
  בס"ד 

  

  

  !דף קריאה לשבת

ַצְלֵאל    ַהּכֹל ָיכֹול ּבְ
 ֶאת עֹוֶנֶדת א ַאְּת  ָלָּמה, ״ַסְבָּתא 

   .ְּבַצְלֵאל ָׁשַאל ",?ֶׁשָּל ַהַּׁשְרֶׁשֶרת

 ִניָנּה ֶׁשל ֹראׁשוֹ  ֶאת ִלְּטָפה ִמְרָים ַהַּסְבָּתא

 ִהיא. ֶנֶהְרָסה ״ַהַּׁשְרֶׁשֶרת: ְוָאְמָרה ָהָאהּוב

 ֲאָנִׁשים ָּכ ַאַחר. ָהָאֶרץ ַעל ְוָנְפָלה ִנְקְרָעה

  .ְלַגְמֵרי״ ִהְתַעְּקָמה ְוִהיא ָעֶליהָ  ָּדְרכּו ַּגם

 ״ֲאַנֶּסה. ְּבַצְלֵאל ִּבֵּקׁש, אֹוָתּה״ ִלי ״ְּתִני

  .אֹוָתּה״ ָל ְלַתֵּקן

 ַׁשְרֶׁשֶרת ְלַתֵּקן ְּכֵדי ֲאָבל, ֻמְכָׁשר ָׁשַאָּתה יֹוַדַעת ״ֲאִני: ָצֲחָקה ַסְבָּתא

  .ֻמְמֶחה״ צֹוֵרף ִלְהיֹות ָצִרי ָזָהב

  .ְלַנּסֹות״ ִלי ְּתִני, ַסְבָּתא, ָל ִאְכַּפת ״ַמה: ְוָאַמר ִחֵּי ְּבַצְלֵאל

 ְוִהְסַּתֵּגר אֹוָתּה ָלַקח ְוַהֶּיֶלד, ַהַּׁשְרֶׁשֶרת ֶאת לוֹ  ָנְתָנה ִמְרָים ַסְבָּתא

  .ְּבַחְדרוֹ 

. ֵעץ ֵּתַבת ָלּה ְוהֹוִׁשיט ָסָבתוֹ  ֶאל ִנְכַנס ּוְבַצְלֵאל ָיִמים ַּכָּמה ָעְברּו

, ״!ַמְקִסיָמה ֵּתָבה ״ֵאיזוֹ . ַמְרִהיִבים ְוִעּטּוִרים ִּפּתּוִחים ַנֲעׂשּו ַּבֵּתָבה

  .ַסְבָּתא ָקְרָאה



 ָקָראִתי? ֵּכיַצד

__________________________

_____ 

 ֶׁשּבוֹ , ְיֵפהֶפה ְּבַבד ְמֻרֶּפֶדת ֶׁשַהֵּתָבה ְוָרֲאָתה אֹוָתּה ָּפְתָחה ִהיא

 ְלַהִּביט ְלַהְפִסיק ָיְכָלה א ַסְבָּתא. ַחִּיים ַּבֲעֵלי ֶׁשל צּורֹות ְרקּומֹות

  .ְּבִמיָנּה ְמיֶֻחֶדת ָאָּמנּות ְמֶלאֶכת ֶׁשָהָיה ,ַהִּצְבעֹוִני ַּבַּבד

 ָנָחה ּוְבתֹוכוֹ  ַהָּבד ְקָפֵלי ֶאת ָּפְתָחה ִהיא. ַהְּגדֹוָלה ַהַהְפָּתָעה ָּבָאה ְוָאז

  .ַמְדִהיָמה ָאָּמנּות ְמֶלאֶכת ֻּכָּלּה ֶׁשָּכל, נֹוֶצֶצת ָזָהב ַׁשְרֶׁשֶרת

 דְוַהּבַ  ?ַהַּמְקִסיָמה ְוַהֵּתָבה ַהֹּזאת ַהֶּנְהֶּדֶרת ַהַּׁשְרֶׁשֶרת ״ֵמֵהיָכן

  .ַסְבָּתא ָׁשֲאָלה, ״?ַהִּנְפָלא

 יָּבִניִת . ֵאֶּלה ָּכל ֶאת ַּבֲעבּוֵר ָעִׂשיִתי ״ֲאִני: ַּבְיָׁשִני ִחּיּו ִחֵּי ְּבַצְלֵאל

 ַהְיָׁשָנה ַהַּׁשְרֶׁשֶרת ֶאת ְוָלַקְחִּתי, ַהַּבד ֶאת ָאַרְגִּתי, ַהֵּתָבה ֶאת

  .ֲחָדָׁשה״ ַׁשְרֶׁשֶרת ִמֶּמָּנה ְוָעִׂשיִתי ֶׁשָּל ְוַהְּׁשבּוָרה

 ְּבֹחם ְּבַצְלֵאל ֶאת ִנְּׁשָקה ִהיא. ְמאֹוד ִנְרֶּגֶׁשת ָהְיָתה ִמְרָים ַסְבָּתא

 ֲאִני. ֵמֱאִקים ְנִדיָרה ַמָּתָנה זוֹ  ָּכֶזה ְוִכְׁשרֹון ָּכֵאֶּלה ״ָיַדִים: ְוָאְמָרה

  .ֶלֱאִקים״ ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ִּתְבֶנה ְוַאָּתה ָיבֹוא ֶׁשּיֹום ְּבטּוָחה

 ָהְיָתהׁשֶ , ַהְּנִביָאה ְלִמְרָים ָנַתן ֶׁשֱאִקים ְמיֶֻחֶדת ַמָּתָנה זוֹ , ְוָאֵכן

 א, יֹוֶכֶבד, ְוִאָּמּה ִמְרָים. ְּבִמְצַרִים ָהִעְבִרּיֹות ַהְּמַיְלדֹות ַאַחת

, ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶׁשל ַהִּתינֹוקֹות ֶאת ַלֲהֹרג ַּפְרֹעה ִצּוּוי ֶאת ְלַקֵּים ִהְסִּכימּו

  .ֶׁשִּיְחיּו ְוָדֲאגּו ִּבְמִסירּות ינֹוקֹותִּת ּבַ  ִטְּפלּו ֶאָּלא

 נֹוְלדּו ְליֹוֶכֶבד: ְמיָֻחד ָׂשָכר ּוִמְרָים יֹוֶכֶבד ִקְּבלּו זוֹ  ַנְפָׁשן ְמִסירּות ַעל

, ְּבַצְלֵאל ַהִּנין נֹוָלד ּוְלִמְרָים, ִיְׂשָרֵאל ַמְנִהיֵגי ֶׁשָהיּו, ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה

 ַהַּתְפִקיד ֶאת ִקֵּבל ְוהּוא, ֲעֻמָּקה ָחְכָמה ּוַבַעל ֻמְפָלא ָאָּמן ֶׁשָהָיה

  .ִסיַני ְּבִמְדַּבר ְוֵכָליו ַהִּמְׁשָּכן ְּבִנַּית ֶאת ְלַבֵּצעַ 


