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ָמִיר ּתוֹלַעַת   ַהׁשּ
  ָהיּו  ַוֲעֵליֶהן, ְיָקרֹות  ֹׁשַהם ַאְבֵני ְׁשֵּתי ָהיּו  ַהָּגדֹול ַהֹּכֵהן ֶׁשל ָּבֵאפֹוד

:  ְּבָעָיה ִהְתעֹוְרָרה ְוָכאן. ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְבֵטי ֶׁשל  ַהֵּׁשמֹות  ֶאת ַלֲחֹקק ְצִריִכים 

  ְוַהָּבָרק  ַהֹּיִפי  ֶאת  ְמַאֶּבֶדת ְׂשִריטֹות ָּבּה ְועֹוִׂשים ָּבּה ֶׁשחֹוְקִקים ְיָקָרה  ֶאֶבן

  . ֶׁשָּלּה

  ֶׁשַּכֲאֶׁשר , ְמיֶֻחֶדת ּתֹוַלַעת זֹו. ַהָּׁשִמיר  ְּבתֹוַלַעת  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  –? ָעׂשּו ָמה

 ֶׁשִּנְפַּתַחת ְּתֵאָנה ְּכמֹו, ֵמַעְצָמּה ִנְבַקַעת ָהֶאֶבן, ֶאֶבן  ַעל אֹוָתּה ַמִּניִחים

 ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְבֵטי ֶׁשל ַהֵּׁשמֹות ֶאת ְּבֵעט ָּכְתבּו. ָּדָבר ִמֶּמָּנה ֶׁשִּנְגַרע  ְּבִלי, ַּבַּקִיץ 

  ּוַבֲאָבִנים  ַהָּׁשִמיר ּתֹוַלַעת ֶאת ַהְּכָתב ַעל ֶהֱעִבירּו ְוָאז, ַהֹּׁשַהם  ַאְבֵני ַעל

    .ַהְּיָקרֹות  ָהֲאָבִנים ֶׁשל ְּבָיְפָין ִלְפֹּגעַ  ְּבִלי, ַהְּׁשָבִטים  ֶׁשל  ַהֵּׁשמֹות נֹוְצרּו 

  

  

  

  

ָׂה מִי   ?עָש
  ֵיׁש  ַהִאם. אֹותֹו  ְוָעָׂשה ָהַל ְוהּוא, טֹוב ַמֲעֶׂשה ַלֲעׂשֹות ְלָחֵבר ִהַּצְעֶּתם

 ֶאָּלא ְּבֹפַעל  אֹותֹו  ֲעִׂשיֶתם  ַאֶּתם לֹא ֶׁשְּבֶעֶצם, ַהֶּזה ַּבַּמֲעֶׂשה ֵחֶלק ָלֶכם 

  ? ֶהָחֵבר

  ַהִּמְׁשָּכן  ְמֶלאֶכת ֶאת ְמַסֶּכֶמת ְּכֶׁשַהּתֹוָרה. ְּפקּוֵדי ְּבָפָרַׁשת ִנֶּתֶנת ַהְּתׁשּוָבה

 ְּבֹפַעל ָעָׂשה לֹא ֹמֶׁשה ֲהֵרי, ֶרַגע ". ֹמֶׁשה ַוַּיַעׂש" ָוׁשּוב ׁשּוב  אֹוֶמֶרת ִהיא

  ִמֵּכיָון  ֶאָּלא! ִמְקצֹועַ  ַאְנֵׁשי ּוְׁשָאר ְוָאֳהִליָאב ְּבַצְלֵאל ֶאָּלא, ַהְּדָבִרים ֶאת

  ֶׁשהּוא ַהָּדָבר ֶנְחָׁשב, הֹוָרָאתֹו ִּפי ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְמֶלאֶכת ֶאת ָעׂשּו ֶׁשֵהם

    .ָעָׂשה
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ֹ  בְָּרכָה    גֶּׁשֶם כְּמו
 ֹמֶׁשה, ַהְּמָלאָכה ֶאת ְוִסְּימּו ַהִּמְׁשָּכן ַּבֲעִׂשַּית ָעְבדּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַּכֲאֶׁשר

  ִהיא ַהְּבָרָכה. ְוַלֲעִׂשָּיה ַלֲעבֹוָדה ַּתְחִליף ֵאיָנּה ַהְּבָרָכה. אֹוָתם  ֵּבֵר ַרֵּבנּו

,  ֶנֱהָדר  ָּדָבר ֶזה ֶּגֶׁשם. ָהֲאָדָמה ֶאת ּוַמְׁשֶקה ֵמַהָּׁשַמִים ֶׁשּיֹוֵרד ֶּגֶׁשם ְּכמֹו

  . ּתֹוֶעֶלת ָיִביא  לֹא ַהֶּגֶׁשם, ַהָּׂשֶדה  ֶאת  ָזַרע ְולֹא  ָחַרׁש לֹא ָהָאָדם ִאם ֲאָבל

  – ְּבָרָכה ְמַקֵּבל ְּכֶׁשהּוא ְוָאז, ָעָליו ַהֻּמָּטל  ֶאת ַלֲעׂשֹות ָצִרי ָאָדם ָּכל

     .ַהְצָלָחה ּתֹוֶסֶפת לֹו ְמִביָאה ַהּזֹאת ַהְּבָרָכה

  

  

   חֲבִיבָה ְמלָאכָה
  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת ַלֲעׂשֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני ַעל הּוא  ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֵהִטיל  ָלָּמה

 ִלְבֵני ְוָעָׂשה ָיכֹול ָּכל  הּוא ַהּלֹוא? ְוֵכָליו  ַהִּמְׁשָּכן ִּבְנַית ֶׁשל  ָהֲעצּוָמה

  ֲעֹמדיַ  ֶאָחד ֶׁשְּבֶרַגע ֵנס ַלֲעׂשֹות ָהָיה ָיכֹול  ַוֲהֵרי; ַאִּדיִרים ִנִּסים ִיְׂשָרֵאל

  ?! ּוֻמְׁשָלם מּוָכן ַהִּמְׁשָּכן 

  ַהָּכל  ְיַקְּבלּו ְולֹא ַעְצָמם ְּבֹכחֹות ַיַעְבדּו ָהָאָדם ֶׁשְּבֵני רֹוֶצה' הָ  ֶאָּלא

  ְלַאַחר  ַרק ִלְׁשֹּכן ָיַרד  ְוָלֵכן, ַהְּמָלאָכה ֶאת ְמַחֵּבב' ה. ַהָּׁשַמִים ִמן ְּבַמָּתָנה

     .ַּבְּמָלאָכה  ָעְסקּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֵני

  


