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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת וירא תשע"ח

אֹור ִחים
ַהכְ נָ ַסת ְ
ֶׁש ֵהם ַמלְ ָאכִ ים וְ ֵהם נִ ְראּו לֹו
ּכַ ֲאנָ ִׁשים זָ ִריםְּ ,בכָ ל זֹאת ִּבגְ לַ ל
ֶׁשהּוא ֵה ִבין ֶׁש ֵהם ָּבאּו ִמ ֶּד ֶרְך
אתם וְ ֵהכִ ין
חֹוקה ,הּוא ָרץ לִ ְק ָר ָ
ְר ָ
לָ ֶהם ְס ֻע ָּדה ּכְ יַ ד ַה ֶּמלֶ ְך.

יְ לָ ִדים ,נָ סּו לְ ַד ְמיֵ ן לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ַמה
יֹוׁש ִבים
יתם ְ
עֹוׂשיםִ ,אם ֱהיִ ֶ
יתם ִ
ֱהיִ ֶ
ְּב ֶפ ַתח ַה ַּביִ ת ,וְ ר ִֹואים ֵמ ָרחֹוק
ֹלׁשה ֲאנָ ִׁשים ֹלא ֻמּכָ ִריםֶׁ ,שּנִ ְר ֶאה
ְׁש ָ
הּודים ִמ ְת ָק ְר ִביםֲ ...אנִ י
ֶׁש ֵהם ֹלא יְ ִ
יתם ְמ ַמ ֲה ִרים לְ ִהּכָ נֵ ס
ְמ ַׁש ֵער ֶׁש ֱהיִ ֶ
ַה ַּביְ ָתה וְ לִ ְסגֹור ֶאת ַה ֶּדלֶ תַ .מה ַה ִּמ ָּדה ַה ְמיֻ ֶח ֶדת לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו
ּומ ֶּמּנּו ַעם
יהם ִהיא ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסדִ ,
יתם ָר ִצים ֲאלֵ ֶ
טּוח – ֹלא ֱהיִ ֶ
ֶּׁש ָּב ַ
ׁשּובה
ּומ ִּצ ִיעים לָ ֶהם לְ ִה ְת ָא ֵר ַח ֶא ְצלְ כֶ ם ...יִ ְׂש ָר ֵאל יָ ַרׁש ֶאת ַה ִּמ ָּדה ַה ֲח ָ
ַ
ַהּזֹוֲ .חכָ ֵמינּו ָא ְמרּו ֶׁשּלְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ֲא ָבל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ּכָ ל ּכָ ְך ָא ַהב יֶ ְׁשנָ ן ָׁשֹלׁש ִמּדֹות ְמיֻ ָחדֹות:
גֹומלֵ י ֲח ָס ִדים.
לַ ֲעׂשֹות ֶח ֶסד ,וְ כָ ל ּכָ ְך ִצ ָּפה ָמ ַתי ַר ְח ָמנִ יםַּ ,ביְ ָׁשנִ ים וְ ְ
הּוא יִ זְ ּכֶ ה לְ ַהכְ נִ יס ְ
אֹור ִחים לַ א ֶֹהל ּבֹאּו נַ ֲחׁשֹוב ַעל זֶ ה וְ נִ ְׁש ַּת ֵּדל
ֶׁשּלֹו .לָ כֵ ן ּכְ ֶׁש ָר ָאה ֶאת ְׁש ֶ
ֹלׁשת לְ ַה ְרּבֹות ַּב ֲע ִׂשּיַ ת ֶח ֶסד ִעם ּכָ ל
ַה ַּמלְ ָאכִ ים ,לַ ְמרֹות ֶׁשהּוא ֹלא יָ ַדע ְס ִב ָיב ֵתנּוַׁ .ש ָּבת ָׁשלֹום!
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ַה ִס

יּפּור

אֹור ִחים
ַה ְכנָ ַסת ְ

ְּב ֵבית ִמ ְׁש ַּפ ַחת ָח ִסיד ָּת ִמיד ָהיּו ְרגִ ילִ ים לְ ַהכְ נִ יס
אֹור ִחים .יַ לְ ֵּדי ַה ַּביִ ת ּכְ ָבר ִה ְת ַרּגְ לּו לְ כָ ְך ֶׁש ְּפ ָע ִמים
ְ
יהםֶ ,אּלָ א
ּטֹות ֶ
ּוב ִמ ֵ
ַרּבֹות ֵהם ֵאינָ ם יְ ֵׁשנִ ים ְּב ַח ְד ָרם ְ
"ּגֹולִ ים" לַ ֲח ָד ִרים ֲא ֵח ִרים אֹו ֲא ִפּלּו לְ ַסּלֹון ַה ַּביִ ת,
יהם.
ּטֹות ֶ
אֹור ִחים ַהּׁשֹונִ ים לָ לּון ְּב ִמ ֵ
ּכְ ֵדי לְ ַא ְפ ֵׁשר לָ ְ
ּכָ ְך ִה ְתנַ ֵהל ַה ַּביִ ת ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ַרּבֹות ,וְ כֻ ּלָ ם ָׂש ְמחּו
אֹור ִחים ,לַ ְמרֹות ֶׁש ְּב ֶה ְחלֵ ט
ְּב ִקּיּום ִמצְ וַ ת ַהכְ נָ ַסת ָה ְ
ֹלא ָּת ִמיד ַה ָּד ָבר ָהיָ ה נ ַֹח.
ֲא ָבל ַׁש ָּבת ַא ַחת ַהּכֹל ִה ְׁש ָּתנָ הָ .היָ ה זֶ ה ַא ֲח ֵרי
ֶׁשּנָ ִתיַ ,ה ֵּבן ַה ְּבכֹורִ ,ה ְת ִחיל לִ לְ מֹוד ְּבכִ ָּתה ז .לְ נָ ִתי
ימּיָ ה ִמחּוץ לַ ָּביִ ת,
ֹלא ָהיָ ה ַקל לְ ִה ְת ַרּגֵ ל לַ ַחּיִ ים ַּב ְּפנִ ִ
בּוע הּוא ָהיָ ה ְמצַ ֵּפה ָמ ַתי ַּתּגִ ַיע ַה ַּׁש ָּבת,
וְ כָ ל ַה ָּׁש ַ
וְ הּוא יִ ְהיֶ ה ְּב ַח ְדרֹו ּו ְּב ִמ ָּטתֹו ...הּוא ַמ ָּמׁש ָ'חלַ ם'
ַעל ַה ִּמ ָּטה ֶׁשּלֹוַ ,על ַהּכָ ִרית וְ ַה ְּש ִׂמיכָ ה ַּב ֶח ֶדר
ַה ְּפ ָר ִטי ַּב ָּביִ ת.
יׁשי וְ נָ ִתי ָחזַ ר ַה ַּביְ ָתה,
ֲא ָבל ּכְ ֶׁש ִהּגִ ַיע יֹום ִׁש ִ
הֹודיעּו לֹו ֶא ָחיו ֶׁשהּוא יֵ ָאלֵ ץ לִ יׁשֹון ַה ַּׁש ָּבת ַעל
ִ
ּבֹודד
ַה ַּס ָּפה ַּב ַּסּלֹוןּ ,כִ י זּוג ְמבּוגָ ִרים וְ עֹוד ָּבחּור ֵ
ִמ ְת ָא ְר ִחים ֶאצְ לָ ם ַה ַּׁש ָּבת.
נָ ִתי ִה ְתּכַ ּנֵ ס לְ תֹוְך ַעצְ מֹוֵ :איְך ֹלא ָח ַׁש ְב ִּתי ַעל
ָה ֶא ְפ ָׁשרּות ַהּזֹו ֶׁש ִּבכְ לָ ל ֹלא ִּת ְהיֶ ה לִ י ִמ ָּטה

קֹורה ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים,
ֶ
ַּב ַּביִ ת! ֲה ֵרי זֶ ה
ּוב ְמיֻ ָחד ַּב ַּׁש ָּבתֹות.
ִ
ַה ַּמ ֲח ָׁשבֹות ֵה ֵחלּו ָרצֹות ְּברֹאׁשֹו" :לָ ָּמה ֲאנִ י צָ ִריְך
ׁשּובים
יֹותר ֲח ִ
לְ וַ ֵּתר? לָ ָּמה ָהא ְֹור ִחים ָה ֵאּלֶ ה ֵ
ִמ ֶּמּנִ י?! ָאז ַמה ִאם ֲאנִ י ֶּבן ָּביִ ת ּכָ אן!" נָ ִתי
הֹוריו,
ִה ְרּגִ יׁש ֶׁשּנִ ְמ ָאס לֹו ּכְ ָבר ֵמ ַה ִּמנְ ָהג ַהּזֶ ה ֶׁשל ָ
אֹור ִחים ּכָ ל ַהּזְ ָמן.
יסים ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ְ
ֶׁש ַּמכְ נִ ִ
ּובמֹוצָ ֵאי ַׁש ָּבת לְ ַא ַחר
נָ ִתי ִה ְת ַא ֵּפק ְּב ֶמ ֶׁשְך ַה ַּׁש ָּבתְ ,
"א ָּמאֲ ,אנִ י
אֹור ִחים יָ צְ אּו הּוא ָּפנָ ה לְ ִאּמֹוִ :
ֶׁש ָה ְ
יֹותר לְ וַ ֵּתר ַעל ַה ִּמ ָּטה ֶׁשּלִ י! נִ ְמ ַאס לִ י
ֹלא מּוכָ ן ֵ
דּודים ָה ֵאּלֶ ה לַ ֲח ָד ִרים ֲא ֵח ִריםִ .אם ַמּגִ ִיעים
ֵמ ַהּנְ ִ
אֹור ִחיםֶׁ ,שּיִ ְמצְ אּו לָ ֶהם ֶח ֶדר ַא ֵחר .זֶ ה ַה ֶח ֶדר
ְ
ֶׁשּלִ י וְ זֶ הּו!".
ַא ָּבא וְ ִא ָּמא ָׁש ְמעּו ֶאת ְּד ָב ָריו ֶׁשל נָ ִתי ,וְ ִד ְּברּו
ּוב ְמיֻ ָחד
יהםֵ .הם ֶה ֱחלִ יטּו ֶׁשּיֵ ׁש צֶ ֶדק ִּב ְד ָב ָריוִ ,
ֵּבינֵ ֶ
בּוע הּוא ֵאינֹו ַּב ָּביִ תִ ,מן
ַעכְ ָׁשיו ֶׁש ְּבכָ ל יְ ֵמי ַה ָּׁש ַ
ָה ָראּוי ֶׁשּלְ ָפחֹות ְּב ַׁש ָּבת הּוא יִ זְ ּכֶ ה לִ יׁשֹון ְּב ִמ ָּטתֹו.
צֹודק ,נָ ִתיִ .ק ַּבלְ נּו ֶאת ְּד ָב ֶריָךֵ .מ ַעכְ ָׁשיו
"א ָּתה ֵ
ַ
אֹור ִחים ַּב ֲח ָד ִרים ֲא ֵח ִרים ,וְ ֹלא
נַ ְק ִּפיד לְ ַׁשּכֵ ן ֶאת ָה ְ
ּוב ֱא ֶמת
בּוע ֶ
ֶאצְ לְ ָךַ .א ָּתה חֹוזֵ ר ַה ַּביְ ָתה ַרק ַּפ ַעם ְּב ָׁש ַ
ַמּגִ ַיע לְ ָך לִ ְהיֹות ַּב ֶח ֶדר ֶׁשּלְ ָך"ָ ,א ְמ ָרה לֹו ִא ָּמא.
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ַא ָּבא וְ ִא ָּמא ָח ְׁשבּו ֶׁש ָּבזֶ ה ָה ִענְ יָ ן ֻס ַּדרַ ,אְך ֹלא ּכָ ְך
ֹלׁשת ֶא ָחיו ַהּצְ ִע ִירים ֶׁשל נָ ִתי ֹלא ִה ְסּכִ ימּו
ָהיָ הְׁ .ש ֶ
ּובכְ לָ לּ ,גַ ם ֵהם ִה ְת ִחילּו לְ ִה ְתנַ ּגֵ ד
לָ ַא ְפלָ יָ ה ַהּזֹוִ ,
"א ָּבא וְ ִא ָּמאּ ,גַ ם ֲאנַ ְחנּו ֹלא
אֹור ִחיםַ .
לְ כָ ל ִענְ יַ ן ָה ְ
אֹור ִחים יִ ְּׁשנּו ַּב ֲח ָד ִרים ֶׁשּלָ נּו.
יֹותר ֶׁש ָה ְ
מּוכָ נִ ים ֵ
לָ ָּמה ּכָ ל ַהיְ לָ ִדים יְ כֹולִ ים לִ יׁשֹון ָּת ִמיד ַּב ֶח ֶדר ֶׁשּלָ ֶהם
וְ ַרק ֲאנַ ְחנּו ֹלא?"
ַא ָּבא נִ ָּסה לְ ַד ֵּבר ִעם ַהיְ לָ ִדים ּולְ ַה ְס ִּביר לָ ֶהם
ֵאיזֹו זְ כּות ּגְ דֹולָ ה יֵ ׁש לָ ֶהם ְּבכָ ְך ֶׁש ֵהם ֻׁש ָּת ִפים
אֹור ִחיםַ ,אְך ְּד ָב ָריו נָ ְפלּו ַעל
לְ ִקּיּום ִמצְ וַ ת ַהכְ נָ ַסת ְ
ָאזְ נַ יִ ם ֲאטּומֹות.
יח ֶאת ַהיְ לָ ִדים לְ וַ ֵּתר
ַא ָּבא וְ ִא ָּמא ֹלא ָרצּו לְ ַהכְ ִר ַ
אֹור ִחים .זֶ ה ָא ְמנָ ם ְמאֹד
טֹובת ָה ְ
ַעל ַח ְד ָרם לְ ַ
אֹותםַ ,אְך ֵהם ֹלא ָרצּו לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ִּמצְ וָ ה ַעל
צִ ֵער ָ
אֹור ִחים
יהםֵ .מאֹותֹו ַהּיֹוםִ ,מ ְס ַּפר ָה ְ
ֶח ְׁשּבֹון יַ לְ ֵּד ֶ
הֹורים נֶ ֱאלְ צּו לְ ָס ֵרב לִ ְפנִ ּיֹות
ִהצְ ַט ְמצֵ םַ .ה ִ
ּוס ֻע ָּדה,
ַרּבֹות ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִּב ְקׁשּו ְמקֹום לִ ינָ ה ְ
וְ נַ ֲענּו ִּב ְׁשלִ ילָ ה.
ּכָ ְך ָהיָ ה ְּב ֶמ ֶׁשְך ח ֶֹדׁש וְ ֳח ְד ַׁשיִ םֲ .א ָבל לְ ַאט לְ ַאט
ַהיְ לָ ִדים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ִה ְת ִחילּו לְ ַה ְרּגִ יׁש
ֶׁש ְּמ ַׁש ְע ֵמם לָ ֶהםַ .עד ַע ָּתה ֵהם ֹלא ָׂשמּו לֵ ב
יתםִ ,הכְ נִ יסּו ִענְ יָ ן וְ תֹכֶ ן
אֹור ִחים ֶׁש ָּפ ְקדּו ֶאת ֵּב ָ
ֶׁש ָה ְ
אֹור ִחים ֶׁשּגַ ם
לַ ָּביִ תַ .ה ְּס ֻעּדֹות ָהיּו ְמ ַענְ יְ נֹות ,וְ ָהיּו ְ
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ִׂש ֲחקּו ִעם ְּבנֵ י ַה ַּביִ ת ,וְ ִה ְׁש ַּת ְע ְׁשעּו ִע ָּמ ֶהם ְּב ִחידֹות
ּוב ְפ ִעּלּויֹותּ .כָ ל זֶ ה נִ ְפ ַסק ּכִ ְמ ַעט לְ גַ ְמ ֵרי ,וְ כָ ֵעת
ִ
ַהיְ לָ ִדים ִה ְת ִחילּו לְ ַה ְרּגִ יׁש זֹאת.
ָע ַבר עֹוד ח ֶֹדׁש ַעד ֶׁש ַהיְ לָ ִדים ֶה ֱחלִ יטּוַ ,א ֲח ֵרי
יחה ִעם נָ ִתי ַה ְּבכֹורֶׁ ,ש ֵהם ִמ ְתּגַ ְעּגְ ִעים לַ ַּׁש ָּבתֹות
ִׂש ָ
אֹור ִחים ָה ַר ִּביםּ .ולְ ַמ ַען ָה ֱא ֶמת,
ַה ְמ ַענְ יְ נֹות וְ לָ ְ
בּועה
חּוׁשת ַה ִּמצְ וָ ה ּוגְ ִמילּות ַה ֲח ָס ִדים ַה ְּק ָ
ּגַ ם ְּת ַ
יתם ָח ְס ָרה לָ ֶהםְּ .במֹוצָ ֵאי ַא ַחת ַה ַּׁש ָּבתֹות ָּפנּו
ְּב ֵב ָ
ּכָ ל יַ לְ ֵּדי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶאל ַא ָּבא וְ ִא ָּמא ,וְ ִס ְּפרּו לָ ֶהם
"אנַ ְחנּו
יהם ֶּב ֳח ָד ִׁשים ָה ַא ֲחרֹונִ יםֲ .
חּוׁשֹות ֶ
ֵ
ַעל ְּת
ּומ ַב ְק ִׁשים
ְמוַ ְּת ִרים ַעל ַה ְּפ ָר ִטּיּות וְ ַהּנֹוחּות ֶׁשּלָ ּנּוְ ,
אֹור ִחים ּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה ָּת ִמידֵ .הם
ֶׁש ַּת ְחזְ רּו לְ ַהזְ ִמין ְ
ְמאֹד ֲח ֵס ִרים לָ נּו"...
מֹוע ֶאת ַה ַּב ָּק ָׁשה.
ַא ָּבא וְ ִא ָּמא ָׂש ְמחּו ְמאֹד לִ ְׁש ַ
"קּוִ ינּו ְמאֹד ֶׁשּכָ ְך ַּת ֲעׂשּו"ָ ,א ְמ ָרה ִא ָּמאֹ" ,לא ָרצִ ינּו
ִ
יח ֶא ְתכֶ םֲ ,א ָבל ֶּב ֱא ֶמת ָח ַׁש ְבנּו ֶׁש ַא ֶּתם
לְ ַהכְ ִר ַ
ַּת ְרּגִ יׁשּו ַעד ּכַ ָּמה ִקּיּום ַה ִּמצְ וָ ה ֶׁשל ַהכְ נָ ַסת
ּיּובית
מֹוסיף ֲאוִ ָירה ִח ִ
אֹור ִחים ֵאינֹו ּפֹוגֵ ַע ָּבנּוֶ ,אּלָ א ִ
ְ
טֹובה ֶׁשל ִקּיּום
ָ
חּוׁשה
ּוׂש ֵמ ָחה לַ ָּביִ ת ,וְ גַ ם ְּת ָ
ְ
ׁשּובה".
ַה ִּמצְ וָ ה ַה ֲח ָ
ַהיְ לָ ִדים ִחּיְ כּוּ ,וכְ ָבר ִה ְת ִחילּו לְ ַה ְמ ִּתין לַ ַּׁש ָּבת
אֹור ִחים ֶׁשּיָ בֹואּו ,וְ ַה ַּפ ַעם לְ ִׂש ְמ ָח ָתם ֶׁשל
ַה ָּב ָאה וְ לָ ְ
ּכָ ל ְּבנֵ י ַה ַּביִ ת.
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למה דווקא אני?!
סיפור בהמשכים • פרק י

כנראה בכל זאת נרדמתי ,כי הבוקר הגיע.
התמתחתי ופקחתי את עיניי – ומולי לא
פחות מאשר ידידיה החבר מהכיתה .לרגע
שכחתי מכל מה שהיה אתמול ומהסיפור של
אבא ורציתי להסתובב לצד השני של המיטה
ולהתעלם ממנו .חשבתי לעצמי" :למה הוא
בכלל בא לבקר אותי?" .אבל פתאום נזכרתי
במה שאבא סיפר.
ואז בדיוק ידידיה התחיל לדבר" :יהודה ,מה
שלומך? איזה גבס שמו לך! אני יכול לחתום
לך ראשון?" שאל בחיוך" .יהודה ,אתה יודע?
אתמול כשהמורה שאל אותך מה כתבת
בשיעורי הבית ,ידעתי ששכחת את המחברת
וחשבתי מה לעשות כדי שהמורה לא יגלה
את זה .לכן הצבעתי בכוח ורציתי שהמורה
יתן לי לענות במקומך! אבל הוא בכלל לא
הסתכל אליי .אני מצטער שלא הצלחתי" ,אמר
ידידיה בשקט.

תקציר :אבא סיים את סיפורו והסביר לי
עד כמה קשה לשכנע אדם במה שקרה ,אם
הוא חושב שפגעו בו.
השעה כבר מאוחרת ,לא שמתי לב לכך
שהזמן עבר .אני עייף ומקווה שאצליח
לישון...

"מה?" ,התעוררתי ושאלתי אותו" ,איך זה יכול
להיות? אני חשבתי שדיברת עם המורה עליי
כשיצאת החוצה לפני השיעור! אחרת איך הוא
ידע לפנות בדיוק אליי?"
"מה פתאום" ,ידידיה נראה מאוד מופתע" ,אני
יצאתי החוצה לרגע כי היית צריך לשתות ,ואחר
כך מיהרתי להיכנס ביחד עם המורה לשיעור.
אני אלשין עליך? אני חבר שלך ,יהודה!",
ידידיה חייך ובכלל לא כעס על שחשדתי בו.
הוא התקרב אליי ,הוציא טוש מהכיס ,וקשקש
את חתימתו על בגבס הלבן שעל רגלי .ואני -
לא ידעתי מה לחשוב ,רק נזכרתי שוב בסיפור
של אבא וכיצד צריך להיזהר מלחשוד בחבר.
באותו היום חזרתי הביתה ,עם קביים כמובן.
רק נכנסנו לבית ,והטלפון מצלצל .אמא ענתה
ולאחר רגע חזרה אליי" :יהודה ,סבא וסבתא
בדרך לכאן לבקר אותך .כנראה הם צריכים
להשלים לך איזה ביקור שהתפספס"...
סוף!

נהניתם מהעלון? ספרו לנו! Alon@meirkids.co.il
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא נכון?

פרסים מחכים
לכם באתר!

קול רם כששמעה את דברי המלאך
 .1שרה אמנו צחקה ב
ורה אם יימצאו בהם עשרה צדיקים
 .2ה' הסכים להציל את סדום ועמ
כים הלכו לסדום כדי להפוך אותה
 .3שלושת המלא
ציב מלח בגלל שהיא נשארה בבית
 .4אשתו של לוט נהפכה לנ
 .5למלך פלשתים קראו אבימלך
הם היה בן מאה שנה כשנולד יצחק
 .6אבר
של ישמעאל היתה מבנות פלשתים
 .7אשתו
תה ידעתי כי אוהב אלוקים אתה"
 .8המלאך אמר לאברהם "ע

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

חידת חדגאִ :מצאו בפרשת העקדה (שביעי) ביטוי בן  3מילים
שחוזר פעמיים ,וכן ביטוי בן  4מילים שחוזר פעמיים!

meirkids.co.il
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מבוך
אברהם אבינו ויצחק יצאו
לדרך להר המוריה.
מצאו את הדרך במבוך!

חידת פולקע :מניין לומדים שטוב להשתדל ולקיים מצוות מוקדם
בבוקר ככל האפשר ("זריזין מקדימין")?

meirkids.co.il
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ֶּבנִ יֲ :אנִ י ֹלא ֵמ ִבין לָ ָּמה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָּכל ָּכְך נִ ָּסה לְ ַה ִּציל ֶאת ְסדֹום
מֹורהֲ ,ה ֵרי ֵהם ָהיּו ֲאנָ ִׁשים ְר ָׁש ִעים ְמאֹד!
וַ ֲע ָ

נתן

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

נַ ֲע ָמהַ :א ְב ָר ָהם ָא ִבינּו יָ ַדע ֶׁש ִאם ֵהם ְר ָׁש ִעים ֵהם יְ ַק ְּבלּו ֶאת ָהעֹנֶ ׁש
כּותם
יקים ָּב ִעיר ֶׁש ִּב ְז ָ
ַה ַּמּגִ יע לָ ֶהם .הּוא ַרק ָח ַׁשב אּולַ י יֶ ְׁשנָ ם ַּכ ָּמה ַצ ִּד ִ
ִּתּנָ ֵצל ָּכל ָה ִעיר.

בני

ַט ְליָ הֲ :א ָבל לָ ָּמה ֶׁש ָּכל ָה ִעיר ִּתּנָ ֵצל? ִמי ֶׁשהּוא ָר ָׁשע ֹלא יָ כֹול לְ ִהּנָ ֵצל
יקים!
ּגַ ם ִאם יֵ ׁש ַצ ִּד ִ
יֹוׁשב ָּכ ָכה ְּב ֶׁש ֶקט? אּולַ י יֵ ׁש לְ ָך ַר ְעיֹוןֵ :איְך
נַ ֲע ָמה :יֹונָ ָתן ,לָ ָּמה ַא ָּתה ֵ
יקים ּגַ ם ָה ְר ָׁש ִעים יִ ּנָ ְצלּו?
יָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁש ִּבגְ לַ ל ַה ַּצ ִּד ִ
ׁשּובה ֲאנָ ִׁשיםָּ ,כ ָכה ּגַ ם
יֹונָ ָתןֶּ :ב ַטח! ְּכמֹו ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֶה ֱח ִזיר ִּב ְת ָ
ׁשּובה ֶאת ָה ְר ָׁש ִעים!
יקים ָה ֲא ֵח ִרים יְ כֹולִ ים לְ ַה ְח ִזיר ִּב ְת ָ
ַה ַּצ ִּד ִ

טליה

הפהֲ .ה ֵרי ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְּב ַע ְצמֹו ָהיָ ה ְמלַ ֵּמד
נַ ֲע ָמהַ :מ ְק ִסים! ַר ְעיֹון יְ ֵפ ֶ
ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָּבאּו ֵאלָ יו לָ א ֶֹהל ִמי הּוא ה' וְ ֵאיְך ָצ ִריְך לַ ֲעבֹוד אֹותֹו.
ׁשּובה
יקים ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ָּב ִעיר יַ ֲח ִזירּו ִּב ְת ָ
ָאז ֶהגְ יֹונִ י ֶׁשהּוא ִצ ָּפה ֶׁש ַה ַּצ ִּד ִ
מֹורה.
ֶאת ָה ְר ָׁש ִעים וְ ָאז ֹלא יִ ְהיֶ ה צ ֶֹרְך לַ ֲהפֹוְך ֶאת ְסדֹום וַ ֲע ָ
זֹוכר ֶׁש ַּפ ַעם ָׁש ַמ ְע ִּתי
ֶּבנִ יֶּ :ב ֱא ֶמת ַר ְעיֹון יָ ֶפהֲ .א ָבל ָה ֱא ֶמת ֲאנִ י ֵ
יקים ְּב ַע ְצ ָמּה יְ כֹולָ ה לְ ַה ִּציל ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשלְ יָ ָדם,
ֶׁש ַה ְזּכּות ֶׁשל ַה ַּצ ִּד ִ
אֹומ ִרים "טֹוב לַ ַּצ ִּדיק וְ טֹוב לִ ְׁש ֵכנֹו" .לָ ֵכן ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָר ָצה
ְּכמֹו ֶׁש ְ
יקים.
ֶׁש ֻּכּלָ ם יִ ּנָ ְצלּו ִּב ְזכּות ַה ַּצ ִּד ִ
נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי.
מדי שבת אחרי הצהריים נעמה מושיבה את כולם סביב השולחן ,והם מדברים על נושא בפרשת
השבוע .ואפילו לחיימק'ה הקטן לפעמים יש מה לומר...
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