נא לא לקרוא בזמ התפילה וקריאת התורה
הד"נ
זמני השבת
מוצש"ק
18:14 17:01
ירושלי
18:14 17:06
חיפה
18:15 17:17
תל אביב
18:15 17:16
באר שבע

י,א  כ' אֲ ָדר התשע"ג  ִג ָלי ֹו ִמ ְס(ָ ר ַ %ָ  71נה ְ%נִ ָיה 
בס"ד  ַ ָ#%ת קֹדֶ ָ ָ( %ר ַ%ת *ִ י ִָ +
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"÷éúòå ùéãç ùãç" äáÈ LÈ çÀ îÇ ìÀ äÈc÷Ë ðÅ
ַ ָ#%ת ָ%לוֹ ָלכֶ ,חֲ בֵ ַרי הַ ְָ 3ק ִרי וְ הָ אֲ ה4בִ י.
י%ית אֵ ל ה'.
בר"ח אֱ ל4ל ע ֹולֶה מ ֶ
ֹ%ה  ַ( ַ#עַ  הַ ְ7לִ ִ
הַ (ַ עַ   ְ#י ָָדיו ְ%נֵי ל4חוֹת אֲ בָ נִי ֶ%חָ צָ ב  ְ#עַ צְ מ ֹו.
ֹ%ה 4מַ בְ ִטיחַ 4%ב ֶ*ָ 3ִ %נְסָ 4לֶ :ר;
ה' ִמ ְת ַר ֶ8ה לְ מ ֶ
ֹ%ה
וִ יג ְָר 4%אֶ ת *ָל יו ְֹ%בֶ יהָ  .ה4א <ַ ְמלַ=ֵ ד אֵ ת מ ֶ
אֶ ת ְ %>%עֶ ְֵ ,רה ִמ?וֹת הָ ַרחֲ ִמי 4%=ְ %ִ %ֶ ,אֶ ת
צ4קה ְ* ,דֵ י לְ הַ עֲ בִ יר
4מ ָ
 ְ#נֵי י ְִָ ,ראֵ ל  ְ#כָל עֵ ת צָ ָרה ְ
אֶ ת *ָעַ ס ה' 4לְ בַ ֵ@ %אֶ ת עֶ זְ ָרת ֹוַ ָ( Aָ* .תח הָ ַרב אֶ ת
ִ7ע4ר (ָ ָר ַ%ת הַ ָ7ב4עַ  .אַ # Aוֹא 4וְ נ ְִתֹ #ונֵ הֵ יטֵ ב
ֹ%ה ְ( ,סָ ל לְ %ְ Bנֵי
לְ ִדבְ ֵרי ה'" :וַ ֹ3אמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶ
%נִי ,וְ כ ַָתבְ ִ+י ,עַ ל הַ CDחֹת ,אֶ ת
Cלחֹת אֲ בָ נִי * ִָרא ֹ
%נִי אֲ ֶ%ר
הַ ְ?בָ ִרי ,אֲ ֶ%ר הָ י 4עַ ל הַ CDחֹת הָ ִרא ֹ
ְִ ַ#%ר ְָ ,ַ ."+מ ֶ +לֵב ְיל ִָדי? הַ 4Dחוֹת הָ י 4חֲ ָד ִ%י
אַ ?ִ Aבְ ֵרי ה' >א ִה ְ+ַ %נ .4הֵ  ִ ְ#ד43ק *ְ פִ י ֶ%הָ י 4עַ ל
הַ 4Dחוֹת הָ ִראֹ %ונִי ֶ%ֶ =ֹ %ה ִ%י ֶ#ר *ְ ֶַָ 3%רד ְמהַ ר
ִסי ַני וְ ָרFה אֵ ת עֵ גֶל הַ ָGהָ ב .מֵ :ז מַ ָ+ +ו ָֹרה
ִה ְ+ַ %נ?ְ 4בָ ִרי  ָ#ע ֹולָ ,וְ הַ ִ@ ְדמָ ה וְ הַ  ֶHכְ נוֹל ֹו ְגיָה
ִמ ְת(ַ ַ+חַ ת *ָל הַ  ְGמַ  .וְ יִֵ %מי ֶH%וֹעֵ  ֶ%הַ +ו ָֹרה
נ ְִ+נָה ִמ ְGמַ  וְ >א מַ ְת ִאימָ ה לְ עַ כְ ָ%ו .אוֹמֵ ר ה'
?%4י  ָ#ע ֹולָ
ֹ%ה ,הַ 4Dחוֹת חֲ ָד ִ%י ,יִֵ %ח ִ
לְ מ ֶ
אֲ בָ ל מָ ה ֶ4+*ָ %ב  A3ָ %ַ I ָ#לְ כָל הַ ?וֹרוֹת .ָD*C
ימי לְ כָל
4בָ הֶ  אֵ י 4J%ִ 4%י .הֵ  ִָ +מיד מַ ְת ִא ִ
הַ  ְGמַ ִJי.

מַ עֲ ֶ,ה ֵ 7ְ ִ#ני  ְ#נֵי :דָ  ִֶ %ה ְתעָ ְרב 4זֶה עִ  זֶהָ*" :ל ִמי 3ֵ ֶ%לֵA
Fר ַ#ע מֵ אוֹת ז4ז": .מַ ר אֶ חָ ד" :אֲ ִני
וְ י ְַר ִ<יז אֶ ת ִה ֵDל י ִַ@ח ְ
ְ Fר ִגיז ֹו" .עֶ ֶרב ַ ָ#%ת הָ יָה וְ ִהֵDל חָ פַ  Mאֶ ת רֹאֹ %ו .הָ לַ Aאוֹת ֹו
:דָ  וְ עָ בַ ר עַ ל (ֶ ַתח  ֵ#ית ֹו: ,מַ רִ " :מי *ָא ִהֵDל?" נִ ְתעַ M ֵH
ִהֵDל וְ יָצָ א לִ ְק ָראת ֹו: .מַ ר ל ֹוִ ְ#" :ני ,מָ ה אַ ָ+ה ְמבַ @ֵ "?%
:מַ ר ל ֹו%ְ " :אֵ לָה יֵ %לִ י לִ ְ%אֹל": .מַ ר ל ֹוF%ְ " :ל ִ ְ#ני,
א%יהֶ  ֶ%ל  ָ#בְ לִ י
ְF%ל!" ָF%ל הָ ִאיִ " :%מ(ְ נֵי מָ ה ָר ֵ
ָ 48 ֵ#רת  ָ8 ֵ#ה?" :מַ ר ל ֹו ִהֵDלִ ְ#" :ני%ְ ,אֵ לָה ְ< ֹדָDה ָF%לְ ָ,+
ִמ(ְ נֵי ֶ%אֵ י לָהֶ  ְמיַ ְDדוֹת (ִ ְ@ח ֹות" .הָ לַ Aהָ ִאי %וְ ִה ְמ ִ+י
ָ%עָ ה ,וְ חָ זַר וְ ִה ְט ִריד 4%ב אֶ ת ִהֵDל %ְ ִ#אֵ לָה >א חֲ 4%בָ ה.
אַ ִ AהֵDל ִה ְתיַחֵ ס אֵ לָיו  ַO ֵ#בְ לָנ4ת ַועֲ ָנה ל ֹו ְ ִ#רצִ ינ4תְ .מא Cחָ ר
י%ית ,וְ ִהֵDל עָ נָה ל ֹו 4%ב
יוֹתֵ ר חָ זַר הָ ִאי ַ( ַ# %עַ  הַ ְ7לִ ִ
 ֹJ ְ#עַ  4בְ ֹרגַעָ %ֶ ְ* .ר:ה הָ ִאיִ %ֶ %הֵDל אֵ ינ ֹו ִמ ְת ַר<ֵז ,הֵ בִ י
ֶַ3%פְ ִסיד ִ ַ#ה ְתעָ ְרב4ת וְ הֶ ְחלִ יט לְ נַOוֹת נִ  ָOיוֹ Fחֲ רוֹ: .מַ ר
4מ ְתי ֵָרא אֲ ִני ֶ ָ=%א
הָ ִאי%ְ " :%אֵ לוֹת הַ ְר ֵ#ה יֵ %לִ י לִ ְ%אֹ לִ ,
ִתכְ עַ ס" .נ ְִתעַ ִ M ֵHהֵDל וְ י ַָ7ב לְ פָ נָיו: .מַ ר ל ֹוָ*" :ל הַ ְ7אֵ לוֹת
ֶ %ֵ3%לֵ Bלִ ְ%אֹלְ ,שFל": .מַ ר ל ֹו הָ ִאי" :%אַ ָ+ה ה4א ִהֵDל
ְ%קו ִֹרי או ְֹתְ Bנ ִ,יא ִי ְָ ,ראֵ ל?" :מַ ר ל ֹו ִהֵDל" :הֵ ": .מַ ר ל ֹו
ירַ %4ליִ": .מַ ר
ָ
הָ ִאיִ " :%א אַ ָ+ה ה4א> ,א ִי ְרָ* 4#מוִֹ# B
ל ֹוִ ְ#" :ניִ ,מ(ְ נֵי מָ ה?" :מַ ר ל ֹוִ " :מ(ְ נֵי ִֶ %הפְ סָ ְד ִ+י ְ ִ#גלָלְ B
Fר ַ#ע מֵ אוֹת ז4ז": .מַ ר ל ֹו ִהֵDל" :הֶ ֵוי ז ִָהיר  ְ#ר4חֲ F .Bל
ְ
ְִ +תעָ ֵרב עַ ל ְ?בָ ִרי ָ*אֵ לִ ֵ*%ֶ ,4הֵDל >א י ְִת ַר<ֵז וְ כָ Aעָ ל4ל
Fר ַ#ע מֵ אוֹת ז4ז".
Fר ַ#ע מֵ אוֹת ז4ז וְ עוֹד ְ
אַ ָ+ה לְ אַ  ֵ#ד ְ

לְ ִה ְת ָראוֹת %ָ ָ#ב4עַ הַ  ָ#א  ֶ#עָ לוֹ (ָ ָר ַ%ת ַוְַ 3קהֵ ל (ְ ק4דֵ י י ֹונ ָָת.
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מָ הֵ  ְ%נֵי הַ =4צָ ִרי ָ ָ( ַ#ר ָ%ה ֶ:%ס4ר לָ:דָ  לְ יַ ֵ8ר
*ְ מו ָֹת  ְ#בֵ ית ֹו?
מָ צָ א ֶקטַ ע מֵ הַ ִ@?%ֶ %4ל יוֹ הַ ַ ָ#7ת הָ לָק4חַ
ִמ(ַ ָר ָ%תֵ נ.4
עַ ל ִ ְ#רית הַ ִ=ילָה נֶאֱ מַ ר ִֶ %היא אוֹת .מַ ה 4הַ ?ָ בָ ר
הַ Jוֹסָ  MF%ֶ Mה4א ָזכָה לְ כִ 4Jי זֶה?
ְ ִ#מקוֹ "מֵ י עֵ דֶ " ָ%ת" 4מֵ י עֵ גֶל" ֶ= ַ# .ה ְמד ָ# Cר?
ִמי עָ בָ ר ִ? ָירה ָ ָ( ָ#ר ָ%ה?
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