וּק ִריאַת הַ תּו ָֹרה
נָא א לִ ְקרֹא בִּ זְמַ ן הַ ְתּפִ לָּה ְ
זמני השבת
ירושלים
חיפה
תל אביב
באר שבע

הד"נ
18:59
19:07
19:16
19:13

מוצש"ק
20:16
20:20
20:19
20:16

בס"ד ַ שׁבָּ ת ֹק ֶדשׁ פָּ ָר ַשׁת בְּ הַ ֲעלו ְֹת ט'ז ִסיוָן התשע"ג ִ גלָי ֹון ִמ ְספָּ ר ָ  78שׁנַה ְשׁנִ יָה

       
   

     

אָמרוּ י ְִשׂ ָראֵ ל " ָזכ ְַרנוּ אֶ ת הַ דָּ גָה אֲ שֶׁ ר
בַּ פָּ ָר ָשׁה ְ
חנָּם" )במדבר ,פרק י "א פסוק ה'(.
נֹ אכַל ְבּ ִמצְ ַריִם ִ

ִ .1ממָּ ה עֲ שׂוּיָה הַ ְמּנו ָֹרה?
 .2מַ הוּ ִמ ְספָּ ר הַ נֵּרוֹת בַּ ְמּנו ָֹרה?

וּב ִמ ְד ָרשׁ "אָמַ ר ר' ִשׁ ְמעוֹן :וְ כִ י יֵשׁ בְּ עֵ ינֵי שֶׁ הָ יוּ
ְ
הַ ִמּצְ ִרים נוֹתנִ ין לָהֶ ם דָּ גִים ִחנָּם? וַהֲ א כְּ בָ ר

 .3כֵּיצַ ד נֶעֶ ְשׂ ָתה הַ ְמּנו ָֹרה?
 .4אֶ ת ִמי הֵ ִרים אַהֲ רֹן ְתּנוּפָ ה?

נֶאֱ מַ ר ] ִמפִּ י פַּ ְרעֹה ,כַּאֲ שֶׁ ר הָ יוּ י ְִשׂ ָראֵ ל עֲ בָ ִדים
ְבּ ִמצְ ַר ִים[" :וְ עַ ָתּה לְ כוּ עִ בְ דוּ וְ ֶתבֶ ן א יִ נָּתֵ ן ָלכֶם"

 .5כַּמָּ ה חֲ צוֹצְ רוֹת עָ ָשׂה מֹשֶׁ ה?

)שמות ,פרק ה' פסוק י"ח( ,מָ ה תֶּ בֶ ן א הָ יוּ נו ְֹתּנִ ין לָהֶ ם
ִח ָנם ,אֲ בָ ל דָּ גִים ְיה ֹו נו ְֹתּנִ ין לָהֶ ם ִח ָנם? ִאם כֵּן
מָ ה אֲ נִ י ְמ ַקיֵּם ִח ָנם? ִח ָנם ִמן הַ ִמּצְ ווֹת".
כְּ שֶׁ אָנוּ רוֹצִ ים לְ ִה ְתחַ מֵּ ק ִמלּ ַָקחַ ת אַחֲ ָריוּת א ֹו
לַעֲ שׂוֹת אֶ ת אֲ שֶׁ ר אָנוּ חַ יָּבִ ים לַעֲ שׂוֹת ,יֵשׁ לָנוּ

       
נְ בוּאַת מֹשֶׁ ה
ִשׁבְ עִ ים הַ זְּ קֵ נִ ים שֶׁ אָמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ -בָּ רוּ -הוּא לְ מֹשֶׁ ה
נְבוּאָתם הָ י ְָתה ִמשֶּׁ ל מֹ שֶׁ ה.
ָ
לֶאֱ סֹף,

נְ ִטיָּה לְ חַ פֵּ שׂ תֵּ רוּצִ ים וְ הֶ ְסבֵּ ִרים ִמכָּל סוּג שֶׁ הוּא,
ַואֲ פִ לּוּ כְּ אֵ לּוּ שֶׁ אֵ ינָם הֶ גְיוֹנִ יִּים ,וְ הָ עִ ָקּר שֶׁ נּוּכַל
לְ ִה ְתחַ מֵּ ק מֵ חוֹבָ ֵתנוּ .צְ ִריכִ ים אָנוּ לְ הָ בִ יןֶ ,שׁגַּם

נְבוּאָתם ִמשֶּׁ ל מֹשֶׁ ה  -שֶׁ מָּ א חָ סֵ ר
ָ
וְ ִאם הָ י ְָתה
מֹשֶׁ ה ָדּבָ ר ִמנְּבוּאָת ֹו?

ִאם חָ מַ ְקנוּ מֵ חוֹבָ ֵתנוְּ ,בּסוֹפ ֹו שֶׁ ל ָדּבָ ר ,הַ חוֹבָ ה
נִ ְשׁאֲ ָרה עַ ל ְמקוֹמָ הּ ,וְ אָנוּ חו ְֹשׁבִ ים שֶׁ ִהצְ ל ְַחנוּ

מָ ָשׁל לְ מַ ה הַ דָּ בָ ר דּוֹמֶ ה?
לְ נֵר שֶׁ הָ יָה דָּ לוּק וְ ִה ְדלִ יקוּ ִממֶּ נּוּ כַּמָּ ה נֵרוֹת

אַ הַ ְמּצִ יאוּת חֲ ז ָָקה ִמכָּל ,וְ הָ אֱ מֶ ת ִמ ְת ַגּלָּה ,שֶׁ כָּל

יקת ֹו א חָ סֵ ר.
וְ אוֹר ְדּלִ ָ

לְ הֵ חָ לֵץ וּלְ ִהפָּ טֵ ר מֵ הַ חוֹבָ ה.
הֵ ְסבֶּ ֵרנוּ הָ יוּ ְס ָרק ,וְ אֵ ין בָּ הֶ ם שׁוּם טָ עַ ם וְ ֵריחַ .
ירת הָ אֱ מֶ ת ,וְ א נ ְַחמֹּק,
אַמ ַ
נִ אֱ חֹז הֵ יטֵ ב הֵ יטֵ ב ְבּ ִ
ְהוּדים ְראוּיִים ,וּבְ נֵי אָדָ ם
וְ ָכ נ ְַמ ִשׁי לִ ְהיוֹת י ִ
ְשׁ ִרים וַהֲ גוּנִ ים כְּ לַפֵּ י ָשׁמַ יִם וּכְ לַפֵּ י הָ אָדָ ם.
י ָ
ַשׁבָּ ת ָשׁלוֹם

ָכּ נְ בוּאַת מֹשֶׁ ה :אַף עַ ל ִפּי שֶׁ הָ י ְָתה נְ בוּאַת
ִשׁבְ עִ ים הַ זְּ קֵ נִ ים ִמשֶּׁ לּ ֹו ,א חָ סַ ר ִמנְּבוּאָת ֹו דָּ בָ ר.
כְּ ִפי שֶׁ כָּתוּב בַּ תּו ָֹרה" :וְ א ָקם נָבִ יא עוֹד בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל
כְּ מֹשֶׁ ה " )דברים ל"ד ,י'(
)עַ ל פִּ י ִמ ְד ַרשׁ תַ נְחוּמָ א פָּ ָרשַׁ ת בְּ הַ עֲלו ְֹת ִ ,סימָ ן י"ב(

כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

"נֵר ה' נִ ְשׁמַ ת אָדָ ם" – הֶ עָ לוֹן יוֹצֵ א לְ עִ לּוּי נִ ְשׁמַ ת הַ ִתּינוֹק י ֹונ ָָתן פָּ לְ מֶ ר הי"ד

