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 ,יםָקֶשה ְלִהיָכֵנס ְלִמְסְתֵרי ַנְפָשם ֶשל ַמֲאִמינִ -

 ֶשֵהם ֹלא ָכל ָכְך ִמְשַתְדִלים, ֲאָבל ַקל ְלִהָוַכח

 ,ֶאָלא ֵהם ְסמוִכים וְבטוִחים, ְלַסֵדר ֶאת ָהִעְנָיִנים

 ְזָרָתם ֶשָהִעְנָיִנים ִיְסַתְדרו ֵמַעְצָמם ַגם ְבִלי ֶע

 ,ְיֵדי סוֵמְך נוְפִלים ְורוֵפא חוִלים-ַעל

 ,ָכְך ֵהם ַמְרִגיִעים, ָכְך ֵהם מוְנִעים ִויכוִחים

 ,ַצִביםְוָכְך ִמְתַבְצִעים ַהְדָבִרים ִמְבִלי ִלְמרוט ֲע

 ,ִציםַפֶטְנט ָכְֶזה ַהְלַואי ְוכוָלנו ָהִיינו ְמַאמְ 

 בוֲעִרים ְודוְלִקים ֹלא ִלְהיות, ֹלא ִלְהיות ְמבוָהִלים

 ,ָתִחיםֹלא ְלִהיָכֵנס ִלְלָחִצים ְוִלְמ, ְבָכל ַמַעְרכות ַהְיָחִסים

 יותלא ַעד ְכֵדי ַאִדישות ְוַאַפִט, ֶאָלא ִלְהיות ְמאוָפִקים

 ֶאָלא ֶשֵבין ָכְך וֵבין ָכְך, ְלָכל ַהְדָבִרים ַהִמְתַרֲחִשים

 ,ִעיםֹלא ָאנו ְמַסְבֵבי ָהֵאירו, ְפָרִטיםֹלא ָאנו ַהּשוְלִטים ַב

 ַע ְלִאְשפוְִזיםוְבֶהְמַית ַהַחִיים ַהּסוֲאִנים ֲעלוִלים ְלַהִגי

ל ִמָכל ְבָבֵתי חוֵלי ָהרוַח ְוִלְפִשיטות ֶרֶג, ְבָבֵתי סוַהר

 ,ַהּסוִגים

 ים ְלִפיָכְך פוִליַסת ַהִביטוִחים ֶנֶגד ַהִמְפָגִע

 ,יםנִ ָגים ֻמרִ יָ דַ כְ  –תוַרת ַהִביָטחון ְלִהְתַנֵהג ְכִגְמָלִאים  ִהיא

 ְכפוְסִחים ַעל ְטָרדות , ִכְגמוִלים ִמְדָבִרים ְיֵתִרים

 , וְדָאגות וִבְזבוְזי ָשְוא ֶשל ַהכוחות

 וְלִהְתַרֵכְז ְבֵמיַטב ַהַמֲעַדִנים 

 ...ְנָיִנים ָהרוָחִנִייםוִבְסגוַלת ַהּסְמָמִנים ֶשל ַהִק

 

 

 

 3/8  28/ה –ּבואּו ְוַנֲעשֶׁה חְֶׁשּבון -

 ,ֵאיפֹה ָהִיינּו אְֶׁתמול

 ?ְוֵאיפֹה ָאנּו ַהּיום

 ֵאיפֹה ָהִיינּו ִלְפֵני רֶַׁגע

 ,ְוֵאיפֹה ָאנּו ַעְכָשיו
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 ?ְוֵאיפֹה ִנְהיֶׁה ְּבעוד רֶַׁגע

 ְוָכְך ַגם ֲאִני ֵּבין ַהְמַחְשִבים

 :ל יום אֶׁלֶׁף ְפָעִמיםַהשוֲאִלים ָכ

 ?ַהִאם ֲאִני ַּבַעל יוֵתר טוב

 ?ַהִאם ֲאִני ָסָבא יוֵתר טוב

 ?יוֵתר טוב יִתרָ ְבת חֶׁאְֶׁמָשֵרת 

 ּוְשֵאלות ֵאלּו גוְררות ּוַמְקִפיצות אוִתי

  –ְכמו ַעל ְטַרְמפוִליָנה 

 ,ְלָרָמה ְגבוָהה יוֵתר שֶׁל ִחישּוִבים

 ?ְלַוֵתר ּוְלַחֵּיך? ִהְצַלְחִתי ְלֵהיָאֵבק

 ?ִמְתַחֵשב ּוָפחות נוֵגש ְודוֵרְך, ִלְהיות ַסְבָלן

 ?ֲאבוַתיַהִאם ְּבִתיּקּון ִמיּדוַתי ֲאִני ִמְתָקֵרב ַל

 , ְוָכְך ּדומֶׁה ֲאִני ְּבִחישּוַבי

 ,  ְּבִהְתַחְשְּבנּויות ִלְפִנים ְוִלְפַני

 ְכִמי שְֶׁמַפֵתַח אֶׁת ְשִריַרי

 ,ות שֶׁל ִהְתַנּסּויותְלָהִרים ִמְשקול

 ,ְלִהְתמוֵדד ְּבִמְבָחֵני כושֶׁר שֶׁל ַעְנָוה

 ,ַּבֲעִמיָדה נֶׁגֶׁד ַגֲאָוה ּוְפִגיָעה

 ,ְּבִכיּבּוש ַהֵּיצֶׁר ִלְתגּוָבה ֲחִריָפה

 יםִלים ְונְֶׁחָּבִטֲאָבל ִּבְקִפיצות ַלגוַבּה ֵיש שִֶׁמְתַגְלְג

 ...ָמִדיםְוצוְנִחים ֵמַרַהב הֶׁיֵשִגים ְלֵשפֶׁל ַמֲע

 ,ְצנּוִחים, ְתקּוִעים, ְוָאז קורֶׁה שִֶׁנְשָאִרים ֲחבּוִלים

 ,ינּוִקיםאו שִֶׁמְתַאְמִצים ָלקּום ּוְלַהְמִשיך ְּבִז

 ָכֵאלֶׁה ְוָכֵאלֶׁה ֵהם ַהִחישּוִבים

 ַדְרַגתַעד שִֶּׁבְשַלִּבים ְשַלִּבים ִמְתַפְתִחים ְל

 ...  נּוִסיםרוֵאי חְֶׁשּבון ְוַכְלְכָלֵני נֶׁפֶׁש ְמ

 3/3 33/ד     -ל  ֵח רָ  ְל

 

 ,ִאָּשהל ָהֵחרָ ְב, ַגם ֲאִני ֵבין ַהמֹוְשִלים ָב ּה

 ,הְמַמְּשִלים ָעֶליָה ִשיר וְשָבָח-ֵבין ַהמֹוְשִלים

 ,ל טובְוַעל ָכל ֶשֶנֱאַמר ֶשִהיא טוַבת ֵחן ְוֵשֶכ

 ,ת ַחִילם ְוֵאֶשְוַעל ָכל ֶשדוַבר ָבּה ְבִשיר ַהִּשיִרי

 יאוִסיף ָכֵהָנה ְוָכֵהָנה ַעל ַחְסָדּה ִעמִ 

 ְכנוֶסֶכת ַטַעם ַחִיים , ַכֲעֶקֶרת ַהַבִית

 ,יםְוֶאת ַהַהְכָרָעה ִלְבחור ְבִגיָנּה ַבַחיִ 
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 ,ֲהלוא ִהיא ַהְמעוֶדֶדת ְבֶחְשַכת ַלִיל

 ,ֲהלוא ִהיא ַהְמִפיָגה ָכל ַמְכאוב ְלַאִין

 וֵרא ֶשנוְתָקה ִמַצְלִעיִהיא ְשתוַלת ַהב

 ,ְלַרֵפא ָכל ֶפַגע, ְכֵדי ְלַאחות ֶקַרע

 ,ֲהלוא ִהיא ַהמוְֶזֶגת ֶאת ֶמֶתק ַהְזוִגיות

 , ִהיא ָהאוֶרֶגת ֶאת ְשֵלמות ָהֵרעות

 ִהיא ָהעוֶרֶכת ֶאת שוְלָחן ַהָפִנים

 ,םְלֶחְדַות ַהָבִנים ְלִהְשָתאות ַהְיִדיִדי

 ה ִהיא ָהִאֶּשה ַהמוְקָטר ְבתוָדה ִאָּשל ָהֵחרָ 

 ֲאֶשר ָחַנן אוָתנו ,ְלֶחֶסד ֶעְליון ַבְיקום

 , ְבִבְרַכת ַהֶפֶלא ֶשל ֶקֶסם ִקיום

 יםִאָצֱאֶצה וְ ָחָפְשת ִמַחנַ ר וְ ֶשל אֹוים ֶשנִ ָש 35ל ַעוְ 

 .. לֵחרָ ב וְ קֹ ֲעת יַ כַ רְ ִבל ְבֵאי ָלנִ ה ֲאדֶ מֹו

   //8  38/ה ָדםֶזה קֹוֶרה ְלָכל ָא-

 ,ַלַמֲאִמין ּוְלִמי ֶשֵאינֹו ַמֲאִמין
 ְכֶשקֹוֶרה לֹו ַמֶשהּו

 :וְהּוא קֹוֵרא
 "!יֵ ש   ֱא ל ֹו ִה י ם"
 

 וְִאם ְלָך ֶזה ֹלא ָקָרה
 ,ִכי ַאָתה כֹוֵפר ַבַהְשָגָחה
 ,וְסֹוֵבר ֶשַהכֹול ְסָתם ָכָכה

 ִסיָמן ֶשֵאינְָך ָאָדם
 ֱאלֹוִהיםֶשּנֹוַצר ְבֶצֶלם 

 
 ֶזה קֹוֶרה ְלָכל ָאָדם

 ַלַמֲאִמין ּוְלִמי ֶשֵאינֹו ַמֲאִמין
 , יְַבֵקש ַרֲחִמים, א ְתִפיָלהֶשיִשָ 

 אֹו ֶשִתְפרֹוץ ִמִלבֹו ְזָעָקה
 ְליֹוֵשב ְמרֹוִמים
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 ,וְִאם ְלָך ֶזה ֹלא ָקָרה
 ,ִכי ַאָתה כֹוֵפר ַבַהְשָגָחה

 ִסיָמן ֶשָאָדם ֵאינְָך
 א יְצּור ְמרּוָחק ִמְשָחִקיםֶאלָ 

 ּוְמַהֵלְך ָגחּון ַעל יְִצֵרי ַמֲחַשִכים
 

 ֶזה קֹוֶרה וְיְִקֶרה,ֶזה ָקָרה
 ַלַמֲאִמין ּוְלִמי ֶשְלִפי ָשָעה ֵאינֹו ַמֲאִמין

 ...ִכי ָהֱאמּונָה ִתְתַגֶלה ְלָכל ְבנֵי ַהִמין
 לשָ מָ ה לְ רָ ה קָ זֶ , הרָ ה קָ זֶ 
 , לר סַ ּוּדכַ ה בְ נָ בְ קֹווְ " יבִ כַ מַ "ת רּוחֲ תַ בְ 
 

 ד"סַ שְ תַ ה בְ זֶ ה יָ הָ 
 ,םיָת הַ ירַ ג שִ חַ לְ  ְךמּוסָ 
 , חַ תּוק מָ חָ שְ מִ ה ה זֶ יָ הָ 
  - -ר פֹוָאע גַ רֶ ולְ ם מֵ רֹומְ ע גַ רֶ לְ 
   ..."רל פֹוינֶ יְ פַ "את הַ רַ קְ ן לִ חֹוצָ ּנִ לַ ד עַ 
 
 
 
 

 
 3/3 5/ה      ִמ י  ִי ְת ֵנ ִנ י-

 

 י אֶׁת ַהּטֹוב שֶָׁנַפלִמי ִיְתֵננִ 

 ?ְּבחְֶׁלקֹו שֶׁל  שֹוטֶׁה ַהְכָפר

 ְמִציִציםָללֶׁכֶׁת ַּבָשדֹות ְוִלְמצֹוץ ַח

 ,םְלַהְקִשיב ְלִשְכשּוְך ַהְפָלִגי

 םְלִהְשָתֵרַע ַעל ַמַצע הֶָׁעִלי

 ...ִריםְוֵליָהנֹות ִמִצּיּוץ ַהִציפֹו

 

 ב שֶָׁנַפלֹוִמי ִיְתֵנִני אֶׁת ַהּט

 ?שֶׁל ְמַטֵפס ָהִרים ְּבחְֶׁלקֹו

 ִלְנשֹום ֲאִויר ְפָסגֹות

 ַלֲחוֹות אֶׁת ָכל ָהעְֶׁרגֹות

 ת ַהנֱֶׁעָרמֹות ָשם ֵּבין ַהְשָכבֹו

 ...יםְוִלְהיֹות כֹה ָקרֹוב אֶׁל ֱאלֹוִה
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 לִמי ִיְתֵנִני אֶׁת ַהּטֹוב שֶָׁנַפ

 ,דֹותְּבחְֶׁלָקם שֶׁל חֹוְקֵרי ַמְעָּב

 ,ֹותיֹוְצִרים ְוהֹוֵגי ַרֲעיֹונ

 שֹוֲחֵרי מּוִסיָקה ְוָאָמנּות

 ,ַתָּיִרים ְמַגֵלי עֹוָלמֹות

ת ֲעִתיר ִמְכַמֵני מֹורֶׁשֶׁ–ּוְלָפחֹות 

 ...ָאבֹות

 

 ִמי ִיְתֵנִני ַמה שִֶׁהֵנִני

 א ִלְכסֹוף ָחש ַּבטֹוב שֶֹּׁל

 , ֵמֵעבֶׁר ְלָמה שֶָׁנַפל ְּבחְֶׁלִקי

 ,ִלְהיֹות ְּבָכל ּדָבר חְֶׁלִקי

 אֶָׁלא ָתִמיד ָחֵסרֹלא מּוְשָלם 

 ...ְוֹלא שֹוֵאף ּדְוָקא  ְל עֶׁ שֶׁ ר

  
 
ֶכֶרםפ  - ְבנּו ֶשָאנּו ה  ם ָחש   //3 58/ה ,ע 

ְקֶרם ֶשָבאּוּמֹות  ,ֶשָאנּו ה 

ּשּוָעִלים ֵהם ְבֵני נֹוְכִרים  ְוה 

ְכָרִמים ְבִלים ִבְסָמָדר ה  ְמח   ,ה 

ָטע ּמ  ְבּנו ֶשָאנּו ה  ם ָחש  ע   פ 

 ,ֵפירֹות ִתְפָאָרה ֶשָיִניב

ּשּוָעִלים יֹום ָברּור ָלנּו ֶשה   ה 

ִית ִגיּדּוִלים ,ֵהם ֹתוֶצֶרת ב    –ְוה 

ְבִאיש ְוֹלא ִהיּלּוִלים  ,ְפִרי מ 

ָפִנים  ל ה  ָּמרּוח  ע  ְקֶרם ה   ְוה 

ֲעָלִלים  ,הּוא ֶזֶפת ְשחֹוָרה ֶשל מ 

 ּוְבִיְשָרֵאל ֶשָבּה ִנְתָפֵאר פֹוְרִחים

ִּמיםְזנּו ְשִחיתּות ְמתּוְחֶכֶמת, ת ְוס   ְוה 

אְפיֹוֵנִרית ֵביְנְלאּוִּמית ֲעָלה ּוִבְמִעיָלה מ   ,ְבמ 

ֲחִריִבים ּמ  ְמָהְרִסים ְוה   , ֵמִאָתנּו ֵהם ָיְצאּו ה 

ִיים ח  ִים ה  ּמ  ְרִעיִלים ֶאת ְבֵארֹות ה  ּמ   ,ה 

ָבִנים: ְוָאנּו ְתֵמִהים  ?ֵאלּו ה 

ח ָהָאֶרץ"ּוִחים ֶשל ֵאלּו ְפִרי ִטיפ  ?"ֶמל 

 ?ֶשל ְבֵני ְמָלִכים 

ְבנּו ֶשֵאין ְכמֹו ְבֵני ִקיבּוִצים ם ָחש  ע   ,פ 
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 ,ֶשֵאין ְכמֹו ְבֵני ֶהְסֵּדר ִויִשיבֹות

ְדִבים ִּמְתנ  ר ה  ּנֹוע   ,ֶשֵאין ְכמֹו ְבֵני ה 

ש ְוָחזֹון ע  ְנִהיֵגינּו ְשכּוֵרי מ   ,ְוֵאין ְכמ 

ְיִנים  ִהְתָגֵאינּו  ִּמְצט  ֲחלּוֵצינּו ה   ב 

ִפיתּוח    ,ְבָכל ְתחּוֵמי ה 

ִסְפרּות ְוָהרּו  ,ח  ּוְבסֹוְפֵרינּו ֲעִתיֵרי ה 

 ֲאָבל שּוב ֵאיֶנּנּו ְמאּוָחִדים ִּמכֹוח  ָהרּוח  

ֶּשֶבת ָבנּו ָהרּוח  ָהָרָעה   ִכי ְמנ 

ֲעִכיָרה ְועֹוֶקֶרת ִזְרֵעי ִפיּוס ּומֹוָרָשה ּמ   ...ה 

  

 

 

 

 //3 21/ו      , ֹלא ְבָכל ָבֵתי ִיְשָרֵאל ּדֹוֵלק ָהאֹור-

ְיָלִדים ֶשָכבּו ד ִעם ה   ...הּוא כֹוֶבה י ח 

ד ִעָּמם ְבֵביָתם  ,ָהאֹור נֹול 

 , ְבִטירֹונּוָתם,ִלָּוה אֹוָתם ְבי ְלּדּוָתם

ְמָתם ּוְבנֹוְפָלם ָחָלל  ,ְבִמְלח 

ְּלָקם חָ  ְך ְבִהְסת  ְך ג ם ֵביָתםא   …ש 

 ,ְכֶשָהאֹור ְלִפי ָשָעה ִניָכר, ג ם ֶאְצֵלנּו

ֵצר ִביִדיָעה ם ִמְתק  ע   הּוא ִמֵּדי פ 

ל ְפִגיָעה ל ְתאּוָנה, זֹו אֹו ַאֶחֶרת ע   ,ע 

ָבָלה ל ח  ל ְמאֹור ֵעֶרְך ֶשָכָהה, ע   ,ע 

ל ְשמ  ח   ִכי ָאנּו ְמחּוָבִרים ְלֶרֶשת ה 

ת ָאדָ  םֶשל ִזיק   ִלְרָגשֹות ֲעֵרִבים, ם ְוע 

כּוִלים, ֶשל ֲחֵבִרים  ְוֶקֶצר ְבֵבית ֲאֵבִלים ְוש 

ָבִתים ָהֲאֵחִרים ֵתק ֶאת ָהאֹורֹות ג ם ְבָכל ה   ...ְמנ 

ף ְוָנִשים  ָכל ֶאָחד, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים, ט 

ְזִהיִרים ד ְמִאיִרים ּומ   ְוכּוָּלם ְבי ח 

ִזיָכרֹון  ְּשכֹולְבֵנרֹות ה   ,ֶשְבָבֵתי ה 

ת ְיִדיָעה ְלָוָיה אֹו ִיְזכֹור, ּוְבָכל ְשע   , ה 
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ְבִרים  ָאנּו ִנְדָלִקים ּוִמְתח 

ֶּנֱאָסִפים ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים  ,ִעם ה 

ֲחִדים  רֹוִאים ְוחֹוִוים, ְוָכְך ָאנּו ִמְתי 

ּדֹוְלִקים  ִזיָכרֹון ה   ְבֵאין סֹוף ֵנרֹות ה 

ר ָהָרִקיע  ֵאי ָשם ּוִמְתנֹוְצִצים בז  ֹוה 

ְּשמּוִרים   ְּמקֹומֹות  ה   ג ם ֶאת ה 

ָיִמים  ָלנּו ְביֹום ִמן ה 

 

 

 

 

ים- ְתּבֹוָששּו …ֲערּומִּ  3/8 88/ה     ,ְוֹלא יִּ

יחּוָדם ָשה ְּבאִּ יחּוָדם -ָאָדם ְואִּ - יִּ

ן ֵעֶדן ְרֶאה ֶשל גַּ מַּ ְרֶאה הַּ נִּ  ,ֶזה כַּ

ב ָהאֹוֶשר צַּ ְרֶאה מַּ נִּ  ֲעֵלי ֲאָדמֹות ֶזה כַּ

ְהיֹות  ָע ר ֹו ם   –לִּ

ֵדי עֹוָלם ְחמַּ ָכל מַּ  ,ְמפּוָשט מִּ

ים ים ְלֶהיֵשגִּ יִּ ֲאוַּ  ,ְנטּול מַּ

ת ְוָהֱאמּוָנה עַּ דַּ י הַּ ְפרִּ ק מִּ ְטעֹום רַּ  ,לִּ

ּתֹוָרה ת הַּ ְרכַּ ּבִּ  ,ֵליָהנֹות מִּ

ֲאָוה ּתַּ יפֹות הַּ יר ֶאת ְקלִּ שִּ  ְלהַּ

ָכל ְשכִּ  ד ְלֵעירֹום ָגמּור מִּ ֶחְמָדהעַּ  ,יֹות הַּ

י יּומִּ ב קִּ צַּ ֵיש ְּבמַּ ְתּבַּ י, ְוֹלא ְלהִּ  ,ָכֶזה ֶעְדנִּ

י   .ֵשֶאין ְלָך ָכמֹוהּו עֹוֶנג רּוָחנִּ

י ְשָמעִּ יחּוד מַּ ן ֵעֶדן ְּביִּ ְשרֹות ְּבגַּ  לִּ

י יּופִּ ְלּבּוש זִּ ּסֹות ְּבמַּ ְתכַּ  , ֶזה ֹלא ְלהִּ

י ָּתה ָהֲאנִּ ֶשאַּ ְתָראֹות ַאֶחֶרת מִּ  ,ֹלא ְלהִּ

ְרָאהְּבגַּ  ת ֶעְדָנה ְויִּ ְתחּושַּ ים ּבִּ  ן ֵעֶדן שֹוהִּ

ית  ְכלִּ ם ְוֵאין ּתַּ עַּ י ֵאין טַּ ָכָרה כִּ  ְּבהַּ

ית ְנטּולַּת עֹוְרָמה ֲהָויַּת ְּבֵראשִּ  ,ֶאָלא ּבַּ

 ,ֲהָויַּת ְשֵלמּות ֶשל ֵאיכּות
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ְתנַּּסּות יחּות ֶשל הִּ ת ְשלִּ  ּתֹוָדעַּ

ישּוף ָהֱאֶמת י ָהֵעירֹום הּוא חִּ ת כִּ עַּ  ,ְוָלדַּ

ָמהּות ֶשֵאיָנם ְּבֵני ֲחלֹוף  ,הּוא ָהֶעֶצם ְוהַּ

י ָהֵעירֹום הּוא ָהעֹוְרָמה   ,כִּ

ים ְוהֹוָנָאה יֵסי ְּתָככִּ ְכסִּ ל ּתַּ ֲעָרָמה עַּ הַּ  ,הַּ

יפּות ְשקִּ ְחיֹות ּבִּ ים לִּ יִּ חַּ ת הַּ י ָחְכמַּ  , כִּ

ּסּות ְתכַּ ֲערֹום ְשָכבֹות ֶשל הִּ י לַּ  .ְּבלִּ

ְתּבוֹ  ת ֱאֶמת ֶשֹּלא יִּ  ָששּו ָּבּהֹזאת ּתֹורַּ

ן ֶעְדָנם גַּ ים מִּ ְמגֹוָרשִּ  …ְּבֵני ָהָאָדם הַּ

 

 

 

 

 

ָכל ָאָדם- יץ ֶהָחָכם מִּ ְמלִּ ה מַּ  3/9 13/ו     ?מַּ

ים"שֶ  ְהיּו ְּבָגֶדיָך ְלָבנִּ  ,"ְּבָכל ֵעת יִּ

ים  ים –ְלָבנִּ יכִּ ְכרִּ ּתַּ ר הַּ  ,ְכטֹוהַּ

ים  ים –ְלָבנִּ ָכל ְרָבב ּוְכָתמִּ ים מִּ יִּ  ,ְנקִּ

ים  גְ  –ְלָבנִּ יםְכבִּ ּקֹוָדשִּ  ,ֵדי כֹוֵהן ּבקֹוֶדש הַּ

ים  ים  –ְלָבנִּ ְדָרשִּ ים ְונִּ ידֹונִּ ְבֵני ָמרֹון נִּ  כִּ

ים ֲעָללִּ מַּ ל הַּ ים עַּ ְפֵני יֹוֵשב ְמרֹומִּ ֵּוחַּ לִּ  ...ְלדַּ

ים יִּ ים, ֲאָבל ָאנּו ֶשעֹוֶדנּו חַּ ינִּ ֲאמִּ ים ּומַּ  ,ְמנּוסִּ

ם ְמ  ְהיֹות גַּ ים לִּ ים ֶנֱאָלצִּ ְּבָגדִּ ים הַּ ּתִּ יםֶשְלעִּ  , גֹוֲאלִּ

ים ח ַאחִּ ל ֶטבַּ ְדֵמי ָנָקם עַּ ים ּבִּ  ,ְטבּולִּ

ים ת ֶטרֹור ָהֲעָרבִּ ים ְּבגַּ ים ְכדֹוְרכִּ  ,ֲאדּומִּ

ים ימִּ לִּ ים ְוֹלא אַּ פִּ ים חַּ ם ְיהּודִּ ים דַּ שֹוְפכִּ  ,הַּ

ים הֹוְרגִּ ֵפי הַּ ים ְכלַּ ְפָעמִּ ים לִּ ּתִּ ו ָהעִּ  ְוצַּ

ימּו ֲאדִּ ים ֶשיַּ ְּבָגדִּ ְטּבֹול ֶאת הַּ זְ , לִּ ירּוֶשיַּ  , כִּ

ים נֹוָתרִּ ים הַּ ידִּ ְשרִּ ים לַּ יִּ ים חַּ  ֶשָיניפו ְסָמלִּ

ים  ים ְוָהֲאָנשִּ ָנשִּ ף הַּ טַּ ם הַּ י ֹלא ֶהְפֵקר דַּ  כִּ
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ים ים ְצֵמֵאי ָדמִּ יגִּ ְנהִּ ים ּומַּ ְגעִּ ו ְמפַּ ְקְטלּו ְּבצַּ   ...ֶשנִּ

ים ְמקּווִּ ים הַּ יּתִּ י ָיבֹואּו ָהעִּ ם אּולַּ עַּ  ,פַּ

ְה  ים ָישּובּו לִּ ְּבָגדִּ יםְוהַּ יִּ ים, יֹות ְנקִּ ים ּוְלָבנִּ חִּ  ,צַּ

ים ֶשֹּלא נּוּקּו ָדמִּ יּקּוי הַּ ְפֵני נִּ  ,ֲאָבל ֹלא לִּ

ים ָדמִּ יד ֶחְשּבֹון הַּ ְפֵני ֶשְיסּולַּק ְלָתמִּ  ,ֹלא לִּ

יֹות ים  ֶנֶגד חַּ יִּ ים -ּוֵביָנתַּ  ְיָערִּ

ים ְהיֹות ְמנּוָמרִּ יכּו ְּבָגֵדינּו לִּ י , יְַּמשִּ  כִּ

אֲ  ים ְּבמַּ יםְכֶשיֹוְשבִּ ים, ָרבִּ ְּבָלנִּ ל חַּ ים עַּ ְסָּתֲערִּ  ,ְכֶשמִּ

ים ים ָראֵשי ְנָחשִּ ְצצִּ  ,ְכֶשְמקַּ

ים ְּבָגדִּ ר הַּ ל טֹוהַּ ים עַּ ידִּ ְקפִּ  ..ֵאין מַּ

 

 

 

 /3/1 6/ד        ָר ֵח ל   ֶש בַּ ֶד ֶר ְך

 

ֶדִהיא ֵאיָנּה ְטמּונָה ִעם ְיֵשֵני ֶחְברֹון  ,ָרֵחל ָהֵאם ָתִמיד בַּ

דֶ  ֶדֶרְך, ֶרְךִכי ִהיא בַּ ֵחש בַּ ִמְתרַּ  ,ֵעָרה ְלָכל הַּ

ִשְבָיה ֶדֶרְך לַּ ְמִדיָנה, בַּ ֶדֶרְך לַּ  ,בַּ

ְכִחיָדּה  ּזֹוְמִמים ְלהַּ ֶדֶרְך ְלִעימּות ִעם הַּ - בַּ

ֶדֶרְך, ְכמֹו ֶאת ֶקֶבר יֹוֵסף ְבָנּה  ,ְוִהיא ִניֶצֶבת בַּ

ֶד  ֶלֶכת ְלאֹוֶרְך ָכל הַּ ָּוה ּוְמהַּ  ,ֶרְךְוִהיא ְמלַּ

ְשִמָיעה ֶאת קֹוָלּה ְמקֹוֵנן ּוְמחֹוֵנן , ּומַּ  ,קֹוָלּה הַּ

ת ִבְנָיִמין ְבָנּה ת ֱאלֹוִהים ְבנֲַּחלַּ ל  ֶחְלקַּ  עַּ

 ֶשָיְרשּו ְבֵני ִיְשָמֵעאל ּופֹוְרֵעיֶהם ְכָבר

ְבָתּה ְבֶדֶרְך ֶאְפָרת צַּ  ...ָצִרים ּוִמְתנְַּכִלים גַּם ְלמַּ

ֶדֶרְך ֶשּקוֹ  ע ְבָעֵרי ְיהּוָדהָרֵחל ֶשבַּ  ָלּה ִיָשמַּ

ל ָבֶניָה  ִים עַּ   –ּוְבחּוצֹות ְירּוָשלַּ

 –" ָהבּו ִלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאנֹוִכי"

 , ֶאָלא ָבִנים ְכיֹוֵסף ּוִבְנָיִמין,ֹלא ְסָתם ָבִנים

ְגִשים חֹוֵלם ּומַּ ְשִביר,ְכיֹוֵסף הַּ ִליט ּומַּ שַּ  ,הַּ

ֵמש ֶאת ָהָאֶרץ ְמחַּ  ,ּומֹוִקיר הֹוִרים , הַּ

ת ִשְנָאה ָלַאִחים  ,ְשִליחַּ ֱאלֹוִהים ְלִמְחָיה ְלֹלא ְנִטירַּ

ְּזקּוִנים, ָבִנים  ְכִבְנָיִמין ְשָבִטים,ֶבן הַּ ִנְבָחר ִמָכל הַּ  הַּ

ת ֱאלֹוִהים-ְלכֹוֵנן ֵבית ֲעבֹודַּ  ,ִמְקָדש לַּ
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חֹוְרִשים יְַּחָד  –יֹוֵסף ּוִבְנָיִמין   יו ֶצֶמד ַאִחים הַּ

ֲאָנִשיםִבְשֵדה אֱ   ,מּוִנים ִלְשרֹות ִעם ֱאלֹוִהים וַּ

ִים ְשִרים ֶאֶרץ ְוָשמַּ ְמקַּ ם ֲאִביֶהם, ָבִנים הַּ  ָהעֹוִלים ְבסּולַּ

ֵיי ַאֵחיֶהם ש ְוָהרּוחַּ ְוֵאיָנם יֹוְרִדים ְלחַּ עַּ מַּ ֵבי הַּ  ,ִבשלַּ

ֵפל ָמהּות " ב  –יֹוֵסף  –ִבְנָיִמין  ְמקַּ  , ִיְשָרֵאל-ְבֵניי   ֵצירּוף הַּ

ְסִפיִקים ְביְַּלֵדי נֹוְכִרים, ֹלא ָבִנים ֶכָחִשים מַּ  ,ֹלא ָבִנים הַּ

ְבָטחֹות הַּ ת ָכל הַּ ָשִבים ִלְגבּוָלם ְלנֲַּחלַּ  ...ֶאָלא ָבִנים ֶנֱאָמִנים הַּ

ֶדֶרְך ִניֶצֶבת, ָרֵחל ֶשבַּ ֶלֶכת, הַּ ָּוה ּוְמהַּ ְמלַּ  , הַּ

ל ָבִנים ֶשֵאיָנםֶשּקֹוָלּה נֹוֶהה ּובֹוכֶ   , ֶשָנְטשּו ִתְקוֹות דֹורֹות,ה עַּ

 ָהבּו ִלי ָבִנים ְלמֹוֶרֶשת ָאבֹות ְוִאָמהֹות: ְוקֹוָלּה  ִיְצפֹור ְויְַּתִריעַּ 

ָדם בּול הַּ ֶּקֶשת ֶשֵתָרֶאה ְבמַּ ְלִלים לַּ ְמפַּ  ָבִנים הַּ

ֲהָגנַּת ָהָאֶרץ ְוָהָעם ֶּקֶשת לַּ  …ִעם ֶשָיָדם אֹוֶחֶזת בַּ

 

 

 

 

 
ָאלַת יֲַעקֹב ֲאִבי ָאִבי –בְּסֹוָדם ַאל ָתבֹוא נַפְִּשי -  ///3 48/ה     ,כְּמֹו בְִּמשְּ

ָקה נַפְִּשי  ְֹּלא בְּסֹוד לֵָבב ! כִי  ַב פְּ ָש ט  ָחשְּ  !ַבפְָּשט ו
 , ּולְִּפיָכְך ָקִשים ָעלַי ִדבְֵּרי ַהגְָּמָרא כִי ָדוִד ֹלא ָחָטא

חּוָכִמי ְַּסנֵגֹוִרים מְּ ִרי ו ָרֵאל זִמְּ ַטֲהִרים נִָשיא בְּיִשְּ  ם ַהמְּ
ְִּבי כִי ֹלא ִרין ָהיּו,נַָאף ִעם ָכז  , כִי דֹוֵאג וֲַאִחיתֹוֶפל ִמגְּדֹולֵי ַהַסנְֶּהדְּ

ַפַענְֵּחי גִלְּגּולֵי מְּאֹוָרעֹות קֹובְִּעים שּומֹות ּומְּ ֵשי רְּ ְּדֹורְּ  ו
 , ק ָהיּוכִי ִמבְּנֵי ָהָמן ָהָרָשע גְּאֹונֵי בְּנֵי בְּרַ 

ְּהּוָדה ּופְִּתילָיו  ְֶּאת חֹוַתם י  ו
ְֶּצֱאָצֵאי ַהַמלְּכּות לִים בְּסֹוד ָתָמר ו ַפתְּ  , מְּ

מֹו ְָּכל סֹודֹות ַחצְּרֹות ָהַאדְּ ִשיָחם ֲעלֵי ֲאָדמֹות"ו  ,ִרים ּומְּ
ָבִטים  ִעיֵמי סֹוד ַאחְּדּות ַהשְּ ְַּעל כּולָם ַמטְּ  ו

ְּגֹוי ֶאָחד בְּלֵב ֶאָחד רֹות ִמלְּ , ו ְּהּוִדים לַמְּ  ֲחמֹות ַהי
ָבן ַהָבִתים ְּחּורְּ ְִּשנְַּאת ִחנָם ו  , ו

ְֵּקירּוב ֵקץ ַהיִָמים ַחלְָּתא ִדגְּאּולָה ו ְּסֹוד ַאתְּ  ו
ָרֵאל ַהֲחזָָקה ַעל ַהגֹויִים ְּיַד יִשְּ  ...ו

ַשֲחִקים, כִי ִמי ָבא בְּסֹוד ַבחּוִרים ּובְּתּולֹות ֵרִעים ּומְּ  בְּסֹוד מְּ
ָשנִים ּוַמגִיֵדי ֲעִתידֹות, זִינֹותבְּתֹוֵככִי ַקא  , בְּסֹודֹות ַדרְּ

מּוַרת ַהֵשמֹות ֶשל  זּויָן"בְּ " ִמלְָּחָמה"בְּסֹוד תְּ  ,"ִעימּות מְּ
ִרים ַעל נֲַחלַת ָאבֹות, "ַאלִימּות"וֲַהָמַרת ֶטרֹור בַ  וַתְּ  ...בְּסֹוד מְּ

 
טּו ָעלֵינּו" פְָּשט"ֲאָבל ָקָצה נַפְִּשי גַם בַ  גַלֵי סֹודֹות ֶשָפשְּ  ,מְּ

ֵרי צְּנִיעּות ְִּסתְּ ִכילּות ו ִדינָה,בְּטּוִרים שֹופְִּעים רְּ ָשנֵי מְּ  ּובְַּדרְּ
ְִּשלְּטֹון ּוִמפְּלַגָה ָכֵכי ִאיִשים ו ִדינָה ּותְּ ִפים סֹודֹות מְּ  ,ַהחֹושְּ
ֶרה  ְַּהבֹור ַהסּוד שּוב ֵאינֹו סֹוד ָשמּור ֶאלָא ֵמֵקר ָכל ִמקְּ  ו



 

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

ְּכות ַהִציבּור  ,ַבזְּכּות לְַּאֵבד ֶאת ַהַדַעת, לַָדַעת ִבז
 ְּ ֵעי ִבינָהיֹו ו ֵרי ָכל ַתֲעלּוָמה, דְּ  ,ָהֲאמּונִים ַעל ִחקְּ

ִטים ַבכְּתּוִבים , "ַבֲעלֵי ַהסֹוד"ֲהלֹוא ֵהָמה  ַחטְּ  מְּ
ָרשֹות ּוִפלְּפּולִים ְּעֹוִטים ֲעלֵיֶהם דְּ  ,ו

ָבִרים ּו  לְַּהֲעִמיס ָעלֵינּולְָּהנִיא אֹוָתנּו ִמפְָּשָטם ֶשל דְּ
ְּעֹוֶמק ֵביאּוִרים  -  - -ִפלְֵּאי פְּלִָאים ֶשל סֹודֹות נֲַעלִָמים ו

מּוזִים –בְּסֹוָדם ַאל ָתבֹוא נַפְִּשי   ֹלא ַבסֹודֹות ָהרְּ
ְֹּלא ַבסֹודֹות ַהנֱֶחָשִפים  ִתיקּוָתם  –ו  כִי ָכל מְּ

ָשנִים  ...ֱהיֹוָתם גְּנּוִבים ִמָכל ִמינֵי ַפרְּ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 8/19  29/ה     ,ַגם ַאָתה, ַגם ֲאנִי –" ַהכֹול זֹוֵרם"-

 ָכל ֲאנִי וְהּוא וְֵחֵלָכה  –ָכמֹוָך  –ָכמֹונִי 
 ,כּוָלנּו ְכלּוִלים  ַבֶשֶטף ַהּזֹוֵרם

 , וְָאנּו זֹוְרִמים ְכמֹו ַהַחיִים
 ,ְכמֹו ַהְכָסִפים וְ ַה ִכ ּס ּו ִפ י ם

 ,ל ַהְּזַמּנִיםְכמֹו כָ 
 ְכמֹו ָכל ֶשַהִּזְכרֹונֹות ַמֲעִלים

 ...וְָכל ֶשָלַמְדנּו ְבֶשְכָבר ַהיִָמים
 ,ֶשּנֱֶאַגר, וְָכל ֶשּנְִזַרם

 ,ֶשּנְִשַפְך, ֶשּנְִקוָה
- ֶשּנְִסַפג וְנְִשַכח 

 ?ְלָאן ֶזה נֱֶעַלם
 ?ֲאָבל ְלָאן -ַהכֹול זֹוֵרם 
 ? ַמהּו ַהיַַעד

 ה ְזִריָמהְסָתם ָככָ 
 ?ְלֹלא ָכל ְמִשיָמה
 ?ְלֹלא ָכל ְשֵאָלה
 ?ְלֹלא ָכל ֲעִציָרה

 –וְִאם ְכָבר זֹוְרִמים 



 

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

 ֹלא ָצִריְך ְלנֵַתב 
 ?ְלֵאיֶזה ְתוַאי נָבֹון
 ָכָכה ְסָתם ִלְזרֹום

 ֹ ?אֹו ָעקֹום? יָָשר
 ?ַלֲעקֹוף ָכל ַמְחסֹום

 ִלְפרֹוץ ִמְבִלי ְלִהְתַחֵשב
 ? ִפיק ַהּנָכֹוןִאם ֶזה ָהָא

 ?וְאּוַלי ֶאְפָשר ַלֲעצֹור
 ִלְבחֹור ּוְלַהֲעִדיף,ְלַהּטֹות ּוְלַכּוֵן

 ,ֵאיֶזה ֶפֶלג ָחִביב
 ,ֵאיֶזה יּוַבל נְֶהָּדר
 ...ֹלא ָעכּורו ֵאיֶזה ֶזֶרם ָצלּולְ 

 ,אּוַלי ֶאְפָשר ָלשּוט ִבנְַהר ַהַחיִים
 ִלְשחֹות ַבַמיִם ַהּנְִקיִים

 ? יִם ַהְמָאְרִריםוְֹלא ַבמַ 
 …?ֶא ְפ ָש ר 

 

 3/93 19/ה    ,מָצֵבי רּוַח ֵהם מּוָצִבים-

 םֵהם ַהִמְשָלִטים שֶָּׁבהֶׁם ִמְתַּבְצִרי

 ְּבַמַעְרכות ָהֵאירּוִעים

 ִליםַמָצֵבי רּוַח ְמרוְמִמים או ַמְשִפי 

 ְמַנְשִאים ִלְשִליָטה ְּבַמֲעָמִדים 

 ּדן ֲעָרִכיםאו ְמִחיִשים ְנִטישות ְואוְב 

 ַמָצֵבי רּוַח ְמִפיִחים ְתעּוזות

 ְנִטישות ּוְנִסיגות,או ִּבְזיונות

 ַּבֲהָויות ִאישּיות ּוְלאּוִמּיות

 וותַמָצֵבי רּוַח ַמְחִשיִכים ְשֵמי ִתקְ  

 או ְמִפיִגים ַעְרִפיֵלי ֲחָששות 

 שותְוקוְרִעים אְֶׁשַנִּבים ִלְזִריחות ֲחדָ  

 ם ַהֲעִטיפותַמָצֵבי רּוַח ֵה

 ְלֵסבֶׁר ָפִנים או ָמרות ְשחורות

 ֵהם ַהַמִשיִאים ְלַהְשָראות עְֶׁליונות

 תת ְוַהְשָמחוַמָצֵבי רּוַח ֵהם ְשִליֵחי ָהַעְצבּו 

פֶׁש ְלִטיב ֵהם ְמָשְרֵתי ַהֲחלּופות ִמַמַפֵחי נֶׁ  

 ַמְראות
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 עותבות ַהְמאורָ ֵהם ַהַמֲעִלּיות ְוַהמוָרדות ְּבִעְּק 

יִפים ָצֵבי רּוַח ֵהם ַהִחיּסּוִנים ְוַהְנִגַמ

 ַהּבוִניםּוְמַהְרִסים 

ֵהם , ְיִצירות ְוחְֶׁדלונות, גּוֵפי ַמֲעִשים

ֵלל ְוָלֵכן אְֶׁתַפ, ַהְמחוְלִלים ִסיּבות ּוְמסוְבִבים

 ְלֱאלוֵהי ָהרּוחות

נות ק אֶׁת ַהִּיְתרוִכי ִיָכֵנס ָּבהֶׁם ָהרּוַח ַהֵמִפיַח רַ 

... 
 
 
 
 
 
 

 
ל ֹלא ָאקּום יִּ  3/14  9/ד        ֲחצֹות לַּ

י ְשָכבִּ ל מִּ ב עַּ ְשכַּ יְך לִּ  ֶאָלא ַאְמשִּ
ָשה ל ָהאִּ י עַּ  ּוְלהֹודֹות ְלבֹוְראִּ

י ָמדִּ ן עִּ י, ֲאֶשר ָנתַּ  ֵאֶשת ֵחיקִּ
 

ר חַּ יָרה שַּ  ְּוְכֶשָאעִּ
י  ֲאָבֵרְך ֶאת יֹוְצרִּ

ָשה" י אִּ  ,"ֶשֹּלא ֲעָשנִּ
י ֶשָעָשנִּ  י ְכפִּ  ,יֶשָעָשנִּ

י נִּ נַּ ָשה חַּ  ּוְבָרֵחל ָהאִּ
 

י מֹוֶדה ֲאנִּ ֵּבחַּ ,וַּ ֵלל ּוְמשַּ  ְמהַּ
י ת, ֶאת קֹונִּ עַּ י דַּ ְקָנה ּבִּ  ,ַאֲהָבה,ֶשהִּ

י ְשּתִּ ֲעָרָצה ֶאת אִּ  ,ְלהֹוָקָרה ְוהַּ
י-ְיצּור י צּורִּ ים ּבִּ ְשלִּ ֶחְמָדה ֶשהִּ  ,הַּ

 
ָיה  ְּברִּ יא הַּ ָשה הִּ י ָהאִּ  כִּ

ּבְ  ֵמי הַּ ְטעַּ י מַּ יָאהֶשְמעֹוֶרֶרת ּבִּ  ,רִּ
ים יִּ ם חַּ עַּ יָקה טַּ ֲענִּ מַּ ָשה הַּ יא ָהאִּ  ,הִּ

י  יא ָהֵעֶזר לִּ ים -הִּ ְתנַּת ֱאלֹוהִּ  ...מַּ
 

ָשה  י אִּ ילּו ָעָשנִּ -  -ְואִּ
יץ ְּתחּושֹות ֲהָנָאה ְחמִּ י מַּ יתִּ  ,ָהיִּ
טֹוָבה ת הַּ ָכרַּ יד  הַּ ְפסִּ יתי מַּ  ָהיִּ

ְרֶאה ת מַּ יפַּ ת ּתֹוַאר וִּ ָשה ְיפַּ  ֵשל אִּ
 

י ָחֵסר אֶ  יתִּ ְּתבּוָנהָהיִּ ילּוֵיי הַּ  ,ת גִּ
ים ֶּבֱאמּוָנה ֶצֶדק ְוָהֱאֶמת פֹוֲעלִּ  ,ֵכיָצד הַּ

ָשה  י אִּ ילּו ָעָשנִּ -  -ֶשאִּ
ן ָהַאֲהָבה ֲעיַּ י מַּ ֶכה ּבִּ  ֹלא ָהָיה ְמפַּ

 
יא  ְלָמֵלא הִּ - ֶשאִּ
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ְקֶוה אֹוֶשר ְוֶחְדָוה יתי טֹוֵבל ְּבמִּ  ,ֹלא ָהיִּ
ֵטף ְּבֵעֶדן ּתשּוָקה ְתעַּ  ,ְוֹלא מִּ

 ֹלא עֹוֶלה ְּבסּולַּם ֶעְליֹון ֶשל ֲהָוָיהוְ 
 

ם יִּ ת ָשמַּ ְרכַּ י ְלבִּ יתִּ ל ֶשָזכִּ  ,ְועַּ
ים יִּ י ֶעֶרב ָובֹוֶקר ְוָצֳהרַּ  ,מֹוֶדה ֲאנִּ

יּוּוג זִּ ל ֵנס הַּ ֵצירּוף, עַּ ל ּתֹוַאם הַּ  עַּ
ֲעֹקב ְוָרֵחל  ת,ֶשל יִּ ְנוַּ  רּוחַּ -ּוְבעַּ
יחּוד  יִּ ת הַּ ְרכַּ  !...ּתֹוָדה ָלֵאל  -ּוְבבִּ

 
 
 
 
 

 3/15 62/ד     ,צריך לומר משהו גם על האשה שלי
 ,אני כותב על כל הנושאים שבעולם
 ,על כל מיני טיפוסים שנקלעו בחיי

 ,על אירועים הרי גורל ועל זוטות חיים
 ...וצריך לומר גם משהו על האשה שלי
 כדי לאפיין אותה בקו דמות מרכזי 

 !אומר שהיא בת תלמידחכם 
 דות המאפיינותכלומר ספוגה היא במי

 ,את הנושאים ונותנים בשאלות חיים והלכה
 ,דומה היא לכל אותן דמויות מוכרות

 לכל אותם, תנאיות ואמוראיות,דמויות תנכיות
 ,תלמידי חכמים הפוסקים בשאלות המופנות אליהן
 ,כי היא מסוג זה של חכמים שלא תוותר על אמיתה

 ,הדגל, האמת הפנימית שלה היא המדריך
 !יר את שבילי חייה הפנס המא

 ,בכל נושא היא תרד לפרטיו כדי לגלות
 ,לבדוק ולהעריך עד שתגיע להארה עצמית

 ,ועל המסקנה שלה היא מוכנה להקריב את חייה
 ,כמו שנהגו גדולי ישראל ליפול על אמונתם

 ,להילחם עד כלות הכוחות,להתמודד,להתווכח
 ,שונאת שטחיות, היא תעיין בכל סוגיה לעומק

 ייס את כל כוחותיה השכליים אבלהיא תג
 ,תסמוך בהרבה מקרים על תחושה אינטואיטיבית
 ,על הרגשות מאוששות שמעבר לכל הוכחה חותכת

 .לשכל –והרגש ,השכל רתום אצלה לרגש
 ,היא תחזור ותבדוק ותשקול, היא לא תמהר לפסוק

 מבלי להתחייב, היא גם תתייעץ עם מומחים ובעלי ניסיון
 ,הכרעתה שלה. ונימוקיהםלקבל את הכרעתם 

 בלתי תלויה ומותנית, עצמאית-עצמית, היא אישית
 בשיקולי הנאה או טובה או תועלת או רווח כלשהו

 . אלא נטו לגופו של עניין
 !הבחינה המוסרית לדידה היא הפרימט העליון 

 וכך היא מתנהלת ומנהלת את אורחות חייה ודרישותיה
 ,ענייני ציבור ומשפחהנכדיה וכל שקשור עמה ב,בניה,מבעלה

 וכל שכושל, היא מדגימה אמינות ודורשת אמינות
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 ,או מתעתע בסגולה ראשית זו מאבד את ערכו בעיניה
 היא בנויה, בעצם היא מהווה חטיבה מוגמרת כשלעצמה

 ,שינויי אישיות, אין אצלה התפתחויות, ככזאת מלכתחילה
 עבודה עצמית לחיזוק תכונות ומידות משום שאלה

 ,עוצבו ללא צורך בשינוי כלשהו, גובשו בה, ו בההושלמ
 ,ותהא קשה מאוד, החתירה העיקרית שלה היא אל האמת

 ,אין אצלה גניבת דעת עצמה, ותהא כואבת מאוד
 המציאות קרקע יציבה לרגליה, הסתגלות להפקת רווח והנאה

 .והיא לא תשגה בהזיות וחלומות שלא מעלמא הדין
 ...רמה משכנעת באמיתותה, ל של רמהבקו –ברמה , קולה תמיד ישמע

 

ר ַאייְנְשֵטיין- ה ֶשָאמַּ   91/ה    3/16   :ָידּועַּ מַּ

י לֹוֵמד יֹוֵתר י ְלֶיֶלד ָקָטן ,ְכָכל ֶשֲאנִּ ְצמִּ י דֹוֶמה ְּבֵעיֵני עַּ  ֲהֵרינִּ

י ת ָהאֹוְקָינֹוס ָהֵאיְנסֹופִּ ל ְשפַּ ֲחלּוק ֶאֶבן עַּ ֵחק ּבַּ ְמשַּ  ...הַּ

ְר  ְרֵּבה הַּ ים הַּ יחַּ  ֶאָחד ֵמֲאבֹות ֲאבֹוָתיו ְוָשנִּ נִּ ְפֵני ַאְייְנְשֵטיין הִּ  ֵּבה לִּ

ְמפּוְרָסם ּסּוָלם הַּ ל הַּ ת ְוָחלַּם עַּ ל ָהֶאֶבן ָהַאחַּ  ֶאת ֹראשֹו עַּ

ְיָמה ָשמַּ יעַּ הַּ גִּ ָּתקּועַּ ָּבָאֶרץ ְוֹראשֹו מַּ  .הַּ

ֲעֹקב ר אֹותֹו יַּ ֲעמּות רּוחֹו ָאמַּ ְתפַּ יצֹו ֵמהִּ ֲהקִּ  : ּבַּ

י " םֵאין ֶזה כִּ יִּ ָשמַּ ר הַּ עַּ ים ְוֶזה שַּ ם ֵּבית ֱאלֹוהִּ   …אִּ

י ְעּתִּ י ֹלא ָידַּ ע"... ְוָאנֹוכִּ ה ֶשהּוא ֹלא ָידַּ ע,  מַּ ה ֶשַאְייְנְשֵטיין ֹלא ָידַּ  ּומַּ

יָאה ְּברִּ ע  הּוא ֶאת ֶפֶלא הַּ ע ְוֹלא ֵידַּ ָּתנּו ֹלא ָידַּ ה ֶשַאף ֶאָחד ֵמאִּ  !ּומַּ

ע ה ֵכן ֵנדַּ ת? מַּ י ֶאת ָהֶאֶבן ָהַאחַּ ְשָרֵאל ,כִּ ֶּסלַּע ֶשל ָהֱאמּוָנה, ֶאֶבן יִּ  ,ֶאֶבן הַּ

ים ים כֹוְפרִּ ְּקשִּ ים,ֶאֶבן זֹו ְמבַּ יּהָ , מּוְגָּבלִּ ל פִּ ֲהפֹוְך עַּ  ,לַּ

ְקֶרה כֹול מִּ י הַּ ְמֵדנּו כִּ ע, ְללַּ יָאה ֶשל עֹוָלם ָוֶטבַּ ְפלִּ י ָכל הַּ  כִּ

י ְקרִּ יְך מִּ ֲהלִּ ְצמֹו מִּ , ֵאינֹו ֶאָלא ּתַּ חֹוֶמר ֵמעַּ י הַּ ֶּוהכִּ  ,ְתהַּ

ּבֹוֵרא י ְוֵאינֹו ָזקּוק לַּ  …ְּבהֹוקּוס פֹוקּוס קּוְביֹוְסטִּ

ָכָרה הַּ ְרְגלֹות סּולַּם הַּ ע, ָהֶאֶבן ָהֹראָשה ְּתקּוָעה ְלמַּ ֶידַּ  סּולַּם הַּ

ְיָמה ָשמַּ יעַּ הַּ גִּ יָאה, ֶשֹראשֹו מַּ ְּברִּ ֶפֶלא ֶשל הַּ  .ְלֵאין סֹוף הַּ

ָדע   לזֹו ָהֶאֶבן ָהֹראָשה ֶשל ָכל מַּ  ְוֱאמּוָנה ֶשְלעֹוָלם ֹלא נּוכַּ

ין ֶאת ֶפֶלא מּוְרָכבּוָתּה ְפקּוָדּה,ְלָהבִּ ְרֵכי ּתִּ ְדשּוָתּה,  ְדַּ ְתחַּ ָיָתּה ְוהִּ  . ְּבלִּ

דֹוֶמֶמת"זֹו ָהֶאֶבן  יא נּוְקָשה, "הַּ ְכאֹוָרה הִּ יָדה,ֶשלִּ יחִּ ת וִּ  , ְמגּוֶּבֶשת ְּבחֹוְמָרּה, ַאחַּ

יּבֹואֹות  ירּותְוֵאיָנּה ֶאָלא רִּ ְמהִּ ים ּבִּ ָנעִּ ים הַּ יקִּ יּבֹואֹות ְלֵאין ְספֹור ֶשל ֶחְלקִּ  רִּ

יָנּה ְרעִּ יב מֹוֵקד גַּ ֲעָרּה ְסבִּ ְתפֹוס, ֶשֵאין ְלשַּ יכֹוֶלת ָאָדם לִּ  ְוֵאין ּבִּ

ירּות ֲעצּוָמה ְמהִּ חֹוֶמר  הַּ ד ֹו ֵמ ם  ָנ ע  ּבִּ ְקלֹוט ֵכיָצד הַּ  , ְולִּ

ּתֹוָפעָ  ן הַּ ְתָפֵעל מִּ ק ְלהִּ  ה ְוֵאין סֹוף ּתֹוָפעֹות ֶשְכמֹוָתּה ֶאָלא רַּ

יָאה ְּברִּ ין...ְּבֵאין סֹוף עֹוָלמֹות הַּ ְרעִּ גַּ ן הַּ ְדעַּ ין ְוֵהן מַּ ֲאמִּ מַּ י ֵהן הַּ  כִּ
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ֲהָשָגה יָנה ְוהַּ ּבִּ יר ְּבקֹוֶצר הַּ כִּ  ...מַּ

יָאה ְרָאה ּוְפלִּ ְגֵשי יִּ מּוֶצֶקת ְּברִּ ֵצָבה הַּ מַּ יָרה ְמנַָּּסה ְלנֵַּּתץ ֶאת הַּ ְכפִּ  , הַּ

יָמה ְּבֵריָקנּוָתּה ְדהִּ יא מַּ ית ְוֵכָנה, ְוהִּ יתִּ יָעה ְוהֹוָדָאה ֲאמִּ  ,ְּבחֹוֶסר ְידִּ

ת ָהאֹוְקָינֹוס ל ְשפַּ לּוק ָהֶאֶבן עַּ י חַּ ין יֹוֵדעַּ כִּ ֲאמִּ מַּ  ,ֲאָבל הַּ

ים ְמָהְרסִּ ים ְוהַּ ּבֹונִּ ים ָעֶליָה הַּ  ,  ָהֶאֶבן  ֶשֲחלּוקִּ

י ָימִּ ן הַּ ְהיֹות ְּביֹום מִּ יָדה לִּ יָנה ֶשל ֱאֶמת ְוֱאמּוָנהֲעתִּ  ... ם ְלֹראש פִּ

 
 

  98/ה      3/17       ע ל    ה פ ר ק 
 

ואנו ! כולנו ,בעצם לא רק אני אלא גם אתה! הנושא העומד על הפרק הוא  א נ י 
של , בתוך תהליך של  ה ת פ ר ק ו ת, אלא  ב ת ו ך  הפרקע ל  הפרק עומדים לא  
 ...הרס וחידלון

 
כשלנגד עיני מוחש מראה עצוב זה של , חולים-של כמה ימים בביתלאחר שהייה 

של האנחות הצופרות על פרשת דרכים , של  החולשה הנובקת מהאיברים, הפירוק
-אי אפשר להימנע מן הקביעה שדווקא בית,  או תמרורים אחרונים בדרך החיים

להערות החולים הוא האכסניה הטובה ביותר לשירות קבע ומילואים לכל אדם כדי 
זו האכסניה להגברת התחושה של . בגופו ורוחו דם מרענן וחדש ביחסי אדם ועם

 ,זה המוסד ללימוד אהבת אדם וחברה, זיקה לעזרה-של חובת, הדדיות
כאן גם בית ההבראה ליחסי , כאן מקבלים את החיסון להדברת השנאה

ברית ושאינו בן  איש ואשה וכל בן, יהודי וערבי,לקירוב הלבבות בין צעיר וזקן,אנוש
 .מין ולשון,ברית מכל גזע

 
, מתרככים,מתרכבים,מורכבים, אנו מורכבים כל כך שקשה להבין את תופעת החיים

ואין אנו ,מתגלגלים באין סוף צורות אחרות של גלגולים ואיננו מבינים, נמוגים
מה פשר ההיסטוריה שממנה יצאנו ובתוכה , מסוגלים לשער ולתפוס כיצד באנו

סופר "לאיזו מטפיזיקה ו - -נו לכל מיני אקזיסטנציות אקטואליות ולפני מי התגלגל
 ...נצטרך לדווח על מעשינו ומחדלינו -" אינטליגנציה

  

כשאינני כבר מן הצעירים המסוגלים להתחשבן זה עם זה אלא נתון , ולפי שעה
אני מנסה לנוכח המראות ולמשמע הקולות להעלות איזה , בעיקר לחשבון עצמי

 .  רקם הגותי מ
 

תריס בטחוני בפני כשל מוסרי נעוץ היה כנראה ביכולתי לשוות  א ו ת ו  תמיד 
בני המשפחה ,תמימים וחסידים,ישרים, שיוויתי לנגד עיני גם את אבותי; לנגדי

יהודית   -אנושית -תרבותית -ובני המשפחה הרחבה הדתית, המצומצמת, הקרובה
 ;וקנהשהיו נרות נשמה להאיר דרך חיים מת

  
 ;תוקף כוחי היה ויהיה  במרקם התמימותי והפקחותי הממוזגים באישיותי

 
 ;תלמודי ינק ויונק מדעת זקנים שחכמתם ברורה ומדויקת

 
ח היומי על משכבי אני נוהג לבדוק את "קלקלתי תליתי בעצמי ולא בזולתי ובדו

 ;שפיותי
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לא של תוצר האליטה משיחי ופאנאטי ו,ברור לי כי זהותי איננה של הוזה לאומני
 ;הנהנתנית

 
 ;בו אני קובר לפעמים את דעתי ומכסה על עמדתי, קברי –תוכי 

 
 ;כי מאמין אני שהכול שפיט מצד ריבוני, תיאוקרט משפטי אני בהשקפת עולמי

 
 לפעמים נפתחות לפני זוויות כאלה שאפילו פיתגורס לא חלם עליהן והן מחופות

ואולי , מעין פרגודיןחוצצים  על מבוכי עולמי,ןבתפאורה מילולית של צעיפי צבעוני
 ...גם השורות הללו מצביעות על כך

 
 
 
 



 

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

 4/ג            3/18                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כֹוחֹות- ק הַּ ֲאבַּ ְשָחק ְּבמַּ י נִּ  ,ֲאנִּ
ֲהָסתֹות ת הַּ ּסַּ ְמָאס ְּבמַּ י נִּ  ,ֲאנִּ

ְתרֹונֹותּו פִּ  :ְשלֹוֶשת ּבִּ י ֵב י  הַּ
ין-ָּבָרק י -ֶּבן-ֵּביילִּ מִּ - עַּ

מֹוחֹות ים ֶאת הַּ ֲערִּ  ְמסַּ
ֲעיֹות ּבַּ ְפּתֹור ֶאת הַּ  ,ֶשֶאְפָשר לִּ

ְחיֹות ֵּתר ְכֵדי לִּ  ,ֶשחֹוָבה ְלוַּ
י ם ֲאנִּ יְסיֹונֹות,ְוגַּ נִּ ח הַּ  ,  לְַּמרֹות ֶלקַּ

ם ָכל מּוֵכי ָהַאְכָזבֹות ְסָחף עִּ  , נִּ
ת ֲאָנחֹותּומִּ  יטַּ ְפלִּ ק ּבִּ ֶחה רַּ  ,ְתמַּ

י ם ֲאנִּ ד מֹות, ְוגַּ  ,ֶהָחבּול ְושֹוֵתת ָדם עַּ
מֹוחֹות ְשטֹוף ֶאת הַּ יְך לִּ ְמשִּ  ,מַּ

יר ְזהִּ ְמחֹות,ְלהַּ ְתרֹות ְולִּ  ,ְלהַּ
ְהיֹות י ָשלֹום ֹלא ָיכֹול לִּ  כִּ
יב קֹוְרָּבנֹות ְקרִּ י ְלהַּ  ,ְּבלִּ

ים ּוֵמאֹות ְגֶּבה ֲאָלפִּ ירֹו יִּ  ,ּוְמחִּ
מּוָבסֹות ְמנְַּשבֹותְוכָ   ְך ָהרּוחֹות הַּ

שּורֹות ל הַּ  ,ְּבתֹוְך ּוֵמעַּ
ְלָחמֹות  יֵקי מִּ  ,ְוֵהן ְמָגְרשֹות ָותִּ

ְלָחמֹות, שּוֲעֵלי ְקָרבֹות  ,ְמנְַּצֵחי מִּ
יחֹות שֹוֲחֵרי יֹוְזמֹות דִּ  ,ְוֵהן מַּ

ָפלֹות כֹות ּומַּ ית מַּ ְנחִּ ע ְלהַּ  ,ֲאלּוֵפי ֶידַּ
י יֵרי ֶהיֵשג ְּבשִּ ּתּוק ֶטרֹור ֲעתִּ

ְתנְַּכלּויֹות  ,ְוהִּ
ָּתשֹות הַּ ְתָקפֹות ְוהַּ הַּ יגֹות ֶנֶגד הַּ ְנסִּ  ּובַּ

ר כֹוחֹות ֲחסַּ י  ָעֵיף וַּ ְרּתִּ  ,נֹותַּ
ים ְפנִּ יב ּובִּ ים רֹוֶגֶשת ָסבִּ ת גֹויִּ  ֵאיבַּ

ים ר אֹונִּ ֲחסַּ י ָעֵיף וַּ ֲאנִּ  ,וַּ
ים ְפנִּ י ְלהַּ יתִּ יסִּ ת ָשלֹום נִּ ְקוַּ  ּתִּ

י לַּהֹוְר  י ָעְיָפה נְַּפשִּ יםכִּ  ,גִּ
ְתָפֵרק ֹלא ֵיאֹות יקֹוב ְלהִּ ְשנִּ לַּ ּקַּ  חֹוֵגר הַּ

 ,ּוְלָשלֹום ָפָניו ֵאיָנן מּוָעדֹות
יָפאדֹות יְנתִּ אִּ ח ּבַּ  כלּום ֹלא הּוכַּ

יתֹות ָמנּו ְּברִּ ְכרֹות עִּ י ֹלא יִּ  ,כִּ
יש ֱאמּונֹות  י ֵאיֶננּו אִּ  ?כִּ
ֲחשֹות ים  ְלהַּ י לֹוֲחצִּ  !ְוָעלַּ

ת  ֲאפּודַּ ֵזר ּבַּ ְתאַּ ְבָלגֹותְלהִּ הַּ  !הַּ
ים ם יֹוֵשב ֳאָהלִּ ּתַּ י הַּ  ֲאנִּ
ים ְמרֹומִּ ְבטֹוחַּ ּבַּ  ָאמּור לִּ

י ֲאסּוָרה ֵמֱאחֹוז   ָידִּ
ים ְשְמֵעאלִּ  ,ְּבֶחֶרב יִּ

ים כִּ מַּ ֲהרֹוג ֶאת הַּ ים ְולַּ ְשכִּ  ,ְלהַּ
י ּבֹוֵשש ָלבֹוא ֲעדִּ ְך סַּ  אַּ

ים יֹוֵשב ְמרֹומִּ ים מִּ יִּ  ֵּביָנתַּ
ים ְמרּומִּ ם ָכל הַּ  ְועִּ

ְק  י נִּ טּוְמאֹות ֲאנִּ  ָּבר ְּבאֹוֶהל הַּ
ְבָטחֹות הַּ  ֶשל ָכל הַּ
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 ..ֶאָחד ְוֶאָחד: ְוָכְך ֲאִני מוֶֹנה-
 
 

ְנָכָסיו  ֶאָחד יֹוֵרד מִּ
ֲעָשיו  ְוֶאָחד עֹוֶלה ְּבסּולַּם מַּ

 
 ֶאָחד פֹוֵשט ָיד
ֲערֹות ד-ְוֶאָחד נֹוֵפש ְּביַּ  עַּ

 
ֲערּוָמיו יָכר ְּבמַּ  ֶאָחד נִּ

ְמגּוָריוְוֶאָחד ְמד  ּוָשן ּבִּ
 

ב ְכֵאֵבי גַּ  ֶאָחד סֹוֵבל מִּ
ְגָלָשיו יק ְּבמִּ ֲחלִּ  ְוֶאָחד מַּ

 
 ֶאָחד ּבֹוֵדד ְּבמֹוֲעָדיו

ְחָדו ת יַּ ֲחבּורַּ יל ּבַּ  ְוֶאָחד ָפעִּ
 

ֲהָלָכיו  ֶאָחד מּוְגָּבל ְּבמַּ
ֲחלַּת  ָנע  ָוָנד-ְוֶאָחד  ְּבמַּ

 
ימּוָדיו ל לִּ  ֶאָחד שֹוֵקד עַּ

ְתרֹוֵצץ ֲעָסָקיו ְוֶאָחד מִּ  ּבַּ
 

ָדת ְצוֹות כַּ  ֶאָחד שֹוֵמר מִּ
ְסְגרֹוָתיו מִּ ְתָפֵרק מִּ  ְוֶאָחד מִּ

 
 ֶאָחד כֹוָכב זֹוֵהר ְּבהֹוָפָעתוֹ 
ְמשוֹ  י ָבא שִּ  ְוֶאָחד שֹוֵקעַּ כִּ

 
ת ְנוַּ  ֵּביתוֹ -ֶאָחד ְמאּוָשר ּבִּ

ְצמוֹ  ר עַּ  ְוֶאָחד ָכלּוא ְּבסּוגַּ
 

ם ְשֵכנוֹ  ְכֵסְך עִּ ְסּתַּ  ֶאָחד מִּ
 ד טֹוב ְוָרצּוי ְּבֶחְבָרתוֹ ְוֶאחָ 

 
יחּותוֹ  ְשלִּ  ֶאָחד מֹוֵעל ּבִּ

יד ּוְמיּוָחד ְּבדֹורוֹ   ְוֶאָחד ָיחִּ
 

ָזה  ֶאָחד ְּתשּוָקתֹו עַּ
ְצרֹו ָכָבה  ְוֶאָחד יִּ
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 ֶאָחד דּוָדָאיו ֵריחַּ ּתֹוָרה
ְרסּוֵרי ֲעֵביָרה  ְוֶאָחד דּוָדָאיו סַּ

 
יד ֶאָחיו  ֶאָחד ְנגִּ

ָמיוְוֶאָחד פּוְלָסא   ְדנּוָרא ְּבעַּ
 

ים  ֶאָחד ָעָקר ֵאין אֹונִּ
ים  ְוֶאָחד פֹוֶרה ְּברּוך ָּבנִּ

 
 

ְטָיא ְקמַּ ְפרַּ  ֶאָחד ּבִּ
 ְוֶאָחד ְּבאֹוֶהל ּתֹוָרה

 
ים יִּ ינַּ  ֶאָחד ְנֵכה שִּ

ים יִּ ְלְּתעֹוּתַּ  ְוֶאָחד טֹוֵרף ְּבמַּ
 

 ֶאָחד ֶזֶבד טֹוב
ילּו ְלֶזֶבל ֵאינֹו טֹוב  ְוֶאָחד ֲאפִּ

 
ְשֵּברֶאָחד עֹובֵ  ְשֵּבר ְלמַּ מַּ  ר מִּ

ֵּבר  ְוֶאָחד ֹעוֶשה ְויֹוֵצר ּוְמחַּ
 

יָנה ים ְלבִּ ּתִּ יְפלֹוָמט יֹוֵדעַּ עִּ  ֶאָחד דִּ
יָרה ְבחִּ אי ֶשֵעינֹו לִּ יקַּ יטִּ  ְוֶאָחד פֹולִּ

 
ם יִּ ְזבּול ָשמַּ  ֶאָחד ְמעֹוֵפף ּבִּ
ם יִּ  ְוֶאָחד צֹוֵלל לִּ ְִּשאֹול מַּ

 
 ֶאָחד ְמרֹוֵשש ֶאת סֹוֲעָדיו

ָניוְוֶאָחד מוֹ  ְכמַּ ע מִּ יש ֶשפַּ  רִּ
 

ע  ֶאָחד ְלשֹונֹו ְמצּוֶמֶתת ְּבֵחיק ְלשֹון ָהרַּ
יָרה  ְוֶאָחד ְלשֹונֹו אֹוָצר ֵחן ֶשל שִּ

 
 

ְתרֹוְפפּות ְּבָרָגיו  ֶאָחד לֹוֶקה ְּבהִּ
ָניו ל אֹופַּ יר ּוְמתּוָּקן עַּ דִּ  ְוֶאָחד סַּ

 
י ן ַאְרסִּ ְגְלגַּ ילּות ְולַּ ְבָלר ְרכִּ  ֶאָחד לַּ

יְוֶאָחד ְמקֹורִּ  יסִּ ֲעסִּ י וַּ  י ָנקִּ
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ְמָרנּותוֹ   ֶאָחד ְמשּוָּקע ְּבחַּ
יּותוֹ  יָשא ְּברּוָחנִּ  ְוֶאָחד נִּ

 
יָרנּות ּתִּ ים ּוְלמַּ  ֶאָחד ָכנּועַּ ְלנֲַּאפּופִּ
ְפקּות ְתאַּ יף ְלהִּ טִּ יג ּומַּ ְבלִּ  ְוֶאָחד מַּ

 
ל ֹלא ְכלּום ְרֵּבה עַּ ֵּבר הַּ  ֶאָחד ְמדַּ

יּבּור ְכָחָכם גָ  דִּ ֵעט ּבִּ  מּורְוֶאָחד ְממַּ
 

ית ְגּתִּ ְפלַּ יָקה מִּ ֵטף ְּבֶרטֹורִּ ְתעַּ  ֶאָחד מִּ
ית ינִּ  ְוֶאָחד שֹוֵפעַּ ַאְחָריּות ְמדִּ

 
י ת ַאְרכִּ ְחמַּ י-ֶאָחד  ְלגַּ יָנאִּ ֶלְשתִּ  רֹוֵצחַּ פַּ

י יֹונִּ י ְוָחזֹון צִּ ְטחֹונִּ ט ּבִּ הַּ ל לַּ  ְוֶאָחד ָאמּון עַּ
 

ים יִּ  ֶאָחד ְמעּוְנָין ְּב ָר מַּ ת  חַּ
ֵפש  ים ְוֶאָחד ְמחַּ יִּ  ֵא י כ ּו ת  חַּ

 
 

יב ֲחרִּ ע ְלהַּ  ֶאָחד ּבֹוֵחש ְּבָכל ֶנגַּ
יב ל רִּ ֵּבר עַּ ְתעַּ ְזָהר ֹלא ְלהִּ  ְוֶאָחד נִּ

 
ָממֹון ְצָרן ֶשל שִּ  ֶאָחד יַּ

ְנָין ְּבָגאֹון יא עִּ ְפלִּ  ְוֶאָחד מַּ
 

יּסּור ים ֶשל אִּ ְשמּושִּ ֵמא ְּבמִּ טַּ  ֶאָחד מִּ
ּת ים ֶשל יִּ ם ְּבֶהיֵּתרִּ יר גַּ ְחמִּ  ּורְוֶאָחד מַּ

 
ין יּוֲחסִּ ן הַּ ילַּ ף ֵמאִּ ידַּ  ֶאָחד ָעֶלה נִּ
ין ָטעֹו ֶהָחסִּ  ְוֶאָחד מּוְשָרש ְּבמַּ

 
י יְנֵקָנאִּ י,ֶאָחד שִּ יבִּ ת ֲאבִּ  ָרמַּ

י יבִּ ּבִּ ּבֹור הַּ ֶלה ֵמהַּ ְתעַּ  ְוֶאָחד מִּ
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       3/12     //ב    ִנ י צ ֹו צ ֹו ת
ְקִחים ְודֹוֲעִכים  ,ִמְתל 

 ְלָךֶזה קֹוֶרה ִלי ּו
ִבים ֲאֵחִרים  ,ּוְלר 

ִכיר ְיהּוִדים  ֲאָבל ֲאִני מ 
ִּמים  ,לֹוֲהִטים, ח 

 ֶשִּניצֹוצֹות ִאיָּשם
 ,ֵאיָנם ָכִבים

ִּמְשָפָחה ֵהם ְידּוִעים  ב 
ְלִחיִמים ְמיּוָּמִנים  ,ְכמ 

ְּשקּוִדים ְלָהִפיח    ה 
 ִניצֹוצֹות ּדֹוְלִקים
 ,ֶשֵאיָנם ְנמֹוִגים
 ,ְוִיְרָאה ִניצֹוצֹות ַאֲהָבה

ת תֹוָרה  , ַאֲהב 
ת מֹוֶלֶדת   ַאֲהב 
ת ְמדּוָרה  ,ְוִשיר 

י ֲאִני רֹוֶאה  ּוְלֶנֶגד ֵעינ 
 ֲחלּוֵצי ִבְנָין

 ,זֹוֲהֵרי ֱאמּוָנה
 ְוָיָדם ֱאמּוָנה

ע ְתִמיד ְוֹלא ְלֵהיָרת   ,ְלה 
ִצית ִניצֹוצֹות ִתְקָוה  ְלה 

ם ְבִרְגֵעי חּוְלָשה  ,ג 
ִכיר ְנשֹות ֲאִני מ  ִיל-ו   ח 

ִיים בֹות ָבנּו חֹוֶסן ח  ְמל   ,ה 
 ,ֵחֶשק ִעיּמּות ִעם ְקָשִיים

ְלִחימֹות ָבנּו  ּמ   ֵהן ה 
 , ְיכֹוֶלת ִקיּום

 ִניצֹוצֹות ִניָצחֹון
   …ֶנֶגד ָכל ִאיּום
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 3/22  5/ב    ָכהּו  ֵעיֵנינו-

 ִכי ָנְשרּו ֲעֵליֶהן

ְלָא ִים ִּדְמעֹות מ  - ֵכי ָשמ 

ל ָכל ָהֲעקּוִדים  ָעֵלינּו ְוע 

ִּמים ל ִמְזְבחֹות ֵאיָבה ּוִמְלֲחמֹות ע   ,ע 

 ָכהּו ֵעיֵנינּו 

 ְוֵאיֶנּנּו רֹוִאים

ָּדם ֲחֵלי ה  ע ְונ  ֶּדמ   ֶאת ִשְטֵפי ה 

ֲחֵבי עֹוָלם זֹוְרִמים ָכאן ּוְבר   ,ה 

 ָכהּו ֵעיֵנינּו 

ְּנָחִלים  ֵמְראֹות ֶאת ה 

זוֹ  ָים ה  - ְרִמים ֶאל ה 

ְּדָמעֹות ָגדֹול ֶשל ה  ָים ה   ,ה 

ִים ּמ   ,ְוָאנּו שֹוִתים ֶאת ה 

ִים ָהֲעכּוִרים ֶשֵאיָנם מּוְתָפִלים ּמ   ,ה 

ֲחָלִלים ם ה  ְמהּוִלים ְבד  ִים ה  ּמ   ,ה 

חּוִשים ֵכר ֶאת ה  ְמש  ע ָהאֹוֶדם ה   ,ּוִמְשק 

ְנֵוִרי ס  ֶכה ֶאת ֵעיֵנינּו ב   ,םחֹוֵזר ּומ 

ִיים ָהִעְּורֹות  ְוָהֵעינ 

 ֵאיָנן ִנְפָקחֹות

ְחִטיאֹות   ְוֵאיָנן מ 

ת ֶחֶרב ִאיש ְבֵרעוֹ  כ   מ 
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 3/13  5/ב    ל  ּל  ְי ָל ה

 ִר י ב ֹו א ֹו ת   ֵע י נ  ִי י ם

  –ְו ל  י ֹו ם 

 ר  ק   ַא ח  ת

 ַא ְך  ְב ִה ְס ת  ֵּל ק   

 ה  ֶּש ֶמ ש   ִמ ָּש מ  ִי ם

 ר   ע ֹו ָל םא ֹו 

 ...ָכ ֶב ה   ָו ַא ִי ן

 

 ל  ּמ ֹו ח  

 ִר י ב ֹו א   ֵע י נ  ִי י ם

  –ְו ל  ֵּל ב 

 ר  ק   ַא ח  ת

 ַא ְך  ְב ֵא י ן  ַא ֲה ָב ה

 א ֹו ר   ה  ח  ִי י ם

 …ָכ ֶב ה   ָו ַא ִי ן
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 /3/1  //ב   אֹוְמִרים 

 םֶשטֹוב ִלְהיֹות ָשֵמח  ְוָחכָ 

 !ְוֶזה ָנכֹון 

 אֹוְמִרים

 ֶשטֹוב ִלְהיֹות ָיָשר ְוֶנֱאָמן

אי ָנכֹון  ּד   !ְוֶזה ְבו 

 אֹוְמִרים

 ֶשטֹוב ֶלֱאהֹוב 

 ֶשטֹוב ִלְהיֹות ָאהּוב

 ְוֶזה ֶבֱאֶמת ָחשּוב

 ,ְוג ם ֹלא ָדָבר ָחָדש

ְך ְנטֹוש  א 

 ְוַאל ְתִהי ָדש

ָיָשן ת ה   ְבַאֲהב 

ְתִחיל בֶ   ...ָחָדשִלְפֵני ֶשת 
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 3/18  2/ד       ל  ר  ח  ל
 

 ס"תשב  בכסלו         
ָּמה ח  ְּשזּוָפה ב  ֶּלִחי ה  ְבִתי ֶאת ה   ָאה 

ְּנִשיָקה ֶּלִחי ֶשֶהֱאִדים ב  ן ה  ְבִתי ֶאת שֹוש   ָאה 
ִיים ְבִתי ֶאת כֹוְכֵבי ָהֵעינ   ָאה 

ת ְנעּוִרים י ֶחְדו   ֶשִהְרִעיפּו ָעל 
ָּשתּול ָא ְּמקֹוִרי ְוה  ְבִתי ֶאת ֶמִשי ָהעֹור ה   ה 

ָּשִנים  י ָכל ה   ֶשִריֵפד ֶאת ִרְגשֹות 
 ְבֶעְדנ ת ִחיתּול ְוֶרֶטט ַאֲהִבים

ְשמֹוִנים ב ִבְשנ ת ה  ְבִתי ְואֹוה   ָאה 
ְקָמִטים ִבים ה  ם ְכֶשִמְתר   ג 

ֲהרּוִרים ז  ם ְכֶשִלְכאֹוָרה ְנמֹוִגים ה   ג 
ר ְשמֹוִנים ְפָעִמיםֹלא אֶ   ְלֶאה ִמּלֹומ 

ֵכִנים  ִכי ֹלא ָּדֲעכּו ִבי ִרְגֵשי ַאֲהָבִתי ה 
ל אֹוָתּה ֵאֶשת ְנעּוִרים י סֹוֵבב ע  י   ...ִכי ִציר ח 
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 /8/9 1/ה     ח ּו ש   ֶא ת   ַמ ַג ע   ָה ֶע ְד נָ ה

 ֶא ְצ ָב ָע ּה   ֶש ל   ְש ִכ י נָ ה

 ֶר ֶט ט    ֶש ל    ֱא מ ּו נָ ה בְ 

 

 ח ּו ש   ֶא ת   ּד ֹו ֶפ ק   ַה ַח יִ י ם

 ְפ ִע י ָמ ה    ֶש ל    ֱא ל ֹו ִה י ם

 ְב ה ֹו ֶל ם    ֵל ב   ַה ַמ ֲא ִמ י ן

 

 ח ּו ש   ֶא ת   ַמ ַג ע   ַה ַה ְש ָר ָא ה

 ִל ְר פ ּו ָא ה    ְש ֵל ָמ ה

 ה ְל ח ֹו ֶס ן   ִת ְק וָ 

 

 ְב ַב ד –ח ּו ש   ְב ִד י ב ּו ק   ַב ד 

 ְב ִש י ל ּו ב   יָ ד   ְב יָ ד

 ְב ַמ ַג ע   ֶש ֶב ת   ַא ִח י ם   יַ ְח ָּד ו

 

 ח ּו ש   ְב ִז ְר ַמ ת    ַה ָּד ם

  -ָכ ְך   ֲא נַ ַצ ח :  ּו ְפ ַצ ח 

 םְב ִע י ר ּו י   ַא ֲה ַב ת   ָא ָד 
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 3/27  95/ה      י ן   ָח ֵמ ש   ְל ֵש ש ּבֵ 

 

ֲחָשבֹות ֶשֵּבין ָחֵמש ְלֵשש  מַּ

ים ְכֵדי ְלָיֵאש ְפָעמִּ  ,ֵיש ָּבֶהן לִּ

ירֹות ְנחִּ יָת ֶאת ָכל הַּ יצִּ ר ֶשמִּ  ,ְלַאחַּ

ּקֹולֹות ְחרּוֵרי הַּ ְנָּת ֶאת סִּ ר ֶשרֹוקַּ  ,ְלַאחַּ

ְגָררֹות  נִּ ירֹות הַּ ְנחִּ ֶלֶכת הַּ  ֶאת שַּ

עֲ  ירֹותַאֲחֵרי ּתַּ ְּבכִּ ְּבֵשלֹות הַּ ירֹות הַּ ְנחִּ  ,צּומֹות אֹון הַּ

ּבֹוֶקר ֲחָשבֹות הַּ ָמקֹום ְלמַּ ֶנה הַּ ְתפַּ  ,מִּ

ים  ים ְוָלא נִּ ְהפּוכֹות נִּ ֲחָשבֹות ְּבתַּ  מַּ

ים ל ְזָמן ְוֵאירּועִּ ים, עַּ ים ּוְקרֹובִּ ישִּ ל אִּ  ,עַּ

ֲחלֹום יץ ּובַּ ים ְּבָהקִּ ין ּוְדָברִּ ָּתם דִּ  ,ֶשֵיש ְלָך אִּ

ֵּקן, לְלָמשָ  ְזדַּ ל ֶּבן זּוג ֶשהִּ  ,עַּ

ְשֵּבן ְתחַּ יֵּקש ּומִּ ל ָשֵכן עִּ  ,עַּ

ְרֶטֶנת ָכָנה ְמסַּ ֶשֶנת ְוסַּ ת ְמעַּ ל ּבַּ  ,עַּ

ְתַאְרֶנֶטת ָלה שֹוֶעֶטת ְוֶנכָדה מִּ ל כַּ  ,עַּ

ֲחָשבֹות ֵּבין ָחֵמש ְלֵשש מַּ י הַּ  כִּ

ירֹות  ְנחִּ  ֶשָּתְפסּו ֶאת ְמקֹום הַּ

ְשָאט   ת הַּ ר ְשעַּ  ְלַאחַּ

ה שֶ מִּ  יד לְ ..ְתרֹוְצצֹות ֵּבין מַּ ֵחש ..ְוָעתִּ ְתרַּ   -הִּ

ְשְּבָתה ע אי"ָאחֹות ֶשנִּ  ,י ָזֵקן ַאְשמַּ

אי יץ ְכָיֵשן ְּבַאְקרַּ ֵלך ְּבָהקִּ ְתהַּ  ,ָאח ֶשמִּ

ים יִּ ף ֵּביָנתַּ ּסַּ ל הַּ ים עַּ יִּ  ,דֹודֹות ְשּתַּ

ים יִּ ּבַּ ין ְלקַּ יִּ ים ֲעדַּ ְזקּוקִּ יָשה הַּ ים שִּ  ...ּוְנָכדִּ

ֲחָששֹות  יאּות וַּ ְּברִּ ים  -הַּ יִּ   –ְמלֹוא חֹוְפנַּ

ית ְלפּוחִּ ל שַּ ים, עַּ יִּ ֶעֶלת ְוָשדַּ  ,שַּ

ֵּקש  ה ֶשְתבַּ  –ְוָכל מַּ

ים יגּות ֶשֵאין ָּבּה ֶכֶשל אֹונִּ ְנהִּ  ,מַּ

ים  ,ֵקירּוב ְלָבבֹות ֶּבין ַאחִּ

ים  ,ֶהְסֵדר ָראּוי ֵּבין ְשֵכנִּ

ֵּקש  ה ֶשְנבַּ  ֵּבין ָחֵמש ְלֵשש –ָכל מַּ

ְהיֶ   …ה ּבֹו ְכֵדי ְלָיֵאשֶשלֹא יִּ
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י ֵפש ֶאת ְזהּותִּ י ְנדֹוד ְלחַּ ְקּתִּ ְרחַּ  3/28  96/ה   ,הִּ

ְקְסיֹות ְרחֹוקֹות  ְשנֹות אֹור לַּ י גַּ ְרּתִּ  ,ּתַּ

ים ְמאּוָשרֹות יֹוֵתר יִּ ְשנֹות חַּ ילֹוסֹוְפיֹות ּומִּ  ,ֶשל פַּ

ְזהּויֹות ֵחף ֵּבין הַּ י ְמרַּ ית ְכֶשֲאנִּ ֲחָללִּ י ּבַּ ְגּתִּ ְפלַּ  ,הִּ

ְיקּוםּבִּ  ח הַּ ירֹות ְוחֹוְכמֹות ֶשל ֶאְזרַּ ְך ְסתִּ  ,ְסבַּ

ל ָנאֹור יֶּברַּ ים, ֶשל לִּ יחַּ ָכל ָהֶאְזָרחִּ  , ֶשל ְשלִּ

י ָלתּור ֶחֶבל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ְשּתִּ יּקַּ  ,ּבִּ

י ְצמִּ ֵּקם ֶאת ְזהּות ָהעַּ י ֵכיָצד ְלשַּ ֶשֶקט ָהעֹוָלמִּ  ...ְכֵדי ְלָבֵרר ּבַּ

יה י כִּ י ֶאל ְזהּותִּ ְרּתִּ יְוָחזַּ  ,ּודִּ

י הּותִּ יר ֵמָחָדש ֶאת מַּ ְגדִּ י ְלהַּ ְרּתִּ  ,ָחזַּ

י י ְּבֶיֶתר ּתֹוֶקף ַאְשָליַּת ָהָאנֹוכִּ ְתָּבְרָרה לִּ  ,ְוָכְך נִּ

ְגרּות ְסּתַּ הִּ ֶחְסרֹון ּבַּ י, הַּ יא ֶעְרכִּ י ְכשִּ ידּוַאלִּ יבִּ יְנדִּ ְּקעּות ָּבאִּ ְשּתַּ הִּ  ,הַּ

יא ְּבעֹוְכֵר  י ֶשהִּ ישִּ ְחֵשב ָהאִּ מַּ ְכרּות לַּ ְתמַּ הִּ יהַּ יאּותִּ ְמצִּ  ,י הַּ

י יא ָאסֹון ֶחְבָרתִּ י, ֶשהִּ ְלאּומִּ ת הַּ יסַּ ֵּון ֶאת ְּתפִּ ְמנַּ ם הַּ ּסַּ יא הַּ  ,ֶשהִּ

ית ֶשל  יְרטּוַאלִּ ּוִּ יאּות הַּ ְמצִּ י הַּ י"כִּ ְגלֹוָּבלִּ ְכָפר הַּ  " הַּ

י ְקרִּ י ָפרּועַּ ְושִּ יחִּ יא ָחזֹון ְמשִּ  .הִּ

ְהֶיה שֹוָנה ְלַאחַּ  י תִּ יהּודִּ י כִּ יָכְך ְזהּותִּ יּוְלפִּ י ָהעֹוָלמִּ ָּסע ֶשלִּ מַּ  ,ר הַּ

יָגה ְנאֹוָתה ְספִּ ם ּבִּ ְצָוה ֶאָלא גַּ יּום מִּ י ָּבֲהָלָכה ּוְבקִּ גִּ  ֹלא סַּ

ְלָכָלה ְרּבּות ְוכַּ ָדע, ֶשל ֶעְרֵכי תַּ  ,ֳאָמנּות ּומַּ

י י, ָכל ֶשֶנְחָקר ְוֶנְחָשף ָּבעֹוֶשר ָהעֹוָלמִּ יָרתִּ ְיצִּ י ְוהַּ ְבּתִּ ְחשַּ מַּ  ,הַּ

ילּוב  יְּבשִּ ו ֶהְכָרחִּ ֶדֶשת  ְכצַּ ְתחַּ מִּ י הַּ ּסֹוְרתִּ ֶּסֶכת מַּ  ,מַּ

י  ְפָרטִּ יָדה לַּ ְתמִּ מַּ יָקה הַּ זִּ י ֶאת הַּ יחּודִּ יִּ ְכָלל הַּ ֵּבר לַּ י,ְלחַּ ידִּ ְיחִּ  ,לַּ

י ְיקּומִּ י, ּוֵמָהעֹוֶמק הַּ ֶמְרָחב ָהַאְרצִּ י, ּוֵמהַּ יּונִּ חִּ ְדלֹות ֶאת ָכל הַּ  ,לִּ

ְדלֹות ָמה יצּוי ָהאִּ ? לִּ מִּ יֶאת הַּ ית, ישִּ יּבּורִּ צִּ ְּתרּוָמה הַּ י, הַּ ֶחְבָרתִּ ֵשירּות הַּ  ...הַּ

ֵגיטוֹ  י ֹלא ֶאל הַּ ְרּתִּ י, ְוָכְך ָחזַּ י הֹוָרתִּ מִּ  ,ֹלא ֶאל ֶחֶדר אִּ

י יָבתִּ ְּסבִּ ע הַּ ֶשפַּ ת הַּ ָכרַּ ְמנּוָּתק ֵמהַּ י הַּ ְפרּושִּ ְדָרש הַּ מִּ  ,ֹלא ֶאל ֵּבית הַּ

י י,ָהרּוָחנִּ ְרּבּותִּ ּתַּ יֵדיאֹולֹוגִּ , הַּ י, יָהאִּ יָרתִּ ְיצִּ י,הַּ י,ָהֱאמּונִּ ְּתלּותִּ  ,הַּ

י י ָלֶצֶקת ְלתֹוכִּ יִּ ֲאּוִַּּ י, ְוָכל מַּ ְבנִּ י,לִּ ינִּ י ּוְלנִּ י, ְלֶנְכדִּ יבִּ ְסבִּ  ,ּוְלָכל ֶשמִּ

ים יִּ חַּ ם הַּ עַּ י, ֶאת טַּ יהּודִּ י ְכָאָדם ְוכִּ ְתרֹונִּ י ְליִּ ְלָעדִּ ּבִּ יּקּוי הַּ שִּ  ,ֶאת הַּ

יסִּ  פִּ יּום הַּ ּקִּ ת הַּ ירַּ יצֹור ֶאת ֲאוִּ י-ילִּ י ְורּוָחנִּ ְטחֹונִּ י-ּבִּ י-מּוָסרִּ ְרּבּותִּ  ּתַּ

ְרּבּות ְכלַּל ָצרּוף  ְּבתַּ י הַּ ְיהּודִּ י הַּ ְקָשה ֶשל ְזָהבִּ י-ְכמִּ  ...עֹוָלמִּ
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 8/92   9//ה,ֲא נִ י   ַה יִ ְש ְר ֵא ִל י  ַה ַמ ְש ִק י ף  ַע ל  ְב ֵא ִר י

 ,ִב ְצ ִע י ר ּו ִת י   ַה ְב ֵא ר   ֶש ָר וִ י ִת י   ִמ ֶמ ּנָ ה
 ָג ח ּו ן  ִל ְד ל ֹו ת  ִמ ן  ַה צ ֹו נְ נִ י ם

 ,ְל ַה ֲח י ֹו ת   ֶא ת  ִש ְב ֵר  י   נַ ְפ ִש י
  –ּו ַמ ה   ּנִ ְד ַה ְמ ִת י  ְב ִה ְש ַת ְק פ ּו ת   ְּד מ ּו ִת י 

 ,  ֵא י ָכ ה  ש ּו נְ ָת ה?  " ֲה זֹ א ת   נָ ֳע ִמ י "
 !  ִה ְת ַכ ֲע ָר ה   ַא ְס ַפ ְק ָל ְר יָ ִת י  ,  ִה ְת ַע ּוְ ָת ה

 ָא ְמ נָ ם   ַג ם   ָא ז   ִב ְמ ל ֹו א   ְפ ִר י ָח ִת י  
 ,ֹל א   ִה ְת ָא ַה ְב ִת י   ְב ִח י ן   ְב ל ֹו ִר י ִת י
 יַג ם   ָא ז   ֹל א   ִח י ַמ ְד ִת י  ֶא ת   ַע ְצ ִמ 

  –וְ ָל ֵכ ן   ֹל א   נֶ ְה ַפ ְכ ִת י   ְל נַ ְר ִק י ס 
   -ְכ מ ֹו  ַר ִב י ם   ֵמ ֲח ֵב ַר י 

 ,ֶש ִצ י ְמ ח ּו   ְכ  נַ ְר ִק י ִס י ם   ִמ ְס ִב י ִב י 
 ְב ֶש ֶק ף   ַמ ְר ִא י, ֹל א  ָכ ל   ֶש ֵכ ן  ַה י ֹו ם

 ,ִק י ס ֹל א  ֵא י ָה ֵפ ְך   ְל נַ רְ 
 , ִכ י  ֵא י נִ י  יָ כ ֹו ל   ִל ְס ב ֹו ל  ֶא ת  ַצ ְל ִמ י

 ִכ י  ֵא י נִי   ְמ ס ּו ָג ל  ְל ִה ְת ַל ֵה ב   
 ,ִמ ַפ ְר צ ּו ִפ י   ַה ָק מ ּו ט, ר ּו ִח י ,  ִמ ּנָ כ ּו ת

 ִמ ן  ַה ג ּו ף   ַה ְל א ּו ִמ י  ֶה ָח ס ֹו ן  
 ,ה  ַה י ֹו ם   ְכ מ ּו ֶכ ה   ָא ס ֹו ןַה ל ֹו ֶק 

 ?ַמ ה   ִב י   ִה ְת ַכ ּוֵ ץ  ִכ ְמ ַב ֵש ר   ַה ֵק ץ 
 ?ָמ ה   ָק ָר ה  ְל יֵ ש ּו ִת י   ַה ִצ י ּו נִ י ת 

 ?      ַה ִח י ּו נִ י ת ,  ָל ָמ ה  ִה ְת ַג ְמ ָד ה   ַמ ה ּו ָת ּה  ַה ְצ ל ּו ָל ה
 ?ִמ ן   ַה ְב ֵא ר  ַה ּזֹ א ת  נַ ְש ֶק ה   ֶא ת   ָה ֲע ָד ִר י ם ֲה 

 , ַה ְמ ָא ְר ִר י ם,  ַה ִא ם   ַה ַמ יִ ם  ַה ְש א ּו ִב י ם
 ?  ֹל א  יְ ַכ ב ּו  ֶא ת  ֵא ש   ָה ַא ֲה ָב ה   ְל ִח י ּד ּו ש   ַה ּנְ ע ּו ִר י ם 

 נ ּו   ֶא ת   נִ י צ ֹו צ ֹו ת  ַה ִת ְק וָ ה ָה י ּו   יָ ִמ י ם   ֶש ָא ַצ רְ 
 ,  ֵמ ֵא ש  ַה ת ֹו ֶפ ת  ֶש ּנִ ְכ וֵ י נ ּו  ָב ּה  ְב ָכ ל   ְמ ד ֹו ֵר י   ַה ַח יִ י ם

 ֵא י ָכ ה  ֹל א  ָּד ְל ק ּו  וְ ִה ְת ַל ְק ח ּו  ָב נ ּו  
 ?ן   ָה ִע י ּו ּו ִת י םְל ָה ִא י ר  ֶא ת  ַה ֶּד ֶר ְך  ְל ִת י ק ּו 

 ? ֵא י ָכ ה  נִ ְק ְט ָמ ה   ַש ְל ֶה ֶב ת   ֲח ז ֹו ן   ְג א ּו ִל י ם 
 נִ ְד ַח ק,  א ּו ַל י  ְב ש ּו ֵב נ ּו  ֶא ל  ְב ֵא ר ֹו ת  ַה ַמ יִ ם  נִ ְד ֶח ה

 ע   ַה ְד וָ י    ָע מ ֹו ק   ָע מ ֹו ק  ְב ַת ְש ִת י ת   ַה ִּט י ט  ֶא ת   ִמ ְש קַ 
  !ַה ְל וַ א י    -"  ל ּו  יְ ִה י"ָל ָמ ה  ֹל א   נָ ש ּו ב  ִל ְד ל ֹו ת  
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 8/84 4//ה

ְבֶעְדנַת ַהֶלֶטף / וְֶאת יָָדּה ָהֲענּוָגה ַחְשִתי ַעל ַהְכֵתַפיִים / ְבַאְשמֹוֶרת ַהבֹוֶקר נְִפְקחּו ָהֵעינַיִים 
 / ֹוִמי ִצְמחּו ִלי ְכנַָפיִים ֵהַבנְִתי ִכי ַבֲחל

-ִמַבַעד ְלדֹוק/ ָעף ּוְמעֹוֵפף / ָטס ּוְמַרֵחף /ַמְעָלה ַמְעָלה ְלגֹוְבֵהי ָשַמיִם / ִכי נִיֵשאִתי ַעל ַכַפיִים 
ַש ֲע ֵר י    -ים ַעד ֶשִהַגְעִתי ֶאל ַהְשָערִ / רֹוֵכב ַעל ֲעָרבֹות ְמעֹונִים / בֹוֵקַע ְשָחִקים /ְכחֹול ָהְרִקיִעים 

 ...ֵע ֶד ן –ַג ן 
 ּוְלִפי בֹוַהק ַהּטֹוַהר ֶשל / ּוְבֶעְדנַת ַהֶלֶטף רֹוְגִשים ּוַמִשיִקים ַהְכנַָפיִים 

  - -ֲאנִי מּונְֶחה  ְלִביקּור ְבִשְבָעה ֵהיָכלֹות ַהַגן / ְצָבא ַמְלָאִכים ְצחֹוִרים 
 /וְֵאין ְלָכל ֶאָחד ִשיעּור וְִקְצָבה / ָמה קֹוָמה ֵמַעל קֹו/ ֵהיָכל ֵמַעל ֵהיָכל 
ְברֹאָשם יַָשב ּדֹוַמּנִי / ֵבינֵיֶהם ַרִבים ֶשָלַמְדִתי ֲעֵליֶהם ִכְגדֹוֵלי יְִשָרֵאל / ְקַהל ַהֵגִרים  –ָבֵהיָכל ָהִראשֹון 

 ...אּונְְקלּוס ַהֵגר
וְִכן ְשָאר ַבֲעֵלי / ָרִאיִתי ָשם ְלָמָשל ֶאת ִאיֹוב / , מּולֹותנְָפשֹות אֲ / ַבֲעֵלי יִיּסּוִרים  –ָבֵהיָכל ַהֵשנִי 

וְֵהם ִקְּדמּונִי ְבנֲַענּוֵעי / ַבמֹוָשִבים ָהַאֲחרֹונִים ִזיִהיִתי ַגם ַכָמה ִמְבנֵי ַהִמְשָפחֹות ֶשָלנּו / נִיְסיֹונֹות 
 /רֹאש וְֵעינַיִים ָקמֹות 

ַגם ָכאן ָמָצאִתי ְבָכל ִמינֵי ַמְחָלקֹות ְקרֹוִבים / יָכל ַבֲעֵלי ַהַמֲחלֹות הּוא הֵ  –ָבֵהיָכל ַהְשִליִשי 
 ֵמֶהם ֶשּנְִקְטפּו ִבְדִמי יְֵמיֶהם ּוֵמֶהם ֶשֶהֱאִריכּו / ּוְרחֹוִקים 

 /יְשּוִבים ְמַחיְִכים ַבֲחלּוִקים ְלָבנִים וְנֱֶהנִים ִמִּזיו ְמרֹוִמים / ְבִסְבלֹוֵתיֶהם 
ָכאן קּוְבצּו ָכל ֶשָמְסרּו נְָפָשם ַעל ַאְרָצם וְֱאמּונָָתם / נֹוָרא הֹוד וְלֹוֵהט ְבֵאש יְקֹוד  –ָכל ָהְרִביִעי ָבֵהי

/ ַחְלֵלי ַמֲעָרכֹות / ִגיבֹוֵרי ְקָרבֹות / נְִסֵפי שֹוָאה / ְמַקְּדֵשי ַהֵשם/ ָכאן רּוְכזּו ַאִּדיֵרי ַהְקָרָבה / 
 / זְֵקנִים וְעֹוָלִלים ּוְבנֵי ִטיפּוִחים , ֲאנִָשים נִָשים וַָטף,ִחיםֶאזְרָ ,ַחיִָלים

/ ֲחִסינֵי ֵאש ֱאמּונָה / ִהְגִביהּונִי ַכנְֵפי ַהֵמעּוף ִלְמִחיָצָתם ֶשל ַבֲעֵלי ְתשּוָבה  –ָבֵהיָכל ַהֲחִמיִשי 
 גּונִיםזְִמירֹות וְנִי/ ֶשַצִּדיִקים ְגמּוִרים ֹלא יְִשוּו ְלַמֲעָמָדם 
כּוְמתֹות ,ַתְרבּוִשים, ִמְצנָפֹות, ּוְלָראֵשיֶהם ִמְגָבעֹות/ ִלימּוִדים וְִשיעּוִרים ִמִפי ְגדֹוֵלי ֲאָמנָה 

 ,ִמְצִחיֹות,ַקְסדֹותוְַקְפֶלטֹות,ִכיפֹותּוְשְטַריְיְמִלים,וְַכִפיֹות
 /ַשֵער עֹוְצַמת ְקַהל ִמי ָמנָה ִמי יְ / כֹוָבֵעי ֶגֶרב ּוֵפאֹות ,ִמְטָפחֹות ְכרּוכֹות
 / ַאנְֵשי ַמֲעֶשה ָהעֹוִשים ִלְפנִים ִמן ַהשּוָרה / ֲח ִס י ִד י ם  –ּוָבֵהיָכל ַהִשיִשי 

 חֹוְתנִים וְחֹוְתנֹות/ ַגם ָכאן נֲַענֵיִתי ְבִחיּוֵכי ְבָרָכה ִמָּסִבים וְַסְבתֹות 
 / נֹות ֲעמּוִסים ִסְפֵרי יְֵרִאים וְקּופֹות ְצָדקֹותִמָּסִביב ְלשּוְלחָ / ּדֹוִדים וְדֹודֹות 

/ ַלָצָבא , ֲחֵבִרים  ַלְתנּוָעה,ֶשְבָכל ֶאָחד ָמָצאִתי ַמָכִרים וִיִדיִדים/וְָכְך ֲאנִי ַמְמִריא ֵמֵהיָכל ְלֵהיָכל 
ֵאיזֹו ֶרְפֶלְקְסיָה ֶשל / ֵמַעְצִמי ְבָכל ֵהיָכל ָמָצאִתי ֵחֶלק /  ְלֵשירּות וְַהְדָרָכה/ ְלִלימּוִדים וְַלֲעבֹוָדה 

      -ַמֶשהּו ִמָבבּואֹות יֵשּוִתי   ּוְבִשיא ִהְתָפֲעלּוִתי ִהָגְעִתי ָלֵהיָכל ַהְשִביִעי / ִאיִשיּוְתי 
 /הּוא ֵהיָכל ְפשּוֵטי ָהָעם / ָהֵהיָכל ַהְשִביִעי הּוא ַהָגדֹול וְַהּנִיָשא ֶשָבֵהיָכלֹות 

 / ָכל ֶשָפֲעלּו ְבֱאֶמת ּוְבָתִמים/ ֹּלא הּוְכָרה ְגדּוָלָתם ָבעֹוָלם ַהַתְחתֹון ָכל שֶ 
 ...יֲַעקֹב וְָרֵחל: ּוְבַאַחת פיּנֹוָתם ְכָבר הּוַצב ַהֶשֶלט/ ָכל ֶשּנֲָעָמה ִלי ֶחְבָרָתם 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 8/81 14/ב    ֹלא ְמקּוָבל ָעַלי
 , ַליִמי ֶשֵאינֶּנּו ֶמַלנְכֹו

 ,ִמי ֶשֵאינֹו ַמֲעִריץ ַהֲחַשאי
 ִמי ֶשֵאינֶּנּו אֹוֵהב
 ,ֶאת  ִשיֵרי ַהְּדוָי

 ,ֶאת ָהֶעֶצב ְבִשיַרי
 ֲעִדינִים-ֶאת ָהַרִכים

 ,ְבִמְבַחר ְקָטַעי
 , ֶאת מּוִסיַקת ַהְלוַאי
 ַהְשנִיָה ְבֶדֶרְך ְכָלל

 ְבִסיְמפֹונְיֹות וִיִצירֹות 
 ...ַציַהַמְלִחינִים נֲַערָ 

 
 ֹלא ְמקּוָבל ָעַלי

 ,ַהשֹוֵעט בחֹוְפָזה
 ,ְכִמי ֶשֵאין לֹו ְפנַאי

 :וַַּדאי -ּוְמַהֶּסה ְבַגֲאוַת
-  -" ִתְסְמכּו ָעַלי"

 וְֹלא ְמקּובָל ָעַלי
 , ַהִּטיפּוס ַהִפְזמֹונַאי
 ַהחֹוֵזר ַעל ַתְקִליטֹו

 ,ַעד ְבִלי ַדי
 ,ַביוְַהִמְקָצב ַהמֹוֵרט ֶאת ֲעצָ 

 וְַהִּדיסֹונַנְס ַהְפָרִאי
 ,ַהפֹוֵרַע ֶאת ַהְרמֹונַי

 ּוִבְכָלל ֹלא ְמקּוָבל ָעַלי
 ְלַמה ֶשִהַגְענּו ַאֲחֵרי
-  - -ְשמֹונִים ְשנֹות ַחיַי 

 ָאז ֵאיְך ֶאְפָשר 
 ?ֶשֹּלא ִלְהיֹות ֶמַלנְכֹוַלי
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 3/31  21/ג    ?ָמ ה   ָה ַא ְל ֶט ְר ָנ ִט י ָב ה 
 
 

 ְקַבְרִניֵטי אֹוְסלֹו ִהְפְנטּו ֶאת ָהָעם
 ִבְבָדָיה ִכי ַהָשלֹום ְוַהְגאּוָלה 

 .ְכָבר ְמזּוָמִנים ָלנּו ֵמֵעֶבר ַלִפיָנה
 ְוָכְך ְבֶעֶצם ָאנּו ַהְמהּוְפָנִטים 

 ּתֹוְפִסים ְכָבר ֶאת ַהַמֲחֶסה 
- ֵמֵעֶבר ְלָכל ִפיָנה 

 ,ים ּוַבְקבּוֵקי ַתְבֵעָרהִמִיּדּוי ֲאָבנִ 
 ...ִמיִרי רֹוִבים ֶשָנַתנּו ָלֶהם ְבַמָּתָנה
 ָהִאיְנִתיָפאָדה ֶשל ַהַפֶלְשִתיָנִאים

 ְוַהִהְתקֹוְממּות ֶשל ָהֲעָרִבים ַהִיְשְרֵאִלים
 ָשְפכּו ָאְמָנם ַמִים צֹוְנִנים ַעל ַהָפִנים ַהְמהּוְפָנִטים

 ...רּו ִמן ַהַּתְרֵּדָמהֲאָבל ֹלא כּוָלם ִהְתַנעֲ 
 ַלַסְחָטנּות ָהַעְרִבית ַהְמקֹוִמית- -ּוֵביָנַתִיים 

 ,ַמִציִעים שֹוַחד ֶשל ִמיְלַיאְרִדים
 "ֲהפּוָגה"ְוִעם ָכל ִנְדנּוד ֶשל 

 חֹוְזִרים ַלִסיְסָמה ָהאּוְמָלָלה 
 ֵדייִוויד-אֹוְסלֹו ְוֶקְמפ"ִכי ַרק 

 "...ְתרֹון ֵאין ְבֵריָרהֵהם פִ , ֵהם ֶקֶרש ַהֲהָצָלה
 ַהסֹוְכִנים ָהֵאירֹוִפִיים, ְבַלַחץ ָהֲאֵמִריָקִאים

 ,"ַהְמתּוִנים"ּוְשָאר ַהְמַתְּוִכים 
 ּדֹוִחים ֶאת ֶהָחַשת ָהִאיחּוִדים

 ְועֹוִשים ֶאת ָכל ַהַמֲאַמִצים
 ְכֵדי ְלַטְרֵפד ִגישּוֵשי ֵחירּום 

 ...ְלִסיכּול ַהֶהְסֵכִמיםּוְלַהִּדיר ֶאת ַצֲעֵדי ָשרֹון 
 ְוַהְשָמאָלִנים ֵאיָנם ַמְרִפים ְוִנְזָעִקים ְלַהִציָלם

 "...ֵאין ָלנּו ְבֵריָרה ַאֶחֶרת ִמחּוץ ְלִויּתּוִרים"ִכי 
 ַאְרָבָעה ָראֵשי ֶמְמָשָלה ְוָכל ַהַמֲעֶרֶכת ַהפֹוִליִטית

 ֹות ֵהִמיטּו ָעֵלינּו ְבֶשַבע ַהָשִנים ָהַאֲחרֹונ
 ,ִנְזֵקי אֹוְסלֹו ֶשֵאין ִשיעּור ְלֶהיֵקָפם
 !ְוַהנֹוְשִאים ָבַאֲחָריּות ֵהם כ ּו ָל ם 

 ,ַהֶּדמֹוְקַרְטָיה ַהִמיצּוִביִשית,ַהְכֶנֶסת
 ,ַהִחילֹוִנים ְוַהָּדִתִיים, ַהְשֹמאל ְוַהָיִמין

 ...ְמַפְקִדים ְוַחָיִלים ְוָכל נֹוְשֵאי ַהֵכִלים
  - - -ְכֶשַהֲחלֹום ִהְתַנֵפץ , ֹוםַהי

 ? "ָמה ָהַאְלֶטְרָנִטיָבה:  "ַהְשֵאָלה חֹוֶזֶרת
 ?ַמה נֹאַמר ּוַמה ָנִשיָבה
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 3/33  22/ג     ש ּו ִט י   ְס ִפ י ָנ ִת י

 

 :ֹלא ַפַעם ֲאִני שֹוֵאל ֶאת ַעְצִמי

 ַהִאם ֵאיֶנִני ַבֲחבּוַרת ַהשֹוִטים

 ,ֵקיִצי-ַשִיט-ִפיַנתַהָשִטים ִבסְ 

 ,ִשיכֹוֵרי ֲהָנָאה ְוַתֲענּוָגה

 ֶשֵאיָנם ָחִשים ְבָכל ַהַקְרחֹוִנים

 ?ַהְמַאְיִמים ְלַנֵפץ אֹוָתּה ִלְרִסיִסים

 

 ,ְכמֹו ָכל ָהֲאֵחִרים, ַהִאם ֵאיֶנִני שֹוֵמעַ 

 ,ֶאת ֶהְמַית ַהַמְשֵבִרים

 ֶאת ִזינּוֵקי ַהַנְחשֹוִלים

 גּוִשים ַהְנִפיִליםֶאת ַגַעש הַ 

 ,ַהְמַאְיִמים ְלַטֵבַע ֶאת ְסִפיָנֵתנּו

 ַהְפִליִטים, ְסִפיַנת ַהִניצֹוִלים

 ?ֶשל ִהיְסטֹוְרָיה ֲארּוַכת ָשִנים

 

 ,ְכמֹו ָכל ָהֲאֵחִרים,ַהֵאיֶנִני רֹוֶאה

 ,ֶאת ְמצֹור ָהֵאיָתִנים ַהסֹוְבִבים

 ַהחֹוְסִמים ְנִתיִבים, ַהַמִקיִפים

 ? ֶשל ְפִריָצה ַוֲהָצָלה

 ,ְכמֹו ָכל ָהֲאֵחִרים, ַהֵאיֶנִני רֹוֶאה

 ,ִכי ָשָטה ְסִפיָנִתי ְלֹלא ַרב חֹוְבִלים

 ,ְלֹלא ְקַבְרִניִטים ּוַמָלִחים ִפְכִחים

 ,ְלֹלא ְבִקיִאים ְבַמפֹות ְנִתיִבים

  - -ּוְלֹלא עֹוָגִנים ְוִסירֹות ַמִציִלים 

 ?ְלֵטַלת ַיִמים ְטרּוִפיםְּתקּוָעה ְבטַ 
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ין ֶאת נֹוְכחּותוֹ -ְּבֵבית ְפגִּ ְכֶנֶסת הּוא מַּ  3/34 153/ב    הַּ
יחֹות  ְצרִּ ָּבה"ו" ָאֵמן"ּבִּ  ".ְיֵהא ְשֵמיּה רַּ

יעַּ  ְשמִּ יָלה הּוא מַּ  ְפסּוֵקי ְּתפִּ
ינֹות ְמזּוָיפֹות, ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ְנגִּ  .ְוָלרֹוב ּבִּ

שַּ  ֲחֶרה ְּבהַּ "ּבַּ יֹומֹותץ הּוא ְמתַּ ת סִּ  ְקָדמַּ
יכּוָזם ים ּופֹוֵרעַּ רִּ ְּקָטעִּ ָּוָנָתם, הַּ  ,כַּ
ים ְללִּ ְתפַּ מִּ  ,  ֶשל ְשָאר הַּ
 ּוְבָכְך הּוא   ְמַאְלָצם 

ים לִּ מִּ ן הַּ ּבֹות מִּ ל רַּ ְפסֹוחַּ עַּ  ,  לִּ
ים ילּוגִּ ֵפק ְּבדִּ ְסּתַּ ֵהר ְּבֶחֶטף ּוְלהִּ  ...ְלמַּ

 
יֹות לַּּת ֲעלִּ ים אֹותֹו ּבַּ ְפחִּ ם ְמקַּ  ,ֹוָרהאִּ

ְרעֹומֹות  יתֹונֹות ֲחָרפֹות ְותַּ  הּוא שֹוֵפְך קִּ
ים ְוֵאינֹו חֹוֵסְך ֶעְלּבֹונֹות ָּבאִּ גַּ ל ֹראָשם ֶשל הַּ  עַּ

ָמָרא ְדַאְתָרא ן הַּ ם מִּ  .ּוְתלּונֹות גַּ
יעוֹ  יחֹו ְונִּ ְלבּושֹו ְוֵריחוֹ , ְּבכִּ יר, ּבִּ דִּ  הּוא מַּ

יָלה ְראּוָיה  .ֲהָנַאת ְקדּוָשה ּוְתפִּ
ים ְּבסֹובְ  ְפָסלִּ ּסַּ ים ֶשֵּבין הַּ ֲעָברִּ מַּ  בֹו ּבַּ

ים יֹוְשבִּ ל ְפֵני הַּ ים עַּ ְתנֹוְפפִּ יתֹו מִּ לִּ ְנֵפי טַּ  , כַּ
ְתֵזי רֹוק ם ְלנִּ ים גַּ  ְוֵיש ֶשזֹוכִּ

ים ּבֹוְקעִּ ים הַּ ּקִּ ים דַּ ילֹונִּ  אֹו ְלסִּ
יֹות  ז ש ר ץ ים ְּברּוֵכי אֹותִּ לִּ ים ּומִּ ְפסּוקִּ  ...מִּ

י יִּ ימּוֵדי ְשָפתַּ יםְוצִּ יִּ ינַּ  ... ם ְושִּ
 

ידּוש בש ּקִּ ן הַּ ְשָּתֵרעַּ "ְליַּד שּוְלחַּ  ק הּוא מִּ
ְצמוֹ  ינֹו ְוכֹוֵבש ְלעַּ ימִּ ל ְשָמאלֹו וִּ ם עַּ  גַּ

ָגֵשי עּוגֹות ים, מַּ ּוִּ ְמלַּ ים הַּ ְפפֹונִּ יֹות ְמלַּ ָלחִּ  צַּ
ָניו ְשמַּ  ,ְפרּוסֹות קּוֶגל ְוסּוְליֹות מַּ

יסוֹ  ְלעִּ ְרּבֹו ֵּבין הַּ יחַּ ְלקִּ ן ָהָאָרק ֵמגִּ  ,ת מִּ
ל ְשֶקה קַּ ן ּומַּ יִּ ים עֹוד יַּ ישִּ גִּ מַּ  ...ְותֹוֵבעַּ ֵמהַּ

יְך ְמשִּ יב ֶאָלא מַּ ְקשִּ ר ּתֹוָרה הּוא ֵאיֶננּו מַּ ְדבַּ  לִּ
יהּוק יחֹות ֲהָנָאה ְושִּ ֵמיָטב ּתֹוְך ְגנִּ ן הַּ ְנגֹוס מִּ  .לִּ

ל ְכבֹוד ָהָאָדם ֵּבר עַּ ב ְמדַּ ים, ָהרַּ ל ֶצֶלם ֱאלֹוהִּ  ,עַּ
ְנָוה ל עַּ ים עַּ ים ְוֵאיָנם עֹוְלבִּ ֶנֱעָלבִּ ל הַּ  ...ְועַּ

 
ָּסמּוְך לוֹ  י הַּ ֲאנִּ ֶשֶפְך ֵיינוֹ , וַּ י ְכָבר ָסְפגּו מִּ  ,ֶשְּבָגדַּ

יו ּוְמזֹונֹו יֹוֶשב ְותֹוֶהה  ת פִּ יטַּ  –ּוְפלִּ
ֵיים  ן ְלקַּ יּתַּ ְבָּת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך"ֵאיְך נִּ  ?"ְוָאהַּ

ים ילּות ֲחָסדִּ ת ְגמִּ ְצוַּ ם ָחָלה מִּ אִּ  הַּ
ים עַּ  ְיהּודִּ   –ל ָכל הַּ

ים ְכָללִּ ָכל הַּ ים מִּ חֹוְרגִּ ל הַּ ם עַּ  ?גַּ
ים ֶנֱעָלבִּ ן הַּ ק מִּ ְהיֹות רַּ ן ָהָראּוי לִּ  ֲהמִּ

יר ְלָהעִּ ים מִּ ְמָנעִּ נִּ ים, הַּ ֲהדּורִּ ְליֵַּשר ֶאת הַּ  ?מִּ
ים יגִּ ְבלִּ ק מַּ ְהיֹות רַּ ים לִּ יפִּ טִּ  ?ָלָמה מַּ
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ים  ּבַּ   3/35 14/ג     ,"ָש ל ֹו ם"ָאנּו ְדֵבקִּ

יֹום  ֵלם ָלנּו ְּתמֹול  ְוהַּ ְשּתַּ  ְוהּוא מִּ

ב ל ַאְכזַּ ְשלּוֵמי ֵכֶפל עַּ  ֲחלֹום-ְּבתַּ

ְשָכֵבנּו ְּבָשלֹום ל מִּ  ,ָלנּוחַּ עַּ

ע ְך ְּבֶעֶצם ֹלא ְּברֹוגַּ  ָשלֹום -אַּ

ים ק גּופֹות ֲחרּוכִּ עַּ  ,ֶאָלא ְּבזַּ

ים ים ְמרּוָּסקִּ  ,ְּבֶשֶתת ָדם ֶשל ֵאיָברִּ

ינּוֵיי  יְזםְּבעִּ ְנָדלִּ יזם ּווַּ ְרָּברִּ  ּבַּ

ס"ֶשל ֶחֶרב ַאשַּ  יְסלַּאם-ף ָחמַּ  ...אִּ

ים ינִּ ֲאמִּ ינּו ְועֹוֶדנּו מַּ ים ָהיִּ  ְפָתאִּ

יַּת ם חַּ ָּתֵכן ָשלֹום עִּ י יִּ  ,ָאָדם-כִּ

ים   ירִּ ְבעִּ ים ּומַּ ים ְמיַּדִּ יֵבי ְיָלדִּ צִּ ם מַּ  עִּ

ים ים, ְּבָראֵשי פֹוְרעִּ ֲערִּ ְסּתַּ מִּ יתֹות הַּ ֲחזִּ  ,ּבַּ

ם ְמאַּ  ים עִּ ם ְיהּודִּ ְשּתֹות דַּ ינֹוקֹות לִּ -  -ְלֵפי תִּ

יָלֵכד ינּו ְועֹוֶדנּו ְלהִּ ים ָהיִּ  שֹוטִּ

ים יכֹורִּ ְבָטחֹות ֶשל שִּ ְסֵמי הַּ  ְּבקִּ

ְקֵרי ים-ְלשִּ ְשֵכנִּ ים הַּ מִּ   ...ָשלֹום ֵּבין ָהעַּ

ים ים, ֵהם חֹוְטפִּ ים ּופֹוְגעִּ ְּבדִּ ְתאַּ  ,ֵהם מִּ

ְכזָ  ים ָּבעֹוָלם ּבִּ ְעְתעִּ יםֵהם ְמתַּ  ,בִּ

ָנאּוָתם ים ְּבקַּ  ֵהם לֹוֲהטִּ

לַּח אֹוָתנּו ָלֲעָזאֵזל  ְלשַּ

ים ם ְמלּוחִּ יִּ ְשקֹוֵתנּו מַּ  ְלהַּ

ים ְפֵני ֶשָאנּו מּוְשָלכִּ  לִּ

ְשָמֵעאל ת ְליִּ חַּ מּוְבטַּ  ֵמָהָאֶרץ הַּ

 

יָשאֹות  ְקלִּ     ָראֵשנּו ְכָבר ְמסּוְחָרר מִּ

ְנבּובֹות ָשלֹום הַּ  הַּ

ם ֶאת ים גַּ ָּתה כֹוְרתִּ ֵּבנּו ְועַּ ְתֵחי לִּ  נִּ

ד ְכלֹות יְטָראֹות  ָדֵמנּו עַּ  …ְּבלִּ
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 /3/3 801/ו     ,ֲאִני ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה

 ֲאִני ַהֶדֶשא

 ,ַוֲאִני ַהְברוֹש ַהִמְתַנֵשא

 ֲאִני ֹלא ְלַבד

 ,ַוֲאִני ֹלא ֶאָחד

 ִלְפָעִמים ֲאִני ָכֵזה

 ,ְוִלְפָעִמים ֲאִני ָכֶזה

 ִרי ְלִתְפֶאֶרתפְ  ַפַעם עוֶֹשה

 ,ּוַפַעם ֵעץ ְסָרק ִלִנסוֶֹרת

 ַפַעם ֶוֶרד ַמִדיף ֵריַח ִניחוֹחַ 

 ,ּוַפַעם קוֹץ ְוַדְרָדר ְוחוֹחַ 

 ְוָעִדין ְוָירוֹק ּוְמַרְשֵרש ָברּוחַ , ַרְך

 ,אוֹ ָאדוֹם ְולוֵֹהט ְונוֵֹשר ְבֶאֶפס כוֹחַ 

 ,ָכל ֶשַבָשֶדה הּוא ְבתוְֹך ּתוִֹכי

 ְמַזְמֵזם ְותוֵֹסס, ֵחשרוֹ ,ַחי

 ,סוֵֹכְך ּוֵמֵצל, ָשח  ּוִמְתכוֵֹפף

 ,ִויֵמי ָהֵעץ ֵהם ָיַמי

 ְוָכל ִגידּול ְוִניבּול 

 ,ְמַסֵמל ַגם ֶאת ְפָעַמי

 ,ִכי ֵאיֶנִני ָזן ֹבוֵדד ְבמוֲֹעָדי

 ֶאָלא ֶנַטע שוֵֹפַע ּוַמְשִפיעַ 

 ,ַעל ָכל ֶשִמְסִביָבי

 ,ָשַדיקוֵֹלט ְּתנּוַבת 

 ,ְוצוֵֹבַע אוֹתוֹ ְבִחין ְגָוַני

 ֲאִני הּוא ַהָשֶדה 

 ְוַהָשֶדה הּוא ֲאִני

 , ַעְלָוִתי, ִדְשִאי,שוְֹרִשי

 , ַהְפָרִטי, ַוֲאִני,ֲעבוִֹתי, חוְֹרִשי

 ,ְמַשְגֵשג ְוִנְשָדף ַבֶמְרָחב ַהִציבּוִרי

 ...ִכי ַהכוֹל ַהכוֹל ָצבּור ַגם ִבי
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 /3/3  /8/ג     ַעל  ַה ְצ ב ּו ִע י ם   
 

ְויֹון ְזכּויֹות ָכל  ְטָיה ְושִּ ֶדמֹוְקרַּ ת ֶדֶגל הַּ חַּ ים ּתַּ ְנסִּ ְתכַּ מִּ ים ֲהָללּו  הַּ ְצבּועִּ ן הַּ יָזֲהרּו מִּ הִּ
ים   ְר / ָהֶאְזָרחִּ ל מִּ ְויֹון ֵמעַּ שִּ ְגֵלי הַּ ים ֶאת דִּ ּתֹולִּ ים ֲהָללּו הַּ ְצבּועִּ ן הַּ יָזֲהרּו מִּ ְפסֹות הִּ

ְשָרֵאל   ְלֲחמֹות יִּ ים ֶשָנסּו אֹו הּוְנסּו ְּבמִּ ים ֵמֲעָרבִּ ְגזּולִּ ים /   ָּבֵּתיֶהם הַּ ְצבּועִּ ן הַּ יָזֲהרּו מִּ הִּ
ים  ים ֶעְליֹונִּ ים / ֲהָללּו ּוְבֹראָשם שֹוְפטִּ ים ֲאָקֵדָמאִּ יֵפי/ ְמלּוָמדִּ ים וִּ ְיָטנִּ ים -פַּ ָּתבִּ ֶנֶפש כַּ

ים  ְדָרנִּ יםאֹו ְסָתם מַּ / ְושַּ יגִּ ים ,ְנהִּ יּבּוצִּ ְבֵרי קִּ ים  ְוחַּ ְסָקנִּ ל ָכל / עַּ ים ֵמעַּ ים ְנאּומִּ חֹוְצבִּ הַּ
ים  ת עֹוֶשק ֶשל ֲאָדמֹות ּוְנָכסִּ ימַּ ְשָפט ֶשל / ּבִּ יֵקי ֶצֶדק ּומִּ דִּ ים"ּוְבֶחְמלַּת צַּ ְדעֹונִּ " גִּ

ים"ּו יִּ ים  " ְלוִּ ל ָהֲעשּוקִּ ְמָעה עַּ ֲאָמֵריֶהם ְּבדִּ ים ֶאת מַּ ים / ֵהם כֹוְתבִּ ְרָזנִּ ְוָכל אֹוָתם חַּ
יֵאי חֹוָרבֹות  יָחם / סֹוְפֵרי ְזָועֹות ּוְנבִּ י שִּ ְמרִּ ים ּבִּ ְפכִּ ְשּתַּ ים / מִּ יטִּ ל גֹוָרָלם ֶשל ְפלִּ עַּ

ים  ים ָלֶרֶשת ֶאת ַאְדָמָתם ְּורכּוָשם / אּוְמָללִּ אשֹונִּ ְדחֹות/ ְוֵהם ָהרִּ ים לִּ  ְוֵהם ֹלא ָהַאֲחרֹונִּ
ים ים, ֲעָרבִּ י, עֹולִּ יָרָתם עֹוְבדִּ ְמשּוָּתף ֶשל דִּ ת הַּ יִּ ּבַּ ים ּבַּ ים/  ם ָזרִּ ְצבּועִּ י הַּ ֶצֶדק , כִּ יֵדי הַּ ֲחסִּ

ק ֶאת ְכֵאב  ים ֹלא רַּ ים ֲהָללּו כֹוֲאבִּ לִּ מִּ ים"ְולֹוֲחֵמי הַּ ְכבּושִּ יֶטי ֶחֶרב " / "הַּ ְפלִּ
ים יּודֹונַּאצִּ יָנה " / הַּ ְמדִּ ים ּבַּ יעּוטִּ מִּ ם  ֶאת ֵסֶבל הַּ ים, יםֲעָרבִּ / ֶאָלא גַּ ים, ֶּבְדוִּ , ְדרּוזִּ

ים 'צֶ  ֲעָמד / ְרֶקסִּ ְויֹון מַּ שִּ ים מִּ ְשרֹות ָשנִּ ֲעָמם עַּ ים ְלטַּ ְמקּוָפחִּ ים / הַּ ְּתָנֵאי ְמגּורִּ / מִּ
ת ֲאָדמֹות  ם / ֵמֲחלּוקַּ יִּ ְקצּוֵבי מַּ ּתִּ יּוב / מִּ ְתְקֵני ּבִּ מִּ ְפקּוד / מִּ ְרכֹות ּתִּ עַּ יּבּוץ ְּבמַּ שִּ מִּ

ְצבּועִּ / ְוֵשירּות ים ְוהַּ ְשֵכנּות ְלאֹוָתם ְמקּוָפחִּ ים ּבִּ י / ים ֲהָללּו ָגרִּ נִּ ת מִּ ֲהֵרי דּוְגָמה ַאחַּ וַּ
ים  ָפנִּ ֲאֶרֶשת הַּ יעּות ּבַּ ְצבִּ ְמֵטי הַּ ח ֶשל / ֶאֶלף ְלקִּ ל ֶשטַּ ְנָפשֹות  511דּוָנם יֹוְשבֹות  3111עַּ

יּבּוץ ּקִּ ְט  151111ּוְלָידֹו /  …ּבַּ ים / דּוָנם  311ָחּה ְנָפשֹות ֶשל ְּבֵני ֲעָיָרה ֶששִּ ְּבלִּ ֲהָללּו ְמקַּ
ים  יִּ ְפרִּ כַּ ן הַּ ים מִּ ְשרֹות מֹונִּ ם ְכפּולֹות עַּ יִּ ְכסֹות מַּ ים / מִּ יסִּ ים מִּ ְלמִּ ֵאלּו ָוֵאלּו ְמשַּ

יֹות  ְלָכָלה/ ְוַאְרנֹונִּ ְנֵפי כַּ ים ֵמעַּ ְדחִּ ְך ֵאלּו נִּ ֶמְמָשָלה / אַּ ְשְרֵדי הַּ ירֹות ְּבמִּ ְרמֵ / ֵמֲעָמדֹות ְּבכִּ י זִּ
ְכָפָרם ְּבָגלּוי  ים ּבִּ כִּ ין ְמפַּ ינֹוֵתיֶהם / שֹוְפכִּ ְדְשאֹות גִּ ם ֶאת מִּ יִּ ְפֵעי מַּ ים ְּבשִּ ְּבצִּ / ְוֵאלּו ְמרַּ
ים יפּולִּ טִּ ב הַּ ים ְלֵמיטַּ ישֹות /  ֵאלּו זֹוכִּ ְרָפאֹות ֲחדִּ ים / ְלמִּ ינּוְך ּוְלמֹורִּ חִּ ְלֶאְמְצֵעי ֵעֶזר ּבַּ

ים  ֲהָללּו / ְמשּוָּבחִּ   - - -וַּ
ל ֵחְטא  ים עַּ כִּ ים מַּ ְצבּועִּ י שֹוֵמעַּ ְוקֹוֵרא ֶאת הַּ ְמנּו / ְוָלֵכן ְכֶשֲאנִּ ְלנּו / ָאֵכן ָאשַּ ְשנּו / ָגזַּ ָכבַּ

ים  ְשֵכנִּ ים ֶאת הַּ ָשנִּ ְחנּו ָכל הַּ יפַּ ים/" קִּ יֵדינּו ְּבֶנֶפש ָהֶאְזָרחִּ ים " / ְידִּ יחִּ ְבטִּ ים ּומַּ ְוֵהם חֹוְזרִּ
יּוּותִּ  ֵּקן ֶאת ָכל ָהעִּ ים ְוֹלא / ים ְלתַּ ְהיֹות ָנֶאה דֹוְרשִּ יכּו לִּ י ֵהם יְַּמשִּ י יֹוֵדעַּ כִּ ֲאנִּ

ים ְימִּ י הַּ .../ ְמקַּ ים"כִּ יעּות " ֶדמֹוְקָרטִּ ְצבִּ ים  ֶאת הַּ ְלמִּ ְויֹון ֶשֹלא / ֲהָללּו ְמגַּ ְּבדֹוְרָשם שִּ
ְהיֹות   ֵפיֶהם/ ָהָיה  ְוֹלא ָיכֹול לִּ יְקיֹון כַּ ְרָחצּו ְּבנִּ ילּו יִּ ֲאפִּ ים  וַּ יגִּ ְנהִּ ים ּומַּ ְדְרשּו / שֹוְפטִּ ְויִּ

חֹוק  ֵפי הַּ ְויֹון ְכלַּ שִּ ֵגר ְוָלֶאְזָרח / ְלָפחֹות ֶאת הַּ י דין ֶאָחד לַּ יעּוט / כִּ ֲהֵרי / ָלרֹוב ְולַּמִּ
ֶּקֶרב ַאֶחיָך  ם ָהֶאְביֹון מִּ יד יּוְקדַּ ֲעֶשה ָּתמִּ ְחְת / ְלמַּ ְשפַּ ְּבֵני מִּ ְזָקק מִּ נִּ ף  הַּ יד יּוְעדַּ ָך ָּתמִּ

יֶרָך  יֶתָך / ְועִּ י ֶּבן ְּברִּ ְיהּודִּ ים  לַּ איר ָפנִּ יד ּתִּ ים ֲהָללּו / ָּתמִּ ְצבּועִּ ן הַּ יָזֲהרּו ֵאפֹוא מִּ / הִּ
יפּות זֹו ְּבֵשם  ים ֲעדִּ נִּ ְמכַּ ְזָענּות"הַּ ים " / גִּ י ָלרֹוב ָכל אֹוָתם דֹוְרשִּ ְמְצאּו כִּ ְדקּו ְותִּ ְצאּו ּובִּ

ינּוֵיי חּוָּק  ים ְלשִּ ְלָהבִּ יָנה / ה נִּ ְמדִּ ְויֹון ּבַּ שִּ ְזֵקי הַּ יּקּון נִּ ים ָלֵשאת / ְלתִּ ימִּ ְקדִּ ֲהלֹוא ֵהם מַּ
ים  יתִּ ֲעמִּ ים לַּ ְוָחָתם / ָפנִּ יפּור רַּ ים ְלשִּ אשֹונִּ ֲעָמָדם / ֵהם ָהרִּ יצּור מַּ ְבֵני / ְלבִּ יב לִּ ְלֵהיטִּ

ְחָּתם ְשפַּ ְגָּתם-מִּ ְפלַּ ֵּתר עַּ / ֲחסּוָתם -מִּ ים ְלוַּ ֵלק ֶאת ַאְדָמָתם / ל ֶחְזָקָתם ְוֵהם ָהַאֲחרֹונִּ / ְלחַּ
ְכסֹות ֵמיָמם  ים ֶאת מִּ ְזרִּ ְּבֵארֹוָתם / ְלהַּ ם מִּ יִּ ְדלֹות מַּ ְגֵליֶהם לִּ ים רַּ ְּתתִּ ְמכַּ ְּבֵשם / לַּ

נּו ע ְתמַּ ים ֶשהִּ ירִּ ים ְּבכִּ דֹוֲחקִּ ְטָיה ֵהם הַּ ֶדמֹוְקרַּ יֵביֶהם "הַּ ְּבֵני / י ְירִּ ים מִּ מֹוְנעִּ ֵהם הַּ
ים ְפלּוְגָתא הֹוָפע ְשָדרִּ ים / ֹות ְּבמִּ יּתֹונִּ ְטאּויֹות ְּבעִּ ְתּבַּ ל / הִּ ים עַּ ים ֶשֵאיָנם ְמקּוָּבלִּ ְרסּומִּ פִּ

ים  ים / עֹוְרכִּ ֵלי ָהֶאְמָצעִּ ים ֶאת דַּ ְויֹונּות ֵהם שֹובִּ שִּ ים/ ּוְבֵשם הַּ ְצבּועִּ ים -ְוהַּ ֶדמֹוְקָרטִּ הַּ
ֲחָסם ֶאל ַאֵחיֶהם  ם ְּביַּ ים גַּ יָכרִּ ים / נִּ יםְספָ /ֲחֵרדִּ דִּ ים / רַּ ים ֲחָדשִּ ים  / עֹולִּ ים ְוֶאְתיֹופִּ רּוסִּ

ים  ְרָורִּ ים ּבְ / ְשכּוֵני פַּ ְקָוה"מּוָצֵפי ָּבּתִּ ּתִּ ים"ּבָ , " הַּ ֵיי ֲעָירֹות ְסָפר " / ַאְרָגזִּ ים / ֲענִּ / מּוְבָטלִּ
ים  ְתנֲַּחֵלי ָקָרָונִּ יָטחֹון / ּוְשָאר מּוֵכי ָשָרב ְוקֹור / מִּ ע ּובִּ ים /  ְפגּוֵעי ֶטבַּ ְכלּום ֲהָללּו ְמקּוָפחִּ

ים יעּוטִּ ְּבֵני מִּ ֵיינּו / ? ָפחֹות מִּ ְויֹון ְּבחַּ שִּ ֶצֶדק ְוהַּ ינֹות לֹוֲחֵמי הַּ ים ְלקִּ ְכלּום ֲהָללּו ֵאיָנם ְראּויִּ
ים יִּ ֶחְבָרתִּ  ?        הַּ

 
 ל ַהְמַרֵחם ַעלִכי כָ / ֶשֲעֵלֶיהם ְכָבר ָאְמרּו ֲחָכִמים / ִהיָזֲהרּו ִמְפֵני ַהְצבּוִעים 

 סוֹפוֹ ְלִהְתַאְכֵזר ַעל ַהְזקּוִקים ְלַרֲחִמים/ ַאְכָזִרים 
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  3/31     ?על מה אני גאה
 

 
   ונאלץ בשל , "בני חסות"המשועבד לתביעותיהם של " נבחר ציבור"על שאיני

ביקורים , נסיעות,ראיונות,פגישות,פקסים,כך להקדיש יומי ולילי לטלפונים
ְלָיתי ,ונשיאת נאומים ת קהילתי הפוגע חמורות בכִּ  .כָשרַּ

 
   על שאיני נכנע לתשדורות פרסומת בערוצי הטלוויזיה ומיד להופעתן הריני

 .עובר לתחנה אחרת  ונודר שלא לקנות את המוצרים המומלצים
 

 
  עיצוב "או " תרבות"פורנו במסווה של , על שאני מתעב קטעי זוהמה

מקוריות השטופות בחיקויים " רות מופתיצי"או , "החמישייה"כגון , "אמנותי
 .נואלים של אשפת התרבות המערבית

 
  עמי וביילין להחליק ולשפר כל פליטת פה -על סלידתי מהיחלצותם של בן

 . מבישה או הצהרה מביכה שנכשל בה ברק בחיפזון מתעתע וחסר אחריות
 

 
  ל המדקדקים בקוצו ש, על שאיני נגרר לשתף פעולה עם אנשים קטנוניים

כשזה נוגע לעניני ועד " הסדר הציבורי התקין"ומתחזים לנאמני  החוק ו, ד"יו
אבל באורח חייהם הם לוטשי עין קודם כול , בית או לאירועים כלליים במדינה

 .לטובתם והנאתם ושכרם
 

  בודק מאזני חובה וזכות , על שאיני חורג בהוצאות כלכלתי מעבר להכנסתי
 .בויות שמעבר ליכולתיונמנע מלהיכנס לחובות והתחיי

 
 

  חגיגות משפחתיות, רהיטי יוקרה, על שאיני מפזר את ממוני על דירת פאר ,
 .אולמות ותזמורות והזמנות לקהל עם ועדה

 
  מהיחשפות לטובת אינטרסים משפחתיים , על שאני נזהר מפרסומת עצמית

 .ומצניע לכת ככל האפשר בדרכי החיים, ואישיים
 

 
  מחצבת אבי ודודי וחותני, הכנסת-לניהול בית על שאני מסוגל לתרום, 

 .ולהמשיך קיומו של אתר היסטורי הקיים למעלה ממאה ושלושים שנה 
 

  על אשה שאין כמותה ועל בנים וצאצאים נפלאים שהם טעם החיים. 
 
 

 דרך חיים ומצוות, על שאיני כופה על זולתי אמונה 
 

 שורות ורשימות ,קטעי יומן, על שאני מתמיד לרשום מדי יום ביומו 
 

  בדף , במשניות, בפרשת השבוע –על עיון בכל יום שעה קלה במקורות
 היומי ובפרקי הגות של מחשבת ישראל

 
  במליצות לכבוד ימי הולדת, על שאני מכבד את הבריות בברכות מעוטרות, 
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 בתנחומי אבלות -באירועי משפחה ושמחה ולהבדיל ,נישואין ובריתות       
 
  רוב לאלף קלטות של מוסיקה קלאסית על הקלטות בק 

 
  על עזרה לשכנים ולפונים בהסבר טקסטים, על עזרה בלימודים לנכדים, 

 .הדפסות ושכפולים, העתקות      
 
 על שאיני נגרר לוויכוחים פוליטיים או בנושאי חברה ומוסר עם בני שיח 

 .שתלטנים שאינם מסוגלים לדיאלוג תרבותי          
 

  חיילים, חברים ללימודים,בני משפחה –אלפי בני אדם  על שאני מכיר 
 שבשנות   –מורים ורבנים , פועלים ובעלי עסקים, שכנים ומתפללים,לשירות       
 וידעתי להעריך את אישיותם ולהכיר , חיי הכרתי את מידותיהם וכישוריהם       
 ותם שימש ודגם התנהג, נועם שיחם ואורחם, במעלתם עלי בגישתם ויחסם       
 .אותי לשפר את דרך חיי       

 
  על שהשתדלתי לספוג ביקורת ולא להתנצח על יתרון עמדתי ועקשות כבודי. 

 
 מקריאת, על שאיני נתפס לדברים בטלים בשלהי ימי ומתרחק ממושב לצים 

 עיתונים וצפייה בכל אותם דברים מייגעים      
 
  על שירות חלוצי בקיבוצים , על התנדבותי לפעילות והדרכה בתנועת נוער 

 בשירות צבאי בצבא הבריטי ובבריגדה, "הגנה" על שירות ב, ויישובים       
 א"במילואים ובהג,ל "על שירותי בצה, היהודית במלחמת העולם השנייה       
 ובמשרד " תחכמוני"ב, על עבודתי בשדה ההוראה והחינוך. 55עד שחרורי בגיל        
 ,בהכשרת מורים, באנציקלופדיה החינוכית, תוכניות לימודיםב –החינוך        
 .  כמפקח ועורך פרסומים ותרומתי הצנועה בפעילות קהילתית       

 
 

 ומטרידה את , שהיתה גוזלת את זמני לטיפול בה, על שאין לי מכונית פרטית 
 ומרוקנת את כספי , ומורטת את עצבי למציאת חניה, שלוותי מחשש גניבה      

 .למסים ותחזוקה      
 

 מזיקה, מקלקלת רכוש, שהיתה מקפחת את פעילותי שלי, על שאין לי עוזרת 
 ומחייבת ,מחייבת הוצאות ביטוח ואוכל והוצאות ומתנות לחגים, לנכסים      
 .ותרעומת על ביצועים לקויים, השגחה      

 
  וסביבי . ילמתרחש סביב, ואיני מסוגל להיות אדיש, אני גאה על שאיני אדיש
– 
 לנעשה בקרב , בבית המשותף לי ולדיירים אחרים, בין שכני, משמע בביתי       
 כי כל, באזור כולו ובעולם כולו, בארצי ומדינתי, בעירי, ברחובי, משפחתי       
 ומעורר אותי לעשות, מדריך את מנוחתי, שקורה בכל מקום בעולם הוא מענייני      
 ,חווה, גם אם איני עושה משהו למעשה הריני כל כולי רגישו. משהו שביכולתי      
 .כי האמפתי שבי הוא דגלי האנושי, טוען ומתווכח עם עצמי, מתבטא, מזדהה      

 
   א נ י  ג א ה  ע ל    ש א י נ נ י    מ ת ג א ה  –ו ל ב ס ו ף ... 
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 3/40  81/ג     ִכ ְס כ ּו ִס י ם

 
י ֶאת ָהֶאְת  ְמבּוָשם לֹוֵפת ֲאנִּ  רֹוג הַּ

ים ים ָהֲאֵחרִּ ינִּ מִּ  , ֶאל ְשלֹוֶשת הַּ
י  ּבִּ ֵגד אֹוָתם ֶאל לִּ  ְמאַּ
ֲענּוֵעי ָהלֹוְך ָושֹוב    –ְּבנַּ

ע רּוחֹות ָהעֹוָלם ֵלב ֶאל ַאְרּבַּ ן הַּ  , מִּ
ָטה ְעָלה ּומַּ ים, מַּ  , ֵשש ְפָעמִּ

ד ים ְלָכל צַּ  , ְשלֹוָשה נֲַּענּועִּ
כֹול חַּ  ְך הַּ  . יםי נֲַּענּועִּ "ּוְבסַּ

 
ים לּוָלב , ֵיש אֹוְמרִּ י דֹוֶמה הַּ  כִּ

ְדָרה שִּ מּוד הַּ ָידּועַּ , ְלעַּ יא כַּ  ְוהִּ
יָלה "חַּ   !י חּוְליֹות ְמכִּ

ְזכֹור ָכל ָאָדם  יְך  ֵאפֹוא לִּ  ָצרִּ
לּוָלב ְלֶנֶגד ֵעיָניו  ְכֶשהַּ

ְחָדיו ְמקּוָשרֹות יַּ  .ֶאת חּוְליֹוָתיו הַּ
ה ֶשמִּ  ם ְלמַּ ּבֹו גַּ ֵּתן לִּ יָדיו ְויִּ - ְשֵני צִּ

ֲעָרבֹות ים וַּ ּסִּ ים, ֲהדַּ יִּ  ,ְשלֹוָשה ּוְשנַּ
ים חּושִּ ֲחֵמֶשת הַּ ים לַּ ְמשּולִּ  הַּ

ים יִּ ְזרֹועֹות ְולַּשֹוקַּ  ...לַּ
 

י ֹראשֹו ֶשל לּוָלב  ְסֵכס ֲאנִּ  ְמכַּ
ים ְתָפְרדִּ ע מִּ  , ְוָעָליו  ְלֶרגַּ

ים  י ֵהם רֹוְטנִּ י ֶשְכֶנְגדִּ  : ְודֹוֶמה ָעלַּ
ה ְלָך" י , מַּ יד ֵּביֵנינּוכִּ ְפרִּ יָת ְלהַּ  , ָראִּ

ים ֲאנְַּחנּו ים ְדֵבקִּ  , ֲהֵרי ַאחִּ
י ֶשֵיש  ל ֹו   ֵל ב   –ּומִּ

 ֹלא ֵיֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו 
ָדיו  ְרכֹוס ֶאת ּבַּ ד ֶשיִּ  עַּ

חֹוֶשֶקת ֶאת ָעָליו ת הַּ עַּ ּבַּ  …"ְּבטַּ
 

ת רֹוֶגז זֹו  ְושַּ י שֹוֵמעַּ אִּ  ּוְכֶשֲאנִּ
ֵפי הַּ ים וִּ ילּוגִּ פִּ ל הַּ יםעַּ  רּודִּ

י ֶשֵיש  ל ֹו  ֵּון ֶאל ָכל מִּ י ְמכַּ  ,ֵל ב –ֲאנִּ
י  ְלאּומִּ גּוף הַּ י ֶשָיָקר לֹו הַּ   -ְלָכל מִּ

ידּו ְפרִּ ל ּתַּ ידּו ְלבַּ ְקפִּ  , הַּ
ים ְכסּוכִּ ים ְלסִּ ְסכּוסִּ כִּ יאּו הַּ ל ָיבִּ  ,ְלבַּ

ים ים ֵּבין ַאחִּ ילּוגִּ  , ְלֶשֶבר פִּ
ְכרּו ים , זִּ י ֵפירֹות ְמתּוקִּ  כִּ
ּת יםמִּ  ,ֹוְך  ַא ְח ד ּו ת  ְגֵדלִּ

ים ים ָמרִּ ֵדל ָלנּו ָכאן ְּתָמרִּ  ?ְוָלָמה ְנגַּ
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ים ֲאֶשר ְנָתָנּה  3/41 89/ה    ,ָהרּוחַּ ֲאמּוָרה ָלשּוב ֶאל ָהֱאלֹוהִּ

ת ּבֹוְרָאּה ְלָאה ֶאת ְגֵזירַּ יא ְממַּ יד הִּ  ,נֹוְפָחּה-ֲאָבל ֹלא ָתמִּ

י פֹוֵגש ָּבֶהן ָּברּוחוֹ  ְמשֹוְטטֹות ֲעֵלי ֲאָדמֹות, תֲאנִּ  , ָּברּוחֹות הַּ

ים  ים,ְּברּוחֹות ֶשל ְקרֹובִּ ים, ֶשל ֲחֵברִּ ילּו ֶשל ְרחֹוקִּ ֲאפִּ  ,וַּ

ים ְרּתִּ כַּ י ֹלא הִּ י, ֶשֵמעֹודִּ יבִּ  ,ְוֵהן ְמשֹוְטטֹות ְסבִּ

י' ְּבָכל ד יפֹות אֹותִּ ּקִּ מַּ מֹות הַּ י, אַּ י אֹו ְּבֶלְכּתִּ ְבּתִּ  ,ְּבשִּ

יְוָהרּוחֹות ָהֵאלֶ  ְצבֹות ְכֶנְגדִּ ְתיַּ י, ה מִּ ֲהָלכִּ ּוֹות ְלמַּ ְתלַּ  ,אֹו מִּ

י ְלהֹודֹות  ְלֵהיָעֵלם ְסָתם ָכָכה  -ְוֹלא ָדֲעָכה , ֶשָּקָמה ָּבֶהן ָהרּוחַּ , ְוָעלַּ

ְבָּתן ְחצַּ ְמקֹור מַּ ֵהר לִּ ין פֹוֶעֶמת ָּבֶהן ָהרּוחַּ , ְלמַּ יִּ ֲעדַּ ֲחפֹות וַּ  ְוֵהן נֹוְשבֹות ּוְמרַּ

ֵּתר ָשַאן ֶשֹּלא ְלוַּ ל מַּ יָדָתן, עַּ ְפרֹוק ֶטֶרם ְפרִּ ְטעֹון ְולִּ ה לִּ  …ֶשֵיש ָלֶהן מַּ

י ֲאנִּ ים ְורּוחֹות, וַּ ם ֵשדִּ יחַּ עִּ יג ָושִּ י  שִּ  ,ֶשֹּלא ָהָיה לִּ

ים ים ְלָבנִּ יכִּ ְכרִּ ל רּוחֹות ֲעטּופֹות ּתַּ ים עַּ יפּורִּ ין ְּבסִּ ֲאמִּ י מַּ  ,ְוֵאינִּ

ים ֵּבי ים ּוְפָתאִּ לֹות ְלהֹוזִּ ְתגַּ מִּ יםהַּ ָברִּ ּקִּ  ,ן הַּ

ּתֹוָפעֹות,  מּוְכָרח ְלהֹודֹות ן הַּ ָמה מִּ ָמש ְּבכַּ  , ֶשֵיש מַּ

ְזָרקֹות  נִּ יֵני ְשֵאלֹות הַּ י ָחש ְּבָכל מִּ ֲאנִּ  ,וַּ

ְכָתב ְמשּוֶנה ם ּבִּ י, אִּ ְשָמתִּ י, נִּ ת ּבִּ לַּחַּ ְשּתַּ מִּ ת קֹול הַּ ם ְּבבַּ  אִּ

י  ינֹות עֹוָלמִּ ע פִּ -  - -ֵמַאְרּבַּ

 

ף ּבְ  ְקטַּ ינֹוק ֶּבן יֹומוֹ ֵאיְך נִּ יּבֹו ּתִּ מוֹ , אִּ ל ֶכֶתף אִּ  ?ְוֶיֶלד ָטעּון עַּ

ְפעּולֹות ֵאיָבה ים ּבִּ יִּ ים חַּ ְקָטעִּ ים, ָלָמה נִּ ְּבלִּ ים ּוְמחַּ ָצָתה ֶשל אֹוְרבִּ  ?ֲהָסָתה ְוהַּ

ים גּופִּ ְכָבָרה ֶאת הַּ ים כִּ ְמנְַּּקבִּ ים הַּ דּורִּ כַּ ים מִּ ְפָגעִּ נִּ דּועַּ נֹוְבקֹות רּוחֹות הַּ  ? מַּ

ים יּונִּ דִּ ן הַּ ק ְּתמֹול ֵהֵסּבּו ְלשּוְלחַּ ים ֶשרַּ ים ֶזה ָּבֶזה ְשֵכנִּ ְגיֹונִּ ים פִּ  ?ֵכיָצד ּתֹוְקעִּ

ים ָלשּוב ֶאל ֶהָעָפר יֵשי ֶהָעָפר ְויְַּקדִּ ֵּבץ ְּבָדמֹו ֶאת ְכבִּ ז ָאָדם ְירַּ חַּ י פַּ ד ָמתַּ  ?עַּ

ֵכא ָכל ֶפֶרץ ָד  ְשלַּט ָהָאָדם ָּברּוחַּ ְלדַּ  ?ם רֹוֵתחַּ ֵאיָכה ֹלא יִּ

ְרפֹות  גֹות ָנעֹות ְוֵאיָנן מַּ ים חַּ ְשָרפִּ נִּ גּופֹות הַּ ֲחרּוכֹות מִּ  ְוָהרּוחֹות הַּ

יכֹות ְמבִּ ְשֵאלֹות הַּ ן הַּ ים ֵהן ְמָסְרבֹות  , מִּ ְמרֹומִּ ֲעלֹות לַּ  ְולַּ

ְפקֹות ֵּבְלָנה ְּתשּובֹות ְמסַּ ְתקַּ ד ֶשּתִּ  …עַּ

יב ְתָּבע ְלָהשִּ יש ְכנִּ ְרגִּ מַּ י הַּ ֲאנִּ יב, וַּ גִּ מּוְטָרד ְלהַּ י הַּ ֲאנִּ  ,וַּ

ְכָלם י ָנבֹוְך ְונִּ ין , ֲאנִּ י ֵמבִּ י ֵאיֶננִּ - כִּ

ה ֶשָקָרה  ה ֶשּקֹוֶרה  –ֹלא מַּ ְקֶרה  –ֹלא מַּ ה ֶשיִּ   –ְוֹלא מַּ

ְסּבֹול יְך לִּ ְרֶאה ַאְמשִּ נִּ  ְוכַּ

יד ם ֶּבָעתִּ   …ְכ אִּ י ש   ָה ר ּו חַּ   גַּ
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 3/41  23/ג      ?ְלִהְתָנאֹות ְבִמְצוֹות 

 ָשָעה ָשַאָּתה ִמְתָבֵרְך ְבֵביֶתָך

 ?ְוַאֶחיָך שֹוְמִרים ָעֶליך ְבֵצאֶתָך

 

 ?ְלִהְתָנאֹות ְבִמְצוֹות

 ָשָעה ָשַאָּתה ְמַזֵמר ְזִמירֹות

 ?ְוַאֶחיָך ְמגֹוְנִנים ָעֶליָך ִבְצרֹורֹות

 

 ?ְלִהְתָנאֹות ְבִמְצוֹות

 כֹותָשָעה ָשַאָּתה ִמְתַעֵטף ִבְברָ 

 ?ְוַאֶחיָך ָּדָמם ִנְשָפְך ַבְקָרבֹות

 

 ?ְלִהְתָנאֹות ְבִמְצוֹות

 ָשָעה ָשַאָּתה ְמַפְלֵפל ִבְסָברֹות

 ?ְוַאֶחיָך מּוָבִלים ְלָבֵּתי ַהְקָברֹות

 

 ?ְלִהְתָנאֹות ְבִמְצוֹות

 ָשָעה ָשַאָּתה שֹוֵחר ְּדָרשֹות

 ?"ֵעת ַלֲעשֹות: "ְוַאֶחיָך ּתֹוְבִעים

 

 ?ְתָנאֹות ְבִמְצוֹותְלהִ 

 "אּוָמנּוֶתָך"ָשָעה ָשַאָּתה פֹוֵרש לְ 

 ?ְוַאֶחיָך ֵהם קֹוְרְבנֹות ַחֶייָך

 

 ?ְלִהְתָנאֹות ְבִמְצוֹות

 ָשָעה ָשַאָּתה שֹוֵמט ְצָבֶאָך

 ?ְוַאֶחיָך שֹוְמִטים ִבְגָלֶלָך ּתֹוַרת ְכָזֶביָך
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