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פרשת ויקרא  -זכור תשע"ט

ֶאת ָמה ָצ ִריְך לִ זְ ּכֹור?
ַה ַּׁש ָּבת ִהיא ַׁש ָּבת "זָ כֹור"! ֶאת
מּורים לִ זְ ּכֹור?
ָמה ֲאנַ ְחנּו ֲא ִ
אֹומ ֶרת "זָ כֹור ֶאת
ֶ
ּתֹורה
ַה ָ
ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה לְ ָך ֲע ָמלֵ ק ַּב ֶּד ֶרְך
אתכֶ ם ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם"ֲ .ע ָמלֵ ק
ְּב ֵצ ְ
ִה ְתּגָ ָרה ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וְ נִ לְ ַחם
ָּב ֶהם ,לַ ְמרֹות ֶׁשהּוא יָ ַדע ֶׁשה'
עֹוׂשה לָ ֶהם נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אֹות
ֶ
ַּב ִּמ ְד ָּברַ .עם יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ֵּצ ַח
ֶאת ָה ָעם ָה ֲע ָמלֵ ִקי ַּב ִּמ ְד ָּבר,
ִמ ְּבנֵ י
ֲע ַדיִ ן נִ ְׁש ֲארּו
ַאְך
ֲע ָמלֵ ק ָּבעֹולָ ם.

ִמ ֶּצ ֱא ָצ ָאיו ֶׁשל ֲע ָמלֵ ק
ָהיָ ה ָה ָמן ָה ָר ָׁשעּ .גַ ם הּוא
ָר ָצה לִ ְפּג ַֹע ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
פּורים
ּולְ ַה ְׁש ִמיד אֹותֹוְּ .ב ִ
נִ ְק ָרא ַּב ְמגִ ּלָ ה ּכֵ ַיצד ה' ִה ִּציל
אֹותנּו ִמּיָ דֹוָּ .ת ִמיד ָעלֵ ינּו לִ זְ ּכֹור
ָ
אֹותנּו
ּומ ִּציל ָ
ׁשֹומר ָעלֵ ינּו ַ
ֶׁשה' ֵ
ִמּכָ ל אֹויְ ֵבינּוּ ,גַ ם ֵמ ַה ֲחזָ ִקים
יֹותר! ֶאת זֹאת
וְ ָה ְר ָׁש ִעים ְּב ֵ
ֲאנַ ְחנּו זֹוכְ ִרים ַּבּיָ ִמים ָה ֵאּלֶ ה,
ּוׂש ֵמ ִחים ַּב ֲה ָצלָ ה ַהּגְ דֹולָ ה
ְ
אֹותנּו!
ֶׁשה' ִה ִּציל ָ

שעת
סיפור
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שעת
סיפור
ֵעז אֹו ַּתיִ ׁש?
יה
יאֹות ָ
ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל ֶא ָחד ֵמ ַ'חכְ ֵמי ֶחלֶ ם' לָ ְק ָתה ַּפ ַעם ְּב ֵר ֶ
וְ ָחלְ ָתהֶ .מ ֶׁשְך ָׁשבּועֹות ֲא ֻרּכִ ים ָׁשכְ ָבה ְּב ִמ ָּט ָתּה חֹולָ ה,
יֹורד וְ נָ ע ֵּבין יֵ אּוׁש לְ ִת ְקוָ הַ .מ ֲא ַמּצִ ים
ּכְ ֶׁש ַּמּצָ ָבּה עֹולֶ ה וְ ֵ
רֹופא ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ּכְ ֵדי לְ יַ ּצֵ ב ֶאת ַמּצָ ָבּה,
ַר ִּבים ִה ְׁש ִק ַיע ֵ
לֹומּה ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה
ּות ִפּלֹות ַרּבֹות ִה ְת ַּפּלְ לּו לִ ְׁש ָ
ְ
אֹותּה ִמּכְ לַ ל ַסּכָ נָ ה ,וְ ַאף
וְ ַה ַּמּכָ ִריםּ ,כָ ל ֵאּלּו יַ ַחד הֹוצִ יאּו ָ
אֹותּה ִמ ִּמ ָּט ָתּה.
הֹועילּו לְ הֹוצִ יא ָ
ִ
אּובה ָהיְ ָתהֲ ,חלָ ָׁשה
יהֲ ,ע ַדיִ ן ּכְ ָ
ֲא ָבל ַהּצֶ ַבע ֹלא ָחזַ ר לִ לְ ָחיֶ ָ
יה.
יב ֶר ָ
וְ ָח ָׁשה ְּבכָ ל ֵא ָ
נּוחה
רֹופא ִהּגִ ַיעָׁ ,ש ַמעָּ ,ב ַדקִ ,א ְב ֵחן וְ ִה ְמלִ יץ ְּבחֹם ַעל ְמ ָ
ָה ֵ
ּומזִ ינִ ים לְ ִחּזּוק ַהּגּוף
יאים ְ
ְמ ֻר ָּבהַ ,על ֲאכִ ילַ ת ַמ ֲאכָ לִ ים ְּב ִר ִ
וְ ַעל ֲחלֵ ב ִעּזִ ים.
ְּב ֶחלֶ ם ֹלא ָהיּו ִעּזִ ים לִ ְמכִ ָירהּ ,גַ ם ֲחלֵ ב ִעּזִ ים ֹלא ָמכְ רּו.
ּוב ְעלָ ּה ַה ֶחלְ ָמ ִאי יָ צָ א לַ ֶּד ֶרְך לִ ְקנֹות ֵעז חֹולֶ ֶבת.
ַ
ֲא ֻרּכָ ה ַה ֶּד ֶרְך ֵמ ֶחלֶ ם וְ ַעד לַ ּכְ ָפרַ ,מ ְסלּול ֶּבן ָׁשעֹות ִמ ְס ָּפר.
נּוחה ְקצָ ָרה,
ִה ְת ַעּיֵ ף ַה ֶחלְ ָמ ִאי ְּבתֹוְך ּכְ ֵדי ֲהלִ יכָ ה וְ נִ ְד ַרׁש לִ ְמ ָ
יב ָריו וְ לִ צְ ּבֹר ּכ ַֹח לְ ֶה ְמ ֵׁשְך
לִ ְׁשּתֹות ַמ ֶּׁשהּו ,לִ ְמּת ַֹח ֶאת ֵא ָ
ַה ַּמ ָּסע .הּוא ָמצָ א ֶאת ְמ ֻב ָּקׁשֹו ְּב ֻפנְ ַּדק ְּד ָרכִ ים ָק ָטן ַעל

ּובינְ ַתיִ ם ִס ֵּפר
ֵאם ַה ֶּד ֶרְך ,נִ כְ נַ סִ ,הזְ ִמין ַמ ֶּׁשהּו לִ ְׁשּתֹות ֵ
ּיֹותיו.
לַ ֻּפנְ ְּד ַקאי ַה ְמׁש ְֹע ָמם ַעל ָּתכְ נִ ָ
ַה ֻּפנְ ְּד ַקאי ֶׁש ָּׁש ַמע ֶאת ִסּפּור ָה ֵעז נִ ְדלַ ק ,הּוא ִהזְ ִמין ֶאת
ָה ִאיׁש לְ ַב ֵּקר ּגַ ם ְּב ַד ְרּכֹו ָחזֹר ,הּוא ָּב ַחר ּבֹו ּכְ ָק ְר ָּבן לַ ֲחמֹד
לֹו לָ צֹון.
ָרכַ ׁש ַה ֶחלְ ָמ ִאי ֶאת ָה ֵעזִׁ ,שּלֵ ם ּכַ ָּמה ֶׁשּנִ ְת ַּב ֵּקׁש וְ יָ צָ א לַ ֶּד ֶרְך
בֹותיוּ .גַ ם ַה ַּפ ַעם ֹלא ָּפ ַסח ַעל ַה ֻּפנְ ָּדקֶ .את
ּכְ ֶׁש ָה ֵעז ְּב ִע ְּק ָ
ימהְ ,מ ָב ֵרְך לְ ָׁשלֹום
ָה ֵעז ָק ַׁשר ֶאל ַהּגָ ֵדר ֶׁש ַּבחּוץ וְ נִ כְ נַ ס ְּפנִ ָ
יׁשה ַה ֻּמצְ לַ ַחתִ .הּגִ יׁש לֹו
ּומ ַס ֵּפר לֹו ַעל ָה ְרכִ ָ
ֶאת ַה ֻּפנְ ְּד ַקאי ְ
ּובעֹוד ַה ֶחלְ ָמ ִאי ָעסּוק ְּבכֹוסֹו
ַה ֻּפנְ ְּד ַקאי ּכֹוס ְׁש ִתּיָ ה ַח ָּמהְ ,
קֹומּה ַעל יַ ד ַהּגָ ֵדר,
ִמ ֵהר הּוא ַהחּוצָ ה ,נִ ֵּתק ֶאת ָה ֵעז ִמ ְּמ ָ
יה ָק ַׁשר ַּתיִ ׁש ֶׁשאֹותֹו לָ ַקח ֵמ ַה ִּדיר ַה ְּפ ָר ִטי ֶׁש ֶּב ָחצֵ ר
וְ ַת ְח ֶּת ָ
חֹורית ֶׁשּלֹו.
ָה ֲא ִ
נּוחתֹוִׁ ,שּלֵ ם וְ יָ צָ א לְ ַד ְרּכֹו לְ ֶחלֶ ם.
ִסּיֵ ם ָה ִאיׁש ֶאת ְמ ָ
לֹוק ַחת ְּדלִ י ּגָ דֹול ,נִ ּגֶ ֶׁשת ֶאל ָה ֵ'עז' ּכְ ֵדי
ּוב ַּביִ תָ .ה ִא ָּׁשה ַ
ַ
לַ ֲחֹלב וְ ...
את ַּתיִ ׁש!'
מֹותָך! ָהלַ כְ ָּת לְ ָה ִביא ֵעז וְ ֵה ֵב ָ
 'ֹלא יֻ צְ לָ ח ֶׁשּכְ ְּגָ ֲע ָרה ְּב ַב ְעלָ ּה.
'ּתיִ ׁש?! ֲה ֵרי ָה ִאיׁש ָא ַמר לִ י ְמפ ָֹרׁשֹות ֶׁשּזֹו ֵעז חֹולֶ ֶבת,
 ַּומיֻ ָחד ְּב ִמינֹו .זֶ ה ֹלא יָ כֹול
הּוא ּגַ ם צִ ּיֵ ן ֶׁש ֲחלָ ָבּה ְמ ֻׁש ָּבח ְ
לִ ְהיֹותְּ .תנַ ִּסי ׁשּוב!'
צּופָך ַה ֶחלְ ָמ ִאי
 'ׁשּום ָּד ָבר! ָע ְבדּו ָעלֶ יָךָ ,ראּו ֶאת ַּפ ְר ְוְ ָח ְמדּו לָ ֶהם לָ צֹוןַּ .ת ֲחזֹר ׁשּוב ,וְ ַעד ֶׁשֹּלא ִּת ְר ֶאה ְּבמֹו ֵעינֶ יָך
ֶאת ֶה ָחלָ ב יֹוצֵ א ֵמ ֲע ִטינֵ י ָה ֵעז ַ -אל ִּת ַּקח'.
ּגֹורר ֶאת ַה ַּתיִ ׁש
ָא ֵבל וַ ֲחפּוי רֹאׁש יָ צָ א ָה ִאיׁש לַ ֶּד ֶרְך ַּב ֵּׁשנִ ית ֵ
ַא ֲח ָריו.
וְ ׁשּוב ֲחנָ יָ ה ְקצָ ָרה ַּב ֻּפנְ ָּדקַ ,על ּכֹוס ַמ ְׁש ֶקה ָסח הּוא
קֹורֹותיוּ ,כְ ֶׁשהּוא ַמ ֲא ִׁשים ֶאת זְ דֹון לִ ָּבם
ָ
לַ ֻּפנְ ְּד ַקאי ֶאת
> > >
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ֶׁשל ַאנְ ֵׁשי ַהּכְ ָפרַ .ה ֻּפנְ ְּד ַקאי ְמ ַחּיֵ ְך ִמ ַּת ַחת לִ ְׂש ָפמֹו,
ּוב ָהה ַּב ִּת ְק ָרהִ ,ה ְס ִּפיק ַה ֻּפנְ ְּד ַקאי
ּוכְ ֶׁש ַה ֶחלְ ָמ ִאי ָחלַ ם ָ
לָ רּוץ ּולְ ַה ְחלִ יף ֶאת ַה ַּתיִ ׁש ְּב ֵעז.
צֹועקְ ,מ ַאּיֵ ם
הּומה ,הּוא ֵ
ְּב ַהּגִ יעֹו ֶאל ַהּכְ ָפר הּוא ְמחֹולֵ ל ְמ ָ
אתי ַה ַּביְ ָתה
בּורּהָּ .ב ִ
יתי ,וְ ִׁשּלַ ְמ ִּתי ַּב ֲע ָ
דֹורׁש ִּפּצּוי'ֵ .עז ָקנִ ִ
וְ ֵ
וְ ִהּנֵ ה ַּתיִ ׁשַ ,אף ֹלא ִט ָּפה ַא ַחת ֶׁשל ָחלָ ב ֶא ְפ ָׁשר לְ הֹוצִ יא'.
ָע ַמד ַהּכַ ְפ ִרי ּולְ מּול ֵעינָ יו ַהּנִ ְד ָהמֹות ִמּלֵ א ְּדלִ י ָׁשלֵ ם
יֹוד ַעת
ֵמ ֲחלָ ָבּה ֶׁשל ָה ֵעז'ַ .על ָמה ַא ָּתה ִמ ְתלֹונֵ ןִ ,א ְׁש ְּתָך ֹלא ַ
לַ ֲחֹלבֲ .ה ֵרי זֹו ֵעז!'
חֹוריו נִ כְ לָ םֲ .חנָ יָ ה ְקצָ ָרה ַּב ֻּפנְ ָּדק ַעל ֵאם ַה ֶּד ֶרְך,
ָחזַ ר לַ ֲא ָ
וְ ַה ַּביְ ָתה ִעם ַה ַּתיִ ׁש ֶׁש ֻה ְחלַ ף ֵׁשנִ ית.
ּוב ַּביִ ת ִחּכְ ָתה לֹו ַק ָּבלַ ת ָּפנִ ים צֹונֶ נֶ תָ ,ה ִא ָּׁשה ִה ְת ַע ְּק ָׁשה,
ַ
ּומה ֶּׁש ְּביָ דֹו ֹלא ֵעז חֹולֶ ֶבת ִהיא ֶאּלָ א
יֹוד ַעת ִהיא לַ ֲחֹלבַ ,
ַ
ַּתיִ ׁש!
יתי ַּבּכְ ָפרּ ,ולְ מּול ֵעינַ י ָחלְ בּו ֶאת ָה ֵעזֲ ,ה ֵרי
וְ הּוא ְּב ֶׁשּלֹו'ָ :היִ ִ
זֹו ֵעז וְ ֹלא ַּתיִ ׁש!'
יׁשיתַ ,ה ַּפ ַעם ָהיְ ָתה
ְּבח ֶֹסר ָרצֹון ֻמ ְפּגָ ן ּגָ ַרר ֶאת ַרגְ לָ יו ַּב ְּׁשלִ ִ
חּוׁשה ְּביָ דֹו ,הּוא ֹלא יִ ֵּתן לָ ֶהם לְ ַת ְע ֵּת ַע ּבֹו.
ַה ַה ְחלָ ָטה נְ ָ
נָ חּוׁש ְּב ַד ְעּתֹו צָ ַעד לַ ּכְ ָפר ,חּוץ ֵמ ֲחנָ יָ ה ְקצָ ָרה ַּב ֻּפנְ ָּדק,
ּמּובןֹ ,לא ָס ָטה ִמ ַּד ְרּכֹו.
ּכַ ָ
הּומהׁ' :שּוב ֲע ַב ְד ֶּתם ָעלַ יֲ ,ה ֵרי זֹו ֵעז
ּובּכְ ָפר ׁשּוב ֵה ִקים ְמ ָ
ַ
וְ ֹלא ַּתיִ ׁש!'
ַהּכַ ְפ ִרי נִ ּגַ ׁש ּולְ מּול ֵעינָ יו ַה ִּמ ְׁש ָּתאֹות ִמּלֵ א ׁשּוב ֶאת ַה ְּדלִ י
ְּב ָחלָ ב.
ָהיָ ה ָה ִאיׁש ַמ ָּט ָרה לְ לַ ְעּגָ ם ֶׁשל ְּבנֵ י ַהּכְ ָפרִּ .ב ֵּקׁש ֶאת
יֹוד ַעֵ ,אינִ י ֵמ ִביןֲ ,א ַבל ִא ְׁש ִּתי
'אינִ י ֵ
יח ָתם וְ ִה ְתנַ ּצֵ לֵ :
ְסלִ ָ
טֹוענֶ ת ֶׁשּזֶ ה ַּתיִ ׁש וְ ֹלא ֵעזֶ .את ַה ַּתיִ ׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲחֹלב,
ֶ

רֹואה ֶאת ַה ְּדלִ י ָמלֵ א
טֹוענֶ ת .וְ ִאּלּו ֲאנִ י ְּבמֹו ֵעינַ י ֶ
ִהיא ֶ
אֹותי ִא ְׁש ִּתי ׁשּוב
ְּב ָחלָ בְּ .ב ַב ָּק ָׁשה ִמּכֶ םּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ַּת ֲא ִׁשים ִ
וְ ִת ְת ַר ֵעם ָעלַ י ֶׁש ַּב ְּטלָ ן ֲאנִ י וְ ֹלא יֻ צְ לָ חַּ ,ת ְח ְתמּו לִ י ּכֻ ּלְ כֶ ם ַעל
ּכְ ַתב ֵעדּות ֶׁש ֵעז ִהיא זֹו וְ ֹלא ַּתיִ ׁש!'
ּומצְ ָהר,
ְמׁש ְֹע ָׁש ִעים ֵמ ָה ִענְ יָ ןּ ,כָ ְתבּו לֹו ּכְ ַתב ֵעדּות ְמפ ָֹרט ֻ
יהם
ימֹות ֶ
חּוסּה ֶׁשל ָה ֵעזּ ,כֻ ּלָ ם צֵ ְרפּו ֶאת ֲח ִת ֵ
ֵּפ ְרטּו ּבֹו ֶאת יִ ָ
וְ ִׁשלְ חּו אֹותֹו לְ ָׁשלֹום.
תּומה ְּביָ דֹו.
ְּבלֵ ב ָׁש ֵקט צָ ַעד ַה ֶחלְ ָמ ִאיַ ,ה ַּפ ַעם ֵעדּות ֲח ָ
נּוחה ַּב ֻּפנְ ָּדקּ .כַ ֲעבֹר ָׁש ָעה
ַּב ֶּד ֶרְך ָק ַׁשר ֶאת ָה ֵעז וְ ָעצַ ר לִ ְמ ָ
'ּתיִ ׁש'.
ַקּלָ ה יָ צָ א ְּב ַד ְרּכֹו ַה ַּביְ ָתה ּכְ ֶׁש ַא ֲח ָריו ַה ַ
ֹלא ָק ֶׁשה לְ ָת ֵאר ֶאת ַהּצְ ָעקֹות ֶׁש ָעלּו ִמ ֵּביתֹו ֶׁשל ָה ִאיׁש.
פּופי ְּד ָאגָ ה.
ּתֹוׁש ֵבי ֶחלֶ ם ּכֻ ּלָ ּה ִה ְת ַא ְּספּו ְס ִביב ַה ַּביִ ת ֲא ֵ
ָ
ימה ְמ ַב ְּק ִׁשים לְ ַה ְׁשּכִ ין ָׁשלֹום.
יהם ָח ְדרּו ְּפנִ ָ
ּנֹועזִ ים ֶׁש ֵּבינֵ ֶ
ַה ָ
יתי!' ָק ָרא לְ ֶע ְב ָרם ַה ֶחלְ ָמ ִאי.
ֵ'עזֵ ,עז חֹולֶ ֶבת ָקנִ ִ
ית! ֹלא ֵעז וְ ֹלא ָחלָ ב!!!' צָ ֲע ָקה
'ּתיִ ׁש! ַּתיִ ׁש ִעם זָ ָקן ָקנִ ָ
ַ
ָה ִא ָּׁשה וְ ִאּיְ ָמה לְ ַהּכֹותֹו.
הֹוצִ יא ַה ַּב ַעל ִמּכִ יסֹו ֶאת ּכְ ַתב ָה ֵעדּות ֶה ָחתּום ּכַ ִּדיןּ ,ובֹו
ֵעדּות נֶ ֱא ָמנָ ה ּכִ י ֵעז ִהיא זֹו.
יחה ּכִ י ַּתיִ ׁש
יאה ָה ִא ָּׁשה ֶאת ַה ַּתיִ ׁש ֵמ ַה ִּדיר ,וְ הֹוכִ ָ
הֹוצִ ָ
יהם.
לִ ְפנֵ ֶ
ִה ְתּכַ ּנְ סּו ַחכְ ֵמי ֶחלֶ ם ,וְ ָדנּו ָּב ִענְ יָ ן ְּבכ ֶֹבד רֹאׁש ִׁש ְב ָעה
יָ ִמים וְ ִׁש ְב ָעה לֵ ילֹותַ .מ ְס ָקנָ ָתם ָהיְ ָתה ֶּפה ֶא ָחדּ ,כִ י ֵאין
ּומ ֻח ֶּד ֶׁשתַּ .ב ַעל
זֶ ה ֹלא ַּתיִ ׁש וְ ֹלא ֵעזֶ ,אּלָ א ְּב ִרּיָ ה ֲח ָד ָׁשה ְ
ּוב ַהּגִ ָיעּה לְ ֶחלֶ ם ָה ְפכָ ה
ַחּיִ ים ִמ ִּמין ָח ָדׁשַּ :בּכְ ָפר ָהיְ ָתה ֵעזְ ,
וְ ָהיְ ָתה לְ ַתיִ ׁש...
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חג ומועד

פורים!

אסתר? אולי משהו שמסתתר? אז מי
הסתתר במגילה?

חברים ,שאלתם פעם את עצמכם :מדוע
התשובה היא :הקדוש ברוך הוא! הוא הסתתר
מתחפשים בפורים? מהו המנהג המשונה
במגילת אסתר! שמו של ה' לא נזכר כלל
הזה שנפוץ כיום בכל ישראל ללבוש מסכות
בכל המגילה ,למרות שהוא עשה לנו
וכובעים משונים ,להתלבש
את הנס! הדבר מרמז לנו שככל הנס
בבגדים מצחיקים או
שקרה היה ממש בסתר .לא היה נס
להיראות כאילו אני
גלוי עם קולות וברקים או שינוי
מישהו אחר? מה קורה
של חוקי הטבע .היה כאן נס
כאן?
שנראה טבעי .ככה ה' כאילו
אז אולי אפשר לומר שזוהי
"הסתתר" ,ועשה לנו ניסים
השמחה.
דרך לעורר את
גדולים בלי שממש נרגיש
לשמוח
מצווים
מכיוון שאנחנו
שהוא זה שעושה אותם.
בימי הפורים ,שהם ימי משתה
אז גם אנחנו רוצים להביע את
ושמחה ,לכן לובשים תחפושות
ההסתר הזה שבמגילת אסתר.
וככה
משונות וכובעים מצחיקים
ולכן מה אנחנו עושים? מסתתרים!
כולנו צוחקים...
מתחפשים ומתחבאים מאחורי
אבל יכול להיות שיש כאן סיבה עמוקה יותר! מסכות ובגדים משונים...
מהי הסיבה?
אז כשתתחפשו השנה בפורים ,אולי תוכלו
המגילה שאנחנו קוראים בה בפורים נקראת להיזכר בניסים הנסתרים והגדולים שה' עשה
"מגילת אסתר" .מה מזכירה לכם המילה לנו! פורים שמח ,מחופש ומבדח!
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
.1

הכוהנים אוכלים חלק מקרבן עולה

דב קרבן עולה גם אם לא חייבים

 .2אפשר להתנ

 .3אסור להעלות מלח על המזבח

זכור נקראת בשבת שלפני פורים

 .4פרשת
בפרשת זכור מסופר על המן הרשע
.5
ורה לזכור את מה שעמלק עשה לנו
 .6חובה מהת
רבן חטאת מביא מי שחטא בשוגג
 .7את ק
חידת חדגא:
איזו מנחה נקראת על שם כלי מוכר מאוד מהמטבח?
חידת פולקע:
מיהו המשיח שאינו בן דוד?
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! הבדלים8 מצאו
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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

ֶּבנִ יֲ :אנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים ַה ַּׁש ָּבת ֶאת ֵס ֶפר וַ ּיִ ְק ָראֲ .א ָבל נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁש ֶאת
יכים לִ לְ מֹודַ ...הּכֹל ָׁשם ָמלֵ א ֲהלָ כֹות
ַה ֵּס ֶפר ַה ֶּזה ַרק ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻבּגָ ִרים ְצ ִר ִ
ּפּורים וְ ֶזה ֹלא ָּכל ָּכְך
ֶׁשל ָק ְר ָּבנֹות וְ ֻט ְמ ָאה וְ ָט ֳה ָרהֵ .אין ָׁשם ִּכ ְמ ַעט ִס ִ
ַמ ְת ִאים לִ ילָ ִדים.
ּפּורים...
ַט ְליָ ה :נָ כֹוןֶ .זה ַה ֵּס ֶפר ֶׁשּבֹו יֵ ׁש ֲה ִכי ָּפחֹות ִס ִ
צֹוד ִקים ֶׁש ְּב ֵס ֶפר וַ ּיִ ְק ָרא יֶ ְׁשנָ ן ַה ְר ֵּבה ֲהלָ כֹות ֶׁש ַּׁשּיָ כֹות לְ ִדינֵ י
נַ ֲע ָמהַ :א ֶּתם ְ
"ּתֹורת ּכ ֲֹהנִ ים" ִּבגְ לַ ל ֶׁשהּוא
ַ
ַה ֳּק ָד ִׁשים וְ ַה ָּט ֳה ָרה .הּוא ֲא ִפּלּו נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם
אֹומ ֶרת ֶׁשהּוא
יתי ֶ
עֹוסק ַרּבֹות ְּב ִהלְ כֹות ַה ִּמ ְק ָּדׁשֲ .א ָבל ְּב ָכל זֹאת ֹלא ָהיִ ִ
ֵ
ֵאינֹו ַמ ְת ִאים לִ ילָ ִדים ...אּולַ י הּוא ֲה ִכי ַמ ְת ִאים לִ ילָ ִדים!
ֶּבנִ יֲ :ה ִכי ַמ ְת ִאים?! לָ ָּמה?
ימי ֲח ָכ ִמים – וְ אּולַ י ּגַ ם ַהּיֹום ֶזה ָּכְך ְּב ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְּמקֹומֹות – ַהיְ לָ ִדים
נַ ֲע ָמהִּ :ב ֵ
אׁשית וְ ֹלא
ּתֹורה ַּדוְ ָקא ְּב ֻח ָּמׁש וַ ּיִ ְק ָרא! ֹלא ִּב ְב ֵר ִ
ַה ְּק ַטּנִ ים ִה ְת ִחילּו לִ לְ מֹוד ָ
ִּב ְׁשמֹות .וַ ּיִ ְק ָרא!
ַט ְליָ הָ :מה?! ֵאיך ֶא ְפ ָׁשר? וְ ֵאיְך ֵהם יְ כֹולִ ים לְ ָה ִבין ֶאת ַמה ֶּׁש ָּכתּוב ָׁשם?
ּמּובןַ ,מ ְס ִּב ִירים
נַ ֲע ָמה :ק ֶֹדם ּכֹלּ ,גַ ם יְ לָ ִדים ְק ַטּנִ ים ְמ ִבינִ ים ֲהלָ כֹותַּ .כ ָ
ּוב ֶד ֶרְך נְ כֹונָ הֲ .א ָבל ַהּנְ ֻק ָּדה ִהיא ֶׁש ֲח ָז"ל ָא ְמרּו
לָ ֶהם ַמה ֶּׁש ַּמ ְת ִאים לָ ֶהם ְ
ֶׁשּיֵ ׁש ִענְ יָ ן ְמיֻ ָחד ֶׁש ַּדוְ ָקא ַהיְ לָ ִדים יַ ֲע ְסקּו ְּב ֵס ֶפר וַ ּיִ ְק ָראֲ .ח ָכ ִמים ָא ְמרּו
הֹורים
הֹורים וְ יִ ְת ַע ְּסקּו ְּב ָט ֳהרֹות"ַ .היְ לָ ִדים ַה ְּק ַטּנִ ים ֵהם ֲה ִכי ְט ִ
"יָ בֹואּו ְט ִ
ּונְ ִקּיִ ים ִּכי ֵהם ֹלא ָעׂשּו ׁשּום ֵח ְטא ,וְ לָ ֵכן ֲה ִכי ַמ ְת ִאים ֶׁש ֵהם יַ ֲע ְסקּו
ַּב ֲהלָ כֹות ֶׁשל ָט ֲה ָרה ֶׁש ְּמ ֻצּיֹות לָ רֹב ְּב ֵס ֶפר וַ ּיִ ְק ָרא.
וְ ִאם ָּכְךּ ,גַ ם ֲאנַ ְחנּו ֹלא יְ כֹולִ ים לִ ְפטֹור ֶאת ַע ְצ ֵמנּו ִמ ֶּזה ...וְ אּולַ י ִאם ה'
יִ ְר ֶאה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַע ְּס ִקים ַּב ֲהלָ כֹות ֶׁש ְּקׁשּורֹות לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,הּוא
יְ ַמ ֵהר וְ יִ ְבנֶ ה לָ נּו אֹותֹו ְּכ ָברִּ ,ב ְמ ֵה ָרה.

נתן

בני

חי
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סביב
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