקֶ ,שׁיּ ֲ
ֵע ֵלבֶ .שׁ ֶקט מוּזָר ָשׂ ַרר ַבּ ִכּ ָתּה ,וְדוֹרוֹן ָחזַר ִל ְמקוֹמוֹ,
ְבּ ִלי ֶשׁאַף ֶא ָחד י ְִר ֶאהַ ,על ְמנַת ֶשׁגַּם הוּא לֹא י ִָפּ ַגע ְוי ָ
אָמר
ְס ֵפּר ָלנוּ ֵאת ִסּפּוּר ָה ִע ָפּרוֹן? כֵּן ַ
אַתּה ַמ ְס ִכּים ֶשׁדּוֹרוֹן י ַ
ַה ִשּׁעוּר ֵה ֵחל ְכּ ִס ְדרוַֹ .המּוֹ ֶרהָ ,ק ָרא י ְִצ ָחקָ ,
מוּכן .וְאָז ִצ ְל ֵצל ַה ַפּ ֲעמוֹן ְו ַה ִשּׁעוּר ִה ְס ַתּ ֵיּם,
ְאָמרֵ ,כּן ֲאנִ י ָ
מוּכן? דּוֹרוֹן ָח ַשׁב ָל ֶרגַע ו ַ
אַתּה ָ
ַהמּוֹ ֶרה ,דּוֹרוֹן ָ
ְק ִריםְ ,בּ ֵס ֶדר?
בוּע ַה ָבּא .אָז ִה ְמ ִתּינוּ ִא ִתּי ֲח ֵב ִרים י ָ
ֶא ַל ְצנוּ ְל ַה ְמ ִתּין ָל ִשׁעוּר ְבּ ָשׁ ַ
ְונ ֱ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ִכּי ָתּבֹא ,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

  
      
   
ֻחדוֹת ַה ִמּ ְת ַר ֲחשׁוֹת ְל ִע ִתּים נְ ִדירוֹת:
ְבּ ַפּ ָר ָשׁ ֵתנוּ ְמפ ָֹרטוֹת ִמ ְצווֹת ְמי ָ
לּוּח ַה ֵקּן ְו ָגם ִמ ְצווֹת ַרבּוֹת
וּמ ְצווֹת ִשׁ ַ
וּמוֹרהִ ,
ֶ
ַחס ְל ֵבּן סוֹרֵר
ַהיּ ַ

אָדם
ֵיצד נִ ְק ָרא ְבּ ַפּ ָר ָשׁ ֵתנוּ ָ
כּ ַ
וּשׁ ִתיָּה?
ילה ְ
ֶשׁ ַמּגְ זִ ים ָבּ ֲא ִכ ָ

וּב ֵסדֶר ַה ֶח ְב ָר ִתּיְ .כמוַֹ :ה ַשּׁ ָבת
מּוּסר ְ
עוֹסקוֹת ְבּ ַחיֵּי ַהיּוֹם יוֹםַ ,בּ ָ
ָה ְ

ֵ איזֶה ֵח ֶלק ְמ ַק ֵבּל ַה ְבּכוֹר ִבּי ֻר ָשּׁה?

ְאַל ָמנוֹת.
ְתוֹמים ו ְ
חוֹבה ִלנְּ הוֹג ִבּ ְרגִ ישׁוּת ְכּ ַל ֵפּי ֲענִ יִּיםֵ ,גּ ִרים ,י ִ
ֲא ֵב ָדהַ ,ה ָ

ֵיצד נִ ְק ֵראת ַתּ ֲער ֶֹבת ֶשׁל
כּ ַ

אַחרוֹנָה ְבּ ָפ ָר ָשׁה
ָבּ ַפּ ָר ָשׁה ֻמ ְז ֶכּ ֶרת ַה ֲח ִשׁיבוּת ֶשׁל ִמ ְשׁ ָפּט ֶצ ֶדקַ .ה ִמּ ְצוָה ָה ֲ
ִהיא ֵמ ִחיַּת ֲע ָמ ֵלק ,יֵשׁ ִל ְזכּוֹר ָל ַעד ֶאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֲע ָמלֵק ְל ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל
זוֹכ ִרים?
מוּכנִ ים ) ְ
יהם ְכּ ֶש ֵהם לֹא ָ
ַפּל ֲע ֵל ֶ
ְבּ ֵצאתוֹ ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְכּ ֶשׁ ִה ְתנ ֵ
ַבּ ֵסּ ֶפר ֶשׁמּוֹת ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ַשׁ ַלח( ,וְ ִל ְמחוֹת ֶאת זִ ְכרוֹ.

ָדים?
ְבּג ִ
יצית?
חוּטי ַה ִצּ ִ
יך ְמכוּנִ ים ֵ
ֵ א ְ




  
        
  
ָפה ְמאֹד.
ְתה י ֶ
יטל ֶשׁ ָהי ָ
ְתה ַבּת ִצ ְד ָקנִ ית ְבּ ֵשׁם גִּ ְ
ַל" ֲח ָתם סוֹ ֶפר" ָהי ָ
אַח ֶרי ָה ִאישׁ ֶא ַחד
חוֹבהּ ֶשׁל ִעירָ ,ע ַקב ֲ
יוֹם ֶא ָחדְ ,בּ ֶל ְכ ָתּהּ ִבּ ְר ָ
יוֹפיָהּ ו ְַל ְמרוֹת ָכּל ָה ַמ ֲא ָמ ִצים ֵשׁ ֲע ְשׁ ָתּה ְל ַה ְס ִתּיר ֵאת
ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ְ



יה ַה ָקּדוֹשׁ ְל ֵביתוֹ,
אָב ָ
יה ָהיָה ִמ ְת ַפּלֵּל בּוְֹ .בּבוֹא ִ
אָב ָ
ְתּ ִה ִלּים ֶשׁ ִ
וּמ ְת ַפּ ֶלּ ֶלת וְ ִד ְמ ָע ָתהּ ַעל ֵל ְחיָּה.
וּבוֹכה ִ
ָ
ֶ דת ְבּ ֶק ֶרן ָזוִית
עוֹמ
ָמ ְצאָה ֶ
על ַה ַמּ ְר ֶאה וּ ִבּ ֶקשׁ ִמ ֵמ ָנּה ֶשׁ ְתּ ַס ֵפּר לוֹ ַעל ָמה ו ְָל ָמּה?
וֹמם ַ
ִה ְשׁתּ ֵ
זוֹהי ַמ ָתּנָה ֵמ ֵאת
אָמנָם ֲאנִ י ֵמחוּ ֶנ ֶנת ַבּ ֵחן ְוי ִֹפי ָרב וְ ִ
ָענְ ָתה לוְֹ “ :
בּוֹראְ ,
ָדהּ
מוֹקשׁ ֲא ֶשׁר ַעל י ָ
וּל ֵ
אַך ַמ ָתּנָה זוֹ ָה ְפ ָכה ְל ֶא ֶבן ֶנ ֵגּף ְ
ַה ֵ
יה וְ גַם ַהיּוֹם ֵא ַרע
ָשׁים ְבּ ִה ְרהוּ ֵרי ֲע ֵב ָרה ְבּ ִה ְס ָתּ ְכּ ָלם ָע ֶל ָ
נ ִ
חוֹט ִאים ֲא
ְ
ָסיר ִמ ֵמ ָנּה י ִֹפי זֶה
ִ 
וּמ ְת ַפּ ֶלּלֶת ִהיא אַל הֶ 'שׁיּ
ָלהּ כֵּן ְבּ ֶלְ כ ָתּהּ ַבּ ֶדּ ֶר ְךִ ,
יה
אָב ָ
ֶשׁלֹּא ִתּ ְהיֶה עוֹד ִמ ְכשׁוֹל ְל ַר ִבּיםֵ .ל ֶשׁ ָמע ִמ ִלּים ֵאלּוּ ִה ְת ַרגֵּשׁ ִ
אַחר
וּמ ַ
יט ְב ְתּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֵ
רוּכה ֶאת ָלהּ'ֵ .ה ַ
אָמר ָלהְּ “ :בּ ָ
ַה ָקּדוֹשׁ ְוַ
אוֹת ְך ,ובעז"ה ֵתּ ְל ִדי ֵבּן וְ ַת ַחת
ֵשּׁם ָשׁ ַמּיִם גַּם ֲאנִ י ֲא ָב ֵר ְך ְ
ֵשׁ ָכּ ָו ַנ ֵתּך ַל
ִתּן ְל ָך ה' ֵבּן ֵמ ִאיר ֶאת ֵעי ֵני
ַשׁ ִמי ,י ֵ
ַתּ ֶרת ֶאת ַעל יוֹ ְפ ֶי ְך ַהגּ ְ
ֲא ֶשׁר ְמו ֶ

ָמים ָה ֵהם ָח ְל ָתה ֵבּ ֶה ְריוֹ ָנה
תוֹרתוֹ וְ ִצ ְד ָקתוֹ ...ו ְָכ ְך ָהיָהַ .בּיּ ִ
ִשׂ ָר ֵאל ְבּ ָ
יְ

ֶיה לֹא ָהיוּ ָלהּ עוֹד ִכּ ִמקֹ ֶדּם ִכּי ָפּנָה
יתנָהָ ,פּנ ָ
ָרה ָל ֵא ָ
ְואַף ִכּי ֲחז ָ
נוֹלד ְבּנָהּ ָה ַצ ִדּיק ַהגָּדוֹל ָמ ָרן ַה ְמּ ַח ֵבּר ר'
הוֹדה וְ ַה ָדּ ָרה ,וּ ֵמ ֵה ָריוֹן זֶה ַ
ָ 
ַצ"ל.
יבא קוֹ ְרנִ ֶצר ז ַ
ֲע ִק ָ


אַמּץ ָה ִאישׁ ִל ְראוֹ ָתּהָ .דּ ָבר זֶה ְמאֹד ֵה ִציק ָלהּ
ַע ְצ ָמהּ ִמ ֶמּנּוּ ִה ְת ֵ
תּוֹך ֶס ֵפר
וּב ַת ֲחנוּנִ ים ִמ ְ
ַפ ָשׁהּ ִבּ ְתּ ִפ ָלּה ְ
יתהּ ָשׁ ְפ ָכה ָמ ַרת נ ְ
שׁוּבהּ ְל ֵב ָ
וּ ְב ָ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ירה ַעל נִ ָקּיוֹן
ְשׁ ִמ ָ
אוֹתנוּ
ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ֶשׁ ָלּנוּ ְמ ַל ֶמּ ֶדת ָ
תּוֹרה ֶשׁ ֶאת ַה ְצּ ָר ִכים ֵאין ַל ֲעשׂוֹת
ַה ָ
תוֹך ַה ַמּ ָחנֶה ֶא ָלּא ַבּחוּץ ְבּ ָמקוֹם
ְבּ ְ
ירהַ ,ל ְחפֹּר
ֻחד .יֵשׁ ָל ַק ַחת ְכּ ִלי ֲח ִפ ָ
ְמי ָ
אַחר ֲע ִשׂיַּת
וּל ַכסּוֹת אוֹתוֹ ְל ַ
בּוֹר ְ
ירה ַעל
ַה ְצּ ָר ִכים .וְ ַה ִסּ ָבּה ַל ָכּ ְך ְשׁ ִמ ָ
יוֹתר ִל ְמנ ַֹע ֶאת
אַך ֶה ָחשׁוּב ֵ
ַהנִּ ָקּיוֹןְ .
דוֹשׁה ִמ ְמּקוֹמוֹת ְמ ֻט ָנּ ִפים.
ִסלּוּק ַה ְקּ ָ
ֵיתנוּ
ַדּאַי ֶשׁנִּ ְר ֶצה ֶשׁ ְבּב ֵ
אָנוּ ֶ -בּוּ ָ
ֻשּׁה ִתּ ְשׁ ֶרה ְבּ ַביִתִ ,כּי ְבּ ָכל ָמקוֹם
ַה ְקּד ָ
ַק ִפּיד
ֻשּׁה יֵשׁ ְבּ ָר ָכהָ .לכֶן ,נ ְ
ֶשׁיֵּשׁ ְקד ָ
ְל ַס ֵדּר ֶאת ֲח ָד ֵרינוּ ,נִ ְשׁמֹר ַעל
נִ ְקיוֹ ָנם ,וְ נִ ְדאַג ְלנִ ָקּיוֹן ַה ַבּיִת כֻּלּוֹ.
אָחינוּ
ְא ָמּאֵ ,
אַבּא ו ִ
ַעזֹר ְל ָ
נֲ
יתנוּ
אַחיוֹ ֵתינוּ ְל ָה ִכין ֶאת ֵבּ ֵ
ְו ְ
ירה ַעל
ְט ֳה ָרה ַעל ְי ֵדי ְשׁ ִמ ָ
דוֹשׁה ו ָ
ִל ְקּ ָ
נִ ְקיוֹ ָנם.



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

