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
18:50
18:58
19:06
19:04

מוצש"ק
20:06
20:09
20:08
20:06

בס"ד  חַ ג הַ ָשּׁבוּעוֹת ו' ִסיוָן התשע"ג ִ גלָי ֹון ִמ ְספָּ ר ָ  77שׁנַה ְשׁנִ יָה

    
   
מַ דּוּעַ הִ כְ ִריחַ ה' אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ל ְַקבֵּ ל אֶ ת הַ תּו ָֹרה ,וַ הֲ ֵרי
גַּם ָכּ ִקבְּ לוּ בנ"י אֶ ת הַ תּו ָֹרה מֵ ָרצוֹן? מָ ָשׁל ִל ְשׁ ַניִם שֶׁ בָּ אוּ
לָרוֹפֵ א וְ ִל ְשׁנֵיהֶ ם או ָֹתהּ בְּ עָ יָהַ :ילְדֵ יהֶ ם מֵ אַ נּוּ ֶל ֱאכֹל.
הָ אֶ חָ ד ,טָ עַ ן כִּ י בְּ נ ֹו חַ לָּה כַּמָּ ה י ִָמים וְ אֵ ינ ֹו א ֹוכֵל שׁוּם
מַ אֲ כָל! אָמַ ר ל ֹו הָ רוֹפֵ א :הִ זָּהֵ ר שֶׁ א לָתֵ ת ל ֹו שׁוּם מַ אֲ כָל
עַ ד שֶׁ יִּהְ יֶה ָתּאֵ ב ֶל ֱאכֹל מֵ אֵ לָיו .הַ שֵּׁ נִי ,טָ עַ ן כִּ י בְּ נ ֹו ִמיּוֹם
שֶׁ הִ פְ ִסיק ִלינ ֹוק אֵ ינ ֹו רוֹצֶ ה כְּ לוּם וְ אֵ ין סָ פֵ ק שֶׁ הוּא ָרעָ ב,
וְ הוּא בּ ֹוכֶה בְּ ִלי הֶ פְ סֵ ק .אָמַ ר ל ֹו הָ רוֹפֵ א :פָּ ַתח פִּ יו שֶׁ ל
הַ ֶיּלֶד וְ הַ ְלעִ יטֵ הוּ בַּ מַּ אֲ כָל עָ ֵרב ,וְ אַחֵ ר שֶׁ יּ ְִטעַ ם ,י ְַרגִּישׁ
ְמ ִתיקוּת הַ מַּ אֲ כָל פָּ עָ מַ יִם וְ ָשׁ שׁ וּיֹאכַל בְּ עַ צְ מ ֹו בְּ חֵ שֶׁ ק כְּ כָל
הָ אֲ חֵ ִרים .כְּ שֶׁ ָשּׁ ְמעוּ ְשׁנֵי הָ אָבוֹת אֶ ת ְתּשׁוּבַ ת הָ רוֹפֵ א
ָתּ ְמהוּ :הֲ ֵרי לִכְ או ָֹרה או ָֹתהּ בְּ עָ יָה ִל ְשׁנֵינוּ וּמַ דּוּעַ ְלכָל אֶ חָ ד
יָעַ צְ ָתּ עֵ צָ ה אֵ חָ ֵרתְ ,לאַחֵ ד לְהַ אֲ כִ יל אֶ ת בְּ נ ֹו וְ לַשֵּׁ נִי
יתי
ְלהַ ְרעִ יב ֹו? הֵ ִשׁיב הָ רוֹפֵ א :כְּ שֶׁ ָשּׁמַ עְ ִתּי אֶ ת ְשׁנֵיכֶםָ ,ר ִא ִ
שֶׁ אֵ ין סִ בָּ ת ֹו שֶׁ ל ח ֹולֶה ֶזה כְּ שֶׁ ל זֶה ,שֶׁ הֲ ֵרי ח ֹולֶה זֶה שֶׁ אֵ ינ ֹו
ָתּאֵ ב ֶל ֱאכֹל כְּ לוּםִ ,סימָ ן שֶׁ יֵּשׁ ל ֹו ֹחלִי וְ קֵ בַ ת ֹו ְמ ַכוֶּצֶ ת,
וְ סַ ָכּנָה לְ הַ כְ נִיס ְלגוּפ ֹו א ֹוכֵל בַּ כֹּחַ  ,וְ ָלכֵן צָ ִרי לְהַ ְר ִחיק
ִממֶּ נּוּ כָּל מַ אֲ כָל כְּ דֵ י שֶׁ א ַי ִזּיק ל ֹו .א כֵּן הַ ֶיּלֶד שֶׁ פָּ סַ ק
ִלינוֹק ,הוּא בָּ ִריא בְּ כָל אֵ יבָ ָריו וְ הוּא ָתּאֵ ב ֶל ֱאכֹל כְּ כָל
הָ אָדָ ם ,וְ הַ ִסּבָּ ה שֶׁ הוּא ְממָ אֵ ן ֶל ֱאכֹל הִ יא שֶׁ אֵ ינ ֹו ָרגִיל
בְּ ֹאכֶל אַחֵ ר וְ הוּא חוֹשֵׁ ב שֶׁ לּ ְָרעָ ת ֹו הֵ ם ְשׁאָר הַ מַּ אֲ ָכ ִלים,
וְ ָלכֵן צָ ִרי לְהֵ ְלעִ יט ֹו ,כְּ דֵ י שֶׁ יּ ְִטעַ ם אֶ ת ְמ ִתיקוּת הַ מַּ אֲ כָל
וְ יֹאכַל מֵ עַ צְ מ ֹו .וְ הַ נּ ְִמ ָשׁל :הָ ָקּבָּ "ה יֶדַ ע שֶׁ יּ ְִשׂ ָראֵ ל א הָ יוּ
חֲ פֵ צִ ים בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה ל ְַקבֵּ ל אֶ ת הַ תּו ָֹרה שֶׁ בֵּ עַ ל פֶּ הִ ,מכֵּי ָון
שֶׁ א טָ ֲעמוּ עֲדַ יִן אֶ ת ְמ ִתיקוּת הַ תּו ָֹרה ,וְ ָלכֶן כָּפָ ה ֲעלֵיהֶ ם
אֶ ת הַ הַ רְ ,להַ כְ ִריחָ ם עָ לֶיהָ וּלְ הַ ְטעִ ימָ ם בַּ עַ ל כּו ְֹרחָ ם,
וּממֵּ ילָא י ְִתאַ וּוּ אח"כ ל ְַקיְימָ הּ בְּ אַהֲ בָ ה) .הַ מַּ גִּיד ִמדּוּבְּ נָא(
ִ

   
 
 
אָמַ ר ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֵּ ן לֵוִ יְ :בּ ָשׁעָ ה ֶשׁעָ לָה מֹ ֶשׁה לְ מָ רוֹם
אָמרוּ מַ לְ אָכֵי הַ ָשּׁ ֶרת לִ פְ נֵי הַ ָקּדוֹשׁ
לְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ תּו ָֹרהְ ,
בָּ ֹר הוּאִ " :רבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹולָם! ָמה לִ ְילוּד ִא ָשּׁה בֵּ ינֵינוּ"?
מוּדה
אָמרוּ לְ פָ נָיו" :חֲ ָ
הֵ ִשׁיב לָהֶ ם" :לְ ַקבֵּ ל תּו ָֹרה בָּ א"ְ .
אַרבָּ עָ ה דּוֹרוֹת ֹק ֶדם
ְגּנוּזָה ,לְ ְתּ ַשׁע מֵ אוֹת וְ ִשׁבְ עִ ים וְ ְ
ֶשׁנִּבְ ָרא הָ ע ֹולָם ,אַ ָתּה ְמבַ ֵקּשׁ לִ ִי ַתּ ָנה לְ בָ ָשׂר ָו ָדם? מָ ה
אָדם כִּ י ִתּפְ ַק ְדנוּ"? אָמַ ר ל ֹו
אֶ נ ֹושׁ כִּ י ִתזְכְּ ֶרנּוּ ,וּבֵ ן ָ
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ ֹר הוּא לְ מֹ ֶשׁה" :הָ ְח ֵזר לָהֶ ם ְתּשׁוּבָ ה" .אָמַ ר
לְ פָ נָיוִ " :רבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹולָםִ ,מ ְתי ֵָרא אֲ נִ י ֶשׁמָּ א י ְִשׂ ְרפוּנִי
ְבּהֶ בֶ ל ֶשׁבְּ פִ יהֶ ם" .הֵ ִשׁיב ל ֹו הַ ָקּדוֹשׁ בָּ ֹר הוּא" :אָח ֹוז
ְבּכִ סֵּ א כְּ בו ִֹדי וְ הֶ ְחזֵר לָהֶ ם ְתּשׁוּבָ ה עָ ָשׂה מֹ ֶשׁה ָכּ ,
ַנ ֲענָה וְ אָמַ רִ " :רבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹולָם ,תּו ָֹרה ֶשׁ ַא ָתּה נוֹתֵ ן לִ י,
אתי
ָמה כָּתוּב בָּ הּ? אָנוֹכִ י ה' אֱ לו ֶֹקי אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ
מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם .וְ ִאלּוּ אַ ֶתּם ,הַ מַּ לְ אָכִ ים ,לְ ִמצְ ַריִם
י ְַר ְד ֶתּם? לְ פַ ְרעֹה ִה ְשׁ ַתּעְ בַּ ְד ֶתּם? תּו ָֹרה ל ָָמּה ָלכֶם?
"עוֹד נֶאֱ מַ ר בָּ הּ :א י ְִהיֶה לְ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים .וְ כִ י בֵּ ין
עַ ִמּים אַ ֶתּם ְשׁרוּיִים וּצְ ִריכִ ים לְ אַזְ הָ ָרה ז ֹו? "וְ עוֹד
נֶאֱ מַ ר :זָכ ֹור אֵ ת יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת לְ ַק ְדּשׁ ֹו .הַ ִאם ַא ֶתּם
עו ִֹשׂים ְמ ָלאכָה ֶשׁ ֲעלֵיכֶם לְ ְשׁבוֹת? "כָּבֵּ ד אֵ ת אָבִ י
וְ אֵ ת ִאמֶּ – אָב ָואֵ ם יֵשׁ ָלכֶם? " א ִתּ ְרצַ ח ,א
ִתּנְאַף ,א ִתּ ְגנֹ ב ,וְ כִ י ִק ְנאָה יֵשׁ בֵּ ינֵיכֶם? יֵצֶ ר הָ ֵרעַ יֵשׁ
בֵּ ינֵיכֶם"? ִמיָּד הוֹדוּ הַ מַּ לְ אָכִ ים לְ ָקדוֹשׁ בָּ ֹר הוּא כִּ י
טוֹב עָ ָשׂה .וְ א עוֹד ,אֶ לָּא ֶשׁהֶ ֱענִיקוּ לְ מֹ ֶשׁה ,מַ ָתּנוֹת,
וּד ָרשׁוֹת נִפְ לָאוֹת.
סוֹדוֹת תּו ָֹרה ְ
חַ ג ַמ ָתּן תּו ָֹרה ָשׂמַ ח
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