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

הד"נ
16:08
16:11
16:23
16:24

מוצש"ק
17:23
17:22
17:25
17:26

בס"ד ַ שׁ ָבּת קֹדֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַוי ְִחי  ט'ז ֵט ֵבת התשע"ג ִ ג ָליוֹן ִמ ְס ָפּר ָ  62שׁ ַנה ְשׁנִ ָיה 


          
הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יח ַה ִצּבּוּר ִסיֵּם ִל ְקרֹא ֵאת ָפּ ָר ַשׁת
ֶסתְ ,כּ ֶשׁ ְשּׁ ִל ַ
ֻר ֶס ֶמת ְבּ ָח ָלל ֵבּית ַה ְכּנ ֶ
ָח ָזק ָחזָק וְנִ ְתּ ָח ָזק ,נִ ְשׁ ְמ ָעה ַה ְקּ ִריאָה ַה ְמּפ ְ
ַשּׁבוָּ ,פּ ַתח ָה ַרב ְבּ ִד ְברֵי
ֻלּם ִה ְתי ְ
אַחר ֶשׁכּ ָ
תּוֹרהְ .ל ַ
בוֹדהּ ֶשׁל ָ
אַחר ַה ְתּ ִפ ָלּהִ ,ה ְת ַכּנֵּס ַה ִצּבּוּר ְל ִקדּוּשׁ ִל ְכ ָ
ַוי ְִחיְ .ל ַ
ָשׁר"ִ .משּׁוּם ֶשׁ ֵח ֶלק ִנ ָכּר בּוֹ
ֵאשׁיתֵ ,ס ֶפר ֶשׁ ֲח ָכ ִמים ִכּינוּ ְבּ ֵשׁם " ֵס ֶפר ַהיּ ָ
ַמנוּ שׁוּב ֵאת ֵס ֶפר ְבּר ִ
תּוֹרהַ .ה ַשּׁ ָבּת ִסיּ ְ
ָ
ימן
אָמרוּ ֲח ָכ ִמים " ַמ ֲע ֶשׂה אָבוֹת ִס ָ
וּכ ָבר ְ
ְשׁ ִריםְ .
ַעקֹב ֶשׁנִּ ְק ְראוּ י ָ
אַב ָר ָהם ,י ְִצ ַחק ְוי ֲ
תּוֹלדוֹת ָהאָבוֹתְ ,
ְמ ַד ֵבּר ַעל ְ
תּוֹרתוֹ .זוֹ ֵכר ֲאנִ י ִספּוּר
וּב ִקיּוּם ָ
בוֹדת ה' ְ
וּל ַקדֵּם ֵאת ַע ְצ ֵמנוּ ַבּ ֲע ַ
ָבים אָנוּ ִל ְלמֹד ְ
יהם ַחיּ ִ
תּוֹך ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
וּמ ְ
ַל ָבּ ִנים"ִ ,
יה ,ו ְָכ ְך הוּא ַה ִסּפּוּרַ :מ ֲע ֶשׂה ִבּ ֵשּׁנִ י
ַחס ֵא ֶל ָ
תּוֹרה ְו ַהיּ ַ
יטב ֶאת ֲח ִשׁיבוּת ִלמּוּד ַה ָ
אָבי ַז"ל ֶשׁ ַמ ְס ִבּיר ֵה ֵ
ֶשׁ ִסּ ֵפּר ִ
תּוֹרה.
ְה ֵשּׁנִ י ַבּ ַעל ַבּיִת ָפּשׁוּט ֶשׁקּוֹ ֵב ַע ִע ִתּים ַל ָ
מוּרה ,ו ַ
ָשׁיםָ ,ה ֶא ָחד ַתּ ְל ִמיד ָח ַכם גָּדוֹל ִנ ְז ַהר ְבּ ִמ ְצוָה ַק ָלּה ְכּ ַב ֲח ָ
ֲאנ ִ
ָצא ַתּ ְל ִמיד ָח ַכם
יבהְ .בּנוֹ ֶשׁל ַבּ ַעל ַה ַבּיִת י ָ
ְשׁ ָ
אוֹתהּ י ִ
ָדלוּ ְמ ַעט ָשׁ ְלחוּ ֶאת ַה ָבּנִ ים ְל ָ
וּכ ֶשׁגּ ְ
נוֹלדוּ ָל ֶהם י ְָל ִדים ְ
ְ
יב ִריםְ .בּנוֹ ֶשׁל ַה ַתּ ְל ִמיד ָח ַכם,
תּוֹרה ֵבּ ָר ַמ''ח ֵא ָ
ְאוֹהב ָ
צוּמה ו ֵ
לוֹמד ְבּ ַה ְת ָמ ָדה ֲע ָ
יבהֵ ,
ְשׁ ָ
ֻמ ְפ ָלגָ ,ה ִעלּוּי ֶשׁל ַהיּ ִ
ָצא ַתּ ְל ִמיד ָרגִ יל וְאַף ָפּחוֹת ִמ ָכּ ְךָ .ה ַל ְך אוֹתוֹ ַתּ ְל ִמיד ָח ַכם ִל ְשׁאֹל ֵא ֶצל ֶה ָחזוֹן ִאישׁ זצ''ל ְל ֵפ ֶשׁר ַה ָדּ ָבר,
יד ְך ,י ָ
ֵמ ִא ָ
תּוֹרה? ֵה ִשׁיב לוֹ ֶה ָחזוֹן ִאישׁ זצ''לְ “ :בּ ֵליל ַשׁ ָבּת ַעל
ָצאָה ָ
ָצא ַתּ ְל ִמיד ֵבּינוֹנִ י וְ ִאילוּ ִמ ְבּ ֵני ָה ֲענִ יִּים י ְ
יך ְבּנוֹ י ָ
ֵא ְ
תּוֹרה ְו ַר ִבּי
אַלמוֹנִ י ֶשׁ ֵאינוֹ גָּדוֹל ַבּ ָ
ָשׁ ְב ָתּ ִעם ָבּנֶי ָך ְו ִד ַבּ ְר ָתּ ַעל ָרב ְפּלוֹנִ י ֶשׁ ָע ָשׂה ָכּ ְך ו ְָכ ְךְ ,ו ַעל ַרב ְ
ֻשׁ ְל ָחן ַה ַשּׁ ָבּת ,י ַ
ְאילוּ ַה ָשּׁכֵן
ישׁי ֶשׁהוּא ֵאינוֹ ָח ִסיד ,וְ ִכ ְמ ַעט ֶשׁ ֵאין ָרב אוֹ ַתּ ְל ִמיד ָח ַכם ֶשׁלֹּא ָע ַבר ַתּ ַחת ֵשׁ ֶבט ַה ִבּקֹּרֶת ֶשׁ ְלּ ָך .ו ִ
ְשׁ ִל ִ
ֶהנָה ֵמ ַרב ְפּלוֹנִ יְ ,ו ַה ְדּ ָר ָשׁה ַהנִּ ְפ ָלאָה ֶשׁל
יך נ ֱ
יוֹשׁב ְליַד ֻשׁ ְל ָחן ַה ַשּׁ ָבּת ָה ָיה ְמ ַס ֵפּר ִל ְבנוֹ ֵא ְ
ֶשׁ ְלּ ָך ַבּ ַעל ַה ַבּיִת ֶשׁ ָהיָה ֵ
ָצא ַתּ ְל ִמיד
מוֹתםָ .לכֵן י ָ
סוֹפ ִרים ַתּ ְר ֶבּה ָח ְכ ָמהְ ,ו ַה ַתּ ֲאוָה ִל ְגדוֹל ְו ִל ְהיוֹת ְכּ ָ
אַלמוֹנִ יְ ,ו ָהיָה ַה ֵבּן ִמ ְת ַקנֵּא ִקנְ אַת ְ
ַרב ְ
אוֹמר
ידים ֵ
יאים ְולֹא ַמ ְת ִמ ִ
ָח ַכם ֻמ ְפ ָלג .ו ְִאלּוּ ַה ֵבּן ֶשׁ ְלּ ָך ֶשׁ ָשּׁ ַמע ָכּל ַהזְּ ַמן ַעל ַר ָבּנִ ים ֶשׁ ֵהם לֹא ְבּ ֵסדֶר ְולֹא ְבּ ִק ִ
ַמנוּ ֵאת ֵס ֶפר
ַאנִ י ָכּ ְך” .אָכֵןִ ,סיּ ְ
וּבסוֹף י ְַד ְבּרוּ ָע ַלי ֶשׁ ֵאינִ י ָכּ ְך ו ֲ
יע ָכּל ָכּ ְך ַה ְר ֵבּה ְ
ְל ַע ְצמוִֹ ,בּ ְשּׁ ִביל ָמה ִלי ְל ַה ְשׁ ִק ַ
אַה ַבת
אַה ַבת ה'ְ ,ל ֶאמוּנַת ֲח ָכ ִמים ,וְ ֲ
ָשׁרְ ,ל ֲ
ְאת י ְָלדֵינוּ ְבּ ֶד ֶר ְך ַהמּוּ ָסר ְו ַהיּ ָ
אַך ָע ִלינוּ ְל ַחנּ ְֵך ֶאת ַע ְצ ֵמנוּ ו ֶ
ֵאשׁיתְ ,
ְבּר ִ
ַעקֹבָ .ח ָזק ָחזָק וְנִ ְתּ ָח ָזק.
אַב ָר ָהם י ְִצ ַחק ְוי ֲ
בוֹתינוּ ְ
תּוֹרה ְכּ ִפי ֶשׁ ָר ִאינוּ ֵא ֶצל ֲא ֵ
לוֹמדֵי ַה ָ
ְ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ְשׁמוֹת ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -
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יע
ַעקֹב ִה ְשׂ ִבּ ַ
י ֲעקֹב ִמ ְתגּוֹרֵר ְבּ ִמ ְצ ַריִם ָ 17שׁנָה וְ נִ ְפ ַטר ְבּגִ יל  .147י ֲ
יוֹסף ֵמ ִביא ֶאת ָבּנָיו
יוֹסף ֶשׁיּ ְִקבֹּר אוֹתוֹ ִבּ ְמ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלהֵ .
ֶאת ֵ
ֵך ֶאת
ַעקֹב ֵבּר ְ
אַחר ִמ ֵכּן י ֲ
ַעקֹבְ .ל ַ
ַשּׁה וְ ֶא ְפ ַריִם ְל ַק ֵבּל ֶאת ִבּ ְר ַכּת י ֲ
ְמנ ֶ
וְהוֹרה ָל ֶהם ִל ְקבֹּר אוֹתוֹ ִבּ ְמ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה .אַנְ ֵשׁי ִמ ְצ ַריִם
ָ
ָבּנָיו,
ַען.
יוֹסף וְ ֶא ָחיוָ ,ק ְברוּ אוֹתוֹ ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַעקֹב ִשׁ ְב ִעים יוֹםֵ .
ָבּכוּ ַעל י ֲ
אָבי ָך ִצוָּה ִל ְפנֵי מוֹתוֹ
אָמרוִּ :
יּוֹסף יִ ְנקֹם ָבּ ֶהם וְ ְ
אַחים ָח ְשׁשׁוּ ֶשׁ ֵ
ָה ִ
וְאָמר ָל ֶהם ְשׁה' ִסדֵּר ֶשׁ ֵמּ ָר ָעה
יע ֶאת ֶא ָחיו ַ
יוֹסף ִה ְר ִגּ ַ
ֶשׁ ִתּ ְס ַלח ָלנוֵּ .
אָמר
ַען וְ ַ
יִּק ְבּרוּ אוֹתוֹ ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יוֹסף ִצוָּה ֶאת ָבּנָיו ֶשׁ ְ
טוֹבהֵ .
ֵתּ ֵצא ָ
בוֹתינוּ.
אוֹתם ָלאָרֶץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲא ֵ
ַעלֶה ָ
אוֹתם וְ י ֲ
שה' יִ ְפקֹד ָ
יוֹסף נִ ְפ ַטר ְבּגִ יל ֵמאָה וְ ֶע ֶשׂר.
ֵ

    
ֶח ְשׁבוּ ְל ָבנִ ים?
ִ .1מי ֵהם ַהנְּ ָכ ִדים ֶשׁנּ ְ
ָ .2מה ִהיא ִבּ ְר ַכּת ָהאָבוֹת ָל ָבּנִ ים?
ְ .3שׁנִ יִּים ֶנ ְח ֵנטוּ ְבּ ִמ ְצ ַריִםָ .ה ֶא ָחד אַף נִ ְק ַבּר ָשׁם.
ִמי ַה ְשּׁ ָניִּים?
טּוֹבים ֶשׁאָסוּר ָל ֶהם ְלגוּר
ִ .4מי ַה ֲח ֵב ִרים ַה ִ
ַח ָדּו?
יְ
אַריֵהִ ,מי ְלשׁוֹרִ ,מי ַל ֲחמוֹרִ ,מי
ִ .5מי נִ ְמ ָשׁל ְל ְ
וּמי נִ ְמ ָשׁל ִל ְז ֵאב?
ָלה ִ
ָחשִׁ ,מי ָלאַיּ ָ
ְלנ ָ

      

     
יוֹשׁב ְבּ ֶפ ַתח ַשׁ ַער ָה ִעיר לוֹד ,ו ְָראָה
אַבּא ָהיָה ֵ
ַר ִבּי ָ

יאל ִה ְת ַח ְתּנָה.
ַמ ִל ֵ
ִבּתּוֹ ֶשׁל ַר ָבּן גּ ְ

ַשּׁב ַעל גַּל ֲא ָבנִ ים ְבּ ַת ְח ִתּית ַה ַהר.
אָדם ֶשׁ ָבּא וְ י ָ
ָ
ָשׁן ָשׁם ַעל ַהגַּל.
אָדם ָעיֵף ָהיָה ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ְוי ָ
אוֹתוֹ ָ

אוֹתי!".
וּב ֵר ְך ִ
אַבּא ִה ְת ַפּ ֵלּל ָע ַלי ָ
אָמ ָרה לוָֹ " :
ְ
וּמ ְת ַפּלֵּל ֲאנִ י ֶשׁלֹּא ַתּ ְח ְז ִרי
אָמר ָלהְּ " :מ ַקוֶּה ִ
ַ

אָדם
ָחשׁ ֵאל אוֹתוֹ ָ
אַבּא ֶשׁ ָבּא נ ָ
תוֹך ָכּ ְך ָראָה ר' ָ
ְבּ ְ
ילן ַעל
יכת ֵעץ ִמשֹּׁרֶשׁ ָה ִא ָ
ָפ ָלה ֲח ִת ַ
ְל ָה ִכּישׁוְֹ ,ונ ְ

ְל ָכאן".
ֵך
וּבר ְ
אַבּאִ ,ה ְת ַפּ ֵלּל ָע ַלי ָ
וּב ְקּ ָשׁהָ " :
י ְָל ָדה ִבּתּוֹ ֵבּן ִ

אָדם
ְה ְרגָה אוֹתוְֹ .כּ ֶשׁנִּ ְתעוֹ ֵרר אוֹתוֹ ָ
ָחשׁ ו ָ
ַהנּ ָ
ָפל
וּבא ָל ֶלכֶת ,וְ נ ַ
ָחשׁ ֵמתָ ,קם ָ
ִמ ְשּׁנָתוָֹ ,ראָה ֶאת ַהנּ ָ

ֶח ַדּל
וּמ ְת ַפּ ֵלּל ֲאנִ י ֶשׁלֹּא י ְ
אָמר ָלהְּ " :מ ַקוֶּה ִ
אוֹתי!" ַ
ִ
אַבּאְ ,שׁ ֵתּי ְשׂ ָמחוֹת
אָמ ָרה לוָֹ " :
יך"ְ .
"אוֹי" ִמ ִפּ ְ

אָדם.
ֶס ַלע ֵמרֹאשׁ ַה ַהר ְל ַת ְח ִתּיתוֹ ְונִ ָצל אוֹתוֹ ָה ָ
ַעשׂוּ ְל ָך נִ ִסּים
אַבּאָ :מה ַמ ֲע ֶשׂי ָךֶ ,שׁנּ ֲ
ָשׁאַל אוֹתוֹ ר' ָ

ְאַתּה ְמ ַק ְלּ ֵלנִ י?!".
ֶשׁ ָבּאוּ ִלי ו ָ
תּוֹך ֶשׁיּ ְִהיֶה ָשׁלוֹם
יהן ְבּ ָרכוֹת ִ -מ ְ
אָמר ָלהְּ :שׁ ֵתּ ֶ
ַ

ָשׁים ֶשׁ ָעשׂוּ ִלי
ָמי ָמ ַח ְל ִתּי ְל ֲאנ ִ
אָמר לוָֹ :כּל י ַ
ְכּ ֵא ֶלּה? ַ
יתי ְל ִמ ָטּ ִתי ַעד
ְאם לֹא ָיכ ְֹל ִתּי ְל ִה ְת ַפּיֵּס לֹא ָע ִל ִ
ָרע ,ו ִ

תּוֹך ֶשׁיּ ְִהיֶה ְבּנ ְֵך ַקיָּם,
וּמ ְ
ית ְך לֹא ַתּ ְח ְז ִרי ְל ָכאןִ ,
ְבּ ֵב ֵ
אָכל ְבּנִ י"" ,אוֹי
יך" :אוֹי ֶשׁלֹּא ַ
ֶח ַדּל אוֹי ִמ ִפּ ְ
לֹא י ְ

אוֹתי .וְ לֹא ַדּי ְבּזֶהֵ ,מאוֹתוֹ
ֶשׁ ָמּ ַח ְל ִתּי ְל ֵאלּוּ ֶשׁ ִצּ ֲערוּ ִ
ַהיּוֹם ְו ַה ְלּאָה ִה ְשׁ ַתּ ַדּ ְל ִתּי ַל ֲעשׂוֹת ִע ָמּ ֶהם טוֹבוֹת ְכּ ֵדי

ֶסת"".
ֶשׁלֹּא ָשׁ ָתה ְבּנִ י"" ,אוֹי ֶשׁלֹּא ָה ַל ְך ְל ֵבית ַה ְכּנ ֶ
)על פי בראשית רבה פרשה כ"ו(

אַבּא
אוֹתםָ .בּ ָכה ר' ָ
ַח ְשּׁבוּ ֶשׁ ֲאנִ י שׂוֹנֵא ָ
ֶשׁלֹּא י ְ
יוֹסף,
דוֹלים ִמ ַמּ ֲע ָשׂיו ֶשׁל ֵ
ְאָמר ַמ ֲע ָשׂיו ֶשׁל זֶה גְּ ִ
ו ַ
יּוֹסף ָהיָה ָראוּי ְל ַר ֵחם ֲעל ֶא ָחיוֲ ,א ָבל ָמה
ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ֵ
יוֹסףִ ,כּי
יוֹתר ִמ ַמּ ֲע ָשׂיו ֶשׁל ֵ
ֶשׁ ָע ָשׂה זֶה ָה ִאישׁ הוּא ֵ
אָדם ֲא ִפלּוּ לֹא ָהיוּ ֶא ָחיו.
ִר ֵחם ַעל ָכּל ָ


     
ָתן לוֹ
ַה ְמּ ַק ֵבּל ֶאת ֲח ֵברוֹ ְבּ ֵס ֶבר ָפּנִ ים יָפוֹת ֲא ִפלּוּ לֹא נ ַ
ָתן לוֹ '' ָכּל'' ַמ ָתּנוֹת
'' ְכּלוּם''ַ ,מ ֲע ֶלה ָע ָליו ַה ָכּתוּב ְכּ ִאלּוּ נ ַ
עוֹלם.
ֶשׁ ְבּ ָ

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

)אבות דר' נתן(
דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

