ב"ה

ַּפנ ָ ָס ִאים
הַ ְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחּיָלֵ י צִ בְ אֹות הַ ֵּׁשם

ֶע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת ַחּיֵי ָׂש ָרה
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ְצ ִעי ִרים

מּואל
ַר ִּבי ְׁש ֵ
ָׂש ָטן
ּקֹומ ְיקס
ֶּפ ֶרק ִסּיּום לַ ִ
טֹורי
ַה ִה ְיס ִ
ַה ְּמ ַר ֵּתק

ַּת ְפ ִקיד ָחׁשּוב
ִּב ְׁש ִבילְ כֶ ם
ַמ ֲע ָט ָפה
ֵמ ַה ִּמ ְפ ָק ָדה

רּותא
ִא ְת ָע ָ
ִּדלְ ֵעּלָ א
נָסאי וְהַ ָּׁשלִ ַיח
ְׁשנֵיאֹור זִ ילְ ּבֶ ר ,הַ ּפָ ַ
הַ ּצָ ִעירְ ,מ ַסּפֵ ר ַעל ַחּיִים ֶׁשל ְׁשלִ יחּות
ּבְ בֵ ית ַחּבַ "ד הַ ּגָ בֹוּהַ ּבְ י ֵֹותר ּבָ ָא ֶרץ

ְּתעּו ַדת ַח ָּיל

הּוא ְׁשנֵ יאֹור זַ לְ ָמן זִ ילְ ֶּבר.

ַה ֵּשׁם ֶׁשּלִ י
ֲאנִ י ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה.

יׁש ָיבה)
(זֹו ּכִ ַּתת ֲהכָ נָ ה לִ ִ

"מ ִת ְיב ָּתא"
לֹומד ִּב ְ
ֲאנִ י ּגָ ר ִּב ְצ ַפת ,וְ ֵ
לּוחים" ָּב ִעיר.
ל י ְִׁש ַיבת ְ"צ ִע ֵירי ַה ְּשׁ ִ
ֶׁש
א ְסנִ יף ַה ָּפנָ ָס ִאים ֶׁשּלִ י,
ָׁשם ּגַ ם נִ ְמ ָצ
ח ֵבר ּכְ ָבר ַא ְר ַּבע ָׁשנִ ים.
ֶׁשּבֹו ֲאנִ י ָ
יָאְּ ,וב ִמ ְׁשנָ ה – ֶאת ּכָ ל
ה ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ִּפ ְר ֵקי ַּתנְ
יֹוד ַע ְּב ַעל ֶּפ
ֲאנִ י ֵ
ּכּוריםָּ ,ב ָבא ַק ָּמא ָּוב ָבא
מֹועד ָק ָטןִּ ,ב ִ
ּתֹות ְּב ָרכֹותֻ ,סּכָ הֵ ,
ַמ ֶּסכְ
ם ֵח ִצי ִמ ַּמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת.
ְמ ִצ ָיעא ,וְ גַ
ֲח ִס ִידית ְמי ֶֻח ֶדת ֶׁשּלִ י:
ַהנְ ָהגָ ה
לֹומד ֶּפ ֶרק ִמ ְׁשנָ יֹות.
ּב ִסּיּום ַה ְּת ִפּלָ הֲ ,אנִ י ֵ
ְּבכָ ל ּב ֶֹקרְ ,
ְּבתֹוְך ָּפחֹות ִמ ְּשׁנָ ַתיִם
ֲאנִ י ַמ ָּמׁש ְמ ַקּוֶה לְ ַסּיֵם
הּ ,ולְ ַה ְת ִחיל ִמּיָד ׁשּוב.
ת ּכָ ל ִׁש ָּשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ
ֶא

ַמ ֲע ָט ָפה
ה ִּמ ְפ ָק ָדה
ֵמ ַ
ישים ֲח ׁשו ִּביםַ ,א ֲח ָר ִא ִ ּיים?
ָמ ַתי ֲאנַ ְחנ ּו ַמ ְר ִ ּג ׁ ִ
ְל ָמ ׁ ָשלְּ ,כ ׁ ֶש ַא ָ ּבא קוֹ ֵרא ָלנ ּו ָלבוֹ א ִא ּתוֹ ְ ,ואוֹ ֵמר
ימה
ָלנ ּו ׁ ֶשהוּא סוֹ ֵמ ְך ַרק ָע ֵלינ ּו ְונוֹ ֵתן ָלנ ּו ְמשִׂ ָ
ְל ַב ֵ ּצ ַע ִּכי ַרק ֲאנַ ְחנ ּו יְ כוֹ ִלים ַל ֲעשׂ וֹ ת אוֹ ָת ּה ֲה ִכי
טוֹ ב ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ִל ְהיוֹ ת .לֹא ְמ ׁ ַש ֶ ּנה ָמה זֶ ה ִ ּב ְכ ָלל
– ִאם ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ּסוֹ ְמ ִכים ָע ֵלינ ּו ו ְּמ ַצ ּ ִפים
ֵמ ִא ָּתנ ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת ַמ ּ ׁ ֶשהוּ ,זֶ ה נוֹ ֵתן ְּתחו ׁ ָּשה ׁ ֶשל
ַא ֲח ָריוּת.
ָ
קוֹ ְר ִאים ָלזֶ ה ׁ ְש ִליחוּתְּ .כ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְלך ׁ ְש ִליחוּת
ַל ֲעשׂ וֹ תַ ,א ָּתה לֹא ִמ ְס ּתוֹ ֵבב ְס ָתם ָּכ ָכה ְוסוֹ ֵפר
ֶאת ַהדַּ ּקוֹ ת ַעד ׁ ֶש ַה ּיוֹ ם יִ ָ ּג ֵמרּ ְ .ב ִד ּיוּק ְל ֶה ֶפ ְךַ ,א ָּתה
ְמ ַח ּ ֵפשׂ ָל ֵתת ֶאת ָּכל ָמה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ָך ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָצ ָאה
י-ה ִכי'.
'ה ִכ ֲ
ִּת ְהיֶ ה ֲ
ַע ְכ ׁ ָשו ַּת ְח ׁ ְשב ּו ׁ ֶש ְ ּל ָכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנוָּּ ,כל יֶ ֶלד ְ ּב ָכל ִ ּגיל,
יֵ ׁש ׁ ְש ִליחוּתְ .ולֹא ְס ָתם ׁ ְש ִליחוּתֶ ,א ָ ּלא ַה ּ ׁ ְש ִליחוּת ֲה ִכי
ֲח ׁשו ָּבה ָ ּבעוֹ ָלם.
ָה ַר ִ ּבי ִל ֵּמד אוֹ ָתנ ּו ׁ ֶש ֻּכ ָ ּלנ ּו ׁ ְשלו ִּחיםֻּ .כ ָ ּלנ ּו ׁ ְשלו ִּחים
"ל ֲעשׂ וֹ ת לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך דִּ ָירה
ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַ
ְ ּב ַת ְח ּתוֹ נִ ים"ִ ,ל ְלמֹד ּתוֹ ָרה ו ְּל ַק ֵ ּים ִמ ְצווֹ ת ו ְּל ָה ִפיץ ֶאת
ַה ַ ּי ֲהדוּת ְו ַה ֲח ִסידוּת ְ ּב ָכל ָהעוֹ ָלם .יֵ ׁש ַּת ְפ ִקיד יוֹ ֵתר ָח ׁשוּב
ְו ַא ֲח ָר ִאי ִמ ֶ ּזה?
ָאז ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזהֶ ׁ ,ש ּבוֹ ַא ְל ֵפי ַה ּ ׁ ְשלו ִּחים ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ְ ּב ָכל
ָהעוֹ ָלם ִמ ְת ַּכ ְ ּנ ִסים ֵא ֶצל ָה ַר ִ ּבי – זֶ ה ַה ְ ּז ַמן ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ְל ִה ְס ַּת ֵּכל
יש ּו ֶאת ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶש ָ ּל ֶהם
יהםַ ,על ַה ֲח ִס ִידים ָה ֵא ּל ּו ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁ
ֲע ֵל ֶ
ו ִּו ְּתר ּו ַעל ַה ְר ֵ ּבה דְּ ָב ִרים נֶ ְח ָמ ִדים ְוטוֹ ִבים ְּכ ֵדי ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶאת
יהם ו ְּל ַה ֲע ִר ְ
יך אוֹ ָתם,
ַה ּ ׁ ְש ִליחוּת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהְ .ל ִה ְס ַּת ֵּכל ֲע ֵל ֶ
ֲא ָבל ֲה ִכי ָח ׁשוּבִ :ל ְרצוֹ ת ִל ְהיוֹ ת ְּכמוֹ ֶהם.

ַה ַּב ְ לֹא
י ׁ ָשן

לָ ֵמד
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דֹולים ַמ ִּג ִיעים
ְּכ ֶׁש ָה ַא ִחים ַה ְּג ִ
יבה ַה ַּביְ ָתה ְל ַׁש ָּבת ,זֹו ַמ ָּמׁש
ֵמ ַהּיְ ִׁש ָ
אֹותםֶ ,את
ֲח ִג ָיגהֻּ .כ ָּלנּו ְמ ַכ ְּב ִדים ָ
ׁשּוביםֲ .א ִפּלּו ְמ ִכינִ ים
ימים' ַה ֲח ִ
ַה ְ'ּת ִמ ִ
בֹודם ָּכל ִמינֵ י ַמ ְט ַע ִּמים ְמיֻ ָח ִדים,
ִל ְכ ָ
עּוגֹות ְּג ִבינָ ה וְ ָ
רֹוג ָלְך וָ עֹוד...

יכם"
"ׁשלֹום ֲע ֵל ֶ
ֶאת ָ
"א ֶׁשת ַחיִ ל" ֻּכ ָּלנּו ָׁש ִרים
וְ ֵ
ְּביַ ַחד ְּבקֹול ְליַ ד ַה ֻּשׁ ְל ָחן.
ַא ָּבא ַמ ְחזִ יק ַׂשק ָמ ֵלא
ֻס ָּכ ִרּיֹות ִצ ְבעֹונִ ּיֹות,
ּצֹות-מתּוקֹות,
ֲח ַמ ְצ ַמ
ְ
ּומ ַח ֵּלק ְל ָכל ִמי ֶׁש ָּשׁר
ְ
יָ ֶפהַ .ה ַּמ ְל ָא ִכים ֶׁש ָּב ִאים
ִא ָּתנּו ִמ ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת
ְּבוַ ַּדאי ְׂש ֵמ ִחים ִל ְראֹות
ֶאת זֶ ה...

אֹוה ִבים ְמאֹוד
ֲאנַ ְחנּו ֲ
ְל ָא ֵר ַח .יֵ ׁש ָלנּו ֲא ִפּלּו
בּועים
אֹור ִחים ְק ִ
ַּכ ָּמה ְ
ִ
ּדֹואגים ָל ֶהם
ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֲ
ַמ ָּמׁש ְּכ ִאּלּו ֵהם ֵח ֶלק
ֵמ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה.
ַחּלֹות ְּכמֹו ֶׁש ָּלנּו ֹלא ִּת ְמ ְצאּו
עֹולם! ֶאת ַה ַחּלֹות
ְּב ַאף ַמ ֲא ִפּיָ ה ָּב ָ
יח ְמ ַמ ֵּלא ֶאת ָּכל ַה ַּביִ ת...
אֹופה ְּביַ ַחד ִעם ַה ָּבנֹות ,וְ ָה ֵר ַ
ִא ָּמא ָ
יֹותר ְמיֻ ָחד זֶ ה ֶׁש ָּכל ַהּיְ ָל ִדים ַּב ַּביִ ת ִמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ַּב ֲה ָכנַ ת ַה ַחּלֹות.
ּומה ֶׁשעֹוד ֵ
ָ
קֹול ִעים ֶאת ַה ַּצּמֹות ֶׁשל ַה ַחּלֹות...
ָל ִׁשים ֶאת ַה ָּב ֵצקְ ,מ ַת ְּב ִלים ,וַ ֲא ִפּלּו ְ

ָמה זֹו
"א ֶּג ֶרת ָה ַר ְמ ַּב"ן"?
ִ
ִל ְפנֵ י ֶׁשּנְ ַד ֵּבר ַעל ִא ֶּג ֶרת ָה ַר ְמ ַּב"ןּ ,בֹואּו נַ ִּכיר ֶר ַגע ֶאת ָה ַר ְמ ַּב"ן...
דֹולי ַה ֲח ָכ ִמים
ָה ַר ְמ ַּב"ן הּוא ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ֶּבן נַ ְח ָמן .הּוא ָהיָ ה ֶא ָחד ִמ ְּג ֵ
אֹומ ֶרתִ ,ל ְפנֵ י ִּכ ְׁשמֹונֶ ה ֵמאֹות
קּופת ָה ִ"ראׁשֹונִ ים" ,זֹאת ֶ
וְ ָה ַר ָּבנִ ים ִּב ְת ַ
ָׁשנָ ה ָ(אז עֹוד ֹלא ָהיָ ה ִּב ְכ ָלל ֻמ ָּשׂג ָּכזֶ ה ֶׁשל ְׁשמֹות ִמ ְׁש ָּפ ָחה).
ּגֹורר ִּב ְס ָפ ַרד ,וְ ָהיָ ה ְמ ֻל ָּמד וְ ָח ָכם ָּגדֹול ְמאֹודְּ .כמֹו ַה ְר ֵּבה
ָה ַר ְמ ַּב"ן ִה ְת ֵ
לֹומרֻ :מ ְמ ֶחה וְ ַרב יֶ ַדע
קּופתֹו ,הּוא ָהיָ ה ִאיׁש ֶא ְׁשּכֹולֹותְּ ,כ ַ
ֲח ָכ ִמים ִּב ְת ָ
ּפֹוסקַּ ,גם ְמ ָפ ֵרׁשַּ ,גם ְמ ֻק ָּבלַּ ,גם
חּומים ַר ִּבים ְמאֹוד .הּוא ָהיָ ה ַּגם ֵ
ִּב ְת ִ
רֹופא.
ׁשֹורר וְ ַגם ֵ
ְמ ֵ

ַּב ָּפ ָר ָׁשה ֶׁש ָּלנּו נֶ ֱא ַמר ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָהיָ ה "זָ ֵקןָּ ,בא ַּבּיָ ִמים"ֶ .ר ַגע ,זֶ ה ֹלא אֹותֹו
לֹומר ֶאת אֹותֹו ָּד ָבר ַּפ ֲע ַמיִ ם?
יכה ַ
ּתֹורה ְצ ִר ָ
ָּד ָבר? ָל ָּמה ַה ָ
הּודי ֶׁש ָּכל
ָה ַר ִּבי ַמ ְס ִּביר ֶׁש ְּשׁנֵ י ַה ְּת ָא ִרים ָה ֵאּלּו ׁשֹונִ ים זֶ ה ִמּזֶ ה" :זָ ֵקן" ְמ ָת ֵאר יְ ִ
אׁשי ַה ֵּתבֹות
ּתֹורהְּ ,כמֹו ֶׁש ְּמ ַר ְּמזִ ים ָר ֵ
לֹומד ָ
יֹוׁשב ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש וְ ֵ
ַהּיֹום ֵ
הּודי ֶׁש ָּמ ֵלא
"ּבא ַּבּיָ ִמים" ְמ ָת ֵאר יְ ִ
ֶׁשל ַה ִּמ ָּלה "זָ ֵקן" :זֶ ה ָקנָ ה ָח ְכ ָמה .וְ ִאּלּו ָ
טֹובים.
ּוב ַמ ֲע ִׂשים ִ
ְּב ִמ ְצוֹות ְ
אֹותנּו ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָהיָ ה ַ'ּגם וְ ַגם' .הּוא ָהיָ ה ַּגם "זָ ֵקן" וְ ַגם
ּתֹורה ְמ ַל ֶּמ ֶדת ָ
וְ ַה ָ
ּתֹורהֲ ,א ָבל ַּגם ָּג ַמל ֲח ָס ִדים וְ ֵה ִפיץ ֶאת ָה ֱאמּונָ ה
"ּבא ַּבּיָ ִמים" .הּוא ַּגם ָל ַמד ָ
ָ
ּתֹורה עֹוד
ְּב ַה ֵּשׁם ְל ֻכ ָּלם; הּוא ַּגם ֵא ֵר ַח וְ ָד ַאג ְל ֻכ ָּלםֲ ,א ָבל ֹלא ָׁש ַכח ִל ְלמֹד ָ
וָ עֹוד.

ִמ ָּס ִביב
לַ ֻּׁשלְ ָחן
ִמ ְׁש ַּפ ַחת

זִ ילְ ֶּבר

יכים ִל ְלמֹד ִמּזֶ הֶׁ ,ש ַחּיָ ִבים ְל ַׁש ֵּלב ֵּבין ְׁשנֵ י ַה ְּד ָב ִרים.
לּוחים ְצ ִר ִ
ַּגם ֲאנַ ְחנּו ַה ְּשׁ ִ
תֹורה וְ ַל ֲח ִסידּות –
הּודים ְל ָ
ימה ֶׁש ָּלנּו ִהיא ְל ָק ֵרב יְ ִ
לּוחיםַ ,ה ְּמ ִׂש ָ
ֲאנַ ְחנּו ְׁש ִ
ּתֹורה ,עֹוד וָ עֹוד!
ֲא ָבל ַּגם ֲאנַ ְחנּו ְּב ַע ְצ ֵמנּו ַחּיָ ִבים ִל ְהיֹות 'זְ ֵקנִ ים'ִ ,ל ְלמֹד ָ

עֹוׂשה ִקּדּוׁש ,וְ ַא ַחר
ֶא ְצ ֵלנּו ק ֶֹדם ּכֹל ַא ָּבא ֶ
ָּכְך ַּגם ָּכל ַה ָּבנִ יםַּ .גם ִמי ֶׁשעֹוד ֹלא ָע ָׂשה
עֹוׂשה ִקּדּוׁשַ ,על ִמיץ ֲענָ ִבים.
ַּבר ִמ ְצוָ ה ֶ

ּנּוח ָה ָאהּוב
ַה ִּק ַ
יקים
ָע ֵלינּו הּוא ַא ְר ִט ִ
ּתֹוצ ֶרת ֵּבית
ֶ
יל ֶּבר.
ִמ ְׁש ַּפ ַחת זִ ְ
ֲאנַ ְחנּו ְמ ִכינִ ים ַּת ְר ִּכיז
ים-ט ִעים ְּבתֹוְך
ָ
ָט ִע
ַה ַּמ ָּגׁש ֶׁשל ֻק ִּבּיֹות
ַה ֶּק ַרחְּ ,ב ֶא ְמ ַצע
ַּת ֲה ִליְך ַה ַה ְק ָּפ ָאה
ּתֹוח ִבים ַמ ֵּקל –
ֲ
יקים
וְ יֵ ׁש ָלנּו ַא ְר ִט ִ
ֻמ ְפ ָל ִאיםְ ,ל ִה ְת ַל ֵּקק!

יֵ ׁש ַׁש ָּבתֹות ֶׁש ָּב ֶהן
יכה
עּודה ַמ ְמ ִׁש ָ
ַה ְּס ָ
יכהַ ,עד ְל ָׁש ָעה
ּומ ְמ ִׁש ָ
ַ
ְמ ֻא ֶח ֶרת ְמאֹוד ַּב ַּליְ ָלה.
ָּפׁשּוטֲ ,אנַ ְחנּו ָׁש ִרים
ִׁש ִירים ֶׁשל ַה ָּפנָ ָס ִאים
ֹׁוכ ִחים
וְ נִ ּגּונִ ים – ַעד ֶׁשּש ְ
ִּב ְכ ָלל ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל
ַה ָּשׁעֹון...

"א ֶּג ֶרת ָה ַר ְמ ַּב"ן" ִהיא ִא ֶּג ֶרתְּ ,ב ִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשּזֶ ה נִ ְׁש ָמעֶׁ ,ש ָה ַר ְמ ַּב"ן ָׁש ַלח ַל ֵּבן
ִ
ַה ְּבכֹור ֶׁשּלֹוֶׁ ,שּנִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם נַ ְח ָמןָּ .ב ִא ֶּג ֶרת ַהּזֹוָ ,ה ַר ְמ ַּב"ן ַמ ְד ִריְך ֶאת ַה ֵּבן
טֹובהָ .ה ַר ְמ ַּב"ן ַמ ְמ ִליץ ַל ֵּבן
מּוסר ,יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם וְ ִה ְתנַ ֲהגּות ָ
ֶׁשּלֹו ְּב ִד ְב ֵרי ָ
אֹותּהְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְת ִמיד
ּול ַׁשּנֵ ן ָ
ֶׁשּלֹו ִל ְקרֹא ֶאת ָה ִא ֶּג ֶרת ְל ָפחֹות ַּפ ַעם ְּב ָׁש ַ
בּוע ְ
וְ ִלנְ הֹג ַּב ֶּד ֶרְך ַהּיְ ָׁש ָרה.
אֹותּה ְל ִע ִּתים ְקרֹובֹות ִּכ ְס ֻג ָּלה
ּומ ַׁשּנְ נִ ים ָ
ּקֹור ִאים ֶאת ָה ִא ֶּג ֶרת ְ
יֵ ׁש ַר ִּבים ֶׁש ְ
ּול ַה ְצ ָל ָחה ְּב ִחּנּוְך.
ְליִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם ְ
ִמ ְס ַּפר ְק ָט ִעים ִמּתֹוְך ָה ִא ֶּג ֶרת ֲא ִפּלּו ֻה ְל ֲחנּו ְל ִׁשיר ְמ ַר ֵּגׁש ֶׁש ֻּכ ָּלם ַמ ִּכ ִירים:
ּתֹורת ִא ֶּמָךִּ :ת ְתנַ ֵהג ָּת ִמיד ְל ַד ֵּבר ָּכל
מּוסר ָא ִביָך ,וְ ַאל ִּתּטֹׁש ַ
"ׁש ַמע ְּבנִ י ַ
ְ
ּובזֶ ה ִּתּנָ ֵצל ִמן ַה ַּכ ַעסֶׁ ,ש ִהיא ִמ ָּדה
ּוב ָכל ֵעתָ ,
ְּד ָב ֶריָך ְּבנַ ַחתְ ,ל ָכל ָא ָדם ְ
ָר ָעה ְל ַה ֲח ִטיא ְבנֵ י ָא ָדם ...וְ ַכ ֲא ֶׁשר ִּתּנָ ֵצל ִמן ַה ַּכ ַעסַּ ,ת ֲע ֶלה ַעל ִל ְּבָך ִמ ַּדת
טֹובה ִמ ָּכל ַה ִּמּדֹות טֹובֹות."...
ָה ֲענָ וָ ה ֶׁש ִהיא ִמ ָּדה ָ

ִאם יֵ ׁש ְׁש ֵא ָלה ֶׁש ְּמ ַענְ יֶ נֶ ת
ֶא ְת ֶכם וְ ֹלא ִה ְצ ַל ְח ֶּתם ִל ְמצֹא
אֹותּה
ׁשּובהִׁ ,ש ְלחּו ָ
ֶאת ַה ְּת ָ
ַל ַּמ ֲע ֶר ֶכתָּ .דן ַה ַּל ְמ ָדן יִ ְמ ָצא
בּור ֶכם ֶאת ַה ְּתׁשּובֹות,
ֲע ְ
ִּת ְס ְמכּו ָע ָליוִ .אם ֹלא
ִּת ְׁש ֲאלּו – ֵאיְך ֵּת ְדעּו?
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