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הוּבים.
ְק ִרים וְ ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
וּל ִע ִתּים ְבּ ֶשׁ ֶקט
סּוּפה ְ
יתי ַה ֶשּׁלֶג ֶשׁיּ ְָרדוּ ְל ִע ִתּים ַבּ ָ
וּפ ִתּ ֵ
ֻלּנוּ ָבּ ַב ִיתַ .ה ַמּ ְר ֶאה ַה ָלּ ָבן ְ
הוֹתיר ֶאת כּ ָ
בוּע ִ
ָרד ַה ָשּׁ ַ
ַה ֶשּׁלֶג ֶשׁיּ ַ
ָצא
אַבּאֶ ,שׁלֹּא י ָ
ֻחד ֶשׁנְּ גַלֶּה ְל ֵעינֵינוָּ .
יטים ְבּי ִֹפי ַה ְמּי ָ
בוּקים ְל ַחלּוֹןַ ,מ ִבּ ִ
ָשׁ ְבנוּ ְבּ ַביִת ְדּ ִ
ֻלּנוּ .י ַ
ַמ ְד ִהיםִ ,ה ְפ ִליאוּ ֶאת כּ ָ
אַבּא
ָצאוּ ֵמ ַה ַתּנּוּרְ ,ו ָ
יחה ִא ָמּא ְשׁ ִתיָּה ַח ָמּה וְ עוּגִ יּוֹת ֶשׁיּ ְ
וּק ָרא ָלנוּ ָל ֶשׁ ֶבת ִאתּוַֹ .על ַה ֻשּׁ ְל ָחן ִהנִּ ָ
ָשׁב ְבּ ָסלוֹן ַה ַבּיִת ָ
בוֹדה י ַ
ַל ֲע ָ
ְח ִסיד ְבּ ַמ ֲע ָשׂיוְ .ל ֵעת זִ ְקנוּתוֹ ָע ָלה
ֵה ֵחל ְל ַס ֵפּרַ :מ ֲע ֶשׂה ְבּ ִאישׁ ָע ִשׁירֶ ,שׁ ָהיָה לוֹ ָס ְך ָעצוּם ֶשׁל ֶכּ ֶסף ,וְ ָהיָה ַל ְמ ָדן ֻמ ְפ ָלג ו ָ
ֶסת
וּשׁמוֹ אַ ֶל ְכּ ַסנְ ֶדרֶ ,שׁ ָהיָה רֹב ַהיּוֹם ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
אָדם ְ
אַחתָ ,ראָה ָ
יע ְל ִעיר ַ
ִשׂ ָר ֵאלְ .בּ ַד ְרכּוֹ ִהגִּ ַ
ְבּ ַד ְעתּוֹ ַל ֲעלוֹת ְל ֶא ֶרץ י ְ
ֶא ָמןִ .ה ְמ ִתּין ֶה ָע ִשׁיר ַעד
וּת ִפ ִלּיןָ .ס ַבר ֶה ָע ִשׁיר ְבּ ַד ְעתּוַֹ ,שׂאַ ֶל ְכּ ַסנְ דֶר הוּא ִאישׁ ָכּ ֵשׁר ְונ ֱ
לוֹמד ִעם ַט ִלּית ְ
עוֹסק ִבּ ְת ִפ ָלּתוְֹ ,ו ֵ
ֵ
וּמ ְת ָירֵא ֲאנִ י ִלנְ ס ַֹע ִעם ַה ָמּמוֹן ֶשׁ ִלּי ,ו ְָלכֵן ַקח
ָרה ִ
נוֹס ַע ַהיּוֹם ְל ֶארֶץ ז ָ
ְאָמר לוְֹ " :בּ ַב ָקּ ָשׁה ִמ ְמּ ָךֲ ,אנִ י ֵ
ֶשׁ ִסּיֵּם ְתּ ִפ ָלּתוֹ ו ַ
אָמר לוֹ
ָרתוִֹ ,בּ ֵקּשׁ ֶה ָע ִשׁיר ֶאת ִפּ ְקדּוֹנוַֹ ,
ֶכּ ַסנְ ֶדרְ " :בּ ֵס ֶדרַ ,תּן ִלי ֶאת ָממוֹ ָנ ָך"ַ .בּ ֲחז ָ
אוֹצ ִרי ַעד ֶשׁ ֶא ֱחזֹר"ָ .ענָה אַל ְ
יתּי ֶאת ָ
ֵמ ִא ִ
ַשּׂא ְתּ ִפ ָלּה
ֶפשׁ ,וְ נ ָ
אַך ָה ִאישׁ ְבּ ֶשׁלּוָֹ .ה ַל ְך ֶה ָע ִשׁיר ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ַפ ֵחי נ ֶ
עוֹלם"ֶ .ה ָע ִשׁיר ִה ְת ַחנֵּן ְבּ ָפנָיו ְ
אַל ְכּ ַסנְ ֶדר" :לֹא ִה ָכּ ְר ִתּי ָך ֵמ ָ
ֶ
ֶכּ ַסנְ ֶדרַ ,צ ִדּיק גָּמוּר ַכּ ֲא ֶשׁר
ִיתי ֶשׁאַל ְ
אַתּה אָדוֹן ַהכֹּלָ ,ע ֶלי ָך יֵשׁ ִלי ַתּ ְרע ֶֹמת ִכּי ָסבוּר ָהי ִ
עוֹלםָ ,
עוֹלםִ " :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
בוֹרא ָ
ְל ֵ
תּוֹך ַר ָמּאוּת וְ ֵאין ִלבּוֹ ָשׁ ֵלם ִע ְמּ ָך,
עוֹשׂה זֹאת ִמ ְ
רוֹאה ֲאנִ י ֶשׁהוּא ֶ
וּב ְת ִפ ִלּין ָכּל ַהיּוֹםְ ,ו ַע ְכ ָשׁו ֶ
יתי אוֹתוֹ ְמ ֻע ָטּף ַבּ ַטּ ִלּית ִ
ָר ִא ִ
וּמר .נִ גְ ָלה
וּב ָכה ְבּלֵב נִ ְשׁ ַבּר ַ
בוּרהָ ,
דוֹלה וְ ַהגְּ ָ
מוֹסר ֲאנִ י ִדּינִ י ָל ָשׁ ַמיִםְ ,נקֹם ֶאת ִנ ְק ָמ ִתּי ִמ ֶמּנּוּ ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְָדעוּ ַהכֹּל י ְָד ָך ַהגְּ ָ
ָל ֵכן ֵ
אָכל
ְא ְשׁתּוֹ ָח ֵמץְ ,וגַם ַ
אָכל זֶה ַה ֶפּ ַסח הוּא ו ִ
ימןֶ :שׁ ַ
ֶאמֹר ָלהּ ִס ָ
יראֵ ,ל ָך ֵא ֶצל ִא ְשׁתּוֹ ו ֱ
ְאָמר לוֹ" :אַל ִתּ ָ
ָביא ו ַ
ֵא ָליו ֱא ִל ָיהוּ ַהנּ ִ
אָמר ָלהּ ֶאת
ֶכּ ַס ְנ ֶדר ָלשׁוּקָ ,ה ַל ְך ֶה ָע ִשׁיר ְל ִא ְשׁתּוֹ ְו ַ
ֶסת"ְ .כּ ֶשׁ ָה ַל ְך אַל ְ
פּוּרים ְבּ ַה ְשׁ ָכּ ָמה קֹדֶם ֶל ְכתּוֹ ְל ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
ִשׂ ָר ֵאל כֻּלּוֹ ַתּ ַחת ַהר
עוֹמד ַעם י ְ
בוּע ֵ
ִירה ְל ָע ִשׁיר ֶאת ִפּ ְקדּוֹנוְֹ .בּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ְס ְב ָרה ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁ ְבּ ָע ָלה ִצוָּה ֵכּן וְ ֶה ֱחז ָ
ימנִ ים ,ו ָ
ַה ִסּ ָ
אתי ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ֵבּית
הוֹצ ִ
עוֹלם" :אָנ ִֹכי ה' ֱאל ֶֹהי ָךֲ ,א ֶשׁר ֵ
תּוֹרה .קוֹלוֹ ֶשׁל ה' נִ ְשׁ ַמע ְבּ ָכל ָה ָ
וּמ ַק ֵבּל ֶאת ַה ָ
ִסי ַני ְ
ֲע ָב ִדים .לֹא י ְִהיֶה ְל ָך ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִריםַ ,על ָפּנָי ..לֹא ִת ָשּׂא ֶאת ֵשׁם ה' ֱאל ֶֹהי ָךַ ,ל ָשּׁ ְואַ ."...ה ַטּ ַעם ֵל ִאסּוּר הוּא ִלזְ כּוֹר ֶאת
שׁוֹמ ִרים ַעל ִמ ְצוֹת ה'ֲ ,א ָבל
ֵראוּ ְכּ ִאלּוּ אָנוּ ְ
ַחס ֵא ָליו ְבּ ַקלּוּת רֹאשׁ ,וְ ַל ֲעשׂוֹת ַמ ֲע ִשׂים ֶשׁיּ ָ
ְשׁלֹּא ְל ִה ְתי ֵ
ִקיּוּמוֹ ֶשׁל ה' ,ו ֶ
יכים אָנוּ ְל ַה ְק ִפּיד
רוֹצים ְל ַב ְל ֵבּל וְ ֶל ֱאחֹז ֵעינֵי ַה ְבּ ִריּוֹתְ .צ ִר ִ
וּב ִקיּוּם ַה ִמּ ְצוֹתְ ,ואָנוּ ִ
ָתנוּ ְ
ֶבּ ֱא ֶמת – ֲאנוּ לֹא ֶשׁ ֵל ִמים ֶבּ ֱאמוּנ ֵ
ימיּוֹת.
בוֹדת ה' ֶשׁ ָלּנוּ ִתּ ְהיֶה ֶא ָחד ַבּ ֶפּה ְו ֶא ָחד ָבּ ֵלבֶ ,א ָחד ַבּ ִחיצוֹנִ יּוּת וְאוֹתוֹ ָדּ ָבר ִבּ ְפנִ ִ
ֶשׁ ֲע ַ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -
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ֹשׁה ָשׁ ַמע ַעל ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֵא ְרעוּ
חוֹתן מ ֶ
י ְִתרוֹ ֵ
פּוֹרה ) ֵא ֶשׁת
ֹשׁה ִעם ִצ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ְוהוּא ָבּא ֶאל מ ֶ
ִל ְבנֵי י ְ
אַהרֹןַ ,הזְּ ֵקנִ ים ְו ָכל
ֹשׁהֲ ,
ֹשׁה .מ ֶ
וּבנָיו ֶשׁל מ ֶ
ֹשׁה( ָ
מֶ
ָצאוּ ִל ְק ָראתוֹ.
ִשׂ ָר ֵאל י ְ
יְ
ֹשׁהִ ,כּי
ִתרוֹ ָראָה ֶאת ָהע ֶֹמס ָה ַרב ַה ֻמּ ָטּל ַעל מ ֶ
יְ
ֹשׁה
יע ְלמ ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ְל ַבדּוֹ .הוּא ִה ִצּ ַ
ֹשׁה ָשׁ ַפט ֶאת י ְ
מֶ
ַא ָל ִפים
ְל ָמנוֹת ָשׂ ֵרי ֲע ָשׂרוֹתֲ ,ח ִמ ִשּׁיםֵ ,מאוֹת ו ֲ
ְסיְּעוּ לוֹ ָלדוּן ֶאת ָה ָעםְ ,כּדֵי ְל ָה ֵקל ָע ָליו ְו ַעל
ֶשׁיּ ַ
ֹשׁה ִק ֵבּל ֶאת ֲע ַצת י ְִתרוֹ.
ָה ָעם .מ ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ִהגִּ יעוּ ְל ַהר ִסינַיָ ,חנוּ
ְבּרֹאשׁ חֹדֶשׁ ִסיוָן ְבּנֵי י ְ

    
אַחתִ .מי
ְ .1שׁנֵי כּ ֲֹהנִ ים ' ְל ַה ְב ִדּיל' ְבּ ָפ ָר ָשׁה ַ
ֵא ֶלּה?
ַתּר ִל ְק ַראת
ַ .2על ֵאיזֶה תֹּאַר ֶה ָע ִדיף ִי ְתרוֹ ְלו ֵ
ישׁתוֹ ִעם מֹ ָשׁה?
ְפּגִ ָ
ִתּכֵן?!
ַענָנִ ים ְבּחֹ ֶדשׁ ִסיוָן ֲ -הי ָ
ְ .3בּ ָר ִקים ו ֲ
ֹאשׁהּ
ַ .4ה ֶח ֶרב ֻמ ְז ֶכּרֶת ַפּ ֲע ַמיִם ָבּ ָפּ ָר ָשׁה ְ -בּר ָ
וּבסוֹ ָפהִ :מי ַבּ ַעל ַה ֲח ָרבוֹת?
ְ

      

תּוֹרה ְמ ַס ֶפּרֶת
תּוֹרהַ .ה ָ
ְליַד ָה ָהר ו ְִה ְתכּוֹנְ נוּ ְל ַמ ַתּן ָ
ַע ֶשׂרֶת ַה ִדּ ְבּרוֹת .ו ְָכל ָה ָעם
ָלנוּ ַעל ַמ ֲע ַמד ַהר ִסינַי ו ֲ
ידם וְ ֵאת קוֹל ַהשּׁ ָֹפר
ר ִֹאים ֶאת ַהקּוֹלֹת וְ ֶאת ַה ַלּ ִפּ ִ
ַע ְמדוּ ֵמ ָרחֹק:
ְאת ָה ָהר ָע ֵשׁן ַויּ ְַרא ָה ָעם ַו ָיּנֻעוּ ַויּ ַ
וֶ

     
ְהוּדי ַמ ֲע ִביד ֶאת
רוּסיָה ְו ָשׁ ַמע ִכּי י ִ
יע ְל ִעיר ְבּ ְ
" ֶה ָח ֶפץ ַחיִּים" ִהגִּ ַ
ֵע אוֹתּוֹ ְל ַה ְפ ִסיק
ֲלים ֶשׁלּוֹ ַבּ ַשּׁ ָבּת .נִ ָסּה ַה ָצ ִדּיק ְל ַשׁ ְכנ ַ
ַהפּוֹע ִ
רוֹצה
יצד ֶ
רוּבּלְ ,ו ֵכ ַ
יח ַ 4000
אָמר ָה ִאישֲׁ :אנִי ַמ ְר ִו ַ
ְל ָח ֶלל ַשׁ ָבּתַ .
אָמר לוֹ ָה ַרבִ :אם
אַפ ִסיד ָכּל ַשׁ ָבּת ְסכוּם גָּדוֹל ָכּל ָכּ ְך? ַ
ָה ַרב ֶשׁ ְ
ְתּ ַח ֵלּל ַשׁ ָבּת ַתּ ְפ ִסיד ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְפ ָעלֲ ,הרֵי ָכּתוּב ְמפ ָֹרשֵׁ " :שׁ ֶשׁת
תּוֹרה ֵמ ַצוָה ָע ֵלינוּ
יעי ִתּ ְשׁבֹּת''ִ ,אם ַה ָ
וּביּוֹם ַה ְשׁ ִב ִ
ָמים ַתּ ֲעבֹד ַ
יִ
אוֹתנוּ ַל ֲעבֹד ִשׁ ָשׁה
דּוּע ִהיא ְמ ַצ ָוה ָ
אכה ַבּ ַשּׁ ָבּתַ ,מ ַ
ִל ְשׁבֹּת ִמ ְמּ ָל ָ

ַמ ֲע ָמד ַהר ִסי ַני
יוֹחנָן:
אַבּהוּ ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ָ
אָמר ַר ִבּי ָ
ַ
תּוֹרה
ָתן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּר ְֹך הוּא ֶאת ַה ָ
ְכּ ֶשׁנּ ַ
ִצפּוֹר לֹא ָצוַח,
עוֹף לֹא ָפּ ַרח,
ָעה,
שׁוֹר לֹא גּ ָ
אוֹפנִּ ים לֹא ָעפוּ,
ַ
אָמרוּ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ,
ֶשׁ ָר ִפים לֹא ְ
ַהיָּם לֹא נִ ז ְַדּ ְעזַע,
ַה ְבּ ִריּוֹת לֹא ַדּ ְבּרוּ,
ָצא ַהקּוֹל" :אָנ ִֹכי
וּמ ְח ִרישׁ וְ י ָ
עוֹלם שׁוֹ ֶתק ַ
ֶא ָלּא ָה ָ
ה' ֱאל ֶֹהי ָך" ) ְשׁמּוֹתֶ ,פּ ֶרק כ' ָפּסוּק ב'(.

ָמים ָע ָליו ִל ְשׁבּוֹת ַבּיּוֹם
ָסה ִשׁ ָשׁה י ִ
רוֹצה ַפּ ְרנ ָ
אָדם ֶ
ָמים? ִאם ָ
יִ
יעי ,לֹא י ְִהיֶה לוֹ
ִשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אָדם לֹא י ְ
ְאם ָ
יעי ,ו ִ
ַה ְשּׁ ִב ִ
וְאָמר
ְמי ַהחוֹלַ .בּ ַעל ַה ִמּ ְפ ָעל ז ְִל ֵזל ְבּ ִד ְברֵי ָה ַרב ַ
ָסה ְבּ ֵשׁ ֶשׁת י ֵ
ַפּ ְרנ ָ
ַבּ ַלּ ַעג :ו ְִכי ָסבוּר ָה ַרב ֶשׁ ָפּסוּק ְבּ ֻח ָמּשׁ ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ִמּ ְפ ָעל ֶשׁ ִלּי?
רוּסיָה
וּב ְ
ָמים ְ
ְה ַל ְך ְל ַד ְרכּוֹ .לֹא ָע ְברוּ י ִ
ָה ַרב ָעזַב ֶאת ָה ִאישׁ ו ָ
יקים ָעלוּ ַל ִשּׁ ְלטוֹןֶ ,ה ְח ִרימוּ ֶאת ָכּל
ְתה ַמ ְה ֵפּ ָכה וְ ָהבּוֹ ְל ֶש ִב ִ
ָהי ָ
ְהוּדי
ָה ְרכוּשׁ ַה ְפּ ָר ִטי ֶשׁל ַבּ ֲע ֵלי ַה ָמּמוֹן ,וְ גַם ֶאת ַה ִמּ ְפ ָעל ֶשׁל ַהיּ ִ
ֶשׁ ָלּ ַעג ְל ַרבֶ .ה ָע ִשׁיר ָבּ ַרח וְ נִ ְשׁאַר ְבּח ֶֹסר ָכּל .הוּא לֹא ָשׁ ַכח ֶאת
רוֹאה ֶשׁ ִדּ ְברֵי ָה ַרב
וְשׁם ָכּ ָתּבֲ :אנִי ֶ
ִדּ ְברֵי ָה ַרב וְ ָשׁ ַלח לוֹ ִמ ְכ ָתּב ָ
אָדם.
גּוֹרלוֹ ֶשׁל ָה ָ
וּפסוּק ָיכֹל ִל ְקבּ ַֹע ֶאת ָ
צוֹד ִקים ָ
ְ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

) ֵשׁמוֹת ַר ָבּה ָפּ ָר ָשׁה ָכּ"ט ְס ִעיף ט'(


     
אַחת ְכּ ִת ְקּנָהַ ,מ ֲע ֶלה ָע ָליו ַה ָכּתוּב ְכּ ִאלּוּ
" ָכּל ַה ֵמ ָשׁ ֵמר ַשׁ ָבּת ַ
עוֹלמוֹ
ִשׁ ֵמּר ָשׁ ָבּתוֹת ִמיּוֹם ֶשׁ ָבּ ָרא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּר ְֹך הוּא ֶאת ָ
ַעד ֶשׁיּ ְִחיֶה ֵמ ִתים".

)מכילתא דרבי ישמעאל ,כי תשא לא(.

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

