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מיר האלט אינגאנצ צוויי וואכ נא די
ביטערע טראגעדיע וואס האט באטראפ כלל
ישראל ווע איבער צוואנציג נפשות יקרות
מישראל זענע אומגעקומע באופ נורא או
הונדערטער אנדערע זענע שווער פראוואונדעט
געוואר בגו ובנפש ,אבער צו באדויער
הייבט מע שוי א ציביסלע דאס צו פארגעס,
מע גייט צוריק צו געוועזענע סדר היו א
קיי ריכטיג התבוננות ,ומפטירי כדאתמול.
דער הייליגער רמב" אי הל' תענית )פ"א
ה"ב( שרייבט בזה"ל :ודבר זה מדרכי התשובה
הוא ,שבזמ שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו
ידעו הכל שבגלל מעשיה הרעי הורע לה,
ככתוב עונותיכ הטו וגו' ,וזה הוא שיגרו
להסיר הצרה מעליה .אבל א לא יזעקו ולא
יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העול אירע לנו
וצרה זה נקרה נקרית ,הרי זה דר אכזריות
וגורמת לה להדבק במעשיה הרעי ,ותוסי
הצרה צרות אחרות ,הוא שכתוב בתורה :והלכת
עמי בקרי והלכתי ג אני עמכ בחמת קרי,
כלומר כשאביא עליכ צרה כדי שתשובו א
תאמרו שהוא קרי אוסי לכ חמת אותו קרי,
ע"כ.
זאגט דא דער הייליגער רמב" אז ח"ו אויב
עס קומט א צרה אוי יוד ,דאר מע צו וויס
אז דאס קומט אונז וועג אונזערע שלעכטע
מעשי ,או מע דאר תשובה טו ,או דאס
וועט גור זיי אז די צרה זאל זי אפטו ,אבער
אויב מע טוט נישט קיי תשובה או מע זאגט
אז דאס איז נאר געווע א מקרה ,איז דאס
אכזריות ,ווייל דאס איז גור אז השי"ת זאל ח"ו
שיק מער צרות רח"ל.
טייערע יוד! לאמיר נישט זיי קיי אכזרי
אוי זי אליי ,לאמיר זי מתבונ זיי על מה
עשה ה' ככה ,וואס וויל דער רבש"ע פו אונז.
די גמרא זאגט אי כתובות )קיא (:שלש
שבועות השביע הקב"ה את ישראל שלא יעלו
בחומה ושלא ידחקו את הק ולא ימרדו באומות
העול .דריי שבועות האט הקב"ה באשוואויר
די יוד אי גלות (1 ,מע זאל נישט ארוי גיי
קיי אר"י מיט כח (2 ,מע זאל נישט דוחק זיי
דע זמ הק (3 ,מע זאל נישט ווידערשפעניג
אי די אומות העול ,או דער אויבערשטער
האט אנגעווארנט די יוד א את מקיימי את
השבועות מוטב ,וא לאו אני מתיר את בשרכ
כצבאות וכאילות השדה ,אויב וועט מע מקיי
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זיי די שבועות וועט זיי גוט פאר יוד ,או אויב
נישט וועט ח"ו זיי אונזער פלייש הפקר אזוי ווי
די הערש או אינדע פו פעלד ,רח"ל.
פאר ארו הונדערט יאר צוריק האב זי
צוזאמענגענומע א באנדע כופרי מזרע ישראל
או אנגעהויב צו טו פעולות מורד צו זיי אי
באשעפער ,או אינע גזירת הגלות ,או עובר
זיי אוי אט די דריי שבועות ,או ליידער זינט
דא גיסט זי טאקע יודיש בלוט ווי וואסער א
אויפהער ,ווי צדיקי האב עדות געזאגט אז
אוי די הריגות פו די צווייטע וועלט מלחמה
איז געקומע צוליב זיי ,ערליכע יוד האב אל
געציטערט פו דע מורא'דיג חרו א או עונש
וואס זיי ברענגע ר"ל אוי כלל ישראל ה"י ,או
ליידער יעצט האט דאס ווידער געקאסט די
טייערע פרייז פו איבער צוואנציג טייערע
יודישע קרבנות.
ליידער אנשטאט איינצוזע דע ביטער סכנה
בגשמיות וברוחניות וואס זיי האב געברענגט
אויפ כלל ישראל ,או אויסשפייע זיי מיט
זייערע געדאנקע מקרב בית ישראל ,האב זי
ליידער רוב מני ורוב בני פו כלל ישראל
צוגעשטעלט צו זיי ,למחצה לשליש ולרביע ,או
אפילו די וואס רופ זי אז זיי זענע נישט קיי
ציוני זענע אבער ליידער אוי דא אזעלעכע
וואס האב אוי אנגענומע דע עיקר געדאנק
פו ציונות ,פו נישט וועל מקבל זיי דע עול
הגלות ,וואס דאס איז דער עיקר יסוד פו די
ציוניסטישע כפירה רח"ל.
די פסוק זאגט "כה אמר ה' זכרתי ל חסד
נעורי אהבת כלולתי לכת אחרי במדבר באר
לא זרוע" ,יוד זענע געגאנגע אי מדבר אריי
א קיי חשבו פו וואס צו לעב א ברויט א
וואסער ,נאר מיט געטריישאפט צו השי"ת או
אמונה אז ווי אזוי השי"ת פירט איז צו גוט.
צוויי טויזנט יאר זענע שוי יוד אי גלות,
אי די אלע יאר האב זי יוד געלאזט הרגענע
או נישט מורד געווע אי די גוי ,ווייל זיי
זענע געווע געטריי צו השי"ת או האב געהאט
אמונה אז השי"ת פירט זיי או היט זיי או די
אלע צרות איז נאר לטובת ,זיי האב געגלייבט
או געוואוסט אז זיי זענע נישט הפקר ח"ו,
חז"ל זאג אז יוד זענע געגליכ צו א "שה אחת
בי שבעי זאבי ,וגדול הרועה השומר" ,אז די
מצב פו יוד אי גלות איז גארנישט בדר
הטבע ,נאר השי"ת איז אונזער גרויסער פאסטו
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וואס היט אונז.
ציונות האט אריינגעברענגט נייע געדאנקע
ביי יוד ,צו לייקענע אי דע גדול הרועה
השומר ,זאגענדיג "א אי אני לי מי לי" דאס
הייסט אז יוד זענע ח"ו הפקר פאר די גוי ,מע
מוז זי באשיצ ,או אויב מע וועט זי
אונטערווארפ אונטער די גוי וועל זיי אונז ח"ו
אויסהרגענע.
ליידער אט די כפירה געדאנקע קומע אל
מער או מער אריי אפילו ביי די "היימישע",
מע וויל זי נישט מכניע זיי אונטער די גוי,
מע טראכט אז אט די מרידה אי גלות איז
אונזער שמירה או אונזער הצלה ,נישט
אריינטראכטנדיג אז דאס איז אונזער גרעסטער
אומגליק ברוחניות ובגשמיות ,וועלעכע ברענגט
אוי אונז ארוי דע מורא'דיג חרו א ,ווייל
דאס איז דער גרעסטער מרידה או בגידה קעג
השי"ת ,ווייל דאס ווייזט אז מיר פארלאז זי
נישט או מיר גלייב נישט אי די שמירה או
הנהגה פו השי"ת.
מיר דארפ וויס אז ווילאנג מיר וועל זי
נישט ערוועק פו די דערמאנונגע פו השי"ת
או זי אומקער צו אי ,ווילאנג מיר וועל
נישט תשובה טו או ארויסווארפ פו אונזערע
קעפ די שרעקליכע כפירה געדאנקע וואס די
ציוני האב ביי אונז אריינגעברענגט ,קענע מיר
נישט ערווארט קיי פארבעסערונג אי אונזער
מצב ,ווייל דער אויבערשטער האט אונז
אנגעזאגט אז נאר אויב מיר וועל מקיי זיי די
שבועה או מיר וועל זיי אונטערטעניג אונטער
די גוי וועט אונז זיי גוט ,אבער אויב ח"ו נישט,
וועט ח"ו זיי דער געוואלדיגער עונש פו "אני
מתיר את בשרכ".
טייערע יוד לאמיר זי אומקער צו השי"ת,
לאמיר נישט דארפ צוקומע צו נא עונשי
ח"ו ,לאמיר מקבל זיי דע עול הגלות באהבה
אוי אי ארה"ק אונטער די פאלעסטינע גוי או
זי פארזיכער או באשיצ אי אונזער טאט אי
הימל דער אייביגער שומר ישראל.
אונזער איינציגער וועג איז שלו צו מאכ
מיט השי"ת ,אי גלויב מיט א געטריישאפט,
או זי אונטער ווארפ אונטער זיי הנהגה ,וואס
נאר דעמאלטס וועט זיי על ישראל שלו
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דברות קודש ממר הגה"ק מ'דזיקוב זצ"ל ,בספר עטרת ישועה פרשת בחוקותי
בפסוק וכשלו איש באחיו ורוד אי .ובמסורה די ,ואיד ורוד שלמוני )ישעי' א(,
ואיד ורוד קדי )הושע יב( .דהנה בעוה"ר ע"י השערורי' אשר נשמע כעת בי
האומות לבי זרע ישראל אשר קמי עלינו לכלותנו ולגרשנו מ האר ד' יפר עצת
במהרה ,ואומרי הפושעי והמורדי לזרע ישראל אשר טוב להיות באגודה אחת
עמה כי עי"ז יראו ויפחדו האומות מאתנו ולא נעשה בינינו פרידה .אבל האמת היא
ממש בהיפ ,כי כל מה שנהי' לצוותא חדא ע האפיקורסי והרעי מחללי שבת
בפרהסיא ,יותר יבצע הקב"ה מעשי ידי האומות ויעשו ח"ו כליו .אבל א נהי' בד
בבד שלא לבא עמה בשו התחברות ואחוה ,ית השי"ת שתופר עצת הרשעי
הקמי עלינו והמה האפיקורסי יכרעו ויפולו ואנחנו קמנו ונתעודד .והנה פירשו
בספרי על מאמר ז"ל אוהב שלו ורוד שלו ,היינו ,שלכל יש עת וזמ לכל חפ ,יש
זמ לאהוב את השלו ,ויש זמ לרחק ולהיות רוד את השלו לבל לבוא בשלו
עמה רק דייקא לערו מלחמה וקרב נגד הרשעי והאפיקורסי העומדי לנגדנו,
והכל לפי העת והזמ .וזהו ורוד שלמוני ,היינו ,שצרי לפעמי לרדו את השלו
שלא יהי' .ובאיזה אנשי אמרתי זאת ,באות שהמה ורוד קדי ,היינו ,שנקראי
בש רודפי קדימה ההולכי קד לפי רוח הזמ .ועי"ז ורוד אי ,היינו ,שלא יהי' בכח
האומות לרדו אותנו ,רק באופ וכשלו איש באחיו שלא לישא פני לשו אד ,כמו
שהיתה הגזירה בשעת העגל הרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו ,שלא
לחוס עי איש על אחיו ועל קרובו א המה מרודפי קדי ר"ל ,וצרי לשרש אחריה
כמו בעבודה זרה ממש ,ועי"ז נזכה לישב בהשקט ושאנ ואי מחריד.

íéøöî úîëç

שטייט אין מדרש אז ביי די מכה פון צפרדע האט השי"ת געשיקט אויף
מצרים א גרויסן פראש ,די מצריים וועלנדיג דערהרגענען דעם פראש האבן זיך
גענומען דאס שלאגן ,האט השי"ת געמאכט א נס אז מיט יעדן קלאפ וואס מען
האט געשלאגן האט עס ארויסגעגעבן נאך הונדערטער פרעש ,ביז גאנץ מצרים
איזפולגעווארןמיטזיי,וויילמיטאגזירהפוןהשי"תקעןמעןנישטשלאגן .
היינטיגע צייטן זענען מיר געבענטש געווארן מיט די זעלבע חכמים ווי די
מצריים,דאסזענעןדיציונוםוואספרובירןזיךצופארמעסטןמיטדיגזירותפון
השי"ת,זייהאבןמורדגעוועןקעגןהשי"ת אוןאראפגעווארפןפוןזיךדעםעול
הגלות ,שיקטהשי"תאויףזייעונשיםדורךדיגויםוואסזענעןזיינעשליחים,ווי
איןפסוקשטייט":הויאשורשבטאפי",אזדיגויםזענעןדישטעקןכביכולפון
השי"ת .
אנשטאטזייזאלןאיינזעןאזעסהאטנישטקייןזיןצוקעמפןקעגןהשי"ת,
נאר תשובה צו טון ,זיך אומקערן צו השי"ת און צוריק מקבל זיין אויף זיך דעם
עולהגלות,פירןזייאקאמפקעגןדישליחיםפוןהשי"ת,זייהרג'נעןדיפירערס
פון די גוים ,מיינענדיג אז מיט דעם וועלן זיי אפשטעלן דעם עונש פון השי"ת.
אבערוואסמערזייהרגענעןפוןזייאלץמערפארמערןזייזיך,וויילמיטןגזירה
פוןהשי"תקעןמעןזיךנישטשלאגן .
נאךאחכמהפוןדיהיינטיגעמצריים :
איינעפוןדיהיינטיגעגרעסטע"גדולים"האטגעזאגטזיין"דעתתורה" פאר
איינעם פון זיינע קאלעגן פון די ציוניסטישע פירער אז מען זאל בויען א מויער
צווישןדייודןאוןדיאראבער,אזויוועלןזייאונזגארנישטקענעןשעדיגן .
דאהאטאירנאךאחכמה ,וויאזויזייווילןזיךאויסבאהאלטןפונעםהאנט
פוןהשי"תאונטעראמויער ...
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לאחבנ"יתושביארה"ק,הדרךאשרהורהלנויעקבאבינוע"ה,הדרך
אשרהלכובהאבותינוורבותינווהשתדלניםבכלשנותגלותינו,
כמבוארמדברירבותינוהראשוניםואחרוניםז"ל
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äîçìî øøåòà àì øîåìë úåìôù ïåùì àåäù èà êìäéå
åäæ ãåáòùä ìåò ìåáñà ìáà ,ììë úåìâá øáâúà àìå
.'åâå äëìàîä ìâøì
)(íù ééçá åðéáø
'åâå äëéà éùôð 'áäàù éì äãéâä äîìù æîø äæ ìòå
éì ãéâú úåìâá éùôð áäåà íà óà ì"ø íéøäöá õéáøú
úàáå úåîåàä éðéòá ïç àéöîäì äùòà äî òáèä êøã
ãîìå úåáà éëøãá êì ïàöä éá÷òá êì éàö 'áåùúä
ìáä êéúåéãâ úà éòøå åäæå äìéôúì åîöò ïéëäù á÷òéî
øãò øãò ïåøåãä àåä íéòåøä úåðëùî ìò àèç åá ïéàù
éúòáùä äáøãà éë øëæåä àì íöòá 'îçìîå åãáì
.'åâå íëúà
)(íéì÷ù 'ôì ùåøã ä"ìù

åðçðà ãåîìì åðì ùé åéçà éðôî óãøð á÷òé åðéáàî
çèáåä á÷òéìù íâù ñøôå ìàòîùé éðáî íéôãøð åéðá
êáæòà àì éë úàæä äîãàä ìà êéúåáéùäå ä"á÷äî
øáñ àá åéçàù òãéùëù åì øöéå ãàî á÷òé àøéå æ"ëò
éôî íéçèáåî åðàù íâ åðçðà ïë àèçä íåøâé àîù
æ"ëò å"ç äéìë úåùòì åìëåé àì í"åëòäù íéàéáðä
ìë úåùòìî òðîäì åðì ïéà åðîò ñòëá íäùë
åðîöò ìéôùäì äðåùàø .åðúìöä øåáò úåìãúùä
èøôáå øáã íåùá íúåöøàá ìãâúäì àìå íäéðôì
íéëøãáå úåãáåëî úåòöîá íéàìî íéúáå íéùåáìîá
äåðòä íòù åðì íéðåãà íäå úåìâá åðà éë òãð ,íé÷ååùáå
úåîåà øæòá àåäù äìòî ìù ã"éáå ïéãä úãî ñééôúî
åùò ìù åøù êàìî ìà åðéáà á÷òé çöðù åîë .íìåòä
øôòá ÷áàúðù øîåàù ïåéë ,åîò ùéà ÷áàéå øîàðù
úåìôùäå äåðòä ìöàå ,á÷òé úçú õøàì ìôð àìä ë"à
.åðúìöä øåáò êøáúé àøåáì ììôúäì êéøö úåîåàä íò
êøöåé ,àì íàå ,íééðòì ä÷ãö úåùòì êéøö äæ ãáìîå
äçðîä áåè ïåöøá äùòð ë"à ,åùòì äçðî úåùòì
úåùòì åðúåà ñåðàúù äáéñð àáé àìù åðìù íééðòì
íéöòåéì åðéøåáò åøáãé ïòîì ä"åà éøéùòì äìåãâ äçðî
.å"ç õøàá íéèôåùå
)(çìùéå ÷áé øáòî

ג
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àøå÷ ìå÷

ì"öæ ìãðàîñééåå áåã ìàëéî 'ø ö"äâä ïøî úàî
íéðåéöä úðéãî úî÷ä úòá ç"ùú úðùá áúëù
.ËÙ‡˘¯ÚÏËÈÓ¯ÚÙ Ú˘È‡˜È¯ÚÓ‡ ÚÈ„ ÔÚÓÓÚÂˆ‡ (‚
‚Â¯Ú„‡ÂÂÈÈ‡ ¯ÈÙ ÔÚ¯‡Ë ÚÏÏ‡ ÔÚÚÙÚ Âˆ ˙ÂÓÂ‡ È„ ÔÚËÚ· ‡Âˆ („
.‡ÈËÒÚÏ‡Ù ÔÂÙ ÔÚ¯‡Ë ÚÈ„ ¯Â Ë˘È ¯Ú·‡
ÚÊÚÈ‚ÈÏÚ¯ ,Ú˘ÈËÒÈÂÈˆ-ËÈ ,ÚÎÈÏ„ÚÈ¯Ù ÔÚÓÈË˘Ú· ‡Âˆ (‰
,·Â˘È ÔÚËÏ‡ Ì'ÚÂÙ Ë¯Ú„ÂÊ‡· ÔÂ‡ ,Ï‡¯˘È ı¯‡ ÔÈ‡ ÔÚËÈÈ˜ÎÈÏÚÊ¯ÚÙ
ÚÎÏÚÂÂ ,¯Ú„ÚÏ Ú¯Ú„‡ ÔÂÙ ÔËÈÈ˜ÎÈÏÚÊ¯ÚÙ ÚÎÈÏ‰Ú ËÈÓ ÔÚÓ‡ÊÂˆ
ËÈÓ Ô‰ ÍÈÈÏ‚ÒÈÂ‡ ÔÚÎÈÏ„ÚÈ¯Ù Ô‡ ÔÚÏ„‡‰¯ÚÙ ÌÈÙ Ï‡ ÌÈÙ ÔÚÏ‡Ê
.¯Ú·‡¯‡ È„ ËÈÓ Ô‰ ÔÂ‡ „‡Ï‚Ú
ÔÈÈ˜ ÏÈÈÂÂ ˙"È˘‰ ‡Âˆ ÔÈÈÊ ‡Âˆ ÏÏÙ˙Ó ·ÈÈÂÁÓ „È‡ ¯Ú„ÚÈ ÒÈ‡ È‡„ÂÂ‡
‡·‚" ‡ ÔÈÈÊ ËÈ ÔÚ˜ ÔÚÓ ¯Ú·‡ ,ÔÚ„‡‰¯‡Ù Ë˘È ÊÈ‡ ‚ÚÂÂ ¯Ú¯Ú„‡
ÔÚË˘¯Ú·ÈÈ‡ ÌÚ„ ÔÚËÚ· Ë˘È ÔÚ˜ ÔÚÓ ."È¯˜ ‡ÓÁ¯ ‡˙¯˙ÁÓ ÌÂÙ‡
.Â"Á ¯ÂÙÎ ÌÂÈ Ô‡ ÏÎ‡Ó ÌÚËÂ‚ ‡ ËÈÓ ÔÚ˜ÈÏ‚Ú· ÌÚÈÈ‡ ÏÏ‡Ê ¯Ú Ò‡„
ÔÚË˘¯Ú·ÈÈ‡ ÔÚ„ ÔÚËÚ· ÒÂÓ ÔÚÓ .Â„È· ı¯˘Â Ï·ÂË ‡ ÔÈÈÊ ËÈ ÔÚ˜ ÔÚÓ
¯Ú„ ÔÂÙ ˙ÂÒ¯Â˜ÈÙ‡ ÔÚ˘ÈËÒÈÂÈˆ ÔÚ¯ÚËÈ· ÌÚ„ ÔÈÈÊ ¯È·ÚÓ ÏÏ‡Ê ¯Ú
‰¯‰Ó· Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó È"Ú ÔÚÊÈÈÏÒÈÂ‡ ÔÈÈÏ‡ „Ï‡· ÒÂ‡ Ï‡Ê ¯Ú ÔÂ‡ ËÏÚÂÂ
.ÂÓÈ·
ÔÚË¯‡„ ÔÂÙ ¯Ú ÔÚ˜ ,„¯ÈÂÂ ËˆËÚÊÚ‚ÈÈ‡ ‰ÒÈÙ˙ ÔÈ‡ ¯ÚÈÈ‡ Ê‡
¯Ú ÔÚÂÂ ¯Ú„‡ ,ËÓÂ˜ Ì¯ÚË ÔÈÈÊ ÔÂÙ „Ú ¯Ú„ ÔÚÂÂ ,ËÏ‡Ó‡„ ¯Â ,ÒÈÂ¯Ú‰
,ËÚ„ÈÊÚ¯Ù ÌÚ„ ÔÂÙ ¯Ú„‡ ÍÏÓ ÌÚ„ ÔÂÙ ,„¯ÈÂÂ Ë‚È„‡‚Ú· ¯ÚÈ¯Ù Í‡
.Ë¯‰ÈÙÚ‚ÙÈÂ‡ ËÂ‚ ÍÈÊ Ë‡‰ ¯Ú ÏÈÈÂÂ
È„ ÔÂ‡ ËÙÈÈÏËÚ ‰ÒÈÙ˙ ¯Ú„ ÔÂÙ ˙ÂÁÂÎ ÚÈ‚ÈÈ‡ ËÈÓ ¯Ú·‡ ¯Ú ÔÚÂÂ
‡ ,¯Ú‚¯Ú Í‡ ÔÂ‡ ¯Ú‚ÚÏ Í‡ ‰ÒÈÙ˙ ÔÈÈÊ „¯ÈÂÂ ,Ì‰È‡ Ë˘ËÚ˜ ÒÈÏ‡Ù
.ÔÚ˘ËÚ˜ ÌÚ„ ˙Ú· ËÙ‡Á ¯Ú Ò‡ÂÂ ,˙ÂÎÓ ÚÈ„ ıÂÁ
ÔÂ‡ ÔÚ„È‡ ÔÂÙ ÍÚÏ˜ÈÈÈ‡ Â‡ ¯Ú„È˜ !ÌÈÈÓ‡Ó È· ÌÈÈÓ‡Ó ,ÔÚ„È‡
,¯Ú„ÚÏ ÚÏÏ‡ Í¯Â„ ¯‰‡È„ÚÊÈÂË ·Ï‡‰„Â‡ÈÈ¯„ ËÈÊ Ò‡ÂÂ ÒÚÚ„È‡
ÔÚ¯Ú¯Ë ÔÂ‡ ËÂÏ· ÔÂÙ ÌÈÓÈ Í¯Â„ ,ÔÚ¯ÚÈÈÙ ÚÏÏ‡ Í¯Â„ ,˙ÂÈÏ‚ ÚÏÏ‡ Í¯Â„
,Ï‡¯˘È ¯ÈÙ ,ÍÈÈ‡ ¯ÂÙ ÒÂ‡ ÔÂÙ ,‰˘Â¯È Ú˜ÈˆÈÈ‡ È„ ÌÂ‡ ,ÔÚÚÊ ÔÚ‚‡‚Ú‚
¯ÚÊÂ‡ ,‰˘Â¯È Ú¯ÚÈÈË ÚÈ„ ,Ú˜ÈˆÈÈ‡ È„ ÔÚËÏ‡‰¯Ú„ ‡Âˆ ,ËË‡‚ ¯ÈÙ
È· ÌÈÈÓ‡Ó ÔÚ„È‡ ,‰¯Â˙ Ú˜ÈÏÈÈ‰ ÔÂ‡ ,ÚÚ„Ï‡‚ ,ÚÈÈ¯ ,ÚËÎÚ¯Ú‚
,‰˘Â¯È Ú˜ÈÏÈÈ‰ ¯Ú„ ¯ÈÙ ˙ÂÓ‡ ÒË‡‰ ,ÌÈÓÁ¯ È· ÌÈÓÁ¯ ,ÌÈÈÓ‡Ó
¯Ú„È˜ Ú¯ÚÈÈ‡ ÛÈÂ‡ ¯Ú·ÈÈÂÂ Ú¯ÚÈÈ‡ ÛÈÂ‡ ,ÍÈÈ‡ ÛÈÂ‡ ˙ÂÓÁ¯ ÒË·‡‰
.Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÔÚˆ‡‚ ÌÚ„ ÛÈÂ‡ ÔÂ‡
˙"È˘‰ ÔÂÙ ˙ÂÏ‚ ÔÚ¯ÚËÈ· ÌÚ„ ÔÂÙ ‰ÒÈÙ˙ ¯Ú„ ÔÈ‡ ÔÚÚÊ ¯ÈÓ
¯Ú„ ÔÂ‡ ,¯ÚËÚÙ Ú¯ÚÊÂ‡ ÔÂÙ „ÈÊ ÚÈ„ ÔÚ‚ÚÂÂ ,ÔÚ¯‡ÂÂÚ‚ Ë˜È˘Ú‚
ÔÈÈÊ Âˆ Ï·˜Ó ˙ÂÏ‚ Ò‡„ ÔÚÂÂÚ‚ ¯ÊÂ‚ ÒÂ‡ ÛÈÂ‡ Ë‡‰ ¯ÚË˘¯Ú·ÈÈ‡
ÊÂ‡ ÌÈÎÏÓ‰ ÈÎÏÓ ÍÏÓ ¯Ú„ ,¯Ú ÒÈ· ¯Ú„‡ ,ËÓÂ˜ ËÈÈˆ È„ ÒÈ· ‰·‰‡·
¯Ú„ ÔÂÙ ¯Ú·‡ ¯ÈÓ ÔÚÂÂ .ÔÂË ‰·Â˘˙ ÔÚÏÚÂÂ ¯ÈÓ ÏÈÈÂÂ ,„¯ÈÂÂ ÔÚ‚È„‡‚Ú·
¯Ú„ ÊÂ‡ Ë˘ËÚ˜ Ô‡„ ,ÔÚÏÈÂÂ ÔÚÙÈÂÏËÚ ˙ÂÁÎ ÚÚ‚ÈÈ‡ ËÈÓ ‰ÒÈÙ˙

ÔÚ‚Ú˜‡ ÍÈÊ Ò‡ÂÂ "¯ÚÚÓÒË‡Ë˘" Ú˜È·ÏÚÊ ÚÈ„ ÔÚÚÊ Ò‡„
ÔÚ¯ÚÈÏÂËÈÙ‡˜ Ë‡‰ ÔÚÒÈÈ‰Ú‚ ¯Ú ÔÚÂÂ ‡È·‰ 'ÈÓ¯È ÔÚ·‡‰ ËÏÏÚË˘Ú‚
·¯Á Ï‡Ó ÚË˘¯Ú Ò‡„ ÊÈ‡ ˘„˜Ó‰ ˙È· Ò‡„ ÔÂ‡ Ú˘¯‰ ¯ˆ„ÎÂ· ¯‡Ù
ÔÚ‚Ú˜‡ ÍÈÊ Ò‡ÂÂ "¯ÚÚÓÒË‡Ë˘" Ú˜È·ÏÚÊ ÚÈ„ ÔÚÚÊ Ò‡„ ,ÔÚ¯‡ÂÂÚ‚
ÔÚÒÈÈ‰Ú‚ Ë‡‰ ¯Ú Ò‡ÂÂ È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ '¯ ÔÚ·‡‰ ËÏÚË˘Ú‚
Ò‡„ ÊÈ‡ ˘„˜Ó‰ ˙È· Ò‡„ ÔÂ‡ Ú˘¯‰ ÒÂËÈË ¯‡Ù ÔÚ¯ÚÈÏÂËÈÙ‡˜
"¯ÚÚÓÒË‡Ë˘" Ú˜È·ÏÚÊ ÚÈ„ ÔÚÚÊ Ò‡„ .ÔÚ¯‡ÂÂÚ‚ ·¯Á Ï‡ÓÚËÈÈÂÂˆ
,ÌÈ·¯ Ú„ÚÊÈÂË ÔÚ‚Ú‚ ¯‰‡È ‚ÈˆÙÂÙ ÔÈÂ˘ ÔÚ‚Ú˜‡ ÍÈÊ ÔÚÏÏÚË˘ ÈÈÊ Ò‡ÂÂ
ËÈ ÒÈ·" – ÔÚ¯ÚÈÏÂËÈÙ‡˜ Ë˘È ÔÚÏÏÈÂÂ Ò‡ÂÂ ÔÂ‡ ÌÈ˜È„ˆ ÔÂ‡ ÌÈÂ‡‚
'ÈÙ‡ - ,"„¯ÈÂÂ ÔÚ·ÚÏ Ë˘È ‡˜È¯ÚÓ‡ ÔÈ‡ ÍÈÂ‡ „È‡ ¯ÚËˆÚÏ ¯Ú„ Â"Á
Ë‡‰ ÔÂ‡ ‡ÈÈÊ ÔÂÙ Ë‡‰Ú‚ ÏÎ˘ ¯‰ÚÓ Ë‡‰ „‡Ï˘ËÈÈ„ ÚË˙ÂÚ˘¯· Ò‡„
.ÏÏ‡Ê ÔÚÚ‚¯‰ÒÈÂ‡ „‡Ï˘ËÈÈ„ ı‡‚ Ô‡Ó ¯‡ÙÚ· ÔÚ·Ú‚Ú‚Î‡
‰Ê·Ó ÔÚ·‡‰ ÈÈÊ Ò‡ÂÂ "¯ÚÚÓÒË‡Ë˘" Ú˜È·ÏÚÊ ÚÈ„ ÔÚÚÊ Ò‡„
ÚÈÂÂ ˙ÂÏ‚ ÔÈ‡ ÔÚ„È‡ ¯‡Ù ˙"È˘‰ ÔÂÙ ‰ÚÂ·˘ Ú‚ÈÏÈÈ‰ ‡ ÔÚÊÚÂÂÚ‚
¯Ú„ Ò‡„ ,ÔÚ‚‡Ê ‡"È˜„ ˙Â·Â˙Î 'ÒÓ ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ Ú‚ÈÏÈÈ‰ Ú¯ÚÊÂ‡
ÔÈ‡ ËÈ ‡ÈÈÊ Ò‡„ ˙ÂÏ‚ ÔÈ‡ ÔÚ„È‡ ÔÚ¯‡ÂÂ˘Ú· Ë‡‰ ‰"· ¯ÚË˘¯Ú·ÈÈ‡
.Ï‡¯˘È ı¯‡ ÛÈÂ‡ ÔÚÏÏ‡Ê ÔÚ‰Ú‚ ËÏ‡ÂÂÚ‚ ËÈÓ ÔÂ‡ ËÏÚÓ‡Ê¯ÚÙ ÌÚÈÈ‡
Ò‡„ ÔÂ‡ ,ÒÈ‡ ÔÚ„‡‰¯‡Ù ÁÎ Ú·Ë‰ Í¯„· Ò‡„ ÔÚÈÈÓ ÈÈÊ ÔÚÂÂ ÂÏÈÙ‡
Ë‡‰ ¯ÚË˘¯Ú·ÈÈ‡ ¯Ú„ ÔÂ‡ ˙ÂÓÂ‡ ÚÈ„ ÔÚ‚Ú˜‡ ÔÈÈÊ „¯ÂÓ ËÈ ÔÚÏÏ‡Ê ÈÈÊ
ÒÈ‡ Ô‡„ ‰ÚÂ·˘ ÚÈ„ ÔÚËÏ‡‰ÈÈ‡ Ë¯ÚÂÂ ¯‰È‡ ÔÚÂÂ ÔÚ„È‡ ¯‡Ù Ë‚‡ÊÚ‚
˘ÈÈÏÙ Ò‡„ ÚÈÂÂ Â"Á ˘ÈÈÏÙ ¯ÚÈÈ‡ ÔÚÎ‡Ó ¯˜Ù‰ ÍÈ‡ ÏÈÂÂ ËÈ ÔÚÂÂ ËÂ‚
ÈÂÊ‡ ÔÂ‡ ‡¯Ó‚ Ú‚ÈÏÈÈ‰ ÚÈ„ ÔÈ‡ Ë‰ÚË˘ ÈÂÊ‡ .¯Ú„ÏÚÙ ÚÈ„ ÔÈ‡ ˙ÂÈÁ ÔÂÙ
ÔÈ‡ ‰ÏÂ‚‰ ¯‡· ¯ÙÒ ÔÈ‡ Ì"·Ó¯ ÔÂÙ ÔÓÈ˙ ˙¯‚‡ ÔÈ‡ ˙ÂÎÈ¯‡· Ë‰ÚË˘
.Ú"ÈÊ ¯ÙÂÒ Ì˙Á ÔÂÙ ‰˘Ó ˙¯Â˙ ¯ÙÒ ÔÈ‡ ÔÂ‡ Ô˙ÂÈ ˙·‰‡ ¯ÙÒ ÔÚ‚ÈÏÈÈ‰
‡Ù‡¯ÈÈ‡ ÔÈ‡ ÌÈ˜È„ˆ ÔÂ‡ ÌÈÂ‡‚ ÚÏÏ‡ ËÚÓÎ Ò‡„ ÚÂ„È ÒÈ‡ ÒÚ
ÔÚÓÓÂ˜Ú‚ ÒÈ‡ ‰¯ÈÊ‚ Ú¯ÚËÈ· ÚÈ„ Ò‡„ ÔÚ·‡‰ Ë‚‡ÊÚ‚ ‰¯ÈÊ‚‰ ˙Ú˘·
‰ÚÂ·˘ Ú˜ÈÏÈÈ‰ ¯Ú„ ÔÚ‚Ú‚ ÌÊÈÂÈˆ ÚÈ„ ÔÂÙ ‰¯ÈÙÎ Ú¯ÚËÈ· ÚÈ„ ÔÚ‚ÚÂÂ
ÚÈ„ Â"˙˙ ˙˘ ÔÈ‡ ÚÈÂÂ ÈÂÊ‡ Ë˜ÂÙ ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È· ÔÂÙ ¯˜ÈÚ ÌÚ„ ÔÚ‚Ú˜
Ú˜ÈÏ‡Ó‡„ ÚÈ„ ÚÈÂ ¯Ú„‡ ¯˜˘ ÁÈ˘Ó ÌÚ„ ÔÚ‚ÚÂÂ ËÈÊ ÔÚÓÂ˜Ú‚ ˙Â¯ÈÊ‚
Â"Ï˜˙ ˙˘ ÔÈ‡ ÚÈÂÂ ÈÂÊ‡ Ë˜ÂÙ ÔÂ‡ ,Ô·ÈÈ¯˘ 'ÒÂ˙‰ ÈÏÚ· ÂÈ˙Â·¯ ÌÈ˜È„ˆ
ÚÈ„ ÚÈÂÂ ÔÚ˜Ú¯Ù „Â‡ È·ˆ È˙·˘ ÔÚ‚ÚÂÂ „ÈÊ ÔÚÓÓÂ˜Ú‚ ˙Â¯ÈÊ‚ ÚÈ„
.Ô·ÈÈ¯˘ Ú"ÈÊ ÌÈ˜È„ˆ Ú˜ÈËÏ‡Ó‡„
˘È„È‡ ,‚ÈÏÈÈ‰ ,¯ÚÈÈË Í‡ ÏÏ‡Ê ‚‡ÏÈÂÂ ,ÌÈÓÁ¯ È· ÌÈÓÁ¯ ,ÔÚ„È‡
?È˙Ó „Ú ,ÔÚÒÚÈÏÙ ËÂÏ·
:ËÒÈ‡ ‰ˆÚ Ú‚ÈˆÈÈ‡ ÚÈ„
Ú˜ÈÊ‡„ ÚÈ„ ÔÚ·ÈÈ¯Ë¯ÚÙ ‡Âˆ Ì¯ÂË˘ÚÒ‡Ó ‡ ËÈÓ (‡
.‚Â¯‰ÈÙ ¯Ú˘È„È‡ ¯Ú„ ÔÂÙ "¯ÚÚÓÒË‡Ë˘"
.‰ÎÂÏÓ Ú˘È„È‡ ‡ ÛÈÂ‡ ‚‡Ï¯ÚÙ ÌÚ„ ÛÈÂ‡ ÔÈÈÊ ‡Âˆ ÏÁÂÓ (·
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Ú˘È„È‡ ¯Ú„ ÌÈÒ¯Â˜ÈÙ‡ Ú¯ÚËÒÈÙ ÚÎÏÚÊ‡ ,ÌÈÚ˘ÂÙ Ú¯ÚËÈ· ÚÎÏÚÊ‡
ÛÙ‡˜ ÌÚ'‡ÓË ‡ ÈÂÊ‡ ÔÚÓ ÔÚ˜ ÈÂÂ - ,ËÈÈ‰ ÚÈÂÂ „ÈÊ ÔÚÊÚÂÂÚ‚ ÛÙ‡˜
ÔÂ‡ ÔÚË˘¯Ú·ÈÈ‡ ÌÚ„ ¯‡Ù ÔÚ‰Ú‚ ÛÂ‚ ÔÚ˘È„È‡ ÔÚ˜ÈÏÈÈ‰ ÌÚ„ ÛÈÂ‡
ÌÂ¯‡„ ,˙È·· ÈÓÚ ‰ÎÏÓ‰ ˙‡ ˘Â·ÎÏ Ì‚‰ ,˙ÂÓÁ¯ Ì‰È‡ ÔÂÙ ÔÚËÚ·
,˜ÈÏÈÈ‰ ÔÂ‡ ‚ÈÈÈ¯ ÛÙ‡˜ ¯ÚÈÈ‡ ËÎ‡Ó ,˙ÂÓÁ¯ ÒË‡‰ ,ÔÚ„È‡ Ú¯ÚÈÈË
ÔÂÙ ÛÙ‡˜ ÌÚ„ ÔÂÙ ‰ÚÙ˘‰ Ú˘ÈËÒÈÂÈˆ ÚËÒÈÈÏ˜ Ú„ÚÈ ÒÈÂ¯Ú‰ ËÙ¯‡ÂÂ
‰·Â˘˙· ÌÈÂÁ˙·Â ‰ÏÙ˙· ÔÚË˘¯Ú·ÈÈ‡ ÌÚ„ ÒËÚ· ÔÂ‡ Ï‡¯˘È ÏÏÎ
,¯Á‡ ‡ÏÂ ‡Â‰ ÔÚÊÈÈÏÒÈÂ‡ ÊÂ‡ ÏÏ‡Ê ÔÈÈÏ‡ ¯Ú Ò‡„ ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓ·Â
.ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘Â„˜· ÍÈ‚ ÔÂ‡ „Ï‡·

ד

„¯ÈÂÂ ‰ÒÈÙ˙ ÚÈ„ ÔÂ‡ ,ÔÚ‚‡Ê ÒÂ‡ Ï"Ê ÌÈÓÎÁ Ú¯ÚÊÂ‡ ÈÂÂ ,¯ÚË˘¯Ú·ÈÈ‡
Ú˘È„È‡ ¯Ú„ ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ .¯ÚË¯Ú‰ Í‡ ÔÂ‡ ¯Ú‚¯Ú Í‡ ‰"ÂÚ·
ÔÈ‡ ,¯˜˘ ÈÁÈ˘Ó ÈÈ· Ë˘ËÚ˜Ú‚ ¯ÚË˘¯Ú·ÈÈ‡ ¯Ú„ ÊÂ‡ Ë‡‰ ÚËÎÈ˘Ú‚
¯Ú¯ÚËÈ· ‡ ÈÂÊ‡ ÚÈ Í‡ ¯Ú·‡ ÊÈ‡ ÒÚ Ê"Ï˜˙ ˙˘ ÔÈ‡ ÔÂ‡ Â"˙˙ ˙˘
¯Ú„ ÊÂ‡ Ë‡‰ Ï‡ÓÈÈ˜ Í‡ ÔÂ‡ ÌÊÈÂÈˆ ¯Ú„ ÈÂÂ ÔÚÂÂÚ‚ ¯˜˘ ÁÈ˘Ó
¯Ú„ ÔÂÙ ¯ÈÓ Ê‡ .‰"ÂÚ· ËˆËÈ‡ ÈÂÂ Ë˘ËÚ˜Ú‚ ¯ÚËÈ· ÈÂÊ‡ ¯ÚË˘¯Ú·ÈÈ‡
Í¯Â„ ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓ ÔÂ‡ ‰·Â˘˙ Í¯Â„ ¯ÈÓ ÔÚÒÒÂÓ ÔÚÏÈÂÂ ÒÈÂ¯Ú‰ ‰ÒÈÙ˙
ÔÈ‡ ÍÏÓ ÔÚ„ ÔÚËÚ· ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ „Â‡ ‰ÁÙ˘Ó ˙¯‰Ë ,˙·˘ ˙¯ÈÓ˘
.ÔÚ‚È„‡‚Ú· ÊÂ‡ Ï‡Ê ¯Ú Ò‡„ ,‰"· ÏÚÓÓÈ‰
ÔÈ‡ Ï‡ÓÈÈ˜ Í‡ Ò‡„ ,ÔÚÒÈÂÂ ÌÚÏÏ‡ ¯‡Ù ¯Ú·‡ ¯ÈÓ ÔÚÒÈÓ Ô‡„
,·‡Á‡ ÔÂ‡ ÌÚ·¯È ÔÂÙ ÔÚËÈÈˆ È„ ÔÈ‡ 'ÈÙ‡ ,ÚÈ¯‡ËÒÈ‰ ¯Ú˘È„È‡ ¯Ú„

י

á÷òéì àéä äøö úò

בס"ד

והיה כי יאמרו אלי על מה אתה נאנח ואמרת
(על השמועה כי בא ונמס כל לב )יחזקאל ל"א

˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙Â˘˜ ˙ÂÚÂÓ˘ ÍÂ˙Ó ÂÈÊ‡ ‰ÏÈˆ˙ ‡Ï‰ ,Â„„Â˘ ÍÈ‡ ÔÂÈˆÓ ÚÓ˘ È‰ ÏÂ˜
˙Â˘Ù ÌÈ¯˘ÚÎ ÂÏÙÂ ,ÂÈÂÏÁ· ˙ÂÓ‰ ‰ÏÚ ÌÂ‡˙Ù Ú˙Ù· ,Ï‡¯˘È ı¯‡·˘ ÂÈÁ‡Ó ÂÈÏ‡
˙Â‡Ó ÌÚ „ÁÈ ,Ò¯Á ÈÏ·Î ‰Â˘Ó ‰˙ÈÓ· ·¯˜ ÌÂÈ· ÂÏÙ ,˘Ó˘‰ ÈÈÚÏ Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ˜
Û˜Â˙ ‰˙È ÈÓ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯È ÌÂ˜Ó‰ ,‰È¯Ë ‰ÎÓÂ ‰¯Â·ÁÂ ÚˆÙ· Â˜ÂÊÈÂ ÂÎÂ‰˘ ÌÈÚˆÙ
,ÌÈÓÈ ÈÓ„· Ì¯È˜È ˙ÂÓ ÏÚ ‰¯Ó ÌÈÏ·‡˙Ó ÂÏÏ‰ ,˙Â¯˜È ˙ÂÁÙ˘Ó ˙Â‡Ó Ï˘ Ô˙¯ˆ
È· ÏÚ ÔÂ‚È· ˙ÂÙÂˆ Ì‰ÈÈÚ ÂÏÏ‰Â ,˙ÂÏÂÎ˘ ˙Â·‡Â ÌÈÓÂ˙ÈÂ ˙ÂÓÏ‡ Ì¯È‡˘‰·
!ÈÂ·‡Â ÈÂ‰ ,ÌÈ¯Ó ÌÈ‡ÏÁ·Â ˘Â‡ È¯ÂÒÈ· ÌÈÏ˙Ù˙Ó‰ Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó
Â‚¯‰ ¯·Î˘ ‰˘ ÌÈÚ·˘Ó ¯˙ÂÈ ‰Ê ÈÎ ˘„Á ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÂÈ˙Â·ÂÁ¯· ˙ÂÎÏÓ ÂÈ„Úˆ Â„ˆ
È"· ÂÁ‡Â .ÌÁ¯È '‰ Ú‚Ù ÈÏ· Ú‚¯ ÔÈ‡Â ,ÌÈÓÎ ÍÙ˘ Ï‡¯˘È Ì„ ,Ï"¯ ÌÈÙÏ‡Â ˙Â‡Ó Ì˘
˙ÂÚÈ„ ˙ÂË˘Ù˙‰ ‡Â‰Â ,˙ÈÓÓ ‡ËÁ‰ ˜¯Â ,ÔÂÂÚ ‡Ï· ‰˙ÈÓ ÔÈ‡ ÈÎ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈÈÓ‡Ó
ÏÚ ¯ÙÎÏ ,ÂÈÏÚ ¯Ê‚˘ ˙ÂÈÎÏÓ „Â·Ú˘ ˙¯ÈÊ‚· „Â¯ÓÏ ,ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ˙ÂÏ‚· ¯ÂÙÎÏ ˙Â·ÊÂÎ‰
˙‡ ¯È˙Ó È‡ Â‡Ï Ì‡Â ·ËÂÓ ˙ÂÚÂ·˘‰ ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì˙‡ Ì‡ Ï"ÊÎÁ‡˘ ÂÓÎÂ ,ÂÈ˙ÂÂÚ
ÌÈÓ˘‰ ·Ï „Ú ‰ÏÂÚ È"·Á‡ ˙ÂÏÏÈÂ ˙˜Úˆ ÏÂ˜ .Ï"Á¯ ‰„˘‰ ˙ÂÏÈ‡ÎÂ ˙Â‡·ˆÎ Ì¯Î˘·
.È"‰ ÌÈ‚Â¯‰‰ ·Â¯Ó

Ë"ÏÚ·‰ ÏÂÏ‡ Á"¯Ú ÌÈËÙÂ˘ ˙˘¯Ù ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ Ú·˜ ˙‡ÊÏ È‡

íéîçø úù÷áå äìôú íåéì
ÏÚ ÌÈÓÁ¯ ¯¯ÂÚÏ ,ÌÈÓ˘·˘ ÂÈ·‡Ï ‰˘˜·Â ‰ÈÁ˙ ÏÈÙ‰Ï ˙Â˘¯„Ó È˙·· ÛÒ‡˙‰Ï
ÔÁÏ Â˙È˘ Ï‡¯˘È ¯ÓÂ˘Ï ‰ÏÈÙ˙· ¯È˙Ú‰ÏÂ ,ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ˙ÈÂÈˆ‰ ‰È„Ó‰ Ï˘ ‰ÏÂËÈ·
.‰·ÂËÏ ÂÈÏÚ ˙ÂÎÏÓ‰ ·Ï ‰ËÈÂ ,‰Ó˘ ˙·˘ÂÈ‰ ‰ÓÂ‡‰ ÈÈÚ· „ÒÁÏÂ
Ì˙„ÚÏ Â˘¯„È˘ ‡"ËÈÏ˘ ˙ÂÏÈ‰˜‰ È‚È‰Ó ÌÈÂ‡‚‰ ÌÈ·¯‰ Ï‡ ‰Ê· ÌÈ‡¯Â˜ Â‡Â
ÔÓ ‰ÏÂ‡‚Â ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ˙ÂÏ‚· ‰ÂÓ‡‰ ˙Â„ÂÒÈ ˙‡ ˙ÂÁÎ˘‰ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰Ï ‰Ï‡‰ ÌÈÓÈ·
.'‰ ˙ÚÂ˘ÈÏ ÌÈÙˆÓÂ ‰·‰‡· ˙ÂÏ‚‰ ÏÂÚ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰È˙Â·˘ÂÓ ˙ÂÓÂ˜Ó ÏÎ· È"·Â ,ÌÈÓ˘‰
¯ÈˆÈ ÏÎ ÔÈ·ÈÂ Â˙ÏÚÙ ‰˙‡ ÈÎ ÏÂÚÙ ÏÎ Ú„ÈÂ ‡·¯ ‰ÈÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙ÈÏ ‰ÎÊ ·Â¯˜·Â
‰Ï˘Ó ÏÎ· Â˙ÂÎÏÓÂ ÍÏÓ Ï‡¯˘È È˜Ï‡ '‰ ÂÙ‡· ‰Ó˘ ¯˘‡ ÏÎ ¯Ó‡ÈÂ Â˙¯ˆÈ ‰˙‡ ÈÎ
.Ô„È„ ‰¯‰Ó· „Â„ Ô· ÁÈ˘Ó ˙‡È··
‰Ó‡‰ ˙Â„‰È‰
â"ñùú ìåìà ç"øò

ìëù úîàä éàåø ìëì òåãéå éåìâ íìåà
äîçìîä úðëñ úåáøì úåøöä øå÷îå úåøáâúää
ìù äîåé÷î äàöåúë ÷øå êà åðúàá úàæ ìë
àì úìòåúå õôç äá ïéàù ,úéðåéöä äðéãî äúåà
ìë äîøâù àéä äáøãàå ,é"ñðëì àìå ú"éåáäì
,ì"ø ÷"äåúäå úãä úøé÷òå úåðáøåçäå úåøöä
ìù íôà ïåøç äúéöäù àéä úéðåéöä äìùîîäå
àìåìå ,íéðåù íéðôåàá íäîò úåøâúäá íééáøòä
àì àø÷éòî íéòùøä íéìùåî ìù íôøò úåéù÷
åéùëò íâå .äîçìîä úðëñ ìë 'éäð àìå 'éä

ìòå íúðéãî ìò íéøúååî åéä åìéà
'ä óà ïåøç ÷ôñ éìá íéøéñî åéä íúìùîî
úðëñî úàæä äøöä ìë åðéìò àá àìå ,ìàøùéî

òâøå òâø ìëáå ,ìàøùé úåùôð úâéøäå äîçìîä
úà íéöàðî íúìùîîáå íúðéãîá íé÷éæçîù
úåøâúäáå úåòåáùä ìò äøáòäá ú"éåáä
åðéìò äøúäå ÷"äåúä äøñàù úåîåàá äãéøîå
øéúî éðéøä ì"æøîàë ïúøéáò ìò øåîç ùðåòá
å"÷å .äãùä úåìéàëå úåàáöë íëøùá úà
øòùì ïéà ,úàæë úåðéî úåëìîå ïåãæ úìùîîá
,ìàøùé ìò íéìòîù ì"ø óà ïåøçäå óö÷ä ìãåâ
.íçøé 'äå
(ã"î 'éñ äøåîúä ìòå äìåàâä ìò)

