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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה



"וְ ִכי י ְִפ ַתּח ִאישׁ בּוֹר ,אוֹ ִכּי י ְִכ ֶרה ִאישׁ בֹּר וְ לֹא י ְַכ ֶסּנּוּ"



הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ַחד
ָצאוּ י ַ
ִמי ָבּא ְל ַשׂ ֵחק גֻּלּוֹת ֶבּ ָח ֵצרָ ,ק ָרא ְנ ַתנְ ֵאל ְבּ ָח ָלל ַה ִכּ ָתּהֵ .ל ְק ִריאָתּוֹ ָק ְפצוּ ַכּ ָמּה ֲח ֵב ִרים ַל ִכּ ָתּה וְ י ְ
ִיח ְו ִכ ְמ ַעט
ְשׂ ְמ ָחה .נְ ַתנְ ֵאל ָהיָה אַלּוּף ַה ִכּ ָתּה ְבּ ִמ ְשׂ ָחק ַהגּוֹלוֹתָ .ה ֱא ֶמתֶ ,שׁ ָתּ ִמיד הוּא ִה ְרו ַ
ְבּקוֹלוֹת ָצ ֳה ָלה ו ָ
כּוּח,
ַת ָרן ו ְִאם ָהיָה ִמ ְתעוֹ ֵרר ִו ַ
ֻלּם ְל ַשׂ ֵחק ִאתּוֹ? ִכּי נְ ַתנְ ֵאל ָהיָה ו ְ
דּוּע ָשׂ ְמחוּ כּ ָ
ָשׁאַף ַפּ ַעם לֹא ִה ְפ ִסיד .אָז ַמ ַ
וּמ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ָהיָה
ֻלּםַ .
ִיח ְלכ ָ
ַתּר ,ו ְִל ְפ ָע ִמים ְבּ ִסיוּם ַה ְמּ ַשׂ ֵחק הוּא ָהיָה ַמ ֲחזִיר ֶאת ָכּל ַהגֻּלּוֹת ֶשׁ ִה ְרו ַ
ִמיָּד ָהיָה ְמו ֵ
ְתה ַתּ ֲחרוּת ֶשׁל ָכּל ַתּ ְל ִמי ֵדי ֵבּית ַה ֵסּ ֶפרִ ,מי י ְִהיֶה
ָצאָה ַה ַחבוֹ ָרה ְל ַשׂ ֵחק ֶבּ ָח ֵצרָ ,הי ָ
ָכּ ְך ָהיָהְ :בּאוֹתוֹ ָהיוֹם ְכּ ֶשׁיּ ְ
ְה ִמּ ְשׂ ָחק ֵה ֵחלְ .ל ָכל ִכּ ָתּה ָהיָה ַקו ִמ ֶשׁ ָלה,
אַלּוּף ֵבּית ִס ְפ ִרי ְבּ ִמ ְשׂ ָחק ַהגּוֹלוֹתָ .ח ַפ ְרנוּ ֶבּ ָח ֵצר בּוֹרוֹת ְק ַט ִנּים ,ו ַ
ֻצּח ֵמ ַה ִכּ ָתּה ַה ָבּאָה .קוֹלוֹת ַה ָצּ ֳה ָלה וְ ַה ִשּׂ ְמ ָחה נִ ְשׁ ְמעוּ ְבּ ָכל ָה ְרחוֹב ,וְ ָכ ְך
ַצּ ַח ִכּ ָתּ ִתי ָהיָה ִמ ְת ָח ֶרה ִבּ ְמנ ָ
וְ ָכל ְמנ ֵ
אָספוּ
ֻלּם ְ
אַך לֹא ַה ַתּ ֲחרוּתְ .כּ ֶשׁנִּ ְשׁ ַמע ִצ ְלצוּל ַה ַפּ ֲעמוֹן ,כּ ָ
ְמהְ ,
ָע ַבר ַהזְּ ַמן ַמ ֵהר ְמאֹד וְ ַה ַה ְפ ָס ָקה ִה ְס ַתּיּ ָ
ִבּ ְמ ִהירוּת ֵאת ַהגּוֹלוֹת ו ְָרצוּ ֶאל ַה ִכּתּוֹתַ .רק נְ ַתנְ ֵאל לֹא ָחזַר ְל ִכ ָתּה ֶא ָלּא נִ ְשׁאַר ֶבּ ָח ֵצר וְ ֵה ֵחל ְל ַכסּוֹת ֶאת
אַחר ,נְ ַתנְ ֵאל? ִשׂ ַח ְקנוּ
אַתּה ְמ ֵ
דּוּע ָ
ַהבּוֹרוֹת ֶשׁ ָח ַפ ְרנוְּ .בּ ֶא ְמ ַצע ַה ִשּׁעוּרְ ,נ ַתנְ ֵאל נִ ְכנַס ַל ִכּ ָתּה וְ ַה ְמּ ַחנּ ְֵך ָשׁאַלַ :מ ַ
ְק ִריםְ ,בּ ָפ ָר ַשׁת
ידים י ָ
אָמר ַה ְמּ ַחנּ ְֵךַ .תּ ְל ִמ ִ
ָפה ְמאֹד ִמ ִצּ ְדּ ָך ַ
אַר ִתּי ְל ַכסּוֹת ֶאת ַהבּוֹרוֹת .י ֶ
גֻּלּוֹת ֶבּ ָח ֵצר ,וְנִ ְשׁ ְ
ֶא ַמר "וְ ִכי י ְִפ ַתּח ִאישׁ בּוֹר ,אוֹ ִכּי י ְִכ ֶרה ִאישׁ בֹּרְ ,ולֹא י ְַכ ֶסּנּוּ ,וְ ָנ ַפל ָשׁ ָמּה שּׁוֹר אוֹ ֲחמוֹרַ ,בּ ַעל הבּוֹר
בוּע נ ֱ
ַה ָשּׁ ַ
ָר ְמנוּ
ְשׁלוֹם גּ ַ
אַח ָריוּת ַעל ַמ ֲע ֵשׂינוּ ,וְ ִאם ָחס ו ָ
ַהג .יֵשׁ ָלנוּ ֲ
ֵיצד ָעלֵינוּ ְל ִה ְתנ ֵ
אוֹתנוּ כּ ַ
יכה ָ
תּוֹרה ַמ ְד ִר ָ
ְשׁלֵּםַ ."..ה ָ
יַ
אַר ַבּ ַעת
אַר ָבּ ָעה אָבוֹת נְ זִי ִקין וְ ֵהם :בּוֹרֶ ,קרֵןֵ ,שׁן ָו ֶרגֶלְ ,ו ֵאשְׁ .
ֶשׁנָם ְ
ָבים ְל ָשׁ ֵלם ְל ִמי ֶשׁהוּזַק .י ְ
ֵנזֶק ,אָנוּ ַחיּ ִ
ְכוּת ָך לֹא י ִָכּ ֵשׁל
ית נְ ַתנְ ֵאלִ ,בּז ְ
ָפה ָע ִשׂ ָ
יוּתם .י ֶ
אַח ָר ָ
סּוּגים ַה ֶמּ ְר ָכּזִ יִּים ֶשׁל גוֹ ְר ֵמי ֵנזֶק ֶשׁאָ ָדם ַחיָּב ְבּ ֲ
ֵאלּוּ ֵהם ַה ִ
ְמהָ ,ל ֶכן
וּמי נִ ֵצּ ַח ַבּ ַתּ ֲחרוּתֶ ,שׁאַל ַה ְמּ ַחנּ ְֵך? ָה ַתּ ֲחרוּת לֹא ִה ְס ַתּיּ ָ
ֶח ֵצרִ .
אַף ֶא ָחד ַבּבּוֹרוֹת ֶשׁ ֲח ַפ ְר ֶתּם ְכּ ֶשׁיּ ְִצ ַעד בּ ָ
ַצּ ַח גָּדוֹל ֶא ָחד.
חוֹשׁב ֶשׁיֵּשׁ ָלנוּ ְמנ ֵ
טוּחים? ֲאנִ י ֵ
אַתּם ְבּ ִ
ֻלּםֶ .
ֵאין ָלנוּ אַלּוּףָ ,ענוּ כּ ָ
ַחשׁ?
ְכוֹלים ְלנ ֵ
אַתּם ִמי ָה ָיה ָהאַלּוּף ָה ֲא ִמ ִתּי? י ִ
וֹד ִעים ֶ
אַלּוּף ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ֶשׁ ָלּנוּ הוּאַ ........ :היּ ְ
ַצּ ַח ְו ָהאַלּוּף?
רוֹצה ִל ְהיוֹת גַּם ֵכּן ַה ְמּנ ֵ
וּמי ִמכֶּם ֶ
ִ
רוּמה
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ָפּ ַר ָשׁת ְתּ ָ

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

  
   
  
    
ֶא ְמרוּ ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְבּרוֹת ֶשׁ ָהיוּ
אַח ֵרי ַמ ֲע ָמד ַהר ִסינִ י בּוֹ נ ֶ
ֲ
ֶשׁנָם
יעים ֶאל ָפּ ַר ָשׁת ִמ ְשׁ ָפּ ִטיםְ .בּ ַפ ָר ָשׁ ֵתנוּ י ְ
תּוֹרה ,אָנוּ ְמגִּ ִ
ִע ְקּרֵי ַה ָ
תּוֹרה נוֹ ֶתנֶת ָמקוֹם נִ ְר ָחב
אָדם ַל ֲח ֵברוַֹ .ה ָ
נוֹשׂ ִאים ַר ִבּים ֶשׁ ֵבּין ָ
ְ
יקרוֹת ְמאֹדַ .ה ָפּ ָר ָשׁה
ְל ִמ ְצווֹת ֵאלּוְּ ,ל ַל ְמּדֵנוּ ֶשׁ ֵהם ֲחשׁוּבוֹת ִו ָ
חוֹבל ְבּ ַח ֵבירוֵֹ ,מזִּ יק,
עוֹס ֶקת ְבּ ִדינִ ים ֶשׁ ְבּ ַחיֵּי ַהיּוֹם יוֹםֶ :ע ֶבד ִע ְב ִריֵ ,
ֶ
יּוּמהּ ֶשׁל
אַל ָמנָה ָועוֹדְ .בּ ִס ָ
ַחס אַל ַהגָּר ַהיָּתוֹם וְ ָה ְ
ִדּינֵי ַה ְלוָאָהַ ,היּ ַ
עוֹלה ְל ַהר ִסינִ י ְל ַק ֵבּל ֶאת לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית ,וְ ָשׁם הוּא
ֹשׁה ֶ
ַה ָפּ ָר ָשׁה מ ֶ
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ַלי ְָלה.
נִ ְשׁאַר ְ

יך ָל ִשׂים ִל ְפנֵי ְבּנֵי
ָ .1מה ָצ ִר ְ
ִשׂ ָר ֵאל?
יְ
ָצא ְל ַבדִ .מי זֶה?
ִ .2אם ָבּא ְל ַבד י ָ
ַעבֹד ָה ֶע ֶבד ִל ְפנֵי
ַ .3כּ ָמּה זְ ַמן י ֲ
ֵצא ְל ָח ְפ ִשׁי?
ֶשׁי ֶ
יכים ַל ֶכּלֶב?
ָ .4מה ַמ ְשׁ ִל ִ




    

     

שׁוֹחטַ ,שׁ ֲח ָלה ַבּ ַקּ ַדּ ַחת וְנִ ְת ַקף ְצ ַמ ְרמֹרוֹת ַעזּוּת.
ֹשׁה ֵ
ַמ ֲע ֶשׂה ְבּ ַר ִבּי מ ֶ
ְע ָליו ָל ֶר ֶדת
ִיקה ִל ְב ִריאוּתוֹ ,ו ָ
ְרוּשׁ ַליִם ֵמז ָ
רוֹפ ִאים ֶשׁ ִצּינָת י ָ
אָמרוּ לוֹ ָה ְ
ְ
ָמים ְבּ ֵבית ַה ָגּאוֹן ַר ִבּי
ְשׁ ָהה ח ֶֹדשׁ י ִ
ָסע ְליַפוֹ ו ֶ
ִל ְש ֵפ ָלת ַהחוֹףַ ,שׁם י ְַר ֵפּא .נ ַ
ַצ"לַ ,רב ָה ִעיר .אַט אַט ֶה ְח ִלים ,וְ ַכ ֲא ֶשׁר ָשׁב ְו ִה ְב ִריא
ַפ ָתּ ִלי ָה ָרץ ַה ֵלּוִ י ז ַ
נְ
פוּרים ָחזְ ָרה ַה ַמּ ֲח ָלה,
ָמים ְס ִ
ירוּשׁ ַליִםַ .כּ ֲעבֹר י ִ
ְשׁב ִל ָ
אָרחוֹ ו ָ
הוֹדה ְל ֵמ ְ
ָ
ְה ַה ְב ָראָהָ .חזַר
וְהוּא ָחזַר ְליַפוֹ .וְשׁוּב ָחז ְָרה ַעל ַע ְצ ָמהּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ַה ְח ָל ָמה ו ַ
ְת ְק ָפהִ .מיָּד ָשׁב ְליַפוָֹ .ר ָבּה
ָמיםְ ,ו ַה ַמּ ֲח ָלה ָשׁ ָבה ו ָ
ירוּשׁ ַליִםָ ,ע ְברוּ ַכּ ָמּה י ִ
ִל ָ
יתנוֹ,
ירח אוֹתּוֹ ַעד ֶשׁ ָשּׁב ְל ֵא ָ
ְא ַ
ָתיק ,ו ֵ
ֶשׁל יָפוֹ ִק ֵבּל ֵאת ָפּנָיו ְכּ ַמ ָכּר ו ִ
ִתּ ֵכן
ָדר ַח ָז ָקה .י ָ
אָמר לוָֹ " :שׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמיםֲ ,ה ֵרי ֵהן ְבּג ֵ
ְו ַכ ֲא ֶשׁר נִ ְפ ַרד ִמ ֶמּנּוּ ַ
ְשׁר
יך ַהיּ ֶ
קוֹלי ִתּ ְשׁ ַמעִ ,שׁים ְפּ ָע ֶמ ָ
אַתּה ַל ֲעבֹר ְליַפוֲֹ ,א ָבל ִאם ְבּ ִ
ֶשׁ ַחיָּב ָ
תּוֹך
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ְמ ַד ֶבּ ֶרת ִמ ְ
ֲצתוִֹ ,כּי ַ
וּשׁאַל ַבּע ָ
יסק ְ
יס ִקין ִמ ְבּ ִר ְ
ְל ֵבית ַה ָרב ִדּ ְ
ירוּשׁ ַליִם ָע ָלה ַל ַבּיִת ָה ַרבִ .ק ֵבּל
וּמיָּד ְבּ ַהגִּ יעוֹ ִל ָ
ֹשׁהִ ,
גְּ רוֹנוֹ!" ָשׁ ַמע ַר ִבּי מ ֶ
דוּדיו ֵבּין
אוֹתם ֳח ָד ִשׁיםִ .ס ֵפּר ַעל נְ ָ
יכן ָהיָה ָכּל ָ
ָה ַרב ֶאת ָפּנָיו ְו ָשׁאַל ֵה ָ
אָמר לוֹ ָה ַרב:
יצד ָח ָלה ו ְִה ְב ִריא ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמיםַ .
ירוּשׁ ַליִםֵ ,כּ ַ
יָפוֹ ִל ָ
ֹשׁה.
ַדּאי"ָ ,ענָה ַר ִבּי מ ֶ
ַדּאי ָה ַל ְכ ָתּ ֶאל ַהכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִבי!" "ו ַ
אַתּ ו ַ
" ְכּ ֶשׁ ִה ְב ָר ָ
ָתן בּוֹ ָה ַרב ֵעינָיו ,וְ ָשׁאַלַ " :ה ִאם
טּוֹבה .נ ַ
אָדם ְלהוֹדוֹת ַעל ַה ָ
" ֵהן ַחיָּב ָ
ְתה זוֹ ְצ ַמ ְרמ ֶֹרת
ֹשׁה ,וְ ַה ַפּ ַעם לֹא ָהי ָ
יתּ ָכּ ֵמ ֻצוֶה?" נִ ְר ַעד ַר ִבּי מ ֶ
ָע ִשׂ ָ
אָמר:
בוּכה ַ
וּב ְמ ָ
יעה ְליַד ַהכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִביִ ,
ְכּר ֶשׁלֹּא ָק ַרע ְק ִר ָ
ַה ַקּ ַדּ ַחת .נִ ז ַ
ַרת ַה ַמּ ֲח ָלהִ .אם לֹא ָק ַר ַע ְתּ
" ָשׁ ַכ ְח ִתּי"ֲ " .ה ֵרי זוּ ַה ִסּ ָבּה ָה ִע ָקּ ִרית ַל ֲחז ָ
תוֹכהּ,
אוֹת ָך ְבּ ָ
רוֹצה ְ
ְרוּשׁ ַליִם ָ
וּמקוֹם ַה ִמּ ְק ָדּשֵׁ ,אין י ָ
ְרוּשׁ ַליִם ְ
יעה ַעל י ָ
ְק ִר ָ
ַע ֵשׂה ,וְשׁוּב לֹא ֶתּ ֱח ֶלה!" ָפּנָה
בוֹתי ָךֵ .ל ְך ו ֲ
אוֹת ְך ַעל ִע ְק ֶ
ִירה ָ
ו ְִהיא ַמ ֲחז ָ
ִירוּשׁ ַליִם ִק ְבּ ָלה ֶאת
ְק ַרע ְק ִרי ָעה ָכּ ִדין ,ו ָ
ֹשׁה ֶאל ַהכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִבי ו ָ
ַר ִבּי מ ֶ
יה ,וְשׁוּב לֹא ָח ָלה.
ַה ֵבּן ַה ָשּׁב ֵא ֶל ָ














יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ָה ַרב ִשׁ ְמשׁוֹן ֵבּן ְר ָפ ֵאל ִהי ְרשׁ
נוֹלד :כ"ד ְבּ ִסיוָן ה'תקס"ח.
ַ
נִ ְפ ֵטּר :כ"ז ְבּ ֵט ֵבת ה'תרמ"ט
תּוֹרה ִעם ֶדּ ֶר ְך ֶא ֶרץ".
יטת " ָ
אָבי ִשׁ ַ
ִ
ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ָה ָיהִ :ל ְפנֵי ְכּ ִשׁ ִשּׁים ָשׁ ָנה

יט"א -
ִבּ ֵקּשׁ ָה ַרב ֶשׁ ָמּעוֹן שוואב ְשׁ ִל ָ
יטא ֶאת
יבה ְבּ ִל ָ
ְשׁ ָ
ֶשׁ ָהיָה אָז ָבּחוּר י ִ
תּוֹרה
ַחוַּת ַדּ ְע ָתּם ֶשׁל ִמ ְס ָפּר גְּ דּוֹלֵי ָ
ירוֹפּה ַעל ַה ִלּמּוּד
ְבּ ִמזְ ָרח ֵא ָ
ַהדוּת
זְמנּוֹ ְבּי ֲ
יטהֶ ,שׁ ָרוַח ִבּ ַ
יב ְר ִס ָ
ָבּאוּנִ ֶ
ֶר ַמנְ יָהְ ,וזֹאת ְבּ ִתּ ְקוָה
ֵדית ְבּג ְ
ַה ֲחר ִ
אָלים
ְק ֵבּל ָמ ֵהם " ִאסּוּר"ֶ .א ָחד ַהנִּ ְשׁ ִ
ֶשׁיּ ַ
אַב ָר ָהם
אַדמוֹ"ר ִמגּוּרָ ,ה ַרב ְ
ָהיָה ָה ְ
ַצ"לְ .ו ִס ֵפּר ִלי ָה ַרב
אַל ֶתּר ז ַ
ָמ ְר ְדּ ַכי ְ
שוואבֶ ,שׁ ָה ַר ִבּי ֵסרֵב ְל ָה ִשׁיב ִבּ ְכ ָתב,
ָהר
ֲא ָבל ִהז ְִהירוּ ִבּ ָתּ ִקיפוּתָ " :עלֶי ָך ְל ִהזּ ֵ
ְמאֹד ִבּ ְכבוֹדוֹ ֶשׁל ָה ַרב ִהי ְרשַׁ ,ה ָצ ִדּיק
מוּסר ַחי".
ִמ ְפ ָרנְ קפוּ ְרטִ ,כּי הוּא ֵס ֶפר ָ
ָקה ֶשׁ ֻמּ ְמ ֶחה
ידי גָּדוֹלְ .ו ֲחז ָ
אַדמוֹ"ר ֲח ִס ִ
ְ
יטב.
וּמ ְב ִחין ָבּהּ ֵה ֵ
רוּחנִ יּוּתַ ,
הוּא ָבּ ָ

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

