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יֹובל
ַּפ ַעם ְּב ֵ
אֹותנּו
ָ
ּתֹורה ְמ ַצּוָ ה
ּדּוע ַה ָ
מֹופ ָיעה ַמ ַ
ִ
ִמ ְצוָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ּונְ ִד ָירה
ּדּוע ִמי
ִמ ְצוָ ה לַ ֲעׂשֹות ּכָ ְך? ַמ ַ
בּוע,
ַה ָּׁש ַ
ְּב ָפ ָר ַׁשת
ֶׁש ִּמ ְת ַקּיֶ ֶמת ַּפ ַעם ַּב ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ הֶׁ .ש ָּקנָ ה ַק ְר ַקע ָצ ִריְך לְ ַה ְחזִ יר
אֹותּה לַ ּמֹוכֵ ר?
ָ
ּיֹובל.
ֵאיזֹו ִמ ְצוָ ה זֹו? זֹו ִמ ְצוַ ת ַה ֵ
ּתֹורה ַמ ְס ִּב ָירה ֶׁש ַה ִּס ָּבה לְ כָ ְך
ַה ָ
ּיֹובל,
ִּב ְׁשנַ ת ַה ֲח ִמ ִּׁשיםְׁ ,שנַ ת ַה ֵ
ִהיא ֶׁשה' ר ֶֹוצה ֶׁשּנִ זְ ּכֹור ֶׁש ָה ָא ֶרץ
מֹות
ּכָ ל ֶא ָחד ַמ ֲחזִ יר ֶאת ָה ֲא ָד
ּכֻ ּלָ ּה ַׁשּיֶ כֶ ת לֹו .הּוא ָּב ָרא ֶאת
ֶׁשהּוא ָקנָ ה לַ ּמֹוכֵ רִּ .ובזְ ַמן ֶׁש ָהיּו ָה ָא ֶרץ וְ לָ כֵ ן הּוא יָ כֹול לְ ַה ְחלִ יט
ֲע ָב ִדים ּגַ ם ָה ֲע ָב ִדים ָה ִע ְב ִרּיִ ים לְ ִמי ִהיא ִּת ְהיֶ ה ַׁשּיֶ כֶ ת.
ָהיּו ִמ ְׁש ַּת ְח ְר ִרים לְ ֵב ָיתם וְ ְ
ּומ ַה ִּס ָּבה ַהּזֹו ה' יָ כֹול ּגַ ם
יֹוצ ִאים ֵ
בֹוד
ע
ֲ
לְ ֵחרּותּ .כְ מֹו כֵ ן ָאסּור לַ
לְ ַה ְחלִ יט ֶׁש ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַׁשּיֶ כֶ ת
ֶאת ַה ַּק ְר ַקע ִּב ְׁשנַ ת ַה ֵ
אֹותּה
ּיֹובלּ ,כְ מֹו לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ לָ ֵתת לָ נּו ָ
בֹותינּו.
יח לַ ֲא ֵ
ּכְ מֹו ֶׁש ִה ְב ִט ַ
יטה.
ִּב ְׁשנַ ת ַה ְּׁש ִמ ָ
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שעת
סיפור
ֲהכָ נָ ה לְ ִבּק ֶֹרת
ּצּורים ְּב ֵאזֹור
ַמ ֲע ֶשֹה ְּב ֶמלֶ ְך ֶׁש ֶה ְחלִ יט לִ ְבנֹות ַקו ִּב ִ
ּמּועד לִ ְפ ִׁשיטֹות אֹויֵ בָ .ק ְר ָּבנֹות ַר ִּבים
ַה ְּס ָפר ַה ָ
ימים ַהּגָ ִרים ָסמּוְך לְ ַקו ַה ְּס ָפר,
ֵמ ֶאזְ ָר ִחים ְּת ִמ ִ
נֹוסף ְרכּוׁש ַרב ֶׁשּנִ ְבזַ ז וְ ַחּיָ לִ ים ְּב ַמ ֲע ָמ ִדים
ּוב ָ
ְ
בֹוהים ֶׁשּנָ ְפלּו ְּבגִ יחֹות ְק ָרב ִה ְט ִרידּו ֶאת ַׁשלְ וָ תֹו
ּגְ ִ
יח ֶאת ְׁשלֹום
ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ,וְ הּוא נֶ ֱחלַ ץ לְ ַה ְב ִט ַ
ּצּורים
כּוׁשםָ .ע ַרְך ָּתכְ נִ ית ִּב ִ
ּתֹוׁש ִבים וְ ֶאת ֲהגַ ּנַ ת ְר ָ
ַה ָ
ּובנִ ּיַ ת סֹולְ לֹות
ְמפ ֶֹר ֶטתֲ ,ח ִפ ַירת ׁשּוחֹות ֲהגַ ּנָ הְ ,
ּומגְ ְּדלֵ י צְ ִפּיָ הַ .א ַחר ָק ָרא לִ ְׁשנַ יִ ם ִמ ְּמ ַפ ְּק ֵדי
ָמגֵ ן ִ
ׁשּותכֶ ם ּכָ ְך וְ כָ ְך
ַהּצָ ָבא וְ ָא ַמר'ְ :ראּוֲ ,אנִ י ַמ ֲע ִמיד לִ ְר ְ
ּצּורים.
ּומ ְפ ִק ְידכֶ ם ַעל ְּבנִ ּיַ ת ַה ִּב ִ
הּוביםַ ,
ִר ְבבֹות זְ ִ
ּתֹוׁש ִבים וְ ַרוְ ָח ָתם לְ נֶ גֶ ד ֵעינַ י,
טֹובת ַה ָ
הֹואיל וְ ַ
ִ
אֹוסר ֲעלֵ יכֶ ם לְ ַה ֲע ִב ָידם ִּבכְ ִפּיָ הְ .סכּום זֶ ה
ֲה ֵרינִ י ֵ
יבה ,וְ ֵהם יִ זְ ּכּו ְּבכִ ְפלַ יִ ם:
יַ ְס ִּפיק לִ ְׂשכָ ָרם ְּביָ ד נְ ִד ָ

לֹומם
ּצּורים ֶׁשּיַ ְב ִטיחּו ֶאת ְׁש ָ
ּוב ִב ִ
ְּב ָׂשכָ ר נָ אֹות ְ
וְ ֶאת ַׁשלְ וָ ָתם'.
ָקד ַה ְמ ַפ ֵּקד ַה ָּבכִ ירָ ,א ָדם ָׁשקּול ְּורצִ ינִ י ,וְ ָא ַמר:
חֹוׁש ַׁשנִ י ֶׁש ֶא ְת ַק ֶּׁשה לִ ְפעֹל ְּב ֵתאּום
ּומלְ ּכִ יְ ,
'אדֹונִ י ַ
ֲ
ּופזִ יז' .נַ ֲענָ ה ַה ֶּמלֶ ְך
ִעם ֵר ִעיֶׁ ,שהּוא צָ ִעיר וְ נִ ְמ ָהר ָ
וְ ָא ַמרֹ' :לא ֵּת ָאלֵ ץ לִ ְהיֹות ֻׁש ָּתפֹוַ .ה ְּסכּום יִ ְת ַחּלֵ ק
שּכֹר לֹו
ֵּבינֵ יכֶ ם ְּב ָׁשוֶ ה ,וְ כָ ל ֶא ָחד ִמּכֶ ם יּוכַ ל לִ ְ ֹ
ּפֹועלִ ים ּכַ ֲאוַ ת נַ ְפׁשֹו'.
ֲ
ּופנּו ֶאל ַשֹר ָהאֹוצָ ר
ָקדּו ַה ְּׁשנַ יִ םִ ,ק ְּבלּו ֶאת ַה ִּמּנּוי ָ
ׁשּותם .נָ ְסעּו לְ ֵאזֹור
לִ ּטֹל ֶאת ַההֹון ֶׁש ָה ֳע ַמד לִ ְר ָ
ַה ְּס ָפר וְ ִה ְׁש ַּתּכְ נּו ְּב ִעיר ַה ָּמחֹוזַ .ה ְמ ַפ ֵּקד ַהּיָ ִהיר
וְ ַה ָּפזִ יז ָשֹכַ ר ִמ ְבנֶ ה ֲענָ קַ ,רב ְט ַר ְקלִ ינִ ים וַ ֲח ָד ִרים
ַה ָּבנּוי ִּב ְפ ֵאר ְמנַ ֵּקר ֵעינַ יִ ם .וְ ִאּלּו ַה ְמ ַפ ֵּקד ַה ְמ ֻבּגָ ר
יה
נּועה וְ יִ ֵעד ֶא ָחד ֵמ ֲח ָד ֶר ָ
וְ ַה ָּׁשקּול ָשֹכַ ר ִּד ָירה צְ ָ
לְ ִמ ְׂש ָרד.
לְ ָמ ֳח ַרת ַהּיֹום ּכֻ ּסּו ִקירֹות ַה ָּב ִּתים ָּב ִעיר ֻמּכַ ת
מֹוד ַעת ֲענָ ק
ָ
מֹודעֹות.
ָ
ָה ַא ְב ָטלָ ה ִּב ְׁשנֵ י סּוגֵ י
בֹודה ֶאל ָה ַא ְרמֹון ַה ָּׂשכּור,
ּדֹורׁש ֲע ָ
ִהזְ ִמינָ ה ּכָ ל ֵ
ּתֹוׁש ִבים ֶאל
ּומֹוד ָעה ְק ַטּנָ ה ִה ְפנְ ָתה ֶאת ַה ָ
ָ
נּועהֵ .אּלּו ֶׁש ָּבאּו ֶאל ָה ַא ְרמֹון ַה ְמ ֻרּוָ ח
ַה ִּד ָירה ַהּצְ ָ
יחה ַעל ַה ֶּׁשכֶ םַּ .ב ְּט ַר ְקלִ ין
ּוב ְט ִפ ָ
ִה ְת ַק ְּבלּו ְּב ִחּיּוְך ִ
> > >
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הּוכְ נָ ה ְס ֻע ַּדת ְמלָ כִ ים לְ כָ ל ִּדכְ ִפין ,וְ ַה ְמ ַפ ֵּקד
'מי ֶׁשּנִ ְר ָׁשם ּכָ אן ,יְ ַק ֵּבל ֶע ְש ִֹרים
ַה ְמ ַר ֲאיֵ ן ִה ְב ִהירִ :
שּכ ֶֹרת
הּובים! ֲה ֵרי זֹו ַמ ְ ֹ
בּוע'ֶ .ע ְש ִֹרים זְ ִ
הּובים לְ ָׁש ַ
זְ ִ
ְמ ֻמּצַ ַעת ֶׁשל ָח ְד ַׁשיִ ם יָ ִמים! 'וְ ָה ֲארּוחֹות יֻ ּגְ ׁשּו ּכָ אן
הֹוסיף.
ּוב ָה ָדר!' ִ
ְּב ֶׁש ַפעִּ ,ב ְפ ֵאר ְ
'ּומה...
ֵעינַ י ַה ֻּמ ְב ָטלִ ים נָ צְ צּוֵ .הם ּגִ ְּׁשׁשּו ַּב ֲח ָׁשׁשָ :
ָמה נִ ְד ָרׁש לַ ֲעׂשֹות?' ֶ'ע ְקרֹונִ ית'ָ ,א ַמר ַה ְמ ַפ ֵּקד,
ּדֹוח ֶקת ,לִ ְפנֵ י
ּצּוריםֲ .א ָבל ֵאין ְׁש ָע ֵתנּו ֶ
'יֵ ׁש לִ ְבנֹות ִּב ִ
כֵ ן יֵ ׁש לַ ֲערְֹך ֶאת ַה ֲהכָ נֹות ַה ַּמ ְת ִאימֹותֵּ ...בינְ ַתיִ ם,
נִ ְס ַּת ֵּפק ְּב ַה ְר ָׁש ָמהַ .א ַחר ּכָ ְך נִ ְר ֶאה'' ...וְ ֶאת
'מרֹאׁש!'
הֹוסיפּו לִ ְׁשאֹלֵ .
ִ
ַה ָּׂשכָ רָ ,מ ַתי נְ ַק ֵּבל?'
הֹוׁשיט ֶאת
ִהכְ ִריז ַה ְמ ַפ ֵּקדָ .ר ַׁשם ֶאת ַה ְּפ ָר ִטים ִ
הּובים...
ַהּזְ ִ
'ט ֶרם ֶה ְחלַ ְטנּוָ ,עלֵ ינּו
ֶ'רגַ ע ֶא ָחד!' נִ ְר ְּתעּוֶ ,
לְ ִהּוָ ֵעץ ,לַ ֲחׁשֹב ַּב ָּד ָבר ...וַ ַּדאי ְטמּונָ ה ּכָ אן ַמלְ ּכ ֶֹדת
נֹוס ֶפת .אּולַ י
מֹוד ָעה ֶ
ּומּלְ ַבד זֹאתָ ,ר ִאינּו ָ
ּכָ לְ ֶׁש ִהיִ ...
יֹותר'ּ' ...כִ ְרצֹונְ כֶ ם',
טֹובים ֵ
ַמּצִ ִיעים ָׁשם ְּתנָ ִאים ִ
ִה ְת ַר ֵחב ִחּיּוכֹו ֶׁשל ַה ְמ ַפ ֵּקדּ' .כְ ֶׁש ַּת ְחלִ יטּו ָּתבֹואּו.
ִמי ַּבּתֹור?'...
נּועה.
קֹודמֹו ָּפנָ ה ֶאל ַה ִּד ָירה ַהּצְ ָ
ַה ָּבא ַּבּתֹור נִ כְ נַ ס ,וְ ְ
חֹורי ַה ַּמכְ ֵּת ָבה'ַ .ה ִאם
ְמ ַפ ֵּקד ֲחמּור ֵס ֶבר יָ ַׁשב ֵמ ֲא ֵ

בֹודה?' ָׁש ַאל.
את לִ ְׁשמ ַֹע ְּפ ָר ִטים ַעל ַהּצָ ַעת ָה ֲע ָ
ָּב ָ
'אכֵ ן ּכֵ ן'ִ ,א ֵּׁשר ַה ֻּמ ְב ָטל.
ָ
'ּובכֵ ןֲ ,אנִ י ְׁשלִ יחֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך .הּוא ְמ ַב ֵּקׁש
ְ
ּצּורים ,וְ זֹו ַה ָּתכְ נִ יתִ .אם ֵּת ָר ֵׁשם ּכָ אן,
לְ ָהכִ ין ִּב ִ
הֹוראֹות ְמפ ָֹרטֹות ַעל ֶחלְ ְקָךֵ .היכָ ן ָעלֶ יָך
ְּת ַק ֵּבל ָ
יח ַעל
ּומה ָעלֶ יָך לִ ְבנֹות ,צֶ וֶ ת ְמיֻ ָחד יַ ְׁשּגִ ַ
לַ ְחּפֹרֶ ,
בֹודה'ִ ,ה ְס ִּביר ַה ְמ ַפ ֵּקד' .וְ ַה ָּׂשכָ ר?'
ִה ְת ַק ְּדמּות ָה ֲע ָ
ָׁש ַאל ַה ֻּמ ְב ָטל'ַ .ה ָּׂשכָ ר ִמ ְת ַחּלֵ ק לִ ְׁשנַ יִ םְׁ .שנֵ י
בּוע לְ ִמ ְחיָ ה ,וְ ַה ְּׁש ָאר ,לְ ִפי ֶה ָע ָמל
הּובים לְ ָׁש ַ
זְ ִ
ימּלֵ א ֶאת ַה ִּמכְ ָסה,
ֶׁשּיֻ ְׁש ַקעִ .מי ֶׁשּיַ ֲעבֹד ֶּב ֱאמּונָ ה וִ ַ
בּוע!' ֵה ִׁשיב ַה ְמ ַפ ֵּקד.
הּובים לְ ָׁש ַ
יְ ַק ֵּבל ַא ְר ָּב ִעים זְ ִ
'ּומ ַתי ֲא ַק ֵּבל ֶאת
הּובים – הֹון ָע ֵתק! ָ
ַא ְר ָּב ִעים זְ ִ
כּותָך'ָ ,א ַמר
ַהּכֶ ֶסף?' ָׁש ַאל' .הּוא יִ צְ ַט ֵּבר לִ זְ ְ
בֹוד ְתָךְּ ,בצֵ רּוף ַמ ֲענָ ק'.
'ּת ַק ְּבלֹו ִּבגְ ַמר ֲע ָ
ַה ְמ ַפ ֵּקדְ ,
'ּתֹודהֶ ,א ְׁשקֹל ֶאת ַה ָּד ָבר'ָ ,א ַמר וְ יָ צָ א ִמן ַה ִּד ָירה.
ָ
ַּב ֶּד ֶרְך ָח ַׁשבּ ,כְ לּום ִה ְת ַּבּלְ ָעה ָעלָ יו ַּד ְעּתֹו ֶׁשל
ּדֹורׁש הּוא לַ ֲעמֹל ִּבכְ ִרּיַ ת ׁשּוחֹות
ְמ ַפ ֵּקד זֶ ה? ֵ
ּקּוח וְ ַה ְׁשּגָ ָחה.
ּצּורים ,וְ לַ ֲעמֹד ַּת ַחת ִּפ ַ
ּוב ְבנִ ּיַ ת ִּב ִ
ִ
ּוביגִ ָיעה – וְ ֵאינֹו נִ ָּתן ִמּיָ ד...
וְ ַה ָּׂשכָ ר ֻמ ְתנֶ ה ְּב ָע ָמל ִ
ּדֹורׁש
ֲה ָבלִ ים! ֵאלֵ ְך ֶאל ַה ְמ ַפ ֵּקד ָה ִראׁשֹון ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ּוב ַעיִ ן יָ ָפה – וְ ֻׁשלְ ָחנֹו
ּומ ַׁשּלֵ ם ֵמרֹאׁש ְ
בֹודהְ ,
ּכָ ל ֲע ָ
ָערּוְך ּכְ יַ ד ַה ֶּמלֶ ְך לִ ְמ ִסּבֹות ַר ֲאוָ ה וְ הֹולְ לּות...
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יׁשיְ ...מ ַע ִּטים ָהיּו
ּכָ ְך ָח ַׁשב ָה ֶא ָחד וְ ַה ֵּׁשנִ י וְ ַה ְּׁשלִ ִ
יח ְּבי ֶֹׁשר
ּוב ְּקׁשּו לְ ַה ְרוִ ַ
ֶׁש ָּמ ֲאסּו ְּבלֶ ֶחם ֶח ֶסד ִ
יהםֵ .אּלֶ ה נִ ְר ְׁשמּו ֵאצֶ ל ַה ְמ ַפ ֵּקד
ּוב ֲע ַמל ּכַ ֵּפ ֶ
ַ
ּצּורים,
ַה ָּׁשקּול וְ ָה ָא ִמיןִ ,ק ְּבלּו ִמּיָ ָדיו ֶאת ַמ ַּפת ַה ִּב ִ
בֹודת ַה ֶּמלֶ ְך,
ּופנּו לַ ֲעבֹד ֶאת ֲע ַ
ֶׁש ָּבּה ֻס ַּמן ֶחלְ ָקםָ ,
לֹומם.
טֹוב ָתם וְ לִ ְׁש ָ
ּנֹוע ָדה לְ ָ
בֹודה ֶׁש ֲ
ֲע ָ
ֲא ָבל ּכָ ָאמּורָּ ,ב ֲחרּו רֹב ָה ֲאנָ ִׁשים ְּב ַחּיֵ י ַּב ָּטלָ ה
ּנּוקיםּ ,כְ ֶׁש ַה ְמ ַפ ֵּקד ַההֹולֵ ל ְמזַ ֵּמן לָ ֶהם
ּוב ִפ ִ
ְ
ׁשּועים ֲח ָד ִׁשים לַ ְּב ָק ִריםְּ ,בהֹוצִ יאֹו ַעל ּכָ ְך ֶאת
ַׁש ֲע ִ
ּצּורים...
ַהּכֶ ֶסף ָה ַרב ֶׁש ִּק ֵּבל ֵמ ַה ֶּמלֶ ְך לְ צ ֶֹרְך ְּבנִ ּיַ ת ַה ִּב ִ
ֲא ָבל יֹום ֶא ָחד נֹוכַ ח ַה ְמ ַפ ֵּקד ַההֹולֵ ל לָ ַד ַעת,
הּובים ֶׁש ִּב ְרׁשּותֹו ִמ ַּדלְ ֵּדל וְ אֹוזֵ ל,
ֶׁש ְּמלַ אי ַהּזְ ִ
הֹואיל וְ נָ חּוׁש
ִ
ּוכְ ָבר ִּבזְ ֵּבז ֶאת ֻרּבֹו ְּב ַפּזְ ָרנּותֹו.
ָהיָ ה ְּב ַה ְחלָ ָטתֹו לְ ִה ְתהֹולֵ ל זְ ַמן ַרב ּכְ כָ ל ָה ֶא ְפ ָׁשר,
אֹותיוַ .הּיַ יִ ן ַה ְמ ֻׁש ָּבח
ֶה ְחלִ יט לְ צַ ְמצֵ ם ְּבהֹוצְ ָ
ֻה ְחלַ ף ְּביַ יִ ן זֹולַ ,ה ָּמנֹות ָק ְטנּו וְ ַה ִּמ ְב ָחר צֻ ְמצַ ם.
ּגַ ם ַה ַּמ ְׂשּכ ֶֹרת ַה ְמ ֻׁשּלֶ ֶמת ֵמרֹאׁש ִהצְ ַט ְמצְ ָמה.
בּוע – לַ ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָשֹר ִּבלְ ַבד.
הּובים לְ ָׁש ַ
ֵמ ֶע ְש ִֹרים זְ ִ
צּומיםִ ,ה ְת ַמ ְר ְמרּו ַעל
נֹוכְ חּו ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר ַּבּצִ ְמ ִ
ַה ִּקּצּוץ ַּב ָּׂשכָ רֲ ,א ָבל ִה ְׁשלִ ימּו ִעם ּכָ ְך ִּב ְמ ֵה ָרהּ .גַ ם
הּובים – ְסכּום ַרב הּוא ַּב ֲעבּור ַחּיֵ י
ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָשֹר זְ ִ

ַּב ָּטלָ הּ .גַ ם ִמּיַ יִ ן זֹול ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׂש ַּתּכֵ ר ,וְ גַ ם ִמ ִּמ ְב ָחר
יֹותר ֶא ְפ ָׁשר לִ ְׂשּב ַֹע...
ְמצֻ ְמצָ ם ֵ
ּדּוע
יהם ֶׁשּנִ ְר ְמזּו וְ ָעצְ רּו לַ ֲחׁשֹבַ :מ ַ
ֲא ָבל ָהיּו ֵּבינֵ ֶ
ּדּוע ָּפ ַסק ַה ֶּׁש ַפע? וְ ִה ְמ ִׁשיכּו
צֻ ְמצַ ם ַה ָּׂשכָ ר? ַמ ַ
ִּב ְת ִהּיָ ָתםֲ :הכֵ יצַ ד יִ ָּתכֵ ן ֶׁש ְּׁשנֵ י ְמ ַפ ְּק ֵדי ַה ֶּמלֶ ְך
יהם? ָה ֶא ָחד ַק ְּפ ָדן
ּופ ַער ּגָ דֹול ֵּבינֵ ֶ
ִהּגִ יעּו ָּבּה ָּב ֵעתַ ,
ּתֹוב ַע
ּופּזְ ָרן וְ ֵאינֹו ֵ
ּומ ֲע ִביד ַח ְסכָ ן ,וְ ָה ֶא ָחד הֹולֵ ל ַ
ַ
אּומה?
ְמ ָ
ּומ ֶּׁש ִעּיְ נּו ַּב ְּד ָב ִרים ִהּגִ יעּו לְ ִפ ְׁש ָרםֵ .אין זֹאת
ִ
ּצּורים ,וְ ִק ְּבלּו
יהם נִ צְ ַטּוּו ַעל ְּד ַבר ַה ִּב ִ
ֶאּלָ א ֶׁש ְּׁשנֵ ֶ
ָממֹון ָע ֵתק לִ ְבנִ ּיָ ָתםָ .ה ֶא ָחד ְמ ַמּלֵ א ֶאת ַּת ְפ ִקידֹו
ּומ ַבזְ ֵּבז ֶאת ַהּכְ ָס ִפים
מֹועל ּבֹו ְ
ֶּב ֱאמּונָ ה ,וְ ַה ֵּׁשנִ י ֵ
עֹומ ֶדת
ּופּזְ ָרנּותֲ .א ָבל ֶק ֶרן ַה ֶּׁש ַפע ֶׁשּלֹו ֶ
לְ ַחּיֵ י ְרוָ ָחה ַ
ּומה יְ ֵהא ָאז? וְ ִאם יַ ֲערְֹך ַה ֶּמלֶ ְך ִּבּק ֶֹרת
לִ כְ לֹותָ ,
וִ יגַ ּלֶ ה ֶאת ְּד ַבר ַה ְּמ ִעילָ ה – ֵהן יִ ְקנְ ֶסּנּו ְּבכִ ְפלַ יִ ם ַעל
מּורה! נָ ְתנּו ֶאל לִ ָּבם –
ַחּיֵ י ַההֹולְ לּותְּ ,בֹלא ּכָ ל ְּת ָ
בֹודה...
נּועה ,לְ ֵה ָר ֵׁשם לָ ֲע ָ
ּופנּו ֶאל ַה ִּד ָירה ַהּצְ ָ
ָ
צּומים ָהלְ כּו וְ גָ ְברּו ,וְ ָה ֲע ִר ָיקה ּגָ ְדלָ ה ַאף ִהיא.
ַהּצִ ְמ ִ
מֹועד ַה ִּבּק ֶֹרת...
ַעד ֶׁש ִהּגִ ַיע ֵ
הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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חג ומועד
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ועצום בתורה ,עד שהוא הרגיש שבפטירתו
ל"ג בעומר
הוא יגיע למעלות עוד יותר גדולות ועצומות
יוסי :אבא ,מדוע כל כך חוגגים בל"ג בעומר?
בתורה וברוחניות ,שעל כך יש לשמוח.
הרי רבי שמעון בר יוחאי נפטר ביום הזה ,זה
יוסי :אז בעצם זו שמחה על התורה של רבי
לא אמור להיות שמח!
שמעון ...אז למה עושים מדורות וקומזיצים?
אבא :שאלה מצויינת ,יוסי .אבל קודם כול
כדאי לדעת שזה לא כל כך ברור שביום הזה אבא :כנראה שהדלקת האש יש בה רמז
נפטר רבי שמעון .יש אומרים שזהו בכלל לא לתורה של רשב"י .יש קהילות שנהגו להדליק
יום פטירתו אלא רק יום ההילולא שלו ,כלומר נרות לעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי ,וכיום
רבים נוהגים להדליק מדורה .האש מרמזת
יום השמחה שלו.
יוסי :יום השמחה של רבי שמעון בר יוחאי?! על התורה שלמד רשב"י ,תורת הנסתר ,ועל
האור העצום שהיא מפיצה.
על מה השמחה?

אבא :אז בוא ונסביר .רבי שמעון בר יוחאי יוסי :אבל אש זה גם דבר מסוכן...
היה חכם גדול מאוד ,מהתנאים שחיו אחרי אבא :נכון מאוד .גם תורת הקבלה נחשבת
החורבן .הוא היה תלמידו של רבי עקיבא! כאילו כדבר 'מסוכן' למי שאינו מתאים
רבי שמעון ידוע כמי שעסק בתורת הנסתר ,לעסוק בה .לא כל אחד ראוי ללמוד את תורת
כלומר בצדדים העמוקים שבתורה ובקבלה .הנסתר ,כי היא עמוקה מאוד ויש בה סודות
רבי שמעון ציווה לשמוח ביום ההילולא שלו .ורמזים נסתרים .ובאמת כמו מאש  -צריך
יש אומרים שהכוונה היא ליום הפטירה שלו ,להיזהר כשמתקרבים אליה.
ויש אומרים שזה אינו יום פטירתו אלא יום ובהזדמנות הזו נזכיר עד כמה צריך להיזהר
מהמדורה ,להתרחק ולא לשחק!
שמחה בו נתגלו לו סודות עמוקים בתורה.
ובכל אופן ,גם מי שמסביר שזהו יום פטירתו ,הלוואי שנזכה לקבל קצת מקדושתו של רבי
הסיבה לשמחה היא שהוא היה כל כך גדול שמעון ,וללמוד כמה שאנו יכולים מתורתו!
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
שנת היובל חלה בשנה החמישים
.1
סור לעשות כל מלאכה כמו בשבת
 .2בשנת היובל א
נים לא יוצאים לחופשי בשנת היובל
 .3העבדים הכנע
שנת השמיטה העבדים משתחררים
 .4גם ב
 .5מצוות היובל אינה נוהגת כיום
עברי מותר לו להעביד אותו בפרך
 .6מי שקונה עבד
נות את בית המקדש אפילו בשבת
 .7מותר לב
חידת חדגא:
כיצד יכול להיות שיהיה אסור לעבוד את האדמה שנתיים רצופות?
חידת פולקע:
מה הקשר בין שנת היובל לראש השנה?
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 8הבדלים
מאיר מנגן בדבקות ליד המדורה
האם תוכלו למצוא  8הבדלים בין התמונות?
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