
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 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 
  17:14  16:00  ירושלים

  17:13  16:03  חיפה
  17:16  16:14  תל אביב
  17:17  16:15  באר שבע

 

   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   59ר ּפָ ְס ן ִמ יֹולָ גִ   ג"התשע ִּכְסֵלו ד'כ  ַוֵּיֶׁשב ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

         

  .ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִביםֲחֵבַרי , ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

 ַהֵקיָסר ְּבַבת ַהַּמֲעֶׂשה ֶאת ָלנּו ְוִסֵּפר, ַהְּסּפֹוְרט ְלאּוָלם ֻּכָּלנּו ֵאת ַהֵּסֶפר ֵּבית ַרב ָאַסף, ֲחֻנָּכה ֻחְפַׁשת ִלְפֵני

 ָנֶאה לֹא ִאיׁש ֶׁשהּוא לֹו ְוָרְמָזה, ”ְמכָֹער ִּבְכִלי ִנְּתָנה ְמפֶֹאֶרת ֶׁשָחְכָמה אֹוי“: ֲחִניָנא ֵּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ְלַרִּבי ֶׁשָאְמָרה

. ”ֶחֶרס ֶׁשל ְּבֵכִלים“: לֹו ָאְמָרה, ”?ַהַּיִין ֶאת נֹוֵתן הּוא ְּכִלי ְּבֵאיֶזה, ַהֵקיָסר ָאִביךָ “: ָלּה ָאַמר. ְּבָחְכָמה ָּגדֹול ְוהּוא

 ִלְׁשָאר ֵּבינֹו ֶהְבֵּדל ָמה, ְּכמֹוָתם ְּבֵּכִלים ֵּכן ַּגם נֹוֵתן ִביךָ ָא ְוִאם, ֶחֶרס ִּבְכִלי ֵייָנם נֹוְתִנים ָהעֹוָלם ָּכל“: ָלּה ָאַמר

 ָהְלָכה. ”ְוָזָהב ֶּכֶסף ֶׁשל ְּבֵכִלים ִלֵּתן ְצִריִכים ַאֶּתם“: ָלּה ָאַמר” ?ַהַּיִין ֶאת ִנֵּתן ְּכִלי ְּבֵאיֶזה“: לֹו ָאְמָרה. ”?ָהָעם

 ָלךְ  ָאַמר ִמי“: ְלִבּתֹו ָאַמר. ַהַּיִין ְוֶהְחִמיץ, ֵּכן ַוֲעָׂשה” !ְוָזָהב ֶּכֶסף ֶׁשל ְּבֵכִלים ַהַּיִין ֶאת ֵּתן“: ְוָאְמָרה ְלָאִביהָ 

: לֹו ָאַמר, ”?ֵּכן ַלֲעׂשֹות ָלּה ָאַמְרּתָ  ָלָּמה“: ְוָאַמר לֹו ָקָרא. ”ֲחִניָנא ֵּבן ְיהֹוֻׁשעַ ' ר“: לֹו ָאְמָרה” ?ָּכךְ  ַלֲעׂשֹות

 ַהּתֹוָרה ַאף, ְמכָֹער ֶׁשהּוא ֶחֶרס ִּבְכִלי ַרק ֶאָּלא ִמְׁשַּתֵּמר לֹא ֶׁשַהַּיִין ְּכמֹו, ָלּה ָאַמְרִּתי ָּכךְ  ִלי ָאְמָרה ֶׁשִהיא ְּכמֹו“

” !?ָנִאים ְוַגם ֲחָכִמים ֶׁשֵהם ֲאָנִׁשים ֶיְׁשָנם ֲאָבל“: לֹו ָאַמר. ”ָנֶאה ָהִייִתי ִמְּׁשִאילּו יֹוֵתר ִּבי ִמְתַקֶּיֶמת, ִהיא ָּכךְ 

, ַהֵּׁשִני ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ַּבְּזַמן ִהְתַרֵחׁש ָהֲחֻנָּכה ַחג. ”ֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי יֹוֵתר ָהיּו ָיִפים ָּפחּות ָהיּו ִאּלּו“: לֹו ָאַמר

 ֶאת ְלַהְׁשִליט ְּבַמָּטָרה ִעֶקֶׁשת ִמְלָחָמה ִנֲהלּו, ַהְיָוִנים. טֹוב ְורּוָחִני ַּגְׁשִמי ְּבַמָּצב ְּבַאְרצֹו ָיַׁשב ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַעם ְּבָׁשָעה

 ָלָּמה ָלׁשּוב ָעֵלינּו, ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָקָׁשה ִמְלָחָמה ְלִהָּלֵחם ָלֵיָוִנים ָּגַרם ָמה ְלָהִבין ִּבְכֵדי. ַהְּיהּוִדי ָהָעם ַעל ַּתְרּבּוָּתם

 ְּבַמֲהָלךְ . ֵלְיָווִנית ַהּתֹוָרה ֶאת ְלַתְרֵּגם ִיְׂשָרֵאל ֵמַחְכֵמי 70 ָעל ָקדּוּפַ  ַהֶּמֶלךְ  ַּתְלַמי. ָלֵכן קֶֹדם ָׁשָנה ֵמָאה ֶׁשִהְתַרֵחׁש

 ֶׁשֵּבין ְוִדיִנים ִמְׁשָּפִטים ִאְּמצּו ֵהם. ֵמָחְכָמָתּה ְוִהְתַּפֲעלּו ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ַעל ָיָון ַחְכֵמי ָׁשְקדּו, ַהָּבאֹות ַהָּׁשִנים ֵמָאה

 ִהְסִּכימּו לֹא, ַהִהָּגיֹון ָמַעל ֻחִּקים ֶׁשֵהן ִמְצֹות ַאךְ . ּוֶּפַסח, ַׁשָּבת ְּכמֹו ְלֵארּוִעים ַהְּקׁשּורֹות ּוִמְצֹות, ַלֲחֵברֹו ָאָדם

 ֶׁשַּבּתֹוָרה ְוַהָּטֳהָרה ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשֶאת ְלהֹוִכיחַ  ִּבְכֵדי, אֹותֹו ָׁשְפכּו ְולֹא ַהֶּׁשֶמן ֶאת ַהְיָוִנים ִטְּמאּו זֹו ְמִסָּבה. ְלַקֵּבל

 ֶאת ִהְדִּגיׁש ֶזה ֵנס. ָּגדֹול ּכֵֹהן ֶׁשל ְּבחֹוָתמֹו ֶהָחתּום ָטהֹור ֶׁשֶמן ַּפךְ  ְיֵדי ַעל, ַהֵּנס ִהְתַרֵחׁש ָלֵכן. ְמַקְּבִלים לֹא ֵהם

 ָאנּו. ְקדֹוָׁשה ֵיׁש ִמַּקָּיִמים ֶׁשָאנּו ֶׁשַּבִּמְצוֹות רִלְזּכֹ ְמאֹד ֲחׁשֹב, ֲעבּוֵרנּו ֲחֻנָּכה ֶזהּו. ֶׁשָּבִמְצֹות ְוַהָּטֳהָרה ַהְּקֻדָּׁשה

 ָהעֹוָלם ֶׁשּיּוַאר ַעד, ֻּכּלֹו ְּבעֹוָלם ּוְקדֹוָׁשה אֹור ָנִפיץ, ַהֲחֻנָּכה ִּביֵמי. ֶהְבֵּדל ְללֹא ַהּתֹוָרה ִמְצֹות ָּכל ֶאת ְמַקְּיִמים

  .ָאֵמן ִצְדֶקנּו ְמִׁשיחַ  ֵּבִביַאת ֻּכּלֹו

 .יֹוָנָתן, ִמֵּקץ תׁשַ רָ ּפָ  ָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןְלִהְתָראֹות ּבָ 

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

http://www.ohrshalom.net
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 ָראּו ָהַאִחים ַּכֲאֶׁשרוְ , ֶאָחיו ִּבְׁשלֹום ִלְדרֹׁש יֹוֵסף ֶאת ָׁשַלח ַיֲעקֹב

 ֶאת ִלְזרֹק ָהַאִחים ֶאת ִׁשְכֵנעַ  ְראּוֵבן. ְלָהְרגֹו ֶהְחִליטּו, ָּבא ֶׁשּיֹוֵסף

 ָּכךְ  ַאַחר ָלׁשּוב יּוַכל ֶׁשהּוא ְּכֵדי, אֹותֹו ַלֲהרֹג ְולֹא ְלּבֹור יֹוֵסף

 ָהַאִחים. ְּכֶעֶבד ְוִנְמַּכר ֵמַהּבֹור הּוָצא יֹוֵסףַאְך , יֹוֵסף ֶאת ּוְלַהִּציל

 ְׂשִעיר ְּבָדם ָצבּועַ  ַיֲעקֹב ֶאל יֹוֵסף ֶׁשל ַהַּפִּסים ְּכתֶֹנת ֶאת ֵהִביאּו

 ִהְתַּגְלֵּגל יֹוֵסף. יֹוֵסף ֶאת ָטְרָפה ָרָעה ֶׁשַחָּיה ָחַׁשב ַיֲעקֹב. ִעִּזים

 ְּבֵבית ָלַאֲחַראיּוִמְתַמֶּנה . ּפֹוִטיַפר ְּבֵבית ְלֶעֶבד ְוִנְמָּכר, ְלִמְצַרִים

 ְלָכךְ  ֵהִביא ְוַהָּדָבר יֹוֵסף ֶאת ָבהַאהֲ  ּפֹוִטיַפר ֵאֶׁשת. ּפֹוִטיַפר

 הּוא ְוָׁשם, ִהְצִליחַ  יֹוֵסף ַּבֶּכֶלא ַּגם .ַלֶּכֶלא יֹוֵסף ֶאת ָזַרק ֶׁשּפֹוִטיַפר

  .ֲחלֹוָמם ֶאת ּוָפַתר ַהַּמְׁשִקים ְוַׂשר ָהאֹוִפים ַׂשר ֶאת ָּפַגׁש

 

 ּוְתַקֵּבל ְזָנִבי ָפָעַמִים ָקֵצץ, ְוִנָּׂשא ָרם ֶמֶלךְ  ֲאִני .1

 ?ֲאִני ִמי. ַּגָּסה ְּבֵהָמה

 ?"ִּפְתרֹוִנים ֶלֱאלִֹקים" ְלִמי ָאַמר ִמי .2

". ָנא ָהֵּכר: "ַהִּבּטּוי ְּבַּפָרָׁשֵתנּו ִנְזַּכר ִמְקִרים ִּבְׁשֵני .3

 ?ְלִמי ָאַמר ִמי

 ?ְיהּוָדה ֶׁשל ָּבָניו ֵׁשמֹות ָמה .4

 זּוגֹות ֵׁשמֹות ֵּיןצָ ". ְּבִבְטָנה ְּתאֹוִמים ְוִהֵּנה" .5

  .ַּבּתֹוָרה נֹוָסִפים ְּתאֹוִמים

 

                   

  ְסִביבֹון

 ְללֹא ַּכָּידּועַ  ָּפַעל, ל"ַזצַ  ֱאִליֶעֶזר ַדֶמֶׁשק ַּבַעל ק"הרה

 רּוָחִנּיּותּבְ  ְנָפׁשֹות ּוְלַהָּצַלת ַהָּדת ְלִחּזּוק, תְלאּו

  .ּוְבַגְׁשִמּיּות

  

 ֶׁשָעָליו ,ִּבְסִביבֹון ְלַׂשֵחק ִיְׂשָרֵאל ִמְנָהג: ָאַמר ַּפַעם

 ֵּתבֹות ָראֵׁשי ֶׁשֵהן,  ה'  נ'  ש'  ג ָהאֹוִתּיֹות ֲחקּוקֹות

  .ִניָסא ְלִפְרסּוֵמי, ם"ׁשָ  ָיה"הָ  דול"ג ס"נ

  

 ִּמִּלים םִלְרׁשֹו ָעִדיף ָהָיה לֹא ְּכלּום, ָּתמּוּהַ  ְוַהָּדָבר

 םּתָ לֹוְּת לִ וְ  ֵעיַנִים יֵמִאירֵ  ְּגדֹוִלים ָּלִטיםְׁש  ַעל ֵאּלּו

  ?ֶׁשֵאת ַּבֶּיֶתר ַהֵּנס ֶאת ְלַפְרֵסם ְּכֵדי, חֹוצֹות ְּבָראׁש

  

 ְואֹוִתּיֹוָתיו ָזִעיר ֶׁשְּסִביבֹון ֶׁשּמּוָטב, ִמָּכאן ֶאָּלא

 ְּפֵני ַעל, ְוִיְפַעל ֶׁשִּיְסּתֹוֵבב ּוִבְלַבד, ֵּתבֹות ְּבָראֵׁשי

  . ְּבִקָּפאֹון ַהָּתלּוי ֲעָנק ֶׁשֶלט

  

, ַהְּׁשָמִרים ַעל ׁשֹוְקִטים ְוֵאין ּופֹוֲעִלים ְּכֶׁשְּמסֹוְבִבים

  .ְוִנְפָלאֹות ִנִּסים 'ה ְמחֹוֵלל

  : ְׁשמּוֵאל ָאַמר ַאָּבא ַרִּבי ָאַמר

 ַעל ִהֵּלל ּוֵבית ַׁשַּמאי ֵּבית ֶנֶחְלקּו ָׁשִנים ָׁשלֹׁש

, "ְּכמֹוֵתנּו ֲהָלָכה: "אֹוְמִרים ַהָּללּו. ֲהָלָכה ְּפִסיַקת

  ". ְּכמֹוֵתנּו ֲהָלָכה: "אֹוְמִרים ְוַהְּללּו

 ֱאלִֹהים ִּדְבֵרי ְוֵאּלּו ֵאּלּו: "ְוָאְמָרה קֹול ַּבת ָיְצָאה

  ". ִהֵּלל ְּכֵבית ָהְלָכה ַאךְ , ֵהם ַחִּיים

 ָזכּו ָמה ִמְּפֵני, ַחִּיים ֱאלִֹהים ִּדְבֵרי ְוֵאּלּו ֵאּלּו ְוִאם

  ? ְּכמֹוָתם ֲהָלָכה ִלְקּבֹעַ  ִהֵּלל ֵּבית

 ְוַכֲאֶׁשר, ָהיּו) ַסְבָלִנִּיים( ַוֲעלּוִבים ֶׁשּנֹוִחים ִמְּפֵני

 ִּדְבֵרי ֶאת ַּגם לֹוְמִדים ָהיּו, ִלּמּוָדם ַעל חֹוְזִרים ָהיּו

 ִּדְבֵרי ַמְקִּדיִמים ָהיּו ַאף, ִמָּכךְ  ְויֹוֵתר. ַׁשַּמאי ֵּבית

  .ְלִדְבֵריֶהם ַׁשַּמאי ֵּבית

  

  )ב"ע ג"י דף ערובין מסכת, בבלי תלמוד פי על(

 

  ” ...ְמַסְּפִרים ֲחֻנָּכה ֶׁשֵּנרֹות ָלָּמה ְלַהְקִׁשיב ָצִריךְ “

 ב"הרש ד"חב ר"אדמו
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