
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 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 
  17:23  16:08  ירושלים

  17:22  16:11  חיפה
  17:25  16:23  תל אביב
  17:26  16:24  באר שבע

 

   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   62ר ּפָ ְס ן ִמ יֹולָ גִ   ג"התשע ֵטֵבת ז'ט  ַוְיִחי ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

          

  . ְוָהֲאהּוִבים ַהְּיָקִרים ֲחֵבַרי, ָלֶכם ָׁשלֹום ַׁשָּבת

 ָּפָרַׁשת תאֵ  ִלְקרֹא ִסֵּים ַהִּצּבּור ְּכֶׁשְּׁשִליחַ , ַהְּכֶנֶסת ֵּבית ְּבָחָלל ַהְּמֻפְרֶסֶמת ַהְּקִריָאה ִנְׁשְמָעה, קָחזָ ְּת ְונִ  ָחָזק קזָ חָ 

 ְּבִדְבֵרי ָהַרב ַתחּפָ , ִהְתַיְּׁשבּו ֶׁשֻּכָּלם רְלַאחַ . ּתֹוָרה ֶׁשל ִלְכבֹוָדּה ְלִקּדּוׁש ַהִּצּבּור ִהְתַּכֵּנס, ַהְּתִפָּלה רְלַאחַ . ַוְיִחי

 ּבֹו ִנָּכר ֶׁשֵחֶלק ִמּׁשּום". ַהָּיָׁשר רפֶ סֵ " ְּבֵׁשם ינּוּכִ  ֶׁשֲחָכִמים רפֶ סֵ , ְּבֵראִׁשית רפֶ סֵ  ֵאת ׁשּוב ִסַּיְמנּו ַהַּׁשָּבת. ּתֹוָרה

 ִסיָמן ָאבֹות ַמֲעֶׂשה" ֲחָכִמים ָאְמרּו ּוְכָבר. ְיָׁשִרים ֶׁשִּנְקְראּו ְוַיֲעקֹב ִיְצַחק, ַאְבָרָהם, ָהָאבֹות דֹותּתֹולְ  ַעל ְמַדֵּבר

 ִסּפּור ֲאִני זֹוֵכר. ּתֹוָרתֹו ּוְבִקּיּום' ה ַּבֲעבֹוַדת ַעְצֵמנּו ֵאת ּוְלַקֵּדם ִלְלמֹד ָאנּו ַחָּיִבים ַמֲעֵׂשיֶהם ּוִמּתֹוךְ , "ַלָּבִנים

 ֵּׁשִניּבִ  ַמֲעֶׂשה: ַהִּסּפּור הּוא ְוָכךְ , ֵאֶליהָ  ְוַהַּיַחס ַהּתֹוָרה ּמּודלִ  ֲחִׁשיבּות ֶאת ֵהיֵטב ַמְסִּבירׁשֶ  ל"זַ  ָאִבי ֶׁשִּסֵּפר

. ַלּתֹוָרה ִעִּתים ֶׁשּקֹוֵבעַ  ָּפׁשּוט ַּבִית ַּבַעל ְוַהֵּׁשִני, ְּכַבֲחמּוָרה ַקָּלה ְּבִמְצָוה ִנְזַהר ָּגדֹול ָחַכם ַּתְלִמיד ָהֶאָחד, ֲאָנִׁשים

 ָחַכם ַּתְלִמיד ָיָצא ַהַּבִית ַּבַעל ֶׁשל ְּבנֹו. ְיִׁשיָבה ְלאֹוָתּה ַהָּבִנים ֶאת ָׁשְלחּו ְמַעט ּוְכֶׁשָּגְדלּו ְיָלִדים ָלֶהם נֹוְלדּו

, ָחַכם ַהַּתְלִמידל ׁשֶ  ְּבנֹו. ֵאיָבִרים ח''מַ ֵּברָ  ּתֹוָרה ְואֹוֵהב ֲעצּוָמה ְּבַהְתָמָדה לֹוֵמד, ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשל ָהִעּלּוי, ֻמְפָלג

, ַהָּדָבר ְלֵפֶׁשר ל''זצ ִאיׁש ֶהָחזֹון ֵאֶצל ִלְׁשאֹל ָחַכם ַּתְלִמיד אֹותֹו ָהַלךְ . ִמָּכךְ  ָּפחֹות ְוַאף ָרִגיל ַּתְלִמיד ָיָצא ,ֵמִאיָדךְ 

 ַעל ַׁשָּבת ילְּבלֵ “: ל''זצ ִאיׁש ֶהָחזֹון לֹו ֵהִׁשיב? ּתֹוָרה ָיְצָאה ָהֲעִנִּיים ינֵ ִמּבְ  ילּוְוִא  ֵּבינֹוִני ַּתְלִמיד ָיָצא ְּבנֹו ֵאיךְ 

 ְוַרִּבי ַּבּתֹוָרה ָּגדֹול ֶׁשֵאינֹו ַאְלמֹוִני ַרב ְוַעל, ְוָכךְ  ָּכךְ  ֶׁשָעָׂשה ְּפלֹוִני ָרב ַעל ְוִדַּבְרּתָ  ָּבֶניךָ  ִעם ָיַׁשְבּתָ , ַהַּׁשָּבת ֻׁשְלָחן

 ַהָּׁשֵכן ילּוְואִ . ֶׁשְּלךָ  ַהִּבּקֶֹרת ֵׁשֶבט ַּתַחת ָעַבר ֶׁשּלֹא ָחַכם ַּתְלִמיד אֹו ָרב ֶׁשֵאין ְוִכְמַעט, ָחִסיד ֵאינֹו ֶׁשהּוא ְׁשִליִׁשי

 ֶׁשל ַהִּנְפָלָאה ְוַהְּדָרָׁשה, ְּפלֹוִני ֵמַרב ֶנֱהָנה ֵאיךְ  ִלְבנֹו ְמַסֵּפר הָהיָ  ַהַּׁשָּבת ֻׁשְלָחן ְלַיד יֹוֵׁשב ֶׁשָהָיה ַהַּבִית ַּבַעל ֶׁשְּלךָ 

 ַּתְלִמיד ָיָצא ָלֵכן. ְּכמֹוָתם ְוִלְהיֹות דֹולגְ לִ  ְוַהַּתֲאָוה, ָחְכָמה ַּתְרֶּבה סֹוְפִרים ִקְנַאת ִמְתַקֵּנא ֵּבןהַ  ְוָהָיה, ַאְלמֹוִני ַרב

 אֹוֵמר ַמְתִמיִדים ְולֹא ְּבִקיִאים ְולֹא ְּבֵסֶדר לֹא ֶׁשֵהם ַרָּבִנים ַעל ַהְּזַמן ָּכל ֶׁשָּׁשַמע ֶׁשְּלךָ  ַהֵּבן ְוִאּלּו. ֻמְפָלג ָחַכם

 רפֶ סֵ  ֵאת ִסַּיְמנּו, ָאֵכן. ”ָּכךְ  ַוֲאִני ָּכךְ  ֶׁשֵאיִני ָעַלי ְיַדְּברּו ּוְבסֹוף ַהְרֵּבה ָּכךְ  ָּכל ְלַהְׁשִקיעַ  ִלי ָמה ְּׁשִבילּבִ , ְלַעְצמֹו

 ְוַאֲהַבת, ֲחָכִמים ֶאמּוַנתלְ ', ה ְלַאֲהַבת, ְוַהָּיָׁשר רסָ ַהּמּו ְּבֶדֶרךְ  ְיָלֵדינּו ְוֶאת ַעְצֵמנּו ֶאת ְלַחֵּנךְ  ָעִלינּו ַאךְ , ְּבֵראִׁשית

 .קָחזָ ְּת ְונִ  ָחָזק קזָ חָ . ְוַיֲעקֹב ִיְצַחק ַאְבָרָהם ֲאבֹוֵתינּו ֵאֶצל ֶׁשָרִאינּו ְּכִפי ַהּתֹוָרה לֹוְמֵדי

  

 .יֹוָנָתן, תמֹוְׁש  ָּפָרַׁשת ֶּבָעלֹון ַהָּבא ָּבָׁשבּועַ  ְלִהְתָראֹות

 info@ohrshalom.net  דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net  כתובתנו באינטרנט

http://www.ohrshalom.net
mailto:info@ohrshalom.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 ִהְׂשִּביעַ  ַיֲעקֹב. 147 ְּבִגיל ְוִנְפַטר ָׁשָנה 17 ְּבִמְצַרִים ִמְתּגֹוֵרר ֲעקֹבי

 ָּבָניו ֶאת ֵמִביא יֹוֵסף. ַהַּמְכֵּפָלה ִּבְמָעַרת אֹותֹו ֶׁשִּיְקּבֹר יֹוֵסף ֶאת

 ֶאת ֵּבֵרךְ  ַיֲעקֹב ִמֵּכן ְלַאַחר. ַיֲעקֹב ִּבְרַּכת ֶאת ְלַקֵּבל ְוֶאְפַרִים ְמַנֶּׁשה

 ִמְצַרִים ַאְנֵׁשי. ַהַּמְכֵּפָלה ִּבְמָעַרת אֹותֹו ִלְקּבֹר ָלֶהם ְוהֹוָרה, ָּבָניו

. ְּכַנַען ְּבֶאֶרץ אֹותֹו ָקְברּו, יוחָ אֶ וְ  יֹוֵסף. יֹום ִׁשְבִעים ַיֲעקֹב ַעל ָּבכּו

 מֹותֹו ִלְפֵני ִצָּוה ָאִביךָ : ְוָאְמרּו ָּבֶהם ִיְנקֹם ֶׁשּיֹוֵסף ָחְׁשׁשּו ָהַאִחים

 הֶׁשֵּמָרעָ  ִסֵּדר' הְׁש  ָלֶהם ְוָאַמר ֶאָחיו ֶאת ִהְרִּגיעַ  יֹוֵסף. ָלנּו ֶׁשִּתְסַלח

 ְוָאַמר ְּכַנַען ְּבֶאֶרץ אֹותֹו ֶׁשִּיְקְּברּו ָּבָניו ֶאת ִצָּוה יֹוֵסף. טֹוָבה ֵּתֵצא

. ַלֲאבֹוֵתינּו ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָלָאֶרץ אֹוָתם ְוַיֲעֶלה אֹוָתם ִיְפקֹד' שה

  .  ְוֶעֶׂשר ֵמָאה ְּבִגיל ִנְפַטר יֹוֵסף

 ?ְלָבִנים ֶׁשֶּנְחְׁשבּו ַהְּנָכִדים ֵהם ִמי .1

 ?ִניםּבָ לָ  ָהָאבֹות תִּבְרּכַ  ִהיא ָמה .2

. םׁשָ  ִנְקַּבר ַאף ָהֶאָחד. ְּבִמְצַרִים טּונֵ חְ נֶ  ִּייםְׁשנִ  .3

 ?ִּייםַהְּׁשנָ  ִמי

 ְלגּור ָלֶהם ָאסּורׁשֶ  ַהּטֹוִבים ַהֲחֵבִרים ימִ  .4

 ?ַיְחָּדו

 ִמי, ַלֲחמֹור ִמי, ְלׁשֹור ִמי, ְלַאְרֵיה ִנְמָׁשל ִמי .5

  ?ִלְזֵאב ִנְמָׁשל ּוִמי ָלַאָּיָלה ִמי, ְלָנָחׁש

  

                   

 הְוָרָא, לֹוד ִעירהָ  ַׁשַער ְּבֶפַתח יֹוֵׁשב ָהָיה ַאָּבא ַרִּבי

. ַהַהר ְּבַתְחִּתית ֲאָבִנים ַּגל ַעל בְוַיּׁשָ  ֶׁשָּבא ָאָדם

. ַהַּגל ַעל םׁשָ  ְוָיָׁשן ַהֶּדֶרךְ  ִמן ָהָיה ָעֵיף ָאָדם אֹותֹו

 ָאָדם אֹותֹו ֵאל ָנָחׁש ֶׁשָּבא ַאָּבא' ר ָרָאה ָּכךְ  ְּבתֹוךְ 

 ַעל ָהִאיָלן ִמּׁשֶֹרׁש ֵעץ ֲחִתיַכת ְוָנְפָלה, ִּכיׁשֹוְלהָ 

 ָאָדם אֹותֹו ְּכֶׁשִּנְתעֹוֵרר. אֹותֹו ְוָהְרָגה ַהָּנָחׁש

 ְוָנַפל, ָלֶלֶכת ּוָבא ָקם, ֵמת ַהָּנָחׁש ֶאת ָרָאה, ִמְּׁשָנתֹו

. ָהָאָדם אֹותֹו לְוִנצָ  ֹוְלַתְחִּתית ַהַהר ֵמרֹאׁש ֶסַלע

 ִנִּסים ְלךָ  ֶׁשַּנֲעׂשּו, ַמֲעֶׂשיךָ  ָמה: ַאָּבא' ר אֹותֹו ָׁשַאל

 ִלי ֶׁשָעׂשּו ֲאָנִׁשיםלְ  ָמַחְלִּתי יָימַ  ָּכל: לֹו ָאַמר? ְּכֵאֶּלה

 ַעד ְלִמָּטִתי ָעִליִתי לֹא ְלִהְתַּפֵּיס ָיכְֹלִּתי לֹא ְוִאם, ָרע

 ֵמאֹותֹו, ְּבֶזה ַּדי ְולֹא .אֹוִתי ֶׁשִּצֲערּו ְלֵאּלּו ֶׁשָּמַחְלִּתי

 ְּכֵדי טֹובֹות ִעָּמֶהם ַלֲעׂשֹות ִהְׁשַּתַּדְלִּתי הְוַהְּלָא ַהּיֹום

 ַאָּבא' ר ָּבָכה. אֹוָתם ׂשֹוֵנא ֶׁשֲאִני ַיְחְּׁשבּו ֶׁשּלֹא

, יֹוֵסף ֶׁשל ִמַּמֲעָׂשיו ְּגדֹוִלים ֶזה ֶׁשל ַמֲעָׂשיו ְוָאַמר

 ָמה ֲאָבל, יוֲעל ֶאחָ  ְלַרֵחם ָראּוי ָהָיה ֶׁשּיֹוֵסף ִמְּפֵני

 ִּכי, יֹוֵסף ֶׁשל ִמַּמֲעָׂשיו יֹוֵתר הּוא ָהִאיׁש ֶזה ֶׁשָעָׂשה

  .יוֶאחָ  ָהיּו לֹא ֲאִפּלּו ָאָדם ָּכל ַעל ִרֵחם

  .ִהְתַחְּתָנה ַּגְמִליֵאל ַרָּבן ֶׁשל ִּבּתֹו

  .!"אֹוִתי ּוָבֵרךְ  ָעַלי ִהְתַּפֵּלל ַאָּבא: "לֹו ָאְמָרה

 ַּתְחְזִרי ֶׁשּלֹא ֲאִני ּוִמְתַּפֵּלל ְמַקֶּוה: "ָלּה ָאַמר

  ". ְלָכאן

 ּוָבֵרךְ  ָעַלי ִהְתַּפֵּלל, ַאָּבא: "ּוִבְּקָׁשה ֵּבן ִּבּתֹו ָיְלָדה

 ֶיְחַּדל ֶׁשּלֹא ֲאִני ּוִמְתַּפֵּלל ְמַקֶּוה: "ָלּה ָאַמר !"אֹוִתי

 ְׂשָמחֹות ְׁשֵּתי, ַאָּבא: "לֹו ָאְמָרה". ִמִּפיךְ  "אֹוי"

  !". ?ְמַקְּלֵלִני ְוַאָּתה ִלי ֶׁשָּבאּו

 ָׁשלֹום ֶׁשִּיְהֶיה ִמּתֹוךְ  -  ְּבָרכֹות ְׁשֵּתיֶהן: ָלּה ָאַמר

, ַקָּים ְּבֵנךְ  ֶׁשִּיְהֶיה ּוִמּתֹוךְ , ְלָכאן ַּתְחְזִרי לֹא ְּבֵביֵתךְ 

 אֹוי", "ְּבִני ָאַכל ֶׁשּלֹא אֹוי": ִמִּפיךְ  אֹוי ֶיְחַּדל לֹא

  "."ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ָהַלךְ  ֶׁשּלֹא אֹוי", "ְּבִני ָׁשָתה ֶׁשּלֹא

  

 )ו"כ פרשה רבה בראשית פי על(

  לֹו ָנַתן לֹא ֲאִפּלּו ָיפֹות ָּפִנים ְּבֵסֶבר ֲחֵברֹו ֶאת ַהְּמַקֵּבל

 ַמָּתנֹות'' ָּכל'' לֹו ָנַתן ְּכִאּלּו ַהָּכתּוב ָעָליו ַמֲעֶלה'', ְּכלּום''

 )נתן' דר אבות(                                    . ֶׁשְּבעֹוָלם
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