
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 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 
  17:45  16:34  ירושלים

  17:45  16:40  חיפה
  17:47  16:50  תל אביב

 

   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   51ר ּפָ סְ ן מִ יֹולְ גִ   ג"התשעי רֵ ְׁש ִּת  ז"כ   ְּבֵראִׁשית קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

             

  .ְוָהֲאהּוִביםֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים , ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

 ָרַׁשתְּבּפָ . ּתֹוָרה תחַ מְ ְוִׂש  ֻסּכֹות ֻחְפַׁשת ְלַאֵחר ָהִראׁשֹון ַהִּׁשעּור ֶאת ַהּמֹוֶרה ַתחּפָ  ָּכךְ , ְלָפֵנינּו ִנְפָלָאה ָׁשָנה

. ֵעֶדן ֵגןִמ  ּגַֹרׁש ָּכךְ  ֵּׁשלּובֶ , ְוָאַכל ִנְכַׁשל ְוָהָאָדם, ַהַדַעת ֵמֵעץ יֹאַכל ְלַבל ָהָאָדם ֶאת ה"ָהָּקּבָ  ִהירזְ הִ  אִׁשיתרֵ ּבְ 

 לֹו ֻמָּתר ָהָיה ַגןֶׁשּבָ  ֱעִציםהָ  ְׁשָאר ּוִמָּכל, ַּדְוָקא ַהַדַעת ֵמֵעץ לכְֹלאֶ  ָהָאָדם ַעל רֱאסַ נֵ  ַמּדּועַ , יןבִ הָ לֵ  ָאנּו ְצִריִכים

הֹוֵלְך  ַהֶּכֶלב? ְּבָחְכָמה ְלַפְרָנָסָתם ִלְדאֹג ֶׁשּיֹוְדִעים ְּכָלִבים ֵיׁש, ַּתְנחּום' ר ָאַמר" :ַהָּבא ַהָּמָׁשל ֶאת ְמעּוִׁש ? לכְֹלאֶ 

 .ִמָּפָניו חֹוֵׁשׁש הּוא ֵאין ְמַנְמֵנם ֶׁשַהֶּכֶלב רֹוֶאה ָהאֹוֶפה ַּכֲאֶׁשרוְ , ִמְתַנְמֵנם ְּכִאּלּו ַעְצמֹות אֵ  ְועֹוֶׂשה קׁשּוּבָ  ְויֹוֵׁשב

 ֶאָחד ּגֹוֵנב ַהֶּכֶלב, ָחְזָרה ְמַקְּבָצם ֶׁשָהאֹוֶפה ּוְבעֹוד ַהַּקְרַקע ַעל ַהִּכָּכרֹות ָּכל ֶאת ִּפילּומֶ  ָקם ַהֶּכֶלב, ֶזה ְּבֶרַגע

 תחַ ָא ִּכָּכר לֹוֵקחַ  ָהָיה ַהֶּכֶלב ִאם? ָמֵהם ֶאָחד ֶׁשִּיַּקח ,ָּכל ַהִּכָּכרֹות ֶאת ׁשֹוֵמט ַהֶּכֶלב ַמּדּועַ ּו. "ּובֹוֵרחַ  ֵמַהְּלָחִמים

   ?ְּכִמְתַנְמֵנם ַעְצמֹו ֶאת ָעָׂשה ָמהם שֶ לְ , הּבֶ ֵמרּו ָחְכָמה ְּבַמֲעָׂשיו ָהָיה לֹא ַהִּכָּכרֹות ָּכל ֶאת ְלַהִּפיל ִמְּבִלי

 ִויַׁשֵּמר, ָעָליו םקֹויָ  ָהאֹוֶפה, תֶאחָ  ִּכָּכר בנֹוגְ לִ  ִיַּגׁש ִאםוְ , ְּבָעִתיד תִּכְּכרֹו עֹוד ְוָלַקַחת ַלֲחזֹר ֶצהרֹהּוא , אלָ אֶ 

ָהאֹוֶפה  ִנְזַעק ִמָּידוְ  ,ַחִּמיםַהלְ  ּדּוָכן ָּכל ֶאת הֹוֵפךְ  ַהֶּכֶלב .ָהאֹוֶפה ֶאת ַמְרִּגיעַ וְ  ּגֹוֵנב הּוא ָלֶכן .ָאהֲהּבָ  ְּבַפַעם ִמָּפָניו

 ה ָׁשַרקאֶ א רֹוהּו, םחֶ לֶ הָ  רֹותִּכּכְ  ֶאת רֹופְ סֹוּבְ  ִּכי .ְמַנֵּצח ָחׁשוְ , ִּבְזִריזּות ּבֹוֵרחַ הָ  ַהֶּכֶלב ֶאת ְמָגֵרׁש .ַּפְרָנָסתֹו ַעל

 חֹוֵזר ְוָכךְ  .אּויְּכרָ  ֵמַהֶּכֶלב ִנְׁשַמר ֵאינֹוא הּווְ , אֹותֹו ַמְרִּגיָעה זֹו ַהְרָּגָׁשה. נֹוָרא לֹא ְוֶזה, ַהֶּכֶלב ֶלַקח תחַ ָא רּכָ ּכִ 

 ָוָרע טֹוב ַהַּדַעת ּוֵמֵעץ. ּתֹאֵכל ָאכֹל ֵעץ ַהָּגן ִמּכֹל ֵלאמֹר ַעל ָהָאָדם ֱאלִֹהים' ה ַוְיַצו" .ַמֲעָׂשיו ַעל ַּפַעם ָּכל ַהֶּכֶלב

 ִאם. ַמֲעָׂשיו ַעל ּוְלִהְתּבֹוֵנן ֵעיַנִים ִלְפקֹחַ , ְלִהָּזֵהר, ְלִהָּׁשֵמר ֶׁשָעָליו ָהָאָדם ֶאת ְלַלֵּמד? ַמּדּועַ ..". ִמֶּמּנּו תֹאַכל לֹא

  . ְוָקִׁשים ָרִעים ְלַמֲעִׂשים ֹוְלָהִביא ֲעלּוִלים ָהָאָדם ֶׁשל יורַ צָ יֵ , ְּגבּולֹות ְוֵאין ֻמָּתר ַהּכֹל

 ,הּוא ָּגדֹול ָחַכם, "ֶּכֶלב"לַ  ַהִּנְמָׁשל ָהֵרעַ  ֶׁשֵּיֶצר ְלִהָּזֵכר ינּוָעלֵ  ַאךְ , ַהַחִגים ִׂשְמַחת רְלַאחַ  ְלִלּמּוִדים נּובְ ׁשָ , ִהֵּנה

 דחַ אֵ  ּוְנַחֵּזק ּבֹואּו. ְּבִרְׁשּתֹו ִמִּלּפֹל רמֵ ְוִנׁשָ , אֹוָתנּו ְלַבְלֵּבל לֹו ְנַאְפֵׁשר לֹא. ָחְכמֹות ִמיֵני ְּבָכל נּולֵ יִׁש כְ הָ לֵ  ּוְמַנֶּסה

  . ְּבַהְצָלָחה. ֲאִמִּתית ּוְבִהְׁשַּתְּדלּות ַּבִּׂשְמָחה' ה תֹוִמצְ  ֵאת ּוְלַקֵּים ָעָליו ְלִהְתַּגֵּבר נּוַכל ְוַיַחד, ַהֵּׁשִני ֵאת

  .ּוְמבָֹרךְ  ָּגׁשּום ָּבִריא חֶֹרף

 .יֹוָנָתן, חַ נֹ תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹון

 info@ohrshalom.net  דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net  באינטרנטכתובתנו 

http://www.ohrshalom.net
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 ְיסֹוד 'ה ָּבָרא יֹום ְּבָכל. ָהעֹוָלם ִנְבָרא ֵאיךְ ְמֻסָּפר  ְּבָפָרָׁשה

 ְצַמִחים .ְוָים ַיָּבָׁשה, ַּמִיםׁשָ ; ְוחֶֹׁשךְ  אֹור: ְּכמֹו, ַאֵחר

 ַהִּׁשִּׁשי ַּבּיֹום. ַחִּיים ְּבָעֵלי, ְוכֹוָכִבים ָיֵרחַ , ֶׁשֶמׁש, ְוֵעִצים

, ִמְּמַלאְכּתֹו 'ה ָנח ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום. ִאְׁשּתֹווְ  ָהָאָדם ִנְבָרא

 ָהָאָדם ְוִלְמנּוַחת ֵמֲעבֹוָדה היּתָ לְשבִ  ,ַהַּׁשָּבת ִנְבְרָאה ְוָכךְ 

 ַקִין: ְּבָפָרָׁשה ְמֻסָּפר ָהִראׁשֹון ָהֶרַצח ַעל ַּגם. ְוָהֲאָדָמה

 ּוִבְנִׂשיַאת ַּבְּנדּוִדים ָּכךְ  ַעל ְוֶנֱעַנׁש, ָאִחיו ֶהֶבל ֶאת ָרַצח

 ַהֶּזה ַהִּסּפּור ְלַאֵחר. ַחָּייו ְלָכל ִמְצחֹו ַעל ַקִין אֹות

  .נֹחַ  ְוַעד ֵמָאָדם, הדֹורֹות שֹוֶשֶלת ֶאת ַהּתֹוָרה ְמָתֶאֶרת

  ?ֶׁשּמֹוָתם ּוָמֵהם ֵעֶדן ְּבַגן ָהיּו ְנָהרֹות ַּכָּמה

  ?ֵעֶדן ּוְלַגן ַלּתֹוָרה ְמֻׁשָּתף ָמה

  ?טֹוב ִּכי ָעַמִיםּפָ  ֶנֱאַמר ִּבְבִריָאה יֹום ֵאיֶזה ַעל

  ?לְוֵהבֶ  ַקִין ֶׁשל ֶהָאח םׁשֶ  ָמה

  ?"ְמאֹד טֹוב" ְלִצּיּון ָזָכה ִּבְבִריָאה יֹום ֵאיֶזה

                   

 ,ַהִחָּטה ָּׂשדֹות. ָיָפה ְּבַעִין ְיבּול נֹוְתִניםהְׂשדֹוָתיו ּבַ  ִהְתּבֹוֵנן יֹוָנָתן

' ַלה הֹוָדהוְ . ַהְמַלְבֵלב ִּׂשיִחי ַהִּתיָרסוְ , ָהֲאַדְמַדּמֹות ָהַעְגָבִנּיֹות ִׂשיֵחי

 ֲעגּוִריםַלֲהָקת  ?ֵעיָניו רֹואֹות ָמה ַאךְ . ָיָדיו ַּמֲעֵׂשהּבְ  ַהַהְצָלָחה ַעל

 ֶׁשל ָעָמל ְלַהְׁשִמיד ֲעלּוָלהַלֲהָקה ! ֶזה לֹא ַרק. ְלֶעְברֹו ָבהִהְתָקרְ 

. ְקָצת ַרק הֹוִעיל ֶזה ַאךְ  ,ְּבָיָדיו ְוִנְפֵנף ָצַעק הּוא !ְׁשֵלָמה ָׁשָנה

 ִהְצִליחַ  ְמֻמָּׁשךְ  ַמֲאָמץ ְוַאֲחֵרי, ַמָּמׁש ֶׁשל" ִמְלָחָמה"לְ  ִנְכַנס יֹוָנָתן

 ֶלֱאכֹל ְוֵהֵחּלּו ָהֲעגּוִרים הֹוִפיעּו ְלָמֳחַרת. ַהַּלֲהקה ֶאת ְלַהְבִריחַ 

 ֶחְלִקית ְּבַהְצָלָחה ַהַּפַעם ַּגםוְ , ְלַהְבִריַחם יֹוָנָתן ִנָּסה. ֶּפה ְּבָכל

 ָּכֵאֶּלה ָיִמים ַּכָּמה ְלַאַחר .ַמָּמִׁשית ְּבַסָּכָנה ָעְמדּו ַהְיבּוִלים. ִּבְלַבד

 ָהָיה לֹא. ָהֲעגּוִרים ֶאת ִלְלּכֹד ְוִנָּסה, ַרּבֹות ַמְלּכֹודֹות ִּציבהֵ  יֹוָנָתן

 ֲהמֹוֵני. אֹותֹוָתיו ֶאת ָנַתן ַרּבֹות ָׁשִנים ֶׁשל ִנָּסיֹון ַאךְ , ָּפׁשּוט ֶזה

 ָהֲעגּוִרים ֵּבין. ְמֻׁשֶּנה ְלַמֶּׁשהּו ֵלב ָׂשם ְלֶפַתע .ְּבָידֹו ִנְלְּכדּו ֲעגּוִרים

 ַהֲחִסיָדה. ַאַחת ְלָבָנה ֲחִסיָדה ִּגָּלה, ְלכּוִדים ֶׁשָהיּו ָהַרִּבים ָהֲאפִֹרים

 ֲהֵרי, ִנְכָּבד ָאדֹון: "ַנְפָׁשּה ַעל ְלִהְתַחֵּנן ְוֵהֵחָּלה, ָלּה ָּצפּוי ַמה ֵהִביָנה

 ְנָזִקים ּגֹוְרמֹות לֹא ֶׁשֲחִסידֹות יֹוֵדעַ  ֵאיְנךָ  ַהִאם! ֲאִני ֲחִסיָדה ַרק

 ְּבֵאיֶזה ְקָצת ִנַּקְרִּתי ִאם ְוַגם! ָּדָבר ּוםׁש אֹוֶכֶלת לֹא ֲאִני? ַלָּׂשדֹות

 ֲאִני עֹוף ַהִאם? ַלָּמֶות ִּדיִני ִנְגַזר ֶזה ִּבְגַלל, ְׁשַנִים אֹו ִּתיָרס ֶקַלח

 ַמּדּועַ . "ִמְּדָבֶריהָ  ִהְתַרֵּׁשם לֹאיֹוָנָתן  ַאךְ  !"הֹוֵגן לֹא ֶזה? ַמִּזיק

, לֲעגּוִרים ִהְתַחַּבְרּתְ  ִאם? ַהַּמִּזיִקים ֲעגּוִריםלָ  ִהְתַחַּבְרּתְ וְ  ָׁשם ָהִיית

! ִאָּתם ְּבַיַחד ֶׁשִּלי ּוַבְיָרקֹות ַּבִּתיָרס ְוִנַּקְרּתְ , ִמַּמֲעֵׂשיֶהם ָלַמְדְּת  ַּגם

 ַלֲחֵבִרים ְלִהְתַחֵּבר ָצִריךְ  ֶׁשַצִּדיק ִמי! ִלְׁשֵכנֹו ְואֹוי ָלָרָׁשע אֹוי

 ִיְתַּפֵּלא ַאל, ְקלֹוְקִלים ֲחֵבִרים ִעם ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב ִמי ַאךְ , ַמְתִאיִמים

 ֶׁשַצִּדיק ִמי. ָמָׁשל ַּכּמּוָבן הּוא ֶזה ִסּפּור !"ִאָּתם ְּבַיַחד ֵיָעֵנׁש ִאם

 ִעם ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב ִמי ַאךְ , ַהַּמְתִאיִמים ֲחֵבָריו ֶאת לֹו ִלְמצֹוא ָצִריךְ 

 ַּגם ֶאָחד ְויֹום, ִמַּמֲעֵׂשיֶהם ִיְלַמד ִאם ִיְתַּפֵּלא ַאל ְקלֹוְקִלים ֲחֵבִרים

  )איזופוס משלי י"עפ. (ִאָּתם ְּבַיַחד ֵיָעֵנׁש

  "ָלָאָדם לֹו ִנְקְראּו ֵׁשמֹות ְשלָֹשה"

 ֶׁשּקֹוְרִאים ֶאָחד, ָלָאָדם לֹו ִנְקְראּו ֵׁשמֹות  ְשלָֹשה

, ָאָדם ְּבֵני לֹו ֶׁשּקֹוְרִאים ְוֶאָחד, ְוִאּמֹו ָאִביו לֹו

 ֶּׁשּקֹוֶנה ַמה ִמֻּכָּלן טֹוב. ְלַעְצמֹו הּוא ֶׁשּקֹוֶנה ְוֶאָחד

 אֹוָתנּו ִלְּמדּו. )ַּתְנחּוָמא ִמְדָרש(. ְלַעְצמֹו הּוא

 ִׁשְמעֹון ַרִּבי" :ָאבֹות ְּבַמֵּסַכת ַּבִּמְׁשָנה ֲחָכִמים

 ְוֶכֶתר ּתֹוָרה ֶּכֶתר: ֵהם ְּכָתִרים ְׁשלָֹׁשה: אֹוֵמר

 ַעל עֹוֶלה טֹוב ֵׁשם ְוֶכֶתר. ָמְלכּות ְוֶכֶתר ְּכֻהָּנה

 ָחׁשּוב, ְּכֶמֶלךְ  ִלְהיֹות ָחׁשּוב ָיכֹל ָאָדם". ַּגֵּביֶהן

 ֶזה הּוא ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ָהָאָדם ַאךְ , ָחַכם ְּכַתְלִמיד

? טֹוב ֵׁשם ְלַעְצֵמנּו ִנְקֶנה ְוֵכיַצד. טֹוב ֵׁשם לֹו ֶׁשֵּיׁש

, ָאָדם ָּכל ְנַכֵּבד, ְּבִׂשְמָחה, ְּבִנימּוס ְלִהְתַנֵהג ִנְלָמד

, ְּביֹוֵתר ְוֶהָחׁשּוב, ֶעְזָרה ֶׁשָּצִריךְ  ִמי ְלָכל ְנַסַּיע

 ְלַהְׁשִּפיעַ  ָעלּול ְוָׁשלֹום ֶׁשָחס, ֵרעַ  ָּדָבר ִמָּכל ִנְתַרֵחק

 .ַהּטֹוב ְׁשֵמנּו ַעל ֶּכֶתם ִיְדַּבק ְוֶׁשִּבְגָללֹו, ָעֵלינּו

 ְלַהֲעִריךְ  יּוַכל ֵּכיַצדֶעְרּכֹו  ֶאת ַמִּכיר ֶׁשֵאינֹו ָאָדם"

  " ?זּוָלתֹו ֶאת

 ]ִמּפּוְלָנָאה יֹוֵסף ַיֲעקֹב' ר[
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