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 וילא תפסותכ םיאב אלא הליפתה רודיסל ףילחת םיווהמ םניא הלא םיפד :הרעה

 !ָהּלִפְּת ָּהניֵא ָהנָּוַּכ ֹאְללּו ,ֵבּלַה תַדֹובֲע איִה ָהּלִפְּתַה יִּכָ ךְָתּלִפְתִּב ֵןּוַּכ
 )ש״ארה ונבר(

 ּהָתָבֹוח יְֵדי אָָצי ֹאּלֶׁש לָכְו ,ֵבּלַה תָבֹוחו הָרָקיִעְּב תִינּוּיִע ָהוְצִמ …ָהּלִפְּתַה
  !הָמּואְמ הֶׂשֲעַמְּב םַּג הָׂשָע ֹאל ,ֵבּלַה דַּצִמ
 )שיא ןוזחה(

 גְָהנִּמַהְ ךֶרֶּד לַע ֹוָתּלִפְתִב אֵּטְַבי ֹאְלו ,הָבָׁשְחַּמַה םִע םיִּכְסַמ ןֹוָׁשּלַה ֶהיְִהיְו
     .ּהָב ָהָנּוְַכו הָבָׁשֲחַמ ָהּלִמ לָּכ םִע ָאּלֶא ,יִּכּוּתְַהו ריִזְרַּזַה ֹומְּכ עַבֶּטְַהו
 )יולה הדוהי יבר(

 איימשד אתעייסב



 

 

  

  :ֹרמֵאּל וָינָּב לְֶאו ֹןרֲהַא לֶא רֵּבַּד .ֹרמֵאּל הֶֹׁשמ לֶא ׳ה רֵּבְַדַיו
  :םֶָהל רֹומָא ,לֵאָרְִׂשי ֵינְּב תֶא ּוכְרָבְת ֹהּכ

 ָ!ֶּךּנֻחִיוָ ךֶילֵא וָינָּפ ׳ה רֵָאי ָ!ךֶרְמְִׁשְיו ׳הָ ךְכֶרְָבי
  !םֹולָׁשָ ְךל םֵָׂשְיוָ ךֶילֵא וָינָּפ ׳ה אִָּׂשי
  )םינהכה תא םגו ,לארשי ינב תא :יעמשמ וד(      !םֵכֲרָבֲא ִינֲאַו – לֵאָרְִׂשי ֵינְּב לַע יִמְׁש תֶא ּומְָׂשו

 

  .הָרֹוּת דּוְמלַתְו םיִדָסֲח תּוליְִמגּו ,ןֹויָאֵרְָהו םיִרּוּכִּבְַהו הָאֵּפַה :רּועִׁש םֶָהל ןיֵאֶׁש םיִרָבְד ּוּלֵא
  :ןֵה ּוּלְֵאו ,אָּבַה ָםלֹוָעל ֹול תֶֶמּיַק ןֶרֶּקְַהו הֶּזַה ָםלֹועָּב םֶהיֵתֹורֵּפ לֵכֹוא םָדָאֶׁש םיִרָבְד ּוּלֵא
  ,תיִבְרְַעו תיִרֲחַׁש ׁשָרְדִּמַה תיֵּב תַמָּכְׁשְַהו ,םיִדָסֲח תּוליְִמגּו ,םֵָאו בָא דּוּבִּכ
  ,ָהּלִפְּת ןּוּיְִעו ,תֵּמַה ַתָיְולּו ,ָהּלַּכ תַָסנְכְַהו ,םִילֹוח רּוּקִבּו ,םיִחְרֹוא תַָסנְכְַהו
 !ָםּלֻּכ דֶֶגנְּכ הָרֹוּת דּוְמלַתְו ,ֹוּתְׁשְִאל ׁשיִא ןיֵבּו ֹורֵבֲַחל םָדָא ןיֵּב םֹולָׁש תַאָבֲַהו
 

  ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
  .ִםיָָדי ַתליְִטנ לַע ּוָנּוְִצו ויָתֹוְצִמְּב ּונָׁשְּדִק רֶׁשֲא

 

  ,הָמְכָחְּב םָדָאָה תֶא רַָצי רֶׁשֲא ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
  .םִילּולֲח םִילּולֲח ,םיִבְָקנ םיִבְָקנ ֹוב אָרָבּו
  ,םֶהֵמ דָחֶא םֵתִָּסי ֹוא םֶהֵמ דָחֶא חֵתִָּפי םִאֶׁש ָ,ךֶדֹובְכ אֵּסִכ ֵינְִפל ַעּוָדְיו יּולָּג
  !תָחֶא הָעָׁש ּוּלִפֲאָ ךֶינְָפל ֹדמֲַעְלו ֵםּיַקְתְִהל רַׁשְפֶא יִא
 !תֹוׂשֲַעל אִילְפַמּו ,רָׂשָּב לָכ אֵפֹור ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב

 

 ,יִּב ּהָּתְחְַפנ הָּתַא ,ּהָּתְרְַצי הָּתַא ,ּהָתאָרְב הָּתַא !איִה הָרֹוהְט – יִּב ָּתַָתּנֶׁש הָמְָׁשנ !יַֹהלֱא
  .אֹוָבל דיִתֶָעל יִּב ּהָריִזֲחְַהלּו ,ִיּנֶּמִמ ָּהלְִּטל דיִתָע הָּתְַאו ,יִּבְרִקְּב ּהָרְּמַׁשְמ הָּתְַאו
 ,םיִׂשֲעַּמַה לָּכ ןֹוּבִר ,יַתֹובֲא יֵֹהלֵאו יַֹהלֱא ׳הָ ךֶינְָפל ִינֲא הֶדֹומ ,יִּבְרִקְּב הָמְָׁשּנַהֶׁש ןַמְז לָּכ
  .םיִתֵמ םיִרָגְִפל תֹומְָׁשנ ריִזֲחַּמַה ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב .תֹומְָׁשּנַה לָּכ ןֹודֲא

 .הָרֹות יֵרְבִדְּב קֹוסֲַעל ּוָנּוְִצו ,ויָתֹוְצִמְּב ּונָׁשְּדִק רֶׁשֲא ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 

 ,ּוניֵאָצֱאְֶצו ּונְַחנֲא ֶהיְִהְנו ,לֵאָרְִׂשי תיֵּבָ ךְּמַע תֹוּיִפְבּו ּוניִפְּב ָ,ךְתָרֹות יֵרְבִּד תֶא ּוניֵֹהלֱא ׳ה ָאנ בֶרֲעַהְו
 :ּוָנּלֻּכ ,לֵאָרְִׂשי תיֵּבָ ךְּמַע יֵאָצֱאְֶצו ,ּוניֵאָצֱאֶצ יֵאָצֱאְֶצו
 .לֵאָרְִׂשי ֹוּמְַעל הָרֹוּת דֵַּמלְמַה ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב .ּהָמְִׁשלָ ךְתָרֹות יֵדְמֹוְלוָ ךֶמְׁש יֵעְדֹוי
 

  .ֹותָרֹוּת תֶא ּוָנל ןַָתנְו םיִּמַעָה לָּכִמ ּונָּב רַחָּב רֶׁשֲא ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 .הָרֹוּתַה ןֵתֹונ ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב

 :המשנ יהולא ,רצי רשא ,םיידי תליטנ :תונושארה תוכרבה שולש   

 :ןתרימא ינפל הרות דומלל רוסא .הרותה תוכרב שולש

 :הרותה דומיל תובישח תא שיגדמש הנשמהמ עטקו הרותהמ עטק :אוושל ויהי אל ונכרבש תוכרבהש ידכ הרות דומיל   

 1 רקובה תמכשה רדס



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 ביִרְקְַהל ּורְמְׁשִּת ,יִֹחחִינ ַחיֵר ,יַּׁשְִאל יִמְַחל ִינָּבְרָק תֶא :םֵֶהלֲא ָּתְרַמְָאו לֵאָרְִׂשי ֵינְּב תֶא וַצ :ֹרמֵאּל הֶֹׁשמ לֶא ׳ה רֵּבְַדיַו
  .דיִמָת ָהֹלע ,םֹוַּיל ִםַינְׁש ,םיִמיִמְת ָהנָׁש ֵינְּב םיִׂשָבְּכ ,׳הל ּוביִרְקַּת רֶׁשֲא הֶּׁשִאָה הֶז ,םֶָהל ָּתְרַמָאְו .ֹודֲעֹומְּב ִיל
     .ִםיָּבְרַעָה ןיֵּב הֶׂשֲעַּת ִינֵּׁשַה ׂשֶבֶּכַה תְֵאו ,רֶֹקּבַב הֶׂשֲעַּת דָחֶא ׂשֶבֶּכַה תֶא
  .ןיִהַה תִעיִבְר תיִתָּכ ןֶמֶׁשְּב ָהלּולְּב ,הְָחנְִמל ֶתֹלס הָפיֵאָה תיִריִׂשֲעַו
 .׳הל רָכֵׁשְ ךֶֶסנְ ךֵּסַה ׁשֶֹדּקַּב ,דָחֶאָה ׂשֶבֶַּכל ןיִהַה תִעיִבְר ֹוּכְִסנְו .׳הל הֶּׁשִא ַֹחחִינ ַחיְֵרל ַיניִס רַהְּב ָהיֻׂשֲעָה ,דיִמָּת ַתֹלע
 .׳הל ַֹחחִינ ַחיֵר הֵּׁשִא ,הֶׂשֲעַּת ֹוּכְִסנְכּו רֶֹקּבַה תְַחנִמְּכ ,ִםיָּבְרַעָה ןיֵּב הֶׂשֲעַּת ִינֵּׁשַה ׂשֶבֶּכַה תֵאְו
 .ביִבָס ַחֵּבְזִּמַה לַע ֹומָּד תֶא םִינֲֹהּכַה ֹןרֲהַא ֵינְּב ּוקְרְָזו ,׳ה ֵינְִפל ָהֹנפָצ ַחֵּבְזִּמַהְ ךֶֶרי לַע ֹוֹתא טַחָׁשְו
 
  ָ:ךֶתָרֹותְּב בּותָּכַּכ ָ,ךֶאיְִבנ הֶֹׁשמ ַדי לַע םָתֹוא ָתִיּוִצ רֶׁשֲאַּכ ,ָםּיַק ָהיָה ׁשָּדְקִּמַה תיֵּבֶׁש ןַמְזִּב ,םיִּמַּסַה תֶֹרטְק תֶאָ ךֶינְָפל ּוניֵתֹובֲא ּוריִטְקִהֶׁש ,ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא ׳ה אּוה הָּתַא

  .ֶהיְִהי דַבְּב דַּב ,הָּכַז ָהֹנְבלּו םיִּמַס ,ָהנְְּבלְֶחו ֶתלֵחְׁשּו ףָָטנ םיִּמַסָ ְךל חַק ,הֶֹׁשמ לֶא ׳ה רֶמֹאַּיו
 לֶֹהאְּב תֻדֵעָה ֵינְִפל ָהּנֶּמִמ הָּתַָתְנו ,קֵדָה ָהּנֶּמִמ ָּתְקַחְָׁשו .ׁשֶֹדק רֹוהָט ָחּלֻמְמ ,ַחֵקֹור הֵׂשֲעַמ חַֹקר ,תֶֹרטְק ּהָֹתא ָתיִׂשְָעו
 ,רֶֹקּבַּב רֶֹקּבַּב םיִּמַס תֶֹרטְק ֹןרֲהַא וָילָע ריִטְקִהְו :רַמֱֶאְנו      .םֶָכל ֶהיְהִּת םיִׁשָדָק ׁשֶֹדק ,הָּמָׁשָ ְךל דֵָעּוִא רֶׁשֲא ,דֵעֹומ
 .םֶכיֵֹתֹרְדל ׳ה ֵינְִפל דיִמָּת תֶֹרטְק ,ָהּנֶריִטְַקי ִםיַּבְרַעָה ןיֵּב תֹוֵרּנַה תֶא ֹןרֲהַא ֹתלֲעַהְבּו .ָהּנֶריִטְַקי תֹוֵרּנַה תֶא ֹוביִטיֵהְּב
 

 )!הלש תועמשמה תודוא דרפנב הכרב לכב בושחל שי(   :רחשה תוכרב

  ָ.ךֶמְִׁשל ָהיָדֹוְהו חַבֶׁש ןִֵּתְלו ׁשֵּדְַקלּוְ ךֵרְָבלּוָ ךְרֶאְָפלּוָ ךֲחֵּבְַׁשלּו ָ,ְךל תֹודֹוְהל םיִָבּיַח ּונְַחנֲאְ ךָכיְִפל
 יֵּתָבְּב םיִביִרֲעַמּו םיִמיִּכְׁשַמ ּונָאֶׁשְּכ ,ּוניֵרְׁשַא ,ּונֵתָּׁשְֻרי הָָפּי הַמּו ,ּוֵנלָרֹוּג םיִָעּנ הַמּו ,ּונְֵקלֶח בֹוּט הַמ !ּוניֵרְׁשַא
  :הָבֲהַאְּב ִםיַמֲעַּפ םיִרְמֹוְאו ,דיִמָּת םֹוי לָכְּבָ ךְמִׁש םיִדֲַחיְמּו ,תֹוׁשָרְדִמ יֵּתָבְּבּו ,תֹוּיִֵסנְכ

 

 דֶָעו ָםלוְעל ,ֹותּוְכלַמ דֹובְּכ םֵׁש ְ,ךּורָּב  :שחלב  דָחֶא ׳ה ּוניֵֹהלֱא ׳ה לֵאָרְִׂשי עַמְׁש   
 

  .אָּבַה ָםלֹוָעל אּוה הָּתַאְו ,הֶּזַה ָםלֹועָּב אּוה הָּתַא ,ָםלֹועָה אָרְִבּנֶּׁשִמ אּוה הָּתַא ,ָםלֹועָה אָרְִבנ ֹאּלֶׁש דַע אּוה הָּתַא
  ,ָהלְעְַמל ּוֵננְרַק ַּהיְִּבגְַתו םּורָּתָ ךְתָעּוׁשיִבּו ָ,ךֶָמלֹועָּבָ ךְמִׁש תֶא ׁשֵּדְַקו ָ,ךֶמְׁש יֵׁשיִּדְקַמ לַעָ ךְמִׁש תֶא ׁשֵּדַק
 םיִּבַרָּב ֹומְׁש ׁשֵּדַקְמַהְ ךּורָּב ָ,ךֶמְׁש ןַעְַמל בֹורָקְּב ּונֵעיִׁשֹוְהו

 :רמול לדתשהל שי תוחפה לכל .״ודוה״ ינפל רודיסב םיעיפומה םיקלחה תא רמואו תסנכה תיבל םידקמש ימ ירשא

 :ונל הרסח ךכ לכש שדקמה תדובע וזש רוכזל ידכ ״םימסה תרוטק״ו ״דימתה ןברוק״ תוישרפ תא רמול בושח

 .ָהְלָיל ןיֵבּו םֹוי ןיֵּב ןיִחְבְַהל ,ָהניִב יִוְכֶַּׂשל ןַָתנ רֶׁשֲא ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 .יֹוּג ִינַׂשָע ֹאּלֶׁש ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 .דֶבָע ִינַׂשָע ֹאּלֶׁש ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 ]ֹונֹוצְרִּכ ִינַׂשָעֶׁש :תרמוא השיא[        .הָּׁשִא ִינַׂשָע ֹאּלֶׁש ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 .םיִרְוִע ַחֵקֹוּפ ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
  .םיִּמֻרֲע ׁשיְִּבלַמ ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 .םיִרּוסֲא ריִּתַמ ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 .םיִפּופְּכ ףֵקֹוז ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
  .ִםיָּמַה לַע ץֶרָאָה עַקֹור ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 .רֶבָג יֵדֲעְצִמ ןיִכֵּמַה ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
  .יִּכְרָצ לָּכ ִיּל הָׂשָעֶׁש ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
  .הָרּובְגִּב לֵאָרְִׂשי רֵזֹוא ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 .הָרָאְפִתְּב לֵאָרְִׂשי רֵטֹוע ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 .ַֹחּכ ףֵָעַּיל ןֵתֹוּנַה ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
  .יָּפַעְפַעֵמ הָמּונְתּו ,ָיניֵעֵמ ָהנֵׁש ריִבֲעַּמַה ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב

 

 ָ.ךיֶתֹוְצִמְּב ּונֵקְּבְַדו ָ,ךֶתָרֹותְּב ּוֵנלִיּגְרַּתֶׁש ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא ׳הָ ךֶינְָפּלִמ ןֹוצָר יִהיִו
 .עָרָה רֵֶצי ּונָּב ֶטלְׁשַּת לַאְו ,ןֹויָּזִב יֵדִיל ֹאלְו ,ןֹויִָּסנ יֵדִיל ֹאלְו ,ןֹוְָעו הָרֵבֲע יֵדִיל ֹאלְו ,אְטֵח יֵדִיל ֹאל :ּונֵאיִבְּת לַאְו
  ְ.ָךל דֶּבְעַּתְׁשְִהל ּונֵרְִצי תֶא ֹףכְו ,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמְבּו בֹוטַה רֵֶציְּב ּונֵקְּבַדְו ,עָר רֵבָחֵמּו עָר םָדָאֵמ ּונֵקיִחְרַהְו
 !םיִבֹוט םיִדָסֲח ּוֵנלְמְגִתְו ,ּוניֵאֹור לָכ ֵיניֵעְבּוָ ךֶיניֵעְּב םיִמֲחְַרלּו דֶסְֶחלּו ןְֵחל םֹוי לָכְבּו םֹוּיַה ּוֵננְתּו
 .לֵאָרְִׂשי ֹוּמְַעל םיִבֹוט םיִדָסֲח לֵמֹוּגַה ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
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  .ויָתֹוְאלְִפנ לָכְּב ּוחיִׂש ֹול ּורְּמַז ֹול ּוריִׁש .ויָתֹולִילֲע םיִּמַעָב ּועיִדֹוה ,ֹומְׁשִּב ֹואְרִק ,׳ַהל ּודֹוה
  .דיִמָּת וָינָפ ּוׁשְּקַּב ,ֹוּזְֻעו ׳ה ּוׁשְרִּד .׳ה יֵׁשְקַבְמ ֵבל חַמְִׂשי ,ֹוׁשְדָק םֵׁשְּב ּוְללַהְתִה
  .ּוהיִפ יֵטְּפְׁשִמּו ויָתְֹפמ ,הָׂשָע רֶׁשֲא ויָתֹוְאלְִפנ ּורְכִז
 ,ֹותיִרְּב ָםלֹוְעל ּורְכִז !ויָטָּפְׁשִמ ץֶרָאָה לָכְּב – ּוניֵֹהלֱא ׳ה אּוה !ויָריִחְּב ֹבקֲַעי ֵינְּב !ֹוּדְבַע לֵאָרְִׂשי עַרֶז
  ,קָחְִצְיל ֹותָעּובְׁשּו ,םָהָרְבַא תֶא תַרָּכ רֶׁשֲא .רֹוּד ֶףלְֶאל ָהּוִצ רָבָּד
  .״םֶכְַתלֲַחנ לֶבֶח ןַָענְּכ ץֶרֶא ןֵּתֶאָ ְךל״ :ֹרמֵאּל ,ָםלֹוע תיִרְּב לֵאָרְִׂשְיל ,ֹקְחל ֹבקֲַעְיל ָהֶדיִמֲַעַּיו     
  ,רֵחַא םַע לֶא הָָכלְמַּמִמּו יֹוּג לֶא יֹוּגִמ ּוְכּלַהְִתַּיו ,ּהָּב םיִָרְגו טַעְמִּכ רָּפְסִמ יֵתְמ םֶכְתֹויְהִּב
  .״!ּועֵרָּת לַא יַאיְִבנִבּו ,יָחיִׁשְמִב ּוְעּגִּת לַא״ :םיִָכלְמ םֶהֵילֲע חַכֹוַּיו ,םָקְׁשְָעל ׁשיְִאל ַחִיּנִה ֹאל     
 

 ,ויָֹתְאלְִפנ םיִּמַעָה לָכְּב ,ֹודֹובְּכ תֶא ִםיֹוּגַב ּורְּפַס ,ֹותָעּוְׁשי םֹוי לֶא םֹוּיִמ ּורְּׂשַּב ,ץֶרָאָה לָּכ ׳ַהל ּוריִׁש
  ,םיִֹהלֱא לָּכ לַע אּוה אָרֹוְנו ,ֹדאְמ ָלּלֻהְמּו ׳ה לֹוָדג יִּכ
  .ֹוֹמקְמִּב ָהוְדְֶחו ֹזע ,וָינְָפל רָדְָהו דֹוה !הָׂשָע ִםיַמָׁש – ׳ַהו ,!םִילִילֱא – םיִּמַעָה יֵֹהלֱא לָּכ יִּכ
 ,וָינְָפל ּוֹאבּו הְָחנִמ ּואְׂש ,ֹומְׁש דֹובְּכ ׳ַהל ּובָה .ֹזָעו דֹובָּכ ׳ַהל ּובָה ,םיִּמַע תֹוחְּפְׁשִמ ׳ַהל ּובָה
  .טֹוּמִּת לַּב לֵבֵּת ןֹוּכִּת ףַא ,ץֶרָאָה לָּכ וָינְָפּלִמ ּוליִח .ׁשֶֹדק תַרְדַהְּב ׳ַהל ּווֲחַּתְׁשִה
 .ֹוּב רֶׁשֲא לְָכו הֶדָּׂשַה ֹץלֲַעי ,ֹואֹולְמּו ָםּיַה םַעְִרי ְ.ָךלָמ ׳ה ִםיֹוּגַב ּורְמֹאְיו ,ץֶרָאָה ֵלגְָתו ִםיַמָּׁשַה ּוחְמְִׂשי
  .ץֶרָאָה תֶא טֹוּפְִׁשל אָב יִּכ ,׳ה ֵינְִפּלִמ רַָעּיַה יֵצֲע ּוְנּנְַרי זָא

 

 ,ִםיֹוּגַה ןִמ ּוֵנליִּצְַהו ּונֵצְּבְַקו ,ּונֵעְִׁשי יֵֹהלֱא ּונֵעיִׁשֹוה״ :ּורְמִאְו .ֹוּדְסַח ָםלֹוְעל יִּכ ,בֹוט יִּכ ׳ַהל ּודֹוה
  .ָ״ךֶָתּלִהְתִּב ַחֵּבַּתְׁשְִהל ָ,ךֶׁשְדָק םְֵׁשל תֹוֹדְהל
 ...׳ַהל ֵלּלְַהו ,ןֵמָא םָעָה לָכ ּורְמֹאַּיו .ָםֹלעָה דְַעו ָםלֹועָה ןִמ לֵאָרְִׂשי יֵֹהלֱא ׳הְ ךּורָּב

 :דוד ימיב םילשוריל תירבה ןורא תאבה םויס דמעמב םיוולה ורמאש חבשה ירבד

 !אּוה ׁשֹודָק ,וָיְלגַר ֹםדֲַהל ּווֲחַּתְׁשְִהו ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּומְמֹור
  !ּוניֵֹהלֱא ׳ה ׁשֹודָק יִּכ ,ֹוׁשְדָק רְַהל ּווֲחַּתְׁשְִהו ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּומְמֹור

 

  .ֹותָמֲח לָּכ ריִָעי ֹאְלו ,ֹוּפַא ביִׁשְָהל הָּבְרְִהו !תיִחְַׁשי ֹאְלו – ןֹוָע רֵּפְַכי :םּוחַר אּוְהו
  .ִינּורְִּצי דיִמָּתָ ךְּתִמֲַאוָ ךְּדְסַח ,ִיּנֶּמִמָ ךיֶמֲחַר ָאלְכִת ֹאל ׳ה הָּתַא
  .םיִקָחְּׁשַּב ֹוּזְֻעו ,ֹוָתוֲַאּג לֵאָרְִׂשי לַע ,םיִֹהלֵאל ֹזע ּונְּת .הָּמֵה ָםלֹועֵמ יִּכָ ךיֶדָסֲַחו ׳הָ ךיֶמֲחַר ֹרכְז
  .םיִֹהלֱאְ ךּורָּב ,םָָעל תֹומֻצֲעְַתו ֹזע ןֵֹתנ אּוה לֵאָרְִׂשי לֵא ָ,ךיֶׁשָּדְקִּמִמ םיִֹהלֱא אָרֹונ
  .םיִֵאּג לַע לּוְמּג בֵׁשָה ,ץֶרָאָה טֵֹפׁש אֵָׂשּנִה !ַעיִפֹוה – תֹומְָקנ לֵא ,׳ה תֹומְָקנ לֵא
  .ָהלֶס ֹבקֲַעי יֵֹהלֱא ּוָנל ָבּגְׂשִמ ּונָּמִע תֹואָבְצ ׳ה .ָהלֶּסָ ךֶתָכְרִבָ ךְּמַע לַע הָעּוְׁשיַה ׳ַהל
  .ּונֵאְרָק םֹויְב ּוֵננֲַעיְ ֶךלֶּמַה הָעיִׁשֹוה ׳ה ְ.ךָּב ַחֵֹטּב םָדָא יֵרְׁשַא תֹואָבְצ ׳ה

 

  .ָםלֹועָה דַע םֵאְַּׂשְנו םֵעְרּו ָ,ךֶָתלֲַחנ תֶאְ ךֵרָבּו ָ,ךֶּמַע תֶא הָעיִׁשֹוה
  .אּוה ּוֵנִּנגָמּו ּונֵרְזֶע ,׳ַהל הָתְּכִח ּונֵׁשְַפנ
  ְ.ָךל ּוְנלִַחי רֶׁשֲאַּכ ,ּונֵילָע ׳הָ ךְּדְסַח יְִהי .ּונְחָטָב ֹוׁשְדָק םֵׁשְב יִּכ ,ּונִֵּבל חַמְִׂשי ֹוב יִּכ
  ָ.ךֶּדְסַח ןַעְַמל ּונֵדְפּו ּוָנּל הָתָרְזֶע הָמּוק .ּוָנל ןֶּתִּתָ ךֲעְֶׁשְיו ָ,ךֶּדְסַח ׳ה ּונֵאְרַה

 

  !ּוהְֵאלַמֲַאו –ָ ךיִּפ בֶחְרַה .ִםיָרְצִמ ץֶרֶאֵמָ ְךלַעַּמַהָ ךיֶֹהלֱא ׳ה יִֹכנָא
  .ויָֹהלֱא ׳הֶׁש םָעָה יֵרְׁשַא ,ֹול הָכָּכֶׁש םָעָה יֵרְׁשַא
 !ָילָע לַָמג יִּכ ׳ַהל הָריִׁשָא ָ.ךֶתָעּוׁשיִּב יִִּבל ,ֵלָגי יִּתְחַטָבָ ךְּדְסַחְּב ִינֲַאו

 :םינוש תורוקממ םיקוספ טקל
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  .דֶעָו ָםלֹוְעלְ ֹךלְִמי ׳ה ְ,ָךלָמ ׳ה ְ,ֶךלֶמ ׳ה   .דֶעָו ָםלֹוְעלְ ֹךלְִמי ׳ה ְ,ָךלָמ ׳ה ְ,ֶךלֶמ ׳ה
  .דָחֶא ֹומְׁשּו דָחֶא ׳ה ֶהיְִהי אּוהַה םֹוּיַּב ץֶרָאָה לָּכ לַעְ ֶךלְֶמל ׳ה ָהיָהְו

 
  ָ.ךֶָתּלִהְתִּב ַחֵּבַּתְׁשְִהלָ ךֶׁשְדָק םְֵׁשל תֹוֹדְהל ִםיֹוּגַה ןִמ ּונֵצְּבְַקו ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּונֵעיִׁשֹוה
  .ָּהיּוְללַה ָּהי ֵלּלַהְּת הָמְָׁשּנַה ֹלּכ .ָּהיּוְללַה ןֵמָא םָעָה לָּכ רַמְָאו ָםלֹועָה דְַעו ָםלֹועָה ןִמ לֵאָרְִׂשי יֵֹהלֱא ׳הְ ךּורָּב
 
  .ריִׁש רֹומְזִמ ֹתנִיְגנִּב ַחֵַּצנְַמל
  ָ.ךֶתָעּוְׁשי ִםיֹוּג לָכְּבָ ךֶּכְרַּד ץֶרָאָּב תַעַָדל .ָהלֶס ּונָּתִא וָינָּפ רֵָאי ּונֵכְרָבִיו ּוֵנּנְָחי םיִֹהלֱא
  .ָהלֶס םְֵחנַּת ץֶרָאָּב םיִּמְֻאלּו רֹוׁשיִמ םיִּמַע ֹטּפְׁשִת יִּכ ,םיִּמְֻאל ּוְנּנַרִיו ּוחְמְִׂשי .ָםּלֻּכ םיִּמַעָ ךּודֹוי ,םיִֹהלֱא םיִּמַעָ ךּודֹוי
  .ּוניֵֹהלֱא םיִֹהלֱא ּונֵכְרְָבי ,ָּהלּוְבי ָהנְָתנ ץֶרֶא .ָםּלֻּכ םיִּמַעָ ךּודֹוי ,םיִֹהלֱא םיִּמַעָ ךּודֹוי
 .ץֶרָא יֵסְפַא לָּכ ֹוֹתא ּואְרִיְיו םיִֹהלֱא ּונֵכְרְָבי

  .ִדוְָדל ִתיַּבַה תַֻּכנֲח ריִׁש רֹומְזִמ
  .ִיל יְַבֹיא ָּתְחַּמִׂש ֹאְלו ,ִינָתִיּלִד יִּכ ,׳הָ ךְמִמֹורֲא
 !ִינֵאָּפְרִַּתו –ָ ךֶילֵא יִּתְַעּוִׁש ,יָֹהלֱא ׳ה
  .רֹוב יִדְָרּיִמ ִינַתִיּיִח ,יִׁשְַפנ לֹואְׁש ןִמ ָתִילֱעֶה ,׳ה
  !ָהּנִר רֶֹקַּבְלו – יִכֶּב ןִיָלי בֶרֶעָּב ,ֹונֹוצְרִּב םִיּיַח ,ֹוּפַאְּב ַעגֶר יִּכ .ֹוׁשְדָק רֶכְֵזל ּודֹוְהו ויָדיִסֲח ׳ַהל ּורְּמַז
  ...״ָםלֹוְעל טֹוּמֶא לַּב״ :ִיְולַׁשְב יִּתְרַמָא ִינֲַאו
 !לָהְִבנ יִתִייָה –ָ ךֶינָפ ָּתְרַּתְסִה ,ֹזע יִרְרְַהל הָּתְדַמֱעֶה –ָ ְךנֹוצְרִּב !׳ה
  !ָ?ךֶּתִמֲא דִיַּגיֲה !?רָפָעָ ךְדֹויֲה ,תַחָׁש לֶא יִּתְדִרְּב ,יִמָדְּב עַצֶּב הַמ :ָןּנַחְתֶא ָיֹנדֲא לְֶאו ,אָרְקֶא ׳הָ ךֶילֵא
 !ִיל רֵֹזע ֵהיֱה ,׳ה   !ִיֵנּנְָחו – ׳ה עַמְׁש
  .הָחְמִׂש ִינֵרְּזַאְַּתו יִּקַׂש ָּתְחַּתִּפ ִיל לֹוחְָמל יִדְּפְסִמ ָּתְכַפָה
 ָ!ּךֶדֹוא ָםלֹוְעל – יַֹהלֱא ׳ה ,ֹםִּדי ֹאְלו דֹובָכָ ךְרֶּמְַזי ןַעְַמל

 .ָהָננְרִּב וָינְָפל ּוֹאּב הָחְמִׂשְּב ׳ה תֶא ּודְבִע   !ץֶרָאָה לָּכ ׳ַהל ּועיִרָה ,הָדֹוְתל רֹומְזִמ
 .ֹותיִעְרַמ ןֹאְצו ֹוּמַע ּונְַחנֲא ֹוְלו ּונָׂשָע אּוה :םיִֹהלֱא אּוה ׳ה יִּכ ּועְּד

 .ֹומְׁש ּוכְרָּב ֹול ּודֹוה ָהּלִהְתִּב ויָֹתרֵצֲח הָדֹותְּב ויָרָעְׁש ּוֹאּב
 .ֹוָתנּומֱא ֹרָדו ֹרּד דְַעו ,ֹוּדְסַח ָםלֹוְעל ,׳ה בֹוט יִּכ

 

  .לֵאָרְִׂשי לָּכ םֵׁשְּב ָםלְֶעְנו ריִמָט אּוהַה יְֵדי לַע ּהְֵּתניִכְׁשּו אּוהְ ךיִרְּב אָׁשְדּוק דּוִחי םְֵׁשל יִאְרֹוּב תֶא ַחֵּבְַׁשלּו ֵלּלְַהלּו תֹודֹוְהל יִּפ תֶא ןֵּמַזְמ ִיניֵרֲה

  .ֵםּיַקְמּו רֵזֹוּגְ ךּורָּב  .הֶׂשֹועְו רֵמֹואְ ךּורָּב  .אּוהְ ךּורָּב  .ָםלֹועָה ָהיָהְו רַמָאֶׁשְ ךּורָּב
  .תֹוּיִרְּבַה לַע םֵחַרְמְ ךּורָּב  .ץֶרָאָה לַע םֵחַרְמְ ךּורָּב  .תיִׁשאֵרְב הֶׂשֹועְ ךּורָּב
  .ליִּצַמּו הֶדֹוּפְ ךּורָּב  .חֶַצָנל ָםּיַקְו דַָעל יַחְ ךּורָּב  .ויָאֵרִיל בֹוט רָכָׂש ֵםּלַׁשְמְ ךּורָּב
  !ֹומְׁשְ ךּורָּב

 

  ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
  .ויָדָבֲַעו ויָדיִסֲח ןֹוְׁשלִּב רָֹאפְמּו חָּבֻׁשְמ ,ֹוּמַע הֶפְּב ָלּלֻהְמַה ןָמֲחַרָה בָא לֵאָה
  תֹוריִמְזִבּו תֹוחָבְׁשִּב ּוניֵֹהלֱא ׳הָ ְךֶללְַהנָ ךֶּדְבַע דִוָּד יֵריִׁשְבּו
  ָ,ךְמִׁש ריִּכְַזנְוָ ךְכִילְַמנְוָ ךְרֶאְָפנּוָ ךֲחֵּבְַׁשנּוָ ְךלֶּדְַגנּו
  ,לֹודָּגַה ֹומְׁש דַע יֵדֲע רָֹאפְמּו חָּבֻׁשְמְ ֶךלֶמ ,םיִָמלֹועָה יֵח ,דיִָחי ,ּוניֵֹהלֱא ,ּונְֵּכלַמ
 .תֹוחָּבְׁשִּתַּב ָלּלֻהְמְ ֶךלֶמ – ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
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  .ויָֹהלֱא ׳הֶׁש םָעָה יֵרְׁשַא ,ֹוּל הָכָּכֶׁש םָעָה יֵרְׁשַא .הָלֶּסָ ךּולְלְַהי דֹוע ָ,ךֶתיֵב יֵבְׁשֹוי יֵרְׁשַא
  .דֶָעו םָלֹועְלָ ךְמִׁש הָלְלַהֲַאו ָ,ּךֶכְרָבֲא םֹוי לָכְּב .דֶָעו םָלֹועְלָ ךְמִׁש הָכְרָבֲַאו ְ,ךֶלֶּמַה יַהֹולֱאָ ךְמִמֹורֲא :ִדוָדְל הָּלִהְּת

  !רֶקֵח ןיֵא ֹותָּלֻדְגְִלו ,ֹדאְמ לָּלֻהְמּו ׳ה לֹודָּג
  .הָחיִׂשָאָ ךיֶֹתאְלְִפנ יֵרְבְִדוָ ךֶדֹוה דֹובְּכ רַדֲה .ּודיִַּגיָ ךיֶֹתרּובְגּו ָ,ךיֶׂשֲעַמ חַּבְַׁשי רֹודְל רֹוּד
 :ּוֵנּנְַריָ ךְתָקְדְִצו ,ּועיִַּביָ ךְבּוט בַר רֶכֵז .ָהּנֶרְּפַסֲאָ ךְתָּלֻדְגּו ,ּורֵמֹאיָ ךיֶֹתאְרֹונ זּוזֱעֶו

   .ויָׂשֲעַמ לָּכ לַע ויָמֲחְַרו ,ֹלּכַל ׳ה בֹוט .דֶסָח לָדְגּו ִםיַּפַאְ ךֶרֶא ,׳ה םּוחְַרו ןּוּנַח
  :ֹותּוכְלַמ רַדֲה דֹובְכּו ,ויָֹתרּובְּג םָדָאָה ֵינְבִל ַעיִדֹוהְל .ּורֵּבְַדיָ ךְתָרּובְגּו ,ּורֵמֹאיָ ךְתּוכְלַמ דֹובְּכ .הָכּוכְרְָביָ ךיֶדיִסֲַחוָ ךיֶׂשֲעַמ לָּכ ׳הָ ךּודֹוי

  .םיִפּופְּכַה לָכְל ףֵקֹוְזו ,םִילְֹפּנַה לָכְל ׳הְ ךֵמֹוס .ֹרָדו ֹרּד לָכְּבָ ךְּתְלַׁשְמֶמּו ,םיִמָלֹוע לָּכ תּוכְלַמ ָ,ךְתּוכְלַמ
  .ןֹוצָר יַח לָכְל ַעיִּבְׂשַמּו ָ,ךֶָדי תֶא ַחֵתֹוּפ .ֹוּתִעְּב םָלְכָא תֶא םֶהָל ןֵתֹונ הָּתְַאו ,ּורֵּבְַׂשיָ ךיֶלֵא ֹלכ ֵיניֵע
  .תֶמֱאֶב ּוהֻאָרְִקי רֶׁשֲא ֹלכְל ,ויָאְֹרק לָכְל ׳ה בֹורָק .ויָׂשֲעַמ לָכְּב דיִסְָחו ,ויָכָרְּד לָכְּב ׳ה קיִּדַצ
  .דיִמְַׁשי םיִעָׁשְרָה לָּכ תְֵאו ,ויָבֲֹהא לָּכ תֶא ׳ה רֵמֹוׁש .םֵעיִׁשֹוְיו עַמְִׁשי םָתְָעוַׁש תְֶאו ,הֶׂשֲַעי ויָאְֵרי ןֹוצְר

 !ָּהיּוְללַה ,םָלֹוע דְַעו הָּתַעֵמ ָּהיְ ךֵרְָבנ ּונְַחנֲַאו .דֶָעו םָלֹועְל ֹוׁשְדָק םֵׁש רָׂשָּב לָּכְ ךֵרָבִיו ,יִּפ רֶּבְַדי ׳ה תַּלִהְּת

  .הָעּוׁשְת ֹול ןיֵאֶׁש םָדָא ןֶבְּב ,םיִביְִדנִב ּוחְטְבִּת לַא .יִדֹועְּב יַֹהלֵאל הָרְּמַזֲא ,ָיּיַחְּב ׳ה ָהְללַהֲא .׳ה תֶא יִׁשְַפנ ִיְללַה ,ָּהיּוְללַה
  .ויָֹהלֱא ׳ה לַע ֹורְבִׂש ,ֹורְזֶעְּב ֹבקֲַעי לֵאֶׁש יֵרְׁשַא .ויָֹתֹנּתְׁשֶע ּודְבָא אּוהַה םֹוּיַּב ,ֹותָמְדְַאל בָֻׁשי ֹוחּור אֵצֵּת
  .ָםלֹוְעל תֶמֱא רֵֹמּׁשַה ,םָּב רֶׁשֲא לָּכ תְֶאו ָםּיַה תֶא ץֶרָָאו ִםיַמָׁש הֶֹׂשע
  .םיִקיִּדַצ בֵֹהא ׳ה ,םיִפּופְּכ ףֵקֹוז ׳ה ,םיְִרוִע ַחֵֹקּפ ׳ה   .םיִרּוסֲא ריִּתַמ ׳ה ,םיִבֵעְָרל םֶֶחל ןֵֹתנ םיִקּוׁשֲַעל טָּפְׁשִמ הֶֹׂשע
 .ָּהיּוְללַה ,ֹרָדו ֹרְדל ןֹוּיִצְ ִךיַֹהלֱא ,ָםלֹוְעל ׳הְ ֹךלְִמי .ֵתּוְַעי םיִעָׁשְרְ ךֶרְֶדו ,דֵדֹוְעי ָהנְָמלְַאו םֹוָתי .םיִֵרּג תֶא רֵֹמׁש ׳ה

 ׁשֵּבַחְמּו ,ֵבל יֵרּובְִׁשל אֵפֹורָה .ֵסּנְַכי לֵאָרְִׂשי יֵחְִדנ ,׳ה ִםַילָׁשּוְרי ֵהנֹוּב .ָהּלִהְת ָהוָאנ ,םיִָענ יִּכ ּוניֵֹהלֱא הָרְּמַז בֹוט יִּכ ָּהיּוְללַה
 ליִּפְׁשַמ ,׳ה םִיָונֲע דֵדֹועְמ .רָּפְסִמ ןיֵא ֹוָתנּובְִתל ,ַֹחּכ בְַרו ּונֵיֹנדֲא לֹודָּג .אָרְִקי תֹומֵׁש ָםּלְֻכל ,םיִבָכֹוַּכל רָּפְסִמ ֶהנֹומ .םָתֹובְּצְַעל
 .ריִצָח םיִרָה ַחיִמְצַּמַה ,רָטָמ ץֶרָָאל ןיִכֵּמַה ,םיִבָעְּב ִםיַמָׁש הֶּסַכְמַה .רֹוּנִכְב ּוניֵֹהלֵאל ּורְּמַז ,הָדֹותְּב ׳ַהל ּונֱע .ץֶרָא יֵדֲע םיִעָׁשְר
  .הֶצְִרי ׁשיִאָה יֵקֹוׁשְב ֹאל ,ץָּפְֶחי סּוּסַה תַרּובְגִב ֹאל .ּואָרְִקי רֶׁשֲא בֵֹרע ֵינְִבל ,ּהָמְַחל הָמֵהְִבל ןֵתֹונ
ְ ִךַינָּבְ ךַרֵּב ְ,ִךיָרָעְׁש יֵחיִרְּב קַּזִח יִּכ .ןֹוּיִצְ ִךיַֹהלֱא ִיְללַה ,׳ה תֶא ִםַילָׁשּוְרי יִחְּבַׁש .ֹוּדְסְַחל םִילֲַחיְמַה תֶא ,ויָאְֵרי תֶא ׳ה הֶצֹור
 רֶפֵאָּכ רֹופְּכ ,רֶמָּצַּכ ֶגלֶׁש ןֵֹתּנַה .ֹורָבְּד ץּוָרי הָרֵהְמ דַע ,ץֶרָא ֹותָרְמִא ֵַחֹלּׁשַה ְ.ךֵעיִּבְַׂשי םיִּטִח ֶבלֵח ,םֹולָׁשְ ֵךלּובְּג םָּׂשַה ְ.ךֵּבְרִקְּב
  !ִםיָמ ּולְִּזי – ֹוחּור בֵַּׁשי !םֵסְַמְיו – ֹורָבְּד ַחלְִׁשי ?ֹדמֲַעי יִמ – ֹותָרָק ֵינְִפל ,םיִּתִפְכ ֹוחְרַקְ ךִילְׁשַמ .רֵּזְַפי
 .ָּהיּוְללַה ,םּועְָדי לַּב םיִטָּפְׁשִמּו ,יֹוּג לְָכל ןֵכ הָׂשָע ֹאל .לֵאָרְִׂשְיל ויָטָּפְׁשִמּו ויָּקֻח ,ֹבקֲַעְיל ויָרָבְּד דיִּגַמ

  ,ַחֵָרְיו ׁשֶמֶׁש ּוהּוְללַה .ויָאָבְצ לָּכ ּוהּוְללַה ,ויָכְָאלַמ לָכ ּוהּוְללַה .םיִמֹורְּמַּב ּוהּוְללַה ,ִםיַמָּׁשַה ןִמ ׳ה תֶא ּוְללַה ,ָּהיּוְללַה
  .ּואָרְִבְנו ָהּוִצ אּוה יִּכ ,׳ה םֵׁש תֶא ּוְללְַהי .ִםיָמָּׁשַה לַעֵמ רֶׁשֲא ִםיַּמְַהו ,ִםיָמָּׁשַה יֵמְׁש ּוהּוְללַה .רֹוא יֵבְכֹוּכ לָּכ ּוהּוְללַה
 הָרָעְס ַחּור ,רֹוטיְִקו ֶגלֶׁש ,דָרָבּו ׁשֵא .תֹוֹמהְּת לְָכו םִינִיּנַּת ,ץֶרָאָה ןִמ ׳ה תֶא ּוְללַה .רֹובֲַעי ֹאְלו ןַָתנ קָח ,ָםלֹוְעל דַָעל םֵדיִמֲַעּיַו
  .ָףנָּכ רֹוּפְִצו ׂשֶמֶר ,הָמֵהְּב לְָכו ָהּיַחַה .םיִזָרֲא לְָכו יִרְּפ ץֵע ,תֹועְָבג לְָכו םיִרָהֶה .ֹורָבְד הָֹׂשע
 ֹומְׁש בָּגְִׂשנ יִּכ ׳ה םֵׁש תֶא ּוְללְַהי .םיִרְָענ םִע םִינֵקְז תֹולּותְּב ַםְגו םיִרּוחַּב .ץֶרָא יֵטְֹפׁש לְָכו םיִרָׂש ,םיִּמְֻאל לְָכו ץֶרֶא יְֵכלַמ
 .ָּהיּוְללַה ,ֹוֹברְק םַע לֵאָרְִׂשי ֵינְִבל ,ויָדיִסֲח לְָכל ָהּלִהְּת ,ֹוּמְַעל ןֶרֶק םֶָרּיַו .ִםיָמְָׁשו ץֶרֶא לַע ֹודֹוה ,ֹוּדְַבל

  .םְָּכלַמְב ּוליִָגי ןֹוּיִצ ֵינְּב ,ויָֹׂשעְּב לֵאָרְִׂשי חַמְִׂשי  .םיִדיִסֲח לַהְקִּב ֹוָתּלִהְּת ,ׁשָדָח ריִׁש ׳ַהל ּוריִׁש ,ָּהיּוְללַה
  ,דֹובָכְּב םיִדיִסֲח ּוְזלְַעי   .הָעּוׁשיִּב םִיָונֲע רֵאְָפי ,ֹוּמַעְּב ׳ה הֶצֹור יִּכ .ֹול ּורְּמְַזי רֹוּנְִכו ֹףתְּב ,לֹוחָמְב ֹומְׁש ּוְללְַהי
  .םיִּמְֻאלַּב תֹוחֵכֹוּת ,ִםיֹוּגַב הָמְָקנ תֹוׂשֲַעל   .םָָדיְּב תֹוּיִפיִּפ בֶרְֶחו ,ָםנֹורְגִּב לֵא תֹומְמֹור   .םָתֹובְּכְׁשִמ לַע ּוְנּנְַרי
 .ָּהיּוְללַה ,ויָדיִסֲח לְָכל אּוה רָדָה ,בּותָּכ טָּפְׁשִמ םֶהָּב תֹוׂשֲַעל   .לֶזְרַב ֵילְבַכְּב םֶהיֵדְּבְִכְנו ,םיִּקִזְּב םֶהיְֵכלַמ ֹרסְֶאל

  ֹ.ולְֻדּג ֹבְרּכ ּוּהוְלַלה   ,ויָֹתּרוְבִגּב ּוּהוְלַלה     ֹ.וּזֻע ַעיִקְִרּב ּוּהוְלַלה   ֹ,וׁשְדְָקּב לֵא ּוְלַלה ,ָּהּיוְלַלה
  .ָבגְֻעו םִיִּנְמּב ּוּהוְלַלה   ,ֹלוָחּמו ֹףְתּב ּוּהוְלַלה               .ֹרּוִנְכו ֶלֵבְנּב ּוּהוְלַלה   ,ָרֹפוׁש עַקְֵתּב ּוּהוְלַלה
   .ָּהּיוְלַלה ָּהי ֵלַּלהְּת ָהמְָׁשַּנה ֹלּכ  .הָּעורְת ֵיְלְצִלְצּב ּוּהוְלַלה   .ַעמָׁש ֵיְלְצִלְצּב ּוּהוְלַלה

ִׂשי ,ָםֹלוְעל ׳ה ֹדוְבכ ִיְהי ׂשֲַעְמּב ׳ה ַחמְ   .׳ה םֵׁש ָלֻּלְהמ ֹ,וֹאוְבמ דַע ֶׁשמֶׁש חְַרִזִּממ  .ָםֹלוע דְַעו הָּתֵַעמ ְ,ךָֹרְבמ ׳ה םֵׁש ִיְהי  .ויָ
 .ָהלָָׁשמ ֹלַּכּבֹ וּתוְכַלּמו ֹ,וְאִסּכ ןִיֵכה ִםַימַָׁשּב ׳ה      .ֹרָדו ֹרְדלָ ךְְרִכז ׳ה ,ָםֹלְעלָ ְךמִׁש ׳ה  ֹ.וֹדוְבּכ ִםַימַָּׁשה לַע ,׳ה | ִםֹיּוג ָלּכ לַע םָר
ִׂשי   .דֶָעו ָםֹלוְעלְ ֹךְלִמי ׳ה ְ,ָךָלמ ׳הְ ֶךֶלמ ׳ה                        ְ.ָךָלמ ׳ה ִםֹיּוַגב ּוְרמֹאְיו                ,ץֶרָָאה ֵלגְָתו ִםַימַָּׁשה ּוְחמְ
  .םִיּמַע ֹתובְׁשְַחמ אִיֵנה  ,ִםֹיּוג ַתצֲע רִיֵפה ׳ה   ֹ.וצְרֵַאמ ִםֹיוג ּוְדבָא ,דֶָעו ָםֹלועְ ֶךֶלמ ׳ה
     .ֹרָדו ֹרְדלֹ ּוִבל ֹתובְׁשְַחמ ,ֹדמֲעַּת ָםֹלוְעל ׳ה ַתצֲע                           .ּםוקָת אִיה ׳ה ַתצֲַעו                           ,ׁשיִא ֶבְלּב ֹתובָׁשֲַחמ ֹתּובַר
ִׂשי ,ָּהיֹ ול רַָחּב ֹבקֲַעי ִיּכ     ֹ.ול בָֹׁשוְמל ָּהּוִא ,ֹןּוִיְצּב ׳ה רַָחב ִיּכ       .ֹדמֲַעַּיו ָהִּוצ ּאוה ,ִיֶהַּיו ַרמָא ּאוה ִיּכ      ֹ.וָתֻּלְגִסל לֵאָרְ
         ֹ.וָתמֲח ָלּכ ריִָעי ֹאְלו ֹ,וּפַא ביִָׁשְהל ָהּבְִרְהו    ,תיִחְַׁשי ֹאְלו ֹןוָע ֵרַּפְכי ּםוחַר ּאוְהו      .ֹבזֲַעי ֹאלֹ וָתלֲַחְנו ֹ,וּמַע ׳ה ֹׁשִּטי ֹאל ִיּכ

 ּ.ונֵאְרָק ֹםוְיב ּוֵננֲַעיְ ֶךֶלַּמה ,הָעיִֹׁשוה ׳ה                                                                       
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  ,ץֶרָאָבּו ִםיַמָּׁשַּב ׁשֹודָּקַהְו לֹודָּגַהְ ֶךלֶּמַה לֵאָה ,ּונְֵּכלַמ דַָעלָ ךְמִׁש חַּבַּתְִׁשי
  :ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא ׳ה ,הֶָאנָ ְךל יִּכ

  .תּוְכלַמּו הָּׁשֻדְק ,תֶרֶאְפִתְו ָהּלִהְּת ,הָרּובְגּו ָהּלֻדְּג ,חֶַצנ ,ָהלָׁשְמֶמּו ֹזע ,הָרְמִזְו ֵלּלַה ,הָחָבְׁשּו ריִׁש
  .לֵא הָּתַא ָםלֹוע דְַעו ָםלֹועֵמּו ,ׁשֹודָּקְַהו לֹוָדּגַהָ ךְמְִׁשל תֹואָדֹוְהו תֹוכָרְּב
 ,םיִׂשֲעַּמַה לָּכ ןוּבִר ,תֹומְָׁשּנַה לָּכ אֵרֹוּב ,תֹוָאלְִפּנַה ןֹודֲא ,תֹואָדֹוהַה לֵא ,תֹוחָּבְׁשִּתַּב ָלּלֻהְמּו לֹוָדּגְ ֶךלֶמ לֵא ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 .םיִָמלֹועָה יֵח לֵא ,דיִָחיְ ֶךלֶמ ,הָרְמִז יֵריִׁשְּב רֵחֹוּבַה

 ָּהיּוְללַה ִםָלָׁשּוְרי ןֵֹכׁש ןֹוּיִּצִמ ׳הְ ךּורָּב   |   ןֵמְָאו ןֵמָא ָםלֹוְעל ׳הְ ךּורָּב   |   ָּהיּוְללַה ָּהי ֵלּלַהְּת הָמְָׁשּנַה ֹלּכ
 ֹוּדְַבל תֹוָאלְִפנ הֵֹׂשע לֵאָרְִׂשי יֵֹהלֱא םיִֹהלֱא ׳הְ ךּורָּב

 !ןֵמְָאו ןֵמָא ,ץֶרָאָה לָּכ תֶא ֹודֹובְכ ֵאלִָּמְיו ָםלֹוְעל ֹודֹובְּכ םֵׁשְ ךּורָבּו

 :םיליהת רפסבש םינורפסהמ דחא לכ לש םויסה יקוספ   

 :שדקמה תיב ןיינבל הנכהה דמעמב ,ותוכלמ םויסב דיוד ךרבש הכרבה   

  .ָםלֹוע דְַעו ָםלֹועֵמ ,ּוניִבָא לֵאָרְִׂשי יֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב :דִיוָּד רֶמֹאַּיו ,לָהָּקַה לָּכ ֵיניְֵעל ׳ה תֶא דִיוָּדְ ךֶרְָביַו
  .ׁשֹאְרל ֹלְכל אֵַּׂשנְתִּמְַהו הָָכלְמַּמַה ׳הָ ְךל ,ץֶרָאָבּו ִםיַמָּׁשַּב ֹלכ יִּכ ,דֹוהַהְו חֵַצּנַהְו תֶרֶאְפִּתַהְו ,הָרּובְּגַהְו ,ָהּלֻדְּגַה ׳הָ ְךל
  ָ.ךֶּתְרַאְפִת םֵׁשְל םיִלְלַהְמּו ְ,ךָל ּונְַחנֲא םיִדֹומ ּוניֵֹהלֱא הָּתְַעו .ֹלּכַל קֵּזַחְלּו לֵּדַגְלָ ךְָדיְבּו הָרּובְגּו ַֹחּכָ ךְָדיְבּו ֹלּכַּב לֵׁשֹומ הָּתְַאוָ ךֶינָפְּלִמ דֹובָּכְַהו רֶׁשעְָהו
 

 :ה״בקה לש ותרובגבו ותוכלמב לארשי םע לש הלודגה הרכהה תא תגציימ םיה תריש

  .ָםּיַה תַפְׂש לַע תֵמ ִםיַרְצִמ תֶא לֵאָרְִׂשי אְַרּיַו ,ִםיָרְצִמ ַדּיִמ לֵאָרְִׂשי תֶא אּוהַה םֹוּיַּב ׳ה עַׁשֹוּיַו
  .ֹוּדְבַע הֶֹׁשמְבּו ׳הַּב ּוניִמֲַאּיַו ׳ה תֶא םָעָה ּואְרִיּיַו ִםיַרְצִמְּב ׳ה הָׂשָע רֶׁשֲא ָהֹלְדּגַה ָדּיַה תֶא לֵאָרְִׂשי אְַרּיַו
  .ָםּיַב הָמָר ֹובְֹכְרו סּוס הָָאּג ֹהָאג יִּכ ׳הל הָריִׁשָא :ֹרמֵאּל ּורְמֹאַּיו ׳הל תֹאּזַה הָריִּׁשַה תֶא לֵאָרְִׂשי ֵינְבּו הֶֹׁשמ ריִָׁשי זָא
 ָםּיַב הָָרי ֹוליְֵחו ֹהעְרַּפ ֹתבְּכְרַמ .ֹומְׁש ׳ה הָמְָחלִמ ׁשיִא ׳ה .ּוְהנֶמְֹמרֲַאו יִבָא יֵֹהלֱא ּוֵהְונְַאו ִילֵא הֶז הָעּוׁשִיל ִיל יְִהַיו ָּהי תָרְמְִזו יִּזָע
  .ֵביֹוא ץַעְרִּת ׳הָ ְךניְִמי ַֹחּכַּב יִרָּדְֶאנ ׳הָ ְךניְִמי .ןֶבָא ֹומְּכ ֹתלֹוצְמִב ּודְָרי ּוֻמיְסְַכי ֹתֹמהְּת .ףּוס ַםיְב ּועְּבֻט ויִָׁשלָׁש רַחְבִמּו
 .ָםי ֶבלְּב ֹתֹמהְת ּואְפָק םִילְֹזנ ֵדנ ֹומְכ ּובְִּצנ ִםיַמ ּומְרֶֶענָ ךיֶּפַא ַחּורְבּו .ׁשַּקַּכ ֹוֵמלְכֹאיָ ְךֹנרֲח ַחּלַׁשְּתָ ךיֶמָק ֹסרֲהַּתָ ְךנֹואְּג ֹברְבּו
 ִםיַמְּב תֶרֶפֹועַּכ ּוֲללָצ ָםי ֹומָּסִּכָ ךֲחּורְב ָּתְפַָׁשנ .יִָדי ֹומֵׁשיִרֹוּת יִּבְרַח קיִרָא יִׁשְַפנ ֹומֵָאלְמִּת ָללָׁש ֵקּלַחֲא גיִּׂשַא ֹףּדְרֶא ֵביֹוא רַמָא
  !ץֶרָא ֹומֵָעלְבִּת –ָ ְךניְִמי ָתיִָטנ   !ֶאלֶפ הֵֹׂשע ,ֹתּלִהְת אָרֹונ ,ׁשֶֹדּקַּב רָּדְֶאנ הָֹכמָּכ יִמ !׳ה ִםלֵאָּב הָֹכמָכ יִמ .םיִריִּדַא
 יֵפּוּלַא ּולֲהְִבנ זָא .תֶָׁשלְּפ יֵבְֹׁשי זַחָא ליִח !ןּוזָּגְִרי – םיִּמַע ּועְמָׁש ָ.ךֶׁשְדָק ֵהְונ לֶאָ ךְּזָעְב ְָּתלֵַהנ ,ְָּתלָָאּג ּוז םַעָ ךְּדְסַחְב ָתיִָחנ
 ׳הָ ךְּמַע ֹרבֲַעי דַע ןֶבָאָּכ ּומְִּדיָ ךֲעֹורְז ֹלדְגִּב ,דַחַָפו הָתָמיֵא םֶהֵילֲע ֹלּפִּת .ןַָענְכ יֵבְֹׁשי לָּכ ּוֹגָמנ ,דַעָר ֹומֵזֲחֹאי בָאֹומ ֵיליֵא ,םֹודֱא
  .דֶעָו ָםלֹוְעלְ ֹךלְִמי ׳ה ָ.ךיֶָדי ּוְננֹוּכ ָיֹנדֲא ׁשָדְּקִמ ׳ה ְָּתלַעָּפָ ךְּתְבְִׁשל ןֹוכָמָ ךְָתלֲַחנ רַהְּב ֹומֵעָּטְִתו ֹומֵאִבְּת .ָתִינָק ּוז םַע ֹרבֲַעי דַע

 ָאּיְַמלָע יְֵמלְָעלּו ַםלְָעל םֵאָק ּהֵתּוְכלַמ ׳ה    |   דֶעָו ָםלֹוְעלְ ֹךלְִמי ׳ה  )םוגרתו הרזח :תדחוימ השגדה(
 .ָםּיַהְ ךֹותְּב הָׁשַָּבּיַב ּוְכלָה לֵאָרְִׂשי ֵינְבּו ,ָםּיַה יֵמ תֶא םֵֶהלֲע ׳ה בֶָׁשַּיו ,ָםּיַּב ויָׁשָרָפְבּו ֹוּבְכִרְּב ֹהעְרַּפ סּוס אָב יִּכ

  ִםיֹוּגַּב לֵֹׁשמּו הָכּולְּמַה ׳ַהל יִּכ  )ב״כ קרפ םיליהת(
 הָכּולְּמַה ׳ַהל הְָתיְָהו וָׂשֵע רַה תֶא ֹטּפְִׁשל ןֹוּיִצ רַהְּב םיִעִׁשֹומ ּולְָעו    )׳א קרפ הידבוע(
 דָחֶא ֹומְׁשּו דָחֶא ׳ה ֶהיְִהי אּוהַה םֹוּיַּב ץֶרָאָה לָּכ לַעְ ֶךלְֶמל ׳ה ָהיְָהו    )ד״י קרפ הירכז(

  ׳ה תוכלמ תודוא ך״נתהמ םיקוספ :״ארמזד יקוספ״ םויס

 ארמזד יקוספ לש םויסה תכרב – ״חבתשי״ תכרב

  .ּהֵחיִׁשְמ בֵרָקיִו ֵּהנָקְרּוּפ חַמְַציְו ,ּהֵתּוכְלַמְ ךיִלְַמיְו ּהֵתּועְרִכ אָרְב יִּד אָמְלָעְּב אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְִתיְו לַּדַּגְִתי
  !ָאּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְלְ ךַרָבְמ אָּבַר ּהֵמְׁש אְֵהי !ןֵמָא ּורְמְִאו ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב ,לֵאָרְִׂשי תיֵּב לָכְד ֵיּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכֵיּיַחְּב
  ,אּוהְ ךיִרְּב אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש ,לָּלַהְִתיְו ,הֶּלַעְִתיְו ,רָּדַהְִתיְו ,אֵַּׂשנְִתיְו ,םָמֹורְִתיְו ,רֵאָּפְִתיְו ,חַּבַּתְִׁשיְו ְ,ךַרָּבְִתי
 !ןֵמָא ּורְמְִאו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד ,אָתָמֱֶחְנו אָתָחְּבְׁשֻּת ,אָתָריְִׁשו אָתָכְרִּב לָּכ ןִמ אָּלֵעְל

 םָאָבְצ לְָכו ִםיַמָּׁשַה יֵמְׁש ִםיַמָּׁשַה תֶא ָתיִׂשָע הָּתַא ָ!ךֶּדְַבל ׳ה אּוה הָּתַא .ָהּלִהְתּו הָכָרְּב לָּכ לַע םַמֹורְמּו ָ,ךֶדֹובְּכ םֵׁש ּוכְרָביִו
  .םִיוֲחַּתְׁשִמָ ְךל ִםיַמָּׁשַה אָבְצּו ,ָםּלֻּכ תֶא ֶהּיַחְמ הָּתְַאו ,םֶהָּב רֶׁשֲא לְָכו םיִַּמּיַה ָהֶילָע רֶׁשֲא לְָכו ץֶרָאָה
  ָ,ךֶינְָפל ןָמֱֶאנ ֹובְָבל תֶא ָתאָצָמּו .םָהָרְבַא ֹומְּׁש ָּתְמְַׂשו םיִּדְׂשַּכ רּואֵמ ֹותאֵצֹוְהו םָרְבַאְּב ָּתְרַחָּב רֶׁשֲא םיִֹהלֱאָה ׳ה אּוה הָּתַא
 קיִּדַצ יִּכָ ךיֶרָבְּד תֶא םֶקָּתַו ,ֹועְרְַזל תֵָתל יִׁשָּגְרִּגַהְו יִסּוְביַהְו יִּזִרְּפַהְו יִֹרמֱאָה יִּתִחַה ִינֲַענְּכַה ץֶרֶא תֶא תֵָתל תיִרְּבַה ֹוּמִע תֹורָכְו
 םַע לָכְבּו ויָדָבֲע לָכְבּו ֹהעְרַפְּב םיִתְֹפמּו ֹתֹתא ןֵּתִּתַו ,ףּוס ַםי לַע ָּתְעַמָׁש םָתָקֲעַז תְֶאו ִםיָרְצִמְּב ּוניֵֹתבֲא ִינֳע תֶא אֶרֵּתַו .הָּתָא
 םֶהיֵפְֹדר תְֶאו הָׁשַָּבּיַּב ָםּיַהְ ךֹותְב ּורְבַַעַּיו םֶהֵינְִפל ָּתְעַקָּב ָםּיַהְו .הֶּזַה םֹוּיַהְּכ םֵׁשָ ְךל ׂשַעַּתַו ,םֶהֵילֲע ּודיִזֵה יִּכ ָּתְעַָדי יִּכ ֹוצְרַא
  .םיִּזַע ִםיַמְּב ןֶבֶא ֹומְּכ ֹתלֹוצְמִב ָּתְַכלְׁשִה
 

 :הימחנו ארזע ימיב שחרתהש ׳הל לארשי ןיב הנמאה תתירכ סקט ךלהמב םיוולה ירבד תא םיטטצמ ונא ,םיה תרישל המדקהכ
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 היתוכרבו תירחש לש עמש תאירק
 

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

 

 .ֹלּכַה תֶא אֵרֹובּו םֹולָׁש הֶֹׂשע ְ,ךֶֹׁשח אֵרֹובּו רֹוא רֵצֹוי ,ָםלֹועָהְ ֶךלֶמ ּוניֵֹהלֱא ׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 

 .תיִׁשאֵרְב הֵׂשֲעַמ דיִמָּת םֹוי לָכְּב ׁשֵּדַחְמ ֹובּוטְבּו ,םיִמֲחַרְּב ָהֶילָע םיִרַָּדְלו ץֶרָָאל ריִאֵּמַה
  

  .״ֶָךָנְינִק ץֶרָאָה הְָאלָמ ,ָתיִׂשָע הָמְכָחְּב ָםּלֻּכ ,׳ה ָךיֶׂשֲעַמ ּוּבַר הָמ״
 

ָ ךיֶמֲחַרְּב ,ָםלֹוע יֵֹהלֱא .ָםלֹוע תֹומיִמ אֵַּׂשנְתִּמְַהו רָֹאפְמְַהו חָּבֻׁשְמַה ,זָאֵמ ֹוּדְַבל םָמֹורְמַהְ ֶךלֶּמַה
  .ּונֵדֲעַּב ָבּגְׂשִמ ,ּונֵעְִׁשי ֵןגָמ ,ּונֵַּבּגְׂשִמ רּוצ ,ּונֵּזֻע ןֹודֲא ,ּונֵילָע םֵחַר םיִּבַרָה

 

  ,ֹוּזֻע תֹוביִבְס ןַָתנ תֹורֹואְמ ,ֹומְִׁשל דֹובָּכ רַָצי בֹוט ,הָּמַח יֵרֳהָז לַעָפּו ןיִכֵה ,הָעֵּד לֹודְּגְ ךּורָּב לֵא
 ּוניֵֹהלֱא ׳הְ ךַרָּבְתִּת״ :ֹותָּׁשֻדְקּו לֵא דֹובְּכ םיִרְּפַסְמ דיִמָּת ,יַּדַׁש יֵמְמֹור ,םיִׁשֹודְק ויָאָבְצ תֹוּנִּפ
  .״תַחָּתִמ ץֶרָאָה לְַעו לַעַּמִמ ִםיַמָּׁשַּב
 .ָהלֶּסָ ךּורֲאְָפי הָּמֵה ָּתְרַָצּיֶׁש רֹוא יֵרֹואְמ לְַעו ָ,ךיֶָדי הֵׂשֲעַמ חַבֶׁש לָּכ לַע

 

  ,םיִתְרָׁשְמ רֵצֹוי ּונְֵּכלַמ דַָעלָ ךְמִׁש חַּבַּתְִׁשי ,םיִׁשֹודְק אֵרֹוּב ּוֵנלֲאֹוְגו ּונְֵּכלַמ ּונֵרּוצ חֶַצָנלְ ךַרָּבְתִּת
  .ָםלֹועְ ֶךלֶמּו םִיּיַח םיִֹהלֱא יֵרְבִּד לֹוקְּב דַַחי הָאְִריְּב םיִעיִמְׁשַמּו ,ָםלֹוע םּורְּב םיִדְמֹוע ָםּלֻּכ ויָתְרָׁשְמ רֶׁשֲַאו
  ,םיִׁשֹודְק ָםּלֻּכ ,םיִרֹוִּבּג ָםּלֻּכ ,םיִרּורְּב ָםּלֻּכ ,םיִבּוהֲא ָםּלֻּכ
  .ָםנֹוק ןֹוצְר הָאְִריְבּו הָמיֵאְּב םיִֹׂשע ָםּלֻכְו
 ןיִרֲאָפְמּו ,ןיִחְּבַׁשְמּו ןיִכְרָבְמּו ,הָרְמִזְבּו הָריִׁשְּב ,הָרֳהָטְבּו הָּׁשֻדְקִּב םֶהיִּפ תֶא םיִחְתֹוּפ ָםּלֻכְו
  .אּוה ׁשֹודָק ,אָרֹוּנְַהו רֹוִּבּגַה לֹוָדּגַהְ ֶךלֶּמַה לֵאָה םֵׁש תֶא    ,ןיִכִילְמַמּו ןיִׁשיִּדְקַמּו ,ןיִציִרֲעַמּו
  ,הֶָזל הֶז תּוׁשְר הָבֲהַאְּב םִינְתֹוְנו ,הֶּזִמ הֶז ִםיַמָׁש תּוְכלַמ ֹלע םֶהֵילֲע םִילְּבַקְמ ָםּלֻכְו
  ,הָּׁשֹודְק הָמיְִענִבּו הָרּורְב הָפָׂשְּב ,ַחּור תַַחנְּב םָרְצֹוְיל ׁשיִּדְקְַהל
 :הָאְִריְּב םיִרְמֹוְאו הָמיֵאְּב םִינֹוע דָחֶאְּכ ָםּלֻּכ

 

 ״!ֹודֹובְּכ ץֶרָאָה לָכ ֹאלְמ ,תֹואָבְצ ׳ה ,ׁשֹודָק ,ׁשֹודָק ,ׁשֹודָק״  
 

 :םיִרְמֹוְאו םיִחְּבַׁשְמ םָתָּמְֻעל ,םיִפָרְּׂש תַּמְֻעל םיִאְַּׂשנְתִמ לֹוָדּג ׁשַעַרְּב ׁשֶֹדּקַה תֹוּיְַחו םִיּנַפֹואְָהו
 

 ״ֹומֹוקְּמִמ ׳ה דֹובְּכ ְךּורָּב״  
 

  ,ּונִֵּתי תֹומיְִענ –ְ ךּורָּב לֵָאל
  ,ּועיִמְַׁשי תֹוחָּבְׁשְִתו ּורֵמֹאי תֹוריִמְז – ָםּיְַקו יַח לֵאְ ֶךלֶָמל
  :ֹוּדְַבל אּוה יִּכ

  ,תֹוׁשָדֲח הֶׂשֹוע ,תֹורּוְבּג לֵעֹוּפ ,ׁשֹודְָקו םֹורָמ
  ,תֹועּוְׁשי ַחיִמְצַמ ,תֹוקָדְצ ַעֵרֹוז ,תֹומְָחלִמ לַעַּב
 .תֹוָאלְִפּנַה ןֹודֲא ,תֹוּלִהְת אָרֹונ ,תֹואּופְר אֵרֹוּב
 .תיִׁשאֵרְב הֵׂשֲעַמ דיִמָּת םֹוי לָכְּב ֹובּוטְּב ׁשֵּדַחְמַה

 

 .״ֹוּדְסַח ָםלֹוְעל יִּכ ,םִיֹלְדּג םיִרֹוא הֵֹׂשְעל״ :רּומָאָּכ
  

 .תֹורֹואְּמַה רֵצֹוי ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב .ֹורֹוְאל הָרֵהְמִּב ּוָנּלֻכ הֶּכְִזְנו ריִאָּת ןֹוּיִצ לַע ׁשָדָח רֹוא
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 )׳ה תליהת תא םירפסמ תורואמה :הכרבה רקיע(   :עמש תאירק ינפלש הנושאר הכרב
 



 

 

 
 
 
  

 )וילא ברקתהל ונל רוזעי ׳הש ונתשקבו ,ונתוא בהוא ׳הש הבהאה :הכרבה רקיע( :עמש תאירק ינפלש היינש הכרב

ָ ךְמִׁש רּובֲעַּב ,ּונְֵּכלַמ ּוניִבָא .ּונֵילָע ְָּתלַמָח הָרֵתִיו ָהלֹוְדג ָהלְמֶח ,ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּונָּתְבַהֲא ָםלֹוע תַבֲהַא
 ּוֵנּנָחְּת ןֵּכ ,ֵםלָׁש בֵָבלְּבָ ְךנֹוצְר תֹוׂשֲַעל ,םִיּיַח יֵּקֻח םֵדְַּמלְַּתו ָ,ךְב ּוחְטָּבֶׁש ּוניֵתֹובֲא רּובֲעַבּו לֹוָדּגַה
  .ּונֵדְַּמלְתּו

 

  ,ליִּכְׂשְַהלּו ןיִבְָהל ָהניִּב ּונִֵּבלְּב ןֵתְו ,ּונֵילָע ָאנ םֵחַר ,םֵחַרְמַה ,ןָמֲחַרָה בָא ּוניִבָא
 .הָבֲהַאְּבָ ךֶתָרֹוּת דּוְמלַת יֵרְבִּד לָּכ תֶא ֵםּיְַקלּו ,תֹוׂשֲַעְלו ֹרמְִׁשל ,דֵַּמְללּו ֹדְמִלל ַֹעמְִׁשל
  ָ,ךֶמְׁש תֶא הָאְִרְילּו הָבֲהְַאל ּונֵבְָבל דֵַחיְו ָ,ךיֶתֹוְצִמְּב ּונִֵּבל קֵּבַדְו ָ,ךֶתָרֹותְב ּונֵיניֵע רֵאָהְו
  .דֶָעו ָםלֹוְעל ,לֵׁשִָּכנ ֹאְלו ,ֵםלִָּכנ ֹאְלו ,ׁשֹוֵבנ ֹאל ןַעְַמל

 

ָ ךיֶדָסֲַחו ּוניֵֹהלֱא ׳הָ ךיֶמֲחְַרו ָ.ךֶתָעּוׁשיִּב הָחְמְִׂשְנו ָהלִיָגנ ,ּונְחָטָּב אָרֹוּנְַהו לֹוָדּגַהָ ךְׁשְדָק םֵׁשְב יִּכ
 ,ץֶרָאָה תֹוְפנַּכ עַּבְרַאֵמ הָרֵהְמ םֹולְָׁשו הָכָרְּב ּונֵילָע אֵבְָהו רֵהַמ .דֶָעו ָהלֶס חֶַצנ ּונּובְזַַעי לַא םיִּבַרָה
  .ּונֵצְרְַאל תּוּיִמְמֹוק הָרֵהְמ ּונֵכִילֹוְתו ,ּונֵרָאּוַצ לַעֵמ ּוֵנּלֻע רֹובְׁשּו
 תֶמֱאֶּב ָהלֶס לֹוָדּגַהָ ךְמְִׁשל ּונְֵּכלַמ ּונָּתְבַרְֵקו ,ןֹוָׁשְלו םַע לָּכִמ ָּתְרַחָב ּונָבּו ,הָּתָא תֹועּוְׁשי לֵעֹוּפ לֵא יִּכ
  ָ,ךֶמְׁש תֶא הָבֲהְַאלּו | הָבֲהַאְּבָ ךְדֶַחְילּו |ָ ְךל תֹודֹוְהל ,הָבֲהַאְּב

 

 .הָבֲהַאְּב לֵאָרְִׂשי ֹוּמַעְּב רֵחֹוּבַה ׳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
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 )לארשי לאוגכ ׳ה לש ותולגתהמ תנמאהו ,׳ה תושירדל ונלש תשגרנה הבוגתה :הכרבה רקיע( :ש״ק ירחאש הכרבה
 

 ,ןָקּותְמּו ,ריִּדְַאו ,אָרֹוְנו ,םיִָעְנו ,דָמְֶחְנו ,ביִבְָחו ,בּוהְָאו ,ןָמֱֶאְנו ,רָָׁשְיו ,ָםּיְַקו ,ןֹוָכְנו ,ביִַּצְיו ,תֶמֱא
  .דֶָעו ָםלֹוְעל ּונֵילָע הֶּזַה רָבָּדַה ,הֶָפְיו ,בֹוְטו ,לָּבֻקְמּו
 

 ,ןֹוָכנ ֹואְסְִכו ,ָםּיַק ֹומְׁשּו ,ָםּיַק אּוה רֹוָדו רֹוְדל ,ּונֵעְִׁשי ֵןגָמ ֹבקֲַעי רּוצ ּונְֵּכלַמ ָםלֹוע יֵֹהלֱא :תֶמֱא
  ]םיחינמו תיציצה םיקשנמ[   םיִדָמֱֶחְנו םִינָמֱֶאנ ,םיִָמּיַקְו םִיּיָח ויָרָבְדּו ,תֶֶמּיַק דַָעל ֹוָתנּומֱֶאו ֹותּוְכלַמּו
 :םיִָמלֹוע יְֵמלֹוְעלּו דַָעל

  ,ּונֵילְָעו ּוניֵתֹובֲא לַע
 ,ּוניֵתֹורֹוּד לְַעו ּונֵינָּב לַע
  ָ,ךיֶדָבֲע לֵאָרְִׂשי עַרֶז תֹורֹוּד לָּכ לַעְו
 .םִינֹורֲחַאָה לְַעו םִינֹוׁשאִרָה לַע

  !דֶעָו ָםלֹוְעל ָםּיַקְו בֹוט רָבָּד
 

  :אּוה הָּתַאָׁש תֶמֱא .רֹובֲַעי ֹאְלו ֹקח ָהנּומֱֶאו תֶמֱא
 .ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא ׳ה
  .ּונֵתָעּוְׁשי רּוצ ,ּונֵרְצֹוי .ּוניֵתֹובֲא לֵאֹוּג ,ּוֵנלֲאֹוּג .ּוניֵתֹובֲאְ ֶךלֶמ ,ּונְֵּכלַמ
 !ָהלֶס ָ,ךֶָתלּוז םיִֹהלֱא דֹוע ּוָנל ןיְֵאו ָ,ךֶמְׁש אּוה ָםלֹועֵמ ּוֵנליִּצַמּו ּונֵדֹוּפ
 

 .רֹוָדו רֹוּד לָכְּב םֶהיֵרֲחַא םֶהֵינְִבְלו םֶָהל ַעיִׁשומּו ֵןגָמ ,ָםלֹועֵמ אּוה הָּתַא ּוניֵתֹובֲא תַרְזֶע 
  .ץֶרָא יֵסְפַא דַעָ ךְתָקְדְִצו ָ,ךיֶטָּפְׁשִמּו ָ,ךֶבָׁשֹומ ָםלֹוע םּורְּב

 

  .ֹוִּבל לַע םיִָׂשיָ ךְרָבְדּוָ ךְתָרֹוְתוָ ךיֶתֹוְצְִמל עַמְִׁשּיֶׁש ׁשיִא יֵרְׁשַא :תֶמֱא
  .םִינָבּו תֹובְָאל םָביִר ביִָרל רֹוִּבּגְ ֶךלֶמּוָ ךֶּמְַעל ןֹודָא אּוה הָּתַא :תֶמֱא
  .ַעיִׁשֹומּו לֵאֹוּגְ ֶךלֶמ ּוָנל ןיֵאָ ךיֶדְָעלַּבִמּו ןֹורֲחַא אּוה הָּתְַאו ןֹוׁשאִר אּוה הָּתַא :תֶמֱא

 

  :ּונָתיִדְּפ םיִדָבֲע תיֵּבִמּו ,ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּונְָּתלַאְּג ִםיַרְצִּמִמ :תֶמֱא
  ,ָּתְעַּבִט םיִדְֵזו ,ָּתְעַקָּב םֶָהל ףּוס ַםְיו ,ְָּתלָאָּג לֵאָרְִׂשיָ ךְרֹוכְבּו ,ָּתְגָרָה םֶהיֵרֹוכְּב לָּכ   
  !רָתֹונ ֹאל םֶהֵמ דָחֶא – םֶהיֵרָצ ִםיַמ ּוּסְַכַיו ,ָּתְרַבֱעֶה םיִדיִדִיו   
 תֹואָדֹוְהו תֹוכָרְּב תֹוחָּבְׁשְִתו תֹוריִׁש תֹוריִמְז םיִדיְִדי ּונְָתְנו ,לֵָאל ּומְמֹוְרו ,םיִבּוהֲא ּוחְּבִׁש :תֹאז לַע
  ,םֹורָמ יֵדֲע םִילָפְׁש ַּהיִּבְגַמּו ,ץֶרָא יֵדֲע םיִֵאּג ליִּפְׁשַמ ,אָרֹוְנו לֹוָדּג ,אִָּׂשְנו םָר ,ָםּיְַקו יַח לֵאְ ֶךלֶַּמל
  .וָילֵא םְָעּוַׁש תֵעְּב לֵאָרְִׂשי ֹוּמְַעל ֶהנֹועְו ,םִיּלַּד רֵזֹועְו ,םִיָונֲע הֶדֹופּו ,םיִריִסֲא איִצֹומ

 

 ְ!ךָרֹובְמּו ,אּוהְ ךּורָּב ,ָםלֲאֹוּג ןֹוְילֶע לְֵאל תֹולִהְּת
 :ָםּלֻכ ּורְמְָאו ,הָּבַר הָחְמִׂשְב הָריִׁש ּונָעָ ְךל לֵאָרְִׂשי ֵינְבּו הֶֹׁשמ

 

      !׳ה ,םִילֵאָּב הָֹכמָכ יִמ
 !ֶאלֶפ הֵֹׂשע ,ֹתּלִהְת אָרֹונ ,ׁשֶֹדּקַּב רָּדְֶאנ :הָֹכמָּכ יִמ

 

 :ּורְמְָאו ,ּוכִילְמְִהו ּודֹוה ָםּלֻּכ דַַחי ,ָםּיַה תַפְׂש לַע לֹוָדּגַהָ ךְמְִׁשל םִילּוְאג ּוחְּבִׁש הָׁשָדֲח הָריִׁש
 ״דֶעָו ָםלֹוְעלְ ֹךלְִמי ׳ה״

 

  .לֵאָרְִׂשְיו הָדּוְהיָ ךֶמְֻאנִכ הֵדְפּו לֵאָרְִׂשי תַרְזֶעְּב הָמּוק !לֵאָרְִׂשי רּוצ
  .״לֵאָרְִׂשי ׁשֹודְק ֹומְׁש תֹואָבְצ ׳ה ּוֵנלֲֹאּג״ :)ד זמ ,והיעשי( רַמֱֶאְנו
 

 .לֵאָרְִׂשי לַאָּג ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
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 הדימעה תליפתל תופסוה

 ץ״שה תרזחל ”השודק“

 ׁשֶֹדק יֵפְרַׂש דֹוס ַחיִׂש םַֹענְּכְ ךָציִרֲַעְנוְ ךָׁשיִּדְַקנ
  ָ:ךֶאיְִבנ ַדי לַע בּותָּכַּכ ,הָּׁשֻדְקָ ְךל םיְִׁשּלַׁשְמַה
 ,שֹודָק ,שֹודָק ,שֹודָק   ...רַמְָאו הֶז לֶא הֶז אָרְָקו״
  )׳ו היעשי(    ״ֹודֹובְּכ ץֶרָאָה לָכ ֹאלְמ .תֹואָבְצ ׳ה

 

  :םיִרְמֹוְאו םיִחְּבַׁשְמ םָתָּמְֻעל
 )׳ג לאקזחי(        ״ֹומֹוקְּמִמ ׳ה דֹובְּכְ ךּורָּב״    

 

  :ֹרמֵאּל בּותָּכָ ךְׁשְדָק יֵרְבִדְבּו
 ֹרָדו ֹרְדל ןֹוּיִצְ ִךיַֹהלֱא ָםלֹוְעל ׳הְ ֹךלְִמי״    
 )ו״מק םילהת(                            ״ָּהיּוְללַה     

 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
  .םיִבֹוט םִיּיְַחל ֹוב ּונֵעיִׁשֹוהְו
 ּונֵילָע םֵחְַרו ,ּוֵנּנְָחו סּוח ,םיִמֲחְַרו הָעּוְׁשי רַבְדִבּו
  ,ּונֵעיִׁשֹוְהו
 !הָּתָא םּוחְַרו ןּוּנַחְ ֶךלֶמ לֵא יִּכ ,ּונֵיניֵעָ ךֶילֵא יִּכ
 

 ץ״שה תרזחל ״ןנברד םידומ״

 יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא ׳ה אּוה הָּתַאָׁש ְ,ָךל ּונְַחנֲא םיִדֹומ
  .תיִׁשאֵרְּב רֵצֹוי ּונֵרְצֹוי ,רָׁשָּב לָכ יֵֹהלֱא ,ּוניֵתֹובֲא
  ,ׁשֹודָּקְַהו לֹוָדּגַהָ ךְמְִׁשל תֹואָדֹוהְו תֹוכָרְּב
  ,ּונְֵמיַקְתּו ּוֵנּיַחְּת ןֵּכ ,ּונָּתְַמּיְִקו ּונָתִייֱחֶהֶׁש לַע
  ָ,ךֶׁשְדָק תֹורְצְַחל ּוניֵתֹוֻּיָלּג ףֹוסֱאְֶתו
  .ֵםלָׁש בֵָבלְבָ ךְדְבְָעלּוָ ְךנֹוצְר תֹוׂשֲַעְלוָ ךיֶּקֻח ֹרמְִׁשל
 !תֹואָדֹוהַה לֵאְ ךּורָּב ְ,ָךל םיִדֹומ ּונָאֶׁש לַע

 :זנכשא תודעל םימשגה תריצע לע הליפת

  ,״םיִמֲחַרָה תַּדִמְּב ָםלֹוע אֵרֹוּב״ :ּוֵננֲעַו
  ,״ֹודֹובְּכ תַרְדְַהו ֹולְדָּג ַעיִדֹוְהל לֵאָרְִׂשי ֹוּמַעְּב רֵחֹוּב״          
  !״ָהּלִפְּת ַעֵמֹוׁש״          
  ,הָמָדֲאָה ֵינְּפ לַע רָטָמּו לַט ןֵּת
ָ ךיֶתֹוכְרִּבִמ ּוניֵָדי ֵאּלַמּו ָ,ךֶבּוּטִמ ֹוּלֻּכ ָםלֹועָה תֶא עיִּבְׂשַתְו
  ָ.ךיֶָדי ַתנְּתַמ רֶֹׁשעֵמּו

 תיִחְׁשַמ ֵיניִמ ֹלּכִמּו ,עָר רָבָּד לָּכִמ ֹוז ָהנָׁש לֵצְַהו רֹומְׁש
  .םֹולָׁש תיִרֲחְַאו ָהוְקִּת ָּהל הֵׂשֲַעו ,תֹוִּינָעְרֻּפ ֵיניִמ לָּכִמּו
 ּונֵכְרָבּו ,ּוניֵתֹורֵפּו ּונֵתָאּובְּת לָּכ לְַעו ּונֵילָע םֵחַרְו סּוח
 םִינָׁשַּכ ,םֹולְָׁשו עַבֹוְׂשו םִיּיְַחל הֶּכְִזְנו ,הָכָרְב יֵמְׁשִגְּב
  .תֹובֹוּטַה
 ,הָזִבּו ,יִבְׁשּו ,הָעָר ָהּיְַחו ,בָעְָרו בֶרְֶחו רֶבֶּד ּוּנֶּמִמ רֵסָהְו
 .תֹוׁשְָקו תֹועָר תֹועָרֹואְמּו ,םיִׁשְָקו םיִעָר םִיָילֳָחו ,עָרָה רֵֶצְיו
 לַעָ ךיֶמֲחַר ּוֹּלָגיְו ָ,ךֶינְָפּלִמ תֹובֹוט תֹורֵזְּג ּונֵילָע רֹוזְגּו
  ,םיִמֲחַר תַּדִמְּבָ ךֶינָּב םִע גֵַהנְתְִתוָ ךיֶתֹוּדִמ
 )...עמוש התא יכ :םיכישממ(   ...ּונֵָתּלִפְּת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לֵּבְַקו
 

 :חרזמה תודע רובע ףרוחב ״םינשה תכרב״ חסונ

 ֵיניִמ לָּכ תְֶאו תֹאּזַה ָהנָּׁשַה תֶא ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּונֵילָעְ ךֵרָּב
 !הָבֹוְטל ,ּהָתָאּובְּת

  

  ,הָמָדֲאָה ֵינְּפ לָּכ לַע הָכָרְִבל רָטָמּו לַט ןֵתְו
  ,לֵבֵת ֵינְּפ ֵהּוְַרו
ְֹשו   ְ,ךָבּוּטִמ ֹוּלֻּכ ָםלֹועָה תֶא עַּבַ
  ָ.ךיֶָדי תֹונְּתַמ רֶֹׁשעֵמּוָ ךיֶתֹוכְרִּבִמ ּוניֵָדי ֵאּלַמּו
 

 תיִחְׁשַמ ֵיניִמ לָּכִמּו .עָר רָבָּד לָּכִמ ֹוז ָהנָׁש ָהליִּצְַהו הָרְמָׁש
  .םֹולָׁש תיִרֲחְַאו הָבֹוט ָהוְקִּת ָּהל הֵׂשֲַעו ,תּונָעְרֻפ ֵיניִמ לָּכִמּו
 

 ּהָכְרָבּו ,ָהיֶתֹוריֵפּו ּהָתָאּובְּת לָּכ לְַעו ָהֶילָע םֵחַרְו סּוח
  ,הָבְָדנּו הָכָרְּב ןֹוצָר יֵמְׁשִגְּב
 תֹובֹוּטַה״ םִינָּׁשַּכ ,םֹולְָׁשו עָבְָׂשו םִיּיַח ּהָתיִרֲחַא יִהְתּו
  .״הָכָרְִבל

 

  .םִינָּׁשַהְ ךֵרָבְמּו הָּתַא ביִטֵמּו בֹוט לֵא יִּכ
 .םִינָּׁשַהְ ךֵרָבְמ ,׳ה הָּתַאְ ךּורָּב
 

 ״ונאפר״ תכרב ךותב הלוח לע השקב

 ַחלְׁשִּתֶׁש ,יַתֹובֲא יֵֹהלֵאו יַֹהלֱא ׳הָ ךֶינְָפּלִמ ןֹוצָר יְִהי
 ׁשֶֶפּנַה תַאּופְר ,ִםיַמָּׁשַה ןִמ הֵָמלְׁש הָאּופְר הָרֵהְמ
  ,)ומיא םשו ומש( ֶהלֹוַחל ,ףּוּגַה תַאּופְרּו
 )...ןמאנ אפור ךלמ לא יכ :םיכישממ( .לֵאָרְִׂשי ֵילֹוח רָאְׁשְ ךֹותְּב
 

 תֹוּצַּמַה גַח תֹוּכֻּסַה גַח
 ׁשֶֹדחַה
 ֹׁשֹאר

 הדימע תליפת םיללפתמ ןאכ
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 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
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 ָ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 ,ָהלֶס ּ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
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  ,ףֶֹרע יֵׁשְקּו םִינָפ יֵּזַע ּונָא ןיֵאֶׁש .ּונֵָתּנִחְּתִמ ַםּלַעְתִּת לְַאו ,ּונֵָתּלִפְּתָ ךֶינְָפל אֹובָּת ,ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא
 !!ונאָטָח ּוניֵתֹובֲַאו ּונְַחנֲא – לָבֲא .״ּונאָטָח ֹאְלו ּונְַחנֲא םיִקיִּדַצ ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא ׳ה״ ָ:ךֶינְָפל רַמֹול

 

 L .רֶקֶׁש ּוְנלַפָט .ּונְסַמָח .ּונְדַז .ּונְעַׁשְרִהְו .ּונִיוֱעֶה  L .יִֹפד ּונְרַּבִּד .ּוְנלַזָּג .ּונְַדגָּב .ּונְמַׁשָא
 L .ףֶֹרע ּוניִּׁשִק .ּונְרַרָצ .ּונְעַׁשָּפ .ּונִיוָע .ּונְרַרָס .ּונְצִַאנ .ּונְדַרָמ .ּונְַצל .ּונְבַּזִּכ .עָר ּונְצַָעי
 L .ּונְעָּתְעִּת .ּוניִעָּת .ּונְבַעִּת .ּונְתַחִׁש .ּונְעַׁשָר

 

 L .ּונְעָׁשְרִה ּונְַחנֲַאו .ָתיִׂשָע תֶמֱא יִּכ .ּונֵילָע אָּבַה לָּכ לַע קיִּדַצ הָּתְַאו .ּוָנל ָהוָׁש ֹאְלו םיִבֹוּטַהָ ךיֶטָּפְׁשִּמִמּוָ ךיֶתֹוְצִּמִמ ּונְרַס
 

  .ָתיֵרֹוה הָבּוׁשְּתְ ךֶרְֶדו ,ָתאֵרְִקנ םיִמֲחַרָה לַעַבּו הָּתַא ִםיַּפַאְ ךֶרֶא לֵא
  ָ.ךיֶדיְִדי עַרְֶזל םֹוי לָכְבּו םֹוּיַה רֹוּכְזִּת ָ,ךיֶדָסֲַחוָ ךיֶמֲחַר ַתּלְֻדּג   
  .םיִמֲחַרָה לַעַּב אּוה הָּתַא יִּכ ,םיִמֲחַרְּב ּונֵילֵא ןֶפֵּת      
  .םֶדֶּקִמ ָונֶָעל ָּתְעַדֹוהְּכ ,םֵּדְַקנָ ךֶינָּפ ָהליִפְתִבּו ןּונֲחַתְּב         
  .בּותָּכ ךְתָרֹותְּב ֹומְּכ ,בּוׁשָ ךְּפַא ןֹורֲחֵמ            
  .״ָןנָעֶּב ׳ה דֵֶרּיַו״ םֹויְּכ ,ָןנֹולְִתְנו הֶסְֶחנָ ךיֶָפנְּכ לֵצְבּו               
  .״םָׁש ֹוּמִע בֵַּציְִתּיַו״ םֹויְּכ ,םָׁשָא הֶחְמְִתו עַׁשֶּפ לַע ֹרבֲעַּת                  
  :רַמֱֶאנ םְָׁשו ״׳ה םֵׁשְב אָרְִקּיַו״ םֹויְּכ .רַמֲאַמ ּוּנֶמ ביִׁשְקְַתו ּונֵתְָעוַׁש ןיִזֲאַּת                     
 

  .תֶמֱֶאו דֶסֶח בְַרו ִםיַּפַאְ ךֶרֶא ,ןּוּנְַחו םּוחַר לֵא !׳ה !׳ה :אָרְִקַּיו וָינָּפ לַע ׳ה רֹובֲַעּיַו״
 ״ּונְָּתלְַחנּו ּונֵתאָּטְַחלּו ּוֵננֹוֲַעל ָּתְַחלְָסו״ ...״הֵַּקְנו ,הָאָּטְַחו עַׁשֶָפו ןֹוָע אֵֹׂשנ .םיִָפלֲָאל דֶסֶח רֵֹצנ

 

 L !ּונְעָׁשָפ יִּכ ,ּונְֵּכלַמ ּוָנל לַחְמ   L !ּונאָטָח יִּכ ,ּוניִבָא ּוָנל ַחלְס
 ָ!ךיֶאְֹרק לְָכל – דֶסֶח בְַרו ,ָחּלְַסו ,בֹוט ָיֹנדֲא הָּתַא יִּכ

 

 .״ָהֹלּפֶא לַא םָדָא ַדיְבּו ,ויָמֲחַר םיִּבַר יִּכ ׳ה ַדיְב ָאּנ ָהלְִּפנ !ֹדאְמ ִיל רַצ :ָדּג לֶא ִדוָּד רֶמֹאּיַו״
 

  .ָינּונֲחַּת לֵּבְַקו ַילָע םֵחַר .םיִמֲחַר ֵאלָמ ׳ה ָ.ךֶינְָפל יִתאָטָח ןּוּנַחְו םּוחַר  ):הליפנב(
  !יָמָצֲע ּולֲהְִבנ יִּכ ,׳ה ִינֵאָפְר !ִינָא ַללְמֻא יִּכ ,׳ה ִיֵנּנָח .ִינֵרְַּסיְתָ ךְתָמֲחַּב לְַאו ,ִינֵחיִכֹותָ ךְּפַאְּב לַא !׳ה
  ָ!ךֶּדְסַח ןַעְַמל ִינֵעיִׁשֹוה !יִׁשְַפנ הְָצּלַח ,׳ה הָבּוׁש ??יָתָמ דַע – ׳ה הָּתְַאו !ֹדאְמ ָהלֲהְִבנ – יִׁשְַפְנו
  .יִתָּטִמ ָהְלַיל לָכְב הֶחְׂשַא .יִתְָחנַאְּב יִּתְַעָגי ?ְ?ָךּל הֶדֹוי יִמ – לֹואְׁשִּב ָ,ךֶרְכִז ֶתוָּמַּב ןיֵא יִּכ
 ...יָרְרֹוצ לָכְּב הָקְתָע ,ִיניֵע סַעַּכִמ הָׁשְׁשָע !הֶסְמַא יִׂשְרַע -  יִתָעְמִדְּב

 

  !!חִָּקי יִָתּלִפְּת – ׳ה !!יִָתּנִחְּת ׳ה עַמָׁש !!ִייְכִּב לֹוק ׳ה עַמָׁש יִּכ ,ֶןוָא ֵילֲֹעּפ לָּכ ִיּנֶּמִמ ּורּוס  ):תוששואתהב(
 !ַעגָר ּוׁשֵבי ּובָֻׁשי !יְָבֹיא לָּכ ֹדאְמ ּולֲהִָּבְיו ּוֹׁשֵבי
 

 
 

 .לֵאָרְִׂשי עַמְׁש םיִרְמֹואָה .לֵאָרְִׂשי דַבֹאי לְַאו .לֵאָרְִׂשי תיִרֵאְׁש ֹרמְׁש .לֵאָרְִׂשי רֵמֹוׁש
 .דָחֶא ׳ה ּוניֵֹהלֱא ׳הָ ךְמִׁש םיִדֲַחיְמַה .דָחֶא יֹוּג דַבֹאי לְַאו .דָחֶא םַע תיִרֵאְׁש ֹרמְׁש .דָחֶא יֹוּג רֵמֹוׁש
 .ׁשֹודְָקל תֹוּׁשֻדְק ׁשלָׁשְּב םיְִׁשּלַׁשְמַה .ׁשֹודָק יֹוּג דַבֹאי לְַאו .ׁשֹודָק םַע תיִרֵאְׁש ֹרמְׁש .ׁשֹודָק יֹוּג רֵמֹוׁש

 

  L רֵזֹוע ןיֵא יִּכ .ִינָע רֹוְדל ֵסּיַּפְתְִהו הֶּצַרְתִה .םִינּונֲחַתְּב ֵסּיַּפְתִמּו םיִמֲחַרְּב הֶּצַרְתִמ
 .ּונֵעיִׁשֹוְהו דֶסֶָחו הָקָדְצ ּונָּמִע הֵׂשֲע .םיִׂשֲעַמ ּונָּב ןיֵא יִּכ ,ּוֵננֲַעו ּוֵנּנָח ,ּונְֵּכלַמ ּוניִבָא

 

  ְ.ָךל ּוְנלִַחי רֶׁשֲאַּכ .ּונֵילָע ׳הָ ךְּדְסַח יְִהי .הָּמֵה ָםלֹועֵמ יִּכ ָ.ךיֶדָסֲַחו ׳הָ ךיֶמֲחַר ֹרכְז .ּונֵיניֵעָ ךֶילָע יִּכ .הֶׂשֲַעּנ הַמ עֵַדנ ֹאל ּונְַחנֲאַו
  .ץֶרָָאו ִםיַמָׁש הֵֹׂשע .׳ה םֵׁשְּב ּונֵרְזֶע .ֹדאְמ ּונֹוּלַד יִּכ ָ,ךיֶמֲחַר ּונּומְּדְַקי רֵהַמ .םִינֹוׁשאִר תֹונֹוֲע ּוָנל רָּכְזִּת לַא
  .זּוב ּונְעַבָׂש בַר יִּכ ּוֵנּנָח ,׳ה ּוֵנּנָח
  .ּונֵאְרָק םֹויְּב ּוֵננֲַעיְ ֶךלֶּמַה ,הָעיִׁשֹוה ׳ה !רֹוּכְזִּת תּומיִמְּת – זֶֹגרְּב !רֹוּכְזִּת הָדֵקֲע – זֶֹגרְּב !רֹוּכְזִּת םֵחַר – זֶֹגרְּב
 .ּונְָחנֲא רָפָע יִּכ רּוכָז ,ּונֵרְִצי עַָדי אּוה יִּכ
  

 ָ!ךֶמְׁש ןַעְַמל – ּוניֵתֹאּטַח לַע רֵּפַכְו ּוֵנליִּצַהְו ָ,ךֶמְׁש דֹובְּכ רַבְּד לַע ּונֵעְִׁשי יֵֹהלֱא ּונֵרְזָע
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 .ּונֵחיִכֹותָ ךְּפַאְּב לַא .תֶמֱֶאו דֶסֶח בְַרו ִםיַּפַאְ ךֶרֶא לֵא
 .לֵאָ ךיֶמֲחַר בֹורְּכ ָאנ ַחלְס .ןֹודָאָ ְךל ּונאָטָח .עָר לָּכִמ ּונֵעיִׁשֹוְהוָ ךֶּמַע לֵאָרְִׂשי לַע ׳ה הָסּוח

 

 ישימחו ינשל – הרות רפס תאצוה
 

 ָ.ךֶינָּפִמָ ךיְֶאנַׂשְמ ּוֻסָנְיוָ ךיְֶבֹיא ּוצָֻפְיו ׳ה הָמּוק הֶֹׁשמ רֶמֹאַּיו ֹןרָאָה ַֹעְסנִּב יְִהַיו
 .ִםָילָׁשּוריִמ ׳ה רַבְדּו הָרֹות אֵצֵּת ןֹוּיִּצִמ יִּכ
 .ֹותָּׁשֻדְקִּב לֵאָרְִׂשי ֹוּמְַעל הָרֹוּת ןַָתּנֶׁשְ ךּורָּב

 

  ְ!ךָרְתְַאוְ ךָרְתִּכְ ךיִרְּב !אְָמלָע אֵרָמְּד ּהֵמְׁשְ ךיִרְּב
 ְ,ךָׁשְּדְקַמ תיֵבְּבְ ךָּמְַעל )הארה=( יֵזֲחַאְ ָךניְִמי  )תלואגו=( ןַקְרֻפּו ,ָםלְָעל לֵאָרְִׂשיְ ךָּמַע םִע  )ךנוצר=( ְ ךָתּועְר אְֵהי
  .ןיִמֲחַרְּב )ונתליפת=( ָאנָתֹולְצ לֵּבְַקלּו ,)ךלש רואה=(ְ ךָרֹוְהנ בּוּטִמ ָאָנל  )איבהלו=(  ֵייּוטְמְַאל    
 

  ,אָתּוביִטְּב ןִיּיַח ָןל )ךיראתש=(ְ ךיִרֹותְּדְ ךָמָדֳק )ןוצר=( ָאוֲעַר אְֵהי
 .לֵאָרְִׂשיְ ךָּמְַעל יְִדו ִיל יִּד לָּכ ַתְיו יִָתי רְַטנְִמלּו ַילָע םַחְרְִמל ,ָאּיַקיִּדַצ ֹוגְּב )הנמנ=( אָדיִקְפ ָאנֲא ֵיוֱֶהְלו
  

  .ָאֹּלּכ לַע טִיּלַׁש אּוה ְְּתנַא .ָאֹּלְכל ֵסנְרַפְמּו ָאֹּלְכל ןָז אּוה ְְּתנַא
  .איִהְ ָךליִּד אָתּוְכלַמּו .ָאּיְַכלַמ לַע טִיּלַׁשְד אּוה ְְּתנַא

 

  .ןָּדְִעו ןָּדִע לָכְּב ּהְֵתיַרֹוא רַקיִּד יֵּמַּקִמּו )וינפל ינא הווחתשמש=( ּהֵּמַק ָאנְדִיגָסְּד ,אּוהְ ךיִרְּב אָׁשְדֻקְד אָּדְבַע ָאנֲא
  ,ָאּיַמְׁשִד אָָהלֱאֶּב ָאּלֶא ,ָאנְכיִמָס ןיִָהלֱא רַּב לַע ָאְלו  )חטוב ינא=(  ָאנְציִחָר ָׁשנֱא לַע ָאל
  .טֹוׁשְקּו ָןוְבַט דַּבְעְֶמל ֵאּגְסַמּו ,טֹוׁשְק יִהֹואיְִבנּו טֹוׁשְק )ותרותו=( ּהְֵתיַרֹוְאו )תמא=( טֹוׁשְק אָָהלֱא אּוהְּד
  .ןָחְּבְׁשֻּת רַמֵא ָאנֲא )דבכנהו שודקה=( אָריִַּקי אָׁשיִּדַק ּהֵמְִׁשְלו ,)חטוב ינא וב=( ץיִחָר ָאנֲא ּהיֵּב

 

  .אְָתיַרֹואְּב יִאִָּבל חַּתְפִתְּדְ ךָמָדֳק ָאוֲעַר אְֵהי
 !ןֵמָא ,ָםלְִׁשְלו ןִיּיְַחלּו בְַטל ,לֵאָרְִׂשיְ ךָּמַע לָכְד אִָּבְלו יִאִָּבלְּד ןִילֲאְׁשִמ םִילְׁשְַתו
 

 הָרֵהְמִּב ּונֵכֹותְּב ֹוָתניִכְׁש תֶא ביִׁשְָהלּו .ּונֵיּיַח תיֵּב תֶא ֵןנֹוְכל ִםיַמָּׁשַּבֶׁש ּוניִבָא ֵינְִפּלִמ ןֹוצָר יְִהי
 !ןֵמָא רַמֹאְנו .ּוניֵָמיְּב

 

  .ּוניֵתָטֵילְּפ לְַעו ּונֵילָע םֵחְַרל ִםיַמָּׁשַּבֶׁש ּוניִבָא ֵינְִפּלִמ ןֹוצָר יְִהי
 !ןֵמָא רַמֹאְנו .לֵאָרְִׂשי תיֵּב ֹוּמַע לָּכ לַעֵמּו ּונֵילָעֵמ הֵָפּגַמּו תיִחְׁשַמ ַעֹונְִמְלו
 

 .םֶהיֵתֹונְבּו םֶהֵינְבּו םֶהיְֵׁשנּו םֵה .לֵאָרְִׂשי יֵמְכַח ּונָּב ֵםּיְַקל ִםיַמָּׁשַּבֶׁש ּוניִבָא ֵינְִפּלִמ ןֹוצָר יְִהי
 !ןֵמָא רַמֹאְנו .םֶהיֵתֹובְׁשֹומ תֹומֹוקְמ לָכְּב .םֶהיֵדיְִמלַת יֵדיְִמלְַתו םֶהיֵדיְִמלְַתו
 

  ,תֹומֶָחְנו תֹועּוְׁשי ,תֹובֹוט תֹורֹוׂשְּב רֵׂשַּבְִתְנו עַמְִׁשּנֶׁש ִםיַמָּׁשַּבֶׁש ּוניִבָא ֵינְִפּלִמ ןֹוצָר יְִהי
 !ןֵמָא רַמֹאְנו ,ץֶרָאָה תֹוְפנַּכ עַּבְרַאֵמ ּוניֵחִָּדנ ץֵּבַקִיו
 

 .הָׁשַָּבּיַּב ןיֵבּו ָםּיַּב ןיֵּב םיִדְמֹועָה ,ָהיְבִׁשַבּו הָרָצַּב םִינּוְתּנַה לֵאָרְִׂשי תיֵּב לָּכ ּוניֵחַא
 ,ָהּלֻאְִגל דּוּבְעִּׁשִמּו ,הָרֹוְאל ָהלֵפֲאֵמּו ,הָָחוְִרל הָרָּצִמ םֵאיִצֹוְיו םֶהֵילֲע םֵחְַרי םֹוקָּמַה
 !ןֵמָא רַמֹאְנו .ביִרָק ןַמְזִבּו ָאלָגֲעַּב אָּתְׁשַה

 :ןזחה רמוא ,הרותה רפס תהבגה רחאל
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  .ָהלֶּסָ ךּוְללְַהי דֹועָ ךֶתיֵב יֵבְׁשֹוי יֵרְׁשַא
 .ויָֹהלֱא ׳הֶׁש םָעָה יֵרְׁשַא ֹול הָכָּכֶׁש םָעָה יֵרְׁשַא
 ,ִדוְָדל ָהּלִהְּת

  .דֶָעו ָםלֹוְעלָ ךְמִׁש הָכֲרָבֲאַו ְ,ֶךלֶּמַה יַהֹולֱאָ ךְמִמֹורֲא
  :דֶָעו ָםלֹוְעלָ ךְמִׁש ָהְללַהֲאַו ָ,ּךֶכֲרָבֲא םֹוי לָכְּב

  .רֶקֵח ןיֵא ֹוָתּלֻדְִגְלו ,ֹדאְמ ָלּלֻהְמּו ׳ה לֹודָּג
  .ּודיִַּגיָ ךיֶֹתרּובְגּו ָ,ךיֶׂשֲעַמ חַּבְַׁשי רֹוְדל רֹוּד
  .הָחיִׂשָאָ ךיֶתֹוְאלְִפנ יֵרְבְִדוָ ךֶדֹוה דֹובְּכ רַדֲה
  .ָהּנֶרְּפַסֲאָ ךְָתּלּודְגּו ,ּורֵמֹאיָ ךיֶֹתאְרֹונ זּוזֱעֶו
  :ּוֵנּנְַריָ ךְתָקְדְִצו ,ּועיִַּביָ ךְבּוט בַר רֶכֵז

  .דֶסָח לָדְגּו ִםיַּפַאְ ךֶרֶא ׳ה םּוחְַרו ןּוּנַח
  .ויָׂשֲעַמ לָּכ לַע ויָמֲחְַרו ,ֹלַּכל ׳ה בֹוט

  .הָכּוכֲרְָביָ ךיֶדיִסֲַחו ָ,ךיֶׂשֲעַמ לָּכ ׳הָ ךּודֹוי
  .ּורֵּבְַדיָ ךְתָרּובְגּו ,ּורֵמֹאיָ ךְתּוְכלַמ דֹובְּכ
  :ֹותּוְכלַמ רַדֲה דֹובְכּו ויָֹתרּובְּג םָדָאָה ֵינְִבל ַעיִדֹוְהל

  .רֹוָדו רֹוּד לָכְּבָ ךְְּתלֶׁשְמֶמּו ,םיִָמֹלע לָּכ תּוְכלַמָ ךְתּוְכלַמ
  .םיִפּופְּכַה לְָכל ףֵקֹוזְו ,םִילְֹפּנַה לְָכל ׳הְ ךֵמֹוס
  .ֹוּתִעְּב ָםלְכָא תֶא םֶָהל ןֵתֹונ הָּתְַאו ,ּורֵּבְַׂשיָ ךֶילֵא ֹלכ ֵיניֵע
  .ןֹוצָר יַח לְָכל ַעיִּבְׂשַמּו ָ,ךֶָדי תֶא ַחֵתֹוּפ
  .ויָׂשֲעַמ לָכְּב דיִסְָחו ,ויָכָרְּד לָכְּב ׳ה קיִּדַצ
  .תֶמֱאֶב ּוהֻאָרְִקי רֶׁשֲא לְָכל ,ויָאְֹרק לְָכל ׳ה בֹורָק
  .םֵעיִׁשֹויְו עַמְִׁשי םָתְָעוַׁש תְֶאו ,הֶׂשֲַעי ויָאְֵרי ןֹוצְר
  .דיִמְַׁשי םיִעָׁשְרָה לָּכ תְֵאו ,ויָבֲֹהא לָּכ תֶא ׳ה רֵמֹוׁש

  .דֶָעו ָםלֹוְעל ֹוׁשְדָק םֵׁש רָׂשָּב לָּכְ ךֵרָביִו ,יִּפ רֶּבְַדי ׳ה ַתּלִהְּת
  !ָּהיּוְללַה :ָםלֹוע דְַעו הָּתַעֵמ ָּהיְ ךֵרְָבנ ּונְַחנֲַאו

 
  .ִדוָדְל רֹומְזִמ ,ַחֵַּצנְמַל
  ָ.ּךֶדָעְִסי ןֹוּיִּצִמּו ׁשֶֹדּקִמָ ךְרְזֶע חַלְִׁשי .ֹבקֲַעי יֵֹהלֱא םֵׁשָ ךְבֶּגְַׂשי הָרָצ םֹויְּב ׳הָ ְךנַַעי
  .אֵּלְַמיָ ךְתָצֲע לְָכוָ ךֶבָבְלִכָ ךְל ןִֶּתי .הָלֶס ֶהנְּׁשְַדיָ ךְתָלֹוְעוָ ךֶֹתְחנִמ לָּכ ֹרּכְִזי
  ָ.ךיֶתֹולֲאְׁשִמ לָּכ ׳ה אֵּלְַמי ֹלּגְִדנ ּוניֵֹהלֱא םֵׁשְבּוָ ךֶתָעּוׁשיִּב ָהְנּנְַרנ
  .ֹוניְִמי עֵַׁשי תֹורֻבְגִּב ֹוׁשְדָק יֵמְּׁשִמ ּוֵהנֲַעי ֹוחיִׁשְמ ׳ה ַעיִׁשֹוה יִּכ יִּתְעַָדי הָּתַע
  .ריִּכְַזנ ּוניֵֹהלֱא ׳ה םֵׁשְּב ּונְַחנֲאַו םיִסּוּסַב הֶּלְֵאו בֶכֶרָב הֶּלֵא
  .דָדֹועְִתַּנו ּונְמַּק ּונְַחנֲאַו ּולָָפְנו ּועְרָּכ הָּמֵה
  .ּונֵאְרָק םֹויְב ּוֵננֲַעיְ ךֶלֶּמַה !הָעיִׁשֹוה ׳ה
 
 

 ןויצל אבו ,חצנמל ,ירשא
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  ,׳ה רַמָא םָתֹוא יִתיִרְּב תֹאז ִינֲאַו .׳ה םְֻאנ ֹבקֲַעיְּב עַׁשֶפ יֵבְָׁשלּו לֵאֹוּג ןֹוּיְִצל אָבּו״
 ָ ךֲעְרַז יִּפִמּוָ ךיִּפִמ ּוׁשּוָמי ֹאל ָ,ךיִפְּב יִּתְמַׂש רֶׁשֲא יַרָבְדּוָ ךֶילָע רֶׁשֲא יִחּור  
 )א״כ-׳כ ט״נ והיעשי(            .״ָםלֹוע דְַעו הָּתַעֵמ ׳ה רַמָאָ ךֲעְרַז עַרֶז יִּפִמּו  
 )׳ד ב״כ םילהת(               .״לֵאָרְִׂשי תֹוּלִהְּת בֵׁשֹוי ׁשֹודָק הָּתַאְו״
 

 – ֹודֹובְּכ ץֶרָאָה לָכ ֹאלְמ ,תֹואָבְצ ׳ה ׁשֹודָק ,ׁשֹודָק ,ׁשֹודָק :רַמְָאו הֶז לֶא הֶז אָרָקְו
ּדַק   :ןיְִרמְָאו ןיֵד ִןמ ןיֵד ןִיְלּבְַקּמו   ,ּהְֵּתנִיכְש תֵיּב הַָאלִע ַאֹמוֵרמ ֵימְִשּב ׁשיִ
ּדַק ּדַק    ,ּהֵּתְּרוְבּג ַדֹבוע אָעְרַא לַע ׁשיִ   .ּהֵרְָקי וִיז אָעְרַא ָלּכ ָאְיַלמ ,ֹתוָאְבצ ׳ה ָאַּיְמלָע ֵיְמלְָעּלו ַםלְָעל ׁשיִ

 

  – ֹומֹוקְּמִמ ׳ה דֹובְּכְ ךּורָּב :לֹודָּג ׁשַעַר לֹוק יַרֲחַא עַמְׁשֶָאו ַחּור ִינֵאָּׂשִּתַו
ׂש ַעִיז לַק יַרְַתּב תיִָעמְּׁשו אָּחור ִינְַתָלְטּנו   .ּהְֵּתנִיכְש תֵיּב רָתֲֵאמ ׳הְד אָרְָקיְ ךיְִרּב :ןיְִרמְָאו ןיְִחּבְַׁשמִד אִיּגַ
 

  .ָאַּיְמלָע ֵיְמלְָעּלו ַםלְָעל ֵםאָק ּהיֵּתוְכַלמ ׳ה – דֶָעו ָםלֹוְעלְ ךֹולְִמי ׳ה
 

  !ּוניֵתֹובֲא לֵאָרְִׂשְיו קָחְִצי םָהָרְבַא יֵֹהלֱא ,׳ה
  ָ!ךֶילֵא םָבְָבל ןֵכְָהו –ָ ךֶּמַע בְַבל תֹובְׁשְחַמ רֵֶצְיל ָםלֹוְעל תֹאז הָרְמָׁש   
  .ֹותָמֲח לָּכ ריִָעי ֹאְלו ,ֹוּפַא ביִׁשְָהל הָּבְרְִהו ,תיִחְַׁשי ֹאְלו ןֹוָע רֵּפְַכי םּוחַר אּוְהו
  ָ.ךיֶאְרֹוק לְָכל דֶסֶח בְַרו ָחּלְַסו בֹוט ָיֹנדֲא הָּתַא יִּכ
 ָּתְעַּבְִׁשנ רֶׁשֲא ,םָהָרְבְַאל דֶסֶח ,ֹבקֲַעְיל תֶמֱא ןֵּתִת .תֶמֱאָ ךְתָרֹוְתו ,ָםלֹוְעל קֶדֶּצָ ךְתָקְדִצ
  .ָהלֶס ּונֵתָעּוְׁשי לֵאָה ּוָנל סָמֲַעי ,םֹוי םֹוי ָיֹנדֲאְ ךּורָּב .םֶדֶק יֵמיִמ ּוניֵֹתבֲַאל

 

 ְ.ךָּב ַחֵֹטּב םָדָא יֵרְׁשַא תֹואָבְצ ׳ה .ָהלֶס ֹבקֲַעי יֵֹהלֱא ּוָנל בָּגְׂשִמ ּונָּמִע תֹואָבְצ ׳ה
 .ּונֵאְרָק םֹויְב ּוֵננֲַעיְ ֶךלֶּמַה !הָעיִׁשֹוה ׳ה

 

 ,םיִעֹוּתַה ןִמ ּוָנליִּדְבְִהו ,ֹודֹובְִכל ּונָאָרְּבֶׁש ּוניֵֹהלֱא אּוהְ ךּורָּב
 .ּונֵכֹותְּב עַָטנ ָםלֹוע ֵיּיְַחו ,תֶמֱא תַרֹוּת ּוָנל ןַָתְנו

 ֹונֹוצְר תֹוׂשֲַעְלו ֹותָאְִרְיו ֹותָבֲהַא ּונִֵּבלְּב םֵָׂשְיו ,ֹותָרֹותְּב ּונִֵּבל חַּתְִפי אּוה
 .ָהלָהֶַּבל ֵדֵלנ ֹאְלו ,קיִָרל ַעגִינ ֹאל ןַעְַמל .ֵםלָׁש בֵָבלְּב ֹודְבְָעלּו

 

 ,ּוניֵתֹובֲא יֵֹהלֵאו ּוניֵֹהלֱא ׳הָ ךֶינְָפּלִמ ןֹוצָר יְִהי
 הָכָרְבּו הָבֹוט ׁשַרִיְנו הֶאְִרְנו ֶהיְִחְנו הֶּכְִזנְו ,הֶּזַה ָםלֹועָּבָ ךיֶּקֻח ֹרמְִׁשּנֶׁש

 .אָּבַה ָםלֹועָה ֵיּיְַחלּו ַחיִׁשָּמַה תֹוְמי ֵינְִׁשל
 

 ָ.ּךֶדֹוא ָםלֹוְעל יַֹהלֱא ׳ה ,ֹםִּדי ֹאְלו דֹובָכָ ךְרֶּמְַזי ןַעְַמל
 .ֹוחַטְבִמ ׳ה ָהיְָהו ,׳הַּב חַטְִבי רֶׁשֲא רֶבֶּגַהְ ךּורָּב

 .םיִָמלֹוע רּוצ ׳ה ָּהיְּב יִּכ ,דַע יֵדֲע ׳הַב ּוחְטִּב
 .׳ה ָ,ךיֶׁשְרּד ָּתְבַזָע ֹאל יִּכָ ךֶמְׁש יֵעְדֹויָ ךְב ּוחְטְִביְו

 .ריִּדְַאְיו הָרֹוּת ליִּדְַגי ,ֹוקְדִצ ןַעְַמל ץֵפָח ׳ה
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 .ּהָב יֵבְֹׁשְיו *4* רֹומְזִמ דִוְָדל
 .ֶָהְננֹוְכי תֹורְָהנ *4* אּוה יִּכ
 .ֹוׁשְדָק םֹוקְמִּב *4* ֶהלֲַעי יִמ
 .הָמְרְִמל עַּבְִׁשנ *8* ִםיַּפַכ יְִקנ
 .ֹועְִׁשי יֵֹהלֱאֵמ *** הָכָרְב אִָּׂשי

 .ָהלֶס ֹבקֲַעי *** רֹוּד הֶז
 .דֹובָּכַהְ ֶךלֶמ *5* םיִרָעְׁש ּואְׂש

 .הָמְָחלִמ רֹוִּבּג *6* הֶז יִמ
 .דֹובָּכַהְ ֶךלֶמ *5* םיִרָעְׁש ּואְׂש

 .ָהלֶס דֹובָּכַה *7* אּוה יִמ
 

 .חַֹרק ֵינְִבל רֹומְזִמ ריִׁש
 .ֹוׁשְדָק רַה *** ָלּלֻהְמּו ׳ה לֹוָדּג

 .בָרְ ֶךלֶמ *8* ףֹונ הְֵפי
 .ָבּגְׂשְִמל עַדֹונ * םיִֹהלֱא
 .וָּדְַחי ּורְבָע ** ֵהּנִה יִּכ

 .ּוזָּפְֶחנ ּולֲהְִבנ ** ּואָר הָּמֵה
 .הֵָדלֹוּיַּכ ליִח * םַתָזָחֲא הָדָעְר
 .ׁשיִׁשְרַּת תֹוִּינֳא * םיִדָק ַחּורְּב
 .ָהלֶס ָםלֹוע *10* ּונְעַמָׁש רֶׁשֲאַּכ
 ָ.ֶךלָכיֵה בֶרֶקְּב * םיִֹהלֱא ּוניִּמִּד

 ָ.ֶךניְִמי *7* םיִֹהלֱאָ ךְמִׁשְּכ
 ָ.ךיֶטָּפְׁשִמ ןַעְַמל *4* רַה חַמְִׂשי

 .ָהֶילְָּדגִמ ּורְפִס * ןֹוּיִצ ּוֹּבס
 .ןֹורֲחַא רֹוְדל *5* םֶכְִּבל ּותיִׁש

 .תּומ לַע ּוֵנגֲַהְני *5* הֶז יִּכ
 
 

 .ףָסְָאל תיִּתִּגַה לַע ַחֵַּצנְַמל
 .ֹבקֲַעי *** םיִֹהלֵאל ּונִינְרַה

 .לֶָבנ םִע *4* הָרְמִז ּואְׂש
 .ּוֵנּגַח םֹוְיל ** ׁשֶֹדחַב ּועְקִּת

 .ֹבקֲַעי יֵֹהלֵאל *** ֹקח יִּכ
 .עָמְׁשֶא *8* ףֵסֹוהיִּב תּודֵע
 .ָהנְֹרבֲעַּת *** לֶבֵּסִמ יִתֹוריִסֲה
 .ָהלֶס הָביִרְמ *7* ָתאָרָק הָרָּצַּב
 .ִיל עַמְׁשִּת םִא *** יִּמַע עַמְׁש

 .רֵָכנ לְֵאל *5* ֶהיְִהי ֹאל
 .ּוהְֵאלַמֲַאוָ ךיִּפ *5* ׳ה יִֹכנָא
 .ִיל הָבָא ֹאל *** עַמָׁש ֹאְלו
 .םֶהיֵתֹוצֲעֹומְּב *** ּוהְֵחּלַׁשֲָאו

 .ּוֵכּלְַהי יַכָרְדִּב *** יִּמַע ּול
 .יִָדי *4* םֶהיְֵביֹוא טַעְמִּכ
 .ָםלֹוְעל םָּתִע *** ׳ה יְֵאנַׂשְמ

 ָ.ךֶעיִּבְׂשַא *4* ּוֵהליִכֲַאַּיו
 

 .ַעיִפֹוה תֹומְָקנ ** תֹומְָקנ לֵא
 .םיִֵאּג לַע *** טֵֹפׁש אֵָׂשּנִה
 .ּוֹזלֲַעי םיִעָׁשְר *4* יַתָמ דַע
 .ֶןוָא ֵילֲֹעּפ *** ּורְּבְַדי ּועיִַּבי

 .ּוּנְַעיָ ךְָתלֲַחְנו * ׳הָ ךְּמַע
 .ּוחֵּצְַרי םיִמֹותִיו * ֵרְגו ָהנְָמלַא
 .ֹבקֲַעי יֵֹהלֱא *** ֹאל ּורְמֹאַּיו
 .ּוליִּכְׂשַּת יַתָמ ** םיִרֲֹעּב ּוניִּב

 .טיִַּבי ֹאלֲה *5* ןֶֹזא עַֹטנֲה
 .תַעָּד םָדָא *** ִםיֹוּג רֵֹסיֲה

 .לֶבָה הָּמֵה *** ַעֵֹדי ׳ה
 .ּוּנֶדְַּמלְת *4* רֶֶבּגַה יֵרְׁשַא

 .תַחָׁש עָׁשָָרל *4* ֹול טיִקְׁשְַהל
 .ֹבזֲַעי ֹאל *** ֹׁשִּטי ֹאל יִּכ
 .ֵבל יֵרְִׁשי *4* קֶדֶצ דַע יִּכ

 .ֶןוָא ֵילֲֹעּפ *7* םּוָקי יִמ
 .יִׁשְַפנ הָמּוד *4* ׳ה ֵילּול
 .ִינֵדָעְִסי ׳ה *** יִּתְרַמָא םִא

 .יִׁשְַפנ *** יַּפַעְרַׂש ֹברְּב
 .ֹקח ֵילֲע *** אֵּסִּכָ ךְרְבְָחיַה
 .ּועיִׁשְַרי יִָקנ *** לַע ּוּדֹוָגי
 .יִסְחַמ רּוְצל *** ִיל ׳ה יְִהַיו
 .ּוניֵֹהלֱא ׳ה *5* םֶהֵילֲע בֶָׁשַּיו

 

 .ּונֵעְִׁשי רּוְצל ** ָהְנּנְַרנ ּוְכל
 .ֹול ַעיִָרנ ** וָינָפ הָמְּדְַקנ
 .םיִֹהלֱא לָּכ לַע  *4* לֵא יִּכ

 ישימח םוי לש ריש יעיבר םוי לש ריש ןושאר םוי לש ריש

 ינש םוי לש ריש

 .טֹוּמִּת לַּב *9*ְ ָךלָמ ׳ה
 .הָּתָא ָםלֹועֵמ *ָ ךֲאְסִּכ ןֹוָכנ
 .ָםיְכָּד תֹורְָהנ *5* תֹורְָהנ ּואְָׂשנ

 .׳ה םֹורָּמַּב *5* ִםיַמ תֹוֹלּקִמ
 .םיִָמיְ ךֶֹרְאל *5* ּונְמֶֶאנָ ךיֶֹתדֵע

 .ֹטּפְִׁשי *6* ףָסְָאל רֹומְזִמ
 .ָהלֶס ּואְׂשִּת *4* יַתָמ דַע
 .ּוקיִּדְצַה ׁשָָרו ** לַד ּוטְפִׁש
 .ּוליִּצַה םיִעָׁשְר ** לַד ּוְטּלַּפ

 .ץֶרָא יֵדְסֹומ *6* ּועְָדי ֹאל
 .םְֶכּלֻּכ ןֹוְילֶע *** יִּתְרַמָא ִינֲא
 .ּוֹלּפִּת םיִרָּׂשַה ** םָדָאְּכ ןֵכָא
 .ִםיֹוּגַה לָכְּב *5* םיִֹהלֱא הָמּוק

 

 

 ישיש םוי לש ריש

 ישילש םוי לש ריש

 ָ.ךֶָתּלִהְתִּב ַחֵּבַּתְׁשְִהלָ ךֶׁשְדָק םֵׁשְל תֹוֹדְהל ִםיֹוּגַה ןִמ ּונֵצְּבְַקו ּוניֵֹהלֱא ׳ה ּונֵעיִׁשֹוה 
 .ָּהיּוְללַה ןֵמָא םָעָה לָּכ רַמְָאו ָםלֹועָה דְַעו ָםלֹועָה ןִמ לֵאָרְִׂשי יֵֹהלֱא ׳הְ ךּורָּב

 .ָּהיּולְלַה םִָלָׁשּוְרי ןֵֹכׁש ןֹוּיִּצִמ ׳הְ ךּורָּב
 .ֹוּדַבְל תֹואָלְִפנ הֵֹׂשע לֵאָרְִׂשי יֵֹהלֱא םיִֹהלֱא ׳הְ ךּורָּב

 ןֵמְָאו ןֵמָא ץֶרָאָה לָּכ תֶא ֹודֹובְכ אֵלִָּמְיו םָלֹוְעל ֹודֹובְּכ םֵׁשְ ךּורָבּו
 

  ּהֵתּועְרִכ אָרְב יִּד אְָמלָעְּב !אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי
  .ּהֵחיִׁשְמ בֵרָקיִו ֵּהנָקְרּוּפ חַמְצַיְו ,ּהֵתּוכְלַמְ ךיִלְמַיְו
  !ןֵמָא ּורְמְִאו ,ביִרָק ןַמְזִבּו ָאָלגֲעַּב ,לֵאָרְִׂשי תיֵּב לָכְד ֵיּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכֵיּיַחְּב
  !אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְלְ ךַרָבְמ אָּבַר ּהֵמְׁש אֵהְי
  ,אֵּׂשַנְתִיְו ,םָמֹורְתִיְו ,רֵאָּפְתִיְו ,חַּבַּתְׁשִיְו ְ,ךַרָּבְתִי
 :לָּכ ןִמ ָאּלְֵעל ,אּוהְ ךיִרְּב אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לָּלַהְתִיְו ,הֶּלַעְתִיְו ,רָּדַהְתִיְו
 !ןֵמָא ּורְמְִאו ,אְָמלָעְּב ןָריִמֲאַּד ,אָתָמֱֶחְנו אָתָחְּבְׁשֻּת ,אָתָריְִׁשו אָתָכְרִּב         
 !ןֵמָא ּורְמְִאו ,לֵאָרְִׂשי לָּכ לְַעו ּונֵילָע םיִבֹוט םִיּיְַחו ָאּיַמְׁש ןִמ אָּבַר אָָמלְׁש אֵהְי
 !ןֵמָא ּורְמְִאו ,לֵאָרְִׂשי לָּכ לְַעו ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲַעי אּוה ,ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶֹׂשע
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  – ָהנֹוְבּלַהְו ,ָהנְְּבלֶחַה ,ןֶֹרּפִּצַהְו ,יִרֳּצַה :תֶֹרטְּקַה םּוּטִּפ
  .ֶהנָמ םיִעְבִׁש םיִעְבִׁש לַקְׁשִמ

  – ֹםּכְרַכְו ,ְּדְֵרנ ֶתֹלּבִׁש ,הָעיִצְקּו ,רֹומ
 .ֶהנָמ רָׂשָע הָּׁשִׁש רָׂשָע הָּׁשִׁש לַקְׁשִמ

  

  .הָעְׁשִּת ןֹוָמּנִקְו .הָֹׁשלְׁש הָפּוּלִקְו .רָׂשָע םֵינְׁש ְטְֹׁשּקַה
 

  .ןיִּבַק הָעְׁשִּת ָהניִׁשְרַּכ תיִֹרּב
  .אָָתלְּת ןיִּבְַקו אָָתלְּת ןיִאְס ןיִסיִרְפַק ןֵיי
  .קיִּתַע ָןיְַרּוִח רַמֲח איִבֵמ – ןיִסיִרְפַק ןֵיי ֹול ןיֵא םְִאו
  .אּוהֶׁש לָּכ – ןָׁשָע ֶהלֲעַמ .עַבֹור – תיִמֹודְס ַחלֶמ
  .אּוהֶׁש לָּכ – ןֵּדְַרּיַה תַּפִּכ ףַא :רֵמֹוא ִילְבַּבַה ןָָתנ יִּבַר
 !הָתיִמ ָבּיַח – ָהֶינָּמַס לָּכִמ תַחַא רַּסִח םְִאו !ָּהלָסְּפ – ׁשַבְּד ּהָּב ןַָתנ םְִאו

 

  :רֵמֹוא לֵאִילְַמּג ןֶּב ןֹועְמִׁש ןָּבַר
  .ףָטְּקַה יֵצֲעֵמ ףֵטֹוּנַה ףָרְׂש ָאּלֶא ֹוניֵא יִרֳּצַה
  .הָָאנ אֵהְּתֶׁש יֵדְּכ ,ןֶֹרּפִּצַה תֶא ּהָּב ןיִפָּׁשֶׁש :ָהניִׁשְרַּכ תיִֹרּב
 יֵמ ֹאלֲהַו .הָּזַע אֵהְּתֶׁש יֵדְּכ .ןֶֹרּפִּצַה תֶא ֹוּב ןיִרֹוּׁשֶׁש :ןיִסיִרְפַק ןֵיי
 .דֹובָּכַה ֵינְּפִמ ,ׁשָּדְקִּמַּב ִםַיְלגַר יֵמ ןיִסִינְכַמ ןיֵאֶׁש ,ָאּלֶא ?ָּהל ןיִָפי ִםַיְלגַר
 
 

 ,קֵחֹוׁש אּוהֶׁשְּכ :רֵמֹוא ןָָתנ יִּבַר ָאְינַּת
 ,״!קֵדָה בֵטיֵה !בֵטיֵה קֵדָה״ רֵמֹוא
  .םיִמָׂשְַּבל הֶָפי לֹוּקַהֶׁש ֵינְּפִמ
 ׁשִילְִׁשל .הָרֵׁשְּכ – ןיִאָצֲַחל ּהָמְּטִּפ
  .ּונְעַמָׁש ֹאל – ַעיִבְִרְלו
  :ָללְּכַה הֶז ,הָדּוְהי יִּבַר רַמָא
 רַּסִח םְִאו .ןיִאָצֲַחל הָרֵׁשְּכ ּהָתָּדִמְּכ םִא
 .הָתיִמ ָבּיַח ָהֶינָּמַס לָּכִמ תַחַא
 םיִּׁשְִׁשל תַחַא :רֵמֹוא אָרָּפַק רַּב ָאְינַּת
 לֶׁש הָאָב הְָתיָה ָהנָׁש םיִעְבְִׁשל ֹוא
  .ןיִאָצֲַחל ִםיַריִׁש
 ןֵתֹונ ָהיָה ּוּלִא :אָרָּפַק רַּב ֵינָּת דֹועְו
 לֹוָכי םָדָא ןיֵא .ׁשַבְּד לֶׁש בֹוטְרֹוק ּהָּב
 ןיִבְרָעְמ ןיֵא הָָמְלו .ּהָחיֵר ֵינְּפִמ דֹומֲַעל
  :הָרְמָא הָרֹוּתַהֶׁש ֵינְּפִמ – ?ׁשַבְּד ּהָּב
 ּוריִטְקַת ֹאל ׁשַבְּד לְָכו ֹראְׂש לָכ יִּכ״
 ״׳ַהל הֶּׁשִא ּוּנֶּמִמ

 :שדקמה תיבב םוי לכב תרטקומ התייהש תרוטקה תנכה ןפוא ןיינעב הרות דומיל

 ןֶֹרּפִצ יִרֳצ

 ָהנֹובְל ָהנְְּבלֶח

 רֹומ
 הָעיִצְק
 ְּדְֵרנ תֶֹלּבִׁש

 הָפּוּלִק ְטְֹׁשק ןֹוָמּנִק ֹםּכְרַּכ

70 70 

70 70 
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 :תרוטקה תודימל םירואיב
 
  )תונוש תוטיש שי( םרג 425 - הנמ

  ג"ק םישולשכ = הנמ 70
  ג"ק העבשכ = הנמ 16
  ג"ק 156-כ = םינמ 368 דחיב לכה
	 ,םיציב 24 לש חפנ = בק
  )רטיל 1.08( דחא רטילמ רתוי טעמ		
  םיבק 6 = האס
 )׳ל 23( םיבק 21 = אתלת ןיבקו אתלת ןיאס
  'ל 10-כ = ןיבק העשת

 

 ןיסירפק ןייו הנישרכ תירובש ריבסמ ג״בשר
 דוביעל ושמיש אלא ,תרוטקהמ קלח ויה אל
 םימייוסמ םינממס

  ,ֹ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    
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