
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 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 
  17:28  16:13  ירושלים

  17:27  16:16  חיפה
  17:30  16:28  תל אביב
  17:31  16:29  באר שבע

 

   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   63ר ּפָ סְ ן מִ יֹולָ גִ   ג"התשע ֵטֵבת ג"כ  ְׁשמֹות ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

         

  . ְוָהֲאהּוִבים ַהְּיָקִרים ֲחֵבַרי, ָלֶכם ָׁשלֹום ַׁשָּבת

, ַהַּתְלִמיִדים ְלַוַעד ְּבִחירֹות ַמָּסע ֵהֵחל ִסְּפרֹו תיְּבבֵ ׁשֶ  ַיֲעקֹב ִסֵּפר, ַהּדֹוִדים ְּבֵני ֵאֶצל ְּכֶׁשִהְתָאַרְחנּו ַׁשָּבת ָּבֶעֶרב

 הּוא ֵּכיַצד, ְוַרֲעיֹונֹות ֵעצֹות לֹו ָלֵתת ִמֻּכָּלנּו ְמַבֵּקׁש הּוא, ְלִהָּבֵחר רֹוֶצה ְוהּוא ֶוֱהיֹות. ֵמַהֻּמֲעָמִדים ֶאָחד ְוהּוא

 ָהַרִּבי ֶׁשל ָדיוַּתְלִמי ֶׁשֵּבין ֶאְפַרִים דּדֹו ִסֵּפר, ַהַּׁשָּבת ְסעּוַדת ְּכֶׁשִהְסַּתְּיָמה .ַהַּתְלִמיִדים קֹולֹות ְּברֹב ִלְזּכֹות ָיכֹל

 ְׁשֵני ִנְזַּדְּמנּו ַּפַעם. ִאיׁש ָּבא לֹא ַהֵּׁשִני ֶאל ְוִאּלּו ֲחִסיִּדים ַהְרֵּבה ָנֲהרּו ֵהםמֶ  דחָ אֶ  לאֶ . ַאִחים ְׁשֵני ָהיּו, ִמּלּוְּבִלין

, ּוַבֲחִסידֹות ַּבּתֹוָרה ָׁשִוים ְׁשֵנינּו ֲהלֹא, ַהַדַעת חּוְלַׁשת ִמּתֹוךְ  ָהִראׁשֹון ֶאת ַהֵּׁשִני לַאׁשָ . ֶאָחד ָמקֹוםלֵ  ָהַאִחים

 ?ִאיׁש ָּבא לֹא יְוֵאלַ , ַּבֲהמֹוֵניֶהם ָּבִאים ַהֲחִסיִּדים ֵאֶליךָ , ָאִחי ּוַמּדּועַ , ֶאָחד ַרִּבי ֶׁשל ְּבִצלֹו נּופְ פָ תֹוְס הִ  ְׁשֵנינּו

, ֲאָבל? ֵאֶליךָ  ְולֹא יֵאלַ  ֵהם ָּבִאים ַמּדּועַ : זֹו ְׁשֵאָלה ׁשֹוֵאל ֲאִני ַּגם ִּכי, ַהָּיָקר ָאִחי, ִלי ִמיָנהַאהָ , חַאהָ  לֹו ֵהִׁשיב

 ֵמִבין ֵאיְנךָ  ְוַאָּתה, ֵאִלי ָּבִאים ַמּדּועַ  ֵמִבין ֵאיִני ֶׁשֲאִני ָהֻעְבָּדה !ַהְּתׁשּוָבה ַעְצָמן ֵהן, ׁשֹוֲאִלים ֶׁשָאנּו ֵאּלּו ְׁשֵאלֹות

   .ֵאֶליךָ  ְולֹא יֵאלַ  ָּבִאים ֶׁשַהֲחִסיִּדים ַהִּסָּבה ְּכִנְרֶאה ִהיא, ֵאֶליךָ  ָּבִאים לֹא ַמּדּועַ  .ךְ יפֵ ְלהֶ 

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת יאצִ ֹוהלְ  ְוׁשֹוְלחֹו, ַהּגֹוֵאל ַּתְפִקיד ֵאת לֹו ּומֹוִעיד, ַהְּסֶנה ְּבַמֲעַמד הׁשֶ מֹ ַאל ִמְתַּגֶּלה' ה ַּכֲאֶׁשר

  :'ה לֹו ָעָנה ָּכךְ  ַעל". ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת אֹוִציא ְוִכי ַּפְרעֹה ֵאל ֵאֵלךְ  ִּכי ָאנִֹכי ִמי: "מֶֹׁשה עֹוֶנה, ִמִּמְצַרִים

 ַעְצְמךָ  ֶאת רֹוֶאה ֶׁשֵאיְנךָ , ָהֲעָנָוה זֹו? ְּמךְ עִ  ֶאְהֶיה ִּכי ְוַהִּסיָמן ָהאֹות ּוַמהּו..". ָהאֹות ךָ לְ  ְוֶזה, ְּמךְ עִ  ֶאְהֶיה ִּכי... "

  .ְלָכךְ  ַאָּתה ָראּוי ֶּבֱאֶמת ִּכי ְוַהִּסיָמן ָהאֹות ְוֶזה, ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶאת ְלַהְנִהיג ָראּוי

 ַעל, ֲחֵבִרים אֹו ְקבּוָצה ְלַהְנִהיג ִּכי ְוָלַדַעת, ֲעָנָוהּבְ  גהֹונְ לִ  ָעֶליךָ , ֲחֵבֶריךָ  ְּבקֹולֹות ִלְזּכֹות ַיֲעקֹב ַאָּתה רֹוֶצה ִאם

, ֲעֵליֶהם ַנְפׁשֹו ֶאת מֹוֵסר ֶׁשהּוא ֶאָּלא, ֲחֵבָריו ַעל תלּודְ ּגָ  אֹו ָּכבֹוד ׁשּום לֹו ְוֵאין, ָׁשִוים ֻּכָּלם ִּכי, ָלַדַעת ַהִּמְתמֹוֵדד

  . ֶאָחד ֵמַאף ָּדָבר ְלַקֵּבל ְמַצֶּפה לֹאּו, ָעְצמֹו ַעל חֹוֵׁשב לֹא ּוְלֶרַגע, ְלטֹוָבָתםוְ  ִלְׁשלֹוָמם ְודֹוֵאג

 ְּבֶׁשל ְוַרק, ֲעבּוָרם תֹוירּוסִ מֵ  ְּבֶׁשל ַרק ֲחֵבָריו ְּבִאּמּון ָזָכה ְוֶׁשהּוא, ָראּוי לֹא ֶׁשהּוא ָּתִמיד ָחׁש ֲאִמִּתי ַמְנִהיג

 ִסּכּוי ֲאַזי, ּוְמַבֵּקׁש ּפֹוֶנה ְלָכל עְּתַסּיֵ , ְלֻכָּלם ַּתְקִׁשיב, ַהֵּסֶפר ֶׁשְּבֵבית ֵבֶריךָ חֲ  ָּכל ֶאת ְּתַכֵּבד ִאם. ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ָהֲעָנָוה

  . ְּבַהְצָלָחה. ָּבךְ  ִיְבֲחרּו ֶׁשֲחֵבֶריךָ  הּוא ֲאִמִּתי

  

 .יֹוָנָתן, ָוֵאָרא ָּפָרַׁשת ֶּבָעלֹון ַהָּבא ָּבָׁשבּועַ  ְלִהְתָראֹות

 info@ohrshalom.net  דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net  כתובתנו באינטרנט
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 ֲעבֹוָדה ֲעֵליֶהם ְמִטיל ּוַפְרעֹה, ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ֵמִרּבּוָים ָחְׁשׁשּו ַהִּמְצִרים

 ָרָאהׁשֶ ּכְ . ִיְׂשָרֵאללְ  ַהּנֹוָלד ָזָכר ִּתינֹוק ָּכל ְלָהִמית ִצָּוה ַפְרעֹה. ָקָׁשה

 נֹוָלד ֵּבן .ַלְּיאֹור ָזָכר ָּכל ְלַהְׁשִליךְ  ִצָּוה הּוא, ִמְתַרִּבים ִיְׂשָרֵאלׁשֶ 

 אֹותֹו ָׂשָמה ְוָאז ֳחָדִׁשים 'ג אֹותֹו ֶהְחִּביָאה ִאּמֹו. ְויֹוֶכֶבד ְלַעְמָרם

 ַּבת. לֹו ִּיְקֶרה ַמה ִלְראֹות ֵמָרחֹוק ָעְמָדה ֲאחֹותֹו. ַהְּיאֹור ַעל ְּבֵתָבה

 ְּבַאְרמֹון ָּגַדל ְוהּוא מֶֹׁשה ַלִּתינֹוק ָקְרָאה, ַהֵּתָבה ֶאת ָמְצָאה ַּפְרעֹה

 ַמֶּכה ִמְצִרי ָרָאהׁשֶ ּכְ וְ , ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶׁשל ַהֵּסֶבל ֶאת ָרָאה ָּגַדלׁשֶ ּכְ  .ַהֶּמֶלךְ 

 ְוָנָׂשא ְלִמְדָין יעַ גִ ּמֵ , ִמִּמְצַרִים ּבֹוֵרחַ  מֶֹׁשה. ַהִּמְצִרי ֶאת ָהַרג הּוא ִעְבִרי

 ִּבְסֶנה מֶֹׁשה ֶאל ִנְגָלה' ה .ָּבִנים ָלֶהם ְונֹוְלדּו, ִיְתרֹו ַּבת ִצּפֹוָרה ֶאת

 ְּבֵני ֶאת ּוְלהֹוִציא ַּפְרעֹה ֶאל ָלֶלֶכת מֶֹׁשה ֶאת ּוְמַצֶּוה .ָּבֵאׁש ּבֹוֵער

   .ַאֲהרֹן ָאִחיו ְּבֶעְזַרת, ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל

 ִחְּכָתה ִהיא ְוָלָּמה, ְמַחָּכה ָאחֹות ֵאיזֹו?  

 ִּבְכִאיּלּו" ַרק ֲאָבל, ְּבָפָרָׁשה ִמי ֶׁשל ֵּבן ָהָיה ִמי" ?  

 ְּבָפָרָׁשה ְיָלִדים תכַ רּוּבְ  ָהְיָתה ִמְׁשָּפָחה ֵאיזֹו?  

  ִֵיְׂשָרֵאל ִּבְבֵני ַהִּמְׁשָּפחֹות ְלִרּבּוי ָּגְרמּו ָנִׁשים ְׁשֵּתי ּלּוא?  

 ָאִחיו ֶׁשל ַהֶּפה ָהָיה ָאח ֵאיֶזה?  

  

                   

 ְמאֹד ּוָבָכה ַהִּמְדָרׁש ְלֵבית ֶאָחד ִאיׁש ָּבא ַאַחת ַּפַעם

 ֻמָּטל ּוְבנֹו ֱהיֹות, לֹו ֶׁשַּיֲעזֹר ִמּנֹוְבַהְרדֹוק ַהַּסָּבא ִלְפֵני

:  ַהַּסָּבא לֹו ָאַמר. ָלמּות ְונֹוֶטה חֹוֶלה, ְּדַוי ֶעֶרׂש ַעל

 ְלָהִביא ִיְׁשַּתֵּדל ְוהּוא טֹוָבה ֵעָצה לֹו ֵיׁש ֶׁשַּכִּנְרֶאה

 ֶאת ֶׁשַּיִּציל, ַהָּגדֹול ַהֻּמְמֶחה ַהְּמֻפְרָסם ָהרֹוֵפא ֶאת

 ,ֶּכֶסף רּוַּבל 100 ְלַׁשֵּלם ָצִריךְ  הּוא ֲאָבל, ַהִּמְסֵּכן ְּבנֹו

  : ַהַּסָּבא לֹו ָאַמר ָאז. ְלָכךְ  ִהְסִּכים ַהְּמֻדְכָּדךְ  ָהָאב

 ַהחֹוֶלה ְּבַעד ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ֲאָנִׁשים 10 רֹוּכְׂש לִ  ָעֶליךָ “

: ל"ֲחזַ  ְּכַהְבָטַחת" אָרּבָ  הימֵ ְׁש  ְיֵהא ָאֵמן" ְויֹאְמרּו

 קֹוְרִעין ּכֹחֹו ְּבָכל אָרּבָ  ּהימֵ ְׁש  ְיֵהא ןמֶ ָא ֶׁשָהעֹוֶנה"

 .”ְלִבְנךָ  הֲאֻרכָ  ה"אי ַּתֲעֶלה יְּבַוָּדָא, ”ִּדינֹו ָּגַזר

 ַעל ּוְלִהְתלֹוֵנן ְלִהְתָחֵרט ְלַגְמֵּגם ָהִאיׁש ְתִחילהִ 

 ִהִּביעַ  ְועֹוד, ִמֶּמּנּו ְמַבֵּקׁש ֶׁשַהַּסָּבא ַהְּמֻרֶּבה ַהָּׂשָכר

 ַלֲעזֹר ָיכֹל ַהֶּזה ָהִעְנָין ִּבְכָלל ִאם תֹויהָ מִ ְּת  ֶאת

  ... ַלֶּיֶלד

 ַאֲחֵרי ַלֲעזֹר ְּתִפָּלְתךָ  ּתּוַכל ךְ ָאהֵ : ַהַּסָּבא לֹו ָאַמר

' ָּבּה ֶּבֱאמּוָנְתךָ  ּוְמַפְקֵּפק ִמְסַּתֵּפק ְּבַעְצְמךָ  ֶׁשַאָּתה

 ְלָהִמית ּוְבָידֹו ְלהֹוִעיל ַהֶּנֱאָמן ָהרֹוֵפא הּוא ָׁשַרק

  ?...ּוְלַהֲחיֹות

 ַׁשָּבת ְּבֶעֶרב ְלִעירֹו ִנְכַנס ֶהָחִסיד ַּתְחָנה ַאָּבא

 ְוַחָּלׁש חֹוֶלה ָאָדם ָמָצא .ְּכֵתפֹו ַעל ֻמַּנַחת ַוֲחִביָלתֹו

 ֲעזֹר, ַרִּבי: "ַהחֹוֶלה לֹו ָאַמר .ָלִעיר ַּבְּכִניָסה ֻמָּטל

  !". ָלִעיר ַהְכִניֵסִני, ִלי

 ִאם ֲאָבל, ַלחֹוֶלה ַלֲעזֹר ָעַלי: ַּתְחָנה ַאָּבא ָחַׁשב

  ". ?ּוֵביִתי ֲאִני ֶאְתַּפְרֵנס ֵמֵהיָכן ֲחִביָלִתי ָאִניחַ 

 ְוַרק ָלִעיר ַהחֹוֶלה ֶאת ְלַהְכִניס ֶהְחִליט ְלַבסֹוף

 ִעם, ָלִעיר ְוִנְכַנס ֲחִביָלתֹו ֶאת ְוָנַטל ָּבא ָּכךְ  ַאַחר

 ֶזה: "ְואֹוְמִרים ְּתֵמִהים ַהּכֹל ְוָהיּו. ַחָּמה ִּדְמּדּוֵמי

 ְוַאף!". ?ַׁשָּבת ְמַחֵּלל, ֶהָחִסיד ַּתְחָנה ַאָּבא הּוא

". ?ַהַּׁשָּבת ֶאת ִחַּלְלִּתי ֶׁשָּמא: "ְּבִלּבֹו ִהְרֵהר הּוא

 ַהַחָּמה ֶאת הּוא ָּברּוךְ  ַהָּקדֹוׁש ִהְזִריחַ  ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה

  .ַׁשָּבת ִחּלּול ַעל ַּתֲחָנה ַאָּבא ִיְצַטֵער ֶׁשּלֹא ְּכֵדי

  

 )ו"כ פרשה רבה תישאבר(

  )א -  יד, דברים( "ֱאלֵֹהיֶכם 'הלַ  ַאֶּתם ָּבִנים"

   ."ֶמֶלךְ  ֵּבן ֶׁשהּוא ׁשֹוֵכחַ  ְּכֶׁשְּיהּוִדי, ְּביֹוֵתר ַהָּגדֹול ַהֵחְטא

  ]מקרלין שלמה רבי[
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