
1  כל הזכויות שמורות  ©

   שירי�–נת� שאוליא� 

  משה מנשהאו�: תרגו� לעברית

  

  

  1אהובתי

  

  ַמה ָיֶפה ָ�ֳאָר, ֲאה�ָבִתי

 ,ִהָ ָת ְ�ֶוֶרד �דֹ� ַ�ַ�� ָירֹק

  אֶֹד� ְ&ָפֶתיָה ְ�ִנָ$� ֲאֶ#ר ָ"ַרח

  ְמַפ�)ת, ְוֵעיֶניָה ְמַ#ְ�ר)ת ְ�ַנְרִקיס

  ֵ ב ֶחְ#ַכת ַהַ ִיל ָ"ֶניָה ָיפ)ת ְ�ָיֵרַח ְ�ָמְלא) �ַ 

  .ז)ְרח)ת ְ�מ) ֶ#ֶמ#

  ַ�ְלַתֵ י ְ&ָעָר ָה�רֹ.ְ 

�ָט�'ַמְזִ�יִרי� ֶאת ַה0ָָטִרי� ָ�ִעיר ח
2

 

  ְ�ָי�  ַקְ#ִ�ית ַ��)ֶתיָה ְ�ִה3ְ�ַ#ְפ�ת ַה2ַַהר

  ִריֶסיָה ָהֲאר6ִ�י� #)ְבֵרי ְלָבב)ת 5ְכָזִר4ִי�

  ְ�ִמיָרה ְוִע��ָסק)ָמָת הַ 

  מ)ִסיִפי� ְלֵח� ה)ָפָעָת

  ְנִעיַמת ִצ")ֵרי ִ#יר ְו5ְלֵפי ִמְדָ#א)ת

  ִ"יָה ֵמִפיק ַמְרָ�ִל4)ת ְוֵריַח ִניח)ָח ִנ8ָא ְלֵמָרח)ק

  ְ�מ) ַ"ְרַ"ר ַקל ְ�ָנַפִי� ֶ#ְ�ַק �ת ע)ֵמד

  ַעל רֹא# ַהֶ�ֶרד ְוַה4ִָקיְנ0)� 

  ָ#ב�י ְ�ַתְלַתֵ י ִ#ֲעָרה" פ�ָייא"ַהֵ ב ֶ#ל 

  ַלִ ָ�ה 5ְנָחת) ֶ#ל ַהֵ ב ַ�ֲחצ)ת ַהַ ִיל מ)ֵצאת ֶאת ַ:ְרָ�

ִ�י� ְוַהֵ ב �)ֶכה ַהְ;ֵלא)ת ַ�ָ:� ְוִריָסיו ֵעיָניו   ָהְרט6

   ַ�� ל) ֵי# ֱאלִֹהי�,ַהֵ ב ַהָ;ֵלא ְ�ִגִ$י�

                                                 
1

 .תרגום מילוי של הכתרת הוא אהובה שלנו אך אפשר גם לתרגם כאהובתי.  

 
2

 .שם של עיר ואיזור בטורקמניסטאן המזרחית. 
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  ורשלמות מהש

  

  ?ֲהֵתְדע� ֶאת ס)ד ָהֵעִצי� ֶ#ֵ;ִתי� ֵמַה<ֶֹר#, ֲחָכִמי�

  ַ"ַע� ֵמִתי� ְ�ָצהֹב �ַפַע� ִ�ְלב�# �דֹ� 

  ְוא)ָת� ֵעִצי� ֶ#ָ$ְמח� ַעל ֵחְטא

  ֵמִתי� ֲער�ִמי� ִמְ"ָרִחי� ְוָעִלי�

  ָחָכ� ֶאָחד �ַמר ֶ#ֵע@ ֶ#ֵאי� ל) ֵצל

  ֵ;ת ִ�ְלב�# �ֵבלֵאי� ְלִהְתַ"ֵ א ֶ# 

  ?ַמה ִיְהֶיה ְ�מ)ת), 5#ְָלִ�י, ְול� ָיִטיל ֵצל

ָ<ר �ַמר ֶהָחָכ� ֶ#ה�א ֵמת ְמא6  

�ַמְרִ�י ִא� ָהַפְ. ְלֵמִטיל ֵצל �פ)ֵרחַ ?  

�ַמר ֶ#ֵ;ת ַ�ֵחֶ#ק ְוַהְסָ�ָמה.  

  א)ָת� ָהֵעִצי� ֶ#ְ;בָֹרִכי� ְ�ָעִלי� �ִבְפָרִחי�

   ְ�מ) מֶֹ#ה ֶ#ִחֵ"& 5ַחר ַחְס:) ֶ#ל ֱאלִֹהי�ֵמִתי�

  "?ֵאיז) צ�ָרה ִ�ְרֶצה ְ�מ)ְת.ָ , פ�ָייא"�ַמר 

�ַמְרִ�י ל) ְ�מ) ֵע@ ֶ#ֵ;ת ִמָ<ְר#)   
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  קבצ� הרחמי�

  

�נ� א)ֲהֵבי ִצ4)� ְ�ֶאֶר@ ֵנָכר  

  . ַחְסֵרי ִטיָנה ְוִקְנ�ה

  ָהִר�)� ַהBֲַעֶלה, ָ<ַמִי�ה)י ֱאלִֹהי� ֶ#�ַ 

  ח ֲאָבֵרינ� "ְרח)ִקי� ִמ� ַהִ;ְקָ:# 5ְ. ִמְתַיֲחִדי� ִע� ִזְכר)נ) ברמ

  לֹא ַנְפִסיק ל)ַמר ְ�ִהָ ְתָ. C5 ֶ#ֲאִסיֵרי ָיג)� �נ�

  ְרח)ִקי� ֵמַהַ;0ָָרה �ִמְ�&)ר)ת ט)ב)ת

  � ַהֶחְזי)נ)תָהֵעֶד� ְויָ Dִ#�)ִרי� ִמִ;י ַ��

  ָ:� ַהֵ ב ְ�ֵעיֵנינ� ְו�נ� ַיְלֵדי ַה3ְִנ�ה  

  ְנִתיָב� ֶ#ל ַהBְִביִאי�, �נ� ה)ְלֵכי ֶ:ֶרְ. ָהֵאל

  ַרְגֵלנ� ְ�ק�ָעה ַ��ֹ@ ְוס)ְבִלי� ְ�ָכל ��ֵפנ� 

ָ�ע ֵאי� ְ�ִריָרה ִמְ ַבד ַהֵ ל   ְלִלֵ�נ� ַהְ;6#

�נ� ַזָ�ִאי� ִלְנִדיב�ת, ֲאָמ@ �ְלִהְ#ַ�ְ:ל�תֵי# ָמק)� ַלַ;  .ְ5  

�נ� ֶנֱאָבִקי� ְ�מ) ַהִ$")ר ֶ#ֶ�ֱאמ�ָנֵתנ�   

  ָעִפי� ְלֵעֶבר ַהר ִצ4)� ְ�ִמי ֶ#ְ�ָכל ��פ) ֵאינ) מ�ָדע

  ַרֵח� ָעֵלינ� ִ�י ָנַפְלנ� ֵמַרְגֵלינ�, ה) ַהBִָדיב

  # ֵעיֵנינ� ַלֶ"ַתח �נ� #)ֲאִפי� ְל5ְחד�תַעד ָמַתי ִנְלטֹ

  ?ֵהיָכ� �)5ְל.ָ ? �)ֵאל ָהע)ָל� ֵהיָכ� ַהְ�א�ָלה

  .ָעְבר� ָ#ִני� ְו�נ� ע)ֶד�B ְמַצִ"י�

  ְ#ַעת ַה�ֶֹ#ר ְ�ֶה8ֵג ָיד ַ�ְ;ִחיר ַהְקָרַבת ָ:�

  ְוָלְרכ�#ַוֲעַדִי� ֲאַנְחנ� ֲעָבִדי� ִלְת#�ק)ֵתינ� 

  ָ#ִני� ֶ#ל ֶהֶרג ְוִח �ל ַהָ�ב)ד 

  לֹא ָלַמְדנ� ֶלַקח ְו�נ� ִ#�)ֵרי עֶֹ#ר

  ַהֲעֵנק ָלנ� ֵעיֵני ְ�ב�ָנה,ָחְננ� ְוַעBֵנ� , ה) ֱאלִֹהי�

  .ְ�ֵדי 4ָ#ֶפ�ג ֵליל ַהַהְבָ:ָלה �נ� ְרא�ִיי� ַלְ�ִהָ ה

  " פויא"ת ִל�) ֶ#ל ְ�א)ר ָה5ְחד�ת ָ�ִאיר ֶא 

�נ� ִמְ#�)ֲחִחי� ֶ�ָעָפר �ִמְקָ�ִצי� ַרֲחִמי�.  

  הצייר

  

  ַצ4ָר ֲעֵ&ה ִלי ט)ָבה, ה)

  ַצ4ֵר ֶאת ְ"ֵני ֲאה�ָבִתי ְלֵסֶפר
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ַ:ת ַהֵח� ַעל ְ&ָפָת   ְ�ת)ִכי ְטמ�ָנה ְ:מ�ת ָ"ֶניָה �ְנק6

  ר)ת ִמְ�ִלי ֶ#ָ<ְתָתה ַיִי�  ֲחַמְרמ), ֵעיֶניָה ַנְרִקיס ִ#�)ר

  ַקָ<ֵתי ַ��)ֶתיָה :)מ)ת ַלֵהיָכל ַהְ�ִפָ ה 

ָ"ד, #�ַרת ִריֶסיהָ    ֲעֵליֶה� ִלִ�י ְמ6#

  ר�ַח ַה�ֶֹקר ְמַסְכֶסֶכת ַ�ְלַתֵ י ִ#ֲעָרה 

  ֵהִטיָלה ַ#ְלֶהֶבת ֶ#ל ֵא# ְנע�ִרי�

  ֶב� ַהֶ$ֶדC ְוַהֶ<ְנָהבְ"ִניֵני ִ#Bֶיָה ע)ל)ת ַעל לֹ

  ֲאִני מ�ָכ� ְלִהְתַי2ֵר �ְלָהִביא ְלָ. ֲאִפ � ֵחֶלב ָ:ִגי� 

  ֲעֵ&ה ֶאת ְ&ָפֶתיָה ְמת�ק)ת ִמְ:ַב# �ַפEֵר ֲעֵליֶה� �ֶֹ&� ִמִ י�

ָ�ר ַעל ְ&ָפֶתיהָ  ָ�ר ֶ#ל ֵ#ָכר ְוַיִי� ָצל�ל, ִ&י� ס6   ס6

 ְוֶאת ָ"ֶניָה ַ�ֶ$ַבע ַה4ֵָרַח 5ל ִ�ְצַ�ע ֶאת ע)רָ   

  �ְלַבל ָ�ִ&י� ִהינ�ָמה, ַעְרֵ�ב ֶ#ֶלג ְו5ְרָ�ָמ�

  ְ��4$ִ#ֶר ְ"ִנ4ָה ִיְהֶיה מ�ָכ� 5ל ְ�ַצ4ֵר ֶאת ִח�4ָכ ַהִ;ְתַ"Bֵק

  ֲאִני ְ�ַעְצִמי ֲאַפBֵק א)ָת ַ�� ִא� ֶאְס�ֹל

  ה ִ�ְתִמיר�ת ק)ָמָת 5ל ַ�ְר�ֶ , ה) ַצ4ָר

  ַצְ;ר)ת ָהֲאָרִזי� ְוָהֳאָרִני� ִיְ#ַ�ֲחו� ְלָפֶניהָ 

  ֱאחֹז ֵהיֵטב ְ�ִמְכח)ְלָ. ְוִצ4ֵר ַ�ִ י� ַעל ְ�ֵתֶפיָה ְוַעל ��ָפה

  ְ�ר)ְ. �ַבֲעִדינ�ת ְ�מ) ֵפָיה ֶ#B)ְלָדה ְ�ֶבֶט� ַה�4ָ 

   ֶ#ל ִ"ְרֵחי ַנְרִקיִסי� ְוַיְסִמי�ַקֵ�ל ֶאת ָ"ֶניָה ַ�ַ;ְרָבד

  ֶ#ר�ַח ַה�ֶֹקר ְ�ַקֵ:� ָ"ֶניָה ְ�ִמָ:ה ֶ#ל ֲעִדינ�ת ְוִהְתַחְ<ב�ת

  ִצ4ֵר א)ִתי ִ�ְ#ֵני ַנְרִקיִסי� ַהִ;3ְ�ַ#ְִפי� ְ�ֵעיֶניהָ 

   ַ�� ִא� ָהר�ס ָנַפְלִ�י ֵמֵעיֶניָה ַהִ<�)ר)ת ַלַ�ִית ַהַ;ְרֵזחַ 

  ה)ֵסC ִ#ְכַבת 5ֲהָבה ְוֶנֱאָמנ�ת, ְ�ֶ#ְ�ַצ4ֵר ֶאת ִלָ�ה

  5ל ִ�ְבֶ:ה ִמִ ְ�ָ. , ַהְטַ�ע ְ�רֹאָ# ֶאת �ַהְבִ�י

  ַה�ֹל ְ�ָבר מ�ָכ� ֲאָבל ֵאי� ָ� ַח4ִי�, ֱאלִֹהי�

  ְתִח4ָה  ְ�ֵדי ֶ#ָ�ק�� לִ " פ�ָייא"ָ�ִפיַח ְ�ג�ָפה ֶאת ִנְ#ָמת) ֶ#ל 

  יורקD  ניו24/11/1987    
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  בדד

  

  ַלְיָלה ֶאָחד ִ�ְבִדיד�ִתי ָ"ִניִתי ָלֵאל

  5�ְְנח)ַתי ְלָפָניו ע)ַרְרִ�י ְמה�ָמה

  ִהְזַ�ְרִ�י ְ�ָפָניו ֶאת ִס"�ר �ָד� ְוַחָ�ה

  ְו�ז ָהִייִתי ַלBִָציג ְוִסַ"ְרִ�י ל) א)ד)ת ָהֲעִליָלה 

  ) ֶ#ל �ַד� לֹא ָסַלְחִ�י ְ�א)ָת ָהֵעתְלַמְרָדנ�ת

  ֵ�ַרְ#ִ�י א)ת) ִמַ�� ָהֵעֶד� ְוִהְרַחְקִ�י א)ת) ִמְ;ג�ָריו

  ָהִייִתי ְלב)ֵרא ֶ#ל ַהֵ�יִהBֹ� ְוִהְ#ַלְכִ�י ֶאת ְ#ֵניֶה� ְלָ#�

  ְ�ָמק)� ל)ֵהט ֶזה ָהַפְכִ�י ְ#ַנִי� ְלַחְסֵרי ֶאל 

  י ה)ָיה ז) ְ�ִפְ�ח�ת ִהְמַ#ְכִ� 

 �ֹBר ַהֵ�יִה�B�ַ ִמ4ָד ָיַצְרִ�י ִ�ְמק)� ֶאת�  

  ִ�יֵדיֶה� ֶ#ל 5ִחי� ִהְנַחִ�י רַֹמח �ִפְגי)�

  ְוִ#ְחַרְרִ�י א)ָת� ְ�ֵדי ְלִהָ ֵח� ַ�ִ;ְדָ�ר ָה5ְכָזב)ת 

  ְלַהֲעִבידֶהֱעַנְקִ�י ְלָפְרָע ֶאת ָהָעְצָמה , ִ�ְנִדיב�ת

  �3ְלָמָ#ה �ַמְרִ�י ַקֵ�ל ְוֶהֱעַנְקִ�י ל) ָיד ְלָבָנה

  ְ�ַנֲחָלה 5ַחת ִ�ְ#ֵמי ְ�ָרָכה ִ�ְ&ד)ֶתיָה �ָבֲעָרב)ֶתיָה 

  ַנֲחָלה 5ֶחֶרת ַמְל�ֶֹדת ְלֵמא)ת ֲאס)נ)ת �ְפָגִעי�

  בְלִמְ#ַ�ְ�ִרי� ַיִי� ְמַ#ֵ�ר �ְלִפְ�ִחי� ֵלב :)ֵא 

    ְ�א)ָת ְנִ#יָמה ָהַפְכִ�י ַיִי� ָצל�ל ְוָטה)ר ְלַס� ַח4ִי�

  ִלְקב�ָצה 5ַחת ָיְמָרה ְוִהְתַרְבְרב�ת ְוִלְקב�ָצה 5ֶחֶרת ָיְמָרה ְלִהְתָ"ֵאר

  ַ�ַ"ַע� 5ַחת ָרַמְסִ�י ִמַ�ַחת ְלַרְגַלי ֶאת ַה0ַֹהר 

    5ְכָזִר�4תDר  ְצִביע)ת ְוִליִפי �D5ַֹל0ְִ"ִ#י� 

  ִס4ְַעִ�י ְלָחצ�C, ָהֲאַב:)� ָהָיה ַלָ;סֶֹרת ֲעב�ר ַהBֱֶאָמנ�ת

  ֶהְרֵאיִתי ָזָהב ֶלָעִני ְוֶהְחֵטאִתי א)ת)

  ָה�ֶר@ ָ#ִביִתי ִ�יֵדי ַמְנִהיִגי�Dֶאת ַעֵ;י

  ָיַצְרִ�י ֶאת ָהֲע#�ִקי� ְוֵהַטְלִ�י ֲעֵליֶה� ָעִרי@

  ת) ְלרֹאָ#� ְוִהְכַחְדִ�י ֶאת ַהֶ$ֶדק ִמBִיִתי א)

  ַל3ְב�ָצה 5ַחת ְ�ֵאב ְללֹא ַמְרֵ"א ְוַל3ְב�ָצה 5ֶחֶרת ִקְנ�ה ְוֵיא�#

  ָיַ#ְבִ�י ַ�ֵ�ס ַהַ;ְלכ�ת ָהֵאיְנס)ִפי ְוִהְסַ�ַ�ְלִ�י ַעל ֵ#ִמ4ִי� ֵא �

  ִ;ְנָי� ֶ#ל ֵמא)ת ָ�ל ַמה ֶ#�ַמְרִ�י ָהָיה ֶאָחד ִמ , ֱאלַֹהי

  ֵמַצח ִ�י ָחָטאִתיDָסַלח ַלֲעָבְדָ. ַעל ַע�Eת

                                                 
 .ן לסיפור שאלוהים נתן למשה את מופת היד המצורעת הוא מכוון כא3
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  5ָ�ה ְ�ַעְצְמָ. מ�ָדע ְלָכ.ְ , ֱאלַֹהי? ָהֵא� לֹא ָהְיָתה ֶ:ֶרְ. 5ֶחֶרת

  .ֵאיל� ְ:ָבִרי� �ַמְרִ�י ִ�ְנִ#יָמה 5ַחת, ָר�ה ֶאת ֵ�� ָה�ָד�

   ְסכֹר ֶאת ִ"י.ָ "פ�ָייא"ַמְל�ְ. ִהִ�יַע ְו�ַמר 

  ?ַהִא� ִהְתַ"ְלַמְסִ�י י)ֵתר ִמַ:י? ַמה ָקָרה ְלֶעְלי)נ�ת

  ?לֹא ִ�ְרֶאה ֶאת ִ"��ֵלי ַה8ֵָער ְוִרְמֵזי ַהַ��)ת

3ָה ְ�ַמה ֶ#ָעִ&יִתי ְללֹא ��ָ#ה   ֵאיְנָ. ר)ֶאה ֶאת ַהַ;ְ#ָמע�ת ָהֲעמ6

�  5ל ַ�ְח#ֹב ֶ#ִע� ַמְכא)ב, הִי2ְַדִ�י ֶאת ְיס)ד)ת ִהְבִרי

  .ְ�א)ָת ְנִ#יָמה ָיַצְרִ�י ֲעב�ר ָה�ָד� ֶאת ַהֶ:ֶרְ. ָה5ֶחֶרת

  ְ�א)ָת ְנִ#יָמה ִהְטַ�ְעִ�י ְ�ִנְ#ָמת) ֶ#ל ָה�ָד� ֶאת ַה0)ב ְוֶאת ָהַרע

  .ְוָנַתִ�י ל) ִהְזַ:ְ;נ�ת ְלַגֵ�# ֶאת ִ�ְ#ר)נ)

  ָרִאיִתי ֶאת ַהִהְתַנֲהג46)ת ָהָרע)ת ֶאת ָהְרצ)נ)ת ְוֶאת ָה5ְכָזב)תְ�ֶ# 

3ִי� ֶ#ָ<ַלְחִ�י 4ָ�ַד ַהBְִביִאי�   ִהְסַ�ַ"ְקִ�י ַ�ח6

  נ�� א) ִ"ֵ�חַ 'ִא� ָ�ֶרַגע ֶזה 5ָ�ה ֵער ְ�מ) ָמג

  ָעַמְדִ�י ְ�ַהְבָטָחִתי, ַהֵ�ט ְ"ִניָמה ָלֶרַגע

  ֵהַרְמִ�י ֶאת ָיַדי ֶאל ַהֵ<ִמ4ִי�, ַמְעִ�י ָקַפְצִ�י ִמְ;ק)ִמיְ�ֶ#ָ< 

�ַמְרִ�י ִ�י ִמְ ַבְ:ָ. ֱאלַֹהי ֵאי� ֶ:ֶרְ. ְוָקָראִתי ִ�ְ#מ)  

  יורקD ניו15/07/1991              
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  חג החנוכה

  

  ֶזה� ֵליל ִ&ְמָחה ֶזה� ֵליל ַהֲחנ6ָ�ה

  ַלְ�ִרית ֶ#ל ַמִ�ְתָיה�ֶזה� ֵליל ֶנֱאָמנ�ת 

  �)א ַנֲערְֹ. ְ�ִרית ֶנֱאָמנ�ת ֲחָדָ#ה 

  ַה2ִיָמ� ֶ#ָ נ� ה�א ַהְ;נ)ָרה

  ְזכֹר ֶאת ַהְ�ק�ָפה ָ� ַהִ;ְקָ:#

�Bֶָנֱהַרס ִ�ְגַלל ִ&ְנ5ת ִח  

ְ ָלה    ֲחֵצר) ַה3ְד)ָ#ה ח6

  ַעל ְיֵדי ִ�ְרי)ִני� �ָפִריִצי�

  ִהְתר)ְממ�ת ר�ַח ֲעִנ4ָהִא� ְ� 

  לֹא ִלְהי)ת Bִ�ְַמָצא א) ִלְהי)ת

  לֹא ִ�ְמַנע ָהֲאָחד)ת ֵ�י� ָהֲאָנִ#י�

  ֶאת ִהְתמ)ְטט�ת ִ#יר ָה5ֲהָבה ְוַהִ<ָ�ר)�

  ִאְלָמֵלא ַהְ;ַכִ�י� ְ�ַצֲעֵדי ַהְ"ָלָדה 

  ִהְפִסיק� ֶאת ֲעב)ַדת ָהֱאִליִלי�

  יָמ� ִמ4ְר�ָ#ַלִי� ְוַעָ;ֵהיָכ� ָהָיה ִס 

  ?ַ�ַחת ִ�ַ"ת ַהְ�ֵכֶלת

  ִא� ַמִ�ְתָיה� לֹא ָהָיה ִנְלַח� ֶאת ִמְלֶחֶמת ָהֵאל 

  ָ�ֶעֶרב ֶזה C5 �)ָכב לֹא ָהָיה ְמַנְצֵנ@

  ְלא)ר ַהְ;נ)ר)ת ֶ#ל ַהֲחנ6ָ�ה 

  ֶצֱאָצֵאי ִצ")ֵרי ָהֱאֶמת לֹא ָהי� ְמַצ4ְִצי�

 4"ֵדי ֶ#Bִַ�יר ָהֶאָחד ְ�ֵעֶרְ. ֶ#ל ַהֵ<ִני�)א ְ� "

  ָנִ#יר ַיַחד ֶאת ִ#יר ָה5ֲהָבה

  ִנְק#ֹר ֶאת ְיֵדי ָהָעֶול ְוָהעֶֹ#ק

  ְוִנְבָנה ע)ָל� א)ֵהב ְוצ)ֵדק

   19/12/1992 

                                                 
 טאהר עורייאן- ציטוט משיר של המשורר הפרסי באבא4



8  כל הזכויות שמורות  ©

  ירושלי�

  

  ֶעֶר& ַהַ�ְר��ת ֶ#ל ָהע)ָל�, ְיר�ָ#ַלִי�, ה)י

   ִמְ�ִלי ַ#ַחל ָעֶליָה ַהEְַמ� ְ�ִל�) ")ֶעֶמת

  ַהִ;ָ ה ִצ4)� ְמר)ֶמֶמת ִ�ְזכ�ֵתְ. 

  5ְ� ַהְ;ר)ֶמֶמת ִמָ�ל ַהְ;ר)ָמִמי�

 �5)ֲאֵלי 5ְדָמְתָ. ְ�מ) �ָב@ ָ�ְפִריִתי

  ִיְמְ#ח� ֵעיֵניֶה�, ְיַב�#3ְ ְר#�ת

  ל ִסְמְטא)ַתִיְ.  ָחָלב �ְדַב#  ז)ְרִמי� ְ�ַחַ ת ַהְ:ַב# ֶ# 

  ָחז�ת ְ�ִרית ָהֱאלִֹהי� ֵ�יֵניֶה�

  ַה$)ֲעִני� ֶ#ָ ְ. ֲעֵיִפי� ַמֲעִל4)ת �מ)ָרד)ת

  ְ�ִפְרֵחי ַהִ$ְבע)ִני� ֶ#ְ ָ. ֵי# ִסיָמֵני ְ#ִפיכ�ת ָ:ִמי�

  ִיָ<ֵמר ָלַעד ֵזֶכר ְ"ֵאר ָ:ִוד ַהֶ;ֶלְ. 

  ר�ר ְ�ֶ#ֶמ#ְ�ָבר ְ#ל)ִ#י� ֵמא)ת �בָ 

  ָמק)� ְ�ִריֵתְ. ָ�ר�ת" פ�ָייא"ִמְבָטח) ֶ#ל 

  ַעל ְמק)ֵמְ. ִ#ְלִחי ָעְזָרה �ְנִדיב�ת

  1996מאי       

                                                 
 אבקה ששימשה בעבר לחיטוי פצעים וברפואת עיניים השתמשו בתמהיל דליל )-Oxyde de Zinc impur) tuthia תותייה 5

  שלה לשטיפת רירים של עפעפי עיניים
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  אבק רגליי� 

  

  ָהִייִתי ְל�ָבק ַרְגַלִיְ. ְ�ֵדי ֶ# ֹא ֵאֵלְ. ְלָמק)� 5ֵחר

   א)ִתי ְ�ַיִי� ַ�ְ#ֶקה, ְלֵ#� ִ#�Bי, ַהַ ְיָלה, ה)י ַה;)ֵזג

  ֲאַנְחנ� ִ#�)ִרי� ְ�ל)ט ִמְ�ִרית ֶנַצח ְוִנָ<ֵאר ָ�א�

  ֲאַנְחנ� ַעִ יִזי� ִמַ�� ָהֵעֶד� ָה5ֵחר �ֵמַה4ִַי� ַהEֶה 

  ַעִ יִזי� ִמָ�ְ. 4ָ#ֵֶרַח ָהֵאל ה)ִפיַע ַעל ַהָ�ָמה 

  ָיֵרַח ִסיָו� ַ#ַחל ָ�ֲאֶרֶ#ת ָ"ִני� ֲאֵחר)ת

 Cָֹיֵרַח ְ�ִהַ ת ִ�ְפ5ְרְ�ָ. ָ�ֲעֵקב)ת ַה�  

  ַ�ַ;ְרֶאה ַהBְִדָה� ֶ# ) ֵמַהר ִסיִני ֵמִבי� ָ�ל ֶהָהִרי� 

  ַ�:�ֵרי א)ר, ִנְהָיה ְ#ט�ֵפי ְ"ִניִני�, ִנְרֶאה ְ�ֶלָהָבה

  .ְ�ֵדי ֶשמֶֹ#ה ַיֲעֶלה ִע� �ֹח)ת ֵמֳחָדִ#י�

  ְקָ. ֶאת ל�ח)ת ַהְ�ִריתְ�ֶ#ָ ַקְחָ� ְ�ֵחי

ָ ה ְוַהְ�#�א)ת ֶ#ִ�ְ#ֵני ָהע)ָלמ)ת ָהי� ַלְ;ה�מ)ת   ַהֲהמ6

  לֹא ָ�ל ֶאָחד ָיכֹל ַלֲעמֹד ְ�ִד��ר ָהֵאל

  ִמְ ַבד ָמָ#ה ֵ�� ַעְמָר� ֶ#ֵאי� ִ�ְל�)

  ָ"ַער ֶאת ָי� ס�C ַ�ַ;0ֶה �ָבָעְצָמה

  ָ�ה ְלִמי ע)ד ָיד ְלָבָנה ְ�ִחיר ָהֲאָנִ#י� 5

  ָהֲעָנִני� ָהי� ָלאָֹהִלי� ְוַה�)ָכִבי� ַמְרֵאי ִ���� ְ�ַדְרְ�.ָ 

  ַמה ע)ד אַֹמר ֵאי� :)ֶמה ְלָ. ַ�<�� ע)ָל�

  �)ָ#ֵבי ָ#ַמִי� �6ָ � ָ&ִרי� ְ�ִ#ְבֲח.ָ 

   5ֵחרֶאת ָהֶאֶב� ָהִרא#)ָנה 5ָ�ה ִהְנַחָ� ְולֹא ִר�)�

  �ְבָכל ִעָ:� ֵאי� ְלָ. �ח ְוֵרעַ  6"ֵ�ִלי�"5ָ�ה ה

3ִַיְ. , �6ָ � נ)ְתִני� ְ�ָ. ֵאמ��   �6ָ � ְמַק4ְִמי� ֶאת ח6

  #)ְמֵרי ַהC2ַ ֶ#ל ָרִקיַע ַ�ֵ ב ֶאָחד �ְבֶפה ֶאָחד 

  ֵאי� ַמְנִהיג ָ�מ)ָ. �ַמְצִ�יא 

  � ֶ"ה ֶאָחד ַמְסִ�יִמי�ַהַ�ְלַ�ל ְוַה�)ָכִבי� �6 ָ 

  ָ�ל ע)ד ַק�4ָ ָהע)ָל� לֹא ִיָ�ֵלד ָ�מ)ָ. מֶֹ#ה

  ָ�ִטיל ֵצל ֶ#ל ִחָ�ה, ָהָיה ָל�ָבק ַרְגַלִיְ. " פ�ָייא"

  ִמְ ַבְ:ָ. ֵאי� ֶ:ֶרְ. �ִמְ ַבְ:ָ. ֵאי� ָמק)� 

  

      03/03/1963  

                                                 
  . עם אלוהיםכינוי למשה רבנו כי דיבר 6
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  �אלוהימעות ד

  

  ַנת ֶאֶמ#ָעֵיC ִמְ< , ַהֶ<ֶכ� ַ��ֶֹקר

  ע)ד לֹא ֶנְחְ&פ� ְ"ֵני ַהֶ<ֶמ# 

2  

  ַהַ;ֲאָבק ֵ�י� ִ�ְבָ&ה �ְזֵאב

  ֵהִטיל ְ�ִלִ�י ֵיא�# �ְכֵאב

3  

  ַמֲעל)ת �מ)ָרד)ת, ִקְנ�ה ֶ#ל ֶאְתמ)ל

  ֲחָרָדה ִמָ;ָחר ַהָ;ֵלא ְ�ס)ד)ת

4  

  ֶ#ֶאֶב� ַה�ַֹח� ִ�ְמְצֵאִני ָטֵמא

  ִנית ְוֶעֶצב �)ֵדדֶאֶב� ַסְבלָ 

5  

  ַמְחְ#ב)ַתי ַה�)ְזב)ת ְוִדְמי)� ֶ#ל ָטע�ת

  ַנְפִ#י ָסְגָרה ְ�ָפַני ֶאת ַ:ְרִ�י ַהִ; �ט

6  

  ל) ָהָיה ִלי חֹר ָקָט� ְ�ֵדי ֶ#ֶאְפַ�ח ֶאת ַהֶ�ֶלא

  ֶ:ֶרְ. ִמ �ט ְ�ֵדי ֶ#ֶאְבַרח ִמ� ָהֶעֶצב

7  

   ְלִכ��� ַה7��ַָ:קִהְנַחִ�י ֶרֶגל ֵמַה"6נְ 

  ַהְלַואי ְוֶאְמָצא ַל8ְִמָחה ִסיָמ�

8  

  ִ� �י ַהֶ"ַרח ְ�ָפַני ָהָיה ְ�ק)@

  ֲעכ�ִרי� ְ�מ) ַלְיָלה ִ#יִרי� ְוַהְבָטח)ת 

9  

  ִטַ"ת ַטל ַעל ֲעֵלי �)ֶתֶרת ֶ#ל ָ"ַרח ִ�ְתנ)ֵסס

  ִ�ְקִרי�ת) ָ"ַתח ְ�ִד��ר ה) ַה�)ֵסס

10   

  ֵאיָנ� ָ�ִמיד ְלַטַעְמ.ָ , ַהַח4ִי�

  לֹא ָ�ִמיד ִיָ;ֵצא ַיִי� ַעל ָ�ִביַע ַהַהְצָלָחה

11  

                                                 
   רומז על עולם האמת7
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  ִמי ֶ#ִ�ְזַקְנ�) ה)ֵלְ. ָ�ֲעֵקב)ת ָהע)ָל� ֶהֱעִתיק 

  ֵהִניַח ֶאת ָהעֶֹק@ ְוַה8ְִמָחה ַ�ֵחְ. ַהָ ִביא

12  

  ַה0ַל ֶ# ֹא ָ�ִמיד ַעל ְ"ָרִחי� ִנְגָלה

  ה�א ֵאיֶנ�B ֶאָ א ַרק ִטָ"ה ִמ4)� ַהַהְתָחָלה   

13  

  ָהֶרַגע ַהEֶה ְוַהְ�ק�ָפה �6ָ  :)ִמי�

  ַהַ;ְצ"�� ה�א ִעְנָי� ֶ#ַהַ;3)ר ה)ִתיר

14  

  ְיִ#יָבה ְ�ָמק)� ֶעְלי)� ֵאיֶנBָה ָ�ל ָ�ְ. ְ"#�ָטה

  ַמ0ָהDהָלנ�ַע ַמְעלָ , ָעֶליָ. ִלְהי)ת מ�ָכ�

15  

  ִא� ְלַמָ$ִבי 0ֶ�ַה �ְזְנ.ָ 

  ִס"�ר ַמEִָלי ִיְתַ�ֶ ה ְלֵעיְנ.ָ 

16  

  י)� ַהBֶַצח ֶ#ֵהִפיַח ֶאת ִהְבִרי�ה

  ֶהֱעִניק ִלי ִק��4 ְוא)ת) ָ�ָרא

17  

  ְ�ִחָ ה ָהִייִתי ְ�ִטָ"ה �4ָ�ַ

  C5 ָיד לֹא ִהְרִ�יָ#ה ֶ#ֲאִני ִק�4ֵ

18  

 C�ַ   ְלֶדֶרְ. ַהֲחֵבִרי� ָ"ִניִתי ַלֲחִקיר)ת6#

  ְ"ָעִמי� ַר�)ת ָהִייִתי ַלַ�ִ י� �ְסָער)ת

19  

  ְלִעִ�י� ָהִייִתי ַמ0ָה ִלְפָעִמי� ֵמַעל

  ְלִעִ�י� ָהָיה ַמEָל, ְלִעִ�י� ִנְכַ#ְלִ�י

20   

  ַעד ֲאֶ#ר י)� ֶאָחד ְ�ֶ#ַהֶ<ֶמ# ָזְרָחה

  ת ��ִפי ָלְקָחהָיד) ֵמָהֶאְמַצע ֶא 

21  

  ה�א ִאְפֵ#ר ִלי ְלִהְתַהֵ ְ. ְוַלֲעל)ת 

  ַהֶ<ֶמ# ָ"ְתָחה ִלי ֶאת ַהַ;Eָל)ת

22  
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  ַהֶ<ֶמ# מ)ִליָדה ֶאת ַהֶ<ַפע ְוָהא)ר 

  5ל ִ�ְתַעֵ$ב ְו5ל 0�ִֹר

23  

  ִהיא ָהְיָתה ְ�ַדְרִ�י ְמַפֶ ֶסת ְ#ִביִלי� 

  יא ַיֲהל)� ַהַח4ִי� ֲעב�ִרי ַהֶ<ֶמ# ִה 

24  

  ָנַפְלִ�י ֶמֶכס ַהַ;ְלכ�ת ְלַקְרֵקעַ , ְ�ָכל אֶֹפ�

  ִמ4ְִמיִני �ִמ8ְמֹאִלי לֹא ֵאַדע

25  

  ַ�ַ"ַע� ָהִרא#)ָנה ֶ#Bַָפְלִ�י ַל�)ר 

  ַהַ;Eָל ָהָיה ִאִ�י ְוָהִייִתי ַלֲאה�ב)

26  

  ַ�;)ָרד ָהָהר #ְ3ַ�ִִ�י ִלְנזֹל

  מ) ַ�ַ�� ָהֵעֶד� ַ�ַ�ר ַהֶ:ֶ#א ַהָ�ד)ל ְ� 

27  

�ח� ")ֵרַח �ַמְעָי�   

  ְנָער)ת ר)ְקד)ת ְותCֹ ְ�ָיָד�

28  

  ִמְ#ֶ�ה ָנִדיר ְוַלְיָלה ַמְלכ�ִתי

  ָהִייִתי ַלBְֶקָטר ֲאה�ָבִתי

29  

  ָיָצאִתי ִמְ�ב�ל)ַתי ַלBְֶקָטר 5ֲהָבה

  ַ�ֲאָוהִהְ#ַ�ַ�ְרִ�י ֵמרֹב 

30  

  ִהְ#ַ�ְחַרְרִ�י ֵמַעְצִמי ֶ#ִהְ#ַ�ֵ ט ָעַלי

  ָהֲאִני ָהַלְ. ַהֵ$יָדה ְוֶנֱעַל�

31  

  ְ�ֶ#ִאָ� ִמְ#ַ�ֵ�ר �)ָרְלָ. ֵאינ) ָיד�עַ 

  ִא� ָהִייָת ָחָכ� ָהִייָת ָצנ�עַ 

32  

  ְ�ֶ#ֲאִני ִהְ#ַ�ַ�ְרִ�י ֵמַהִ;ְקֶרה ָהַרע

  ִרי� ֵאַרעְוִריב ֵ�י� ֲחבֵ 

33  
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  ָה5ְקִלי� ִהְ#Bָ�ַה, ַמֲאָבִקי� �ִמְלָחמ)ת

  ִ&ְמָחה #)ַפַעת ה)ִפיָעה ְוֶאת ַהBְַרִקיס ָ�ְפָסה 

34  

  ְסִטיָרה ֲחָזָקה ַ�ֶ ִחי ָרֵעי

  ֶ#ָ�ָכה ְוָצַעק ַי3ִיר ַהָ;ח)ז

35  

ְפַרְדִ�י ִמ8ְָפַתי ְמת�ָקת ֶ"ה   ה6

  ת)ְ. ֶרֶפ#ָנַפְלִ�י ִ#�)ר ְ� 

36  

  ִנְרַקְבִ�י ַ�ֲאֶ#ר ְ�נ�ע)ַתי ָחְלפ� 

  ַהַ;ה�ת ְוַהEַֹהר ֶ#ִ י ז4ְ6פ�

37  

  ַלֶ;ֶ#ְ. ְזַמ� �רְֹ. ָסַבְלִ�י ְ�ֵאִבי� ָמִרי�

  �)ֵפס ְמק)ָמ� ֶ#ל ִ"ְגֵרי ע)ְרִבי� �ְדר)ִרי�

38  

  ָ;הְ�ס)פ) ֶ#ל ִעְנָי� ִהְתַ�ָ ה ִ�י ַהחַ 

  ַמִ�יָרה ֶאת ִ#�Bי ַהֵ�ֵבל ְוַתְפִקיד ַהEְַמ�

39  

  ָ�ַפְסִ�י ְ�ִצָ"ְרַני ֶאת ָ�ְגָדה ַהְ;בָֹר.ְ 

  ְ�ֵדי ֶ#ָ�ִאיר ָעַלי ֶאת ֵמא)ָר ֶ#Eַָרח

40  

  ִהְתַח4ְַבִ�י ֶ#ַ�ֲאֶ#ר אַֹכל ָלע�C ְ�ִצ")ר

  ר ֶאְצַעד ַ�ַ�ֲאָוה ַעל ַ�ְנֵפי ַהָ;א)

41  

  לֹא ֶאְ#ַ�ֵ�ר ִמַ�ֲאָוה �ְ#ָבִחי� ַעְצִמ4ִי�

  C5 ִא� ִי8ֵָרC ָ�ל ַה4ְב�ל ֶ#ִ י

42  

Cַהֶ<ֶמ# ִהְרְ#ָתה ְוִהְתַחְלִ�י ָלע�  

  ִהְ#ַ�ְחַרְרִ�י ִמ� ַהַ�ִית ֶהָהר�ס 

43  

  ְ�ֶ#ַהֵ<ִמ4ִי� ָהי� ְלִזיַרת ְ"ִליָ#ִתי

  ִפי ַ�� ַנְפִ#יָ&ְמח� ַ�� ��

44  
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  ָ"ַרְ#ִ�י ַיִ:י ִ�ְתִפָ ה ֶלֱאלֵֹהינ�

  5#ֶָ�ה ה�א ָהֵאל �ְבָכל ָמק)� ִנְמָצא ִאָ�נ�

45  

  5ל ָ�ִסיר ִמֶ;Bִי ֶאת ֵצל 5ֲהָבְת.ָ 

  ְ�ֵדי #ְ5#ֶַרת ֶאת ֲעִנ4ֵי ר�ֲח.ָ 

46  

   ָהְיָתה ְטה)ָרהִהְתַקְ�ָלה ְ�ִפָ ִתי ִמְ"ֵני ֶ#�6ַ�ְנִ�י

  ַהִהָ�י)� ֶ#ִ י ה�א ַהה)ָכָחה

47  

  ָרִאיִתי ֶאת ַהְ�ִרית ֶ#ִ י

  האר@ הפכה ָלֶעֶרִ&י �ְמק)ִמי 

48  

�ַרְזִ�י ֶאת ִמ0ְַלְטַלי ַלַ;2ָע ְוָיָצאִתי ַלֶ:ֶרְ.   

  א�ָל� ָהַפְכִ�י ְלֶלָהָבה �)ֶעֶרת, ָהִייִתי ִטַ"ת ַמִי�

49  

�4ָ, ַהֶ"ַרח ָהִייִתי ְלצ�Cֶאל מ�ל    ְ:ַב# ְמצ6

  �ַבַעת ז) ַהEִָמיר ק)ֵנ� 3�ַ)ל ָר� 

50  

  ְלִעִ�י� ַהBֵר ֵא# ִמֶ;Bִי  ָלָוה 

  ַעד ֲאֶ#ר ָ�ַער ֵמַעְצמ) ִע� ֶלָהָבה

51  

  ָהֲעָרָבה ַה�)ִכ4ָה ָהְיָתה ֲאִסיַרת �)ָדה 

  ה ַעל ָהֲאָדָמהִלי ִא� ִהְצִליָחה ְלָהִטיל ֶאת ִצ ָ 

52  

  ָהַרֲעַנ�Bת ֶ#ל ַהַ�� ִהְת5ְפְ#ָרה ִ�ְגָלִלי

  ְ�ֶעְזָרִתי ִ�ְבע)ֵלי ַהִח0ָה ָנְתנ� ִ#�)ִלי�

53  

  ְ�ֶעְזָרִתי ַהBְַרִקיס ַהַחַ ְ#ל�# ִהְתַחEֵק ְוֶגֶבר

  ְ�ֶעְזָרִתי ַהְדַרת ַהָ"ִני� ֶ#ל ַ�� ָהֵעֶד� ָמְצ�ה ֵ&ָער

54  

  ַרֲעַנ�Bת ָהֲאִויר ִקְ�ָלה ִמֶ;Bִי ֲעִדינ�ָת

  ַהְ;ִסָ�ה ֶ#ל ַהַ�� ִמֶ;Bִי ָמְצ�ה ֶאת ִ&ְמָחָת

55  
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  ְ�ע)ְרַקי ִהְת5ַהְבִ�י �ְבמִֹחי �ַבִ�יִדי�  

  ִהְכַנְסִ�י ִהְתַלֲהב�ת  ַ�ֶניי �ְבָחִליל

56  

  )ְ. �)ִכיַהEְִכר)נ)ת ַה0)ִבי� ְ�י)ֵתר ְ�ת

  ַהִ:;�י ֶ#ל ֶיֶלד ִמְסֵ�� #4ֵ#ֶ ִלי  

57  

  ִ�ינ)ק ִמְסֵ�� ָית)� ֵמ�ב

  ֶ#ַחָ�ה ַהְרֵ�ה ָסַבל ָ�ע)ָל�

58  

  ָהַפְכִ�י ְלִטיָפה ֶ#ל ְ:ָמע)ת ְ�ֵעיָניו

  ִנְמַחְקִ�י ַעל ַעְצב�ת ָ"ָניו  

59  

  ִ�ְנִ#יַמת ִא;) ה�א ִמ3ֵ�ַ#ְעַ 

  ַפְכִ�י ֶלָעָ#� ִ�ְגַלל 5ְנַחת ַהַ<ַחרהָ 

60  

  ָ�ַפְסִ�י ְ�ִצָ"ְרַני ֶאת ְיס)ד)ת ַהֶ$ֶדק

Cְ�ָכל ַמה ֶ#ָהָיה ִהְפַצְרִ�י ְללֹא ֶהֶר  

61  

  ֵהַטְלִ�י ָרַעד ַ�ָ<ַמִי�

ִ�ִ יִתי ַלַ;ְל�ְ. ְוָלִאָ<ה ְ#חַֹרת ֵעיַנִי�
8

 

62  

  ד ֵ�� �ָד� ָ"#�טִ�ִ יִתי ָלֶה� ֵ�יצַ 

  ֵמִביא ַלְ;ה�מ)ת ִ�ְגָרה ְוִרְ#ע�ת

63  

  ֵי# ִ&ְנ�ה �ִמְלָחָמה ֵ�י� ָהֲאָנִ#י�

  ִלְנַבEִי� ֵי# 4ָ#ַָרה ֶ#ל ֲחֵבִרי�

64  

  ַהֵ�� ֵאינ) ְמַכֵ�ד ֶאת ָה�ב

  ְוָה�ב ֶאת ַהחֹק ְוַהִ;ְצָוה ָעַזב

65  

  לֹא ִ�ְרֵא�, ֵאי� �ח ָל�ח
                                                 

  אישה מגן עדן 8
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  .ְ�ֵני ִמְ#ַ"ְחָ�� ְוִנְצֵריֶה�, ֵה� א)ְיִבי� ְלַעְצָמ�

66  

  ָ�ל ַ�ֲעֵלי ַהָ;מ)�, ֵה� ַ"ְטר)ִני ַה�ַֹח ְוָהעֶֹ#ק

  ַה0ְִ"ִ#י� ֵה� ַמָ�ֵריֶה� ֶ#ל ַמֲעִליֵלי ָהֲעִליל)ת  

67  

ְרָ#ה ְמֵל�ה Eְ�ֵַאִבי� C���ַ ְ�ָבִ&י�   ַהח6

  � ְקר)ֵבי ִמְ#ַ"ְחָ�� ט)ְרִפי�א)ָתנ� ְוֶאְתכֶ 

68  

  ָקְ#ר� ֶאת ַרְגֵלי ָהר)ֶעה ָ�ֶרֶס� 

  ַהֶ$ֶדקDַ�� ַהַ$ִ:יִקי� ְ�ָבר ֲעֵיִפי� ֵמִאי

69  

  ַהֶ�ֶגד ֶ#ל ַהְ;ָ#ֵרת ֶ#ַבע ִמָ:�

  י)ֵסC ֶ#ל ְ�ַנַע� ִנְהָיה ָ�ז�י ְוָכנ�עַ 

70  

  ֲעָבר ָיָ#�ָה5ְרֵיה  ַ�ִ;י#)ר �ְבָכל ַמ 

Cַה<�ָעל ָהַעְרמ�ִמי ְמַט4ֵל ְ�ָחְפ�4#ִת ְוח)ֵל  

71  

  ַהֲחֵבִרי� ַלַ;2ָע �6ָ � ִמְס")א א)ְכִלי�

ָ�פ�ת ְ�ַצֲעָר� ֶ#ל ֲאֵחִרי�   ֵהיָכ� א)ָת ר�ַח ֶ#ל 6#

72  

  ֲאב)י ֶ#ָהע)ָל� ה�א ָמק)� ֶ#ל ֶהֶרג 5ִחי�

4)ת�Dת ְוכ6 ) ִאיִמְלָחמ)ת ְוע)ְינ   ְנִעימ6

73  

  ַמה ֶ#�ַמְרִ�י א)ד)ת ָה5ְכָזִר�4ת ֶ#ל ָה�ָד�

  ָ�ְרמ� ָלְרִקיִעי� ַ�ַ<ַחר ְלַהְתִמיד ְ�ַרֲעָד�  

74  

  ְמֵלא)ת ַ�ָ:� ֵעיֵני ַהַ;ְל�ִכי� 

  ְ�ֶמְרֲחֵבי ַהִ<ָ�ע)� ְמב6ְלָ�ִלי� ְוִנְרָעִ#י� 

75  

  ה ָרִאיָת ַעל ָעָנC ֶ#ל ֶ"ַרחַמה 5#ֶָ� 

  ְ�ֵעת �ֶֹקר ָעֵיC �ַבֵחיק ַה4ִַי�

76  

  ַמה ֶ#Bְִתַ�ָ ה , ֶזה לֹא ָהָיה ַטל
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  ֶאָ א ִ:ְמַעת ָהֵאל ֶ#ִהְתַ�ְלְ�ָלה

77  

  ָ�ֵעת ֵי# ִלי ִ�ְפֶאֶרת ֶ#ל ֵקְרָבה �ָמק)�

  ִהְתַנ3ֵיִתי ֵמַעְצִמי �ֵמֲעו)נ)ת

78  

  ָעָפר ְוָעָפר ְוֵאֶפר ֲאִניDי)ֵ#ב

  ֲאִני ָחֵבר ָהֲאָדָמה ָ�ל ע)ד ַמְצ"�ִני ָנִקי

 79  

  ַ�ְרִ�יר �ָבק �פֹר, 9"פ�ָייא"ִמי ה�א 

  ֲאָבל ִא� ִ"ַ$ְחָ� א)ת) ְ�ת)ְ. ֵאיֶזה חֹר

80  

  ַמה ֶ#ִ�ְרֶאה �6 ) א)ר ְוא)ָר

  יָעהֶזה� א)ר ֶ#ל ִהְתַ� �ת ֶ#ַ;ְפִצ 

  

  

  

  

  

                                                 
  .המחפש 9
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  שוש� ואביר� 

  

  ָ�ֵעת ַהְקֵ#ב , ְמל6ָ;ד �ה�ב

  ֵאיְ. ַהַ�ְלַ�ל ְ�ע)ָלֵמנ� ִמְס�)ֵבב

  ִיֵ�� ְלָ. ִמְגָר# ְ�ֵדי ֶ#ְ�ַ&ֵחק �) ט)ב

  ְ�ִמְ&ַחק ")ל) ַ�ְפִסיד ֶאת ַהַ�:�ר 24ִ#ֶֹב

  "ַהַח4ִי�"Eִ�ַיָרה ַהE) ַהְ;כBָ6ה 

   ָלַדַעת ַהְ:ָבִרי� ַה0)ִבי� ְוָהָרִעי�ֵי#

  א)ת) ֶאל ֶ#ָ�ָרא א)ְת.ָ 

  ֶ:ֶרְ. ֶ#ל ֶחֶסד ָ"ַתח ְ�ַדְרְ�.ָ 

  ה�א ִל#0ֵ ֶאת ָמא)ר ַמְחַ#ְבְ�.ָ 

  ָ"ַתח ֶ:ֶרְ. ֶלֱאמ�ָנְת.ָ , ַ��)ָרה

  ֱאלִֹהי� ְ�ֵ## ֵמא)ת ְוָ#ל)# ֲעָ&ָרה ַהִ;ְצו)ת 

  ֶאת ַ:ְרְ�ָ. ִ�ְמא)ר)ת ֵהִאיר 

  ְ�ֵדי ֶ#ִ�ְמָצא ֶ:ֶרְ. ְלַח4ִי� ט)ִבי�

  ְ"ַתח ֶ�ֱאֶמת ֶאת ַהֶ:ֶרְ. ַל;)ֶרֶ#ת ָהֱאלִֹהי�

  ֱהי)ת ַוֲעב�ר ַהַ$ִ:יִקי� ֶ:ֶרְ. ַהֶ$ֶדק ְוַה#ֶֹ4ר ְנכ)ָנה

C�ַ ַלֶ:ֶרְ. ַהBְב��ה   ֵלְ. ָ� ְ�ֵדי ֶ#ִ�ְהֶיה 6#

  

  ִ�ְמָצא ַ#ַער ַל2ְג6 )ת ֶעְלי)נ)ת

  ֶאת ַהִ<ָ�ר)� ִ�ְמָצא 0ָ�ַה)ר ַה4ֵינ)ת

  א)ת) ַה4ִַי� 4ִ#ְֶרַ�ח ֶ�ָחִבית 5ְחד�ת)

  ְוִתְרַע# ִצְדַקת ָהע)ָל� ִ�ְ#ִת4ָת)

  ִי5#ְג ַעד ֲאֶ#ר ִי"ֹל ַה0ִיָר�

  ֶתר ֶ# ) ַ�� ִיְתַהְ"כ� ֵ�ס ַהְ;ל�ָכה ְוַה�ֶ 

  ְ�ֵדי ֶ#ָהע)ָל� ִיְ#ַ�ְחֵרר ִמְ;ַדְ�ִאי�

  ה) ֱאלִֹהי� ַעד ָמַתי ַנְמִ�י�

  ?ַעד ָמַתי ִנְהָיה ֲע#�ִקי�, ה) ֱאלִֹהי�

  .5ל ַ�ְסִ�י�, ַהָ:ָבר ")ֵגַע ְ�ָ#ָרֵ#ינ�

  ֲעקֹר ֶאת ָ#ְרֵ#י ַה�)ר)ת ְוַה2ְִכל�ת

  ָמָ#ה 2ֵ�ַס ֶאת ַהְ;ִציא�תְוַעל ְנב�5ת 

  ְ�ֵדי ֶ#�)ְמֵכי ַ"ְרעֹה לֹא ֶיְחְטא� ְלמ�ְל.ָ 

  �6ָ � ִיְ#ַ�ֲחו� ַ�ֲחַצר ֶ#ְ .ָ 
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  ַהֵ<� ֶ#ְ ָ. ַמְרִ�יַע ֶאת ַהBֶֶפ#, ֱאלִֹהי�

  ִמיָלְתָ. ַס� ַח4ִי� ַלBֶֶפ#, ַ:ְרְ�ָ. ְ�ט�ָחה

   ְ�ֶנְקָטר  Dַח4ִי� ַ�ָ;ה ט)ב ֶ#ֶאת ַס� הַ 

ָ�ר     ִיְ#�� ְ�ַתֲאַות ַח4ִי� ְ�מ) מ�ְ#ק ִמ62

  

  ַהִ<�3י ְיַעBֵג ֶאת ָ�ל ַהֲחֵבִרי�

  ְוָיִסיר ִמ� ַהֵ ב ֶאת ָהֶעֶצב ְוֶאת ָה�ָבק ֵמַהָ"ִני�

  �6ָ � ְ&ֵמִחי� ְ�מ) ִצ")ִרי� ֶ#ָ"ְר&� ְ�ָנַפִי�

  ֶרְ. ָהֱאֶמת �ְבִלי ָ�ִביַע ַה4ִַי�ִע� ָהרֹא# ְ�דֶ 

  ַהֶ$ֶדקDְללֹא ִס"�ֵרי ַה8ְִנ�ה ְוִאי

  ָהע)ָל� ִיְ#ַ"ע ְ�מ) ְנָהר)ת ַ�� ָהֵעֶד�

  5ָ�ה ה�א ַה$)ֵדק ְוֵאיָת� ַמֲעָמְדָ. 

  ַהְ�ד)ָלה ְוַהֶ$ֶדק ֵה� ְמַלאְכְתָ. 

  ע)ָל�ִהBְָ. ָ�ד)ל ַעד ְ�ֵדי ָ�ְ. ֶ#ָ�ל הָ 

  ַ�� ָ�א� ַ�� ָ&�, ה�א ֵ�יְת.ָ 

  ָ�ֵעת ָמָצאָת ְ�ִלִ�י ֶאת ְמק)ְמָ. 

  ְ�ֶדֶרְ. ז) �ִבי� ֶאת ְ�ד6ָ ְת.ָ 

  ְלִעִ�י� ַ�<�� ָמק)� לֹא ִ�ְ#�ֹ�

  .ַ�ֵ ב ְוַרק ַ�ֵ ב ִ�ְת"ֹס ָמק)�

  ֶאת ִלִ�י ָ�ִאיר , ֱאלַֹהי

  ת ַ�ְבִעירָ�א)ר ָהֱאֶמת ֲאב�ק)

  , ֶאְבַער ְלָכל א)ֵרְ. ַהֶ:ֶרְ. , ְ�ַדְרְ�.ָ 

  ָ�ָרצ)� �ִסיט ֵאֶליָ. ֶאת ח�ט ַהBֶֶפ# 

  

  ְ�ִלִ�י ֶ#ִ י 5ל ַ�ְ#ֶרה ֲאֵפָלה

  5ל ִ�ְפַ�ח ִלי ֶאת ַהֶ:ֶרְ. ַלְ;צ�ָלה

  ?ִמי י�ַכל ְלִהְ#ַ�ְחֵרר ִמְ;ַעְר�)ל)ת ַהֲחָטִאי�

  ֶנה ִמַ:ְרְ�ָ. ִיָ ְקח� ִמְ;ָ. ַח4ִי�ִא� ִ�פְ 

  ִא� ְלָדְרכ) ֶ#ל ָהֵאל ִ�ְתַיֵחס ְ�ב�ז

  ְוִתָ�ַכח ְלֶדֶרְ. ֶ#ל ְרִמ4ָה �ְצִביע�ת

  ֶאְפָ#ר ְלה)נ)ת ֶאת ְ�ֵני ָה�ָד�

  ְלַהֲעִרי� ַעל ֶזה א) 5ֵחר ַמֵ:י ַ"ַע�

  ,5ְ. ְ�ֶ#ַח4ֶיָ. ַ�;� ְ�ָבר
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  0ֵָמ� ָ�ֲאָדָמה ַה4)� א) ָמָחרְוִת 

  ִע� ַמֲעֶ&יָ. ִ�ְתַעֵ;ת

  ְוֵה� ָיִעיד� ַעל ַמה ֶ#ָהִייָת ֶ�ֱאֶמת

  ט)ב ִא� ֵציָדְתָ. ַלֶ:ֶרְ. ִ�ְהֶיה ָהֱאֶמת

  ְוָהֱאמ�ָנה ְולֹא ַמֲעֵ&י ֵחְטא

  , Bָ�ִֵצל ִא� ֵ�ֵלְ. ַ�ֶ:ֶרְ. ַה#ָ4ָר

  ? ָת ֶזה ִמְ�ָברֵאיְ. Bָ�ִֵצל ִא� ָחָטא

           *** 

 

  ִמEְַמ�, ָ�ִעיר ִניְנֵוה ִמEְַמ�

  ָיַ#ב ַעל ַהֵ�ס ֶמֶלְ. �ְ#מ) 5ִביָר�

  ָיָ#ר ְוָחָכ�, ָהָיה ַ#ִ יט צ)ֵדק

  �ִמֶ;�B ָהי� ְמר$ִ6י� ָ�ל ָהָע�

  ְלַמַע� ַהְ&ָ�ַעת ָרצ)� ָהָע� ֶהָע#�ק

  � ַ�Bָה�ג ִמBָה ֵ#ִני #)ְפִטי

  ְ�ֵדי 5�ְ#ְֶרמ)� ַהַ;ְלכ�ת ִיְת�)ְרר�

  ֶאת ְ�ָעי)ת ָהָע�  ַ�ְ�ב�ָנה ִיְפְ�ר�

  ְלַבל ִ�ָ"ַגע ְזכ�ת) ֶ#ל ָע#�ק �ְמד6ָ�א

  א) ֶ#ָהע)ֵ#ק  ְ�ַלֵ"י ָע#�ק ֶיְחָטא  

  ְיָפְר#� ֶאת ַ�ְנֵפי ַהֶ$ֶדק ְ�ָכז) ִ#יָטה

  ְמר� ֶאת ַהֶ$ֶדק ְלצ)ֵדק ְוִי3ְח� ֶאת ְזכ�ת) ֶ#ל ִמי ֶ#ָחָטאִיְ# 

  ָ�ְ. ָחַ#ב 5ִביָר� ְוָכְ. ָהָגה 

  ְוָ#ַתל ֵע@ ֶ#ל ַרַעל ִמְ�ִלי 4ָ#ֶַדע

  ֲעִדיָנה ַוֲחִביָבה ְלָכל, �5ֹרDָהְיָתה ל) ִאָ<ה ְיַפת

  ,  ל�ְבֶרַגע ֶ#ל ֶה2ַח ַ:ַעת ָהְיָתה ְלִמְכ#)

  ֶ#ַ�ֶ:ֶרְ. ָ� ָ�ַחר ְוֵהִבי�

  ַיְפִסיד ֶאת י)� ַהִ:י�

  

  ְ�מ) ט)ֵבי ָהע)ָל� ָהְיָתה ְיד�ָעה ְ�ִנ3ָי)� ַ�ֶ"יָה 

  ְ�מ) ְקד)ֵ#י ָהע)ָל� ָהְיָתה ְמפ6ְרֶסֶמת ִ�ְתכ�נ)ֶתיהָ 

  ְ�ַמְלֲאֵכי ֵ#ִמ4ִי� ַעל ָ"ֶניָה ָנֲהָרה 

   ק)ָמָת ָהְיָתה ְ�ִמיָרה ,ֵ�י� �6ָ �

  ַעל א)ת) ֶאֶרז ָיֶפה ְוָגב)ַ ַמה אַֹמר �ַמה 5ִ�יד
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  ?ַמה ִ�ְהֶיה ַה�)ֶעֶלת ִמָ�ְ. ְל�ָד� ָחָכ� ָהר)ֶאה ֶאת ֶהָעִתיד

  א)ָת ִאָ<ה ֶ#ָ�ְרא� ִע� יִֹפי ָ�ֶזה

  לֹא ִנְבְר�ה ְלַמַע� ַהה�א ְולֹא ְלַמַע� ֶזה

   ַהEֶה ָ�ִמיד ַלַ�ַעל ִיָ<ֵאר ָהא)ר

  ִמ� ַה<ֶֹר# ַעד ָהרֹא# ֶנֱאָמָנה ִ�ָ�ֵתר

  מ�ָטב ִ�ְ#מֹר ַעל ֵעיֶני.ָ 

  ָ�ִ&י� ֶרֶס� ַעל ַמָ�ט ר)א)ֵתי.

  ִ�י ֶזה� ִצ��י ַהָ:ת ֲעב�ְר.ָ 

  ַ�ְסִ�יר ַ�ְ�ב�ָנה ֶאת ַמָ�ט ֵעיְנָ. 

  ר ַהְ�#�ק)תְ�ֶ#ַהַ;ָ�ט ֵיֵלְ. 5חַ 

  ָלֲאַב:)� ַהָ:ת ַהְ<ִאיפ)ת ה)ְלכ)ת

�ָד� ָהג�� ָעֶליָ. ִלְ#מֹר ַעל ְצִניע�ת ֵעיֶני.ָ �ְ  

  ָלִ#י� ֶרֶס� ַעל ַ�ֲאַות ַהBֶֶפ# ֶ#ְ ָפֶני.ָ 

  

  ְ�ֶ#<)ֵכ� ָ#ד ְ�ִנְ#ַמת �ָד�

  ִ�ְק#ֹר א)ת) ַ�ִ;��B �ַבִ;ָ:ה

  יר ֶאת ֵעי� ַהְ�#�ָקה ְ"ק�ָחהִא� �)ִת 

  ְ�ַ#ְחֵרר א)ָת ְוִתְדַהר ְלַבְ:.ָ 

  ְ�מ) ְ�ֵהָמה ֶ#ֵאי� ָל ְ�ָלל

�ז 5ָ�ה ְ�ֵהָמה ְולֹא ָ:ָבר 5ֵחר ִ�ְכָלל  

  

 *** 

 

  ,ֵלבDַ�ָ;ה ָיֶפה ְו#)ֵבה, �ִביב ָנִעי�

  ,בִמיֵני ְ"ָרִחי� ָ"ְרח� ְוָהֵריָח� ְמַלְבלֵ 

  #)ַ#Bִי� �ְפָרִחי� ָיִפי�, ַנְרִקיִסי�, ִסָ�ִל4)ת

ָ�ִפי�   ַהֵ<ִמ4ִי� ְוָה�ֶר@ ָהי� ַל<6

  מ�ְ#ק ַלְ"ָרִחי� ה)ִסיC ר�ַח ַקל

  ְ"ֵני ַהְ"ָרִחי� ִהְתַרַעְננ� ִע� ַה0ַל

  ָהָרִקיַע ַהְ<ִביִעי ָ:ַמע ִע� ַה0ַל

  ה ָ�� ָנַפל�ֵמִהְתַרְ�#�ת ַהְ$ִפ4ָ 

  ְ�ֵדי ֶ#ִ;ְ:ָמע)ת ֵאֶ ה ִיְ#ַ�ְחְרר�

  ַיַחד ֲעִדיִני� ַ#ְבִריִר4ִי� ְוֵריָחִנ4ִי� ִיְהי�
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  ְ�ֵדי ֶ#ְ�ֵזר ַיִ�יע� ִליֵדי #�ָ#�

  ִיְ#ה� ַיַחד ִע� ַהֶ;ֶלְ. 5�ְָרמ)� ַהְ;ל�ָכה

�4ָ, ִנְבַחרְ�3#ֶ)ֶטֶפת ַהֶ"ַרח ִהיא ְ�מ) ָ"ַרח    ְמע$ָ6ב �ְמצ6

  ִהיא ִ�ְהֶיה ֵאֶ#ת ַהֶ;ֶלְ. ְוֶ#ַ;ה ִיְהֶיה #�ָ#�

  , #�ָ#� ָהְיָתה ְ�ֶאֶרז ְוִהְס�)ְבָבה, ְ�א)ת) 5ְרמ)�

  . ַ�ַ�� ְ�מ) ַ"ְסי)� ַ�ַ�ֲאָוה

  ָחג� ְסִביָבה ָ�ל ַהְ;ָ#ְרת)ת 

 ָEָהב ָטה)רָסִביב א)ת) ֶ"ֶסל ָיֶפה ִמ.  

  ַה3ְב�ָצה ַהEֹאת ִהְס�)ְבָבה ְוִט4ְָלה

  �ְבת)ְ. ַהַ�� ִ&ְמָחה ְוָצֳהָלה

  ְ�ת)ְ. ַהַ�� ָהי� ְ�ט�ִחי� ִמָ�ל ַרע

  ְקָיָמאDִמְ"ֵני ֶ#ָהָיה ֶזה ַ�� ַהֶ;ֶלְ. ְוָהָיה ָ�ר

ְרַ�#    א�ָל� ְ�ֵבית) ֶ#ל ַהֶ;ֶלְ. לֹא ה6

  א)ת) ְזַמ� ֵ#ִני ְנָחִ#י� ִמַ�ַחת ַל#ֶ#3ַָהי� ְ� 

  ֵעיַנִי� ְנִק4)ת לֹא ָהי� ִלְ#ֵני ַה<)ְפִטי� 

  5ֵחר #�ָ#� ָעְקב� ַ�ַ;ָ�ִטי�

  ָ�ל ָ�ְ. ְ�ַנְפָ#� ֶאת ַ�ֲאָוָת� ִקְ�ע� 

  ֶאת ַמֲעָמָד� ְוֶאת ַ�ְפִקיָד� ָ#ְכח�

  

  א)ָת ְלַה8ִיגִ�ְמק)� ִלְ#"ֹט ָחְ#ב� 

  ֵה� ִ�ְלְ�ל� ֵ�י� חֶֹרC ָל�ִביב

  ְ�ֶאָחד ֵמַה4ִָמי� ַהַחִ;י� , ַ�חֶֹד# ַ�;�ז

  ְ�ֶ##�ָ#� ָהְיָתה ֲעס�ָקה ִע� ַהְ;ָ#ְרִתי� 

  ָהֲאִויר ָהָיה ַח� ְ�מ) �B�ַר

  ָהָיה ִנְדָמה ֶ#B)ְ#ִמי� ֵא# ְ�ֵבר�ר

  5ְמַ�ְטָיה ָ#ְקד� ַהְ;ָ#ְרת)ת 5ֵחר ֲהָכנ)ת לָ 

  ְ�ֵדי ֶ#ָ�ב)א ְוַתְרִ�יַע ֶאת ַה�ֶֹפת ַהEֹאת  

  ִהיא ְצָעָדה ַלִ���� ַהBָָהר 

  ְוֵ#ִני ַה<)ְפִטי� ָחְסמ� ֶאת ַ:ְרָ�

  ַמָ�ט ִמְתַח�Bֵ ְוִ#ְפל�ת ַמְחְ#ב)ֵתיֶה� 

  ִחB)ֵתיֶה�ָחְ&פ� ֶאת ְ� , ַהְ<ַנִי� ַיְחָ:ו

  ְללֹא ֶחְרָ"ה ְוָרח)ק ֵמַהְדַרת ְ�ב)ָד�, ְללֹא ��ָ#ה
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  ִהִ�יע� ֶאת #ָ3ָ�ַָת� , ַ�ֲעִדינ�ת

  ִהִ$יב� ְ�ָפֶניָה ְ#ֵ�י ְ�ִריר)ת 

  ְוָחְסמ� ְ�ָפֶניָה ָ�ל ֶאְפָ#ר�ת

  ָה5ַחת ְלַמֵ א ֶאת ִמְ<ֵאל)ת ִלֵ�נ� 

  ִהְת5ֵחד ִע� ְ#ֵנינ�ְוַתְסִ�יִמי לְ 

  

  ִנְהָיה ְמר$ִ6י� ִא� ִ�ָ�ְנִעי 

  ְוִא� ְ�ָסְרִבי �ז ִיְהי� ְקָ#ִיי� 

  ֵנֵצא Eְ�ַָעק)ת ָ#ַבר �ַב3)ל �יֹ� 

  ֶ##�ָ#� ָעְ&ָתה 5ֲהָבה ְ�ֶזה ַהָ;ק)� 

  ָהָיה ְ�ֶחְבָרָת ָצִעיר #)ֵבה ַעִי� 

   ָהָיה ַ�ָ<ַמִי�ֵמרֹב ִ&ְמָחה רֹאָ#

  ְ�ֶ#ֲאַנְחנ� ה)ַפְענ� �ז ה�א ָ�ַרח ְוָר@

  ֵמַעל ַה3ִיר ָהַעִ�יק ְ�מ) ָנֵמר ה�א ָקַפ@

  ְ�י)� ַהִ:י� �נ� ָהֵעִדי� ְוָהְר#�ת ַה�)ֶרֶרת

  ָ�ל ִמָ ה 5ֶחֶרת ִמֵ;ְ. ִ�ְהֶיה ְמי6ֶ�ֶרת

  ַעְצֵמנ� ַ�� ֵעִדי� ְוַג� �)ְבִעי�ִמְ"ֵני ֶ#ֲאַנְחנ� #)ְפִטי� �ְב 

  ֶאת רֹאֵ#ְ. ִיְכְרת� ָקָהל ַקBִָאי�

  מ�ָטב ְוָעִדיC ֶ#ִ�ָ�ְנִעי ִלְרצ)ֵננ� ִ�ְדָמָמה

  לֹא ִ�ְהֶיה #�� �)ֶעֶלת ִא� ָ�ִקיִמי ְמה�ָמה

 *** 

 

  תשובתה של שוש� לשני השופטי�

 

  ֵדַע ְוַה�ֹל ָיכֹלִאָ�� י)ְדִעי� ֶ#ָהֵאל ַה�ֹל י)

  ה�א #)ֵפט ָהע)ָל� �ב) ִיְמ#ֹל

  

  ַעל ַהִ:י� ְוַהֶ$ֶדק ֲעִמיַדת ָהע)ָל� ֵאיָתָנה 

  ַהֶ$ֶדק ְוַהָחְכָמה, ה�א ִמְתַק�4ֵ ִ�ְזכ�ת ַה2ֵֶדר

  ְ�ֶ#ֱאלִֹהי� ַחי ְוצ)ֵדק נ)ֵת� ק)ל)

  יִעי ֶ# ) ֲעֵליֶכ� ְלִהEֵָכר ַ�ִ:ֵ�ר ַהְ<ִב , ֲחָכִמי�

  לֹא ִ�ְנC5 ְ�ֵדי ֶ#ַ�ְמִ#יְ. �ְתִח4ָה

 C5ְוִא� ִ�ְנDְלֶעֶבד ִ�ְהֶיה   
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  5ֶ�� ר)ִצי� ֶ#ֵאֶפר ֶאת ַצו ֱאלֵֹהיֶכ�

  ַוֲאַק�4ֵ ֶאת ָרצ)� ְ#ֵניֶכ� 

  ֵהיָדד ַהֵ ב 5#ֶָ�ה ִעֵ�ר ְוָעקֹ�

  ֵהיָדד ֶ#ִהBְָ. ֲחַסר ��ָ#ה ְוָסת��

  ַלֵחֶלק ְוֵחֶלק א)ִתי ַלֲחִתיכ)ת ַיְחְ�כ�ִא� 

  ִא� ַיְחְ�כ� ֶאת ְוִריַדי ְוֶאת ְ:ֵמי ִיְ#ְ"כ�

  ִא� ָיב)א� ְ�ד�ד 5ֵחר ְ�ד�ד

  ִא� ִיְתְקע� ֵמא)ת ֲחִנית)ת ְ�ג�ִפי ַהָ<ד�ד

  ִא� ְיָפְרק� ֶאת ָ�ל ַעְצמ)ַתי

  ָעַליְנָחִ#י� ְוַעְקַרִ�י� ַיְ#ִליכ� 

  ִא� ְ�ע)ִדי ַח4ָה ִיְקְ�ר� א)ִתי

  לֹא י�ְכל� ָלַקַחת ֶאת ְצִניע�ִתי

  

ְכָ�� , ח)ְטִאי�, 5ֶ��   ְ�ֶ#ִ�ְגְ:ֶכ� ְ�ֶפַ#ע מ6

  ְלכ� ְוָתִסיר� ֶאת ְ�ִלימ)ֵתיֶכ� ְוַתְ#ִליכ� א)ָת�

  לֹא ָרא�י ֶ#ִ�ְתַהְ:ר� ִ�ְגִלימ)ֵתיֶכ�

  <)ְפִטי� ַ�ְ�ִלימ)ת ְיזֲֹהמ� ִמְ;ל6ְכָלִכי� ֶ#ְ�מ)ְתֶכ��ס�ר ֶ#הַ 

  ִ�ְפֲחד� ֵמַהEְַמ� �) ֱאלֵֹהיֶכ� 

  ְ�עֶֹנ# ִי3ַח ֶאת ַח4ֵיֶכ�

  ְ#ַכְחֶ�� ֶאת ַהִ:ֵ�ר ַהְ�ִ#יִעי

  .ל) ְיִהי, ָמאַתִי� ְקָלל)ת ַעל ַנְפ#)ֵתיֶכ�

  יִרי�ֶאת חֹק ָהֵעד�ת ֵאיְנֶכ� ַמִ� 

  ֱאלִֹהי� ה�א ָהֵעד ְו5ֶ�� ל) ִעְ�ִרי�

  ָ�ִמיד ְמַחְ"ִ&י� ִזָ;ה �ְפָ#ִעי�

  ?ַמ:�ַע ְמַזְלְזִלי� ַ�ָ:ָבר ָהֱאלִֹהי�

  ?ַעד ָמַתי ֶא#ֵ3ָר ַ�ֲחָבִלי�, ֱאלַֹהי

  ָעָ&ה ֶנֶגד ַמֲעִ&י ַהBְָבִלי�, ֱאלַֹהי

  ַ�ֲעקֹר ֶאת ָ#ְרֵ#יֶה� , ֱאלִֹהי�

  ל ַה<)ְפִטי� ֲאֶ#ר ְמל6ְכָלכ)ת ְיֵדיֶה�ֶ# 

   *** 
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  יו� הדי� של שוש�

 

  ָה�ֶר@ ַעד �ִצילDֵמַע�, ְ�י)� ַהִ;ְ#ָ"ט

  ֶנֶאְספ� ְ�מ) ַנְח#)ל 5ִ:יר

   ַעל ִ�2ֵא ה)ִ#יב�הָ Dֶאת ֵאֶ#ת ַהֶ;ֶלְ. 

  ֵהִטיח� ָ� ְקָלל)ת ְ�מ) ִהְרִ#יע�הָ 

  ֲחמ)ר ֶ#ְ;ַקֵ�ל ַ�ֶ<ַפע ֶלֱאכֹל ְוִלְ#�)ת ְ�מ) 

  ָ�ֲעט� ֵה� 3ִ�ַיר)ת �ַבְ:ָלת)ת 

  ?ַמה ע)ד ָרִציְת , ֶאת ַהֶ;ֶלְ. , ָהָיה ָלְ. ְ�ַעל

  ?ַמה ֶזה ָעִ&יְת . �ַבִית, ָמק)�, ַמֲעָמד

  ָהַלְכְ� ְוִהְתַ�ַ"ְפְ� ָלְ. ְ�ס)ד

  ?:�ַע לֹא ִ�ְבִ�י ע)דַמ ? ֵאיֵנְ. ִמְת#ֶ4ֶ�ַת

  ִ&ְמָחה ִמְ �ה ַל<)ְפִטי� ֶאת ֶהָחֶזה

  .ַה�ֹל ָהָיה מ�ָכ� ַלַ;ֲחֶזה

  ַ�ִ;ְסָ"ר ַה4ִָמי� ֶ#ָעְבר� 

  ַעל #�ָ#� ֵ#ִני ַה<)ְפִטי� ֶאת ֶ#ָרא� ְ�ֵעיֵניֶה� ִסְ"ר� 

  ְסִעיר)ת  ְ�ָכל ָמק)� ֶ#ִהִ�יע� ָהי� ַלֲחָד#)ת ַהַ; 

  ְוֵה� ִמִ$ָ:� ִהְסִ�יר� ַ�ֲאִריכ�ת �ִבְפר)ְטר)ט

  

  ָ�ָעְרָמה ָרָבה ַהְ;ִזָ;ה ָרְקמ� 

  ֶ#ֲאָנִ#י� ְ�ִמיִמי� ֶהֱאִמינ�

  ָ�ְ. ָהְפכ� ֲחָ#ד)ת ָלע6ְב:)ת 

  ִמְ א� ָראִ#י ָהֲאָנִ#י� ֶוֱהִביא�� ִלְמרֹד

ָ ָלהֶ#ֵאֶ#ת ַהֶ;ֶלְ. ִהיא    ח)ֵטאת �ְמק6

  ִהיא ְרא�ָיה ִלְסִקיָלה, ַמִ�יַע ָל עֶֹנ#

  ְ�ֶ#ַהח)ֵטאת ִ�ְהֶיה ְמפ6ְרֶסֶמת ֵ�י� ָהֲאָנִ#י�

  ְ�ֵעת ַהְ<ִפיָטה לֹא ִיְהֶיה ָ�ל קִֹ#י

  ְ�ָמסֶֹרת ַ�ִית ַהִ;ְ#ָ"ט, ָעְמד� ַעל ָהַרְגַלִי�

  �6ָ � ָ#ְתק� 5�ְַחתְ�ִצִ"4ָה ְלַכָ�ב ָהִא<�� 

  ְ#ֵני ַה<)ְפִטי� ָרֲעמ� ְוִהְתַלֲהב�

  .ֵהִביא� ֶאת ַהחֹק ִ�ְל#)נ) ְוִכְכָתב)

  ָנְתנ� ֵ�א�ר ֶ#ל #�ָ#� ְוָלֵאיד ָ&ְמח� 

  ָלִאָ<ה ָצִריְ. 4ִ#ְֶהי� ָ�ִמיד ְתב�ָנה �ְצִניע�ת 
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  ְהי)ת ָ:ג�ל ֵמְרָבָבהַה;)ִניִטי� ֶ#ָ  ָצִריְ. לִ 

  ז)ִהי ִאָ<ה ַוֲעב�ר ַהַ�ַעל ִהיא ְ�מ) א)ָצר ַ�ֵ�ָבה  

  ֵהִביא� ִאְמר)ת �ְמָ#ִלי� א)ד)ת ַהָ�ב)ד

  ֶאת ַהְ$ִניע�ת 4ְ#ִכ� ַלַ$ִ:יִקי� ֶ#ֵאי� ְלָיָד� ַלֲעמֹד

  

  ְלִעִ�י� ִ:ְ�ר� ַ�ֶ<ֶקט �ְלִעִ�י� ָרְ#פ�

  , ֶאת ַהַ;2ֵָכה ֵהִסיר� ְוֶאת ַה�ֹל ָחְ&פ�

  ַ�;)ָעָצה ָקמ� ְוִהְתַ�ְ ט� בֵ�א�ר ַהַ�ְקִרית ֶ#ִהְתַרֲחָ#ה

  ֵה� ָחְזר� ְ�תֶֹקC ְוָדְר#� ַעל ָ�ְ. ֲעִניָ#ה

  ֵאי� #�� ְ#ֵאָלה, ָהעֶֹנ# ַעל ִמְקֶרה ָ�ֶזה

  )ת ְסִקיָלהֵי# ַלֲע&, ְ�ַוַ:אי, בציווי די�

 *** 

 

  הי�ותפילתה של שוש� לאל

 

  ה)י ֱאלִֹהי� ַ�ל ָ�ִביא ֶאת ַה4)� 

  �) ָהרַֹע ְמַנֵ$ַח ֶאת ַה�ֹ�

  5ָ�ה ט)ב �ַמ3)ר ַה�0ב ה�א ְ�.ָ 

  5ָ�ה ַרח�� �ַמְעָי� ָהַרֲחִמי� ִמְ;.ָ 

  ַהBְִדיב�ת ִהיא ֶאָחד ִמְ<מ)ֶתי.ָ 

  ִהיא ִמְ;ָ. , 8ֶֶרת ַה�0בְמבַ , ַהַ�ְדל�ת

  ֶאת ָהֱאֶמת ָ�ִמיד ְמ4ְ#ִַכי� ֵאֶלי.ָ 

  ַהְ�ב�ָנה ָ�ִמיד ְק#�ָרה ִ�ְדָרֶכי.ָ 

  

  5ָ�ה ה�א ַה4)ֵדַע ָ�ל ִסיָמ� ְוָכל ֶרֶמז ֶזה ִמְ�ָבר

  5ָ�ה ה�א ַה4)ֵדַע ַ�� ֶאת ַהBֱֶאָמר ְוַג� ֶאת ֶ# ֹא ֶנֱאַמר

 ְEל ַה�ִעיִרי� ֶ#ָ�ע)ָל� ְמַהְ ִלי� א)ְת.ָ ָ  

  ַ�ַ;ֲחלֶֹקת ז) ֲאִני נ)ֶתֶנת ֶאת ֱאמ�ֵני ְ�ָ. 

  ְ�מ) ַהֶ<ֶמ# ַהְ;ַגָ ה ֶאת ָהֲאִמִ�י

  ִ�ְרָגִעי� ֵאֶ ה ָ�ב)א ְלֶעְזָרִתי

  ַ�� ִא� ַהְ<ָפִלי� ָהֵאֶ ה לֹא י)ְדִעי� 

  ֱאלִֹהי�, י.ָ ֲאִני ְצנ�ָעה �ְטה)ָרה ְ�ָפנֶ 

  ֲאִני ָ�ל ָ�ְ. ָ#ַמְרִ�י ְוֶהְחַ#ְבִ�י ֶאת ֱהי)ִתי ְצנ�ָעה
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  ְוֵאי� ֶזה ָרא�י ֶ#ָ�ְ. ָיָצא ְ#ֵמי ָלָרָעה

  לֹא ָרא�י ֶ#ֵאֶ ה ִ�ְלב�# ִ�ְבָ&ה

  ְ�מ) ְזֵאִבי� ִיְטְרפ� ֶאת ַח4ֵי ַהַחִ"י� ִמֶ"ַ#ע

  )ְטִאי�ָ�ָלה ִמי ֵה� ֶ�ֱאֶמת ַהח

  ֱאלִֹהי�, ַ�ְרֶאה ֶאת ְ�ד6ָ ְתָ. ְוֶאת ִ�ְפ5ְרְ�.ָ 

  ַ�ְח&Cֹ ֶאת ָ�ל ִמי 4ָ#ֶד) ַ�ֵחְטא

  ֵ�� ִלי ָ�ל ְ�מ�ל ֶ#ִ�ְרֶצה ָלֵתת

  לֹא ַרק ְלַמֲעִני ְ�ִחBִָתי ִ��)�

  לֹא ָלַעד ְ�ג�ִפי ִנְ#ָמִתי ִ�ְ#�ֹ�

  

ָחר ְקָ:� א) ִ�ְמא6    אלי. �ב)א ְ�מ6

  ִא� ֶאְרֶצה ְוִא� לֹא, ז) ָהֱאֶמת

  ֲאִני ְמַפֶחֶדת ֶ#ַה<)ְפִטי� ַה")ְ#ִעי� 

  ִיְ#ַ�ְ ט� ַעל ָהֲאִציִלי� ְוַעל ַהְ"ֶלֵ�ִאי�

  ר)ְכִבי� ַעל ס�ס ַה4ְִהיר�ת

  ִיְתַעְ ל� ַ�$)ֵדק �ָבע)ֶ&ה ַה0ָע�ת

  ִאי ֶצֶדק ַ��  ֵ�� ֵה� ַיְחִליפ� ֵ�י� ֶצֶדק וְ 

  ְוִא� ַיֲע&� ֵ�� ֵאי� ֶזה ה)ֵג�

  �ֹל ע)ד ֵה� ִ�ְמק)� ִמְבָטִחי�

  ַח4ֵי ָהָע� ִיְהי� ֲהפ�ִכי�

  ְלָכל ֶאָחד ִ�ֵ�� ְ�מ�ל ְ�ִמַ:ת ַמֲעָ&יו

  ִ�ְגמֹל ְלָכל ֶאָחד ְ�א)ת) ַהַ;ָ$ב 

  ַ�ְרִחיב ֶאת ַהֶ$ֶדק ַעד ְ�ֵדי ָ�ְ. 

  ְ�ֵני ָה�ָד� ִיְמְצא� ְ�ִצְדָקְתָ. ִמְבָטחֶ# 

 *** 

 

  יו� המשפט

 

  ֱאלִֹהי� �)ֵח� ָ�ִמיד ֶאת ְ�ֵני ָה�ָד�

  ִלְפָעִמי� ַמְ#ִ"יל ְוִלְפָעִמי� ַמְעָלה א)ָת�

  

 ַ  ַעל ָ�ל �ָד� ל)ַמר ה)ָדָיה ָלֱאלֹ

   ְ�ֵבית סַֹהרDְ�ִ&ְמָחה , ְ�ָכל ַמָ$ב
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  ג ַמֲעָמד 5ל ְ�ֵהא 5�ְַוָת� ְ�מ) ָלִביאִא� 8ִ�ַי

  ֶאָ א ִ�ְסַ�ֵ�ל ַעל ָ�ל ָר# ְוָעִני

  , ִ�ְהֶיה ַסְבָלִני ִא� א)ְתָ. ְי5ְמֵלל

  ַה2ְַבָלנ�ת ִהיא ֶ:ֶרְ. ָהֵאל

  ִא� ֱאלִֹהי� ִיְרֶאה �ָד� ִע� ֵלב ָ#ב�ר 

  ְיַעBֶה ְלַב#ָ3ָת) ַעד ֶ#ָהִעְנָי� ָ�מ�ר

  ַהֵ ב ֶ#ל #�ָ#� נ6ַ�@ ְלֵמ�ה ֲחִתיכ)ת

  ַהִ�ְקָוה ֶ#ָ  ָהְפָכה ְלֵיא�# ְו5ְכָזב)ת

  ִהיא ִנְכְנָעה ְ�ַנְפָ# ַל�)ָרל

  לֹא ָחְט�ה ִ�ְ&ָפֶתיָה ְ�ָלל �ְכָלל

  ְ�מ) #�ָ#� ֱהֵיה ָ�ִמיד ַסְבָל� ְוָיָ#ר ְ�ַדְרְ�.ָ 

  ִיֵ�� ְלָ. ִ�ְגמ�ְל.ָ ְ�ֵדי ֶ#ֱאלִֹהי� 

  ְ�י)� ַהִ;ְ#ָ"ט ֵאיֶזה ַמְ#ִקיC ָצִעיר 

  ֶ#ֶאת ַהחֹק ַמִ�יר, ַיְדָע�, ָחָכ�

  ָעָלה ַעל ַהָ�ָמה �ֵבי� ֵ#ִני ַה<)ְפִטי�

  ה) ֲאִציִלי� �ְ"ֶלֵ�ִאי�: ָ�ַפס ָמק)� ְו�ַמר

  

3ִי ַעל ִ"י ִ:י� ָהֱאלִֹהי�   ֶזה לֹא ח6

  )ְפִטי� ִיְהי� ָהֵעִדי� ְוַג� ַה�)ְבִעי�ֶ#ַה<

  ַהִ;ְ#ָ"ט ַהEֶה ָ�נ�י ַעל ֶחְזי)� ָ#ְוא

  .ִיְהֶיה ֶזה ֶ"ַ#ע ְלַהְמִ#יכ) ַעְכָ#ו

  ְ�ַק4ְמ� ִהְתַיֲעצ�ת ְוִתְבֲחר� ֲעָ&ָרה ֲאָנִ#י�

  ְטה)ִרי� �ְזֵקִני�, ַ�ַ"ִי�Dְנִק4ֵי, ֲאִציִלי�

   ֶזה ֵנֵלְ. ְל5ְרמ)� ַהֶ;ֶל.ְ ְ�ַמָ$ב

  5ְסִ�יר ַמה ַנֲעָ&ה ְ�ס)C ַהֶ:ֶרְ. 

  ְ�ִביד�ד, ִ�ְ#ְמר� ָ�ל #)ֵפט ְלַבד

  .ְל5ְרמ)� ַהֶ;ֶלְ. ָ�ִביא� ָ�ל ֶאָחד ְלח�ד

  ְ�ַג� ַהֶ;ֶלְ. ה�ַק� ֵ�ית ִמְ#ָ"ט

  ְ�רֹא# א)ָת� ְ�ָבִרי� ְוַה$)ֶפה ָהֶאָחד

  ֵבית ַהִ;ְ#ָ"ט ֵהִעיד� ֲהמ)ִני ֲאָנִ#י�ְ� 

  ִאֵ�ד ֶאת ִ�ְטח)נ) ֶאָחד ֵמַה<)ְפִטי� 

  �6ָ � ְ�ִצִ"4ָה ְ:ר�ָכה ְלִפְתר)� ַהִחיָדה 

ָ:ה? ַמה ָיכֹל ִלְהי)ת, ֱאלִֹהי�   ֵ�� ְ"ק6
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  ַה$)ֶפה ָ"ָנה ֶאל ַה<)ֵפט ְו�ַמר 

   ַ�ְחִסיר ָ:ָברֵ�ֵאר ֶאת ָהֵאר�ַע ְו5ל

  

  ַ�ְסִ�יר? ֵהיָכ� ַה�Eג ַהEֶה ָהָיה ָעס�ק ְ�ִע�Bִגי�

  "?ְלֵאיֶזה ִ���� ֶנֱעַל� א)ת) ָצִעיר

Cַמר ְוִהְסִ�יר ְוָחַזר ְ�ִלי ֶהֶר�  ַה<)ֵפט 

  ַהָ;ק)� ה�א ְלַיד א)ת) ֵע@ ֶאֶרז

  ָריו  ִ���� ַהִ;ְזָרח �ַמר ְוִהְפִסיק ֶאת ֶהְס�ֵ 

  .לֹא  ָיכֹל ָהָיה ע)ד ְלַהְמִ#יְ. ַ�ֲהָבָליו

  ַה<)ֵפט ָה5ֵחר ָחַ#ב ְלַעְצמ) ִ"ְתא)�

  ?ַמה יֹאַמר ַעל ַהָ;ק)�, ָהֵאז)ר ָיד�עַ 

  ה�א ִ:ֵ�ר ַעל חֶֹסר ַה��ָ#ה 

  ְוִצ�4ֵ ֶאת ַהָ;ק)� ְלַיד ֵע@ ��ִקיָצה

  ִהְתק)ְמָמה ָמָרהַהִ���� ַמֲעָרב �ִפְתא)� 

  ַצֲעַקת ָהֲאָנִ#י� ְו#�ָ#� ִהְ#ַ�ְחְרָרה

  ֶאת ֵ#ִני ַה<)ְפִטי� ָ�ְרר� ַ���ָ#ה �ְכִלָ;ה

  ְוה)ִ#יב� א)ָת� �ז ִ�ְמק)ָמ

  ֶזה� ַהֵ�א�ר ְוֶזה� חֹק ָ�ד)ל

  "�) ִי"ֹל, �)ֶרה �)ר"

  �Bי ְוֵ#�ַל$)ֶפה ַהEֶה ָ:ִנ4ֵאל ִ� 

  ְוה�א ָנִביא ָהֵאל ֶ#ֵהִביא ֶאת ְ:ַבר ַהֵ<�

  

  #ְ5ֵרי א)ת) ֶרַגע �) ַהֶ$ֶדק ַנֲעָ&ה

  ֶ#ָהֱאֶמת ִ�ְכֵ�ב ַ�ִ;ְסָמִכי� ְוֶהְחִ#יָכה ִהְתמ)ְסָסה

  ְל5ַחר ֵליל)ת ֲח#�ִכי� ִע� ֵלב �ֵפל

  ִ�ֵ�� ֵלב מ��ר ְוא)ר ָיֵהל

  ֶיה ָמֵלא ְ�א)ר ֱאלִֹהי�ֵלב 4ִ#ְֶה 

  ַ�ֲעִניק ִלי ֵחֶלק ָזִעיר ְ�ֵדי ֶ#ֶאְמָצא ֶאת ֵחר�ִתי

  ֵ�� ְלִלְבב)ֵתינ� ְ�ֵרָכְת.ָ , ה) ֱאלִֹהי�

3ֶי.ָ    ֵ�� ְיכֶֹלת ָ�ז) ֶ#Bֲַעמֹד ְ�ח6

  ִמְ"ֵני ֶ#ְ�מ) ָהִרי� ֵאיָתִני� ְוַיִ$יִבי� 

  ֶרב ָהא)ְיִבי�ִ�ְ#�ֹר ְ�ָכל ָמק)� ֶאת חֶ 

3ֶיָ. ִיְמרֹד   ָ�ל ִמי ֶ#ְ�ִצ�4ת ְלח6
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  ְוִזְכר) לֹא ִיְ&רֹד, ִיַמח ְ#מ)

ָ�ר ַעל ְיֵדי ַהַ;ֲאִמיִני�   ָהֱאלִֹהי� מ6

  5ָ�ה ה�א ְ�ַעל ַהְ$ָדָקה ֶ#ָעָליו ַמְצִ�יִעי�

  ְ�ֶ#ַחC ִמֶ"ַ#ע י�ַבל ַלַ�ְר:)ִמי�

  )ִפיע� ָהַרֲחִמי�ָהָרִקיַע ִיְרַעד ְוי

  ַעל #�ָ#� ָעַבר ַמָ$ב ִעְנָיִני� ֶ#ָ�ֶזה

  ִא� ִ�ְתַעֵ;ק 5ָ�ה ָ�ִבי� ֶאת ֶזה 

  

  ֶ#ְ ָכל ִ#ְפל�ת ֵי# ִסָ�ה  

  א) ָ�ל ַמEָל ֶ#ְ ֶפַתע ָ�א 

  ְ�ֶ#ַ�ִ�יַע ַלְ�ִהָ ה ְוָהָדר ְוִתְת�)ֵנ�

  ִ�יט ֶאל ַהִ;ְסֵ��ְ�ֶ#ַ�ִ�יַע ְלֶחְלְקָ. ַ� 

  ְ�Bָ4ִ#ֵֶת� ְלָ. ַמֲעָמד ֵאי� ֶזה ְלַמַע� ִ�ְפ5ְרְ�.ָ 

  ֱאחֹז ְ�ָיָד� ֶ#ל ַהֲחֵבִרי� ַה:)ִמי� ְל.ָ 

  ַה4ְִהיר�ת ִהיא ַ:ְרָ�� ֶ#ל ְסָכִלי�

  ַהִהְתַהְ:ר�ת ִהיא ְ�כ�ָנה ֶ#ל ְ#ָפִלי�

  מ) ְנָהר)ת �)ֲעִ#י� ֱהֵיה ְ� , ַ�ֲאֶ#ר ַ�ִ�יַע ַלָחְכָמה

  ְזר)� ְלָ. �ְתַס4ֵַע ָלֲאָנִ#י�

  ִא� ָנַת� ָהֵאל ֶאת �ַֹח ַהEְר)ַע 

  5ל ְ�ַנ2ֶה ִלְפ�ֹעַ , ָ#ֵרת ְ�ֶעְזָרת)

  ,ִא� ַ�ֲעזֹר ָלֲאָנִ#י� ְ�ָצָרה

  ִ�ְתַמֵ א ִ�ְתח�#)ת ַהָ�ָרה

  ָנִתיבֱהֵיה ַט4ַל �ב)ֵחר " פ�ָייא"ְ�מ) 

  ֶוֱהֵיה ָחִביב, ֶאת ַהֶ:ֶרְ. ֶ#ל ִא4)ב

20/08/1362 
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  אסתר ומרדכי

1  

  5ֶ�� ְ�ֶפַרח �ִביב ַצח, ְמַב8ְֵרי ֶהָעִתיד

3ָס)ת ָ�ח, ְיֵדיֶכ� ְמס6   ְוכ6ְ ֶכ� ִמBֵֶצר ְמ6#

2 

  ִהְת2ְ5פ� ,ָ�ל ָהע)ְמִדי� ִמ� ַהָ$ד

  י ַה4ִָמי� ֶ#ָחְלפ�ְוַנְמִריא ְ�ִס"�ר ַעל ַ�ְנפֵ 

3 

  ְ�ַמ2ָע ֶזה �נ� ִנְגֶלה ִנְסָ�ר)ת 

  .ַנְחרֹט ֶאת ַה;)ֶרֶ#ת ָהַעִ�יָקה ַעל ִלְ�נ�

4 

  ַה�)ָבנ)ת ֲחק�ק)ת ְ�ֵלב ק)ר)ת ֶהָעָבר

  ֲחב�י)ת ְ�א)ָצר ,ַה�)ָבנ)ת ֵה� ְ�מ) ְ"ִניִני�

5 

    ַ�ְרִויחַ D י�ִא� ַ�ְקִ#יב ְלִדְבֵרי ַה4ִָמ 

  ְ�ִנְ#ָמְתָ. ִהיא א)ר ָ�ִפיחַ , ִא� ִ�ְמָצא �)ָבָנה

6 

  , ִא� ַה��ר�ת ִהיא ֶחְלְק.ָ ,ָסָכל ז)ֵמ� 

  .ֵאי� ָחְכָמה ְלַנְפְ#.ָ , ְ�ַכְ"ָ. ָצָרה

7 

 ,ֶא3ַח א)ְתָ. ְלַמ2ָע ְ�ֵדי ֶ#ְ�ַגֶ ה ִנְסָ�ר)ת

 .ה ֶ#ְ ָ. ֶ#ָ ְרָוָחה ְ"ע�ר)ת4ִ#ְֶלְמד� ֵעיֵני ַהָחְכָמ 

8 

ָ�ר  ,ַהִהיְסט)ְרָיה ֵאיֶנBָה ָ:ָבר 4ִ#ֶָ<ֵאר ָסג�ר �ְמס6

  .ִהיא ֵ�ֵ#ב ַ�ִ"Bָה �ְבִהְת�)ְדד�ת ִ�ְבַחר

9 

  ַ�ְלַ�ל ח)ֵזר ָ�ע)ָל�, ה)י ָחֵבר

  ָ�ל ַרְעי)� ִיְהֶיה ְמב�8ָ6 ,ה)י ָחֵבר

10 
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                            ֶאָחד ַמ2ָע ַה�)ָרל ַיֲעִניק ְלָ. אִֹפי 5ֵחרְ�י)� 

  ְ�י)� 5ֵחר ִיֵ�� ְלָ. ֵ#� 5ֵחר ְוָגֶו� 5ֵחר

11 

  ְ�ֶ#ִ�ַ�# ִע� ֵ&ֶכל ָיָ#ר ַלִהיְסט)ְרָיה ְוק)ר)ֶתיהָ 

ַ C ִמ3ִיר)ֶתיהָ    ְוַדְלת)ֶתיהָ  ֶצַבע 5ַחר ֶצַבע ְיק6

12 

  ֶהֱעִביר� ַמְסִ"יָקה ִמי� ֶאֶב� �ַֹח�ַה4ָ 

  ֶ#ְ"ֵני ֲאָנִ#י� ְיד�ִעי� ְלִ#ְמָצה ַיְ#ִחיר�  ְ�ֵדי

13 

  ֶהָעָבר ָהע)ֵמד ִ�ְפֵני ְרִאי

  לֹא ַיִ�יר ָ� ִא� ַהEְכ�ִכית ִ�ְקַ:ר

14 

  ֵי# ְ�ָ. ֶ�ֶת� ֶ#ל ֶחְרָ"ה ְוֵחר�C ִא�

  � ִיְהֶיה ָעֶליָ. ִ�:�Cֲאַזי ִ�ְרָחַבי ַה4ְק�

15 

  ַהBָב)�,  ְ�ֵדי ֶ#ֵ�ַדע ֶאת ַהBְִסָ�ר,ָ�ֵעת ֵאֶלי.ָ 

 . 5ָ�ה ְ�ִכ��� ַהBָכ)�Dַ�� ִא� לֹא ֵ�ַדע 

16 

ְ&ָ�ל)ת   ִהְת2ַ5ְפנ� ְו�נ� ְמַס4ְִרי� ְ�ָי� ַה;6

 .ָ#ַמע ֶאת ִס"�ר ֶאְסֵ�ר ְ�ִ#יָרה �ִבְצָהל)ת

17 

  ֶא3ַח א)ְתָ. ְלֶאֶר@ ֶ# ֹא ָהִיינ� ָ�

ֵ�י ֵסֶבל   ָ�א� ַהְ�#�ָבה? ָלָ;ה ֲאַנְחנ� מ6

18 

  ַהָ;ק)� ָעָליו ִהַ�ְטָ� ה�א 5ְרמ)� ְמָלִכי� 

  ִסיָמֵני ָהֲע#�ִקי� ְ�ֶאְ#ַנֵ�י ח)מ)ָתיו

19 

  ַמְסִ"יק ָ:� ִצָ"ְרַנִי� ז)ֵר� 5�ְָרמ)�  

  ָ�ֲאָדָמה ֵה� ַמְטמ)� ְסִ"יק ַרְעי)נ)ת ְרצ�ִיי�ַמ 

20 

  ְמכ�ָפִפי� ֵמֲאח)ֵרי ַה3ִיר, ְמֵלִאי� ְ�ַצַער ְוָיג)�
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  ֲעצ�ִבי� �ְמָלֵאי ַמְחָ#ב)ת ְלַמְכִ�יר, ְמַחְ�ִקי� ֶאת ִ�ְרֵ�יֶה�

21 

  ַעל ָ�ְ. ֶ#�)ָרֵלנ� לֹא ָ#ַפר

  ֶרְ. לֹא ִנְגַמרֲעצ�ִבי� ְוע)ְבִדי� ַ�"ֶ 

22 

  ְ�ת)ְ. ָה5ְרמ)� ִנְמָצִאי� ֵחֶלק ָהְרח)ִקי� ִמ� ָהֵאל

  �ְלֵח� ְרד�ִמי� ְוִ#�)ִרי� ַוֲעָבִדי� ִנְרָצִעי� ַל4ִֹפי

23  

  ַהְ;י6ָחִסי� ְוַהBְִסיִכי� ִנְמָצִאי� �6ָ � ַעל ְ�ז�ְזְטָרא

  ת ַה8ְָרָרהֶזה� ַהֶ;ֶלְ. ֶ#Bְִ#ַע� ַעל מ)ֶרֶ# 

24 

  ֶזה� ִמְ#ֶ�ה ִע�Bִגי� ְ�ַצו ֶמֶלְ. ַהְ;ָלִכי�

ַ:ת ִ&יא ַ�ַ;ֲאָהל ַהEֶה �ַבַ�ִית   ַהֲחמ)ִרי�-ְוז)ִהי ְנק6

25 

  ְמג6ְנָ:ר �ִמְתַחְנֵח�, ֶזה� מ)ֵזג ַה4ִַי� ֶ#ִ;ְתַהֵ ְ. ְ�ַ#ְחָצנ�ת

  ַ�� ֵ�� ְוִעְנט�ִזי� ד ְ�ִחְנח�ִני�ר)ֵק , ִע� ְ�ִביִעי� ְמֵלִאי� ְ�ֵיי�

26 

  ַזָ;ִרי� ְוַרְקָדִני� ֵמע)ְרֵרי ִ�יל ַוֲעִליצ�ת 

  ַהְ;ל�ָכה ֶנֶאְספ� ַהֵ�ט �ְרֵאה ֶ#�6ָ � ְזד)ִני� ֶ#ֶ�ָחֵצר

27  

  4�ַ)� ַהEֶה ִמ4)ַמִי� ְ�ֵעת ַהִה �ִלי� ְוַהִ<ְכר�ת

  ב ָ&ַמח �ְסִגיָדה ַל4ִַי�ִע� לֵ , ְ�ַהְכָחָ#ה

28 

  ִצָ�ה ֶשְווַ#ִ�י ִ�ְתַ"ֵ<ט ְ�ִרBָה �ָברֹ�

  ַ�ִ;ְ#ֶ�ה ַ�ִ$יג ֶאת ��ָפ ָהֵעירֹ�

29 

  א�ָל� ִא� ָהִאָ<ה ַעל ִיח�ָס ַ�ִ�יט ֶ�ֱאֶמת 

3ֶיהָ    ְוִתְתָמֵרד ִ�ְ#מֹר ַעל ַהָ:ת ְוח6

30 

  ָ�ל ַהָ�ב)ד ְוָהֲאִציל�תִ�ְתָמֵרד ִמְ"ֵני ֶ# 

  ֵה� ַמְל��ֶ#יָה ֶ#ל ַהְ$ִניע�ת
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31 

  א)ָת ִאָ<ה ֶ#ִהיא ֲעָנָוה �ַבַ;ְחָ#ָבה ְצל�ָלה

ְלָ#ָת   ְלע)ָל� לֹא ָ�ִ&י� ֶאת ַרְגָל ַ�ְ;צ�ָלה, ַ�� ְ�ח6

32 

  א)ת) ַעְקָ#� ֶ#ֵאינ) י)ֵדַע ַעל ע)ָל� ַהְ;ִציא�ת

  ִצָ�ה ַעל ַהְ#ָמָדת) ְ�ֵעת ִ#ְכר�ת

33 

  5ל 5�ְֵ�ד ֶאת ַהַהָ�ָרה  ִ�ְגַלל ֶה2ַח ַ:ַעת, ה)י ַה8ֵֶכל

  ַהַ"ַחד ַהB)ָרא ִ�ְפֵני 5ל ְ�ַכִ�י, ה)י ָהַעִי�

34   

  א)ָת� ֵאֶ ה ֶ#ָהר�ִסי� ִ�ְגַלל ִטַ"ת ַיִי�

  א ִמִ;ָ:ה ֶ#ל ַיִי�ִמ� ַה<ֶֹר# ֵה� ְרק�ִבי� ְולֹ

35 

  ֵאֶ ה ַה��ִרי� י)ְדִעי� ֶ#ֵה� ה)ְלִכי� ְ�ִעְקב)ת ַהֲהָנ�ה ְוַתֲענ�ג)ת ַהֶהֶבל

  ְמַחְ"ִ&י� ַמֲעָמד �ְפֵאר �ְרח)ִקי� ִמ� ַהַ$ַער ְוַה2ֵֶבל

36 

  )ָדה ְוָיַגעלֹא ֲעצ�ִבי� ִ�ְגַלל ַהְכָנס)ת ְולֹא ֲעב)ָדה ְולֹא ַמְחָ#ָבה ַעל ֲעב

  ֵאי� ָלֶה� ְמָטר)ת ַ�ַח4ִי� ְוָתִמיד ַח4ִי� ֶאת ָהֶרַגע

37 

  לֹא ַמְבִחיִני� ֵ�י� ָהא ְלָדא , ֵאֶ ה ֶ#ִהְ#ַ�ְ�ר�

  ֵמֶחְרָ"ה ְוָכב)ד ֶאת ְ#מ) ֶ#ל מ)ֶרה ַה:)ר ִאי# לֹא ֶיַדע

38 

  כ)ת ָה5ִ:יר)תא)ת) �ָד� #ְ4ִ#ֶָע� ַעל ְיס)ד)ת ַהַ;ְמלָ 

 .ִמי ִיְצַעד ְלִ#ְפל�ת ֶ#ל ַהִג �ִפי� ְוַהִ<ְכר�ת

39 

  ַהֵ<� ְוַהח)ָת�, ִמי ִיְקַרע ֶאת ְיִריַעת ַהָ�ב)ד

  ַהַ�ַ:אי ְוַה;�ָב� ִיְ#ֶ�ה ַיִי� ִויַח2ֵל ֶאת ָ�ל ַה4ֶַדע

40 

  ֵאר)תֵמ�ה ְמ  ֵלב �ְסִגיָדה ֶאל ַה4ִַי�Dַעל ְ#ִריר�ת

  ְוַעל א)ת) �ָד� ֶ#;)ֵסר ֶאת ָהֶרֶס� ֶ# ) ַל4ִַי� �ְלִ#ְכר�ת

41 
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  ְ�ֶדֶרְ. ֶ#ל ָ�ב)ד �ְצִניע�ת �ְ#ֵ�י ִ�ְתַנֵהל

  ִנְכַחד ַ�ֵ�ֵבל, ִמי ֶ#ְ�ב)ד) ֵמת

  

**** 

42  

  ִ#ְחְרר� ֶאת ִצ")ר ַהֵ ב, ה)י ֲחֵבִרי� ַלַ;2ָע

  ְוִנ8ֵאת ְ�ִ#יָרה ְ�ַהְ ל�ח)ִרי� Dַ�ת

43 

  5ל ִ�ְקְ#ר� ֶאת ַהִ$")ר ֲהָקָלה

  Eִ�ַי� ְוִצ")ִרי� ֲאֵחר)ת ַ�ְ�ל�ב 5ל ִ�ָ�ֵלא, ע)ְרִבי�

 44 

  5ל ִ�ְסְ�ר� א)ָת� �ִבְכל�ב 5ל ִ�ְכְלא�

  5ל ִ�ְזְרע�   ֶחְרָ"ה ָ�א�,ִ�ְגַלל ַהְ�#�ָקה

45 

  ֵבית ַהִ;ְקָ:# ֶ# ) ֲאַנְחנ� ִצ")ִרי� ַק )ת לְ 

  ִע� נ)צ)ת �ְכָנַפִי� ֵמֵח@ ָהא)ְיִבי� ְ�ָד� ְמגֹ�ל)ת 

46 

  :)ר)ת ַהEְַמBִי� ה�ַבְלנ� ַ�ַ<ְלְ#ָלא)ת ְ�ֵבד)ת ַ�ֵ ב

 .ַ�ֶ;ְרָחב ַהEֶה ִנְפְ�ח� ְלַצִיד ַמְל�)ד)ת

47 

  ד ִ�יֵדי ַמְכִחיֵ#י ָהֵאל�נ� ַהַציִ 

  ְ�ַמְחז)ר ַהֵ�ֵבל, נ)ְדִדי� ַוֲעק�ִרי�

48 

  מ�ָדִעי� ִלְלָבב)ת ַהְ�ב�ִלי� ִ�ְכָבִלי�

   ְוִלְבב)ֵתינ� ִמְ#�)ְלִלי�10"ְסָפְנד"ְוַעל ָהֵא# ֲאַנְחנ� ְ�מ) 

49 

  י)� ֶאָחד ְטר�ִדי� ַעל ְיֵדי ָעִריצ�ת ָ"ְרָעה ַהBָָבל

ָ ל, א)ת) ��ר ַעְקָ#�   א)ת) ִמְצִרי ְמק6

50 

                                                 
10

סגולה . אשר בצירוף עם גבישי מלח נזרק לגחלי האש ומשמיעים קולות נפץ,  זרעי רודה או פיגם מצוי- ספנד או אספנד  
  נגד עין הרע
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  ִ�ְזַמBִי� ֲאֵחִרי� ָהָע� ַהEֶה ָהַלְ. ָלֲאַב:)�

  נ)ְדִדי� ַוֲעק�ִרי� ִנְכְ�ל� ַ�ַ<ְלְ#ָלא)ת 

51 

  ַהִ;ְקָ:# ֶנֱהַרס ְוִא�) ָ�ל ַהְ ָבב)ת ִנְ#ְ�ר�

 ְEִריָחה ֶנֶעְלמ�ַהְ"ֵאר ַהַ;ְקִסי� ְוָחז�ת ַה.  

52 

  ָ�ַצע �נ� ְ#ב�ִיי� ִ�יֵדיֶה�Dְ�ֵאֵבי ,ְמגָֹרִ#י� ִמ� ַה;)ֶלֶדת

  .ִהְ#ִחיר� ְוִנְדְרָסה ַ�ַחת ַרְגֵליֶה� ְזִריח)ת מ)ַלְדֵ�נ�

53 

  , �)ְדִדי� ֵ�י� ַהְ<ב�ִיי� ַ�ַ�ֲאָוה, ֶאְסֵ�ר ְוד)ָדה

  ב)ָד� ְוָהי� ְק#�ִרי� ָלֱאלַֹ ַחי� ִ�ְ#ִמיָרה ַעל ְ� 

54 

  ְמק)ָר�  א)ת) ָזֵק� ְמַנֵ�@ ִ"ְסֵלי ֱאִליִלי� ה�א

  ַהִ;ְתָ"ֵאר 5�ְְחד�ת ָהֵאל ְוֶנֱעַזר ָ�ֵאל ָהָר�

55 

  ֶצֶדק �ְגֵזָלהDִאי, לֹא ָ"נ� ְלֶדֶרְ. ַהְ�ִפיָרה

  הַעל ִמ0ַת ֶמִ#י לֹא ִנְרְ:מ� ְ�ר)ְ. ַהַ ְילָ 

56 

  ה�א ָעֵיC ְוָ#ב�י ְ�ג�C ָעֵיC ְוָיֵגעַ 

 ַ  ַמֵ א ַח4ִי� ִ"Eֵר ְזָרִעי� ִע� ִ�ְקָוה ָלֱאלֹ

57 

  ְ�ֵדי 4ָ#ִֶניב� ַזְרֵעי ִחָ�ה, ְ�ַסְבָלנ�ת

  ְ�ֵדי 4ִ#ְֶמְ�ק� ִעְנֵבי ַה�ֶֹסר ְוַהֶ�ֶרד ִיְפַרח

58 

  )ָבנ)ת ְטמ�נ)ת ַ�ִהיְסט)ְרָיה ַ�ָ;ה � ,ֲחֵבִרי�

  ֲאַנְחנ� ֶנְחָ"ִזי� ְולֹא ִנְמָצא ֶאת ַה�)ָבנ)ת

59 

  ְיב�ל ָהֲעב)ָדה לֹא י8ַ6ג ְ�ַבת 5ַחת

  ַ�ָ;ה ַהְ;ח�ָגה ָזָזה ְל5ט ,ֵחי ַנְפִ#י

60 

  ֶזַרע ֶאָחד ִמ� ָהֲאָדָמה ְ�ִחָ"ז)� �ִבְזִריז�ת ִיְבַקע



37  כל הזכויות שמורות  ©

  ָמה ַלֶ;ֶ#ְ. ְזַמ� ָרב ִנְתַקע ֶזַרע 5ֵחר ְ�ֵלב ָהֲאדָ 

61 

  ִיֵ�� ְלָ. �ַֹח ְוֶלֶח�, ַ�ְרִעי� 5ֵחר ִיְחֶיה א)ְת.ָ 

  ַ�ְרִעי� 5ֵחר ַיְרִעיל ֶאת ִ"יֶה� ֶ#ל ע)ָל� ָ#ֵל�

62 

  ַהַ;ְחָ#ָבה ֶ#ָ�רֹא# ְ�מ) ֶ#ֶמ# ְ�א)ָר

  ַ�ְקִרי� ֶאל ֵלב ַהְ;ַחֵ"& ְללֹא מ)ָרא

63 

  א#) ֶ#ל 5ֵחר ְיַחְרֵחר ִריברֹ

  .5ֶ�� �ֹאְמר� ִלי ַמה ַה�)ֶעֶלת ַ�ַח4ִי�

64 

  �ֹאְמר� ִלי ַמה ָקָרה ִליֵמי ַנֲער�ְת.ָ 

  ?ַמה ִ�ְלַמד ִמ� ַהEְַמ� ָה�ב�ד ֶ#ְ .ָ 

65 

  ַ�ֶ:ֶרְ. ַמְחִ"יָרה ְמא)ד ַהֵ ב ֵיֵלְ. , ִע� ֲעָול)ת ְוִ&ְנ�ה ְוע)ְינ�ת

  ִע� ָ#ל)� ְוֶ#ָ ָוה ָ�ִניַח ֶאת ְיס)ד)ת 5ְרמ)� ַהָ�ב)ד

66 

  ַהֵהד ְיַהְדֵהד ְוַהָ;סֶֹרת ָ�ִביא ִלי#�ָעְת.ָ 

  ִ�ְ#ֵני ָהע)ָלמ)ת ֵי# ַמְזֶ�ֶרת ֲעב�ְר.ָ 

67 

   ַהִ<ְכר�ת ֶ#ל ַהֶ;ֶלְ. ֵהִבי�ה ְלב�ָ#ה,ְ�ִק$�ר

  ְכר�ת ֶאת ַהְ"ִריָחה ְמִחיָ#הַהִ< , ָ�ע)ָנה 5ֶחֶרת

68 

  5ֲחֵרי ֶ#ַהִ<�)ר ִמְתַ"ֵ�ַח ְוח)ֵ#ב ֶ�ֱאֶמת

  ַעל ַמֲעָ&יו ה�א ִמְתָחֵרט , ַמְחְ#ב)ָתיו נ)ְדד)ת

69 

  ַעד ֶ#ְ�ַפַע� 5ֶחֶרת ַעל ֵ#� ִמי ִי"ֹל ַה�)ָרל

  ְל�� ָיע�C ַהַ�ז ְוִיְהֶיה ֵעד ְרִא4ָה ַלַ;Eָל

70 

  ַהַ�ז ַעל ְ�ֵתָפ ֶ#ל ֶאְסֵ�ר 

  ָ�ל ַהַ;ְחָ#ב)ת �ְתב�ָנה ֵה� ֵמָהֵאל 
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71 

  ְ�ַרְעָיה ָהְלָכה ֶאְסֵ�ר ְלַחְדר) ֶ#ל ֲאַחשֵור)ש 5�ְָרמ)�

  ְ�ַ&ְחָקִנית ֶ�ָעִתיד ֲהֵרה �ס)�

72 

  ה)י ַה�)ְבִעי� , ֲאַנְחנ� �6ָ נ� ְלַמַע� ַהְ<ִליח�ת

  ְ�ַרֲחֵבי ָהע)ָל� �נ� ִמְזַ:3ְִפי� ְוג)ְבִהי�

73 

  ֵמא)ר ַהBֶַצח ִא� ְיִגיַע ִטָ"ה ְלֵעיֵנינ�

  א)ר ַהִ�ְפֶאֶרת ַיְקִרי� ַעל ָראֵ#ינ� 

74 

  ֵמ5ַחר ֶ#Bְִתָ�ֵרְ. ַ�ִ� �י ַה;��ר

  ָהָהר ְלִפְסַ�ת רֹא#, ַנִ�יַע ַל8ִיא

75 

  כ�ת ַה3ָד)# ָהֱאלִֹהי ָהִיינ� ִנָ$ִבי�ֶ�ָחֵצר ַהַ;לְ 

  ַה3ְד6ָ<ה ַעל ִ&ְפֵתי �6ָ � ֲאִסיֵרי ַה�)ָדה ְוָהֲעָנִוי�

76 

  ֲאַנְחנ� ִנְבֵראנ� ְ�ֵדי ֶ#Bְִזָרע ַזְרֵעי 5ֲהָבה

  ְ�מ) ָעָנC ֶ#ל ֶ"ַרח ְנַפEֵר ��8ַ6 ַ�$�ָרה ְנִדיָבה

77 

  ינ�ת נ)ִציא ק)@ ִמַ�C ָהֶרֶגל ַעד ֲאֶ#ר ַ�ֲעִד 

ְ#ָ"ִלי� י)ְ#ֵבי ִ"Bָה ֵהָ;ה   ַחְסֵרי ַה3)ִצי� ֶ#ל ַהֶ:ֶרְ. , מ6

78  

  ז)ִהי ַמְחָ#ָבה מ�ָזָרה ֶ#Bֵֵצא ֵמַהֶ:ֶרְ. ַהEֹאת

ָ ל   .ְ�ֶאֶלC ְקָלל)ת ִנְצַעד ְ�ַדְר�) ֶ#ל ַה8ָָט� ַהְ;ק6

79 

  ה� ְיַ#ְחֵרר ֶאת ִנְ#ָמת) ַה4ְִתָרהִא� ִמיֶ# , א�ָל�

  ְוֵיֵלְ. ַ�ֶ:ֶרְ. לֹא ְ�ֵ#ָרה, ִא� ִל�) ָ#חֹר

80 

  ֵמָהֱאנ)�4#ִת ַוֲעב)ַדת ָהֵאל ִיְבַרח

  ְיַטֵ"חַ  ְוַ#ְחָצנ�ת ְוַג5ְוָתנ�ת, ְ#ִריר�ת ֵלב

81 
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 ִBַמEְי�ַהָ;� ָהַפְ. ְלָמָ#ל ָיד�ַע ַלִ<ְמָצה ֶ#ל ַה  

ָ ִלי� ִיְהי� ָ�ל ַהַהָ;ִני�   ֲאר�ִרי� �ְמק6

82 

�ִסיר ְ�ַתֲאַות ְ"ִניִמ4)ת ָ�ב�ל�ְ  

  ְ�ִ&יא ַ�ֲאָות) ִנְתַקC ִהְתַרְבְרב�ת

83 

  5�ְַוָתנ�ת ְועֶֹ#ק י)ִפיע� ְ�ַמָ�ט), ַ#ְחָצנ�ת

  ְ#ַוְר�)ִמ�)ְ. ַהֲעָרָצה ָהְרָ#ִעי� ִיְת�)ְפפ� ְלַיד ִמ 

84 

  ַהִ$��ר ִי2)ג ִמֶ;�B ְוַהֶ:ֶרְ. ִ�ָ"ַתח ְלָפָניו

  ֵה� נ)ְפִלי� ַעל ָהֲאָדָמה ְוס)ְגִדי� ְלַרְגָליו

85 

  , ֶחְלָק� ק)ְרִעי� ֶאת ֶהָחֶזה ִ�ְגַלל ַ�ְר��ת לֹא ְנכ)ָנה

ָ;ה ֶ#ָ ָ;ה ִ�ְגַלל ָהֵא# ֶ#ִהְבִעיר� ִמְתַעBָה    ְוא6

86 

  ,ִאי# ָזָק� ֶאָחד ְ�ִפBַת ַ#ַער ָהִעיר

  ,ָחָכ� ְוי)ֵדַע ְוָנִקי ִמַ<ְחָצנ�ת ְוֵאינ) ָעִ#יר

87 

   ֱאלִֹהי�Dה�א ס)ֵגד ְלַמ3)ר ָהֱאֶמת 

  ָ�ר)ִאי� ַ:ְרָ�� ֶ#ל ְ�ִסיִלי� ְלִהְ#ַ�ֲחו)ת ִ�ְפֵני

88 

  נ�ָ"ִני� ָ�ֵאֶ ה ַעל ַהָ;� לֹא ִהְקִרי

  לֹא מ�ָדע ְלָכְ. ֶ#ַה�)ֵפר ַהBַ3ַאי ְיַקBֵא �)

89 

  ִ�ְגָלל) ַיְח#ֹב ַמְחָ#ב)ת ְטֵמא)ת ִויַמֵ א ֶאת ִל�� ַמְ&ֵטָמה

  ֵמַעל ְ"ֵני ָהֲאָדָמה ַע;) ֶ#ָרא�י 4ִ#ְֶמֶחה

90 

ָ:ה ְלַהְכָחַדת ָהָע� ַ�ח)ֶתֶמת ֶ#ל ֶמֶלְ. ַהְ;ָלִכי ְ<ָרהַהְ"ק6   � א6

  זֹאת ַסֵ"ר ְלִמי ֶ# ֹא ַמִ�יר ֶאת ַה2ִָ�ה ְוַה;)ִציא ַל")ֵעל ַהֵחֶפ@ ְ�ַרע

91 

  ְלה)ָסַפת 5ֲהָבה ְוִכי זֹאת ֶעְרָ�ה ָר� 5ָ�ה ִ�ְדרֹ# ְסג6ָ ה
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  ְוס)C ַהַ;ְחָ#ָבה ַהEֹאת ִמ� ַה4ְס)ד ְמזָֹה�

92 

  יֵדי ְ�#�ק)ֵתיֶה� ִלְכִלי ִמְ&ָחקֲאָנִ#י� ְרִגיִלי� ָהְפכ� ִ� 

  ְ�ַצֲעֵדי ִר�3ד ְ�ִעְקב)ת ָ:ָבר ָסַרק, ָ�ל ַ"ַע� ָ�אֶֹפ� 5ֵחר

93 

  לֹא ֵיְדע� ֵאיֶזה י)� ַעְכָ#ו ִיְהי� ֲעס�ִקי� ַעד ֲאֶ#ר

  ְ�ֵדי ֶ#ַה�)ְבִעי� ִיְתְ"ר� ִ�יָס� ָלעֶֹ#ר ָרב

94 

  ְגַלל ִח�Eק ַמֲעָמד) ַ�8ַר ַהָ�ִכיר ַהָ;� ִהְתַרָ$ה ִ� 

  ְוה�א ַמִ�יט ֶאל ֶהָעִתיד  ְ�ָבר ָ#ַכח ֶאת ֶהָעָבר

95 

  ָהָיה ַלְיָלה ֶאָחד ְ�ֶדֶרְ. ז) ,ַה2ִ"�ר ַהEֶה ֶ#ָרִאיָת 

  �ַבֵ יל)ת ֲאֵחִרי� ִיְהֶיה ְ�ִצְבי)� 5ֵחר ְ�ֶדֶרְ. ז)

96 

  ְיָלה ֵי# ִמְ#ֶ�ה 5ֵחרַה ַ , ְיס)ד ִס"�ֵרנ�

  ֶאת ַהַ;ְל�ֶֹדת ַהEֹאת ֶאְסֵ�ר  ְ�ָחְכָמָת ֵהִניָחה

97 

  ַהָ;� ְמר$ֶ6ה ֵמַעְצמ) ְ�ִמי ֶ#ִה8ִיג ֶאת ַמ0ְר)ָתיו

  ִח�4ְ. ָרָחב ַעל ְ&ָפָתיו ,י)ֵ#ב ַעל מ)ָ#ב ָ�ב)ד ְרַחב ָיַדִי�

98 

  ְצמ) ִמְתָ"ֵאר �ִמְתָ�ֶאה ְ�עַ 

  �)ָרל �6ָ � ַ�ַחת ָיד)

99 

  ְוַלְ�ֵזָרה ֶ#ַ;ְ#ִמי� ִנְ�ָנה ָרצ)� ָהֵאל, ִעֵ�ר ַל�)ָרל

  ַלֲחַצר ַהַ;ְלכ�ת ֶ#ל ַהֶ$ֶדק ַ�ַעת ַהְ�ִחBָה

100 

  ִמְתַ�ְלֵ�ל ְוָנע לֹא מ�ָדע ֶ#ַ�"�ַח ַה�)ָרל

  ב�ָנהַ�ָחְכָמה �ִבְת  ְוָכל ִ�ְל��ל ה�א

1 

  ֵעֶקב ַ�ֲעִנית ְוֵאֶבל ֶאְסֵ�ר ָהְיָתה ִנְרָ"ה ְוַחְסַרת �ֹחַ 

  ִ�ְלָבָנה ָהע)ָלה ִלְזרֹחַ  �ָפֶניָה ֲעג�מ)ת ְוִחְ�ר)ת ֲעצ�ָבה
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2 

  ִע� ַמָ�ט ִמְתַח�Bֵ �ְ#ק�ָעה ְ�ַמְחָ#ב)ת א)ד)ת ַה"�ר

 ְוֶעֶצב ָ�ל��  י ְ�ָפֶניָה �צ�רִמְת�)ֶדֶדת ִע� �)ְר

3 

  ְ�ֵדי ְלַבֵ$ַע ְ#ִליח�ָת ָ#ְקָעה ַ�ַ;ְחָ#ב)ת

  ְ�ֵדי ְלַ#ְחֵרר ֶאת ָהָע� ַהEֶה ִמַ;ְל�ֶֹדת ֶ#ל ִנְתָעב)ת

4 

  ַהֶ;ֶלְ. ִהְפָנה ֶאת ַמָ�ט) ֵאֶליָה  ,ַ�ֲאִדיב�ת)

  ְוִהְזַ:ֲעֵזַע ִמַ;ְרֶאה ָ"ֶניָה 

5 

  ֶ#ִחָ�ת) ַיְרִ�י#, � ָהֵאלֶזה ָהָיה ְרצ)

  ַ�ֲעִדינ�ת ָיד ְמַל0ֶֶפת ַיִ�י# ְ�ֵדי ֶ#ַהֶ;ֶלְ. 

6 

  ? ַמה ָקָרה? ַמ:�ַע ֶהְחִויר� ָ"ַנִיְ.  ִי5#ְל

  ָצָרה, ִא� ֵי# ְ�ל�ָנה ֲאַקֵ�ל ִ�ְ#ֵ�י ֵעיַני

7 

  4ָכ�תַ# , ִא� ְמַב#ֶ3ֶת 5ְ� ַעל ֶ�ֶסC ְועֶֹ#ר ַ�ֲעל�ת

  ֶאֵ�� ָלְ. ַעְכָ#ו ַעד ֵחִצי ַהַ;ְלכ�ת

8 

  ֵאָעֵתר ִא� ֵי# ָלְ. #ָ3ָ�ַה 5ֶחֶרת ָ�ָרצ)�

  ֲאַפEֵר ֵמא)ת 5ְבֵני ֵח� ִצְבע)ִנ4)ת ַעל רֹאְ#.ָ 

9 

   ֶ#ַח4ֶיָ. ִיְהי� ֲאר6ִ�י�, ה)י ַהֶ;ֶלְ. :�ְמָרה

  ָהְרח)ִקי�ַל�)ָכִבי�  ַעד ֵ�ס ַמְלכ�ְתָ. ָר�

10 

  ַה4ֵָרַח ְוַה�)ָכִבי� ִיְהי� ִק<�ִטי� ְלַמְלכ�ְת.ָ , ַהֶ<ֶמ#

  �מ)ַרְ#ְ�.ָ  ִ#ְמ.ָ  ַיִ�יע� ְלֶעֶר& ַהֵ<ִמ4ִי�

11 

  .ַנְפִ#י ִמְתַי2ֶֶרת �ְמַחֶ"ֶ&ת ֶאת ֵ"ֶ#ר ַצְ�.ָ 

 ?ַמִהי ַמ0ְָרְת.ָ  ,ֶזה� ַצ4ִד ַמה ֶ#ִ;ְתַרֵח#

12 
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  מ�ָטב 5#ֶָ�ה ְ�ִה4ָה ַה4ָ$ַד ַוֲאִני ֶאֱהֶיה ַהַ$ִיד ֶ#ְ .ָ 

  ִ�י 5ָ�ה ה�א ֶ#ִ;י ְוִיח�ִסי 3ַ�ִח ֶאת ַח4ַי ְוַנְפִ#י ְ�ַכְ".ָ 

13 

  ְוֶאת ְ#ִמי ק)ְרִאי� ְ�ִ#ְמ.ָ  5ָ�ה ה�א ָהֵעֶרְ. ָהֲאִמִ�י ֶ#ל ִק�4ִמי

  ֵאיֶנBִי ְ&ֵמָחה Eֶה ֶאת 5#ְָגִ�י ַיְפִסיקִמָ�ְ. ֶ#ַהָ<ָפל הַ 

14 

ֶ�ה ְ�חֹ� ,Eָ�ֲִהִרי ָלְ. , ֶאְסֵ�ר   ,5ְ� מ6

  ָ�ִניִחי ְו5ל Eִ�ַיִלי ְ:ָמע)ת, ה)ָזה ְ:ָבִרי�

15 

  ְ�ב)ִדי �ְרכ�ִ#י ִמְ;ָ. , 5ָ�ה ַמה�ת ִק�4ִמי

  ֶגֶדת ְל.ָ ֲאִני ס). ְ�ִפיָ. ַהָ:ָבר ,ַעְכָ#ו

16 

  ַסְ"ִרי ִמַ;ה ִנְפַ�ַעת �ִמי #3ֵ�ִ ַח4ִַיְ. 

  ְ�ֵדי ֶ#ֶאת ַח4ָיו ֶא3ַח ַוֲאִטיֵל� ַ�ַחת ַרְגַלִיְ. 

17 

  ְ#ָואDֵאי� ֶזה ִ:ְמי)� ,ֶזה לֹא ַהחֹ� ֶ#ִהְ#ַ�ֵ ט ָעַלי ,ַמְלִ�י

  ס)ֶבֶלת ְוַחָ ָ#ה, ַחְסַרת ַ:ַעת �ְתב�ָנה

18 

  ִהְת5ְ�ל�ִתי לֹא ֲעב�ִרי נ)ֲעָדה, Bִי ח)ֶ#ֶבת ַעל ַעְצִמיֵאינֶ 

  . 5ָ�ה �ֹאַמר ַמה ַה2ִָ�ה ַלְ"ק�ָדה,ֶזה ָהָע� ֶ#ִ י

19 

  חֶֹסר ַהEְִהיר�ת ִנֶ�ֶרת ַ�ִ�$�ַע ְ#ִליח�ְת.ָ 

  ַה8ָָט� ַה0ֵָמא ָ&� ַ�ְח��ָלה ְ�ָפְתְחָ. 

20 

  � ְ#ֵניֶה� ֵרִעי� ַלֶ:ֶרְ. ַוֲחֵבִרי� ַלִ;ְ#ֶ�הַה8ָָט� ְוַהָ; 

  ַהֲחֵבִרי� ְ#ז�ִרי� ֶזה ְ�ֶזה  ִמ4ִָמי� ְיִמיָמה

21 

  ְמא�ָמה ַמְחַ#ְבָ�� 5ַחר ַמֲעָמד �ִמְ ַבד ֶזה לֹא ר)ִאי�

  ַהָחְכָמה �ְכָלל ֵה� לֹא ַמִ�יִרי� ְ�ֶעְלי)נ�ת

22 

  , ֵריק)ת ֵמִחָ�ה,ְ�מ�ה)ת ֵעיֵני ְ#ֵניֶה�
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  ,ְ�לֹא ַלְח#ֹב ַעל ָהֱאלַֹ , ָקַרע ֶאת ְיִריַעת ַהְ$ִניע�ת

23 

  ָ�ְרת� ְ�ִריָת� ַ�ֶחְרֵמ# ַה8ָָט� ַהְ<ַנִי�

  ַהְ<ַנִי� ִ#Bְס� ָמְתַנִי� ְלַהְכָחַדת ָהָע� 

24 

  ֶ:ֶרְ. ֶ#ָהֵאל לֹא ַיִ�יר, ִא� ז) ַ�ָ�ָנְת.ָ 

  2ְ#ַ4ְ#ֶע� ֶאת ��ִפי ְוֵכ� ֶאת ִלִ�יַ�ִ�יד 

25 

  ָקַפ@ ִ�ְנ#�ְ. ַעְקָרב ַהֶ;ֶלְ. ִ�ְגַלל ֶה2ַח ַ:ַעת

  ֶאְצָ�ע) ֲעק�ָצה ְוָכַעס ָר@ ִ�ְ#ֵ�י ֵעיָניו

26 

  ָצַעד ְלִכ��� ַהְ�ז�ְזְטָרה, ַ�ֶ<ֶקט ה�א ָק� ִמְ;ק)מ)

  ֶרְ. ַה8ָָט� ְוַהָ;� ַהB)ָראְ�ֵדי ִלְ#קֹל ֵהיֵטב ֶאת :ֶ 

27 

  ַהָ;� ְ�מ) �ָד� ַה0)ֵבַע �4ָ�ַ ַהָ$ָרה

  .ְוֶנֱאַחז ְ�ִ#�ֶֹלת ֶ#ְ�ִמְקֶרה ָעְבָרה

28 

  ַ�ָ:ָ#ה, ִ�ְבִכי ֶנֱאַחז ְ�ִבְגָ: ֶ#ל ֶאְסֵ�ר

  הִמ�)ְ. ֱאמ�ָנה ֶ#ָ�ְ. ֵ�ָחֵסְ. ִמֶ;�B ַהַ;ָ�ה ָהֲאנ�ָ# 

29 

 C�#ֵמַה4ְַנ   ֶאְסֵ�ר ִהְת5ְ;ָצה ִלְמ#ְֹ. ֶאת ֲחָצִאיָת

Cה ְ�ִרח�Eֶַ�ִ�יט ֵאיְ. ַה4ָד ַהְ ָבָנה ע)ֶבֶרת ַעל רֹא# ָהָע� ַה  

30 

  ַהֶ;ֶלְ. ִהִ�יט ַעל ַהַ;ֲחֶזה ַהְ;כָֹער

ְבַרר, ַעל ַהַ;ֲאָבק ֵ�י� ֶאְסֵ�ר ְוַהָ;�   ְוַה�ֹל ה6

31 

  ָהַרב ָרְגז) ָ�ַער ֶתר ֶ#ֶאתְ�יֶ 

  ִהָ�ה ְ�ַכ")ָתיו, ִמ�)ְ. ִקְנ�ה, �ז

32 

  ְקב�ַצת #)ְמִרי� מ�ָכִני� ִהְתַיְ$ב� 

  ִהְ#ַ�ֲחו�, ְ�ֵדי ְלַק�4ֵ ֶאת ַצו ַהֶ;ֶלְ. 
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33 

  ְקח� א)ת) , ְקח� א)ת) ִמָ�א�, ִ�ְקְ#ר� א)ת)

  ִ�ְתל� א)ת), הה�א ָ�ע)ר ֶ#ל ִ�ְבָ& 

**** 

  

  

  תחנוניו של מרדכי לפני אלוהי�

34  

  ֵאיְ. 5ָ�ה ִ�ְדמ�ת ַהֲחִ#יָבה ַהִהיְסט)ִרית ר)ֵכב ְלַבד

  ַ�ִ�יט ֵהיֵטב ִ�ְרֶאה 5#ֶָ�ה ַעל א)ת) ַמֲעָמד ִא�

35 

  ִא� ִ�ְתַמ3ֵד ָ�ח�# ֶאת ֶמְרָ�ז ָהֵאר�ִעי�

  ַה�)ֵתב ְ�ג�C ְ#ִליִ#י, ְחָק�5ָ�ה ְ�ַעְצְמָ. ַה8ַ 

36 

ְרָ�ה ְולֹא ֵהיָכל, ַעל ַהַ"ְר�)ד ַהEֶה ִ�ְת�)ֵנ� ֵהיֵטב   ז)ִהי ח6

  ְצֵמ�ה ְלָכְ. ֶ#ָעֶליָה ִ:ְמָעה Eַ�ִל, ְ#ב�ִרי� ִקיר)ֶתיָה ְוַדְלת)ֶתיהָ 

 37 

  ָברַעל רֹא#) ֶ#ֶלג ֶהעָ , ִאי# ָזָק� 4#ֶ)ֵ#ב ָ#�

  י)ֵ#ב ָ�ֵאֶפר ְוַג�) ָ�פ�C ֵמרֹב ַצַער 

38 

  ְ�ִד��ר ַעל ס)ד ֵי# צֶֹרְ. ִ�ְצִניע�ת ַוֲעָנָוה

  ֲאִני ַ�ְ�ִניָעה, ֲאִני ִהַ�ְעִ�י, ה)י ַה�)ֵרא

39 

  ַמה נ)ָרא ֶ#ָ"ַני ְ#חִֹרי� ְלָפֶני.ָ  

  ְ�.ָ א�ָל� 5ָ�ה ַרח�� ְוַח��B �ְרָחִמי� ַ:ְר 

40 

ְרַ�ְלנ� ַלֲאִדיב�ְתָ. , ִר�)נ) ֶ#ל ע)ָל�   5ָ�ה ַרח�� ְוה6

  5ָ�ה ָנִדיב ְוָיד�ַע ִ�ְנִדיב�ְת.ָ , ִר�)נ) ֶ#ל ע)ָל�

41 

  ַהַ"ַע� ָהז� ִ�ְכֵאב �ַבֶ�ִכי �ְבַב#ָ3ָה ַעל ָהֲאָדָמה

  ֵ#י ַהְ<ֵדָמהֵמא)ת ִקינ)ת �ְזָעק)ת 5#ֶל ַ�ֲעקֹר ֶאת ָ#ְר 

42 
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  ְלַמַע� ָה�ב)ת ְוַלEֵֶכר א)ת) ָמָ#ה ֵ�� ַעְמָר�

  א) ִ�ְ#ִביל ַהEִָרי� ָלֶה� 5ָ�ה 5ָ�א ָר�

43 

  ַה8ֶה ִ�ְמק)� ְ�נ) ַעל ַהִ;ְזֵ�ַח ֶ#ל ִיְצַחק ַ�ַעת ָזַבח

  א)ת) ָזֵק� #)ֵבר ֱאִליִלי� ְולֹא ָחָטא ִ�ְל#)נ)

44 

  ל ַמֲעָמד) ֶ#ל ְשלֹמֹה ְ�ִכיר ֲעָבֶדי.ָ עַ 

  ַעל ה)ד ְוָהָדר ֶ#ל 5ֲהרֹ� ְ�ִכיר �ֲֹהֶני.ָ 

45 

  ַעל ַמֲעָלת) ֶ#ל י)ֵסC א)ת) ַזְ. ְללֹא ְרָבב

  ַעל ָהָרִקיַע ְוָ#ַמִי� ְמע0ָ6ִרי� ְ�ָכל �)ָכב

46 

ָ"ָת ִע� ֵליל    ,ַעל ִ&ְמַחת ַהַ�ָ ה ְ�ח6

  ָמע)ת ְית)ִמי� ֶ#E)ְרמ)ת ְ�מ) ִחֶ:ֶקלַעל ְ: 

47 

  ְלַמַע� ע)ָלִלי� ֶ# ֹא ָחְטא�

  ְלַמַע� 5ְלָמנ)ת ֶ#ִ�ְכָנֶפיָ. ָחס�

48 

  ְלַמַע� ִ�ינ)ק)ת ֶ#ל ֵ�ית ַרָ�� ֶ#ַ�ֵהיָכל ַהְ�ִפָ ה

  הָהֵאר ָהֲאֵפלָ , ַ�ֲעֶ&ה ֶחֶסד, ִ�ְרֶאה ֶ:ֶרְ. , ִמְ#ַ�ֲחִוי�

49 

  לֹא ְלַמַע� ַעְבְ:ָ. ְ�פ�י ַה0)ָבה, ִר�)� ָהע)ָלִמי�

  ִתְפֶאֶרת ְו5ֲהָבה, ֶאָ א ְלַמַע� ה)ד ְוָהָדר ְ�ד6ָ ְתָ. �ָמֵלא ִהְתַע �ת

50 

  ְוִלְ&ִביע�ת ְרצ)ִני ִיֵ<ב ֶאת ַהְ:ָבִרי�, ַעBִֵני

  ה ֶאת ָ"ַני ַהְ<חִֹרי�ֲאָבל 5ָ�ה 5ל ַ�ְרֶא . ָ#חֹר ָ"ִני� ֲאִני

 ***** 

 

  היזכרות המל. בטובה של מרדכי וסופו של המ�

51 

  ַמֲאָהל ֶ#�) ְטמ�ִני� ס)ד)ת �ִמְס�)ִרי�, ִ�יִריָעה ַהַ ְיָלה ִנְפַר#
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  ֵח� ְ"ז�ִרי� Dְ�ַרֲחֵבי ָ#ַמִי� ַה�)ָכִבי� ְ�5ְבֵני

52 

   ְטמ�ָנה ְוָיְ#ָנהַ�ֲעל�ָמה ָרָבה, ַ�ֵ ב ַהֵ יל

ְפָלִאי�   ִ�ְפַקח ֵעיֵני ִ�יָנה ְ�ֵדי ֶ#ִ�ְמָצא ֶאת ָ�ל ַה2ִ"�ִרי� ַה;6

53 

  ִ�ְצַעד ְ�ֶ#ֶקט �ַבֲעִדינ�ת ְ�ֶ#ַהֵ ב ַה�#ָ4ָ לֹא ָח#

  ֶאת ס)ד)ת ַהBֶַצח לֹא ָיַדע ַהֵ ב ַהBְִרָ�#

54 

  ַהַהְ#ָ�ָחה ָהֶעְלי)ָנהְזֵכי ֵלב ֵה� א)ֲהֵבי ְ�ד6ַ ת 

  ְולֹא י)ְדִעי� ַרְבְרָבנ�ת ִע� ַרְגֵליֶה� ְ�ֶדֶרְ. ַהְ<ִכיָנה

55 

  לֹא 5ַחר ַה8ַָגת ַמֲעָמד �ָבע)ָל� ְלַעְצָמ� לֹא :)ֲאִגי� 

  ֵה� ְ�ֵ#ר�ת ָהֵאל ְ�ֵדי 8ְ4ִ#ֶא� ִאָ�� ֵציָדה ָל5ֲחִרית ַה4ִָמי�

56 

  ָ ֶה� לֹא #)ְתִלי� ָ:ָבר ִמְ ַבד ִחָ�ה ְו5ֲהָבה8ָ�ֶַדה ֶ# 

  ְ�ִמְטְוֵחי ַמְחָ#ָבה לֹא #)ְתִלי� ִמְ ַבד ֶ:ֶרְ. ָהֵאל ָ:ָבר

57 

  ָיד ֵה� ֵאיָנ� ח)ַח ַהִ;ְ#ע)ִלי��Dִבְפֵני ְ�ֵני �ָד� ֵה� ֵאיָנ� ")ְ#ֵטי

  ַהEֶה ְולֹא ַהַ:ִ י�לֹא ַמֲאִמיִני� ִ�ְרכ�ָ#נ�ת ֶ#ל ָהע)ָל� 

58 

Cֵה� ַמֲאִמיִני� ְ�ָכְ. ֶ#ָ #)� �)ֵק  

  ַלְיָלה ֶאָחד ִ�ְדַ�ק ַלֵחְ. 

59 

  ְ�ָכְ. ַמֲאִמיִני� א)ָת� ֲאָנִ#י� ֶ#ְ ִלְבב)ֵתיֶה� לֹא ִהִ�יָעה ְ#ַעת ַה4ְִקיָצה

  ִנְלָחִמי� ַ��)ָרל ְולֹא ְמַקְ�ִלי� ְ:ַבר ֵעָצה

60 

  ְ�ת)ְ. ָהֲאֵפָלה, ִרי� ְלס)ד)ת ִנְצִח4ִי�ִע�ְ 

  לֹא ִה8ִיָגה ָיָד� ֶ:ֶרְ. ַלַהְ&ָ�ָלה, ַ�ֲעֵלי ְ�כ�נ)ת ְ�מ) ֶ#ל ַהָ;� ֵה�

61 

  ַמְעָלה, ְ�ב�ָנה ָרָבה ֶאת ַהֵ ב ְוֶאת ַהָ:ת ְמַחEֶֶקת

  2ֵ#ַ�ְַע ֶאת ָהֲאֵפָלה, ְוָתִעיר ֶאת ַהַ;ֲאִמיִני�



47  כל הזכויות שמורות  ©

62 

  ַ:ַעת �ְבִלֵ�נ� א)ר ִ�ְפ5ְרְ�.ָ Dֲאַנְחנ� ָ�ֵרי

  ַהֲחֵ#ָכה ֲאַנְחנ� ַ�ֲעֵלי ַהְבָחָנה �ְרח)ִקי� ִמ��ַגת

63 

�נ� ֵעִדי� ְלִנָ$ח)� ָהא)ר ַעל ָה�ֵפל,  

�נ� ֵעִדי� ַלBִָ$ח)� ָהֱאֶמת ַעל ַהְ#ֵ"ל,  

64 

  ִהְתַהְ"ָכה 5�ְַחת�נ� ֵעִדי� ְלָכְ. ֶ#ַה3ְָעָרה 

  ָהֱאִליִלי� ִנְ#ַחת �נ� ֵעִדי� ְלָכְ. ֶ#ִ;ְקָ:#

65 

�נ� ֵעִדי� ְלָכְ. ֶ#ַה�4ָ ַה�)ֵע# ִנְרַ�ע  

ְרָ�ה   ְוה)ִפיָעה �) ֶ:ֶרְ. ַ�ח6

66 

�נ� ֵעִדי� ִלְרִעיַדת ַהֵ�ס ְוֶכֶתר ָהִר�)�  

  ל ַהEָד)��נ� ֵעִדי� ַלBִָ$ח)� ַה0)ב עַ 

67 

�נ� ָהִיינ� ְוִהBֵנ� ֵעִדי� ְלִנ2ִי ֱאלִֹהי�    

  ִ�ְתִהָ ת) ִמ� ַה4ִַי� ֶ# ) ְ�רֹא# ַעִ יִזי� ְוִ#�)ִרי� 

68 

  ִ#�)ִרי� ְוֶאת רֹאֵ#נ� �נ� ַמְ#ִ"יִלי�

  ִהְננ� ָ�א� ְולֹא ִנְתַ"ָ�ה ַלֲעב)ַדת ֱאִליִלי�

69 

  ִפי� ַ�ַ ְיָלה ַהEֶה ְו�נ� ֵעִדי� ְלזֹאת�נ� צ)

  ַוֲאָנח)ת ֶ#ַהֵ�ס ר)ֵעד ִ�ְגַלל ְ�ִחB)ת

70 

  5ַחת ָרַעד ְוֶנֱהַרס ִ�ְגַלל ַהִהְתַ"3ְח�תDַ�ַ�ת

  ָמַתי ָהָרד�� ְיק�� ַעל ַרְגָליו ְוִיְתע)ֵרר ֵמָהַרְ#ָלנ�ת

71 

  ל ַהֶ;ֶלְ. ְ�ָעָלה 4�ֶַֹקר ְ�ֵפר�#ַהַ�ְרֵ:ָמה ַהEֹאת ֶ#Bְָפָלה עַ 

;)ת ֵמהֹ:� ְוַעד ��#, ַהֶ;ֶלְ. ִהְתַ"3ֵחַ    ָ"ַקח ֶאת ֵעיָניו ְלַמַע� ָהא6

72 
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  ַ"ַע� נ)ֶסֶפת ַהֵ�ס ַהַ;ְלכ�ִתי ָנע ְוָזע

  ַהֶ;ֶלְ. ִנְסַער ְ�רֹא#) ְוִזְכר)נ) ָחַזר

73 

  ְ�ֵסֶפר ַה4ִָמי� ְ"&�ֵהֵח � ְ�ִהְתַיֲעצ�ת ְוִח 

  ְ�ֵדי ְלַהֲחי)ת ֶאת ַה0ֲַעָנה ֶ#ל א)ת) ִאי# ַעל ִ�ְרי)ִני�

74  

   ָעֵקב 5ְזָהר)ת,ִנְרַ#� ִ�י ִאי# ְיה�ִדי ֶאָחד

  ובקול� ַהִ;ְתע)ֵרר ִהְקִריא� ִמ�)ְ. ִאְ�ר)ת 

75 

  ָ;הֵי# ַ�ָ�ָנה ְלַח2ְֶלָ. �ְמזִ ,  ַהֶ;ֶלְ. ,ה)י

ְרַעל ָ�ָעְרָמה   ָהאֶֹכל ֶ#ְ ָ. ה6

76 

2ָר ַה;�ָדע�ת ַ�ֶ�ָהָלה,ְ�3ָ#ֶָרא ִ�ְ#מ)    ִהְתע)ֵרר ְמח6

  ֲאֶ#ר ַהֶ;ֶלְ. ָהָיה ִלְבֲעָל, ֵי# :)ד ְלֶאְסֵ�ר

77 

  ִהְת#4ֵ�ַ ֵמַה2ָח ַהַ:ַעת ְוֶאת ֶאְצַ�ע ַהֲחָרט)ת

  ) ֵמרֹב ְנִחית�תְורֹא#, ה)ִריד ְלִכיס)

78 

  א)ת) ֵ#ר�ת ֶ#ל ָהִאי# ַה4ְה�ִדי ִנְ#ַ�ח ֵמַהEִָ�ר)�

  ִנְרַמס ֵ#ר�ת) ְונ)ַצר Eָ�ִי)�

79 

  ָקָרא ַ�ֲחצ)ת ַהַ ִיל ֶאל ַה8ִָרי�

  ָ�ְ. ִ�ְפֵניֶה� ֶאת ָ�ל ַה2ִ"�ר ָקָרא

80 

ְכַרז ,ְיָקִרי� ְ#ַ�ִי� ָ#ל)# ַמֲעָרכ)ת ְ�ָגִדי�    ְו�ז ה6

  ָצִעיC ְוכ)ַבע �ְגִליָמה ֲאר�ָגה ַ�ָ"ז

81 

ָ:ר ֵמֵע@ ָ�C ְמה6   ס�ס ָלָב� ֶאָחד ִע� ֶרֶס� ְוא6

  ְוא)ת) ִאי# ְיה�ִדי 3ְ�ִ#ֶר� ֲאִני ָחֵפ@

82 

  ְ�ֶרַגע ֶזה ָ�ִכינ� ֶאת ַה�ֹל 
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  ִ�ְ#ְטפ� ֶאת ָהֵאֶפר ִמָ�ל ��פ)

83 

ָ:ר, # ֶאת ַהָ$ִעיCִיְל�ַ    ַהְ�ִליָמה ְוַהֶ�ֶגד ַהְ;ה6

  ִיְתַיֵ<ב ַעל ַה�2ס ְ�מ) 5ְרֵיה #)ֵאג ְוִיְדַהר

84 

   ִמְ#ֶוֶרת �ַבַהְכָנָעה– ַהָ;� ִהְתַיֵ$ב

  ְוָכל ִסְמָטה , ָ�רֹא# ָ�ל צֶֹמת, ְ�ָיד) ָהֶרֶס�

85 

  # ַהEֶה  ֶהָעֶלהֶאת ַע;�ֵדי ַהְתָלָיה ֶ#ַהָ;� ָלִאי

  ה�א ַעְצמ) ִנְתָלה  ,ְ�ֵדי 4ַ#ְֶחְלפ� ַהְ�ֵאב ְוַה�24ִִרי�

86 

  ְוֶדֶרְ. ַהְ;ָ#ֵרת ֶ#ָעָלה ִלְגד6ָ ה, �ָד� ַיִ�יר� ֶאת ִמי ֶ#ֲחָפִצי� ִ�יָקר)Dְ�ֵדי ֶ#ְ�ֵני

  ְוַהח)ֵטא ִהְתַ�ָ ה ַהְ�ִגיָדה ֶנְחְ&ָפה

87 

  ֱהֵיה ָסמ�ְ. �ָבט�ַח ָלֱאמ�ָנה ֶ#ל ֶ:ֶרְ. ִ:ְבֵרי ַה4ִָמי�, ה) ָהֵעד

  ה)ִמי� ִמְ"ֵני ֶ#Eְ�ַַמ� ֶ#ָ נ� ָהֲעָול)ת ְ�ֶ#ַפע

88 

  ִ�ְזַמ� ֶ#ְ�ַפBֶה עֶֹרC ַלְ<ִכיָנה

  ַ�ֲעבֹד ֱאִליִלי� ְוִתְפַ�ע 5�ְָלָמָנה

89 

  )ֵלל�ת ְוִנא�ִפי�ִ�ְפֶנה ַלֶ:ֶרְ. ֶ#ל ַ�ֲענ�ג)ת ה

  ְוִתְצ�ֹר ַהְרֵ�ה ָזָהב �ְכָסִפי�

90 

  ְ:ָמע)ת ָ:� 4ִ#ְֶזְלג� ְלֵעיֵני ַה4ְת)ִמי� ִ�ְגרֹ�

  ִ�ְגנֹב ִמ4ְִחיַדת ַהִ;ָ:ה ְוַתְח"ֹר �)ר ְלכ6ָ �

91 

  ֶאת ִלְ�ָ. �ְצָעֶדיָ. לֹא י)ִליכ� ְ�ַדְרְ�.ָ 

  ְתַחִ�י� ִ�ְגַלל ַחְמָדנ�ְתָ. ִיְסְלל� ְ�ִביֵ#י חַ 

92 

  ,ְולֹא ִ�ְהֶיה ָ�ט�חַ , ֵי# ְלָ. ָיד ע)ֶ#ֶקת

  ַ�ֲאֶ#ר ָיְדָ. ָ�נ�ַח  ְוִתְהֶיה ָרא�י �ְמב2ָ6ס
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93 

   ֶ#ַהַ;ְחָ#ָבה ֶ#ל ָ�ל ְ�ִר4ָה,ַ�ָ;ה ָיֶפה �ְמר�, ""�ייא"

   ַח4ָיוִ�ֵ�� ְיב�ל ֶ�ָעָמל ַ�ֶ;ֶ#ְ. ָ�ל

94 

  ִא� ַ"ַע� ַ�ִ�יַע ְלֵביְתָ. ָצָרה ְ�ד)ָלה

  ִ�ְהֶיה ַקָ ה ֲח#ֹב ֵהיֵטב ְ�ֵדי ֶ#ַהְ�ָעָיה

95 

  ִא� ִ�ְד"ֹק ַעל ַ:ְלְ�ָ. , ְמִגַ ת ַהַ$ַער ְוַהְ�ֵאב

  , ַהְ�#�ָבה ִ�ָ;ֵצא ַ�ֲעָמְל.ָ 

96 

  ַה�24ִִרי� ִמִ�ְתֵפי ָהֲאָנִ#י� 2ְ#ִֶביְב.ָ ַמה ט)ב ֶ#�)ִריד ֶאת ַמ2ָע ַהְ�ֵאב וְ 
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