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מֹוִנים                     שְּ מ ֹו ִנ י ם   ֲא ִנ י    ַמ ֲא ִמ י ן   -ַעל ַסף  ַהשְּ

 4/1      (111-121/ה)    1

מּונֹות ָבָאָדם, ֲאִני ַמֲאִמין כֹולֹות ַהטְּ ם יְּ ַקדֵּ ַח ּולְּ ַפתֵּ ָשר לְּ ָבל, ֶשֶאפְּ צֹוִעּיֹות , ָרִגיל ּוֻמגְּ ִשטֹות ִמקְּ ַרת ִגישֹות וְּ ֶעזְּ  בְּ

2 

ִתִּיים, ֲאִני ַמֲאִמין ַנֲהגּות תֹוַרשְּ י ִהתְּ פּוסֵּ ִשּנּו-ֶשדְּ ֻבָקרֶגֶנִטִּיים ִנָתִנים לְּ דּוס מְּ ִהנְּ יַני,י ּולְּ עֵּ  ַאְך ִשבּוט ָאָדם ָפסּול בְּ

1 

קּויֹות, ֲאִני ַמֲאִמין ָעיֹות ּולְּ ֹתר בְּ ִביָבִתית ֲעׂשּוָיה ִלפְּ בּות סְּ ָערְּ ַית .ֶשִהתְּ סּוגְּ ִביָבה"בְּ ַרַעת" תֹוָרָשה ּוסְּ ִביָבה ַמכְּ  ַהסְּ

4 

ַהֲעִניק, ֲאִני  ַמֲאִמין י ָכל ָאָדם  לְּ ַחָּייו  ֶשִבידֵּ ַחֶדֶשת לְּ ָמעּות ִמתְּ ַרת יֹוֲעִצים , ַמשְּ ֶעזְּ מֹו ִאם בְּ ֹכחֹות ַעצְּ  ִאם בְּ

5 

ָרִחים טֹוִבים, ֲאִני ַמֲאִמין ש  ֶאזְּ ַשמֵּ ש ּולְּ אֹושֵּ ִהתְּ ֻסָגִלים לְּ ִגילֹות מְּ רֹות ַהִחּנּוְך ָהרְּ גְּ ָלִטים ִמִמסְּ  ַגם ֲאִסיִרים,ֶשַהִּנפְּ

6 

ִהָלהֶשַגם בַ , ֲאִני ַמֲאִמין ָכבֹוד ֶאת ַהקְּ ת בְּ ָשרֵּ כֹוִלים לְּ מּוָכה יְּ ָכל נְּ ַנת ִמׂשְּ י מְּ ָשָלה ּוַבָצָבא' ר,ֲעלֵּ ָמאֹות ַבֶממְּ  דּוגְּ

1 

ִגישּות ֱאנ ֹוִשית ּומּוָסִרית, ֲאִני ַמֲאִמין ַטּיֵּן ִברְּ ִהצְּ ָשר לְּ צּוָינּות ַמָדִעית ֶאפְּ ַצד מְּ ין זֹו סֹוֶתֶרת ֶאת זוֹ , ֶשלְּ אֵּ  וְּ

8 

ִחּׂשּוף ִמדֹוָתיו ַהטֹובֹות, י ַמֲאִמיןֲאנִ  ַאֲהַבת ָאָדם ּובְּ ֲעָך ", ֶשמֹוַתר ָהָאָדם בְּ רֵּ ָת לְּ ָאַהבְּ  ֹל ֹא ָל ָר ע ֹו ת  ֶשבוֹ  –וְּ

9 

ֹנַסח, ֲאִני ַמֲאִמין ָפַעת ָהִאָשה ַעל ַבֲעָלּה ּובְּ ַהשְּ ֶשָלֶכם : "בְּ בוֹ , "ֶשָלּה הּוא –ֶשִלי וְּ י ָזִהיר ִבכְּ הֹוָקָרָתּהֱהוֵּ  ָדּה ּובְּ

11 

סֹוד ֶשל ַהַּיֲהדּות ּוַבִשלּוש, ֲאִני ַמֲאִמין י ַהּיְּ כֵּ ֶערְּ ִריְך הּוא: בְּ ָשא בְּ ל-קּודְּ ָראֵּ ל -ִיׂשְּ ָראֵּ ֶאֶרץ ִיׂשְּ ֻשֶלֶשת –וְּ ֻדָשה מְּ  קְּ

11 

ת ַבָצָבא, ֲאִני ַמֲאִמין ָשרֵּ ל לְּ ָראֵּ ִיׂשְּ ָרח בְּ ֶאזְּ ַדר אוֹ , ֶשחֹוָבה ַעל ָכל ָאָדם וְּ ִפי ֶשּיּוסְּ ִהָלִתי כְּ ֻאִמי אֹו קְּ ירּות לְּ שֵּ  בְּ

12 

ָרִחים, ֲאִני ַמֲאִמין ֻכּיֹות ָלֶאזְּ יֹון זְּ ַהֲעִניק ִשוְּ ִדיָנה לְּ ִרי,ֶשחֹוַבת ַהמְּ ִאים ֶאת ַהחֹובֹות ַהֻמָטלֹות: קְּ ַמלְּ ֶלה ַהמְּ  ָלאֵּ

11 

ָריּות ִאיִשית, ֲאִני ַמֲאִמין ַאחְּ בּות ,ַבִחּנּוְך לְּ ַערְּ פּוִנית   , ֲהָדִדיתלְּ ירּות ַמצְּ ַצד חֵּ ֻאִמית בְּ ָרִתית ּולְּ יּות ֶחבְּ סֹוִליַדרְּ  לְּ

14 

ִחיָרה"בְּ , ֲאִני ַמֲאִמין ָרָעִתי" ֹחֶפש ַהבְּ ַהכְּ ַע ֹלא ַרק ֶאת גֹוָרִלי ֶאָלא ֶאת גֹוַרל ָהעֹוָלם בְּ  ִמתֹוך ֲהָבָנה ֶשֲאִני קֹובֵּ

15 

ָהעֹוָלם ַהָבא  -ֶאת ַגן ֶשָאנּו נֹוֲחִלים, ֲאִני ַמֲאִמין יִהּנֹום וְּ ַהגֵּ ֶדן  וְּ ַיִלִּיים! ָבעֹוָלם ַהֶזה  -ָהעֵּ צְּ ֶטנְּ ִזיסְּ ֶלה ֲעָרִכים ֶאקְּ  אֵּ

16 

ִדיִדי ִהיא  ָה ַע נְּ ָו ה, ֲאִני ַמֲאִמין ר לְּ יֹותֵּ אּוָיה בְּ ָהרְּ ר ָבֶהן ֲאָבל ַהַּנֲעָלה וְּ ַעטֵּ ִהתְּ ה ִמדֹות ַנֲעלֹות לְּ בֵּ  ֶשּיֵּש ַהרְּ

11 
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חֹוַבת ַמֲעִׂשים ּוַמֲאַמִצים, ֲאִני ַמֲאִמין ָמם מֵּ ִרים ַעצְּ ִנִסים ּופֹוטְּ ַצִפים ַרק לְּ ִכים ּומְּ ַתמְּ ֶלה ַהִמסְּ  ֶשטֹוִעים ָכל אֵּ

18 

ִמית,ֲאִני ַמֲאִמין ָאה ַעצְּ ֶעֶצם ַעל ִׂשנְּ ַחִפים בְּ ִטים מְּ לֹוַבִליסְּ ִטים ּוגְּ ַסִליסְּ קוֹ ,ֶשאּוִניֶברְּ ַאת מְּ ָשָרִשיםִׂשנְּ  רֹות וְּ

19 

יּה, ֲאִני ַמֲאִמין ית ֲאַתר ָפנּוי ִמּנֵּ ֻסָּיִמים, ֶשלֵּ קֹומֹות מְּ ִכיָנה ִבמְּ ָרה ַלשְּ תֵּ ָמה יְּ ֻקָדִשים, ֲאָבל יֵּש ָעצְּ  ָבֲאָתִרים מְּ

21 

ר ִמֹכל ֶאת ֱהיֹוָתם מַ , ֲאִני ַמֲאִמין עּו יֹותֵּ בְּ ם ֶשִּיקְּ ָכִדים הֵּ ַלנְּ ינּו ַלָבִנים וְּ ִשיִכים ֶדֶרְך ָאבֹות ּוַמסֹוֶרת דֹורֹותֶשַּיֲחסֵּ  מְּ

21 

יֹוָנה, ֲאִני ַמֲאִמין כּות ָדִתית ֶעלְּ ִדיָנה,ֶשַסמְּ י ֲהָלָכה ּומְּ נֵּ יְּ ִענְּ ִחיָדה בְּ דּות ָהֻאָמה,פֹוֶסֶקת יְּ ַאחְּ נֹוַע ִפצּול בְּ ָרִחית ִלמְּ  ֶהכְּ

22 

ָשַמת ַהִצּיֹונּות ִהיא כוֹ , ֲאִני ַמֲאִמין ֶישַ ִכי ַהגְּ ִתיִנית בְּ ִדיָנה ַפֶלׂשְּ ִביל ֲהָקַמת מְּ ַמקְּ ַחּיֵּב בְּ ינֹו מְּ טֹוִרי ֶשאֵּ  ע"ַרח ִהיסְּ

21 

ִדיִני ּוִבצּוִעי, ֲאִני ַמֲאִמין ַרת ַשַחר מְּ ָמה ַחסְּ ִריִחים ִסיסְּ ִתיָנִאים ַמפְּ ין ַהַפֶלׂשְּ ינּו ּובֵּ ינֵּ י  ַה ַה פְּ ָר ָד ה בֵּ  ֶשֲחִסידֵּ

24 

ֶנֱאָמנּוָתם ַלמְּ  ִכי, ֲאִני ַמֲאִמין ָדִקים בְּ ִטים ַהסְּ ָנע ּובֹולְּ ִתי ִנמְּ ל ִהיא ַתֲהִליְך ִבלְּ ָראֵּ ִבּיֵּי ִיׂשְּ ָיה ֶשל ַערְּ ִתיִניַזצְּ  ִדיָנהַהַפֶלׂשְּ

25 

ִריַע ֶאת ג, ֲאִני ַמֲאִמין ל הּוא ֶשַּיכְּ ָראֵּ ֶאֶרץ ִיׂשְּ הּוִדים ַוֲעָרִבים בְּ ין יְּ ַרִפי בֵּ הּוִדיתִכי ַהַמֲאָזן ַהֶדמֹוגְּ ִדיָנה ַהּיְּ  ֹוַרל ַהמְּ

26 

ִסיָגה ִמִסיַני, ֲאִני ַמֲאִמין ָבנֹון,ִכי ַהּנְּ ִריָחה ִמלְּ ַצדַ ,ַהבְּ ִגיָדה בְּ ָתַעת ַצהַ ,ל"ַהבְּ ֲערּו ֶאת ָהרְּ ִתיָפדֹות ִערְּ ָלָגה ָבִאינְּ  ל  "ַהַהבְּ

21 

אִ , ֲאִני ַמֲאִמין ִעי ִחּיּוִני וְּ ָקָמה ִהיא ֹצֶרְך ִטבְּ ִתי מּוָסִרִּיים ִכי ַהּנְּ ם ַהִבלְּ ֶטרֹור הֵּ י ֶטַבח וְּ ַמֲעׂשֵּ ָלָגה לְּ ַהַהבְּ  לּו ָהִאפּוק וְּ

28 

ִטיָעה, ֲאִני ַמֲאִמין ִנָּיה ּוִבנְּ י ַהַחָבָלה ִהיא ִבבְּ ַמֲעׂשֵּ שּוָבה לְּ ִעים,ֶשַהתְּ ָכל ָמקֹום ֶשפֹוגְּ ִישּוִבים בְּ ָחַבת ַמֲאָחִזים וְּ ַהרְּ  בְּ

29 

ִעיםֶשדַ , ֲאִני ַמֲאִמין ָפרְּ ָחִנים,ָּיִרים ִמתְּ ַרצְּ ֻשָתף,ַאִליִמים וְּ ַבִית מְּ ִרים ִאָתנּו בְּ גֹורְּ ר, ַהִמתְּ ַותֵּ ֹלא לְּ ק וְּ ַסלֵּ  ָצִריְך לְּ

11 

ָיה ֶשל , ֲאִני ַמֲאִמין יאֹולֹוגְּ ִהָלה ִויִשי,ִישּוב,"תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה"ָבִאידֵּ ירּות ַלקְּ ִשלּוב שֵּ רַתֲעִׂשָּיה ּוַמָדע בְּ דֵּ  בֹות ֶהסְּ

11 

י אֲ , ֲאִני ַמֲאִמין ַחן ָהֲעבֹוָדה ַהָזָרה ִבימֵּ ִחיַנת ֻפלְּ י ַמִתיָרנּות ַמֲעָרִבִּיים ִהיא ִבבְּ כֵּ ֶערְּ ינּו לְּ ָימֵּ דּות בְּ ַתַעבְּ ינּוֶשַהִהשְּ  בֹותֵּ

12 

שוֹ , ֲאִני ַמֲאִמין ִתית ַעל ַהִתקְּ ַפחְּ ִכָּיה ַהִמשְּ טּות ָהאֹוִליַגרְּ ַתלְּ ָיה ֶשָלנּוֶשִהשְּ ַרטְּ סֹוֶמת ִהיא ָאסֹון ַלֶדמֹוקְּ ַהִפרְּ  ֶרת וְּ

11 

ָיה, ֲאִני ַמֲאִמין יאֹולֹוגְּ ָכָלה ּוָבִאידֵּ נּו ַבַכלְּ תֹוכֵּ ָעִרים ָהֲאיִֻמים בְּ ט אֹוָתנּו ֶאָלא ַהפְּ מֹוטֵּ ִתיָפאָדה תְּ  ֶשלֹא ָהִאינְּ

14 

הֹוָריו, ֲאִני ַמֲאִמין ר לְּ ַנכֵּ מֹוֶרֶשת,ֶשַהִמתְּ נָֻכר ַגם עַ ,ַהדֹורֹות לְּ א מְּ תְּ "וְּ , י ֶצֲאָצָאיו"ִיָמצֵּ פְּ ַאטֵּ פּוְך –ַעל דְּ  "ַאטְּ

15 

ֶנֶסת, ֲאִני ַמֲאִמין ִחירֹות ַלכְּ ַשּנֹות ֶאת ִשַטת ַהבְּ ָרִחים לְּ ָלגֹות,ֶשמּוכְּ ַפר ַהִמפְּ ם ִמסְּ צֵּ ַצמְּ ִדיל ֲאחּוז ַהֲחִסיָמה,לְּ ַהגְּ  לְּ

16 
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ִני, ֲאִני ַמֲאִמין ָרה ִראשֹוָנהֶשָתכְּ ֶעזְּ י חֹוָבה בְּ סֵּ לֹול קּורְּ ִריָכה ִלכְּ ָשָמה,ת ַהִלמּוִדים צְּ ִחָּיה,ַהנְּ  ֶבֶדק ּוֶמֶשק ַבִית,ׂשְּ

11 

ל ֹלא עַ , ֲאִני ַמֲאִמין ַנהֵּ ִהתְּ ָשָלה ַחָּיִבים לְּ י ַהֶממְּ דֵּ רְּ ָהִקים"י פֹוִליִטיָקִאים ֶאָלא עַ "ֶשִמׂשְּ צֹוַע ֻמבְּ י ִמקְּ שֵּ  י ַאנְּ

18 

ִהָלה, ַמֲאִמין ֲאִני רּות ַלקְּ ִאים חֹוַבת שֵּ ַמלְּ י ִמעּוִטים ַהמְּ נֵּ אֹות ַרק ִלבְּ לֵּ ָרח מְּ ֻכּיֹות ֶאזְּ נֹות זְּ ַהקְּ מן ָהָראּוי לְּ  ֶשִ

19 

ִדי, ֲאִני ַמֲאִמין י מְּ גּושֵּ ַמֲעָצמֹות  ּובְּ ָכִלית ּופֹוִליִטית בְּ לּות ַכלְּ ָשר ִמתְּ ָכל ָהֶאפְּ ר כְּ רֵּ ַתחְּ ִהשְּ ינּו לְּ  נֹות ָזִריםֶשָעלֵּ

41 

ִני, ֲאִני ַמֲאִמין ִהָלִתי ֶבָעִרים ַעל ָבִסיס ֶאתְּ גּון קְּ ִארְּ ִהָלִתִּיים וְּ מֹות ַלֲהָקַמת ִישּוִבים קְּ ַח ָיזְּ ַטפֵּ  ֲעָדִתי,ָדִתי,ֶשּיֵּש לְּ

41 

ֻקֶבֶלת ֶאת , ֲאִני ַמֲאִמין ֶגֶרת מְּ ִמסְּ ִשיר בְּ ַהכְּ י ַהקֹוֶדש"ֶשמּוָטב לְּ חַ " ֲערּוצֵּ תּוָנה ּולְּ זּוָרה ַהמְּ ש ֶאת ַהֶצנְּ  דֵּ

42 

צֵּ , ֲאִני ַמֲאִמין י ַארְּ חֵּ ַנֲחִלים בְּ ָכ ל  ִשטְּ ִמתְּ ינּו רֹוִאים אֹוָתנּו כְּ בֵּ ִתיָנִאים טֹוִעים ִכי אֹויְּ ַדִהים ִעם ַהַפֶלׂשְּ  נּוִכי ַהִמזְּ

41 

ָלִדים לֹוֶקה, ֲאִני ַמֲאִמין ִגדּול יְּ ַנָסה בְּ ִגישּות ֱאנֹוִשית ִכי ִמי ֶשֹּלא ִהתְּ  ?ֲאָבל ַמה ּנֹאַמר ַעל הֹוִרים ַאִליִמים, ִברְּ

44 

נּו, ֲאִני ַמֲאִמין צֵּ ַארְּ רֹות, ִכי ַגם בְּ אֹורֹות ֲאחֵּ ָשרּות ַלֲהָמַתת ֶחֶסד, בדֹוֶמה ָלֲאָרצֹות נְּ ָחָבה ָהֶאפְּ ֶיֶתר ַהרְּ ֻאַשר בְּ  תְּ

45 

ַצד ַהַמֲעֶרֶכת ַהִמשְּ , ֲאִני ַמֲאִמין ָפִטית ָדִתיתִכי בְּ ִשירּוָתּה ֶשל ַמֲעֶרֶכת ִמשְּ ָפּה ּוכְּ ָתקְּ ַהִכיר בְּ  ָפִטית ַהַקֶּיֶמת ָצִריְך לְּ

46 

ִכי, ֲאִני ַמֲאִמין ִטיהּור שֹופְּ ָפָלה וְּ י ַהתְּ נֵּ קְּ ִמתְּ ָנָחה בְּ ֶקב ַהַהזְּ ֶמֶשק ַהַמִים עֵּ ֻאִמית בְּ רֹוָפה לְּ טְּ ָקַטסְּ פּוִיים לְּ  ןִכי ָאנּו צְּ

41 

ָכל יֹום ַמֶשהּו ָחָדש, ֲאִמיןֲאִני מַ  ֹמד בְּ ַהֲעִמיק ַבָּיָשן, ֶשָכל ָאָדם ָצִריְך ִללְּ ִעָקר , אֹו לְּ ֹתב –ּובְּ ַלֲעׂשֹות, ִלכְּ  ִליצֹור וְּ

48 

ִנים בַ , ֲאִני ַמֲאִמין ָפָחה ַתִקיִנים מּותְּ יָנּה  ע ֹו ֶק ֶר ת אֶ  -" ֲעֶקֶרת ַהַבִית"ֶשַחּיֵּי ִמשְּ הֹוָצָאה ֶשאֵּ ָנַסת ַהַבִיתבְּ  ת ַהכְּ

49 

לּוָיה ִבירּוָשה, ֲאִני ַמֲאִמין ִריאּות טֹוָבה תְּ כֹוָנה,ֶשבְּ ִעילּות גּוָפִנית,ִבִתזוָנה נְּ ָהִעָקר , ִבפְּ  ַבֲחִשיָבה ִחּיּוִבית –וְּ

51 

פּוִאי, ֲאִני ַמֲאִמין ִהָמַנע ִמִטפּול רְּ ָפִטי,ֶשָרצּוי לְּ רֹובֵּ ,ִמשְּ ָכִלי ִמַצד קְּ ָפָחהַכלְּ ַיֲחִסים ֹטוִבים ,י ַהִמשְּ ָיִנים בְּ עּונְּ  ִאם מְּ

51 

ָנאֵּ , ֲאִני ַמֲאִמין ק ָלֶהם ַבֶכֶלא תְּ ַספֵּ ֹלא לְּ ַסִמים וְּ י ִמין וְּ ָינֵּ ַהִטיָלּה ַעל ֲעַברְּ ש ֶאת ֲעבֹוַדת ַהֶפֶרְך ּולְּ ַחדֵּ ָוָחה ֶשָצִריך לְּ  י רְּ

52 

נֹות ֶאת , ֲאִני ַמֲאִמין ַהתְּ ָלִלית ּוַמָדִעיתֶשָצִריְך לְּ ָכָלה כְּ ִכיַשת ַהׂשְּ קּוָדם ֶשל ַרָבִנים ַגם ִברְּ ֶאת ִתפְּ ָמָכָתם וְּ  ַהסְּ

51 

ירּות ַהצְּ , ֲאִני ַמֲאִמין חּום ַהשֵּ צֹוֲענּות ִבתְּ בּות ּוִמקְּ ַנדְּ ר ִהתְּ שֵּ ַאפְּ ֶגֶרת ַהָצָבא ַהַסִדיר ּולְּ ִחיב ֶאת ִמסְּ ַהרְּ  ָבִאי ֶשָצִריְך לְּ

54 

ָנאִ , ִמיןֲאִני ַמאֲ  לּוִמים ּותְּ ָבַלת ַתשְּ ֹלא ַהגְּ ִמי לְּ ָהֲאָקדֵּ סוִדי ַהִתיכֹוִני וְּ י ַהִחּנּוְך ַהּיְּ ֹתַח ַלֹכל ֶאת ַשֲערֵּ  יםֶשָצִריְך ִלפְּ

55 



 

 י ע ק ב    נ י מ ן  ש   ו   ר   ו   ת   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ִריאּות ַהגּוף  ָיָפה ַגם ַלֶּנֶפש, ֲאִני ַמֲאִמין ֶלֶצת ִלבְּ ֹל,ֶשֲהִליָכה ַהֻממְּ ם וְּ ַקדֵּ ְך ּוִמתְּ ָך הֹולֵּ יֹותְּ ָמֶריָךִלהְּ א ַעל שְּ  א קֹופֵּ

56 

ִפיַסת ַהָשלֹום, ֲאִני ַמֲאִמין ָיה ֲחָדָשה ַלֲחלּוִטין ִבתְּ צְּ ֶספְּ רּוָשה קֹונְּ ִדינֹות ָהעֹוָלם, ֶשדְּ ֶקֶרב מְּ נּו בְּ  ַהִבָטחֹון ּוַמֲעָמדֵּ

 

51 

ינּו ִעם שֶ , ֲאִני ַמֲאִמין פּוָיה ָעלֵּ ֻדָשה ִהיא ָהֲעבוָדה ַהֶסיִזיִפית ַהכְּ לֵָּאהֶשַהקְּ ֲהָשָגָתּה ַהמְּ ק מֵּ ַחמֵּ עֹוָלם ִהיא ִתתְּ  לְּ

58 

ֶנֶפש ֲעיֵָּפה, ֶשַהמּוִסיָקה ִהיא ַטַעם ַהַחִּיים, ֲאִני ַמֲאִמין צּוָצה,ִהיא ַהָמזֹון לְּ ֻאָשָרה,רְּ ָעה ּומְּ בֵּ ַאף ׂשְּ ֻדָכָאה וְּ  מְּ

59 

הּות, ֲאִני ַמֲאִמין ִדיַקת ַהזְּ עֹוֶרֶרת ֶאת בְּ ִרישּות מְּ קּותמְּ , ֶשַהפְּ ִציָרִתּיּות, עֹוֶדֶדת ֶאת ִזַקת ַהִהַדבְּ ָרִחית  ַלּיְּ  ֶהכְּ

61 

ִריִצים, ֲאִני ַמֲאִמין ַהֲעִניק ַתמְּ ִדיָנה לְּ חֹול-ֶשחֹוַבת ַהמְּ ט ּוִמכְּ י עֵּ ִדיִבים ָלֳאָמנֵּ מּוִלים נְּ ִגיָנה,ַתגְּ  ִפסּול ּוָמחֹול ,ִשיָרה ּונְּ

61 

ִדיִנּיּות מֹוִניטָ , ֲאִני ַמֲאִמין ִמיָחהֶשמְּ עֹוֶדֶדת צְּ ָנָסה,ִרית מְּ י ַהכְּ ָטָלה ּוַפֲערֵּ ֶצֶמת ַאבְּ ַצמְּ ַחֶּיֶבת הֹוָרַדת ָהִרִבית,מְּ  מְּ

62 

ִדין , ֲאִני ַמֲאִמין ִריִכים ַלֲעֹמד לְּ ִבים צְּ יֶהם ַהֲחָשִאים ַהַמִזיִקים ִעם ָהאֹויְּ ַמָגעֵּ ָמם בְּ  ֶשִאיִשים ַהפֹוֲעִלים ִמַטַעם ַעצְּ

61 

ם, ֲאַני ַמֲאִמין דֵּ ֶהקְּ ן בְּ נֵּ ַתכְּ תֹוֶחֶלת ַהַחִּיים,ֶשָראּוי לְּ י,ִעם ַהגדּול בְּ אֹוִתים-מֹוָשבֹות ָבתֵּ ִטפּול נְּ ַתֲעסּוָקה וְּ  ָאבֹות לְּ

64 

תֹות ַהחֹוָמה ַהמְּ , ֲאִני ַמֲאִמין ִתיִנית ּוִביִריחֹו ָבִנינּו ֶאת ַדלְּ ִדיָנה ַהַפֶלׂשְּ י ַעָזה ַלמְּ נּו ֶאת ַשֲערֵּ  ִגָּנה ָעֶליהָ ֶשִהַצבְּ

65 

ִציאּות, ֲאִני ַמֲאִמין ַהמְּ ָעִמים מֵּ ַח ִלפְּ ַהֲהָוָיה ֶשהּוא ָשרּוי ָבּה,ֶשָאָדם ַהבֹורֵּ ק מֵּ ַנתֵּ ב ֶאת ֲהָוָיתֹו ֶשלֹו , ִמתְּ ַעצֵּ י לְּ דֵּ  כְּ

66 

ָלט ִמן ַהשּוק כְּ , ֲאִני ַמֲאִמין א ֶאת ַהִמקְּ רֹוַח ֶאל ַהַחִּייםֶשַהַבִית הּוא ַהַמֲחֶסה ֶשבֹו ֲאִני מֹוצֵּ י ִלבְּ  דֵּ

61 

ִפּיּוִתי, ֲאִני ַמֲאִמין ָכִבי ֶאת שְּ ָלה ַעל ִמשְּ ֹדק ַבַליְּ ִלבְּ זּוָלִתי וְּ ֹלא בְּ ִמי וְּ ַעצְּ ָקָלִתי בְּ לֹות ֶאת ַקלְּ  ִכי טֹוָבה ִשָטִתי ִלתְּ

68 

ֻאָמִני, ֲאִני ַמֲאִמין יָנּה ֶשל הֹוֶזה לְּ הּוִתי אֵּ ִשיִחי, ֶשזְּ ִטי ,ַפאַנאִטי, מְּ ִכיסְּ ָתִני, ַאַנרְּ ִטי ַנַהנְּ ֹלא ֶשל ֶבן תֹוַצר ֶאִליִטיסְּ  וְּ

69 

ִבים, ֲאִני ַמֲאִמין שְּ ַבר ַמחְּ ַעכְּ ָפִרים לְּ ַבר סְּ ַעכְּ ָפְך ֶשָחל ִבי מֵּ ר הּוא ַהַמהְּ יֹותֵּ  ֶשַהדמּוי ַההֹולֵּם אֹוִתי בְּ

11 

ָכְך ֶשֲאִני , ֲאִני ַמֲאִמין רֹוִני ַעל זּוָלִתי בְּ ִיתְּ ֶבןבְּ לֹוָתּה בְּ ֹלא ִלתְּ ִמי וְּ י ַעצְּ ַלפֵּ ָמה כְּ נֹות ֶאת ָהַאשְּ ַהפְּ  ִׂשיִחי-ַמֲעִדיף לְּ
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11 

זּוָנִאיִבּיּות, ֲאִני ַמֲאִמין ָנִתּיּות,ַבתְּ יִצים,ָבאֹופְּ בֹון ָרוּוי , ֶשַפַעם אֹוֶסֶרת ּוַפַעם ַמִתיָרה בֵּ עֹוד, ָבָׂשר, ֶחלְּ ָקאֹות וְּ  , ַמשְּ

12 

ם ֲע לֵּ י , ֲאִני ַמֲאִמין ֹלא  ַא ל, ֶח ֶל ד  -ַכי ָבעֹוָלם ַהֶזה ַחּיֵּינּו הֵּ  ֶשַהטֹוב ַש כ ּו ל  בוֹ  –עֹוָלם ֶשֻכלֹו טֹוב , ֶח ֶל ד-וְּ

11 

חֹום בְּ עַ , ֲאִני ַמֲאִמין ִריִכים ִללְּ י ָהָעם צְּ קֵּ לֵּמּות ֶחלְּ ַהלֹוֲחִמים ִלשְּ י ָהָאֶרץ וְּ קֵּ לֵּמּות ֶחלְּ  ָה ָא ֶר ץ-ם ִכי ַהלֹוֲחִמים ִלשְּ

14 

ג ַבָקָים, ֲאִני ַמֲאִמין ָארֵּ הֵּ יֹות ַקָּים, ִכי ָעַלי לְּ ִעם זֹאת , ַבֶמה ֶשָראּוי ִלהְּ הֹוִסיף חּוט ָש ִנ י -וְּ קֹוִרי, לְּ  חּוט ַהִשּנּוי ַהמְּ

15 

ָעָדה ֶאל ַהֶדֶרְך ָהעֹוָלה, ֲאִני ַמֲאִמין ָלה,ִביִלים ַהשֹוִניםֹלא ַבֶדֶרְך ָהַאַחת ֶאָלא ַבשְּ ,ַבצְּ הֵּ קֹולֹות שֹוִנים ַבַמקְּ דֹוֶמה לְּ  בְּ

16 

ִנים ָכאֵּ , ֲאִני ַמֲאִמין כֵּ ָשלֹום ִעם שְּ ָיִנים בְּ עּונְּ ֶנּנּו מְּ תֹוֶקף ֶשאֵּ ִהיִרים בְּ ַתָּנה ִאלּו ָהִיינּו ַמצְּ ָתה ִמשְּ ִציאּות ָהיְּ  ֶלהֶשַהמְּ

11 

רּו, ֲאִני ַמֲאִמין עֹורְּ יזֹו ִהתְּ שֹוֶרתֶשָחָלה אֵּ ָשל ּוַבִתקְּ ִלי ַבֶממְּ אֵּ רְּ מֹאל ַהִּיׂשְּ ִתי ֶשָכָפה ַהּׂשְּ ַשבְּ ַהַמֲחָנק ַהַמחְּ  ת ַבִצבּור מֵּ

18 

דּות, ֲאִני ַמֲאַמין ֶשֶלת ָהַאחְּ מוֹ , ִכי ֶממְּ ָשרֹון ַעצְּ ַאִדיר, וְּ לּו בְּ ִריָקִנית ָכאן,ִיפְּ בּות ֲאמֵּ ָערְּ חֹום ִהתְּ ִכילּו ִלתְּ  ִאם ֹלא ַיׂשְּ

19 

ין ָלנּו ֶאֶרץ ַאֶחֶרת, ֲאִני ַמֲאִמין ָהֱאמּוָנה ֶשאֵּ ד ָבנּו ַהַהָכָרה וְּ ַחדֵּ ינּו ַרק ִאם ִתתְּ בֵּ  ֶשּנּוַכל ַלֲעֹמד ַבַמֲעָרָכה ִעם אֹויְּ

81 

ר מֵּ , ֲאִני ַמֲאִמין ָלל ָגדֹול יֹותֵּ ֲעָך ָכמֹוָך"ִכי כְּ רֵּ ָת לְּ ָאַהבְּ ָלל" וְּ  ! לְּ ַר ֲע ָי תְּ ָך  י ֹו תֵּ ר   ִמ מְּ ָך  וְּ ָא ַה בְּ ָת :  הּוא ַהכְּ

 

 

 ע ֹו ד   ַא רְּ ָב ִע י ם  ֲא ִנ י  ַמ ֲא ִמ י ן -שְּ נ ֹו ת   ַח ִּי י ם  "  מֵּ ָא ה   וְּ ֶע שְּ ִר י ם"וְּ ַע ל   ֶח שְּ ב ֹו ן  ַה 

81 

יֹון ַחַּיי ָבָאֶרץ ַהזֹאת, ֲאִני ַמֲאִמין ַע ִמִּנסְּ ָאזֶשהִ ,ַוֲאִני יֹודֵּ ָבר מֵּ ָתה כְּ טּות ִמִגּיּוס ָהיְּ ַתמְּ ָאז  , שְּ  ַב זְּ נ ּו  ָלֶהם -ּומֵּ

82 

ִתי , ֲאִני ַמֲאִמין ַשבְּ ִרדּוד ַמחְּ יאֹולֹוִגי וְּ רֹות ִקָבעֹון ִאידֵּ ַיצְּ ָשָמה ַמֲעִׂשית מְּ בֹות ַהגְּ ַחּיְּ יָנן מְּ נּועֹות ֹנַער ֶשאֵּ  ֶשתְּ

81 

צִ , ֲאִני ַמֲאִמין נּו ִלמְּ ַלעְּ נּו ֶשִּנקְּ בֵּ אֹויְּ ָרָכה ֶשיֲֻעָדה לְּ ץ ֶאת ַהבְּ ַאמֵּ ץ לְּ טֹוִרית ֶשָבה נֵָּאלֵּ ֶיה"יאּות ִהיסְּ ָך ִתחְּ בְּ ַעל ַחרְּ  "וְּ

84 

ִטים , ֲאִני ַמֲאִמין קּוַפת ַהשֹופְּ נּו ִלתְּ ִניִנים -ֶשָחַזרְּ ֶביָה ַהצְּ נּו ֶאת יֹושְּ ֻפָלִגים ָבָאֶרץ ֶשֹּלא הֹוַרשְּ ל ַהמְּ ָראֵּ י ִיׂשְּ טֵּ ִשבְּ  לְּ

85 

בּוִיים, ֲאִני ַמֲאִמין ַהשְּ ָפָרַשת ַהֶּנֱעָדִרים וְּ לֹואוֹ ,ֶשָשִגינּו בְּ נּו עֹוָלם ּומְּ ַעקְּ ִהזְּ נּו וְּ ָלב ָהָאֹדם, ֶשֹּלא ִזֲעַזעְּ ִיחּוד ֶאת ַהצְּ  בְּ

86 

יָנּה ַמָצב ִבּיֹולֹוִגי, ֲאִני ַמֲאִמין ֻדָשה אֵּ ֶנִטי,מּוָרש-מּוָלד,ֶשקְּ ִכבּוש –א ַיַעד ַהֻמָטל ַעל ָכל ֶאָחד ֶאלָ ,ָטבּוַע ָבנּו,גְּ  לְּ

81 

כּול, ֲאִני ַמֲאִמין ִתסְּ ִמים לְּ ַלֲאִלימּות גֹורְּ ָלָגה ַלֶטרֹור וְּ ֹלא מֹוָצא, ִכי ַהבְּ ָלָמה ִעם ַמָצב לְּ ַרת ַהשְּ ִשגְּ ָמה,לְּ דֵּ ַתרְּ ַעם בְּ  לְּ

88 
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ַנֲחלּויֹות,ֲאִני ַמֲאִמין ָסַקת ִהתְּ צּום ַהִגד,ִכי ַהפְּ ֶדה,אֹו ִפּנּוָין,ּול ַבָקָימֹותִצמְּ ָעל ַהצּיּוִני -ָיִביאּו לְּ ָיה ֶשל ַהִמפְּ  ֶלִגיִטיַמצְּ

91  

ָטחֹות,ֲאִני ַמֲאִמין ֹכֶדת ַהבְּ ַמלְּ לּו לְּ ינּו ָנפְּ ִהיגֵּ ַהִצבּור,ִכי ַמנְּ מּו מֵּ ַעלְּ ִהתְּ טֹון וְּ ִלינְּ ַלקֹות ַהָלשֹון ֶשל קְּ ָליֹות ַוֲחַלקְּ  ַאשְּ

91  

ָשָלה, ִמיןֲאִני ַמאֲ  י ֶממְּ ָרזֹות ַמצ, ִכי ָראשֵּ ַהכְּ אּו בְּ ם ָיִביאּו ָשלֹום'ֶשָּיצְּ ִטּיֹות ֶשַרק הֵּ ַעָמם, ֹוִאיסְּ ָמם ּולְּ ַעצְּ  ִהִזיקּו לְּ

92  

בּוִתי, ֲאִני ַמֲאִמין ִׂשיַח ַתרְּ ִליִלית לְּ ָמה שְּ ָיה דּוגְּ ִנּיֹות ָהִעמּות ַבֶטֶלִויזְּ ִחיתֹות חִ ,ִכי ָתכְּ ן ַמשְּ הֵּ ָלנּות ַוֲהִגינּות וְּ סֹובְּ  ּנּוְך לְּ

91  

ַאִלימּות, ֲאִני ַמֲאִמין ֹנַע שֹוד וְּ נּו ִלמְּ נּו ִטפּול,ֶשָּיֹכלְּ ַדשְּ ָצִעים,ִאלּו ִהקְּ י ֶאמְּ רֵּ ַחסְּ ָעִרים וְּ צּוָקָתם ֶשל נְּ ֶכֶסף ִלמְּ ָמן וְּ  זְּ

94  

ָטבוֹ , ֲאִני ַמֲאִמין מֵּ רָ , ָאמּון ַעל ֲעָרִכים, ֶשָאָדם בְּ ינֹו ִנגְּ ִדיָנהאֵּ ַהג ַהמְּ ִמנְּ י ַהּנֹוֲהִגים כְּ ר ֻחִקים      , ר ַאֲחרֵּ ָהפֵּ  ַלֲעֹקף אֹו לְּ

95  

ָאָדם, ֲאִני ַמֲאִמין רֹונֹו כְּ ִיתְּ הּות קֹוָמתֹו וְּ ן ִמַגבְּ ַקטֵּ לּותֹו ִמתְּ ִשפְּ ִכיָנה, ִכי ָאָדם בְּ ן ִמן ַהשְּ רֹוקֵּ  ִמֶצֶלם ֱאלֹוִהים בוֹ , ִמתְּ

96  

יּנו ֹעֶנש ַעל ֲחָטאֵּ כִ , ֲאִני ַמֲאִמין ַתֲחלּואֵּ ָכְך ֶשתֹוִלים בְּ ָתם בְּ תֹוַכחְּ ָמם וְּ ִניִאים ֶאת ַעצְּ ינּו ַמׂשְּ ָימֵּ י ַהמּוָסר בְּ  ינּוי ַמִטיפֵּ

 

 

91 

ָמן,ֲאִני ַמֲאִמין זּול ַבזְּ ְך ָושֹוב,ִכי ַהִזלְּ לֵּ ִחָּיה בְּ י ָהעֹ ,ַהדְּ ם ִמִסָמנֵּ ִטפּו  ל הֵּ קֹוָרִבים לְּ ינּוַהֲעָדַפת מְּ ָימֵּ ַרִטי בְּ  ֶשק ַהִבּיּורֹוקְּ

98  

ג, ֲאִני ַמֲאִמין ַתּיְּ ֹלא ָכל ִהסְּ יֹון ַהֶּנֱאָמנּות לְּ ִנסְּ ֹכֶלת ַלֲעֹמד בְּ ָדה הּוא ַבּיְּ דֹורֹות ִמִספּור ָהֲעקֵּ ֶמל ָהעֹוֶלה לְּ  ּותִכי ַהסֵּ

ִשימֹוַתי ּובְּ , ֲאִני ַמֲאִמין 99 ַני, אֹוָסַפיִכי  קְּ ִצ י ר   ַחַּיי ֶנֱאָסף ִברְּ ִלפְּ ִנים וְּ ַפֲענֵַּח אֹוָתן ִלפְּ ִבין  בְּ ַק צְּ ָר נ ּו ת  יְּ ַהמֵּ  וְּ

111  

ַלָפיו ִטיָנה ִבלְּ , ֲאִני ַמֲאִמין א כְּ ינֹו נֹוׂשֵּ מֹו ִאם אֵּ ִחָלה ֶאת ַעצְּ ֹדק תְּ רֹו ָצִריְך ִלבְּ הֹוִכיַח ֶאת ֲחבֵּ ן לְּ ַכּוֵּ  ָבבוֹ ֶשָכל ַהִמתְּ

111  

ָשֶוהכִ , ֲאִני ַמֲאִמין פּוִפים בְּ ָרִטי ַבֲאֶשר ֻכ ָל ם  כְּ דֹוִלים,י ַהִחּנּוְך ַה ָד ִת י הּוא ַהֶדמֹוקְּ ַטִּנים ַכגְּ וֹות, קְּ ַהִמצְּ  ַלֻחָקה וְּ

112  

ָלט,ֲאִני ַמֲאִמין ֹתֶקף ֻמחְּ ֶרְך וְּ י ַהָדת  עֵּ ֻחקֵּ ִאלּו ַהמּוָסר ָהֱאנֹוִשי הּוא ַיֲחִסי,ִכי לְּ ַתֶּנה בִ ,וְּ ַהָמקֹוםִמשְּ ָמן וְּ מּורֹות ַהזְּ  תְּ

111  

ִצים ָבנּו, ֲאִני ַמֲאִמין רֹוצְּ ָהַרֲחִמים ַהִמתְּ י ַהַחָבָלה וְּ ָאכֵּ ם  ַמלְּ ֻסַלם ֲחלֹום ַיֳעקב הֵּ ִדים בְּ יֹורְּ ים וְּ ָאִכים ָהעֹולְּ  ֶשַהַמלְּ

114  

ִכיָרה, ֲאִני ַמֲאִמין ַמֲחָלה,ֶשַתשּות ַהזְּ ָרה לְּ תֵּ ִגיעּות ַהּיְּ ָנה,ַהפְּ רּות ַהשֵּ ַגבְּ ָנה, ִהתְּ ִציָרה ַבִזקְּ ִקים ֶאת ֹכַח ַהּיְּ ַשתְּ יָנם מְּ  אֵּ

115  

ִציָרה ָהֳאָמנּוִתית, ֲאִני ַמֲאִמין ַהּיְּ מּות ַהֶּנֱאָצָלה מֵּ ַרשְּ רּוִתית-ֶשַהִהתְּ ַרִפי-ִספְּ ַעֶלֶמת ִמן ַהִחטּוט ַהִבּיֹוגְּ  מּוִסיָקִלית ִמתְּ

116  

יֹות ֶשל ַתֲעמּוַלתֶשֶצֶרמוֹ , ֲאִני ַמֲאִמין נּו -נְּ בּותֵּ ם ִמִסאּוֶביָה ֶשל ַתרְּ ָכבֹוד הֵּ ָרָרה וְּ ִדיָפה ַאַחר ׂשְּ ַחן ָהרְּ ִחירֹות ּוֻפלְּ  בְּ

111  

ינּו הַ , ֲאִני ַמֲאִמין צֹות ֶאת ֲעָרכֵּ ַנפְּ י ָשִנים מְּ פֵּ ֻקָבלֹות ַאלְּ מֹות ַהמְּ ין ִמיִנים ָשִוים ַוֲחִריָגה ִמּנֹורְּ ֻקָדִשיםֶשזּוִגּיּות בֵּ  מְּ
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118  

ֶנר, ֲאִני ַמֲאִמין מֹו ַוגְּ ִרים כְּ יֶהם,ֶשּיֹוצְּ דֹומֵּ ֶדֶגר וְּ ִהי,ַהיְּ ֻדָלָתם ֲאֶשר תְּ ִהי גְּ ָענּוָתם,ּותְּ ֶשל ִגזְּ בּות בְּ אֹורֹות ַתרְּ יָנם מְּ  אֵּ

119  

ִחּׂשּוף ַהקְּ , ֲאִני ַמֲאִמין ִגיָשָתּה לְּ הֹוִעיל ָלנּו בְּ כֹוָלה לְּ ָבִריםֶשתֹוַרת ַהסֹוד יְּ ִניִמּיּות ַהדְּ  ִלפֹות ַהִחצֹוִנּיֹות ַוֲחִדיָרה ִלפְּ

111  

ָלהָ , ֲאִני ַמֲאִמין ִכילּות וְּ ִלים ֶשל ָהגּות ּוִפּיּוט ֲאָבל נֹוֶטֶפת ַרַעל רְּ ִתי ִנדְּ  ר ַלִקּיּום"ֶשַהָלשֹון ַמֲעִניָקה ָלנּו אֹוָצרֹות ִבלְּ

111  

ָלָיה , ֶשִּנצּול, ֲאִני ַמֲאִמין ָשָמהַהפְּ יַאל ַהַהגְּ ַעי ֶאת ִאידֵּ רֵּ ט ִבי ּובְּ בּוָצה מֹוטֵּ ָשָרה ַבִקבּוץ ּוַבקְּ יֹונּות ָבַהכְּ חֹוֶסר ִשוְּ  וְּ

112  

ָבִאי ַבֲהַגָּנה, ֲאִני ַמֲאִמין רּות ַהצְּ רּות,ֶשַהשֵּ ִריִטי,ַבּנֹוטְּ ִריָגָדה,ַבָצָבא ַהבְּ ַצהַ ,ַבבְּ תִ "בְּ אֹוד לְּ קּוִדיל ּוַבִמלּוִאים ָעַזר מְּ  פְּ

111  

עּוִרים, ֲאִני ַמֲאִמין י ַהּנְּ ַלִּוים אֹוִתי ִמימֵּ ָפִרים ַהמְּ ד ִמן ַהסְּ ִהָפרֵּ ָראִתים,ֶשֹּלא אּוַכל לְּ ֶלה ֶשֲעַדִיין ֹלא קְּ ַרבֹות אֵּ  לְּ

114  

ָלִאים, ֲאִני ַמֲאִמין ָלה פְּ ָסַקת ָהִעשּון חֹולְּ ַחד,ֶשַהפְּ ן,ִשעּוִלי ִנכְּ ַחסֵּ רִניחוֹ ,גּוִפי ִהתְּ ַתפֵּ ָׂשִרי ִהשְּ ר,ַח בְּ רֵּ ַאּוְּ ִרי ִהתְּ ַגם ַחדְּ  וְּ

115  

יָבִרים ִמִגיל , ֲאִני ַמֲאִמין ָהאֵּ י ַהחּוִשים וְּ קּודֵּ ִתפְּ פּוִאי בְּ ָאה  61ֶשַמֲעָקב רְּ ָנה -ָוָהלְּ ַמכֹות ַהִזקְּ פּוָאה לְּ ִדים רְּ  ַמקְּ

116  

ַעי,ֶשהֹוַרי ּו  ָבַני, ֲאִני ַמֲאִמין רֵּ ן ,ֲחִניַכי וְּ כֵּ ִסיָטה,ַבִתיכֹון,מֹוַרי ָבֲעָמִמיוְּ גּולֹוַתי,ַבֶסִמיַנר ּוָבאֹוִניֶברְּ עּו ַנַחת ִמסְּ  ָׂשבְּ

111  

כּוָנה, ֲאִני ַמֲאִמין ִטּיֹות ַבשְּ ָקאֹות רֹוַמנְּ ַפתְּ עּוַרי,ֶשַהרְּ ֶשת נְּ ִלין ָהַאֲהָבה ִעם אֵּ ַרקְּ ִשירּוִני ִלטְּ נּוָעה ּוַבָצָבא ִהכְּ  ַבתְּ

118  

ָבם ֶלֲעבֹוַדת ֱאֹלִהים, ִמיןֲאִני ַמאֲ  ָקרְּ ֹלא לְּ ִחיָקם וְּ ַהרְּ ָכִדים ֲעלּוָלה לְּ ָסִבים ַעל ָבִנים ּונְּ ִפָּיה ָדִתית ִמַצד ָאבֹות וְּ  ֶשכְּ

119  

ַהֲאִריְך ָיִמים, ֲאִני ַמֲאִמין ַדאי לְּ ֶשַהַחִּיים ָקִשים, ֶשכְּ ִליִאים, ַגם כְּ ִבים ּוַמחְּ זְּ ַאכְּ ִרים  – ִכי ִאם ַמֲאִמיִנים, מְּ ַגבְּ  !ִמתְּ

121  

ָך ַלַחִּיים ִהיא ַבת-ֶשַבת, ֲאִני ַמֲאִמין ֶנֱאָמנּות ָוֹאֶשר-זּוגְּ ָך לְּ ִריתְּ פּוכֹות ַהַחִּיים       , בְּ ַתהְּ ָך בְּ ָך ֶאָלא ִעמְּ דְּ ֶזר ֹלא ֶנגְּ  ִהיא ָהעֵּ
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ָמאּות  מּות ֶשל יֹום ָהַעצְּ ַחת ָהרֹומְּ ִׂשמְּ  4/11     (115/ו)  -בְּ

ָקִבים, ֲחָלִלים ֲחָלִלים ָקִבים נְּ ִמים, נְּ  פֹורְּ

ַות ָהֲעִליצּות ַדהּות, ֶאת ֶחדְּ ִנים ֶאת ַהִהזְּ רֹוקְּ  ,מְּ

מּוָתּה ֶשל ָמהּות ַהּיֹום ֶעֶצם ַעצְּ  ּובְּ

ִמימֹות ַההֹוָפעֹות ָרצֹות ּוַמשְּ ַרבֹות ַהפְּ  ִמתְּ

יקָ  רֵּ לּות וְּ הֹולְּ י ִבידּור ַהלֹוִקים בְּ  .נּותֶשל מֹוָפעֵּ

י הֹוָרה בֵּ צְּ ִמקְּ ִדים לְּ י ָהרֹוקְּ לֵּ ַמַעגְּ נּו לְּ ַחפְּ  ַפַעם ִנסְּ

ִמירֹות ֲחלּוִצים ִגינֹות, ּוזְּ עּו ִחין ַמנְּ קֹוִלים ָשפְּ ָהַרמְּ  וְּ

ָבר ַהָּיִמים רֹון ָלִראשֹוִנים, ִמֶשכְּ רּו ָבנּו ִחיַבת ִזכְּ ָחִנים ֶשעֹורְּ  ,לְּ

ָנִעים ָבִאים ֶאל הַ , ַהּיֹום ָאנּו ִנמְּ חֹובֹות ֶהָעִריםֶנחְּ רְּ  , ָכִלים מֵּ

ָגִדים ַהבְּ חֹות ִריסּוִסים ַעל ַהָפִנים וְּ לְּ ִמקְּ ד בְּ ַכבֵּ ִהתְּ ִעיִזים לְּ יֶנּנּו מְּ אֵּ  ...וְּ

ַחֶללת  ָרִאיםִמתְּ ַצֲהלֹות פְּ ָחה ַהּיֹום בְּ קֹוִלים,ַהִּׂשמְּ י ַרמְּ הּומֵּ ִהמְּ  ,בְּ

ִעיִרים ַמָקִשים ַמסְּ י חּוִשים,בְּ מֵּ טְּ ַטמְּ נַ , מְּ ָעִרים ַמִתיִזים וְּ י נְּ  ֲחשֹולֵּ

ָהֲעָבִרים ִרים וְּ ִריחֹות, ֶקֶצף ַעל ָהעֹובְּ ַתֲחרּות צְּ  ,בְּ

רּועֹות ַפִטיִשים ָתנּות ַצָבִרית ֶשל ַמצ,ִבתְּ ַרַאוְּ  ,ֹוִאים'בְּ

בּות ָכזֹאת ֶשל ֲחִגיגֹות ֲהמֹוִנים ַהֶּנֶפש ַהסֹוֶלֶדת ִמַתרְּ  , וְּ

ֶטִרּיֹותִמגַ , ִמדֹוַחק ַהַמָגִעים ָוחֹות ַהִהיסְּ  ,סּות ַהֶפה וְּ ְַּהצְּ

רֹות ֶשר-ַחסְּ ָתִנים-ֶשל-פֵּ ָעִרים, ַרַהבְּ ָערֹות ּונְּ ָגרּויֹות נְּ  ...ַאַגב ִהתְּ

ִקים) ָפרְּ ָעִרים ַהִמתְּ לּו ַהּנְּ יּו , ֲאָבל ַמה ִכי ַאִלין ַעל אֵּ  ֶשָמָחר ִיהְּ

טּוִרי ינּו ַהפְּ ִגיִנים ָעלֵּ ִרים ַהמְּ ם ַהחֹוגְּ חֹוַבת ִמילּוִאיםהֵּ ָבר מֵּ  (…ם כְּ

חֹובֹות י ָהרְּ ִצדֵּ ִלים בְּ ָהרֹוכְּ ַהַגִּנים, וְּ ָגִלים ,ַהִכיָכרֹות וְּ ִבים ַמנְּ הֵּ ַהבְּ  מְּ

ָׂשִרים י בְּ טֹוֶרת ֶשל ִפיגּולֵּ יַרת ַחג ִבקְּ  ...ּוַמֲעִכיִרים ֲאוֵּ

ָעִדים ִמצְּ ָמם בְּ ִרים ַעל ַעצְּ ִמִּיים חֹוזְּ ָקִסים ָהִרשְּ אּוִמים,ַגם ַהטְּ  ,ִבנְּ

ָלִנים רֹוני ַדגְּ ִתמְּ יּוָחִסים, בְּ י מְּ ִכיּנּוסֵּ ַקָבַלת ָפִנים ָלֲאָנִשים ָרִמים,בְּ  ,בְּ

ִחים ֹפה ָוָשם מּוזֵּיאֹוִנים ַהל ַהֲהמֹוִנים פֹותְּ ִלקְּ י ָצָבא,וְּ ִסיסֵּ  , בְּ

ִקים מּורֹות ֶטַבע ּוַפארְּ י ִטּיּוִלים ִלשְּ ִשדּורֵּ  ...וְּ

ָאנּו ירּוִעים, "י ַהַטַעםֲאִנינֵּ ", וְּ ֶשֶטף ָהאֵּ כּוָּנִסים ַבָבִתים, ַהבֹוֲחִלים בְּ  , מְּ

ִדיִדים ַרת יְּ ֶחבְּ ַבד אֹו בְּ עּוַדת ַחג, לְּ ִקידּוש ּוסְּ  ,לְּ

ִשיִכים  ַון ַהִשידּוִרים ּוִמָּיד ַממְּ ִמגְּ צֹוִפים בְּ  ַמֲאִזיִנים וְּ

ִגיִלים שָ ,ַבִקיטּוִרים ָהרְּ ָמעּות  -ִנים ַבִּוכּוִחים ַהּיְּ  " ֶזה ַהּיֹום"ַמה ַמשְּ

ִפילֹות ּוָבאּוִרים דֹו ִבתְּ ַכבְּ יָצד לְּ כֵּ  ...וְּ

ִכיִמים ִפי ָשָעה ַהכֹול ַמסְּ קּוִקים, לְּ קֹום ַהִזיקּוִקין ָאנּו זְּ  ִכי ִבמְּ

ָנם ֶשל ַהַחִגים ִזיקּוק תֹוכְּ ב,לְּ ַדֲאבֹון לֵּ ִשים לְּ ר לֹובְּ יֹותֵּ ר וְּ  ֶשּיֹותֵּ

ִריםתֹוֶכן ָזר  י נֹוכְּ ַחֶקה ֶשל ַחגֵּ יֹון מְּ ִצבְּ  ...וְּ

 

 



 

 י ע ק ב    נ י מ ן  ש   ו   ר   ו   ת   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

ִצים, ָהַאְגרֹונֹוִמים אֹוְמִרים ִתים ָבעֵּ  ///4   (26/ה)  ִכי ַהָתִאים ַהמֵּ

ם ַהבֹונִים ֶאת ְקִליָפָתם ם ַהּזֹוְקִפים ֶאת קֹוָמָתם, הֵּ  ,הֵּ

ִצים ֶאת חֹוְסנָם  ם ַהַמֲענִיִקים ָלעֵּ   - - -הֵּ

י ַהָשֶדהכִ , וְָאנּו יֹוְדִעים ם ַכֲעצֵּ  ,י ְבנֵּי ָאָדם הֵּ

 –ֶשֲהָללּו צֹוְמִחים וֲַהָללּו נֹוְבִלים  –ֹלא ַכֲעָשִבים 

ִצים ַהַחיִים ְלעֹוָלִמים ִצים ַהְּזקּוִפים, ֶאָלא ָכעֵּ  , ָכעֵּ

ם ַהּנֹוְתנִים ָלֶהם ַחיִים ִתים הֵּ  , ֶשַהמֵּ

ם ֲחגֹוַרת ַהִקיּום ְלָכל ַהשְ  ִתים הֵּ  , ִריִדיםֶשַהמֵּ

 ,ְלָכל ַהּנִָכים וְַהּנְִפָגִעים, ְלָכל ָהַאְלָמנֹות וְַהיְתֹוִמים

ן ָכְך ָצִריְך ְלָהִבין ֶאת ָהאֹוְמִרים  , וְָלכֵּ

 " ִציּוּו ָלנּו ֶאת ַהַחיִים –ְבמֹוָתם "ִכי 

ִתים ם ִציּוּו ָלנּו ֶאת ִציּוּות ַהַחיִים וְַהמֵּ  ,הֵּ

 ,גֵּן ֶשִהנְִחילּו ָלנּו ַהּנֹוְפִליםֶאת ִזְכרֹון חֹוַמת ַהמָ 

 ֶאת ְקִליפֹות ַהִשְריֹון ֶשל ַהַמֲעֶשה וְַהִּזָכרֹון 

 ,ְלהֹוִסיף ַעל ַהלֹוֲחִמים וְַההֹוְלִכים נְִדָבִכים ַעל נְִדָבִכים

 ,ַהבֹונִים ֶאת ַהָתִאים ַהְמַחיִים ֶאת חֹוֶסן ַהַחיִים

 ,ִמְשַפְחִתי-אּוִמי ּוַבגּוף ָהִאיִשיחֹוֶסן ַהַחיִים ַבגּוף ַהלְ 

ֶבל ַעל ִזיו ָהֲעלּוִמים  ,ַעל ַהְמאֹורֹות ַהְכבּויִים, ָבאֵּ

נִים יַפת גּוף ּונְָשָמה וְַעל ַתּנּוִרים ֲעשֵּ  ,ַעל ְשרֵּ

 ִכי ַגם ָאנּו ַהַחיִים ְלִפי ָשָעה ִהנְנּו ְבכֹוַח ַהָתִאים, ָזכֹור נְִזכֹור

 ...ן ַהיִָמים יְַחְסנּו ֶאת ַהַחיִים ַהָבִאיםֶשְביֹום מִ 
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 4/12      (61/ה) ַהִאם ִגְלגּול ְנָשמֹות 

 ?הּוא ְבׂשֹוַרת ִניחּוִמים

 –ַהִאם ָכל ֵאלּו ֶשֵמתּו ְכָבר 

 ?ַיְחְזרּו ֵאֵלינּו ְביֹום ִמן ַהָיִמים

 ֲהָצפּוי  ֵאיֶזה אֹות

 –ֲהִבים ְלַאִחים ְואוֹ , ְלהֹוִרים ּוָבִנים

 ? ָלשּוב ּוְלִהְתָראֹות

 ,אּוַלי ְבֵליַדת ֶצֱאָצִאים

 ,אֹו ְבִשיּקּום ַהַחִיים ָהֲאֵבִלים

 ְואּוַלי ַהַכָּוָנה

 ?ִלְתִחַית ַהֵמִתים

 כלּום ָבֱאֵמת ַהּזֹאת ֵהם ִמְתַנֲחִמים

 ?ָכל ַהַמֲאִמיִנים ְוַהחֹוְלִמים

 ֲאָבל ֹלא ֶאְתַמּה , זֹאת ֹלא ֵאַדע

 ,ל ִעיָּקר ֱאמּוָנהעַ 

 ,י ֶשִיְתַמְּהַמּה"ֶש ה ּו א  בֹוא ָיבֹוא ַאַעפִ 

 ,ְישּוָעה ְוֶנָחָמה, ִכי ַהִציִפָיה ִלְגאּוָלה

 ,סֹוֶלֶלת ֶאת ַהֶדֶרְך ְלִמימּוָשּה

 ,ּוֶבֱאמּוָנְתָך ְדַבק, ַקֵּוה ּוְבַטח -ּוְלִפיָכְך 

 –ִכי אם ֹלא ְלָך 

 ...יּוְבַטח ֲהֵרי ְלַזְרֲעָך ֶזה
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לֹות  ָק ש ֹו ת -ק ּו ְש י ֹו ת   ן ְשאֵּ  ///4       (24/ה) ,הֵּ

ינָן ְמַסְפקֹות  .ִכי ַהְתשּובֹות אֵּ

לֹות ָקשֹות ינָּה חֹוֶשֶשת ִמְשאֵּ  ,ָהֱאֶמת אֵּ

 ,ְמַסְפקֹות-ֲאָבל ִהיא חֹוֶשֶשת ִמְתשּובֹות ֹלא

 ?"!ָטִאיםַהכֹול ִבְגַלל ַהחֲ "? ַמה ּנאַֹמר ַלּנְִסִפים

י ֶעְליֹון וְִתינֹוקֹות ְבנֵּי יֹוָמם  ַהִאם נאַֹמר ַעל ְקדֹושֵּ

ם ִבְכַלל ָהַעְרבּות ֶשל ָכל ַהּנְִשָרִפים ַהַחָטִאים  ? ֶשהֵּ

י נְַפָשם    –ּוַמה ּנאַֹמר ַעל ָכל מֹוְסרֵּ

 ?ֲהיִיֶתם ַעל ִמְזַבח ָהָעם" ְפַראיֶיִרים"

י ָעִריִציםכֵּיָצד ְמָתְרִצים עֹוָלם מּוְפקָ   ?ר ְלַתֲעלּולֵּ

יְך ְמיְַשִבים ַהנְָהַגת עֹוָלם   אֵּ

ר ָפנִים"ֶשל ְקַבְרנִיט ַבַעל   ?"ֶהְסתֵּ

לֹות   ִמימֹות עֹוָלם? "ַמּדּועַ "ּו? "ָלָמה"ּוְשאֵּ

 ?ְתשּוָבה ַעל ַה ּנֶ ֱע ָל ם-ֶאְפָשר ִלְדחֹוָתן ְבַקש

ט ָשַחט ין ַצִּדיק , ַהשֹוחֵּ   –ָלָרָשע וְֹלא ִהְבִחין בֵּ

ב בְ    -" חֹוֶפש ַהְבִחיָרה"וְ ַה ּנַ ּוָ ט  ָרָאה וְֹלא ִהְתָערֵּ

 ?ז ּו   ת ֹו ָר ה   וְ ז ּו   ְש ָכ ָר ּה 

ר ַבקּוְשיָה ַהָמָרה, ָאַמר ַפַעם ַרב  ,ִכי ָעִדיף ְלִהָשאֵּ

 וְֹלא ְלַגְמגֵּם, ַגם ִאם נְַכִפיל אֹוָתּה ִפי ִשָשה ִמיְליֹון

ינָּה ְמַסְפָקהְבכָ   ... ל אֹוָתם סּוגֵּי ַהְתשּוַבה ֶשאֵּ

 ?יֵּש נֶָחָמה ִבְשִתיָקה ַהחֹוֶתֶרת ַתַחת ָהֱאמּונָה

י ֱאמּונֵּי אּוַלי יְִסַתְפקּו בְ   ,"ָכְך ָעָלה ְבַמֲחָשָבה"ְשלּומֵּ

יּה ַרָבה"   –" ָברּוְך ַּדיַן ָהֱאֶמת", "יְִתַגַּדל וְיְִתַקָּדש ְשמֵּ

ֶלה? ֱא ֶמ תוְ ָה   ִמי ְמסּוָגל ְלַהְרִקיַע ִלְגָבִהים ָכאֵּ

 ֲהַגם ֶשָברּור, ְלַהְשָלָמה ֶשִבְשִתיָקה, "ִציּדּוק ַהִּדין"ֶשל 

 ? ִכי ַהְגַזר הּוא ִעּוּות ִּדין, ַליָתֹום וְָלַאְלָמנָה,ַלּנְִשָרד

ת  יִ ּד ֹו ם  הּוְבקֹול ְּדָמָמה ַדקָ , ַהַמְשִכיל ְבָכל עֵּ
יֶזה ַלַחש ְבִלבֹו   !אֵּ י נִ י   מֵּ ִב י ן  - - -יִָשַמע אֵּ
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 4/14      (111/ו– 63/ה)  ּוְבִיחּוד ִביֵמי  ִזיָכרֹון, ְבָכל יֹום
 ,ְלַחְלֵלי ַהמֹוֶלֶדת, ַלּשֹוָאה ְוַלְגבּוָרה

 ְבֵאירּוֵעי ַהֶטרֹור, ַבֲהַגָנה,ַבַמְחֶתֶרת
 ,יָפאָדהּוְבִפצּוֵצי ָהִאיְנִת 

 ,ֲאִני צֹוֵעד ְבַצֲעַדת ַהָיִמים
 ,ְבֶחְבַרת ְרָבבֹות ְצָלִלים ִמְתַלִּוים

 ,ָבֶהם ִבְלִתי ְמזֹוִהים, ָבֶהם מּוָכִרים
 ,ְוָאנּו צֹוֲעִדים ִממּוֵזיאֹון ֶאָחד ְלִמְשֵנהּו
 ,ִממּוֵזיאֹון ַהַהְעָפָלה ְלָיד ָוֵשם ָבַהְנָצָחה

 ,ְללֹוֲחֵמי ַהֶנֶגב, ְריֹוןֵמַאְנַדְרַטת ַהִּש 
 ,ִמִציּוֵני ִכיבּוֵשי ִסיַני ְוַהגֹוָלן

 ,ִלְמִחילֹות ְמָחְרֵפי ַנְפָשם ַבִגְבָעה
 ,ְוָכְך ָאנּו   פֹוְסִעים ְוהֹוְלִכים
 ַהְּקָברֹות -ְוֵאיֶננּו פֹוְסִחים  ַעל ָבֵתי
 הֹוְלִכיםַהִמְתַרִבים וְ , ַהְצָבִאִיים ְוָהֶאְזָרִחִיים

 ,ְכַמֵצבֹות לֹוֶבן ְבַיֲערֹות ְקדֹוִשים, ְכַאְדֵני ַהָשֶדה
 ּוְבַצֲעַדת ַהָיִמים ָהֲעכּוִרים  ְבֵלב ָכֵבד צֹוֲעִדים

 ,שֹוְתִקים ּוַמֲחִריִשים,ְרכּוִנים ַוֲעצּוִבים, ַיְחָדיו
 ֲעֵיֵפי ְנדּוִדים ְוִנְדנּוִדים ְבֵׂשירּוְך ַהַמֲהָלִכים

 ִמַמֲעֶלה ַעְקַרִבים ַלִגְלָעִדים, ָהֲאָתִרים ֵבין
 ,ָהֲעקּוִבים ִמַדם ְטבּוִחים ּוְמרּוָסִקים
 ,ּוְכָבר ִמְתַקִּשים ְבִשְגַרת ַהַמֲהָלִכים
 , ְלַקֵים ְפקּוַדת ִמְצָעִדים ֲהמֹוִנִיים
 , ִכ י  ָק ְש ָת ה   ַה ֶד ֶר ְך   ָע ֵל י נ ּו

 ְוֵלִאים ָאנּו, ר ֲאַנְחנּוִכי ְקִשיִשים ְכבָ 
 ...ִמַלֲעמֹוס ֶאת ַטֵפנּו ְוַשְלַות ְזֵקֵנינּו

 ַאְך  ָיְבשּו , ַמְקלֹוֵתינּו ָאְמָנם ְבָיֵדינּו
 ...ְושּוב ֵאיָנם ְמחֹוְלִלים  ֶאת  ִניֵסי ִנְפְלאֹוֵתינּו

 ,יֹודּו ַגם ָוִתיֵקי ִמְלָחמֹות, ִבְנִשיָמה ְכֵבָדה
 ,ִניצֹוֵלי ַמֲחנֹות ּוְפִליֵטי ְתָלאֹות, תשּוֲעֵלי ְקָרבוֹ 

 ,ּוֶמְרַחֵּקי ַהדֹורֹות, ִכי אֹוֶבְך ַהְמאֹוָרעֹות
 ...ַמֲעִליִמים מֹוָצא ֵמאֹוֶפק ָסגּור ְוָסתּום

 ,ּוְבִהָּשַמע ְיֵלל עֹוְלִלים ְויֹוְנִקים
 , ִמְתַרְפִקים ַעל ַגב ּוְזרֹועֹות ְגָבִרים ְוָנִשים

 ַהצֹוְוִחים , תֹוִמים ַוֲעזּוִביםְמַאְמֵצי יְ 
 ,ַעל ִטְלטּוֵלי ְדָרִכים, ַעל ֵאיֵמי ָרָעב ְוָצָמא

 ,ַעל ִטְרַדת ַהַמָשא ְלֹלא מֹוָצא
 ...ַעל אֹוְבָדן ְוָנכּות, ַעל ַיְתמּות ּוְשכֹול

 ,ְוָאז תּוְפַרע ַהדּוִמָיה ְבִמְצַעד ַהָיִמים
 ּוְצִפיַרת ִבְכָיה ְמַצְמֶרֶרת

 ָּשַמע ְכקֹול ַהְצִפיָרה ִת 
- ַהַמְרִעיד ִניַמת ֶנֶפש הֹוִמָיה 

 ? ְל ָא ן 
 ?ְלָאן ָננּוַע ְבַמַעְגֵלי ְסחֹור ְוִסְחרּור 
 ֵאי ַתְמרּור ִלְמחֹוז ֵחֶפץ ְוִשְחרּור

  …?ָה ָא ר ּו ר , ִמן ַהָמבֹוך ַהֶּזה
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 4/15      (19/ו)   –ְלִפי תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנּו 
 ִכי ָהעֹוָלם ַיִכיר ִבְזכּות ָהָעם ַהְיהּוִדי ַעל ַאְרֵצנּו

 
- ְלִפי תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנּו 

 ִכי ַגם ָהעֹוָלם ָהֲעָרִבי ַיִכיר ִבְזכּות ִקיּוֵמנּו
 

- ְלִפי תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנּו 
 ה ִעם ְשֵכֵנינּוְבַיֲחֵסי ָשלֹום ּוְשֵכנּות טֹובָ 

 
- ְלִפי תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנּו 

 ִכי ִרצּוי ַהתֹוְקָפן ְיִביאֹו ְלַהָכָרתֹו ְבִקיּוֵמנּו
 

- ְלִפי תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנּו 
 ַהֶצֶדק ְמַחֵיב ִלְמסֹור ְשָטִחים ִמַנֲחָלֵתנּו

 
- נּו ְלִפי תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאמַ 

 לוֹ -ֶהְסֵכם ָשלֹום ֶשעֹוז" אֹוְסלוֹ "
 

- ְלִפי תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנּו 
 ַהֶטרֹוִריְסט ַיֲהפֹוְך עֹורֹו ִויַקֵים ֶהְסֵכמוֹ 

 
- ְלִפי תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנּו 

 ֵאיָנם ְמַחְבִלים ְמחּוָפִׂשים" שֹוְטִרים" 
 

- ְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנּו ְלִפי תּוֵמנּו ְוִט 
 " ַמְרֵגמֹות ֹלא ְישּוְגרּו ֵמַעָּזה:"ְלַרִבין

 
- ְלִפי תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנּו 

 "ָכִליל ָפאָדה"ָהִאיְנִתיָפאָדה ִהיא 
 

- ְלִפי תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנּו 
 ע"ַאל ָלנּו ְלָהִחיל חֹוק ִיְׂשָרֵאל ְבֶישַ 

 
- ֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנּו ְלִפי תּו

 ְמִחיר ַהָּשלֹום ִיָגֶבה ַרק ִמִצֵדנּו
 

- ְלִפי תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנּו 
 סּוְרָיה ְוַיְרֵדן ֵהם ַהַּזָכִאים ְלִותּוֵרינּו,ִמְצַרִים

 
- ְלִפי  תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנו 

 " ָטִחים ְתמּוַרת ָשלֹוםְש : "ִפְתרֹון ַהִסְכסּוְך

 
  -ְלִפי תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו ֶהֱאַמנּו 

 " ְוהּוא ְיַנְצֶחנּו –ל "ְתנּו ְלַצהַ "
 

 –ְלִפי תּוֵמנּו ְוִטְמטּוֵמנּו 
 ...ִמי ִיְמֶנה ַמה ֶשֶהֱאַמנּו ְונֹוַאְלנּו
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 4/16      (17/ו)  ֶשל ַהַפֶלְׂשִתיָנִאים" ְבַיַער ַהְּקדֹוִשים"
 ,יּוְצבּו ַלְׂשָמאָלִנים ֶשָלנּו ִציּוִנים ָנִאים 
 ַהֶנֱחָלִצים, ְוִלְשָאר ְמַנְפְנֵפי ֶדֶגל ַהָּשלֹום ַהכֹוֵזב 
 "ַהְכבּוִשים ָהֲאֵמָלִלים"ְבָכל ֵאירּוַע ַלֲהָגָנָתם ֶשל  
 ...ַתַחת ַמָגף ַהִיְׂשְרֵאִלי ַהכֹוֵבש 
 ,"ֲחִסיֵדי עֹוָלם"ִבְׂשֵדַרת , ֶשָלֶהם" ְבָיד ָוֵשם"ּו 
 ְוָהֵאֶפר ֶשל-ִיְתנֹוְססּו ְשמֹות ַהְפֵאר 
 "ַעְכָשִוִיים"ֶשל ָכל אֹוָתם , ָהַאְבֵנִרים ְלִמיֵניֶהם 
 ...ֶשָטחּו ֵעיֵניֶהם ִמִלְראֹות ַמה ֶּשֵמֵעֶבר ָלַעְכָשיו 
 ,ְיהּוִדים ָמְסרּו ַנְפָשם ַלֲהֵריָגה ַעל ְקדּוַשת ַהַחִיים 
  -ֵהם ִשיְמנּו ְבמֹוָתם ַגְלַגֵלי עֹוָלם חֹוֵרק ְוכֹוֵזב  
 ,ְבַאְשָליֹות ַמְרֵפא ְלֱאנֹושּות ְדוּוָיה, ְבִתְקוֹות ָשְוא 
 ,ְיהּוִדים ִשְתפּו ְפעּוָלה ִעם ַהָשָטן ּוְמָשְרָתיו 
 ִנְלְכדּו ְבֶרֶשת ַתֲעמּוַלת ַהֶּשֶקר ּוְשִטיַפת מֹוחַ  

 ,ֲעִריֵצי ִשְלטֹון ּוְמסֹוֲאֵבי ְשִחיתּות ָוֶרַשעִמַצד 
 ,ֲהלּוֵמי ִפְתרֹון ֲחַסר ַשַחר, ְסמּוֵיי ַדַעת, ְכִעְּוֵרי ֱאמּוָנה

 ֶשָּקמּו ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו, ָחְברּו ְלאֹוְיֵבי ַעֵמנּו
 ,"ַאְרצֹות ַהַתְרבּות ַהְנאֹוָרה"בְ , ֵהן ִבְקִהילֹות ַהְתפּוָצה

 ... ְבִניְסיֹון ִשיּקּום ַחֵיי אּוָמה ֶשֶנֶהְרָסה, ַאְרֵצנּו ַהְּקַטְנטֹוֶנתֵהן בְ 
 ,"ַמְמֶלֶכת ֹכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוש"נֹוַעְדנּו ִלְהיֹות 

 ,ְוֵהָמה פֹוְרִשים ּוְמָפְרִשים ֶאת ַהְּקדּוָשה
 ,ַגם ְכַלֵפי ַאֵחיֶהם" יַהאד'ִמְלֶחֶמת ַהּקֹוֶדש ְוַהגִ "ֶאת  

 ,ם ַהֹכֲהִנים ַהְמשּוִחים ְבַדם קֹוְרְבנֹות ַהֶטרֹורהֵ 
 , ֵהם ַהַמִטיִפים ְלַשֵחר ְפֵני ַמְנִהיִגים ַאִליִמים

 ,ֶחֶרש ְלֶהְסֵכִמים ַמִּקיֵזי ָדִמים-ֵהם חֹוְרֵשי
 ֵהם כֹוְרֵתי ַהְבִרית ִעם ִתְפָלצֹות ַאְנִטיֵשִמיֹות 

 , ם ְוִציֹוִניםּוִפְרסּוֵמי ֶאֶרס ֶנֶגד ְיהּוִדי
 , ְלַפנֹות ִהְתַנֲחלּויֹות,ָלֶסֶגת,ְלַוֵתר"ֵהם ַהחֹוְתִרים 
 ָלֵתת ֹלא ַרק ֶאת ַהֶלִחי ָהְּשִנָייה ,"ִלְקרֹוַע ְשָטִחים

 ,ֶאָלא ֶאת ְשָאר ֵאיְבֵרי ַהגּוף ַהִחיּוִנִיים
 ,ִעיםֵהם ַהִמְסָתֲעִרים ַעל ַמְחסֹוֵמי ְדָרִכים ְלָהִסיר גּוֵשי ְסלָ 

 ְלַהְטִמין מֹוְקִשים, ְכֵדי ִלְסלֹול ֶאת ַהֶדֶרְך ַלֲהמֹוֵני ַהפֹוְרִעים
 ֵהם ַהְמעֹוְדִדים ְכנּוִפיֹות ְמַחְבִלים, ְבֶמְרְכֵזי ָעִרים ְוִיּשּוִבים
 ֵהם ַהמֹוִרים ָלֲעָרִבים, ִכי ֵיש ָׂשָכר ַלִמְלָחָמה

 ,ְבַהְפָגנֹוֵתיֶהם, ִבְכָרזֹוֵתיֶהם, "תִמְלֶחֶמת קֹוְמִמיּו"ַדְרָכּה ֶשל  
 ְבִהְתקֹוְממּוָתם ֶנֶגד קֹוְנֶסְנזּוס ְלאּוִמי ּוִבְנכֹונּוָתם 

 ,ְלַהְקָרָבה ַעד ְכֵדי ִקְעקּוַע ַהָבִסיס ַהִּקיּוִמי
  –" ג ֹו י   ָק ד ֹו ש"ֵהם  ְמַסְלֵפי ַהַמְשָמעּות ֶשל 

 ...ּו ְק ד ּו ָש ת וֹ ְל ַה ֲע ָד ַפ ת  ַה ג ֹו י   
 ְמִשיֵחי ֶשֶקר, טֹוִעים ּוַמְתִעים ָהיּו ָלנּו ְבָכל ַהדֹורֹות

 ,ּוְנִביֵאי ְשכֹול ְוִכיָליֹון ִנְמנּו ְבַמֲחֵננּו ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם
 ,ִכי תֹוַרת ָהַעְכָשיו  סֹוֶגֶרת ּוְמסֹוֶגֶרת ֵמאֹוֶפק ָחזֹון

 תֹוַרת כֹוֲהֵני ַהֶּשֶקר ֹזאת, ִמְטַוח   ַהַיַעד ְוַהֵיעּוד
 ...ֶשִחיְבָלה ְבַאְחדּוֵתנּו ִלְקַראת ִמְלֶחֶמת ַאִחים
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 4/17     (38/ה) ,ֲעַדִיין ֵאיִני מּוָכן ִלְפשֹוט ֶאת ַהַמִדים 

 ,ִבְגֵדי ַהְיִציָרה ְוַהְמנּוָחה, ִבְגֵדי ַהִּקיּום

 , ֶשֲאִני פֹוֵשט ְולֹוֵבש ְלֵסירּוִגין

 ,ַבַּשָבתֹות ּוַבַחִגים, ימֹות ַהחֹולבִ 

 ֲעַדִיין ֹלא ִהִגיָעה ַשְעִתי ַלֲהִמיָרם

 ְבאֹוָתם ְבָגִדים ְלָבִנים ַהְמיּוָעִדים

 ִכי עֹוֶדִני ַמֲעִדיף, ִלי ְבסֹוף ַהָיִמים

 ,ִלְהיֹות ָכרּוְך ַבַחִיים ִבְבָגִדים ְמנּוָמִרים

 ,ּוֵבין ַהְּזַמִנים, יםִמְתַבִלים  ּוִמְתַחְדִש 

 ,ָבַהְמָתָנה ַלָיִמים ַהָבִאים

 ,ְכֶבן ְלַמְמֶלֶכת ֹכֲהִנים, ֲאִני ַמֲעִמיס ָעַלי

 ִלְלבֹוש ְוִלְפשֹוט  ִמֵדי יֹום ִבְגֵדי ְׂשָרד

 ּוְלהֹוִציא ֶאת ְפסֹוֶלת ַהֶדֶשן, ּוְבָגִדים ֲאֵחִרים

 ַהִמְזֵבַח ַהְפִניִמיְלַנּקֹות ִמן , ֶאל ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה

 ,זֹוֲהַמת ַהְיִריבּות, ֶאת ַאְשַפת ָהְרִכילּות

 ,ְמִזימֹות ַהַתְכִלית, ֶאת ְרַבב ַהֵגאּות

 ,ְבִגידֹות, ַהֲעָרמֹות, ַתְחבּולֹות

 , ְלַסְלָקן ִמתֹוִכי ְלָמקֹום ָטהֹור

 " ִמחּוץ ַלְתחּום"ִכי ַגם )

 ,(ָצִריְך ִלְהיֹות ָטהֹור

 ַמִדים ֶשֲאִני לֹוֵבש ִבְכהּוָנִתיְוהַ 

 ,ְבֶהְתֵאם ִלְיכֹוְלִתי, ֵהם ְלִפי ִמיָדִתי

 , ְבֶהְתֵאם ְלָרַמת קֹוָמִתי

 ּוַבד ְבַבד ִעם ֵשירּוִתי ֶאְשקֹוד

 ,ְבִעיָּקר ֶשתּוַקד ֵאש ִמְזְבִחי

 ּוַבַּשְלֶהֶבת ָהעֹוָלה ְלַהְמִשיְך ּוְלָהֵחם 

 ,ת ַטַעם ְכהּוָנִתיאֶ , ֶאת ִהְתַלֲהבּוִתי

  - - -ָכָכה ָכָכה ִמֵדי יֹום ְביֹומֹו 

 …ַבֲעבֹוַדת ַהָתִמיד ַעד יֹום מֹוִתי
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   ַאַחד ָעָׂשר חֹוָדִשים ֲאִני טֹוֵרחַ    -

 ַהפֹוֵרחַ , "ַהַלְיָלה-ֵנר"ְלַהְשקֹות ֶאת 

 ,ח ְליֹום ָהַעְצָמאּותִמֶפסַ  -ַרק ֶיַרח 

 ּוִבְשִביל ַהחֹוֶדש ָהֶאָחד ַהפֹוֵרַח 

 ,ְכַדאי ָכל ַהָּשָנה ִלְטרֹוחַ 

  -ְלַזֵבל ּוְלַטֵפַח , ְלַנֵכש

 ִכי ֵאין ַכֶפַרח ַהֶּזה 

  -ְכֶשהּוא ִמְתַפֵתַח 

 ְשָכבֹות ַעל ְשָכבֹות ְבנּויֹות 

 ,תַמְלֵמלֹות ְלשֹונֹות ָעָליו  ַהָצרוֹ 

 , ְורּודֹות-ְמשּוָננֹות , ִגְזרֹות ִנְפָלאֹות

 ּוְבֶמְרָכז ְגִביָען ְנקּודֹות

 ֵמֵעין ְנקּודֹות ֶשל ְדֵגִשים,ְצַהְבָהבֹות

 .ַהַמְטִעימֹות ּוַמְבִליטֹות ֶאת ַהיֹוִפי

 ,ָכל ֶפַרח ִמְזַדֵּקף ְבאֹור יֹום

 חֹוֵבר ְלֵרֵעהּו ְכֵדי ִליצֹור 

 , ִמְשַטח ַמְרִהיב ְבגֹון ָורֹוד

  -ְבׂשֹור -שֹוֵפַע ִתְקַות

 ְוַהַמְרֶאה ְמעֹוֵדד ֶאת ַהֶנֶפש 

 ...ַגם ְכֶשַהיֹום הּוא ָעכֹור 

 ,ִבְשַפל ַקְרֵני ָהאֹור, ּוְלֵעת ֶעֶרב

 ,ְמַאֵסף ַגם ַהֶפַרח ֶאת ְקִריַנת יֹוְפיוֹ 

 ,ְלתֹוְך ֶעֶטף ְגִביעוֹ 

 ּוָנס ְכֵנר ִזיָכרֹון ַבֵלילֹותָסגּור ּוְמכ

 ... ַהמּוָעד ְלִהיָפַתח ּוְלִהיָדֵלק ְלָמֳחַרת

 "ֵנר ַהַלְיָלה"זֹו ַדְרכֹו ֶשל 

 ְלָהִפיץ ֵבין ֶפַסח ְליֹום ַהִּזיָכרֹון

 ,ֶאת ָזֳהרֹו ַּהָּורֹוד

 ּוְכַדאי ַלֲעמֹול ּוְלַצפֹות ַלנֹוי ַהַמְקִסים

 ...   ֲאִריך ָיִמיםם ֵאינֹו מַ ַגם ִא 
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ָשִעים אּוַצת פְּ  /4/2  (56/ה)  ,ֲאִני צוֵֹבר תְּ

דוָֹשה ָהָאֶרץ ַהקְּ כּוַרת ֲחָטִאים, וְּ  ,שְּ

ָרִכים ֵאית ָלֵשאת ַתֲעתּוֵעי דְּ ָבר ִנלְּ  ,כְּ

 ,ִהיא ָתִקיא, ִהיא ָתִקיא

ָפִרים ָכל ַהָכתּוב ַבסְּ  ,כְּ

נַ , ַהכוֹל ָצפּוי נּו ֵאיְך מְּ ִטיםֲאָבל ָשַכחְּ  ,ּוְּ

ִרים לּוֵלי ַממְּ ַשִנים ַמסְּ  ...ֵאיְך מְּ

 

ָעִרים אּוַצת פְּ  ֲאִני צוֵֹבר תְּ

 ,ֵבין ֲעִשיִרים ַוֲעִנִיים

ַעִנים ִרים ּוִמתְּ ַעשְּ  ,ֵבין ִמתְּ

ַהֶמַתח ֵבין ָרמוֹת  ַהַחִיים  וְּ

ָרִחים ֶמִרי ֶאזְּ פוֵֹצץ לְּ ָבר ִמתְּ  ,כְּ

ָהָאֶרץ ָתִקיא עוֹד ֵאיְך ָת , וְּ  ,ִקיאוְּ

ֵרי ַהָיִמים ִדבְּ ָכל ַהָכתּוב בְּ  ...כְּ

  

אּוַצת חוֶֹסר אוִֹנים  ֲאִני צוֵֹבר תְּ

ֵאיָנּה בוַֹטַחת ַטַחת וְּ  ,ָבָאֶרץ ַהמּובְּ

לּו ָבנּו ָעִרים ָמשְּ ֵקי ֲאָבִנים, נְּ  ,זוֹרְּ

ָחה ָיֵדנּו ָהָרָמה ָצנְּ ָסה, וְּ  ,הּובְּ

גּוָבה ֵדי חוֶֹסר תְּ ָשה ַעד כְּ  ,ָיבְּ

ָהָאֶר  ֵאין ָנִקי, ץ ָתִקיאוְּ  ,ָתִקיא לְּ

ָקן ֵמַהָכתּוב ָדַמִייך ֲחִיי: "ַעם ַחמְּ  "...בְּ

 

אּוַצת ַהָבִאים ַבָיִמים  ֲאִני צוֵֹבר תְּ

ווֹת ִראשוִֹנים פּוַגת ִתקְּ  ֶאל ֵקץ ָחזוֹן ּותְּ

נּו ֶאת ֵמיַטב ַהָבִנים  ,ִכי ִשיַכלְּ

ִהיִגים ִחיֵרי ַמנְּ נּו ִמבְּ רוַֹששְּ  ,ִכי ִהתְּ

דּוִמים נּו ַעל ַנֲחלוֹת קְּ  ,ִכי ִוַתרְּ

ִבים נּו ִעם ַלֲחֵצי אוֹיְּ ַפַשרְּ  ,ִכי ִהתְּ

ָשִוים נּו ַבֶזֶרם ֶהָעכּור ֶשל ָהַעכְּ ַחפְּ  ...ִכי ִנסְּ
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 /4/2 (55/ה) ֵיש מֹונֹולֹוִגים ַרִבים 

ִעיםֶשל ו   שּוגָּ  ,ַעל מ 

ִאי מָּ קֹוִרי ַעצ  ל מֹונֹולֹוג מ   ,ֲאבָּ

מֹו ֶזה ֶשִלי     –כ 

ר ַמֶשהּו ַאֵחר בָּ  ,ֶזה כ 

רּות ִספ   , ֶזה ֹלא ִפּיּוט ו 

כּות ַתפ   ,ֶזה ֹלא ִהש 

ִטי יֹוֵתר, ֶזה ַמֶשהּו אֹוֶתנ   ,ֲאִמיִתי ב 

ֵאה ֵעיַנִיים ע ִמַמר  שּוגָּ  ,ֵיש מ 

קֵ  ַפר  ה ַאַפִייםֵיש ִמת  צָּ  ,ד ַאר 

זֹוֵרר ֵמל,ֶזה מ  ַמל  מֹוֵלל ּומ   מ 

ִנים עֹות פָּ ַהבָּ ֶשֶטף ִמִלים ו   ב 

ִנים קָּ ל ִביַמת ַשח   ,ֵמַעל כָּ

נּועֹות ִייחּוד  חֹוֵלל ִבת  ֶזה מ   ו 

תֹוֵלל  ,ֶשל ִטיפּוס ִמש 

חֹובֹות ִעיר רּוַע ִבר  ד שָּ ֶאחָּ  ,הָּ

ל ַבֲעִטיפֹות ִעיתֹונִ  בָּ כּור   יםמ 

ִדים  גָּ ִכים ַעל ַצֲחַנת ַהב   ַהּסֹוכ 

יֹון ֶשֵאינֹו ֵמִסיר ִשר  גּופֹו כ  ה ל  בּוקָּ  ,ַהד 

ִקים וָּ חּוצֹות ש  ֵעיק ֲהמֹוִנים ב   ַוֲחֵברֹו ַמז 

תּוִעים ִשיַח ַתע  בֹואֹו ֶשל מ  ִהיכֹון ל   ... ל 

יֹון  ַהִשג  עֹון ו  ל ַהִשיגָּ  ֲאבָּ

אֹום ִפים אֹוִתי ִפת   ַהתֹוק 

טֹום פ  ֶזה ֶשל ִסימ  ִמין כָּ ִקים ל  קָּ ם ִנז   ,ֵאינָּ

יֹון עֹון ֶשל ִהיגָּ  ,ֶזה ִמין ִשיגָּ

ִנים ִלפ  ַני ו  ֵחל ִלפ  ַחל   ,ֶזה כֹוֶבד ֹראש ַהמ 

רֹות תָּ ֵזי ִנס   ֶזה ִמין פֹוֵרץ ַהבֹוֵחן ּובֹוֵדק ִגנ 

כֹול יָּה ַהכֹול יָּ ִאילּו הָּ  ...כ 

ָאז  ָך ֶשַאתָּ  - -ו  ֶמה ל  לּוב ִנד   ה צָּ

ִכים כָּ ם ֶשל ת  קָּ ִמר   ,ל 

ָך ָך , יֹוִרים ב  ִרים ִמגּופ    –ַמִתיִזים ֵאיבָּ

ה ֲחַסר אֹוִנים ָך ֵמִגיב ִכי ַאתָּ ֵאינ   ,ו 

א ֹלא מֹוצָּ ִתירֹות ל  ָך ִבס  ִפים אֹות   עֹוט 

א בֹוְך ֶדֶרְך מֹוצָּ תּור ַבמָּ ה ִמלָּ ָך ֲעֵיפָּ ש  ַנפ   ,ו 

ָך ִבת   ִלים אֹות  ַשכ  ִכיםמ  רָּ  ,אּונֹות ד 

ִנים ִאים ַבפָּ ִדינָּ ָך מ  ִרים ל  ַשק   ,מ 
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ִחים רֹוצ  ִסים ו  ִלים,אֹונ  ַנצ  ִרים ּומ  ַפט   ,מ 

ִשים ִשיִשים ּוַמִכים נָּ ִפים ק   ,תֹוק 

ִלים עָּ ִרים ִמפ  סֹוג  ִרים ו  עָּ ִחיִבים פ   ,ַמר 

ִבים רָּ ִרים ו  ִלים פָּ טָּ  ַהמּוב 

ִרים ּוַמֲעִדיִפים ֲעֵליֶהם כֹוחֹות  ,זָּ

הּוִדים מֹות ַהּי  חָּ ַאת ַאִחים ּוִמל   ִשנ 

ִנים ִבים ִמִבפ  אֹוי  ִרית ִעם הָּ ִתים ב   , כֹור 

ֵני ַמֲאִמיִנים  ַמֲאִמיִנים ּוב 

וֹות ֵמיִטיבֹות ֶהיֵשִגים ַדַעת ִתק  ִדים  לָּ ַאב   ,מ 

ִדים ַהִּסיכּוִיים  יֹות יֹור  נָּ ִעם ַהמ   ו 

ִרים עָּ ל ַהש  כָּ פ, ב  ִסיםַבּס  חָּ ַמֶּסֶכת ַהּי  ט ּוב   ... ֹור 

זּוִלים  הּוִרים ָאנּו ג  עֹון ַהִהר  ִשג  ְך ב  כָּ  ו 

ֵקט ַות ַהש  ַשל  לֹום ו  נּוַחת שָּ  , ִממ 

ל ֶהיֵקש חֹון ִאיִשי ּוִמכָּ  ִמִביטָּ

טּוִחים ַחִּיים טֹוִבים ּוב   ...ל 

ֵבנּו ַבֵלילֹות  כָּ  ַעל ִמש 

דּו ִרירּות נ  ַהֵפְך ִבמ   ,ִדיםִנת 

ִמים אֹור ַהּיָּ ֵתנּו ל  ֶלכ  קּוֵמנּו ּוב  מֹו ב   ,כ 

ִמים ִאים ַבּיָּ ל ַאֵחינּו ַהבָּ אֹוֵרר ֵאירּוִעים ִעם כָּ  ,ל 

רֹוֵבינּו  נּו  ּוִבק  ִעים בָּ גָּ שּו ַהנ   ִכי פָּ

לֹות חֹול  מּורֹות ִמת  ַהת   ו 

ַלַתֲחִזּיֹות  ִניגּוד ַלִציִפֹיות ו   ב 

ִפּיּות הַ  ִכיםֶשל ש   ,  ַמֲהלָּ

עֹוִנּיֹות  שֹות ַהִשג  עֹות ַהקָּ  ּוַבשָּ

ִטים לָּ ִחים ֶאל ַהִמק   ,ָאנּו בֹור 

ִעים ִלים, נֹוס  ַטּי  ִסיִחים , מ   מ 

ִבים ל ַהַמצָּ  ,ַדַעת ִמכָּ

ִעים קָּ ַרת ַהִמר  ֶחב  ַבִלים ב   , מ 

ִנים יָּ רּוא  ִשים ִעם ַהמ  ַכת   ,ִמת 

סוֹ  ַתֲעלּוֵלי ִפר  ִטיםצֹוִפים ב  רָּ  ,מֹות ּוס 

ה ִפילָּ ִשים ִלת  רָּ שֹות ַמֲאִמיִנים,ִנד  רָּ  , ִלד 

ִחים ִגיִעים אֹו מֹות  ִרים ַמר  פָּ ִאים ס   ,קֹור 

צֹוא ִפיַנת ִניחּוִמים ִרים ִלמ  ֲעבָּ ל הָּ כָּ ִחים ל   ,בֹור 

ִשים ִקים ֶאת ִמי נֹוט  ִרים ּובֹוד   , חֹוז 

ֶאת ִמי ַמֲחִריִמים ֵבִקים ו  ִמי ד  הַ , ב  ֵגִעיםו  ִרים י  בָּ  ,ד 

פּוִיים ִעים ַהש  שּוגָּ ַמֲאַמר קֹוֶהֶלת ֲאִבי ַהמ   ...כ 
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 4/24       (55/ה)
 

ִמי יאֹולֹוג ֶשל ַעצְּ כֵּ יֹות ָהַארְּ ב ִלהְּ  ,ֲאִני אוהֵּ

ִניִמּיֹות ֶשל גּוִפי ָכבֹות ַהפְּ ט ַבשְּ ַחטֵּ  ,לְּ

חַ  גֹוֶלתלְּ י ַהגּולְּ ׂש ַבֲאזֹורֵּ ב, פֵּ ָכבֹות ַהלֵּ  , ִבשְּ

י ַהגֵּו קֵּ ָאר ֶחלְּ ָרַבִיים  ּושְּ י ַהקְּ    - -ַבֲאזֹורֵּ

ר ַאתֵּ ַקֶשה לְּ  ַאְך ִמתְּ

ָכָנּה ֶשל ַהתֹוָדָעה ִדּיּוק ִמשְּ יָכן בְּ  ,הֵּ

יָכן ָגנּוז ַהִזיָכרֹון ַהִּניָסיֹון, הֵּ  ,אֹו אֹוַצר ַהֶּיַדע וְּ

יכָ  ָשָמההֵּ ָצה , ן פֹוֶעֶלת ַהּנְּ יזֹו ִפרְּ אֵּ  ּומֵּ

ָזִקים ִהיא גֹוֶרֶמת, פֹוֶרֶצת ָהרּוחַ  ילּו נְּ אֵּ  וְּ

הֹוֶרֶסת ָפֶרֶקת וְּ ֶשִהיא מְּ  ,כְּ

גּוֶליהָ  ָכל ִגלְּ עֹוֶרֶמת בְּ  , סֹוֶחֶפת וְּ

ִדים  עֹודְּ ַהִגילּוִיים ֹלא ָכל ָכְך מְּ   –וְּ

ָכבֹות   ִכי ַבֲחִׂשיַפת ַהשְּ

ָרִציםרֹוָחשִ   ,ים ָלרֹוב ַהשְּ

ִחיִלים  צּוִרים ַמבְּ ָכל ִמינֵּי יְּ  וְּ

ִהיִלים ִמים ּוַמבְּ ַאּיְּ  ,מְּ

ם ַמָמש ַחִּיים הֵּ אּוָבִנים, וְּ  , ֹלא מְּ

ר  י ַהָגדֵּ ָבכֵּ ץ ִמִּנדְּ ֶפַתע ֹפורֵּ  ָכְך לְּ

ר  יֹותֵּ   -ִמי ֶשָמאּוס ָעַלי בְּ

ַחש ַהִכיש-נְּ ב לְּ  ,ַהּיֵֶּצר ָהאֹורֵּ

תִ  הּוא ַמרְּ ִניסוְּ  , יַע ּומֵּ

ִעיז  ָהִביס ָכל מֵּ ַאּיֵּם לְּ  מְּ

מֹונֵּי ַהֶּנֶפש דֹור ֶאל ַמטְּ  , ַלחְּ

יֵּש ֶשֲאִויר ַהַמֲעַמִקים   וְּ

ִעיק  , ֹכה ַמֲחִניק ּומֵּ

ָעִביש  ,ֹכה ָטחּוב וְּ

י בֹוֶסר   ירּועֵּ אֵּ  ָדחּוס בְּ

ִביש טּוש ָכל ַמה ֶשמֵּ  , אֹו ִטשְּ

ִחיש  יִני מֵּ  אֹוָתה ָשָעה אֵּ

ִחישּוף , ַהֲחִפיָרה ֶאת  ַדּיִֵּני בְּ

ָבה ָבה ַאַחר ִשכְּ  , ִשכְּ

ָאה ַדכְּ  ַמִתיָשה , ִכי ִהיא מְּ

ַות ַהֲהָוָיה  ֶאת ֶחדְּ

צּוָלה רּור ַלמְּ  ּוַבֲעַקת ַהִסחְּ

יָרה ַצחּות ֲאוֵּ ָרח ַלֲעלֹות לְּ  , ֲאִני מּוכְּ

ָלה ַמעְּ יָרה ֶשלְּ פֵּ  ...ָלִאיזּון ַהָמצּוי ַבסְּ

ִעם ֹזאת ִגישצָ , וְּ ַהדְּ  , ִריְך לְּ

ִעיִמים  ר נְּ ָנם ַגם ִגילּוִיים יֹותֵּ   -ִכי ֶישְּ

ף ַבַמֲעַמִקים  ֶשֲאִני חֹוׂשֵּ ָמָשל כְּ  לְּ

ָבִשים  רּוִחים  ִבדְּ  ַתפּוִחים מְּ

 ֶשל ָכל ִמינֵּי ִפיתּוִיים 

ִריטּוִטים ֶשל ִפּיּוִסים  ,אֹו בְּ

ַלל ִפיצּוִיים  ִניחּוִמים ּוִבשְּ  בְּ

ָשִליםעַ  ִגים ּוכְּ  ...ל ִמשְּ

ֶשר  ִביב"ַמה פֵּ  ?  ֶזה ֶשל ַהִחיטּוִטים" ַתחְּ

ָבִכים  ?ָמה ַהַטַעם ָלֶרֶדת ֶאל ַהּנְּ

ָפה יָנּה ַמרְּ שּוָקה ֶשאֵּ ין ֹזאת ֶאָלא תְּ  , אֵּ

בּוָכה עֹות מְּ ִעיָקר ִבשְּ  ,בְּ

נּוָחה ת מְּ עֵּ ָקא לְּ  , אֹו ַדוְּ

ָיִדי  ִפיָצה שּוב לְּ ִהיא ַמקְּ  וְּ

ת ַהֲחִפיאֶ   ה רָ ת אֵּ

לֹות ִלדְּ ִשיְך וְּ ַהמְּ ַאֶלֶצת לְּ  , ּומְּ

חּושֹות ַלֲחצֹוב תְּ רֹות וְּ רֹונֹות-ִלכְּ  ִזכְּ

הֹומֹות ַהֲהָוָיה   ֶשִמתְּ

ַהתֹוָדָעה ָבִדים ַנֲעָלִמים מֵּ רְּ  ...ּומֵּ

ָלה טֵּ ַטלְּ ָלה לְּ טֵּ ין ַטלְּ נֵּד בֵּ ַנדְּ ָכְך ֲאִני ִמתְּ  ,וְּ

ֶחֶבל ַההַ  עֹוֶלה בְּ ל וְּ שֵּ ַתלְּ  ,ָצָלהִמשְּ

ָכל כֹוִחי  ֶנֱאָחז בְּ  ַמֲחִליק וְּ

ַבָטָלה יּו ַמֲאַמַצי לְּ  …ֶשֹּלא ִיהְּ
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4/25      (16/ה)

יָרה י ֲעבֵּ ם ַסְרסּורֵּ ב הֵּ ינַיִים וְַהלֵּ י ַהִקיבּול ָהֱאנֹוִשי ִלְזנּות וְהֹונָָאה, ָהעֵּ יְברֵּ לּו אֵּ  ,אֵּ

ינּו ַלֲעבֹוַדת ַהִגילּוִלים, "ְשרֹותַהְמַתקְ "ּוֶבָחִזית ַהְפרּוָצה ַהּזֹאת נִיָצבֹות  ַהִגילּויִים -כֹוֲהנֹות יָמֵּ

ב ֶבֱאמּונֹות ָכָזב-ְלַהְטִפיל תּוַמת, ְלַהְתעֹות ְבַמְראֹות ָשוְא, ַהֲחָדָשה וְַהַסיְָענִים ְלִתְקשּוִרים , לֵּ

ם ָכל ִמינֵּי ַבָּדִאים ינַיִם ְבָקֶפה , ִזים ַבכֹוָכִביםהֹו, ִעם כֹוחֹות ְסמּויִים וְנְִפָתִלים הֵּ ְמַאֲחזֵּי עֵּ

י ִמְקָסִמים, ּוְקָלִפים א שֹוֲחרֵּ ַע ִבנְָפשֹות ֲאמּולֹות , ְשִליִחים ִמַטַעם ַעְצָמם ְלַרפֵּ ְלַתְעתֵּ

לֹות י נִיִסים ַהּנְִפתֹות ְלֱאמּונֹות ְתפֵּ ינֵּיֶהם ְמשֹוְטטֹות, ּוַמֲעשֵּ ן נְָפשֹות ָתרֹות ָלצּוד ְבִרְשתָ , וְעֵּ

י ְמצּוקֹות ִאיִשיֹות, אֹו חֹוִלים ְמדּוָכִאים ,נֹוֲאשֹות , אֹו ְסָתם ַהְרַפְתָקנֵּי זָרּויֹות, אֹו ַבֲעלֵּ

ם שֹוְתִלים ַבְלָבבֹות ַהְטָעיֹות וְִתְקוֹות ָשוְא ִכי זָכּו ְלִזיַקת  י ְסָרק הֵּ י ֶמֶלל ּוַפֲעלּולֵּ ּוְבַלֲהטֵּ

ִשיַח -ִכי ִה ְת ַק ְש ר ּו ִעם ִגְלגּוִלים קֹוְדִמים וְסֹוד, ידֹות ֶשל רּוחֹות ְרָפִאיםנְבּוָאה וֲַהָגַדת ֲעתִ 

ֶבר ְלָכל ַהְּזַמּנִים  עֵּ    - - -ָלֶהם ִעם ַהְצרּוִרים מֵּ

י ַתֲחִזיֹות " ! ָקֶשר, ֶקֶשר"  ,נְִזָעִקים ַהְמרּוִמים ַעל ַהְמַתְקְשרֹות אֹוָתנּו ִעם ַהְבלֵּ

י ִכישּוִריםַעל  ְמתַ   ַעל ְמַאּנֵּי ַהְבִריֹות ַהְמַשְּדִלים אֹוָתנּו ְלַהֲאִמין, ְקְשִרים ַחְסרֵּ

ִרים ּוְקרֹוִבים ַהְמַתְקְשִרים וְַהִתְקשֹוֶרת ַמִפיִלים ָבנּו ֲחָלִלים . ִבְבנֹות קֹול ִּדְמיֹונִיֹות ֶשל ְשאֵּ

י ִפְרסּום וְַהָשַאת ֲהמֹונִים י ַעְצָמם ַמְכִשיִרים ֶאת ִתְפקּוָדם ִביכֹולֹות וְכֹוחֹות עֹובְ , ְבנְִכלֵּ דֵּ

ִלְפתֹור , ִטְבִעיִים-ֶחֶסד ֶשל כֹוחֹות ַעל-ֶעְליֹונִים ְכמֹוִרים וְכֹוֲהנִים ּונְִביִאים ַהּנִיּזֹונִים ִמַמַתת

ֶלה ְמִאיִרים ָפנִים וְַלְמסַ . ַבֲעיֹות ֱאנֹוש ְתמּוַרת ֶבַצע ֶכֶסף וְִתְמרֹונֵּי ִפְרסּוִמים ִֵּרים ָהאֵּ נְו

י ֲחִגיגֹות ּומֹוָפִעים, ָבִעיתֹונִים ּוַבִמְרָקִעים יֶהם ְבִמְשָטחֵּ , וְקּובֹות יִיחּוד ְמַסְפִקים ְלִשְגיֹונֹותֵּ

י חֹוֶדש ְבחֹודְ  י ַהְכָזִבים ִמּדֵּ י ַהמּוָסִפים ְמַאְפְשִרים ָלֶהם ְלָהִפיץ ֶאת ִליקּוטֵּ , שֹוּוִבְמדֹורֵּ

עֹוְצַמת ַהְשָפָעָתם ֶשל ַהְמַמּנִים ֶאת ַעְצָמם . ְלַשטֹות ַבקֹוְרִאים ּוַבצֹוִפים וְָאנּו ֲהמּוִמים מֵּ

ש  -וְַהְממּונִים ַעל הֹוָפָעָתם  ִמי ִהְקנָה ָלֶהם ֶאת ָהְרשּות ְלַהֲענִיק ַאְסַמְכָתאֹות נְִסָחרֹות ְלָפרֵּ

ְלַתְרגֵּם , ִמי ִהְכִשיָרם ְלִתְפקּוָדם ָלבֹוא ְבֶקֶשר ִעם רּוחֹות? ָתיו ַתֲעלּומֹות יְקּום וְַתְהפּוכֹו

ין ַהקֹואֹוְרִדינָטֹות  י ַמָּזרֹות וְַהְשָפָעָתם ַעל ְבנֵּי חֹוֶדש וְיֹום וְָשָעה ַהְממּויָנִים בֵּ ַאְך .. ?ַמֲעָגלֵּ

הּות  ינַיִים וְקֵּ ם ְבֶעֶצם ַהְלכּוִדים ְבַסְמיּות ָהעֵּ ב ִמי הֵּ ַה ִמ ְת ַק ְש ִר י ם ַהְמַתְקְשִרים אֹו   –ַהלֵּ

  ? 
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עַ ,ָהָאָדם בֹוֶנה עֹוָלמֹות ּוַמֲחִריָבן ב ֶשּיֹודֵּ חֹושֵּ הֹוֶזה, צֹוֶפה וְּ ר וְּ ַשעֵּ  4/26    (68/ה – 6/ה), מְּ

קּום טּות ַהּיְּ ַפשְּ ִחים ֶאת ִהתְּ ַמתְּ יֹונֵּנּו ָאנּו מְּ טּות ִדמְּ ַפשְּ ִהתְּ  ,ּובְּ
ָכבֹות חֹוִזים שֹות וְּ ַחדְּ יֹות ִמתְּ גְּ צּויֹות ַאִדירֹות ֶשל ֶאֶנרְּ פֹוצְּ  ,ִהתְּ

ֶרָגע  מֹו בְּ  ,ַבֲעִליל ִחיזּוי, ָאנּו רֹוִאים ַבֲעִליל" ַהַמָפץ ַהָגדֹול"ּוכְּ
י, ּוַבֲעִליל ִחישּוב ָלט אֵּ יָצד ָהאֹור ַהִּנפְּ  , ָשם ַבָשַמִים-כֵּ

ש אֵּ ָכִבים מֵּ יָמִני, ר ּוַמִיםאוֹ -ָשַמִים ַהמּורְּ ִעיִני מֵּ ִהיתּוְך ַגרְּ  ,מֵּ
עֹוִני מּורֹות אֹור ִצבְּ ַלע , ּותְּ ִנבְּ ִקיָעה וְּ ר ֶטֶרם שְּ  זֹוהֵּ

ַאֲחִרית אִשית וְּ רֵּ הֹום בְּ חֹוֶשְך תְּ חֹוִרים בְּ תֹוְך חֹוִרים שְּ  ...לְּ
ֶנֱאָמר" ַהכֹול ֶהֶבל"ַמה ֶשָאַמר ֶהָחָכם ָבָאָדם שֶ   חֹוזֵּר וְּ

ֶפה  ִמצְּ ָתם ֶאָלא," בֵּ ל הַ "בְּ ינֹו ִריק סְּ  ִכי ַהֶהֶבל אֵּ
קּום מֹות ַלּיְּ ָיה ַהגֹורְּ גְּ מֹות ַאִדירֹות ֶשל ֶאֶנרְּ  ַבַעל עֹוצְּ

ב ַרחֵּ ִהתְּ ק,לְּ ַרחֵּ ִהתְּ שֹוָער,לְּ ִתי יְּ ין סֹוף ִבלְּ אֵּ יֹות מּוָאץ לְּ  ...ִלהְּ
ָאנּו י ָאָדם, וְּ שּוטֵּ יֹות ִעם ַהסְּ , פְּ כֹוִלים ָאנּו ִלחְּ יָצד יְּ   –ִתיָרה ַהזֹאת כֵּ

יק ִמכֹול ָוכֹול ינֹו רֵּ ָהִאיץ, ֶשָהִריק אֵּ ַהִּניַע ּולְּ סּוָגל לְּ  ֶאָלא מְּ
ָמשֹות יֹונֵּי שְּ ַח ֶאת ַבלֹון, ִבילְּ ַנפֵּ סֹוִפית-לְּ ינְּ טּות אֵּ ַפשְּ ִהתְּ קּום לְּ  ?ַהּיְּ

ָהַרת ַהֹתוָרה ַאזְּ נּו לֵּב לְּ יְך ָאנּו הֹוִרים ּומֹוִרים ֹלא ַׂשמְּ  ,אֵּ
יק הּוא ִמֶכם" ִכי לֹוַמר –" רֵּ יקּות ִהיא ָבנּו  -כְּ ִאי ַהֲהָבנֹות, ָהרֵּ  , בְּ

ַתּנֹות פֹות ּוִמשְּ ֶשר ֶשל ֲהָויֹות חֹולְּ חֹוֶסר ַהפֵּ עּוָצה, בְּ יקּות ַהּנְּ  רֵּ
ָצם צּומְּ ֶנה ַהמְּ חֹוֶסר ַהֲהָׂשָגה, ַבִמבְּ ָעּה, בְּ ֶעֶצם ִטבְּ ָבלּות ָהֱאנֹוִשית ֶשמֵּ  ַבמּוגְּ

ינָ  חּותאֵּ ַפתְּ ַהִהתְּ לֹול תֹוָפעֹות ַהִקּיּום וְּ ַהִקיף ֶאת ִמכְּ סּוָגָלה לְּ  ? ּה מְּ
נּו לְּ  זּול ֶשִּיַחסְּ יִקים ּופֹוֲחִזים"ַכָמה ָטִעינּו ַבִזלְּ ִמיִדים" רֵּ  ,ֶשַבָבִנים ּוַבַתלְּ

ָמה  נּו ַלֲחזֹות ִכי ֲעִתיִדים הֵּ נּו ּוִביָנתֵּ ִאָּיתֵּ ָרה רְּ יָכה ָקצְּ  אֵּ
הָ  נּולְּ תֵּ ַדעְּ י תֹוָפעֹות ֶשֹּלא ֶהֱעִלינּו בְּ כֹולֹות ּוַמֲעַללֵּ  ?ִפיק יְּ

ִדים הֹודֹות ַלצֹוִפים בַ  מֵּ אנּו לְּ צֵּ ִלים"ִנמְּ זֵּל ָב ִר י ק" ַהבֵּ ַזלְּ ין לְּ  ,ִכי אֵּ
ַהַמאָסה ִביָדה וְּ כֹוחֹות ַהכְּ ין ָהִאיזּוִנים ֶשבְּ שּויֹות, ִכי בֵּ ַנגְּ ין ַהִהתְּ  בֵּ

גֶ  ָמשֹות ַקָּים  ָה ַא ִי ןָהֶאֶנרְּ פֹור ֶשל שְּ ין סְּ  ִטּיֹות ֶשל ַמֲעָרכֹות אֵּ
ף ִניעַ , ַהדֹוחֵּ ִאיץ, ַהמֵּ ִריץ, ַהמֵּ לֹוָאה, ַהַממְּ ל ּומְּ בֵּ נֵּי תֵּ ִאיר פְּ ִחיר ּומֵּ  .ַהַמשְּ

יָכן נּוָאץ ט? ַעד הֵּ ַפשֵּ ָאן ִנתְּ ָמּה? לְּ צּות ַהחֹוֶזֶרת ַעל ַעצְּ פֹוצְּ ִהתְּ  ?לְּ
כִ  ִחיָדלֹוןַלִחָדלֹון ַהמֵּ כֹוֶלת ַלֲחדֹול מֵּ  ? יל יְּ

צּויֹות ֹנוֲעזֹות ָפרְּ שֹות ִהתְּ ַחדְּ ָרנֹות מְּ ַהקְּ ש בְּ ַחדֵּ ִהתְּ  ?  לְּ
 
 

ָשלּום  ַצֶפה לְּ ָרה ַבֲחלֹום יְּ דֵּ רּו ִכי ָהרֹוֶאה קְּ ינּו ָאמְּ   - - -ֲחָכמֵּ
ָקא  ? ָלָמה ַדוְּ

ש פּוָתה ַעל ָהאֵּ ַרת ַהַמִים שְּ דֵּ ש, ִכי קְּ אֵּ י ּוַמִים וְּ רֵּ ַסתְּ י דְּ תֵּ ם ַתרְּ  , הֵּ
ַכִבים ַהַמִים מְּ ַאָדה וְּ ש מְּ ָהֶרֶסת, ָהאֵּ ן ֶאת ַהֲהָדִדּיּות ַהמְּ ַאזֵּ יָצד לְּ  ?כֵּ

ֶלאֶכת ָשַמִים  ַמת מְּ ָחכְּ מֹוד מֵּ ש ּוַמִים –ִללְּ ב ָנבֹון ֶשל אֵּ כֵּ ֶהרְּ  ,מֵּ
יָבה ִסכּול ָהאֵּ ָרה בְּ דֵּ פֹות ֶאת ַהקְּ  , ִלשְּ

ין ַהּיְּ  ָהִפיק בֵּ י לְּ דֵּ  .ִריִבים ֶאת ַהתֹוָצָאה ַהטֹוָבהכְּ
ָמעּות הַ  ַמשְּ ֶפה בְּ ִאם ִנצְּ ל ֲהָבִלים"וְּ ַצֶפה ַגם" ָהבֵּ  אּוַלי נְּ

ִרים ּובֹוִנים נּו ִעם ַהכֹוחֹות ַהסֹותְּ ב ֶאת עֹוָלמֵּ ַישֵּ  ,לְּ
ַהִּׂשיג ִעם  ִמּיּות"ּולְּ טּות ַהַגשְּ ַפשְּ ֶאֶנרְּ " ִהתְּ ַעלּות ָהרּוָחִנית לְּ יֹותֶאת ַהִהתְּ  גְּ

ָוה ַאחְּ רֹות ָשלֹום וְּ ִחשּוב , ַמפְּ ִפָּיה וְּ י צְּ לּולֵּ ַמסְּ אּוַלי  ִמכֹוַח ֶהָחזּות בְּ  וְּ
לֹוב כֹוחֹות ָהַאִין-ֶשַבגְּ ַעֶלה ַגם בְּ לֹוַבִלי ִנתְּ נּו, גְּ ָהִריק ֶשַבֲהָוָיתֵּ  , ַהֶהֶבל וְּ

ַכד ָדיו בְּ ִרידּות ַיחְּ אּוָזן ֶשל ַהּׂשְּ ר מְּ דֵּ יֶזה ֶהסְּ אֵּ ָטןלְּ ַטנְּ נּו ַהקְּ צֵּ  ...       ּור ַארְּ
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 /4/3    (23/ה)  - -ַהּלּוחות ֹלא ִנְשְברּו ַרק ַפַעם 

 ֵהם חוְזִרים ְוִנְשבִָּרים ְבמו יֵָּדינּו 

 ,ִמיֵדי ַפַעם ְבַפַעם

- כָּל ֶאחָּד ֵמִאתָּנּו הּוא ֵבין ַהְמהְָּרִסים 

 ,ַאִפיקוְרִסיםְבַכּוָּנות , ְבִדיבּוִרים, ְבַמֲעִשים

 ,ְבַכַחש ַלּמּוסִָּרים ַהְבִסיִסים

 ,ְוַהם ִמְתַנְפִצים ִלְרִסיִסים

 ַעד ֶשָאנּו ִמְתעוְרִרים ּוְמַנִסים

 ,ְלַדֵבק ֶאת  ְמִכיתות ַהֲחרִָּסים

 ַעד ֶשָאנּו ִמְתעוְרִרים ּוְמַנִסים

 ְביִָּמים ֶשל ְקרִָּעים ְוִשְנַאת ַאִחים

 ,ְלפָּחות ֲחלִָּקים,יםְלַאחות ֶאת ַהְשבָּרִ 

 ,ֲאבָּל ַהְתפִָּרים כה ַגִסים

 ,ִריםְוַהִדבּוִקים ְמַחִפים ַעל ְבִהירּות ַהִדֵב

 , ן מּוְשמִָּטים"הֵָּעִשי,ַהַּלאִווין ִמַטְשְטִשים

 ,ֹלא ֵזִהים, ְונוצִָּרים לּוחות ֲחדִָּשים

 ִכי ָאנּו פוְסִלים לּוחות ֲחדִָּשים

  - - -ְצַבע ֱאלוִהים ֹלא ְכתּוִבים ְבֶא

 ְוַכֲאֶשר ְבצוק הִָּעיִתים ָאנּו ַמְפִסיִקים 

 ,ִליםֶאת ַהּמחולות ְלֵעֶגל ַהזָּהָּב ְוִלְשָאר ַהְפִסי

 ,ים ֲאחִָּדיםּוְמַנִסים ְלַשֵקם ּוְלַשֵפץ ְלפָּחות ְפֵסיפִָּס

 יכָּרון ְלַאְחדָּם ְלַשְבצָּם ְבַמֲערְָּך ֶשל לּוחות ַהִז

 ִנְרִאים ַהְדבִָּרים –יָּה דוֶמה ַפַעם ְלַמה ֶשהָּ

 ֶשֵאת  ַה ַנ ֲע ֶש ה  קֶָּשה ְלהִָּשיב

 ,ְו ַה ַנ ֲע שָּ ה  ְמאוד ֵמִעיב ּוַמְכִאיב

 ֶאת  ַה ִנ ְש ַמ ע  ִמְתַקִשים ְלַהְשִמיַע

 ...ְשִביַעִכי ַצֲהַלת ְנאוֵרי ַהַתְרבּות ֶאת רּוֵחנּו ַת

 

 

 

כ    ן עֹוָלם יְּ ַתקֵּ  4/28     (11/ה)  ֹוִלים לְּ

תּוָקִנים        - - -ַרק ַהמְּ

ִדיִרים  ם ֹכה נְּ הֵּ  !וְּ

ָעִנים-ו ַהַצִדיִקים"ַגם ל  ַהַסיְּ
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ָמן ִמִביַמת ַהַחִּיים מּו ִמזְּ  ,ֶנֶעלְּ

ָאִרים  ָאנּו  ַהִּנשְּ   –וְּ

ִתים י מֵּ אֵּ מֵּ  ,כּוָלנּו טְּ

ַרִבים ָמה ַרִבים  וְּ

 ,צֹוָרִעים ָזִבים ּומְּ  -ִמן ַהַחִּיים 

ָאִרים ָאנּו ַהִּנשְּ  וְּ

גּוִעים גּוִעים -נְּ  נְּ

זֹוֲהַמת ָכל ַהֲחָטִאים  ... בְּ

ר ַדי ין אֹומֵּ ַתֲאַות ַהֶבַצע אֵּ ָכל עֹוד לְּ  , וְּ

כּות ַשַדי ַמלְּ ֶיה ִתיקּון בְּ  ,ֹלא ִיהְּ

ִרים בֵּ נּו ִמַמשְּ ץ ֶאת עֹוָלמֵּ ַחלֵּ  ּולְּ

ַאֲחִרית ַהָּימִ   …יםיֵּש ִסכּוִיים ַרק בְּ

יָנַתִיים  י ָבָׂשר  -ּובֵּ נֵּ ִשיכּו ָכל בְּ  ַימְּ

יֹות ַקִניָבִלים  ,ִלהְּ

ר  ִהיָזהֵּ י ִמי ֶשּיִֵּטיב לְּ רֵּ ַאשְּ    -וְּ

ִדים ַחסְּ  , ִמָכל ַהִמתְּ

 ,ַהַמִטיִפים

בּוִעים  , ַהצְּ

ר יֹותֵּ ֶהם בְּ נּו מֵּ ַהרְּ  ...ֶשהּוזְּ

ִלים ּוַמִפיִלים   ָאנּו נֹופְּ

ִפי  ,ִליםֶאת מֹוֶרֶשת ַהּנְּ

גֹוד ִריַעת ֶבֶרְך ִנסְּ  ּוִבכְּ

ָכבֹוד ַתֲאוֹות ִמין עֹוֶשר וְּ  ... לְּ

 

 

 4/26     (96/ה) –ַמְקלֹוֵתינּו ְבָיֵדינּו 

ְשָען ְך ְוַהמִּ מֶּ  ַמְקלֹות ַהסֶּ
ְנדּוֵדינּו ּיּוֵמנּו ּובִּ  ,ְבקִּ

ְסרּו אֹוָתנּו ּיִּ  ֵאלּו ַהַמְקלֹות שֶּ
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ץ ַעל ַמֲעלָ  ם ָוָארֶּ ין ָשַמיִּ  ,ֵלינּוְבדִּ
ְלפּו אֹוָתנּו אִּ  ֵאלּו ַהַמְקלֹות שֶּ
ר ֵיעּוֵדנּו ְוגֹוָרֵלנּו יל ֵפשֶּ  ,ְלַהְשכִּ

יחּות  ֵאלּו ַמְקלֹות ַהְשלִּ
יָטם ַמָּיֵדינּו ָאסּור ְלַהְשמִּ  ,שֶּ

יָרם ְבֵמרּוץ ַהּדֹורֹות ְלָבֵנינּו ָלא ְלַהֲעבִּ  ,אֶּ
ָחְתמּו ְבגּוֵפנּו ּוְבַנְפשֵ   נּוֵאלּו ַהַמְקלֹות שֶּ

יֵדנּו ר ַלֲעתִּ ל ְואֹומֶּ ל ֵסמֶּ ין שֶּ  :ְגַזר ּדִּ
ָחְבלּו ָבנּו    –ַמְקלֹות שֶּ

ּיּוֵמנּו ת קִּ ישּו אֶּ ֱחלִּ  ,ֹלא הֶּ
ֵגיְרשּו אֹוָתנּו  ַמְקלֹות שֶּ

ְנדּוֵדינּו ישּו אֹוָתנּו בִּ תִּ  ,ֹלא הִּ
ָחְבטּו ְסקּו,ַמְקלֹות שֶּ ְצצּו ְורִּ  רִּ

יְליֹוֵני ְבֵני ַעֵמנּו  ת מִּ   -אֶּ
 ְקלֹות ֵאלּו ָפְרחּו ְוֵהֵנצּומַ 

יָנֵתנּו ְמדִּ ָּיה בִּ ְלטֹון ּוְתחִּ  ,ְלשִּ
ַמְקלֹוֵתינּו ְבָיֵדינּו  ,ְוַעְכָשיו שֶּ

יָנם  ישֹות חִּ ְנגִּ  ֹלא ְנַיֵעד אֹוָתם לִּ
 ֹלא ְנַיֵעד אֹוָתם, ַבֲהמֹוֵני ְשֵכֵנינּו

ים ְוַחּיֹות ָלא ְלַשֵתק ַחְבָלנִּ  ,ָאָדם-אֶּ
ים  ְקַמת ַּדת ָוָדםַהמּוְשָבעִּ  ,ְלַבְלֵענּו ְבנִּ

ים ים ָאנּו ְמנּועִּ ְמלּוְמֵדי ַמְקלֹות חֹוְבלִּ  ְוכִּ
ים  יתִּ ים ַגם ַבֲעמִּ ט מֹוְשלִּ ְלַהכֹות ְבֵשבֶּ   –מִּ

י נֹוַעם ַמְקלֹוֵתינּו ָעֵלינּו  יהִּ  !וִּ
 
  

 
 

 יעקב נימן/   י ם    לִ  ת   ח וֹ  פַ  ק   בְּ 
 
ָשָנה ֲאִני פוֹחֵ  ָבָשר ָוָדםִמָשָנה לְּ הוֵֹלְך כְּ  ,ת וְּ

הוֵֹלְך  ָשָנה ֲאִני מוִֹסיף וְּ לא ָאָדם ִמָשָנה לְּ ִתיק וְּ  ,כְּ
ַאֵסף ֶשל ָכל ִמיֵני  ֵצירּוֵפי ָפִרים-ִתיק מְּ  ,ִמסְּ

ָשִמים רּופוֹת,ִטפּוִלים, ַעל ִמרְּ טּוטֵ וְּ ְּ תְּ  .ג.ק.י אִשרְּ
ָכְך ִקרְּ , ּגּוִפי - וְּ ָשָמה בְּ  ,ִביַהֵמִכיל רּוַח ּונְּ

ָכְך  ִעימוֹת  ִריּגּוִשי ,ֵמרּוץ ָדִמי -וְּ  ,יִת ָש לְּ ת ח  שוֹ חּותְּ ,פְּ
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ִנית מּוָזָרה ָשָפה ֶטכְּ ִמים לְּ ּגְּ  , ִמַתרְּ
פּוָאה טּוֵמי רְּ ָפר ַחרְּ ֵתי ִמסְּ דּוָעה ִלמְּ  ,יְּ

ֵחי קוֵֹדי נְּ ַפעְּ יּוֵני  ִאיִשיּות ּוַמֲחָלהר  ָאשְּ ּו, ַתֲעלּוָמה מְּ  ,ִאפְּ
 , ֱאִליל ַהַמָדע, ָחטּוף ֵאֶצל ָהרוֵֹפאַבִבקּור הֶ כי 

מוַֹע ֶאת קוִֹלי ַנאי ִלשְּ ִתיִקי  ,שּוב ֵאין פְּ ַהִציץ בְּ  ֶאָלא לְּ
ָפטוְּ ְּ ָשם נוָֹסף ַעל  ַלֲחרוֹץ  ִמשְּ ִמרְּ  ,(.U.S)קוִֹלי -לְּ

ֵשי ַמֲחָלִתי יִת פָ ק  הַ ָהרוֵֹפא  ַחקוֹת ַאַחר שוֹרְּ ִהתְּ  ֵאינוֹ ָפנּוי לְּ
הוֹת ַעל ָּגָשִתי, ִטיב רּוִחי ִלתְּ  ,אוַֹרח ַחַיי ַוֲהָוָיִתי,ַהרְּ

ַבר ִפי לוִֹמי ּוַמה דְּ ֶיֶתר ֵפירּוט ִלשְּ אוֹל בְּ  ִלשְּ
 ,ַהַמֲחָלה ַהחוֶֹלה ֶאָלא י ַמה ֶשָחשּוב הּוא ֹלאכִ 

ֵין ַמה ַענְּ ָחָנהְּ   י זוֹ ֵר הֲ   ֶשמְּ הנָ בָ הֲ הַ  ֹלא ָהַאבְּ

ָדק ֵאיִני  ַרִפי ֶאָלא  ֲאִני ַהִנבְּ ט ּגְּ ַטִטיסְּ  סְּ
ָצא ֱאנוִֹשי ֵאִביהַ ,  ֹלא ִממְּ ֵפר ִבכְּ ַפרְּ  ,מְּ

  ּוִמקוֶֹצר רּוַח ַוֲעבוָֹדה ָקָשה 
 .C.T -הּוא שוֵֹלַח אוִֹתי ַּגם לְּ 

ֶגן ַהחוֵֹשף ֶאת תוֹך תוִֹכי טְּ ֶרנְּ  ,אוֹ לְּ
ָשִרי ִשיט ֶאת עוִֹרי ּובְּ ִשיקּוף ַהַמפְּ  לְּ

ֵשר ַוֲחדוֹר ֶאל ֶשֶלד מּוִתי ַהיְּ  ,ַעצְּ
ָלִחים ַּגם לְּ וְּ ְּ ֵרַעי ִנשְּ  .M.R.I -ֵיש ָשֲאִני וְּ

מוַֹתי ָכבוֹת ִרקְּ ָשִרי ִלשְּ ִקים ֶאת בְּ   ָשם סוֹרְּ
מוַֹתי ִמיפּוי ַעצְּ ָצִאים,אוֹ לְּ ַהִממְּ ַהִצילּוִמים וְּ  , וְּ

ֵרַעי ָמַכי , ַאַחי וְּ ֵסי ִמסְּ ִנכְּ ָרִבים בְּ  ...ָפִרים וְּ
ָך ִתי, ֵפא ַהֵביִתיָהרוֹ , ִמי ִיֵתן שּובְּ ַפחְּ  ,ָהִאיִשי,ַהִמשְּ

ַקֵפל, ָהרוֵֹפא ִעם ַהִתיק ַהָשחוֹר ִחי ,ַהִמתְּ  ,ַתַחת ֵבית ַהשְּ
פּוִאי שּור ָחִדיש רְּ ֵטַלת ָהעוֶֹמס  ֶשל ִמכְּ ִלי ַטלְּ  ,בְּ

ֵננּו רוֵֹפא ֱאנוִֹשי צוִֹעי, ִמי ִיתְּ ֶחה,ִמקְּ  ֲאָבל מּומְּ
ִסיבוֹ  ַבַעל אוֶֹזן וְּ ֵאִביַּגם כְּ יוֹת שּוָתף ִלכְּ  …ֶלת ִלהְּ

 
 

 

 

 

 
 

/4/3     (65/ה)

ם דָּ ר וָּ שָּ נָּה ֲאִני ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְך ְכבָּ נָּה ְלשָּ  ,ִמשָּ

נָּה ֲאִני מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך  נָּה ְלשָּ  ִמשָּ

ם  ,ְכִתיק ְוֹלא ָאדָּ

ל ִמיֵני  ֵצירּוֵפי ִרים-ִתיק ְמַאֵסף ֶשל כָּ  ִמְסּפָּ

ם, ֹוֶבתְכת,ַעל ְנתּוֵני ְזהּות  ,ְבִדיקֹות דָּ

ִמים  ְתרּופֹות ,ִטּפּוִלים, ִמְרשָּ

 ,ְוִשְרטּוִטים ְגַרִפִיים

ך  ה ְבִקְרִבי, גּוִפי -ְוכָּ מָּ  ,ַהֵמִכיל רּוַח ּוְנשָּ

ְך  ִמי ּוְפִעימֹות  ִריגּוִשי  -ְוכָּ  ֵמרּוץ דָּ

ה רָּ ה ֶטְכִנית מּוזָּ פָּ  , ִמַתְרְגִמים ְלשָּ
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ה ִלְמֵתי ִמסְ  ר ַחְרטּוֵמי ְרפּוָאהְידּועָּ  , ּפָּ

אֹות  ,ַהְמַפְעְנִחים נּוְסחָּ

ה אֹות ְוקֹוֵדי ַתֲעלּומָּ  ִמְשוָּ

ה, ֶשל ִאְפיּוֵני ְבִריאּות  ,ִאיִשיּות ּוַמֲחלָּ

רֹוֵפא טּוף ֵאֶצל הָּ ע, ּוַבִבּקּור ֶהחָּ  ,ֱאִליל ַהַמדָּ

 שּוב ֵאין ְּפַנאי ִלְשמֹוַע ֶאת קֹוִלי 

א ְלַהִציץ ְבִתיִק  ֹט ֶאלָּ  י ְוַלֲחרֹוץ  ִמְשּפָּ

ף ַעל ם נֹוסָּ  ,(.U.S)קֹוִלי -ְלִמְרשָּ

א ַהֶטְכִני  ,ִכי ַמה ֶשּקֹוֵבַע הּוא ַהִמְמצָּ

רֹוֵפא הּוא מֹוֶדְרִני  ,ְוהָּ

ִתי נּוי ְלִהְתַחּקֹות ַאַחר שֹוְרֵשי ַמֲחלָּ  ,ְוֵאינֹו ּפָּ

ִתי, ִלְתהֹות ַעל ִטיב רּוִחי שָּ  ,ַהְרגָּ

 ,יִָּתיאֹוַרח ַחַיי ַוֲהוָּ 

 ִלְשאֹול ְבֶיֶתר ֵּפירּוט ִלְשלֹוִמי ְוַטֲעִמי 

 ,ּוַמה ְדַבר ִּפי

 

 

 

שּוב הּוא ֹלא ַהחֹוֶלה   ִכי ַמה ֶשחָּ

ה א ַהַמֲחלָּ  ,ֶאלָּ

נָּה נָּה ְוֹלא ַהֲהבָּ ַאְבחָּ  ,ַמה ֶשְמַעְנֵין ִהיא הָּ

ק ֵאיִני  ִכי ֲאִני ַהִנְבדָּ

א  ְסַטִטיְסט ְגַרִפי  ֶאלָּ

א  יִָּתי, ֱאנֹוִשיֹלא ִמְמצָּ  ,ְמַפְרֵּפר ִבְכֵאִבי, ֲחוָּ

ה  שָּ ה קָּ  ּוִמּקֹוֶצר רּוַח ַוֲעבֹודָּ

  .C.T -הּוא שֹוֵלַח אֹוִתי ַגם לְ 

 ,אֹו ְלֶרְנְטֶגן ַהחֹוֵשף ֶאת תֹוך תֹוִכי

ִרי   ְלִשיּקּוף ַהַמְפִשיט ֶאת עֹוִרי ּוְבשָּ

 , ַהְיֵשר ַוֲחדֹור ֶאל ֶשֶלד ַעְצמּוִתי

אֲ  ִחים ַגם לְ ְוֵיש שָּ   .M.R.I -ִני ְוֵרַעי ִנְשלָּ

בֹות ִרְקמֹוַתי ִרי ִלְשכָּ ם סֹוְרִקים ֶאת ְבשָּ  שָּ

 , אֹו ְלִמיּפּוי ַעְצמֹוַתי

ִאים  , ַאַחי ְוֵרַעי, ְוַהִצילּוִמים ְוַהִמְמצָּ

ַכי  ִבים ְבִנְכֵסי ִמְסמָּ ִרים ְורָּ  ...ּפָּ

רֹוֵפא ַהֵביִתי, ִמי ִיֵתן שּוְבָך , הָּ

ִאיִשי,ַּפְחִתיַהִמְש   ,הָּ

חֹור רֹוֵפא ִעם ַהִתיק ַהשָּ  ,ַהִמְתַקֵּפל, הָּ

 ,ַתַחת ֵבית ַהְשִחי

ִדיש  עֹוֶמס  ֶשל ִמְכשּור חָּ ְבִלי ַטְלֵטַלת הָּ

 , ְרפּוִאי

 ,ִמְקצֹוִעי, ִמי ִיְתֵננּו רֹוֵפא ֱאנֹוִשי

ל מּוְמֶחה ַגם ְכַבַעל אֹוֶזן ְוִסיבֹוֶלת   ֲאבָּ

 …ף ִלְכֵאִביִלְהיֹות שּותָּ 

 

 

 60//4      (62/ו)  -ִאילּו ֲאנִי ַהַשר ְלִבְטחֹון ְפנִים 
ל ַבֲאִזיִקים  ָהיִיִתי כֹובֵּ

 ֶאת ַאְשְמַדאי ֶמֶלְך ַהיְָצִרים ָהָרִעים
 ,ִבְפנִים, ַהתֹוְסִסים ְבתֹוכֵּנּו

ִדים ַהְמחֹוְלִלים ֶאת ַסֲערֹות ַהְפנִים ם ַהשֵּ  ,הֵּ
ם ַהְשַטּנִ   ...ִסים ָבנּו ְקָרבֹות ְפנִים"ים ַהְמשַ הֵּ

 
  -ִאילּו ֲאנִי ַהַשר ְלִבְטחֹון ְפנִים 
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ם ִפיֹות ַמְשִטינִים  ,ָהיִיִתי חֹוסֵּ
ם ְרִכילּות ְמַקְטְרִגים  ,בֹולֵּ

 גֹוזֵּר ִאְלמּות ַעל פֹוִליִטיָקִאים וְִעיתֹונִָאים
 יםעֹונֵּש ְבָכל חּוְמַרת ַהִּדין ִפְרסּומִ 
י ִמְרָקע ְמזֹוָהִמים  ... נְלֹוִזים וְִסְרטֵּ

 
  -ִאילּו ֲאנִי ַהַשר ְלִבְטחֹון ְפנִים 

ָמִאים ק ֲאָקדֵּ  , ָהיִיתי ְמַסלֵּ
י ְסָרק ְפרֹוֶפסֹוִריִים  ֶשּנְִדָחקּו ְבִפְטפּוטֵּ

ל ְלֹלא ִכישּוִרים  , ּוְבִכְשלֹון ִבְרַכיִם,ְלַטפֵּ
 ּוְבִפְלפּוִלים ִפילֹוסֹוִפיִים,יםִענְיָנִים ִבְטחֹונִיִ 

ינַיִים י ֶקַבע ּובֵּ  ... ְמָתְרִצים ּוִמְתַרִצים ְלֶהְסְּדרֵּ
 

  -ִאילּו ֲאנִי ַהַשר ְלִבְטחֹון ְפנִים 
ם  ,ָהיִיִתי ְמַחיֵּב ָכל יְהּוִדי ְלַהְעִפיל ֶאל ַהר ַהשֵּ

ית ש ֶאת ִבנְיַן בֵּ  ,ֹו ַהִמְקָּדש ִב ְל ָב ב-ּוְלַחּדֵּ
 ּוִבְמלֹוא ַהכֵּנּות וְַהַהְקָרָבה
ְך ְבֶאֶרץ ַהְמכֹוָרה  ְלִהְתַהלֵּ

 ... ִבְקדּוָשה ּוְבָטֳהָרה
 

  –ִאילּו ֲאנִי ַהַשר ְלִבְטחֹון ְפנִים 
י ִמְקָלט ַלֶטרֹור ל ָערֵּ  ,ָהיִיִתי ְמַבטֵּ

ַרְצָחנֵּי ַהיֵּשּות ַלֲחדֹור  ,מֹונֵַּע מֵּ
ק  י ֲעָמלֵּ ר ִעְשבֵּ  וְָהָמן ֶשְבָכל ּדֹורעֹוקֵּ

 וְַעד ֶשַהֶשֶקט ֹלא יָשּוב ִלְשרֹור
 ...ֹלא ָאדּון ְבשּום פֹורּום ַעל ָשלֹום

   

 
 
\ 
 

 
ינִי ְמגֹוָרש ִמַגן, ְלָפחֹות, ֲאנִי ֶדן-אֵּ  ///4       (/2/ה)  ,עֵּ

ַע ֶאת קֹול ֱאלֹוִהים  ֲאנִי שֹומֵּ
ך ְבתֹוִכי  ,ַהִמְתַהלֵּ

ינִ , ְלָפחֹות, ֲאנִי ל עֹוָלִמיאֵּ בֵּ  ,י נָע וָנָד ְבתֵּ
ש קֹולֹות ּוַמְראֹות   ָלתּור ּוְלַחפֵּ

 , ִבְטֶרִקים ֶשל ְפָסגֹות
י ָפגֹודֹות ּוַפְרגֹוּדֹות יְכלֵּ  ,ְבהֵּ

י ִהְתבֹוְדדּויֹות י ֶאֶבן ּוִמְקָלטֵּ  ,ְבִתְפֶאֶרת ְפִסילֵּ
 ֹלא ָאִמיר ֶאת יְִרָאִתי
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 ֹוגֹות ִבְתנוחֹות וְַתְרִגיִלים ֶשל י
ֹלא ַאֶטה אֹוְזנִי ,ְלִאיּזּון גּוִפי וְרּוִחי ְְ 

 ,ִלְדָרשֹות ְמזּוָקנֹות ַעל יֹוִפי וְדֹוִפי
ְך ְבתֹוִכי   –ִכי ַהקֹול ָהֱאלֹוִהי ִמְתַהלֵּ

 , ַעל ִמְשָכִבי, ִבְמקֹוִמי
 ,וְהּוא ִמְתנַגֵּן ִבי,ְבֶלְכִתי ּוְבקּוִמי

 ַמְרִעיד ֶאת נְִשָמִתי
ד יָָשר ִמן ָהֲא נ ֹו ִכיְכאֹו  תֹו ֲאנְָך ַהיֹורֵּ

י ַמָגָעיו ֶאת ֶהְמיַת ִלִבי  ,ּוַמְרִטיט ְבִטְלטּולֵּ
ָכה וְָכל ְתמּונָה  ֹלא ֶאֱעֶשה ִלי ֶפֶסל ּוַמסֵּ

 ֶשל ֶשֶרץ ּוַבַעל ָכנָף וְָכל צּוָרה ִמן ַהצּורֹות
ֶגל ַהָּזָהב  ַהיֹוְרִשים ֶאת ֱאמּונַת עֵּ

עַ   ,ִבי ְפסֹוֶלת ֱאמּונָה ּוַמֲחָשבֹות ָכָזב ְלַתְעתֵּ
 ֹלא ֶאְשֶגה ַבֲחלֹומֹות ַעל ַמְלָאִכים

י סּוַלם ֲהוָיִָתי  ,עֹוִלים וְיֹוְרִדים ִבְשַלבֵּ
ר ִמְמרֹוִמי  ִכי ָהֲאנָך ָהֱאלֹוִהי נָעּוץ ִבי ַהיְשֵּ
ינַיִים ִסיַלְקִתי ִמתֹוִכי  וְֶאת ָכל ְקִליפֹות ַהבֵּ

 ק ַהקֹול ָהֱאלֹוִהי הּוא ְלַבּדֹווְרַ 
 ,ְבִדיּון ִענְיָנִי אֹו וִיכּוִחי, ְבסֹוד ִשיַח ִעִמי

 וְַהקֹול ֶשֹּלא יַָסף ְבאֹותֹו ַמֲעָמד ִהְתַגלּוִתי
יַבת נְִגינִָתי ד ְבתֵּ  ,מֹוִסיף ְלַהְדהֵּ

 ,  ְלָפחֹות, ּוְלִפיָכְך גם ֲאנִי
ְך ְבַגן עֶ   ,ְדנִימֹוִסיף ְלִהְתַהלֵּ

י ֱאמּונִָתי    …ָקשּוב ְבִהְתָפֲעמּות ִלְצִלילֵּ
  

 
 

ּלּוחֹותב   נּו ֶאת הַּ ר   7/37     (47/ה) . מֹו ָיֵדינּו ִשבַּ

נּו ֶאת ֶשָהָיה ָחרּות ר   ִשבַּ

ב ֱאלֹוִהים  תַּ ִמכ  ֵחירּות –ב   : ָחרּות ל 

ָגלּויֹות  , ֵחירּות ִמן הַּ

ָמֶות ֶשל ת   ְך הַּ אַּ ל  ָחמֹותֵחירּות ִממַּ  , אּונֹות ּוִמל 

ב ֱאלֹוִהים תַּ נּו ֶאת ִמכ  ר   , ִשבַּ

ִרית ב  ִסיִסים ֶאת חֹוֶזה הַּ נּו ִלר  ת   ,ִכתַּ
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ִרית ִעיִפים ֶשל כ  נּו ס  ל  עַּ מֹו ָיֵדינּו ִהפ   , ב 

עּונֹות ִמּדֹורֹות ָרכֹות ט   ,עֹוד ִמיֵמי ָהָאבֹות, ּוב 

ל הַּ  חֹות ֵמעַּ אֹוִתּיֹות ּפֹור  פּו ל  עֹופ  ֵרפֹותִהת   ...  ִמש 

ֵּיינּו   ִשּקּום ֵבית חַּ נּו ב  ב  ֵתנּו ִחשַּ ל  ִאּוַּ תּוֵמנּו ּול   ּול 

ל ֵאל ִהָשֵען  עַּ  , ָיֵדנּו-ל 

בּוָרֵתנּו ל ג  נּו עַּ כ   , ָסמַּ

ל כֹוחַּ ֵחיֵלנּו  ,עַּ

קּוָמֵתנּו ֶאת ֵגט ֱאמּוָנֵתנּו נּו ִבת  ח   , ִשּלַּ

דֹות ָהאֹוִתּיֹות הַּ  צ  רַּ שּוב מ  ֵעינֵינּוו  נּוָּפצֹות ל   : מ 

כֹוחַּ .. ֹלא..ֹלא..ֹלא ק ב  ֹלא רַּ ִיל ו  חַּ ק ב   ...ֹלא רַּ

ִרָנה ִצּיֹון ב  ָשִבים ל  ָמעֹות ֵמֵעינֵי הַּ ּד  הַּ  ו 

ִּפָנה   חֹות ֶאת ֶאֶבן הַּ מַּ  מ 

ִדיָנה  מ  ֶצֶבת הַּ ל מַּ תֹות עַּ חֹור   : ו 

ֲחָזָקה ָשה ָיֵדנּו הַּ  , ָיב 

רֹוֵענּו  ָתה ז  ר  טּוָיהִנכ  נ   ,הַּ

ת  כַּ קֹום ִבר  כֹול"ּוִבמ    –" ֶשהַּ

 ָכל טּוב עֹוָלם ֶשָהָיה ָצפּון 

כֹול  ִמָכל  ֹכל  בַּ

כֹול ש  הַּ ֵשֶפל ו  ת הַּ לַּ ָמה ָבנּו ִקל  ּי  קַּ  ...   ִנת 

 

 

 
 (11/ה)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 נִי ִמְתַכּנֵּס ְבקּונְִכיַתְכֶשאֲ 
 עֹוָלִמי

חַ  ינִי בֹורֵּ ק, אֵּ ינִי ִמְתנַתֵּ  אֵּ
 ,ִמְבנֵּי ַעִמי

ב ִלְשמֹוַע קֹולֹות   - -ֲאנִי אֹוהֵּ
 -

 ,קֹולֹות הֹוִמים
 ,קֹולֹות רֹוְגִשים
 ,קֹולֹות ְמַשּוְִעים

 ֶשל ֲאבֹוַתי, םֶשָלהֶ , ֶשִלי
 ...ִמְזַמּנִי ּוִמָכל ַהְּזַמּנִים
 ,קּונְִכיָה ִהיא ִמְקָלט
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לֹות  אֵּ ַאל שְּ  4/16     (81/ה)   –ַאל ִתשְּ
ָאן  ? לְּ
 ? ָמַתי
 ? ָלָמה

 ?ִעם ִמי
 

 !לֵּ ְך 
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ַאל    -ַאל ִתשְּ

 !לֵּ ְך 
 !סְּ מ ֹו ְך 

 
עַ   ,יֵּש ִמי ֶשּיֹודֵּ
עַ   ,יֵּש ִמי ֶשקֹובֵּ

עַ  כֹורֵּ זֵּג וְּ ַזגְּ  ...ַגם ִאם הּוא מְּ
 

ְך ִעם ַהֶזֶרם  ,לֵּ
 ? ָלָמה ַתֲעצֹור

ב ַלֲחשֹוב ַעכֵּ  ?ָלָמה ִתתְּ
ָך קֹומְּ ב ִבמְּ  ,יֵּש ִמי ֶשחֹושֵּ

ָך קֹומְּ ט ֶאת מְּ ַנּוֵּ  ,יֵּש ִמי ֶשיְּ
ַנגֵּד ִהתְּ ַדאי לְּ  ,ָאז ֹלא כְּ

ד ַיחֵּ ָך ִתתְּ מְּ  ,ָלָמה ִעם ַעצְּ
ָך ִבילְּ ַפלֵּס ֶאת שְּ ָך, ָלָמה תְּ ִחידְּ  ? יְּ
ד יֹות בֹודֵּ ָך ִלהְּ  ?ָלָמה לְּ
ין ָכְך ין ֹכה ּובֵּ י בֵּ  ,ֲהרֵּ

ַוַכח ָך ִאם ִתתְּ  , ֹלא ַיֲעזֹור לְּ
ָךַהַגל ֶהָעכֹור  טֹוף אֹותְּ  , ִישְּ

ף ֶבָהמֹון  , ֶזה ַהַגל ָהָאיֹום ַהשֹוטֵּ
ק ִגילּוי ֶשל אֹון  ,ַהַגל ַהמֹוחֵּ

ַהסֹוֶטה  ֶקה אֹו ִיָסֶפה -וְּ  ,  ִילְּ
מֹוד ֶלַקח ָעָבר ָך ִללְּ ַדאי לְּ  ָיֶפה-ֹלא-כְּ

ש  ַעקֵּ ש -ִכי ַהִמתְּ מֹוקֵּ פּוַצץ כְּ  ...יְּ
 
 

ִהיג  :ִכי ֹכה ָאַמר ַהַמנְּ
ַמת ָכל ֶפהסַ  ִסיסְּ ָך לְּ מְּ  :גֵּל ַעצְּ

ף חֹות ַאל תֹוסֵּ  ִלמְּ
ף  סֵּ ַפלְּ ַאל ִתתְּ  !וְּ

  
 4/11      (15/ה)

ָרָהם נֵּי ַאבְּ ן ֲאִני ִלבְּ  ,ַתְלִמיד הֹוֶגה ְבִכְתֵבי קֹוֶהֶלת, ֶאָחד ִמְבֵני ִגְלגּוָליו ֶשל ִאיֹוב, בֵּ
 ַהּשֹוֶתה ָבָצָמא ֶאת ִדְבֵריֶהם ,ָחִסיד ַזֲעקֹות ִיְרְמָיה, ָחֵבר ִלְבֵני ְנִביִאים

 ּוְמֵעין ַגְרִגיר חֹול ָקָטן ֲאִני ִניָשא ְברּוָחם, ְוָעָפר ַתַחת ַכפֹות ַרְגֵליֶהם
 ְתִביָעָתם -ְוחֹוֵזר ַעל ְקִריָאָתם, ִנְצָמד ְלצּוק ֶמְרָים, ֶאל ִפְסַגת ֲעָנקּוָתם
 " !ֲאַדֵבר אֹוָתְך ַאְך ִמְשָפִטים: "ִמּשֹוֵפט ָכל ָהָאֶרץ 

 ,ֶאָחד ָׂשִריד ִמְּשלּוֵמי ֳאמּוֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶהָעלּוב ְבַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל, ֲאִני ַהַדל
 ?ַמדּוע ְמחּוָלל ְכבֹוד ִיְׂשָרֵאל -חֹוֵזר ְוזֹוֵעק ְזָעָקה ָמָרה 
 ,ְבַמסֹות ַהְנִביִאיםֹלא ,ְקָצִרים, ְבִמְשָפִטים ֲאָחִדים, ּוְבִמְשָפִטים ֲאַדֵבר אֹוָתְך

 , ְוֹלא ִבְכָתִבים ֲעמּוִסים,ֹלא ְבַמְׂשאֹות נֹוְקבֹות תֹוָכחֹות ֶשל מּוֵכי ֳאלֹוִהים
 ,ֲארּוִכים ּוְמַיְגִעים ֶשל הֹוִגים ְודֹוְרִשים ְבֵחֶקר ָהֵאירּוִעים
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 , םֶלא ֵׂשיֹות ֶנֱאָלִמי, ֶאָלא ְבַמַטח ַטֲענֹות דֹורֹות ֶשל ֲעקּוִדים
 ,ֶשל ְשחּוִטים ְוַנֲעִנים ַעל ִמְזַבח ֱאמּוִנים" ְשַמע"ֶאָלא ִפיֹות זֹוֲעִקים 

 ַהְמַשְּוִעים ,ֲחבּוִלים ּוְרצּוִחים,נֹוְדִדים,ְגרּוִשים,ֲאנּוִסים,ֲעקּוִדים
 , יםֹלא ָכְבדּו ִמְּשמֹוַע ַזֲעַקת ֶנֱאָנִק   -ְכ ָא ז  –ֶשאֹוְזָניו , ַרֲחִמים-ִלְשִמיֵעת ֵאל

 ,ְוַהִמְשָפִטים ְיצּוִקים ְבָכל ְמנֹות ַהיסּוִרים ֶשִלַמְדָתנּו ִמתֹוָרֶתָך
 ,ְבֶטֶרם תּוִמי, ּוְלִפי תּוִמי, ֶשֶהֱעַנְשָתנּו ְבתֹוָכחֹוֶתיָך, ֶשֶהֱעַמְדָתנּו ְבִניְסיֹונֹוֶתיָך

 ְכִמין  ְשִביב ֵאש ְמעֹוֵפף , ת ַעִמיְכִמין ִניצֹוץ ִנְצִחי ִמְשֵרפַ , ֲאִני חֹוֵזר ְושֹוֵאל
 , ּוְכָפִליט ִמְשֵריַפת ַׂשְרֵפי קֹוֶדש,ֵמַעל ָכל ַהִּקידּוִשים ְבקֹורֹות ַהְּזַמִנים

 :ֲאִני חֹוֵזר ְושֹוֵאל ְבתֹוַרת ַהמּוֲעָמד ַלּשֹוָאה ַהָבָאה –ַהְמַשְלִשים ְלָך ְקדּוָשה 
 ?ַל ֲה ֵר י ָג ה ָל ָמ ה  ִק י ַד ְש ָת נ ו   

 ,  ַהִנְרָצִעים ְלעֹוְבְדָך ְבֵלָבב ָשֵלם, ַעְבֵדי ַהֵּשם, ִאם ַכֲעָבִדים, ִאם ְכָבִנים
 ? ְוָלָמה ְמַכְרָתנּו ִלְמִשיַסת ַעִמים -ְבֵני ָחסּוֶתָך , ְבֵני ְסגּוָלֶתָך, ְיִחיֶדיָך, ֲהֵרי ָאנּו ָבֶניָך

 ?ָלָמה ַתֲחִריש ְבַבַלע ֵזִדים ְבִני ִניצֹוִלים? ַלַמִכים ָלָמה ִהְפַקְרָת ֵגֵונּו
  –ָאנּו ְקנּוִיים ְלָך ְוַאָתה צּור ַמֲחֵסנּו , ָאנּו ֲעָבֶדיָך ְוַאָתה ֲאדֹוֵננּו

 ,"ַדם ֲעָבָדיו ִיּקֹום"ֲהֵרי ַהִעידֹוָת ָבנּו  ִכי , ָלָמה ִהְפַקְרָתנּו, ָלָמה ֵאפֹוא ְנַטְשָתנּו
 ְוָלָמה ֹלא ָנַהְגָת ָבנּו ַכָכתּוב ְבתֹוָרֶתָך ְלַחֵיב ָאדֹון, "ָנָקם ָיִשיב ְלָצָריו"ִכי 

 ,ֶשֹּלא ְישּוְכלּו ָבֵתיֶהם, ֶשֹּלא ְיחּוְבלּו ֵאיְבֵריֶהם, ֶשֹּלא ִלְנטֹוש ֶאת ֲעָבָדיו
 ית ַהִדין ֶשבֹו ִניָּשֵפט ַעל ֵאי בֵ , ֶשֹּלא ְלַהִניַח ְלאֹוְיֵביֶהם ְלַהכֹוָתם ַעד ָמֶות

 ,ֶשֹּלא ִהְטַבְעָת אֹוָתם ְבַמבּול ַהָדִמים, ֶשֹּלא ַדְנָת אֹוָתם ְפִליִלים
 ְמאּוָיִמים ְלמֹוֵטט ֵאת ִשיּקּום ַהַחִיים,ִהְזַנְחָת ְפזּוִרים, ֹצאן ַמְרִעיְתָך, ְואֹוָתנּו

 ,ֵענּו ִמְתַעֶלה ְבגֹוְבֵהי ְשָחִקיםְוַאָתה רוֹ , ֶשל ַעם ָחֵרב ְׂשִריד ֶחֶרב
ְוָיְדָך ַהֲחָזָקה ּוְזרֹוֲעָך ַהְנטּוָיה  ִמְתַקֶפֶלת ְבַהְבָלָגה ֱאלֹוִהית , ִמְתַעֵלם ִמִנְכֵלי ְבֵני ֲאדֹום ְוִיְשָמֵעאל

 ? ָכְך ַדְרכֹו ֶשל ֵאל ַהנֹוֵטש ֶאת ָבָניו –ֹלא מּוָבָנה , ִנְסָתָרה
ַמה ִדין ַהִמְסַתֵתר ִמְתִביעֹות ְנִזיִקין ? ָהָאדֹון ַהְמַיֵסר ַעד ָמֶות ֶאת ֲעָבָדיו-ָפט ָהֵאלּוַמה ִמְש 

ַעְבֵדי , ֵהן ַאָתה ֶשָפִדיָת אֹוָתנּו ִמֵבית ֲעָבִדים ְוָקִניָת אֹוָתנּו ַלֲעָבֶדיָך? ּוִפיצּוִיים ֶשל ַאְלֵפי ָשִנים
ְוִאם , ְוָכל ַמְחסֹוֵריֶהם ֶשָלֶהם ּוְבֵני ֵביָתם,ַרְוָחָתם,ר ַהַמֲעִסיִקים ְבִבְטחֹוָנםַחָיב ְכמֹו ָכל ְשָא, עֹוָלם

 -ֲהִיָפֵלא ֶשֹכה ַרִבים בֹוְרִחים ִמֵיעּוָדם ? ֲהִיָפֵלא ֶשַרִבים ְבתֹוָכם תֹוְבִעים ֶאת ִשְחרּוָרם, ִהְפַקְרָתם
ִלְשמֹור תֹורֹות , ִלְהיֹות ְבֵני ְבִרית, ָכִפיָת ָעֵלינּו ַהר ְכִגיִגית? ָלִמיםֵיעּוד ֶשל ַעם ֲעָבֵדים ַלֲאדֹון ָכל עוֹ 

 ,ְוחּוִּקים
ְוָאנּו לֹוְמִדים ְושֹוִנים ְותֹוִהים " ִמְשָפִטים"ּוְלַאַחר ֶשִנְגֵליָת ָעֵלינּו ְבקֹולֹות ּוְבָרִקים ָפַתְחנּו ָפָרַשת 

ִמי ָיקּום ָלנּו ַבִמְשָפט ִעם ִמי ֶשִהְתַחֵיב ִבְבִרית  –ָאדֹון ְוַיֲחסֹו ַלֲעָבִדים ַמה ִמְשַתֵמַע ִמָפָרַשת הָ  -
 ?  ָהֱאמּוִנים ְלָהֵגן ָעֵלינּו

 ?ֵאי ַסֵנגֹור ֶשִיְתַבע ֶאת ִדיֵננּו ִמֵמֵפר ְבִרית ֶנֱאָמִנים
   
  

 
ץ ַהָּׂשֶדה , ָאָדם, ִאם ֲאִני  4/18     (11/ה)   –עֵּ

ַמת ַמָטַעיִיהְּ  ַאדְּ  ,יּו שוָֹרַשי ֲעמּוִקים בְּ
מוֶֹרֶשת ֲאבוַֹתי  ,ֲעמּוִקים כְּ

צּוָיה ֶשֵאיָנּה מְּ צּוָיה וְּ ָכל רּוַח מְּ  וְּ
נוִֹפי ַוֲעָנַפי ִעי וְּ  ֹלא ַתֲעקוֹר ֶאת ִּגזְּ

 
- ֵעץ ַהָשֶדה , ָאָדם,ִאם ֲאִני

ַיִציב, לּו ֲאַתֵמר ַכַתָמר  ,ָזקּוף וְּ
ִריפוֵֹרַח ּומֵ   ,ִניב פְּ

ָמִתי ַאדְּ ָרש בְּ  ,ָעגּון ּומּושְּ
ֵעֶשב ַהָשֶדה  חוֵֹלף כְּ ֹלא ֵמִציץ וְּ  וְּ
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 –ֵעץ ַהָשֶדה , ָאָדם, ִאם ֲאִני
ִלי לוֹא ַהדְּ אוִֹני מְּ ָרָכה, ֲאַרֶּוה ִצמְּ  ,ֵמי בְּ

סוָֹרה ֵאר ַהמְּ שוָֹרה ִמבְּ  ,ַמִים ִבמְּ
ֵני ַהנוֹ  ִלבְּ ִעים וְּ ִעיםַמִים ַחִיים ַלנוֹטְּ  טְּ

ִציִלי   ִכי ַיֲאִריכּו ָיִמים ָכל ַהחוִֹסים בְּ
 

- ֵעץ ַהָשֶדה , ָאָדם,ִאם ֲאִני
ָקרוֹת ֶאת ֵביִתי ִעי לְּ ַשֵמש ָנא ִּגזְּ  ,יְּ

ִרים ֶאת ָבַני  יּו ִסיַבי ֲחָבִלים ַהקוֹשְּ ִיהְּ  וְּ
ַנֲחָלִתי ָרק ֵפירוַֹתי , לְּ ִאם סְּ   –וְּ

רּור ִלכְּ  ָפחוֹת ַתמְּ ֶיה לְּ ָדַרי ֶאהְּ  ָבַלי ּוִמשְּ
 

- ֵעץ ַהָשֶדה , ָאָדם, ִאם ֲאִני
ַנֵשא  ,ַּגם ִכי ָארּום ַכתוֶֹרן ֹלא ֶאתְּ

ַנֵחם ִתין ָערוֹם ַאְך ִמתְּ ִשיָרה ַאמְּ ֵעת נְּ  ּולְּ
ַרֲעֵנן ִהתְּ ַעֵטף ּולְּ ִהתְּ  ִכי ָאשּוב לְּ
ַרח ִיפְּ ָחַלף ָישּוב וְּ  ּוַמה ֶשָצַמק וְּ

 
  –ָשֶדה ֵעץ הַ , ָאָדם, ִאם ֲאִני

רוֹש ֹלא ָעִתיר ַכבְּ  ,ֹלא ָחסוֹן ָכֶאֶרז וְּ
ַפל קוָֹמה מוֹ ַהִשיָטה,ֶאָלא ִשיַח ַדל ּושְּ  ,כְּ

ָכן ַהֲעִמיד ִמשְּ סּוָּגל לְּ  ,ֹעוֶדֵני מְּ
 ִכי ַהִשיָטה אוֶֹמֶרת ֶשַּגם ַלָנמּוְך ֵיש ַצֶמֶרת  

 
 ֵעץ ַהָשֶדה, ָאָדם, ִאם ֲאִני

ֶיה ָנטּו ַגן עוָֹלִמילּו ֶאהְּ  ַע בְּ
ָשִאים ִשיִחים  ָאר ִאיָלנוֹת דְּ  ֵבין שְּ

ֵעץ ַהַחִיים ֵעץ ַהַדַעת וְּ  כְּ
 ַהַמִקיִפים אוִֹתי ִכיֵמי ַעִמי

 
 
 
 
 
 

פּוִפים  ף כְּ  4/19     (19/ה)  –זֹוקֵּ
ִחיחּות קֹוָמָתם קֹוף שְּ  זְּ

ָלָגָתם ַהבְּ ִעים ֶבֶרְך בְּ  ֶשל ַהכֹורְּ
 

פּוִפי ף כְּ - ם זֹוקֵּ
ָבָרה קּוָבה ַככְּ קֹוף גֵּו אּוָמה נְּ  זְּ

בּוָרה  ֶשָּנַבק ִמֶמָּנה רּוַח גְּ
 

פּוִפים  ף כְּ - זֹוקֵּ
ִניֶניָּה  ִדיָנה ֶשִסיֶכיָּה ּוצְּ קֹוף מְּ  זְּ

ִרים ֶאת ַגֲאָוָתּה ִביָבה דֹוקְּ  ָבּה ּוִמסְּ
 

פּוִפים  ף כְּ - זֹוקֵּ
ָקִנים ַעסְּ ִהיִגים וְּ קֹוף ִביַנת ַמנְּ  זְּ
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ט קּוִדיםִלנְּ  ֹוש ַמָּׂשא ֶכֶשל ֶשל ִתפְּ
 

פּוִפים  ף כְּ - זֹוקֵּ
ַים ַהִפילּוִגים דּות בְּ קֹוף חֹוַמת ַאחְּ  זְּ
אּוִלים ׂשֹוַרת גְּ ַעם בֹוֶנה מֹוֶלֶדת ִלבְּ  לְּ

 
פּוִפים  ף כְּ - זֹוקֵּ

ִריַקת ֲאָבִנים ָפִלים ִבזְּ ָיסֹות מּושְּ קֹוף גְּ  זְּ
ָנכֹון ַבמַ  ַהַפח רּוָח ָחָדש וְּ ִביִאיםוְּ  צְּ

 
פּוִפים  ף כְּ - זֹוקֵּ

ַשַער ַבת ַרִבים ִדיָנִאים בְּ קֹוף ֶעִמַדת מְּ  זְּ
ִתיִבים יַמת ַתכְּ אֵּ ים מֵּ  זֹוֲחִלים רֹוֲעדְּ

פּוִפים  ף כְּ - זֹוקֵּ
ִדים בֹוָדם ֶשל ֲחרֵּ ִחישּות כְּ קֹוף נְּ  זְּ

ַרת ָהָעם ַבִגיבֹוִרים ֶעזְּ ִבים לְּ ַנדְּ  ַהִמתְּ
פּוִפים  ף כְּ - זֹוקֵּ

ֶישַ זְּ   ע ֲחגֹוַרת ִיישּוִבים"קֹוף בְּ
קּוַמת ֲחלּוִצים י ִביצּוִרים ִלתְּ לֵּ  ִסמְּ

פּוִפים  ף כְּ - זֹוקֵּ
דּוִמים קֹוף מּוַסר ָאבֹות ּומֹוֶרֶשת קְּ  זְּ

אּונֹות נֹוַע תְּ ִקיפֹות ָנִשים   ,ִלמְּ  ַאִלימּות ּותְּ
  

פּוִפים  ף כְּ  –זֹוקֵּ
ָלנּוָתם ֶשל ִמיִנים ּוַמֲאמִ  קֹוף סֹובְּ  יִניםזְּ
ִליָחִסים ַאִמיִנים ֶשֶבת ַאִחים וְּ  לְּ

 
פּוִפים  ף כְּ   –זֹוקֵּ

נֵּי ָאָדם קֹוף ַאִצילּות רּוָחם ֶשל בְּ  זְּ
יָדם בּו ֶאת יֹום אֵּ עּו ִויָקרְּ ַבל ָירֵּ  ;לְּ

 

  4/40      (62/ה)  חַ  –ַח   -ַח  

א ְשחֹוק ִפינּו  יְִתַמלֵּ

נּו  ְבַעל כֹוְרחֵּ

נּוְבֶרוַח ַהְּזָמן ֶשִמצֵּ   אתֵּ

נּו נּו ְלשּובֵּ ֶרֶחם ִאמֵּ  מֵּ

נּו    –ֶאל ֶרֶחם ַאְדָמתֵּ

 ?ַעל ָמה  -ַח  –ַח  –ַח 

נּו  :ַעל ַמה ֶשנַָחְלנּו ְבעֹוָלמֵּ

- ֶח ֶר ב  –ֶח ֶס ר  –ח ֹו ִל י 

נּו  ,ַמַכת ַהְשִליִשיָה ֶשִהיא ְמנַת ֶחְלקֵּ

ין ֶשָאנּו ִמינִים אֹו ַמֲאִמינִים  ,בֵּ

 ְמשּוֶלֶשת ִהיא ִמְשַתַלַחת ָבנּו ּוְכמֹו ֶאְצַבע
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נּו נּו, וְשֹוֶחֶקת ַעל ִמְשַבתֵּ  ַעל ִתְפלּותֵּ

נּו  ...ַעל חֹוֶסר ַשַחר ִתְקוָתֵּ

נּו  ,ִכי ַהחֹוִלי ְמַלֶּוה אֹוָתנּו ִמיְַלּדּותֵּ

נּו נּו ַעד ְשִקיָעתֵּ ל ֶאת ְבִריאּותֵּ  ..ְמַדְלּדֵּ

ֶבל ַהּנָכּות ַבְכִריאּות   ַאְך סֵּ

ֶלק ַהָפחּות ינֹו ַהחֵּ  ,אֵּ

 , וְָקָשה ִמֶמּנּו ְתחּוַשת ַהְלקּות

יָקנּות, ְפַגם ַהֶחֶסר ָברּוחַ   ,ְבֶרֶגש ָהרֵּ

ף אֹוָתנּו ְבעֹוָלם מּוְצָהר    ָהעֹוטֵּ

ם בֹו ַהַתַאוְָתנּות  ,ֶשֹּלא ִתְתַגשֵּ

 ,ֶשְלעֹוָלם יְֶחַסר ַהֶמֶזג וְיָפּוג ַהִסיפּוק

 ַמַכת ַהֶחֶרב –ֹול וְָקָשה ִמכ

נּו נּו ּוְבזּוָלתֵּ ינּו ְבַעְצמֵּ  ,ִבְלשֹונֵּנּו ּוְבִמְלָחמֹותֵּ

הּו ִהיא חֹוֶרב תֹוַרת ַחיֵּינּו עֵּ  ...ִכי ֶחֶרב ִאיש וְַעם ְברֵּ

ר ְשחֹוק ִפינּו –ַח - -ַח  –ַח   יְִתָמרֵּ

נּו  …ְלאֹוֶרְך ָכל ַהֶּדֶרְך ַעד ִרְדתֵּ
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