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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

הייתי רוצה לנסוע לעין הוד -רק כדי להוסיף שם לשלט את המילה:
(מתוך פורום הבדיחות באתר)
"מלבדו"...

פרשה מאירה

חהופזרסים
ענו באתר ערליהם!

פרשת כי תצא תש"פ

בדף הפרשה חידות
ואולי תזכו באתר,
בפרס!

שאלות בפרשה

 .1מי מהבנים מקבל פי שניים בירושה?
 .2מה השכר שמובטח למי שמקיים את מצוות שילוח הקן?
 .3מהו נֶ ֶׁשְך?
 .4מהי מצוות השכחה?
 .5את מי אסרה התורה לתעב ,בגלל שהוא אח שלנו?
 .6מהם ה"גדילים"?
 .7איזו מצווה מיוחדת יש למי שלקח אישה ,בשנה הראשונה?
 .8כיצד יימנע האדם מלעבור על נדריו?

ַצ ַער ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים
מֹופיעֹות ִמ ְצוֹות ַרּבֹות .זֹו ַה ָּפ ָר ָׁשה ָּבּה
ִ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ּכִ י ֵּת ֵצא
ּתֹורה!
יֹותר ְּבכָ ל ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַה ָ
ְמצּויָ ה ּכַ ּמּות ַה ִּמ ְצוֹות ַהּגְ דֹולָ ה ְּב ֵ
ֶא ָחד ֵמ ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשּנִ לְ ָמ ִדים ֵמ ַה ָּפ ָר ָׁשה הּוא ַצ ַער ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים.
רֹובים
ּתֹורה ְמ ַצ ָּפה ֵמ ִא ָּתנּו ֶׁשּנְ ַר ֵחם ֹלא ַרק ַעל ְּבנֵ י ָא ָדםַ ,ה ְּק ִ
ַה ָ
חֹוקים ִמ ֶּמּנּוֶ ,אּלָ א ֲא ִפּלּו ַעל ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים.
לָ נּו וְ ָה ְר ִ
אֹותנּו ֶׁשּיֶ ְׁשנָ ן ָׁשֹלׁש ִמּדֹות ֶׁש ְּמ ַא ְפיְ נֹות ֶאת ַעם
ֲחכָ ֵמינּו לִ ְּמדּו ָ
גֹומלֵ י ֲח ָס ִדיםַ .ה ִה ְתנַ ֲהגּות ְּב ִמ ַּדת
יִ ְׂש ָר ֵאלַ :ר ֲח ָמנִ יםַּ ,ביְ ָׁשנִ ים וְ ְ
בּועה ְּבנַ ְפ ֵׁשנּו ,וְ זֹו ּגַ ם ַא ַחת ֵמ ַה ִּמּדֹות ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש
ָה ַר ֲח ִמים ְט ָ
ָּברּוְך הּואֶׁ ,שהּוא ַרחּום וְ ַחּנּון ,וְ ָעלֵ ינּו לָ לֶ כֶ ת ִּב ְד ָרכָ יו.

חידת חדגא :מתי נהוג לקרוא את ה'מפטיר' של הפרשה?

ּומ ְׂש ָחקֲ ,אנַ ְחנּו ֹלא ָׂש ִמים לֵ ב ,וַ ֲאנַ ְחנּו
ׁשֹובבּות ִ
לִ ְפ ָע ִמים ִמּתֹוְך ָ
רֹוד ִפים ַא ֲח ֵרי
ְמ ַצ ֲע ִרים ְק ָצת ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ יםַ :מ ְפ ִח ִידים ָחתּול ,אֹו ְ
בּועה ָּבנּו ,וְ נִ נְ ַהג ָּבּה
יֹונָ הּ .בֹואּו נִ זְ ּכֹור ֶאת ִמ ַּדת ָה ַר ְח ָמנּות ֶׁש ְּט ָ
אֹותנּו ,וְ גַ ם ִעם ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים.
ּסֹוב ִבים ָ
ִעם ַה ְ

חידת פולקע :שלושה דברים בפרשה -
שניים מהם יש למהר לשלם ,ואת השלישי אסור לשלם!

תמונות בפרשה

תפזורת חודש אלול

מצאו למה רומזות התמונות!
1

2

3

4

5

6

הוראות
בתפזורת מפוזרות
ארבע מילים:

2

X

אלול
שופר
סליחות
תשובה
כל מילה מופיעה
 4פעמים חוץ ממילה אחת
שמופיעה רק  3פעמים.
מצאו מהי המילה שמופיעה
 3פעמים בלבד!
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השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים

מה המצב  -פרק 35

הרפתקאות א

סי ויהונתן  -פרק 8
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חדר בריחה

מעמול  -חידה חדשה

י ִֹפי ֶׁשל
ַחּזָ ן ָצרּוד
סיפור לשבת

כלב אחד נסע לטייל באפריקה .באחד מימי הטיול הוא הלך לאיבוד ,ובדרך הוא ראה נמר שרץ לכיוונו כדי לטרוף אותו .הוא
חשב מה לעשות ,ראה על האדמה עצמות ,התיישב לידן עם הגב לנמר ,וכשהנמר התקרב אמר בקול' :זה היה נמר ממש
טעים ,מעניין אם יש עוד כאלה נמרים טעימים באזור '...כששמע הנמר את הכלב ,נבהל מאוד ,הסתובב וברח...
הקוף שישב על העץ מעל וראה הכל ,החליט שזו הזדמנות טובה בשבילו לתפוס יחסים טובים עם הנמר .הוא רדף אחרי
הנמר וסיפר לו שהכלב עשה ממנו צחוק .הנמר התעצבן ואמר לקוף' :שב על הגב שלי ובוא תראה איך אני עושה מהכלב
הזה קציצות!!!' הכלב ,שעוד לא הספיק להירגע ,שוב ראה מרחוק את הנמר רץ לכיוונו עם הקוף על גבו .במקום לברוח,
הכלב התיישב שוב עם הגב כלפי הנמר .שנייה לפני שהנמר הגיע אליו ,אמר הכלב בקול' :איפה הקוף המעצבן הזה?! כבר
לפני חצי שעה ביקשתי ממנו שיביא עוד נמר'...

שמחה פשיטיק

יה ֹלא
ּתֹוׁש ֶב ָ
ָ
חֹוקה.
הּודית ְק ַטּנָ ה ִה ְת ַקּיְ ָמה לָ ּה ַּב ֲעיָ ָרה ְר ָ
ְק ִהּלָ ה יְ ִ
ּובית ּכְ נֶ ֶסת ֶא ָחד וְ יָ ִחיד ָהיָ ה ְּבכָ ל ָה ֲעיָ ָרה ּכֻ ּלָ ּהִ .מ ְס ַּפר
ָהיּו ַר ִּביםֵ ,
ַה ִּמ ְת ַּפּלְ לִ ים ַה ְמ ֻצ ְמ ָצם יָ ַצר ַמ ָּצב ֶׁשּלְ כֻ ּלָ ם ָהיּו ַּת ְפ ִק ִידים ׁשֹונִ ים:
יׁשי ַחּזָ ן ִּב ְת ִפּלֹות יְ ֵמי
ּתֹורהַ ,ה ְּׁשלִ ִ
קֹורא ַּב ָ
ָה ֶא ָחד ִׁש ֵּמׁש ּכְ גַ ַּבאיָ ,ה ַא ֵחר ֵ
יעי ַא ְח ַראי ַעל ַהּנִ ָּקיֹון ,וְ כֵ ן ָהלְ ָאה וָ ָהלְ ָאהִ .מיכָ ֵאל נָ ָשֹא
ַהחֹלָ ,ה ְר ִב ִ
ְּב ַת ְפ ִקיד ַה ַחּזָ ן ֶׁשל ַק ָּבלַ ת ַׁש ָּבת ,וְ ִׁש ָירתֹו ַּב ְּת ִפּלָ ה ָהיְ ָתה ֲע ֵר ָבה לְ כָ ל
חֹורי ַחּלֹונֹות ֵּבית
יבה נִ ְק ְּבצּו ֵמ ֲא ֵ
הּודית ,וַ ֲא ִפּלּו ְק ָצת ִמּגֹויֵ י ַה ְּס ִב ָ
אֹזֶ ן יְ ִ
ַהּכְ נֶ ֶסת ּכְ ֵדי לְ ַה ֲאזִ ין לִ ְת ִפּלָ תֹו ַהּנָ ָאה.
ּומיכָ ֵאל ַה ַחּזָ ן ִה ְס ַּתּלֵ ק ִמן ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ ָע ַבר לְ עֹולָ ם ֶׁשּכֻ ּלֹו
וַ יְ ִהי ַהּיֹוםִ ,
ּתֹוׁש ִבים ּכֻ ּלָ םֶׁ ,ש ִהּכִ ירּו ֶאת ִמיכָ ֵאל וְ ִח ְּבבּו אֹותֹו וְ ֶאת ִׁש ָירתֹו,
טֹובַ .ה ָ
קֹודר .וְ ָאזּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָחזְ רּו ִמן
ּוביָ גֹון ֵ
לִ ּוּו אֹותֹו לִ ְמנּוחֹות ְּב ַצ ַער ַרב ְ
ַהּלְ וָ יָ הָ ,קם מ ֶֹׁשה ַהּגַ ַּבאי וְ ָׁש ַאל'ִ :מי יִ ְהיֶ ה ַה ַחּזָ ן ֶׁשּלָ נּו ִּב ְת ִפּלַ ת ַק ָּבלַ ת
יהםּ ,כְ ֶׁש ֵהם
אׁש ֶ
ַׁש ָּבת ֵמ ַע ָּתה וָ ֵאילַ ְך?' ֲח ֵב ָריו ִה ִּביטּו ּבֹו וְ ִהנְ ֲהנּו ְּב ָר ֵ
צֹודקָ ,צ ִריְך לַ ֲחׁשֹב ַעל ּכָ ְך'ָ .ח ְׁשבּו וְ ָח ְׁשבּו ,וְ ִהּגִ יעּו
אֹומ ִרים'ַ :א ָּתה ֵ
ְ
ּתֹוׁש ִבים
לְ ַמ ְס ָקנָ ה ּכִ י ָצ ִריְך לְ ָה ִביא ַחּזָ ן ָח ָדׁש ִמחּוץ לָ ֲעיָ ָרהּ' .כָ ל ַה ָ
רֹוצים
נֹוׂש ִאים ְּב ַת ְפ ִק ִידים'ִ ,ה ְס ִּביר יַ ֲעקֹב' ,וַ ֲאנַ ְחנּו ֹלא ִ
ּכָ אן ּכְ ָבר ְ
יׁשהּו ֶׁשּיַ ְסּכִ ים לָ בֹוא
יֹותר ִמ ַּדי .לָ כֵ ן ָרצּוי לִ ְמצֹא ִמ ֶ
יהם ֵ
לְ ַהכְ ִּביד ֲעלֵ ֶ
לַ ֲעיָ ָר ֵתנּו ּולְ ַׁש ֵּמׁש לָ נּו ּכְ ַחּזָ ן ְּב ַק ָּבלַ ת ַׁש ָּבת'.
הּודי ָה ֲעיָ ָרה ּכִ י ַה ַחּזָ ן ֶה ָח ָדׁש ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ַּב ַעל קֹול
ֻה ְסּכַ ם ַעל ּכָ ל יְ ֵ
ׁשֹורר ִׁש ִירים יָ ִפים ְּבלִ י
נֹוח ,וְ ֶׁשּיֵ ַדע לְ ֵ
ָע ֵרב ,לְ ָפחֹות ּכְ מֹו ִמיכָ ֵאל ַה ָּמ ַ
יעים ּכִ י
ּמֹוד ִ
יהם ּכְ רּוזִ יםַ ,ה ִ
ּוב ֵיד ֶ
יחים ִ
לְ זַ ּיֵ ףַ .עד ְמ ֵה ָרה נִ ְׁשלְ חּו ְׁשלִ ִ
הּודית ֶׁש ָּב ֲעיָ ָרה ַחּזָ ן נְ ִעים זְ ִמירֹותֲ ,א ֶׁשר קֹולֹו
ָּדרּוׁש לַ ְּק ִהּלָ ה ַהּיְ ִ
ָצלּול וְ יָ ֶפה ,וְ כִ י ּכָ ל ַה ְמ ֻענְ יָ ן לְ ַהּגִ יׁש ֶאת ָמ ֳע ָמדּותֹו ,יִ ְתּכַ ֵּבד לָ בֹוא
הּודי ַה ְּק ִהּלָ הָ .שֹכָ ר נָ ֶאה
קֹומי וְ לָ ִׁשיר ִּב ְפנֵ י יְ ֵ
לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ַה ְּמ ִ
ימים.
ֻה ְב ַטח לַ ַּמ ְת ִא ִ
ּמֹוד ָעה ְּב ִעּיּון.
הּודי ְּב ֵׁשם יְ ֶחזְ ֵקאל וְ ָק ָרא ֶאת ַה ָ
ַּב ֲעיָ ָרה ַה ְּסמּוכָ ה ָע ַמד יְ ִ
ִמ ְש ַֹרת ַה ַחּזָ נּות ָק ְר ָצה לֹו ,וְ לָ או ַּדוְ ָקא ִּבגְ לַ ל ַה ַּמ ְׂשּכ ֶֹרת ַהּנִ כְ ָּב ָדה
ֶׁש ְּב ִצ ָּדּהָּ .ת ִמיד ָא ַהב לְ ִה ְת ַחּזֵ ןֲ ,א ָבל ֵמעֹולָ ם ֹלא ָהיְ ָתה לֹו ִהזְ ַּד ְּמנּות
לַ ֲעׂשֹות זֹאת ְּב ִצּבּורּ .כְ ֶׁש ָהיָ ה ָק ָטןָ ,א ַמר לֹו ָא ִביו' :יְ ֶחזְ ֵקאלּ ,כְ ֶׁש ִּתגְ ַּדל
יחזְ ֵקאל ָר ָצה לִ ְראֹות ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ַהּזֹאת ִמ ְת ַמ ֶּמ ֶׁשת.
ִּת ְהיֶ ה ַחּזָ ן!' וִ ֶ
עֹומד ְּברֹאׁש ַה ְּת ִפּלָ ה
יח ִצּבּור ,וְ לִ ְהיֹות ָה ֵ
הּוא ָר ָאה זְ כּות לִ ְהיֹות ְׁשלִ ַ
ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסתְּ ,ב ָׁש ָעה ֶׁש ְּמ ַק ְּבלִ ים ֶאת ְּפנֵ י ַׁש ָּבת ַה ַּמלְ ּכָ ה .לָ כֵ ן ֵה ִׂשים
ְּפ ָע ָמיו ֶאל ָה ֲעיָ ָרה ַה ְּׁשכֵ נָ ה ,וְ ָצ ַעד ַרגְ לִ ית לְ ֵע ֶבר ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת.
ַּב ֵהיכָ ל ָע ְמדּו ּכְ ָבר ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ַחּזָ נִ יםֶ ,חלְ ָקם ַּב ֲעלֵ י קֹול נָ ִעיםֶ ,חלְ ָקם
ְס ָתם ֶׁשּנִ ּסּו ֶאת ַמּזָ לָ םּ .כָ ל ֶא ָחד ֶׁש ִהּגִ יׁש ֶאת ָמ ֳע ָמדּותֹו ,נֶ ֱע ַמד ִּב ְפנֵ י
יהם
יטב יְ כָ לְ ּתֹוָ .היּו ֵּבינֵ ֶ
ּוב ַחּזָ נּות ּכְ ֵמ ַ
נִ כְ ְּב ֵדי ַה ָּק ָהל וְ נָ ָשֹא קֹולֹו ְּב ִׁש ָירה ְ
ַחּזָ נִ ים ֶׁשל ַמ ָּמׁש ,וְ נִ ְר ֶאה ָהיָ ה ַעל ְּפנֵ י נִ כְ ְּב ֵדי ַה ְּק ִהּלָ ה ִמ ִּמי ֵהם נֶ ֱהנִ ים

ימה ַה ְמי ֶֹע ֶדת,
יע ּתֹורֹו ֶׁשל יְ ֶחזְ ֵקאל הּוא ָעלָ ה ַעל ַה ִּב ָ
ּומ ִּמי ֹלאּ .כְ ֶׁש ִהּגִ ַ
ִ
ׁשֹורר ִׁש ֵירי ַׁש ָּבת ֶׁש ִהּכִ יר ִמ ֵּבית ַא ָּבא.
ָּפ ַתח ֶאת ִּפיו ,וְ ֵה ֵחל ְמ ֵ
ּכְ ֶׁשהּוא ָׁשר ִה ְׂש ָּת ְר ָרה ְּד ָמ ָמה ֻמ ְחלֶ ֶטת ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ...וְ ֹלא ִמ ְּפנֵ י
יחזְ ֵקאל קֹול יָ ֶפהֶ ,אּלָ א ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָהיָ ה לֹו קֹול ָצרּוד לְ ַה ֲח ִריד.
ֶׁש ָהיָ ה לִ ֶ
ֲא ָבל ָה ִאיׁשּ ,כָ ְך נִ ְר ָאהּ ,כְ לָ ל ֹלא ִה ְת ַר ֵּׁשם ֵמ ַה ַּמ ָּב ִטים ַה ֻּמ ְפ ָּת ִעים
ֶׁשּנִ ְתלּו ּבֹוָ .היּו ּגַ ם ּכַ ָּמה ֶׁש ִּצ ְח ְקקּו ְּבלִ גְ לּוג ַעל ַה ַ'חּזָ ן' ַה ְמ ֻהּלָ ל'ֵ .אין
חֹורי ָאזְ נָ יו
יׁשהּו ַמ ָּמׁש ֵמ ֲא ֵ
עֹורבּ '...גִ ֵחְך ִמ ֶ
לֹו קֹול ָע ֵרב ,יֵ ׁש לֹו קֹול ֵ
ֶׁשל יְ ֶחזְ ֵקאלֲ .א ָבל הּואּ ,כָ ָאמּורֹ ,לא ִה ְת ַח ֵּׁשב ְּב ַאף ֶא ָחד וְ ִה ְמ ִׁשיְך
ּוצ ִרידּותֹו.
לָ ִׁשיר ְמֹלא ִּפיו ְ
יהם ֶאת
ּכְ ֶׁש ִּסּיֵ םִ ,ה ִּביט ְּב ַח ְב ֵרי ַה ְּק ִהּלָ ה ֶׁש ָּב ֲחנּו אֹותֹו ,וְ ָר ָאה ְּב ֵעינֵ ֶ
אֹומר ְּבלִ י ִמּלִ יםּ'ְ :בכָ ל ַהּכָ בֹודַ ,א ָּתה ַמ ָּמׁש ֹלא ָראּוי לִ ְהיֹות
ַה ַּמ ָּבט ָה ֵ
ּופנָ ה לְ ֵע ֶבר ַה ָּק ָהל,
ימה ַה ֻּמגְ ַּב ַהת ָ
ַחּזָ ן' .יְ ֶחזְ ֵקאל נִ ְׁש ַאר לַ ֲעמֹד ַעל ַה ִּב ָ
ּבֹותי! ַה ְרׁשּו לִ י לְ ַס ֵּפר
'מֹורי וְ ַר ַ
ּוב ְפ ָרט לְ ֶע ְב ָרם ֶׁשל נִ כְ ְּב ֵדי ַה ְּק ִהּלָ הַ :
ִ
הּודי ֶא ָחד
לָ כֶ ם ִסּפּורְּ ,ב ֶט ֶרם ֵא ֵרד וְ ֵאלֵ ְך לִ י .לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹות ַחי לֹו יְ ִ
ִּבכְ ָפר ָק ָטן ַעל ְש ַֹפת ַהּיָ םְּ .בכָ ל ּב ֶֹקרְּ ,ב ָׁש ָעה ֻמ ְק ֶּד ֶמת ְמאֹד ,הּוא
בֹורא
יֹוצא ֶאל ַהּגִ ְב ָעה ַה ְּסמּוכָ ה לַ ּיָ םָׁ ,שם ָהיָ ה ִמ ְת ַּפּלֵ ל לְ ֵ
ָהיָ ה ָקם וְ ֵ
ׁשּובה .יֹום ֶא ָחד,
עֹולָ םְ ,מ ַד ֵּבר ִאּתֹוְ ,מ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ַּב ָּקׁשֹות וְ חֹוזֵ ר ִּב ְת ָ
ּכְ ֶׁשהּוא ָע ַמד ִּב ְת ִפּלָ ה ּכְ מֹו ְּבכָ ל ּב ֶֹקר מּול ַהּיָ ם ,הּוא ּגִ ּלָ ה לְ ֶח ְר ָדתֹו ּכִ י
ּומ ַאּיֵ ם לִ ְׁשטֹף אֹותֹו
ּגַ ל ָעצּום ִמ ְת ָק ֵרב ֶאל ַהּכְ ָפר ֶׁשּׁשֹוכֵ ן ַעל ַהחֹוףְ ,
יֹוׁש ָביוֹ .לא ָהיָ ה לֹו זְ ַמן ַרב ּכְ ֵדי לָ ֶר ֶדת ֵמ ַהּגִ ְב ָעה וְ לָ רּוץ
יע ֶאת ְ
ּולְ ַה ְט ִּב ַ
ֶאל ַהּכְ ָפר ,וְ לָ כֵ ן הּוא זָ ַעק ְּבכָ ל ּכֹחֹו'ַ :ה ִּצילּו!!! ּגַ ל ּגָ דֹול ִמ ְת ָק ֵרב ֶאל
ּתֹוׁש ִבים ָקם ִמ ְּׁשנָ תֹו
ַהּכְ ָפר!!!' וְ ֹלא ִה ְפ ִסיק לִ ְצעֹק ַעד ֶׁש ַא ֲחרֹון ַה ָ
וְ נִ ְמלַ ט ֵמ ַהּכְ ָפרַּ .דּקֹות ְספּורֹות ַא ַחר ּכָ ְך ָׁש ַטף ַהּגַ ל ָה ַא ִּדיר ֶאת
קּופה ְק ָצ ָרה ָחזְ רּו ַה ַחּיִ ים
ּתֹוׁש ָביו נִ ְּצלּוְּ .בתֹוְך ְּת ָ
ָ
ַהּכְ ָפרֲ ,א ָבל ּכָ ל
הּודיִּ .בגְ לַ ל
לְ ַמ ְסלּולָ םֲ ,א ָבל ָּד ָבר ֶא ָחד ֹלא ָחזַ ר – קֹולֹו ֶׁשל אֹותֹו יְ ִ
נֹור ִאי'.
ַה ְּצ ָעקֹות ֶׁשּלֹו ,הּוא ִה ְצ ָט ֵרד ָקׁשֹות ,וְ ַהּקֹול ֶׁשּלֹו נִ ְהיֶ ה ָ
הּודי ַהּזֶ ה'ָ ,א ַמר
יְ ֶחזְ ֵקאל ִה ְס ַּתּכֵ ל ַעל ַה ָּק ָהלּ .כֻ ּלָ ם ָהיּו ְמ ֻר ָּת ִקים'ַ .הּיְ ִ
ִּב ְד ָר ָמ ִטּיּות' ,הּוא ֲאנִ י! ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה ַה ַחּזָ ן ֶׁשּלָ כֶ ם ,יַ ַע ְמדּו לְ ִצ ִּדי זְ כֻ ּיֹות
חֹוׁש ִבים ֶׁשּיֵ ׁש
ַרּבֹות ֶׁשל ַה ָּצלַ ת ַחּיֵ י ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ִמ ָּמוֶ תַ .ה ִאם ַא ֶּתם ְ
יֹותר ּגָ דֹול ִמּזֶ ה לִ ְפּת ַֹח ִּב ְפנֵ יכֶ ם ַׁש ֲע ֵרי ָׁש ַמיִ ם?' ִסּיֵ ם ִּב ְׁש ֵאלָ ה.
ּכ ַֹח ֵ
סֹוערֹות ִּב ְּׂשרּו לֹו ֶׁשהּוא ִה ְת ַק ֵּבל.
ְמ ִחיאֹות ּכַ ַּפיִ ם ֲ
•
אֹומר ֶׁשֹּלא
חֹוׁש ִבים ֶׁש ִאם ֵאין לָ נּו ּכִ ְׁשרֹון ְמ ֻסּיָ ם ,זֶ ה ֵ
לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ְ
ּומיֻ ָח ִדים,
טֹובים ְ
יחֲ .א ָבל ָעלֵ ינּו לְ ַח ֵּפשֹ ֶאת ַהּנְ ֻק ָּדה ֶׁש ָּבּה ֲאנַ ְחנּו ִ
נַ ְצלִ ַ
וְ ִא ָּתּה לְ ִה ְת ַק ֵּדם לְ ֵע ֶבר ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁש ִה ַּצ ְבנּו לְ ַע ְצ ֵמנּו.
באדיבות "שלום לעם"

