
 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 
  20:06  18:50  ירושלים

  20:09  18:58  חיפה
  20:08  19:06  תל אביב

  20:06  19:04  באר שבע

 

  ְׁשִנָיה ָׁשַנה  77ן ִמְסָּפר ִגָליוֹ  ג "התשע ִסיָון 'ו ַהָּׁשבּועֹות ַחג  ד"בס

          

 ַוֲהֵרי, ַהּתֹוָרה ֶאת ְלַקֵּבל ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶאת 'ה ִהְכִריחַ  ַמּדּועַ 

 ֶׁשָּבאּו ִלְׁשַנִים ָמָׁשל ?ֵמָרצֹון ַהּתֹוָרה ֶאת י"בנ ִקְּבלּו ָּכ ַּגם

 .ֶלֱאֹכל ֵמַאּנּו ַיְלֵדיֶהם :ְּבָעָיה ֹוָתּהא ְוִלְׁשֵניֶהם ָלרֹוֵפא

 ׁשּום אֹוֵכל ְוֵאינוֹ  ָיִמים ַּכָּמה ַחָּלה ְּבנוֹ  ִּכי ָטַען, ָהֶאָחד

א ִהָּזֵהר: ָהרֹוֵפא לוֹ  ָאַמר !ַמֲאָכל  ַמֲאָכל ׁשּום לוֹ  ָלֵתת ֶׁש

 ִמּיֹום ְּבנוֹ  ִּכי ָטַען, ַהֵּׁשִני .ֵמֵאָליו ֶלֱאֹכל ָּתֵאב ֶׁשִּיְהֶיה ַעד

, ָרָעב ֶׁשהּוא ָסֵפק ְוֵאין םְּכלּו רֹוֶצה ֵאינוֹ  קנוֹ ילִ  ֶׁשִהְפִסיק

 ֶׁשל ִּפיו ָּפַתח: ָהרֹוֵפא לוֹ  ָאַמר. ֶהְפֵסק ְּבִלי ּבֹוֶכה הּואוְ 

 ַיְרִּגיׁש, ֶׁשִּיְטַעם ְוַאֵחר, ָעֵרב ַּבַּמֲאָכל ְוַהְלִעיֵטהּו ַהֶּיֶלד

ׁש ָעַמִיםּפָ  ַהַּמֲאָכל ְמִתיקּות  ְּכָכל ְּבֵחֶׁשק ְּבַעְצמוֹ  ֹיאַכלּו ְוָׁש

 ָהרֹוֵפא ְּתׁשּוַבת ֶאת ָהָאבֹות ֵניׁשְ  ְּכֶׁשָּׁשְמעּו .ָהֲאֵחִרים

 ֶאָחד ְלָכל ּוַמּדּועַ  ִלְׁשנֵינּו ְּבָעָיה אֹוָתּה ִלְכאֹוָרה ֲהֵרי: ָּתְמהּו

 ְוַלֵּׁשִני ְּבנוֹ  ֶאת ְלַהֲאִכיל ְלַאֵחד ,ֵאָחֵרת ֵעָצה ָיַעְצּתָ 

 ָרִאיִתי, ְׁשֵניֶכם ֶאת ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי: ָהרֹוֵפא ֵהִׁשיב ?ְלַהְרִעיבוֹ 

 ֶׁשֵאינוֹ  ֶזה חֹוֶלה ֶׁשֲהֵרי, ֶזה לׁשֶ ּכְ  הזֶ  חֹוֶלה ֶׁשל ִסָּבתוֹ  ֶׁשֵאין

, ְמַכֶּוֶצת תוֹ בַ קֵ וְ  ֹחִלי לוֹ  ֶׁשֵּיׁש ִסיָמן, ְּכלּום ֶלֱאֹכל ָּתֵאב

 ְלַהְרִחיק ָצִרי ְוָלֵכן, ַּבֹּכחַ  אֹוֵכל ְלגּופוֹ  ְלַהְכִניס ְוַסָּכָנה

א ְּכֵדי ַמֲאָכל ָּכל ִמֶּמּנּו  ֶׁשָּפַסק ַהֶּיֶלד ֵּכן א. לוֹ  ַיִּזיק ֶׁש

 ְּכָכל ֶלֱאֹכל ָּתֵאב ְוהּוא ֵאיָבָריו ְּבָכל ָּבִריא הּוא, ִלינֹוק

 ָרִגיל ֶׁשֵאינוֹ  ִהיא ֶלֱאֹכל ְמָמֵאן ֶׁשהּוא ְוַהִּסָּבה, ָהָאָדם

, ַהַּמֲאָכִלים ְׁשָאר ֵהם ֶׁשְּלָרָעתוֹ  חֹוֵׁשב ְוהּוא ַאֵחר ְּבֹאֶכל

 ַהַּמֲאָכל ְמִתיקּות ֶאת ֶׁשִּיְטַעם ְּכֵדי, ְלֵהְלִעיטוֹ  ָצִרי ְוָלֵכן

 ָהיּו א ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֶיַדע ה"ָהָּקּבָ : ְוַהִּנְמָׁשל .ֵמַעְצמוֹ  ְוֹיאַכל

 ִמֵּכיָון ,ֶּפה ַעלֶׁשּבֵ  ַהּתֹוָרה ֶאת ְלַקֵּבל ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה ֲחֵפִצים

א  ֲעֵליֶהם ָּכָפה ְוָלֶכן, ַהּתֹוָרה ְמִתיקּות ֶאת ֲעַדִין ָטֲעמּו ֶׁש

, ּכֹוְרָחם ַּבַעל ּוְלַהְטִעיָמם ָעֶליהָ  ַהְכִריָחםלְ , ַהַהר ֶאת

 )ִמּדּוְּבָנא ַהַּמִּגיד(. ְּבַאֲהָבה ְלַקְייָמּה כ"אח ִיְתַאּוּו ּוִמֵּמיָלא
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 ְלָמרֹום ֹמֶׁשה ֶׁשָעָלה ָׁשָעהּבְ  :ֵלִוי ֵּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ַרִּבי ָאַמר

 ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני תַהָּׁשרֶ  ַמְלָאֵכי ָאְמרּו, ַהּתֹוָרה ֶאת ְלַקֵּבל

 ?"ֵּביֵנינּו ִאָּׁשה לּודיְ לִ  ָמה! עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונוֹ : "הּוא ֹרּבָ 

 ֲחמּוָדה: "ְלָפָניו ָאְמרּו ".ָּבא ּתֹוָרה ְלַקֵּבל: "ָלֶהם ֵהִׁשיב

 ֹקֶדם ּדֹורֹות הְוַאְרָּבעָ  ְוִׁשְבִעים ֵמאֹות ְּתַׁשע ְל, ְּגנּוָזה

 ָמה? ָוָדם ְלָבָׂשר הנָ ּתַ יִ לִ  ְמַבֵּקׁש ַאָּתה ,ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְבָרא

 לוֹ  ָאַמר ?"ִּתְפַקְדנּו ִּכי ָאָדם ּוֵבן, ִתְזְּכֶרּנּו ִּכי ׁשנוֹ אֶ 

 ָאַמר ".ְּתׁשּוָבה ָלֶהם רְחזֵ הָ : "ְלֹמֶׁשה הּוא ֹרּבָ  ַהָּקדֹוׁש

 ִיְׂשְרפּוִני ֶׁשָּמא ֲאִני ִמְתָיֵרא, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונוֹ : "ְלָפָניו

 זחוֹ ָא: "הּוא ֹרּבָ  ַהָּקדֹוׁש לוֹ  ֵהִׁשיב ".ֶׁשְּבִפיֶהם לְּבֶהבֶ 

, ָּכ ֹמֶׁשה ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ָלֶהם ְוֶהְחֵזר ְּכבֹוִדי ְּבִכֵּסא

, ִלי נֹוֵתן ֶׁשַאָּתה ּתֹוָרה, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונוֹ : "ְוָאַמר ַנֲעָנה

 הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֱאלֹוֶקי 'ה ָאנֹוִכי? ָּבּה ָּכתּוב ָמה

 ְלִמְצַרִים, ְלָאִכיםַהּמַ , ַאֶּתם ְוִאּלּו. ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ

  ?ָלֶכם ָלָּמה ּתֹוָרה? ִהְׁשַּתְעַּבְדֶּתם ְלַפְרֹעה? ְיַרְדֶּתם

ִהים ְל ִיְהֶיה א: ָּבּה ֶנֱאַמר עֹוד"  ֵּבין ְוִכי. ֲאֵחִרים ֱא

 ְועֹוד" ?זוֹ  ְלַאְזָהָרה ּוְצִריִכים ְׁשרּוִיים ַאֶּתם ַעִּמים

 ַאֶּתם ַהִאם. ְלַקְּדׁשוֹ  ַהַּׁשָּבת יֹום ֵאת רָזכוֹ : ֶנֱאַמר

 ָאִבי ֵאת דָּכּבֵ " ?בֹותְלׁשְ  ֶׁשֲעֵליֶכם אָכהְמלָ  עֹוִׂשים

 א, ִּתְרַצח א" ?ָלֶכם יֵׁש םאֵ וָ  ָאב – ִאּמֶ  ְוֵאת

 ֵיׁש ָהֵרעַ  יֵֶצר? ֵּביֵניֶכם יֵׁש ִקְנָאה ְוִכי, ִּתְגֹנב א, ִּתְנַאף

 ִּכי הּוא ֹרּבָ  ְלָקדֹוׁש ַהַּמְלָאִכים הֹודּו ִמָּיד ?"ֵּביֵניֶכם

א. ָעָׂשה טֹוב   ,נֹותַמּתָ , ְלֹמֶׁשה ֶׁשֶהֱעִניקּו ֶאָּלא, עֹוד ְו

 .ִנְפָלאֹות ּוְדָרׁשֹות ּתֹוָרה סֹודֹות
  

 ָׂשַמח ּתֹוָרה ַמָּתן ַחג

          


