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לשיר עם אבותיי

ֶאת ַהּיֹום-יֹום ֶׁשל ַחֵּייֶכם
ֶאת ִמְׂשֲחֵקיֶכם, ַמֲאָכֵליֶכם

רּו ָלֶכם ִאּמֹוֵתיֶכם ֶאת ִׁשיֵרי ָהֶעֶרׂש ֶׁשּׁשָ
ֶאת ַחְבֵריֶכם, ֶאת ְׁשֵכֵניֶכם –

ְקרֹוִבים, ֱאנֹוִׁשִּיים ָלחּוׁש ֶאְתֶכם.
ָאָדם, ַאְבָרָהם, ֹמֶׁשה, ִצּפֹוָרה, ִּדיָנה –

ַאֶּתם ׁשֹוְכֵני ַהּתַנ”ְך ֻּכְּלֶכם
ְּבִלי ַּתַנ”ְך ְלַכְלֵּכל ְצָעֵדיֶכם

ְּבַהְׁשָרָאה ָהָיה ָּכל ָּפָעְלֶכם,
ִּכי ָּכָכה ָּבא ָלֶכם.
ְיָקִרים ַאֶּתם ָלנּו,

ִּכי ִּבְלֲעֵדיֶכם ֹלא ָהִיינּו ִמי ֶׁשָאנּו,
אֹו ִּבְכָלל.

יִרים ָהֵאֶּלה ֵהם אּוַלי ַמְרָאה ִּבְׁשִביְלֶכם ַהּׁשִ
ַאֶּתם ַּתִּגידּו ִלי, ָּכל ַאַחת ְוֶאָחד ְּבִׁשירֹו,

ַהֻאְמָנם? ּוְבֵכן?
ָאבֹות ְוִאָּמהֹות ְיָקִרים,

ַמה ֶּזה ָחׁשּוב?
ָּכְך ָחׁש ֲאִני ִאְּתֶכם.

ֻמָּתר ִלי? טֹוב ִלי.
ּתֹוָדה ָלֶכם ֶׁשֱהִייֶתם!



אדם

ֹלא ַאָּתה ָאַמְרָּת
ֶׁשֹּלא טֹוב ְלָך ְלַבְּדָך
ְנֵקָבה ָהִייָת ְוַגם ָזָכר

ְמֻסָּפק ּוֻמְׁשָלם
ַּגם ָעִתיד ְוַגם ָעָבר
ְלָכל ְיצּור נֹוֵתן ֵׁשם
ַּבַּגן ִמְתַהֵּלְך ְוהֹוֶגה

ָּבעֹוָלם, ַּבּבֹוֵרא
טֹוֵעם ִמָּכל ֵעץ ִּפְריֹו

ם ְּבֵריחֹו ּוִמְתַּבּׂשֵ
ַאְך ֹלא טֹוב ֶלֱאֹלִהים

ִלְהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו
ַרק ָלָאָדם טֹוב לֹו

ְוָעָליו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו ָּכָפה
ֶׁשֹּלא ְלֶעְזָרה ָהָיה

ֶׁשִּסֵּבְך אֹותֹו
ְּבַתֲאָותֹו ּוְבגּופֹו

ּוֵמָאז ְלֹלא ֵצָלע צֹוֵלַע
ְוִנְזָקק ְלֵעֶזר ְּבַמַּפְלּתֹו

ֹלא ַּדי ְּבעֹוְזָריו
ִנְזָקק ִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו
ַלֲחֵברֹו, ִלְמַפְּקדֹו,

ִלְמַנֲהלֹו, ְלמֹוְׁשלֹו,
ִלְצָבא עֹוְזִרים

ֻרָּבם ֶנְגּדֹו
ְוַעל ְמַנת ְלִהָּזֵכר

ְּבִעַּדן ָהֵעֶדן ּוִביֵמי ַהְּבִריָאה
ִמְתַאֵחד ְּבַאֲהָבה

ְולּו ְלֶרַגע ִלְהיֹות ָזָכר ּוְנֵקָבה
ְּכַבְּתִחָּלה.
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שיחה אישית

ַוָּיֵקץ ָאָדם ִמַּתְרֵּדָמתֹו 
ִויַגֶּלה ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו,

ֵעֶזר ֶׁשאֹותֹו ָיַדע ְּכֶׁשָהְיָתה ֵצָלע ֶׁשּלֹו,
ֲאָבל ָּפֶניָה ְלעֹוָלם ֹלא ָרָאה
ִּכי ָהיּו ּגּוף ֶאָחד ַעד ַעָּתה,

ְוַעְכָׁשו ִנְּתנּו ָלֶהם ֵׁשמֹות ׁשֹוִנים:
ה ִנְקָרִאים, ִאיׁש ְוִאּׁשָ

ּוִבְהיֹוָתם ׁשֹוִנים ִהְתַחְּלקּו ַּבַּתְפִקיִדים.
ה ֵאם ָּכל ַחי ֲאִני! ָטֲעָנה ָהִאּׁשָ
ַּבַעל ַהַּבִית ֲאִני! ָהִאיׁש ָקַבע.

ֵאם ָּכל ַחי ַאְּת, ָהֵאם,
ֲאִני ִליָלַדי – ֲאִביֶהם.
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חוה

ָחב ֲאִני חֹוב ְלַחּוָה
ְּבִעָּצבֹון אֹוִתי ָיְלָדה

ְלֹלא ֲהָכָנה ַלֵּליָדה
ַקִין ֶנְחַׁשב ְּבָנּה

ְוָאִחיו ְלֶהֶבל ִנְהָיה
ְוִנְהְיָתה ֵאם ַׁשּכּוָלה

ְּבֵלָדה ָּבֲחָלה
ּוַבֲעָלּה ֹלא ִוֵּתר ָלּה

ּוִפְתאֹום ֵׁשת ִהיא ָאְמָרה
ָׁשַכְחִּתי ֶאת ַהְּגלּוָלה

ְוִהֵּנה ֵּבן ְׁשִליִׁשי נֹוַלד ִלְגֻדָּלה
ִאם ָּכְך ִיְהֶיה ָיְדָעה

ַלָּנָחׁש ֹלא ָהְיָתה ַמְקִׁשיָבה
ּוִמֵּפרֹות ַהַּגן אֹוֶכֶלת ֹלא ָהְיָתה

ְתָקן ְלַבָּדם ִהיא ּוַבֲעָלּה ַהּׁשַ
ְּבַגן ֵעֶדן ָּכל ַחֶּייָה
ְלַדְמֵין ֹלא ָיְכָלה

ְלִגּוּון ְוַהְרַּפְתָקה ִנְזְקָקה
ַהָּנָחׁש ִהיא ִחְּבָבה

ְוָכל ַהַחּיֹות ְּבֵׁשם ָקְרָאה
ְלזֹו ְלִטיָפה ּוְלזֹו ֲחִליָבה

ְלזֹו ַהְמָלָטה ּוְלזֹו ְנִׁשיָקה
ְלָכל ַחי ְלִאָּמא ָהְיָתה
ה ְלֻדְגָמה. ִאָּמא ְוִאּׁשָ



חוה אמנו

ִאָּמא ְיָקָרה ִלי
ָחִוית זּוִגּיּות ְלֹלא ִׁשּדּוְך

ִמיִנּיּות ְלֹלא ַסְקָרנּות
ֵהָריֹון ְלֹלא ְּתִמיָכה

ֵליָדה ְלֹלא ֲהָכָנה
ִנַחְׁשְּת ֵחרּוֵתְך

ָּבַחְרְּת ְּבַטַעם ַהַחִּיים
ִהְמֵצאת ָנִׁשּיּות, זּוִגּיּות, ִאָּמהּות

ִּבְתׁשּוָקֵתְך ָמַׁשְלְּת ּבֹו
ְּבֵחן, ְּבָחְכָמה, ְּבַסְבָלנּות

ּוְבִעָּצבֹון ָיַלְדְּת
ָׁשַכְלְּת ֵּבן

ְוָׁשַתְקְּת
ַעל רֹוְצחֹו ֹלא ָּכַעְסְּת

ִּכי ַּגם הּוא ְּבֵנְך
ֶעְזֵרְך אֹוָתְך ָנַטׁש

ְונֹוַתר ֶנְגֵּדְך
ַּבֲעֵלְך ֹלא ִנֵחם אֹוָתְך

ְבָעה ֲחֵברֹות ֹלא ָהיּו ָלְך ִלְתמְֹך ָּבְך ַּבּׁשִ
ְוֹלא ִהְתָיַאְׁשְּת ַחּוָה

ׁשּוב ָׁשַגְלְּת
ׁשּוב ָהִרית
ׁשּוב ָיַלְדְּת

עֹוד ֵּבן, ֹלא ִּבְמקֹום –
ֶאָּלא נֹוָסף

ִּכי ִּתְקָוה ְׁשֵמְך
ִּכי ֵאם ָּכל ַחי ַאְּת ַחּוָה

ַחֵּיינּו ָּבְך ְּתלּוִיים
ָחִבים ָלְך חֹוב ַחּוָה

ָּפַרְענּו אֹותֹו ִּבְמַעט
ְּכֵצָלע הֹוַפַעְּת ָלעֹוָלם ּוְכִהָּלה 

ִהְסַּתַּלְקְּת
ְוִהָּלה זֹו ֵמָעֵלינּו

ַמִים. ַּבּׁשָ
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ֹנַח

ְלֶרַגע ֹלא ָנח
ַמָּצבֹו ֹלא נֹוַח

ְוֵאין לֹו ַמַּצב רּוַח
ְּבעֹוָלם ַרע ְוָׁשכּוַח

ָּכל ֶאָחד ָעָליו צֹוֵרַח
ַאל ְּתַבְלֵּבל ֶאת ַהּמַֹח
ְלַהְחִזיֵרנּו ַאל ִּתְטַרח

ֵאין ָלנּו ִעְנָין ָּברּוַח
ִני ִלְנּגַֹח ֶאָּלא ֶאָחד ַּבּׁשֵ

ּוְרכּוׁשֹו לֹוֵקַח
ְלֶעְזַרת ָהֵאל צֹוֵרַח נַֹח

ְוהּוא ְמַצּוֶה ָעָליו ֵמָהעֹוָלם ִלְברַֹח
ֵּתָבה ְּגדֹוָלה הּוא ּבֹוֶנה

ֹלא ִסיָרה אֹו ָחָסֶקה
ְלַהְכִניס ָּבּה ָּכל אֹוֲהָביו

ִאְׁשּתֹו, ַּכּלֹוָתיו ּוָבָניו
ַחּיֹות ּוְבֵהמֹות

זֹוֲחִלים ְועֹופֹות
ַאְך ֹלא ָּכַלל ַהָּדָגה

ִּכי ֶאת ַּדְרָּכּה ֹלא ִׁשֲחָתה
ִצּפֹוִרים ְועֹופֹות

הֹוִׁשיב ַעל ַהַּגּגֹות
ּוִמַּגְׁשִמּיּות ַהֶּגֶׁשם

ם ָׁשָטה ַהֵּתָבה ְּברּוַח ַהּׁשֵ
ְונַֹח ְוַחם ְוֶיֶפת

ּוְלָכל ֶאָחד ֵאֶׁשת
ְוַרק ֵׁשם ְונַֹח

ַמִּביִטים ִמַּבַעד ַלּצַֹהר
ּכֹוֲאִבים ֶאת ׁשֹוַאת ַהַּמּבּול

ֶׁשִהיא ַלה' ִחּלּול
ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ָוָטף

ָרִצים ִלְתּפֹס ָעָנף
ְלִהָּנֵצל ְלעֹוד ֶרַגע

אּוַלי ַלַּצֶּמֶרת ַיִּגיַע
ִאָּמא ּוְבָיֶדיָה ִּתינֹוק

ְמַטֶּפֶסת ַעד ָחנֹוק
ּוִמְתַרּבֹות ַהּגּופֹות
ֶׁשַעל ַהַּמִים ָצפֹות

ְונַֹח ְוֵׁשם ְמַזִהים
ֲחֵבִרים ּוְׁשֵכִנים

ַסְנְּדָלר ְוֶחְנָוִני
ְמֹסָרִתי ַוֲחֵרִדי

ַאְׁשְּכַנִּזי ּוְסָפַרִּדי
ֶׁשְּבֶׁשֶקט מֹוְפִתי

ְּבָאְבַדן ָהעֹוָלם ָצפּו
ְוָקְבעּו ֹלא ִיְקֶרה ָלנּו

ּוְלַתֵּקן עֹוָלם ֹלא ָטְרחּו
ַרק ָיְדעּו ְלִהְתַּפֵּלל

ַעד ֶׁשֵּמֶהם ִנְמַאס ָלֵאל. 



אברם, אברהם

ֵלְך ַאְבָרם ֵלְך
ְמקֹוְמָך ַּבֶּדֶרְך

ֵּביֵנינּו ֵאיְנָך ָרצּוי
ִמְּמקֹומֹוֵתינּו ָּדחּוי

ֵלְך ַאְבָרם ֵלְך
ּכֹוָכְבָך ּדֹוֵעְך

ָהיֹה ָהָיה זֹוֵהר
ְלַמִים ַחִּיים ָהִייָת ְּבֵאר

ָחְכָמה ּומּוָסר ֻּכָּלנּו ִהְׁשֵקיָת
ַעד ְּתחּוַׁשת ַהְׁשָּפָלה

ּוְבָכְך ְלִהְתַנֵּקם
ַעל ֱהיֹוְתָך ִמְתרֹוֵמם

ְסַגְרנּוָך ְּבֵגָטאֹות
ִחַּסְלנּוָך ְּבַהְפָרעֹות

ִּבַּיְׁשנּוָך ְּבכֹוָבִעים
ִהְכַאְבנּוָך ְּבַסְנְוִרים
ִהְׁשַּפְלנּוָך ַעד ָעָפר

ַעד ֶׁשִּנְדְרָך הּוַפר
ר ּוְבָכל זֹאת נֹוַתְרָּת ְמֻאּׁשָ

ַמֲאִמין ְּבתֹוָרְתָך
ה ְלהֹוִכיַח ַאְך ִמְתַקּׁשֶ

ֵלְך ַאְבָרם ֵלְך
עֹוד ֲאֻרָּכה ַהֶּדֶרְך

ַעד ֶׁשִּתָּקֵרא ַאְבָרָהם
ָאהּוב ְוָרצּוי ַעל ָּכל ַעם

ְלָכל ִאיׁש ָרצּוי
ְּדמּות ְלִחּקּוי
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הגר שפחתי

ִלי ָלְך ְּגִבְרִּתי ַמָּתָנה
ָׂשְמָחה ָהָגר ְלָׂשָרה

ְלַבֲעֵלְך ָהָאהּוב ֲאִני ָהָרה
ָלְך ְּפֻקָּדה ּוִמְׁשָאָלה

ְּבָקרֹוב ּוֵמָהֵאל ֶעְזָרה
ֵּבן ִיְהֶיה ְלַאְבָרָהם ְוָׂשָרה
ַוֲאִני ְלָתִמיד ָלְך ִׁשְפָחה

ָׂשָרה ֶאת ֹאֶׁשר ָהָגר ֹלא ֵהִביָנה.
ֵמרֹב ַעְצבּוָתּה ְוִקְנָאָתּה

ֶאת ָהָגר ְּבִנאּוף ֶהֱאִׁשיָמה
ֶאת ַּבֲעָלּה ְּכִאּלּו ָּגְנָבה

ְועֹוְרָרה ּבֹו ַאֲהָבה
ּוִמַּבֲעָלּה ַהָּתִמים ִנְבְּגָדה.

ִקְנַאת ָנִׁשים ֵמֶרַצח ְּגרּוָעה.
ָׂשָרה ֶאת ָהָגר ִלְראֹות ֹלא ָיְכָלה

ּוִמָּיד אֹוָתּה ּוִבְטָנּה ֵּגְרָׁשה
ָהֵאל ָהַרחּום ֶהְחִזיָרּה

ְוֵאין ְּבֵריָרה ְלָׂשָרה
ֶאת ָהָגר ִהיא ִיְּלָדה

ּובֹו ַּבְּזַמן ֶאת ַהִּיּלֹוד ִקְּלָלה

ּוְבָכל זֹאת ָׁשִנים ִמְסָּפר ִּגְּדָלה
ַאְך ְלֹלא חֹם ְוַאֲהָבה

ְוֹלא ֶּפֶלא ֶׁשְּלֶפֶרא ָאָדם ִנְהָיה
ְוָאִחיו ַהָּקָטן ִהִּציק ְוֵגָרה

ְוִהֵּנה ְלָׂשָרה סֹוף סֹוף ִסָּבה
ְלָגֵרׁש ֶאת ֶּבן ָהַאָּמה

ּוְלַאְבָרָהם ְּבֵריָרה ֹלא ָהְיָתה
ִּכי ָהֵאל לֹו ָנַתן ְּפֻקָּדה

ּתֹאַמר ְלָך ָׂשָרה. ֲעֵׂשה ָּכל ַמה ּׁשֶ
ִלְׁשמֹר ַעל ְׁשלֹום ַּבִית ָרָצה

ְפָחה ְּבֵלב ָּכֵבד ִׁשַּלח ְּבנֹו ְוִאּמֹו ַהּׁשִ
ַאְך ָלֶהם ְּבִלּבֹו ַאֲהָבה

ְלָׁשִנים ַרּבֹות ַאְבָרָהם ִחָּכה
ַעד ֶׁשִאְׁשּתֹו ֵמָתה ְוִנְקְּבָרה

ְוֶאת ָהָגר ִחֵּפׂש ּוָמָצא
ְוַהַּפַעם ַלֲחֻתָּנה ְׂשֵמָחה

ְוֶאל ִיְׁשָמֵעאל ְוִיְצָחק ִהּתֹוְסָפה ִמְׁשָּפָחה,
ַאִחים ַוֲאָחיֹות, ֲחבּוָרה,

ְוִהֵּנה ָּבעֹוָלם ָׁשלֹום ִנְהָיה.



יצחק

ַאל ִּתְצַחק ִיְצָחק
ָלִריק ִהְצַחְקָּת
ְּבבֹוֲאָך ִלְזֵקֶניָך

אֹוְתָך ִצֵחק ָאִחיָך
ִאְׁשְּתָך ִּבְראֹוָתּה ָצַחק ֲאִביֶמֶלְך

ְוַאָּתה צֹוֵחק
ַּגם ְּפִלְׁשִּתים ָעֶליָך ָצֲחקּו

ָאִביָך ִנָּסה ְלַהְצִחיְקָך
ְּכֶׁשֱאֹלִהים ָצַחק ָעֶליָך

ַרק ַהֲחמֹור ִחָּכה ְלָך
ִאְׁשְּתָך ָצֲחָקה ֵמֲאחֹוֵרי ַּגְּבָך

ּוִבְנָך ַיֲעֹקב ָצַחק ְוִרָּמה אֹוְתָך
ַרק ֵעָׂשיו ָּדַאג ְלָך
ֻּכָּלם ָצֲחקּו ָעֶליָך

ְּבַהְלָוָיְתָך ִהְׁשִלימּו ָּבֶניָך
ַאף ָצַחְקָּת ְּבׁשֹוָאְתָך

ַאף ַאָּתה ָצַחְקָּת ַעל ַעְצְמָך
ִּכי ַּבְּצחֹוק ֵהַקְלָּת ִסְבְלָך

ַאל ְּדָאָגה ִיְצָחק
ַאָּתה עֹוד ִּתְצַחק.
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ויצחק אברהם

ֶהֱעַדְפָּת ֱאֹלֶהיָך
ְואֹוִתי ָׁשַחְטָּת –

ִּכְמַעט
ְלַהִּציל ְסדֹום ָטַעְנָּת

ְוָעַלי ִוַּתְרָּת
ַהֵאיִני ַצִּדיק ְּבֵעיֶניָך, ָאִבי?

ָרַמז ְלָך ָהֵאל
ֶׁשֲאִני ִּבְנָך

ֶׁשֲאִני ְיִחיְדָך
ֶׁשאֹוִתי ָאַהְבָּת –

ַּפַעם
הּוא טֹוב ִמְּמָך

ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ָנַתן ְלָך
ְנָהרֹות ְוָהִרים

ָׂשם ְבַדְרְּכָך
ֵאלֹוַתי ִהְתַחַּמְקָּת ִמּׁשְ

ֱאֹלֶהיָך ִסֵּמא אֹוְתָך

ִהְׁשַּתֵּניָת, ָאִבי
ַׂשְמָּת ָהֵאל ֵמַעל ְּבֵני ָאָדם, ֵמַעל ִּבְנָך 

ָּכֶזה ֵאל ַהַּמְׁשִמיד ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע
ַהְמַחֶּיה ְרָׁשִעים ּוַמְׁשִמיד ַצִּדיִקים

ֵׁשׁש ֵמאֹות ִרּבֹוא
ַהְמַצּוֶה ַהְקָרַבת ֵּבן –

ֲהֶזה ֱאֹלֶהיָך, ָאִבי?
ַמְלָאָכיו ַרְחָמִנים ִמֶּמּנּו ּוִמְּמָך

ַעד ֶׁשִּנְפְקחּו ֵעיֶניָך ָהִעּוְרֹות
ַוִּיְצַחק ַאְבָרָהם.

ֵאיְך אּוַכל ִלְראֹות אֹוְתָך ׁשּוב, ָאִבי?
ָּכאן ִנְפְרדּו ְּדָרֵכינּו

ַעד מֹוְתָך
ֶׁשִאֵחד ֶאת ָּבֶניָך

ּוְבמֹוְתָך ִצִּויָת ָלנּו
ֹלא ְלִהְׁשַּתֵחט...



ישמעאל

ָׁשלֹום ְלָך, ּדֹוד ִיְׁשָמֵעאל
ֲאִני ַיֲעֹקב, ַיֲעֹקב-ִיְׂשָרֵאל.

ִסֵּפר ִלי ַאָּבא
ַעל ַסָּבא ְוַסְבָּתא

ְוַעל ָהָגר ִאְּמָך
ַצר ִלי ַעל ַמה ֶּשָּׁקָרה

ִאּמֹוֵתינּו ָחְׁשׁשּו
ֶׁשְּבֵניֶהן ֹלא יֹאֲהבּו

ֶׁשַחָּיב ֶאָחד
ִני ִלְגֹּבר ַעל ַהּׁשֵ

ַהֱכַקִין ְוֶהֶבל
ִיְהיּו ִיְׁשָמֵעאל ְוִיְׂשָרֵאל?

אֹו ֶׁשָּמא ְּכיֹוֵסף ְוָדן
אֹו ְּכָגד ּוְראּוֵבן?

ַסָּבא ַאְבָרָהם
אֹוְתָך ְוֶאת ַאָּבא ֵּבַרְך ַּבֹּכל

ְלַאָּבא ָנַתן ָהָאֶרץ
ּוְלָך ּוְלָבֶניָך ָנַתן ֲאָרצֹות ְׁשֵכנֹות

ֱאמּוָנה ַאַחת ָלנּו, ּדֹוד ִיְׁשָמֵעאל,
ִּבְׁשֵמנּו נֹוְׂשִאים אֹותֹו ֵאל.
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רבקה

ִמְצַטֵער, ִרְבָקה,
ֹלא ָּכָכה ְמַחְּנִכים.

ָאֵכן ְּבִבְטֵנְך ְׁשֵני ָּבִנים
ׁשֹוִנים ְוׂשֹוְנִאים

ַאְך ֲעֵליֶכם ְּכהֹוִרים
ְמַחְּנִכים ְואֹוֲהִבים

ַלֲעֹזר ָלֶהם ְלַהְׁשִלים
ִני ִּכּשּׁוִרים ֶאָחד ַלּׁשֵ
ֶזה ְּכַצָּיד ּוַבֲעָסִקים
ְוֶזה ְּכיֹוֵׁשב ֳאָהִלים
ְוָהא ְּבָהא ְּתלּוִיים

ּוְכַאִחים ְלָבָׂשר ֶאָחד ִנְהִיים
ֶאת ַיֲעֹקב ִלַּמְדְּת ְׁשָקִרים

ּוַבֲעֵלְך ֶאת ֵעָׂשיו – ִּכּבּוד הֹוִרים
ַעד ֶׁשָּבְרחּו ְׁשֵניֶהם ַלֶּמְרַחִּקים

ִני ְּפָחִדים ּוָבא ֶאָחד ִעם ַחָּיִלים ְוַלּׁשֵ
ְוַעד ַהּיֹום ֶזה ָּבֶזה חֹוְׁשִדים.

לּוֵלא הֹוֵריֶהם ַהַּמְפִריִדים
ָיֹכְלנּו ִלְהיֹות ְּבֵאֶּלה ַהָּיִמים

ְׁשֵני ַעִּמים ַמְׁשִליִמים
ִלְׁשלֹום עֹוָלִמים.
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יעקב אבינו

עֹוד ִּבְמֵעי ִאּמֹו
ֹלא ָסַבל זּוָלתֹו

ִנָּסה ִלְמנַֹע ֵליַדת ְּתאֹומֹו
ִּבְמִׁשיַכת ֲעֵקבֹו

ִלְהיֹות ִראׁשֹון ְׁשִאיָפתֹו
ַהְּבכֹוָרה ָּגַנב ִמְּבכֹורֹו

ְּבַנְּצלֹו ֶאת ַרֲעבֹו
ָקרֹוב ְלהֹוָריו ָיַׁשב ְּבָאֳהלֹו

ִלְזּכֹות ְּבַאֲהַבת ָאִביו ְוִאּמֹו
ּוְכֶנֶגד ַמְצּפּונֹו

ׁשּוב ִרָּמה ָאִחיו ְּבַצו ִאּמֹו
ְוֶנֱעַנׁש ְּבבֹוְרחֹו ִמְּפֵני מֹותֹו

ַּבַּצר לֹו ְּבעֹוָלמֹו ְלַבּדֹו
ַעל ֶאֶבן ֵהִניַח רֹאׁשֹו

ַמִים רֹאׁשֹו ַּבֲחלֹומֹו ּוַבּׁשָ
ְלָרֵחל ָחׁש ַאֲהָבתֹו

ַוֲעבּוָרּה ֶׁשַבע ֲעבֹוָדתֹו
ְוִהֵּנה ֵלָאה ְּבִמָּטתֹו 

ִרָּמה אֹותֹו חֹוְתנֹו
ְּכִפי ֶׁשהּוא ֶאת ֵעָׂשיו ְּבכֹורֹו

ֶאת ָלָבן ִרָּמה ְּבצֹאנֹו
ַּגם ִּדיָנה ְיִחיַדת ִּבּתֹו

ֵאֶליָה ֶהָעֵרל ֲחמֹור ְּבַדְרָּכּה ָיבֹוא
ְוַגם ָּבָניו ִרּמּו אֹותֹו
ְּבהֹוְרָגם ְּבנֹו ֲאהּובֹו
ּוֵבין ְלֵבין ָּגַבר ִסְבלֹו

ְוַגם ָעְׁשרֹו ֹלא ִהִּצילֹו.
ְּבֵעת ְּכַנַען ַרֲעבֹונֹו

ְּבִמְצַרִים ַהֵּסֶבל ְּבִׂשיאֹו.
ִלְהיֹות ִיְׂשָרֵאל

ָּכרּוְך ְּבֵסֶבל.
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הקול קול עשיו

ַיֲעקֹב, ָאִחי ַיִּקיִרי,
ֹלא נֹוֵקם ְוֹלא נֹוֵטר ֲאִני

ָׁשִנים ָעְברּו ְוָׁשַכְחִּתי
ִּכי ֶזה ַּפֲעַמִים ַיַעְקֵבִני

ַאף ִּכי ָלָּמה ְּבכֹוָרה ִלי?
ַאֲהַבת ָאִבי ָרִציִתי

ַאֲהָבתֹו ִהיא ִּבְרָּכִתי
ִּכי ַצִיד ְּבִפיו ֲאִני

ַאף ִאם ְלמֹוְתָך ִּפַּלְלִּתי
ְּבִעיְדָנא ְּדִריְתָחא ָאַמְרִּתי
ְלֵהָעֵנׁש ָהַלְכָּת ְלָלָבן ּדֹוִדי

ְוהּוא ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים ַמְׂשֻּכְרְּתָך ֶהֱחִליף
ְוֶאת צֹאנֹו ְּבִתְחּכּום ַרב ֶהֱחַלְפָּת

ַּגם ִלי, ַיֲעקֹב, ָהיּו ָנִׁשים ּוְׁשָפחֹות
ְיָלִדים ַוֲעָבִדים, ִאיׁש ַאְרַּבע ֵמאֹות
ּוְבָׁשְמִעי ַעל ֲחָזָרְתָך ְלִעיר ָהָאבֹות

ֵמֹרב ִׂשְמָחה ְוַגְעּגּוַע ִקַּבְלִּתיָך ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹולֹות
ָּברֹאׁש ֶׁשְּלָך, ַיֲעקֹב, ִמִּמי ָּפַחְדָּת?

ֵמֹרב ַאְׁשָמה ָחַׁשְׁשָּת.
ק אֹוְתָך ָרִציִתי ְלַנּׁשֵ
ִּכי ֲאִני ַאֲהָבה ֻּכִּלי.

ַלֲחֹזר ְלַאְחַות ַיְלדּוֵתנּו ֵסַרְבָּת
ִּכי ְּבָאָהְלָך ִלְׁשמַֹע קֹוְלָך ִצִּפיִתי

ּוִבְׂשדֹוַתי ְלבֹוְרֵאנּו ָנרּוָצה
ַאל ִּתְׁשֹּכן ְלָבָדד, ָאִחי

ב ִּבי. ִּתְתַחּׁשֵ
ֲהֹלא ָידּוַע ְלָך, ָאִחי, ִּכי ֲהָלָכה ִהיא ֶׁשֵעָׂשיו אֹוֵהב ֶאת ַיֲעֹקב.



לאה

ְּבכֹוָרה ּוְזִריָזה ָהְיָתה ֵלָאה
ִראׁשֹוָנה ַמִים ָּדְלָתה ְלצֹאן ָאִביָה

ָּדְלָתה ְוִהְׁשְקָתה ָעְיָפה ֵלָאה
ֵזַעת ִמְצָחּה ַוֲאֶרֶׁשת ָּפֶניָה ְלֶרַגע ִהְתַּכֲעָרה

ּוְבבֹוא ַיֲעֹקב ֶּבן ּדֹוָדּה
הּוא ִנְזַּכר ְּבָיְפָיּה ֶׁשל ִאּמֹו ִרְבָקה

ִמֵּלָאה ֵהִסיר ַמָּבטֹו ְוִהְתַּפֵעל ֵמָרֵחל ּוִמָּיְפָיה
ְוזֹו ָהְיָתה ֲעבּורֹו ַּפַעם ִראׁשֹוָנה

ֶׁשָּפַגׁש ְּפֵני ְנֵקָבה
ְּבָרֵחל ִחְׁשקֹו ֶנְחַׁשב ְלַאֲהָבה

ְוֵלָאה ָּבְכָתה ְוִהְתַּכֲעָרה
ּוָבִאָּמהּות ָמְצָאה ִנְקָמָתּה
ִמְנֲהֵגי ַהָּמקֹום ִהיא ִנְּצָלה
ִעם ַיֲעֹקב ִסְּפָקה ִחְׁשָקּה

ּוִמן ַהְּסָתם ַּגם הּוא ִסּפּוקֹו ָמָצא ְּבִסּפּוָקּה
ְוָרֵחל ֲאחֹוָתּה ָהֲאהּוָבה ִלְהיֹות ִאָּמא ֶהֱעִדיָפה

ַוֲעבּור ָרֵחל ָהִאָּמהּות ְלָצָרה ִנְהְיָתה
ַאְחָיֶניָה ִהְתַנְּכלּו ְליֹוֵסף ְּבָנּה

ִני ֵהִמית אֹוָתּה ּוְבָנּה ַהּׁשֵ
ֵמֹרב ַקָּנאּות ּוְנָקמֹות ָׁשלֹום ֹלא ָׂשַרר ַּבִּמְׁשָּפָחה

ְוָכְך ְּבַתְחּבּולֹות ַעם ִיְׂשָרֵאל ִהְתַהּוָה
ַּגם ַאִחים, ַּגם ְּבֵני ּדֹוִדים, ִקְׁשֵרי ִמְׁשָּפָחה

ְלִעִּתים רֹוְפִפים ְלִעִּתים ִמְתַהְּדִקים
ְוׂשֹוְרִדים ַלּטֹוב ְוָלַרע

ַעד ִמּמּוׁש ִיעּוָדּה
ִלְהיֹות ֵלָאה ְלַיֲעֹקב ְּכָרֵחל ְלַיֲעֹקב ֵלָאה

ְּבֵניֶהם ְוִדיָנה ִמְׁשָּפָחה ְלֻדְגָמה.
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דינה

ִּדיָנּה ְּדַמְלכּוָתא, ִּדיָנּה!
ֵּבין ַאִחים ַרִּבים, ְיִחיָדה

ֵמֹרב ִאָּמהֹות, ִאָּמהּות ֹלא ָחְוָתה
ֵּבין ְּבנֹות ָהָאֶרץ ֲחֵבָרה ִחְּפָׂשה

ָוִקים ִטְּיָלה ַּבּׁשְ
ּפֹה ְוָׁשם ַהָּצָגה

ְלַתְרּבּות ֲחָדָׁשה ֶנְחְׂשָפה
ּוְבֵעיֶניָה ֵחן ָמְצָאה

ּוִבְהיֹוָתּה ְיִחיָדה
ֶמֶלְך ֲהמֹוִנים ִנְתַאֵהב ָּבּה

ֲאָפה ַמְלָּכה  ְוִנְהְיָתה ַמה ֶּשּׁׁשָ
ֶׁשִּגְּלָתה ֶׁשֲחמֹור ַמְלָּכּה

ְוֶׁשֶכם ֹלא ִהָּטה ָלּה
ְוָאז ִנְזְּכרּו ָּבּה ַאֶחיָה

ֶׁשֲאחֹוָתם ֶנֱעְלָמה
ְוִאם ֵמָהֹאֶהל ָיְצָאה

ִסָּמן ֶׁשִהיא זֹוָנה!
ַאְך ַּבת ַיֲעקֹב ֹלא ָאְׁשָמה ֶאָּלא ּבֹוֲעָלּה

ְוָכל ֲחבּוַרת ַהַּמְמָלָכה
ַנֲענּו ִּבְתִמימּות ִלְבִרית ַהִּמיָלה
ְוִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ְּבָעְרָמה ַמְזִויָעה

ֶאת ֵׁשֶבט ְׁשֶכם ִחְּסלּו ִעם ֲחמֹור ַמְלָּכּה
ּוְגֻדַּלת ֵּבית ַיֲעֹקב ִנְכְּתָמה

ִּכי ַעל ְּבנֹות ַיֲעקֹב ֵאין ְּכבֹוד ְׁשִמיָרה.
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יוסף

ָצְפַנת ַּפְעֵנַח ִיְקְראּו ְלָך ְמַאְּמֶציָך
ִּכי ָצפּון ַאָּתה

ֶׁשָּקֶׁשה ְלִפְענּוַח
ֵאיֶזה ַצִּדיק מֹוִתיר ָאִביו ִּבְׁשכֹול

ְמֻיָּתר
ָהִאיׁש יֹוֵסף ֵּגא ִמָּכל ָאָדם

ִמי ַהַּצִּדיק ַהּמֹוִציא ִּדָּבה ַעל ָאִחיו
ִּתּקּון עֹוָלם ִּתּקּון ָהַאֲחָוה ַהּכֹוֶׁשֶלת

ֶׁשל קֹוְדֶמיָך ּכֹה ַאְכָזר
ּכֹה ּכֹוֵאב, ַמְׁשִּפיל, ַמֲחִריד
ָיַדְעָּת ֵסֶבל ַמהּו ְוָיֹכְלָּת לֹו

ְוִגְלַּגְלָּת אֹותֹו ַעל ָאֶחיָך ְוָאִביָך
ִלְגדֹולֹות נֹוַלְדָּת
ִלְגדֹולֹות ִהַּגְעָּת

ַעֶּמיָך ִהַּצְלָּת
ְלָמִׁשיַח ֶנְחַׁשְבָּת

ַמְנִהיג ְלִיְׂשָרֵאל ֹלא ִנְהֵייָת
ִּכי ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם ֹלא ַיְׁשִלים

ִעם רַֹע.
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תמר

ָּתָמר – ּכֹה ַמר ּגֹוָרֵלְך!
ָּכל ָּכְך ָׂשַמְחְּת ְּכֶׁשּשּׁוַע מֹוִליֵדְך

ִחֵּתן אֹוָתְך ִעם ֵער ֶּבן ְיהּוָדה, 
ֶׁשָּיתֹום ָהָיה ּוְבֵעיֵני ה' ַרע

ְוֶטֶרם ָזִכית ָלִאָּמהּות –
הּוא ִנְלַקח ָלמּות.

ֵמָאִחיו אֹוָנן ִקִּוית ַלֲהרֹות,
ַאְך הּוא ַאְרָצה ִׁשֵחת ַזְרעֹו.

ָחִמיְך ְיהּוָדה, ַהְבָטָחתֹו
יֵאְך ִלְבנֹו, ֹלא ִקֵּים ְלַהּׁשִ

ְוהֹוִתיֵרְך ַאְלָמָנה ַוֲעִריִרית.
ָלֵׂשאת ְּפִרי ֶּבֶטן ֹלא ָזִכית,

ַעל ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ִהְתַעַּקְׁשְּת,
ֶבט ְיהּוָדה ָלֶלֶדת ִּבַּקְׁשְּת. ּוִמּׁשֵ

ֶאת ַעְצֵמְך ָהַפְכְּת ִלְקֵדָׁשה,
ְוָזִכית ָלֶלֶדת ְּתאֹוִמים ִמיהּוָדה.

ִּבְזכּוָתם ָמִׁשיַח ָּפַרץ ְוִׁשְמֵׁשְך ָזַרח
ַכח. ּוֵמָאז ְׁשֵמְך ְּבִיְׂשָרֵאל ֹלא ִיּׁשָ

ּוְדַבׁש ַהָּתָמר ִנָּגר,
ַמְמִּתיק ְלִיְׂשָרֵאל ּגֹוָרלֹו ַהַּמר.

ָאִחיְך ֹלא ָעַמד ְּבִקְסֵמי ָנִׁשּיּוֵתְך,
ְוָכָפה ָעַלִיְך ַיֲחִסים ְּבַעל ָּכְרֵחְך,

ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ָּדַרׁש ְלהֹוִליד.
ַאְּת ְוַאְמנֹון, ְּבֵני ָּדִוד –

ֵלמּות, ְּבִזּוּוְגֶכם ְּכִליל ַהּׁשְ
ַאְך ְּבֵחְטא ֹלא ִּתָּוֵלד ְמִׁשיִחּיּות.

ַאְמנֹון ָאֵכן ִסֵּים ַחָּייו ְּבֶרַצח,
ּוִמֵּמְך, ָּתָמר – ְלָמִׁשיַח ְנַצֶּפה ָלֶנַצח.
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אהרון

ֹלא ָהפּוְך ִלְׁשֹלמֹה ִּדין רֹוֵדף
לֹו ְלעֹוָלם ֹלא ּכֹוֵפף

לֹום חֹוֵפף ַאֲהַבת ַהְּבִרּיֹות ְוַהּׁשָ
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעֶגל ֹלא ִּגֵּדף

ְוַגם ֹלא ִהְתּכֹוֵפף
ְּבַמֲעָמדֹו ִהְׁשַּתֵּתף

ְוַאף ָנַתן ָּכֵתף
ְלִהָּמְצאּות ָהֱאִליל ְּכַתֲחִליף
ְוִהִּציל ֶאת ָהָעם ִמְּלֵהָאֵסף

ּוִמְסרֹו ַעד ַהּיֹום ָּתֵקף
ְּבִלי ּתֹף ִמְרָים ְלתֹוֵפף

ּוְבִלי ֶאת ֹמֶׁשה ְלַׁשֵּתף
ּוְבִלי ְלחֹוֵלל ְּבחֶֹדׁש ִסיָון ְּביֹום ֵׁשׁש

ׁש ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל הּוא ִמּׁשֵ
ְׁשמֹוִנים ָׁשִנים הּוא ִּבֵּלׁש

ַאַחר ָהֵאל חֹוֵלׁש
ּוְלֹעֶמק ָחְכָמתֹו ּגֹוֵלׁש

ּוַמֲעֶלה ֵמַאִין ֵיׁש
ָהֵאל אֹוִתּיֹוָתיו ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש

ּפֹוֵעל ָּכל ִמְתַרֵחׁש
ְוהּוא ְוכֲֹהנֹו ַהָּגדֹול ְּבִבְגֵדי ֵׁשׁש

ְיַתְּקנּו ָלנּו ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי
עֹוָלם ָׁשֵלם ַעד ְּבִלי ַּדי
ֲעָדִיים ּוְנָזִמים קֹוֵׁשׁש

ֱאֹלִהים ֹלא ִּבֵּיׁש.
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מרים

ִהְתַיְּסָרה ִמְרָים ִהְתַחְּבטּות ָקָׁשה
ְלַהֲחִזיר הֹוֶריָה ְלַׁשֵּמׁש

ְוִלְגֹזר ַלּנֹוָלִדים מֹוָתם
ְלַהְרּבֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ָּבנֹות

אֹו ֶאת ה' ִלְכרֹות
ָנְדָרה ִמְרָים ֶאת ִנְדָרּה ִאם ָאח ִיָּוֵלד ָלּה

ְלַהִּצילֹו ִנְׁשְּבָעה ִמְרָים
ְלָהִניף ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵנס ִמְרָים

ּוֵמֶרַגע ֵליָדתֹו ֹלא ִהְרְּפָתה
ְלׁשֹוְמרֹו ּוְלַגְּדלֹו

ַעל ַהְּיאֹור ֵהִׁשיָטה אֹותֹו
ּוֵמָרחֹוק ִהִּביָטה ְּבַבת ַּפְרעֹה

ְלַׁשְכְנָעּה אֹוָתּה ְלַקְחּתֹו ְלֵחיָקּה
ַעד ִלְהיֹות ְלִמְצַרִים ַמְלָּכה

ּוִבְׁשֹלׁש ְׁשנֹות ַחָּייו ְּבִמְׁשַּפְחּתֹו
ִהְטִמיָעה ּבֹו ִיְׂשָרֵאִלּיּותֹו

ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶאת ֶאָחיו ֹלא ָׁשַכח
ֶאת ִסְבָלם ָעָליו ָלַקח

ְוַיַחד ִעם ָאִחיו ַוֲאחֹותֹו ִמְרָים
ִהְנִהיג עֹוד 40 ָׁשָנה ֶאת ָהָעם

ִּקְּבלּו ּתֹוָרה ּוַמִים ְוִהיא ְלִצּדֹו ִמּׁשֶ
ְּבֵעת ָצָרה ְמַנֶחֶמת אֹותֹו

ּוְבֵיאּוׁשו ְמַחֶּזֶקת אֹותֹו
ְּבֵאר ִמְרָים ְּבֵאר ִּתְקָוה ְוַאֲהָבה

ְלָכל ָהָעם ְוָאִחיָה
ְולּוֵלא ָחְכָמָתּה ְוטּוב ִלָּבּה
ָסֵפק ִאם ָלָאֶרץ ָהָיה ַמִּגיַע

ִעם ֹמֶׁשה ֶוֱאלֹוַּה.
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צפורה

ָחסֹון ִויֵפה ּתַֹאר ְּבַאְנֵׁשי ִמְצַרִים
ֶאל ַהְּבֵאר ִהְתַיֵּצב ּוְלֹצאן ִיְתרֹו ִהְׁשָקה ַמִים

ִחיל ַוֲחָרָדה ָאֲחזּו ָּברֹוִעים
ּוִבְבנֹות ִיְתרֹו ְּפָלִאים ְוִחּשּׁוִקים
ֲאִביֶהן ַהֻּמְרָּגל ְּבִנִּסים ְוִכּשּׁוִפים

ֲעֵליֶהן ָּפַקד ְלָהִביא ִחיׁש ֶאת ּדֹוֵלה ַהַּמִים
ּוְבֵעת ֶׁשִּיְתרֹו ְוַהָּמׁשּוי ְמׂשֹוֲחִחים

ְּבנֹות ִיְתרֹו רֹוְקמֹות ִנּשּׂוִאים
ְוַעל ַהְּבכֹוָרה ִצּפֹוָרה ָנְפלּו ַהּפּוִרים

ּוְכָבר ְלָמֳחָרת ְּבֻחָּפה ְוִקּדּוִׁשים
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ִאים ְּבַמָּזל טֹוב ֹמֶׁשה ְוִצּפֹוָרה ִנּׂשָ
ִאם ָיְדָעה ִצּפֹוָרה ֶׁשַּבֲעָלּה ֶּבן ָהַאְרָּבִעים

ְּבעֹוד ְׁשנֹות ַאְרָּבִעים ִיְתַמֵּסר ֻּכּלֹו ְלַעם ֲאָלִפים
ְלטֹוַבת ָהֵאל ְוִיְזַנח אֹוָתּה ְוֶאת ְּבֵניֶהם ַהְמֻׁשָּתִפים,
ָהְיָתה ׁשֹוֶקֶלת ְלִהָּנֵׂשא ְלרֹוֶעה ָּפׁשּוט ֵמַהִּמְדָיִנים.

ִאָּמא ִעְבִרָּיה טֹוָבה ָהְיָתה ִצּפֹוָרה ָּכל ַהַחִּיים
ְלֵגְרׁשֹון ְוֶלֱאִליֶעֶזר ָּדֲאָגה ְלָהִקים ְּבִרית ָהִעְבִרִּיים

ְוַגם ַרֲעָיה ְמסּוָרה ְלַבֲעָלּה ַהּשֹׁוֵכן ֻּכּלֹו ָּבֲעָנִנים
ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ִהּנֹו ְוֹלא ִּבְׁשִביָלּה מֹוֲעִדים

ְוֹלא ָמְרָתה ְוֹלא ָמְרָדה, ְלִמְׁשַּפְחָּתּה ַּגְעּגּוִעים
ְזכּות ַלַּמָּצב ִלְּמָדה ְוִלְּמָדה ָלנּו ֶׁשְּנׁשֹות ְוַיְלֵדי ְּגדֹוִלים

ִמְׁשַּפְחָּתם ֵהם ַמְקִריִבים
ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה טֹוב יֹוֵתר ַלֲאֵחִרים

ָלֵכן ַעל ֱאִליֶעֶזר ְוֵגְרׁשֹון ֹלא ׁשֹוְמִעים
ֶהֱעִדיפּו ִלְׁשֹּכן ֵּבין ַהְּפׁשּוִטים

ַאף ֶׁשֵּגְרׁשֹון ָהָיה עֹוֵבד ּכֹוָכִבים –
אּוַלי ֵהם צֹוְדִקים!



הנשכחים?

ֹמֶׁשה, ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ֹמֶׁשה ֶּבן ַעְמָרם,
ִחֵּפׂש ַּבַהָּגָדה ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם.

ַהִּסּפּור ָהָיה ֻמָּכר לֹו
ַאְך ֹלא ִּבְׁשֵלמּותֹו

ֵהִבין ֶׁשַהְּזַמן עֹוֶׂשה ֶאת ֶׁשּלֹו
ָׁשַכח ִמָּכל ַהִּסּפּור ְמַנת ֶחְלקֹו.

ֶּבֱהיֹותֹו ָעָנו ִמָּכל ָאָדם
ֹלא ָּכַעס ְוֹלא ָנַקם

ֲאָבל ִׁשְכַחת ִמְרָים ֲאחֹותֹו
ְוַאֲהֹרן ֲאהּובֹו

ָּפְגָעה ּבֹו ַעד ֹעֶמק ִנְׁשָמתֹו.
ָאְמָנם ַאֲהֹרן ִנְרַמז ְּבַהֵּלל

ַאְך ֶאת ָּפֳעָלם ְוִזְכָרם ַהְמַחֵּבר ִחֵּלל.
ֶאת ַהְמַחֵּבר ִחֵּפׂש ּוָמָצא

ּוְׁשָאלֹו ְלֵפֶׁשר ַהָּדָבר
ְוַהַּמִּגיד, ְּבֹרב ּבּוָׁשה ְוִטעּוִנים,

ִנְׁשַּבע ֶׁשִּנְׁשַמע ְלהֹוָרַאת ָהַרָּבִנים.
ַהּכֹל טֹוב, ְמֻדָּיק ְוָיֶפה

ִּפֵּיס ְּבִצְדָקתֹו ְוטֹוב ִלּבֹו ֹמֶׁשה.
ֲאָבל ַאְזִּכיר ְלָך ֶׁשְּבַמַּכת ַהָּדם, ַאֲהֹרן ָאִחי

הּוא ֶׁשִהָּכה ַּבְּיאֹור ִּכי ֶזה ִהִּציַלִני
ּוֵמָאז ְּבִיְׂשָרֵאל ְּתכּוָנה טֹוָבה ּוְקָיָמא

ִאם ֶנֱעַזְרָּת – ַּתִּכיר טֹוָבה
ֲאַזי ִאם ֵּתֵצא ָלאֹור ַהָּגָדה ֲחָדָׁשה,

ַּתְזִּכיר ִמי ִּתּוְֵך ֶאת ַהּמֹוֵפת ְּבַבָּקָׁשה.
ָאְמָנם ה' ַהּכֹל חֹוֵלל

ֹלא ַעל ְיֵדי ִמיָכֵאל, ַּגְבִריֵאל אֹו ְרָפֵאל.
ְּבִלי ְׁשֹלֶׁשת ְּבֵני יֹוֶכֶבד ְוַעְמָרם, ֲאִני ֹלא ְמַהֵּסס,

ָהִיינּו ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֲעַדִין ְּבַרְעְמֵסס
ְׁשָלְׁשֵּתנּו ַיַחד ְוָכל ֶאָחד ְלחּוד

ִהְבַטְחנּו ְּבֹקִׁשי ַרב ְלַעֵּמנּו ִלּכּוד
ה' ָּכל ַהְּזַמן ָּכַעס ְוִאֵּים ְלַחְּסלֹו
ַוֲאִני ְמאֹד ָּדַאְגִּתי ֶׁשִּיְסַלח לֹו.

ֵאיזֹו ְּכִפּיּות טֹוָבה:
ִּבְגַלל ְצָעָקה ּוַמָּכה ְקַטָּנה

ָעָׂשה אֹוָתנּו ְמֹסָרֵבי ֲעִלָּיה.
ֲאִני ׁשֹוֵאל אֹוְתָך, ְיהּוִדי ַמֲאִמין,

ֹלא ָהָיה ַמִּגיַע ָלנּו ֶׁשְּבֵקץ אֹוָתם ָיִמים,
ֲאִפּלּו ְּבַמְסֶוה ֶׁשל ְּכַנֲעִנים, ִּגְבעֹוִנים אֹו ִחִּטִּיים,

ִנָּכֵנס ָלָאֶרץ ְּבִריִאים, ְׁשֵלִמים ּוְמֻאָחִדים
ְּבִלי ַּתְפִקיד ּפֹוִליִטי, ְנבּוָאה אֹו ְמִׂשיָמה,

ִנְחֶיה ָּבָאֶרץ ִּכיהּוִדים ִמן ַהּשּׁוָרה
ִנְזֹרם ְּבֵתל ָאִביב, ַנֲעֶלה ִלירּוָׁשַלִים

ִביִלים ַנֲעבֹד ְּבִקּבּוץ, ֵנֵלְך ַּבּׁשְ
ִנְׁשַמע ֵאיְך ַעֵּמנּו ֶׁשהֹוַלְדנּו

ִמְסַּתֵּדר ִּבְלָעֵדינּו?
ָרִאינּו ֶׁשְּבִלי ִמְרָים ַהַּצִּדיָקה ָלָעם ֵאין ַמִים

ּוְבִלי ָאִחי ַאֲהרֹן ַהָּיָקר ֵאין ָּכבֹוד ֲאִפּלּו ָלֲעָנִנים
ּוִבְלָעֵדינּו, ה' ְותֹוָרתֹו,

ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַחִּיים ָּבְלעּו
ֲאַזי ְלֹלא ִמְׂשָרה ּוְלֹלא ַּתְפִקיד ִרְׁשִמי

ָאנּו נֹוְדִדים ׁשּוב ֵּבין ִׁשְבֵטי ַעִּמי
ּוְמַנִּסים ֵאיְך ֶׁשהּוא ְלַהְׁשִּפיַע ְלטֹוָבה:

ִמְרָים ַּבּמֹוִביל ָהַאְרִצי יֹום-יֹום
ְוַאֲהרֹן ּפֹוֵעל ְּבֶמֶרץ ַעל חֹוֵזה ָׁשלֹום

ְוֶאת ֶלֶחם ֻחָּקם ֲאִני, ֹמֶׁשה ַהָּקָטן,
ִמְׁשַּתֵּדל ְלַהְנִחיל ִּבְמקֹום ַהָּמן

ְוֻעְבָּדה, ְרֵאה, ַאֲחֵרי ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנה
ָיָצא ְלַגְמֵרי ֹלא ַרע,

ָחַׁשְבִּתי ֲאִני, טֹוב ִמַּמה ּׁשֶ
ִּכי ְּבׁשֹוֶנה ִמִּמְרָים ּוֵמַאֲהֹרן ֲאִני ֵּפִסיִמיְסט

ְוַעֵּמנּו ַהַּמְרָדן ּוְקֵׁשה ָהֹעֶרף
ֹּלא ִיְקֶרה, ֹלא ִנְתּכֹוֵפף. ֹּלא ִיְהֶיה ּוַמה ּׁשֶ ָאַמר: ַמה ּׁשֶ

ְוָכְך, ְּבִנּגּוד ִלְנבּואֹוַתי,
ִנְּצחּוִני ָּבַני.

ַמה ּנֹוַתר ִלי לֹוַמר ָלֶכם:
ִייַׁשר ּכֲֹחֶכם!
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 גברת בן נון

ְּכֶׁשִּלְסָגנֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ֻמָּנה ְיהֹוֻׁשַע
ָהְלָכה ְּגֶבֶרת ִּבן נּון ִלְׁשאֹל ֶאת ִצּפֹוָרה

ַמה ָּצפּוי ְלִהְׁשַּתּנֹות ְּבַחֶּייָה ּוְבַחֵּיי ְיָלֶדיָה.
ַעד ּכֹה, ְּכַמְצִּביא ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל,
ָהָיה ַּבֲעָלּה ַרּבֹות ִמחּוץ ָלאֶֹהל

ַאְך ֵּבין ְקָרב ְלִאּמּון, ּתֹוָדה ָלֵאל,
ָהָיה ְיהֹוֻׁשַע ַּבַעל ְוָאב ְלמֹוֵפת.

ֲאָבל ַעְכָׁשו, ִּבְהיֹותֹו ַמְנִהיג ְוׁשֹוֵפט,
זּוִגּיּות ְוַאָּבהּות ַהִאם יּוַכל ָלֵתת?

ְלַהֲאִכיל, ְלַחֵּנְך, ְלַהֲחִליף ִחּתּוִלים,
ּפֹה ָוָׁשם ְלַנּקֹות, ַלֲעׂשֹות ִסּדּוִרים,

ְוִעם ַהְיָלִדים ְלָהִכין ִׁשעּוִרים,
ְּבֵלילֹות ַהַּקִיץ ּפֹה ָוָׁשם ְלַטֵּיל
ַהִּתינֹוק ְלַנֵחם ְּכֶׁשהּוא ְמַיֵּלל

ּוְלַחֵּבק ֶאת ִאְׁשּתֹו ִעם ּבֹוא ַהֵּליל,
ְוַלְמרֹות ֹּכֶבד ַהַּתְפִקיד

ַעל ַחֵּיי ַהִּמְׁשָּפָחה ַיְקִּפיד
ִויַצֶּפה ְלֹאֶׁשר ַּבהֶֹוה ּוֶבָעִתיד?

ִצּפֹוָרה ְּבֶׁשֶקט ׁשֹוַמַעת,
ֹראָׁשּה ֻמְרָּכן ְוֵעיָנּה ּדֹוַמַעת,

זֹוֶכֶרת ֵאיְך ֹמֶׁשה ָהָיה ַּבָּלאט,

ְמַחֵּבק ְואֹוֵהב ְּבבֹואֹו ִעם ַהּצֹאן,
ׁשֹוֵאל ַעל ֱאִליֶעֶזר ְוַעל ֵגְרׁשֹון,

ִעם ִיְתרֹו ְמַפְטֵפט ְּבָלצֹון
ַעד אֹותֹו יֹום ָארּור ֶׁשל ַהְּסֶנה

אֹותֹו ִהיא ׂשֹוֵנאת ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה,
ִּכי ֵמָאז ִהְׁשַּתָּנה ֹמֶׁשה

ָּבּה ּוִביָלֶדיָה ָּבַגד ִעם ֱאֹלִהים,
ֶאת ֵּביתֹו ָנַטׁש ִלְׁשֹּכן ָּבֲעָנִנים,

ִׂשיָחתֹו ִעם ָהֵאל ְוִעם ַהַּמְלָאִכים.
ֶאת ְּגֶבֶרת ִּבן נּון ִצּפֹוָרה ֹלא ָיְכָלה ְלַהְזִהיר

ִּכי ָיְדָעה ֶׁשֶּזהּו ַּתֲהִליְך ָמִהיר
ְואּוַלי ִהיא ֵּכן ֵּתַדע עֹוָלָמּה ְלַהֲעִׁשיר,

ִּכי ְּפֵני ְיהֹוֻׁשַע ִּכְפֵני ְלָבָנה
ּוְפֵני ֹמֶׁשה ַּכַחָּמה,

ָלֵכן ְּפחּוָתה ַהַּסָּכָנה –
ֱאֹלִהים ָּפחֹות ִיְתָעֵרב

ּוְכבֹוד ַהַּתְפִקיד ָלֶהם ָעֵרב
ּוַבֲעָלּה ֵאֶליָה ִיְתָקֵרב

ְוִכּבּוׁש ָהָאֶרץ ִיְׁשַּתֵּלב
ִעם ִּכּבּוׁש ַהֵּלב.



רחב

ִּכְׁשָמּה ָּכְך ָהְיָתה
ִלְרָוָחה ָּפְתָחה ֵּביָתּה

ְוַגם ָרַחב ִלָּבּה ָהָיה
ַעל ֻׁשְלָחָנּה ִהִּציָעה ְמזֹוָנּה

ָּכל ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֹיאַכל
ַעל ִּדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח
ְוַגם ִמּטֹוֶתיָה ִהִּציָעה 

ָלנּום ַעל ְיֵרָכּה ִּביִריחֹו 
ֶאְזָרח ְוַחִּיים
ֶנֱאָמן ּוְמַרֵּגל

ּתֹוָׁשב ּוֵמַהֵּגר
אֹוֵהב ְואֹוֵיב

ִּכי ְּבחֹוָמה ֵּביָתּה
ּוִמי ֶׁשִּבְתחּוֵמי ֵּביתֹו

ַׁשָּיְך ַלחּוץ ְוַלְּפִנים
ְלתֹוָׁשִבים ְוִלְזָכִרים

ְּבֵאֶּלה ַּגם ְּבֵאֶּלה ַחָּייו ְּתלּוִיים
ּוִמי ֶׁשְּבחֹוָמה ֵּביתֹו

ִמָּכאן ּוִמָּכאן קֹוֵלט ֵמיָדע
ְוֶחְבָרתֹו ְלֵאֶּלה ּוְלֵאֶּלה ְרצּוָיה

ּכֹה ֲחׁשּוָבה ָרָחב ָהְיָתה
ְלִיְׂשָרֵאל ְוִליהֹוֻׁשַע
ֶאת ֶאְתַנן ֵׁשרּוֶתיָה

ְּברַֹחב ֵלב ִחְּלָקה
ְלָכל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחָּתּה
ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַּגם ְלזֹוָנה

ֲעָרִכים ִמְׁשַּפְחִּתִּיים.
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רבי ישו

ַרִּבי ֵיׁשּו, ַצר ִלי ָעֶליָך: 
ִרּמּו אֹוְתָך ֲחֵבֶריָך.

ַרב ָחׁשּוב ָהִייָת ְּבִיְׂשָרֵאל,
ּדֹוֵאג ָלָעם, סֹוֵגד ָלֵאל.

ָמִחיָת ַעל ַעְולֹות,
ָּכַעְסָּת ַעל ְזדֹונֹות,

סֹוֲחֵרי ַהִּמְקָּדׁש ִּגִּניָת,
ַעל ַהָּדְך ַהּסֹוֵבל ֵהַגְנָּת,

ֶאת מּוַסר ָהָעם ִּבַּקְׁשָּת ְלַׁשֵּפר,
ר. ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ְלַחֵּזק, ְלַאּׁשֵ

ָהָעם ָאַהב אֹוְתָך,
ְוַאָּתה ֶאת ַעְּמָך.

ְּכַרב ּוְכרֹוֶעה,
ְּכָנִביא ּוְכחֹוֶזה,

ֹלא ִאְפַׁשְרָּת ְלָהִניַח
ֶׁשַאָּתה הּוא ַהָּמִׁשיַח.
ִּבַּקְׁשָּת ְלָהִביא ָמזֹור,

ַעל אֹוְיֶביָך ִלְגּבֹר,
ְלֵהיִטיב ִעם ִיְׂשָרֵאל,

ּוִמְּמָך ָעׂשּו ֵאל.
ֶאת ַהְצָלָחְתָך ִנְּצלּו,
ָּתְכִנּיֹוֵתיֶהם ִקְּדמּו,

ְלַהְמִציא ָּדת ֲחָדָׁשה,
ְמֻנֶּתֶקת ֵמַהּתֹוָרה.

ָׂשֵנאָת ֶׁשֶקר ְוֵהם ִׁשְּקרּו,
ָׂשֵנאָת ִנּצּול ְוֵהם ִנְּצלּו,

ָׂשֵנאָת ֶרַצח ְוֵהם ָרְצחּו,
ָׂשֵנאָת ַהְׁשָּפָלה ְוִהְׁשִּפילּו,

ֶאת ָהֲעִנִּיים ֶהֱעִבידּו,
ֶאת ַּכְסָּפם ַהַּדל ֶהֱחִרימּו.

ֵהם ָרצּו ִלְבנֹות ַאְרמֹונֹות –
ְוַאָּתה ִּבַּקְׁשָּת ָלֵתת ְצָדקֹות.

ַאָּתה ֵהַטְפָּת ְלֶחְמָלה ּוְלַרֲחִמים –
ַאְך ֵהם ַאְכָזִרִּיים ְּבֵני ַאְכָזִרִּיים.

ַרִּבי ֵיׁשּו, עֹוָלֵמנּו קֹוֵרא ְלָך,
ֶׁשִּתְפַעל ִעם ִּכְדמּוְתָך

ְלֹאֶׁשר ָּכל ָהַעִּמים –
ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבִרים.



איוב

ֲאִני ּכֹוֵעס ָעֶליָך ִאּיֹוב
ֵאיְנָך ֻּדְגָמה ִלי

ֵאין ֶרֶגׁש ִּבְתגּוָבְתָך
ֵאין ָחְכָמה ְּבִהְתַנֲהגּוְתָך

זֹו ֹלא ַקָּבַלת ִּדין
זֹו ֲעִניָׁשה ַעְצִמית
ִּכי ָּכְך ַאָּתה ִאּיֹוב
ְוָכְך ָהִייָת ָּתִמיד

סּור ֵמָרע ַאְך ֹלא עֹוֶׂשה טֹוב
ר עֹוד ְועֹוד ִמְתַעּׁשֵ

ִויָלֶדיָך זֹוֵנַח
ִׁשְבַעת ָּבֶניָך, ְׁשֹלׁש ְּבנֹוֶתיָך

נֹוְטִׁשים אֹוְתָך ִאּיֹוב
ֶדה ּוַבִּמְרֶעה, ֵאיָנם ִאְּתָך ַּבּׂשָ

ַּבִּמְׁשֶּתה, ַּבִּמְסָּבָאה
ִמְׁשּתֹוְלִלים

ִּכי ֵאין ַאָּבא ֵמֵגן ָלֶהם
ַאף ִאְׁשְּתָך נֹוֶטֶׁשת אֹוְתָך

ַמֲעִדיָפה מֹוְתָך ַעל ְּכִניָעְתָך
ָטן ֱאֹלֶהיָך ִהְפִקיר אֹוְתָך ַלּׂשָ

ּוְלַחֵּיי ְּכֵאב הֹוִתיְרָך
ִּכי ִּבֵּקׁש ֶאת קֹוְלָך

ָרָצה ֶׁשִּתְכַעס ְּכֶבן ָאָדם
ֵמָהָאָדם ִאְכַּפת לֹו.

ְׁשִתיָקְתָך ִזְלזּול ִהיא ַּבּפֹוֵגַע ְּבָך
ָּבֵאל ָהָאהּוב ָּכל ָּכְך ְלָך

ִּכְבָיכֹול ְסִבילּוְתָך ֻחְלָׁשְתָך ַאְׁשָמְתָך.
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תלמוד תורה

ֲאַגֶּלה ָלֶכם
ֶּבֶטן ִאִּמי

ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִהיא
ְׁשלֹוָׁשה ְׁשִליִׁשים ִהְסִּפיקּו ִלי

ִלְקֹלט ֶאת ַהּתֹורֹות ֻּכָּלן:
ּתֹוַרת ַהִּמְׂשָחִקים,

ּתֹוַרת ַהַּיֲחִסּיֹות,
ּתֹוַרת ַהִהְתַּפְּתחּות.

ֲהִכי ָרִציִתי ָלַדַעת
ּתֹוַרת ַחִּגים ְוַׁשָּבת

ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו
ְוָכל ֲחָכֵמינּו

ָּכל ֶיַדע ִאִּמי ְוָאִבי
ֻנַּקז ִּבי

נֹוַתר ִלי ְלַמְּללֹו
ַאְך זֹו ַהּתֹוָרה ִּתּוַָדע

ַאְך ְוַרק ְּבֶחְברּוָתא
ְּבִׂשיַח ַאף ְּבִוּכּוַח

ְּבֹרַגע אֹו ְּבכַֹח
ִּכי ִּבְהיֹוָתּה ָלנּו ַּכַּמִים

ִהיא ִּתָּלֵמד ַרק ַּבַחִּיים.

58





עוד יום כפור

עֹוד יֹום ִּכּפּור ָעַבר
ְיהּוִדי ִמְתַלֵּבט ֲאִני נֹוָתר

ַּכָּפרֹות, ֲעוֹונֹות
ׁשֹוָפרֹות ּוְסִליחֹות

ִּפּיּוִטים ְוַחָּטִאים
ֹלא ִּגּלּו ִלי ֱאֹלִהים
ִעַּיְנִּתי, ִהְתַּפַּלְלִּתי

ִׁשִּויִתי אֹותֹו ְלֶנְגִּדי
ְלַצֲעִרי אֹותֹו ֹלא ַחְׁשִּתי

ְוָכל ַמה ֶּשָּׁיֹכְלִּתי
ָהָיה ְלַהֲעִמיק ַּבֲחִׁשיָבה

ַאְך ֲחָוָיה ָּדִתית ֹלא ָהְיָתה
ִאם ַמְצּפּוִני הּוא ֱאֹלִהים

אֹו ִּתְקוֹוַתי ְוִתְכנּוַני
הּוא ַמְׁשִּגיִחי ַוֲחֵבִרי

יֹוֲעַצי ּוְמַבְּקַרי
ַמְזִהיר ּוְמַׁשֵּפר

ּכֹוֵעס ְוגֹוֵער
סֹוֵלַח, ָלאו ַּדְוָקא

ְלָפחֹות ֹלא ָּתִמיד ִנְרָאה
ְלַחַּיי הּוא ָנחּוץ

ִמִּבְפִנים אֹו ַּבחּוץ
ִאם ַּבחּוץ ִלְסּגֹד לֹו

ְוִאם ִּבְפִנים ִהּנֹו
ָלָּמה ִלי ֻּפְלָחן
ְּתִפּלֹות ְוָקְרָּבן
ַּדי ְּבִמְצוֹוָתיו

ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵבָריו
ּוֵבין ָאָדם ַלָּמקֹום

ָּתלּוי ִמי ַּבָּמקֹום ִיְׁשֹּכן
ִאם ֹלא ּבֹו ִיְהֶיה ֱאֹלִהים

אֹותֹו ְיַחְּפׂשּו ָׂשָטן ֶוֱאִליִלים
ְוֵהם ַמָּמׁש ֹלא טֹוִבים

ַלַחִּיים.
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אלהים שלי רציתי שתדע

ֶׁשֵּתַדע סֹודֹוַתי, ֲאָהבֹוַתי
ְצָרַכי,

ב ַּבֶּיַדע ָעַלי ָרִציִתי ֶׁשִּתְתַחּׁשֵ
ֶׁשִּיְהֶיה ִלי טֹוב ִּבְזכּוְתָך

ֶׁשָּתֵקל ָעַלי ַחַּיי
ָעַלי ְוַעל ְקרֹוַבי

י ַעל ְקרֹוַבי ְוַעל ֲחֵברִַ
י ְוַעל ְּבֵני ַעִּמי ַעל ֲחֵברִַ

ְוִאם ְּכָבר ַעל ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם
ֲאָבל ֱאֹלִהים ֶׁשִּלי ֹלא יֹוֵדַע

ֵואֹלִהים ֶׁשִּלי ֹלא ֶׁשִּלי
ֱאֹלִהים ֶׁשּלֹו

ֱאֹלִהים ֹלא עֹוֵבד ֶאְצִלי
ְוִׁשּקּוָליו ֹלא ִׁשּקּוַלי

ּוְדָרָכיו ֹלא ְּדָרַכי
ַוֲאִני ֹלא ִּבְמקֹומֹו ֶׁשהּוא ַיֲעֶׂשה ִּבְמקֹוִמי

ּוִבְכָלל ַמה ַהֶּקֶׁשר ֵּביֵנינּו
ְּבֹקִׁשי ַמִּכיִרים.
ַמִּכיִרים ִּבְכָלל?
אּוַלי הּוא, ֲאִני

ַאְך ֲאִני, הּוא ִּבְכָלל ֹלא
ְוִאם ֲאִני ֹלא הּוא ֹלא ֲאִני.



אלהים לא מדבר אלי

ְוִאם ֹלא ְמַדֵּבר ֵאַלי
הּוא ֹלא ְמַדֵּבר ֵאָליו

ֹלא אֹוֵמר ִלי ְּכלּום ֱאֹלִהים
הּוא ְמַדֵּבר ַלֲאֵחִרים

ַלֲאֵחִרים ַרִּבים
ַּכָּמה טֹוב ָלֶהם ִּכי ֵהם ַּגם ְמַדִּדים ֵאָליו

ְמׂשֹוֲחִחים ַמָּמׁש
ִנִּסיִתי ְועֹוד ְמַנֶּסה

ֲאָבל ֹלא ְמַדֵּבר ֵאַלי
ְוֹלא ְמַדֵּבר ִאִּתי

ֲחָבל ִּכי ֲאִני מּוָכן ִלְׁשמַֹע ּוְלַדֵּבר
ֱאֹלִהית, ֲאָבל ֵאין ָלנּו ָׂשָפה ְמֻׁשֶּתֶפת

ְּפָרט ַלּתֹוָרה
ִאָּתּה ֲאִני ְמַדֵּבר ָהמֹון

ְוִהיא עֹוָנה ְוֹלא ַמְפִסיָקה ְלַדֵּבר
ְלַפְלֵּפל, ְלַמְלֵמל, ִלְלֹחׁש
ָלִׁשיר, ְלַזֵּמר, ִלְרקֹד ִאִּתי

ְּבִׂשְמָחה, ִּבְפִליָאה, ְּבִעְנָין
ְּבִרּגּוׁש ְּבָעב ּוֶבָעָנן

ַּבּיֹום ּוַבֵּליל
ִמי ָצִריְך ֱאֹלִהים ְּכֶׁשֵּיׁש ּתֹוָרה

ֲאָבל ֲהֵיׁש ּתֹוָרה ְּבִלי ֱאֹלִהים
אּוַלי ִהיא ְּגרֹוִני

ֶּבַטח ֵיׁש ִלי עֹוד ֶּדֶרְך ְלַתְקֵׁשר
ָאָּנא ַּדֵּבר ַוֲאִני ַאֲעֶנה.
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לא בא לי להתפלל

ֹלא ָּבא ִלי ְלִהָּתַקע ְּכֻתִּכי
ְלַמֵּלל ֶמֶלל ְמֻקָּבע

ֹלא ָּבא ִלי לֹוַמר ְּבִלי ַלֲחֹׁשב
ֹלא ָּבא ִלי ַלֲחׁשֹב ָּדָבר ּוְלַדֵּבר ַאַחר

ִּבְמִהירּות ַהִּמְנָין ָהִראׁשֹון
ִני אֹו ְּבִׁשְעמּום ַהִּמְנָין ַהּׁשֵ

ֹלא ָּבא ִלי ְלִהְתַחֵּנף ָלֵאל ִהְתַחְנפּויֹות ְמֻגָחכֹות
ְׁשָבִחים ֵאיְנסֹוִפִּיים

ִהּלּוִלים ַקְטנּוִנִּיים
ִהּלּוִלים ְמֻיָּתִרים

הֹוְלִמים ֶלֱאִליל ְמֻתְסָּכל
ּוְבַוַּדאי ֹלא ְלֵאל ַעל

ּוְכֶׁשֵאיִני ִמְתַּפֵּלל ַצר ִלי
ֹלא ֵמַאְׁשָמה – ֵמֵריָקנּות

ּוְכֶׁשֲאִני ִמְתַּפֵּלל ַנֲעֶׂשה ִלי טֹוב ַּבֵּלב ּוָברּוַח
ְזַמן רּוַח ַעל ַהֹּבֶקר

ִמְפָּגׁש ְמֻצֶּפה ְלֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל

ֵאיפֹה ִלְלמֹד ַעל ֱאֹלִהים
ִאם ֹלא ִּבְתִפָּלה

ְמַקֵּנא ֲאִני ִּבְמׁשֹוֵרר ַהְּתִהִּלים
ֶׁשָּיַדע ֶאת ֱאלֹוַּה

ָחׁש אֹותֹו ְּבִמִּלים
ָחׁש אֹותֹו ִּבְתחּוָׁשה
ִמְּבָׂשרֹו ָחָזה ֱאלֹוַּה

ֹלא ְּבֻפְלָחן ֶאֱחֶזה ֱאֹלִהים
ֶאָּלא ַּבֲחִׁשיָבה

ֶאְתַּפֵּלל ִעם ַרְמָּב"ם
ָאִׁשיר ִעם ִריָה"ל

ֶאְתַעֵּמק ְּבָרָׁש"ר ִהיְרׁש ּוַבָּמָהָר"ל
ּוֵבין ְקִריַאת ְׁשַמע ַלֲעִמיָדה

ֶאת ַהָּגאֹון ְסַעְדָיה ֶאְקָרא
ְוִאם ָּבא ִלי ָאִׁשיר ְּתִהִּלים

ָּכל יֹום ְּפָרִקים ֲאֵחִרים
ֱאמּוָנה ֵאיָנּה ַּבֲחָזָרִתּיּות

ֶאָּלא ְּבִהְתַּפְּתחּות.
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תפילה

ֱאֹלִהים ֶׁשִּבי
ָרִציִתי ֶׁשֵּתַדע

אֹוִתי ַוֲאִני אֹוְתָך
ֶׁשֵּנַדע ְּכָאָדם ְוַחּוה

ֶׁשִּנְהֶיה ֵעֶזר ְּכֶנֶגד
ֵחֶלק ֱאלֹוַה ִמַּמַעל

ִּכְכִפיִלים ֶזה ָלֶזה
ְלִעִּתים אֹוֲהִבים

ִעִּתים ָרִבים
ַמְקִׁשיִבים ְוכֹוֲעִסים
סֹוְלִחים ּוְמַוְּתִרים.

ֵּתן ִלי ְלָהִבין ֶאת ַהֹּלא מּוָבן
ַּפְּיֵסִני ִמֵּיאּוׁש

ַׂשְּמֵחִני ֵמַעְצבּות
ַחְּזֵקִני ֵמֻחְלָׁשה
ְנָאה ָּגְרֵׁשִני ִמּׂשִ
ֶׁשֵאַדע ְלַרְּסָנּה

ַּבְּקֵרִני ְּבִׁשְגעֹונֹוַתי
ַּתֵּקן ָטעּויֹוַתי

ֶׁשֹּלא ֶאְפַּגע ְּבַמֲעַׂשי.
ְמָבֵרְך ַהּשֹׁוִנים,

ַהְסֵּבר ָּפַני ָלַאֵחר
ּוְנַסֵּים זּוִגּיּוֵתנּו

ִּפְתאֹום ּוְבָׁשלֹום.

ָ
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מי אתה בכלל?
 

מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך
ֶׁשֵאיִני ַמִּכיר אֹוְתָך

ָעֶליָך ָׁשַמְעִּתי ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות
ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות

חֹוַלְלָּת עֹוָלמֹות
חֹוַלְלָּת ֲהִריסֹות
ְדָרֶכיָך ַאִּלימֹות

ַאְך ֵאֶּלה ַרק ְׁשמּועֹות
ֹלא ִנְרִאים ַהּקֹולֹות
ֵאֶּלה ַרק ַהְׁשָערֹות

ַהְמָׂשגֹות, ֲהָנחֹות, ֱאמּונֹות
ִנְמָען ִלְתִפּלֹות

ֵאיְנָך ּתֹוֵאם ַלַהְגָּדרֹות
ִּכי ֵאֶּלה אֹוְתָך ׁשֹוְללֹות

ֵאיְנָך ּתֹוֵאם ַלְּזַמן
ִּכי ַאָּתה ֶנַצח

ֵאיְנָך ּתֹוֵאם ַלָּמקֹום
ִּכי ַאָּתה ַהָּמקֹום
ֵאיְנָך ּתֹוֵאם ָלנּו

ִּכי ַאָּתה ֵאיֶנּנּו
ַאָּתה ִּתְהֶיה

ְוָאנּו ָהִיינּו
ַמְסִּתיר ָּפִנים ֶׁשֵאין ְלָך

ַמְסִּביר ָּפִנים
ֵאיְנָך חּוץ ְוֵאיְנָך ְּפִנים

ִּכי ֵיׁש ֵאיְנָך
ֵיׁש ֵמַאִין ָיַצְרָּת

ְוַאָּתה ֵאין ֵמַאִין
ּוְבָך ֵיׁשּוֵתנּו ְּתלּוָיה
ְּתלּוָיה ַעל ְּבִליָמה.



התפלין שלנו

ִאְׁשִּתי ַוֲאִני ַמִּניִחים ְּתִפִּלין
ָּכל יֹום ַמֲחִליִפים ְלֵסרּוִגין

ַהּיֹום ִהיא ֶׁשל ֹראׁש ְלַמְחָׁשבֹות
ַוֲאִני ֶׁשל ָיד ִלְפֻקּדֹות

ְיָלֵדינּו יֹוְדִעים ָּכל יֹום ְלִמי ִלְפנֹות
ְלִהְתַיֵעץ ְלִהְתַּפְלֵסף ְלִהְׁשַּתּנֹות

ּוִמִּמי ְלִהָּזֵהר ֵמעֹוד ֻחְמרֹות
ּוְבִפָּנה ְׁשֵקָטה ַעד ָמָחר ְלַחּכֹות

ְיָלֵדינּו ִהָּנם ֲחָכִמים
ָאנּו יֹוְדִעים יֹוֵתר ִמַּמה ּׁשֶ

ֶאְתֶכם ְואֹוָתנּו יֹום יֹום ֵהם ּבֹוֲחִנים
ְרצֹונֹוֵתינּו ּוִמְׁשָאלֹוֵתינּו ְמַגִּלים

ּוְבֶהְתֵאם ִמְתַנֲהִגים
ָלֹרב, ִלְפָעִמים

ַּתְמִהיל ֻמְרָּכב ּוְמֻסָּבְך
ֶׁשל ֶאְפָׁשר ְוֶהְכֵרַח

ֶׁשל ַקח ְוֵתן
ֶׁשל ֵחָמה ְוֵחן

ֶׁשל ַמֵּקל ֵמֵקל
ֶׁשל ֶּגֶזר ּגֹוֵזר

ֶׁשל ִּבָּטחֹון ְוִהְתַלְּבטּות
ֶׁשל ּכֲֹחנּות ְוַסְפָקנּות

ְּבַלַחׁש ּוִבְצָעָקה
ְוָתִמיד ְּבַאֲהָבה.
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תפלת האדם

ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָאָדם ַלּבֹוֵרא ְויֹאַמר:
מֹוֶדה ֲאִני ִלְפֵני ּבֹוְרִאי ְויֹוְצִרי

ַעל ַהּטֹוב ֶׁשֶהֱעַנְקָּת ִלי

ַעל ַהַּגן ּבֹו הֹוַׁשְבָּתִני
ַעל ַהּיִֹפי ְוַעל ַׁשְלָוִתי

ַעל ִּכּשּׁוַרי ְוַעל ָחְכָמִתי
ַעל ּפֹוִרּיּות ַהֵּפרֹות

ַעל ְּפִריַחת ַהְּפָרִחים
ַעל ֹחֶסן ַהַחּיֹות
ַעל ִמְגַון ַהָּדִגים

ַעל ְמעֹוף ָהעֹופֹות
ַעל ִׁשיַרת ַהֲחָרִקים

טֹוב ִלי ְּבַגְנָך ֱאֹלִהים

ַהֹּכל ֻמְׁשָלם ּוַמְׁשִלים
ְּכלּום ֹלא ָחֵסר ִלי

ּוְכלּום ֹלא ִּבַּקְׁשִּתי
ַאף ֹלא ֵעֶזר ְּכֶנְגִּדי

ְוַאף ֹלא ֲאִני
ָּבָראָת ֱאֹלִהים ָּכל ַמה ּׁשֶ

ַלְּצָרִכים ֶׁשְּלָך ַהִּבְלָעִדִּיים
ְלַמֵּמׁש ִאי ֵאילּו ִּדְמיֹונֹות

ִאי ֵאילּו ִׁשְגעֹונֹות
ַוֲאִני ְּבָיְדָך ַּכֹחֶמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר

ְוֹלא ָאָדם ֶאָּלא ֲאָדָמה
ֲאָבל ִאם ֲאִני ְּכָבר ָּכאן

ֶאְבָרא ִלי ֱאֹלִהים ְּבַצְלִמי
ֱאֹלִהים ַסְכְסָכן ַוְּכָחן ְותֹוְקָּפן

ְוִנְרֶאה אֹוְתָך ִמְסַּתֵּדר ִאּתֹו ְוִאִּתי.
ֶאת ָּתְכִנּיֹוֶתיָך ִהְכַׁשְלנּו

ִּכי ֹלא ִׁשַּתְפָּת אֹוָתנּו.
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.Universal Peace Federation בעזרת שיח בין-דתי בארגון
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...ָאָדם, ַאְבָרָהם, ֹמֶׁשה, ִצּפֹוָרה, ִּדיָנה –
ַאֶּתם ׁשֹוְכֵני ַהּתַנ”ְך ֻּכְּלֶכם
ְּבִלי ַּתַנ”ְך ְלַכְלֵּכל ְצָעֵדיֶכם

ְּבַהְׁשָרָאה ָהָיה ָּכל ָּפָעְלֶכם,
ִּכי ָּכָכה ָּבא ָלֶכם.
ְיָקִרים ַאֶּתם ָלנּו,

ִּכי ִּבְלֲעֵדיֶכם ֹלא ָהִיינּו ִמי ֶׁשָאנּו,
אֹו ִּבְכָלל...

)מתוך: לשיר עם אבותיי(

"בנאיביות כובשת לב ובפשטות חסרת מחלצות משוחח יוסי הטב עם התורה ועם גיבוריה. 
אמונתו ביושרת האדם ובכוח השלום נובעת ומבצבצת מכל פסקה בספר. יוסי אינו חוסך 
את שבט ביקורתו מאבותינו ומאמותינו במקומות שבהם חש דרכים עקלקלות ומלחמות 

מיותרות. 'שירת האדם' הוא קובץ המשקם את אמונו של לומד התורה בכוח התיקון".

הרב ד"ר בני לאו, רב בית הכנסת הרמב"ן בירושלים, ראש מיזם "929 – תנ"ך ביחד"

"ברוח אוהבת אך ביקורתית, פואטית וגם מלאת הומור, מפרש יוסי הטב דמויות מן המקרא, 
תפילה ותלמוד תורה. זוהי שירה דתית המשוחחת ישירות עם אלוהים אך במרכזה ניצבת שירת 
האדם. המקצב הקליל של השורות הקצרות מצליח לתמצת את הרעיונות העמוקים, הכואבים 

והנשגבים של המסורת היהודית. הנה עוד תרומה לשבעים פניה של התורה".

ד"ר אריאל פיקאר, מכון שלום הרטמן

"בנופים המנטליים שיוצר האמן מרסל שטרית, משיחות המכחול יוצרות קצבים מרתקים.
בציוריו המפגישים צמצום וריבוי, שקיפות ואטימות, קלילות וכבדות, מונוכרום וצבעוניות

בו זמנית, המתבונן מגלה ביטויים של כאב, חרדה ושבריריות המתכתבים עם חושניות, 
קלילות ותקווה". 

קולט ליינמן


