
  :ָקְרֵאנ� ְבי�� ַיֲעֵננ� ַהֶ#ֶלְ! . ה�ִ�יָעה 'ה, ֲחָמת� ָ�ל ָיִעיר ְולֹא ��� ְלָהִ�יב ְוִהְרָ�ה. ַיְ�ִחית ְולֹא ָע�� ְיַכֵ�ר ַרח�� ְוה�א

  ַהְמבָֹרְ  'ה ֶאת ָ�ְרכ� )  חז�

  ָוֶעד ְלע�ָל� ַהְמבָֹרְ  'ָ�ר�ְ ה – וחז� קהל

 ַמֲעִריב ִ�ְדָבר� ֲאֶ�ר. ָהע�ָל� ֶמֶלְ!  ֱאלֵֹקינ� .'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! 
 ִעִ*י� ְמַ�ֶ-ה �ִבְתב�ָנה. ְ�ָעִרי� ��ֵתחַ  ְ�ָחְכָמה. ֲעָרִבי�

 ְ�ִמְ�ְמר�ֵתיֶה� ַה��ָכִבי� ֶאת �ְמַס0ֵר. ַהְ/ַמִ-י� ֶאת �ַמֲחִלי.
 ְוחֶ�ְ!  חֶ�ְ!  ִמְ�ֵני א�ר ֵלל�3. ָוָלְיָלה י�� ��ֵרא. ִ�ְרצ�נ� ָ�ָרִקיעַ 

 �ֵבי� י�� ֵ�י� �ַמְב0ִיל. ָלְיָלה �ֵמִביא י�� �ַמֲעִביר. א�ר ִמְ�ֵני
 ָעֵלינ� ִיְמל�ְ!  ָ*ִמיד ְוַק�4ָ ַחי ֵל)א. ְ�מ� ְצָבק�ת 'ה ָלְיָלה

  :ֲעָרִבי� ַהַ#ֲעִריב. 'ה �ָ*ה ָוֶעד ָ�ר�ְ!  ְלע�ָל�

7ִי� �ִמְצ�ת *�ָרה. 6ָהְב*ָ  ַעְ#!ָ  ִי5ְָרֵאל ֵ�ית �ע�לָ  �ֲהַבת  ח8
 �ְבק�ֵמנ� ְ�ָ�ְכֵבנ� ֱאלֵֹקינ� 'ה ֵ�� ַעל. ִלַ#ְד*ָ  א�ָתנ� �ִמְ�ָ�ִטי�

7ֶי!ָ  ָנ5ִיחַ   �ְבִמְצ�ֶתי!ָ  ת�ָרֶת!ָ  ַתְלמ�ד ְ�ִדְבֵרי ְוִנ5ְַמח. ְ�ח8
 י�ָמ� ֶנְה3ֶה �ָבֶה� ָיֵמינ� ְואֶֹרְ!  4ֵינ�חַ  ֵה� ִ�י. ָוֶעד ְלע�ָל�

. 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! , ְלע�ָלִמי� ִמֶ#-� ָ*ִסיר �ל ָוָלְיָלה ְו�ֲהָבְת!ָ 
            . ִי5ְָרֵאל ַע#� א�ֵהב

  ֶנֱאָמ� ֶמֶלְ!  ל)ֵא  אומר יחיד

  :ֶאָחד 'ה ֱאלֵֹקינ� 'ה ִיְ�ָרֵאל ְ�ַמע

  ָוֶעד ְלע�ָל� ַמְלכ�ת� ְ�ב�ד �ֵ�  ָ�ר�ְ!  )  בלחש

 :ְמאֶֹד!ָ  �ְבָכל ַנְפְ�!ָ  �ְבָכל ְלָבְב!ָ  ְ�ָכל ֱאלֶֹקי!ָ  'ה ֵאת ְו6ַהְב*ָ 
 :ְלָבֶב!ָ  ַעל. ַה��4 ְמַצְ�!ָ  6נִֹכי ֲאֶ�ר ָהֵאֶ>ה ַה0ְָבִרי� ְוָהי�

 ַב0ֶֶרְ!  �ְבֶלְכְ*!ָ  ֵביֶת!ָ ְ�  ְ�ִ�ְבְ*!ָ . ָ�� ְוִדַ�ְר*ָ  ְלָבֶני!ָ  ְוִ�ַ-ְנָ*�
 ֵ�י� ְלטָֹטפֹת ְוָהי�. ָיֶד!ָ  ַעל ְלא�ת �ְקַ�ְרָ*� :�ְבק�ֶמ!ָ  �ְבָ�ְכְ�!ָ 

  :�ִבְ�ָעֶרי!ָ  ֵ�יֶת!ָ  ְמז8ז�ת ַעל �ְכַתְבָ*� :ֵעיֶני!ָ 

 ֶאְתֶכ� ְמַצֶ�ה 6נִֹכי ֲאֶ�ר. ִמְצ�ַתי ֶאל ִ*ְ�ְמע� ָ�מֹעַ  ִא� ְוָהָיה
 �ְבָכל ְלַבְבֶכ� ְ�ָכל. �ְלָעְבד� ֱאלֵֹקיֶכ� 'ה ֶאת ְל�ֲהָבה. ַה��4

 ְו6ַסְפָ* . �ַמְלק�� י�ֶרה. ְ�ִע*� �ְרְצֶכ� ְמַטר ְוָנַתִ*י :ַנְפְ�ֶכ�
 ְו6ַכְל*ָ . ִלְבֶהְמֶ*!ָ  5ָ�ְְד!ָ  ֵע5ֶב ְוָנַתִ*י :ְוִיְצָהֶר!ָ  ְוִתירְֹ�!ָ  ְדָגֶנ!ָ 
 ַוֲעַבְדֶ*� ְוַסְרֶ*�. ְלַבְבֶכ� ִיְפֶ*ה ֶ�� ָלֶכ� ִהָ<ְמר� :ְע*ָ ְו5ָבָ 

 ְוָעַצר. ָ�ֶכ� 'ה �. ְוָחָרה :ָלֶה� ְוִהְ�ַ*ֲחִויֶת� ֲאֵחִרי� י�ֱאלִֹק 
. ְיב�ָל? ֶאת ִתֵ*� לֹא ְוָהֲאָדָמה. ָמָטר ִיְהֶיה ְולֹא ַהָ<ַמִי� ֶאת

 :ָלֶכ� נֵֹת� 'ה ֲאֶ�ר. ַהAָֹבה ֶר@ָה6 ֵמַעל ְמֵהָרה ַוֲאַבְדֶ*�
 �ְקַ�ְרֶ*�. ַנְפְ�ֶכ� ְוַעל ְלַבְבֶכ� ַעל ֵאֶ>ה 0ְָבַרי ֶאת ְו5ְַמֶ*�

 ְוִלַ#ְדֶ*� :ֵעיֵניֶכ� ֵ�י� ְלט�ָטפֹת ְוָהי�. ֶיְדֶכ� ַעל ְלא�ת אָֹת�
. ַב0ֶֶרְ!  ֶלְכְ*!ָ �ְב . ְ�ֵביֶת!ָ  ְ�ִ�ְבְ*!ָ . ָ�� ְלַדֵ�ר ְ�ֵניֶכ� ֶאת אָֹת�

 :�ִבְ�ָעֶרי!ָ  ֵ�יֶת!ָ  ְמז�ז�ת ַעל �ְכַתְבָ*� :�ְבק�ֶמ!ָ  �ְבָ�ְכְ�!ָ 
 'ה ִנְ�ַ�ע ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה ַעל ְבֵניֶכ� ִויֵמי ְיֵמיֶכ� ִיְר�� ְלַמַע�

  :ָה6ֶר@ ַעל ַהָ<ַמִי� ִ�יֵמי. ָלֶה� ָלֵתת ַלֲאבֵֹתיֶכ�

 ְו6ַמְר*ָ  ִי5ְָרֵאל ְ�ֵני ֶאל 0ֵַ�ר :ֵ>אמֹר המֶ�  ֶאל 'ה ַו4ֹאֶמר
 ַעל ְוָנְתנ�. ְלדֹרָֹת� ִבְגֵדיֶה� ַ�ְנֵפי ַעל ִציִצת ָלֶה� ְוָע�5. ֲאֵלֶה�
. אֹת� �ְרִאיֶת�. ְלִציִצת ָלֶכ� ְוָהָיה :ְ*ֵכֶלת ְ�ִתיל ַהָ�ָנ. ִציִצת

 �ֲחֵרי ָתת�ר� ְולֹא. ָת�אֹ ַוֲע5ִיֶת� 'ה ִמְצ�ת ָ�ל ֶאת �ְזַכְרֶ*�
 ְלַמַע� :�ֲחֵריֶה� זִֹני� �ֶ*� ֲאֶ�ר. ֵעיֵניֶכ� ְו�ֲחֵרי ְלַבְבֶכ�
 :יֶכ�ֵלאלֹקֵ  ְקדִ�י� ִוְהִייֶת�. ִמְצ�ָתי ָ�ל ֶאת ַוֲע5ִיֶת� ִ*ְזְ�ר�

. ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר@ ֶאְתֶכ� ה�ֵצאִתי ֲאֶ�ר. יֶכ�ֱאלֹקֵ  'ה ֲאִני
 חוזר החז� :ֱאֶמת :יֶכ�ֱאלֹקֵ  'ה ֲאִני. י�ֵלאלִֹק  �ָלכֶ  ִלְהי�ת

  :ֱאֶמת יֶכ�ֱאלֹקֵ  'ה – ואומר

. ז�ָלת� ְוֵאי� ינ�ֱאלֹקֵ  'ה ה�א ִ�י. ָעֵלינ� ְוַק�4ָ זֹאת ָ�ל ֶוֱאמ�ָנה
 ַה�3ֲאֵלנ� ַמְלֵ�נ�. ְמָלִכי� ִמ4ַד ַה��ֵדנ�. ַע#� ִי5ְָרֵאל ַוֲאַנְחנ�

.� 3ְמ�ל ְוַהְמַ�ֵ>�. ִמBֵָרינ� ָלנ� ַהִ-ְפָרע ל)ָהאֵ . ֶהָעִריִצי� ל�ָ  ִמַ
 ִנCִי�. ֵחֶקר ֵאי� ַעד ְגד�ל�ת ָהע�5ֶה. ַנְפֵ�נ� א�ְיֵבי ְלָכל

 ַל#�ט ָנַת� ְולֹא. ַ�ַח4ִי� ַנְפֵ�נ� ַה�Dָ. ִמְסָ�ר ֵאי� ַעד ְוִנְפָלא�ת
�ל ַעל ַקְרֵננ� ַו4ֶָר�. א�ְיֵבינ� ָ�מ�ת לעַ  ַהַ#ְדִריֵכנ�. ַרְגֵלנ�ָ 

 �מ�ְפִתי� א�ת�ת. ְ�ַפְרעֹה �ְנָקָמה ִנCִי� ָ>נ� ָהע�5ֶה. �5ְנֵאינ�
 ַו�4ֵצא. ִמְצָרִי� ְ�כ�ֵרי ָ�ל ְבֶעְבָרת� ַהַ#ֶ�ה. ָח� ְ�ֵני ְ��ְדַמת

 3ְִזֵרי ֵ�י� ָ�ָניו ַהַ#ֲעִביר. �ָל�ע ְלֵחר�ת ִמ*�ָכ� ִי5ְָרֵאל ַע#� ֶאת
 ְוָרא�. ִטַ�ע ִ�ְתה�מ�ת �5ְנֵאיֶה� ְוֶאת ר�ְדֵפיֶה� ֶאת. ס�. ַי�

 ִקְ�ל� ְ�ָרצ�� �ַמְלכ�ת�. ִלְ�מ� ְוה�ד� ִ�ְ�ח�. 3ְב�ָרת� ָבָניו
. ַרָ�ה ְמָחה5ִ�ְ  ִ�יָרה ָענ� ְל!ָ  ִי5ְָרֵאל �ְבֵני מֶֹ�ה. ֲעֵליֶה�
  .כ8ָ>� ְו6ְמר�

 ְתִה>�ת נ�ָרא. 7�ֶַֹד� ֶנְא0ָר ָ�מָֹכה ִמי. 'ה ָ�ֵאִלי� ָכמָֹכה ִמי
 ִלי)ֵא  ֶזה. מֶ�ה ִלְפֵני ָי� ��ֵקעַ . ָבֶני!ָ  ָרא� ַמְלכ�ְת!ָ . ֶפֶלא ע5ֵֹה

 ֶאת 'ה ָפָדה ִ�י. ְוֶנֱאַמר.ָוֶעד ְלעָֹל� ִיְמלְֹ!  'ה. ְו6ְמר�. ָענ�
  .ִי5ְָרֵאל �3ָל. 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! . ִמֶ#-� ָחָזק ִמ4ַד �ְג6ל�. ַיֲעקֹב

 ט�ִבי� ְלַח4ִי� ַמְלֵ�נ� ְוַהֲעִמיֵדנ�. ְלָ�ל�� ֱאלֵֹקינ� 'ה ַהְ�ִ�יֵבנ�
�ת ָעֵלינ� �ְפר�5. �ְלָ�ל��ַ  ט�ָבה ְ�ֵעָצה ְוַת7ְֵננ�. ְ�ל�ֶמ!ָ  ס8

 ְוָהֵסר. ַ�ֲעֵדנ� ְוָהֵג�. ְ�ֶמ!ָ  ְלַמַע� ְמֵהָרה ְוה�ִ�יֵענ�. ְ>ָפֶני!ָ ִמ 
 ִמְלָפֵנינ� 5ָָט� ְוָהֵסר. ְוָיג�� ְוָרָעב ְוֶחֶרב ֶדֶבר א�ֵיב ֵמָעֵלינ�

 �ַמBִיֵלנ� ��ְמֵרנ� ל) אֵ  ִ�י. ַ*ְסִ*יֵרנ� ְ�ָנֶפי!ָ  �ְבֵצל. �ֵמ�ֲחֵרינ�
 �ב�ֵאנ� ֵצאֵתנ� �ְ�מ�ר. 6ָ*ה ְוַרח�� ַח-�� ֶמֶלְ!  ל)אֵ  יִ� . 6ָ*ה

 ַע#� ��ֵמר 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! . ע�ָל� ְוַעד ֵמַעָ*ה �ְלָ�ל�� ְלַח4ִי�
  .ָלַעד ִי5ְָרֵאל

 ְבָרא 0ִי ְ�ָעְלָמא, ַרָ�א ְ�ֵמ? ְוִיְתַק�0ַ ִיְת0ַ3ַל ) ק "ח אומר @"הש
. ְמִ�יֵח? ִויָקֵרב �8ְרָקֵנ? ְוַיְצַמח ַמְלכ�ֵת? ְוַיְמִליְ!  ִכְרע�ֵת?
 �ִבְזַמ� ַ�ֲעָגָלא ִי5ְָרֵאל ֵ�ית ְדָכל �ְבַח4ֵי �ְבי�ֵמיכ�� ְ�ַח4ֵיכ��

 �ְלָעְלֵמי ְלָעַל� ְמָבַרְ!  ַרָ�א ְ�ֵמ? ְיֵהא. 6ֵמ� ְוִאְמר�. ָקִריב
 ְוִיְתַה0ָר ְוִיְתַנDֵא ְוִיְתר�ֵמ� ְוִיְתָ�ֵאר ְ�ַ*ַ�חְויִ  ִיְתָ�ַרְ! . ָעְלַמ4ָא

ְדָ�א ְ�ֵמ? ְוִיְתַהָ>ל ְוִיְתַעֶ>ה  ת"בעשי( ְלֵעָ>א. ה�א ְ�ִריְ!  ְדק8

ְ�ְ�ָחָתא ְוִ�יָרָתא ִ�ְרָכָתא ָ�ל ִמ�) ִמָ�ל �ְלֵעָ>א  ְוֶנֱחָמָתא *8
  :�6מֵ  ְוִאְמר�. ְ�ָעְלָמא 0ֲַאִמיָר�

  .ֵלאלֵֹקינ� גֶֹדל ָהב�, ֶאְקָרא 'ה ֵ�� ִ�י

  .ְ*ִהָ>ֶת!ָ  ַי3ִיד �ִפי ִ*ְפָ*ח 5ְָפַתי ֲאדָֹני

. �ְבָרָה� ֱאלֵֹקי. ֲאב�ֵתינ� ֵואלֵֹקי ֱאלֵֹקינ� 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! 
 ל) אֵ  ְוַה-�ָרא ַה��3ִר ַה3ָד�ל ל) ָהאֵ . ַיֲעקֹב ֵואלֵֹקי. ִיְצָחק ֱאלֵֹקי
. 6ב�ת ַחְס0ֵי ְוז�ֵכר. ַה�ֹל ְוק�ֵנה. ט�ִבי� ֲחָסִדי� �3ֵמל. ֶעְלי��

  . ְ��ֲהָבה ְ�מ� ְלַמַע� ְבֵניֶה� ִלְבֵני ג�ֵאל �ֵמִביא

. ַהַח4ִי� ְ�ֵסֶפר ְוָכְתֵבנ�. ַ�ַח4ִי� ָחֵפ@ ֶמֶלְ! . ְלַח4ִי� ָזְכֵרנ� ת"בעשי(
  )ַח4ִי� ֱאלִֹהי� ְלַמַעְנ!ָ 

 �ָ*ה. �ְבָרָה� ָמֵג�. 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! . �ָמֵג� �מ�ִ�יעַ  ע�ֵזר ֶמֶלְ! 
  .ְלה�ִ�יעַ  ַרב �ָ*ה ֵמִתי� ְמַח4ֵה ֲאדָֹני ְלע�ָל� ��3ִר

  :ַה3ֶֶ<� �מ�ִריד ָהר�חַ  ַמִ<יב )  בחור.         :ַהAָל מ�ִריד )  בקי@

 ס�ֵמְ! . ַרִ�י� ְ�ַרֲחִמי� ֵמִתי� 4ֵהְמחַ . ְ�ֶחֶסד ַח4ִי� ְמַכְלֵ�ל
 יִליֵ�נֵ  ֱאמ�ָנת� �ְמַק�4ֵ. ֲאס�ִרי� �ַמִ*יר ח�ִלי� ְור�ֵפא נ�ְפִלי�

 �ְמַח4ֶה ֵמִמית ֶמֶלְ! . ָ>ְ!  ד�ֶמה �ִמי 3ְב�ר�ת ַ�ַעל ָכמ�!ָ  ִמי. ָעָפר
 ְיצ�ָריו ז�ֵכר. ָמ�ָהַרחֲ  6ב ָכמ�!ָ  ִמי ת"בעשי(. ְי��ָעה �ַמְצִמיחַ 

. 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ!  ֵמִתי� ְלַהֲחי�ת �ָ*ה ְוֶנֱאָמ�. )ְ�ַרֲחִמי� ְלַח4ִי�
   .ַהֵ#ִתי� ְמַח4ֵה

�י. Cֶָלה ְיַהְ>ל�!ָ  י�� ְ�ָכל �ְקד�ִ�י� ָקד�� ְוִ�ְמ!ָ  ָקד�� �ָ*הִ 
 )  ת"בעשי( ל)ָהאֵ . 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! . 6ָ*ה ְוָקד�� 3ָד�ל ֶמֶלְ!  ֵאל

  :ַה7ָד�� )ַהֶ#ֶלְ! 

 ֵמִאְ*!ָ  ָחֵ-נ�. ִ�יָנה ֶלֱאנ�� �ְמַלֵ#ד. 0ַַעת ְל6ָד� ח�ֵנ� �ָ*ה
  .ַעתַה0ָ  ח�ֵנ�. 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! . ָוָדַעת ִ�יָנה ָחְכָמה

 ְוַהֲחִזיֵרנ� ַלֲעב�ָדֶת!ָ  ַמְלֵ�נ� ְוָקְרֵבנ�. ְלת�ָרֶת!ָ  6ִבינ� ֲהִ�יֵבנ� 
  :ִ�ְת��ָבה ָהר�ֶצה. 'ה �ָ*ה ְלָפֶניָ! ָ�ר�ְ!  ְ�ֵלָמה ִ�ְת��ָבה



 ל)אֵ  ִ�י. ָפָ�ְענ� ִ�י ַמְלֵ�נ� ָלנ� ְמַחל. ָחָטאנ� ִ�י 6ִבינ� ָלנ� ְסַלח
  .ִלְסלֹחַ  ַהַ#ְרֶ�ה ַח-��. 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! . 6ָ*ה ְוַסָ>ח בט�

ָ>ה �ְג6ֵלנ�. ִריֵבנ� ְוִריָבה. ְבָעְנֵינ� ָנא ְרֵאה  ְמֵהָרה ְ�ֵלָמה ְגא8
 �3ֵאל. 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! . 6ָ*ה ָחָזק �3ֵאל ל) ֵא  ִ�י. ְ�ֶמ!ָ  ְלַמַע�

   .ִי5ְָרֵאל

 ְוַהֲעֵלה. 6ָ*ה ְתִהָ>ֵתנ� ִ�י ְוִנָ�ֵ�ָעה ה�ִ�יֵענ�. ָרֵפאְונֵ  'ה ְרָפֵאנ�
 ְוַרֲחָמ� ֶנֱאָמ� ר�ֵפא ֶמֶלְ!  ל)אֵ  ִ�י. ַמ��ֵתינ� ְלָכל ְ�ֵלָמה ְרפ�6ה

  .ִי5ְָרֵאל ַע#� ח�ֵלי ר�ֵפא. 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! . 6ָ*ה

 ִמיֵני ָ�ל ְוֶאת ַה/ֹאת ַהָ<ָנה ֶאת ֱאלֵֹקינ� 'ה ָעֵלינ� ָ�ֵרְ! 
 ַעל) ִלְבָרָכה �ָמָטר ַטל בחור.( ְ�ָרָכה בקי@ ְוֵת�. ְלט�ָבה ְתב�6ָת?

 ַה�Aב�ת ַ�ָ<ִני� ְ�ָנֵתנ� �ָבֵרְ! . ִמ�Aָב? ְו5ְַ�ֵענ� ָהֲאָדָמה ְ�ֵני
 ר�ְ! �ָ . ַהָ<ִני� �ְמָבֵרְ! . 6ָ*ה �ֵמִטיב ט�ב ל) אֵ  ִ�י. ִלְבָרָכה

  .ַהָ<ִני� ְמָבֵרְ! . 'ה �ָ*ה

 ְוַקְ�ֵצנ�. 3ָל�48ֵתינ� ְלַקֵ�@ ֵנס ְו5ָא. ְלֵחר�ֵתנ� 3ָד�ל ְ���ָפר ְ*ַקע
. 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! . ְל�ְרֵצנ� ָה6ֶר@ ַ�ְנפ�ת ֵמ�ְרַ�ע ְמֵהָרה ַיַחד

  .ִי5ְָרֵאל ַע#� ִנְדֵחי ְמַקֵ�@

 ִמֶ#-� ְוָהֵסר. ְ�ַבְ*ִחָ>ה ְוי�ֲעֵצינ�. ְ�ָבִרא��ָנה ְפֵטינ��� ָהִ�יָבה
 ְ�ֶחֶסד ְלַב0ְ!ָ  'ה �ָ*ה ְמֵהָרה ָעֵלינ� �ְמלְֹ! . ַוֲאָנָחה ָיג��

 ֶמֶלְ! . 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! . �ְבִמְ�ָ�ט ְ�ֶצֶדק ְוַצ0ְֵקנ�. �ְבַרֲחִמי�
  . )ַהִמְ�ָ�ט ַהֶ#ֶלְ!  ת"שיבע(. �ִמְ�ָ�ט ְצָדָקה א�ֵהב

 ְוָכל. יֹאֵבד� ְ�ֶרַגע ַהִ#יִני� ְוָכל. ִתְקָוה ְ*ִהי �ל ְוַלַ#ְלִ�יִני�
 �ְתַ�ֵ�ר ְתַע7ֵר ְמֵהָרה ְוַהֵזִדי�. ִיָ�ֵרת� ְמֵהָרה ַעְ#!ָ  א�ְיֵבי

 ָ�ר�ְ! . ינ�ְבָימֵ  ִ�ְמֵהָרה ְוַתְכִניֵע� ְוַתְ�ִ�יֵל� �ְתַכֵ>�ֹ  �ְתַמ3ֵר
  . ֵזִדי� �ַמְכִניעַ  א�ְיִבי� ��ֵבר. 'ה �ָ*ה

 ֵ�ית ַעְ#!ָ  ְ�ֵאִרית ִזְקֵני ְוַעל. ַהֲחִסיִדי� ְוַעל ַה0ִBַיִקי� ַעל
 ֶיֱהמ�. ְוָעֵלינ�. ַהBֶֶדק 3ֵֵרי ְוַעל. ס�ְפֵריֶה� ְ�ֵליַטת ְוַעל. ִי5ְָרֵאל

 ְ�ִ�ְמ!ָ  ַה��ְטִחי� ְלָכל ט�ב 5ָָכר �ְותֵ . ֱאלֵֹקינ� 'ה ַרֲחֶמי!ָ  ָנא
. ָבָטְחנ� ְב!ָ  ִ�י ֵנב�� לֹא �ְלע�ָל�. ִעָ#ֶה� ֶחְלֵקנ� ְו5ִי�. ֶ�ֱאֶמת

. 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! . ִנְ�ָעְננ�) �ְבָתִמי�( ֶ�ֱאֶמת ַה3ָד�ל ַחְס0ְ!ָ  ְוַעל
   .ַל0ִBַיִקי� �ִמְבָטח ִמְ�ָע�

�ֲאֶ�ר ְ�ת�ָכ? ְוִתְ��ֹ�. ָ*��ב ְ�ַרֲחִמי� ִעיְר!ָ  ִי�ְוִליר�ָ�לַ ַ 
 ָדִוד ְוִכCֵא. ע�ָל� ִ�ְנַי� ְ�ָיֵמינ� ְ�ָקר�ב א�ָת? �ְבֵנה. 0ִַ�ְר*ָ 
  .ְיר�ָ�ָלִי� ��ֵנה. '�ָ*ה ה ָ�ר�ְ! . ָ*ִכי� ְלת�ָכ? ְמֵהָרה ַעְב0ְ!ָ 

. ִ�י��ָעֶת!ָ  ָ*ר�� ְוַקְרנ�. ַתְצִמיחַ  ְמֵהָרה ַעְב0ְ!ָ  0ִָוד ֶצַמח ֶאת
. 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! . ִלי��ָעה �ְמַצִ�י� ַה��4 ָ�ל ִקִ�ינ� ִלי��ָעְת!ָ  ִ�י

  .ְי��ָעה ֶקֶר� ַמְצִמיחַ 

 ְוַקֵ�ל. ָעֵלינ� ְוַרֵח� ח�ס ֱאלֵֹקינ� 'ה. ק�ֵלנ� ְ�ַמע ָהַרֲחָמ� 6ב
 ְ*ִפ>�ת ��ֵמעַ  ל) ֵא  ִ�י. ְ*ִפָ>ֵתנ� ֶאת �ְבָרצ�� ְ�ַרֲחִמי�

 ָחֵ-נ�. ְ*ִ�יֵבנ� �ל ֵריָק�. ַמְלֵ�נ� �ִמְ>ָפֶני!ָ . 6ָ*ה ְוַתֲחנ�ִני�
 ַעְ#!ָ  ֶ�ה ָ�ל ְ*ִפַ>ת ��ֵמעַ  �ָ*ה ִ�י. ְ*ִפָ>ֵתנ� �ְ�ַמע ַוֲעֵננ�

  .ְ*ִפָ>ה ��ֵמעַ . 'ה �ָ*ה ְ! ָ�ר�. ְ�ַרֲחִמי� ִי5ְָרֵאל

 ֶאת ְוָהֵ�ב. ְ�ֵעה ְוִלְתִפָ>ָת� ִי5ְָרֵאל ְ�ַעְ#!ָ  ינ�ֱאלֹקֵ  'ה ְרֵצה
 ְמֵהָרה. �ְתִפָ>ָת� ִי5ְָרֵאל ְוִאֵ<י. ֵ�יֶת!ָ  ִלְדִביר ָהֲעב�ָדה
 ָרֵאלִי5ְ  ֲעב�ַדת ָ*ִמיד ְלָרצ�� �ְתִהי. ְ�ָרצ�� ְתַקֵ�ל ְ��ֲהָבה

  .ַעֶ#!ָ 

. ֲאב�ֵתינ� יֵואלֵֹק  ינ�ֱאלֵֹק  )  זה אומרי� המועד ובחול חודש בראש
 ִזְכר�ֵננ� ְוִיָ/ֵכר ְוִיָ�ֵקד. ְוִיָ<ַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה. ְוַי3ִיעַ  ְוָיב�א ַיֲעֶלה

 ְוִזְכר��. !ָ ַעְב0ֶ  0ִָוד ֶ�� ָמִ�יַח  ְוִזְכר��. ֲאב�ֵתינ� ְוִזְכר�� �ִפְקד�ֵננ�
 ִלְפֵליָטה. ְלָפֶני!ָ . ִי5ְָרֵאל ֵ�ית ַעְ#!ָ  ָ�ל ְוִזְכר��. ָקְדֶ�!ָ  ִעיר ְיר�ָ�ַלִי�

: ְ�י�� �ְלָ�ל�� ט�ִבי� ְלַח4ִי�. �ְלַרֲחִמי� �ְלֶחֶסד ְלֵח�. ְלט�ָבה
 ַחג )  ס"בחוהמ, ַהַ#�Bת ַחג )  פ"בחוהמ. ַהחֶֹד� רֹא� )  חדש בראש

��ת 8Cִלְבָרָכה ב� �ָפְקֵדנ�. ְלט�ָבה �� ינ�ֱאלֵֹק  'ה ָזְכֵרנ�. ַהֶ/ה. ַה .
 ְוָחֵ-נ� ח�ס ְוַרֲחִמי� ְי��ָעה �ִבְדַבר. ט�ִבי� ְלַח4ִי� ב� ְוה�ִ�יֵענ�

 ח��ְורַ  ַח-�� ֶמֶלְ!  ל) ֵא  ִ�י. ֵעיֵנינ� ֵאֶלי!ָ  ִ�י. ְוה�ִ�יֵענ� ָעֵלינ� ְוַרֵח�
  .6ָ*ה

. 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ!  ְ�ַרֲחִמי� ְלִצ��4 ְ���ְב!ָ  ֵעיֵנינ� ְוֶתֱחֶזיָנה
  .  ְלִצ��4 ְ�ִכיָנת� ַהַ#ֲחִזיר

 ֲאב�ֵתינ� ֵואלֵֹקי ֱאלֵֹקינ� 'ה ה�א ָ��ָ*ה.  ָלְ!  ֲאַנְחנ� מ�ִדי�
 ְלד�ר ה�א �ָ*ה נ�ִיְ�עֵ  ָמֵג�. ַח4ֵינ� צ�ר צ�ֵרנ�. ָוֶעד ְלע�ָל�

 ְוַעל. ְ�ָיֶד!ָ  ַהְ#ס�ִרי� ַח4ֵינ� ַעל ְ*ִהָ>ֶת!ָ  �ְנַסֵ�ר ְ>!ָ  נ�ֶדה. ָוד�ר
 ְוַעל. ִעָ#נ� י�� ֶ�ְ�ָכל ִנCֶי!ָ  ְוַעל. ָלְ!  ַהְ�ק�ד�ת ִנְ�מ�ֵתינ�
 ַה�Aב. ָרִי�ְוָצהֳ  ָובֶֹקר ֶעֶרב. ֵעת ֶ�ְ�ָכל ְוט�ב�ֶתי!ָ  ִנְפְלא�ֶתי!ָ 

 ֵמע�ָל� ִ�י. ֲחָסֶדי!ָ  ַת#� לֹא ִ�י ְוַהְמַרֵח�. ַרֲחֶמי!ָ  ָכל� לֹא ִ�י
 ַמְלֵ�נ� ִ�ְמ!ָ  ְוִיְתַנDֵא ְוִיְתר�ֵמ� ִיְתָ�ֵרְ!  �8ָ>� ְוַעל .ָלְ!  ִקִ�ינ�
   )ִריֶת!ָ ְב  ְ�ֵני ָ�ל ט�ִבי� ְלַח4ִי� �ְכתֹב ת"בעשי(.  ָוֶעד ְלע�ָל� ָ*ִמיד

 ַה3ָד�ל ִ�ְמ!ָ  ֶאת ִויָבְרכ� ִויַהְלל�. Cֶָלה י�ד�!ָ  ַהַח4ִי� ְוכֹל
 ל)ָהאֵ . ֶסָלה ְוֶעְזָרֵתנ� ְי��ָעֵתנ� ל)ָהאֵ . ט�ב ִ�י ְלע�ָל� ֶ�ֱאֶמת
   .ְלה�ד�ת ָנֶאה �ְל!ָ  ִ�ְמ!ָ  ַה�Aב. 'ה �ָ*ה ָ�ר�ְ! . ַה�Aב

 ְוַעל ָעֵלינ� ְוַרֲחִמי� ָוֶחֶסד ֵח� ַח4ִי�. �ְבָרָכה ט�ָבה ָ�ל�� י�5ִ 
�י. ָ�ֶני!ָ  ְ�א�ר ַיַחד ְ�ֶאָחד �8ָ>נ� 6ִבינ� ָ�ְרֵכנ�. ַעֶ#!ָ  ִי5ְָרֵאל ָ�לִ 

 ֶחֶסד ְו�ֲהַבת ַח4ִי� *�ַרת ינ�ֱאלֹקֵ  'ה ָ>נ� ָנַת*ָ  ָ�ֶני!ָ  ְבא�ר
 ְ�ֵעיֶני!ָ  ִיְהֶיה ְוט�ב. ְוָ�ל�� ְוַח4ִי� �ְוַרֲחִמי �ְבָרָכה �ְצָדָקה
 ָ�ָעה �ְבָכל ֵעת ְ�ָכל ִי5ְָרֵאל ַעְ#!ָ  ָ�ל ֶאת �ְלָבֵרְ!  ְלָבְרֵכנ�

. ְוָ�ל�� ְ�ָרָכה. ַח4ִי� ְ�ֵסֶפר ת"בעשי( :ְוָ�ל�� עֹז ְ�רֹב. ִ�ְ�ל�ֶמ!ָ 
 ְוִנָ�ֵתב ִנָ/ֵכר. ְוֶנָחמ�ת ע�תְי��. ט�ב�ת �ְגֵזר�ת. ט�ָבה �ַפְרָנָסה

 ָ�ר�ְ! ). �ְלָ�ל�� ט�ִבי� ְלַח4ִי�. ִי5ְָרֵאל ֵ�ית ַעְ#!ָ  ְוָכל ֲאַנְחנ�. ְלָפֶני!ָ 
 ִאְמֵרי ְלָרצ�� ִיְהי� :ַ�ָ<ל�� ִי5ְָרֵאל ַע#� ֶאת ַהְמָבֵרְ! . 'ה �ָ*ה

  .ְוג�ֲאִלי צ�ִרי 'ה. ְלָפֶני!ָ  ִלִ�י ְוֶהְגי�� ִפי

 ַנְפִ�י ְוִלְמַקְלַלי. ִמְרָמה ִמ0ֵַ�ר �5ְָפַתי ֵמָרע ְל��ִני ְנצֹר. ֱאלַֹקי
 ְו�ֲחֵרי. ְ�ת�ָרֶת!ָ  ִלִ�י ְ�ַתח. ִ*ְהֶיה ַל�ֹל ֶ�ָעָפר ְוַנְפִ�י. ִת0ֹ�

 .ְלָרָעה ָעַלי ְוַהח�ְ�ִבי� ַה7ִָמי� ְוָכל. ַנְפִ�י ִ*ְר0ֹ. ִמְצ�ֶתי!ָ 
 ֲע5ֵה. ְ�ֶמ!ָ  ְלַמַע� ֲע5ֵה. ַמֲחַ�ְבָ*� ְוַקְלֵקל ֲעָצָת� ָהֵפר ְמֵהָרה
 ְלַמַע�. ְקד8ָ<ֶת!ָ  ְלַמַע� ֲע5ֵה. *�ָרֶת!ָ  ְלַמַע� ֲע5ֵה. ְיִמיֶנ!ָ  ְלַמַע�

 ִפי ִאְמֵרי ְלָרצ�� ִיְהי� .ַוֲעֵנִני ְיִמיְנ!ָ  ה�ִ�יָעה ְיִדיֶדי!ָ  ֵיָחְלצ��
 ת"בעשי( ָ�ל�� ע5ֶֹה. ְוג�ֲאִלי צ�ִרי 'ה. ְלָפֶני!ָ  ִלִ�י ְוֶהְגי��

. ִי5ְָרֵאל ָ�ל ְוַעל ָעֵלינ� ָ�ל�� ַיֲע5ֶה ה�א. ִ�ְמר�ָמיו) ַהָ<ל��
. ֲאב�ֵתינ� ֵואלֵֹקי ֱאלֵֹקינ� 'ה ִמְ>ָפֶני!ָ  ָרצ�� ְיִהי. 6ֵמ� ְוִאְמר�
ְ�ת�ָרֶתָ!  ֶחְלֵקנ� ְוֵת�. ְבָיֵמינ� ְמֵהָרהִ�  ַהִ#ְק�0ָ ֵ�ית 4ִ�ֶָ�ֶנה

 'ה ְוָעְרָבה. ַקְדמ�ִני�ת �ְכָ�ִני� ע�ָל� ִ�יֵמי ְ�ִיְר6ה ַנֲעָבְד!ָ  ְוָ��
 .ַקְדמ�ִני�ת �ְכָ�ִני� ע�ָל� ִ�יֵמי. ִויר�ָ�ָלִי� ְיה�ָדה ִמְנַחת

  של� קדיש

 ֶ�>ֹא. ְ�ֵראִ�ית ְלי�ֵצר ָ>ה3ְד8  ָלֵתת. ַה�ֹל ַלֲאד�� ְלַ�ֵ�חַ  ָעֵלינ�
 ֶ�>ֹא. ָהֲאָדָמה ְ�ִמְ�ְ�ח�ת 5ָָמנ� ְולֹא. ָהֲאָרצ�ת ְ�ג�ֵיי ָע5ָנ�
 ְלֶהֶבל ִמְ�ַ*ֲחִוי� ֶ�ֵה�. ֲהמ�ָנ� ְ�ָכל ְוג�ָרֵלנ� ָ�ֶה� ֶחְלֵקנ� �5ָ

��ְרִעי� ַוֲאַנְחנ�, י�ִ�יעַ  לֹא ֵאל ֶאל �ִמְתַ�ְלִלי� ָוִריק 
 ָ�ר�ְ!  ַה7ָד�� ַהְ#ָלִכי� ַמְלֵכי ֶמֶלְ!  ִלְפֵני �מ�ִדי� �ִמְ�ַ*ֲחִוי�

 ַ�ָ<ַמִי� ְיָקר� �מ�ַ�ב. 6ֶר@ ְוי�ֵסד ָ�ַמִי� נ�ֶטה ֶ�ה�א. ה�א
. ע�ד ֵאי� ינ�ֱאלֹקֵ  ה�א. ְמר�ִמי� ְ�ָגְבֵהי ע8/� �ְ�ִכיַנת. ִמַ#ַעל
�ת�ב. ז�ָלת� ֶאֶפס. ְלֵ�נ�מַ  ֱאֶמתָ� ַה��4 ְוָיַדְע*ָ . ְ�ת�ָרת� ַ

 ְוַעל ִמַ#ַעל ַ�ָ<ַמִי� י�ָהֱאלִֹק  ה�א 'ה ִ�י. ְלָבֶב!ָ  ֶאל ַוֲהֵ�בֹתָ 
 ִלְרא�ת ינ�ֱאלֹקֵ  'ה ְ>!ָ  ְנַקֶ�ה ֵ�� ְוַעל. ע�ד ֵאי�. ִמָ*ַחת ָה6ֶר@
 ְוָהֱאִליִלי�. ָה6ֶר@ ִמ� 3ִ>�ִלי� ְלַהֲעִביר .ע8ֶ/!ָ  ְ�ִתְפֶאֶרת ְמֵהָרה
 ָב5ָר ְ�ֵני ְוָכל. 0ַי) ַ�  ְ�ַמְלכ�ת ע�ָל� ְלַת�7ֵ. ִיָ�ֵרת�� ָ�ר�ת

�ל ְוֵיְדע� ַיִ�יר�. 6ֶר@ ִרְ�ֵעי ָ�ל ֵאֶלי!ָ  ְלַהְפנ�ת ִבְ�ֶמ!ָ  ִיְקְרא�ָ 
 'ה ְלָפֶני!ָ . ָל��� ָ�ל ִ*ָ<ַבע. ֶ�ֶרְ!  ָ�ל ִ*ְכַרע ְל!ָ  ִ�י. ֵתֵבל י�ְ�ֵבי
 כ8ָ>� ִויַקְ�ל�. ִיֵ*נ� ְיָקר ִ�ְמ!ָ  ְוִלְכב�ד. ְוִי�ֹל� ִיְכְרע� ינ�ֱאלֹקֵ 

�י. ָוֶעד ְלע�ָל� ְמֵהָרה ֲעֵליֶה� ְוִתְמלְֹ! . ַמְלכ�ֶת!ָ  עֹל ֶאתִ 
�ת�ב. ְ�ָכב�ד ִ*ְמלְֹ!  ַעד �ְלע�ְלֵמי ִהיא ֶ�ְ>!ָ  ַהַ#ְלכ�תָ�ַ 
�ל ַעל ְלֶמֶלְ!  'ה ְוָהָיה. ְוֶנֱאַמר. ָוֶעד ְלע�ָל� ִיְמלְֹ!  'ה. ְ�ת�ָרֶת!ָ ָ 

  יתו� קדיש. ֶאָחד �ְ�מ� ֶאָחד 'ה ִיְהֶיה ַהה�א ��4�ַ. ָה6ֶר@
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