בס"ד

מא ִירי ִירי
מ ִ
149

ַהּגֹוי ֶׁש ָר ָצה
ִל ְהיֹות ַרב
סיפור לשבת

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת נשוא תש"פ

ָּפ ָרׁש ָרכּוב ַעל סּוס ַא ִּביר ָרכַ ב ֵּבין ְׁש ִבילֵ י ָה ֲעיָ ָרה ַה ְּק ַטּנָ הָ .היְ ָתה זֹו ֲעיָ ָרה ֶׁש ָּבּה
יאה ֹלא נִ ְת ְקלּו
הּודים וְ ֶׁש ֵאינָ םֵ ,אּלּו לְ ַצד ֵאּלּו .לְ ַמ ְר ִּבית ַה ְּפלִ ָ
ּוב ַׁשלְ וָ ה יְ ִ
ָחיּו ְּב ָׁשלֹום ְ
בֹורא עֹולָ ם ֶׁשּנָ ַתן לָ ֶהם
ּתֹוׁש ִבים ַהּגֹויִ ים ,וְ ֵהם הֹודּו לְ ֵ
הּודי ַה ָּמקֹום ְּב ִׂשנְ ָאה ִמ ַּצד ַה ָ
יְ ֵ
ָמקֹום ָׁש ֵקט לָ גּור ּבֹו.
יהם ֶׁשל
ְּביָ ִמים ֵאּלֶ ה ָע ְמ ָדה ֲענָ נָ ה ֶׁשל ֶע ֶצב ֵּבין ָּב ֵּתי ָה ֲעיָ ָרה ,וְ ָׁשכְ נָ ה ְּב ִע ָּקר ַעל ָּב ֵּת ֶ
ּוש ַֹבע יָ ִמים.
הּודיםַ .רב ַה ָּמקֹוםֶׁ ,ש ִהּגִ ַיע לְ גִ יל ֻמ ְפלָ גִ ,ה ְס ַּתּלֵ ק לְ ֵבית עֹולָ מֹו ,זָ ֵקן ְ
ַהּיְ ִ
ּופ ַסק לָ ֶהם
הֹורה לָ ֶהם ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ָ
הּודים ִה ְת ַא ְּבלּו ַעל לֶ כְ ּתֹו ֶׁשל ַר ָּבם ָה ָאהּובֶׁ ,ש ָ
ַהּיְ ִ
נֹוח ִמ ֵּדי
נֹושֹא ָה ַרב ַה ָּמ ַ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ִהלְ כָ ִתּיֹות ֶׁש ָּצצּו ּפֹה וָ ָׁשםּ .גַ ם ְּד ָר ָׁשה נָ ָאה ָהיָ ה ֵ
הּודים נֶ ֱהנּו ִמן ַה ְּפנִ ינִ ים ֶׁש ִה ְׁש ִמ ַיעֵ .הם
ּתֹוׁש ִבים ַהּיְ ִ
ַׁש ָּבת ֵּבין ִמנְ ָחה לְ ַע ְר ִבית ,וְ ַה ָ
ְּב ָרכָ ה ְּב ַא ֲה ָבה
רּוחנִ ית ַהּנִ ְצ ֶרכֶ ת.
קֹורת ַהּגַ ג ָה ָ
ימים ,וְ ָה ַרב ֶה ֱענִ יק לָ ֶהם ֶאת ַ
ּות ִמ ִ
טֹובים ְ
הּודים ִ
ָהיּו יְ ִ
חּוׁשה ֶׁשל
הּודי ַה ָּמקֹום ִּב ְת ָ
ּכָ ֵעתְּ ,בלֶ כְ ּתֹו ֶׁשל ַרב ָה ֲעיָ ָרה לְ עֹולָ מֹוִ ,ה ְת ַהּלְ כּו יְ ֵ
תּובה ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶׁשל
ְּב ָפ ָר ַׁשת נָ שֹׂא ּכְ ָ
יתה ,וְ ִאיׁש ֵאינֹו ַחי לְ עֹולָ םּ ,גַ ם ִאם
ַע ְצבּות .אּולָ ם יָ ְדעּו ּגַ ם יָ ְדעּו ּכִ י סֹוף ָא ָדם לְ ִמ ָ
יהםִ :מי יִ ְהיֶ ה ָה ַרב ֶה ָח ָדׁש? ִמי
הּוא ַצ ִּדיק ַהּדֹורֶ .אּלָ א ֶׁש ְּב ָעיָ ה ַא ַחת ֵה ִע ָיקה ֲעלֵ ֶ
ּמּובן
ִּב ְרּכַ ת ַהּכ ֲֹהנִ יםִּ .ב ְרּכַ ת ַהּכ ֲֹהנִ ים ִהיא ּכַ ָ
ׁשּובה – ַאיִ ן.
ּות ָ
ּקֹודם? ְ
יַ ֲחלִ יף ֶאת ְמקֹומֹו ֶׁשל ָה ַרב ַה ֵ
ִמ ְצוָ ה ֶׁש ַׁשּיֶ כֶ ת ַרק לַ ּכ ֲֹהנִ יםַ .על ַהּכ ֲֹהנִ ים לְ ָב ֵרְך
הּודים וְ נָ ַהג ִע ָּמ ֶהם ְּבנ ַֹעםֶ ,ה ֱחלִ יט לִ ּטֹל
מֹוׁשל ַהּכְ ָפרֶׁ ,שּגַ ם הּוא נָ ָטה ֶח ֶסד ֶאל ַהּיְ ִ
ֵ
ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,וכְ מֹו ֶׁשּנָ הּוג ְּבכָ ל ּב ֶֹקר ִּבזְ ַמן
ּתֹובב
יאת ָה ַרב לְ ַע ְצמֹו .הּוא ָׁשלַ ח ֶאת ֶא ָחד ֵמ ֲע ָב ָדיו ,וְ ַהּלָ ה ִה ְס ֵ
ימת ְמ ִצ ַ
ֶאת ְמ ִׂש ַ
נֵסת.
ְּת ִפּלַ ת ַה ַּׁש ֲח ִרית ְּב ֵבית ַהּכְ ֶ
ּומכְ ִריז'ִ :מי ֶׁש ְּמ ַב ֵּקׁש לְ ַהּגִ יׁש ָמ ֳע ָמדּות
ֵּבין ִס ְמ ָטאֹות ָה ֲעיָ ָרה ּכְ ֶׁשהּוא רֹוכֵ ב ַעל סּוס ַ
ּמֹוׁשל!'
הּודיֶׁ ,שּיִ ּגַ ׁש ָמ ָחר ַּבּב ֶֹקר לְ ֵבית ַה ֵ
לְ ַת ְפ ִקיד ָה ַרב ַהּיְ ִ
לִ ְפנֵ י ִקּיּום ַה ִּמ ְצוָ הַ ,הּכ ֲֹהנִ ים ְמ ָב ְרכִ ים ְּב ָרכָ ה
חֹוׁש ִבים ַע ְצ ָמם
ְ
ֹאׁשםֹ .לאֵ ,הם ֵאינָ ם
ּתֹוׁש ִבים ָׁש ְמעּו ֶאת ַהּכָ רֹוז וְ נִ ְענְ עּו ְּבר ָ
ַה ָ
ְמיֻ ֶח ֶדת'ֲ :א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ִּב ְק ֻד ָּׁשתֹו ֶׁשל ַא ֲהרֹן וְ ִצּוָ נּו
הּודים
ּתֹוׁש ִבים ַהּיְ ִ
הֹור ָאה .לְ ָמ ֳח ָרת ַּבּב ֶֹקר ֹלא נִ כְ נַ ס ִאיׁש ִמן ַה ָ
לְ ַר ָּבנִ ים ַּב ֲעלֵ י ּכ ֶֹׁשר ָ
ּומּיַ ד ַה ַחּזָ ן
לְ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ב ַא ֲה ָבה'ִ ,
ּגֹודדּו ְס ִביב ֲח ַצר ֵּביתֹו ּכְ ֵדי לִ ְראֹות ִמי ָעשֹּוי
ּמֹוׁשל ,אּולָ ם ַר ִּבים ֵמ ֶהם ִה ְת ְ
לְ ֵבית ַה ֵ
ים
כִ
ר
ְ
ב
ָ
מ
ְ
ים
ַמ ְק ִריא ֶאת ִמּלֹות ַה ְּב ָרכָ ה ,וְ ַהּכ ֲֹהנִ
ּכֹובע ָר ָחב וְ ֶׁשּלְ גּופֹו
הּודי ֶׁשּלְ רֹאׁשֹו ַ
לִ ְהיֹות ָה ַרב ַה ָּבא ֶׁשּלָ ֶהםֵ .מ ָרחֹוק נִ ְר ָאה יְ ִ
'יְ ָב ֶרכְ ָך ה' וְ יִ ְׁש ְמ ֶרָך'.
עֹודם ִמ ְתּבֹונְ נִ ים ִמיהּו ָה ִאיׁש ,וְ ִהּנֵ ה לְ ֶח ְר ָּד ָתם ֵהם ְמזַ ִהים ַּב ְּדמּות
יפה ֲא ֻרּכָ הָ .
ֲחלִ ָ
צֹועד ַמ ֲע ַדּנֹות ֶאל
אׁשהֶ ,א ָחד ִמן ַהּכַ ְפ ִרּיִ ים ָה ֲע ֵרלִ ים ֵמ ָה ֲעיָ ָרהּ ,כְ ֶׁשהּוא ֵ
ֶאת ַס ָ
ָּד ָבר ְמאֹד ְמיֻ ָחד יֵ ׁש ַּב ְּב ָרכָ ה ַהּזֹו ֶׁשל ַהּכ ֲֹהנִ ים:
ּמֹוׁשל.
ֵּבית ַה ֵ
ִהיא ַחּיֶ ֶבת לִ ְהיֹות ְּב ַא ֲה ָבהַ .הּכ ֲֹהנִ ים ְמ ֻצּוִ ים לְ ָב ֵרְך
הּודים ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו'ָ .אסּור לָ נּו לְ ַא ְפ ֵׁשר לֹו לִ ְהיֹות ַרב!
עֹושֹים?' ָׁש ֲאלּו ַהּיְ ִ
ָ'מה ִ
נִפ ַסק לַ ֲהלָ כָ ה
ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַּדוְ ָקא ְּב ַא ֲה ָבה! ְ
ּׂשֹור ִרים ֵּבינֵ ינּו לְ ֵבין ַהּגֹויִ יםֹ ,לא יִ ָּתכֵ ן ֶׁש ָה ַרב ֶׁשּלָ נּו יִ ְהיֶ ה
ְּבכָ ל ַהּכָ בֹוד וְ ָה ַא ֲה ָבה ֶׁש ְ
ֶׁשּכ ֵֹהן ֶׁשּיֵ ׁש ְּבלִ ּבֹו ִׂשנְ ָאה ַעל ָא ָדם ֵמ ַה ָּק ָהל,
יהם ְמ ֻחּיָ ְך.
אׁשה ִה ִּביט ֲעלֵ ֶ
ימה?' ַס ָ
יצד נִ ְמנַ ע ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַה ְּמזִ ָ
ְּב ַע ְצמֹו ּגֹוי! ֲא ָבל ּכֵ ַ
הּוא ִּתכְ נֵ ן לִ גְ רֹף ֻק ָּפה ּולְ ַק ֵּבל לְ ַע ְצמֹו ַּת ְפ ִקיד ֶׁשּיְ ַפ ְרנֵ ס אֹותֹוְּ .ב ָמקֹום ֶׁש ֵאין ַר ָּבנִ ים
ֵאינֹו יָ כֹול לְ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת ִּב ְרּכַ ת ַהּכ ֲֹהנִ יםַ .עד
– הּוא יִ ְהיֶ ה ַרב...
ּכְ ֵדי ּכָ ְך!
הּודים ּכֻ ּלָ ם .הּוא ֶה ְחלִ יט
יֹוסף – נִ ְר ַּתם לְ ֶעזְ ַרת ַהּיְ ִ
ּתֹוׁשב ְּב ֵׁשם ֵ
בּורה – ָ
ַה ִּפ ֵּק ַח ֶׁש ַּב ֲח ָ
ִמּכָ אן נִלְ ַמד ַעד ּכַ ָּמה ָחׁשּוב לְ ַה ְרּבֹות ַא ֲה ָבה ְּב ַעם
ּמֹוׁשל וְ לִ ְראֹות אּולַ י יּוכַ ל לְ ַה ִּצ ַיע ֶאת ַע ְצמֹוִּ ,ב ְב ִחינַ ת ָה ָרע ְּב ִמעּוטֹו.
לְ ִהּכָ נֵ ס לְ ֵבית ַה ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאלַ .על יְ ֵדי ַא ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל ֲאנַ ְחנּו ְמ ַא ְפ ְׁש ִרים
ּמֹוׁשל.
לְ ָפחֹות ֹלא יִ ְהיֶ ה לָ ֶהם ַרב ּגֹוי'ַ .מ ֶהם ַה ְּתנָ ִאים לִ ְב ִח ַירת ָה ַרב?' ָׁש ַאל ֶאת ַה ֵ
ּומי ֶׁש ְּד ָר ָׁשתֹו
הּודיםִ ,
מֹוד ִדים לָ ֵשֹאת ְּב ָפנַ י ְּד ָר ָׁשה ִמ ִּס ְפ ֵרי ַהּיְ ִ
ַהּלָ ה ֵה ִׁשיב'ַ :על ַה ִּמ ְת ְ
לַ ְּב ָרכָ ה ֶׁשל ַהּכ ֲֹהנִ יםֶׁ ,ש ִהיא ִּב ְרכָ תֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש
ּמֹוׁשל ִהזְ ִמין
יֹוסף ִהּגִ יׁש ֶאת ָמ ֳע ָמדּותֹו ,וְ ַה ֵ
יֹותר – הּוא יִ ְהיֶ ה ָה ַרב'ֵ .
ִּת ָּׂשא ֵחן ְּב ֵעינַ י ֵ
ָּברּוְך הּוא – לָ חּול ָעלֵ ינּו!
אׁשה.
אֹותּה ַה ָּׁש ָעה מּול ַס ָ
מֹודד לְ ָמ ֳח ָרת ְּב ָ
אֹותֹו לְ ִה ְת ֵ
אׁשה,
ּמֹוׁשל'ַ .ס ָ
הּודי וְ ַהּגֹוי – ִּב ְפנֵ י ַה ֵ
ְּב ַהּגִ ַיע ַהּזְ ַמן ִה ְתיַ ְּצבּו ְׁשנֵ י ַה ָּמ ֳע ָמ ִדים – ַהּיְ ִ
יטב
ּתֹוׁשב ַהּגֹוי ָּפ ַצח ַּב ְּד ָר ָׁשה ֶׁש ֵהכִ ין .הּוא לָ ַמד ֵה ֵ
יֹוסף ְּביָ דֹו ,וְ ַה ָ
ְּבכָ בֹוד!' ֶה ֱחוָ ה ֵ
ֶאת ַה ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ִמ ֵּׁש ֶׁשת ִס ְד ֵרי ַה ִּמ ְׁשנָ ה ,וְ ֵה ֵחל ַמ ְס ִּביר – ְּבטּוב ַט ַעם ,יֵ ׁש
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
ׁשֹוטף וְ ֶה ְס ֵּב ָריו קֹולְ ִחיםֲ ,א ָבל
ֵ
לֹומר – ֶאת ַה ֲהלָ כֹות ָהעֹולֹות ִמ ֶּמּנָ הִּ .דּבּורֹו ָהיָ ה
ַ
התקשרו02-6461323 :
ּמֹוׁשל ּכַ ַּפיִ ם ַּב ֲהנָ ָאה וְ ִחּיֵ ְך לְ ֻע ַּמת
יֹוסף ֹלא ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ֻמ ְט ָרדּ .כְ ֶׁש ִּסּיֵ ם ָמ ָחא ַה ֵ
ֵ
או באתר ערוץ מאיר לילדים
הּודי נֶ ֱע ַמד ַעל ְמקֹומֹו,
יֹוסף'ַ .הּיְ ִ
ּתֹורָךֵ ,
אׁשה' .יָ ֶפה ְמאֹד!' ֶה ְח ִמיא לֹו' .וְ כָ ֵעת ְ
ַס ָ
ּומ ְס ִּביר
קֹורא ִמּתֹוכֹו ַ
אׁשית – וְ ֵה ֵחל ֵ
ָּפ ַתח ֶאת ַה ֵּס ֶפר ֶׁש ְּביָ דֹו – ֶׁש ָהיָ ה ֻח ָּמׁש ְּב ֵר ִ
יאת ָהעֹולָ םְּ .ד ָב ָריו ָהיּו ְמ ַענְ יְ נִ ים ,אּולָ ם ּכ ֶֹׁשר ַה ִּדּבּור ֶׁשּלֹו ֹלא ִה ְׁש ַּתוָ ה
ֶאת ֵס ֶדר ְּב ִר ַ
חּותה ְּב ַה ְר ֵּבהּ .גַ ם ַה ִחּיּוְך ֶׁש ַעל ָּפנָ יו ֹלא ָהיָ ה ָר ָחב ּכְ מֹו ק ֶֹדם,
ּמֹוׁשל ׁשּוב ּכַ ף ֶאל ּכַ ףֲ ,א ָבל ַה ַּפ ַעם ְּב ִה ְתלַ ֲהבּות ְּפ ָ
אׁשה ַהּגֹויּ .כְ ֶׁש ִּסּיֵ ם ָמ ָחא ַה ֵ
לָ זֶ ה ֶׁשל ַס ָ
אׁשה.
ּכְ ֶׁש ִחּיֵ ְך לְ ַס ָ
הּודי ֶׁשל ָה ֲעיָ ָרה'.
חֹוׁשב ֶׁשהּוא ָראּוי לְ כַ ֵהן ְּבתֹור ָה ַרב ַהּיְ ִ
יֹותר יָ ֶפה ִמ ְּמָך .וְ לָ כֵ ןְּ ,בכָ ל ַהּכָ בֹודֲ ,אנִ י ֵ
יֹוסף'ֲ .א ָבל יְ ִד ְידָך ּכָ אן ִּד ֵּבר ֵ
ִ'ּד ַּב ְר ָּת יָ ֶפה'ָּ ,פנָ ה וְ ָא ַמר לְ ֵ
יאת ָהעֹולָ םִ .הּנֵ ה
מֹופ ַיע ֵס ֶדר ְּב ִר ַ
אׁשיתּ ,ובֹו ָאכֵ ן ִ
'מֹוׁשל נִ כְ ָּבדַ ,ה ְר ֵׁשה לִ י לְ ַה ְראֹות לְ ָך ֶאת ַה ֵּס ֶפר ֶׁש ְּביָ ִדי .זֶ הּו ֻח ָּמׁש ְּב ֵר ִ
ֵ
יֹוסף ִּב ֵּקׁש ֶאת ְרׁשּות ַה ִּדּבּור:
ֵ
ֹלקים ֶאת ָא ָדם וְ ֶאת
אׁשית ָּב ָרא ֱא ִ
אתי ּכִ ְביָ כֹול ִמּתֹוכֹו וְ ָא ַמ ְר ִּתי ְ'ּב ֵר ִ
ֹלקים ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ' .וְ ִאּלּו ֲאנִ י ָק ָר ִ
אׁשית ָּב ָרא ֱא ִ
ּתּוכַ ל לִ ְראֹות ֶׁשּכָ תּוב ּבֹו ְ'ּב ֵר ִ
ימן ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָּב ִקיא ּכְ לָ ל ְּב ִס ְפ ֵרי ַהּיַ ֲהדּותֲ ,א ִפּלּו ֹלא ַּב ָּפסּוק ָה ִראׁשֹון! ַה ִאם ֶא ָחד ֶׁשּכָ זֶ ה ַמ ְת ִאים לִ ְהיֹות ַרב
אֹותיִ ,ס ָ
ַחּוָ ה'ִ ...אם יְ ִד ִידי ֶׁשּכָ אן ֹלא ִּת ֵּקן ִ
יהּודי ָה ֲעיָ ָרה?'
לִ ֵ
הּודי ַה ָּמקֹום...
יֹוסף ,וְ עֹוד ְּבאֹותֹו יֹום נָ ַתן לֹו ּכְ ַתב ִמּנּוי ּכְ ַר ָּבם ֶׁשל יְ ֵ
ּמֹוׁשל ִעם ֵ
ָ'צ ְדקּו ְּד ָב ֶריָך'ִ ,ה ְסּכִ ים ַה ֵ
•
הּודי?
ּתֹורה וַ ֲהלָ כָ ה .וָ ֹלאֵ ,איְך ִּת ְהיֶ ה לָ נּו ַׁשּיָ כּות לָ ָעם ַהּיְ ִ
אֹותםִּ .ב ְׁש ִביל זֶ ה ָצ ִריְך לִ לְ מֹד – ֲא ִפּלּו ְמ ַעט – ָ
הּודי לָ ַד ַעת ָ
יסּיִ ים ֶׁש ַעל ּכָ ל יְ ִ
יֶ ְׁשנָ ם ְּד ָב ִרים ְּב ִס ִ
ַרק ַעל יְ ֵדי יְ ִד ַיעת ִע ְּק ֵרי ַהּיַ ֲהדּות נּוכַ ל לְ ַה ְרּגִ יׁש ַׁשּיָ כִ ים לְ ַעם יִ ְש ָֹר ֵאל.
באדיבות "שלום לעם"

פרשה מאירה

מא ִיריִירי
מ ִ

שומרים על היגיינה (ניקיון) ונשמרים מהקורונה!

פרשת נשוא תש"פ

שאלות בפרשה

 .1מהם

חידת חדגא:
אילו צבים בפרשה
אינם חיים?

 3האיסורים המרכזיים של הנזיר?

 .2האם מותר לנזיר לאכול ענבים?
 .3האם ידוע לכם
 .4מכמה

על אדם מהתנ''ך שהיה נזיר גיבור?

פסוקים מורכבת ברכת הכוהנים?

 .5כמה מילים יש בברכת הכוהנים?
 .6מי היה נשיא שבט יהודה?
 .7איזה שבט

לא השתתף בקרבנות הנשיאים?

חידת פולקע:
ִמצאו  5פסוקים רצופים,
שכל אחד מהם פרשייה
בפני עצמו!

פירמידות מילים

הגדרות:
זז
חסר כול
גורם
אסורים לנזיר
ממוזג
לשם שולחים
אומה

הגדרות:
מילת שאלה
לא יבשתי
הפחיד
הטובים ביותר
 12הביאו קרבנם
נציב אנשים
ראש העם
לא גברי
מתנה

הגדרות:
אוכל שמיים
תרדמה
מסדיר
מברכים את העם
חיה קטנה
מידת לח
כן

