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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה


יטל ַבּת ָחוָה
ִל ְרפוּאַת ֲא ִב ַ

יך"
ְאָה ְב ָתֵּ ,את ה' ֱאל ֶֹה ָ
"ו ַ

הוּבים.
ְה ֲא ִ
ְק ִרים ו ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ְהוּדהְ ,כּ ָבר ַהיְנוּ
יּאל ְבּקוֹל ָעיֵף .נָכוֹן ְמאֹד ָענָה לוֹ י ָ
וּמ ַשׁ ְע ֵמםָ ,ק ָרא ָדּנִ ֵ
נִ ְמאַס ְכּ ָבר ֵמ ַהח ֶֹפשׁ ַהזֶּהֵ ,אין ָמה ַל ֲעשׂוֹת ְ
יוֹשׁ ִבים ָבּ ַבּיִת ,פֹּה
ַחנוּ ְ
ַאנ ְ
דּוֹדים וְדוֹדוֹת ,ו ֲ
ְס ְב ָתאִ ,
ֵכה ָה ַל ְכנוּ ִמ ְס ָפּר ְפּ ָע ִמיםִ ,בּ ַקּ ְרנוּ ֵא ֶצל ַס ָבּא ו ָ
ֶבּ ִטּיּוּלְ ,וגַם ִל ְבר ָ
ֶשׁת ְל ִר ְב ָקה
ְהזְּ ַמן לֹא זָזָ .מה ַדּ ְע ְתּ ֶכם ָלג ֶ
קוֹר ִאים ְס ָפ ִרים ,ו ַ
יוֹצ ִאים ְלגִ נָּה ְל ַשׂ ֵחק ִעם ֲח ֵב ִריםְ ,
ָשׁם ֵמ ָשׂ ָח ִקיםְ ,
וָ
ָפה
חוֹשׁ ֶבת ֶשׁ ִהיא ְתּ ַשׁ ֵלּם ָלנוּ? זֶה לֹא י ֶ
יּאל ,אַת ֶ
וּל ַס ֵיּע ָלהּ ַבּ ֲעבוֹדוֹת ַה ַבּיִתָ ,שׁאָ ָלה ִא ָמּאְ .בּ ֵסדֶר ָענָה ָדּנִ ֵ
ַה ְשּׁ ֵכנָה ְ
וּכ ֶשׁיֵּשׁ ַר ְעיוֹן ְל ָמ ֵלא ֵאת ַהזְּ ַמן
אַתּה ִמ ְתלוֹנֵן ֶשׁ ֵאין ֵל ָך ָמה ַל ֲעשׂוֹתְ ,
ֶסף ֲעבוּר ֶעז ְָרהָ ,ענְ ָתה ַחגִ יתָ .
ְל ַב ֵקּשׁ כּ ֶ
יתהּ ֶשׁל ִר ְב ָקהָ ,נ ַק ְשׁנוּ ַעל ַה ֶדּלֶת ,וְ ֶאת ַה ֶדּ ֶלת ָפּ ְת ָחה ִרנָּה,
אַתּה ְמ ַד ֵבּר ַעל ֶכּ ֶסף? ָה ַל ְכנוּ ְל ֵב ָ
יּוּביִּים ָ
ִבּ ְד ָב ִרים ִח ִ
ישׁה טוֹב ְכּ ָבר ַכּ ָמּה
ָחה ָבּ ִמ ָטּהִ ,היא לֹא ֵמ ְרגִ ָ
אַלנוּ .כֵּן! ָענְ ָתה ִרנָּהֲ ,א ָבל ִהיא נ ָ
ִבּ ָתּהּ ֶשׁל ִר ְב ָקהִ .א ָמּא ָבּ ַביִת? ָשׁ ְ
לּוּאים וְ לֹא ָיכֹל ַל ֲעזֹרִ .ה ְס ַתּ ַכּ ְלנוּ זֶה ַעל
ְאַבּא נִ ְמ ָצא ְבּ ִמּ ִ
נוֹלדִ ,א ָמּא ִמ ְת ַק ָשּׁה ִלישֹׁן ַבּלֵּילוֹת ,ו ָ
מּוֹישׁי ַ
ָמיםֵ .מאָז ֶשׁ ִ
יִ
ַחד נִ גְּ ָשׁה ִא ָתּם
אוֹתםְ ,וי ַ
ישׁה ָ
וְה ְל ִבּ ָ
יה ֶשׁל ִר ְב ָקהָ ,ר ֲח ָצה ִ
ֶיה ֶאת י ְָל ֶד ָ
אָס ָפה ֵאל ָ
אַרגֵּןַ .חגִ ית ְ
וּמיָּד ִה ְת ַח ְלנוּ ְל ִה ְת ְ
זֶהִ ,
ַרנוּ ֶאת
אַרגֵּן ֶאת ַה ַבּיִתְ .בּ ֶשׁ ֶקט גָּמוּרֶ ,ה ֱחז ְ
יּאלָ ,ה ַל ְכנוּ ְל ְ
ְהוּדה ו ְָדנִ ֵ
ַאנִ י ִעם י ָ
רוּחת בּ ֶֹקר ,ו ֲ
ַל ִמּ ְט ָבּח ְל ָה ִכין ֲא ַ
ָר ְדנוּ ְלגַן
ַה ָבּנוֹת ,י ַ
ַחד ַה ָבּנִ ים ו ֲ
ֻלּנוּ י ַ
ְתה ַבּ ְמּכוֹנָהְ ,וכ ָ
יסה ֶשׁ ָהי ָ
ַה ִמּ ְשׂ ָח ִקים ְל ָמקוֹםָ ,שׁ ַט ְפנוּ ֶאת ַה ֲח ָד ִריםָ ,תּ ִלינוּ ְכּ ִב ָ
ַסנוִּ ,ר ְב ָקה
אַך ְשׂ ֵמ ִחיםְ .כּ ֶשׁנִּ ְכנ ְ
ֵפים ְ
יתהּ ֶשׁל ִר ְב ָקהֲ ,עי ִ
ַרנוּ ְל ֵב ָ
אַחר ָשׁלֹשׁ ָשׁעוֹתָ ,חז ְ
ַה ִמּ ְשׂ ָח ִקים ֶשׁ ָבּ ְשׁכוּנָהְ .ל ַ
דוֹלהֵ ,אין
ְתה ַה ְפ ָתּ ָעה גְּ ָ
אָכים ֶשׁ ִלּי ,זוֹ ָהי ָ
תּוֹדה ַר ָבּה ָלכֶםַ ,מ ְל ִ
יהָ .
רוֹעוֹת ָ
ֶ
מּוֹישׁי ַה ִתּינוֹק ִבּזְ
ָשׁ ָבה ְבּ ָסלוֹן ַה ַבּיִתְ ,כּ ֶשׁ ִ
יְ
ְשׁלֵּם ָה ָקּ ָבּ"ה ָלכֶם ְשׁ ַכר ֵפּעוּ ָל ָת ֶכםִ .ה ְס ָמ ְקנוֲּ ,אנוּ ְמ ַקוִּים ֶשׁלֹּא
ְתה ַבּזְּ ַמן ַהנָּכוֹן .י ַ
ָלכֶם ֻמ ָשּׂג ַעד ַכּ ָמּה ֶעזְ ַר ְתכֶם ָהי ָ
ִיתיְ .ל ִה ְת ָראוֹת ָק ָראנוּ ,וְ ָה ַל ְכנוּ
ֵפה ְמאֹד ָהי ִ
אָמ ָרה ַחגִ ית .לֹא! לֹא ָשׁ ַמ ְע ִתּי ָדּ ָברֲ ,עי ָ
ִה ְר ַע ְשׁנוּ ו ְִה ְפ ַר ְענוּ ָל ְך ִלישֹׁןְ ,
אַה ָבה,
עוֹשׂים ְבּ ֲ
אָמ ָרה ִא ָמּאְ ,כּ ֶשׁ ִ
יך ַמ ֵהר ָע ָבר ַהזְּ ַמן .נָכוֹן ְ
אָמ ָרה ַחגִ ית :וָאווֵּ ,א ְ
ֶאכֹל ָצ ֳה ַריִםְ ,
ָשׁ ְבנוּ ל ֱ
ְתהְ .כּ ֶשׁיּ ַ
ַה ַבּי ָ
אָמרוּ ֲח ָכ ִמים
ְאָה ְב ָתּ ֵאת ה' ֱאל ֵֹק ִי ָך"ְ ,ו ְ
אוֹתנוּ "ו ַ
תּוֹרה ְמ ַצ ָוּה ָ
בוּע ַה ָ
אַתּם ֶשׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
יּוֹד ִעים ֶ
ַהזְּ ַמן ָרץ אָץ לוַֹ .ה ְ
ֵע ָך
ְאָה ְב ָתּ ְלר ֲ
יתם ַהיּוֹם גַּם ִל ְלמֹד ָמה זוֹ ִמ ְצוַת "ו ַ
יוֹתיו .זְ ִכ ֶ
ֶא ָהב ֶאת ְבּ ִר ָ
ֶאהֹב ֵאת ה'? ַעל ְידֵי ֶשׁנּ ֱ
יך נִ ְל ָמד ל ֱ
ֵא ְ
אָמ ָרה ִא ָמּאִ .חיּ ְַכנוּ ,גַּם
ְשׁ ֵלּם ְשׁ ַכּ ְר ֵכם ִמן ַה ָשּׁ ַמיִםְ ,
יוֹתיו ֶשׁל ָה ָקּ ָבּ"הָ .ה ָקּ ָבּ"ה י ַ
ֶאהֹב ֵאת ְבּ ִר ָ
יתם ל ֱ
ָכּמוֹ ָך"ְ ,וגַם ז ְִכ ֶ
ִשּׁר כּ ֲֹחכֶם.
יתם ְבּ ִכ ְפ ַליִם .י ֵ
אָמ ְרנוִּ .אם ָכּ ְך ז ְִכ ֶ
אוֹתנוּ ָכּ ְךַ ,
ִר ְב ָקה ֵבּ ְר ָכה ָ
דוֹלה?
ְמנְּ כֶם ַבּ ֻח ְפ ָשׁה ַהגְּ ָ
אַתּם ְמ ַמ ְלּ ִאים ֶאת ז ַ
יצד ֶ
הוּביְ ,ו ֵכּ ַ
ַא ֵ
ַח ֵב ַרי ו ֲ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ֵע ֶקב ,יוֹנ ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ְו ְ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

  
      
   
ָחיד ֶשׁנִּ ַתּן לוֹ
אַך ַה ָדּ ָבר ַהיּ ִ
אָרץְ .
ֹשׁה ִמ ְת ַחנֵּן ִל ְפנֵי ה' ְל ַה ִתּיר לוֹ ְל ִה ָכּנֵס ָל ֶ
מֶ
ֹשׁה ְמ ַצוֶּה ֶאת ָה ַעם
אָרץ ְבּ ֵעינָיו .מ ֶ
ָבוֹהּ ו ְִל ְראוֹת ֶאת ָה ֶ
הוּא ַל ֲעלוֹת ַעל ַהר גּ ַ
ירת
הוֹסיף אוֹ ִלגְ ר ַֹע ,וּז ְִכ ַ
יה ְבּלֹא ְל ִ
ְח ֶקּ ָ
תּוֹרה ו ֻ
ירת ַה ָ
ַעל ֲח ִשׁיבוּת ְשׁ ִמ ַ
ְמא ְֹרעוֹת ַה ִמּ ְד ָבּר ,אוֹ ָתּם יֵשׁ ְל ַס ֵפּר ַלדּוֹרוֹת ַה ָבּ ִאיםִ .ל ְזכֹּר ֶאת ַמ ֲע ַמד ַהר
ֹשׁה ֶאת ֲא ֶשׁר ֻצוָּה
ָרהָ .כּאן ְמ ַקיֵּם מ ֶ
בוֹדה ז ָ
ְה ִאסּוּר ֶה ָחמוּר ַעל ֲע ָ
ִסינַי ו ָ
אוֹסף
וּמ ְב ִדּיל ָשׁלוֹשׁ ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ַבּ ַצּד ַה ִמּז ְָר ִחי ֶשׁל ַהיּ ְַר ֵדּןְ .ו ֵ
ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַמ ְסּ ֵעי ַ
אוֹתם ִל ְשׁמֹר ֲע ֵלי ֶהם
ֵיהם ַעל ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְבּרוֹת .וּ ְמ ַצוֶּה ָ
ִשׂ ָר ֵאל וְחוֹזֵר ִבּ ְפנ ֶ
ֶאת י ְ
ִשׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינוּ ה' ֶא ָחד".
וּמ ַס ֵיים ַבּ ָפּסוּק " ְשׁ ַמע י ְ
וְ ַעל ְשׁאָר ַה ִמּ ְצווֹתְ ,

ִשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר הוּא
יך ִלזְ כֹּר ַעם י ְ
ָ מה ָצ ִר ְ
רוֹאה גּוֹיִים ָר ִבּים ִמ ֶמּנּוּ?
ֶ
ִשׂ ָר ֵאל
ָדים ֶשׁ ָלּ ְבשׁוּ י ְ
ָ מה ָק ָרה ַל ְבּג ִ
דוּדים ָבּ ִמ ְד ָבּר?
אַר ָבּ ִעים ְשׁנוֹת ַהנְּ ִ
ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ְ
תוּבים ָכּל ִשׁ ְב ַעת
ַ בּ ָפּ ָר ָשׁה ֶשׁ ָלּנוּ ְכּ ִ
ַה ִמּינִ יםָ ,מה ֵהם?
אַחר
ָהר ְל ֵ
יכים ְל ִהזּ ֵ
ִשׂ ָר ֵאל ְצ ִר ִ
ִ מ ָמּה י ְ
אָרץ?
ַצ ִליחוּ ָבּ ֶ
ִשׁ ַתּ ְקּעוּ י ְ
ֶשׁיּ ְ




  
        
   
ְשׁנִ יםַ .פּ ַעם
וּד ָב ִרים י ֵ
ָדים ְ
ָשׁים ֶשׁ ָהיוּ קוֹנִ ים ְבּג ִ
ֵבּ ַבּגְ ַדד ָהיוּ ְשׁנֵי ֲאנ ִ

אוֹמר:
במדרש נאמרַ " :ר ִבּי ַינַּאי ֵ
אָדם ִבּ ְמקוֹם ַס ָכּ ָנה,
ַעמֹד ָ
עוֹלם אַל י ֲ
ְל ָ

ַחד ְכּדֵי ִל ְקנוֹת ִמ ַמנָּהָ .בּ ֶד ֶר ְך ָע ְברוּ ְליַד ָק ָהל ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶשׁ ָה ָיה
יַ

ֵע ֶשׂה ִלי נֵס ְולֹא י ְִק ֶרה ִלי
אָמרוֹ :י ָ
ְבּ ְ
ְכּלוּםֶ .שׁ ָמּא ֶבּ ֱא ֶמת לֹא י ְִק ֶרה לוֹ ֵנס".

אַחת ִמן ָהגוֹ ִים ֲח ָפ ִצים ְי ָשׁנִ ים ,וְ ַה ְלּכוּ
ָשׁ ְמעוּ ֶשׁיֵּשׁ ֶא ֵצל ִשׁ ְפ ָחה ַ



אָמּנִ ים ָבּ ַק ִדּישׁ,
יצנָּה'' ,וְנִ ְכנַס ְל ַה ְשׁ ִלים ִמ ַנּיִןָ ,ענָה ֵ
ְלי ְָד ָך אַל ַתּ ְח ִמ ֶ
ְוי ָָצא גַּם 
יע ָראָה ֶשׁ ֲח ֵברוֹ ָקנָה ֵאת ָכּל
הוּא ְלאוֹתוֹ ָמקוֹםְ .כּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
וּמרֹב ֶשׁ ָהיוּ ְבּלוֹיִים
חוּתי ֶע ֵר ְךֵ ,
טוּטים ְפּ ֵ
זוּלת ַכּ ָמּה ְס ַמ ְר ִ
ַה ֲח ָפ ִציםַ 
ָדיִם ֵריקוֹת,
ֵל ְך ְבּי ַ
לֹא ָר ָצה ֲח ֵברוֹ ִל ְקנוֹ ָתּם ְבּשׁוּם א ֶֹפןִ .בּ ְכדֵי ֶשׁלֹּא י ֵ

טוּטים,
טוּטים וְ ָה ַל ְך ְל ֵביתוְֹ .כּ ֶשׁ ִמּיֵּן ֵאת ַה ְסּ ַמ ְר ִ
ָקנָה ֵאת ַה ְסּ ַמ ְר ִ
הוּבים
בוּרה ֲח ִמ ִשּׁים זְ ִ
אַחת ֶשׁ ִקּ ֵבּל ַבּ ֲע ָ
ָלית ַ
ם ַמ ְרגּ ִ
תוֹכ
ָמ ָצא ְבּ ָ
סוּק ''לֹא ֶה ֵע ִדיף
ִבּ ְמז ָֻמּןֵ .מרֹב ִשׁ ְמּ ָחה ָק ָרא ַעל ָע ְצמוֹ ֵאת ַה ָפּ
ָלית,
אַך ֱהיוֹת ְולֹא ָקנָה ֵאת ַה ַמּ ְרגּ ִ
ַה ַמּ ְר ֶבּה ,וְ ַה ַמּ ְמ ִעיט לֹא ֶה ְח ִסיר'ְ .
ֶא ָלּא ֶאת ַ
טוּטיםֶ ,ה ְח ִליט ִל ְשׁאֹל ָבּ ֵע ַצת '' ָה ַרב ֵבּן ִאישׁ ַחי''
ה ְסּ ַמ ְר ִ
ית
אַתּה ָענִ ָ
אָמרָ “ :
ָ שּׁ ַמע ָה ַרב ֶאת ָכּל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ָענָה וְ ַ
זיע''אְ .כּ ֶשׁ
אָמן
אָמרוּ ְשׂ ָכר ֵ
אָמּנִ ים ,וחז''ל ְ
אָמן ַעל ֲח ִצי ַק ִדּישׁ ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָ
ֵ

הוּבים ,וְ ָח ֵמשׁ ְפּ ָע ִמים ֶע ֶשׂרֲ ,הרֵי ֲח ִמ ִשּׁים
בעוה''ז הוּא ֲע ָשׂ ָרה זְ ִ
הוּבים ִבּ ְ
ָצא ָה ִאישׁ
ֶמת ָל ָך לעוה''ב .י ָ
וְה ֶקּרֶן ָקי ֶ
ֻמּן בעוה''זַ ,
מז ָ
זְ ִ
אָמן ֶשׁיּוֹ ֵרד לוֹ '' ֶשׁ ַפע
ֻצּהַ .כּ ָמּה גָּדוֹל ְשׂ ָכר ָהעוֹנֶה ֵ
וּמר ֶ
ְל ֵביתוֹ ָשׂ ֵמח ְ

ְבּ ָר ָכה ְבּ ִלי ט ַֹרח''.


ירי ְל ִמ ַנּיִן ֲעבוּר ַק ִדּישָׁ .ה ֶא ָחד ֵה ִשׁיב ֶשׁ ֵאין לוֹ זְ ַמן
ָח ֵסר ָל ֶהם ֲע ִשׂ ִ
אָמרִ '' :מ ְצוָה ֲה ָבּאָה
וְ הוּא ֵמ ַמּ ֵהר ָל ֶל ֶכת וְ נִ ְפ ַרד ֵמ ֲח ֵברוֹ .וְ ַה ֵשּׁנִ י ַ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ֹשׁה ֶאת ֻח ִקּי ה'
מוֹסר מ ֶ
ְבּ ַפ ְר ַשׁ ֵתנוּ ֵ
וּמזְ ִהיר ֶאת ָה ָעם ְל ִה ָשּׁ ֵמר ִמ ְפּנֵי ֲע ִשׂיַּת
ַ
סוּרים" .וְנִ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ְמאֹד
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֲא ִ
ַפשׁ ֵֹתי ֶכם" .זוֹ לֹא ַה ְמ ָל ָצה ֶא ָלּא ִחיּוּב
ְלנ ְ
ִל ְשׁמוֹר ֶאת ַע ְצ ֵמנוּ ִמ ָכּל ָדּ ָבר ֵמזִּ יק אוֹ
עוֹשׂים
ָעלוּל ְל ַהזִּ יק ָלנוִּ .ל ְפ ָע ִמים אָנוּ ִ
וֹכּנִ ים ֶשׁל ַמ ָמּשׁ ,ו ְָכ ֵאלּוּ
ַמ ֲע ִשׂים ֵמס ָ
קוֹרה
אַחת ֶ
ֶשׁיֵּשׁ ָבּ ֶהם ֲח ָשׁשׁ ַס ָכּנָה .לֹא ַ
רוֹאים
ָשׁים ֶשׁ ִ
ֶשׁהוֹ ֵרינוּ ְו ָס ַתם ֲאנ ִ
אוֹתנוּ
יקים ָ
ירים וּ ַמ ְר ִח ִ
אוֹתנוַּ ,מזְ ִה ִ
ָ
יבים? ְו ַכ ָמּה
יצד אָנוּ ְמגִ ִ
אַך ֵכּ ַ
ֵמ ַה ַסּ ָכּנָהְ .
ַסּים ְכּ ֶשׁאַף ֶא ָחד לֹא
ְפּ ָע ִמים אָנוּ ְמנ ִ
אוֹתנוּ? ַחיּ ִָבים אָנוּ ְל ִה ָשּׁ ֵמר וְ לֹא
רוֹאה ָ
ֶ
ָפּחוֹת ִמ ָכּ ְך ְלהוֹדוֹת ְל ָכל ִמי ֵשׁשֹּׁ ֶמּר
ָע ֵלינוּ ְל ַבל נִ ָנ ֶזק וְנִ ְפגַּע ְבּ ַע ְצ ֵמנוּ גַּם ְבּ ִלי
ַכּ ָוּנָה.

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

