
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 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 
  17:40  16:25  ירושלים

  17:39  16:29  חיפה
  17:41  16:40  תל אביב
  17:42  16:41  באר שבע

 

 היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   66ר ּפָ סְ ן מִ יֹולָ גִ   ג"התשע ְׁשַבט' טו  ִׁשיָרה -  ְּבַׁשַּלח ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

         

  . ְוָהֲאהּוִבים ַהְּיָקִרים ֲחֵבַרי, ָלֶכם ָׁשלֹום ַׁשָּבת

 ִּׁשיָרהּבְ  ָיָצאנּו ָּכךְ , "ִּבְׁשָבט ּו"ְּבט, ַהַהר ָהֵעֶמק ִמן ִמן, ַהְּכָפר ּוִמן ָהִעיר ִמן, ְּבָיד ְוֵאת ַּבֵּלב רֹון ַהּׁשֹוְתִלים הֹוְלִכים ָּכךְ "

 ִּבֵּקׁש ְלֶפַתע. ִלְנטֹעַ  ִהְתַחְלנּו ּוִמָּיד ַלְּקבּוצֹות ִהְתַחַּלְקנּו ְּכֶׁשִהַּגְענּו. ֲחָדִׁשים ְׁשִתיִלים ִלְנטֹועַ , ָּסמּוךְ הֶ  ַהַּיַער ֶאל ּוְבִׂשְמָחה

 ָאַמר. "ַטְעֶּתםּונְ  ָהָאֶרץ ֶאל ָּתבֹואּו ִּכי": ֶנֱאַמר ָּבִמְדָרׁש :ַהּמֹוֶרה ָאַמר, אֹותֹו ְּכֶׁשָּסַבְבנּו. ְסִביבֹו ְוִנְתַרֵּכז ֶׁשַּנְפִסיק ַהּמֹוֶרה

 ֶהיּו ֶאָּלא, ִנַּטע ְולֹא ֵנֵׁשב ּתֹאְמרּו לֹא, טּוב ָּכל ְמֵלָאה אֹוָתּה ֶׁשִּתְמְצאּו ִּפי ַעל ַאף: ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ָּברּוךְ  ַהָּקדֹוׁש ָלֶהם

 ֶהיּו ַאֶּתם ַאף, ֲאֵחִרים ֶׁשָּנְטעּו ְנִטיעֹות ּוְמָצאֶתם ֶׁשִּנְכַנְסֶּתם ְּכֵׁשם". ַמֲאָכל ֵעץ ָּכל ּוְנַטְעֶּתם: "ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְּנִטיעֹות ְזִהיִרים

 ַהֶּמֶלךְ  ְׁשלֹמֹה ָאַמר. "ַלֲאֵחִרים ּוִמְתַיֵּגעַ  עֹוֵמד ֲאִני ָמה, ַחי ֲאִני ָׁשִנים ַּכָּמה, ָזֵקן ֲאִני, ָאָדם יֹאַמר ֶׁשּלֹא, ִלְבֵניֶכם נֹוְטִעים

, ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ְונֹוָלְדנּו ָזִכינּו ָאנּו ".ַלֲאֵחִרים ָזָכה לֹא, לֹו ִיְהֶיה ָזָכה, ְונֹוֵטעַ  ּבֹוֶנה ָאָדם ֶׁשְּיֵהא... ְּבִעיתֹו ָעָׂשה ַהּכֹל ֶאת

 ַּפְרעֹה ִּכי ְמַגִּלים ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר. ִיםִמִּמְצרַ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאת ָהָיה ָּכךְ  לֹא ַאךְ . ְוָחְפִׁשִיים ַעְצָמִאִּיים ַמְרִּגיִׁשים ְוָאנּו ָּבּה ָּגַדְלנּו

 ֵאין ֲהִמְּבִלי: "ָקָׁשה ִּבְטֲעָנה מָֹׁשה ֶאל ָּבִאים ֵהם. ִמְצַרְיָמה ָלׁשּוב ָרצּו ֶמֵהם ֶחֶלק. ְלֲחָרָדה ִנְתְּפסּו, אֹוָתם ִהִּׂשיגּו ְוַעּמֹו

 ַעּמּוד ְוַרק, ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ָסמּוךְ  חֹוֶנה ִמְצַרִים ְּכֶׁשַּמֲחֶנה, ָמתּוחַ  ַלְיָלה ְלַאַחר!" ?ְּבִמְדָּבר ָלמּות ְלַקְחָּתנּו ְּבִמְצַרִים ְקָבִרים

 ְלהֹוִביל ְוֵיׁש, ִלְּתִפּלֹות ַהְּזַמן ֶזה ֶׁשֵאין לֹו אֹוֵמר 'ה ַאךְ . 'ה ֵאל ִּבְתִפָּלה ּפֹוֶנה מֶֹׁשה, ַהַּמֲחנֹות ְׁשֵני ֵּבין חֹוֵצץ עֹוֵמד ֶהָעָנן

 ּומֹוִתיר סּוף ָים ֶאת ְוקֹוֵרעַ  ֵנס עֹוֶׂשה' ְוה, סֹוף ָים ַעל ָידֹו ֶאת נֹוֶטה מֶֹׁשה. ַהָּגדֹול ַהִּנָּצחֹון ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת

 ִמְצַרִים ַמֲחֶנה ְּכֶׁשָּכל, ַהּבֶֹקר ְּבַאְׁשמֶֹרת ַאךְ , ְלִמְרָּדף יֹוְצִאים ַהִּמְצִרים". ַהָּים ְּבתֹוךְ " ָהעֹוְבִרים ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ָיֵבׁש ַמֲעָבר

 ִנְׁשָמִטים ָהֲעָגלֹות אֹוַפֵּני. ַהִּמְצִרי ַהַּמֲחֶנה ְּבתֹוךְ  ְמהּוָמה' ה ֶמִּטיל, ַהחֹוף ֶאל ַּדְרָּכם ֶאת עֹוִׂשים ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ַּבַּמִים ִנְמָצא

 ֶזה ַאךְ , ְלִמְצַרִים ָחַזָרה ָלנּוס רֹוִצים ְוֵהם, ָּבֶהם ִנְלֶחֶמת' ה ָיד ִּכי ָחִׁשים ַהִּמְצִרים. ָדהְּכבֵ  ַהִּמְלָחָמה ְמְרָּכבֹות ְוִהְּתָנַהלּות

 ֶאת ַּתְחֵּתיֶהם ְוקֹוְבִרים, ַהִּטְבִעי ְלַמָּצָבם חֹוְזִרים ְוַהַּמִים, ַהָּים ַעל ָידֹו ֶאת ׁשּוב ִלְנטֹות מָֹׁשה ַעל ְמַצֶּוה' ה. ִמַּדי ְמֻאָחר

 ַהַהָּצָלה ֵנס. ַעְבּדֹו ּוְבמֶֹׁשה' ָּבּה ַעָּזה ִיְרַאה ֶוֱאמּוָנה ֶׁשל ְּבֶרֶגׁש ִמְתַמְּלִאים, ְּבַתְדֵהָמה ֶׁשּצֹוִפים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני. ִמְצַרִים ַמֲחֶנה

 ְוַאֲהרֹן מָֹׁשה ָאחֹות ַהְּנִביָאה ִמְרָים ַּגם. ִׁשיָרה ְלַאִמיַרת ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני מָֹׁשה ֵאת ֵמִביא, ֵמַהִּמְצִרים' ה ְוִנְקָמת ַהַּמְדִהים

 ָזִכינּו ָאנּו ִהֵּנה .'ָלּה ְוהֹוָדָיה ֶׁשַבח ִׁשיר ָׁשָרה ִהיא, ִיְׂשָרֵאל ּוְבנֹות ְנֵׁשי ָּכל ֶאת ַאֲחֶריהָ  סֹוֶחֶפת ּוְכֶׁשִהיא, ְּבָיָדּה ּתֹף נֹוֶטֶלת

 ִׁשיר: "ְּבִׁשיָרה ִנְפַּתח ַיַחד ֻּכָּלנּו ָּכךְ  ְוַעל, ִהְתַקֵּים ְלָזְרַעם ִּתְהֶיה ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶאֶרץ ֵתינּוַלֲאבֹו' ה ֶׁשָהְבָטַחת ְּבֵעיֵנינּו ְוָרִאינּו

  ". ִרָּנה ּוְלׁשֹוֵננּו ִּפינּו ְׂשחֹק ְיַמֵּלא ָאז, ְּכחֹוְלִמים ַהִינּו ִצּיֹון ִׁשיַבת ֶאת' ה ְּבׁשּוב ַהַּמֲעלֹות
  

 .יֹוָנָתן, ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו ֶּבָעלֹון ַהָּבא ָּבָׁשבּועַ  ְלִהְתָראֹות

 info@ohrshalom.net  דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net  כתובתנו באינטרנט
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 ִמִּמְלָחָמה ִיָּבֲהלּו ֶׁשּלֹא ֲעִקיָפה ְּבֶדֶרךְ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת מֹוִביל' ה

 ֶאת ִלִיְׂשָרֵאל ֶהְראּו, ַּבַּלְיָלה ָהֵאׁש ְוַעּמּוד ַּבּיֹום ֶהָעָנן ַעּמּוד. ַּבְּפִלְׁשִּתים

 ְּבֵני. ַהָּים ְלַיד אֹוָתם ֶׁשִהִּׂשיגּו ַאֲחֵריֶהם ַעד רֹוְדִפים ַהִּמְצִרים .ַהֶּדֶרךְ 

 ָעָנה ֶׁשֵהם מֶֹׁשה? ִמִּמְצַרִים הֹוֵצאָתנּו ַמּדּועַ : מֶֹׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָׁשֲאלּו

 ְלמֶֹׁשה ָאַמר' ה. ַהַּמֲחנֹות ֵּבין ָעַמד ֶהָעָנן ַעּמּוד .'ה ְיׁשּוַעת ֶאת ִיְראּו

 ְּבֵני. ִנְבַקע ְוַהָּים ַהָּים ַעל ָידֹו ֶאת ֵהִרים מֶֹׁשה. ְוִלְנסֹעַ  ְלַהְמִׁשיךְ 

 ֵהִרים ּומֶֹׁשה ִצָּוה' ה. ַאֲחֵריֶהם ְוַהִּמְצִרים ַהָּים ְלתֹוךְ  ִנְכְנסּו ִיְׂשָרֵאל

 ִׁשיַרת ֶאת ָׁשרּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני. ַהִּמְצִרים ֶאת ִּכָּסה ְוַהָּים ָידֹו ׁשּוב ֶאת

 ָאַמר' ה ְּבָמָרה .'ַלה ֶׁשַבח ִׁשיר ֵהן ַּגם ָׁשרּו ְוַהָּנִׁשים ּוִמְרָים ַהָּים

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני, ְּבֵאִלים .ֻהְמְּתקּו ְוַהַּמִים ַהַּמִים ְלתֹוךְ  ֵעץ ְלַהְׁשִליךְ  ְלמֶֹׁשה

 ָלֶהם ְוָׁשַלח ַמן ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ִהְמִטיר' וה ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה ֶנֶגד ִהְתלֹוְננּו

 ְליֹום ִנְׁשַמר ְוַהָּמן ְּכפּוָלה ַּכּמּות ִלְּקטּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִׁשִּׁשי ְּביֹום. ְׂשָלו

 מֶֹׁשה ֶאת ִצָּוה' ה. ָּבתַהּׁשַ  ֶאת ִלְׁשמֹר ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִצָּוה' ה. ַהַּׁשָּבת

' ה. ַמִים ָלֶהם ֶׁשֵאין ִהְתלֹוְננּו ׁשּוב ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני. ְלִמְׁשֶמֶרת ַמן ִלְׁשמֹר

 ִנְלֲחמּו ֲעָמֵלק. ֵמַהֶּסַלע ַמִים ְוֵיְצאּו ַּבֶּסַלע ְלַהּכֹות ְלמֶֹׁשה ָאַמר

 ְוַכֲאֶׁשר ָּגְברּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָיָדיו ֶאת ֵהִרים ֶׁשּמֶֹׁשה ְזַמן ָּכל, ְּבִיְׂשָרֵאל

 ַעל ָיַׁשב הּוא, ִהְתַעֵּיף מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר. ָּגְברּו ֲעָמֵלק ָיָדיו ֶאת הֹוִריד מֶֹׁשה

 ֶאת ִנְּצחּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ֶׁשּמֶֹׁשה ַעד ְּבָיָדיו ָּתְמכּו ְוחּור ְוַאֲהרֹן ֶאֶבן

  . ֲעָמֵלק

?ִמְׁשֶקֶפת ְּבִלי ַאךְ , ִהְׁשִקיף ִמי .1

 ְּכַבִּדים ְּדָבִרים ְׁשֵני ְּכמֹו סֹוף ְּבָים ָטְבעּו ַהִּמְצִרים .2

?ֵאּלּו ְּדָבִרים ֵמֵהם. ַלַּמִים ַהֻּמְכָנִסים

 ֵעץ ֵאיֶזה. ָהִאיָלנֹות ַחג, ְּבֵׁשֶבט ּו"ט ָחל ַהַּׁשָּבת .3

?ָרָׁשהְּבּפָ  ֻמְזָּכר ַהִּמיִנים ִמִּׁשְבַעת

, ַׁשָּבת ִּבְסעּוַדת ְמַקְּיִמים ָאנּו אֹוָתּה, הִמְצוָ  ֵאיזֹו .4

?ְּבִמְדָּבר ֵמָהָמן הדָ מֵ לְ נִ 

  ?ְלִזָּכרֹון ִנְכַּתב ּוָמה ַלִּמְׁשֶמֶרת ִהִּניחּו ָמה .5

          

         

  ְוָהָאָדם ַהֶּטַבע ָהעֹוָלם

 ָהִייִתי, ָהִרּכּוז ִמַּמֲחֶנה ַהִּׁשְחרּור רְלַאחַ  ָיִמים ַּכָּמה, ֶאָחד יֹום

 ַהְּקרֹוָבה ָהֲעָיָרה רבֵ עֶ  לאֵ  ְמַלְבְלִבים ֶּדֶׁשא אֹותנְ  ֵּבין ךְ לֵ הָ מֵ 

 ּפֹוְצִחים אֹוָתם ְוָׁשַמְעִּתי ַּבָּׁשַמִים ַחגּו יםנִ רֹופְ עֶ . ְלַמֲחֶנה

 ָּדָבר ָהָיה לֹא. ִאיׁש ָהָיה לֹא ָהַעִין ְמלֹוא ְלָכל ְסִביִבי. ְּבִרָּנה

 ְוַהֶּמְרָחב יםרִ ֹויפצִ הָ  ַרתְוִׁש  ָהְרָחִבים ְוַהָּׁשַמִים ָהָאֶרץ זּוַלת

 ַאל ֵעיֵני ָנָׂשאִתי, ָסִביב ִהְסַּתַּכְלִּתי, ִדיּמְ עֹ ַעל ָעַמְדִּתי. ַהָּגדֹול

 ָיַדְעִּתי לֹא ֶרַגע ְּבאֹותֹו. יְרּכַ ּבִ  ַעל ָּכַרְעִּתי רְוַאחַ  יםַהָּׂשמַ 

 ְמַהְדֵהד הָהיָ  ֶאָחד ָּפסּוק ַרק, ָהעֹוָלם ְוַעל ַעְצִמי ַעל ַהְרֵּבה

 ָעָנִני, ּה'יָ  ָקָראִתי ריצַ מֵ הָ  ִמן: "ִויִחיִדי ֶאָחד ָּפסּוק, ְּברּוִחי

 ְוִׁשַּנְנִּתי ֶּבֶרךְ  ָּכַרְעִּתי ְזַמן ַּכָּמה, עֹוד ֶאְזּכֹר לֹא". ּה'יָ  ְּבֶמְרָחב

 ֵהֵחּלּו, ַהִהיא הָׁשעַ ּבָ , ַההּוא ַּבּיֹום ִּכי, ֲאִני יֹוֵדעַ  ַאךְ . ֶזה ָּפסּוק

 ְוָהִייִתי ַׁשְבִּתי ִּכי ַעד ָקִדיָמה ָהַלְכִּתי ַצַעד ַצַעד. ַהֲחָדִׁשים ַחַּיי

  .ֱאנֹוׁש ְיצּור

  

  )''חוויות ממחנה הריכוז''. ויקטור פרנקלאדם מחפש משמעות ( 

 

 ְמֻׁשָּבִחים ְוֵאין ַמֲאָכִלים ָאִביו ֶאת ַהַּמֲאִכיל ָאָדם ֵיׁש

 ַהַּמֲעִביד ָאָדם ְוֵיׁש. ּוְראּוִיים טֹוִבים ֶנְחָׁשִבים ַמֲעָׂשיו

 ְראּוִיים ַמֲעָׂשיו לֹו ְוֶנְחָׁשִבים ָקָׁשה ֲעבֹוָדה ָאִביו ֶאת

  ?ָהֵכיַצד .ְוטֹוִבים

  

 ַאךְ , ְמֻׁשָּבִחים ַמֲאָכִלים ָאִביו ֶאת ַמֲאִכיל ָאָדם ֶׁשָהָיה

 ְוִאּלּו. ְּבַגּסּות לֹו ָעָנה -  ֵהם ֵמֵהיָכן ָאִביהּו ְּכֶׁשָּׁשַאל

 ֶׁשל ְׁשִליחֹו ֵאָליו ְוִהִּגיעַ , ָּבֵרַחִים טֹוֵחן ָהָיה ַאֵחר ָאָדם

  . ּוַמְׁשִּפיָלה ְּבזּוָיה ַלֲעבֹוָדה עֹוְבִדים ְּבַחְּפׂשֹו ַהֶּמֶלךְ 

  

 ַוֲאִני, ָּבֵרַחִים ּוְטֵחן ַאָּתה ֵלךְ : "ְלָאִביו ָאָדם אֹותֹו ָאַמר

 ַהֶּמֶלךְ  ַּבֲעבֹוַדת ֲאִני ֶׁשֶאְתַּבֶּזה, ַהֶּמֶלךְ  ֵאֶצל ַלֲעבֹד ֵאֵלךְ 

 ָאָדם אֹותֹו ֶׁשָהָיה ֶׁשַּלְמרֹות, ָּכךְ  ".ַאָּתה ְולֹא - ַהְּבזּוָיה

 טֹוִבים ֶנְחָׁשִבים ַמֲעָׂשיו ָהיּו ָּבֵרַחִים ָאִביו ֶאת ַמֲעִביד

  . ּוְראּוִיים
 )'ג דף', א פרק הפא יירושלמ תלמוד יפ לע(

 הּוא ִּכי ַמְרִּגיׁש ּוְבַעְצמֹו ִּׂשְמָחהּבְ  ַהָּים ִׁשיַרת ָהאֹוֵמר ָּכל

 ָּכל לֹו ְמַכְּפִרין ָרהִׁשי ְואֹוֵמר ַּבָּים ָטְבעּו ְוֵחילֹו ּוַפְרעֹה ִנּצּול

 )ִמּקֹוְצק' ַהר(                                           . ַעוֹונֹוָתיו

       

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

http://www.ohrshalom.net
mailto:info@ohrshalom.net

