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זמני השבת
ירושלים
חיפה
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18:00
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הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
עוֹס ֶקת ְבּרוּ ָבּה ְבּ ִדינֵי
ְק ִריםַ .ה ַשּׁ ָבּת נִ ְק ָרא ְבּ ֵבית ַה ְכּ ֶנ ֵסת ֵאת ָפּ ַר ָשׁת ִמ ְשׁ ָפּ ִטיםַ .ה ָפּ ָר ָשׁה ֶ
ידים י ָ
ָשׁלוֹם ָלכֶם ַתּ ְל ִמ ִ
תּוֹרה"ְ ,ו ַה ְכּ ָונָה ֶשׁ ְלּלֹא
אָמרוּ " ֶדּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ָק ְד ָמה ַל ָ
אָדם ַל ֲח ֵברוֲֹ .ח ָכ ִמים ְ
וּב ְשׁאָר ִענְ י ִָנים ֶשׁ ֵבּין ָ
וּממֹנּוֹת ִ
ִיקין ָ
נְ ז ִ
אָדם ַל ֲח ֵברוְֹ .ו ַעד ֵאיזוֹ
עוֹס ֶקת ְבּרוּ ָבּה ְבּ ִדּינִ ים ֶשׁ ֵבּין ָ
תּוֹרהָ ,לכֶן ָפּ ְר ָשׁה זוֹ ֶ
ֶדּ ֶר ְך ֶא ֶרץ לֹא נִ ָתּן ֶבּ ֱא ֶמת ְל ָה ִבין ֶאת ַה ָ
ַא ִפלּוּ ְבּ ָד ָבר ָק ָטןַ ,ה ְק ִשׁיבוּ
אָדםִ ,בּזְּ ִהירוּת ֶשׁלֹּא ִל ְפגוֹ ַע ְבּ ִאישׁ ,ו ֲ
אַה ַבת ְבּנֵי ָ
יע ְבּ ֲ
יכים אָנוּ ְל ַהגִּ ַ
ַמ ְד ֵרגָה ְצ ִר ִ
ידיו ֶשׁהוּא
יע ְל ַת ְל ִמ ָ
ְהוֹד ַ
ִשׂ ָר ֵאל ַס ַלּנְ ֶטר ָחשׁ ֻח ְל ָשׁה ִמ ְפּנֵי זִ ְקנוּתוֹ ו ִ
אַחתִ ,ל ְפנֵי ֶפּ ַסחַ ,ר ִבּי י ְ
ֲשׂה ֶשׁ ָהיָהָ .שׁנָה ַ
ְל ַמּע ֶ
ָהג ְבּ ָכל ָשׁנָהֲ " .א ָבל ַר ִבּיִ ,מי ֵי ַפ ַקח ַעל ֲא ִפ ָיית ַה ַמּצּוֹת?" ָשׁ ֲאלוּ
יוּכל ְל ַפ ַקּח ַעל ֲא ִפ ָיית ַה ַמּצּוֹת ְכּ ִפי ֶשׁנ ַ
לֹא ַ
יּוּכלוּ ְל ַפ ַקּח ַעל ֲא ִפ ָיית
ִשׂ ָר ֵאל" .יֵשׁ ֵבּינֵיכֶם ַמ ְס ִפּיק ַתּ ְל ִמידֵי ֲח ָכ ִמים ֶשׁ ְ
אָמר ַר ִבּי י ְ
ידיוָ " .מה ַה ְבּ ָעיָה?" ַ
ַתּ ְל ִמ ָ
יחים" ֶשׁ ֵיּ ַפ ְקחוּ ַעל ֲא ִפ ָיית ַה ַמּצּוֹתְ .שׁנֵי
וּב ֲחרוּ ָל ֶהם ְשׁ ֵני " ַמ ְשׁגִּ ִ
ַח ָדּו ַ
נוֹעצוּ י ְ
ידים ֲ
קוֹמי!" ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ַה ַמּצּוֹת ִבּ ְמ ִ
ִשׂ ָר ֵאל ְכּ ֵדי ְל ַק ֵבּל ִמ ֶמּנּוּ ַה ְד ָר ָכהַ " .ר ִבּי",
וּפנוּ אַל ַר ִבּי י ְ
יטב ֶאת ִדּינֵי ֲא ִפ ָיית ַה ַמּצּוֹת ָ
ידים ָה ֵאלּוּ ָל ְמדוּ ֵה ֵ
ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ידים ָהיוּ
אַתּה ַמ ְשׁגִּ יח ַעל ֲא ִפ ָיית ַה ַמּצּוֹת?" ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ֵיהם ְכּ ֶשׁ ָ
ידוּרים ֶשׁאַ ָתּה ַמ ְק ִפּיד ֲעל ֶ
ֵהם ָשׁ ֲאלוַּ " ,מ ֵהם ַה ִה ִ
יצד ִל ְשׁאֹב וְ ִל ְשׁמֹר ֶאת ַה ַמּיִם
ַח ִמיץ אוֹ ֵכּ ַ
יצד ִל ְשׁמֹר ַעל ַה ֶקּ ַמח ֶשׁלֹּא י ְ
ַס ִבּיר ָל ֶהם ֵכּ ַ
ִשׂ ָר ֵאל י ְ
בוּרים ֶשׁ ַר ִבּי י ְ
ְס ִ
ָדיִם ֶשׁל ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים ָבּ ֲא ִפיָּה ְועוֹד
יטב ֶאת ַהיּ ַ
טוּחים ֶשׁהוּא יַגִּ יד ָל ֶהם ִל ְבדֹּק ֵה ֵ
ְל ֲא ִפ ָיית ָה ַמצּוֹתֵ .הם ָהיוּ ְבּ ִ
ֻלּם .יֵשׁ ִא ָשּׁה
ִשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁהוּא ֶה ָחשׁוּב ִמכּ ָ
ְדּ ָב ִרים ְכּ ֵא ֶלּה" .יֵשׁ ִלי ִהדּוּר ֶא ָחד ְבּ ֲא ִפ ָיית ָה ַמצּוֹת"ִ ,ס ֵפּר ַר ִבּי י ְ
ֶיה ֵבּ ָכבוֹד
אַל ָמנָהִ .שׂימוּ ֵלב ֵל ָד ֶבּר ֵאל ָ
ַא ִפיָּהְ .דּעוּ ָלכֶם ֶשׁ ִא ָשּׁה זוֹ ִהיא ְ
ֶשׁ ַמּ ְט ֲא ַטא ֶאת ָה ִר ְצ ָפּה ֵבּין ָכּל ֲא ִפיָּה ו ֲ
ְק ִרים? לֹא ִה ְד ִאיג ֶאת ָה ַרב ַה ַה ְק ָפּ ָדה ַעל ִה ְלכוֹת ֲא ִפ ָיית ַה ַמּצּוֹת
ידי ַהיּ ָ
אַתּם ְמ ִב ִיניםַ ,תּ ְל ִמ ַ
וּל ִה ְת ַח ֵשּׁב ָבּהּ!" ֶ
ְ
לוֹמ ִדים ֶשׁהוּא ַע ְצמוֹ,
אוֹתהּ ִא ָשּׁהִ .מ ְדּ ָב ָריו אָנוּ ְ
ַהג ִעם ָ
יך ְל ִה ְתנ ֵ
ָשׂימוּ ֵלב ֵא ְ
ֶשׁיּ ְִהיוּ ַעל ִפּי ָכּל ַה ְכּ ָל ִליםֶ ,א ָלּא ֶשׁיּ ִ
ִשׂ ָר ֵאל
יוֹתר ָהיָה ָשׂם ֵלב ָה ַרב י ְ
ִעם ָכּל ַה ְק ָפּ ָדתוֹ ַעל ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹתְ ,ו ָה ִד ְקדוּ ִקים ֶשׁ ִה ְק ִפּיד ְבּ ֲה ָכנַת ַה ַמּצּוֹתֵ ,
ַת ִחיל
תּוֹרה"ְ .ו ַע ָתּה ,בּוֹאוּ וְ נ ְ
ֶך ֶא ֶרץ ָק ְד ָמה ַל ָ
יעה ֶשׁ" ֶדּר ְ
תּוֹך י ְִד ָ
ַס ַלּנְ ֶטרֶ ,שׁלֹּא ִל ְפגוֹ ַע ָבּ ִא ָשּׁה ֶשׁ ָע ְב ָדה ָשׁםִ ,מ ְ
ֵיצד ָע ֵלינוּ ִל ְנהֹג ְבּ ַח ֵיּי ַהיּוֹם יוֹם ֶשׁ ָלּנוְּ ,כּ ֶשׁאָנוּ ָשׂ ִמים ֵלב ֶשׁלֹּא ִל ְפגוֹ ַע ְבּאַף
ְבּ ִלמּוּד ַה ָפּ ָר ָשׁהַ ,על ְמנַת ִל ְלמֹד כּ ַ
זוֹכ ִרים ַבּ ָשּׁבוּ ַע ֶשׁ ָע ָבר?(
תּוֹרה ֶשׁ ִקּ ַבּ ְלנוּ ְבּ ַהר ִסי ַניְ ) .
וְכ ְך נִ ְז ֶכּה ְל ָה ִבין ֶאת ַה ָ
אָדםָ ,
ָ
ָתן.
רוּמה ,יוֹנ ָ
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ְתּ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -
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ָפּ ָר ַשׁת ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ְמלֵאָה ְבּ ִמ ְצווֹת .נְ ַציֵּן ַכּ ָמּה
ְהוּדי ֶשׁמּוֹ ֵכר
ֵמ ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁ ַבּ ָפּ ָר ָשׁהִ :דּינֵי ֶע ֶבד ִע ְב ִרי )י ִ
רוֹצ ַח ְבּ ֵמזִיד
וְאַמּה ִע ְב ִריָּהִ .דּין ָה ֵ
ֶאת ַע ְצמוֹ ְכּ ֶע ֶבד( ָ
ֵבה ְוכֵן ִדּינֵי
ָקיםִ .דּינֵי גְּ נ ָ
רוֹצ ַח ְבּשׁוֹגֵגִ .דּינֵי נְ ז ִ
ְו ָה ֵ

    
ִשׂ ָר ֵאל?
ְמן ְל ָכל י ְ
יוֹצא ְבּאוֹתוֹ ז ַ
יעי לֹא ֵ
ֵאיזֶה ְשׁ ִב ִ
ילים ְבּתוֹר עֹנֶשׁ?
ִמי ָע ָשׂה ֲה ָכנָה ַל ֲעגִ ִ
ְבּ ַח ְבּכ ַֹח?
ֶאת ִמי ֻמ ָתּר ָל ַק ַחת ֵמ ַה ִמּז ֵ

ִשׂ ָר ֵאל ֶשׁלֹּא יִגְ ְרמוּ
שּׁוֹמ ִרים .ה' ִהז ְִהיר ֶאת ְבּנֵי י ְ
ַה ְ
ֵרים .אָסוּר ַל ַמּ ְלוֶה ֶכּ ֶסף ַל ֲח ֵברוֹ ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת
ַצ ַער ַלגּ ִ

אַחרִ .מי
ְאת ַה ִפּצּוּיִם י ְִתּנוּ ְל ֵ
אוֹתי ,ו ֶ
ַהשּׁוֹר ָנגַח ִ
ֲאנִ י?

ָרה ַכּ ֲא ֶשׁר הוּא יוֹ ֵד ַע ֶשׁ ֵאין ַללּוֹוֶה ָבּ ֶמה
ָממוֹנוֹ ַבּ ֲחז ָ
ֶסף ְבּ ִר ִבּית .אָסוּר
ִלּ ְפר ַֹע ֶאת חוֹבוֹ .אָסוּר ְל ַה ְלווֹת כּ ֶ

וּבכוֹר ְבּ ֵה ָמה?
ילה ְ
ָמה ַה ְמּ ֻשׁ ָתּף ִל ְב ִרית ִמ ָ

ַל ַדּיָּן ָל ַק ַחת שׁ ַֹחד .אָנוּ ְמ ֻצוִּים ַל ֲעלוֹת ָל ֶרגֶל ְבּ ֶפ ַסח,
יטה.
וְסכּוֹת ו ְִל ְשׁמֹר ֶאת ְשׁנַת ַה ְשּׁ ִמ ָ
ָשׁבוּעוֹת ֻ
גוּבת ְבּנֵי
קוֹר ִאים ֶאת ְתּ ַ
ִל ְק ַראת סוֹף ַה ָפּ ָר ָשׁה אָנוּ ְ
ַע ֶשׂה וְנִ ְשׁ ַמע.
תּוֹרה :נ ֲ
ֻר ֶס ֶמת ַל ַמּ ָתּן ָ
ִשׂ ָר ֵאל ַה ְמּפ ְ
יְ

רוֹאה ,הוּא גַּם ִעוֵּר?
אָדם ֶשׁ ֶ
ֵאיזֶה ָ

      
אָמר ַרב ִפּנְ ָחס:
ַ
אָדם ֶא ָחד ַעל ֶפּ ַתח ֵבּיתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי
ַמ ֲע ֶשׂה ְו ָע ָבר ָ
אוֹתן.
גוֹלים וְ ָשׁ ַכח ָ
יח ָשׁם ַתּ ְרנְ ִ
דּוֹסא ו ְִהנִּ ַ
ֲח ִנינָא ֵבּן ָ
ְאָמר ָלהּ
דּוֹסא ו ַ
אתן ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁל ר' ֲחנִ ינָא ֵבּן ָ
ֵמ ָצּ ָ
יצים".
ֹאכ ִלי ֵמ ַה ֵבּ ִ
ְבּ ָעלֶה" :אַל תּ ְ

     
ְהוּדיְ :כּבוֹד
ָה ַרב נִ ִסּים ָיגֵן ִס ֵפּר ֶשׁ ַפּ ַעם ָסח ְבּאֹ ְז ָניו י ִ
עוֹשׂה ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת
שׁוּבה ֲא ָבל ֲאנִ י ֶ
ַר ִתּי ִבּ ְת ָ
ָה ַרב ָחז ְ
אָמ ְר ִתּי לוֹ:
אוֹהב ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת"ַ .
תּוֹך ֶה ְכ ֵרחֵ ,אינֶנִּ י ֵ
ִמ ְ
אוֹהב ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת? ִמשּׁוּם
דּוּע ֵאינְ ָך ֵ
אַתּה ַמ ַ
יוֹד ַע ָ
ֵ
וֹבב
רוֹאה ֶילֶד שׁ ָ
אָדם ֶ
אוֹתןִ .ל ְפ ָע ִמים ָ
ֶשׁ ֵאינְ ָך ַמ ִכּיר ָ
דּוֹחה אוֹתוֵֹ ,אין לוֹ ָרצוֹן
ֶלד ֶ
ָבּ ְרחוֹב ,וּ ַמ ְרגִּ ישׁ ֶשׁ ַהיּ ֶ
רוֹאה ֶשׁזֶּה
וְהנֵּה הוּא ִמ ְת ָק ֵרב ֵא ָליו וְ ֶ
ַחס ֵא ָליוִ .
ְל ִה ְתי ֵ
דּוּע
ַשּׁק אוֹתוֹ ְבּ ִה ְת ַל ֲהבוּתַ .מ ַ
וּמנ ֵ
ְבּנוִֹ .מיָּד הוּא ְמ ַח ֵבּק ְ
ֶלד ֶשׁלּוָֹ .כּ ְך
אָהב אוֹתוֹ? ִכּי ָח ַשׁב ֶשׁזֶּה לֹא ַהיּ ֶ
ק ֶֹדם לֹא ַ

גוֹליםְ ,ו ָהיוּ ְמ ַצ ֲע ִרים ֵאת ַר ִבּי
ֵיצים וְ ַת ְרנְ ִ
וְ ִה ְרבּוּ בּ ִ
יהן ִעזִ ים.
וּמ ָכ ַרן וְ ָק ָנה ִבּ ְד ֵמ ֶ
ֲח ִנינָא ו ְִא ְשׁתּוֵֹ ,
אָבדוּ ִמ ֶמּנּוּ
אָדם ֶשׁ ְ
אַחת ָע ַבר אוֹתוֹ ָ
ַפּ ַעם ַ
ַח ִתּי
ְאָמר ַל ֲח ֵברוָֹ " :כּאן ִהנּ ְ
גוֹלים ו ַ
ַה ַתּ ְר ְנ ִ
אָמר לוֹ" :יֵשׁ
גוֹלים ֶשׁ ִלּי"ָ .שׁ ַמע ר' ֲחנִ ינָאַ ,
ַה ַתּ ְר ְנ ִ
ָטל
ָתן לוֹ ִס ָמּן ְונ ַ
אָמר לוֵֹ " :הן" .נ ַ
ימן?" ַ
ֵל ָך ָבּ ֶהן ִס ָ
ֶאת ָה ִעזִּ ים.
) ַעל ִפּי ַתּ ְלמוּד ַבּ ְב ִליַ ,מ ֵסּ ַכת ַתּ ֲענִ ית ַדּף כ"ה ע"א(

אוֹה ִבים ַמ ְס ִפּיק ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת,
ְבּ ִענְ יָן ַה ִמּ ְצווֹתֵ .אינֶנּוּ ֲ
ְהיּ ִֹפי ֶשׁ ָלּ ֶהןִ ,משּׁוּם ֶשׁ ֵאינֶנּוּ
אַבּ ִדים ֶאת ַהתֹּכֶן ו ַ
וּמ ְ
ְ


     

יוֹד ִעים ֶאת ַה ַמּהוּת וְ ַהשּׁ ָֹר ִשׁים
אוֹתן ,לֹא ְ
ירים ָ
ַמ ִכּ ִ
ֶשׁ ַלּ ֵהן .טוֹב ִל ָקּבּוֹ ַע ִשׁעוּר ַעל ַמהוּת ַה ִמּ ְצווֹת ,וּ ְל ָה ִבין
ֻחד ַה ָטּמוּן ָבּהּ.
ָכּל ִמ ְצוָה וְ ֶאת ַהיּ ִֹפי ַה ְמּי ָ

אָדםֵ ,מ ִביא נִ ָצּחוֹן ַעל
" ַהנִּ ָצּחוֹן ַעל ָה ַרע ֶשׁ ֵבּ ֶק ֶרב ָה ָ
אָדם".
ָה ַרע ֶשׁ ִמּחוּץ ָל ָ

כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

]רבי מנחם שניאורסון[
דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

