
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

  

  בזמן התפילה וקריאת התורה נא לא לקרוא 

  ק"מוצש  נ"הד  זמני שבת וילך
  19:12  18:07  קרית ארבע

  19:11  18:01  ירושלים
  19:12  18:07  חיפה

  19:13  18:17  תל אביב
 

   שנייהשנה   49גליון מספר   ג"התשעי רֵ ְׁש ִּת  'ו  ַהִּכּפּוִרים יֹום -  ְוֵיֵלךְ  קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

            

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ָׁשלֹום ָלֶכם ַׁשָּבת

 ַהִּׁשעּור ֵאת ַהּמֹוֶרה ֶּפַתח ָּכךְ . ַהִּכּפּוִרים ְויֹום" ׁשּוָבּה" ַׁשָּבת ִלְפֵני עֹוְמִדים ְוָאנּו, ַמֵהר ָּכךְ  ָּכל לֹו ָעָבר ָחַלף ַהָּׁשָנה רֹאׁש

 ְלִהְׁשַּתֵּתף ֵמַאִניּפֹוִלי זּוֶׁשא' ַמר ְמַבְּקִׁשים ְּכֶׁשָהיּו. ִסּפּור ָלֶכם ֲאַסֵּפר ַהִּכּפּוִרים יֹום דבֹוכְ לִ . ְּגַדְלָיה צֹום ְלַאֵחר ָהִראׁשֹון

 ְלַהִּגיעַ  ָהָיה ָצִריךְ , יהָ ּתֶ נֹומָ  ָּכל ַעל, ַהְּסֻעָּדה ַּתְפִריט: ְלִהְׁשַּתְּתפּותֹו ָּתמּוּהַ  ְּתַנאי ַמֲעִמיד ָהָיה, ִמיָלה ְּבִרית ֶׁשל ִּבְסֻעָּדה

. ְּבֵאּלּו ְּכיֹוֵצא ׁשֹוִנים ְּפָרִטים ְועֹוד ּהּתָ ֶעלֹ ָמה, ִּבְסֻעָּדה ִיְׁשַּתְּתפּו סֹוֲעִדים ַּכָּמה ָלַדַעת ִּבֵּקׁש, ְּבנֹוָסף. מֹוֵעד ְּבעֹוד ְלָיָדיו

 ַאַחת ַּפַעם אּוָלם". ּמּוָזרֹות"הַ  ַהְנָהגֹוָתיו ְלֵפֶׁשר אֹותֹו ִמִּלְׁשאֹל ִנְמְנעּו ְּכָלל ּוְבֶדֶרךְ , הּוא ְמֻיָחד ָאָדם זּוֶׁשא' ַׂשר ָיְדעּו ַהּכֹל

 ָּכל ֶאת ֵמרֹאׁש ָלַדַעת ָלֶכם ְוָלָּמה, ַּבְּסֻעָּדה ְּכלּום טֹוֲעִמים ֶׁשֵאיְנֶכם ִּכְמַעט ֲהלֹא, ַרִּבי: ּוְׁשַאל ַהְּבִרית ַּבַעל ָּפָניו ֶהֱחִציף

 םָׁש , ָסגּור ְלֶחֶדר ַעּמֹו ִנְכַנס ֲאִני ְלָיַדי ַהַּתְפִריט ֵאת ְמַקֵּבל ְּכֶׁשֲאִני. םּתָ יָ וַ הָ ּכֵ  ְּדָבִרים ְלךָ  אֹוֵמר: ּוֶׁשאז' ר לֹו ָעָנה? ַהַּתְפִריט

 ַמְסִּכים ֲאִני ְוַגם, ִמְצוֹות עֹוִׂשים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַמְסִּכים ַהָּקֵטיגֹור ַּגם ֲהלֹא, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו :לֹו ְואֹוֵמר ה"ּבָ קָ לָ  ּפֹוֶנה ֲאִני

 ַאְבָרָהם ֶׁשל ִּבְבִריתֹו נּוּבְ  ֵאת ָקַצר ְזַמן ְּבתֹוךְ  ְלַהְכִניס ֶׁשעֹוֵמד ַהֶּזה ָהַאָּבא ַּגם, ִמּזֹו הרָ תֶ יֵ . ֲעֵברֹות עֹוִׂשים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל

. ְוַיֲעׂשּו ָעׂשּו ִמְצוֹות ַּגם זֹאת ָּכל ְוִעם, לדַ גְ יִ ׁשֶ כְ לֵ  ֲעֵברֹות ַיֲעֶׂשה ְבִריתלָ  ֶׁשִּנְכַנס ַהֵּבן ַּגם ְוַכִּנְרֶאה, ֲעֵברֹות ָעָׂשה, ָאִבינּו

 ַוֲחֵמֶׁשת ִמִּׁשְבִעים ֶאָחד ְוָכל, ִראׁשֹוָנה ָמָנה ֻּתַּגׁש ֵאֶליהָ  ֻמְזָמן ֶׁשֲאִני זֹו ִּבְבִרית: ָלֲעֵביָרה ֶּוהצְ מִ  ֵּבין ָמה ּוְרֵאה ּבֹוא ֶאָּלא

 ְׁשלָֹׁשהִעם  ָהִעָּקִרית ַהָּמָנה ֻּתַּגׁש ִמֵּכן ְלַאֵחר. ָחִריף ְּברֶֹטב ָּדג אֹו ִּפְטִרּיֹות ְּברֶֹטב ּבּוֵרָקס יֹאַכל ִאם ִלְבחֹר יּוַכל ַהּסֹוֲעִדים

, ְמֻסָּים ִלְסכּום ֹוֶלהע ְוַהּכֹל, ּוְכֻהָּנה ְּכֻהָּנה ְועֹוד, ּתֹוָספֹות, ֵיינֹות ִמְּלַבד זֹאת ָּכל. ַאֲחרֹוָנה ָמָנה ּוְלַבּסֹוף, ׁשֹוִנים ָסָלִטים

 ִׁשְבִעים ִמיןזְ הִ  ֲעֵבָרה ְּכֶׁשָעָׂשה ַּגם ַהִאם, ָּכֵעת. ְלָיָדיו הנָ מְ דָ זְ נִ ׁשֵ  ַאַחת ֶּוהצְ מִ  ְּׁשִבילּבִ  ַהְּבִרית ַּבַעל רִּכְרּכֶ  ֵאּלּו ִּכְרּכּוִרים ְוָכל

 ֲהלֹא? ָּכזֹאת ֶׁשָעָׂשה ָּבעֹוָלם ְיהּוִדי ֵיׁש ַהִאם? ָּכזֹו ַרָּבה ְּבִׂשְמָחה ַהֶּמֶלךְ  ְּכָיד ְסֻעָּדה ִלְפֵניֶהם ְוָעַרךְ  ֲאָנִׁשים ַוֲחִמָּׁשה

 ִמְצָוה ְלַהְׁשוֹות ֶאְפָׁשר ֵאיךְ , ֵּכן ִאם". ָאָדם ִיְרַאִני ֶׁשּלֹא" ְּבִלּבֹו אֹוֵמר ְוַהחֹוֵטא, ּוִמְסַּתְּתִרים ִמְתַּבְּיִׁשים ֲעֵבָרה ְּכֶׁשעֹוִׂשים

 ִּבְתִפּלֹות ּוְלָמֳחָרת? ִנְדִרי ָּכל ילְּבלֵ  ִּבְתִפָּלה ְּכֶׁשַּיֲעמֹד ִמֶּכם ֶאָחד ָּכל יֹאַמר ּוָמה: ַאלׁשָ וְ  ַהִּסּפּור ֵאת ַהּמֹוֶרה ִסֵּים ?ָלֲעֵביָרה

 ִהְצַטֵער ֶׁשָּמא אֹו ֲעֵבָרה ְּכֶׁשָעָבר ָׂשַמח ַהִאם? ַמֲעָׂשיו ֶאת הּוא ַיְסִּביר ֵּכיַצד? ְוַהְּנִעיָלה ְנֶחהַהּמִ , ְוַהּמּוָסף ַהַּׁשֲחִרית

 ְנַבֵּקׁש? ׁשּוב ַלֲחטֹא ֶׁשּלֹא ְמַנת ַעל ְיהּוִדי ַיֲעֶׂשה ּוָמה, זּוֶׁשא' ר ִּדְבֵרי ַעל תפֵ נֹוסֵ  ְׁשֵאָלה ַעְצֵמנּו ֶאת ִנְׁשַאל ַרק? ְוִהְתָחֵרט

  . ִיְׂשָרֵאל ַעם ָּכל ִעם ַצִּדיִקים ֶׁשל ְּבִסְפָרם טֹוִבים ְלָחַיִים ְמנּוּתֶ חְ יָ ְוׁשֶ , ֲאִמִּתית ִּבְתׁשּוָבה ַלֲחזֹר ָלנּו ֶׁשְּיַסַּיע ה"ֵמָהָּקּבָ 

 .יֹוָנָתן, ינּוזִ אֲ הָ  תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןוְ  -  טֹוָבה ֲחִתיָמה ַמרגְ ּו ַׁשָּבת ָׁשלֹום
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 .ֶרץָאלָ  ְּכִניָסָתם ְּבֶטֶרם, ָהָעם ִמן ַהְּפִריָדה ִּדְבֵרי ֶאת אׂשֶ נֹ הׁשֶ מֹ

 ּוְמַחֵּזק, ָּמםעִ ' ה ִּכי ָהָאֶרץ ַעל ִמְלָחָמהּבָ  ֵיָראּו ֶׁשּלֹא םקָ ְמַחזְ  הּוא

 ָּמםעִ  ִיָּכֵנסְוׁשֶ , ַּדְרּכֹו ְּכַמְמִׁשיךְ  הן נּון ֶׁשּמֹונָ ּבִ  ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ִּבְמֻיָחד

: ֶּפה ַּבַעל ְלַעם ׁשָאַמר ַהְּדָבִרים ָּכל ֶאת בּתֶ ֹוּכ מֶֹׁשה. ָלָאֶרץ

 ְּבַחג, ָׁשִנים ְּבֶׁשַבע ֶׁשַּפַעם הוָ ְוצִ , ְוַהִחּזּוִקים ָהַאְזָהרֹות ַהִּמְצוֹות

 ִיָּקְראּו ֵאּלּו ּוְדָבִרים ַהִּמְקָּדׁש ֵאל ָהָעם ָּכל להֶ קָ ְּת יִ  ַהֻּסּכֹות

 ִּכי לֹו רּפֶ סָ מֶ ּו הׁשֶ מֹ לאֶ  ה"בָ ָהקָ  הְנַגּלָ  ִמֵּכן רְלַאחַ . ְּבָאְזֵניֶהם

 ָלֶהם בתֹוכְ לִ  הצּווֶ מֶ  הּוא ְוָלֶכן, ַלִּמְצוֹות עֶֹרף ָהָעם ִיְפֶנה ְּבָעִתיד

 ְלַהְזִּכיר ֶׁשַּמְטָרָתּה) ַהָּבָאה ְּבָפָרָׁשה ֶׁשּתֹוִפיעַ (, ַלּדֹורֹות ָרהיִׁש 

  .'ה ִּדְבֵרי ֶאת ָלֶהם

  ? מֶֹׁשה ְוִנְפַטר נֹוַלד ַּתֲאִריךְ  ְּבֵאיֶזה .1

 ִחְּזקּו.ב ֶוֱאַמץ ָחָזק.א: ְלִמי ָאַמר ִמי .2

  ? ְוִאְמצּו

 ַעד: "ְּבַפָרָׁשֵתנּו ֶנֱאַמר ְּדָבִרים ֵאילּו ַעל .3

 ? " תֹוִמם

". ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְלֵעיֵני" ִליהֹוֻׁשעַ  ָקָרא מֶֹׁשה .4

  ?ְּבָכךְ  ָרמּוז ָמה

                   

 זֹאת וִעם. ְיהּוָדה ַמֲחֵנה ְּבׁשּוק ָּקָטן ּדּוָכן ָהָיה ִיְצָחק ָּבאֵלסַ 

 םֻמְקּדָ  ִמְתעֹוֵרר ָהָיה ּבֶֹקר ּכֹל. ְוַצִּדיק ָּתִמים ְיהּוִדי ָהָיה

 ַהּקֹור. ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ַּבְּזַמן ֶׁשַּיִּגיעּו ִּבְכֵדי ֲחֵבָריו ֶאת ּוְמִעיר

 ָהָיה ,ַהְּסִליחֹות ִּביֵמי. ַרּבֹות ָׁשִנים אֹותֹו ִהְרִּתיעּו לֹא ְוַהחֹם

 ָהָיה ְלַפַעם ִמַּפַעם. ַעִּתיקהֶ  ַהּׁשֹוָפר ִעם ְרחֹובֹותּבִ  עֹוֵבר

 ַּפַעם .ַהְיֵׁשִנים ֶאת ֵהִעיָרה ִקיָעתֹוּוּתְ , ַּבּׁשֹוָפר ְותֹוֵקעַ  ֶנֱעָמד

 ִלְפֵני ַּדּקֹות ַּכָּמה. ַּבּׁשֹוָפר ְוָתַקע ָּבְרחֹובֹות ַסָּבא ָעַבר, ַאַחת

 ִהְסִּפיק לֹא ַהַּגָּנב. ַּגָּנב ַהִּמְתַּפְּלִלים ִמָּבֵּתי ְלֶאָחד ָחַדר ֵכן

 ִזֵּנק ַהַּבִית ּוַבַעל, ַעָּזה ְּתִקיָעה ִנְׁשֵמָעה שְלֶפַתע, ָּדָבר ִלְגנֹב

 ִטֵּפס ַהַּגָּנב. ְּתִפָּלהְוהַ  ַהְּסִליחֹות ִלְקַראת ְוִהְתַאְרֵּגן, ִמִּמָּטתֹו

. ְּבָפָניו ִהְתּבֹוֵנןוְ , ַסָּבא ְלַרְגֵלי ְּבִדּיּוק ָקַפץוְ , ַהַחּלֹון ֶאֶדן ַעל

 ִלְפֵני ַאךְ , ָהִאיׁש ֶאל ִּבְנִעימּות ִחֵּיךְ , ָּתִמים ָאָדם ֶׁשָהָיה, ַסָּבא

. ָחְלפּו ָׁשִנים .ַהַּגָּנב ִמָּׁשם ָבַרח, ִּפיו ֶאת ִלְפצֹות ֶׁשִהְסִּפיק

 ִמיֵמי ְּבֶאָחד. ַלּבֹוֵרא ִנְׁשָמתֹו ְוֶהְחִזיר, ֵׂשיָבה ְלִגיל ִהִּגיעַ  ַסָּבא

 ָהִייִתי רבָ עָ ּבֶ " :ְוָאַמר ּוֵפאֹות ָזָקן ֲעטּור ָאָדם ִנְכַנס ַהִּׁשְבָעה

 ֶאָחד ַלְיָלה. ּוְגֵנבֹות ֵמִהְתַּפְרֻצּיֹות" ִהְתַּפְרַנְסִּתי"וְ , ּופֹוֵחז ָצִעיר

 מַהַחּלֹון ִזַּנְקִּתי. ׁשֹוָפר לע קֹמָ ְש נִ  עּתָ פֵ לֶ ּו, ֶאָחד ְלַבִית ָחַדְרִּתי

, ֵאַלי ִחֵּיךְ  ֶׁשָּלֶכם ַסָּבא. ַהּתֹוֵקעַ  מּול עֹוֵמד ַעְצִמי ָמָצאִתיּו

 ָחְדרּו ַהּׁשֹוָפר ְוקֹולֹות ַהּתֹוֵקעַ  ֶׁשל ִחּיּוכֹו ַאךְ , י ָּבַרְחִּתינִ אֲ וָ 

 ְלֵבית ְלִהָּכֵנס ֶׁשֵהַעְזִּתי ַעד ָיִמים ָעְברּו .ָאטּוםהֶ  ִלִּבי ֶאת

 ְּבַקָּלה ְלַדְקֵּדק ִמְׁשַּתֵּדל ִניאֲ  ּיֹוםּכַ . תֹוָרה ִׁשעּוֵרילְ וְ , ְּכֶנֶסת

 ְלָאב ֶׁשְּזִכיֶתם ַאְׁשֵריֶכם. ַלּתֹוָרה ִעִּתים ּבֹעַ ְוִלקְ , ְּכַבֲחמּוָרה

 ָיכֹול ָקָטן ִחּיּוךְ , ְקַטָּנה ִמָּלה ֵאיךְ , ַאֶּתם רֹוִאים. ָּכֶזה ּוְלָסב

  ...".ָּבעֹוָלם ְלִמיֶׁשהּו ְלַׁשּנֹות

 ָכל ְלֵעיֵני ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ִליהֹוֻׁשעַ  מֶֹׁשה ַוִּיְקָרא"

 ַהֶּזה ָהָעם ֶאת ָּתבֹוא ַאָּתה ִּכי ֶוֱאָמץ ֲחַזק ִיְׂשָרֵאל

 ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאבָֹתם' ה ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ ֶאל

 פסוק, א"ל פרק דברים(: אֹוָתם ַּתְנִחיֶלָּנה ְוַאָּתה

  )'ז

 ְמַחֵּזק ְוָהָיה מֶֹׁשה ֶׁשל ּכֹחֹו ִנְתַּגֵּבר ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה"

 ַוִּיְקָרא" ֶׁשֶּנֱאַמר ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְלֵעיֵני ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת

 ֲחַזק ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְלֵעיֵני ֵאָליו ְויֹאַמר ִליהֹוֻׁשעַ  מֶֹׁשה

 ַעם: "לֹו ָאַמר). ז פסוק, א"ל פרק דברים" (ֶוֱאַמץ

 ִּתינֹוקֹות ֲעַדִין, ֵהם ְּגָדִיים ֲעַדִין ְלךָ  מֹוֵסר ֶׁשֲאִני ֶזה

 עֹוִׂשים ֶּׁשֵהם ַמה ָּכל ַעל ֲעֵליֶהם ַּתְקִּפיד ַאל -  ֵהם

 ַמה ָּכל ַעל ֲעֵליֶהם ִהְקִּפיד לֹא ִרּבֹוָנם ֶׁשַאף

    )ה"ש פיסקא, דברים ספרי(". ֶּׁשָעׂשּו

    

   

 ִנְזַהר, ְּׂשָמחֹותמֵ  ַמְחָׁשבֹות ַרק ַלֲחׁשֹב ֶׁשַּמְקִּפיד ִמי"

 ְּכִאּלּו ּוִמְתַנֵהג, ְׁשחֹוָרה ּוָמָרה ַעְצבּות יִּדּבּורֵ  ִמְּלַדֵּבר

 )קדֶ צֶ  ַהֶּצַמח" (ֶּבֱאֶמת ָׂשֵמחַ  ִלְהיֹות ּסֹופֹו –  חָׂשמֵ  הּוא

       


