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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה


יטל ַבּת ָחוָה
ִל ְרפוּאַת ֲא ִב ַ

ַה ַמּנְ ִהיג ָה ֲא ִמ ִתּי ְו ָה ָראוּי

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
אשׁי
ֵיהם ָהיוּ ָר ֵ
ְתה ַה ִסּ ָבּהָ ,תּ ִמיד ְשׁנ ֶ
בוּצה ֶשׁ ֵה ַק ְמנוּ .לֹא ְמ ַשׁנֶּה ָמה ָהי ָ
וּמ ַתּנְ יָה ָע ְמדוּ ָתּ ִמיד ְבּרֹאשׁ ָכּל ְק ָ
ָאיר ַ
יִ
ֶח ְלקוּ ַה ֲח ֵב ִרים ִל ְשׁ ֵתּי ְקבוּצוֹת ,וְשׁוּב ָע ְמדוּ
זוֹכ ִרים( שׁוּב נ ֶ
שׁוֹמ ֵרי ַהחוֹמוֹת" ֶשׁ ֵה ַק ְמנוּ ) ְ
בוּרת " ְ
ַה ְקּבוּצוֹתְ .בּ ֲח ַ
אָמרְ :כּ ָדאי
בּוּרית ְו ָע ִמיר ַ
ֶשׁא ַבּגִּ נָּה ַה ִצּ ִ
ֻלּנוּ ַעל ַהדּ ֶ
ָשׁ ְבנוּ כּ ָ
אַחר צוֹם י"ז ְבּ ַתמּוּז ,י ַ
ֹאשׁםְ .ל ַ
וּמ ַתּנְ יָה ְבּר ָ
ָאיר ַ
יִ
ַעסֹק גַּם ִבּגְ ִמילוּת ַח ָס ִדים ַעל ְמנַת ְל ֵזרֵז ֶאת ַהגְּ ֻא ָלּה" .זֶה ַר ְעיוֹן נִ ְפ ָלא" ,נִ ְשׁ ְמעוּ קוֹלוֹת ִמ ָסּ ִביבִ .ה ִבּיטוּ ָכּל
ֶשׁנּ ֲ
ַעמֹד ְבּיוֹם ִשׁ ִשּׁי ְליַד
אוּלי נ ֲ
אַך ֵהם ָשׁ ְתקוַּ .
ָאיר וּ ַמ ַתּנְ יָה ִל ְשׁמ ַֹע ֵאיזוֹ ַה ָצּ ָעה ִתּ ְהיֶה ָל ֶהםְ ,
ַה ֲח ֵב ִרים אַל י ִ
אוּלי ְבּ ָכל יוֹם
יתן .וְ ַ
יע ֵא ָ
יתם? ִה ִצּ ַ
ישׁים ָל ֵשׂאת ֶאת ָמה ֶשׁ ָקּנוּ ֶאל ֵבּ ָ
ַעזֹר ַל ְק ִשׁ ִ
ַה ַמּכֹּלֶת ָה ְשׁכוּ ָנ ִתּית ,וְ נ ֲ
יוֹסף.
יע ֵ
נוּח? ִה ִצּ ַ
תּוּכ ְלנָה ָל ַ
ימהוֹ ֶתּינוּ ַ
יוֹתינוּ ַה ְקּ ַטנִּ ים ְלגַן ַה ִמּ ְשׂ ָח ִקים ,וְ ִא ָ
ְאַח ֵ
אָחינוּ ו ְ
ְבּ ָצ ֳה ַריִם ִנ ַקּח ֶאת ִ
וּכ ֶשׁ ֵהם ָשׁ ְתקוּ ָכּל ָה ַר ֲעיוֹנוֹת
קוֹב ִעיםְ ,
יטים ְו ְ
וּמ ַתּנְ יָה ַמ ְח ִל ִ
ָאיר ַ
ַלנוּ ֶשׁיּ ִ
ֲשׂה לֹא ֶה ְח ַל ְטנוּ ָדּ ָברָ .כּל ָכּ ְך ִה ְת ַרגּ ְ
ְל ַמע ֶ
ְטנָה ָק ַב ְענוּ ְל ִה ָפּגֵשׁ ְבּ ָשׁ ָעה
יתּהְ .ל ָמ ֳח ָרתְ ,בּ ִסיוּם ַה ַקּי ָ
ַרנוּ ַה ָבּ ָ
בּוּריםָ .כּ ְך ָח ְלפוּ ָל ֶהם ַה ָשּׁעוֹת ְו ָחז ְ
נִ ְשׁ ֲארוּ ַרק ְבּ ִד ִ
אַך ָגּ ִדי
ַענוּ חוּץ ִמ ָגּ ִדיָ .ח ַשׁ ְבנוּ ֶשׁזֶּה ִמ ְק ֶרהְ ,
ֻלּנוּ ִהגּ ְ
ָרה ְל ִמ ְק ָדּשׁ" .כּ ָ
ַח ִצי ַעל ְמנַת ְל ַשׂ ֵחק ְבּמוֹנוֹפּוֹל " ֲחז ָ
אַר ַבּע ו ֲ
ְ
ְטנָהַ .ה ָדּ ָבר ָהיָה מוּזָר ְמאֹדִ ,כּי ָגּ ִדי ָח ֵבר ְמ ֻציָּן ָהיָה ,וְ ָת ִמיד ָהיָה ְבּ ָשׁלוֹם
אַח ֵרי ַה ַקּי ָ
ָשׁים ֲ
יע ַל ִמ ְפגּ ִ
ִה ְפ ִסיק ְל ַהגִּ ַ
אָמר " ֲאנִ י ָעסוּק ְמאֹד"ִ .ה ְמ ַשׁ ְכנוּ ָכּ ָר ִגיל ְל ִה ָפּגֵשׁ
אַלנוּ ֶאת גְּ ִדי הוּא ִה ְת ַח ֵמּק ִמ ַלּ ֲענוֹתְ ,ו ַרק ַ
ֻלּםְ .כּ ֶשׁ ָשּׁ ְ
ִעם כּ ָ
ָרה ְל ִמ ְק ָדּשׁ",
אַחר ָצ ֳה ַריִם ֶא ָחדְ ,כּ ֶשׁ ָה ַל ְכנוּ ְל ַשׂ ֵחק ֵבּמוֹנוֹפּוֹל " ֲחז ָ
יעַ ,עד ֶשׁ ַ
ַלנוּ ֶשׁ ָגּ ִדי לֹא ַמגִּ ַ
ַא ִפלּוּ ִה ְת ַרגּ ְ
וֲ
אָדם " ָס ִגי ָנהוֹר"
אָדם ְשּׁ ָלא ִה ַכּ ְרנוְּ .כּ ֶשׁ ִה ְת ָק ַר ְבנוּ ָר ִאינוּ ֶשׁ ָגּ ִדי ַמ ְלוֶה ָ
וּליַדוֹ ָ
ָר ִאינוּ ֶאת גְּ ִדי הוֹ ֵל ְך ָבּ ְרחוֹב ְ
אָמר
טּוֹבים ַ
וּשׂ ֵמ ִחיםָ .שׁלוֹם ָגּ ִדי ָק ָראנוּ ְבּקוֹל .וּ ִמי ֵאלֶּה ָשׁאַל ָה ִאישׁ? ֵהם ַח ֵב ַרי ַה ִ
ְכּ ֶשׁ ֵהם ְמ ַד ְבּ ִרים ְוצוֹ ֲח ִקים ְ
טוּח
ְאָמרֲ :אנִ י ָבּ ַ
מוֹך? ָשׁאַל ָה ִאישָׁ .גּ ִדי ָשׁ ַתק ָל ֶרגַע ו ַ
זּוּלת ָכּ ָ
ְעז ְָרה ַל ַ
עוֹס ִקים ִבּ ְג ִמילוּת ֶח ֶסד ו ָ
ָגּ ִדי .גַּם ֵהם ְ
ַשׁנוּ .אָנוּ ַרק ַמ ֲע ִלים ַר ֲעיוֹנוֹת וְ ָג ִדי
עוֹשׂה ַמ ֲע ֶשׂה ָחשׁוּב ְל ֵקרוּב ַהגְּ ֻא ָלּהָ .שׁ ִתּ ְקנוּ ו ְִה ְת ַבּיּ ְ
ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד ֶמ ֵהם ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי
ֹשׁה ְמ ַב ֵקּשׁ ָמה' ְל ָמנוֹת ַמנְ ִהיג ְל ַעם י ְ
בוּע מ ֶ
אָמרְ :בּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
בוּכה ַ
עוֹשׂהָ .ה ִאישׁ ֶשׁ ָחשׁ ָבּ ְמ ָ
ֶ
זּוּלתִ .ח ְשּׁבוּ ַעל
וּב ְדאָגָה ַל ַ
ִשׂ ָר ֵאל ִמשּׁוּם ֶשׁ ָהיָה ִאישׁ ֶשׁל ְדּ ֵבקוּת ַבּ ַמּ ָטּ ָרה ִ
ְהוֹשׁ ַע ִנ ְב ַחר ְל ַהנְ ִהיג ֶאת י ְ
מוֹתוֹ .י ֻ
ְשׁ ָלּכֶם?
וּרה ֶשׁ ָלּנוּ ו ֶ
אוֹמ ִרים ִמי ַה ַמּנְ ִהיג ָה ַמ ְתּ ִאים ָל ַחב ָ
אַתּם ְ
וּמה ֶ
ָכּ ְךָ .
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ַמּטּוֹת ַמ ְס ֵעי ,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

  
   
  
    
ֵפה ה' ְמ ַצ ֶוּה ִל ְמנוֹת ֶאת
אַחר ַה ַמּגּ ָ
וּשׂ ָכרוֹ ְבּ ִרית ָשׁלוֹםְ .ל ַ
ה' ְמ ַשׁ ֵבּ ַח ֶאת ִפּנְ ָחס ְ
אָרץ ,לֹא נִ ְמנוּ
חוֹל ִקים ָבּ ֶ
ֻקּת ָה ֶא ֶרץֵ .שׁ ֶבט ֵלוִ יֶ ,שׁ ֵאינָם ְ
ִשׂ ָר ֵאל ,וּ ַמגְ ִדּיר ֶאת ֲחל ַ
יְ
נּוֹח ִלים ֵהם
ֻקּת ָה ֶא ֶרץַ ,ה ֲ
וְהם נִ ְמנִ ים ִבּ ְפנֵי ַע ְצ ָמםְ .ל ִפי ְכּ ָל ֵלי ֲחל ַ
ִעם כֹּ ָלםֵ ,
ֹשׁה
ַח ָלה ַעל ִפּי ה' .ה' ַמזְ ִכּיר ְלמ ֶ
ְגּ ָב ִריםֲ ,א ְך ָח ֵמשׁ ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחדֵ ,מ ָקּ ָבּלוֹת נ ֲ
אָרץ.
יבה" וְעוֹ ְנשׁוֹ .מֹ ֶשה עוֹ ֶלה ְל ַהר ָה ַע ָב ִריםְ ,וצֹ ֶפה ֶאל ָה ֶ
ֶאת ֵח ְטאוֹ ְבּ" ֵמי ְמ ִר ָ
אַח ֵרי מוֹתוֹ .ה'
יּוּכל ְל ַהנְ ִהיג ֶאת ָה ָעם ֲ
יך ֶשׁ ַ
ִמנֶה ַמ ְמ ִשׁ ְ
ֹשׁה ְמ ַב ֵקּשׁ ָמה' ֶשׁי ָ
מֶ
תּוֹרה ְמ ָפ ֶר ֶטת ֶאת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת,
ְהוֹשׁ ַע ֶבּן נוּןַ .ה ָ
יך ֶאת י ֻ
ְמ ַצוֶּה ָע ָליו ְל ִה ְס ִמ ְ
ֲדים.
וּבמוֹע ִ
וּל ַה ְק ִריב ְבּ ָכל יוֹםֵ ,בּ ַשּׁ ָבּת ָ
ְהנְּ ָס ִכים ֶשׁיֵּשׁ ְל ָה ִביא ְ
ַה ֵמּנָּחוֹת ו ַ

נוֹתן ה' ְל ִפּנְ ָחס ֵבּן
ֵ איזוֹ ַמ ָתּנָה ֵ
ֶא ְל ָעזָר?
אַח ֵרי
ְא ְל ָעזָר ֲ
ֹשׁה ו ֶ
עוֹשׂים מ ֶ
ָ מה ִ
ֵפה ִבּ ְפ ֻק ַדּת ה'?
ַה ַמּגּ ָ
ַלּה ָלנוּ ַמ ֶשּׁהוּ ָחשׁוּב ַעל
תּוֹרה ְמג ֶ
ַ ה ָ
ְבּנִ י ק ַֹרחַ ,מהוּ?
וּמה
ַ כּ ָמּה ָבּנוֹת ָהיוּ ִל ְצ ָל ְפ ָחד? ֶ

ֶשׁמּ ֶֹתן
?


  
        
   
מוּך ֶל ָח ַצר
ַל ָמן " ַבּ ַעל ַה ַתּנְ יָא"ֶ ,שׁ ָהיָה ָגּר ָס ְ
ְמ ַס ְפּ ִרים ַעל ַהגָּאוֹן ַר ִבּי ז ְ
ָבוֹהּ ֲע ָשׂ ָרה ֶמ ְט ִרים.
וּב ֶא ְמ ַצע ֶה ָח ֵצר ָהיָה ַעמּוּד גּ ַ
תּוֹרהְ ,
ָה ַתּ ְלמוּד ָ
יח ַל ֲעלוֹת ְל ִפ ְסגַּת רֹאשׁ ֶה ַעמּוּדֵ .בּין
ַצ ִל ַ
ֵיהם ִמי י ְ
ידים ִה ְת ָחרוּ ֵבּינ ֶ
ַה ַתּ ְל ִמ ִ


ֵה ָמּה ָכּ ְרעוּ וְ נ ְ
יח ַל ֲעלוֹת ַעד רוּם ִפּ ְסגַּת ֶה ַעמּוּד,
ָפלוּ ,וְ ִאלּוּ ַהיֶּלֶד ֶמנְ דֶּל ִה ְצ ִל ַ
מּוּע ַהגָּאוֹן ֵאת ָה ַר ַעשׁ ֶשׁל ְמ ִחיאוֹת ַכּ ַפּיִם,
ַ כּ ַפּיִםְ .בּ ִשׁ ַ
וְ ַהכֹּל ָמחאוּ לוֹ
עוֹמד ְל ַמ ֲעלֵה ְבּרֹאשׁ ִפּ ְסגַּת ָה ַעמּוּד,
ֶכדּוֹ ֵ
וּר ֵאה ֶאת נ ְ
ִה ְס ַתּ ֵכּל ָדּ ַרך ַה ַחלּוֹןְ ,

וּכ ֶשׁ ָבּאָ ,שׁאַל ֵאת
ֻלּם ָמ ְחאוּ לוֹ ַכּ ַפּיִםָ .ר ַמז לוֹ ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ ֶשׁיָּבוֹא ֵא ָליוְ ,
וְ כ ָ
זוֹהי
ית ְלרֹאשׁ ָה ַעמּוּד?ָ ,ענָהוּ ַהנֶּכֶדַ :ס ָבּאִ ,
ָ ל ָמּה ָע ִל ָ
ֶלי,
ֶכדֶ :מנְ דּ ִ
ַהנּ ֶ
ֻלּם לֹא ִה ְצ ִליחוּ ַל ֲעלוֹת ,וְ ַרק ֲאנִ י ִה ְצ ַל ְח ִתּי.
וּל ַמ ֲע ֶשׂה כּ ָ
ִה ְת ָחרוּת ֵבּינֵינוְּ ,

ֻלּם? ָענָה לוַֹ :ס ָבּא! ֲאנִ י ִה ְס ַתּ ַכּ ְל ִתּי
יוֹתר ִמכּ ָ
ָפה ֵ
ָשׁאַל ַה ַסּ ָבּאַ :בּ ֶמּה כּ ֲֹח ָך י ֶ
ֲע ֵל ֶיהם וְ ָר ִא ִיתי ֶשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ִהגִּ יעוּ ְל ַח ִצי גּ ַֹבהּ ָה ַע 
ִ בּיטוּ ֵל ָמּ ַטּה וְ ְראוּ
מּוּדִ ,ה
ָפלוֲּ .אנִ י ֶה ְח ַל ְט ִתּי לֹא
בוֹהיםִמן ַה ַקּ ְר ַקעַ ,ק ְבּלוּ ְס ַח ְרח ֶֹרת ,וְ נ ְ
ֶשׁ ֵהם גְּ ִ
יתי ָלרוּם
ְע ִל ִ
ַר ִתּי א ֶֹמץ ו ָ
ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ְל ָמ ַטּהִ ,כּי ִאם ַרק ַל ַמּ ֲע ָלה ,וְ ָל ֶכן אָז ְ
וּמ ְק ָרא ָמ ֵלא הוּא "א ַֹרח ַחיִּים
יתִ ,
אָמר לוֹ ָה ַרב :טוֹב ָע ִשׂ ָ
ַ 
ִפּ ְסגַּת ֶה ַעמּוּד.
מּוּדי ָך ,לֹא
לְ ,ל ַמ ַען סוּר ִמ ְשּׁאוֹל ַמ ָטּה " ,וְ ָל ֵכן גַּם ְבּ ִל ֶ
ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְשׂ ִכּי
וְא ְפ ָשׁר ֶשׁגַּם ֵתּרֵד
מוּעטֶ ,
ִתּ ְס ַתּכֵּל ַעל ְק ַטנִּ ים ִמ ְמּ ָך ְבּ ָח ְכ ָמהֶ ,פּן ִתּ ְס ַתּ ֵפּק ְבּ ָ
אַתּה ָתּ ָע ֶלה
דוֹלים ִמ ְמּ ָךָ ,בּא ֶֹפן ֶשׁגַּם ָ
ֶ שׁ ְלּ ָךֶ ,א ָלּא ִה ְס ַתּ ֵכּל ַבּגְּ ִ
ֵמ ָר ַמת ַה ִלּמּוּד
וּבזֶה ִתּזְכֶּה ִל ְהיוֹת ְבּרוֹם ַה ַמּ ֲע ֶלה.
ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלהְ ,


וְהנֵּה
ֶכדּוֹ ֶשׁל ָה ַרבַ ,היֶּלֶד ֶמנְ דֶּלַ ,בּ ַעל " ֶצ ַמח ֶצ ֶדק"ִ .
ַה ִמּ ְת ָח ִרים ָהיָה נ ְ
אַך ְכּ ֶשׁ ִהגִּ יעוּ ַל ֲח ִצי ֶה ַעמּוּד
וְל ֲעלוֹת ַעל ֶה ַעמּוּדְ ,
ידים ָלרוּץ ַ
ִה ְת ִחילוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ַשּׁה,
ָח ֵמשׁ ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד ִמ ֵשּׁ ֶבט ְמנ ֶ
הוֹתיר ָבּנִ ים,
יהם ֵמת ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְולֹא ִ
ֶשׁ ֲא ִב ֶ
ֵע
ְט ֲענוּ ִכּי ַמ ָצּב זֶה פּוֹג ַ
ֹשׁה ו ַ
ָבּאוּ ִל ְפנֵי מ ֶ
ְה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה לֹא
וּב ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֱֹ ,היוֹת ו ַ
יהם ְ
ַבּ ֲא ִב ֶ
ֱביר
ֹשׁה ֶהע ִ
ַח ָלה ָבּאָ ֶרץ .מ ֶ
ְכּה ְכּ ָלל ְלנ ֲ
ִתּז ֶ
ְתה ִכּי
שׁוּבה ָהי ָ
ֶאת ְט ַע ַנ ָתּם ָל ָק ָבּ"הְ .ו ַה ְתּ ָ
ֲביר ָל ֶהן
צוֹדקוֹת .יֵשׁ ְל ַהע ִ
אָכן ֲה ָבּנוֹת ְ
ֵ
יהן.
ָח ָלה ַעל ָשׂם ֲא ִב ֶ
נֲ



צוֹר ְך ְל ֵח ֶלק ָבּ ַבּיִת
קוֹרה ִל ְפ ָע ִמים ֶשׁיֵּשׁ ֵ
ֶ
אַחר .לֹא
ַמ ְמ ָתּק אוֹ ִמ ְשׂ ַחק אוֹ ָכּל ָדּ ָבר ֵ
ימים ְל ִה ְת ַחלֵּק ָשׁוֵה
ֻלּם ַמ ְס ִכּ ִ
ָתּ ִמיד כּ ָ
ֵבּ ָשׁוֵה .אַ ְך ָכּ ְך לֹא ָראוּי ִלנְ הֹגְ .בּ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
ֻלּנוּ ֵח ֶלק ֶא ָחד ַבּ ֲהנָאוֹת
ֻלּנוּ גּוּף ֶא ָחדְ .לכ ָ
כָּ
יך
יוּפים .נָכוֹן ,גַּם ְבּ ַמ ָטּלוֹת ַה ַבּיִת ָצ ִר ְ
וּב ִכּ ִ
ַ
אַך לֹא ָתּ ִמיד זֶה
ְל ִה ְת ַח ֵלּק ָשׁוֵה ֵבּ ָשׁוֵהְ ,
הוֹריד
ֶא ְפ ָשׁ ִריִ .אי ֶא ְפ ָשׁר ָל ֵתּת ְל ִתינוֹק ְל ִ
אַשׁ ָפּה ,אוֹ ְלי ְַל ָדּה ַבּת ַה ָשּׁלֹשׁ ִל ְתּלוּת
ְ
אַך ֶא ְפ ָשׁר ְל ַח ֵלּק ָשׁוֵה ֵבּ ָשׁוֵה ָכּל
יסהְ .
ְכּ ִב ָ
ֻלּם.
וּל ַשׂ ֵמּח ֶאת כּ ָ
ָמה ֶשׁ ָיּכֹל ֵל ָהנוֹת ְ
ְבּ ַה ְצ ָל ָחה.

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