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היום שיחקנו 'ארץ עיר' .לא מצאתי עיר באות יו"ד .משם לפה
נדבקה לשוני לחיכי...

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת נשוא תשפ"א

ִּב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים

שאלות בפרשה
 .1מאיזה גיל ספרו את בני גרשון ובני מררי?
 .2האם מותר לנזיר לאכול ענבים?
 .3האם מותר לנזיר לשתות מים?
 .4כמה מילים יש בפסוקים שנאמרים בברכת הכוהנים?
 .5מדוע בני קהת לא קיבלו עגלות לנשיאת הכלים?
 .6למי בפרשת השבוע אסור להסתפר?
 .7את מי משלחים מן המחנה? (ה ,ב)
 .8מה מיוחד בפרשת נשוא ביחס לשאר פרשיות התורה?
חידת חדגא:
מה הפירוש של 'עגלות צב'? האם הן קשורות לצב?
חידת פולקע:
מצאו בפרשה את התרגיל12X10=120 :

סּוקים ֶׁשל ִּב ְרּכַ ת ַהּכ ֲֹהנִ ים.
מּוב ִאים ַה ְּפ ִ
ָ
בּוע 'נָ ׂשֹוא'
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ְּבוַ ַּדאי יָ ָצא לָ כֶ ם לִ ְראֹות ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶאת ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶׁשעֹולִ ים לַ ּדּוכָ ן
ּומ ָב ְרכִ ים ֶאת ָה ָעם .אּולַ י ֲא ִפּלּו ַא ֶּתם ְּב ַע ְצ ְמכֶ ם ּכ ֲֹהנִ ים!
ְ
אֹותּה ֲאנַ ְחנּו זֹוכִ ים לְ ַק ֵּבל ֵמה'
ִּב ְרּכַ ת ַהּכ ֲֹהנִ ים ִהיא ְּב ָרכָ ה נִ ְפלָ ָאה ָ
ֶּד ֶרְך ַהּכ ֲֹהנִ יםַ .היְ ַד ְע ֶּתם ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֲאנַ ְחנּו זֹוכִ ים לִ ְב ָרכָ ה ַה ְר ֵּבה
יֹותר ּגְ דֹולָ ה ְּב ִב ְרּכַ ת ַהּכ ֲֹהנִ ים? ּכֵ ן! ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץ ִּב ְק ִהּלֹות ַרּבֹות נָ הּוג
ֵ
ּוב ַחּגִ ים.
ּמֹוע ִדים ַ
נֹוׂש ִאים ּכַ ַּפיִ ם לְ ָב ֵרְך ֶאת ַה ָּק ָהל ַרק ַּב ֲ
ֶׁש ַהּכ ֲֹהנִ ים ְ
לְ ֻע ַּמת זֹאת ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ִּמנְ ָהג הּוא לְ ָב ֵרְך ִּב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים ְּבכָ ל יֹום!
ַא ַחת ַה ִּסּבֹות לְ ֻע ְב ָּדה זֹוִ ,היא ֶׁש ִּב ְרּכַ ת ַהּכ ֲֹהנִ ים ְצ ִריכָ ה לְ ֵה ָא ֵמר
ְּב ִׂש ְמ ָחהִ .מי ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץ ֵאינֹו ָׁשרּוי ְּב ִׂש ְמ ָחה ֲא ִמ ִּתית.
ִׂש ְמ ָחה ֲא ִמ ִּתית יֶ ְׁשנָ ּה ַרק ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ לָ כֵ ן ַרק ּכָ אן ֲאנַ ְחנּו זֹוכִ ים
אֹותנּו ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּבכָ ל יֹום!
ֶׁש ַהּכ ֲֹהנִ ים יְ ָב ְרכּו ָ
יֹותר ָק ֶׁשה לָ נּו לִ ְׂשמ ַֹח ,אֹו ֶׁש ַה ַּמ ָּצב
וְ גַ ם ִאם יֶ ְׁשנָ ם זְ ַמּנִ ים ָּב ֶהם ְק ָצת ֵ
גּוע – ְּבכָ ל זֹאתְּ ,בתֹוְך ּתֹוכֵ נּו יֵ ׁש ָּבנּו ִׂש ְמ ָחה ֲא ִמ ִּתית ַעל
ֹלא ַמ ָּמׁש ָר ַ
קּופה
ּכָ ְך ֶׁש ֲאנַ ְחנּו זֹוכִ ים לָ ֶׁש ֶבת וְ לִ ְחיֹות ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלְּ .ב ֶעזְ ַרת ה' ַה ְּת ָ
ַה ָּק ָׁשה ַּת ֲעבֹר וְ כֻ ּלָ נּו נּוכַ ל לַ ֲחזֹר לַ ִּׂש ְמ ָחה ֶׁשּלָ נּו ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל!

תמונות בפרשה

מבוך אותיות

ִמצאו לְ מה רומזות התמונות ,מתוך פרשת השבוע

ִמצאו במבוך את הדרך הנכונה ִואספו את האותיות שבדרך .מה קיבלתם?
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ַמ ְט ֵּב ַע
ֶׁשל זְ כּות
סיפור לשבת

ָהיָ ה זֶ ה ְּבכִ ּנּוס ְמיֻ ָחד ֶׁשּנֶ ֱע ַרְך ַעל יְ ֵדי ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה
ּנֹוד ִעיםֵ .הם
סֹופר' ַעל ֵׁשם ְס ָפ ָריו ַה ָ
ֵ
דּוע ַּבּכִ ּנּוי ַה ֲ'ח ַתם
סֹופרַ ,הּיָ ַ
ֵ
ִה ְתּכַ ּנְ סּו יַ ְח ָּדו ְּב ַמ ָּט ָרה לְ ִה ְת ַחּזֵ ק לְ ַא ַחר ְּפ ִט ַירת ַר ָּבם ַהּגָ דֹולֶׁ ,שּנִ ְפ ַטר
ִּב ְׁשנַ ת ת"ר.
ּומ ַּׁש ְמנָ ּה ֶׁשל יַ ֲהדּות הּונְ גַ ְריָ הַ ,ר ָּבנִ יםַּ ,דּיָ נִ ים,
יָ ְׁשבּו ָׁשם ִמ ָּסלְ ָּתּה ִ
אׁשי ְק ִהּלֹותּ ,כְ ֶׁש ַה ְמכַ ּנֶ ה ַה ְמ ֻׁש ָּתף
אׁשי יְ ִׁשיבֹותַּ ,תלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים וְ ָר ֵ
ָר ֵ
סֹופר'ֵ .הם ִּב ְּקׁשּו
ֵ
יֹותם ַּתלְ ִמ ָידיו ֶּב ָע ָבר ֶׁשל ַה ֲ'ח ַתם
לְ כֻ ּלָ ם הּוא ֱה ָ
רּוחםִ ,איׁש ִאיׁש לִ ְמקֹום
חּומים זֶ ה ָּבזֶ ה ,לָ ֵצאת ְמ ֻחּזָ ִקים ְּב ָ
לִ ְמצֹא ַּתנְ ִ
יהם ַה ְּברּוכֹותְּ ,ב ַד ְרּכֹו ֶׁשל ַר ָּבם.
ּלֹות ֶ
גּוריו לְ ַה ְמ ִׁשיְך ִּב ְפ ֻע ֵ
ְמ ָ
מּואל
סֹופר'ַ ,ר ִּבי ְׁש ֵ
ֵ
ְּברֹאׁש ַה ְמ ֻס ִּבים יָ ַׁשב ְּבנֹו ַהּגָ דֹול ֶׁשל ַה ֲ'ח ַתם
ּגֹודדּו ַּתלְ ִמ ָידיו
סֹופר'ְ .ס ִביבֹו ִה ְת ְ
דּוע ַּבּכִ ּנּוי ַה'ּכְ ַתב ֵ
סֹופרַ ,הּיָ ַ
ִּבנְ יָ ִמין ֵ
ּוב ְּקׁשּו לְ ַה ֲעלֹות זִ כְ רֹונֹות ִמּיָ ִמים ָע ָברּו ,לְ ִה ְת ַּב ֵּׂשם
ַהּוָ ִת ִיקים ֶׁשל ָא ִביו ִ
גֹותיו ַה ְמיֻ ָחדֹות
ּתֹורתֹו ֶׁשל ָה ָאב ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ,וְ לִ לְ מֹד ְמ ַעט ֵמ ַהנְ ָה ָ
ִמ ִּד ְב ֵרי ָ
ְּבכָ ל ִענְ יְ נֵ י ַה ַחּיִ ים.
ְּבתֹוְך ּכְ ֵדי ַהּכִ ּנּוס ִהכְ ִריז ֶּבן ָה ַרב זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ הּ ,כִ י ִּב ְרצֹונֹו לְ ַׁש ֵּתף
ֶאת ַהּנֹוכְ ִחים ּולְ ַה ְראֹות לָ ֶהם ֵח ֶפץ יְ ַקר ֵע ֶרְך ֶׁשאֹותֹו ִק ֵּבל יְ ֻר ָּׁשה
ֵמ ָא ִביוְּ .ד ָמ ָמה ָש ְֹר ָרה ַּב ָּק ָהל ְּב ֵעת ֶׁש ֵּת ֵאר ֶאת ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ַהיְ ָק ָרה
יח ָידה ָּבעֹולָ ם ,וְ ִהיא ָה ֳע ְב ָרה ְּב ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו
ֶׁש ִּב ְרׁשּותֹוֻ ,מ ְחזֶ ֶקת ִהיא לִ ִ
טֹוענִ ים
יֹוד ֵעי ָּד ָבר ֲ
נֹוחְ .
ּדֹור ַא ַחר ּדֹור ִמימֹות ַּביִ ת ֵׁשנִ י וְ ַעד לְ ָא ִביו ַה ָּמ ַ
'ּׁש ְקלֵ י ַהּק ֶֹדׁש'ֶׁ ,שּנִ ְמ ְסרּו לִ ֵידי ַהּכ ֲֹהנִ ים ְּב ֵבית
ּכִ י ַמ ְט ֵּב ַע זֹו ִהיא ִמ ִ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹון.
אֹותּה,
הּוא ִּב ֵּקׁש ֵמ ַהּנֹוכְ ִחים לְ ַה ֲע ִב ָירּה ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּוֶׁ ,שּכֻ ּלָ ם יּוכְ לּו לִ ְר ָ
ּולְ ַמ ֵּׁשׁש ָּבּה.
ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ָה ֳע ְב ָרה ִמּיָ ד לְ יָ דּ ,כָ ל ֶא ָחד ִמ ֵּׁשׁש וְ נָ גַ עָּ ,ב ַחן וְ ִה ְס ַּתּכֵ ל
רֹואים ַמ ְט ֵּב ַע ֶׁשּכָ זֹוֶ .מ ֶׁשְך ָׁש ָעה
ַּב ַּמ ְט ֵּב ַע ַהּנְ ִד ָירהֹ .לא ְּבכָ ל יֹום ִ
יח ֶאת ַּד ְעּתֹו ִמ ֶּמּנָ ה
מּואל ִּבנְ יָ ִמין ֵה ִס ַ
ֲא ֻרּכָ ה ָה ָע ְב ָרה ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ,וְ ַר ִּבי ְׁש ֵ
ּסֹוב ִבים.
וְ ִה ְמ ִׁשיְך ִּב ְד ָב ָריו ִעם ַה ְ
יע ַהּזְ ַמן
ּוב ֵּקׁש לָ ַד ַעת ֵהיכָ ן ַה ַּמ ְט ֵּב ַעִ ,הּגִ ַ
ּכַ ֲעבֹר זְ ַמן ִה ְתנַ ֵער לְ ֶפ ַתע ִ
קֹומּהַ .ר ַחׁש ָע ַבר ַּב ָּק ָהלָ ,ה ַרב ְמ ַב ֵּקׁש ֶאת ַה ַּמ ְט ֵּב ַעּ .כָ ל
ֶׁש ָּתׁשּוב לִ ְמ ָ
אֹותּה ,אּולָ ם ִאיׁש
ש ַעל ֻׁשלְ ָחנֹוְ ,מנַ ֶּסה לְ ִהּזָ כֵ ר לְ ִמי ֶה ֱע ִביר ָ
ֶא ָחד ִח ֵּפ ֹ
אֹותּה ָה ֲא ָד ָמה.
ֹלא יָ ַדע ֵהיכָ ן ִהיאַ ,ה ַּמ ְט ֵּב ַע נֶ ֶעלְ ָמה ּכְ ִאּלּו ָּבלְ ָעה ָ
מּואל ִּבנְ יָ ִמין נִ ְר ָאה נִ ְס ָערַ ,ה ַּמ ְט ֵּב ַע ָהיְ ָתה יְ ָק ָרה לְ לִ ּבֹו ,הּוא
ַר ִּבי ְׁש ֵ
מּותּה'ָ .אּנָ א'ִ ,ה ְפ ִציר ַּבּנֹוכְ ִחים' ,יְ ַח ֵּפׂש ּכָ ל
ֵס ֵרב לְ ַה ְׁשלִ ים ִעם ֵה ָעלְ ָ
ּוב ִק ְפלֵ י ַה ְּבגָ ִדים ,אּולַ י ִּת ָּמ ֵצא ְּב ָטעּותֶׁ ,ש ָּמא
יסיו ְ
יטב ְּבכִ ָ
ֶא ָחד ֵה ֵ
אֹותּה ֵאי ִמי ְּב ָטעּות לְ ַא ְרנָ קֹו'.
ִהכְ נִ יס ָ
ּוב ְּק ָפלִ יםַ ,אְך לַ ָּׁשוְ אַ ,ה ַּמ ְט ֵּב ַע
יסים ַ
ּכֻ ּלָ ם ִמ ֲהרּו לְ ַפ ְׁש ֵּפׁש ַּבּכִ ִ
נֹות ָרה נֶ ְעלֶ ֶמת.
ְ
טּוחים ֶׁש ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ֹלא
יע ַא ַחד ַהּנֹוכְ ִחים ּכִ י ּכְ ֵדי לִ ְהיֹות ְּב ִ
וְ ָאז ִה ִּצ ַ
ּיֹוׁשב
נִ כְ נְ ָסה ְּב ָטעּות לְ כִ יסֹו ֶׁשל ִאיׁש ,יְ ַפ ְׁש ֵּפׁש ּכָ ל ֶא ָחד ְּבכִ יסֹו ֶׁשל ַה ֵ
טּוחים ּכִ י ָאכֵ ן ִח ְּפשֹּו ַא ַחר ַה ַּמ ְט ֵּב ַע
לְ יָ דֹוַ ,רק ּכָ ְך יּוכְ לּו לִ ְהיֹות ְּב ִ
יֹוד ַע ,אּולַ י ִהיא ִּת ָּמ ֵצא.
יסֹודּיּותִ ,מי ֵ
ִּב ִ
רֹומם ֶא ָחד ִמּזִ ְקנֵ י ַּתלְ ִמ ָידיו
ּכֻ ּלָ ם נָ טּו לְ ַה ְסּכִ ים לַ ַה ָּצ ָעהֶ ,אּלָ א ֶׁש ָאז ִה ְת ֵ
ּובקֹול ִמ ְת ַחּנֵ ן ִּב ֵּקׁש לְ ַה ְמ ִּתין לְ ָפחֹות עֹוד ֶע ֶׂשר
סֹופר' ְ
ֶׁשל ַה ֲ'ח ַתם ֵ
ַּדּקֹות ְּב ֶט ֶרם יְ ַב ְּצעּו ֶאת ַה ִחּפּושֵֹ ,עינַ יִ ם ְּת ֵמהֹות נִ ְתלּו ְּבאֹותֹו יָ ִׁשיׁש,
ּדֹוחים ֶאת ְּד ָב ָריו.
יח ֶׁש ָהיּו ִ
וְ ִאם ֹלא ִמ ְּפ ַאת ּכְ בֹודֹו ָס ִביר לְ ַהּנִ ַ
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רֹומם ַּב ֵּׁשנִ ית'ָ :אּנָ אְּ ,ב ַב ָּק ָׁשה ִמּכֶ ם,
ֶע ֶׂשר ַּדּקֹות ָחלְ פּו ,וְ ָה ִאיׁש ִה ְת ֵ
עֹוד ֶע ֶׂשר ַּדּקֹות!'
ּומ ָּׁשםַ ,אְך ַה'ּכְ ַתב
ַר ַחׁש לַ ַחׁש ָע ַבר ַּב ָּק ָהל ,נִ ְׁש ְמעּו ְר ִטינֹות ִמּפֹה ִ
נֹוספֹות.
הֹורה לְ ַה ְמ ִּתין ֶע ֶׂשר ַּדּקֹות ָ
סֹופר' ִה ְׁש ִּתיק ֶאת ַה ָּק ָהל וְ ָ
ֵ
יֹותר ֹלא
יׁשיתּ'ְ :ב ַב ָּק ָׁשה ִמּכֶ םֵ ,
רֹומם ַּב ְּׁשלִ ִ
ֵאּלּו ָע ְברּו ,וְ ַהּזָ ֵקן ִה ְת ֵ
נֹוספֹות'.
ֲא ַב ֵּקׁשַ ,אְך ָאּנָ אֶ ,ע ֶׂשר ַּדּקֹות ָ
יע
סֹופר' ֶׁש ִה ְרּגִ ַ
ׁשּוב נִ ְׁש ְמעּו לְ ִחיׁשֹות ְּור ִטינֹות ,וְ ׁשּוב ָהיָ ה זֶ ה ַה'ּכְ ַתב ֵ
הֹורה לְ ַה ְמ ִּתין.
ֶאת ַהּנֹוכְ ִחים וְ ָ
מּואל
ַּדּקֹות ִמ ְס ָּפר ָחלְ פּו ,וְ ֶאל ָהאּולָ ם נִ כְ נַ ס ְמ ַׁש ְּמׁשֹו ֶׁשל ַר ִּבי ְׁש ֵ
אתי ֶאת ַה ַּמ ְט ֵּב ַע'ְּ .בתֹוְך ּכְ ֵדי נִ עּור ַה ַּמּפֹות
שו ָֹרה ְּב ִפיו'ָ :מ ָצ ִ
ִּבנְ יָ ִמיןְּ ,ב ֹ
הּוׁש ָבה.
ַּבחּוץ נָ ְפלָ ה ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ִעם ְׁש ֵא ִרּיֹות ָהאֹכֶ ל ַא ְר ָצהָ .ה ֲא ֵב ָדה ְ
ֵעינַ יִ ם נִ ְתלּו ַּב ַּתלְ ִמיד ַהּיָ ִׁשיׁש ֶׁש ִה ְׁש ָהה ֶאת ַה ִחּפּושֹ ,וְ הּוא ִה ְס ִּביר:
מֹופת יֵ ׁש ּכָ אןַ ,ה ֲא ִמינּו לִ י ֶׁשֹּלא יָ ַד ְע ִּתי ֵהיכָ ן ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ,וְ זֹאת ִהיא
'ֹלא ֵ
ַה ִּס ָּבה ֶׁשּכָ ל ּכָ ְך ָח ַׁש ְׁש ִּתי ֵמ ַה ִחּפּוׂש'ְּ .בתֹוְך ּכְ ֵדי ּכָ ְך ִּפ ְׁש ֵּפׁש ַהּיָ ִׁשיׁש
אֹוב ֶדת.
הֹוציא ִמ ָּׁשם לְ ַת ְד ֵה ַמת ַהּנֹוכְ ִחים ַמ ְט ֵּב ַע זֵ ָהה לְ זֹו ָה ֶ
ְּבכִ יסֹו וְ ִ
יתי
בֹותיְּ .ב ָׁש ָעה ֶׁש ָר ִא ִ
ַ'אף לִ י ָהיְ ָתה ַמ ְט ֵּב ַע ֶׁשּכָ זֹו ,יְ ֻר ָּׁשה ֵמ ֲאבֹות ֲא ַ
מּואל ִּבנְ יָ ִמין ַּב ַּמ ְט ֵּב ַע ֶׁש ִּב ְרׁשּותֹוֹ ,לא ָא ַמ ְר ִּתי
ֶאת ִש ְֹמ ָחתֹו ֶׁשל ַר ִּבי ְׁש ֵ
הֹוריד ֵמ ֶע ְרּכָ ּה ֶׁשל ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ָה ִראׁשֹונָ ה ְּב ֵעינֵ י
ָּד ָברֹ ,לא ָח ַפ ְצ ִּתי לְ ִ
אתי
יסיַ ,על ַאף ֶׁש ֵה ֵב ִ
ַה ָּק ָהלָׁ ,ש ַת ְק ִּתי וְ ִה ְׁש ַא ְר ִּתי ֶאת ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ְּבכִ ִ
אֹותּה ַמ ָּט ָרה ּכְ ֵדי לְ ַׁש ֵּתף ָּבּה ֶאת ַהּנֹוכְ ִחיםַּ .ת ֲארּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם
אֹותּה לְ ָ
ָ
ש ַּב ַּמ ְתּכֹנֶ ת ֶׁש ֻה ְּצ ָעהַ ,ה ִאם ָהיָ ה
קֹורה ִאּלּו ֻּב ַּצע ַה ִחּפּו ֹ
ֶמה ָהיָ ה ֶ
אֹותּה
ֹאתי ָ
יׁשהּו ַמ ֲא ִמין לִ י ּכִ י ַאף לִ י ָהיְ ָתה ַמ ְט ֵּב ַע ְּב ִדּיּוק ּכָ זֹוֶׁ ,שּנָ ָש ִ
ִמ ֶ
יסיֵ .אין ַט ַעם לְ ַה ֲא ִריְך ְּב ִ'חּלּול ַה ֵּׁשם' ֶׁש ָהיָ ה נִ גְ ָרםּ ,כַ ֲא ֶׁשר
ְּב ִדּיּוק ְּבכִ ִ
נֹופל ֲח ָׁשד ַעל ָא ָדם ֶׁשּכָ מֹונִ י ּכִ י ָׁשלַ ח ֶאת יָ דֹו ְּב ַמ ְט ֵּב ַע ֹלא לֹו.
ָהיָ ה ֵ
לָ כֵ ן ִּב ַּק ְׁש ִּתי לִ ְדחֹות ֶאת ַה ִחּפּושֹּ ,ולְ ַה ְמ ִּתין אּולַ י ִּת ָּמ ֵצא ַה ַּמ ְט ֵּב ַע,
ֹאתי ְּת ִפּלָ ה ֶׁשּנֶ ֶענְ ָתה ,וְ ַה ַּמ ְט ֵּב ַע נִ ְמ ְצ ָאה'.
ֵּבינְ ַתיִ ם נָ ָש ִ
רֹומם ִמ ְּמקֹומֹו,
מּואל ִּבנְ יָ ִמין ִה ְת ֵ
ִה ְת ַרּגְ ׁשּות נִ ּכְ ָרה ַּב ָּק ָהלַ .ר ִּבי ְׁש ֵ
ּבֹותי ,לִ ּמּוד ּגָ דֹול יֵ ׁש ּכָ אן ְּב ִד ְב ֵרי ֲחכָ ִמים ֶׁש ִחּיְ בּו 'לָ דּון ֶאת
וְ ָא ַמר'ַ :ר ַ
ּכָ ל ָה ָא ָדם לְ כַ ף זְ כּות'ִ .מ ִּסּפּור זֶ ה נּוכַ ל לְ ָה ִבין ַעד ּכַ ָּמה ָצ ִריְך לְ ַה ְר ִחיק
יח ּכִ י
לֶ כֶ ת ְּבלִ ּמּוד זְ כּותֲ .ה ֵרי ִאּלּולֵ א נִ ְמ ְצ ָאה ָה ֲא ֵב ָדה ָס ִביר לְ ַהּנִ ַ
חֹוט ִאים ָהיִ ינּו ְּב ַה ָּטלַ ת ַא ְׁש ָמה ַעל ָא ָדם נְ ִקי ּכַ ַּפיִ םִ ,איׁש ֹלא ָהיָ ה
ְ
ּובפ ַֹעלֵ ,אּלּו ָהיּו
ַמ ֲעלֶ ה ַעל ַּד ְעּתֹו ּכִ י ַמ ְט ֵּב ַע זֵ ָהה לְ זֹו ָהיְ ָתה ְּבכִ יסֹוְ ,
ּוב ַח ְס ֵּדי ָׁש ַמיִ ם נִ ְמנַ ע ֵמ ִא ָּתנּו ָעוֹן זֶ הִ .אּלּו ֹלא ִה ְת ַא ַּס ְפנּו
ָה ֻע ְבּדֹותְ ,
ּכָ אן ַהּיֹום ֶאּלָ א לְ צ ֶֹרְך לִ ּמּוד זֶ הַּ ,דּיֵ ינּו!'
•••
ָק ֶׁשה ְמאֹד לְ יַ ֵּׂשם ְּב ַחּיֵ י ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֶאת ַמה ֶּׁש ָא ְמרּו ֱ'הוֵ י ָּדן ֶאת ּכָ ל
ָה ָא ָדם לְ כַ ף זְ כּות'.
ּומ ֲא ָמץ לְ ִׁשּנּוי
ּכְ ג ֶֹדל ַהּק ִֹׁשי ְּב ִענְ יָ ן זֶ ה ּכָ ְך ִמן ָה ָראּוי לְ ַה ְק ִּדיׁש ַמ ֲח ָׁש ָבה ַ
יֹומיןּ ,ולְ ַאּלֵ ץ ֶאת ַע ְצ ֵמנּו לְ ַח ֵּפשֹ נְ ֻקּדֹות ֶׁשל
יבה ַע ִּת ֵיקי ִ
פּוסי ֲח ִׁש ָ
ְּד ֵ
יח ּולְ ָה ִאיר ֶאת ַחּיֵ ינּו
זְ כּות ֵא ֶצל זּולָ ֵתנּוַ .מ ֲא ָמץ ֶׁשּכָ זֶ ה סֹופֹו לְ ַה ְצלִ ַ
לּוטין.
ַה ֶח ְב ָר ִתּיִ ים ְּבאֹור ׁשֹונֶ ה לַ ֲח ִ
באדיבות "שלום לעם"

