
 

 

  

ָ ךֶָתּלִהְּת דִיַּגי יִפּו ,חָּתְפִּת יַתָפְׂש ,ָיֹנדֲא
 

  ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
  ,ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא
  ,םָהָרְבַא יֵֹהלֱא
 .ֹבקֲַעי יֵֹהלֵאו ,קָחְִצי יֵֹהלֱא

  

  ,אָרֹוּנַהְו רֹוּבִּגַה ,לֹודָּגַה לֵאָה
  ,םיִבֹוט םיִדָסֲח לֵמֹוּג ,ןֹוְילֶע לֵא
  ,ֹלּכַה ֵהנֹוְקו
 

  ,תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוְזו
  – םֶהֵינְב ֵינְִבל לֵאֹוג איִבֵמּו      

 !הָבֲהַאְּב ,ֹומְׁש ןַעְַמל
 

  ,ֵןגָמּו ַעיִׁשֹומּו רֵזֹועְ ֶךלֶמ
 םָהָרְבַא ןֵגָמ ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב

 ׁשֹודָק הָּתַא
 ׁשֹודָקָ ךְמְִׁשו

 
 םיִׁשֹודְקּו

 ָהלֶּסָ ךּוְללְַהי םֹוי לָכְּב
  

 ]הָּתָא ׁשֹודָקְו לֹוָדגְ ֶךלֶמ לֵא יִּכ[
 

 
 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 ׁשֹודָּקַה לֵאָה

 
 

  .ָיֹנדֲא ,ָםלֹוְעל רֹוּבִּג הָּתַא
 ַעיִׁשֹוְהל בַר ,הָּתַא םיִתֵמ ֵהּיַחְמ

  

 םֶׁשֶּגַה דיִרֹומּו ַחּורָה ביִּׁשַמ | לָּטַה דיִרֹומ
 

  ,דֶסֶחְּב םִיּיַח לְֵּכלַכְמ
  ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתֵמ ֵהּיַחְמ
 ,םִילֹוח אֵפֹורְו ,םִילְפֹונְ ךֵמֹוס
  ,םיִרּוסֲא ריִּתַמּו
  .רָפָע ֵינֵׁשְ ִיל ֹוָתנּומֱא ֵםּיַקְמּו
 ! תֹורּוְבּג לַעַּבָ ךֹומָכ יִמ
 !ְ ָךּל הֶמֹוד יִמּו
  ֶהּיַחְמּו תיִמֵמְ ֶךלֶמ
  .הָעּוְׁשי ַחיִמְצַמּו
  .םיִתֵמ תֹויֲחְַהל הָּתַא ןָמֱֶאְנו
 םיִתֵּמַה ֵהּיַחְמ ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 

  לֵאָרְִׂשיָ ךְּמַעְּב ּוניֵֹהלֱא ׳ה הֵצְר
 הֵעְׁש םָָתּלִפְִתְלו

ָ ךֶתיֵּב ריִבְִדל הָדֹובֲעָה תֶא בֵׁשָהְו
 

 ,םָָתּלִפְתּו ,לֵאָרְִׂשי יֵּׁשְִאו
 ןֹוצָרְּב לֵּבַקְת הָבֲהַאְּב הָרֵהְמ

  דיִמָּת ןֹוצְָרל יִהְתּו
 !ָךֶּמַע לֵאָרְִׂשי תַדֹובֲע

 
 ]...אוביו הלעי ,וניתובא יהולאו וניהולא[

 

 ּונֵיניֵע ָהניֶזֱחֶתְו
 םיִמֲחַרְּב ןֹוּיְִצלָ ךְבּוׁשְּב

 

 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 ןֹוּיְִצל ֹוָתניִכְׁש ריִזֲחַּמַה

 

 .ִילֲֹאְגו יִרּוצ ׳ה ָ,ךֶינְָפל יִִּבל ןֹוְיגְֶהו יִפ יֵרְמִא ןֹוצְָרל ּויְִהי
 

 .הָמְרִמ רֵּבַּדִמ יַתָפְׂשּו ,עָרֵמ ִינֹוְׁשל ֹרְצנ !יַֹהלֱא
  .ֶהיְהִּת ֹלַּכל רָפָעֶּכ יִׁשְַפְנו ,ֹםּדִת יִׁשְַפנ ַיְללַקְִמְלו
  .יִׁשְַפנ ֹףּדְרִּתָ ךיֶתֹוְצִמ יֵרֲחַאְו ָ,ךֶתָרֹותְּב יִִּבל חַתְּפ
  ,הָעְָרל ַילָע םיִבְׁשֹוחְַהו םיִמָּקַה לְָכו
 .םָּתְבַׁשֲחַמ לְֵקלְַקו םָתָצֲע רֵפָה הָרֵהְמ    
 

  ָ.ֶךניְִמי ןַעְַמל הֵׂשֲע        ָ.ךֶמְׁש ןַעְַמל הֵׂשֲע
  ָ.ךֶתָּׁשֻדְק ןַעְַמל הֵׂשֲע     ָ.ךֶתָרֹוּת ןַעְַמל הֵׂשֲע
 .ִיֵננֲַעוָ ְךניְִמי הָעיִׁשוה –ָ ךיֶדיְִדי ןּוְצלֵָחי ןַעְַמל
 

 .ִילֲֹאְגו יִרּוצ ׳ה ָ,ךֶינְָפל יִִּבל ןֹוְיגְֶהו יִפ יֵרְמִא ןֹוצְָרל ּויְִהי
 

 לְַעו ּונֵילָע םֹולָׁש הֶׂשֲַעי אּוה ,ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶֹׂשע
 .ןֵמָא ּורְמְִאו .לֵאָרְִׂשי לָּכ
 
 

 ֶהנִָּבּיֶׁש .ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא ׳הָ ךֶינְָפּלִמ ןֹוצָר יְִהי
 ָ.ךֶתָרֹותְּב ּונְֵקלֶח ןֵתְ ו .ּוניֵָמיְּב הָרֵהְמִּב ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב

 

 .תֹוִינֹומְדַק םִינָׁשְכּו ָםלֹוע יֵמיִּכ הָאְִריְּבָ ךְדָבֲַענ םְָׁשו
 ָםלֹוע יֵמיִּכ ,ִםָילָׁשּורִיו הָדּוְהי תְַחנִמ ׳ַהל הָבְרְָעו

 .תֹוִינֹומְדַק םִינָׁשְכּו

 ּוניֵֹהלֱא ׳ה אּוה הָּתַאָׁש ְ,ךָל ּונְַחנֲא םיִדֹומ
 ּונֵיּיַח רּוצ ,דֶָעו םָלֹועְל ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו
  .ֹרָדו ֹרדְל אּוה הָּתַא ּונֵעְִׁשי ןֵגָמּו

 

  ָ:ךֶתָּלִהְּת רֵּפְַסנּוָ ךְּל הֶדֹונ
  ָ,ךיֶָדיְּב םיִרּוסְּמַה ּונֵיּיַח לַע
  ְ,ךָל תֹודּוקְּפַה ּוניֵתֹומְִׁשנ לַעְו
ָ ךיֶתֹואְלְִפנ לַעְו ,ּונָּמִע םֹוי לָכְּבֶׁשָ ךיִֶּסנ לַעְו
  .ִםיָרֳהְָצו רֶֹקָבו בֶרֶע ,תֵע לָכְּבֶׁשָ ךיֶתֹובֹוטְו

 

 יִּכ ,םֵחַרְּמַהְו ָ,ךיֶמֲחַר ּולָכ ֹאל יִּכ ,בֹוּטַה
 ְ.ךָל ּונִיּוִק םָלֹועֵמ יִּכ ָ,ךיֶדָסֲח ּוּמַת ֹאל

 

ָ ךְמִׁש אֵַּׂשנְִתְיו םֵמֹורְִתְיוְ ךֵרָּבְִתי םָּלֻּכ לַעְו
  !דֶָעו םָלֹועְל ,דיִמָּת ּונֵּכְלַמ

 

  ּוכְרָבִיו ּולְלַהִיו !הָלֶּסָ ךּודֹוי םִיּיַחַה ֹלְכו
 !בֹוט יִּכ םָלֹועְל ,תֶמֱאֶּב ,לֹודָּגַהָ ךְמִׁש תֶא
 !בֹוּטַה לֵאָה ,ָהלֶס ּונֵתָרְזְֶעו ּונֵתָעּוְׁשי לֵאָה

 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 תֹודֹוְהל הֶָאנָ ְךלּוָ ךְמִׁש בֹוּטַה

 םיִׂש

 הָכָרְבּו ,הָבֹוט ,םֹולָׁש
 םיִמֲחְַרו ,דֶסֶָחו ,ןֵח ,םִיּיַח

 

 ָ.ךֶּמַע לֵאָרְִׂשי לָּכ לְַעו ּונֵילָע
 

 ּוניִבָא ּונֵכְרָּב
 ָ,ךֶינָּפ רֹואְּב דַַחי דָחֶאְּכ ּוָנּלֻּכ

 :ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּוָנּל ָּתַָתנָ ךֶינָּפ רֹואְב יִּכ
 ,דֶסֶח תַבֲהְַאו ,םִיּיַח תַרֹוּת
 ,םיִמֲחְַרו ,הָכָרְבּו ,הָקָדְצּו

 .םֹולְָׁשו םִיּיְַחו
 

  ָ,ךֶיניֵעְּב ֶהיְִהי בֹוְטו
  לֵאָרְִׂשיָ ךְּמַע לָּכ תֶאְ ךֵרָבְלּו ּונֵכְרָבְל
  םֹולְָׁשו ֹזע ֹברְּב ָ ךֶמֹולְׁשִּב הָעָׁש לָכְבּו תֵע לָכְּב

 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 םֹולָּׁשַּב לֵאָרְִׂשי ֹוּמַע תֶאְ ךֵרָבְּמַה

 
 ןאכ םירמוא תבשה תוליפתמ תחא לכל

 המיאתמה תיעצמא הכרבה תא
 ףדל רבעמ עיפומש יפכ

 
 
 
 
 
 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 תָּבַּׁשַה ׁשֵּדַקְמ

 

תַעָדּומ הליפתל ״בֵּלַבּו הֶּפַּב דָחֶא״ תבשל הדימע תליפת - דרפס -   



 

 

 
  

 ִםיַמָׁש הֵׂשֲעַמ תִילְכַּת ָ,ךֶמְִׁשל יִעיִבְּׁשַה םֹוי תֶא ָּתְׁשַּדִק הָּתַא
  ,םִיּנַמְּזַה לָּכִמ ֹוּתְׁשַּדְִקו ,םיִָמּיַה לָּכִמ ֹוּתְכַרֵבּו ,ץֶרָָאו
 ָ:ךֶתָרֹותְּב בּותָּכ ןְֵכו
 

 יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב םיִֹהלֱא לְַכַיו .םָאָבְצ לְָכו ץֶרָאְָהו ִםיַמָּׁשַה ּוּלְֻכיַו״
 רֶׁשֲא ֹוּתְכַאלְמ לָּכִמ יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב ֹתּבְִׁשַּיו הָׂשָע רֶׁשֲא ֹוּתְכַאלְמ
 תַבָׁש ֹוב יִּכ ,ֹוֹתא ׁשֵּדְַקַיו יִעיִבְּׁשַה םֹוי תֶא םיִֹהלֱא ְךֶרְָבַיו .הָׂשָע
 ״.תֹוׂשֲַעל םיִֹהלֱא אָרָּב רֶׁשֲא ֹוּתְכַאלְמ לָּכִמ

 

  .ֶגֹנע יֵאְרֹוְקו תָּבַׁש יֵרְמֹוׁשָ ךְתּוְכלַמְב ּוחְמְִׂשי
  ָ.ךֶבּוּטִמ ּוְגּנַעְִתְיו ּועְּבְִׂשי ָםּלֻּכ ,יִעיִבְׁש יֵׁשְּדַקְמ םַע
  !ֹוּתְׁשַּדְִקו ,ֹוּב ָתיִצָר – יִעיִבְּׁשַבּו
 .תיִׁשאֵרְב הֵׂשֲעְַמל רֶכֵז ,ָתאָרָק ֹותֹוא ״םיִָמי תַּדְמֶח״
 

  .ּונֵתָחּונְמִּב ָאנ הֵצְר ,ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא
 ָ,ךֶבּוּטִמ ּונֵעְּבַׂש ָ.ךֶתָרֹותְּב ּונְֵקלֶח ןְֵתו ָ,ךיֶתֹוְצִמְּב ּונֵׁשְּדַק
 .תֶמֱאֶּבָ ךֶּדְבְָעל ּונִֵּבל רֵהַטְו ָ,ךֶתָעּוׁשיִּב ּונֵׁשְַפנ חַּמְַׂשו
  ָ,ךֶׁשְדָק תַּבַׁש ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּוֵנליְִחנְַהו
  ָ.ךֶמְׁש יֵׁשְּדַקְמ לֵאָרְִׂשי לָּכ ּהָב ּוחּוָנְיו
 !תָּבַּׁשַה ׁשֵּדַקְמ ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 

  .ֹוּל ָתאָרָק ״ןָמֱֶאנ דֶבֶע״ יִּכ ,ֹוְקלֶח ַתנְּתַמְּב הֶֹׁשמ חַמְִׂשי
  ,ַיניִס רַה לַעָ ךֶינְָפל ֹודְמָעְּב ,ָּתַָתנ ֹוׁשֹארְּב תֶרֶאְפִּת לִילְּכ
  ,ֹוָדיְּב דיִרֹוה םִינָבֲא תֹוחּול ֵינְׁשּו
 ָ:ךֶתָרֹותְּב בּותָּכ ןְֵכו ,תָּבַׁש תַריִמְׁש םֶהָּב בּותְָכו
 

  ,תָּבַּׁשַה תֶא לֵאָרְִׂשי ֵינְב ּורְמָׁשְו״
  .ָםלֹוע תיִרְּב םָֹתֹרְדל תָּבַּׁשַה תֶא תֹוׂשֲַעל
 םיִָמי תֶׁשֵׁש יִּכ ,ָםלֹוְעל איִה תֹוא לֵאָרְִׂשי ֵינְּב ןיֵבּו ִיניֵּב
 תַבָׁש יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַבּו ,ץֶרָאָה תְֶאו ִםיַמָּׁשַה תֶא ׳ה הָׂשָע
 .״ׁשַָפִּנַּיו
 

 ֹוְּתלְַחנִה ֹאְלו ,תֹוצָרֲאָה ֵייֹוְגל ּוניֵֹהלֱא ׳ה ֹוּתְַתנ ֹאלְו
 ּונְּכְִׁשי ֹאל ֹותָחּונְמִּב ַםּג ,םִיליִסְפ יֵדְבֹוְעל ּונְֵּכלַמ
 ֹבקֲַעי עַרְֶזל ,הָבֲהַאְּב ֹוּתְַתנָ ךְּמַע לֵאָרְִׂשְיל יִּכ ,םִילֵרֲע
 .ָּתְרָחָּב םָּב רֶׁשֲא

 

  .ֶגֹנע יֵאְרֹוְקו תָּבַׁש יֵרְמֹוׁשָ ךְתּוְכלַמְב ּוחְמְִׂשי
  ָ.ךֶבּוּטִמ ּוְגּנַעְִתְיו ּועְּבְִׂשי ָםּלֻּכ ,יִעיִבְׁש יֵׁשְּדַקְמ םַע
  !ֹוּתְׁשַּדְִקו ,ֹוּב ָתיִצָר – יִעיִבְּׁשַבּו
 .תיִׁשאֵרְב הֵׂשֲעְַמל רֶכֵז ,ָתאָרָק ֹותֹוא ״םיִָמי תַּדְמֶח״

 

  .ּונֵתָחּונְמִּב ָאנ הֵצְר ,ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא
 ָ,ךֶבּוּטִמ ּונֵעְּבַׂש ָ.ךֶתָרֹותְּב ּונְֵקלֶח ןְֵתו ָ,ךיֶתֹוְצִמְּב ּונֵׁשְּדַק
 .תֶמֱאֶּבָ ךֶּדְבְָעל ּונִֵּבל רֵהַטְו ָ,ךֶתָעּוׁשיִּב ּונֵׁשְַפנ חַּמְַׂשו
  ָ,ךֶׁשְדָק תַּבַׁש ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּוֵנליְִחנְַהו
  ָ.ךֶמְׁש יֵׁשְּדַקְמ לֵאָרְִׂשי לָּכ ֹוב ּוחּוָנְיו

 

 !תָּבַּׁשַה ׁשֵּדַקְמ ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 

 יֵרּוּדִס םִע ָהיֶׁשּורֵּפ ָתִיּוִצ ,ָהיֶתֹונְּבְרָק ָתיִצָר ,תָּבַׁש ְָּתנַּכִּת
 .ּוכָז םִיּיַח ָהיֶמֲעֹוט .ּולְָחִני דֹובָּכ ָםלֹוְעל ָהיְֶגּנַעְמ .ָהיֶכְָסנ
  .ּורָחָּב ָהּלֻדְּג ָהיֶרָבְּד םיִבֲהֹואָה ַםגְו
 

 ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּוֵנּוַצְַּתו .יּואָרָּכ ָהֶילֳעָּפ ֵייּוּוִצ ּוּוַטְִצנ ַיניִּסִמ זָא
  .יּואָרָּכ תָּבַׁש ףַסּומ ןַּבְרָק ּהָּב ביִרְקְַהל

 

 ּוֵנלֲעַּתֶׁש ,ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא ׳הָ ךֶינְָפּלִמ ןֹוצָר יְִהי
 תֶאָ ךֶינְָפל הֶׂשֲַענ םְָׁשו ,ּוֵנלּובְגִּב ּונֵעָּטְִתו ,ּונֵצְרְַאל הָחְמִׂשְב
  .םָתְָכלִהְּכ םיִפָסּומּו םָרְדִסְּכ םיִדיִמְּת ,ּוניֵתֹובֹוח תֹונְּבְרָק
  ,הֶּזַה תָּבַּׁשַה םֹוי ףַסּומ תְֶאו
 ָּתְבַתָּכֶׁש ֹומְּכ ָ,ֶךנֹוצְר ַתוְצִמְּכ הָבֲהַאְּבָ ךֶינְָפל ביִרְַקְנו הֶׂשֲַענ
 :רּומָאָּכ ָ,ךֶדֹובְכ יִּפִמָ ךֶּדְבַע הֶׁשמ יְֵדי לַעָ ךֶתָרֹותְּב ּונֵילָע

 

  .םִמיִמְּת ָהנָׁש ֵינְּב םיִׂשָבְכ ֵינְׁש ,תָּבַּׁשַה םֹויְבּו״
  .ֹוּכְִסְנו ןֶמֶּׁשַב ָהלּולְּב הְָחנִמ ֶתֹלס םִיֹנרְׂשֶע ֵינְׁשּו
 ״ּהָּכְִסְנו דיִמָּתַה ַתֹלע לַע ֹוּתַּבַׁשְּב תַּבַׁש ַתֹלע

 

  .ֶגֹנע יֵאְרֹוְקו תָּבַׁש יֵרְמֹוׁשָ ךְתּוְכלַמְב ּוחְמְִׂשי
  ָ.ךֶבּוּטִמ ּוְגּנַעְִתְיו ּועְּבְִׂשי ָםּלֻּכ ,יִעיִבְׁש יֵׁשְּדַקְמ םַע
  !ֹוּתְׁשַּדְִקו ,ֹוּב ָתיִצָר – יִעיִבְּׁשַבּו
 .תיִׁשאֵרְב הֵׂשֲעְַמל רֶכֵז ,ָתאָרָק ֹותֹוא ״םיִָמי תַּדְמֶח״

 

  .ּונֵתָחּונְמִּב ָאנ הֵצְר ,ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא
 ָ,ךֶבּוּטִמ ּונֵעְּבַׂש ָ.ךֶתָרֹותְּב ּונְֵקלֶח ןְֵתו ָ,ךיֶתֹוְצִמְּב ּונֵׁשְּדַק
 .תֶמֱאֶּבָ ךֶּדְבְָעל ּונִֵּבל רֵהַטְו ָ,ךֶתָעּוׁשיִּב ּונֵׁשְַפנ חַּמְַׂשו
  ָ,ךֶׁשְדָק תַּבַׁש ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּוֵנליְִחנְַהו
 ָ.ךֶמְׁש יֵׁשְּדַקְמ לֵאָרְִׂשי לָּכ ֹוב ּוחּוָנְיו

  

 !תָּבַּׁשַה ׁשֵּדַקְמ ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 

  ,דָחֶאָ ךְמְִׁשו ,דָחֶא הָּתַא
  .ץֶרָאָּב דָחֶא יֹוּג לֵאָרְִׂשיָ ךְּמַעְּכ יִמּו
 ,״הָעּוְׁשי תֶרֶטֲַעו ָהּלְֻדּג תֶרֶאְפִּת״
  !ָּתַָתנָ ךְּמְַעל ״הָּׁשֻדְקּו הָחּונְמ״ םֹוי
 !ֹוב ּוחּוָני – וָינָבּו ֹבקֲַעי !ֵןּנְַרי – קָחְִצי !ֵלָגי – םָהָרְבַא
  .ָהנּומֱֶאו תֶמֱא תַחּונְמ .הָבְָדנּו הָבֲהַא תַחּונְמ
  .חַטֶָבו טֵקְׁשְַהו ָהְולְַׁשו םֹולָׁש תַחּונְמ
  .ּהָּב הֶצֹור הָּתַאָׁש הֵָמלְׁש הָחּונְמ
  ,םָתָחּונְמ איִהָ ךְּתִאֵמ יִּכ ּועְֵדְיוָ ךֶינָּב ּוריִַּכי
 ָ!ךֶמְׁש תֶא ּוׁשיִּדְַקי םָתָחּונְמ לְַעו
 

 .ּונֵתָחּונְמִּב ָאנ הֵצְר ,ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא
 ָ,ךֶבּוּטִמ ּונֵעְּבַׂשָ ךֶתָרֹוּתְּב ּונְֵקלֶח ןְֵתוָ ךיֶתֹוְצִמְּב ּונֵׁשְּדַק
 .תֶמֱאֶּבָ ךְּדְבְָעל ּונִֵּבל רֵהַטְו ָ,ךֶתָעּוׁשיִּב ּונֵׁשְַפנ חַּמְַׂשו
ָ ךֶּׁשְדָק תֹותְּבַׁש ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּוֵנליְִחנְַהו
 ָ.ךֶמְׁש יֵׁשְּדַקְמ לֵאָרְִׂשי לָּכ םָב ּוחּוָנְיו
 

 !תָּבַּׁשַה ׁשֵּדַקְמ ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 

 תבש לש החנמל תיעצמא הכרב תבש לילל תיעצמא הכרב

 תבש לש ףסומל תיעצמא הכרב תבש לש תירחשל תיעצמא הכרב



 

 

 
 
  

 תיברע תליפת
 

 .ֹותָמֲח לָּכ ריִָעי ֹאלו ,ֹוּפַא ביִׁשְָהל הָּבְרְִהו ,תיִחְַׁשי ֹאְלו ןֹוָע רֵּפְַכי םּוחַר אּוְהו
 ּונֵאְרָק םֹויְב ּוֵננֲַעיְ ֶךלֶּמַה ,הָעיִׁשֹוה ׳ה

 

 דֵָעו ָםלֹוְעלְ ךָֹרבְּמַה ׳הְ ךּורָּב :ןזחו להק        ְ ךָֹרבְּמַה ׳ה תֶא ּוכְרָּב :ןזח
 

 :עמש תאירק ינפלש היינש הכרב
 )ויתווצמבו ותרותב םיחמש ונחנאו ונתוא בהוא ׳ה :רקיע(

  :עמש תאירק ינפלש הנושאר הכרב
 )ונוצרכ םויה ינמז לע לשומ ׳ה :הכרבה רקיע(

 ֹורָבְדִּב רֶׁשֲא ,םָלֹועָהְ ךֶלֶמ ּוניֵֹהלֱא ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 ָהנּובְתִ בּו ,םיִרָעְׁש ַחֵתֹוּפ הָמְכָחְּב ,םיִבָרֲע ביִרֲעַמ
 תֶא רֵּדַסְמּו ,םִיּנַמְּזַה תֶא ףיִלֲחַמּו ,םיִּתִע ֶהּנַׁשְמ
 !ֹונֹוצְרִּכ ,ַעיִקָרָּב םֶהיֵתֹורְמְׁשִמְּב םיִבָכֹוּכַה
ְ ךֶֹׁשְחוְ ךֶֹׁשח ֵינְּפִמ רֹוא לֵלֹוּג ,הְָליַָלו םֹוי אֵרֹוּב
 ליִּדְבַמּו ,הְָליַל איִבֵמּו םֹוי ריִבֲעַמּו ,רֹוא ֵינְּפִמ
  !ֹומְׁש – ״תֹואָבְצ ׳ה״ ,הְָליָל ןיֵבּו םֹוי ןיֵּב
 .דֶָעו םָלֹועְל ּוניֵלָעְ ךֹולְִמי דיִמָּת ,ָםּיְַקו יַח לֵא
 .םיִבָרֲע ביִרֲעַּמַה ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב

 ,ָּתְבַהָאָ ךְּמַע לֵאָרְִׂשי תיֵּב םָלֹוע תַבֲהַא
 ּונָתֹוא םיִטָּפְׁשִמּו םיִּקֻח תֹוְצִמּו הָרֹוּת
 ּונֵבְכָׁשְּב ,ּוניֵֹהלֱא ׳ה ןֵּכ לַע .ָּתְדַּמִל
 יֵרְבִדְּב חַמְִׂשנְו ָ,ךיֶּקֻחְּב ַחיִָׂשנ ּונֵמּוקְבּו
  ,דֶָעו םָלֹועְלָ ךיֶתֹוְצִמְבּוָ ךֶתָרֹוּת דּומְלַת
  ,ּוניֵָמיְ ךֶֹרְאו ּונֵיּיַח םֵה יִּכ
  .הְָליָָלו םָמֹוי הֶּגְֶהנ םֶהָבּו
  !םיִמָלֹועְל ּוּנֶּמִמ ריִסָּת לַאָ ךְתָבֲהַאְו
 .לֵאָרְִׂשי ֹוּמַע בֵהֹוא ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב

 קוסעל .דיחיה וניהולא אוהש ׳ה תא בוהאל :ונתיאמ ׳ה תושירד תא םויב םיימעפ ןנשל הווצמ לש םויק אלא הליפת וז ןיא – ״לארשי עמש״
 זא ףרוע ול הנפנ םאו ,ךרבתנ זא ותוא דובענו ׳ה תא בהאנ ,תווצמה םייקנ םאש ונינב תא דמללו תעדל .ונינבל התוא ןנשלו תע לכב הרותב
 .םיהולאל ונל תויהל ידכ םירצממ ונאיצוהש ׳הל םישודק היהנ ךכבו ,ערה רציל תותפתהל אלו תווצמה תא תושעלו רוכזל .ונצראמ דבאנו שנעינ

 דֶעָו ָםלֹוְעל ,ֹותּוְכלַמ דֹובְּכ םֵּׁש ְ,ךּורָּב :שחלב      דָחֶא ׳ה ּוניֵֹהלֱא ׳ה לֵאָרְִׂשי עַמְׁש
 

ָ ךיֶֹהלֱא ׳ה תֵא ָּתְבַהָאְו
ָ ךְׁשְַפנ לָכְבּוָ ךְבְָבל לָכְּב
  ָ.ךֶֹדאְמ לָכְבּו
 ֶהּלֵאָה םיִרָבְּדַה ּויָהְו
 םֹוּיַהָ ְךּוַצְמ יִֹכנָא רֶׁשֲא
 םְָּתַנּנִׁשְו ָ.ךֶבְָבל לַע
 :םָּב ָּתְרַּבִדְו ָ,ךֶינְָבל
ָ ךֶתיֵבְּבָ ךְּתְבִׁשְּב
ְ ךֶרֶּדַבָ ךְּתְֶכלְבּו
 ָ.ךֶמּוקְבּוָ ךְּבְכָׁשְבּו
  תֹוְאל םָּתְרַׁשְקּו
 ָ ךֶָדי לַע  
  ֹתפָֹטְטל ּויָהְו
  ָ.ךֶיניֵע ןיֵּב  
 

 ֹתזּוזְמ לַע םָּתְבַתְכּו
 ָ.ךיֶרָעְׁשִבּוָ ךֶתיֵּב

 ֶהּוַצְמ יִֹכנָא רֶׁשֲא יַתֹוְצִמ לֶא ּועְמְׁשִּת ַֹעמָׁש םִא ָהיְָהו
 לָכְּב ֹודְבְָעלּו םֶכיֵֹהלֱא ׳ה תֶא הָבֲהְַאל םֹוּיַה םֶכְתֶא
 ֹוּתִעְּב םֶכְצְרַא רַטְמ יִּתַָתנְו     :םֶכְׁשְַפנ לָכְבּו םֶכְבְַבל
 יִּתַָתנְו ָ.ךֶרָהְִצְיוָ ךְֹׁשריְִתוָ ֶךָנגְד ָּתְפַסָאְו ׁשֹוְקלַמּו הֶרֹוי
  .ָּתְעָבְָׂשו ְָּתלַכְָאוָ ךֶּתְמֶהְִבלָ ךְדָׂשְּב בֶׂשֵע
 םֶּתְדַבֲעַו םֶּתְרַסְו םֶכְבְַבל הֶּתְִפי ןֶּפ םֶָכל ּורְמָּׁשִה
  .םֶָהל םֶתיִוֲחַּתְׁשִהְו םיִרֵחֲא םיִֹהלֱא
 רָטָמ ֶהיְִהי ֹאְלו ִםיַמָּׁשַה תֶא רַצָעְו םֶכָּב ׳ה ףַא הָרָחְו
 לַעֵמ הָרֵהְמ םֶּתְדַבֲאַו ָּהלּוְבי תֶא ןֵּתִת ֹאל הָמָדֲאְָהו
  .םֶָכל ןֵֹתנ ׳ה רֶׁשֲא הָֹבּטַה ץֶרָאָה
 םֶכְׁשְַפנ לְַעו םֶכְבְַבל לַע ֶהּלֵא יַרָבְּד תֶא םֶּתְמַׂשְו    
 ןיֵּב ֹתפָטֹוְטל ּויָהְו םֶכְֶדי לַע תֹוְאל םָֹתא םֶּתְרַׁשְקּו    
  םָּב רֵּבְַדל םֶכֵינְּב תֶא םָֹתא םֶּתְדִַּמלְו .םֶכֵיניֵע    
  ָ.ךֶמּוקְבּוָ ךְּבְכָׁשְבּוְ ךֶרֶּדַבָ ךְּתְֶכלְבּוָ ךֶתיֵבְּבָ ךְּתְבִׁשְּב    
     ָ.ךיֶרָעְׁשִבּוָ ךֶתיֵּב תֹוזּוזְמ לַע םָּתְבַתְכּו    
 רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לַע םֶכֵינְב יֵמִיו םֶכיְֵמי ּוּבְִרי ןַעְַמל
 .ץֶרָאָה לַע ִםיַמָּׁשַה יֵמיִּכ םֶָהל תֵָתל םֶכיֵֹתבֲַאל ׳ה עַּבְִׁשנ

 .ֹרמֵאּל הֶֹׁשמ לֶא ׳ה רֶמֹאּיַו
 ָּתְרַמָאְו לֵאָרְִׂשי ֵינְּב לֶא רֵּבַּד
 לַע תִציִצ םֶָהל ּוׂשְָעו םֵֶהלֲא
 ּונְָתנְו םָֹתֹרְדל םֶהיְֵדגִב יְֵפנַּכ
 .ֶתלֵכְּת ליִתְּפ ָףנָּכַה תִציִצ לַע
 םֶתיִאְרּו ,תִציְִצל םֶָכל ָהיְָהו
 ׳ה תֹוְצִמ לָּכ תֶא םֶּתְרַכְזּו ֹוֹתא
 ּורֻתָת ֹאְלו םָֹתא םֶתיִׂשֲעַו
 םֶכֵיניֵע יֵרֲחְַאו םֶכְבְַבל יֵרֲחַא
 .םֶהיֵרֲחַא םִיֹנז םֶּתַא רֶׁשֲא
 לָּכ תֶא םֶתיִׂשֲעַו ּורְּכְזִּת ןַעְַמל
 םיִֹׁשדְק םֶתִייְהִו יָתֹוְצִמ
 םֶכיֵֹהלֱא ׳ה ִינֲא .םֶכיֵֹהלֵאל
 ץֶרֶאֵמ םֶכְתֶא יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא
 םיִֹהלֵאל םֶָכל תֹויְִהל ִםיַרְצִמ
 ,םֶכיֵֹהלֱא ׳ה ִינֲא
 )ןזחל םיניתממ ןאכ(    ...תֶמֱא

תַעָדּומ הליפתל ״בֵּלַבּו הֶּפַּב דָחֶא״ לוחל תיברע תליפת - דרפס -   



 

 

 :עמש תאירק ירחאש היינש הכרב
 )הלילב ונילע רומשי ׳הש השקב :הכרבה רקיע(

  :עמש תאירק ירחאש הנושאר הכרב
 )םיביואה ראשו םירצמה דימ לארשי תלואג לע האדוה :הכרבה רקיע(

 ןיְֵאו ּוניֵֹהלֱא ׳ה אּוה יִּכ ,ּונֵילָע ָםּיְַקו תֹאז לָּכ ָהנּומֱאֶו תֶמֱא
  ,ֹוּמַע לֵאָרְִׂשי ּונְַחנֲַאו ,ֹוָתלּוז
 לֵאָה ,םיִציִרָעֶה לָּכ ףַּכִמ ּוֵנלֲֹאּגַה ּונְֵּכלַמ ,םיִָכלְמ ַדּיִמ ּונֵדֹוּפַה
 הֵׂשֹועָה ,ּונֵׁשְַפנ יְֵביֹוא לְָכל לּוְמּג ֵםּלַׁשְמַהְו ,ּוניֵרָּצִמ ּוָנל עָרְִפּנַה
 ּונֵׁשְַפנ םָּׂשַה .רָּפְסִמ ןיֵא דַע תֹוָאלְִפְנו םיִִּסנ .רֶקֵח ןיֵא דַע תֹולֹוְדג
 ,ּוניְֵביֹוא תֹומָּב לַע ּונֵכיִרְדַּמַה ,ּוֵנְלגַר טֹוַּמל ןַָתנ ֹאְלו ,םִיּיַחַּב
 ,ֹהעְרַפְּב הָמְָקנּו םיִִּסנ ּוָנל הֶֹׂשעָה .ּוניְֵאנֹוׂש לָּכ לַע ּוֵננְרַק םֶָרּיַו
 יֵרֹוכְּב לָּכ ֹותָרְבֶעְב הֶּכַּמַה .םָח ֵינְּב תַמְדַאְּב םיִתְפֹומּו תֹותֹוא
  .ָםלֹוע תּורְֵחל םָכֹוּתִמ לֵאָרְִׂשי ֹוּמַע תֶא אֵצֹוּיַו ,ִםיָרְצִמ
 םֶהיְֵאנוׂש תְֶאו םֶהיֵפְדֹור תְֶאו ,ףּוס ַםי יֵרְִזּג ןיֵּב וָינָּב ריִבֲעַּמַה
 .עַּבִט תֹומֹוהְתִּב
 ּולְּבִק ןֹוצָרְב ֹותּוְכלַמּו ,ֹומְִׁשל ּודֹוְהו ּוחְּבִׁש ,ֹותָרּוְבּג וָינָב ּואָרְו
  ,הָּבַר הָחְמִׂשְב הָריִׁש ּונָעָ ְךל ,לֵאָרְִׂשי ֵינְבּו הֶֹׁשמ .םֶהֵילֲע
 אָרֹונ ,ׁשֶֹדּקַּב רָּדְֶאנ הָֹכמָּכ יִמ !׳ה ִםלֵאָּב הָֹכמָכ יִמ״ :ָםּלֻכ ּורְמְָאו
  !״ֶאלֶפ הֵֹׂשע ,ֹתּלִהְּת
  ,ּונָע ״ִילֵא הֶז״ ,הֶֹׁשמ ֵינְִפל ָםי ַעֵקֹוּב ָ,ךֶינָב ּואָרָ ךְתּוְכלַמ
 .״דֶָעו ָםלֹוְעלְ ֹךלְִמי ׳ה״ :ּורְמָאְו
 ,ּוּנֶּמִמ קָזָח ַדּיִמ ֹולְָאגּו ,ֹבקֲַעי תֶא ׳ה הָדָפ יִּכ :רַמֱֶאנְו
 לֵאָרְִׂשי לַאָּג ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב 

 ,םֹולָׁשְל ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּונֵביִּכְׁשַה
 םיִבֹוט םִיּיַחְל ּונֵּכְלַמ ּונֵדיִמֲעַהְו
 תַּכֻס ּוניֵלָע ֹׂשרְפּו ,םֹולָׁשְלּו

 הָבֹוט הָצֵעְּב ּוֵננְּקַתְו ָ,ךֶמֹולְׁש
 ןַעַמְל הָרֵהְמ ּונֵעיִׁשֹוהְו ָ,ךֶינָפְּלִמ
  ,ּונֵדֲעַּב ןֵגָהְו ָ,ךֶמְׁש
 ,רֶבֶּד ,ֵביֹוא ּוניֵלָעֵמ רֵסָהְו
  ,ןֹוָגְיו בָעְָרו ,בֶרְֶחו
 ,ּוניֵרֲחַאֵמּו ּונֵינָפְּלִמ ןָטָּׂש רֵסָהְו
 ,ּונֵריִּתְסַּתָ ךיֶָפנְּכ לֵצְבּו
  ,הָּתָא ּונֵליִּצַמּו ּונֵרְמֹוׁש לֵא יִּכ
 .הָּתָא םּוחַרְו ןּוּנַחְ ךֶלֶמ לֵא יִּכ
 םִייַחְל ּונֵאֹובּו ּונֵתאֵצ ֹרמְׁשּו
  .םָלֹוע דְַעו הָּתַעֵמ םֹולָׁשְלּו

 

  ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 דַעָל לֵאָרְִׂשי ֹוּמַע רֵמֹוׁש

  ,ֹלּכַה ןֹודֲַאל ַחֵּבְַׁשל ּונֵילָע
  ,תיִׁשאֵרְּב רֵצֹוְיל ָהּלֻדְּג תֵָתל

 

  ,תֹוצָרֲאָה ֵייֹוגְּכ ּונָׂשָע ֹאּלֶׁש
  .הָמָדֲאָה תֹוחְּפְׁשִמְּכ ּונָמָׂש ֹאְלו
 

  ,ָםנֹומֲה לָכְּכ ּוֵנלָרֹוְגו ,םֶהָּכ ּונְֵקלֶח םָׂש ֹאּלֶׁש
 

 .ַעיִׁשֹוי ֹאל לֵא לֶא םִיְלּלַּפְתִמּו ,קיִָרו לֶבְֶהל םִיוֲחַּתְׁשִמ :םֵהֶׁש
  ,םיִדֹומּו םיִוֲחַּתְׁשִמּו םיִעְרֹוּכ :ּונְַחנֲאַו
 .אּוהְ ךּורָּב ׁשֹודָּקַה םיִָכלְּמַה יְֵכלַמְ ֶךלֶמ ֵינְִפל

 

 ,לַעַּמִמ ִםיַמָּׁשַּב ֹורְָקי בַׁשֹומּו ,ץֶרָא דֵֹסְיו ִםיַמָׁש הֶטֹונ :אּוהֶׁש
  .םיִמֹורְמ יֵהְָבגְּב ֹוּזֻע ַתניִכְׁשּו
 !ֹוָתלּוז סֶפֶא – ּונְֵּכלַמ תֶמֱא !דֹוע ןיֵא – ּוניֵֹהלֱא אּוה

 

 ׳ה יִּכ ,ָךֶבְָבל לֶא ָֹתבֵׁשֲהַו םֹוּיַה ָּתְעַָדיְו :ֹותָרֹותְּב בּותָּכַּכ
 !דֹוע ןיֵא ,תַחָּתִמ ץֶרָאָה לַעְו לַעַּמִמ ִםיַמָּׁשַּב םיִֹהלֱאָה אּוה

  :ּוניֵֹהלֱא ׳הָ ְךּל הֶּוְַקנ ןֵּכ לְַעו
  ָ,ךֶּזֻע תֶרֶאְפִתְּב הָרֵהְמ תֹואְִרל  
  ,ןּותֵרִָּכי תֹורָּכ םִילִילֱאְָהו ץֶרָאָה ןִמ םִילּוּלִּג ריִבֲעְַהל  
  ָ,ךֶמְׁשִב ּואְרְִקי רָׂשָב ֵינְּב לְָכו יַּדַׁש תּוְכלַמְּב ָםלֹוע ןֵּקְַתל  
  .ץֶרָא יֵעְׁשִר לָּכָ ךֶילֵא תֹונְפְַהל  
 

 ְ,ךֶרֶּב לָּכ עַרְכִּתָ ְךל יִּכ לֵבֵת יֵבְׁשֹוי לָּכ ּועְֵדְיו ּוריִַּכי
 ,ּוֹלִּפְיו ּועְרְִכי ּוניֵֹהלֱא ׳הָ ךֶינְָפל .ןֹוָׁשל לָּכ עַבָּׁשִּת
 ֹלע תֶא ָםּלֻכ ּולְּבַקיִו ,ּונִֵּתי רְָקיָ ךְמִׁש דֹובְִכְלו
  .דֶָעו ָםלֹוְעל הָרֵהְמ םֶהֵילֲעְ ֹךלְמְִתו ָ,ךֶתּוְכלַמ

 

ְ ֹךלְמִּת דַע יְֵמלֹוְעלּו ,איִהָ ְךּלֶׁש תּוְכלַּמַה יִּכ
  .דֶעָו ָםֹלְעל ְֹךלְִמי ׳ה  ָ:ךֶתָרֹותְּב בּותָּכַּכ ,דֹובָכְּב
  :רַמֱֶאְנו
  ,ץֶרָאָה לָּכ לַע ְֶךלְֶמל ׳ה ָהיָהְו    
 דָחֶא ֹומְׁשּו דָחֶא ׳ה ֶהיְִהי אּוהַה םֹוּיַּב    

  .ץֶרָָאו ִםיַמָׁש הֵֹׂשע ׳ה םִעֵמ יִרְזֶע .יִרְזֶע ֹאָבי ִןיַאֵמ םיִרָהֶה לֶא ַיניֵע אָּׂשֶא תֹולֲעַַּמל ריִׁש
  ָ.ֶךניְִמי ַדי לַעָ ְךּלִצ ׳הָ ךֶרְֹמׁש ׳ה .לֵאָרְִׂשי רֵמֹוׁש ןָׁשִיי ֹאלְו םּוָני ֹאל ֵהּנִה ָ.ךֶרְֹמׁש םּוָני לַאָ ֶךְלגַר טֹוַּמל ןִֵּתי לַא
 .ָםלֹוע דְַעו הָּתַעֵמָ ךֶאֹובּוָ ךְתאֵצ רָמְִׁשי ׳ה ָ.ךֶׁשְַפנ תֶא ֹרמְִׁשי עָר לָּכִמָ ךְרָמְִׁשי ׳ה .ָהְלָיּלַּב ַחֵָרְיו הָּכֶַּכי ֹאל ׁשֶמֶּׁשַה םָמֹוי
 

 דֵָעו ָםלֹוְעלְ ךָֹרבְּמַה ׳הְ ךּורָּב :ןזחו להק        ְ ךָֹרבְּמַה ׳ה תֶא ּוכְרָּב :ןזח
 

 הדימע תליפת םיללפתמ ןאכ
 



 

 

 תַעַּד םָדְָאל ֵןנֹוח הָּתַא
 ָהניִּב ׁשֹונֱֶאל דֵַּמלְמּו

 
 

ָ ךְּתִאֵמ ּוֵנּנָח
 תַעָדָו ָהניִּב הָמְכָח

 

 
 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 תַעָּדַה ֵןנֹוח

 – ּוֵנְינָעְב ָאנ הֵאְר
 ּונֵביִר הָביְִרו   

 

  הֵָמלְׁש ָהּלֻאְּג ּוֵנלָאְגּו
  ָ!ךֶמְׁש ןַעְַמל !הָרֵהְמ   

 
 
 

 !הָּתָא קָזָח לֵאֹוּג לֵא יִּכ
 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 לֵאָרְִׂשי לֵאֹוּג

ָ ךֶתָרֹוְתל ּוניִבָא ּונֵביִׁשֲה
ָ ךֶתָדֹובֲַעל ּונְֵּכלַמ ּונֵבְרָקְו

ָ ךֶינְָפל הֵָמלְׁש הָבּוׁשְתִב ּונֵריִזֲחַהְו
 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 הָבּוׁשְתִּב הֶצֹורָה

 !אֵפֵָרנְו – ׳ה ּונֵאָפְר
 !הָעֵָׁשִּוְנו – ּונֵעיִׁשֹוה

 

 הָּתָא ּונֵָתּלִהְת יִּכ
 

 הָאּופְרּו הָכּורֲא ֵהלֲעְַהו
 ּוניֵתֹוּכַמ לְָכל הֵָמלְׁש

 

 הָּתָא ןָמֲחְַרו ןָמֱֶאנ אֵפֹורְ ֶךלֶמ לֵא יִּכ
 
 
 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 לֵאָרְִׂשי ֹוּמַע ֵילֹוח אֵפֹור

 ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּונֵילָעְ ךֵרָּב
 תֹאּזַה ָהנָּׁשַה תֶא

 הָבֹוְטל ּהָתָאּובְּת ֵיניִמ לָּכ תְֶאו
 

 הָכָרְב ִ)ל רָטָמּו לַט( ןֵתְו
 ,ּהָבּוּטִמ ּונֵעְּבְַׂשו ,הָמָדֲאָה ֵינְּפ לַע

 

 ּונֵָתנְׁשְ ךֵרָבּו
 ״הָכָרְִבל תֹובֹוּטַה״ םִינָּׁשַּכ 

 

 הָּתַא ביִטֵמּו בֹוט לֵא יִּכ
 םִינָּׁשַהְ ךֵרָבְמּו

 
 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 םִינָּׁשַהְ ךֵרָבְמ

 ּונאָטָח יִּכ ּוניִבָא ּוָנל ַחלְס
 ּונְעָׁשָפ יִּכ ּונְֵּכלַמ ּוָנל לַחְמ

 !הָּתָא ָחּלְַסו בֹוט לֵא יִּכ
 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 ַֹחלְִסל הֶּבְרַּמַה ןּוּנַח

 ּונֵתּורְֵחל לֹוָדּג רָפֹוׁשְּב עַקְּת
 ּוניֵתֹוֻּיָלּג ץֵּבְַקל ֵסנ אְָׂשו

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 לֵאָרְִׂשי ֹוּמַע יֵחְִדנ ץֵּבַקְמ

 !הָרֵהְמ ,דַַחי ּונֵצְּבַקְו
 ּונֵצְרְַאל – ץֶרָאָה תֹוְפנַּכ עַּבְרַאֵמ

ָ ךֶָתּלִהְּת דִיַּגי יִפּו ,חָּתְפִּת יַתָפְׂש ,ָיֹנדֲא
 

  ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
  ,ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא
  ,םָהָרְבַא יֵֹהלֱא
 .ֹבקֲַעי יֵֹהלֵאו ,קָחְִצי יֵֹהלֱא

  

  ,אָרֹוּנַהְו רֹוּבִּגַה ,לֹודָּגַה לֵאָה
  ,םיִבֹוט םיִדָסֲח לֵמֹוּג ,ןֹוְילֶע לֵא
  ,ֹלּכַה ֵהנֹוְקו
 

  ,תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוְזו
  – םֶהֵינְב ֵינְִבל  לֵאֹוג איִבֵמּו      

 !הָבֲהַאְּב ,ֹומְׁש ןַעְַמל
 

  ,ֵןגָמּו ַעיִׁשֹומּו רֵזֹועְ ֶךלֶמ
 םָהָרְבַא ןֵגָמ ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב

 ׁשֹודָק הָּתַא
 ׁשֹודָקָ ךְמְִׁשו

 
 םיִׁשֹודְקּו

 ָהלֶּסָ ךּוְללְַהי םֹוי לָכְּב
  

 ]הָּתָא ׁשֹודָקְו לֹוָדגְ ֶךלֶמ לֵא יִּכ[
 

 
 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 ׁשֹודָּקַה לֵאָה

 
 

  .ָיֹנדֲא ,ָםלֹוְעל רֹוּבִּג הָּתַא
 ַעיִׁשֹוְהל בַר  ,הָּתַא םיִתֵמ ֵהּיַחְמ

  

 םֶׁשֶּגַה דיִרֹומּו ַחּורָה ביִּׁשַמ | לָּטַה דיִרֹומ
 

  ,דֶסֶחְּב םִיּיַח לְֵּכלַכְמ
  ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתֵמ ֵהּיַחְמ
 ,םִילֹוח אֵפֹורְו ,םִילְפֹונְ ךֵמֹוס
  ,םיִרּוסֲא ריִּתַמּו
  .רָפָע ֵינֵׁשְ ִיל ֹוָתנּומֱא  ֵםּיַקְמּו
 ! תֹורּוְבּג לַעַּבָ ךֹומָכ יִמ
 !ְ ָךּל הֶמֹוד יִמּו
  ֶהּיַחְמּו תיִמֵמְ ֶךלֶמ
  .הָעּוְׁשי ַחיִמְצַמּו
  .םיִתֵמ תֹויֲחְַהל הָּתַא ןָמֱֶאְנו
 םיִתֵּמַה ֵהּיַחְמ ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 

תַעָדּומ הליפתל ״בֵּלַבּו הֶּפַּב דָחֶא״ תיברעו החנמל הדימע תליפת - דרפס -   



 

 

  

 ָהנֹוׁשאִרָבְּכ ּוניֵטְפֹוׁש הָביִׁשָה
 ָהּלִחְּתַבְּכ  ּוניֵצֲעֹוְיו
 הָָחנֲַאו ןֹוָגי ּונֶּמִמ רֵסְָהו

 
 

 ָ:ךְּדְַבל ׳ה הָּתַא הָרֵהְמ ּונֵילָעְ ֹךלְמּו

 םיִמֲחַרְבּו דֶסֶחְּב
 טָּפְׁשִמְבּו קֶדֶצְּב

 
 
 

 ְ ֶךלֶמ ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 טָּפְׁשִמּו הָקָדְצ בֵהֹוא

  םיִדיִסֲחַה לְַעו םיִקיִּדַּצַה לַע
  לֵאָרְִׂשי תיֵּבָ ךְּמַע תיִרֵאְׁש ֵינְקִז לְַעו
  םֶהיֵרְפֹוס תיֵּב תֵַטלְּפ לְַעו
  :ּונֵילְָעו ,קֶדֶּצַה יֵרֵּג לְַעו
 

 ּוניֵֹהלֱא ׳הָ ךיֶמֲחַר ָאנ ּומֱֶהי
 

 בֹוט רָכָׂש ןְֵתו
 תֶמֱאֶבָ ךְמִׁשְּב םיִחְטֹוּבַה לְָכל

 םֶהָּמִע ּונְֵקלֶח םיְִׂשו
 ׁשֹוֵבנ ֹאל ָםלֹוְעלּו

 

 לֹודָּגַהָ ךְּדְסַח לְַעו ,ּונְחָטָבָ ךְב יִּכ
 ּוְננָעְִׁשנ םיִמָתְבּו תֶמֱאֶּב

 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 םיִקיִּדַַּצל חָטְבִמּו ןָעְׁשִמ

  ,ָהוְקִת יִהְּת לַא - םִיניְִׁשלַַּמְלו
  ּודֵבֹאי ַעגֶרְּכ - םִיניִמַה לְָכו
 ּותֵרִָּכי הָרֵהְמ -ָ ךְּמַע יְֵביֹוא לְָכו
 
 :הָרֵהְמ – םיִדֵּזְַהו
  ,רֵּבַׁשְתּו ,רֵּקַעְת    
  ,ֵםּלַכְתּו ,ֵרּגַמְתּו    
   - םֵעִינְכְַתו ,ֵםליִּפְׁשְַתו    

 ! ּוניֵָמיְּב הָרֵהְמִּב
 
 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 םיִדֵז ַעִינְכַמּו םיְִביֹוא רֵבֹוׁש

 !! ּוֵנלֹוק עַמְׁש – ןָמֲחַרָה בָא
 ּונֵילָע םֵחַרְו סּוח ,ּוניֵֹהלֱא ׳ה

 ּונֵָתּלִפְּת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לֵּבְַקו
 

 םִינּונֲחְַתו תֹוּלִפְּת ַעֵמֹוׁש לֵא יִּכ
 הָּתָא

 
 ! ּונֵביִׁשְּת לַא – םָקיֵר ,ּונְֵּכלַמָ ךֶינְָפּלִמּו

 !! ּונֵָתּלִפְּת עַמְׁשּו ,ּוֵננֲַעו ,ּוֵנּנָח
 

 הֶּפ לָּכ ַתּלִפְת ַעֵמֹוׁש הָּתַא יִּכ
 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 ָהּלִפְּת ַעֵמֹוׁש

 

 בּוׁשָּת םיִמֲחַרְּבָ ךְריִע ִםַילָׁשּורִילְו
 !ָּתְרַּבִּד רֶׁשֲאַּכ – ּהָכֹותְּב ֹןּכְׁשְִתו

 – ּוניֵָמיְּב בֹורָקְּב ּהָתֹוא ֵהנְבּו
 !ָםלֹוע ַןְינִּב

 

  ןיִכָּת ּהָכֹוְתל הָרֵהְמָ ךְּדְבַע ִדוָד אֵּסְִכו
 

 ִםָילָׁשּוְרי ֵהנֹוּב ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 

ָ ךְּדְבַע ִדוָּד חַמֶצ תֶא
ָ ךֶתָעּוׁשיִּב םּורָּת ֹונְרְַקו ,ַחיִמְצַת הָרֵהְמ

 

 ! םֹוּיַה לָּכ ּונִיּוִקָ ךְתָעּוׁשִיל יִּכ
 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 הָעּוְׁשי ןֶרֶק ַחיִמְצַמ

  לֵאָרְִׂשיָ ךְּמַעְּב ּוניֵֹהלֱא ׳ה הֵצְר
 הֵעְׁש םָָתּלִפְִתְלו

ָ ךֶתיֵּב ריִבְִדל הָדֹובֲעָה תֶא בֵׁשָהְו
 

 ,םָָתּלִפְתּו ,לֵאָרְִׂשי יֵּׁשְִאו
 ןֹוצָרְּב לֵּבַקְת הָבֲהַאְּב הָרֵהְמ

  דיִמָּת ןֹוצְָרל יִהְתּו
 !ָךֶּמַע לֵאָרְִׂשי תַדֹובֲע

 
 ]...אוביו הלעי ,וניתובא יהולאו וניהולא[

 

 ּונֵיניֵע ָהניֶזֱחֶתְו
 םיִמֲחַרְּב ןֹוּיְִצלָ ךְבּוׁשְּב

 

 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 ןֹוּיְִצל ֹוָתניִכְׁש ריִזֲחַּמַה

 ּוניֵֹהלֱא ׳ה אּוה הָּתַאָׁש ְ,ךָל ּונְַחנֲא םיִדֹומ
 ּונֵיּיַח רּוצ ,דֶָעו םָלֹועְל ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו
  .ֹרָדו ֹרדְל אּוה הָּתַא ּונֵעְִׁשי ןֵגָמּו

 

  ָ:ךֶתָּלִהְּת רֵּפְַסנּוָ ךְּל הֶדֹונ
  ָ,ךיֶָדיְּב םיִרּוסְּמַה ּונֵיּיַח לַע
  ְ,ךָל תֹודּוקְּפַה ּוניֵתֹומְִׁשנ לַעְו
ָ ךיֶתֹואְלְִפנ לַעְו ,ּונָּמִע םֹוי לָכְּבֶׁשָ ךיִֶּסנ לַעְו
  .ִםיָרֳהְָצו רֶֹקָבו בֶרֶע ,תֵע לָכְּבֶׁשָ ךיֶתֹובֹוטְו

 

 יִּכ ,םֵחַרְּמַהְו ָ,ךיֶמֲחַר ּולָכ ֹאל יִּכ ,בֹוּטַה
 ְ.ךָל ּונִיּוִק םָלֹועֵמ יִּכ ָ,ךיֶדָסֲח ּוּמַת ֹאל

 

ָ ךְמִׁש אֵַּׂשנְִתְיו םֵמֹורְִתְיוְ ךֵרָּבְִתי םָּלֻּכ לַעְו
  !דֶָעו םָלֹועְל ,דיִמָּת ּונֵּכְלַמ

 

  ּוכְרָבִיו ּולְלַהִיו !הָלֶּסָ ךּודֹוי םִיּיַחַה ֹלְכו
 !בֹוט יִּכ םָלֹועְל ,תֶמֱאֶּב ,לֹודָּגַהָ ךְמִׁש תֶא
 !בֹוּטַה לֵאָה ,הָלֶס ּונֵתָרְזְֶעו ּונֵתָעּוְׁשי לֵאָה

 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 תֹודֹוְהל הֶָאנָ ְךלּוָ ךְמִׁש בֹוּטַה

 

 .ִילֲֹאְגו יִרּוצ ׳ה ָ,ךֶינְָפל יִִּבל ןֹוְיגְֶהו יִפ יֵרְמִא ןֹוצְָרל ּויְִהי
 

 .הָמְרִמ רֵּבַּדִמ יַתָפְׂשּו ,עָרֵמ ִינֹוְׁשל ֹרְצנ !יַֹהלֱא
  .ֶהיְהִּת ֹלַּכל רָפָעֶּכ יִׁשְַפְנו ,ֹםּדִת יִׁשְַפנ ַיְללַקְִמְלו
  .יִׁשְַפנ ֹףּדְרִּתָ ךיֶתֹוְצִמ יֵרֲחַאְו ָ,ךֶתָרֹותְּב יִִּבל חַתְּפ
  ,הָעְָרל ַילָע םיִבְׁשֹוחְַהו םיִמָּקַה לְָכו
 .םָּתְבַׁשֲחַמ לְֵקלְַקו םָתָצֲע רֵפָה הָרֵהְמ    
 

  ָ.ֶךניְִמי ןַעְַמל הֵׂשֲע        ָ.ךֶמְׁש ןַעְַמל הֵׂשֲע
  ָ.ךֶתָּׁשֻדְק ןַעְַמל הֵׂשֲע     ָ.ךֶתָרֹוּת ןַעְַמל הֵׂשֲע
 .ִיֵננֲַעוָ ְךניְִמי הָעיִׁשוה –ָ ךיֶדיְִדי ןּוְצלֵָחי ןַעְַמל
 

 .ִילֲֹאְגו יִרּוצ ׳ה ָ,ךֶינְָפל יִִּבל ןֹוְיגְֶהו יִפ יֵרְמִא ןֹוצְָרל ּויְִהי
 

 לְַעו ּונֵילָע םֹולָׁש הֶׂשֲַעי אּוה ,ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶֹׂשע
 .ןֵמָא ּורְמְִאו .לֵאָרְִׂשי לָּכ
 
 

 ֶהנִָּבּיֶׁש .ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא ׳הָ ךֶינְָפּלִמ ןֹוצָר יְִהי
 ָ.ךֶתָרֹותְּב ּונְֵקלֶח ןֵתְו .ּוניֵָמיְּב הָרֵהְמִּב ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב

 

 .תֹוִינֹומְדַק םִינָׁשְכּו ָםלֹוע יֵמיִּכ הָאְִריְּבָ ךְדָבֲַענ םְָׁשו
 ָםלֹוע יֵמיִּכ ,ִםָילָׁשּורִיו הָדּוְהי תְַחנִמ ׳ַהל הָבְרְָעו

 .תֹוִינֹומְדַק םִינָׁשְכּו

 םיִׂש

 הָכָרְבּו ,הָבֹוט ,םֹולָׁש
 םיִמֲחְַרו ,דֶסֶָחו ,ןֵח ,םִיּיַח

 

 ָ.ךֶּמַע לֵאָרְִׂשי לָּכ לְַעו ּונֵילָע
 

 ּוניִבָא ּונֵכְרָּב
 ָ,ךֶינָּפ רֹואְּב דַַחי דָחֶאְּכ ּוָנּלֻּכ

 :ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּוָנּל ָּתַָתנָ ךֶינָּפ רֹואְב יִּכ
 ,דֶסֶח תַבֲהְַאו ,םִיּיַח תַרֹוּת
 ,םיִמֲחְַרו ,הָכָרְבּו ,הָקָדְצּו

 .םֹולְָׁשו םִיּיְַחו
 

  ָ,ךֶיניֵעְּב ֶהיְִהי בֹוְטו
  לֵאָרְִׂשיָ ךְּמַע לָּכ תֶאְ ךֵרָבְלּו ּונֵכְרָבְל
  םֹולְָׁשו ֹזע ֹברְּב ָ ךֶמֹולְׁשִּב הָעָׁש לָכְבּו תֵע לָכְּב

 

 ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 םֹולָּׁשַּב לֵאָרְִׂשי ֹוּמַע תֶאְ ךֵרָבְּמַה



 

 

 
 

  
  ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב

  ,״ּוניֵֹהלֱא״
  ,״םָלֹועָהְ ךֶלֶמ״
 ,ֹובּוטְּב ֹוּלֻּכ ָםלֹועָה תֶא ןָּזַה

  .םיִמֲחַרְבּו דֶסֶחְּב ןֵחְּב
 

 ״ֹוּדְסַח ָםלֹוְעל יִּכ – רָׂשָּב לְָכל םֶֶחל ןֵתֹונ״ אּוה
 

 :לֹודָּגַה ֹובּוטְבּו
 ןֹוזָמ ּונָל רַסְֶחי לְַאו ּונָל רַסָח ֹאל דיִמָּת
  .דֶָעו םָלֹועְל
  .לֹודָּגַה ֹומְׁש רּובֲעַּב

 

  ,ֹלּכַל ביִטֵמּו ,״ֹלּכַל ֵסנְרַפְמּו ןָז לֵא״ אּוה יִּכ
  .אָרָּב רֶׁשֲא ויָתֹוּיִרְּב לָכְל ןֹוזָמ ןיִכֵמּו
 .״ןֹוצָר יַח לְָכל ַעיִּבְׂשַמּוָ ךֶָדי תֶא ַחֵתֹוּפ״ :רּומָאָּכ

 

 .ֹלּכַה תֶא ןָּזַה ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 

 ,ּוניֵֹהלֱא ׳הָ ְךּל הֶדֹונ
  

 – הָדְמֶח ץֶרֶא ּוניֵתֹובֲַאל ְָּתלְַחנִהֶׁש לַע
  ,הָבָחְרּו הָבֹוט    
 – ִםיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּונָתאֵצֹוהֶׁש לְַעו
  ,םיִדָבֲע תיֵּבִמ ּונָתיִדְפּו    
  ,ּונֵרָׂשְבִּב ָּתְמַתָחֶׁשָ ךְתיִרְּב לְַעו
 ,ּונָּתְדִַּמּלֶׁשָ ךְתָרֹוּת לְַעו
  ,ּונָּתְעַדֹוהֶׁשָ ךיֶּקֻח לְַעו
  ,ּונְָּתַננֹוחֶׁש דֶסֶחָו ןֵח םִיּיַח לְַעו
  ,ּונָתֹוא ֵסנְרַפְמּו ןָז הָּתַאָׁש ןֹוזָמ ַתליִכֲא לְַעו

 

 !הָעָׁש לָכְבּו תֵע לָכְבּו םֹוי לָכְּב – דיִמָּת
 

  ,ּוניֵֹהלֱא ׳ה ֹלּכַה לְַעו
  ְ.ךָתֹוא םיִכְרָבְמּוְ ָךל םיִדֹומ ּונְַחנֲא   
  .דֶָעו ָםלֹוְעל דיִמָּת יַח לָּכ יִפְּבָ ךְמִׁשְ ךַרָּבְִתי   
 

ָ ךיֶֹהלֱא ׳ה תֶא ָּתְכַרֵבּו ,ָּתְעָבְָׂשו ְָּתלַכְָאו״ :בּותָּכַּכ
 .ְ״ָךל ןַָתנ רֶׁשֲא הָֹבּטַה ץֶרָאָה לַע            
 .ןֹוזָּמַה לְַעו ץֶרָאָה לַע ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב

 ,ּוניֵֹהלֱא ׳ה ָאנ םֶחַר
  ָ.ךֶריִע ִםַילָׁשּוְרי לְַעו ָ.ךֶּמַע לֵאָרְִׂשי לַע
  ָ.ךֶדֹובְּכ ןַּכְׁשִמ ןֹוּיִצ לְַעו
  ָ.ךֶחיִׁשְמ ִדוָּד תיֵּב תּוְכלַמ לְַעו
  .וָילָעָ ךְמִׁש אָרְִקּנֶׁש ׁשֹודָּקְַהו לֹוָדּגַה ִתיַּבַה לְַעו

 

  ,ּוניִבָא – ּוניֵֹהלֱא
  !ּונֵחִיוְרְַהו ּוֵנלְְּכלְַכו ּונְֵסנְרַּפ   !ּוֵננּוז  !ּונֵעְר    
  .ּוניֵתֹורָצ לָּכִמ הָרֵהְמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּוָנל ַחוְרְַהו    
 ,ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּונֵכיִרְצַּת לַא ָאְנו    

  ,םָָדו רָׂשָּב ַתנְּתַמ יֵדִיל ֹאל 
   –ָ ךְָדְיל םִא יִּכ ,םָתָָאְולַה יֵדִיל ֹאְלו  
  ,הָבָחְרְָהו הָׁשֹודְּקַה ,הָחּותְּפַה ,הֵָאלְּמַה  

  .דֶָעו ָםלֹוְעל ֵםלִָּכנ ֹאְלו ׁשֹוֵבנ ֹאּלֶׁש
 

  .ּוניֵָמיְּב הָרֵהְמִּב ׁשֶֹדּקַה ריִע ִםַילָׁשּוְרי ֵהנְבּו
  ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 !ןֵמָא ,ִםָילָׁשּוְרי ויָמֲחַרְב ֵהנֹוּב

 ןוזמה תכרב
 

  ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
  ,״לֵאָה״ ,״ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ״ ,״ּוניֵֹהלֱא״
 ,״ּונֵריִּדַא״ ,״ּונְֵּכלַמ״ ,״ּוניִבָא״
  .״ּונֵרְצֹוי״ ,״ּוֵנלֲאֹוּג״ ,״ּונֵאְרֹוּב״
  .ֹבקֲַעי ׁשֹודְק – ״ּונֵׁשֹודְק״
  .לֵאָרְִׂשי הֵעֹור – ״ּונֵעֹור״

 

 ,ֹלַּכל ביִטֵּמְַהו בֹוּטַהְ ֶךלֶּמַה
  

  םֹוָיו םֹוי לָכְּבֶׁש
  .ּוָנל ביִטֵיי אּוה ביִטֵמ אּוה ביִטֵה אּוה     
  :דַָעל ּוֵנלְְמִגי אּוה ּוֵנלְמֹוג אּוה ּוָנלְָמג אּוה     

  ,םיִמֲחְַרלּו דֶסְֶחלּו ןְֵחל
  ,הָָחלְצְַהו ָהלָּצַה ,ַחוְֶרלּו
  ,הָעּוׁשִיו הָכָרְּב
  ,ָהלְָּכלְַכו הָָסנְרַּפ ,הָמֶָחנ
  .בֹוט לְָכו ,םֹולְָׁשו םִיּיְַחו םיִמֲחְַרו

 .ּונֵרְּסְַחי לַא ָםלֹוְעל בּוט לָּכִמּו
 

 יח לכל ןוזמ ןתונה ׳הל חבש :הנושאר הכרב
 

 ויתובוט יוביר לע ׳הל הדות :הינש הכרב
 

 הרהמב םילשורי ןיינבלו הלואגל הניחת :תישילש הכרב
 

 לכל ביטמו בוט אוהש ׳הל חבש :תיעיבר הכרב

״אביו הלעי״ :שדוח-שארב  .״ונצילחהו הצר״ :תבשב  

 

תַעָדּומ הליפתל ״בֵּלַבּו הֶּפַּב דָחֶא״ זנכשא תודעל ןוזמה תכרב   



 

 

 

  .ץֶרָאָבּו ִםיַמָּׁשַּבְ ךַרָּבְִתי אּוה ןָמֲחַרָה    .דֶָעו ָםלֹוְעל ּונֵילָעְ ֹךלְִמי אּוה ןָמֲחַרָה
  .םיִָמלֹוע יְֵמלֹוְעלּו דַָעל ּונָּב רַּדַהְִתיְו ,םיִחְָצנ חֵַצְנלּו דַָעל ּונָּב רַאָּפְִתיְו   ,םיִרֹוּד רֹוְדל חַּבַּתְִׁשי אּוה ןָמֲחַרָה
  .ּונֵצְרַאְּב תּוּיִמְמֹוק ּונֵכִילֹוי אּוְהו ּונֵרָאּוַצ לַעֵמ ּוֵנלֻע ֹרּבְִׁשי אּוה ןָמֲחַרָה   .דֹובָכְּב ּונְֵסנְרְַפי אּוה ןָמֲחַרָה
  .וָילָע ּוְנלַכָאֶׁש הֶז ןְָחלֻׁש לְַעו הֶּזַה ִתיַּבַּב הָּבֻרְמ הָכָרְּב ּוָנל ַחלְִׁשי אּוה ןָמֲחַרָה
  .תֹומֶָחְנו תֹועּוְׁשי תֹובֹוט תֹורֹוׂשְּב ּוָנל רֶּׂשַביִו בֹוַּטל רּוכָז איִָבּנַה ּוָהִּילֵא תֶא ּוָנל ַחלְִׁשי אּוה ןָמֲחַרָה

 

 .]הֶּזַה ִתיַּבַה ַתלֲעַּב[ ]יִתָרֹומ יִּמִא[ תְֶאו ]הֶּזַה ִתיַּבַה לַעַּב[ ]יִרֹומ יִבָא[ תֶאְ ךֵרְָבי אּוה ןָמֲחַרָה   
 .ִיל רֶׁשֲא לָּכ תְֶאו  ]יִעְרַז תְֶאו[  ]ִילֲעַּב תְֶאו \ יִּתְׁשִא תְֶאו[ יִתֹואְ ךֵרְָבי אּוה ןָמֲחַרָה   
 

  ,ּוָנל רֶׁשֲא לָּכ תְֶאו ּונָתֹוא ,םֶָהל רֶׁשֲא לָּכ תְֶאו םָעְרַז תְֶאו םָתיֵּב תְֶאו םָתֹוא   
 

  !ןֵמָא רַמֹאְנו ,הֵָמלְׁש הָכָרְבִּב דַַחי ּוָנּלֻּכ ּונָתֹואְ ךֵרְָבי ןֵּכ ,״ֹלּכ״ ״ֹלּכִמ״ ״לּכַּב״ :ֹבקֲַעְיו קָחְִצי םָהָרְבַא ּוניֵתֹובֲא ּוכְרָּבְִתּנֶׁש ֹומְּכ   
  ,ּונֵעְִׁשי יֵֹהלֱאֵמ הָקָדְצּו ׳ה תֵאֵמ הָכָרְב אִָּׂשְנו ,םֹולָׁש תֶרֶמְׁשְִמל אֵהְּתֶׁש תּוכְז ּונֵילְָעו םֶהֵילֲע ּודְַּמְלי םֹורָּמַּב   
  .םָדְָאו םיִֹהלֱא ֵיניֵעְּב בֹוט לֶכְֵׂשו ןֵח אָצְִמְנו   
 
 .]בֹוט  |  םיִמָלֹועָה ֵיּיַחְל הָחּונְמּו תָּבַׁש[ ֹוּלֻּכֶׁש םֹויְל ּונֵליְִחַני אּוה ןָמֲחַרָה  :גחו תבשב
 .הָכָרְבִלְו הָבֹוטְל ]תֹאּזַה ָהנָּׁשַה | הֶּזַה ׁשֶֹדחַה[ תֶא ּוניֵלָע ׁשֵּדְַחי אּוה ןָמֲחַרָה  :ה״רו ח״רב

 

  .אָּבַה םָלֹועָה ֵיּיַחְלּו ַחיִׁשָמַה תֹומיִל ּונֵּכְַזי אּוה ןָמֲחַרָה
 

 .םָלֹוע דַע ֹועְרַזְלּו ִדוָדְל ֹוחיִׁשְמִל דֶסֶח הֶֹׂשְעו ֹוּכְלַמ תֹועּוְׁשי  ]לֹוּדְגִמ :ףסומ םע םויב \ ליִּדְגַמ :ףסומ ילב םויב[
 .ןֵמָא ּורְמְִאו לֵאָרְִׂשי לָּכ לְַעו ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲַעי אּוה ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶֹׂשע
 

  .בֹוט לָכ ּורְסְַחי ֹאל ׳ה יֵׁשְרֹוְדו ּובֵעְָרו ּוׁשָר םיִריִפְּכ .ויָאֵריִל רֹוסְחַמ ןיֵא יִּכ ויָׁשֹודְק ׳ה תֶא ּואְרי
  .ֹוחַטְבִמ ׳ה ָהיְָהו ׳הַּב חַטְִבי רֶׁשֲא רֶבֶּגַהְ ךּורָּב .ןֹוצָר יַח לָכְל ַעיִּבְׂשַמּוָ ךֶָדי תֶא ַחֵתֹוּפ .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ בֹוט יִּכ ׳הַל ּודֹוה
 .םֹולָּׁשַב ֹוּמַע תֶאְ ךֵרְָבי ׳ה ,ןִֵּתי ֹוּמַעְל ֹזע ׳ה .םֶחָל ׁשֶּקַבְמ ֹועְרְַזו בָזֱֶענ קיִּדַצ יִתיִאָר ֹאְלו יְִּתנַקָז םַג יִתִייָה רַַענ
 
 

 דעומה-לוחו שדוח שארל ״אביו הלעי״

 ,הֶאֵָריְו ,ַעיִַּגיְו ,ֹאָביְו ,ֶהלֲַעי   !ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא
 :רֵכִָּזיְו דֵקִָּפיְו ,עַמִָּׁשיְו ,הֶצֵָריְו                                

 

  ,ּוניֵתֹובֲא ןֹורְכְִזו ,ּוֵננֹודְקִפּו ּוֵננֹורְכִז
  ָ,ךֶּדְבַע דִוָּד ןֶּב ַחיִׁשָמ ןֹורְכְִזו    
  ָ,ךֶׁשְדָק ריִע ִםַילָׁשּוְרי ןֹורְכְִזו         
 ָ:ךֶינְָפל –  לֵאָרְִׂשי תיֵּבָ ךְּמַע לָּכ ןֹורְכְִזו              

 

  ,םיִמֲחְַרלּו דֶסְֶחלּו ןְֵחל ,הָבֹוְטל ,הֵָטלְִפל
 

 הֶּזַה            \         םֹויְּב ,םֹולְָׁשלּו םיִבֹוט םִיּיְַחל
 

 ,הָכָרְִבל ֹוב ּונֵדְקָפּו ,הָבֹוְטל ֹוּב ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּונֵרְכָז
  ,םיִמֲחְַרו הָעּוְׁשי רַבְדִבּו  .םיִבֹוט םִיּיְַחל ֹוב ּונֵעיִׁשֹוהְו
  ,ּונֵעיִׁשֹוְהו ּונֵילָע םֵחְַרו ,ּוֵנּנְָחו סּוח
 !הָּתָא םּוחְַרו ןּוּנַחְ ֶךלֶמ לֵא יִּכ ,ּונֵיניֵעָ ךֶילֵא יִּכ
 

 תֹוּצַּמַה גַח תֹוּכֻּסַה גַח
 ׁשֶֹדחַה
 ֹׁשֹאר

    ]תווצמב קזחתהלו זרדזהלו תוצרל ונל רוזע :רמולכ[  ּונֵצִילֲחַהְו הֵצְר
 ָ ךיֶתֹוְצִמְּב ּוניֵֹהלֱא ׳ה   
  .הֶּזַה ׁשֹודָּקְַהו לֹוָדּגַה תָּבַּׁשַה ״יִעיִבְּׁשַה םֹוי״ ַתוְצִמְבּו      
 

 ָ ךֶינְָפל אּוה ׁשֹודְָקו לֹוָדּג הֶז םֹוי יִּכ
 ָ.ֶךנֹוצְר ַתוְצִמְּכ הָבֲהַאְּב ֹוּב ַחּוָנְלו ֹוּב תֹוּבְִׁשל

 

  ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּוָנל ַחִינָהָ ְךנֹוצְרִבּו
  .ּונֵתָחּונְמ םֹויְּב הָָחנֲַאו ןֹוָגְיו הָרָצ אֵהְת ֹאּלֶׁש   
  :ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּונֵאְרְַהו
  ָ,ךֶׁשְדָק ריִע ִםַילָׁשּוְרי ַןְינִבְבּו ָ,ךֶריִע ןֹוּיִצ תַמֶָחנְּב   
  .״תֹומֶָחּנַה לַעַבּו תֹועּוְׁשיַה לַעַּב״ אּוה הָּתַא יִּכ      

 ...םילשורי הנבו

 

  :םיכישממ זאו ״לכה תא ןזה״ דע הנושארה הכרבה תרימאב םיליחתמ

  ,עַֹבָׂשל םֶֶחְלו הָרֹוְתו תיִרְּב ּוָנל ָּתַָתְנו ,הָבָחְרּו הָבֹוט ,הָדְמֶח ץֶרֶא ּוניֵתֹובֲַאל ְָּתלְַחנִהֶׁש לַע ,ּוניֵֹהלֱא ׳הָ ְךּל הֶדֹונ
  .ןֹוזָּמַה לַעְו ץֶרָאָה לַע ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
  ָ.ךֶחיִׁשְמ ִדוָּד תיֵּב תּוְכלַמ לְַעו ָ,ךֶריִע ִםַילָׁשּוְרי לְַעו ָ,ךֶּמַע לֵאָרְִׂשי לְַעו ּונֵילָע ּוניֵֹהלֱא ׳ה םֶחַר

 הֶּזַה תָּבַּׁשַה םֹויְּב ּונֵצִילֲחְַהו הֵצְרּו   :תבשב
 הֶּזַה ׁשֶֹדחַה ׁשֹאר םֹויְּב הָבֹוְטל ּונֵרְכְָזו  :שדוח-שארב

  !ןֵמָא ,ִםָילָׁשּוְרי ויָמֲחַרְב ֵהנֹוּב ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב .ּוניֵָמיְּב הָרֵהְמִּב ׁשֶֹדּקַה ריִע ִםַילָׁשּוְרי ֵהנְבּו 
  ,ּוָנּלְֻכל ביִטֵּמַהְו בֹוּטַהְ ֶךלֶּמַה ,״ּונְֵּכלַמ״ ,״ּוניִבָא״ ,״לֵאָה״ ,״ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ״ ,״ּוניֵֹהלֱא״ ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
  .ַחיִׁשָמַה תֹומִיל ּונֵּכַזִיו ,םיִמֲחַרְבּו דֶסֶחְּב ןֵחְּב דַָעל ּוֵנלְמְִגי אּוה ּוֵנלְמֹוג אּוה ּוָנלְָמג אּוה .ּוָנל ביִטֵיי אּוה ביִטֵמ אּוה ביִטֵה אּוה
 .ןֵמָא ּורְמְִאו לֵאָרְִׂשי לָּכ לְַעו ּונֵילָע םֹולָׁש הֶׂשֲַעי אּוה ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶֹׂשע
 

 :״הכלה ינינפ״ רפסה יפ לע .אלמה חסונה תרימאב םישקתמש םכוניח תליחתב םידליל רצוקמ חסונ
 

 תבשל ״ונצילחהו הצר״

 :תוכרבה עברא רחאל ףיסוהל וגהנש םירחבנ םיקוספו ״ןמחרה״ תושקב

 


