נא לא לקרוא בזמן התפילה וקריאת התורה

זמני השבת
ירושלים
חיפה
תל אביב

הד"נ
16:34
16:40
16:50

מוצש"ק
17:45
17:45
17:47

ֵאשׁית  כ"ז ִתּ ְשׁ ֵרי התשע"ג  גִ ְליוֹן ִמ ְס ָפּר ָ  51שׁ ַנה ְשׁנִ ָיה 
בס"ד ַ שׁ ָבּת קֹדֶשׁ ְבּר ִ


        
   
הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
תּוֹרהְ .בּ ָפּ ָר ַשׁת
ְשׂ ְמ ַחת ָ
אַחר ֻח ְפ ַשׁת ֻסכּוֹת ו ִ
ָשׁנָה ִנ ְפ ָלאָה ְל ָפנֵינוָּ ,כּ ְך ָפּ ַתח ַהמּוֹרֶה ֶאת ַה ִשּׁעוּר ָה ִראשׁוֹן ְל ֵ
ְאָכל ,וּ ֶב ֵשּׁל ָכּ ְך גּ ַֹרשׁ ִמגֵן ֵעדֶן.
אָדם נִ ְכ ַשׁל ו ַ
ְה ָ
ֹאכל ֵמ ֵעץ ַה ַד ַעת ,ו ָ
אָדם ְל ַבל י ַ
אשׁית ִהזְ ִהיר ָה ָקּ ָבּ"ה ֶאת ָה ָ
ְבּ ֵר ִ
וּמ ָכּל ְשׁאָר ָה ֱע ִצים ֶשׁ ָבּגַן ָהיָה ֻמ ָתּר לוֹ
ְקאִ ,
אָדם ְל ֶאכֹל ֵמ ֵעץ ַה ַד ַעת ַדּו ָ
דּוּע ֵנ ֱא ַסר ַעל ָה ָ
יכים אָנוּ ֵל ָה ִביןַ ,מ ַ
ְצ ִר ִ
ָס ָתם ְבּ ָח ְכ ָמה? ַה ֶכּ ֶלב הוֹ ֵל ְך
יּוֹד ִעים ִל ְדאֹג ְל ַפ ְרנ ָ
אָמר ר' ַתּנְ חוּם ,יֵשׁ ְכּ ָל ִבים ֶשׁ ְ
ְל ֶאכֹל? ִשׁ ְמעוּ ֶאת ַה ָמּ ָשׁל ַה ָבּאַ " :
חוֹשׁשׁ ִמ ָפּנָיו.
ַמנֵם ֵאין הוּא ֵ
רוֹאה ֶשׁ ַה ֶכּלֶב ְמנ ְ
ַמנֵם ,וְ ַכּ ֲא ֶשׁר ָהאוֹ ֶפה ֶ
עוֹשׂה ֵאת ַע ְצמוֹ ְכּ ִאלּוּ ִמ ְתנ ְ
ְיוֹשׁב ָבּשׁוּק ְו ֶ
ו ֵ
אוֹפה ְמ ַק ְבּ ָצם ָחזְ ָרהַ ,ה ֶכּ ֶלב גּוֹנֵב ֶא ָחד
וּבעוֹד ֶשׁ ָה ֶ
וּמ ִפּיל ֶאת ָכּל ַה ִכּ ָכּרוֹת ַעל ַה ַקּ ְר ַקע ְ
ְבּ ֶרגַע זֶהָ ,קם ַה ֶכּ ֶלב ֶ
לוֹק ַח ִכּ ָכּר אָ ַחת
ִקּח ֶא ָחד ָמ ֵהם? ִאם ַה ֶכּ ֶלב ָהיָה ֵ
שׁוֹמט ֶאת ָכּל ַה ִכּ ָכּרוֹתֶ ,שׁיּ ַ
דּוּע ַה ֶכּ ֶלב ֵ
ֵח" .וּ ַמ ַ
ֵמ ַה ְלּ ָח ִמים וּבוֹר ַ
ַמנֵם?
ִמ ְבּ ִלי ְל ַה ִפּיל ֶאת ָכּל ַה ִכּ ָכּרוֹת לֹא ָהיָה ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו ָח ְכ ָמה ֵמרוּ ֶבּהְ ,ל ֶשם ָמה ָע ָשׂה ֶאת ַע ְצמוֹ ְכּ ִמ ְתנ ְ
ִישׁ ֵמּר
ֶא ָלא ,הוּא רֹ ֶצה ַל ֲחזֹר וְ ָל ַק ַחת עוֹד ִכּ ְכּרוֹת ְבּ ָע ִתיד ,וְ ִאם ִיגַּשׁ ִלגְ נוֹב ִכּ ָכּר ֶא ָחתָ ,האוֹ ֶפה ָיקוֹם ָע ָליו ,ו ַ
אוֹפה
דּוּכן ַה ְל ַח ִמּים ,וְ ִמיָּד נִ ְז ַעק ָה ֶ
אוֹפהַ .ה ֶכּ ֶלב הוֹ ֵפ ְך ֶאת ָכּל ָ
יע ֶאת ָה ֶ
ִמ ָפּנָיו ְבּ ַפ ַעם ֲה ָבּאָהָ .לכֶן הוּא גּוֹנֵב וְ ַמ ְרגִּ ַ
ַצּחִ .כּי ְבּסוֹ ְפרוֹ ֶאת ִכּ ְכּרוֹת ָה ֶל ֶחם ,הוּא רוֹ ֶאה ָשׁ ַרק
ֵח ִבּ ְז ִריזוּתְ ,ו ָחשׁ ְמנ ֵ
ָסתוְֹ .מ ָגרֵשׁ ֶאת ַה ֶכּ ֶלב ָהבּוֹר ַ
ַעל ַפּ ְרנ ָ
יעה אוֹתוְֹ ,והוּא ֵאינוֹ נִ ְשׁ ַמר ֵמ ַה ֶכּ ֶלב ְכּ ָראוּי .ו ְָכ ְך חוֹזֵר
ָשׁה זוֹ ַמ ְרגִּ ָ
נוֹראַ .ה ְרגּ ָ
ֶקח ַה ֶכּ ֶלבְ ,וזֶה לֹא ָ
ִכּ ָכּר אָ ַחת ל ַ
ָרע
וּמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב ו ָ
אָדם ֵלאמֹר ִמכֹּל ֵעץ ַהגָּן אָכֹל תֹּאכֵלֵ .
ְצו ה' ֱאל ִֹהים ַעל ָה ָ
ַה ֶכּ ֶלב ָכּל ַפּ ַעם ַעל ַמ ֲע ָשׂיוַ " .וי ַ
וּל ִה ְתבּוֹנֵן ַעל ַמ ֲע ָשׂיוִ .אם
ָהרִ ,ל ְפק ַֹח ֵעי ַניִם ְ
אָדם ֶשׁ ָע ָליו ְל ִה ָשּׁ ֵמרְ ,ל ִהזּ ֵ
דּוּע? ְל ַל ֵמּד ֶאת ָה ָ
ֹאכל ִמ ֶמּנּוַּ ."..מ ַ
לֹא ת ַ
לוּלים ְל ָה ִביאוֹ ְל ַמ ֲע ִשׂים ָר ִעים ְו ָק ִשׁים.
אָדם ֲע ִ
ַהכֹּל ֻמ ָתּר וְ ֵאין גְּ בוּלוֹתֵ ,י ָצ ַריו ֶשׁל ָה ָ
ֵצר ָה ֵר ַע ַהנִּ ְמ ָשׁל ַל" ֶכּ ֶלב"ָ ,ח ַכם גָּדוֹל הוּא,
אַך ָע ֵלינוּ ְל ִה ָזּ ֵכר ֶשׁיּ ֶ
אַחר ִשׂ ְמ ַחת ַה ַחגִ יםְ ,
מּוּדים ְל ַ
ִהנֵּהָ ,שׁ ְבנוּ ְל ִל ִ
וּנ ַחזֵּק ֵא ַחד
אוֹתנוּ ,וְנִ ָשׁ ֵמר ִמ ִלּפֹּל ְבּ ִר ְשׁתּוֹ .בּוֹאוּ ְ
אַפ ֵשׁר לוֹ ְל ַב ְל ֵבּל ָ
ַסּה ֵל ָה ְכ ִשׁי ֵלנוּ ְבּ ָכל ִמינֵי ָח ְכמוֹת .לֹא נְ ְ
וּמנ ֶ
ְ
וּב ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת ֲא ִמ ִתּיתְ .בּ ַה ְצ ָל ָחה.
וּל ַקיֵּם ֵאת ִמ ְצוֹת ה' ַבּ ִשּׂ ְמ ָחה ְ
ַבּר ָע ָליו ְ
נוּכל ְל ִה ְתגּ ֵ
ַחד ַ
ֵאת ַה ֵשּׁנִ יְ ,וי ַ
וּמב ָֹר ְך.
חֹ ֶרף ָבּ ִריא גָּשׁוּם ְ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת נֹ ַח ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁ ַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -
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עוֹלםְ .בּ ָכל יוֹם ָבּ ָרא ה' יְסוֹד
יך נִ ְב ָרא ָה ָ
ְבּ ָפ ָר ָשׁה ְמ ֻס ָפּר ֵא ְ
ַבּ ָשׁה וְ יָםְ .צ ַמ ִחים
ֹשׁ ְך; ָשׁ ַמּיִם ,י ָ
אַחרְ ,כּמוֹ :אוֹר וְ ח ֶ
ֵ
כוֹכ ִביםְ ,בּ ָע ֵלי ַחיִּיםַ .בּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי
ָר ַח וְ ָ
וְ ֵע ִציםֶ ,שׁ ֶמשׁ ,י ֵ

    
מּוֹתם?
וּמ ֵהם ֶשׁ ָ
ַכּ ָמּה נְ ָהרוֹת ָהיוּ ְבּגַן ֵע ֶדן ָ
וּלגַן ֵעדֶן?
תּוֹרה ְ
ָמה ְמ ֻשׁ ָתּף ַל ָ

אכתּוֹ,
יעי נָח ה' ִמ ְמּ ַל ְ
אָדם וְ ִא ְשׁתּוַֹ .בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
נִ ְב ָרא ָה ָ

ֶא ַמר ָפּ ָע ַמיִם ִכּי טוֹב?
ַעל ֵאיזֶה יוֹם ִבּ ְב ִריאָה נ ֱ

אָדם
נוּחת ָה ָ
וְל ְמ ַ
בוֹדה ִ
יתּה ֵמ ֲע ָ
לש ִב ָ
וְ ָכ ְך נִ ְב ְראָה ַה ַשּׁ ָבּתְ ,
וְ ָה ֲא ָד ָמה .גַּם ַעל ָה ֶר ַצח ָה ִראשׁוֹן ְמ ֻס ָפּר ְבּ ָפ ָר ָשׁהַ :קיִן

ְה ֶבל?
ָמה ֶשׁם ֶהאָח ֶשׁל ַקיִן ו ֵ

וּבנְ ִשׂיאַת
דוּדים ִ
ֶענַשׁ ַעל ָכּ ְך ַבּנְּ ִ
אָחיו ,וְ נ ֱ
ָר ַצח ֶאת ֶה ֶבל ִ

ָכה ְל ִציּוּן "טוֹב ְמאֹד"?
ֵאיזֶה יוֹם ִבּ ְב ִריאָה ז ָ

אַחר ַה ִסּפּוּר ַהזֶּה
אוֹת ַקיִן ַעל ִמ ְצחוֹ ְל ָכל ַחיָּיוְ .ל ֵ
אָדם וְ ַעד נ ַֹח.
שוֹש ֶלת הדוֹרוֹתֵ ,מ ָ
תּוֹרה ֶאת ֶ
ְמ ָת ֶא ֶרת ַה ָ

     
ָפהָ .שּׂדוֹת ַה ִח ָטּה,
נוֹתנִ ים יְבוּל ְבּ ַעיִן י ָ
דוֹתיו ה ְ
ָתן ִה ְתבּוֹנֵן ַבּ ְשׂ ָ
יוֹנ ָ
הוֹדה ַלה'
ירס ַה ְמ ַל ְב ֵלב .וְ ָ
יחי ַה ִתּ ָ
יחי ָה ַעגְ ָבנִ יּוֹת ָה ֲא ַד ְמ ַדמּוֹת ,וְ ִשּׂ ִ
ִשׂ ֵ
גוּרים
אַך ָמה רוֹאוֹת ֵעינָיו? ַל ֲה ָקת ֲע ִ
ָדיוְ .
ַעל ַה ַה ְצ ָל ָחה ְבּ ַמּ ֲע ֵשׂה י ָ
לוּלה ְל ַה ְשׁ ִמיד ָע ָמל ֶשׁל
ִה ְת ָק ְר ָבה ְל ֶע ְברוַֹ .רק לֹא זֶה! ַל ֲה ָקה ֲע ָ
הוֹעיל ַרק ְק ָצת.
אַך זֶה ִ
ָדיוְ ,
ָשׁנָה ְשׁ ֵל ָמה! הוּא ָצ ַעק וְ נִ ְפנֵף ְבּי ָ
יח
אַח ֵרי ַמ ֲא ָמץ ְמ ֻמ ָשּׁ ְך ִה ְצ ִל ַ
ָתן נִ ְכנַס ְל" ִמ ְל ָח ָמה" ֶשׁל ַמ ָמּשׁ ,וְ ֲ
יוֹנ ָ
וְה ֵחלּוּ ֶל ֱאכֹל
גוּרים ֵ
הוֹפיעוּ ָה ֲע ִ
יח ֶאת ַה ַלּ ֲהקהְ .ל ָמ ֳח ַרת ִ
ְל ַה ְב ִר ַ
יחם ,וְ גַּם ַה ַפּ ַעם ְבּ ַה ְצ ָל ָחה ֶח ְל ִקית
ָתן ְל ַה ְב ִר ַ
ְבּ ָכל ֶפּה .נִ ָסּה יוֹנ ָ
ָמים ָכּ ֵאלֶּה
אַחר ַכּ ָמּה י ִ
ְבוּלים ָע ְמדוּ ְבּ ַס ָכּנָה ַמ ָמּ ִשׁיתְ .ל ַ
ִבּ ְל ַבדַ .הי ִ
גוּרים .לֹא ָהיָה
נִסּה ִל ְלכֹּד ֶאת ָה ֲע ִ
ָתן ֵה ִצּיב ַמ ְלכּוֹדוֹת ַרבּוֹת ,וְ ָ
יוֹנ ָ
אוֹתוֹתיוֲ .המוֹנֵי
ָ
ָתן ֶאת
אַך נִ ָסּיוֹן ֶשׁל ָשׁנִ ים ַרבּוֹת נ ַ
זֶה ָפּשׁוּטְ ,
גוּרים
גוּרים נִ ְל ְכּדוּ ְבּיָדוְֹ .ל ֶפ ַתע ָשׂם ֵלב ְל ַמ ֶשּׁהוּ ְמ ֻשׁנֶּהֵ .בּין ָה ֲע ִ
ֲע ִ
ידה
אַחתַ .ה ֲח ִס ָ
ידה ְל ָבנָה ַ
כוּדים ,גִּ ָלּה ֲח ִס ָ
ָה ֲאפ ִֹרים ָה ַר ִבּים ֶשׁ ָהיוּ ְל ִ
ַפ ָשׁהּ" :אָדוֹן נִ ְכ ָבּדֲ ,ה ֵרי
ֵה ִבינָה ַמה ָצּפוּי ָלהּ ,וְ ֵה ֵח ָלּה ְל ִה ְת ַחנֵּן ַעל נ ְ
ָקים
גּוֹרמוֹת ְנז ִ
ֵע ֶשׁ ֲח ִסידוֹת לֹא ְ
ידה ֲאנִ י! ַה ִאם ֵאינְ ָך יוֹד ַ
ַרק ֲח ִס ָ
ַל ָשּׂדוֹת? ֲאנִ י לֹא אוֹכֶלֶת שׁוּם ָדּ ָבר! וְ גַם ִאם ִנ ַקּ ְר ִתּי ְק ָצת ְבּ ֵאיזֶה
ירס אוֹ ְשׁ ַניִםִ ,בּגְ ַלל זֶה נִ גְ זַר ִדּינִ י ַל ָמּוֶת? ַה ִאם ֲאנִ י עוֹף
ֶק ַלח ִתּ ָ
דּוּע
יהַ " .מ ַ
ָתן לֹא ִה ְת ַר ֵשּׁם ִמ ְדּ ָב ֶר ָ
אַך יוֹנ ָ
ַמזִּ יק? זֶה לֹא הוֹגֵן!" ְ
גוּרים,
לע ִ
יקים? ִאם ִה ְת ַח ַבּ ְר ְתּ ֲ
גוּרים ַה ַמּ ִזּ ִ
ָהיִ ית ָשׁם וְ ִה ְת ַח ַבּ ְר ְתּ ָל ֲע ִ
ַחד ִא ָתּם!
יְרקוֹת ֶשׁ ִלּי ְבּי ַ
וּב ָ
ירס ַ
יהם ,וְ ִנ ַקּ ְר ְתּ ַבּ ִתּ ָ
גַּם ָל ַמ ְד ְתּ ִמ ַמּ ֲע ֵשׂ ֶ
יך ְל ִה ְת ַח ֵבּר ַל ֲח ֵב ִרים
אוֹי ָל ָר ָשׁע וְאוֹי ִל ְשׁכֵנוֹ! ִמי ֶשׁ ַצ ִדּיק ָצ ִר ְ
יִת ַפּלֵּא
לוֹק ִלים ,אַל ְ
תּוֹבב ִעם ֲח ֵב ִרים ְק ְ
אַך ִמי ֶשׁ ִמּ ְס ֵ
ימיםְ ,
ַמ ְת ִא ִ
מּוּבן ָמ ָשׁלִ .מי ֶשׁ ַצ ִדּיק
ַחד ִא ָתּם!" ִספּוּר זֶה הוּא ַכּ ָ
ֵענֵשׁ ְבּי ַ
ִאם י ָ
תּוֹבב ִעם
אַך ִמי ֶשׁ ִמּ ְס ֵ
ימיםְ ,
יך ִל ְמצוֹא לוֹ ֶאת ֲח ֵב ָריו ַה ַמּ ְת ִא ִ
ָצ ִר ְ
יהם ,וְ יוֹם ֶא ָחד גַּם
יִל ַמד ִמ ַמּ ֲע ֵשׂ ֶ
יִת ַפּלֵּא ִאם ְ
לוֹק ִלים אַל ְ
ֲח ֵב ִרים ְק ְ
ַחד ִא ָתּם) .עפ"י משלי איזופוס(
ֵענֵשׁ ְבּי ַ
יָ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

      
אָדם"
" ְשל ָֹשה ֵשׁמוֹת נִ ְק ְראוּ לוֹ ָל ָ
קּוֹר ִאים
אָדםֶ ,א ָחד ֶשׁ ְ
ְשל ָֹשה ֵשׁמוֹת נִ ְק ְראוּ לוֹ ָל ָ
אָדם,
קּוֹר ִאים לוֹ ְבּנֵי ָ
ְא ָחד ֶשׁ ְ
אָביו ו ְִאמּוֹ ,ו ֶ
לוֹ ִ
ֻלּן ַמה ֶשּׁקּוֹנֶה
וְ ֶא ָחד ֶשׁקּוֹנֶה הוּא ְל ַע ְצמוֹ .טוֹב ִמכּ ָ
אוֹתנוּ
חוּמא(ִ .ל ְמּדוּ ָ
הוּא ְל ַע ְצמוִֹ ) .מ ְד ָרש ַתּנְ ָ
ֲח ָכ ִמים ַבּ ִמּ ְשׁנָה ְבּ ַמ ֵסּ ַכת אָבוֹתַ " :ר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן
ֶתר
תּוֹרה ְוכ ֶ
אוֹמרְ :שׁל ָֹשׁה ְכּ ָת ִרים ֵהםֶ :כּ ֶתר ָ
ֵ
ֶתר ֵשׁם טוֹב עוֹ ֶלה ַעל
ְכּ ֻהנָּה ְו ֶכ ֶתר ָמ ְלכוּת .וְ כ ֶ
אָדם ָיכֹל ִל ְהיוֹת ָחשׁוּב ְכּ ֶמ ֶל ְךָ ,חשׁוּב
יהן"ָ .
ַבּ ֶ
גֵּ
יוֹתר הוּא זֶה
אָדם ֶה ָחשׁוּב ְבּ ֵ
אַך ָה ָ
ְכּ ַת ְל ִמיד ָח ַכםְ ,
ֵיצד נִ ְקנֶה ְל ַע ְצ ֵמנוּ ֵשׁם טוֹב?
ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֵשׁם טוֹבְ .וכ ַ
אָדם,
ַהג ְבּ ִנימוּסְ ,בּ ִשׂ ְמ ָחה ,נְ ַכ ֵבּד ָכּל ָ
נִ ְל ָמד ְל ִה ְתנ ֵ
יוֹתר,
יך ֶעז ְָרהְ ,ו ֶה ָחשׁוּב ְבּ ֵ
נְ ַסיַּע ְל ָכל ִמי ֶשׁ ָצּ ִר ְ
יע
ְשׁלוֹם ָעלוּל ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
נִ ְת ַר ֵחק ִמ ָכּל ָדּ ָבר ֵר ַעֶ ,שׁ ָחס ו ָ
ֶתם ַעל ְשׁ ֵמנוּ ַהטּוֹב.
ְשׁ ִבּגְ ָללוֹ י ְִד ַבּק כּ ֶ
ָעלֵינוּ ,ו ֶ


     
יך
יוּכל ְל ַה ֲע ִר ְ
יצד ַ
אָדם ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ִכּיר ֶאת ֶע ְרכּוֹ ֵכּ ַ
" ָ
זוּלתוֹ?"
ֶאת ָ
פּוּלנָאָה[
יוֹסף ִמ ְ
ַעקֹב ֵ
]ר' י ֲ
דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

