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איך יכול להיות שלאדם עם לב כל כך חם קוראים הרב קר לי בך??
(מתוך פורום הבדיחות באתר)


עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשה מאירה

פרשת שופטים תש"פ

ִמ ְׁש ָּפט ֱא ֶמת

שאלות בפרשה
 .1היכן יש להציב בתי דין ושופטים?
 .2את מי הזהירה התורה שאסור לו להרבות סוסים ,כסף ונשים?
 .3למי אין חלק ונחלה בארץ?
 .4היכן אסור ליטוע עץ?
 .5מי צריך לכתוב לעצמו את "משנה התורה הזאת"?
 .6האם מותר לשמוע להיות מכשף?
 .7מה הקשר בין מצור במלחמה לבין איסור 'בל תשחית'?

ּׁשֹופ ִטים
אֹותנּו ַעל ִּדינֵ י ַה ְ
ָ
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת
ׁשֹופ ִטיםַ ,ה ָ
ְ
ְּב ָפ ָר ַׁשת
ּׁשֹופ ִטים ַחּיָ ִבים לִ ְהיֹות ֲאנָ ִׁשים יְ ָׁש ִרים ֶׁשּיָ דּונּו ֶאת
ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלַ .ה ְ
ָה ָעם ֶּב ֱא ֶמת.
ּתֹורה ִהיא ֶׁש ֵּבית ַה ִּדין ַהּגָ דֹול ֶׁשל ַעם
תּובה ַּב ָ
ַא ַחת ַה ֲהלָ כֹות ֶׁשּכְ ָ
ּוב ִמ ְק ֶרה
יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,ה ַּסנְ ֶה ְד ִריןָ ,צ ִריְך לִ ְהיֹות ְּב ָסמּוְך לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,
יחים לִ ְׁשּפֹוט ֶאת ַה ִּדין ,יָ בֹאּו
ֶׁש ָּב ֵּתי ַה ִּדין ֶׁש ְּבכָ ל ִעיר ֵאינָ ם ַמ ְצלִ ִ
לְ ֵבית ַה ִּדין ֶׁשּלְ יַ ד ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש .וְ כָ ְך ָאכֵ ן ָהיָ ה ּכְ ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ּדּוע ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ִּדין מּול ֲח ֵברֹו
ּדּוע? ַמ ַ
ָהיָ ה ַקּיָ םַ .ה ְּׁש ֵאלָ ה ִהיאַ :מ ַ
ּוממֹון ָצ ִריְך לְ ַהּגִ ַיע ַּדוְ ָקא לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּכְ ֵדי
ַעל ִסכְ סּוְך ֶׁשל ּכֶ ֶסף ָ
לָ דּון? ָה ֵרי ֵאּלּו ִּד ְב ֵרי ֻחּלִ ין ,וְ ֹלא ִּד ְב ֵרי ְק ֻד ָּׁשה!
רֹוצה ֶׁש ַה ַה ְׁש ָּפ ָעה ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַּת ֲעזֹור לְ כֻ ּלָ נּו
ּתֹורה ָ
ּכַ ּנִ ְר ֶאה ֶׁש ַה ָ
צּורה ֲא ִמ ִּתיתֵּ .בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁשהּוא ְמקֹום ַה ְק ֻד ָּׁשה וְ יִ ְר ַאת
לַ ֲחׁשֹוב ְּב ָ
ה'ַ ,מזְ ּכִ יר לָ נּו ֶׁש ַהּכֶ ֶסף וְ ַה ָּממֹון ֵאינָ ם ַהּכֹל ַּב ַחּיִ ים ,וְ ֶׁש ָחׁשּוב ְמאֹד
ּוב ֶצ ֶדק.
לְ ִה ְתנַ ֵהג ֶּב ֱא ֶמת ְ
רֹובים לִ ְמקֹום ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵ ,הם ְּבוַ ַּדאי
ּוב ֲעלֵ י ַה ִּדין ְק ִ
ּׁשֹופ ִטים ַ
ּכָ כָ ה ּכְ ֶׁש ַה ְ
יִ ָמנְ עּו וְ יִ ְת ָר ֲחקּו ֵמ ַה ֶּׁש ֶקר ,וְ ּיַ ּגִ יעּו לְ ַה ְחלָ טֹות ֶׁשל ֱא ֶמת.

חידת חדגא :איזה מלך עבר על האיסור לשאול באוב?

חידת פולקע :מה המשותף לאדם שאירס אישה,
לאדם שבנה בית ולאדם שנטע כרם?
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תמונות בפרשה

מצאו  7הבדלים

מצאו למה רומזות התמונות!

"ׂשֹום ָּת ִׂשים ָעלֶ יָך ֶמלֶ ְך"ֹ...
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השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים

מה המצב  -פרק 34

הרפתקאות א

סי ויהונתן  -פרק 7
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חדר בריחה

מעמול  -חידה חדשה

יֹור ִׁשים
ְ
ִלזְ ַמן ֻמגְ ָּבל
סיפור לשבת

איש אחד היה חייב למהר לעסקה חשובה מאוד .הוא פנה לאדם ברחוב ושאלו איך מגיעים למר
מרגליות .ענה לו האיש :בוא אחרי .האיש לקח אותו למגדל אייפל ,והשניים מתחילים לעלות
והאיש הראשון בקושי מצליח ,עד שסוף סוף הם הגיעו .האיש מראה לו מהחלון את כל האנשים
שלמטה ואומר לו :אתה רואה את כל האנשים שם ,אז למה רק אותי אתה שואל?!

שמחה פשיטיק

יבי רֹון
ל-א ִב ִ
עֹורְך ַה ִּדין ַה ֵּת ֲ
ּכְ ֶׁש ֻהזְ ְמנּו ּגַ יְ א וַ ֲאחֹותֹו ֲע ִדי לְ ִמ ְש ָֹרדֹו ֶׁשל ֵ
יׁשה
עֹומ ִדים לְ ִה ְת ַה ֵּפְך לְ ַא ַחר ַה ְּפגִ ָ
יהם ְ
ז ַֹהרֵ ,הם ֹלא ִׁש ֲערּו ּכִ י ַחּיֵ ֶ
ּגֹורר ְּב ִעיר ַא ֶח ֶרת.
ׂשּואים ,וְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִה ְת ֵ
ַהּזֹאתֵ .הם ָהיּו נְ ִ
יהם ֹלא ָהיָ ה ְמ ֻה ָּדק
יהם ּכְ ָבר ֹלא ָהיּו ֵּבין ַה ַחּיִ ים ,וְ ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבינֵ ֶ
הֹור ֶ
ֵ
רּועים ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתּיִ יםֶ ,ה ֱחלִ יפּו
יֹותר ִמ ַּדיִ .מ ֵּדי ַּפ ַעם נִ ְפּגְ ׁשּו ָה ַא ִחים ְּב ֵא ִ
ֵ
יֹומיִ ם לִ ְפנֵ י
יהםַ .
ִמּלָ ה אֹו ְׁש ַּתיִ םֲ ,א ָבל ָּבזֶ ה ִה ְס ַּתּכְ מּו ַה ְּק ָׁש ִרים ֶׁש ֵּבינֵ ֶ
יהם ,נָ ַחת ִמכְ ָּתב ְּב ֵת ַבת ַהּד ַֹאר
ּגֹורלִ ית ֶׁש ְּת ַׁשּנֶ ה ֶאת ַחּיֵ ֶ
יׁשה ַה ָ
ַה ְּפגִ ָ
עֹורְך ַה ִּדין' ,לְ ִדּיּון
ֶׁשל ַה ְּׁשנַ יִ ם'ִ .הּנְ כֶ ם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ִמ ְׂש ָר ִדי'ּ ,כָ ַתב לָ ֶהם ֵ
ְּב ַצּוָ ַאת יְ ֻר ָּׁשה ֶׁש ַּקּיֶ ֶמת ַעל ִׁש ְמכֶ ם'.
עֹורְך ַה ִּדין
הֹופיעּו ּגַ יְ א וַ ֲע ִדי ְּב ִמ ְש ָֹרדֹו ַה ְמ ֻה ָּדר ֶׁשל ֵ
ַּב ָּׁש ָעה ַה ְמי ֶֹע ֶדת ִ
ּמּוסין ְק ָצרֹות.
הֹורה לָ ֶהם לְ ַא ַחר ִמּלֹות נִ ִ
'ׁשבּו ְּב ַב ָּק ָׁשה'ָ ,
רֹון ז ַֹהרְ .
אתם ַּב ִּמכְ ָּתבִ ,מּׁשּום ֶׁשּיֵ ׁש יְ ֻר ָּׁשה
ִ'הזְ ַמנְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם לְ כָ אןּ ,כְ ִפי ֶׁש ְּק ָר ֶ
נֹוח,
דֹודכֶ םָ ,א ִחיו ַהּיָ ִחיד ֶׁשל ֲא ִביכֶ ם ַה ָּמ ַ
יעה לָ כֶ םְ .מ ֻד ָּבר ְּב ְ
ֶׁש ַּמּגִ ָ
אֹותּה ּתּוכְ לּו
ֶׁש ֵּמת ִמ ַּמ ֲחלָ ה ֲא ֻרּכָ ה לִ ְפנֵ י ּכַ ָּמה יָ ִמיםְּ .ב ַצּוָ ָאתֹוֶׁ ,ש ָ
מֹוריׁש ֶאת נְ כָ ָסיו וְ ֶאת ּכָ ל
ּכֹותב ּכִ י הּוא ִ
לִ ְראֹות ּכָ אן לִ ְפנֵ יכֶ ם ,הּוא ֵ
יֹותר ֵאלָ יו.
רֹובה ְּב ֵ
ּכַ ְסּפֹו לְ ִמי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַּב ַעל ַה ִּק ְר ָבה ַה ִּמ ְׁש ַּפ ְח ִּתית ַה ְּק ָ
לֹומר' ,וְ ִהּגַ ְע ִּתי לְ ַמ ְס ָקנָ ה ֶׁש ַא ֶּתםְׁ ,שנֵ יכֶ ם,
עֹורְך ַה ִּדין ַ
הֹוסיף ֵ
ֵּב ַר ְר ִּתי'ִ ,
נֹוחִ .א ְׁשּתֹו ּכְ ָבר ֵאינָ ּה ֵּבין ַה ַחּיִ ים,
רֹובים לַ ָּמ ַ
רֹובי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֲהכִ י ְק ִ
ְק ֵ
חֹוקים ִמּכֶ ם .וְ לָ כֵ ןַ ,היְ ֻר ָּׁשה
ּיֹותר ְר ִ
רֹובי ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֲא ֵח ִרים ֶׁש ֵ
וְ יֶ ְׁשנָ ם ְק ֵ
ֶׁשּלֹו ִּת ְת ַחּלֵ ק ֵּבינֵ יכֶ ם'.
ֵעינָ יו ֶׁשל ּגַ יְ א נָ ְצצּו ּכְ ֶׁשהּוא ָׁש ַאלּ'ְ :ב ֵאיזֶ ה ֵס ֶדר ּג ֶֹדל ֶׁשל יְ ֻר ָּׁשה
רּורים
עֹורְך ַה ִּדין ֵה ִׁשיבּ' :כָ ֶרגַ ע ֲאנַ ְחנּו ֲע ַדיִ ן ִּב ְׁשלַ ֵּבי ֵּב ִ
ְמ ֻד ָּבר?' ֵ
לֹומר לְ ָך ּכִ י ַההֹון ַהּנָ זִ יל,
יאת ּכָ ל ַהּנְ כָ ִסיםֲ .א ָבל ּכְ ָבר ּכָ ֵעת אּוכַ ל ַ
ּומ ִצ ַ
ְ
ֹלׁשה ִמילְ יֹון
ּדֹודָךִ ,מ ְס ַּתּכֵ ם ְּב ַסְך ֶׁשל ְׁש ָ
ֶׁש ַּקּיָ ם ְּב ֶח ְׁשּבֹונֹות ַה ַּבנְ ק ֶׁשל ְ
גּורים ֶׁשּלֹו ּכָ אן ְּב ֵתל
נֹוסף ּכֹולֶ לֶ ת ַהיְ ֻר ָּׁשה ֶאת ִּד ַירת ַה ְּמ ִ
ּוב ָ
ְׁש ָקלִ יםְ ,
ֹלׁשה ִמילְ יֹון ְׁש ָקלִ ים .יִ ָּתכֵ ן ֶׁשּיִ ְתּגַ ּלּו ּכְ ָס ִפים
ּדֹומה ֶׁשל ְׁש ָ
ָא ִביב ְּב ִׁשּוּוי ֶ
כּומים ָה ַא ִּד ִירים
נֹוס ִפים ַּב ֶה ְמ ֵׁשְך'ּ .כְ ֶׁש ָּׁש ַמע ּגַ יְ א ֶאת ַה ְּס ִ
ּונְ כָ ִסים ָ
עֹומ ִדים לִ ּפֹל לִ ְרׁשּותֹו הּוא ִה ְס ַּת ְח ֵרר.
ֶׁש ְ
יֹותר'ִ .מי ַא ֲח ַראי ַעל ַה ֲע ָב ַרת ַהּכְ ָס ִפים
ֲאחֹותֹוֲ ,ע ִדיָ ,היְ ָתה ְמתּונָ ה ֵ
רֹואה ֶח ְׁשּבֹון'ָ ,ענָ ה
וְ ַהּנְ כָ ִסים?' ֵּב ְר ָרה'ֲ .אנַ ְחנּו ַמ ֲע ִס ִיקים ְּב ִמ ְׂש ָר ֵדנּו ֶ
רֹון ז ַֹהר' .הּוא יְ ַחּלֵ ק ֵּבינֵ יכֶ ם ֶאת ַהּכְ ָס ִפים ְּבא ֶֹפן ָׁשוֶ ה ,וְ יָ דּון ִע ָּמכֶ ם
ַעל ַה ֶּד ֶרְך ֶׁש ָּבּה ִּת ְב ֲחרּו לְ ַק ֵּבל ֶאת ֶחלְ ְקכֶ ם ִּב ֻיר ָּׁשה'ָ .ה ַא ִחים הֹודּו
'ׁשלֹום לָ כֶ ם'ָּ ,פ ַתח
רֹואה ַה ֶח ְׁשּבֹוןָ .
ּופנּו לְ ִמ ְש ָֹרדֹו ֶׁשל ֶ
עֹורְך ַה ִּדין ָ
לְ ֵ
ֹלׁשה
ּדֹודכֶ ם ּכֹולֶ לֶ ת ְסכּום ֶׁשל ְׁש ָ
ַהּלָ הּ' .כְ ִפי ֶׁש ְּׁש ַמ ְע ֶּתםַ ,היְ ֻר ָּׁשה ֶׁשל ְ
ִמּלְ יֹון ְׁש ָקלִ ים וְ ִד ָירה ֶׁש ָּׁשוָ ה אֹותֹו ְסכּוםֲ .עלֵ יכֶ ם לְ ַה ְחלִ יט ֵאיְך
עֹומדֹות ִּב ְפנֵ יכֶ ם ְׁש ֵּתי ֶא ְפ ָׁש ֻרּיֹות:
ִּת ְרצּו לְ ַחּלֵ ק ֵּבינֵ יכֶ ם ֶאת ַהיְ ֻר ָּׁשהְ .
ָה ַא ַחת ,לְ ִה ְת ַחּלֵ ק ְּב ָׁשוֶ ה ַּבּכְ ָס ִפים ,וְ לִ ְהיֹות ְּב ָעלִ ים ְמ ֻׁש ָּת ִפים ֶׁשל
גּורים; וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ הֶׁ ,ש ֶא ָחד ִמּכֶ ם יְ ַק ֵּבל ֶאת ַהּכְ ָס ִפים וְ ַה ֵּׁשנִ י ֶאת
ִּד ַירת ַה ְּמ ִ
ּבֹוח ִרים?'
ַה ִּד ָירהַּ .ב ֶּמה ַא ֶּתם ֲ
ּגַ יְ א ָהיָ ה ַה ְּבכֹורּ ,וזְ כּות ַה ְּב ִח ָירה ָה ִראׁשֹונָ ה ָע ְמ ָדה לֹוַ .הּכֶ ֶסף ָק ַרץ
רֹוצץ ְּברֹאׁשֹו.
לֹו ,וְ ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשהּוא יּוכַ ל לִ ְקנֹות ִעּמֹו ֵה ֵחּלּו לְ ִה ְת ֵ

חֹותי
יתי ַמ ֲע ִדיף לְ ַק ֵּבל ֶאת ַהּכֶ ֶסףִ ,אם ֲא ִ
הּוא ָא ַמר ִמּיָ ד'ֲ :אנִ י ָהיִ ִ
ַּת ְסּכִ ים לְ כָ ְך'ֲ .ע ִדי ִה ְר ֲה ָרה ְמ ַעט וְ ָא ְמ ָרהּ'ְ :ב ֵס ֶדרֲ ,אנִ י ֲא ַק ֵּבל ֶאת
רֹואה ַה ֶח ְׁשּבֹון ָהיָ ה ְמ ֻר ֶּצה.
ַה ִּד ָירה ,וְ ַא ָּתה ִּת ַּקח ֶאת ַהּכֶ ֶסף ַהּנָ זִ יל'ֶ .
ּוׁשנֵ י ָה ַא ִחים יָ ְצאּו ִמ ִּמ ְש ָֹרדֹו
אֹותם ַעל ּכַ ָּמה ִמ ְס ָמכִ יםְ ,
הּוא ֶה ְח ִּתים ָ
טֹובי לֵ ב.
ְש ֵֹמ ִחים וְ ֵ
זְ ַמן ָק ָצר לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ָהיּו ּגַ יְ א וַ ֲע ִדי ִמילְ יֹונֶ ִרים ֶׁשל ַמ ָּמׁשּ .גַ יְ אֶׁ ,ש ָּת ִמיד
ָחלַ ם לִ ְחיֹות ַחּיֵ י ַּת ֲענּוגֹותֵ ,ה ֵחל רֹוכֵ ׁש לְ ַע ְצמֹו ִמּכָ ל ַה ָּבא לַ ּיָ דַּ .ב ְּת ִחּלָ ה
ּומ ַבּלֶ ה.
ּתֹובב ְ
הּוא ָקנָ ה ֶרכֶ ב יֻ ְק ָרה ַּב ֲח ִצי ִמילְ יֹון ֶׁש ֶקל ,וְ ִעּמֹו ָהיָ ה ִמ ְס ֵ
פּוח ֶׁשּלֹו ,וְ ַה ַּפ ַעם
זֹור ִמים ֵמ ֶח ְׁשּבֹון ַה ַּבנְ ק ַהּנָ ַ
ּכְ ָס ִפים ַר ִּבים ִה ְת ִחילּו ְ
ּובכָ ל ָהעֹולָ ם ,יָ ַׁשן ִּב ְמלֹונֹות
חּוצה .הּוא ִטּיֵ ל ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ ְ
ֵהם זָ ְרמּו ַה ָ
ְּפ ֵאר וְ ָאכַ ל ְּב ִמ ְס ָעדֹות יֻ ְק ָר ִתּיֹות .הּוא וְ ִא ְׁשּתֹו ֹלא ָח ְׁשבּו לְ ֶרגַ ע לִ ְפנֵ י
מֹותרֹות.
יהם זָ כּו לְ ֶׁש ַפע ֶׁשל ָ
מּוצר ָח ָדׁש ,וְ יַ לְ ֵד ֶ
ֶׁש ָּקנּו ָ
ֲע ִדי ,לְ ֻע ַּמת זֹאתֹ ,לא ָע ְש ָֹתה ָּד ָבר ִמּלְ ַבד לְ ַה ְׂשּכִ יר ֶאת ַה ִּד ָירה
ֶׁש ִּק ְּבלָ ה ִּב ֻיר ָּׁשהֶ .את ְּד ֵמי ַה ְּׂשכִ ירּות ֶׁש ִּק ְּבלָ ה ָצ ְב ָרה ְּב ֻק ַּפת ִח ָּסכֹון
יה ּכְ ִפי ֶׁש ָהיְ ָתה ְרגִ ילָ ה ַעד
ֶׁש ָּפ ְת ָחה ַּב ַּבנְ ק ,וְ ִה ְמ ִׁשיכָ ה לִ ְחיֹות ֶאת ַחּיֶ ָ
לְ ַק ָּבלַ ת ַהיְ ֻר ָּׁשהּ .כָ ְך ָחלְ ָפה ָׁשנָ ה וְ עֹוד ָׁשנָ ה.
ְּביֹום ִמן ַהּיָ ִמים נָ ֲח ָתה ַמ ֲע ָט ָפה ֻמּכֶ ֶרת ְּב ֵת ַבת ַהּד ַֹאר ֶׁשל ּגַ יְ א וַ ֲע ִדי.
יה ,וְ ֵהם ָּפ ְתחּו
נֹוסס ָעלֶ ָ
עֹורְך ַה ִּדין רֹון ז ַֹהר ִה ְת ֵ
ֵס ֶמל ִמ ְש ָֹרדֹו ֶׁשל ֵ
יֹוד ַע ֵאיזֶ ה ּדֹוד
ּוב ִצ ִּפּיָ ה'ִ .מי ֵ
אֹותּה – ּכָ ל ֶא ָחד ְּב ֵביתֹו – ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ְ
ָ
ֵמת ַעכְ ָׁשוּ '...גִ ֵחְך ּגַ יְ אֲ .א ָבל ּכְ ֶׁש ָּק ָרא ֶאת ָה ָאמּור ַּב ִּמכְ ָּתבֶ ,ה ֱחוִ ירּו
עֹורְך ַה ִּדיןּ' ,כִ י
יע לָ כֶ ם'ּ ,כָ ַתב לָ ֶהם ֵ
הֹוד ַ
ָּפנָ יו ּכְ ֶׁשלֶ ג ַצח'ַ .צר לִ י לְ ִ
ֲעלֵ יכֶ ם לְ ַה ֲחזִ יר לְ ַאלְ ַּתר ֶאת ַהיְ ֻר ָּׁשה ֶׁש ִּק ַּבלְ ֶּתםֶׁ ,שּכֵ ן ִהיא נִ ְּתנָ ה לָ כֶ ם
נֹוח ָהיָ ה ֵּבן ֶׁשֹּלא יָ ַד ְענּו ַעל ִקּיּומֹו ,וְ כָ ֵעת הּוא
ְּב ָטעּותִ .ה ְת ָּב ֵרר ּכִ י לַ ָּמ ַ
ּומ ַב ְּק ִׁשים
ָּבא לִ ְתּב ַֹע ֶאת ַהיְ ֻר ָּׁשהָ .אנּו ִמ ְתנַ ְּצלִ ים ַעל ָעגְ ַמת ַהּנֶ ֶפׁשְ ,
מּורה לְ ֵעיל'.
הֹור ָאה ָה ֲא ָ
ֶׁש ֵּת ָענּו ַּב ֶה ְק ֵּדם לְ ָ
ֵ'מ ֵאיפֹה ַא ֲחזִ יר לֹו ֶאת ַהּכְ ָס ִפים?!' ָק ָרא ּגַ יְ א ְּביֵ אּוׁש' .נִ ְׁש ַאר לִ י ָּפחֹות
ִמ ִּמילְ יֹון ֶׁש ֶקל ִמּכָ ל ַהיְ ֻר ָּׁשה!' ֲא ָבל ְּב ִעיר ַא ֶח ֶרת ָע ְמ ָדה ֲע ִדי ֲאחֹותֹו,
ּיֹורׁש ָה ֲא ִמ ִּתי ּכְ ָבר ְּביֹום
ּוׁשלֵ וָ הֶ .את ַה ִּד ָירה ִהיא ֶה ְחזִ ָירה לַ ֵ
גּועה ְ
ְר ָ
ַה ָּמ ֳח ָרת ,וְ ִאּלּו ֶאת ַהּכְ ָס ִפים ֶׁש ִּק ְּבלָ ה ֵמ ַה ְׂשּכָ ַרת ַה ִּד ָירהִ ,ה ְׁש ִא ָירה
עֹורְך ַה ִּדין'ַ .א ְּת ָט ַר ְח ְּת
יע לָ ְך'ִ ,ה ְס ִּביר לָ ּה ֵ
לְ ַע ְצ ָמּה'ַ .הּכֶ ֶסף ַהּזֶ ה ַמּגִ ַ
ּומ ֵּמילָ א ְּד ֵמי ַה ְּׂשכִ ירּות ַׁשּיָ כִ ים לָ ְך'.
וְ ִט ַּפלְ ְּת ְּב ַה ְׂשּכָ ַרת ַה ִּד ָירהִ ,
•
מּורים לָ ַד ַעת ֶאת
ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁשּלָ נּו נִ ְמ ֵצאת ֶא ְצלֵ נּו לִ זְ ַמן ֻמגְ ָּבל ,וַ ֲאנַ ְחנּו ֲא ִ
טֹובים .וָ ֹלאֲ ,אנַ ְחנּו ְמ ַקלְ ְקלִ ים ָחלִ ילָ ה ֶאת
זֶ ה וְ לַ ֲעׂשֹות ִע ָּמּה ַמ ֲע ִׂשים ִ
אֹותּה .וְ ָאזּ ,כְ ֶׁשּנִ ָּד ֵרׁש לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַהּנְ ָׁש ָמה
ַהּנְ ָׁש ָמה וְ כִ ְביָ כֹול ְמ ַבזְ ְּבזִ ים ָ
אֹותּהֹ ,לא יִ ְהיֶ ה לָ נּו ָמה לְ ַה ֲחזִ יר.
בֹורא עֹולָ ם ֶׁשּנָ ַתן לָ נּו ָ
לְ ֵ
באדיבות "שלום לעם"

