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"ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶּלה 
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַלֲעֹׂשת אָֹתם. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה 
ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה'  ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת" )לה, א-ב(
ַהּקֹוֶדֶמת,  ַהָּפָרָׁשה  ְלִסּיּום  ֹמֶׁשה"  "ַוַּיְקֵהל  ַהִּמִּלים  ִנְסְמכּו  ַמּדּוַע 

ַהְמַדֶּבֶרת ַעל ַקְרֵני ַההֹוד ְּבָפָניו ֶׁשל ֹמֶׁשה?

ָּבת ַלָּכתּוב "ִּכי ָקַרן עֹור  ִהְסִּביר ַּבַעל ַהּטּוִרים ֶׁשִּנְסְמָכה ָּפָרַׁשת ַהּׁשַ
ָאְמרּו ֲחַז"ל )ב"ר יא(: "ֵאינֹו ּדֹוֶמה ְמאֹור ָּפָניו  ָּפָניו", ִלְרֹמז ְלַמה ּׁשֶ

ֶׁשל ָאָדם ְּבַׁשָּבת ִּכְבחֹל".

ְּבָרכֹות,  ְּבֶׁשַבע  ַהּנֹוֵהג  ַהִּדין  ַטַעם  ֶאת  ְלַהְסִּביר  ִנָּתן  ְּדָבָריו  ִמּתֹוְך 
הּוא,  ַהִּדין  ְוַהַּכָּלה.  ֶהָחָתן  ֶׁשל  ַהִּמְׁשֶּתה  ְיֵמי  ְּבִׁשְבַעת  ֶׁשְּמָבְרִכים 
ְלָבֵרְך ָּבּה ֶאת אֹוָתן ֶׁשַבע  ַהָּיִמים ֶׁשרֹוִצים  ְּבִׁשְבַעת  ְסֻעָּדה  ֶׁשְּבָכל 
ְּבָרכֹות, ָצִריְך ֶׁשִּיְהיּו ָּבּה "ָּפִנים ֲחָדׁשֹות" - אֹוֵרַח ָחָדׁש, ֶׁשֲעַדִין ֹלא 
ִּבימֹות  ַרק  ָחל  ֶזה  ִּדין  ָאְמָנם  ַהּקֹוְדמֹות.  ַהִּמְׁשֶּתה  ִּבְסֻעּדֹות  ָהָיה 
ָּבּה  ֶׁשֵאין  ִּבְסֻעָּדה  ַּגם  ְּבָרכֹות  ֶׁשַבע  ְמָבְרִכים  ְּבַׁשָּבת  ְוִאּלּו  ַהֹחל, 

ל ְׁשָאר ַהָּיִמים? ָּבת ִמּׁשֶ "ָּפִנים ֲחָדׁשֹות". ּוִמְּפֵני ָמה ׁשֹוֶנה ִּדין ַהּׁשַ

ִמְּפֵני ֶׁש"ֵאינֹו ּדֹוֶמה ְמאֹור ָּפָניו ֶׁשל ָאָדם ְּבַׁשָּבת ִּכְבֹחל" - ְּבַׁשָּבת 
ְמַקֵּבל ָּכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ְמאֹור ָּפִנים ַאֵחר, ּוִמֵּמיָלא ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 

ֲהֵריהּו ִּבְבִחיַנת "ָּפִנים ֲחָדׁשֹות".

ַפת ֱאֶמת( )ּשְׂ

"ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַלֲעֹׂשת ֹאָתם" 
)לה, א(

ִצּוּוי  ֶאת  ַּבָּפָרָׁשה,  ָּכאן  ְלִיְׂשָרֵאל,  ִּבְדָבָריו  מֶֹׁשה  ִהְקִּדים  ַמּדּוַע 
ָּבת ַלֲעִׂשַּית ַהִּמְׁשָּכן, ְּבעֹוד ֶׁשְּבִדְבֵרי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ֲעִׂשַּית  ִצּוּוי  ִהְקִּדים ֶאת  א )ְׁשמֹות לא יג(,  ִּכי ִתּשָׂ ְּבָפָרַׁשת  ְלֹמֶׁשה 

ָּבת? ַהִּמְׁשָּכן ַלִּצּוּוי ַעל ַהּׁשַ

ָּנה ֹמֶׁשה ֶאת ַהֵּסֶדר, ִמְּפֵני ֶׁשִּבֵּקׁש ְלַהְקִּדים ֶאת ְּכבֹוד ה'  ְוִנְרֶאה ֶׁשּׁשִ
ָּבת ָּבָאה ְלָהִעיד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ִיְתָּבַרְך ִלְכבֹוָדם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ַהּׁשַ
ָּבת  ִביִעי, ְוַעל ֵּכן ְׁשִמיַרת ַהּׁשַ הּוא ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם, ְוָנח ַּבּיֹום ַהּׁשְ

ִהיא ְּכבֹודֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך.

ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָהֻעְבָּדה  ִיְׂשָרֵאל.  ְּכבֹוד  ַעל  ֵמִעיד  ַהִּמְׁשָּכן  זֹאת,  ְלֻעַּמת 
ָּברּוְך הּוא ָּבַחר ָּבֶהם ִמָּכל ָהַעִּמים ְלַהְׁשרֹות ֶאת ְׁשִכיָנתֹו ְּבתֹוָכם, 
ְמִעיָדה ַעל ֲחִביבּוָתם ַוֲחִׁשיבּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעיֵני ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך.

ִיְתָּבַרְך  ַהּבֹוֵרא  ְּכבֹוד  ֶאת  ְלַהְקִּדים  ֶׁשָראּוי  ֹמֶׁשה  ְוָחַׁשב  ּוֵמַאַחר 
ָּבת ַלֲעִׂשַּיית ַהִּמְׁשָּכן. ִלְכבֹוד ִיְׂשָרֵאל, ִהְקִּדים ֶאת ִמְצַות ַהּׁשַ

ְּכבֹוד  ֶאת  ִהְקִּדים  ְּבַעְנְוָתנּותֹו,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  זֹאת,  ְלֻעַּמת 
ִיְׂשָרֵאל ִלְכבֹודֹו, ְוָלֵכן ִצָּוה ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְּתִחָּלה, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ַעל 

ָּבת. ַהּׁשַ

)ְּכִלי ָיָקר(

ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִביִעי  ַהּׁשְ ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  "ֵׁשֶׁשת 
ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה'" )לה, ב(

ַעד  ַּבְּדָרִכים,  ְוִלְנֹּדד  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאת  ַלֲעֹזב  ֶׁשֶּנֱאַלץ  ְלָאָדם  ָמָׁשל 
ִלְפֹּגׁש  ּוְמַצֶּפה  ִמְׁשּתֹוֵקק  ָהִאיׁש  ְוָהָיה  ְרחֹוָקה.  ְלֶאֶרץ  ֶׁשִהִּגיַע 

ִמְׁשַּפְחּתֹו.  ְּבֵני  ִלְׁשלֹום  ְלָׁשֲאלֹו  ְּכֵדי  מֹוַלְדּתֹו,  ֵמִעיר  ַהָּבא  ְּבאֹוֵרַח 
ַעל  ּוְמַחֵּזר  ַהּסֹוֵבב  ָעִני,  ֵהֶלְך  ְרחֹוָקה  ֶאֶרץ  ְלאֹוָתּה  ִהְזַּדֵּמן  ְלָיִמים 
ְמָחה.  ַהְּפָתִחים. וִהִּכיר ּבֹו ִּכי ֵמֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו הּוא, ְוִלּבֹו ָעַלץ ִמּשִׂ
ִּבֵּקׁש ָהִאיׁש ְלׂשֹוֵחַח ִעם ֶהָעִני ְוִלְׁשֹמַע ִמִּפיו אֹודֹות ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו, 
ְואּוָלם ְלַאְכָזָבתֹו ֵסֵרב ֶהָעִני ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו. "ְזַמִּני ָּדחּוק, ְוָעַלי ְלַנְּצלֹו 

ְלִאּסּוף ְּתרּומֹות" - ָעָנה ֶהָעִני ְּבֶנְחָרצּות.

ֻּכּלֹו?"  ַהּיֹום  ְּבֶמֶׁשְך  ָּכאן  יג  ְלַהּשִׂ ָחַׁשְבָּת  ֵאיֶזה ְסכּום  ִלי,  ָנא  "ַהֵּגד 
- ָׁשַאל ָהִאיׁש ֶאת ֶהָעִני. "ְׁשֹלָׁשה ְזהּוִבים" - ָעָנה ֶהָעִני. "ִאם ֵּכן" - 
ֵהִׁשיב לֹו ָהִאיׁש, ְּבהֹוִׁשיטֹו ֶאת ָידֹו ְלַאְרָנקֹו - "ֶאֵּתן ְלָך ְּכָבר ָּכֵעת 
ְׁשֹלָׁשה ְזהּוִבים, ּוִבְלַבד ֶׁשְּתַסֵּפר ִלי ֵמַהַּנֲעֶׂשה ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי". 
ֵעיָניו,  ֶנֶעְצמּו  ְלַסֵּפר,  ֵהֵחל  ַאְך  ִמּׁשֶ ְואּוָלם  ַלְּתַנאי,  ֶהָעִני  ִהְסִּכים 
ֵהִקיץ ִמַּתְרֵּדָמתֹו, הֹוִכיחֹו ָהִאיׁש ְּבַכַעס:  ֶכת. ִמּׁשֶ ְוָׁשַקע ְּבֵׁשָנה ְמֻמּׁשֶ
"ֲהֵרי ֹלא ִׁשַּלְמִּתי ְלָך ְׂשַכר יֹום ָׁשֵלם ֵמֹראׁש, ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשְּתַסֵּפר ִלי 
ַהְּזַמן  ִּבְזַּבְזָּת ֶאת  ָּכְך  ַלֲעׂשֹות  ִּבְמקֹום  ְוִהֵּנה  ִמְׁשַּפְחִּתי,  ְּבֵני  אֹודֹות 

ְּבֵׁשָנה".

ִיְתָּבַרְך,  ַהּבֹוֵרא  ֵּכן  ִאיׁש  ּוְכאֹותֹו  ֲאַנְחנּו,  ֵּכן  ָעִני,  ֵהֶלְך  ְּכאֹותֹו 
ֶׁשִּנְתַרֲחקּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ִנְׁשמֹות  ֶׁשֵהן  ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ִלְבֵני  ַהִּמְתַּגְעֵּגַע 
ִמֶּמּנּו. אֹוָתן ְנָׁשמֹות ַהֲחצּובֹות ִמַּתַחת ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, ַוֲאֶׁשר ִנְתַרֲחקּו 
ִמְּמקֹוָמן ֶׁשָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְוָיְרדּו ָלעֹוָלם ַהֶּזה. ְוִהֵּנה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ָּכֵמַּה ּוִמְׁשּתֹוֵקק ִלְׁשֹמַע ֵמַהַּנֲעֶׂשה ִעם אֹוָתן ְנָׁשמֹות, ַהִאם ֵהן 

ְמַמְּלאֹות ֶאת ַּתְפִקיָדן ְועֹוְסקֹות ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות.

אּוָלם  ַהַּגְׁשִמִּיים,  ְּבִעְנָיֵנינּו  ְטרּוִדים  ָאנּו  בּוַע  ַהּׁשָ ְיֵמי  ְּבָכל  ָאְמָנם 
ֵמִאָּתנּו  ְמַצֶּפה  ִטְרָּדה,  ִמָּכל  ָאנּו  ְּפטּוִרים  ֶׁשּבֹו  ָּבת,  ַהּׁשַ ְּביֹום 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַהְקִּדיׁש לֹו ִמְּזַמֵּננּו ְוַלֲעסֹוק ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה 
ָאר ְּדָבִרים רּוָחִנִּיים. ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: "ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה  ּוִבּׁשְ
אּוָלם:  ַהּגּוף,  ְּבִעְסֵקי  ָטרּוד  ִהְּנָך  ַהֹחל  ְימֹות  ְּבֵׁשֶׁשת   - ְמָלאָכה" 
ָּבתֹון  ֶׁשַהּׁשַ  - ַלה'"  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  ֹקֶדׁש  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִביִעי  ַהּׁשְ "ּוַבּיֹום 
ָלִעְנָיִנים  ֻּתְקַּדׁש  ַהְּמנּוָחה   - ְלַבּדֹו  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ִיְהֶיה  ָּבת  ַהּׁשַ ְּביֹום 

ָהרּוָחִנִּיים, ְוֹלא ְּתֻבְזַּבז ְּבֵׁשָנה ְמֻרָּבה ּוִבְׁשָאר ִעְנָיִנים ַּגְׁשִמִּיים.

)ֹאֶהל ַיֲעֹקב(



ִּפְתרֹון ַהִחיָדה ְמָפֶרֶׁשת ְּתַצֶּוה: ְּבַצְלֵאל, ָאֳהִליָאב

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
כז' ֲאָדר ב' תרנ"ה

ַרִּבי ֱאִליָׁשע ַדְנגּור
ֲחַכם ֱאִליָׁשע ִנִּסים ַדְנגּור ָהָיה ִמְּגּדֹוֵלי ַרָּבֵני ָהִעיר ַּבְגַדד ֶׁשְּבִעיַראק. 
ְוַעל  ְּפִריָחָתּה,  ְּבִׂשיא  ִּבְתקּוָפתֹו  ָהְיָתה  ְּבַבְגַדד  ַהְּיהּוִדית  ַהְּקִהָּלה 
ָּבֶניָה ִנְמנּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֻמְפָלִגים ּוְמֻקָּבִלים ְקּדֹוֵׁשי ֶעְליֹון. ֲחַכם 
ֱאִליָׁשע ָהָיה ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרִּבי ַעְּבָדָללה סֹוֵמְך, ַמְנִהיָגּה ַהֶּנֱעָרץ 

ֶׁשל ַיֲהדּות ָּבֶבל, ְוַאף ֻהְסַמְך ַעל ָידֹו ְלַרָּבנּות. 

ּוְפִסיקֹוָתיו  ְּבַבְגַדד,  ֶצֶדק  ִּדין  ֵּבית  ְּכַאב  ִׁשֵּמׁש  ֱאִליָׁשע  ֲחַכם 
"ַמֲעֶׂשה  ּוְׁשמֹו  ְלֵסֶפר  ִּדינֹו, קּוְּבצּו  ְּבֵבית  ָּפַסק  ַהִהְלָכִתיֹות אֹוָתם 

ֵּבית ִּדין". ִחּבּור ִהְלָכִתי נֹוַסף ֶׁשִחֵּבר ִהּנֹו - "ְּגדּוַלת ֱאִליָׁשע". 

ּוְכֶׁשָהָיה  ְּבַבְגַדד,  ה"  "ְמַנּׁשֶ ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ָקבּוַע  ְּכַחָּזן  ִׁשֵּמׁש  הּוא 
יֹוֵרד ִלְפֵני ַהֵּתָבה, קֹולֹו ֶהָעֵרב ַהִּמְסַּתְלֵסל ִּבְּנִעימּות  ָהָיה מֹוֵׁשְך 
ָהיּו  ַהָּמקֹום,  ִמְּבֵני  ֻמְסְלִמים  ַוֲאִפּלּו  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ָרב  ָקָהל 
ְלקֹול  ּוַמֲאִזיִנים  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ַחּלֹונֹות  ַיד  ַעל  ּוָבִאים  ִמְתַקְּבִצים 

ְּתִפָּלתֹו.

ְלטֹונֹות(  ֲחַכם ֱאִליָׁשע ִּכיֵהן ְּכ"ֲחַכם ַּבאִׁשי" )ָהַרב ָהָראִׁשי ִמַּטַעם ַהּׁשִ
ַהְּיהּוִדית  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ָׁשִנים.  ְּכ-4  ְּבֶמֶׁשְך  ַּבְגַדאד  ָהִעיר  ֶׁשל 
ּבֹו  ָנֲהגּו  ַהמּוְסְלִמיים  ְלטֹון  ַהּׁשִ ָראֵׁשי  ְוַאף   , ְוִכְּבדּוהּו  ֶהֱעִריצּוהּו 

ָּכבֹוד ַרב.

ַצְדָקה  ְוַרִּבי  ַהַחִּיים",   "ַּכף  ַּבַעל  ֹסֹוֵפר  ַיֲעקֹב  ַרִּבי   : ִמַּתְלִמיָדיו 
חּוִצין.

ֲחַכם ֱאִליָׁשע ִהְסַּתֵּלק ְלֵבית עֹוָלמֹו ְּבכ"ז ְּבֲאָדר ב' התרנ"ה ְוִנְטָמן 
ְּבֵבית ַהָעְלִמין ַהְּיהּוִדי ֲאֶׁשר ְּבַבְגַדד.

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ְּבִמְׁשָּכן  ַהְּפִריִטים  ְׁשֹלֶׁשת  ֵמֵהם 

ֶׁשּצּוָרָתם ִרּבּוַע ְמֻדָּיק?

ציורים: מוטי הלר
© כל הזכויות שמורות  

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנֹכָּנה 
יָך"  יּוְגְרלּו ִסְפֵרי "ְוִשַנְנָּתם ְלָבנֵֶ

ׁשּובֹות ִנַּתן ִלְׁשֹלח: תְּ
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ַהּזֹוִכים ִּבְּפָרס 
ְׁשֵלָמה ַאְדֶלר. ְּב"ב. 

ֶּבן ִצּיֹון ֵּבית ֶׁשֶמׁש

יג ְיִׁשירֹות ַּבִּמְסָּפר הנ"ל יג ַּבֲחֻנּיֹות ַהְּסָפִרים. ִנַּתן ְלַהּשִׂ ְלַהּשִׂ

"ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵּכן ָעׂשּו" )לט, מב-מג(
ַמּדּוַע ָּכַפל ַהָּכתּוב ֶאת ַהִּמִּלים "ֵּכן ָעׂשּו"?

ֶמה ָהְיָתה ַּכָּוַנת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן?

ִאם ֹנאַמר ֶׁשַּכָּוָנָתם ָהְיָתה ְלַכֵּפר ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל, ָּבא ַהָּפסּוק ְוסֹוֵתר 
ְּכֵׁשם   - ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני  ָעׂשּו  ֵּכן  ֹמֶׁשה  ֶאת  ִצָּוה ה'  ֲאֶׁשר  "ְּכֹכל  ֹזאת: 
ֶׁשֹּמֶׁשה ֹלא ָּבָנה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְלֹצֶרְך ַּכָּפָרה )ֶׁשֲהֵרי ֹלא ָהָיה ְּבֵחְטא 
ָהֵעֶגל(, ֶאָּלא ְּכֵדי ִלְגֹרם ַלה' ַנַחת רּוַח, "ֵּכן ָעׂשּו ַאף ֵהם" ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ָלה' ִּבְלַבד ְוֹלא ִּבְכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ָּכָּפָרה.

)ְּכַתב סֹוֵפר(

"ּוְבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור... ָעָׂשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת 
ֹמֶׁשה" )לח, כב(

"י אֹוֵמר, ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר ִלְבַצְלֵאל ִלְבנֹות ְּתִחָּלה ֶאת ַהֵּכִלים,  ַרּׁשִ
ָנִׂשים ֶאת  ֵהיָכן  ָׁשַאל:  ְּבַצְלֵאל  ַאְך  ַהִּמְׁשָּכן.  ְלָהִקים ֶאת  ָּכְך  ְוַאַחר 
ָלִׂשים ּבֹו  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּבִית,  ּכֹל  ֹקֶדם  ִלְבנֹות  ָהעֹוָלם  ִמְנַהג  ַהֵּכִלים? 

ֵּכִלים.

הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְלַדְעּתֹו  ִּכֵּון  ֶׁשָאֵכן  ִלְבַצְלֵאל,  ֹמֶׁשה  ָאַמר 
ְוֵכן ַיֲעׂשּו.

ַאְך ַמה ָּקָרה ְלַבּסֹוף? ַהִּמְדָרׁש אֹוֵמר ֶׁשְּגָמר ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ָהָיה 
ֵּכן,  ִאם  ְּבִניָסן.  א'  ַעד  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ֵהִקימּו  ֹלא  ַאְך  ְּבִכְסֵלו,  ְּבכ"ה 

ַהֵּכִלים ִמֵּמיָלא ֹלא ֻהְכְנסּו ַלִּמְׁשָּכן, ּוַמה הֹוִעיל ְּבַצְלֵאל ִּבְדָבָריו?

ַהֵּכִלים,  ֲהָכַנת  ִּבְגָמר  ֶׁשִּמָּיד  ָסבּור  ָהָיה  ֶׁשְּבַצְלֵאל  ִהיא,  ַהְּתׁשּוָבה 
ְלַהְכִניָסם ִמָּיד  ִיְהֶיה ֹצֶרְך  ְוָלֵכן  ִיְהיּו ְקדֹוִׁשים,  ְוֵהם  ִיְמְׁשחּו אֹוָתם 
ֶאל ּתֹוְך ַהִּמְׁשָּכן. ַאְך, ְלַמֲעֶׂשה, ַהֵּכִלים ֹלא ִנְמְׁשחּו ַעד ְזַמן ֲהָקַמת 

ַהִּמְׁשָּכן ְוֹלא ִהְתַקְּדׁשּו, ְוָלֵכן ֹלא ָהְיָתה ֲחִׁשיבּות ְלִמּקּוָמם.

)ר' ָנָתן ַאְדֵלר(

ָּבת" )לה, ג( "ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבָכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהּׁשַ
ִלים ָׁשם ְּבִעצּומֹו ֶׁשל  כּוָנה", ָקָרא ַיְעְנְקל ְלֵעֶבר ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד, "ְּבֶאָחד ַהָּבִּתים ִהְבִעירּו ֵאׁש, ּוְמַבּׁשְ "ַרִּבי, ָּדָבר נֹוָרא קֹוָרה ַּבּׁשְ

יֹום ַׁשָּבת קֶֹדׁש!"

ָׁשַמע ֹזאת ָהַרב, ְוֹלא ִהְמִּתין ַאף ֶרַגע. הּוא ָנַטל ֶאת ַהְׁשְטַריֶמל ְוָאץ ְלכיון ַהַּבִית ַהְּמֻדָּבר. ְּבַהִּגיעֹו ֶאל ַהַּבִית ִנְכָנס ִמָּיד ְוָזַעק: "ַׁשָּבת ֹקֶדׁש!"

ַּבַעל ַהַּבִית ִנַּגׁש ֶאל ַהֶּפַתח ְוָאַמר ְּבַתְרֹעֶמת: "ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים, ֵאין זֹו ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְלִהְתָּפֵרץ ֶאל ַהַּבִית ְלֹלא ִסָּבה, ּוְבֹלא ְלַהִקיׁש ֹקֶדם ָּכל ַעל 
ַהֶּדֶלת!"

ַוֲהִליכֹות ֶּדֶרְך  ִנָּדִחים ַהֵּציָדה ְּכָלֵלי ַהִּנימּוס  ְוָאז  ָעָנה ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ְּבַלַהט: "ָׁשַמְעִּתי ֶׁשּבֹוֵער ֶאְצְלֶכם, ַּכֲאֶׁשר ּבֹוֵער - ָרִצים ְלַהִּציל! 
ֶאֶרץ..."

)ִסּפּוַרי ַצִּדיִקים(

ִּבאּוִרים,ְּפִניִנים 
ְיָקִרים ְוִחּדּוִׁשים 
ֵמַרּבֹוֵתינּו ְּגדֹּוֵלי 

ַהּדֹורֹות.

ֻמָּגִׁשים ְּבָׂשָפה ַקָּלה 
ְּבִׁשּלּוב ִסּפּוִרים 
ַעל ֵסֶדר ַהַהָּגָדה 

ּוִמְצוֹות ַהֶּפַסח

ְלִגיל ָהַרְך 2-3 ְּבִלּוּוי 
ִצּיּוִרים ַמְקִסיִמים

 ָּכל ַּדף ְמֻצֶּפה ַנְילֹון. 
ְּכִריָכה ֲחָזָקה ִּבְמֻיָחד

ם  ְלֹלא ֵׁשם ַהּׁשֵ
ַהֵמפֹוָרׁש

ְלִגיָלֵאי +5
ִסּפּור ַהַהָּגָדה 
ְּבִׁשּלּוב ִסּפּוִרים

ְוַהֹּכל ְּבָׂשָפה 
ַקָּלה ּוְנִעיָמה

ִעם ִצּיּוִרים 
ְיֵפְיִפִיִים

יג   ִנַּתן ְלַהּשִׂ
ְמנּוילן

 ָסַפר ְיֵפְייֵפה 
ַלִּגיל ָהַרְך

ְלִגיָלֵאי +3

יג ְמנּוְיַלן ִנַּתן ְלַהּשִׂ

ְּבָכל ִעְנָיִני ֶהָעלֹון
 ניתן לפנות לרב יעקב הופקוביץ: 0527113332

ָּכַתב: ח. הֹוְּפקֹוִביץ
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