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פרשת נשוא תשע"ט

יׁשי
ָק ְר ָּבן ִא ִ
יֹוד ִעים ֶׁש ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו
יְ לָ ִדיםַ ,א ֶּתם ְ
ּתֹורה ֶאת ַה ָּפ ָר ָׁשה ָה ֲא ֻרּכָ ה
קֹור ִאים ַּב ָ
ְ
יֹותר? ּכֵ ןָּ ,פ ָר ַׁשת "נָ ׂשֹא" ִהיא ַה ָּפ ָר ָׁשה
ְּב ֵ
ּתֹורהַ .ה ִּס ָּבה לְ כָ ְך
יֹותר ַּב ָ
ָה ֲא ֻרּכָ ה ְּב ֵ
ֶׁש ַה ָּפ ָר ָׁשה ּכָ ל ּכָ ְך ֲא ֻרּכָ ה ִהיא ֶׁש ְּבסֹוף
מֹופ ִיעים ָק ְר ְּבנֹות ַהּנְ ִׂש ִיאים.
ַה ָּפ ָר ָׁשה ִ
ֶאת ַה ָּק ְר ָּבנֹות ָה ֵאּלֶ ה ֵה ִביאּו ַהּנְ ִׂש ִיאים
ֶׁשל ַה ְּׁש ָב ִטים לַ ִּמ ְׁשּכָ ן ,לְ ַא ַחר ֶׁש ֵה ִקימּו
אֹותֹוּ .כָ ל ַהּנְ ִׂש ִיאים ֵה ִביאּו ַמ ָּמׁש ֶאת
אֹותם ַהּכֵ לִ ים לְ צ ֶֹרְך
אֹותֹו ַה ָּק ְר ָּבן וְ ֶאת ָ
ַה ִּמ ְׁשּכָ ןַ .ה ֶּפלֶ א הּואֶׁ ,ש ִּב ְמקֹום ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
אּובן
ּתֹורה ֶׁשּנְ ִׂשיא ֶׁש ֶבט ְר ֵ
ּכָ תּוב ַּב ָ
ֵה ִביא ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה וְ כֵ ן ֵה ִביאּו
ּתֹורה ֹלא ּכָ תּוב
ּכָ ל ְׁש ָאר ַהּנְ ִׂש ִיאיםַּ ,ב ָ
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַמה ֵה ִביא
ּכָ ְך! ֶאּלָ א ַה ָ

ּכָ ל נָ ִׂשיא ִּב ְפנֵ י ַע ְצמֹו ,לַ ְמרֹות
ֶׁשּזֶ ה אֹותֹו ַה ָּד ָבר! זֹו ָה ִּס ָּבה לְ כָ ְך
ֶׁש ַה ָּפ ָר ָׁשה ִה ְת ָא ְרכָ ה ּכָ ל ּכָ ְך...
ּתֹורה ּכְ ָת ָבה ּכָ ְך? ֹלא
ּדּוע ַה ָ
ֲא ָבל ַמ ַ
ָהיָ ה ָע ִדיף לַ ֲחסֹוְךְ ְּב ִמּלִ ים?!
אֹותנּו
ּתֹורה ָר ְצ ָתה לְ לַ ֵּמד ָ
ּכַ ּנִ ְר ֶאה ֶׁש ַה ָ
ֶׁש ַהּנְ ִׂש ִיאים
ֶׁש ַה ְּד ָב ִרים
ֶׁשּלַ ְמרֹות
ּדֹומיםְּ ,בכָ ל זֹאת
ִ
ֵה ִביאּו ָהיּו
ַה ָּק ְר ָּבנֹות נֶ ֱח ָׁש ִבים ַמ ָּמׁש ּכְ ִאּלּו ֵהם
ׁשֹונִ יםּ .כִ י ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמ ְס ַּתּכֵ ל
ַעל ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִּב ְפנֵ י ַע ְצמֹו ,לְ ִפי
ּטֹובה ֶׁשּלֹוּ ,ולְ כָ ל ֶא ָחד יֵ ׁש
ַהּכַ ּוָ נָ ה ַה ָ
יׁשית ֵמה' ,וְ זֶ ה
ׂשּומת לֵ ב ִא ִ
ַמ ָּמׁש ְּת ַ
נֶ ְח ָׁשב ּכְ ִאּלּו ּכָ ל ָק ְר ַּבן הּוא ַמ ֶּׁשהּו
ַא ֵחר לְ גַ ְמ ֵרי!
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שעת
סיפור
לְ ַה ְרּגִ יׁש!
יסר
ְמ ַס ְּפ ִרים ַעל נַ ּפֹולְ יֹון ּבֹונַ ַּפ ְר ֶטה ,זֶ הּו ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ֵּק ָ
ַהּצָ ְר ַפ ִּתי ָה ַא ִּדיר ֶׁש ָּׁש ַאף לִ כְ ּבֹׁש ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם
ּולְ ַס ֵּפ ַח ֶאת ּכָ ל ְמ ִדינֹות ָהעֹולָ ם לְ צָ ְר ַפת ַהּגְ דֹולָ ה
יׁשת עֹוד ַא ַחת ִמ ְּמ ִדינֹות
יטתֹוֶׁ ,ש ַּב ֶּד ֶרְך לִ כְ ִב ַ
ֶׁש ִּב ְׁשלִ ָ
רֹוּפה ַה ַּמ ֲע ָר ִבית ֵא ַרע ַה ִּסּפּור ַה ָּבא:
ֵא ָ
חֹומה ְמ ֻבּצֶ ֶרת
חֹורי ָ
קֹומי ָהיָ ה ְמכֻ ּנָ ס ֵמ ֲא ֵ
ַהּצָ ָבא ַה ְּמ ִ
ּכֹובׁש ַהּצָ ְר ַפ ִּתי.
יטב ,וְ ֹלא ֶה ְר ָאה נְ כֹונּות לְ ִהּכָ נַ ע לַ ֵ
ֵה ֵ
הֹורה ַעל
ּתֹוׁש ִבים ,וְ ָ
נַ ּפֹולְ יֹון ָהיָ ה נָ חּוׁש לְ ַהכְ נִ ַיע ֶאת ַה ָ
ָמצֹור ִּבלְ ִּתי ִמ ְת ַּפ ֵּׁשר ְס ִביב ָה ִעירְּ .בכָ ְך ִּתכְ נֵ ן לְ ַהכְ נִ ַיע
יאם לִ כְ נִ ָיעה
רּוחם ֶׁשל ַה ִּמ ְת ַּבּצְ ִרים וְ לַ ֲה ִב ָ
ָ
ֶאת
ֻמ ְחלֶ ֶטת.
יָ ִמים ֲא ֻרּכִ ים ָחלְ פּו ,וְ אֹותֹות ַה ָּמצֹור ָה ָארְֹך נִ ּכְ רּו
יטב ֶׁשל נַ ּפֹולְ יֹוןֵ .הם ֵה ֵחּלּו
ְּב ַחּיָ לָ יו ַה ְמ ֻא ָּמנִ ים ֵה ֵ
רֹופ ָפה
יתנָ ה ִה ְת ְ
ימנֵ י ֲעיֵ פּותַ ,ה ִּמ ְׁש ַמ ַעת ָה ֵא ָ
לְ גַ ּלֹות ִס ָ
ִק ְמ ָעה ,וְ קֹולֹות ֶׁשל ִאי ְׂש ִביעּות ָרצֹון נִ ְׁש ְמעּו ִמּׁשּולֵ י

ַה ַּמ ֲחנֶ הַ .אף ֶא ָחד ֹלא ֶה ֱעלָ ה ְּב ַד ְעּתֹו ֶׁש ַה ָּמצֹור יִ ָּמ ֵׁשְך
זְ ַמן ַרב ּכָ ל ּכָ ְך.
נַ ּפֹולְ יֹון ֶׁש ָחׁש ַּב ִה ְת ַמ ְר ְמרּות ַה ִּמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת ֵּבין
ּלֹוח ִמים ֶה ְחלִ יט לַ ֲעשֹוֹת ַמ ֲע ֶׂשהּ'ִ .ב ְפרֹס ָה ֶע ֶרב',
ַה ֲ
'א ְתּגַ ּנֵ ב ֶאל ָה ִעיר ַה ְמ ֻבּצֶ ֶרתֲ ,אנַ ֶּסה
ּקּודיוֶ ,
הֹוד ַיע לְ ִפ ָ
ִ
ּוב ֶה ְת ֵאם לְ כָ ְך נְ ַתכְ נֵ ן
לַ ֲעקֹב ַא ַחר ַמּצַ ב ָה ִענְ יָ נִ יםְ ,
ּלֹוח ִמים
רּוח ַה ֲ
ֶאת ֶה ְמ ֵׁשְך צְ ָע ֵדינּוָ .היָ ה וְ ֶא ְר ֶאה ּכִ י ַ
נְ פּולָ ה ,וְ כִ י ְּבנֵ י ָה ִעיר ַעל ַסף יֵ אּוׁש ,נַ ְמ ִּתין עֹוד וְ נִ כְ ּבֹׁש
יתנָ ה
רּוחם ִּת ְהיֶ ה ֵא ָ
ֶאת ָה ִעיר ִּב ְס ָע ָרהַ .אְך ִאם ָ
ּומּצָ ָבם טֹוב ,נִ ְת ַק ֵּפל וְ נַ ֲחזֹר ְּבעֹוד ֳח ָד ִׁשים ֲא ָח ִדים
ַ
לְ נִ ָּסיֹון ֵׁשנִ י'.
'צֵ א לְ ָׁשלֹום ַר ַּב'ט'ֵּ ,ב ְרכּו אֹותֹו ַה ַחּיָ לִ ים ַּבּכִ ּנּוי
יהםָּ .ת ִמיד ִהצְ ַטּיֵ ן נַ ּפֹולְ יֹון ְּביַ ֲחסֹו ַה ִּׁשוְ יֹונִ י
ֶה ָח ִביב ֲעלֵ ֶ
לְ ַחּיָ לָ יו ,וְ ַהּלָ לּו ֵה ִׁשיבּו לֹו ַא ֲה ָבה ּכִ ְפלַ יִ םֵ .הם לִ ּוּו
חֹומה
אֹותֹו ֶאל ְּתלּולִ ית ֶה ָע ָפר ֶׁשּכִ ְּס ָתה ַעל ִּפ ְרצָ ה ַּב ָ
ּובלֵ ב ּכָ ֵבד נִ ְפ ְרדּו ִמ ֶּמּנּו ְּב ַד ְרּכֹו לַ ְּׁשלִ יחּות
ַה ְמ ֻבּצֶ ֶרתְ ,
ַה ְמ ֻסּכֶ נֶ ת.
ּופנָ ה ֶאל ֶא ָחד
ְּב ִבגְ ֵדי ִאּכָ ר ָּפׁשּוט נִ כְ נַ ס ֶאל ָה ִעירָ ,
יטב ּכִ י ָה ַאלְ ּכֹוהֹול
יֹוד ַע ָהיָ ה ֵה ֵ
ִמ ָּב ֵּתי ַה ַּמ ְרזֵ ַח ֵ -
חֹוׂשף סֹודֹות ִ -ה ְתיַ ֵּׁשב ּכְ ֶׁש ְּביָ דֹו ּכֹוס
ּפֹות ַח לְ ָבבֹות וְ ֵ
ֵ
ִּב ָירה ּגְ דֹולָ ה ְּב ַא ַחת ַה ִּפּנֹותְ .קבּוצַ ת ַחּיָ לִ ים ֶׁשּנִ כְ נְ ָסה
ּומ ֵהר ְמאֹד
ֹּומת לִ ּבֹוַ ,
ִּב ְס ָע ָרהֵ ,ה ֵס ָּבה ֶאת ְּתש ַ
ֵה ֵחל לִ זְ רֹם ַה ֵּמ ָידע ֶׁשאֹותֹו ָרצָ ה לִ ְׁשמ ַֹעַ .ה ַחּיָ לִ ים
> > >
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רּוח ַהּנָ פּולַ ,על ּכֹחֹו
יהם ַעל ַמּצַ ב ָה ַ
שֹו ֲֹחחּו ֵּבינֵ ֶ
אֹותם ,וְ ַעל ַמ ַאגְ ֵרי ַה ָּמזֹון
ָה ַרב ֶׁשל נַ ּפֹולְ יֹון ֶׁש ַּמ ִּתיׁש ָ
ֶׁש ִּמ ַּדלְ ְּדלִ יםִ .אם ַה ַּמּצָ ב יִ ָּמ ֵׁשְך ּכָ ְך עֹוד יָ ִמים ִמ ְס ָּפר
ֹלא ִּת ְהיֶ ה ְּב ֵר ָרה ֶאּלָ א לְ ִהּכָ נַ ע.
ֹּומת לִ ָּבם ַא ַחד ַה ַחּיָ לִ ים,
ֵ'היֶ ,ח ְב ֶרה'ֵ ,ה ֵסב ֶאת ְּתש ַ
ִ'הּנֵ ה הּוא!'
'מי?!' ָׁש ֲאלּו ְּב ַמ ְק ֵהלָ ה.
ִ
רֹודף ַא ַחר
'נַ ּפֹולְ יֹון!' ָׁש ַאג ַה ַחּיָ ל וְ ָק ַפץ ִמ ְּמקֹומֹו ֵ
יסר ֶׁשּנִ ְמלַ ט ּכָ ל עֹוד נַ ְפׁשֹו ּבֹו.
ַה ֵּק ָ
ּלֹוהט
ְקבּוצַ ת ַה ַחּיָ לִ ים ִמ ֲה ָרה לְ ִהצְ ָט ֵרף לַ ִּמ ְר ָּדף ַה ֵ
ַא ַחר נַ ּפֹולְ יֹון ַהּנִ ְמלָ ט ֵּבין ִס ְמ ְטאֹות ָה ִעיר.
רֹוד ִפים
מֹוביל ֶאת ָה ְ
הּוא ָרץ ּכְ ִפי ֶׁשֹּלא ָרץ ִמּיָ ָמיוִ ,
ּומ ַדּלֵ ג
ַא ֲח ָריו לְ ִס ְמ ָטאֹות צָ רֹותְ ,מ ַק ֵּפץ ַעל ּגְ ֵדרֹות ְ
ַעל ְמׂשּוכֹותּ ,כָ ְך ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ ה ַעד ֶׁש ִהּגִ יעּו
לְ ׁשּוק ַּב ֲעלֵ י ַה ְּמלָ אכָ ה .נַ ּפֹולְ יֹון ָּפנָ ה ִּב ְמרּוצָ ה לְ ֶא ָחד
ֵמ ְרחֹובֹות ַהּׁשּוקּ ,וכְ ֶׁש ָר ָאה ֶׁש ַה ַחּיָ לִ ים נֶ ֶעלְ מּו לְ ֶרגַ ע
ָקטִ ,מ ֵהר וְ ָק ַפץ לְ תֹוְך ּכּוְך ָא ֵפלֵּ ,בית ְמלַ אכְ ּתֹו ֶׁשל
ַסנְ ְּדלָ ר ְק ֵׁשה יֹום'ֲ .עזֹר לִ י לְ ִה ְת ַח ֵּבא' ,לָ ַחׁש לֹו,
'א ַׁשּלֵ ם לְ ָך'....
ֲ
ּוׂש ִמיכֹות
טּוטים ְ
ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ֵה ִסיר ֲע ֵר ָמה ֶׁשל ְס ַמ ְר ִ
ּבּוביָ ה ִּב ְקצֵ ה ַה ֶח ֶדר ,הּוא ָּפ ַתח
ֶׁש ָהיּו ֻמּנָ ִחים ְּב ִע ְר ְ
הֹורה לֹו לְ ִהּכָ נֵ ס.
ַא ְרּגָ ז ּגְ ַדל ְמ ַמ ִּדים ,וְ ָ

טּוטים ,נִ כְ נְ סּו
יח ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ֶאת ַא ֲחרֹון ַה ְּס ַמ ְר ִ
ּכְ ֶׁש ִהּנִ ַ
יׁשהּו?'
ַה ַחּיָ לִ ים' .נִ כְ נַ ס לְ כָ אן ִמ ֶ
'ֹלא!' ִהכְ ִחיׁש ָה ִאיׁש.
'נִ ְבּדֹק!' ָא ְמרּו ַה ַחּיָ לִ ים וְ ֵה ֵחּלּו ְמ ִס ִירים ֶאת
ַה ְּׂש ִמיכֹות ֶׁש ָהיּו ֻמּנָ חֹות ַעל ָה ַא ְרּגָ זֵ ,הם ֵה ִסירּו
נֹותרּו ַרק
ַא ַחת וְ עֹוד ַא ַחתּ ,כִ ְמ ַעט ֶׁש ֵה ִסירּו ֶאת ּכֻ ּלָ ןְ ,
ּבֹוד ִדים ,וְ ָאז
טּוטים ְ
ּכַ ָּמה ְס ַמ ְר ִ
ֶה ְחלִ יטּו ַה ַחּיָ לִ ים ִמּׁשּום ָמה
לַ ֲעזֹב ֶאת ַה ָּמקֹוםּ ,ולְ ַה ְמ ִׁשיְך
ּפּוׁשים ְּב ָמקֹום ַא ֵחר.
ַּב ִח ִ
לְ ַא ַחר יָ ִמים ֲא ָח ִדים נִ כְ ְּב ָׁשה
ָה ִעיר ְּב ַקּלּות ִּב ֵידי ַחּיָ לָ יו ֶׁשל
נַ ּפֹולְ יֹון.
ְּבׁשּובֹו לְ ַא ְרצֹו ֲעטּור נִ ּצָ חֹון,
הֹורה לְ ַהזְ ִמין ֶאת ַה ַּסנְ ְּדלָ ר
ָ
ֶׁש ִהּצִ יל ֶאת ַחּיָ יו.
ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ָהיָ ה ָהמּום ֵמ ַהּכָ בֹוד ֶׁשּלֹו זָ כָ הּ ,וכְ ֶׁשּיָ ַׁשב לְ יַ ד
יסר
ּופנָ ה ֶאל ַה ֵּק ָ
נַ ּפֹולְ יֹון ְּבנִ ּנֹוחּות ,זָ ָחה ָעלָ יו ַּד ְעּתֹו ָ
רּותיתּ' :תּוכַ ל לְ ָת ֵאר לִ י ֵאיְך ִה ְרּגַ ְׁש ָּת ָׁשם
ימה ַח ְב ִ
ְּבנִ ָ
אֹותן ָּבזֹו ַא ַחר
ִמ ַּת ַחת לַ ְּׂש ִמיכֹותּ ,כְ ֶׁש ַה ַחּיָ לִ ים ֵה ִרימּו ָ
אֹותם ְרגָ ִעים?'
זֹוָ ,מה ַח ְׁש ָּת ְּב ָ
גַ
ָּפנָ יו ֶׁשל נַ ּפֹולְ יֹון ָק ְדרּו ִּבן ֶר ע'ֻ :חצְ ָּפה ֶׁשּכָ זֹו!' ִסּנֵ ן,
'הֹוצִ יאּוהּו לַ ה ֶֹרגֶ ,אל ַעּמּוד ַה ְּתלִ ּיָ ה!'
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ְׁשנֵ י ּגְ ַב ְר ָּתנִ ים ְּב ַמ ִּדים נִ ּגְ ׁשּו ֶאל ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ֶה ָהמּום
וְ הֹוצִ יאּו אֹותֹו ֶאל ֶה ָחצֵ רַּ ,ב ְר ָּדס ָׁשחֹר ֻהּנַ ח ַעל
רֹאׁשֹוֶ ,ח ֶבל ַה ְּתלִ ּיָ ה נִ כְ ָרְך ְס ִביב צַ ּוָ ארֹו ,וְ ַה ַּתלְ יָ ן ֵה ֵחל
ִּב ְס ִפ ָירה לְ ָאחֹורֶ :ע ֶשֹרֵּ ...ת ַׁשעָ ...ח ֵמׁשָׁ ...שֹלׁש...
ְׁש ַּתיִ ם...
ֲ'עצֹר!'

נִ ְׁש ַמע

לְ ֶפ ַתע קֹולֹו
'ׁש ְח ְררּו אֹותֹו!'
ַ

ֶׁשל

יסר.
ַה ֵּק ָ

הּוסר ,וְ ָה ִאיׁשִ ,חּוֵ ר
ַ
ַה ַּב ְר ָּדס
עֹומד
רֹועדָ ,מצָ א ֶאת ַעצְ מֹו ֵ
וְ ֵ
יסר ַה ְמ ַחּיֵ ְך:
מּול ַה ֵּק ָ
'ּכָ ְך ִה ְרּגַ ְׁש ִּתי
ָה ַא ְרּגָ ז'...

ָאז

ְּבתֹוְך

ילֹותיו ֻמ ְק ָּד ִׁשים לִ ְת ִהּיָ ה ,לְ ִחּפּוׂש ּולְ ֵברּור.
וְ יָ ָמיו וְ לֵ ָ
ּובּה ַּב ָּׁש ָעה ּכְ ֶׁשהּוא ַמּצִ יג ֶאת ְׁש ֵאלָ תֹו ִּב ְפנֵ י ֲא ֵח ִרים,
ָ
יֹותרַ ,מ ְט ִר ָידה
ּיּומית ְּב ֵ
ֶׁשּׁשּום ְׁש ֵאלָ הּ ,גַ ם ֹלא ַה ִּק ִ
יהםָ ,אכֵ ן,
אׁש ֶ
ֶאת ְׁשנָ ָתם ַּבּלֵ ילֹותֵ ,הם ְמ ַהנְ ֲהנִ ים ְּב ָר ֵ
ׁשּובה ַעל
ְׁש ֵאלָ ה ּגְ דֹולָ הָ ,אכֵ ן ּכֵ ן .וְ ִאּלּו יְ ַק ְּבלּו ֶאת ַה ְּת ָ
ַמּגָ ׁש ֶׁשל ּכֶ ֶסףִ ,אּלּו יַ ּנִ יחּו ֶאת ְּת ִהּיָ ָתם ְּב ֶרגַ ע ָקט,
נּוח נַ ְפ ָׁשםַ ,אְך ִאם יִ צְ ָט ְרכּו לִ ְטר ַֹח ּכְ ֵדי לְ ַק ֵּבל ֶאת
ָּת ַ
ׁשּובה ָה ֲא ִמ ִּתית ,לְ ָה ִבין ֶאת נְ ֻק ַּדת ָה ֱא ֶמתֶ ,את
ַה ְּת ָ
ימי ,אֹו ָאז יִ ְפנּו לְ ַד ְרּכָ ם ּכְ ִאּלּו ֹלא נִ ְׁש ֲאלּו
ַהּׁש ֶֹרׁש ַה ְּפנִ ִ
יהם.
ימ ֶ
ִמ ֵ

'יֵ ׁש ְּד ָב ִרים ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר
לָ ַד ַעת ,וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִבין ַעד
יׁשים'...
ֶׁש ַּמ ְרּגִ ִ

וְ ַעל ְּתחּוׁשֹות ִאי נֹוחּות מּול ְׁש ֵאלֹות ִּבלְ ִּתי ְּפתּורֹות,
דּודי ֵׁשנָ ה ְּב ִחּפּושֹ ֱא ֶמת ,יָ ִרימּו ַהּלָ לּו ִמן ַהּסּוג
ַעל נְ ֵ
ָה ַא ֲחרֹון ּגַ ָּבה ,וְ ֹלא יָ ִבינּו ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ַה ֵּׁשנָ ה ֻּת ְפ ָרע
ְּבגִ ין ְׁש ֵאלָ הִּ ,בגְ לַ ל ְּת ִהּיָ הִּ ,ב ְׁש ִביל ח ֶֹסר ֲה ָבנָ הּ .כִ י ִמי
ֶׁשֹּלא ִה ְרּגִ יׁשֵ ,איְך יָ ִבין?!

יֵ ׁש ְּד ָב ִרים ֶׁשּצָ ִריְך לְ ַה ְרּגִ יׁשֶ .א ְפ ָׁשר לְ ַד ֵּברֶ ,א ְפ ָׁשר
ּגַ ם לְ ַה ְס ִּבירֲ ,א ָבל לְ ָה ִבין ֶּב ֱא ֶמת ֹלא יּוכַ ל ַ -רק ִמי
ּומי ֶׁש ֵאינֹוּ ,כָ מֹוהּו ּכְ ִעּוֵ ר ַה ְמנַ ֶּסה לְ ָה ִבין
ֶׁש ַּמ ְרּגִ יׁשִ .
ַמהּו ָאדֹם.

צּוקה ֲא ִמ ִּתית ֶׁשל ִחּפּושֶֹׁ ,של
ִמי ֶׁש ֵאינֹו חֹווֶ ה ְמ ָ
גַ
ְּת ִהּיָ הֶׁ ,של ָרצֹון לְ ָה ִבין וְ לָ ַד ַעת ,לְ ּלֹות ֶאת ָהאֹור וְ ֶאת
נְ ֻק ַּדת ָה ֱא ֶמת ,לְ עֹולָ ם ֹלא יַ ּגִ ַיע.

יֵ ׁש ֶׁש ָא ָדם ִמ ְת ַח ֵּבטִ ,מ ְתיַ ֵּסרִ ,מ ְת ַעּנֶ ה ְּב ִעּנּויֵ י נֶ ֶפׁש,
נֹוח,
נֹותנֹות לֹו ָמ ַ
וְ כָ ֵמ ַּה ֶאל ָה ֱא ֶמתַ ,ה ְּׁש ֵאלֹות ֵאינָ ן ְ

ּכִ י הּוא ֹלא ַמ ְרּגִ יׁש.

•••

הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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חג ומועד
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היום הגדול של העם שלנו!

אז מהו היום הגדול של העם שלנו? מה אתם
הייתם עונים על השאלה הזו?
בוודאי חלקכם היו אומרים שחג הפסח הוא היום
הגדול שלנו .ביום הזה יצאנו ממצרים ,הפכנו
לעם עצמאי .אין ספק שזה נכון.
יש כאלה שיתקדמו אלפי שנים
אל יום הכזרת המדינה ,יום
העצמאות .ביום הזה אנו חוגגים
את חזרתנו לארץ מולדתנו
לאחר אלפי שנות גלות .אין ספק
שזהו יום גדול במיוחד! גם זו
תשובה נכונה.
אבל אני רוצה לדבר על יום אחר.
יום מיוחד במינו שעומד בפתחנו
 חג השבועות.מה? חג השבועות? בוודאי!
אין ספק שהעם שלנו הוא עם
מיוחד .אין עוד עם כזה בעולם .עם שהרבה
חלקים בהיסטוריה האנושית היו קשורים אליו
באופן מיוחד .עם ששרד אלפי שנים למרות
רדיפות ופוגרומים .עם שתמיד השתדל להיות
טוב ולהיטיב לעולם .עם שרבים מתוכו נרשמו
בין דפי ההיסטוריה בהמצאות ובפטנטים,

וביוזמנות שונות שהועילו לאנושות ,יותר מכל
עם אחר .עם שלימד את העולם מהו אלוקים
וכיצד נכון לעבוד אותו .נו ,אז זה לא עם מיוחד?!
מה באמת מגדיר את הייחוד של העם הזה
בעולם? הרי בעולם יש המון עמים והרבה אנשים,
ולכל אחד יש תכונות וכשרונות
ומעשים ,אמונות ודעות ,שאיפות
ותקוות .מה הדבר שהגדיר את
העם שלנו כעם מיוחד? מה
נתן לנו את הכוחות הנפלאים
להם זכינו ,ויצר את ההיסטוריה
המיוחדת שלנו?
אין ספק :זו התורה שלנו .תורת
ישראל שקיבלנו במעמד הר
סיני היא החתימה אותנו בחותם
מיוחד שאין שני לו .הייחוד הזה
טבוע בנו ובנשמותינו .גם מי
שאינו עוסק בתורה ואינו מודע
לכוח שהיא נותנת לעם שלנו -
אין ספק שהתורה משפיעה עליו ונמצאת בתוך
נשמתו .כולנו היינו במעמד הר סיני!
אז עכשיו תגידו אתם :אם התורה הנפלאה
שקיבלנו היא זו שהפכה אותנו לכזה עם מיוחד
ונפלא ,לא נכון שהיום בו קיבלנו אותה הוא היום
הגדול של עמנו?

> > >
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
 .1מהו הנזיר?
אילו מאכלים אסורים באכילה לנזיר?
.2
 .3מה דינו של נזיר שנטמא במת?
מפורסמים כתובים בפרשת השבוע?
 .4אילו פסוקי ברכה
ריך הביאו הנשיאים את הקרבנות?
 .5באיזה תא
 .6איזה נשיא הקריב ראשון?
 .7איזה נשיא הקריב אחרון?
חידת חדגא:
איזה בעל חיים מופיע בפרשה ,אבל הוא לא באמת חי?
חידת פולקע :פרשת נשוא היא הפרשה הארוכה בתורה כמה פסוקים
יש בה? התדעו מהו הפרק הארוך ביותר בתנ"ך? כמה פסוקים יש בו?

meirkids.co.il
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 10הבדלים
חג השבועות נקרא "חג
הקציר" ,בגלל שהוא
חל בתקופת הקציר.
ִמצאו  10הבדלים בין
התמונות!
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