נא לא לקרוא בזמן התפילה וקריאת התורה
זמני השבת
ירושלים
חיפה
תל אביב
באר שבע

הד"נ
16:07
16:12
16:23
16:23

מוצש"ק
17:20
17:19
17:21
17:22

בס"ד ַ שׁ ָבּת קֹדֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַחיֵּי ָשׂ ָרה  כ"ה ֶח ְשׁוָן התשע"ג  גִ ָליוֹן ִמ ְס ָפּר ָ  55שׁ ַנה ְשׁנִ ָיה 


      
   
הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
אַב ָר ָהם ְמ ַב ֵקּשׁ ִל ְקבֹּר ֶאת ָשׂ ָרה
בוּע אָנוּ פּוֹגְ ִשׁים ְבּ ֶע ְפרוֹן ַה ִח ִתּיֶ ,שׁ ִבּ ְרשׁוּתוֹ ְמ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלהְ .כּ ֶשׁ ְ
ְבּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
אַחר
אַך ְל ַ
יה ְבּ ִחנָּםְ .
יה"ַ ,מ ָמּשׁ ָכּ ְךְ ,נ ַת ִתּ ָ
ָת ִתּי ְל ְך ,וְ ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר בּוֹ ְל ָך נְ ַת ִתּ ָ
ִבּ ְת ִח ָלּהַ ,מ ְכ ִריז ֶע ְפרוֹן " ַה ָשּׂדֶה נ ַ
יכן ַהנְּ ִדיבוּת
ָרם ַל ִשּׁנּוּי ְו ֵה ָ
וּבינְ ָך ָמה ִהיא"ָ .מה גּ ַ
ֶסף ֵבּ ִיני ֵ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ֶשׁ ֶקּל כּ ֶ
אוֹמרֶ " :א ֶרץ ְ
ִמכֵּן ,חוֹזֵר ֶע ְפרוֹן וְ ֵ
ייבּ ִשׁיץֶ ,שׁ ַפּ ַעם ִה ְת ַו ֵכּח ִעמּוֹ ֶהגְ מוֹן ֶא ָחד ִבּ ְשׁ ֵא ָלה ִמי
ָתן אַ ְ
קּוֹד ֶמת? ַעל ְמנַת ְל ָה ִבין ִנ ְתבּוֹנֵן ַבּ ִסּפּוּר ַעל ַר ִבּי יוֹנ ָ
ַה ֶ
ָקט ֶשׁכֹּחוֹ ֶשׁל
יוֹתר ,ו ְִאלּוּ ַה ֶהגְ מוֹן ,נ ַ
ָתן ָס ַבר ֶשׁ ַה ֶטּ ַבע כֹּחוֹ גָּדוֹל ֵ
אָדם? ַר ִבּי יוֹנ ָ
יוֹתרַ ,ה ֶטּ ַבע אוֹ ָה ָ
כֹּחוֹ גָּדוֹל ֵ
ָתן
הוֹכחוֹת ִל ְד ָב ַריוָ .שׁ ַקע ַר ִבּי יוֹנ ָ
ָביא ָ
ֵיהםֶ ,שׁ ַכּ ֲעבֹר חֹ ֶדשׁ יָשׁוּבוּ וְ י ִָפּגְּ שׁוּ ו ְָכל ֶא ָחד י ִ
אָדם גָּדוֹלִ .ס ְכּמוּ ֵבּינ ֶ
ָה ָ
תוֹך ֻק ְפ ַסת
ָתן ְונִ ְל ַכּד ְבּ ְ
שׁוּל ָחנוֹ ֶשׁל ַר ִבּי יוֹנ ָ
ְשׁ ַכח ִמ ָכּל ָה ִענְ יָןְ .ו ִהנֵּה ַכּ ֲעבֹר חֹדֶשָׁ ,ק ַפץ ַע ְכ ָבּר ַעל ְ
ְבּ ַת ְלמוּדוֹ ו ָ
אַרמוֹן ְל ֶה ְמ ֵשׁ ְך
ָתן ,וְ ִה ְב ִהילוּהוּ ֶאל ָה ְ
לוּחי ַה ֶהגְ מוֹן ְבּ ֵביתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי יוֹנ ָ
הוֹפיעוּ ְשׁ ֵ
ַה ַטּ ָבּק ֶשׁלּוַֹ .כּ ֲעבֹר ַדּקּוֹת ִמ ְס ָפּרִ ,
וְסוֹע ִדים ֶאת ִל ָבּם.
ֲ
יוֹשׁ ִבים
רוּע ְ
בוּצה ְגּדֹ ָלּה ֶשׁל ֻמזְ ָמנִ ים ַל ֵא ַ
ָתן ְק ָ
אַרמוֹןָ ,מ ָצא ָשׁם ַר ִבּי יוֹנ ָ
יכּוּחְ .בּ ַה ִגּיעוֹ ָל ְ
ַהוִּ ַ
ְע ָליו כּוֹסוֹת ְו ַעל
ָדיו ַמגָּשׁ ו ָ
עוֹטה ִבּגְ ֵדי ֶמ ְל ַצרְ ,בּי ָ
ְאל ֲח ַדר ָהא ֶֹכל נִ ְכנַס ָחתוּל ְמ ֻא ָלּף ֶ
ְו ִהנֵּהָ ,מ ָחא ַה ֶהגְ מוֹן ַכּף ,ו ֶ
וּפ ַתח ֵאת
ָתן ֶאת ַה ַפּח ֶשׁ ֻה ְט ַמן לוִֹ ,ק ֵמּט ֶאת ִמ ְצחוָֹ ,
אָדם"? ָראָה ַר ִבּי יוֹנ ָ
כּוֹבע ָרקוּםַ " :ה ֶטּ ַבע אוֹ ָה ָ
רֹאשׁוֹ ַ
יח וְ ַל ֲחשֹׁב ַעל ִפּ ְתרוֹןְ .ו ִהנֵּה ִמן ַה ֻקּ ְפ ָסה ָק ַפץ ַע ְכ ָבּר ְמב ָֹהל ְו ֵה ֵחל ְל ִה ָמּלֵטְ .ל ֶפ ַתע,
ֻק ְפ ַסת ַה ַטּ ָבּק ֶשׁלּוְֹ ,כּ ֵדי ְל ָה ִר ַ
ידי
אַתּם ְמ ִבינִ ים ַתּ ְל ִמ ַ
אַחרֵי ָה ַע ְכ ָבּר! ֶ
ֶפץ ַחדֶ ,ה ָחתוּל ָשׁ ַמט ֶאת ַמגָּשׁ ַהכּוֹסוֹת ְו ֵה ֵחל ִל ְדלֹק ֲ
נִ ְשׁ ַמע קוֹל נ ֶ
מוֹציא
אַב ָר ָהם ְמ ֻענְ יָן ִל ְקנוֹת ֶאת ְמ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ,לֹא ְל ַק ְבּ ָלה ְבּ ַמ ָתּנָהִ ,
יך ַהמּוֹ ֶרהַ .כּ ֲא ֶשׁר ְ
ְק ִריםִ ,ה ְמ ִשׁ ְ
ַהיּ ָ
אוֹהב ָממוֹןְ ,כּ ִפי שׁ ָהיָה ,וְ ָכל
וּב ֶרגַע ֶא ָחד ,חוֹזֵר ֶע ְפרוֹן ִל ְהיוֹת ָח ְמ ָדּן וְ ֵ
וּמ ְר ֶאה אוֹתוֹ ְל ֶע ְפרוֹןְ ,
אַב ָר ָהם ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַ
ְ
ְנוֹתר ִט ְבעוֹ
ימוּסים ְו ַה ָכּבוֹד ,ו ַ
ִ
ֶע ְלמוּ ָל ֶהם ַהנִּ
ֹשׁםְ ,ולֹא ְבּ ֱא ֶמת .נ ֶ
אָמר ִבּ ְת ִח ָלּה ָהיָה ַרק ְל ַמ ַען ֲעשׂוֹת ר ֶ
ֲא ֶשׁר ַ
אָבינוּ,
אַב ָר ָהם ִ
יכים אָנוּ ִל ְהיוֹת שׁוֹנִ ים ִמ ֶע ְפרוֹן ַה ִח ִתּי .אָנוּ ִמ ָבּנָיו ֶשׁל ְ
ָה ֲא ִמ ִתּי ְכּמוֹ ֶה ָחתוּל ֶשׁ ְבּ ִספּוּרְ .צ ִר ִ
ְשׁ ִרים
אַבּד ֶע ְשׁתּוֹנוֹת ְבּ ֵעת נִ ָסּיוֹןֶ ,א ָלּא ְל ִה ָשּׁ ֵאר י ָ
וְא ָחד ַבּ ֵלּבְ ,ו ֶשׁלֹּא ְל ֵ
יך ִל ְהיוֹת ֶא ָחד ַבּ ֶפּה ֶ
אָדם ָצ ִר ְ
ֶשׁ ִלּ ְמ ָדנוּ ֶשׁ ָ
ימים.
וּת ִמ ִ
ְ
ָתן.
תּוֹלדֹת ,יוֹנ ָ
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ְ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
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אוֹתהּ ִבּ ְמ ָע ַרת
קוֹבר ָ
ְאַב ָר ָהם ֵ
ְבּגִיל ָ 127שׁנִ ים ֵמ ָתה ָשׂ ָרה ,ו ְ
אַב ָר ָהם ְבּ ֶכ ֶסף ָמ ֵלא ֵמ ֶע ְפרוֹן
ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלהֶ .את ַה ְמּ ָע ָרה ָקנָה ְ
רוֹצה
אוֹתהּ ִחנָּםְ .ל ֵעת זִ ְקנָה ֶ
יע לוֹ ָ
יתיַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁ ֶע ְפרוֹן ִה ִצּ ַ
ַה ִח ִ
ֶך
ישׁ ִהי ִמ ְבּנֵי ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוְֹ .לצֹר ְ
לח ֵתּן ֶאת ְבּנוֹ י ְִצ ָחק ִעם ִמ ֶ
אַב ָר ָהם ַ
ְ
אַב ָר ָהם
ֵח ֶאת ַע ְבדוֹ ִל ְמ ִציאַת ַכּ ָלּה ְלי ְִצ ָחקֶ .ע ֶבד ְ
זֶה הוּא שׁוֹל ַ
ַה ַריִם ,וּפוֹגֵשׁ ַעל יַד ַה ְבּ ֵאר ֶאת ִר ְב ָקהִ ,בּתוֹ ֶשׁל
יע ְל ֲא ַרם נ ֲ
ַמגִּ ַ
יעה ַמיִם לוֹ
ְטוֹבת ַהלֵּב ְמ ִצּ ָ
ָפה ו ַ
אַב ָר ָהםִ .ר ְב ָקה ַהיּ ָ
אָחי ְ
נָחוֹרִ ,
ימה ְלי ְִצ ָחקִ .ר ְב ָקה
גְמ ָלּיו ,וְ ָה ֶע ֶבד ַמ ְח ִליט ֶשׁזּוֹ ָה ִא ָשּׁה ַה ַמּ ְת ִא ָ
וְ ִל ַ
ֶסת
ָעןְ ,וי ְִצ ָחק ִמ ְת ַח ֵתּן ִעם ִר ְב ָקהִ .ר ְב ָקה נִ ְכנ ֶ
יעה ִאתּוֹ ִל ְכנ ַ
ְמגִּ ָ
ַחם ַעל מוֹת ִאמּוֹ.
ָלגוּר ְבּא ֶֹהל ָשׂ ָרה ,וְ י ְִצ ָחק ִמ ְתנ ֵ

     
ימן ַל ָבּנִ ים''
'' ַמ ֲע ֶשׂה אָבוֹת ִס ָ

אַחת
ָסע ַפּ ַעם ַ
ֵצ ִקי זצ''לֶ ,שׁנּ ַ
ַעקֹב ָק ִמנ ְ
ְמ ַס ְפּ ִרים ַעל ָה ַרב י ֲ
מוּך ְל ֶא ָחד
זְדּ ֵמּן לוֹ ַל ֶשּׁ ֶבת ָס ְ
ִעם נְ ָכ ָדיו ְבּ ָמטוֹס לארה''ב .נִ ַ
אָרץ ֶשׁ ָהיָה ַבּ ַעל ַתּ ְפ ִקיד
ֻר ָס ִמים ָבּ ֶ
ישׁי ַה ִצּבּוּר ַה ְמּפ ְ
ֵמ ִא ֵ
יסה נִ גְּ שׁוּ ִמ ֵדּי ַפּ ַעם ַהנְּ ָכ ִדים ֶשׁל ָה ַרב
ָחשׁוּבְ .בּ ַמ ֲה ַל ְך ַה ִטּ ָ

    
יאים,
ֶא ַמר ְבּ ָפּ ָר ָשׁה ִכּי ֵהם נְ ִשׂ ִ
ַ .1על ְשׁ ָנ ִים נ ֱ
ִמי ֵהם?
סוּפּר ֶשׁ ֵהם ָר ִציםָ .ה ֶא ָחד ָרץ
ַ .2על ְשׁ ָנ ִים ֵמ ָ
ְה ֵשּׁנִ י ָרץ ָל ַק ַחתִ .מי ֶהם?
ָל ֵתת ו ַ
ָתן ְל ִמי ִמגְ ָדּנוֹת?
ִ .3מי נ ָ
ָתן ְל ִמי ַמ ָתּנוֹת?
ִ .4מי נ ָ
ָפלוִּ ,מי ֵהם?
ְ .5בּ ַפּ ָר ָשׁ ֵתנוּ ְשׁ ָנ ִים נ ְ

      
אַר ָבּ ָעה ק"ג ֶשׁל ְתּ ָמ ִרים,
אָדם ֶשׁ ָמּ ַכר ְלגוֹי ְ
ַמ ֲע ֶשׂה ָבּ ָ
אָמר לוֹ
שׁוּך ְמ ַעטַ .
אוֹתם ֶבּ ָמּקוֹם ֶשׁ ָהיָה ָח ְ
וְ ָשׁ ַקּל ָ
יוֹד ִעים ִאם ָמ ַד ְד ָתּ ְכּ ָראוּי".
אַתּה וְ ָה ֱאל ִֹהים ְ
ַהקּוֹנֶהָ " :
שׁוּך ִח ֵסּר ַהמּוֹ ֵכר ְבּ ִמ ְשׁ ָקל
אוּלםִ ,משּׁוּם ֶשׁ ָהיָה ָח ְ
וְ ָ

תּוֹך ִי ְראַת ָכּבוֹד ִאם
וְשׁ ֲאלוּ אוֹתוֹ ִמ ְ
ַל ַסּ ָבּא ַהגָּדוֹל ֶשׁ ָלּ ֶהם ַ

ְשׁל ָֹשׁה גְ ָרם ֶשׁל ְתּ ָמ ִרים .ו ְָל ֵכן ִק ֵבּל ַהמּוֹכֵר ֵמ ַהקּוֹנֶה
יע לוֹ ֶבּ ֱא ֶמתַ .בּ ֶכּ ֶסף
יוֹתר ִמ ָמּה ֶשׁ ִהגִּ ַ
ְסכוּם ֶכּ ֶסף גָּדוֹל ֵ

הוּא זָקוּק ִל ְד ַבר ָמהִ .אישׁ ַה ִצּבּוּר ִה ְס ַתּכֵּל ֶכּלֹא ַמ ֲא ִמין
וְשׁאַלֲ " :אנִ י
יסה נִ גַּשׁ ָל ַרב ָ
ְל ַמ ְר ֶאה ֵעינָיוִ .ל ְק ַראת תֹּם ַה ִטּ ָ

מּוֹכר ַכּד ֶשׁ ֶמן וְ ִהנִּ יחוּ
ֶשׁ ִקּ ֵבּל ַבּ ֲעבוּר ַה ְתּ ָמ ִרים ָקנַה ַה ֵ
ַבּ ָמּקוֹם ֶשׁ ָמּ ַכר ֶאת ַה ְתּ ָמ ִרים .וְ ִהנֵּה נִ ְפ ַתּח ִמ ְכ ֶסה ַה ַכּד

יך
ַח ִסים ֵא ֶל ָ
קוֹרה פֹּהַ ,הנְּ ָכ ִדים ֶשׁ ְלּ ָך ִמ ְתי ֲ
לֹא ֵמ ִבין ָמה ֶ
ְבּ ְכבוֹד ְמ ָל ִכים .גַּם ִלי יֵשׁ י ְָל ִדים וּנְ ָכ ִדים וְ אַף ֶא ָחד לֹא
אוּלי ְתּ ַס ֵפּר ִלי ֶאת סוֹד ָה ִענְ יָן"?
ַחס ֵא ַלי ְבּא ֶֹפן ָכּזֶהַ ,
ִמ ְתי ֵ
יוֹד ַע ְל ַה ִכּיר ֶאת
תּוֹרהֵ ,
הוֹל ְך ְבּ ַד ְר ֵכּי ַה ָ
ָענָה לוֹ ָה ַרבִ :מי ֶשׁ ֵ
לוּתּם ֶשל ַהדּוֹרוֹת ָה ִראשׁוֹנִ יםְ .כּ ָכל ֶשׁ ַהדּוֹרוֹת
ָד ָ
גְּ
ַחס
יוֹתרְ ,בּי ַ
ַע ִשׂים ְק ַטנִ ים ֵ
ִמ ְת ַר ֲח ִקים ֵמ ַהר ִסי ַני ֵהם נ ֲ

מּוֹכר ֶשׁ ָטּ ָעה
אַר ָצהֵ .ה ִבין ַה ֵ
וְ ֵח ֶלק ֵמ ַה ֶשּׁ ֶמן נִ ְשׁ ַפּ ְך ְ
ילת ַה ְתּ ָמ ִרים ,ו ְָכ ֵעת ִמ ֶשּׁנִּ ְשׁ ַפּ ְך ַה ֶשּׁ ֶמןִ ,א ֵבּד ֶאת
ִבּ ְשׁ ִק ָ
רוּך ַה ָמּקוֹם
אָמר ַהמּוֹכֵרָ :בּ ְ
ַה ֶכּ ֶסף ֶשׁ ִקּ ֵבּל ֶשׁלֹּא ְבּ ֶצ ֶדקַ .
ֶשׁ ֵאין ְל ָפנָיו ַמשּׁוֹא ָפּנִ יםֶ ,שׁ ֲהרֵי ָכּתוּב" :לֹא ַת ֲעשֹׁק
ֶאת ֵר ֲע ָך וְ לֹא ִתגְ זֹל" ) ְוי ְִק ָראֶ ,פּ ֶרק י"ט ָפּסוּק י"ג(.

יוֹד ִעים
ַלדּוֹרוֹת ֶשׁ ָקּ ְדמוּ ָל ֶהם .זֹאת ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ַהנְּ ָכ ִדים ֶשׁ ִלּי ְ
יך ֶאת ַה ַסּ ָבּא ֶשׁ ָלּ ֶהםִ ,כּי הוּא ַחי ְשׁנֵי דּוֹרוֹת
ְל ַה ֲע ִר ְ

ֶמז תק"ד(
) ַעל ִפּי י ְַלקוּט ִשׁ ְמעֹנִ י ,ר ֶ

יקים ֶשׁל ַהדּוֹרוֹת
תּוֹרה וְ ַצ ִדּ ִ
דוֹלי ָ
וראָה ְבּ ֵעינָיו גְּ ֵ
ֵיהם ָ
ִל ְפנ ֶ
פוּכה ִמן ַה ָקּ ֶצה
קּוֹד ִמיםַ .ה ְשׁ ָק ַפת ַה ַחיִּים ֶשׁ ְלּ ָך ִהיא ֲה ָ
ַה ְ
ָשׁים
ָרים ַכּ ֲאנ ִ
רוֹאים ֶאת ַה ְמּ ֻבגּ ִ
ירים ִ
אַל ַה ָקּ ֶצהַ .ה ְצּ ִע ִ
רוֹאים ֶאת ַע ְצ ָמם
ירים ִ
יוּשׁנִ ים וְ לֹא ִמ ְת ַק ְדּ ִמיםַ .ה ְצּ ִע ִ
ְמ ָ
ַלה
קּוֹד ִמים ִבּגְ ַלל ַה ַמּ ָדּע ֶשׁ ִמּ ְתגּ ֶ
יוֹתר ֵמ ַהדּוֹרוֹת ַה ְ
ֲח ָכ ִמים ֵ
ַחס ֶשׁל ָכּבוֹד וְ ַה ֲע ָר ָצה ֶשׁל
אַחרוֹנִ יםָ ,ל ֵכן ֵאין י ַ
ַבּדּוֹרוֹת ָה ֲ
ָשׁן.
ַהדּוֹר ֶה ָח ָדשׁ ַלדּוֹר ַהיּ ָ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -


     
ָמיםִ ,ל ְראוֹת טוֹב .נְ צֹר
" ִמי ָה ִאישֶׁ ,ה ָח ֵפץ ַחיִּים ,א ֵֹהב י ִ
ַע ֵשׂה
יךִ ,מ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה .סוּר ֵמ ָרע ,ו ֲ
וּשׂ ָפ ֶת ָ
ְלשׁוֹנְ ָך ֵמ ָרעְ ,
טוֹב ַבּ ֵקּשׁ ָשׁלוֹם

ְר ְד ֵפהוּ) .תהילים ל"ד(
וָ

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

