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עוגות המאפינס והמשכן ַ -חזֵּק ָחזָק וּנְ ַת ְח ַזק

הוּבים.
ְה ֲא ִ
ְק ִרים ו ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
וּמה
ָכין ָלה ַה ְפ ָתּ ָעה"? ָ
בּוֹאי ְונ ִ
מּוֹרה ֲא ִבי ַטלִ .
ירה ֲח ֶב ְר ָתּהּ " ָמ ָחר יוֹם ַה ֻה ֶלּ ֶדת ֶשׁל ַה ָ
אָמ ָרה ָר ֵחל ְל ִשׁ ָ
יוֹם ֶא ָחד ְ
ירה נִ גְּ שׁוּ ְבּ ֶמרֶץ
ְשׁ ָ
ָכין ָלהּ עוּגִ יּוֹת ְט ִעימוֹתָ ,ענְ ָתה ָר ֵחל .טוֹבֲ ,אנִ י ְכּ ָבר ָבּאָהָ .ר ֵחל ו ִ
ירה .נ ִ
ַע ֶשׂה? ָשׁאַ ָלה ִשׁ ָ
נֲ
יוֹצאוֹת
אָמ ָרה ָר ֵחל יֵשׁ ִלי ַמ ְתכּוֹן ֶשׁ ִא ָמּא ְמ ִכינָה ְבּ ֶד ֶר ְך ְכּ ָללָ .העוּגִ יּוֹת ְ
וְה ֵחלּוּ ַבּ ֲה ָכנַת ַהח ָֹמ ִריםְ .ר ִאיְ ,
ימהֵ ,
ַל ְמּ ִשׂ ָ
ירה,
תוֹכהּ ִה ְכנִ יסוּ ֶאת ַהח ָֹמ ִריםִ .שׁ ָ
וּל ָ
דוֹלה ְ
ַת ִחילֵ .הן ִה ִכינוּ ְק ָע ָרה גְּ ָ
בּוֹאי וְ נ ְ
ִ
ירה,
אָמ ָרה ִשׁ ָ
ָכּל ָכּ ְך ְט ִעימוֹת .י ִֹפי ְ
ירה ,נִ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּ ֶק ַמח ָרגִ ילָ .כּ ְך ֵה ֵחלּוּ ַה ְשּׁ ַתּיִם
אָמ ָרה ִשׁ ָ
נוֹרא ְ
ַע ֶשׂה? לֹא ָ
אַב ַקת ֲא ִפיָּהָ ,מה נ ֲ
ָק ְראָה ָר ֵחלֵ ,אין ָלנוּ ְ
וּשׁאָר ַהחֹ ָמ ִרים,
וּמוֹסיפוֹת ֶאת ַה ֻסּ ָכּר ְ
ִ
ַבּ ֲה ָכנַת ָהעוּגִ יּוֹת ְכּ ֶשׁ ֵהן ֶמ ָנפּוֹת ֶאת ַה ֶקּ ַמח ָל ְק ָע ָרהְ ,מ ַע ְר ְבּבוֹת ֶאת ַה ָקּ ָקאוֹ
בּוֹאי
אַב ַקת ֲא ִפיָּהִ .
ירה .רוֹאָהִ ,ה ְס ַתּ ַדּ ְרנוּ גַּם ְבּ ִלי ְ
אָמ ָרה ִשׁ ָ
ֶה ָדּרְ ,
ָפה .נ ְ
ידה וְ י ֶ
ַעד ֶשׁנִּ ְת ַקּ ְבּ ָלה ְבּ ִלי ָלה ַר ָכּה ֲא ִח ָ
נוּכל ְל ַשׂ ֵחק ְבּמוֹנוֹפּוֹלָ .ר ֵחל נִ גְּ ָשׁה ַל ַתּנּוּר ֶשׁ ָהיָה ַחם
וּבזְּ ַמן ֶשׁ ָהעוּגִ יּוֹת ֶתּ ֲא ֶפינָה ַ
ילה ַל ַתּנּוּרַ ,
ַכנִ יס ֶאת ַה ְבּ ִל ָ
וְ נ ְ
בּוֹאי ְל ַשׂ ֵחק ָק ְראָה ָר ֵחל ְבּ ִשׂ ְמ ָחהְ ,ל ֶפ ַתע ֵה ִריחוּ
תוֹך ַה ַתּנּוּרִ .
עוּגיּוֹת ֶשׁ ָהיוּ נְ תוּנוֹת ֶבּ ָמנְ ֵז' ִטים ְל ְ
יסה ֶאת ָה ִ
ְו ִה ְכנִ ָ
ילה
ֵיהן נִ ְפ ְקחוּ ְבּ ַת ְד ֵה ָמהַ .ה ְבּ ִל ָ
ְעינ ֶ
ֵיח ָשׂרוּף ֵמ ַה ִמּ ְט ָבּחָ .רצוּ ַה ְשּׁ ַתּיִם ֵאל ַה ַתּנּוּרָ ,פּ ְתחוּ ֶאת ַדּ ְלתּוֹ ו ֵ
ַה ֲח ֵברוֹת ר ַ
לוֹמרֵ .הן לֹא ָשׂמוּ לֵב ֶשׁ ִא ָמּא ֶשׁל
ְח ְל ַקה ַה ַתּ ְחתּוֹן ָשׂרוּףָ .ע ְמדוּ ַה ְשּׁ ַתּיִם וְ לֹא י ְָדעוּ ָמה ַ
מוּכנָה ו ֵ
ְתה ַר ָכּה ְולֹא ָ
ָהי ָ
מוֹרה
ְקרוֹתָ ,מה ָק ָרה ָכּאן? ָשׁאַ ָלהָ .ר ִצינוּ ְל ָה ִכין עוּגִ יּוֹת ַה ְפ ָתּ ָעה ְל ָ
ָדןָ .בּנוֹת י ָ
בוֹד ָתהּ ָע ְמ ָדה ְלי ָ
ָר ֵחל ֶשׁ ָחזְ ָרה ֵמ ֲע ָ
ְהיָה ָלכֶן ֶאת ָכּל ַהח ָֹמ ִרים?
אפינְ ס ְל ִפי ַה ַמּ ְתּכּוֹן ֶשׁ ְלּ ְך .ו ָ
יתן? ֵה ַכנּוּ עוּגִ יּוֹת ָמ ִ
וּמה ֲע ִשׂ ֶ
יטל ִל ְכבוֹד יוֹם ֻה ַלּ ְד ָתּהָּ .
ֲא ִב ַ
אַב ַקת
יתן? ָשׂ ְמנוּ ֶק ַמח ָרגִ יל ְבּ ָמקוֹם ְ
וּמה ֲע ִשׂ ֶ
אַב ַקת ֲא ִפיָּהָ .
ְתה ָלנוּ ְ
וְאָמ ָרה ,לֹא ָהי ָ
ירהְ ,
יטה ַבּ ִשּׁ ָ
ָר ֵחל ִה ִבּ ָ
יכים
תּוֹרה ְמ ָת ֶארֶת ִבּ ְפ ָר ֵטי ְפּ ָר ִטים ֶאת ָכּל ַה ַתּ ֲה ִל ִ
בוּע ַה ָ
יוֹדעוֹת ֶשׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
אַתּן ְ
ָה ֲא ִפיָּהַ .מ ְק ִסימוֹת ֶשׁ ִלּי! ֶ
גּוֹדל ְמ ֻדיָּקַ ,הח ֶֹמר ִמ ֶמּנּוּ ֵהם ֲעשׂוּיִים.
וּפ ִריטֵ ,
חוּצים ְל ָכל ָפּ ִריט ָ
שׁוּרים ַבּ ֲה ָק ַמת ַה ִמּ ְשׁ ָכּןִ .מ ְס ָפּר ַה ֲח ָל ִקים ַהנְּ ִ
ַה ְקּ ִ
הוֹראוֹת ְבּא ֶֹפן ֻמ ְשׁ ָלםֵ ,מ ִביא
אַחר ַה ָ
אַךַ ,רק ִמלּוּי ֵ
שׁוּביםְ .
ְבּ ַמ ָבּט ִראשׁוֹןָ ,כּל ַה ְפּ ָר ִטים ַה ָלּלוּ נִ ְר ִאים לֹא ֲח ִ
וּפ ָרט,
רוֹצים ְל ָה ִכין ְדּ ַבר ָמהַ ,חיּ ִָבים ָל ִשׂים לֵב ְל ָכל ְפּ ָרט ְ
ְשׁ ֵמּשׁ ֶאת ַתּ ְכ ִליתוֹ ְכּ ָמקוֹם ָקדוֹשְׁ .כּ ֶשׁ ִ
ַל ֲה ָק ַמת ִמ ְשׁ ָכּן ֶשׁיּ ַ
יטלָ .ר ֵחל גְּ ִשׁי
מוֹרה ֲא ִב ַ
עוּגיּוֹת ְל ָ
ָכין ִ
ְע ְכ ָשׁו ,בּוֹאוּ וְ נ ִ
תּוֹצאָה ָה ְרצוּיָה .ו ַ
יוֹתרַ .רק ָכּ ְך נְ ַק ֵבּל ֶאת ַה ָ
ַא ִפלּוּ ַה ָקּ ָטן ְבּ ֵ
וֲ
אַך
ימהְ .
ְתה ַמ ְד ִה ָ
וְה ַה ְפ ָתּ ָעה ָהי ָ
אַב ַקת ֲא ִפיָּהְ .ל ָמ ֳח ָרת ָבּאוּ ֲה ָבּנוֹת ִעם ָהעוּגִ יּוֹת ַל ִכּ ָתּה ַ
וּקנִ י ָשׁם ְ
ְבּ ַב ָקּ ָשׁה ַל ֲחנוּת ְ
אַתּם ְל ַמ ְד ֶתּם ֲח ֵב ִרים
וּמה ֶ
ְשׁ ֵמּת ַהלֵּב ַבּ ֲה ָכנַת ָכּל ְדּ ַברָ .
יבוּתם ֶשׁל ַה ְפּ ָר ִטים ו ִ
יוֹתר ִמ ָכּל ָל ְמדוּ ַה ְשּׁ ַתּיִם ַעל ֲח ִשׁ ָ
ֵ
ָתן.
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ָפּ ָר ַשׁת ַויּ ְִק ָרא .יוֹנ ָ
ֶשׁ ִלּי?

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

  
   
  
    
וְכ ָליו .ה' ִצוָּה ִל ְבנוֹת ֶאת ַה ֵכּ ִלים
ֲשׂיַּית ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ֵ
ַה ָפּ ָר ָשׁה ְמ ָת ֶא ֶרת ֶאת ע ִ
אַחר ָכּ ְך ֶאת
ִשׂ ָר ֵאל ָעשׂוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ַרק ַ
אַחר ָכּ ְך ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ְבּנֵי י ְ
וְ ַ
ַה ֵכּ ִליםְ .ו ַה ִסּ ָבּה ֶשׁה' ִצוָּה ִל ְבנוֹת ִמ ְשׁ ָכּן הוּא ַמ ְת ִחיל ַבּ ָדּ ָבר ֶה ָחשׁוּב ִמ ָכּל-
ְעל ַה ִמּ ְבנֶהֲ ,א ָבל ַכּ ֲא ֶשׁר ְבּ ֵני
אַחר ִמ ֵכּן ִדּ ֵבּר ַעל ְשׁ ָאּר ַה ֵכּ ִלים ו ַ
וּל ַ
ָהאָרוֹןְ .
ֵלים
ִשׂ ָר ֵאל בּוֹנִ ים ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ,יֵשׁ צ ֶֹר ְך ְבּ ִמ ְבנֶה ִל ְשׁמֹר בּוֹ ֶאת ַהכּ ִ
יְ
קוֹר ִאים ַעל
ַחנוּ ְ
קוּדי ֲאנ ְ
דוֹשׁים ִל ְפנֵי ֶשׁ ְמּ ִכינִ ים ֶאת ַה ֵכּ ִליםְ .בּ ָפ ָר ַשׁת ְפּ ֵ
ַה ְקּ ִ
ֹשׁה
ְעל ִסיּוּם ְמ ֶלא ֶכת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן .ה' ְמ ַצוֶּה ֶאת מ ֶ
ֲע ִשׂיַּית ִבּגְ דֵּי ַהכּ ַֹהנִ ים ו ַ
ֹשׁה
וּל ַק ֵדּשׁ ֶאת ַהכּ ַֹהנִ ים .מ ֶ
שׁוֹח ֶאת ָכּל ַה ֵכּ ִלים ְ
ְל ָה ִקים ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִל ְמ ַ
ָע ָשׂה ֶאת ַהכֹּל ְכּ ִפי ֶשׁה' ִצוָּהַ .חזֵּק ָחזָק וּנְ ַת ְחזֵק.

ַעשׂוּ ֵמ ֶאלֶף וּ ְשׁ ַבע ֵמאוֹת
א .נ ֲ
וּשׂ ְב ִעים ָכּ ֶסף?
ַח ִמ ָשּׁה ִ
וֲ
הוּק ָמה ָס ִביב ַה ִמּ ְשׁ ָכּן?
ְ
ב.
גֶ .נ ְח ֵקקוּ ָע ָליו ַה ִמּ ִלּים 'קֹדֶשׁ
ָלהּ'?
דִ .מין ָחיָה ֶשׁ ֵמּ ָהעוֹר ֶשׁ ָלּהּ ָעשׂוּ
ִכּסּוּי ִל ִמ ְשׁ ָכּן?




    

     

יפּוֹלי ִבּ ְקּ ָשׁה ִמ ֶמּנּוּ
זוּשׁא ֵמאַנִ ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֶ

יפּוֹלי
זוּשׁא ֵמאַנִ ִ
ַר ִבּי ְמ ֻשׁ ָלּם ֶ

וּכ ֶשׁ ִה ְצ ַט ֵבּר
רוּטה ְ
רוּטה ִל ְפּ ָ
ִל ְתּפּוֹר ִשׂ ְמ ָלה ֲח ָד ָשׁה ֵה ִבין ְל ִל ָבּהִּ .ק ֵבּץ ְפּ ָ
יעת ַבּד ְמ ֻשׁ ַבּ ַחתִ .הגִּ ישׁ ֵאת ַה ַבּד
ְבּיָדוֹ ַה ְסּכוּם ֶה ָרצוּי ִמ ֵהר ִל ְרכוּשׁ י ְִר ַ

ָדוּע
יך ְלי ָדתוֹ ַה ְמּ ֻדיָּק ֵאינוֹ י ַ
נוֹלד ַ -תּ ֲא ִר ְ
ַ

וּל ְתּפּוּר ְל ָך ִשׂ ְמ ָלה ֲח ָד ָשׁה.
ֶשׁת ֶאל ֶה ַחיָּט ִ
תּוּכ ִלי ָלג ֶ
ְל ִא ְשׁתּוָֹ ,כּ ֵעת ְ


ָמה ֵא ַרע?ִה ְת ַענְ ֵיןֲ ,הלֹא ְכּ ָבר ָתּ ַפ ְר ָתּ ְל ַע ְצ ֵמ ְך ִשׂ ְמ ָלה ֲח ָד ָשׁה? " ֵאין ִלי
זוּשׁא לֹא ֵה ִבין .וְ ִא ְשׁתּוֹ ִס ְפּ ָרה לוֹ:
יבה ָה ִא ָשּׁהַ .ר ִבּי ֶ
ָכּל ִשׂ ְמ ָלה!" ֵה ִשׁ ָ
" ְכּ ֶשׁ ָבּ ִ 
ֶאנַח
אתי ֵאל ֶה ַחיָּט ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ִשּׂ ְמ ָלה ָשׁ ַמ ְע ִתּי אוֹתוֹ נ ֱ
ירס ֶאת ִבּתּוֹ ,ו ְַכ ֲא ֶשׁר ֲח ָת ָנהּ
ֵ פּר ִלי ֶשׁ ִלּ ְפנֵי זְ ַמן לֹא ָרב ֵא ַ
ֲע ֻמקּוֹת ,וְ ִס
ִ שּׂ ְמ ָלה ַה ֲח ָד ָשׁה ָח ַשׁב ֶשׁ ִהיא ְמי ֶֹעדֶת ְל ַכ ָלּתוִֹ .ס ַפּ ְר ִתּי לוֹ
ָראָה ֵאת ַה
אָמר ִלי ַה ַחיָּט ,וְ הוּא ַכּ ַעס ְמאֹד,
ֶשׁ ַה ִשּׂ ְמ ָלה לֹא ְמי ֶֹע ֶדת ָלהּ ֶא ָלּא ְל ָךַ ,

חוּקה ִל ְרכוּשׁ ַבּד
רוּטה ְשׁ ָ
יסי ֵאין ְפּ ָ
ֲא ָבל ָמה אוֹ ֵכל ַל ֲעשׂוֹת? ְבּ ִכ ִ
ְל ִשׂ ְמ ָלה ֲח ָד ָשׁה ֲעבוּר ֲח ֻתּ ָנּת ִבּ ִתּי .לֹא ָח ַשׁ ְבִ תּיָפּ ָע ַמיִםָ ,ל ַק ְח ִתּי ֶאת
יּוּכל ַל ֲחגֹג ֶאת ֲח ֻתנַּת ִבּתּוֹ
יה ְבּ ַמ ָתּנָה ָל ַחיָּט ְכּ ֵדי ֶשׁ ַ
ַק ִתּ ָ
וְה ֱענ ְ
ַה ִשּׂ ְמ ָלה ֶ

זוּשׁאַ .ה ִאם
ילי ִמ ִצּ ְדּ ָךֵ ,הגִ יב ַר ִבּי ֶ
ַבּלֵּב ֶשׁ ֶקטָ .היָה זֶה ַמ ֲע ֶשׂה ֲא ִצ ִ
בוֹדתוֹ? ַתּ ְשׁלוּם ֲעבוּר
יע לוֹ ֲעבוּר ֲע ָ
יָּט ֵאת ַה ַתּ ְשׁלוּם ַה ַמּגִּ ַ
ִשׁ ַלּ ְמ ָתּ ְל ַח
ָת ִתּי ְבּ ַמ ָתּנָה ֵאת ַה ִשּׂ ְמ ָלה וְ לֹא ִק ַבּ ְל ִתּי ִמ ֶמּנּוּ
הלֹא נ ַ
בוֹדתוֹ? ֲ
ֲע ָ
בוּע ֲעבוּ ֵר ְך ְכּדֵי
אַך ַה ַחיָּט ָע ַבד ָק ֶשׁה ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ַה ָשּׁ ַ
אוּמה? נָכוֹןְ ,
ְמ ָ

יּוּכל
בוּע ְכּ ֵדי ֶשׁ ַ
יּוּכל ְל ִה ְת ַפּ ְרנֵסְ .בּ ִכ ְליוֹן ֵעי ַניִם הוּא ִח ָכּה ְלסוֹף ַה ָשּׁ ַ
ֶשׁ ַ
אָשׁם ַבּ ָכּ ְך
וּל ָה ִביא ֶל ֶחם ְל ֵביתוֹ! ַה ִאם הוּא ֵ
ְל ַק ֵבּל ֶאתְ שׂ ָכרוֹ ְ
ֶשׁ ֶה ְח ַל ְט ָתּ ְל ַה ֲענִ יק ֶאת ַה ִשּׂ ְמ ָלה ְבּ ַמ ָתּנָה ְל ִבתּוֹ ַה ַכּ ָלּה? ָה ַר ָבּנִ ית
ִמ ֲה ָרה ְל ַה ִשּׂיג ְסכוּם ֶכּ ֶסף וְ ִשׁ ְלּ ָמה ְל ַחיָּט ֶאת ְשׂ ָכרוֹ .

זוּשׁא ִה ְב ִחין ֶשׁ ְפּנֵי ִא ְשׁתּוֹ שׁוּב ֲעצוּבוֹת.
ָמים ְכּ ֶשׁ ַר ֵבּי ָ
ָח ְלפוּ ַכּ ָמּה י ִ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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נִ ְפ ַטר  -ב' ְבּ ֵשׁ ֶבט ה'תק"ס.
אַחת
זוּשׁא ָבּא ַפּ ַעם ַ
ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ָהיָהַ :ר ִבּי ֶ
ַער
אָביו ֶשׁל ַהנּ ַ
ימי ֶא ל ָה ִעיר ֶשׁ ָבּהּ ָדּר ִ
ִבּ ֵ
ַעקֹב י ְִצ ַחקְ .בּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ָע ַמד ְכּ ַד ְרכּוֹ
יֲ
חוֹרי ֶה ַתּנּוּר ְל ִה ְת ַפּ ֵלּלְ ,כּ ֶשׁרֹאשׁוֹ ָעטוּף
ֵמ ֲא ִ
ְבּ ַט ִלּיתִ .פּ ְתאֹם ֵה ֵסב ֵאת רֹאשׁוֹ וְ ֵה ִרים
ֶאת ַה ַטּ ִלּית וְ לֹא נִ ְס ַתּ ֵכּל ְבּשׁוּם ָדּ ָבר ֶא ָלּא
ַעקֹב ִי ְצ ַחק.
ַער י ֲ
תוֹך ֵעינָיו ֶשׁל ַהנּ ַ
ֵה ִציץ ְל ְ
ִמיָּד ֶה ֱחזִ יר ֶאת רֹאשׁוֹ ֶאל ֶה ַתּנּוּר וְ ָהיָה
וּמ ְת ַפּ ֵלּל.
מוֹסיף ִ
ִ
וּתהוֹם
ַער ְ
ֶבּ ִכי ָעצוּם ָתּ ַקף ֵאת ַהנּ ַ
וּב ָכה ָשׁ ָעה ְשׁ ֵל ָמה.
ַה ְדּ ָמעוֹת ָבּ ְק ָעה ְבּ ִלבּוֹ ָ
עוֹתיו נִ גַּשׁ ֵא ָליו
אַך ְכּ ֶשׁ ָח ַרב ַמ ְעיָן ִדּ ְמ ָ
ְו ְ
ְאָמר" :נִ ְשׁ ְמ ָת ְך נִ ְתּעוֹ ֵר ָרה
זוּשׁא ו ַ
ַר ִבּי ֶ
וּל ַמד
ימ ֶל ְך ְ
אָחי ֱא ִל ֶ
ְבּ ִקִ ְר ְבּ ָךַ .ע ְכ ָשׁו ְל ְך ֵאל ִ
רוּח ָך ָתּ ִקיץ
תּוֹרה ִמ ִפּיוְ ,כּ ֵדי ֶשׁגַּם ֲ
ָ
ָתהּ!"
ִמ ְשׁנ ָ

ְכּתֺבֶת ֲאתָר אִינְ ֶט ְרנֶט http//www.ohrshalom.net
ְטרוֹנִי info@ohrshalom.net
כְּתֺבֶת דֺּאַר ֶא ֶלק ְ

