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ּתֶֹכן ָהִעְנָיִנים

ַהֲחִסיָדה ְוָהַאְרֵיה

ָהַאְרֵיה ֶהָחִביב

סֹופֹו ֶׁשל ַהָּגָמל

ַהִּצּפֹור ַהִּטְּפָׁשה

ַהֵּׁשן ָהאֹוֶבֶדת

סֹוָפם ֶׁשל ָהַעְכָּבִרים!

ַהּׁשּוָעל ֶׁשִהְתַּגָּלה ְּכנֹוֵכל

ָּכְך ֶנְחַׂשף ַהַּגָּנב



מאז ומתמיד שימשו המשלים ככלי 
מנת  על  ההורים,  בידינו,  מופלא  שרת 

לעצב את עולמם של הילדים הרכים, בחן 

ובנעימות, על ערכי אמת נעלים, על יסודות 

החיים,  בשבילי  להדריכם  איתנים,  מוסר 

להתמודד  היכולת  את  בקרבם  ולטפח 

ואהבה  נתינה  עם תהפוכות החיים, מתוך 

לזולת, חברות אמת, נאמנות למופת ועוד 

ועוד.

עולמם המופלא והקסום של בעלי החיים 

ילדינו.  של  ליבם  את  ומעולם  מאז  שבה 

הלב  בילדותנו, התפעמנו מאומץ  אנו,  גם 

אל  מקורה  את  שהשחילה  החסידה,  של 

וקמצנו  הזועם,  האריה  של  המאיים  גרונו 

את אגרופנו הקטנים במתח, מתוך תקוה 

את  וקלס  ללעג  ישים  הצנוע  שהצב 

הארנבת הגאה.

“משלים  בידיכם,  אוחזים  שאתם  בספר 

שלא  משלים  מופיעים  בבוקר”,  לשבת 
ראו אור מעולם! אלו הם משלים קסומים 

לזמני  במיוחד  המתאימים  ומתוקים, 

מנוחה ושלווה, שבת בבוקר לדוגמה...

גם  כמו  לנו,  ממתינים  הספר  דפי  בין 

שיאלפונו  האהובות,  היער  חיות  לילדינו, 

ובציורים  מושלמת  בחריזה  וחכמה,  בינה 

מושקעים ברמה שלא נראתה כמותה.

אחרי “משלים לפני שינה”, “משלון ולישון” 

ו”משל ופתגם” שכבשו בסערה את עולמם 

את  גם  לפתוח  העת  הגיעה  ילדינו,  של 

הבוקר בקריאה מענגת, מרתקת ומהנה.

על  לעומדים  להודות  המקום  כאן 
ימיני במים רבים, עושי המלאכה.

ספרינו  של  הראשי  לעורך  אודה  ראשית 

העריכה  על  פתיה  עובדיה  שאול 
הלשון  למגיהת  גדולה  תודה  המשובחת. 

אודה  כץ.  אביגיל  המקצועית  והמבקרת 

המסורה  ולמגיהה  לנקדנית  לב  מקרב 

נעמי  למגיהה  וכן  הירשמן,  יהודית 
המדוקדקת.  הניקוד  הגהת  על  נפרשטק 
הכישורים  ברוך  לצייר  וברכה  תודה 

המקצועי והיחודי אלברט זמורה. חופניים 

של תודה לגרפיקאית והמעצבת ידי אומן 

גרינבוים על עיצוב העטיפה ועל  אסתר 
עימוד ועיצוב הספר. כן אודה בזאת לבניי 

ויהודה.  רפאל  דוד,  האהובים  יקיריי 

ואחרית דבר אודה לרעייתי היקרה, נעמה, 

אשר ליוותה את יצירת הספר וסייע רבות 

בעצותיה המחכימות.

חודש כסלו התשע”ג

שבת שלום
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הקדמה



ַהֲחִסיָדה 
ְוָהַאְרֵיה

ֵהֵחל  ַהֹּכל 
ָסַעד  ָהַאְרֵיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֲארּוָחה  ּבַ ִלּבֹו  ֶאת 
ֵהִכיָנה  אֹוָתּה  ְמֵלָאה, 
ִביָאה.  ַהּלְ ּתֹו,  ִאׁשְ
ָחׁש  ְתאֹום  ּפִ ְלֶפַתע 
ה  ַחּדָ ִקיָרה  ּדְ ָהַאְרֵיה 
ה  ַעּזָ ְיָלָלה  רֹון,  ּגָ ּבַ
אֹון.  ּבְ ִמיַע  ִהׁשְ הּוא 



ה                 ַחּדָ ֶעֶצם  זֹו  ָהָיָתה 
ָלֶרֶדת  ְרָבה  ּסֵ ׁשֶ ה,  ַוֲאֻרּכָ
ָבה.  ַהּקֵ ֶאל 

ה?"  ֶאֱעׂשֶ ָמה  ַוֲאבֹוי,  “אֹוי 
ל  ּכָ ב  ּצָ ַהּמַ “ֲהֵרי  ָהַאְרֵיה,  ל  ִיּלֵ
א!"  ְמַדּכֵ ְך  ּכָ

ְלָהִביא  ִביָאה  ַהּלְ ָתה  ִנּסְ
ְמֵהָרה  ַעד  ַאְך  ָמזֹור,  ְלַבֲעָלּה 
ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ י  ּכִ ָאחֹור,  ָנסֹוָגה 
לֹף  ִלׁשְ ָיָדּה,  ּבְ ָעָלה  לֹא  ָואֶֹפן 
ָבה  ָחׁשְ ה.  ְוַחּדָ ה  ֲאֻרּכָ ּכֹה  ֶעֶצם 
ָצה,  ִאּמְ מָֹחּה  ֶאת  ִביָאה,  ַהּלְ
ִמיָעה  ִהׁשְ ֲעָלּה,  ּבַ ָהַאְרֵיה,  ּוְבָאְזֵני 
ִנְקָרא,  ַהַחּיֹות  “ְלָכל  ָהֵעָצה:  זֹו  ֶאת 
ְצִליַח  ּתַ ׁשֶ ּוִמי  ֶעְזָרה.  ֵמֶהן  ׁש  ְנַבּקֵ
ָכר  ׂשָ ָך  ִמּמְ ל  ַקּבֵ ּתְ  - יָמה  ׂשִ ּמְ ּבַ
ְתמּוָרה!"  ּבִ

צּו  ִהְתַקּבְ ּוְכׁשֶ יר,  ַאּדִ קֹול  ּבְ ָהַאְרֵיה  ַאג  ׁשָ
ץ  ַחּלֵ ּתְ ׁשֶ “ִמי  ִהְבִהיר:  הּוא  ָלֶהן  ַהַחּיֹות  ל  ּכָ
י  ּנִ ִמּמֶ ל  ְלַקּבֵ ה  ְזּכֶ ּתִ קּוָעה,  ַהּתְ ָהֶעֶצם  ֶאת 
ל  ׁשֶ עּור  ַהּפָ לֹעֹו  ּבְ יטּו  ִהּבִ ַהַחּיֹות  ל  ּכָ ָעה!"  ַהְפּתָ
ִלְפצֹות.  יֶהן  ּפִ ֶאת  ֵהֵעּזּו  ְולֹא  ַהַחּיֹות,  ֶמֶלְך 

13 ַהֲחִסיָדה ְוָהַאְרֵיה


