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  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ִקְרַית ַאְרַּבע  18:57  20:05  

  20:05  18:56  יןּפִ יסְ חִ 
 ֵחיָפה  18:59  20:08  

  20:05  18:52  ְירּוָׁשַלִים
  20:07  19:08  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ְוֵהיָכן . ָחה ִמָּכל ַרֲחֵבי ַהַּבִיתמְ ָעלּו קֹולֹות ַהִּׂש !! ֵיׁש. ֹוןיֹום ִראׁש רקֶ בִֹהְכִריז ַאָּבא ּבֵ , ְלִטּיּול ְּבָהֵרי ַהָּגִליליֹוְצִאים 

ְוָכְך ָיְצָאה ָלּה . ָעָנה ַאָּבא. ְּבָמקֹום ַאֵחר ַלְיָלהְּבָכל ָנִקים אֶֹהל . ֶׁשַטחַּבִּטּיּול ַהֶּזה ָנלּון ּבָ ? רָנלּון ָׁשַאל ְּדִבי

, םירִ קָ הָ ֵמי ַהַּנַחל ַהּזֹוְרִמים וְ ְּבָצמּוד לְ נּו ַצֲעדְ , ִּנירַחל ְׂש ּנַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ִטַּיְלנּו ּבְ ּבַ . ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלִמְׁשַּפְחֵּתנּו ְלִטּיּול 

ְּבָצֳהַרִים ָיַׁשְבנּו . ַבע ָירֹקִמים ֶׁשל טֶ ְוֵריחֹות ַמְדִהי, ִליםחַ נְ  יחֵ מְ ִמְנָהרֹות ֶׁשל ְסַבְך צִ , י ּדֶֹלב ֲעָנִקִייםְּכֶׁשִּמְּסִביב ֲעצֵ 

 ןזֹומָ ַּיְמנּו ִנִּקינּו ֶאת ַהָּמקֹום ִמְּׁשֵאִרּיֹות הַ ּוְכֶׁשּסִ , ל ֶהֱעִצים ְוָאַכְלנּו ֲארּוָחה ְטִעיָמה ֶׁשֵהִביָאה ִאָּמא ֵמַהַּבִיתצֶ ּבְ 

ֶּנֶרת ְוָנַסְענּו ְלּכִ , ָׁשעֹות ַאֵחר ַהָּצֳהַרִים ַהְּמֻאָחרֹות ָחַזְרנּו ָלֶרֶכבּבִ . ָמקֹוםְלַפח ָהַאְׁשָּפה ֶׁשָהָיה ּבַ ְוִהְׁשַלְכנּו , ְוַהְּפסֶֹלת

נּו ְוִהְתַחלְ , ָּצמּודל ְוַהִּכְּסאֹות ֶהֱעַמְדנּו ּבֵ ְוֶאת ַהֻּׁשְלָחן ַהִּמְתַקּפֵ , ְלַיד ֵמי ַהִּכֶּנֶרתֶאת ָהאֶֹהל ֵהַקְמנּו  .ַּלְיָלהְלִליַנת הַ 

ָחּכֹות , חַעל ַהֵּמזַ  ָיַׁשְבנּו. ָּדִגים ְטִרִּיים ַלֲארּוַחת ָהֶעֶרבג דּוֵנֵלְך לַ . אָאַמר ַאּבָ , ּבֹואּו. ָהֶעֶרב ֲארּוַחתְלָהִכין ֶאת 

ִביב ָהאֹור ָדִגים ֵהֵחּלּו ִמְתַקְּבִצים סְ לֹא ָעָבר ְזַמן ַרב וְ . ל ֵמי ַהִּכֶּנֶרתאֶ ִהְדִליק ָּפָנס ָחָזק ְוִהְפָנה אֹותֹו , נּו ְוַאָּבאְּבָיֵדי

. ּו ַאֲחָריוְּכֶׁשהּוא ָקם ִמְּמקֹומֹו ְוָאנ, ִהִּגיַע ַהְּזַמן ַלֲחזֹר ָאַמר ַאָּבא. ה ָּדִגים ְּגדֹוִלים ּוְטִרִּייםֲעָׂשרָ  ָלַכְדנּוּוַמֵהר ְמאֹד 

ַהִּנְצִלים ַעל ְוֻכָּלנּו ַיַחד ִעם ִאָּמא ִנִּקינּו ֶאת ַהָּדִגים ְוֵריַח ַהָּדִגים , אֶֹהל ְּכָבר ָעַמד ְּגִריל ַהְּפָחִמים מּוָכןְּכֶׁשִהַּגְענּו לָ 

ְוִאָּמא לֹא ָהְיָתה ְצִריָכה , לֹא ִנְׁשַאר ֵּפרּור. ֲארּוַחת ֶעֶרב ָּכזֹו לֹא ָאַכְלנּו ִמְּזַמן. ַהְּפָחִמים ִמֵּלא ֶאת ָחָלל ָהֲאִויר

ִנְׁשְמעּו , ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה .יׁשֹןְוָהַלְכנּו לִ , ִעים ַוֲעֵיִפים ִנִּקינּו ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוָהֵאזֹורבֵ ְׁש . ַׁשְכֵנַע ַאף ֶאָחד ֶלֱאכֹללְ 

ֵהם לֹא רֹוִאים , ָמה ֵהם חֹוְׁשִבים ְלַעְצָמם ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי. ֶׁשִהְפִריעּו ִלי ִליׁשֹן, קֹולֹות ָרִמים ְלַיד ָהאֶֹהל ֶׁשָּלנּו

ּוָרה ָהַרֲעָׁשִנית ַהּזֹו ה ָהָיה ָּברּור ִלי ֶׁשַהַחבעֹוד ֶטֶרם ִהְסַּפְקִּתי ְלָהִבין ְוִהּנֵ ? ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֲאָנִׁשים ְיֵׁשִנים ְּבאָֹהִלים

ָאַמר , ְּבִני ַהָּיָקר. ׁשּותַּבֻּׁשְלָחן ֶׁשָּלנּו ְללֹא רְ  ָקָראִתי ִמיֶׁשהּו ִמְׁשַּתֵּמׁש, ַאָּבא. ׁשּותַּבֻּׁשְלָחן ֶׁשָּלנּו ְללֹא רְ  ִמְׁשַּתֶּמֶׁשת

ַהַּמֲאִכְלָך ָמן "ְּמֵדנּו ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשּקֹוֶרה ָלנּו ֶזה ִנָּסיֹון ּלַ ה מֵ ׁשֶ ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע מֹ, ֶׁשִהְתעֹוֵרר ַּגם הּוא ֵמָהַרַעׁש, ַאָּבא

ָּכל ִנָּסיֹון ָקֶׁשה ִּבְתִחיָּלתֹו ַאְך ". ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּון ֲאבֶֹתיָך ְלַמַען ַעּנְֹתָך ּוְלַמַען ַנּסֶֹתָך ְלֵהיִטְבָך ְּבַאֲחִריֶתךָ 

ְוָאנּו ְצִריִכים ִלְהיֹות , ּוָרה ָהזּו ָׂשְמחּו ִלְמצֹא ֻׁשְלָחן ָנִקי ּוְמֻסָּדר ֶלֱאכֹלְּכִנְרֶאה ֶׁשַהַחב. פֹוַמְטָרתֹו ְלֵהיֵטב ָלנּו ְּבסֹו

? ֵבִריםחֲ , ָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים. ה ִזָּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּיְהֶיה ִמיֶׁשהּו ֶׁשֵּיָהֶנה ְויֹאַכל ְלׂשַֹבע ַּבַּנַחת ּוְבִׂשְמָחה"ְׂשֵמִחים ֶׁשָהָּקּבָ 

  ?קדֶ ֹוָנכֹון ֶׁשַאָּבא ֶׁשִּלי צ, ֶמקֲאָבל ְּכֶׁשחֹוְׁשִבים יֹוֵתר ְלעֹ? ָנכֹון ֶׁשֶּזה ַמְרִּגיז

 .יֹוָנָתן, האֵ רְ  תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןוְ  ַׁשָּבת ָׁשלֹום

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  42 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע בָא ג"כ׀  בקֶ עֵ  ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 ל"ינון יצחקי זטפסר משנה נ "לע                                                     "ַהִּנָּסיֹון ֶׁשִהְצִמיחַ "



               
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                  
        

  
  
  
  

 






 








ְּבִאם ִיְׁשְמרּו : ֶּכֶרת ַהְּבָרָכה ַהְּתלּוָיה ְּבִהְתַנֲהגּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאלִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה ֻמזְ 

עֶֹׁשר ּוְבִריאּות , ְּבָרָכה: ֻמְבָטִחים ָלֶהם, ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֶׁשִּנְזְּכרּו ַּבָּפָרׁשֹות ַהּקֹוְדמֹות

ֹוִליָכם ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶהם ַּבִּמְדָּבר ְוה ְוֶאת' ִאם ִיְׁשְּכחּו ֶאת הַאְך . חֹון ַעל אֹוְיֵביֶהםְוִנּצָ 

מֶֹׁשה ַמְמִׁשיְך  .ׁשֹוֵמר ָלֶהם ְוֵהם יֹאְבדּו ֵּבין ָהַעִּמים' לֹא ִיְהֶיה ה, ָלָאֶרץ ַהּטֹוָבה

' ְּתִפַּלת מֶֹׁשה לה, ּוְׁשִביַרת ַהּלּוחֹות ה"ּבָ קָ הָ ַּכַעס , ְלַהְזִּכיָרם ֶאת ַמֲעֵׂשה ֵעֶגל ַהָּזָהב

ץ ׁשּוב מֹוִפיעֹות ַהַהְבָטחֹות ְלִפְריֹון ָהָארֶ וְ  .ַלח ָלֶהם ּוִפּסּול ַהּלּוחֹות ַהֲחָדִׁשיםֶׁשִּיסְ 

ֵרעּו ַאְך ַּבּצֶֹרת ְוָגלּות ִיְהיּו ְמַנת ֶחְלָקם ִאם יָ , ּוְגָׁשִמים ְּבִעָּתם ִאם ֵיְלכּו ַּבֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה

ק ַלֵּמד ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִלְבֵניֶהם ְוַלְחקִֹצּוּוי נֹוָסף ַהּמֹוִפיַע הּוא לְ  .ַּדְרֵכיֶהם

  . אֹוָתם ַעל ְמזּוָזה ְּבֶפַתח ֵּביָתם
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ִהְתַמֵּסר ְמאֹד , םֶׁשָּגר ְּבסֹוף ָיָמיו ִּבירּוָׁשַליִ , ןְרמַ ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף הֵ 

  . ָנַסת אֹוְרִחיםת ַהכְ וָ צְ ְלִקּיּום מִ 

ר ֶׁשַהָּקָהל ַעֵּכב ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלַאחַ יל ַׁשָּבת הּוא ָנַהג ְלִהְת לֵ ּבֵ 

אּו ְוַטֲעמֹו ָהָיה אּוַלי הּוא ִיְמָצא עֹוד אֹוְרִחים ֶׁשּלֹא ָמצְ , הּובּוזָ עֲ 

ג ָהָיה ְרִחים ֶאת ֲארּוָחָתם ְונֹהֵ אֹוְלַבּדֹו ָהָיה ַמִּגיׁש לַ . עֹדָמקֹום ִלסְ 

ָעְנִיי ְירּוָׁשַלִים ָמְצאּו . ְוָאב לֹא ָחס ַעל ְּכבֹודֹו, ַמר ֶׁשָּבָניו ֵהםלֹו

, ְכִניָסם ְלָבִּתים ֲאֵחִריםּלּו ֶׁשּלֹא ָהיּו רֹוִצים ְלהָ ַּגם אֵ . ֶאְצלֹו ַמֲחֶסה

ָמְצאּו ַמֲחֶסה , ם ַהְּמֻלְכָלךיאּוָתם ַהַּנְפִׁשית אֹו ְלבֹׁשָ ִמְּפַאת ְּברִ 

ית ּוִפֵּזר ֵאת נִ לַ ְש ד ָהאֹוְרִחים ֶׁשָּבאּו ֵאָליו ָאַכל ְּבצּוָרה רָ ֶאחָ . ְּבֵביתֹו

 ְּכֶׁשָחַזר ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ִמֵּבית, ַּבַּׁשָּבת ַאַחת. ַהַּמָּפהל עָ ָהאֹוֵכל 

ַהְרֵחק  הּוא ָמָצא ֵאת ָהאַֹרח יֹוֵׁשב ְלַבּדֹו ְלַיד ֻׁשְלָחן ָקָטן, ַהְּכֶנֶסת

הּוא לֹא ָהֲאֵחִרים ִסְּדרּו לֹו ָמקֹום ֶׁשּבֹו ָהאֹוְרִחים . ֶדרְּבִפַּנת ַהחֶ 

 ,ֵסף ֶאת ָיָדיו ַלֲארּוָחהֹול ַרִּבי ַיֲעקֹב יטַ ר ֶׁשּנָ ְלַאחַ . ַיְפִריַע ָלֶהם

 ָנָׂשא אֹותֹו, ָנַטל ֶאת ִּכְּסאֹו, ָמקֹום ְלִהְתַיֵּׁשב ָּכָרִגיל ְּברֹאׁש ַהֻּׁשְלָחןּבִ 

: ָהאֹוְרִחים ִנְטְרדּו ְוַׁשֲאלּו. ל ָהאֹוֵרחַ ן ַהָּקָטן ְוִהְצָטֵרף אֵ ֶאל ַהֻּׁשְלחָ 

ֵאיֶנִּני : ְוהּוא ָעָנה? ַמּדּוַע ֵאיְנָך יֹוֵׁשב ְּברֹאׁש ַהֻּׁשְלָחן, ַיֲעקֹב יֹוֵסף' ר

 לׁשֶ  םּתָ ׁשַ קַ ּבָ ר ַרק ְלַאחַ . ת ְלַבּדֹובֶ חֹוֵׁשב ֶׁשָהאַֹרח אֹוֵהב ַלּׁשֶ 

ח ְּכֶׁשאֹותֹו אֹרֵ , מֹו ִהְרִּגילהּוא ָנאֹות ַלֲחזֹר ִלְמקֹו, םָהאֹוְרִחי

  .ֶׁשֻהְרַחק יֹוֵׁשב ְלִצּדֹו

  ")ַחִּיים ָזכּו יהָ מֵ עָ טֹו"ִמּתֹוְך ַהַּסָּפר (

  

 "ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדַבׁש ."  

  ?ְּבֵאיֶזה סּוג ְּדַבׁש ְמֻדָּבר    

  ֵּכיַצד ִנְקָרא יֹום ַמָּתן ּתֹוָרה  

  ?ְּבָּפָרָׁשֵתנּו    

  ְִּזיִקים ִנְמָצִאים ְּבִמְדָּברֵאּלּו סּוֵגי מ?  

 ָהִראׁשֹון . א: ֵּכיַצד ִנְקָרא ַהֶּגֶׁשם   

  ?.ָהַאֲחרֹוןוְ     

  

ָכה ַהְּיִחיָדה ת ַהָּמזֹון ִהיא ַהְּברָ ִּבְרּכַ 

ַרְכָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּובֵ ", ַּבּתֹוָרה הבָ תּוּכְ ׁשֶ 

ר ָנַתן ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ' ֶאת ה

ת ְרּכַ ל ָלְמדּו ִמָּפסּוק ֶזה ֶׁשִּמְצַות ּבִ "ֲחזַ ". ָלךְ 

ת ָהֶאֶרץ ִּבְרּכַ , ת ַהַּזןִּבְרּכַ : ַהָּמזֹון ִהיא

 ִּבְׁשלֹׁש ַהְּבָרכֹות. ה ְירּוָׁשַלִיםת ּבֹונֶ ּוִבְרּכַ 

ת ַהּמֹוִפיעֹות ְּבִסּדּור ֵיׁש הֹוָּדאֹוַהָּללּו 

ם אִ , ְוִנְׁשֵאֶלת ַהְּׁשֵאָלה. ֹותּוַבָּקׁשֹות ָרּב

 ְוָאַכְלָּת ְוָׂשַבַעְּת '' ַּבּתֹוָרה ֶנֱאַמר ִּבְקָצָרה

 תָּדאֹוֹול ִּתְקנּו לֹוַמר ה''חזַמּדּוַע '', ַכּתָ ּוֵברָ 

י ְלפִ ? ת ַהָּמזֹוןֹות ָּכל ָּכְך ְּבִבְרּכַ ּוַבָּקׁשֹות ָרּב

י ְלִפי ֶׁשרֹב ַחּטֹאֹות ְּבנֵ ": ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהִחּנּוךְ 

, יָלה ְוַהְּׁשִתָּיהכִ ם ַיֲעׂשּו ְּבִסַּבת ִרּבּוי ָהאֲ ָאדָ 

ַּכָּמה  ".ִיְבַעטְוִיְׁשַמן ְיׁשּורּון וָ "ְּכמֹו ֵׁשָּכתּוב 

ּדֹוִדים , ַסָּבא ְוָסְבָתא, ינּוְּפָעִמים הֹורֵ 

ָנְתנּו ָלנּו , ַאִחים ַוֲאָחיֹות, ְודֹודֹות

 ְך ֶזהָּכל ָּכְך ִהְתַרַּגְלנּו ֶׁשּכָ , ַוֲאַנְחנּו? ִמֶׁשָּלֶהם

, הַעד ֶׁשָּׁשַכְחנּו לֹוַמר ּתֹודָ , ָצִריְך ִלְהיֹות

ב ּוֲחׁש. ְּדַבר ָמה ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָאנּו ְמַקְּבִלים

ִּכי ָּכְך ָאנּו , ּתֹוָדה ֲאִפּלּו ֶאֶלף ְּפָעִמים לֹוַמר

 יםנִ ּו ַמֲעִריִכים ֶאת ִמי ֶׁשּנֹותְ ַמְרִאים ֶׁשָאנ

  .הָלנּו ְּבַאֲהָבה ָרּבָ 
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