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ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַמּטּוֹת ַמ ְס ֵעי ׀ ב' אָב התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  39׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה


יטל ַבּת ָחוָה
ִל ְרפוּאַת ֲא ִב ַ

ילה
ילה זוֹ ִמ ָ
ִמ ָ

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
אַך לֹא
ירוּשׁ ַליִם? ֵכּן ָענְ ָתה ִא ָמּאְ ,
ִסּע ִא ִתּי ִל ָ
ָתן י ַ
ְאָמר ְל ִא ִמּי :אָת ַמ ְר ָשׁה ֶשׁיּוֹנ ָ
אַב ָר ָהם ו ַ
יע ְ
ָמים ִהגִּ ַ
ְבּ ִת ְשׁ ַעת ַהיּ ִ
יך ֶא ְפ ָשׁר ִל ְשׁכּ ַֹח
אַב ָר ָהםֵ ,א ְ
אָמר ְ
ַדּאי ַ
ָמים ֶשׁ ְמּ ַמ ֲע ִטים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ֵז ֶכר ְל ֻח ְר ָבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשְׁ .בּו ָ
ִל ְשׁכּ ַֹח ֵשׁ ֶאלוּ י ִ
יכהְ .לאָן אָנוּ
ַעלֵי ֲה ִל ָ
כּוֹבע ְונ ַ
אַרגֵּן ,וְ ָה ֵבא ִא ְתּ ָך ַמיִם ַ
ָתן ָק ָרא ְל ֶע ְב ִריֵ ,ל ְך ִתּ ְת ְ
אַתּה יוֹנ ָ
ִע ְניָן כֹּה ָחשׁוּב? ְו ָ
ֻשׁיוֹת ָה ֵא ֶלּה ָשׁאַל
כוֹבע? ָמה ָכּל ַהקּ ִ
וּמיִם ְו ַ
יכה ַ
ַע ֵלי ֲה ִל ָ
יך נ ַ
דּוּע ָצ ִר ְ
ירוּשׁ ַליִם .אָז ַמ ַ
אַל ִתּיִ .ל ָ
נוֹס ִעים? ָשׁ ְ
ְ
גוֹרת ַה ְבּ ִטיחוּת ְבּ ַד ְרכֵּנוּ
גוּרים ַבּ ֲח ַ
תוֹך ָה ֵר ֶכבֲ ,ח ִ
ָשׁ ְבנוּ ְבּ ְ
אַחר ִמ ְס ָפּר ַדּקּוֹת י ַ
אַב ָר ָהםַ ,ע ְכ ָשׁו ֵליל ַה ֵסּדֶר? ְל ַ
ְ
אַתּה זוֹכֵר ֶאת שׁ ַֹהם
ָתןָ :
אַב ָר ָהם ,יוֹנ ָ
יעה ָשׁאַל ְ
תּוֹך ְכּ ֵדי ַהנְּ ִס ָ
דּוֹדים ֶשׁ ִלּיְ .
יוֹאל ו ְְצ ָפ ְנ ָיה ְבּנֵי ַה ִ
ֶאסֹף ֶאת ַצ ִחי ֵ
לֱ
יתי ,הוּא ָהיָה ָח ֵבר ְמ ֻציָּןְ ,ו ָהיוּ ָלנוּ ַה ְר ֵבּה ְדּ ָב ִרים ְבּ" ֻשׁ ָתּף"ֵ .ה ַבנְ ִתּי ָענָה
ָתיִם? ֵכּןָ ,ע ִנ ִ
ֶשׁ ָהיָה גָּר ְלי ְָד ָך ִל ְפנֵי ְשׁנ ַ
יוֹאל
ֶבע ָשׁ ָעה ִה ְצ ָט ְרפוּ ַצ ִחי ֵ
יעה ֶשׁל ר ַ
אַחר נְ ִס ָ
ירוּשׁ ַליִם ֵתּ ַדעְ .ל ַ
שׁוֹאל? ְכּ ֶשׁנַּגִּ י ַע ִל ָ
אַתּה ֵ
דּוּע ָ
אַב ָר ָהםַ .מ ַ
ְ
אַב ָר ָהם ֶאת
יסה ְל ִעירֶ ,ה ֱחנָה ְ
ית ִרים ִבּ ְכּנִ ָ
ֶשׁר ַה ֵמּ ָ
ַענוּ ְלג ֶ
ְרוּשׁ ַליִםְ .כּ ֶשׁ ִהגּ ְ
יעה ְל ִכווּן י ָ
ְו ְצ ָפנְ ָיהְ ,ו ִה ְת ַח ְלנוּ ִבּנְ ִס ָ
ימה ,הוֹ ְל ִכיםְ .לאָן,
כּוֹבעְ ,קחוּ ֶאת ַה ַמּיִם ְו ָק ִד ָ
יכהִ ,ח ְבשׁוּ ֶאת ַה ַ
ַעלֵי ַה ֲה ִל ָ
ָעלוּ ֶאת נ ַ
וְאָמר :נ ֲ
ִר ְכבּוֹ ַבּ ֲח ָניָה ַ
לוֹק ַח
יתי ְל ָה ִבין ְלאָן הוּא ֵ
וְתוֹך ְכּ ֵדי ָכּ ְך נִ ִסּ ִ
ְ
אַח ָריו ִבּ ְדּ ָמ ָמה
אַב ָר ָהם ,וְ ֵה ֵחל ִל ְצעֹדָ .ה ַל ְכנוּ ֲ
אַלנוּ? אָ ַח ַרי ָענָה ְ
ָשׁ ְ
ֶהנִ ים ִמ ָמ ַשׁב
ָפהְ ,מ ַטיּ ְִלים ָבּ ִס ְמ ָטאוֹת ַה ָצּרוֹת וְ נ ֱ
אוֹתנוַּ .מ ֵהר ְמאֹד ָמ ָצאנוּ ֶאת ַע ְצ ֵמנוּ ִבּ ְשׁכוּנַת ְר ַח ְביָה ַהיּ ָ
ָ
מוּכן ִל ְדפּוֹק ְבּ ֶדלֶת זוֵֹ ,ב ָה ְצ ִבּיעוֹ ַעל ֶדּלֶת ֵעץ
ְאָמרִ :מי ָ
אַב ָר ָהם ו ַ
ֶתע ָע ַצר ְ
ָעים ֶשׁל ִעיר ַהקֹּ ֶדשְׁ ,לפ ַ
רוּח ַהנּ ִ
ָה ַ
וּכ ֶשׁזּוֹ נִ ְפ ְתּ ָחה נִ ְפ ְל ָטה ְק ִריאַת ַתּ ְד ֵה ָמה ִמ ִפּי:
ַשׁ ִתּי ֶאל ַה ֶדּלֶתָ .נ ַק ְשׁ ִתּי ַעל ַה ֶדּ ֶלתְ ,
אָמ ְר ִתּיְ ,ונִ גּ ְ
מוּ ֵלנוֲּ .אנִ יַ ,
אַב ָר ָהם
עוֹשׂה ָכּאן? ְשׁאַל ֵאת ְ
אַתּה ֶ
ָתןָ ,מה ָ
ְאַתּה יוֹנ ָ
עוֹשׂה ָכּאן? ֲאנִ י גָּר ָכּאן ָענָה שׁ ַֹהם ,ו ָ
אַתּה ֶ
שׁ ַֹהםָ ,מה ָ
ַדּאיִ .א ָמּא ָק ָרא ,יֵשׁ
אַב ָר ָהם? לֹא!! ָענִ ינוִּ .אם ָכּ ְךֶ ,א ְפ ָשׁר ְל ִה ָכּנֵס שׁ ַֹהם? ֵכּן ְבּו ָ
יוֹד ִעים ָשׁאַל ְ
יתיֵ .אינְ כֶם ְ
ָע ִנ ִ
ירהִ .אמוֹ ֶשׁל שׁ ַֹהם נִ ְכ ְנ ָסה ָל ָסלוֹן ַה ַבּיִת וְ ָק ְראָה ְבּקוֹלֵ :איזוֹ ַה ְפ ָתּ ָעה ֵמ ָשּׂ ַמ ַחת ,בּוֹאוּ
אוֹר ִחים ֶשׁאַת ְמ ִכּ ָ
ָלנוּ ְ
ְאַב ָר ָהם ֵה ֵחל ְל ַס ֵפּר.
ַשּׁ ְבנוּ ָבּ ַספּוֹת ַה ְמּ ֻרוָּחוֹת ו ְ
יעהִ .ה ְתי ַ
אַתּם ֵמ ַהנְּ ִס ָ
ֵפים ֶ
ִה ָכּנְ סוּ ְו ִה ְת ַכּ ְבּדוֶּ .בּ ַטח ֲעי ִ
בוּע ַה ָבּא ְבּ ֶע ְז ַרת ַה ֵשּׁם
ַה ֶה ְמ ֵשׁ ְך ְבּ ָשׁ ַ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ְד ָב ִרים ,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

  
   
  
    
ֹשׁה ֶאת ָכּל ָה ַמ ָסעוֹת ַבּ ִמּ ְד ָבּרֵ ,מ ַר ְע ְמ ֵסס
אָרץ ְמ ַסכֵּם מ ֶ
ָעה ָל ֶ
ִל ְק ַראת ַה ַהגּ ָ
ַשּׁבוּת ָבּהּ.
ְה ִה ְתי ְ
אָרץ ו ַ
ֻשּׁת ָה ֶ
ְעד ַע ְרבוֹת מוֹאָב .ה' ְמ ַצוֶּה ַעל ְיר ַ
ֶשׁ ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ו ַ
יאי ַה ְשּׁ ָב ִטים
אָרץ ַה ֻמּ ְב ַט ַחת ,וּ ֶאת ְשׁמוֹת נְ ִשׂ ֵ
ֹשׁה ֶאת גְּ בוּלוֹת ָה ֶ
ה' ְמ ָת ֵאר ְלמ ֶ
כּוֹהןַ .ה ֵשּׁ ֶבט ֶשׁלֹּא
ְא ְל ָעזָר ַה ֵ
ְהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ו ֶ
יהם ,י ֻ
וּמ ֲע ֵל ֶ
ֻלּםֵ ,
ֶשׁ ֵיּ ְצאוּ ְבּרֹאשׁ כּ ָ
בוֹדת ַהקּ ֶֹדשׁ ,ו ְָכל ֵשׁ ֶבט ְמ ֻצוֶּה
ַח ָלה ִמ ֶשּׁלּוֹ הוּא ֵשׁ ֶבט ֵלוִי ַה ְמּי ָֹעד ַל ֲע ַ
יוֹ ַרשׁ נ ֲ
נוֹסף הוּא ַה ְפ ָר ַשׁת ֵשׁשׁ " ָע ֵרי ִמ ְק ָלט" ִבּ ְשׁנֵי
ַח ָל ָתםִ .צוּוּי ָ
ָל ֶתּת ָל ֶהם ָע ִרים ְבּנ ֲ
גּוֹאל
רוֹצ ַח ִבּ ְשׁ ָגגָהְ ,בּ ָב ְרחוֹ ִמ ְפּנֵי ֵ
יוּכל ְל ִה ָמּ ֵלט ֵ
יהן ַ
ֶע ְב ֵרי ַהיּ ְַר ֵדּןָ ,ע ִרים ֲא ֵל ֶ
רוֹצה ְל ָה ְרגוְֹ .בּ ָפ ָר ָשׁה זוֹ גַּם ֻמז ְָכּר שׁוּב ִדּינָן ֶשׁל ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד.
ַה ָדּם ָה ֶ

יכן ִה ְת ִחיל ַה ַמּ ָסּע ֶשׁל
ֵ מ ֵה ָ
ִשׂ ָר ֵאל?
יְ
ִשׂ ָר ֵאל ְבּ ִמ ְד ָבּר
ָמים ָה ְלכוּ י ְ
ַ כּ ָמּה י ִ
יתּם?
ֵא ָ
ִשׂ ָר ֵאל ָל ֵתת ַל ְל ִויִּם?
יכים י ְ
ָ מה ְצ ִר ִ
אָרץ?
ַ כּ ָמּה ָערֵי ִמ ְק ָלט י ְִהיוּ ָבּ ֶ



  
        
   
תּוֹשׁ ֵבי ִעירוֹ
ילנָא ֶשׁ ָבּא ְל ֻס ָכּתוֹ ֶא ָחד ִמ ָ
ְמ ֻס ָפּר ַעל ַהגָּאוֹן ִמ ִוּ ְ
וּמרֹב ֲע ְמקּוּת ָה ַרב ָבּ ִלמּוּד
מּוֹעד ְל ַק ֵבּל ֶאת ִבּ ְר ָכתוֵֹ ,
ְבּחֹל ַה ֵ
לֹא ִה ְב ִחין בּוֹ ְולֹא ֵה ִאיר לוֹ ָפּ ִנים ָכּ ָרגִ יל..


אוֹתוֹ ָאָד
ם ָח ַשׁב ֶשׁיֵּשׁ ְל ַרב ִטינָה ְכּ ַל ָפּיו וְ ָשׁאַל ֵאת ַהגָּאוֹן ַעל
ָמה ְו ָל ָמּהָ ?ענָה לוֹ ָהגְ ָר"א ִכּי ֵאין לוֹ ִטינָה ָע ָליו וְאַף ֵבּ ְרכוֹ
אָדם
ְה ָ
ְימה ,ו ָ
ֶשׁיּ ְִחיֶה ַעד ֵמאָה ָשׁנָהִ .בּ ְר ַכּת ַה ַצּ ִדּיק ִנ ְתּ ַקי ָ
ֶה ֱא ִר ְיך י ִ
יבה טוֹ ָבהִ ,ל ְשׁנָתוֹ ַה ִתּ ְשׁ ִעים וּ ְשׁמּוֹ ָנה.
ָמים ְבּ ֵשׂ ָ

רוֹפא,
וּב ֵני ֵבּיתוֹ ָרצוּ ְל ַהזְ ִמין לוֹ ֵ
ֵח ַלשׁ וְ ָח ָלה ְ
ָמים נ ָ
ְבּ ַ
אַחד ַהיּ ִ
אָמרוֲֹ “ :ה ֵרי ִבּ ְר ַכּת ַה ַצּ ִדּיק ֵבּ ָי ִדי
אַך הוּא ֵס ָרב ְבּ ָכל תּ ֶֹקף ְבּ ְ
ְ




ַע ִתּי וְ ָח ֵסר ִלי עוֹד
וּלגִ יל זֶה ֶטרֶם ִהגּ ְ
ִל ְחיּוֹת ַעד ֵמאָה ָשׁנָה ְ
ַתּר ַעל אַף יוֹם”.
ֹא ֲאו ֵ
ָתיִם ְול
ְשׁנ ַ

ָמים וְ נִ ְפ ַטר ְבּיוֹם ֻה ַלּ ְדתּוֹ ַה ֵמּאָה...
יך י ִ
ָקן ֶה ֱא ִר ְ
ְוכֵן ָהיָה אוֹתוֹ ז ָ




יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ָשׁים ֶשׁ ָע ְברוּ ַעל ִדּ ְב ֵרי
ַמ ֲע ֶשׂה ִבּ ְשׁנֵי ֲאנ ִ
וְה ֵשּׁנִ י ֵמ ֲח ַצר
אָדם ָפּשׁוּטַ ,
ַה ֶמּ ֶל ְךָ :ה ֶא ָחד ָ
יהם ָח ְטאוּ ֶאת
לוּכהָ .ראָה ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ְשּׁ ֵנ ֶ
ַה ְמּ ָ
ֱמיד
וְהע ִ
אָדם ַה ָפּשׁוּטֶ ,
אוֹתוֹ ַה ֵח ְטאָ ,ס ַלח ָל ָ
אַרמוֹן:
אָמרוּ לוֹ אַנְ ֵשׁי ָה ְ
ַל ִדּין ֶאת ַה ֵשּׁנִ יְ .
ֵיהם ָח ְטאוּ ֵח ְטא ֶא ָחד? אָ ַמר ָל ֶהם
ָה ֵרי ְשׁנ ֶ
אָדם ַה ָפּשׁוּט ָס ַל ְח ִתּיֶ ,שׁ ֵכּן ֵאינוֹ
ַה ֶמּ ֶל ְךָ :ל ָ
יהם
ַמ ִכּיר ֶאת ֻח ֵקּי ַה ַמּ ְלכוּת ,ו ְָל ֵכן ָע ַבר ֲע ֵל ֶ
אַרמוֹן ְבּ ָכל יוֹם
ֶשׁלֹּא ְבּ ִמ ְת ַכּוֵּןֲ .א ָבל ֶבּן ָה ְ
ֵע
יוֹד ַע ָמ ֵהם ֻח ֵקּי ַה ַמּ ְלכוּת ,וְיוֹד ַ
הוּא ִא ִתּיְ ,ו ֵ
חוֹטא ֵאיזֶה עֹנֶשׁ נִ גְ זָר ָע ָליו ו ְָל ֵכן
ְל ָכל ֵ
יע לוֹ עֹנֶשׁ.
ַמגִּ ַ
אוֹר ִחים ְבּ ַביִת,
קוֹרה ִל ְפ ָע ִמים ֶשׁיֵּשׁ ָלנוּ ְ
ֶ
ֲח ֵב ִרים אוֹ ְבּנִ י ִמ ְשׁ ָפּ ָחה .וְ לֹא ָתּ ִמיד ֵהם
יליםִ .נ ְזכֹּר ָתּ ִמיד
ַהגִ ים ְכּ ִפי שאנ ְרגִ ִ
ִמ ְתנ ֲ
ְשׁ ִמי ֶשׁלֹּא גָּר ִא ָתּנוּ לֹא ַמ ִכּיר ֶאת ָכּל
ַה ְכּ ָל ִלים ֶשׁ ָלּנוּ ,ו ְָל ֵכן נְ ַכ ֵבּד אוֹתוֹ וְנִ ְס ַלח לוֹ
ִאם הוּא ָע ָשׂה ַמ ֲע ֶשׂה לֹא טוֹבָ .כּ ְך גַּם
אַחינוּ ַה ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁ ֲע ַדיִן לֹא ִה ְת ַר ְגּלוּ ִל ְכ ָל ֵלי
ֶ
ַחנוּ ָתּ ִמיד
ַהגוּת ֶשׁ ָלּנוֲּ .א ָבל ֲאנ ְ
ַה ִה ְתנ ֲ
יתנוִּ ,כּי
נִ ְשׁמֹר ַעל ַה ְכּ ָל ִלים ַהנְּ הוּגִ ים ְבּ ֵב ֵ
דוֹלים נָכוֹן?
ַחנוּ ְכּ ָבר גְּ ִ
ֲאנ ְ



ְכּת ֶֹבת ֲא ָתר ִאינְ ֶט ְרנֶט http//www.ohrshalom.net
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