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   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   65ר ּפָ ְס ן ִמ יֹולָ גִ   ג"התשע ְׁשַבט' ח  ּבֹא ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

           

  . ְוָהֲאהּוִבים ַהְּיָקִרים ֲחֵבַרי, ָלֶכם ָׁשלֹום ַׁשָּבת

 ֶׁשַבע ַלְמרֹות, ַּפְרעֹה ַעְקָׁשנּות ֶאת ְלַהְסִּביר ִנַּתן ֵאיךְ : ִּבְׁשֵאָלה ַהָּׁשבּועַ  ְּבָּפָרַׁשת ַהִּׁשעּור ֶאת ָּפַתח ַהֵּסֶפר ֵּבית ָרב

  ? ֶׁשִּקֵּבל ַהַּמּכֹות

 ָלנּו ְלַהְסִּביר ֶׁשָּיכֹל ִמּדּוְּבָנא ַהַּמִּגיד ֶׁשָּכַתב ָמָׁשל ָקָראִתי: ְוָאַמר ָידֹו ֶאת ֵהִרים, ַמָּמׁש ָחַכם ַּתְלִמיד ֶׁשָהָיה ָנַתן

 הּוא ֶזה ֶׁשּׁשֹוֵמר, ִמְקִרים ֵיׁש. רֹאׁש ׁשֹוֵמר ֵּבִלְוָית הֹוֵלךְ  ָהָאָדם ִלְפָעִמים: ַהָּמָׁשל ְוֶזה. ַּפְרעֹה ֶׁשל ִהְתַנֲהגּותֹו ֶאת

 ְמָׁשְרתֹו ֶאת ׁשֹוֵלחַ  הּוא, ִנְכָּבד אֶֹרח ֵּביתֹו ֵאל ָמְזִמין ַהִעיר ַׂשר ַּכֲאֶׁשר? ַהֵּכיַצד. ְלּבֹוְׁשּתֹו, ְוִלְפָעִמים, ִלְכבֹודֹו

 ֶׁשִּיְקָרא ׁשֹוֵמר ׁשֹוֵלחַ  ְּכֶׁשּׁשֹוֵפט, ֵמִאיָדךְ . ִלְכבֹודֹו הּוא ֶזה רֹאׁש ׁשֹוֵמר. ֵּביתֹו ֵאל אֹותֹו ְוִיְלֶוה ָהאֶֹרח ֶאת ֶׁשַּיְזִמין

 ְלאֹותֹו ָקלֹון אֹות הּוא ַהּׁשֹוֵמר ֶזה ְּבִמְקֶרה. ַהַּמֲעָצר ְלֵּבית ָהִאיׁש ֶאת ַמְלֶוה ַהּׁשֹוֵמר, ְלַׁשֵּלם ַהְּמָסֵרב חֹוב ְלַבַעל

  ? ַהְּׁשָנִים ֵּבין ְלַהְבִּדיל נּוַכל, ֵּכן ִאם, ֵּכיַצד. ִמְתַלֶּוה

, ַהֶּדֶרךְ  ֶאת לֹו ּוַמְרֶאה ְלָפָניו הֹוֵלךְ  ֶׁשַהּׁשֹוֵמר ֲהֵרי, ָהִאיׁש ֶׁשל ִלְכבֹודֹו הּוא ַהּׁשֹוֵמר ַּכֲאֶׁשר! ָּפׁשּוט הּוא ַהֶהְבֵּדל

 ַּדְרּכֹו ָּכךְ  ַמָּמׁש. ִיְבַרח ֶׁשּלֹא ְלַהְׁשִּגיחַ  ְּכֵדי ָהִאיׁש ַאֲחֵרי הֹוֵלךְ  ֶׁשַהּׁשֹוֵמר ֲהֵרי, ְלַאֲחָריו צֹוֵעד ַהּׁשֹוֵמר ַּכֲאֶׁשר ְוִאּלּו

 הֹוֵלךְ , ִנְכַׁשל ָהָאָדם ַּכֲאֶׁשר ִמֵּכן ְלַאַחר, ַהְּפסּוָלה ַהֶּדֶרךְ  לֹו ְלַהְראֹות ְלָפָניו הֹוֵלךְ  הּוא ִּבְתִחָּלה ָהַרע ַהֵּיֶצר ֶׁשל

 ַהָּׂשָטן ְוַהֵּסר: "יֹום ְּבָכל ּוְמַבְּקִׁשים אֹוְמִרים ֶׁשָאנּו ָמה ְוֶזה. ִמָּיָדיו ִיָּמֵלט ֶׁשּלֹא ְלַוֵּדא ְּכֵדי ַאֲחָריו ָהַרע ַהֵּיֶצר

 ִאֵּבד הּוא ֶרַגע ְּבאֹותֹו, "ְּבקֹלֹו ֶאְׁשַמע ֲאֶׁשר' ה ִמי" ְּכֶׁשָאַמר ָהַרע ַהֵּיֶצר ְּבֶרֶׁשת ָנַפל ַּפְרעֹה". ּוֵמַאֲחֵרינּו ִמְּלָפֵנינּו

, ָיֶפה. ַהּכֹל ְמַאֵּבד הּוא ְוָכךְ . ְּגדֹוָלה ְּבַגֲאָוה ְּכמֹותֹו ֶׁשֵאין חּוָׁשהַּבְּת  הֹוֵלךְ  הּוא ּוֵמָאז, ְּתׁשּוָבה ַלֲעׂשֹות ַהְּיכֶֹלת ֶאת

 ֵלב ָלִׂשים ְצִריִכים ָאנּו, ָׁשאּול ָעָנה יֹוֵדעַ  ֲאִני? ִמֶּמּנּו ִלְלמֹד ְיכֹוִלים ֲאַנְחנּו ּוָמה. ֶנֱהָדר ָמָׁשל, ָהַרב ָאַמר

 ִנָּסיֹון ֶזה ָעֵלינּו ֶׁשעֹוֵבר ָמה ֶׁשָּכל ִלְזּכֹור, ִמָּכל ְוֶהָחׁשּוב, ְמַדְּבִרים ֶׁשָאנּו ִלְפֵני ֵהיֵטב ָלַחׁשֹוב, ֶׁשָּלנּו ַלַהְחָלטֹות

  . ֵּבַהְצָלָחה ּבֹו ַלֲעמֹד ֶׁשָעֵלינּו

 נּוַכל ֵּכיַצד ַרֲעיֹונֹות ָלֶכם ֵיׁש? ָהַרע ֵּיֶצר ֶאת ְלַנֵּצחַ  חֹוְׁשִבים ַאֶּתם ֵּכיַצד? ַהְּיָקִרים ַחֵבַרי חֹוְׁשִבים ַאֶּתם ּוָמה

 ְלִהְתַּגֵּבר ַיַחד ְונּוַכל, אֹוִתי ָּׁשְּתפּו? ְּבִכָּתה אֹו ְּבַגן ַהֲחֵבִרים ָּכל ִעם ִלִמְבַצע ַרְעיֹון ָלֶכם ֵיׁש אּוַלי? ְלִהְתַּגֵּבר ַיַחד

  .ַהְּגֻאָּלה ֶאת ֵרזְלזַ  ּוְבָכךְ , ַהֵּׁשִני ֵאת ֶאָחד ְוֶלָחֵזק

 .יֹוָנָתן, ִׁשיָרה ַׁשָּבת -  ְּבַׁשַּלח ָּפָרַׁשת ֶּבָעלֹון ַהָּבא ָּבָׁשבּועַ  ְלִהְתָראֹות

 info@ohrshalom.net  דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net  כתובתנו באינטרנט
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 ָהַאְרֶּבה. ְּבכֹורֹות ּוַמַּכת חֶֹׁשךְ , ַאְרֶּבה: ַהַּמּכֹות ָהַאֲחרֹונֹות בְׁשלֶֹׁשת

 ְלַאַחר. אֹור ְוְלִיְׂשָרֵאל חֶֹׁשךְ  ָהָיה ַלִּמְצִרים. ֶמַהָּבָרד ֶּׁשנֹוָּתר ַמה ָאַכל

 ֶׁשּלֹא מֶֹׁשה ּוָמְזִהיר ֶאת, ִיְׂשָרֵאל ֶאת חַ ׁשֹולֵ  לֹא ַּפְרעֹה חֶֹׁשךְ  ַמַּכת

 ַהחֶֹדׁש ְוִניָסן, ַהָּיֵרחַ  ְלִפי ָׁשָנה לּוחַ  ַעל ִצָּוה' ה .ְלָפָניו ָלבֹוא ָיֵעז

 ַוֲאִכיַלת ֲהָכַנת ּוִּדיֵני ֶּפַסח ְלָקְרָּבן ֶׂשה ָיִכינּוׁשֶ  ִצָּוה' ה. ָהִראׁשֹון

ַּבֲחצֹות  .ָּבֵּתיֶהם ַמְׁשקֹוֵפי ַעל ַהֶּׂשה ַּדם ֶאת ָמְרחּו ִיְׂשָרֵאל. ַהָּקְרָּבן

 ּוִבֵּקׁש ּוְלַאֲהרֹן ְלמֶֹׁשה ארֵ קֹ ַּפְרעֹה .ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ְּבכֹור ָכל ִהָּכה' ה

 ֶאת ְוָלְקחּו, ּוְבָקָרם צֹאָנם ִעם ָהְלכּו ִיְׂשָרֵאל. ִמִּמְצַרִים ֶׁשֵּיְצאּו

 ֲאִכיַלת .דֹורֹות ֶּפַסח ִּדיֵני ַעל קֹוְרִאים ָאנּו .ֶׁשֵהְחִמיץ ִלְפֵני םְּבֵצקָ 

 ְּבכֹור ִּפְדיֹון .ְּבֵהָמה ְּבכֹור ִּפְדיֹון ְּתִפִּלין .ְּבֶפַסח ָחֵמץ ְוִאּסּור ַמָּצה

  .ַּבֶּׂשה ּפֹוִדיםׁשֶ  ֲחמֹור רְוֶּפטֶ  .ָאָדם

 

 ְכֶׁשֵהם, ַהְּמֻאָחִדים ַהְּקַטִּנים ֵהם ִמי .1

 ?ַהּכֹל ַלֲחֵסל ְיכֹוִלים ֵהם ְּבַיַחד

 ָּגדֹול" ֶׁשהּוא ַּבָּפָרָׁשה ֶנֱאַמר ִמי ַעל .2

 ?"ְמאֹד

 ?ִמִמְנָהגֹו ֶׁשִּׁשָנה ַהַחִּיים ַּבַעל ִמיהּו .3

 ?ָׁשְכחּו ָמה ְוֶאת י"בנ ָלְקחּו ָמה ֶאת .4

 ?ֵחְפֵציֶהם ֶאת ָנְׂשאּו, ֵּכיַצד .5

  

                   

 ֶּכֶסף ל''זצ מסאסוב ֵליּב מֶֹׁשה ַרִּבי ָהַצִּדיק ָאַסף ַּפַעם

 ֶׁשָהָיה ָהִעיר ֶׁשל ֵמָהֲעִׁשיִרים ֶאָחד ֶׁשל ְלֵביתֹו ְוִהִּגיעַ , ִלְּצָדָקה

 ּוִּבֵקׁש ְיִׁשירֹות ֵאָליו ָּפָנה לֹא מֶֹׁשה ַרִּבי. ָּגדֹול ְּכַקְמָצן ָידּועַ 

 ַעל ִאּתֹו חַ ְוׂשֹוחַ , ְלִבּקּור ֵאָליו ָּבא ֶאָּלא, ִלְצָדָקה ֶּכֶסף ִמֶּמּנּו

 ֵאל מֶֹׁשה ַרִּבי ָּפָנה ַהִּׂשיָחה ְּבַמֲהַלךְ . ִלְצָדָקה ִמֶּכֶסף חּוץ ַהּכֹל

 לֹו ֹוָמרְול ֶהַחּלֹון ִלְזכּוִכית ַמֶעֵבר ְלַהִּביט ִמֶּמּנּו ּוִבֵּקׁש ֶהָעִׁשיר

 רֹוֶאה ֶׁשהּוא לֹו ְוָאַמר ֶהָעִׁשיר ִהְתַּפֵּלא. רֹוֶאה הּוא ָמה

 ֶהָעִׁשיר ִעם ְלׂשֹוֵחחַ  ִהְמִׁשיךְ  ָהַרִּבי. ָּבְרחֹוב הֹוְלִכים ֲאָנִׁשים

 ּהֶׁשִּבְׁשִבילָ  ַהַּמָּטָרה ֶאת ְּכַלל ִהְזִּכיר ְולֹא ְּדָבִרים ִמיֵני ָּכל ַעל

 ְמצּוָּפה ַמְרָאהּבְ  ָהַרִּבי ִהְתּבֹוֵנן ַהִּׂשיָחה ְּבֶאְמַצע. ָּבא הּוא

. ֶהָעִׁשיר ֶׁשל ֵּביתֹו ְּבָסלֹון ַהֻּׁשְלָחן ַעל מּוַנַחת ֶׁשָהְיָתה ֶּכֶסף

 הּוא ָמה אֹותֹו ְוָׁשַאל ַּבַּמְרָאה ְלִהְתּבֹוֵנן ֵמֶהָעִׁשיר ָהַרִּבי ִּבֵּקׁש

 ָחַזר. ַעְצמֹו ֶאת רֹוֶאה ֶׁשהּוא ֵהִׁשיבוְ  ֶהָעִׁשיר ִהְתַּפֵּלא. רֹוֶאה

 ַהּפֹוֶנה ַּבַחּלֹון ִהְסַּתַּכְלּתָ ְּכׁשֶ  ָלָּמה: ֶהָעִׁשיר ֶאת ָהַרִּבי ְוָׁשַאל

 ָרִאיּתָ  ָּבַמְרָאה ִהְסַּתַּכְלּתְ  ַּכֲאֶׁשר ְוִאּלּו ֲאָנִׁשים ָרִאיּתָ  בָלְרחֹו

 ְּבָסלֹון ַהָמְרָאה .ַהֶּכֶסף ִּבְגַלל: ֵהִׁשיב ֶהָעִׁשיר ?ַעְצְמךָ  ֶאת

 ָמה ֶזה ָהַרִּבי לֹו ָאַמר. ַעְצִמי ֶאת ַרק ָרִאיִתי ְוָלֵכן ֶּכֶסף ְמֻצָּפה

 ל''חז ְוָאְמרּו'', ָאִחיו ֶאת ִאיׁש ָראּו לֹא'' חֶֹׁשךְ  ְּבַמַּכת ֶׁשָּכתּוב

 ָלנּו ּגֹוֵרם ַהֶּכֶסף. ָזָהב ְּכִדיָנר ָהָיה ֵׁשעֹוְביֹו ִמְצַרִים חֶֹׁשךְ  ַעל

 ַעל ָּכךְ  ַאַחר ֶנֱאַמר ָמה ּוְרֵאה ּבֹוא. ַעְצֵמנּו ֶאת ַרק ִלְראֹות

 ַעְצמֹו ֶאת ַרק ֶׁשרֹוֶאה ִמי'', ַּתְחָּתיו ִאיׁש ָקמּו לֹא'' ִמְצַרִים

 ַרֲחָמִנים ִיְׂשָרֵאל ַאךְ . ְּתקּוָמה לֹו ְוֵאין ַּבחֶֹׁשךְ  ָׁשרּוי הּוא

 אֹור ָהָיה ִיְׂשָרֵאל ְוִלְבֵני'' ָזכּו ְוָלֵכן ַחָסִדים ְוגֹוְמֵלי

  .ִלְצָדָקה ָיָפה ְּבַעִין ְוָתַרם ֶהָעִׁשיר ִהְתַרָּצה. ''ְּבמֹוְׁשבָֹתם

   ָצדֹוק  ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשעַ  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבַרִּבי ַמֲעֶׂשה

 ַרַּבן ֶׁשל ְּבנֹו ִנּׂשּוֵאי ִּבְסעּוַדת ְמֻסִּבים ֶׁשָהיּו

  . אֹוָתם ּוַמְׁשֶקה עֹוֵמד ַּגְמִליֵאל ַרַּבן ְוָהָיה, ַּגְמִליֵאל

 ַרִּבי ָלַקח ְולֹא ֱאִליֶעֶזר ְלַרִּבי ַהּכֹוס ֶאת ָנַתן

 -   ְיהֹוֻׁשעַ   ְלַרִּבי ַהּכֹוס ֶאת ָנַתן. ַהּכֹוס ֶאת ֱאִליֶעֶזר

 ָאַמר. ִמָּידֹו ַהּכֹוס ֶאת ְלַקֵּבל ְיהֹוֻׁשעַ  ַרִּבי ְוִהְסִּכים

 ְוַרַּבן יֹוְׁשִבין ָאנּו, ְיהֹוֻׁשעַ , ֶּזה ַמה: ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי לֹו

 ֶׁשל ִלְכבֹודֹו ֶזה ֵאין? אֹוָתנּו ּוַמְׁשֶקה עֹוֵמד ַּגְמִליֵאל

 ָרִאינּו ֲהֵרי: ְיהֹוֻׁשעַ   ַרִּבי לֹו ָעָנה !ָּכֶזה ָחׁשּוב ָאָדם

 ְוהּוא -  אֹוְרָחיו ֶאת ֶׁשִּׁשֵּמׁש ִמֶּמּנּו ָּגדֹול ָאָדם

 ֶׁשהֹוִפיעּו ַהַּמְלָאִכים ֶאת ֶׁשֵּׁשֵרת ָאִבינּו ַאְבָרָהם

 ֶאת ֵׁשֵרת ַאְבָרָהם ְוִאם .ְּדָרִכים ְּכעֹוְבֵרי ְּבָפָניו

 ַּגְמִליֵאל ֶׁשַרַּבן ְלָכךְ  ַנְסִּכים לֹא ּועַ ַמּד, אֹוְרָחיו

  ? ְיַׁשְּמֵׁשנּו

 )'ב ַעּמּוד, ב"ל ַּדף, ִקּדּוִׁשין ַמֶּסֶכת ָּבְבִלי ַּתְלמּוד ִּפי ַעל(

 ִאם ִּכי ְלָים רֶמֵעבֵ  ְולֹא ַּבֶּמְרַחִּקים לֹא ָהאֶֹׁשר"

 }ם"הרמב{" ְּפִניָמה ָהָאָדם ֶׁשל ִלּבֹו ְּבתֹוךְ 
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