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הכלבים
הנאמנים
סיפור לשבת

פרשת שופטים תשע"ט

פרשה מאירה
ַה ֶּמלֶ ְך ֶה ָענָ ו
לֹומכֶ ם? ֵאיְך ָע ַבר ֲעלֵ יכֶ ם
ָׁשלֹום ֲח ֵב ִריםַ ,מה ְּׁש ְ
ּמּודים?
בּוע ָה ִראׁשֹון לַ ּלִ ִ
ַה ָּׁש ַ
ימי ֶק ֶדם ְּב ַעם
יֹוד ִעים ֶׁש ִּב ֵ
יְ לָ ִדיםַ ,א ֶּתם ְּבוַ ַּדאי ְ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא ָהיְ ָתה ֶמ ְמ ָׁשלָ ה וְ ֹלא רֹאׁש ֶמ ְמ ָׁשלָ ה.
ַהנְ ָהגַ ת ָה ָעם ָהיְ ָתה ַעל יְ ֵדי ַה ֶּמלֶ ְךְּ .בוַ ַּדאי ְׁש ַמ ְע ֶּתם
ּוׁשֹלמֹה.
ַעל ָׁשאּול ַה ֶּמלֶ ְך וְ ַעל ָּדוִ ד ְ
יצד ַה ֶּמלֶ ְך
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת ּכֵ ַ
'ׁשֹופ ִטים' ַה ָ
ְ
ְּב ָפ ָר ַׁשת
ָצ ִריְך לְ ִה ְתנַ ֵהג.
ַה ֶּמלֶ ְך הּוא ָא ְמנָ ם ָה ָא ָדם ֲהכִ י ָחׁשּוב וְ ׁשֹולֵ ט
אֹומ ֶרת ֶׁשהּוא
ּתֹורה ֶ
ַּב ְּמ ִדינָ הֲ ,א ָבל לַ ְמרֹות זֹאת ַה ָ
ָצ ִריְך לִ נְ הֹוג ַּב ֲענָ וָ הֲ .א ִפּלּו ַה ֶּמלֶ ְך ֶה ָחזָ ק וְ ַהּגִ ּבֹור
אֹוס ֶרת ַעל
ֶ
ּתֹורה
ָצ ִריְך לְ ִה ְתנַ ֵהג ַּב ֲענָ וָ ה .לָ כֵ ן ַה ָ
יֹותר ִמ ַּדי ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהבִ .אם יִ ְהיּו
ַה ֶּמלֶ ְך לְ ַה ְרּבֹות לֹו ֵ
לַ ֶּמלֶ ְך ַה ְר ֵּבה ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ,הּוא ָעלּול לְ ִה ְתּגָ אֹות
וְ לַ ְחׁשֹוב ֶׁשהּוא ַהּׁשֹולֵ ט ַעל ַהּכֹל וְ הּוא ָעלּול ּגַ ם
לְ ִה ְת ַע ֵּמר ָּב ָעם! ַה ֶּמלֶ ְך ָצ ִריְך לִ זְ ּכֹור ֶׁשּגַ ם הּוא
נִ ְב ָרא ַעל יְ ֵדי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ,וְ ה' נָ ַתן לֹו ֶאת
ַהּכ ַֹח.
לָ כֵ ן ּגַ ם ַה ֶּמלֶ ְך ָצ ִריְך לִ נְ הֹוג ַּב ֲענָ וָ ה .וְ ַעל ַא ַחת
ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ֶׁשּכָ ל ָא ָדם ַא ֵחר ָצ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהר ֶׁשֹּלא
לְ ִה ְתּגָ אֹות וְ ֶׁשּלא לִ ְפּג ַֹע ָחלִ ילָ ה ְּב ַא ֵחרֹ ,לא ְּב ִמּלִ ים
ּובוַ ַּדאי ֹלא ְּב ַמ ֲע ִׂשיםּ .כָ ְך ּגַ ם נִ זְ ּכֶ ה ֶׁש ַה ֶח ְב ָרה ֶׁשּלָ נּו
ְ
ּומ ֻא ֶּׁש ֶרת וְ נִ ְחיֶ ה ְּב ַא ֲה ָבה וְ ַא ְחוָ ה זֶ ה
טֹובה ְ
ִּת ְהיֶ ה ָ
ִעם זֶ ה!
ַׁש ָּבת ָׁשלֹום!

לרכישת מנוי לערוץ הילדים
התקשרו02-6461323 :
או באתר ערוץ מאיר לילדים

עונה החדשה

הל אסי וטוביה!

ש

פרק חדש

ב

כל יום רביעי!

בממלכה רחוקה היה פעם מלך רם ונשא .המלך הזה היה אכזר ונהג
בנתיניו בשלטון עריצות .כאשר אחד ממשרתיו סרח וטעה במעשיו –
ואפילו בשגגה – הוא נידון מיידית להשלכה לכלוב הכלבים שבחצר
המלך .הכלבים הענקיים לא היו משאירים לו סיכוי לשרוד .זה היה
מנהגו של המלך.
אחד השרים הנאמנים של המלך היה שר האוצר .שר האוצר היה
מסור ושימש בתפקידו כבר עשר שנים ברציפות .אבל פעם אחת קרה
מקרה והשר עשה טעות קטנה בחשבונות המלוכה.
השר התפלל בכל ליבו שהמלך לא יגלה את הטעות ,אבל תקוותו
התבדתה וכבר למחרת הוא הוזמן לבוא אל המלך.
פניו הזועמים של המלך לא הותירו ספק בלב השר ,וכאשר חשב כן
היה" :אתה תשלם בחייך על הטעות שעשית!" ,צעק המלך בפנים
אדומות" .הכלבים הרעבים שלי ישמחו מאוד לראות אותך נזרק לתוך
הכלוב שלהם מחר לארוחת הבוקר!"
השר הבין שכלתה אליו הרעה" .רק בקשה אחת לי לכבוד המלך",
פנה אל המלך.
"אתן לך בקשה אחרונה" ,אמר המלך" .מה בקשתך?"
"אבקש לדחות את גזר הדין בעשרה ימים .עליי לסדר את חפציי
ועסקיי ולהיפרד מאשתי וילדיי" ,ביקש השר בפנים מתחננות.
המלך נאות לבקשתו ,והשר חזר לביתו .לא לחינם ביקש השר לדחות
את ביצוע גזר הדין .היתה לו תוכנית כיצד להינצל מרוע הגזרה.
בעשרת הימים הבאים התיידד השר עם האחראי על כלוב הכלבים
שבחצר הארמון .הוא ביקש ממנו שייתן לו להאכיל בעצמו את
הכלבים מדי יום .האחראי הסכים ,והשר נכנס כשבידיו שקים מלאים
בשר להאכיל את הכלבים.
כשנכנס השר אל הכלבים ביום הראשון ,רחרחו הכלבים את השר
בחשדנות .הם לא הכירו אותו .אך משראו שבאמתחתו אוכל בעבורם,
הניחו לו ופנו לאכילה .אט אט החלו הכלבים התרגלו הכלבים לשר,
ואף החלו לחבב אותו.
עברו עשרת ימי החסד והגיע יום ביצוע גזר הדין .המלך האכזר חיכך
ידיו בהנאה בעת שהשר הוכנס בכוח לכלוב הכלבים.
אך לא עברו כמה דקות עד שהמלך נחרד ונדהם :הכלבים הרעבים
והאיומים ,שרגילים לבצע בהתלהבות את גזר הדין בכל פושעי
המלוכה ,התקרבו אל השר בעדינות וליקקו את רגליו בחיבה...
"איך זה יכול להיות?!" ,זעם המלך" .וכי הכלבים לא הורעבו כראוי?!"
או אז פנה השר אל המלך ואמר" :אדוני המלך! הכלבים רעבים מאוד.
אבל הם לא שכחו להכיר לי טובה על עשרה ימים שבהם האכלתי
אותם .אך אתה ,אדוני המלך ,שכחת ברגע את עשר השנים הארוכות
ששירתתי אותך בהם בנאמנות"...
המלך הבין ,השפיל את מבטו והורה לשחרר את השר ולהשיבו
לתפקידו...

פינת

ענו על החידות שבעלון
ואולי תזכו בפרס!

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

זוכי מאירי לפרשת עקב:
נועה ואיתי אלבז מדימונה!

תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

שאלות בפרשה

חידת חדגא:

קיום המצווה "צדק צדק תרדוף"?
 .1מה השכר על
כים להעיד כדי שעדותם תתקבל?
 .2כמה עדים צרי
דוע אסור למלך להרבות לו סוסים?
 .3מ
מקלט היו בעבר הירדן המערבי?
 .4כמה ערי
רבעה שחוזרים לביתם מהמלחמה?
 .5מי הם הא
נאמר איסור "בל תשחית" בתורה?
 .6על מה
העיר לקיים את דין עגלה ערופה?
 .7מתי צריכים זקני

כתב חידה:
הבת כאימה ,אינה עוזרת!

חידת פולקע:

הסבירו :קטע מתפילת
החיילים כתוב לפני
דברי השוטרים

תפזורת אלול

מצאו בתפזורת את התשובות להגדרות שמימין

 .1שם החודש
 .2כינוי לַ תקופה
 .3ויתור על פשע (א)
 .4ויתור על פשע (ב)
 .5מחיקת עוונות
 .6תפילה בימים אלו (ספרדים)
 .7כלִ י התקיעה
 .8מסתיימת בסוף החודש
 .9ראשי תיבות אלו"ל
 .10קול ראשון בשופר
 .11קול שני בשופר
 .12קול שלישי בשופר
 .13חוזרים ב ______
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הפרס מתנת

תחרות חדשה נושאת פרסים
לכבוד חודש אלול • ערוץ מאיר לילדים

התמונה להמחשה בלבד

