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 למה דגים נתפסים ברשת? כי אין להם כח לחכות! יוסי ,למה אתה עומד על הראש? אני בן  6ורוצה כבר להיות בן ...9(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת אחרי-קדושים תשפ"א

טֹובה
ַהּכָ ַרת ָ

שאלות בפרשה

ּנֹוט ַע
אֹותנּו ַעל ָה ָע ְרלָ הָ .א ָדם ֶׁש ֵ
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת ָ
בּוע ַה ָ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ֵעץ ְּפ ִריֵ ,אינֹו ַר ַּׁשאי לֶ ֱאכֹל ִמ ֵּפרֹות ָה ֵעץ ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁשלֹוׁש ַה ָּׁשנִ ים
יעית הּוא ּכְ ָבר יָ כֹול לֶ ֱאכֹל ֶאת ַה ֵּפרֹותַ ,אְך
ָה ִראׁשֹונֹותַּ .ב ָּׁשנָ ה ָה ְר ִב ִ
ירּוׁשלַ יִ ם.
ָעלָ יו לַ ֲעלֹות ּולְ ָאכְ לָ ם ִּב ָ
ירּוׁשלַ יִ ם? ַמה
ּדּוע ָר ָצה ה' ֶׁשּנֹאכַ ל ֶאת ַה ֵּפרֹות ָה ִראׁשֹונִ ים ַּדוְ ָקא ִּב ָ
ַמ ַ
אֹומר לָ נּו?
ּזֶ ה ֵ
רּוׁשלַ יִ ם ִהיא ְמקֹום ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁשכִ ינָ הּ .כַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ָּבא
יְ ָ
ירּוׁשלַ יִ ם ,הּוא ּכְ ִאּלּו נִ ְפּגַ ׁש ִעם ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא .לִ ְפנֵ י ֶׁש ָה ָא ָדם
לִ ָ
ירּוׁשלַ יִ ם וְ נִ זְ ּכַ ר
יע לִ ָ
ַמ ְת ִחיל לֶ ֱאכֹל ֶאת ֵּפרֹות ָה ִאילָ ן ֶה ָח ָדׁש ,הּוא ַמּגִ ַ
ֶׁשה' הּוא זֶ ה ֶׁשּזִ ּכָ ה אֹותֹו ְּב ֵפרֹות ָה ִאילָ ן ַה ְּמ ֻׁש ָּב ִחיםַ .א ֲח ֵרי ֶׁשהּוא
רֹותיו.
ּומ ֵּפ ָ
ּטֹובה ,הּוא יָ כֹול ְּב ִׂש ְמ ָחה לְ ַה ְמ ִׁשיְך וְ לֵ ָהנֹות ֵמ ָה ֵעץ ִ
ַמּכִ יר ַּב ָ
טֹובה
ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ִמּכָ אן ּגַ ם לְ ַע ְצ ֵמנּוּ .כַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ְמ ַק ְּבלִ ים ָ
הֹוריםֵ ,מ ַה ֲח ֵב ִרים אֹו ִמּכָ ל ָא ָדם ַא ֵחר ּ -כְ ַדאי ְמאֹוד
ּכָ לְ ֶׁש ִהיֵ ,מ ַה ִ
אֹותּה?
ּטֹובה ַהּזֹאת? ִּבזְ כּות ִמי יֵ ׁש לָ נּו ָ
ֶׁשּנַ ֲחׁשֹבִ :מי נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ
ּתֹודה ַעל ָמה ֶׁש ִּק ַּבלְ נּו!
לֹומר ָ
טֹובה וְ ַ
וְ כָ כָ ה נַ ְרּגִ יל ֶאת ַע ְצ ֵמנּו לְ ַהּכִ יר ָ

 .1מי עושה את עבודות יום הכיפורים בבית המקדש?
 .2השלימו' :ולפני עיוור לא תתן _______ '
 .3מדוע הסמיכה התורה את שמירת השבת למצוות מורא מההורים?
ׂשּורה?
 .4מהי ְמ ָ
 .5על מי נאמרו מילות הפסוק "וְ ָא ַה ְב ָּת לֹו ָּכמֹוָך"?
 .6מהו בגד שעטנז?
 .7האם מהתורה מותר לאכול דם בהמה?
 .8את מי היו משלחים לעזאזל?
חידת חדגא:
הסבירו :האדם ,המקום והזמן המיוחדים נפגשים בפרשה!
חידת פולקע:
מצאו בפרשה :שם משותף לסוג בעלי חיים ולשדים!

תמונות בפרשה

מילים מבולבלות

מצאו לְ מה רומזות התמונות!

זהו את המילים והביטויים  -מתוך 'שני' של פרשת 'קדושים'
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1
4
7

דגלו
__________
אאט רחש
__________
כת במה
__________

10
הגרלה

מושא
__________

2
5
8

כת עמי
__________
רך לי
__________
לך אמי
__________

11

טח אתו
__________

3
6
9

שה פח
__________
אי כח
__________
זן שעט
__________

12

צב דק
__________

ִהזְ ַּד ְּמנֻ ּיֹות
סיפור לשבת

ּפּוׁשים נִ ְר ָחב ַא ַחר ַמּזָ לֹו .נִ ְפ ַרד ִמ ְּבנֵ י
ָא ָדם ִּביׁש ַמּזָ ל ָּפ ַתח ְּב ַמ ַּסע ִח ִ
ּומ ִיד ָידיו וְ יָ ָצא לָ תּור ַא ַחר ַמּזָ לֹו ָה ָאבּוד.
ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ִ
ִסּפּור יַ לְ דּות ֶׁשאֹותֹו ָׁש ַמע ֶּב ָע ָבר ָה ָרחֹוק ּגָ ַרם לֹו לַ ֲחׁשֹב ֶׁש ַה ַּמּזָ ל ֶׁשּלֹו
יִ ָּמ ֵצא ַּדוְ ָקא ֵאי ָׁשם ְּב ַמ ֲע ֵבה ַהּיַ ַערָ ,היָ ה זֶ ה ַהּיַ ַעד ָה ִראׁשֹון ְּב ַמ ַּסע
ּפּוׂשים ֶׁשּלֹו.
ַה ִח ִ
נּוח ְּב ִצּלֹו
ּומ ִּתיׁשֹות נִ ְפנָ ה ָה ִאיׁש לָ ַ
לְ ַא ַחר ִמ ְס ַּפר ְׁשעֹות ֲהלִ יכָ ה ְמיַ ּגְ עֹות ַ
ֶׁשל ֵעץ ֵּפרֹות ִּבלְ ִּתי ְמז ֶֹההֶׁ ,ש ֲענָ ָפיו ָה ֲא ֻרּכִ ים ִה ְׁשרּו ַּת ְח ָּתם ֵצל נָ ִעים,
נּוחה
ּלֹוהטֹות ,הּוא ִּב ֵּקׁש לָ ֵתת ְמ ָ
ָהיָ ה זֶ ה ִמ ְפלָ ט ְמ ֻצּיָ ן ִמ ַּק ְרנֵ י ַה ֶּׁש ֶמׁש ַה ֲ
נּומה לְ ַע ְפ ַע ָּפיו.
ּומ ַעט ְּת ָ
יב ָריוְ ,
לְ ֵא ָ
ּדֹורׁש ִּב ְׁשלֹומֹו:
ׁשֹומ ַע קֹול ֵ
ְׁשמּורֹות ֵעינָ יו ָע ְמדּו לְ ֵה ָע ֵצם ,וְ הּוא ֵ
מּועדֹות ָּפנֶ יָך?'
'ׁשלֹום לְ ָך ִאיׁשָ ,אּנָ ה ָ
 ִָה ְתּבֹונְ נּות ְק ָצ ָרה ִמ ָּס ִביב ְמלַ ֶּמ ֶדת אֹותֹו ֶׁש ֵאין ּכָ אן ָא ָדם ַא ֵחר ִמּלְ ַבּדֹו,
יֹוׁשב הּוא ַה ְמ ַד ֵּבר ֵאלָ יו.
ָה ֵעץ ֶׁש ַּת ְח ָּתיו הּוא ֵ
סֹובל
 ֲ'אנִ י ָעסּוק ְּב ִחּפּושֹ ַא ַחר ַמּזָ לִ י ָה ָאבּודּ .כְ ָבר ָׁשנִ ים ֲא ֻרּכֹות ֶׁש ֲאנִ י ֵֵמח ֶֹסר ַמּזָ לֶ .ה ְחלַ ְט ִּתי לְ ַח ֵּפשֹ ַא ֲח ָריו וְ ֹלא לְ ַה ְרּפֹות ִמ ֶּמּנּו ַעד ֶׁש ֶא ְמ ָצא
אֹותֹו'.
טֹובה'ְ ,מ ַב ֵּקׁש ָה ֵעץּ' ,כְ ֶׁש ִּת ְמ ָצא ֶאת ַמּזָ לְ ָך ְּת ָב ֵרר ֶא ְצלֹו
 ַ'ּת ֲע ֶשֹה לִ י ָיח
יֹוד ַע ֵהיכָ ן ַה ַּמּזָ ל ֶׁשּלִ יּ ,כְ ָבר ִמ ְס ַּפר ָׁשנִ ים ֶׁש ֲאנִ י ֹלא ַמ ְצלִ ַ
אּולַ י הּוא ֵ
הֹוציא ַאף ֹלא ְּפ ִרי ֶא ָחד ,אּולַ י ַמּזָ לִ י ָה ָאבּוד יּוכַ ל לַ ֲעזֹר לִ י!'
לְ ִ
יח לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל וְ נִ ְפ ַרד ֵמ ָה ֵעץ לְ ָׁשלֹום.
ָה ִאיׁש ַמ ְב ִט ַ
ּומ ָרחֹוק הּוא ַמ ְב ִחין ְּב ְַא ְריֵ ה צֹולֵ ַע
הּוא ֹלא ַמ ְס ִּפיק לְ ִה ְת ַק ֵּדם ַה ְר ֵּבהֵ ,
ּבֹורקֹות ְמלַ ְּמדֹות ַעל ַמ ֲחלָ ה
ּפֹוס ַע לְ ִאּטֹוִ ,ריר זָ ב ִמ ִּפיו ,וְ ֵעינָ יו ַה ְ
ַה ֵ
ּדֹורׁש ִּב ְׁשלֹומֹו:
ּכָ לְ ֶׁש ִהי ֶׁש ָּפ ְק ָדה אֹותֹו .הּוא ִמ ְת ָק ֵרב ,וְ ָה ַא ְריֵ ה ֵ
ּתֹובב
'ׁשלֹום לֶ ְך ֶּבן ֱאנֹוׁש ,לְ ָאן ַא ָּתה הֹולֵ ְך? ַה ִאם ֵאינְ ָך ְמ ַפ ֵחד לְ ִה ְס ֵ
 ָּכָ ְך לְ ַבד ַּבּיַ ַער?'
אֹומר לִ י
אֹובד ,לִ ִּבי ֵ
ש ַא ַחר ַמּזָ לִ י ָה ֵ
 ֵ'אין לִ י ְּב ֵר ָרהֲ ,אנִ י ֻמכְ ָרח לְ ַח ֵּפ ֶֹׁשהּוא ָמצּוי ֵאי ָׁשם ְּב ַמ ֲע ֵבה ַהּיַ ַער'.
טֹובהּ ,כְ ֶׁש ִּת ְמ ָצא ֶאת ַה ַּמּזָ ל
'ׁשּיִ ְהיֶ ה לְ ָך ְּב ַה ְצלָ ָחהֲ .א ָבל ַּת ֲע ֶשֹה לִ י ָ
 ֶיֹוד ַע ֵאיפֹה הּוא ַה ַּמּזָ ל ֶׁשּלִ י? ּכְ ָבר
ֶׁשּלְ ָך ִּת ְׁש ַאל אֹותֹו ְּב ַב ָּק ָׁשה ,אּולַ י הּוא ֵ
יתי
אֹותי ,וְ ֵאינָ ּה ַמ ְר ָּפה ִמ ֶּמּנִ יָ ,היִ ִ
ּתֹוק ֶפת ִ
קּופה ֲא ֻרּכָ ה ֶׁש ַּמ ֲחלָ ה ָק ָׁשה ֶ
ְּת ָ
ָש ֵֹמ ַח לְ ִה ְׁש ַּת ְח ֵרר ִמ ֶּמּנָ ה'.
יח לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל
עֹומ ֶדת לִ ְׁשק ַֹע ,וְ ָה ִאיׁש ֶׁש ְּמ ַמ ֵהר לְ ַח ֵּפשֹ ַמ ֲח ֶסה ַמ ְב ִט ַ
ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶ
ּגַ ם לְ ַמ ַען ָה ַא ְריֵ ה וְ נִ ְפ ַרד ִמ ֶּמּנּו לְ ָׁשלֹום.
לְ ָמ ֳח ַרת ַהּיֹוםְּ ,בלֵ ב לִ ּבֹו ֶׁשל ַהּיַ ַערִ ,מּתֹוְך ְמ ָע ָרה ֲא ֵפלָ ה וַ ֲחׁשּוכָ ה הּוא
ימהּ ,ולְ ַא ַחר ִה ְס ַּתּגְ לּות
יׁשי .הּוא אֹוזֵ ר א ֶֹמץ ,נִ כְ נָ ס ְּפנִ ָ
ׁשֹומ ַע קֹול ֶּבכִ י ֲח ִר ִ
ֵ
יה
לַ ֲח ֵׁשכָ ה ֶׁש ַּב ְּמ ָע ָרה הּוא ַמ ְב ִחין ְּב ִא ָּׁשה ְצ ִע ָירה ִּב ְק ֵצה ַה ְּמ ָע ָרהַ ,רגְ לֶ ָ
ּומ ָמ ֶר ֶרת ְּב ֶבכִ י.
יֹוׁש ֶבת ְ
ְקׁשּורֹות ַּב ֲאזִ ֵּקי ַּב ְרזֶ ל ,וְ ִהיא ֶ
טּוחה
ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ִה ְב ִחינָ ה ּבֹוַ ,רק ִהגְ ִּב ָירה ֶאת קֹול ַה ֶּבכִ יִ ,היא ָהיְ ָתה ְּב ָ
אֹותּה לְ כָ אן ּכְ ֵדי
אֹותם ֲאנָ ִׁשים ָר ִעים ֶׁש ֵה ִביאּו ָ
ֶׁש ָה ִאיׁש הּוא עֹוד ֶא ָחד ֵמ ָ
אֹותם
אֹותּה ּכִ י ֵאין לֹו ּכָ ל ֶק ֶׁשר ֶאל ָ
יע ָ
אֹותּהַ .רק לְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְרּגִ ַ
לְ ַעּנֹות ָ
יה:
קֹורֹות ָ
ֶ
ֲאנָ ִׁשים ָר ִעיםָ ,ש ָֹחה לֹו ְּבגִ ּלּוי לֵ ב ֶאת
יתיָ .א ִבי ָהיָ ה ֶמלֶ ְך ַעל ּכַ ָּמה ְמ ִדינֹות ּגְ דֹולֹות
ּומ ֻפּנֶ ֶקת ָהיִ ִ
'נְ ִסיכָ ה ֲע ִׁש ָירה ְ
בּוצה ֶׁשל ְק ִצינִ ים ִמ ְּצ ָבאֹו ֶׁשל ָא ִבי ָּפ ְת ָחה
וַ ֲע ִׁשירֹותֹ ,לא ָח ַסר לִ י ָּד ָברְ .ק ָ
אֹותי ֵהם
הֹוציאּו לַ ה ֶֹרג ֶאת ּכָ ל ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתיִ .
ְּב ֶמ ֶרדֵ ,הם ָה ְרגּו ֶאת ָא ִבי ,וְ ִ
ּומ ְת ַקּיֶ ֶמת
יֹוׁש ֶבת ּכָ אן ִ
ָּת ְפסּו וְ ֵה ִביאּו לְ כָ אןּ .כְ ָבר ִמ ְס ַּפר ָׁשבּועֹות ֶׁש ֲאנִ י ֶ
ּמֹור ִדים ִמ ֵּדי ּכַ ָּמה יָ ִמים .אּולַ י
אֹותם ְמ ַס ְּפ ִקים לִ י ַה ְ
ּומ ַּמיִ ם ֶׁש ָ
ִמּלֶ ֶחם יָ ֵבׁש ִ
ּתּוכַ ל לַ ֲעזֹר לִ י'....

כולם שמחים יותר ממני .כולם מאושרים יותר ממני .מסכן מני... פרה א' :שמעת על הפרה המשוגעת' פרה ב' :כן איזה מזל שאנחנו ציפורים'... ג'וחה הולך לחנות מלכודות לחיות ושאל את המוכר' :יש לך משהו נגדעכברים?' המוכר' :לא ,דווקא אני די מחבב אותם'...

אֹובדּ ,כְ ֶׁש ֶא ְמ ָצא
ש ַא ַחר ַמּזָ לִ י ָה ֵ
 ֶ'א ְש ַֹמח לַ ֲעזֹר לָ ְךֲ ,אנִ י ְּב ַד ְרּכִ י לְ ַח ֵּפ ֹאֹותֹו ֲא ַב ֵּקׁש לָ ַד ַעת ֵהיכָ ן הּוא ַמּזָ לֵ ְך ,וְ ָא ִביא לָ ְך אֹותֹו'.
יָ ִמים ִמ ְס ָּפר ָחלְ פּו ,וְ ָה ִאיׁש ֶׁש ִּסּיֵ ם ֶאת ַה ִּסּיּור ַּבּיַ ַערָׁ ,שב ַעל ֲע ֵק ָביו
ּכִ לְ ֻע ַּמת ֶׁש ָּבא.
יֹוׁש ֶבת ְמכֻ ּנֶ ֶסת ַּב ְּמ ָע ָרה
ִראׁשֹונָ ה הּוא ּפֹוגֵ ׁש ֶאת ַהּנְ ִסיכָ הֶׁ ,ש ֲע ַדיִ ן ֶ
ּומ ָמ ֶר ֶרת ַעל ר ַֹע ַמּזָ לָ ּהִ .היא ַמ ְב ִחינָ ה ּבֹו ִּב ְק ֵצה ַה ְּמ ָע ָרהְ ,מנַ ּגֶ ֶבת ֶאת
ְ
יה ִּת ְקוָ ה.
יה וְ תֹולָ ה ּבֹו את ֵעינֶ ָ
עֹות ָ
ִּד ְמ ֶ
 'נּוָ ,מה ְּב ִפיָךַ ,ס ֵּפר לִ יֵ ,אין לִ י ַס ְבלָ נּות לְ ַה ְמ ִּתין!'אתיֲ ,א ָבל ֶאת ַה ַּמּזָ ל
טֹובה ְּב ִפיָ ,א ְמנָ ם ֶאת ַמּזָ לִ י ֶׁשּלִ י ֹלא ָמ ָצ ִ
שו ָֹרה ָ
 ְ'ּב ֹאתי'.
ֶׁשּלָ ְך ְּב ֶה ְחלֵ ט ָמ ָצ ִ
ׁשֹואלֹות.
ַהּנְ ִסיכָ ה ָּתלְ ָתה ּבֹו זּוג ֵעינַ יִ ם ֲ
אֹותְך ִמּכְ ָבלַ יִ ְך,
 ַ'ה ַּמּזָ ל ֶׁשּלָ ְך ָא ַמרּ ,כִ י ַמ ָּמׁש ְּב ָקרֹוב יָ בֹוא ָא ָדם ֶׁשּיְ ַׁש ְח ֵרר ָּובע ֶֹׁשר ִּת ְחיּו
אֹותְך לַ ַּמ ְמלָ כָ ה ,יִ ּנָ ֵשֹא לָ ְך וְ יִ ְתּפֹס ֶאת ּכֵ ס ַה ְּמלּוכָ הְ ,
יָ ִׁשיב ָ
ַעד סֹוף יְ ֵמיכֶ ם'.
אֹותי ,לִ ְהיֹות לִ י
יה ֶׁשל ַהּנְ ִסיכָ ה אֹורּו ְּב ִת ְקוָ הּ' ,תּוכַ ל אּולַ י לְ ַׁש ְח ֵרר ִ
ָּפנֶ ָ
לְ ַב ַעל ,וְ לִ ְתּפֹס ֶאת ּכִ ֵּסא ַה ַּמ ְמלָ כָ ה?'
יתי ָש ֵֹמ ַח ְמאֹד ִאּלּו יָ כֹלְ ִּתי לַ ֲעזֹרֲ ,א ָבל ִּת ְסלְ ִחי לִ יָ ,עסּוק ֲאנִ י
 ָ'היִ ִטּוח ֶׁש ְּב ָקרֹוב יָ בֹוא ָה ִאיׁש ָה ָראּוי לָ ְך ,יְ ַׁש ְח ֵרר
ְּב ִחּפּושֹ ַא ַחר ַמּזָ לִ יֲ ....אנִ י ָּב ַ
אֹותְך וְ יִ כְ ּבֹׁש ֶאת ַה ַּמ ְמלָ כָ ה!'
ָ
נּוח
ּומ ֻמ ְר ָמר ִה ְמ ִׁשיְך ְּב ַד ְרּכֹו ,וְ ׁשּוב ִה ְתיַ ֵּׁשב לָ ַ
ָעיֵ ף וְ ָתׁשּוׁשְ ,מ ֻאכְ זָ ב ְ
ִמ ַּת ַחת אֹותֹו ֵעץ ֲח ַסר ֵּפרֹות.
'ׁשלֹוםָ ,מה ְּב ִפיָך?'
 ָאֹומר
אתיַ .ה ַּמּזָ ל ֶׁשּלְ ָך ֵ
אתיֲ ,א ָבל ֶאת ֶׁשּלְ ָך ָמ ָצ ִ
 ֶ'את ַמּזָ לִ י ֶׁשּלִ י ֹלא ָמ ָצ ִיטים
מּוסה ְּב ַתכְ ִׁש ִ
ּכִ י ִמ ַּת ַחת לַ ָּׁש ָר ִׁשים ֶׁשּלְ ָך ֻמ ְס ֶּת ֶרת ֵּת ַבת ַּב ְרזֶ ל ּכְ ֵב ָדה ֲע ָ
ּוב ֶח ְפ ֵצי ֵע ֶרְך ַע ִּת ִיקים; ֵּת ָבה זֹו ִהיא ֶׁש ֵאינָ ּה ְמ ַא ְפ ֶׁש ֶרת לְ ָך לָ ֵתת ֵּפרֹות,
ְ
אֹותּהַּ ,ת ֲחזֹר לִ ְהיֹות ֵעץ
יֹוציאּו ָ
חֹוס ֶמת יְ נִ ָיקה ְראּויָ ה לְ ָׁש ָר ֶׁשיָךִ .אם ִ
ִהיא ֶ
ֵמנִ יב ְּפ ִרי'.
הֹוציא ֶאת ַה ֵּת ָבה ִמ ַּת ַחת לְ ָׁש ָר ַׁשי?'
ּתֹואיל לַ ֲעזֹר לִ י ּולְ ִ
 'אּולַ י ִיתי לַ ֲעזֹר לְ ָךֲ ,א ָבל ָּת ִבין לְ נַ ְפ ִׁשיֲ ,אנִ י ְמ ַמ ֵהר ְמאֹד לְ ַח ֵּפשֹ
'ש ֵֹמ ַח ָהיִ ִ
 ַָא ַחר ַמּזָ לִ יֵ ,אין לִ י זְ ַמן'.
ֹלא ַה ְר ֵחק ִמ ָּׁשם ָר ַבץ לֹו ָה ַא ְריֵ הּ ,כְ ֶׁש ִה ְב ִחין ָּב ִאיׁש ִּב ֵּקׁש לִ ְׁשמ ַֹע ִמ ֶּמּנּו
ַעל קֹורֹות ַּד ְרּכֹו ַּב ִחּפּוׂש ַא ַחר ַמּזָ לֹו ָה ָאבּודִ .ס ֵּפר לֹו ָה ִאיׁש ּכִ י ֹלא ָמ ָצא
ֶאת ַמּזָ לֹוַ ,אְך ָמ ָצא ֶאת ַמּזָ לָ ּה ֶׁשל ַהּנְ ִסיכָ ה וְ ֶׁשל ָה ֵעץּ' .גַ ם ֶאת ַה ַּמּזָ ל
אתיִ .אם ִּת ְר ֶצה לְ ַה ְב ִריאָ ,עלֶ יָך לֶ ֱאכֹל ֶאת מֹחֹו ֶׁשל ַה ֶה ְדיֹוט
ֶׁשּלְ ָך ָמ ָצ ִ
ָה ִראׁשֹון ֶׁש ִּת ְפּגֹׁש'.
נֹותר ּגַ ל ֶׁשל ֲע ָצמֹות.
לֹותיו ֶׁשל ָה ַא ְריֵ ה ַ
ַּדּקֹות ִמ ְס ָּפר ָחלְ פּו ּולְ ַמ ְרּגְ ָ
•••
יֹותּה ְמ ַׁש ְע ַׁש ַעת,
מּורים? ַאּגָ ַדת ַעם זֹו ִמּלְ ַבד ֱה ָ
ּכְ לַ ֵּפי ָמה ַה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
טֹומנֶ ת ְּב ֻח ָּבּה ֶמ ֶסר ָחׁשּוב לְ כָ ל ָא ָדם וְ ָא ָדם.
ֶ
צּופים ִהזְ ַּד ְּמנֻ ּיֹותִ .מ ָּמרֹום נִ ְׁשלָ חֹות ֶה ָארֹות לְ כָ ל ָא ָדם ִּבזְ ַמּנִ ים
ַה ַחּיִ ים ְר ִ
ׁשֹונִ יםֶ ,ה ָארֹות ֶׁש ָּבאֹות לָ ֵתת לֹו ִהזְ ַּד ְּמנּות לְ ִה ְׁש ַּתּנֹותֶ ,א ְפ ָׁשרּות
אֹותן ַה ֶה ָארֹותֵ ,אינֹו
ָ
לְ ִה ְת ַק ֵּדםַ ,מ ָּצב לְ ִה ְת ַח ֵּדׁשָ .א ָדם ָחכָ ם ְמנַ ֵּצל
ּומ ְת ַק ֵּדם ,נִ ְת ָּפס ְּבכָ ל ּכֹחֹו ַּב ֶה ָא ָרה
יח ֶאת ַה ִהזְ ַּד ְּמנֻ ּיֹות ֶׁשּנִ ְּקרּו ְּב ָפנָ יו ִ
ַמּנִ ַ
ּומ ְת ַעּלֶ ה.
ֶׁשּנִ ְׁשלְ ָחה לֹו ִ
יע לְ ׁשּום ָמקֹום ,הּוא יִ ְמ ָצא
ּומי ֶׁש ִּמ ְת ַעּלֵ םְּ ,ב ֶה ְחלֵ ט ְמ ַפ ְס ֵפס .הּוא ֹלא יַ ּגִ ַ
ִ
ּדֹורְך ַעל אֹותֹו ָמקֹום ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ הַ ,רק ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ֹלא יָ ַדע
ֶאת ַע ְצמֹו ֵ
אֹותם.
אֹותן ִהזְ ַּד ְּמנֻ ּיֹות ּולְ נַ ֵּצל ָ
לְ זַ הֹות ָ

באדיבות "שלום לעם"

