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

הד"נ
15:59
16:03
16:14
16:15

מוצש"ק
17:14
17:13
17:15
17:16

ִשׁ ַלח  י'ז ִכּ ְסלֵו התשע"ג  גִ ָליוֹן ִמ ְס ָפּר ָ  58שׁ ַנה ְשׁ ִנ ָיה 
בס"ד ַ שׁ ָבּת קֹדֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַויּ ְ

     
   
   
הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יסל ַהיּוֹם ְכּ ִלי ַטיִס ֶשׁל ֵחיל ָה ֲא ִויר ֶאת ַר ַמ ְט ָכּ"ל
" ְבּ ַמ ֲה ָל ְך ְפּ ִעילוּת ְמ ֻשׁ ֶתּ ֶפת ֶשׁל ֵשׁרוּת ַה ִבּ ָטּחוֹן ַה ְכּ ָל ִלי ְו ַצ ַה"ל ִח ֵ
הוֹד ָעה ַה ָבּאָהְ :בּ ִע ְקבוֹת
אַחר ִמ ֵכּן ֻה ְשׁ ְמ ָעה ַה ָ
וּמיָּד ְל ַ
הוֹד ַעת ַה ַקּ ְריָן ָבּ ַר ְדיוִֹ ,
צוּעת ַעזָּה"ָ .כּ ְך נִ ְשׁ ְמ ָעה ָ
ָח ַמאס ִבּ ְר ַ
עוֹטף ַעזָּה הוּנְ חוּ
תּוֹשׁ ֵבי ֵ
צוּעת ַעזָּהִ ,פּקּוּד ָהעֹ ֶרף ִפּ ְר ֵסם ַהנְ ָחיוֹת ְל ֶא ְז ָר ִחים ֶשׁנִּ ְמ ָצ ִאים ִבּ ְטוָח ָה ַר ֶקטוֹתְ .
יּ ְִרי ִמ ְר ַ
צוּעת
ילוֹמ ְט ִרים ֵמ ְר ַ
אָדם ִבּ ְטוָח ֶשׁל ַעד ִ 40ק ֶ
ִלישֹׁן ַה ַלּי ְָלה ָבּ ִמ ְק ָל ִטיםָ .כּל ִה ְת ַק ֲהלוּת ֶשׁל ְל ַמ ְע ָלה מ ְ 100בּנֵי ָ
ָשׁ ְבנוּ ַבּ ֶמּ ְר ָחב ַהמּוּגָן ְכּ ָשׁ ָרב ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ַמ ְק ִריא
סוּרה .אָנוּ ְמ ַצ ִפּים ֵמ ַה ִצּבּוּר ִל ְפעֹל ַעל ִפּי ַה ַהנְ ָחיוֹת" .י ַ
ַעזָּה ֲא ָ
ַענְ ָך ה' ְבּיוֹם
ַמנוּ ִל ְקרֹא ֶאת ִמזְמוֹר כ"א ִבּ ְת ִה ִלּים "יּ ַ
אַח ָריוְ .כּ ֶשׁ ִסּיּ ְ
ַרנוּ ֲ
ֻלּנוּ ָחז ְ
אַחר ָפּסוּק ִמ ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּים ְוכ ָ
ָפּסוּק ַ
אָבינוּ?
ַעקֹב ִ
ִשׁ ַמע ִל ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוִּ ,בּ ְזכוּת י ֲ
טוּחים ֶשׂה' י ְ
ְק ִריםִ ,כּי אָנוּ ְבּ ִ
ידים י ָ
אַתּם ַתּ ְל ִמ ִ
יּוֹד ִעים ֶ
אָמר ָה ַרבַ :ה ְ
ָצ ָרה"ַ ,
מוּכה
ִיר ְפּ ֵאםָ .בּ ִעיר ַה ְסּ ָ
ְט ֵפּל ָבּ ֶהם ו ַ
רוֹפאֶ ,שׁיּ ַ
אַך לֹא ָהיָה ָל ֶהם ֵ
חוֹליםְ ,
ַמ ֲע ֶשׂה ָהיָה ִבּ ְכ ָפר ֶא ָחד ֶשׁ ָהיוּ בּוֹ ִמ ְס ָפּר ִ
ֻר ָסםְ .בּאוֹתוֹ ְכּ ָפר ִה ְתגוֹ ֵרר ֶא ָחד ִמ ְמקוֹ ָר ֵבי ַה ַשּׁר ֶשׁיוֹם ֶא ָחד ִה ְצ ַטּנֵּן.
וּמפ ְ
רוֹפא גָּדוֹל ְ
ֶךְ ,וגַם ֵ
ִה ְתגוֹרֵר ַשׂר ֶשׁל ַה ֶמּל ְ
רוֹפא ֵא ָליו ַעל ְמנַת
ִשׁ ַלח ַמ ֵהר ֶאת ָה ֵ
ֻחד ְכּ ֵדי ְל ַב ֵקּשׁ ֵמ ַה ַשּׂר ֶשׁיּ ְ
יח ְמי ָ
ְשׁ ַלח ָשׁ ִל ַ
וּמ ְשׁ ַתּ ֵעל ְבּקּוֹל ,ו ָ
ֵח ִ
ֵה ֵחל ָה ִאישׁ גּוֹנ ַ
ֵח"?
אַתּה ָכּל ָכּ ְך גּוֹנ ַ
דּוּע ָ
וּמ ַ
וּמ ַעט ִצנּוּןַ ,
ְאָמרוּ" :יֵשׁ ְל ָך ְכּ ֵאב רֹאשׁ ַקל ְ
ְל ַר ֵפּא אוֹתוִֹ .ה ְת ַפּ ְלּאוּ ְבּנֵי ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ,ו ְ
רוֹפא ַעל ְמנַת ֶל ְכ ֶשׁי ְִהיֶה ָכּאן,
ֵח? ֲאנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ ְל ָה ִביא ֶאת ָה ֵ
אַתּם ֶשׁ ִבּ ְג ָל ִלי ֲאנִ י גּוֹנ ַ
חוֹשׁ ִבים ֶ
ָענָה ָל ֶהם ָה ִאישַׁ :ה ְ
ִשׁ ַלח אוֹתוֹ ִמיָּדַ .בּ ָפּ ָר ָשׁה ֶשׁ ָלּנוּ
עוֹשׂה ֶאת ַע ְצ ִמי ְלחוֹ ֶלהְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ַה ַשּׂר י ְ
חוֹלים ָה ֲא ֵח ִריםָ .ל ֵכן ֲאנִ י ֶ
ְט ֵפּל ְבּ ָכל ַה ִ
יַ
אַך ָח ַשׁשׁ
ַצּ ַח ֶאת ֵע ָשׂו ְבּ ַע ְצמוְֹ ,
אָבינוּ ָיכֹל ָהיָה ְלנ ֵ
ַעקֹב ִ
אָחי ִמיָּד ֵע ָשׂו" ,י ֲ
אָבינוַּ " :ה ִצּי ֵלנִ י נָא ִמיָּד ִ
ַעקֹב ִ
אוֹמר י ֲ
ֵ
ְתה לֹא ַרק
אָבינוּ ָהי ָ
ַעקֹב ִ
ַצּיל אוֹתוֹ וְ ֶאת י ְָל ָדיוְ .תּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל י ֲ
נוֹתיוָ ,ל ֵכן ִבּ ֵקּשׁ ָמה' ֶשׁיּ ִ
וּב ָ
ָמה י ְִהיֶה ִעם ָבּנָיו ְ
ַצּיל ֶאת ַעם
טוּחים ֶשׂה' י ִ
וּב ִ
מוּכים ְ
ידים ְל ִה ָו ֶלדָ .לכֵן אָנוּ ְס ִ
ִשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ֲע ִת ִ
ְל ַמ ַען י ְָל ָדיו ֶשׁלּוֶֹ ,א ָלּא ְל ַמ ַען ָכּל י ְ
וּבזְכוּת ְתּ ִפ ַלּ ְתכֶם ֶשׁ ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ֶתּם ַע ְכ ָשׁוִ .סיֵּם
אָבינוִּ ,
ַעקֹב ִ
ָלי ַצ ַה"ל ִבּזְ כוּת י ֲ
ִשׁמֹר ֶאת ַחיּ ֵ
יהםְ ,וי ְ
ְב ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ֵמאוֹי ֵ
יְ
ְאָמן.
אָמן ו ֵ
ַצּיל ֶאת ַח ָיּ ֵלנוּ ִמ ָכּל ָצ ָרה ֵ
ִשׁמֹר ְוי ִ
ַחד נִ ָשּׂא ְתּ ִפ ָלּה ָלהּ' ֶשׁיּ ְ
ָה ַרב ֶאת ִספּוּרוֹ .י ַ
ָתן.
ֵשׁב ,יוֹנ ָ
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ַויּ ֶ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -
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שׁוֹל ַח ֵא ָליו
אַך ְמ ַפ ֵחדְ ,ו ֵ
רוֹצה ְל ִה ְת ַפּיֵּס ִעם ֵע ָשׂו ְ
ַעקֹב ֶ
יֲ
ְהם
יע ֵע ָשׂו ,הוּא ָרץ ִל ְק ָראתוֹ ,ו ֵ
יחיםְ .ל ִשׁ ְמ ָחתוְֹ ,כּ ֶשׁ ַמּגִּ ַ
ְשׁ ִל ִ

    
ַעקֹב
ישׁה ִעם ֵע ָשׂו ִה ְתכּוֹנֵן י ֲ
ִ .1ל ְק ַראת ָה ְפּגִ ָ
ִל ְשׁל ָֹשׁה ְדּ ָב ִריםָ .מה ֵהם?

וּמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ חוֹז ְִרים ִל ֶשּׁ ֶכם,
ַעקֹב ִ
ימים .י ֲ
וּמ ְשׁ ִל ִ
ִמ ְת ַח ְבּ ִקים ַ
אוֹתהּ.
ְחוֹטף ָ
ַעקֹב ו ֵ
רוֹאה ֶאת ִדּינָה ַבּת י ֲ
וְ ֶשׁ ֶכם ֵבּן ֲחמוֹר ֶ

ֵאָבק ִאישׁ ַעמּוֹ"ִ .מי ָה ָיה ָה ִאישׁ?
ְ " .2וי ֵ

ְהוֹרגִ ים ְבּ ֶאנְ ֵשׁי ֶשׁכֶם.
נוֹק ִמים ו ְ
ִשׁ ְמעוֹן ו ְֵלוִי ,אָ ֶחיה ֶשׁל ִדּינָהְּ ,

ִשׂ ָר ֵאל "ָ .מה
ַעקֹבִ ,כּי ִאם י ְ
ִק ֵרא ִשׁ ְמ ָך י ֲ
" .3לֹא י ָ

ַעקֹב ל' ִי ְשׂ ָר ֵאל'ְ .בּ ֶד ֶר ְך
ְבּ ָפ ָר ָשׁה ְמ ַשנֶּה ה' ֶאת ְשׁמוֹ ֶשׁל י ֲ

ִשׂ ָר ֵאל?
ֻחד ְבּ ֵשׁם י ְ
ְמי ָ

וּמ ָתה ַבּ ֵלּי ָדהָ .ר ֵחל נִ ְק ְבּ ָרה
ָמיןֵ ,
ֶא ְפ ָר ָתה ,י ְַל ָדּה ָר ֵחל ֶאת ִבּנְ י ִ

תּוֹרה הוּ ְח ֶבּאוּ ָבּ ֵת ָבהִ .מי ֵהן?
ָשׁים ַבּ ָ
ְ .4שׁ ֵתּי נ ִ

ַעקֹב,
אָביו ֶשׁל י ֲ
ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ְפ ָר ָתהִ ,היא ֵבּית ָל ֶחם .גַּם י ְִצ ַחקִ ,

ְ " .5ו ָתמוֹת ָר ֵחלְ "...בּ ֵאיזֶה גִּ יל נִ ְפ ְט ָרה ָר ֵחל?

וּשׁמּוֹנִ ים.
ָמיםֵ ,בּן ֵמאָה ְ
וּשׂ ַבע י ִ
ֵמת ְבּ ַמ ֲה ַל ְך ַה ָפּ ָר ָשׁה זוֹ ָז ֵקן ְ

      

     
יוֹרק ְכּדֵי ְל ַגיֵּס ְכּ ָס ִפים ְל ַמ ַען
ָסע ִלנְ יוּ ְ
ָה ַרב ַכּ ַהנְ ַמן נ ַ

ִשׂ ָר ֵאל
ֵאָמר עוֹד ִשׁ ְמ ָך ִכּי ִאם י ְ
ַעקֹב י ֵ
ֹאמר לֹא י ֲ
ַויּ ֶ

ירים ְבּ ֵני
ַכּלוּ לוֹ ְצ ִע ִ
יבהָ .בּ ַר ֶכּ ֶבת ַה ַתּ ְח ִתּית ִה ְתּנ ְ
ְשׁ ָ
ַהיּ ִ
ַעלֶ ,שׁ ִתּ ְכ ֵננּוּ ִל ְפג ַֹע בּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ֶי ֵרד ִמן ַה ַר ֶכּ ֶבת.
ְבּ ִליּ ַ

)בראשית פרק ל"ב ,פסוק כ"ט(

ַע ָלה ְבּ ַד ְעתּוֹ ַר ְעיוֹן.
ָצל ֶמ ֵהם ,ו ֲ
יך ְל ִהנּ ֵ
ָה ַרב ָח ַשׁב ֵא ְ
ַעזְרוּ לוֹ
ֵיהם ֶשׁיּ ַ
וּפנָה ֲאל ֶ
הוֹציא ֶפּ ֶתק ִמ ִכּיסוֹ ָ
הוּא ִ

לוּטין,
ַעקֹב ַל ֲח ִ
ִמּ ֵחק( ַה ֵשּׁם י ֲ
ִת ַבּ ֵטּל וְ י ָ
ֵע ֵקר )י ְ
לֹא ֶשׁיּ ָ
ַעקֹב ַה ֵשּׁם
ִשׂ ָר ֵאל י ְִהיֶה ַה ֵשּׁם ָה ִע ָקּ ִריְ ,וי ֲ
ֶא ָלּא ֶשׁיּ ְ

שׁוּמה ְבּ ֶפ ֶתק ֶשׁ ְבּיָדוֵֹ .הם
ִל ְמצֹא ֶאת ַה ְכּת ֶֹבת ָה ְר ָ
ַענוּ לוֹ ִמיָּד ו ְִה ִצּיעוּ לוֹ ֶשׁ ֶיּ ַרד ִע ָמּ ֶהם ְבּ ַת ֲחנָה
נֲ

ַה ָטּ ֵפל לוֹ.

רוֹבה ְו ֵהם ְכּ ָבר '' ָי ְראוּ לוֹ''ְ .כּ ֶשׁנִּ ְפ ְתּ ָחה ֶדּלֶת
ַה ְקּ ָ
פּוֹשׁ ִעים ָל ֶרדֶת
אוֹתם ְ
ַה ַר ֶכּ ֶבת ִכּ ֵבּד ָה ַרב ֶאת ָ

ַעקֹב
הוֹכ ָחה ִהיאֶ ,שׁאָכֵן ָכּ ְך ָה ָיה נִ ְק ָרא ַבּ ֵשּׁם י ֲ
וְ ַה ָ
אַחר ָכּ ְך.
גַּם ַ

ֵיהם,
אַחר ֶ
וְע ָשׂה ַע ְצמוֹ ִמ ְתכּוֹנֵן ָל ֶרדֶת ֲ
ִראשׁוֹנִ יםֲ ,
ֶבת נִ ְסגְּ רוּ וְ ָה ַרב נִ ָצּלְ .כּ ֶשׁ ִסּ ֵפּר ָה ַרב
וְאָז ְדּ ָלתוֹת ָה ַרכּ ֶ

) ַעל ִפּי ַתּ ְלמוּד ָבּ ְב ִלי ַמ ֶסּכֶת ְבּ ָרכוֹתַ ,דּף י"ג ע"א(

אָמר ֶשׁ ֶאת ָה ֵע ָצה ַהזֹּאת ָל ֵתת
ֶאת ָמה ֶשׁ ָע ַבר ָע ָליו ַ
ַעל ָל ֶרדֶת ִראשׁוֹנִ ים הוּא ָל ַמד
אוֹתם ְבּ ֵני ְבּ ִליּ ַ
ְל ָ
ֵכה
ַעקֹב '' ִנ ְס ָעה ְו ֵנל ָ
יע ְלי ֲ
ַעקֹב ְבּ ַפּ ָר ָשׁ ֵתנוֵּ .ע ָשׂו ִה ִצּ ַ
ִמיּ ֲ
ַעקֹב ְבּ ַד ְרכּוֹ.
ְא ְל ָכה ְלנ ְֶג ְדּ ָך'' ,הוּא ָר ָצה ֶל ָלווֹת ֶאת י ֲ
וֵ
דּוֹחה אוֹתוֹ ַעל ַה ַסּף ֶא ָלּא
אָמר לוֹ ֶשׁהוּא ֶ
ַעקֹב לֹא ַ
יֲ
ַע ָבר נָא ֲאדֹנִ יִ ,ל ְפנֵי
ַרק ְמ ַכ ֵבּד אוֹתוֹ ָל ֶל ֶכת ִראשׁוֹן "י ֲ
יוֹתרְ .בּפ ַֹעל ֵע ָשׂו ָה ַל ְך
ַעקֹב ֵי ֵל ְך ְלאַט ֵ
ַע ְבדּוֹ" ,ו ְִאלּוּ י ֲ
ַעקֹב לֹא ִה ְצ ָט ֵרף ֵא ָליו.
אַך י ֲ
ִראשׁוֹן ְ


     
אוֹהב".
" ְרצוֹנְ ָך ִל ְהיוֹת אָהוּב? ָ -היָה ֵ
]הבעל שם טוב ,מייסד החסידות[

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

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

