ס"ד
נָא לֹא ִל ְקרֹא ַבּ ְזּ ַמן ַה ְתּ ִפ ָלּה
תּוֹרה
וּק ִריאַת ַה ָ
ְ
הד"נ מוצש"ק
17:24 16:09
יְרוּשׁ ַליִם
ָ
17:23 16:12
יפה
ֵח ָ
יס ִפּין
ִח ְ
17:20 16:09
אָביב 17:26 16:24
ֵתּל ִ
17:25 16:15
ֶח ְברוֹן

ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַו ִיּ ַגשׁ ׀ ה' ֵט ֵבת התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  9׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה



ְק ִרים.
הוּבים וְ ַהיּ ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכם ַח ֵב ַרי ָה ֲא ִ
ֶא ָס ִפים
ֻכּהָ ,כּל י ְַל ֵדי ַה ְשּׁכוּנָה נ ֱ
ֻכּהְ .כּמוֹ ְבּ ָכל ֲחנ ָ
יעי ֶשׁל ֲחנ ָ
יתי ְל ַס ֶפר ָלכֶם ָמה ָק ָרה ֶא ְצ ֵלנוּ ַבּ ְשׁכוּנָה ְבּנֵר ְשׁ ִב ִ
ָר ִצ ִ
יתי
ְמן ַה ַה ְד ָל ָקה ָר ִא ִ
יע ז ַ
תּוֹשׁ ִבים ֶשׁל ַה ְשּׁכוּנָהְ .כּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
ַחד ִעם ָכּל ַה ָ
ֻכּה י ַ
ַבּגִּ נָּה ַה ֶמּ ְר ָכּזִיתִ ,בּ ְכדֵי ְל ַה ְד ִליק נֵרוֹת ֲחנ ָ
חוֹתי ָר ֵחל? לֹא! ָענָה
ית ֶאת ֲא ִ
אַל ִתּי ֶאת ָדּנִ י ֲח ֵב ִרי ַהטּוֹבָ :ר ִא ָ
ֻלּםָ .שׁ ְ
את ִעם כּ ָ
ֶע ְל ָמה ְולֹא נִ ְמ ֵצ ָ
חוֹתי ָר ֵחל נ ֶ
ֶשׁ ֲא ִ
ָתּיתְ ,ו ָכל
אַה ָבה ְמאֹד ֶאת ַה ַה ְד ָל ָקה ַה ְשׁכוּנ ִ
ְתה ִליִ ,כּי ָר ֵחל ֲ
דוֹלה ָהי ָ
יהְ .פּ ִליאָה גְּ ָ
יתּ ָ
ִלי ָדּנִ יְ ,כּ ָבר ִמזְּ ַמן לֹא ְר ִא ִ
ֻלּם ִח ְפּשׂוּ ֶאת ָר ֵחל,
יע ְוכ ָ
וּכל ְל ַהגִּ ישׁ ָל ַרב ֶאת ֶנר ַה ָשּׁ ָמשָׁ .ה ֶרגַע ַהגָּדוֹל ִהגִּ ַ
ַה ַחג ִהיא ְמ ַד ֶבּ ֶרת ַעל ָה ֶרגַע בּוֹ תּ ַ
קּוּדים,
ירה ְו ָה ִר ִ
ָתי ֶשׁיַּגִּ ישׁ ֵאת ֶנר ַה ָשּׁ ָמשׁ ָל ַרבָ .ה ֶע ֶרב ָהיָה נִ ְפ ָלאַ ,ה ִשּׁ ָ
אוֹתהּ ִבּ ְקּשׁוּ ְמנ ִ
אַך ְכּ ֶשׁלֹּא ָראוּ ָ
ְ
אַך ְשׂ ֵמ ִחים.
ֵפים ְ
ְתה ֲעי ִ
ַרנוּ ַה ַבּי ָ
וּב ָשׁ ָעה ְמ ֻא ֶח ֶרת ָחז ְ
ַה ַמּ ְמ ָתּ ִקים ְו ַה ֻסּ ְפגּ ִָניּוֹת ָהיוּ ְט ִעימוֹת ְמאֹדְ ,
ִית ֶא ֶמשִׁ ,ח ַפּ ְשׂנוּ
יכן ָהי ָ
ְשׁנָה ְבּ ִמ ָטּ ָתהְּ .ל ָמ ֳח ָרת ַבּבּ ֶֹקר ְשׁ ֲא ְל ִתּיהָּ ,ר ֵחל ֵה ָ
חוֹתי ָר ֵחל ,י ֵ
אתי ֶאת ֲא ִ
ְל ַה ְפ ָתּ ָע ִתיָ ,מ ָצ ִ
אוֹתי ִא ָמּא ְל ַמכּ ֶֹלת
בוּעָ ,שׁ ְל ָחה ִ
וּל ֵבית ַה ֵסּ ֶפרַ .ה ָשּׁ ַ
ַרנוּ ַלגַּן ְ
ְחז ְ
ֻכּה ָע ַבר ,ו ָ
אוֹ ְת ָך? לֹא ֵמ ָשׁנֶה ָענְ ָתה ָר ֵחלַ .חג ַה ֲחנ ָ
יה ֶשׁל ָר ֵחל? כֵּן,
אָח ָ
אַתּה ִ
ְשׁ ֲא ָלהָ :
ישׁה ו ָ
וּכ ֶשׁ ָע ַמ ְד ִתּי ַבּתּוֹר ַל ֻקּ ָפּה ,נִ גְּ ָשׁה ֵא ַלי ִא ָשּׁה ְק ִשׁ ָ
יציםְ ,
וּב ִ
ֶחם ֵ
ִל ְקנוֹת ל ֶ
יצד? ַה ָשּׁנָה לֹא ָיכ ְֹל ִתּי ָל ֶרדֶת
אַל ִתּי ֵכּ ַ
ָבּה ְו ָשׁ ְ
ֻכּהֵ .ה ַר ְמ ִתּי גּ ָ
ַפ ִשׁי ַבּ ֲחנ ָ
חוֹת ָך ִשׂ ְמ ָחה ֶאת נ ְ
יתיַ .דּע ָל ְך ֶשׁ ֲא ְ
ָע ִנ ִ
יתי ֶשׁיּ ְִהיֶה
יתיְ ,ו ָכל ָכּ ְך ָר ִצ ִ
נוֹת ְר ִתּי ְל ַב ִדּי ְבּ ֵב ִ
יתי ֶאל ַהגִּ ָנּהַ .
ַל ַה ְד ָל ָקה ַה ֶמּ ְר ָכּזִית ,וְ ִה ְס ַתּ ַכּ ְל ִתּי ְבּ ֶע ֶצב ֵמ ַחלּוֹן ֵבּ ִ
ַחד
ְתה .י ַ
ְבה ֶא ְתכֶם ְו ָע ְל ָתה ֵא ַלי ַה ַבּי ָ
אוֹתי ְו ֵה ִבינָה ִמיָּד ֶאת ַמ ָצ ִביָ ,עז ָ
חוֹת ָך ָר ֲא ָתה ִ
ישׁהוּ ִא ִתּיָ .ר ֵחל ֲא ְ
ִמ ֶ
אתיִ ,היא לֹא
יתהָּ .מה? ָק ָר ִ
חוֹת ָך ָה ְל ָכה ְל ֵב ָ
ַא ְ
וְר ַק ְדנוּ ַעד ֶשׁ ִה ְת ַע ַיּ ְפ ִתּי ְו ָה ַל ְכ ִתּי ִלישֹׁן ,ו ֲ
ִה ְד ַל ְקנוּ נֵרוֹתַ ,שׁ ְרנוּ ָ
יוֹסף ִמ ְת ַגּ ֶלּה ֵאל ֶא ָחיו ,הוּא ִמ ְשׁנֶּה
בוּע ֶשׁ ָלּנוּ ֵ
ישּה ֶשׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
אָמ ָרה ַה ְק ִשׁ ָ
אַתּה יוֹ ֵד ַע ְ
ִס ְפ ָרה ָלנוּ ָדּ ָברָ .
ַא ִפלּוּ
אוֹתם ,ו ֲ
ָאה ַעל ֶא ָחיו ,וְ לֹא פּוֹגֵע ָבּ ֶהם אוֹ ַמ ֲע ִליב ָ
אַך הוּא לֹא ִמ ְתגּ ֶ
וֹח ִדים ִמ ֶמּנּוְּ ,
ֻלּם פּ ֲ
ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ְוכ ָ
ֵירה ֶשׁל
אַשׁ ָמ ָתם ,וְ ַהכֹּל ָהיָה גְּ ז ָ
ְאוֹמר ָל ֶהם ֶשׁ ְבּ ֶע ֶצםְ ,כּ ֶשׁ ֵהם ָמ ְכרוּ אוֹתוֹ ְל ֶע ֶבד ,זֶה לֹא ְבּ ְ
אוֹתם ו ֵ
יע ָ
ַמ ְרגִּ ַ
יע ֵא ָליו ,הוּא לֹא ְמ ַס ֵפּר לוֹ ָדּ ָבר ַעל
וּשׁ ַתּיִם ָשׁנִ ים ַמגִּ ַ
ַעקֹב ,אוֹתוֹ לֹא ָראָה ֶע ְשׂ ִרים ְ
אָביו י ֲ
ָה ָקּ ָבּ"הַ .גם ְכּ ֶשׁ ִ
אוֹתי
תּוֹדה ֶשׁ ִלּ ַמּ ְד ָתּ ִ
ְאָמ ְר ִתּי ָלהָּ :
יּוֹסף ָה ַצ ִדּיקִ .ה ְס ָמ ְק ִתּי ,ו ַ
חוֹת ָך ָל ְמ ָדה ִמ ֵ
דוֹלה ֶשׁ ָר ֵחל ֲא ְ
זוֹהי ֲע ָנוָה גְּ ָ
ירהִ .
ַה ְמּ ִכ ָ
וּמה ִא ְתכֶם?
חוֹתי ָר ֵחל? ִהיא ָל ְמ ָדה ָמה זוֹ ֲע ָנוָה? ָ
אוֹמ ִרים ַעל ֲא ִ
אַתּם ְ
וּמה ֶ
ָמה זוֹ ֲע ָנוָה ֲא ִמ ִתּיתָ .
ְל ִה ְת ָראוֹת ַבּ ַשּׁ ָבּת ַה ָבּאָה.

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
יהם א ֶֹכל,
יוֹר ִדים ְל ִמ ְצ ַריִם ְל ָה ִביא ַל ֲא ִב ֶ
יוֹסף ְ
אַחים ֶשׁל ֵ
ָה ִ
אַחר ָכּ ְך
אוֹתם ֶשׁ ֵהם ְמ ַר ְגּ ִליםַ ,
ימים ָ
קוֹרהַ .מ ֲא ִשׁ ִ
ְולֹא ְמ ִבינִ ים ָמה ֶ
ֻבּה! ָצ ָרה
וּל ַבסּוֹף נִ ְל ַקח ֶא ָחד ָמ ֵהם ְכּ ֵבן ֲער ָ
ֵבהְ ,
אוֹתם ִבּגְּ נ ָ
ימים ָ
ַמ ֲא ִשׁ ִ
קוֹרה ָכּאן?
אַח ֵרי ַה ְשּׁנִ יָּהָ .מה ֶ
אַחת ֲ
ַ
ילה ְל ִה ְת ַבּ ֵהר.
יהםַ ,ה ְתּמוּנָה ַמ ְת ִח ָ
יוֹסף ֲא ִח ֶ
ַלּה ְכּ ֵ
ְכּ ֶשׁ ֶמּ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ִמ ְתגּ ֶ
יוֹסף ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁל
טוֹבה! ֵ
יך ָכּל ָמה ַשׁד' ָע ָשׂה הוּא ְל ָ
רוֹאים ֵא ְ
ִפּ ְתאֹם ֵהם ִ
טוֹבה!
ִמ ְצ ַריִם ,ו ְָכל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְמ ֻא ֶח ֶדת! ַהכֹּל ֶבּ ֱא ֶמת ָק ָרה ְל ָ

ֲשׂרֶת
יוֹסף ַלע ֶ
ַ .1בּ ֶמּה ֶה ְראָה ֵ
ַה ְשּׁ ָב ִטים ֶשׁ ֵאין לוֹ ִשׂנְ אָה
יהם?
ֲע ֵל ֶ
לוֹקי
ֶא ֵ
ֶב ִחים ל ֱ
ַבח ז ַ
ֶא ַמר "וְ ז ַ
דּוּע נ ֱ
ַ .2מ ַ
אַב ָר ָהם"?
אָביו י ְִצ ָחק" ְולֹא ֻמז ְָכּר " ְ
ִ
ְתה " ַר ְע ְמ ֵסס"?
יכן ָהי ָ
ֵ .3ה ָ
יח ָה ָקּ ָבּ"ה
יכן ָמ ִצּינוּ ֶשׁ ִה ְב ִט ַ
ֵ .4ה ָ
ַעקֹב ֶשׁ ִיּז ְֶכּה ְל ִה ָקּ ֵבר ְבּ ֶא ֶרץ
ְלי ֲ
ִשׂ ָר ֵאל?
יְ




    

     

יסר ְכּ ֵדי
ִשׂ ָר ֵאל ִל ְשׁל ַֹח ַמ ָתּנָה ְל ֵק ָ
אַחת ָרצוּ י ְ
ַפּ ַעם ַ
ָמזוֹ ֶשׁ ַעל ָכּל ָדּ ָבר ֶשׁ ָהיָה
ְשׁ ְלחוּ ֶאת נַחוּם ִאישׁ גּ ְ
ְל ַב ֵטּל גְּ זֵירוֹת ָרעוֹת ,ו ָ
ָליוֹת.
וּמ ְרגּ ִ
טוֹבה"ִ ,עם ֵתּ ָבה ְמ ֵלאָה ֲא ָבנִ ים טוֹבוֹת ַ
אָמר "גַּם זוֹ ְל ָ
קוֹרה לוֹ ַ
ֶ
אָרח נַחוּם ְבּ ָמלוֹן.
ַבּ ֶד ֶר ְך ִה ְת ֵ
וּמ ֵלּא ֵאת ַה ֵתּ ָבה
ַבּ ַעל ַה ָמּלוֹןֶ ,שׁ ָראָה ֶאת ַה ֵתּ ָבהָ ,גּנַב ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ַבּ ַלּי ְָלה ִ
יסר ֶאת ַה ֵתּ ָבה,
אַרמוֹןָ .פּ ַתח ַה ֵקּ ָ
יע נַחוּם ְל ְ
ְבּ ָע ָפר ִמ ִקּיר ַה ֶח ֶדרָ .בּבּ ֶֹקר ִהגִּ ַ
ְהוּדים.
וּ ְכּ ֶשׁ ָראָה ֵאת ֶה ָע ָפר ִה ְת ַרגֵּז ָכּל ָכּ ְך ַעד ֶשׁ ֶה ְח ִליט ַל ֲהרֹג ֶאת ָכּל ַהיּ ִ
ָביא ְכּ ֶא ָחד
ָמזוָֹ .בּא ֵא ָליו ֱא ִליָהוּ ַהנּ ִ
אָמר נַחוּם ִאישׁ גּ ְ
טוֹבה"ַ ,
"גַּם זוֹ ְל ָ
אַב ָר ָהם
ֻחד ִמ ְזּ ַמן ְ
אוּלי ָע ָפר זֶה הוּא ָע ָפר ְמי ָ
יסרַ " :
וְאָמר ְל ֵק ָ
ַה ַשּׂ ִריםַ ,
ַע ָשׂה ְל ִח ִצּים?".
זוֹרק אוֹתוֹ ַל ֲא ִויר נ ֲ
וּכ ֶשׁ ָהיָה ֵ
אָבינוְּ ,
ִ
ֲשׂה נֵסְ ,ו ֶה ָע ָפר ָה ַפ ְך ְל ִח ִצּיםִ .מ ֵלּא
ְאָכן ַנע ָ
יסר ֵאת ֶה ָע ָפר ָל ֲאוִ יר ,ו ֵ
ָרק ַה ֵקּ ָ
זַ
ָמזוֹ ְבּ ָכבוֹד
וְשׁ ַלח ֵאת נַחוּם ִאישׁ גּ ְ
יסר ֶאת ַה ֵתּ ָבה ַבּ ֲא ָבנִ ים טוֹבוֹתָ ,
ַה ֵקּ ָ
ָמזוֹ ְבּאוֹתוֹ ָמלוֹןָ ,ראָה ַבּ ַעל ַה ָמּלוֹן
ַרבָ .בּ ֶד ֶר ְך שׁוּב ָשׁ ָהה נַחוּם ִאישׁ גּ ְ
דּוּע ָעשׂוּ ְל ָך ָכּבוֹד כֹּה
ידיַ ,מ ַ
וּשׁאַל אוֹתוַֹ " :תּגִּ יד ִלי ,י ְִד ִ
ָה ָר ָשׁע ֵאת ַה ֵתּ ָבהְ ,
גָּדוֹל?"ִ .ס ֵפּר לוֹ ֶאת ָמה ֶשׁ ָקּ ָרהָ .ה ַרס ָה ִאישׁ ֵאת ַה ָמּלוֹן ֶשׁלּוָֹ ,ל ַקח ֶאת
אַך שׁוּם ָדּ ָבר לֹא
יסר ֵאת ֶה ָע ָפרְ ,
יסר .נִ ָסּה ַה ֵקּ ָ
ָכּל ֶה ָע ָפר ,וְ ֵה ִביא אוֹתוֹ ְל ֵק ָ
יסר ,ו ְִצוָּה ְל ַה ֲענִ ישׁ ְבּ ֻח ְמ ָרה ֶאת ַבּ ַעל
את ִל ְלעֹג ִלי?"ָ ,צ ַרח ַה ֵקּ ָ
ָק ָרהָ " .בּ ָ
ַה ָמּלוֹן ָה ָר ָשׁע.












קּוֹרה ָלנוּ ְבּ ַחיִּים הוּא
יק ִריםִ ,אם נִ זְ כֹּר ָתּ ִמיד ֶשׁ ָכּל ָמה ֶשׁ ֶ
ים וִ ָ
הוּב
י ְָל ִדים ֲא ִ
יוֹתר,
וּשׂ ֵמ ִחים ֵ
ָקים ְ
ִת ָבּ ַר ְך ,אָז נִ ְהיֶה ֲחז ִ
ְל ַמ ֲע ֶשׂה ֶח ֶלק ֵמ ַה ָתּ ְכנִית ֶשׁל ד' י ְ
טוֹבה!
יך ַהכֹּל ִמ ְת ַה ֵפּך ְל ָ
וּבסוֹפוֹ ֶשׁלָדּ ָבר נ ְִראָה ֵא ְ
ְ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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זְּלוֹטשׁוֹב
אַב ָר ָהם ַחיִּים ִמ ְ
ְ
ֶצר ִמ ְשּׁ ָפּ ַחת ַר ָבּנִ ים
דּוֹלי ַר ָבּנֵי ַה ֲח ִסידוּת .נ ֶ
ִמגְּ ֵ
גְּד ְליָהֶ ,שׁ ָהיָה ַר ָבּה ֶשׁל
נוֹד ַעתְ ,בּנוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ַ
ַ
ילם ֶשׁל
תּוֹפף ְבּ ִצ ָ
עוּריו ִה ְס ֵ
ימי נְּ ָ
ז'ולקוואִ .בּ ֵ
יאל ִמ ָכל
יטשׁ ו ְַר ִבּי י ְִח ֵ
ַה ַמּגִּ יד ִמ ֶמז ְִר ְ
יהם.
תּוֹרה ִמ ִפּ ֶ
ְשׁ ַמע ָ
לוֹטשׁוֹב ו ְ
ִמזְּ ְ
יקל
מוּאל שמלקא ִמנִּ ֶ
ַתּ ְל ִמיד ֻמ ְב ָהק ְל ַר ִבּי ְשׁ ֵ
פּוּרגְ .בּזִוּוּג ִראשׁוֹן ָהיָה ֲח ָתנוֹ ֶשׁל ַר ִבּי
ְש ְ
וּבזִוּוּג ֵשׁנִ י
ִפּנְ ָחס הורוביץ ַבּ ַעל " ַה ְפ ָלאָה" ְ
לוֹטשׁוֹבֶ ,שׁ ֶאת
ִשּׁ ָכר ָבּר ִמזְּ ְ
ֲח ָתנוֹ ֶשׁל ַר ִבּי י ָ
ִשׂ ָר ֵאל.
אַחר ָעלוֹתוֹ ְל ֶא ֶרץ -י ְ
ָרשׁ ְל ֵ
ְמקוֹמוֹ י ַ
ְשׁ ֶאר ְבּ ָשּׂרוַֹ ,הגָּאוֹן ַר ִבּי ֶא ְפ ַריִם ז ְַל ָמן
גְּדוֹלה
ָליוֹתֵ ,מ ִעיד ָע ָליו ְבּ ַה ְק ָדּ ָמתוֹ ַה ָ
ַמ ְרגּ ִ
תּוֹרה
ְל ֵס ֶפר "א ַֹרח ְל ָח ַייִם" – ֶשׁ " ָהיָה גָּדוֹל ַבּ ָ
שׁוֹהה ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ִכּ ְמ ַעט רוּבּוֹ
ְהיָה ֶ
וּב ֲח ִסידוֹת ,ו ָ
ַ
ְע ְס ָקן גָּדוֹל ַבּ ְצּ ָדקוֹת וּגְ ָמ"ח ,וְ ַר ִבּים
ֶשׁל יוֹם ,ו ַ
יוֹד ַע ְבּ ַת ֲעלוּמוֹת ָח ְכ ָמה
ְהיָה ֵ
ֵה ִשׁיב ֵמ ָעווֹן ,ו ָ
תּוֹרה".
ו ְִס ְת ִרי ָ
ָמים וְ נִ ְפ ַטר ְבּיוֹם
יך י ִ
אַב ָר ָהם ַחיִּים ֶה ֱא ִר ְ
ַר ִבּי ְ
ִכּ"ו ֵט ֵבת תר"ח ).(1848
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