נא לא לקרוא בזמן התפילה וקריאת התורה
זמני השבת
ירושלים
חיפה
תל אביב
באר שבע
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הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יך נִ ַתּן ְל ַה ְס ִבּיר ֶאת ַע ְק ָשׁנוּת ַפּ ְרעֹהַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁ ַבע
בוּע ִבּ ְשׁ ֵא ָלהֵ :א ְ
ָרב ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ָפּ ַתח ֶאת ַה ִשּׁעוּר ְבּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ַה ַמּכּוֹת ֶשׁ ִקּ ֵבּל?
דּוּבּנָא ֶשׁ ָיּכֹל ְל ַה ְס ִבּיר ָלנוּ
אתי ָמ ָשׁל ֶשׁ ָכּ ַתב ַה ַמּגִּ יד ִמ ְ
אָמרָ :ק ָר ִ
ָתן ֶשׁ ָהיָה ַתּ ְל ִמיד ָח ַכם ַמ ָמּשֵׁ ,ה ִרים ֶאת יָדוֹ וְ ַ
נַ
שּׁוֹמר זֶה הוּא
שׁוֹמר רֹאשׁ .יֵשׁ ִמ ְק ִריםֶ ,שׁ ֵ
אָדם הוֹ ֵל ְך ֵבּ ִל ְויָת ֵ
ַהגוּתוֹ ֶשׁל ַפּ ְרעֹה .וְ זֶה ַה ָמּ ָשׁלִ :ל ְפ ָע ִמים ָה ָ
ֶאת ִה ְתנ ֲ
ֵח ֶאת ְמ ָשׁ ְרתוֹ
ְמין ֵאל ֵבּיתוֹ אֹרֶח נִ ְכ ָבּד ,הוּא שׁוֹל ַ
ֵיצד? ַכּ ֲא ֶשׁר ַשׂר ַה ִעיר ָמז ִ
בּוֹשׁתּוַֹ .הכּ ַ
ִל ְכבוֹדוֹ ,וְ ִל ְפ ָע ִמיםְ ,ל ְ
שׁוֹמר ֶשׁיּ ְִק ָרא
שׁוֹל ַח ֵ
שּׁוֹפט ֵ
יד ְךְ ,כּ ֶשׁ ֵ
שׁוֹמר רֹאשׁ זֶה הוּא ִל ְכבוֹדוֵֹ .מ ִא ָ
ֶשׁיַּזְ ִמין ֶאת ָהאֹרֶח ְוי ְִלוֶה אוֹתוֹ ֵאל ֵבּיתוֵֹ .
שּׁוֹמר הוּא אוֹת ָקלוֹן ְלאוֹתוֹ
שּׁוֹמר ַמ ְלוֶה ֶאת ָה ִאישׁ ְל ֵבּית ַה ַמּ ֲע ָצרְ .בּ ִמ ְק ֶרה זֶה ַה ֵ
ְל ַב ַעל חוֹב ַה ְמּ ָס ֵרב ְל ַשׁלֵּםַ ,ה ֵ
נוּכל ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין ַה ְשּׁ ָניִם?
ֵיצדִ ,אם ֵכּןַ ,
ִמ ְת ַלוֶּה .כּ ַ
ֶך,
וּמ ְר ֶאה לוֹ ֶאת ַה ֶדּר ְ
שּׁוֹמר הוֹ ֵל ְך ְל ָפנָיו ַ
שּׁוֹמר הוּא ִל ְכבוֹדוֹ ֶשׁל ָה ִאישֲׁ ,ה ֵרי ֶשׁ ַה ֵ
ַה ֶה ְבדֵּל הוּא ָפּשׁוּט! ַכּ ֲא ֶשׁר ַה ֵ
יח ֶשׁלֹּא י ְִב ַרחַ .מ ָמּשׁ ָכּ ְך ַדּ ְרכּוֹ
אַח ֵרי ָה ִאישׁ ְכּ ֵדי ְל ַה ְשׁגִּ ַ
שּׁוֹמר הוֹ ֵל ְך ֲ
אַח ָריוֲ ,ה ֵרי ֶשׁ ַה ֵ
צוֹעד ְל ֲ
שּׁוֹמר ֵ
ו ְִאלּוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ַה ֵ
ֵך
אָדם נִ ְכ ַשׁל ,הוֹל ְ
אַחר ִמכֵּן ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ָ
סוּלהְ ,ל ַ
ֵצר ָה ַרע ִבּ ְת ִח ָלּה הוּא הוֹ ֵל ְך ְל ָפנָיו ְל ַה ְראוֹת לוֹ ַה ֶדּ ֶר ְך ַה ְפּ ָ
ֶשׁל ַהיּ ֶ
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ְבּ ָכל יוֹםְ " :ו ַה ֵסּר ַה ָשּׂ ָטן
אוֹמ ִרים ְ
ָדיוְ .וזֶה ָמה ֶשׁאָנוּ ְ
ִמּלֵט ִמיּ ָ
ַדּא ֶשׁלֹּא י ָ
אַח ָריו ְכּ ֵדי ְלו ֵ
ֵצר ָה ַרע ֲ
ַהיּ ֶ
אָמר " ִמי ה' ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ"ְ ,בּאוֹתוֹ ֶרגַע הוּא ִא ֵבּד
ֵצר ָה ַרע ְכּ ֶשׁ ַ
ֶשׁת ַהיּ ֶ
ָפל ְבּר ֶ
אַחרֵינוּ"ַ .פּ ְרעֹה נ ַ
וּמ ֲ
ִמ ְלּ ָפנֵינוּ ֵ
ָפה,
אַבּד ַהכֹּל .י ֶ
דוֹלה .ו ְָכ ְך הוּא ְמ ֵ
ַאוָה גְּ ָ
חוּשׁה ֶשׁ ֵאין ְכּמוֹתוֹ ְבּג ֲ
ֵך ַבּ ְתּ ָ
וּמאָז הוּא הוֹל ְ
שׁוּבהֵ ,
ֶאת ַה ְיּכֹלֶת ַל ֲעשׂוֹת ְתּ ָ
יכים ָל ִשׂים לֵב
ְכוֹלים ִל ְלמֹד ִמ ֶמּנּוּ? ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע ָענָה ָשׁאוּל ,אָנוּ ְצ ִר ִ
ַחנוּ י ִ
וּמה ֲאנ ְ
ֶה ָדרָ .
אָמר ָה ַרבָ ,מ ָשׁל נ ֱ
ַ
עוֹבר ָעלֵינוּ זֶה נִ ָסּיוֹן
יטב ִל ְפנֵי ֶשׁאָנוּ ְמ ַד ְבּ ִריםְ ,ו ֶה ָחשׁוּב ִמ ָכּלִ ,לזְ כּוֹר ֶשׁ ָכּל ָמה ֶשׁ ֵ
ַל ַה ְח ָלטוֹת ֶשׁ ָלּנוָּ ,ל ַחשׁוֹב ֵה ֵ
ֶשׁ ָעלֵינוּ ַל ֲעמֹד בּוֹ ֵבּ ַה ְצ ָל ָחה.
נוּכל
יצד ַ
ֵצר ָה ַרע? יֵשׁ ָלכֶם ַר ֲעיוֹנוֹת ֵכּ ַ
ַצּ ַח ֶאת יּ ֶ
חוֹשׁ ִבים ְלנ ֵ
אַתּם ְ
ֵיצד ֶ
ְק ִרים? כּ ַ
חוֹשׁ ִבים ַח ֵב ַרי ַהיּ ָ
אַתּם ְ
וּמה ֶ
ָ
ַבּר
ַחד ְל ִה ְתגּ ֵ
ְנוּכל י ַ
אוֹתי ,ו ַ
אוּלי יֵשׁ ָלכֶם ַר ְעיוֹן ִל ִמ ְב ַצע ִעם ָכּל ַה ֲח ֵב ִרים ְבּגַן אוֹ ְבּ ִכ ָתּה? ָשּׁ ְתּפוּ ִ
ַבּר? ַ
ַחד ְל ִה ְתגּ ֵ
יַ
וּב ָכ ְך ְל ַז ֵרז ֶאת ַהגְּ ֻא ָלּה.
ֶחזֵק ֶא ָחד ֵאת ַה ֵשּׁנִ יְ ,
ְול ָ
ָתן.
ירה ,יוֹנ ָ
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ַשׁ ַלּח ַ -שׁ ָבּת ִשׁ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -
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אַר ֶבּה
וּמכַּת ְבּכוֹרוֹתָ .ה ְ
ֹשׁ ְך ַ
אַר ֶבּה ,ח ֶ
אַחרוֹנוֹתְ :
ֹשׁת ַה ַמּכּוֹת ָה ֲ
בשׁל ֶ
ְ
אַחר
ָאל אוֹרְ .ל ַ
ִשׂר ֵ
ֹשׁ ְך ו ְְלי ְ
נוֹתּר ֶמ ַה ָבּ ָרדַ .ל ִמּ ְצ ִרים ָהיָה ח ֶ
אָכל ַמה ֶשּׁ ָ
ַ
ֹשׁה ֶשׁלֹּא
וּמז ְִהיר ֶאת מ ֶ
ִשׂ ָר ֵאלָ ,
ֹשׁ ְך ַפּ ְרעֹה לֹא שׁוֹ ֵל ַח ֶאת י ְ
ַמ ַכּת ח ֶ
יסן ַהחֹדֶשׁ
ָר ַח ,וְנִ ָ
לוּח ָשׁנָה ְל ִפי ַהיּ ֵ
ָעז ָלבוֹא ְל ָפנָיו .ה' ִצוָּה ַעל ַ
יֵ
ילת
ַא ִכ ַ
וּדּינֵי ֲה ָכנַת ו ֲ
ֶסח ִ
ָה ִראשׁוֹן .ה' ִצוָּה ֶשׁי ִָכינוּ ֶשׂה ְל ָק ְר ָבּן פּ ַ
יהםַ .בּ ֲחצוֹת
קוֹפי ָבּ ֵתּ ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ָמ ְרחוּ ֶאת ַדּם ַה ֶשּׂה ַעל ַמ ְשׁ ֵ
ַה ָקּ ְר ָבּן .י ְ
וּב ֵקּשׁ
אַהרֹן ִ
וּל ֲ
ֹשׁה ְ
ה' ִה ָכּה ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִםַ .פּ ְרעֹה קֹ ֵרא ְלמ ֶ
וּב ָק ָרם ,ו ְָל ְקחוּ ֶאת
ִשׂ ָר ֵאל ָה ְלכוּ ִעם צֹאנָם ְ
ֵצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם .י ְ
ֶשׁיּ ְ
ילת
ֶסח דוֹרוֹתֲ .א ִכ ַ
קוֹר ִאים ַעל ִדּינֵי פּ ַ
ְבּ ֵצ ָקם ִל ְפנֵי ֶשׁ ֵה ְח ִמיץ .אָנוּ ְ
וְאסּוּר ָח ֵמץ ְבּ ֶפ ַסחְ .תּ ִפ ִלּין ִפּ ְדיוֹן ְבּכוֹר ְבּ ֵה ָמהִ .פּ ְדיוֹן ְבּכוֹר
ַמ ָצּה ִ
פּוֹדים ַבּ ֶשּׂה.
ֶטר ֲחמוֹר ֶשׁ ִ
אָדם .וְפּ ֶ
ָ

    
ִ .1מי ֵהם ַה ְקּ ַטנִּ ים ַה ְמּ ֻא ָח ִדיםְ ,כ ֶשׁ ֵהם
ְכוֹלים ַל ֲח ֵסל ַהכֹּל?
ַחד ֵהם י ִ
ְבּי ַ
ֶא ַמר ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ֶשׁהוּא "גָּדוֹל
ַ .2על ִמי נ ֱ
ְמאֹד"?
ִ .3מיהוּ ַבּ ַעל ַה ַחיִּים ֶשׁ ִשּׁנָה ִמ ִמ ְנ ָהגוֹ?
ְאת ָמה ָשׁ ְכחוּ?
ֶ .4את ָמה ָל ְקחוּ בנ"י ו ֶ
יהם?
ָשׂאוּ ֶאת ֵח ְפ ֵצ ֶ
ֵיצד ,נ ְ
 .5כּ ַ

      

     
ֹשׁה לֵיבּ מסאסוב זצ''ל ֶכּ ֶסף
אָסף ָה ַצ ִדּיק ַר ִבּי מ ֶ
ַפּ ַעם ַ

ְהוֹשׁ ַע ְו ַר ִבּי ָצדוֹק
יעזֶר ַר ִבּי י ֻ
ַמ ֲע ֶשׂה ְבּ ַר ִבּי ֱא ִל ֶ

ירים ֶשׁל ָה ִעיר ֶשׁ ָהיָה
יע ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ֶא ָחד ֵמ ָה ֲע ִשׁ ִ
ִל ְצּ ָד ָקה ,וְ ִהגִּ ַ

שּׂוּאי ְבּנוֹ ֶשׁל ַר ַבּן
עוּדת נִ ֵ
ֶשׁ ָהיוּ ְמ ֻס ִבּים ִבּ ְס ַ
אוֹתם.
וּמ ְשׁ ֶקה ָ
עוֹמד ַ
יאל ֵ
ַמ ִל ֵ
ְהיָה ַר ַבּן גּ ְ
יאל ,ו ָ
ַמ ִל ֵ
גְּ

וּבּ ֵקשׁ
ְשׁירוֹת ִ
ֹשׁה לֹא ָפּנָה ֵא ָליו י ִ
ָדוּע ְכּ ַק ְמ ָצן גָּדוֹלַ .ר ִבּי מ ֶ
י ַ
ְשׂוֹח ַח ִאתּוֹ ַעל
ִמ ֶמּנּוּ ֶכּ ֶסף ִל ְצ ָד ָקהֶ ,א ָלּא ָבּא ֵא ָליו ְל ִבקּוּר ,ו ַ
ֹשׁה ֵאל
יחה ָפּנָה ַר ִבּי מ ֶ
ַהכֹּל חוּץ ִמ ֶכּ ֶסף ִל ְצ ָד ָקהְ .בּ ַמ ֲה ַל ְך ַה ִשּׂ ָ
וֹמר לוֹ
ְכוּכית ֶה ַחלּוֹן וְל ָ
וּב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ְל ַה ִבּיט ַמ ֶע ֵבר ִלז ִ
ֶה ָע ִשׁיר ִ
רוֹאה
ְאָמר לוֹ ֶשׁהוּא ֶ
רוֹאהִ .ה ְת ַפּ ֵלּא ֶה ָע ִשׁיר ו ַ
ָמה הוּא ֶ
שׂוֹח ַח ִעם ֶה ָע ִשׁיר
יך ְל ֵ
הוֹל ִכים ָבּ ְרחוֹבָ .ה ַר ִבּי ִה ְמ ִשׁ ְ
ָשׁים ְ
ֲאנ ִ
ילהּ
ַעל ָכּל ִמינֵי ְדּ ָב ִרים ְולֹא ִהזְ ִכּיר ְכּ ַלל ֶאת ַה ַמּ ָטּ ָרה ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִב ָ
צוּפּה
יחה ִה ְתבּוֹנֵן ָה ַר ִבּי ְבּ ַמ ְראָה ְמ ָ
הוּא ָבּאְ .בּ ֶא ְמ ַצע ַה ִשּׂ ָ
ַחת ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ְבּ ָסלוֹן ֵבּיתוֹ ֶשׁל ֶה ָע ִשׁיר.
ְתה מוּנ ַ
ֶכּ ֶסף ֶשׁ ָהי ָ
ִבּ ֵקּשׁ ָה ַר ִבּי ֵמ ֶה ָע ִשׁיר ְל ִה ְתבּוֹנֵן ַבּ ַמּ ְראָה ְו ָשׁאַל אוֹתוֹ ָמה הוּא
רוֹאה ֶאת ַע ְצמוָֹ .חזַר
רוֹאהִ .ה ְת ַפּ ֵלּא ֶה ָע ִשׁיר ְו ֵה ִשׁיב ֶשׁהוּא ֶ
ֶ

יעזֶר וְ לֹא ָל ַקח ַר ִבּי
ָתן ֶאת ַהכּוֹס ְל ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
נַ
ְהוֹשׁ ַע -
ָתן ֶאת ַהכּוֹס ְל ַר ִבּי י ֻ
יעזֶר ֶאת ַהכּוֹס .נ ַ
ֱא ִל ֶ
אָמר
ְהוֹשׁ ַע ְל ַק ֵבּל ֶאת ַהכּוֹס ִמיָּדוַֹ .
וְ ִה ְס ִכּים ַר ִבּי י ֻ
יוֹשׁ ִבין ְו ַר ַבּן
ְהוֹשׁ ַע ,אָנוּ ְ
יעזֶרַ :מה זֶּה ,י ֻ
לוֹ ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
אוֹתנוּ? ֵאין זֶה ִל ְכבוֹדוֹ ֶשׁל
וּמ ְשׁ ֶקה ָ
עוֹמד ַ
יאל ֵ
ַמ ִל ֵ
גְּ
ְהוֹשׁ ַעֲ :ה ֵרי ָר ִאינוּ
אָדם ָחשׁוּב ָכּזֶה! ָענָה לוֹ ַר ִבּי י ֻ
ָ
אוֹר ָחיו  -וְ הוּא
אָדם גָּדוֹל ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁ ִשּׁ ֵמּשׁ ֶאת ְ
ָ
הוֹפיעוּ
אָכים ֶשׁ ִ
אָבינוּ ֶשׁ ֵשּׁרֵת ֶאת ַה ַמּ ְל ִ
אַב ָר ָהם ִ
ְ

יתּ
וְאלּוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְס ַתּ ַכּ ְל ְתּ ָבּ ַמ ְראָה ָר ִא ָ
ָשׁים ִ
יתּ ֲאנ ִ
ָל ְרחוֹב ָר ִא ָ

אַב ָר ָהם ֵשׁרֵת ֶאת
וְאם ְ
עוֹב ֵרי ְדּ ָר ִכיםִ .
ְבּ ָפנָיו ְכּ ְ
יאל
ַמ ִל ֵ
ַס ִכּים ְל ָכ ְך ֶשׁ ַר ַבּן גּ ְ
וּע לֹא נ ְ
אוֹר ָחיוַ ,מדּ ַ
ְ

ֶאת ַע ְצ ְמ ָך? ֵה ִשׁיב ֶה ָע ִשׁירִ :בּגְ ַלל ַה ֶכּ ֶסףַ .ה ָמ ְראָה ְבּ ָסלוֹן

ְשׁ ְמּ ֵשׁנוּ?
יַ

ְו ָשׁאַל ָה ַר ִבּי ֶאת ֶה ָע ִשׁירָ :ל ָמּה ְכּ ֶשׁ ִה ְס ַתּ ַכּ ְל ָתּ ַבּ ַחלּוֹן ַהפּוֹנֶה

אָמר לוֹ ָה ַר ִבּי זֶה ָמה
יתי ַרק ֶאת ַע ְצ ִמיַ .
ְמ ֻצ ָפּה ֶכּ ֶסף ו ְָל ֵכן ָר ִא ִ

דּוּשׁיןַ ,דּף ל"בַ ,עמּוּד ב'(
) ַעל ִפּי ַתּ ְלמוּד ָבּ ְב ִלי ַמ ֶסּכֶת ִק ִ

ְאָמרוּ חז''ל
אָחיו'' ,ו ְ
ֹשׁ ְך ''לֹא ָראוּ ִאישׁ ֶאת ִ
ֶשׁ ָכּתוּב ְבּ ַמ ַכּת ח ֶ
ָהבַ .ה ֶכּ ֶסף גּוֹ ֵרם ָלנוּ
עוֹביוֹ ָהיָה ְכּ ִדינָר ז ָ
ֹשׁ ְך ִמ ְצ ַריִם ֵשׁ ְ
ַעל ח ֶ
אַחר ָכּ ְך ַעל
ֶא ַמר ַ
וּר ֵאה ָמה נ ֱ
ִל ְראוֹת ַרק ֶאת ַע ְצ ֵמנוּ .בּוֹא ְ
רוֹאה ַרק ֶאת ַע ְצמוֹ
ִמ ְצ ַריִם ''לֹא ָקמוּ ִאישׁ ַתּ ְח ָתּיו''ִ ,מי ֶשׁ ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ַר ֲח ָמנִ ים
אַך י ְ
קוּמהְ .
ְאין לוֹ ְתּ ָ
ֹשׁ ְך ו ֵ
הוּא ָשׁרוּי ַבּח ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ָהיָה אוֹר
ְגוֹמ ֵלי ַח ָס ִדים ְו ָל ֵכן זָכוּ '' ְו ִל ְבנֵי י ְ
ו ְ


     
ֹשׁר לֹא ַבּ ֶמּ ְר ַח ִקּים ְולֹא ֶמ ֵע ֵבר ְליָם ִכּי ִאם
" ָהא ֶ
ימה" }הרמב"ם{
אָדם ְפּנִ ָ
תוֹך ִלבּוֹ ֶשׁל ָה ָ
ְבּ ְ

ָפה ִל ְצ ָד ָקה.
ְת ַרם ְבּ ַעיִן י ָ
מוֹשׁב ָֹתם''ִ .ה ְת ַר ָצּה ֶה ָע ִשׁיר ו ָ
ְבּ ְ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

