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אא ֵסֶפר ַהִמדנתָמְואֵשלונ ִס ֵֹ:

יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב" ֶזה.ּ אקהלת ז,אאד(' ְוגנ" ָשה ָהאֱשהִהאאוםַגום אֶשת ֶזה ְלֻעַמת ֶזה ָע: נְבאאנום ָרָעה ְראֵשה ,ּבְ
ֶגד ֶזה, ַהָפסנק אָשַמר וְׁהֹמה ַהֶמֶל  ַעל ַמה וֶָׁראָשה ֶֹ .ּ–אֲשוֶׁר ָכל ַמה וִֶׁנְבָראש ָבענָלום  ַהֹכל ֶזה ְכ

ד ַֹ ֶגד ַהונב אֵאוׁ ָרָעה, אֵאוׁ ָבענָלום טנָבה? ֵכאא ֶֹ ֶגד, אֵאוׁ אשנר ָבענָלום.ּ ְכ ֶֹ ָבענָלום אֵאוׁ.ּ  ֶזה אֵאוׁ ֹחוֶׁ  ַואֲשֵפָלהְכ
ָהרנת ְֹ ֶגד ֶזה אֵאוׁ אַאָבוָׁה, אָאִמאאום נ ֶֹ שנב.ּ ְכ אאום נְגָבענת.ּ אֵאוׁ ִמְדָבר ְואֵאוׁ אאִ ְואֵאוׁ ֲחִמאאמנת.ּ אֵאוׁ ֵגאָשאאנת ַוֲעָמִקאאום, אֵאוׁ ָהרִ
אארנת ְבָראש ַהֹכל.ּ ְואֵאוׁ ְקרִ אָאן ֶזה ִֹ ְֹ ִמָכל אֶשָחדְוָכל ֲחַכום ֵלב ֹנֵטל .ּ נְבָכל אֶשָחד ְואֶשָחד אֵאוׁ בנ טנָבה ְוָרָעה, ְבִע

אָשה ִמֶמננ ָֹ אַש  ַבֹחוֶׁ  אֵאוׁ טנָבה וֶַׁבלַואְאָלה אֵאוׁ ָמֹנַח, ָהאשנר טנב אאנֵתר ִמן ַהֹחוֶׁ : ְכגנן.ּ ְואֶשָחד ַמה וֵֶׁיוׁ לנ ֲה
ְמַלט ֵמאשנאְאָבאאו ַהָבאִשאאום ָעָלאאו.ּ ַמה וֶׁאֵשאאן ֵכן ַבינום, ַלֹכל ִלאאוׁנן אָאן ֶזה אֵאוׁ ְבָכל ָדָבר ְוָדָבר.ּ נַבֹחוֶׁ  אָשָדום ִֹ ְֹ ,נְבִע

.ְּוַהֹכל ֶזה ְלֻעַמת ֶזה
אָאן ֶזה וֶָׁכל ִמדנָתאאו ְווִׁאאטנָתאאו  ַהֹכל ֶזה ְלֻעַמת ֶזה ְֹ ְבָראש ְבִע ָוה: ְכגנן, –ְוֵכן ָהאָשָדום ִֹ ָֹ ַהָיגנן, ַהַגאֲשָוה ְוָהֲע

אאן ַהַמְרִחאאִקאאן אשנתנ ִמן ַהֶדֶר  ַהונָבה ְוַהְיוָָׁרה.ּ ְוַהִשְמָחה ָדדִ ְֹ אֱשַמר, –נְבָכל ִמָדה נִמָדה  אֵאוׁ ָבה  ֶֹ :ְוַעל ֶזה 
אאן אֲשוֶׁר ָבֶהן ִמְתָקֵרב ַהָנבנן ְוַהַמְשִכאאל ַלֲעבנַדת אְאאָא.ּ אאאשעאאהו ֹה,ז(' ְוגנ" אַאֲעֹזב ָרוָׁע ַדְרכנ" ָדדִ ְֹ .ְּואֵאוׁ ְבָכל ִמָדה 

אאן ַרִבאאום ְבָכל ִמָדה ָרה, ַוֲעבנר אֲשוֶׁר ָראִשאאֹנ ִכאא ַהְצָדדִ ָֹ ַלֲעשנת, ָלֵכן ָבאשֹנ ְלַסֵדר ַהִמדנת ְבֶדֶר  ְק
אאום אאום ְבִפאאך.ּ ִסָמִֹ אאום ַהלָולנ ְסדנרִ ְהאאנ ַהִסָמִֹ אָאן וְֶׁיִבאאאֲשך אֶשל ַהַגאֲשָוה .ּ ְוִתְהאֶאה ֻמְרָגל ָבֶהום, ְואאִ ְֹ –ְואִשום ִךְהאֶאה ְבִע

אאום ַהלָולנ ְלַהוְִׁפאאל רנֲחך ְתָגאשנ ָבענָלום ְבַגאֲשָוה נִבְשָרָרה: "ִכאא ַךֲחוֹׁב.ּ אַאְזִכאארנך ַהִסָמִֹ וְְׁכחנ ְכֹלאש, ַכָמה ִֹ ְוִֹ
ָוה?" ָהאאנ ְוֵהאאָכן ֵהום ָֹ .ָּלֵכן ִךְדַבק ַבֲע

אאום ָהאֵשלֶוה ְלָהִסאאר ַכַעס ִמלִוֶבך אָאן וְֶׁיִבאאאֲשך אֶשל ַהַכַעס  אַאְזִכאארנך ַהִסָמִֹ ְֹ אָאן.ּ –ְואִשום ִךְהאֶאה ְבִע ְֹ ְואִשום ִךְהאֶאה ְבִע
אאום ָהאֵשלֶוה ַלֲעֹזב ָכל ָהאֲשָהבנת ְוִלְתֹפס, ִכאא ַהֹכל ֶהֶבל ְוָכֵלה, –וְֶׁיִבאאאֲשך ְלאַשֲהַבת ענָלום ֶזה  אַאְזִכאארנך ַהִסָמִֹ

.ִּכאא ִהאאאש ָהאַשֲהָבה ַהֻמְבֶחֶרת, אַשֲהַבת אְאאָא
ום ָוה ְלוֵׁום וַָׁמאאִ ְֹ אאום ָהאֵשלֶוה וֶַׁךֲעֶשה ַהִמ ָוה  אַאְזִכאארנך ַהִסָמִֹ ְֹ ה, –ְואִשום ַךֲעֶשה וׁנום ִמ ָֹ ְלַכֵנן ָבה ְבַכָנ

אאום ַהלָולנ ְלַהֲעִבאאר.ּ טנָבה אאד ִלְבך ְלַהְרִחאאקנ ִמן ַהֵשום ַהִנְכָבד  אַאְזִכאארנך ַהִסָמִֹ אָאן וֶַׁיְטרִ ְֹ –ְואִשום ִךְהאֶאה ְבִע

.ּנְלָהִבאאאש ַמְחוְׁבנֶתאאך ְלַמְעָלה ְלאַאֵחד ִלְבך ֵלאשהִהאאום, ַהִוְרָדאש

ֲאָוה וְַׁכח ָהאָשָדום ַהֵשום ַהָגדנל.ּ –  ִהאאאש ִמָדה ָרָעה ְמאֹשד ְמאֹשדַהּגַ ִכאא ָכל ַדַעת ַהִמְתָגאֶשה.ּ ְבִמַדת ַהַגאֲשָוה אאִ
ָוה  חנוֵׁב ְבָרָעתנ ְלַקֵבל וֶַׁבח ִמן ָהענָלום, ְלִהְתַגֵדל נְלִהְשָךֵרר ְֹ ְוחנוֵׁב ְבַדַעת וֶָׁכל, –ַואֲשִפלונ ְכוֶׁענֶשה ִמ

ָלָחתנ ֵמרנב ָחְכָמתנ ְֹ .ַּה
אאַפת ָכבנד, ִמן ַהַגאֲשָוה אָאֹבאש ָלֲעֵברנת ַרבנת נַבךנָרה חנֵלק וֶׁלֹואש.ּ נַמֲחהֶקת ְבִמאאִלאא ְדָעְלָמאש, ְכגנן ְרדִ

ָבה ְוַתאֲשָוה אְאֵתָרה ְוָכל.ּ נִמְתַבֵיוׁ ִלוְׁאשנל ַמה וֶׁאֵשאאֹנ אאנֵדַע, ְוֹלאש אאנֶדה ַעל ָהאֱשֶמת, ִלוְָׁמה ֵֹ ְואָאֹבאש ִלאאֵדאא ֶגֶזל נְג
.ְּוִלוְֹׁכַח אְאאָא, ָרענת
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ום, ְוַהִמְתָגאֶשה ְמַבֶזה ְלָכל אָשָדום ָֹ ,ְבֵלב ַהִמְתָגאֶשה אֵאוׁ וַַׁער ָגדנל ָפתנַח: ְכָללנ וֶׁל ָדָבר.ּ נִמְתַכֵבד ִבְקלנ
ר ָהַרע ְלַבְלֵבל ַהַמֲחוָׁבנת ֶֹ אאס בנ אֵא ְהאֶאה אָשבנד ִמן, ְלַהְכִֹ –נִמאא וֶׁלֹואש אַאֲעֶלה ְבִלבנ ִלְסֹךום ַהַשַער ָהַרע ַהֶזה  אאִ

.ָּהענָלום ַהָבאש
ָזֵהר ְמאֹשד ִמן ַהַגאֲשָוה ְתָגאֶשה  ֹלאש ְבגנפנ ְוֹלאש ִבְשָערנ, ָלֵכן ַהַמְשִכאאל אאִ ,ְוֹלאש ְבֹראשוׁנ ְוֹלאש ִבְגרנֹנ, –וֶׁלֹואש אאִ

ְתָגאֶשה ְבִלבנ.ּ ְוֹלאש ְבַמאֲשָכלנ ְוֹלאש ְבַמְלבנוָׁאאו, ְוֹלאש ְבֵראאַח אַשפנ ְוֹלאש ִבְלוׁנֹנ, ְוֹלאש ְבאָאָדאאו ְוֹלאש ְבַרְגָלאאו ִכאא, ְוֹלאש אאִ
ְקָראש , ְוֶזה ָדָבר ָגדנל.ּ אמשלאא טז,ה(" ךנֲעַבת אְאאָא ָכל ְגַבה ֵלב" ְואַשוְֵׁראא ָהאָשָדום", ךנֲעַבת אְאאָא"אֲשוֶׁר ְבַגְבהנת ַהלֵוב ִֹ

וׁ ַהָגדנל ַהֶזה ַעל ָדָבר ַקל ַכֶזה, אֲשוֶׁר אַאְרִגאאוׁ ְבָדָבר ֶזה ֶֹ ְכוִָׁלאאום ַבֶזה.ּ ְלָהִבאאן ָהֹע ָמֵלט, ַרִבאאום ִֹ –ְוַהַמְשִכאאל  אאִ

ְפוׁנ וֶׁלֹואש ִלָקֵראש  .ְּואַשָךה ַדע ָל , ַהֵשום ַהֶזה ְמֹכָער ְמאֹשד".ּ ךנֵעָבה"ַֹ
ִקִיאאום, ְואַשֹ ַעל ִפאא וֶַׁהַגאֲשָוה ָרָעה ְֹ ָוה ָלאָשָדום וִֶׁיְהאאנ ַמְלבנוָׁאאו  ְֹ ִקאא, אֲשִפלונ ָהִכאא ִמ ָֹ ְוָכל ֵכָלאאו, נַמאֲשָכלנ 

ִקִיאאום ִקאא, ְֹ ָֹ ִקאא, ְווְֻׁלָחֹנ  ָֹ ום.ּ –ִכאא ֲהַדר ַהךנָרה  ֶזהנ ַהְנִקינת, ְוגנפנ  .ְּוָכל ֶזה אְאַכֵנן ְלוֵׁום וַָׁמאאִ
ְפוׁנ ְלַמְעָלה ַֹ ְפוׁנ ָךִמאאד ַכָמה וֶׁהנאש ְמַמֵעט ֲעבנַדת אְאאָא, ְוֵכן ְלענָלום אַאְגִבאאַה  ַֹ ְתַרֵעום ַעל  ְהאֶאה ָזִהאאר.ּ ְואאִ ְואאִ

ֶגד ָהְרוִָׁעאאום ְלַהוְִׁפאאָלום ְלִפאא אְאָכְלךנ, ְלהנִכאאַח אֶשת ָהַרִבאאום ֶֹ אאַע ךנֲעָבָתום ְכֵדאא ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהום, ְוַלֲעֹמד  .ּנְלהנדִ
ְראָשה ְכמנ ַגאֲשָוה אא  ַלֲעשנת ֵכן, ְואַשֹ ַעל ִפאא וֶָׁדָבר ֶזה ִֹ רִ ָֹ ום, אֲשִפלונ ָהִכאא  ְראֶשה.ּ אַש  אְאַכֵנן ְלוֵׁום וַָׁמאאִ נַבְךִחלָוה אאִ

אש ְשָכרנ ְבֶהְפֵסדנ, וֶׁלֹואש אָאבנאש ִלאאֵדאא ִקְלקנל ְבִמְלֶחֶמת ָהְרוִָׁעאאום ֵֹ אא  ְלַבֵקוׁ ַרֲחִמאאום ַעל ֶזה.ּ וֶׁלֹואש אֵא רִ ָֹ ְו
אש ַבֶזה ֵֹ אאֵכהנ אְאאָא ַבֶדֶר  ַהָיוָׁר, ְוַכינ .ּוֶַׁיְדרִ

אא אְאאָא.ּ ְוִעָקר ְלָכל ַמֲעֶשה טנב, –  ִהאאאש וֶֹׁרוׁ ָהֲעבנָדהָהֲעָנָוה ֵֹ אאו ְמֻקַבל ִלְפ ָֹ ָוה.ּ נַמֲעֵשה ֶהָע ָֹ ?נַמה ָהֲע
ן מנ ְכאַשאאִ ְֹ אאו ְוחנוֵׁב ַע ָֹ ֹנַע נוְַׁפל רנַח, וִֶׁיְהאֶאה ְבֵעאא ָֹ וְָׁבָרה, ְו אאאש נִבְזַמן וֶׁהנאש ַחאא ְבטנָבה.ּ ְורנַח ִֹ נְבענדנ ָברִ

אא אַאֲחוֹׁב ַעל ַהְמַעט וֵֶׁיוׁ.ּ ְווֶׁהנאש אֵשאאֹנ ָראשנאא ְלאשנָתה טנָבה, – אַאֲחוֹׁב וֶׁאְאאָא ֵהִטאאב ִעמנ ְברנב ֲחָסָדאאו ְוַגום ֶהָעִֹ
אאום, ִכאא ַמה אֵאוׁ לנ ְלֵהָחוֵׁב אאנֵתר ִמַיךנוׁ אֶשָחד, –לנ  וֶׁאֵשאאֹנ ָראשנאא אֲשִפלונ ְלאשנתנ ַהְמַעט אַש  וֶׁאְאאָא ָעָשה ִעמנ ִלְפִֹ

אאן וְַׁךֲחֶוה לנ, ְואאנֶדה לנ ַעל טנבנָתאאו.ּ ִמשנַרת ַהדִ .ְּואאִ
ֶגד ַמה וֶׁהנאש, ְואַאֲחוֹׁב ְגֻדלַות ָהאֵשל ֶֹ ום ִכאא אִשום ִטָפה ַבָיום ְכ ָֹ –ְוָכל ַמֲעִשאאום טנִבאאום וֶׁינַכל ַלֲעשנת  אֵשאא

אא ָכל.ּ ַחָיב ַלֲעשנת ֵֹ אאו נוְַׁפל רנַח ִלְפ ָֹ ְהאֶאה ָע אא ַהְקַטִנאאום ִמֶמננ, ְואאִ ֵֹ אאק ָכל אָשָדום טנב אאנֵתר ִמֶמננ.ּ אֲשִפלונ ִלְפ ,ְואַאֲחזִ
אא אָשָדום ֵֹ ְשַמח ַעל ַהִבזנאא ְואַאֲחוֹׁב, ְוֹלאש אָאחנוׁ ַעל ִבזנאא וְֶׁיַבזנהנ.ּ ְוֹלאש אָאחנוׁ ַעל ַהָכבנד ְלַקֵבל וֶַׁבח ִמְב אַש  אאִ

.ּוֶׁהנאש ָראשנאא ַלֶזה
ָוה ָֹ אאום ָהֲע ַכר ְבוִָׁשה ִסָמִֹ ְהאֶאה ִֹ אשאא  וִֶׁיְהאֶאה (בא; ַהְמִחאאָלה ְבֵעת ַהַכַעס (אשא: ְוֵהום, ְואאִ ַֹ אא וֶַׁבח נְג ֵֹ אְא ְֹ –ְוִע

אאו ָֹ אאן ְבֵעת ַהֶהְפֵסד (גא; ַהֹכל וֶָׁוה ְבֵעאא אאק ַהדִ דִ ְֹ אאום, נְלַה מנ ְבֵעת וֶַׁפע ַהונָבה ְבֹעוֶׁר נְבָבִֹ ְֹ נְלַהוְִׁפאאל ַע
מנ נְלַפֵיס אֶשת ִמאא וֵֶׁהַרע לנ (דא; נְבָחְכָמה ְֹ ה ַר  (הא; ְוֵלאאֵל  ֵמַע ֶֹ ֵהג ְבַמֲע ַֹ .ְּוִלְהאאנת ָשֵמַח ְבֶחְלקנ (וא; נְלִהְת

וְַׁמָיאש אא ָהְרוִָׁעאאום ְבִמאאֵלאא דִ ֵֹ אאו ִלְפ ָֹ ְהאֶאה ָע ָוה.ּ אֶשלָואש אאנִכאאַח אשנָתום ְלִפאא ֹכחנ, אַש  ֹלאש אאִ ָֹ ְוֹלאש אַאְראֶשה ִמַדת ָהֲע
אא ַהַמְלבנוִׁאאום ְלַרְמאשנת ָהענָלום ֵֹ אְא ְֹ אאום וֶׁהנאש ָחִסאאד, ְבִע ב ַדַעת, וִֶׁיְהאאנ ְסבנרִ ֵֹ ְוהנאש ענֶשה ָרענת ְבֵסֶתר ְוגנ

ינת .ַּהְברִ
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ת אַש .ּ נִמךנ  וֶׁלֹואש ִלוְָׁמה ְלַבסנֹ אַאֲעֶשה ִלוְָׁמה, –  ַהַבאְאוָׁן ָלאש ִבְמֵהָרה חנֵטאש ֵמֲחַמת ַהבנוֶׁתַהּבֹוֶשֶ
אא אְאאָא ֵֹ ה ִהאאאש וִֶׁיְתַבֵיוׁ ִלְפ ָֹ אָאן ְבִהְתבנְדדנ ַלֲחוֹׁב ִבְגֻדלַות אְאאָא.ּ ַמֲעָלה ָהֶעְלאאנ ְֹ ָוה אָאִסאאר.ּ ְואַאִשאאג ֶזה ָהִע ְֹ נִבְמקנום ִמ

אאו ָֹ ָוה ֲעבנר ַהבנוֶׁת, ַהבנוֶׁת ֵמַעל ָפ ְֹ .ּוֶׁלֹואש אַאִנאאַח וׁנום ִמ
ָוה ַבֲעבנר ַהבנוֶׁת: ְוֶזה ַהבנוֶׁת ַרע ְמאֹשד ְֹ וְׁאַשל ַמה וֶׁאֵשאאֹנ אאנֵדַע ֵמֲחַמת, אִשום אַאֲעֹזב ַהִמ אשנ אִשום ֹלאש אאִ

אָאן ַהךנָכָחה.ּ וִֶׁיְתַבֵיוׁ ְֹ ַחת, ְוֹלאש אְאַבֵיוׁ וׁנום אָשָדום אֶשלָואש ְבִע ַֹ .ּאִשום ֹלאש אְאַקֵבל ְב

ֶגד מנִכאאחנָהַעזמת ֶֹ אאו  ָֹ אש ַבֶזה, אשנ ִלְכֹפר ְבַמְלֶוה נְבִפָקדנן, –  ַהִמָדה ַהֹזאשת ָרָעה ְמאֹשד ְלָהִעאאז ָפ ֵֹ .ְּוַכינ
ֶגד ָהְרוִָׁעאאום וֶׁלֹואש ְלהנדנת ַעל וְִׁקֵראאֶהום ֶֹ אאו ְכֵדאא, ְווֶׁלֹואש ְלַהְסִכאאום ִעָמֶהום, אַש  טנָבה ָהַעזנת  ָֹ נְלָהִעאאז ָפ

ות ְֹ .ְּלַקֵיום ַהִמ

ְואַשֲהַבת, אַשֲהַבת ָממנן: ְוִהאאאש ענֶקֶרת ָכל ִמדנת טנבנת, –  ַהִמָדה ַהֹזאשת ָרָעה ְברנב ַהְמקנמנתָהַאֲהָבה
וִׁאאום אאֵמאא ַחָיאאו, נְקרנָבאאו ְוֵרָעאאו, ְואָשח ְואָשחנת, ְואַשֲהַבת אָשב ָואֵשום, ָֹ ְואַשֲהַבת, ְואַשֲהַבת ַהָכבנד, ְואַשֲהַבת גנפנ וִ

ה ָֹ –ְוֹנאא ַהַמְלבנוִׁאאום  ָכל אֵשלונ ָהאֲשָהבנת ֵמֲעִבאארנת ָהאָשָדום וֶׁלֹואש ַלֲעשנת, ַהַךֲעֹנִגאאום ַבאֲשִכאאָלה נִבוְִׁתָיה ְווֵׁ

ְכוִָׁלאאום ָבֶהום.ּ ַהונב ְפלנ ְוֹלאש אָאקנמנ, ְורנב ָהענָלום ִֹ .ְּוַרִבאאום אאִ
ום רנ  אאנַכל ְלִהְתַגֵבר ְוַלֲעשנת ָכל ָהאֲשָהבנת ָהאֵשלֶוה ְלוֵׁום וַָׁמאאִ ְֹ ה ְלִהְתַחֵזק ַעל אאִ ֶֹ ְואַשוְֵׁראא, –אַש  ִמאא וֶׁרנ

.ִּמאא וֶׁזנֶכה ַלֶזה
ְתָבֵר  ְדַבק ְבאַשֲהַבת ַהבנֵראש אאִ אא  ָהאָשָדום ַלֲעֹזב ָכל ָהאֲשָהבנת ְואאִ רִ ָֹ ִכאא ָהאַשֲהָבה ַהֹזאשת ִעָקר ַעל ָכל, ְו

–ְוָטבנַע ְבֹחוֶׁ  ֶזה ָהענָלום וֶׁהנאש וְָׁואש ְווֶֶׁקר  ַעל ֵכן ָקוָׁה ִהאאאש, ַוֲעבנר וֶָׁהאָשָדום ְמֻלָבוׁ ַבגנֹ.ּ ַהַמֲעלנת

.ְּמאֹשד ְלַהִשאאג
ְפוׁנ ְקוׁנָרה ְבִשְמָחה, ְוָהאַשֲהָבה ִהאאאש וֶֹׁיאשַהב אַשֲהָבה ְגדנָלה אְאֵתָרה ְמאֹשד ָֹ אאַח, ַעד וְֶׁךֵהאש  נְלַהְברִ

ִעאאמנת ַהגנֹ ְוַתֲעֹנג וֶׁל ענָלום ֶזה ְֹ אשנת וֶׁל ענָלום ֶזה, נִמְתַגֶבֶרת ַעל ְלָבבנ, ְוָהאַשֲהָבה ַעָזה.ּ ִמלְוָבבנ  ָֹ ְוָכל ַהֲה
ֶגד ֹךֶקֹ ִךְגבנרנת ִשְמַחת אַשֲהַבת אְאאָא ֶֹ ן ְכ .ּ– ַהֹכל ְכאַשאאִ

ְקוֶֶׁרת ְבֵלב ָהאָשָדום ַעד, ְוֶזה ָדָבר אָאדנַע נָברנר.ּ ְואֵשאאן ָכל ָחָכום זנֶכה ְלֹזאשת ָהאַשֲהָבה וֶׁאֵשאאן ֹזאשת ָהאַשֲהָבה ִֹ
.ּוֶַׁיֲעֹזב ָכל ַמה וֶָׁבענָלום חנץ ֵמאְאאָא

ְנָאה ִ אש ֲחֵברנ: –  ֹזאשת ַהִמָדה ָרָעהַהִשּ ֵֹ אש ַמֲעִשאאום טנִבאאום, ִמאא וֶׁשנ ֵֹ ֹֹאש.ּ ְוַהשנ אא  ִלָזֵהר ְמאֹשד וֶׁלֹואש ִלְש רִ ָֹ ְו
אא אָשָדום ֵֹ ְכוִָׁלאאום ַבֶזה, ְב .ְּוַרִבאאום ִֹ

ֹֹאש ָכל ַמה וֶַׁמֲעִבאאר אשנתנ נְמַרֲחקנ ֵמאַשֲהַבת ֹֹאש ַמֲעִשאאום ָרִעאאום, ְוִלְש ֹֹאש ָהְרוִָׁעאאום, ְוִלְש אַש  טנב ִלְש
.ְּוֶלאֱשֹהב ָכל ַמה אֲשוֶׁר אְאָקְרֵבהנ ַלֲעבנַדת ַהָקדנוׁ ָברנ  הנאש ַהבנֵראש,

ִיאאום.ּ, –  ַהִמָדה ַהֹזאשת ָרָעהָהַאתְכתָזִרימת אאום, ְוֵהום ֹנְקִמאאום ִכאא ַבֲעֵלאא ַהִמָדה ַהֹזאשת ֹלאש אְאַרֲחמנ ַעל ָהֲעִֹ ְוֹנְטרִ
ִבאאום ְוגנְזִלאאום, אֵשאאָבה ְֹ ה, ְוֹלאש אְאַרֲחמנ, ְוגנ ָֹ .ּנְמַעִנאאום אָאתנום ְואַשְלָמ
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אא ְהאֶאה אַשְכָזרִ ֶגד ָהְרוִָׁעאאום אאִ ֶֹ ות.ּ אַש   ְֹ אא ַעל גנפנ ִלְטֹרַח ַבךנָרה נַבִמ ְהאֶאה אַשְכָזרִ אא, ְואאִ ְהאֶאה אַשְכָזרִ אאו אאִ ָֹ ְוֵכן ַעל ָב
ות ְכִפאא ֹכָחום ְֹ אאֵחום ַלֲעֹסק ַבךנָרה נַבִמ .ְּוַהֹכל ְבִמָדה וָָׁוה ְלִפאא ַהְיֹכֶלת.ּ וֶַׁיְטרִ

ִיאאום ַהונִבאאום, –  ֹזאשת ַהִמָדה טנָבה ְמאֹשדָהַרתֲחָמנמת נְלַרֵחום ַעל, נְלַרֵחום ַעל ַהְבֵהמנת, ְלַרֵחום ַעל ָהֲעִֹ
אאו ָֹ מנ ְוַעל ָב ְֹ .ְּואשנֲהָבום ְלַזכנָתום ְלַחֵיאא ַעד, ַע

אא ַעל ָהְרוִָׁעאאום ְהאֶאה ַרֲחָמִֹ אאו, אַש  ֹלאש אאִ ָֹ ות, אשנ ְלַרֵחום ַעל גנפנ ְוַעל ָב ְֹ .ּוֶׁלֹואש ִלְטֹרַח ַבךנָרה נַבִמ

ָאָגה ְואאנֵתר ַרע ְוַהדנאֵשג ַעל ענָלום ֶזה ְלַהִשאאג ַךאֲשָותנ ֶזה ָרע ְמאֹשד, –  ֹזאשת ַהִמָדה ָרָעה ַלגנֹ ְמאֹשד.ַּהּדְ
.ַּהדנאֵשג אַשַחר ֲעֵברנת

ות ְֹ וְַׁכח ִלמנדנ, אַש  ַהְדאָשָגה טנָבה ִלְדאֹשג ַעל ִמאאענט ַהָשָגתנ ַבךנָרה נַבִמ ְואַאֲחֹזר, ְוִלְדאֹשג נְלַפֵחד וֶָׁמאש אאִ
ענ ֵמֲעבנַדת אְאאָא.ּ ָךִמאאד ְֹ אאָראש ִמשנום ָדָבר ַהמנ ְדאַשג ְוֹלאש אאִ ְדאַשג ֵמֲעוֹנָתאאו.ּ ְוֹלאש אאִ ְדאַשג וֶָׁמאש גנֵרום, נְלענָלום אאִ ְואאִ

ְדאַשג וֶָׁמאש אשנֵכל ְשַכר ַמֲעָשאאו ַהונִבאאום ְבענָלום ֶזה, ַהֻפְרָעֹנת ַהָבאִשאאום ָלענָלום .ְּואאִ
אא אְאאָא ֵֹ ְדאַשג ָךִמאאד וֶָׁמאש אֵשאאן ַמֲעָשאאו ְמֻקָבִלאאום ִלְפ ַטֵער ַעל ְכבנד אְאאָא.ּ ְואאִ ְֹ ְדאַשג ְואאִ ,נְכבנד ַהךנָרה, נְלענָלום אאִ

ְתַמֵעט ְשָראֵשל אֲשוֶׁר ִֹ ְדאַשג ְךִמאאד.ּ נְכבנד אאִ אאום ָכאֵשלונ אאִ אָאִֹ ְֹ .ְּוַעל ִע

ְמתָחה ִ אאו וֶׁל אָשָדום, –  ֹזאשת ַהִמָדה טנָבה ַלגנַֹהִשּ ָֹ ָוה ְבִשְמָחה, אֵאוׁ לנ ָשָכר.ּ נְמאִשאאָרה ָפ ְֹ ְוָכל ָהענֶשה ִמ
ִעאאום ְזִמאארנת: ִמַמֲעָשאאו ַהונִבאאום אֲשוֶׁר אַאֲעֶשה ְבִשְמָחה ָגדנל ְלאֵשאאן ֵחֶקר ְֹ נְלַקֵבל ָכל, נְלוֵַׁבַח ְבִשְמָחה, ְלַה

ִיאאום, ְוִלְשֹמַח ְבוַָׁבתנת נְבאַאִמאאום טנִבאאום ְבִשְמַחת ַהָקדנוׁ ָברנ  הנאש ְמאֹשְרענָתאאו ְבִשְמָחה, ְוִלְשֹמַח ֵלב ָהֲעִֹ
.ְּוַהאֲשִכאאלנום

ה טנָבה ִלְשֹמַח ַבֲהָבִלאאום ָֹ אא אָשָדום אשנ ִלְשֹמַח, ְוִלְשֹמַח ַבֲעֵברנת, אַש  ַהְשֵמָחה אֵשאא ֵֹ ְוִלְשֹמַח ְבאֵשאאד ְב
אא אָשָדום ֵֹ .ְּבַתָקַלת ְב

ְהאֶאה ְבֶחְלקנ ָשֵמַח ְשַמח ַבֲעבנַדת ַהָמקנום נַבךנָרה, אַש  אאִ .ְּואאִ

תחֹון ּטָ אאוַהּבִ ָֹ אָא ְֹ ְוהנאש בנֵחר לנ, –  וֶֹׁרוׁ ַהִבָוחנן הנאש וִֶׁיְסֹמ  ַעל ַחְסֵדאא ָהאֵשל וֶַׁיֲעֶשה לנ ַהונב ְבָכל ִע
מנ ְֹ אא  ַהבנֵטַח ֵלאאַדע וֶַׁהָקדנוׁ ָברנ  הנאש  הנאש ַהחנֵמל.ּ ַהונב אאנֵתר ִמַמה וֶׁהנאש בנֵחר ְלַע רִ ָֹ ְווֶׁאֵשאאֹנ, –ְו

ַע ִמלַוֲעשנת ֶחְפֹנ וֶׁל ַהבנֵטַח, ַמֲעִלאאום ֵעאאֹנ ִמֶמננ ֵֹ ִהאאגנ נְמוְַׁמרנ, ְוהנאש אאנֵדַע ַמה טנב לנ.ּ ְואֵשאאן לנ מנ ְֹ ְוהנאש ַמ
ָהָגתנ.ּ ַעד ַהינום ְֹ ֶזק אשנ טנָבה אֶשלָואש ִבְרוׁנת ָהאֵשל, ְואֵשאאן אָשָדום אָאכנל ִלְבֹרַח ֵמַה ֶֹ ְוהנאש ְבַתְכִלאאת.ּ ְוֹלאש אַאִגאאַע לנ 

אאבנת ְוַהֶחֶסד .ְּואאנֵדַע אִשום בנֵטַח בנ ְבֵלב וֵָׁלום, .ּ ְוהנאש רנאֶשה ַמְחוְׁבנת ַהלֵוב ָוֶעדְואֵשאאן לנ ֶהְפֵסק ְלענָלום, ַהְנדִ
ָסתנ ָֹ אא גנפנ נַפְר ֵֹ אָא ְֹ ְבַטח ַבאאאָא ַעל ִע אאו, ְואאִ ָֹ אא ָב ֵֹ ס אִשוְׁךנ נְב ֵֹ ְבַטח בנ וִֶׁיֵךן לנ ַהָשַגת אָאד ְלַפְר אאָכום, ְואאִ נְלַהְדרִ

.ְּבֶדֶר  אְאוָָׁרה
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ְבַטח בנ וְֶׁיַטֵהר ִלבנ ִלאאִגאאָעתנ ה, ְואאִ ָֹ ות.ּ ַלֲעבנָדתנ ָהֶעְלאאנ ְֹ ְבַטח בנ וֶַׁיְזִמאאן לנ ַהִמ ,ְוִלמנד ַהךנָרה, ְואאִ
ה נְבִכננן ְלאַאֵחד ַהלֵוב אֵשָלאאו, ְווִֶׁיֵךן לנ ַהְיֹכֶלת ַלֲעשנת ַהֹכל ָֹ ְבַטח וְֶׁיַזֵכהנ.ּ ְווְֶׁיוֵָׁרת לנ ְבָכל אֵשאאָבָראאו ֶבאֱשמנ ְואאִ

אַאן ֵבאאת ַהִמְקָדוׁ וִֶׁיְראֶשה ְבאָאָמאאו ִבְמֵהָרה ִבאאאַשת ָמוִׁאאַח ְֹ ְבַטח וִֶׁיְזֶכה ָלענָלום ַהָבאש ָלאשנר ַהָגדנל.ּ נִב .ְּואאִ
ְוֹלאש אַאְסִכאאום ִעום, –ַהבנֵטַח ְבֵלב וֵָׁלום  אָאִבאאאש אשנתנ ַהִבָוחנן וֶׁלֹואש אַאֲעֹבד ְלאָשָדום זנָלתנ ְלִהְתַרצנת אֵשָלאאו

ֶגד אְאאָא ֶֹ ְפוׁנ ִבְמֹנָחה.ּ ָהְרוִָׁעאאום ְבָדָבר וֶׁהנאש ְכ ַֹ רַהבנֵטַח  ֵֹ אאו, ְואֵשאאֹנ ֵמ ָֹ אָא ְֹ אָאן ֵמִע ְֹ ִכאא הנאש אאנֵדַע,  ַעל וׁנום ִע
ִהאאגנ ְלטנָבתנ ְֹ אאתנ, וֶַׁהבנֵראש ַמ ְוֹלאש, ְואָאִשאאום ַדאֲשָגתנ ְואֶשְבלנ ַעל ַמה וֶׁהנאש ְמַמֵעט ֵמֲעבנַדת אְאאָא.ּ ְבענָלמנ נְבאַשֲחרִ

.ַּעל ענָלום ֶזה
ה ְואֹאאשַמר, אַש  ַהִבָוחנן אֵשאאֹנ טנב ְכוֵֶׁיֵל  ְבֶדֶר  ְמֻסָכן ָֹ אא ַסָכ ֵֹ אְא ְֹ מנ ְבִע ְֹ אאס ַע אא בנֵטַח ַבאאאָא: "אשנ וֶַׁיְכִֹ ִֹ ְֹ ִה

אא ְסֹמ  ַעל ֶזה וֶַׁיֲחוֹׁב, אשנ אַאֲעֶשה ֲעֵברנת ֲחִבאאלנת ֲחִבאאלנת!" וֶׁינוִׁאאֵעִֹ אא בנֵטַח ַבאאאָא וְֶׁיַכֵפר ִלאא: "ְואאִ ִֹ ְֹ ִכאא, ִה
.ּאֵשאאן ֶזה ֶדֶר  ַהִבָוחנן "ַרֲחָמן הנאש!

אא וֶָׁהֲעֵברנת אֵשאאן ִמְתַכְפרנת אֶשלָואש ַבֲחָרָטה, –  ֹזאשת ַהִמָדה ִהאאאש ֶדֶר  ִלְתוׁנָבהַהתֲחָרָטה ֵֹ .ִּמְפ
ָוה נִמְתָחֵרט ָעֶלאאָה ְֹ .ּאַש  ִהאאאש ָרָעה אִשום ָעָשה ִמ

ַעס אא ֵגאאִהֹנום וׁנְלִטאאן בנַהתּכַ ֵֹ ה וׁנָרה ָעָלאאו, –  ַהכנֵעס ָכל ִמאא ָֹ .ְּואָאֹבאש ִלאאֵדאא ָטענת, ְווׁנֵכַח ַךְלמנדנ.ּ ְואֵשאאן ַהְשִכאא
.ְּואֵשאאן ַהַקְפָדן ְמַלֵמד.ּ נַבָידנַע וֲֶׁעוֹנָתאאו ְמֻרִבאאום ִמְזֻכינָתאאו
אא  ִלְכֹעס ִלְפָעִמאאום! ַכָמה ֲעֵברנת ָבאשנת ִמן ַהַכַעס רִ ָֹ ְלָהִטאאל אֵשאאָמה ַעל ֵבאאתנ ְוַעל אשנָתום ַהשנְמִעאאום, אַש  

ְכענס ְבִמָדה.ּ נְלַתְלִמאאָדאאו, ְלמנָסָראאו ום  אאִ מנ ְכאִשלונ כנֵעס; –ְואַשֹ ַעל ִפאא וֶׁכנֵעס ְלוֵׁום וַָׁמאאִ ְֹ אֲשָבל, ְואַאְראֶשה ַע
ְהאֶאה ָכענס .ְּבִלבנ ֹלאש אאִ

אאו, –  ֹזאשת ַהִמָדה טנָבהָהָרצֹון ָֹ אָא ְֹ ְוָהענָלום אשנֲהִבאאום אשנתנ.ּ ְואֵשאאֹנ ְמַהְרֵהר אַשַחר אְאאָא, ִכאא הנאש ִמְתַרֶצה ְבָכל ִע
אא אָשָדום ֵֹ ה ִבְב ֶֹ אא וֶׁהנאש רנ ֵֹ אאום בנ, ִמְפ ִֹ ִכאא הנאש ַמלֵואש, ְוהנאש ְמַקֵבל מנַסר, ְוהנאש ַמֲעִבאאר ַעל ִמדנָתאאו.ּ ְוֵהום רנ

.ָּרֹנן ַלֲעשנת טנָבה
.ּאַש  ָהָרֹנן ַרע ְמאֹשד ְלִהְתַרצנת ְבַדְרֵכאא ָהְרוִָׁעאאום

ְנָאה אא אָשָדוםַהּקִ ֵֹ אָשה אָאֹבאש ִלאאֵדאא ִחמנד.ּ –  ִמָדה ָרָעה ְמאֹשד ְלַקֵנאש ְב ְֹ .ְּוִלאאֵדאא ֶגֶזל נַמֲחהֶקת, ִמן ַהִק
ְראַשת אְאאָא .ּנְבלנְמֵדאא ךנָרה אְאַקֵנאש ַלֲעשנת ְכַמֲעֵשאאֶהום; אַש  אְאַקֵנאש ְבאאִ

אָשה ְוַהִחמנד  ְשָכרנ ַהְרֵבה ְמאֹשד ְֹ .ּ–ְוַהפנֵרש ִמן ַהִק

אאזנת.ּ –  ֹזאשת ַהִמָדה טנָבה ָלענָלום ַהֶזה ְוָלענָלום ַהָבאשַהְזִריתזמת ,–אִשום אֵאוׁ ָלאָשָדום ְמָלאשָכה  וֶַׁיֲעֶשה ִבְזרִ
אא ֵבאאתנ ֵֹ מנ נְב ְֹ אאזנת.ּ ְלַהְסִפאאק אֶשת ַע ָרָכאאו אַאֲעֶשה ִבְזרִ ְֹ .ְּוָכל 

אאז ְהאֶאה ָזרִ ות אאִ ְֹ אַאן ַהלִומנד ַוֲעִשַית ַהִמ ְֹ אָאןְוֵכן ְלִע ְֹ .ּ אַאֲעֶלה ְלָכל ַמֲעלנת טנבנת, נְבֶזה ָהִע
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אאז ַלֲעֵברנת אאזנת ַרע ְמאֹשד ְכוֶׁהנאש ָזרִ .ּאַש  ַהְזרִ

אָאֹנ ְמֻקְלַקל ְמאֹשד ָבענָלום ַהֶזה ְוָלענָלום ַהָבאשָהַעְצלמת ְֹ .ּ–  ִע
לנת טנב  ְכגנן ַהִמְתַעֵצל ַלֲעשנת ָרענת ְֹ .ּ–אַש  ָהַע

ִדיבמת אאב ְבָממנֹנ ִלְהאאנת ַוְתָרן: –  ֹזאשת ַהִמָדה טנָבה ְמאֹשדַהּנְ דִ ָֹ אאן, וִֶׁיְהאֶאה  אאום ִמשנַרת ַהדִ ,ְוַלֲעשנת ִלְפִֹ
ָדקנת, ְווֶׁלֹואש אְאַדְקֵדק ִעום ֲחֵברנ ֲעבנר ָדָבר מנָעט ְֹ אאב ְבגנפנ ִלְטֹרַח.ּ נְלַהוְׁאִשאאל ֵכָלאאו נְסָפָראאו, ְוָלֵתת  דִ ָֹ ְהאֶאה  ְואאִ

אאום אאב ְבָחְכָמתנ ְלַלְמָדה ַלֹכל.ּ ֲעבנר אֲשֵחרִ דִ ָֹ ְהאֶאה  .ְּואאִ
אאק אאב ְלַפֵזר ָלרִ דִ ָֹ ְהאֶאה  .ּאשנ ְלַמלְואשנת ַךאֲשָותנ, ְוִלֵךן ָלְרוִָׁעאאום, אַש  ֹלאש אאִ

ְיָקנמת ִיאאום, –  ֹזאשת ַהִמָדה ָרָעהַהּצַ ן  ֹלאש אאנַכל ְלַרֵחום ַעל ָהֲעִֹ ר ַעאאִ ַֹ ְוהנאש ָשֹאשנאא ַעל, –ִכאא ִמאא וֶׁהנאש 
אא אָשָדום ֵֹ ינת ִכאא ֹלאש אאנַכל ְלֵהָהֹנת ְב ות, ַהְברִ ְֹ .ְּואֵשאאֹנ ְמַהֵדר ַהִמ

ָרן ְלַפֵזר ָממנן נְלַמלְואשנת ַךאֲשָותנ ְֹ .ּאַש  ֹזאשת ַהִמָדה טנָבה וֶׁהנאש ַע

אאו, –  ֹזאשת ַהִמָדה טנָבה ְמאֹשדַהְזתִכיָרה ָֹ אָא ְֹ אא  ִלְזֹכר.ּ ִלְזֹכר ָכל ִע רִ ָֹ ְכֵדאא וִֶׁיְהאֶאה ֹנֵתן, ָכל ַמָשאש נַמָךן וֶׁלונ 
ה ָֹ ות.ּ ְוֹנֵשאש ֶבאֱשמנ ְֹ אאתנ ְוֵראשוִׁאאתנ,.ּ וֶָׁיִשאאום ַעל ִלבנ ִלְזֹכר ַהֹכל, נְבֹזאשת ַהִמָדה אֵאַדע ַהךנָרה ְוַהִמ ְזֹכר אַשֲחרִ ְואאִ

ה אֵאֵל  ָֹ ן ָבאש ְואָש .ֵּמאַשאאִ
רנ ְֹ ְזֹכר ָךִמאאד אֶשת אאנ ְשאשנ: ְוַהונבנת וֶָׁעָשה לנ, ְואאִ אאענ ָחְכָמה ָוַדַעת, וְֶׁבָראשנ ְוִגְדלנ ְוִֹ ַתן לנ ךנָרה, ְוהנדִ ָֹ ְו

ְהאֶאה ָחֵרד ִלְדָברנ.ּ ַהְוהנָרה אאום ִלְדַבר ַהֶמֶל , ְואאִ אאום.ּ ְכמנ ַעְבֵדאא ַהֶמֶל  ַהֶנֱחָרדִ ְזֹכר אֲשוֶׁר ָכל ַהְדָברִ ְואַאֲחוֹׁב ְואאִ
ת אֶשת אְאבנָלה, ְכגנן ַהֶשֶמוׁ ְוַהָיֵרַח, ענִשאאום וְִׁלאאחנתנ ֶֹ .ְּוֵכן אַאֲעֶשה הנאש וְִׁלאאחנתנ, ְוָהאָשֶרץ ֹנֶת

.ּנְכמנ וֶׁאָשָדום טנֵרַח ַלֲעשנת ְרֹנן אִשוְׁךנ וֶׁהנאש אשנֵהב, ֵכן אַאֲעֶשה ְרֹנן אשנֲהבנ ַהָגדנל ַהָקדנוׁ ָברנ  הנאש
אאָדה ַלֶדֶר  ַהָגדנל ְוָהָרחנקְואַאֲחוֹׁב ֵֹ אאז ַלֶזה ָהענָלום  ָכל וֵֶׁכן וֶָׁיִכאאן  ִלְהאאנת ְמֻקָשט ְוִלְפֹרַע, – אֵשאא  הנאש ָזרִ

ר ַהֹכל ֵֹ .ּחנבנ ַמה וִֶׁנְתַחֵיב ְלאאנ
אאום אאום ְוַתְחךנִֹ ִעאאמנת ענָלום ַהָבאש, ְואָאִבאאן ַמה ֶהְפֵרוׁ אֵאוׁ ֵבאאן ֶעְלאאנִֹ ְֹ ְקוֹׁר ַדְעךנ אֶשל  ְזֹכר ָךִמאאד אֶשת אְאאָא.ּ ְואאִ ְואאִ

ַטֵער ַעל וִֶׁהְכִעאאס ָהאָשדנן ַהָגדנל, ְבַמְחוְׁבנָתאאו ְֹ ְזֹכר ָךִמאאד ַחָואָשאאו ְכֵדאא ְלִה .ְּואאִ
ה טנָבה ִלְזֹכר ַהְבֵלאא ָהענָלום ְורנב ַהַךְחבנלנת ָֹ ְגדנ, אַש  ֹזאשת ַהִמָדה אֵשאא ֶֹ .ּאשנ ִלְזֹכר אִשום ֲחֵברנ ָפוַׁע ְכ

תְכתָחה ִ רנַהֶשּ ְֹ ה טנָבה אִשום וׁנֵכַח אֶשת אאנ ָֹ וְַׁכח ַמה וֶׁהנאש, ְואִשום וׁנֵכַח ֲעוֹנָתאאו, –  ֹזאשת ַהִמָדה אֵשאא ְואִשום אאִ
.ְּואִשום ֲחֵברנ ָעָשה לנ טנָבה ְווׁנֵכַח, לנֵמד

ְגדנ, אַש  טנָבה ִהאאאש וִֶׁיוְַׁכח ִפוְׁענ ֶֹ .ַּמה וֶָׁפוַׁע ֲחֵברנ ְל
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ִתיָקה ְ אאוםַהֶשּ אשִתאא ַלגנֹ טנב ִמְשִתאאָקה: אָשְמרנ ֲחָכִמאאום.ּ  ְוַהְדָברִ ָֹ ְבֵראא ָהענָלום, ַהֹכל ַהְבֵלאא.ּ ֹלאש ָמ רנב דִ
ְדַבק.ּ ְוִלוְֹׁמַע ֶחְרָפתנ ְוִלוְֹׁךק, ָלֵכן אַאְרֶבה ִבוְִׁתאאָקה.ּ ֲהָבִלאאום וְֹׁךק אשנ אְאַדֵבר  אאִ –נְכוֶׁאָשָדום ְמֻסָפק אִשום אאִ

.ִּבוְִׁתאאָקה
אאום טנִבאאום  אאנֵתר טנִבאאום ֵהום ִמְשִתאאָקה ום, –אַש  ְדָברִ ְראַשת וַָׁמאאִ ְבֵראא ךנָרה נְבאאִ .ְּכגנן ְלַדֵבר ְבדִ

אאום ְבֵטִלאאום ָזֵהר ִמְדָברִ וִׁאאום, ְוַהַמְשִכאאל אאִ ָֹ אאום ְוִשאאַחת  אאום .ּ נִמִשאאַחת אְאָלדִ ום ְבֵלב ַהַמְרֶבה ְדָברִ ְראַשת וַָׁמאאִ –אאִ

.ֶּזה אִשאא אֶשְפוָׁר

יָצנמת ְקָראש ַהּלֵ אא אָשָדום ִֹ ֵֹ ץ ַעל וׁנום אָשָדום".ּ ֵלץ"–  ַהננֵתן ֹדִפאא ִבְב ֵֹ ץ ַעל ענֶשה.ּ אֵשאאן ְלִהְתלנ ֵֹ ְוַהִמְתלנ
ות ֶזה ַרע ְמאֹשד ְֹ ֹנת, ִמ ָֹ ִעאאום ִמלַוֲעשנת טנב ֲעבנר ַהלֵואא ָֹ ְמ .ִּכאא ַרִבאאום ִֹ

ענ ִמן ָהַרע ְֹ ץ ַעל ענֵשאא ָרענת, ְכֵדאא וִֶׁיָמ ֵֹ .ּאַש  טנב ְלִהְתלנ

ֶקר ֶ .ִּכאא ָכל אָשָדום מנוֵׁ  ְדָבָראאו אַשַחר ִמדנָתאאו, –  אֵשאאן ָהאָשָדום אָאכנל ִלְהאאנת אֲשִמִךאא אִשום ֹלאש וְֶׁיַתֵקן ִמדנָתאאוַהֶשּ
אאום ְבָעְלָמאש וֶׁאֵשאאן ָבֶהום ַמָמוׁ ָזֵהר אָשָדום וֶׁלֹואש אְאוֵַׁקר אֲשִפלונ ְדָברִ וׁנ וֶׁל וְַׁקָרן, ְואאִ ְֹ .ִּכאא ָגדנל ָע

,אכתובות אא"ז ע"אש(נְלוֵַׁבַח ַהָכָלה , אאאבמות ס"ה ע"ב(ַבֲהָבאַשת וָׁלנום : אַש  ְפָעִמאאום ִהִךאארנ ֲחָכִמאאום ְלוֵַׁקר
אאן .ּאבבאש מֹאאעאש כ"ג ע"ב(נְבפנַרָיאש , נְבַמֶסֶכת, נְבאֻשוְִׁפאאזִ

ְבֵראשת ִמְמקנום ָטֳהָרה ֶואֱשֶמתָהֱאֶמת וָָׁמה ִהאאאש ִֹ ְֹ ִלְהאאנת אֲשִמִךאא, אֵשאאן ַמֲעָלה ְלאָשָדום ְכַמֲעַלת ָהאֱשֶמת.ּ –  ַה
.ְּבָכל ְדָבָראאו נְלָכל ְרִמאאזנָתאאו, ְוִלְהאאנת אֲשִמִךאא ְבַמְחוְׁבנָתאאו

ְראֶשה ַבלַואְאָלה ֲחלנמנת אֱשֶמת, ְואֵאַדע ְתַקְימנ, ְואאִ אאום וֶַׁיֲחוֹׁב ְווְֶׁיַדֵבר אאִ –ְוַהַמִגאאַע ְלַמֲעָלה ַהֹזאשת  ָכל ַהְדָברִ

ֲעִתאאדנת.ּ

ינת, –  ֹזאשת ַהִמָדה ָרָעה ְמאֹשדַהתֲחִניפמת ב ַדַעת ַהְברִ ֹֹ אאֹ ְוִלְג אאִפאאום ִלְרוִָׁעאאום ְבֲחִלאאַקת ָלוׁנן.ּ ְלַהֲחִֹ ְוַהַמֲחִֹ
ִעאאום ִמן ַהְךוׁנָבה ָֹ ְמ ִמינום וֶָׁגְבָרה אֶשְגרנָפה וֶׁל: אסוטה מ"אש ע"ב(אָשַמר ַרִבאא וְִׁמענן ֶבן ֲחַלְפָךאש .ּ – ַבֶזה ִֹ

אאום אאִֹ ְתַעְנתנ ַהדִ ָפה  ִֹ ֹֻ ְתַקְלְקלנ ַהַמֲעִשאאום, –ֲח "ַמֲעַשאא ְגדנִלאאום ִמַמֲעֶשאאך.ּ: "ְוֹלאש אאנַכל אָשָדום לנַמר ַלֲחֵברנ, ְוִֹ
אאִפאאום ָלֶהום ת: ְואֵשלונ ַמֲחִֹ ננ, ְלאִשוְׁךנ ִמשנום וְׁלנום ַבאאִ ֶֹ ְלָח אאק לנ, ְלַבַעל חנבנ וֶׁלֹואש אאִ ,ְוָלָרוָׁע וֶׁלֹואש אַאזִ
אאֹ ְלַתְלִמאאָדאאו ְוַלֲחֵבָראאו ְכֵדאא וִֶׁיְלְמדנ.ּ נְלַרבנ וְֶׁיַלְמֶדננ ךנָרה ָוה ְלַהֲחִֹ ְֹ ְלַקֵבל נְכֵדאא וִֶׁיוְְׁמענ ִלְדָבָראאו, ֵכן ִמ

.ּךנְכחנָתאאו

,ְוֶזהנ ָלוׁנן ָהַרע.ּ –ַואֲשִפלונ לנַמר אֱשֶמת  אָשסנר ְלַסֵפר ִבְגֹנת ֲחֵברנ.ּ –  ֹזאשת ַהִמָדה ָרָעה ְמאֹשדָלֶשֹון ָהַרע
אא: "וֶֹׁיאשַמר –אֲשָבל ָהאשנֵמר וֶֶׁקר ַעל ֲחֵברנ .ּ" ָכ  ְוָכ  וַָׁמְעִךאא ָעָלאאו, ָכ  ְוָכ  ָהאאנ אֲשבנָתאאו, ָכ  ְוָכ  ָעָשה ְפלנִֹ

ְקָראש  ".ּוֵׁום ַרע"ֶזה ִֹ
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ום ֵמָעָלאאו, ְוָקוֶׁה ְמאֹשד ַלֲעשנת ְךוׁנָבה ֵמֲעון ֶזה.ּ –נְבַוַדאשאא ַהַמְרִגאאל ְבָלוׁנן ָהַרע  הנאש פנֵרק ענל וַָׁמאאִ
ֹעל ַדְלִךאא ַהְךוׁנָבה, –ַהְמַסֵפר ָלוׁנן ָהַרע ַעל ַבֲעֵלאא ְךוׁנָבה  ַבֶזה ַמֲחִטאאאש אֶשת ָהַרִבאאום ְֹ ְוֵכן ַרע ְמאֹשד.ּ ִל

ָדָקה ַהונִבאאום ְֹ וׁנ ִמְנשנאש, ַהְמַסֵפר ָלוׁנן ָהַרע ַעל ַגָבאֵשאא  ְֹ ום  ָגדנל ָע ְראֵשאא וַָׁמאאִ ָוה ְואאִ ְֹ ָזֵהר.ּ –ְוַעל ענֵשאא ִמ ְואאִ
אשנ, ֵמאֲשַבק ָלוׁנן ָהַרע ְֹ אא שנ ֵֹ .ְּואַשל אְאַסֵפר ְבטנָבתנ וֶׁל ֲחֵברנ ִבְפ

ֵבר ָעָלאאו", ְרִכאאלנת"אֵאוׁ ֲעון ַהִנְקָראש  אָשה, ְוֶזהנ ַהְמַגלֶוה ְלאָשָדום ַמה וֲֶׁחֵברנ דִ ְֹ ום.ּ נַבֶזה גנֵרום ִש אָאֵראש וַָׁמאאִ
אאַע ִלְזכנת.ּ אֲשִפלונ אִשום ַהָדָבר ֹנֶטה ְלחנָבה אאנֵתר ִמלִוְזכנת, – ַחָיב אַשָךה ְלדנֹנ ְלָכֹ ְזכנת אא  אֵאוׁ ְלַהְכרִ .ּ–ֵבאאֹנִֹ

ְלך ָסֵפק ְֹ ְהאֶאה אֶש אאַע ַמֲעָשאאו נְדָבָראאו.ּ –ְואִשום ַהָדָבר ֹנֶטה ְלחנָבה  אאִ –נִמאא וֶׁרנב ַמֲעָשאאו ְלָרָעה  אֵאוׁ ְלַהְכרִ

.ְּלחנָבה
אא אָשָדום  אֵשאאן בנ.ּ –ַהְמַסֵפר ָדָבר ַלֲחֵברנ  אֵשאאן ְלַגלונתנ ְבֹלאש ְרוׁנתנ ֵֹ אא וְׁלנוָׁה ְב ֵֹ –ְוָכל ָדָבר ַהֶנאֱשָמר ִבְפ

אא ַרִבאאום  אֵאוׁ בנ ִמשנום, ְואִשום ָהאשנֵמר ִהְזִהאאר אֶשת ַהשנְמִעאאום וֶׁלֹואש אְאַגלונ.ּ ִמשנום ָלוׁנן ָהַרע ֵֹ –אֲשִפלונ אשנֵמר ִבְפ

ָוה לנַמר ָלוׁנן ָהַרע ַעל ַבֲעֵלאא ֲעֵברנת.ּ ָלוׁנן ָהַרע ְֹ ינת, נִמ אא ַהְברִ ֵֹ אאאָשום ְבֵעאא ְכֵדאא וִֶׁיָבְדלנ, ְלַבזנָתום נְלַהְשִֹ
ָוה ְלַסֵפר ָלוׁנן ָהַרע.ּ ֵמֶהום ְֹ .ּ–ְוֵכן ַעל ַבֲעֵלאא ַמֲחהֶקת  ִמ

ות אֵאוׁ ַךַחת ַהלָווׁנן ְֹ ום, ַהלִומנד: ְכגנן, ָמקנר ָגדנל וֶׁל ִמ ְראַשת וַָׁמאאִ ,נְלהנִכאאַח, נְלִהְתַפלֵול, נְלַדֵבר אאִ
אאו אַשֲחָראאו ִלוְֹׁמר ְוַלֲעשנת ָֹ ננת ָב ַֹ ֵחום אֲשֵבִלאאום ְוֵכן ָכל ַהשנְמִעאאום ְלמנָסרנ, נְל ַֹ ִיאאום נְלַדֵבר ַעל, נְל ֵחום ֲעִֹ ַֹ נְל

חנִמאאן ְבֵראא ִֹ ְבֵראא אֱשֶמת, ִלָבום דִ .ְּוִלְהאאנת ָרִגאאל ְבוִׁאארנת ְוִתוְָׁבחנת נְבדִ

ֶשמָבה אאאש ְווֵָׁלו.ַּהּתְ אאום ָלוׁנב ְבענדנ ָברִ אאום –  טנב ַלֶגֶבר וִֶׁיְהאֶאה ַמְקדִ אָאִֹ ְֹ אאענֵרר ִלבנ ְבַכָמה ִע וֶַׁיֲחוֹׁב: וִ
אאתנ אא ַהָקדנוׁ ָברנ  הנאש ַעל ָכל ַמה וֶָׁעָשה ִמְנענָראאו, אַשֲחרִ ֵֹ אא  ִלֵךן ֶחוְׁבנן ִלְפ אאום, וֶָׁצרִ ,ֵהן ַמֲעִשאאום, ֵהן ְדָברִ

אאן ַהָגדנל.ּ ֵהן ַמְחוְׁבנָתאאו אאום ַהָקוִׁאאום, ָלֵכן אְאַפֵחד ִמן ַהדִ אאִֹ ה, נִמן ַהדִ ָֹ ְואַאֲחוֹׁב ַעל ַהונָבה ַהְגדנָלה ַהְצפנ
אאִקאאום .ְּוֵהום פנְסִקאאן ְלִפאא וָָׁעה, וֵֶׁהום ַךֲעֹנִגאאום וֶׁל ֶהֶבל,  אֵשאא  אָשָדום אשנֵהב ַךֲעֹנִגאאום ָבענָלום ַהֶזה.ּ ְואַאֲחוֹׁבַלַצדִ

ום פנְסִקאאום ְלדנֵראא דנרנת נְלענָלום ָוֶעד, ָלֵכן אַאֲחֹמד ַהַךֲעֹנִגאאום ַהְגדנִלאאום וֶׁלָוַעד ָֹ .ּוֶׁאֵשאא
ְתָחֵרט ָךִמאאד ַעל ֲחָטאָשאאו ַטֵער ְבִלבנ, ְואַאֲעֹזב ַדְרכנ ָהַרע, ְואאִ ְֹ ַטֵער ְבֹנום נִבְבִכאא נְבִמְסֵפד, ְואאִ ְֹ ְלַבוׁ, ְואאִ ְואאִ

אאד ֶעְדאאנ ֵמָעָלאאו.ּ, ַשק וׁ ֲעוֹנָתאאו, ְואאנרִ ֶֹ ְדאַשג ֵמֹע אא ַהָקדנוׁ ָברנ  הנאש.ּ ְואאִ ֵֹ ְתַבֵיוׁ ִלְפ אא אְאאָא ְואאִ ֵֹ ע ִלְפ ַֹ ְכ ְהאֶאה ִֹ וְֹׁךק, ְואאִ ְואאִ
ה ַר  נִבוְִׁתאאָקה, ִלְמָחְרָפאאו ֶֹ ְהאֶאה ָרִגאאל ְבַמֲע וְֹׁבר ַהַךאֲשָוה.ּ ְואאִ ְפֹרוׁ אֲשִפלונ ִמן ַהֻמָךר, ְואאִ ן ְבאֵשאאֶזה אֵשֶבר.ּ ְואאִ ֵֹ ְתבנ ְואאִ

ות ְבָכל אְאָכְלךנ, ָחָטאש ְֹ ָזֵהר ַלֲעשנת ִמ אאַחֵפש ְדָרָכאאו ֵלאאַדע ָהֲעֵברנת וֶָׁחָטאש ִמְנענָראאו.ּ נְבאשנתנ אֵשֶבר אאִ ְתַוֶדה, וִ ְואאִ
.ֲּעֵלאאֶהום

אאום וֶׁלֹואש אאנִסאאֹ ַלֲחֹטאש נְלִפאא, ְואֵאַדע ְבאֵשאאֶזה ֲעֵבָרה אֵאוׁ ַמְלקנת אשנ ָכֵרת אשנ ִמאאָתה, ְואַאְרֶבה ַלֲעשנת ְגָדרִ
ַטֵער ְֹ אאו.ּ ַהֵחְטאש אאִ ָֹ ְהאאנ ָהֲעֵברנת ַהַקלונת ֲחמנרנת ְבֵעאא דנאא ֲעוֹנָתאאו ַוֲעון אֲשבנָתאאו, ְואאִ ְגֹמר ְבִלבנ וֶׁלֹואש, ְואַאְזִכאאר ַבנִ ְואאִ

ְתַפלֵול ָלאֵשל וֶַׁיַעְזֵרהנ ַעל ְךוׁנָבתנ.ּ אֶאֱחָטאש ענד אאַבֵקוׁ וְֶׁיֻכַפר לנ, ְואאִ דנאא.ּ וִ –ְואִשום אֵשאאן לנ , ְואַאִשאאב ַהֶגֶזל ֹקֶדום ַהנִ

.ּאְאַבֵקוׁ ִמן אְאאָא וִֶׁיֵךן לנ ַהָשַגת אָאד ִלְפֹרַע
מנ ַלֲעשנת ֶחֶסד ֶואֱשֶמת ְֹ ְגדנ ָךִמאאד.ּ ְואַאְרִגאאל ַע ֶֹ ְהאאנ ֲחָטאָשאאו  אאאש ְבֹחֶזק ֹכחנ.ּ ְואאִ רנ, ְואָאוׁנב ְבענדנ ָברִ ְֹ ְכֹבוׁ אאִ ְואאִ

ְראַשת אְאאָא .ְּואַאִשאאב ַרִבאאום ֵמֲעון, ְבֹעז אאִ
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ֶשמָבה אאן ְבִפאאו"–  וִֶׁיְלַמד תראאֶשֶֹרֶש ַהּתְ אאום וְמֻחָדדִ ות ַעד וִֶׁיְהאאנ וְֹׁנִֹ ְֹ ,ַוֲערנִכאאום ִבְשָפָתאאו, ג ִמ
ְפוׁנ.ּ ְואֶאְהֶגה ָבֶהום ָךִמאאד ַֹ ָוה  אָאִשאאום ַעל ִלבנ ַלֲחוֹׁב ִעום  ְֹ ָוה נִמ ְֹ ְכגנן.ּ אִשום ִקֵיום אשנָתה אשנ ָלאשו, –ְוַעל ָכל ִמ

ה אשנ ָלאשו ָֹ ְקֵדק ְלִהְתַפלֵול ְבַכָנ אָאן ַלֲחוֹׁב אִשום דִ ְֹ ה ִמן ָהענָלום ַהֶזה ְבֹלאש ְבָרָכה, ְבִע ָֹ ֱה ֶֹ ְואִשום אֵאַדע.ּ אשנ אִשום 
מנ וֶׁלֹואש ָחוׁ ַלֶזה  ֲהֵראא ָחָטאש ָכל אָאָמאאו ְֹ ָוה ְלַבד, –ְבַע ְֹ –נְכוִֶׁיְתַחְברנ אַאַחד ָכל אֵשלונ ָהֲעוֹנת  ֲהֵראא ִמֹזאשת ַהִמ

ָוה.ּ אֵאוׁ ֲחִבאאלנת ְגדנלנת וֶׁל ֲעֵברנת ְֹ ָוה נִמ ְֹ ְפוׁנ ַעל ָכל ִמ ַֹ ְואָשז אַאִגאאַע ְלַתְכִלאאת, ְוַעל ֶדֶר  ֶזה אַאֲחוֹׁב ִעום 
.ַּהְךוׁנָבה

אא ַהָמקנום ֵֹ מנ ִלְטֹרַח ְלַקֵיום, ְואֵאַדע ָהאָשָדום ְואַאאֲשִמאאן וֶׁאֵשאאן ַהְךוׁנָבה ֲחוׁנָבה ִלְפ ְֹ אֶשלָואש וִֶׁיְדחנק אָשָדום אֶשת ַע
ָוה ְכִהְלָכָתה ְֹ ָוה נִמ ְֹ אָאן  ֲהֵראא ֶזה ַבַעל ְךוׁנָבה ָגמנר.ּ ָכל ִמ ְֹ אאַתֵקן ָכל, –נִמאא וֶָׁיִשאאום ָכל טנְרחנ ַעל ֶזה ָהִע וִ

ות ְֹ .ִּמדנָתאאו ַעל ִפאא ַהךנָרה ְוַהִמ
אאום ָבאָשָדום ה אֵשאאָברִ ָֹ ום  אֶשָחד: אֲשוֶׁר ָבֶהום אַאֲעֶשה ָכל ַמֲעָשאאו, ְוִהֵנה אֵאוׁ וְׁמנ אאִ ַֹ ום; –ָהאָשְז אאִ ַֹ ום  וְׁ אאִ ַֹ ;–ָהֵעאא

ום  וְׁלנוָׁה אא ְמקנמנת; –ָהֵראאַח ַבְנִחאאַראאִ ֵֹ בנר ַואֲשִכאאָלה  ֲהֵראא ֲחִמָשה: ְבֶפה אֵאוׁ וְׁ ום  וִָׁשה; –ַהדִ ;–ַהָיַדאאִ
ום  וְִׁבָעה ה; –ָהַרְגַלאאִ ָֹ ִהאאג אֶשת ֻכלָוום ְלִפאא ֶחְפֹנ, ְוַהלֵוב ֶמֶל  ַעל ֻכלָוום.ּ –ָהֶעְרָוה  וְׁמנ ְֹ ה.ּ ְלַה ָֹ ְוַעל אֵשלונ וְׁמנ

ָוה ְֹ ְהאֶאה ֻמְרָגל ַבֲעִשַית ַהִמ ְקדנק ָגדנל וֶָׁכל אֶשָחד ְואֶשָחד אאִ אאום  אָאִשאאום ַמֲחוְַׁבךנ ְלַדְקֵדק ְבדִ ְוָהֹראשוׁ.ּ –אֵשאאָברִ
אאו ָֹ אאום וִֶׁיוְֹׁמר אֶשת ֵעאא אאו ְבַמה וֶׁאֵשאאֹנ וֶׁלונ, ְלָכל ַהְגָדרִ ָֹ ֵךן אֶשת ֵעאא אָאןוֶׁלֹואש אאִ ְֹ וְׁבנר אֶשת ַהַךאֲשָוה.ּ נְבֶזה ָהִע ִכאא,  אאִ

ְגָררנת ֲעֵברנת ַרבנת, –ְבַוַדאשאא ַהַךאֲשָוה ְוַהֶחְמָדה  ִהֵנה ֹראשוׁ ְלָכל ַהִקְלקנִלאאום ְתאַשֵמץ.ּ ְואַשֲחֵראאֶהן ִֹ ָלֵכן אאִ
ֶגד ַהַךאֲשָוה ְוַהֶחְמָדה ֶֹ מנ ְלִהלָוֵחום ְכ ְֹ אאו, ְלַהֲעִמאאד ַע ָֹ אָאֹנ, ְוִלוְֹׁמר ֵעאא ְֹ .ּנַבֶזה אְאַתֵקן ָכל ִע

ות וֶׁאֶשְפוָׁר לנ ְלַקֵיום ְֹ –נִמינום וִֶׁהְתִחאאל ָלוׁנב  אַאְסִכאאום ְבַמֲחוְַׁבךנ ְבַהְסָכָמה ְגמנָרה ְלַקֵיום ָכל ַהִמ

אא ַהְךוׁנָבה ְלַסֵיַע לנ, ַלאאאָא ֵֹ אְא ְֹ אֲשִפלונ ְבָדָבר.ּ ְוָלֵתת לנ ֹכַח ַלֲעשנת ְךוׁנָבה, ְואָשז ַהָקדנוׁ ָברנ  הנאש ֵמֵקל ִע
מנל אֶשת ְלָבבנ נִבְלַבד.ּ ְלַחְזֵקהנ ַלֲעשנת ְךוׁנָבה, –וֶׁאֵשאאן ֹכחנ וֶׁל אָשָדום אָאכנל ְלַהִשאאג  ַהָקדנוׁ ָברנ  הנאש אאִ

ות ְבֵלב וֵָׁלום ֶבאֱשֶמת  ַבֶזה אַאִגאאַע ְלַמֲעַלת ַהְךוׁנָבה ְֹ מנ ִלְטֹרַח ַבִמ ְֹ .ּ–וִֶׁיְדחנק ַע
אאום וֶׁלֹואש ְלִהְתַעֵסק ִעָמום ִֹ ָֹ אא  ְלִהָזֵהר ְמאֹשד ְמאֹשד ְלִהְתַרֵחק ִמן ָהְרוִָׁעאאום נִמן ַהלֵואא רִ ָֹ ֹלאש ְבַמָשאש, ַגום 

ְבֵראאֶהום, ְוֹלאש ְבִלמנד, נַמַךן אאום אֶשת ֵלב ָהאָשָדום, ְוֹלאש ִלוְֹׁמַע דִ .ְּוִכְמַעט ָכל ַהְךוׁנָבה ְךלנאָאה ַבֶזה.ּ ִכאא ֵהום ְמִסאארִ
מנ ְֹ מנ אאנום אֶשָחד ךנ  ָכל ֹחֶדוׁ ְוֹחֶדוׁ וִֶׁיְתאַאֵחד ְבָמקנום אֶשָחד ְבֵסֶתר ְלַבדנ ְוִלְבֹדק ַע ְֹ ְלַתֵקן, ְואַאְרִגאאל ַע

ָהָגתנ ַעל ִפאא ַהִמדנת ַהְכתנבנת ַבֵסֶפר ַהֶזה ְֹ ֵהג ַבֶזה: ַה ַֹ ד ַהונב וֶָׁבה נְלִהְת ַֹ ְוִלְבֹדק, ִלְבֹרר ִמָכל ִמָדה 
ות ְֹ מנ ְלַתֵקן ַמֲעָשאאו ַעל ֶדֶר  ַהִמ ְֹ ָוה ִמֵעט טנְרחנ: ְואָאִבאאן ֶחְסרנֹנָתאאו.ּ ַע ְֹ וֶׁלֹואש ְלִהוְַׁךֵדל ְבָכל ֹכחנ, ְבאֵשאאֶזה ִמ

ָוה אֵשאאן אָאדנ ַמֶשֶגת ְלַקְיָמה? ְלִהְתאַשֵמץ ָבה? ְֹ אא אְאאָא, ְואֵשאאֶזה ִמ ֵֹ ְפוׁנ ֹנַכח ְפ ַֹ וְֹׁפ   אאום אאִ  וֶַׁיַעְזֵרהנְוַעל ָכל ַהְדָברִ
ֵךן לנ ֵלב וֶַׁיְסִפאאק ַלֲעשנת ְרֹנֹנ וָתאאו ְואאִ ְֹ ה וְֵׁלָמה, ְלַקֵיום ִמ ָֹ אֱשָמן ְלַהאֲשִמאאן בנ ֶבאֱשמנ ֶֹ ְוִלְבֹטַח ְווִֶׁיֵךן לנ ֵלב 

.ּבנ ְבִבְטחנן וֵָׁלום
מנ ְלַטֵהר ַמְחוְׁבנָתאאו ְֹ אאוׁ ַע ְהאֶאה ָעָפר, ְואַאֲחוֹׁבנְבאשנתנ ַהינום אַאְקדִ ְואַאֲחוֹׁב, – ַעל ַהָמֶות  וִֶׁיְכֶלה גנפנ ְואאִ

אא ֵגאאִהֹנום ֵֹ אא אָאֹנ ֻמְפָסד ְבֶהְפֵסד ָגדנל, ַעל דִ ְֹ ְהאֶאה ִע ִעאאמנת ענָלום אֲשוֶׁר וָׁום.ּ –נִמאא וֶָׁבאש וָׁום  אֵשאא  אאִ ְֹ ְואַאֲחוֹׁב ַעל 
ְפְלאשנָתאאו ְוטנבנָתאאו, ְואַאֲחוֹׁב ְבַמֲחוָׁבנת ְמֻכָנֹנת ַעל ְגֻדלַות אְאאָא.ּ ַךֲעֹנג ְלאֵשאאן ֵחֶקר ִעאאום ְזִמאארנת ְלַהלְולנ, ְוַעל ִֹ ְֹ ְואַא
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אאו, ְבִשְמַחת ַהלֵוב ָֹ אא אֲשדנ ֵֹ אאו ְכֶעֶבד ִלְפ ָֹ וְַׁךֲחֶוה ְלָפ אָאן  ַמִגאאַע ְלַמֲעלנת.ּ ְואאִ ְֹ –אֵשאאן ָסֵפק ִמאא וִֶׁיְהאֶאה ָרִגאאל ְבֶזה ָהִע

.ַּרבנת
אאום ְבזִ ְהאאנ וְָׁפִלאאום ְוִֹ ְשָראֵשל: "וֶֶׁנאֱשַמר, ַעל אְאֵדאא ַהְךוׁנָבה אַאִגאאענ ַעד ִכֵסאש ַהָכבנד.ּ ַבֲעֵלאא ְךוׁנָבה אאִ וׁנָבה אאִ

.ּאהושע אאד,ב(" ַעד אְאאָא אֱשהֶהאאך

אאןַהּתֹוָרה] אא ֵסֶפר ַהִמדנת ִבְכַתב־אָאד, ַוֲחָבל ַעל ְדאָשְבדִ ֵֹ .ּ[–  ֲחֵסָרה ְבִסָמ

אאָראש וׁנום אָשָדום אשנ ֶמֶל  אשנ ַשר, –  ְלענָלום אַאֲעֶשה אָשָדום ְרֹנן בנְראשנַהִיְרָאה אאן, ְוֹלאש אאִ סנרִ אאָראש ִמשנום אאִ ְוֹלאש אאִ
ַער ַֹ אאָראש ְלַבד.ּ נִמשנום  אא אִשאאוׁ, ַרק בנְראשנ אאִ ֵֹ .ְּוֹלאש אָאגנר ִמְפ

אָאן ְֹ אא אָשָדום: ְוֹזאשת ַהִמָדה ָרָעה ְמאֹשד ְבֶזה ָהִע ֵֹ ַות בנְראשנ ֲעבנר מנָראש ְב ְֹ ְלָכ  אַאוְִׁלאא  ִמלְוָבבנ ָכל.ּ וֶַׁיֲעֹזב ִמ
אאום וְֹׁכן ִבְלָבבנ ַרק מנָראש אְאאָא ְלַבד, ַהְפָחדִ ות.ּ ְוֹלאש אאִ ְֹ ְראַשת אְאאָא ִהאאאש ֲעֶטֶרת ְפאֵשר וֶׁל ָכל ַהִמ ְו"טנב ְמַעט, ִכאא אאִ

ר ָרב נְמהנָמה בנ"  ָֹ ְראַשת אְאאָא ֵמאשנ .ּאמשלאא טו,טז(ְבאאִ
ְרָךִעאאום ִמַךַחת מנָראשנ אא אְאאָא ָכל ָכ  וְֶׁיהנ אֵשאאָבָראאו ִֹ ֵֹ ְכֶעֶבד וֶׁהנאש, –ְוַהִיְראָשה ַהְמֻעלָוה ִמָכל  וֶָׁיֵראש ִמלִוְפ

אא ַהֶמֶל  ְבוָָׁעה וֶׁהנאש גנֵער בנ ֵֹ ע ִלְפ ַֹ ְכ ְרַךע ְוִֹ אָאן ָקוֶׁה ְלַהִשאאג.ּ ִֹ ְֹ אַש  ִמאא וֶַׁמְרִגאאל ַמְחוְׁבנָתאאו, ְוֶזה ָהִע
ְפְלאשנָתאאו ְבֹעֶמק ַהלֵוב ְבָמתנן, ְלַהְרֵהר ָךִמאאד וֶׁאְאאָא רנאֶשה ַמְחוְׁבנָתאאו ן ְבִֹ ֵֹ ר ַמְחוְׁבנָתאאו ְלַמְעָלה, נִמְתבנ ֵֹ ְוקנ

אָאן אָאכנל ְלִהְתָקֵרב אֶשל אשנר ַהִיְראָשה ַהְוהנָרה ְֹ ֵלאאַדע ָרֵזאא, ְלהנִפאאַע ֶעוְׁךנֹנָתאאו, –ִלוְֹׁכן ְבאָשֳהֵלאא ָמרנום  ְבֶזה ָהִע
אאום .ֶּעְלאאנִֹ

ה אא ַהִמדנת ְבֶרֶמז ְמַעטִהּנֵ ֵֹ ְלִהְסַךֵפק ֵמֶהום ִמָכל אַשַחת ְואַשַחת, ְלַהְזִכאאר ָהאָשָדום וִֶׁיָזֵהר ָבֶהום,  ִהוְַׁלְמֹנ ִסָמ
.ְּבִמוְַׁקל

ְגָררנת זנ אַשַחר זנ, ְוַדע ִכאא ַהִמדנת אֲשחנזנת זנ ְבזנ נְמֻדָבקנת אַאַחד רנ.ּ ְוֻכלָון ִֹ ְֹ ֵךן אָשָדום ְרוׁנת ְלאאִ ְואִשום אאִ
וְָׁמטנת ִמֶמננ ְוָחַרז בנ ַמְרָגִלינת, ָמוָׁל ְלאָשָדום וֵֶׁיוׁ לנ חנט וֶׁל ֶמוִׁאא.ּ –ָהַרע ַלֲעֹבר ַעל אַשַחת  אָשז אְאהנ ֻכלָון ִֹ

ְקֵבאא ַמְרָגִלינת אאק ֻכלָון.ּ ְוָקוַׁר ֶקוֶׁר אֶשָחד ְלַמָוה, ֶדֶר  ִֹ –ְואִשום אַאִךאארנ ַהֶקוֶׁר  אָשז ֹנֵפל, ְואשנתנ ַהֶקוֶׁר ַמֲחזִ

ְפלנ ֻכלָוום זנ אַשַחר זנ, ַמְרָגִלאאת אַשַחת אאק.ּ ְואָשז אאִ –ָכ  אִשום ַךִךאאר ִמְמך ֶקוֶׁר ִמָדה אַשַחת  אָשז ֹלאש ךנַכל ְלַהֲחזִ

.ְּבוׁנום ִמָדה ָכָראשנאא
אָאןאֲשוֶׁר ךנַכל ְלַהְשִכאאל ָבֶהום, ָלֵכן וְֹׁמר ָכל ַהִמדנת ְבָכל ֹכֲחך ְֹ ְפוְׁך ַלֵשום ַהִנְכָבד.ּ נְבֶזה ָהִע ַֹ  ַךוְִׁלאאום 

.ּאדֹאאאשל אאב,ג(' ְוגנ" ְוַהַמְשִכִלאאום אַאְזִהרנ ְכֹזַהר ָהָרִקאאַע: "ְוִתְזֶכה ִלְהאאנת ֵמאשנָתן וֶֶׁנאֱשַמר ֲעֵלאאֶהום.ּ ִלַדֵבק בנ
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