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יסן התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  26׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה
יע ְ -מצ ָֹרע׀ כ'ט נִ ָ
ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַתזְ ִר ַ

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
" ַהבּוּל ַה ֶנּ ֱע ָלם"


לרפואת יעקב נתנאל כלב חי בן דינה

הוּבים.
ְק ִרים וְ ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ְק ִרים
בּוּלים ַהיּ ָ
ֻחד ֶאת א ֶֹסף ַה ִ
אָהב הוּא ִבּ ְמי ָ
אַך ַ
יבים ַר ִבּים ָהיוּ לוֹ ְל ַס ָבּאְ ,
ימןַ .תּ ְח ִב ִ
אַך הוֹ ָריו ָבּאוּ ִמ ֵתּ ָ
אָרץ ְ
נוֹלד ָבּ ֶ
ֹשׁה ַ
ַס ָבּא מ ֶ
בּוֹמים
אַל ִ
בּוֹמים ֶשׁנּוֹעֲדוּ ְל ָכ ְךְ .בּ ָכל יוֹם ֻה ֶלּ ֶדת ָה ָיה ַס ָבּא ַמ ֲענִ יק ַמ ָתּנָה ֶאת ֶא ָחד ָה ְ
אַל ִ
אוֹתם ִס ֵדּר ְבּ ֵס ֶדר מוֹ ְפ ִתּי ָבּ ְ
ֻח ִדיםָ ,
וְ ַה ְמּי ָ
יוֹתר.
בּוּלים ִמ ָכּל ָהעוֹ ָלם וּבוֹ ִדּגְ ִלי ְמ ִדינוֹת ֶשׁ ֶח ְל ָקם ֵאינָן ַקיָּמוֹת ֵ
יוֹתר ְל ִלבּוֹ ֶשׁל ַס ָבּא ָהיָה א ֶֹסף ִ
ָקר ְבּ ֵ
אַלבּוֹם ַהיּ ָ
ִלנְ ָכ ָדיוָ .ה ְ
וּמ ִדינָה ,וְ ַס ָבּא ָהיָה ָכּ ַמ ְעיָן
וּמ ָס ֶפּר ָלנוּ ַעל ָכּל ְמ ִדי ָנה ְ
בּוּלים ֵ
ְכּ ֶשׁ ַהיְנוּ ָבּ ִאים ְל ַב ֵקּר ֶאת ַס ָבּא ,הוּא ָהיָה ַמ ְר ֶאה ָלנוּ ֶאת ַה ִ
ָתן ִלי
אַלבּוֹם ַהזֶּה ְונ ַ
יע ַס ָבּא ִעם ָה ְ
ֻחד ַכּ ֲא ֶשׁר ְבּיוֹם ַה ֻה ֶלּ ֶדת ֶשׁ ִלּיִ ,הגִּ ַ
ַאנִ י ִבּ ְמי ָ
ֻלּנוּ ֻה ְפ ַתּ ְענוּ ו ֲ
עוֹלם .כּ ָ
יעוֹתיו ָח ְבקוּ ָ
ִיד ָ
ַה ְמּ ַתגְ ֵבּר ו ִ
וְה ְמ ֵשׁ ְך ֶל ֱאסֹף
אָמר ַס ָבּאָ ,
אַלבּוֹם ִמ ָכּל ִמ ְשׁ ָמרַ ,
תּוֹדה ַר ָבּה ,זֶה ָעצוּםְ .שׁמוֹר ַעל ָה ְ
אתי ְבּ ַת ְד ֵה ָמהָ ,
אוֹתוֹ ְבּ ַמ ָתּנָהַ .ס ָבּאָ ,ק ָר ִ
אַלבּוֹם ָהיָה ָמ ֵלא וְ גָדוּשִׁ .ל ְכבוֹד יוֹם
בּוּלים ַעד ֶשׁ ָה ְ
ְאָס ְפ ִתּי ִ
וְאָכןִ ,ה ְמ ַשׁ ְכ ִתּי ְבּ ַד ְרכּוֹ ֶשׁל ַס ָבּא ו ַ
יך ַבּ ֶמּה ֶשׁ ִה ְת ַח ְל ִתּי ֲאנִ יֵ .
וּל ַה ְמ ִשׁ ְ
ְ
ַאנִ י ָח ַשׁ ְב ִתּי ֶשׁ ֵאין ְכּמוֹ אוֹ ֵסף
ִשׂ ָר ֵאל ,ו ֲ
ֻחד ֶשׁ ָקּשׁוּר ִל ְתּקוּ ָמת ְמ ִדינַת י ְ
ָביא ְל ִכ ָתּה ַמ ֶשּׁהוּ ְמי ָ
מּוֹרה ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד י ִ
ָה ַע ְצ ָמאוּת ִבּ ֵקּשׁ ַה ֶ
ְתה נִ ְר ֵאית ְכּמוּזֵאוֹןָ .כּל ֶא ָחד
חוּתהּ ֶשׁל ַה ְמּ ִדינָהְ .בּ ֶע ֶרב יוֹם ָה ַע ְצ ָמאוּת ַה ִכּ ָתּה ָהי ָ
וּל ַה ְראוֹת ֶאת ִה ְת ַפּ ְתּ ָ
בּוּלים ֶשׁ ִלּי ְל ַל ֵמּד ְ
ַה ִ
בּוּלים
יתי ְל ִכ ָתּה ֶאת ַה ִ
ְה ְר ֵא ִ
תּוֹריַ ,ק ְמ ִתּי ו ֶ
יע ִ
ִשׂ ָר ֵאלְ .כּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
ֻלּם ֶאת ָה ֶק ֵשׁר ִל ְמ ִדינַת י ְ
ֵה ִצּיג ֶאת ָמה ֶשׁ ֵה ִביא ִמ ֵבּיתוֹ ו ְִה ְס ִבּיר ְלכ ָ
ְקר ְמאֹד ֶנ ֱע ַלם
אַך אוֹיָה .בּוּל י ָ
ָרהְ .
אַלבּוֹם ָע ַבר ִמיָּד ְליַד ַעד ֶשׁ ָשּׁב ֵא ַלי ַבּ ֲחז ָ
וְעד ַהיּוֹםָ .ה ְ
ִשׂ ָר ֵאל מתש"ח ַ
הוֹציאָה ְמ ִדינַת י ְ
ֶשׁ ִ
אָחר ַה ְכ ָרזַת ַה ְמּ ִדינָה? ֲח ֵב ַרי
יוֹמיִם ְל ַ
ָצא ַ
רוֹעדִ ,מי ָראָה ֵאת ַהבּוּל ָה ִע ְב ִרי ָה ִראשׁוֹן ֶשׁיּ ָ
אַל ִתּי ְבּקוֹל ֵ
ְשׁ ְ
וְאינֶנּוָּ .פּ ַר ְצ ִתּי ֵבּ ְבּ ִכי ו ָ
ֵ
יוֹציא ֶאת
אָחר ִמ ֵכּןָ ,כּל ֶא ָחד ִ
וּל ַ
ְח ְפּשׂוּ ַבּ ִכּ ָתּהְ ,
ֻלּם י ַ
יוֹאלֶ ,שׁכּ ָ
יקה ָשׂ ְר ָרה ְבּ ִכ ָתּה .יֵשׁ ִלי ַר ְעיוֹן ָק ָרא ֵ
וּשׁ ִת ָ
ְל ִכ ָתּה ִה ִבּיטוּ זֶה ָבּזֶה ְ
יהם ֶאת ָכּל ָמה
יס ֶ
הוֹציא ִמ ִכּ ֵ
וּכ ֶשׁלֹּא נִ ְמ ָצא ַהבּוּלֵ ,ה ֵחלּוּ ְל ִ
ֻלּם ְל ַח ֵפּשׂ ְ
שׁוּל ָחנוִֹ .מיָּד ֵה ֵחלּוּ כּ ָ
ָשׂים ַעל ְ
יסים ְוי ִ
ָכּל ָמה ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ַבּ ִכּ ִ
ַהגוּתוֹ ַה ְמּ ֻשׁ ָנּה ֶשׁל יָנִ יב ,גַּם
יתי ֶאת ִה ְתנ ֲ
ַסּה ְל ִה ְת ַח ֵמּק ֵמ ַה ִכּ ָתּה .לֹא ַרק ֲאנִ י ָר ִא ִ
וּמנ ֶ
יתי ֶשׁ ָיּנִיב ַמ ְס ִמיק ְ
ֶשׁ ָהיָה ָל ֶהםְ .ל ֶפ ַתע ָר ִא ִ
אתי ְבּקוֹלַ .דּי! ִה ְפ ִסיקוֲּ .אנִ י ָבּטוּ ַח ֶשׁ ַהבּוּל
ָקרָ .בּ ֶרגַע ַהזֶּהָ ,ק ָר ִ
טוּחים ֶשׁהוּא ָגּנַב ֵאת ַהבּוּל ַהיּ ָ
ְשׁאָר ַה ֲח ֵב ִרים ַל ִכּ ָתּה ֶשׁ ָהיוּ ְבּ ִ
יסה ֶשׁל ַה ִכּ ָתּה.
יוֹרםִ ,הנֵּה ַהבּוּל ,הוּא ָהיָה ַתּ ַחת ֶדּ ֶלת ַה ְכּנִ ָ
וּפ ְתאֹם ָק ָרא ָ
נִ ְמ ָצא ְולֹּא ִח ַפּ ְשׂנוּ ַמ ְס ִפּיק .שׁוּב ֵה ֵחל ִחפּוּשׁ ַבּ ִכּ ָתּה ִ
ֶא ַמר
בוּע נ ֱ
אָמרְ :בּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ַע ֶשׂה ַבּ ִכּ ָתּה ַ
מּוֹרה ֶשׁ ָע ַמד ו ְִה ְתבּוֹנֵן ְבּנ ֲ
אָמ ְר ִתּיַ .ה ֶ
תּוֹדה ַ
יּוּך ָחזַר ֶאל ָפּ ַניָ .
ְה ִח ְ
ָחה ,ו ַ
ָשׁ ְמנוּ ִל ְרו ָ
ֻלּנוּ נ ַ
כָּ
חוֹשׁב ֶשׁ ֵבּיתוֹ נָגוּע ְבּ ָצ ַר ַעת לֹא
וּבא ֲא ֶשׁר לוֹ ַה ַבּ ִית ,ו ְִהגִּ יד ַלכּ ֵֹהן ֵלאמֹרְ :כּ ֶנגַע ,נִ ְראָה ִלי ַבּ ָבּיִת"ַ .שׂ ְמ ֶתּם ֵלבָ ,שׁאַל? ָה ִאישׁ ֶשׁ ֵ
" ָ
אָדם ְל ָד ֶבּר ְלשׁוֹן ָה ֵר ַע ַעל ָע ְצמוֹ ,ו ְָכל ֵשׁ ֶכּן ַעל ֲא ֵח ִרים.
אוֹמר " ֶנגַע נִ ְראָה ִלי" " ֶא ָלּא ְכּ ֶנגַע נִ ְראָה ִלי"ִ .מ ָכּאן ָל ְמדוּ ֲח ַז"ל ֶשׁאָסוּר ָל ָ
ֵ
דּוּע לֹא
יסים ,ו ְִל ַמּ ְד ָתּ זְכוּת ַעל ֲח ֵב ֶרי ָך ַל ִכּ ָתּה .ו ְָכאן ָפּנָה ֶאל יָנִ יב ְו ְשׁאַל :יָנִ יבַ ,מ ַ
ָתן ְכּ ֶשׁ ִה ְפ ַס ְק ָתּ ֵאת ַה ִחפּוּשׁ ַבּ ִכּ ִ
ית יוֹנ ָ
ָפה ָע ִשׂ ָ
יֶ
ְאָמרָ :ח ַשׁ ְשׁ ִתּי
הוֹציא בּוּל ִע ְב ִרי ִראשׁוֹן ְבּ ִדיּוּק ְכּמוֹ ֶשׁ ִלי ,ו ַ
חוּצה? ִה ְכנִ יס יָנִ יב ֶאת יָדוֹ ַל ִכּיס וְ ִ
יסי ָך ַה ָ
הוֹציא ֶאת ָמה ֶשׁ ְבּ ִכ ֶ
ית ְל ִ
ָר ִצ ָ
ַאנִ י
אַך ֶאת ַהבּוּל ֶשׁ ִלּי ִק ַבּ ְל ִתּי ִמאַ ָבּא ֶשׁ ִלּי ְל ַה ְראוֹתוֹ ְבּ ִכ ָתּהֵ .מאוֹתוֹ יוֹם יָנִ יב ו ֲ
אָבדְ ,
ַב ִתּי ֵאת ַהבּוּל ֶשׁ ַ
ֹאמרוּ ֶשׁ ֲאנִ י ָגּנ ְ
ֶשׁתּ ְ
יוֹתר ִמ ֶשּׁ ָלּנוּ.
ָפים ֵ
בּוּלים י ִ
עוֹלם ִ
אַלבּוֹם ָח ָדשׁ ֶשׁ ָר ַכ ְשׁנוּ ְבּ ֻשּׁ ְתּפוּתְ ,ולֹא ָהיוּ ְבּ ָ
ַחד ְבּ ְ
בּוּלים י ַ
ִה ְת ַח ְלנוּ ֶל ֱאסֹף ִ
ָתן.
אַח ֵרי מוֹתְ -קד ִֹשׁים ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ֲ

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

  
   
  
    
יּוֹל ֶדת
וּב ָקּ ְר ָבּן ֶשׁ ֶ
ְבּ ָפ ָר ַשׁה אָנוּ ְל ֵמ ִדים ִדּינֵי ֻט ְמאָה וְ ָט ֳה ָרהְ ,בּ ִרית ִמ ָלּה ַ

לוֹק ַח?
ַ מהוּ סוּג ָה ֵעץ ֶשׁ ַה ְמּצ ָֹרע ֵ

זְמנָּהּ
ילה ִבּ ַ
יכה ְל ָה ִביא ַכּ ֲא ֶשׁר ִהיא נִ ְטּ ֶה ֶרת .אָנוּ ְל ֵמ ִדּים ֶשׁ ְבּ ִרית ִמ ָ
ְצ ִר ָ
ְכוֹלה
דּוֹחה ַשׁ ָבּת ,וְ ֶשׁ ַמ ִלים ַבּיּוֹם ְולֹא ַבּ ַלּי ְָלהַ .ה ָפּ ָר ָשׁה ְמ ַל ֶמּ ֶדת ֶשׁ ָצ ַר ַעת י ָ
ָ

ַ בּ ֶמּה טוֹ ֵבל ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֵעץ ָה ֶא ֶרז?

ַא ִפלּוּ ָבּ ַביִתַ .ה ְמּצ ָֹרע
ָדים ו ֲ
ָקןִ ,בּ ְבג ִ
יע ָבּעוֹרִ ,בּ ְשׂ ַער ָהרֹאשׁ אוֹ ַהזּ ָ
הוֹפ ַ
ְל ִ
ָדיו ,לֹא ִמ ְס ַתּ ֵפּרְ ,מ ַכ ֶסּה ֶאת רֹאשׁוֹ
פּוֹרם ֶאת ְבּג ָ
יוֹשׁב ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶהֵ ,
ֵ
וּמ ְכ ִריז ֶשׁהוּא ָט ֵמאַ .כּ ֲא ֶשׁר נִּ ְר ָפּא ַה ֶנּגַעַ ,ה ְמּצ ָֹרע ֵמ ִביא ְשׁ ֵתּי ִצ ֳפּ ִרים,
ַ
שׁוֹל ַחַ .ה ְמּצ ָֹרע ֶשׁ ָבּא ְל ִה ַטּ ֵהר ְמ ַכ ֵבּס ֶאת
וְה ְשּׁנִ יָּה הוּא ֵ
אַחת נִ ְשׁ ֶח ֶטת ַ
ַה ַ
טוֹבל ְבּ ִמ ְקוֶה וְ נִ ְט ָהר.
ַלּ ַח ֶאת ְשׂ ָערוֵֹ ,
ָדיוְ ,מג ֵ
ְבּג ָ

רוֹאה ַהכּ ֵֹהן ֶאת
ְ בּ ֵאיזֶה יוֹם ֶ
צוֹרע?
ַה ְמ ָ
עוֹשׂה ַהכֹּ ֵהן ְכּדֵי ְל ַר ֵפּא ֶאת
ָ מה ֶ
צוֹרע?
ַה ְמ ָ




    

   
  

ִשׂ ָר ֵאל ִמ ַסּ ַלּ ְנט.
ַר ִבּי י ְִצ ָחק ְבּ ָלא ֶזר ָהיָה ַתּ ְל ִמידוֹ ֶשׁל ַר ִבּי י ְ
ירוּשׁ ַליִם וְ נִ ְפ ַטר ָבּהּ ִבּ ְשׁ ַנת
ַשּׁב ִבּ ָ
ִשׂ ָר ֵאלִ ,ה ְתי ֵ
הוּא ָע ָלה ְל ֶא ֶרץ י ְ
חוֹתנוֹ ֶשׁל ָה ַרב קוּק,
ֵיתים ְליַד ְ
תרס''זִ .ק ְברוֹ נִ ְמ ָצא ְבּ ַהר ַהזּ ִ
אוֹמים ]האדר''ת[.
ינוֹביץ ְתּ ִ
ַר ִבּי ֶא ִל ָיהוּ ַר ִבּ ִ




אַחד ֵמ ַח ְכ ֵמי
אַחר ְפּ ִטי ָרתוֹ הוּא ָבּא ַבּ ֲחלוֹם ְבּלֵיל ַשׁ ָבּת ְל ַ
ְל ֵ

וּשׂמוֹ ַר ִבּי ַחיִּיםֶ ,שׁ ָשּׁאַל ֶאת ַר ִבּי י ְִצ ָחק ֶשׁנִּ ְפ ַטר
ְרוּשׁ ַליִם ְ
י ָ
עוֹלם ַה ָבּא?
כֵּי ַצד ַדּנּוּאוֹתוֹ ְל ַמ ֲע ֶלה ָבּ ָ

עוֹלם ַה ָבּא ֲחמוֹר ְמאֹדִ ,אי ֶא ְפ ָשׁר
ַר ִבּי י ְִצ ָחק ָענָה לוַֹ :ה ִדּין ָבּ ָ



ָל ָ 
עוֹלם ַהזֶּה ְל ָה ִבין ַעד ַכּ ָמּה ַה ִדּין ֲחמוֹר.
אָדם ֶשׁנִּ ְמ ָצא ָבּ ָ

אַך
ְ ל ִמיד ָח ַכם יֵשׁ ַה ְר ֵבּה זְ כֻיּוֹת ֶשׁ ִמּ ִגּנּוֹת ָע ָליוְ ,
אָמנָם ְל ַת
ְ
ֻחד ַעל ֵח ְטא ְלשׁוֹן ָה ֵר ַע.
ידים ִבּ ְמי ָ
ַמ ְק ִפּ ִ 

ַפשׁוֹ.
וּלשׁוֹנוֹ ,שׁ ֵֹמר ִמ ָצּרוֹת נ ְ
 שׁ ֵֹמר ִפּיו ְ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ַה ִמּ ְשׁנָה ְמ ַל ֶמּדֶת ֶשׁ ַהכּ ֵֹהן ָיכֹל ִל ְראוֹת
אָדם ְכּ ֵדי
ֶאת ִנ ְג ֵעי ַה ָצּ ַר ַעת ֶשׁל ָכּל ָ
אוֹתם ,חוּץ
ְל ָט ֵמא אוֹ ְל ַט ֵהר ָ
ַעים ֶשׁל ַע ְצמוֹ.
ֵמ ַה ֶנּג ִ
רוֹאה
אָדם ֶ
ַה ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹב ָמ ְסּ ִבּיר ֶשׁ ָ
ֻלּם ֲא ָבל לֹא ֶאת
ֶאת ַה ֶח ְסּרוֹנוֹת ֶשׁל כּ ָ
ַה ֶח ְסּרוֹנוֹת ֶשׁל ַע ְצמוֹ.
ילי ֶא ֵצל
ַקל ְמאֹד ִל ְראוֹת ֵא ְתּ ַה ְשּׁ ִל ִ
ָשׁים ֲא ֵח ִריםֲ ,א ָבל ָק ֶשׁה ִל ְראוֹת
ֲאנ ִ
ֶאת ַה ֶח ְסּרוֹנוֹת ֶשׁל ַע ְצ ֵמנוּ.
ֵע ְמ ַל ֵמּד אוֹ ָתנוּ
ָה ִאסּוּר ְל ָד ֶבּר ְלשׁוֹן ָהר ַ
ָהר ְמאֹד ַכּ ֲא ֶשׁר ֲאנוּ ְמ ַד ְבּ ִרים ַעל
ְל ִהזּ ֵ
ֲא ֵח ִרים.
וּל ִה ְת ַעלּוֹת
רוֹמם ְ
ֶך ַהנְּ כוֹנָה ְל ִה ְת ֵ
ַה ֶדּר ְ
ִהיא ְל ַשׁ ֵפּר ֶאת ַע ְצ ֵמנוּ לֹא ַעל י ְֵדי
ַה ְשׁ ָפּ ַלת ֲא ֵח ִרים.

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

