בס"ד תשע"ח
ָנא ֹלא ִל ְקרֹוא
ִּב ְש ַעת
ילה
ַה ְת ִפ ָ
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ָּפ ָר ַׁשת וַ ּיַ ְק ֵהל ְפ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֵא ֶּלה
"וַ ּיַ ְק ֵהל מ ֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲע ַדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּי ֶ
ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה' ַל ֲעׂשֹת א ָֹתםֵׁ .ש ֶׁשת יָ ִמים ֵּת ָע ֶׂשה
יעי יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ק ֶֹדׁש ַׁש ַּבת ַׁש ָּבתֹון ַלה'
ּובּיֹום ַה ְּשׁ ִב ִ
אכה ַ
ְמ ָל ָ
יּומת" (לה ,א-ב)
אכה ָ
ָּכל ָהע ֶֹׂשה בֹו ְמ ָל ָ
ּקֹוד ֶמת,
ּדּוע נִ ְס ְמכּו ַה ִּמ ִּלים "וַ ּיַ ְק ֵהל מ ֶֹׁשה" ְל ִסּיּום ַה ָּפ ָר ָׁשה ַה ֶ
ַמ ַ
ַה ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ַק ְרנֵ י ַההֹוד ְּב ָפנָ יו ֶׁשל מ ֶֹׁשה?
"ּכי ָק ַרן עֹור
ּטּורים ֶׁשּנִ ְס ְמ ָכה ָּפ ָר ַׁשת ַהּשַׁ ָּבת ַל ָּכתּוב ִ
ִה ְס ִּביר ַּב ַעל ַה ִ
ּדֹומה ְמאֹור ָּפנָ יו
"אינֹו ֶ
ָּפנָ יו"ִ ,ל ְרמֹז ְל ַמה ּשֶׁ ָא ְמרּו ֲחזַ "ל (ב"ר יא)ֵ :
ֶׁשל ָא ָדם ְּב ַׁש ָּבת ִּכ ְבחֹל".
ּנֹוהג ְּב ֶׁש ַבע ְּב ָרכֹות,
ִמּתֹוְך ְּד ָב ָריו נִ ָּתן ְל ַה ְס ִּביר ֶאת ַט ַעם ַה ִּדין ַה ֵ
ֶׁש ְּמ ָב ְר ִכים ְּב ִׁש ְב ַעת יְ ֵמי ַה ִּמ ְׁש ֶּתה ֶׁשל ֶה ָח ָתן וְ ַה ַּכ ָּלהַ .ה ִּדין הּוא,
אֹותן ֶׁש ַבע
רֹוצים ְל ָב ֵרְך ָּבּה ֶאת ָ
ֶׁש ְּב ָכל ְסעֻ ָּדה ְּב ִׁש ְב ַעת ַהּיָ ִמים ֶׁש ִ
אֹור ַח ָח ָדׁשֶׁ ,ש ֲע ַדיִ ן ֹלא
"ּפנִ ים ֲח ָדׁשֹות" ֵ -
ְּב ָרכֹותָ ,צ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיּו ָּבּה ָ
ּקֹודמֹותָ .א ְמנָ ם ִּדין זֶ ה ָחל ַרק ִּבימֹות
ָהיָ ה ִּב ְסעֻ ּדֹות ַה ִּמ ְׁש ֶּתה ַה ְ
ַהחֹל ,וְ ִאּלּו ְּב ַׁש ָּבת ְמ ָב ְר ִכים ֶׁש ַבע ְּב ָרכֹות ּגַ ם ִּב ְסעֻ ָּדה ֶׁש ֵאין ָּבּה
ּומ ְּפנֵ י ָמה ׁשֹונֶ ה ִּדין ַהּשַׁ ָּבת ִמּשֶׁ ל ְׁש ָאר ַהּיָ ִמים?
"ּפנִ ים ֲח ָדׁשֹות"ִ .
ָ
ּדֹומה ְמאֹור ָּפנָ יו ֶׁשל ָא ָדם ְּב ַׁש ָּבת ִּכ ְבחֹל" ְּ -ב ַׁש ָּבת
"אינֹו ֶ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵ
ּומ ֵּמ ָילא ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
ְמ ַק ֵּבל ָּכל ָא ָדם ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ְמאֹור ָּפנִ ים ַא ֵחרִ ,
"ּפנִ ים ֲח ָדׁשֹות".
ֲה ֵריהּו ִּב ְב ִחינַ ת ָ
( ְּש ׂ ַפת ֱא ֶמת)

ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֵא ֶּלה ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה' ַל ֲעׂשֹת א ָֹתם"
"וַ ּי ֶ
(לה ,א)
ּדּוע ִה ְק ִּדים מ ֶֹׁשה ִּב ְד ָב ָריו ְליִ ְׂש ָר ֵאלָּ ,כאן ַּב ָּפ ָר ָׁשהֶ ,את ִצּוּוי
ַמ ַ
ְׁש ִמ ַירת ַהּשַׁ ָּבת ַל ֲע ִׂשּיַ ת ַה ִּמ ְׁש ָּכןְּ ,בעֹוד ֶׁש ְּב ִד ְב ֵרי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
(ׁשמֹות לא יג)ִ ,ה ְק ִּדים ֶאת ִצּוּוי ֲע ִׂשּיַ ת
ְלמ ֶֹׁשה ְּב ָפ ָר ַׁשת ִּכי ִת ָּש ׂא ְ
ַה ִּמ ְׁש ָּכן ַל ִּצּוּוי ַעל ַהּשַׁ ָּבת?
וְ נִ ְר ֶאה ֶׁשּשִׁ ּנָ ה מ ֶֹׁשה ֶאת ַה ֵּס ֶדרִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִּב ֵּקׁש ְל ַה ְק ִּדים ֶאת ְּכבֹוד ה'
בֹודם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאלַ .הּשַׁ ָּבת ָּב ָאה ְל ָה ִעיד ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
יִ ְת ָּב ַרְך ִל ְכ ָ
יעי ,וְ ַעל ֵּכן ְׁש ִמ ַירת ַהּשַׁ ָּבת
עֹולם ,וְ נָ ח ַּבּיֹום ַהּשְׁ ִב ִ
הּוא ָּב ָרא ֶאת ָה ָ
ּבֹורא יִ ְת ָּב ַרְך.
ִהיא ְּכבֹודֹו ֶׁשל ַה ֵ
ְלעֻ ַּמת זֹאתַ ,ה ִּמ ְׁש ָּכן ֵמ ִעיד ַעל ְּכבֹוד יִ ְׂש ָר ֵאלָ .העֻ ְב ָּדה ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש
תֹוכם,
ָּברּוְך הּוא ָּב ַחר ָּב ֶהם ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְל ַה ְׁשרֹות ֶאת ְׁש ִכינָ תֹו ְּב ָ
ּבֹורא יִ ְת ָּב ַרְך.
יבּותם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֵעינֵ י ַה ֵ
יבּותם וַ ֲח ִׁש ָ
ידה ַעל ֲח ִב ָ
ְמ ִע ָ
ּבֹורא יִ ְת ָּב ַרְך
ּומ ַא ַחר וְ ָח ַׁשב מ ֶֹׁשה ֶׁש ָראּוי ְל ַה ְק ִּדים ֶאת ְּכבֹוד ַה ֵ
ֵ
ִל ְכבֹוד יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,ה ְק ִּדים ֶאת ִמ ְצוַ ת ַהּשַׁ ָּבת ַל ֲע ִׂשּיַ ית ַה ִּמ ְׁש ָּכן.
ְלעֻ ַּמת זֹאתַ ,ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּב ַענְ וְ ָתנּותֹוִ ,ה ְק ִּדים ֶאת ְּכבֹוד
יִ ְׂש ָר ֵאל ִל ְכבֹודֹו ,וְ ָל ֵכן ִצּוָ ה ַעל ַה ִּמ ְׁש ָּכן ְּת ִח ָּלה ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ַעל
ַהּשַׁ ָּבת.
(ּכ ִלי יָ ָקר)
ְ

יעי יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם
ּובּיֹום ַה ְּשׁ ִב ִ
אכה ַ
"ׁש ֶׁשת יָ ִמים ֵּת ָע ֶׂשה ְמ ָל ָ
ֵ
ק ֶֹדׁש ַׁש ַּבת ַׁש ָּבתֹון ַלה'" (לה ,ב)
ָמ ָׁשל ְל ָא ָדם ֶׁשּנֶ ֱא ַלץ ַל ֲעזֹב ֶאת ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו וְ ִלנְ ּדֹד ַּב ְּד ָר ִכיםַ ,עד
ּומ ַצ ֶּפה ִל ְפּגֹׁש
ּתֹוקק ְ
חֹוקה .וְ ָהיָ ה ָה ִאיׁש ִמ ְׁש ֵ
יע ְל ֶא ֶרץ ְר ָ
ֶׁש ִהּגִ ַ

מֹול ְדּתֹוְּ ,כ ֵדי ְל ָׁש ֲאלֹו ִל ְׁשלֹום ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו.
אֹור ַח ַה ָּבא ֵמ ִעיר ַ
ְּב ֵ
ּומ ַחּזֵ ר ַעל
ּסֹובב ְ
חֹוקה ֵה ֶלְך ָענִ יַ ,ה ֵ
אֹותּה ֶא ֶרץ ְר ָ
ְליָ ִמים ִהזְ ַּד ֵּמן ְל ָ
מֹול ְדּתֹו הּוא ,וְ ִלּבֹו ָע ַלץ ִמ ִּש ׂ ְמ ָחה.
וה ִּכיר ּבֹו ִּכי ֵמ ֶא ֶרץ ַ
ַה ְּפ ָת ִחיםִ .
ׂשֹוח ַח ִעם ֶה ָענִ י וְ ִל ְׁשמ ַֹע ִמ ִּפיו אֹודֹות ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו,
ִּב ֵּקׁש ָה ִאיׁש ְל ֵ
ׂשֹוח ַח ִעּמֹו" .זְ ַמּנִ י ָּדחּוק ,וְ ָע ַלי ְלנַ ְּצלֹו
אּולם ְל ַא ְכזָ ָבתֹו ֵס ֵרב ֶה ָענִ י ְל ֵ
וְ ָ
ְל ִאּסּוף ְּתרּומֹות" ָ -ענָ ה ֶה ָענִ י ְּבנֶ ְח ָרצּות.

"הּגֵ ד נָ א ִליֵ ,איזֶ ה ְסכּום ָח ַׁש ְב ָּת ְל ַה ִּש ׂיג ָּכאן ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהּיֹום ּכֻ ּלֹו?"
ַ
"אם ֵּכן" -
הּובים" ָ -ענָ ה ֶה ָענִ יִ .
ֹלׁשה זְ ִ
"ׁש ָ
 ָׁש ַאל ָה ִאיׁש ֶאת ֶה ָענִ יְ ."א ֵּתן ְלָך ְּכ ָבר ָּכ ֵעת
הֹוׁשיטֹו ֶאת יָ דֹו ְל ַא ְרנָ קֹו ֶ -
ֵה ִׁשיב לֹו ָה ִאיׁשְּ ,ב ִ
ּוב ְל ַבד ֶׁש ְּת ַס ֵּפר ִלי ֵמ ַהּנַ ֲע ֶׂשה ִעם ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי".
הּוביםִ ,
ֹלׁשה זְ ִ
ְׁש ָ
אּולם ִמּשֶׁ ַאְך ֵה ֵחל ְל ַס ֵּפר ,נֶ ֶע ְצמּו ֵעינָ יו,
ִה ְס ִּכים ֶה ָענִ י ַל ְּתנַ אי ,וְ ָ
הֹוכיחֹו ָה ִאיׁש ְּב ַכ ַעס:
וְ ָׁש ַקע ְּב ֵׁשנָ ה ְממֻ ּשֶׁ ֶכתִ .מּשֶׁ ֵה ִקיץ ִמ ַּת ְר ֵּד ָמתֹוִ ,
"ה ֵרי ֹלא ִׁש ַּל ְמ ִּתי ְלָך ְׂש ַכר יֹום ָׁש ֵלם ֵמרֹאׁשֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ֶׁש ְּת ַס ֵּפר ִלי
ֲ
אֹודֹות ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ,וְ ִהּנֵ ה ִּב ְמקֹום ַל ֲעׂשֹות ָּכְך ִּבזְ ַּבזְ ָּת ֶאת ַהּזְ ַמן
ְּב ֵׁשנָ ה".
ּבֹורא יִ ְת ָּב ַרְך,
ּוכאֹותֹו ִאיׁש ֵּכן ַה ֵ
ְּכאֹותֹו ֵה ֶלְך ָענִ יֵּ ,כן ֲאנַ ְחנּוְ ,
ַה ִּמ ְתּגַ ְעּגֵ ַע ִל ְבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹוֶׁ ,ש ֵהן נִ ְׁשמֹות ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,שּנִ ְת ַר ֲחקּו
אֹותן נְ ָׁשמֹות ַה ֲחצּובֹות ִמ ַּת ַחת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבֹוד ,וַ ֲא ֶׁשר נִ ְת ַר ֲחקּו
ִמ ֶּמּנּוָ .
עֹולם ַהּזֶ ה .וְ ִהּנֵ ה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
עֹולם ָה ֶע ְליֹון וְ יָ ְרדּו ָל ָ
קֹומן ֶׁש ָּב ָ
ִמ ְּמ ָ
אֹותן נְ ָׁשמֹותַ ,ה ִאם ֵהן
ּתֹוקק ִל ְׁשמ ַֹע ֵמ ַהּנַ ֲע ֶׂשה ִעם ָ
ּומ ְׁש ֵ
הּוא ָּכ ֵמ ַּה ִ
ּוב ִּמ ְצוֹות.
ּתֹורה ַ
עֹוסקֹות ַּב ָ
ידן וְ ְ
ְמ ַמ ְּלאֹות ֶאת ַּת ְפ ִק ָ
אּולם
רּודים ְּב ִענְ יָ נֵ ינּו ַהּגַ ְׁש ִמּיִ יםָ ,
בּוע ָאנּו ְט ִ
ָא ְמנָ ם ְּב ָכל יְ ֵמי ַהּשָׁ ַ
טּורים ָאנּו ִמ ָּכל ִט ְר ָּדהְ ,מ ַצ ֶּפה ֵמ ִא ָּתנּו
ְּביֹום ַהּשַׁ ָּבתֶׁ ,שּבֹו ְּפ ִ
דֹוׁשה
ּתֹורה ַה ְּק ָ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְל ַה ְק ִּדיׁש לֹו ִמּזְ ַמּנֵ נּו וְ ַל ֲעסֹוק ַּב ָ
"ׁש ֶׁשת יָ ִמים ֵּת ָע ֶׂשה
רּוחנִ ּיִ ים .וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ַה ָּכתּובֵ :
ּובּשְׁ ָאר ְּד ָב ִרים ָ
ִ
אּולם:
אכה" ְּ -ב ֵׁש ֶׁשת יְ מֹות ַהחֹל ִהּנְ ָך ָטרּוד ְּב ִע ְס ֵקי ַהּגּוףָ ,
ְמ ָל ָ
יעי יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ק ֶֹדׁש ַׁש ַּבת ַׁש ָּבתֹון ַלה'" ֶׁ -ש ַהּשַׁ ָּבתֹון
"ּובּיֹום ַהּשְׁ ִב ִ
ַ
נּוחה ּתֻ ְק ַּדׁש ָל ִענְ יָ נִ ים
ְּביֹום ַהּשַׁ ָּבת יִ ְהיֶ ה ַלה' יִ ְת ָּב ַרְך ְל ַבּדֹו ַ -ה ְּמ ָ
ּוב ְׁש ָאר ִענְ יָ נִ ים ּגַ ְׁש ִמּיִ ים.
רּוחנִ ּיִ ים ,וְ ֹלא ְּתבֻ זְ ַּבז ְּב ֵׁשנָ ה ְמרֻ ָּבה ִ
ָה ָ
(א ֶֹהל יַ ֲעקֹב)

דֹולי יִ ְׂש ָר ֵאל
ּוׁש ַאר ּגְ ֵ
ּבֹותיו ְ
ידיו ֵמ ַר ָ
סֹופר ִה ְר ָּבה ְל ַס ֵּפר ְל ָבנָ יו וְ ַת ְל ִמ ָ
ַה ָח ָתם ֵ

יקיָ א
ִהלּולָ א ְד ַצ ִד ַ

"ּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה' ֵּכן ָעׂשּו" (לט ,מב-מג)
ַ
"ּכן ָעׂשּו"?
ּדּוע ָּכ ַפל ַה ָּכתּוב ֶאת ַה ִּמ ִּלים ֵ
ַמ ַ
ֶמה ָהיְ ָתה ַּכּוָ נַ ת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְבנִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁש ָּכן?
סֹותר
ֹאמר ֶׁש ַּכּוָ נָ ָתם ָהיְ ָתה ְל ַכ ֵּפר ַעל ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לָּ ,בא ַה ָּפסּוק וְ ֵ
ִאם נ ַ
"ּככֹל ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה' ֶאת מ ֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל" ְּ -כ ֵׁשם
זֹאתְ :
(ׁש ֲה ֵרי ֹלא ָהיָ ה ְּב ֵח ְטא
ֶׁשּמ ֶֹׁשה ֹלא ָּבנָ ה ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּכן ְלצ ֶֹרְך ַּכ ָּפ ָרה ֶ
"ּכן ָעׂשּו ַאף ֵהם" ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
רּוחֵ ,
ָה ֵעגֶ ל)ֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ִלגְ רֹם ַלה' נַ ַחת ַ
רּוח ָלה' ִּב ְל ַבד וְ ֹלא ִּב ְכ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָל ֶהם ָּכ ָּפ ָרה.
ַל ֲעׂשֹות נַ ַחת ַ
סֹופר)
(ּכ ַתב ֵ
ְ

אּורי ֶבן חּורָ ...ע ָׂשה ֵאת ָּכל ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה' ֶאת
"ּוב ַצ ְל ֵאל ֶּבן ִ
ְ
מ ֶֹׁשה" (לח ,כב)
אֹומרֶׁ ,שּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָא ַמר ִל ְב ַצ ְל ֵאל ִל ְבנֹות ְּת ִח ָּלה ֶאת ַה ֵּכ ִלים,
ַרּשִׁ "י ֵ
וְ ַא ַחר ָּכְך ְל ָה ִקים ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּכןַ .אְך ְּב ַצ ְל ֵאל ָׁש ַאלֵ :ה ָיכן נָ ִׂשים ֶאת
עֹולם ִל ְבנֹות ק ֶֹדם ּכֹל ַּביִ ת ,וְ ַא ַחר ָּכְך ָל ִׂשים ּבֹו
ַה ֵּכ ִלים? ִמנְ ַהג ָה ָ
ֵּכ ִלים.
ָא ַמר מ ֶֹׁשה ִל ְב ַצ ְל ֵאלֶׁ ,ש ָא ֵכן ִּכּוֵ ן ְל ַד ְעּתֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
וְ ֵכן יַ ֲעׂשּו.
אכת ַה ִּמ ְׁש ָּכן ָהיָ ה
אֹומר ֶׁשּגְ ָמר ְמ ֶל ֶ
ַאְך ַמה ָּק ָרה ְל ַבּסֹוף? ַה ִּמ ְד ָרׁש ֵ
יסןִ .אם ֵּכן,
ְּבכ"ה ְּב ִכ ְס ֵלוַ ,אְך ֹלא ֵה ִקימּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּכן ַעד א' ְּבנִ ָ
הֹועיל ְּב ַצ ְל ֵאל ִּב ְד ָב ָריו?
ּומה ִ
ַה ֵּכ ִלים ִמ ֵּמ ָילא ֹלא הֻ ְכנְ סּו ַל ִּמ ְׁש ָּכןַ ,
ׁשּובה ִהיאֶׁ ,ש ְּב ַצ ְל ֵאל ָהיָ ה ָסבּור ֶׁש ִּמּיָ ד ִּבגְ ָמר ֲה ָכנַ ת ַה ֵּכ ִלים,
ַה ְּת ָ
יסם ִמּיָ ד
דֹוׁשים ,וְ ָל ֵכן יִ ְהיֶ ה צ ֶֹרְך ְל ַה ְכנִ ָ
אֹותם וְ ֵהם יִ ְהיּו ְק ִ
יִ ְמ ְׁשחּו ָ
ֶאל ּתֹוְך ַה ִּמ ְׁש ָּכןַ .אְךְ ,ל ַמ ֲע ֶׂשהַ ,ה ֵּכ ִלים ֹלא נִ ְמ ְׁשחּו ַעד זְ ַמן ֲה ָק ַמת
ּקּומם.
ַה ִּמ ְׁש ָּכן וְ ֹלא ִה ְת ַק ְּדׁשּו ,וְ ָל ֵכן ֹלא ָהיְ ָתה ֲח ִׁשיבּות ְל ִמ ָ
(ר' נָ ָתן ַא ְד ֵלר)

כז' ֲא ָדר ב' תרנ"ה

יׁשע ַדנְ גּור
ַר ִּבי ֱא ִל ָ
ּדֹולי ַר ָּבנֵ י ָה ִעיר ַּבגְ ַדד ֶׁש ְּב ִע ַיראק.
יׁשע נִ ִּסים ַדנְ גּור ָהיָ ה ִמּגְ ֵ
ֲח ַכם ֱא ִל ָ
יח ָתּה ,וְ ַעל
קּופתֹו ְּב ִׂשיא ְּפ ִר ָ
הּודית ְּב ַבגְ ַדד ָהיְ ָתה ִּב ְת ָ
ַה ְּק ִה ָּלה ַהּיְ ִ
ּדֹוׁשי ֶע ְליֹוןֲ .ח ַכם
ּומקֻ ָּב ִלים ְק ֵ
ידי ֲח ָכ ִמים מֻ ְפ ָלגִ ים ְ
יה נִ ְמנּו ַּת ְל ִמ ֵ
ָּבנֶ ָ
סֹומְךַ ,מנְ ִהיגָ ּה ַהּנֶ ֱע ָרץ
ידיו ֶׁשל ַר ִּבי ַע ְּב ָד ָללה ֵ
יׁשע ָהיָ ה ִמ ַּת ְל ִמ ָ
ֱא ִל ָ
ֶׁשל יַ ֲהדּות ָּב ֶבל ,וְ ַאף הֻ ְס ַמְך ַעל יָ דֹו ְל ַר ָּבנּות.
יקֹותיו
ּופ ִס ָ
יׁשע ִׁש ֵּמׁש ְּכ ַאב ֵּבית ִּדין ֶצ ֶדק ְּב ַבגְ ַדדְ ,
ֲח ַכם ֱא ִל ָ
"מ ֲע ֶׂשה
ּוׁשמֹו ַ
קּוּבצּו ְל ֵס ֶפר ְ
אֹותם ָּפ ַסק ְּב ֵבית ִּדינֹוְ ,
ַה ִה ְל ָכ ִתיֹות ָ
יׁשע".
דּולת ֱא ִל ָ
נֹוסף ֶׁש ִח ֵּבר ִהּנֹו ּ" -גְ ַ
ֵּבית ִּדין"ִ .חּבּור ִה ְל ָכ ִתי ַ
ּוכ ֶׁש ָהיָ ה
"מנַ ּשֶׁ ה" ְּב ַבגְ ַדדְ ,
בּוע ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ְ
הּוא ִׁש ֵּמׁש ְּכ ַחּזָ ן ָק ַ
מֹוׁשְך
יֹורד ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ,קֹולֹו ֶה ָע ֵרב ַה ִּמ ְס ַּת ְל ֵסל ִּבּנְ ִעימּות ָהיָ ה ֵ
ֵ
ָק ָהל ָרב ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ,וַ ֲא ִפּלּו מֻ ְס ְל ִמים ִמ ְּבנֵ י ַה ָּמקֹוםָ ,היּו
ּומ ֲאזִ ינִ ים ְלקֹול
ּוב ִאים ַעל יַ ד ַחּלֹונֹות ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסתַ ,
ִמ ְת ַק ְּב ִצים ָ
ְּת ִפ ָּלתֹו.
אׁשי ִמ ַּט ַעם ַהּשִׁ ְלטֹונֹות)
(ה ַרב ָה ָר ִ
אׁשי" ָ
"ח ַכם ַּב ִ
יהן ְּכ ֲ
יׁשע ִּכ ֵ
ֲח ַכם ֱא ִל ָ
הּודית
ֶׁשל ָה ִעיר ַּבגְ ַדאד ְּב ֶמ ֶׁשְך ְּכָׁ 4-שנִ יםְּ .בנֵ י ַה ְּק ִה ָּלה ַהּיְ ִ
מּוס ְל ִמיים נָ ֲהגּו ּבֹו
אׁשי ַהּשִׁ ְלטֹון ַה ְ
ֶה ֱע ִריצּוהּו וְ ִכ ְּבדּוהּו  ,וְ ַאף ָר ֵ
ָּכבֹוד ַרב.
"ּכף ַה ַחּיִ ים" ,וְ ַר ִּבי ַצ ְד ָקה
ֹֹופר ַּב ַעל ַ
ידיו ַ :ר ִּבי יַ ֲעקֹב ס ֵ
ִמ ַּת ְל ִמ ָ
חּוצין.
ִ
עֹולמֹו ְּבכ"ז ְּב ֲא ָדר ב' התרנ"ה וְ נִ ְט ָמן
יׁשע ִה ְס ַּת ֵּלק ְל ֵבית ָ
ֲח ַכם ֱא ִל ָ
הּודי ֲא ֶׁשר ְּב ַבגְ ַדד.
ְּב ֵבית ַה ָע ְל ִמין ַהּיְ ִ
קֹוביץ
הֹוּפ ִ
ָּכ ַתב :חְ .

יכם ְּביֹום ַה ַּשׁ ָּבת" (לה ,ג)
"ֹלא ְת ַב ֲערּו ֵאׁש ְּב ָכל מ ְֹׁשב ֵֹת ֶ
ּומ ַבּשְׁ ִלים ָׁשם ְּב ִעצּומֹו ֶׁשל
"ּב ֶא ָחד ַה ָּב ִּתים ִה ְב ִעירּו ֵאׁשְ ,
יֹוסף ַחּיִ ים זֹונֶ נְ ֶפ ְלדְ ,
קֹורה ַּבּשְׁ כּונָ ה"ָ ,ק ָרא יַ ְענְ ְקל ְל ֵע ֶבר ַר ִּבי ֵ
נֹורא ָ
"ר ִּביָּ ,ד ָבר ָ
ַ
יֹום ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש!"
"ׁש ָּבת ק ֶֹדׁש!"
ימל וְ ָאץ ְלכיון ַה ַּביִ ת ַה ְּמדֻ ָּברְּ .ב ַהּגִ יעֹו ֶאל ַה ַּביִ ת נִ ְכנָ ס ִמּיָ ד וְ זָ ַעקַ :
ָׁש ַמע זֹאת ָה ַרב ,וְ ֹלא ִה ְמ ִּתין ַאף ֶרגַ ע .הּוא נָ ַטל ֶאת ַה ְׁש ְט ַר ֶ
ּובֹלא ְל ַה ִקיׁש ק ֶֹדם ָּכל ַעל
יֹוסף ַחּיִ יםֵ ,אין זֹו ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ ְל ִה ְת ָּפ ֵרץ ֶאל ַה ַּביִ ת ְלֹלא ִס ָּבהְ ,
"ר ִּבי ֵ
ַּב ַעל ַה ַּביִ ת נִ ּגַ ׁש ֶאל ַה ֶּפ ַתח וְ ָא ַמר ְּב ַת ְרע ֶֹמתַ :
ַה ֶּד ֶלת!"
ידה ְּכ ָל ֵלי ַהּנִ ימּוס וַ ֲה ִליכֹות ֶּד ֶרְך
ּבֹוער ָ -ר ִצים ְל ַה ִּציל! וְ ָאז נִ ָּד ִחים ַה ֵּצ ָ
ּבֹוער ֶא ְצ ְל ֶכםַּ ,כ ֲא ֶׁשר ֵ
"ׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁש ֵ
יֹוסף ַחּיִ ים ְּב ַל ַהטָ :
ָענָ ה ַר ִּבי ֵ
ֶא ֶרץ"...
יקים)
ּפּורי ַצ ִּד ִ
(ס ַ
ִ
ּומֹועד"
ֵ
"ּת ִפ ָּלה ָּת ַמּה ְל ַּשׁ ָּבת
ּובנִ ים" ִסּדּור ְ
"פניני ַה ַהּגָ ָדה ְל ָאבֹות ָ
יםּ,פנִ ינִ ים
אּור ְ
ִּב ִ
ּדּוׁשים
יְ ָק ִרים וְ ִח ִ
ּבֹותינּו ּגְ דּו ֵֹלי
ֵמ ַר ֵ
ַהּדֹורֹות.

"ה ַהּגָ ָדה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ִלי"
ַ
יל ֵאי 5+
ְלגִ ָ

ְלגִ יל ָה ַרְך ְּ 2-3ב ִלּוּוי
ימים
ּיּורים ַמ ְק ִס ִ
ִצ ִ

ִסּפּור ַה ַהּגָ ָדה
ּפּורים
ְּב ִׁשּלּוב ִס ִ

ָּכל ַּדף ְמצֻ ֶּפה נַ יְ לֹון.
ְּכ ִר ָיכה ֲחזָ ָקה ִּב ְמי ָֻחד

מֻ ּגָ ִׁשים ְּב ָׂש ָפה ַק ָּלה
ּפּורים
ְּב ִׁשּלּוב ִס ִ
ַעל ֵס ֶדר ַה ַהּגָ ָדה
ּומ ְצוֹות ַה ֶּפ ַסח
ִ

וְ ַהּכֹל ְּב ָׂש ָפה
ימה
ַק ָּלה ּונְ ִע ָ

ְלֹלא ֵׁשם ַהּשֵׁ ם
פֹורׁש
ַה ֵמ ָ

ֶּפה ַׂשח ָל ַרְך
יפה
ָס ַפר יְ ֵפיְ ֵ
ַלּגִ יל ָה ַרְך
ְלגִ ָיל ֵאי 3+
נִ ַּתן ְל ַה ִּש ׂיג ְמנּויְ ַלן

ּיּורים
ִעם ִצ ִ
יְ ֵפיְ ִפיִ יִ ם
נִ ַּתן ְל ַה ִּש ׂיג
ְמנּוילן

ְל ַה ִּש ׂיג ַּב ֲחנֻּיֹות ַה ְּס ָפ ִרים .נִ ַּתן ְל ַה ִּש ׂיג יְ ִׁשירֹות ַּב ִּמ ְס ָּפר הנ"ל

בּוע
ידה ְל ָפ ָר ַׁשת ַה ָּשׁ ַ
ִח ָ
יטים ְּב ִמ ְׁש ָּכן
ֹלׁשת ַה ְּפ ִר ִ
ֵמ ֵהם ְׁש ֶ
ּבּוע ְמדֻ ּיָ ק?
ּצּור ָתם ִר ַ
ֶׁש ָ
יאב
ידה ְמ ָפ ֶר ֶׁשת ְּת ַצּוֶ הְּ :ב ַצ ְל ֵאלָ ,א ֳה ִל ָ
ִּפ ְתרֹון ַה ִח ָ

ּפֹות ִרים נְ כֹּנָ ה
ֵּבין ַה ְ
יּוגְ ְרלּו ִס ְפ ֵרי "וְ ִשנַ נְ ָּתם ְל ָב ֵֶניָך"
ְּתׁשּובֹות נִ ַּתן ִל ְׁשֹלח:
אֹו ְל ַפ ְקס15325382688 :
אֹו ְּב ֵמיילjhopko@gmail.com :

ּזֹוכים ִּב ְּפ ָרס
ַה ִ
ְׁש ֵל ָמה ַא ְד ֶלרְּ .ב"ב.
ֶּבן ִצּיֹון ֵּבית ֶׁש ֶמׁש

ניתן לקבל את העלון במייל הנ"ל
© כל הזכויות שמורות
ְּב ָכל ִענְ יָ נִ י ֶה ָעלֹון
ציורים :מוטי הלר
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