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

הד"נ
16:00
16:03
16:14
16:15

מוצש"ק
17:14
17:13
17:16
17:17

ֵשׁב  כ'ד ִכּ ְסלֵו התשע"ג ִ ג ָליוֹן ִמ ְס ָפּר ָ  59שׁ ַנה ְשׁנִ ָיה 
בס"ד ַ שׁ ָבּת קֹדֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַויּ ֶ


    
   
הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יסר
פּוֹרט ,ו ְִס ֵפּר ָלנוּ ֶאת ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ְבּ ַבת ַה ֵק ָ
אוּלם ַה ְסּ ְ
ֻלּנוּ ְל ָ
אָסף ַרב ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ֵאת כּ ָ
ֻכּהַ ,
ִל ְפנֵי ֻח ְפ ַשׁת ֲחנ ָ
ָאה
ְהוֹשׁ ַע ֵבּן ֲחנִ ינָא“ :אוֹי ֶשׁ ָח ְכ ָמה ְמפ ֶֹארֶת נִ ְתּנָה ִבּ ְכ ִלי ְמכ ָֹער”ְ ,ו ָר ְמזָה לוֹ ֶשׁהוּא ִאישׁ לֹא נ ֶ
אָמ ָרה ְל ַר ִבּי י ֻ
ֶשׁ ְ
אָמ ָרה לוְֹ “ :בּ ֵכ ִלים ֶשׁל ֶח ֶרס”.
נוֹתן ֶאת ַה ַיּיִן?”ְ ,
יסרְ ,בּ ֵאיזֶה ְכּ ִלי הוּא ֵ
יך ַה ֵק ָ
אָב ָ
אָמר ָלהִּ “ :
ְוהוּא גָּדוֹל ְבּ ָח ְכ ָמהַ .
מוֹתםָ ,מה ֶה ְב ֵדּל ֵבּינוֹ ִל ְשׁאָר
נוֹתן גַּם כֵּן ְבּ ֵכּ ִלים ְכּ ָ
נוֹתנִ ים יֵינָם ִבּ ְכ ִלי ֶחרֶס ,ו ְִאם אָ ִבי ָך ֵ
עוֹלם ְ
אָמר ָלהָּ “ :כּל ָה ָ
ַ
ָהב”ָ .ה ְל ָכה
ֶסף ְוז ָ
יכים ִל ֵתּן ְבּ ֵכ ִלים ֶשׁל כּ ֶ
אַתּם ְצ ִר ִ
אָמר ָלהֶּ “ :
אָמ ָרה לוְֹ “ :בּ ֵאיזֶה ְכּ ִלי נִ ֵתּן ֶאת ַה ַיּיִן?” ַ
ָה ָעם?”ְ .
אָמר ָל ְך
אָמר ְל ִבתּוִֹ “ :מי ַ
ַע ָשׂה כֵּן ,וְ ֶה ְח ִמיץ ַה ַיּיִןַ .
ָהב!” ו ֲ
ֶסף ְוז ָ
ְאָמ ָרהֵ “ :תּן ֶאת ַה ַיּיִן ְבּ ֵכ ִלים ֶשׁל כּ ֶ
יה ו ְ
אָב ָ
ְל ִ
אָמר לוֹ:
אָמ ְר ָתּ ָלהּ ַל ֲעשׂוֹת ֵכּן?”ַ ,
ְאָמרָ “ :ל ָמּה ַ
ְהוֹשׁ ַע ֵבּן ֲחנִ ינָא”ָ .ק ָרא לוֹ ו ַ
אָמ ָרה לוֹ“ :ר' י ֻ
ַל ֲעשׂוֹת ָכּ ְך?” ְ
תּוֹרה
אָמ ְר ִתּי ָלהְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ַה ַיּיִן לֹא ִמ ְשׁ ַתּ ֵמּר ֶא ָלּא ַרק ִבּ ְכ ִלי ֶחרֶס ֶשׁהוּא ְמכ ָֹער ,אַף ַה ָ
אָמ ָרה ִלי ָכּ ְך ַ
“ ְכּמוֹ ֶשׁ ִהיא ְ
ָאים?!”
ָשׁים ֶשׁ ֵהם ֲח ָכ ִמים ְוגַם נ ִ
ֶשׁנָם ֲאנ ִ
אָמר לוֲֹ “ :א ָבל י ְ
ָאה”ַ .
ִיתי נ ֶ
יוֹתר ִמ ְשּׁ ִאילוּ ָהי ִ
ֶמת ִבּי ֵ
ָכּ ְך ִהיאִ ,מ ְת ַקיּ ֶ
ֻכּה ִה ְת ַר ֵחשׁ ַבּזְּ ַמן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ֵשּׁנִ י,
ידי ֲח ָכ ִמים”ַ .חג ָה ֲחנ ָ
יוֹתר ַתּ ְל ִמ ֵ
ָפים ָהיוּ ֵ
אָמר לוִֹ “ :אלּוּ ָהיוּ ָפּחוּת י ִ
ַ
רוּחנִ י טוֹבַ .ה ְיו ִָנים ,נִ ֲהלוּ ִמ ְל ָח ָמה ִע ֶק ֶשׁת ְבּ ַמ ָטּ ָרה ְל ַה ְשׁ ִליט ֶאת
ַשׁ ִמי ְו ָ
אַרצוֹ ְבּ ַמ ָצּב גּ ְ
ָשׁב ְבּ ְ
ִשׂ ָר ֵאל י ַ
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ַעם י ְ
ִשׂ ָר ֵאלָ ,ע ֵלינוּ ָלשׁוּב ָל ָמּה
ָרם ָל ֵיוָנִ ים ְל ִה ָלּ ֵחם ִמ ְל ָח ָמה ָק ָשׁה ֶנגֶד י ְ
ְהוּדיִ .בּ ְכדֵי ְל ָה ִבין ָמה גּ ַ
בּוּתּם ַעל ָה ָעם ַהיּ ִ
ַתּ ְר ָ
תּוֹרה ֵל ְיוָונִ יתְ .בּ ַמ ֲה ָל ְך
ִשׂ ָר ֵאל ְל ַת ְרגֵּם ֶאת ַה ָ
וּפּ ָקד ָעל ֵ 70מ ַח ְכ ֵמי י ְ
ֶשׁ ִה ְת ַר ֵחשׁ ֵמאָה ָשׁנָה קֹדֶם ָלכֵןַ .תּ ְל ַמי ַה ֶמּ ֶל ְך ַ
תּוֹרה ו ְִה ְת ַפּ ֲעלוּ ֵמ ָח ְכ ָמ ָתהֵּ .הם ִא ְמּצוּ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ְו ִדינִ ים ֶשׁ ֵבּין
ֵמאָה ַה ָשּׁנִ ים ַה ָבּאוֹתָ ,שׁ ְקדוּ ַח ְכ ֵמי ָיוָן ַעל ִלמּוּד ַה ָ
אַך ִמ ְצוֹת ֶשׁ ֵהן ֻח ִקּים ָמ ַעל ַה ִהגָּיוֹן ,לֹא ִה ְס ִכּימוּ
וּפּ ַסחְ .
רוּעים ְכּמוֹ ַשׁ ָבּתֶ ,
וּמ ְצוֹת ַה ְקּשׁוּרוֹת ְל ֵא ִ
אָדם ַל ֲח ֵברוִֹ ,
ָ
תּוֹרה
ֻשּׁה ְו ַה ָטּ ֳה ָרה ֶשׁ ַבּ ָ
יח ֶשׁ ֶאת ַה ְקּד ָ
הוֹכ ַ
ְל ַק ֵבּלְ .מ ִס ָבּה זוֹ ִט ְמּאוּ ַה ְיוָנִ ים ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמן ְולֹא ָשׁ ְפכוּ אוֹתוִֹ ,בּ ְכדֵי ְל ִ
חוֹתמוֹ ֶשׁל כּ ֵֹהן גָּדוֹל .נֵס זֶה ִה ְדגִּ ישׁ ֶאת
ֵהם לֹא ְמ ַק ְבּ ִליםָ .לכֵן ִה ְת ַר ֵחשׁ ַהנֵּסַ ,על ְידֵי ַפּ ְך ֶשׁ ֶמן ָטהוֹר ֶה ָחתוּם ְבּ ָ
דוֹשׁה .אָנוּ
ָמים יֵשׁ ְק ָ
ֻכּה ֲעבוּרֵנוֲּ ,חשֹׁב ְמאֹד ִל ְזכֹּר ֶשׁ ַבּ ִמּ ְצווֹת ֶשׁאָנוּ ִמ ַקּיּ ִ
ֻשּׁה וְ ַה ָטּ ֳה ָרה ֶשׁ ָבּ ִמ ְצוֹת .זֶהוּ ֲחנ ָ
ַה ְקּד ָ
עוֹלם
עוֹלם כֻּלּוַֹ ,עד ֶשׁיּוּאַר ָה ָ
דוֹשׁה ְבּ ָ
וּק ָ
ָפיץ אוֹר ְ
ֻכּה ,נ ִ
ימי ַה ֲחנ ָ
תּוֹרה ְללֹא ֶה ְבדֵּלִ .בּ ֵ
ְמ ַקיּ ְִמים ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת ַה ָ
אָמן.
יח ִצ ְד ֶקנוּ ֵ
כֻּלּוֹ ֵבּ ִביאַת ְמ ִשׁ ַ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ִמ ֵקּץ ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -
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אַחים ָראוּ
יוֹסף ִל ְדרֹשׁ ִבּ ְשׁלוֹם ֶא ָחיו ,וְ ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ִ
ַעקֹב ָשׁ ַלח ֶאת ֵ
יֲ
אַחים ִלזְ רֹק ֶאת
ֵע ֶאת ָה ִ
אוּבן ִשׁ ְכנ ַ
יּוֹסף ָבּאֶ ,ה ְח ִליטוּ ְל ָה ְרגוְֹ .ר ֵ
ֶשׁ ֵ
אַחר ָכּ ְך
יוּכל ָלשׁוּב ַ
יוֹסף ְלבּוֹר וְ לֹא ַל ֲהרֹג אוֹתוְֹ ,כּדֵי ֶשׁהוּא ַ
ֵ
אַחים
הוּצא ֵמ ַהבּוֹר וְנִ ְמ ַכּר ְכּ ֶע ֶבדָ .ה ִ
יוֹסף ָ
אַך ֵ
יוֹסףְ ,
וּל ַה ִצּיל ֶאת ֵ
ְ
בוּע ְבּ ָדם ְשׂ ִעיר
ַעקֹב ָצ ַ
יוֹסף ֶאל י ֲ
ֵה ִביאוּ ֶאת ְכּתֹנֶת ַה ַפּ ִסּים ֶשׁל ֵ
ַלגֵּל
יוֹסף ִה ְתגּ ְ
יוֹסףֵ .
ַעקֹב ָח ַשׁב ֶשׁ ַחיָּה ָר ָעה ָט ְר ָפה ֶאת ֵ
ִעזִּ ים .י ֲ
אַח ַראי ְבּ ֵבית
וּמ ְת ַמנֶּה ָל ֲ
יפרִ .
פּוֹט ַ
ְל ִמ ְצ ַריִם ,וְ ִנ ְמ ָכּר ְל ֶע ֶבד ְבּ ֵבית ִ
יוֹסף וְ ַה ָדּ ָבר ֵה ִביא ְל ָכ ְך
אַה ָבה ֶאת ֵ
יפר ֲ
פּוֹט ַ
יפרֵ .א ֶשׁת ִ
פּוֹט ַ
ִ
יח ,וְ ָשׁם הוּא
יוֹסף ִה ְצ ִל ַ
ֶלא ֵ
ֶלא .גַּם ַבּכּ ֶ
יוֹסף ַלכּ ֶ
ָרק ֶאת ֵ
יפר ז ַ
פּוֹט ַ
ֶשׁ ִ
לוֹמם.
וּפ ַתר ֶאת ֲח ָ
אוֹפים וְ ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ָ
ָפּגַשׁ ֶאת ַשׂר ָה ִ

     
ְס ִביבוֹן

    
וּת ַק ֵבּל
ָבי ְ
ֲ .1אנִ י ֶמ ֶל ְך ָרם וְנִ ָשּׂאָ ,ק ֵצץ ָפ ָע ַמיִם ְזנ ִ
ַסּהִ .מי ֲאנִ י?
ְבּ ֵה ָמה גּ ָ
אָמר ְל ִמי " ֶל ֱאל ִֹקים ִפּ ְתרוֹנִ ים"?
ִ .2מי ַ
ִ .3בּ ְשׁנֵי ִמ ְק ִרים נִ ז ְַכּר ְבּ ַפּ ָר ָשׁ ֵתנוּ ַה ִבּטּוּיָ " :ה ֵכּר נָא".
אָמר ְל ִמי?
ִמי ַ
ְהוּדה?
ָ .4מה ֵשׁמוֹת ָבּנָיו ֶשׁל י ָ
אוֹמים ְבּ ִב ְטנָה"ָ .ציֵּן ֵשׁמוֹת זוּגוֹת
" .5וְ ִהנֵּה ְתּ ִ
תּוֹרה.
נוֹס ִפים ַבּ ָ
אוֹמים ָ
ְתּ ִ

      
מוּאל:
אָמר ְשׁ ֵ
אַבּא ַ
אָמר ַר ִבּי ָ
ַ

ָדוּע ְללֹא
ַצ"לָ ,פּ ַעל ַכּיּ ַ
יעזֶר ז ַ
הרה"ק ַבּ ַעל ַד ֶמ ֶשׁק ֱא ִל ֶ
רוּחנִ יּוּת
וּל ַה ָצּ ַלת נְ ָפשׁוֹת ְבּ ָ
ְלאוּתְ ,ל ִחזּוּק ַה ָדּת ְ

וּבית ִה ֵלּל ַעל
ֶח ְלקוּ ֵבּית ַשׁ ַמּאי ֵ
ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים נ ֶ
מוֹתנוּ",
אוֹמ ִריםֲ " :ה ָל ָכה ְכּ ֵ
יקת ֲה ָל ָכהַ .ה ָלּלוּ ְ
ְפּ ִס ַ

ַשׁ ִמיּוּת.
וּבג ְ
ְ

מוֹתנוּ".
אוֹמ ִריםֲ " :ה ָל ָכה ְכּ ֵ
וְ ַה ְלּלוּ ְ
אָמ ָרהֵ " :אלּוּ ְו ֵאלּוּ ִדּ ְברֵי ֱאל ִֹהים
ָצאָה ַבּת קוֹל ְו ְ
יְ

ִשׂ ָר ֵאל ְל ַשׂ ֵחק ִבּ ְס ִביבוֹןֶ ,שׁ ָע ָליו
אָמרִ :מנְ ָהג י ְ
ַפּ ַעם ַ
אשׁי ֵתּבוֹת
אוֹתיּוֹת ג ' ש ' נ ' הֶ ,שׁ ֵהן ָר ֵ
ֲחקוּקוֹת ָה ִ

אַך ָה ְל ָכה ְכּבֵית ִה ֵלּל".
ַחיִּים ֵהםְ ,
ְאלּוּ ִדּ ְברֵי ֱאל ִֹהים ַחיִּיםִ ,מ ְפּנֵי ָמה זָכוּ
וְ ִאם ֵאלּוּ ו ֵ

יסא.
סוּמי נִ ָ
נ"ס ג"דול ָה"יָה ָשׁ"םְ ,ל ִפ ְר ֵ

מוֹתם?
ֵבּית ִה ֵלּל ִל ְקבּ ַֹע ֲה ָל ָכה ְכּ ָ
לוּבים ) ַס ְב ָלנִ יִּים( ָהיוּ ,ו ְַכ ֲא ֶשׁר
ַע ִ
נּוֹחים ו ֲ
ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ִ

מוּהְּ ,כּלוּם לֹא ָהיָה ָע ִדיף ִל ְרשׁוֹם ִמּ ִלּים
ְו ַה ָדּ ָבר ָתּ ַ
דוֹלים ֵמ ִאי ֵרי ֵעי ַניִם וְ ִל ְתּלוֹ ָתּם
ֵאלּוּ ַעל ְשׁ ָלּ ִטים גְּ ִ

לוֹמ ִדים גַּם ֶאת ִדּ ְב ֵרי
מּוּדםָ ,היוּ ְ
ָהיוּ חוֹ ְז ִרים ַעל ִל ָ
ימים ִדּ ְב ֵרי
יוֹתר ִמ ָכּ ְך ,אַף ָהיוּ ַמ ְק ִדּ ִ
ֵבּית ַשׁ ַמּאי .וְ ֵ

ֶתר ֶשׁ ֵאת?
ְבּ ָראשׁ חוֹצוֹתְ ,כּדֵי ְל ַפ ְר ֵסם ֶאת ַהנֵּס ַבּיּ ֶ

יהם.
ֵבּית ַשׁ ַמּאי ְל ִד ְב ֵר ֶ

יּוֹתיו
ְאוֹת ָ
ָעיר ו ִ
מּוּטב ֶשׁ ְסּ ִביבוֹן ז ִ
ֶא ָלּא ִמ ָכּאןֶ ,שׁ ָ
תּוֹבב ְוי ְִפ ַעלַ ,על ְפּנֵי
וּב ְל ַבד ֶשׁיּ ְִס ֵ
אשׁי ֵתּבוֹתִ ,
ְבּ ָר ֵ

)על פי תלמוד בבלי ,מסכת ערובין דף י"ג ע"ב(

ֶשׁ ֶלט ֲענָק ַה ָתּלוּי ְבּ ִק ָפּאוֹן.


     
שׁוֹק ִטים ַעל ַה ְשּׁ ָמ ִרים,
ְאין ְ
וּפוֹע ִלים ו ֵ
סוֹב ִבים ֲ
ְכּ ֶשׁ ְמּ ְ
ְמחוֹ ֵלל ה' נִ ִסּים ְו ִנ ְפ ָלאוֹת.

ֻכּה ְמ ַס ְפּ ִרים”...
יך ְל ַה ְק ִשׁיב ָל ָמּה ֶשׁנֵּרוֹת ֲחנ ָ
“ ָצ ִר ְ
אדמו"ר חב"ד הרש"ב

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

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

