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יָר  שִׁ מ  י  כִׁ ה'  ל  ה  ָא לָ ל  ָג  י  ָע

נִָׁםִַאְלַפיִ  ִִִֻטְלַטְלנּוהִשָׁ

ְדבִָׁתְִבַסֲערֹו יִָׁרִִמ  ִִםוָׁ

ַרְדנּו ינּוִִיָׁ ל  ְִוֹטַרְדנִּוִִעָׁ

ְמצּולֹו ְכיִָׁןְִשאֹוִתב  ִםִ,דָׁ

ינִָׁ ְספ  ִִִהְרעּועִָׁהִב 

ּה יטָׁ ְקַבְרנ  ְרדִִִַשֶׁ ִִםנ 

ְתהֹומִֹו יםִַמיִ ִתב  ִִםַרב 

ִ ְשְבר  ִִםיִָׁיְִבמ 

נִ  ְתאֹואִלִֶׁפִֶׁהִזִֶׁהְִוה  ִםִִפ 

עִָׁ ִםקִָׁהִִַהזִֶׁםִהָׁ

י נ  יםְִזק  ר  ִִםְכַבֲחלֹוִםּוְנעָׁ

כִָׁ ִםִ,עֹולִָׁיִִַקְצוִ לִמ 

יהִֶׁ ִםִִמֹוַלְדתִָׁלִִאִֶׁםִּוְפנ 

תִָׁרִכּו ִִםְמכּורָׁ

ינֹו ְספ  ַטְלְטלֹותִב  ִִתמ 

י יט  יטֹוםְִפל  ִִתּוְפל 

י יל  ילֹוִםַמְעפ  ִִתּוַמְעפ 

ִִִתַשיָׁרֹותִַשיָׁרֹו

י ִִםַדְרכִִִָׁתאִֶׁםְִמַפְלס 

רִֶׁלִאִֶׁ ִםֲִִאבֹותִָׁץִאֶׁ

ׂשלִאִֶׁ רֶׁ ּמֹותִִָׁעֶׁ ִםא 

תִָׁםִֹכחִָׁ ִםא 

ִֹ חִָׁסִנִָׁאִל ִםִִל 

ִֹ ְפלִָׁאְִול ִִםרּוחִָׁהִנָׁ

ִ,ִִםְלַרְגלִָׁעִַקְרקִַ

ִִםְלרֹאשִָׁגִִגִָׁתִקֹוַרִ

י נִִָׁםזֹוְרע  ִהְִִבר 

סִַ תִָׁתִפ  ִִםַאְדמָׁ

ְמעִָׁ ְמחִָׁלִשִֶׁהְִבד  ִהִִׂש 

י ירִָׁתִאִ םִקֹוְצר  ִםְקצ 

כּו רּוִזָׁ ִִתּוְפדּותְִלח 

ִֹ נִָׁאְִול ִםִ,ְבח 

כְִִָׁוי ש דּורִׂשָׁ ִִתְוע 

ֳעלִָׁ לִִִָׁםְלפָׁ ְפעָׁ ִ.םּומ 

ִ

ְדֵרנּוה ּתֹודָ ר נ אמ  א ְול   ל  לא   ְונִׁ  ם?  ְישֻׁ

ּגֹומֵ  ְנָבֵרְךא ְול    ם?עֹולָ א ּבֹוֵר  לָלאֵ ל ה 

ִ

נִָׁםִַאְלַפיִ  יהִשָׁ יתְִבב  ֲאסּור  ִִםהָׁ

י ים,ֲִחבּוש  ִםִִֻמכ 

י ל  יםִֻמְשפָׁ ִם,ּוְמֻענ 

יטִ ,ִםהִ בִִַָׁהכּו" ילּובִִה  ִִ"םַהְשפ 

יפּו ט  יִה  ר  נּוםְִִכמָׁ יְִועָׁ ִִםַחְשַמנ 

ידּולִאִִַַאְך" ִםְתַכלִּולְִואִַםִַתְשמ 

ְהיּו לִֹותְִלאֹוִי  ִִןּוְלקָׁ

יןְִִכַאֲחרֹו ע  ִ"ִ.ִםַהְמֹצרָׁ

ילּודְִִועֹו ְגד  דֹוִה  ִִןזָׁ

יתִִַתְרבּויְִבנִ " ִםִ"ְנאֹור 

ְרפּו ישְִוׂשָׁ ִִןַהצֹאְִשל 

ש יהְִִַבא  נ  ְבשָׁ ִִםכ 

נִ  עִָׁהִִזִָׁחֲִאִָׁהְִוה  ִהִִַהזִֶׁםִבָׁ

יִרּוחִַ יםְִִנעּור  א  ִִםּוְפלָׁ

בִַ רֹורִשָׁ ִִתמֹוס 

תִ  יקִנ  ק  אז  ִםִ,הָׁ

ילִּוְבכִָׁ כ  ִילִּוְבכִָׁםִַהְדרָׁ ְשעֹול  ִםַהּמ 

יֹו יםִשִָׁןְִלצ  ל  יםְִִרגָׁ מ  ִםִ,ּוְפעָׁ

נִִָׁאּוּובִָׁ ְרנָׁ יהִִב  יםְִגאּול  ִִםּוְפדּוי 

יבֹוִשֹוְבבּו יִִירּוס ְִוהִ תְִנת  ְכשֹול  ִםִ,מ 

נּו יִבָׁ ת  ידּוםִבָׁ יְִוהֹול  ד  ִִםְילָׁ

ירִִעִַצִַל,ְִשכֹוםִגִִַיְָׁדעּו יגֹונ  ִםִ,ו 

ִיִכִ  רֶׁ אִ ץִִאֶׁ ְׂשרָׁ ילִי  ְקנ  ִיתִנ  סּור  ִםְבי 

ׂשּו ּהְִוׂשָׁ תָׁ ׂשֹוׂשִִא  ילִִכִִָׁמָׁ ְתַאְבל  ִִםַהּמ 

ִ

י ה,  ּתֹודָ ר  נ אמ  א  ְול   לֵ ר  שִׁ ל  ה 

י ְזמֹורִׁ  ם?ּומִׁ

י ָלנּול ְלגֹומֵ ה נֹוד  א ְול   ים  ֲחָסדִׁ  ם?טֹובִׁ

ִ

נִָׁםִַאְלַפיִ  רִֶׁהִשָׁ ִִתַתְלאּובֹוץְִִבאֶׁ

ִ רֶׁ יִָׁץְִבאֶׁ ְדבִַהִִצ  מֹורִּומ  ִתִ,ְשמָׁ

רִָׁ ַרִםְִביֹובִשָׁ ילִֹוחְִוקֶׁ ִִתַבל 

ִ רֶׁ אֶׁ רִֶׁץִמ  אָׁ ְנדֹוִֹגַרשץִִלָׁ ִדִ,ל 

מִָׁ עִָׁאְִבצָׁ יב,ְִורָׁ עֹוםְִבפֹוְגרֹומ  ִִתּוְפרָׁ

ינִ לִּוְבכִָׁ רֹויִִמ  יֹוַאְכזִָׁתְִגז  ִִתר 

נִ  מִַהְִוה  עִִָׁעשָׁ ִִלקֹוהִִַהזִֶׁםִהָׁ

אֹואִּובִָׁ ִת:הָׁ

ְךם,ִקּו ִלִאְִִֶׁלָךִלֶׁ רֶׁ אָׁ ִִתַהזֹאץִהָׁ

ְךִַאְרֲאָךםִשִָׁ רֶׁ ְחיֹוִַהדֶׁ ִתִ,ל 

ִֹ יאִל נּועִַדִעֹוףִתֹוס  ְתעֹוִִלָׁ ִִתְול 

יִַויָׁבֹואּו יֹוִםַאח  ִתִ,ַוֲאחָׁ

כִֹ לּויֹותְִתפּוצֹולִמ  ִִתגָׁ

ַאְרצֹו יִָׁתִמ  רִֹוהִִצ  ְדבָׁ ִִתּומ 
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ְטעּווְִ יִנָׁ מ  נּוםְִִכרָׁ צֹוִּובָׁ ִִתַהְפרָׁ

ְזכּו ְתקּומִִִַָׁוי  בּוהִל  לּויֹוץְִוק  ִתִ,גָׁ

ְראִּו יִַוי  נ  ייִּוְבנִ םִִבָׁ נ  ִִםבָׁ

נֹו נֹויִּוְבנִ תִִבָׁ ִִתבָׁ

י ש  ל  יםִש  ע  ב  ִִםְור 

נִָׁ ה  ִִדְועֹודִִעֹוהִִכָׁ

ְרכִ לִעִַ הֹותִִבֹואִָׁיִב  ּמָׁ ִִתְוא 

י ב  ְבתֹוםִסָׁ ִִתְוסָׁ

ִ

 ת?ְצָבאֹו לָלאֵ ה  ֹודָ ּתר נ אמ  א ְול  

ּגֹומֵ  ְנָבֵרְךא ְול   יל ה  ָיבִׁ  ת?טֹובֹום ְלח 

י ינּו אנּוֳִִחלָׁ ׂשָׁ ְפַליִ ִנָׁ ִִםְבכ 

נִָׁםִַאְלַפיִ  ִהִִשָׁ

ִילִכִָׁ ְצַריִ ֳִחל  ִםִִמ 

ִהִִַהְכתּובִִִָׁהַמכִָׁלְִוכִָׁ

ּה ינָׁ א  ִהְִכתּובְִִָׁושֶׁ ִִהַבתֹורָׁ

ינּו ל  גִַםִיֹוםִיֹוִעָׁ שִָׁףִִנ  ִאִ,ְונ 

ְתַקְימּו חֹוִנּובְִִָׁוה  ִתִִתֹוכָׁ

פִֶׁ ְבס  ִרִשֶׁ ְקרָׁ ִִאַוי 

ִֹ ַסְרנּואְִול לִֶׁםִגִִִַח  ִהִִא 

ְשנִ  ְבמ  ִהִ,תֹורִָׁהִשֶׁ

נִ  לִֶׁהִזִֶׁהְִראִ הְִוה  ִאִִפֶׁ

יִֹו זָׁ יאִָׁןִח  ִה,ּוְפל 

ינּו ע  שִּוְִפצָׁ ִִִֻחבָׁ

ְלתִָׁ ִהִ,ֲארּוכִָׁהְִועָׁ

נּו ֲעדִִָׁיָׁד  רָׁ ִִהשֶׁ

יתְִלַהְלמִּו ל  ְשְלחִָׁםֲִעמ  ִהִ,נ 

נּו ֲעדִִַָׁרְגל  ּמָׁ ִִהשֶׁ

ְיתִָׁ ִהִ,ְשלּוחִָׁהְִכַאיָׁלִָׁהִהָׁ

זִַ ג  שִַעִִּומ  ִִאיָׁצִָׁרִֹחטִֶׁיִי 

י ר  יתִָׁאִבָׁ ִןְִִוא 

ְמצִָׁ ְרצִִָׁאנ  ִִהְונ 

ְרפּואִִָֻׁכלֹו ִהִִל 

ִִֻכלֹו רָׁ ְפאָׁ ִִהְלת 

ִתִִַהדֹורֹולִכְִִָׁלרֹאש

רִָׁ ִוְִִהֲעטָׁ ִוִהוְִָׁקִת 

ִ

לֵ ר נ אמ  א ְול    ה? ְותֹודָ ל ה 

ּגֹומֵ  ְנָבֵרְךא ְול   ֲהבָ ל ה  ּבָ ה ְּבא   ה?ר 

 חג שמח 

 מחלקי המים 

 ירושלים 


