
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 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 
  18:03  16:50  ירושלים

  17:03  16:55  חיפה
  18:05  17:05  תל אביב
  18:05  17:05  באר שבע

 

   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   70ר ּפָ סְ ן מִ יֹולָ גִ   ג"התשע רדָ אֲ  ג"י  ָזכֹור -  ְּתַצֶּוה ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

             

  .ְוָהֲאהּוִבים ַהְּיָקִרים ֲחֵבַרי, ָלֶכם ָׁשלֹום ַׁשָּבת

 ַהּכֲֹהִנים. "ּוְלִתְפָאֶרת ְלָכבֹוד ָאִחיךָ  ְלַאֲהרֹן קֶֹדׁש ְגֵדיּבִ  ְוָעִׂשיתָ : "ַהְּכֻהָּנה ִּבְגֵדי ַעל מֶֹׁשה ִמְצַטֶּוה ַהָּׁשבּועַ  ְּבָפָרַׁשת

''?  ָהָאָדם ֶאת עֹוֶׂשה ַהֶּבֶגד ְולֹא ַהֶּבֶגד ֶאת עֹוֶׂשה ָהָאָדם: ַהְּׁשֵאָלה ְוִנְׁשֶאֶלת. ְּכֻהָּנה יְּבִבְגדֵ  ְּבִמְקָּדׁש עֹוְבִדים ָהיּו

 ָהָיה ַיֲעקֹב ָהַרב: ַהָּבא ִסּפּורלַ  ַהְקִׁשיבּו? ְלרֹוֵפא אֹותֹו הֹוֵפךְ  ַהְּלבּוׁש ַהִאם ָלרֹוֵפא ְּבפּוִרים ֶׁשִּמְתַחֵּפׂש ָאָדם

 ֲעָׂשרֹות ִהיא ָׂשם ֶׁשַהֶּטְמֶּפָרטּוָרה ְלִסיִּביר ְוהּוְגָלה יטִ יְס נִ מֹוקֹוהָ  ַהִּדּכּוי ִׁשְלטֹון ְּזַמןּבַ  ִּבְצִעירּותֹו ְיִׁשיָבה ַּתְלִמיד

 םׁשָ  ִנְרְצחּו יםָרּבִ . ''ַהְּנָׁשָמה ֵצאת ְוַעד ַהַחָּמה ִמֵּצאת'' ֶרךְ ּפָ  ַּבֲעבֹוַדת ָעְבדּו ָהֲאִסיִרים. ְלֶאֶפס ִמַּתַחת ַמֲעלֹות

 ַׁשַחר ִעם ָקמּו ֵהם ּבֶֹקר ְּבָכל. יםנִ לָ פֹו ֲאִסיִרים ְקבּוַצת ִעם ָקָטן ְּבָתא ָהָיה ָהַרב. ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם ְלֵחיק ָחְזרּו ְולֹא

 ַעד ּוָעְבד ֵהם ָּכךְ . נֹוְבִחים ִּבְכָלִבים ִויםלֹמֶ  ַחָּיִלים ָהיּו ַהּטּור יִצּדֵ  יְּכֶׁשִּמְׁשנֵ  ָארֹךְ  ְּבטּור ָהֲעבֹוָדה ִלְמקֹום ְוַצֲעדּו

 ּפֹוֵׁשט ָהָיה ַהַּלְיָלה ְּבֶאְמַצע ָהֲאִסיִרים ֶׁשֶאָחד ֵלב ָׂשם ָהַרב. ָהֲאִסיִרים ְּבַמֲחֶנה ֶׁשָּלֶהם ַלָּתִאים ְוָחְזרּו יָכהׁשֵ חֲ הָ 

 ֶׁשִּנְראּו ְּדָבִרים ִמיֵני ָּכל ְואֹוֵמר, ַּבָּתא צֹוֵעד, ָקָטן ִּבְרִאי ַעְצמֹו ַעל ִמְסַּתֵּכל ָצָבא יְגדֵ ּבִ  לֹוֵבׁש, ָאִסירהֶ  יּדֵ מָ  ֶאת

 ִהְתַנֲהגּות ַעל ִהְתַּפֵּלא ָהַרב. ֲאִסיר יִּבְגדֵ  ְולֹוֵבׁש ַהָּצָבא יִּבְגדֵ  ֵאת ּפֹוֵׁשט ָהָיה הּוא ִמֵּכן רְלַאחַ . ָצָבאּבָ  ְּפֻקּדֹות ְּכמֹו

 ָהַרב. ַּבּטּור ָהַרב ִלְפֵני ָהָיה ַהּפֹוָלִני ְוָהָאִסיר, ַהְּכִפָּיה ַלֲעבֹוַדת ָצֲעדּו ֵהם בֶֹקרּבָ  ְלָמֳחָרת. ַלְיָלה יִמידֵ  ָרהֶׁשֲחזְ  זֹו

 ִּבְתִחָּלה? ךָ ֶׁשּלְ  ַהְּבָגִדים ֶאת ַמֲחִליף ַאָּתה ָלָּמה? ַלְיָלה ָּכל עֹוֶׂשה ַאָּתה ָמה: לֹו ְוָאַמר ָהָאִסיר ֶׁשל מֹוכְ ִׁש  ַעל ָטַפח

 ֵּגֵנָרל ָהִייִתי: ַרבלָ  ָהָאִסיר ִסֵּפר ְּכֶׁשָחְזרּו. אּתָ לָ  ְּכֶׁשַּנֲחזֹר ְלךָ  ֲאַסֵּפר, לֹו ָאַמר ְלַבּסֹוף ַאךְ , ְלִהְתַחֵּמק ִנָּסה ָהָאִסיר

 רּוחֹו ֶאת רֹוּבְׁש לִ  ִהיא ֶׁשָּלֶהם הִׁשיטַ הָ . ַהִּמְׁשָטר יִמִּמְתַנְּגדֵ  ֶאָחד ֶׁשֲאִני ִּבי ֶׁשָחְׁשדּו ִּבְגַלל יִּת רְ סָ אֵ נֶ וְ , ַהּפֹוָלִני ָצָבאּבָ 

 ַּכָּמה ָרצּו ֵהם ְּבפֹוִלין ָּגבֹוּהַ  ָּכךְ  ָּכל ְּבַמֲעָמד ֶׁשָהִייִתי ִּבְגַלל ַּדְוָקא. ְּכלּום ָׁשֶוה לֹא ֶׁשהּוא לֹו ּוְלַהְראֹות, ָהָאִסיר ֶׁשל

 ,ֶׁשָעַבְרִּתי ַהַהְׁשָּפלֹות ִּבְגַלל ִנְׁשְּבָרה ִּכְמַעט רּוִחי. ְּבַחְסָדם ָתלּוי ֶׁשֲאִני ִלי ְלַהְראֹות ְּכֵדי אֹוִתי ְלַהְׁשִּפיל ֶׁשּיֹוֵתר

 ַלָּיִמים ֶאֱחזֹר'' ֲאִני ָּבֶעֶרב, ַהּיֹום ְּבַמֲהַלךְ  עֹוֵבר ֶׁשֲאִני לבֶ ַהּסֶ  ָּכל ַאֲחֵרי ְּברּוִחי ְלִהָּׁשֵבר לֹא ֶׁשְּכֵדי ֶהְחַלְטִּתי ְוָאז

 ֶדהְׂש ּבִ  ֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי ְמַדְמֵין ֲאִני. ְּבֵסֶתר ְלָכאן ְלָהִביא ֶׁשִהְצַלְחִּתי ַהֵּגֵנָרל ֶׁשל ַהַּמִּדים תאֶ  לֹוֵבׁש ֲאִני. ''ַהּטֹוִבים

 ָחָזק ַוֲאִני ֵאַלי חֹוֶזֶרת ֶׁשרּוִחי ַמְרִּגיׁש ֲאִני ַּכֲאֶׁשר. ''ָּגדֹול'' ּוַמְרִּגיׁש ְּפֻקּדֹות נֹוֵתן ַחָּיִלים ַאְלֵפי ַעל ְמַפֵּקד, ְקָרב

  . ''ָהָאִריג לֹו ֶׁשָּנָתן ֵׁשם ֵיׁש ִאיׁש ְלָכל''. ֶׁשִּלי ַהֵּגֵנָרל ִּבְגִדי ֵאת מֹוִריד ֲאִני, ְּבַנְפִׁשי

  .יֹוָנָתן, איׂשָ י ִּת ּכִ ָּפָרַׁשת  ֶּבָעלֹון ַהָּבא ָּבָׁשבּועַ  ְלִהְתָראֹות

  
 info@ohrshalom.net  דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net  כתובתנו באינטרנט
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, ןּכָ ְׁש ַהִּמ  ְלַגֵּבי ַהַהְנָחיֹות ִנְמָׁשכֹות זֹו ָרָׁשהְּבּפָ 

 ַעל. ַהּכֲֹהִנים ּוָבָניו ַאֲהרֹן ֶׁשל ְוַהְּלבּוׁש, ַהַּתְפִקיִדים

 ְּבאֶֹהל, יֹום ְּבָכל ַהָּתִמיד ֵנר ֶאת ְלַהְדִליק ַהּכֲֹהִנים

 ְוָעָליו ֵאפֹוד ִיְלַּבׁש ַהָּגדֹול ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן. מֹוֵעד

  ֵׁשמֹות ַוֲעֵליֶהן, ֲאָבִנים ֵיׁש ַהחֶֹׁשן ַעל. החֹוֶשן

 ְלבּוש ֵטירְ ּפִ  עֹוד. ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי רׂשַ עָ  - ָׁשִנים

, ֵּבץְּתְׁש  תֹוֶנתּכֻ , ֵאפֹוד ְמִעיל: ֵהם, ַאֲהרֹן ׁשֶׁשִּיְלּבָ 

, נֹותְת ּכֻ  ִיְלְּבׁשּו ָּבָניו ַּגם. ָזָהב ִציץ ְוָעֶליהָ , ִמְצֶנֶפת

 ּבֹו ֶטֶקס ֶאת ְמָתֶאֶרת ַהָּפָרָׁשה. וִמְגָּבעֹות ַאְבֵנִטים

 ְּבסֹוף. ִמְׁשָּכןּבָ  ְלַתְפִקיָדם ּוָבָניו ַאֲהרֹן ֶאת ַמְקִּדיִׁשים

 שיּוַנח, ְקטֹוֶרת ִמְזֵּבחַ  ִלְבנֹות יוּויצִ הָ  ְמתָֹאר ַהָּפָרָׁשה

  .ֵעדּותהָ  ָארֹון ֶׁשַעל הָּפרֹוֶכת ִלְפֵני

 ֲעבּור ֶׁשְּמִכיִנים ָהִראׁשֹון ַהֶּבֶגד ַמהּו .1
 ? ַהּכֲֹהִנים

 ?ָעׂשּוי הּוא הִמּמָ  .2
. טֹובֹות ֲאָבִנים מּוָנחֹות ָהֵאפֹוד ִּכְתפֹות ַעל .3

 ?ַהָּללּו ָהֲאָבִנים ַעל ָּכתּוב ָמה
 ?ְּבחֶֹׁשן ָהיּו טֹובֹות ֲאָבִנים ֶׁשל טּוִרים ַּכָּמה .4
 ַהּכֵֹהן ֶׁשל ְמִעילֹו ְלׁשּוֵלי ְמֻחָּבר ָהָיה ָמה .5

 ?ַהָּגדֹול
 ? ַהְּקטֶֹרת ִמְזֵּבחַ  ָעׂשּוי חֶֹמר ֵמֵאיֶזה .6
  ?ְמֻצֶּפה הּוא ַּבֶּמה .7

          

         

 ַעל ָרְגזּו ִיְׂשָרֵאל ִמְּקִהּלֹות ְּבַאַחת ָהֵעָדה ֵדיְוִנְכּבָ  ַמֲעֶׂשה

 ִמֵּבית ְלהֹוִּציָאם ּוִבְּקׁשּו ַּבּפֹוִרים ַהּצֹוֲהִלים ַהְּיָלִדים

 ְּבָיָדם ִהיא ְזכּות. ָלֶכם ָחִליָלה: "ָהַרב ָאַמר. ַהְּכֶנֶסת

 ָלֶהם ָקנּו ַּבֶּמה? ֲהִיָּתֵכן"". ֵמֵהם זֹאת נֹועַ ִלמְ  ְוֵאין. ְלַהְפִריעַ 

 ֵעָצה ֶׁשִּבֵּקׁש ַּבָּמְרְּדַכי ַהַּמֲעֶׂשה ֶאת ָלֶהם ִסֵּפר? זֹו ְזכּות

 ָהָיה ַהְּיהּוִדים ַהְׁשָמַדת ַעל ןָהמַ  ְּכֶׁשָּגַזר" ִיְׂשָרֵאל יִמַּיְלּדֵ 

: ָלֶהם ְואֹוֵמר ַרָּבן תֵּבי ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ַאֲחֵרי ָרץ ָמְרְּדַכי

 ִּפְתאֹום ִמַּפַחד ִּתיָרא ַאל :ֶאָחד לֹו ָעָנה. 'ךָ קְ סּוּפְ  ִלי קְּפסֹו'

 ֵעָצה צּועּו: ָאַמר ַהֵּׁשִני". ָּתבֹוא ִּכי ְרָׁשִעים תׁשָֹאּומִ 

 ְׁשִליִׁשיהָ ". ַאל נּוּמָ עִ  ִּכי, ָיקּום ְולֹא ָּדָבר רּוְּדּבָ , רְותּופָ 

, ִּדְבֵריֶהם ֶאת ָמְרְּדַכי ֶׁשָּׁשַמעּכְ ". הּוא ֲאִני ָנּהִזקְ  ַעד: "ָאַמר

 ֶאְסֵּתר לֹו ָאְמָרה. ַהֶּמֶלךְ  ֶאל ָלֶלֶכת ָלה ְוָאַמר ֶאְסֵּתרלְ  ךְ ַהלַ 

 ֶאת ְוִקֵּבץ ָמְרְּדַכי ָהַלךְ " ַהְּיהּוִדים ָּכל ֶאת סְּכּנֹו ֵלךְ "

 ְוַעָּתה. ַהּצֹוֵרר ֵּדייְ מִ  נֹוַׁשְענּו ּוִבְזכּוָתם. ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ַהְּיָלִדים

 רּויְ , ְּבַפִּטיִׁשים ּכּוהָ , ְּבַרֲעָׁשִנים ִעיׁשּוִהרְ " ָהַרב ִסֵּים, ְיָלִדים

   ". ִנַּצְלנּו ְּבֶׁשָלֶכם ִּכי, םיִ ַהָּׂשמָ  ֵלב ַעד ְּבֶאְקָּדִחים

 ְּבַמֲעֶׂשה ְּבִקיִאים ָהיּו ַאְבִטיַנס תיּבֵ : ַרָּבָנן נּוּתָ 

 ְוָהִביאּו ֲחָכִמים ָׁשְלחּו. ְלַלֵּמד ָרצּו ְולֹא ַהְּקטֶֹרת

 ְולֹא ְּכמֹוָתם ְלַפֵּטם יֹוְדִעין ְוָהיּו, ִמְצַרִיםִמ  ָאָּמִנים

 רִמָּתמֶ  ַהָּללּו ֶׁשל. ןְּכמֹתַ  ָעָׁשן ְלַהֲעלֹות יֹוְדִעין ָהיּו

. ּוְלָכאן ַלָּכאן ַמְפִציעַ  ַהָּללּו ֶׁשל, ְּכַמֵּקל ְועֹוֶלה

 ְוִהְכִּפילּו ַאְבִטיַנס תיּבֵ  ֶאת ְוֶהֱחִזירּו אֹוָתם ָׁשְלחּו

 ְרִאיֶתם ָמה: ֲחָכִמים ָלֶהם ָאְמרּו. םרַ כָ ְׁש  ָלֶהם

 ַאָּבא ַּבִית ֶׁשל ָהיּו יֹוְדִעים: ָאְמרּו? ְלַלֵּמד ֶׁשּלֹא

 ִיְלַמד ֶׁשָּמא: ָאְמרּו, ְלָחֵרב ָעִתיד ֶזה) ִמְקָּדׁש( ֶׁשֵּבית

. ָּכךְ ּבְ  ָזָרה ֲעבֹוָדה ְוַיֲעבֹד ְוֵיֵלךְ , ןֵמהֹוגַ  ֶׁשֵאינֹו ָאָדם

 לֹא ֵמעֹוָלם .ֶׁשַבחלִ  אֹוָתם ַמְזִּכיִרים ֶזה ָּדָבר ְוַעל

 ִאָּׁשה ּוְכֶׁשּנֹוְׂשִאים, ִמָּבֵּתיֶהם תמֵ ׁשֶ בּומְ  ַּכָּלה הָאָיצְ 

 ֶׁשּלֹא, םׁשֵ ּבָ ְת ִּת  ֶׁשּלֹא ָּמּהעִ  םיָמְתנִ  רַאחֵ  ִמָּמקֹום

 תלמוד פי על( .יםִמ ְׁש ּבָ ְּת מִ  ַהְּקטֶֹרת ִמַּמֲעֶׂשה: יֹאְמרּו

 )'א עמוד )ח"ל דף יומא מסכת, בבלי

, ּפּוִרים בֹודכְ לִ  ָחהּמְ ִׁש  ְקָצת ָלנּו ַּתן, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו, ָאָּנא"

 ִלימֹות ָלנּו ַהְּׁשמּוָרה ַהִּׂשְמָחה ֶחְׁשּבֹון ַעל ְּכַהְלָוָאה לּווְ 

 )יוסף אשר זליג מסטריקוב רבי( "ַהָּמִׁשיחַ 
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