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חבר אומר למי שלידו :אתה יודע ,תמיד כשאני מדבר אף אחד
לא מקשיב לי! החבר שלידו עונה לו  :מה? לא שמעתי!. ..

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשה מאירה

פרשת ראה תש"פ

יח ִמּנְ ִתינָ ה
לְ ַה ְרוִ ַ

שאלות בפרשה
 .1היכן עמדו המברכים במעמד הברכה ובקללה?
 .2מדוע ציוותה התורה לתת מעשר ללויים?
 .3האם מותר לשמוע לנביא שרוצה לשנות מצוות מהתורה?
 .4האם מותר לאכול ֵעז?
 .5חיה טהורה ובהמה טמאה שרק האות י' מבדילה ביניהם .מיהן?
 .6מהם סימני הטהרה של הדגים?
 .7מהי שמיטת כספים?
חידת חדגא :שמה כאותיות הפרשה ,אך אינה כשרה! מי היא?

חידת פולקע :שאלת ידע :אם מצאתי בים דג שיש עליו קשקשים
אך אין לו סנפירים ,האם הוא מותר באכילה? מדוע?

ּקֹורה לְ נַ ַחל ַמיִ ם ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ַמיִ םֲ ,א ָבל ֵהם ֵאינָ ם
יתם ַּפ ַעם ַמה ֶ
יְ לָ ִדיםְ ,ר ִא ֶ
(עד ֶׁש ֵהם
זֹורםַ ,ה ַּמיִ ם ֶׁשּבֹו ָא ְמנָ ם נִ ְׁש ָא ִרים ֶא ְצלֹו ַ
זֹור ִמים? נַ ַחל ֶׁשֹּלא ֵ
ְ
נֶ ֱעלָ ִמיםֲ )...א ָבל הּוא ֵאינֹו ְמ ַק ֵּבל ַמיִ ם ֲח ָד ִׁשים ,וְ ַה ַּמיִ ם ֶׁשּנִ ְׁש ָא ִרים ּבֹו
ּומ ְת ַע ְּפ ִׁשים.
ִמ ְת ַקלְ ְקלִ ים ִ
נֹותנִ ים
ּפֹות ִחים ֶאת יָ ֵדנּו וְ ְ
ַהּנַ ַחל הּוא ָמ ָׁשל ֵאלֵ ינּוְּ ,בנֵ י ָה ָא ָדםּ .כַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ְ
ֵמ ִא ָּתנּו לְ ִמי ֶׁשּזָ קּוק לְ ֶעזְ ָרה אֹו לִ ְצ ָד ָקה – זֶ ה ָא ְמנָ ם נִ ְר ֶאה לָ נּו ּכְ ִאּלּו ֲאנַ ְחנּו
יֹוד ַע לָ ֵתת לְ ַא ֵחרּ ,גַ ם
ְמוַ ְּת ִרים אֹו ַמ ְפ ִס ִידיםֲ .א ָבל זֶ ה ֹלא נָ כֹון! ּכִ י ִמי ֶׁשֹּלא ֵ
רֹוצים לָ ֵתת לֹו ,וְ ָאז הּוא ּכְ מֹו נַ ַחל ֶׁש ַּמ ְׁש ִאיר ֶאת ַה ַּמיִ ם ֶׁשּלֹו
ֲא ֵח ִרים ֵאינָ ם ִ
נֹותן לָ ֶהם לִ זְ רֹוםֶׁ ,שהּוא ּגַ ם ֹלא ְמ ַק ֵּבל ַמיִ ם ֲח ָד ִׁשים.
ֶא ְצלֹו וְ ֹלא ֵ
מֹועילָ ה ּגַ ם
ַּדוְ ָקא ּכַ ֲא ֶׁשר ִמ ְת ַרּגְ לִ ים לָ ֵתתָ ,אז ִּפ ְתאֹום ְמגַ ּלִ ים ּכַ ָּמה ַהּנְ ִתינָ ה ִ
לָ נּו! ַהּנְ ִתינָ ה מֹולִ ָידה לָ נּו ַּבּלֵ ב ְּתחּוׁשֹות ֶׁשל ַא ֲה ָבה וְ ִׂש ְמ ָחהֶׁ ,ש ַרק עֹוׂשֹות
טֹוב ֵתנּו.
ּוב ָ
ּגֹורמֹות לַ ֲא ֵח ִרים לִ ְרצֹות ְּב ִק ְר ָב ֵתנּו ְ
לָ נּו טֹוב ,וְ גַ ם ְ
בּועָּ .פ ָר ַׁשת ְר ֵאה ְמלַ ֶּמ ֶדת
לֹומ ִדים ִמ ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ֲאנַ ְחנּו ְ
אֹותנּו
ָ
נֹותנִ ים לָ ַא ֵחרַ ,ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמ ָב ֵרְך
אֹותנּו ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ְ
ָ
"ּובא ַהּלֵ וִ י ...וְ ַהּגֵ ר וְ ַהּיָ תֹום וְ ָה ַאלְ ָמנָ ה ֲא ֶׁשר ִּב ְׁש ָע ֶריָך
ִּב ְב ָרכָ ה ְמיֻ ֶח ֶדתָ :
ֹלקיָך ְּבכָ ל ַמ ֲע ֵׂשה יָ ְדָך ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה!"
וְ ָאכְ לּו וְ ָׂש ֵבעּו ,לְ ַמ ַען יְ ָב ֶרכְ ָך ה' ֱא ֶ
יׁשהּו אֹו לָ ֵתת ְצ ָד ָקה לְ ִמי ֶׁש ָּצ ִריְך
טֹובה לְ ִמ ֶ
ָאז ִאם יִ זְ ַּד ֵּמן לָ כֶ ם לַ ֲעׂשֹות ָ
יחים!
אֹותּה – זִ כְ רּו ָּת ִמיד ֶׁש ֵּמ ֲע ִׂשּיַ ת טֹוב ִעם ָה ַא ֵחר ֲאנַ ְחנּו ַרק ַמ ְרוִ ִ
ָ

תשבץ

מצאו  10הבדלים

שבצו את שמות בעלי החיים שברשימה
באופן שימלא את התשבץ

"זֹאת ַה ְּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר ּתֹאכֵ לּוּ" "...כָ ל ִצּפֹור ְטה ָֹרה ּתֹאכֵ לּו"
ִ .1מצאו  10הבדלים!
 .2האם בעלי החיים שבתמונות טהורים לאכילה?
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השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים

מה המצב  -פרק 33

הרפתקאות א

סי ויהונתן  -פרק 6
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חדר בריחה

מעמול  -חידה חדשה

ְׁש ִליחּות
ְּב ֶׁש ַטח ָהאֹויֵ ב

ילד :אמא אפשר עוד קצת משוקולד? אמא :אז עוד קצת בגודל של שקל! לאחר כמה דקות:
אמא :איך יש לכה כל כך הרבה שוקולד? ילד :הסכמת לי בגודל של שקל ואני פרטתי
(מתוך פורום הבדיחות באתר)
לעשרות אגורות...

סיפור לשבת
שמחה פשיטיק

אֹותֹו לַ ּכֶ לֶ אֶׁ ,ש ָהיָ ה נָ תּון ַּת ַחת ַא ְב ָט ָחה ּכְ ֵב ָדהּ .ג'וֹנְ ג ֹלא ִּבזְ ֵּבז
ַּד ָּקהֵ .מ ָה ֶרגַ ע ֶׁש ִהכְ נִ יסּו אֹותֹו לְ ָתא ַהּכֶ לֶ אִ ,ה ְת ִחיל לִ ְסקֹר ֶאת
יבה ַה ֲח ָד ָׁשה ֶׁשּלֹו ,לְ גַ ּלֹות נְ ֻקּדֹות ֻּת ְר ָּפה ,לִ לְ מֹד ֶאת זְ ַמּנֵ י
ַה ְּס ִב ָ
ּסֹוה ִרים ,לִ ְרּכֹׁש ּגַ ם ּכַ ָּמה יְ ִד ִידיםּ ,ולְ ַק ֵּבל
ַה ְחלָ ַפת ִמ ְׁש ָמרֹות ַה ֲ
יהי ָמה!'
ֵמ ֶהם ֵמ ָידע ַעל ַהּנַ ֲע ֶשֹה ַּבּכֶ לֶ א'ֲ .אנִ י ֵא ֵצא ִמּפֹה וִ ִ
ֶה ְחלִ יט ִּבנְ ִחיׁשּות ָא ְפיָ נִ ית.

חֹורי ַה ַּביִ ת ַהּנָ ֶאה
ְּדמּות ּכֵ ָהה ִה ְתגַ ּנְ ָבה ְּב ַא ְפלּולִ ית ַהּלַ יְ לָ ה ֵמ ֲא ֵ
יאה ַה ְּצפֹונִ יתָ .ה ִאיׁש ָהיָ ה לָ בּוׁש
קֹור ָ
ֵ
ֶׁש ִּב ְּפיּונְ גְ יַ אנְ גִּ ,ב ַירת
ְׁשח ִֹרים וַ ֲח ַמ ְק ַמק ּכְ ָחתּול ְמיֻ ָּמן .הּוא ִה ְת ַהּלֵ ְך ֵּבין ָה ֵע ִצים,
ּׁשֹומ ִרים
וַ ֲא ִפּלּו ַה ְּצלָ לִ ית ֶׁשּלֹו ֻה ְס ְּת ָרה וְ ֹלא נִ ְר ֲא ָתה לְ ֵעין ָא ָדםַ .ה ְ
ּפֹור ִצים,
ֶׁש ְּס ִביב ַה ַּביִ ת ִּפ ְט ְרלּו לְ ֹלא ֲהפּוגָ הְ ,מגִ ּנִ ים ָעלָ יו ִמ ְּפנֵ י ְ
ֲא ָבל ָה ִאיׁש ֶׁש ָע ָשֹה ּכָ ֵעת ֶאת ַּד ְרּכֹו ֶאל ַחּלֹון ַה ַּביִ תָ ,היָ ה ַּב ַעל
יח לַ ֲעבֹר ֶאת ַט ַּב ַעת ַה ְּׁש ִמ ָירה
יֹוצ ֵאי ּד ֶֹפן ,וְ הּוא ִה ְצלִ ַ
ּׁשּורים ְ
ּכִ ִ
דּוקהּ .כָ ֵעת ִה ְתּגַ ּנֵ ב ַה ֵ
ַה ֲה ָ
רּוח
יאה לֹו ֶאת ָה ַ
הֹוצ ָ
שו ָֹרה ֶׁש ִ
ּפֹורץ ֶּד ֶרְך ַא ַחד ַה ַחּלֹונֹות וְ נִ כְ נַ ס ֶאל ֶאּלָ א ֶׁש ָאז ָׁש ַמע ּג'וֹנְ ג ְּב ֹ
פֹון-קֹור ַ
ֵ
ְּפנִ ים ַה ַּביִ תֶׁ ,ש ָהיָ ה ַׁשּיָ ְך לְ ַשֹר ַה ִּב ָּטחֹון ַה ְּצ
חֹוק ִריםֶׁ ,ש ִה ְת ַר ְב ֵרב ְּב ָאזְ נָ יו'ִ :מי
יאנִ יַ .הּוִ ילָ ה ֵמ ַה ִּמ ְפ ָר ִׂשיםָ .היָ ה זֶ ה ַא ַחד ַה ְ
ים
ּב
ִ
ר
ַ
ים
ּיִ
סֹוד
ִ
ים
כִ
מ
ָ
ּומ ְס
ַה ְמ ֻסגְ נֶ נֶ ת ִׁש ְּמ ָׁשה לֹו ּגַ ם ּכְ ִמ ְׂש ָרדִ ,
אֹותָך לְ יָ ֵדינּו ָהיָ ה ֹלא ַא ֵחר ֵמ ֲא ֶׁשר ַה ְמ ַפ ֵּקד ֶׁשּלְ ָך' ,וְ כָ אן
ֶׁש ָּמ ַסר ְ
ֻא ְח ְסנּו ּבֹו.
רּועֶ .את ּג'וֹנְ ג ַה ָּד ָבר ֹלא ִה ְצ ִחיק ּכְ לָ ל,
חֹוקר ִּב ְצחֹוק ָּפ ַ
ָּפ ַרץ ַה ֵ
ּמּובן'ִ .אם ַהּמֹולֶ ֶדת ָּבגְ ָדה ִּבי'ָ ,ח ַׁשב ְּב ַצ ַער' ,לָ ָּמה לִ י לִ ְבר ַֹח?
ְּבאֹותֹו ַהּזְ ַמן ֶׁשּבֹו ָח ַדר לְ בּוׁש ַה ְּׁשח ִֹרים ֶאל ֵּביתֹוָ ,היָ ה ַה ַּׂשר ּכַ ָ
ּוב ַּמ ֲח ָׁשבֹות ַה ְמיָ ֲאׁשֹות ָה ֵאּלֶ ה הּוא
ָעסּוק ְּב ִענְ יָ נָ יו .הּוא ִעּיֵ ן ְּב ִמ ְס ָמכִ יםָ ,ח ַתם ַעל ְט ָפ ִסיםּ ,כָ ַתב ִמ ֵּמילָ א ֵאין לִ י לְ ָאן לַ ֲחזֹר'ַ .
ׁשֹוהה ַּב ָּמקֹוםֹ ,לא ָמנְ ָעה ֵמ ַה ֵ
ֶ
ִמכְ ָּת ִביםַ .אְך ֻע ְב ַּדת ֱהיֹותֹו
ּתֹובב ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכַ ָּמה יָ ִמים.
ּפֹורץ ִה ְס ֵ
לְ ִהּכָ נֵ ס ֶאל ָה ַא ְרכִ ּיֹון ַה ְמ ֻסּוָ ג ֶׁש ָּׁשכַ ן ַּב ֶח ֶדר ַה ָּסמּוְךֶ .את ַה ַּמנְ עּול
רּוחת ַה ָּצ ֳה ַריִ ם,
יהָ ...היָ ה זֶ ה ַּב ֲא ַ
ֶׁש ָאמּור ָהיָ ה לְ ָהגֵ ן ַעל ָה ַא ְרכִ ּיֹון ָּפ ַרץ ָה ִאיׁש ְּבֹלא ּכָ ל ַמ ֲא ָמץּ ,ולְ ֶפ ַתע ִה ְת ַה ְּפכָ ה ַה ְּק ָע ָרה ַעל ִּפ ָ
ְ
רּוחתֹו ַה ַּדּלָ ה .יָ ד ֻהּנְ ָחה ַעל
ּובתֹוְך זְ ַמן ָק ָצר ָהיּו ְּביָ ָדיו ַה ִּמ ְס ָמכִ ים ֶׁש ִח ֵּפשֹ .הּוא ִחּיֵ ְך ִמ ַּת ַחת ּכְ ֶׁשּיָ ַׁשב ּג'וֹנְ ג וְ ָאכַ ל ְּב ֶׁש ֶקט ֶאת ֲא ָ
חֹוריוּ'ִ :ת ְראּו ִמי ּפֹהּ ...ג'וֹנְ ג ּגִ 'ין-
לֹוחׁש ֵמ ֲא ָ
לַ ַּמ ֵּסכָ ה ַה ְּׁשח ָֹרה ֶׁש ַעל רֹאׁשֹוָּ ,ת ַחב ֶאת ַה ִּמ ְס ָמכִ ים ְּב ִתיק ּגַ ב ּכְ ֵתפֹו ,וְ קֹול נִ ְׁש ַמע ֵ
ָק ָטן ֶׁשּנָ ָשֹא ִעּמֹו ,וְ ֵה ֵחל ֵ
ּדֹובר,
ּתֹובב ּג'וֹנְ ג לִ ְראֹות ִמי ַה ֵ
ּוב ַע ְצמֹו!' ּכְ ֶׁש ִה ְס ֵ
יֹוצא ֵמ ַה ָּמקֹוםֶ .אּלָ א ֶׁש ָאז ִצ ְּפ ָתה לֹו סֹוק ִּבכְ בֹודֹו ְ
ת
ּת
ַ
ּכִ
ה
ד
ָ
מ
ְ
ע
ָ
מּולֹו,
ׁש
ּמ
ָ
מ
ַ
ּלֹון,
ח
ַ
לַ
חּוץ
ימהִ :מ
ַה ְפ ָּת ָעה ִּבלְ ִּתי נְ ִע ָ
ֻה ְפ ַּתע ָקׁשֹותֲ .ח ֵברֹו לַ ּסֹוכְ נּות ִמ ֶּׁשּכְ ָבר ַהּיָ ִמיםּ ,גִ 'י ֶצ'ה-יֹון,
יהם ְמכֻ ּוָ נִ ים ְּב ִדּיּוק לְ ֶע ְברֹו - - -
רֹוב ֶ
ׁשֹומ ִרים ּכְ ֶׁש ֵ
ְ
עֹושֹה ּכָ אן?!' נִ ְד ַהם ּג'וֹנְ ג.
ָע ַמד ָׁשם ְמ ֻחּיָ ְך'ֶ .צ'ה-יֹון! ָמה ַא ָּתה ֶ
ַהּכִ ירּו ֶאת ּג'וֹנְ ג ּגִ 'ין-סֹוקָ ,ה ִאיׁש וְ ָה ַאּגָ ָדה .הּוא ָהיָ ה ַהּסֹוכֵ ן ָ'ח ַׁש ְב ִּתי ֶׁשּנֶ ֱה ַרגְ ָּת ַּב ִּמ ְב ָצע ַההּוא לִ ְפנֵ י ֲח ִצי ָׁשנָ ה!' ֲח ֵברֹו ֶׁשל
ֶׁשּכָ ל סֹוכְ נּות ִּבּיּון ִא ֲחלָ ה לְ ַע ְצ ָמּהִ ,
ּומי ֶׁשּזָ כְ ָתה ּבֹו ָהיְ ָתה ּג'וֹנְ ג נִ ְר ָאה ְמ ֻב ָּדחּ' :כֵ ןּ ,כֻ ּלָ ם ָח ְׁשבּו ּכָ ְךַ .ה ְּצפֹונִ ים ּגָ ְרמּו לָ כֶ ם
יאנִ יתּ .ג'וֹנְ ג ָע ַבד ַּב ֲע ָ
רֹום-קֹור ַ
ֵ
סֹוכְ נּות ַה ִּבּיּון ַה ְּד
אֹותי
בּורּה ְּב ֶמ ֶׁשְך לְ ַה ֲא ִמין ֶׁשּזֶ ה ַמה ֶּׁש ָּק ָרהֲ .א ָבל ָה ֱא ֶמת ִהיא ֶׁש ֵהם ּכָ לְ אּו ִ
יצה לִ ְמקֹומֹות
ָׁשנִ ים ַרּבֹות ,וְ ַהּכִ ְׁשרֹון ֶׁשּלֹו ִה ְת ַּבּלֵ ט ִּב ְמיֻ ָחד ִּב ְפ ִר ָ
ּכָ אן ּכְ ֵדי לַ ֲחֹלב ִמ ֶּמּנִ י ֵמ ָידע'.
ימת ִּבּלּוׁש ּכָ זֹו אֹו
מּוריםִ .מ ַּפ ַעם לְ ַפ ַעם ָהיָ ה נִ ְׁשלַ ח לִ ְמ ִׂש ַ
ְׁש ִ
ַא ֶח ֶרתֶׁ ,ש ָּד ְר ָׁשה ֶאת ַה ְמיֻ ָּמנּות ֶׁש ַּב ִה ְת ַח ְּמקּות ֵמ ֵעינֵ י ַה ְ
ּׁשֹומ ִריםּ ,גִ 'י ֶצ'ה-יֹון ִה ְתיַ ֵּׁשב וְ לָ ַחׁש לְ ג'וֹנְ ג ּגִ 'ין-סֹוק' :לִ ְפנֵ י ּכַ ָּמה יָ ִמים ּגִ ּלּו
ִה ְתגַ ּנְ בּות זְ ִריזָ ה ֶאל ָה ֲא ָתר ַה ָּׁשמּורְ ,מ ִצ ַ
יאת ַה ֵח ֶפץ ַה ְמ ֻב ָּקׁש ַּבּסֹוכְ נּות ֶׁש ֲאנִ י ַחי וְ כָ לּוא ּכָ אן ,וְ ֶה ֱע ִבירּו לִ י ֶמ ֶסר ֶׁש ֵהם ְמ ַתכְ נְ נִ ים
תֹו,
ימ
ָ
ׂש
ִ
מ
ְ
ּב
ִ
ל
ׁש
ַ
כְ
נִ
ֹלא
יאה ְמ ִה ָירה וַ ֲחלָ ָקהּ .ג'וֹנְ ג ֵמעֹולָ ם
יצ ָ
וִ ִ
ֹלח לִ י ִחּלּוץָ .ח ַׁש ְב ִּתי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְמ ֻד ָּבר ְּבכ ַֹח ֶׁשל ּכַ ָּמה ַע ְשֹרֹות
לִ ְׁש ַ
ו...
ׁש
ָ
כְ
ע
ַ
ד
ע
ַ
ס.
ּפ
ַ
ת
ְ
נִ
ֹלא
עֹודֹו
ּומ
ֵ
אֹותָך,
אֹותָך ,וְ ַרק ְ
סֹוכְ נִ ים ֶׁשּיִ ְפרֹץ לְ כָ אן ֵאיכְ ֶׁשהּוֲ ,א ָבל ֶׁשּיִ ְׁשלְ חּו ְ
אֹומד ֶאת ָה ֶא ְפ ָׁש ֻרּיֹות ָה ְ
חֹוריוֵ ,
ּג'וֹנְ ג ִה ִּביט לַ ֲא ָ
חֹוׁשב
ֵ
אֹותי – ַעל זֶ ה ֹלא ָח ַׁש ְב ִּתי .וְ ַעכְ ָׁשוּ ,כְ ֶׁש ֲאנִ י
עֹומדֹות לִ ְרׁשּותֹוּ .כְ ֵדי לְ ַחּלֵ ץ ִ
זּו
ח
ֲ
א
ָ
ם
ה
ֵ
ם
גַ
וְ
ים,
נִ
ּת
ָ
ר
ְ
ב
ַ
ּגְ
ים
ר
ִ
ׁשֹומ
ְ
ה
ֹלׁש
ָ
ׁש
ְ
יעּו
הֹופ
ִ
ֶאּלָ א ֶׁש ָאז
ימה ַהּזֹאת!'
ַעל זֶ הֵ ,אין ַמ ְת ִאים ִמ ְּמָך ִּב ְׁש ִביל ַה ְמ ִׂש ָ
יע לְ ַמ ְס ָקנָ ה'ֵ :אין לִ י ִסּכּוי לְ ִה ָּמלֵ ט!'
יהם ּכְ לֵ י נֶ ֶׁשקּ .ג'וֹנְ ג ִהּגִ ַ
ִּב ֵיד ֶ
יאנִ ים ִמחּוץ
רֹום-קֹור ַ
ֵ
בּוע לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ָהיּו ְׁשנֵ י ַהּסֹוכְ נִ ים ַה ְּד
ּׁשֹומ ִריםֶ ,אּלָ א ֶׁשהּוא יָ ַדע וְ ָׁש ַ
ָא ְמנָ ם יָ כֹול ָהיָ ה לִ ירֹות ְּבכַ ָּמה ִמן ַה ְ
ּׁשֹומ ִרים לְ ַׁש ֲע ֵרי ַהּכֶ לֶ אָ ,ח ְפ ִׁשּיִ ים לְ נַ ְפ ָׁשם.
יעה ,וְ ַה ְ
ּכִ י ָּבזֹאת יִ ְס ַּתּיְ מּו ַחּיָ יו .הּוא ֵה ִרים יָ ָדיו לְ אֹות ּכְ נִ ָ
ִמ ֲהרּו לֶ ֱאזֹק אֹותֹו'ִ .מי ּגִ ּלָ ה לָ ֶהם ֶׁש ָח ַד ְר ִּתי לְ כָ אן?' ָׁש ַאל ֶאת
•
טּוח ֶׁש ִאיׁש ֹלא ָר ָאה
חּוצה'ֲ .אנִ י ָּב ַ
הֹובילּו אֹותֹו ַה ָ
ַע ְצמֹו ִּבזְ ַמן ֶׁש ִ
אֹותנּו ְּב ַמ ָּצ ִבים ׁשֹונִ ים
ָ
יׁשהּו לִ ְפ ָע ִמים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמ ֲע ִמיד
ימה'ִ ,ה ְמ ִׁשיְך לְ ַה ְר ֵהר' .זֶ ה ַחּיָ ב לִ ְהיֹות ִמ ֶ
אֹותי נִ כְ נָ ס ְּפנִ ָ
ִ
ימה ַה ִ
ִמ ִּב ְפנִ יםֶ ,א ָחד ֶׁשּיָ ַדע ַעל ַה ְּמ ִׂש ָ
ׁשֹואלִ ים ֶאת ַע ְצ ֵמנּו :לָ ָּמהִ ,רּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם?
ֲ
ּסֹודית ַהּזֹאתֶׁ ,ש ָהלַ ְך וְ ָק ִׁשים ,וַ ֲאנַ ְחנּו
יאנִ ים'.
קֹור ַ
וְ ִהלְ ִׁשין לַ ְּצפֹון ֵ
ׁשּובה ִהיאּ :כֵ ן! ַּדוְ ָקא ַא ָּתה! ְּבָך ָּב ַחר ה'
לָ ָּמה ַּדוְ ָקא ֲאנִ י? וְ ַה ְּת ָ
ֹימה ַהּזֹאתּ ,כִ י ּכַ ּנִ ְר ֶאהַ ,א ָּתה ַה ַּמ ְת ִאים לָ ּה
יאנִ ים ָׂש ְמחּו יִ ְת ָּב ַרְך לַ ֲעמֹד ַּב ְּמ ִש ָ
פֹון-קֹור ַ
ֵ
ֹלא ָהיָ ה לֹו ַה ְר ֵּבה זְ ַמן לְ ַמ ֲח ָׁשבֹותַ .ה ְּצ
יֹותר ִמּכֻ ּלָ ם!
ֵ
יהם ,וְ כַ ֲעבֹר ֲח ִק ָירה ְק ָצ ָרה ִה ְׁשלִ יכּו
רֹומי ֶׁשּנָ ַפל לִ ֵיד ֶ
ַעל ַה ְּד ִ
באדיבות "שלום לעם"

