
 

 

 

ֶץֹקבֶ 

ַחֶֶּתֹוךֶ  ֶלַהּנַ
ֶ עֹור  ים,ֶמ  ָלאִּ פ  נִּ יםֶו  יםֶנֹוָראִּ ּבּורִּ ים,ֶּדִּ קִּ ַחּז  יםֶּומ  ירִּ עִּ יםֶמ  ֶרִּ ּתֹוך  רֶמִּ ֲאש  

םֶ ָ ש ּ לֶַחיֶּומִּ ֶּכָ ש  פ  ַהֲחיֹותֶנ  ים,ֶל  עִּ ָמהֶנֹוב  קֹורֶָחכ  ַחלֶנֹוֵבַעֶמ  קוֶַּהּנַ ש   ןֶיִּ

ים,ֶ ָכלָהֲעָדרִּ ֲעבֹוַדתֶַהּבֹוֵראֶּב  קֶּבַ ַחּזֵ ת  הִּ יםֶל  ָצאִּ מ  יּוֶנִּ ה  ּיִּ הֶש   ּגָ ר  ֶּדַ
 

 

 

 

רּוֶ מ  א  רֶנ  ֵדֶלֶעֲֶַאש   ֶיי 

ֶ"מֹוֲהָראןֶָמָרֶ ֶזי"עֶש 
ֶ

 

ַדבֵֶּ ָלאוֶֹרֶי  פ  יֶַתֶנִּ נ  רוֶֹתֶַהֲחָרפוֶֹןֵֶמעִּ עֹוב  ֶם,ֶָהָאָדֶלֶעֶַתֶש   ָמנוֶּןֶּומִּ ֶלֶש  ֶתֶָהַרח  דֹוש  רּוךֶ ־ַהּקָ ,ֶהּוא־ּבָ

יצוֶּ חִּ לֹש  ֶתֶּונ  ֻקּדוֶֹתֶש   ַחיֵֶּתֶַהּנ  יֶֶַ.םָהָאָדֶיֶל  נ  כֶָּןֶּוֵמעִּ מוֶֹאֶהוֶּםֶָהעֹולֶָלֶש   יךֶ ם,ֲֶחלוֶֶֹּכ  ָצרִּ ֵֶליֵלךֶ ֶו 

ָחכֶָ ּתֶֹםֶל  פ  ּיִּ יַגּלֶ ֶם,ַהֲחלוֶֶֹלוֶֹרֶש   ךֶ הֶוִּ ר  ֵצֶֶַהּד  ּנָ הִּ צ ֶלֶל  ּיֵ יָרֶֶ–עֶָהַרֶ־רמִּ צִּ ֶהֶי  יש  בִּ ַלֲהֹפךֶ ,ֶל  לֶא ֶלֶַהכֶֶֹּו 

יָרֶ צִּ ָטֶהֶי  יַחזֵֶֶּב,ל  אֶֹקֶוִּ ֱאמּונֶָדֶמ  ּוָטֶּפ ֶהֶּב  ַרךֶ ֶּבוֶֹהֶש  ּבָ ת   .יִּ

ֶ
ֶָיָצאֶָלאֹורֶ

ֶ ר  בֶָּבֶע  ַ ֶתֶש  ש  ֶֶֹקד  ֵסד  ֶרֶל  ּמוֶּח'ֶֶת,ֻחּקַ  ֶ"אשפתֶז,ּתַ

ֵדֶ־לעֶַ יֵדֶיֶי  לֶ יֲֶחסִּ ס  ר  ֶבֶּב 

י ֶ־רעִּ ֶַהּקֹד  ַליִֶֶּ,ש  ָ רּוש  ֶ"אתובבֶ,םי 

בֶָּ ַ ש  ֶַתֶּב  ָרש  ֶתֶּפָ  חתשמ"ֶתֻחּקַ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשמ"ח תֻחק ַׁ ת פ  

 

ֶַמֲאַמר

ּפֶָ ר  ָרההֶח  ב  ָ ּבִֶֶּש  ֶילִּ
ת ּבָ ַ ֵלילֶש  ֹוָנהֶ,ּב  אש  הֶרִּ ֻעּדָ ס  בֵֶֶּ,ּבִּ ֶ"מֹוֲהָרארֶּדִּ יֶ,"לזֶֶַש  ּבּורִּ יםֶּדִּ יםֶנֹוָראִּ ָלאִּ פ  נִּ אֶֶֹםו  אֶֹדֶמ  לֶעֶֶַ,דמ 

ֵרֶיֶּפִֶּ ב  נוֶּיֶּדִּ ּקּוֵטֶֶ"ל,זֶֶַַרּבֵ לִּ יָמןֶ,א'קֵֶחלֶ ֶ,"ןמֹוֲהַרֶיֶּב  ֶןֶַעיֵֶֶּ;דלֶסִּ ָ ֶם.ש 

 

ַתֶ ָאַמֶחֶּפָ ֶ"מֹוֲהָרארֶו  וִֶֶּ,"לזֶֶַש  ךֶ דֶּדָ ל  ירֶאֹוֵמֶֶַהּמ  ּלִּ הִּ ת  ּפֶָ"ֶ:םּבִּ ר  ָרֶהֶח  ב  ָ ּבִֶּהֶש  ֶ,י"לִּ
אֹוֵמֶ נוֶּרֶו  יֹונוֶֹתֶַהֲחָרפוֶֹרֲֶאש  ֶֶ,"לזֶֶַַרּבֵ ז  ַהּבִּ יתֶו  רִּ ֹוב  ּבוֶֹםֶש  ֶֶלִּ עֹובֵֶֶ.םָאָדֶלֶש   ש   רֶּכ 

עֹובֵֶהֶַמֶםֶָהָאָדֶלֶעֶַ ירֶש ּ  ַבּזִּ ֶֶאוֶֶֹ,אֹותוֶֹםֶּומ  ש  ּיֵ יֹונוֶֶֹלוֶֶֹש   ז  מוֶֹתֶּבִּ ֹובֵֶהֶזֶ ֶ,ֵֶמַעצ  רֶש 
ּבוֶֹתֶא ֶ ֵאינוֶֶֹלִּ ילֶָיכוֶֶֹו  ָהרִּ מוֶֹתֶא ֶםֶל  ֶיֶּכִֶֶּ,ַעצ  ֵ הוֶּבֶחֹוש  וֶ ֵֶאינוֶֹאֶש   ָ לוֶּהֶש  ֵאינוֶֹםֶּכ  ֶו 

ֶָיכוֶֹ בֶָל ֶּכ  ֶַלֲחזֶֹר ֵֶאָליר ַרךֶ ו ּבָ ת  ֶיִּ בֶַּ, ש   נִּ ֶו  ּזֶ ר ֶמִּ אֶֹה ֶמ  ֶעֶַד ֵאינוֶֹד לֶֶָיֹוֵדעֶֶַש   ֶּכ  הֶַמֶל
ֲעׂשוֶֹ יתֵֶמֲחַמֶֶןֵהֶֶ,תּלַ ֲאֵחרִּ יםֶש ּ  ַבּזִּ אֶֶֹאֹותוֶֹםֶמ  ֵהֶֶ,דמ  ֶתֵֶמֲחַמֶןֶו  ש  ּיֵ יֹונוֶֶֹלוֶֶֹש   ז  תֶּבִּ

מוֶֹ ֶֶיֹוֵדעֶַאֶהוֶּיֶּכִֶֶּ,ֵמַעצ  ֶהֶּוַמֶֶ,אהוֶּהֶּוַמֶֶ,אהוֶּיֶמִּ ֵאיךֶ ֶ,הָעׂשָ הוֶֶּו  ּנוֶּקֶָרחוֶֹאֶש   ּמ  ֶמִּ
ַרךֶ  ּבָ ת  ֹובֵֶהֶזֶ וֶ ֶ,יִּ ּבוֶֹתֶא ֶרֶש  הוֶֶּ,לִּ ֲעׂשוֶֹהֶַמֶֶיֹוֵדעֵֶֶַאינוֶֹאֶו  ֶיֶּכִֶּ,ֶתּלַ ֶיֶמִּ ש  ּיֵ תֲֶחָרפוֶֶֹלוֶֶֹש  
יֹונוֶֹ ז  ּבוֶֶֹ-ֶתּובִּ בוֶֶּלִּ ָ ּבוֶֶֹרש  ר  קִּ ֵאינוֶֶֹ,ּב  ֲעׂשוֶֹהֶַמֶֶיֹוֵדעֶֶַו  ּקוֶֶּ,תּלַ ַהּתִּ ֵֶֶ-אֶהוֶּןֶו  ַקש ּ י  רֶש  

ֶא ֶ ּבוֶֹת ֶֶלִּ ֻקּדָ ֶַלּנ  תה כ  ּי  ַ ּבוֶֶַֹהש ּ לִּ עֵֶֶל  ֶּבָ עֶֶַ,תַהּזֹאת ֵדֶ־לו  תֶהזֶ ־יי  ל  ּט  ּבַ ת  ּפֶֶָמִּ ר  הֶַהח 
ֹוָרֶ ּבוֶֹלֶעֶַהֶַהש ּ ֶ.לִּ
וֶּ'ֶּוַמהוֶּ ש ּ ֶֶבַהלֵֶּרֶקִּ ֻקּדָ כֶ הֶַלּנ  ּי  ַ ּבוֶֶֹתַהש ּ לִּ עֵֶֶל  רַֹחֶֶ-ֶ?'תַהּזֹאתֶּבָ ב  ַרךֶ וֵֶאָליֶלִּ ּבָ ת  ֶ,יִּ
ַסּפֵֶ עֹובֵֶהֶַמֶלֶכֶָּתֶא ֶֶלוֶֹרֶּול  כֶֶָ,םָהָאָדֶלֶעֶַרֶש ּ  הוֶּהֶַמֶלֶו  יךֶ הֶרֹוצ ֶאֶש ּ  ָצרִּ ילֶֶָ,ֶו  ּמֵ אֶּומִּ
ֶלֶיּוכֶַ ַבּטֵ ֹורוֶֹתֶַהֲחָרפוֶֹלֶכֶָּתֶא ֶלֶל  ּבוֶֹלֶתֶעֶַַהש ּ ֶיֶּכִֶֶּ.לִּ ּקַ ּפֶָרֶעִּ ר  ֶהֶַהח  אֶהוֶּםֶָהָאָדֶלֶש  

ֶ אּוש  ּלוֶֶַֹהּיֵ ֶֶ,ש   ֵ חֹוש  הוֶּבֶש   ַרךֶ וֵֶאָלירֶַלֲחזֶֹלֶָיכוֵֶֶֹאינוֶֹאֶש   ּבָ ת  ֶֶ,יִּ ֵ חֹוש  ַאֶבֶו  ָחֶףֶש   דֶא 
יךֶ ֵֶאינוֶֹ כוֶֶּאֹותוֶֶָֹצרִּ ֶֶ,'ו  יֹונוֶֹתֶפוֲֶֹחָרֶֶלוֶֹהֶזֶ רֲֶאש   ז  ֶלֲֶאבֶֶָ,תּובִּ ֲאש   ירֶּכַ ָכךֶ רֶַיּכִּ ֶ,ּב 
הוֶּ ַרךֶ אֶש   ּבָ ת  הוֶֶּ,אֹותוֶֹהֶרֹוצ ֶֶיִּ ַדבֵֶּלֶָיכוֶֹאֶו  ּמוֶֹרֶל  ַרךֶ ֶעִּ ּבָ ת  הֶ,יִּ ֵדי־ז  יֶַעל־י  גֶֶַּ,ןָיבִּ םֶש  

ת ּבָ ַ תֵֶֶלילֶש  ַ ָרש  ֶּפָ ש  ֶֹקד   מ"חתשֶתֻחּקַ
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ֶאֶהוֶּ ֵ לֶָבֶחֹוש  ַמע  כוֶּהֶל  ילֶֶָ,'ו  ּמֵ ָנהאֶּומִּ ל  ּטֵ ּבַ ת  ֹורוֶֹתֶַהֲחָרפוֶֹלֶכֶֶָּּתִּ בֶּלֶתֶעֶַַהש ּ ֶ,וֶֹלִּ
ָהבֵֶ ֶן.ו 

ֵעיֵנינוֶּ נֵֶֶתרֹואוֶֶֹו  יםֶָאָדֶיֶּב  בּורִּ עֹובֵֶםֶש   עֹובֵֶהֶַמֶםֲֶעֵליה ֶרֶש   כוֶּרֶש ּ  ֶֶ,'ו  ּקַ עִּ בֶָּרֶו  הֶַהּסִּ
ֶ ֶלֶש   אּוש  ה ֶֶַהּיֵ ּלָ כֶֶָ,םש   עֹובֵֶהֶַמֶלֶו  נֵֶקֶַרֶאֶהוֶֶּ,םֲעֵליה ֶרֶש ּ  ּפ  נֶַיֶמִּ כ  ּנִּ ֶםֶָלה ֶסֶש   רֹאש  ֶּבָ

הוֶּ ַרךֶ אֶש   ּבָ ת  יךֶ אֶלֶֶֹיִּ יֶ,םָתֶאוֶֶָֹצרִּ בִּ חֹוש   ֵאיםֶו  יםֶָלה ֶןֶש   כוֶּםֲֶחֵברִּ ַאֶֶ,'ו  ָחֶףֶו  דֶא 
ַיֵחֵֶֶאינוֶֹ ת  ֶמִּ ילֶֶָ,םֲאֵליה ֶס ּמֵ ֶּומִּ יא בִּ ֶ"ֶ:םחֹוש   ֶָלּמָ יֶָלנוֶּה ֶַחּיִּ ֵאּלוֶּם דֶעֶֶַ"?!ּכָ

י יעִּ ּגִּ ּמַ ֶש   בוֶֹם ָ ש  ַמח  ֶל  ּיוֶֹת ָדנִּ ַהכֶֶֹּת,ָאב  ֶו  ֵֶמֲחַמֶל ֵאית ֶש   ֶָלה ֶן וֶּם ש ּ ֶיִּ עֶַב יֶּכִֶֶּ,תַהּדַ
ֶ יאֹומ  הוֶּםֶרִּ ַרךֶ אֶש   ּבָ ת  יךֶ ֵֶאינוֶֶֹיִּ יֶ,םאֹוָתֶֶָצרִּ ִּ יםֵֶאינֶָםֶַוֲאָנש  יכִּ רִּ ילֶֶָ,םאֹוָתֶםֶצ  ּמֵ אֶּומִּ

רּוָתֶֶאוֶֹ' יתּוָתֶֶאוֶֹאֶַחב  יֶ',אמִּ ֵאינֶָתֶָלמוֶּםֶּובֹוֲחרִּ יםֶו  יוֶֹדֶעוֶֹםֶרֹוצִּ ח  לֶָתֶלִּ ֶל.ּכ 
ֶהֶָהיֶָםֶָהָאָדֶםֶאִֶּלֲֶאבֶָ ֵ ַקש ּ מוֶֹתֶא ֶרֶמ  ֶֶַעצ  ֻקּדָ כֶ הֶַלּנ  ּי  ַ ּבוֶֶֹתַהש ּ לִּ עֵֶֶל  נוֶֶּ,תַהּזֹאתֶּבָ ֶַהי 

ָהיֶָ ּבֹונֵֶהֶש   ת  ֶןֶמִּ ֱאמ  ֶהֶַמֶתֶּב  יֶלוֶֹהֶּקֹור  ַחּיָ ֵאיֶ,הרֹוא ֶהֶָהיֶֶָ,וב  ךֶ הֶזֶ ןֶש   אֶהוֶּיֶּכִֶֶּ,ּכָ
ַרךֶ  ּבָ ת  ַרֵחֶֶ,ןָהַרֲחָמֶבֶָאֶֶיִּ דֹוֵאֶוֶָעָליםֶּומ  כוֶֶּלוֶֹגֶו  אִֶֶּ,'ו  יֶ הֶרֹוצ ֶהֶָהיֶָםֶו  ה  ּיִּ עֶַרֶֶלוֶֹהֶש  

ֶהֶָהיֶָאֶלֶֶֹאוֶֹ ּמוֶֹתֶַלֲעׂשוֶֹלֶָיכוֶֹהֶָהיֶֶָ-ֶאֹותוֶֶֹיךֶ ָצרִּ ָהיֶָהֶַמֶֶעִּ ֶהֶש   רּוךֶ לֲֶאבֶֶָ...הֶעֹוׂש  ֶּבָ
ֶ'ֶה הוֶּהֶַמֶלֶכֶֶָּלוֵֶֶֹיש  יךֶ אֶש   לֶֶֹ,ָצרִּ וֶֶּלוֶֹרֶָחֵסֶאֶו  בֶָםֶש  כוֶּרֶּדָ ֶקֶַרֶֶ,'ו  ּקַ ָעיֶָרֶעִּ הֶַהּב 

ּלוֶֹ ֵאינוֶֶֹש   ֶֶש   יש  ּגִּ ַרךֶ ֶאֹותוֶֶַֹמר  ּבָ ת  נֶֶַּ,יִּ ֶ"ל.ּכַ
אִֶּ ֶהֶיֶָָהֶםֶָהָאָדֶֶםו  ֵ ֶהֶרֹוא ֶהֶָהיֶֶָ,בֵהיֵטֶבֶחֹוש  דֹוש  ַהּקָ רּוךֶ ־ש   ךֶ ־לכֶָּאֶהוֶּ־ּבָ ַרֵחֶֶּכָ םֶמ 
ּלוֶֶּ,וָעָלי הוֲֶֶּאפִּ הוֵֶֶּאיךֶ אֶש   ּלֶֶֹ,אש   ּתוֶֹהֶעֹולֶ הֶָהיֶָאֶש   ַדע  ּלוֶֶּּב  ֲֶֶֹאפִּ בוֶֹבֶַלֲחש  ָ תֶַמֲחש 
ֶ ֶלֶש   ֶיֶּכִֶֶּ,ֵיאּוש  ךֶ ֵֶיש  ל־ּכָ בֵֶֶּּכָ זֶ תֶַמֲחלוֶֹהֶַהר  ירֲֶאש  ֶֶ,םָהעֹולֶָהֶּב  ִּ יםֲֶאָנש  לִּ ל־םֶסֹוב  ּכָ
ךֶ  בֵֶֶּּכָ כוֶּהֶַהר  יאֶהוֶּ'ֶהֶּוָברּוךֶ ֶ,'ו  רִּ לֵֶאֶּבָ ָ ש  ֶיֶּכִֶֶּ.םו  ֱאמ  פִֶּתֶּב  ייֶל  יֶָראוֶּהֶָהיֶָוֶַמֲעׂשָ
ָהיֶָהֶַמֶוֶָעָליאֶָלבֶֹ ַרךֶ אֶהוֶֶַּאךֶ ֶ,יָראוֶּהֶש ּ  ּבָ ת  כֶֶָיִּ ַרֵחֶןֶֹאפ ֶלֶּב  נֹוֵתֶֶ,וָעָליםֶמ  ֶלוֶֹןֶו 
ֶֶ,תּכֹחוֶֹ בֶּםֶאִֶּרֲֶאש   ת  א ֶֶ,ןֹונֵֶנִּ ר  ָהָאָדֶֶ,הנִּ הוֶּתֶַהּכֹחוֶֹתֶא ֶֶלֹוֵקַחֶםֶש   ַרךֶ אֶש   ּבָ ת  ןֶנֹוֵתֶֶיִּ
ֶֶ,לוֶֹ עֹוׂש  ֶו  ֶה ּמָ ֶא ֶֶםעִּ ית ֶַהֲחָטאִּ ים רּועִּ ֶַהּג  יֹוֵתֶם ֶֶר,ּב  ֶּומִּ ַחּיֶ י עֶֶַאֹותוֶֶֹהמ  ש   תֶּבִּ

ֶ ֶֶ?אַהֵחט  ֶּומִּ ֶנֹוֵתֶי עֶֶַּכַֹחֶֶלוֶֹן ש   ֶּבִּ ֶת ֶהֶַמֶתֶַלֲעׂשוֶֹאֶַהֵחט  ָעׂשָ אֶוֶּההֶזֶ אֲֶהלֶֶֹ?הש ּ 
ַרךֶ  ּבָ ת  מוֶֶֹיִּ ַעצ  ֶרֲֶאש  ֶֶ!ּב  ֱאמ  ֶתֶּב  רֹוא ֶֶימִּ יֶ-תֶזֹאהֶש   א ֶֶןָיבִּ ר  יִּ ֵעיָניהֶו  ָמנוֶּתֶא ֶֶוּב  תֶָהַרח 

ֶ ־הּואלֶש   רּוך  ־ּבָ דֹוש  ָהבֵֶֶ,ַהּקָ ֶן.ו 
ָדבֶָ ֶו  ֶזֶ ר כֶָּה ז  פ ֶֶרנִּ ּסֵ ֶּבַ ֶר דֹוש  ֶ'ֶַהּקָ בֹוָרֶ־רּתֹמ  ֵֶמֵאֶֶ'הּד  נוֶּת ֶֶזי"ע,ֶ"קָהַרַמֶֶַרּבֵ רֲֶאש  
ֶ ֱאמ  ־הּואֶתּב  רּוך  ־ּבָ דֹוש  ֶלֶָיכוֶֹהֶָהיֶֶַָהּקָ ש  ַיּבֵ א ֶֶוָיָדיתֶא ֶֶל  ָליתֶו  ֶֶוַרג  עֵֶאֶַהחֹוֵטֶלֶש   תֶּב 
הוֶּ ֶאֶש   ֶתֶא ֶהֶעֹוׂש  ַרךֶ אֶהוֶֶַּאךֶ ֶ,אַהֵחט  ּבָ ת  ַרֵחֶֶיִּ ֲעַדיִֶֶּיֹוֵדעֶַיֶּכִֶֶּ,וָעָליםֶמ  לֶָיכוֶֹןֶש  
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשמ"ח תֻחק ַׁ ת פ  

ּובֶָרֶַלֲחזֶֹ ש  ת  ַרךֶ וֵֶאָליהֶּבִּ ּבָ ת  ילֶֶָ,יִּ ּמֵ אִֶֶּ,ּכַֹחֶֶלוֶֹןֶנֹוֵתֶאֶּומִּ ּבֹונֵֶהֶָהיֶָםֶָאָדֶםֶו  ת  ֶ-ֶןמִּ
זֶ  בֶַהֶּבָ ּובֶָרֶַלֲחזֶֹלֶָיכוֶֹהֶָהיֶָדֶל  ש  ת  ֶֶ.הּבִּ
ּפֵֶ] סִּ ֶו  ֶ"מֹוֲהָראר ַבֲחרּותוֶֶֹ,"לזֶֶַש  ּב  ֶָלַמֶֶש   בֵֶּד ֵרֶתֶא ֶהֶַהר  פ  ֶסִּ ֶּכִֶֶּ,"קָהַרַמֶי הֶָרָאֶי

נוֶּ ַרּבֵ ֶֶ,ראֹוֵמֶֶ"לזֶֶַש   ש  ּיֵ ּלוֶֶּש   יקֶחִּ לֶַןֶּבֵ ֶתֶַקּבָ ַקבֶָּ"יֶָהֲארִּ ָרָצֶֶ,"קָהַרַמֶתֶלֶַל  תֶָלַדעֶַהֶו 
ַתֶהֶּוַמֶ"קֶָהַרַמֶהֶזֶ הֶַמֶ כוֶּבֶּכָ לֶֶֹ?'ו  ָצֶזֶָאֶֶָהיוֶּאֶו  מ  ּנִּ יאֶּבַ ָפרִּ ֶםֶֶַהּס  ֶַאךֶ ֶ,"קָהַרַמֶלֶש  

ֶ"מֹוֲהָרא ּסּוָפיבֵֶמרֶֹ"לֶזֶֶַש  צֹונֹוָתיוֶּכִּ מֶֹוֶּור  ל  יֶָּאֶָמָצֶֶ-ֶדלִּ רִּ פ  דֹולֶָהֶסִּ ֶֶ,הּג  ָ ש ּ ֶָהיוֶּםֶש  
ֶכֶָּ יל ָפרִּ ַאֶֶ,םַהּס  ָ ש  ֶו  ֶא ֶֶםֵמה ֶל ֶכֶָּת ֵרֶל פ  ֶסִּ ָלַמֶֶ,"קָהַרַמֶי ֶו  ֶא ֶד לֶָּת ֶּכֻ ֶעוֶֹם עֵֶד תֶּב 

ֲחרּותוֶֹ ֶ[.ּבַ
ָאָדֶ ש   יֶםּוכ  ּגִּ ֶַמר  ֶא ֶל מוֶֹת ּבֹונֵֶֶַעצ  ת  הִּ ֶל  ֶעֶַן יל ָברִּ ֶַהּד  אֶ-ֶָהֵאּלוֶּם ַוּדַ ֶּב  ֶלֶֹי ּפוֶֹא לֶיִּ
ֶ ֵיאּוש  אֶ,ּב  ַוּדַ סֹופוֶֶֹ,יּוב  ֶֶּב  בֶָלֶש   ַרךֶ וֵֶאָלירֶַיֲחזֶֶֹ-ֶרּדָ ּבָ ת  אֹותוֶֶֹ,יִּ ר  ָמנּותוֶֹתֶא ֶֶּבִּ ֶַרח 
ַרךֶ  ּבָ ת  אֶ-וֶָעָליֶיִּ ַוּדַ רּוךֶ יֶּכִֶֶּ,וֵאָלירֶַיֲחזֶֹיֶּב  יאֶהוֶּה'ֶֶּבָ רִּ ֶאֶּבָ ֵיש  ַליִֶּםֶָיַדיִֶֶּלוֶֶֹו  ַרג  ֶ,םו 

ֶיֶּפִֶּלֶעֶַףֶַאֶ ָעׂשָ ֶהֶַמֶהֶש   ָעׂשָ כוֶּהֶש ּ  ֶֶ.'ו 
ּפֵֶ סִּ ָהיֶֶָ,רו  בּועֶַהֶש   ָ הוֶֶּ,הֲחֻתנֶָּּבֶ ֶַהש ּ טּוַחֶאֶש   כֶֶָּ,ּבָ ֶלֶש   ָהיֶָיֶמִּ ֶהֶש   ָ ֲחלוֶֶּ-ֶםש  מ  ֶלוֶֶֹנִּ
ֶכֶָּ אִֶֶּ,וֲעוֹונֹוָתיל ֶו  ֶָהיֶָם ךֶ ֶיֹוֵדעֶַה ּכָ יֶ ֶש   ה  ֶָהיֶֶָ-ֶהיִּ יה מִּ ֶַמז  ֶא ֶן ֶת ֵ ש  ֶַאנ  לֹוֵמנוֶּי ֶש  

יָדי מִּ ל  ֶוֶּתַ ָ ש  לֶָּםֵֶאֶיֶּכִֶֶּ,םל  ָלןֶ,הַהּכַ יצ  ַמֲחלֶָהֶחֹולֶֶָ,ַרֲחָמָנאֶלִּ אֶֹהֶּב  ֶדֶמ  ָ דֶעֶֶַ,הָקש 
ֵאיָנּהֶ כֹולֶֶָש   ַדבֵֶּהֶי  ֵאיָנּהֶֶ,רל  כֹולֶֶָו  לֶֹהֶי  ש   ָמּהֶלֶעֶַטֶלִּ לֶֶַָעצ  בֶ קֶַרֶֶ,לּכ  ּסֵֶתֶיֹוש   כִּ אֶּב 

כֶָ ֶו  נֹוֵעעֶַדֶרֹועֵֶהֶּגּוָפֶל ת  כוֶֶּּומִּ יאוֶֶּ,'ו  ֵהבִּ ֵדֶֶ,םָלאּולֶֶָאֹוָתּהֶֶו  ֶּכ  יֶ י ה  ּתִּ ֲחֻתנֶַּהֶש   תֶּבַ
ּהֶ ּתָ ֶֶ,ּבִּ ַכֲאש   לֶָּיֲֶאבִֶּדֶָרַקֶרֶו  ּתוֶֹםֶעִֶּהֶַהּכַ יֵֶאיךֶ ֶָראוֶֶּ,ּבִּ הִּ נֹוַעעֶֶַאש   ת  ךֶ תֶמִּ ל־ּכָ קֶָחזֶֶָּכָ
כוֶּ כֶָּדֶעֶֶַ,'ו  ֶלֶש   ֶמִּ ָהיֶָי ֶהֶש   ָ כֶֶָ–םֶש  יֶ;הּבָ ִּ יםֲֶאָנש  ִּ ַטֶםֶָנש  ֶּכִֶֶּ,ףו  ֶי ֶמִּ ָרָאֶי תֶא ֶהֶש  

א ֶ ר  אֶ-ֶהַהּזֶ אֶַהּנֹוָרֶהֶַהּמַ ַוּדַ הוֶֶּלוֶֹהֶָהיֶָיֶּב  ר  ּובֶָרֶהִּ ש  ּתִֶּהֶּת  ֶֶ,יֲאמִּ ֶיֶּומִּ ש  ּיֵ הוֶֶּלוֶֶֹש   ר  רֶהִּ
ּובֶָ ש  ֶּת  ּתִֶּה ־הּואֶ-ֶיֲאמִּ רּוך  ־ּבָ דֹוש  ֶמֹוֵחֶֶַהּקָ ֶעֶֶַלוֶֹל ֶכֶָּל ָאָדֶֶ.וֲעוֹונֹוָתיל ש   םֶּוכ 
ּבֹונֵֶ ת  זֶ ֶןמִּ רֹוא ֶֶ,הּבָ רּוךֶ ֶ,הו  ּלוֶֶּ,יֲאנִֶֶּ'הֶּבָ יתֲִֶֶּאפִּ ָעׂשִּ יתִֶּהֶַמֶֶיש   ָעׂשִּ כוֶֶּיש ּ  כֶֶָ,'ו  ןֶֹאפ ֶלֶּב 

ַמּצֶַיֵֶאינִֶּ זֶ אֶנֹוָרֶבֶּב  כֶ לֶָיכוֶֹיֶַוֲאנִֶֶּ,הּכָ ַדבֵֶּתֶָלל  כוֶּרֶּול  א ֶזֶָאֶֶ,'ו  ר  ֵאיהֶיִּ ַחֶןֶש   ַ כֶָרֶש  לֶל 
בוֶֹ ָ ש  ח  ֶֶָהֵאּלוֶּתֶַהּמַ מ  ַהּסָ יֶם"ֵמֶ־ךֶ "ש   נִּ ּלוֶֶּ,ּבוֶֹסֶַמכ  אִּ וֶ ֵֶאינוֶֶֹּכ  ָ ֵאינוֶֶֹ,הש  רֶַלֲחזֶֹלֶָיכוֶֶֹו 
ּובֶָ ש  ת  הוֶֶּ,הּבִּ ַרךֶ אֶו  ּבָ ת  יךֶ ֵֶאינוֶֶֹיִּ אֶיּכִֶֶּ,אֹותוֶֶָֹצרִּ ַוּדַ ַרךֶ אֶהוֶֶּיּב  ּבָ ת  ֶֶ,ןָהַרֲחָמֶבֶָאֶאֶהוֶֶּיִּ

ָאֶ אֶזו  ַוּדַ ֶו.ֵאָלירֶַיֲחזֶֹיֶּב 
ָאכֵֶ ךֶ ֶןו  עֶַהֶָהיֶֶָּכָ ש   לֶַתֶּבִּ תוֶֶּ,הַהּתֹוָרֶתֶַקּבָ ּכָ ֶבֶש   ָ ַחֶ"ֶ:םש  ֶֶןַוּיִּ ָ ָרֵאֶםֶש  ׂש  גֶ לֶיִּ ֶ,ר"ָהָהֶדֶנ 

וֶּ ש  ָדר  יֲֶחָכֵמינוֶּהֶזֶ לֶעֶֶַו  ִּ דֹוש  ֶ'ֶ:םַהּק  יש  אִּ ָחֶֶּכ  לֶ דֶא  ָחֶבֶּב  ֻכלֶֶָּ-'ֶדא  ּל  בֶלֵֶהֶָהיֶָםֶש  
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ָחֶ ָהיוֶֶּ,דא  ַקבֵֶּםֶימּוָכנִֶֶּו  כוֶּהֶַהּתֹוָרֶתֶא ֶלֶל  ֶיֶּכִֶֶּ,'ו  ֱאמ  עֶַתֶּב  ש   לֶַתֶּבִּ ֶ-ֶהַהּתֹוָרֶתֶַקּבָ
נֶַ כ  ּלוֶּסֶנִּ זֶ תֱֶאלֹקוֶּיֶּגִּ כֶָהֶּכָ ָחֶלֶּב  ָרֵאֶדֶא  ׂש  ּיִּ כוֶּלֶמִּ ידֶעֶֶַ,'ו  ֵהבִּ הוֶֶּ,ןש   אאֶש   ַוּדַ לֶָיכוֶֹיֶּב 

ָקֵרֶ ת  הִּ ֶל  ֵֶאָליב ַרךֶ ו ּבָ ת  אֶ,יִּ ַוּדַ ֶּוב  ֶהוֶּי וֶ א ָ יוֶֶָ,הש  ֶּכֵ ֶן ֶכֶָּש   ָחֶל ֶא  ָחֶד א  ֶו  ַמֶד ָ ֶש  תֶא ֶע
־הּוא רּוך  ־ּבָ דֹוש  ַדבֵֶֶַּהּקָ ֶמ  ֵֶאָליר ֶו ש  ֶֶ,ַמּמָ ֲֶאש   יֶזוֶֹר ֶהִּ בֶָּא כֶֶָּ,הַהּסִּ ֶש   ֶל ר  תֲֶעׂש 

רוֶֹ ּב  רוֶּתֶַהּדִּ מ  א  וֶֶֹנ  ש  ל  יןֶּבִּ ָקֶדֶָיחִּ י  יךֶָ'ֶהיֶָאֹנכִֶֶּ-ֶאּדַ לֶֶֹ,ֱאלֹק  כֵֶֶ.םֱאלֵֹקיכֶ אֶו  לֶכֶָּןֶו 
ָאֶ רוֶּרֶַהש ּ  מ  א  ּנ  יֶ ֶש   וֶֹאֶָקֶּדַ ש  ל  יןֶּבִּ כֶָּדֶעֶֶַ,דָיחִּ ָחֶלֶש   ָחֶדֶא  א  ֶדֶו  יש  ּגִּ ר  הוֶֶּהִּ ַרךֶ אֶש   ּבָ ת  ֶיִּ
ַדבֵֶּ ֶוֵֶאָלירֶמ  ש  הוֶֶּ,ַמּמָ ֶאֶו  ש  מוֶֶַֹמּמָ יןֶּבֶ ֶּכ  לוֶֹדֶָיחִּ צ  ַרךֶ ֶא  ּבָ ת  ילֶֶָ,יִּ ּמֵ ךֶ הֶַמֶאֶּומִּ ּיָ ַ ֶש 
ּלוֶּ ֲֶֶֹאפִּ הוֶּבֶַלֲחש  וֶ ֵֶאינוֶֹאֶש   ָ לוֶּהֶש  כ  ֵאינוֶֶֹ,םלִּ ַרךֶ ֶוֵאָלירֶזֶַֹלֲחֶלֶָיכוֶֶֹו  ּבָ ת  אֶהוֶּאֲֶהלֶֶֹ,יִּ
ַרךֶ  ּבָ ת  מוֶֶֹיִּ ַעצ  ַדבֵֶֶּּב  ַרֶֶ,וֵאָלירֶמ  וֶֹאֶהוֶּלֶַהכֶֹּיֶּכִֶּוֵֶאָליקֶו  ש  ל  יןֶּבִּ כֵֶֶ,דָיחִּ ָחבֵֶתֶא ֶןֶו  רֶה 

ָאָדֶהֶָהיֶָ הוֶּהֶָרָאֶיֶּכִֶֶּ,םל  וֶּאֶש   לוֶֹבֶָחש  צ  ַרךֶ ֶא  ּבָ ת  אֶ,יִּ ַוּדַ יעֶַלֶָיכוֶֹאֶהוֶּיֶּוב  ּפִּ ַהש   ֶל 
ַקבֵֶּלֶָיכוֶֹוֶ ֶ,וַלֲחֵבָרי ָחֶלֶכֶָּיֶּכִֶֶּ,םֵמה ֶלֶל  ָחֶדֶא  א  וֶּדֶו  לוֶֹבֶָחש  צ  ַרךֶ ֶא  ּבָ ת  ֵרֶֶ;יִּ ֶלוֶֹיֶַאש  
ֵרֶ ַאש   קוֶֹיֶו  ל  ֶ.ח 

זֶ  אֹוֵמֶהֶַמֶהֶו  נוֶּרֶש ּ  ּתֹוָרֶֶ"לזֶֶַַרּבֵ יךֶ ֶ,תַהּזֹאהֶּבַ רִּ ּצָ יָנהֶש   י  ה  ּתִּ ָאָדֶֶש   לֹש םֶל  ָ ֻקּדוֶֶֹש  ֶ:תנ 
ֶ ֻקּדַ ֶֶ,בָהַרֶתֶנ  ֻקּדַ ָחבֵֶתֶנ  ֶּונֶ רֶה  מוֶֹתֶֻקּדַ ֶֶ;ַעצ  ֶלֶכֶָּםֶֹקד  ֻקּדַ יךֶ יֶּכִֶֶּ-ֶבָהַרֶתֶנ  ֶֶָצרִּ ֵ ַקש ּ רֶל 
מוֶֹתֶא ֶ ילֶא ֶֶַעצ  ּדִּ יךֶ ֶ,קַהּצַ ָצרִּ ַקבֵֶֶּו  ּנוֶּלֶל  ּמ  ֶתֶא ֶֶמִּ ֻקּדָ ַאַחֶֶ,הַהּנ  ךֶ ־רו  ָחֵברֶֶּכָ תֶה  ֻקּדַ ֶ–נ 
יךֶ יֶּכִֶּ יוֶּםֶָהָאָדֶֶָצרִּ ה  ּיִּ יֶלוֶֶֹש   יםֲֶחֵברִּ ּיּוכֶַםֶטֹובִּ ַדבֵֶֶּלש   ֶרֶל  ּמָ ַאֶּבֶ םֶעִּ ר  ַמיִֶּתֶיִּ ָ כֵֶ.ֶםש  ןֶו 

ֶ ֻקּדַ מוֶֹתֶנ  יךֶ ֶ-ֶַעצ  רִּ ּצָ ַדבֵֶֶּש   ַרךֶ וֵֶאָלירֶל  ּבָ ת  יָחֶֶיִּ ינוֶֹהֶׂשִּ ֵביֶּבֵ עֶֶַ,קֹונוֶֹןֶל  ֵדֶלֶו  ֶיֶי  ש  ּיֵ ֶש  
ָאָדֶ ֶתֶא ֶםֶל  לֹש   ֻקּדוֶֹתֶש   ֵלמוֶֶָּהֵאּלוֶּתֶַהּנ  ש   אֶ-תֶּבִּ ַוּדַ ָקֵרֶלֶיּוכֶֶַיּב  ת  הִּ ַרךֶ ֶוֵאָליבֶל  ּבָ ת  ֶ.יִּ

ֶּכִֶּ ֶאִֶּי יַמֶם ּגִּ ֶר  ֶא ֶל מוֶֹת ַדבֵֶֶַּעצ  ֶל  ֵֶאָליר ַרךֶ ו ּבָ ת  אֶ-ֶיִּ ַוּדַ ֶּב  לוֶּי ּט  ּבַ ת  ּיִּ ּנוֶֶּש   ּמ  לֶכֶֶָּמִּ
יֹונוֶֹ ז  ַהֲחָרפוֶֹתֶַהּבִּ ֹורוֶֹתֶו  ּבוֶֹלֶעֶַתֶַהש ּ עוֶֶֹ,לִּ יֹוד  הוֶֶּּב  ַרךֶ אֶש   ּבָ ת  ָצֶֶיִּ מ  ּמוֶֹאֶנִּ אֶ,עִּ ַוּדַ יֶּוב 

וֶּןֲֶעַדיִֶּאֶהוֶּ לוֶֹבֶָחש  צ  ַרךֶ ֶא  ּבָ ת  ֶ.יִּ
מוֶֹ ַגבֵֶּאֶהוֶּןֶכֵֶֶּוכ  ֶיֶל  ֻקּדַ ָחבֵֶתֶנ  ָהָאָדֶֶ,רה  יךֶ םֶש   ַדבֵֶֶָּצרִּ ַאֲֶֶחֵברוֶֹםֶעִֶּרֶל  ר  יִּ ַמיִֶּתֶּב  ָ ,ֶםש 
ֵיַדֶ ֵניה ֶעֶ,ו  ש ּ  יםֶש   כֹולִּ ַרךֶ ֶוֵאָליֶרַלֲחזֶֹםֶי  ּבָ ת  לֶֶֹ,יִּ ּפוֶֹאֶו  ֶלֶיִּ ֵיאּוש  יֹאַמֶֶ,ּב  ַאֶרֶו  ָחֶףֶש   דֶא 
יךֶ ֵֶאינוֶֹ ַאֶֶ,אֹותוֶֶָֹצרִּ ָחֶףֶו  ֵֶֶאינוֶֹדֶא  ֵאינוֶֶֹ,וֵאָליבֶלֵֶםֶׂשָ ֶֶ,אֹותוֶֹהֶרֹוצ ֶֶו  ָלּמָ ֶלוֶֹהֶו 
י ֶתֵֶמֲחַמֶאֶבֶָּהֶזֶ לֶכֶָּיֶּכִֶֶֶּ?םַחּיִּ ֵרֶֶ.ֵיאּוש  ַאש   ֶיֶו  ייֶמִּ נִּ כ  ּמַ מוֶֹסֶש   ַעצ  גוֶֹתֶא ֶֶּב  ָ תֶַהַהׂשּ

ָאֶֶ,ָהֵאּלוֶּ ֵאיעֵֶיַדֶזֶו  ָחֶףֶַאֶֶלוֶֹןֶש   ַרךֶ ֶאֹותוֶֹקֶַרֶדֶא  ּבָ ת  ילֶֶָ,יִּ ּמֵ בֵֶּאֶלֶֹאֶּומִּ ל  ּבַ ת  ףֵֶמַאֶלֶיִּ
ָחֶ הוֶּעֵֶיַדֶקֶַרֶֶ,דא  אאֶש   ַוּדַ ֶּב  ַרךֶ וֵֶאָלירֶַלֲחזֶֹלֶָיכוֶֹי ּבָ ת  אֶ,יִּ ַוּדַ ֶּוב  ֶי וֶֶָלוֵֶֶֹיש  ק  ֶ;הּתִּ

ֵרֶ ֵרֶֶלוֶֹיֶַאש   ַאש   קוֶֹיֶו  ל  ֶ.ח 



 

 

 ו

ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשמ"ח תֻחק ַׁ ת פ  

נֵֶּ הִּ ֶהֶו  ֹפָרש  ֶֶמ  ַ ָפָרש  בּועֶַתֶּב  ָ גֶֶַָהש ּ ֶםֶַהּפ  ֶלֶש   נוֶּהֶֹמש   כֶֶַָּרּבֵ הִּ לֶַתֶא ֶהֶש   לֶֹעֶַהּס  בֵֶּאֶו  רֶּדִּ
ֶוֵֶאָלי ֲאש   וֶָּרֶּכַ ֶֶ,הֶה'צִּ ֵיש  ֶֶו  ּמָ ֶהֶּכַ ַכּמָ יהֶו  ָברִּ יםֶּד  יכִּ רִּ ּצ  יםֶש   ּבִּ ַהס  ֶָםֶאֹוָתֶרֶל  ָפָרש  הֶּב 
עֶֶַ,זוֶֹ ילֶנּוכֶַהֶזֶ יֶּפִֶּלֶו  ָהבִּ ֶדֶעוֶֹןֶל  ּמָ ֶהֶּכַ ַכּמָ יהֶו  ָברִּ ֶיֶּכִֶֶּ.םּד  ֱאמ  יתֶּב  יכִּ רִּ יםֶצ  ָהבִּ ֶ,ןל 
ּיוֶּהֶַמֶ דִּ גֶָהֶָהיֶָקֶּב  ֶםֶַהּפ  נוֶּהֶֹמש  ֶלֶש   ָעָליֶ,ַרּבֵ יךֶ הֶָהיֶֶָוש   ךֶ ֶָצרִּ ל־ּכָ ֶֶּכָ ֵהָעֵנש  עוֶֶֹ,ל  ,ֶדו 

ֶ ֶןֶַהּכֵֹהֶןֶַאֲהרֶֹהֶָלּמָ ֱעַנש  ַאֶלֶעֶַאֶהוֶּםֶגֶֶַּנ  לֶֶַתַהּכָ לֶֶֹ,עַהּס  ינוֶּאֶו  ּתֹוָרֶֶָמצִּ ָמּהֶהֶּבַ ֶַעצ 
וֶּ מ ֶםֶש  תוֶּיֶּכִֶֶּ,הָלזֶ זֶר  ַרֶבֶּכָ ֶקֶש   נוֶּהֶֹמש   כֶֶַָּרּבֵ ֶה.הִּ

ָעֵלינוֶּ יֶו  ָהבִּ ַהּכֶֹן,ֶל  לוֶּלֶש   פִֶּיֶּתָ ָאָדֶיֶּכ  ַסגֵֶּהֶזֹוכֶ םֶש   מוֶֹלֶל  ַעצ  ֶתֶא ֶֶל  לֹש   ֻקּדוֶֹתֶש   תֶַהּנ 
לוֶּ ֶַהּלָ ,ֶ ֲאש  ֶקֶַרֶרֲֶאש   ֶרֶּכַ לוֶֹםֶָהעֹולֶָתֶא ֶרֶַלֲעבוֶֹהֶזֹוכֶ ֶ–ןֶאֹוָתֶֶרֹוֵכש  ָ ש  לֶֹםֶּב  אֶל 

גֶַ אִֶּעֶ,ּפָ לוֶֹםֶָהעֹולֶָתֶא ֶרֶַלֲעבוֶֹלֶָיכוֵֶֶֹאינוֶֶֹ–ֶןָלה ֶהֶזֹוכֶ ֵֶאינוֶֹםֶו  ָ ש  ךֶ ־לכֶָּםֶ,ּב  ָרֶֶּכָ חֶֻמכ 
ָאָדֶ ינֶָםֶל  י  ה  ּתִּ ָקֶֶלוֶֹהֶש   י  ֶתֶא ֶאֶּדַ לֹש   ֻקּדוֶֹתֶש   ֵלמוֶּתֶַהּנ  ש   ֶת.ּבִּ
נֵֶּ הִּ ֶהֶו  ֶאֵֶחט  נוֶּהֶֹמש   יֶָהֶָהיֶֶַָרּבֵ נ  ֶןֶעִּ יַקֶלֶש   חִּ עֶָתֶּד  ָ כֶָּיֶּכִֶֶּ,הַהש ּ לֶַתֶא ֶהֶהִּ לֶֹעֶַהּס  אֶו 
בֵֶּ ֶּדִּ מוֶֶֹ,וֵאָליר ָאַמֶֶּכ  ־הּואֶלוֶֹרֶש   רּוך  ־ּבָ דֹוש  אִֶֶּ,ַהּקָ ַדבֵֶּהֶָהיֶָםֶו  הֶָהיֶֶָ-ֶוֵאָלירֶמ 

ֶ ּזֶ הֶַנֲעׂש  ֶהֶמִּ ּדּוש  ֵכיוֶֶָ,ה'ֶקִּ ַחֶןֶו  ּדָ עֶָתֶא ֶקֶש   ָ נֵֶהֶָזכֶָאֶלֶֶֹ-הֶַהש ּ ּכָ הִּ ֶסֶל  ר  א  ָרֵאֶ־ץל  ׂש  ֶ,ליִּ
ֶ ָיָנּהֶלֶכֶָּרֲֶאש   נ  ךֶ אֶהוֶֶּעִּ ר  יִֶֶּא  ֶֶ.םַאּפַ
נֵֶּ הִּ ֶו  ֵֶאצ ֶה ֶַאֲהרֶֹל ֶַהּכֵֹהֶן ינוֶּן ֶָמצִּ ַאֶ, ֶש   ּלֶֹף ֶש   גֶַא ֶּפָ גֶָם ּפ  ֶּבַ ֶָהיֶֶָ,הַהּזֶ ם ֶֶּבוֶֹה מ  ֵ ֶץש 

ֶ ־הּואוֶ ֶ,לָהֵעגֶ אֵֶמֵחט  רּוך  ־ּבָ דֹוש  יַחֶֶַהּקָ טִּ ב  הוֶֶּהִּ ָרֶאֶש   פ  ּנוֶּעֶיִּ ּמ  נֵֶֶּ,מִּ הִּ עֶַאֶָמָצֶהֶו  לֶּבַ
ָיכוֶֹב,ֶחוֶֹ ב  ּבוֶֹל,ֶּכִּ ג  ָאַמֶֶ,חֹובוֶֹתֶא ֶתֶלִּ ַאֲהרֶֹרֶו  ּלֶֹןֶל  נֵֶאֶש   ּכָ ֶסֶיִּ ר  א  ָרֵאֶץֶל  ׂש  ַהּכֶֶֹ,ליִּ לֶו 

נֵֶ ּפ  בֹודוֶֹיֶמִּ ֵדֶֶ,ּכ  ֶיֶּכ  ינוֶּאֶּלֶֹש   הוֶֶָּיבִּ ֶתֵֶמֲחַמֶאֶש   ֶיֶּכִֶֶּ,לָהֵעגֶ אֵֶחט  ֵחט  םֶגֶַּלֶָהֵעגֶ אֶּב 
גֶַהֶָהיֶָ דוֶֹםֶּפ  אֶֹלֶּגָ ֶדֶמ  יַקֶלֶש   חִּ עֶָתֶּד  ָ ייֶַאֲחֵרֶיֶּכִֶֶּ,הַהש ּ עִּ ּבָ יֶָהיוֶּאֶלֶֹםֶיוֶֹםֶַאר  כֹולִּ םֶי 

ַחּכוֶֹ ּלוֶּתֶל  עֶָדֶעוֲֶֶֹאפִּ ָ בֶֶָ,תַאַחֶהֶש  ּכ  ש   יהֶָהיֶָרֶּוכ  ֶןֶּבֵ ש  ֵ בֶֶַש  ש   יֶֶָּ-ֶעל  תֶא ֶֶָעׂשוֶּדֶמִּ
הוֶֶּ,לָהֵעגֶ  ז  גֶֶַו  דוֶֹםֶּפ  ָתֶאֶלֶֶֹיּכִֶֶּ,לּגָ ֶםֶָלה ֶהֶָהי  ֻקּדַ ֵלמוֶּבֶָהַרֶתֶנ  ש   לֶֶֹ,תּבִּ יֶָהיוֶּאֶו  כֹולִּ םֶי 

ַחּכוֶֹ ֶדֶעֶַתֶל  ּמֹש   נוֶּהֶש   ֶדֵֶיֵרֶֶַרּבֵ ָצֶרֶָהָהֶןֶמִּ ַמֶתֶק  ֶז  ֶַאֲחֵרֶן ילֶֶָ,הזֶ י ּמֵ בֵֶּאֶּומִּ םֶגֶַּלֶקִּ
ֶַאֲהרֶֹ וֶֹתֶא ֶן ש  כֵֶֶ.ָענ  ֶו  יֶוֶָּאנן אִּ יֶָלֵֶאצ ֶםֶמֹוצ  ר  ֶֶ,םמִּ ָ ש  ֱענ  ּנ  ּלֶֹהֶש   נֵֶאֶש   ּכָ ֶסֶּתִּ ֶ,ץָלָאר 
ֶ ֱאמ  לֶַאֶהוֶּלֶַהכֶֹּתֶּוב  ג  גֶָלֶּבִּ ֶםֶַהּפ  ָרֶהֶַמֶלֶש   ּב  ּדִּ ֶלֶעֶַהֶש ּ  נוֶּהֶֹמש   גֶֶַ,ַרּבֵ ָמהםֶו  ג  יֶֶָּפָ נ  עִּ ןֶּבָ

ֶהֶַהּזֶ  ֶלֶש   ֻקּדַ ֶב.ָהַרֶתֶנ 
נֵֶּ הִּ ינוֶּהֶו  ֶלֵֶאצ ֶֶָמצִּ נוֶּהֶֹמש   גֶֶַּ,ַרּבֵ יֹונוֶֶָֹהיוֶֶּלוֶֶֹםש   ז  יתֶּבִּ יםֶַרּבִּ דֹולִּ ֶלוֶֶָֹהיוֶּיֶּכִֶֶּ,םּוג 

יֹונוֶֹ ז  לֶָתֶּבִּ ּכ  ָרֵאֶלֶמִּ ׂש  ָתֶֶ,ליִּ ֶָעָליהֶָהי  ֶו דֹולֶָתֶַמֲחלֹק  ּצֶַהֶּג  ָתֶדֶמִּ ֶּדָ יָרֶן ֹקַרֶםֶַוֲאבִּ חֶו 
יֶ,ַוֲעָדתוֶֹ לִּ ַרּג  ַהּמ  כֶֶָ,םו  ֶו  ּתוֶֹל ֶַהּכִּ ֶָהֲאֵחרוֶֹת מוֶּת ּקָ ֶֶש   ּדֵ ֶמִּ עֶַי ֶּפַ ָעׂשוֶּם תֶָצרוֶֶֹלוֶֶֹו 
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רּורוֶֹ כֵֶֶ,תצ  יֹונוֶֶֹלוֶֶָֹהיוֶֶּןו  ז  ּתוֶֹתֶּבִּ ש   יֶָלֶכֶֶָּיּכִֶֶּ,ֵמאִּ נ  ָרֶֶןָהעִּ ּב  ּדִּ יֶָהֶש   ר  ַאֲהרֶֹםֶמִּ ֶֶןו  ֹמש   הֶּב 
גֵֶּ ל  ּגַ ת  ֵדֶלֶעֶַלֶנִּ ּתוֶֹיֶי  ש   ָרהֶאִּ ָאמ  הוֶֶּש   ֶאֶש   רּוש  נֶֶָּּפָ ּמ  אֶ,המִּ ַוּדַ ֶֶָהיוֶּיֶּוב  ֹמש   נוֶּהֶל  ֶַרּבֵ
יֹונוֶֹ ז  יתֶּבִּ דֹולִּ ֵדֶלֶעֶַםֶּג  ֶי  ֶי ֲעׂש  עוֶֶֹ,הַהּזֶ הֶַהּמַ ינֵֶלֶכֶָּדֶו  יֹונוֶֹיֶמִּ ז  ָהיוֶּתֶַוֲחָרפוֶֹתֶּבִּ ֶש  
ֶ ֹמש   נוֶּהֶל  לוֶֹוֶָעָליֶ,ַרּבֵ ָ ֶֶַאךֶ ֶ,םַהש ּ נוֶּהֶֹמש   יֶַרּבֵ מִּ ֶדֶּתָ ֵ ש ּ מוֶֹתֶא ֶרֶקִּ ֶלֶא ֶֶַעצ  ֻקּדָ הֶַהּנ 
כֶָ ּיָ ַ ֶַהש ּ ּבוֶֹה לִּ עֵֶֶל  ֶּבָ הוֶ ֶ,תַהּזֹאת ֵדי־ז  יַחֶֶַעל־י  לִּ צ  יֶהִּ מִּ א ֶֶ,דּתָ ֶו  ֶזֶ ת לֶָּה ֶּגִּ עֶַה םֶל 
ָרֵאֶ ׂש  גֶַתֵֶמֲחַמֶֶַאךֶ ֶ.ליִּ ּפָ יֶָםֶש   נ  עִּ ֶהֶַהּזֶ ןֶּבָ לֶַלֶש   נֵֶהֶָזכֶָאֶלֶֹןֶָלכֵֶֶ,עַהּס  ּכָ הִּ ֶסֶל  ר  א  ־ץל 
ָרֵאֶ ׂש  עֶֶַל.יִּ ֶו  ֶכֶָּל יל נִּ ֶֶ,םּפָ ּקַ ֶעִּ ָמֶר ֶַהָחכ  ֶה ֶש   ֶָהָאָדֶל זֶ ם ֶּב  ֶָהעֹולֶָה כוֶֶֹ,אהוֶּם ּיָ לֶש  
צֶֹ מ  ־הוֶּתֶא ֶאֶלִּ רּוך  ־ּבָ דֹוש  כֶֶָאַהּקָ כֶָםֶָמקוֶֹלֶּב  ַמֶלֶּוב  ַאֶֶ,ןז  עֶַףֶו  ּפֶֹאֶלֶֹםֶּפַ ּתוֶֹלֶיִּ ַדע  ֶ,ּב 
יֶ  ה  יֶ הֶַמֶהֶיִּ ה  ּיִּ ֵיַדֶֶ,הש ּ  הוֶּעֶו  ַרךֶ אֶש   ּבָ ת  הֶיִּ ַחּי  ַהּוֶ ֶמ  ֵאינוֶֶֹ,אֹותוֶֹהֶּומ  יךֶ ֶו  חֶֶָֹצרִּ פ  דֶלִּ
ָחֶףֵֶמַאֶ ֵרֶֶ,דא  ֵרֶֶלוֶֹיֶַאש   ַאש   קוֶֹיֶו  ל  ֶ.ח 

 

 

ֶַמֲאַמר

ֶ ֵ ש  יִּ מוֶֹבֶו  יֵֶֶַּעצ  ַסֵֶֶלךֶ ש   ּיִּ ֶעֶו  ש  ַבּקֵ ֶםָחכֶֶָל 
ָרֶ ַצפ  ּתֶָאֶּב  ּבַ ַ ש  עֶֶַא,ּד  ש   ֶָתֶּבִּ יּדּוש  יָקֶהֶַרבֶָּאֶקִּ ַעּתִּ ֶָאֶד  יש  בֵֶּא,ֶַקּדִּ ֶ"מֹוֲהָרארֶּדִּ יםֶֶש  יםֶנֹוָראִּ ּבּורִּ ַז"לֶּדִּ

ּיֹות ּפּוֵריֶַמֲעׂשִּ סִּ יםֶּב  ָלאִּ פ  נִּ הֶז'ֶ,ו  תֶַמֲעׂש  םֶא  ּיֵ סִּ ֶֶ,ו  יש  בִּ ַעּכָ בּובֶו  ּז  ֶֶָ;מִּ ןֶש  ֶם.ַעּיֵ

 

ַתֶ ָאַמֶחֶּפָ ֶ"מֹוֲהָרארֶו  נוֶֶּ,"לזֶֶַש  יךֶ ֶ"לזֶֶַַרּבֵ ִּ ש  ַסּפֵֶֶַממ  ּיִֶֶּ:רל  ֶו  ֵ מוֶֹבֶש  ֵלךֶ ֶַעצ  ּיֵ ַסֶֶש   ּיִּ עֶו 
ֶ ש  ַבּקֵ ּתֶֹםֶָחכֶֶָל  פ  ּיִּ ֲהָוָיתוֶֹםֶַהֲחלוֶֶֹלוֶֹרֶש   ֶֶ-ֶּכַ ֱאמ  ילֶכֶָּתֶּב  ֶםֶַהַחּיִּ מוֶֹםֵֶהֶםֶָהָאָדֶלֶש   ֶּכ 
ָחֶלֶכֶֶָּ,םֲחלוֶֹ פִֶּדֶא  לֶּםֶַהֲחלוֶֹיֶּכ  ֶֶ,וֶֹש   ֶםֶָאָדֵֶֶיש  ש  ּיֵ הוֶּםֶחֹולֵֶֶ-בֶטוֶֹםֲֶחלוֶֶֹלוֶֶֹש   אֶש  
י ִּ ֶרֶָעש  ֵיש  ס ֶֶלוֶֶֹו  נֹוֵסעֶֶַ,ףּכ  הֹוֵלךֶ ֶו  ָטֶֶו  כֶָסֶו  ֶֶ,םָהעֹולֶָלֶל  ֵיש  חֹולֵֶרֶַאֵחֶֶו  ֶםֶש   ר  ֶ,תַאח 
ֶ ּמַ ַרֶֶלוֶֹרֶש   ַאֶֶ,לוֶֹעֶו  ָחֶףֶו  יךֶ ֵֶאינוֶֹדֶא  כֶָיֶּכִֶֶּ,אֹותוֶֶָֹצרִּ ָחֶלֶל  ֶדֶא  ּלוֶֹםֶַהֲחלוֵֶֶֹיש  לֶעֶֶַש  
י ילֶכֶָּיֶּכִֶֶּ,םַהַחּיִּ לֶָּםֶַהַחּיִּ לֶֶֹ,םֲחלוֶֹםֵֶהֶםֶּכֻ ֶר.יֹוֵתֶאֶו 

ֶ ת־רּבֹק  ּבָ ַ ֶ־ש  ש  תֶֶ,ֹקד  ַ ָרש  ֶּפָ  מ"חתשֶת,ֻחּקַ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשמ"ח תֻחק ַׁ ת פ  

ֶ ֱאמ  יתֶּוב  יכִּ רִּ כֶ םֶצ  ָחכֶָתֶָלל  ּתֶֹםֶל  פ  ּיִּ ֲהָוָיתוֶֹםֶַהֲחלוֶֹתֶא ֶֶלוֶֹרֶש   א ֶֶ,ּכַ ר  ּיַ כֶֶָּלוֶֹהֶש   לֶש  
י ֶםֵֶהֶםֶַהַחּיִּ ֱאמ  זֶ ֶ!םֲחלוֶֹתֶּב  ֶאֶלֶֹהֶו  ּקָ ֶקֶַרֶֶ,רָהעִּ ּקָ ָהָאָדֶהֶַמֶֶ,אהוֶּרֶָהעִּ הֶקֹונֶ םֶש ּ 
עֹולֶָ ֶֶ,הַהּזֶ םֶּבָ וֶּאֶהוֶּרֲֶאש   טוֶֹבֶָחש  עֹולֶָבֶו  ֶּכִֶֶּ,אַהבֶָּםֶל  ֶהֶזֶ י ּקָ אִֶֶּ!רָהעִּ םֶָאָדֶםֶו 
זֶ זֶאֹוֵחֶ נוֶֶּ,הּבָ ּקֹונֶ ֶַהי  יהֶש   ָברִּ ֵאּלוֶּםֶּד  ֵהֶֶּכָ יםֶש   ּובִּ עֹולֶָםֲֶחש  ָרֶהֶזֶ ֶ-ֶאַהבֶָּםֶּבָ ק  אֶנִּ
ַחֶ ֶיֶש   ֱאמ  ֶןֶכֵֶֶאלֶֶֹ!תּב  ֵאינוֶֹיֶמִּ ייֶַחֶֶש   ֵאּלוֶּםֶַחּיִּ כֶֶָ,ּכָ צֹונוֶֹלֶו  ּסּוָפיֶר  ֲאלֹוָתיוֶּכִּ ש   וֶּומִּ
ֵֶהֶ ֶעֹולֶָם ֶַהּזֶ ם ַתֲאוֹוָתיה ֶהוֶֶּ,וו  ֶַחֶא ֲחלֶֹי ָיבוֶֶֹ,םּבַ ֶו  ֶיוֶֹא ָחֶם ֶא  ֲעלֶ ד ּיַ ֶש   םֶָלעֹולֶָה

יוֶֹ ל  ָאֶֶ,ןָהע  עֹוֵרֶֶזו  ת  א ֶֶ,םֵמַהֲחלוֶֹרֶיִּ ר  יִּ ָצֶאֶהוֶֶּןֵהיכֶָהֶו  מ  ֶאֶנִּ ֱאמ  ֶהֶּוַמֶֶ,תּב  ש  יֶֶָּלוֶֶֹּיֵ ֶ,דּבַ
א ֶוֶ  ר  ֶיִּ כֶָּה ֶש   ירוֶּל ִּ ֶָהֲעש  ָתֶת ָהי  ֶש   ָתֶֶ-ֶלוֶֹה ֶָהי  ֶַרֶה נִֶֶּ,םֲחלוֶֹק ֵ ַהש ּ ֶו  א ֶי ר  ֶיִּ כֶָּה לֶש  

ירוֶּ רִּ ָתֶתֶַהּמ  ָהי  ֶיֶּכִֶֶּ.םֲחלוֶֹקֶַרֶאֶהוֶּ-ֶֶלוֶֹהֶש   ֵאינוֶֹיֶמִּ ַמלֵֶֶּש   יתֶא ֶאֶמ  תֹוָרֶוֶַחּיָ ֶ,הּב 
לֶָּ פִּ ווֶֶֹ,הּת  צ  יתֶמִּ יםֶּוַמֲעׂשִּ ֲחלוֶֹיֶַחֶֶ-ֶםטֹובִּ דוֶֹםֶּבַ ַאַחֶֶ,לּגָ ךֶ רֶו  עֹוֵרֶֶּכָ ת  יֶ רֶיִּ ה  יִּ ֶלוֶֹהֶו 
דוֶֹרֶַצעֶַ אֶֹלֶּגָ ֶֶד.מ  ֶּומִּ ֶי ש  ּיֵ כֶ ֶלוֶֶֹש   יוֶֹלֶָיכוֶֶֹ-לֶׂשֵ ח  זֶ תֶלִּ יםֶָהעֹולֶָהֶּב  יםֶַחּיִּ םֶטֹובִּ

י ּיִּ ּתִּ ֵרֶֶ;םַוֲאמִּ ֵרֶֶלוֶֹיֶַאש   ַאש   קוֶֹיֶו  ל  בֵֶּאֶהוֶּהֶזֶ לֶכֶֶַָּאךֶ ֶ.ח  ּדַ ּמ  ש   מוֶֹתֶא ֶקֶּכ  וֵֶאָליֶַעצ 
ַרךֶ  ּבָ ת  ַרךֶ ֶאֹותוֶֹקֶַרֶהֶרֹוצ ֶוֶ ֶ,יִּ ּבָ ת  ָאֶֶ,יִּ ֵֶֶאינוֶֹזֶו  ּלוֶּבֶלֵֶםֶׂשָ יאֶהוֶּםֶאֲִֶֶּאפִּ ִּ דוֶֹרֶָעש  ֶ,לּגָ
־הּואתֶא ֶקֶַרֶהֶַהּזֶ םֶָהעֹולֶָתֶא ֶהֶרֹוצ ֵֶֶאינוֶֹ רּוך  ־ּבָ דֹוש  מוֶֶַֹהּקָ ַעצ  כֵֶֶ,ּב  ֶםֶאִֶּןֶו  ֶלוֵֶֶֹיש 
וֶּהֶרֹוצ ֵֶֶאינוֶֹאֶהוֶֶּ-תֶָצרוֶֹ בֶָםֶש  ַרךֶ ֶאֹותוֶֹקֶַרֶֶ,רּדָ ּבָ ת  עֶֶַיִּ מוֶֹּב  ילֶֶָ,צ  ּמֵ ּפֶֹאֶלֶֹאֶּומִּ ץֶַיח 
וֶּ ש  ֶּב  בֶָם ֶּדָ ֶר ֶש   ֶזֶ ל ֶַרֶֶ,םָהעֹולֶָה ַרךֶ ֶּבוֶֹק ּבָ ת  הֶ,יִּ י  ח  יִּ יֶו  ֶַחּיִּ ים ֶטֹובִּ ים ּיִּ ּתִּ ֶֶ.םַוֲאמִּ

י בִּ ש   יהֶזֶ לֶכֶָּלֶּובִּ יכִּ רִּ ָחכֶֶָלא ֶאֶָלבֶֹםֶצ  ּתֶֹםֶה  פ  ּיִּ ֲהָוָיתוֶֹםֶַהֲחלוֶֹתֶא ֶֶלוֶֹרֶש   יֶ,ּכַ ָיבִּ ןֶו 
כֶָּ ָלַקֶֶם.ֲחלוֶֹקֶַרֶאֶהוֶּהֶַהּזֶ םֶָהעֹולֶָלֶש   ּמוֶֹחֶו  ָנַסֶֶעִּ ָהעֹולֶָעֶו  ךֶ אֶלֶֹםֶל  ר  ד  ךֶ ֶּכ  ל  ֶמ 
לֶָּ ָאָדֶאֶא  וֶּםֶּכ  ש  כֶָיֶּכִֶֶּ-ֶטּפָ ָחֶלֶל  ָחֶדֶא  א  זֶ דֶו  ֶםֶָהעֹולֶָהֶּב  ֵניֵֶיש  יֶש   ָאכִּ יםֶַמל  ַלּוִּ ּמ  םֶש  

יֶאֹותוֶֹ כִּ הֹול  ָנַסֶֶ,וַאֲחָריםֶו  ָאָדֶעֶו  וֶּםֶּכ  ש  ָקֶטֶּפָ י  ֶּכִֶֶּ,אּדַ ֶי ֶמִּ ֶי שֶׂהֶרֹוצ ֶש   ַחּפֵ תֶא ֶֶל 
ָחכֶָ יךֶ ֶ-ֶםה  מוֶֹאֶָלבֶֶָֹצרִּ וֶּםֶָאָדֶֶּכ  ש  לֶֹטֶּפָ מוֶֹאֶו  ךֶ ֶּכ  ל  ָהיֶֶָ.מ  יֶנֹוֵסעֶַהֶו  ירֵֶמעִּ רֶָלעִּ

ינֶָ דִּ ּמ  ֶּומִּ ינֶָה דִּ ַאֶֶ,הַלּמ  ָ ש  ָצֵֶֶאיךֶ ֶ,לו  מ  ֶנִּ ֶָחכֶָא ּיּוכֶַם ֶש   ּתֶֹל פ  ֶלִּ ֲֶחלוֶֹר ֲהָוָיתוֶֹם ֶ,ּכַ
יעוֶּ הֹודִּ ֶֶ,לוֶֶֹו  ָ ש ּ ֶָםֶש   ש  ָצֶםֶו  מ  זֶ םֶָחכֶֶָאנִּ ָנַסֶֶ,הּכָ ֶעֶו  ָ ש  ייֶּכִֶֶּ-ֶםל  כִּ הֹול  ש   שֶׂםֶּכ  ַחּפֵ ֶל 

יֶ-ֶםָחכֶָ יכִּ רִּ יםֶצ  ֶַרֲחמִּ ים ֹאפ ֶֶ,םַרּבִּ ֶּב  ּיּוכֶַן ֶש   צוֶֹל מ  דוֶֹםֶָחכֶָאֶלִּ ֶּגָ ּתִֶּל ֲֶאמִּ ּלֶֹי אֶש  
עֶ  יּוכֶֶַ,אֹותוֶֹהֶַיט  ּתֶֹלֶו  פ  ֲהָוָיתוֶֹםֶַהֲחלוֶֹתֶא ֶֶלוֶֹרֶלִּ ייֶּכִֶֶּ,ּכַ כֹולִּ יםֶי  ָעמִּ פ  צֶֹםֶלִּ מ  אֶלִּ
ֲהָוָיתוֶֹםֶַהֲחלוֶֹתֶא ֶרֶּפֹוֵתֵֶֶאינוֶֹאֶהוֶּלֲֶאבֶֶָ,םָחכֶָ עֶ ֶ,ּכַ ֶֶ,םָהָאָדֶתֶא ֶהֶּוַמט  ש  ֵֶאינוֶֶֹּוַמּמָ

ַקבֵֶּ וֶּלֶמ  בֶָםֶש  אֶ,ָידוֶֹלֶעֶַרֶּדָ ַוּדַ ָקֵרֵֶֶאינוֶֹיֶּוב  ת  ַרךֶ וֵֶאָליבֶמִּ ּבָ ת  יֶ,ָידוֶֹלֶעֶֶַיִּ יכִּ רִּ םֶּוצ 
י יםֶַרֲחמִּ דֹולִּ אֶֹםֶּג  ָחכֶָלֶא ֶאֶּובֶֶָה.זֶ לֶעֶַדֶמ  ּפֵֶםֶה  סִּ ֶֶלוֶֹרֶו  ייֶּכִֶֶּ-ֶתָהֱאמ  אִּ ּבָ ש   לֶא ֶםֶּכ 
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ָחכֶָ יֶ-ֶםה  יכִּ רִּ ֶצ  ַסּפֵֶם ֶל  ֶא ֶֶלוֶֹר ֶת ֶַמֶֶ,תָהֱאמ  ֶה ֶהוֶּש ּ  ֶרֹוצ ֶא ֶּוַמֶה ֶה ֶעֹובֵֶש ּ  וֶָעָליר
י כוֶֶּלוֶֹקֶּוֵמעִּ ַסּפֵֵֶֶאינוֶֹםֶאִֶּיֶּכִֶֶּ,'ו  ֶתֶא ֶרֶמ  עֶ אֶהוֶֶּ-תֶָהֱאמ  מוֶֹתֶא ֶהֶַמט  לֶֶַֹעצ  תֶא ֶאֶו 
לֶָרֶַאֵחֶ לֶָלֶּכ  הוֶֶּ,לּוכ  ֶאֶו  חֹולֶ הֶּדֹומ  הֹוֵלךֶ הֶל  רֹוֵפֶֶש   לֶַאֶל  ג  ּכֹוֵאֶלֶּבִּ ֶ,בַהלֵֶֶּלוֶֹבֶש  

אֹוֵמֶ ּכֹוֲאבוֶֶֹ,רו  ַליִֶֶּלוֶֹתֶש   ָאֶֶ,םָהַרג  אאֶָהרֹוֵפֶזֶש   ַוּדַ ּתֵֶיֶּב  פּואוֶֶֹלוֶֹןֶיִּ ָליתֶר  ַרג  לֶֹוֶל  אֶו 
ּבוֶֹ לִּ אֶ,ל  ַוּדַ ֶּוב  יֶ אֶלֶֹי ה  פּוָאֶֶלוֶֹהֶּתִּ ּזֶ הֶר  ֶקֶַרֶֶ,המִּ ּקָ ֶָהעִּ ֶר ש   יּכ  כִּ ָחכֶָלֶא ֶםֶהֹול  ֶ,םה 
ַסּפֵֶ ּי  ֶתֶא ֶֶלוֶֹרֶש   ָאֶֶ,תָהֱאמ  ָחכֶָלֶיּוכֶַזֶו  אוֶֹםֶה  ַרּפ  ֶלוֶֹרֶאֹוֵמֵֶֶאינוֶֹםֶאִֶּיֶּכִֶֶּ.אֹותוֶֹתֶל 

ֶתֶא ֶ ֶֶ,תָהֱאמ  ֵ ש  לֶָהֶַמֶםֶל  כ  אוֶֹהֶרֹוצ ֶםֶאִֶּיֶּכִֶֶּ?וֵאָליֶהֹוֵלךֶ לֶּבִּ ַרּפ  מוֶֹתֶא ֶתֶל  יךֶ ֶַעצ  ֶָצרִּ
ַחיֶָּ ֶתֶא ֶרֶלֹוַמֶבֶו  ֵדֶֶ,תָהֱאמ  ֶיֶּכ  לוֶּש   אוֶֶֹּיּוכ  ַרּפ  עֶ ֵֶאינוֶֹיֶּכִֶֶּ,אֹותוֶֹתֶל  ָחֶףֶַאֶהֶַמט  דֶא 
מוֶֹתֶא ֶקֶַרֶ נֶֶַּ,ַעצ  הוֵֶֶּאיךֶ ֶ"ל.ּכַ ךֶ אֶש   ל  ֶֶמ  ָכַבש  ָחמוֶֶֹו  ל  כֶָתֶמִּ ֶו  ֶל ֲעׂש  ָהיֶָהֶַהּמַ הֶש  
נֶַּ ֶ"לֶּכַ ש  ּקֵ ּנוֶֶּּובִּ ּמ  ּתֶֶֹמִּ פ  ךֶ אֶהוֶּיֶּכִֶֶּ-ֲֶחלֹומוֶֹרֶלִּ ל  ֶלֶכֶָּיֶּכִֶֶּ,מ  הּודִּ לֶ ןֶּבֶ אֶהוֶּיֶי  כֶֶָ,ךֶ מ  לֶו 
ָחֶ ֶדֶא  ָחמוֶֹתֶא ֶֶלוֵֶֶֹיש  ל  ּלוֶֹתֶַהּמִּ ָחֶלֶכֶָּלֶעֶַיֶּכִֶֶּ,ש   ָחֶדֶא  א  עֹובֵֶהֶַמֶרֶעֹובֵֶדֶו  קֶַרֶֶ,רש ּ 
הוֶּ ֶהֶרֹוצ ֶאֶש   ֱאמ  יוֶֹתֶּב  ה  ֶתֶלִּ הּודִּ ֶֶיי  ֵ ש  רֹוצ ֶֶ,רּכָ ָקֵרֶהֶו  ת  הִּ ַרךֶ ֶוֵאָליבֶל  ּבָ ת  ָלכֵֶֶ,יִּ אֶהוֶֶּןו 
יךֶ  רוֶֶֶָּצרִּ ּת  פ  ּיִּ יוֶ ֶם.ַהֲחלוֶֹתֶא ֶֶלוֶֶֹש   ִּ ֶיֲֶאנִֶֶּלוֶֹבֵֶהש  מִּ ַעצ  ּתֶֹלֶָיכוֶֹיֵֶאינִֶּיֶּב  פ  ֶֶ-ֶרלִּ רֲֶאש  
הוֶּ יָמֶֶז  ילֶעֶַןֶסִּ ּתִֶּקֶַצּדִּ נוֶֶּ,יֲאמִּ אֹוֵמֶֶַהי  ש   מוֶֶֹ'!יֹוֵדעֶַיֵֶאינִֶּ'ֶ:רּכ  רוֶֶּּוכ  ָאמ  ֲֶחָכֵמינוֶֶּש  

י ִּ דֹוש  ֶ'ֶ:םַהּק  ךֶָדֶַלּמֵ ֹונ  ש  ֵֶאינִֶּרֶלֹוַמֶֶל  ֶּכִֶֶּ',יֹוֵדעֶַי יי ּדִּ יהֶַמֶֶיֹוֵדעֵֶֶַאינוֶֹקֶַהּצַ םֶרֹוצִּ
ּנוֶּ ּמ  יוֶֹהֶרֹוצ ֶאֶהוֶּיֶּכִֶֶּ,מִּ ה  בוֶּתֶלִּ ַרךֶ ֶּבוֶֹקֶּדָ ּבָ ת  ֵאינוֶֶֹ,יִּ לוֶּהֶרֹוצ ֶֶו  ּב  ַבל  ּי  ָלכֵֶֶ,אֹותוֶֶֹש   ןֶו 

יאֶהוֶּ מִּ ֶדֶּתָ ַחּמֵ ת  אֹוֵמֶֶ,קמִּ ֵאינוֶֹרֶו  זֶ ֶ,יֹוֵדעֶֶַש   יָמֶהֶו  הוֶּןֶסִּ ֵֶאינוֶֹםֶאִֶּיֶּכִֶֶּ,תֱאמ ֶאֶש  
ֵסֶהֶרֹוצ ֶ ַפר  מוֶֹתֶא ֶםֶל  ַרךֶ ֶתוֶֹאוֶֹקֶַרֶֶַעצ  ּבָ ת  יָמֶֶ-ֶיִּ ֶסִּ הוֶּן יאֶש   ּתִֶּקֶַצּדִּ ֵרֶֶ;יֲאמִּ יֶַאש  
יוֶֹהֶַהּזֹוכֶ  ה  ֹקָרֶתֶלִּ ֶקֶַרֶֶו.ֵאָליבֶמ  ש  ּיֵ ַמֶֶש   ֶז  אֹותוֶֹן אֹותוֶֹםֶיוֶֶֹּב  ֶֶּב  ש  ֶַוֲאזֶֶַ,ֹחד  יֲֶאנִֶּי
ַקבֵֶּ ֶמ  ֶכֶָּץ ָמנֵֶל ֶַסמ  ֶי ֹטר  ֶֶ,תַהּק  עֹוׂש  ֶו  ֵֶמה ֶה כֶָּם יֶ,בֻמר  נִּ ַעש ּ  ֶּומ  ֶא ֶן ֶָהָאָדֶת ֵאֶם ֶּלוֶּּב 

ֶ ֹטר  אֹותוֶֶֹ,תַהּק  ֶםֶָאָדֶֶו  ֵ ּתוֶֹבֶחֹוש  ב  ַ ש  ַמח  רֹוצ ֶהֶַמֶֶּב  אוֶֹהֶש ּ  ר  ֵליַדֶתֶלִּ עֵֶיַדֶיֶַוֲאזֶֶַ,עו 
ייֶּכִֶֶּ-ֶלַהכֶֹּ ּדִּ ַגּלֶ קֶַהּצַ ָאָדֶהֶמ  ־הּואתֶא ֶםֶל  רּוך  ־ּבָ דֹוש  הוֶ ֶ,ַהּקָ ֵדי־ז  לֶָיכוֶֹםֶָהָאָדֶֶַעל־י 
יתֶָלַדעֶַ ָהבִּ נוֶֶּ.לַהכֶֹּןֶּול  ַרּבֵ ּקּוֵטֶ)רֶאֹוֵמֶֶ"לזֶֶַו  יָמןֶ,'אקֵֶחלֶ ֶ,"ןמֹוֲהַרֶיֶלִּ ֶֶכד(ֶסִּ ֶרֲֶאש   ֹטר  תֶק 
יֶַאֶהוֶּ נ  ָחֶֶןעִּ מ  ִּ מוֶֶֹ,הַהׂשּ תוֶֶּּכ  ּכָ ֶ"ֶ:בש   ֹטר  ֶתֶק  ּמַ ׂשַ עֶֶַ,ב"לֵֶחֶי  ֵדֶ־לו  ָחֶֶיי  מ  םֶָהָאָדֶֶ-ֶהׂשִּ
יֵדֶאֶָלבֶֹלֶָיכוֶֹ וֶּיֶלִּ ש ּ עֶַבֶיִּ ּקּוֵטֶ)תֶַהּדַ יָמןֶ,קֶב'ֵחלֶ ֶ,"ןמֹוֲהַרֶיֶלִּ לִֶּיֶּכִֶֶֶּ,י'(ֶסִּ ָחֶיֶּב  מ  םֶָהָאָדֶהֶׂשִּ
ֶלֶָיכוֵֶֶֹאינוֶֹ ֵ ַיש ּ ּתוֶֹתֶא ֶבֶל  ע  ָיכוֶֶֹ,ּדַ יוֶֹלֶו  ח  יתֶא ֶתֶלִּ ֲחלוֶֹוֶַחּיָ דוֶֹםֶּבַ לִֶֶּ,לּגָ ּיּוכֶַיֶּב  לֶש  
צֶֹ מ  רוֶֹתֶא ֶאֶלִּ ת  יוֶֶֹ,ַלֲחלֹומוֶֹןֶַהּפִּ ה  ֵאינוֶֶֹתּבִּ הוֶֶּיֹוֵדעֶֶַש   ֵֶֶאינוֶֹיֶּכִֶֶּ,םחֹולֵֶאֶש   ֵ ַיש ּ בֶמ 

מוֶֹתֶא ֶ ּלוֶֶַּעצ  גֲֶֶַאפִּ ָחֶעֶר  אֶ,דא  ַוּדַ צוֶֹלֶיּוכֶַאֶלֶֹיֶּב  מ  רוֶֹאֶלִּ ּתָ כֶָןֶּפִּ ָעיוֶֹלֶל  ּלוֶֹתֶַהּב  ֶ,ש  
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשמ"ח תֻחק ַׁ ת פ  

עֶַ ֵדֶ־לו  ֶי  הוֶּי ילֶא ֶאֶבֶָּאֶש   ּדִּ יֶ,קַהּצַ ּדִּ ַהּצַ ַגּלֶ קֶו  ּלוֶֶּלוֶֹהֶמ  ֶּגִּ לֶָאֶנֹוָרֶתֱֶאלֹקוֶּי פ  נִּ ֶ,או 
י נִּ וֶֶָּבוֶֹסֶּוַמכ  ק  ָחֶהֶּתִּ מ  ׂשִּ הֶ,הו  ֵדי־ז  ֶלֶָיכוֶֶַֹעל־י  ֵ ַיש ּ ּתוֶֹתֶא ֶבֶל  ע  ָאֶֶ,ּדַ ּתֶֹלֶיּוכֶַזֶו  פ  רֶלִּ

ֶא ֶ נוֶֶּ,םַהֲחלוֶֹת א ֶֶַהי  ר  ּיִּ ֶש   ֵאיה ֶש   וֶּן ֶש  ים לִּ כ  ֶּתַ זֶ ת ֶּב  ֶַרֶֶ,םָהעֹולֶָה יךֶ ק ּפֶֶָֹצרִּ ת  סֶלִּ
מוֶֹ ַעצ  ֶטוֶֶֹל  ּתִֶּב ֲֶאמִּ ֶי חִּ צ  נִּ ֶו  ַרֶי ֶש   ֶזֶ ק ַאֶה ש   ֶנִּ ָאָדֶר ֵרֶֶ;םל  ֶַאש   ֶַהּזֹוכֶ י ֶֶה.ָלזֶ ה ֵ ש ּ יִּ בֶו 
ךֶ  ל  מוֶֶַֹהּמ  בֶָרֵֶמַאַחֶֶ,ַעצ  ּכ  לֶָּרֶש   ַמֶהֶּכִּ ֶז  יבֶַרֶן בִּ ש   יֶ,הזֶ לֶּבִּ ּתִּ מ  ּיַ ֶאֹותוֶֹדֶעֶַדֶעוֶֹןֶש  
אֹותוֶֹםֶַהּיוֶֹ ֶֶו  ש  ֶֶ-ֶַהֹחד  הוֶּרֲֶאש   וֶֶּז  ש ּ עֶַבֶיִּ ּתִֶּתֶַהּדַ ָנכוֶֹיֲֶאמִּ לֶָּםֶָהָאָדֶםֶאִֶּיֶּכִֶֶּ,ןו  הֶּבִּ

ךֶ  ל־ּכָ בֵֶֶּּכָ ַמֶהֶַהר  יּבֶ ןֶז  וֶ,וַחּיָ ָ ש  בֶֶַָּעכ  ָחכֶָלֶא ֶאֶש   יךֶ ֶ-םֶה  ֵאֶֶָצרִּ ָ ש ּ הִּ ָחכֶָדֶעֶַרֶל  ה  םֶש  
ּתֶֹ פ  ֶיֶַוֲאזֶֶַם.ַהֲחלוֶֹתֶא ֶֶלוֶֹרֶיִּ ָחכֶֶָלוֶֹהֶָעׂשָ נֶַּןֶכֵֶּםֶה  ֵֶֶ,"לּכַ ש ּ עִּ ֶםֶעִֶֶּאֹותוֶֹןֶו  ֹטר  תֶַהּק 
נֶַּ יֶ,"לּכַ חִּ ת  הִּ אוֶֹלֶו  ר  ּלוֶּתֶלִּ ָהיֶָהֶַמֲֶֶאפִּ ֶהֶש ּ  ּמוֶֹהֶַנֲעׂש  ֶֶעִּ יָדֶםֶֹקד  עֵֶֶ,הַהּלֵ ָהיֶָתֶּב  הֶש  

ָמֶ ָ ש  עֹולֶָהֶַהּנ  יוֶֹםֶּבָ ל  ָרֶֶ,ןָהע  ָהיוֶּהֶָאֶו  יֶש   יזִּ רִּ יֶןַמכ  ֹוֲאלִּ ש  ֶֶ:ןו  ֶֶימִּ ש  ּיֵ מֶֶֹלוֶֶֹש   ל  בֶחוֶֹדֶלִּ
ָמֶתֶזֹאלֶעֶַ ָ ש  לֶֶֹ!אָיבוֶֶֹ–ֶהַהּנ  ָצֶהֶָהיֶָאֶו  מ  נִּ ָחֶאֶּב  ֶדֶא  ַלּמֵ יָהֶבֶחוֶֹדֶל  ֶּכִֶֶּ-ֶָעל  לֶעֶַי

ָמֶ ָ ש  ֶהֶנ  ד  ּיֹור  זֶ תֶש   יֶ-ֶםָהעֹולֶָהֶל  יכִּ רִּ אוֶֹםֶצ  ר  ֶיֶאִֶּיֶאּולֶֶַ,תלִּ ָ ש  פ  ירֶא  הֹורִּ ֶ,אֹוָתּהֶדֶל 
ֶתֵֶמֲחַמֶ ש  ּיֵ יָהֶֶש   כוֶּבֶחוֶֹהֵֶאיזֶ ֶָעל  ָמֶלֶעֶֶַַאךֶ ֶ,'ו  ָ ש  יתֶַהּזֹאהֶַהּנ  הִּ ָמתוֶֹאֶש   ש   ֶֶנִּ לֶש  
נוֶּ ָתֶֶ,"לזֶֶַַרּבֵ ָהי  ָמֶהֶש   ָ ש  ֶהֶנ  ָ ָחֶףֶַאֶהֶָהיֶָאֶלֶֶֹ-ֶהֲחָדש  ָהיֶָדֶא  ֶלֶָיכוֶֹהֶש   ַלּמֵ בֶחוֶֹדֶל 

נוֶּ] ֶּכִֶֶַּהי  ֶי ֱאמ  ֶּב  ֶלֶֹת ֶמּובֶָא ַאֶא ֶּב  ֶָמקוֶֹף ֶם ש ּ יש   ֶֹוֲאלִּ לֶָן ַמע  ֶל  ֶאִֶּה ֶם ֶחוֵֶֶֹיש  לֶעֶַב
ָמֶ ָ ש  ֶַהּנ  נֵֶה פ  ֶלִּ יי ידִּ ּמֹורִּ ֶש   זֶ ֶאֹוָתּהֶן ֶל  ֶַרֶֶ,םָהעֹולֶָה כֶָּק ֶֻמז  יֶַר נ  ֶעִּ בּועֶָן הֶַהש ּ 

י יעִּ ּבִּ ש   ּמַ ֶש   יֶ ֶאֹוָתּהֶן ה  ּיִּ יהֶש   ֶַצּדִּ לֶֹק ֶו  יֶ א ה  ֶיִּ ֶה ָ א ֶֶ,עָרש  ֶזֶ תֶש   יה ּכִּ ֶַמז  נוֶּר ֶ"לזֶֶַַרּבֵ
ךֶ  ֵ ש  מ  ה  תֹוךֶ ֶ.[ּבַ ךֶ ֶּב  ָחֶאֶבֶֶָּּכָ ָרֶדֶא  ָצעֶַץֶו  ּבֹונוֶֶֹ:קו  ֶֶרִּ ַמֶֶ!םעֹולֶָלֶש   תִֶּעֶש   ּלָ פִּ םֶאִֶֶּ!יּת 

עֹולֶָאֶָיבֶֹהֶזֶ  עֶֶַ?דעוֶֹתֶַלֲעׂשוֶֹיֶלִֶּהֶַמֶֶ-םֶל  ָראַתנִֶּהֶַמֶלֶו  זֶ ֶ?יּב  ֶהֶָהיֶָהֶו  מ  ־ךֶ "ַהּסָ
נוֶּ)ֶם"ֵמֶ עֶַהֶזֶ ֶַהי  ּצָ מ ֶהֶָהיֶָהֶזֶ לֶכֶָּקֶש   מוֶֶֹם"ֵמֶ־ךֶ "ַהּסָ ַעצ  ֶיֶּכִֶֶּ-ֶ(ּב  ֲאש   ָמֶרֶּכַ ָ ש  זֹאהֶנ  ֶתֶּכָ ד  זֶ תֶיֹור  הֶל 

ֶהֶַמֶֶ,םָהעֹולֶָ ש  ייֶּכִֶֶּ?תַלֲעׂשוֶֶֹלוֶֶֹּיֵ ּדִּ זֶ ֲֶעבֹוָדתוֶֹלֶכֶָּקֶַהּצַ ַגּלוֶֶֹ-ֶאהוֶּםֶָהעֹולֶָהֶּב  תֶל 
ַרךֶ ֶאֹותוֶֹ ּבָ ת  יֶיִּ זִּ ַהח  ֶּול  יר ִּ ֲֶאָנש  ּובֶָם ש  ת  ֶּבִּ ֵֶאָליה ַרךֶ ו ּבָ ת  ֶֶ,יִּ מ  ַהּסָ אֶׂשֹונֵֶֶם"ֵמֶ־ךֶ "ו 
יעֶַַמֶאֶהוֶּיֶּכִֶֶּ,אֹותוֶֹ רִּ יֵֶמֲעבֹוָדתוֶֶֹאֹותוֶֶֹפ  ּתִּ ַהס  ַרךֶ ֶאֹותוֶֹרֶל  ּבָ ת  יֶיִּ ִּ ש  ַהכ  ילֶּול  ִּ ֶם.ֲאָנש 

יבוֶּ ִּ ֵהש  ֶזֹא"ֶ:לוֶֶֹו  ָמֶת ָ ש  ֶַהּנ  יכֶָה רִּ ֶצ  ֵֶליֵרֶה ָהעֹולֶָד ֶל  אם ַוּדַ ֶּב  ַאּתֶָי ֶו  ֶֹה ךֶֶָבֲחש  ֶל 
ָהַלךֶ ֶ",הֵעָצֶ ֶאֶּבֶָץֵֶקֶיֶ"ּכִֶֶּ-ֶלוֶֶֹו  איֶּכִֶֶּ,ץ"ַהּקֵ ַוּדַ יעֶַיֶּב  ּגִּ ָמֶןֶַמֶַהּזֶ ֶהִּ ָ ש  ַהּנ  תֶַהּזֹאהֶש  

יכֶָ רִּ ֶהֶצ  ד  יעֶֶַיּכִֶֶּ,םָהעֹולֶָהֶזֶ לֶ תֶָלר  ּגִּ ַמֶֶהִּ ּהֶֶןַהּז  ּלָ ֶֶ,ש   מ  ַהּסָ ֶֹםֶ"ֵמֶ־ךֶ "ו  ש  ח  ּיַ מוֶֹבֶש   ַעצ  ֶל 
ֲעׂשוֶֹהֶַמֶהֵֶעָצֶ יכוֶֶּת.ּלַ הֹולִּ ָמֶתֶא ֶֶו  ָ ש  ךֶ הֶַהּנ  ר  יאוֶּדֶעֶֶַ,תעֹוָלמוֶֹדֶעוֶֶֹּד  ֵהבִּ ֶאֹוָתּהֶֶש  

י ַהּבֵ י־תל  ֶֶןּדִּ ֵדֶֶ,הלֶַָמעֶ לֶש   יעֶֶַיּכ  ּבִּ ַהש   ֵרֶֶאֹוָתּהֶֶל  ּתֵ הוֶֶּ–ֶםָלעֹולֶָדֶש   יֶֶַז  נ  עֶֶָןעִּ ּבָ הֶַהַהש  
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י יעִּ ּבִּ ש   ּמַ ָחֶלֶכֶָּתֶא ֶםֶש   הִֶּ'ֶ:דא  יֶיּת  ַאֶקֶַצּדִּ הִֶּלֶו  ֶיֶּת  ָ כוֶֶּ'עָרש  אֹותוֶֹ'.ֶו  ֶֶו  יש  ןֲֶעַדיִֶֶָּהאִּ
חוֶֶּ,אבֶָּאֶלֶֹ ל  ָ ש  יַחֶוֶַאֲחָריֶו  לִּ ָ יֶ,אּובֶֶָ,ש  ֵהבִּ ּמוֶֹאֶו  ָחֶֶןָזֵקֶֶעִּ ָהיֶָדֶא  פוֶּהֶש   ךֶ ףֶּכָ ר  ד  ֶּכ 

ֵקֶ ָהיֶֶָ,ןַהּזָ יהֶש   ּמוֶֹרֶַמּכִּ בֶָהֶזֶ ֶעִּ ּכ  נוֶּ)ֶרמִּ עֶֶַַהי  ַהּבַ בֶָ־לש   רוֶֶּלוֶֹהֶָהיֶָרֶּדָ ּכֵ ֵקֶהֶזֶ םֶעִֶּתֶה  פוֶּןֶַהּזָ בֶָףֶַהּכָ ּכ  ֶר(מִּ
ַחֶ ׂשָ ָאַמֶקֶו  בֶָ"ֶ:רו  אֶ-ֶהֵעָצֶיֶלִֶּיֶָנַתּתִֶּרֶּכ  ַ חוֶֶּ-ֶ"םָלעֹולֵֶֶָליֵלךֶ אֶהוֶּיֶַרש ּ ל  ָ רֶַאַחֶֶש 
ֶ מ  ָעׂשֶָםֶ"ֵמֶ־ךֶ "ַהּסָ ֶהֶש   דוֶֶַֹרַעש  נֵֶֶּ,לּגָ הִּ יֶ...אבֵֶֶָּאינוֶֹהֶו  ֵהבִּ ּמוֶֹאֶו  ֶןֶָזֵקֶהֵֶאיזֶ ֶעִּ ש  ּיֵ ֶש  
רוֶֶּלוֶֹ ּכֵ ּמוֶֹתֶה  בֶֶָעִּ ּכ  ֶרמִּ יֶיּכִֶּ, ֵקנִּ ּז  ֵֶאיםֶמִּ בֵֶּן ל  ּבַ ת  הִּ לֶָלֶל  אִֶֶּ,לּכ  יםֶו  רִּ הוֶּםֶאֹומ  ֶַמש ּ 
ֶ ֵ ש  יםֶּב  ֵקנִּ ֵאיזֶ ֶאוֶֶֹ,םז  ַנּס ֶןֶָזֵקֶהֶש   בֵֶּהֶמ  ַבל  ָאָדֶלֶל  יֶ-ֶַהּמַֹחֶתֶא ֶםֶל  יכִּ רִּ ֶ:לוֶֹרֶלֹוַמֶםֶצ 
ֶאֲֶהלֶֹ ֶלֶ ֵֶיש  מ  רוֶּםֶ"ֵמֶ־ךֶ "ַהּסָ ּכֵ ךֶָתֶה  ּמ  בֶָהֶזֶ ֶעִּ ּכ  בֶָהֶַאּתֶָיֶּכִֶֶּ!רמִּ הוֶֶּ,ןָזֵקֶרֶּכ  יאֶו  רֶַמּכִּ

ךֶָ ךֶ ֶאֹות  ל־ּכָ בֵֶֶּּכָ יהֶַהר  נִּ ָ כוֶּםֶש  אֶ,'ו  ַוּדַ יַחֶאֶהוֶּהֶַאּתֶָיֶּוב  לִּ ָ ּלוֶֶַֹהש ּ ֶֶ...ש   ילֶָּומִּ אֶלֶֹאֶּמֵ
י יכִּ רִּ בֵֶּםֶצ  ל  ּבַ ת  הִּ ּנוֶּלֶל  ּמ  לֶֶָמִּ לֶָלֶּכ  זֹאֶל.ּוכ  יתֶו  ֶהֶָהֵעָצֶלֶכֶֶָּאהִּ ֶלֶש   מ  ֶ,ם"ֵמֶ־ךֶ "ַהּסָ
הוֶּ מוֶֹתֶָלֵתֶלֶָיכוֶֹאֶש   ַעצ  נוֶֶּ,ל  חוֶֶַֹהי  צ  נוֶּקֶלִּ נּוֶַז"ללֶעֶַיֶּכִֶֶּ,"לזֵֶֶַמַרּבֵ יאֶלֶֶַֹרּבֵ כֹולִּ םֶי 
הוֶּרֶלֹוַמֶ חוֶֹקֶַרֶֶ,רַאֵחֶֶַמש ּ  צ  בֶַקֶלִּ ֶּול  ָבָריתֶא ֶלֶּטֵ לֹוַמֶֶ,וּד  ירֶו  ָ ֲאָנש  יםֵֶהֶוֶש   עִּ ּגָ ֻ ש  םֶמ 
כוֶּ ֶֶ,'ו  ֶרֲֶאש   ֱאמ  ֶתֶּב  ֶיֶמִּ ש  ּיֵ תּוחוֶֹםֵֶעיַניִֶֶּלוֶֶֹש   רֹוא ֶֶ,תּפ  ֶהֶו  ֶקֶצֹוֵחֶיֶמִּ ֶּומִּ ַדבֵֶּי ֶ-ֶרמ 

א ַוּדַ לוֶּאֶלֶֹיֶּב  ּב  ַבל  יֶאֹותוֶֶֹי  ּבּורִּ ה ֶםֶַהּדִּ ּלָ יהֶַמֶםֶָלה ֶןֵֶאייֶּכִֶֶּ,םש   ַהּצִּ גֶ בֶל  נ  ֶדֶּכ  תֶָהֱאמ 
ֶ נוֶּלֶש   תוֶּהֶזֹולֶָתֵֶליָצנוֶּקֶַרֶ"לֶזֶֶַַרּבֵ נֵֶֶּא...לֶֶֹו  הִּ ֶהֶו  י'ֵֶיש  ֵרכִּ יֶ'םַאב  רִּ עֹוב  ֶה'ֶ,םש  

מֶֹ ש   גֶַלֶעֶֶַ,ריִּ ֶ"זֶַנש   ש  לִֶֶּ,ַמּמָ וֶּיֶּב  ָמֶםֶש  ז  יֶ,1אּגֻ לִּ ּכ  ּתַ ס  יםֶמִּ ָרטִּ ס  יםֶּבִּ ָלכִּ ֻלכ  כוֶּםֶמ  ֶ,'ו 
י עֹוׂשִּ יםֶו  יםֶַמֲעׂשִּ ֻגּנִּ עֹולֶָדֶָחֶא ֶףֶַאֶרֲֶאש  ֶֶ,םמ  ֶקֶַרֶֶ,יֹוֵדעֵֶֶַאינוֶֹםֶּבָ ֵ ַרךֶ םֶַהש ּ ּבָ ת  ֶיִּ
מוֶֹ ַעצ  יֶ,ּב  יקִּ ּדִּ ַהּצַ ֶו  ים ּיִּ ּתִּ ֶֶ.םָהֲאמִּ ֱאמ  ֶּוב  ֶת ֶמִּ ֶי ש  ּיֵ ֶַרֶֶלוֶֶֹש   ֵֶעיַניִֶּק אוֶֹם ר  ֶלִּ תֶא ֶת
י ָברִּ ֶָיכוֶֶֹ-ֶָהֵאּלוֶּםֶַהּד  אוֶֹל ר  ֵהֶֶ!םאֹוָתֶתֶלִּ יםֵֶאינֶָםֶו  ִּ ש  ּי  ּבַ ת  יםֶמִּ עֹוׂשִּ תֵֶליָצנוֶּםֶו 

בֶ  ּדִּ נוֶּיֵֶרֶמִּ כוֶֶּ"לזֶֶַַרּבֵ יֶ,'ו  צֹוֲחקִּ ָאַמֶהֶַמֶלֶעֶַםֶו  נוֶּרֶש ּ  ָאסוֶֶּ,"לזֶֶַַרּבֵ ֶרֶש   ָיֵאש  ת  הִּ ֶל 
כוֶּ ֵאינֶֶָ,'ו  יםֶו  ִּ ש  ּי  ּבַ ת  ּלוֶּםֶמִּ כוֶּתֵֶליָצנוֶּתֶַלֲעׂשוֲֶֶֹאפִּ ֶהֶַמֶֶ,'ו  ֱאמ  ּב  יֶָהיוֶּםֶאִֶּתֶש   רִּ ּכָ ז  םֶנִּ
נֵֶֶָהיוֶּהֵֶאיפֶֹ פ  ֵאיפֶֶֹ?ָעׂשוֶּהֶּוַמֶֶ?ןכֵֶיֶלִּ ּתֶַהֶו  ס  לוֶּהִּ ָתֶאֶלֶֶֹ-ֶ?ּכ  ָעזֶָםֶָלה ֶהֶָהי  ּלוֶּהֶה  ֲֶאפִּ
י ָהרִּ ֶתֶא ֶםֶל  ָ ָחֶףֶַאֶלֲֶאבֶֶָ...םרֹאש  ּזֶ ֶיֹוֵדעֵֶֶַאינוֶֹדֶא  ַאֶֶ,המִּ ָחֶףֶו  לֶעֶַהֶַמֲעלֶ ֵֶאינוֶֹדֶא 
ּתוֶֹ ע  יֶּדַ ֵרכִּ ַאב  ֶש   ים ּיִּ ידִּ ֲֶחסִּ ים ָקרִּ ֶי  ֵאּלוֶּם יֶ-ֶּכָ כֹולִּ ֶי  ֶַלֲעׂשוֶֹם זֶ ת ֶּכָ בֶָה אֲֶהלֶֶֹ,רּדָ
י כִּ ֶַםֶהֹול  ש  ֶםֶעִֶּתֶבֶָּּב  ַריימ  ט  יִֶּלֶש   ּבַ ַגר  ָבנוֶֹםֶו  יֶ,תל  עֹוׂשִּ אֶ,הָיפ ֶםֶרֹש  ֶםֶו  ַוּדַ ֶיֶּוב  יֶמִּ

ּתוֶֹלֶעֶַהֶַיֲעלֶ  ע  בֶֶָּדַ זֶ רֶּדָ ֶֶַאךֶ ֶ?הּכָ ֵעינֵֶיֶמִּ כֶ יֶש   יהֶרֹוא ֶֶ-ֶלוֶֹלֶׂשֵ יטֶּוַמּבִּ הֶַמֶןֶּוֵמבִּ

                                                 
ָאַמֶ 1 ש   ֶ"מֹוֲהָראֶתזֹאֶרּכ  בֵֶּ,ֶ"לזֶֶַש  חוֶֹרֶּדִּ ּטָ בִּ אֶֹקֶָחזֶָןֶּב  ֶֶד,מ  ּטֵ ּבַ ת  הִּ פ ֶֶאו  ייֶנֵֶלִּ ָברִּ ּטוֶּםֶַהּד  בִּ בֶַּיֲֶאנִֶּ"ֶ:אנֹוָרֶיֶּב  ש   עֶנִּ

בֶָּ ַ ש  ֶ־תּב  ש   "...ֹקד 
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשמ"ח תֻחק ַׁ ת פ  

ֶ זֶ הֶּפֶֹהֶּקֹור  ֶֶ,םָהעֹולֶָהֶּב  יהֵֶאּלֶ םֵֶהֶיֶּומִּ עֹוׂשִּ יָצֶתֶא ֶםֶש   נוֶּלֶעֶַתֶנוֶַּהּלֵ אֲֶהלֶֶֹ?"לזֶֶַַרּבֵ
לֵֶםֵֶהֶ ע  ֶּבַ ֲֶעֵבָרֶי יה מִּ ָ ֻגש ּ ֵאינֶֶָ,םמ  יםֶש   עִּ ֶיֹוד  ים ֶּבֵ ינֶָן מִּ ֶי  ֹמאלֶָם אִֶֶּ,םּוׂש  ֶו  ָתֶם הֶָהי 

כוֶּםֶָלה ֶ ָהיוֶֶּ,תז  יֶו  תִּ ַצּי  נּוֶתֶא ֶםֶמ  אֶ-ֶ"לזֶַַרּבֵ ַוּדַ יֶָהיוֶּיֶּב  ּקוֶּםֶזֹוכִּ תִּ םֶאִֶֶּ,ןכֵֶּ־םגֶַּןֶל 
יֶָהיוֶּאֶלֶֹ ִּ ָיֲאש  ָמֶֶתא ֶםֶמ  ָהיוֶּםֶַעצ  יֶו  רִּ ֵֶאָליםֶחֹוז  ַרךֶ ו ּבָ ת  יתֵֶמֲחַמֶֶַאךֶ ֶ.יִּ עֹוׂשִּ םֶש  

עוֶֶֹ,תֵליָצנוֶּ ידֶו  ּבּורִּ ּדִּ ֵאּלוֶּםֶמִּ לוֵֶֶּאיךֶ ֶ...ּכָ ַרךֶ וֵֶאָלירֶַלֲחזֶֶֹיּוכ  ּבָ ת  איֶּכִֶֶּ?יִּ ַוּדַ ֶיֶּב  יֶמִּ
ּצֹוֵחֶ נוֶּלֶעֶַקֶש   חֹולֵֶֶ"לזֶֶַַרּבֵ ֶֶ-ֶוָעָליקֶו  ֶלֶ ֵֶיש  מ  רםֶ"ֵמֶ־ךֶ "ַהּסָ ּכֵ ּמוֶֹתֶוֶּה  ַמֶֶעִּ ּז  נוֶֶּ,ןמִּ ֶַהי 
הוֶּ וֶּאֶש   הוֶֶּ,ּבוֶֹרֶָקש  עֶַאֶו  כוֶּהֲֶעֵבָרֶלֶּבַ ֶיֶּכִֶֶּ,'ו  ר  יהֶָהיֶָאֶלֶֶֹ-ֶתַאח  עוֶֹזֵֶמעִּ פ  ירֶלִּ וֶּפִּ
ַדבֵֶּ גֶ רֶל  נ  נוֶּדֶּכ  יחוֶֶּ."לזֶֶַַרּבֵ ּנִּ הִּ ָמֶתֶא ֶֶו  ָ ש  ָדֶהֶַהּנ  ָיר  ָהיֶֶָ,םָלעֹולֶָהֶו  הֶַמֶלֶכֶָּהֶרֹוא ֶהֶו 
ָעבֶַ ֶוֶָעָלירֶש ּ  חִּ ּת  עֶַהֶלֶָּמִּ ֵאיךֶ ֶ,ףסוֶֹדֶו  ֶֶו  ךֶ הֶַנֲעׂש  ל  ָחמוֶֶֹמ  ל  ַהּמִּ ָהיֶָתֶו  יֶּכִֶֶּ-ֶלוֶֹהֶש  
נוֶּ ָעבֶַהֶַמֶהֶרֹוא ֶהֶָהיֶֶָ"לזֶֶַַרּבֵ ַרֶזֵֶמָאֶוֶָעָלירֶש ּ  ּיָ ֵאּלוֶֶּ,דש   ָחמוֶֶֹו  ל  ָהיוֶּתֶמִּ יֶּכִֶֶּ,לוֶֶֹש  
כֶָ ָחֶלֶל  ָחֶדֶא  א  זֶ דֶו  ֶםֶָהעֹולֶָהֶּב  ָחמוֵֶֶֹיש  ל  דֹולוֶֹתֶמִּ צ ֶםֶעִֶּתֶּג  ּזֹוכֶ דֶעֶֶַ,עָהַרֶרֶַהּיֵ הֶש  

יעֶַ ַהּגִּ יךֶ הֶַמֶלֶא ֶֶל  רִּ ּצָ יעֶֶַש ּ  ַהּגִּ זֶ ֶל  ָלַקֶֶם.ָהעֹולֶָהֶּב  יחֶו  בּויִּ תֹוכֶָםֶש   ָתֶםֶּוב  ַפֶהֶָהי  תֶי 
ָהיֶֶָ,רּתַֹאֶ ינֵֶלֶכֶֶָָּלּהֶהֶש   ֶמִּ ֵֶחֶי עֹולֶָן ּבָ ּזֶ קֶַרֶֶ,םש   ֶַהֵחֶהֶש   ָמּהֶהֶָהיֶָאֶלֶֹן קֶַרֶֶ,ֵמַעצ 
ָהיֶָ יָהֶהֶּתֹולֶ הֶש   יֶָעל  אֹותוֶֶֹ,ם(ַיֲהלוֶֹ)ֶטּדּומִּ יֶו  ינֵֶלֶכֶֶָּלוֶֹהֶָהיֶָטֶַהּדּומִּ תֶּוֵמֲחַמֶֶ,ןֵחֶיֶמִּ

ֶהֶזֶ  מ  ד  ֶהֶנִּ ש  ּיֵ ינֵֶלֶכֶֶָָּלּהֶֶש   עֶֶַ,ןֵחֶיֶמִּ יםֵֶאינֶָרֶָהָהֶֶאֹותוֶֹלֶו  כֹולִּ יקֶַרֶאֶָלבֶֹםֶי  םֲֶחָכמִּ
י ירִּ ִּ כוֶּםֶַוֲעש  יֹוֵתֶ)ֶ'(ו  יאֶלֶֹרֶו  ּגִּ ֶֶ,ד(הִּ ֵיש  בֵֶּדֶעוֶֶֹו  אֶֹהֶַהר  זֶ דֶמ  ֶ)הֶּב  לֶָ'ןֶמִּ יחֶַקֶו  בּויִּ ףֶַהּסוֶֹדֶעֶֶַ'םש  

ּתֶַאֶלֶֶֹ- כ  ָראוֶּבֶנִּ מוֶֹיֶּכָ ּפֵֶֶּכ  ּסִּ יֶ–ֶר(ש   ּדִּ ֶקֶַלּצַ ָחמוֵֶֶֹיש  ל  דֹולוֶֹתֶמִּ זֶ תֶּג  ֶםֶעִֶּםֶָהעֹולֶָהֶּב  מ  ־ךֶ "ַהּסָ
הוֶֶּ,ם"ֵמֶ ֶו  נֶַא כ  ֶנִּ תֹוכוֶֹס ֶֶל  ש  לֹוֵקַחֶֶ,ַמּמָ יֶו  בּויִּ ֶֶ,םש   ֲֶאש   ֵֶהֶר מוֵֶֶֹאּלוֶּם ָ ש  תֶַהּנ 
ֶ ֶש   מ  ֶָםֶ"ֵמֶ־ךֶ "ַהּסָ תֹוכוֶֶָֹבהש  הוֶֶּ,ל  יָאֶאֶו  כֶֶָ,םמֹוצִּ עֶַלֶּוב  ֶםֶּפַ ֵֶֶיש  ָ ַפֶםֶש  נוֶֶּ,רּתַֹאֶתֶי  ֶַהי 

ָמֵֶֶאיזוֶֹ ָ ש  דֹולֶָהֶנ  ֶהֶּג  ֶש   מ  ַפֶםֶ"ֵמֶ־ךֶ "ַהּסָ יֶ,סּתָ ּדִּ ַהּצַ יקֶו  ֶֶאֹוָתּהֶאֶמֹוצִּ ָ ש ּ ַגּלֶ ֶ,םמִּ הֶּומ 
כֶָ ֶל  מוֵֶֶֹאּלוֶּל ָ ש  ֶַהּנ  ֶא ֶת ־הּואת רּוך  ־ּבָ דֹוש  רֹוֵחֶֶַהּקָ ֶו  ֶוֶֶּם,אֹוָתֶץ ַנּק  ֶמ  ֶםאֹוָתֶה

ֶ ָ יש  ּבִּ כוֶּםֶּוַמל  ֶֶ'.ו 
נֵֶּ הִּ ַפֶהֶו  ֶרֶּתַֹאֶתֶַהּי  יָהֶֶָלּהֵֶֶיש  בֶ ֶָעל  עֶֶַ,הטֹובֶָןֶא  ֵדֶ־לו  יהֶזֶ ־יי  יָרֶאֶהִּ אִּ אֶֹהֶמ  ֶֶ,דמ  ֵיש  ֶו 

יָהֶ ינֵֶלֶכֶֶָָּעל  עֹולֶָןֵֶחֶֶימִּ ּבָ נוֶֶּ,םש   ַרּבֵ יֶ"לזֶֶַו  ּבִּ ּקּוֵטֶ)רֶַמס  יָמןֶ,קֶא'ֵחלֶ ֶ,"ןמֹוֲהַרֶיֶלִּ תֶא ֶֶט'(ֶסִּ
יקֶּלוֶַּהחִֶּ בֶ ןֶּבֵ ַחּלוֶֹבֶטוֶֹןֶא  ֶּכִֶֶּ,ןל  יןֶַחּלוֶֹי ֶקֶַרֶרֵֶמאִּ ש  ּיֵ ש   חוֶּרֶאוֶֶֹּכ  אִֶֶּ,ץּבַ ןֵֶאיםֶו 
חוֶּ יאֶלֶֹןֶַהַחּלוֶֶֹ-ֶץּבַ ֵאיהֶַמֶֶ,רָיאִּ בֶ ןֶכֵֶּןֶש   יֶ-ֶבטוֶֹןֶא  ירֵֶמאִּ מִּ ּלוֶּדֶּתָ ךֶ ֲֶאפִּ ֹחש   ש   ֶ.ּכ 

יאֶהוֶּיֶּכִֶּ מִּ יעֶַדֶּתָ ּפִּ ֻכלֶֶַָּמש   יםֶל  ּבּורִּ אוֶֹםֶּדִּ לֶָתֱֶאלֹקוֶּיֶּלוֶּּגִֶּרֶו  פ  ֵרֶֶ,אנִּ הֶַהּזֹוכֶ יֶַאש  



 

 

 יג

ינֶַ חִּ ב  בֶ תֶלִּ עֶֶַ,בטוֶֹןֶָהא  י־לכֶָּ־לו  נִּ יֶ םֶּפָ ה  ּיִּ ֹקָרֶהֶש   בֶ לֶא ֶבֶמ  הוֶֶּ,הַהּזֶ בֶטוֶֹןֶָהא  אֶש  
י ּדִּ ֶקֶַהּצַ כוֶֶֹ,תָהֱאמ  ּיָ כֶָּתֶַלֲעׂשוֶֹלֶש   ָחֶלֶמִּ ָחֶדֶא  א  בֶ דֶו  ֵרֶֶ;בטוֶֹןֶא  ֶ.לוֶֹיֶַאש  

 

 

ֶַמֲאַמר

עֶַ רֶמ  יֶַעלֲֶאש   םֶּבִּ ּת  ֶל 
עֵֶ יאֶַרֲעוֶָתֶּב  ַרֲעוִּ ֶן,ֶד  ֻעּדָ ס  יתּבִּ ִּ יש  לִּ יםֶ,הֶש   ָלאִּ פ  נִּ יםֶו  יםֶנֹוָראִּ ּבּורִּ ֶַז"לֶּדִּ רֶמֹוֲהָרא"ש  ּבֵ יֶֶ,ּדִּ ַעלֶּפִּ

ּקּוֵטיֶמֹוֲהַר"ן לִּ קֶא'ֶ,ַהּתֹוָרהֶּב  יָמןֶמחֶ,ֵחל  ם.ֶ;סִּ ָ ןֶש  ֶַעּיֵ

 

ַתֶ ָאַמֶחֶּפָ ֶ"מֹוֲהָרארֶו  נוֶֶּ,"לזֶֶַש  ֶלֶעֶַ"ֶ:ראֹוֵמֶֶ"לזֶֶַַרּבֵ ּת ֶרֲֶאש   ַעל  ֵמֶֶיּבִֶּםֶמ  יבֶֶַיּב  רִּ תֶמ 
ֶ בֶֶַָּקֵדש  ד  ירֶמִּ י)ֶ"ןצִּ ָברִּ ינֶַהֶזֶ יֵֶציֵרֶ,ֶםֶלב(ּד  חִּ יצ ֶ'תֶּב  יָרֶֶ-'ֶרַוּיִּ צִּ ָטֶהֶי  יָרֶבֶל  צִּ ֶהֶי  יש  בִּ ֶל 

-ֶֶ ֵֶֶיש  ׂש  ֶע  ֻקּדוֶֹר ֶנ  ֵהןת גֶ ֶו  נ  ֶּכ  ֶד ׂש  ֶָהע  ירוֶֹר פִּ כֶֶָ,תס  ֶו  תֶַאַחתל ז  ַרּמ  ֶעֶֶַמ  יל ָינִּ נ  םֶעִּ
ֶ ֶ,םיֲאֵחרִּ ֶּכִֶֶּ ֻכוֶָּלֶַהכֶֹּי ֶמ  גֶ ן נ  ֶּכ  יתֶעֹוָלמוֶֹד יֹונִּ ל  כוֶּםֶָהע  ֶו  ּקוֶּ)' ֶּתִּ נֵֶֶּ.'(ען הִּ ּקוֶּהֶו  דֶַהּנִּ

גֶ אֶהוֶֶּ'יֵציֵרֶ' נ  יצ ֶ"דֶּכ  נוֶֶּ",רַוּיִּ גֶ ֶַהי  נ  צ ֶדֶּכ  גֶ בֶַהּטוֶֹרֶַהּיֵ נ  צ ֶדֶּוכ  יָרֶֶ,עָהַרֶרֶַהּיֵ צִּ הֶי 
כֶַ ׂש  יָרֶרֶלִּ צִּ ֶהֶי  ש  ֹענ  ינֶֶַ,ל  חִּ יתֶּב  ַרֲחֶןֶּדִּ יו  מוֶֹםֶָהָאָדֶיֶּכִֶֶּ.םמִּ ַעצ  ֶֶּב  ֵניֶלוֵֶֶֹיש  יֶש   ָצרִּ ֶםי 

ֵיצ ֶבֶטוֶֹרֵֶיצ ֶֶ- ֶלֲֶאבֶָ,ֶעָהַרֶרֶו  יָרֶֶלוֵֶֶֹיש  חִּ לֶֹהֶּב  ש   מוֶֹטֶלִּ ַעצ  ַלֲעׂשוֶֶֹּב  מוֶֹתֶו  ַעצ  תֶא ֶֶל 
י פִֶּיֶּכִֶֶּ,םַהַחּיִּ ַציֵֶּיֶּכ  ּי  מוֶֹרֶש   ַעצ  יתֶא ֶֶל  ךֶ ֶ-ֶםַהַחּיִּ יֶ ֶּכָ ה  פִֶּיֶּכִֶֶּ!לוֶֹהֶיִּ ָהֵֶֶאיךֶ יֶל  םֶָאָדֶש  
ַציֵֶּ יתֶא ֶֶרמ  ּלוֶֹםֶַהַחּיִּ ךֶ ֶ-ֶש   ֶ.םֵהֶֶּכָ

אִֶּ,ֶרַציֶָּאֶהוֶּםֶָהָאָדֶיֶּכִֶּ יםֶו  נִּ ּבֹונ  ת  ּיּוֵרֶםֶמִּ צִּ ֶר,ֶַציֶָּיֶּב  ָ ש  פ  יתֶָלַדעֶַרֶא  ּטִּ ּיּוָריבֶמִּ תֶא ֶוֶצִּ
כּונוֶֹ וֶֹתֶּת  ש  ירוֶֶַֹנפ  ַהּכִּ עֶֶַּול  מ  ּיוֶּטֶּכִּ דִּ ֶק,ֶּב  יֵֶיש  רִּ כֶָּםֶַצּיָ ילֶש   ּיּורִּ לֶָּםֶַהּצִּ םֵֶהֶֶ-ֶםה ֶש  
י ּיּורִּ בוֶּלֶש  ֶםֶצִּ ירוֶּתֶַעצ  רִּ יֶ,תּומ  ִּ יםֲֶאָנש  לִּ ָחָמֶֶ,םנֹופ  ל  יהֶמִּ כוֶּםֶּובֹוכִּ ַהכֶֶֹּ,'ו  אֶהוֶּלֶו 
יֶָּתֵֶמֲחַמֶ ַהּצַ עוֶֹהֶַהּזֶ רֶש   ב  ךֶ ֶטִּ ָ ש  מ  אֶֶֹנִּ בוֶּדֶמ  ַעצ  ילֶֶָ,תל  ּמֵ ילֶכֶָּאֶּומִּ ּיּורִּ ּלוֶֹםֶַהּצִּ ֶש  
יוֶּ ה  ךֶ ֶיִּ ֶֶ,ּכָ ֻעּמַ ֶּול  ֶזֹאת יַהּצִֶֶּ,רַאֵחֶת ֶּיּורִּ ּלוֶֹם ֵֶהֶֶש   ים ֵמחִּ יֶ:םׂש  נִּ ֶּפָ ים םֶצֹוֲהלִּ

י צֹוֲחקִּ יֶ,םו  כִּ ַחּי  ַהכֶֶֶֹּ,םּומ  עוֶֹתֵֶמֲחַמֶלֶו  ב  ּטִּ ֶֶש   ֵמַחֶאֶהוֶּהֶַהּזֶ םֶָהָאָדֶלֶש   טוֶֶֹׂשָ בֶו 

ֶ ֻעּדָ יהֶס  ִּ יש  לִּ תת,ֶש   ּבָ ַ ֶ־ש  ש  ֶֶ,ֹקד  תֶֻחּקַ ַ ָרש   מ"חתשֶת,ּפָ

 



 

 

 יד

ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשמ"ח תֻחק ַׁ ת פ  

ילֶֶָ,בלֵֶ ּמֵ ראֶּומִּ ַצּיֵ אוֶֹלֶַהכֶֹּתֶא ֶֶמ  מוֶֹיֶּכִֶֶּ.הָיפ ֶרֶּב  ָהָאָדֶֶּכ  רםֶש   ַצּיֵ ךֶ ֶ-ֶמ  םֶָהָאָדֶאֶהוֶֶּּכָ
מוֶֹּבֶ  ָכךֶ ֶ,ַעצ  ֶגֶֶַּו  יֶ ם ה  ֶיִּ ֶּכִֶֶּ...לוֶֹה ֶָהָאָדֶי מוֶֹם ַעצ  רֶּב  ַצּיֵ מוֶֶֹמ  ַעצ  ֶא ֶֶל  ית ֶַהּדִּ א ֶן תֶו 

י הוֵֶֶּאיךֶ יֶּכִֶֶֶּ,םָהַרֲחמִּ צ ֶאֶש   ר  יַציֵֶּהֶיִּ ךֶ ֶ-ֶרוִּ יֶ ֶּכָ ה  ֶה.יִּ
אֹוֵמֶ נוֶּרֶו  זֶ ֶ:"לזֶֶַַרּבֵ ינֶַהֶו  חִּ ינֶָתֶּב  ֶֶ,הּבִּ ָ ש ּ לֶָרֶנֹוַצֶםֶש   מוֶֶֹ,דַהּוָ תוֶֶּּכ  ּכָ לֵֶ)בֶש   ש   ֶ:יֶב'(מִּ

ֶּכִֶּ" ֶאִֶּי ינֶָם בִּ ֶל  ָרֶה ק  ֶֶָ",אתִּ ש  ֶו  ּתֵֶם ֶש   ינוֶֹי חִּ ס ֶֶ:תּב  ֶח  יד ַרֲחמִּ ֶּכִֶֶּ,םו  ֶי ָ ש ּ ֶמִּ ים ינִּ ןֶּדִּ
י ָערִּ ת  ּקוֶּיֶּכִֶֶּ-ֶןמִּ גֶ אֶהוֶֶּ'יֵציֵרֶ'דֶַהּנִּ נ  ינֶָםֶעֹולֶָדֶּכ  הוֶֶּ,הַהּבִּ מוֶֹאֶו  לֶֶָּכ  לֶָיֶּכִֶֶּ,דַהּוָ דֶַהּוָ
הוֶּ ש   ָצֶאֶּכ  מ  ֶאֶנִּ ט  ב  ּמוֶֹןֶּב  ּהֶאֶהוֶֶּ-ֶאִּ ּתָ ַיַחֶֶאִּ ַמֶלֶכֶָּדֶּב  כֶֶָ,ןַהּז  יהֶַמֶלֶו  הִּ ֶאֶש ּ  ֶ-הֶעֹוׂשָ

ֶהוֶּ ֶא ֶהוֶֶּ,העֹוׂש  ֶאֹוכֵֶא ֶא ֶל ֶַמֶת יה הִּ ֶש ּ  לֶ א הוֶֶּ,תאֹוכ  ֶו  ֹות ֶא ֶש  ֶא ֶה ֶַמֶת יה הִּ אֶש ּ 
ֹוָתֶ ייֶּכִֶֶֶּ,הש  יָפהאֶהִּ כֶֶָּאֹותוֶֶַֹמּקִּ ילֶמִּ ּוּונִּ ֵהֶֶ,םַהּכִּ יםֶו  רִּ ַיַחֶֶלַהכֶֹּתֶא ֶםֶעֹוב  יֶ.דּב  הִּ ֶאו 
ינֶַ חִּ מוֶֹהֶֻסכֶָּתֶּב  תוֶֶּּכ  ּכָ י)בֶש   ּלִּ הִּ נִֶּ"ֶ:ט(קלםֶּת  ֻסּכֵ ֶיֶּת  ט  ב  ֶןֶּב  ּמִּ ֶיֶּכִֶֶּ-ֶ"יאִּ ּמָ יאֶָהאִּ מוֶֹאֶהִּ ֶּכ 
ֶֻסכֶָּ כֶ ה ַסּכ  ּמ  ֶש   ֶעֶַת ָנּהֶל כֶֶָּּב  ֶמִּ יל ּוּונִּ יֶ,םַהּכִּ הִּ ֶו  ינֶַא חִּ ֶּב  לֶֶָּּכַֹחֶת פִּ ֶַהּת  הֶַמֶה

י לִּ ּל  ּפַ ת  ּמִּ ֹכַחֶֶםש   מֹוַתֶלֶכֶָּ"ֶ–ֶּב  נֶָּתֶֹיֶַעצ  כוֶֶּ"האַמר  י)'ֶו  ּלִּ הִּ הוֶֶּ.(להםֶּת  ינֶַאֶו  חִּ ֶ,הֻסכֶָּתֶּב 
מוֶֹ תוֶֶּּכ  ּכָ ּיוֶֹ)בֶש   י"ֶ:בֶי'(אִּ ידִּ גִּ ֵכנִֶּתֶַוֲעָצמוֶֹםֶּב  סֹוכ  ֶּכִֶֶּ-ֶ"יּת  ָאָדֶֶַהּכַֹחֶי יםֶש   נִּ סֶַמכ 
ֵתבוֶֹ וֶֶָכ"חֶןֵהֶֶ,תּב  ֶןֶַאת  ַמֲעׂש  יהֶּד  ִּ ֵראש  ה ֶֶ,תּב  ּבָ ָרֶםֶש   ב  ֶיֶּכִֶּם,ֶָהעֹולֶָאֶנִּ ּקָ זֶ רֶָהעִּ הֶּב 
ַדבֵֶּאֶהוֶּםֶָהעֹולֶָ ּי  מוֶֹתֶא ֶקֶש   ַרךֶ וֵֶאָליֶַעצ  ּבָ ת  יַדבֵֶֶּ,יִּ ַרךֶ וֵֶאָלירֶוִּ ּבָ ת  יֶיִּ מִּ נוֶֶּ,דּתָ ֶַהי 

לֵֶּ ּפַ ת  ּיִּ ֶש   ֵֶאָליל ַרךֶ ו ּבָ ת  יֶיִּ מִּ ֶּתָ ֹכַחֶד נֶֶָ–ֶּב  ַכּוָ ֶֶ,הּב  ֵ יַקש ּ ֶוִּ ֶא ֶר ית ֶּפִּ ּבוֶֹו לִּ נֵֶֶּ.ו  הִּ ֶו  ֶה יֶמִּ
ּזֹוכֶ  יהֶש   מִּ ַדבֵֶּדֶּתָ ּמוֶֹרֶל  ַרךֶ ֶעִּ ּבָ ת  ֵאינוֶֶֹ,יִּ יֶו  סִּ כֶָהֶזֹוכֶ אֶהוֶֶּ-ֶקַמפ  ּתִֶּבֶטוֶּלֶל  יֲֶאמִּ
ֶ חִּ צ  נִּ זֹוכֶ ֶ,יו  אוֶֹהֶו  ר  בֵֶּתֶלִּ יהֶַהר  ָברִּ ֵאינֶָםֶּד  ֶםֶש   ד  ג  ֶּב  בֶַר לֶָעֶַהּט  ֶּכ  לֶָל ּלוֶֶּ.לּוכ  ֶַוֲאפִּ
י ִּ יםֲֶאָנש  יםֲֶאֵחרִּ בִּ עֹוק  יֶ,וַאֲחָריםֶש   ַהּכֶֹםֶרֹואִּ ַנֵהֶהֶַהּזֶ םֶָהָאָדֶלֵֶאצ ֶלֶש   ת  ֶגֶמִּ אֶּלֶֹש  
ךֶ  ר  ד  בֶֶַּכ  ֶיֶּכִֶֶּ,עַהּט  ךֶ הֶעֹוׂש  ל־ּכָ בֵֶֶּּכָ ַההֹוָצאוֶֶֹ,הַהר  ּלוֶֹתֶו  ךֶ ֶש   ל־ּכָ דֹולוֶֶֹּכָ ֵאינֶֶָ,תּג  םֶש  
י כֹולִּ יםֶי  ָהבִּ יוֶֹלֶָיכוֵֶֶֹאיךֶ ֶ,ןל  ה  זֶ תֶלִּ בֶָהֶּכָ ֶֶ,?ּכֹחוֶֹהֶּוֵמֵאיפֶֶֹ,?רּדָ ֱאמ  ֶּכֹחוֶֹלֶכֶָּתֶּוב 

יֶַאֶהוֶּ נ  לֶַָּהּת ֶןֵֶמעִּ נוֶֶּ,הפִּ וֶֶָח"ֵמַהכֶַהי  ֶןֶַאת  ַמֲעׂש  יהֶּד  ִּ ֵראש  ייֶּכִֶֶּ,תּב  ֶםֶרֹואִּ חּוש  ֶ,ּב 
י יקִּ ּדִּ ַהּצַ יםֶש   ִּ ּיוֶּםֲֶחלּוש  מִּ ַגש   יֶ,תּב  רֹואִּ הוֶּםֶו  ַרךֶ אֶש   ּבָ ת  אֶֹםֶָלה ֶרֶעֹוזֵֶֶיִּ כֶָדֶמ  הֶַמֶלֶּב 

ֵהֶ יםֶש ּ  יכִּ רִּ לִֶֶּ,םצ  וֶּיֶּב  ֶאֶיֹוֵצֶםֶש  לֶָןֶמִּ לֶָאֶהוֶּלֶַהּכֶֹיֶּכִֶֶּ,לַהּכ  ַמע  ךֶ הֶל  ר  ּד  בֶֶַמִּ עֶַהּט 
ֵרֶ ַגמ  ךֶ םֶּכָֹחֶלֶכֶֶָּ,יל  ָ ש  מ  וֶֶָח"ַהכֵֶמֵאּלוֶּקֶַרֶֶנִּ ֶןֶַאת  ַמֲעׂש  יהֶּד  ִּ ֵראש  נוֶֶּ,תּב  ֵֶמֵאּלוֶֶַּהי 
ּיוֶֶֹח"ַהכ יתֶאֹותִּ ָצאִּ מ  ּנִּ סוֶּםֶש   ּפָ וֶֹקֶּבַ אש  י"ֶ:ןָהרִּ ִּ ֵראש  ָרֶתֶּב  יאֶּבָ ַמיִֶּתֶא ֶםֱֶאלֹקִּ ָ םֶַהש ּ
א ֶ ֶתֶו  יםֵֶהֶיֶּכִֶֶּ";ץָהָאר  ֶםֶזֹוכִּ ֵ ַקש ּ ַמיִֶּרֶל  ָ ֶםֶש  ּיוֶֶּ,ץָוָאר  ּיוֶּתֶרּוָחנִּ מִּ ַגש   ֵדי־וֶ ֶ,תּב  ַעל־י 
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ה יֶז  ַפֶםֶזֹוכִּ ש   דוֶֹעֶל  נֹוָרֶלֶּגָ נוֶֶּ,או  הוֶֶַּהי  ַרךֶ אֶש   ּבָ ת  כֶָםֶָלה ֶרֶעֹוזֵֶֶיִּ בֶָלֶּב  ֵריה ֶֶ,רּדָ םֶַאש  
ֵרֶ ַאש   ֵבֵקיה ֶיֶו  ֶם.ד 

י ּבּורִּ ַהּדִּ ֶו  ָאָדֶם ֶַדבֵֶּמ ֶםֶש   כַֹחֶר ֵֶהֶֶ,ּב  ָמֶם ֶַעצ  ין ּבּורִּ ֶַהּדִּ ֶם ֶש   ־הּואל רּוך  ־ּבָ דֹוש  ֶ,ַהּקָ
יַנת חִּ יֶָ)ֶּב  ע  ַ ש  י"ֶ:הֶנא(י  ֶםֶָוָאׂשִּ ָברִּ יךֶָיֶּד  פִּ ָמֶםֵֶהֶיֶּכִֶֶּ"ּב  בֶַםֶַעצ  ֵהֶֶ,רֶה'ּד  יֶּכַֹחֶםֶו  וֶַמֲעׂשָ

י) ּלִּ הִּ יֶ-ֶקיא(םֶּת  יקִּ ּדִּ יםֶַהּצַ ֵרגֶָםֶזֹוכִּ ַמד  ךֶ הֶל  ל־ּכָ דֹולֶֶָּכָ ֶדֶעֶֶַ,הּג  יש   ינֶָםֶּזֹוכִּ כִּ ש ּ  הֶש  
ֶ ר  ַדּב  ּתֹוךֶ תֶמ  רֹונֶֶָמִּ ֶםֶּג  ש  ַרךֶ אֶהוֶֶּיּכִֶֶּ,ַמּמָ ּבָ ת  ֶֶיִּ ש  ַלּבֵ ת  ָיכוֶֶֹ,מִּ ב  יה ֶֶל,ּכִּ פִּ ֶֶ,םּב  ֵיש  םֶָלה ֶֶו 
י ּבּורִּ יםֶּדִּ יםֶנֹוָראִּ ָלאִּ פ  נִּ ֵרֶֶ;םו  ֵרֶםֶָלה ֶיֶַאש   ַאש   ָקֶיֶו  ל  ֶֶ!םח  ּקָ עִּ לֶעֶַקֶַרֶאֶהוֶּםֶּכָֹחֶרֶו 

ֵדֶ לֶָּיֶי  פִּ ֵרֶֶ;הַהּת  ֶם.ָלה ֶיֶַאש  
ֲאָמרוֶֹ ַהּמַ ה ֶתֶו  ּבָ ָרֶםֶש   ב  ינֶַםֵֶהֶֶ,םָהעֹולֶָאֶנִּ חִּ ס ֶתֶּב  מוֶֶֹ,דח  תוֶֶּּכ  ּכָ י)בֶש   ּלִּ הִּ יֶּכִֶּ"ֶ:ט(פםֶּת 

ּתִֶּ ס ֶםֶעֹולֶֶָיָאַמר  נֶ דֶח  ּבָ ס ֶֶ",היִּ ַהח  ינֶַאֶהוֶּדֶו  חִּ ינֶֶַ,הֻסכֶָּתֶּב  חִּ ּבוֶּתֶּב  זֶ ֶ,קחִּ י"הֶו  םֶָאׂשִּ
ָבַרֶ יךֶָיֶּד  פִּ ֵצֶ"יֲֶאזֶֶַ",ּב  ֵדֶלֶּוב  יךֶָיֶי  יתִּ ּסִּ ֶֶ",ּכִּ יש   ינֶַאֶהִּ חִּ יֶ,הֻסכֶָּתֶּב  הִּ ינֶַאֶש   חִּ ֶ,לֵצֶתֶּב 

ּבוֶּדֶיֶָ ידֶיֶֶָ,קחִּ ָחֶרֶזַֹהֶ)ןֶָימִּ נ  ֶיֶּכִֶֶּ-ֶריד:(סֶּפִּ ּזֹוכֶ יֶמִּ ַדבֵֶּהֶש   מוֶֹתֶא ֶקֶּומ  ַרךֶ וֵֶאָליֶַעצ  ּבָ ת  ֶיִּ
הוֶּהֶזֹוכֶ ֶ- ַרךֶ אֶש   ּבָ ת  מוֶֶֹיִּ ַעצ  הוֶֶּ,לוֶֹרֶעֹוזֵֶֶּב  ֶאֶו  ש  ַלּבֵ ת  תֹוךֶ ֶמִּ רֹונוֶֶֹּב  זֹוכֶ ֶ,ּג  יוֶֹהֶו  ה  תֶלִּ

ֶ ֱאלֹקוֶּףֶֻמּקָ ּזֹוכֶ ֶ,תּבָ כֶָּהֶש   רֹוא ֶהֶַמֶלֶש   ֹוֵמעֶַהֶש ּ  ש  ַדבֵֶֶּו  ֶּומ  ֶר ֵ נֹוש  אֶהוֶּלֶַהכֶֶֹּ-ֶםו 
מוֶּתֱֶאלֹקוֶּ ֵרֶֶ;רּגָ ֶַאש   הוֶֶּ!לוֶֹי מוֶֹאֶו  ֶּכִֶֶּ,הֻסכֶֶָּּכ  ךֶ בֵֶמרֶֹי ּכֵ ּזִּ מוֶֹתֶא ֶֶש   ֵדֶ־לעֶֶַַעצ  יֶי 
לֶָּ פִּ דוֶּהֶּת  ּבֹוד  ת  הִּ ת ֶוֵֶאָליתֶו  ַרךֶ יִּ הֶ,ּבָ ֵדי־ז  ֶאֶהוֶֶַּעל־י  אוֶֹףֶֻמּקָ לֶָאֶנֹוָרֶרֶּב  פ  נִּ אֶֹאֶו  ֶ,דמ 

ֶ יש  ּגִּ ּיוֶּתֶא ֶקֶַרֶֶּוַמר  ַרךֶ ֱֶאלֹקּותוֶֹתֶרּוָחנִּ ּבָ ת  כֶֶָּיִּ בֶָלֶמִּ ָדבֶָרֶּדָ רֹוא ֶֶ,רו  ּיוֶּתֶא ֶקֶַרֶהֶו  תֶחִּ
ַרךֶ ֱֶאלֹקּותוֶֹ ּבָ ת  ַחּיֶ ֶיִּ ַהּוֶ הֶַהּמ  בֶָלֶכֶָּתֶא ֶהֶּומ  ָדבֶָרֶּדָ ֵרֶֶ;רו  ַאֶֶלוֶֹיֶַאש   ֵרֶו  ֶש   קוֶֹי ל  ֶ!ח 

ַהכֶֹּ יתֵֶמֲחַמֶאֶהוֶּלֶו  ּגִּ ר  הִּ מוֶֹתֶא ֶלֶש   ַדבֵֶֶַּעצ  ירֶל  מִּ ַרךֶ וֵֶאָלידֶּתָ ּבָ ת  ּנוֶֶּ,יִּ ּמ  ַרךֶ ֶּומִּ ּבָ ת  ֶ,יִּ
כֶָדֶעֶַ ּזָ יהֶש   ַהּקִּ מוֶֹתֶא ֶףֶל  ֻסכֶֶַָּעצ  ָלָאֶהֶּב  פ  ֵרֶֶ;הנִּ ֶ.לוֶֹיֶַאש  

ילֲֶאבֶָ ּבּורִּ ֵאינֶָםֶַהּדִּ יםֶש   ּבּורִּ יםֶּדִּ ִּ דֹוש  עֹוֵרֶםֶּגֹוֵרֶֶיֲאזֶֶַ,םק  ת  ּנִּ יתֶֻסכֶַּרֶש   רִּ תֶֻסכֶֶַּ,םנֹוצ 
מוֶֶֹ,"םַעּכוֶּ תוֶֶּּכ  ּכָ י)בֶש   ּלִּ הִּ ֶ"ֶ:ד(קמםֶּת  יה ֶרֲֶאש   בֵֶּםֶּפִּ וֶ רֶּדִּ ָ ינֶָאֶש  ימִּ יםֶוִּ ֶןֶָימִּ ק  ָ ֶ-ֶ"רש 

ֶיֶּכִֶּ ֵאינוֶֹיֶמִּ ַדבֵֶֶּש   ירֶמ  ּבּורִּ ֶלֶש  ֶםֶּדִּ ָ ֻדש ּ ילֶֶָ,הק  ּמֵ יֵֶאינוֶֹאֶּומִּ מוֶֹתֶא ֶףֶַמּקִּ ֱאלֹקוֶֶַּעצ  ֶתּבָ
יֶ ֶםּגֹוֵרֶֶ- ה  ּיִּ ֶהֶש   ֻסּכוֶֹףֶֻמּקָ נוֶֶּ,תֲאֵחרוֶֹתֶּב  ֶֶיּכִֶֶַּהי  ֵהֶֶ,"ךגנבתֶֻסכֵֶֶַּיש  ֶֶןש   ֱאמ  ֶ,תֻסּכוֶֹתֶּב 

ֶאֶלֶֹלֲֶאבֶָ ֶלֶש   ָ ֻדש ּ נוֶֶּ,הַהּק  ֶהֶֻסכֶֶַָּהי  ילֶש   בִּ ּנָ יֶאוֶֹםֶּגַ רִּ נוֶּםֶנֹוצ  יֶַהי  רִּ ֹומ  הֶֻסכֶֶָּאוֶֶֹ,םש 
ֶ ָתֶֶאוֶֶֹ,םּגֹויִֶּלֶש   ֶהֶֻסכֵֶֶָּאיזוֶֹםֶס  ָעׂשָ מוֶֹהֶש   ַעצ  וֶּהֶָלזֶ ןֵֶאילֶבֲֶָאֶֶ,ל  כוֶּםֶש  ּיָ ַ לֶא ֶתֶש 

ֶ ָ ֻדש ּ ֶםֶַלּגֹויִֶּםֶגֶַּיֶּכִֶֶּ.הַהּק  נוֶֶּה,ֻסכֵֶֶָּיש  יֶַהי  פִּ ּקָ ּמֻ יםֶש   ִּ יש  ּגִּ יםֵֶהֶֶַאךֶ ֶ,םּוַמר  ִּ יש  ּגִּ םֶַמר 
טּויוֶֹתֶא ֶ ה ֶתֶַהש ּ  ּלָ כֵֶֶ,םש   יןֶו  ֵאינֶָםֲֶאֵחרִּ יםֶש   ּורִּ ש  ֶלֶא ֶםֶק  ָ ֻדש ּ יֶ-ֶהַהּק  פִּ לֶעֶַםֶֻמּקָ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשמ"ח תֻחק ַׁ ת פ  

ינֵֶלֶכֶָּ ֶיֶמִּ יֹונוֶֹּדִּ ךֶ ֶ,תַוֲחלֹומוֶֹתֶמ  ירוֶּתֶָצרוֶֶֹֹחש   רִּ ֵאינֶֶָתֵמֲחַמֶֶ,תּומ  יםֶש   ֵבקִּ ֶּבוֶֹםֶּד 
ַרךֶ  ּבָ ת  ילֶֶָ,יִּ ּמֵ ֶּומִּ ֵֶאינֶָא ים ֶזֹוכִּ ֶם יש  ּגִּ ַהר  ֶא ֶֶל  ֶַמֶת יה יקִּ ּדִּ ַהּצַ ֶש ּ  ים ּיִּ ּתִּ ֶָהֲאמִּ ים םֶזֹוכִּ

ֶ יש  ּגִּ ַהר  ֶל  ֶּכִֶּ, ֶכֶָּי יל ּבּורִּ ֶַהּדִּ ה ֶם ּלָ ֶש   ֵֶאינֶָם ֶם ּבּורִּ ֶיּדִּ ים ִּ דֹוש  ֶּכִֶֶּ,םק  ֶכֶָּי ֶַמֶל ֵהֶה םֶש ּ 
י רִּ ַדּב  ק ֶאֶהוֶּםֶמ  מוֶֶֹ,רש   יֶּכ  כֹולִּ ּי  אוֶֹםֶש   ר  כֶֶָּ,יּגוֶֹלֵֶאצ ֶתֶלִּ הוֶּהֶַמֶלֶש   ַדבֵֶּאֶש ּ  אֶהוֶּרֶמ 

ֶ ק  כֶֶָ,רש   הוֶּהֶַמֶלֶו  ֶאֶש ּ  ַאֶֶ,עַרֶאֶהוֶּהֶעֹוׂש  עֶַףֶו  יאֶלֶֹםֶּפַ כֹולִּ ֹמךֶ םֶי  ס  כוֶּיֶּגוֶֹלֶעֶֶַלִּ ֶ,'ו 
הוֶֶּהַמֶלֶכֶָּיֶּכִֶּ ֶאֶהוֶּרֶאֹוֵמֶאֶש ּ  ק  ֶרֶש   ש  כוֶֶַּמּמָ ֶיֶאִֶּיֶּכִֶֶּ,'ו  ָ ש  פ  ֹמךֶ רֶא  ס  ּבוֶּלֶעֶֶַלִּ רֶַהּדִּ

ּלוֶֹ נוֶֶּ,ש   ּבוֶֶַּהי  ֵאינוֶֹרֶַהּדִּ בוֶֶּש   ַרךֶ ֶּבוֶֹקֶּדָ ּבָ ת  ֶ.יִּ
ֶ יךֶ ֶ,ןכֵֶּלֶעֶַרֶַוֲאש   ַדבֵֶֶּםָאָדֶֶָצרִּ ירֶל  מִּ ַרךֶ וֵֶאָלידֶּתָ ּבָ ת  ּנוֶֶּאוֶֶֹיִּ ּמ  ַרךֶ ֶמִּ ּבָ ת  אֶהוֶּיֶּכִֶֶּ,יִּ
יךֶ  ַגּלוֶֶָֹצרִּ ֻכלֶָּתֶל  ־הּואתֶא ֶםֶל  רּוך  ־ּבָ דֹוש  הוֶ ֶ,ַהּקָ ֵדי־ז  ילֶיּוכֶֶַַעל־י  ָהבִּ רֶאוֶֹתֶא ֶאֶל 

־הּוא רּוך  ־ּבָ דֹוש  יֶ ֶ-ֶםָהעֹולֶָהֶזֶ לֶ ֶַהּקָ ה  ּיִּ ֶהֶש   ּיוֶּםֶעִֶּףֶֻמּקָ ַרךֶ ֱֶאלֹקּותוֶֹתֶרּוָחנִּ ּבָ ת  ֶ,יִּ
יּוכֶַ ֶו  ֶל יש  ּגִּ ַהר  ַרךֶ ֶאֹותוֶֶֹל  ּבָ ת  כֶֶָיִּ ֶָמקוֶֶֹלּב  ֶּוָמקוֶֹם הוֶּם ֶש   ָצֶא מ  ֶנִּ ֶּבוֶֹא ֵרֶ; ֶַאש   ֶלוֶֹי

ֵרֶ ַאש   קוֶֹיֶו  ל  ּזֶ בֶטוֶֹדֶעוֶֹןֵֶאייֶּכִֶֶּ!ח  ָהָאָדֶֶ,המִּ אוֶֹהֶזֹוכֶ םֶש   ר  כֶָּתֶלִּ בֶָלֶמִּ ֶ,תֱאלֹקוֶּרֶּדָ
ֵאי ֶו  ֶעוֶֹן ֶטוֶֹד מוֶֹב ָהָאָדֶֶּכ  ֶש   ַדבֵֶּם ֶמ  ֶַרֶר ּמוֶֹק ַרךֶ ֶעִּ ּבָ ת  כוֶֶּיִּ ֶּכִֶֶּ,'ו  ֶָאֶי ַגּלֶ ז ֶמ  תֶא ֶה

י ַציֵֶֶּ,םּוָמקוֶֹםֶָמקוֶֹלֶכֶָּבֶ םֶַהֲחָסדִּ טֹובֶָלֶַהּכֶֹרֶּומ  ֵאיהֶרֹוא ֶיֶּכִֶֶּ,הל  וֶּןֶש   יאוֶּםֶש  צִּ תֶמ 
ָעָדי ל  ַרךֶ ֶוּבִּ ּבָ ת  לֶֶָיִּ כֶֶָ,לּכ  נּועֶָלֶּוב  נּועֶָהֶּת  ֶהֶּות  ָ ֶֶַאּלּופוֶֹםֶש  ֵאיהֶַמֶֶ,םעֹולֶָלֶש   ןֶכֵֶּןֶש  

ֶ ֵאינוֶֹיֶמִּ ֹוֵמֶֶש   ּבּורוֶֹתֶא ֶרֶש  כֶֶָ,ּדִּ כֵֶּלֶו  ַדבֵֶּןֶש   ּמ  ש   ֶרֶּכ  יּדִּ יםֶּבּורִּ ֵֶאינוֶֹאֶהוֶֶּ-םֲֶאסּורִּ
וֶּהֶזֹוכֶ  ש  בֶָםֶל  ֶקֶַרֶֶ,רּדָ כֶָףֶֻמּקָ ינֵֶלֶּב  יֹונוֶֹיֶמִּ מ  ירוֶֶּ,תָצרוֶֶֹ,תּדִּ רִּ ךֶ ֶ,תמ  ֶ,הַוֲאֵפלֶֶָֹחש  

ֵאינוֶֹ וֶּהֶרֹוא ֶֶו  בֶָםֶש  לֶָרֶּדָ ַרֶרֶָוָמֶֶ,לּכ  ֶּכִֶֶּ,לוֶֹעֶו  ֶי ינֵֶלֶכֶָּםֶעִֶּףֶֻמּקָ ֶמִּ םֶּגֹויִֶֶּ:תֻסּכוֶֹי
י רִּ נֹוצ  ֵאיֶ,םו  וֶּםֶָלה ֶןֶש   כוֶּםֶש  ּיָ ַ ֶלֶא ֶתֶש  ָ ֻדש ּ לֶָהֶַהּק  ֵרֶֶ;לּכ  ַדבֵֶּהֶַהּזֹוכֶ יֶַאש   מוֶֹקֶל  ֶַעצ 
ֵֶאָלי ַרךֶ ו ּבָ ת  זֹוכֶ ֶ,יִּ ַחבֵֶּהֶו  מוֶֹרֶל  ילֶא ֶֶַעצ  יקִּ ּדִּ יםֶַהּצַ ּיִּ ּתִּ ֵרֶֶ;םָהֲאמִּ ֶַאש   ֵרֶֶלוֶֹי ַאש   יֶו 

קוֶֹ ל  ָאֶֶ!ח  ּכוֶֹלֶיּוכֶַזֶו  ז  ֶתֶלִּ יש  ּגִּ ַהר  ַרךֶ ֶאֹותוֶֶֹל  ּבָ ת  כֶֶָּיִּ זֶ םֶָמקוֶֹלֶמִּ לֶֶֹ,םָהעֹולֶָהֶּב  אֶו 
א ֶ ר  גֶ הֶיִּ נ  ּיוֶּתֶא ֶקֶַרֶוֵֶעיָנידֶל  ַרךֶ ֱֶאלֹקּותוֶֹתֶרּוָחנִּ ּבָ ת  ֵרֶֶ;יִּ ֵרֶֶלוֶֹיֶַאש   ַאש   קוֶֹיֶו  ל  ֶ.ח 

י בִּ ש   נוֶֶּ,הֻסכֶָּהֶזֶ לֶּובִּ לֶֶַָּהי  פִּ ֹכַחֶהֶּת  ֻגלֶָּאֶהוֶֶּ-ֶּב  יהֶס  ָבנִּ יֶ,םל  בִּ ש   כֶ הֶזֶ לֶּובִּ יֶַאֲחֵרֶףֶּתֵ
ינִֶּתֶֻסּכוֶֹ מִּ ֶיֶש   ר  בֶֶָ,תֲעצ  ַהּנּוק  ֶאֶש   ר  ֶתֶעֹוצ  ט  קֹול  ּפֶָתֶו  ּלֶֹהֶַהּטִּ יאֶש   ּפִּ ֹבָאֶ)לֶּתַ ּמ  ירֶּכַ רִּ פ  ־ּבִּ

ים־ֵעץ סֹופוֶֶַֹחּיִּ נוֶֶֹ,ּב  ַכּוָ ינִֶּתֶּב  מִּ ֶ־יש   ר  זֶ ֶ.ת(ֲעצ  ינֶַהֶו  חִּ נִֶּ"תֶּב  ֻסּכֵ ֶּת  ֶי ט  ב  ֶןֶּב  ּמִּ נוֶֶּ",יאִּ ינֶֶַַהי  חִּ תֶּב 
ֶהֶֻסכֶָּ ינֶַהֶַנֲעׂש  חִּ ּבוֶּתֶּב  כוֶּרֶעִּ ֶםֶגֶֶַּ,'ו  ר  ָרֵאֶ־ץא  ׂש  ֻגלֶָּלֶיִּ יהֶס  ָבנִּ כוֶּםֶל  ֶּכִֶֶּ-ֶ'ו  ֶי ּקַ רֶעִּ

ֶהֶָהֵעָצֶ מִּ רֹוצ ֶיֶל  ּכוֶֹהֶש   ז  יתֶלִּ ָבנִּ ֵדֶלֶעֶַאֶהוֶֶּ-ֶםל  לֶָּיֶי  פִּ נוֶֶּ,הּת  יֶַהי  ּגִּ ר  ּיַ מוֶֹתֶא ֶלֶש   ֶַעצ 
ֶ ש  ַבּקֵ ַרךֶ ֶאֹותוֶֶֹל  ּבָ ת  ֶעֶֶַיִּ יל נִּ ֶּבָ כוֶּם כֵֶֶ,'ו  ֶו  ֶן ר  ָרֵאֶ־ץא  ׂש  ֶיִּ יאל ֻגלֶֶָּהִּ ֶס  דֹולֶָה ֶּג  לֶעֶַה



 

 

 יז

יבֶָּ ָלכֵֶֶ.םנִּ יֶָאנוֶּןֶו  אִּ ָחןםֶמֹוצ  ל  ֻ ש  ֶֶ,ָערּוךֶ ־ּב  ֶרֲֶאש   גֶָּיֶמִּ ּתוֶֹםֶעִֶּרֶש   ש   ֶֶאִּ ׂש  ירֶע  נִּ ָ םֶש 
ֶ ר  א  ָרֵאֶ־ץּב  ׂש  ֶיִּ לֶֹל ֶו  ֶָזכֶָא נוֶֹה ּבָ הִּ ֶל  נֶָּת ּמ  ֶָיכוֶֶֹ-ֶהמִּ ּהֶל ָ ש  ָגר  כֵֶֶ.ל  ֶו  ֶאִֶּן ֶהוֶּם הֶרֹוצ ֶא
ֶַלֲעלוֶֹ ֶת ר  א  ָרֵאֶ־ץל  ׂש  ֶיִּ יל הִּ ֶכוֶֹיֶֶָ-הֶרֹוָצֵֶֶאיָנּהֶאֶו  ּהֶל ָ ש  ָגר  ֶּכִֶֶּ.ל  ֶֶַהּכַֹחֶי ֶש   ֶל ר  ־ץא 
ָרֵאֶ ׂש  דוֶֹאֶהוֶּלֶיִּ נֹותֶ.ֶלּגָ ּבָ הִּ ןֶלֹאֶָזָכהֶל  ֲעַדיִּ יֶש   ּלּוֶמִּ ָלֵכןֲֶאפִּ ָללֶ-ו  ֶּכ  ָיֵאש  ת  ּלֹאֶיִּ ֶ,ש  

ֹב ש  ֶַיח  ּלֹא ֶש   ן ּכֵ ָכלֶש   יםֶ,ו  ִּ הֳֶחָדש  ּמָ ֶּכַ רּו םֶָעב  אִּ ֶֶ-ֶש   ֵרש  ּגָ ת  הִּ ֶל  יך  ָברֶָצרִּ ַחסֶֶ,ּכ 
לֹום ָ ש  איֶַיֲעזֹרֶלֹוֶֶ,ו  ַוּדַ יֶּב  ־הּואּכִּ רּוך  ־ּבָ דֹוש  הֶֶ.ַהּקָ ּלָ פִּ כּותֶַהּת  ז  רֶהּואֶַרקֶּבִּ ּקָ ָהעִּ ו 

ָרֵאל ׂש  ֶיִּ ץ ר  ֶא  כּות ז  הֶ;ּובִּ ֶָלז  ה ֶַהּזֹוכ  ֵרי ַאש   ֶו  ֵרי קוֶֶֹ;ַאש   ל  ֶח  ֵרי ַאש   ֶו  ֶלֹו ֵרי ֶ,ַאש  
ּבוֶּ תֶּדִּ ַטֵהרֶא  ֶּול  ש  ַקּדֵ הֶל  ּכ  ז  ּיִּ רֶש   ּקָ ָהעִּ הוֶ ֶ,רוֶֹו  ֵדי־ז  ידֶֶַעל־י  מִּ ףֶּתָ יֹותֶֻמּקָ ה  הֶלִּ ּכ  ז  יִּ

ַרךֶ  ּבָ ת  ּיּותֱֶאלֹקּותֹוֶיִּ םֶחִּ קֹו.ֶ;ַרקֶעִּ ל  ֵריֶח  ַאש   ֵריֶלֹוֶו  ֶַאש  

 

 

ֶַמֲאַמר

יכֶַ מִּ ֻאלֶָּתֶס  לֶָּהֶּג  פִּ ת  ֶהלִּ
ֶ ֻעּדַ ס  ַלּוֶ תֶּבִּ כֶָּ־המ  בֵֶֶּ,הַמל  ֶ"מֹוֲהָרארֶּדִּ י"לֶזֶֶַש  ּבּורִּ יםֶּדִּ יםֶנֹוָראִּ ָלאִּ פ  נִּ ֵרֶיֶּפִֶּלֶעֶֶַ,םו  ב  נוֶּיֶּדִּ ֶ"ל,זֶֶַַרּבֵ

ּקּוֵטֶ לִּ יָמן'ֶקֶבֵחלֶ ֶ,"ןמֹוֲהַרֶיֶּב  ֶןֶַעיֵֶֶּ;בקֶסִּ ָ ֶם.ש 

 

ַתֶ ָאַמֶחֶּפָ ֶ"מֹוֲהָרארֶו  נֶֶַ:"לזֶֶַש  עֶֶַ,בּכֹוֵתֶ"לֶזֶֶַּת ֶ"מֹוַהר  ּפַ נוֶּלֶא ֶאֶבֶָּתֶַאַחֶםֶש   ֶַרּבֵ
נוֶֶּ,"לזֶַ ַרּבֵ ּפֵֶֶ"לזֶֶַו  ָהיֶֶָלוֶֹרֶסִּ לוֶֹהֶש   צ  ָחֶבֶַרֶֶא  ָאַמֶֶ,דא  לֶֶֹ,הּתֹוָרֶֶלוֶֹרֶו  לֶָּאֶו  ֶלוֶֹהֶּגִּ
ָתֶהֶַמֶ ָאַמֶהֶַהּתֹוָרֶהֶָהי  אֹוֵמֶֶ.רש   ֶו  נֶַר ַמֶֶ,"לזֶֶַּת ֶ"מֹוַהר  ָ ש ּ ֵרֶעֶש   ב  ּדִּ ֶמִּ נוֶּי ֶ,"לזֶֶַַרּבֵ

ַהּתֹוָרֶ ָאַמֶהֶש   ָתֶֶ,רש   יֶַהֶָהי  נ  יכֶַןֵֶמעִּ מִּ ֻאלֶָּתֶס  לֶָּהֶּג  פִּ ת  ּזֶ ֶ,הלִּ רוֶּזֶּבֹעֶַדֶסוֶֹהֶֶש   יֶּכִֶֶּ.תו 
מוֶֶֹ,לַהּגֹוֵאֶאֶהוֶּזֶּבֹעֶַ תוֶֶּּכ  ּכָ ּנוֶֶּ".יָאֹנכִֶּלֶּגֹוֵאֶיֶּכִֶּ"ֶ:בש   ּמ  יתֶרוֶּוֶ ֶ.לַהּגֹוֵאֶאֶָיָצֶֶּומִּ אֶהִּ

לֶָּ פִּ מוֶֶֹ,הַהּת  יֶּכ  רִּ אֹומ  יֲֶחָכֵמינוֶּםֶש   ִּ דֹוש  ֶ'ֶ:םַהּק  ָרֶהֶָלּמָ ק  ָמּהֶאֶנִּ ָצֶֶ?תרוֶֶּש   ּיָ אֶש  
נֶָּ ּמ  וִֶּהֶמִּ וֶֶָ,דּדָ ר  הִּ ־הּואלֶ הֶש   רּוך  ־ּבָ דֹוש  ירוֶֶַֹהּקָ ִּ ש  חוֶֹתֶּב  ּבָ ש   תִּ ֶ.'תו 

ַלּוֶ  כֶָּהֶמ  ַמל  ת־ימֹוָצֵאֶֶ,הד  ּבָ ַ ֶ־ש  ש  ֶֶ,ֹקד  תֶֻחּקַ ַ ָרש   מ"חתשֶת,ּפָ

 



 

 

 יח

ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשמ"ח תֻחק ַׁ ת פ  

נֵֶּ הִּ נֶֶַהו  יֶֶָ,ראֹוֵמֶֶּת ֶ"מֹוַהר  נ  עִּ יכֶַןֶש   מִּ ֻאלֶָּתֶס  לֶַָּלּת ֶהֶַהּג  יוֶֶָ,אהוֶּהֶפִּ ּכֵ ָאָדֶןֶמִּ בֶָּםֶש   אֶש  
לֵֶּ ּפַ ת  הִּ ַרךֶ וֵֶאָלילֶל  ּבָ ת  בוֶּאֶהוֶֶּ-ֶיִּ ָ ֶיֶּכִֶֶּ,רש  ֵ ַאֶבֶחֹוש  עֶַףֶש   רוֶּאֶלֶֹםֶּפַ הוֶֶּ,לוֶֶָֹעז  אֶו 

וֶ ֵֶאינוֶֹ ָ ֶֶ,הש  ֶּומִּ ַמֶי ש   ֶיִּ ֶֶ?אֹותוֶֹע ֶּומִּ יךֶ י לֶֶָאֹותוֶֶָֹצרִּ כ  ָלכֵֶֶ?לּבִּ ֶו  ין כִּ ֶסֹומ  ֻאלֶָּם הֶּג 
לֶָּ פִּ ת  נוֶֶּ,הלִּ ֶֶַהי  א ֶםֶָהָאָדֶש   ר  אֶ,היִּ ַוּדַ ּב  בֶֶָלוֶֹרֶָעזֶַיֶש   ־הּוארֶּכ  רּוך  ־ּבָ דֹוש  ֶֶַהּקָ ּמָ הֶּכַ
ֶ ַכּמָ ֶו  יה ָעמִּ מוֶֶֹ,םּפ  יֶּוכ  רֹואִּ ֶש ּ  ֶם חּוש  ָהיוֶֶּ,ּב  יֶש   ִּ ָהיוֶֶּ,םֲאָנש  ָלןֶ,ש   יצ  ֶלִּ ֶ,ַרֲחָמָנא

י בִּ ַמּצָ יםֶּב  ִּ כֶֶָ,םָקש  ־הּואןֶֹאפ ֶלֶּוב  רּוך  ־ּבָ דֹוש  ֶֶ.םָלה ֶרֶָעזֶֶַַהּקָ ש   בֶֶָיֹוֵדעֶַםֶָאָדֶּוכ  ּכ  רֶש  
רוֶּ לֵֶּלֶָיכוֶֶֹ-ֶלוֶֶָֹעז  ּפַ ת  הִּ ַחזֵֶּלֶל  ת  הוֶֶּ.קּומִּ ז  רוֶּזֶּבֹעֶֶַו  נוֶֶּ,תו  יכֶֶַַהי  מִּ ֻאלֶָּתֶס  לֶָּהֶּג  פִּ ת  ֶ,הלִּ

ֶ הש   ֵדי־ז  ָקֶֶַעל־י  י  לֵֶּלֶָיכוֶֹאֶּדַ ּפַ ת  הִּ ֶל.ל 
כֹוֵתֶ נֶַבֶו  תֹוָרֶדֶעוֶֹ"לֶזֶֶַּת ֶ"מֹוַהר  ַמֶֶזוֶֹהֶּב  ָ ש ּ ָחֶעֶש   ֶדֵֶמא  ַמֶש   ָ נוֶּעֶש ּ כֶֶָּ"לזֵֶֶַמַרּבֵ לֶש  

גוֶֹ ָ הוֶּתֶַהַהׂשּ יאֶש   ִּ לוֶּאֶהוֶּגֶַמׂשּ גֶ םֶּכ  נ  ּבוֶּדֶּכ  ָחֶרֶּדִּ נֶַדֶא  כ  ּנִּ עֹולֶָסֶש   הוֶּהֶַמֶיֶּכִֶּםֶּבָ אֶש ּ 
י ִּ ַאֶהֶזֶ גֶַמׂשּ ש   לוֶֹרֶנִּ צ  נֶַהֶַמֶלֲֶאבֶֶָא  כ  ּנִּ בֶ סֶש ּ  נוֶּםֶָאָדֶןֶּב  הוֶֶַּהי  ַזּכוֶֹלֶָיכוֶֹאֶש   דֶעוֶֹתֶל 
ֶ הּודִּ ֶר.ָיָקֶֶהזֶ יֶי 
ֶֶםּוַפעֶַ ַ נּוֶַז"לבֶָיש  ָרָאֶֶ,ַרּבֵ נֵֶהֶו  ייֶש   ִּ ָהיוֶּםֲֶאָנש  יֶש   בִּ יםֶיֹוש   לִּ אֹוכ  ַחֶםֶו  ּלַ ּצַ ֶ,תַאַחֶתֶמִּ
כֶָ ָחֶלֶו  אֹוכֲֵֶֶחֵברוֶֹלֶש  ֶדֵֶמַהּצֶֶַלֹוֵקַחֶהֶָהיֶָדֶא  ַאֲחֵרֶֶ,לו  כוֶּיֶו  ָהל  נוֶּרֶָאַמֶֶ,ש   ֶ,ַז"לֶַרּבֵ

ךֶ  ּכָ לֶָאֶהוֶֶּש   צ  יִֶּםֶא  ּבַ נוֶֶּ,םגֶַּתֶּבַ ֶֶַהי  ֶש   ש  ֶֶּיֵ ָ יםֶש  יפִּ ֶֶ-ֶןֲחלִּ יהֶַמֲעׂש  ּתִּ ש   לִּ ַרֲחָמָנאֶֶ,םּפ 
ָלן יצ  יֶ.לִּ בִּ ש   אוֶֹלֶּובִּ ר  זֶ תֶלִּ בֶָהֶּכָ אֶ-ֶרּדָ ַוּדַ יךֶ יֶּב  יוֶֶָֹצרִּ ה  יםֶָאָדֶתֶלִּ דוֶֹקֶַצּדִּ אֶֹלֶּגָ דֶמ 

כוֶּ בֶָאֶהוֶּיֶּכִֶֶּ,'ו  ארֶּדָ ַוּדַ ּב  ָחֶלֶכֶָּאֶלֶֹיֶש   אוֶֹלֶָיכוֶֹדֶא  ר  מוֶֶֹ,תלִּ נוֶֶּּוכ  ַרּבֵ ֶֶלַז"ֶש   ֵרש  ֶּפֵ
סוֶּתֶא ֶ יֶַדֶיֶָ"ֶ:קַהּפָ ק ֶאֶלֶֹדֶל  ּנָ נוֶֶּ",היִּ ָאָדֶֶַהי  ש   בֶָאֶהוֶֶּ-ֶדַהיֶָּתֶא ֶֶלוֶֹןֶנֹוֵתֶםֶּכ  רֶּכ 

ּיוֶֶּיֹוֵדעֶַ דִּ ָעבֶַהֶַמֶלֶכֶָּקֶּב  ֶהֶּוַמֶֶ,םָהָאָדֶלֶעֶַרֶש ּ  ֵאּלוֶֶּ?הָעׂשָ ֵרגוֵֶֶֹהןֶו  דֹולוֶֹתֶַמד  תֶּג 
ֶ נּוֶַז"להֶּוַמֶֶ.םָהעֹולֶָהֶזֶ לֶש   ַרּבֵ רּוָחנִֶּהֶָזכֶֶָש ּ  זֶ ֶ-ֶתּיוֶּּב  גֶֶָָלנוֶּןֵֶאיהֶּבָ ָ לֶָהֶַהׂשּ ֶ!לּכ 
ַאֶ ֶכֵֶ־יּפִֶּ־לעֶַ־ףו  ֶַז"לרֶָאַמֶן נּו כֶֶָּ,ַרּבֵ לוֶּאֶהוֶּהֶזֶ לֶש   ַגבֵֶּםֶּכ  ֶל  ּבוֶּהֵֶאיזֶ י ֶּדִּ הוֶּר אֶש  
ילֶָיכוֶֹ נִּ ַהכ  יםֶאִֶֶּיּכִֶֶּ,םָלעֹולֶָסֶל  ַזּכוֶֹםֶזֹוכִּ ֶדֶעוֶֹתֶל  הּודִּ בֶָהֶזֶ ֶ-ֶיי  דוֶֹרֶַהּדָ יֹוֵתֶלֶַהּגָ ֶר!ּב 
ּזֶ  יםֶגֶַּהֶּומִּ כֹולִּ אוֶֶֹםי  ר  כוֶּתֶא ֶתֶלִּ דֹולֶָתֶַהּז  ֶּכִֶֶּ.הַהּג  ֶַז"לי נּו חוֶּהֶָרָצֶֶַרּבֵ ק  ּיִּ תֶא ֶֶש  

י ּבּורִּ ּלוֶֹםֶַהּדִּ כוֶֶּש   ֵיל  ַגּלוֶֶֹו  עוֶֹםֶאֹוָתֶתֶל  ֶדֶל  הּודִּ יֶיי  נִּ ַהכ  לוֶֶּ,הֱאמּונֶֶָּבוֶֹסֶּול  יּוכ  ֶו 
ַחזֵֶּ ידֶעוֶֹקֶל  הּודִּ ֶֶ,םי  נּוֶזֶַלֵֶאצ ֶהֶָהיֶָהֶזֶ רֲֶאש   בֶֶָל"ַרּבֵ בֹוּהֶַיֲֶהכִֶּרֶַהּדָ ־וֶ ֶ,ּגָ דֹוש  ַהּקָ

־הּוא רּוך  ּכֶ רֶַיֲעזֶֶֹּבָ ז  ּנִּ ַקיֵֶּהֶש   יֶָרצֹוןֶ;הזֶ לֶכֶָּתֶא ֶםֶל  הִּ ןֶי  ֶ.ֶָאֵמןֶּכֵ
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