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הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
רוּתי,
ְח ְב ִ
ירה .הוּא ָהיָה ֶילֶד ָשׂ ֵמח ו ֵ
ְתה ְמ ִה ָ
וּב ִכ ָתּה ָהי ָ
יטתּוֹ ַבּ ְשּׁכוּנָה ְ
יע ַתּ ְל ִמיד ָח ָדשׁ ,יְהוֹי ִָריב ְשׁמוְֹ .ק ִל ָ
ְל ִכ ָתּ ֵתנוּ ִהגִּ ַ
ישׁהוּ ָהיָה ִמ ְת ַנגֵּד ְל ַר ְעיוֹן
בוֹתּיוְ .כּ ֶשׁ ִמּ ֶ
הוֹל ִכים ֵבּ ִע ְק ָ
ֻלּם ָהיוּ ְ
ֶך ְכּ ָלל ,כּ ָ
וּמ ֵהר ְמאֹד ֵה ֵחל ְל ַהנְ ִהיג ֶאת ַה ִכּ ָתּהְ .בּ ֶדר ְ
ַ
ַתּר ֵליְהוֹי ִָריבֶ .א ָחד
וּכ ִאילּוּ ָר ְמזוּ לוֹ ֶשׁ ְכּ ָדאי לוֹ ְלו ֵ
ֶח ָמדוֹתְ ,
יטים בּוֹ ְבּ ֵעי ַניִם לֹא נ ְ
ֻלּם ַמ ִבּ ִ
ֱלהָ ,היוּ כּ ָ
ֵשׁיְהוֹי ִָריב ֶהע ָ
יוֹנוֹתּיוְ ,כּ ֶשׁ ָהיָה צ ֶֹר ְך
ֵעוֹתיו וְ ָר ַע ָ
ֵמ ֲח ֵברֵינוּ נַחוּם ְשׁמוֹ ,לֹא ִק ֵבּל ֶאת ְדּ ָב ַריו ְבּא ֶֹפן ִמיּ ִָדי ,וְ ִל ְפ ָע ִמים ָהיָה ִמ ְת ַנגֵּד ְלד ָ
יע ֶאת ַדּ ְע ָתּם .גַּם ַהמּוֹ ֶרה ָשׂם לֵב ַל ַמּ ָצּב
אַך ָח ְשׁשׁוּ ְל ַה ִבּ ַ
ְבּ ָכ ְךָ .היוּ עוֹד ֲח ֵב ִרים ַבּ ִכּ ָתּה ֶשׁלֹּא ִה ְס ִכּימוּ ִעם יְהוֹי ִָריבְ ,
וּמ ַצּד ֵשׁנִ י ,יֵשׁ בּוֹ ַצד ֶשׁל
יעִ ,
וּמ ְשׁ ִק ַ
נוֹתן ַ
ֵעֵ ,
וּמ ַסיּ ַ
ֻלּם ְ
ָעים ַהזֶּהִ ,כּי ֶבּ ֱא ֶמת ,יְהוֹי ִָריב ָהיָה ֶילֶד ַמ ְק ִסים .עוֹזֵר ְלכ ָ
ַהלֹּא נ ִ
ְתה
יע ְל ִכּ ָתּהַ .ה ַה ְפ ָתּ ָעה ָהי ָ
אָביו ֶשׁל ַר ֲח ִמים ִהגִּ ַ
ַשּׁאוּת ַעל ֲח ֵב ָריו .נִ ְר ֶאה ָהיָה ֶשׁ ֵאין ִפּ ְתרוֹן ְלק ִֹשׁיַ ,עד ֶשׁ ִ
ַאוָה וְ ִה ְתנ ְ
גֲּ
אָמרַ :מ ֲע ֶשׂה ֵבּ ֶמּ ֶל ְך
ֵק ִריםָ ,פּ ַתח ָה ַרב וְ ַ
שׁוּבי ָה ַר ָבּנִ ים ַבּ ְקּ ִה ָלּהָ .בּנִ ים י ָ
אָביו ֶשׁל ַר ֲח ִמים ָהיָה ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵ
גְּ ד ָֹלּהִ ,כּי ִ
ְמן ָק ַצר ֵה ֵחל ְצ ָבאוֹ
אַחר ז ַ
ֻלּם ְל ַה ְשׁ ִלים ִאתּוְֹ .ל ַ
ָרמוּ ְלכ ָ
וּכבוֹדוֹ ,חֹזֶק ְצ ָבאוֹ ְוא ֶֹמץ ִלבּוֹ ,גּ ְ
ֶשׁנִּ ֵצּ ַח ֶאת ָכּל אוֹי ְָביוְ .שׁמוֹ ְ
הוֹראוֹת שׁוֹנוֹתָ .ק ָרא ַה ֶמּ ֶל ְך ִל ְמ ַפ ְקּדֵי
וּב ָ
ַלזֵל ִבּ ְכ ָל ִלים ְק ַטנִּ ים ְ
ָליו ֵה ֵחלּוּ ְלז ְ
וּל ִה ַדּ ְרדֵּרַ .ה ִמּ ְשׁ ַמ ַעת י ְָר ָדה ,וְ ַחיּ ָ
ְל ֵה ָחלֵשׁ ְ
וְשׁוֹכ ִחים ָל ִשׂים
ְ
אַבּ ִדים ֶאת ִמ ַדּת ַהזְּ ִהירוּת,
רוּבּהֲ .אנוּ ַחיִּים ֶבּ ַשּׁ ֲאנַנּוּתְ ,מ ְ
ְאָמר ָל ֶהםֶ :דּ ֶר ְך זוּ יֵשׁ ָבּהּ ַס ָכּנָה ֵמ ָ
ְצ ָבאוֹ ו ַ
ַעמֹד ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָמּרְ ,ו ַנגֶן ַעל ָמה
ַצּ ַח .נ ֲ
רוֹצה ְל ִה ָל ֶחם ָבּנוּ .אָסוּר ָלנוּ ַל ָחשׁוֹב ֶשׁ ָתּ ִמיד ֵננ ֵ
וּל ִה ָשּׁ ֵמר ִמ ָכּל אוֹיֵב ֶשׁ ֶ
לֵב ְ
עוֹמד
ְאין ֶא ָחד ֶשׁ ֵ
ֻלּם ,ו ֵ
יבים ְלכ ָ
ֻלּםֲ ,ח ִב ִ
ָשׁים ֶשׁעוֹז ְִרים ְלכ ָ
אָמר ָה ַרב ,יֶשׁ ֲאנ ִ
אַתּם ְמ ִבינִ יםַ ,
ֶשׁ ִה ַשּׂגְ נוּ ְבּ ָכל ְמ ִחירֶ .
וּמ ְק ֶשׁה ָע ָליו ְל ַה ְק ִשׁיב
ֶך"ַ ,
ֵצר ָה ַרעָ ,מ ְמ ִתּין ֵל ֶרגַע זֶּה ,שׁוֹלֵף ֶאת ָח ְרבּוֹ וְנִ ְל ַחם ָבּ" ֶמל ְ
אַך י ֶ
ֶך ֶשׁ ְבּ ִספּוּרְ .
מוּלםָ ,כּ ֶמל ְ
ָ
ֶא ָמר" :נ ַֹח ִאישׁ
ילים ֶאת ַה" ַמּ ְמ ָל ָכה"ַ .בּ ָפּ ָר ָשׁה ֶשׁ ָלּנוּ נ ֵ
וּמ ִפּ ִ
טוֹעים גַּם כֵּןֵ ,
וּל ַק ֵבּל ִבּקֹּרֶת .גָם ֲח ֵב ָריו " ַה ְמּ ַפ ְקּ ִדים"ִ ,
ְ
ֵיהם ָל ַעמּוֹד ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָמּר,
ֵצר ָרעָ ,ה ַמ ְמ ִתּין ְל ִהז ְַדּ ְמּנוּת ִל ְפג ַֹע ָבּ ֶהםֲ .על ֶ
יקים יֵשׁ י ֶ
ַצ ִדּיק ָתּ ִמים ָהיָה ְבּדֹר ָֹתיו" .גַּם ְל ַצ ִדּ ִ
ֵצר,
מוּכנִ ים ְל ַה ְת ָק ָפה ִפּ ְתא ִֹמית ֶשׁל ַהיּ ֶ
ֶא ָמנִ ים ָלהּ'ָ ,ל ַעמּוֹד ָ
ֻלּנוּ ַחיּ ִָבים ִל ְהיוֹת ַחיּ ִָלים נ ֱ
ְשׁלוֹם ,י ְִפּלוּ .כ ָ
ֶשׁ ָמּא ָחס ו ָ
אַבּד ֶאת ָכּל ָמה ֶשׁ ִה ִשּׂיג ֶבּ ֱא ֶמת.
אָדם ְל ֵ
יאים ֶאת ָה ָ
ַאוָה וְ ַה ָכּבוֹדֶ ,שׁ ְמ ִב ִ
ַצּ ַח ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת ַהגּ ֲ
וּלנ ֵ
ְל ָהגֵן ַעל ַהנְּ ָשׁ ָמה ֶשׁ ָלּנוְּ ,
וּמ ַענְ יֵן?
אַחר ִשׁעוּר ָכּל ָכּ ְך ֲא ִמ ִתּי ְ
חוֹשׁ ִבים ָקּ ָרה ָבּ ִכּ ָתּה ְל ַ
אַתּם ְ
וּמה ֶ
ָ
וּמב ָֹר ְך.
ח ֶֹרף ָבּ ִריא גָּשׁוּם ְ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ֶל ְך ֶל ָך ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁ ַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -
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יהם ַמּבּוּל
עוֹלם ְוה' ֵמ ִביא ֲע ֵל ֶ
עוֹשׂים ָרע ָבּ ָ
אָדם ִ
ְבּנֵי ָה ָ

אָביו ֶשׁל נֹ ַח?
ִ מי ָה ָיה ִ

וּב ָע ֵלי
צוֹלים ִמ ֶמּנּוּ ַרק נ ַֹחִ ,מ ְשּׁ ָפּ ְחתוֹ ְ
עוֹלם .נִ ִ
ֶשׁ ַמּ ְח ִריב ֶאת ָה ָ

וּשׁ ִמי ְכּ ֵשׁם ֶי ֶרק ַה ָשּׂ ֶדה?
ֶכדּוֹ ֶשׁל נֹ ַח ְ
ֲ אנִ י נ ְ

ַע ֵלה ַזיִת
עוֹרב ,וְיוֹנָה ֶשׁ ָשׁ ָבה ו ֲ
שׁוֹל ַח ֵ
ַה ַחיִּים ֶשׁ ָבּ ֵתּ ָבה .נ ַֹח ֵ
כּוֹרת ְבּ ִרית ִעם נ ַֹח
ָדע נ ַֹח ֶשׁ ַקּלּוּ ַה ַמּיִם .ה' ֵ
יהֲ ,אז י ַ
ְבּ ִפ ָ

" צ ַֹהר ַתּ ֲע ֶשׂה ְל ֵת ָבה"ַ .מהוּ צ ַֹהר?

ַחזֹר ,וְ ָהאוֹת ֶקּ ֶשׁת ְבּ ָענָן.
יח ֶשׁ ַה ַמּבּוּל לֹא י ֲ
וּמ ְב ִט ַ
וּמ ְשׁ ַפּ ְחתּוַֹ ,
ִ

ַ כּ ָמּה קוֹמוֹת ָהיוּ ְבּ ֵת ָבה?

עוֹלם
אַחר ְבּ ִריאַת ָה ָ
ְבּסוֹף ַה ָפּ ָר ָשׁה ְמ ֻס ָפּר ַעל ִמגְ ָדל ָבּ ֶבלְ .ל ַ

ָ מה ְל ֵמ ִדּים ֵמ ַה ָכּתוּבַ " :ה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ֵאי ֶננָּהּ

אוֹתהּ ָשׂ ָפה .וּ ָבנוּ ִמגְ ָדל ֶשׁרֹאשׁוֹ
אָדם ָ
ִדּ ְבּרוּ ָכּל ְבּנֵי ָה ָ
וְיוֹצר ָשׂפוֹת
בּוֹלל ֶאת ְשּׂ ָפ ָתּם ֶ
ַבּ ָשּׁ ַמיִם ו ְָרצוּ ִל ְמרֹד ָבּהּ' .ה' ֵ

הוֹרה''?
ְט ָ

עוֹלם.
נוֹצרוּ ָכּל ַה ָשּׂפוֹת ֶשׁ ְבּ ָ
שׁוֹנוֹת ֶשׁ ֵמ ֵהם ְ

     
ְתהִ ,ה ְרבּוּ ַבּ ְתּ ִפלּוֹת ְוצוֹמוֹת
אַחתְ ,שׁנַת ַבּצֹּרֶת ָהי ָ
ָשּׁנָה ַ
ַענוְּ .בּ ַלי ְָלה ָבּאוּ ַבּ ֲחלוֹם ִמן ַה ָשּׁ ַמיִם ִל ְמ ֻק ָבּל ַר ִבּי
ְולֹא נ ְ
אָמרוּ לוֹ ֶשׁיּ ְַב ֵקּשׁ ֵמ ַה ֶחנְ וָנִ י,
ַחיִּים ְשׁאוֹל ְדוויק ְו ְ
וּבזְכוּתוֹ ֵי ְרדוּ גְּ ָשׁ ִמיםִ .ה ְכ ִריז ָה ַרב ַעל יוֹם
ֶשׁיּ ְִת ַפּ ֵלּל ִ
אָמר ִפּ ְר ֵקי
ֻלּםָ ,ע ֶלה ָה ַרב ְו ַ
וּת ִפלּוֹתְ .כּ ֶשׁ ִהגִּ יעוּ כּ ָ
ַתּ ֲענִ ית ְ
ָשׁב
תּוֹבב ֶאל ַה ָקּ ָהלֶ ,מ ַח ֵפּשׂ ֶאת ַה ֶחנְ וָנִ י ֶשׁיּ ַ
ְתּ ִה ִלּים וְ ִה ְס ֵ
ַע ֶלה ְל ֵת ָבה.
וּב ֵקּשׁ ֶשׁיּ ֲ
יה ְכּ ֶנ"סָ .ק ָרא לוֹ ָה ַרב ִ
ְבּ ִפנַּת ֵבּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל?“
אָמר ַה ֶחנְ וָנִ יִ ” :מי ֲאנִ י ֶשׁ ֶא ְת ַפּ ֵלּל ֲעבוּר ָכּ ַלל י ְ
ַ
ַע ֶלה
דּוּע ָה ַרב ַמ ְפ ִציר ַבּ ֶחנְ וָנִ י ֶשׁיּ ֲ
גַם ַה ִצּבּוּר ִה ְת ַפּ ְלּאוּ ַמ ַ
אַך ִבּ ֵקּשׁ ָל ֶל ֶכת ְל ָה ִביא ֶאת ַה ִסּדּוּר
ַחזָּןִ .ה ְס ִכּים ַה ֶחנְ וָנִ יְ ,
ַע ַדיִן לֹא ָבּא ַה ֶחנְ וָנִ י ִמ ֵבּיתוָֹ .ח ְשׁבוּ
ִמ ֵבּיתוָֹ .ע ָבר זְ ַמן ו ֲ
וְה ֶחנְ וָנִ י
עוֹדם ִמ ְת ַל ֲח ִשׁיםַ ,
יעָ .
ַה ָקּ ָהל ֶשׁ ַכּנִּ ְר ֶאה לֹא יַגִּ ַ
שׁוֹקל ַבּ ֲחנוּתוֹ” .זֶה
וּביָדוֹ ַכּף ַהמֹּאזְ ַניִם ֶשׁ ָבּ ֶהם ֵ
ָחזַר ְ
אָמר:
ָדיו ֶאת ְשׁ ִתי ַכּפּוֹת ַהמֹּאזְ ַניִם ְו ַ
ַה ִסּדּוּר“ֵ ,ה ִרים ְבּי ָ
ֻמּז ַבּמֹּא ְז ַניִם ֶשׁ ֶבּ ָי ִדיָ ,ה ִעגּוּל ֶשׁ ָמּ ַעל ַה ַמּ ֲע ִמיד
” ִשּׁ ְמ ָך ְמר ָ
ֶמז ָלאוֹת י' ,ו ְַכף ַהמֹּא ְז ַניִם ָלאוֹת ה' ,וְ ַה ַמּ ֲע ִמיד
ֵמר ֶ

      
ַמ ֲע ֶשׂה ְבּ ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָשׁ ַטח ֶשׁ ָקּנָה ֲחמוֹר ֶא ָחד
טוֹבה ְתּלוּיָה ַעל
ידיו ֶא ֶבן ָ
אליָ .ראוּ ַתּ ְל ִמ ָ
ִשׁ ְמ ֵע ִ
ִמיּ ְ
אוֹתהּ ֶאל ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן
ַצוָּארוֹ ֶשׁל ַה ֲחמוֹרֵ ,ה ִביאוּ ָ
ית ִל ְב ָר ָכה ֵמה',
ָכ ָ
ְאָמרוּ לוַֹ " :ר ִבּי ,ז ִ
ָשׁ ַטח ו ְ
אָמר ָל ֶהם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָשׁ ַטחֶ " :את
ִה ְת ַע ַשּׁ ְר ָתּ!"ַ .
יתי".
טּוֹבה לֹא ָקנִ ִ
יתיֲ ,א ָבל ֶאת ָה ֶא ֶבן ַה ָ
ַה ֲחמוֹר ָקנִ ִ
אלי) .על פי דברים רבה ,ג'(
ִשׁ ְמ ֵע ִ
ִירהּ ַליּ ְ
וְה ְחז ָ
ָה ַל ְך ֶ
מוֹצ ִאים אָנוּ ְמ ִציאוּת ְכּ ֵאלֶּה אוֹ ֲא ֵחרוֹת.
אַחת ְ
לֹא ַ
ַא ִפלּוּ ְמ ַח ֶבּרֶת
טוּשׁים ,ו ֲ
ִל ְפ ָע ִמים ִע ָפּרוֹןְ ,צ ָב ִעיםִ ,
וְ ַס ְרגֵּלִ .ל ְפ ָע ִמים ,אָנוּ קוֹנִ ים ָדּ ָבר ְמ ֻסיָּם ֵמ ָח ֵבר אוֹ
ַלּים ְל ַה ְפ ָתּ ָע ֵתנוּ ֶשׁ ְבּ ָטעוּת ִק ַבּ ְלנוּ ָדּ ָבר
וּמג ִ
ַבּ ֲחנוּתְ ,
ַחנוּ ָל ָחשׁוֹב ֶשׁזֶּה
ְכוֹלים ֲאנ ְ
נוֹסף ֶשׁלֹּא ָקנִ ינוּ אוֹתוֹ .י ִ
ַ
אַך
ָתן ָלנוּ ֶאת ֵשׁ ֵני ַה ְדּ ָב ִריםְ ,
ֶשׁ ָלנוֶּ ,שׁ ֲהרֵי ַהמּוֹכֵר נ ָ
ירים
לֹא ָכּ ְך .יֵשׁ ָכּאן ִקדּוּשׁ ֵשׁם ֶשׁ ַמּיִםְ ,כּ ֶשׁאָנוּ ָמ ַח ִז ִ
ִיחים ִמ ְצוָה.
ָדּ ָבר ֶשׁלֹּא ֶשׁ ָלּנוְּ ,וגַם ַמ ְרו ִ

ֶמז ָלאוֹת ו' וְ ָה ַכף ַה ֵשּׁנִ י ֵמ ָר ֶמז ָלאוֹת ה'ִ ,שׁ ְמ ָך נִ ְמ ָצא
ֵמר ֶ
ָדוּע ְל ָפנֶי ָך ֶשׁ ְבּ ַכף מֹאזְ ַניִם זֶה
ְבּ ַכף מֹא ְז ַניִם זֶה .גָּלוּי ְוי ַ


     

עוֹלם ֶשׁ ֶמץ ֶשׁל ֶגּ ֶזלִ .בּ ְזכוּת זֶה אָנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים
לֹא ָהיָה ֵמ ָ
תּוֹריד גִּ ְשׁ ֵמי ְבּ ָר ָכה“ .נִ ְתּ ָכּסוּ ָה ָשׁ ַמּיִם ֶבּ ָע ִבים
ִמ ְמּ ָך ֶשׁ ִ

”וְ נ ַֹחָ ,מ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵי ה‘“ )בראשית ,ו‘ ,ח‘( " ִס ַבּת ַה ָצּ ָלתוֹ ֶשׁל

ֹשׁר
ְוי ְָרדוּ גִּ ְשׁ ֵמי ְבּ ָר ָכהִ .מ ָכּאן ָל ַמ ְדנוֶּ ,כּ ֵשׁ ָה ֵכּ ֶסף ָבּא ְבּי ֶ

ָמיו ִל ְמצֹא ֵחן ְבּ ֵעינֵי ה' ,וְ לֹא
נֹ ַח ַעל ֱהיוֹתוֹ ְמ ַח ֵפּשׂ ָכּל י ָ

עוֹלם.
ידה ֶשׁ ַפע ְבּ ָ
וּמוֹר ָ
ִ
ַה ְבּ ָר ָכה ְמצוּיָה
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

ִל ְמצֹא ֵחן ְבּ ֵעינֵי ְבּנֵי דּוֹרוֹ"

)הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א(

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

