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וּל ִת ְפאָרֶת"
יךַ ,ל ָכבוֹדְ ,
אָח ָ
אַהרֹן ִ
ית ִבּגְ ֵדי קֹדֶשְׁ ,ל ֲ
ְע ִשׂ ָ
"ו ָ
הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
נוֹשׂא ַה ַתּ ְחפֹּשׂוֹתָ .כּל ֶא ָחד ָשׁ ַמּר ְבּסוֹד
וְת ֲחרוּת ָס ִביב ֵ
וּבא ִה ְכנִ יס ֶאת ָכּל ַה ִכּ ָתּה ַל ֶמּ ַתח ַ
פּוּרים ֶה ָקּרֵב ָ
ַחג ַה ִ
ַהל ָכּ ָרגִ יל ְכּמוֹ
ָדיםַ .הכֹּל ָהיָה ִמ ְתנ ֵ
וּבג ִ
וּב ַה ְפ ָסקוֹת נִ ְשׁ ְמעוּ ְבּ ִע ָקּר ֶשׁמּוֹת ֶשׁל ַתּ ְחפֹּשׂוֹת ְ
ֵאת ַה ָתּ ְכנִ יּוֹת ֶשׁלּוְֹ ,
אַריֵה ָמה
ֻלּםְ .
אַריֵה ָהיָה ְמ ֻכנָּס ְבּתוֹ ְך ַע ְצמוֹ וְ לֹא ִשּׁ ֵתּף ֶאת ַע ְצמוֹ ִעם כּ ָ
ְבּ ָכל ָשׁנָהֶ ,א ָלּאֶ ,שׁ ַה ַפּ ַעם ָר ִאינוּ ֶשׁ ְ
אַריֵה ָהיָה ָעצוּב
אַך ְכּ ָכל ֶשׁנִּ ִסּינוְּ ,
אַך הוּא לֹא ָענָה .שׁוּב וְשׁוּב נִ ִסּינוּ ְל ָה ִבין וְ ִל ְשׁאֹל אוֹתוְֹ ,
אַלנוְּ ,
קוֹ ֶרהָ ,שׁ ְ
אַריֵה? ָמה ָק ָרה ַבּ ִכּ ָתּה
נוּכל ַל ֲעזֹר ְל ְ
ֵיצד ַ
ְהוּדה ָמה נִ ֵתּן ַל ֲעשׂוֹתְ ,וכ ַ
אַל ִתּי ֶאת אָ ִחי י ָ
יתיָ ,שׁ ְ
יוֹתרְ .כּ ֶשׁ ַשּׁ ְב ִתּי ְל ֵב ִ
ֵ
אַריֵה יֵשׁ ק ִֹשׁי ִל ְמצֹא
ְהוּדהְ .כּנִ ְר ֶאה ֶשׁ ְלּ ְ
אָמר י ָ
יתיֵ .ה ַבנְ ִתּיַ ,
עוֹס ִקים ְס ִביב ַה ַתּ ְחפֹּשׂוֹתָ ,ענִ ִ
ֻלּם ְ
אָחי? כּ ָ
ָשׁאַל ִ
ֵיצד ִל ְפעֹלָ .ה ֱא ֶמת,
סוֹמ ְך ָע ֶלי ָך ֶשׁ ֵתּ ַדע כּ ַ
תוֹך ַע ְצמוֲֹ .א ִני ֵ
וּמכוּנַס ְבּ ְ
ֹשׂת ֲח ָד ָשׁה ְכּמוֹ ֻכּ ָלּםְ ,ו ָלכֵן הוּא ָעצוּב ֵ
ַתּ ְחפּ ֶ
יע ַעל ַמ ָדּף ַה ְסּ ָפ ִרים
ְהוּדה ִה ְס ַתּ ֵכּל ֵא ַלי ְו ִה ְצ ִבּ ַ
ֶלד .י ָ
ַה ֵרי ֲאנִ י ַרק י ֶ
לֹא ֵה ַב ְנ ִתּי ְבּ ִדיּוּק ְל ָמּה הוּא ְמ ַצ ֶפּה ִמ ֶמּנִּ י ,ו ֲ
אַריֵהָ ,ענָה
ֵיצד ְל ַסיַּע ְל ְ
אַל ִתּיֶ .א ֵתּן ֵל ָך ַר ְעיוֹן כּ ַ
ֶשׁ ְבּ ַח ְד ִריַ .ה ֵבא ִלי ְבּ ַב ָקּ ָשׁה ֶאת ֻח ָמּשׁ ְשׁמּוֹתְ .ל ֵשׁם ָמה? ָשׁ ְ
אָחי ָךַ ,ל ָכבוֹד,
אַהרֹן ִ
ית ִבּגְ ֵדי קֹדֶשְׁ ,ל ֲ
ְע ִשׂ ָ
ִיהוּדה ָק ָרא" :ו ָ
בוּע ,ו ָ
ְהוּדהָ .פּ ַת ְחנוּ ֵאת ַה ֻח ָמּשׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
י ָ
ָדים ֶשׁיּ ְִהיוּ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹלְ ,בּג ִ
ֻח ִדים ְל ֲ
ָדים ְמי ָ
ֹשׁה ַר ֵבּינוּ ַל ֲעשׂוֹת ְבּג ִ
וּל ִת ְפאָ ֶרת"ָ .ה ָקּ ָבּ"ה ְמ ַצוֶּה ֵאת מ ֶ
ְ
אַך ִשׂים ֵלב ֲחנַנְ ֵאלָ ,ה ָקּ ָבּ"ה ִמ ְצ ֶוה ק ֶֹדם
ֻחד ֶשׁל ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹלְ .
ימים ְל ַת ְפ ִקיד ַה ְמּי ָ
ֹאָרים ַה ַמּ ְת ִא ִ
וּמפ ִ
ֻבּ ִדים ְ
ְמכ ָ
תּוֹך ַמ ְח ָשׁ ָבה ֶשׁ ָכּזוֹ,
אָחי ָך"ַ .רק ִמ ְ
אַהרֹן הוּא " ִ
תּוֹך ַה ַמּ ְח ָשׁ ָבה ֶשׁ ֲ
ֻשּׁה ֶשׁ ָבּאָה ִמ ְ
ָדים ִבּ ְקּד ָ
ָכּל ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ַה ְבּג ִ
וְהוֹפ ִכים ִל ְהיוֹת ִבּגְ ֵדי
ְ
ָדים ְמ ַק ְבּ ִלים ֶאת ַה ָכּבוֹד ְו ִה ְת ְפ ֶארֶת,
ַעקֹבַ ,ה ְבּג ִ
אַב ָר ָהם י ְִצ ַחק ְוי ֲ
אַחים ְבּ ֵני ְ
ֻלּנוּ ִ
ֶשׁכּ ָ
אַתּה
אַריֵהָ ,
אַריֵה ְו ָל ַח ְשׁ ִתּי לוְֹ :
ַשׁ ִתּי ֵאל ְ
ְהוּדה ,יֵשׁ ִלי ַר ְעיוֹן נִ ְפ ָלאְ .ל ָמ ֳח ָרת ,נִ גּ ְ
תּוֹדה י ָ
אתיָ .
קֹדֶשׁ .וְאַווָּ ,ק ָר ִ
אָמר:
אַריֵה אוֹרוֹ ְוהוּא ַ
וּמח ְֹמ ֵרי ִמ ְחזוּר? ָפּנָיו ֶשׁל ְ
ֹשׂת ֵמח ָֹמ ִרים ֶשׁנִּ ַקּח ִמיָּד ְשׁנִ יָּה ֵ
אַרגֵּן ַתּ ְחפּ ֶ
מוּכן ַל ֲעזֹר ִלי ְל ְ
ָ
יפיּוֹת.
ָצ ְרנוּ ְבּ ַע ְצ ֵמנוּ ַתּ ְחפֹּשׂוֹת תוֹ ֲאמוֹת וִי ֵפ ִ
וּל ֶח ְב ַרת ַה ִמּ ְחזוּר ,וְ י ַ
ַחד ָה ַל ְכנוּ ַל ֲחנוּת יָד ְשׁנִ יָּה ְ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה .י ַ
ְשׂשׂוֹן
ְשׁ ְמּ ָחה ו ָ
אוֹרה ו ִ
ְתה ָ
יהוּדים ָהי ָ
ְאָה ָבהִ .ל ִ
דוֹלה ו ֲ
אַך ז ִָכינוּ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה גְּ ָ
ָכינוְּ ,
אָמנָם לֹא ז ִ
ַבּ ַת ֲחרוּת ְבּ ִכּ ָתּה ְ
ְק ִרים ֶשׁ ִלּיְ .ל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ָפּ ָר ַשׁת ִכּי ִת ָשּׂא
פּוּרים ָשׂ ֵמח ֲח ֵב ִרים י ָ
ִקרִ .
ְוי ָ

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

  
   
  
    
סוּקים ִמ ֵסּ ֶפר ְדּ ָב ִרים :זָכוֹר ֶאת ֲא ֶשׁר
ַה ַשּׁ ָבּת נִ ְק ָרא ְפּ ִ
לוֹח ָמנוֹת
פּוּרים ֵהן ִמ ְשׁ ַ
ָע ָשׂה ְל ָך ֲע ָמלֵק"ֵ .ח ֶלק ִמ ִמּ ְצווֹת ַה ִ
ֵרת ָה ָמןֲ .ע ָמלֵקְ ,מ ַק ֵבּל כֹּח
וּמ ָתּנוֹת ָל ֶא ְביוֹנִ ים ֵזכֶר ל ַה ָצּ ָלה ִמגְּ ז ָ
ַ
תּוֹרה ְו ָה ִמ ְצווֹתַ .ה ֶד ֶרך ְל ִה ָלּ ֵחם ַבּ ַסּ ָכּנָה זּוֹ
ַכּ ֶשׁיֵשׁ ֻח ְל ָשׁה ְב ִקיוּם ָה ָ
אַחדוּתֲ ,ע ָמלֵק לא ָיכֹל
אַחדוּת ֵבּינֵינוְּ .כּ ֶשׁיֵשׁ ְ
ִהיא ְל ַה ְרבּוֹת ְבּ ְ
אַחדוּת ֵבּינֵינוּ,
ָמים ֵאלּוּ ֶאת ָה ְ
ִל ְשׁלֹּט ָבּנוּ .אָנוּ ְמ ֻצוִּים ְל ַחזֵּק ְבּי ִ
לוֹח
ֵעהוַּ ,על יְדֵי ִקיּוּם ִמ ְצווֹת ִמ ְשׁ ַ
ֵבּין ַתּ ְל ִמיד ַל ֲח ֵברוֹ ֵבּין ִאישׁ ְלר ֵ
וּמ ָתּנוֹת ָל ֶא ְביוֹנִ ים ,נִ ְז ֶכּה ְל ַה ְח ִלישׁ את כֹּחוֹ ֶשׁל ֲע ָמ ֵלק.
ָמנוֹת ַ

וּב ָפ ָר ָשׁה.
ֶ .1צ ַבע ַבּ ְמּגִ ָלּה ְ
ַחד
אוֹמ ִרים י ַ
ָדוּע ֶשׁ ְ
ָ .2פּסוּק י ַ
ָבּ ַה ְב ָד ָלה.
ַ .3ה ִטּפּוֹת ָה ִראשׁוֹנוֹת ֶשׁל
ַה ֶשּׁ ֶמן.
ִשׂ ָר ֵאל.
ִ .4עם ֵר ַע שׂוֹנֵא י ְ




    

     

ִשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאירַ " ,ה ֵח ֶפץ ַחיִּים"
ְכּנָהוּג ַבּ ֲעיָרוֹת ַה ָשּׂ ֶדהַ ,ר ִבּי י ְ
אַס ָפּ ַקת ָח ָלב ,ו ְָכ ְך נִ ְז ַדּ ְמּנוּ ְל ָפנָיו
ֶה ֱחזִיק ָפּ ָרה ְבּ ֵביתוְֹ ,ל ֶשׂם ְ
ָהר ָבּ ֶהן .הוּא
יקין ֶשׁ ָמּ ָצא ָמקוֹם ְל ִהזּ ֵ
ֲה ָלכוֹת ָרבּוֹת ְבּ ִענְ יָנִ י נְ זִ ִ
מוֹעדֶת ְל ַהזִּ יק ,וְהוּא ַע ְצמוֹ ָהיָה
ילה ָפּ ָרה ֶשׁ ֵאינָהּ ֶ
ָבּ ַחר ִמ ֵל ָכ ְת ִח ָ
יר ָתּה ָכּ ָראוּיָ ,היָה בּוֹדֵק ָתּ ִדיר ֵאת ֶדּלֶת ַה ִדּיר,
ְמ ַט ֵפּל ֵבּ ְש ִמ ַ
אַחד
יר ָתּהְ ,ל ַבל ִת ְר ֶעה ִבּ ָשׂדוֹת ֲא ֵח ִריםְ .בּ ַ
ְו ָהיָה ַמ ְז ִהיר ֵבּ ְש ִמ ַ
ָצא ֶה ָח ֶפץ ַחיִּים ֶאת ֵבּיתוֹ ַל ֶמּ ְר ַח ִקּים ְל ָה ִביא ֶאת
ָמים י ָ
ַהיּ ִ
תּוֹשׁ ֵבי ָה ֲעיָרוֹתְ ,ל ֶפ ַתע נִ זְ ַכּר ִכּי ָשׁ ַכח ְל ַה ְז ִהיר
ְס ָפ ָריו ִבּ ְפנֵי ְ
יח
ְשׁ ַלח ָשׁ ִל ַ
יטב ַעל ֲה ָפּ ָרה ו ָ
ֻחד ֶאת ְבּנֵי ֵבּיתוֹ ִל ְשׁמוֹר ֵה ֵ
ִבּ ְמי ָ
ָשׁב ִל ְלמֹד ִבּ ְפ ִרישׁוּת
קוּפה ,י ַ
אוֹתהּ ְתּ ָ
ירם ַעל ָכּ ְךְ .בּ ָ
ֻחד ְל ָה ְז ִה ָ
ְמי ָ
אדין וּ ִב ֵקּשׁ ֶמ ֵהם
ְבּ ִעיר ָה ְסמוּ ָכהַ .פּ ַעם הוּא ָפּגַשׁ ֶעגְ לוֹ ִנים ֵמ ַר ִ
ִל ְמסוֹר ִמ ְכ ָתּב ָדּחוּף ְל ִא ְשׁתּוָֹ .ה ֶעגְ לוֹנִ ים ֶשׁ ָהיוּ ַס ְק ָרנִ ים ָפּ ְתחוּ
תּוֹממוּ ִל ְקרֹא בּוֹ ֶשׁהוּא ַמ ְז ִהיר ֶאת
וּמה ִה ְשׁ ְ
ֶאת ַה ִמּ ְכ ָתּבָ ,
ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁלֹּא ִתּ ֵתּן ְל ָפּ ָרה ָל ֵצאת ְבּיוֹם ַהשּׁוּק ִל ְרחוֹבוֹת ָה ִעיר,
ָכ ִריםְ ,ו ֵה ָפּ ָרה
עוֹברוֹת ָשׁם ַה ְר ֵבּה ֲעגָלוֹת ֶשׁל נ ְ
ִכּי ְבּיוֹם זֶה ְ
לוּלים ְל ִה ָכּ ֵשׁל
ֶהם ֲע ִ
לוּלה ְל ֶאכוֹל ֵמ ֶהן ְק ָצת ֶתּ ֶבן אוֹ ָקשׁ ,ו ֵ
ֲע ָ
ַבּ ֲעוֹן ָגּזַל...














יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ִשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ַהכּ ֵֹהן ַה" ֵח ֶפץ ַחיִּים"
ַר ִבּי י ְ
נוֹלד :י"א ִבּ ְשׁ ָבט תקצ"ח
ַ
נִ ְפ ֵטּר :כ"ד ֶבּ ֱאלוּל תרצ"ג

אַחרוֹנוֹת
נוֹתיו ָה ֲ
ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ָהיָהִ :בּ ְשׁ ָ
יעה
ְחלוּשׁ ,חוּשׁ ַה ְשׁ ִמ ָ
ָקן ו ָ
ֶשׁ ָהיָה ז ָ
ְעל
ְרוּדה וְ ַח ָלּ ָשׁה ,ו ַ
ְתה י ָ
ֶא ְצלוֹ ָהי ָ
יכים
ְמנַת ְלשׂוֹ ֵח ַח ִעמּוֹ ָהיוּ ְצ ִר ִ
ִשׁ ַמע אוֹ ָתם.
ְל ַהגְ ִבּיר ֶאת ַהקּוֹל ֶשׁיּ ְ
אַחת ָשׁאַל ַהגָּאוֹן ַר ִבּי ֵמ ִאיר
ַפּ ַעם ַ
לּוּבּ ִלין ֵאת ֶה ָח ֶפץ ַחיִּ ים
ירא ִמ ְ
ְשׁ ִפּ ָ
רוֹפ ִאים ַעל
ֵך ָל ְ
דּוּע הוּא לֹא הוֹל ְ
ַמ ַ
ִשׁ ַמע יוֹ ֵתר טוֹב
ֵסּיְעוּ לוֹ ֶשׁיּ ְ
ְמנַת ֶשׁיּ ָ
יעה? ַה ֵח ֶפץ
וּלי ְבּ ֶע ְז ַרת ַמ ְכ ִשׁיר ְשׁ ִמ ָ
א ַ
ַחיִּים ֵה ִשׁיבָ :ה ִאסּוּר ְבּ ָלּשׁוֹן ָה ֵר ַע
הוּא לֹא ַרק ְבּ ִדבּוּר ֶא ָלּא גַּם
יעהְ .בּ ִדבּוּר לֹא ָכּל ָכּ ְך ָק ֶשׁה
ִבּ ְשׁ ִמ ָ
יעת ְלשׁוֹן ָה ֵר ַע.
ָהר ְכּמוֹ ִמ ְשּׁ ִמ ַ
ְל ִהזּ ֵ
שׁוֹמ ַע לֹא
ְו ַע ְכ ָשׁו ֱהיוֹת ְוהוּא לֹא ֵ
ֵך ִל ְסבֹּל ִמ ָכּ ְך.
י ְִצ ָטר ְ

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

