
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 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 
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   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   57ר ּפָ סְ ן מִ יֹולָ גִ   ג"התשע ִּכְסֵלו' י   ַוֵּיֵצא ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

          

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ָלֶכם ַׁשָּבת ָׁשלֹום

 נּוַואֲ , ַהִּמְנָין ָהיּו, ִמְצָוה יְּבנֵ  ֶׁשָהיּו ַהְּגבֹוהֹות ַהִּכּתֹות ַּתְלִמיֵדי. ַהֵּסֶפר ְּבֵבית נּואֲ  ִמְתַּפְּלִלים, ַרב ְזַמן ִמֶּזה

 ְּבֶאְמַצע ִּדְּברּו ַהְּגדֹוִלים ֶׁשַּגם ָיִמים ָהיּו. ִהְצַלְחנּו ָּתִמיד לֹא, ַאךְ , ְּגדֹוִלים ְּכמֹו ְלִהְתַּפֵּלל ָרִצינּו. ֲאֵליֶהם ִהְצָטַרְפנּו

 ַהְּתִפָּלה ִעְנְיֵני ַעל ֻּכָּלנּו ִעם ַהּמֹוֶרה ִּדֵּבר ְּפָעִמים ְוַכָּמה ַּכָּמה. ָלֶהם ְוָחְלמּו ָיְׁשבּו אֹו, ֶׁשִּנְרְּדמּו אֹו ַהְּתִפָּלה

, ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ִלְפֵני, ֲחִמיִׁשי ְּביֹום. ַהְּתִפָּלה ְּזַמןּבִ  ְּכָראּוי ְלִהְתַנֵהג ִהְצִליחּו לֹא ַהַּתְלִמיִדים רֹב ַאךְ , ַוֲחִׁשיבּוָתּה

 ָּבטּוחַ  ֲאִני .ְמאֹד אֹוָתנּו ֶׁשִרֵּגׁש ַלִּסּפּור ֵהיֵטב ְלַהְקִׁשיב ִמֻּכָּלנּו ּוִבֵּקׁש ַהּקֶֹדׁש ֲארֹון ְלַיד דָעמַ  ַהֵּסֶפר ֵּבית ַרב

: ָהַרב ִסֵּפר ְוָכךְ  .ֶׁשַּתְפִסידּו לָחבַ  ָיֶפה ָּכךְ  ָּכל ַהִּסּפּור ֲאָבל, ֶׁשָּצִריךְ  ְּכמֹו ּוִמְתַּפְּלִלים ִנְפָלא ִמְתַנֲהִגים ֶׁשַאֶּתם

 ִאּלּו, ָהִאיׁש ָחַׁשב. יחַ ּוְברִ  גסֹורָ  ַאֲחֵרי אֹותֹו ָנֲעלּו ִמִּלים ּוְבלֹא, אֹותֹו ְוָעְצרּו ָאָדם ֶׁשל ְלֵביתֹו ָּבאּו ַהֶּמֶלךְ  ׁשֹוְמֵרי

 ַחף ֶׁשֲאִני לֹו אֹוֵמרוְ , ֵּברּור ּוְבלֹא ִמְׁשָּפט ְּבלֹא, אֹוִתי ָעְצרּו ֵּכיַצד לֹו ְמַסֵּפר ָהִייִתי, ְלָכאן ַמִּגיעַ  ַהֶּמֶלךְ  ָהָיה

. ָהִאיׁש ִנְרַּדם ַצַער ֵמרֹב? ִלִּבי ַעל ֲאֶׁשר ֶאת ראֹומַ  ְלִמי ַעָּתה ַאךְ . ַהָּקִׁשים ַהַּמֲאָסר ְּתָנֵאי ַעל לֹו ּוְמַסֵּפר, ִמֶּפַׁשע

 ָּכאן ָעָבר ַהֶּמֶלךְ : ִכיִּבבְ  ָהִאיׁש ָּפַרץ .ַהֶּמֶלךְ  ָּכאן ָעָבר ַעָּתה ֶזה ִּכי לֹו נֹוַדעוְ , ְּבִמְסְּדרֹון ֲהֻמָּלה ָׁשַמע ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר

 ַעל ְמתּוִחים ִנָּצִבים ַהּסֹוַהִריםְׁש  הָרָא, ֶׁשִּנְרַּגע רְלַאחַ . יִמִּיּסּורַ  ַעְצִמי ֶאת ִלְגאֹל ַהִהְזַּדְּמנּות ֶאת ֶהְחַמְצִּתי ַוֲאִני

 צֹוֵעק ָהִאיׁש ֵהֵחל. ַהְּסמּוִכים ַּבִּמְסְּדרֹונֹות ְמַסֵּירּו, רַהּסֹוהָ  ְּבֵבית ִנְמָצא ֲעַדִין ַהֶּמֶלךְ : ְלַעְצמֹו ְוָאַמר, ִמְׁשַמְרָּתם

 ִמְתעֹוֵרר ְּכֶׁשַּיֲעקֹב, ַהָּׁשבּועַ  ָרַׁשתְּבּפָ . ְלַטֲענֹוָתיו ְלַהְקִׁשיב ּוָבא, ָׁשַמע ֶׁשַהֶּמֶלךְ  ַעד ַהּכֹחַ  ְּבָכל ְוקֹוֵרא ּובֹוֶכה

 ְּבָמקֹום ןָיׁשֵ  ָהִייִתי לֹא ָיַדְעִּתי ִאּלּו, "ַהֶּזה ַהָּמקֹום נֹוָרא ָמה: "ָקדֹוׁש ְּבָמקֹום ֶנֱעַצר ֶׁשהּוא ֵהִבין, ַוֲחלֹומֹו ִמְּׁשָנתֹו

 ּבֹו ֶׁשַהָּמקֹום ִהְרִּגיׁש ַּכֲאֶׁשר ַאךְ . ה"ָהָּקּבָ  ֶׁשל ֹודֹוְּכב ֶאת ִלְראֹות ַהִהְזַּדְּמנּות ֶאת ֶׁשֶהְחִמיץ ַעל ִהְצַטֵער הּוא. ֶזה

 ִסֵּים, ְיָקִרים ַּתְלִמיִדים. ּוְלִהְתַּפֵּלל ַלֲעמֹד ָיכֹל הּוא ַעָּתה ְוַגם, ְּתִפָּלה קֹוםמְ  ֶזה ִּכי ֵהִבין, ַעְכָׁשו ַּגם ָקדֹוׁש ָיָׁשן

 ַעל ַהּכֹל ַלֲעׂשֹות ָאנּו ַחָּיִבים, ֶרַגע ָּכל ּבֹו ִנְמֵצאת ֶׁשַהְּקֻדָּׁשה ָמקֹום, ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ִנְמָצִאים ָאנּו ,ְּדָבָריו ֶאת ָהַרב

 ּוְקִריַאת ָּבְרכּו, ַרָּבא ְׁשֵמּה ְיֵהא, ָאֵמן ַלֲענֹות, ִלְתִפָּלה ֻׁשָּתִפים, ְמֵלָאה ְּבֵעָרנּות', ה ִלְפֵני ְוִנְתַּפֵּלל ֶׁשַּנֲעמֹד ְמַנת

 ". הּוא קֶֹדׁש ַאְדַמת" ִנְמָצִאים ָאנּו ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ִּכי ְוָלַדַעת, ְּדֵבקּותּוּבִ  ַּלַחׁשּבְ  ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ְלִהְתַּפֵּלל, ַמעְׁש 

 .יֹוָנָתן, ַוִּיְׁשַלח תׁשַ רָ ּפָ  ָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןְלִהְתָראֹות ּבָ 
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 עֹוִלים ַמְלָאִכים ֲחלֹוםבַ ּו. ַוַּיֲחלֹם ַּבָּׂשֶדה ַיֲעקֹב ןָיׁשַ  ָחָרןלְ  ְּבַדְרּכֹו

 ָעֶליהָ  ׁשֹוֵכב ֶׁשהּוא ֶׁשָהָאֶרץ ֹוכּוְמָברְ  ָעָליו ִנַּצב' הוְ , ְּבֻסָּלם ְויֹוְרִדים

. ןבָ לָ  ֵאֶצל ָּגרוְ , ְלָחָרן הֹוֵלךְ  ַיֲעקֹב. ָּתִמיד ָעָליו ִיְׁשמֹר' הׁשוְ , לֹו ִּתָּנֵתן

 ָרֵחל ֶאת לֹו ןֶׁשִּיּתֵ  ּוַמִּציעַ , ןבָ לָ  ֶׁשל ַהְּצִעיָרה ִּבּתֹו, ְּבָרֵחל ִמְתַאֵהב הּוא

, תֹואֹו ַרֶּמהמֵ  ןבָ לָ  .ָׁשִנים ֶׁשַבע ֶׁשל ֲעבֹוָדה ְּתמּוַרת ְלִאָּׁשה

 ַרק. ַהְּבכֹוָרה, הֵלָא תאֶ  ַיֲעקֹבלְ  ןנֹוּתֵ  הּוא ַהָּׁשִנים ַבעׁשֶ  ּוְכֶׁשִּמְסַּתְּימֹות

, ָרֵחל. ְלִאָּׁשה ְּבָרֵחל ַיֲעקֹב זֹוֶכה נֹוָספֹות ֲעבֹוָדה ְׁשנֹות ַבעׂשֶ  רַאחַ 

 ַיֲעקֹב. ַאַחת ּוַבת ָּבִנים ָעָׂשר ְׁשֵנים ְלַיֲעקֹב יֹוְלדֹות וִשְפחֹוֵתיֶהן ֵלָאה

 ְלַהְרּבֹות ַמְצִליחַ  ַיֲעקֹב. ְׂשָכרֹו ֶאת ְמַקֵּפחַ  ָלָבן ַאךְ , ְלֵביתֹו ַלֲחזֹר רֹוֶצה

, ַאֲחָריו רֹוֵדף ןבָ לָ . ָּגדֹול ִּבְרכּוׁש ןבָ ִמלָ  ּבֹוֵרחַ וְ , ַּתְחּבּוָלהּבְ  צֹאנֹו ֶאת

  .ידּותדִ יְ  ְּבִרית יםְרּתִ ֹוּכ ֵהם ְּדָבִרים יִחּלּופֵ  רּוְלַאחַ 

  ?ַמּדּועַ ". ָׁשַבע ִמְּבֵאר, ַיֲעקֹב ַוֵּיֵצא" .1

  ?  לּוז ְּבֵׁשם ִנְקְרָאה ִעיר ֵאיזֹו .2

". ַמְרֶאה ַפתִויְ , ּתַֹאר ְיַפת, ָהְיָתה, ְוָרֵחל" .3

  ? "ַמְרֶאה תפַ יְ " ַּבּתֹוָרה ֶנֱאַמר עֹוד ִמי ַעל

 ?  ַהְּתָרִפים ֶאת ָרֵחל ָּגְנָבה ַמּדּועַ  .4

 ?ִּבְלָהה ֶׁשל ָּבֶניהָ  מֹותְׁש  ָמה .5

  ?הִזְלּפָ  ֶׁשל ָּבֶניהָ  מֹותְׁש  ָמה  .6

 

                   

, יֹוֵסף ּפֹוָרת ְיִׁשיַבת רֹאׁש ָהָיה, עטיה ֶעְזָרא ַרִּבי

 ָמְרְּדַכי ָהַרב, ָהַרָּבִנים ֵליְגדֹו ָּכל ֶׁשל ָהַרב ְוָהָיה

  . יֹוֵסף עֹוַבְדָּיה ָהַרבוְ  ל''זצ הּוֱאִליָ 

  

 לֹאוְ  ָקָׁשה ְּבַמֲחָלה ָחָלה עטיה ָהַרב ֶׁשל ְּבנֹו ְוִהֵּנה

 ּגּופֹו ְוחֹם ֶהְחִּמיר ַהֵּבן ֶׁשל ַמָצבֹו. ְּתרּוָפה לֹו ָמְצאּו

 ְּבנֹו ַעל ִהְתַּפֵּלל עטיה ָהַרב. ַמֲעלֹות 42ל ִהִּגיעַ 

. ֶׁשִּנְרַּדם ַעד ּוְבַתֲחנּוִנים ִכיבְ ּבִ  ֲאֻרּכֹות ָׁשעֹות ְּבֶמֶׁשךְ 

 ַּדע: ָאַמרוְ  לֹו הלָ ִנגְ  א''שהמהרש ָחַלם םֶׁשִּנָרדַ  ָּבֵעת

 ִמָּלה ָּכל ְלָהִבין ּוִמְתַיֵּגעַ  לָעמֶ  ָּכךְ  ָּכל ֶׁשַאָּתה ןְּכיוָ  ְלךָ 

 ְלךָ  ַמְבִטיחַ  ֲאִני ס''הש ְלַמֶסְכּתֹות יְּבִפירּוִׁש 

 ְוִלְלמֹד ְלַהְמִׁשיךְ  ֶׁשּתּוַכל ְּכֵדי ךָ נְ ּבִ  ַעל ֶׁשֶאְתַּפֵּלל

  . ֶּנֶפׁש ַׁשְלַות ִמּתֹוךְ  ּתֹוָרה

  

 ִּתְרֶאה ִמְּׁשָנָתךָ  ִּתְתעֹוֵרר ֶׁשַּכֲאֶׁשר, אֹות ְלךָ  נֹוֵתן ֲאִני

. ְלַגְמֵרי ַיְחִלים ָּכךְ  ְוַאַחר, ַמֲעלֹות 37ל ָיַרד ךָ נְ ּבִ  חֹםׁשֶ 

  . ִהְתַקְּימּו ַהֲחלֹום ִּדְבֵרי ְוָכל ִהְתעֹוֵרר עטיה ָהַרב

  

, ָנִאים ֵּפרֹות ּבֹו ְוָהיּו ָנֶאה ַּפְרֵּדס לֹו ֶׁשָהָיה ֶאָחד ֶמֶלךְ 

 ָיכֹל ֶׁשֵאינֹו(= ִחֵּגר ֶאָחד: ׁשֹוְמִרים ְׁשֵני ּבֹו ְוהֹוִׁשיב

  ).ִעֵּור(= סּוָמא ְוֶאָחד) ָלֶלֶכת

 - ַּבַּפְרֵּדס רֹוֶאה ֲאִני ָנִאים ֵּפרֹות: "ַלּסּוָמא ַהִחֵּגר ָאַמר

 ֵּפרֹות ָלנּו ָנִביא, ַהַּפְרֵּדס ֶאל ִנָּכֵנס, ָעֶליךָ  ַהְרִּכיֵבִני, ּבֹא

 ֶאת ֵהִביאּו, ַהּסּוָמא ַּגֵּבי ַעל ַהִחֵּגר ָרַכב". ֵמֶהם נֹאַכלוְ 

  .ַוֲאָכלּום ַהֵּפרֹות

 ַהֵּפרֹות ֵהיָכן: "ָלֶהם ָאַמר; ַהַּפְרֵּדס ַּבַעל ָּבא ֶאָחד יֹום

  ".?ַהָּיִפים

 ַהִאם -  ַהֵּפרֹות ֶאת ָלַקְחִּתי ֲאִני לֹא: "ַהִחֵּגר לֹו ָאַמר

 אֹוָתם ְלָהִביא ָיכְֹלִּתי לֹא! ?ָּבֶהן ְלַהֵּלךְ  ַרְגַלִים ִלי ֵיׁש

 ֶאת ָלַקְחִּתי ֲאִני לֹא: "ַהּסּוָמא לֹו ָאַמר!". ַהַּפְרֵּדס ִמן

 ֶאְרֶאה ֵּכיַצד! ?ִלְראֹות ֵעיַנִים ִלי ֵיׁש ַהִאם -  ַהֵּפרֹות

 ֶאת ִהְרִּכיב? ַהַּפְרֵּדס ַּבַעל ָעָׂשה ֶמה ".?ַהֵּפרֹות ֶאת

 ֶאָחד ָאָדם ְּכִאּלּו אֹוָתם ְוָׁשַפט, ַהּסּוָמא ַּגֵּבי ַעל ַהִחֵּגר

    )ב עמוד א"צ דף, סנהדרין מסכת בבלי תלמוד פי על(     ...ֵהם

 טהַ לְ יִ  ֶרַגע: ָאָדם ִּכְבֵני ְּכמֹוֶהם ַּבְרֶזל ירֵ נּוּתָ "

  ."ֶקַרחּכָ  צֹוֵנן ָמה ְזַמן ְוַכֲעבֹר, ֶלָהָבהּכָ 

  ]מטריסק המגיד[
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