
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 ד"העלון יוצא לעילוי נשמת התינוק יונתן פלמר הי –" נשמת אדם' נר ה"
  

  

  בזמן התפילה וקריאת התורה נא לא לקרוא 

  ק"מוצש  נ"הד  שבת הזמני 
  17:57  16:44  ירושלים

  17:57  16:48  חיפה
  17:59  16:59  תל אביב
  18:00  16:59  באר שבע

 

   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   68ר ּפָ סְ ן מִ יֹולָ גִ   ג"התשע ְׁשַבט ט"כ  ִּמְׁשָּפִטים ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

                

  .ְוָהֲאהּוִבים ַהְּיָקִרים ֲחֵבַרי, ָלֶכם ָׁשלֹום ַׁשָּבת

 ְּבִדיֵני הּבָ ְּברּו עֹוֶסֶקת ַהָּפָרָׁשה .ִמְׁשָּפִטים תׁשָ ָּפרַ  תאֵ  תסֵ נֶ ּכְ הַ  ְּבֵבית ִנְקָרא ַהַּׁשָּבת. ְיָקִרים ַּתְלִמיִדים ָלֶכם ָׁשלֹום

 ֶׁשְּללֹא ָוָנהְוַהּכְ , "ַלּתֹוָרה ָקְדָמה ֶאֶרץ ֶּדֶרךְ " ָאְמרּו ֲחָכִמים. ַלֲחֵברֹו ָאָדם ֶׁשֵּבין ִעְנָיִנים ּוִבְׁשָאר ּנֹותמֹּומָ  ְנִזיִקין

 ֵאיזֹו ְוַעד .ַלֲחֵברֹו ָאָדם ֶׁשֵּבין ִּדיִניםּבְ  הּבָ ְּברּו עֹוֶסֶקת זֹו ָּפְרָׁשה ָלֶכן, ַהּתֹוָרה ֶאת ְלָהִבין ֶּבֱאֶמת ןִנּתָ  לֹא ֶאֶרץ ֶּדֶרךְ 

 ְקִׁשיבּוהַ , ָקָטן ְּבָדָבר ַוֲאִפּלּו, ִאיׁשּבְ  עַ גֹופְ לִ  ֶׁשּלֹא ְּזִהירּותּבִ , ָאָדם ְּבֵני ְּבַאֲהַבת ְלַהִּגיעַ  ָאנּו ְצִריִכים ַמְדֵרָגה

 ֶׁשהּוא ְלַתְלִמיָדיו ְוהֹוִדיעַ  ִזְקנּותֹו ִמְּפֵני ֻחְלָׁשה ָחׁש ַסַּלְנֶטר ִיְׂשָרֵאל ַרִּבי, ֶּפַסח ִלְפֵני, ַאַחת ָׁשָנה .ֶׁשָהָיה ַּמֲעֶׂשהלְ 

 ָׁשֲאלּו" ?ַהַּמּצֹות תייָ פִ אֲ  ַעל ַקחפַ יֵ  ימִ , ַרִּבי ֲאָבל. "ָׁשָנה ְּבָכל ָנַהגׁשֶ  ְּכִפי ַהַּמּצֹות תייָ פִ אֲ  ַעל ְלַפַּקח יּוַכל לֹא

 תייָ פִ אֲ  ַעל ְלַפַּקח ֶׁשּיּוְכלּו ֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי ַמְסִּפיק ֵּביֵניֶכם ֵיׁש. "ִיְׂשָרֵאל ַרִּבי ָאַמר" ?ַהְּבָעָיה המָ " .ַּתְלִמיָדיו

 ְׁשֵני. ַהַּמּצֹות תייָ פִ אֲ  ַעל ְקחּופַ ֶׁשּיֵ " ַמְׁשִּגיִחים" ינֵ ְׁש  ָלֶהם ּוַבֲחרּו ַיְחָּדו נֹוֲעצּו ַהַּתְלִמיִדים !"ִּבְמקֹוִמי ַהַּמּצֹות

, "יַרּבִ . "ַהְדָרָכה ִמֶּמּנּו ְלַקֵּבל ְּכֵדי ִיְׂשָרֵאל ַרִּבי ַאל ּוָפנּו ַהַּמּצֹות תייָ פִ אֲ  ִּדיֵני ֶאת ֵהיֵטב ָלְמדּו ָהֵאּלּו ַהַּתְלִמיִדים

 ָהיּו ַהַּתְלִמיִדים" ?ַהַּמּצֹות תייָ פִ אֲ  ַעל ַמְׁשִּגיח ַאָּתהׁשֶ ּכְ  ֲעֵליֶהם ַמְקִּפיד ָּתהֶׁשַא ַהִהידּוִרים ֵהםמַ ", ָׁשֲאלּו ֵהם

 ַהַּמִים ֶאת ְוִלְׁשמֹר ִלְׁשאֹב ֵּכיַצד אֹו ַיְחִמיץ ֶׁשּלֹא ַהֶּקַמח ַעל ִלְׁשמֹר ֵּכיַצד ָלֶהם ַיְסִּביר ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַרִּבי ְסבּוִרים

 ְועֹוד ָּבֲאִפָּיה ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ָּכל ֶׁשל ַהָּיַדִים ֶאת ֵהיֵטב ִלְבּדֹק ָלֶהם ַיִּגיד ֶׁשהּוא ְּבטּוִחים ָהיּו ֵהם. ַמּצֹותהָ  תייָ פִ אֲ לְ 

 ִאָּׁשה ֵיׁש. ִמֻּכָּלם ֶהָחׁשּוב ֶׁשהּוא, ִיְׂשָרֵאל ַרִּבי ִסֵּפר, "ַמּצֹותהָ  תייָ פִ אֲ ּבְ  ֶאָחד רּדּוהִ  ִלי ֵיׁש. "ְּכֵאֶּלה ְּדָבִרים

 בֹודכָ ּבֵ  ֵאֶליהָ  רָדּבֶ לֵ  ֵלב ִׂשימּו. ַאְלָמָנה ִהיא זֹו ֶׁשִאָּׁשה ָלֶכם ְּדעּו. ַוֲאִפָּיה ֲאִפָּיה ָּכל ֵּבין ָהִרְצָּפה ֶאת אֶׁשַּמְטֲאטַ 

 ַהַּמּצֹות תייָ פִ אֲ  כֹותלְ הִ  ַעל ַהַהְקָּפָדה ָהַרב ֶאת ִהְדִאיג לֹא? ַהְּיָקִרים יַּתְלִמידַ , ְמִביִנים ַאֶּתם !"ָּבּה ּוְלִהְתַחֵּׁשב

, ַעְצמֹו ֶׁשהּוא לֹוְמִדים ָאנּו ִמְּדָבָריו. ִאָּׁשה אֹוָתּה ִעם ְלִהְתַנֵהג ֵאיךְ  ֵלב ֶׁשָּיִׂשימּו ֶאָּלא, ַהְּכָלִלים ָּכל ִּפי ַעל ֶׁשִּיְהיּו

 ִיְׂשָרֵאל ָהַרב ֵלב ָׂשם ָהָיה יֹוֵתר, ַהַּמּצֹות ֲהָכַנתּבְ  ֶׁשִהְקִּפיד יםקִ דּוקְ דִ הָ וְ , ֹותוצְ ַהִּמ  ִקּיּום ַעל ְקָּפָדתֹוהַ  ָּכל ִעם

 ַנְתִחילוְ  ּבֹואּו, ְוַעָּתה". ַלּתֹוָרה ָקְדָמה ֶאֶרץ ֶּדֶרךְ "ׁשֶ  ְיִדיָעה ִמּתֹוךְ , םׁשָ  ֶׁשָעְבָדה ָּבִאָּׁשה עַ גֹופְ לִ  ֶׁשּלֹא, ַסַּלְנֶטר

 ְּבַאף עַ גֹוִלפְ  ֶׁשּלֹא ֵלב ָׂשִמים ְּכֶׁשָאנּו, ֶׁשָּלנּו יֹום ַהּיֹום יְּבַחּיֵ  ִלְנהֹג ינּוָעלֵ  ֵּכיַצד ִלְלמֹד ְמַנת ַעל, ַהָּפָרָׁשה ְּבִלּמּוד

  )?ֶׁשָעָבר עַ ַּבָּׁשבּו זֹוְכִרים. (יִסינַ  ְּבַהר ֶׁשִּקַּבְלנּו ַהּתֹוָרה ֶאת ְלָהִבין ִנְזֶּכה ְוָכךְ , ָאָדם

 .יֹוָנָתן, ְּתרּוָמה ָּפָרַׁשת ֶּבָעלֹון ַהָּבא ָּבָׁשבּועַ  ְלִהְתָראֹות

 info@ohrshalom.net  דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net  כתובתנו באינטרנט

http://www.ohrshalom.net
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 ַּכָּמה ְנַצֵּין. ְּבִמְצוֹות ְמֵלָאה ִמְׁשָּפִטים ָּפָרַׁשת

 רֶׁשּמֹוכֵ  ְיהּוִדי( ִעְבִרי ֶעֶבד ִּדיֵני :ֶׁשַּבָּפָרָׁשה ֵמַהִּמְצוֹות

ְּבֵמִזיד  ָהרֹוֵצחַ  ִּדין. ִעְבִרָּיה ְוַאָּמה) ְּכֶעֶבד ַעְצמֹו ֶאת

 ִּדיֵני ְּגֵנָבה ְוֵכן ִּדיֵני. ְנָזִקים ִּדיֵני. ְּבׁשֹוֵגג ְוָהרֹוֵצחַ 

 ִיְגְרמּו ֶׁשּלֹא ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִהְזִהיר' ה. ַהּׁשֹוְמִרים

 ֶאת ְלַבֵּקׁש ַלֲחֵברֹו ֶּכֶסף ַלַּמְלֶוה ָאסּור .ַלֵּגִרים ַצַער

 ָּבֶמה ַלּלֹוֶוה ֶׁשֵאין יֹוֵדעַ  הּוא ַּכֲאֶׁשר ַּבֲחָזָרה ָממֹונֹו

 ָאסּור .ְּבִרִּבית ֶּכֶסף ְלַהְלוֹות ָאסּור. חֹובֹו ֶאת ִּלְפרֹעַ 

, ְּבֶפַסח ָלֶרֶגל ַלֲעלֹות ְמֻצִּוים ָאנּו .ׁשַֹחד ָלַקַחת ַלַּדָּין

 .ַהְּׁשִמיָטה ְׁשַנת ֶאת ְוִלְׁשמֹר ְוֻסּכֹות ָׁשבּועֹות

 ְּבֵני ְּתגּוַבת ֶאת קֹוְרִאים ָאנּו ַהָּפָרָׁשה סֹוף ִלְקַראת

  .ְוִנְׁשַמע ַנֲעֶׂשה: ּתֹוָרה ַלַּמָּתן ַהְּמֻפְרֶסֶמת ִיְׂשָרֵאל

  

  ?ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ְזַמן ְּבאֹותֹו יֹוֵצא לֹא ְׁשִביִעי ֵאיֶזה

  ?עֶֹנׁש ְּבתֹור ַלֲעִגיִלים ֲהָכָנה ָעָׂשה ִמי

  ?ְּבכֹחַ  ֵמַהִּמְזֵּבחַ  ָלַקַחת ֻמָּתר ִמי ֶאת

 ִמי. ְלַאֵחר ִיְּתנּו ַהִּפּצּוִים ְוֶאת, אֹוִתי ָנַגח ַהּׁשֹור
  ?   ֲאִני

  ?ְּבֵהָמה ּוְבכֹור ִמיָלה ִלְבִרית ַהְּמֻׁשָּתף ָמה

  ?ִעֵּור ַּגם הּוא, ֶׁשרֹוֶאה ָאָדם ֵאיֶזה

          

         

 ְּכבֹוד: ְיהּוִדי יונָ זְ אֹּבְ  ָסח ֶׁשַּפַעם ִסֵּפר ָיֵגן ִנִּסים ָהַרב

 ֹותוצְ ַהּמִ  ֶאת עֹוֶׂשה ֲאִני ֲאָבל ִּבְתׁשּוָבה ָחַזְרִּתי ָהַרב

:  לֹו ָאַמְרִּתי". ַהִּמְצוֹות ֶאת אֹוֵהב ֵאיֶנִּני, ֶהְכֵרח ִמּתֹוךְ 

 ִמּׁשּום? ַהִּמְצוֹות ֶאת אֹוֵהב ֵאיְנךָ  ַמּדּועַ  ַאָּתה יֹוֵדעַ 

 ֹוָבבׁש ֶיֶלד רֹוֶאה ָאָדם ִלְפָעִמים. אֹוָתן ַמִּכיר ֶׁשֵאיְנךָ 

 ָרצֹון לֹו ֵאין, אֹותֹו ּדֹוֶחה ֶׁשַהֶּיֶלד ַמְרִּגיׁשּו, ָּבְרחֹוב

ֶׁשֶּזה  ְורֹוֶאה ֵאָליו ִמְתָקֵרב הּוא ְוִהֵּנה. ֵאָליו ְלִהְתַיֵחס

 ַמּדּועַ . ְּבִהְתַלֲהבּות אֹותֹו ּוְמַנֵּׁשק ְמַחֵּבק הּוא ִמָּיד. ְּבנֹו

 ָּכךְ . ֶׁשּלֹו ַהֶּיֶלד לֹא ֶׁשֶּזה ָחַׁשב ִּכי? אֹותֹו ָאַהב לֹא קֶֹדם

, ַהִּמְצוֹות ֶאת ַמְסִּפיק אֹוֲהִבים ֵאיֶנּנּו. ַהִּמְצוֹות ְּבִעְנָין

 ֶׁשֵאיֶנּנּו ִמּׁשּום ,ֶׁשָּלֶהן ְוַהּיִֹפי ַהּתֶֹכן ֶאת ּוְמַאְּבִדים

 ְוַהּׁשָֹרִׁשים ַהַּמהּות ֶאת יֹוְדִעים לֹא, אֹוָתן ַמִּכיִרים

 ְלָהִביןּו, ַהִּמְצוֹות ַמהּות ַעל ִׁשעּור עַ ֹוָּקּבלִ  טֹוב. ֶׁשַּלֵהן

   .ָּבּה ַהָּטמּון ַהְּמֻיָחד ַהּיִֹפי ְוֶאת ִמְצָוה ָּכל

  :ִּפְנָחס ַרב ָאַמר

 ַרִּבי ֶׁשל ֵּביתֹו ַתחּפֶ  ַעל ֶאָחד ָאָדם ְוָעָבר ַמֲעֶׂשה

  .אֹוָתן ַכחׁשָ וְ  ַּתְרְנגֹוִלים םׁשָ  ְוִהִּניחַ  ּדֹוָסא ֵּבן ֲחִניָנא

 ָלּה ְוָאַמר ּדֹוָסא ֵּבן ֲחִניָנא' ר ֶׁשל ִאְׁשּתֹו אָתןּצָ מֵ 

  ".ֵמַהֵּביִצים ּתֹאְכִלי ַאל: "ְּבָעֶלה

 יַרּבִ  תאֵ  ִריםְמַצעֲ  ְוָהיּו, ְוַתְרְנגֹוִלים ֵּביִצים ּוּבִהרְ וְ 

  . יםִעזִ  ִּבְדֵמיֶהן הנָ קָ וְ  ןרַ כָ ּומֵ , ְוִאְׁשּתֹו ֲחִניָנא

 ִמֶּמּנּו ֶׁשָאְבדּו ָאָדם אֹותֹו ָעַבר ַאַחת ַּפַעם

 ִהַּנְחִּתי ָּכאן: "ַלֲחֵברֹו ְוָאַמר ַהַּתְרְנגֹוִלים

 ֵיׁש: "לֹו ָאַמר, ֲחִניָנא' ר ָׁשַמע". ֶׁשִּלי ַהַּתְרְנגֹוִלים

 ְוָנַטל ןִסּמָ  לֹו ָנַתן". ֵהן: "לֹו ָאַמר" ?ִסיָמן ָּבֶהן ֵלךָ 

  .ִּזיםָהעִ  ֶאת

  

 )א"ע ה"כ ַּדף ַּתֲעִנית ַמֵּסַכת, ְבִליּבַ  ַּתְלמּוד ִּפי ַעל(

 ַעל ִנָּצחֹון ֵמִביא, ָהָאָדם ברֶ קֶ ֶׁשּבֵ  עָהרַ  ַעל ַהִּנָּצחֹון"

  ." ָלָאָדם ֶׁשִּמחּוץ ערַ הָ 

  ]שניאורסון מנחם רבי[
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