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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת תזריע  -החודש תשע"ט

ְּב ִרית ַה ִּמילָ ה
ּתֹורה
ִּב ְת ִחּלַ ת ָּפ ָר ַׁשת ַּתזְ ִר ַיע ַה ָ
ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ִמ ְצוַ ת ְּב ִרית
ַה ִּמילָ הְּ .ב ִרית ַה ִּמילָ ה ִהיא
ִמ ְצוָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶׁש ָּבּה ֲאנַ ְחנּו
ּכֹור ִתים ְּב ִרית ִעם ה' .ה' ָּב ַחר
ְ
ָּבנּו לִ ְהיֹות ַעם ְסגֻ ּלָ ה וַ ֲאנַ ְחנּו
ִמ ִּצ ֵדנּו ִמ ְת ַחּיְ ִבים לְ ַק ֵּבל ֶאת
תֹורתֹו.
וֹותיו וְ ָ
ִמ ְצ ָ
זֹוכְ ִרים ִמי ָהיָ ה ָה ִראׁשֹון ֶׁש ָע ָׂשה
ְּב ִרית ִמילָ ה? נָ כֹוןָ ,היָ ה זֶ ה
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו! ה' ִצּוָ ה אֹותֹו
לַ ֲעׂשֹות לְ ַע ְצמֹו ְּב ִרית ִמילָ ה
ּכְ ֶׁשהּוא ָהיָ ה ֶּבן ָׁ 99שנָ ה!

ּומי ָהיָ ה ָה ִראׁשֹון ֶׁש ָעׂשּו
ִ
לֹו ְּב ִרית ִמילָ ה ּכְ ֶׁשהּוא ָהיָ ה
ְּבגִ יל  8יָ ִמים? יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו!
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ַמל ֶאת יִ ְצ ָחק
ְּבנֹו ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ֶּבן ְׁשמֹונַ ת יָ ִמים,
ּכְ מֹו ֶׁש ִּצּוָ הּו ה'.
ֵמ ָאז וְ ַעד ַהּיֹום ַמ ָּמׁש ּכִ ְמ ַעט
ּכָ ל ְּבנֵ י ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ַקּיְ ִמים
ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹו ִּב ְמ ִסירּות
ַר ָּבה ְמאֹדַ .א ְׁש ֵרינּו ֶׁשּזָ כִ ינו
לִ ְהיֹות ָעם ֶׁשל ה'.
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שעת
סיפור
ּת ַֹאר ְל ֵׁשם ּכָ בֹוד
ּמֹוׁשלָ .היָ ה זֶ ה ּכֶ לֶ ב
ּתּולִ י ָהיָ ה ּכַ לְ ּבֹו ַהּנֶ ֱא ָמן ֶׁשל ַה ֵ
ימי נַ ְפׁשֹו.
ּמֹוׁשל ָהיָ ה ָקׁשּור ֵאלָ יו ְּבכָ ל נִ ֵ
ְמיֻ ָחד ְּב ִמינֹוַ ,ה ֵ
הּוא ִק ֵּבל אֹותֹו ְּב ַמ ָּתנָ ה ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ּגּור ָק ָטן .יְ ִדיד וְ ָח ֵבר
ּמֹוׁשל ֶה ֱענִ יק לֹו ֶאת ַהּגּור ,וְ ִס ֵּפר ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר
ָקרֹוב ֶׁשל ַה ֵ
ְּבזָ ן ְמיֻ ָחד וְ נָ ִדיר ַּב ַעל נֶ ֱא ָמנּות ִּבלְ ִּתי ְרגִ ילָ ה ַּוב ַעל ּכ ֶֹׁשר
יטה ֻמ ְפלָ א.
ְקלִ ָ
ּפּוחיוָ .היָ ה
ּומ ָאז ָהיָ ה לְ ֶבן ִט ָ
ּמֹוׁשל ִא ֵּמץ ֶאת ַהּגּורֵ ,
ַה ֵ
יהם ֶק ֶׁשר ְמיֻ ָחדַ .הּכֶ לֶ ב ֵה ִבין ֶאת ְש ַֹפת ְּב ָעלָ יו,
ֵּבינֵ ֶ
וְ ַה ְּב ָעלִ ים ֵה ִבינּו ֶאת ְש ַֹפת ַהּכֶ לֶ בִ .אי ֶא ְפ ָׁשר ָהיָ ה ֶׁשֹּלא
לְ ִה ְת ַּפ ֵעל ִמּנֶ ֱא ָמנּותֹו ַה ֻּמ ְפלָ ָאה ֶׁשל ַהּכֶ לֶ ב לִ ְב ָעלָ יו.
יֹותר ַהּזְ ַמן ,וְ ַהּכֶ לֶ ב
עֹושֹים ֶאת ֶׁשּלָ ֶהם ,וְ עֹוד ֵ
ֲא ָבל ַה ַחּיִ ים ִ
יח ֶה ָע ֶבה לְ יַ ד ָה ָאח,
רֹובץ ָהיָ ה ַעל ַה ָּׁש ִט ַ
ִה ְת ִחיל לְ ַהזְ ִקיןֵ .
אֹומר ִמ ְסּכֵ נּות.
ּומ ָּבע ָּפנָ יו ֵ
ִריר נִ ּגָ ר ִמ ִּפיוֵ ,עינָ יו ֻמ ְׁש ָּפלֹותַ ,

ַה ַּמּצָ ב ֶׁש ַרק ָהלַ ְך וְ ִה ַּד ְר ֵּדר ,וְ ָהיּו עֹוד ִאּלּוצִ ים ׁשֹונִ ים,
ּמֹוׁשל לְ ָה ִבין ֶׁש ֵאין ְּב ֵר ָרה ,וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְׁש ִאיר
ּגָ ְרמּו לַ ֵ
ֶאת ַהּכֶ לֶ ב ַּב ַּביִ ת ְּב ַמּצָ בֹו ַהּנֹוכְ ִחיֵ .מ ִא ַידְךּ ,גַ ם לַ ֲהרֹג אֹותֹו
ּמֹוׁשלַ ,רק ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ַעל ּכָ ְך ּגָ ְר ָמה לֹו ַחלְ ָחלָ ה
ֹלא ָרצָ ה ַה ֵ
נֹור ִאית.
ָ
ֹלח ֶאת
תּוחה ָהיְ ָתה לִ ְׁש ַ
ּנֹות ָרה ְּפ ָ
אֹוּפצְ יָ ה ַהיְ ִח ָידה ֶׁש ְ
ָה ְ
ַהּכֶ לֶ ב לַ ָח ְפ ִׁשי .לְ ַה ִּס ַיע אֹותֹו לִ ְקצֵ ה ָה ִעיר ָׁשם נִ ְמצָ א
ַהּיַ ַער ַהּגָ דֹולַ ,ה ְמ ַהּוֶ ה ֵּבין ַהּיֶ ֶתר ּכְ ַביִ ת ַחם לְ ַחּיֹות ַה ָּבר,
וְ ָׁשם ֵּבין ַה ַחּיֹות יּוכַ ל ַהּכֶ לֶ ב לִ ְחיֹות ֶאת ְׁש ֵא ִרית ַחּיָ יו.
גּוע ֵמ ַה ַּמ ְח ָׁש ָבהֶׁ ,שּכָ ְך
ּמֹוׁשל ֲע ַדיִ ן ֹלא ָהיָ ה ָר ַ
ֲא ָבל ַה ֵ
יִ ְׁשלַ ח ֶאת ַהּכֶ לֶ ב ֶאל ַהּיַ ַערְּ ,בלִ י ֲהגַ ּנָ הְּ ,בלִ י ֶא ְמצְ ֵעי ֲהגַ ּנָ ה
מֹודד מּול
וְ ַה ְת ָק ָפהֲ .ה ֵרי הּוא ֹלא ֻה ְרּגַ ל ֵמעֹולָ ם לְ ִה ְת ֵ
רּוע .הּוא ָחס
ַחּיֹות ָּבר ,וְ עֹוד ַעכְ ָׁשו ּכְ ֶׁש ַּמּצָ בֹו ּכָ ל ּכָ ְך ּגָ ַ
ַעל ּכַ לְ ּבֹו ָה ָאהּוב ,וְ ֶה ֱחלִ יט ֶׁש ַּב ַּמּצָ ב ֶׁשּנֹוצַ ר ָעלָ יו לַ ֲעשֹוֹת
ַּב ֲעבּורֹו ֶאת ַה ַּמ ְק ִסימּום ָה ֶא ְפ ָׁש ִרי.
יפה ְמיֻ ֶח ֶדת ְּב ִמינָ ּהַ .ר ֲע ַמת
ַּב ֲעבּור ַהּכֶ לֶ ב נִ ְת ְּפ ָרה ֲחלִ ָ
ַא ְריֵ הַּ ,פ ְרוַ ת ּדֹבּ ,כַ ְר ֵעי זְ ֵאב ּוזְ נַ ב נָ ֵמר ֵ -אּלּו ָהיּו ַרק ֵחלֶ ק
יפת ַה ָּמגֵ ן ַה ְמ ֻׁש ְריֶ נֶ ת ֶׁש ָּבּה ִהצְ ַטּיֵ ד
ֵמ ַה ַּמ ְרּכִ ִיבים ֶׁשל ֲחלִ ַ
ּמֹוׁשל ֶאּלָ א לְ ַקּוֹות ֶׁשּתּולִ י
נֹותר לַ ֵ
ּתּולִ י ַהּזָ ֵקן .וְ ַע ָּתה ֹלא ַ
ַה ַּמ ְפ ִחיד יַ ְר ִּת ַיע ֶאת ַה ַחּיֹות וְ יִ ְמנַ ע ֵמ ֶהם לְ ִה ְת ָק ֵרב
לַ ָּק ִׁשיׁש ַה ִּמ ְסּכֵ ן.
ַהּכֶ לֶ ב יָ צָ א לְ ַד ְרּכֹו ַה ֲח ָד ָׁשה ,וְ ִחיׁש ַמ ֵהר ָע ְב ָרה ֲחר ֶֹׁשת
מּועה ַעל ַה ַחּיָ ה
ְׁשמּועֹות ַּבּיַ ַערִ .מ ֶּפה לְ ֶפה ָה ָע ְב ָרה ַה ְּׁש ָ
> > >
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ּתֹוב ֶבת ַּבּיַ ַערַ .ה ַחּיֹות ֵהצִ יצּו ֵמ ָרחֹוק
ַהּמּוזָ ָרה ֶׁש ִּמ ְס ֶ
וְ ָח ְׁשׁשּו לְ ִה ְת ָק ֵרבַ .הּכֶ לֶ ב ָּפ ַסע ְּב ִא ִּטּיּות ּכְ ִאּלּו ָהיָ ה ֶמלֶ ְך
ַהּיַ ַער ִּבכְ בֹודֹו ְּוב ַעצְ מֹו ,וְ הּוא ְּב ֶה ְחלֵ ט נֶ ֱהנָ ה ֵמ ַה ִהילָ ה
ֶׁשּנִ ְק ְׁש ָרה ְס ִביבֹו.
מּועה ַעל ַה ַחּיָ ה
ּגַ ם ֶאל ָה ַא ְריֵ ה ֶמלֶ ְך ַה ַחּיֹות ִהּגִ ָיעה ַה ְּׁש ָ
ּומ ַהּלֶ כֶ ת
הֹוד ָעה ֻמ ְק ֶּד ֶמתְ ,
הֹופ ָיעה לְ ֹלא ָ
ַה ֲח ָד ָׁשה ֶׁש ִ
יֹותר
צּורי ַהּיַ ַערָ .ה ַא ְריֵ הֵ ,
ימה ַעל יְ ֵ
ּומ ִּטילָ ה ֵא ָ
ְּבעֹנֶ ג ַ
עֹומד הּוא
ִמ ֶּׁש ָח ַׁשׁש ִמ ְּפנֵ י ַה ַחּיָ ה ַהּמּוזָ ָרהָ ,ח ַׁשׁש ּכִ י ֵ
לּומת ֵׁשם.
טֹובת ַחּיָ ה ֲע ַ
לְ ַא ֵּבד ֶאת ּכִ ְסאֹו וְ ֶאת ּכִ ְתרֹו לְ ַ
הּוא ֹלא ִה ְסּכִ ים לְ ַה ְׁשלִ ים ִעם ָה ַר ְעיֹון וְ ִה ְתּכֹונֵ ן לְ ִמלְ ָח ָמה
ַח ְס ַרת ְּפ ָׁשרֹות.
ּׁשּועלִּ ,וב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו
יֹועצֹו ַה ָ
ַּב ֲח ַׁשאי ִה ְתיַ ֵעץ ָה ַא ְריֵ ה ִעם ֲ
לָ צֵ את ּולְ ִה ְת ַחּקֹות ַא ַחר ַה ַחּיָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה ,לִ לְ מֹד ֶאת
נְ ֻקּדֹות ַה ֻּת ְר ָּפה ֶׁשּלָ ּהּ ,ולְ נַ ּסֹות לִ ְתהֹות ַעל ַקנְ ַקּנָ ּה.
רּורהַ .עד
ּׁשּועל לַ ֶּד ֶרְך ַה ִּבלְ ִּתי ְּב ָ
חֹוׁשׁש ִק ְמ ָעה יָ צָ א ַה ָ
ֵ
אֹותּה
ּכֹה ַרק ָׁש ַמע ַעל ַה ַחּיָ ה ַה ֻּמ ְפלָ ָאה ,הּוא ֹלא ָר ָאה ָ
ְּבמֹו ֵעינָ יוֲ ,א ָבל ְּפ ֻק ַּדת ַה ֶּמלֶ ְך ִהיא ְּפ ֻק ָּדה ,וְ הּוא ְּב ֶה ְחלֵ ט
ֹימה.
ִמ ְתּכַ ּוֵ ן לַ ֲעמֹד ְּבכָ בֹוד ַּב ְּמ ִש ָ
ּׁשּועל ֶאל ַה ַחּיָ ה ַה ֲח ָד ָׁשהְּ .בצִ ֵּדי ַהּיַ ַער הּוא
ִה ְת ָק ֵרב ַה ָ
ּומ ִּביטֹות ְּב ַס ְק ָרנּות ְמהּולָ ה
ַמ ְב ִחין ְּב ַחּיֹות ַה ִּמ ְס ַּת ְּתרֹות ַ
ּומ ָרחֹוק ָקד ִק ָּדה ֶׁשל
ַּב ֲח ָר ָדה .הּוא ִמ ְת ָק ֵרב ְּב ִא ִּטּיּותֵ ,
ּכָ בֹוד:
ּׁשּועל!' ָק ָרא לְ ֶע ְברֹו ְּבקֹול.
ָ'ּברּוְך ַה ָּבא לַ ּיַ ַערֲ .אנִ י הּוא ַה ָ

ימה ִמּכִ ּוּונֹו ֶׁשל ַהּכֶ לֶ ב.
 ָ'ּברּוְך ַהּנִ ְמצָ א!' ָעלְ ָתה ּכְ ִמין נְ ִה ָּׁשּועל ַּב ֲע ִדינּות.
'ּומי ּכְ בֹודֹו?' ִה ְת ַענְ יֵ ן ַה ָ
 ִּׁשּועל ָהיָ ה ָה ִראׁשֹון ֶׁש ִה ְת ַענְ יֵ ן ּבֹו
ְּת ִחּלָ ה נָ בֹוְך ִק ְמ ָעהַ ,ה ָ
יְ ִׁשירֹותַ .א ַחר ּכָ ְך זָ ַקף ֶאת ַר ֲע ָמתֹו וְ ָא ַמר' :יֵ ׁש לִ י ַר ְע ָמה
ֶׁשל ַא ְריֵ ה!'
רֹואים ְמצֻ ּיָ ןֲ ,א ָבל ִמי
ּׁשּועל'ֶ ,את זֶ ה ִ
 'ּכֵ ןּ ,כֵ ן'ִ ,הנְ ֵהן ַה ָּכְ בֹודֹו?'
לִ ֵּטף ֶאת ּגַ ּבֹו וְ ָא ַמרּ'ַ :פ ְרוָ ה לִ י ֶׁשל ּדֹב!'
 ָ'אכֵ ןּ ,גַ ם ָּבזֶ ה ִה ְב ַחנְ ִּתיֲ .א ָבל ִמי ּכְ בֹודֹו?'בֹוּה ּכְ כָ ל ָה ֶא ְפ ָׁשר וְ ָא ַמר ְּב ַעצְ ָּבנּות ָמה:
נֶ ֱע ַמד ַעל ַרגְ לָ יו ּגָ ַ
'ּכְ ָר ַעי ֶׁשל זְ ֵאב ֲע ָרבֹות!'
ּׁשּועל'ֲ ,א ָבל ִמי ּכְ בֹודֹו?'
 'ּגַ ם זֶ ה נִ ּכָ ר!' ֹלא ִה ְר ָּפה ַה ִָה ְמ ִׁשיְך ַּב ֲע ִדינּות ִמּכ ַֹח ַה ָּס ֵפק.
ּכִ ְׁשּכֵ ׁש ִּבזְ נָ בֹו וְ ָא ַמר' :יֵ ׁש לִ י זָ נָ ב ֶׁשל נָ ֵמר!'
ּׁשּועל יְ ִׁשירֹות ,הּוא ֹלא ִה ְתּכַ ּוֵ ן לְ ַה ְרּפֹות:
ַה ַּפ ַעם ָּפנָ ה ַה ָ
ֲ'א ָבל ִמי ַא ָּתה?!?!?!'
ָר ַבץ ַּת ְח ָּתיו וְ ָא ַמר'ֲ :אנִ יֲ ...אנִ י ּכֶ לֶ ב!'
הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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חג ומועד

פרשת החודש

עצמאי ולא עם של עבדים .בהמשך קיבלנו
את התורה בהר סיני והגענו לארץ ישראל.

השבת אנחנו קוראים את הפרשה
הרביעית והאחרונה שב"ארבע הפרשיות" :המאורע המכונן הזה הוא כל כך חשוב ויסודי,
שבעבורו נחשב חודש ניסן לראש החודשים,
"פרשת החודש".
וגם נקבע חג מיוחד –חג הפסח .בחג הזה
בפרשת החודש אנחנו
הקרב ובא נשב כולנו
קוראים על הציווי שציווה
בעזרת ה' סביב שולחן
ה' את משה לקדש את
הסדר ,ונספר ביציאת
חודש ניסן ,שהוא ראש
מצרים.
החודשים לכל חודשי
פרשת החודש מזכירה
השנה .למרות שראש
מאוד
שחשוב
לנו
השנה חל בתשרי,
בחודשי
שנשתמש
ישנה משמעות מיוחדת
השנה העבריים ,לפי
לחודש ניסן ,ולכן התורה
הלוח העברי .זהו לוח
מצווה אותנו להחשיב
שמיועד במיוחד בשבילנו ,בשביל עם ישראל.
אותו כראש חודשים.
לצערנו כיום אנחנו נאלצים להשתמש גם
מדוע חודש ניסן הוא כל כך חשוב?
בלוח השנה הלועזי לצרכים יומיומיים ,אך
בחודש ניסן אירע מאורע שהוא מהחשובים חשוב שנזכור שיש לנו לוח שנה מיוחד שלנו.
ביותר בתולדות עם ישראל :יציאת מצרים .את הדבר הזה אנחנו לומדים מפרשת
ביציאת מצרים הפכנו להיות עם לה' ,עם החודש ,וחשוב לזכור אותו בכל ימות השנה.
4

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
 .1אסור לעשות ברית מילה בשבת
.2

אחד מסוגי הצרעת נקרא "בהרת"

צריך לבוא אל הלוי שיבדוק אותו

 .3המצורע
מי שהוא מצורע מוחלט ,הוא טמא
.4
 .5צרעת קיימת רק בגוף האדם
המצורע צריך לשבת מחוץ למחנה
.6
המצורע לעולם אינו יכול להיטהר
.7

חידת חדגא:
למה מרמז המשפט הבא" :כאשר תספור ,צא לפי החוק ובוא"!
חידת פולקע :באיזה מקרה אסור למול תינוק עד היום האחד עשר
ללידתו ,למרות שהוא בריא לגמרי?
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תפזורת
ברית מילה
מצורע
שמירת הלשון
תזריע
החודש
ניסן
ראש חודשים
כוהן
טמא
טהור
מחנה
בגדים
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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

ַט ְליָ הֵ :איזֹו ַמ ֲחלָ ה ְמ ֻׁשּנָ ה זֹו ַה ָּצ ַר ַעת! ַּכ ָּמה טֹוב ֶׁש ִהיא ֹלא ַקּיָ ֶמת ַהּיֹום...
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ַּדוְ ָקא ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ֲחלָ ה ֶׁשּנִ ְק ֵראת ָצ ַר ַעת.
ַט ְליָ ה :נָ כֹוןִ ,ס ְּפרּו לָ נּו ַּב ִּכ ָּתה ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ֲחלָ ה ֶׁשּנִ ְק ֵראת ָצ ַר ַעת ֲא ָבל ִהיא ֹלא
ּתֹורה
יה ָּכתּוב ַּב ָ
ּתֹורהַ .ה ָּצ ַר ַעת ֶׁש ָעלֶ ָ
יה ְמ ֻד ָּבר ַּב ָ
ֶּב ֱא ֶמת ַה ָּצ ַר ַעת ֶׁש ָעלֶ ָ
ֹלא ַקּיָ ֶמת ַהּיֹום ,וְ טֹוב ֶׁש ָּכְך.
ימן טֹוב ֶׁש ֵאין ָצ ַר ַעת ַּכּיֹום.
טּוחה ֶׁש ֶּזה ִס ָ
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י ַּדוְ ָקא ֹלא ְּב ָ
ֶּבנִ יַ :מה?! לָ ָּמה ָצ ִריְך ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ָצ ַר ַעת ָּבעֹולָ ם? לְ ַצ ֲע ֵרנּו יֵ ׁש ַה ְר ֵּבה ָצרֹות
ֲא ֵחרֹותֹ .לא ָצ ִריְך ּגַ ם ֶאת ַה ָּצ ַר ַעת...
ימן טֹוב
נַ ֲע ָמה :לְ ִפי ַמה ֶּׁש ֲח ָכ ֵמינּו ַמ ְס ִּב ִיריםַ ,ה ָּצ ַר ַעת ִהיא ַּדוְ ָקא ִס ָ
ּכֹותב ֶׁשּזֹו ָהיְ ָתה ַמ ֲחלָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶׁש ָהיְ ָתה ַקּיָ ֶמת
לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלָ .ה ַר ְמ ָּב"ֹן ֵ
בֹוּה וְ טֹובַּ .כ ֲא ֶׁשר ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
רּוחנִ י ּגָ ַ
ַרק ָמ ַתי ֶׁש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיָ ה ְּב ַמ ָּצב ָ
ּומ ְרּגֶ ֶׁשת.
רּוחנִ ית ָהיְ ָתה נִ ֶּכ ֶרת ֻ
בֹוההָ ,אז ָּכל יְ ִר ָידה ּונְ ִפילָ ה ָ
הּוא ְּב ַד ְרּגָ ה ּגְ ָ
ַה ָּצ ַר ַעת ָהיְ ָתה ַמ ְר ָאה לָ ָא ָדם ֶׁשהּוא ָצ ִריְך לְ ַת ֵּקן ַמ ֶּׁשהּו.
ַט ְליָ הָ :אה ,נָ כֹון! ָצ ַר ַעת ָּב ָאה ַעל לָ ׁשֹון ָה ַרע.
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון .זֹו ֻּדגְ ָמה לְ ָכְך .לָ ֵכן ,לַ ְמרֹות ֶׁש ִּמ ַּצד ֶא ָחד טֹוב ֶׁש ֵאין לָ נּו
רּוחנִ י ֶׁשּלָ ּנּו ֵאינֹו
ֶאת ַה ַּמ ֲחלָ ה ַהזֹוֲ ,א ָבל ִמ ַּצד ֵׁשנִ י ֶזה ְמלַ ֵּמד ֶׁש ַה ַּמ ָּצב ָה ָ
ָּב ָר ָמה ַהּנְ כֹונָ הַּ .כ ֲא ֶׁשר נָ ׁשּוב וְ נַ ֲעלֶ ה לַ ַּד ְרּגָ ה ַהּנְ כֹונָ ה וְ יִ ְהיֶ ה לָ נּו ֵּבית ִמ ְּק ָדׁש
וְ ַה ְׁש ָר ַאת ְׁש ִכינָ הָ ,אז ֲעלּולָ ה לָ צּוץ ּגַ ם ַה ָּצ ַר ַעת ְּכ ֵדי לְ ַס ֵּמן לָ נּו ַמה ָּצ ִריְך
נּוכל לְ ִה ְת ַק ֵּדם וְ לַ ֲעלֹות עֹוד וְ עֹוד וְ לִ ְזּכֹות לִ ְק ֻד ָּׁשה וְ ָט ֳה ָרה!
ִּתּקּוןָּ .כ ְְך ַ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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