
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 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 
  17:14  15:59  ירושלים

  17:13  16:03  חיפה
  17:15  16:14  תל אביב
  17:16  16:15  באר שבע

 

   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   58ר ּפָ סְ ן מִ יֹולָ גִ   ג"התשע ִּכְסֵלו ז'י  ַוִּיְׁשַלח ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

         

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ָׁשלֹום ָלֶכםַׁשָּבת 

 ל"ַרַמְטּכָ  ֶאת ָהֲאִויר ליחֵ  ֶׁשל ַטִיס ְּכִלי ַהּיֹום יֵסלחִ  ל"ְוַצהַ  ַהְּכָלִלי ַהִּבָּטחֹון ֵׁשרּות ֶׁשל ְמֻׁשֶּתֶפת ְּפִעילּות ְּבַמֲהָלךְ "

 ְּבִעְקבֹות: ַהָּבָאה ַההֹוָדָעה ֻהְׁשְמָעה ִמֵּכן רְלַאחַ  ּוִמָּיד, ָּבַרְדיֹו ַהַּקְרָין הֹוָדַעת ִנְׁשְמָעה ָּכךְ ". ַעָּזה ִּבְרצּוַעת אסמַ חָ 

 הּוְנחּו ַעָּזה עֹוֵטף ֵביּתֹוְׁש . תטֹוקֶ רַ הָ  ִּבְטָוח ֶׁשִּנְמָצִאים ְלֶאְזָרִחים ַהְנָחיֹות ִּפְרֵסם ָהעֶֹרף ִּפּקּוד, ַעָּזה ְרצּוַעתמִ  ְּיִרי

 ֵמְרצּוַעת ִקילֹוֶמְטִרים 40 ַעד ֶׁשל ִּבְטָוח ָאָדם ְּבֵני 100 מ ְלַמְעָלה ֶׁשל ִהְתַקֲהלּות ָּכל. ִמְקָלִטיםּבָ  ְיָלהַהּלַ  ִליׁשֹן

 ַמְקִריא ַהֵּסֶפר ֵּבית ְּכָׁשָרב ַהּמּוָגן ַּבֶּמְרָחב נּובְ ָיׁשַ ". ַהַהְנָחיֹות ִּפי ַעל ִלְפעֹל ֵמַהִּצּבּור ְמַצִּפים ָאנּו. ֲאסּוָרה ַעָּזה

 ְּביֹום' ה ַּיַעְנךָ " ִּבְתִהִּלים א"כ ִמְזמֹור ֶאת ִלְקרֹא ְּכֶׁשִּסַּיְמנּו. ַאֲחָריו ָחַזְרנּו ְוֻכָּלנּו ְּתִהִּלים רפֶ ִמסֵ  ָּפסּוק רַאחַ  ָּפסּוק

? ָאִבינּו ַיֲעקֹב ִּבְזכּות, ִפָּלֵתנּוִלְּת  ִיְׁשַמע' ֶׂשה ְּבטּוִחים ָאנּו ִּכי, ְיָקִרים ַּתְלִמיִדים ַאֶּתם ַהּיֹוְדִעים: ָהַרב ָאַמר, "ָצָרה

 ַהְּסמּוָכה ָּבִעיר. ִויַרְּפֵאם ָּבֶהם ֶׁשְּיַטֵּפל, רֹוֵפא ָלֶהם ָהָיה לֹא ַאךְ , חֹוִלים ִמְסָּפר ֹוּב ָהיּוׁשֶ  ֶאָחד ִּבְכָפר ָהָיה ַמֲעֶׂשה

 .ִהְצַּטֵּנן ֶאָחד יֹוםׁשֶ  רַהּׁשַ  יבֵ רָ קֹוְמ ִמ  ֶאָחד ִהְתגֹוֵרר ְּכָפר ְּבאֹותֹו. ּוְמֻפְרָסם ָּגדֹול רֹוֵפא ְוַגם, ַהֶּמֶלךְ  ֶׁשל ַׂשר ִהְתגֹוֵרר

 ְמַנת ַעל ֵאָליו ָהרֹוֵפא ֶאת ַמֵהר ֶׁשִּיְׁשַלח ֵמַהַּׂשר ְלַבֵּקׁש ְּכֵדי ְמֻיָחד ָׁשִליחַ  ַלחְוׁשָ , ּקֹולּבְ  ּוִמְׁשַּתֵעל ּגֹוֵנחַ  ָהִאיׁש ֵהֵחל

? "ּגֹוֵנחַ  ָּכךְ  ָּכל ַאָּתה ּוַמּדּועַ , ִצּנּון ּוְמַעט ַקל רֹאׁש ְּכֵאב ךָ לְ  ֵיׁש: "ְוָאְמרּו, ִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבֵני ִהְתַּפְּלאּו. אֹותֹו  ְלַרֵּפא

, ָּכאן ִיְהֶיהׁשֶ כְ לֶ  ְמַנת ַעל ָהרֹוֵפא ֶאת ְלָהִביא ְמַבֵּקׁש ֲאִני ?ּגֹוֵנחַ  ֲאִני ֶׁשִּבְגָלִלי ַאֶּתם ַהחֹוְׁשִבים: ָהִאיׁש ָלֶהם ָעָנה

 ֶׁשָּלנּו ַּבָּפָרָׁשה .ִמָּיד אֹותֹו ִיְׁשַלח ֶׁשַהַּׂשר ְּכֵדי, ְלחֹוֶלה ַעְצִמי ֶאת עֹוֶׂשה ֲאִני ָלֵכן. ָהֲאֵחִרים ַהחֹוִלים ְּבָכל ְיַטֵּפל

 ָחַׁשׁש ַאךְ , ְּבַעְצמֹו ֵעָׂשו ֶאת ְלַנֵּצחַ  ָהָיה ָיכֹל ָאִבינּו ַיֲעקֹב, "ֵעָׂשו ִמָּיד ָאִחי ִמָּיד ָנא ַהִּציֵלִני: "ָאִבינּו ַיֲעקֹב אֹוֵמר

 ַרק לֹא ָהְיָתה ָאִבינּו ַיֲעקֹב ֶׁשל ְּתִפָּלתֹו. ְיָלָדיו תאֶ וְ  אֹותֹו ֶׁשַּיִּציל' ָמה ִּבֵּקׁש ָלֵכן, ּוְבנֹוָתיו ָּבָניו ִעם ִיְהֶיה ָמה

 ַעם ֶאת ַיִּציל' ֶׂשה ּוְבטּוִחים ְסמּוִכים ָאנּו ָלֵכן. דלֶ וָ הִ לְ  ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְלַמַען ֶאָּלא, ֶׁשּלֹו ְיָלָדיו ְלַמַען

 ִסֵּים. ַעְכָׁשו ֶׁשִהְתַּפַּלְלֶּתם ְּתִפַּלְתֶכם ּוִבְזכּות, ָאִבינּו ַיֲעקֹב ִּבְזכּות ל"ַצהַ  יַחָּילֵ  ֶאת ְוִיְׁשמֹר, ֵמאֹוְיֵביֶהם ִיְׂשָרֵאל

  . ְוָאֵמן ָאֵמן ָצָרה ִמָּכל ַחָּיֵלנּו ֶאת ְוַיִּציל ֶׁשִּיְׁשמֹר' ָלּה ְּתִפָּלה ִנָּׂשא ַיַחד. ִסּפּורֹו ֶאת ָהַרב

  

 .יֹוָנָתן, ַוֵּיֶׁשב תׁשַ רָ ּפָ  ָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןְלִהְתָראֹות ּבָ 
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 ֵאָליו ׁשֹוֵלחַ וְ , ְמַפֵחד ַאךְ  ֵעָׂשו ִעם ְלִהְתַּפֵּיס רֹוֶצה ַיֲעקֹב

 ְוֵהם, ִלְקָראתֹו ָרץ הּוא, ֵעָׂשו ְּכֶׁשַּמִּגיעַ , ְלִׁשְמָחתֹו. ְׁשִליִחים

, ֶּׁשֶכםלִ  חֹוְזִרים ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ַיֲעקֹב. ּוַמְׁשִליִמים ִמְתַחְּבִקים

. אֹוָתּה ְוחֹוֵטף ַיֲעקֹב ַּבת ִּדיָנה ֶאת רֹוֶאה ֲחמֹור ֵּבן ְוֶׁשֶכם

 .ֶׁשֶכם ְּבֶאְנֵׁשי ְוהֹוְרִגים נֹוְקִמים, ִּדיָנּה ֶׁשל ֶחיהָא, ְוֵלִוי עֹוןמְ ִׁש 

 ְּבֶדֶרךְ . 'לאֵ רָ ְׂש יִ 'ל ַיֲעקֹב ֶׁשל ְׁשמֹו ֶאת' ה ְמַשֶּנה ְּבָפָרָׁשה

 ִנְקְּבָרה ָרֵחל. ָדהיַּבּלֵ  התָ ּומֵ , ִּבְנָיִמין ֶאת ָרֵחל ַיְלָּדה, ֶאְפָרָתה

, ַיֲעקֹב ֶׁשל ָאִביו, ִיְצַחק ַּגם. ָלֶחם ֵּבית אִהי, ֶאְפָרָתה ְּבֶדֶרךְ 

  .ּמֹוִניםּוְׁש  ֵמָאה ֵּבן, ָיִמים ּוְׂשַבע ֵקןזָ  זֹו ַהָּפָרָׁשה ְּבַמֲהַלךְ  ֵמת

 

 ַיֲעקֹב ִהְתּכֹוֵנן ֵעָׂשו ִעם יָׁשהגִ ּפְ הָ  ִלְקַראת .1

  ?ֵהם ָמה. ְּדָבִרים ִלְׁשלָֹׁשה

  ?ָהִאיׁש הָהיָ  ִמי". ַעּמֹו ִאיׁש ְוֵיָאֵבק" .2

 ָמה".  ִיְׂשָרֵאל ִאם ִּכי, ַיֲעקֹב ִׁשְמךָ  ארֵ ִיקָ  לֹא" .3

  ?ִיְׂשָרֵאל ְּבֵׁשם ְמֻיָחד

  ?ֵהן ִמי. ֵתָבהּבָ  אּוּבֶ חְ הּו ַּבּתֹוָרה ָנִׁשים ְׁשֵּתי .4

  ?ָרֵחל ִנְפְטָרה ִּגיל ְּבֵאיֶזה..." ָרֵחל תמֹוְותָ " .5

                   

 ְלַמַען ְּכָסִפים ְלַגֵּיס ְּכֵדי קיֹורְ  ִלְניּו ָנַסע ַּכַהְנַמן ָהַרב

 יְּבנֵ  ְצִעיִרים לֹו ַנְּכלּוְּת הִ  ַהַּתְחִּתית ַרֶּכֶבתּבָ . ַהְּיִׁשיָבה

. ַרֶּכֶבתהַ  ִמן דֶירֵ  ַּכֲאֶׁשר ּבֹו ִלְפגֹעַ  ּנּוֶׁשִּתְכנֵ ,  ְּבִלַּיַעל

. ַרְעיֹון ְּבַדְעּתֹו הַוֲעלָ , ֵהםמֶ  ְלִהָּנֵצל ֵאיךְ  ָחַׁשב ָהַרב

 לֹו ֶׁשַּיַעְזרּו ֲאֵליֶהם ּוָפָנה ִמִּכיסֹו ֶּפֶתק הֹוִציא הּוא

 ֵהם. ֶׁשְּבָידֹו ְּבֶפֶתק ָהְרׁשּוָמה ַהְּכתֶֹבת ֶאת ִלְמצֹא

 ְּבַתֲחָנה ִעָּמֶהם ַרדֶׁשּיֶ  לֹו ְוִהִּציעּו ִמָּיד לֹו נּוַנעֲ 

 ֶּדֶלת ֶׁשִּנְפְּתָחהּכְ . ''לֹו ְראּויָ '' ְּכָבר ְוֵהם ַהְּקרֹוָבה

 ָלֶרֶדת ּפֹוְׁשִעים אֹוָתם ֶאת ָהַרב ִּכֵּבד ַרֶּכֶבתהַ 

, ַאֲחֵריֶהם ָלֶרֶדת ִמְתּכֹוֵנן ַעְצמֹו הְוֲעׂשָ , ִראׁשֹוִנים

 ָהַרב ְּכֶׁשִּסֵּפר.  לִנּצָ  ְוָהַרב ִנְסְּגרּו ָהַרֶּכֶבת ְּדָלתֹות ְוָאז

 ָלֵתת ַהּזֹאת ָהֵעָצה ֶׁשֶאת ָאַמר ָעָליו ֶׁשָעַבר ָמה ֶאת

 ָלַמד הּוא ִראׁשֹוִנים ָלֶרֶדת ְּבִלַּיַעל יְּבנֵ  ְלאֹוָתם

 ְוֵנֵלָכה ְסָעהנִ '' ְלַיֲעקֹב ִהִּציעַ  ֵעָׂשו. ָרָׁשֵתנּוְּבּפַ  ִמַּיֲעקֹב

. ְּבַדְרּכֹו ַיֲעקֹב ֶאת תֶלָלוֹו ָרָצה הּוא'', ְלֶנְגְּדךָ  ְוֵאְלָכה

 ֶאָּלא ַהַּסף ַעל אֹותֹו ּדֹוֶחה ֶׁשהּוא לֹו ָאַמר לֹא ַיֲעקֹב

 ִלְפֵני, ֲאדִֹני ָנא ַיֲעָבר" ִראׁשֹון ָלֶלֶכת אֹותֹו ְמַכֵּבד ַרק

 ָהַלךְ  ֵעָׂשו ְּבפַֹעל. יֹוֵתר ְלַאט ֵיֵלךְ  ַיֲעקֹב ְוִאּלּו, "ַעְבּדֹו

  . ֵאָליו ִהְצָטֵרף לֹא ַיֲעקֹב ַאךְ  ִראׁשֹון

    ִיְׂשָרֵאל ִאם ִּכי ִׁשְמךָ  עֹוד ֵיָאֵמר ַיֲעקֹב לֹא ַוּיֹאֶמר
  )ט"כ פסוק, ב"ל פרק בראשית(

  

  , ַלֲחלּוִטין ַיֲעקֹב ַהֵּׁשם) ְוִיָּמֵחק ִיְתַּבֵּטל( ֶׁשֵּיָעֵקר לֹא
 ַהֵּׁשם ְוַיֲעקֹב, ָהִעָּקִרי ַהֵּׁשם ִיְהֶיה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֶאָּלא

   .לֹו ַהָּטֵפל

  

 ַיֲעקֹב ַּבֵּׁשם ִנְקָרא היָ הָ  ךְ ּכָ  ֶׁשָאֵכן, ִהיא ְוַההֹוָכָחה

  .ָּכךְ  ַאַחר ַּגם
  

   )א"ע ג"י ַּדף, ְּבָרכֹות ַמֶּסֶכת ָּבְבִלי ַּתְלמּוד ִּפי ַעל(

 

  ." אֹוֵהב ָהָיה - ? ָאהּוב ִלְהיֹות ְרצֹוְנךָ "

 ]החסידות מייסד, טוב שם הבעל[
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