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ּובּכֵ לִ ים
ְק ֻד ָּׁשה ַּב ִּמ ְׁשּכַ ן ַ
לַ ְמרֹות ֶׁש ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ ַהּכֵ לִ ים
ֲעׂשּויִ ים ֵמ ֳח ָמ ִרים ְרגִ ילִ יםּ ,כְ מֹו
יטים ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ּכָ ל ַה ָּב ִּתים וְ ָה ְר ִה ִ
ַמּכִ ִיריםִּ ,ב ְבנִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ָהיָ ה צ ֶֹרְך
ּגַ ם ְּבכַ ּוָ נָ ה ְמיֻ ֶח ֶדתּ .כִ י ֲה ֵרי ַּב ִמ ְׁשּכָ ן
יֵ ׁש ַה ְׁש ָר ַאת ְׁשכִ ינָ ה! זֶ ה ָּד ָבר ְמאֹד
ּוחנִ י וְ נִ ְׂשּגָ ב!
ר ָ

ְּב ָפ ָר ַׁשת וַ ּיַ ְק ֵהל ְמ ֻס ָּפר ַעל ְּת ִחּלַ ת
ְּבנִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ןִ .מי ָהיָ ה ַה ְּמ ֻמּנֶ ה
אׁשי ַעל ֲהכָ נַ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ כֵ לָ יו?
ָה ָר ִ
אּורי.
ִ
ַה ְּמ ֻמּנֶ ה ָהיָ ה ְּב ַצלְ ֵאל ֶּבן
מ ֶֹׁשה ָא ַמר לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל"ְ :ראּו
אּורי ֶבן
ָק ָרא ה' ְּב ֵׁשם ְּב ַצלְ ֵאל ֶּבן ִ
ּוח
הּודה ,וַ יְ ַמּלֵ א אֹתֹו ר ַ
חּור לְ ַמ ֵּטה יְ ָ
ּוב ַד ַעת
ֹלקים ְּב ָחכְ ָמה ִּב ְתבּונָ ה ְ
ֱא ִ
צֹועּיּות ֶׁשל ְּב ַצלְ ֵאל,
לָ כֵ ןִ ,מּלְ ַבד ַה ִּמ ְק ִ
ּובכָ ל ְמלָ אכָ ה".
ְ
ֹלקיםֶׁ ,ש ַּת ֲעזֹור לֹו
ּוח ֱא ִ
נִ ְצ ְרכָ ה ּגַ ם ר ַ
ַמ ַ
יטב ְּבכַ ּוָ נֹות ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה
ּדּוע ָהיָ ה צ ֶֹרְך לְ ַה ְׁשרֹות ַעל ְּב ַצלְ ֵאל לְ ִה ְתּכַ ּוֵ ן ֵה ֵ
ים"?
ֹלק
ִ
א
ֱ
ּוח
"ר ַ
לְ ֵׁשם ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁשכִ ינָ ה .וְ כָ ְך ּגַ ם
ּובּכֵ לִ ים
יֵ ׁש ֶׁש ַּמ ְס ִּב ִירים ּכָ ְךְּ :בנִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ַּב ֳח ָמ ִרים ֶׁשל ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ַ
ִהיא ֹלא ּכְ מֹו ְּבנִ ּיַ ת ְס ָתם ָּביִ תִּ .ת ְהיֶ ה ְק ֻד ָּׁשה ְמיֻ ֶח ֶדת.
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שעת
סיפור
דּומה
ֵּד ָעה ְק ָ
קֹופים ִּבכְ לּובְּ .ב ֶמ ְרּכַ ז
יבה ֲח ִמ ָּׁשה ִ
ְקבּוצַ ת ַמ ָּד ָענִ ים ִהּצִ ָ
בֹוּה וְ ָעלָ יו ֲע ֵר ַמת ַּבּנָ נֹות.
ַהּכְ לּוב ִהּצִ יבּו ֻסּלָ ם ּגָ ַ
ּקֹופים ְמנַ ֶּסה לְ ַט ֵּפס ַעל ַה ֻּסּלָ ם
ְּבכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ָהיָ ה ַא ַחד ַה ִ
ּכְ ֵדי לָ ַק ַחת ֵמ ַה ָּבנָ נֹותָ ,היּו ַה ַּמ ָּד ָענִ ים ַמ ִּתיזִ ים ִסילֹון
ּקֹופים ָהיּו
ּנֹותרּו ַּבּצַ דַ .ה ִ
ּקֹופים ֶׁש ְ
פּואים ַעל ַה ִ
ַמיִ ם ְק ִ
רֹוע ִדים ִמּקֹרַ ,אְך ֲע ַדיִ ן ֹלא ָקלְ טּו ֶׁש ַה ָּד ָבר
ִמצְ ַט ְמ ְר ִריםֲ ,
ָקׁשּור ֵאיכְ ֶׁשהּו לֶ ָח ֵבר ַה ְמ ַט ֵּפס ַעל ַה ֻּסּלָ םַ .רק לְ ַא ַחר
ּקֹופים ֶאת ָה ַר ְעיֹון,
ִמ ְס ַּפר ְּפ ָע ִמים ּכָ ֵאּלֶ ה ָקלְ טּו ַה ִ
ּקֹופים ְמנַ ֶּסה לַ ֲעלֹות ַעל
ּומ ָאז ְּבכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ָהיָ ה ַא ַחד ַה ִ
ֵ
ּקֹופים מֹונְ ִעים
ַה ֻּסּלָ ם לְ ִה ְתּכַ ֵּבד ַּב ַּבּנָ נֹותָ ,היּו ֲח ֵב ָריו ַה ִ
ֶאת ֲעלִ ּיָ תֹו לַ ֻּסּלָ ם ְּבכ ַֹח וְ ַאף ַּב ֲאלִ ימּותֵ ,הם ֹלא ָרצּו
לִ ְסּבֹל ׁשּוב.
ּקֹופים ִה ְת ַרּגְ לּו וְ ִה ְפ ִסיקּו לְ נַ ּסֹות לָ ַק ַחת ֶאת ַה ַּבּנָ נֹות,
ַה ִ
אֹותן
ַעל ַאף ֶׁש ֵהן ְּב ֶה ְחלֵ ט ָהיּו ְמ ַפּתֹותַ .ה ַּמּכֹות ֶׁש ָ
אֹותם.
יהן ִה ְר ִּתיעּו ָ
ָח ְטפּו ֵמ ַח ְב ֵר ֶ

לְ צ ֶֹרְך ֶה ְמ ֵׁשְך ַהּנִ ּסּוי הֹוצִ יאּו ַה ַּמ ָּד ָענִ ים ֶאת ַא ַחד
ּקֹופים ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּבּנִ ּסּוי ,וְ ַת ְח ָּתיו ִהכְ נִ יסּו קֹוף ַא ֵחר.
ַה ִ
ּמּובןַ ,הּקֹוף ֶה ָח ָדׁש ָר ָאה ֶאת ַה ַּבּנָ נֹות ,נִ ָּסה לַ ֲעלֹות
ּכַ ָ
ּקֹופים ַהּוָ ִת ִיקים ָמנְ עּו זֹאת ִמ ֶּמּנּו
ַעל ַה ֻּסּלָ ם ,אּולָ ם ַה ִ
רֹותיו וְ ִה ְת ַעּלְ לּו ּבֹו.
ְּבת ֶֹקףֵ ,הם ִהּכּו אֹותֹוָ ,מ ְׁשכּו ְּב ַׂש ֲע ָ
ּגֹורל ,וְ ֹלא נִ ָּסה עֹוד
הּוא ֹלא ֵה ִבין ָמה ָק ָרהַ ,אְך נִ כְ נַ ע לַ ָ
לְ ַט ֵּפס ַעל ַה ֻּסּלָ ם.
קֹודמֹו ָח ַמד
נֹוסף וְ גַ ם הּוא ּכְ ְ
ַה ַּמ ָּד ָענִ ים ֶה ֱחלִ יפּו קֹוף ָ
ֶאת ַה ַּבּנָ נֹותַ .הּקֹוף ֶׁש ָּק ַדם לֹו ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ַהּכָ ָאתֹו ְּבא ֶֹפן
ָּפ ִעיל ,הּוא ָר ָאה ְּבכָ ְך ֻּפלְ ָחן ְקבּוצָ ִתי.
יטּואל ַעל ַעצְ מֹו:
יׁשי ָחזַ ר ָה ִר ַ
ְּב ַה ְחלָ ַפת ַהּקֹוף ַה ְּׁשלִ ִ
נִ ָּסיֹון לְ ַט ֵּפסַ ,מּכֹותִ ,ה ְת ַעּלְ לּות וְ כּו'.
ּקֹופים ָה ַא ֲחרֹונִ ים וָ ִת ֵיקי
ְּב ַה ְד ָרגָ ה ֻה ְחלְ פּו ּגַ ם ְׁשנֵ י ַה ִ
ַהּכְ לּוב ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְּתפּו ְּבפ ַֹעל ַּבּנִ ּסּוי ָה ִראׁשֹוןַ ,עד ֶׁשּלְ ַבּסֹוף
קֹורית.
נֹותר ַאף ֹלא קֹוף ֶא ָחד ֵמ ַה ְּקבּוצָ ה ַה ְּמ ִ
ֹלא ַ
קֹופיםֶׁ ,ש ֵּמעֹולָ ם ֹלא זָ כּו לָ חּוׁש
נֹותרּו ֲח ִמ ָּׁשה ִ
ַּבּכְ לּוב ְ
ַּב ִּמ ְקלַ ַחת ַהּצֹונֶ נֶ תֵ ,הם ֹלא יָ ְדעּו ֶׁש ַּקּיָ ם ָּד ָבר ּכָ זֶ ה ִּבכְ לָ ל.
יׁשהּו ָהיָ ה ְמנַ ֶּסה לַ ֲעלֹות ַעל
ּובכָ ל זֹאתְּ ,בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ִּמ ֶ
ְ
ַה ֻּסּלָ ם ,הּוא ָהיָ ה זֹוכֶ ה לְ ַמּכֹות נִ ְמ ָרצֹותֵ ,הם ֹלא נָ ְתנּו
לְ ַאף ֶא ָחד לְ ַט ֵּפס ַעל ַה ֻּסּלָ ם.
אֹותם ,לָ ָּמה ֵהם ַמּכִ ים ֶאת ּכָ ל ִמי
ִאם ָהיָ ה נִ ָּתן לִ ְׁשאֹל ָ
ׁשּובה
ֶׁש ְּמנַ ֶּסה לַ ֲעלֹות ַעל ַה ֻּסּלָ םָ ,קרֹוב לְ וַ ַּדאי ֶׁש ַה ְּת ָ
ָה ְרצִ ינִ ית ָהיְ ָתה:
ּומעֹולָ ם'...
יֹוד ַעּ ,כָ כָ ה זֶ ה ָהיָ ה ָּת ִמידֵ ,מ ָאז ֵ
'ֹלא ֵ
> > >
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נִ ְׁש ָמע לָ נּו ֻמּכָ ר?
ָעלֵ ינּו לִ ְבּדֹק ְּב ַעצְ ֵמנּו ֶאת ַה ִּק ְּבעֹונּות ֶׁשּלָ נּוּ ,ולְ וַ ֵּדא
ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ַמּכִ ים ֲא ֵח ִרים (אֹו ֶאת ַעצְ ֵמנּו) ,אֹו ִמ ְת ַח ְּפ ִרים
קֹורן אֹו
ְּב ַהּנָ חֹות ַהיְ סֹוד ֶׁשּלָ נּו ְּבלִ י לְ נַ ּסֹות לִ ְבּדֹק ֶאת ְמ ָ
אֹותן ִמן ָה ָא ָבק.
לְ נַ ֵער ָ
ּוב ֶה ְק ֵׁשר לָ זֶ ה נֶ ֱא ַמר ַעל-יְ ֵדי ַאלְ ֶּב ְרט ַאינְ ְׁש ֵטיְ ין:
ְ
יֹותר ַקל לְ ָפ ֵרק ָאטֹום ֵמ ֲא ֶׁשר לְ ָפ ֵרק ֵּד ָעה
ַ'ה ְר ֵּבה ֵ
דּומה'.
ְק ָ
•
מּוסים
ִמּגִ יל ֶא ֶפס ֲאנַ ְחנּו ְמלֵ ִאים ְּב ֵדעֹות ְקדּומֹותֲ ,ע ִ
תֹובנֹות ַעל ֲאנָ ִׁשיםַ ,על ְמקֹומֹותַ ,על ַמּצָ ִבים .יֵ ׁש לָ נּו
ְּב ָ
ָּת ִאים ְמ ֻס ָּד ִרים ַּבּמ ַֹח ְמ ֻק ְטלָ גִ ים לְ ִפי צִ ְב ֵעי ָׁשחֹר וְ לָ ָבן,
ַמ ְק ִסימּום ָאפֹר.
ַמ ֲע ֶשֹה ְמ ֻסּיָ ם ֶׁשּנַ ֲע ָשֹה ַעל יְ ֵדי ָא ָדם ְמ ֻסּיָ ם ,זֹוכֶ ה ֶאצְ לֵ נּו
רֹוק ִאי
ִמּיָ ד לְ ַפ ְר ָׁשנּותָ ,אהֶּ ,ב ַטח ,הּוא ּפֹולָ נִ י ַּ /פ ְר ִסי ָ /מ ָ
יס ִאי ,וְ ַה ַּפ ְר ָׁשנּות ַהּזֹו ַמ ְס ִּב ָירה
רֹומנִ י ּ /תּונִ ָ
 /הּונְ גָ ִרי ָ /
לָ נּו ַהּכֹל .לַ ְמרֹות ֶׁש ְּב ַמ ָּבט ֲא ִמ ִּתי וְ נָ כֹון ּכָ ל ֶק ֶׁשר ֵּבין
מֹוצָ אֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם לְ ֵבין ַמ ֲע ֵשֹהּו ִהּנֹו ִמ ְק ִרי ְּב ֶה ְחלֵ ט.
ִּב ְמקֹומֹות ַר ִּבים ִה ְתיַ ֲחסּו ֲחזַ "ל לַ ִה ְתנַ ֲהגּות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם
יטה
לַ ֲח ֵברֹוֶׁ ,ש ִּמ ְת ַעּלָ ה ֵמ ַעל ֵּדעֹות ְקדּומֹותֶׁ ,ש ַּמ ִּב ָ
יבּיּות ַּב ֲא ֶׁשר הּוא ָא ָדם,
אֹוּביֶ ְק ִט ִ
ּוב ְ
ֶאל ָה ָא ָדם ְּבי ֶֹׁשר ְ
יב ִתּיִ ים אֹו לְ כָ ל נְ ֻק ַּדת
ּולְ ֹלא ֶק ֶׁשר לַ ְּתנָ ִאים ַה ְּס ִב ָ
יחה ַא ֶח ֶרת.
ְּפ ִת ָ

יתָך'ָּ ,ד ְרׁשּו
לְ ָמ ָׁשלֶ ,את ַה ָּפסּוק ְ'ּבצֶ ֶדק ִּת ְׁשּפֹט ֲע ִמ ֶ
חֹובה לָ דּון לְ כַ ף זְ כּות ּכִ לְ ׁשֹונָ ם ְּב ַמ ֶּסכֶ ת
ֲחכָ ִמים ַעל ַה ָ
(ּפ ֶרק א ,ו)' :וֶ ֱהוֵ י ָּדן ֶאת ּכָ ל ָה ָא ָדם לְ כַ ף זְ כּות'.
ָאבֹות ֶ
'את ּכָ ל ָה ָא ָדם'ּ ,כָ ל ֶא ָחד זַ ּכַ אי לִ ְהיֹות
ֹלא ְס ָתםֶ ,אּלָ א ֶ
ׁשֹופ ִטים
נִ ּדֹון לְ כַ ף זְ כּותּ .כָ ל עֹוד ֹלא הּוכַ ח ַא ֶח ֶרת ָאנּו ְ
קֹודמֹות ַעל ַמ ֲע ִשֹים ִמּסּוג זֶ הָ ,אנּו
אֹותֹו לְ ֹלא ֵּדעֹות ְ
יטּואצְ יָ ה
יטים ָעלָ יו ּכְ ִאּלּו ָהיִ ינּו ָאנּו ַעצְ ֵמנּו ַּב ִּס ַ
ַמ ִּב ִ
ֲהכִ י ַמ ְר ִח ַיקת לֶ כֶ ת ֶׁש ָאנּו יְ כֹולִ ים לְ ַה ֲעלֹות ַעל ַּד ְע ֵּתנּו,
אֹותנּו לִ נְ הֹג ְּב ִדּיּוק ּכָ ְך.
ֶׁש ָהיְ ָתה ְמ ַאּלֶ צֶ ת ָ
'אל ָּת ִדין ֶאת
(אבֹות ב ,ד)ַ :
דֹומה לְ כָ ְך ּגַ ם ָא ְמרּוָ :
ְּב ֶ
ֲח ֵב ְרָך ַעד ֶׁש ַּתּגִ ַיע לִ ְמקֹומֹו'ַ .אל ְּתנַ ֶּסה לָ דּון אֹותֹו לְ ִפי
יֹוד ַעּ ,כָ ל ֵאּלּו ֵּדעֹות ְקדּומֹות
ַמה ֶּׁש ַא ָּתה ֵמ ִביןַ ,מּכִ יר וְ ֵ
ֵהןַ .א ָּתה ֹלא יָ כֹול לְ ָה ִבין אֹותֹו ַעד ֶׁשֹּלא ִּת ְת ַחּלֵ ף ִאּתֹו
יטּואצְ יֹות ֶׁשהּוא
אֹותן ִס ַ
ּוב ָ
אֹותם נְ תּונִ ים ְ
וַ ַּת ֲעמֹד ְּב ָ
עֹומד ָּב ֶהן.
ֵ
ּגֹורמֹות לָ נּו לִ ְׁשּפֹט
ֵּדעֹות ְקדּומֹות ִמּלְ ַבד ַמה ֶּׁש ֵהן ְ
ּגֹורמֹות ָעוֶ ל לָ נּו
יבה ֶׁשּלָ נּו ֶׁשֹּלא ְּבצֶ ֶדקֵ ,הן ְ
ֶאת ַה ְּס ִב ָ
אֹותנּו ִמּלְ ִה ְת ַק ֵּדם ַּב ַחּיִ ים ּכִ י זֶ ה
ָ
חֹוסמֹות
ְ
לְ ַעצְ ֵמנּו,
ֹלא ַמ ְת ִאים לִ י ,וְ לָ זֶ ה ֲאנִ י ֹלא ְמ ֻסּגָ ל ,וְ ַה ָּד ָבר ַההּוא
ָק ֶׁשה ִמ ַּדי ,וְ ַה ָּמקֹום ַההּוא ֹלא ַמ ְת ִאיםּ .כָ ל ֶא ָחד יּוכַ ל
לְ ִהזְ ַּדהֹות ִעם נְ ֻקּדֹות ֲחסּומֹות ְּב ַחּיָ יו ֶׁש ָּׁש ְר ָׁשן נָ עּוץ
ְּב ֵדעֹות ְקדּומֹות.
הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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מוסרהשכל
ציו ּן אמיתי

"רוני ,אתה מוכן ללמוד איתי למבחן ,היום אחרי
הצהריים?" ,שאל אותי דוד יום לפני המבחן הגדול של
סוף השנה בתורה.
ידעתי שיש לי כמות נכבדה של חומר שלא הספקתי
עדיין לחזור עליו .אם אענה לבקשתו של דוד ,אין
סיכוי שאספיק לחזור על החומר החסר .מצד שני,
הכרתי היטב את דוד וידעתי שבלי עזרתי הוא לא
יצליח במבחן .דוד היה תלמיד חרוץ ,אך לימודית הוא
היה חלש והיה זקוק לעזרה .מה אעשה? האם אוותר
על ההצלחה במבחן לטובתו של דוד?
"אממ ...אני לא יודע מה לומר לך ,דוד .חסר לי עדיין
הרבה חומר שלא הספקתי ללמוד .אני חושש שלא
אצליח בעצמי במבחן "...אמרתי לדוד בגמגום.
דוד לא אמר דבר אלא רק הסתכל בי בעיניים
עצובות .היבטתי בו ולא יכולתי לעמוד במראה פניו.
החלטתי שאעזור לו ויהי מה .חיכיתי כמה דקות ואז
פניתי אליו שוב ואמרתי לו" :בעצם ,דוד אולי כן נלמד.
אז תגיע אליי בארבע אחרי הצהריים?" .עיניו של דוד
אורו" :כן! אגיע .תודה רבה רוני".
ידעתי שבהחלטה הזו אני מוותר על ההצלחה במבחן,
אבל בכל זאת הייתי שלם עם עצמי.
•
עבר שבוע וחצי .המורה נכנס לכיתה והכריז" :יש לכם
ציונים על המבחן הגדול בתורה!"

כל הכיתה נדרכה לקראת קבלת הציון .רק אני לא
התרגשתי .הבנתי שיותר מ 60-לא אקבל .בגלל
שלמדתי עם דוד לא הספקתי לסיים את החומר
כראוי ,ובמבחן עניתי רק על כחצי מהשאלות.
"רוני יעקב" ,הכריז המורה.
ניגשתי בעיניים מושפלות אל המורה .הייתי בטוח
שהוא מתפלא על הציון הגרוע שבוודאי קיבלתי .אך
המורה דווקא חייך חיוך רחב ולחש לי" :יישר כוח!"
לקחתי את המבחן ולאחר מאמץ הצלחתי להציץ
בציון .בתחילה לא הבנתי מה זה הציון הזה .כך כתב
המורה 62%" :ועוד  38%סה"כ  .100%כל הכבוד!".
נדהמתי והתפלאתי .מה קורה כאן? מה זה הציון
המשונה הזה?
את התשובה גיליתי בסוף המבחן .המורה כתב שם
בכתב ידו" :רוני היקר .אתה בוודאי מתפלא על
הציון שנתתי לך .אסביר לך :את  62האחוזים קיבלת
על התשובות המעולות שענית .את  38האחוזים
הנוספים קיבלת על דרך ארץ ומסירות גדולה לטובת
חבר שביקש עזרה .ראיתי מהצד את אצילות הנפש
שלך ואני יודע שהאחוזים האחרים הם שלך בצדק
והיית מקבל אותם לו היית מוותר על העזרה לחבר.
אני שמח לתת לך ציון מלא שמורכב מיידע מספק
בצרוף לב זהב .לא היידע הוא העיקר אלא המסירות
והמוכנות להשקיע במקום הנכון .כל הכבוד!"
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
קהל מופיע ציווי על שמירת השבת.

 .1בפרשת וי
 .2לאביו של בצלאל קראו אורי.
 .3מעל השולחן היו שני כרובים.
ובה קרשי המשכן היה עשר אמות.
 .4ג
אורך הארון היה שתי אמות וחצי.
.5
 .6המנורה נעשתה מזהב טהור.
 .7השולחן היה מצופה בנחושת.
לים קוראים תמיד עם פרשת ויקהל.
 .8את פרשת שק
חידת חדגא:
כיצד פרשת "שקלים" קשורה לפרשת "ויקהל"?
חידת פולקע:
בדרך כלל היא תלויה מעליו ,אך הפעם יצרו אותו ממנה ...מי זו?

meirkids.co.il
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 2מבוכים!
ִמצאו את הדרך מהחץ למרכז המבוך

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

יֹוד ִעים לְ ָמה ַׂש ְמ ִּתי לֵ ב ּבְ א ֶֹפן ְמיֻ ָחד ּבַ ָּפ ָר ָׁשה? ַׂש ְמ ִּתי לֵ ב לְ כָ ְך
ֶּבנִ יְ :
"חכַ ם לֵ ב"" ,נְ ָׂשאֹו
ֶׁש ַה ְרּבֶ ה ְּפ ָע ִמים ֻמזְ ּכֶ ֶרת ַה ִּמּלָ ה לֵ ב" .נְ ִדיב לֵ ב"ֲ ,
לִ ּבֹו" וְ עֹוד.
יֹונָ ָתן :וְ גַ ם ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ֶׁש ַּׂש ְמ ָּת לֵ ב' ָאז ּגַ ם ַא ָּתה ִה ְׁש ָּת ַמ ְׁש ָּת ּבַ ִּמּלָ ה לֵ ב...
אֹומ ִרים ּבֶ ֱא ֶמת ַעל ַה ַה ְדּגָ ָׁשה ַהּזֹאת?
נַ ֲע ָמהָ :ח ָח ָחָ ...אז ָמה ַא ֶּתם ְ
ּדּוע ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְרּבֵ ה ְּפ ָע ִמים ֻמזְ ּכֶ ֶרת ַה ִּמּלָ ה לֵ בּ ,כַ ֲא ֶׁשר מ ֶֹׁשה ַמ ְסּבִ יר
ַמ ַ
לִ בְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל ּבְ נִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן?
רֹוצה ֶׁשּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יָ בִ יאּו ֶאת
חֹוׁשבֶ ת ֶׁשּזֶ ה ּבִ גְ לַ ל ֶׁשה' ֶ
ֶ
ַטלְ יָ הֲ :אנִ י
הֹורה.
רּומה ִמּכָ ל ַהּלֵ ב וְ יִ בְ נּו ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ּבְ ַא ֲהבָ ה ּובְ כַ ּוָ נָ ה ְט ָ
ַה ְּת ָ
בֹודה
רֹוצה ֶׁשּבְ נִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ ָה ֲע ָ
חֹוׁשבֶ ת ּכָ ְך .ה' ֶ
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון! ּגַ ם ֲאנִ י ֶ
ּבֹו ִּת ְהיֶ נָ ה ּבְ ָרצֹון ֲא ִמ ִּתי ֶׁשל ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,בְ ַא ֲהבָ ה לַ ה' וְ לַ ִּמ ְצוֹותֹ .לא ַרק
לִ בְ נֹות ּבְ לִ י לְ ִה ְתּכַ ּוֵ ן.
"חכַ ם לֵ ב"? ַמהַ ,ה ָחכְ ָמה ִהיא ּבַ ּלֵ ב?!
ּומה ַהּכַ ּוָ נָ ה ֲ
ֶּבנִ יַ :
עֹוס ִקים
חֹוׁשבֶ ת ֶׁשּגַ ם ּבָ זֶ ה יֶ ְׁשנָ ה ַה ְדּגָ ָׁשה ֲחׁשּובָ ה .לַ ְמרֹות ֶׁש ָה ְ
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י ֶ
צֹוענִ ים וַ ֲחכָ ִמים ְמאֹד ּבִ ְתחּום ַהּבְ נִ ּיָ ה וְ ַהּיִ ּצּור ,זֶ ה
ּבַ ְּמלָ אכָ ה ָהיּו ּבְ וַ ַּדאי ִמ ְק ֲ
ֹלא ַמ ְס ִּפיק .ה' ָר ָצה ֶׁש ַהּבֹונִ ים ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן יִ ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּגַ ם ּבַ ּלֵ בֶׁ .שּיִ ְתּכַ וְ נּו
לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ,וְ יִ ְרצּו ּבְ ַא ֲהבָ ה לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ּבַ ְּמלָ אכָ ה ַה ֲחׁשּובָ הּ .כָ ְך ַה ְק ֻּד ָּׁשה
ִּת ְׁש ֶרה ּבַ ִּמ ְׁשּכָ ן ִמּתֹוְך לִ ּבָ ם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל.

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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