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

הד"נ
16:01
16:04
16:16
16:16

מוצש"ק
17:14
17:14
17:16
17:17

ֵצא  י' ִכּ ְס ֵלו התשע"ג  גִ ָליוֹן ִמ ְס ָפּר ָ  57שׁ ַ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 ָ
ַאנוּ
ידי ַה ִכּתּוֹת ַהגְּ בוֹהוֹת ֶשׁ ָהיוּ ְבּ ֵני ִמ ְצוָהָ ,היוּ ַה ִמּנְ יָן ,ו ֲ
ְמן ַרבִ ,מ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֲאנוּ ְבּ ֵבית ַה ֵסּ ֶפרַ .תּ ְל ִמ ֵ
ִמזֶּה ז ַ
דוֹלים ִדּ ְבּרוּ ְבּ ֶא ְמ ַצע
ָמים ֶשׁגַּם ַהגְּ ִ
אַך ,לֹא ָתּ ִמיד ִה ְצ ַל ְחנוָּ .היוּ י ִ
דוֹליםְ ,
ֵיהםָ .ר ִצינוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְכּמוֹ גְּ ִ
ִה ְצ ָט ַר ְפנוּ ֲאל ֶ
ֻלּנוּ ַעל ִענְ ְינֵי ַה ְתּ ִפ ָלּה
ְח ְלמוּ ָל ֶהםַ .כּ ָמּה ו ְַכ ָמּה ְפּ ָע ִמים ִדּ ֵבּר ַהמּוֹ ֶרה ִעם כּ ָ
ָשׁבוּ ו ָ
ַה ְתּ ִפ ָלּה אוֹ ֶשׁ ִנּ ְר ְדּמוּ ,אוֹ י ְ
תּוֹרה,
ישׁיִ ,ל ְפנֵי ְק ִריאַת ַה ָ
ַהג ְכּ ָראוּי ִבּזְּ ַמן ַה ְתּ ִפ ָלּהְ .בּיוֹם ֲח ִמ ִ
ידים לֹא ִה ְצ ִליחוּ ְל ִה ְתנ ֵ
אַך רֹב ַה ַתּ ְל ִמ ִ
יבוּתהְּ ,
ַח ִשׁ ָ
וֲ
טוּח
אוֹתנוּ ְמאֹדֲ .אנִ י ָבּ ַ
יטב ַל ִסּפּוּר ֶשׁ ִרגֵּשׁ ָ
ֻלּנוּ ְל ַה ְק ִשׁיב ֵה ֵ
וּב ֵקּשׁ ִמכּ ָ
ַרב ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ָע ַמד ְליַד ֲארוֹן ַהקֹּדֶשׁ ִ
ָפה ָח ַבל ֶשׁ ַתּ ְפ ִסידוּ .ו ְָכ ְך ִס ֵפּר ָה ַרב:
יךֲ ,א ָבל ַה ִסּפּוּר ָכּל ָכּ ְך י ֶ
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ְכּמוֹ ֶשׁ ָצּ ִר ְ
ַהגִ ים נִ ְפ ָלא ִ
אַתּם ִמ ְתנ ֲ
ֶשׁ ֶ
יחָ .ח ַשׁב ָה ִאישִׁ ,אלּוּ
וּב ִר ַ
סוֹרג ְ
אַחרֵי ָ
ָעלוּ אוֹתוֹ ֲ
וּבלֹא ִמ ִלּים נ ֲ
ְע ְצרוּ אוֹתוְֹ ,
אָדם ו ָ
ֶך ָבּאוּ ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ָ
שׁוֹמ ֵרי ַה ֶמּל ְ
ְ
אוֹמר לוֹ ֶשׁ ֲאנִ י ַחף
וּבלֹא ֵבּרוּר ,וְ ֵ
אוֹתיְ ,בּלֹא ִמ ְשׁ ָפּט ְ
יצד ָע ְצרוּ ִ
ִיתי ְמ ַס ֵפּר לוֹ ֵכּ ַ
יע ְל ָכאןָ ,הי ִ
ָהיָה ַה ֶמּ ֶל ְך ַמגִּ ַ
אוֹמר ֶאת ֲא ֶשׁר ַעל ִל ִבּי? ֵמרֹב ַצ ַער נִ ְר ַדּם ָה ִאישׁ.
אַך ַע ָתּה ְל ִמי ַ
ָאי ַה ַמּ ֲא ָסר ַה ָקּ ִשׁיםְ .
וּמ ַס ֵפּר לוֹ ַעל ְתּנ ֵ
ִמ ֶפּ ַשׁעְ ,
נוֹדע לוֹ ִכּי זֶה ַע ָתּה ָע ָבר ָכּאן ַה ֶמּ ֶל ְךָ .פּ ַרץ ָה ִאישׁ ִבּ ְב ִכיַ :ה ֶמּ ֶל ְך ָע ָבר ָכּאן
ְכּ ֶשׁ ִה ְתעוֹ ֵרר ָשׁ ַמע ֲה ֻמ ָלּה ְבּ ִמ ְס ְדּרוֹן ,וְ ַ
תוּחים ַעל
סּוֹה ִרים נִ ָצּ ִבים ְמ ִ
אַחר ֶשׁנִּ ְרגַּעָ ,ראָה ְשׁ ַה ַ
ִסּוּריְ .ל ַ
ַאנִ י ֶה ְח ַמ ְצ ִתּי ֶאת ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ִלגְ אֹל ֶאת ַע ְצ ִמי ִמיּ ַ
וֲ
צוֹעק
מוּכיםֵ .ה ֵחל ָה ִאישׁ ֵ
סּוֹהר ,וּ ְמ ַסיֵּר ַבּ ִמּ ְס ְדּרוֹנוֹת ַה ְסּ ִ
ְאָמר ְל ַע ְצמוַֹ :ה ֶמּ ֶל ְך ֲע ַדיִן נִ ְמ ָצא ְבּ ֵבית ַה ָ
ִמ ְשׁ ַמ ְר ָתּם ,ו ַ
ַעקֹב ִמ ְתעוֹ ֵרר
בוּעְ ,כּ ֶשׁיּ ֲ
נוֹתיוְ .בּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
וּבא ְל ַה ְק ִשׁיב ְל ַט ֲע ָ
ֶך ָשׁ ַמעָ ,
וּבוֹכה ְוקוֹרֵא ְבּ ָכל ַהכּ ַֹח ַעד ֶשׁ ַה ֶמּל ְ
ֶ
ָשׁן ְבּ ָמקוֹם
ִיתי י ֵ
ָד ְע ִתּי לֹא ָהי ִ
נוֹרא ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה"ִ ,אלּוּ י ַ
ֱצר ְבּ ָמקוֹם ָקדוֹשָׁ " :מה ָ
ַחלוֹמוֵֹ ,ה ִבין ֶשׁהוּא ֶנע ַ
ִמ ְשּׁנָתוֹ ו ֲ
אַך ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְרגִּ ישׁ ֶשׁ ַה ָמּקוֹם בּוֹ
זֶה .הוּא ִה ְצ ַט ֵער ַעל ֶשׁ ֶה ְח ִמיץ ֶאת ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ִל ְראוֹת ֶאת ְכּבוֹדוֹ ֶשׁל ָה ָקּ ָבּ"הְ .
ְק ִריםִ ,סיֵּם
ידים י ָ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּלַ .תּ ְל ִמ ִ
ָשׁן ָקדוֹשׁ גַּם ַע ְכ ָשׁוֵ ,ה ִבין ִכּי זֶה ְמקוֹם ְתּ ִפ ָלּהְ ,וגַם ַע ָתּה הוּא ָיכֹל ַל ֲעמֹד ְ
יָ
ָבים אָנוּ ַל ֲעשׂוֹת ַהכֹּל ַעל
ֻשּׁה נִ ְמ ֵצאת בּוֹ ָכּל ֶרגַעַ ,חיּ ִ
ֶסתָ ,מקוֹם ֶשׁ ַה ְקּד ָ
ָה ַרב ֶאת ְדּ ָב ָריו ,אָנוּ ִנ ְמ ָצ ִאים ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
וּק ִריאַת
ְהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּאָ ,בּ ְרכוּ ְ
אָמן ,י ֵ
ַעמֹד ְונִ ְת ַפּ ֵלּל ִל ְפנֵי ה'ְ ,בּ ֵע ָרנוּת ְמלֵאָהֻ ,שׁ ָתּ ִפים ִל ְת ִפ ָלּהַ ,ל ֲענוֹת ֵ
ְמנַת ֶשׁנּ ֲ
אַד ַמת קֹדֶשׁ הוּא".
וּבּ ְדּ ֵבקוּת ,ו ְָל ַד ַעת ִכּי ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר אָנוּ נִ ְמ ָצ ִאים " ְ
ְשׁ ַמעְ ,ל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְשׁמוֹנֶה ֶע ְשׂרֵה ְבּ ַלּ ַחשׁ ִ
ָתן.
ִשׁ ַלח ,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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עוֹלים
אָכים ִ
ַחלֹם .וּ ַב ֲחלוֹם ַמ ְל ִ
ַעקֹב ַבּ ָשּׂדֶה ַויּ ֲ
ָשׁן י ֲ
ְבּ ַד ְרכּוֹ ְל ָחרָן י ַ
ֶיה
וּמ ָב ְרכוֹ ֶשׁ ָהאָרֶץ ֶשׁהוּא שׁוֹכֵב ָעל ָ
יוֹר ִדים ְבּ ֻס ָלּםְ ,וה' נִ ַצּב ָע ָליו ְ
וְ ְ
ֵך ְל ָח ָרןְ ,וגָּר ֵא ֶצל ָל ָבן.
ִשׁמֹר ָע ָליו ָתּ ִמידַ .י ֲעקֹב הוֹל ְ
ָתן לוְֹ ,ושׁה' י ְ
ִתּנּ ֵ
ָחל
ִתּן לוֹ ֶאת ר ֵ
יע ֶשׁיּ ֵ
וּמ ִצּ ַ
אַהב ְבּ ָר ֵחלִ ,בּתּוֹ ַה ְצּ ִעירָה ֶשׁל ָל ָבןַ ,
הוּא ִמ ְת ֵ
מוּרת ֲעבוֹדָה ֶשׁל ֶשׁ ַבע ָשׁנִ יםָ .ל ָבן ֵמ ַר ֶמּה אוֹתוֹ,
ְל ִא ָשּׁה ְתּ ַ
ַעקֹב ֶאת לֵאָהַ ,ה ְבּכוֹ ָרהַ .רק
נוֹתּן ְלי ֲ
וּכ ֶשׁ ִמּ ְס ַתּיְּמוֹת ֶשׁ ַבע ַה ָשּׁנִ ים הוּא ֵ
ְ
ַעקֹב ְבּ ָר ֵחל ְל ִא ָשּׁהָ .ר ֵחל,
נוֹספוֹת זוֹכֶה י ֲ
בוֹדה ָ
אַחר ֶשׂ ַבע ְשׁנוֹת ֲע ָ
ַ
אַחתַ .י ֲעקֹב
וּבת ַ
ַעקֹב ְשׁנֵים ָע ָשׂר ָבּנִ ים ַ
יוֹלדוֹת ְלי ֲ
יהן ְ
חוֹת ֶ
וש ְפ ֵ
לֵאָה ִ
יח ְל ַה ְרבּוֹת
ַעקֹב ַמ ְצ ִל ַ
אַך ָל ָבן ְמ ַק ֵפּ ַח ֶאת ְשׂכָרוֹ .י ֲ
רוֹצה ַל ֲחזֹר ְל ֵביתוְֹ ,
ֶ
אַחרָיו,
רוֹדף ֲ
ֵח ִמ ָל ָבן ִבּ ְרכוּשׁ גָּדוֹלָ .ל ָבן ֵ
ֶאת צֹאנוֹ ְבּ ַתּ ְחבּוּ ָלהְ ,ובּוֹר ַ
לּוּפי ְדּ ָב ִרים ֵהם כּוֹ ְר ִתּים ְבּ ִרית ְי ִדידוּת.
אַחר ִח ֵ
וּל ַ
ְ

    
דּוּע?
ַעקֹבִ ,מ ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע"ַ .מ ַ
ֵצא י ֲ
ַ " .1ויּ ֵ
ֵ .2איזוֹ ִעיר ִנ ְק ְראָה ְבּ ֵשׁם לוּז?
ְתה ,י ְַפת תֹּאַר ,וִ ְי ַפת ַמ ְר ֶאה".
ְ " .3ו ָר ֵחלָ ,הי ָ
תּוֹרה " ְי ַפת ַמ ְר ֶאה"?
ֶא ַמר ַבּ ָ
ַעל ִמי עוֹד נ ֱ
דּוּע גָּנְ ָבה ָר ֵחל ֶאת ַה ְתּ ָר ִפים?
ַ .4מ ַ
ֶיה ֶשׁל ִבּ ְל ָהה?
ָ .5מה ְשׁמוֹת ָבּנ ָ
ֶיה ֶשׁל זִ ְל ָפּה?
ָ .6מה ְשׁמוֹת ָבּנ ָ

     
יוֹסף,
פּוֹרת ֵ
יבת ָ
ְשׁ ַ
ַר ִבּי ֶע ְז ָרא עטיהָ ,היָה רֹאשׁ י ִ
ְו ָהיָה ָה ַרב ֶשׁל ָכּל גְ דוֹ ֵלי ָה ַר ָבּנִ יםָ ,ה ַרב ָמ ְר ְדּ ַכי
יוֹסף.
עוֹב ְדיָּה ֵ
ֱא ִל ָיהוּ זצ''ל וְ ָה ַרב ַ
ְו ִהנֵּה ְבּנוֹ ֶשׁל ָה ַרב עטיה ָח ָלה ְבּ ַמ ֲח ָלה ָק ָשׁה וְ לֹא
רוּפהַ .מ ָצבוֹ ֶשׁל ַה ֵבּן ֶה ְח ִמּיר ְוחֹם גּוּפוֹ
ָמ ְצאוּ לוֹ ְתּ ָ
יע לַ 42מ ֲעלוֹתָ .ה ַרב עטיה ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ְבּנוֹ
ִהגִּ ַ
וּב ַת ֲחנוּנִ ים ַעד ֶשׁנִּ ְר ַדּם.
ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ָשׁעוֹת ֲארֻכּוֹת ִבּ ְב ִכי ְ
אָמרַ :דּע
ָבּ ֵעת ֶשׁנִּ ָר ַדם ָח ַלם שהמהרש''א נִ גְ ָלה לוֹ וְ ַ

      
ָאים,
ָאה וְ ָהיוּ בּוֹ ֵפּרוֹת נ ִ
ֶמ ֶל ְך ֶא ָחד ֶשׁ ָהיָה לוֹ ַפּ ְרדֵּס נ ֶ
שׁוֹמ ִריםֶ :א ָחד ִחגֵּר )= ֶשׁ ֵאינוֹ ָיכֹל
הוֹשׁיב בּוֹ ְשׁנֵי ְ
וְ ִ
סוּמא )= ִעוֵּר(.
ָל ֶלכֶת( וְ ֶא ָחד ָ
רוֹאה ַבּ ַפּ ְר ֵדּס -
ָאים ֲאנִ י ֶ
סּוּמאֵ " :פּרוֹת נ ִ
אָמר ַה ִחגֵּר ַל ָ
ַ
ָביא ָלנוּ ֵפּרוֹת
יבנִ י ָע ֶלי ָך ,נִ ָכּנֵס ֶאל ַה ַפּ ְר ֵדּס ,נ ִ
בֹּאַ ,ה ְר ִכּ ֵ
סּוּמאֵ ,ה ִביאוּ ֶאת
ַבּי ַה ָ
ֹאכל ֵמ ֶהם"ָ .ר ַכב ַה ִחגֵּר ַעל גּ ֵ
ְונ ַ
ַא ָכלוּם.
ַה ֵפּרוֹת ו ֲ
יכן ַה ֵפּרוֹת
אָמר ָל ֶהםֵ " :ה ָ
יוֹם ֶא ָחד ָבּא ַבּ ַעל ַה ַפּ ְר ֵדּס; ַ
ַהיּ ִָפים?".
אָמר לוֹ ַה ִחגֵּר" :לֹא ֲאנִ י ָל ַק ְח ִתּי ֶאת ַה ֵפּרוֹת ַ -ה ִאם
ַ

ֵע ְל ָה ִבין ָכּל ִמ ָלּה
וּמ ְת ַיגּ ַ
אַתּה ָכּל ָכּ ְך ָע ֶמל ִ
ְל ָך ְכּי ָון ֶשׁ ָ
יח ְל ָך
ירוּשׁי ְל ַמ ֶס ְכתּוֹת הש''ס ֲאנִ י ַמ ְב ִט ַ
ְבּ ִפ ִ

אוֹתם
ֵך ָבּ ֶהן?! לֹא ָיכ ְֹל ִתּי ְל ָה ִביא ָ
יֵשׁ ִלי ַרגְ ַליִם ְל ַהלּ ְ
סּוּמא" :לֹא ֲאנִ י ָל ַק ְח ִתּי ֶאת
אָמר לוֹ ַה ָ
ִמן ַה ַפּ ְר ֵדּס!"ַ .

יך וְ ִל ְלמֹד
תּוּכל ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
ֶשׁ ֶא ְת ַפּלֵּל ַעל ִבּנְ ָך ְכּדֵי ֶשׁ ַ
תּוֹך ַשׁ ְלוַת ֶנּ ֶפשׁ.
תּוֹרה ִמ ְ
ָ

ֵיצד ֶא ְר ֶאה
ַה ֵפּרוֹת ַ -ה ִאם יֵשׁ ִלי ֵעי ַניִם ִל ְראוֹת?! כּ ַ
ֶאת ַה ֵפּרוֹת?"ֶ .מה ָע ָשׂה ַבּ ַעל ַה ַפּ ְר ֵדּס? ִה ְר ִכּיב ֶאת

ָת ָך ִתּ ְר ֶאה
נוֹתן ְל ָך אוֹתֶ ,שׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְתעוֹרֵר ִמ ְשּׁנ ָ
ֲאנִ י ֵ

אָדם ֶא ָחד
אוֹתם ְכּ ִאלּוּ ָ
סּוּמא ,וְ ָשׁ ַפט ָ
ַבּי ַה ָ
ַה ִחגֵּר ַעל גּ ֵ
)על פי תלמוד בבלי מסכת סנהדרין ,דף צ"א עמוד ב(
ֵהם...

ַמרֵי.
ַח ִלים ְלג ְ
ְאַחר ָכּ ְך י ְ
ָרד לַ 37מ ֲעלוֹת ,ו ַ
ֶשׁחֹם ִבּנְ ָך י ַ
עוֹרר וְ ָכל ִדּ ְברֵי ַה ֲחלוֹם ִה ְת ַקיְּמוּ.
ָה ַרב עטיה ִה ְת ֵ


     
אָדםֶ :רגַע ִי ְל ַהט
מוֹהם ִכּ ְבנֵי ָ
" ָתּנוּ ֵרי ַבּ ְרזֶל ְכּ ֶ
ְמן ָמה צוֹנֵן ָכּ ֶק ַרח".
ָכּ ֶל ָה ָבה ,ו ְַכ ֲעבֹר ז ַ
]המגיד מטריסק[
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