נא לא לקרוא בזמן התפילה וקריאת התורה
זמני השבת
ירושלים
חיפה
תל אביב
באר שבע
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הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
וּל ִת ְפאָרֶת"ַ .הכּ ֲֹהנִ ים
יך ְל ָכבוֹד ְ
אָח ָ
אַהרֹן ִ
ית ִבּגְ ֵדי ק ֶֹדשׁ ְל ֲ
ְע ִשׂ ָ
ֹשׁה ַעל ִבּגְ דֵי ַה ְכּ ֻהנָּה" :ו ָ
בוּע ִמ ְצ ַטוֶּה מ ֶ
ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
אָדם''?
עוֹשׂה ֶאת ָה ָ
עוֹשׂה ֶאת ַה ֶבּגֶד ְולֹא ַה ֶבּגֶד ֶ
אָדם ֶ
עוֹב ִדים ְבּ ִמ ְק ָדּשׁ ְבּ ִבגְ ֵדי ְכּ ֻהנָּה .וְנִ ְשׁ ֶאלֶת ַה ְשּׁ ֵא ָלהָ :ה ָ
ָהיוּ ְ
ַעקֹב ָהיָה
רוֹפא? ַה ְק ִשׁיבוּ ַל ִספּוּר ַה ָבּאָ :ה ַרב י ֲ
הוֹפ ְך אוֹתוֹ ְל ֵ
רוֹפא ַה ִאם ַה ְלּבוּשׁ ֵ
פוּרים ָל ֵ
אָדם ֶשׁ ִמּ ְת ַח ֵפּשׂ ְבּ ִ
ָ
טוּרה ָשׂם ִהיא ֲע ָשׂרוֹת
יבּיר ֶשׁ ַה ֶטּ ְמ ֶפּ ָר ָ
יס ִטי ְוהוּגְ ָלה ְל ִס ִ
יבה ִבּ ְצ ִעירוּתוֹ ַבּזְּ ַמן ִשׁ ְלטוֹן ַה ִדּכּוּי ָהקוֹמוֹ ִנ ְ
ְשׁ ָ
ַתּ ְל ִמיד י ִ
ְעד ֵצאת ַהנְּ ָשׁ ָמה''ָ .ר ִבּים נִ ְר ְצחוּ ָשׁם
בוֹדת ָפּ ֶר ְך '' ִמ ֵצּאת ַה ַח ָמּה ו ַ
ירים ָע ְבדוּ ַבּ ֲע ַ
ַמ ֲעלוֹת ִמ ַתּ ַחת ְל ֶא ֶפסָ .ה ֲא ִס ִ
ירים פוֹ ָלנִ יםְ .בּ ָכל בּ ֶֹקר ֵהם ָקמוּ ִעם ַשׁ ַחר
בוּצת ֲא ִס ִ
יהםָ .ה ַרב ָהיָה ְבּ ָתא ָק ָטן ִעם ְק ַ
חוֹת ֶ
ְולֹא ָח ְזרוּ ְל ֵחיק ִמ ְשׁ ְפּ ֵ
נוֹב ִחיםָ .כּ ְך ֵהם ָע ְבדוּ ַעד
בוֹדה ְבּטוּר אָר ְֹך ְכּ ֶשׁ ִמּ ְשׁ ֵני ִצ ֵדּי ַהטּוּר ָהיוּ ַחיּ ִָלים ֶמלֹוִ ים ִבּ ְכ ָל ִבים ְ
ְו ַצ ֲעדוּ ִל ְמקוֹם ָה ֲע ָ
פּוֹשׁט
ירים ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ַלּי ְָלה ָהיָה ֵ
יריםָ .ה ַרב ָשׂם ֵלב ֶשׁ ֶא ָחד ָה ֲא ִס ִ
ְח ְזרוּ ַל ָתּ ִאים ֶשׁ ָלּ ֶהם ְבּ ַמ ֲחנֶה ָה ֲא ִס ִ
יכה ו ָ
ָה ֲח ֵשׁ ָ
ְאוֹמר ָכּל ִמינֵי ְדּ ָב ִרים ֶשׁנִּ ְראוּ
צוֹעד ַבּ ָתּא ,ו ֵ
אָסיר ,לוֹבֵשׁ ִבּגְ ֵדי ָצ ָבא ִמ ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַע ְצמוֹ ִבּ ְר ִאי ָק ָטןֵ ,
ֶאת ָמ ֵדּי ֶה ִ
ַהגוּת
ְלוֹבשׁ ִבּגְ ֵדי ֲא ִסירָ .ה ַרב ִה ְת ַפּלֵּא ַעל ִה ְתנ ֲ
פּוֹשׁט ֵאת ִבּ ְג ֵדי ַה ָצּ ָבא ו ֵ
אַחר ִמ ֵכּן הוּא ָהיָה ֵ
ְכּמוֹ ְפּ ֻקדּוֹת ָבּ ָצ ָבאְ .ל ַ
פּוֹלנִ י ָהיָה ִל ְפנֵי ָה ַרב ַבּטּוּרָ .ה ַרב
אָסיר ַה ָ
בוֹדת ַה ְכּ ִפיָּהְ ,ו ָה ִ
זוֹ ֶשׁ ֲחזְ ָרה ִמי ֵדי ַלי ְָלהְ .ל ָמ ֳח ָרת ָבּב ֶֹקר ֵהם ָצ ֲעדוּ ַל ֲע ַ
ָדים ֶשׁ ְלּ ָך? ִבּ ְת ִח ָלּה
אַתּה ַמ ֲח ִליף ֶאת ַה ְבּג ִ
עוֹשׂה ָכּל ַלי ְָלה? ָל ָמּה ָ
אַתּה ֶ
ְאָמר לוָֹ :מה ָ
אָסיר ו ַ
ָט ַפח ַעל ִשׁ ְכמוֹ ֶשׁל ָה ִ
ֵרל
ִיתי ֵגּנ ָ
אָסיר ָל ַרבָ :הי ִ
ַחזֹר ָל ָתּאְ .כּ ֶשׁ ָחזְרוּ ִס ֵפּר ָה ִ
אָמר לוֲֹ ,א ַס ֵפּר ְל ָך ְכּ ֶשׁנּ ֲ
אַך ְל ַבסּוֹף ַ
אָסיר נִ ָסּה ְל ִה ְת ַח ֵמּקְ ,
ָה ִ
יטה ֶשׁ ָלּ ֶהם ִהיא ִל ְשׁבּוֹר ֶאת רוּחוֹ
פּוֹלנִ י ,וְ ֶנ ֵא ָס ְר ִתּי ִבּגְ ַלל ֶשׁ ָח ְשׁדוּ ִבּי ֶשׁ ֲאנִ י ֶא ָחד ִמ ִמּ ְתנַגְּ ֵדי ַה ִמּ ְשׁ ָטרָ .ה ִשׁ ַ
ָבּ ָצ ָבא ַה ָ
פוֹלין ֵהם ָרצוּ ַכּ ָמּה
ָבוֹהּ ְבּ ִ
ִיתי ְבּ ַמ ֲע ָמד ָכּל ָכּ ְך גּ ַ
וּל ַה ְראוֹת לוֹ ֶשׁהוּא לֹא ָשׁוֶה ְכּלוּםַ .דּ ְו ָקא ִבּגְ ַלל ֶשׁ ָהי ִ
אָסירְ ,
ֶשׁל ָה ִ
רוּחי ִכּ ְמ ַעט נִ ְשׁ ְבּ ָרה ִבּגְ ַלל ַה ַה ְשׁ ָפּלוֹת ֶשׁ ָע ַב ְר ִתּי,
אוֹתי ְכּדֵי ְל ַה ְראוֹת ִלי ֶשׁ ֲאנִ י ָתלוּי ְבּ ַח ְס ָדםִ .
יּוֹתר ְל ַה ְשׁ ִפּיל ִ
ֶשׁ ֵ
ָמים
עוֹבר ְבּ ַמ ֲה ַל ְך ַהיּוֹםָ ,בּ ֶע ֶרב ֲאנִ י '' ֶא ֱחזֹר ַליּ ִ
אַחרֵי ָכּל ַה ֶסּ ֶבל ֶשׁ ֲאנִ י ֵ
רוּחי ֲ
וְאָז ֶה ְח ַל ְט ִתּי ֶשׁ ְכּדֵי לֹא ְל ִה ָשּׁ ֵבר ְבּ ִ
ֵרל ֶשׁ ִה ְצ ַל ְח ִתּי ְל ָה ִביא ְל ָכאן ְבּ ֵס ֶתרֲ .אנִ י ְמ ַד ְמיֵן ְל ַע ְצ ִמי ֶשׁ ֲאנִ י ִבּ ְשׂדֶה
לוֹבשׁ ֶאת ַה ַמּ ִדּים ֶשׁל ַה ֵגּנ ָ
טּוֹבים''ֲ .אנִ י ֵ
ַה ִ
ַאנִ י ָחזָק
רוּחי חוֹ ֶזרֶת ֵא ַלי ו ֲ
וּמ ְרגִּ ישׁ ''גָּדוֹל''ַ .כּ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ַמ ְרגִּ ישׁ ֶשׁ ִ
נוֹתן ְפּ ֻקדּוֹת ַ
אַל ֵפי ַחיּ ִָלים ֵ
ְק ָרבְ ,מ ַפ ֵקּד ַעל ְ
אָריג''.
ָתן לוֹ ָה ִ
ֵרל ֶשׁ ִלּיְ '' .ל ָכל ִאישׁ יֵשׁ ֵשׁם ֶשׁנּ ָ
מוֹריד ֵאת ִבּגְ ִדי ַה ֵגּנ ָ
ַפ ִשׁיֲ ,אנִ י ִ
ְבּנ ְ
ָתן.
ישׂא ,יוֹנ ָ
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ִכּי ִתּ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -
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"נר ה' נשמת אדם" – העלון יוצא לעילוי נשמת התינוק יונתן פלמר הי"ד

      
ַבּי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן,
ְבּ ָפּ ָר ָשׁה זוֹ נִ ְמ ָשׁכוֹת ַה ַהנְ ָחיוֹת ְלג ֵ
וּבנָיו ַהכּ ֲֹהנִ יםַ .על
אַהרֹן ָ
ְה ְלּבוּשׁ ֶשׁל ֲ
ידים ,ו ַ
ַה ַתּ ְפ ִק ִ
ַהכּ ֲֹהנִ ים ְל ַה ְד ִליק ֶאת נֵר ַה ָתּ ִמיד ְבּ ָכל יוֹםְ ,בּא ֶֹהל
ְע ָליו
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל י ְִל ַבּשׁ ֵאפוֹד ו ָ
מוֹעדֲ .
ֵ

    
.1
.2
.3

יהן ֵשׁמוֹת
ַע ֵל ֶ
ֹשׁן יֵשׁ ֲא ָבנִ ים ,ו ֲ
החוֹשןַ .על ַהח ֶ
ֶ
ִשׂ ָר ֵאל .עוֹד ִפּ ְר ֵטי ְלבוּש
ָשׁנִ יםָ -ע ַשׂר ִשׁ ְב ֵטי י ְ

.4
.5

אַהרֹןֵ ,הםְ :מ ִעיל ֵאפוֹדֻ ,כּתוֹנֶת ְתּ ְשׁ ֵבּץ,
ֶשׁיּ ְִל ָבּשׁ ֲ
ָהב .גַּם ָבּנָיו י ְִל ְבּשׁוּ ֻכּ ְתנוֹת,
ֶיה ִציץ ז ָ
ֶפתְ ,ו ָעל ָ
ִמ ְצנ ֶ

.6
.7

ומגְ ָבּעוֹתַ .ה ָפּ ָר ָשׁה ְמ ָת ֶארֶת ֶאת ֶט ֶקס בּוֹ
ֵטים ִ
אַבנ ִ
ְ
ידם ָבּ ִמ ְשׁ ָכּןְ .בּסוֹף
וּבנָיו ְל ַת ְפ ִק ָ
אַהרֹן ָ
ישׁים ֶאת ֲ
ַמ ְק ִדּ ִ
טוֹרת ,שיוּנַח
זְבּ ַח ְק ֶ
ַה ָפּ ָר ָשׁה ְמתֹאָר ָה ִציווּי ִל ְבנוֹת ִמ ֵ
הפּרוֹכֶת ֶשׁ ַעל אָרוֹן ָה ֵעדוּת.
ִל ְפנֵי ָ

ַמהוּ ַה ֶבּגֶד ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ְמּ ִכינִ ים ֲעבוּר
ַהכּ ֲֹהנִ ים?
ִמ ָמּה הוּא ָעשׂוּי?
ַעל ִכּ ְתפוֹת ָה ֵאפוֹד מוּנָחוֹת ֲא ָבנִ ים טוֹבוֹת.
ָמה ָכּתוּב ַעל ָה ֲא ָבנִ ים ַה ָלּלוּ?
ֹשׁן?
טוּרים ֶשׁל ֲא ָבנִ ים טוֹבוֹת ָהיוּ ְבּח ֶ
ַכּ ָמּה ִ
ָמה ָהיָה ְמ ֻח ָבּר ְלשׁוּלֵי ְמ ִעילוֹ ֶשׁל ַהכּ ֵֹהן
ַהגָּדוֹל?
ְבּ ַח ַה ְקּטֹרֶת?
ֵמ ֵאיזֶה ח ֶֹמר ָעשׂוּי ִמז ֵ
ַבּ ֶמּה הוּא ְמ ֻצ ֶפּה?

      
יאים ְבּ ַמ ֲע ֶשׂה
אַב ִטינַס ָהיוּ ְבּ ִק ִ
ָתּנוּ ַר ָבּנָןֵ :בּית ְ
ַה ְקּטֹרֶת וְ לֹא ָרצוּ ְל ַל ֵמּדָ .שׁ ְלחוּ ֲח ָכ ִמים ְו ָה ִביאוּ
מוֹתם וְ לֹא
יוֹד ִעין ְל ַפ ֵטּם ְכּ ָ
אָמּנִ ים ִמ ִמ ְצ ַריִם ,וְ ָהיוּ ְ
ָ

     
ִשׂ ָר ֵאל ָרגְ זוּ ַעל
אַחת ִמ ְקּ ִהלּוֹת י ְ
ַמ ֲע ֶשׂה וְ נִ ְכ ָבּ ֵדי ָה ֵע ָדה ְבּ ַ

יוֹד ִעין ְל ַה ֲעלוֹת ָע ָשׁן ְכּמ ַֹתןֶ .שׁל ַה ָלּלוּ ִמ ָתּ ֶמר
ָהיוּ ְ
וּל ָכאן.
יע ַל ָכּאן ְ
וְ עוֹ ֶלה ְכּ ַמ ֵקּלֶ ,שׁל ַה ָלּלוּ ַמ ְפ ִצ ַ
אַב ִטינַס וְ ִה ְכ ִפּילוּ
ְה ֱחזִירוּ ֶאת ֵבּית ְ
אוֹתם ו ֶ
ָשׁ ְלחוּ ָ
יתם
אָמרוּ ָל ֶהם ֲח ָכ ִמיםָ :מה ְר ִא ֶ
ָל ֶהם ְשׁ ָכ ַרםְ .

הוֹצּיאָם ִמ ֵבּית
וּב ְקּשׁוּ ְל ִ
פּוֹרים ִ
צּוֹה ִלים ַבּ ִ
ַהיּ ְָל ִדים ַה ֲ

אַבּא
יוֹד ִעים ָהיוּ ֶשׁל ַבּיִת ָ
אָמרוְּ :
ֶשׁלֹּא ְל ַל ֵמּד? ְ
אָמרוֶּ :שׁ ָמּא י ְִל ַמד
ֶשׁ ֵבּית ) ִמ ְק ָדּשׁ( זֶה ָע ִתיד ְל ָח ֵרבְ ,

ִתּ ֵכן? ַבּ ֶמּה ָקנוּ ָל ֶהם
נוֹע זֹאת ֵמ ֵהם"ֲ " .הי ָ
יע .וְ ֵאין ִל ְמ ַ
ְל ַה ְפ ִר ַ

ָרה ְבּ ָכּ ְך.
בוֹדה ז ָ
ַעבֹד ֲע ָ
אָדם ֶשׁ ֵאינוֹ ֵמהוֹ ַגןְ ,ו ֵי ֵל ְך ְוי ֲ
ָ
עוֹלם לֹא
אוֹתם ִל ֶשׁ ַבחֵ .מ ָ
ירים ָ
וְ ַעל ָדּ ָבר זֶה ַמ ְז ִכּ ִ

ָדם
ילה ָל ֶכם .זְכוּת ִהיא ְבּי ָ
אָמר ָה ַרבָ " :ח ִל ָ
ֶסתַ .
ַה ְכּנ ֶ
זְ כוּת זוֹ? ִס ֵפּר ָל ֶהם ֶאת ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ַבּ ָמּ ְר ְדּ ַכי ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ֵע ָצה
ְהוּדים ָהיָה
ִשׂ ָר ֵאל " ְכּ ֶשׁ ָגּזַר ָה ַמן ַעל ַה ְשׁ ָמ ַדת ַהיּ ִ
ִמיּ ְַל ֵדּי י ְ
אוֹמר ָל ֶהם:
אַח ֵרי ִתּינוֹקוֹת ֶשׁל ֵבּית ַר ָבּן וְ ֵ
ָמ ְר ְדּ ַכי ָרץ ֲ
ירא ִמ ַפּ ַחד ִפּ ְתאוֹם
' ְפּסוֹק ִלי ְפּסוּ ְק ָך'ָ .ענָה לוֹ ֶא ָחד :אַל ִתּ ָ
אָמר :עוּצוּ ֵע ָצה
וּמשֹׁאָת ְר ָשׁ ִעים ִכּי ָתּבוֹא"ַ .ה ֵשּׁנִ י ַ
ִ
ישׁי
תוּפרְ ,דּ ָבּרוּ ָדּ ָבר וְ לֹא יָקוּםִ ,כּי ִע ָמּנוּ אַל"ָ .ה ְשׁ ִל ִ
וְ ָ

נּוֹשׂ ִאים ִא ָשּׁה
וּכ ֶשׁ ְ
יהםְ ,
ָצאָה ַכּ ָלּה ְמבוּ ֶשׁ ֵמת ִמ ָבּ ֵתּ ֶ
יְ
אַחר ָמ ְתנִ ים ִע ָמּהּ ֶשׁלֹּא ִתּ ְת ָבּ ֵשׁםֶ ,שׁלֹּא
ִמ ָמּקוֹם ֵ
ֹאמרוִּ :מ ַמּ ֲע ֶשׂה ַה ְקּטֹרֶת
י ְ

שׁ ִמים ) .על פי תלמוד
ִמ ְתּ ָבּ ְ

בבלי ,מסכת יומא דף ל"ח( עמוד א'(

יהם,
זִקנָהּ ֲאנִ י הוּא"ְ .כּ ֶשׁ ָשּׁ ַמע ָמ ְר ְדּ ַכי ֶאת ִדּ ְב ֵר ֶ
אָמרַ " :עד ְ
ַ
אָמ ָרה לוֹ ֶא ְס ֵתּר
ֶךְ .
אָמר ָלה ָל ֶל ֶכת ֶאל ַה ֶמּל ְ
ַה ַל ְך ְל ֶא ְס ֵתּר וְ ַ
וְק ֵבּץ ֶאת
ְהוּדים" ָה ַל ְך ָמ ְר ְדּ ַכי ִ
" ֵל ְך ְכּנּוֹס ֶאת ָכּל ַהיּ ִ
נוֹשׁ ְענוּ ִמ ְי ֵדּי ַהצּוֹרֵר .וְ ַע ָתּה
זְכוּתם ַ
וּב ָ
ִת ַפּ ְלּלוִּ .
ַהיּ ְָל ִדים ֶשׁיּ ְ
ישׁיםְ ,ירוּ
י ְָל ִדיםִ ,סיֵּם ָה ַרב " ִה ְר ִעישׁוּ ְבּ ַר ֲע ָשׁנִ יםָ ,הכּוּ ְבּ ַפ ִטּ ִ
ְבּ ֶא ְק ָדּ ִחים ַעד ֵלב ַה ָשּׂ ָמ ִיםִ ,כּי ְבּ ֶשׁ ָל ֶכם נִ ַצּ ְלנוּ".
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -


     
פּוּרים,
עוֹלםַ ,תּן ָלנוּ ְק ָצת ִשׁ ְמּ ָחה ִל ְכבוֹד ִ
"אָנָּאִ ,רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
מוּרה ָלנוּ ִלימוֹת
וְ לוּ ְכּ ַה ְלוָאָה ַעל ֶח ְשׁבּוֹן ַה ִשּׂ ְמ ָחה ַה ְשּׁ ָ
יח" )רבי יוסף אשר זליג מסטריקוב(
ַה ָמּ ִשׁ ַ
דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

