
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   17:18  18:25  
  18:23  17:15  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  17:18  18:26  
  18:24  17:12  ְירּוָׁשַלִים
  18:26  17:28  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

ּוָמה ? "ּבֹוִאי ְוָנִכין ָלה ַהְפָּתָעה. ַטלה ֲאִביר יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשל ַהּמֹורָ ָמחָ "יֹום ֶאָחד ָאְמָרה ָרֵחל ְלִׁשיָרה ֲחֶבְרָּתּה 

ָרֵחל ְוִׁשיָרה ִנְּגׁשּו ְּבֶמֶרץ . ֲאִני ְּכָבר ָּבָאה, טֹוב. ָעְנָתה ָרֵחל, ָנִכין ָלּה עּוִגּיֹות ְטִעימֹות. ָלה ִׁשיָרהָׁשַא? ַנֲעֶׂשה

ָהעּוִגּיֹות יֹוְצאֹות . ִלי ַמְתּכֹון ֶׁשִאָּמא ְמִכיָנה ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ָאְמָרה ָרֵחל ֵיׁש, ְרִאי. ְוֵהֵחּלּו ַּבֲהָכַנת ַהחָֹמִרים, ַלְּמִׂשיָמה

, ִׁשיָרה. ינּו ְקָעָרה ְּגדֹוָלה ּוְלתֹוָכּה ִהְכִניסּו ֶאת ַהחָֹמִריםֵהן ִהכִ . ּבֹוִאי ְוַנְתִחיל,  ִׁשיָרהיִֹפי ָאְמָרה . ָּכל ָּכְך ְטִעימֹות

 ָּכְך ֵהֵחּלּו ַהְּׁשַּתִים. ִנְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶקַמח ָרִגיל, לֹא נֹוָרא ָאְמָרה ִׁשיָרה? ָמה ַנֲעֶׂשה, ִפָּיהֵאין ָלנּו ַאְבַקת אֲ , ָקְרָאה ָרֵחל

, ָמִריםְמַעְרְּבבֹות ֶאת ַהָּקָקאֹו ּומֹוִסיפֹות ֶאת ַהֻּסָּכר ּוְׁשָאר ַהחֹ, ְקָעָרהת ֶאת ַהֶּקַמח לָ ֹוּפנָ ַּבֲהָכַנת ָהעּוִגּיֹות ְּכֶׁשֵהן מֶ 

ּבֹוִאי . ִהְסַּתַּדְרנּו ַּגם ְּבִלי ַאְבַקת ֲאִפָּיה, הרֹוָא. ָאְמָרה ִׁשיָרה, ֶנְהָּדר. ָלה ַרָּכה ֲאִחיָדה ְוָיֶפהִּנְתַּקְּבָלה ְּבִליד ׁשֶ עַ 

 ֵחל ִנְּגָׁשה ַלַּתּנּור ֶׁשָהָיה ַחםרָ . ֶפיָנה נּוַכל ְלַׂשֵחק ְּבמֹונֹוּפֹולאֲ ּוַבְּזַמן ֶׁשָהעּוִגּיֹות ּתֶ , ְוַנְכִניס ֶאת ַהְּבִליָלה ַלַּתּנּור

ְלֶפַתע ֵהִריחּו , ּבֹוִאי ְלַׂשֵחק ָקְרָאה ָרֵחל ְּבִׂשְמָחה. ים ְלתֹוְך ַהַּתּנּורטִ 'זֵ נְ מָ ְוִהְכִניָסה ֶאת ָהעּוִגּיֹות ֶׁשָהיּו ְנתּונֹות ּבֶ 

ַהְּבִליָלה . ָּפְתחּו ֶאת ַּדְלּתֹו ְוֵעיֵניֶהן ִנְפְקחּו ְּבַתְדֵהָמה, רָרצּו ַהְּׁשַּתִים ֵאל ַהַּתּנּו. ַהֲחֵברֹות ֵריַח ָׂשרּוף ֵמַהִּמְטָּבח

ל ֵהן לֹא ָׂשמּו ֵלב ֶׁשִאָּמא ׁשֶ . ָעְמדּו ַהְּׁשַּתִים ְולֹא ָיְדעּו ָמה לֹוַמר. ה ַהַּתְחּתֹון ָׂשרּוףָהְיָתה ַרָּכה ְולֹא מּוָכָנה ְוֵחְלקַ 

ַהְפָּתָעה ְלמֹוָרה  ָרִצינּו ְלָהִכין עּוִגּיֹות. ָלהָׁשַא? ָמה ָקָרה ָּכאן, ת ְיָקרֹותָּבנֹו. ְלָיָדןָרֵחל ֶׁשָחְזָרה ֵמֲעבֹוָדָתּה ָעְמָדה 

? ְוָהָיה ָלֶכן ֶאת ָּכל ַהחָֹמִרים. ס ְלִפי ַהַּמְּתּכֹון ֶׁשְּלךְ ינְ אפִ ֵהַכּנּו עּוִגּיֹות מָ ? ּוָמה ֲעִׂשיֶתן. בֹוד יֹום ֻהַּלְדָּתּהֲאִביַטל ִלכְ 

נּו ֶקַמח ָרִגיל ְּבָמקֹום ַאְבַקת ָׂשמְ  ?ּוָמה ֲעִׂשיֶתן. לֹא ָהְיָתה ָלנּו ַאְבַקת ֲאִפָּיה, ְוָאְמָרה, ל ִהִּביָטה ַּבִּׁשיָרהָרחֵ 

ַהַּתֲהִליִכים ַאֶּתן יֹוְדעֹות ֶׁשְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ַהּתֹוָרה ְמָתֶאֶרת ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטים ֶאת ָּכל ! ַמְקִסימֹות ֶׁשִּלי. ָהֲאִפָּיה

. ַהחֶֹמר ִמֶּמּנּו ֵהם ֲעׂשּוִיים, ּגֹוֵדל ְמֻדָּיק, ִריטֲחָלִקים ַהְּנחּוִצים ְלָכל ָּפִריט ּופָ ִמְסָּפר הַ . ַהְּקׁשּוִרים ַּבֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן

ֵמִביא , ר ַההֹוָראֹות ְּבאֶֹפן ֻמְׁשָלםַרק ִמּלּוי ַאחֵ , ַאךְ . לּו ִנְרִאים לֹא ֲחׁשּוִביםָּכל ַהְּפָרִטים ַהּלָ , ִראׁשֹוןְּבַמָּבט 

, טָלִׂשים ֵלב ְלָכל ְּפָרט ּוְפרָ  ַחָּיִבים, ְּכֶׁשרֹוִצים ְלָהִכין ְּדַבר ָמה. ַלֲהָקַמת ִמְׁשָּכן ֶׁשְּיַׁשֵּמׁש ֶאת ַּתְכִליתֹו ְּכָמקֹום ָקדֹוׁש

ָרֵחל ְּגִׁשי . ְלמֹוָרה ֲאִביַטלְוָנִכין עּוִגּיֹות  ּבֹואּו, ְכָׁשוְועַ . ְרצּוָיהַרק ָּכְך ְנַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָצָאה הָ . ַוֲאִפּלּו ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר

ַאְך . נֹות ִעם ָהעּוִגּיֹות ַלִּכָּתה ְוַהַהְפָּתָעה ָהְיָתה ַמְדִהיָמהְלָמֳחָרת ָּבאּו ֲהּבָ . ם ַאְבַקת ֲאִפָּיהַבָּקָׁשה ַלֲחנּות ּוְקִני ׁשָ ּבְ 

ּוָמה ַאֶּתם ְלַמְדֶּתם ֲחֵבִרים . ֵּמת ַהֵּלב ַּבֲהָכַנת ָּכל ְּדַבריבּוָתם ֶׁשל ַהְּפָרִטים ְוִׁש ַּתִים ַעל ֲחִׁש יֹוֵתר ִמָּכל ָלְמדּו ַהְּׁש 

  .ֹוָנָתןי .ַוִּיְקָרא תַע ַהָּבא ָּפָרׁשַ ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּו                                                                          ? ֶׁשִּלי

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  20 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע רדָ אֲ  ג"כ׀  ָחָזק -  קּוֵדיּפְ  ַוַּיְקֵהלָרַׁשת ַׁשָּבת קֶֹדׁש ּפָ 

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
 ד"הי רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ  ְׁשַמתֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי נִ 

 קַחֵּזק ָחָזק ּוְנַתְחזַ  - עוגות המאפינס והמשכן 



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                            
        

  
  
  
  








 








ִצָּוה ִלְבנֹות ֶאת ַהֵּכִלים ' ה .ַהָּפָרָׁשה ְמָתֶאֶרת ֶאת ֲעִׂשַּיית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליו

ְוַרק ַאַחר ָּכְך ֶאת  ְוַאַחר ָּכְך ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן

 - לְתִחיל ַּבָּדָבר ֶהָחׁשּוב ִמּכָ מַ ִצָּוה ִלְבנֹות ִמְׁשָּכן הּוא ' ָּבה ֶׁשהַהּסִ וְ . ַהֵּכִלים

י ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ְּבנֵ , ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִּדֵּבר ַעל ְׁשָּאר ַהֵּכִלים ְוַעל ַהִּמְבֶנה .ָהָארֹון

ַהֵּכִלים  ֵיׁש צֶֹרְך ְּבִמְבֶנה ִלְׁשמֹר ּבֹו ֶאת, ִיְׂשָרֵאל ּבֹוִנים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן

ַעל  ְּבָפָרַׁשת ְּפקּוֵדי ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים .ַהְּקדֹוִׁשים ִלְפֵני ֶׁשְּמִכיִנים ֶאת ַהֵּכִלים

ְמַצֶּוה ֶאת מֶֹׁשה ' ה. ֲעִׂשַּיית ִּבְגֵּדי ַהּכַֹהִנים ְוַעל ִסּיּום ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן

מֶֹׁשה . ּוְלַקֵּדׁש ֶאת ַהּכַֹהִנים ְלָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ִלְמׁשֹוַח ֶאת ָּכל ַהֵּכִלים

 . ַחֵּזק ָחָזק ּוְנַתְחֵזק .ִצָּוה' ָעָׂשה ֶאת ַהּכֹל ְּכִפי ֶׁשה
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  ַרִּבי זּוֶׁשא ֵמַאִניּפֹוִלי ִּבְּקָׁשה ִמֶּמּנּו ל ׁשֶ ַּכֲאֶׁשר ִאְׁשּתֹו 

ַטֵּבר ִקֵּבץ ְּפרּוָטה ִלְּפרּוָטה ּוְכֶׁשִהצְ . ִלְּתּפֹור ִׂשְמָלה ֲחָדָׁשה ֵהִבין ְלִלָּבּה

ד ִהִּגיׁש ֵאת ַהּבַ . ְרכּוׁש ְיִריַעת ַּבד ְמֻׁשַּבַחתְּבָידֹו ַהְּסכּום ֶהָרצּוי ִמֵהר לִ 

 .ָדָׁשהָּכֵעת ּתּוְכִלי ָלֶגֶׁשת ֶאל ֶהַחָּיט ּוִלְּתּפּור ְלָך ִׂשְמָלה חֲ , ְלִאְׁשּתֹו

. ִאְׁשּתֹו ׁשּוב ֲעצּובֹות ָחְלפּו ַּכָּמה ָיִמים ְּכֶׁשַרֵּבי זּוָׁשא ִהְבִחין ֶׁשְּפֵני

ֵאין ִלי "? ֲהלֹא ְּכָבר ָּתַפְרָּת ְלַעְצֵמְך ִׂשְמָלה ֲחָדָׁשה, ןִהְתַעְניֵ ? ָמה ֵאַרע

 :ִסְּפָרה לֹו ֹוּתְׁש אִ וְ . ַרִּבי זּוֶׁשא לֹא ֵהִבין .ֵהִׁשיָבה ָהִאָּׁשה!" ָּכל ִׂשְמָלה

ֶנֱאַנח  ְּכֶׁשָּבאִתי ֵאל ֶהַחָּיט ְלַקֵּבל ֶאת ַהִּׂשְמָלה ָׁשַמְעִּתי אֹותֹו"

ּה ְוַכֲאֶׁשר ֲחָתנָ , ִלי ֶׁשִּלְפֵני ְזַמן לֹא ָרב ֵאיַרס ֶאת ִּבּתֹו ְוִסֵּפר, ֲעֻמּקֹות

ִסַּפְרִּתי לֹו . ֹוָרָאה ֵאת ַהִּׂשְמָלה ַהֲחָדָׁשה ָחַׁשב ֶׁשִהיא ְמיֶֹעֶדת ְלַכָּלת

, ְוהּוא ַּכַעס ְמאֹד, ָאַמר ִלי ַהַחָּיט ,ֶׁשַהִּׂשְמָלה לֹא ְמיֶֹעֶדת ָלּה ֶאָּלא ְלךָ 

 ְּבִכיִסי ֵאין ְּפרּוָטה ְׁשחּוָקה ִלְרכּוׁש ַּבד? ֹוֵכל ַלֲעׂשֹותֲאָבל ָמה א

ָלַקְחִּתי ֶאת , לֹא ָחַׁשְבִּתי ָּפָעַמִים. ִּבִּתי תְלִׂשְמָלה ֲחָדָׁשה ֲעבּור ֲחֻּתּנָ 

 ת ֲחֻתַּנת ִּבּתֹוַהִּׂשְמָלה ְוֶהֱעַנְקִּתיָה ְּבַמָּתָנה ָלַחָּיט ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַלֲחגֹג אֶ 

ַהִאם . ֵהִגיב ַרִּבי זּוֶׁשא ,ָהָיה ֶזה ַמֲעֶׂשה ֲאִציִלי ִמִּצְּדךָ . ֵּלב ֶׁשֶקטּבַ 

 ַּתְׁשלּום ֲעבּור? ִׁשַּלְמָּת ְלַחָּיט ֵאת ַהַּתְׁשלּום ַהַּמִּגיַע לֹו ֲעבּור ֲעבֹוָדתֹו

ּו ֲהלֹא ָנַתִּתי ְּבַמָּתָנה ֵאת ַהִּׂשְמָלה ְולֹא ִקַּבְלִּתי ִמֶּמּנ ?ֲעבֹוָדתֹו

ְך ְּכֵדי ַאְך ַהַחָּיט ָעַבד ָקֶׁשה ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשבּוַע ֲעבּורֵ , ָנכֹון ?ְמאּוָמה

 ּיּוַכלְּבִכְליֹון ֵעיַנִים הּוא ִחָּכה ְלסֹוף ַהָּׁשבּוַע ְּכֵדי ׁשֶ . ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַּפְרֵנס

 ַהִאם הּוא ָאֵׁשם ַּבָּכךְ ! ְלַקֵּבל ֶאת ְׂשָכרֹו ּוְלָהִביא ֶלֶחם ְלֵביתֹו

ָהַרָּבִנית ? ֶׁשֶהְחַלְטָּת ְלַהֲעִניק ֶאת ַהִּׂשְמָלה ְּבַמָּתָנה ְלִבּתֹו ַהַּכָּלה

  .ִמֲהָרה ְלַהִּׂשיג ְסכּום ֶּכֶסף ְוִׁשְּלָמה ְלַחָּיט ֶאת ְׂשָכרֹו

ְׁשַבע ֵמאֹות ַנֲעׂשּו ֵמֶאֶלף ּו  .א

  ?ֶסףַוֲחִמָּׁשה ּוִׂשְבִעים ּכָ 

  ?ןהּוְקָמה ָסִביב ַהִּמְׁשּכָ   .ב

 .ג קֶֹדׁש 'ָעָליו ַהִּמִּלים  קּוקֵ חְ נֶ  

  '?ָלּה

 ׂשּוֵּמָהעֹור ֶׁשָּלּה עָ ִמין ָחָיה ׁשֶ   .ד

  ?ןִּכּסּוי ִלִמְׁשּכָ 

  ַרִּבי ְמֻׁשָּלם זּוֶׁשא ֵמַאִניּפֹוִלי

  ָדתֹו ַהְּמֻדָּיק ֵאינֹו ָידּועַ יַּתֲאִריְך לְ  - נֹוַלד 

  .ס"תק'ְּבֵׁשֶבט ה' ב - ִנְפַטר 

ת ַרִּבי זּוֶׁשא ָּבא ַּפַעם ַאחַ : ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה

ַּנַער ל ָהִעיר ֶׁשָּבּה ָּדר ָאִביו ֶׁשל הַ אֶ ִּביֵמי 

ְּכַדְרּכֹו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ָעַמד . ַיֲעקֹב ִיְצַחק

טּוף ְּכֶׁשרֹאׁשֹו עָ , ַּתּנּור ְלִהְתַּפֵּללֵמֲאחֹוִרי הֶ 

 ִּפְתאֹם ֵהֵסב ֵאת רֹאׁשֹו ְוֵהִרים .ְּבַטִּלית

ָּלא אֶ  ֶאת ַהַּטִּלית ְולֹא ִנְסַּתֵּכל ְּבׁשּום ָּדָבר

. ְצַחקֵהִציץ ְלתֹוְך ֵעיָניו ֶׁשל ַהַּנַער ַיֲעקֹב יִ 

ַּתּנּור ְוָהָיה רֹאׁשֹו ֶאל הֶ  ִמָּיד ֶהֱחִזיר ֶאת

  .מֹוִסיף ּוִמְתַּפֵּלל

   

ֶּבִכי ָעצּום ָּתַקף ֵאת ַהַּנַער ּוְתהֹום 

. ֵלָמהַהְּדָמעֹות ָּבְקָעה ְּבִלּבֹו ּוָבָכה ָׁשָעה ְׁש 

 ָין ִּדְמעֹוָתיו ִנַּגׁש ֵאָליוְוַאְך ְּכֶׁשָחַרב ַמעְ 

ה רָ רֵ עֹוְּת ִנְׁשְמָתְך נִ : "ַרִּבי זּוֶׁשא ְוָאַמר

ד ֵאל ָאִחי ֱאִליֶמֶלְך ּוְלמַ  ַעְכָׁשו ְלךְ . ְרְּבךָ ְּבִקִ

ְּכֵדי ֶׁשַּגם רּוֲחָך ָּתִקיץ , ּתֹוָרה ִמִּפיו

  !"ִמְׁשָנָתּה
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