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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת שמיני  -פרה תשע"ט

ֲאכִ ילָ ה ּכְ ֵׁש ָרה
ּתֹורה ְמ ַד ֶּב ֶרת
ְּב ָפ ָר ַׁשת ְׁש ִמינִ י ַה ָ
ַעל ִהלְ כֹות ַהּכַ ְׁשרּות .יֶ ְׁשנָ ן ַחּיֹות
ּוב ֵהמֹות ְטהֹורֹות לַ ֲאכִ ילָ ה וְ יֵ ׁש
ְ
ּדּוע ַה ַחּיֹות
ּכָ ֵאּלֶ ה ֶׁש ֲאסּורֹותַ .מ ַ
ּדּוע ֹלא
ָה ֵאּלֶ ה ֲאסּורֹות? ַמ ַ
ַהּכֹל ֻמ ָּתר?
ָאז ָה ֱא ֶמת ִהיא ֶׁש ְּב ִד ְב ֵרי ֲחכָ ֵמינּו
יֵ ׁש ֵּדעֹות ׁשֹונֹות ָּב ִענְ יָ ן .יֵ ׁש
אֹומ ִרים ֶׁש ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ָה ֵאּלֶ ה
ְ
ֵאינָ ם ְּב ִר ִיאים לַ ּגּוף ּולְ נֶ ֶפׁש
ּתֹורה ָא ְס ָרה
ָה ָא ָדם וְ לָ כֵ ן ַה ָ
אֹומ ִרים
אֹותם .יֵ ׁש ֲא ֵח ִרים ֶׁש ְ
ָ
יאּותית
ּוב ִר ִ
ֶׁש ֵאין ְּב ָעיָ ה ִט ְב ִעית ְ

ַּב ֲאכִ ילַ ת ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים
ֶׁש ֵאינָ ם ּכְ ֵׁש ִריםֲ ,א ָבל ִּבגְ לַ ל
אֹותם,
ָ
ּתֹורה ָא ְס ָרה
ֶׁש ַה ָ
ֶאת
ְמ ַקלְ ֶקלֶ ת
ֲאכִ ילָ ָתם
הּודי.
נֶ ֶפׁש ַהּיְ ִ
ּתֹורה ר ָֹוצה ֶׁשּנֵ ַדע
ּובכָ ל א ֶֹפןַ ,ה ָ
ְ
לִ ְׁשלֹוט ְּב ַע ְצ ֵמנּו ּולְ ַה ְחלִ יט ַמה
ּטֹוב לָ נּו וְ ֹלא לַ ֲעׂשֹות ַרק ַמה
ֶּׁש ָּבא לָ נּוַ .על יְ ֵדי ִהלְ כֹות
ַהּכַ ְׁשרּות ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַרּגְ לִ ים
לְ ִה ְתּגַ ֵּבר וְ לַ ֲעׂשֹות ַרק ַמה
ֶּׁשּטֹוב לָ נּו ֶּב ֱא ֶמת!
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שעת
סיפור
יתן
ָּב ִסיס ֵא ָ
ּנֹושֹא ַּב ַּת ְפ ִקיד
הּוא ָהיָ ה ַה ַּמלְ ִׁשין ֶׁשל ָה ֲעיָ ָרה ,זֶ ה ֶׁש ֵ
ַה ִּמ ְת ַחנְ ֵחן ֵאצֶ ל ַּב ֲעלֵ י ַה ְּׂש ָר ָרהֶׁ ,ש ְּמנַ ֶּסה ְּבכָ ל ֶּד ֶרְך לִ ְמצֹא
ֵחן ְּב ֵעינֵ י רֹאׁש ָה ִעירְּ ,ב ֵעינֵ י ְמ ַפ ֵּקד ַה ִּמ ְׁש ָט ָרהְּ ,ב ֵעינֵ י
מֹוׁשל ַה ָּמחֹוזְּ ,וב ַד ְרּכֹו הּוא מּוכָ ן לִ ְרמֹס וְ לִ ְדרֹסּ .כָ ל ִמי
ֵ
ֶׁשּנִ ְק ֶרה ְּב ַד ְרּכֹו ָעלּול לִ ּפֹל ָק ְר ָּבן לִ לְ ׁשֹונֹו ָה ָר ָעהֵ .מעֹולָ ם
נֹוׂשא ָּפנִ ים לְ ַדל אֹו לְ ָע ִׁשירַ ,א ַחת ִהיא ְּב ֵעינָ יו
ֵאינֹו ֵ
ִאם ַה ֲעלָ ַמת ַמס נֶ ֶע ְש ָֹתה ַעל יְ ֵדי ְמנַ ֵהל ַה ַּבנְ ק ֶה ָע ִׁשיר,
סֹותיו ַּבּׁשּוק ָה ָאפֹר ֵמ ָרׁשּויֹות
ֶׁש ֶה ֱעלִ ים ַסְך נִ כְ ָּבד ֵמ ַהכְ נָ ָ
ַה ַּמס ,אֹו ֶׁשּזִ לְ ָּפה ָה ַאלְ ָמנָ ה ֹלא ִׁשּלְ ָמה לִ ֵידי ְּפ ִקיד ָה ִעיר
נֹוהג
בּוע לְ כָ ל רֹאׁש .הּוא ּגַ ם ֵאינֹו ֵ
ֶאת ַמס ַה ָּב ָשֹר ַה ָּק ַ
לְ ַה ְעלִ ים ֵעינֹו ֵמ ֲע ֵברֹות ְק ַטּנֹות ֶׁש ַּד ְרּכָ ם ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים
יהםַ ,על ַהּכֹל הּוא ָּבא ֶח ְׁשּבֹון ֵאצֶ ל
לָ דּוׁש ָּב ֶהן ַּב ֲע ֵקב ַרגְ לֵ ֶ
ּמֹוׁשל ֶׁש ְּמ ַתגְ ְמלִ ים אֹותֹו ְּבא ֶֹפן ְמכֻ ָּבד
רֹאׁש ָה ִעיר אֹו ַה ֵ
יהםּ .כָ ְך ֶׁש ִאם ָחלִ ילָ ה וְ ַחס
ּכְ ֵדי ֶׁשּיַ ְמ ִׁשיְך לְ זַ ֵּמר לְ ָאזְ נֵ ֶ
ָעלָ ה ְּב ַד ְעּתֹו ֶׁשל ֶחנְ וָ נִ י ּכָ לְ ֶׁשהּוא לִ ְמּכֹר ֵח ֶפץ לְ ֹלא ִרּׁשּום

ֹּומה ָעלָ יו לִ ְבּדֹק ְּב ֶׁש ַבע
ְּב ִפנְ ַקס ַה ְּמכִ ירֹות ַה ְמ ֻס ָּדר ,ש ָ
ֵעינַ יִ ם ֶׁש ָאזְ נֹו ֶׁשל ַה ַּמלְ ִׁשין ֵאינָ ּה ּכְ רּויָ ה ְּב ֵקרּוב ָמקֹום.
הֹוסיף וְ לִ ְטר ַֹח ּכְ ֵדי לִ ְהיֹות
ָּברּור ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ָעלָ יו לְ ִ
ֻמ ָּׂשא ִשֹנְ ָא ָתם ֶׁשל ּכָ ל ְּבנֵ י ָה ִעירֶׁ ,שּכֵ ן ּכָ ל ַּד ְר ַּדק יָ ַדע
יסתֹו ֶׁשל זֶ ה לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת וְ לִ לְ חֹׁש ְּבקֹול
לִ ְרקֹק ִּבכְ נִ ָ
ִמ ְתנַ ּגֵ ן ָ'ארּור ַמּכֶ ה ֵר ֵעהּו ַּב ֵּס ֶתר .'...וְ כָ ל ִמי ֶׁש ַרק נִ ְת ַקל
סֹובב ֶאת רֹאׁשֹו.
דֹודיתֹוְ ,מ ֵ
ִּבצְ ִ
ּגְ דֹולָ ה ָהיְ ָתה ֵאיפֹה ַה ִּׂש ְמ ָחה ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו ִה ְת ַּפ ְר ְס ָמה
ירֹותיו ֶׁשל
מּועה ּכִ י ֹלא עֹודֵ ,מ ַהּיֹום ֵה ִקיץ ַה ֵּקץ לִ זְ ִמ ָ
ַה ְּׁש ָ
ַה ַּמלְ ִׁשין .הּוא ּכְ ָבר ֵאינֹו ּכָ אןָ ,הלַ ְך לֹו ֶאל ִעיר ַא ֶח ֶרת,
ָא ְמנָ ם ֹלא ַה ְר ֵחקֲ ,א ָבל ָה ִע ָּקר ֶׁש ָהלַ ְך.
יפים
צֹוע ֶׁשּנִ ְרּכַ ׁש ֶּב ָע ָמל ֶׁשל ָׁשנִ ים ֹלא ַמ ֲחלִ ִ
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ִּמ ְק ַ
ּכָ ל ּכָ ְך ַמ ֵהרּ ,כָ ְך ּגַ ם הּוא ֹלא ָמצָ א ׁשּום ִס ָּבה ֻמצְ ֶּד ֶקת
ּומ ֵהר ְמאֹד יָ ְדעּו ּכָ ל ְּבנֵ י
צֹוע ַא ֵחרַ .
ֶׁש ְּבגִ ינָ ּה יְ ַח ֵּפׂש לֹו ִמ ְק ַ
ָה ִעיר ַה ֲח ָד ָׁשה ַעל ְּפגִ ָיעתֹו ָה ָר ָעה ֶׁשל ָה ִאיׁש ֶׁש ִּמ ָּקרֹוב
ּקֹוד ֶמת,
ָּבא ,וְ נִ ְׁש ְמרּו ִמ ֶּמּנּו ּכְ ֵׁשם ֶׁשּנִ ְׁש ְמרּו ְּבנֵ י ָה ִעיר ַה ֶ
וְ ָׂשנְ אּו אֹותֹו ִשֹנְ ָאה יְ ֵת ָרה ַעל ַמה ֶּׁש ָּׂשנְ אּו אֹותֹו ְׁשכֵ נָ יו
ּקֹוד ִמים.
ַה ְ
ּגֹורר ִּב ְׂשכִ ירּות,
לְ ַא ַחר ִמ ְס ַּפר ֳח ָד ִׁשים ֶׁש ָּב ֶהם ִה ְת ֵ
ֶה ְחלִ יט ּכִ י ָמצְ ָאה ָה ִעיר ֵחן ְּב ֵעינָ יוּ ,וכְ ַדאי ַה ָּד ָבר ֶׁשּיַ ְׁש ִק ַיע
ְּב ַק ְר ַקע ֲהגּונָ ה ְּב ָמקֹום ְמכֻ ָּבד וְ יִ ְבנֶ ה לֹו ַּביִ ת לְ ַתלְ ִּפּיֹות.
ַאְך ַעד ְמ ֵה ָרה ּגִ ּלָ ה ּכִ י ֵאין ,וְ לּו ִּפ ַּסת ַק ְר ַקע ַא ַחתְּ ,פנּויָ ה
ַּב ֲעבּורֹוּ .כָ ל ָמקֹום ֶׁש ָּמצָ א ֵחן ְּב ֵעינָ יו ִה ְת ָּב ֵרר ְּב ִד ֲיע ַבד
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עֹומד לִ ְבנִ ּיָ ה ,נִ ְמּכַ רֻ ,ה ְשֹּכַ רֻ ,ה ְחּכַ רֻ ,הלְ ַאם ,וְ עֹוד ּכָ ֵהּנָ ה
ּכְ ֵ
וְ כָ ֵהּנָ ה ֵּתרּוצִ יםֶׁ ,ש ַהּצַ ד ַה ָּׁשוֶ ה ֵּבין ּכֻ ּלָ ם ֶׁש ִאיׁש ִמ ְּבנֵ י
ָה ִעיר ֵאינֹו מּוכָ ן לָ ֵתת לֹו וְ לּו ֶׁש ַטח ָק ָטן לִ ְבנֹות ֶאת ֵּביתֹו.
מֹוׁשל
ֵ
ִמ ֶּׁש ָר ָאה ּכִ י ּכָ ְך ְּפנֵ י ַה ְּד ָב ִרים ָּפנָ ה יְ ִׁשירֹות ֶאל
ַה ָּמחֹוז וְ ָר ַמז לֹו ּכִ י ִהּגִ ַיע זְ ַמן ִּפ ְרעֹון ַה ְּׁש ָטרְ .מצַ ֶּפה הּוא
נֹותיו ,וְ ֶׁש ַטח ַמ ְת ִאים לִ ְבנִ ּיָ ה ְּב ֶה ְחלֵ ט
לְ ַתגְ מּול ַעל ַהלְ ָׁש ָ
יִ ְהיֶ ה ִּב ְב ִחינַ ת ָּד ָבר ְּב ִעּתֹו ָמה טֹוב.
ּמֹוׁשל ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ִט ֵּפׁש ֵה ִבין ּכִ י ְּבנֵ י ָה ִעיר ָעשֹּו יָ ד ַא ַחת
ַה ֵ
ּכְ נֶ גֶ ד ַה ַּמלְ ִׁשיןּ ,כָ ְך ֶׁשּכָ ל ֶא ְפ ָׁשרּות לַ ֲעזֹר ְּב ִענְ יָ ן זֶ ה ֵאינָ ּה
ּצּועַ .אְך ּכְ ֵדי לְ ַפּיֵ ס ֶאת ַה ַּמלְ ִׁשין ֶׁשּמּולֹו ִהצְ ִהיר
ָּב ַרת ִּב ַ
יח ֶאת ְּבנֵ י ָה ִעיר ֵאינִ י יָ כֹול.
ִּבנְ ִדיבּות'ְ :ר ֵאה יְ ִד ִידי ,לְ ַהכְ ִר ַ
ַאְך ּכָ ל ַק ְר ַקע ֶׁש ִּת ְמצָ א ְּפנּויָ ה לְ ֹלא ְּב ָעלִ יםֶׁ ,שּלְ ָך ִהיא
יה ֶאת ֵּבית
ְּב ַמ ָּתנָ ה ִמ ֶּמּנִ י ,וְ ָה ְרׁשּות נְ תּונָ ה לְ ָך לִ ְבנֹות ָעלֶ ָ
לֹומֹותיָך'.
ֶ
ֲח
ּמֹוׁשל וְ ֵה ֵחל ָּתר ַא ַחר ֶׁש ַטח
עֹודד ִמ ֵּבית ַה ֵ
יָ צָ א ָה ִאיׁש ְמ ָ
ּפּוׁשים ֹלא ֲא ֻרּכִ ים ָמצָ א ִּב ְקצֵ ה
ֲא ָד ָמה ַמ ְת ִאים .לְ ַא ַחר ִח ִ
עֹומד ָׁש ֵמם
ָה ִעיר ֶׁש ַטח ָעצּום ְמכֻ ֶּסה ִׁשכְ ַבת ּכְ פֹור ָע ָבה ֵ
ימןַ ,מ ְת ִאים ְּב ִדּיּוק
לְ ֹלא ִׁשּלּוט ,לְ ֹלא ּגִ ּדּור ,לְ ֹלא ִס ָ
ּמֹוׁשל.
לְ ַהגְ ָּד ַרת ַה ֵ
ּכְ ָבר לְ ָמ ֳח ָרת נֶ ֶע ְרמּו ָׁשם ֲע ֵרמֹות ֶׁשל לְ ֵבנִ יםֶ ,מלֶ ט,
עֹוס ִקים
ּפֹועלִ ים ֵה ֵחּלּו ְ
ּוׁש ָאר ָח ְמ ֵרי ִּבנְ יָ ן וְ ַה ֲ
חֹולָ ,חצָ ץ ְ
ׁשּורה.
ׁשּורה ַעל ּגַ ֵּבי ָ
ַּב ְּמלָ אכָ ה ְּב ֶמ ֶרץ .נִ ְד ָּבְך ַא ַחר נִ ְד ָּבְךָ ,
קֹומ ַתיִ ם ּכְ ָבר ּגָ ְבהּו ֵמ ַעל ְּפנֵ י ַה ַּק ְר ַקעֶ ,א ְפ ָׁשר
קֹומה וְ ָ
ָ

יֹותר לְ ַא ְרמֹון
ּדֹומה ֵ
ָהיָ ה לְ ַה ְב ִחין ּכִ י ּכָ אן יַ ֲעמֹד ַּביִ ת ֶׁש ֶ
ּתֹובב ְמ ֻא ָּׁשר
גּוריםָ .ה ִאיׁש ִה ְס ֵ
כּותי ֵמ ֲא ֶׁשר לְ ֵבית ְמ ִ
ַמלְ ִ
קֹורן ּכֻ ּלֹו ֵמא ֶֹׁשר וְ ָש ֵֹמ ַח ּכְ מֹו
ּפֹועלִ ים וְ ָח ְמ ֵרי ַה ִּבנְ יָ ןֵ ,
ֵּבין ַה ֲ
נֹוס ֶפת ֶׁש ֻּמּנַ ַחת ְּב ַא ְרמֹונֹו ָה ֲע ִת ִידי.
יֶ לֶ ד ָק ָטן ַעל ּכָ ל ֶא ֶבן ֶ
יאתֹו הּוא ַמ ְב ִחין ּכִ י ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ְש ֵֹמ ִחים
לְ ַמ ְר ֵּבה ְּפלִ ָ
יֹוׁש ֵבי ָה ִעיר ֶׁש ֵּמעֹולָ ם ֹלא ִהצְ ִהיבּו לֹו
ִעּמֹו ְּב ִש ְֹמ ָחה זֹוְ ,
יטים ַעל
יהם לַ ֲא ַתר ַה ְּבנִ ּיָ הַ ,מ ִּב ִ
ָּפנִ יםָּ ,ב ִאים ַּב ֲהמֹונֵ ֶ
ּומ ַחּיְ כִ ים ִּב ְמֹלא ְש ָֹפ ַתיִ םֵ .הם
ָה ַא ְרמֹון ַה ֻּמ ָּקם וְ עֹולֶ ה ְ
ָּפׁשּוט נֶ ֱהנִ יםֵ ,אין ָס ֵפק.
'לָ ָּמה ַא ֶּתם ּכָ ל ּכָ ְך ְש ֵֹמ ִחים?' ָּת ַפס ָה ִאיׁש ֶאת ַא ַחד
ׁשּובה.
עֹוב ִרים וְ ָׁש ִבים ְּב ַדׁש ִּבגְ ּדֹו וְ ָד ַרׁש ְּת ָ
ָה ְ
'ֹלא ּכְ לּוםְּ ,ב ַסְך ַהּכֹל נֶ ֱהנִ ים לִ ְראֹות'.
ַ'ה ִאם ֵאין ָה ַא ְרמֹון יָ ֶפה ְּב ֵעינֵ יכֶ ם?'
'ֹלא וָ ֹלאַ .א ְּד ַר ָּבהַ ,מ ְד ִהים הּוא ְּביָ ְפיֹו'.
'מה ִאם ּכֵ ן ַמ ֵּסכַ ת ַה ִחּיּוכִ ים ַהּזֹו? ֱאמֹר לְ ָפנַ י ,וָ ֹלאֲ ,אנִ י
ָ
גּופָך!'
יח לְ ָך ֶׁשֹּלא ִּת ָּׁש ֵאר ֶעצֶ ם ְׁשלֵ ָמה ְּב ְ
ַמ ְב ִט ַ
ָר ָאה ָה ִאיׁש ֶׁשּכָ לְ ָתה ֵאלָ יו ָה ָר ָעה וְ גִ ּלָ ה ֶאת ַהּסֹוד'ָ :א ְמנָ ם
נֶ ְה ָּדר הּוא ָה ַא ְרמֹון וְ יָ ֶפה לְ ַמ ְר ֶאהַ ,אְך עֹוד ְמ ַעט יָ בֹוא
ַה ַּקיִ ץַ ,ה ֶּׁש ֶמׁש ֵּתצֵ א ,וְ ַה ֶּק ַרח יַ ְפ ִׁשיר וְ ָה ַא ְרמֹון ַה ְמפ ָֹאר
גֹור ִמים לְ תֹוְך ַהּנָ ָהר ַהּׁשֹוצֵ ף ֶׁש ָעלָ יו הּוא נִ ְבנָ ה'...
יִ ְת ָּפ ֵרק לְ ְ
הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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חג ומועד

פרשת פרה

השבת אנחנו קוראים את הפרשה השלישית
מארבע הפרשיות המיוחדות לתקופה הזו של
השנה והיא פרשת "פרה" .האמת ,זה נראה
קצת משונה שאנחנו קוראים את הפרשה הזו.
למה משונה?

בימי בית המקדש .אז למה בכלל אנחנו
קוראים את הפרשה הזו? זה לא קצת משונה?
התשובה היא שבזה אנחנו מעוררים את
עצמנו לצפייה ולתקווה לבניין בית המקדש
במהרה .אם היינו מתייאשים חס וחלילה
מבית המקדש ,אז אולי באמת היינו מפסיקים
לקרוא את פרשת פרה ,היא הרי אינה קשורה
לימינו .אבל מכיוון שאנחנו כל
כך מאמינים שבית המקדש
ייבנה ומקווים שזה יקרה
בקרוב ממש ,אנחנו ממשיכים
במנהג קריאת פרשת פרה
כאילו בית המקדש קיים! ככה
אנחנו זוכרים שלמרות שאין
לנו בית מקדש ,זו מציאות
זמנית בלבד ,כי הוא עתיד
להיבנות בעזרת ה'.

פרשת פרה עוסקת בהלכות טומאה וטהרה.
התורה מסבירה כיצד
ניתן לטהר אדם שנטמא
במת .אז למה קוראים את
הפרשה הזו דווקא בתקופה
הזו של השנה? קוראים
אותה כהכנה לימי חג
הפסח המתקרבים .בימי
הפסח היו ישראל מקריבים
את קרבן הפסח ,וכדי
להקריב
שנוכל
מנת
להזכיר לנו להיטהר על
ובעצם כל ענייני חג הפסח קשורים לבית
פרה.
פרשת
את
קוראים
את הקרבן בטהרה,
המקדש ,לקרבן הפסח ולעלייה לרגל .בעזרת
היום לצערנו איננו מקריבים עדיין קרבן פסח ,ה' כאשר ייבנה המקדש מחדש ,נזכה שוב
ואין לנו כל כך צורך להתכונן ולהיטהר כמו לחגוג בצורה מלאה את החגים והמועדים
ולעלות לבית הבחירה!
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
שת "שמיני" עוסקת בברית המילה

 .1פר

הרון הכוהן שמתו הם :נדב ואביהוא

 .2בני א
.3

הגמל הוא מבעלי החיים הטמאים
ארנבת היא מבעלי החיים הטהורים

 .4ה

 .5הנשר הוא עוף טמא
 .6יש חגבים שמותרים באכילה
 .7כלי

חרס נטמא אם נכנסת טומאה לתוכו
חידת חדגא:
איזה סימן הוא לכאורה מיותר? (רמז :מסימני הכשרות)
חידת פולקע:
ב"ראה" נקראת "ראה" ולה עוד שלושה שמות .הסבירו!

meirkids.co.il
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מילים מבולבלות
לפניכם מילים מבולבלות (או צמדי-מילים מבולבלים)
מתוך "שביעי" של הפרשה .תוכלו למצוא את המילים הנכונות?

כל רחשי
__________

עוזר
__________

הב מנה בה
__________

המקוממי
__________

כה כוללו
__________

לא הצער
__________

לתא כלא
__________

מהעלה
__________

שוקד
__________

עדר עבה
__________

שה רץ
__________

עלון חג
__________

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

יתי ְּב ִכ ָּתה ה .יֹום ֶא ָחד
רֹוצה ֶׁש ִּת ְׁש ְמעּו ִסּפּור ֶׁש ָּק ָרה לִ י ְּכ ֶׁש ָהיִ ִ
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י ָ
ּמּודים ֻמ ְק ָּדם ֵמ ָה ָרגִ ילְּ ,ב ָׁש ָעה ִ .12:00א ָּמא
ָהיִ ינּו ָאמּורֹות לְ ַסּיֵ ם ֶאת ַהּלִ ִ
בֹואי
ֶׁש ָּׁש ְמ ָעה ַעל ָּכְךָ ,א ְמ ָרה לִ י :נַ ֲע ָמהִ ,אם ֶאת ְמ ַסּיֶ ֶמת ֻמ ְק ָּדםֶ ,א ְׂש ַמח ֶׁש ָּת ִ
ִמּיָ ד ַה ַּביְ ָתהֶ ,זה יַ ְעזֹור לִ י ְמאֹדִ .ה ְס ַּכ ְמ ִּתי.
ּמּודים ְּבאֹותֹו ַהּיֹוםָּ ,פנְ ָתה ֵאלַ י ֲח ֵב ְר ִּתי יָ ָפה ֶׁש ָא ְמ ָרה
ֲא ָבל ְּכ ֶׁש ִּסּיַ ְמנּו ֶאת ַהּלִ ִ
מֹוד ַעת ְּב ָר ָכה ְמ ֻק ֶּׁש ֶטת לְ ִא ִּמי
לִ י :נַ ֲע ָמהֲ ,אנִ י נִ ְׁש ֶא ֶרת ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר לְ ָה ִכין ָ
לִ ְכבֹוד יֹום ֻהּלַ ְד ָּתּהַ .מה ַּד ְע ְתָּך לְ ִה ָּׁש ֵאר ִא ִּתי? לְ ֶפ ַתע נִ ְז ַּכ ְר ִּתי ֶׁשּגַ ם לְ ִא ָּמא
מֹודעֹות
ּוביַ ַחד ֵה ַכּנּו ָ
ֶׁשּלָ נּו יֵ ׁש יֹום ֻהלֶ ֶדת ְּב ָקרֹובֶ .ה ְחלַ ְט ִּתי לְ ִה ָּׁש ֵאר ִעם יָ ָפהְ ,
יָ פֹות ְמאֹד.
יע ַה ַּביְ ָתהִ .הּגַ ְע ִּתי ַרק ִּב ְס ִביבֹות ַא ַחת וָ ֵח ִציְּ .כ ֶׁש ִהּגַ ְע ִּתי
ּמּובן ֶׁש ֵא ַח ְר ִּתי לְ ַהּגִ ַ
ַּכ ָ
יעי
חּוצה" .נַ ֲע ָמה לְ ָאן נֶ ֱעלַ ְמ ְּת? ֲה ֵרי ִס ַּכ ְמנּו ֶׁש ַּתּגִ ִ
צּובה ּולְ ָ
יתי ֶאת ִא ָּמא ֲע ָ
ָר ִא ִ
יחי ַעל יֹונָ ָתן ַה ָּק ָטןַ .ע ְכ ָׁשיו ְּכ ָבר
יתי ֶׁש ַּת ְׁשּגִ ִ
יתי ַחּיֶ ֶבת לָ ֵצאת וְ ָר ִצ ִ
ֻמ ְק ָּדם! ָהיִ ִ
ִפ ְס ַפ ְס ִּתי ֶאת ַה ְז ָמן"...
ִה ְצ ָט ַע ְר ִּתי ְמאֹד ֶׁש ָּכְך ָק ָרהֲ .אנִ י ִה ְת ַּכּוַ נְ ִּתי לַ ֲעׂשֹות טֹוב לְ ִא ָּמא ּולְ ָה ִכין
יֹותר.
מֹועיל לָ ּה ַה ְר ֵּבה ֵ
ִ
יתי ְמ ַמ ֶה ֶרת לָ בֹוא ֶזה ָהיָ ה
לָ ּה ְּב ָר ָכהֲ ,א ָבל ִאם ָהיִ ִ
יֹותר ָחׁשּוב לַ ֲעׂשֹות ַמה ֶּׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים ֵמ ִא ָּתנּו ,וְ ֹלא לְ ִה ְתנַ ֵּדב ֵמ ַע ְצ ֵמנּו
לִ ְפ ָע ִמים ֵ
ׁשּובים.
לִ ְד ָב ִרים ֶׁש ֵאינָ ם ֶה ְכ ְר ִח ִּּייםַ ,על ֶח ְׁשּבֹון ַה ְּד ָב ִרים ַה ֲח ִ
ַט ְליָ הֲ :א ָבל לָ ָּמה ֶה ְחלַ ְט ְּת לְ ַס ֵּפר לָ נּו ֶאת ַה ִּסּפּור ַה ֶזה?
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ֶזה יַ ְס ִּביר לָ נּו ַמ ֶּׁשהּו ְּב ָפ ָר ַׁשת ְׁש ִמינִ י .נָ ָדב וַ ֲא ִביהּוא ְּבנֵ י
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י ֶ
אֹותם.
יקים ָרצּו לְ ַה ְק ִטיר ְקט ֶֹרת ְמיֻ ֶח ֶדת ,לַ ְמרֹות ֶׁשה' ֹלא ִצּוָ ה ָ
ַא ֲהרֹן ַה ַּצ ִּד ִ
ּומתּוָּ .כל ֶזה ָק ָרה ִּבגְ לַ ל ֶּׁש ֵהם ָעׂשּו ַמה ֶּׁשה' ֹלא
תֹוצ ָאה ִמ ֶזה ֵהם נִ ְׂש ְרפּו ֵ
ְּכ ָ
סּורה .לִ ְפ ָע ִמים ָחׁשּוב ְמאֹד לְ ִה ָּׁש ַמע
צּורה ֲא ָ
אֹותם ,וְ נִ ְכנְ סּו לַ ִּמ ְׁש ָּכן ְּב ָ
ָ
ִצּוָ ה
הֹוראֹות ,וְ ֹלא ַּדוְ ָקא לְ ִה ְתנַ ֵּדב ִּב ְד ָב ִרים ֶׁש ֵאינָ ם נִ ְצ ָר ִכים ,לַ ְמרֹות ֶׁש ַה ַּכּוָ נָ ה
לַ ָ
טֹובה.
ִהיא לְ ָ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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