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  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה

  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה
  ק"מוצש  נ"הד  

  17:15  16:00  ְירּוָׁשַלִים
  17:13  16:03  ֵחיָפה

  17:10  16:00  יןּפִ יְס ִח 
  17:16  16:15  ֵּתל ָאִביב

  17:16  16:06  ןרֹובְ חֶ 

  .ְיָלִדים ְיָקִרים ַוֲאהּוִבים ֶׁשִּלי

ְּבַחג ַהֲחֻנָּכה . ָתא ָרָּבא ֶׁשִּליָסבְ , ֲחָבל ֶׁשּלֹא ִהַּכְרֶּתם ֶאת ַחָּנה

אֹוֵהב ֲאִני ָּכל ָּכְך ְלַבֵּקר . ִיְמְּלאּו ָלּה ִּתְׁשִעים ְוֶׁשַבע ָׁשִנים

ה מָ כְ ָהֵעיַנִים ְמֵלאֹות ַהחֹ, ָּלּהְלחּוׁש ַּבִחּבּוק ַהְּמֻיָחד ׁשֶ , אֹוָתּה

 ֶאל ַהָּדָבר ֲהִכי ָמתֹוקַוֲאִני ִנְמַׁשְך ֵאֶליָה ְּכמֹו , ְוַהִחּיּוְך ֶׁשְּבָפֶניהָ 

א ְּכֶׁשָהַלְכִּתי ִעם ַאּבָ ? ִויָלִדים אֹוֲהִבים ְמתּוִקים ָנכֹון. ָּבעֹוָלם

י ִּבַּקְׁשּתִ , הְלַאַחר ְּתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת ְלַבֵּקר ֶאת ָסְבָתא ַחּנָ 

ָעָנה וְ , ַאָּבא ִהִּביט ִּבי. ֵמַאָּבא ְלַסֵּפר ִלי ַעל ַחֶּייָה ֶׁשל ָסְבָתא

 ָׁשַאל ֶאת ָסְבָתא ַחָּנה ַעל, ִהֵּנה ֲחֻנָּכה ָקֵרב ּוָבא: "ִּבְקָצָרה

, הְּכֶׁשִהַּגְענּו ְלֵביָתּה ֶׁשל ָסְבָתא ַחּנָ ". ַהֲחֻנִּכָּיה ֶׁשל ֶאְפַרִים

, ָּנהָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹוָלּה ֶׁשל ָסְבָתא חַ , ִהָּכְנסּו. ָנַקְׁשִּתי ְּבֶדֶלת

 ַׁשָּבת ָׁשלֹום: ֶלת ְוַרְצִּתי ֵאֶליָה ְּכֶׁשֲאִני קֹוֵראָּפַתְחִּתי ֶאת ַהּדֶ 

ָפה ָסְבָתא ָּפְרָׁשה ֶאת ָיֶדיָה ְוִחְּבָקה אֹוִתי ְוִלּטְ  .ָסְבָתא ַחָּנה

. ֻיָחדְוַהִחּיּוְך ֶׁשָהָיה ַעל ָּפֶניָה ָהָיה ֵמִאיר ְוזֹוֵרַח ִּבמְ , ֶאת ָּפַני

, ְפַרִיםַסֵּפר ִלי ַעל ַהֲחֻנִּכָּיה ֶׁשל אֶ ַאְּת ְיכֹוָלה לְ : ָׁשַאְלִּתי, ָסְבָתא

ְוִהיא ִהִּביָטה ִּבי , ָּפֶניָה ֶׁשל ָסְבָתא ַנֲעׂשּו ֲעצּובֹות? ְּבַבָּקָׁשה

. ָעִניִתי, ַאָּבא? ִמי ִסֵּפר ְלָך ַעל ַהֲחֻנִּכָּיה ֶׁשל ֶאְפַרִים: ְוָׁשֲאָלה

: ָאַמר ַאָּבא, הָסְבָתא ַחּנָ . ָסְבָתא ִהִּביָטה ְּבַאָּבא ְוָׁשְתָקה

ו י ָהַאִחים ַיֲעקֹב ְוֵעָׁשינֵ בּוַע ָאנּו ּפֹוְגִׁשים ֶאת ְׁש ְּבָּפָרַׁשת ַהּׁשָ 

ת ַיֲעקֹב ׁשֹוֵלַח ַמָּתנֹו. יָדהרֵ ְלַאַחר ָׁשִנים ָרּבֹות ֶׁשל ּפֵ ִנְפָּגִׁשים 

ה ים זֶ ּוְכֶׁשֵהם ִנְפָּגִׁשים ֵהם ַמְׁשִלימִ , ֶׁשל ִּפּיּוס ַאל ֵעָׁשיו ֶאָחיו

ְך ּוִבְפָרט ֵּבין ַאִחים ּוְבתֹו, ִּכי ַהָּׁשלֹום ָחׁשּוב הּוא ְמאֹד. ִעם ֶזה

ִניִני : ָּפְנָתה ֵאִלי ְוָאְמָרה, ִהְקִׁשיָבה, ָסְבָתא ַחָּנה .ַהִּמְׁשָּפָחה

ֲאַסֵּפר ְלָך ' ַאְך ְּבֶעְזַרת ה, ַהִּסּפּור ָארְֹך הּוא ַוֲאִני ֲעֵיָפה, ַהָּיָקר

ט ָיָצאנּו ַּבֶּׁשקֶ . ָסְבָתא ָעְצָמה ֶאת ֵעיֶניָה ְוִנְרְּדָמה. אְּבָׁשבּוַע ַהּבָ 

ֲאַסֵּפר ? ַּגם ַאֶּתם, ֲאִני ָּכל ָּכְך ָמתּוַח ְוַסְקָרן .ְוָחַזְרנּו ַהַּבְיָתה

ם ַׁשָּבת ָׁשלֹו. ְוַיֵּׁשב ׁש ְּבָעלֹון ָּפָרַׁשתּגֵ ם ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ְּכֶׁשִּנפָ ָלכֶ 

  .ּוְלִהְתָראֹות

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  6 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע ִּכְסֵלו ד"י׀  ְוִיְׁשַלחַׁשת ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפרָ 
     

 ד"בס

  ִּׁשיל ֵמַאְּפָטא ַאְבָרָהם ְיהֹוֻׁשַע הֵ 
  

  1825 -  1755י ַהֲחִסידֹות ֵלי ַרָּבנֵ ּדֹוִמּגְ 
נֹוַלד . ֶנֶצר ְלׁשֹוֶׁשֶלת ַרָּבִנים ָוִתיָקה ִמַּצד ָאִביו ְוִאּמֹו

- ה ֶׁשל ִעירָרּבָ , ְלָאִביו ַרִּבי ְׁשמּוֵאל) 1755(ו "ַנת תקטִּבְׁש 

ה עֹוד ִּביֵמי ְּנעּוָריו ָרַכׁש לֹו ְיִדיָעה ְרָחָבה ַּבּתֹורָ . ָחָדׁש

   - ין 'וכעדות ִהְצִּדיק מדיז
  

י יו ַּבֲהָלָכה מּוָבאֹות ְּבִסְפרֵ ּתָ בֹושּוְּת מִ ּו, ָהָיה ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה

, ְנְסק'ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליזַ דֹות ָהָיה ַּתְלִמידֹו ַּבֲחִסי. ַהּדֹור

 . י ְיִחיֵאל ְמָכל ִמְּזלֹוְטׁשֹובְוִׁשֵּמׁש ַּגם ֶאת ַרּבִ 
. היָ ָרה ּוְבֵני ָעלִ ֵלי ּתֹוּוְבתֹוָכם ְּגּדֹו, ים ָלְמדּו ּתֹוָרה ְמִּפיוָרּבִ 

  . ֵהב ִיְׂשָרֵאלּוְמֻפְרָסם ְּבִיחּוד ְּכאֹו, הָזָכה ְלַהֲעָרָצה ָרּבָ 
ִנְדְּפסּו ַאֵחר " תֹוַרת ֱאֶמת"וְ " אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל: "ְׁשֵני ְסָפָריו

  . ְּפִטיָרתֹו
  

  .)1825(ה "ִניָסן תקפ' ְּבה' בוז'ר במזּטַ פְ נִ 

ָיה אֹוֵהב ָּוה ֶׁשּלֹא ִיְרְׁשמּו ְׁשַבִחים ַעל ַמֵּצָבתֹו ַרק ֶׁשהָ צִ 

ַרִּבי ִיְצָחק ֵמִאיר : ְׁשֵני ָּבָניו ֶאת ֲעבֹוָדתֹו ִהְמִׁשיכּו. ִיְׂשָרֵאל

 .ְוַרִּבי יֹוֵסף מֶֹׁשה
 

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי



                 
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
   


  

  

          
  
  
  
  
  








 








  )ָּכט- טז, ָלּה(ָרֵחל ל שֶ ה ּתָ מֹוֻהֶּלֶדת ִּבְנָיִמין וְ 

עֹוֶצֶרת , ְּבֶדֶרךְ . ָאִביו ִיְצַחק תֵּביֵאל , ת ֵאלַיֲעקֹב יֹוֵצא ֶאת ֵּבי

ל ֶּבן ַהְּזקּוִנים ׁשֶ , ָעָׂשר - ָרֵחל ּכֹוַרַעת ָלֶלֶדת ֶאת ַהֵּבן ַהְּׁשֵנים. ַהַּׁשָּיָרה

ָרֵחל ִאֵּמנּו ַאְך , ָפה נֹוַלד ִּבְנָיִמיןְּבסֹו. הַהֵּלָדה ָהְיָתה ָקׁשֶ . ַיֲעקֹב

, ןֵּבין ְירּוָׁשַלִים ַלֶחְברֹו ם ַהֶּדֶרךְ ַעל אֵ ַיֲעקֹב קֹוֵבר ֶאת ָרֵחל . ִנְפְטָרה

 .ְּבַבִית ֶלֶחם, ְבָרהים ַמֵּצָבה ַעל קִ ּוֵמקִ 

 http//www.ohrshalom.net   ְּכתֶֺבת ֲאָתר ִאיְנֶטְרֶנט                90100מיקוד  88. ד.קרית ארבע ת י ֵּבית ַהִּמְדָרׁש אֹור ָׁשלֹום"יֹוֵצא ָלאֹור עַ 
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.  ָּטָרהה ִלְקִליָעה ְלַמָּטָרה ְּבֵחץ ָוֶקֶׁשת ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם לֹא ֶהְחִטיא ֶאת ַהּמַ ְמֻסָּפר ַעל ֶמֶלְך ְסָפַרד ֶׁשָּׁשַמע ֶׁשֵּיׁש ָאָדם ֶׁשהּוא ֻמְמחֶ 

.  ַּתֲחרּות ְקִליָעה ְלַמָּטָרהַהֶּמֶלְך ָׁשַאף הּוא ִהְתַמָחה ִּבְקִליָעה ַלַּמָּטָרה ִהְזִמין ֶאת ָהִאיׁש ְלַאְרמֹונֹו ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַלֲעׂשֹות ִאּתֹו

  . ת ֶנֶעְרָכה ְּבַמֲעַמד ַהַּׂשִרים ְוַהִּנְכָּבִדים ֶׁשל ַהֶּמֶלךְ ַהַּתֲחרּו

ַאֲחָריו ָיָרה  .ְוהּוא ִהְצִליַח ִלירֹות ֶאת ָּכל ַהִחִּצים ְלתֹוְך ָהִעּגּול ַהְּפִניִמי,  ִמְּפֵני ְּכבֹודֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך הּוא ִהְתַּכֵּבד ִלְהיֹות ִראׁשֹון

ל ַאְך ֶאָחד ִמָשַריו ֵהֵסב ֵאת ְּתׂשּוֶמת ִלּבֹו ׁשֶ ,  ַהֶּמֶלְך הּוְכַרז ִּכְמַנֵּצחַ . ַלע ַהֻּמְמֶחה ֶאת ַהִחִּצים ֶׁשָּפְגעּו ִמחּוץ ָלִעּגּול ַהְּפִניִמיַהקָ 

 ַהֶּמֶלְך לֹא ִהְתַיֵחס ְלֶהָעָרה זֹו. ִמחּוץ ָלִעּגּול ַהְּפִניִמי ַהֶּמֶלְך ָלֻעְבָּדה ֶׁשַהֶקַלע ַהֻּמְמֶחה ָיָרה ֶאת ָּכל ַהִחִּצים ְּבתֹוְך אֹוָתּה ְנֻקָּדה ַאךְ 

, יָתםַּכֲאֶׁשר ָּכל ַהָּׂשִרים ְוַהִּנְכָּבִדים ָהְלכּו ְלבֵ . הּוא ָהָיה ָׂשַמח ְבִנְצחֹונֹו ְוַגם ַהָּׂשִרים ִחְּזקּו אֹותֹו ְּבאֹוְמָרם ֶׁשַהֶּמֶלְך הּוא ַהְּמַנֵּצחַ 

  . ַהַּצָּלף ְלַבד –ְך ְוַהָקַלע ִנְׁשֲארּו ַהֶּמלֶ 

ַמְרִּתי ַאְך ָרִציִתי ֵלאמֹר ְלָך ָּדָבר ֵּביִני ְלֵביְנָך ֶׁשּלֹא ָא, ָהִאיׁש ָּפָנה ֶאל ַהֶּמֶלְך ְוָאַמר לֹו ֶׁשהּוא ָׂשַמח ְּבִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַעל ִנְצחֹונֹו

ֹוְך ָהִעּגּול ַהְּפִניִמי ַהִאם ַׂשְמָּת ֵלב ֶׁשַהִחִּצים ֶׁשְּלָך ָעׂשּו ַהְרֵּבה חֹוִרים ֶאָחד ְלַיד ַהֵּׁשִני ְּבת .זֹאת ְּבנֹוֵכחֹות ַהָּׁשִרים ֶׁשְּלָך ָאַמר ָהִאיׁש

   !!?ְוִאּלּו ַהִחִּצים ֶׁשִּלי ִנְכְנסּו ֶאָחד ְּבתֹוְך ַהֵּׁשִני ְּבתֹוְך ָהִעּגּול ַהִחיצֹוִני

ַאְך לֹא ָרִציִתי ִלְפגַֹע ,  ַח אֹוְתָך ְוִלירֹות ֶאת ָּכל ַהִחִּצים ֶאָחד ְּבתֹוְך ַהֵּׁשִני ְּבתֹוְך ָהִעּגּול ַהְּפִניִמיַּדע ְלָך ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּיכְֹלִּתי ְלַנּצֵ 

י ֶאת ָּכל ַהִחִּצים ִמחּוץ ָלִעּגּול ָלֵכן ָיִריִת , ִּבְכבֹוְדָך ְוַגם ָחַׁשְׁשִּתי ֶׁשִאם ֲאַנֵּצַח אֹוָתְך ְּבנֹוֵכחֹות ַהָּׁשִרים ֶׁשְּלָך ַאָּתה ַּתֲעִניׁש אֹוִתי

 ָּדה ּוְכמֹו ֶׁשַאָּתה רֹוֶאהַאְך ְּכֵדי ְלַהְראֹות ְלָך ֶׁשֲאִני ֻמְמֶחה ַּבְּקִליָעה ְוָיכֹל ְלַנֵּצַח אֹוְתָך ָיִריִתי ֶאת ָּכל ַהִחִּצים ְלאֹוָתּה ְנקֻ , ַהְּפִניִמי

  .ְגעּו ְּבאֹוָתּה ְנֻקָּדהַהְּפִגיעֹות ָהיּו ְמֻדָּיקֹות ְוָכל ַהִחִּצים ּפָ 

   .ְׁשרֹו ְוֶהֱעִניק לֹו ַמָּתנֹות ָרּבֹותֹוַהֶּמֶלְך ֶהֱעִריְך ְמאֹד ֶאת ָחְכָמתֹו ֶׁשל ַהָקַלע ְוֶאת י

  

ּוָלּתֹו ֶאת ַהְּתחּוָׁשה ֶׁשהּוא ְוַּגם ַּכֲאֶׁשר ָאָדם צֹוֵדק ֵיׁש ְלִהָּזֵהר לֹא ָלֵתת ְלז, ִמָּכאן ֶׁשֵאין ָלָאָדם ְלִהְתַּפֵעל ִמִּנְּצחֹונֹות ְמדּוִמים

ָכְך ַיֲעקֹב ָנַתן ְלֵעָׂשיו . ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות צֹוֵדק ּוְלַנֵּצַח ְּבִלי צֹוֵרְך ְלַהְכִניַע ֶאת ֶהָחֵבר ֶׁשִאּתֹו ֵיׁש ִוּכּוחַ . ְמֻנָּצח ְוָידֹו ַעל ַהַּתְחּתֹוָנה

 .ן ָהָיה ַׁשָּיְך ְלַיֲעקֹבַהְרָּגָׁשה ֶׁשהּוא ַהְּמַנֵּצַח ַלְמרֹות ֶׁשַהִּנָּצחֹו
 

  ? ל ֶׁשְראּוֵבן לֹא ָחָטא"ִמַּנִין ָּדְרׁשּו ֲחזַ  .א

  ?ְלִעְנָין ָמה ִנְּתָנה ַהְּבכֹוָרה ְליֹוֵסף .ב

   ְלִמיַדת  ַמּדּוַע ִמָּדת ַהִּיְרָאה קֹוֶדֶמת .ג

  ?ָהַאֲהָבה   

  ת ִאם ָאָדם רֹוֶצה ִלְבחֹר ָחֵבר ֵאיְך ֵיַדע אֶ  .ד

  ?ִמי ִלְבחֹור   
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