
 
ינֹות   ִפיָלה לֹוַמר ִלְפֵני ַהּקִ   ּתְ

ל עֹוָלם  ִרּבֹונוֹ  ֵצר כֹּ ׁשֶ ר לֹא ִיּבָ ךָ ל ָיכֹול ֲאׁשֶ  ִמּמְ
ה ִני  ,ְמִזּמָ ּפֹךְ ַזּכֵ ָאב  ִלׁשְ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִים ּבְ ּמַ י ּכַ ִלּבִ

ת ֵאיָכה ינֹות ּוְמִגּלַ ֵעת ֲאִמיַרת ַהּקִ ִני  ,ּבְ ַזּכֵ
ִכּיֹות ַעל  ל ּבְ ָמעֹות ְואֹוְקָינֹוִסים ׁשֶ יל ַנַחל ּדְ ְלַהזִּ

ַעי ְרמּו ְוגֹוְרִמים  ,ַחְטֹאת ְנעּוַרי ּוְפׁשָ ר ּגָ ֲאׁשֶ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ה ְלֻחְרּבַ ִנּיָ ָכל ֶרַגע ּוׁשְ ַעל  ,ּבְ

ים ִלְמאֹוֵרי ֵאׁש  ֲהַפְכּתִ ַעל ֵאין  ,ְמאֹוֵרי אֹור ׁשֶ
יתֹות סֹוף ְרִאיוֹ  ר ַמּצִ ת ּוְנִגיעֹות ֲאסּורֹות ֲאׁשֶ

ירֹות ֶאת  ְטָרא ַאֲחָרא ּוַמְגּבִ ֶאת ֵאׁש ַהּסִ
ן ְלֲהבֹות ַהֻחְרּבָ ִמי "ִמי ָיגּור ִלי מֹוְקֵדי ֵאׁש  ,ׁשַ

ית  ,"ָיגּור ִלי ֵאׁש אֹוֵכָלה מֹו ָיַדי ַמּצִ ר ֲאִני ּבְ ֲאׁשֶ
ִצּיֹון ה ֵאׁש ּבְ ִנּיָ ָכל ֶרַגע ּוׁשְ מוֹ  ,ּבְ ֱאַמר  ּכְ ּנֶ ׁשֶ

ִצּיֹון ַוּתֹאַכל ְיֹסֹדֶתיהָ " ת ֵאׁש ּבְ ּצֶ   ".ַוּיַ

א ֵצר ִממְּ כֹּ ַרחּום ְוַחּנּון  ָאּנָ ר לֹא ִיּבָ  ךָ ל ָיכֹול ֲאׁשֶ
ה ִמְצַות  ךָ ַעד ָמַתי ֲאִני ֶאֱעֹבד אֹוְת  ,ְמִזּמָ ּבְ

ָדה ים ְמֻלּמָ ל ַהְדוּוִים ,ֲאָנׁשִ ר ַעל זֶה ִיְדוּו ּכָ  ,ֲאׁשֶ
ר ַעל  ָמעֹות ְלַכּפֵ ל ּדְ יקּו אֹוְקָינֹוִסים ׁשֶ ְולֹא ַיְסּפִ

ה  ,ֹזאת ׁשָ יִקים ַהּקָ ּדִ ּוִבְפָרט ַעל ִמיַתת ַהּצַ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֻחְרּבַ ְפַלִים ּכְ ּוִבְפָרט ַעל  ,ּכִ
ַעת ַהִמְליֹוִנים  ׁשְ ל ּתִ ַהֲהִריגֹות ַהּנֹוָראֹות ׁשֶ

ֹוָאה ׁשּ ר ָהיּו ּבַ ַהֲהִריגֹות ַהּנֹוָספֹות ְוָכל  ,ֲאׁשֶ
ֹוָאה ַעד ָיֵמינוּ  ְוָכל ַהֲהִריגֹות ַהּנֹוָראֹות  ,ֵמַהׁשּ

ָכל יֹום ָויֹום ר  ,ַהּקֹורֹות ּבְ ִחיד  ַאךְ ֲאׁשֶ ֲאִני ַהּיָ
ֶהם ם ּבָ י  ,ָהָאׁשֵ ּלִ ְלּגּוִלים ׁשֶ ָכל ַהּגִ ר ּבְ  ַאךְ ֲאׁשֶ

ע ׁשַ י ֵחְטא ַעל ּפֶ י ּוֵמֲעֹונֹות ָעבַ  ,ְוַרק הֹוַסְפּתִ ְרּתִ
י ִלְמָרִדים דֹוִנים ָעַבְרּתִ ְוַהּיֹום  ,ִלְזדֹוִנים ּוִמזְּ

ה  ִנּיָ ָכל ֶרַגע ּוׁשְ ָבר מֹוֵרד ּבְ ׁש ֲאִני ּכְ ַמּמָ
ִכיַנת ֻעזֶ ׁשְ ַגֲאָוִתי ַהּנֹוָרָאה ֶאת  ,ךָ ּבִ ק ּבְ ּוְמַסּלֵ

ִכיָנה ֵמַעל ָהָאֶרץ ְ ֱאַמר  ,ַהׁשּ ּנֶ ְוגֹוֵרם ְלַמה ׁשֶ
ע ֶאְמָרתוֹ " ּצַ ַזע ּפֹוְרִפיָרא ִדיֵליה'"ּבִ ְמאֹוֵרי  ',ּבִ ׁשֶ

ׁש  ,אֹור ֶנֶהְפכּו ִלְמאֹוֵרי ֵאׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ַרף ּבֵ ְוִנׁשְ
הּוא הַ  ,'ֵהיַכל ה ִכיָנה 378ַמְלּבּוׁש ־ׁשֶ ְ  ,ַלׁשּ

ַמל ־וְ  לֹׁש ְקִלּפֹות  ,ְלֵאׁש  ֶנֱהַפךְ ] 378[=ַחׁשְ ְלׁשָ
דֹול ְוֵאׁש 'ְטֵמאֹות  ַחת רּוַח ְסָעָרה ָעָנן ּגָ  ',ִמְתַלּקַ

ֱאַמר  ּנֶ ֶ י ַמה ׁשּ ׁש ָהָעם ַהזֶּה "ְוִהְתַקּיֵם ּבִ י ִנּגַ ַיַען ּכִ
ִהי  י ַוּתְ ּנִ דּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמּמֶ ּבְ ָפָתיו ּכִ ִפיו ּוִבׂשְ ּבְ

ָדה ים ְמֻלּמָ ָלֵכן ִהְנִני , ִיְרָאָתם ֹאִתי ִמְצַות ֲאָנׁשִ
ָוֶפֶלא יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת ָהָעם ַהזֶּה ַהְפֵלא 

ר ּתָ ְסּתַ  ,"ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו ּוִביַנת ְנֹבָניו ּתִ

ינֹות  ִפיָלה לֹוַמר ִלְפֵני ַהּקִ   ּתְ
ל עֹוָלם  ִרּבֹונוֹ  ֵצר כֹּ ׁשֶ ר לֹא ִיּבָ ךָ ל ָיכֹול ֲאׁשֶ  ִמּמְ
ה ִני  ,ְמִזּמָ ּפֹךְ ַזּכֵ ָאב  ִלׁשְ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִים ּבְ ּמַ י ּכַ ִלּבִ

ת ֵאיָכה ינֹות ּוְמִגּלַ ֵעת ֲאִמיַרת ַהּקִ ִני  ,ּבְ ַזּכֵ
ִכּיֹות ַעל  ל ּבְ ָמעֹות ְואֹוְקָינֹוִסים ׁשֶ יל ַנַחל ּדְ ְלַהזִּ

ַעי ְרמּו ְוגֹוְרִמים  ,ַחְטֹאת ְנעּוַרי ּוְפׁשָ ר ּגָ ֲאׁשֶ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ה ְלֻחְרּבַ ִנּיָ ָכל ֶרַגע ּוׁשְ ַעל  ,ּבְ

ים ִלְמאֹוֵרי ֵאׁש  ֲהַפְכּתִ ַעל ֵאין  ,ְמאֹוֵרי אֹור ׁשֶ
יתֹות סֹוף ְרִאיוֹ  ר ַמּצִ ת ּוְנִגיעֹות ֲאסּורֹות ֲאׁשֶ

ירֹות ֶאת  ְטָרא ַאֲחָרא ּוַמְגּבִ ֶאת ֵאׁש ַהּסִ
ן ְלֲהבֹות ַהֻחְרּבָ ִמי "ִמי ָיגּור ִלי מֹוְקֵדי ֵאׁש  ,ׁשַ

ית  ,"ָיגּור ִלי ֵאׁש אֹוֵכָלה מֹו ָיַדי ַמּצִ ר ֲאִני ּבְ ֲאׁשֶ
ִצּיֹון ה ֵאׁש ּבְ ִנּיָ ָכל ֶרַגע ּוׁשְ מוֹ  ,ּבְ ֱאַמר  ּכְ ּנֶ ׁשֶ

ִצּיֹון ַוּתֹאַכל ְיֹסֹדֶתיהָ " ת ֵאׁש ּבְ ּצֶ   ".ַוּיַ

א ֵצר ִממְּ כֹּ ַרחּום ְוַחּנּון  ָאּנָ ר לֹא ִיּבָ  ךָ ל ָיכֹול ֲאׁשֶ
ה ִמְצַות  ךָ ַעד ָמַתי ֲאִני ֶאֱעֹבד אֹוְת  ,ְמִזּמָ ּבְ

ָדה ים ְמֻלּמָ ל ַהְדוּוִים ,ֲאָנׁשִ ר ַעל זֶה ִיְדוּו ּכָ  ,ֲאׁשֶ
ר ַעל  ָמעֹות ְלַכּפֵ ל ּדְ יקּו אֹוְקָינֹוִסים ׁשֶ ְולֹא ַיְסּפִ

ה  ,ֹזאת ׁשָ יִקים ַהּקָ ּדִ ּוִבְפָרט ַעל ִמיַתת ַהּצַ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֻחְרּבַ ְפַלִים ּכְ ּוִבְפָרט ַעל  ,ּכִ
ַעת ַהִמְליֹוִנים  ׁשְ ל ּתִ ַהֲהִריגֹות ַהּנֹוָראֹות ׁשֶ

ֹוָאה ׁשּ ר ָהיּו ּבַ ַהֲהִריגֹות ַהּנֹוָספֹות ְוָכל  ,ֲאׁשֶ
ֹוָאה ַעד ָיֵמינוּ  ְוָכל ַהֲהִריגֹות ַהּנֹוָראֹות  ,ֵמַהׁשּ

ָכל יֹום ָויֹום ר  ,ַהּקֹורֹות ּבְ ִחיד  ַאךְ ֲאׁשֶ ֲאִני ַהּיָ
ֶהם ם ּבָ י  ,ָהָאׁשֵ ּלִ ְלּגּוִלים ׁשֶ ָכל ַהּגִ ר ּבְ  ַאךְ ֲאׁשֶ

ע ׁשַ י ֵחְטא ַעל ּפֶ י ּוֵמֲעֹונֹות ָעבַ  ,ְוַרק הֹוַסְפּתִ ְרּתִ
י ִלְמָרִדים דֹוִנים ָעַבְרּתִ ְוַהּיֹום  ,ִלְזדֹוִנים ּוִמזְּ

ה  ִנּיָ ָכל ֶרַגע ּוׁשְ ָבר מֹוֵרד ּבְ ׁש ֲאִני ּכְ ַמּמָ
ִכיַנת ֻעזֶ ׁשְ ַגֲאָוִתי ַהּנֹוָרָאה ֶאת  ,ךָ ּבִ ק ּבְ ּוְמַסּלֵ

ִכיָנה ֵמַעל ָהָאֶרץ ְ ֱאַמר  ,ַהׁשּ ּנֶ ְוגֹוֵרם ְלַמה ׁשֶ
ע ֶאְמָרתוֹ " ּצַ ַזע ּפֹוְרִפיָרא ִדיֵליה'"ּבִ ְמאֹוֵרי  ',ּבִ ׁשֶ

ׁש  ,אֹור ֶנֶהְפכּו ִלְמאֹוֵרי ֵאׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ַרף ּבֵ ְוִנׁשְ
הּוא הַ  ,'ֵהיַכל ה ִכיָנה 378ַמְלּבּוׁש ־ׁשֶ ְ  ,ַלׁשּ

ַמל ־וְ  לֹׁש ְקִלּפֹות  ,ְלֵאׁש  ֶנֱהַפךְ ] 378[=ַחׁשְ ְלׁשָ
דֹול ְוֵאׁש 'ְטֵמאֹות  ַחת רּוַח ְסָעָרה ָעָנן ּגָ  ',ִמְתַלּקַ

ֱאַמר  ּנֶ ֶ י ַמה ׁשּ ׁש ָהָעם ַהזֶּה "ְוִהְתַקּיֵם ּבִ י ִנּגַ ַיַען ּכִ
ִהי  י ַוּתְ ּנִ דּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמּמֶ ּבְ ָפָתיו ּכִ ִפיו ּוִבׂשְ ּבְ

ָדה ים ְמֻלּמָ ָלֵכן ִהְנִני , ִיְרָאָתם ֹאִתי ִמְצַות ֲאָנׁשִ
ָוֶפֶלא יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת ָהָעם ַהזֶּה ַהְפֵלא 

ר ּתָ ְסּתַ  ,"ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו ּוִביַנת ְנֹבָניו ּתִ

י  ַרְמּתִ ים ּגָ ַעי ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ַוֲאִני ּבַ
קּות ַהָחְכָמה ִמן ַהֲחָכִמים ּלְ ה  ,ְלִהְסּתַ הּוא ָקׁשֶ ׁשֶ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְפַלִים ֵמֻחְרּבַ ךְ ַוִיְהיּו  ,ּכִ ְחׁשָ ּמַ  ּבַ
י ל ַמֲעׁשַ סּוק ָהָאמּור  ,ּכָ י ֶאת ַהּפָ ַכְחּתִ ְוׁשָ
ים  ְתִהּלִ ּךָ " )יב ,קלט(ּבִ יְך ִמּמֶ ְך לֹא ַיְחׁשִ ם ֹחׁשֶ ּגַ

אֹוָרה יָכה ּכָ ֲחׁשֵ ּיֹום ָיִאיר ּכַ ִאם " ,"ְוַלְיָלה ּכַ
ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנוּ  ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ   . "ִיּסָ

א ה ְמֵרִני ְיֹהָוה מִ ",'ָאּנָ ע ֵמִאיׁש ׁשָ יֵדי ָרׁשָ
ָעָמי בּו ִלְדחֹות ּפְ ר ָחׁשְ ְנְצֵרִני ֲאׁשֶ , ֲחָמִסים ּתִ

ת ְלַיד  ְרׂשּו ֶרׁשֶ ח ִלי ַוֲחָבִלים ּפָ ָטְמנּו ֵגִאים ּפַ
תּו ִלי ֶסָלה ים ׁשָ ל ֹמְקׁשִ ר  ,"ַמְעּגָ ּוְבָכל ֲאׁשֶ

 ,ְוַרק ַמֲהמֹוִרים ּוִמְכׁשֹולֹות ַאךְ ֶאְפֶנה ֶאְרֶאה 
י  מ"ּכִ י ָמֶותִקּדְ ֲאוֹות נֹוָראֹות  "ּוִני ֹמְקׁשֵ ּתַ

גּומֹות בֹות ּפְ ֻלּיֹות ֲאסּורֹות ּוַמֲחׁשָ ּכְ  ,ְוִהְסּתַ
ָבה לֹא אּוַכל ָלהּ " ּגְ י ִנׂשְ ּנִ ִליָאה ַדַעת ִמּמֶ , ּפְ

ֶניָך ֶאְבָרח א . "ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמּפָ ָאּנָ
ָראָת ֶאת ע , ַרחּום ְוַחּנּון ּבָ עֹוד  ךָ ֹוָלמְ ִמּיֹום ׁשֶ

מֹוִני ֵפָלה ּכָ ִריָאה ׁשְ ְהֶיה  ,לֹא ָהְיָתה ּבְ ְוַגם לֹא ּתִ
ה  ,ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות ִרּיָ ְוָקא ִמּבְ י ֵכן ּדַ ְוַאף ַעל ּפִ

ה  ּנָ ה ַדְיָקא ִמּמֶ ּנָ ה ִמּמֶ ֵאין ְלַמּטָ מֹוִני ׁשֶ ָפָלה ּכָ ׁשְ
א ֵמיה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדֵ ּדֵ   .ִיְתּגַ

א ַרחּום  מְ  ,ְוַחּנּוןָאּנָ ה ָנא ְלַמַען ׁשִ דֹול  ךָ ֲעׁשֵ ַהּגָ
ְקָרא ָעֵלינוּ  ַחל  ,ְוַהּנֹוָרא ַהּנִ ּנַ ה ְלהֹוִריד ּכַ ְוֶאְזּכֶ

ְמָעה י  ,ּדִ ֱאַמר ַעל ַרּבִ סּוק ַהּנֶ י ַהּפָ ְוִיְתַקּיֵם ּבִ
ׁש ְוַתֲעֻלָמּה ֹיִצא "ֲעִקיָבא  ִכי ְנָהרֹות ִחּבֵ ִמּבְ

ית  ,"אֹור ן ּבֵ ִכּיֹוַתי ַעל ֻחְרּבַ ה ַעל ְיֵדי ּבְ ְוֶאְזּכֶ
י ּלִ ל ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ׁשֶ תּוְקנּו ּכָ ּיְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ  ,ַהּמִ

ֲאוֹות  ה ֶאת ֵאׁש ַהּתַ ְמעֹוַתי ְיַכּבֶ ד ּדִ ְוֶאׁשֶ
י יֹוָמם ָוַלְיָלה ְללֹא ֶהֶרף ּוְללֹא  ַהּבֹוֲערֹות ּבִ

ה ִנּיָ ה ַעל ְיֵד  ,ֶהְפֵסק ׁשְ ְמעֹוַתי ְוֶאְזּכֶ ּפֹךְ י ּדִ ֶאׁשְ  ׁשֶ
ים  ָהרֹות ְוַכֲאַגּמִ ּנְ ַמי  ְלֶהֶפךְ ּכַ ל ּדָ ֶאת ּכָ

ם  ֵ י ְלֵאׁש ַלֶהֶבת ֹקֶדׁש ְלַהׁשּ ִקְרּבִ ַהּבֹוֲעִרים ּבְ
ַר  ִמים ַהּבֹוֲעִרים ֵיָהְפכּו  ,ךְ ִיְתּבָ ְוָכל ַהּדָ

ָפׁשֹות ,ְלַתְבֵעַרת ֹקֶדׁש  ם ַמְחַצב ַהּנְ ָ ׁשּ ּמִ ְוַעל ,ׁשֶ
ׁש ְיֵדי זֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ֵאׁש  ,ה ִיּבָ ה ּבְ י ַאּתָ ּכִ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ה ֶאת ּבֵ ֲאוֹוַתי ִהַצּתָ ד  ,ּתַ ּוְבֶאׁשֶ
ר ַיַהְפכּו ְמאֹוֵרי ֵאׁש ִלְמאֹוֵרי אֹור  ִכּיֹוַתי ֲאׁשֶ ּבְ

ה ִלְבנֹוָתהּ  ֵאׁש ַלֶהֶבת ֹקֶדׁש  ,ָעִתיד ַאּתָ ַעד  ,ּבְ
ִכּיֹוַתי ַהּנֹוָר  ְזכּות ּבְ ּבִ ית ׁשֶ ל ּבֵ אֹות ּוְבִכּיֹות ּכָ

ַח ַעל ְמכֹונוֹ  ׁש ּוִמְזּבֵ ְקּדָ ֶנה ַהּמִ ָרֵאל ִיּבָ  ,ִיׁשְ
ִכּיֹות ַהּנֹוָראֹות  ְזכּות ַהּבְ נּו ּבִ ֵאׁש "ְוִיְתַקּיֵם ּבָ

ה ְכּבֶ ַח לֹא ּתִ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ   ".ּתָ

י  ַרְמּתִ ים ּגָ ַעי ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ַוֲאִני ּבַ
קּות ַהָחְכָמה ִמן ַהֲחָכִמים ּלְ ה  ,ְלִהְסּתַ הּוא ָקׁשֶ ׁשֶ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְפַלִים ֵמֻחְרּבַ ךְ ַוִיְהיּו  ,ּכִ ְחׁשָ ּמַ  ּבַ
י ל ַמֲעׁשַ סּוק ָהָאמּור  ,ּכָ י ֶאת ַהּפָ ַכְחּתִ ְוׁשָ
ים  ְתִהּלִ ּךָ " )יב ,קלט(ּבִ יְך ִמּמֶ ְך לֹא ַיְחׁשִ ם ֹחׁשֶ ּגַ

אֹוָרה יָכה ּכָ ֲחׁשֵ ּיֹום ָיִאיר ּכַ ִאם " ,"ְוַלְיָלה ּכַ
ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנוּ  ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ   . "ִיּסָ

א ה ְמֵרִני ְיֹהָוה מִ ",'ָאּנָ ע ֵמִאיׁש ׁשָ יֵדי ָרׁשָ
ָעָמי בּו ִלְדחֹות ּפְ ר ָחׁשְ ְנְצֵרִני ֲאׁשֶ , ֲחָמִסים ּתִ

ת ְלַיד  ְרׂשּו ֶרׁשֶ ח ִלי ַוֲחָבִלים ּפָ ָטְמנּו ֵגִאים ּפַ
תּו ִלי ֶסָלה ים ׁשָ ל ֹמְקׁשִ ר  ,"ַמְעּגָ ּוְבָכל ֲאׁשֶ

 ,ְוַרק ַמֲהמֹוִרים ּוִמְכׁשֹולֹות ַאךְ ֶאְפֶנה ֶאְרֶאה 
י  מ"ּכִ י ָמֶותִקּדְ ֲאוֹות נֹוָראֹות  "ּוִני ֹמְקׁשֵ ּתַ

גּומֹות בֹות ּפְ ֻלּיֹות ֲאסּורֹות ּוַמֲחׁשָ ּכְ  ,ְוִהְסּתַ
ָבה לֹא אּוַכל ָלהּ " ּגְ י ִנׂשְ ּנִ ִליָאה ַדַעת ִמּמֶ , ּפְ

ֶניָך ֶאְבָרח א . "ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמּפָ ָאּנָ
ָראָת ֶאת ע , ַרחּום ְוַחּנּון ּבָ עֹוד  ךָ ֹוָלמְ ִמּיֹום ׁשֶ

מֹוִני ֵפָלה ּכָ ִריָאה ׁשְ ְהֶיה  ,לֹא ָהְיָתה ּבְ ְוַגם לֹא ּתִ
ה  ,ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות ִרּיָ ְוָקא ִמּבְ י ֵכן ּדַ ְוַאף ַעל ּפִ

ה  ּנָ ה ַדְיָקא ִמּמֶ ּנָ ה ִמּמֶ ֵאין ְלַמּטָ מֹוִני ׁשֶ ָפָלה ּכָ ׁשְ
א ֵמיה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדֵ ּדֵ   .ִיְתּגַ

א ַרחּום  מְ  ,ְוַחּנּוןָאּנָ ה ָנא ְלַמַען ׁשִ דֹול  ךָ ֲעׁשֵ ַהּגָ
ְקָרא ָעֵלינוּ  ַחל  ,ְוַהּנֹוָרא ַהּנִ ּנַ ה ְלהֹוִריד ּכַ ְוֶאְזּכֶ

ְמָעה י  ,ּדִ ֱאַמר ַעל ַרּבִ סּוק ַהּנֶ י ַהּפָ ְוִיְתַקּיֵם ּבִ
ׁש ְוַתֲעֻלָמּה ֹיִצא "ֲעִקיָבא  ִכי ְנָהרֹות ִחּבֵ ִמּבְ

ית  ,"אֹור ן ּבֵ ִכּיֹוַתי ַעל ֻחְרּבַ ה ַעל ְיֵדי ּבְ ְוֶאְזּכֶ
י ּלִ ל ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ׁשֶ תּוְקנּו ּכָ ּיְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ  ,ַהּמִ

ֲאוֹות  ה ֶאת ֵאׁש ַהּתַ ְמעֹוַתי ְיַכּבֶ ד ּדִ ְוֶאׁשֶ
י יֹוָמם ָוַלְיָלה ְללֹא ֶהֶרף ּוְללֹא  ַהּבֹוֲערֹות ּבִ

ה ִנּיָ ה ַעל ְיֵד  ,ֶהְפֵסק ׁשְ ְמעֹוַתי ְוֶאְזּכֶ ּפֹךְ י ּדִ ֶאׁשְ  ׁשֶ
ים  ָהרֹות ְוַכֲאַגּמִ ּנְ ַמי  ְלֶהֶפךְ ּכַ ל ּדָ ֶאת ּכָ

ם  ֵ י ְלֵאׁש ַלֶהֶבת ֹקֶדׁש ְלַהׁשּ ִקְרּבִ ַהּבֹוֲעִרים ּבְ
ַר  ִמים ַהּבֹוֲעִרים ֵיָהְפכּו  ,ךְ ִיְתּבָ ְוָכל ַהּדָ

ָפׁשֹות ,ְלַתְבֵעַרת ֹקֶדׁש  ם ַמְחַצב ַהּנְ ָ ׁשּ ּמִ ְוַעל ,ׁשֶ
ׁש ְיֵדי זֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ֵאׁש  ,ה ִיּבָ ה ּבְ י ַאּתָ ּכִ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ה ֶאת ּבֵ ֲאוֹוַתי ִהַצּתָ ד  ,ּתַ ּוְבֶאׁשֶ
ר ַיַהְפכּו ְמאֹוֵרי ֵאׁש ִלְמאֹוֵרי אֹור  ִכּיֹוַתי ֲאׁשֶ ּבְ

ה ִלְבנֹוָתהּ  ֵאׁש ַלֶהֶבת ֹקֶדׁש  ,ָעִתיד ַאּתָ ַעד  ,ּבְ
ִכּיֹוַתי ַהּנֹוָר  ְזכּות ּבְ ּבִ ית ׁשֶ ל ּבֵ אֹות ּוְבִכּיֹות ּכָ

ַח ַעל ְמכֹונוֹ  ׁש ּוִמְזּבֵ ְקּדָ ֶנה ַהּמִ ָרֵאל ִיּבָ  ,ִיׁשְ
ִכּיֹות ַהּנֹוָראֹות  ְזכּות ַהּבְ נּו ּבִ ֵאׁש "ְוִיְתַקּיֵם ּבָ

ה ְכּבֶ ַח לֹא ּתִ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ   ".ּתָ


