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

הד"נ
16:19
16:22
16:34
16:35

מוצש"ק
17:34
17:33
17:35
17:36

ָא ָרא  א' ְשׁ ַבט התשע"ג  גִ ָליוֹן ִמ ְס ָפּר ָ  64שׁ ַנה ְשׁ ִנ ָיה 
בס"ד ַ שׁ ָבּת קֹדֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ו ֵ

      
הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ֻלּם ַל ִשּׁיר
ָר ָמה ְלכ ָ
ְשׂ ְמ ָחה ֶשׁגּ ְ
ירה ו ִ
ַח ָדּוְ ,בּ ִשּׁ ָ
ַפ ָתּ ִלי ֶצ ֶמד ֶח ֶמדְ .ל ָכל ָמקוֹם ָה ְלכוּ י ְ
יוֹסף ְונ ְ
ְהוּדה ָהיוּ ֵ
ְבּ ִטיּוּל ְל ָהרֵי י ָ
ַפ ָתּ ִלי,
ְתה ָשׁם .נ ְ
ָדב ,ו ְַר ְצנוּ ֶאל ֲחנוּת ַה ַמּכֹּלֶת ֶשׁ ָהי ָ
מוֹשׁב ַע ִמּינ ָ
ַענוּ ְל ָ
ְו ִל ְשׂמ ַֹח ִא ָתּםַ .הכֹּל ָהיָה נִ ְפ ָלא ַעד ֶשׁ ִהגּ ְ
אָמ ְר ִתּי ִבּ ְצּחוֹק ֶשׁ ֶא ְקנֶה ְל ָך
ַפ ָתּ ִליַ ,
קוֹלהּ ְכּ ִפי ֶשׁ ִה ְב ַט ְח ָתּ ִלי ,טוֹב? ָמה ִפּ ְתאֹם ָענָה נ ְ
יוֹסףְ .קנֵה ִלי ַבּ ְקבּוּק ָ
ָק ָרא ֵ
לוֹמר
ְאָמרָ :מה?? ִשׁ ַקּ ְר ָתּ ִלי? לֹא ִה ְת ַכּוַּנְ ָתּ ַ
ַפ ָתּ ִלי ו ַ
יוֹסף ִה ְתבּוֹנֵן ַבּ ֲח ֵברוֹ נ ְ
ַעל ֶח ְשׁבּוֹנִ י ,לֹא ִה ְת ַכּוַּנְ ִתּי ֶבּ ֱא ֶמת!!! ֵ
וְאַתּה ַח ָיּב ִל ְקנוֹת ִלי ,וְ ֶזהוּ!! ָמה
ְאם ִה ְב ַט ַח ָתּ ֵאין ֵל ָך ָמנוֹסָ ,
ָבים ְל ָקּיָּם ,ו ִ
ֱא ֶמת? זֶה לֹא ְמ ַשׁנֶּהַ ,ה ְב ָטחוֹת ַחיּ ִ
ֵיהם.
אַחת ֵבּינ ֶ
ַפ ָתּ ִלי ,זֶה ָהיָה ִבּ ְצּחוֹק ְולֹא ֶא ְקנֶהֵ .מאוֹתוֹ ֶרגַע ,נִ ְפ ְרדוּ ַה ְשּׁ ַניִּים ְולֹא ִדּ ְבּרוּ ִמ ָלּה ַ
אָמר נ ְ
ִפּ ְתאֹם ַ
ידיו ֶשׁ ַפּ ַעם
יבא וְ ַת ְל ִמ ָ
ישׁיְ ,ו ִס ֵפּרַ :מ ֲע ֶשׂה ְבּר' ֲע ִק ָ
ְל ָמ ֳח ָרתָ ,פּ ַתח ְמ ַחנּ ְֵך ַה ִכּ ָתּה ֶאת ַה ִשּׁעוּר ָה ִראשׁוֹן ְבּיוֹם ְשׁ ִל ִ
מוּכנָה ְל ַה ְלווֹת
יבאֲ ,הרֵינִ י ָ
אָמ ָרה ְלר' ֲע ִק ָ
אַחת ִל ְלווֹת ִמ ֶמּנָּה ָמעוֹתְ .
ירה ַ
אַחת ֻה ְצ ְרכוּ ַל ָמּעוֹתְ ,ו ַה ְלּכוּ ֵא ֶצל ֲע ִשׁ ָ
ַ
יבא ְולֹא ָיכֹל ָהיָה
ְמן ָל ִפ ָרעוֹןַ .ח ָלּה ר' ֲע ִק ָ
יבא ז ַ
ְה ָקּ ָבּ"ה וְ ַהיָּם י ְִהיוּ ֲע ָר ֵבים ֶשׁ ִתּ ְפ ַרע ִלי ַבּזְּ ַמןָ .ק ַבע ָלהּ ר' ֲע ִק ָ
ְל ָך ו ָ
ֶיך ָשׁר'
ָדוּע ְל ָפנ ָ
עוֹלם גָּלוּי וְ י ַ
ְאָמ ָרהִ “ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
אוֹתהּ גְּ ֶב ֶרת ֵאל ְשׁ ַפת ַהיָּם ו ְ
ְל ָה ִביא ָלהּ ֶאת ַה ָמּמוֹןָ .ה ְל ָכה ָ
רוּח ְשׁטוּת ְבּ ִל ָבּה ֶשׁל ַבּת
ֵביםִ .מיָּד ִה ְכנִ יס ָה ָקּ ָבּ"ה ַ
ְהיָּם ֲער ִ
ְאַתּה ו ַ
ְאין ְבּיָדוֹ ִל ְפרוֹ ַע ֶאת חוֹבוֹ ,ו ָ
יבא חוֹ ֶלה ו ֵ
ֲע ִק ָ
ָט ָלה
אוֹתהּ גְּ ֶב ֶרת ְו ִהיא נ ְ
ְתה ָ
ָר ָקה ַליָּםְ ,ו ַהיָּם ֵה ִביאוּ ַל ָמּקוֹם ֶשׁ ָהי ָ
אַרגָּז ָמלֵא ֲא ָבנִ ים טוֹבוֹת ְוז ְ
ָט ָלה ְ
יסר ְונ ְ
ַה ֵקּ ָ
וְאָמר ָלהּ ֶשׁלֹּא
אוֹתהּ גְּ ֶברֶת ִל ְפרוֹ ַע ָלהּ ֶאת ַהחוֹב ַ
וּבא ְל ָ
יבא ָ
ָמים נִ ְת ַר ֵפּא ר' ֲע ִק ָ
יתהַּ .ליּ ִ
אַרגָּז וְ ָשׁ ָבה ְל ֵב ָ
אוֹתוֹ ְ
ֶסף
אָמ ָרה לוָֹ “ :ה ַל ְכ ִתּי ֶל ָע ֶרב ְוהוּא ָפּ ַרע ִלי ֶאת ָכּל ַהחוֹבָ ,לכֵן ַהכּ ֶ
ִתּ ְכ ַעס ָע ָליו ֶשׁלֹּא ָפּ ַרע ַבּזְּ ַמן ֵכּי ָון ַשׁ ֲח ָלהְ .
יל ָך”ַ .ה ִמּ ָלּה
נּוֹתר ִבּ ְשׁ ִב ְ
יוֹתר ִמ ָמּה ֶשׁ ִה ְל ֵו ִתּיַ ,קח ֶאת ַה ָ
ָתן ִלי ֶה ָע ֶרב ָהיָה ֵ
ֵאת ִע ְמּ ָך י ְִהיֶה ֶשׁ ְלּ ָךִ ,כּי ָמה ֶשׁנּ ַ
ֶשׁ ֵהב ָ
אוֹמ ִריםְ ,ולֹא ַל ֲחזֹר ָבּנוּ ֵמ ַה ְב ָטחוֹתְ .כּ ֶשׁאָנוּ
שׁוּתנוָּ .ע ֵלינוּ ְל ַקיֵּם ָמה ֶשׁאָנוּ ְ
ְק ִרים ֶשׁ ִבּ ְר ֵ
ִהיא ֶא ָחד ַה ְדּ ָב ִרים ַהיּ ָ
יוֹתר .לֹא ְכּ ַפּ ְרעֹה
טוֹבים ֵ
אָדם ִ
וּמ ְת ַח ְשּׁ ִבים ָבּ ֲא ֵח ִרים ,אָנוּ בּוֹנִ ים ֶאת ָע ַצ ֵמנוּ ִל ְהיוֹת ְבּנֵי ָ
בּוּרנוִּ ,
עוֹמ ִדים ְבּ ִד ֵ
ְ
ַחס ַל ִמּ ִלּים
יכים ְל ִה ְתי ֵ
וּמ ְת ָחרֵט ֵמ ָח ָדשׁ .אָנוּ ְצ ִר ִ
ִשׂ ָר ֵאלִ ,
יח שׁוּב וְשׁוּב ְל ַשׁ ְח ֵרר ֶאת ְבּנֵי י ְ
ָה ָר ָשׁעֶ ,שׁ ְבּ ָפּ ָר ָשׁה ַמ ְב ִט ַ
לוֹמר ִדּ ְברֵי ֶשׁ ֶקר.
ְו ַל ַה ְב ָטחוֹת ֶשׁ ָלּנוּ ִבּ ְר ִצינוּתֲ .א ִפלּוּ ִבּ ְצחוֹק אָסוּר ָלנוּ ַ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת בֹּא ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -
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ִשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִם.
ישׁה ְל ַשׁ ְחרֵר ֶאת י ְ
אַהרֹן פּוֹנִ ים ְל ַפ ְרעֹה ִבּ ְד ִר ָ
ֹשׁה וְ ֲ
מֶ
ֵח ֶאת ַה ַמּכּוֹת ָה ִראשׁוֹנוֹתַ :מ ַכּת ָדּםָ .כּל
ַפּ ְרעֹה לֹא ַמ ְר ֶשׁה זֹאת .ה' שׁוֹל ַ
הוֹפ ִכים ְל ָדםַ .ה ָדּ ִגים ַבּיְּאוֹר ֵמ ִתיםַ .מ ַכּת ְצ ַפ ְר ֵדּ ַע.
ַה ַמּיִם ֶשׁ ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְ

    
וּב ַכ ָמּה ָשׁנִ ים?
אַהרֹןְ ,
ֹשׁה אוֹ ֲ
יוֹתר :מ ֶ
ִ .1מי גְּ דוֹל ֵ
אַך ִל ְפנֵי
ָחשׁ ְ
זְמנּוֹ ְלנ ָ
ֹשׁה נִ ְהיֶה ִבּ ַ
ַ .2ה ַמּ ֵקּל ֶשׁל מ ֶ
אַחר ָ -ל ָמּה?
ֶה ַפּך ְל ָד ַבר ֵ
ַפּ ְרעֹה נ ְ

ְצ ַפ ְר ֵדּ ִעים ַרבּוֹת נִ ְמ ָצאוֹת ְבּ ָכל ָמקוֹםַ ,מ ְר ִעישׁוֹתַ ,מ ְפ ִריעוֹתִ ..עם מוֹת
נוֹרא נִ ָשּׂא ַבּ ֲאוִ יר ָה ֶא ֶרץִ .כּנִ ים .גֵּרוּד ַעז ַבּגּוּףַ .ה ִמּ ְצ ִרים
ֵיח ָ
ַה ְצּ ַפ ְר ֵדּ ִעים ר ַ
ילים ְל ָה ִבין ֶשׁיָּד
טוּמי ִמ ְצ ַריִם ַמ ְת ִח ִ
ְכוֹלים ְל ַט ֵפּל ַבּ ְבּ ָעיָה ַה ָקּ ָשׁהַ .ח ְר ֵ
לֹא י ִ
זוֹרעוֹת ָמוֶת וְ ֶהרֶס ְבּ ָכל
ה' ַבּ ָדּ ָברַ .ערוֹבַ .חיּוֹת ֶפּרֶא ַמ ִגּיעוֹת ְל ִמ ְצ ַריִםְ ,
ַעת ְבּ ִמ ְצ ַריִם.
ָמקוֹםֶ .דּ ֶברְ .בּ ֵהמוֹת וְ ַחיּוֹת ֵמתוֹתְ .שׁ ִחיןַ .מ ֲח ַלת עוֹר פּוֹג ַ

ֻבּר?
ִתּ ֵכן?! ְבּ ֵאיזוֹ ַמ ֶכּה ְמד ָ
ַחד ֲ -הי ָ
וּמיִם ְבּי ַ
ֵ .3אשׁ ַ
ֵהה.
ִ .4מ ְצאוּ ֶאת ַה ַסּ ָבּא וְ ַה ֶנּכֶד ֶשׁ ָחיוּ ִמ ְס ָפּר ָשׁנִ ים ז ֶ
אַר ָבּ ָעה ָבּנִ ים ,ו ְִל ְשׁל ָֹשׁה ֵמ ֵהם
ִ .5מ ְשׁ ָפּ ָחה ָלהּ ְ

וּב ְבּ ֵהמוֹת ַהנִּ ְמ ָצ ִאים
ָשׁים ַ
ֵע ָבּ ֲאנ ִ
יוֹרד ְבּ ִמ ְצ ַריִם וּפוֹג ַ
ָבּ ָרדָ .בּ ָרד ָחזָק ְמאֹד ֵ

פּוֹת ִחים ְבּאוֹת א'.
ֵשׁמוֹת ַה ְ

ִשׂ ָר ֵאל.
ָעים ָקשׁוֹתַ .ה ַמּכּוֹת ֵאינָן פּוֹגְ עוֹת ִבּ ְבנֵי י ְ
ַבּחוּץ .גַּם ְצ ַמ ִחים ִנ ְפג ִ
וּמי ָה ַעם ֶשׁלּוֹ...
עוֹלם ִ
וּב ָ
ילים ְל ָה ִבין ִמי שׁוֹלֵט ַבּ ֶטּ ַבע ָ
ֻלּם ַמ ְת ִח ִ
כָּ

      

     
ֶסת ִבּ ְרחוֹב '' ַחיִּים עוֹזֵר'' ְבּ ֶמ ְר ָכּז
יע ְל ֵבית ְכּנ ֶ
עוֹלה ָח ָדשׁ ִהגִּ ַ
ֶ

דּוֹמים ַל ְתּ ֵאנָה?
ִשׂ ָר ֵאל ִ
יוֹדןְ :בּ ַמה יּ ְ
אָמר ַר ִבּי ַ
ַ

תּוֹרהְ .רח' ַחיִּים עוֹזֵר נִ ְק ָרא ַעל ֵשׁם
ָה ִעיר ו ְִה ְת ַכּ ֵבּד ְבּ ָע ִל ָיה ַל ָ

אַחת,
אַחת ַ
אוֹתהּ ַ
אוֹרים ָ
ַה ְתּ ֵאנָה ַהזּוִֹ ,בּ ְת ִח ָלּה ִ
אוֹרים
ְאַחר ָכּ ְך ָשׁלוֹשׁ ַעד ֶשׁ ִ
אַחר ָכּ ְך ְשׁ ַתּיִם ,ו ַ
וְ ַ

ְהוּדי
עוֹלם ַהיּ ִ
ָה ַרב ַחיִּים עוֹזֵר ִמגְ דּוֹ ֵלי ַמנְ ִהיגֵי ַהדּוֹר ָבּ ָ
עוֹלה ֶה ָח ָדשׁ
ירוֹפּה ֶשׁנִּ ְפ ָטר ְבּ ַמ ֲה ַל ְך ַהשּׁוֹאָהַ .כּ ֲא ֶשׁר ָה ֶ
ְבּ ֵא ָ
לוֹמר ֶאת ַה ְבּ ָרכוֹת הוּא ִה ְת ִחיל ִל ְבכּוֹת
תּוֹרה ו ְִה ְת ִחיל ַ
ָע ָלה ַל ָ

וּבּ ַמגְ ִריפוֹת.
אוֹתהּ ַבּ ַסּ ִלּים ַ
ָ

אַחר ַה ְתּ ִפ ָלּה ִה ְת ָבּ ֵרר ָל ָמּה
ו ְִאי ֶא ֶפ ָשׁר ָהיָה ְל ַה ְרגִּ יעוַֹ .רק ְל ַ
הוּא ָבּ ָכהַ .כּ ֲא ֶשׁר הוּא נִ ְרגַּע ִס ֵפּר ֶשׁאוֹתוֹ ַהיּוֹם ֶשׁ ָע ָלה
וְה ַפּ ַעם
ְשׁלֹשׁ ֶשׁלּוַֹ ,
תּוֹרה ,הוּא יוֹם ַה ֻה ֶלּ ֶדת ַה ְשּׁמוֹנִ ים ו ָ
ַל ָ
ְתה ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה ק ֶֹדם ָל ֵכן
תּוֹרה ָהי ָ
אַחרוֹנָה ֶשׁהוּא ָע ָלה ַל ָ
ָה ֲ
יך ְל ַס ֵפּר ֶשׁ ֶאת ָה ֲע ִליָּה
ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיָה ָבּר ִמ ְצוָה .הוּא ִה ְמ ִשׁ ְ
תּוֹרה הוּא ָע ָשׂה ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁל ָה ַרב ַחיִּים עוֹזֵר
ַל ָ
יך ַל ַסּ ֶפּר ֶשׁ ַהגָּאוֹן ַר ִבּי ַחיִּים עוֹזֵר ָק ָרא
ילנָא .הוּא ִה ְמ ִשׁ ְ
ְבּוִ ְ
לוֹמד
יכן ְבּנוֹ ָח ָתן ַה ָבּר ִמ ְצוָה ֵ
אַבּא ֶשׁלּוֹ וְ ָשׁאַל אוֹתוֹ ֵה ָ
ְל ָ

ָרשׁ ֶאת
אַב ָר ָהם וְ י ַ
ִשׂ ָר ֵאלִ ,בּ ְת ִח ָלּה ֶא ָחד ָהיָה ְ
ָכּ ְך י ְ
ָהאָ ֶרץ.
אַב ָר ָהם ְוי ְִצ ָחק.
אַחר ָכּ ְך ְשׁ ַניִם ְ :
ַ
ַעקֹב
אַב ָר ָהם ,י ְִצ ָחק וְ י ֲ
לוֹשׁהְ :
אַחר ָכּ ְך ְשׁ ָ
וְ ַ
ַע ְצמוּ
ִשׁ ְרצוּ ְוי ְִרבּוּ ַוי ַ
ִשׂ ָר ֵאל ָפּרוּ ְוי ְ
וּבנֵי י ְ
אַחר ָכּ ְךְ " :
וְ ַ
ִבּ ְמאֹד ְמאֹד" ) ְשׁמוֹת ֶפּ ֶרק א'ָ ,פּסוּק ז'(.

ִילנָאָ .ה ַרב ַחיִּים
ַסיָה ֶשׁ ְבּו ְ
לוֹמד ְבּגִ ְמנ ְ
אַבּא ִס ֵפּר לוֹ ֶשׁ ַה ֶיּלֶד ֵ
ְו ָה ָ
ֶלד
וְאָמר לוֹ '' ַדּע ְל ָך ֶשׁ ִאם ַהיּ ֶ
אַבּא ֶשׁ ִלּי ַ
עוֹזֵר ָתּ ַפס ֶאת ָ
ֵך ַעל ִפּי
ַסיָה ְולֹא י ְִל ַמד ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ְמּ ַחנּ ְ
ימנ ְ
יך ִל ְלמֹד ַבּגִּ ְ
ַמ ִשׁ ְ
יְ

ימן א'(
אשׁית ַר ָבּהָ ,פּ ָר ָשׁה מ"וִ ,ס ָ
) ַעל ִפּי ְבּ ֵר ִ

תּוֹרה וְ ִקיּוּם
ַעזֹב ֶאת ֶדּ ֶר ְך ַה ָ
דוֹשׁה הוּא י ֲ
תּוֹר ֵתנוּ ַה ְקּ ָ
ָ
אַח ֵרי ַה ָבּר ִמ ְצוָה ֶשׁלּוֹ עוֹד ָ 70שׁנָה ַעד
ַע ְברוּ ֲ
ַה ִמּ ְצווֹת ,וְ י ַ
אַזְה ָרה ֶשׁל
אַבּא ֶשׁ ִלּי לֹא ָשׁ ַמע ְל ָ
תּוֹרה"ָ .
ַע ֶלה שׁוּב ַל ָ
ֶשׁהוּא י ֲ


     

אָמר ָה ַרב
נּוּך ָדּ ִתי ,ו ְָכל ָמה ֶשׁ ַ
ָה ַרב ַחיִּים עוֹזֵר ָל ֵתת ִלי ִח ְ
יתי
אַח ֵרי ָ 70שׁנָה ֶשׁלֹּא ָע ִל ִ
ַחיִּים עוֹזֵר ִה ְת ַקיֵּם ִבּיָ .כּ ֵעת ֲ
תּוֹרה ַפּ ַעם ִראשׁוֹנָה ֵמאָז ַה ָבּר ִמ ְצוָה
עוֹלה ַל ָ
תּוֹרה ֲאנִ י ָ
ַל ָ
ֶסת ְבּ ֶפ ַתח ְתּ ַקוֶּה ֶשׁנִּ ְמ ָצא ִבּ ְרחוֹב ַעל ְשׁמוֹ ֶשׁל ָה ַרב
ְבּ ֵבית ְכּנ ֶ
ַחיִּים עוֹזֵר.
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

ִשׂ ָר ֵאל ,וְ ָכל
אוֹהב ֶאת י ְ
" ִכּי ֵאין ָה ָקּ ָבּ"ה ֶא ָלּא ְל ִמי ֶשׁ ֵ
ִשׂ ָר ֵאל  -גַּם ה' ַמגְ ִדּיל
אַה ָבתוֹ ְלי ְ
אָדם ַמגְ ִדּיל ֲ
ָמה ֶשׁ ָ
ָע ָליו".

)מסילת ישרים(

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

