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בס"ד

"שלום אני חושב שאני צריך משקפיים".
"אתה בהחלט צריך משקפיים אדוני ,זו היא חנות נעליים"...
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת תולדות תשפ"א

שאלות בפרשה

ָה ַר ָּמאּות ֹלא ִמ ְׁש ַּתּלֶ ֶמת!
יהם ֶׁשל
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ַעל יַ ֲעקֹב וְ ֵע ָׂשוְּ ,בנֵ ֶ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ּתֹולְ דֹות ַה ָ
אֹותנּו ֶׁש ֵע ָׂשו נָ ַהג לְ ַרּמֹות ֶאת ָא ִביו,
יִ ְצ ָחק וְ ִר ְב ָקהֲ .חכָ ֵמינּו ְמלַ ְּמ ִדים ָ
וְ ִה ִּציג ֶאת ַע ְצמֹו ּכְ ַצ ִּדיק וְ טֹוב ְּבעֹוד ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת הּוא ֹלא ִה ְתנַ ֵהג ּכָ ָראּוי.

 .1בן כמה שנים היה יצחק כאשר נולדו יעקב ועשיו?
 .2מי יצא ראשון מהבטן ,בהולדת יעקב ועשיו?
 .3מי אמר' :הקול קול יעקב ,והידיים ידי עשיו'?
 .4האם יצחק הבין בסוף שיעקב קיבל את הברכות במקום עשיו?
 .5מה רצה עשיו לעשות ליעקב לאחר ששמע שלקח את ברכתו?
 .6מה בקשו יצחק ורבקה מיעקב לעשות? מדוע?
 .7לאן הלך יצחק כאשר היה רעב בארץ?
 .8מי היה 'איש תם יושב אוהלים'?

יח ֵמ ַר ָּמאּותֹו .יִ ְצ ָחק ָא ִביו ֶה ֱא ִמין ֶׁשהּוא ַה ֵּבן ָה ָראּוי
ֵע ָׂשו ּכִ ְמ ַעט ִה ְרוִ ַ
ּׁשֹוׁשלֶ ת ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם
יֹותר לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ְּב ָרכֹות ּולְ ַה ְמ ִׁשיְך ֶאת ַה ֶ
ְּב ֵ
ָא ִבינּוּ .כַ ֲא ֶׁשר יִ ְצ ָחק ָק ָרא לֹו וְ ָא ַמר ֶׁשהּוא ִמ ְתּכֹונֵ ן לְ ָב ֵרְך אֹותֹו
ִּב ְב ָרכָ ה ְמיֻ ֶח ֶדתְּ ,בוַ ַּדאי ֵע ָׂשו ָהיָ ה ְמ ֻר ֶּצה ֶׁש ָה ַר ָּמאּות ֶׁשּלֹו ָעזְ ָרה לֹו.
ֲא ָבל ֶּב ֱא ֶמת ֹלא ּכָ ְך ָהיָ ה ַּבּסֹוףִ .ר ְב ָקה ֶׁש ָּׁש ְמ ָעה ֶאת ִּד ְב ֵרי יִ ְצ ָחק
ֹלח ֶאת יַ ֲעקֹב ּכְ ֵדי ֶׁשהּוא יְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ְּב ָרכֹות.
לְ ֵע ָׂשוִ ,מ ֲה ָרה לִ ְׁש ַ
יַ ֲעקֹב ֶּב ֱא ֶמת ָהיָ ה ַצ ִּדיק וְ ָתם וְ הּוא ָהיָ ה ָראּוי לְ ַה ְמ ִׁשיְך ֶאת ַה ָּמס ֶֹרת,
וְ ֹלא ֵע ָׂשו ,וְ ָאכֵ ן ּכָ ְך ָהיָ ה לְ ַבּסֹוף.

חידת חדגא :בשמה היא כיהודייה אך היא אשת הרשע .מי היא?

ֵמ ַה ִּסּפּור ַהּזֶ ה ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹדֶׁ ,ש ָה ַר ָּמאּות ֹלא ֶּב ֱא ֶמת
יח ְּב ֶׁש ֶקרַּ ,בּסֹוף יְ ַרּמּו אֹותֹו
ִמ ְׁש ַּתּלֶ ֶמתִ .מי ֶׁש ְּמנַ ֶּסה לְ ַה ְרוִ ַ
ּנֹוהג ֶּב ֱא ֶמת וְ י ֶֹׁשר ,יִ זְ ּכֶ ה ַּבּסֹוף לְ ִב ְרכֹות
וְ הּוא יַ ְפ ִסידֲ .א ָבל ִמי ֶׁש ֵ
ָׁש ַמיִ ם לָ רֹב!

חידת פולקע :מלך המקום כרת ברית עם האב ועם הבן .מהו המקום?

תמונות בפרשה

מילים מבולבלות

מצאו למה רומזות התמונות!

זהו את המילים והביטויים  -מתוך 'שלישי' של הפרשה
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מתי שפל
__________
הנקב רקום
__________
די צחי קבע
__________

10

ריבויו
__________

2
5
8

מים או לא
__________
תאחר
__________
תעמץ
__________

11

יבחרה
__________

3
6
9

פרע
__________
במי ארם
__________
מותש
__________

12

בחר לנגר
__________

לּומה
ַּת ֲע ָ
ָּב ִאי

שלום וזונדל חברים טובים .זונדל הלך ליריד הגדול וכתב מכתב לשלום ,ובסופו חתם:
"ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום" .שלום התרגש מאוד מהנוסח ,וכתב מכתב
חזרה ,ובסופו חתם" :ואתה זונדל וביתך זונדל וכל אשר לך זונדל"...

סיפור לשבת

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

שמחה פשיטיק

ּתֹורית ָּפ ְק ָדה ֶאת ָה ִאי ַה ָּק ָטןַ .הּכְ ָפר ֶׁשּנִ ַּצב ָעלָ יו ָהיָ ה
ַמּגֵ ָפה ִמ ְס ִ
ּובלְ ִּתי ִמ ְתיַ ֵּמר.
יפי ַה ַּקׁש ֶׁשּבֹו ֶה ֱענִ יקּו לֹו ַמ ְר ֶאה ַּפ ְׁש ָטנִ י ִ
ּוצ ִר ֵ
ְמיֻ ָּׁשןְ ,
ּתֹוׁש ִבים ָהיּו ַאנְ ֵׁשי ָע ָמל ֶׁש ָע ְבדּו ָק ֶׁשה ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַקּיֵ ם ,וְ ִעם ּכָ ל
ַה ָ
טֹובה
טֹובי לֵ בֲ .אוִ ָירה ָ
ּגֹורלָ ם ,וְ ָהיּו ְש ֵֹמ ִחים וְ ֵ
זֹאת ֹלא ִה ְתלֹונְ נּו ַעל ָ
ּסּוסים לִ ְצהֹל וְ לִ ְקּפֹץ
ָש ְֹר ָרה ָּב ִאיַ ,עד לְ אֹותֹו ַהּזְ ַמן ֶׁשּבֹו ֵה ֵחּלּו ַה ִ
ְּבח ֶֹסר ֶׁש ֶקט.
ָהיָ ה ָּברּור לְ כֻ ּלָ ם ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ַמּגֵ ָפה .יַ אן ָהיָ ה ָה ִראׁשֹון לִ ְסּבֹל ִמ ֶּמּנָ ה.
בֹודתֹו ,וְ נִ ּגַ ׁש לָ ֻא ְרוָ ה ּכְ ֵדי לְ ַׁש ְח ֵרר ֶאת ַהּסּוס
הּוא יָ ָצא ַּבּב ֶֹקר לַ ֲע ָ
וְ לִ ְרּכֹב ָעלָ יוֲ .א ָבל ּכְ ָבר ֵמ ָרחֹוק ָׁש ַמע ֶאת ַצ ֲהלֹות ַהּסּוס וְ ֵה ִבין
ֶׁש ַּמ ֶּׁשהּו מּוזָ ר ָק ָרה'ָ .מה יֵ ׁשּ ,ג'ו ְֹרגִ 'י?' ָּפנָ ה ֵאלָ יו ְּב ִח ָּבה וְ ֵס ֵרק
יח לְ ָפנָ יו
רֹותיו ַּב ִּמ ְב ֶר ֶׁשת ַה ָּק ָׁשה'ַ .א ָּתה ָר ֵעב?' ָׁש ַאל וְ ִהּנִ ַ
ֶאת ַׂש ֲע ָ
ֲע ֵר ַמת ָח ִציר ְמכֻ ֶּב ֶדתֲ .א ָבל ּג'ו ְֹרגִ 'י ַהּסּוס ֹלא נִ ְר ָאה ְמ ֻר ֶּצה.
יַ אן ִה ִּביט ַּב ֶּׁש ֶמׁש וְ ָר ָאה ֶׁש ַה ָּׁש ָעה ִמ ְת ַא ֶח ֶרת .לָ כֵ ן ֶה ְחלִ יט לַ ֲעלֹות
יבה ַעל ּגַ ּבֹו,
ַעל סּוסֹו וְ לָ ֵצאת לַ ֶּד ֶרְךֶ .אּלָ א ֶׁשּכַ ֲעבֹר ַּד ָּקה ֶׁשל ְרכִ ָ
ִה ְת ִחיל ַהּסּוס לִ ְקּפֹץ ּולְ ִה ְׁשּתֹולֵ לַ ,עד ֶׁשּיַ אן נָ ַפל ִמ ֶּמּנּו וְ ֻה ַּטח
ֹית?!' נָ זַ ף ּבֹו ְּב ַע ְצ ָּבנּות וְ ִׁש ְפ ֵׁשף ֶאת
ָּב ֲא ָד ָמהּ' .ג'ו ְֹרגִ 'י! ֶמה ָע ִש ָ
ּכֹוא ֶבת ֵמ ַה ַּמּכָ הַ .הּסּוס ֲע ַדיִ ן ֹלא נִ ְרּגַ ע ,וְ גַ ם ַא ֲח ֵרי ֶׁשּיַ אן
ִּב ְרּכֹו ַה ֶ
יע
נּוע ְּב ִאי נֹוחּות ּולְ ַה ְׁש ִמ ַ
ֶה ֱחזִ יר אֹותֹו לָ ֻא ְרוָ ה – הּוא ִה ְמ ִׁשיְך לָ ַ
קֹולֹות ְמ ֻׁשּנִ ים.
ָּב ֶע ֶרבּ ,כְ ֶׁש ִּס ֵּפר יַ אן לַ ֲח ֵב ָריו ֶאת ַמה ֶּׁש ָּק ָרה לֹו ִעם ַהּסּוסָ ,ענָ ה
ּדֹומה! ַהּסּוס ֶׁשּלִ יֶׁ ,ש ָּת ִמיד
ֶא ָחד ֵמ ֶהם וְ ָא ַמרּ' :גַ ם לִ י ָק ָרה ָּד ָבר ֶ
נּוחה.
ִמ ְתנַ ֵהג ַּב ֲא ִצילּותִ ,ה ְת ִחיל ַהּב ֶֹקר לִ ְצהֹל וְ לִ ְקּפֹץ ְּבח ֶֹסר ְמ ָ
הּוא נִ ְר ֶאה לִ י ַמ ָּמׁש חֹולָ נִ י '...יַ אן ָׁש ַמע ֶאת ַה ְּד ָב ִרים וְ ֶה ֱעלָ ה
נֹות ָרה
ַה ְׁש ָע ָרה' :אּולַ י ְמ ֻד ָּבר ְּב ַמּגֵ ָפהָ ,חלִ ילָ ה?' וְ ַה ְּׁש ֵאלָ ה ֶׁשּלֹו ְ
ׁשּובה.
ָּב ֲאוִ יר ְּבלִ י ְּת ָ
רֹובים ִה ְת ָּב ֵרר לְ כֻ ּלָ ם – יֵ ׁש ָּב ִאי ַמּגֵ ָפה ֶׁשּפֹוגַ ַעת
ַאְך ַּבּיָ ִמים ַה ְּק ִ
נֹוס ִפים ֶׁש ָּב ֶהם
ּומ ְק ִרים ָ
ּפּורים ִ
ּסּוסים! ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה נִ ְׁש ְמעּו ִס ִ
ַּב ִ
יהם אֹו ְס ָתם
ּסּוסים ִה ְׁשּתֹולְ לּו ,יִ ּלְ לּוִ ,ה ִּפילּו ֶאת ָהרֹוכְ ִבים ֵמ ֲעלֵ ֶ
ַה ִ
סּוסים ָהיּו ַחּיֹות
ִ
ּתֹוׁש ֵבי ָה ִאי ָהיּו ֻמ ְד ָאגִ ים.
ָ
ָק ְפצּו ְּב ַע ְצ ָּבנּות.
יבה ָה ִע ָּק ִרּיֹות ֶׁשּלָ ֶהם ,וְ ֵהם ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ָּב ֶהם ַרּבֹות ִמ ֵּדי יֹום
ָה ְרכִ ָ
ּתֹוׁש ִבים.
עֹושֹים ַעכְ ָׁשו?' ָעלְ ָתה ַהּזְ ָע ָקה ִמּכָ ל ַה ָ
ְּביֹומֹו'ָ .מה ִ
רֹופ ִאים ֻמ ְמ ִחים נִ ְק ְראּו ֶאל ָה ִאי ,וְ ַהּלָ לּו ֵה ֵחּלּו לְ ַח ֵּפשֹ
וֶ ֶט ִרינָ ִרים וְ ְ
ּסּוסים ַה ִּמ ְסּכֵ נִ ים.
פּואה לַ ִ
ַא ַחר ְמקֹור ַה ַּמּגֵ ָפה ,וְ נִ ּסּו לְ ָה ִביא ָמזֹור ְּור ָ
ּסּוסים
יהםּ'ָ .ד ָמם ֶׁשל ַה ִ
שו ָֹרה ֹלא ָהיְ ָתה ְּב ִפ ֶ
ַהּיָ ִמים ָחלְ פּו וְ ׁשּום ְּב ֹ
סֹובלִ ים וְ חֹולִ ים
ּוׁשלֵ ִמים ,וְ ִעם ּכָ ל זֹאת נִ ְר ִאים ְ
יאים ְ
נָ ִקיֵ ,הם ְּב ִר ִ
ּכָ ל ּכָ ְך'ִ ,א ְב ֲחנּו ְּב ָפנִ ים ֲחמּורֹות ֵס ֶבר' .נִ ְר ֶאה ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ַמ ֲחלָ ה
ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא ֻמּכֶ ֶרת לַ ַּמ ָּדע ֶׁשּלָ נּו'ִ ,סּכְ מּו ְּב ֶׁש ֶפל קֹול וְ ִה ְס ַּתּלְ קּו
ֵמ ָה ִאי ְּבב ֶֹׁשת ָּפנִ ים.
ַּב ָּׁשלָ ב ַהּזֶ ה ֶה ְחלִ יט יַ אןֶׁ ,שּסּוסֹו ֲע ַדיִ ן ֹלא נִ ְרּגַ ע ,לְ ָה ִביא לַ ּכְ ָפר
ָחכָ ם זָ ֵקן ֶא ָחד ֶׁש ָּפגַ ׁש ַּפ ַעם ְּב ַמ ָּסעֹו ָּבעֹולָ םָ .אז ,לִ ְפנֵ י ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה
יח לַ ֲעמֹד לְ ִצּדֹו וְ לַ ֲעזֹר לֹו
ָׁשנִ יםִ ,ה ִּציל יַ אן ֶאת ַחּיָ יו ,וְ ַהּזָ ֵקן ִה ְב ִט ַ
יע ַהּזְ ַמן לְ ַמ ֵּמׁש ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה',
טֹובה ְּבכָ ל ֵעת ֶׁשּיִ ָּד ֵרׁש'ִ .הּגִ ַ
ְּב ֵע ָצה ָ

ּוב ִס ָירתֹו
בּועיִ ם הּוא ָחזַ ר ְ
ִה ְר ֵהר יַ אן וְ יָ ָצא ֶאל ַה ַּמ ָּסעּ .כַ ֲעבֹר ְׁש ַ
יֹותר ַּב ָּׁשנִ ים ֶׁש ָחלְ פּו.
ֶה ָחכָ ם ַהּזָ ֵקןֶׁ ,ש ִה ְס ִּפיק לְ ִהזְ ַּד ֵּקן עֹוד ֵ
ּסּוסים וְ ֵה ֵחל
ַהּזָ ֵקן ֹלא ִּבזְ ֵּבז ֶרגַ עִ .מּיָ ד ּכְ ֶׁש ִהּגִ יעּו לָ ִאי הּוא נִ ּגַ ׁש לַ ִ
אֹותם ִמּכַ ף ֶרגֶ ל וְ ַעד רֹאׁשּ'ִ .ת ְר ֶאה'ָ ,א ַמר לְ ַבּסֹוף לְ יַ אן.
ָ
ּבֹודק
ֵ
יֹוד ַע
חּוׁשה ֶׁש ֲאנִ י ֵ
ּסּוסיםֲ ,א ָבל יֵ ׁש לִ י ְּת ָ
ָ'א ְמנָ ם ֲאנִ י ֹלא ֵמ ִבין ּגָ דֹול ַב ִ
יח לְ ָה ִבין
ַּב ֶּמה ְמ ֻד ָּברֶ .א ְׁש ֶהה ַּבּכְ ָפר ֶׁשּלָ כֶ ם ּכַ ָּמה יָ ִמים ,וְ אּולַ י ַא ְצלִ ַ
ָמה ִמ ְת ַר ֵחׁש ּכָ אן' .יַ אן ֵא ַרח ֶאת ַהּזָ ֵקן ְּב ֵביתֹו ,נֶ ֱהנֶ ה ֵמ ַה ְּׁשהּות לְ יַ ד
ָחכָ ם ֶׁשּכָ זֶ הֶׁ ,ש ָּׁש ַפע ִא ְמ ֵרי ָחכְ ָמהַ .הּזָ ֵקן ִה ְת ַהּלֵ ְך ֵּבין ְׁש ִבילֵ י ָה ִאי
ּתֹוׁש ִביםֶׁ ,שּגַ ם ֵהם נֶ ֱהנּו ֵמ ָחכְ ָמתֹו .הּוא ִס ֵּפר לָ ֶהם
וְ ִה ְת ָע ָרה ֵּבין ַה ָ
ּפּורים ִמ ֶּׁשּלָ ֶהם.
ּפּורים ְמ ַענְ יְ נִ ים ,וְ ֵהם ִמ ִּצ ָּדם ֶה ֱחזִ ירּו לֹו ְּב ִס ִ
ִס ִ
ּכָ ְך ָחלְ פּו עֹוד ּכַ ָּמה יָ ִמים ,וְ ָאז נִ ּגַ ׁש ֶה ָחכָ ם ַהּזָ ֵקן ֶאל יַ אן וְ ָא ַמר לֹו:
'ּבֹוא! הֹולְ כִ ים לָ ֻא ְרוָ ה!' יַ אן ִמ ֵהר לִ ְצעֹד ִעּמֹו ֶאל ָה ֻא ְרוָ ה ֶׁש ֶּב ָח ֵצר
ּופ ַתח ֶאת ֶּדלֶ ת ַה ִּמכְ לָ ָאה ֶׁש ָּבּה ָע ַמד ּג'ו ְֹרגִ 'י ַהּסּוס
חֹוריתָ ,
ָה ֲא ִ
וְ נָ ַחר ְּבקֹולָ נִ ּיּותּ' .כָ ֵעת'ָּ ,פנָ ה ַהּזָ ֵקן לְ יַ אן'ֲ ,א ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך לְ ָה ִסיר
ּומ ֵהר
ֶאת ַּפ ְרסֹות ַה ַּב ְרזֶ ל ֶׁש ַעל ַרגְ לֵ י ַהּסּוס' .יַ אן ֹלא ִה ְתנַ ּגֵ ד ִ
שוֹת ּכִ ְד ָב ָריו .לְ ַא ַחר ֶׁש ֵה ִסיר ֶאת ַּפ ְרסֹות ַהּסּוסִּ ,ב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו
לַ ֲע ֹ
ַהּזָ ֵקן'ַ :עכְ ָׁשו ַּת ֲחזִ יק ֶאת ַרגְ לֹוּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְב ַעט ִּבי ,וַ ֲאנִ י ֶא ְתּבֹונֵ ן
ָּבּה ִמ ָּקרֹוב'.
סֹותיו ַה ִּט ְב ִעּיֹות ֶׁשל ַהּסּוס,
ּבֹודק ֶאת ַּפ ְר ָ
הּוא ָע ַבר ֶרגֶ ל ַא ַחר ֶרגֶ לֵ ,
ּכֹופף וְ לִ ְבּדֹק ָמה
אתי!' יַ אן ִמ ֵהר לְ ִה ְת ֵ
ַעד ֶׁשּלְ ַבּסֹוף ָק ָרא'ָ :מ ָצ ִ
ָמ ָצא ַהּזָ ֵקן'ִ .הּנֵ הִּ ,ת ְר ֶאה ְּב ַע ְצ ְמָך' .הּוא ִמ ֵּקד ֶאת ְר ִאּיָ תֹו ְּב ַת ְח ִּתית
ַּפ ְר ָסתֹו ֶׁשל ַהּסּוס ,וְ גִ ּלָ ה לְ ֶח ְר ָדתֹו ּכִ י נָ עּוץ ָּבּה ַמ ְס ֵמר ַּדק.
ַ'מ ְס ֵמר?! ְּבתֹוְך ָה ֶרגֶ ל ֶׁשל ַהּסּוס ֶׁשּלִ י?! ֵאיְך זֶ ה יִ ָּתכֵ ן? ֲה ֵרי יֵ ׁש
ָעלָ יו ָּת ִמיד ֶאת ַּפ ְר ַסת ַה ַּב ְרזֶ ל ֶׁש ְּמגִ ּנָ ה ָעלָ יו!' ַהּזָ ֵקן ֹלא ֵה ִׁשיב ַעל
ּסּוסים
ּות ַב ֵּקׁש ִמּכָ ל ֲח ֵב ֶריָך ֶׁש ַה ִ
הֹורה לֹו' :לֵ ְך ַמ ֵהר ְ
ַה ְּׁש ֵאלָ הֶ ,אּלָ א ָ
ֶׁשּלָ ֶהם נִ ְפּגְ עּוֶׁ ,שּיִ ְב ְּדקּו ֶאת ַה ְּפ ָרסֹות ֶׁשּלָ ֶהם'.
יַ אן ָׁשלַ ף ֶאת ַה ַּמ ְס ֵמר ָה ָארְֹך ִמ ַּפ ְר ָסתֹו ֶׁשל ּג'ו ְֹרגִ 'י ַהּסּוס ,וְ יָ ָצא
יבה ֵּבין ְׁש ִבילֵ י ַהּכְ ָפרּ .כַ ֲעבֹר ָׁש ָעה הּוא ָחזַ ר וְ ָא ַמר לַ ּזָ ֵקן:
ִעּמֹו לִ ְרכִ ָ
יׁשהּו ַמ ְס ֵמר ָּב ֶרגֶ לֵ ...איְך
ּסּוסים ַה ְּב ָעיָ ִתּיִ ים ָּת ַקע ִמ ֶ
ָ'צ ַד ְק ָּת! לְ כָ ל ַה ִ
יָ ַד ְע ָּת ֶׁשּזֶ ה ַמה ֶּׁשּגָ ַרם לָ ֶהם לְ ִה ְׁשּתֹולֵ ל?'
ּתֹוב ְב ִּתי ַּבּכְ ָפרָׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ֶׁש ָהיָ ה
ֵה ִׁשיב ַהּזָ ֵקןּ'ָ :פׁשּוט ְמאֹד – ּכְ ֶׁש ִה ְס ַ
יהם
ּכָ אן לַ ַא ֲחרֹונָ ה ַסנְ ְּדלָ ר ֶׁשּג ַֹרׁש ֵמ ָה ִאיַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ִּת ֵּקן ֶאת נַ ֲעלֵ ֶ
ּובכָ ְך ּגָ ַרם לָ ֶהם לְ ִה ָּׁש ֵבר ׁשּוב
לּודיםְ ,
ּתֹוׁש ִבים ְּב ַמ ְס ֵמ ִרים ֲח ִ
ֶׁשל ַה ָ
יח ׁשּוב וָ ׁשּוב ַעל ַה ִּתּקּון ֶׁשל ַהּנַ ֲעלַ יִ םִ .מּיָ ד
וָ ׁשּוב ,וְ זֹאת ּכְ ֵדי לְ ַה ְרוִ ַ
פּואיתֶ ,אּלָ א
ּסּוסיםֶׁ ,ש ֵאין לָ ֶהם ׁשּום ְּב ָעיָ ה ְר ִ
ֵה ַבנְ ִּתי ֶׁשּיֵ ׁש ֶק ֶׁשר לַ ִ
יׁשית ֶׁשל אֹותֹו ַסנְ ְּדלָ ר ֻמ ְׁש ָחתִ .מּכָ אן ָהיְ ָתה
ְמ ֻד ָּבר ּכָ אן ִּבנְ ָק ָמה ִא ִ
לֹומר ֶאת ַּפ ְרסֹות
ּסּוסיםּ ,כְ ַ
ַה ֶּד ֶרְך ְק ָצ ָרה לִ ְבּדֹק ֶאת ַהּנַ ֲעלַ יִ ם ֶׁשל ַה ִ
ַה ַּמ ֶּתכֶ ת ֶׁשּלָ ֶהם ,וְ כָ ְך ִה ְתּגַ ּלָ ה ַהּסֹוד'...
•
תֹוצ ָאה ֵּבין ִמ ְק ִרים .זֶ הּו
יֹוד ִעים ֶׁשּיֵ ׁש ֶק ֶׁשר ֶׁשל ִס ָּבה וְ ָ
ֲאנַ ְחנּו ְ
עֹושֹה ְּב ָק ֶצה ֶא ָחד ֶׁשל ּכַ ּדּור
יׁשהּו ֶ
ּומ ֲע ֶשֹה ֶׁש ִּמ ֶ
חֹובק עֹולָ םַ ,
ֶק ֶׁשר ֵ
יׁשהּו ֶׁשּנִ ְמ ָצא ַּב ָּק ֶצה ַה ֵּׁשנִ יִ .מי ֶׁש ָחכָ ם
יע ַעל ִמ ֶ
ָה ָא ֶרץ יָ כֹול לְ ַה ְׁש ִּפ ַ
ּפֹועל לְ ִפי ַה ֲה ָבנָ ה ַהּזֹאת.
רֹואה ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר ַהּזֶ ה וְ גַ ם ֵ
– ֶ
באדיבות "שלום לעם"

