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יסן התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  21׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה
ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַויּ ְִק ָרא ׀ א' ִנ ָ

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
יחה
ַה ְק ָר ַבת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ְו ַה ְסּ ִל ָ


לרפואת יעקב נתנאל כלב חי בן דינה

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
אַתּה ַמ ְרגִּ ישׁ
אָכל ָדּ ָברִ .עדּוֹ ָ
ָשׁב ְליַד ַה ֻשּׁ ְל ָחןְ ,מ ַשׂ ֵחק ָבּאֹ ֶכל ֶשׁ ָהיָה מוּנָח מוּלוֹ ַעל ַה ַצּ ַלּ ַחת וְ ִכ ְמ ַעט לֹא ַ
ִעדּוֹ י ַ
ְאָמר " ֲאנִ י ְבּ ֵס ֶדר גָּמוּרֲ ,אנִ י לֹא
ַתּר ַעל ָהעוֹף ֶשׁ ֲאנִ י ְמ ִכינָהִ .עדּוֹ ִחיּ ְֵך ו ַ
יך ְמו ֵ
ית ָ
טוֹב?"ָ ,שׁ ֵא ָלה ִאמוֹ .לֹא ְר ִא ִ
ֵח
טּוֹבה ֶשׁ ִלּי ִאתּוֶֹ .א ְתמוֹל ִה ְת ַח ְלנוּ ְל ִה ְת ַוכּ ַ
יח ְל ַה ְפ ִסיק ַל ֲחשֹׁב ַעל יָרוֹןְ ,ו ַעל זֶה ֶשׁ ָה ַר ְס ִתּי ֶאת ַה ֲח ֵברוּת ַה ָ
ַמ ְצ ִל ַ
ֱל ְב ִתּי אוֹתוָֹ .יכ ְֹל ִתּי ִל ְראוֹת ֶשׁהוּא ַמ ָמּשׁ
ַאנִ י ָכּל ָכּ ְך ָכּ ַע ְס ִתּי ָע ָליוַ ,עד ֶשׁ ֲא ִפלּוּ ֶהע ַ
ַעל ַמ ֶשּׁהוּ ְבּ ֵבית ַה ֵסּ ֶפר ,ו ֲ
אָמ ְר ִתּיֲ .אנִ י ָכּל ָכּ ְך ִמ ְצ ַט ֵער ַעל ָמה ֶשׁ ִדּ ַבּ ְר ִתּיֲ ,א ָבל ֲאנִ י לֹא יוֹ ֵד ַע ָמה ַל ֲעשׂוֹת ַע ְכ ָשׁו .נִ ְראָה ִלי
נִ ְפגַּע ִמ ָמּה ֶשׁ ַ
רוֹת ַח ֵמ ָה ֵאשְׁ .בּנִ יַ ,ה ְק ֵשׁב
ידה ֶאת ֵה ִסיר ָה ֵ
הוֹר ָ
עוֹלם לֹא ִי ְסל ַֹח ִלי"ִ .אמּוֹ ֶשׁל ִעדּוֹ ָע ְמ ָדה ָל ֶרגַע ְו ִ
ֶשׁ ִעדּוֹ ְל ָ
סוּקים
חוֹט ִאיםְ .בּ ֶא ָחד ַה ְפּ ִ
אוֹתנוּ ְל ָה ִביא ָק ְר ָבּנוֹת ַעל ָח ָט ִאים ֶשׁאָנוּ ְ
בוּע ָה ָקּ ָבּ"ה ְמ ַצוֶּה ָ
יטבְ .בּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ֵה ֵ
ְאָשׁם.
אַחת ִמ ִמּ ְצווֹת ה'ֲ ,א ֶשׁר לֹא ַתּ ֲע ֶשׂינָה ו ֵ
אַחת ֶתּ ֱח ָטא ִבּ ְשׁ ָגגָה ֵמ ַעם ָהאָרֶץ ְבּ ַעשׂוֹ ָתּה ַ
ֶפשׁ ַ
ֶא ַמר" :וְ ִאם נ ֶ
נֱ
ֶק ָבהַ ,על ַח ָטּאתוֲֹ ,א ֶשׁר ָח ָטא" .גַּם
ימה נ ֵ
ירת ִעזִיםְ ,תּ ִמ ָ
הוֹדע ֵא ָליוַ ,ח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ְו ֵה ִביא ק ְֹר ָבּנוֹ ֵשׂ ִע ַ
אוֹ ַ
אָמר
וּל ַת ֵקּן ֶאת ֲא ֶשׁר ִק ְל ַק ְלנוֲּ .א ָבל ִא ָמּא ַ
שׁוּבה ְ
ְהזְּ כוּת ַל ֲעשׂוֹת ְתּ ָ
חוֹבה ו ַ
חוֹט ִאים יֵשׁ ָלנוּ ֶאת ַה ָ
ִאם אָנוּ ְ
ַע ָתּ ְבּ ִעדּוֹ ָעלֶי ָך
וּמה ִאם כֵּן נִ ָתּן ַל ֲעשׂוֹת? ִאם ָפּג ְ
ִעדּוַֹ ,היּוֹם ֵאין ָלנוּ ֵבּית ִמ ְק ָדּשׁ וְ ֵאינִ י ָיכֹל ְל ָה ִביא ָק ְר ָבּןָ ,
יחה
וּל ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ְס ִל ָ
ֶשׁת אַל ִעדּוֹ ְ
יוֹתר ְבּאַף ֶא ָחד ,וְ ָלג ֶ
ַל ֲעשׂוֹת ֵשׁ ֵני ְדּ ָב ִריםְ .ל ַק ֵבּל ַעל ַע ְצ ְמ ָך לֹא ִל ְפג ַֹע ֵ
ְכוֹלה ְל ַר ֵפּא ֶאת
אָמ ָרה ִאמוֹ ֶשׁל ִעידּוַֹ ,מ ָתּנָה ְק ַטנָּה י ָ
אָמר ִעדּוִֹ .מנִּ ָסּיוֹן ֶשׁ ִלּיְ ,
ילה .זֶה ַמ ָמּשׁ ָק ֶשׁה ִליַ ,
וּמ ִח ָ
ְ
ֻחד.
יע ְל ֵבית ַה ֵסּ ֶפר ֻמ ְק ָדּם ִבּ ְמי ָ
אָמר ִעדּוְֹ .ל ָמ ֳח ָרתִ ,עדּוֹ ֵהגִּ ַ
ָשׁים" .זֶה ַר ְעיוֹן ַמ ָמּשׁ ְמ ֻעלֶּה! ַ
ַה ְפּ ָצ ִעים ֵבּין ְשׁנֵי ֲאנ ִ
הוֹציא ַדּף ְמ ֻע ָטּר ְו ָכּ ַתב
נוֹסף .הוּא ִ
שׁוּל ָחנוֹ ֶשׁל יָרוֹן ָע ָלה ְבּרֹאשׁוֹ ַר ְעיוֹן ַ
יח ֶאת ַה ַמ ָתּנָה ַעל ְ
וּ ְכּ ֶשׁ ָע ַמד ְל ַהנִּ ַ
ָשׁב ִעדּוֹ ַעל
שׁוּל ָחנוֹ ֶשׁל יָרוֹן ְו ִקוָּה ַלטּוֹבְ .בּ ַה ְפ ָס ָקה ,י ַ
יח ֶאת ַה ַמ ָתּנָה ַעל ְ
ַצּלוּתִ .ל ְכ ֶשׁ ִסּיֵּיםִ ,ה ִנּ ַ
ִמ ְכ ָתּב ִה ְתנ ְ
יּוּך ָגּדוֹל.
חוֹריו ָע ַמד יָרוֹן ִעם ִח ְ
יחה ְק ַטנָּה ַעל ִכּ ְתפוֵֹ .מ ֲא ָ
ֶח ֵצר ֵבּית ַה ֵסּ ֶפרְ ,ו ַל ֶפּ ַתע ִה ְרגִּ ישׁ ְט ִפ ָ
ַה ַסּ ְפ ָסל בּ ָ
אתי ֵאת
ַע ָתּ ִבּיֲ ,א ָבל ְכּ ֶשׁ ָקּ ָר ִ
אַתּה ָפּג ְ
ֵח ְל ָך! " ָ
תּוֹדה ַר ָבּה ַעל ַה ַמ ָתּנָה ,וּ ְב ִע ָקּר ַעל ַה ִמּ ְכ ָתּבָ .בּרוּר ֶשׁ ֲאנִ י סוֹל ַ
" ָ
ַה ִמּ ְכ ָתּב ֶשׁ ְלּ ָךֵ ,ה ַבנְ ִתּי ַכּ ָמּה ֶבּ ֱא ֶמת ִא ְכ ַפּת ְל ָך ִמ ֶמּנִּ י"ַ .פּ ֲעמוֹן ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ִצ ְל ֵצל וְ ִעדּוֹ וְ יָרוֹן ָמ ְצאוּ ֶאת ַע ְצ ָמם
עוֹלםָ .וּ ָמה ִא ְתּכֶם ֲח ֵב ִרים? ִמ ִמּי ִבּ ַקּ ְשׁ ֶתּם
טוֹבים ְבּ ָ
צוֹח ִקיםְ ,כּ ֶשׁ ֵהם ְמ ַמ ֲה ִרים ְל ִה ָכּנֵס ְל ִכ ָתּ ָתםַ ,כּ ֲח ֵב ִרים ֲה ִכי ִ
ֲ
ָתן.
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ָפּ ָר ַשׁת ַצו ,יוֹנ ָ
בוּע?
יחה ַה ָשּׁ ַ
ְס ִל ָ
אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
חוֹבה.
ָחידָ .ק ְר ְבּנוֹת נְ ָד ָבה וְ ָק ְר ְבּנוֹת ָ
קוֹר ִאים ַעל ָק ְר ְבּנוֹת ָהי ִ
ְבּ ָפ ָר ַשׁה ֲאנוּ ְ
אָדם ַמ ְח ִליט ִמ ַדּ ְעתּוֹ ְל ַה ְק ִריב ,וְ ָק ְר ְבּנוֹת
ָק ְר ְבּנוֹת נְ ָד ָבה ֵהם ָק ְר ָבּנוֹת ֶשׁ ָ
אָדם ַחיָּב ְל ָה ִביאְ ,בּ ֶשׁל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטא ,אוֹ ַמ ֲע ֶשׂה
חוֹבה ֵהם ָק ְר ָבּנוֹת ֶשׁ ָ
ָ
עוֹלה ,נִ ְשׂ ַרף כֻּלּוֹ ַעל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח.
ֶשׁנָם ְשׁל ָֹשׁה סוּגֵי ָק ְר ְבּנוֹת נְ ָד ָבהָ :
ֶשׁ ָע ָשׂה .י ְ
ֶתר
וְהיּ ֶ
זְבּ ַח ַ
וּלבוֹנָהֵ .ח ֶלק ֵמ ַה ִמּנְ ָחה ָק ֵרב ַעל ַה ִמּ ֵ
ִמנְ ָחהִ ,מסּ ֶֹלתֶ ,שׁ ֶמן ְ
ֶא ָכל ַעל
ֶא ַכל ַעל י ְֵדי ַהכּ ֲֹהנִ יםְ .שׁ ָל ִמיםֵ ,חלֶק נִּ ְשׂ ָרף ַעל ַה ִמּזְ ֵבּ ַחֵ ,ח ֶלק נּ ֱ
נֱ
חוֹבה ֶשׁ ַבּ ָפּ ָר ָשׁה:
ְדי ָבּ ַעל ַה ָקּ ְר ָבּןָ .ק ְר ְבּנוֹת ָה ָ
ֶא ָכל ַעל י ֵ
ְדי ַהכּ ֵֹהן וְ ֵחלֶק נּ ֱ
יֵ
אָשׁם.
אָדם ֶשׁ ָע ַבר ַעל ֵח ְטא ְבּשׁוֹגֵג ) ֶשׁלֹּא ְבּ ַכ ָוּנָה( ,וְ ַ
ַח ָטּאתֶ ,שׁ ֵמּ ִביא ָ

עוֹלה ָבּ ֵאשׁ וְ ָהעוֹר נִ ָתּן ְלכ ֵֹהן
 כֻּלּוֹ ָ
ַה ְמּ ַשׁ ֵמּשׁ?
אוֹתי אָסוּר ְל ַה ְשׁ ִבּיתִ ,כּי ֲאנִ י ֵס ֶמל
ִ 
ַה ְבּ ִרית?
ְה ֱע ָלה
זְבּ ַח ו ֶ
ָ היָה ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ֵה ִקים ִמ ֵ
יחוֹח?
יח נִ ַ
ֵר ַ
ָ היָה ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ֵה ִביא ִמ ָפּ ֵרי ָה ֲא ָד ָמה
ִמנְ ָחה?




    

   
  

יהוּדי ִמחוּץ ְל ִעיר.
יע ֶפּ ֶתק ִמ ִ
יא ִטין ִהגִּ ַ
ְל ַר ִבּי ַה ָקּדוֹשׁ ֵמאוֹ ִס ֲ
רוּח ק ְֹדּשׁוֹ ֶשׁ ָח ֵסר ְבּ ֶפּ ֶתק ֵשׁם
ְכּ ֶשׁ ִה ְס ַתּ ֵכּל ָה ַר ִבּי ַעל ָה ֶפּ ֶתק ָראָה ְבּ ַ

ִמ ְצוַת ַה ַשּׁ ַבּת ֲא ֵב ָדה

ְאָמר ִל ְשׁל ַֹח ָחזְ ָרה
הוּדיָ .ה ַר ִבּי ָפּנָה ְל ַשׁ ָמּשׁוֹ ו ַ
אַחד ִמיּ ְַל ֵדּי ַה ְיּ ִ
ֶשׁל ֵ
וּל ָב ֵרר ָל ָמּה ֲח ַסר ַה ֵשּׁם ֶשׁל ֶא ָחד ַהיּ ְָל ִדיםִ .ה ְת ָבּ ֵרר
ֶאת ַה ֶפּ ֶתק ְ

ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא…
ְבּ ָפ ָר ָשׁה ָכּתוּב" :נ ֶ
אוֹ ָמ ָצא ֲא ֵב ָדה ו ְִכ ֶחשׁ ָבּהּ… ְו ָהיָה
ְה ִשׁיב… ֶאת
ְאָשׁם ,ו ֵ
ֶח ָטא ו ֵ
ִכּי י ֱ
וְשׁ ַלּם אֹתוֹ
ָה ֲא ֵב ָדה ֲא ֶשׁר ָמ ָצאִ ,
ַח ִמ ִשׁ ָתיו י ֵֹסף ָע ָליו… וְ ֶאת
ְבּרֹאשׁוֹ ו ֲ
ֲא ָשׁמוֹ י ִָביא לה'…"


מּוֹרה ֶשׁ ָכּל ָכּ ְך
ילה ִל ְלמֹד ְפּ ַסנְ ֵתּר וְ ַה ֶ
ֶה יֵשׁ ַבּת ֶשׁ ִה ְת ִח ָ
ֶשׁ ִלּ ִ
יהוּדי ז
אוֹתהּ ֵמ ֵחיק
הוֹציאָה ָ
סוּתהּ וְ ִ
אוֹתהּ ַתּ ַחת ָח ָ
ִה ְת ַל ֲה ָבה ִמ ֶמ ָנה ָל ְק ָחה ָ
אַט ָראוֹתְ .לאַט ָעזְ ָבה ַהיּ ְַל ָדּה ֶאת ֵחיק
ְהוּדי ְל ַנגָּן ְבּ ֵת ְ
ַה ַבּיִת ַהיִּ 
ֶלד
אָמר ֶשׁלֹּא ְל ַהזְ ִכּיר י ֶ
ֻעזָע ,וְ ַ
אַדמוֹ"ר ָהיָה ְמז ֲ
ַ בּיִתָ .ה ְ
ַהדוּת וְ ַה
ַהיּ ֲ
ישׁהוּ ִמ ַתּ ַחת
ַחד ִעם ָכּל ְבּנֵי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה זֶה ְלהוֹ ִציא ִמ ֶ
ֵא ֶצל ָה ַר ִבּי י ַ
ִל ְכנ ֵ 
הוֹסיף ֶאת
וּל ִ
ָפי ַה ְשּׁ ִכינָה .הוּא ִבּ ֵקּשׁ ִל ְשׁל ַֹח ֵא ָליו ֶפּ ֶתק ַח ָדּשׁ ְ
יע ַה ֶפּ ֶתק ַה ְמּ ֻת ָקּן ִעם ְשׁ ָמהּ ֶשׁל ַה ַיּ ְל ָדּה
היּ ְַל ָדּהְ .כּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
ָשׁ ָמּה ֶשׁל ַ
ַחתֵ .בּינְ ַתיִם
ה ְר ֵבּה נ ַ
הוּא ֶבּ ָר ְךו ַ
ְאָמר ֶשׁעוֹד ִיזְכּוּ ִל ְראוֹת ִמ ֶמּנָּה ַ
ֻלּם נִ ְכּ ֵח ָדה ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהִ .מי ֶשׁנִּ ְשׁאַר
ָפּ ְר ָצה ַה ִמּ ְל ָח ָמה ו ְְל ֵדאָבוֹן כּ ָ
ְבּ ַחיִּים ָהי
יקה ַל ָמּקוֹם
אָמ ִר ָ
ֶך ְל ֵ
יע ְבּ ֶד ֶר ְך לֹא ֶדּר ְ
אַבּא ֶשׁ ִהגִּ ַ
ָה ַרק ָה ָ
ְתה
אוֹר ִחים"ִ .מי ֶשׁ ָפּ ְת ָחה לוֹ ֵאת ַה ֶדּלֶת ָהי ָ
ָסת ְ
בּית ַה ְכנ ַ
ֶשׁנִּ ְק ָראֵ " :
תּוֹרה
יהוּדי שׁ ֶֹמּר ָ
בוּשׁה ַבּ ְצּנִ יעוּת וּנְ שׁוּאָה ִל ִ
אוֹתהּ ַבּת ֶשׁ ַס ְר ָחהְ .ל ָ
ָ

אוֹר ִחים .זֶה ָמה ֶשׁ ָראָה
ָסת ָה ְ
ַח ָדּו נִ ֲהלוּ ֶאת ֵבּית ַה ְכנ ַ
וּמ ְצווֹת ,י ְ
ִ
ָה ַר ִבּי ְבּ 
אוֹתהּ ַבּת ֶשׁ ִתּ ָשּׁ ֵאר ָשׂ ִריד ַל ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
רוּח ק ְֹדּשׁוֹ ֶאת ָ
ֻחד
ְהוּדית וְאַף ַתּ ְק ִפּיד ִבּ ְמי ָ
אוֹתהּ ְל ִת ְפ ֶא ֶרת ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה י ִ
יך ָ
ְת ְמ ִשׁ ְ
וַ

אוֹר ִחים.
ָסת ְ
ְבּ ִמ ְצוַת ַה ְכנ ַ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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יעא:
בּוֹתינוּ ָשׁנוּ ְבּ ַמ ֵסּכֵת ַבּ ָבא ְמ ִצ ָ
ַר ֵ
ירוּשׁ ַליִם.
ְתה ִבּ ָ
טוֹען ָהי ָ
ֶא ֶבן ֵ
אָב ָדה לוֹ ֲא ֵב ָדה ָה ַל ְך ְל ָשׁם,
ָכּל ִמי ֶשׁ ְ
ְו ָכל ִמי ֶשׁ ָמּ ָצא ֲא ֵב ָדה ָה ַל ְך ְל ָשׁם.
וּמ ְכ ִריז ַעל
עוֹמד ַ
ַהמּוֹ ֵצא ָהיָה ֵ
נוֹתן
אַבּד ָהיָה ֵ
ָה ֲא ֵב ָדה ֶשׁ ָמּ ָצא ,וְ ַה ְמּ ֵ
אוֹתהּ
וּמ ַק ֵבּל ָ
ֶיהְ ,
ימנ ָ
לוֹ ֶאת ִס ָ
ָרה.
ַבּ ֲחז ָ

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

