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הוּבים.
ְק ִרים וְ ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
מּוֹרה ֵאת ַה ִשּׁעוּר
פּוּריםָ .כּ ְך ֶפּ ַתח ַה ֶ
שׁוּבהּ" וְ יוֹם ַה ִכּ ִ
עוֹמ ִדים ִל ְפנֵי ַשׁ ָבּת " ָ
רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ָח ַלף ָע ָבר לוֹ ָכּל ָכּ ְך ַמ ֵהר ,וְ אָנוּ ְ
יפּוֹלי ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף
זוּשׁא ֵמאַנִ ִ
פּוּרים ֲא ַס ֵפּר ָל ֶכם ִספּוּרְ .כּ ֶשׁ ָהיוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַמר' ֶ
אַחר צוֹם גְּ ַד ְליָהִ .ל ְכבוֹד יוֹם ַה ִכּ ִ
ָה ִראשׁוֹן ְל ֵ
יע
יך ָהיָה ְל ַהגִּ ַ
יהָ ,צ ִר ְ
מוּהּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּתוַֹ :תּ ְפ ִריט ַה ְסּ ֻע ָדּהַ ,על ָכּל ָמנוֹ ֶתּ ָ
ילהָ ,היָה ַמ ֲע ִמיד ְתּנַאי ָתּ ַ
ִבּ ְס ֻע ָדּה ֶשׁל ְבּ ִרית ִמ ָ
יוֹצא ְבּ ֵאלּוּ.
ִשׁ ַתּ ְתּפוּ ִבּ ְס ֻע ָדּהָ ,מה ֶעלֹ ָתּהּ ְועוֹד ְפּ ָר ִטים שׁוֹנִ ים ְכּ ֵ
סוֹע ִדים י ְ
נוֹסףִ ,בּ ֵקּשׁ ָל ַד ַעת ַכּ ָמּה ֲ
מוֹעדְ .בּ ָ
ָדיו ְבּעוֹד ֵ
ְלי ָ
אַחת
אוּלם ַפּ ַעם ַ
גוֹתיו ַה"מּוּזָרוֹת"ָ .
וּב ֶד ֶר ְך ְכּ ָלל נִ ְמנְ עוּ ִמ ִלּ ְשׁאֹל אוֹתוֹ ְל ֵפ ֶשׁר ַהנְ ָה ָ
ֻחד הוּאְ ,
אָדם ְמי ָ
זוּשׁא ָ
ַהכֹּל י ְָדעוּ ַשׂר' ֶ
ֻדּה ,וְ ָל ָמּה ָל ֶכם ָל ַד ַעת ֵמרֹאשׁ ֶאת ָכּל
טוֹע ִמים ְכּלוּם ַבּ ְסּע ָ
וּשׁאַלַ :ר ִבּיֲ ,הלֹא ִכּ ְמ ַעט ֶשׁ ֵאינְ ֶכם ֲ
ֶה ֱח ִציף ָפּנָיו ַבּ ַעל ַה ְבּ ִרית ְ
ָדי ֲאנִ י נִ ְכנַס ַעמּוֹ ְל ֶחדֶר ָסגוּרָ ,שׁם
אוֹמר ְל ָך ְדּ ָב ִרים ֵכּ ָה ַו ָי ָתּםְ .כּ ֶשׁ ֲאנִ י ְמ ַק ֵבּל ֵאת ַה ַתּ ְפ ִריט ְלי ַ
וּשׁאֵ :
ַה ַתּ ְפ ִריט? ָענָה לוֹ ר' ז ֶ
עוֹשׂים ִמ ְצווֹתְ ,וגַם ֲאנִ י ַמ ְס ִכּים
ִשׂ ָר ֵאל ִ
עוֹלםֲ ,הלֹא גַּם ַה ָקּ ֵטיגוֹר ַמ ְס ִכּים ֶשׁיּ ְ
אוֹמר לוִֹ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ֲאנִ י פּוֹנֶה ָל ָק ָבּ"ה וְ ֵ
אַב ָר ָהם
ְמן ָק ַצר ֵאת ְבּנוּ ִבּ ְב ִריתוֹ ֶשׁל ְ
תוֹך ז ַ
עוֹמד ְל ַה ְכנִ יס ְבּ ְ
אַבּא ַהזֶּה ֶשׁ ֵ
עוֹשׂים ֲע ֵברוֹתֵ .י ֶת ָרה ִמזּוֹ ,גַּם ָה ָ
ִשׂ ָר ֵאל ִ
ֶשׁיּ ְ
ַעשׂוּ.
ַע ֶשׂה ֲע ֵברוֹת ֵל ְכ ֶשׁ ִיגְ ַדלְ ,ו ִעם ָכּל זֹאת גַּם ִמ ְצווֹת ָעשׂוּ וְ י ֲ
אָבינוָּ ,ע ָשׂה ֲע ֵברוֹת ,וְ ַכנִּ ְר ֶאה גַּם ַה ֵבּן ֶשׁנִּ ְכנַס ָל ְב ִרית י ֲ
ִ
ַח ֵמ ֶשׁת
יה ֻתּגַּשׁ ָמנָה ִראשׁוֹנָה ,וְ ָכל ֶא ָחד ִמ ִשּׁ ְב ִעים ו ֲ
ירהִ :בּ ְב ִרית זוֹ ֶשׁ ֲאנִ י ֻמזְ ָמן ֵא ֶל ָ
וּר ֵאה ָמה ֵבּין ִמ ְצוֶּה ָל ֲע ֵב ָ
ֶא ָלּא בּוֹא ְ
אַחר ִמ ֵכּן ֻתּגַּשׁ ַה ָמּנָה ָה ִע ָקּ ִרית ִעם ְשׁל ָֹשׁה
בּוּר ָקס ְבּר ֶֹטב ִפּ ְט ִריּוֹת אוֹ ָדּג ְבּר ֶֹטב ָח ִריףְ .ל ֵ
ֹאכל ֵ
יוּכל ִל ְבחֹר ִאם י ַ
סּוֹע ִדים ַ
ַה ֲ
וּכ ֻהנָּה ,וְ ַהכֹּל עוֹלֶה ִל ְסכוּם ְמ ֻסיָּם,
תּוֹספוֹת ,וְ עוֹד ְכּ ֻהנָּה ְ
אַחרוֹנָהָ .כּל זֹאת ִמ ְלּ ַבד יֵינוֹתָ ,
וּל ַבסּוֹף ָמנָה ֲ
ָס ָל ִטים שׁוֹנִ יםְ ,
ָדיוָ .כּ ֵעתַ ,ה ִאם גַּם ְכּ ֶשׁ ָע ָשׂה ֲע ֵב ָרה ִה ְז ִמין ִשׁ ְב ִעים
אַחת ֵשׁנִ זְ ָד ְמ ָנה ְלי ָ
כּוּרים ֵאלּוּ ִכּ ְר ֶכּר ַבּ ַעל ַה ְבּ ִרית ִבּ ְשּׁ ִביל ִמ ְצוֶּה ַ
ו ְָכל ִכּ ְר ִ
עוֹלם ֶשׁ ָע ָשׂה ָכּזֹאת? ֲהלֹא
ְהוּדי ָבּ ָ
ֵיהם ְס ֻע ָדּה ְכּיָד ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה ָכּזוֹ? ַה ִאם יֵשׁ י ִ
ָשׁים ְו ָע ַר ְך ִל ְפנ ֶ
ַח ִמ ָשּׁה ֲאנ ִ
וֲ
יך ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ְשׁווֹת ִמ ְצוָה
אָדם"ִ .אם ֵכּןֵ ,א ְ
אוֹמר ְבּ ִלבּוֹ " ֶשׁלֹּא י ְִראַנִ י ָ
חוֹטא ֵ
וּמ ְס ַתּ ְתּ ִרים ,וְ ַה ֵ
ְשׁים ִ
עוֹשׂים ֲע ֵב ָרה ִמ ְת ַבּיּ ִ
ְכּ ֶשׁ ִ
וּל ָמ ֳח ָרת ִבּ ְת ִפלּוֹת
ַעמֹד ִבּ ְת ִפ ָלּה ְבּ ֵליל ָכּל נִ ְד ִרי? ְ
ֹאמר ָכּל ֶא ָחד ִמ ֶכּם ְכּ ֶשׁיּ ֲ
וּמה י ַ
מּוֹרה ֵאת ַה ִסּפּוּר ְו ָשׁאַלָ :
ירה? ִסיֵּם ַה ֶ
ָל ֲע ֵב ָ
ַס ִבּיר הוּא ֶאת ַמ ֲע ָשׂיו? ַה ִאם ָשׂ ַמח ְכּ ֶשׁ ָע ָבר ֲע ֵב ָרה אוֹ ֶשׁ ָמּא ִה ְצ ַט ֵער
יצד י ְ
ילה? ֵכּ ַ
מּוּסףַ ,ה ִמּנְ ֶחה וְ ַהנְּ ִע ָ
ַה ַשּׁ ֲח ִרית וְ ַה ָ
ְהוּדי ַעל ְמנַת ֶשׁלֹּא ַל ֲחטֹא שׁוּב? נְ ַב ֵקּשׁ
ַע ֶשׂה י ִ
וּמה י ֲ
זוּשׁאָ ,
נוֹס ֵפת ַעל ִדּ ְב ֵרי ר' ֶ
וְ ִה ְת ָח ֵרט? ַרק נִ ְשׁאַל ֶאת ַע ְצ ֵמנוּ ְשׁ ֵא ָלה ֵ
ִשׂ ָר ֵאל.
יקים ִעם ָכּל ַעם י ְ
טוֹבים ְבּ ִס ְפ ָרם ֶשׁל ַצ ִדּ ִ
שׁוּבה ֲא ִמ ִתּיתְ ,ו ֶשׁ ָי ְח ֶתּ ְמנוּ ְל ָח ַייִם ִ
ְסיַּע ָלנוּ ַל ֲחזֹר ִבּ ְת ָ
ֵמ ָה ָקּ ָבּ"ה ֶשׁיּ ַ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ָה ֲאזִ ינוּ ,יוֹנ ָ
טוֹבה ְ -ו ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁ ַ
ימה ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם וּגְ ַמר ֲח ִת ָ

כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

"נר ה' נשמת אדם" – העלון יוצא לעילוי נשמת התינוק יונתן פלמר הי"ד

      
יס ָתם ָלאָ ֶרץ.
ידה ִמן ָה ָעםְ ,בּ ֶטרֶם ְכּנִ ָ
מֹ ֶשׁה נֹ ֶשׂא ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְפּ ִר ָ
וּמ ַחזֵּק
אָרץ ִכּי ה' ִע ָמּםְ ,
ֵראוּ ָבּ ִמ ְל ָח ָמה ַעל ָה ֶ
הוּא ְמ ַחזְ ָקם ֶשׁלֹּא י ָ
יך ַדּ ְרכּוֹ ,וְ ֶשׁי ִָכּנֵס ִע ָמּם
יְהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ֶשׁמּוֹ ָנה ְכּ ַמ ְמ ִשׁ ְ
ֻ
ֻחד ֶאת
ִבּ ְמי ָ
שׁאָמר ְל ַעם ַבּ ַעל פֶּה:
ַ
ֹשׁה כּוֹ ֶתּב ֶאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים
ָלאָ ֶרץ .מ ֶ
זּוּקים ,וְ ִצ ָוה ֶשׁ ַפּ ַעם ְבּ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ יםְ ,בּ ַחג
ַה ִמּ ְצווֹת ָהאַזְ ָהרוֹת וְ ַה ִח ִ
ִקּ ְראוּ
וּד ָב ִרים ֵאלּוּ י ָ
ַה ֻסּכּוֹת יִ ְתּ ָק ֶהל ָכּל ָה ָעם ֵאל ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְ
ַלּה ָה ָק ָב"ה ֶאל מֹ ֶשׁה וּ ֶמ ָס ֶפּר לוֹ ִכּי
אַחר ִמכֵּן נְ ג ָ
ֵיהםְ .ל ַ
ְבּאָזְ נ ֶ
יִפנֶה ָה ָעם ע ֶֹרף ַל ִמּ ְצווֹת ,וְ ָל ֶכן הוּא ֶמצוּ ֶוה ִל ְכתוֹב ָל ֶהם
ְבּ ָע ִתיד ְ
יע ְבּ ָפ ָר ָשׁה ַה ָבּאָה( ֶשׁ ַמּ ְט ָר ָתהּ ְל ַהזְ ִכּיר
תּוֹפ ַ
ִשׁי ָרה ַלדּוֹרוֹתֶ ) ,שׁ ִ
ָל ֶהם ֶאת ִדּ ְברֵי ה'.

     

    
ֹשׁה?
נוֹלד ְונִ ְפ ַטר מ ֶ
יך ַ
ְ .1בּ ֵאיזֶה ַתּ ֲא ִר ְ
ֶא ַמץ בִ .חזְּ קוּ
אָמר ְל ִמי :אָ .חזָק ו ֱ
ִ .2מי ַ
.3

ְו ִא ְמצוּ?
ֶא ַמר ְבּ ַפ ָר ָשׁ ֵתנוַּ " :עד
ַעל ֵאילוּ ְדּ ָב ִרים נ ֱ

.4

תוֹמם "?
ִ
ִשׂ ָר ֵאל".
יהוֹשׁ ַע " ְל ֵעינֵי ָכּל י ְ
ֹשׁה ָק ָרא ִל ֻ
מֶ
ָמה ָרמוּז ְבּ ָכ ְך?

      

ועם זֹאת
ְהוּדהִ .
דּוּכן ָקּ ָטן ְבּשׁוּק ַמ ֲחנֵה י ָ
ֵל ַס ָבּא י ְִצ ָחק ָהיָה ָ

ֹאמר ֵא ָליו ְל ֵעינֵי ָכל
יהוֹשׁ ַע ַויּ ֶ
ֹשׁה ִל ֻ
" ַויּ ְִק ָרא מ ֶ

עוֹרר ֻמ ְק ָדּם
ְצ ִדּיק .כֹּל בּ ֶֹקר ָהיָה ִמ ְת ֵ
ְהוּדי ָתּ ִמים ו ַ
ָהיָה י ִ

אַתּה ָתּבוֹא ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה
ֶא ָמץ ִכּי ָ
ִשׂ ָר ֵאל ֲחזַק ו ֱ
יְ
ֶאל ָהאָ ֶרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ה' ַל ֲאב ָֹתם ָל ֵתת ָל ֶהם

ֶסתַ .הקּוֹר
וּמ ִעיר ֶאת ֲח ֵב ָריו ִבּ ְכ ֵדי ֶשׁיַּגִּ יעוּ ַבּזְּ ַמן ְל ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ְ
ימי ַה ְסּ ִליחוֹתָ ,היָה
ְו ַהחֹם לֹא ִה ְר ִתּיעוּ אוֹתוֹ ָשׁנִ ים ַרבּוֹתִ .בּ ֵ
שּׁוֹפר ֶה ַע ִתּיקִ .מ ַפּ ַעם ְל ַפ ַעם ָהיָה
עוֹבר ִבּ ְרחוֹבוֹת ִעם ַה ָ
ֵ
ְשׁנִיםַ .פּ ַעם
ירה ֶאת ַהי ֵ
יעתוֹ ֵה ִע ָ
וּתּ ִק ָ
שּׁוֹפרְ ,
וְתוֹק ַע ַבּ ָ
ֵ
ֶע ָמד
נֱ

אוֹתם) :דברים פרק ל"א ,פסוק
ילנָּה ָ
אַתּה ַתּ ְנ ִח ֶ
וְ ָ
ז'(

שּׁוֹפרַ .כּ ָמּה ַדּקּוֹת ִל ְפנֵי
ְת ַקע ַבּ ָ
אַחתָ ,ע ַבר ַס ָבּא ָבּ ְרחוֹבוֹת ו ָ
ַ

ְהיָה ְמ ַחזֵּק
ֹשׁה ו ָ
ַבּר כֹּחוֹ ֶשׁל מ ֶ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה נִ ְתגּ ֵ
" ְבּ ָ
ֶא ַמר " ַויּ ְִק ָרא
ִשׂ ָר ֵאל ֶשׁנּ ֱ
ְהוֹשׁ ַע ְל ֵעינֵי ָכּל י ְ
ֶאת י ֻ

וּב ַעל ַה ַבּיִת ִזנֵּק
יעה ַעזָּהַ ,
של ֶפ ַתע נִ ְשׁ ֵמ ָעה ְתּ ִק ָ
ִלגְ נֹב ָדּ ָברְ ,
ְה ְתּ ִפ ָלּהַ .ה ַגּנָּב ִט ֵפּס
אַרגֵּן ִל ְק ַראת ַה ְסּ ִליחוֹת ו ַ
ִמ ִמּ ָטּתוֹ ,ו ְִה ְת ְ

ִשׂ ָר ֵאל ֲחזַק
ֹאמר ֵא ָליו ְל ֵעינֵי ָכּל י ְ
יהוֹשׁ ַע ְוי ַ
ֹשׁה ִל ֻ
מֶ
אָמר לוַֹ " :עם
ֶא ַמץ" )דברים פרק ל"א ,פסוק ז(ַ .
וֱ

אַך ִל ְפנֵי
אָדם ָתּ ִמיםִ ,חיּ ְֵך ִבּנְ ִעימוּת ֶאל ָה ִאישְׁ ,
ַס ָבּאֶ ,שׁ ָהיָה ָ

מוֹסר ְל ָך ֲע ַדיִן גְּ ָדיִים ֵהםֲ ,ע ַדיִן ִתּינוֹקוֹת
זֶה ֶשׁ ֲאנִ י ֵ
עוֹשׂים
יהם ַעל ָכּל ַמה ֶשּׁ ֵהם ִ
ֵהם  -אַל ַתּ ְק ִפּיד ֲע ֵל ֶ

ֵכן ָח ַדר ְל ֶא ָחד ִמ ָבּ ֵתּי ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ַגּנָּבַ .ה ַגּנָּב לֹא ִה ְס ִפּיק

ַעל ֶאדֶן ַה ַחלּוֹןְ ,ו ָק ַפץ ְבּ ִדיּוּק ְל ַרגְ ֵלי ַס ָבּאְ ,ו ִה ְתבּוֹנֵן ְבּ ָפנָיו.
ֶשׁ ִה ְס ִפּיק ִל ְפצוֹת ֶאת ִפּיוָ ,ב ַרח ַה ַגּנָּב ִמ ָשּׁםָ .שׁנִ ים ָח ְלפוּ.
ימי
בּוֹראְ .בּ ֶא ָחד ִמ ֵ
יבה ,וְ ֶה ְח ִזיר נִ ְשׁ ָמתוֹ ַל ֵ
יע ְלגִיל ֵשׂ ָ
ַס ָבּא ִהגִּ ַ
ִיתי
ְאָמרֶ " :בּ ָע ָבר ָהי ִ
וּפאוֹת ו ַ
ָקן ֵ
אָדם ֲעטוּר ז ָ
ַה ִשּׁ ְב ָעה נִ ְכנַס ָ

יהם ַעל ָכּל ַמה
ֶשׁאַף ִרבּוֹנָם לֹא ִה ְק ִפּיד ֲע ֵל ֶ
ֶשּׁ ָעשׂוּ") .ספרי דברים ,פיסקא ש"ה(

ַס ִתּי" ֵמ ִה ְת ַפּ ְרצֻיּוֹת וּגְ נֵבוֹתַ .לי ְָלה ֶא ָחד
וּפוֹחז ,וְ " ִה ְת ַפּ ְרנ ְ
ֵ
ָצ ִעיר
מה ַחלּוֹן
ַק ִתּי ַ
שׁוֹפרִ .זנּ ְ
ָח ַד ְר ִתּי ְל ַביִת ֶא ָחד ,וּ ֶל ֵפ ָתּע נִ ְש ָמע קֹל ָ
תּוֹק ַעַ .ס ָבּא ֶשׁ ָלּ ֶכם ִחיּ ְֵך ֵא ַלי,
עוֹמד מוּל ַה ֵ
אתי ַע ְצ ִמי ֵ
וּ ָמ ָצ ִ
שּׁוֹפר ָח ְדרוּ
תּוֹק ַע וְקוֹלוֹת ַה ָ
אַך ִחיּוּכוֹ ֶשׁל ַה ֵ
ָו ֲאנִ י ָבּ ַר ְח ִתּיְ ,
ְתּי ְל ִה ָכּנֵס ְל ֵבית
ָמים ַעד ֶשׁ ֵה ַעז ִ
ֶאת ִל ִבּי ֶהאָטוּםָ .ע ְברוּ י ִ
תוֹרהַ .כּיּוֹם ֲאנִ י ִמ ְשׁ ַתּ ֵדּל ְל ַד ְק ֵדּק ְבּ ַק ָלּה
ֶסתְ ,ו ְל ִשׁעוּרֵי ָ
ְכּנ ֶ
יתם ְלאָב
ֵיכם ֶשׁזְּ ִכ ֶ
אַשׁר ֶ
תּוֹרהְ .
מוּרה ,וְ ִל ְקבּ ַֹע ִע ִתּים ַל ָ
ְכּ ַב ֲח ָ
יּוּך ָק ָטן יָכוֹל
יך ִמ ָלּה ְק ַטנָּהִ ,ח ְ
אַתּםֵ ,א ְ
רוֹאים ֶ
וּל ָסב ָכּזֶהִ .
ְ
עוֹלם."...
ישׁהוּ ָבּ ָ
ְל ַשׁנּוֹת ְל ִמ ֶ


     
" ִמי ֶשׁ ַמּ ְק ִפּיד ַל ֲחשֹׁב ַרק ַמ ְח ָשׁבוֹת ֵמ ְשּׂ ָמחוֹת ,נִ זְ ַהר
ַהג ְכּ ִאלּוּ
וּמ ְתנ ֵ
חוֹרהִ ,
וּמ ָרה ְשׁ ָ
ִמ ְלּ ַד ֵבּר ִדּבּוּ ֵרי ַע ְצבוּת ָ
הוּא ָשׂ ֵמח – סּוֹפוֹ ִל ְהיוֹת ָשׂ ֵמ ַח ֶבּ ֱא ֶמת" ) ַה ֶצּ ַמח ֶצ ֶדק(

