
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 ד"העלון יוצא לעילוי נשמת התינוק יונתן פלמר הי –" נשמת אדם' נר ה"
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   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   64ר ּפָ סְ ן מִ יֹולָ גִ   ג"התשע טבַ ְׁש ' א  ָוֵאָרא ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

       

  . ְוָהֲאהּוִבים ַהְּיָקִרים ֲחֵבַרי, ָלֶכם ָׁשלֹום ַׁשָּבת

 ַלִּׁשיר ְלֻכָּלם ֶׁשָּגְרָמה ְוִׂשְמָחה ִּׁשיָרהּבְ , ַיְחָּדו ָהְלכּו ָמקֹום ְלָכל. ֶחֶמד ֶצֶמד ְוַנְפָּתִלי יֹוֵסף ָהיּו ְיהּוָדה ְלָהֵרי ְּבִטּיּול

, ַנְפָּתִלי. םׁשָ  ֶׁשָהְיָתה ַהַּמּכֶֹלת ֲחנּות לאֶ  ְוַרְצנּו, ַעִּמיָנָדב ְלמֹוָׁשב ֶׁשִהַּגְענּו ַעד ִנְפָלא ָהָיה ַהּכֹל. ִאָּתם ְוִלְׂשמֹחַ 

 ְלךָ  ֶׁשֶאְקֶנה ְּצחֹוקּבִ  ָאַמְרִּתי, ַנְפָּתִלי ָעָנה ִּפְתאֹם ָמה? טֹוב, ִלי ֶׁשִהְבַטְחּתָ  ְּכִפי קֹוָלּה ַּבְקּבּוק ִלי ְקֵנה. יֹוֵסף ָקָרא

 לֹוַמר ִהְתַּכַּוְנּתָ  לֹא? ִלי ִׁשַּקְרּתָ ?? ָמה: ְוָאַמר ַנְפָּתִלי ַּבֲחֵברֹו ִהְתּבֹוֵנן יֹוֵסף!!! ֶּבֱאֶמת ִהְתַּכַּוְנִּתי לֹא, ֶחְׁשּבֹוִני ַעל

 ָמה!! הּוְוזֶ , ִלי ִלְקנֹות בּיָ חַ  ְוַאָּתה, ָמנֹוס ֵלךָ  ֵאין ִהְבַטַחּתָ  ְוִאם, ָּיםּקָ לְ  ַחָּיִבים ַהְבָטחֹות, ְמַׁשֶּנה לֹא ֶזה? ֱאֶמת

. ֵּביֵניֶהם ַאַחת ִמָּלה ִּדְּברּו ְולֹא ִּייםַהְּׁשנַ  ִנְפְרדּו, ֶרַגע ֵמאֹותֹו .ֶאְקֶנה ְולֹא ְּצחֹוקּבִ  ָהָיה ֶזה, ַנְפָּתִלי ָאַמר ִּפְתאֹם

 ֶׁשַּפַעם ְוַתְלִמיָדיו ֲעִקיָבא' רּבְ  ַמֲעֶׂשה: ְוִסֵּפר, ְׁשִליִׁשי ְּביֹום ָהִראׁשֹון ַהִּׁשעּור ֶאת ַהִּכָּתה ְמַחֵּנךְ  ַתחּפָ  ,ְלָמֳחָרת

 ְלַהְלוֹות מּוָכָנה ֲהֵריִני, ֲעִקיָבא' ְלר ָאְמָרה. ָמעֹות ִמֶּמָּנה ִלְלוֹות ַאַחת ֲעִׁשיָרה ֵאֶצל ְוַהְּלכּו, ַלָּמעֹות ֻהְצְרכּו ַאַחת

 ָהָיה ָיכֹל ְולֹא ֲעִקיָבא' ר ַחָּלה. ָרעֹוןפִ לָ  ְזַמן ֲעִקיָבא' ר ָלּה ָקַבע. ַּבְּזַמן ִלי ֶׁשִּתְפַרע יםֲעָרבֵ  ִיְהיּו ְוַהָּים ה"ְוָהָּקּבָ  ְלךָ 

' ָׁשר ְלָפֶניךָ  ְוָידּועַ  ָּגלּוי עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו“: ְוָאְמָרה ַהָּים תפַ ְׁש  ֵאל ְּגֶבֶרת אֹוָתּה ָהְלָכה. ַהָּממֹון ֶאת ָלּה ְלָהִביא

 ַּבת ֶׁשל הּבָ ְּבלִ  ְׁשטּות רּוחַ  ה"ָהָּקּבָ  ִהְכִניס ִמָּיד. ֲעֵרִבים ְוַהָּים ְוַאָּתה, חֹובֹות אֶ  עַ רֹופְ לִ  ְּבָידֹו ְוֵאין חֹוֶלה ֲעִקיָבא

 ָנְטָלה יאְוהִ  ְּגֶבֶרת אֹוָתּה ֶׁשָהְיָתה ַלָּמקֹום ֵהִביאּו ְוַהָּים, ַלָּים ְוָזְרָקה טֹובֹות ֲאָבִנים ָמֵלא ַאְרָּגז ְוָנְטָלה ַהֵּקיָסר

 ֶׁשּלֹא ָלּה ְוָאַמר ַהחֹוב ֶאת ָלּה עַ רֹופְ לִ  ְּגֶבֶרת ְלאֹוָתּה ּוָבא ֲעִקיָבא' ר ִנְתַרֵּפא ַלָּיִמים. ְלֵביָתּה ְוָׁשָבה ַאְרָּגז אֹותֹו

 ַהֶּכֶסף ָלֵכן, ַהחֹוב ָּכל ֶאת ִלי ַרעּפָ  ְוהּוא ֶרבעָ לֶ  ָהַלְכִּתי“: לֹו ָאְמָרה. ַׁשֲחָלה ןיוָ ּכֵ  ַּבְּזַמן ַרעּפָ  ֶׁשּלֹא ָעָליו ִּתְכַעס

 ַהִּמָּלה .”ִּבְׁשִביְלךָ  ַהּנֹוָתר ֶאת ַקח, יִּת וֵ לְ הִ ׁשֶ  ִמָּמה יֹוֵתר ָהָיה ֶרבעָ הֶ  ִלי ֶׁשָּנַתן ָמהי ּכִ , ֶׁשְּלךָ  ִיְהֶיה ְּמךָ עִ  ֶׁשֵהֵבאתָ 

 ְּכֶׁשָאנּו. ֵמַהְבָטחֹות ָּבנּו ַלֲחזֹר ְולֹא, אֹוְמִרים ֶׁשָאנּו ָמה ְלַקֵּים ינּוָעלֵ . ֶׁשִּבְרׁשּוֵתנּו ַהְּיָקִרים ַהְּדָבִרים ֶאָחד ִהיא

 ַּפְרעֹהּכְ  לֹא. יֹוֵתר טֹוִבים ָאָדם ְּבֵני ִלְהיֹות נּוָעַצמֵ  ֶאת ּבֹוִנים ָאנּו, ָּבֲאֵחִרים ּוִמְתַחְּׁשִבים, ְּבִדּבּוֵרנּו עֹוְמִדים

 ַלִּמִּלים ְלִהְתַיֵחס ְצִריִכים ָאנּו. ֵמָחָדׁש ּוִמְתָחֵרט, ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת רְלַׁשְחרֵ  ְוׁשּוב ׁשּוב ַמְבִטיחַ  ָרָׁשהֶׁשְּבּפָ , ָהָרָׁשע

  . ֶׁשֶקר ִּדְבֵרי לֹוַמר ָלנּו ָאסּור ִּבְצחֹוק ֲאִפּלּו. ִּבְרִצינּות ֶׁשָּלנּו ְוַלַהְבָטחֹות
  

 .יֹוָנָתן, אּבֹ ָּפָרַׁשת ֶּבָעלֹון ַהָּבא ָּבָׁשבּועַ  ְלִהְתָראֹות

 info@ohrshalom.net  דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net  כתובתנו באינטרנט
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. ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַׁשְחֵרר ִּבְדִריָׁשה ְלַפְרעֹה ּפֹוִנים ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה

 ָּכל. ָּדם ַמַּכת :ָהִראׁשֹונֹות ַהַּמּכֹות ֶאת ׁשֹוֵלחַ ' ה. זֹאת ַמְרֶׁשה לֹא ַּפְרעֹה

. ְצַפְרֵּדעַ  ַמַּכת .ֵמִתים ַּבְּיאֹור ַהָּדִגים. ְלָדם הֹוְפִכים ִמְצַרִיםֶׁשּבְ  ַהַּמִים

 מֹות ִעם ..ַמְפִריעֹות, ַמְרִעיׁשֹות, ָמקֹום ְּבָכל ִנְמָצאֹות ַרּבֹות ְצַפְרֵּדִעים

 ַהִּמְצִרים. ַּבּגּוף ַעז ֵּגרּוד. ִּכִנים .ָהֶאֶרץ ַּבֲאִויר ִנָּׂשא נֹוָרא ֵריחַ  ַהְּצַפְרֵּדִעים

 ֶׁשָּיד ְלָהִבין ַמְתִחיִלים ִמְצַרִים ַחְרטּוֵמי. ַהָּקָׁשה ַּבְּבָעָיה ְלַטֵּפל ְיכֹוִלים לֹא

 ְּבָכל ְוֶהֶרס ָמֶות זֹוְרעֹות, ִמְצַרִים לְ  ַמִּגיעֹות ֶּפֶרא ַחּיֹות. ַערֹוב .ַּבָּדָבר' ה

. ְּבִמְצַרִים ּפֹוַגַעת עֹור ַמֲחַלת. ְׁשִחין. ֵמתֹות ְוַחּיֹות ְּבֵהמֹות. ֶּדֶבר .ָמקֹום

 ַהִּנְמָצִאים ּוַבְּבֵהמֹות ָּבֲאָנִׁשים ּופֹוֵגעַ  ְּבִמְצַרִים יֹוֵרד ְמאֹד ָחָזק ָּבָרד. ָּבָרד

. ִיְׂשָרֵאל ִּבְבֵני ּפֹוְגעֹות ֵאיָנן ַהַּמּכֹות .ָקׁשֹות ִנְפָגִעים ְצַמִחים ַּגם. ַּבחּוץ

  ...ֶׁשּלֹו ָהַעם ּוִמי ּוָבעֹוָלם ַּבֶּטַבע ׁשֹוֵלט ִמי ְלָהִבין ַמְתִחיִלים ֻּכָּלם

  ?ָׁשִנים ּוְבַכָּמה, ַאֲהרֹן אֹו מֶֹׁשה: יֹוֵתר ְּגדֹול ִמי .1

 ִלְפֵני ַאךְ  ְלָנָחׁש ִּבְזַמּנֹו ִנְהֶיה מֶֹׁשה ֶׁשל ַהַּמֵּקל .2

  ?ָלָּמה -  ַאֵחר רבַ ְלדָ  ֶנְהַּפך ַּפְרעֹה

  ?ְמֻדָּבר ַמֶּכה ְּבֵאיזֹו!  ?ֲהִיָּתֵכן -  ְּבַיַחד ּוַמִים ֵאׁש .3

  .ֵזֶהה ָׁשִנים ִמְסָּפר ֶׁשָחיּו ְוַהֶּנֶכד ַהַּסָּבא ֶאת ְצאּומִ  .4

 ֵמֵהם ְוִלְׁשלָֹׁשה, ָּבִנים ַאְרָּבָעה ָלּה ִמְׁשָּפָחה .5

  .'א ְּבאֹות ַהּפֹוְתִחים ֵׁשמֹות

                   

 ְּבֶמְרָּכז'' עֹוֵזר ַחִּיים'' ִּבְרחֹוב ְּכֶנֶסת ְלֵבית ִהִּגיעַ  ָחָדׁש עֹוֶלה

 ֵׁשם ַעל ִנְקָרא עֹוֵזר ַחִּיים' ְרח. ַלּתֹוָרה היָ לִ ְּבעָ  ְוִהְתַּכֵּבד ִעירהָ 

 ַהְּיהּוִדי ָּבעֹוָלם ַהּדֹור ַמְנִהיֵגי ֵליִמְגּדֹו עֹוֵזר ַחִּיים ָהַרב

 ֶהָחָדׁש ָהעֹוֶלה ַּכֲאֶׁשר. ַהּׁשֹוָאה ְּבַמֲהַלךְ  רטָ ֶׁשִּנפְ  ְּבֵאירֹוָּפה

 ִלְבּכֹות ִהְתִחיל הּוא ַהְּבָרכֹות ֶאת לֹוַמר ְוִהְתִחיל ַלּתֹוָרה ָעָלה

 ָלָּמה ִהְתָּבֵרר ַהְּתִפָּלה רְלַאחַ  ַרק. ֹוְלַהְרִּגיע ָהָיה רֶאֶפׁשָ  ְוִאי

 ֶׁשָעָלה ַהּיֹום ֶׁשאֹותֹו ִסֵּפר ִנְרַּגע הּוא ַּכֲאֶׁשר. ָּבָכה הּוא

 ְוַהַּפַעם, ֶׁשּלֹו ׁשלְֹוׁשָ  ַהְּׁשמֹוִנים ַהֻהֶּלֶדת יֹום הּוא, ַלּתֹוָרה

 ָלֵכן קֶֹדם ָׁשָנה ִׁשְבִעים ָהְיָתה ַלּתֹוָרה ָעָלה ֶׁשהּוא ָהַאֲחרֹוָנה

 ָהֲעִלָּיה ֶׁשֶאת ְלַסֵּפר ִהְמִׁשיךְ  הּוא. ִמְצָוה ָּבר ָהָיה ַּכֲאֶׁשר

 עֹוֵזר ַחִּיים ָהַרב  ֶׁשל ַהִּמְדָרׁש ְּבֵבית ָעָׂשה הּוא ַלּתֹוָרה

 ָקָרא עֹוֵזר ַחִּיים ַרִּבי ֶׁשַהָּגאֹון רַלַּסּפֶ  ִהְמִׁשיךְ  הּוא. ְּבִויְלָנא

 לֹוֵמד ִמְצָוה רַהּבָ  ָחָתן ְּבנֹו ֵהיָכן אֹותֹו ַאלְוׁשָ  ֶׁשּלֹו ְלַאָּבא

 ַחִּיים ָהַרב. ְּבִויְלָנאׁשֶ  ְּבִגְמַנְסָיה לֹוֵמד ֶׁשַהֶּיֶלד לֹו ִסֵּפר ְוָהַאָּבא

 ַהֶּיֶלד ֶׁשִאם ְלךָ  ַּדע'' לֹו ְוָאַמר ֶׁשִּלי ַאָּבא ֶאת ָּתַפס עֹוֵזר

 ִּפי ַעל ֶׁשְּמַחֵּנךְ  ְּבָמקֹום ִיְלַמד ְולֹא ַּבִּגיְמַנְסָיה ִלְלמֹד ַיְמִׁשיךְ 

 ְוִקּיּום ַהּתֹוָרה ֶּדֶרךְ  ֶאת ַיֲעזֹב הּוא ַהְּקדֹוָׁשה ּתֹוָרֵתנּו

 ַעד ָׁשָנה 70 עֹוד ֶׁשּלֹו ִמְצָוה רַהּבָ  ַאֲחֵרי ְוַיַעְברּו, ֹותַהִּמְצו

 ֶׁשל ְלַאְזָהָרה ָׁשַמע לֹא ֶׁשִּלי ַאָּבא". ַלּתֹוָרה ׁשּוב ַיֲעֶלה ֶׁשהּוא

 ָהַרב ֶׁשָאַמר ָמה ְוָכל, ָּדִתי ִחּנּוךְ  ִלי ָלֵתת עֹוֵזר ַחִּיים ָהַרב

 ָעִליִתי ֶׁשּלֹא ָׁשָנה 70 ַאֲחֵרי ָּכֵעת. ִּבי ִהְתַקֵּים עֹוֵזר ַחִּיים

  ִמְצָוה רַהּבָ  ֵמָאז ִראׁשֹוָנה ַּפַעם ַלּתֹוָרה עֹוָלה ֲאִני ַלּתֹוָרה

 ָהַרב ֶׁשל ְׁשמֹו ַעל ִּבְרחֹוב ֶׁשִּנְמָצא ְּתַקֶּוה ְּבֶפַתח ְּכֶנֶסת ְּבֵבית

 .עֹוֵזר ַחִּיים

  ?ַלְּתֵאָנה ּדֹוִמים ִּיְׂשָרֵאל ְּבַמה: יֹוַדן ַרִּבי ָאַמר

  , ַאַחת ַאַחת אֹוָתּה אֹוִרים ִּבְתִחָּלה, ַהּזֹו ַהְּתֵאָנה

 ֶׁשאֹוִרים ַעד ָׁשלֹוׁש ָּכךְ  ְוַאַחר, ְׁשַּתִים ָּכךְ  ְוַאַחר

  .ּוַּבַמְגִריפֹות ַּבַּסִּלים אֹוָתּה

  

 ֶאת ְוָיַרׁש ַאְבָרָהם ָהָיה ָחדאֶ  ִּבְתִחָּלה, ִיְׂשָרֵאל ָּכךְ 

  .ָהָאֶרץ

  .ְוִיְצָחק ַאְבָרָהם:  ְׁשַנִים ָּכךְ  ַאַחר

  ְוַיֲעקֹב ִיְצָחק, ַאְבָרָהם: ְׁשלֹוָׁשה ָּכךְ  ְוַאַחר

 ַוַיַעְצמּו ְוִיְרּבּו ְוִיְׁשְרצּו ָּפרּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני: "ָּכךְ  ְוַאַחר

  ).'ז ָּפסּוק', א ֶּפֶרק ְׁשמֹות" (ְמאֹד ִּבְמאֹד

  

   

 )'א ִסיָמן, ו"מ ָּפָרָׁשה, ַרָּבה ְּבֵראִׁשית ִּפי ַעל(

 ְוָכל, ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶׁשאֹוֵהב ְלִמי ֶאָּלא ה"ָהָּקּבָ  ֵאין ִּכי"

 ַמְגִּדיל' ה ַּגם -  ְלִיְׂשָרֵאל ַאֲהָבתֹו ַמְגִּדיל ֶׁשָאָדם ָמה

 )ישרים מסילת(                                                    " .ָעָליו
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