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ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַבּ ִמּ ְד ָבּר – וְ ַחג ָה ָשׁבוּעוֹת ׀ ה' סיון התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  30׀ ָשׁ ָנה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
תּוֹרה
ַה ֲה ָכנָה ְל ַק ָבּ ַלת ַה ָ


ישׂג ִמ ְר ָים ַבּת ָמּ ְל ָכּה
ִל ְרפוּאַת ֲא ִב ַ

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ישׁן
וּב ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת אַ ָתּה ִתּ ַ
יטבַ .ה ַשּׁ ָבּת ְ
ַקּה אוֹתוֹ ֵה ֵ
אָמ ָרה ִא ָמּא ְבּיוֹם ִשׁ ִשּׁי ָבּבֹּ ֶקרַ .ס ֵדּר ֶאת ַח ְד ְר ָך ְונ ֵ
ָתןְ ,
יוֹנ ָ
דּוֹדים ֶשׁ ִלּי יָבוֹאוּ ֵא ֵלינוּ
ִיהוּדה ְבּנֵי ַה ִ
ירה ו ָ
ְהוּדהָ .כּל ָכּ ְך ָשׂ ַמ ְח ִתּי ִל ְשׁמ ַֹע ֶשׁ ִשּׁ ָ
ִישׁן י ָ
וּב ַח ְד ְר ָך י ַ
ְבּ ַח ְדרוֹ ֶשׁל ֵאי ָתּןְ ,
ייפים ָכּ ֵא ֶלּהְ ,וי ְִהיֶה ָשׂ ֵמח ִל ְהיוֹת ִא ָתּם .וְאָכֵןְ ,כּ ֶשׁ ָבּאוּ
ֵיהם ֵכּ ִ
דּוּע? ִכּי ְשׁנ ֶ
יוֹד ִעים ַמ ַ
וּל ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹתְ .
ְל ַשּׁ ָבּת ְ
תּוֹרה ֶבּ ֱא ֶמת?
רוֹצים ַל ֲחגֹג ֶאת ַמ ָתּן ָ
ְהוּדה ֵבּן ַה ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרהִ ,
ֵפ ַתע ָשׁאַל י ָ
ְה ִשּׂ ְמ ָחה .ל ֵ
ֵיהם ֵה ֵח ָלּה ַה ֲחגִ יגָה ו ַ
ְשׁנ ֶ
ֵיצד חוֹגְ גִ ים אוֹתוֹ? ִמי לֹא יוֹ ֵד ַעָ ,ענִ ינוְּ ,כּ ָבר ָבּגַן ִס ְפּרוּ
תּוֹרה ,וְ כ ַ
יהוּדה ָשׁאַלָ :מה זֶה ַחג ַמ ָתּן ָ
ֶבּ ַטח ָע ִנינוִּ ,ו ָ
אָמר
נוֹס ִפים .לֹא ְל ָכ ְך ֲאנִ י ִמ ְת ַכּוֵּן ַ
אַכ ֵלי ָח ָלב ְויֵשׁ ָכּל ִמי ֵני ִמנְ ָהגִ ים ָ
אוֹכ ִלים ַמ ְ
תּוֹרה ְבּ ַלי ְָלהְ ,
לּוֹמ ִדים ָ
ָלנוּ ֶשׁ ְ
וּמה ִעם ַה ִמּנְ ָהג ִל ְשׁפּ ְֹך ַמיִם ֶא ָחד ַעל
ילה וּ ְשׁ ִתיָּה? ָ
תּוֹרהָ ,בּ ֲא ִכ ָ
ְהוּדהַ ,ה ֻא ְמנָם זוֹ ַה ֶדּ ֶר ְך ַל ֲחגֹג ֶאת ַק ָבּ ַלת ַה ָ
י ָ
אָמר
חוֹשׁב ֶשׁלֹּא! ַ
ָד ְענוּ ָמה ַל ֲענוֹתֲ .אנִ י ֵ
תּוֹרה? ָשׁ ַתּ ְקנוּ ְולֹא י ַ
צוּרה ַל ֲחגֹג ֶאת ַק ָבּ ַלת ַה ָ
ַה ֵשּׁנִ י ְבּ ָשׁבוּעוֹת זוֹ ָ
אַך
ִשׂ ָר ֵאל ִדּין הוּא"ְ .
אָמרוּ ֶשׁ" ִמּנְ ָהג י ְ
ִשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁ ֲח ַז"ל ְ
ילה ְבּ ִמנְ ָהגֵי י ְ
ְח ִל ָ
ַלזֵל ַחס ו ָ
ְהוּדהֶ .שׁ ָתּ ִבינוֵּ ,אינִ י ְמז ְ
י ָ
הוֹדיָה ַל ָק ָבּ"ה
תּוֹך ָ
תּוֹרה ִמ ְ
יכים ַל ֲחגֹג ֶאת ַחג ַמ ָתּן ָ
ִל ְשׁפּ ְֹך ַמיִם זֶה ַעל זֶה ,זֶה ַמ ָמּשׁ אָסוּר וְ לֹא ִמ ְצ ָוה .אָנוּ ְצ ִר ִ
וּב ֵליל
ֵך ִלישֹׁןְ ,
אַחר ַה ָצּ ֳה ַריִם ֵנל ְ
דוֹשׁה .וְ ָל ֶכןְ ,בּ ַשּׁ ָבּת ֵ
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
ַעל ַה ַמ ָתּנָה ַהנִּ ְפ ָלאָה ֶשׁ ִקּ ַבּ ְלנוּ ִמ ֶמּנּוְּ ,ו ִהיא ַה ָ
תּוֹרה ָכּל ַה ַלּי ְָלה ַעד
יוֹתר ִמדֵּיְ ,כּדֵי ֶשׁ ִנּ ְשׁאַר ֵע ִריםְ ,וי ְִהיֶה ָלנוּ כּ ַֹח ִל ְלמֹד ָ
אַך לֹא ֵ
ֹאכל ִמ ֵמּ ֲע ָדנַי ַה ַחגְ ,
ַה ַחג ,נ ַ
ְח ָלב ַתּ ַחת
ָבין ֶשׁ ַה ָפּסוּק " ְדּ ַבשׁ ו ָ
ְה ְדּ ַבשׁ ,וְ נ ִ
אַכלֵי ֶה ָח ָלב ו ַ
ֶה ֶנה ִמ ַמּ ְ
ֵשׁ ֶחק ַה ְר ֵבּה .נ ֱ
ַהבֹּ ֶקרְ ,ולֹא ִנ ְל ַמד ְק ָצת וּנ ַ
ְק ָרה.
תוּקה ְו ַהיּ ָ
תּוֹרה ַה ְמּ ָ
אוֹכ ִליםַ ,על ַק ָבּ ַלת ַה ָ
תּוֹרהְ ,ונוֹדֶה ָל ָק ָבּ"ה גַּם ְכּ ֶשׁאָנוּ ְ
ְלשׁוֹנְ ָך" ְמ ָת ֵאר ֶאת ְמ ִתיקוּת ַה ָ
יהוּדה.
אוֹמ ִרים? ִה ְב ַט ְחנוּ ִל ָ
אַתּם ְ
ֵר ֶאה ֵא ָח ֵרתָ .מה ֶ
ְה ַחג י ָ
ַסּה ,ו ַ
אוּלי לֹאֲ ,א ָבל בּוֹאוּ וְ ֵננ ֶ
ַקל ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ֶזה? ַ
יחים ְל ִה ְשׁ ַתּדֵּל?
אַתּם ַמ ְב ִט ִ
ְק ִרים ,גַּם ֶ
וּמה ִא ְתּ ֶכם ֲח ֵב ִרי ַהיּ ָ
ָ
ְחג ָשׂ ֵמ ַח
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ו ַ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ָנשֹׂא ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁ ַ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
קוֹר ִאים ַעל ַה ִצּוּוּי ִל ְמנוֹת ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאלַ .בּ ָפּ ָר ָשׁה ֻמז ְָכּרוֹת
ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ֲאנוּ ְ
תּוֹצאוֹת ֶשׁל ַה ִמּ ְפ ָקד ְל ָכל ֵשׁ ֶבט ְבּנִ ְפ ָרד ְוכֵן ַה ָסּ ְך ַהכֹּל ְל ָכל ַה ְשּׁ ָב ִטים,
ַה ָ
לֹא כּוֹלֵל ַה ְלּ ִויִּים ֶשׁנִ ְמנוּ ְבּנִ ְפ ָרד .ה' ִצוָּה ְל ַסדֵּר ֶאת ַה ַמּ ֲחנֶה ְבּא ֶֹפן
ֻחדְ :שׁל ָֹשׁה ְשׁ ָב ִטים ְל ָכל ָצד וְ ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַבּ ֶמּ ְר ָכּזַ .ה ְלּ ִויִּים ֻה ְפ ְקדוּ ַעל
ְמי ָ
כוֹרים.
ֵלים .ה' ִצוָּה ִל ְפקֹד ֶאת ְבּנֵי ֵלוִ י ְו ֶאת ַה ְבּ ִ
ירת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וְ ַהכּ ִ
ְשׁ ִמ ַ
וּבן ֵלוִי ֶא ָחד ָבּא
כוֹרים ֶ
בוֹדת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִבּ ְמקוֹם ַה ְבּ ִ
ַה ְלּ ִויִּים ִה ְת ַמנּוּ ַל ֲע ַ
דוֹמה
נּוֹת ִרים נִ ְפדּוּ ְבּ ֶכ ֶסף ְבּ ֶ
כוֹרים ַה ָ
ִבּ ְמקוֹמוֹ ֶשׁל ָכּל ְבּכוֹרַ 273 .ה ְבּ ִ
עוֹשׂים ַהיּוֹם.
ַחנוּ ִ
ְל ִפ ְדיוֹן ְבּכוֹר ֶשׁ ֲאנ ְ

יציאַת ִמ ְצ ַריִם ַמ ְת ִחיל
ְ בּ ֵאיזוֹ ָשׁנָה ִל ִ
ַה ֻח ָמּשׁ ֶשׁ ָלּנוּ?
ֹשׁה ִבּ ְת ִח ַלּת
ָ מה ְמ ַצוֶּה ה' ֶאת מ ֶ
ַה ָפּ ָר ָשׁה?
וְאַהרֹן ִל ְפקֹד ֶאת
ֹשׁה ֲ
ְסיַּע ְלמ ֶ
ִ מי י ַ
ָה ָעם?
ַחד ִעם ָכּל
ֵ איזֶה ֵשׁ ֶבט לֹא נִ ְס ַפּר י ַ
ִשׂ ָר ֵאל?
יְ




  
   
ְבּ ָשׁ ָעה ֵ 11:45ה ַח ָלּה ְליַד ַהכֹּ ֶתל ְתּ ִפ ַלּת ִמנְ ָחה ְבּרֹב ַעם.
ֵה ַר ְמ ִתּי ֵעינַי ֵאל ָה ֲא ָב ִניםִ .ה ְתבּוֹנַנְ ִתּי ַבּ ַצנְ ָחנִ ים ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים.
ְמנִ ית
ֹאשׁםַ .בּ ִפּנָּה ַהיּ ָ
יפּה ַעל ר ָ
ְכּ ֵא ֶלּה ִעם ַק ְס ָדּה ו ְָכ ֵא ֶלּה ִעם ִכּ ָ
אָדםְ ,כּ ִאלּוּ נִ ְד ַבּק
לּוֹח ִמים ָע ַמד ָ
ֵמר ַֹחק ְמ ַעט ִמ ִצּבּוּר ַה ַ
חוּמה
פּוֹטה ָ
ַל ֲא ָבנִ יםְ .כּ ֵח ֶלק ֵמ ַהכּ ֶֹתלֶ ,א ֶבן ֵמ ֲא ָבנָיוָ .לבוֹשׁ ַק ָ



יה ֵשׁ ַער ֵמגּוּ ָדּלְ .מאוּם לֹא זָז.
חוֹרהִ .מ ַתּ ְח ֶתּ ָ
ִ מגְ ַבּ ַעת ְשׁ ָ
ְו ַעל רֹאשׁוֹ
ָדיִם ְכּפוּפוֹת
לֹא ָהרֹאשׁ לֹא ַה ֵשּׂ ָער לֹא ַהגּוּף וְ לֹא ָה ַרגְ ַליִםְ .שׁ ֵתּי ַהיּ ַ
ָחה ְכּ ִאלּוּ רוֹצוֹת ַל ָחדוֹר ְלת ָֹכן'' .לֹא ָיכֹ ְל ִתּי
יהןְשׁטּוּחוֹת ִל ְרו ָ
פּוֹת ֶ
ו ְַכּ ֵ
ַשׁ ִתּי ֶאת
ת ֵעינַי ִמ ֶמּנּוִּ .מ ַבּ ַעד ְלגוּפוֹ ַה ְכּמוֹ ְמ ֻשׁ ָתּק ִה ְרגּ ְ
ְל ַה ִמישׁ ֶא
בוּקים
תּוֹך ָה ֶא ֶבןָ .כּ ְך ָע ַמ ְדנוּ ְדּ ִ
בּוֹקעוֹת ִמ ְ
ְהוּדי ְ
ְדּ ִפיקוֹת ַהלֵּב ַהיּ ִ
י ְ 
יתי ְלאָחוֹר וְ ָח ַז ְר ִתּי ֵאל
ַח ָדּו ִמ ְס ָפּר ַדּקּוֹת ,הוּא ֲאנִ י וְ ַהכּ ֶֹתלָ .פּנִ ִ
ַחנוּ
תּי ָל ֶהםֲ :אנ ְ
הוֹדְ ע ִ
ְר ָח ַבת ַהר ַה ַבּיִת .זִ ַמּנְ ִתּי ֶאת ַה ְמּ ַפ ְקּ ִדים וְ ַ 
ָעים ִמי הוּא
אוֹתם ְרג ִ
ָדע ְבּ ָ
ירוּשׁ ַליִם" .מ ָֹטּה גּוּר לֹא י ַ
אָרים ִבּ ָ
נִ ְשׁ ִ 
ָה ִאישׁ ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵלּל ְליַד ַהכּ ֶֹתלָ .ה ִאישׁ ֶשׁ ָע ַמד ָשׁם ָהיָה '' ָה ַרב ַה ָנּ ִזיר''
ֻחד ְמאֹד
ְרוּשׁ ַליִם ֶשׁ ָדּ ַבק ָבּ ַרב קוּק וְ ָהיָה ְמי ָ
יקי י ָ
דּ ֵ
דּוֹלי ְו ַצ ִ
ִמגְּ ֵ
ְרוּשׁ ַליִםָ ,שׁ ַלח ֲח ָתנוֹ ֶשׁל
אַחרֵי ִשׁ ְחרוּר י ָ
ַ .כּ ָמּה ָשׁעוֹת ֲ
גוֹתיו
ְבּ ַהנְ ָה ָ
אשׁי ְל ָצ ַה''לֵ ,ר ֶכב ְצ ָב ִאי ֶשׁ ֵה ִביא
ָה ַרב גֹּ ֶרן זצ''ל ֶשׁ ָהיָה אָז ָה ַרב ָה ָר ִ

ְה ַרב ַהנָּזִ יר זצ''ל ַלכּ ֶֹתלָ .ה ַרב ַה ָנּ ִזיר נִ גַּשׁ
ְהוּדה קוּק ו ָ
ֵאת ָה ַרב ְצ ִבי י ָ
ַ פּלֵּל ִבּ ְד ֵבקוּת נִ ְפ ָלאָה] .מתוך הספר ''הר הבית בידינו''
ַלכּ ֶֹתל ְו ִה ְת
מאת מוטה גור ז''ל ששת הימים[.


יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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וֹרה ְמ ַס ֶפּ ֶרת ַעל ֲח ִשיבוּת ַה ְבּכוֹר
ַהתּ ָ
אַחרֵי ֶשׁ ָח ְטאוּ
וּב ִמ ְש ַפּ ָחהֲ .
ַב ֶח ְב ָרה ַ
ִשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵח ְטא ָה ֵעגֶלֶ ,ה ְח ִליט ה'
יְ
כוֹרים ,וְ ָבּ ַחר
ֻשּׁת ַה ְבּ ִ
ְל ַב ֵטּל ֶאת ְקד ַ
ִשׁ ְמרוּ
קוֹמם ֶאת ְבּנֵי ֵשׁ ֶבט ֵלוִי ֶשׁיּ ְ
ִבּ ְמ ָ
ִשּׂאוּ ֶאת ֲח ָל ָקיו.
ַעל ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וְ י ְ
ָה ִמ ְד ָרשׁ ֶמ ָס ֶפּר ֵשׁה' ִה ְל ִבּישׁ ֶאת
ֻתּנוֹת עוֹרֶ .מה ָהיוּ
אָדם ָה ִראשׁוֹן כּ ְ
ָ
ֻכּ ְתּנוֹת ֵאלּוּ? ֵאלּוּ ָהיוּ ִבּגְ דֵי ְכּ ֻהנָּה
דוֹלה.
גְּ ָ
הוּקם ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַבּ ִמּ ְד ָבּרָ ,היוּ
ִל ְפנֵי ֶשׁ ַ
ַה ְבּכוֹרוֹת ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁים ְכּכ ֲֹהנִ ים ִל ְפנֵי
רוּך הוּא
ה'ָ .לכֵן ִה ְל ִבּישׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
אָדם ָה ִראשׁוֹן ִבּגְ ֵדי ְכּ ֻהנָּה ְגּדוֹ ָלה,
ָל ָ
עוֹלם.
ִמשּׁוּם ֶשׁ ָהיָה ְבּכוֹרוֹ ֶשׁל ָ
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