ס"ד

נָא לֹא ִל ְקרֹא ַבּזְּ ַמן ַה ְתּ ִפ ָלּה
תּוֹרה
וּק ִריאַת ַה ָ
ְ
הד"נ מוצ"ח
19:39
18:32
ֶח ְברוֹן
19:38
18:30
יס ִפּין
ִח ְ
19:41
18:33
יפה
ֵח ָ
19:39
18:26
יְרוּשׁ ַליִם
ָ
19:41
18:42
אָביב
ֵתּל ִ

יסן התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  24׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה
ַחג ַה ֶפּ ַסח ׀ ט"ו ִנ ָ

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
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לרפואת יעקב נתנאל כלב חי בן דינה

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַחג ָשׂ ֵמחֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יבא ְו ַר ִבּי ַט ְרפון ֶשׁ ָהיוּ ְמ ֻס ִבּין ִבּ ְבנֵי ְב ַרק
ַריָה ו ְַר ִבּי ֲע ִק ָ
ְהושׁ ַע ו ְַר ִבּי ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲעז ְ
יעזֶר ו ְַר ִבּי י ֻ
" ַמ ֲע ֶשׂה ְבּ ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
ְמן
יע ז ַ
בּותינוּ ִהגִּ ַ
ְאָמרוּ ָל ֶהם ַר ֵ
ֵיהם ו ְ
יציאַת ִמ ְצ ַריִם ָכּל אותו ַה ַלּי ְָלהַ ,עד ֶשׁ ָבּאוּ ַת ְל ִמיד ֶ
ְו ָהיוּ ְמ ַס ְפּ ִרים ִבּ ִ
אַבּא ַשׁ ְרנוּ ֶאת ִמלּוֹת
ַחד ִעם ָ
ָדה .וְ אָנוּ י ַ
אַבּא ִבּ ְק ִריאַת ַה ַהגּ ָ
ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ֶשׁל ַשׁ ֲח ִרית" ִה ְת ַנגֵּן קוֹלוֹ ֶשׁל ָ
ְא ָחד ָתּם ,וְ ֶא ָחד ֶשׁ ֵאינו יו ֵד ַע ִל ְשׁאול".
תּורהֶ :א ָחד ָח ָכם ,וְ ֶא ָחד ָר ָשׁע ,ו ֶ
אַר ָבּ ָעה ָבנִ ים ִדּ ְבּ ָרה ָ
ָדהְ " .כּ ֶנגֶד ְ
ַה ַהגּ ָ
יקוֹמן?
יאים ֶאת ָה ֲא ִפ ָ
אַבּאֲ .חנַנְ ֵאל ַה ָקּ ָטן ָהיָה ָח ֵסר ַס ְב ָלנוּת ,ו ְָכל ַהזְּ ַמן ָשׁאַלָ ,מ ַתי ְכּ ָבר ַמ ְח ִבּ ִ
יך ָ
ִה ְמ ִשׁ ְ
אַבּא ַמ ְתּ ַנת ַחג
מּוֹצא ָהיָה ְמ ַק ֵבּל ֵמ ָ
יקוֹמןִ ,כּי ְבּ ָכל ָשׁנָה ַה ֵ
ַחנוּ ִצ ִפּינוּ ְכּ ָבר ְל ַח ֵפּשׂ ֶאת ָה ֲא ִפ ָ
וּב ֱא ֶמת ,גַּם ֲאנ ְ
ֶ
יקה ָבּ ֶדלֶת
ַענוּ ְל" ֻשׁ ְל ָחן עוֹ ֵר ְך" נִ ְשׁ ְמ ָעה ְדּ ִפ ָ
ָעים ִל ְפנֵי ֶשׁ ִהגּ ְ
אַחתַ .כּ ָמּה ְרג ִ
אַך ַהכֹּל ִה ְשׁ ָתּנָה ְבּ ַבת ַ
ֻחדֶתְ .
ְמי ֶ
וּליַדוֹ ָצ ַעד
אַבּא ְ
ְמן ֶק ֶצרָ ,חזַר ָ
אַחר ז ַ
אָדם ַזר וְ לֹא מוּ ָכּרְ .ל ֵ
וּכ ֶשׁ ֶפּ ַתח ָע ַמד ָשׁם ָ
אַבּא ָקם ִל ְפתּ ַֹחְ ,
ַה ַבּיִתָ .
ְא ָמּא ָע ְר ָכה ַצ ָלּחוֹת
אָמרֲ .א ִבי ַגיִל ָק ְפ ָצה ְו ֵה ִביאָה ִכּ ֵסּא ,ו ִ
ָה ִאישׁ .בּוֹאוּ וְ ָנ ִכין ָמקוֹם ְלאוֹ ְר ֵחנוּ ִל ְס ֻע ַדּת ַה ַחג ַ
אוּלי זֶה
ָתןַ ,
אוֹר ַח ֲהלֹא מוּ ָכּרַ .תּ ִגּיד ִלי יוֹנ ָ
ָדה ְכּ ֶשׁ ֲחנַנְ ֵאל ַמגְ נִ יב ַמ ָבּ ִטים אַל ָה ֵ
ְסכּוּ"םִ .ה ְמ ַשׁ ְכנוּ ִבּ ְק ִריאַת ַה ַהגּ ָ
וַ
ָפה ִל ְלחֹשׁ ְליַד ָהאֹ ֵרח ,הוּא ָעלוּל ְל ִה ָפּגַעְ .כּ ֶשׁ ַקּ ְמנוּ ִלטֹּל ֶאת
ְאָמ ְר ִתּי לוֹ :זֶה לֹא י ֶ
ָביא? ָצ ַח ְק ִתּי ו ַ
ֱא ִליהוּ ַהנּ ִ
אַבּא ְבּקוֹלָ " :צפוּן".
וֹמןִ .ל ְפנֵי ִבּ ְר ַכת ַה ָמּזוֹן ָק ָרא ָ
אַבּא ֶה ְח ִבּיא ֵאת ָה ֲא ִפיק ָ
ֻדּה ְבּלֹא ֶשׁ ַשּׂ ְמנוּ ֵלבָ ,
ָי ֵדנוּ ַל ְסע ָ
ְשׁם ָמ ָצא ֵאת
אַבּא ו ָ
ַחנַנְ ֵאל ָה ַל ְך ַל ִס ְפ ִר ָיה ֶשׁל ָ
וּמי ַבּ ָסּלוֹן ,ו ֲ
יקוֹמןִ ,מי ַבּ ִמּ ְט ָבּחִ ,
אַחר ָה ֲא ִפ ָ
ֻלּנוּ ַק ְמנוּ ְל ַח ֵפּשׂ ֵ
כָּ
יקוֹמן ְבּיָדוֹ,
יּוּך ַעל ָפּנָיו ָחזַר ֲחנַנְ ֵאל ִעם ָה ֲא ִפ ָ
יקוֹמןְ .כּ ֶשׁ ִח ְ
אתי ֵאת ָה ֲא ִפ ָ
אתי ָק ָרא ְבּ ִשׂ ְמ ָחהָ ,מ ָצ ִ
אוֹצרָ .מ ָצ ִ
ָה ָ
נוֹתן ַמ ְתּנַת
אַבּא ֵ
יקוֹמןְ .כּ ַדאי ֵל ָךָ ,
ְאָמר לוִֹ :הנֵּהַ ,קח ֵאת ָה ֲא ִפ ָ
אוֹר ַח ו ַ
אַבּאָ ,ה ַל ְך ֵאל ָה ֵ
מוֹסרוֹ ְל ָ
אַך ְבּ ָמקוֹם ְל ְ
ְ
אַשׁ ֶרי ָך ֲחנ ְַנ ֵאל.
ְאָמרְ :
אַבּא ו ַ
וּמ ְסרוּ ְל ָ
יקוֹמן ָ
יקוֹמןֶ .ל ַקח ָהאוֹ ֵר ַח ֵאת ָה ֲא ִפ ָ
ֻחדֶת ְל ִמי ֶשׁמּוֹ ֵצא ֵאת ָה ֲא ִפ ָ
ַחג ְמי ֶ
ֵיתי
יך י ֵ
ֵיתי ְויֵיכֹלָ ,כּל ִד ְצ ִר ְ
ָדה " ָכּל ִד ְכ ִפין י ֵ
ֶא ַמר ְבּ ַהגּ ָ
אוֹתי ְבּ ָכבוֹד גָּדוֹל ְכּמוֹ ֶשׁנּ ֱ
ַמ ָתּ ֶאת ִמ ְצוַת ַה ַחגֵ .א ַר ְח ָתּ ִ
ִקיּ ְ
ָד ְע ִתּי ָק ָרא ֲחנַנְ ֵאל,
וּמה ִשׁ ְמ ָך ָשׁאַל ֲחנַנְ ֵאלֱ .א ִליהוּ ָענָה ָהא ַֹרח .י ַ
תּוֹדה ַר ָבּה ָלכֶם ִמ ְשׁ ָפּ ָחה י ְִק ֶרהָ .
ְוי ְִפ ַסח"ָ .
אַתּם
וּמה ֶ
ֻלּנוּ ָפּ ַר ְצנוּ ִבּ ְצחוֹק גָּדוֹל ְו ִה ְמ ַשׁ ְכנוּ ִבּ ְס ֻע ַדּת ַה ַחג ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ָר ָבּהָ .
ָביא .כּ ָ
אַתּה ֱא ִליהוּ ַהנּ ִ
ָד ְע ִתּי ֶשׁ ָ
יַ
ָביא?
ְק ִריםַ ,ה ֻא ְמנָם ָהיָה זֶה ֱא ִליהוּ ַהנּ ִ
אוֹמ ִרים ַח ְברֵי ַהיּ ָ
ְ
ָתן.
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ַפּ ַר ָשׁת ְשׁ ִמינִ י ,יוֹנ ָ
אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
ְתה ְללֹא שׁוּם ִעכּוּב .זֶה ָהיָה ְלאָ ַחר ֲע ֶשׂר ַה ַמּכּוֹת,
גְּ ֻא ַלּת ִמ ְצ ָר ִים ָהי ָ
דּוּע ָהיָה ֶה ְכ ַרח ָל ֵצאת ִמיָּד? ַה ַסּ ָכּנָה
ִשׂ ָר ֵאל ָל ֵצאת ,וּ ַמ ַ
ֵרזוֹ ֶאת י ְ
ְו ִמ ְצ ַריִם ז ְ

ֶא ַחד ִמי יוֹ ֵד ַע?
ֲאנִ י ַמ ֲא ָכל ְבּ ַצ ַלּ ַחת ָה ֵס ֶדר ֶשׁ ְמּ ַס ֵמּל
ֵאת ָק ְר ָבּן ַה ֲחגִ יגָה ְבּ ֶפ ַסח?

ִשׂ ָר ֵאל י ְִהיוּ ְכּ ֵא ֶלּה ֶשׁיּ ְִת ָח ְרטוּ וְ לֹא י ְִרצוּ ַל ֲעזֹב ֶאת ִמ ְצ ַריִםָ ,ל ֶל ֶכת
יְ

ִשׂ ָר ֵאל וּבוֹ
ַמהוּ ַהחֹדֶשׁ ֶשׁבּוֹ נִ גְ אַלוּ י ְ
ָאל?
ידים ְל ִהגּ ֵ
ֲע ִת ִ

ָבּ ִעכּוּב ֵאינָהּ ֵמ ֲח ָשׁשׁ ֶשׁ ַה ִמּ ְצ ִרים י ְִת ָח ְרטוֶּ ,א ָלּא ִבּגְ ַלל ֶשׁ ָחס ְו ָשׁלוֹם ֵא ֶצל
יע ָה ֶרגַעָ ,היָה אָסוּר ְל ִה ְת ַע ֵכּב
וּמ ְצווֹתָ .לכֵן ַכּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
תּוֹרה ִ
ִל ְמ ְד ָבּר וּ ְל ַק ֵבּל ָ
ֻלּנוּ ַחיּ ִָבים ָל ֵצאת ִמ ִמּ ְצ ַריִם.
יכים ִל ְלמֹד ֶשׁכּ ָ
ֲא ִפלּוּ ַלזְּ ַמן ָק ַצרֲ .א ַנוּ ְצ ִר ִ
ַשׁ ִמיּוֹת וְ ֶה ְר ֵג ִליםַ ,על י ְֵדי ַק ָבּ ַלת עֹל ָמ ְלכוּת ָה ָקּ ָבּ"ה
ְל ִה ְשׁ ַתּ ְחרֵר ִמנְּ ִטיּוֹת גּ ְ
ַמ ָמּשׁ ְבּ ֶרגַע זֶה.




    

   
  

ַבּ ֵאי ְצ ָד ָקה ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ַבּ ַעל
אַחתָ ,בּ ֶע ֶרב ֶפּ ַסחָ ,בּאוּ גּ ָ
ַפּ ַעם ַ
ְתה
וּב ְקּשׁוּ ַמצּוֹת ַבּ ֲעבוּר ֲענִ יִּיםָ .ה ַר ָבּנִ ית ָהי ָ
ִשׂ ָר ֵאל" ִ
אוֹהב י ְ
" ֵ
הוֹר ָתה ִל ְבנֵי ַה ַבּיִת ָל ֵתת ַל ֲענִ יִּים
רוּדה ַבּ ֲה ָכנוֹת ַל ַחג ְו ְ
ְט ָ
אַך גַּם
ֵמ ַה ַמּצּוֹת ֶשׁ ַבּ ֲח ַדר ָה ַר ִבּיָ .היוּ ָשׁם ַמצּוֹת ְפּשׁוּטוֹתְ ,
וּב ָטעוּת נִ ְמ ְסרוּ
אַפה ָה ַר ִבּי ָבּ ֶערֶב ֶפּ ַסחְ ,
ֻחדוֹת ֶשׁ ָ
ַה ַמּצּוֹת ַה ְמּי ָ
ֲשׂה ,נִ ְב ֲה ָלה
ַבּ ִאיםְ .כּ ֶשׁגִּ ְלּ ָתה ָה ַר ָבּנִ ית ֶאת ֲא ֶשׁר נַע ָ
ְלג ָ
וּבלֵילַ -ה ֵסּ ֶדר
יטה ְל ַה ֲע ִלים ֶאת ַה ָדּ ָברְ ,
אַך ֶה ְח ִל ָ
ְעהְ ,
ְו ִנז ְַדּ ְעז ָ
ישׁה ָל ַצ ִדּיק ַמצּוֹת ְפּשׁוּטוֹת.
ֵהגִּ ָ






ָרשׁ ֵמ ִא ְשׁתּוֹ.
וּב ֵקּשׁ ְל ִה ְתגּ ֵ
ְהוּדי ִ
ג ָבּא ֶאל ָה ַר ִבּי י ִ
אַחר ַה ַח
ְל ַ
ילת ַמ ָצּה
אוֹתי ַבּ ֲא ִכ ַ
ילה ִ
" ֵא ִיני ָיכֹל עוֹד"ָ ,ט ַעןִ " ,היא ִה ְכ ִשׁ ָ




וּב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנָּה ְל ַס ֵפּר ָמה ֵא ַרע
ֶשׁרוּ ָיה"ָ .ק ָרא ַה ַצ ִדּיק ָל ַר ָבּנִ ית ִ
אָמר ַה ָצ ִדּיקְ " :ר ֶאה
ְ בּרֹאשׁ ֻמ ְר ָכּן ִס ְפּ ָרה ֶמה ָע ְשׂ ָתהַ .
וֹתיו.
ְל ַמצ ָ
אָמ ְר ִתּי ָדּ ָבר
אָכ ְל ִתּי ַמצּוֹת ְפּשׁוּטוֹת ְבּלֵיל ַה ֵסּ ֶדר ְולֹא ַ
נָאֲ ,אנִ י ַ
רוֹצה ְל ָגרֵשׁ ֶאת ִא ְשׁ ְתּ ָך ַבּ ְשּׁ ִביל
ְל ַמ ַען ְשׁלוֹם ַבּיִת ,וְאַ ָתּה ֶ

ֶשׁרוּ ָיה?".




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

יוֹד ַע?
ִשׁ ָשּׂה ִמי ֵ
" ָכּל ִדּ ְכ ִפין" ֵפּרוּשׁוָֹ :כּל ִמי ש?...
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ְל ָכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָתּנוּ יֵשׁ ְרצוֹנוֹת
וּשׁ ִאיפוֹתֲ .א ְך ַמהוּ ָרצוֹן ֲא ִמ ִתּי,
ְ
וּ ַמהוּ ָרצוֹן ִחיצוֹנִ י ֶשׁאָנוּ ְמ ֻשׁ ְע ָבּ ִדים
רוֹצים בּוַֹ .ה ֵחרוּת
לוֹ ,וְ לֹא ָתּ ִמיד ִ
ִהיא ַהח ֶֹפשׁ ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ָמה ֶשׁאָנוּ
ֶבּ ֱא ֶמת ַמ ֲא ִמ ִינים בּוְֹ ,בּ ִלי ִל ְהיוֹת
ְמ ֻשׁ ְע ָבּ ִדים ִל ְד ָב ִרים ִחיצוֹנִ יִּים ְכּמוֹ
יליִּיםַ ,תּ ֲאוֹתָ ,כּבוֹד
ֶה ְר ֵג ִלים ְשׁ ִל ִ
אַחר
אָדם ֶשׁ ִה ְפ ִסיק ְל ַע ֵשּׁן ְל ַ
וָעוֹדָ .
רוֹצה ַחיִּים
ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ִכּי הוּא ֶ
חוֹרין ֲא ִמ ִתּי,
יאים ,הוּא ֵבּן ִ
ְבּ ִר ִ
ֶשׁ ִשּׁ ְח ֵרר ֶאת ַע ְצמוֹ ֵמ ַה ִשּׁ ְעבּוּד
יע
ָריָּה ,וְהוּא ָח ְפ ִשׁי ְל ַה ְשׁ ִק ַ
ַל ִסּיג ִ
ַבּ ָדּ ָבר ָה ֲא ִמ ִתּי ִ -בּ ְדאָגָה ְל ַחיָּיו.
יפים
ַה ִשּׁ ְחרוּר ִמ ָכּל ָה ִשׁ ָעבּוּ ִדים ַה ֵמּ ִקּ ִ
אַך
שׁוּטהְ ,
ימה לֹא ְפּ ָ
אוֹתנוּ ִהיא ְמ ִשׂ ָ
ָ
ידה ֵ -איכוּת
ֻמ ְב ָטח ִכּי ָשׁ ַכר ְבּ ִצ ָ
ַחיִּיםִ ,שׂ ְמ ַחת ַחיִּים ְוח ֶֹפשׁ ִל ְחיוֹת
רוֹצים ֶבּ ֱא ֶמת.
ְכּמוֹ ֶשׁאָנוּ ִ

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

