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åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë
עס איז ידוע דאס די יוני האב גוזר געווע אוי חודש שבת
מילה וואס די דריי ווייז אוי די גרויסע מעלה פו יוד אז זיי זענע
העכער פו די טבע )עי' דברי חיי לחנוכה( ,וואס אוי דע האב די
יוני געצילט אפצורייס דע קשר עליו פו יוד מיט השי"ת ,נישט
דוקא אוי אלע תרי"ג מצוות ,נאר אויפ דע שורש הקשר בי ישראל
לאביה שבשמי.
די יוני האב גוזר געווע כתבו לכ על קר השור שאי לכ
חלק באלוקי ישראל ,עס עקזעסטירט נישט ח"ו קיי אלוקי ישראל ,זיי
האב געוואל יוד זאל לייקענ אי דע הויכ מעלה פו ע סגולה,
אי דע געטליכקייט פו יוד  ,אי דע עצ בחירת ישראל מבי
העמי ,אי לכ חלק באלוקי ישראל ,יוד זענע ח"ו נישט מיוחד
מיט השי"ת) ,עי' נר מצוה לרבינו מהר"ל מפראג(.

אבי באמרו :וכי בשביל זה נשפ דמנו במש אל ושמונה מאות
שני כדי להגיע למעלת ע בולגריא ,והלא הכתוב אומר והביא
ד' אלקי אל האר אשר ירשו אבותי וירישתה ,והטיב והרב
מאבותי ,וכתוב עוד כי ישוב ד' לשוש עלי לטוב כאשר שש על
אבותי ,ובדברי הנביאי כתוב ,והיו מלכי אומני וכו' אפי
אר ישתחוו ל ושמתי כדכוד וכו' וכהנה בכל הנביאי .כ
נתבשרנו על ה"תשובה" במאמר הכתוב ,ואתה תשוב ושמעת
בקול ד' ועשית את כל מצותיו וכו' והנביא יחזקאל )פ' ל"ו( ביאר
בהרחבה באמור ולקחי אתכ מ הגוי וקבצתי אתכ מכל
הארצות והבאתי אתכ אל אדמתכ "וזרקתי אליכ מי
טהורי" וטהרת מכל טומאותיכ וכו' "ונתתי לכ לב חדש
ורוח חדשה את בקרבכ"" ,והסירותי את לב האב מבשרכ
ונתתי לכ לב בשר ואת רוחי את בקרבכ ועשיתי את אשר
בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשית" וכו' וכו' עיי"ש כל הפרשה
וכ נבואת ירמי' )ל'( ונבואת זכרי' ,ועוד הארי אז) .כל כתבי
הח"ח ,ד ע"ח(.

השי"ת האט רחמנות געהאט אוי אונז ,ברחמי הרבי עמדת
לה ,אז אפאר חשמונאי האב געקענט פארטרייב די יוני ,עס
געשע די נס ביי די נרות וואס עס איז עדות שהשכינה שורה בישראל,
השי"ת איז יא מיוחד מיט יוד  ,או דער נס איז געשע דוקא אי
ביהמ"ק וואס דארט וואינט השי"ת צוויש אונז ,עס איז נתגלה
געוואר אז יש לנו חלק באלוקי ישראל ,כי חלק ה' עמו יעקב חבל
נחלתו.

דער חפ חיי האט געוויינט או געזאגט ,פאר דע האב מיר
געווארט  1800יאר אי גלות אז מיר זאל דערגרייכ די מעלה פו
בולגריא?

אי די היינטיגע זמ איז אראפ געקומע אוי דער וועלט די
גרויסע טומאה פו ציונות וואס צילט אוי נאר אוי דע עצ סגולת
ישראל ,ציונות איז נישט קיי סתירה מיט האלט תרי"ג מצוות
בשלימות ,נאר אוי אפרייס דע קשר בי ישראל לאביה שבשמי,
לייקענע אי דע געטליכקייט פו יוד  ,די הימל'דיגע מעלה פו
אורייתא וקוב"ה וישראל חד.

דער עני פו די מדינה דאס איז די הכרזה פו די יוני" ,כתבו לכ
על קר השור שאי לכ חלק באלוקי ישראל" ,דער עני פו יוד איז
דאס זעלבע ווי אלע אומות ח"ו ,א פאלק ,שפרא ,מדינה ,מיליטער,
או זיי א חלק אי די יונייטעד נעישענס ,ככל הגויי בית ישראל,
דאס איז די הפרת ברית בי ישראל לאביה שבשמי ,מרידה אי
הבוחר בעמו ישראל באהבה!

ווע עס האט אנגעהויב פארשפרייט צו ווער די טומאה האב זיי
געשריב אי די צייטונגע אז ענדלי וועל שוי יוד קענע זיי גליי
מיט אלע פעלקער ,מיט א מדינה א.ד.ג ,.האט דער הייליגער חפ
חיי געוויינט:

מיר האפ או בעט ביי השי"ת אזוי ווי אי די צייט פו די
חשמונאי האט השי"ת רחמנות געהאט אוי אונז ,זאל היינט אוי
נתעורר ווער רחמי שמי אוי אונז – כאטש מיר האב נישט דאס
מסי"נ מלחמה צו האלט ווי די חשמונאי – ער זאל אויסרוימע דאס
ציונות או די מדינה פו די וועלט ,יוד זאל וויס אז אונזער
גרויסקייט איז אני לדודי ודודי לי.

פע קראו לפניו מהעתו המלי מה שכתב אחד המשכילי ,כי
מקוי כי נהיה במש הימי כמו בולגריא ,שהרימה ראשה
משפל מצבה תחת הטורקי והנה ממלכה בי הממלכות :ובכה
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)על הגאולה ועל התמורה עמוד פ"ה(

קול האמונה
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à
אחינו בני ישראל נשי נא לב קצת
להעניני השייכי לציונות ,המחשבות
והדיבורי סביב עני זה.
אי לחשוב שעניני אלה קלי הער ה  ,כי
באמת ה שייכי לעיקרי האמונה ולאוי
דאורייתא
ויש לדעת שמחשבה ודיבור יש בה חומר
גדול ,כי כל עניני אמונה מחשבה ה  ,וכתב
הרמב" בפירוש המשניות סנהדרי בפ' חלק,
דמי שאי לו אמונה יצא מכלל ישראל ,משא"כ
בשאר עבירות ,וכיו שכ נחו מאד לשי לב
להעניני השייכי לציונות.
וכתב במסילת ישרי פ"ב ,ההול בעולמו
בלי התבוננות הוא כסומא ההול על שפת
הנהר אשר סכנתו ודאי עצומה ,וכמו כ
לענינינו ,העניני השייכי לציונות חמורי
ה  ,ומפני שאי מביני אות ואי יודעי
חומרת נכשלי בחמורות.
עניני אלה נדמי לאנשי כדברי של מה
בכ ,איבוד זמ ,וריקנות ,אמנ זה בא מרוח
המינות השולט בעיקבתא דמשיחא ,המשי
הרי למישור.
"כפירה" "לאוי
להאנשי
צועקי
דאורייתא" ואי אזניה קשובות ,נאבד
החרדה ,אי הדברי נשמעי כהוג ,יסודות
פשוטי מי"ג עיקרי  ,פרשיות שלימות
בתורה ,דברי מפורשי ופשוטי  ,מאמרי
חז"ל פשוטי ומפורשי  ,אי לה השימת לב
הראוי ,כמו שכתב מסילת ישרי בהקדמתו
שהדברי הגדולי והעיקרי ביותר ,א לא
ישי לה לב ,יעבור עליה ולא יכיר ולא
ירגיש ב .
á
אבל מפני שאי שימת לב הראוי מצד העול ,
ורבי מאד שאי שמי לב ,לא נתקט מפני כ
ער חומר הדברי .
יש עניני שבני אד מזלזלי בה  ,ובאמת
ה חמורי  ,ובעת תת די וחשבו לפני בורא
עול בבית די של מעלה יתבעו אות בחומר
רב.
עניני אמונה ולהבדיל כפירה ,נשארי
בחומרת ,חומר דברי התורה ומאמרי חז"ל
נשארי בחומרת .
כל יהודי שעמדו רגלי אבותיו בהר סיני
מחוייב שמחשבותיו ,הרגשותיו ,ודיבוריו יהיו
עפ"י אמונה ותורה באמת ,ואי אפשר לעקמ
לפי הרוח העולה על לב כל אחד ,אסור להיות
נשפע מ הזלזול והבלבול השולט.

â
ראשית עלינו לדעת מה זאת "ציונות"
"ציונות" הוא מחשבת התקומה מ הגלות,
שלא להיות יותר תחת רגלי הגויי  ,בי בא"י
בי בחו"ל.
במחשבה זו לבד יש בה הרבה עניני כפירה,
ונפרש בקיצור גדול בס"ד.
השי"ת גזר עלינו גזירת הגלות ,כדי לכפר
חטאתינו ,כי בעוונותינו בנינו מחיצה של ברזל
בינינו לאבינו שבשמי  ,ונתרחקנו ממנו ,אמנ
אנחנו ע ה' בניו של מקו  ,לעול לא יעזבינו,
ככתוב וא ג זאת בהיות באר אויביה לא
מאסתי ולא געלתי לכלות להפר בריתי
את כי אני ה' אלקיה  ,ונאמר על זמ הגלות
)פ' ואתחנ( כי אל רחו ה' אלקי לא ירפ
ולא ישחית ולא ישכח את ברית אבותי אשר
נשבע לה  ,אלא שזה בהסתר גדול כנאמר
ואנכי הסתר אסתיר פני על כל הרעה אשר עשה
כי פנה אל אלהי אחרי  ,ועל ידי צרות הגלות
שוב יקרבנו ,והקב"ה מנהיג עולמו בדייקנות
רב ,הוא בעצמו מודד את הצרות שהוא בעצמו
מביא ,אי דבר יוצא מתחת ידו ,העמי ה רק
שבט אפו ,ואי אפשר לה להרע לנו רק הכל
גזירת ה' ,ואי אפשר לצאת מתחת ידו והנהגתו.
הקב"ה כתב בתורה והבטיח ע"י הנביאי
לגאלינו ונשבע על זה ,ושהוא לבדו יגאלנו
בלא סיוע אחרי  ,והקב"ה קורא עצמו "מל
ישראל וגואלו" ,וג בגלותינו הקב"ה שומר
ישראל ,אי אנו הפקר תחת רגלי הגויי  ,שבכל
דור עומדי עלינו לכלותינו והקב"ה מצילינו
מיד .
וחייבי אנו להאמי כל זאת באמת ,אי אנו
צריכי מושיעי ואפטרופסי  ,ולא יועיל לנו,
כי הקב"ה מנהיג ומחזיק אותנו בגלות בגזירתו,
אפילו נגד רצונינו.
ã
וצוה עלינו הקב"ה בתורתו שנהי' בהכנעה
תחת העמי ולדרוש בשלומ  ,ובקו עלינו
רשע לא לעמוד נגדו אלא לפייסו בכל אופני
הכנעה כמו שעשה יעקב ע עשו ,ובזה יהי'
ההשתדלות להצלתינו ,וא זה לא יועיל ,עלינו
לקבל גזירת ה' ולא להתקומ נגד הרשע,
ולידע ולהאמי שזה הרשע רק יד ה' ושליחו
הוא ,והצרה הוא החטא ,שבשבילה שלח
הקב"ה את הרשע הזה עלינו ,ויש לפנות
להקב"ה בתשובה ותפלה ותורה ומעשי
טובי  .וא לא נעשה זאת יתוספו הצרות ח"ו
כמאה"כ א תלכו עמי קרי והלכתי עמכ
בחמת קרי וגו'.
זהו דר האמונה והתורה המקובל ,שבו הלכו

גליו ח'

עצתהתורה )-ז( 

לאחבנ"יתושביארה"ק,הדרךאשרהורהלנויעקבאע"ה ,
כמבוארמדברירבותינוהראשוניםואחרוניםז"ל
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כל הדורות בגלות.
ע ישראל נאמ הוא לאבינו שבשמי ,
האמינו באמת שיש לנו פטרו ושומר ומנהיג
ומושיע ,ולא ניסו להשתחרר מ הגלות,
האמינו באמת בדרכי התורה הנזכרי  ,ואשר
רק בדר זה נוכל להתקיי ולא זולת.
ע ישראל במש אלפי שנות גלותו ,עשיר
הוא ע גדולי ישראל ,ענקי בתורה ,וקדושה,
יראה ,וחכמה ,בכל דור ודור ,עשיר הוא בספרי
קודש לאלפי או רבבות ,לא חסרו ג עשירי
אדירי בעלי חכמה ודעת ,לא חסרו בגלות ג
צרות ,שמדיות ,והריגות רח"ל ,ולפעמי נשפ
ד ישראל כמי .
ובכל זאת לא עלה על דעת שו אחד ,ולא
נכתב בשו ספר ,להקי לע ישראל כח וזרוע
מושיע ,להתגונ בפני האומות ,כי ידעו שזה

ערש"ק מק

חנוכה תשס"ד

אסור מחמת הג' שבועות ,ושזה נגד האמונה
ודר התורה שצוה ה' להיות בהכנעה ,וידעו
שזה לא יהי' הצלה ,אלא הוספת צרה,
כדאחז"ל שהעונש על שעוברי על השבועות
"אני מתיר את בשרכ" ,ויש בזה הסבר ארו,
וברור כשמש.
ידעו שבדר ההכנעה אפשר להתקיי ,ובדר
ההתקוממות לא יועילו כלו ,כי שורש הצרות
ה החטאי ,והקב"ה מנהיג ,ובדר זה עברו
ישראל קדושי את אור שני אלפי גלות ,את
כל הזמני הטובי והקשי ,ונשארו קיימי
כהיו ,בשעה שהרבה ממלכות אדירות נעלמו
והיו כלא היו.
ä
עוד עני אחד יש בזה וגדול הוא מאד.
ישראל קדושי ,ע ה' חלקו ונחלתו ,עצ
מהות קדושה ,אלוקות ,עליונות ,אי מהות
ארציי טבעיי ע חוקי תורה ,וכל עניני ע
ישראל שמימיי ,אלוקיי ,הצרה שלה אינו
עני ארציי טבעיי ,חסרו אר וצבא מגונ,
אלא הצרה "שכינתא בגלותא"" ,אוי לבני
שגלו מעל שלח אביה"" ,מחיצה של ברזל
המפסקת בינינו לאבינו שבשמי" ולזה אי
מועיל כח וזרוע בשר.
ג תקוותינו וצפייתינו לא רק להשתחרר מ
הצרות ,ולהשיג שלטו על כברת אר ,וכח
צבא מגונ ,אלא "ועל כ נקוה ל ה' אלקינו
לראות מהרה בתפארת עוז"  ונגלה כבוד ה'"
 מלו על כל העול כולו בכבוד  ולזה אי
מועיל "התקוממות" ,אלא "תשובה"" ,קומי
רוני בלילה שפכי כמי לב נוכח פני ה'".
å
והנה עמד מחשבת ה"ציונות" )אי אנו
מתכווני להעבירות שלה ,שמד ,חילול שבת,
וכו'( הוא רוח ומחשבת ההתקוממות מ
הגלות ,שלא להיות יותר תחת רגלי העמי,
אפילו זאת בצורה של שמירת התורה ,זהו
"ציונות" )אנו מדברי מ המחשבה(.
"מחשבה" זאת ,כופרת ומלעגת בגזירת
הגלות ,ובג' השבועות ,ובהעונש הנאמר
עליה"
כופרת ומלעגת ,מלהיות נאמ ומסור
בתמימות להנהגת אבינו שבשמי בגלות.
כופרת ומלעגת מ האמונה שיש "שומר
ישראל" "והקב"ה מצילינו מיד" ,לפי
"מחשבת ההתקוממות" ,כלל ישראל הפקר,
ונצרכי לאפטרופסי ומושיעי ומצילי.
כופרת ומלעגת ,בהאמונה אשר מפני חטאינו
גלינו מארצינו ,אלא הגלות הי' כשלו צבאי
טבעי ,אי השגחת ה' ולא שכר ועונש ,ואפשר
להתקומ ולחזור לא"י בשעה שרוצי ,ולא
מפני חטאינו גלינו מארצינו ,אלא הסיבה הי'
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חוזק העמי ואפשר שוב להבנות ולהתחזק.
כופרת ומלעגת ,בשורש צרות הגלות ,שהוא
ידי ה' והנהגתו ,אלא הצרות ה "בטלנות"
שלא השכילו להתקומ.
וה יעמדו נגד יד ה' וגזירתו בכח וזרוע אנוש
וכלי זיי.
"מחשבת" ההתקוממות )הציונות( מלעגת מ
האלפיי שנות ההכנעה.
כופרת ומלעגת בציווי התורה להיות
בהכנעה ,ובכל גדולי ישראל מש אלפיי שנה
שהדריכו כ ,לפי מחשבת ההתקוממות,
התורה וגדוליה אומללו את ישראל ,והדריכו
לאסו ולרע לה ,אבל מחשבת הכופרי הרצל
ושותפיו והכופרי ההולכי במחשבתו ,הוא
שתביא את הטובה וישועה לישראל )והנה לא
עברו עדיי אלא כמאה שנה ובמש כל הזמ
לא פסקו הצרות וההריגות רח"ל ,ג צרות
שנות ת"שתש"ה הציוני אשמי וג שותפי
בו ,הציוני הדליקו ומדליקי עד היו שנאת
ישראל בעול ,עד שההבערה ללהב יצאה,
וכתוב הוא לפניה לעשות כ ,כדי שיוכרחו
ע ישראל לנוס לתו מדינת ,ועושי כ
בתמידות(.
כופרת ומלעגת בהבטחת ה' ושבועתו
לגאלינו.
כופרת ומלעגת בצפייתינו לגאולת ה' זה
אלפיי שנה ואומרת אי' הבטחתו ושבועתו זה
אלפיי שנה.
כופרת ומלעגת בתיקו חצות שישראל
עורכי ,ואומרת מה הועיל לה זאת.
מחשבת ההתקוממות ,אומרת לע ישראל,
לקחת למע שחרור ,את אות האופני
והדרכי הטבעיי שכל עמי העול לוקחי,
אי המדובר אצל מעני אלוקיי עליו ,אי
המדובר מ"שכינתא בגלותא" ולא מ"גילוי
כבוד ה'" ,א המדובר הוא מטבעיות וארציות,
וזה מודיע ומכריז שאי קדושה ועליונות
לישראל רח"ל ,ועניני ישראל והעמי שוי
ה ,ועתיד ע ישראל ג"כ שיי לטבעיות
וארציות ,ויש לקחתו בדר טבעי ,כי הכל אחד
רח"ל) ,ולדעת ג מלכות בית דוד הי' עני
טבעי ארציי רח"ל ,כשאר העמי ,יהושע ב נו
הי' מצביא ,וכ עוד ,כ מבואר השכ והערב
בכתבי עת שומרי התורה ,הנשמעי לגדולי
תורה(.
כל זה עקירת האמונה משרשה ,ג א
שומרי התורה.
æ
החיוב לחזור בתשובה דייקא על "מחשבת
ההתקוממות"  ,דייקא על מה שאי רוצי
להיות "בהכנעה" תחת הגויי.
החיוב לבער מקרב לב פנימה "מחשבות

ג

ורצונות" אלה וכאלה.
התשובה האמתית היא ,לחזור להדר שהלכו
בה ישראל קדושי בכל שנות הגלות ,לפני קו
"מחשבת הציונות" ,לחזור לזה לגמרי,
במחשבה ,דיבור ומעשה ,ולהאמי שכ ÷øå
 êëאפשר לנו להתקיי בגלות.
אנו צריכי לחשוב בנוגע להגויי ,כמו
שחשבו התנאי והאמוראי הגאוני
והראשוני ,הרי" והרמב" ור"ת ,הבעשה"ק
הגר"א והחת"ס.
צרי שיתברר לנו שהמחשבה "שלא להיות
יותר תחת הגוי" זהו מלחמה נגד כביכול ח"ו,
נגד גזירתו ,גזירת הגלות ,שצוה להיות נכנע
דייקא תחת העמי ,והסו של מלחמה נגד ה'
וגזירתו נורא ואיו ,רח"ל ,והכתוב מזהיר כמה
פעמי ,א תלכו עמי בקרי והלכתי עמכ
בחמת קרי וגו'.
וביחזקאל מבואר ,ואשר אמרת נהי' כגויי,
חי ה' א לא ביד חזקה ובזרוע נטוי' ובחימה
שפוכה אמלו עליכ ,נבואה זו נאמרה על
שורש הקשר בי ישראל להקב"ה ,לא על
מעשי רעי בלבד ,וזה כדוגמת ההתקוממות
הציוני הנ"ל המנתקת את שורש הקשר,
כמבואר לעיל.
למה יתעקשו ,ובזה להגביר ח"ו הצרות
ושפיכת דמי.
יש לנו ללמוד מ העבר ,מה הי' סופ של
חיל צדקי' המל בסו בית ראשו ,שלא רצו
לשמוע לירמי' הנביא מפי ה' להכנע
לנבוכדנצר ,מה הי' סופ של הבריוני בסו
בית שני ,שלא רצו לשמוע לר' יוחנ ב זכאי
וחכמי ישראל שבדורו ,שאמרו להכנע
להרומיי.
נעזוב את מחשבות המינות וכפירה של
"ההתקוממות" שלא להיות תחת הגויי,
שהמציאו הכופרי והנמשכי אחריה ,ונחזור
ל"הכנעת הגלות" כמו בכל הדורות של שני
אלפי גלות ,כהדרכת התורה וגדוליה הרבי,
אשר זה שורש כל פרטי האמונה.
זהו התשובה הנכונה בעני הציונות.
ובזה נזכה בקרוב להישועה האמתית ,ונגלה
כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר,
אכי"ר.
נ.ב .יש עוד הרבה עניני חמורי ולאוי
דאורייתא שנכשלי בה במחשבה ודיבור ,א
אי הבנה והתבוננות בעניני אלה ,נתבארו
בהכרוז ביודיש המופ בזה עתה בס"ד ,ולא
רצינו להארי כא ,הרוצה לדעת ידרשנו מש.
ג יש עניני שלא נתבארו ג ש ,ואי אפשר
להארי בכרוז ,הרוצה ידרשנו בספרי
המדברי מעניני אלה.
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íéîù íù éììçî ãâð äöøîð äàçî
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äúìò êëù åðì éåà ,êë éãéì òéâä éë ììéô éîå ììéî éî ,íéáøá åðéøòö íéòéãåî åððä çúøîå òåø÷ áìáå ùà úååëîë úáøåö äùåá êåúî
à"òéæ áìñøáî ï"øäåî ÷"äéáø ä"ä úåàáö 'ä êàìîá íéáéòìî íé÷øå íéæçåô øùà úò ,íìåòáù úåøéøî éðéî ìëî åðì øî åðì éåáà ,åðéîéá
.åôåñ ãòå íìåòä óåñî åùã÷ íù íéììçî
äàá éë äòøä äòåîùä ìå÷î äñøô ÷"ú ìò äñøô ÷"ú åðæòãæðå åãøçä èøôá íéðîàðä áìñøá éãéñç åðàå ììëá éãåäéä íìåòä
éãéñç íùä úçú äìåæâ àìèöéàá íéøèòúîä ù"àøéå äøåú ìù ÷éæ ìëî íéøòåðî úöåá÷ øùà ,øáòä çìùéå ÷"ùøò 'å íåéì øåàá äúéäðå
øåîç ïôåàá úåîåàá åøâúð íé÷éãö éøá÷ ìò úåçèúùä ìù äååñîáå íééáøòä ïåèìù úçú úàöîðä íëù øéò êåúì ãåãçì äæéòä áìñøá
åæéâøä ,øúàå øúà ìëá äîçìî ùà åúéöäå íäéøáçî äîë êåôùì åîøâ åæ íúåø÷ôäå .íúåæçôá åìåë áåùéä ìë ùôðå íùôð åðëéñå øúåéá
.äðøåùé éî ïäéúåàöåúå åìåë íìåòä ìëá ìàøùé úàðù úà åáéìå ,úåëìîîå õøà
ìù ïåùì ìëáå ó÷åú ìëáå ,êë ìò úåöøîð íéçåî åððä åúøåúìå 'äì íéðîàðä íìåòä ìëáå ÷"äøàá áìñøá éãéñç éôìà ìù íîùá
!!åìà íééøæëà íéðåéøá íò äìçðå ÷ìç åðì ïéà :íéáø úá øòùá íéòéãåîå ,éðåéøá éðä úà íòé÷åî åððä ä÷òæå äàçî
'÷ä åðéáø ìù äùåã÷ä åëøã íòå íééúîàä áìñøá éãéñç íò íäì ïéà øáã ,èøôá åðéàðåùå ,ììëá äîä 'ä íò éàðåù åìà íéòùø
íåùá íéòùøì øáçúäì éìáìå äîéìù äðåîàá úåìâä ìåò úçú åðéîöò òéðëäì äøäæàä úéìçúá '÷ä åéøôñá åðøäæä øùà ,à"òéæ ï"øäåî
.çéùîä úàéá íãå÷ íìåòä úà óåèùéù éãé íöåòå éçåë ìù úåñøå÷éôàä ìåáî úçà êùîäì éìáì óøä àìì ÷òæ øùà àåäå ,ïôåàå íéðô
åìåë íìåòä ìëá øùàë ,åìà ìù íééèòá íåøâðù àøåðä 'ä ìåìéç ìò äìéìå íîåé äëáðå äòîã øå÷î åðéðéòå íéî åðéùàø ïúé éî
.úãä éãåñé ìë úà íéãâåðù åìàë íéøåîç íéòùôá íéôúåù áìñøá éãéñç åìéàëù íñøôúð
éåìâá íúåà úéñîå úéñä àåä ,"íéðá åáåù úáéùé" úåùàøá ãîòä éðåéøá ùéø åúåà ìù åéçéìù íðä åìà íéæçåô úöéá÷ù ãåñ äæ ïéà
úåáø äæ øùà ùéàä àåä ,íù ñðëäì åçéìöäù íéãáàúîä úà éáîåôá çáùîå ììäîå íäá úåøâúäìå íééáøòä éçèùì ñðëäìå ãøîúäì
àåä ,øéôçî ïôåàá úåîåàá úåøâúäì úåáø íéðù äæ úéñî äæ "âéäâî" ,øúåéá äèåáäå ñâä ïôåàá úåðåéöå úåéîåàìì éåìâá óéèî íéðùá
íé÷éöî íä øùàá úåðîàðá åúèéù úà íéîéé÷î åéãéîìú – åéçéìùå ,íéìùåøéáù ä÷éúòä øéòá íééáøòä úðåëù êåúá åúáéùé úà íé÷ä
åòáù øùà ÷"äéòá íéøòù äàî úðåëù úåáéáñá íéøãä ïùéä áåùéä éðá ìë êë ìò åãéòéå íééáøòä íäéðéëùì òåá÷ ïôåàáå óøä àìì
.äúòî íçøé 'ä úåçéöøå úåðáøç øåôñ ïéàì åîøâ øáë íäéùòîå úåîåàá íúåøâúäá åìà íéòùåô ìù íúåø÷ôäî íéøåøî
ìëì øúåñ íðéðòå íúåäî ìëù äòùá úàæå "áìñøá éãéñç" ùãå÷îä íùá íä íéøèòúî äúîâåã ïéàù çåøä úåñâáå ùôð èàùá
úéìëúá òøä úàðù ìòå äòùø éùåò íò úåôúåù ìëì úèìçåî úåãâðúä ìò úúúùåî à"òéæ áìñøáî ÷"äéáø úèéù ,àèáî äæ íù øùà
úòã éãåñéîå ,äìåàâå úåìâ éðéðòá èøôáå å"ç éãé íöåòå éçåë ìù úåáøòúä íåùì úèìçåî úåãâðúä ìò úãñåéî '÷ä åúèéù ,äàðùä
ø÷éòù ë"åîëå ,õ÷ä ú÷éçã àìá äìôúå äðåîà êøãá ÷ø àäú úåìâä ïî åðéúàéöé ìëùå äøåú éøéôîì ÷"äøàá íåé÷ íåù ïéàù àåä åùã÷
íðéä åìà ìòéìá éðá ,úàæ úîåòì ,(äáøä ãåòå ,ð"ø ,è"ë÷ ,à"é ,'æ 'éñ à"ç ï"øäåî éèå÷éì 'éò) ,úåìâá äòðëää øñåç àåä äìåàâä áëòî
íäéìò íéìåò óàå úãä éø÷åò éùàø ìëì íä íéøáçúî éìâ ùéøáå ïåãæá ,åîù éììçîå åøáã éæåá ,íééç íé÷åìà úøåú íéëôäîä éùàø
.úéðøôë úåéîåàìáå úåîåàá úåøâúäá
úåéøæëàá ,äîøç úîçìîá áìñøá éãéñç ãâð – "íéðá åáåù" úáéùé éãéîìú – åìà éðåéøá ìù íúîçìî äëôä úåðåøçàä íéðùá
ìëá íéìòåôå ÷úò ïåä íä íéòé÷ùî êë êøåöì ,úéðåéöä äøéôëä éãåñé ìò úãñåéîä äàîèä íúèéù úðçö úà èéìùäì íä íéñðî äàøåð
.úåòùôðä íäéúåìåòô ìëì úåöøçð íéãâðúîù 'ä øáãì íéðîàðäå íéàøéä áìñøá éãéñç ìù íòåøæ úà å"ç øáùì úåîéæîå íéñéñëú éðéî
íéùòîä úøùøùá úôñåð 'éìåç – åìà íéòùåô é"ò ïåøçàä 'å íåéì øåàá äòøàù – åæ úåãáàúä úìåòôá íéàåø åððä
÷"äéòá áìñøá éðáøå éìåãâ ìë úòãì èìçåîå øåîâ ãåâéðá íîöò úòã ìò íéùåò íâéäðî úåùàøá åæ äöåá÷ øùà íéòùôðä
ãö íåùá íéôúåù åðà ïéà ,"äæä íãä úà åëôù àì åðéãé" íìåòå íò ìá÷ äæ íéæéøëî åððäå ,åúøåúìå 'äì íéðîàðä íìåòáå
.íäì øùà ìëá íùå ãé åðì ïéàå ,øùá ãòå ùôðî úåìëîä åìà úåéðñøä úåìåòôá
ãîììå íøëä ïî íéöå÷ øòáì ,åçéùî øåà åðéìò çéøæäì åéîçø åøîëéùå åðéúåøöì éã øîàéù äìéìò àøåð éðô íéìçî åððä åðéùôð øîáå
.íìåò ãòå äúòî åðéìåáâá øáùå ãåù ãåò òîùé àìå äðéá íéòåú
íé÷ðàðäå íéáàåëä
á"äöøàáå ìàøùé õøàá áìñøá éãéñç
נספרסם בחוצות
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