
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ד"העלון יוצא לעילוי נשמת התינוק יונתן פלמר הי –" נשמת אדם' נר ה"
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   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   54ר ּפָ סְ ן מִ יֹולָ גִ   ג"התשע ֶחְׁשָון ח"י   ַוֵּיָרא ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

      

  .ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִביםֲחֵבַרי , ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

 ָסבּור ְוהּוא, חאֹרֵ  ִהִּגיעַ , ל"ַזצַ  ִמְּבִריְסק ַחִּיים ִּבירַ  לאֶ ׁשֵ  ִסֵּפר ַהְּכֶנֶסת ֵּבית ָרב ַהָּׁשבּועַ . ַהְּיָקִרים יַּתְלִמידַ  ָׁשלֹום

 ִמָּטה לֹו ִהִּציעַ  ְוַאף, ַמְטַעִּמים לֹו הַוֲעׂשָ , ָיפֹות ָּפִנים ְּבֵסֶפר ָּפָניו ֶאת ִקֵּבל ְוָלֶכן, ָחַכם ַּתְלִמיד אֹוֵרחַ  ֶׁשאֹותֹו ָהָיה

 יֶחְפצֵ  ַהַּבִית ִמן ֶנֶעְלמּו ּמֹועִ  ַיַחד ִּכי ִהְתָּבֵרר ְמֵהָרה ְוַעד, ָהִאיׁש ֶנֱעַלם ֶקרּבֹּבַ . ְּכמֹותֹו ְלָחָכם ָהָראּוי ְּכִפי ָיָדיו ְּבמֹו

 ְּבָאְזֵני ּנּוִהְתלֹונֵ , ַהַּבִית ְּבֵני ָּכךְ  ִמֶּׁשָראּו. ָחַכם ַּתְלִמיד ְּפֵני ֶׁשֶהָעִמיד נֹוֵכל ָהָיה חאֹרֵ  ֶׁשאֹותֹו ִהְתָּבֵרר. ַרִּבים ֵעֶרךְ 

“ ?הּוא ִמי ְּתִחָּלה ָלַדַעת ִמְּבִלי ָאָדם ָּכל לַאֵרח ֲהִיָּתֵכן? ֶׁשְּכמֹותֹו ָהגּון ִּבְלִּתי ָאָדם ַהַּבְיָתה ּתָ ְכַנסְ הִ  ֵּכיַצד”: ָהַרב

 ֵאָליו ַּלחׁשָ , אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ְצַותְּבמִ  ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶאת ֹותָזּכלְ  ה"בַהּקָ  ְּכֶׁשָרָצה”: ֵּביתֹו יִלְבנֵ  ַחִּיים ַרִּבי ֵהִׁשיב

 ֲעבֹוָדה עֹוְבֵדי ְּבצּוַרת ַּדְוָקא ַהַּמְלָאִכים ִנְׁשְלחּו ּוַמּדּועַ  .ַרְגֵליֶהם ְלָעָפר ֶׁשִּמְׁשַּתֲחִוים ֲעָרִביםּכְ  ֶׁשִּנְראּו ַמְלָאִכים

, אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ִמְצַות יְיהּודִ  ִּבְפֵני עֹוֶמֶדת ֶׁשַּכֲאֶׁשר ,ְלדֹורֹות הָהָלכַ  ְּבָכךְ  ְלַהְראֹות ה"בַהּקָ  ָרָצה ֶאָּלא? ְמזֶֹהֶמת

 ָלֵכן. ּוְדִריׁשֹות ֲחִקירֹות ְּבלֹא ָאָדם ָּכל ְלַהְכִניס ָצִריךְ  ֶאָּלא, ָהאַֹרח הּוא ִמי ִמַּדי יֹוֵתר ׁשְוִלְדרֹו ַלֲחקֹר לֹו ַאל

 ֵמַאְבָרָהם ִלְלמֹד ָאנּו ְצִריִכים!!! ִטיבֹו ּוָמה ָהִאיׁש אֹותֹו הּוא ִמי ְלָבֵרר ָחַקְרִּתי ְולֹא, ָהםַאְברָ  ֶׁשל ְּבַדְרּכֹו ָהַלְכִּתי

 אֹו ַהֵּסֶפר ְלֵבית, ינּוְלֵביּתֵ  ֶׁשַּמִּגיעַ  ָלָאָדם ְלִהְתַיֵחס ֵּכיַצד, אְֹרִחים ְלַקֵּבל ֵּכיַצד, ַהְּיהּוִדית ָהֻאָּמה ֲאִבי ָאִבינּו

 ִלְהיֹות ַהּדֹורֹות ַׁשְרֶׁשֶרת ַּתְמִׁשיךְ , ָּכךְ  ַרק ִּכי, ַהְּקדֹוִׁשים ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשל ַהֶּדֶרךְ  ייכֵ ִׁש מְ מָ  ִלְהיֹות ָאנּו ַחָּיִבים. ְׁשכּוָנהלַ 

, ָהאֹוְרִחים רַאחַ  ִלְטרֹחַ  ַעְצֵמנּוּבַ  ֶאָּלא, ָׁשלֹום ְולֹוַמר ְלַחֵּיךְ  ַרק ָלנּו ַּדי לֹא. ְּבֶזה ֶזה ֵהיֵטב ּוְקׁשּוָרה ֶרתּבֶ ֵמחּו

 ְּבֶזה ֵיׁש. ֶאְצֵלנּו ֶּבֱהיֹוָתם, עֹוָלםּבָ  טֹוב ֲהִכי ׁשּוֶׁשַּיְרִּגיָ  ְמַנת ַעל, ַהֵּלב ְּתׂשּוֶמת ְמלֹוא ֶאת ָלֶהם ּוְלַהֲעִניק ְלַכְּבָדם

 ֶאת ְיַצֶּוה ֲאֶׁשר ְלַמַען ְיַדְעִּתיו ִּכי" ִבינּוָא ַאְבָרָהם ַעל ַּבּתֹוָרה אֹוֵמר ה"ָהָּקּבָ  ֶׁשֲהֵרי. ֶׁשַּמִים ֵׁשם ִקּדּוׁש ְוַגם ִמְצָוה

". ָעָליו ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ֵאת ַאְבָרָהם ַעל 'ה ָהִביא ְלַמַען ּוִמְׁשָּפט ְצָדָקה ַלֲעׂשֹות 'ה ֶּדֶרךְ  ְוָׁשְמרּו ַאֲחָריו ֵּביתֹו ְוֶאת ָּבָניו

 ְּכַאְבָרָהם אֹוְרִחים ְנַקֵּבל ָהָבה. 'ה ֶּדֶרךְ  ייכֵ ִׁש מְ מָ  ֵהם ַּכֲאֶׁשר ָּבָאה םּתָ לָ גּוסְ  ְוָזְרעּו ֶׁשַאְבָרָהם ִמַּלְּמֵדנּו ַהָּפסּוק ִהֵּנה

  .ּוִבְקֻדָּׁשה, ָּבַאֲהָבה ְּבִׂשְמָחה, ָאִבינּו

  

 .יֹוָנָתן, ָׂשָרה ַחֵּיי תׁשַ רָ ּפָ  ָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןְלִהְתָראֹות ּבָ 
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 לֹו ֶׁשִּיָּוֵלד לֹו ַהְּמַבְּׂשִרים, ֲאָנִׁשים ְׁשלָֹׁשה מֹוִפיִעים ַאְבָרָהם ֶׁשל ְּבָאֳהלֹו

 ַהְּמֻבָּגר ֶׁשַּבִּגיָלה ַמֲאִמיָנה לֹא ֶׁשִהיא ִמְּפֵני, ְוצֹוֶחֶקת ׁשֹוַמַעת ָׂשָרה. ֵּבן

 ִּבְגַלל ַוֲעמָֹרה ְסדֹום ֶהָעִרים ַהְׁשָמַדת ַעל ְמֻסָּפר ְּבֶהְמֵׁשךְ . ָלֶלֶדת ּתּוַכל

, ֵמָהִעיר ְלִהָּמֵלט ַמְסִּפיִקים ּוִמְׁשַּפְחּתֹו טֹול. םׁשָ  ַהָּגִרים ָהֲאָנִׁשים יֶחְטאֵ 

, ְלָאחֹור ְוִהְסַּתְּכָלה ַהַּמְלָאִכים ְלהֹוָראֹות ִצְּיָתה ֶׁשּלֹא, טֹול ֵאֶׁשת ַאךְ 

 ִיְצָחק ְּבָנם ּוְלָׁשָרה לֹו נֹוַלד, ְלַאְבָרָהם ַטחֶׁשהּובְ  ְּכִפי. ֶמַלח ִלְנִציב ֶנְהֶּפֶכת

 ְלִפי, ְוִיְׁשָמֵעאל ָהָגר ֵאת ְמָגֵרׁש ַאְבָרָהם. ָׂשָרה ֶׁשל ַהֻּמְפָלג ִּגיָלה ַלְמרֹות

 ַעל ְמַצֶּוה' ה. ִיְצַחק תידַ קֵ עֲ  ַעל ְמֻסָּפר ָרָׁשהְּבּפָ . ָׂשָרה ֶׁשל ַּבָּקָׁשָתּה

 ֶאל ָידֹו ׁשֹוֵלחַ  ֶׁשַאְבָרָהם ִלְפֵני ֲאָבל. ַהּמֹוִרָּיה ְּבַהר ְּבנֹו ֶאת ַלֲעקֹד ַאְבָרָהם

. ִּבְסַבךְ  ַהִּמְסַּתֵּתר הַאִיל תאֶ  רֹוֶאה ַאְבָרָהם. 'ה ַמְלָאךְ  אֹותֹו עֹוֵצר, ַהַּנַער

  .ִיְצָחק ְּבָמקֹום ָהַאִיל ֶנֱִעַקד 'ה ַוותצְ מִ  ִּפי ַעל

 

 , ָּבָׂשר, עּוגֹות ִקַּבְלנּו ַאךְ , ּוַמִים םֶלחֶ  ִהְזַמנּו. 1

  ?ָאַכְלנּו ִמְסָעָדה ּוְבֵאיזֹו ֲאַנְחנּו ִמי. ְוָחָלב ֶחְמָאה

 אֹוְכִלים ְּכָבר ֶאְצֵלנּו ַאךְ , ַסחּפֶ  לֹא עֹוד ָאְמָנם. 2

  ?ֲאַנְחנּו ִמי. ַמּצֹות

 ַאַחר, ִמְׁשָּפָחה עֹוד ִעם ְּבאֶֹהל ַּגְרִּתי ִּבְתִחָּלה. 3

  ?ֲאִני ִמי. ִּבְמָעָרה ּוְלַבּסֹוף, ְמפָֹאר ְּבַבִית ָּכךְ 

 ַאף ָרָׁשהְּבּפָ  ַהֶּקֶׁשת ָעַמִיםּפָ  ֻמְזֶּכֶרת ִעְנָין ְּבֵאיֶזה. 4

 ?ְּגָׁשִמים ֶׁשֵאין

  

                   

 ֻּכָּלם. ְוִאְׁשּתֹו, "ֶהָחֵפץ ַחִּיים"ֶאת ַהֲחנּות ַהְּקַטָּנה ַהּקֹוִנים ִמְּלאּו 

 ?ָּכֶזהׁשֶ ִמי לֹא ִיְרֶצה ְלַפְרֵנס ַרב ָּגדֹול ּו, ִּכירּו ְּבָיְׁשרֹו ֶׁשל ָהַרבהִ 

ל ּכֹ. םַהּמּוָצִרים ֶׁשַּבֲחנּות ָהיּו ִנְמָּכִרים ַעל ִּפי ְׁשִקיָלה ְּבמֹאְזַניִ 

ְלַוֵּדא  ְּכֵדי, ָהָיה ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל עֹוֵרְך ְּבִדיָקה ְמֻדְקֶּדֶקתּבֶֹקר 

ִנְׁשֲחָקה ְמַעט  קֶֹלתִאם ִמְׁש . ַּבִּמְׁשָקל ַהָּנכֹוןֶׁשַהִּמְׁשקֹולֹות 

ֶׁשּלֹא ַיִּגיַע , ְׁשקֶֹלת ֲחָדָׁשה ִּבְמקֹוָמּהִּציב מִ מֵ  ָהָיה ,ִמְׁשָקָלּה ָּפַחתוְ 

ִהְבִחין ִּכי ְּבַכף וְ יֹום ֶאָחד ִנְכַנס ָהַרב ַלֲחנּות   .ָחִליָלה ַלֲחָׁשׁש ֶּגֶזל

ה ִמָּיד ֵהִבין ִּכי ִמיֶׁשהּו ָקנָ . ַהּמֹאְזַנִים ֶיְׁשָנּה ַּכּמּות ְקַטָּנה ֶׁשל ֶמַלח

ר ְקָצת ֶמַלח ְוַכֲאֶׁשר ָׁשְפכּו ֶאת ַהֶּמַלח ַלַּׂשִּקית ִנְׁשַא, ֶמַלח ְּבִמְׁשָקל

 ֲהלֹא ַהּקֹוֶנה ִׁשֵּלם ַעל ִקילֹוְגָרם? ינּוֶמה ָעִׂש : "ֶנְחַרד ָהַרב. ַּבַּכף

ָמַדד !" ָּגַזְלנּו ֶאת ָהִאיׁש ְּבִלי ְיִדיָעתֹו! ְוִקֵּבל ָּפחֹות ִמָּכךְ , ָׁשֵלם

ר ְוֶהְחִליט ִּכי ַאף ֶׁשְּמֻדּבָ , ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֶאת ַהַּכּמּות ֶׁשִּנְׁשֲאָרה ַּבַּכף

ַחָּיִבים ַלֲהִׁשיָבּה ֶאל , ה ְּפרּוטֹותַהָּׁשָוה ַרק ַּכּמָ , ְּבַכּמּות ְקַטָּנה

ח ֶזה ֲאֶׁשר ָקָנה ֶמלַ ִמי ֵהֵחּלּו ָהַרב ְוִאְׁשּתֹו ַלְחקֹר ְוִלְדרֹׁש . ַהְּבָעִלים

ֶׁשָהיּו  ְלַאַחר ַמֲאָמץ ַרב ְוִהְתָיֲעצּות ִעם ַהּקֹוִניםּו, ַּבֲחנּות ַהּבֶֹקר

ַהְמֻרָחק ְּכָפר מִ  ִהְצִליָחה ָהִאָּׁשה ְלִהָּזֵכר ְּבִאָּׁשה ּגֹוָיה ַאַחת, ָׁשם

. הֶמַלח ִלְפֵני ָׁשָעה ַקּלָ ֶׁשָּקְנָתה , ְּכַאְרָּבִעים ִקילֹוֶמְטִרים ֵמַראִדין

ְלַחֵּפׂש ֶאת ֵהֵחּלּו ְׁש , ם ִלְׁשֵני ְׁשִליִחיםִׁשּלֵ לֹא ִהְׁשַּתָהה ָהַרב וְ 

 .םַאְך ַאף ֶאָחד לֹא ָיַדע ַלֲעזֹר ָלהֶ , ָׁשֲאלּו ֶאת ֻּכָּלםַהְּׁשַנִים . ָהִאָּׁשה

 ַׂשק ֶׁשל ֶמַלחֶהֱעִמיס , ְלָמֳחָרת ָׂשַכר ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֲעָגָלה ְמֻיֶחֶדת

ִהִּגיַע ֶאל ַהְּכָפר  ֲאֻרָּכהְלַאַחר ְנִסיָעה . יָצאנִ 'ְוָיָצא ֶאל ַהְּכָפר קּוזְ 

 ַּכֲאֶׁשר לֹא. ִמי ָהִאָּׁשה ֶׁשָּקְנָתה ֶמַלח ַּבֲחנּותֹו ֶאְתמֹולְוֵהֵחל ִלְׁשאֹל 

ּמּות ֶמַלח ְּכִפי ַהַּכּמּות ָמַדד ָהַרב ּכַ , ִהְצִליַח ְלַקֵּבל ְּתׁשּוָבה ְּברּוָרה

ה ְוִחֵּלק ְּבִחָּנם ַּכּמּות ָּכזֹו ְלָכל ִמְׁשָּפחָ , ֶׁשִּנְמְצָאה ְּבַכף ַהּמֹאְזַנִים

ַאְך , ְּבסֹוף ַהּיֹום ָחַזר ָהַרב ְלַראִדין ִעם ַׂשק ֵריק. ִמִּמְׁשְּפחֹות ַהְּכָפר

 ...ֶאת ַהַּמִּגיַע ָלּה' ַהִּנְגֶזֶלת' ָיַדע ְּבַוָּדאּות ֶׁשַעָּתה ִקְּבָלה ַּגם ָהִאָּׁשה

 ִיְהֶיה ּכֹה" :ַאְבָרָהם ֶאת 'ה ֵּבֵרךְ , קִיְצחָ  ְּכֶׁשּנֹוָלד

 ְוָהָיה ַּבִּמְדָּבר ֶׁשָהַלךְ  ְלִמי: ּדֹוֶמה ַהָּדָבר ְלַמה ".ַזְרֶעָךְ

 ֶאל ּוְכֶׁשִהִּגיעַ , ֵמָרחֹוק ִאיָלן ָצָפה. ְוָצֵמא ָעֵיף

, ְמתּוִקים ּוֵפרֹוָתיו ַמְעָין ַעל עֹוֵמד ְמָצאֹו ָהִאיָלן

 ִמֵּפרֹוָתיו ָאַכל, ְּבִצּלֹו ָיַׁשב. ָנֶאה ְוִצּלֹו ָנִאים ֲעָנָפיו

: ָלִאיָלן ָאַמר, ךְ ִלילֵ  דֶׁשָעמַ  ֵּכיָון. ַהַּמְעָין ִמן ְוָׁשָתה

 ֲעָנֶפיךָ , ָנֶאה ִצְּלךָ  ֲהֵרי? ֲאָבֶרְכךָ  ְּבָמה ִאיָלן, ִאיָלן

? ֲאָבֶרְכךָ  ְּבָמה ֵּכן ִאם! ְמתּוִקים ּוֵפרֹוֶתיךָ , ָנִאים

 ָּכךְ . ְּכמֹוְתךָ  ִמְּמךָ  ָהעֹוְמדֹות ַהְּנִטיעֹות ָּכל ֶׁשִּיְהיּו

 ִלי ֵּיׁש ַמה ַאְבָרָהם, ַאְבָרָהם: ְלַאְבָרָהם ' ה ָאַמר

 ְוָׁשֵלם ַצִּדיק ֵריהֲ ? ְוָׁשֵלם ַצִּדיק ֶׁשִּתְהֶיה? ְלךָ  ֵלֱאמֹר

 ֲאָבֶרְכךָ ? ֲאָבֶרְכךָ  ְּבָמה .ִאְׁשְּתךָ  ָרהׂשָ  ִּדיָקהְוּצַ , ַאָּתה

 ."ְּכמֹוְתךָ  ִיְהיּו, ִמְּמךָ  ָלֵצאת ָהֲעִתיִדים ַהָּבִנים ֶׁשָּכל
 )'ב עמוד' ה דף, תענית מסכת בבלי תלמוד(

 ַהָּגדֹול ַהַּצִּדיק ֵאת ֶלֱאהֹב ְוָיכְֹלִּתי ִיֵּתן ִמי"

 ַׁשעָהרָ  ֶאת אֹוֵהב ךְ ִיְתָּברַ  ֶׁשַהֵּׁשם ְּכֵׁשם ,ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל

   )מקרלין שלמה רבי(                    "ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ַהָּגדֹול
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