
 ד"הי ָּפְלֶמר יֹוָנָתן ַהִּתינֹוק ִנְׁשַמת ְלִעּלּוי יֹוֵצא ֶהָעלֹון –" ָאָדם ִנְׁשַמת 'ה ֵנר"    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  

  ַהּתֹוָרה ּוְקִריַאת ַהְּתִפָּלה ִּבְזַמן ִלְקֹרא א ָנא

  ק"מוצש  נ"הד  זמני השבת 
  20:16  18:59  ירושלים

  20:20  19:07  חיפה
  20:19  19:16  תל אביב

  20:16  19:13  באר שבע

 

  ְׁשִנָיה ָׁשַנה  78ן ִמְסָּפר ִגָליוֹ  ג "התשע ִסיָון ז'ט ְּבַהֲעלֹוְתֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת  ד"בס

          

 ֲאֶׁשר ַהָּדָגה ֶאת ָזַכְרנּו" ִיְׂשָרֵאל ָאְמרּו ַּבָּפָרָׁשה

  ).'ה פסוק א"י פרק, במדבר(" ִחָּנם ְּבִמְצַרִים ֹנאַכל

 ֶׁשָהיּו ְּבֵעיֵני ֵיׁש ְוִכי: ִׁשְמעֹון 'ר ָאַמר" ּוְבִמְדָרׁש

א ?ִחָּנם ָּדִגים ָלֶהם נֹותִנין ַהִּמְצִרים  ְּכָבר ַוֲה

 ֲעָבִדים ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ַּכֲאֶׁשר, ַּפְרֹעה ִמִּפי[ ֶנֱאַמר

 "ָלֶכם ִיָּנֵתן א ְוֶתֶבן ִעְבדּו ְלכּו ְוַעָּתה"]: ְּבִמְצַרִים

 ָלֶהם ִניןנֹוּתְ  ָהיּו א ֶּתֶבן ָמה, )ח"י פסוק' ה פרק, שמות(

 ֵּכן ִאם? םִחנָ  ָלֶהם ִניןנֹוּתְ  הוֹ יְ  ָּדִגים ֲאָבל, םִחנָ 

   ."ַהִּמְצוֹות ִמן םִחנָ ? םִחנָ  ְמַקֵּים ֲאִני ָמה

 אוֹ  ַאֲחָריּות ִמָּלַקַחת ְלִהְתַחֵּמק רֹוִצים ְּכֶׁשָאנּו

 ָלנּו ֵיׁש, ַלֲעׂשֹות יםַחָּיבִ  ָאנּו ֲאֶׁשר ֶאת ַלֲעׂשֹות

, ֶׁשהּוא סּוג ִמָּכל ְוֶהְסֵּבִרים ֵּתרּוִצים ְלַחֵּפׂש ְנִטָּיה

 ֶׁשּנּוַכל ְוָהִעָּקר, ֶהְגיֹוִנִּיים ֶׁשֵאיָנם ְּכֵאּלּו ַוֲאִפּלּו

 ֶׁשַּגם, ְלָהִבין ָאנּו ְצִריִכים .ֵמחֹוָבֵתנּו ְלִהְתַחֵּמק

 ַהחֹוָבה, ָּדָבר ֶׁשל ְּבסֹופוֹ , ֵמחֹוָבֵתנּו ָחַמְקנּו ִאם

 ֶׁשִהְצַלְחנּו חֹוְׁשִבים ְוָאנּו, ְמקֹוָמּה ַעל ִנְׁשֲאָרה

  . ֵמַהחֹוָבה ּוְלִהָּפֵטר ְלֵהָחֵלץ

 ֶׁשָּכל, ִמְתַּגָּלה ְוָהֱאֶמת, ִמָּכל ֲחָזָקה ַהְּמִציאּות ַא

 .ְוֵריחַ  ָטַעם ׁשּום ָּבֶהם ְוֵאין, ְסָרק ָהיּו נּורֵ ְסּבֶ הֵ 

א, ָהֱאֶמת ְּבַאִמיַרת ֵהיֵטב ֵהיֵטב ִנֱאֹחז , ַנְחֹּמק ְו

 ָאָדם ּוְבֵני, ְראּוִיים ְיהּוִדים ִלְהיֹות ַנְמִׁשי ְוָכ

  .ָהָאָדם ּוְכַלֵּפי ָׁשַמִים ְּכַלֵּפי ַוֲהגּוִנים ְיָׁשִרים

  ָׁשלֹום ַׁשָּבת
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  ֹמֶׁשה ְנבּוַאת

 ְלֹמֶׁשה הּוא- ָּברּו- ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָאַמר ַהְּזֵקִנים ִׁשְבִעים

  .ֹמֶׁשה ִמֶּׁשל ָהְיָתה ְנבּוָאָתם, ֶלֱאֹסף

  

 ָחֵסר ֶׁשָּמא -  ֹמֶׁשה ִמֶּׁשל ְנבּוָאָתם ָהְיָתה ְוִאם

  ?ִמְּנבּוָאתוֹ  ָּדָבר ֹמֶׁשה

  

  ?ּדֹוֶמה ַהָּדָבר ְלַמה ָמָׁשל

  ֵנרֹות ַּכָּמה ִמֶּמּנּו ְוִהְדִליקּו ָּדלּוק ֶׁשָהָיה ְלֵנר

  .ָחֵסר א ְּדִליָקתוֹ  ְואֹור

  

 ְנבּוַאת ֶׁשָהְיָתה ִּפי ַעל ַאף :ֹמֶׁשה ְנבּוַאת ָּכ

  .ָּדָבר ִמְּנבּוָאתוֹ  ָחַסר א, ִמֶּׁשּלוֹ  ַהְּזֵקִנים ִׁשְבִעים

א" :ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּכתּוב ְּכִפי  ְּבִיְׂשָרֵאל עֹוד ָנִביא ָקם ְו

  ) 'י, ד"ל דברים" ( ְּכֹמֶׁשה

 )ב"י ִסיָמן, ְּבַהֲעלוְֹת ָּפָרַׁשת ַתְנחּוָמא ִמְדַרׁש ִּפי ַעל(

          

        


