
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 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 
  17:20  16:07  ירושלים

  17:19  16:12  חיפה
  17:21  16:23  תל אביב
  17:22  16:23  באר שבע

 

   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   55ר ּפָ סְ ן ִמ יֹולָ גִ   ג"התשע ֶחְׁשָון ה"כ  ָׂשָרה ַחֵּיי ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

             

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ָׁשלֹום ָלֶכם ַׁשָּבת

 ָרהׂשָ  ֶאת ִלְקּבֹר ְמַבֵּקׁש ְּכֶׁשַאְבָרָהם. ַהַּמְכֵּפָלה ְמָעַרת ֶׁשִּבְרׁשּותֹו, ַהִחִּתי ְּבֶעְפרֹון ּפֹוְגִׁשים ָאנּו ַהָּׁשבּועַ  ָרַׁשתְּבּפָ 

 רְלַאחַ  ַאךְ . ְּבִחָּנם ְנַתִּתיהָ , ָּכךְ  ַמָּמׁש, "ְנַתִּתיהָ  ְלךָ  ּבֹו ֲאֶׁשר ְוַהְּמָעָרה, ְלךְ  ָנַתִּתי ַהָּׂשֶדה" ֶעְפרֹון ַמְכִריז, ִּבְתִחָּלה

 ַהְּנִדיבּות ְוֵהיָכן ַלִּׁשּנּוי ָּגַרם ָמה". ִהיא ָמה ּוֵביְנךָ  ֵּביִני ֶּכֶסף לֶׁשּקֶ  ֵמאֹות ַאְרַּבע ֶאֶרץ: "ְואֹוֵמר ֶעְפרֹון חֹוֵזר, ִמֵּכן

 ִמי ִּבְׁשֵאָלה ֶאָחד ֶהְגמֹון ִעּמֹו חִהְתַוּכֵ  ֶׁשַּפַעם, ייְּבִׁשיץַא ֹוָנָתןי ַרִּבי ַעל ַּבִּסּפּור ִנְתּבֹוֵנן ְלָהִבין ְמַנת ַעל? ַהּקֹוֶדֶמת

 ֶׁשל ֶׁשּכֹחֹו ָנַקט, ַהֶהְגמֹון ְוִאּלּו, יֹוֵתר ָּגדֹול ּכֹחֹו ַבעֶׁשַהּטֶ  ָסַבר ֹוָנָתןי ַרִּבי? ָהָאָדם אֹו ַהֶּטַבע, יֹוֵתר ָּגדֹול ּכֹחֹו

 יֹוָנָתן ַרִּבי ַקעׁשָ . ִלְדָבַריו הֹוָכחֹות ָיִביא ֶאָחד ְוָכל ְּגׁשּוְוִיּפָ  ָיׁשּובּו חֶֹדׁש ֶׁשַּכֲעבֹר, ֵּביֵניֶהם ִסְּכמּו. ָּגדֹול ָהָאָדם

 ֻקְפַסת ְּבתֹוךְ  ְוִנְלַּכד יֹוָנָתן ַרִּבי ֶׁשל ׁשּוְלָחנֹו ַעל ָּברַעכְ  ָקַפץ, חֶֹדׁש ַּכֲעבֹר ְוִהֵּנה. ָהִעְנָין ִמָּכל ַכחְוׁשָ  ְּבַתְלמּודֹו

 ְלֶהְמֵׁשךְ  ָהַאְרמֹון לאֶ  הּוילּוהִ בְ הִ וְ , יֹוָנָתן ַרִּבי ֶׁשל ְּבֵביתֹו ַהֶהְגמֹון יְׁשלּוחֵ  הֹוִפיעּו, ִמְסָּפר ַּדּקֹות ַּכֲעבֹר. ֶׁשּלֹו ַהַּטָּבק

. ִלָּבם ֶאת ְוסֹוֲעִדים יֹוְׁשִבים רּועַ ַלאֵ  ֻמְזָמִנים ֶׁשל ָּלהְּגדֹ ְקבּוָצה יֹוָנָתן ַרִּבי םׁשָ  ָמָצא, ַאְרמֹוןלָ  ְּבַהִּגיעֹו. יּכּוחַ ַהּוִ 

 ְוַעל ּכֹוסֹות ְוָעָליו ַמָּגׁש ְּבָיָדיו, ֶמְלַצר יִּבְגדֵ  עֹוֶטה ְמֻאָּלף ָחתּול ִנְכַנס ָהאֶֹכל ֲחַדר לְואֶ , ַּכף ַהֶהְגמֹון ָמָחא, ְוִהֵּנה

 ֵאת ּוָפַתח, ִמְצחֹו ֶאת ִקֵּמט, לֹו ֶׁשֻהְטַמן ַהַּפח ֶאת יֹוָנָתן ַרִּבי ָרָאה? "ָהָאָדם אֹו ַהֶּטַבע: "ָרקּום ּכֹוַבע רֹאׁשֹו

, ְלֶפַתע. ְלִהָּמֵלט ְוֵהֵחל ְמבָֹהל ַעְכָּבר ָקַפץ ַהֻּקְפָסה ִמן ְוִהֵּנה. ִּפְתרֹון ַעל ְוַלֲחׁשֹב ְלָהִריחַ  ְּכֵדי, ֶׁשּלֹו ַהַּטָּבק ֻקְפַסת

 יַּתְלִמידַ  ְמִביִנים ַאֶּתם! ָהַעְכָּבר ַאֲחֵרי ִלְדלֹק ְוֵהֵחל ַהּכֹוסֹות ַמָּגׁש ֶאת ָׁשַמט ֶהָחתּול, ַחד ֶנֶפץ קֹול ִנְׁשַמע

 מֹוִציא, ְּבַמָּתָנה ָלהְלַקּבְ  לֹא, ַהַּמְכֵּפָלה ְמָעַרת ֶאת ִלְקנֹות ְמֻעְנָין ַאְבָרָהם ַּכֲאֶׁשר. ַהּמֹוֶרה ִהְמִׁשיךְ , ַהְּיָקִרים

 ְוָכל, ָהָיהׁש ְּכִפי, ָממֹון ְואֹוֵהב ָּדןְמ חָ  ִלְהיֹות ֶעְפרֹון חֹוֵזר, ֶאָחד ּוְבֶרַגע, ֶעְפרֹוןלְ  אֹותֹו ּוַמְרֶאה ַהֶּכֶסף ֶאת ַאְבָרָהם

 עֹובְ טִ  ְונֹוַתר, ְוַהָּכבֹוד ַהִּנימּוִסים ָלֶהם ֶנֶעְלמּו. ֱאֶמתּבְ  ְולֹא, רֶֹׁשם ֲעׂשֹות ְלַמַען ַרק ָהָיה ִּבְתִחָּלה ָאַמר ֲאֶׁשר

, ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶׁשל ִמָּבָניו ָאנּו .ַהִחִּתי ֶעְפרֹוןמִ  ׁשֹוִנים ִלְהיֹות ָאנּו ְצִריִכים. ֶׁשְּבִסּפּור ֶהָחתּול ְּכמֹו ָהֲאִמִּתי

 ְיָׁשִרים ְלִהָּׁשֵאר ֶאָּלא, ִנָּסיֹון ְּבֵעת ֶעְׁשּתֹונֹות ְלַאֵּבד ְוֶׁשּלֹא, ַּבֵּלב דְוֶאחָ  ַּבֶּפה ֶאָחד ִלְהיֹות ָצִריךְ  ֶׁשָאָדם נּוֶׁשִּלְמדָ 

  .ּוְתִמיִמים

 .יֹוָנָתן, ּתֹוְלדֹת תׁשַ רָ ּפָ  ָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןְלִהְתָראֹות ּבָ 
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 ִּבְמָעַרת אֹוָתּה קֹוֵבר ְוַאְבָרָהם, ָׂשָרה ֵמָתה ָׁשִנים 127 ְּבִגיל

 ֵמֶעְפרֹון ָמֵלא ְּבֶכֶסף ַאְבָרָהם ָקָנה ַהְּמָעָרה ֶאת. ַהַּמְכֵּפָלה

 רֹוֶצה ִזְקָנה ְלֵעת. ִחָּנם אֹוָתּה לֹו ִהִּציעַ  ֶׁשֶעְפרֹון ַלְמרֹות, ַהִחיִתי

 ְלצֶֹרךְ . ִמְׁשַּפְחּתֹו ִמְּבֵני ִמיֶׁשִהי ִיְצָחק ִעם ְּבנֹו ֶאת לַחֵּתן ַאְבָרָהם

 ַאְבָרָהם ֶעֶבד. ְלִיְצָחק ַּכָּלה ְמִציַאתלִ  ַעְבדֹו ֶאת ׁשֹוֵלחַ  הּוא ֶזה

 ֶׁשל ִּבתֹו, ִרְבָקה ֶאת ַהְּבֵאר ַיד ַעל ּופֹוֵגׁש, ַנֲהַרִים ְלֲאַרם ַמִּגיעַ 

 לֹו ַמִים ְמִּציָעה ַהֵּלב ְוטֹוַבת ַהָּיָפה ִרְבָקה. ַאְבָרָהם ָאִחי, ָנחֹור

 ִרְבָקה. ְלִיְצָחק ַהַּמְתִאיָמה ָהִאָּׁשה ֶׁשּזֹו ַמְחִליט ְוָהֶעֶבד, ְוִלְגַמָּליו

 ִנְכֶנֶסת ִרְבָקה. ִרְבָקה ִעם ִמְתַחֵּתן ְוִיְצָחק, ִלְכָנַען ִאּתֹו ְמִּגיָעה

  .ִאּמֹומֹות  ַעל ִמְתַנֵחם ִיְצָחקוְ , הָׂשרָ  ְּבאֶֹהל ָלגּור

, ְנִׂשיִאים ֵהם ִּכי ָרָׁשהְּבּפָ  ֶנֱאַמר םְׁשָניִ  ַעל .1

 ?ֵהם ִמי

 ָרץ ָהֶאָחד. ָרִצים ֶׁשֵהם רֵמסּוּפָ  םְׁשָניִ  ַעל .2

 ?םהֶ  ִמי. ָלַקַחת ָרץ ְוַהֵּׁשִני ָלֵתת

 ?ִמְגָּדנֹות ְלִמי ָנָתן יִמ  .3

 ?ַמָּתנֹות ְלִמי ָנָתן ִמי .4

  ?ֵהם ִמי, ָנְפלּו םְׁשָניִ  ָרָׁשֵתנּוְּבּפַ  .5

                   

  ''ַלָּבִנים ִסיָמן ָאבֹות ַמֲעֶׂשה''

 ַאַחת ַּפַעם ֶׁשָּנַסע, ל''זצ ָקִמֵנְצִקי ַיֲעקֹב ָהַרב ַעל ְמַסְּפִרים

 ְלֶאָחד ָסמּוךְ  ַלֶּׁשֶבת לֹו ִנְזַּדֵּמן. ב''לארה ְּבָמטֹוס ְנָכָדיו ִעם

 ַּתְפִקיד ַּבַעל ֶׁשָהָיה ָּבָאֶרץ ַהְּמֻפְרָסִמים ַהִּצּבּור ֵמִאיֵׁשי

 ָהַרב ֶׁשל ַהְּנָכִדים ַּפַעם ִמֵּדי ִנְּגׁשּו ַהִּטיָסה ְּבַמֲהַלךְ . ָחׁשּוב

 ִאם ָּכבֹוד ְרַאתיִ  ִמּתֹוךְ  אֹותֹו ְוַׁשֲאלּו ֶׁשָּלֶהם ַהָּגדֹול ַלַּסָּבא

ַמֲאִמין  ֶּכלֹא ִהְסַּתֵּכל ַהִּצּבּור ִאיׁש. ָמה ִלְדַבר ָזקּוק הּוא

ֲאִני " :ְוָׁשַאל ָלַרב ִנַּגׁש ַהִּטיָסה ּתֹם ִלְקַראת. ֵעיָניו ְלַמְרֶאה

 ֵאֶליךָ  ִמְתַיֲחִסים ֶׁשְּלךָ  ַהְּנָכִדים, ּפֹה קֹוֶרה ָמה ֵמִבין לֹא

 לֹא ֶאָחד ְוַאף ּוְנָכִדים ְיָלִדים ֵיׁש ִלי ַּגם. ְמָלִכים ְּבְכבֹוד

 ?"ָהִעְנָין סֹוד ֶאת ִלי ְּתַסֵּפר אּוַלי, ָּכֶזה ְּבאֶֹפן ֵאַלי ִמְתַיֵחס

 ֶאת ְלַהִּכיר יֹוֵדעַ , ַהּתֹוָרה ְּבַדְרֵּכי ֶׁשהֹוֵלךְ  ִמי: ָהַרב לֹו ָעָנה

 ֶׁשַהּדֹורֹות ְּכָכל. ָהִראׁשֹוִנים ַהּדֹורֹות ֶשל ָּגְדלּוָּתם

 ְּבַיַחס, יֹוֵתר ְקַטִנים ַנֲעִׂשים ֵהם יִסינַ  ֵמַהר ִמְתַרֲחִקים

 יֹוְדִעים ֶׁשִּלי ֶׁשַהְּנָכִדים ַהִּסָּבה זֹאת. ָלֶהם ֶׁשָּקְדמּו ַלּדֹורֹות

 ּדֹורֹות ְׁשֵני ַחי הּוא ִּכי, ֶׁשָּלֶהם ַהַּסָּבא ֶאת ְלַהֲעִריךְ 

 ַהּדֹורֹות ֶׁשל ְוַצִּדיִקים ּתֹוָרה ְּגדֹוֵלי ְּבֵעיָניו וָרָאה ִלְפֵניֶהם

 ַהָּקֶצה ִמן ֲהפּוָכה ִהיא ֶׁשְּלךָ  ַהַחִּיים ַהְׁשָקַפת .ַהּקֹוְדִמים

 ַּכֲאָנִׁשים ַהְּמֻבָּגִרים ֶאת רֹוִאים ַהְּצִעיִרים. ַהָּקֶצה ַאל

 ַעְצָמם ֶאת רֹוִאים ַהְּצִעיִרים. ִמְתַקְּדִמים ְולֹא ְמיּוָׁשִנים

 ֶׁשִּמְתַּגֶלה ַהַּמָּדע ִּבְגַלל ַהּקֹוְדִמים ֵמַהּדֹורֹות יֹוֵתר ִמיםֲחכָ 

 ֶׁשל ְוַהֲעָרָצה ָּכבֹוד ֶׁשל ַיַחס ֵאין ָלֵכן, ָהַאֲחרֹוִנים ַּבּדֹורֹות

 .ַהָּיָׁשן ַלּדֹור ֶהָחָדׁש ַהּדֹור

, ְּתָמִרים ֶׁשל ג"ק ַאְרָּבָעה ְלגֹוי ֶׁשָּמַכר ָּבָאָדם ַמֲעֶׂשה

 לֹו ָאַמר. ְמַעט ָחׁשּוךְ  ֶׁשָהָיה ָּמקֹוםּבֶ  אֹוָתם ְוָׁשַּקל

". ְּכָראּוי ָמַדְדּתָ  ִאם יֹוְדִעים ְוָהֱאלִֹהים ַאָּתה: "ַהּקֹוֶנה

 ְּבִמְׁשָקל ַהּמֹוֵכר ִחֵּסר ָחׁשּוךְ  ֶׁשָהָיה ִמּׁשּום, ְואּוָלם

 ֵמַהּקֹוֶנה ַהּמֹוֵכר ִקֵּבלְוָלֵכן . ְּתָמִרים ֶׁשל ְגָרם ְׁשלָֹׁשה

 ַּבֶּכֶסף .ֶּבֱאֶמת לֹו ֶׁשִהִּגיעַ  ִמָּמה יֹוֵתר ָּגדֹול ֶּכֶסף ְסכּום

 ְוִהִּניחּו ֶׁשֶמן ַּכד ַהּמֹוֵכר ָקַנה ַהְּתָמִרים ַּבֲעבּור ֶׁשִּקֵּבל

 ַהַּכד ִמְכֶסה ִנְפַּתח ְוִהֵּנה. ַהְּתָמִרים ֶאת ֶׁשָּמַכר ַּבָּמקֹום

 ֶׁשָּטָעה ַהּמֹוֵכר ֵהִבין. ַאְרָצה ִנְׁשַּפךְ  ֵמַהֶּׁשֶמן ְוֵחֶלק

 ֶאת ִאֵּבד, ַהֶּׁשֶמן ִמֶּׁשִּנְׁשַּפךְ  ְוָכֵעת, ַהְּתָמִרים ִּבְׁשִקיָלת

 ַהָּמקֹום ָּברּוךְ : ַהּמֹוֵכר ָאַמר .ְּבֶצֶדק ֶׁשּלֹא ֶׁשִּקֵּבל ַהֶּכֶסף

 ַתֲעׁשֹק לֹא: "ָּכתּוב ֶׁשֲהֵרי, ָּפִנים ַמּׁשֹוא ְלָפָניו ֶׁשֵאין

  ). ג"י ָּפסּוק ט"י ֶּפֶרק, ְוִיְקָרא" (ִתְגזֹל ְולֹא ֵרֲעךָ  ֶאת

  

  )ד"תק ֶרֶמז, ִׁשְמעִֹני ַיְלקּוט ִּפי ַעל(

 

 ְנצֹר .טֹוב ִלְראֹות, ָיִמים אֵֹהב, ַחִּיים ֶהָחֵפץ, ִמי ָהִאיׁש"

 ַוֲעֵׂשה, ֵמָרע סּור. ִמְרָמה ִמַּדֵּבר, ּוְׂשָפֶתיךָ , ֵמָרע ְלׁשֹוְנךָ 

 )ד"תהילים ל( .ְוָרְדֵפהּו ָׁשלֹום טֹוב ַּבֵּקׁש
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