ס"ד

נָא לֹא ִל ְקרֹא ַבּזְּ ַמן ַה ְתּ ִפ ָלּה
תּוֹרה
וּק ִריאַת ַה ָ
ְ
הד"נ מוצש"ק
17:59
16:51
ֶח ְברוֹן
17:58
16:46
יס ִפּין
ִח ְ
17:58
16:50
יפה
ֵח ָ
17:58
16:45
יְרוּשׁ ַליִם
ָ
18:00
17:00
אָביב
ֵתּל ִ

ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ִי ְתּרוֹ ׀ י"ח ְש ָבט התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  15׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה



ְאת ִא ֶמּ ָך"
אָבי ָך ו ֶ
" ָכּ ֵבּד ֶאת ִ

הוּבים.
ְה ֲא ִ
ְק ִרים ו ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ַחדָ .כּל ָכּ ְך ֲח ֵברוֹת ַעד ֶשׁ ְבּ ָכל ָמקוֹם
חוֹתי ָר ֵחלֵ .מאָז ֶשׁ ָהיוּ ָבּגַן ֵהן י ַ
יוֹתר ֶשׁל ֲא ִ
טּוֹבה ְבּ ֵ
ְתה ַה ֲח ֵב ָרה ַה ָ
ַט ִלּי ָהי ָ
מוּס ְך ִל ְכּ ֵלי ֶרכֶב .הוּא
יה ֶשׁל ַט ִלּי ָע ַבד ְבּ ָ
אָב ָ
וּמ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ָהיָה ָכּ ְך ָהיָהִ .
יבהַ .
ָד ְע ְתּ ֶשׁגַּם ַט ִלּי ַבּ ְסּ ִב ָ
ית ֶאת ָר ֵחל י ַ
ֶשׁ ָר ִא ָ
יה
אַח ָ
וּכ ֶשׁ ָהיָה חוֹזֵר ָעיֵף ִבּ ְשׁעוֹת ָה ֶערֶבְ ,בּק ִֹשׁי ָהיָה לוֹ כּ ַֹח ַל ֵשּׁ ֶבת ִעם ַט ִלּי ְו ֶ
בוֹדתוְֹ ,
ָהיָה ַמ ְשׁ ִכּים ָבּבֹּ ֶקר ַל ֲע ָ
יעה ֶשׁ ַעל ְמנַת ְל ַס ֵיּע
ימא ֶשׁל ַט ִלּי ִה ִצּ ָ
וּבגַןִ .א ָ
ו ְַל ֲעזֹר ְבּ ִשׁעוּרֵי ַבּיִת אוֹ ְס ָתּם ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת ָמה ֶשׁ ָקּ ָרה ְבּ ֵבית ַה ֵסּ ֶפר ָ
יוֹתר ִעם ַהיּ ְָל ִדים .ו ְָכ ְך ָהיָהִ ,א ָמּא
הוֹרים ִל ְהיוֹת ֵ
יוּכלוּ ְשׁנֵי ַה ִ
ֵבּ ַכ ְל ָכּ ַלת ַה ַבּיִת ,גַּם ִהיא ֵתּ ֵצא ַל ֲעבֹד ֲח ִצי יוֹם ,ו ְָכ ְך ְ
יוֹתר
ְתה ֻמ ְק ָדּם ֵ
אַבּא ֶשׁל ַט ִלּי ָיכֹל ָהיָה ַל ֲחזֹר ַה ַבּי ָ
יתםְ ,ו ָ
מוּך ְל ֵב ָ
ְתה ַגּ ֶנּנֶת ָחז ְָרה ַל ֲעבֹד ַבּגַּן ַה ָסּ ְ
ֶשׁל ַט ִלּי ֶשׁ ָהי ָ
ַחד
יוֹשׁ ֶבת ָכּל ֶערֶב ֶל ֱאכֹל י ַ
ְתה ֶ
ֻלּםַ .ה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ָהי ָ
וּל ִשׂ ְמ ַחת כּ ָ
ֶה ָדּר וְ טוֹב ְ
יהַ .הכֹּל ָהיָה נ ְ
אַח ָ
ו ְִל ְהיוֹת ִעם ַט ִלּי ְו ֶ
וּל ַשׂ ֵחק .יוֹם ֶא ָחד ִל ְפנֵי ט"וּ ִבּ ְשׁ ַבטַ ,ט ִלּי ָחז ְָרה ִמ ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ֻמ ְק ָדּם ֵמ ָה ָרגִ יל,
וּל ַד ֵבּרִ ,ל ְצּחוֹק ְ
רוּחת ֶערֶבַ ,ל ָשּׁ ֶבת ְ
ֲא ַ
דוֹלה ָבּ ַביִת ָתּ ִכין
וְטּ ִלּי ַהגְּ ָ
אַחרַ ,
וּב ְקּ ָשׁה ֶשׁ ֱהיוֹת ְויֵשׁ ְמ ִס ָבּה ָבּגַן ִהיא ֶנ ֱא ֶל ֵצת ְל ֵ
אָמרוּ ָלהּ ֶשׁ ִא ָמּם ִה ְת ַק ְשּׁ ָרה ִ
יה ְ
אַח ָ
ְו ֶ
ֵצא ִל ִס ְפ ִריָה ְל ָה ִכין ֶאת
אָמ ָרה ַט ִלּיָ ,ק ַב ְע ִתּי ִעם ָר ֵחל ֶשׁנּ ֵ
יה ַעד ֶשׁ ַתּ ֲחזֹרָ .מה??? ְ
אָח ָ
וּת ַסיַּע ְל ִ
רוּחת ָצ ֳה ַריִם ְ
ֲא ַ
ֶבת ָלרוּץ.
ְמןֲ ,אנִ י ַחיּ ֶ
וְת ְמרֵחוּ גְּ ִבינָה וְ זֵהוֵּ .אין ִלי ז ַ
אָמ ָרה ַט ִלּיִ .תּ ְקּחוּ ָלכֶם ֶל ֶחם ִ
ְכוֹלהְ ,
בוֹדה ֶבּ ֵט ַבעֲ .אנִ י לֹא י ָ
ָה ֲע ָ
ימה
ְאָמ ָרה ְל ָר ֵחל ִבּנְ ִשׁ ָ
אָמרַ :ט ִלּי ,זוֹ ָר ֵחלַ .ט ִלּי ָל ְק ָחה ֶאת ַה ֶטּלֶפוֹן ו ְ
ְבּאוֹתוֹ ֶרגַע ִצ ְל ֵצל ַה ֶטּלֶפוֹן וְיוֹ ַחאי ֶשׁ ָענָה ַ
ֵך
אַחר ַל ֲחזֹרֲ ,א ָבל זֶה לֹא ְמ ַשׁנֶּהֲ .אנִ י ְכּ ָבר יוֹ ֶרדֶת וְ ֵנל ְ
בוֹדה ְו ִהיא ְתּ ֵ
אַחת :לֹא ַתּ ֲא ִמינִ יִ ,א ָמּא ֶשׁ ִלּי לֹא ָחז ְָרה ֵמ ָה ֲע ָ
ַ
ָתן ֶאת
בוּע ָל ַמ ְדנוּ ֶשׁ ָה ָקּ ָבּ"ה נ ַ
אוֹמ ֶרת? ְבּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
שׁוֹמ ַעת ָמה ֶשׁאַת ֶ
אָמ ָרה ָר ֵחל ְבּ ֶשׁ ֶקט ,אַת ַ
ִל ִס ְפ ִר ָיהַ .ט ִלּיְ ,
ְאת ִא ֶמּ ָך"ָ ,שׁ ַכ ְחתּ? אָנוּ ַחיּ ִָבים ְל ָכ ֵבּד ֶאת הוֹ ֵרינוּ
אָבי ָך ו ֶ
ֶא ַמר " ָכּ ֵבּד ֶאת ִ
ְשׁם נ ֱ
ִשׂ ָר ֵאל ,ו ָ
ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְבּרוֹת ְל ַעם י ְ
דּוֹאגִ ים ָלנוּ
אוֹתנוֲּ ,
ַדּ ִלים ָ
אַך ֲא ִפלּוּ ְבּ ִלי ַה ִמּ ְצוָה ַהזּוֲֹ ,הרֵי ֵהם ְמג ְ
יהםִ ,כּי ָכּ ְך ִצוָּה ָה ָקּ ָבּ"הְ .
שׁוֹת ֶ
וּל ָמ ֵלא ֶאת ַבּ ָקּ ֵ
ְ
ְאָמ ָרה:
יבהָ ,שׁ ְת ָקה ֵל ֶרגַע ו ְ
נוּכלַ .ט ִלּי ִה ְק ִשׁ ָ
תּוֹדה ,אָנוּ ַחיּ ִָבים ְל ַס ֵיּע ָל ֶהם ְכּ ָכל ֲא ֶשׁר ַ
וּמשּׁוּם ַה ָכּ ַרת ָ
ְל ָכל ָדּ ָברִ ,
וּכ ֶשׁ ִא ָמּא ַתּ ֲחזֹר
רוּחת ָצ ֳה ַריִם ְל ִת ְפ ֶארֶתְ ,
ָכין ֲא ַ
ימה בּוֹאוּ ְונ ִ
ְאָמ ָרהָ ,ק ִד ָ
יה ו ְ
אַח ָ
תּוֹב ָבה אַל ֶ
תּוֹדהִ .ה ְס ְ
ָצ ַד ְק ְתּ ָר ֵחלָ ,
רוּכה,
מוּכנָה ָו ֲע ָ
ֻחדֶת ְב ִמינָהּ ָ
רוּחת ָצ ֳה ַריִם ְמי ֶ
ְתה ֲא ַ
אַחר זְ ַמן לֹא ַרב ָהי ָ
ֵפהְ .ל ֵ
י ְִהיֶה ָלהּ אֹכֶל מוּ ָכןְ ,ל ֶב ַטח ִהיא ֲעי ָ
ֵע
וּמ ַסיּ ַ
וּמי ִמ ֶכּם עוֹזֵר ְ
בּוֹרה? ִ
אוֹמ ִרים ַעל ַט ִלּי? נָכוֹן ֶשׁ ִהיא גִּ ָ
אַתּם ְ
וּמה ֶ
ֻלּם ְשׂ ֵמ ִחים ַעל ַה ִמּ ְצוָה ֶשׁ ָעשׂוָּ .
ְכּ ֶשׁכּ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ָפּ ַר ָשׁת ִמ ְש ָפּ ִטים
וְא ָמּא?
אַבּא ִ
ְל ָ

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

  
   
  
    
וּבא ֵאל
וּמ ְל ֶח ֶמת ֲע ָמ ֵלק ָ
יעת יָם סוּף ִ
שּׁוֹמ ַע ַעל ְק ִר ַ
ִי ְתּרוֹ ֵ

ִשׂ ָר ֵאל ִמ ְצ ָט ֶוה ְל ָה ִכין ֶאת ַע ְצמוֹ
משׁה ְל ִמ ְד ָבּר ְל ִה ְת ַגּיֵּירַ .עם י ְ
ֶ
ָמים ֶשׁל ִה ַטּ ֲהרוּת
ִל ְק ַראת ַה ַמּ ֲע ָמד ַהנִּ ְשׁגָּבְ .ל ֲא ַחר ְשׁל ָֹשׁה י ִ
וּב ָר ִקים ְמ ַהר
וְ ִה ְת ַק ְדּשׁוּתְ ,בּב ֶֹקר ו' ְבּ ִסיוָן ֵה ֵחלּוּ ְל ִה ָשּׁ ַמע קוֹלוֹת ְ
וּמ ְתּ ַח ֶזק.
שׁוֹפר הוֹ ֵל ְך ִ
וּמתּוֹכוֹ נִ ְש ַמע קוֹל ָ
ִסי ַניַ .על ַה ַהר ַה ָיה ָענָן ִ
יע ֶאת ֲע ֶשׂ ֶרת ִה ִדּ ְבּרוֹתָ .ה ַעם ֵאינוֹ ָיכֹל
וּמ ְשׁ ִמ ַ
ה' ָירֵד ַעל ַהר ִסינַי ַ
ַשּׂר ֵבּינַם ְל ֵבין
ֹשׁה ֶשׁ ֵיּג ֵ
לוֹקיְ ,ו ְמ ַב ֵקּשׁ ִממּ ֶ
ַל ַעמּוֹד ָבּגִ לּוּי ָה ֱא ֵ
ָה ָקּ ָבּ"ה.

יכן ֵל ֶמּ ִדּים ֶשׁלֹּא
ֵ .1מ ֵה ָ
ִלנְּ הוֹג ֶבּ ָח ֵבר ִמנְ ָהג ְבּזָיּוֹן?
וּבא אַל
ִ .2מי ָעזַב ֶאת ֵבּיתוֹ ָ
ַה ִמּ ְד ָבּר?
ישׁי?
ַ .3מהוּ ָה ִד ֶבּר ַה ֲח ִמ ִ
אַבנֵי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
אוֹתהּ ַעל ְ
ִ .4אם יָנִ יפוּ ָ
ְח ַלּלִ .מי זֹאת?
הוּא י ֻ




    

     
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ַסּ ַלּנְ ט
ַר ִבּי י ְ

ְהוּדי ֶא ָחד,
ַשּׁב ְליַדוֹ י ִ
ָסע ָבּ ַר ֶכּ ֶבתִ ,ה ְתי ֵ
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ַסּ ַלּנְ ט זצוק"ל נ ַ
ַר ִבּי י ְ
רוּח! ִבּ ֵקּשׁ
ֵס ְתּ ַ
תוּח? ֲהלֹא נִ ְכנ ֵ
דּוּע ַה ַחלּוֹן ָפּ ַ
וְ ֵה ֵחל ִל ְצעֹק ָע ָליוַ :מ ַ

ָרה ֶשׁ ֶב ֶפּ ֵל ְך קוֹ ְבּנָא
נוֹלד ִבּ ְשׁנַת תר"עַ ,בּ ֲעי ָ
ַ

ְהוּדי
יך אוֹתוֹ י ִ
יחתוְֹ ,ו ָסגַר ֵאת ַה ַחלּוֹן .ו ְָכ ְך ִה ְמ ִשׁ ְ
ַה ַצ ִדּיק ֶאת ְס ִל ָ
ֶבת
יעה ָה ַרכּ ֶ
יקתוַֹ .כּ ֲא ֶשׁר ִהגִּ ָ
יך ִבּ ְשׁ ִת ָ
אַך ַר ֵבּינוּ ִה ְמ ִשׁ ְ
וּבזָּה אוֹתוְֹ ,
ִ

יטא.
ֶשׁ ְבּ ִל ָ
נִ ְפ ַטר :כ"ה ְשׁ ַבט תרמ"גֶ ,בּ ֱהיוֹתוֹ ְכּ ֵבן


ְהוּדים ָר ִבּים ַמ ְמ ִתּינִ ים
וּדי ָק ָהל ֶשׁל י ִ
ְל ַת ֲחנָהָ ,ראָה אוֹתוֹ יְה ִ
ֶה ִשׁיבוּהוּ:
ֶבת ,וְ לֹא ֵה ִבין ְל ִמי ְמ ַצ ִפּיםֶ .שׁאַל ְל ִמי ְמ ַצ ִפּים ,ו ֱ
ָל ַרכּ ֶ

ְהוּדי
ֶבת! ָר ָצה אוֹתוֹ י ִ
נוֹס ַע ְבּ ַרכּ ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ַסּ ַלּנְ ט ֵ
ַה ֵאינְ ָך יוֹ ֵד ַע? ַר ִבּי י ְ
ִשׂ ָר ֵאל
ְ פּנֵי ַה ַצּ ִדּיק ,וְ ִהנֵּה ְל ֶפ ַתע ִה ְב ִחין ֶשׁ ַה ַצ ִדּיק ַר ִבּי י ְ
ִל ְראוֹת ֶאת
ְהוּדי
אָדם ֶשׁאוֹתוֹ ִבּזָּהֵ .ה ִבין ַהיּ ִ
אַחר ֵמ ֲא ֶשׁר ָה ָ
ִמ ַסּ ַלּנְ ט ֵאינֶנּוּ ֵ

אַכ ֵסן ַה ַצ ִדּיקָ .פּנָה אַל ַה ַצּ ִדּיק
יכן ִמ ְת ְ
ֶשׁ ַמּ ָצבוֹ ֶבּ ִכי ֵר ַע ,וְ ִה ְת ַענְ יֵן ֵה ָ
מוֹחל לוֹ,
אָמר לוֹ ַה ַצ ִדּיק ֶשׁהוּא ֵ
ילתוַֹ .
וּב ֵקּשׁ ֶאת ֶמ ִח ָ
ִ 
ַבּ ַתּ ֲחנוּנִ ים
אָמר אוֹתוֹ
ָכאןָ .
וּל ָשׂם ָמה ָבּאְ ל
יע ְ
יכן הוּא ַמגִּ ַ
ְואַף ִה ְת ַענְ יֵן ֵמ ֵה ָ
יטהֵ .בּ ֵרר ַה ַצ ִדּיק ֶאת
יכה ִל ְשׁ ִח ָ
ְהוּדיֶ ,שׁהוּא ָבּא ְל ַק ֵבּל ְס ִמ ָ
י ִ
יעוֹתיו ֶשׁל ָה ָלּה
וֹדע לוֹ ֶשׁיּ ְִד ָ
יטה ,וְ ִהנֵּה נ ַ
ִ ה ְלכוֹת ְשׁ ִח ָ
יעוֹתיו ְבּ
י ְִד ָ
ָדע ָמה
ְהוּדי ֵאל ִלבּוְֹ ,ולֹא י ַ
יוֹתרִ .ה ְת ַע ֵצּב אוֹתוֹ י ִ
ַח ָלּשׁוֹת ְבֵּ 
וּמיָּד ִה ְצ ִמיד לוֹ
ְאָמר לוֹ ֶשׁלֹּא י ְִדאַגִ ,
ַל ֲעשׂוֹתִ .ה ְרגִּ יעוֹ ַה ַצּ ִדּיק ו ַ

יטה ,וְ ַכּ ֲעבֹר ַכּ ָמּה
ַתּ ְל ִמיד ָח ַכם ְל ַמ ַען י ְִל ַמד ִעמּוֹ ִה ְלכוֹת ְשׁ ִח ָ
יכה
יטה ,וְ ִק ֵבּל ֵאתּ ַה ְסּ ִמ ָ
ְהוּדי ָבּ ִקי ְבּ ִה ְלכוֹת ְשּׁ ִח ָ
ָה אוֹתוֹ י ִ
ֳח ָד ִשׁים ָהי
ֻקּ ֶשׁתַ .ר ֵבּנוּ נִ ְס ַתּ ֵלּק ְבּי"ג ִבּ ְשׁ ַבט תרמ"ג .זְכוּתוֹ ָתּגֵן ָעלֵינוּ
ַה ְמּ
אָמןב ֶ .
ֵ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ִשׁ ְב ִעים וְ ָשׁלֹשׁ.
ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ָהיָהַ :לי ְָלה ֶא ָחד ַקר וְ גָשׁוּם,
ָצא ָה ַרב ִמ ֵבּיתוֹ ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ִל ְלמֹד
יָ
תּוֹרה ,וְ ָראַה אוֹר ֵמ ֲחנוּתּוֹ ֶשׁל ַה ַסּנְ ְדּ ָלר.
ָ
עוֹשׂה ַה ַסּנְ ְדּ ָלר
ִה ְת ַפּלֵּא ָה ַרב וְ ֲח ָשבָ ,מה ֶ
ִשׂ ָר ֵאל
ִבּ ְשׁ ַעת ַלי ְָלה ְמ ֻא ֶח ֶרת? ַר ִבּי י ְ
ֶה ְח ִליט ָל ֶל ֶכת וְ ִל ְבדֹּק וְ ָראַה ֵאת ַה ַסּנְ ְדּ ָלר
ַע ַליִם ְלאוֹר נֵר ָק ָטןָ .שׁאַל
וּמ ַת ֵקּן נ ֲ
יוֹשׁב ְ
ֵ
אַתּה
ִשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַסּנְ ְדּ ָלרָ ,מה ָ
ַר ִבּי י ְ
עוֹשׂה ָכּאן ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָכּזוֹ? ַה ַסּנְ ְדּ ָלר ָענָה
ֶ
לוֹ ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ֶשׁנִּ ְכנַס ְל ִלבּוֹ וּ ְלמוֹחוֹ ֶשׁל ַר ִבּי
דּוֹלק ֶא ְפ ָשׁר עוֹד
ִשׂ ָר ֵאלָ " .. .כּל עוֹד ַהנֵּר ֵ
יְ
ְל ָתּ ֶקן".
ידיוָ :כּל זְ ַמן
אָמר ָה ַרב ְל ַת ְל ִמ ָ
וּמאָזַ ,
ֵ
עוֹלם זֶהֶ ,א ְפ ָשׁר ְל ַת ֵקּן
ֶשׁ ַהנְּ ָשׁ ָמה ְבּ ָ
שׁוּבה.
וְ ַל ֲחזֹר ִבּ ְת ָ

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