
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 ד"העלון יוצא לעילוי נשמת התינוק יונתן פלמר הי –" נשמת אדם' נר ה"
  

  

  בזמן התפילה וקריאת התורה נא לא לקרוא 

  ק"מוצש  נ"הד  שבת הזמני 
  18:03  16:50  ירושלים

  17:03  16:55  חיפה
  18:05  17:05  תל אביב
  18:05  17:05  באר שבע

 

   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   69ר ּפָ סְ ן מִ יֹולָ גִ   ג"התשע רדָ אֲ ' ו  ְּתרּוָמה ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

      

  .ְוָהֲאהּוִבים ַהְּיָקִרים ֲחֵבַרי, ָלֶכם ָׁשלֹום ַׁשָּבת

 ָהָאבֹות ֵּבית ֵאל, ְוִרּקּוִדים ִּׁשיָרהּבְ  ַהֵּסֶפר ֵּבית ַּתְלִמיֵדי ָּכל ָצַעְדנּו, ְּבִׂשְמָחה ִּביםָמרְ  - ֲאָדר ִמֶּׁשִּנְכַנס שֶ מִ ׁשֶ מִ ׁשֶ מִ ׁשֶ מִ 

 ַעל ְקַטּנֹות ִלְקבּוצֹות ִהְתַחַּלְקנּו ַהְּכִניָסה ְּבאּוָלם. ְּבַדְעּתֹו ֶׁשָעָלה ְּכִפי ֶאָחד ָּכל, ּוְמֻׁשּנֹות ׁשֹונֹות ְּבַתְחּפֹׂשֹות ֻּכָּלנּו. ַהָּסמּוךְ 

 ִּבְקֶצה ְלֶחֶדר ִנְכַנְסנּו ַוֲאִני ֲאִביַעד יֹוָרם. ֻּכָּלם, ָהָאבֹות ְּבֵבית ַהִּמְתגֹוְרִרים ֶאת ְלָׂשֵמחַ  ְמַנת ַעל, ַהֲחָדִרים רִמְסּפָ  ִּפי

 טֹוב חֶֹדׁש. ַהֶּׁשֶמׁש ְּבאֹור ִמְתַחֵמם, ְּבִמְרֶּפֶסת ִּכֵּסא ַעל ֶׁשָּיַׁשב ַּגְלמּוד ָזָקן ִהְתגֹוֵרר ּבֹו, ַהְּׁשִליִׁשית ַּבּקֹוָמה ַהִּמְסְּדרֹון

, ָיַׁשְבנּו. ְּבַבָּקָׁשה ְלָיִדי ְׁשבּו, ָהִאיׁש ָעָנה ַהָּבִאים ְּברּוִכים. ָקָטן ְּפָרִחים ֵזר ּוְבָיֵדנּו, ְּפִניָמה ְּכֶׁשִּנְכַנְסנּו ַיַחד ָקָראנּו ּוְמבָֹרךְ 

 ִסּפּור ָלֶכם ֲאַסֵּפר. ָהִאיׁש ָאַמר ָיֶפה. ָעִנינּו ְּתרּוָמה תָּפַרׁשַ ? ַהָּׁשבּועַ  ָּפָרַׁשת ַמִהי: ַאלְוׁשָ  ֵאֵלינּו ַמָּבטֹו ִהְפָנה ְוהּוא

 ֶׁשַּכָּוַנת י"ָרִׁש  ְוִהְסִּביר, "ִמְקָּדׁש ִלי ַוֲעׂשּו" ֶנֱאַמר ַהָּׁשבּועַ  ְּבָפָרַׁשת. ַּבָּיִמים ָצִעיר ְּכֶׁשָהִייִתי ּומֹוִרי ַרִּבי ִמִּפי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי

 ׁשֹונֹות ְּדָרִכים ְוֵיׁש ַאַחת ְלִעיר ְלַהִּגיעַ  רֹוִצים ֲאָנִׁשים ֵׁשִני: ָהַרב ִסֵּפר ְוָכךְ ". ְקֻדָּׁשה תֵּבי ִלְׁשִמי ַוֲעׂשּו" ִהיא ַהִּמִּלים

 ְלִהָּפֵגׁש סֹוָפם ָמקֹום ִמָּכל, ָׁשָוה ַּדְרָּכם ְוֵאין ַאֶחֶרת ְּבֶדֶרךְ  ְוַהֵּׁשִני זֹו ְּבֶדֶרךְ  הֹוֵלךְ  ֶׁשֶאָחד ַלְמרֹות. ָהִעיר ְלאֹוָתּה ַהּמֹוִליכֹות

 ֶׁשל ֲהִליָכָתם ַמָּטַרת ַּכֲאֶׁשר, זֹאת ְלֻעַּמת. ַיַעד ְלאֹותֹו ִּגיעַ ְלהַ  םרֹוִצי ְׁשֵניֶהם ֶׁשֲהֵרי, ָׁשֶוה ֶחְפָצם ּוָמחֹוז ֱהיֹות, ַיַחד

 סֹוָפם, ֶּדֶרךְ  ִּכְבַרת ַיַחד הֹוְלִכים ֶׁשְּׁשֵניֶהם ֲאִפּלּו ָּכֶזה ְּבִמְקֶרה, ְלָכאן ְוֶזה םַלּׁשָ  ְלַהִּגיעַ  רֹוֶצה ֶזה, ִעיר אֹוָתּה ֵאיָנּה ָהֲאָנִׁשים

 ִהְתַּכְּנסּות ָּכל: ְוָאַמר ָהִאיׁש ִהְמִׁשיךְ  ְוַהִּנְמָׁשל. ַאֵחר ןוּוְלכִ  ֵיֵלךְ  ֶאָחד ָּכל חְּבֶהְכרַ  ְּדָרִכים ְלָפָרַׁשת ְּכֶׁשַּיִּגיעּו ֶׁשֲהֵרי, ְלִהָּפֵרד

 ֶׁשַּמְטָרָתם ֵּכיָון, ְלִהְתַקֵּים זֹו ִהְתַּכְּנסּות ֶׁשל סּוָפה, ָׁשוֹות ֵּדעֹוֵתיֶהם ֶׁשֵאין ַלְמרֹות, ַּמִיםׁשָ  ֵּׁשםלֶ  ֵעצֹות ְלַטֵּכס ְיהּוִדים ֶׁשל

 ְלֻעַּמת. ְלִהְתַאֵחד סֹוָפם, ְּכֶרַגע ִנְפָרדֹות ֶׁשַּדְרֵכיֶהם ַלְמרֹות, ָלֶכן. םיִ ֶׁשַּבָׂשמַ  םֲאִביהֶ  ָרצֹון ֶאת ַלֲעׂשֹות רֹוִצים ְוֻכָּלם, ַאַחת

, ְמֻאָחִדים ִנְרִאים ֶׁשֻּכָּלם ַלְמרֹות, ַאֶחֶרת ְלַתְכִלית ְלַהִּגיעַ  ִמְתַּכֵּון ֶאָחד ָּכל, ִיםּמַ ׁשָ  ַלֵּׁשם ֶׁשֵאיָנּה ִהְתַּכְּנסּות ָּכל, זֹאת

 ִנְכַנס ִהֵּנה. ְלַדְרּכֹו ֵיֵלךְ  ֶאָחד לּכָ ׁשֶ  זֹו ִהְתַּכְּנסּות ֶׁשל ָפהְוסֹו, ִיָּפְרדּו ְּדָרִכים ְלָפָרַׁשת ְּכֶׁשַּיִּגיעּו, ָמקֹום ְּבאֹותֹו ַיַחד יֹוְׁשִביםוְ 

 ָצִריךְ  ּפּוִרים ָכבֹודלִ  ַלֲעׂשֹות ֶׁשַּתְחְּׁשבּו ָמה ֶׁשָּכל רֹוּכזְ לִ  ְצִריִכים, ֲחִביִבים ְיָלִדים ְוַאֶּתם, ְוָצֲהָלה ְמָחהִׂש  ּמֹוְועִ  ֲאָדר חֶֹדׁש

 ָּכל' ה ְּבֶעְזַרת ַנֲעֶׂשה: ְוָאַמְרנּו, ֶזה ַעל ֶזה ִהְסַּתַּכְלנּו. ּוְבַאְחדּות ַּבִּׂשְמָחה ֶׁשָּלֶכם ָהָרצֹון ִיְתַקֵּים ְוָכךְ , ַּמִיםׁשָ  ֵּׁשםלֶ  ֶׁשִּיְהֶיה

 ֻּכָּלם ִהְתַאְּספּו, ַהֵּסֶפר ְלֵבית ְּכֶׁשָחַזְרנּו. ּתֹוָדה, ִמְּמךָ  ֶׁשָּלַמְדנּו ַהִּנְפָלא ַהִּסּפּור ֶאת ַהֵּסֶפר ֵּבית יַיְלּדֵ  ְלָכל ּוְנַסֵּפר, ֶׁשּנּוַכל ָמה

: ִּבְלַבד ַאַחת ְלַמָּטָרה ֶׁשִּנְתַּכֵּנס ֻּכָּלם ִהְסִּכימּו ְוַיַחד, ֶׁשָּלנּו ַהָּזֵקן ִעם ַהְּמַעְנֵין ַהִּמְפָּגׁש ַעל ְרנּוִסּפָ  ְוָאנּו, ַהְּסּפֹוְרט אּוָלםּבְ 

  ?ִמְצָטְרִפים, ְיָקִרים ֲחֵבִרים ִאְּתֶכם ּוָמה. ֶׁשַּמִים ֵּׁשםלֶ  ְוַרק ַאךְ  ּפּוִרים ָכבֹודלִ  ַהְּפִעילּויֹות ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות

  .יֹוָנָתן, רכֹוזָ  -  ְּתַצֶּוהָּפָרַׁשת  ֶּבָעלֹון ַהָּבא ָּבָׁשבּועַ  ְלִהְתָראֹות
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 ְרצֹוָנם ְּכִפי ִלְתרֹם ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני לֹוַמר מֶֹׁשה ֶאל ָאַמר' ה

 ָזָהב ֵמִאָּתם ִּתְקחּו ֲאֶׁשר ַהְּתרּוָמה ְוזֹאת". ַהִּמְׁשָּכן ִלְבִנַּית

. ְוִעִּזים ְוֵׁשׁש ָׁשִני ְותֹוַלַעת ְוַאְרָּגָמן ּוְתֵכֶלת. ּוְנחֶֹׁשת ָוֶכֶסף

 ֶׁשֶמן. ִׁשִּטים ַוֲעֵצי, ְּתָחִׁשים ְועֹרֹת ְמָאָּדִמים ֵאיִלם ְועֹרֹת

 ׁשַֹהם ַאְבֵני. ַהַּסִּמים ְוִלְקטֶֹרת ַהִּמְׁשָחה ְלֶׁשֶמן ְּבָׂשִמים ַלָּמאֹר

: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִצָּוה' ה. "ְוַלחֶֹׁשן ָלֵאפֹד ִמֻּלִאים ְוַאְבֵני

 ִלְבנֹות ִהיא זֹו ִמְצָוה". ְּבתֹוָכם ְוָׁשַכְנִּתי ִמְקָּדׁש ִלי ְוָעׁשּו"

 ֶאת ַיִּניחּו ּבֹו ָארֹון :ִלְבנֹות הִצּוָ ' ה. ִמְקָּדׁש ִמֵּכן ּוְלַאַחר ִמְׁשָּכן

 ִמָּזָהב ִמְכֶסה ָהָארֹון ֵמַעל, ִסיַני ְּבַהר ֶׁשִּקְּבלּו ָהֶאֶבן לּוחֹות

 ְמנֹוָרה .ַהָּפִנים ֶלֶחם ֻׁשְלָחן .ְּכרּוִבים ְׁשֵני ַהַּכּפֹוֶרת ְוַעל, ָטהֹור

 ןַהִּמְׁשּכָ  ֶאת. ַהֵּכִלים ֶאת ָיִׂשימּו ֶׁשּבֹו ִמְׁשָּכן .ָּכִנים ִׁשְבָעה ִעם

 ָהיּו ַהִּמְׁשָּכן ִקירֹות .ׁשֹוִנים ֵמחָֹמִרים ִּכּסּוִים ִּבְׁשלָֹׁשה ִּכּסּו

 ְלַהְפִריד) ִוילֹון ֵמֵעין( ָּפרֶֹכת .ְּבָזָהב ְמצּוִּפים ִמְּקָרִׁשים ֲעׂשּוִיים

 ְלִכּסּוי ַלָּפרֶֹכת ַהּדֹוֶמה ָמָסךְ  .ַהָּקָדִׁשים קֶֹדׁש ּוֵבין ַהּקֶֹדׁש ֵּבין

 .ָקְרָּבנֹות ְלַהְקָרַבת ֶּבָחֵצר( ַהְּנחֶֹׁשת ִמְזַּבח .ַלִּמְׁשָּכן ַהְּכִניָסה

   .ָעָליו ַהָּתלּוי ַהָּמָסךְ  ְוֶאת ֶהָחֵצר ַעּמּוֵדי ֶאת

 ִמִּיְׂשָרֵאל מֶֹׁשה ְמַבֵּקׁש ְיָקרֹות ַמָּתכֹות ֵאּלּו .1

  ?ִמְׁשָּכן ִלְבִנַּית ְּתרּוָמה ְלָהִביא

  ?ַלֲעׂשֹות ְמַצֶּוה' ֶׂשה ָהִראׁשֹון ַהְּכִלי ַמהּו .2

 הּוא ּוַבֶּמה ַהֻּׁשְלָחן ָעׂשּוי חֶֹמר ֵמֵאיֶזה .3

  ? ְמֻצֶּפה

  ? ַהּכֹל ָסךְ  ַהָּזָהב ִלְמנֹוַרת ֵיׁש ִּניםקָ  ַּכָּמה .4

  ? ַצד ִמָּכל ִּניםקָ  ַּכָּמה

  ?ְּבִמְׁשָּכן ַהָּפרֶֹכת ֲעׂשּוָיה ִמָּמה .5

          

         

 צֶֹרךְ לְ  ְנָדָבה ַקׁשּוּבִ , ָעִני ִנְכַנס הּוְרִביץ ֶׁשִּמָּלֵקי ַרִּביל ׁשֶ  ְלֵביתֹו

 ְוׁשּום, ׁשּוְּלָחנֹו ּוִבְמֵגַרתו יְּבִכיסָ  ְׁשמּוֵאל ַרִּבי ִּפְׁשֵּפׁש. ָּדחּוף

 ִמָּיד ַאךְ , ָקט ְלֶרַגע ָנבֹוךְ  ַנֲעָׂשה ְׁשמּוֵאל ַרִּבי. ִנְמָצא לֹא ַמְטֵּבעַ 

, ַהְּמֵגרֹות ְּבַאַחת ֶׁשָהְיָתה, ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ְיָקָרה ְּבַטַּבַעת ִנְזַּכר

 ָעְברּו לֹא. ָעִני ְלאֹותֹו הְוהֹוִׁשיטָ , ִמְּמקֹוָמּה ַהַּטַּבַעת ֶאת הֹוִציא

 הּבָ ְׁש , ַהְּמֵגָרה תאֶ  ְּבִמְקֶרה ָּפְתָחה ְוָהַרָּבִנית, ֲאָחִדים ְרָגִעים

 ַהָּזָהב ַטַּבַעת: ְצָעָקה קֹול ֵהִקיָמה ּוִמָּיד, ַהַּטַּבַעת מּוַנַחת ָהְיָתה

 תִמְּצוָ  ִקַּיְמִּתי ַעָּתה ֶזה: ְוָאַמר ִּדיקָהצַ  אֹוָתּה ִהְרִּגיעַ . ֵאיֶנָּנּה ֶׁשִּלי

 עַ דֶ ַהּיֹ: ְוָאְמָרה, ָיֶדיהָ  ֶאת ָהַרָּבִנית ָבהּלְ ִׁש ! זֹו ְּבַטַּבַעת ְצָדָקה

 ֶעְׂשִרים ְלָפחֹות הּוא הְרּכָ עֶ , ְמאֹד ְיָקָרה ַטַּבַעת ֶׁשּזֹו, ַאָּתה

 רְוַכֲאׁשֶ , ֶהָעִני רַאחַ  ְּבִריָצה ְׁשמּוֵאל ַרִּבי ֵהרמִ !! ְזהּוִבים ַוֲחִמָּׁשה

 ֶׁשַרִּבי ֵמֲחָׁשׁש, ְצָעָדיו ִהְגִּביר, ַאֲחָריו ָרץ ָהַרִּבי ֶאת ָרָאה ָּלההָ 

 ֶאת ִּדיקָהצַ  ִהִּׂשיג, ְלַבּסֹוף. ַהְּיָקָרה ַמְּתָנתֹו ַעל ִהְתָחֵרט ְׁשמּוֵאל

, ָלַדַעת ָעֶליךָ : ְוָאַמר, מֹוכְ ִׁש  ַעל ָטַפח, ֵאָליו ּוְכֶׁשִהְתָקֵרב ֶהָעִני

! ְזהּוִבים ַוֲחִמָּׁשה ֶעְׂשִרים הְרּכָ ְועֶ , ְמאֹד ִהיא ְיָקָרה זֹו ֶׁשַּטַּבַעת

  ...!תַּבָפחֹו הנָ ִּתְמֶּכרֵ  ֶׁשּלֹא, ֵאפֹוא, ָנא רִהָּׁשּמֶ 

  

  ”ְּבתֹוָכם, ְוָׁשַכְנִּתי ִמְקָּדׁש, ִלי ְוָעׂשּו”

  לֹו ֶׁשָהְיָתה ֶּמֶלךְ לֵ ? ּדֹוֶמה ַהָּדָבר ָּמהלְ  ָמָׁשל

 ָׂשאילִ , ָיָדּה ֶאת ְלַבֵּקׁש ְמָלִכים ְּבֵני ּוָבאּו ְיִחיָדה ַּבת

 ַהֶּמֶלךְ . םּתָ ינָ דִ מֵ לְ  אֹוָתּה ְוָלַקַחת ָלִאָּׁשה אֹוָתּה

 ֲאַבֶּקְׁשֶכם ָלֵכן ָיכֹל ֵאיִני הּנָ מֶ מִ  ְלִהָּפֵרד“: ָאַמר

, םכֶ ֶׁשּלָ  ָלַאְרמֹון ְמאֹד ָסמּוךְ  ָקַטן ֶחֶדר ִלי ֶׁשָּתִכינּו

 יִתיּבִ  ֶאת ִלְראֹות לכָ אֻ  ֶׁשֶאְרֶצה ֶרַגע ֶׁשְּבָכל ְּכֵדי

 ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְלַעם ֶׁשָּנַתן ה''הקב ָּכךְ ” .ָהֲאהּוָבה

, ּדֹור ְלֶאֶלף ָקרֹוב ִאּתֹו ֶׁשָהְיָתה הזָ נּוגְ הָ  ַהֶחְמָּדה

 ֶׁשּיּוַכל ָקָטן ַּבִית לֹו ֶׁשַּיֲעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַעם ְמַבֵּקׁש

. ֶחְמָּדתֹו ַהּתֹוָרה ִמן ִיְפרֹׁש ְולֹא ֵּביֵניֶהם ָלדּור

  . ''ְּבתֹוָכם ְוָׁשַכְנִּתי ְמַקֵּדׁש ִלי ַוֲעׂשּו'' ד''הה

  

 )הָרּבָ  ִמְדָרׁש(

 ִהיא נֹוְתִנים ֶׁשֵהם ַהְצָּדָקה ִאם ָהָאָדם ְּבֵני ּתֹוִהים ַרּבֹות ְּפָעִמים

 לֶׁשֶּׁשקֶ  ְּכֵדי, ַרִּבים ְׁשָקִלים ְלַפֵּזר ָצִריךְ  ָלֶכן. ֲאִמִּתית ְצָדָקה ָאֵכן

 ).מסטולין ֲאֶׁשר ַרִּבי" (ָהֲאִמִּתית ַלַּמָּטָרה ִיְקַלע ֶאָחד
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