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ּכָ בֹוד לְ ֻא ִּמי
אֹומ ִרים – ַה ִאם יְ לָ ִדיםַ ,ה ִאם זֹו ֵאינָ ּה ּגַ ֲאוָ ה?
ְ
יְ לָ ִדיםַ ,מה ַא ֶּתם
ּתֹורה ר ָֹוצה ֶׁש ַהּכ ֵֹהן
ּדּוע ַה ָ
"ּגַ ֲאוָ ה לְ ֻא ִּמית" ִהיא ָּד ָבר טֹוב? ַה ִאם ַמ ַ
ּמּועט?ּ
ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ְצ ִריכָ ה "לְ ִה ְס ַּת ֵּפק יִ ְהיֶ ה ָע ִׁשיר וְ ֹלא יִ ְס ַּת ֵּפק ַּב ָ
מּועט" אֹו ֶׁש ִהיא ְצ ִריכָ ה לִ ְׁשאֹוף
ְּב ָ
ׁשּובה ִהיא ֶׁש ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול הּוא
ַה ְּת ָ
לְ ַה ְצלָ ָחה ּגְ דֹולָ ה?
ַּב ַעל ַּת ְפ ִקיד יִ ּצּוגִ י ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל.
ָאז ק ֶֹדם ּכֹל ָחׁשּוב לִ זְ ּכֹור ֶׁש ְּב ַחּיֵ ינּו הּוא ֹלא ָא ָדם ְּפ ָר ִטי ִּבלְ ָבדֶ ,אּלָ א
ָה ִא ִ
יׁשּיִ ים ִמ ַּדת ַהּגַ ֲאוָ ה ִהיא ִמ ָּדה ֹלא הּוא ְמ ַׁש ֵּקף ֶאת ּכְ בֹוד ָה ֻא ָּמהַּ .ב ֶּמה
ֲ
טֹובה ִּבכְ לָ לֲ .אנַ ְחנּו
ָ
ׁשֹוא ִפים לַ ֲענָ וָ ה ֶׁש ָּקׁשּור לִ כְ בֹוד ָה ֻא ָּמה ּכֻ ּלָ ּה – ּכָ אן
ּולְ ִה ְס ַּת ְּפקּות ְּב ָ
מּועטֲ .א ָבל ּבֹואּו ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לִ ְדאֹוג לְ כָ בֹוד וְ ָה ָדר.
בּוע ֶאת יֹום
וְ ִת ְראּו ָמה ָא ְמרּו ֲחכָ ֵמינּו ַעל ַהּכ ֵֹהן ּכְ מֹו ֶׁש ָחגַ גְ נּו ַה ָּׁש ַ
ַהּגָ דֹולְּ :ב ָפ ָר ַׁשת ֱאמֹור ַה ָ
ּתֹורה ְמכַ ּנָ ה ָה ַע ְצ ָמאּות ַּב ֲהנָ ַפת ַה ֶּדגֶ ל ְּובגַ ֲאוָ ה
ינּו
מ
ֵ
כָ
ח
ֲ
יו".
"הּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ֵמ ֶא ָח
אֹותֹו ַ
לְ ֻא ִּמיתּ .כִ י ּכְ בֹוד ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא
יו",
ח
ָ
א
ָ
ל
ּׁש
ֶ
מ
ִ
הּו
לֵ
ּד
ְ
"ּגַ
אן
ּכָ
מ
ִ
לָ ְמדּו
ֹומם אֹותֹו!
ָּד ָבר ָעצּום וְ ַחּיָ ִבים לְ ר ֵ
לֹומר ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְצ ִריכִ ים לְ ַה ֲע ִׁשיר
ּכְ ַ
יׁשית
ֶאת ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹולּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָאז ּבֹואּו וְ נִ נְ ַהג ַּב ֲענָ וָ ה ִא ִ
ְמכֻ ָּבד וְ ָחׁשּוב.
ְּובכָ בֹוד לְ ֻא ִּמי!
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שעת
סיפור
ּושֹמֹאל
יָ ִמין ְ
צֹותיו
יֹועץ ָחכָ ם וְ נָ בֹוןִ ,איׁש ֶׁש ֲע ָ
אֹוס ְט ִרּיָ ה ָהיָ ה ֵ
ְ
לְ ֶמלֶ ְך
ַהּטֹובֹות לִ ּוּו ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך ְּבכָ ל ְּתחּוםֹ ,לא ָהיָ ה ּכִ ְמ ַעט צַ ַעד
ּומ ֵע ֶבר
ַמ ְמלַ כְ ִּתי ֶׁשּנַ ֲע ָשֹה לְ ֹלא ִה ְתיַ ֲעצּות ֻמ ְק ֶּד ֶמת ִעּמֹוֵ ,
יֹועץ הּוא ָהיָ ה ּגַ ם יָ ִדיד ָקרֹובַ .ה ֶּמלֶ ְך נֶ ֱהנָ ה ְּב ֶח ְב ָרתֹו
לִ ְהיֹותֹו ֵ
צּורה ְמיֻ ֶח ֶדתְּ .ב ֶמ ֶׁשְך
וְ גִ ּלָ ה ּכְ לַ ָּפיו אֹותֹות ִח ָּבה וְ ַא ֲה ָבה ְּב ָ
בֹוּה
ּיֹועץ ְּב ַד ְרּגָ תֹו ַעד ֶׁשּזָ כָ ה לַ ּת ַֹאר ַהּגָ ַ
ַה ָּׁשנִ ים ָה ֳעלָ ה ַה ֵ
ּומ ְׁשנֶ ה לַ ֶּמלֶ ְך.
יֹותר ַּב ַּמ ְמלָ כָ ה ,רֹאׁש ַה ָּׂש ִרים ִ
ְּב ֵ
יֹורׁש ָה ֶעצֶ רֹ ,לא ָמצְ ָאה ֵחן ַהיְ ִדידּות
ְּב ֵעינֵ י ֶּבן ַה ֶּמלֶ ְךֵ ,
ּיֹועץָ .סבּור ָהיָ ה ֶׁש ַעל ַה ֶּמלֶ ְך
ָה ַר ָּבה ֶׁש ָא ִביו ְמגַ ּלֶ ה ּכְ לַ ֵּפי ַה ֵ
יֹועצָ יו וְ ָש ָֹריו
לִ ְהיֹות ְמ ֻר ָחק ִמּנְ ִתינָ יו וְ לִ נְ הֹג ְש ָֹר ָרה ּגַ ם ּכְ לַ ֵּפי ֲ
יטב.
קֹומם ָה ָראּוי לָ ֶהם ּכָ ְך יִ ַ
רֹוביםּ .כְ כָ ל ֶׁשּיַ ּכִ ירּו ֶאת ְמ ָ
ַה ְּק ִ
יֹורׁש ָה ֶעצֶ ר
ּומּנּויֹו ּכְ ֵ
וְ ָאכֵ ן ִמּיָ ד ְּבמֹותֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ַהּזָ ֵקן ִ
ִה ְרּגִ יׁשּו ּכֻ ּלָ ם ַּב ִּׁשּנּוי ֶׁש ָחל ְּב ַמ ֲע ָמ ָדם .הּוא זִ ֵּמן ֶאת ַה ָּׂש ִרים
יהם ֶאת ּכ ֶֹבד ִמ ְׁש ָקלֹו.
לַ ֲא ֵס ָפה ְמכֹונֶ נֶ תְּ .וב ַא ַחת ִה ִּטיל ֲעלֵ ֶ
צּורת ַה ִּדּבּורַ ,ה ְּפ ֻקּדֹותַ ,ה ִה ְתיַ ֲחסּות ִּב ְתגּובֹות וְ ַה ָּב ַעת
ַ
ַה ָּפנִ יםּ ,כָ ל ֵאּלּו ֵה ִעידּו ּכִ י ָּפנִ ים ֲח ָדׁשֹות ָּבאּו לְ כָ אן ,וְ ֶא ְפ ָׁשר
ּקֹודםּ .גַ ם
ַרק לְ ִה ְתּגַ ְעּגֵ ַע לְ יַ ֲחסֹו ַה ַחם וְ ַהּלְ ָב ִבי ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ַה ֵ

רּוע
ּיֹועץ ַה ִּמ ְׁשנֶ ה לַ ֶּמלֶ ְך נֹוכַ ח ַמ ֵהר ְמאֹד לָ ַד ַעת ֶׁש ַּמּצָ בֹו ּגָ ַ
ַה ֵ
אֹותּה ִק ֵּבל ֵמ ַה ֶּמלֶ ְך ַהּזָ ֵקן,
יֹותרַ .ה ִּק ְר ָבה ַה ֻּמ ְפלָ ָאה ֶׁש ָ
ַה ְר ֵּבה ֵ
ימים ֶׁשאֹותֹו
נֹור ִאית ְּוב ַפ ַחד ֵא ִ
חּוׁשת ַה ְׁש ָּפלָ ה ָ
ֻה ְחלְ ָפה ִּב ְת ַ
ּיֹועץ
יׁשה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ַה ֵ
ִה ִּטיל ַה ֶּמלֶ ְך ֶה ָח ָדׁש ְס ִביבֹוַ .ה ְּפגִ ָ
ִעם ַה ֶּמלֶ ְך ִּב ְּׂש ָרה ַחּיִ ים ָק ִׁשים ,הּוא יָ ַדע ֶׁשֹּלא יּוכַ ל לְ ַה ֲחזִ יק
ַמ ֲע ָמד לְ א ֶֹרְך זְ ַמן.
ּיֹועץ ָה ַפְך לְ ִאּלֵ םַ .ה ֶּמלֶ ְך
מּועה ּכִ י ַה ֵ
לְ ָמ ֳח ָרת ָּפ ְׁש ָטה ַה ְּׁש ָ
ִה ִּטיל ָעלָ יו ֶאת ִח ָּתתֹו ,וְ הּוא ִא ֵּבד ֶאת יְ כֹלֶ ת ַה ִּדּבּור ֶׁשּלֹו.
רֹופ ִאים ֶׁשּנִ ּסּו לַ ֲעשֹוֹת ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר לְ ֵאל יָ ָדם ֵה ִרימּו
טֹובי ָה ְ
ֵ
יהםְּ .תרּופֹות ,צִ ְמ ֵחי ַמ ְר ֵּפאִׁ ,שּקּויֵ י ְק ָס ִמים ּולְ ָח ִׁשים,
ֶאת יְ ֵד ֶ
ּומּלְ ַבד ֵאי
נֹותר ָחתּוםִ ,
ּיֹועץ ַ
הֹועילּוִּ ,פיו ֶׁשל ַה ֵ
ּכָ ל ֵאּלּו ֹלא ִ
ֵאּלּו ֲה ָברֹות ְמגֻ ְמּגָ מֹות ֹלא הֹוצִ יא ִמּלָ ה ַא ַחת ִמ ִּפיו.
ּבּורי וְ ִח ֵּפשֹ ָמ ֳע ָמ ִדים ֲח ָד ִׁשים ֶׁשּיּוכְ לּו
ַה ֶּמלֶ ְך הֹוצִ יא ִמכְ ָרז צִ ִ
ּיֹועץ ֶה ָחכָ ם ֶׁש ִא ֵּבד ֶאת קֹולֹוַ .ר ִּבים
לְ ַמּלֵ א ֶאת ְמקֹומֹו ֶׁשל ַה ֵ
מּועה ַעל אֹודֹות יַ ֲחסֹו
דּותםַ ,ה ְּׁש ָ
ָח ְׁשׁשּו לְ ַהּצִ ַיע ֶאת ָמ ֳע ָמ ָ
ּבֹוד ִדים
ּסֹוב ִבים אֹותֹו ָּפ ְׁש ָטה ִחיׁש ַמ ֵהרַ .רק ְ
ַה ָּק ֶׁשה לַ ְ
דּותם.
ֶׁש ָח ְׁשבּו ֶׁשּיּוכְ לּו לְ ִה ְס ַּת ֵּדר ִעם ַה ֶּמלֶ ְך ִהּגִ יׁשּו ֶאת ָמ ֳע ָמ ָ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר
ּיֹועץ ֶה ָח ָדׁש ֶׁשּנִ ְב ַחר ֹלא ָע ַמד ְּב ַת ְפ ִקידֹו ֵ
ַה ֵ
יׁשתֹו ָה ִראׁשֹונָ ה ָּפנָ ה ֵאלָ יו
ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע ָׁשעֹותִ .מּיָ ד ִּב ְפגִ ָ
הֹורה לֹו
הֹוראֹות ְסתּומֹות וְ ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ַת ִּקיפּותָּ ,פלַ ט צְ רֹור ָ
ּיֹועץ
לָ ׁשּוב לְ ָמ ֳח ָרת ִעם ְּתׁשּובֹות ְּברּורֹות ַא ַחת לְ ַא ַחתַ .ה ֵ
ימה ֶׁש ִה ְׁש ָרה ַה ֶּמלֶ ְך ְס ִביבֹו
ָע ַמד ֲח ַסר אֹונִ ים מּול ַה ֶּמלֶ ְךָ ,ה ֵא ָ
ָמנְ ָעה ִמ ֶּמּנּו ִמּלְ ָה ִבין ָּד ָבר וַ ֲחצִ י ָּד ָבר ּוכְ ֶׁש ִּב ֵּקׁש לְ ַה ְב ִהיר ֵאי
רּוח.
ֵאּלּו נְ ֻקּדֹותִׁ ,שּלְ חֹו ַה ֶּמלֶ ְך ֵמ ַעל ָּפנָ יו ְּבזַ ַעם ְּובקֹצֶ ר ַ
ּיֹועץ ֶה ָח ָדׁש ֶאל ַעּמּוד ַה ְּתלִ ּיָ הַ .הּנִ ּמּוק ָהיָ ה
לְ ָמ ֳח ָרת הּוצָ א ַה ֵ
ִּבּזּוי ַה ַּמ ְמלָ כָ ה וְ ִאי צִ ּיּות לִ ְפ ֻקּדֹות.
> > >
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יׁשי ֹלא ָהיָ ה טֹוב ְּב ַה ְר ֵּבה .הּוא
ּיֹועץ ַה ְּׁשלִ ִ
ַמּצָ בֹו ֶׁשל ַה ֵ
ִה ְת ַא ֵּמץ לְ ַה ְק ִׁשיב לְ כָ ל ִמּלָ הָ ,ר ַׁשם ֶה ָערֹות ַּב ִּפנְ ָקסַ .אְך
קֹודים
בֹוההְּ ,ב ָש ָֹפה ְמ ֻקּצֶ ֶרת ְּוב ִ
בֹוהה ּגְ ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ִּד ֵּבר ּגְ ָ
ּיֹועץ
חֹוקר צְ ָפנִ יםּ .כְ ֶׁש ִּב ֵּקׁש ַה ֵ
ּיֹועץ ֵ
תּומים ּכְ ִאּלּו ָהיָ ה ַה ֵ
ְס ִ
יֹותר,
ׁשּוטה ֵ
ַה ְב ָה ָרהּ ,כְ ֶׁש ִה ְת ַחּנֵ ן ֶׁשּיְ ַד ֵּבר ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ָש ָֹפה ְּפ ָ
נִ ְׁשלַ ח לַ ּכֶ לֶ א ִּב ְתנָ ֵאי צִ ּנֹוק לְ ַמ ֲא ַסר עֹולָ םּ .גַ ם ַה ַּפ ַעם ָהיָ ה
ַהּנִ ּמּוק ִּבּזּוי ַה ַּמ ְמלָ כָ ה וְ ֶה ָעזַ ת ָּפנִ ים מּול ַה ֶּמלֶ ְך.
יֹועץ ְר ִב ִיעי ֶט ֶרם נִ ְמצָ אִ .איׁש ֹלא ָרצָ ה לְ ַק ֵּבל ַעל ַעצְ מֹו ֶאת
ֵ
ימה ַה ִּבלְ ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרית.
ַה ְמ ִׂש ָ
וְ כָ ְך ָּפגְ ׁשּו אֹותֹו נְ צִ יגֵ י ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ַה ְּס ָפ ַר ִּדית ֶׁש ָּבאּו לְ ִבּקּור
ּכֹועס וַ ֲח ַסר ִש ְֹמ ָחה'ֵ .אין ְּבכָ ל
ּמּוסין ִמ ַּט ַעם ֶמלֶ ְך ְס ָפ ַרדֵ ,
נִ ִ
יהם,
ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ֶׁשּלִ י ָא ָדם ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָראּוי לְ יַ ֵעץ לִ י' ,קֹונֵ ן ִּב ְפנֵ ֶ
יֹואיל ֶמלֶ ְך ְס ָפ ַרד
'אּולַ י ֶאצְ לְ כֶ ם יֵ ׁש ָא ָדם ַמ ְת ִאיםִ ,אם ִ
לְ ַסּיֵ ַע לִ י'...
ּיֹועצִ ים
'ּכֵ ןָׁ ,ש ַמ ְענּו ַעל ּכָ ְך ּגַ ם ִּב ְס ָפ ַרדּ ,כֻ ּלָ ם ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ַה ֲ
ֶׁשּלְ ָך'ָ ,א ְמרּו ַהּנְ צִ יגִ ים.
'מה ְמ ַד ְּב ִרים?' ִה ְת ַענְ יֵ ן ַה ֶּמלֶ ְך ַה ְמ ָא ֵר ַח.
ָ
'אֹומ ִרים ֶׁש ָה ַא ְׁש ָמה ִהיא ְּבהֹוד ַמלְ כּותֹו'ָ ,א ַמר ַה ָּבכִ יר
ְ
יֹוד ַע ִאם
ּומ ֵהר לְ ִה ְס ַּתּיֵ ג מּול ּכַ ְעסֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך'ֵ :אינִ י ֵ
ֶׁש ָּב ֶהם ִ
אֹומרֹות'.
צֹודקֹות ַה ְּׁשמּועֹותַ ,אְך ּכָ ְך ֵהן ְ
ְ
ֵ'איְך יָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁש ָה ַא ְׁש ָמה ְּתלּויָ ה ִּבי'ּ ,כָ ַעס ַה ֶּמלֶ ְךּ'ְ ,ב ָׁש ָעה
ֶׁש ֵאין ְּבכָ ל ַר ֲח ֵבי ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ָא ָדם ָחכָ ם ַּדּיֹו?'
'טעּות ְּביָ ְדָך ,הֹוד ַמ ֲעלָ תֹוַ .חכְ ֵמי ַא ְרצִ י ָׁש ֲאלּו ַּפ ַעם לָ ָּמה
ָ
נִ גְ ָרע ֶחלְ קֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם ִמּכָ ל ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים :לַ ְּב ֵהמֹות יֵ ׁש ֶמלֶ ְך
– ַהּׁשֹור .לַ ַחּיֹות יֵ ׁש ֶמלֶ ְך – ָה ַא ְריֵ ה .וְ גַ ם לָ עֹופֹות יֵ ׁש ֶמלֶ ְך –
ּדּוע?'
ּבֹורא ֶמלֶ ְךַ .מ ַ
ַהּנֶ ֶׁשר .וְ ַרק לָ ָא ָדם ֹלא ֶה ֱע ִמיד ַה ֵ

ׁשּובה.
'ׁש ֵאלָ ה יָ ָפה!' ִא ֵּׁשר ַה ֶּמלֶ ְךַ ,מ ְמ ִּתין לִ ְת ָ
ְ
בֹותיו
'ּכִ י ּכָ ל ָא ָדם ָראּוי לִ ְהיֹות ֶמלֶ ְךּ ,גַ ם ִאם ֹלא ָהיּו ֲא ָ
יסּיִ ים'.
ּׁשּורים ַה ְּב ִס ִ
ְמלָ כִ ים ֵמעֹולָ םִ ,אּלּו ַרק יִ ְהיּו לֹו ַהּכִ ִ
ּׁשּורים ,לְ ִפי ַחכְ ֵמי ְס ָפ ַרד?' ָׁש ַאל ַה ֶּמלֶ ְך.
אֹותם ַהּכִ ִ
'ּומה ֵהם ָ
ָ
ֹאהב ֶאת
ֹלׁשה ֵהםֶׁ :שֹּלא יִ נְ ֶהה ַא ֵחר ַּת ְענּוגֹות ָהעֹולָ םֶׁ .שּי ַ
'ׁש ָ
ְ
רֹובים ֵאלָ יו.
בֹודם ֶׁשל ּכָ ל ַה ְּק ִ
ָש ָֹריו וְ ֶאת נְ ִתינָ יו ,וְ ֶׁשּיִ ּזָ ֵהר ִּבכְ ָ
ֹלׁשת ֵאּלּו יִ זְ ּכֶ ה ֶׁש ִּת ְת ַקּיֵ ם ַמלְ כּותֹו – ַמלְ כּות
ִמי ֶׁשּיַ ֲעמֹד ִּב ְׁש ֶ
ֶח ֶסד ,וְ ִת ָּמ ֵׁשְך לָ ַעד'.
ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ִעּכֵ ל ַה ֶּמלֶ ְך ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ִה ְמ ִׁשיְך ָה ִאיׁש' :וְ ַע ָּתה,
רֹובים
הֹוד ַמ ֲעלָ תֹוּ ,כִ ְמ ֻּד ַמנִ י ֶׁשֹּלא נָ ַהגְ ָּת ֵּדי ְּבכָ בֹוד ּכְ לַ ֵּפי ַה ְּק ִ
ימה יְ ֵת ָרה ִמּתֹוְך ָרצֹון לְ ַה ְא ִּדיר ֶאת
יהם ֵא ָ
ֵאלֶ יָךִ ,ה ַּטלְ ָּת ֲעלֵ ֶ
את
יהםַ .אְך ֵה ֵב ָ
בֹודָך ,וְ לִ ְׁשמֹר ַעל ֶמ ְר ָחק ּגָ דֹול ֵּבינְ ָך לְ ֵבינֵ ֶ
ּכְ ְ
ּומרֹב
ימהֵ ,
עֹומ ִדים מּולְ ָך ְּב ַפ ַחד ְּוב ֵא ָ
ַעל ַעצְ ְמָך ָר ָעהֵ ,הם ְ
ימה
ֲח ָר ָדה ֵהם ֹלא ְמ ֻסּגָ לִ ים לְ ַת ְפ ֵקד ּכָ ָראּויְּ .ב ַמּצָ ב ֶׁשל ֵא ָ
ּומ ֵּמילָ א ּגַ ם ֹלא
מּובנֹותִ ,
ָ
הֹוראֹות ֵאינָ ן
קֹופאַ ,ה ָ
ֵ
ַהּמ ַֹח
יֹועץ ַמ ְת ִאיםְּ ...ב ָחכְ ָמה
את ֵ
ִמ ְת ַּבּצְ עֹותֹ .לא ֶּפלֶ א ֶׁשֹּלא ָמצָ ָ
ּיֹועץ ָה ִראׁשֹון ֶׁש ָּסגַ ר ֶאת ִּפיו .הּוא יָ ַדע ָמה ְמ ַחּכֶ ה לֹו,
נָ ַהג ַה ֵ
יח ֶׁשּצָ ַדק'...
סֹופם ֶׁשל ֵאּלּו ֶׁש ָּבאּו ַא ֲח ָריו הֹוכִ ַ
וְ ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ֵה ִבין ֶאת ַה ֶּמ ֶסר ,וְ הּוא ּגַ ם ִה ְפנִ יםּ .כְ ָבר לְ ָמ ֳח ָרת
ּיֹועץ ַהּוָ ִתיק לְ ִבּקּור ָּב ַא ְרמֹוןַ ,ה ֶּמלֶ ְך ִק ֵּבל אֹותֹו
ֻהזְ ַמן ַה ֵ
יֹוד ַע',
הֹוׁשיב אֹותֹו לְ צִ ּדֹו ְּב ִחּיּוְך'ֲ .אנִ י ֵ
ַה ַּפ ַעם ְּב ִח ָּבה יְ ֵת ָרה וְ ִ
ּׁשּורהֶׁ ,ש ִה ְת ַר ַח ְק ִּתי ֶמ ְר ָחק ַרב
'ׁשֹּלא נָ ַהגְ ִּתי ּכַ ָ
ָא ַמר ַה ֶּמלֶ ְךֶ ,
ימ ִתיְּ ,ב ַב ָּק ָׁשה ֵּתן לִ י ֶאת ַה ִהזְ ַּד ְּמנּות
וְ ֵה ַטלְ ִּתי ָעלֶ יָך ֶאת ֵא ָ
לִ ְפּת ַֹח ַּדף ָח ָדׁש'.
ּיֹועץ נִ ְפ ַּתח לִ ְרוָ ָחה.
ּופיו ֶׁשל ַה ֵ
ִ
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חג ומועד
יוני :אז בעצם אין שום קשר בין הדברים ,זה
ספירת העומר
יוני :אבא ,אני כבר מבולבל לגמרי מהימים סתם קרה באותו הזמן.
האלה של ספירת העומר .מצד אחד אומרים אבא :נכון .ישנה גם מחלוקת במנהגים ,מתי
לי שאלו ימים של הכנה לקבלת התורה .חלה תקופת האבלות הזו :האם בתחילת ימי
שבעה שבועות שהתורה ציוותה אותנו לספור העומר או בסופם .אבל באמת לפי ההבנה
לקראת חג השבועות .מצד שני פתאום נכנס הפשוטה אין קשר לספירת העומר עצמה.
העניין של האבלות על תלמידי רבי עקיבא,
ולא עושים חתונות וכל זה .מה הקשר בין כל יוני :ויש הבנה נוספת?
הדברים האלה? האם ההכנה למתן תורה היא אבא :מבחינה רוחנית בהחלט ניתן למצוא
דבר עצוב?...
קשר בין הדברים .חז"ל הדגישו לנו שהבעיה
אבא :אני מבין מה אתה שואל .באופן פשוט אצל תלמידי רבי עקיבא היתה שהם לא נהגו
באמת אין קשר בין שני הנושאים האלה .כבוד זה בזה .היתה כאן בעיה בדרך ארץ.
הימים האלה במקורם הם באמת ימי הכנה אתה זוכר מה היחס בין דרך ארץ לתורה?
למתן תורה ,מן מעבר בין חג הפסח לחג
השבועות .התורה ציוותה אותנו לספור אותם יוני :ברור! "דרך ארץ קדמה לתורה"!
יום אחר יום .יש מחכמינו שאפילו כתבו שאלו אבא :יפה! ולכן ייתכן שהקב"ה זימן לתקופה
ימים שדומים קצת לימי חול המועד ,ובאמת הזו את האבלות על מות תלמידי רבי
הם היו אמורים להיות ימי שמחה .אבל במשך
עקיבא ,כדי להזכיר לנו שיש לנו מה לתקן
הדורות הימים האלה (חלקם) הפכו לימי צער,
וכפי שסיפרו חכמינו על תלמידי רבי עקיבא בדרך ארץ ובמידות ,לפני שאנחנו מגיעים
שמתו בתקופה זו .ולכן ,למרות שהימים האלה לקבלת התורה .על ידי שאנחנו מצטרים על
דווקא היו ימי שמחה והתכוננות רוחנית למתן מותם אנחנו נזכרים במה שנותר לנו לתקן,
התורה ,בכל זאת יש בהם מנהגי אבלות ,זכר ובכך אנחנו מתכוננים טוב יותר לקראת
קבלת התורה.
לתלמידי רבי עקיבא.
4

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
דיוט מותר להיטמא אם אביו מת

 .1לכוהן ה
לכוהן גדול מותר להיטמא לאביו
 .2גם
המצות מתחיל בתאריך ט"ז בניסן
 .3חג
הסוכות מתחיל בתאריך י"ד בתשרי
 .4חג
של חג השבועות לא כתוב בתורה
 .5התאריך המדוייק
 .6יום כיפור חל לפני ראש השנה
" .7ענף עץ עבות" הוא ההדס
חידת חדגא :אני קדוש מהם ותדיר מהם ,ואני מופיע בתוכם
למרות שאיני ממש כמותם .מי אני?
חידת פולקע:
איזו שבת היא אינה שבת?

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?

מידת
__________

עכור תם
__________

תושבים בה
__________

שירת אלי
__________

ילבין ראש
__________

ינערוך
__________

שי תזמן
__________

הנותר
__________

ישמן לה
__________

כאח זר
__________

שפן
__________

מאד
__________
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טליה

"עיִ ן ַּת ַחת ַעיִ ן" וַ ֲחכָ ֵמינּו
אֹומ ֶרת ַ
ּתֹורה ֶ
ֶּבנִ יַ :אף ַּפ ַעם ֹלא ֵהבַ נְ ִּתי ֶאת ָה ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה ֶׁש ַה ָ
אֹומ ִרים ֶׁש ַהּכַ ּוָ נָ ה ִהיא לְ ָממֹון.
ְ
יֹוד ַעת ַעל ָמה ַא ָּתה ְמ ַדּבֵ ר .נִ ְד ֶמה לִ י ֶׁש ָׁשכַ ְח ָּת ֶׁש ַא ָּתה ֹלא ּבְ ִׁשיעּור
ַטלְ יָ הֲ :אנִ י ֹלא ַ
ּגְ ָמ ָרא ַעכְ ָׁשיו...
אֹומ ֶרת ֶׁש ִּמי ֶׁש ָּפגַ ע ּבָ ַעיִ ן ֶׁשל ֲחבֵ רֹו,
ּתֹורה ֶ
צֹוד ֶקת ...זֹו ּבֶ ֱא ֶמת סּוגִ ּיָ ה ּבַ ּגְ ָמ ָראַ .ה ָ
ֶּבנִ יֶ :
"עיִ ן ַּת ַחת ַעיִ ן"ַ .מה ַהּכַ ּוָ נָ ה לְ ִפי ַּד ְע ֵתְּך?
ָעלָ יו לְ ַׁשּלֵ ם ַ
יֹוציאּו ּגַ ם לֹו ֶאת ָה ַעיִ ן.
הֹוציא ֶאת ָה ַעיִ ן ֶׁשל ַה ֵּׁשנִ יִ ,
ַטלְ יָ ה :זֶ ה נִ ְׁש ָמע ֶׁש ִאם הּוא ִ
ֶּבנִ י :נָ כֹוןֲ .אבָ ל ּבַ ּגְ ָמ ָרא ּכָ תּוב ֶׁשזֹו ֹלא ַהּכַ ּוָ נָ הַ .הּכַ ּוָ נָ ה ִהיא ֶׁש ַהּפֹוגֵ ַע ָצ ִריְך לְ ַׁשּלֵ ם ּבְ כֶ ֶסף
ּכֹותבֶ ת ֶאת זֶ ה
ּתֹורה ֶ
לְ ִפי ׁשֹווִ י ָה ַעיִ ן ֶׁשּבָ ּה הּוא ָּפגַ ע .וְ ֶאת זֶ ה ֲאנִ י ֹלא ֵמבִ ין :לָ ָּמה ַה ָ
צּורה ֶׁשּנּוכַ ל לְ ָהבִ ין ֶאת ַה ִּדין ֹלא נָ כֹון?
ּבְ ָ
ּתֹורה ִמ ְתּכַ ּוֶ נֶ ת ֶׁש ַּמה
לֹומר לְ ָך ַמה ֶּׁש ָׁש ַמ ְע ִּתי ַּפ ַעםָ .ה ֱא ֶמת ִהיא ֶׁש ַה ָ
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י יְ כֹולָ ה ַ
ּתֹורה
הֹוציא לֹו ֶאת ָה ַעיִ ןּ ,כְ ִפי ֶׁשהּוא ָע ָׂשה .לָ כֵ ן ַה ָ
ֶּׁש ָּצ ִריְך ָהיָ ה לִ ְהיֹות זֶ ה ּבֶ ֱא ֶמת לְ ִ
ּתֹורה ּבְ ַע ְצ ָמּה ֹלא ִמ ְתּכַ ּוֶ נֶ ת ֶׁשּנְ בַ ֵּצ ַעֶ ,אּלָ א
ּכֹותבֶ ת ֶאת זֶ ה ּכָ ְךֶ .אּלָ א ֶׁשזֹו ֲהלָ כָ ה ֶׁש ַה ָ
ֶ
לְ ַמ ֲע ֶׂשה הּוא ְמ ַׁשּלֵ ם ּכֶ ֶסףֲ .אבָ ל זֶ ה נֶ ְח ָׁשב ּכְ ִאּלּו ָעׂשּו לֹו ֶאת אֹותֹו ַה ָּדבָ ר ,לַ ְמרֹות
ֶׁשּלא ְמבַ ְצ ִעים ֶאת זֶ ה ּבְ פ ַֹעל.
עֹוׂשים?
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ֹלא ֵמבִ יןִ ...אם זֶ ה ַמה ֶּׁש ָהיָ ה ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ָאז לָ ָּמה ֹלא ִ
אֹותּהַ .עכְ ָׁשיו
נַ ֲע ָמהָּ :ת ֵאר לְ ַע ְצ ְמָך ֶׁש ָהיָ ה ָא ָדם ֶא ָחד ֶׁש ָּפגַ ע ּבָ ַעיִ ן ֶׁשל ֲחבֵ רֹו וְ ִעּוֵ ר ָ
"עיִ ן
רֹוצה לְ ַקּיֵ ם ּבַ ּפֹוגֵ ַע ֶאת ַה ִּדין ֶׁשל ַ
רֹואה ּבְ ַעיִ ן ַא ַחתַ .עכְ ָׁשיו ּבֵ ית ַה ִּדין ָהיָ ה ֶ
ַהּנִ ְפּגַ ע ֶ
רֹואהַ .מה
ַּת ַחת ַעיִ ן"ַ .הּבְ ֲעיָ ה ִהיא ֶׁשּבְ ִמ ְק ֶרה לַ ּפֹוגֵ ַע ַהּזֶ ּה ּבְ ַע ְצמֹו יֵ ׁש ַרק ַעיִ ן ַא ַחת ֶׁש ָ
ּיִ ְק ֶרה ַעכְ ָׁשיו?
ּדֹומה
ֶּבנִ י :זֶ ה ּבֶ ֱא ֶמת ּבְ ָעיָ ִתיִ ...אם יִ ְפּגְ עּו ּבְ ֵעינֹו ַה ְּׁשנִ ּיָ ה הּוא יִ ָּׁש ֵאר ִעּוֵ ר לְ גַ ְמ ֵרי! זֶ ה ֹלא ֶ
לְ ַמה ֶּׁשהּוא ָע ָׂשה.
רֹוצה ֶׁשּיַ ֲעׂשּו זֹאת.
ּתֹורה ֹלא ָ
ּדּוע ּבְ פ ַֹעל ַה ָ
נַ ֲע ָמה :זֹו ַא ַחת ֵמ ַה ֻּדגְ ָמאֹות ֶׁש ַּמ ְסּבִ ירֹות ַמ ַ
ּגּופנִ ית ָק ֶׁשה לְ ַׁש ְחזֵ ר
יעה ַה ָ
ֶאת ַהּׁשֹווִ י ַה ָּממֹונִ י נִ ָּתן לְ ַה ֲע ִריְך ּבְ ִדּיּוקֲ ,אבָ ל ֶאת ַה ְּפגִ ָ
"עיִ ן ַּת ַחת ַעיִ ן" ַעל יְ ֵדי ַּת ְׁשלּום ּכַ ְס ִּפי ּבִ לְ בַ ד.
ּבְ ִדּיּוק .לָ כֵ ן ְמבַ ְצ ִעים ֶאת ַ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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