ָשׁ ְמ ָרה הַ שַּׁ בָּ ת ֶאת שׁוֹמֵ ר ַה ַשּׁבָּ ת
קראו את הסיפור וע ו על השאלות שאחריו.
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סוּלִימן הָ יָה צָ ִרי ִלבְ רֹחַ ִמבֵּ יתוֹ
ָ
ְהוּדי
מַ עֲשֶׂ ה שֶׁ הָ יָה בְּ ַאחַ ת מֵ ַא ָרצוֹת ע ֲָרב .הַ יּ ִ
ְהוּדים בְּ אוֹתוֹ מָ קוֹם .ל ֹא ִה ְספִּ יקוּ סוּלִימָ ן
בִּ גְ לַל הַ ִשּׂ ְָאה שֶׂ שָּׂ ְאוּ הָ עַ ְרבִ ים ֶאת הַ יּ ִ
וְ ִא ְשׁתּוֹ ל ַָקחַ ְתּ הַ ְרבֵּ ה ְדּבָ ִרים ,אֲ בָ ל זָכְ רוּ ל ַָקחַ ת פָּמוֹטוֹת וְ ֵרוֹת שֶׁ ל ַשׁבָּ ת וְ ֶאת
גָּבִ יעַ הַ ַיּיִן שֶׁ ל ַה ִקּדּוּשׁ.
בַּ יּוֹם הָ ְרבִ יעִ י בְּ אוֹתוֹ הַ שָּׁ בוּעַ הֵ ם ִהצְ טָ ְרפוּ לְשַׁ י ָָרה שֶׁ ל אֲ ִָשׁים שֶׁ ָרצוּ לַ ֲעבֹר ֶאת
הַ ִמּ ְדבָּ ר וּלְהַ גִּ יעַ לָעִ יר שֶׁ ַאחֲ ֵרי הַ ִמ ְדבַּ ר .הֵ ם הָ יוּ צְ ִריכִ ים לְהַ גִּ יעַ לְעִ יר זוֹ בְּ יוֹם
ִשׁ ִשּׁי וְ ִהנֵּה ִה ְת ָא ְרכָה לָהֶ ם הַ דֶּ ֶר ִ .הגִּ יעַ יוֹם ִשׁ ִשּׁי ַועֲדַ יִין ל ֹא י ְָצאוּ ִמן הַ ִמּ ְדבָּ ר.
יִסּעוּ
ִה ְס ַתּכְּ לוּ סוּלִימָ ן וְ ִא ְשׁתּוֹ זֶה בָּ זֶה בִּ פָ ִים מֻ ְד ָאגוֹת :מָ ה ַיעֲשׂוּ? ַהי ְַמ ִשׁיכוּ וְ ְ
עִ ם הָ אֲ ִָשׁים ,יְחַ לְּלוּ ֶאת הַ שַּׁ בָּ ת ,אוֹ ִישָּׁ אֲ רוּ וְ י ְִשׁבְּ תוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ מַּ פְ ִחיד וְ יִ בְ ְטחוּ
אוֹתם?
בָּ הּ' ֶשׁיּ ִַצּיל ָ
בְּ לִי לְ דַ בֵּ ר בֵּ י ֵיהֶ ם ִהנִּ יחוּ סוּלִימָ ן וְ ִא ְשׁתּוֹ ֶאת הַ חֲ בִ ילוֹת שֶׁ לָּהֶ ם עַ ל הָ ָא ֶרץ ,כִּ י
ֶה ְחלִיטוּ ל ֹא לְחַ לֵּל ֶאת הַ שַּׁ בָּ ת .הָ אֲ ִָשׁים הָ אֲ חֵ ִרים ִה ְס ַתּכְּ לוּ ֲעלֵיהֶ ם בְּ ִתמָּ הוֹן:
ְהוּדים הָ ֵאלֶּה?
הַ ִאם ְמשֻׁ גָּעִ ים הֵ םַ ,היּ ִ
טוּחים שֶׁ יָּמוּתוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר .הֵ ם ִה ְשׁ ִאירוּ לָהֶ ם
הָ יוּ כּ ֵָאלֶּה שֶׁ ִרחֲ מוּ עֲלֵיהֶ ם ,כִּ י הָ יוּ בְּ ִ
אכֶל וּמַ יִם שֶׁ יּ ְַספִּ יקוּ לָהֶ ם לְ יוֹמַ יִ ם ,וְ ִפְ ְרדוּ מֵ הֶ ם.
ֹ
פַּחתּוֹ בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ גָּדוֹל .עוֹד ְמעַ ט ִתּ ְשׁ ַקע הַ שֶּׁ מֶ שַׁ .מפְ ִחיד
ִ ְשׁאֲ רוּ סוּלִימָ ן וּבְ ֵי ִמ ְשׁ ְ
לִיקי ֵרוֹת".
בּוֹאיִ ,אשָּׁ ה ,הַ ְד ִ
לְה ְתעַ צֵּ ב בְּ שַׁ בָּ ת! ִ
"אסוּר ִ
הָ יָה ,אֲ בָ ל סוּלִימָ ן ָאמַ רָ :
ֵיהם ,כְּ שֶׁ ְדּמָ עוֹת ְבּעֵ י ֶיהָ  .י ַָרד הַ חֹשֶׁ ,
ִיקה הָ ִאשָּׁ ה ֶאת הַ נֵּרוֹת וּבֵ ְרכָה ֲעל ֶ
ִה ְדל ָ
לְה ְת ָק ֵרב
ידים ֶשׁל חַ יּוֹת ְִשׁ ְמעוּ ִמ ָסּבִ יב ,אֲ בָ ל הַ חַ יּוֹת ל ֹא הֵ עֵ זּוּ ִ
וְ קוֹלוֹת מַ פְ ִח ִ
ִימן לְהָ פִ יג ְמעַ ט ֶאת הַ פַּחַ ד
בִּ גְ לַל הָ ֵאשׁ שֶׁ ל הַ נֵּרוֹתְ .תּפִ לַּת הַ שַּׁ בָּ ת עָ זְ ָרה לְסוּל ָ
ִבּוֹתיהֶ ם ,אֲ בָ ל עוֹד ְמעַ ט יְכְ בּוּ הַ נֵּרוֹת וְ ָאז יָבוֹאוּ בַּ עֲלֵי ַה ַחיִ ים...
שֶׁ הָ יָה בְּ ל ֵ
מוּטב שֶׁ לּ ֹא ְַחשֹׁב עַ ל כָּ ָ ',אמַ ר סוּלִימָ ן לְעַ ְצמוֹ ,וְ ִה ְת ִחיל לָ ִשׁיר בְּ קוֹל זְ ִמירוֹת
' ָ
שַׁ בָּ תַ .הנֵּרוֹת כִּ ְמעַ ט כָּבוּ .קוֹלוֹת הַ חַ יּוֹת ִה ְת ָק ְרבוּ אֲ לֵיהֶ ם .הֵ ם ָראוּ ְדּמוּת שֶׁ ל
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חַ יָּה ְקרוֹבָ ה ְמאוֹד ,וְ ָאז ִהבְ ִחי וּ בְּ עוֹד ְדּמֻ יּוֹת ֶשׁ ִה ְת ָק ְרבוּ אֲ לֵיהֶ םֵ .אלֶּה ל ֹא הָ יוּ
דוּאים ֶאת הָ אוֹר הַ ָקּטָ ן
דוּאים שֶׁ גָּרוּ בַּ ִמ ְדבָּ רָ .ראוּ הַ בֶּ ִ
חַ יּוֹת .הָ יוּ ֵאלֶּה אֲ ִָשׁים ,בֶּ ִ
וּבָ אוּ ל ְִראוֹת ִמי הַ ְמּשֻׁ גָּע הַ נּ ְִשׁ ָאר לְבַ דּוֹ בַּ ִמ ְדבָּ ר.
פַּחתוֹ בְּ מֶ שֶׁ כָּל הַ ַלּ ְילָה וְ שָׁ ְמרוּ ֲעלֵיהֶ ם ִמפְּ ֵי
וּמ ְשׁ ְ
דוּאים עִ ם סוּלִימָ ן ִ
ִ ְשׁאֲ רוּ הַ בֶּ ִ
וּמ ְשׁפּ ְַחתּוֹ ָלא ָֹהלִים שֶׁ לּ ֶָהם ,וּבְ יוֹם
הַ חַ יּוֹת .בְּ מוֹצָ ֵאי שַׁ בָּ ת ֵהבִ יאוּ ֶאת סוּלִימָ ן ִ
לַמ ְדבָּ ר .כַּאֲ שֶׁ ר ִהגִּ יעוּ ֶאל ְקרוֹבֵ יהֶ ם ,שָׁ אֲ לוּ
אוֹתם ֶאל הָ עִ יר◌ֹשֶ ֵמּעֵ בֶ ר ִ
ִראשׁוֹן לִוּוּ ָ
לַח ֶתּם ל ְִהשָּׁ ֵאר בַּ חַ יִּים? וַהֲ ֵרי מָ צְ אוּ ֶאת כָּל
רוֹביםַ " :א ֶתּם חַ יִּים? ֵאי ִה ְצ ְ
הַ ְקּ ִ
ֲלֵיהם".
שׁוֹד ִדים ִה ְת ַפְּ לוּ ע ֶ
הָ אֲ ִָשׁים שֶׁ נּ ְָסעוּ בַּ שַּׁ יּ ָָרה שֶׁ ָלּ ֶכם ,מֵ ִתים ,כִּ י ְ
ִה ְת ַרגְּ שׁוּ סוּלִימָ ן וְ ִא ְשׁתּוֹ ְמאוֹדֵ .ס ָק ָרה ל ֶָהם .הֵ ם עָ וּ ל ְִקרוֹבֵ יהֶ ם" :הַ שַּׁ בָּ ת
אוֹת וּ בַּ חַ יִּים".
ירה ָ
שָׁ ְמ ָרה עָ לֵי וּ וְ ִה ְשׁ ִא ָ
ציירו את כל האביזרים המוכרים לכם הקשורים ביום השבת.
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