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ֵס ֶפר ַהּגְ ֻאּלָ ה
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים! ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו
ַמ ְת ִחילִ ים ֻח ָּמׁש ָח ָדׁשֻ ,ח ַּמׁש
ּובנָ יו יָ ְרדּו
ְׁשמֹותַ .א ֲח ֵרי ֶׁשּיַ ֲעקֹב ָ
יֹוסף לְ ִמ ְצ ַריִ םֵ ,הם ִה ְׁש ַּת ְקעּו
ֶאל ֵ
ָׁשם ,וְ ִה ְת ַרּבּו ְמאֹדַ .ה ָּד ָבר ֹלא
ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵ י ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ הּוא
ֶה ְחלִ יט לְ ִה ְתנַ ּכֵ ל לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.

לַ ְמרֹות ַה ִּׁש ְעּבּוד ַה ָּק ֶׁשה
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַה ֶּס ֶבל ַהּגָ דֹול,
ימית
נִ ְׁש ְמ ָרה ָה ֱאמּונָ ה ַה ְּפנִ ִ
ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ֵהם יָ ְדעּו ֶׁש ְּביֹום
יהם ִאיׁש
ִמן ַהּיָ ִמים ה' יִ ְׁשלַ ח ֲאלֵ ֶ
אֹותםָ .ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ָהיָ ה
ֶׁשּיִ גְ ַאל ָ
הֹוציא
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוֶׁ ,ש ַעל יָ דֹו ה' ִ
ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,וְ ִהנְ ִהיג
אֹותם ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁ 40שנָ ה.
ָ

ּבֹותינּו
ֵס ֶפר ְׁשמֹות נִ ְק ָרא ִּבלְ ׁשֹון ַר ֵ
"ס ֶפר ַהּגְ ֻאּלָ ה" .זֹאת ִמ ְּפנֵ י
ֵ
ֶׁש ְּב ֵס ֶפר זֶ ה נִ ְק ָרא ַעל יְ ִצ ַיאת
ִמ ְצ ַריִ ם ּוגְ ֻאּלַ ת יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ִהיא
ָה ֵאר ַּוע ֶה ָחׁשּוב ְּבתֹולְ דֹות יְ ִצ ַירת ָּת ִמיד ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לִ זְ ּכֹור
ַע ֵּמנּוַ ,עם יִ ְׂש ָר ֵאל.
כּותּה נִ ּוָ ַׁשע.
ּובזְ ָ
ֶאת ָה ֱאמּונָ הִ ,
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שעת
סיפור
ַמ ְט ֵּב ַע ֶׁשל זְ כּות
ָהיָ ה זֶ ה ְּבכִ ּנּוס ְמיֻ ָחד ֶׁשּנֶ ֱע ַרְך ַעל יְ ֵדי ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַר ִּבי
סֹופר' ַעל ֵׁשם ְס ָפ ָריו
דּוע ַּבּכִ ּנּוי ַה ֲ'ח ַתם ֵ
סֹופרַ ,הּיָ ַ
מ ֶֹׁשה ֵ
ּנֹוד ִעיםֵ .הם ִה ְתּכַ ּנְ סּו יַ ְח ָּדו ְּב ַמ ָּט ָרה לְ ִה ְת ַחּזֵ ק לְ ַא ַחר
ַה ָ
ְּפ ִט ַירת ַר ָּבם ַהּגָ דֹולֶׁ ,שּנִ ְפ ַטר ִּב ְׁשנַ ת ת"ר.
ּומ ַּׁש ְמנָ ּה ֶׁשל יַ ֲהדּות הּונְ גַ ְריָ הַ ,ר ָּבנִ ים,
יָ ְׁשבּו ָׁשם ִמ ָּסלְ ָּתּה ִ
אׁשי ְק ִהּלֹות,
אׁשי יְ ִׁשיבֹותַּ ,תלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים וְ ָר ֵ
ַּדּיָ נִ יםָ ,ר ֵ
יֹותם ַּתלְ ִמ ָידיו ֶּב ָע ָבר
ּכְ ֶׁש ַה ְמכַ ּנֶ ה ַה ְמ ֻׁש ָּתף לְ כֻ ּלָ ם הּוא ֱה ָ
חּומים זֶ ה
סֹופר'ֵ .הם ִּב ְּקׁשּו לִ ְמצֹא ַּתנְ ִ
ֵ
ֶׁשל ַה ֲ'ח ַתם
גּוריו
רּוחםִ ,איׁש ִאיׁש לִ ְמקֹום ְמ ָ
ָּבזֶ ה ,לָ צֵ את ְמ ֻחּזָ ִקים ְּב ָ
יהם ַה ְּברּוכֹותְּ ,ב ַד ְרּכֹו ֶׁשל ַר ָּבם.
ּלֹות ֶ
לְ ַה ְמ ִׁשיְך ִּב ְפ ֻע ֵ
סֹופר'ַ ,ר ִּבי
ְּברֹאׁש ַה ְמ ֻס ִּבים יָ ַׁשב ְּבנֹו ַהּגָ דֹול ֶׁשל ַה ֲ'ח ַתם ֵ
סֹופר'ְ .ס ִביבֹו
דּוע ַּבּכִ ּנּוי ַה'ּכְ ַתב ֵ
סֹופרַ ,הּיָ ַ
מּואל ִּבנְ יָ ִמין ֵ
ְׁש ֵ
ּוב ְּקׁשּו לְ ַה ֲעלֹות
ּגֹודדּו ַּתלְ ִמ ָידיו ַהּוָ ִת ִיקים ֶׁשל ָא ִביו ִ
ִה ְת ְ
ּתֹורתֹו ֶׁשל
זִ כְ רֹונֹות ִמּיָ ִמים ָע ָברּו ,לְ ִה ְת ַּב ֵּׂשם ִמ ִּד ְב ֵרי ָ
גֹותיו ַה ְמיֻ ָחדֹות ְּבכָ ל
ָה ָאב ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ,וְ לִ לְ מֹד ְמ ַעט ֵמ ַהנְ ָה ָ
ִענְ יְ נֵ י ַה ַחּיִ ים.
ְּבתֹוְך ּכְ ֵדי ַהּכִ ּנּוס ִהכְ ִריז ֶּבן ָה ַרב זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ הּ ,כִ י ִּב ְרצֹונֹו
לְ ַׁש ֵּתף ֶאת ַהּנֹוכְ ִחים ּולְ ַה ְראֹות לָ ֶהם ֵח ֶפץ יְ ַקר ֵע ֶרְך ֶׁשאֹותֹו
ִק ֵּבל יְ ֻר ָּׁשה ֵמ ָא ִביוְּ .ד ָמ ָמה ָש ְֹר ָרה ַּב ָּק ָהל ְּב ֵעת ֶׁש ֵּת ֵאר ֶאת

יח ָידה ָּבעֹולָ ם,
ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ַהיְ ָק ָרה ֶׁש ִּב ְרׁשּותֹוֻ ,מ ְחזֶ ֶקת ִהיא לִ ִ
וְ ִהיא ָה ֳע ְב ָרה ְּב ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ּדֹור ַא ַחר ּדֹור ִמימֹות ַּביִ ת
טֹוענִ ים ּכִ י ַמ ְט ֵּב ַע
יֹוד ֵעי ָּד ָבר ֲ
נֹוחְ .
ֵׁשנִ י וְ ַעד לְ ָא ִביו ַה ָּמ ַ
'ּׁש ְקלֵ י ַהּק ֶֹדׁש'ֶׁ ,שּנִ ְמ ְסרּו לִ ֵידי ַהּכ ֲֹהנִ ים ְּב ֵבית
זֹו ִהיא ִמ ִ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹון.
הּוא ִּב ֵּקׁש ֵמ ַהּנֹוכְ ִחים לְ ַה ֲע ִב ָירּה ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּוֶׁ ,שּכֻ ּלָ ם יּוכְ לּו
אֹותּהּ ,ולְ ַמ ֵּׁשׁש ָּבּה.
לִ ְר ָ
גַ
ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ָה ֳע ְב ָרה ִמּיָ ד לְ יָ דּ ,כָ ל ֶא ָחד ִמ ֵּׁשׁש וְ נָ עָּ ,ב ַחן
רֹואים ַמ ְט ֵּב ַע
וְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ַּב ַּמ ְט ֵּב ַע ַהּנְ ִד ָירהֹ .לא ְּבכָ ל יֹום ִ
מּואל
ֶׁשּכָ זֹוֶ .מ ֶׁשְך ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ ה ָה ָע ְב ָרה ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ,וְ ַר ִּבי ְׁש ֵ
יח ֶאת ַּד ְעּתֹו ִמ ֶּמּנָ ה וְ ִה ְמ ִׁשיְך ִּב ְד ָב ָריו
ִּבנְ יָ ִמין ֵה ִס ַ
ּסֹוב ִבים.
ִעם ַה ְ
ּוב ֵּקׁש לָ ַד ַעת ֵהיכָ ן
ּכַ ֲעבֹר זְ ַמן ִה ְתנַ ֵער לְ ֶפ ַתע ִ
קֹומּהַ .ר ַחׁש ָע ַבר
ַה ַּמ ְט ֵּב ַעִ ,הּגִ ַיע ַהּזְ ַמן ֶׁש ָּתׁשּוב לִ ְמ ָ
ַּב ָּק ָהלָ ,ה ַרב ְמ ַב ֵּקׁש ֶאת ַה ַּמ ְט ֵּב ַעּ .כָ ל ֶא ָחד ִח ֵּפשֹ
אֹותּה ,אּולָ ם
ָ
ַעל ֻׁשלְ ָחנֹוְ ,מנַ ֶּסה לְ ִהּזָ כֵ ר לְ ִמי ֶה ֱע ִביר
ִאיׁש ֹלא יָ ַדע ֵהיכָ ן ִהיאַ ,ה ַּמ ְט ֵּב ַע נֶ ֶעלְ ָמה ּכְ ִאּלּו ָּבלְ ָעה
אֹותּה ָה ֲא ָד ָמה.
ָ
מּואל ִּבנְ יָ ִמין נִ ְר ָאה נִ ְס ָערַ ,ה ַּמ ְט ֵּב ַע ָהיְ ָתה יְ ָק ָרה
ַר ִּבי ְׁש ֵ
'אּנָ א'ִ ,ה ְפצִ יר
מּותּהָ .
לְ לִ ּבֹו ,הּוא ֵס ֵרב לְ ַה ְׁשלִ ים ִעם ֵה ָעלְ ָ
ּוב ִק ְפלֵ י
יסיו ְ
יטב ְּבכִ ָ
ַּבּנֹוכְ ִחים' ,יְ ַח ֵּפׂש ּכָ ל ֶא ָחד ֵה ֵ
אֹותּה ֵאי ִמי
ַה ְּבגָ ִדים ,אּולַ י ִּת ָּמצֵ א ְּב ָטעּותֶׁ ,ש ָּמא ִהכְ נִ יס ָ
ְּב ָטעּות לְ ַא ְרנָ קֹו'.
ּוב ְּק ָפלִ יםַ ,אְך לַ ָּׁשוְ א,
יסים ַ
ּכֻ ּלָ ם ִמ ֲהרּו לְ ַפ ְׁש ֵּפׁש ַּבּכִ ִ
נֹות ָרה נֶ ְעלֶ ֶמת.
ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ְ
טּוחים
וְ ָאז ִהּצִ ַיע ַא ַחד ַהּנֹוכְ ִחים ּכִ י ּכְ ֵדי לִ ְהיֹות ְּב ִ
ֶׁש ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ֹלא נִ כְ נְ ָסה ְּב ָטעּות לְ כִ יסֹו ֶׁשל ִאיׁש ,יְ ַפ ְׁש ֵּפׁש ּכָ ל
טּוחים
ּיֹוׁשב לְ יָ דֹוַ ,רק ּכָ ְך יּוכְ לּו לִ ְהיֹות ְּב ִ
ֶא ָחד ְּבכִ יסֹו ֶׁשל ַה ֵ
> > >
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יֹוד ַע ,אּולַ י
יסֹודּיּותִ ,מי ֵ
ּכִ י ָאכֵ ן ִח ְּפשֹּו ַא ַחר ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ִּב ִ
ִהיא ִּת ָּמצֵ א.
רֹומם ֶא ָחד
ּכֻ ּלָ ם נָ טּו לְ ַה ְסּכִ ים לַ ַהּצָ ָעהֶ ,אּלָ א ֶׁש ָאז ִה ְת ֵ
ּובקֹול ִמ ְת ַחּנֵ ן ִּב ֵּקׁש
סֹופר' ְ
ִמּזִ ְקנֵ י ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַה ֲ'ח ַתם ֵ
לְ ַה ְמ ִּתין לְ ָפחֹות עֹוד ֶע ֶׂשר ַּדּקֹות ְּב ֶט ֶרם יְ ַבּצְ עּו ֶאת
ַה ִחּפּושֵֹ ,עינַ יִ ם ְּת ֵמהֹות נִ ְתלּו ְּבאֹותֹו יָ ִׁשיׁש ,וְ ִאם ֹלא
ּדֹוחים ֶאת ְּד ָב ָריו.
יח ֶׁש ָהיּו ִ
ִמ ְּפ ַאת ּכְ בֹודֹו ָס ִביר לְ ַהּנִ ַ
רֹומם ַּב ֵּׁשנִ ית:
ֶע ֶׂשר ַּדּקֹות ָחלְ פּו ,וְ ָה ִאיׁש ִה ְת ֵ
'אּנָ אְּ ,ב ַב ָּק ָׁשה ִמּכֶ ם ,עֹוד ֶע ֶׂשר ַּדּקֹות!'
ָ
ּומ ָּׁשםַ ,אְך
ַר ַחׁש לַ ַחׁש ָע ַבר ַּב ָּק ָהל ,נִ ְׁש ְמעּו ְר ִטינֹות ִמּפֹה ִ
הֹורה לְ ַה ְמ ִּתין ֶע ֶׂשר
סֹופר' ִה ְׁש ִּתיק ֶאת ַה ָּק ָהל וְ ָ
ַה'ּכְ ַתב ֵ
נֹוספֹות.
ַּדּקֹות ָ
יׁשיתּ'ְ :ב ַב ָּק ָׁשה ִמּכֶ ם,
רֹומם ַּב ְּׁשלִ ִ
ֵאּלּו ָע ְברּו ,וְ ַהּזָ ֵקן ִה ְת ֵ
נֹוספֹות'.
יֹותר ֹלא ֲא ַב ֵּקׁשַ ,אְך ָאּנָ אֶ ,ע ֶׂשר ַּדּקֹות ָ
ֵ
ׁשּוב נִ ְׁש ְמעּו לְ ִחיׁשֹות ְּור ִטינֹות ,וְ ׁשּוב ָהיָ ה זֶ ה ַה'ּכְ ַתב
הֹורה לְ ַה ְמ ִּתין.
סֹופר' ֶׁש ִה ְרּגִ ַיע ֶאת ַהּנֹוכְ ִחים וְ ָ
ֵ
ַּדּקֹות ִמ ְס ָּפר ָחלְ פּו ,וְ ֶאל ָהאּולָ ם נִ כְ נַ ס ְמ ַׁש ְּמׁשֹו ֶׁשל ַר ִּבי
אתי ֶאת ַה ַּמ ְט ֵּב ַע'.
'מצָ ִ
מּואל ִּבנְ יָ ִמיןְּ ,בשֹו ָֹרה ְּב ִפיוָ :
ְׁש ֵ
ְּבתֹוְך ּכְ ֵדי נִ עּור ַה ַּמּפֹות ַּבחּוץ נָ ְפלָ ה ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ִעם ְׁש ֵא ִרּיֹות
הּוׁש ָבה.
ָהאֹכֶ ל ַא ְרצָ הָ .ה ֲא ֵב ָדה ְ
ֵעינַ יִ ם נִ ְתלּו ַּב ַּתלְ ִמיד ַהּיָ ִׁשיׁש ֶׁש ִה ְׁש ָהה ֶאת ַה ִחּפּושֹ ,וְ הּוא
מֹופת יֵ ׁש ּכָ אןַ ,ה ֲא ִמינּו לִ י ֶׁשֹּלא יָ ַד ְע ִּתי ֵהיכָ ן
ִה ְס ִּבירֹ' :לא ֵ
ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ,וְ זֹאת ִהיא ַה ִּס ָּבה ֶׁשּכָ ל ּכָ ְך ָח ַׁש ְׁש ִּתי ֵמ ַה ִחּפּוׂש'.
ְּבתֹוְך ּכְ ֵדי ּכָ ְך ִּפ ְׁש ֵּפׁש ַהּיָ ִׁשיׁש ְּבכִ יסֹו וְ הֹוצִ יא ִמ ָּׁשם
'אף לִ י
אֹוב ֶדתַ .
לְ ַת ְד ֵה ַמת ַהּנֹוכְ ִחים ַמ ְט ֵּב ַע זֵ ָהה לְ זֹו ָה ֶ
יתי
בֹותיְּ .ב ָׁש ָעה ֶׁש ָר ִא ִ
ָהיְ ָתה ַמ ְט ֵּב ַע ֶׁשּכָ זֹו ,יְ ֻר ָּׁשה ֵמ ֲאבֹות ֲא ַ
מּואל ִּבנְ יָ ִמין ַּב ַּמ ְט ֵּב ַע ֶׁש ִּב ְרׁשּותֹו,
ֶאת ִש ְֹמ ָחתֹו ֶׁשל ַר ִּבי ְׁש ֵ
הֹוריד ֵמ ֶע ְרּכָ ּה ֶׁשל ַה ַּמ ְט ֵּב ַע
ֹלא ָא ַמ ְר ִּתי ָּד ָברֹ ,לא ָח ַפצְ ִּתי לְ ִ

ָה ִראׁשֹונָ ה ְּב ֵעינֵ י ַה ָּק ָהלָׁ ,ש ַת ְק ִּתי וְ ִה ְׁש ַא ְר ִּתי ֶאת ַה ַּמ ְט ֵּב ַע
אֹותּה ַמ ָּט ָרה ּכְ ֵדי לְ ַׁש ֵּתף
אֹותּה לְ ָ
אתי ָ
יסיַ ,על ַאף ֶׁש ֵה ֵב ִ
ְּבכִ ִ
קֹורה ִאּלּו ֻּבּצַ ע
ָּבּה ֶאת ַהּנֹוכְ ִחיםַּ .ת ֲארּו לְ ַעצְ ְמכֶ ם ֶמה ָהיָ ה ֶ
יׁשהּו ַמ ֲא ִמין לִ י
ַה ִחּפּושֹ ַּב ַּמ ְתּכֹנֶ ת ֶׁש ֻהּצְ ָעהַ ,ה ִאם ָהיָ ה ִמ ֶ
אֹותּה ְּב ִדּיּוק
ֹאתי ָ
ּכִ י ַאף לִ י ָהיְ ָתה ַמ ְט ֵּב ַע ְּב ִדּיּוק ּכָ זֹוֶׁ ,שּנָ ָש ִ
יסיֵ .אין ַט ַעם לְ ַה ֲא ִריְך ְּב ִ'חּלּול ַה ֵּׁשם' ֶׁש ָהיָ ה נִ גְ ָרם,
ְּבכִ ִ
נֹופל ֲח ָׁשד ַעל ָא ָדם ֶׁשּכָ מֹונִ י ּכִ י ָׁשלַ ח ֶאת יָ דֹו
ּכַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ֵ
ְּב ַמ ְט ֵּב ַע ֹלא לֹו .לָ כֵ ן ִּב ַּק ְׁש ִּתי לִ ְדחֹות ֶאת ַה ִחּפּושֹּ ,ולְ ַה ְמ ִּתין
ֹאתי ְּת ִפּלָ ה ֶׁשּנֶ ֶענְ ָתה,
אּולַ י ִּת ָּמצֵ א ַה ַּמ ְט ֵּב ַעֵּ ,בינְ ַתיִ ם נָ ָש ִ
וְ ַה ַּמ ְט ֵּב ַע נִ ְמצְ ָאה'.
רֹומם
מּואל ִּבנְ יָ ִמין ִה ְת ֵ
ִה ְת ַרּגְ ׁשּות נִ ּכְ ָרה ַּב ָּק ָהלַ .ר ִּבי ְׁש ֵ
ּבֹותי ,לִ ּמּוד ּגָ דֹול יֵ ׁש ּכָ אן ְּב ִד ְב ֵרי
ִמ ְּמקֹומֹו ,וְ ָא ַמר'ַ :ר ַ
ֲחכָ ִמים ֶׁש ִחּיְ בּו 'לָ דּון ֶאת ּכָ ל ָה ָא ָדם לְ כַ ף זְ כּות'ִ .מ ִּסּפּור
זֶ ה נּוכַ ל לְ ָה ִבין ַעד ּכַ ָּמה צָ ִריְך לְ ַה ְר ִחיק לֶ כֶ ת ְּבלִ ּמּוד זְ כּות.
חֹוט ִאים
ְ
יח ּכִ י
ֲה ֵרי ִאּלּולֵ א נִ ְמצְ ָאה ָה ֲא ֵב ָדה ָס ִביר לְ ַהּנִ ַ
ָהיִ ינּו ְּב ַה ָּטלַ ת ַא ְׁש ָמה ַעל ָא ָדם נְ ִקי ּכַ ַּפיִ םִ ,איׁש ֹלא ָהיָ ה
ּובפ ַֹעל,
ַמ ֲעלֶ ה ַעל ַּד ְעּתֹו ּכִ י ַמ ְט ֵּב ַע זֵ ָהה לְ זֹו ָהיְ ָתה ְּבכִ יסֹוְ ,
ּוב ַח ְס ֵּדי ָׁש ַמיִ ם נִ ְמנַ ע ֵמ ִא ָּתנּו ָעוֹן זֶ ה.
ֵאּלּו ָהיּו ָה ֻע ְבּדֹותְ ,
ִאּלּו ֹלא ִה ְת ַא ַּס ְפנּו ּכָ אן ַהּיֹום ֶאּלָ א לְ צ ֶֹרְך לִ ּמּוד זֶ הַּ ,דּיֵ ינּו!'
•••
ָק ֶׁשה ְמאֹד לְ יַ ֵּׂשם ְּב ַחּיֵ י ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֶאת ַמה ֶּׁש ָא ְמרּו ֱ'הוֵ י ָּדן
ֶאת ּכָ ל ָה ָא ָדם לְ כַ ף זְ כּות'.
ּכְ ג ֶֹדל ַהּק ִֹׁשי ְּב ִענְ יָ ן זֶ ה ּכָ ְך ִמן ָה ָראּוי לְ ַה ְק ִּדיׁש ַמ ֲח ָׁש ָבה
יֹומיןּ ,ולְ ַאּלֵ ץ ֶאת
יבה ַע ִּת ֵיקי ִ
פּוסי ֲח ִׁש ָ
ּומ ֲא ָמץ לְ ִׁשּנּוי ְּד ֵ
ַ
ַעצְ ֵמנּו לְ ַח ֵּפשֹ נְ ֻקּדֹות ֶׁשל זְ כּות ֵאצֶ ל זּולָ ֵתנּוַ .מ ֲא ָמץ
יח ּולְ ָה ִאיר ֶאת ַחּיֵ ינּו ַה ֶח ְב ָר ִתּיִ ים ְּבאֹור
ֶׁשּכָ זֶ ה סֹופֹו לְ ַהצְ לִ ַ
לּוטין.
ׁשֹונֶ ה לַ ֲח ִ

הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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מוסרהשכל
עולה חדש

"שלום ,אני יכול לשבת לידך?" ,פנה אליי קול לא מוכר
ביום הראשון של תחילת הלימודים .הרמתי את ראשי
ועיניי פגשו את עיניו של ילד שלא הכרתי .אנחנו כבר
בכיתה ג ,והילד הזה לא למד איתנו עד כה.
"אממ ...אתה בטוח שאתה לומד בכיתה הזו?" ,שאלתי
אותו .חשבתי שאולי הוא התבלבל בכיתה.
"כן ,אני בכיתה הזו .הצטרפתי השנה לבית הספר
שלכם" ,הוא ענה .רק עכשיו שמתי לב למבטא החזק
שהיה לו בשעה שדיבר .זה היה מבטא של העולים מברית
המועצות (רוסיה).
האמת ,ברגע הראשון לא כל כך רציתי שיישב לידי .היו
לי כבר חברים טובים בכיתה .אודי ורועי הם החברים הכי
טובים שלי עוד מכיתה א ,וכבר קבעתי עם אודי שהוא
יישב לידי בתחילת השנה.
אבל כמה שניות של מחשבה עזרו לי להבין שהילד
הזה בוודאי מתבייש לא רק מעצם היותו תלמיד חדש
בבית הספר ,אלא גם מהיותו עולה חדש .לכן אזרתי
אומץ ואמרתי לו" :בטח! בוא שב לידי .אני אהיה החבר
הראשון שלך!"
לא ידעתי איזו מין חברות זו תהיה .עד אותו היום לא יצא
לי לדבר הרבה עם עולים חדשים ,וחשבתי שאולי לא נבין
זה את זה כראוי .אבל המציאות היתה שונה לגמרי .יו ּרי,
כך שמו ,התגלה כחברותי מאוד ועוד יותר מכך – חכם
וכשרוני .היו לו רעיונות נפלאים ומרתקים שמילאו לנו את
ההפסקות במשחקים מעניינים ובפעילויות מגוונות.
"אז למה בעצם עברת לבית הספר שלנו?" ,שאלתי
את יורי פעם אחת .יורי השפיל את מבטו .היה נראה

שהשאלה הזכירה לו דברים עצובים .הוא סיפר לי על
בית הספר הקודם שלו ,וכיצד קיבלו אותו החברים שם.
"כבר ביום הראשון אחד מילדי הכיתה נעמד על הכיסא
והכריז תוך שהוא מחקה מבטא רוסי' :הנה ילד חדש
עולה מרוסיה בא לכיתה ...ח ח ח' .אני מאמין שהוא
לא התכוון לפגוע ,אבל מאז ועד שעזבתי זכיתי ליחס
מבייש מכל חברי הכיתה .הם זלזלו בי ובכל הזדמנות
הזכירו לי שאני דובר רוסית ולא יודע עברית כמו שצריך.
השיא היה במחצית השנייה של כיתה ב .זו היתה תקופה
מאוד קשה ,ממש התעללו בי .למרות שניסיתי להעלים
את הדבר מהוריי ,הם שמו לב שמשהו לא טוב קורה
לי ,והצליחו להוציא ממני מה שעבר עליי .באותו היום
ההורים שלי באו אל מנהל בית הספר והודיעו לו שבשנה
הבאה אני לא אלמד שם".
יורי השתתק והוסיף" :כאשר פניתי אליך בתחילת השנה,
חששתי מאוד מתגובתך .חשבתי שאולי גם כאן יתחילו
לצחוק עליי .כשאמרת לי שאתה תהיה החבר הראשון
שלי ,שמחתי כל כך" .ראיתי דמעות בעיניו של יורי.
לא האמנתי למשמע אוזניי .איך ייתכן שילדים יתעללו
בחברם לכיתה ,ועוד רק בגלל שהוא עולה חדש? אבל
האמת  -הם רק הפסידו! אם הם רק היו ממתינים קצת,
הם היו מגלים עד כמה חברותי וכמה מוכשר החבר
ה'רוסי' שלהם.
ומצד שני  -שמחתי עכשיו מאוד על ההחלטה שלי באותו
הרגע בתחילת השנה ,כאשר נתתי ליורי לשבת לידי.
עכשיו התברר לי שממש שימחתי אותו ,ושבכך תיקנתי
במעט את העוול הגדול שנעשה לו בבית הספר הקודם.
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
שמן של שתי המילדות העבריות?
 .1מה היה
זרת פרעה הראשונה בקשר לילדים?
 .2מה היתה ג
מילדות העבריות קיימו את הגזרה?
 .3האם ה
תה הגזרה השנייה בקשר לילדים?
 .4מה הי
של משה כאשר שמו אותו ביאור?
 .5מה היה גילו
 .6כמה בנות היו ליתרו?
המראה שהפליא את משה במדבר?
 .7מה היה
המוציא את בני ישראל ממצרים?
 .8האם משה רצה להיות

חידת חדגא:
כתב חידה :מי לקחה שתי אותיות משמה (בכתיב חסר) וקיימה מצווה?
חידת פולקע  -כתב חידה :המילה ֶת ֶבן מופיעה  10פעמים בתורה.
 8מהן בפרשתנו ,ושתיים בסיפור אחר בתורה .באיזה סיפור הן מופיעות?

meirkids.co.il
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מילים מבולבלות
זהו את המילים והביטויים מתוך "שלישי" של הפרשה

שים מך
__________

הדלתון
__________

אין שמשין
__________

לא עור
__________

תן עזב
__________

תיגרייה
__________

נא לו קר
__________

המזלה
__________

בנו דלת
__________

צמריה
__________

אני שיא
__________

הכו הך
__________

meirkids.co.il
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נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי.
מדי שבת אחרי הצהריים נעמה הגדולה מושיבה את כולם סביב השולחן ,והם מדברים על נושא
מעניין בפרשת השבוע .הצטרפו אליהם!

טליה

יע
הֹוׁש ַ
יח ֶאת מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לָ לֶ ֶכת ּולְ ִ
ּדּוע ה' ַמ ְכ ִר ַ
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ַאף ַּפ ַעם ֹלא ֵה ַבנְ ִּתיַ ,מ ַ
ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל?
הֹוציא ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ָהיָ ה ָצ ִריְך
יע ְּכ ָבר ַה ְז ָמן לְ ִ
ַט ְליָ ה :לָ ָּמה ֹלא? ִהּגִ ַ
ֶׁשּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו יֵ לֵ ְך לְ ַד ֵּבר ִעם ַּפ ְרעֹה ,וְ יַ נְ ִהיג ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל.
יע ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלֲ ,א ָבל לָ ָּמה ַּדוְ ָקא מ ֶֹׁשה? ִאם מ ֶֹׁשה
הֹוׁש ַ
ֶּבנִ יָּ :ברּור ֶׁש ָהיָ ה ָצ ִריְך לְ ִ
טּוח ֶׁש ַה ְר ֶּבה ֲאנָ ִׁשים ָהיּו
רֹוצה לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד ,לָ ָּמה הּוא ֻמ ְכ ָרח? ֲאנִ י ָּב ַ
ֹלא ֶ
מּוכנִ ים לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד ֶה ָחׁשּוב ַה ֶזה...
ָ
יֹונָ ָתן :מ ֶֹׁשה ָהיָ ה ֲה ִכי ָענָ ו וְ לָ ֵכן הּוא ָהיָ ה ֲה ִכי ַמ ְת ִאים!
יּוכל
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון ,יֹונָ ָתן .ה' יָ ַדע ֶׁשּמ ֶֹׁשה הּוא ָה ִאיׁש ַה ַּמ ְת ִאים לַ ַּת ְפ ִקיד .הּוא ַ
אֹותם ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁ 40שנָ ה ַּב ִּמ ְד ָּבר.
ָ
הֹוציא ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ גַ ם לְ ַהנְ ִהיג
לְ ִ
מׁשה ַר ֵּבנּו.
לְ ַת ְפ ִקיד ָּכ ֶזה ֻמ ְכ ָר ִחים לִ ְבחֹור ָא ָדם ַּב ַעל ִמּדֹות ְמ ֻעּלֹותְּ ,כ ֶ
רֹוצה לְ ַק ֵּבל ַּת ְפ ִקיד ְמ ֻכ ָּבדָ ,אז ֹלא!
יחים?! ִאם הּוא ֹלא ֶ
ֶּבנִ יֲ :א ָבל ַמ ְכ ִר ִ
נַ ֲע ָמהֶּ :בנִ י נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁשּיֵ ׁש לְ ָך ְק ָצת ָטעּותֶּ .ב ֱא ֶמת ַהּיֹום ֲאנַ ְחנּו ִמ ְתיַ ֲח ִסים
אֹותּהֲ .א ָבל
רֹודף לְ ַה ִּׂשיג ָ
ׁשּובים ְּכ ֶאל ִמ ְׂש ָרה ְמ ֻכ ֶּב ֶדת ֶׁש ָּכל ֶא ָחד ֵ
לְ ַת ְפ ִק ִידים ֲח ִ
ֶּב ֱא ֶמת ֹלא ָּכְך ַה ָּד ָבר ָצ ִריְך לִ ְהיֹותָ .ה ֱא ֶמת ִהיא ֶׁש ַּת ְפ ִקיד ֶׁשל ַהנְ ָהגַ ת ִצּבּור הּוא
עֹול ,וְ ָחׁשּוב ֶׁש ַה ְּמ ֻמּנִ ים ָעלָ יו יִ ְהיּו ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ְמ ֻסּגָ לִ ים לַ ֲעׂשֹות זֹאתֶ .זה ֹלא לַ ֵּכיף,
יֹותרֹ ,לא ִה ְס ִּכים
ֶאּלָ א לְ צ ֶֹרְך ַה ִּצּבּור .לָ ֵכן ה' ֶׁשּיָ ַדע ֶׁשּמ ֶֹׁשה הּוא ַה ַּמ ְת ִאים ְּב ֵ
לְ וַ ֵּתר לֹו.
ַט ְליָ הָ :אה נָ כֹון! לָ ַמ ְדנּו ַּפ ַעם ֶׁש ָהיָ ה ָח ָכם ֶא ָחד ֶׁש ָא ַמר לְ ַתלְ ִמ ָידיו "ֹלא ְׂש ָר ָרה ֲאנִ י
נֹותן לָ ֶכם!"
נֹותן לָ ֶכםַ ,ע ְבּדּות ֲאנִ י ֵ
ֵ
נַ ֲע ָמהָּ :כְך ְּב ִדּיּוק! ִאם ַה ַּת ְפ ִקיד ָהיָ ה לִ ְׂש ָר ָרה ּולְ ֲהנָ ָאה ָאז ֶּב ֱא ֶמת ֵאין ַט ַעם
יח ֶאת ִמי ֶׁש ֵאינֹו ְמ ֻענְ יָ ן ּבֹוֲ .א ָבל ֹלא לְ ֵׁשם ָּכְך יֵ ׁש ַמנְ ִהיג לַ ִּצּבּורֶ ,אּלָ א ְּכ ֵדי
לְ ַה ְכ ִר ַ
ּבֹוח ִרים ֶאת ִמי ֶׁש ַּמ ְת ִאים
טֹוב ָתם .וְ לָ ֵכן ֲ
אֹותם לְ ָ
לִ ְהיֹות ְּכמֹו ֶע ֶבד לַ ִּצּבּור ּולְ ַה ְד ִריְך ָ
רֹוצה.
לְ ָכְךֲ ,א ִפּלּו ֶׁשהּוא ֹלא ָּכל ָּכְך ֶ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

7

