
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 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 
  17:30  16:19  ירושלים

  17:30  16:24  חיפה
  17:32  16:35  תל אביב
  17:33  16:35  באר שבע

 

   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   53ר ּפָ סְ ן ִמ יֹולָ גִ   ג"התשע ֶחְׁשָון א"י   ךָ ֶלְך לְ  ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

          

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ָלֶכםַׁשָּבת ָׁשלֹום 

 ַהִּׁשעּור ֶאת ַהּמֹוֶרה ַתחּפָ  ,ָאִביו תֵּבי ְוֶאת מֹוַלְדּתֹו ֶאת ַאְרצֹו ֶאת ַלֲעזֹב םַאְברָ  ֶאת' ה ְמַצֶּוה ֶׁשָּלנּו ַּבָּפָרָׁשה

, ִאיָתָמר ָאַמר אּוַלי ?ָּכאן ָהָיה ִנָּסיֹון ֵאיֶזה ֵּכן ִאם: ַהְּׁשֵאָלה תלֶ ִנְׁשאֵ  .ְלטֹוָבתֹו ִיְהֶיה ֶׁשַּמָּסעֹו ְרכֹוְובֵ . ּתֹוָרהּבְ 

 ֶרץָהָא ֶאל" לֹו ָאַמר ֶאָּלא ֵיֵלךְ  ֶאֶרץ ְלֵאיזֹו לֹו ִּגָּלה לֹא' ה, ְׁשמּוֵאל ָאַמר ְואּוַלי? ִיְקֶרה ָמה ָיַדע לֹא ֶׁשהּוא ִמּׁשּום

 ָיְׁשבּו ַהַּבחּוִרים טֹוֵבי. ְּכֶמְרָקָחה ָהְיָתה ן'וולוזי ְיִׁשיַבת: ַהָּבא רַלִסּפּו ִׁשְמעּו ַאךְ , ַהּמֹוֶרה ָאַמר ָיֶפה? "ַאְרֶאּךָ  ֲאֶׁשר

 ְּתׁשּוָבה ִלְמצֹא ָחםמֹו ֶאת ְוִאְמצּו, ִּבְלַבד ַאַחת ְּבסּוְגָיה ָעְסקּו ֻּכָּלם, ַהַּפַעם ַאךְ  ,ִלּמּוָדם ַעל ְוָׁשְקדּו ְּכֵלילֹות ָיִמים

 ֶאת ִלְבחֹן ָיכֹל ָהָיה ְולֹא ֶוֱהיֹות, ְלִבּתֹו ָחָתן ְלַחֵּפׂש ִׁשיָבהיֵ לָ  ָּבא, ָחִריף יליזִ יְ ַא ַרִּבי ַהּדֹור ְּגאֹון .ֲעצּוָמה ְלֻקְׁשָיה

 יִּת ּבִ  ֶאת ִיָּׂשא ֻקְׁשָיהלָ  ֵּתרּוץ ֶׁשִּיְמָצא ַהָּבחּור": ְוָאַמר ֲחִריָפה ֻקְׁשָיה ִהְקָׁשה ּוְבִסּיּומֹו, ִליְּכלָ  ִׁשעּור ָנַתן, ֻּכָּלם

 ֶאת ִלְמצֹא ִהְצִליחַ  לֹא ִאיׁש ַאךְ , ָהַרב ֵאל ִנַּגׁש, ֵּתרּוץ ֶׁשָּמָצא ֶׁשָחַׁשב ּוִמי, ְוֵלילֹות ָיִמים ַהַּבחּוִרים ָיְׁשבּו. "ְלִאָּׁשה

 ִּבְנִסיָעה ְוֵהֵחל ֶמְרַּכְבּתֹו ַעל ָעָלה, ַהְּיִׁשיָבה ֶאת ָחִריף יליזִ יְ ַא ַרִּבי ָעַזב ִמְסָּפר ָיִמים רְלַאחַ . ַהְּנכֹוָנה ַהְּתׁשּוָבה

 יּורֵ ִמַּבח דחַ ְואֶ , ַהֶּמְרָּכָבה ֶאת ָהֶעְגלֹון ָעַצר". רָעצֹו, רָעצֹו" קֹוֵרא קֹול ָׁשַמע, ִעירהָ  ִמן ֶׁשִהְתַרֵחק רְלַאחַ . ְלֵביתֹו

. ַהְּתׁשּוָבה ֶאת יֹוֵדעַ  ֵאיִני, ְּכבֹודֹו, לֹא? ָהַרב ָׁשַאל, ַהֵּתרּוץ ֶאת ַאָּתה ַהּיֹוֵדעַ . ַהֶּמְרָּכָבה ֶאל ִמְתַנֵּׁשף ִהִּגיעַ  ַהְּיִׁשיָבה

 יְודָ  ַהֵּתרּוץ ֶאת ַרִּביהָ  ינִ דֶ ְמ לַ יֵ . ַהְּתׁשּוָבה ֶאת ָלַדַעת בָחיַ  ֲאִני :ַהָּבחּור ָעָנה? ַהֶּמְרָּכָבה ַאֲחֵרי ַרְצּתָ  ַמּדּועַ  ֵּכן ִאם

 ֶאת ֶאָּלא, ָרִציִתי ַהֵּתרּוץ ֶאת לֹא. יִּת ְלּבִ  ָחָתן ָּבַחְרִּתי ְּבךָ : ְוָאַמר, ָחִריף יליזִ יְ ַא ַרִּבי ֶׁשל ֵעיָניו אֹורֹו. ֶזהּבָ  ִלי

 ַרִּביָגאֹון לָ  ָחָתן ַנֲעָׂשהׁשֶ , ָּבחּור אֹותֹו. סּוג ִמָּכל ֲהָנָאה טֹוַבת ְללֹא ִלְלמֹד ְוָהָרצֹון ּתֹוָרהלָ  ָהֲעצּוָמה ַהְּתׁשּוָקה

 ִלְלמֹד ְוָהָרצֹון ַהְּדֵבקֹות ִּבְזכּות, ַהּדֹור ֵליִמְגּדֹו דְלַאחַ  ֶׁשָהָיה ַעד ַהּתֹוָרה ְּבִלּמּוד ְתִמידְלהָ  ִהְמִׁשיךְ , ָחִריף יליזִ יְ ַא

 ַאְבָרם ְוֵיֵלךְ " ַּבּתֹוָרה ֶנֱאַמר, ְלטֹוָבתֹו ִיְהֶיה ֶׁשַּמָּסעֹו לֹו ָאַמר' ֶׂשה ַלְמרֹות, ָאִבינּו ַאְבָרָהם ָּכךְ . ִלְׁשָמּה ּתֹוָרה

, ְּבַדְרּכֹו ְלַהְמִׁשיךְ  ְצִריִכים ַאְבָרָהם ֶׁשל ָּבָניו, ָאנּו. ַהִּצּוּוי ִמּכֹחַ  ַרק, ַאֶחֶרת ִסָּבה ִמּׁשּום ְולֹא, "'ה ֵאָליו ִּדֵּבר ַּכֲאֶׁשר

  .'ה ִצּוּוי ַּבֲעבּור ַרק ֶאָּלא, ַהָּבא ּוְבעֹוָלם ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ָּׂשָכר ֲעבּור לֹא, תִמְצֹו םּוְלַקיֶ  ּתֹוָרה ְוִלְלמֹד

   ּוְמבָֹרךְ  ׁשּוםגָ  ָּבִריא חֶֹרף

 .יֹוָנָתן, ַוֵּיָרא תׁשַ רָ ּפָ  ָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןְלִהְתָראֹות ּבָ וְ 
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." ַאְרֶאּֽךָ  ֲאֶׁשר ֶאל ָהָאֶרץ ָאִביךָ  ּוִמֵּבית ּוִמּֽמֹוַלְדְּתךָ  ֵמַֽאְרְצךָ  ֶלְך ְלךָ "

 ַאְבָרם ָלֶרֶדת ֶנֱאַלץ ַמֵהר ֵּדי. ְּכָנַען הֹוֵלְך ְלֶאֶרץ ְוַאְבָרם, 'ה ְמַצֶּוה

, ְלִמְצַרִים ְוַאְבָרם ָׂשַרי ְּכֶׁשִהִּגיעּו. ִּבְכָנַען ָהָרָעב ִמְּפֵני ְלִמְצַרִים

 ֵאת ַמֲחִזיר הּואוְ , ַּפְרעֹה ֶאת ַמֲעִניׁש' ה. ַּפְרעֹה ִיתְלבֵ  ָׂשַרי ִנְלַקַחת

. ִמֶּזה ֶזה, ְולֹוט ַאְבָרם ִנְפְרדּו ְּכָנַען ְלֶאֶרץ ַּבֲחָזָרָתם. ְלַאְבָרם ָׁשַרי

, ַהַּיְרֵּדן ִּכַּכר ְלַמְלֵכי ַנֲהַרִים ֲאַרם ַמְלֵכי ֵּבין ִמְלָחָמה ְּכֶׁשּפֹוֶרֶצת

 ֵּבין ִּבְבִרית ְלַאְבָרם ִנְגָּלה 'ה. ֶמָהְּׁשִבי ַאְחָינֹו ְלַהָּצַלת ַאְבָרם יֹוֵצא

 ֵמִּציָעה ָׂשָרה. אימַ יַ ר קָ ּבָ  ְוֶזַרע ְּכָנַען ֶאֶרץ ֶאת לֹו ּוַמְבִטיחַ  םַהְּבָתִרי

 ְּבִרית עֹוֶׂשה ַאְבָרם. ִיְׁשָמֵעאל נֹוַלד ְוָכךְ , ִׁשְפֲחָתה ָהָגר ֶאת ְלַאְבָרם

  .ִמָׂשָרה ֵּבן ְלַאְבָרם ַמְבִטיחַ ' ה. 13 ֵּבן ְוִיְׁשָמֵעאל 99 ְּבִגיל ִמיָלה

  

 ֵּכן ַּגם ָיַרד ְּבֵראִׁשית ְּבֵסֶפר ֵמֲאבֹוֵתינּו ִמי 

  ?ְלִמְצַרִים

 ִמְזָרחוְ  ָּדרֹום ָרָׁשֵתנּוְּבּפַ  ִנְקָרִאים ֵּכיַצד?  

 ַוֲעמָֹרה ְסדֹום ַמְלֵכי מֹותְׁש  ָמה ?  

 ִיְׁשָמֵעאלוְ  ַאְבָרָהם: לּומֹונִ  ִּגיל ְּבֵאיֶזה ?  

 ְמקֹורֹו ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ַעל ְמֻפְרָסם ִׁשיר ֵאיֶזה 

  ?ְּבַפָרָׁשֵתנּו

                   

 :לֹו ְוָאַמר לַרּבֹו ֶׁשָּפָנה יֹוְרק ְּבְניּו ֻמְפָלג ֶּבָעִׁשיר ַמֲעֶׂשה

 ְלִגיל ִהַּגְעִּתי ָּכֵעת. ַרב ְרכּוׁש ָצַבְרִּתי ַרּבֹות ָׁשִנים ֶּבֶמֵׁשךְ "

, ֶׁשִּלי ַהָּבא עֹוָלם ְלַמַען ַמֶּׁשהּו ַלֲעׂשֹות רֹוֶצה ֲאִניוָ  ִזְקָנּה

 ֶעֶרב ְוַעד ִמּבֶֹקר ֲעסּוִקים ֶׁשִּלי ֶׁשַהָּבִנים חֹוֵׁשׁש ַוֲאִני

 ְלַאַחר ִיְתַּפּנּו לֹא, ָלֶהם ֶׁשִהְׁשַאְרִּתי ַהְּגדֹוִלים ָּבֲעָסִקים

 ְּתַחֶּכה ַאל" :ָהַרב לֹו ָאַמר .ִנְׁשָמִּתי ְלִּתּקּון ִלְדאֹג מֹוִּתי

 ִאם'' מֹוְּתךָ  ְלַאֵחר ִנְׁשְמָתךְ  ְלִּתּקּון ֶׁשִּיְדֲאגּו ֶׁשְּלךָ  ַלְּיָלִדים

 ִנְכָּבִדים ְסכּוִמים ֶׁשִּתְתרֹם ְלךָ  ֲעָצִתי. ''ִלי ִמי ִלי ֲאִני ֵאין

 ּוְבֶזה, ָוֶחֶסד ְצָדָקה ּתֹוָרה ְלּמֹוְסדֹות ְלעֹוְׁשֶרךָ  ָּכָראּוי

 ְּבַפָרָׁשֵתנּו: ְוָאַמר ְוָהַרב הֹוִסיף". ַהָּבא ָלעֹוָלם ִּתְזֶּכה

 ַצִּדיק ִאיׁש נֹח, נֹח ּתֹוְלדֹות ֵאֶּלה'' ָלַמְדנּו נֹח ָּפָרַׁשת

 ָהָאָדם ֶׁשל ַהּטֹוִבים ֶׁשַהַּמֲעִׂשים י''רש ּוֵפֵרׁש'', ָּתִמים

 י''רש ִדְבֵרי .ַהָּבא ּוְלעֹוָלם ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ְּבַחָּייו ָהִעָּקר ֵהם

 ַּבֶּכֶסף ֶׁשְּׁשקּוִעים ב''בארה ֶׁשָּלנּו ַּבּדֹור ִּבְפָרט ְנכֹוִנים

 ַהְּיָלִדים ֶׁשל ַהָּבא ַהּדֹור ֶׁשל ְוַהַּיֲהדּות, ּוֶבָחְמִרּיּות

 ַלּתֹוָרה ְּבָעִלָיה ְּכלֹוַמר'', ִנְפָטר''ו'' ָמְפִטיר''ב ִמְצַטְמֶצֶמת

 ֶׁשאֹוְמִרים ּוַבַּקִּדיׁש, ִמְצָוה ְּבָּבר ַהַּמְפִטיר ּוְקִריַאת

 ָּכל ֶׁשַהַּיֲהדּות ָּכֶזה ְּבַמָּצב. ֶׁשִּנְפְטרּו הֹוֶריֵהם ַעל ַהָּבִנים

 ְלִתּקּון ְּכָראּוי ִיְפֲעלּו ֶׁשַהָּבִנים ֶלָצּפֹות ֵאין, ֶרדּוָדה ָּכךְ 

 ְלַמַען ְּבֶמֶרץ ִלְפעֹל ָצִריךְ  ָאָדם ֶאָּלא, ַההֹוִרים ִנְׁשָמת

 ֶׁשָּבֲעבּוָרם טֹוִבים ַמֲעִׂשים ְוַלֲעׂשֹות, ֶׁשּלֹו ַהּתֹוָלדֹות

  .''ַהָּבא ָהעֹוָלם ְלַחֵּיי ִיְזֶּכה

 ְלךָ  ֶלךְ : "ָאִבינּו ְלַאְבָרָהם ה"ָהָּקּבָ  ֶׁשָאַמר ְּבָׁשָעה"

, )'א ָּפסּוק ב"י, ְּבֵראִׁשית" (ּוִמּמֹוַלְדְּתך ֵמַאְרְצךָ 

 ןיטֹולִ פֹו ֶׁשל ִלְצלֹוִחית? הּדֹומֶ  ַאְבָרָהם ָהָיה ָּמהלְ 

 ָהָיה ְולֹא ַאַחת ְּבָזִוית מּוַנַחת ֶׁשָהְיָתה, )בֹוֶׂשם(

 ְוָהָיה, ִמְּמקֹוָמּה ְוִטְלְטָלה ֶאָחד ָּבא. נֹוֵדף ֵריָחּה

: ְלַאְבָרָהם ה"ָהָּקּבָ  ָאַמר ֵּכן ַאף. נֹוֵדף ֵריָחּה

 ַהְרֵּבה, ְלךָ  ֵיׁש טֹוִבים ַמֲעִׂשים ַהְרֵּבה, ַאְבָרָהם

 ְוִׁשְמךָ  ָּבעֹוָלם ַעְצְמךָ  ֶאת ְלֵטלטָ . ְלךָ  ֵיׁש תִמְצֹו

  )'א ָּפָרָׁשה ַרָּבה ַהִּׁשיִרים ִׁשיר". (ְּבעֹוָלִמי ִמְתַגֵּדל
 ַהְרֵּבה עֹוֶׂשה ֶׁשָהָיה ָאִבינּו ֵמַאְבָרָהם ָאנּו ַּגם ִנְלַמד

, ְלִהְתַּפְרֵסם ְמַנת ַעל ְולֹא ְנָעאְּבצִ  טֹוִבים ַמֲעִׂשים

 ִפיץְלהָ  ינּוָעלֵ ', ה םׁשֶ  ְּבִקּדּוׁש ֶׁשָּקׁשּור ָמה ְּבָכל ַאךְ 

 ּתֹוָרתֹו ְקֻדַׁשת', ה תְּגדּולַ  ֶאת ַרִּביםּבָ  ּוְלַפְרֵסם

 .ִמְצוֹותִקיּום הָ  ַוֲחִׁשיבּות

 ַחָּדה ֶׁשֶחֶרב ָאָדם ְּכֻדְגַמת ִלְהיֹות ְצִריָכה ֵחְטא ִיְרַאת"

 הּוא ָעלּול ְזִהיָרה ִּבְלִּתי ְּתנּוָעה ּוְבָכל, ְּבִלּבֹו לֹו ְּתקּוָעה

  )מקלם זיסל שמחה רבי(                          ".רקֶ דָ ְלהִ 
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