
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 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 
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   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   52ר ּפָ ְס ן ִמ יֹולְ גִ   ג"התשע ֶחְׁשָון 'ד   נֹחַ  ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

         

  .ְוָהֲאהּוִביםֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים , ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

, ְוֵחְברּוִתי ָׂשֵמח ֶיֶלד ָהָיה הּוא. ְמִהיָרה ָהְיָתה ּוְבִכָּתה ַּבְּׁשכּוָנה ְקִליָטּתֹו. ְׁשמֹו ְיהֹוָיִריב, ָחָדׁש ַּתְלִמיד ִהִּגיעַ  ְלִכָּתֵתנּו

 ְלַרְעיֹון ִמְתַנֵּגד ָהָיה ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו. ֵּבִעְקבֹוָּתיו הֹוְלִכים ָהיּו ֻּכָּלם, ְּכָלל ְּבֶדֶרךְ . ַהִּכָּתה ֶאת ְלַהְנִהיג ֵהֵחל ְמאֹד ּוַמֵהר

 ֶאָחד. ֵלְיהֹוָיִריב ְלַוֵּתר לֹו ֶׁשְּכָדאי לֹו ָרְמזּו ּוְכִאיּלּו, ֶנְחָמדֹות לֹא ְּבֵעיַנִים ּבֹו ַמִּביִטים ֻּכָּלם ָהיּו, ֶהֱעָלה ֵׁשְיהֹוָיִריב

 צֶֹרךְ  ְּכֶׁשָהָיה, ְוָרַעיֹונֹוָּתיו ְלֵדעֹוָתיו ִמְתַנֵּגד ָהָיה ְוִלְפָעִמים, ִמָּיִדי ְּדָבַריו ְּבאֶֹפן ֶאת ִקֵּבל לֹא, ְׁשמֹו ַנחּום ֵמֲחֵבֵרינּו

 ַלַּמָּצב ֵלב ָׂשם ַהּמֹוֶרה ַּגם. ַּדְעָּתם ֶאת ְלַהִּביעַ  ָחְׁשׁשּו ַאךְ , ְיהֹוָיִריב ִעם ִהְסִּכימּו ֶׁשּלֹא ַּבִּכָּתה ֲחֵבִרים עֹוד ָהיּו. ְּבָכךְ 

 ֶׁשל ַצד ּבֹו ֵיׁש, ֵׁשִני ּוִמַּצד ,ּוַמְׁשִקיעַ  נֹוֵתן, ּוְמַסֵּיעַ  עֹוֵזר ְלֻכָּלם. ַמְקִסים ֶיֶלד ָהָיה ְיהֹוָיִריב, ֶּבֱאֶמת ִּכי, ַהֶּזה ָנִעים ַהּלֹא

 ָהְיָתה ַהַהְפָּתָעה. ְלִּכָּתה ִהִּגיעַ  ַרֲחִמים ֶׁשל ָאִביוׁשֶ  ַעד, ְלקִֹׁשי ִּפְתרֹון ֶׁשֵאין ִנְרֶאה ָהָיה. ֲחֵבָריו ַעל ְוִהְתַנְּׁשאּות ַּגֲאָוה

 ֵּבֶּמֶלךְ  ַמֲעֶׂשה: ְוָאַמר ָהַרב ָּפַתח, ֵיָקִרים ָּבִנים. ַּבְּקִהָּלה ָהַרָּבִנים ֵמֲחׁשּוֵבי ֶאָחד ָהָיה ַרֲחִמים ֶׁשל ָאִביו ִּכי, ְּגדָֹּלה

 ְצָבאֹו ֵהֵחל ָקַצר ְזַמן ְלַאַחר. ִאּתֹו ְלַהְׁשִלים ְלֻכָּלם ָּגְרמּו, ִלּבֹו ְואֶֹמץ ְצָבאֹו חֶֹזק, ּוְכבֹודֹו ְׁשמֹו. אֹוְיָביו ָּכל ֶאת ֶׁשִּנֵּצחַ 

 ִלְמַפְּקֵדי ַהֶּמֶלךְ  ָקָרא. ׁשֹונֹות ּוְבהֹוָראֹות ְקַטִּנים ִּבְכָלִלים ְלַזְלֵזל ֵהֵחּלּו ְוַחָּיָליו, ָיְרָדה ַהִּמְׁשַמַעת. ּוְלִהַּדְרֵּדר ְלֵהָחֵלׁש

 ָלִׂשים ְוׁשֹוְכִחים, ַהְּזִהירּות ִמַּדת ֶאת ְמַאְּבִדים, ֶּבַּׁשֲאַנּנּות ַחִּיים ֲאנּו. ֵמרּוָּבה ַסָּכָנה ָּבּה ֵיׁש זּו ֶּדֶרךְ : ָלֶהם ְוָאַמר ְצָבאֹו

 ָמה ַעל ְוַנֶגן, ַהִּמְׁשָּמר ַעל ַנֲעמֹד. ֵנַנֵּצחַ  ֶׁשָּתִמיד ׁשֹובַלחָ  ָלנּו ָאסּור. ָּבנּו ְלִהָלֶחם ֶׁשרֹוֶצה אֹוֵיב ִמָּכל ּוְלִהָּׁשֵמר ֵלב

 ֶׁשעֹוֵמד ֶאָחד ְוֵאין, ְלֻכָּלם ֲחִביִבים, ְלֻכָּלם ֶׁשעֹוְזִרים ֲאָנִׁשים ֶיׁש, ָהַרב ָאַמר, ְמִביִנים ַאֶּתם. ְמִחיר ְּבָכל ֶׁשִהַּׂשְגנּו

 ְלַהְקִׁשיב ָעָליו ּוַמְקֶׁשה, "ֶמֶלךְ "ּבָ  ְוִנְלַחם ָחְרּבֹו ֶאת ׁשֹוֵלף, ֶּזה ֵלֶרַגע ָמְמִּתין, ָהַרע ֵיֶצר ַאךְ . ֶׁשְּבִסּפּור ָּכֶמֶלךְ , מּוָלם

 ִאיׁש נֹחַ ": ֶנֵאָמר ֶׁשָּלנּו ַּבָּפָרָׁשה". ַּמְמָלָכה"הַ ֶאת  ּוֵמִּפיִלים, ֵּכן ַּגם טֹוִעים, "ַהְּמַפְּקִדים" ֲחֵבָריו ָגם. ִּבּקֶֹרת ּוְלַקֵּבל

, ַהִּמְׁשָּמר ַעל ָלַעּמֹוד ֲעֵליֶהם. ָּבֶהם ִלְפגֹעַ  ִהְזַּדְּמנּותלְ  ַמְמִּתיןהָ , ָרע ֵיֶצר ֵיׁש ְלַצִּדיִקים ַּגם". ְּבדֹרָֹתיו ָהָיה ָּתִמים ַצִּדיק

, ַהֵּיֶצר ֶׁשל ִּפְתאִֹמית ְלַהְתָקָפה מּוָכִנים ָלַעּמֹוד', ָלּה ֶנֱאָמִנים ַחָּיִלים ִלְהיֹות ַחָּיִבים ֻכָּלנּו. ִיְּפלּו, ְוָׁשלֹום ָחס ֶׁשָּמא

  . ֶּבֱאֶמת ֶׁשִהִּׂשיג ָמה ָּכל ֶאת ְלַאֵּבד ָהָאָדם ֶאת ְמִביִאיםׁשֶ , ְוַהָּכבֹוד ַהַּגֲאָוה ְּבִמְלֶחֶמת ּוְלַנֵּצחַ , ֶׁשָּלנּו ַהְּנָׁשָמה ַעל ְלָהֵגן

  ?ּוְמַעְנֵין ֲאִמִּתי ָּכךְ  ָּכל ִׁשעּור רְלַאחַ  ָּתהּכִ ּבָ  ָּקָרה חֹוְׁשִבים ַאֶּתם ּוָמה

  .ּוְמבָֹרךְ  ָּגׁשּום ָּבִריא חֶֹרף

 .יֹוָנָתן, ךָ לֶ  ךְ לֶ  תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹון

 
 info@ohrshalom.net  דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net  כתובתנו באינטרנט
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 ַּמּבּול ֲעֵליֶהם ֵמִביא' הוְ  ָּבעֹוָלם ָרע עֹוִׂשים ָהָאָדם ְּבֵני

 ּוְבָעֵלי ִמְּׁשָּפְחתֹו, נֹחַ  ַרק ִמֶּמּנּו ִנצֹוִלים. ָהעֹוָלם ֶאת ֶׁשַּמְחִריב

 ַזִית ַוֲעֵלה ֶׁשָׁשָבה ְויֹוָנה, עֹוֵרב נַֹח ׁשֹוֵלחַ . ֵּתָבהֶׁשּבָ  ַהַחִּיים

 נֹחַ  ִעם ְּבִרית ּכֹוֵרת' ה. ַהַּמִים ֶׁשַּקּלּו נֹחַ  ָיַדעֲאז , ְּבִפיהָ 

. ְּבָעָנן ֶּקֶׁשת אֹותְוהָ , ַיֲחזֹר לֹא ֶׁשַהַּמּבּול ּוַמְבִטיחַ , ּוִמְׁשַּפְחּתֹו

 ָהעֹוָלם ְּבִריַאת ְלַאַחר. ָּבֶבל ִמְגָדל ַעל ְמֻסָּפר ַהָּפָרָׁשה ףְּבסֹו

 ֶׁשרֹאׁשֹו ִמְגָדל נּובָ ּו. ָׂשָפה אֹוָתּה ָהָאָדם ְּבֵני ָּכל ִּדְּברּו

 ָׂשפֹות ְויֹוֶצר ְּׂשָפָּתם ֶאת ּבֹוֵלל' ה. 'ָּבּה ִלְמרֹד ְוָרצּו ַּבָּׁשַמִים

 .ֶׁשְּבעֹוָלם ַהָּׂשפֹות ָּכל נֹוְצרּו ׁשֹונֹות ֶׁשֵמֵהם

  

 חַ נֹ ֶׁשל ָאִביו הָהיָ  ִמי?  

 ַהָּׂשֶדה ֶיֶרק ְּכֵׁשם ּוְׁשִמי חַ נֹ ֶׁשל ֶנְכּדֹו ֲאִני?  

 "צַֹהר ַמהּו". ְלֵתָבה ַּתֲעֶׂשה צַֹהר?  

 ְּבֵתָבה ָהיּו קֹומֹות ַּכָּמה?  

 ֵאיֶנָּנּה ֲאֶׁשר ַהְּבֵהָמה: "ֵמַהָּכתּוב ִּדיםְלמֵ  ָמה   

 ''?ְטהֹוָרה    

  

                   

 ְוצֹומֹות ַּבְּתִפּלֹות ִהְרּבּו, ָהְיָתה ַּבּצֶֹרת ְׁשַנת, ַאַחת ָּׁשָנה

 ַרִּבי ִלְמֻקָּבל ַהָּׁשַמִים ִמן ַּבֲחלֹום ָּבאּו ְּבַלְיָלה. ַנְענּו ְולֹא

, ֵמַהֶחְנָוִני ֶׁשְּיַבֵּקׁש לֹו ְוָאְמרּו וויקדְ  ְׁשאֹול ַחִּיים

 יֹום ַעל ָהַרב ִהְכִריז. ְּגָׁשִמים ְרדּויֵ  ּוִבְזכּותֹו ֶׁשִּיְתַּפֵּלל

 ִּפְרֵקי ְוָאַמר ָהַרב ָעֶלה, ֻּכָּלם ְּכֶׁשִהִּגיעּו. ּוְתִפּלֹות ַּתֲעִנית

 בֶׁשָּיׁשַ  ַהֶחְנָוִני ֶאת ׂשּפֵ חַ מֶ , ַהָּקָהל ֶאל ְוִהְסּתֹוֵבב ְּתִהִּלים

 .ְלֵתָבה ֶׁשַּיֲעֶלה ּוִבֵּקׁש ָהַרב לֹו ָקָרא .ס"נֶ ּכְ יהָ ּבֵ  ְּבִפַּנת

“ ?ִיְׂשָרֵאל ָּכַלל ֲעבּור ֶׁשֶאְתַּפֵּלל ֲאִני ִמי”: ַהֶחְנָוִני ָאַמר

 ֶׁשַּיֲעֶלה ַּבֶחְנָוִני ַמְפִציר ָהַרב ַמּדּועַ  ִהְתַּפְּלאּו ַהִּצּבּור ַגם

 ַהִּסּדּור ֶאת ְלָהִביא ָלֶלֶכת ִּבֵּקׁש ַאךְ , ַהֶחְנָוִני ִהְסִּכים. ַחָּזן

 ָחְׁשבּו. ִמֵּביתֹו ַהֶחְנָוִני ָּבא לֹא ַוֲעַדִין ְזַמן ָעָבר. ִמֵּביתֹו

 ְוַהֶחְנָוִני, ִמְתַלֲחִׁשים עֹוָדם. ַיִּגיעַ  לֹא ֶׁשַּכִּנְרֶאה ַהָּקָהל

 ֶזה”. ַּבֲחנּותֹו ׁשֹוֵקל ֶׁשָּבֶהם ַהּמֹאְזַנִים ַּכף ּוְבָידֹו ָחַזר

: ְוָאַמר ַהּמֹאְזַנִים ַּכּפֹות ְׁשִתי ֶאת ְּבָיָדיו ֵהִרים, “ַהִּסּדּור

 ַהַּמֲעִמיד ֶׁשָּמַעל ָהִעּגּול, ידִ יָ ֶׁשּבֶ  ַּבּמֹאְזַנִים ְמֻרָּמז ִּׁשְמךָ ”

 ְוַהַּמֲעִמיד, 'ה אֹותלָ  ַהּמֹאְזַנִים ְוַכף, 'י תָלאֹו ֵמֶרֶמז

 ִנְמָצא ִׁשְמךָ ', ה אֹותלָ  ֶמזֵמרָ  ַהֵּׁשִני ַכףהָ וְ ' ו אֹותלָ  ֵמֶרֶמז

 ֶזה מֹאְזַנִים ֶׁשְּבַכף ְלָפֶניךָ  ְוָידּועַ  ָּגלּוי .ֶזה מֹאְזַנִים ְּבַכף

 ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶזה ִּבְזכּות. לזֶ ּגֶ  ֶׁשל ֶׁשֶמץ ֵמעֹוָלם ָהָיה לֹא

 ֶּבָעִבים ַּמִיםׁשָ הָ  סּוּכָ ְּת נִ . “ְּבָרָכה יְׁשמֵ ּגִ  ֶׁשּתֹוִריד ִמְּמךָ 

 ְּביֶֹׁשר ָּבא ףסֶ ּכֵ הָ ׁשֵ ּכֶ , ָלַמְדנּו ִמָּכאן .ְּבָרָכה יְׁשמֵ ּגִ  ְוָיְרדּו

  .ְּבעֹוָלם ֶׁשַפע ּומֹוִריָדה ְמצּוָיה ַהְּבָרָכה

 ֶאָחד ֲחמֹור ֶׁשָּקָנה ָׁשַטח ֶּבן ִׁשְמעֹון ְּבַרִּבי ַמֲעֶׂשה

 ַעל ְּתלּוָיה טֹוָבה ֶאֶבן ַּתְלִמיָדיו ָראּו. ִמִּיְׁשְמֵעאִלי

 ֶּבן ִׁשְמעֹון ַרִּבי ֶאל אֹוָתּה ֵהִביאּו ,ַהֲחמֹור ֶׁשל ַצָּוארֹו

', ֵמה ִלְבָרָכה ָזִכיתָ , ַרִּבי: "לֹו ְוָאְמרּו ָׁשַטח

 ֶאת: "ָׁשַטח ֶּבן ִׁשְמעֹון ַרִּבי ָלֶהם ָאַמר!". ִהְתַעַּׁשְרּתָ 

 ".ָקִניִתי לֹא ַהּטֹוָבה ָהֶאֶבן ֶאת ֲאָבל, ָקִניִתי ַהֲחמֹור

 )'ג, רבה דברים פי על( .ַלִּיְׁשְמֵעאִלי ְוֶהְחִזיָרּה ָהַלךְ 

. ֲאֵחרֹות אֹו ְּכֵאֶּלה ְמִציאּות ָאנּו מֹוְצִאים ַאַחת לֹא

 ְמַחֶּבֶרת ַוֲאִפּלּו, טּוִׁשים, ִעיםבָ צְ , ִעָּפרֹון ִלְפָעִמים

 אֹו ֵמָחֵבר ְמֻסָּים ָּדָבר קֹוִנים ָאנּו, ִלְפָעִמים. ְוַסְרֵּגל

 ָּדָבר ִקַּבְלנּו ֶׁשְּבָטעּות ְלַהְפָּתָעֵתנּו ּוְמַגִּלים, ַּבֲחנּות

 ֶׁשֶּזה בָחׁשֹולָ  ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים. אֹותֹו ָקִנינּו ֶׁשּלֹא נֹוַסף

 ַאךְ , ַהְּדָבִרים יֵׁשנֵ  תאֶ  ָלנּו ָנָתן ַהּמֹוֵכר ֶׁשֲהֵרי, נּולָ ׁשֶ 

 יםירִ זִ חַ מָ  ְּכֶׁשָאנּו, ֶׁשַּמִים ֵׁשם ּדּוׁשקִ  ָּכאן ֵיׁש. ָּכךְ  לֹא

    . ִמְצָוה ַמְרִויִחים ְוַגם, ֶׁשָּלנּו ֶׁשּלֹא ָּדָבר

 

 ֶׁשל ַהָּצָלתֹו ִסַּבת" )‘ח, ‘ו, בראשית( ‘“ה ְּבֵעיֵני ֵחן ָמָצא, ְונֹחַ ”

 ְולֹא', ה ְּבֵעיֵני ֵחן ִלְמצֹא ָיָמיו ָּכל ְמַחֵּפׂש ֱהיֹותֹו ַעל חַ נֹ

 )א''שליט לוגאסי ישראל יעקב ג''הרה( "רֹוּדֹו ְּבֵני ְּבֵעיֵני ֵחן ִלְמצֹא
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