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גלים באוויר...
עמוד 7

טֹובה
ַהּכֹל לְ ָ
ּתֹורה ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל
צֹורע ַה ָ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ְמ ָ
נִ גְ ֵעי ַה ָּב ִּתיםּ .כְ מֹו ֶׁש ְּבגּוף ָה ָא ָדם
ּוב ְּבגָ ִדים יְ כֹולָ ה לִ ְהיֹות ָצ ַר ַעתּ ,כָ ְך
ַ
ּגַ ם ַּב ָּב ִּתיםָ .א ְמנָ ם ּכַ ּיֹום ַה ָּצ ַר ַעת
ּתֹורה ֵאינָ ּה ַקּיָ ֶמת,
יה ְמ ַד ֶּב ֶרת ַה ָ
ֶׁש ָעלֶ ָ
ימי ֶק ֶדם ָהיּו יְ כֹולִ ים לְ ֵה ָראֹות
ַאְך ִּב ֵ
נְ גָ ִעים ַּב ָּב ִּתים.
עֹוׂשים ִאם יֵ ׁש ָצ ַר ַעת ַּב ַּביִ ת?
ִ
ּומה
ַ
ּכְ מֹו ְּבנִ גְ ֵעי ַהּגּוף וְ ַה ְּבגָ ִדיםּ ,גַ ם ְּבנִ גְ ֵעי
ַה ָּב ִּתים ָצ ִריְך לְ ַה ְראֹות ֶאת ַה ַּביִ ת
ּוב ִּמ ְק ֶרה ַה ִּקיצֹונִ יּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַהּנֶ גַ ע
לַ ּכ ֵֹהןַ ,
עֹוברָ ,צ ִריְך לְ נַ ֵּתץ ֶאת ּכָ ל ַה ַּביִ ת!
ֵאינֹו ֵ
ֵאין ָס ֵפק ֶׁש ָא ָדם ֶׁשּנִ גְ זַ ר ָעלָ יו לִ ְׁשּבֹור
ֶאת ּכָ ל ֵּביתֹוְ ,מאֹד ִמ ְצ ַט ֵער ַעל ּכָ ְך

וְ ַה ָּד ָבר ָק ֶׁשה לֹו ְמאֹדֲ .א ָבל
אֹותנּו ֶׁשּכְ ֶׁשּנִ כְ נְ סּו
ֲחכָ ֵמינּו לִ ְּמדּו ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ָא ֶרץָ ,צ ַר ַעת ַה ָּב ִּתים ַּדוְ ָקא
ּגָ ְר ָמה לָ ֶהם ְּב ָרכָ ה ְמ ֻר ָּבהַ .הּכְ נַ ֲענִ ים
אֹוצרֹות ֶׁשּלָ ֶהם
ֶה ְח ִּביאּו ֶאת ָה ָ
ְּב ִקירֹות ַה ַּביִ ת ,וְ כַ ֲא ֶׁשר יִ ְׂש ָר ֵאל יָ ְרׁשּו
אֹוצרֹות ַעל
ֶאת ָה ָא ֶרץ ֵהם ּגִ ּלּו ֶאת ָה ָ
אֹותם לְ נַ ֵּתץ
יחה ָ
יְ ֵדי ַה ָּצ ַר ַעת ֶׁש ִהכְ ִר ָ
ֶאת ַה ָּב ִּתיםִ .מּכָ אן ֲאנַ ְחנּו לְ ֵמ ִדים
ֶׁשּגַ ם ְּד ָב ִרים ֶׁשּנִ ְר ִאים ָק ִׁשים וְ לא
טֹובים יְ כֹולִ ים לִ ְהיֹות ַּדוְ ָקא ְמאֹד
ִ
בּורנּו!
טֹובים ַּב ֲע ֵ
ִ
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שעת
סיפור
ָהפּוְך ַעל ָהפּוְך
ַחּיִ ים ֶׁש ָהיָ ה ַמ ְק ִּפיד ַעל ִּד ְב ֵרי ֲחכָ ִמים ֶׁש ָא ְמרּו 'לְ עֹולָ ם יִ ְמּכֹר
ָא ָדם ּכָ ל ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש לֹו ,וְ יִ ְקנֶ ה ִמנְ ָעלִ ים לְ ַרגְ לָ יו'ְּ ,בכָ ל זֹאת ּכָ אן
זֶ ה ֹלא ָעלָ ה ְּביָ דֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָמה יַ ֲע ֶשֹה ַחּיִ ים ּכ ֵֹהן ֶׁש ֵאין לֹו ָמה
לִ ְמּכֹר?
רּוׁשלַ יִ ם,
ַחּיִ ים ּכ ֵֹהןּ ,כָ ְך ָהיָ ה ְׁשמֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם ֶה ָענִ י ִמּיַ ִּק ֵירי יְ ָ
ֶׁש ֲא ִפּלּו ִמנְ ָעלִ ים לְ ַרגְ לָ יו ֹלא ָהיָ ה לֹוִ .מן ַה ִּמין ֶׁש ֵאין לָ ֶהם
בּותא ְּב ִמי ֶׁש ֵאין לֹו,
ָהיָ הָ .א ְמנָ ם ְּב ִע ָידן ֶׁשל צֶ נַ ע ֵאין ּכָ ל ְר ָ
אּולָ ם ְּביַ ַחס לְ ֵ'אין לֹו' ֶׁשל ַחּיִ יםָ ,היּו ָה ֲא ֵח ִרים נֶ ְח ָׁש ִבים
ְּבגֶ ֶדר ִמי ֶׁש'ּיֵ ׁש לֹו'.
נֹותנִ ים לְ ֶבן ִע ָירם לְ ַהּלֵ ְך יָ ֵחף,
רּוׁשלַ יִ ם ֹלא ָהיּו ְ
יַ ִּק ֵירי יְ ָ
ימים ֵהם ַעיִ ן ִמן ַהּנִ צְ ָרכִ ים
יהם לַ ַעז ֶׁש ַּמ ְעלִ ִ
ּולְ הֹוצִ יא ֲעלֵ ֶ
ּומ ַק ְּבצִ ים ַעל יַ ד
טֹובים ֶׁשּיֹוצְ ִאים ְ
ַהּנִ זְ ָק ִקיםָ .היּו ֲאנָ ִׁשים ִ
ּכְ ֵדי לִ ְקנֹות ִמנְ ָעלִ ים ָהעֹולִ ים ַעל ַרגְ לָ יו ֶׁשל ַחּיִ יםַ ,אְך ֹלא ָהיּו
מּוע ִטים ,וְ ׁשּוב ַחּיִ ים ָהיָ ה ְמ ַהּלֵ ְך יָ ֵחף.
עֹוב ִרים יָ ִמים ָ
ְ

רּודה,
יכּותם יְ ָ
ֹאמר ֶׁש ַה ִּמנְ ָעלִ ים ָהיּו ִמּסּוג ָּפחּות וְ ֵא ָ
ַאל ּת ַ
רּוׁשלַ יִ ם ִהּלְ כּו ְּבנַ ֲעלַ יִ ם ֵאּלּו ּדֹור ַא ַחר ּדֹור ,וְ ַאף
ֶׁשּכֵ ן ְּבנֵ י יְ ָ
אֹותם ִּב ֻיר ָּׁשהֶ .אּלָ א ֶׁש ַרגְ לָ יו ֶׁשל ַחּיִ ים ֵהן
ַמ ֲע ִב ִירים ָהיּו ָ
ּומ ִסּבֹות
ֶׁש ִהּוּו ֶאת ְמקֹור ַה ְּב ָעיָ ה .חֹולָ נִ ּיֹות ָהיּו ַרגְ לָ יוְ ,
ּסּוריםּ .כָ ל נַ ַעל ֶׁש ָהיְ ָתה עֹולָ ה ַעל ַרגְ לָ יוֹ ,לא ָהיְ ָתה
לֹו יִ ִ
מּוע ִטיםֶׁ ,שּכֵ ן ָהיְ ָתה ְמ ַא ֶּב ֶדת
יֹותר ִמּיָ ִמים ָ
ַמ ֲחזִ ָיקה ַמ ֲע ָמד ֵ
ּסּוריו ֶׁשל ַחּיִ ים.
צּורה ֵמ ֲח ַמת יִ ָ
ַמ ְר ֶאה וְ ָ
בֹותיוּ ,דֹור
ָמס ֶֹרת ָהיְ ָתה ְּב ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ֶׁשל ַחּיִ ים ֵמ ֲאבֹות ֲא ָ
יהם ַהּכ ֲֹהנִ ים ֵה ִהין ַּפ ַעם לַ ֲעלֹות
בֹות ֶ
ַא ַחר ּדֹורֶׁ ,ש ֶא ָחד ֵמ ֲא ֵ
ּומ ָאז
ַאל ַהר ַה ַּביִ ת ּכְ ֶׁש ִּמנְ ָעלָ יו לְ ַרגְ לָ יו ,וְ ֹלא ֲחלָ צָ ן ּכַ ִּדיןֵ ,
יהם חֹולֹות ,וְ כָ ל
אֹותּה ִמ ְׁש ָּפ ָחהַ ,רגְ לֵ ֶ
רֹובצֶ ת ְקלָ לָ ה ַעל ְּבנֵ י ָ
ֶ
יהם.
ֶּפגַ ע וְ נֶ גַ ע ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לִ ְמצֹא ְּב ַרגְ לַ י ָא ָדם ָמצּוי ְּב ַרגְ לֵ ֶ
יאת ָמזֹור לְ ַרגְ לָ יוִּ ,וב ֵּקׁש
ּכִ ְמ ַעט ֶׁשּנִ ְתיָ ֵאׁש ַחּיִ ים ִמ ְּמצִ ַ
לֹומר ָא ֵמן ַעל ּכָ ְרחֹוֶ ,אּלָ א ֶׁש ְּביֹום ִמן
לְ ַה ְׁשלִ ים ִעם ַה ַּמּצָ ב וְ ַ
ירּוׁשלַ יִ ם ֶאל
ַהּיָ ִמים נִ זְ ַּד ֵּמן ַה ִּמ ְק ֶרה ,וְ ָהיָ ה צָ ִריְך לָ ֶר ֶדת ִמ ָ
ּומ ַא ַחר ֶׁשֹּלא ְּבכָ ל יֹום
ָה ִעיר ֵּתל ָא ִביב לְ צ ֶֹרְך ִענְ יָ ן נָ חּוץֵ .
רּוׁשלַ יִ ם ֶאל ֵּתל ָא ִביב ָה ִעיר ַהּגְ דֹולָ הָ ,היָ ה
ִמזְ ַּד ֵּמן ֶּבן ָה ִעיר יְ ָ
ּדּוׁשי
ּומ ִּביטֵ ,מזִ ין ֶאת ֵעינָ יו ְּב ִח ֵ
ּפֹוס ַע ֵּבין ַה ֲחנֻ ּיֹות ַ
ַחּיִ ים ֵ
רּוׁשלַ יְ ָמה.
ַה ֶּטכְ נֹולֹוגְ יָ ה ֶׁש ֶּט ֶרם ִהּגִ ַיע זְ ַמּנָ ם לָ בֹוא יְ ָ
אֹותם ַחּלֹונֹות ַר ֲאוָ הָ ,ראּו
ְּבתֹוְך ּכְ ֵדי ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַהּלֵ ְך ֵּבינֹות לְ ָ
אֹותּיֹות ֶׁשל ִקּדּוׁש לְ ָבנָ ה ,וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו'ַ :אל
ֵעינָ יו ֶׁשלֶ ט ּגָ דֹול ְּב ִ
מֹוריד ֶאת
ֵּתלֵ ְך ַעל ָּפחֹות!' ַעל ֶה ָחתּום :ד'ר נַ ַעלַ .חּיִ ים ִ
יתֹורהְ ,מגָ ֵרד ְּב ַפ ַּד ְחּתֹוְ ,מנַ ֶּסה לְ ָה ִבין
ִמגְ ַּב ְעּתֹו ַר ֲח ַבת ַה ִּת ָ
ּדֹוקטֹור הּוא? וְ כִ י ִמ ָּמ ַתי
ָמה ִּפ ְׁשרֹו ֶׁשל ד'ר נַ ַעל זֶ הַ .ה ָא ְמנָ ם ְ
דֹוקטֹור? ֶאּלָ א ֶׁשּזֶ ה ִמּכְ ָבר
קּוקה לְ ְ
ָׁש ַמ ְענּו ַעל נַ ַעל חֹולָ ה ַהּזְ ָ
נִ ְתיָ ֵאׁש ַחּיִ ים ִמּלְ ָה ִבין ִמנְ ָהגֹו ֶׁשל עֹולָ ם ָח ָדׁשִ .ה ִּביט ֵׁשנִ ית
> > >
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ּדֹוקטֹורֶׁ ,ש ָּמא
ּופנָ ה לְ אֹותֹו ְ
ַּב ֶּׁשלֶ טָ ,ח ַבׁש ֶאת ִמגְ ַּב ְעּתֹו ָ
ימה לְ ַרגְ לֹו ַהחֹולָ ה.
יאה ַה ַּמ ְת ִא ָ
ִּת ָּמצֵ א ַּב ֲעבּורֹו נַ ַעל ְּב ִר ָ
ּדֹוקטֹור נַ ַעלָּ ,ב ַדק ָה ִאיׁש ֶאת ַרגְ לֹו
ּכַ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ַיע ֶאל אֹותֹו ְ
ּומ ֶּׁש ִּסּיֵ ם
ֶׁשל ַחּיִ ים ְּב ִמינֵ י ַמכְ ִׁש ִירים ֶׁשֹּלא ָר ָאה ִמּיָ ָמיוִ ,
ִה ְמ ֵהם ַקּלֹות וְ ָא ַמר'ָ :ק ָׁשה ִהיא ַה ְּב ָעיָ ה ְּב ַרגְ לְ ָך ,אּולָ ם
רּותי לְ ַה ְת ִאים לְ ָך נַ ֲעלַ יִ ם נֹוחֹות ַה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א ,וְ ׁשּוב
ְּב ֶא ְפ ָׁש ִ
טֹובה ֲא ֶׁשר
מּועה ָ
ֹלא ָּתחּוׁש ַמכְ אֹוב'ָ .ש ַֹמח ַחּיִ ים ַעל ְׁש ָ
ְּת ַד ֵּׁשן ֶעצֶ םַ ,אְך ִמ ֶּׁש ָּׁש ַמע ֶאת ַה ְּסכּום ֶׁש ְּמ ַד ֵּבר ָעלָ יו אֹותֹו
חֹוריו.
ּדֹוקטֹור ַּב ֲעבּור ַהּנַ ַעלָּ ,פג לִ ּבֹו ִּוב ֵּקׁש לָ ׁשּוב לַ ֲא ָ
ְ
ּדֹור ֵׁשי
רּוׁשלַ יְ ָמה וְ נִ ְתיַ ֵעץ ִעם ַאנְ ֵׁשי ֵּביתֹו וְ ִעם ְ
ִמ ֶּׁש ָּׁשב יְ ָ
טֹובתֹוִ ,הּגִ ַיע לִ כְ לַ ל ַמ ְס ָקנָ ה ּכִ י 'לְ עֹולָ ם יִ ְמּכֹר ָא ָדם ּכָ ל ַמה
ָ
ֶּׁשּיֵ ׁש לֹו ,וְ יִ ְקנֶ ה ִמנְ ָעלִ ים לְ ַרגְ לָ יו'ּ ,ולְ ַרגְ לָ יו ַּדוְ ָקאּ ,כָ ֵאּלֶ ה
ַה ַּמ ְת ִאימֹות לְ ַרגְ לָ יו ֶׁשּלֹוָ .הלַ ְך וְ ִק ֵּבץ ָמעֹותַ ,מ ְט ֵּב ַע לְ ַמ ְט ֵּב ַע.
ּוכְ ַד ְרּכָ ן ֶׁשל ְּפרּוטֹות ֶׁש ֵהן ִמצְ ָט ְרפֹות ,וְ כַ ֲעבֹר ָׁשבּועֹות
רּוטה ַא ֲחרֹונָ ה.
ִמ ְס ָּפר ָהיָ ה ְּביָ דֹו ַה ְּסכּום ּכֻ ּלֹו ַעד לַ ְּפ ָ
ָע ַמד וְ יָ ַרד ֶאל אֹותֹו ד'ר נַ ַעל ,נִ ְתיַ ֵּׁשב ַעל ַה ַּס ְפ ָסל ,וְ ַהד'ר
אֹומר לֹו'ֲ :ה ֵרי ֶׁשּלְ ָך
ּומֹודדַ ,מ ְת ִאים לְ ַרגְ לָ יו נַ ֲעלַ יִ ם וְ ֵ
ֵ
ּבֹודק
ֵ
לְ ָפנֶ יָךְּ .בדֹק נָ א ְּור ֵאה ַהּטֹובֹות ֵהן ִאם ֹלא'ַּ .ב ֲח ַׁשׁש ָמה
ּומּצִ יגָ ן ַעל ַה ַּק ְר ַקע ,וְ ִהּנֵ ה ַה ְפלֵ א
מֹוריד ַחּיִ ים ֶאת ַרגְ לָ יו ַ
ִ
וָ ֶפלֶ אֵ ,אין ֶּפ ֶרץ וְ ֵאין צְ וָ ָחהַ ,רגְ לָ יו נִ ְׁש ָמעֹות לֹו ,וְ ַהּכְ ֵאב ֵאינֶ ּנּו.
ִמ ֵהר ַחּיִ יםֵ ,ה ִסיר ֶאת ַהּנַ ֲעלַ יִ ם ַה ֲח ָדׁשֹות ֵמ ַעל ַרגְ לָ יוֶׁ ,שּכֵ ן
רּוׁשלַ יִ ם,
ֹלא ָרצָ ה לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהן ֶאּלָ א ְּב ַא ְד ַמת ַהּק ֶֹדׁש ֶׁשל יְ ָ
רּוׁשלַ יְ ָמה.
ּופנָ ה לַ ֲעלֹות יְ ָ
ּדֹוקטֹורָ ,
ִׁשּלֵ ם ֶאת ְשֹכָ רֹו ֶׁשל אֹותֹו ְ
ַאְך ִהּגִ ַיע ֶאל ֵּביתֹוָ ,ס ְבבּו אֹותֹו ְּבנֵ י ֵּביתֹו ִּוב ְּקׁשּו לַ ֲחזֹות
ַּב ֶּפלֶ א ֶׁש ָעלָ ה ְסכּום ּכֹה ּגָ דֹול .נָ ַטל ַחּיִ ים ְּב ַה ְד ַרת ּכָ בֹוד ֶאת

ַה ֻּק ְפ ָסה ,הֹוצִ יא ֶאת ַהּנַ ֲעלַ יִ ם ֶׁשּנִ ְראּו ְּב ֵעינֵ י ּכֻ ּלָ ם ּכְ אֹוצָ ר
יָ ָקרַ ,א ַחת ַעל ֶׁשל יָ ִמין וְ ַא ַחת ַעל ֶׁשל ְׂשמֹאלָ ,ק ַׁשר ְּת ִחּלָ ה
יה ֶׁשל יָ ִמיןַ ,הּכֹל ּכַ ָּדת וְ כַ ִּדיןִּ .ב ֵּקׁש לִ ְפס ַֹע
ֶׁשל ְׂשמֹאל ּולְ ַא ֲח ֶר ָ
רּוׁשלַ יִ םַ ,אְך אֹויָ הּ ,כָ ל
ְּפ ִס ָיעה ֶׁשל ּכָ בֹוד ַעל ַה ַּק ְר ַקע ֶׁשל יְ ָ
נֹוראָ ,ק ֶׁשה
ּסּוריו ָחזְ רּו ְּבכֵ ֶפל ּכִ ְפלַ יִ םַ .ה ֵּס ֶבל ַרבָ ,איֹם וְ ָ
יִ ָ
חֹוריו ,וְ רֹאׁשֹו
נֹופל הּוא לַ ֲא ָ
ִמּנְ שֹוֹאַּ .ב ֲאנָ ָחה ֶׁשל ַמ ָּמׁש ֵ
ְס ַח ְר ַחר ֵמרֹב ּכְ ֵאב.
ַּב ֲעצַ ת ְּבנֵ י ֵּביתֹו ּפֹונֶ ה הּוא ֶאל ַא ַחת ַה ִּדירֹות ֶׁש ָּמצּוי ָּב ֶהן
ּדֹוקטֹור ,וְ ֶט ֶרם יִ ְפ ַּתח ַהּלָ ה ֶאת
ַקו ֶטלֶ פֹוןְ ,מ ַחּיֵ ג ֶאל אֹותֹו ְ
ּומגַ ּלֶ ה לֹו ֶאת ַּד ְעּתֹו
נֹותן הּוא לֹו ָמנָ ה ַא ַחת ַא ַּפיִ םְ ,
ִּפיוֵ ,
ַהּנֶ ְח ֶרצֶ ת ָעלָ יו וְ ַעל ּכָ ל ֶׁשּכְ מֹותֹוֶׁ ,ש ֵאין לָ ֶהם ֹלא ִּדין וְ ֹלא
ַּדּיָ ןַ .א ַחר ֶׁש ִּסּיֵ ם ֶאת ַמ ֶּסכֶ ת ְּד ָב ָריוִ ,ה ְתנַ ּצֵ ל אֹותֹו ד'ר ִמּכָ ל
לִ ּבֹו וְ ָא ַמר'ַ :אל נָ א ְּת ַמ ֵהר לַ ְחרֹץ ִּדיןָ ,עלַ י ִקלְ לָ ְתָך ִאם ָאכֵ ן
אתי ,אּולָ ם ֵרד נָ א ֵאלַ י ֵּתל ֲא ִב ָיבה וְ ֶא ְר ֶאה ַהכְ צַ ֲע ָק ָתּה'.
ָח ָט ִ
נֹוסף ִמ ֵהר ַחּיִ ים לָ ׁשּוב עֹוד ְּב ֶט ֶרם ִּת ְׁש ַקע
ְּבֹלא ִּדין ְּוד ָב ִרים ָ
ּדֹוקטֹורְ ,מ ַב ֵּקׁש לִ נְ קֹם ֶאת נִ ְק ָמתֹו ּכְ יַ ד
ַה ַח ָּמה ֶאל אֹותֹו ְ
ּטֹובה ָעלָ יו .וְ ַאף ָט ַרח ֶׁשֹּלא לְ ָה ִסיר ֶאת ִמנְ ָעלָ יו
ַהּנְ ָק ָמה ַה ָ
ּסּוריםִּ ,ובלְ ַבד
ֵמ ַעל ַרגְ לָ יו ,מּוכָ ן הּוא לִ ְסּבֹל עֹוד זְ ַמן ֶׁשל יִ ִ
ּדֹוקטֹור ֶאת ֲא ֶׁשר עֹולֵ ל לְ ָא ָדם ָּת ִמים ּכָ מֹוהּו,
ֶׁשּיִ ְר ֶאה אֹותֹו ְ
ֶׁש ֵּמעֹולָ ם ֹלא ִהּזִ יק לְ ִאיׁש.
ּדֹוקטֹורַ ,מ ִּביט ַהּלָ ה ַעל ַרגְ לָ יו ֶׁשל ר'
ְּב ַהּגִ יעֹו ֶאל ֲח ַדר ַה ְ
ׁשֹוטהֲ ,הֹלא לָ ַב ְׁש ָּת
ּופֹורץ ִּבצְ חֹוק ִמ ְתּגַ לְ ּגֵ ל'ִ ...אי לְ ָך ֶ
ַחּיִ ים ֵ
ֶאת נְ ָעלֶ יָך ָהפּוְךֶׁ ,של יָ ִמין ַעל ְׂשמֹאל וְ ֶׁשל ְׂשמֹאל ַעל יָ ִמין,
ימים'?...
וְ כֵ יצַ ד ְּת ַב ֵּקׁש לָ חּוׁש ְּבטֹוב וְ לָ לֶ כֶ ת ַּבּנְ ִע ִ

הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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חג ומועד

מעביר את המסורת מאב לבן ומסב לנכד,
שבת הגדול
כאשר בליל הסדר יושבים בצוותא ומספרים
טעמים רבים נאמרו ,כדי להסביר מדוע
ביציאת מצרים .זהו מאורע נשגב בתולדות
השבת שלפני חג הפסח נקראת "שבת
עמנו ,ובתולדות העולם כולו.
הגדול" .יש שמסבירים שהסיבה היא הנס
הגדול שהיה לישראל במצרים כאשר לקחו ועכשיו ,חברים ,בואו נחבר ליציאת מצרים
את השה לצורך קרבן הפסח ,והמצרים לא גם את עצמנו .חכמינו אמרו שכל אחד חייב
הצליחו לפגוע בהם .יש שמסבירים שהסיבה להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים .בדורנו
לשם הזה הוא המנהג שהגדול ,כלומר הרב ,אנחנו בוודאי יכולים להרגיש זאת היטב.
דורש בבית הכנסת בהלכות הפסח .יש שאלו את אבא ואמא או את סבא וסבתא
שמסבירים שהשם "שבת הגדול" הוא על פי כיצד נראו החיים של עם ישראל רק לפני
הפסוק בהפטרה "הנה אנוכי שולח לכם את כמאה שנה ופחות .היינו בגלות ארוכה-ארוכה
אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא" ,של אלפי שנים .ה' הוציא אותנו וממשיך
להוציא אותנו מהגלות לאט לאט .זה ממש
שמרמז על הגאולה.
כמו יציאת מצרים! אם ה' לא היה עושה לנו
אולי הכי חשוב הוא שנזכור שהשבת הזו היא את כל הניסים והנפלאות שהוא עשה לנו
גדולה בגלל שהיא השבת שלפי החג החשוב בדורות האחרונים ,אז עדיין היינו שרויים
והגדול – חג הפסח .החג הזה נקבע בתורה בגלות ובנכר ,בלי מדינה ותקומה .כאשר
כזכר לאירוע ההיסטורי הגדול של יציאת אנחנו מדברים על הניסים העצומים של
מצרים .היציאה של בני ישראל ממצרים אחרי יציאת מצרים ,ניזכר גם בניסים שלנו כיום
מאות שנות שעבוד וגלות – היא מאורע עצום ונוכל לראות את יד ה' הגדולה המנהיגה
וגדול ביותר! במשך אלפי שנים עם ישראל אותנו בכל הדורות!
4

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
ורע צריך להביא  3ציפורים לקרבן

 .1המצ
געי הבתים קיימים רק בחוץ לארץ
 .2נ
להראות את הנגעים של הבית לכוהן
 .3צריך
אה מיוחדת בתורה ל"שבת הגדול"
 .4יש קרי
מא את הבית ,כל מה שבתוכו נטמא
 .5כשהכוהן מט
כל בית שיש בו צרעת חובה לנתצו
.6
חים את האבנים אל מחוץ למחנה
 .7כשמנתצים את הבית לוק
חידת חדגא :חז"ל אמרו שנגעי הבתים הם בשורה טובה לישראל.
התוכלו להסביר כיצד הדבר רמוז בלשון הפסוקים? (ראו "רביעי" בפרשה).
חידת פולקע:
"השנה הגדול הוא הכי רחוק" .הסבירו למה הכוונה!

meirkids.co.il
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תפזורת
צרעת
בתים
ארץ ישראל
כהן
טומאה
טהרה
קרבנות
שתי ציפורים
שבת הגדול
נס גדול
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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 יָּ :כל ָּכְך ַה ְר ֵּבה ִּדינִ ים וַ ֲהלָ כֹות ֶׁשל ֻט ְמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה! ֶזה ָּד ָבר ָּכל ָּכְך
מּובן...
ֹלא ָ
מּובן? ִאם נֹוגְ ִעים ְּב ָד ָבר ָט ֵמא ,נִ ְט ָמ ִאים.
ַט ְליָ הַ :מה ֹּלא ָ
ֶּבנִ יָּ :ברּור ֶׁשזֹו ַה ֲהלָ ָכהֲ ,א ָבל ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִבין ָּד ָבר ֶׁש ִּב ְכלָ ל ֹלא
יהם נִ ְר ִאים
רֹואים אֹותֹו! ֵאין ׁשּום ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ָא ָדם ָט ֵמא וְ ָא ָדם ָטהֹורְׁ ,שנֵ ֶ
ִ
אֹותֹו ַה ָּד ָבר!
ׁשֹואל ְׁש ֵאלָ ה ְמאֹד ְמיֻ ֶּׁשנֶ ת....
ֵ
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ַא ָּתה
נַ ֲע ָמהֶּ :בנִ יֲ ,אנִ י ֶ
ֶּבנִ יְ :מיֻ ֶּׁשנֶ ת?! ַמה ְּמיֻ ָּׁשן ַּב ְּׁש ֵאלָ ה ַהזֹו?
אתיִ ים ָׁשנָ ה אּולַ י עֹוד ָהיָ ה ֶא ְפ ָׁשר לִ ְׁשאֹול ַמה ֶזה ַה ָּד ָבר
נַ ֲע ָמה :לִ ְפנֵ י ָמ ַ
ַה ֶּזה ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְראֹות אֹותֹוֲ .א ָבל ַּכּיֹום ֲאנַ ְחנּו נִ ְמ ָצ ִאים ָּכל ַה ְּז ָמן ְּבתֹוְך
יֹוד ִעים ַעל ִקּיֻ ָמן ,לַ ְמרֹות ֶׁש ֵאינֶ ּנּו
ְמ ִציאּויֹות ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּב ֶהן וְ ְ
אֹותן ְּכלָ ל!
רֹואים ָ
ִ
יׁשהּו ִמ ְק ֵצה ָהעֹולָ ם ְּבלִ י
ַט ְליָ ה :נָ כֹון! ַא ָּתה יָ כֹול לְ ַד ֵּבר ַּב ֶּטלֶ פֹון ִעם ִמ ֶ
עֹובר.
עֹובד וְ ֵאיְך ַהּקֹול ֶׁשּלְ ָך ֵ
ֶׁש ַא ָּתה ֵמ ִבין ֵאיְך ֶזה ִּב ְכלָ ל ֵ
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון ,לָ ֶזה ִה ְת ַּכּוַ נְ ִּתי .יֵ ׁש ּגַ ּלִ ים ָּב ֲאוִ יר ֶׁשל ֶטלֶ פֹוןַ ,ר ְדיֹוְ ,ר ָׁשתֹות
ׁשֹונֹות וָ עֹודָ .העֹולָ ם ֶׁשּלָ נּו ָמלֵ א ִּב ְד ָב ִרים ֶׁשֹּלא נִ ָּתנִ ים לִ ְר ִאּיָ ה ,וְ ֵהם ֵחלֶ ק
ִּבלְ ִּתי נִ ְפ ָרד ֵמ ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ נּו.
ֶּבנִ יֶ :זה ֶּב ֱא ֶמת ְמ ַענְ יֵ ן ְמאֹדָ .אז ְּב ֶע ֶצם נִ ַּתן לְ ָה ִבין ֶׁש ַה ֻּט ְמ ָאה ִהיא
ְמ ִציאּות ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֹלא יְ כֹולִ ים לִ ְראֹות ,לַ ְמרֹות ֶׁש ִהיא ַקּיָ ֶמת וַ ֲח ָז ָקה.
רּוחנִ ית ִהיא
ּופ ַעם ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת ַּדוְ ָקא ַה ְּמ ִציאּות ָה ֲ
נַ ֲע ָמהְּ :ב ֶה ְחלֵ טַ .
יֹותר ֵמ ַה ְמ ִציאּות ַהּגַ ְׁש ִמית!
ֲח ָז ָקה וְ ַקּיֶ ֶמת ֵ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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