
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 ד"העלון יוצא לעילוי נשמת התינוק יונתן פלמר הי –" נשמת אדם' נר ה"
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   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   67ר ּפָ סְ ן מִ יֹולָ גִ   ג"התשע ְׁשַבט ב"כ  ִיְתרֹו ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

               

  .ְוָהֲאהּוִבים ַהְּיָקִרים ֲחֵבַרי, ָלֶכם ָׁשלֹום ַׁשָּבת

 ְּבֶׁשֶקט ּוְלִעִּתים ַּבּסּוָפה ְלִעִּתים ֶׁשָּיְרדּו ַהֶּׁשֶלג יִּתיתֵ ּופְ  ַהָּלָבן הַהַּמְראֶ . תיִ בַ ּבָ  ֻּכָּלנּו ֶאת הֹוִתיר ַהָּׁשבּועַ  ֶׁשָּיַרד ַהֶּׁשֶלג

 ָיָצא ֶׁשּלֹא, ַאָּבא. ְלֵעיֵנינּו ֶׁשְּנַגֶּלה ַהְּמֻיָחד ְּביִֹפי ַמִּביִטים, ְלַחּלֹון ְּדבּוִקים ְּבַבִית ָיַׁשְבנּו. ֻּכָּלנּו ֶאת ִהְפִליאּו, ַמְדִהים

 ְוַאָּבא, ֵמַהַּתּנּור ֶׁשָּיְצאּו ְועּוִגּיֹות ַחָּמה ְׁשִתָּיה ִאָּמא ִהִּניָחה ַהֻּׁשְלָחן ַעל. ִאּתֹו ָלֶׁשֶבת ָלנּו ָראּוקָ  ַהַּבִית ְּבָסלֹון ָיַׁשב ַלֲעבֹוָדה

 ָעָלה ִזְקנּותֹו ְלֵעת. ְּבַמֲעָׂשיו ְוָחִסיד ֻמְפָלג ַלְמָדן ְוָהָיה, ֶּכֶסף ֶׁשל ָעצּום ָסךְ  לֹו ֶׁשָהָיה, ָעִׁשיר ְּבִאיׁש ַמֲעֶׂשה: ְלַסֵּפר ֵהֵחל

 ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ַהּיֹום רֹב ֶׁשָהָיה, ַאֶלְּכַסְנֶדר ּוְׁשמֹו ָאָדם הָארָ , ַאַחת ְלִעיר ִהִּגיעַ  ְּבַדְרּכֹו. ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ַלֲעלֹות ְּבַדְעּתֹו

 ַעד ֶהָעִׁשיר ִהְמִּתין. ְוֶנֱאָמן ָּכֵׁשר ִאיׁש הּוא ַׂשַאֶלְּכַסְנֶדר, ְּבַדְעּתֹו ֶהָעִׁשיר ָסַבר. ּוְתִפִּלין ַטִּלית ִעם ְולֹוֵמד, ִּבְתִפָּלתֹו עֹוֵסק

 ַקח ְוָלֵכן, ֶׁשִּלי ַהָּממֹון ִעם ִלְנסֹעַ  ֲאִני ּוִמְתָיֵרא ָזָרה ְלֶאֶרץ ַהּיֹום נֹוֵסעַ  ֲאִני, ִמְּמךָ  ְּבַבָּקָׁשה": לֹו ְוָאַמר ְּתִפָּלתֹו ֶׁשִּסֵּים

 לֹו ָאַמר, ִּפְקּדֹונֹו ֶאת ֶהָעִׁשיר ִּבֵּקׁש, ַּבֲחָזָרתֹו. "ָממֹוָנךָ  ֶאת ִלי ַּתן, ְּבֵסֶדר": ַאֶלְּכַסְנֶדר ָעָנה. "ֶאֱחזֹרׁשֶ  ַעד אֹוָצִרי ֶאת יֵמִאיִּת 

 ְּתִפָּלה ְוַנָּׂשא, ֶנֶפׁש ְּבַפֵחי ִמֶּמּנּו ֶהָעִׁשיר ָהַלךְ . ְּבֶׁשּלֹו ָהִאיׁש ַאךְ  ְּבָפָניו ִהְתַחֵּנן ֶהָעִׁשיר. "ֵמעֹוָלם יךָ ִּת רְ ּכָ הִ  לֹא": ַאֶלְּכַסְנֶדר

 ַּכֲאֶׁשר ָּגמּור ַצִּדיק, ַאֶלְּכַסְנֶדרׁשֶ  ָהִייִתי ָסבּור ִּכי ַּתְרעֶֹמת ִלי ֵיׁש ָעֶליךָ , ַהּכֹל ָאדֹון ַאָּתה, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו": עֹוָלם ְלבֹוֵרא

, ְּמךָ עִ  ָׁשֵלם ִלּבֹו ְוֵאין ַרָּמאּות ִמּתֹוךְ  זֹאת עֹוֶׂשה ֶׁשהּוא ֲאִני רֹוֶאה ְוַעְכָׁשו, ַהּיֹום ָּכל ּוִבְתִפִּלין ַּבַּטִּלית ְמֻעָּטף אֹותֹו ָרִאיִתי

 הלָ גְ נִ . ּוַמר ִנְׁשַּבר ְּבֵלב ּוָבָכה, ְוַהְּגבּוָרה ַהְּגדֹוָלה ָיְדךָ  ַהּכֹל ֶׁשָּיְדעּו ְּכֵדי ִמֶּמּנּו ִּתימָ קְ נִ  ֶאת ְנקֹם, ָׁשַמִיםלָ  יִּדינִ  ֲאִני מֹוֵסר ָלֵכן

 ָאַכל ְוַגם, ָחֵמץ ְוִאְׁשּתֹו הּוא ַהֶּפַסח ֶזה ֶׁשָאַכל: ִסיָמן ָלּה ֶוֱאמֹר ִאְׁשּתֹו ֵאֶצל ךָ לֵ , ִּתיָרא ַאל": לֹו ְוָאַמר ַהָּנִביא הּוֱאִליָ  ֵאָליו

 ֶאת ָלּה ְוָאַמר ְלִאְׁשּתֹו ֶהָעִׁשיר ָהַלךְ , קׁשּולָ  ַאֶלְּכַסְנֶדר ֶׁשָהַלךְ ּכְ . "ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ֶלְכּתֹו קֶֹדם ְּבַהְׁשָּכָמה ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום

 ַהר ַּתַחת ֻּכּלֹו ִיְׂשָרֵאל ַעם עֹוֵמד ַהָּׁשבּועַ  ָרַׁשתְּבּפָ  .ִּפְקּדֹונֹו ֶאת ְלָעִׁשיר ְוֶהֱחִזיָרה ֵּכן ִצָּוה הֶׁשְּבָעלָ  ִאְׁשּתֹו ְוָסְבָרה, ַהִּסיָמִנים

 ִמֵּבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיךָ  ֲאֶׁשר, ֱאלֶֹהיךָ  'ה ָאנִֹכי" :ָהעֹוָלם ְּבָכל ִנְׁשַמע' ה ֶׁשל קֹולֹו. ַהּתֹוָרה ֶאת ּוְמַקֵּבל יִסינַ 

 ֶאת רֹוּכזְ לִ  הּוא ִאּסּורלֵ  ַהַּטַעם...". ַלָּׁשְוא, ֱאלֶֹהיךָ  'ה ֵׁשם ֶאת ִתָּׂשא לֹא ..ָּפָני ַעל, ֲאֵחִרים םֱאלִֹהי ְלךָ  ִיְהֶיה לֹא. ֲעָבִדים

 ֲאָבל', ה ֹותצְ מִ  ַעל ׁשֹוְמִרים ָאנּו ְּכִאּלּו ֶׁשֵּיָראּו יםַמֲעִׂש  ְוַלֲעׂשֹות, רֹאׁש ְּבַקּלּות ֵאָליו ְלִהְתַיֵחס ְוֶׁשּלֹא', ה ֶׁשל ִקּיּומֹו

 ְלַהְקִּפיד ָאנּו ְצִריִכים. ַהְּבִרּיֹות ֵעיֵני ְוֶלֱאחֹז ְלַבְלֵּבל רֹוִצים ְוָאנּו, ֹותצְ ַהּמִ  ּוְבִקּיּום ֶּבֱאמּוָנֵתנּו םימִ ֶׁשלֵ  לֹא נּואֲ  –  ֶּבֱאֶמת

   .ִּבְפִניִמּיֹות ָּדָבר ְואֹותֹו ַּבִחיצֹוִנּיּות ֶאָחד, ֵלבּבָ  דחָ ְואֶ  ַּבֶּפה ֶאָחד ִּתְהֶיה ֶׁשָּלנּו' ה ֶׁשֲעבֹוַדת

  

 .יֹוָנָתן, ִּמְׁשָּפִטים ָּפָרַׁשת ֶּבָעלֹון ַהָּבא ָּבָׁשבּועַ  ְלִהְתָראֹות
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 ֶׁשֵאְרעּו ַהְּדָבִרים ָּכל ַעל ָׁשַמע מֶֹׁשה חֹוֵתן ִיְתרֹו

 ֵאֶׁשת( ִצּפֹוָרה ִעם מֶֹׁשה ֶאל ָּבא ְוהּוא ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני

 ְוָכל ַהְּזֵקִנים, ַאֲהרֹן, מֶֹׁשה. מֶֹׁשה ֶׁשל ּוָבָניו) מֶֹׁשה

 .ִלְקָראתֹו ָיְצאּו ִיְׂשָרֵאל

 ִּכי, מֶֹׁשה ַעל ַהֻּמָּטל ָהַרב ָהעֶֹמס ֶאת ָרָאה ִיְתרֹו 

 ְלמֶֹׁשה ִהִּציעַ  הּוא.  ְלַבּדֹו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָׁשַפט מֶֹׁשה

 ַוֲאָלִפים ֵמאֹות, ֲחִמִּׁשים, ֲעָׂשרֹות ָׂשֵרי ְלָמנֹות

 ְוַעל ָעָליו ְלָהֵקל ְּכֵדי, ָהָעם ֶאת ָלדּון לֹו ֶׁשְּיַסְּיעּו

  .  ִיְתרֹו ֲעַצת ֶאת ִקֵּבל מֶֹׁשה. ָהָעם

 ָחנּו, ִסיַני ְלַהר ִהִּגיעּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִסיָון חֶֹדׁש ְּברֹאׁש

 ְמַסֶּפֶרת ַהּתֹוָרה.  ּתֹוָרה ְלַמַּתן ְוִהְתּכֹוְננּו ָהָהר ְלַיד

 ָהָעם ְוָכל. ַהִּדְּברֹות ַוֲעֶׂשֶרת ִסיַני ַהר ַמֲעַמד ַעל ָלנּו

 ַהּׁשָֹפר קֹול ְוֵאת ַהַּלִּפיִדם ְוֶאת ַהּקֹולֹת ֶאת רִֹאים

  :ֵמָרחֹק ַוַּיַעְמדּו ַוָּיֻנעּו ָהָעם ַוַּיְרא ָעֵׁשן ָהָהר ְוֶאת

 ִמי. ַאַחת ְּבָפָרָׁשה' ְלַהְבִּדיל' ּכֲֹהִנים ְׁשֵני .1

?ֵאֶּלה

 ִלְקַראת ְלַוֵּתר ְתרֹויִ  ֶהָעִדיף ּתַֹאר ֵאיֶזה ַעל .2

?ָׁשהמֹ ִעם תֹויׁשָ גִ ּפְ 

!?ֲהִיָּתֵכן -  ִסיָון ְּבחֶֹדׁש ַוֲעָנִנים ְּבָרִקים .3

 ְּברֹאָׁשּה -  ָרָׁשהּפָ ּבָ  ַּפֲעַמִים ֻמְזֶּכֶרת ַהֶחֶרב .4

  ?בֹותַהֲחרָ  ַּבַעל ִמי: ָפהּוְבסֹו

          

         

 ֶאת ַמֲעִביד ְיהּוִדי ִּכי ַמעְוׁשָ  ְּברּוְסָיה ְלִעיר ִהִּגיעַ  "ַחִּיים ֶפץֶהחָ "

 ְלַהְפִסיק ֹוּתאֹו ְלַׁשְכֵנעַ  ִּדיקַהצָ  ִנָּסה. ַּבַּׁשָּבת ֶׁשּלֹו ַהּפֹוֲעִלים

 רֹוֶצה ְוֵכיַצד, רּוַּבל 4000 ַמְרִויחַ  ֲאִני: ָהִאיׁש ָאַמר. ַׁשָּבת לָחלֶ לְ 

 ִאם: ָהַרב לֹו ָאַמר? ָּכךְ  ָּכל ָּגדֹול ְסכּום ַׁשָּבת ָּכל ֶׁשַאְפִסיד ָהַרב

 תֵׁשׁשֶ : "ְמפָֹרׁש ָּכתּוב ֲהֵרי, ַהִּמְפָעל ָּכל ֶאת ַּתְפִסיד ַׁשָּבת ְּתַחֵּלל

 ינּוָעלֵ  ָוהֵמצַ  ַהּתֹוָרה ִאם'', תִּתְׁשּבֹ ייעִ בִ ַהְׁש  ּוַבּיֹום ַּתֲעבֹד ָיִמים

 הׁשָ ִׁש  ַלֲעבֹד אֹוָתנּו הְמַצוָ  ִהיא ַמּדּועַ , ַּבַּׁשָּבת ִמְּמָלאָכה תִלְׁשּבֹ

 ַּבּיֹום ֹותּבִלְׁש  ָעָליו ָיִמים הׁשָ ִׁש  ַּפְרָנָסה רֹוֶצה ָאָדם ִאם? ָיִמים

 לֹו ִיְהֶיה לֹא, ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום תִיְׁשּבֹ לֹא ָאָדם ְוִאם, ַהְּׁשִביִעי

 ְוָאַמר ָהַרב ְּבִדְבֵרי לִזְלזֵ  ַהִּמְפָעל ַּבַעל. ַהחֹול ְיֵמי ְּבֵׁשֶׁשת ַּפְרָנָסה

? ֶׁשִּלי ַהִּמְפָעל ֶאת ַמֲחִזיק ְּבֻחָּמׁש ֶׁשָּפסּוק ָהַרב ָסבּור יְוכִ : ַּבַּלַעג

 ּוְברּוְסָיה ָיִמים ָעְברּו לֹא. ְלַדְרּכֹו ךְ לַ ְוהָ  ָהִאיׁש ֶאת ָעַזב ָהַרב

 ָּכל ֶאת ֶהְחִרימּו, ַלִּׁשְלטֹון ָעלּו יםיקִ בִ שֶ לְ ֹוּבהָ וְ  ַמְהֵּפָכה ָהְיָתה

 ַהְּיהּוִדי ֶׁשל ַהִּמְפָעל ֶאת ְוַגם ,ַהָּממֹון יַּבֲעלֵ  ֶׁשל ַהְּפָרִטי ָהְרכּוׁש

 ֶאת ָׁשַכח לֹא הּוא. ָּכל ְּבחֶֹסר ְוִנְׁשַאר ָּבַרח ֶהָעִׁשיר. ַרבלְ  ֶׁשָּלַעג

 ָהַרב ֶׁשִּדְבֵרי רֹוֶאה ֲאִני: בּתָ ּכָ  םְוׁשָ  ִמְכָּתב לֹו ַלחְוׁשָ  ָהַרב ִּדְבֵרי

   .ָהָאָדם ֶׁשל ּגֹוָרלֹו ֶאת ִלְקּבֹעַ  ָיכֹל ּוָפסּוק צֹוְדִקים

  יִסינַ  ַהר ַמֲעָמד

  : יֹוָחָנן ַרִּבי ְּבֵׁשם הּוַאּבָ  ַרִּבי ָאַמר

   ַהּתֹוָרה ֶאת הּוא רֹךְ ּבָ  ַהָּקדֹוׁש ְּכֶׁשָּנַתן

  , ָצַוח לֹא ִצּפֹור

  , ָּפַרח לֹא ףעֹו

  , ָּגָעה לֹא ׁשֹור

  , ָעפּו לֹא אֹוַפִּנים

  , ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָאְמרּו לֹא ֶׁשָרִפים

  , ִנְזַּדְעַזע לֹא ַהָּים

  , ַּדְּברּו לֹא ַהְּבִרּיֹות

 ָאנִֹכי: "ַהּקֹול ְוָיָצא ּוַמְחִריׁש ֶתקׁשֹו ָהעֹוָלם ֶאָּלא

  ).  'ב ָּפסּוק' כ ֶּפֶרק, ּמֹותְׁש " (ֱאלֶֹהיךָ ' ה

  

 )'ט ְסִעיף ט"ּכָ  ָּפָרָׁשה ַרָּבה ֵׁשמֹות(

 ְּכִאּלּו ַהָּכתּוב ָעָליו הַמֲעלֶ , ָנהּקְ ְּכִת  ַאַחת ַׁשָּבת רמֵ ׁשָ ַהמֵ  ָּכל"

 עֹוָלמֹו ֶאת הּוא רֹךְ ּבָ  ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּבָרא ִמּיֹום תתֹוּבָ ׁשָ  ִׁשֵּמר

  ). לא תשא כי, ישמעאל דרבי מכילתא(". ֵמִתים ֶׁשִּיְחֶיה ַעד
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