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  !דף קריאה לשבת

ֵעֶדר ְצִבי   ּבַ

 ",!ֵעיַני ְלַמְרֶאה ַמֲאִמין א ֲאִני?! ֶזה ַמה״ 

 ַאַחר ְׁשַעת ָהְיָתה זוֹ . ָהרֹוֶעה ִמְלֵמל

 ָנְטָתה ְּכָבר ַהֶּׁשֶמׁש. ְמֻאֶחֶרת ַהָּצֳהַרִים

  .ָהֶעֶרב ֵיֵרד ְמַעט עֹוד. ַמֲעָרב ְלַצד

 ַּבַּמְסלּול ָלֶלֶכת ִהְתִחילּו ְוָהִעִּזים ַהְּכָבִׂשים

 ַהְּבֵהמֹות. ַהִּמְכָלָאה ֶאל ַּבֲחָזָרה ַהֻּמָּכר

, ַהְּסָלִעים ֵּבין ּוְבַעִּליזּות ְּבִׂשְמָחה ָקְפצּו

. ַהּׁשֹוֵפעַ  ַּבִּמְרֶעה ֶׁשָעׂשּו ָׁשֵלם יֹום ַאֲחֵרי

  !ְצִבי ...ָהֵעֶדר ְּבתֹו ָהרֹוֶעה ָרָאה ּוִפְתאֹום

 ְוָלִעִּזים ַלְּכָבִׂשים ִהְצָטֵרף ַהְּצִבי! ַהָּיפֹות ַהְּקָרַנִים ִעם, ֲאִמִּתי ְצִבי, ֵּכן

ִאָּתם ְוָהָל.  

, ַּבֹּבֶקר. ַּבַּלְיָלה ִאָּתם ְוָיַׁשן ָהֵעֶדר ָּכל ִעם ַלִּמְכָלָאה ַהְּצִבי ִנְכַנס

 ִעם ַהְּצִבי ָהַל, ַהִּמְרֶעה ֶאל ׁשּוב ָהֵעֶדר ֶאת הֹוִציא ְּכֶׁשָהרֹוֶעה

 ּוָבֶעֶרב, ִאָּתם ֵמַהַּמְעָין ָׁשָתה, ִאָּתם ֵמָהֵעֶׂשב ָאַכל ,ְוָהִעִּזים ַהְּכָבִׂשים

  .ָהֵעֶדר ָּכל ִעם, ַהִּמְכָלָאה ֶאל ָחַזר

 ֶׁשל ֵמֲעָבָדיו ֶאָחד ָהָיה ְוָהרֹוֶעה, ַלֶּמֶל ַׁשָּי ָהָיה ַהֶּזה ַהֹּצאן ֵעֶדר

ָהרֹוֶעה ִסֵּפר. ַהֶּמֶל ָלֵעֶדר ֶׁשִהְצָטֵרף ַהְּצִבי ַעל ַלֶּמֶל ָּכל ִאּתוֹ  ְוהֹוֵל 

  .ַהְּזַמן



 ָקָראִתי? ֵּכיַצד

__________________________

_____ 

  .״!ַהֶּזה ַהֶּפֶלא ֶאת ִלְראֹות ַחָּיב ֲאִני״: ַהֶּמֶל ָאַמר

ָהַל ַּבִּמְכָלָאה ְּבַנַחת רֹוֵבץ ַהְּצִבי ֶאת ְוָרָאה ַהֶּמֶל .                    

  .ַהֶּמֶל ָקָרא, ״!ַקְרָניו ָיפֹות ַּכָּמה! הּוא ָיֶפה ַּכָּמה״

 ֶׁשַאף״. ָהרֹוֶעה ַעל ַהֶּמֶל ִצָּוה, ״ֵהיֵטב ָעָליו ֶׁשִּתְׁשֹמר ְמַבֵּקׁש ֲאִני״ 

  .״ֵהיֵטב ְוִיְׁשֶּתה ֶׁשֹּיאַכל לוֹ  ְּדַאג! ּבוֹ  ִלְפֹגעַ  ָיֵעז א ֶאָחד

 ֶׁשִּלי ָהָאהּוב ַהְּצִבי ְׁשלֹום ַמה ָהרֹוֶעה ֶאת ׁשֹוֵאל ַהֶּמֶל ָהָיה יֹום ְּבָכל

  .לוֹ  ִלְדֹאג ָהרֹוֶעה ֶאת ּוַמְזִהיר

 ְל ֵיׁש ֲהלֹוא! ַהֶּמֶל ֲאדֹוִני״: ַהֶּמֶל ֶאת ָהרֹוֶעה ָׁשַאל ַאַחת ַּפַעם

 ָלָּמה. ּוְטָלִאים ְגָדִיים ַאְלֵפי ְל ֵיׁש. ְוִעִּזים ְּכָבִׂשים, ְּתָיִׁשים ַאְלֵפי

  .״?ַהֶּזה ַהְּצִבי ַעל ַרק ָוׁשּוב ׁשּוב אֹוִתי רַמְזִהי ַאָּתה

 ֶאל יֹום ְּבָכל ֶׁשחֹוְזִרים ְוָהִעִּזים ַהְּכָבִׂשים, ַהְּתָיִׁשים״ :ַהֶּמֶל לוֹ  ָאַמר

 ַהְּצִבי ֲאָבל. ִחּדּוׁש ִמּׁשּום ָּבֶזה ְוֵאין ,ֶאְצָלם ָרִגיל ָּדָבר ֶזה - ַהִּמְכָלָאה

 ִלְחיֹות ּוָבא ַהֹּכל ְוָעַזב, ַהָּפתּוחַ  ּוַבִּמְדָּבר ַּבֶּטַבע ִלְחיֹות ֶׁשָרִגיל ,ַהֶּזה

ֶׁשִּלי ָהֵעֶדר ְּבתֹו - ״לוֹ  ְוִלְדֹאג ָעָליו ִלְׁשֹמר ָצִרי.  

♦  

 אֹוָתנּו ְמַצָּוה ַהּתֹוָרה ָלָּמה ְלַהְסִּביר ְּכֵדי, ֲחָכֵמינּו ֶׁשָאְמרּו ָמָׁשל ֶזה

 ֶׁשָעַזב ִמי ִּכי. ִיְׂשָרֵאל ְלַעם ֶׁשִהְצָטֵרף ֵגר ְּכַלֵּפי ָיֶפה ְלִהְתַנֵהג ָוׁשּוב ׁשּוב

, ִיְׂשָרֵאל ְלַעם ְוִהְצָטֵרף ָּבּה ֶׁשָּגַדל ָהָאֶרץ ְוֶאת ּבוֹ  ֶׁשּנֹוַלד ָהָעם ֶאת

 ַהּתֹוָרה ָלֵכן. ַהֹּצאן ְלֵעֶדר ְוִהְצָטֵרף ֵמַהֶּטַבע ֶׁשָּבא ִלְצִבי ּדֹוֶמה

  .ּוַבֲעִדינּות ְּבָכבֹוד ֵאָליו ּוְלִהְתַנֵהג ַהֵּגר ֶאת בֶלֱאהֹ  ָּכ ָּכל ַמְזִהיָרה

  

        


