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

הד"נ
16:19
16:24
16:35
16:35

מוצש"ק
17:30
17:30
17:32
17:33

בס"ד ַ שׁ ָבּת קֹדֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ֶל ְך ְל ָך  י"א ֶח ְשׁוָן התשע"ג ִ ג ָליוֹן ִמ ְס ָפּר ָ  53שׁ ַנה ְשׁנִ ָיה 


      
   
הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
אָביוָ ,פּ ַתח ַהמּוֹ ֶרה ֶאת ַה ִשּׁעוּר
ְאת ֵבּית ִ
מוֹל ְדתּוֹ ו ֶ
אַרצוֹ ֶאת ַ
אַב ָרם ַל ֲעזֹב ֶאת ְ
ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ֶשׁ ָלּנוּ ְמ ַצוֶּה ה' ֶאת ְ
ית ָמר,
אָמר ִא ָ
אוּלי ַ
טוֹבתוֹ .נִ ְשׁ ֵא ֶלת ַה ְשּׁ ֵא ָלהִ :אם כֵּן ֵאיזֶה נִ ָסּיוֹן ָהיָה ָכּאן? ַ
תּוֹרה .וְ ֵב ְרכוֹ ֶשׁ ַמּ ָסּעוֹ י ְִהיֶה ְל ָ
ְבּ ָ
אָמר לוֹ " ֶאל ָהאָ ֶרץ
ֵל ְך ֶא ָלּא ַ
מוּאל ,ה' לֹא גִּ ָלּה לוֹ ְל ֵאיזוֹ ֶא ֶרץ י ֵ
אָמר ְשׁ ֵ
וְאוּלי ַ
ַ
ָדע ָמה י ְִק ֶרה?
ִמשּׁוּם ֶשׁהוּא לֹא י ַ
ָשׁבוּ
חוּרים י ְ
טוֹבי ַה ַבּ ִ
ְתה ְכּ ֶמ ְר ָק ָחהֵ .
יבת וולוזי'ן ָהי ָ
ְשׁ ַ
אַך ִשׁ ְמעוּ ַל ִספּוּר ַה ָבּא :י ִ
אָמר ַהמּוֹ ֶרהְ ,
ָפה ַ
אַר ֶא ָךּ"? י ֶ
ֲא ֶשׁר ְ
שׁוּבה
אַחת ִבּ ְל ַבד ,ו ְִא ְמצוּ ֶאת מוֹ ָחם ִל ְמצֹא ְתּ ָ
ֻלּם ָע ְסקוּ ְבּסוּגְ יָה ַ
אַך ַה ַפּ ַעם ,כּ ָ
מּוּדםְ ,
ְשׁ ְקדוּ ַעל ִל ָ
ָמים ְכּלֵילוֹת ו ָ
יִ
ֶהיוֹת ְולֹא ָהיָה ָיכֹל ִל ְבחֹן ֶאת
יבה ְל ַח ֵפּשׂ ָח ָתן ְל ִבתּוֹ ,ו ֱ
צוּמה .גְּ אוֹן ַהדּוֹר ַר ִבּי אַ ְייזִ יל ָח ִריףָ ,בּא ָל ֵי ִשׁ ָ
ְל ֻק ְשׁיָה ֲע ָ
ִשּׂא ֶאת ִבּ ִתּי
אָמרַ " :ה ָבּחוּר ֶשׁיּ ְִמ ָצא ֵתּרוּץ ָל ֻק ְשׁיָה י ָ
יפה וְ ַ
ֻשׁיָה ֲח ִר ָ
וּב ִסיּוּמוֹ ִה ְק ָשׁה ק ְ
ָתן ִשׁעוּר ְכּ ָל ִליְ ,
ֻלּם ,נ ַ
כָּ
יח ִל ְמצֹא ֶאת
אַך ִאישׁ לֹא ִה ְצ ִל ַ
וּמי ֶשׁ ָח ַשׁב ֶשׁ ָמּ ָצא ֵתּרוּץ ,נִ גַּשׁ ֵאל ָה ַרבְ ,
ָמים וְ לֵילוֹתִ ,
חוּרים י ִ
ָשׁבוּ ַה ַבּ ִ
ְל ִא ָשּׁה" .י ְ
יעה
יבהָ ,ע ָלה ַעל ֶמ ְר ַכּ ְבתּוֹ ְו ֵה ֵחל ִבּנְ ִס ָ
ְשׁ ָ
ָמים ִמ ְס ָפּר ָעזַב ַר ִבּי אַ ְייזִ יל ָח ִריף ֶאת ַהיּ ִ
אַחר י ִ
שׁוּבה ַהנְּ כוֹנָהְ .ל ַ
ַה ְתּ ָ
ְא ַחד ִמ ַבּחוּ ֵרי
אַחר ֶשׁ ִה ְת ַר ֵחק ִמן ָה ִעירָ ,שׁ ַמע קוֹל קוֹרֵא " ָעצוֹרָ ,עצוֹר"ָ .ע ַצר ָה ֶעגְ לוֹן ֶאת ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ,ו ֶ
ְל ֵביתוְֹ .ל ַ
שׁוּבה.
אַתּה ֶאת ַה ֵתּרוּץָ ,שׁאַל ָה ַרב? לֹאְ ,כּבוֹדוֵֹ ,אינִ י יוֹ ֵד ַע ֶאת ַה ְתּ ָ
ַשּׁף ֶאל ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבהַ .היּוֹ ֵד ַע ָ
יע ִמ ְתנ ֵ
יבה ִהגִּ ַ
ְשׁ ָ
ַהיּ ִ
שׁוּבהֵ .י ַל ְמ ֶדנִ י ָה ַר ִבּי ֶאת ַה ֵתּרוּץ ְו ָדי
אַחרֵי ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה? ָענָה ַה ָבּחוּרֲ :אנִ י ָח ַיב ָל ַד ַעת ֶאת ַה ְתּ ָ
דּוּע ַר ְצ ָתּ ֲ
ִאם כֵּן ַמ ַ
יתיֶ ,א ָלּא ֶאת
ְאָמרְ :בּ ָך ָבּ ַח ְר ִתּי ָח ָתן ְל ִבּ ִתּי .לֹא ֶאת ַה ֵתּרוּץ ָר ִצ ִ
ִלי ָבּזֶה .אוֹרוֹ ֵעינָיו ֶשׁל ַר ִבּי אַ ְייזִ יל ָח ִריף ,ו ַ
ַע ָשׂה ָח ָתן ָלגָאוֹן ַר ִבּי
טוֹבת ֲהנָאָה ִמ ָכּל סוּג .אוֹתוֹ ָבּחוּרֶ ,שׁנ ֲ
תּוֹרה ְו ָה ָרצוֹן ִל ְלמֹד ְללֹא ַ
צוּמה ָל ָ
שׁוּקה ָה ֲע ָ
ַה ְתּ ָ
אַחד ִמגְ דּוֹ ֵלי ַהדּוֹרִ ,בּזְ כוּת ַה ְדּ ֵבקוֹת ְו ָה ָרצוֹן ִל ְלמֹד
תּוֹרה ַעד ֶשׁ ָהיָה ְל ַ
יך ְל ָה ְת ִמיד ְבּ ִלמּוּד ַה ָ
אַ ְייזִ יל ָח ִריףִ ,ה ְמ ִשׁ ְ
אַב ָרם
ֵך ְ
תּוֹרה " ְו ֵיל ְ
ֶא ַמר ַבּ ָ
טוֹבתוֹ ,נ ֱ
אָמר לוֹ ֶשׁ ַמּ ָסּעוֹ י ְִהיֶה ְל ָ
אָבינוַּ ,ל ְמרוֹת ֶשׂה' ַ
אַב ָר ָהם ִ
תּוֹרה ִל ְשׁ ָמהָּ .כּ ְך ְ
ָ
יך ְבּ ַד ְרכּוֹ,
יכים ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
אַב ָר ָהם ְצ ִר ִ
אַחרֶתַ ,רק ִמכּ ַֹח ַה ִצּוּוּי .אָנוָּ ,בּנָיו ֶשׁל ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר ֵא ָליו ה'"ְ ,ולֹא ִמשּׁוּם ִס ָבּה ֶ
עוֹלם ַה ָבּאֶ ,א ָלּא ַרק ַבּ ֲעבוּר ִצוּוּי ה'.
וּב ָ
עוֹלם ַהזֶּה ְ
וּל ַק ֶים ִמ ְצוֹת ,לֹא ֲעבוּר ָשּׂ ָכר ָבּ ָ
תּוֹרה ְ
ְו ִל ְלמֹד ָ
וּמב ָֹר ְך
ח ֶֹרף ָבּ ִריא ָגשׁוּם ְ
ָתן.
ֵרא ,יוֹנ ָ
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ַויּ ָ
וְ ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -
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אַר ֶאֽ ָךּ".
אָבי ָך ֶאל ָהאָ ֶרץ ֲא ֶשׁר ְ
וּמ ֵבּית ִ
וֹל ְד ְתּ ָך ִ
וּמ ֽמּ ַ
ֽאַר ְצ ָך ִ
ֶך ְל ָך ֵמ ְ
"ל ְ
אַב ָרם ָל ֶרדֶת
ֶא ַלץ ְ
ָען .דֵּי ַמ ֵהר נ ֱ
ֵך ְל ֶארֶץ ְכּנ ַ
וְאַב ָרם הוֹל ְ
ְמ ַצוֶּה ה'ְ ,
וְאַב ָרם ְל ִמ ְצ ַריִם,
ָעןְ .כּ ֶשׁ ִהגִּ יעוּ ָשׂ ַרי ְ
ְל ִמ ְצ ַריִם ִמ ְפּנֵי ָה ָר ָעב ִבּ ְכנ ַ
נִ ְל ַק ַחת ָשׂ ַרי ְל ֵביִת ַפּ ְרעֹה .ה' ַמ ֲענִ ישׁ ֶאת ַפּ ְרעֹה ,וְ הוּא ַמ ֲחזִ יר ֵאת
אַב ָרם וְלוֹט ,זֶה ִמזֶּה.
ָען נִ ְפ ְרדוּ ְ
ָר ָתם ְל ֶארֶץ ְכּנ ַ
אַב ָרםַ .בּ ֲחז ָ
ָשׁ ַרי ְל ְ
ַה ַריִם ְל ַמ ְל ֵכי ִכּ ַכּר ַהיּ ְַרדֵּן,
פּוֹר ֶצת ִמ ְל ָח ָמה ֵבּין ַמ ְל ֵכי ֲא ַרם נ ֲ
ְכּ ֶשׁ ֶ
אַב ָרם ִבּ ְב ִרית ֵבּין
אַחיָנוֹ ֶמ ָה ְשּׁ ִבי .ה' ִנ ְג ָלּה ְל ְ
אַב ָרם ְל ַה ָצּ ַלת ְ
יוֹצא ְ
ֵ
יעה
ימאָ .שׂ ָרה ֵמ ִצּ ָ
ֶרע ָבּר ָק ַי ַ
ָען וְ ז ַ
יח לוֹ ֶאת ֶארֶץ ְכּנ ַ
וּמ ְב ִט ַ
ַה ְבּ ָת ִרים ַ
עוֹשׂה ְבּ ִרית
אַב ָרם ֶ
ִשׁ ָמ ֵעאלְ .
נוֹלד י ְ
אַב ָרם ֶאת ָהגָר ִשׁ ְפ ֲח ָתה ,וְ ָכ ְך ַ
ְל ְ
אַב ָרם ֵבּן ִמ ָשׂ ָרה.
יח ְל ְ
ִשׁ ָמ ֵעאל ֵבּן  .13ה' ַמ ְב ִט ַ
ילה ְבּ ִגיל ְ 99וי ְ
ִמ ָ

    
ָרד גַּם כֵּן
ֵאשׁית י ַ
בוֹתינוּ ְבּ ֵס ֶפר ְבּר ִ
ִ מי ֵמ ֲא ֵ
ְל ִמ ְצ ַריִם?
יצד נִ ְק ָר ִאים ְבּ ַפּ ָר ָשׁ ֵתנוּ ָדּרוֹם ְו ִמזְ ָרח?
ֵ כּ ַ
ַעמ ָֹרה?
ָ מה ְשׁמוֹת ַמ ְלכֵי ְסדוֹם ו ֲ
ִשׁ ָמ ֵעאל?
אַב ָר ָהם ְוי ְ
ְ בּ ֵאיזֶה גִּ יל נִ מוֹלוְּ :
ִשׂ ָר ֵאל ְמקוֹרוֹ
ֻר ָסם ַעל ֶארֶץ י ְ
ֵ איזֶה ִשׁיר ְמפ ְ
ְבּ ַפ ָר ָשׁ ֵתנוּ?

     
אָמר לוֹ:
לרבּוֹ וְ ַ
יוֹרק ֶשׁ ָפּנָה ַ
ַמ ֲע ֶשׂה ֶבּ ָע ִשׁיר ֻמ ְפ ָלג ְבּנְ יוּ ְ
ַע ִתּי ְלגִ יל
" ֶבּ ֶמ ֵשׁ ְך ָשׁ ִנים ַרבּוֹת ָצ ַב ְר ִתּי ְרכוּשׁ ַרבָ .כּ ֵעת ִהגּ ְ
עוֹלם ַה ָבּא ֶשׁ ִלּי,
רוֹצה ַל ֲעשׂוֹת ַמ ֶשּׁהוּ ְל ַמ ַען ָ
זִ ְקנָהּ ָו ֲאנִ י ֶ
סוּקים ִמבּ ֶֹקר וְ ַעד ֶערֶב
חוֹשׁשׁ ֶשׁ ַה ָבּנִ ים ֶשׁ ִלּי ֲע ִ
ַאנִ י ֵ
וֲ
אַחר
אַר ִתּי ָל ֶהם ,לֹא י ְִת ַפּנּוּ ְל ַ
דוֹלים ֶשׁ ִה ְשׁ ְ
ָבּ ֲע ָס ִקים ַהגְּ ִ
אָמר לוֹ ָה ַרב" :אַל ְתּ ַח ֶכּה
מוֹתּי ִל ְדאֹג ְל ִתּקּוּן נִ ְשׁ ָמ ִתּיַ .
ִ
מוֹתּ ָך '' ִאם
אַחר ְ
ַליּ ְָל ִדים ֶשׁ ְלּ ָך ֶשׁיּ ְִד ֲאגוּ ְל ִתּקּוּן נִ ְשׁ ְמ ָת ְך ְל ֵ
כוּמים נִ ְכ ָבּ ִדים
ֵאין ֲא ִני ִלי ִמי ִלי''ֲ .ע ָצ ִתי ְל ָך ֶשׁ ִתּ ְתרֹם ְס ִ
וּבזֶה
ָח ֶסדְ ,
תּוֹרה ְצ ָד ָקה ו ֶ
מּוֹסדוֹת ָ
עוֹשׁ ֶר ָך ְל ְ
ָכּ ָראוּי ְל ְ
אָמרְ :בּ ַפ ָר ָשׁ ֵתנוּ
הוֹסיף וְ ַ
עוֹלם ַה ָבּא" .וְ ָה ַרב ִ
ִתּזְ ֶכּה ָל ָ

      
אָבינוֶּ " :ל ְך ְל ָך
אַב ָר ָהם ִ
אָמר ָה ָקּ ָבּ"ה ְל ְ
" ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ַ
ֵאשׁית ,י"ב ָפּסוּק א'(,
מּוֹל ְד ְתּך" ) ְבּר ִ
וּמ ַ
אַר ְצ ָך ִ
ֵמ ְ
לוֹחית ֶשׁל פוֹ ִליטוֹן
דּוֹמה? ִל ְצ ִ
אַב ָר ָהם ֶ
ְל ָמּה ָהיָה ְ
אַחת ְולֹא ָהיָה
ַחת ְבּ ָזוִית ַ
ְתה מוּנ ַ
בוֹשׂם(ֶ ,שׁ ָהי ָ
) ֶ
קוֹמהְּ ,ו ָהיָה
ְט ְל ְט ָלה ִמ ְמּ ָ
נוֹדףָ .בּא ֶא ָחד ו ִ
יחהּ ֵ
ֵר ָ
אַב ָר ָהם:
אָמר ָה ָקּ ָבּ"ה ְל ְ
נוֹדף .אַף כֵּן ַ
יחהּ ֵ
ֵר ָ
טוֹבים יֵשׁ ְל ָךַ ,ה ְר ֵבּה
אַב ָר ָהםַ ,ה ְר ֵבּה ַמ ֲע ִשׂים ִ
ְ
וְשׁ ְמ ָך
עוֹלם ִ
ִמ ְצוֹת יֵשׁ ְל ָךָ .ט ְל ֵטל ֶאת ַע ְצ ְמ ָך ָבּ ָ
ירים ַר ָבּה ָפּ ָר ָשׁה א'(
עוֹל ִמי"ִ ) .שׁיר ַה ִשּׁ ִ
ִמ ְת ַג ֵדּל ְבּ ָ

תּוֹלדוֹת נֹח ,נֹח ִאישׁ ַצ ִדּיק
ָפּ ָר ַשׁת נֹח ָל ַמ ְדנוּ '' ֵאלֶּה ְ
אָדם
טּוֹבים ֶשׁל ָה ָ
וּפ ֵרשׁ רש''י ֶשׁ ַה ַמּ ֲע ִשׂים ַה ִ
ָתּ ִמים''ֵ ,

עוֹשׂה ַה ְר ֵבּה
אָבינוּ ֶשׁ ָהיָה ֶ
אַב ָר ָהם ִ
נִ ְל ַמד גַּם אָנוּ ֵמ ְ
טוֹבים ְבּ ִצנְ ָעא ְולֹא ַעל ְמנַת ְל ִה ְת ַפּ ְר ֵסם,
ַמ ֲע ִשׂים ִ

עוֹלם ַה ָבּאִ .ד ְברֵי רש''י
וּל ָ
עוֹלם ַהזֶּה ְ
ֵהם ָה ִע ָקּר ְבּ ַחיָּיו ָבּ ָ

אַך ְבּ ָכל ָמה ֶשׁ ָקּשׁוּר ְבּ ִקדּוּשׁ ֶשׁם ה'ָ ,ע ֵלינוּ ְל ָה ִפיץ
ְ
תּוֹרתוֹ
ֻשׁת ָ
דוּלת ה'ְ ,קד ַ
וּל ַפ ְר ֵסם ָבּ ַר ִבּים ֶאת גְּ ַ
ְ

ַהדוּת ֶשׁל ַהדּוֹר ַה ָבּא ֶשׁל ַהיּ ְָל ִדים
וּב ָח ְמ ִריּוּת ,וְ ַהיּ ֲ
ֶ
תּוֹרה
לוֹמר ְבּ ָע ִליָה ַל ָ
ִמ ְצ ַט ְמ ֶצ ֶמת ב'' ָמ ְפ ִטיר'' ו''נִ ְפ ָטר''ְ ,כּ ַ

ַח ִשׁיבוּת ִקיוּם ָה ִמ ְצווֹת.
וֲ

ֶסף
קוּעים ַבּכּ ֶ
נְ כוֹנִ ים ִבּ ְפ ָרט ַבּדּוֹר ֶשׁ ָלּנוּ בארה''ב ֶשׁ ְשּׁ ִ

אוֹמ ִרים
וּב ַקּ ִדּישׁ ֶשׁ ְ
וּק ִריאַת ַה ַמּ ְפ ִטיר ְבּ ָבּר ִמ ְצוָהַ ,
ְ


     

ַהדוּת ָכּל
יהם ֶשׁנִּ ְפ ְטרוְּ .בּ ַמ ָצּב ָכּזֶה ֶשׁ ַהיּ ֲ
ַה ָבּנִ ים ַעל הוֹ ֶר ֵ
ֶדוּדהֵ ,אין ֶל ָצפּוֹת ֶשׁ ַה ָבּנִ ים י ְִפ ֲעלוּ ְכּ ָראוּי ְל ִתקּוּן
ָכּ ְך ר ָ
יך ִל ְפעֹל ְבּ ֶמרֶץ ְל ַמ ַען
אָדם ָצ ִר ְ
הוֹריםֶ ,א ָלּא ָ
נִ ְשׁ ָמת ַה ִ

אָדם ֶשׁ ֶח ֶרב ַח ָדּה
יכה ִל ְהיוֹת ְכּדֻגְ ַמת ָ
"י ְִראַת ֵח ְטא ְצ ִר ָ

בוּרם
טוֹבים ֶשׁ ָבּ ֲע ָ
תּוֹלדוֹת ֶשׁלּוְֹ ,ו ַל ֲעשׂוֹת ַמ ֲע ִשׂים ִ
ַה ָ

ירה ָעלוּל הוּא
נוּעה ִבּ ְל ִתּי זְ ִה ָ
וּב ָכל ְתּ ָ
קוּעה לוֹ ְבּ ִלבּוְֹ ,
ְתּ ָ

עוֹלם ַה ָבּא''.
יִזְ ֶכּה ְל ַחיֵּי ָה ָ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

ְל ִה ָד ֶקר".

)רבי שמחה זיסל מקלם(
דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

