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לויויאן וקלודין באהבה
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לשיר עם אבותיי
ֶאת ַהּיֹום-יֹום ֶׁשל ַחּיֵ יכֶ ם
ֶאת ִמ ְׂש ֲח ֵקיכֶ םַ ,מ ֲאכָ ֵליכֶ ם
ּמֹותיכֶ ם
ֶאת ִׁש ֵירי ָה ֶע ֶרׂש ֶׁש ָּשׁרּו ָלכֶ ם ִא ֵ
ֶאת ַח ְב ֵריכֶ םֶ ,את ְׁשכֵ נֵ יכֶ ם –
נֹוׁשּיִ ים ָלחּוׁש ֶא ְתכֶ ם.
רֹוביםֱ ,א ִ
ְק ִ
ּפֹורהִּ ,דינָ ה –
ָא ָדםַ ,א ְב ָר ָהם ,מ ֶֹׁשהִ ,צ ָ
ַא ֶּתם ׁשֹוכְ נֵ י ַהּתנַ ”ְך ּכֻ ְּלכֶ ם
ְּב ִלי ַּתנַ ”ְך ְלכַ ְלּכֵ ל ְצ ָע ֵדיכֶ ם
ְּב ַה ְׁש ָר ָאה ָהיָ ה ּכָ ל ָּפ ָע ְלכֶ ם,
ּכִ י ּכָ כָ ה ָּבא ָלכֶ ם.
יְ ָק ִרים ַא ֶּתם ָלנּו,
ּכִ י ִּב ְל ֲע ֵדיכֶ ם ֹלא ָהיִ ינּו ִמי ֶׁש ָאנּו,
אֹו ִּבכְ ָלל.
אּולי ַמ ְר ָאה ִּב ְׁש ִב ְילכֶ ם
ַה ִּשׁ ִירים ָה ֵא ֶּלה ֵהם ַ
ַא ֶּתם ַּתּגִ ידּו ִליּ ,כָ ל ַא ַחת וְ ֶא ָחד ְּב ִׁשירֹו,
ַה ֻא ְמנָ ם? ְּובכֵ ן?
ָאבֹות וְ ִא ָּמהֹות יְ ָק ִרים,
ַמה ּזֶ ה ָחׁשּוב?
ּכָ ְך ָחׁש ֲאנִ י ִא ְּתכֶ ם.
ֻמ ָּתר ִלי? טֹוב ִלי.
יתם!
ּתֹודה ָלכֶ ם ֶׁש ֱהיִ ֶ
ָ

אדם
ֹלא ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת
ֶׁשֹּלא טֹוב ְלָך ְל ַב ְּדָך
ית וְ גַ ם זָ כָ ר
נְ ֵק ָבה ָהיִ ָ
ְמ ֻס ָּפק ֻ
ּומ ְׁש ָלם
ּגַ ם ָע ִתיד וְ גַ ם ָע ָבר
נֹותן ֵׁשם
ְלכָ ל יְ צּור ֵ
ַּבּגַ ן ִמ ְת ַה ֵּלְך וְ הֹוגֶ ה
ּבֹורא
עֹולםַּ ,ב ֵ
ָּב ָ
טֹועם ִמּכָ ל ֵעץ ִּפ ְריֹו
ֵ
ּומ ְת ַּב ֵּשׂם ְּב ֵריחֹו
ִ
ֹלהים
ַאְך ֹלא טֹוב ֶל ֱא ִ
ִל ְהיֹות ָה ָא ָדם ְל ַבּדֹו
ַרק ָל ָא ָדם טֹוב לֹו
וְ ָע ָליו ֵעזֶ ר ּכְ נֶ גְ ּדֹו ּכָ ָפה
ֶׁשֹּלא ְל ֶעזְ ָרה ָהיָ ה
ֶׁש ִּס ֵּבְך אֹותֹו
ְּב ַת ֲאוָ תֹו ְּובגּופֹו
צֹול ַע
ּומ ָאז ְלֹלא ֵצ ָלע ֵ
ֵ
וְ נִ זְ ָקק ְל ֵעזֶ ר ְּב ַמ ַּפ ְלּתֹו
ֹלא ַּדי ְּבעֹוזְ ָריו
נִ זְ ָקק ִל ְבנֹו ְּול ִבּתֹו
ַל ֲח ֵברֹוִ ,ל ְמ ַפ ְּקדֹו,
מֹוׁשלֹו,
ִל ְמנַ ֲהלֹוְ ,ל ְ
ִל ְצ ָבא עֹוזְ ִרים
ֻר ָּבם נֶ גְ ּדֹו
וְ ַעל ְמנַ ת ְל ִהּזָ כֵ ר
יאה
ימי ַה ְּב ִר ָ
ְּב ִע ַּדן ָה ֵע ֶדן ִּוב ֵ
ִמ ְת ַא ֵחד ְּב ַא ֲה ָבה
וְ לּו ְל ֶרגַ ע ִל ְהיֹות זָ כָ ר ּונְ ֵק ָבה
ּכְ ַב ְּת ִח ָּלה.
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שיחה אישית
וַ ּיָ ֵקץ ָא ָדם ִמ ַּת ְר ֵּד ָמתֹו
וִ יגַ ֶּלה ֵעזֶ ר ּכְ נֶ גְ ּדֹו,
ֵעזֶ ר ֶׁשאֹותֹו יָ ַדע ּכְ ֶׁש ָהיְ ָתה ֵצ ָלע ֶׁשּלֹו,
עֹולם ֹלא ָר ָאה
יה ְל ָ
ֲא ָבל ָּפנֶ ָ
ּכִ י ָהיּו ּגּוף ֶא ָחד ַעד ַע ָּתה,
וְ ַעכְ ָׁשו נִ ְּתנּו ָל ֶהם ֵׁשמֹות ׁשֹונִ ים:
ִאיׁש וְ ִא ָּשׁה נִ ְק ָר ִאים,
יֹותם ׁשֹונִ ים ִה ְת ַח ְּלקּו ַּב ַּת ְפ ִק ִידים.
ִּוב ְה ָ
ֵאם ּכָ ל ַחי ֲאנִ י! ָט ֲענָ ה ָה ִא ָּשׁה
ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ֲאנִ י! ָה ִאיׁש ָק ַבע.
ֵאם ּכָ ל ַחי ַא ְּתָ ,ה ֵאם,
יהם.
ֲאנִ י ִל ָיל ַדי – ֲא ִב ֶ
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חוה
ָחב ֲאנִ י חֹוב ְל ַחּוָה
אֹותי יָ ְל ָדה
ְּב ִע ָּצבֹון ִ
ְלֹלא ֲהכָ נָ ה ַל ֵּל ָידה
ַקיִ ן נֶ ְח ַׁשב ְּבנָ ּה
וְ ָא ִחיו ְל ֶה ֶבל נִ ְהיָ ה
ּכּולה
וְ נִ ְהיְ ָתה ֵאם ַׁש ָ
ְּב ֵל ָדה ָּב ֲח ָלה
ַּוב ֲע ָלּה ֹלא וִ ֵּתר ָלּה
ּופ ְתאֹום ֵׁשת ִהיא ָא ְמ ָרה
ִ
לּולה
ָׁשכַ ְח ִּתי ֶאת ַהּגְ ָ
נֹולד ִלגְ ֻד ָּלה
יׁשי ַ
וְ ִהּנֵ ה ֵּבן ְׁש ִל ִ
ִאם ּכָ ְך יִ ְהיֶ ה יָ ְד ָעה
ַלּנָ ָחׁש ֹלא ָהיְ ָתה ַמ ְק ִׁש ָיבה
ּומ ֵּפרֹות ַהּגַ ן אֹוכֶ ֶלת ֹלא ָהיְ ָתה
ִ
ִהיא ַּוב ֲע ָלּה ַה ַּשׁ ְת ָקן ְל ַב ָּדם
יה
ְּבגַ ן ֵע ֶדן ּכָ ל ַחּיֶ ָ
ְל ַד ְמיֵ ן ֹלא יָ כְ ָלה
ְלגִ ּוּון וְ ַה ְר ַּפ ְת ָקה נִ זְ ְק ָקה
ַהּנָ ָחׁש ִהיא ִח ְּב ָבה
וְ כָ ל ַה ַחּיֹות ְּב ֵׁשם ָק ְר ָאה
ְלזֹו ְל ִט ָיפה ְּולזֹו ֲח ִל ָיבה
ְלזֹו ַה ְמ ָל ָטה ְּולזֹו נְ ִׁש ָיקה
ְלכָ ל ַחי ְל ִא ָּמא ָהיְ ָתה
ִא ָּמא וְ ִא ָּשׁה ְל ֻדגְ ָמה.

חוה אמנו
ִא ָּמא יְ ָק ָרה ִלי
ָחוִ ית זּוגִ ּיּות ְלֹלא ִׁשּדּוְך
ִמינִ ּיּות ְלֹלא ַס ְק ָרנּות
ֵה ָריֹון ְלֹלא ְּת ִמיכָ ה
ֵל ָידה ְלֹלא ֲהכָ נָ ה
רּותְך
נִ ַח ְׁש ְּת ֵח ֵ
ָּב ַח ְר ְּת ְּב ַט ַעם ַה ַחּיִ ים
ִה ְמ ֵצאת נָ ִׁשּיּות ,זּוגִ ּיּותִ ,א ָּמהּות
ׁשּוק ֵתְך ָמ ַׁש ְל ְּת ּבֹו
ִּב ְת ָ
ְּב ֵחןְּ ,ב ָחכְ ָמהְּ ,ב ַס ְב ָלנּות
ְּוב ִע ָּצבֹון יָ ַל ְד ְּת
ָׁשכַ ְל ְּת ֵּבן
וְ ָׁש ַת ְק ְּת
רֹוצחֹו ֹלא ּכָ ַע ְס ְּת
ַעל ְ
ּכִ י ּגַ ם הּוא ְּבנֵ ְך
אֹותְך נָ ַטׁש
ֶעזְ ֵרְך ָ
נֹותר נֶ גְ ֵּדְך
וְ ַ
אֹותְך
ַּב ֲע ֵלְך ֹלא נִ ֵחם ָ
ֲח ֵברֹות ֹלא ָהיּו ָלְך ִל ְתמְֹך ָּבְך ַּב ִּשׁ ְב ָעה
וְ ֹלא ִה ְתיָ ַא ְׁש ְּת ַחּוָה
ׁשּוב ָׁשגַ ְל ְּת
ׁשּוב ָה ִרית
ׁשּוב יָ ַל ְד ְּת
עֹוד ֵּבןֹ ,לא ִּב ְמקֹום –
נֹוסף
ֶא ָּלא ָ
ּכִ י ִּת ְקוָ ה ְׁש ֵמְך
ּכִ י ֵאם ּכָ ל ַחי ַא ְּת ַחּוָה
ַחּיֵ ינּו ָּבְך ְּתלּויִ ים
ָח ִבים ָלְך חֹוב ַחּוָה
ָּפ ַר ְענּו אֹותֹו ִּב ְמ ַעט
עֹולם ּוכְ ִה ָּלה
הֹופ ַע ְּת ָל ָ
ּכְ ֵצ ָלע ַ
ִה ְס ַּת ַּל ְק ְּת
וְ ִה ָּלה זֹו ֵמ ָע ֵלינּו
ַּב ָּשׁ ַמיִ ם.
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נ ַֹח
ְל ֶרגַ ע ֹלא נָ ח
נֹוח
ַמ ָּצבֹו ֹלא ַ
רּוח
וְ ֵאין לֹו ַמ ַּצב ַ
ְּב ָ
כּוח
עֹולם ַרע וְ ָׁש ַ
צֹור ַח
ּכָ ל ֶא ָחד ָע ָליו ֵ
ַאל ְּת ַב ְל ֵּבל ֶאת ַהּמ ַֹח
ְל ַה ְחזִ ֵירנּו ַאל ִּת ְט ַרח
רּוח
ֵאין ָלנּו ִענְ יָ ן ָּב ַ
ֶא ָּלא ֶא ָחד ַּב ֵּשׁנִ י ִלנְ ּג ַֹח
לֹוק ַח
ְּורכּוׁשֹו ֵ
צֹור ַח נ ַֹח
ְל ֶעזְ ַרת ָה ֵאל ֵ
עֹולם ִל ְבר ַֹח
וְ הּוא ְמ ַצּוֶה ָע ָליו ֵמ ָה ָ
דֹולה הּוא ּבֹונֶ ה
ֵּת ָבה ּגְ ָ
ֹלא ִס ָירה אֹו ָח ָס ֶקה
אֹוה ָביו
ְל ַהכְ נִ יס ָּבּה ּכָ ל ֲ
ּלֹותיו ָּובנָ יו
ִא ְׁשּתֹוּ ,כַ ָ
ַחּיֹות ְּוב ֵהמֹות
זֹוח ִלים וְ עֹופֹות
ֲ
ַאְך ֹלא ּכָ ַלל ַה ָּדגָ ה
ּכִ י ֶאת ַּד ְרּכָ ּה ֹלא ִׁש ֲח ָתה
ּפֹורים וְ עֹופֹות
ִצ ִ
הֹוׁשיב ַעל ַהּגַ ּגֹות
ִ
ּומּגַ ְׁש ִמּיּות ַהּגֶ ֶׁשם
ִ
רּוח ַה ֵּשׁם
ָׁש ָטה ַה ֵּת ָבה ְּב ַ
וְ נ ַֹח וְ ַחם וְ יֶ ֶפת
ְּולכָ ל ֶא ָחד ֵא ֶׁשת
וְ ַרק ֵׁשם וְ נ ַֹח
יטים ִמ ַּב ַעד ַלּצ ַֹהר
ַמ ִּב ִ
ׁשֹואת ַה ַּמּבּול
ּכֹוא ִבים ֶאת ַ
ֲ
ֶׁש ִהיא ַלה' ִחּלּול
ֲאנָ ִׁשים נָ ִׁשים וָ ָטף

ָר ִצים ִל ְתּפֹס ָענָ ף
ְל ִהּנָ ֵצל ְלעֹוד ֶרגַ ע
אּולי ַל ַּצ ֶּמ ֶרת יַ ּגִ ַיע
ַ
יה ִּתינֹוק
ִא ָּמא ְּוביָ ֶד ָ
ְמ ַט ֶּפ ֶסת ַעד ָחנֹוק
ּומ ְת ַרּבֹות ַהּגּופֹות
ִ
ֶׁש ַעל ַה ַּמיִ ם ָצפֹות
וְ נ ַֹח וְ ֵׁשם ְמזַ ִהים
ּוׁשכֵ נִ ים
ֲח ֵב ִרים ְ
ַסנְ ְּד ָלר וְ ֶחנְ וָ נִ י
ְמס ָֹר ִתי וַ ֲח ֵר ִדי
ּוס ָפ ַר ִּדי
ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ י ְ
מֹופ ִתי
ֶׁש ְּב ֶׁש ֶקט ְ
עֹולם ָצפּו
ְּב ָא ְב ַדן ָה ָ
וְ ָק ְבעּו ֹלא יִ ְק ֶרה ָלנּו
עֹולם ֹלא ָט ְרחּו
ְּול ַת ֵּקן ָ
ַרק יָ ְדעּו ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל
ַעד ֶׁש ֵּמ ֶהם נִ ְמ ַאס ָל ֵאל.

אברם ,אברהם
ֵלְך ַא ְב ָרם ֵלְך
קֹומָך ַּב ֶּד ֶרְך
ְמ ְ
ֵּבינֵ ינּו ֵאינְ ָך ָרצּוי
ִמ ְּמ
קֹומֹותינּו ָּדחּוי
ֵ
ֵלְך ַא ְב ָרם ֵלְך
ּדֹועְך
ּכֹוכָ ְבָך ֵ
זֹוהר
ָהיֹה ָהיָ ה ֵ
ית ְּב ֵאר
ְל ַמיִ ם ַחּיִ ים ָהיִ ָ
ית
ּומּוסר ּכֻ ָּלנּו ִה ְׁש ֵק ָ
ָ
ָחכְ ָמה
חּוׁשת ַה ְׁש ָּפ ָלה
ַעד ְּת ַ
ְּובכָ ְך ְל ִה ְתנַ ֵּקם
רֹומם
יֹותָך ִמ ְת ֵ
ַעל ֱה ְ
ְסגַ ְרנּוָך ְּבגֵ ָטאֹות
ִח ַּס ְלנּוָך ְּב ַה ְפ ָרעֹות
כֹוב ִעים
ִּבּיַ ְׁשנּוָך ְּב ָ
ִהכְ ַא ְבנּוָך ְּב ַסנְ וְ ִרים
ִה ְׁש ַּפ ְלנּוָך ַעד ָע ָפר
הּופר
ַעד ֶׁשּנִ ְד ְרָך ַ
נֹות ְר ָּת ְמ ֻא ָּשׁר
ְּובכָ ל זֹאת ַ
תֹור ְתָך
ַמ ֲא ִמין ְּב ָ
יח
ַאְך ִמ ְת ַק ֶּשׁה ְלהֹוכִ ַ
ֵלְך ַא ְב ָרם ֵלְך
עֹוד ֲא ֻרּכָ ה ַה ֶּד ֶרְך
ַעד ֶׁש ִּת ָּק ֵרא ַא ְב ָר ָהם
ָאהּוב וְ ָרצּוי ַעל ּכָ ל ַעם
ְלכָ ל ִאיׁש ָרצּוי
ְּדמּות ְל ִחּקּוי
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הגר שפחתי
ִלי ָלְך ּגְ ִב ְר ִּתי ַמ ָּתנָ ה
ָׂש ְמ ָחה ָהגָ ר ְל ָׂש ָרה
ְל ַב ֲע ֵלְך ָה ָאהּוב ֲאנִ י ָה ָרה
ּומ ְׁש ָא ָלה
ָלְך ְּפ ֻק ָּדה ִ
ּומ ָה ֵאל ֶעזְ ָרה
ְּב ָקרֹוב ֵ
ֵּבן יִ ְהיֶ ה ְל ַא ְב ָר ָהם וְ ָׂש ָרה
וַ ֲאנִ י ְל ָת ִמיד ָלְך ִׁש ְפ ָחה
ָׂש ָרה ֶאת א ֶֹׁשר ָהגָ ר ֹלא ֵה ִבינָ ה.
בּותּה וְ ִקנְ ָא ָתּה
ֵמרֹב ַע ְצ ָ
ימה
ֶאת ָהגָ ר ְּבנִ אּוף ֶה ֱא ִׁש ָ
ֶאת ַּב ֲע ָלּה ּכְ ִאּלּו ּגָ נְ ָבה
עֹור ָרה ּבֹו ַא ֲה ָבה
וְ ְ
ּומ ַּב ֲע ָלּה ַה ָּת ִמים נִ ְבּגְ ָדה.
ִ
רּועה.
ִקנְ ַאת נָ ִׁשים ֵמ ֶר ַצח ּגְ ָ
ָׂש ָרה ֶאת ָהגָ ר ִל ְראֹות ֹלא יָ כְ ָלה
אֹותּה ִּוב ְטנָ ּה ּגֵ ְר ָׁשה
ּומּיָ ד ָ
ִ
ָה ֵאל ָה ַרחּום ֶה ְחזִ ָירּה
וְ ֵאין ְּב ֵר ָירה ְל ָׂש ָרה
ֶאת ָהגָ ר ִהיא יִ ְּל ָדה
ּובֹו ַּבּזְ ַמן ֶאת ַהּיִ ּלֹוד ִק ְּל ָלה

ְּובכָ ל זֹאת ָׁשנִ ים ִמ ְס ָּפר ּגִ ְּד ָלה
ַאְך ְלֹלא חֹם וְ ַא ֲה ָבה
וְ ֹלא ֶּפ ֶלא ֶׁש ְּל ֶפ ֶרא ָא ָדם נִ ְהיָ ה
וְ ָא ִחיו ַה ָּק ָטן ִה ִּציק וְ גֵ ָרה
וְ ִהּנֵ ה ְל ָׂש ָרה סֹוף סֹוף ִס ָּבה
ְלגָ ֵרׁש ֶאת ֶּבן ָה ַא ָּמה
ְּול ַא ְב ָר ָהם ְּב ֵר ָירה ֹלא ָהיְ ָתה
ּכִ י ָה ֵאל לֹו נָ ַתן ְּפ ֻק ָּדה
ֹאמר ְלָך ָׂש ָרה.
ֲע ֵׂשה ּכָ ל ַמה ֶּשּׁת ַ
ִל ְׁשמֹר ַעל ְׁשלֹום ַּביִ ת ָר ָצה
ְּב ֵלב ּכָ ֵבד ִׁש ַּלח ְּבנֹו וְ ִאּמֹו ַה ִּשׁ ְפ ָחה
ַאְך ָל ֶהם ְּב ִלּבֹו ַא ֲה ָבה
ְל ָׁשנִ ים ַרּבֹות ַא ְב ָר ָהם ִחּכָ ה
ַעד ֶׁש ִא ְׁשּתֹו ֵמ ָתה וְ נִ ְק ְּב ָרה
ּומ ָצא
וְ ֶאת ָהגָ ר ִח ֵּפׂש ָ
וְ ַה ַּפ ַעם ַל ֲח ֻתּנָ ה ְׂש ֵמ ָחה
ּתֹוס ָפה ִמ ְׁש ָּפ ָחה,
וְ ֶאל יִ ְׁש ָמ ֵעאל וְ יִ ְצ ָחק ִה ְ
בּורה,
ַא ִחים וַ ֲא ָחיֹותֲ ,ח ָ
עֹולם ָׁשלֹום נִ ְהיָ ה.
וְ ִהּנֵ ה ָּב ָ

יצחק
ַאל ִּת ְצ ַחק יִ ְצ ָחק
ָל ִריק ִה ְצ ַח ְק ָּת
בֹואָך ִלזְ ֵקנֶ יָך
ְּב ֲ
אֹותָך ִצ ֵחק ָא ִחיָך
ְ
ימ ֶלְך
אֹותּה ָצ ַחק ֲא ִב ֶ
ִא ְׁש ְּתָך ִּב ְר ָ
צֹוחק
וְ ַא ָּתה ֵ
ּגַ ם ְּפ ִל ְׁש ִּתים ָע ֶליָך ָצ ֲחקּו
ָא ִביָך נִ ָּסה ְל ַה ְצ ִח ְיקָך
ֹלהים ָצ ַחק ָע ֶליָך
ּכְ ֶׁש ֱא ִ
ַרק ַה ֲחמֹור ִחּכָ ה ְלָך
חֹורי ּגַ ְּבָך
ִא ְׁש ְּתָך ָצ ֲח ָקה ֵמ ֲא ֵ
אֹותָך
ִּובנְ ָך יַ ֲעקֹב ָצ ַחק וְ ִר ָּמה ְ
ַרק ֵע ָׂשיו ָּד ַאג ְלָך
ּכֻ ָּלם ָצ ֲחקּו ָע ֶליָך
ְּב ַה ְלוָ יָ ְתָך ִה ְׁש ִלימּו ָּבנֶ יָך
ׁשֹוא ְתָך
ַאף ָצ ַח ְק ָּת ְּב ָ
ַאף ַא ָּתה ָצ ַח ְק ָּת ַעל ַע ְצ ְמָך
ּכִ י ַּב ְּצחֹוק ֵה ַק ְל ָּת ִס ְב ְלָך
ַאל ְּד ָאגָ ה יִ ְצ ָחק
ַא ָּתה עֹוד ִּת ְצ ַחק.
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ויצחק אברהם
ֹלהיָך
ֶה ֱע ַד ְפ ָּת ֱא ֶ
אֹותי ָׁש ַח ְט ָּת –
וְ ִ
ּכִ ְמ ַעט
ְל ַה ִּציל ְסדֹום ָט ַענְ ָּת
וְ ָע ַלי וִ ַּת ְר ָּת
ַה ֵאינִ י ַצ ִּדיק ְּב ֵעינֶ יָךָ ,א ִבי?
ָר ַמז ְלָך ָה ֵאל
ֶׁש ֲאנִ י ִּבנְ ָך
ֶׁש ֲאנִ י יְ ִח ְידָך
אֹותי ָא ַה ְב ָּת –
ֶׁש ִ
ַּפ ַעם
הּוא טֹוב ִמ ְּמָך
לֹוׁשה יָ ִמים נָ ַתן ְלָך
ְׁש ָ
נְ ָהרֹות וְ ָה ִרים
ָׂשם ְב ַד ְרּכְ ָך
לֹותי ִה ְת ַח ַּמ ְק ָּת
ִמ ְּשׁ ֵא ַ
אֹותָך
ֱא ֶ
ֹלהיָך ִס ֵּמא ְ

יתָ ,א ִבי
ִה ְׁש ַּתּנֵ ָ
ַׂש ְמ ָּת ָה ֵאל ֵמ ַעל ְּבנֵ י ָא ָדםֵ ,מ ַעל ִּבנְ ָך
ּכָ זֶ ה ֵאל ַה ַּמ ְׁש ִמיד ַצ ִּדיק ִעם ָר ָׁשע
ּומ ְׁש ִמיד ַצ ִּד ִיקים
ַה ְמ ַחּיֶ ה ְר ָׁש ִעים ַ
ֵׁשׁש ֵמאֹות ִרּבֹוא
ַה ְמ ַצּוֶה ַה ְק ָר ַבת ֵּבן –
ֹלהיָךָ ,א ִבי?
ֲהזֶ ה ֱא ֶ
ּומ ְּמָך
ַמ ְל ָאכָ יו ַר ְח ָמנִ ים ִמ ֶּמּנּו ִ
ַעד ֶׁשּנִ ְפ ְקחּו ֵעינֶ יָך ָה ִעּוְרֹות
וַ ּיִ ְצ ַחק ַא ְב ָר ָהם.
אֹותָך ׁשּובָ ,א ִבי?
ֵאיְך אּוכַ ל ִל ְראֹות ְ
ּכָ אן נִ ְפ ְרדּו ְּד ָרכֵ ינּו
מֹותָך
ַעד ְ
ֶׁש ִא ֵחד ֶאת ָּבנֶ יָך
ִית ָלנּו
מֹותָך ִצּו ָ
ְּוב ְ
ֹלא ְל ִה ְׁש ַּת ֵחט...

ישמעאל
ָׁשלֹום ְלָךּ ,דֹוד יִ ְׁש ָמ ֵעאל
ֲאנִ י יַ ֲעקֹב ,יַ ֲעקֹב-יִ ְׂש ָר ֵאל.
ִס ֵּפר ִלי ַא ָּבא
ַעל ַס ָּבא וְ ַס ְב ָּתא
וְ ַעל ָהגָ ר ִא ְּמָך
ַצר ִלי ַעל ַמה ֶּש ָּׁק ָרה
ּמֹותינּו ָח ְׁשׁשּו
ִא ֵ
ֹאהבּו
יהן ֹלא י ֲ
ֶׁש ְּבנֵ ֶ
ֶׁש ַחּיָ ב ֶא ָחד
ַעל ַה ֵּשׁנִ י ִלגְ ּבֹר
ַהכֱ ַקיִ ן וְ ֶה ֶבל
יִ ְהיּו יִ ְׁש ָמ ֵעאל וְ יִ ְׂש ָר ֵאל?
יֹוסף וְ ָדן
אֹו ֶׁש ָּמא ּכְ ֵ
אּובן?
אֹו ּכְ גָ ד ְּור ֵ
ַס ָּבא ַא ְב ָר ָהם
אֹותָך וְ ֶאת ַא ָּבא ֵּב ַרְך ַּבּכֹל
ְ
ְל ַא ָּבא נָ ַתן ָה ָא ֶרץ
ְּולָך ְּול ָבנֶ יָך נָ ַתן ֲא ָרצֹות ְׁשכֵ נֹות
ֱאמּונָ ה ַא ַחת ָלנּוּ ,דֹוד יִ ְׁש ָמ ֵעאל,
נֹוׂש ִאים אֹותֹו ֵאל.
ִּב ְׁש ֵמנּו ְ
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רבקה
ִמ ְצ ַט ֵערִ ,ר ְב ָקה,
ֹלא ּכָ כָ ה ְמ ַחּנְ כִ ים.
ָאכֵ ן ְּב ִב ְטנֵ ְך ְׁשנֵ י ָּבנִ ים
ׁשֹונִ ים וְ ׂשֹונְ ִאים
הֹורים
ַאְך ֲע ֵליכֶ ם ּכְ ִ
אֹוה ִבים
ְמ ַחּנְ כִ ים וְ ֲ
ַל ֲעזֹר ָל ֶהם ְל ַה ְׁש ִלים
ּשנִ י ּכִ ּש ִּׁורים
ֶא ָחד ַל ֵ ׁ
זֶ ה ּכְ ַצּיָ ד ַּוב ֲע ָס ִקים
יֹוׁשב ֳא ָה ִלים
וְ זֶ ה ּכְ ֵ
וְ ָהא ְּב ָהא ְּתלּויִ ים
ּוכְ ַא ִחים ְל ָב ָׂשר ֶא ָחד נִ ְהיִ ים
ֶאת יַ ֲעקֹב ִל ַּמ ְד ְּת ְׁש ָק ִרים
הֹורים
ַּוב ֲע ֵלְך ֶאת ֵע ָׂשיו – ּכִ ּבּוד ִ
יהם ַל ֶּמ ְר ַח ִּקים
ַעד ֶׁש ָּב ְרחּו ְׁשנֵ ֶ
ָּובא ֶא ָחד ִעם ַחּיָ ִלים וְ ַל ֵּשׁנִ י ְּפ ָח ִדים
חֹוׁש ִדים.
וְ ַעד ַהּיֹום זֶ ה ָּבזֶ ה ְ
יהם ַה ַּמ ְפ ִר ִידים
הֹור ֶ
לּולא ֵ
ֵ
יָ כ ְֹלנּו ִל ְהיֹות ְּב ֵא ֶּלה ַהּיָ ִמים
ימים
ְׁשנֵ י ַע ִּמים ַמ ְׁש ִל ִ
עֹול ִמים.
ִל ְׁשלֹום ָ
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יעקב אבינו
עֹוד ִּב ְמ ֵעי ִאּמֹו
זּולתֹו
ֹלא ָס ַבל ָ
נִ ָּסה ִל ְמנ ַֹע ֵל ַידת ְּתאֹומֹו
ִּב ְמ ִׁשיכַ ת ֲע ֵקבֹו
ִל ְהיֹות ִראׁשֹון ְׁש ִא ָיפתֹו
כֹורה ּגָ נַ ב ִמ ְּבכֹורֹו
ַה ְּב ָ
ְּבנַ ְּצלֹו ֶאת ַר ֲעבֹו
הֹוריו יָ ַׁשב ְּב ָא ֳהלֹו
ָקרֹוב ְל ָ
ִלזְ ּכֹות ְּב ַא ֲה ַבת ָא ִביו וְ ִאּמֹו
ּוכְ נֶ גֶ ד ַמ ְצּפּונֹו
ׁשּוב ִר ָּמה ָא ִחיו ְּב ַצו ִאּמֹו
בֹורחֹו ִמ ְּפנֵ י מֹותֹו
וְ נֶ ֱענַ ׁש ְּב ְ
עֹולמֹו ְל ַבּדֹו
ַּב ַּצר לֹו ְּב ָ
יח רֹאׁשֹו
ַעל ֶא ֶבן ֵהנִ ַ
ַּוב ָּשׁ ַמיִ ם רֹאׁשֹו ַּב ֲחלֹומֹו
ְל ָר ֵחל ָחׁש ַא ֲה ָבתֹו
בֹודתֹו
בּורּה ֶׁש ַבע ֲע ָ
וַ ֲע ָ
וְ ִהּנֵ ה ֵל ָאה ְּב ִמ ָּטתֹו
חֹותנֹו
ִר ָּמה אֹותֹו ְ
ּכְ ִפי ֶׁשהּוא ֶאת ֵע ָׂשיו ְּבכֹורֹו
ֶאת ָל ָבן ִר ָּמה ְּבצֹאנֹו
ּגַ ם ִּדינָ ה יְ ִח ַידת ִּבּתֹו
יה ֶה ָע ֵרל ֲחמֹור ְּב ַד ְרּכָ ּה יָ בֹוא
ֵא ֶל ָ
וְ גַ ם ָּבנָ יו ִרּמּו אֹותֹו
הֹורגָ ם ְּבנֹו ֲאהּובֹו
ְּב ְ
ֵּובין ְל ֵבין ּגָ ַבר ִס ְבלֹו
וְ גַ ם ָע ְׁשרֹו ֹלא ִה ִּצילֹו.
ְּב ֵעת ּכְ נַ ַען ַר ֲעבֹונֹו
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ַה ֵּס ֶבל ְּב ִׂשיאֹו.
ִל ְהיֹות יִ ְׂש ָר ֵאל
ּכָ רּוְך ְּב ֵס ֶבל.
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הקול קול עשיו
יַ ֲעקֹבָ ,א ִחי יַ ִּק ִירי,
נֹוטר ֲאנִ י
נֹוקם וְ ֹלא ֵ
ֹלא ֵ
ָׁשנִ ים ָע ְברּו וְ ָׁשכַ ְח ִּתי
ּכִ י זֶ ה ַּפ ֲע ַמיִ ם יַ ַע ְק ֵבנִ י
כֹורה ִלי?
ַאף ּכִ י ָל ָּמה ְּב ָ
יתי
ַא ֲה ַבת ָא ִבי ָר ִצ ִ
ַא ֲה ָבתֹו ִהיא ִּב ְרּכָ ִתי
ּכִ י ַציִ ד ְּב ִפיו ֲאנִ י
מֹותָך ִּפ ַּל ְל ִּתי
ַאף ִאם ְל ְ
ית ָחא ָא ַמ ְר ִּתי
ְּב ִע ְידנָ א ְּד ִר ְ
ּדֹודי
ְל ֵה ָענֵ ׁש ָה ַלכְ ָּת ְל ָל ָבן ִ
וְ הּוא ֲע ֶׂש ֶרת מֹונִ ים ַמ ְׂשּכֻ ְר ְּתָך ֶה ֱח ִליף
וְ ֶאת צֹאנֹו ְּב ִת ְחּכּום ַרב ֶה ֱח ַל ְפ ָּת
ּוׁש ָפחֹות
ּגַ ם ִלי ,יַ ֲעקֹבָ ,היּו נָ ִׁשים ְ
יְ ָל ִדים וַ ֲע ָב ִדיםִ ,איׁש ַא ְר ַּבע ֵמאֹות
ְּוב ָׁש ְמ ִעי ַעל ֲחזָ ָר ְתָך ְל ִעיר ָה ָאבֹות
ּגּוע ִק ַּב ְל ִּתיָך ְּב ֻת ִּפים ִּוב ְמחֹולֹות
ֵמרֹב ִׂש ְמ ָחה וְ גַ ְע ַ
ָּברֹאׁש ֶׁש ְּלָך ,יַ ֲעקֹבִ ,מ ִּמי ָּפ ַח ְד ָּת?
ֵמרֹב ַא ְׁש ָמה ָח ַׁש ְׁש ָּת.
יתי
אֹותָך ָר ִצ ִ
ְלנַ ֵּשׁק ְ
ּכִ י ֲאנִ י ַא ֲה ָבה ּכֻ ִּלי.
דּותנּו ֵס ַר ְב ָּת
ַל ֲחזֹר ְל ַא ְחוַ ת יַ ְל ֵ
יתי
קֹולָך ִצ ִּפ ִ
ּכִ י ְּב ָא ָה ְלָך ִל ְׁשמ ַֹע ְ
רּוצה
בֹור ֵאנּו נָ ָ
ִּוב ְׂש ַ
דֹותי ְל ְ
ַאל ִּת ְׁשּכֹן ְל ָב ָדדָ ,א ִחי
ִּת ְת ַח ֵּשׁב ִּבי.
אֹוהב ֶאת יַ ֲעקֹב.
דּוע ְלָךָ ,א ִחיּ ,כִ י ֲה ָלכָ ה ִהיא ֶׁש ֵע ָׂשיו ֵ
ֲהֹלא יָ ַ

לאה
כֹורה ּוזְ ִריזָ ה ָהיְ ָתה ֵל ָאה
ְּב ָ
יה
ִראׁשֹונָ ה ַמיִ ם ָּד ְל ָתה ְלצֹאן ָא ִב ָ
ָּד ְל ָתה וְ ִה ְׁש ְק ָתה ָעיְ ָפה ֵל ָאה
יה ְל ֶרגַ ע ִה ְתּכַ ֲע ָרה
זֵ ַעת ִמ ְצ ָחּה וַ ֲא ֶר ֶׁשת ָּפנֶ ָ
ּדֹודּה
ְּובבֹוא יַ ֲעקֹב ֶּבן ָ
הּוא נִ זְ ּכַ ר ְּביָ ְפיָ ּה ֶׁשל ִאּמֹו ִר ְב ָקה
ּומּיָ ְפיָ ה
ִמ ֵּל ָאה ֵה ִסיר ַמ ָּבטֹו וְ ִה ְת ַּפ ֵעל ֵמ ָר ֵחל ִ
וְ זֹו ָהיְ ָתה ֲעבּורֹו ַּפ ַעם ִראׁשֹונָ ה
ֶׁש ָּפגַ ׁש ְּפנֵ י נְ ֵק ָבה
ְּב ָר ֵחל ִח ְׁשקֹו נֶ ְח ַׁשב ְל ַא ֲה ָבה
וְ ֵל ָאה ָּבכְ ָתה וְ ִה ְתּכַ ֲע ָרה
ָּוב ִא ָּמהּות ָמ ְצ ָאה נִ ְק ָמ ָתּה
ִמנְ ֲהגֵ י ַה ָּמקֹום ִהיא נִ ְּצ ָלה
ִעם יַ ֲעקֹב ִס ְּפ ָקה ִח ְׁש ָקּה
ּפּוקּה
ּומן ַה ְּס ָתם ּגַ ם הּוא ִסּפּוקֹו ָמ ָצא ְּב ִס ָ
ִ
הּובה ִל ְהיֹות ִא ָּמא ֶה ֱע ִד ָיפה
חֹותּה ָה ֲא ָ
וְ ָר ֵחל ֲא ָ
וַ ֲעבּור ָר ֵחל ָה ִא ָּמהּות ְל ָצ ָרה נִ ְהיְ ָתה
יֹוסף ְּבנָ ּה
יה ִה ְתנַ ּכְ לּו ְל ֵ
ַא ְחיָ נֶ ָ
אֹותּה
ְּובנָ ּה ַה ֵּשׁנִ י ֵה ִמית ָ
ֵמרֹב ַקּנָ אּות ּונְ ָקמֹות ָׁשלֹום ֹלא ָׂש ַרר ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה
וְ כָ ְך ְּב ַת ְחּבּולֹות ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְת ַהּוָה
ּדֹודיםִ ,ק ְׁש ֵרי ִמ ְׁש ָּפ ָחה
ּגַ ם ַא ִחיםּ ,גַ ם ְּבנֵ י ִ
רֹופ ִפים ְל ִע ִּתים ִמ ְת ַה ְּד ִקים
ְל ִע ִּתים ְ
ׂשֹור ִדים ַלּטֹוב וְ ָל ַרע
וְ ְ
עּודּה
ַעד ִמּמּוׁש יִ ָ
ִל ְהיֹות ֵל ָאה ְליַ ֲעקֹב ּכְ ָר ֵחל ְליַ ֲעקֹב ֵל ָאה
יהם וְ ִדינָ ה ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְל ֻדגְ ָמה.
ְּבנֵ ֶ
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דינה
כּותאִּ ,דינָ ּה!
ִּדינָ ּה ְּד ַמ ְל ָ
ֵּבין ַא ִחים ַר ִּבים ,יְ ִח ָידה
ֵמרֹב ִא ָּמהֹותִ ,א ָּמהּות ֹלא ָחוְ ָתה
ֵּבין ְּבנֹות ָה ָא ֶרץ ֲח ֵב ָרה ִח ְּפ ָׂשה
ַּב ְּשׁוָ ִקים ִטּיְ ָלה
ּפֹה וְ ָׁשם ַה ָּצגָ ה
ְל ַת ְרּבּות ֲח ָד ָׁשה נֶ ְח ְׂש ָפה
יה ֵחן ָמ ְצ ָאה
ְּוב ֵעינֶ ָ
יֹותּה יְ ִח ָידה
ִּוב ְה ָ
ֶמ ֶלְך ֲהמֹונִ ים נִ ְת ַא ֵהב ָּבּה
ּש ֲא ָפה ַמ ְלּכָ ה
ּש ָ ׁ
וְ נִ ְהיְ ָתה ַמה ֶ ׁ
ֶׁשּגִ ְּל ָתה ֶׁש ֲחמֹור ַמ ְלּכָ ּה
וְ ֶׁשכֶ ם ֹלא ִה ָּטה ָלּה
יה
וְ ָאז נִ זְ ּכְ רּו ָּבּה ַא ֶח ָ
חֹותם נֶ ֱע ְל ָמה
ֶׁש ֲא ָ
וְ ִאם ֵמ ָהא ֶֹהל יָ ְצ ָאה
ִס ָּמן ֶׁש ִהיא זֹונָ ה!
ּבֹוע ָלּה
ַאְך ַּבת יַ ֲעקֹב ֹלא ָא ְׁש ָמה ֶא ָּלא ֲ
בּורת ַה ַּמ ְמ ָלכָ ה
וְ כָ ל ֲח ַ
נַ ֲענּו ִּב ְת ִמימּות ִל ְב ִרית ַה ִּמ ָילה
וְ ִׁש ְמעֹון וְ ֵלוִ י ְּב ָע ְר ָמה ַמזְ וִ ָיעה
ֶאת ֵׁש ֶבט ְׁשכֶ ם ִח ְּסלּו ִעם ֲחמֹור ַמ ְלּכָ ּה
ּוגְ ֻד ַּלת ֵּבית יַ ֲעקֹב נִ כְ ְּת ָמה
ּכִ י ַעל ְּבנֹות יַ ֲעקֹב ֵאין ּכְ בֹוד ְׁש ִמ ָירה.
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יוסף
ָצ ְפנַ ת ַּפ ְענֵ ַח יִ ְק ְראּו ְלָך ְמ ַא ְּמ ֶציָך
ּכִ י ָצפּון ַא ָּתה
נּוח
ֶׁש ָּק ֶׁשה ְל ִפ ְע ַ
מֹותיר ָא ִביו ִּב ְׁשכֹול
ֵאיזֶ ה ַצ ִּדיק ִ
ְמיֻ ָּתר
יֹוסף ּגֵ א ִמּכָ ל ָא ָדם
ָה ִאיׁש ֵ
ּמֹוציא ִּד ָּבה ַעל ָא ִחיו
ִמי ַה ַּצ ִּדיק ַה ִ
ּכֹוׁש ֶלת
עֹולם ִּתּקּון ָה ַא ֲחוָ ה ַה ֶ
ִּתּקּון ָ
קֹוד ֶמיָך ּכֹה ַאכְ זָ ר
ֶׁשל ְ
ּכֹואבַ ,מ ְׁש ִּפילַ ,מ ֲח ִריד
ּכֹה ֵ
יָ ַד ְע ָּת ֵס ֶבל ַמהּו וְ יָ כ ְֹל ָּת לֹו
וְ גִ ְלּגַ ְל ָּת אֹותֹו ַעל ָא ֶחיָך וְ ָא ִביָך
נֹול ְד ָּת
ִלגְ דֹולֹות ַ
ִלגְ דֹולֹות ִהּגַ ְע ָּת
ַע ֶּמיָך ִה ַּצ ְל ָּת
יח נֶ ְח ַׁש ְב ָּת
ְל ָמ ִׁש ַ
ית
ַמנְ ִהיג ְליִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא נִ ְהיֵ ָ
עֹולם ֹלא יַ ְׁש ִלים
ּכִ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ָ
ִעם ר ַֹע.
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תמר
ּגֹור ֵלְך!
ָּת ָמר – ּכֹה ַמר ָ
מֹול ֵידְך
ּׁוע ִ
ּכָ ל ּכָ ְך ָׂש ַמ ְח ְּת ּכְ ֶׁשּש ַ
הּודה,
אֹותְך ִעם ֵער ֶּבן יְ ָ
ִח ֵּתן ָ
ֶׁשּיָ תֹום ָהיָ ה ְּוב ֵעינֵ י ה' ַרע
וְ ֶט ֶרם זָ כִ ית ָל ִא ָּמהּות –
הּוא נִ ְל ַקח ָלמּות.
ֵמ ָא ִחיו אֹונָ ן ִקּוִית ַל ֲהרֹות,
ַאְך הּוא ַא ְר ָצה ִׁש ֵחת זַ ְרעֹו.
הּודהַ ,ה ְב ָט ָחתֹו
ָח ִמיְך יְ ָ
יאְך ִל ְבנֹו,
ֹלא ִקּיֵ ם ְל ַה ִּשׁ ֵ
הֹות ֵירְך ַא ְל ָמנָ ה וַ ֲע ִר ִירית.
וְ ִ
ָל ֵׂשאת ְּפ ִרי ֶּב ֶטן ֹלא זָ כִ ית,
ַעל זֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְת ַע ַּק ְׁש ְּת,
הּודה ָל ֶל ֶדת ִּב ַּק ְׁש ְּת.
ּומ ֵּשׁ ֶבט יְ ָ
ִ
ֶאת ַע ְצ ֵמְך ָה ַפכְ ְּת ִל ְק ֵד ָׁשה,
יהּודה.
אֹומים ִמ ָ
וְ זָ כִ ית ָל ֶל ֶדת ְּת ִ
יח ָּפ ַרץ וְ ִׁש ְמ ֵׁשְך זָ ַרח
כּותם ָמ ִׁש ַ
ִּבזְ ָ
ּומ ָאז ְׁש ֵמְך ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא יִ ָּשׁכַ ח.
ֵ
ְּוד ַבׁש ַה ָּת ָמר נִ ּגָ ר,
ּגֹורלֹו ַה ַּמר.
ַמ ְמ ִּתיק ְליִ ְׂש ָר ֵאל ָ
ּיּותְך,
ָא ִחיְך ֹלא ָע ַמד ְּב ִק ְס ֵמי נָ ִׁש ֵ
וְ כָ ָפה ָע ַליִ ְך יַ ֲח ִסים ְּב ַעל ּכָ ְר ֵחְך,
הֹוליד.
יח ָּד ַרׁש ְל ִ
ֶמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ַא ְּת וְ ַא ְמנֹוןְּ ,בנֵ י ָּדוִ ד –
ְּבזִ ּוּוגְ כֶ ם ּכְ ִליל ַה ְּשׁ ֵלמּות,
יחּיּות.
ַאְך ְּב ֵח ְטא ֹלא ִּתּו ֵָלד ְמ ִׁש ִ
ַא ְמנֹון ָאכֵ ן ִסּיֵ ם ַחּיָ יו ְּב ֶר ַצח,
יח נְ ַצ ֶּפה ָלנֶ ַצח.
ּומ ֵּמְךָּ ,ת ָמר – ְל ָמ ִׁש ַ
ִ
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אהרון
רֹודף
ֹלא ָהפּוְך ִל ְׁשֹלמֹה ִּדין ֵ
ּכֹופף
עֹולם ֹלא ֵ
לֹו ְל ָ
חֹופף
ַא ֲה ַבת ַה ְּב ִרּיֹות וְ ַה ָּשׁלֹום ֵ
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ֵעגֶ ל ֹלא ּגִ ֵּדף
ּכֹופף
וְ גַ ם ֹלא ִה ְת ֵ
ְּב ַמ ֲע ָמדֹו ִה ְׁש ַּת ֵּתף
וְ ַאף נָ ַתן ּכָ ֵתף
ְל ִה ָּמ ְצאּות ָה ֱא ִליל ּכְ ַת ֲח ִליף
וְ ִה ִּציל ֶאת ָה ָעם ִמ ְּל ֵה ָא ֵסף
ּומ ְסרֹו ַעד ַהּיֹום ָּת ֵקף
ִ
תֹופף
ְּב ִלי ּתֹף ִמ ְריָ ם ְל ֵ
ְּוב ִלי ֶאת מ ֶֹׁשה ְל ַׁש ֵּתף
חֹולל ְּבח ֶֹדׁש ִסיוָ ן ְּביֹום ֵׁשׁש
ְּוב ִלי ְל ֵ
ּשׁש
נֵ ַצח יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא ִמ ֵ ׁ
ְׁשמֹונִ ים ָׁשנִ ים הּוא ִּב ֵּלׁש
חֹולׁש
ַא ַחר ָה ֵאל ֵ
ּגֹולׁש
ְּולע ֶֹמק ָחכְ ָמתֹו ֵ
ּומ ֲע ֶלה ֵמ ַאיִ ן יֵ ׁש
ַ
ּיֹותיו ֶע ְׂש ִרים וְ ֵׁשׁש
אֹות ָ
ָה ֵאל ִ
ּפֹועל ּכָ ל ִמ ְת ַר ֵחׁש
ֵ
וְ הּוא וְ כ ֲֹהנֹו ַהּגָ דֹול ְּב ִבגְ ֵדי ֵׁשׁש
יְ ַת ְּקנּו ָלנּו ְּב ַמ ְלכּות ַׁש ַּדי
עֹולם ָׁש ֵלם ַעד ְּב ִלי ַּדי
ָ
קֹוׁשׁש
ֲע ָדיִ ים ּונְ זָ ִמים ֵ
ֹלהים ֹלא ִּבּיֵ ׁש.
ֱא ִ
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מרים
ִה ְתיַ ְּס ָרה ִמ ְריָ ם ִה ְת ַח ְּבטּות ָק ָׁשה
יה ְל ַׁש ֵּמׁש
הֹור ָ
ְל ַה ֲחזִ יר ֶ
מֹותם
ּנֹול ִדים ָ
וְ ִלגְ זֹר ַל ָ
ְל ַה ְרּבֹות ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ָּבנֹות
אֹו ֶאת ה' ִלכְ רֹות
נָ ְד ָרה ִמ ְריָ ם ֶאת נִ ְד ָרּה ִאם ָאח יִ ּו ֵָלד ָלּה
ְל ַה ִּצילֹו נִ ְׁש ְּב ָעה ִמ ְריָ ם
ְל ָהנִ יף ִל ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל נֵ ס ִמ ְריָ ם
ּומ ֶרגַ ע ֵל ָידתֹו ֹלא ִה ְר ְּפ ָתה
ֵ
ׁשֹומרֹו ְּולגַ ְּדלֹו
ְל ְ
יטה אֹותֹו
ַעל ַהּיְ אֹור ֵה ִׁש ָ
יטה ְּב ַבת ַּפ ְרעֹה
ּומ ָרחֹוק ִה ִּב ָ
ֵ
אֹותּה ְל ַק ְחּתֹו ְל ֵח ָיקּה
ְל ַׁשכְ נְ ָעּה ָ
ַעד ִל ְהיֹות ְל ִמ ְצ ַריִ ם ַמ ְלּכָ ה
ִּוב ְׁשֹלׁש ְׁשנֹות ַחּיָ יו ְּב ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו
ִה ְט ִמ ָיעה ּבֹו יִ ְׂש ָר ֵא ִלּיּותֹו
ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ֶאת ֶא ָחיו ֹלא ָׁשכַ ח
ֶאת ִס ְב ָלם ָע ָליו ָל ַקח
וְ יַ ַחד ִעם ָא ִחיו וַ ֲאחֹותֹו ִמ ְריָ ם
ִהנְ ִהיג עֹוד ָׁ 40שנָ ה ֶאת ָה ָעם
ּומיִ ם
ּתֹורה ַ
וְ ִהיא ְל ִצּדֹו ִמ ֶּשׁ ִּק ְּבלּו ָ
ְּב ֵעת ָצ ָרה ְמנַ ֶח ֶמת אֹותֹו
ְּוביֵ אּוׁשו ְמ ַחּזֶ ֶקת אֹותֹו
ְּב ֵאר ִמ ְריָ ם ְּב ֵאר ִּת ְקוָ ה וְ ַא ֲה ָבה
יה
ְלכָ ל ָה ָעם וְ ָא ִח ָ
לּולא ָחכְ ָמ ָתּה וְ טּוב ִל ָּבּה
וְ ֵ
ָס ֵפק ִאם ָל ָא ֶרץ ָהיָ ה ַמּגִ ַיע
לֹוּה.
ִעם מ ֶֹׁשה וֶ ֱא ַ
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צפורה
ָחסֹון וִ ֵיפה ּת ַֹאר ְּב ַאנְ ֵׁשי ִמ ְצ ַריִ ם
ֶאל ַה ְּב ֵאר ִה ְתיַ ֵּצב ְּולצֹאן יִ ְתרֹו ִה ְׁש ָקה ַמיִ ם
רֹועים
ִחיל וַ ֲח ָר ָדה ָא ֲחזּו ָּב ִ
ִּוב ְבנֹות יִ ְתרֹו ְּפ ָל ִאים וְ ִחּש ִּׁוקים
ּׁופים
יהן ַה ֻּמ ְרּגָ ל ְּבנִ ִּסים וְ כִ ּש ִ
ֲא ִב ֶ
ּדֹולה ַה ַּמיִ ם
יהן ָּפ ַקד ְל ָה ִביא ִחיׁש ֶאת ֵ
ֲע ֵל ֶ
ׂשֹוח ִחים
ְּוב ֵעת ֶׁשּיִ ְתרֹו וְ ַה ָּמׁשּוי ְמ ֲ
ּׂואים
רֹוקמֹות נִ ּש ִ
ְּבנֹות יִ ְתרֹו ְ
ּפּורים
ּפֹורה נָ ְפלּו ַה ִ
כֹורה ִצ ָ
וְ ַעל ַה ְּב ָ
ּדּוׁשים
ּוכְ ָבר ְל ָמ ֳח ָרת ְּב ֻח ָּפה וְ ִק ִ
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ּפֹורה נִ ָּשׂ ִאים
ְּב ַמּזָ ל טֹוב מ ֶֹׁשה וְ ִצ ָ
ּפֹורה ֶׁש ַּב ֲע ָלּה ֶּבן ָה ַא ְר ָּב ִעים
ִאם יָ ְד ָעה ִצ ָ
ְּבעֹוד ְׁשנֹות ַא ְר ָּב ִעים יִ ְת ַמ ֵּסר ּכֻ ּלֹו ְל ַעם ֲא ָל ִפים
יהם ַה ְמ ֻׁש ָּת ִפים,
אֹותּה וְ ֶאת ְּבנֵ ֶ
טֹובת ָה ֵאל וְ יִ זְ נַ ח ָ
ְל ַ
רֹועה ָּפׁשּוט ֵמ ַה ִּמ ְדיָ נִ ים.
ׁשֹוק ֶלת ְל ִהּנָ ֵׂשא ְל ֶ
ָהיְ ָתה ֶ
ּפֹורה ּכָ ל ַה ַחּיִ ים
טֹובה ָהיְ ָתה ִצ ָ
ִא ָּמא ִע ְב ִרּיָ ה ָ
ְלגֵ ְרׁשֹון וְ ֶל ֱא ִל ֶיעזֶ ר ָּד ֲאגָ ה ְל ָה ִקים ְּב ִרית ָה ִע ְב ִרּיִ ים
סּורה ְל ַב ֲע ָלּה ַהּשֹׁוכֵ ן ּכֻ ּלֹו ָּב ֲענָ נִ ים
וְ גַ ם ַר ֲעיָ ה ְמ ָ
מֹוע ִדים
מֹועד ִהּנֹו וְ ֹלא ִּב ְׁש ִב ָילּה ֲ
ְּבא ֶֹהל ֵ
ּגּועים
וְ ֹלא ָמ ְר ָתה וְ ֹלא ָמ ְר ָדהְ ,ל ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה ּגַ ְע ִ
דֹולים
זְ כּות ַל ַּמ ָּצב ִל ְּמ ָדה וְ ִל ְּמ ָדה ָלנּו ֶׁשּנְ ׁשֹות וְ יַ ְל ֵדי ּגְ ִ
ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתם ֵהם ַמ ְק ִר ִיבים
יֹותר ַל ֲא ֵח ִרים
ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה טֹוב ֵ
ׁשֹומ ִעים
ָלכֵ ן ַעל ֱא ִל ֶיעזֶ ר וְ גֵ ְרׁשֹון ֹלא ְ
ׁשּוטים
ֶה ֱע ִדיפּו ִל ְׁשּכֹן ֵּבין ַה ְּפ ִ
עֹובד ּכֹוכָ ִבים –
ַאף ֶׁשּגֵ ְרׁשֹון ָהיָ ה ֵ
צֹוד ִקים!
ַ
אּולי ֵהם ְ

הנשכחים?
מ ֶֹׁשה ,מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ,מ ֶֹׁשה ֶּבן ַע ְמ ָרם,
ִח ֵּפׂש ַּב ַהּגָ ָדה ַּפ ַעם וְ עֹוד ַּפ ַעם וְ עֹוד ַּפ ַעם.
ַה ִּסּפּור ָהיָ ה ֻמּכָ ר לֹו
ַאְך ֹלא ִּב ְׁש ֵלמּותֹו
עֹוׂשה ֶאת ֶׁשּלֹו
ֵה ִבין ֶׁש ַהּזְ ַמן ֶ
ָׁשכַ ח ִמּכָ ל ַה ִּסּפּור ְמנַ ת ֶח ְלקֹו.
ֶּב ֱהיֹותֹו ָענָ ו ִמּכָ ל ָא ָדם
ֹלא ּכָ ַעס וְ ֹלא נָ ַקם
ֲא ָבל ִׁשכְ ַחת ִמ ְריָ ם ֲאחֹותֹו
וְ ַא ֲהרֹן ֲאהּובֹו
ָּפגְ ָעה ּבֹו ַעד ע ֶֹמק נִ ְׁש ָמתֹו.
ָא ְמנָ ם ַא ֲהרֹן נִ ְר ַמז ְּב ַה ֵּלל
ַאְך ֶאת ָּפ ֳע ָלם וְ זִ כְ ָרם ַה ְמ ַח ֵּבר ִח ֵּלל.
ּומ ָצא
ֶאת ַה ְמ ַח ֵּבר ִח ֵּפׂש ָ
ּוׁש ָאלֹו ְל ֵפ ֶׁשר ַה ָּד ָבר
ְ
ּבּוׁשה וְ ִטעּונִ ים,
וְ ַה ַּמּגִ ידְּ ,ברֹב ָ
הֹור ַאת ָה ַר ָּבנִ ים.
נִ ְׁש ַּבע ֶׁשּנִ ְׁש ַמע ְל ָ
ַהּכֹל טֹובְ ,מ ֻדּיָ ק וְ יָ ֶפה
ִּפּיֵ ס ְּב ִצ ְד ָקתֹו וְ טֹוב ִלּבֹו מ ֶֹׁשה.
ֲא ָבל ַאזְ ּכִ יר ְלָך ֶׁש ְּב ַמּכַ ת ַה ָּדםַ ,א ֲהרֹן ָא ִחי
הּוא ֶׁש ִהּכָ ה ַּבּיְ אֹור ּכִ י זֶ ה ִה ִּצ ַילנִ י
טֹובה ְּוקיָ ָמא
ּומ ָאז ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ְּתכּונָ ה ָ
ֵ
טֹובה
ִאם נֶ ֱעזַ ְר ָּת – ַּתּכִ יר ָ
ֲאזַ י ִאם ֵּת ֵצא ָלאֹור ַהּגָ ָדה ֲח ָד ָׁשה,
ַּתזְ ּכִ יר ִמי ִּתּוְֵך ֶאת ַה ֵ
ּמֹופת ְּב ַב ָּק ָׁשה.
חֹולל
ָא ְמנָ ם ה' ַהּכֹל ֵ
יאל אֹו ְר ָפ ֵאל.
ֹלא ַעל יְ ֵדי ִמיכָ ֵאלּ ,גַ ְב ִר ֵ
ֹלׁשת ְּבנֵ י יֹוכֶ ֶבד וְ ַע ְמ ָרםֲ ,אנִ י ֹלא ְמ ַה ֵּסס,
ְּב ִלי ְׁש ֶ
ָהיִ ינּו ּכָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ַדיִ ן ְּב ַר ְע ְמ ֵסס
ְׁש ָל ְׁש ֵּתנּו יַ ַחד וְ כָ ל ֶא ָחד ְלחּוד
ִה ְב ַט ְחנּו ְּבק ִֹׁשי ַרב ְל ַע ֵּמנּו ִלּכּוד
ה' ּכָ ל ַהּזְ ַמן ּכָ ַעס וְ ִאּיֵ ם ְל ַח ְּסלֹו
וַ ֲאנִ י ְמאֹד ָּד ַאגְ ִּתי ֶׁשּיִ ְס ַלח לֹו.
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טֹובה:
ֵאיזֹו ּכְ ִפּיּות ָ
ּומּכָ ה ְק ַטּנָ ה
ִּבגְ ַלל ְצ ָע ָקה ַ
אֹותנּו ְמס ָֹר ֵבי ֲע ִלּיָ ה.
ָע ָׂשה ָ
הּודי ַמ ֲא ִמין,
אֹותָך ,יְ ִ
ֲאנִ י ֵ
ׁשֹואל ְ
אֹותם יָ ִמים,
ֹלא ָהיָ ה ַמּגִ ַיע ָלנּו ֶׁש ְּב ֵקץ ָ
ֲא ִפּלּו ְּב ַמ ְסוֶ ה ֶׁשל ּכְ נַ ֲענִ יםּ ,גִ ְבעֹונִ ים אֹו ִח ִּטּיִ ים,
ּומ ֻא ָח ִדים
נִ ּכָ נֵ ס ָל ָא ֶרץ ְּב ִר ִ
יאיםְׁ ,ש ֵל ִמים ְ
ימה,
בּואה אֹו ְמ ִׂש ָ
יטי ,נְ ָ
ּפֹול ִ
ְּב ִלי ַּת ְפ ִקיד ִ
יהּודים ִמן ַהּש ָּׁורה
נִ ְחיֶ ה ָּב ָא ֶרץ ּכִ ִ
ירּוׁש ַליִ ם
נִ זְ רֹם ְּב ֵתל ָא ִביב ,נַ ֲע ֶלה ִל ָ
נַ ֲעבֹד ְּב ִקּבּוץ ,נֵ ֵלְך ַּב ְּשׁ ִב ִילים
הֹול ְדנּו
נִ ְׁש ַמע ֵאיְך ַע ֵּמנּו ֶׁש ַ
ִמ ְס ַּת ֵּדר ִּב ְל ָע ֵדינּו?
ָר ִאינּו ֶׁש ְּב ִלי ִמ ְריָ ם ַה ַּצ ִּד ָיקה ָל ָעם ֵאין ַמיִ ם
ְּוב ִלי ָא ִחי ַא ֲהרֹן ַהּיָ ָקר ֵאין ּכָ בֹוד ֲא ִפּלּו ָל ֲענָ נִ ים
תֹורתֹו,
ִּוב ְל ָע ֵדינּו ,ה' וְ ָ
ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו ַחּיִ ים ָּב ְלעּו
ֲאזַ י ְלֹלא ִמ ְׂש ָרה ְּולֹלא ַּת ְפ ִקיד ִר ְׁש ִמי
נֹוד ִדים ׁשּוב ֵּבין ִׁש ְב ֵטי ַע ִּמי
ָאנּו ְ
טֹובה:
ּומנַ ִּסים ֵאיְך ֶׁשהּוא ְל ַה ְׁש ִּפ ַיע ְל ָ
ְ
ּמֹוביל ָה ַא ְר ִצי יֹום-יֹום
ִמ ְריָ ם ַּב ִ
ּפֹועל ְּב ֶמ ֶרץ ַעל חֹוזֵ ה ָׁשלֹום
וְ ַא ֲהרֹן ֵ
וְ ֶאת ֶל ֶחם ֻח ָּקם ֲאנִ י ,מ ֶֹׁשה ַה ָּק ָטן,
ִמ ְׁש ַּת ֵּדל ְל ַהנְ ִחיל ִּב ְמקֹום ַה ָּמן
ֹלׁשת ֲא ָל ִפים ָׁשנָ ה
וְ ֻע ְב ָּדהְ ,ר ֵאהַ ,א ֲח ֵרי ְׁש ֶ
יָ ָצא ְלגַ ְמ ֵרי ֹלא ַרע,
טֹוב ִמ ַּמה ֶּשׁ ָח ַׁש ְב ִּתי ֲאנִ י,
יסט
ּומ ַא ֲהרֹן ֲאנִ י ֵּפ ִס ִ
ּכִ י ְּבׁשֹונֶ ה ִמ ִּמ ְריָ ם ֵ
ימ ְ
וְ ַע ֵּמנּו ַה ַּמ ְר ָדן ְּוק ֵׁשה ָהע ֶֹרף
ּכֹופף.
ּומה ֶּשֹּׁלא יִ ְק ֶרהֹ ,לא נִ ְת ֵ
ָא ַמרַ :מה ֶּשֹּׁלא יִ ְהיֶ ה ַ
בּואֹותי,
ַ
וְ כָ ְךְּ ,בנִ ּגּוד ִלנְ
נִ ְּצחּונִ י ָּבנַ י.
לֹומר ָלכֶ ם:
ּנֹותר ִלי ַ
ַמה ַ
יׁשר ּכ ֲֹחכֶ ם!
יִ ַ
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גברת בן נון
הֹוׁש ַע
ּכְ ֶׁש ִּל ְסגָ נֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה ֻמּנָ ה יְ ֻ
ּפֹורה
ָה ְלכָ ה ּגְ ֶב ֶרת ִּבן נּון ִל ְׁשאֹל ֶאת ִצ ָ
יה.
יה ְּוב ַחּיֵ י יְ ָל ֶד ָ
ַמה ָּצפּוי ְל ִה ְׁש ַּתּנֹות ְּב ַחּיֶ ָ
ַעד ּכֹהּ ,כְ ַמ ְצ ִּביא ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל,
ָהיָ ה ַּב ֲע ָלּה ַרּבֹות ִמחּוץ ָלא ֶֹהל
ּתֹודה ָל ֵאל,
ַאְך ֵּבין ְק ָרב ְל ִאּמּוןָ ,
מֹופת.
הֹוׁש ַע ַּב ַעל וְ ָאב ְל ֵ
ָהיָ ה יְ ֻ
ׁשֹופט,
ֲא ָבל ַעכְ ָׁשוִּ ,ב ְהיֹותֹו ַמנְ ִהיג וְ ֵ
זּוגִ ּיּות וְ ַא ָּבהּות ַה ִאם יּוכַ ל ָל ֵתת?
ּתּולים,
ְל ַה ֲאכִ ילְ ,ל ַחּנֵ ְךְ ,ל ַה ֲח ִליף ִח ִ
ּדּורים,
ּפֹה וָ ָׁשם ְלנַ ּקֹותַ ,ל ֲעׂשֹות ִס ִ
עּורים,
וְ ִעם ַהיְ ָל ִדים ְל ָהכִ ין ִׁש ִ
ְּב ֵלילֹות ַה ַּקיִ ץ ּפֹה וָ ָׁשם ְל ַטּיֵ ל
ַה ִּתינֹוק ְלנַ ֵחם ּכְ ֶׁשהּוא ְמיַ ֵּלל
ְּול ַח ֵּבק ֶאת ִא ְׁשּתֹו ִעם ּבֹוא ַה ֵּליל,
וְ ַל ְמרֹות ּכ ֶֹבד ַה ַּת ְפ ִקיד
ַעל ַחּיֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה יַ ְק ִּפיד
וִ ַיצ ֶּפה ְלא ֶֹׁשר ַּבהֹוֶ ה ֶּוב ָע ִתיד?
ׁשֹומ ַעת,
ּפֹורה ְּב ֶׁש ֶקט ַ
ִצ ָ
ּדֹומ ַעת,
ֹאׁשּה ֻמ ְרּכָ ן וְ ֵעינָ ּה ַ
ר ָ
זֹוכֶ ֶרת ֵאיְך מ ֶֹׁשה ָהיָ ה ַּב ָּלאט,

אֹוהב ְּבבֹואֹו ִעם ַהּצֹאן,
ְמ ַח ֵּבק וְ ֵ
ׁשֹואל ַעל ֱא ִל ֶיעזֶ ר וְ ַעל גֵ ְרׁשֹון,
ֵ
ִעם יִ ְתרֹו ְמ ַפ ְט ֵפט ְּב ָלצֹון
ַעד אֹותֹו יֹום ָארּור ֶׁשל ַה ְּסנֶ ה
אֹותֹו ִהיא ׂשֹונֵ את ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ה,
ּכִ י ֵמ ָאז ִה ְׁש ַּתּנָ ה מ ֶֹׁשה
ֹלהים,
יה ָּבגַ ד ִעם ֱא ִ
ָּבּה ִּוב ָיל ֶד ָ
ֶאת ֵּביתֹו נָ ַטׁש ִל ְׁשּכֹן ָּב ֲענָ נִ ים,
יחתֹו ִעם ָה ֵאל וְ ִעם ַה ַּמ ְל ָאכִ ים.
ִׂש ָ
ּפֹורה ֹלא יָ כְ ָלה ְל ַהזְ ִהיר
ֶאת ּגְ ֶב ֶרת ִּבן נּון ִצ ָ
ּכִ י יָ ְד ָעה ֶׁשּזֶ הּו ַּת ֲה ִליְך ָמ ִהיר
עֹול ָמּה ְל ַה ֲע ִׁשיר,
אּולי ִהיא ּכֵ ן ֵּת ַדע ָ
וְ ַ
הֹוׁש ַע ּכִ ְפנֵ י ְל ָבנָ ה
ּכִ י ְּפנֵ י יְ ֻ
ּופנֵ י מ ֶֹׁשה ּכַ ַח ָּמה,
ְ
חּותה ַה ַּסּכָ נָ ה –
ָלכֵ ן ְּפ ָ
ֹלהים ָּפחֹות יִ ְת ָע ֵרב
ֱא ִ
ּוכְ בֹוד ַה ַּת ְפ ִקיד ָל ֶהם ָע ֵרב
יה יִ ְת ָק ֵרב
ַּוב ֲע ָלּה ֵא ֶל ָ
וְ כִ ּבּוׁש ָה ָא ֶרץ יִ ְׁש ַּת ֵּלב
ִעם ּכִ ּבּוׁש ַה ֵּלב.

רחב
ּכִ ְׁש ָמּה ּכָ ְך ָהיְ ָתה
יתּה
ִל ְרוָ ָחה ָּפ ְת ָחה ֵּב ָ
וְ גַ ם ָר ַחב ִל ָּבּה ָהיָ ה
ַעל ֻׁש ְל ָחנָ ּה ִה ִּצ ָיעה ְמזֹונָ ּה
יתי וְ יֹאכַ ל
ּכָ ל ִּדכְ ִפין יֵ ֵ
יתי וְ יִ ְפ ַסח
ַעל ִּד ְצ ִריְך יֵ ֵ
יה ִה ִּצ ָיעה
ּטֹות ָ
וְ גַ ם ִמ ֶ
ָלנּום ַעל יְ ֵרכָ ּה ִּב ִיריחֹו
ֶאזְ ָרח וְ ַחּיִ ים
ּומ ַרּגֵ ל
נֶ ֱא ָמן ְ
ּומ ַהּגֵ ר
ּתֹוׁשב ֵ
ָ
אֹוהב וְ אֹויֵ ב
ֵ
יתּה
חֹומה ֵּב ָ
ּכִ י ְּב ָ
חּומי ֵּביתֹו
ּומי ֶׁש ִּב ְת ֵ
ִ
ַׁשּיָ ְך ַלחּוץ וְ ַל ְּפנִ ים
תֹוׁש ִבים וְ ִלזְ כָ ִרים
ְל ָ
ְּב ֵא ֶּלה ּגַ ם ְּב ֵא ֶּלה ַחּיָ יו ְּתלּויִ ים
חֹומה ֵּביתֹו
ּומי ֶׁש ְּב ָ
ִ
קֹולט ֵמ ָידע
ּומּכָ אן ֵ
ִמּכָ אן ִ
וְ ֶח ְב ָרתֹו ְל ֵא ֶּלה ְּול ֵא ֶּלה ְרצּויָ ה
ׁשּובה ָר ָחב ָהיְ ָתה
ּכֹה ֲח ָ
יהֹוׁש ַע
ְליִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִל ֻ
יה
רּות ָ
ֶאת ֶא ְתנַ ן ֵׁש ֶ
ְּבר ַֹחב ֵלב ִח ְּל ָקה
ְלכָ ל ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה
ְל ַל ְּמ ֵדנּו ֶׁשּגַ ם ְלזֹונָ ה
ֲע ָרכִ ים ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתּיִ ים.
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רבי ישו
ַר ִּבי יֵ ׁשּוַ ,צר ִלי ָע ֶליָך:
אֹותָך ֲח ֵב ֶריָך.
ִרּמּו ְ
ית ְּביִ ְׂש ָר ֵאל,
ַרב ָחׁשּוב ָהיִ ָ
ּדֹואג ָל ָעם ,סֹוגֵ ד ָל ֵאל.
ֵ
ית ַעל ַעוְ לֹות,
ָמ ִח ָ
ּכָ ַע ְס ָּת ַעל זְ דֹונֹות,
ית,
סֹוח ֵרי ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּגִ ּנִ ָ
ֲ
ּסֹובל ֵהגַ נְ ָּת,
ַעל ַה ָּדְך ַה ֵ
מּוסר ָה ָעם ִּב ַּק ְׁש ָּת ְל ַׁש ֵּפר,
ֶאת ַ
ּתֹורה ְל ַחּזֵ קְ ,ל ַא ֵּשׁר.
ְּב ֶד ֶרְך ַה ָ
אֹותָך,
ָה ָעם ָא ַהב ְ
וְ ַא ָּתה ֶאת ַע ְּמָך.
רֹועה,
ּכְ ַרב ּוכְ ֶ
ּכְ נָ ִביא ּוכְ חֹוזֶ ה,
יח
ֹלא ִא ְפ ַׁש ְר ָּת ְל ָהנִ ַ
יח.
ֶׁש ַא ָּתה הּוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּב ַּק ְׁש ָּת ְל ָה ִביא ָמזֹור,
ַעל אֹויְ ֶביָך ִלגְ ּבֹר,
יטיב ִעם יִ ְׂש ָר ֵאל,
ְל ֵה ִ

ּומ ְּמָך ָעׂשּו ֵאל.
ִ
ֶאת ַה ְצ ָל ָח ְתָך נִ ְּצלּו,
יהם ִק ְּדמּו,
ּיֹות ֶ
ָּתכְ נִ ֵ
ְל ַה ְמ ִציא ָּדת ֲח ָד ָׁשה,
ּתֹורה.
ְמנֻ ֶּת ֶקת ֵמ ַה ָ
את ֶׁש ֶקר וְ ֵהם ִׁש ְּקרּו,
ָׂשנֵ ָ
את נִ ּצּול וְ ֵהם נִ ְּצלּו,
ָׂשנֵ ָ
את ֶר ַצח וְ ֵהם ָר ְצחּו,
ָׂשנֵ ָ
את ַה ְׁש ָּפ ָלה וְ ִה ְׁש ִּפילּו,
ָׂשנֵ ָ
ֶאת ָה ֲענִ ּיִ ים ֶה ֱע ִבידּו,
ֶאת ּכַ ְס ָּפם ַה ַּדל ֶה ֱח ִרימּו.
ֵהם ָרצּו ִל ְבנֹות ַא ְרמֹונֹות –
וְ ַא ָּתה ִּב ַּק ְׁש ָּת ָל ֵתת ְצ ָדקֹות.
ַא ָּתה ֵה ַט ְפ ָּת ְל ֶח ְמ ָלה ְּול ַר ֲח ִמים –
ַאְך ֵהם ַאכְ זָ ִרּיִ ים ְּבנֵ י ַאכְ זָ ִרּיִ ים.
קֹורא ְלָך,
עֹול ֵמנּו ֵ
ַר ִּבי יֵ ׁשּוָ ,
מּותָך
ֶׁש ִּת ְפ ַעל ִעם ּכִ ְד ְ
ְלא ֶֹׁשר ּכָ ל ָה ַע ִּמים –
וְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲח ֵב ִרים.

איוב
ּכֹועס ָע ֶליָך ִאּיֹוב
ֲאנִ י ֵ
ֵאינְ ָך ֻּדגְ ָמה ִלי
גּוב ְתָך
ֵאין ֶרגֶ ׁש ִּב ְת ָ
גּותָך
ֵאין ָחכְ ָמה ְּב ִה ְתנַ ֲה ְ
זֹו ֹלא ַק ָּב ַלת ִּדין
יׁשה ַע ְצ ִמית
זֹו ֲענִ ָ
ּכִ י ּכָ ְך ַא ָּתה ִאּיֹוב
ית ָּת ִמיד
וְ כָ ְך ָהיִ ָ
עֹוׂשה טֹוב
סּור ֵמ ָרע ַאְך ֹלא ֶ
ִמ ְת ַע ֵּשׁר עֹוד וְ עֹוד
וִ ָיל ֶדיָך זֹונֵ ַח
נֹותיָך
ִׁש ְב ַעת ָּבנֶ יָךְׁ ,שֹלׁש ְּב ֶ
אֹותָך ִאּיֹוב
נֹוט ִׁשים ְ
ְ
ֵאינָ ם ִא ְּתָך ַּב ָּשׂ ֶדה ַּוב ִּמ ְר ֶעה,
ַּב ִּמ ְׁש ֶּתהַּ ,ב ִּמ ְס ָּב ָאה
ּתֹול ִלים
ִמ ְׁש ְ
ּכִ י ֵאין ַא ָּבא ֵמגֵ ן ָל ֶהם
אֹותָך
ַאף ִא ְׁש ְּתָך ֶ
נֹוט ֶׁשת ְ
מֹותָך ַעל ּכְ נִ ָיע ְתָך
ַמ ֲע ִד ָיפה ְ
אֹותָך
ַל ָּשׂ ָטן ֱא ֶ
ֹלהיָך ִה ְפ ִקיר ְ
הֹות ְירָך
ְּול ַחּיֵ י ּכְ ֵאב ִ
קֹולָך
ּכִ י ִּב ֵּקׁש ֶאת ְ
ָר ָצה ֶׁש ִּתכְ ַעס ּכְ ֶבן ָא ָדם
ֵמ ָה ָא ָדם ִאכְ ַּפת לֹו.
ְׁש ִת ָיק ְתָך זִ ְלזּול ִהיא ַּבּפֹוגֵ ַע ְּבָך
ָּב ֵאל ָה ָאהּוב ּכָ ל ּכָ ְך ְלָך
ילּותָך ֻח ְל ָׁש ְתָך ַא ְׁש ָמ ְתָך.
ּכִ ְביָ כֹול ְס ִב ְ
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תלמוד תורה
ֲאגַ ֶּלה ָלכֶ ם
ֶּב ֶטן ִא ִּמי
ּתֹורה ִהיא
ַּת ְלמּוד ָ
לֹוׁשה ְׁש ִל ִ
ְׁש ָ
יׁשים ִה ְס ִּפיקּו ִלי
ִל ְקֹלט ֶאת ַהּתֹורֹות ּכֻ ָּלן:
ּתֹורת ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים,
ַ
ּתֹורת ַהּיַ ֲח ִסּיֹות,
ַ
ּתֹורת ַה ִה ְת ַּפ ְּתחּות.
ַ
יתי ָל ַד ַעת
ֲהכִ י ָר ִצ ִ
ּתֹורת ַחּגִ ים וְ ַׁש ָּבת
ַ
ּתֹורת מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
ַ
וְ כָ ל ֲחכָ ֵמינּו
ּכָ ל יֶ ַדע ִא ִּמי וְ ָא ִבי
נֻ ַּקז ִּבי
נֹותר ִלי ְל ַמ ְּללֹו
ַ
ּתֹורה ִּתּו ַָדע
ַאְך זֹו ַה ָ
רּותא
ַאְך וְ ַרק ְּב ֶח ְב ָ
ּכּוח
יח ַאף ְּבוִ ַ
ְּב ִׂש ַ
ְּברֹגַ ע אֹו ְּבכ ַֹח
יֹותּה ָלנּו ּכַ ַּמיִ ם
ּכִ י ִּב ְה ָ
ִהיא ִּת ָּל ֵמד ַרק ַּב ַחּיִ ים.
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עוד יום כפור
עֹוד יֹום ּכִ ּפּור ָע ַבר
נֹותר
הּודי ִמ ְת ַל ֵּבט ֲאנִ י ָ
יְ ִ
ּכַ ָּפרֹותֲ ,עוֹונֹות
ָ
ּוס ִליחֹות
ׁשֹופרֹות ְ
ּיּוטים וְ ַח ָּט ִאים
ִּפ ִ
ֹלהים
ֹלא ּגִ ּלּו ִלי ֱא ִ
ִעּיַ נְ ִּתיִ ,ה ְת ַּפ ַּל ְל ִּתי
ִיתי אֹותֹו ְלנֶ גְ ִּדי
ִׁשּו ִ
ְל ַצ ֲע ִרי אֹותֹו ֹלא ַח ְׁש ִּתי
וְ כָ ל ַמה ֶּשּׁיָ כ ְֹל ִּתי
ָהיָ ה ְל ַה ֲע ִמיק ַּב ֲח ִׁש ָיבה
ַאְך ֲחוָ יָ ה ָּד ִתית ֹלא ָהיְ ָתה
ֹלהים
ִאם ַמ ְצּפּונִ י הּוא ֱא ִ
וֹותי וְ ִתכְ נּונַ י
אֹו ִּת ְק ַ
יחי וַ ֲח ֵב ִרי
הּוא ַמ ְׁשּגִ ִ
ּומ ַב ְּק ַרי
ֲ
יֹוע ַצי ְ
ּומ ַׁש ֵּפר
ַמזְ ִהיר ְ
גֹוער
ּכֹועס וְ ֵ
ֵ
סֹול ַחָ ,לאו ַּדוְ ָקא
ֵ
ְל ָפחֹות ֹלא ָּת ִמיד נִ ְר ָאה
ְל ַחּיַ י הּוא נָ חּוץ
ִמ ִּב ְפנִ ים אֹו ַּבחּוץ
ִאם ַּבחּוץ ִל ְסּגֹד לֹו
וְ ִאם ִּב ְפנִ ים ִהּנֹו
ָל ָּמה ִלי ֻּפ ְל ָחן
ְּת ִפּלֹות וְ ָק ְר ָּבן
וֹותיו
ַּדי ְּב ִמ ְצ ָ
ֵּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵב ָריו
ֵּובין ָא ָדם ַל ָּמקֹום
ָּתלּוי ִמי ַּב ָּמקֹום יִ ְׁשּכֹן
ֹלהים
ִאם ֹלא ּבֹו יִ ְהיֶ ה ֱא ִ
אֹותֹו יְ ַח ְּפׂשּו ָׂש ָטן וֶ ֱא ִל ִילים
טֹובים
וְ ֵהם ַמ ָּמׁש ֹלא ִ
ַל ַחּיִ ים.
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אלהים שלי רציתי שתדע
בֹותי
סֹודֹותיֲ ,א ָה ַ
ַ
ֶׁש ֵּת ַדע
ְצ ָרכַ י,
יתי ֶׁש ִּת ְת ַח ֵּשׁב ַּבּיֶ ַדע ָע ַלי
ָר ִצ ִ
כּותָך
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ִלי טֹוב ִּבזְ ְ
ֶׁש ָּת ֵקל ָע ַלי ַחּיַ י
רֹובי
ָע ַלי וְ ַעל ְק ַ
רֹובי וְ ַעל ֲח ֵב ִַרי
ַעל ְק ַ
ַעל ֲח ֵב ִַרי וְ ַעל ְּבנֵ י ַע ִּמי
וְ ִאם ּכְ ָבר ַעל ּכָ ל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם
יֹוד ַע
ֹלהים ֶׁש ִּלי ֹלא ֵ
ֲא ָבל ֱא ִ
אֹלהים ֶׁש ִּלי ֹלא ֶׁש ִּלי
וֵ ִ
ֹלהים ֶׁשּלֹו
ֱא ִ
עֹובד ֶא ְצ ִלי
ֹלהים ֹלא ֵ
ֱא ִ
ּקּולי
ּקּוליו ֹלא ִׁש ַ
וְ ִׁש ָ
ְּוד ָרכָ יו ֹלא ְּד ָרכַ י
קֹומי
וַ ֲאנִ י ֹלא ִּב ְמקֹומֹו ֶׁשהּוא יַ ֲע ֶׂשה ִּב ְמ ִ
ִּובכְ ָלל ַמה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבינֵ ינּו
ְּבק ִֹׁשי ַמּכִ ִירים.
ַמּכִ ִירים ִּבכְ ָלל?
אּולי הּואֲ ,אנִ י
ַ
ַאְך ֲאנִ י ,הּוא ִּבכְ ָלל ֹלא
וְ ִאם ֲאנִ י ֹלא הּוא ֹלא ֲאנִ י.

אלהים לא מדבר אלי
וְ ִאם ֹלא ְמ ַד ֵּבר ֵא ַלי
הּוא ֹלא ְמ ַד ֵּבר ֵא ָליו
ֹלהים
אֹומר ִלי ּכְ לּום ֱא ִ
ֹלא ֵ
הּוא ְמ ַד ֵּבר ַל ֲא ֵח ִרים
ַל ֲא ֵח ִרים ַר ִּבים
ּכַ ָּמה טֹוב ָל ֶהם ּכִ י ֵהם ּגַ ם ְמ ַד ִּדים ֵא ָליו
ׂשֹוח ִחים ַמ ָּמׁש
ְמ ֲ
יתי וְ עֹוד ְמנַ ֶּסה
נִ ִּס ִ
ֲא ָבל ֹלא ְמ ַד ֵּבר ֵא ַלי
וְ ֹלא ְמ ַד ֵּבר ִא ִּתי
ֲח ָבל ּכִ י ֲאנִ י מּוכָ ן ִל ְׁשמ ַֹע ְּול ַד ֵּבר
ֹלהיתֲ ,א ָבל ֵאין ָלנּו ָׂש ָפה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת
ֱא ִ
ּתֹורה
ְּפ ָרט ַל ָ
ִא ָּתּה ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ָהמֹון
וְ ִהיא עֹונָ ה וְ ֹלא ַמ ְפ ִס ָיקה ְל ַד ֵּבר
ְל ַפ ְל ֵּפלְ ,ל ַמ ְל ֵמלִ ,ל ְלחֹׁש
ָל ִׁשירְ ,לזַ ֵּמרִ ,ל ְרקֹד ִא ִּתי
יאהְּ ,ב ִענְ יָ ן
ְּב ִׂש ְמ ָחהִּ ,ב ְפ ִל ָ
ְּב ִרּגּוׁש ְּב ָעב ֶּוב ָענָ ן
ַּבּיֹום ַּוב ֵּליל
ּתֹורה
ֹלהים ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש ָ
ִמי ָצ ִריְך ֱא ִ
ֹלהים
ּתֹורה ְּב ִלי ֱא ִ
ֲא ָבל ֲהיֵ ׁש ָ
אּולי ִהיא ּגְ רֹונִ י
ַ
ֶּב ַטח יֵ ׁש ִלי עֹוד ֶּד ֶרְך ְל ַת ְק ֵׁשר
ָאּנָ א ַּד ֵּבר וַ ֲאנִ י ַא ֲענֶ ה.
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לא בא לי להתפלל
ֹלא ָּבא ִלי ְל ִה ָּת ַקע ּכְ ֻתּכִ י
ְל ַמ ֵּלל ֶמ ֶלל ְמ ֻק ָּבע
לֹומר ְּב ִלי ַל ֲחׁשֹב
ֹלא ָּבא ִלי ַ
ֹלא ָּבא ִלי ַל ֲחׁשֹב ָּד ָבר ְּול ַד ֵּבר ַא ַחר
ִּב ְמ ִהירּות ַה ִּמנְ יָ ן ָה ִראׁשֹון
אֹו ְּב ִׁש ְעמּום ַה ִּמנְ יָ ן ַה ֵּשׁנִ י
ֹלא ָּבא ִלי ְל ִה ְת ַחּנֵ ף ָל ֵאל ִה ְת ַחנְ פּויֹות ְמגֻ ָחכֹות
סֹופּיִ ים
ְׁש ָב ִחים ֵאינְ ִ
ּלּולים ַק ְטנּונִ ּיִ ים
ִה ִ
ּלּולים ְמיֻ ָּת ִרים
ִה ִ
הֹול ִמים ֶל ֱא ִליל ְמ ֻת ְסּכָ ל
ְ
ְּובוַ ַּדאי ֹלא ְל ֵאל ַעל
ּוכְ ֶׁש ֵאינִ י ִמ ְת ַּפ ֵּלל ַצר ִלי
ֹלא ֵמ ַא ְׁש ָמה – ֵמ ֵר ָיקנּות
רּוח
ּוכְ ֶׁש ֲאנִ י ִמ ְת ַּפ ֵּלל נַ ֲע ֶׂשה ִלי טֹוב ַּב ֵּלב ָּוב ַ
רּוח ַעל ַהּב ֶֹקר
זְ ַמן ַ
לֹוּה ִמ ַּמ ַעל
ִמ ְפּגָ ׁש ְמ ֻצ ֶּפה ְל ֵח ֶלק ֱא ַ
ֹלהים
ֵאיפֹה ִל ְלמֹד ַעל ֱא ִ
ִאם ֹלא ִּב ְת ִפ ָּלה
ׁשֹורר ַה ְּת ִה ִּלים
ְמ ַקּנֵ א ֲאנִ י ִּב ְמ ֵ
לֹוּה
ֶׁשּיָ ַדע ֶאת ֱא ַ
ָחׁש אֹותֹו ְּב ִמ ִּלים
חּוׁשה
ָחׁש אֹותֹו ִּב ְת ָ
לֹוּה
ִמ ְּב ָׂשרֹו ָחזָ ה ֱא ַ
ֹלהים
ֹלא ְּב ֻפ ְל ָחן ֶא ֱחזֶ ה ֱא ִ
ֶא ָּלא ַּב ֲח ִׁש ָיבה
ֶא ְת ַּפ ֵּלל ִעם ַר ְמ ָּב"ם
יה"ל
ָא ִׁשיר ִעם ִר ָ
ֶא ְת ַע ֵּמק ְּב ָר ָׁש"ר ִה ְירׁש ַּוב ָּמ ָה ָר"ל
יאת ְׁש ַמע ַל ֲע ִמ ָידה
ֵּובין ְק ִר ַ
ֶאת ַהּגָ אֹון ְס ַע ְדיָ ה ֶא ְק ָרא
וְ ִאם ָּבא ִלי ָא ִׁשיר ְּת ִה ִּלים
ּכָ ל יֹום ְּפ ָר ִקים ֲא ֵח ִרים
ֱאמּונָ ה ֵאינָ ּה ַּב ֲחזָ ָר ִתּיּות
ֶא ָּלא ְּב ִה ְת ַּפ ְּתחּות.
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ַעד ֵאין סֹוף
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

תפילה
ֹלהים ֶׁש ִּבי
ֱא ִ
יתי ֶׁש ֵּת ַדע
ָר ִצ ִ
אֹותָך
ִ
אֹותי וַ ֲאנִ י ְ
ֶׁשּנֵ ַדע ּכְ ָא ָדם וְ ַח ָּוה
ֶׁשּנִ ְהיֶ ה ֵעזֶ ר ּכְ נֶ גֶ ד
לֹוה ִמ ַּמ ַעל
ֵח ֶלק ֱא ַ
ּכִ כְ ִפ ִילים זֶ ה ָלזֶ ה
אֹוה ִבים
ְל ִע ִּתים ֲ
ִע ִּתים ָר ִבים
כֹוע ִסים
ַמ ְק ִׁש ִיבים וְ ֲ
ּומוַ ְּת ִרים.
סֹול ִחים ְ
ְ
מּובן
ֵּתן ִלי ְל ָה ִבין ֶאת ַהֹּלא ָ
ַּפּיְ ֵסנִ י ִמּיֵ אּוׁש
ַׂש ְּמ ֵחנִ י ֵמ ַע ְצבּות
ַחּזְ ֵקנִ י ֵמ ֻח ְל ָׁשה
ּגָ ְר ֵׁשנִ י ִמ ִּשׂנְ ָאה
ֶׁש ֵא ַדע ְל ַר ְּסנָ ּה
עֹונֹותי
ַ
ַּב ְּק ֵרנִ י ְּב ִׁשגְ
עּויֹותי
ַ
ַּת ֵּקן ָט
ֶׁשֹּלא ֶא ְפּגַ ע ְּב ַמ ֲע ַׂשי.
ְמ ָב ֵרְך ַהּשֹׁונִ ים,
ַה ְס ֵּבר ָּפנַ י ָל ַא ֵחר
ּיּותנּו
ּונְ ַסּיֵ ם זּוגִ ֵ
ִּפ ְתאֹום ְּוב ָׁשלֹום.
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מי אתה בכלל?
מֹודה ֲאנִ י ְל ָפנֶ יָך
ֶ
אֹותָך
ֶׁש ֵאינִ י ַמּכִ יר ְ
ָע ֶליָך ָׁש ַמ ְע ִּתי ּגְ דֹולֹות ּונְ צּורֹות
נִ ִּסים וְ נִ ְפ ָלאֹות
עֹולמֹות
חֹול ְל ָּת ָ
ַ
חֹול ְל ָּת ֲה ִריסֹות
ַ
ְד ָרכֶ יָך ַא ִּלימֹות
ַאְך ֵא ֶּלה ַרק ְׁשמּועֹות
ֹלא נִ ְר ִאים ַהּקֹולֹות
ֵא ֶּלה ַרק ַה ְׁש ָערֹות
ַה ְמ ָׂשגֹותֲ ,הנָ חֹותֱ ,אמּונֹות
נִ ְמ ָען ִל ְת ִפּלֹות
ּתֹואם ַל ַהגְ ָּדרֹות
ֵאינְ ָך ֵ
ׁשֹוללֹות
אֹותָך ְ
ּכִ י ֵא ֶּלה ְ
ּתֹואם ַלּזְ ַמן
ֵאינְ ָך ֵ
ּכִ י ַא ָּתה נֶ ַצח
ּתֹואם ַל ָּמקֹום
ֵאינְ ָך ֵ
ּכִ י ַא ָּתה ַה ָּמקֹום
ּתֹואם ָלנּו
ֵאינְ ָך ֵ
ּכִ י ַא ָּתה ֵאינֶ ּנּו
ַא ָּתה ִּת ְהיֶ ה
וְ ָאנּו ָהיִ ינּו
ַמ ְס ִּתיר ָּפנִ ים ֶׁש ֵאין ְלָך
ַמ ְס ִּביר ָּפנִ ים
ֵאינְ ָך חּוץ וְ ֵאינְ ָך ְּפנִ ים
ּכִ י יֵ ׁש ֵאינְ ָך
יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן יָ ַצ ְר ָּת
וְ ַא ָּתה ֵאין ֵמ ַאיִ ן
ׁשּותנּו ְּתלּויָ ה
ְּובָך יֵ ֵ
ימה.
ְּתלּויָ ה ַעל ְּב ִל ָ

התפלין שלנו
יחים ְּת ִפ ִּלין
ִא ְׁש ִּתי וַ ֲאנִ י ַמּנִ ִ
ּכָ ל יֹום ַמ ֲח ִל ִיפים ְל ֵסרּוגִ ין
ַהּיֹום ִהיא ֶׁשל רֹאׁש ְל ַמ ְח ָׁשבֹות
וַ ֲאנִ י ֶׁשל יָ ד ִל ְפ ֻקּדֹות
יֹוד ִעים ּכָ ל יֹום ְל ִמי ִל ְפנֹות
יְ ָל ֵדינּו ְ
ְל ִה ְתיַ ֵעץ ְל ִה ְת ַּפ ְל ֵסף ְל ִה ְׁש ַּתּנֹות
ּומ ִּמי ְל ִהּזָ ֵהר ֵמעֹוד ֻח ְמרֹות
ִ
ְּוב ִפּנָ ה ְׁש ֵק ָטה ַעד ָמ ָחר ְל ַחּכֹות
יְ ָל ֵדינּו ִהּנָ ם ֲחכָ ִמים
יֹוד ִעים
ֵ
יֹותר ִמ ַּמה ֶּשׁ ָאנּו ְ
ּבֹוחנִ ים
אֹותנּו יֹום יֹום ֵהם ֲ
ֶא ְתכֶ ם וְ ָ
לֹותינּו ְמגַ ִּלים
ּומ ְׁש ָא ֵ
צֹונֹותינּו ִ
ֵ
ְר
ְּוב ֶה ְת ֵאם ִמ ְתנַ ֲהגִ ים
ָלרֹבִ ,ל ְפ ָע ִמים
ּומ ֻס ָּבְך
ַּת ְמ ִהיל ֻמ ְרּכָ ב ְ
ֶׁשל ֶא ְפ ָׁשר וְ ֶהכְ ֵר ַח
ֶׁשל ַקח וְ ֵתן
ֶׁשל ֵח ָמה וְ ֵחן
ֶׁשל ַמ ֵּקל ֵמ ֵקל
ֶׁשל ּגֶ זֶ ר ּגֹוזֵ ר
ֶׁשל ִּב ָּטחֹון וְ ִה ְת ַל ְּבטּות
ֶׁשל ּכ ֲֹחנּות וְ ַס ְפ ָקנּות
ְּב ַל ַחׁש ִּוב ְצ ָע ָקה
וְ ָת ִמיד ְּב ַא ֲה ָבה.
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תפלת האדם
ֹאמר:
ּבֹורא וְ י ַ
ֶׁשּיִ ְת ַּפ ֵּלל ָא ָדם ַל ֵ
יֹוצ ִרי
ֶ
ּבֹור ִאי וְ ְ
מֹודה ֲאנִ י ִל ְפנֵ י ְ
ַעל ַהּטֹוב ֶׁש ֶה ֱענַ ְק ָּת ִלי
הֹוׁש ְב ָּתנִ י
ַעל ַהּגַ ן ּבֹו ַ
ַעל ַהּי ִֹפי וְ ַעל ַׁש ְלוָ ִתי
ַעל ּכִ ּש ַּׁורי וְ ַעל ָחכְ ָמ ִתי
ּפֹורּיּות ַה ֵּפרֹות
ַעל ִ
יחת ַה ְּפ ָר ִחים
ַעל ְּפ ִר ַ
ַעל ח ֶֹסן ַה ַחּיֹות
ַעל ִמגְ וַ ן ַה ָּדגִ ים
ַעל ְמעֹוף ָהעֹופֹות
ַעל ִׁש ַירת ַה ֲח ָר ִקים
ֹלהים
טֹוב ִלי ְּבגַ נְ ָך ֱא ִ
ּומ ְׁש ִלים
ַהּכֹל ֻמ ְׁש ָלם ַ
ּכְ לּום ֹלא ָח ֵסר ִלי
ּוכְ לּום ֹלא ִּב ַּק ְׁש ִּתי
ַאף ֹלא ֵעזֶ ר ּכְ נֶ גְ ִּדי
וְ ַאף ֹלא ֲאנִ י
ֹלהים
את ֱא ִ
ּכָ ל ַמה ֶּשׁ ָּב ָר ָ
ַל ְּצ ָרכִ ים ֶׁש ְּלָך ַה ִּב ְל ָע ִדּיִ ים
ְל ַמ ֵּמׁש ִאי ֵאילּו ִּד ְמיֹונֹות
ִאי ֵאילּו ִׁשגְ עֹונֹות
ּיֹוצר
וַ ֲאנִ י ְּביָ ְדָך ּכַ ח ֶֹמר ְּביַ ד ַה ֵ
וְ ֹלא ָא ָדם ֶא ָּלא ֲא ָד ָמה
ֲא ָבל ִאם ֲאנִ י ּכְ ָבר ּכָ אן
ֹלהים ְּב ַצ ְל ִמי
ֶא ְב ָרא ִלי ֱא ִ
תֹוק ָּפן
ֱא ִ
ֹלהים ַסכְ ְסכָ ן וַ ּכְ ָחן וְ ְ
אֹותָך ִמ ְס ַּת ֵּדר ִאּתֹו וְ ִא ִּתי.
וְ נִ ְר ֶאה ְ
ּיֹותיָך ִהכְ ַׁש ְלנּו
ֶאת ָּתכְ נִ ֶ
אֹותנּו.
ּכִ י ֹלא ִׁש ַּת ְפ ָּת ָ
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ּפֹורהִּ ,דינָ ה –
...א ָדםַ ,א ְב ָר ָהם ,מ ֶֹׁשהִ ,צ ָ
ָ
ַא ֶּתם ׁשֹוכְ נֵ י ַהּתנַ ”ְך ּכֻ ְּלכֶ ם
ְּב ִלי ַּתנַ ”ְך ְלכַ ְלּכֵ ל ְצ ָע ֵדיכֶ ם
ְּב ַה ְׁש ָר ָאה ָהיָ ה ּכָ ל ָּפ ָע ְלכֶ ם,
ּכִ י ּכָ כָ ה ָּבא ָלכֶ ם.
יְ ָק ִרים ַא ֶּתם ָלנּו,
ּכִ י ִּב ְל ֲע ֵדיכֶ ם ֹלא ָהיִ ינּו ִמי ֶׁש ָאנּו,
אֹו ִּבכְ ָלל...
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