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ּכָ ל ַה ִּמ ְצוֹות ְּבי ַַחד
ּתֹורה ר ָֹוצה לְ ַה ְדּגִ יׁש
ֹוׁשים אּולַ י ַה ָ
ָׁשלֹום יְ לָ ִדיםְּ .ב ָפ ָר ַׁשת ְקד ִ
יֶ ְׁשנָ ן ִמ ְצוֹות ַרּבֹותִ .מ ְצוֹות ֶׁש ֵּבין לָ נּו ֶׁש ֶָּכל ַה ִּמ ְצוֹות ֲחׁשּובֹות
ּומ ְצוֹות ֶׁש ֵּבין ְמאֹד.
ָא ָדם לַ ָּמקֹום ִ
ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו.
ּומ ַב ֵּקׁש ֶׁשּנְ ַקּיֵ ם ּגַ ם
ּדֹורׁש ְ
ה' ֵ
ּכֹות ֶבת ְּביַ ַחד ֶאת
ּתֹורה ֶ
ּדּוע ַה ָ
ַמ ַ
ַה ִּמ ְצוֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו וְ ֶאת
ַה ִּמ ְצוֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ָּמקֹום?
יֹותר לְ ַה ְפ ִריד
ֹלא ָהיָ ה טֹוב ֵ
יהם? ֲה ֵרי ַה ִּמ ְצוֹות ֶׁש ֵּבּין
ֵּבינֵ ֶ
ָא ָדם לַ ָּמקֹום ֵהם ֵּבינֵ ינּו לְ ֵבין
ה' ,וְ ִאּלּו ַה ִּמ ְצוֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם
לַ ֲח ֵברֹו ֵהם ְּביַ ַחס לַ ֲח ֵב ֵרינּו ָאז
זֶ ה ַמ ֶּׁשהּו ַא ֵחרֹ ,לא?

ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו,
ּומי ֶׁשּלא ִמ ְתנַ ֵהג ּכָ ָראּוי לַ ֲח ֵב ָריו,
ִ
חֹוטא ּגַ ם ּכְ לַ ֵּפי ה'ָ ,חס
ְּב ֶע ֶצם ֵ
ּתֹורה ר ֶֹוצה ֶׁשּנִ ְהיֶ ה
וְ ָחלִ ילָ הַ .ה ָ
טֹובים ְּבכָ ל ַה ְּד ָב ִרים
יְ ָׁש ִרים וְ ִ
וְ ֹלא נְ וַ ֵּתר ַעל ׁשּום ָּד ָבר .לָ כֵ ן
ָחׁשּוב ְמאֹד לְ ַה ְק ִּפיד ַעל
ַהּכֹל וְ כָ כָ ה נִ ְהיֶ ה ֲאנָ ִׁשים
טֹובים ֶּב ֱא ֶמת.
ִ
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שעת
סיפור
ֶׁש ֶקר ַע ְצ ִמי
ִ'הּגִ ַיע ִמ ְב ָרק!' ַהּכְ ָפר ּכֻ ּלֹו נֶ ֱע ַמד ַעל ַרגְ לָ יו! ֵמ ָה ִעיר
ּדֹוהר ַעל סּוסָ ,עטּור ְּב ַמ ֵּדי ֵּבית
ַה ְּסמּוכָ ה ִהּגִ ַיע ָּפ ָרׁשֵ ,
ּומ ַח ֵּפשֹ
נֹופף לְ כָ ל ֵע ֶבר ְּב ִמ ְב ָרק ֶׁש ְּביָ דֹוְ ,
קֹומיְ ,מ ֵ
ַהּד ַֹאר ַה ְּמ ִ
ֶאת זֶ לִ יגָּ .ת ְמהּו ַאנְ ֵׁשי ַהּכְ ָפר ְּבלִ ָּבםָ ,מה לֹו לְ זֶ לִ יג ַה ַּב ְּטלָ ן
ּולְ ִמ ְב ָר ִקים? אּולַ י ָטעּות ִהיא זֹוֲ .א ָבל ְּבכָ ל זֹאת ִה ְפנּו ֶאת
יח ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל זֶ לִ יג.
ַה ָּׁשלִ ַ
יֹוד ַע ָמה ּתֹכֶ ן ַה ִּמ ְב ָרק,
ִאם ָס ְברּו ַאנְ ֵׁשי ַהּכְ ָפר ֶׁשּזֶ לִ יג וַ ַּדאי ֵ
יח עֹוצֵ ר ְּב ֶפ ַתח
ֲה ֵרי ֶׁש ָּטעּוֶׁ .שּכֵ ן ּכְ ֶׁש ָר ָאה זֶ לִ יג ֶאת ַה ָּׁשלִ ַ
ּומ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו לַ ְחּתֹם ֶׁש ָאכֵ ן ִק ֵּבל ֶאת ַה ִּמ ְב ָרק
ֵּביתֹו ְ
ַה ְמי ָֹעד ֵאלָ יוּ ,כִ ְמ ַעט ֶׁש ִה ְת ַעּלֵ ףִ ,אם ֹלא ֶׁש ִּמ ֲה ָרה יֶ נְ ֶטה
ּומּכֵ יוָ ן ֶׁש ֵּמעֹולָ ם ֹלא לָ ַמד זֶ לִ יג ּכֵ יצַ ד
ִא ְׁשּתֹו לְ ַה ֲחזִ יק ּבֹוִ .
יבהָ ,ע ְמ ָדה וְ ָח ְת ָמה ִהיא ִּב ְמקֹומֹו.
ַמ ֲחזִ ִיקים ֶק ֶסת ּכְ ִת ָ
אֹותּיֹות
ּתֹוממּוּ ,כָ תּוב ָהיָ ה ְּב ִ
ָּפ ְתחּו ֶאת ַה ִּמ ְב ָרק וְ ִה ְׁש ְ
לָ ִטינִ ּיֹות ְמ ֻסלְ ָסלֹות ,וְ כָ אן ֹלא ָע ְמ ָדה לָ ֶהם ַאף ָחכְ ָמ ָתּה
קֹומי.
רֹופא ַה ְּמ ִ
יהם ְּב ֶח ְר ַדת ק ֶֹדׁש ֶאל ָה ֵ
ֶׁשל יֶ נְ ֶטה .נִ ּגְ ׁשּו ְׁשנֵ ֶ
מּועה ַּבּכְ ָפר ַה ָּק ָטן ֶׁשּזֶ לִ יג
ּומ ֵהר ְמאֹד ָּפ ְׁש ָטה לָ ּה ַה ְּׁש ָ
ַ
עֹורְך ִּדין ְמ ֻפ ְר ָסם ֵמ ִעיר
ָע ִתיד לְ ִה ְת ַע ֵּׁשרׁ ...שֹולֵ ַח ַה ִּמכְ ָּתבֵ ,

ּכֹותב לֹו לְ זֶ לִ יג ּכִ י ּדֹוד ּגַ לְ מּוד וְ זָ ֵקן ָהלַ ְך לְ ֵבית
ַה ִּב ָירהֵ ,
מֹותיר ַא ֲח ָריו יְ ֻר ָּׁשה ְמכֻ ֶּב ֶדת ,וְ הּוא ,זֶ לִ יג,
עֹולָ מֹוּ ,כְ ֶׁשהּוא ִ
ֵּבין ַהּזַ ּכָ ִאים לְ ַק ֵּבל ֵחלֶ ק ֵמאֹותֹו ע ֶֹׁשרֶ .אּלָ א ֶׁשּלְ ֵׁשם ּכָ ְך
צּורה
יח ּכִ י ְּב ֶא ְפ ָׁשרּותֹו לְ נַ ֵהל ֶאת ַהּכְ ָס ִפים ְּב ָ
ָעלָ יו לְ הֹוכִ ַ
אֹותהּ ,כָ ְך ִה ְתנָ ה ַהּדֹוד ַהּזָ ֵקן ְּבצַ ּוָ ָאתֹו.
נְ ָ
יֹוד ַע לְ נַ ֵהל ִענְ יָ נִ ים
יח ֶׁשהּוא ֵ
ָׁש ַמע וְ נִ ְב ַהלֵ .איְך ְּב ִדּיּוק יֹוכִ ַ
ּכַ ְס ִּפּיִ ים ּכָ ָראּוי? ּכִ ְמ ַעט ֶׁש ֵה ִרים יָ ַדיִ םִ ,אם ֹלא ֲעצָ ָתּה
וְ יָ זְ ָמ ָתּה ֶׁשל יֶ נְ ֶטה ֶׁשּלֹוִ .היא יָ ֲעצָ ה לֹו ֶׁשּיִ ְתּפֹר לְ ַעצְ מֹו
יׁשּנֶ ה ֶאת ְׁשמֹו
ְּבגָ ִדים ְמ ֻה ָּד ִרים ּכָ ָראּוי לְ ָא ָדם ְמכֻ ָּבד ,וִ ַ
'סע לְ ִעיר
'סאן ֶסלִ יגְ ַמאן' .וְ כָ ְך צִ ּוְ ָתה ָעלָ יוַ :
ִמּזֶ לִ יג לְ ַ
מּורת ִמ ְס ַּפר
ַה ִּב ָירה ,וְ ָׁשם ִּת ְמצָ א ֲאנָ ִׁשים ֲהגּונִ ים ֶׁש ְּת ַ
אֹותָך ְּב ִענְ יְ נֵ י ִמ ְס ָחר וְ כַ לְ ּכָ לָ ה.
קֹוּפיקֹות יַ ְסּכִ ימּו לְ ַה ְחּכִ ים ְ
ֵ
ְּב ַסְך ַהּכֹל ֵאינְ ָך ִט ֵּפׁש ּגָ מּור ,יֵ ׁש לְ ָך ִסּכּוי לְ ַק ֵּבל ֶאת יְ ֻר ַּׁשת
נֹוח'.
ַהּדֹוד ַה ָּמ ַ
יפת ְּבגָ ִדים ֲח ָד ָׁשה ,נָ ַעל נַ ֲעלַ יִ ם ְמ ֻה ָּדרֹות
ָּת ַפר זֶ לִ יג ֲחלִ ַ
יאים וַ ֲחזָ ִקים
סּוסים ְּב ִר ִ
ּומצֻ ְחצָ חֹות ,נָ ַטל ֵמ ָה ֻא ְרוָ ה צֶ ֶמד ִ
ְ
ְּוק ָׁש ָרם ַא ַחר ּכָ בֹוד ֶאל ֶעגְ לַ ת ֵעץ ְמגֻ ֶּׁש ֶמתִ .ה ְתיַ ֵּׁשב ַעל
ּומ ִיד ָידיוּ ,כְ ֶׁש ִחּיּוְך ֶׁשל ְמנַ ּצֵ ַח
ּכִ ֵּסא ָה ֶעגְ לֹון ,נִ ְפ ַרד ִמ ַּמּכָ ָריו ִ
ּופנָ ה לְ ַהגְ ִׁשים ֶאת ַה ֲחלֹום...
תֹותיוָ ,
ַעל ִש ְֹפ ָ
ּסּוסיםּ .גַ ם ּכְ ֶׁש ִה ְת ַעּיְ פּו,
ְּבזֶ ֶמר ַעל ְש ָֹפ ָתיו ִהנְ ִהיג זֶ לִ יג ֶאת ַה ִ
ּומה לֹו
טֹובה ָהיְ ָתה ָעלָ יו רּוחֹוָ ,
יהם ְּבׁשֹוטֹוָ ,
ֹלא ִהכְ ִּביד ֲעלֵ ֶ
יהם ּכְ לּום ִמּלְ ַבד
סּוסים ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ְּב ַחּיֵ ֶ
ּכִ י יָ לִ ין ַעל צֶ ֶמד ִ
יהם?! וַ יְ ִהי ַּב ֲערֹב ַהּיֹום,
ַשֹק ַה ִּמ ְסּפֹוא וְ ׁשֹוטֹו ֶׁשל ַּב ֲעלֵ ֶ
ּסּוסים ְּבצַ ד
ּכְ ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמׁש ָע ְמ ָדה לִ ְׁשק ַֹעָ ,עצַ ר זֶ לִ יג ֶאת ַה ִ
ּופנָ ה לְ ַס ֵּדר ֶאת יְ צּועֹו
ּומזֹוןָ ,
יהם ַמיִ ם ָ
ַה ֶּד ֶרְך ,נָ ַתן לִ ְפנֵ ֶ
טּוטים ֶׁשּנָ ַטל ִעּמֹוַ .אְך נִ ְׁשּכַ ב ַעל יְ צּועֹוֵ ,ה ֵחל זְ בּוב
ֵמ ַה ְּס ַמ ְר ִ
ּסּוסים
ָט ְר ָּדנִ י לְ ָהצִ יק ְּבמֹחֹוְּ .ב ָעיָ ה ָק ָׁשה לְ ָפנָ יוֲ :ה ֵרי ַה ִ
> > >
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ׁשֹוט ִטים ֵהם
עֹומ ִדים ַעל ָמקֹום ֶא ָחדְ ,מ ְ
ּגַ ם ַּבּלַ יְ לָ ה ֵאינָ ם ְ
ּתֹוב ִבים .וְ ָהיָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר יָ ִאיר ַהּב ֶֹקר וְ הּוא
ּומ ְס ְ
ָאנֶ ה וְ ָאנָ ה ִ
עֹוררָ ,עלּול הּוא לִ ְטעֹות וְ לִ ְפנֹות ֶאל ַהּכִ ּוּון ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ָּבא.
יִ ְת ֵ
ּומה יַ ֲע ֶשֹה וְ ָעלָ יו לְ ַהּגִ ַיע ֶאל ַה ַּמ ָּט ָרה ַהּנִ כְ ֶס ֶפת? ָח ַׁשב,
ָ
ָח ַׁשב וְ ִא ֵּמץ ֶאת מֹחֹוַ ,עד ֶׁש ָעלָ ה ַה ִּפ ְתרֹון ְּב ַד ְעּתֹו :יָ קּום
יח ֶאת נְ ָעלָ יו ְּב ֶא ְמצַ ע ַה ְּׁש ִבילּ ,כְ ֶׁש ַח ְר ֻט ֵּמי
ִמ ִּמ ְׁשּכָ בֹו וְ יַ ּנִ ַ
ַהּנַ ֲעלַ יִ ם יִ ְפנּו ֶאל ּכִ ּוּון ִעיר ַה ִּב ָירהּ ,כָ ְך יּוכַ ל לִ ְהיֹות ָׁשלֵ ו
גּוע ֶׁשּיֵ ַדע ַּבּב ֶֹקר לְ ָאן לִ ְפנֹות.
וְ ָר ַ
יח ֶאת נְ ָעלָ יו
ִמ ַּמ ְח ָׁשבֹות לְ ַמ ֲע ִׂשים ,וְ הּוא ָקם ִמּיָ דִ ,הּנִ ַ
ּופנָ ה
ְּב ֶא ְמצַ ע ַה ְּׁש ִביל ּכְ ֶׁש ַח ְר ֻט ָּמם ּפֹונֶ ה ֶאל ִעיר ַה ִּב ָירהָ ,
ּנֹוחר ַעל
עֹובר א ַֹרח ָר ָאה ֶאת ַהיְ צּור ַה ֵ
לִ יׁשֹן ....עֹודֹו נָ ם ,וְ ֵ
ָה ִרצְ ָּפהּ ,כְ ֶׁש ַעל ׁשּולֵ י ְּבגָ ָדיו ָּתגִ ית ָהעֹונָ ה ַעל ֵׁשם 'זֶ לִ יג –
עֹובר ָהא ַֹרח ֹלא ָהיָ ה נִ ְׁש ָמע ַהּכִ לְ ַאיִ ם
ַסאן ֶסלִ יגְ ַמאן' .לְ ֵ
ַהּמּוזָ ר ַהּזֶ ה ֵּבין זֶ לִ יג לְ ַסאן ֶסלִ יגְ ַמאן ,וְ הּוא ִּב ֵּקׁש לַ ֲחמֹד
לָ צֹון .הּוא ָקלַ ט ֶאת ַר ְעיֹון ַהּנַ ֲעלַ יִ ם ְּב ֶא ְמצַ ע ַה ְּׁש ִביל,
אֹותן ְּב ֵמ ָאה ְׁשמֹונִ ים ַמ ֲעלֹות
ָ
סֹובב
ֵ
נּועה ְׁש ֵק ָטה
ּוב ְת ָ
ִ
ְּב ִדּיּוק ֶאל ַהּצַ ד ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ִהּגִ ַיע זֶ לִ יג ֶ -סלִ יגְ ַמאן.
ּמּובן ּפֹונֶ ה ֶאל ַהּכִ ּוּון ֶׁש ָעלָ יו ַמצְ ִּביעֹות
זֶ לִ יג ָקם ַּבּב ֶֹקר ,וְ כַ ָ
ּדֹוה ִרים ְּב ֶקצֶ ב ַמ ְׂש ִּב ַיע ָרצֹון .לְ ִפי
ֲ
ּסּוסים
ַהּנַ ֲעלַ יִ םַ ,ה ִ
ֶח ְׁשּבֹונֹו ָאמּור הּוא לְ ַהּגִ ַיע לָ ִעיר ַהּגְ דֹולָ ה ְּבעֹוד יָ ִמים
רֹואה
פּוריםַ .אְך ִהּנֵ הְ ...ק ִפיצַ ת ַה ֶּד ֶרְךֵ ...מ ָרחֹוק הּוא ֶ
ְס ִ
יֹוד ִעים ֶאת
צֹוהלִ יםּ ,כְ מֹו ְ
ּסּוסים ֲ
ְקבּוצַ ת ָּב ִּתים ,וְ גַ ם ַה ִ
ְמלַ אכְ ָּתם נֶ ֱא ָמנָ הַ .מ ִּביט זֶ לִ יג ֶאל ַה ָּב ִּתים וְ ָת ֵמ ַּהְ :מ ַענְ יֵ ן,
ּדֹומים ָּב ֵּתי ָה ִעיר ַהּגְ דֹולָ ה לְ ָב ֵּתי ַהּכְ ָפרַּ ...פ ְרצּופֹו ַה ֻּמּכָ ר
ִ
יהתֹו ,הּוא
ׁשֹואב ַה ַּמיִ ם ַמגְ ִּביר ֶאת ְּת ִמ ָ
ֵ
לְ ַה ְפלִ יא ֶׁשל
ׁשֹואב ַה ַּמיִ ם ֶׁשל
יתם ָּד ָבר ֶׁשּכָ זֶ הֵ ,
סּוסיו'ַ :ה ְר ִא ֶ
ְמ ַד ֵּבר ֶאל ָ
ׁשֹואב ַה ַּמיִ ם ֶׁשּלָ נּו ּכִ ְׁש ֵּתי
ֵ
ּדֹומה לְ ַחצְ ְקל
ָה ִעיר ַהּגְ דֹולָ ה ֶ

ּתֹומםַ ,ה ָּב ִּתים
ִטּפֹות ַמיִ ם' .נִ כְ נָ ס ֶאל ָה ִעיר ,וְ הּוא ִמ ְׁש ֵ
ּדֹומים לְ ָב ֵּתי ַהּכְ ָפר ָה ָאהּוב ֶׁשּלֹו ,יֵ ׁש ּכָ אן ֲא ִפּלּו
ּכֻ ּלָ ם ִ
ּגֹורר .וְ ִאם
ּדֹומה לְ ַה ְפלִ יא לָ ְרחֹוב ֶׁשּבֹו הּוא ִמ ְת ֵ
ְרחֹוב ֶׁש ֶ
עֹומד ְּב ַפ ֲא ֵתי
ֹלא ַּדי ְּבכָ ְךֲ ,ה ֵרי ֶׁשּגַ ם ַּביִ ת ּכְ מֹו ֶׁשּלֹו נִ ּצָ ב וְ ֵ
ּדֹומים לִ ילָ ָדיו ֶׁשּלֹו.
ָה ְרחֹובּ ,ולְ יָ דֹו ְמ ַׂש ֲח ִקים יְ לָ ִדים ַה ִ
סּוסיו לִ ְראֹות
'מ ַענְ יֵ ןְ '...מ ַה ְמ ֵהם הּוא לְ ַעצְ מֹו וְ עֹוצֵ ר ֶאת ָ
ְ
רֹואה
ּוב ֶּפ ַתח הּוא ֶ
סּוסיוַ ,
ִאם ֹלא ָט ָעהַ .אְך עֹוצֵ ר הּוא ֶאת ָ
יה ֶׁשל יֶ נְ ֶטה
ִא ָּׁשה ַּב ֲעלַ ת ָּפנִ ים ַהּדֹומֹות ְּב ִדּיּוק לְ ָתוֵ י ָּפנֶ ָ
ּופֹות ַחת ִּבצְ ָעקֹות:
ַ
ֶׁשּלֹוִ .היא ִמ ְס ַּתּכֶ לֶ ת ָעלָ יו ְּב ַה ְפ ָּת ָעה
מֹותָךֹ ,לא ִהּגַ ְע ָּת לָ ִעיר ַהּגְ דֹולָ ה???' נִ ְב ָהל
ִ'ּביׁש ַמּזָ ל ֶׁשּכְ ְ
הֹוביל ֶאת
אֹותּה יֶ נְ ֶטהְ ,מ ַמ ֵהר זֶ לִ יג לְ ִ
יה ֶׁשל ָ
קֹות ָ
ִמ ְּפנֵ י צַ ֲע ֶ
אֹותּה
ּזֹועמֹות ֶׁשל ָ
יה ַה ֲ
ימה ,וְ לַ ֲחצֹות ֶאת ָּפנֶ ָ
ּסּוסים ָק ִד ָ
ַה ִ
ּדֹומה ָה ִעיר
'מ ַענְ יֵ ןֹ ...לא ַּדי ְּבכָ ְך ֶׁש ָ
ִא ָּׁשה ּכְ ֶׁשהּוא ִמ ְׁש ָּת ֶאהְ :
ַהּזֹאת לִ כְ ָפ ִריַ ,היְ לָ ִדים לִ ילָ ַדי ,וְ ָה ִא ָּׁשה לְ ִא ְׁש ִּתיֶ ,אּלָ א ֶׁשּגַ ם
ּדֹומה לִ י ,וְ גַ ם הּוא ְּב ִמ ְק ֶרה
אֹותּה ִא ָּׁשה ּכַ ּנִ ְר ֶאה ֶ
ַּב ְעלָ ּה ֶׁשל ָ
ָהיָ ה ַּב ֶּד ֶרְך לְ ֵאיזֹו ִעיר ּגְ דֹולָ הְ ...מ ַענְ יֵ ן'...
• • •
יֹותר יִ ְהיֶ ה
ְמ ַענְ יֵ ן הּוא ִסּפּורֹו ֶׁשל זֶ לִ יגַ ,אְך ְמ ַענְ יֵ ן עֹוד ֵ
ּדֹומים ָאנּו לְ ִע ִּתים לְ אֹותֹו זֶ לִ יג ַה ַּב ְּטלָ ן.
לְ ַה ְב ִחין ּכֵ יצַ ד ִ
יבים ָאנּו לְ ַעצְ ֵמנּו ַמ ָּט ָרה ּכָ לְ ֶׁש ִהיֲ ,א ִפּלּו יֹוצְ ִאים
ּכַ ֲא ֶׁשר ַמּצִ ִ
חֹומד יִ צְ ֵרנּו
אֹותּה ַמ ָּט ָרה נִ כְ ֶס ֶפתֵ ,
לַ ֶּד ֶרְך ּכְ ֵדי לְ ַהּגִ ַיע ֶאל ָ
לּותנּו
סֹובב ֶאת ַהּנַ ֲעלַ יִ ם לְ ָאחֹור .וְ ָאנּו ְּב ִסכְ ֵ
לָ צֹון ,וְ הּוא ְמ ֵ
ּדֹומה ְּב ִדּיּוק
ּות ֵמ ִהים לְ ִהּוָ כַ ח ּכִ י ַה ַּמ ָּט ָרה ֶ
נֹוהים ַא ֲח ָריו ְ
ִ
לַ ָּמקֹום ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו יָ צָ אנּוּ ,ולְ ַמ ֲע ֶׂשהֹ ,לא ִה ְת ַק ַּד ְמנּו לְ ׁשּום
ָמקֹום.
ָה ָבה נִ ְפ ַקח ֵעינַ יִ ם!
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יום העצמאות!
מלבד זאת ,בעוד שאצל עמים אחרים
עצמאות!
אז מהו בעצם יום העצמאות? מדוע קוראים ומדינות אחרות הקמת המדינה הינה עניין
חברתי בלבד ללא משמעות שורשית ,אצל
לו בשם זה?
יום העצמאות נקבע לרגל הכרזת עצמאותה עם ישראל הקמת המדינה הינה בעלת ערך
של מדינת ישראל לפני  71שנה .כאשר מדינה עצום ,גדול ושורשי לאין ערוך .מדוע?
מכריזה על עצמאותה ,משמעות הדבר היא
שלמדינה ישנה ריבונות ושליטה עצמאית כי עם ישראל הקים את מדינתו בארץ
מולדתו ,במקום בו גרו וחיו
והיא אינה כפופה למדינה
אחרת או לחוקים אחרים.
אבותיו לפני מאות ואלפי
בהכרזת המדינה הוקמה
שנים .אין עם בעולם שחזר
לעם ישראל מדינה יהודית
לארצו ,למולדתו ולשפתו
הארץ ישראל ,לאחר אלפי
לאחר שהוגלה מתוכה,
שנות גלות ופיזור בעולם.
כמו עם ישראל! עם ישראל
מדינת ישראל הוקמה
מעולם לא שכח את ארצו
במסירות נפש אמיתית,
שכן מסביבנו היו מדינות ועמים רבים שלא ולא הפסיק לחלום על החזרה אליה ,ובזכות
כל כך אהבו אותנו ובוודאי לא שמחו על כך זכינו לכך בעזרת ה'.
כך שהחלטנו להקים לעצמנו מדינה בארץ
את הנס הגדול והעצום הזה שקרה לנו לפני
ישראל.
 71שנה ,אנחנו חוגגים ביום העצמאות ,ועליו
האומץ המיוחד שהיה למקימי המדינה להעיז
ולהכריז על עצמאותנו  -הוא בעצמו סימן לנס אנחנו מודים ומהללים את ה' שהחיינו וקיימנו
והביאנו חזרה אל ארץ מולדתנו האהובה!
הגדול לו זכינו.
4

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
.1

מותר לקלל חרש ,כי הוא לא שומע

פרוטקציה לאדם חשוב בבית הדין

 .2אסור לעשות
טנז הוא בגד שעשוי מצמר ופשתן
 .3בגד שע
 .4אסור לנקום אבל מותר לנטור
 .5איסור ערלה הוא למשך  5שנים
"פיגול" הוא בשר של קרבן שנטמא
.6
נות את בית המקדש אפילו בשבת
 .7מותר לב

חידת חדגא:
יש  2מצוות שאומרות להעלות פירות לירושלים .מהן?
חידת פולקע :מאיזה פסוק בפרשת השבוע ניתן ללמוד שמצווה לבוא
אל ארץ ישראל? (עיינו ב'אור החיים' ב"שלישי")
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תפזורת ישראל!
ִמצאו בתפזורת  12פעמים את המילה ישראל!
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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

ּתֹורה ֶׁש ִאם נִ ְׁשמֹור ַעל
בּוע נֶ ֱא ַמר ַּב ָ
נַ ֲע ָמהְּ :בסֹוף ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
אֹותנּו וְ נִ ְז ֶּכה לְ ִה ָּׁש ֵאר ָּבּה.
ָ
ַה ִּמ ְצוֹות וְ ַה ְּק ֻד ָּׁשהָ ,ה ָא ֶרץ ֹלא ָּת ִקיא
ּׁשּורה וְ ָע ַסק ַּב ֲח ָט ִאים
ֲא ָבל ַּכ ֲא ֶׁשר ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא ִה ְתנַ ֵהג ַּכ ָ
יאה' אֹותֹו ,וְ הּוא יָ ָצא לַ ּגָ לּות.
מּוריםָ ,ה ָא ֶרץ ְּכ ִאּלּו ִ'ה ִּק ָ
ֲח ִ
ַט ְליָ הֲ :א ָבל לָ ָּמה? ַמה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשּלָ נּו לְ ֵבין ָה ָא ֶרץ?
ֶּבנִ יּ :גַ ם ֲאנִ י ֹלא ֵמ ִבין ֶאת ֶזהֲ ,ה ֵרי ָה ָא ֶרץ ֶזה ְס ָתם ָמקֹוםַ ,מה ֶזה
ָקׁשּור לַ ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל?
'ס ָתם ָמקֹום'ָ .ה ָא ֶרץ
נַ ֲע ָמה :זֹו ְּב ִדּיּוק ַהּנְ ֻק ָּדה! ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאינָ ּה ְ
אֹותּה ְּב ַמ ָּתנָ ה,
ׁשֹורה ַה ְּׁש ִכינָ ה .ה' נָ ַתן לָ נּו ָ
ּובּה ָ
דֹוׁשה ָ
ִהיא ֶא ֶרץ ְק ָ
וְ הּוא ָק ַבע ֶׁש ַה ַּמ ָּתנָ ה ַהזֹו ִּת ְת ַקּיֵ ם ְּב ֶה ְת ֵאם לְ ַמ ֲע ֵׂשינּו .זֹו ֵאינָ ּה
ֶא ֶרץ ִּכ ְׁש ָאר ָה ֲא ָרצֹות.
רּוחנִ ית! ֶא ֶרץ ֶׁש ֻמ ְׁש ַּפ ַעת
ֶּבנִ יָ :אז ְּב ֶע ֶצם ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ִהיא ֶא ֶרץ ָ
ִמ ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשל ִמ ְצוֹות וַ ֲע ֵברֹות.
נַ ֲע ָמהַ :מ ָּמׁש ָּכְךֶּ .ד ֶרך ַאּגַ בַּ ,כ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו חֹוגְ גִ ים ֶאת יֹום
ּדֹומה לְ ָכל
ָה ַע ְצ ָמאּות ָעלֵ ינּו לִ ְזּכֹור ּגַ ם ֶאת ֶזהָ .ה ָא ֶרץ ַהזֹו ֵאינָ ּה ָ
ֶא ֶרץְּ ,כמֹו ֶׁש ָה ָעם ֶׁשּלָ נּו ֵאינֹו ַעם ָרגִ יל .ה' ָּב ַחר ָּבנּו ְּכ ֵדי ֶׁשּנִ ְהיֶ ה
רּוחנִ י
ּובי ֶֹׁשרַּ .כ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ְּב ַמ ָּצב ָ
ַעם נִ ְב ָחר ֶׁש ִּמ ְתנַ ֵהג ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְ
ּוב ָכְך לְ ַה ְׁשלִ ים ֶאת יִ ֻע ֵדנּו.
זֹוכים לָ ֶׁש ֶבת ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,
טֹוב ֲאנַ ְחנּו ִ
הּודית
ֶזהּו ַחג ּגָ דֹול לָ נּו ּולְ ַא ְר ֵצנּוֶׁ ,ש ָּז ִכינּו ֵמ ָח ָדׁש לְ ָה ִקים ְמ ִדינָ ה יְ ִ
דֹוׁשה!
ָה ָא ֶרץ מֹולַ ְד ֵּתנּו ַה ְּק ָ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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