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

הד"נ
16:03
16:07
16:19
16:19

מוצש"ק
17:16
17:16
17:18
17:19

תּוֹלדֹת  ג' ִכּ ְסלֵו התשע"ג  גִ ָליוֹן ִמ ְס ָפּר ָ  56שׁ ַנה ְשׁנִ ָיה 
בס"ד ַ שׁ ָבּת קֹדֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ְ
נְ ֻקדָּ ה ְל ַמ ְח ָׁשבָ ה "לַ ּׁ ֶשבֶ ת ‐ לָ קוּם"
הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ָשׁ ְבנוּ ַעל
ֻלּנוּ י ַ
וּב ֵקּשׁ ֵמ ַהמּוֹרֶה ְל ַשׁ ְח ֵרר ֶאת ְבּנוֹ .כּ ָ
ְהוּדה ַל ִכּ ָתּהִ ,
אָביו ֶשׁל י ָ
עוּרים ,נִ ְכנַס ִ
בוּע ְבּ ֶא ָחד ַה ִשּׁ ִ
ַה ָשּׁ ַ
אָמר:
יך ַבּ ִשׁעוּר ַ
אַך ַהמּוֹרֶהְ ,בּ ָמקוֹם ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
ְה ֶדּלֶת נִ ְס ְגּ ָרהְ .
אָביו ו ַ
ָצא ֵאל ִ
ְהוּדה י ָ
אוֹתינוַּ ,מ ְמ ִתּינִ ים ַעד ֶשׁיּ ָ
ִכּ ְסּ ֵ
וּפשׁוּט.
ָקן ָ
אָדם ז ֶ
ְק ִרים ִספּוּר ֶשׁסּוּ ַפּר ַעל ַר ִבּי ְס ַע ְדיָה גָּאוֹןֶ ,שׁ ַפּ ַעם נִ ְכנַס ְלבֵית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁלּוֹ ָ
ידי ַהיּ ָ
ִשׁ ְמעוּ ַתּ ְל ִמ ַ
אָדם זֶה ֶשׁהוּא
ית ָלקוּם ִמ ְפּנֵי ָ
ידיוַ ” ,ר ֵבּינוּ ָמה ָר ִא ָ
אַחר ֶשׁ ָה ַל ְך ֶשׁ ֱאלוּהוֹ ַתּ ְל ִמ ָ
קוֹמתוֹ ִל ְכבוֹדוְֹ .ל ַ
ָקם ָה ַרב ְמלוֹא ָ
יוֹתר ִמ ֶמּנִּ י,
וּצ ָדקוֹת ִה ְס ִפּיק ַל ֲעשׂוֹת ֵ
יוֹתר ִמ ֶמּנִּ יֶ ,בּ ַטח ַכּ ָמּה ִמ ְצווֹת ְ
ָקן ֵ
אָמר ָל ֶהם ָה ַרב” :הוּא ז ֶ
ַעם ָהאָ ֶרץ?“ ַ
קוֹמתוֹ.
אַחר ַכּ ָמּה ַדּקּוֹת ִנ ְכנַס ֶי ֶלד ָק ַטן ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ וְשׁוּב ָקם ָה ַרב ְמלוֹא ָ
יך לֹא אָקוּם ִמ ָפּנָיו?” ְל ֵ
ְא ְ
וֵ
אָמר ָל ֶהם ָה ַרב” :הוּא נְ ָשׁ ָמה
ַאטוּט זֶה? ַ
וְתּ ְמהוָּ ,מה ָראָה ָה ַרב ַע ְכ ָשׁו ָלקוּם ִמ ְפּנֵי ז ֲ
ידיו ֵה ָמּה ָראוּ ֵכּן ָ
ַתּ ְל ִמ ָ
יוֹתר
ֶח ָטאֶ .בּ ַטח ַכּ ָמּה ָעווֹנוֹת יֵשׁ ִלי ֵ
ַע ֶשׂה טוֹב ְולֹא י ֱ
ְאין ַצ ִדּיק ֶשׁיּ ֲ
ָקן ו ֵ
הוֹרה ֶשׁלֹּא ַט ַעם ֵח ְטא ,ו ְִאלּוּ ֲאנִ י ז ֵ
ְט ָ
ֹאכל ִמ ֵצּיד
אָבי ְוי ַ
ָקם ִ
אָביו ,י ֻ
ֹאמר ְל ִ
בוּע ִנ ְק ָרא ֶאת ַה ָפּסוּקַ ” :ויּ ֶ
יך לֹא אָקוּם ִמ ָפּנָיו?“ְ .בּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ְא ְ
ִמ ֶמּנּוּ ,ו ֵ
אַך ִאם נִ ְתבּוֹנֵן נִ ְר ֶאה
אָביו? ְ
תּוֹרה ְמ ָת ֶארֶת ֶאת ִדּ ְב ֵרי ֵע ָשׁו ָה ָר ַשׁע ֵאל ִ
דּוּע ַה ָ
ַפ ֶשׁ ָך“ַ .מ ַ
ְבּנֹו ַבּ ֲעבֻרְ ,תּ ָב ְר ַכנִּ י נ ְ
יך ְל ַכ ֵבּד
וּמי ָצ ִר ְ
אָבי"ִ .
וּכ ִאילּוּ ְמ ַצוֶּה ָע ָליו ָלקוּם ִל ְכבוֹדוָֹ " ,י ֻקם ִ
ֵע בּוְֹ ,
ָפה וּפוֹג ַ
אָביו לֹא י ֶ
ֶשׁ ֵע ָשׁו ָה ָר ַשׁע ְמ ַד ֵבּר ֵאל ִ
אָדם ְמ ֻבגָּר ֵמ ִא ָתּנוְּ ,ו ָהיָה נָכוֹן
ְהוּדהָ ,
אָביו ֶשׁל י ָ
אָביו אוֹ ָהאָב ֶאת ְבּנוֹ? ְל ִכ ָתּ ֵתנוּ נִ ְכנַס ִ
ֶלד ֶאת ִ
ֶאת ֵמי? ַהיּ ֶ
ַאנִ י ְמ ֻשׁ ְכנָע ֶשׁגַּם ַהנִּ ָסּיוֹן ֶשׁהוּא ָצ ָבר
יוֹתר ִמ ְצווֹת ֵמ ִא ָתּנוּ ,ו ֲ
ֻלּכֶם ָתּקוּמוּ ִל ְכבוֹדוֶֹ ,שׁ ֲהרֵי הוּא ָע ָשׂה ַה ְר ֵבּה ֵ
ֶשׁכּ ְ
יכים אָנוּ ִל ְלמֹד ְמ ַר ִבּי ְס ַע ְד ָיה גָּאוֹן,
ַהלְ .צ ִר ִ
עוֹמ ִדים ַרק ִל ְפנֵי ַה ַגּ ֶנּנֶתַ ,המּוֹ ֶרה אוֹ ַה ְמּנ ֵ
ַבּ ַחיִּים ,גָּדוֹל ִמ ֶשּׁ ָלּנוּ .לֹא ְ
יוֹתר ִמ ָמּה ֶשׁיֵּשׁ ָלנוּ,
ְא ַחדִ ,כּי ָתּ ִמיד ְל ָכל ֶא ָחד ,יֵשׁ ַה ְר ֵבּה ֵ
ְצ ִעיר ,וּנְ ַכ ֵבּד ָכּל ֶא ָחד ו ֶ
אָדםְ ,מ ֻבגָּר ו ָ
ְו ָלקוּם ִבּ ְפנֵי ָכּל ָ
ִאם ְבּ ִמ ְצוֹת אוֹ ְבּ ִמעוּט ָעווֹנוֹת.
ָתן.
ֵצא ,יוֹנ ָ
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ַויּ ֵ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
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נוֹל ִדים ֵע ָשׂיו
אַחר ָשׁנִים ָרבּוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהן ִר ְב ָקה ֲע ָק ָרהָ ,
ְל ַ
ָדלֵ ,מ ִכין ְל ֵע ָשׁיו
אַחר ֶשׁגּ ַ
ַעקֹבֵ .ע ָשׁיו ַה ְבּכוֹרֲ ,א ָבל ַי ֲעקֹב ְל ַ
וְ י ֲ

    
ִ .1מי הוּא ָהגְ ִביר ַה ֻמּ ְז ָכּר ְבּ ָפ ָר ָשׁה?
ִ .2מי זוֹ ָהאָחוֹת ֶשׁ ֵאינָהּ אָחוֹת?

נְ זִ יד ֲע ָד ִשׁים ,ו ְַכ ֲא ֶשׁר ָשׁב ֵע ָשׁיו ֵמ ַה ָשּׂ ֶדה ,הוּא מוֹ ֵכר ֶאת
מוּרת ַה ָנּזִיד " ָהאָדֹם ָהאָדֹם ַהזֶּה" .י ְִצ ָחק
ַעקֹבְ ,תּ ַ
כוֹרה ְלי ֲ
ַה ְבּ ָ

ִ .3מי ִה ְשׁ ִקיף ְללֹא ִמ ְשׁ ֶקּפֶת?

ַעקֹב ִמ ְת ַח ֵפּשׂ
ְרוֹצה ְל ָב ֵר ְך ֶאת ָבּנָיו ִל ְפנֵי מוֹתוֹ .י ֲ
ִמ ְז ַדּ ֵקּן ו ֶ

ְרוּשׁ ַליִם ַה ֻמּ ְז ֶכּרֶת
אַחת ִמ ְשּׁכוּנוֹת י ָ
ַ .4

ְל ֵע ָשׁיו ְכּ ֵדי ְל ַק ֵבּל ֶאת ִבּ ְר ָכתוֹ ֶשׁל ָהאָב .י ְִצ ַחקֵ ,שׁ ְמאוֹר ֵעינָיו
הוֹעיד ְל ְבנוֹ ַה ְבּכוֹר.
ַעקֹב ַבּ ְבּ ָר ָכה ֶשׁ ִ
ֶח ַלשׁ ְמאֹדְ ,מ ָב ֵר ְך ֵאת י ֲ
נֱ
ַעקֹבְ .והוּא
ֵע ָשׁיו ֵשׁ ְמ ָג ֶלה ֶאת ַה ָדּ ָברַ ,מ ְח ִליט ַל ֲהרֹג ֵאת י ֲ

ְבּ ָפּ ָר ָשׁה?
אָרץ?
ְ .5שׁ ֵתּי ְבּ ֵארוֹת ְכּ ֵשׁם ְשׁ ֵתּי ָע ִרים ָבּ ֶ

גוּריו ֶשׁל ָל ָבן ,דוֹדוֲֹ ,א ִחי ִאמּוֹ.
בּוֹר ַח ְל ָח ָרןְ ,מקוֹם ְמ ָ
ֵ

     
ְהוּדי
יח י ִ
ירוּשׁ ַליִםַ ,בּ ֲחנוּת ַמכֹּלֶת ִהנִּ ַ
ֹשׁה ִבּ ָ
ִבּ ְשׁכוּנַת ִק ְריַת מ ֶ
ָשׁים ַבּ ֲחנוּת :יֵשׁ ִלי
ְאָמר ַל ֲאנ ִ
ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ְקּנִ יָּה ֶאת ַסל ַה ְקּ ִניּוֹת ו ַ
דוֹלה ַבּ ִמ ְפ ָעל ֶשׁ ִלּי.
ֵבה ְגּ ָ
ָעים ֵאלֶּה ִמ ְת ַר ֶח ֶשׁת גְּ נ ָ
חוּשׁה ֶשׁ ִבּ ְרג ִ
ְתּ ָ
ַצּל ִבּ ְפנֵי ַבּ ַעל
יְרוּשׁ ַליִם ִ ,"2000ה ְתנ ֵ
ָ
ַהל ִמ ְפ ָעל '' ְניָר
ָה ִאישׁ ְמנ ֵ
ֶר ְך הוּא
ָסע ְל ִק ְריַת גַּת ַל ִמּ ְפ ָעל ֶשׁלּוַֹ .בּד ֶ
ַה ֲחנוּת נִ ְכנַס ְל ֵמכוֹנִ יתוֹ ְונ ַ
אַחד ֵמעוֹ ְב ָדיו ַה ֶמּסּוּ ִריםִ ,ס ֵפּר לוֹ ֶאת ְתּחוּשוֹ ַתּיו,
ִה ְת ַק ֵשּׁר ְל ַ
וּב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ָל ַעמּוּד ְבּ ֶפ ַתח ַה ִמּ ְפ ָעל ִעם ֶפּלֶאפוֹןְ ,כּ ֵדי ְל ָדו ֵו ַח לוֹ
ִ
יוֹצא דּ ֶֹפן ֶשׁ ִמּ ְת ַר ֵחשׁ ְבּ ִמ ְפ ָעל.
ַבּזְּ ַמן ֱא ֶמתַ ,ה ִאם יֵשׁ ַמ ֶשּׁהוּ ָח ִריג וְ ֵ
יה עוֹד ַמ ָשּׁ ִאית ְטעוּנָה
ְאַח ֶר ָ
וּמ ָשּׁ ִאית ו ֲ
ַח ִצי ַ
עוֹברֶת ַדּ ָקּה ו ֲ
לֹא ֶ
יעה ִל ְשׁ ַע ֵרי ַה ִמּ ְפ ָעלְ .שׁ ֵתּי ַה ַמּ ָשּׁ ִאיוֹת ָהיוּ ְטעוּנוֹת
חוֹרה ֵמגִּ ָ
ִבּ ְס ָ
עוֹבד ָבּ ַדק ֵאת ְתּעוּדוֹת
ֵא ָמד ְבּהוֹן ָע ָתקָ .ה ֵ
חוֹרה ֶשׁ ֶע ְר ָכּה נ ֱ
ְס ָ
וּל ַמ ְר ֶבּה ַה ֶפּ ֶלא ִה ְס ַתּ ֵבּר ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם
לוֹח ֶשׁל ְשׁ ֵתּי ַה ַמּ ָשּׁ ִאיוֹת ְ
ַה ִמּ ְשׁ ַ
וְהיא ָח ְשׂ ָפה ֶאת
ָע ָקה ַל ָמּקוֹם ִ
לוֹחַ .ה ִמּ ְשׁ ָט ָרה ַהוּז ֲ
ְתּעוּדוֹת ִמ ְשׁ ַ
יח ֶאת ַה ְסּחוֹרָה
עוֹב ֵדי ַה ִמּ ְפ ָעל ִתּ ְכנְ נוּ ְל ַה ְב ִר ַ
ַה ְמּזִ ָמּהְ .שׁנֵי ְנ ָהגִ ים ֵמ ְ
ַהל ַה ִמּ ְפ ָעל ִס ֵפּר
אוֹתהּ ִבּ ְמ ִחיר מוּזָלְ .מנ ֵ
וְל ְמכֹּר ָ
תּוֹך ַה ִמּ ְפ ָעל ִ
ִמ ְ
יע
ֶשׁ ַה ַשּׁ ָבּת לֹא נִ ְשׁ ְמ ָרה ְבּ ִמ ְפ ָעל ַבּזְּ ַמן ֶשׁ ָקּ ַדם לוֹ ,וְ ַה ִמּ ְפ ָעל ִה ִגּ ַ
יטת ֶרגֶל ,וּמוּ ָנה כּוֹ ֶנס נְ ָכ ִסיםְ .בּ ָשׁ ָלב זֶה הוּא
וּפ ִשׁ ַ
ְל ֶה ְפ ֵס ִדים ְ
ְתה ֶשׁ ַה ַשּׁ ָבּת
ֱביר ָהי ָ
אַחת ַה ַה ְח ָלטוֹת ָה ִראשׁוֹנוּת ֶשׁהוּא ֶהע ִ
נִ ְכנַס ,וְ ַ

      
ירה?
ימה וְ ֵאיזוֹ ִהיא נְ ִט ָ
ֵאיזוֹ ִהיא נְ ִק ָ
אָדם ֶא ָחד ַל ֲח ֵברוָֹ :ה ְשׁ ִאי ֵלנִ י ָמ ַג ְל ָך,
אָמר ָ
ימה – ַ
נְ ִק ָ
אָמר לוָֹ :לאו!
ַ
אָמר לוֹ ֶה ָח ֵברָ :ה ְשׁ ִאי ֵלנִ י ָק ְרדוּ ְמ ָך,
ְל ָמ ָחר ַ
אָמר לוֵֹ :אינִ י ָמ ְשּׁ ִא ְל ָך ְכּ ֶד ֶר ְך ֶשׁלֹּא ִה ְשׁאָ ְל ָתּנִ י.
ַ
ימה.
זוֹ ִהיא נְ ִק ָ
ירה?
וְ ֵאיזוֹ ִהיא נְ ִט ָ
אָדם ַל ֲח ֵברוָֹ :ה ְשׁ ִאי ֵלנִ י ָק ְרדוּ ְמ ָך,
אָמר ָ
ַ
אָמר לוֹ :לֹא!
ַ
לוּק ָך,
אָמר לוֹ ֶה ָח ֵברָ :ה ְשׁ ִאי ֵלנִ י ֲח ְ
ְל ָמ ָחר ַ
מוֹתּ ָך ֶשׁלֹּא ִה ְשׁאָ ְל ָתּנִ י.
אָמר לוֲֹ :הרֵי ְל ָךֵ ,אינִ י ְכּ ְ
ַ
ירה.
זוֹ ִהיא נְ ִט ָ
יוֹמא ַדּף ְכּ"ג ַעמּוּד א'(
) ַתּ ְלמוּד ִבּ ְב ִליַ ,מ ֶסּכֶת ָ

ֵבה
נִּת ְפּסוּ ָה ַג ָנ ִבים וְ נִ ְמ ְנ ָעה ַהגְּ נ ָ
אַחר ֶשׁ ְ
לֹא ֶתּחוּ ָלל ְבּ ִמ ְפ ָעלְ .ל ַ
ֵבה
יעת ַהגְּ נ ָ
יּוֹמן ְו ָשׂם ֵלבֶ ,שׁ ְמּנִ ַ
ַהל ַה ִמּ ְפ ָעל ֶאת ַה ָ
דוֹלהָ ,פּ ַתח ְמנ ֵ
ַהגְּ ָ
אַחרֵי ֶשׁ ַה ִמּ ְפ ָעל ֶשׁלּוֹ ָשׁ ַמּר ְשׁ ֵתּי ַשׁ ָבּתוֹת .וְ נִ זְ ַכּר
ְתה ֲ
דוֹלה ָהי ָ
ַה ְגּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֵתּי ַשׁ ָבּתוֹת ָהיוּ
ְבּ ַמ ֲא ָמר חז''ל בּוִֹ " :א ְל ָמלֱא ָשׁ ְמרוּ י ְ


     

וּבזְּ ַמן
אוֹתהּ ֵעת ַח ָלּה ַה ְצ ָל ָחה ִבּ ְפּ ִעילוּת ַה ִמּ ְפ ָעלַ ,
אָלים"ֵ .מ ָ
נִ ְג ִ
ְרוּשׁ ַליִם ִ "2000ק ְבּלוּ
אַב ָט ָלה ָע ְל ָתהְ ,בּ''נייר י ָ
ֶשׁ ֲא ֵח ִרים ָכּ ְשׁלּוּ וְ ָה ְ

אַחר
אַתּה ְל ֵ
ֶבתִ -בּ ְג ַלל ֶרגַע ֶא ָחד ָעשׂוּי ָ
" ַהכֹּל ָעשׂוּי ְל ַל ְמּ ֵדנוָּ :רכּ ֶ
וְה ֶטּ ֶלפוֹן
ַהכֹּלַ .ה ֵטּלֶגְ ָרף ֶשׁ ָכּל ִמ ָלּה נִ ְמנֵית ,וּ ִמ ְצ ָט ֶר ֶפת ַל ֶח ְשׁבּוֹןַ ,

אָבינוּ ָה ָצ ִדּיק ָכּ ְך ָבּנָיו
ֵך יִ ְצ ָחק ִ
וּכמוֹ ֶשׁ ִה ְת ָבּר ְ
עוֹב ִדים ֲח ָד ִשׁיםְ .
ְ
זוֹכים ְל ִב ְר ַכת ֶשׁ ַמּיִם.
שׁוֹמ ֵרי ִמ ְצוַת ַה ַשּׁ ָבּת ִ
ְ

אַתּה ְמ ַד ֵבּר ָכּאן".
שּׁוֹמ ִעים ָשׁם ָמה ֶשׁ ָ
ֶשׁ ְ

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

ַעקֹב מסדיגוריה[
אַב ָר ָהם י ֲ
ַבּי ְ
]ר ִ

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

