
 

 

 
 (אבות)ָהָאָדם  ֶאת ָעָׂשה ִהים-לֹ -אֱ  ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּבֶצֶלם, ְּבֶצֶלם ֶׁשִּנְבָרא לֹו נֹוַדַעת ְיֵתָרה ִחָּבה. ְּבֶצֶלם ֶׁשִּנְבָרא ָאָדם ָחִביב

 
 
 

 

 
 
  

  I Have a Dream- חלום לי יש
 התנועה מנהיג של ביותר המפורסם הוא נאומו

קינג בארצות הברית,  לותר מרטין האזרח לזכויות
 נישא האפליה, הנאום ולקץ גזעי-בין לשוויון אשר קרא

 .1963לאוגוסט   28 -ב

 על שעמד בעת 1968  באפריל 4-מרטין לותר קינג נרצח ב
 .מרפסת

 

 

 לקריאה מורחבת סרקו או חפשו בויקפדיה מרטין לותר קינג.

... ֲאִני ָׂשֵמִח ְלִהְצָטֵרף ֲאֵליֶכם ַהּיֹום, ַּבֶּמה ֶׁשֵּיָרֵׁשם ְּבִּדְבֵרי ַהָּיִמים ִּכְגֹּדַלת 
ל, ֲאֶׁשר ְּבִצּלֹו ָהַהְפָּגנֹות ְלַמַען ָהֹחֶפׁש ְּבתֹוְלדֹות ֻאָּמֵתנּו. ִלְפֵני ְׁשֵני יֹוְבלֹות, ֲאֶמִריָקִאי ָּדגּו

 ֶנֱחֶסה ַּכּיֹום, ָחַתם ַעל ִּדֵּבר ַהְּדרֹור...
ִּכי יֹום ֶאָחד תקום אומה זו ותגשים את משמעותה האמיתית של סיסמתה:  ֵיׁש ִּבי ֲחלֹום

 "ָאנּו אֹוֲחִזים ְּבֱאֶמת ְצרּוָפה ִּכי ֹּכל בני ָהָאָדם ִנְבָראו ָשווים.
בֹוא ְוַעל ִּפְסגֹוֶתיָה ָהֲאֻדּמֹות ֶׁשל ג'ֹוְרִג'ָיה, ֵהן ֶצֱאָצֵאי ָהֲעָבִדים ְוֵהן , ִּכי יֹום יָ ֵיׁש ִּבי ֲחלֹום

 ֶצֱאָצֵאי ָהֲאדֹוִנים יּוְכלּו ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ַיַחד ְוֶאל ֻׁשְלָחן ֶאָחד ַהֵסב.
ֶדק ּוְבִאיַׁשת ֵאׁש ֶׁשל ֹעֶׁשק, , ִּכי יֹום ָיבֹוא ּוְמִדיַנת ִמיִסיִסיִּפי, ַהּנֹוֶטֶפת ֵזַעת ִאי צֶ ֵיׁש ִּבי ֲחלֹום

 ָּתִמיר ֵאֶּלה ִלְנֵוה ֹחֶפׁש ָוֶצֶדק.
ִּכי ַאְרַּבַעת ְיָלַדי ָהַרִּכים, ִיְחיּו יֹום ֶאָחד ְּבֻאָּמה ָּבּה ֵאין ָאָדם ִנְׁשַּפט ַעל ִּפי ֶצַבע  ֵיׁש ִּבי ֲחלֹום

 י ֲחלֹום ַהּיֹום!....עֹורֹו ֶאָּלא ַעל ִּפי ּתֹוֶחֶלת ְּתכּונֹוָתיו.... ֵיׁש ּבִ 
ֵעת ַנִּתיר ַלחֹוִרין ִלְפעֹום ִמֹּכל  –ְּתנּו ַלֹחֶפׁש ִלְפעֹום. ּוִבְקרֹות זֹאת, ֵעת ַנִּתיר ַלֹחֶפׁש ִלְפעֹום 

ְׁשחֹוִרים ְּכְלַבִנים,  –מֹוָׁשב ּוְכָפר, ִמֹּכל ְמִדיָנה ְוִעיר, ֲאַזי נּוַכל ָזֵרז ַהּיֹום ּבֹו ֹּכל ַיְלֵדי ָהֵאל 
ָיַדִים ָאז ַיֲחֹבקּו ְוֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ַהְּׁשחֹוָרה  –ּוִדים ְוגֹוִים, ְּפרֹוֶטְסַטְנִטים ְוָקתֹוִלים ְיה

 ַהּנֹוָׁשָנה ְיׁשֹוֵררּו: "ֹחֶפׁש ָּבָאנּו! ֹחֶפׁש ָּבָאנּו! נֹוֶדה ְלֱא�ַּה ִמֹּכל ָּגֹבַּה, ַהֹחֶפׁש ָּבָאנּו".
  1963לאחר שקראתם את נאומו של מרטין לותר קינג שנאם בשנת 

 הערכים שהוא ביקש להדגיש בנאומו? הם מה  •
 ל  שקראתם?"כיצד הם מתקשרים עם המקורות מן התורה ומספרות חז •
 ? במה הם דומים ושונים?"שווים"שיר באיזה אופן קשורים הדברים ל •
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