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איך מותר לקרוא בדיחות בשבת ,הרי זה קורע!
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת חיי שרה תשפ"א

ּגֹומלֵ י ֲח ָס ִדים
ְ

שאלות בפרשה

רֹוצה לִ ְמצֹא ִא ָּׁשה לְ יִ ְצ ָחק ,הּוא ַמ ֲחלִ יט לַ ֲעׂשֹות
יעזֶ ר ֶ
ּכַ ֲא ֶׁשר ֱאלִ ֶ
ּומהּו
ימהַ .
ּומ ַב ֵּקׁש ֶׁשה' יְ זַ ֵּמן לֹו ֶאת ָה ִא ָּׁשה ַה ַּמ ְת ִא ָ
ימן ְמיֻ ָחד ְ
ִס ָ
ימן? ָה ִא ָּׁשה ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר הּוא יְ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנָ ה לִ ְׁשּתֹותִּ ,ת ֵּתן לֹו לִ ְׁשּתֹות
ַה ִּס ָ
יע לָ ֵתת ּגַ ם לַ ּגְ ַמּלִ ים ֶׁשּלֹו – ִהיא ָה ִא ָּׁשה ָה ְראּויָ ה.
וְ ַת ִּצ ַ
ימן ַהּזֶ ה?
יעזֶ ר ַּב ִּס ָ
ּדּוע ָּב ַחר ֱאלִ ֶ
ַמ ַ
יֹוד ַע ֵאיְך ְצ ִריכָ ה לְ ִה ְתנַ ֵהג ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו:
יעזֶ ר ֵ
ִמּכֵ יוָ ן ֶׁש ֱאלִ ֶ
עֹוׂשה ֶח ֶסד ְּב ָרצֹון ִעם
ימן ַהּזֶ ה ַמ ְר ֶאה ֶׁש ָה ִא ָּׁשה ָ
ְּב ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסדַ .ה ִּס ָ
יעזֶ ר ,וַ ֲא ִפּלּו
אֹותּהֲ .א ִפּלּו ֶׁש ִהיא ֵאינָ ּה ַמּכִ ָירה ֶאת ֱאלִ ֶ
ָ
ּסֹוב ִבים
ַה ְ
ֶׁשהּוא ִּב ֵּקׁש ַמיִ ם ַרק לְ ַע ְצמֹו – ִהיא מּוכָ נָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחה לִ ְטר ַֹח וְ לִ ְׁשאֹב
ּוב ְׁש ִביל ּכָ ל ַהּגְ ַמּלִ ים ֶׁשּלֹו!
ַמיִ ם ִּב ְׁש ִבילֹו ִ
יעזֶ ר ְּב ִר ְב ָקהִ .ר ְב ָקה ָע ְמ ָדה ְּב ִמ ְב ָחן
ֶאת ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד ַהּזֹו ָמ ָצא ֱאלִ ֶ
יֹותר לִ ְהיֹות ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו.
וְ ִהיא ָהיְ ָתה ָה ְראּויָ ה ְּב ֵ
נֹוהגִ ים ְּב ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד,
ּמֹותינּוֲ ,
בֹותינּו וְ ִא ֵ
יהם ֶׁשל ֲא ֵ
ּגַ ם ֲאנַ ְחנּוְּ ,בנֵ י ְּבנֵ ֶ
ימנִ ים יֵ ׁש ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,ר ֲח ָמנִ ים,
לֹוׁשה ִס ָ
ּוכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ֲחכָ ֵמינּוְׁ :ש ָ
גֹומלֵ י ֲח ָס ִדים.
ַּביְ ָׁשנִ ים וְ ְ
אֹותנּו!
ּסֹוב ִבים ָ
ָאז ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לִ נְ הֹג ְּב ִמ ָּדה זֹו ָּת ִמיד ,וְ לִ גְ מֹל ֶח ֶסד ִעם ַה ְ

 .1היכן היא מערת המכפלה?
 .2איך קראו לעבדו של אברהם?
 .3מהי המשימה שאותה הטיל אברהם על עבדו?
 .4האם העבד הצליח ועמד במשימה?
 .5מה קרה לרבקה כאשר היא ראתה את יצחק לראשונה?
 .6בת כמה שנים היתה שרה בפטירתה?
 .7בן כמה שנים היה אברהם בפטירתו?
 .8כמה בנים היו לישמעאל?
חידת חדגא :מי הם הבנים של האות השמינית?

חידת פולקע :מי אמר הרבה ואפילו מעט לא עשה?
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תמונות בפרשה
1

מצאו למה רומזות התמונות!
3

2

10

ח
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5

6

ֶּפ ֶתק
ַה ָּמוֶ ת
סיפור לשבת

אדם אחד הגיע לאחד מהיישובים וראה מישהו שבבוקר משקה את הפרה שלו ב 20-ליטר
חלב ,ובערב הוא ראה שהוא חולב ממנה  20ליטר .הוא שאל :למה אתה משקה את הפרה
שלך ב 20-ליטר אם אתה חולב ממנה  20ליטר? ענה לא האיש :אני משקה אותה חלב גוי,
ומקבל חלב ישראל...
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

שמחה פשיטיק

עֹופפּו ְּב ַר ֲח ֵבי ָה ַא ְרמֹוןִ ,הּגִ יעּו ִמּיָ ָדיו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך
ַהּכֵ לִ ים ֶׁש ִה ְת ְ
ּזֹועם .הּוא נִ ְר ָאה ּכְ מֹו ִסיר ְמ ַב ְע ֵּב ַע וְ ַה ְמ ָׁש ְר ִתים
אּבל ַה ֵ
ַפ ֶ
ּתֹועלֶ ת
ֶ
ַה ְמ ֻפ ָח ִדים נִ ְמלְ טּו לְ ִפּנֹות ַה ְּט ַר ְקלִ ין'ִ .ט ְּפ ִׁשים! ַח ְס ֵרי
אּבל לִ ְצו ַֹח ּכְ ֻמּכֶ ה ִׁשּגָ עֹון'ֵ .איְך ֲה ַעזְ ֶּתם
מֹותכֶ ם!' ִה ְמ ִׁשיְך ַפ ֶ
ֶׁשּכְ ְ
אֹוהב ִּפלְ ֵּפל
לְ ַהּגִ יׁש לִ י ַּת ְב ִׁשיל ֶׁשּכָ זֶ ה?! ֵאיְך ְׁשכַ ְח ֶּתם ֶׁש ֲאנִ י ֹלא ֵ
ָׁשחֹר ַּב ָּב ָשֹר?! ָמה ַא ֶּתם ָׁשוִ ים?!'
אּבל ָהיּו לְ ֵׁשם ָּד ָברֹ .לא ָהיְ ָתה
ִה ְת ָּפ ְר ֻצּיֹות ַהּזַ ַעם ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ַפ ֶ
ּכֹועס
ּומ ָׁש ְר ָתיו ְּב ַמלְ ּכָ ם ַה ֵ
זֹו ַה ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשּנִ ְת ְקלּו ֲע ָב ָדיו ְ
ַעל ְּד ָב ִרים ֶׁשל ָמה ְּבכָ ְךֵ .הם יָ ְדעּו זֹאת ,וְ ַעל ַּד ַעת ּכָ ְך ִהּגִ יעּו
ּתֹוׁש ֵבי ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ּכֻ ּלָ ּה ָׁש ְמעּו ַעל ִמזְ גֹו ַה ַחם
לַ ֲעבֹד ָּב ַא ְרמֹוןּ .גַ ם ָ
אּבל.
וְ ַהּכַ ְע ָסנִ י ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ַפ ֶ
ִּב ְת ִחּלַ ת ַמלְ כּותֹו ָהיָ ה ַה ָּד ָבר מּוזָ ר ְּב ֵעינֵ י ּכֻ ּלָ םַ ,אְך ֹלא ָהיָ ה
שוֹת ָּד ָבר ַּבּנִ ּדֹוןַ .ה ְּמלּוכָ ה ָע ְב ָרה ִּב ֻיר ָּׁשה ֵמ ָאב
לְ ֵאל יָ ָדם לַ ֲע ֹ
אּבל ִק ֵּבל ֶאת ּכֶ ֶתר ַה ַּמלְ כּות ְּבלִ י ֶׁשּלְ ִאיׁש ִּת ְהיֶ ה יְ כֹלֶ ת
ּופ ֶ
לִ ְבנֹוַ ,
לְ ִה ְתנַ ּגֵ ד לְ כָ ְךּ .כְ כָ ל ֶׁש ָחלַ ף ַהּזְ ַמןִ ,ה ְת ַרּגְ לּו ַע ְב ֵדי ָה ַא ְרמֹוןּ ,כְ מֹו
אּבל הּוא ֶמלֶ ְך ּכַ ְע ָסן.
ּתֹוׁש ִבים ָה ֲא ֵח ִרים ,לָ ֻע ְב ָּדה ּכִ י ַפ ֶ
ּגַ ם ַה ָ
יׁשהּוַ ,מה ֶּׁש ָּק ָרה
וְ ִאם ָהיָ ה ּכַ ֲעסֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך מּוזָ ר ְּב ֵעינֵ י ִמ ֶ
יע ִּפי ּכַ ָּמהִ :מּיָ ד לְ ַא ַחר ַה ְת ָק ַפת ַהּזַ ַעם
לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ָהיָ ה ַמ ְפ ִּת ַ
ּומ ְתנַ ֵהג ּכְ ִאּלּו ֹלא ֵא ַרע ָּד ָברְּ .בתֹוְך
אּבל נִ ְרּגַ ע ִ
ָהיָ ה ַה ֶּמלֶ ְך ַפ ֶ
ּומנֻ ָּמס.
כּותי ְ
הֹופְך ֶאת עֹורֹו וְ חֹוזֵ ר לִ ְהיֹות ֶמלֶ ְך ַס ְמ ִ
ַּדּקֹות ָהיָ ה ֵ
יֹותר יָ ַדע ּכִ י ְּבתֹוְך ּתֹוכֹו ַה ֶּמלֶ ְך
יׁשי וְ ַה ָּקרֹוב ְּב ֵ
ַרק ְמ ָׁש ְרתֹו ָה ִא ִ
ּומ ְת ַּבּיֵ ׁש ָּב ֶהן.
אּבל ִמ ְצ ַט ֵער ְמאֹד ַעל ַה ִה ְת ָּפ ְר ֻצּיֹות ֶׁשּלֹו ִ
ַפ ֶ
ּומ ְתיַ ֵעץ ִעּמֹו'ֵ .איְך
ָ'מה ֶא ֱע ֶשֹה?' ָהיָ ה ּפֹונֶ ה ֵאלָ יו ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ִ
אֹותי ִמ ִּב ְפנִ ים,
ִ
הֹורס
ּנֹור ִאי ֶׁשּלִ י? זֶ ה ֵ
ַא ְפ ִסיק ֶאת ַהּכַ ַעס ַה ָ
יׁשּיּותַ ,מ ָּמׁש ִּבלְ ִּתי ָראּוי
יטה ,נְ טּול ִא ִ
ֲאנִ י ַמ ְרּגִ יׁש ֲח ַסר ּכָ ל ְׁשלִ ָ
לִ ְמלּוכָ הַ ...א ָּתה ַחּיָ ב לִ ְמצֹא לִ י ִּפ ְתרֹון לַ ְּב ָעיָ ה ַהּזֹאת' .וָ לֶ ִרי,
יׁשיָ ,היָ ה ָּת ִמיד ִמ ְת ַח ֵּמק ִמ ַּמ ֲענֶ ה .זֹאת ֵמ ֲח ָׁשׁש
ַה ְמ ָׁש ֵרת ָה ִא ִ
רּוע
ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך יִ ְת ָּפ ֵרץ ָעלָ יו לְ ֶפ ַתע ,וְ אּולַ י ַאף יַ ּכֶ ה אֹותֹו אֹו ּגָ ַ
ִמּכָ ְך – יְ ַפ ֵּטר אֹותֹו.
אּבל ֹלא וִ ֵּתר .הּוא ִה ְפ ִציר ּבֹו יֹום-יֹום לָ ֵתת לֹו
ֲא ָבל ַה ֶּמלֶ ְך ַפ ֶ
טֹובה ֶׁש ַּת ִּציל אֹותֹו ֵמ ַהּכַ ַעסּ .כִ ְראֹות וַ לֶ ִרי ֶׁש ֵאין לֹו ְּב ֵר ָרה,
ֵע ָצה ָ
יח ֶאת
יה ּכַ ָּמה ִמּלִ יםַ .א ַחר ּכָ ְך ִהּנִ ַ
נָ ַטל ִּפ ַּסת נְ יָ ר וְ כָ ַתב ָעלֶ ָ
ַה ֶּפ ֶתק לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך וְ ָא ַמרּ'ְ :ב ָׁש ָעה ֶׁש ַא ָּתה ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁש ַהּכַ ַעס
עֹומד לְ ִה ְׁש ַּתּלֵ ט ָעלֶ יָך – ִּת ְק ָרא ֶאת ַמה ֶּׁשּכָ תּוב ַּב ֶּפ ֶתק ַהּזֶ ה'.
ֵ
הֹודה לֹו וְ הּוא יָ ָצא ִמן ַה ֶח ֶדר.
ַה ֶּמלֶ ְך ָ
יעה ּכְ ָבר ְּבאֹותֹו ֶע ֶרב.
ַה ִהזְ ַּד ְּמנּות ָה ִראׁשֹונָ ה לְ ִׁשּמּוׁש ַּב ֶּפ ֶתק ִהּגִ ָ
אּבל לְ ָה ִסיר ֶאת נְ ָעלָ יוּ ,גִ ּלָ ה ַעל ַא ַחת ֵמ ֶהן ּכֶ ֶתם ֻׁש ָּמן
ּכְ ֶׁש ָּבא ַפ ֶ
ְק ַטנְ ַטןָ .היָ ה זֶ ה לִ כְ לּוְך ּכִ ְמ ַעט ִּבלְ ִּתי נִ ְר ֶאהֲ ,א ָבל ַּב ֲעבּור ַה ֶּמלֶ ְך
ָה ַרגְ זָ ן ָהיְ ָתה זֹו ִס ָּבה ַמ ְס ֶּפ ֶקת ּכְ ֵדי לִ כְ עֹס .הּוא ִה ְתּכַ ּוֵ ן לְ ָה ִרים
קֹולֹו ִּב ְׁש ָאגָ הֶ ,אּלָ א ֶׁש ָאז נִ זְ ּכַ ר ַּב ֶּפ ֶתק ֶׁש ִה ְׁש ִאיר לֹו ְמ ָׁש ְרתֹו
ַהּנֶ ֱא ָמן'ֶ .א ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו'ֶ ,ה ְחלִ יט ִמּתֹוְך ִּת ְקוָ ה לְ ִה ְׁש ַּת ֵּפר.
אֹותּה לְ ָפנָ יו וְ ָק ָראָ .היּו ָׁשם
הּוא ָׁשלַ ף ֶאת ִּפ ַּסת ַהּנְ יָ רָּ ,פ ַרס ָ
ימן ֶׁש ָּתמּות
קֹורא ֶאת זֶ ה – ִס ָ
ּכַ ָּמה ִמּלִ ים ְספּורֹות'ִ :אם ַא ָּתה ֵ

אּבל ָק ָרא וְ ֹלא ֶה ֱא ִמין .זֶ ה ַמה ֶּׁשּכָ ַתב לֹו
ַהּלַ יְ לָ ה!' ַה ֶּמלֶ ְך ַפ ֶ
ּגֹועׁש ְּב ִק ְרּבֹו ,וְ ַה ִה ְת ָּפ ְרצּות ֹלא
וָ לֶ ִרי?! ֻח ְצ ָּפה! ַהּכַ ַעס ֵה ֵחל ֵ
יח
זֹועםֵ ,מ ִט ַ
אּבל ִה ְת ִחיל לְ ִה ְׁשּתֹולֵ ל ּכְ מֹו ׁשֹור ֵ
ֵא ֲח ָרה לָ בֹואַ .פ ֶ
ּבֹועט ְּבכָ ל ַהּנִ ְק ֶרה ְּב ַד ְרּכֹו ,וְ ַא ַחר ָרץ לְ ֵע ֶבר
ּכֵ לִ ים ָּב ִר ְצ ָּפהֵ ,
ַה ַח ְדרֹון ֶׁשל וָ לֶ ִרי.
נּופה וְ ָת ַפס ֶאת ַה ְמ ָׁש ֵרת ַה ֻח ְצ ָּפן
הּוא ָּפ ַתח ֶאת ַה ֶּדלֶ ת ִּב ְת ָ
עֹושֹה?!' ָצ ַרח ָעלָ יו'ִ .מי ַא ָּתה
חֹוׁשב ֶׁש ַא ָּתה ֶ
ְּב ִבגְ ּדֹו'ָ .מה ַא ָּתה ֵ
אֹותָך
ְ
ֶׁש ִּתכְ ּתֹב לִ י ֶׁש ָאמּות ַהּלַ יְ לָ ה?! ִּת ְת ַּבּיֵ ׁש לְ ָך! ּכָ ְך לִ ְּמדּו
לְ ִה ְתנַ ֵהג לַ ֶּמלֶ ְך?! ֻח ְצ ָּפה ֶׁש ֵאין ּכְ ֻדגְ ָמ ָתּה! לֵ ְך ,לֵ ְך ִמּכָ אן! ֵאינֶ ּנִ י
ּובתֹוְך ּכְ ֵדי ַה ְּצ ָעקֹות
יֹותר! ַא ָּתה ְמ ֻפ ָּטר!' ְ
אֹותָך ֵ
רֹוצה לִ ְראֹות ְ
ֶ
אּבל ֶאת וָ לֶ ִרי וְ ִה ְׁשלִ יְך אֹותֹו ֵמ ָה ַא ְרמֹון .וָ לֶ ִרי ָקם
– ּגָ ַרר ַפ ֶ
ּומ ֵהר לָ ׁשּוב לְ ֵביתֹו.
ֵמ ָה ֲא ָד ָמה ִ
אּבל ָחזַ ר לְ ַח ְדרֹו ּכָ עּוס ,וְ ֵה ֵחל לְ ִה ְתּכֹונֵ ן לְ ֵׁשנָ הּ .כְ ַד ְרּכֹו,
ַה ֶּמלֶ ְך ַפ ֶ
הּוא נִ ְרּגַ ע ּכַ ֲעבֹר זְ ַמן ָק ָצר ְּוק ָצת ִה ְת ָח ֵרט ַעל ַמה ֶּׁש ָע ָשֹה.
ֲא ָבל ַה ֻח ְצ ָּפה ֶׁשל וָ לֶ ִרי ָהיְ ָתה ּגְ דֹולָ ה ִמ ַּדי ִמּכְ ֵדי לְ ַה ֲחזִ יר אֹותֹו
כּותית וְ ָע ַצם ֵעינָ יוֶ ,אּלָ א
לְ ַת ְפ ִקידֹו .הּוא ָעלָ ה ַעל ִמ ָּטתֹו ַה ַּמלְ ִ
ֶׁש ָאז ָק ְפצּו מּולֹו ַה ִּמּלִ ים ֶׁש ָהיּו ּכְ תּובֹות ַּב ִּפ ְת ָקה'ִ :אם ַא ָּתה
ימן ֶׁש ָּתמּות ַהּלַ יְ לָ ה!' ּולְ ֶפ ַתע ֵה ֵחל לְ ִה ְתּגַ ּנֵ ב
קֹורא ֶאת זֶ ה – ִס ָ
ֵ
ֲח ָׁשׁש ֶאל לִ ּבֹו'ָ .מה ַהּכַ ּוָ נָ ה ֶׁשל ַה ִּמּלִ ים ָה ֵאּלֶ ה?' ִה ְר ֵהר ְּב ַפ ַחד.
'אּולַ י ֶּב ֱא ֶמת ָאמּות ַהּלַ יְ לָ ה? ֶׁש ָּמא ְמ ַתכְ נֵ ן וָ לֶ ִרי לְ ִה ְתנַ ֵּקׁש ְּב ַחּיַ י?
אֹו אּולַ י חֹוזֶ ה ַּבּכֹוכָ ִבים ִס ֵּפר לֹו זֹאת? לְ ָמה הּוא ִה ְתּכַ ּוֵ ן?'
רֹוצצּו ְּבמֹחֹו ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ,וְ כָ ל ַר ַחׁש ַקל ִה ְק ִּפיץ
ַה ְּׁש ֵאלֹות ִה ְת ְ
רֹוצה
ה-הּנֵ ה ַמלְ ַאְך ַה ָּמוֶ ת ִמ ְת ָק ֵרב וְ ֶ
אֹותֹוּ .כָ ל ֶרגַ ע ָח ַׁשב ֶׁש ִהּנֵ ִ
לִ ּטֹל ֶאת נִ ְׁש ָמתֹוַּ .בּב ֶֹקר ,לְ ַא ַחר ָׁשעֹות ְּבלִ י ֵׁשנָ ה ּולְ ַא ַחר
ַמ ֲח ָׁשבֹות לְ ֹלא סֹוףֶ ,ה ְחלִ יט לִ ְׁשאֹל ֶאת וָ לֶ ִרי ְּב ַע ְצמֹו לְ ָמה
ּלֹותיו .הּוא ִה ְתלַ ֵּבׁש וְ יָ ָצא ְּב ֶמ ְרּכַ ְבּתֹו לְ ֵע ֶבר ֵּביתֹו ֶׁשל
ִה ְתּכַ ּוֵ ן ְּב ִמ ָ
אּבל
ּופ ֶ
ַה ְמ ָׁש ֵרת ַה ְמ ֻפ ָּטר .וָ לֶ ִרי ָּפ ַתח לֹו ְּב ַע ְצמֹו ֶאת ַה ֶּדלֶ תַ ,
ימה' .לְ ָמה ִה ְתּכַ ּוַ נְ ָּת ,וָ לֶ ִרי?' ָׁש ַאל ִמּיָ ד.
נִ כְ נַ ס לְ ַבּדֹו ְּפנִ ָ
יע
וָ לֶ ִרי ִחּיֵ ְך'ֲ :אדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְך! ַא ָּתה ַחי! נִ ְר ֶאה ֶׁש ַה ֶּפ ֶתק ֹלא ִה ְׁש ִּפ ַ
ָעלֶ יָךּ '...כְ ֶׁש ָר ָאה ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך ַמ ִּביט ּבֹו ְּב ִאי ֲה ָבנָ הִ ,ה ְס ִּבירֹ' :לא ּכָ ל
את ַּב ֶּפ ֶתק
יע ָעלֵ ינּוִ .אם ָק ָר ָ
רֹואים ָאמּור לְ ַה ְׁש ִּפ ַ
ַמה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו ִ
ּגֹורם לְ ָך לָ מּות ַּבּלַ יְ לָ הּ ,כְ מֹו
ֶׁש ַהּלַ יְ לָ ה ָּתמּות – זֶ ה ֹלא ֶּב ֱא ֶמת ֵ
יסים
ֶׁשּנֹוכַ ְח ָּת לִ ְראֹות .אֹותֹו ַה ָּד ָבר ְּבכָ ל ִמינֵ י ְּד ָב ִרים ֶׁש ַּמכְ ִע ִ
אֹותם – זֶ ה ֹלא ֶּב ֱא ֶמת ָאמּור לִ גְ רֹם
ָ
רֹואה
אֹותָךִ ,אם ַא ָּתה ֶ
ְ
לְ ָך לִ כְ עֹס'...
בֹודתֹו.
מֹותר לְ ַצּיֵ ן ֶׁש ַה ְמ ָׁש ֵרת ַה ָּמסּור ָחזַ ר עֹוד ְּבאֹותֹו ַהּיֹום לַ ֲע ָ
לְ ָ
• • •
רֹואים ָאמּור
ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר וָ לֶ ִרי לַ ֶּמלֶ ְךֹ ,לא ּכָ ל ַמה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו ִ
יע ָעלֵ ינּוֲ .אנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ ְראֹות – לְ ָמ ָׁשל – ֶׁש ַה ָּׁשכֵ ן
לְ ַה ְׁש ִּפ ַ
יפה ֶׁשל ָח ִטיף לְ יַ ד ַה ֶּדלֶ ת ֶׁשּלָ נּו ,וְ ֹלא לִ כְ עֹס! ּכֵ ן,
זָ ַרק ֲע ִט ָ
עֹושֹה ּכָ ְך – הּוא
ּומי ֶׁש ֶ
ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ יםְּ .תנַ ּסּוִּ ,ת ְראּו ֶׁשּזֶ ה ּכֵ יףִ .
ַה ֶּמלֶ ְך ָה ֲא ִמ ִּתי!
באדיבות "שלום לעם"

