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ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת שֹׂ ְפ ִטים ׀ ז' ֵאלוּל התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  44׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
"לֹא ִת ַקּח שׁ ַֹחד"

לע"נ טפסר משנה ינון יצחקי ז"ל

הוּבים.
ְה ֲא ִ
ְק ִרים ו ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ְשׁ ְפטוּ ֶאת ָה ָעםִ ,מ ְשׁ ַפּט ֶצדֶק"ֵ ,ה ֵחל
ֶיךֲ ,א ֶשׁר ה' ֱאל ֶֹהי ָך נ ֵֹתן ְל ָךִ ,ל ְשׁ ָב ֶטי ָך ,ו ָ
"שׁ ְֹפ ִטים וְ שׁ ְֹט ִריםִ ,תּ ֶתּן ְל ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָער ָ
ְעוֵּר ֵעינֵי
תּוֹך ֻח ָמּשׁ ְדּ ָב ִרים" .לֹא ַת ֶטּה ִמ ְשׁ ָפּט ,לֹא ַת ִכּיר ָפּנִ יםְ ,ולֹא ִת ַקּח שׁ ַֹחד ִכּי ַהשּׁ ַֹחד י ַ
ַהמּוֹרֶה ִל ְקרֹא ִמ ְ
ְשׁוֹט ִרים ַעל ְמנַת ִל ְשׁמֹר ַעל
ָאירֲ ,אנִ י ֵמ ִבין ֶשׁיֵּשׁ צ ֶֹר ְך ְבּשּׁוֹ ְפ ִטים ו ְ
יקם"ַ .המּוֹרֶה ָק ָרא י ִ
וִיסלֵּף ִדּ ְברֵי ַצ ִדּ ִ
ֲח ָכ ִמיםַ ,
אָמר ַהמּוֹרֶה,
ָפה ָשׁ ֲא ְל ָתּ ַ
יך שׁ ַֹחד ְמ ַעוֵּר ֵעי ַניִם? י ָ
אַך לֹא ֵה ַבנְ ִתּי ֵא ְ
אָדם לֹא י ְִפגְּ עוּ זֶה ָבּ ֶזהְ ,
וּב ְכדֵי ֶשׁ ְבּ ֵנ י ָה ָ
ַהחֹקִ ,
יע ֵל ָרבּוּ וְ ֲשׁאַל אוֹתוֹ
יטב ַמ ִהי ַה ַכּ ָוּנָהְ " .מ ַס ְפּ ִרים ַעל ָח ִסיד ֶא ָחדֶ ,שׁ ִהגִּ ַ
וּמ ֶמּנּוּ ָתּ ִבינוּ ֵה ֵ
ִהנֵּה ֲא ַס ֵפּר ָלכֶם ִספּוּר ִ
יע ֶה ָח ִסיד ְל ֶפ ַתח ֵבּיתוֹ ֶשׁל
ידים ֶשׁלּוְֹ .כּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
אַחד ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ָעץ לוֹ ָל ֶל ֶכת ְל ַ
ֵצרָ .ה ַר ִבּי י ַ
ֵיצד ִל ְכבֹּשׁ ֵאת ַהיּ ֶ
ַל ֲע ָצתוֹ כּ ַ
שׁוּבה.
ְתה ְתּ ָ
ַע ַדיִן לֹא ָהי ָ
ָרד ַה ַלּי ְָלה ו ֲ
יע .הוּא ִח ָכּה ַעד ֶשׁיּ ַ
הוֹפ ַ
אַך ִאישׁ לֹא ִ
אוֹתוֹ ַתּ ְל ִמיד ִבּ ְק ֶצה ָה ִעירָ ,דּ ַפק ְבּ ֶד ֶלת ְ
ָתן ְל ָח ִסיד
יע ַהבּ ֶֹקרָ ,פּ ַתח ַה ַתּ ְל ִמיד ֶאת ַה ֶדּלֶת ְונ ַ
קוֹפא ִמקוֹרְ .כּ ֶשׁ ִה ְפ ִצ ַ
הוּא נִ ְשׁאַר ָללוּן ְליַד ֶפּ ַתח ַה ֶדּלֶת ְכּ ֶשׁהוּא ֵ
ֵח:
ֵיצד ִל ְשׁלֹּט ְבּ ִפּתּוּיִם וְ ִל ְכבֹּשׁ ֶאת ִי ְצרוִֹ .ה ְס ִבּיר לוֹ ַה ְמּאָר ַ
יע ְכּ ֵדי ִל ְלמֹד כּ ַ
ְל ִה ָכּנֵסֶ .ה ָח ִסיד ִה ְס ִבּיר ֶשׁהוּא ִהגִּ ַ
וּמי לֹאְ ."...כּ ֶשׁאָנוּ
ַח ִליט ִמי ִי ָכּנֵס ֵא ָליו ִ
אַר ִתּי אוֹ ְת ָך ָבּחוּץ ָכּל ַה ַלּי ְָלה? זֶהוּ ַה ַבּיִת ֶשׁ ִלּי ו ְַרק ֲאנִ י י ְ
יצד ִה ְשׁ ְ
ית ֵכּ ַ
" ָר ִא ָ
וּמ ָג ִנּים
עוֹשׂה ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁנִּ ְר ֶאה ָלנוּ לֹא ְבּ ֵס ֶדרִ ,מיָּד אָנוּ ְמ ַד ְבּ ִרים ַעל ָכּ ְךְ ,
אָדם ֶ
ישׁהוּ ֵמ ֲח ֵב ֵרנוּ ,אוֹ ְס ָתם ָ
רוֹאים ִמ ֶ
ִ
ֵצר ֶשׁ ָלּנוּ
אַך ְכּ ֶשׁאָנוּ עוֹ ִשׂים ְבּ ִדיּוּק ֶאת אוֹתוֹ ָדּ ָברִ ,מיָּד ַהיּ ֶ
ילה ֶשׁ ַבּ ָד ָברְ ,
אוֹתוֹ וְ ֶאת ַמ ֲע ֵשׂהוּ ,וְ רוֹ ִאים ַרק ֶאת ַה ְשּׁ ִל ָ
קוֹב ִעים ֶשׁזֶּה ָהיָה ְבּ ָטּעוּת
ַחנוּ ְ
יוֹד ִעים ֶשׁזֶּה לֹא ְבּ ֵסדֶרִ ,מיָּד ֲאנ ְ
ַחנוּ ְ
וּמ ְס ִבּיר ַכּ ָמּה זֶה ְבּ ֵסדֶר ,ו ְִאם ְכּ ָבר ֲאנ ְ
יע ַ
ַמ ְרגִּ ַ
ֹאשׁנוּ ֶשׁהוּא לֹא ְבּ ֵסדֶר ,ו ְָכ ָכה
עוֹלה ַמ ְח ָשׁ ָבה ְבּר ֵ
ֵךִ ,מיָּד ָ
אָדם ֶשׁאֹכֶלָ ,קם ְולֹא ְמ ָבר ְ
וּב ִלּי ַכּ ָוּנָהְ .ל ָמ ָשׁלִ :אם ָר ִאינוּ ָ
ְ
שׁוֹכ ִחים ְל ָב ֵר ְך ,יֵשׁ ָלנוּ ַה ְר ֵבּה ִסבּוֹת ְל ַה ְס ִבּיר
ַחנוּ ְ
אַך ְכּ ֶשׁ ֲאנ ְ
אָדם א ֶֹכל וְ לֹא ְמ ָב ֵר ְך? ְ
יך זֶה ֶשׁ ָ
ַהגִ יםְ ,ו ֵא ְ
לֹא ִמ ְתנ ֲ
אַחר ְוזֶה ֵנ ְח ַשּׁב .זֶהוּ שׁ ַֹחדְ .ו ִהנֵּה ִפּ ְתאֹם אָנוּ ִעוְּ ִרים
וּב ְכ ָללְ ,כּ ָבר ֵבּ ַר ְכנוּ ִמקֹּדֶם ַעל ַמ ֲא ָכל ֵ
ֶשׁזֶּה ָהיָה ְבּ ִלי ַכּ ָוּנָה ִ
ַהג ְכּ ִאלּוּ
ַסּים ְל ִה ְתנ ֵ
וּמנ ִ
רוֹאים ֶאת ָה ֱא ֶמתְ ,
רוֹאים ַהכֹּלֲ ,א ָבל ֶא ֵצל ָע ַצ ֵמנוֵּ ,אינֶנּוּ ִ
ַחנוּ ִ
ֶשׁל ַמ ָמּשֵׁ .א ֶצל ֲח ֵברֵנוּ ֲאנ ְ
יכים אָנוּ ִל ְבדֹּק
ֶסתְ ,צ ִר ִ
יע ,ו ְִהנֵּה קוֹלוֹת ֶשׁל ְתּ ִפ ַלּת ַה ְסּ ִליחוֹת עוֹלֶה ִמ ָבּ ֵתּי ַה ְכּנ ֶ
לֹא ָק ָרא ָדּ ָבר .חֹדֶשׁ ֱאלוּל ִהגִּ ַ
ַק ִשׁיב
ַרנוּ .בּוֹאוּ וְנִ ְפ ַקח ֵעי ַניִם ,לֹא נִ ַקּח שׁ ַֹחד ,נ ְ
וְשׁלוֹם ִה ְת ַעוּ ְ
ְחס ָ
ישׁי ְכּ ַל ֵפּי ַע ְצ ֵמנוּ ,ו ָ
יטב ֶשׁלֹּא ָל ָק ְחנוּ שׁ ַֹחד ִא ִ
ֵה ֵ
ַחזֹר ִבּ ְתשׁוּ ָבה ִל ְפנֵי רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ָה ָבּא
דוֹשׁה ֶשׁ ָלּנוְּ ,ונ ֲ
ֵצר ַהטּוֹב וְ ַהנְּ ָשׁ ָמה ַה ְקּ ָ
שּׁוֹפ ִטים ְו ָהשֹׂ ְט ִרים ֵהם י ֶ
ְלקוֹל ַה ְ
טוֹבה.
ָע ֵלינוּ ְל ָ
ָתן.
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ְו ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ִכּי ֵתּ ֵצא ,יוֹנ ָ

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

  
      
   
ירת
ְשׁוֹט ִרים ַה ְמּ ֻמנִּ ים ַעל ְשׁ ִמ ַ
שׁוֹפ ִטים ו ְ
חוֹבה ְל ָמנוֹת ְ
פּוֹת ַחת ָבּ ָ
ַה ָפּ ָר ָשׁה ַ
עוֹס ֶקת ְבּ ֻח ֵקּי ַה ֶמּ ֶל ְך,
ִשׂרֹר ֶצ ֶדק ְבּ ַעםַ .ה ָפּ ָר ָשׁה ֶ
יח ֶשׁיּ ְ
ַהחֹקִ ,בּ ְכ ֵדי ְל ַה ְב ִט ַ
ֹשׁה ְדּ ָב ִרים ִע ָקּ ִריִּים:
תּוֹך ָה ָעםַ .על ַה ֶמּ ֶל ְך ֵנ ֱא ְסרוּ ְשׁל ָ
ֶשׁי ִָבּ ֵחר אַ ְך ְו ַרק ִמ ְ
ָהבַ .ה ֶמּ ֶל ְך ַחיָּב
וּל ַה ְרבּוֹת לוֹ ֶכּ ֶסף ְוז ָ
ָשׂים ְ
סוּסיםְ ,ל ַה ְרבּוֹת נ ִ
ְל ַה ְרבּוֹת לוֹ ִ
ֵל ְך ַעמּוֹ ָתּ ִמידְ .בּ ֶה ְמ ֵשׁ ְך ַה ָפּ ָר ָשׁהָ ,ה ִאסּוּר ַל ָעסוֹק
תּוֹרה ֶשׁיּ ֵ
ִל ְכתֹּב לוֹ ֵס ֶפר ָ
יאי ָה ֱא ֶמת ֶשׁ ָבּ ֶהם
ַעץ ִבּנְ ִב ֵ
יך ְל ִה ְתי ֵ
קוֹס ִמיםָ ,צ ִר ְ
ְבּ ִכשּׁוּף ,וּ ִב ְמקוֹם ִל ְפנוֹת ֵאל ְ
ַהגוּת ַבּ ִמ ְל ָח ָמהְ ,ו ַה ִבּ ָטּחוֹן ָבּהּ'
ֶא ָמ ִרים ְכּ ָל ֵלי ַה ִה ְתנ ֲ
יּ ְִב ַחר ה'ְ .בּ ָפ ָר ָשׁה נ ֱ
אַחר ַהנִּ ָצּחוֹן.
ַהגוּת ְל ַ
וּכ ָל ֵלי ִה ְתנ ֲ
ָדינוִּ ,מי לֹא י ְִצ ָט ֵרף ַל ִמּ ְל ָח ָמהְ ,
יח ְבּי ֵ
ַצ ִל ַ
ֶשׁיּ ְ

ִשׂ ָר ֵאל ֵל ָמנוֹת ְבּ ָכל
יכים י ְ
ָ מה ְצ ִר ִ
ָמקוֹם?
שׁוֹפ ֵטי ָה ִעיר ָל ֶל ֶכת,
יכים ְ
ֵ אל ִמי ְצ ִר ִ
יוֹד ִעים ָמה ַה ֲה ָל ָכה?
ַכּ ֲא ֶשׁר ֵאינָם ְ
ִשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר יַגִּ יעוּ
ַעשׂוּ י ְ
ָ מה י ֲ
ָלאַ ֶרץ?
כּוֹב ִשׁים ִעיר
עוֹשׂים ַכּ ֲא ֶשׁר ְ
ָ מה ִ

י ְפּ ִרי?
ע ֵצ
ים ָבּהּ ֲ
וּמוֹצ ִא
ְ



  
        
  
אַחר
אָדם ָל ֵתת ְל ַ
ְח ְשׁבּוֹן ֶשׁ ָע ִתיד ָה ָ
הגר''א ְמ ָפ ֵרשׁ ַמהוּ ִדּין ו ֶ
עוֹלם ַה ֶזה.
ֵצאתוֹ ִמן ָה ָ




ֶא ָלּא ֵתּרֵץ ַהגָּאוֹן זיע''אִ ,דּין ַעל ָה ֲע ֵברוֹתַ ,מ ֲאזָן ֶשׁל ָכּל ָמה

ְח ְשׁבּוֹן ַעל ַהזְּ ַמןֶ .שׁ ַבּזְּ ַמן ֶשׁ ָע ָשׂה
ימי ַחיָּיו .ו ֶ
אָדם ִבּ ֵ
ֶשׁ ָע ָשׂה ָה ָ
ְמן ְל ַק ֵיּם ִמ ְצ ָוה.
ְ בּאוֹתוֹ ז ַ
ֲע ֵב ָרה ָיכֹל

אָדם ֶשׁרוֹכֵב ַעל סוּס
סּוּפּר ֶשׁ ַפּ ַעם ְבּיּוֹם ַשׁ ָבּת ָראָה הגר''א ָ
ֵמ ָ




תּוֹרה! ִבּטּוּל
וּמ ָע ֶלה ָע ָשׁן ְב ִמ ְק ָט ְרתּוָֹ .צ ַעק לוֹ ַהגָּאוֹןִ “ :בּטּוּל ָ
ַ
תּוֹרה!”.
ָ
וֹרהֲ ,ה ֵרי ֲא ִני ְמ ַע ֵשּׁן ֵבּ ַשּׁ ָבּת וְ רוֹ ֵכב ַעל
אָמר לוָֹ “:מה ִבּטּוּל תּ ָ
ַ
ַהסּוּס?”
אוֹת ָךֲ ,א ָבל חוּץ ִמ ָכּ ְך יָדוּנוּ
אָמר לוֹ ָה ַרבֶ “:זה ָפּשׁוּט ֶשׁיָּדוּנוּ ְ
ַ
תּוֹרהֶ ,שׁ ַבּזְּ ַמן ֶשׁ ָר ַכ ְב ָתּ ַעל ַהסּוּסִ ,בּ ְמקוֹם
אוֹת ָך גַּםַעל ִבּטּוּל ָ
ְ
עוֹלם!!!
וּל ַק ֵיּם ֵאת ָה ָ
תּוֹרה ְ
ל ְלמֹד ָ
זֶה ָיכֹ ְל ָתּ ִ


לוֹמר ֶח ְשבּוֹן ָו ִדין ,קֹדֶם ַמ ָח ְשׁ ִבים ִמ ְצווֹת
יך ַ
אוֹרהָ ,היָה ָצ ִר ְ
ִל ְכ ָ
קוֹב ִעים ֵאת ַה ִדּין?
וּל ִפי זֶה ְ
ַע ֵברוֹת ְ
וֲ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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" ַבּל ָתּ ְשׁ ִחית"
ְבּ ִמ ְקרֶה ֶשׁל ָמצוֹר ְמ ֻמ ָשּׁ ְך ְכּ ֵדי ִל ְתפֹּס
ִעיר ,אָסוּר ִלגְ דּ ַֹע ֲע ֵצי ְפּ ִרי ְלצֹ ֶר ְך
ַה ָמּצוֹרִ .מי לֹא ַמ ִכּיר ֵאת ַה ַמּ ָצּב בּוֹ
אָנוּ ְמ ַק ְבּ ִלים ַמ ָתּנָה ,אֹכֶלָ ,דּ ָבר
דּוֹדים
הוֹרים אוֹ ִמ ִ
ָכּ ְל ֶשׁהוּ ֵמ ַה ִ
ְס ְב ָתא ,וְאָנוּ לֹא
ְודוֹדוֹתַ ,ס ָבּא ו ָ
וּמ ַק ְל ְק ִלים
ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בּוֹ ְכּ ָראוּיְ ,
אוֹתוֹ? ו ְַכ ָמּה ְפּ ָע ִמים אָנוּ לֹא
יך
אוֹכ ִלים ֶאת ָמה ֶשׁ ֵה ִכינוּ ָלנוּ ְו ָצ ִר ְ
ְ
אַשׁ ָפּה?
יך ֵאת ָהאוֹכֵל ָל ְ
ְל ַה ְשׁ ִל ְ
אוֹתנוּ ֶשׁ ֲא ִפלּוּ ִאם
תּוֹרה ְמ ַל ֶמּדֶת ָ
ַה ָ
וּמ ַק ְל ְק ִלים
ֶך ,לֹא פּוֹגְ ִעים ְ
יֵשׁ צֹר ְ
ָדּ ָבר ֶשׁ ָיּכֹל ְל ַשׁ ֵמּשׁ ֲא ֵח ִרים .גַּם ָמה
ֹאהב.
אוֹה ִבים ,יֵשׁ ִמי ֶשׁיּ ַ
ֶשׁאָנוּ לֹא ֲ
ִשׁ ַתּ ֵמּשׁ .נִ ְשׁמֹר ַעל ָכּל ָמה
יֵשׁ ִמי ֶשׁיּ ְ
ֶשׁאָנוּ ְמ ַק ְבּ ִלים ִבּ ְז ִהירוּת ַר ָבּה ,לֹא
ַהרֹס שׁוּם ָדּ ָברָ ,כּ ְך
נְ ַק ְל ֵקל וְ לֹא נ ֲ
יּוּכל ֵל ָהנוֹת.
ֶשׁ ָתּ ִמיד י ְִהיֶה ִמי ֶשׁ ַ



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

