וּק ִריאַת הַ תּו ָֹרה
נָא א לִ ְקרֹא בִּ זְמַ ן הַ ְתּפִ לָּה ְ
זמני השבת
ירושלים
חיפה
תל אביב
באר שבע

הד"נ
19:04
19:12
19:20
19:17

מוצש"ק
20:21
20:26
20:24
20:21

בס"ד ַ שׁבָּ ת ֹק ֶדשׁ פָּ ָר ַשׁת ְשׁלַח לְ  כ'ג ִסיוָן התשע"ג ִ גלָי ֹון ִמ ְספָּ ר ָ  79שׁנַה ְשׁנִ יָה

     

      
   
ְמסֻ פָּ ר בְּ ִמ ְד ָרשׁ )קהלת רבה( עַ ל הַ ַתּנָּא בָּ ר ַקפָּ ָרא
ֶשׁהָ ַל לְ יַד חוֹף יַמָּ ה ֶשׁל ֶקסַ ְריָה וְ ָראָה אֳ ִניָּה
ֶשׁטָּ בְ עָ ה בְּ יָם .תּ ֹו כְּ דֵ י ֶשׁהוּא צוֹפֶ ה בִּ ְטבִ יעַ ת
הָ אֳ ִניָּה ָראָה אָדָ ם ֶשׁנִּצּוֹל מֵ הַ ְטּבִ יעָ ה וְ הָ יָה נ ְִראָה
בְּ מַ צָּ ב עָ לוּב בְּ יוֹתֵ ר .בָּ ר ַקפָּ ָרא ִנגַּשׁ אֵ לָיו וְ נ ַָתן ל ֹו

.1
.2
.3
.4
.5

אָרץ?
כַּמָּ ה אֲ נ ִָשׁים נִ ְשׁלְ חוּ לְ ַרגֵּל אֶ ת הָ ֶ
אֵ יזֶה שֵׁ בֶ ט א ָשׁלַּח ְמ ַרגֵּל?
מָ ה פֵּ רוּשׁ מַ חֲ נִ ים?
מֵ הֵ ם ְשׁמוֹת ְבּנֵי הָ עֲ נָק?
מָ ה הֵ ִביאוּ עִ מָּ ם הַ ְמּ ַרגְּלִ ים?

ְסכוּם כֶּסֶ ף גָּדוֹל .לְ אַחֵ ר ִמכֵּן ִהזְ ִמין בָּ ר ַקפָּ ָרא אֶ ת
הָ ִאישׁ לְבֵ ית ֹו ,נ ַָתן ל ֹו לֶאֱ כֹל וְ לִ ְשׁתּוֹת וְ כַאֲ ֶשׁר הָ ִאישׁ
ִה ְת ַכּוֵּן לָצֵ את ִמבֵּ ית ֹו הוּא הֶ ֱענִיק ל ֹו עוֹד כֶּסֶ ף.
ְהוּדים
וּקבוּצַ ת י ִ
לְ אַחַ ר אוֹת ֹו אֵ רוּעַ עָ בָ ר זְ מַ ן ַרב ְ
נָפְ לָה בַּ ֶשּׁבִ י ֶשׁל חַ ָיּלַי הַ קֵּ יסָ ר ֶשׁ ָשּׁלַט בְּ או ָֹתהּ
ְתּקוּפָ ה .בָּ ר ַקפָּ ָרא ֶשׁנ ְֶח ַשׁב כִּ ְמקֹ ָרב לַמַּ לְ כוּת נִבְ חַ ר
אַרמוֹן הַ קֵּ יסָ ר כְּ דֵ י ְלנַסּוֹת לְ ַשׁ ְח ֵרר אֶ ת
לָצֵ את לְ ְ
ְהוּדים .בָּ ר ַקפָּ ָרא ל ַָקח ְסכוּם גָּדוֹל שֶׁ ל 500
הַ יּ ִ
ְסלָעִ ים כֶּסֶ ף ,כְּ דֵ י לְ ַשׁחֵ ד אֶ ת הַ קֵּ יסָ ר .כַּאֲ ֶשׁר נִכְ נַס
אַרמוֹן הוּא פָּ גַשׁ אֵ ת אֶ חָ ד הַ ַשּׂ ִרים .אוֹת ֹו ַשׂר
לְ ְ
בִּ ְראוֹת ֹו אֶ ת בָּ ר ַקפָּ ָרא ָקם לִ כְ בוֹד ֹוִ .מיָּד ִה ְתבָּ ֵרר
לְבָּ ר ַקפָּ ָרא ֶשׁהַ ַשּׂר הַ נִּכְ בָּ ד הוּא אוֹת ֹו הָ ִאישׁ ֶשׁנִּצַּ ל
ִמ ְטּבִ יעַ ת הַ ְסּפִ ינָה וּבָ ר ַקפָּ ָרא עָ זַר ל ֹו בְּ עֵ ת צָ ָרה.
בְּ מֶ ֶשׁ הַ זְּ מַ ן עָ לָה לְ דַ ְרגָּה ֶשׁל ַשׂר אֵ צֶ ל הַ קֵּ יסָ ר.
אַרמוֹן הַ קֵּ יסָ ר,
כַּאֲ ֶשׁר הֵ בִ ין מַ דּוּעַ בָּ ר ַקפָּ ָרא ִהגִּיעַ לְ ְ
אָמַ ר לְבַּ ר ַקפָּ ָרא ֶשׁחֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת הַ ְסּלָעִ ים נְתוּנִים ל ֹו

       
דּוּבּנָא ִה ְב ִחין בְּ אֶ חָ ד הָ עֲ ָרבִ ים בָּ אָדָ ם זָקֵ ן
הַ מַּ גִּיד ִמ ְ
וְ עִ וֵּר הָ עוֹמֵ ד בַּ שּׁוּק וְ נַעַ ר ָקטָ ן עוֹמֵ ד לְ יַד ֹו .נִ כָּר
הָ יָה שֶׁ הֵ ם אֵ ינָם יו ְֹדעִ ים לְ הֵ יכָן לִ ְפנוֹת וְ הֵ יכָן הֵ ם
יוּכְ לוּ לְ הַ ִשּׂיג ְמקוֹם לִ ינָה .הַ מַּ גִּיד ִמדּוּבְּ נָא לְ ָקחָ ם
לְ בֵ ית ֹו ,הֵ ם ָשׁהוּ בְּ בֵ ית ֹו ְתּקוּפָ ה ְמסֻ יֶּמֶ ת וּלְ אַחַ ר
גוּרים ָקבוּעַ .
עֲבוּרם ְמקוֹם ְמ ִ
ָ
ִמכֵּן הוּא מָ צָ א
ַליּ ִָמים נִ פְ טַ ר הַ זּ ָָקן הָ עִ וֵּר וְ הַ נַּעַ ר נו ַֹתר בּוֹדֵ ד
וְ גַלְ מוּד .הַ מַּ גִּיד ִמדּוּבְּ נָא ִהכְ נִ יסוּ שׁוּב לְ בֵ ית ֹו
וְ ל ְָקחוּ ַתּחַ ת חָ סוּת ֹו .הוּא לִ ְמּד ֹו תּו ָֹרה וְ ִח ֵנּ אוֹת ֹו
כְּ ִאלּוּ הָ יָה ְבּנ ֹוִ .ה ְתגַּלּוּ אֵ צֶ ל הַ נַּעַ ר כִּ ְשׁרוֹנוֹת
צוּמים .הוּא הֵ חֵ ל לִ לְ מֹד בִּ ְשׁ ִקידָ ה ָרבָּ ה וְ הָ פַ
עֲ ִ
לְ ַתלְ ִמיד חָ כַם גָּדוֹל .נַעַ ר זֶה ִה ְתפַּ ְרסֵ ם בִּ ְרבוֹת
הַ יּ ִָמים ,הוּא ַרבִּ י ְשׁ מֹה ְקלוּגֶרָ ,רבָּ ה שֶׁ ל

ְהוּדים ,וְ זֹאת
בְּ מַ ָתּנָה וְ הוּא י ְַשׁ ְח ֵרר אֶ ת כָּל הַ יּ ִ
כִּ גְמוּל עַ ל הַ חֶ סֶ ד ֶשׁעָ ָשׂה ל ֹו בָּ ר ַקפָּ ָרא בְּ או ָֹתהּ

הָ עִ יר בְּ רו ִֹדי .הַ כְ נָסַ ת הָ או ְֹר ִחים שֶׁ ל הַ מַּ גִּיד

הָ עֵ תְ .מסַ יֵּם הַ ִמּ ְד ָרשׁ אֶ ת הַ ִסּפּוּר בַּ פָּ סוּקְ '' :שׁלַח

וּמ ִסירוּת נַפְ שׁ ֹו עֲ בוּר הַ נַּעַ ר גּ ְִדּלוּ אֵ ת
ִמדּוּבְּ נָא ְ

ל ְַח ְמ עַ ל פְּ נֵי הַ מַּ יִם כִּ י בְּ רֹב הַ יּ ִָמים ִתּ ְמצָ אֶ נוּ''.

אֶ חָ ד ִמגְּדּ ֹולֵי הַ דּוֹר.

כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

"נֵר ה' נִ ְשׁמַ ת אָדָ ם" – הֶ עָ לוֹן יוֹצֵ א לְ עִ לּוּי נִ ְשׁמַ ת הַ ִתּינוֹק י ֹונ ָָתן פָּ לְ מֶ ר הי"ד

