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 (.2016)הוצאת אלכותוב ח'אן, 

 "משוררים מתים כותבים טוב ממני" :מספר מבחרים ואסופות להורדה חינםפרסם 

ינואר ) "ספר בגדאד" ;להורדה חינם בבלוג של אלמוג בהרזמין , ראשוןשירים מבחר , (2016דצמבר )

 Take this" ;להורדה חינם בבלוג של אלמוג בהרזמין , סיפורים וחלומות ,מבחר שירים, (2017

Poem and Copy it – Selected Poems and Stories in Henrew and English Translation"" 

 .להורדה חינם בבלוג של אלמוג בהרזמין  ,(2017פברואר )

 

 

http://indiebook.co.il/shop/%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%AA/
http://indiebook.co.il/shop/%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%AA/
http://indiebook.co.il/shop/%D7%90%D6%B7%D7%A0%D6%B7%D7%90-%D7%9E%D6%B4%D7%9F-%D7%90%D6%B7%D7%9C%D6%B0-%D7%99%D6%B7%D7%94%D7%95%D6%BC%D7%93/
http://indiebook.co.il/shop/%D7%97%D7%95%D7%98-%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9A-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F/
http://indiebook.co.il/shop/%D7%97%D7%95%D7%98-%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9A-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F/
http://indiebook.co.il/shop/%D7%A6%D7%97%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%9C/
http://indiebook.co.il/shop/%D7%A6%D7%97%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%9C/
http://indiebook.co.il/shop/%D7%A6%D7%97%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%9C/
http://indiebook.co.il/shop/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%94%D7%A8/
https://almogbehar.wordpress.com/2012/12/02/marwan-makhul/
https://almogbehar.wordpress.com/2012/12/02/marwan-makhul/
http://www.gerila.co.il/wide01/
http://www.gerila.co.il/wide01/
http://indiebook.co.il/shop/%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/
https://almogbehar.wordpress.com/2016/02/01/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AD/
https://almogbehar.wordpress.com/2016/02/01/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AD/
https://almogbehar.wordpress.com/%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D/
https://almogbehar.wordpress.com/%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D/
https://almogbehar.wordpress.com/%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D/


 

3 

 כל הזכויות שמורות לאלמוג בהר ©

אב  ּכּות 
 

 "קטן אביו חייב ללמדו תורה... וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו... 

 שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו"מי 

 הרמב"ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות תלמוד תורה, פרק א'

 

ָסלֹון. אב ָקָטן ִעם ְבִני ב  ְמִתי ּכּות   ֵהק 

ל יֹום ִשִשי הּוא ָקם ִעִמי ֻמְקָדם  ִבְבָקִרים שֶׁ

ה ר ֵאין מֹורֶׁ דֶׁ חֶׁ ְזִּכיר לֹו ִּכי ב  ֲאִני מ   ִלְלֹמד, ו 

ד ְנִנים י ח  ְחנּו ְמש  ֲאנ  ק תֹוָרה ְלָפֵנינּו, ו  ְלִמיד, ר   ְוֵאין ת 

ֲעָרִבית. ִמית ו  ֲאר   ְפסּוִקים ְבִעְבִרית ו 

ן ֱאֹלִהים בֹות, ֵביֵניהֶׁ  ֲאנ ְחנּו ִנְזָהִרים ְבִמִלים ר 

ּהוְ  דוְ  ַאלל  ה ֵּכיצ  ֲאִני רֹואֶׁ ִבים, ּוְכשֶׁ ֵשמֹות ָהר   ה 

ְמִתיק לֹו אֹוִתּיֹותִיְרָאה ָקשָ  ת ְבָפָניו, ֲאִני מ  שֶׁ בֶׁ  ה ִמְתל 

אב ּכּות  ד ה  ְכֵנן ִעמֹו ֵּכיצ  ש, ְמת   ִבְדב 

ָחיו ְוַאְח  ֵחב ִעם אֶׁ םִיְתר  ם ָלהֶׁ ְמִתיק ג   יֹוָתיו, ְונ 

ִנְכָשִלים, ג ל  ש, ְוֹלא ִנְלע  ת ָהאֹוִתּיֹות ִבְדב   אֶׁ

ד ִלְפֵני ְוַאֲחֵר  ח  ְפסּוִקים.ּוְנָבֵרְך י   י ה 

ִלמּוד, ר ְבֹתם ה  ֲאִני אֹוֵמר לֹו ְבָכל ֹבקֶׁ  ו 

ְמדוֹ  ֵמד ִלְבנֹו תֹוָרה, ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלל  ָּיב ְלל   ָאב ח 

ְמדֹו, ֵמד ִלְבנֹו ִמְבֵני ִעירֹו ְלל  ָּיב ִלְשֹּכר ְמל   ח 

ָתה ּי ,ֲאָבל א  ם ָיבֹוא ה  ג  יָך ִלְזֹּכר שֶׁ  ֹוםְבִני, ָעלֶׁ

ֹּלא ִלְמדֹו ָאִביו, ְרִגיש ְּכִמי שֶׁ ָּיב ְלה  ִתְהיֶׁה ח   שֶׁ

ְפסּוִקים ְצְמָך ָּכל ה  ֵמד ע  ָּיב ְלל   ְוָאז ִתְהיֶׁה ח 

ֹּלא ָחְלפּו ֵביֵנינּו, ָתִגים שֶׁ ֵשמֹות ְוָהאֹוִתּיֹות ְוה   ְוה 

ת ְרנּו ִמָלה ַאח  ָאמ  ָחְלפּו ְבִלי שֶׁ  ְוָכל ֵאלּו שֶׁ

ל  ֵּיינּו.ע   ְמקֹוָמם ְבח 
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 קודם שברא עולם

 

 קודם שברא עולם

 יחיד בעולם  היה אלוה  

 יחד עם שמו המיוחד

  ותורתו לבד.

   כשהעולם הזה נבראועתה 

  ואדם או חווה מבטאים שמו

 נברא-לרגע שב העולם להיות בלתי

 וכשאדם או חווה קוראים בתורתו

 נבראים-לרגע חוזרים הדפים להיות בלתי

 קדומים

 הבריאה-קודם-וגם הקול הקורא בספרו הופך להיות בן

 ובוהו העמוק,-הרחב, בן התוהוִין בן הַא

 בדידותו.אל בִ אח ל  

 

 קץ-כשמעיין אדם בדברי הפרשנות לתורתו איןאבל 

  סוף שאינם שמו-ומעלה במוחו את תאריו אין

 חוזר העולם להיות נברא ומחודש

 וההבדלות מכסות על טרם ההבחנה.

 ואז אדם בלבו רגע שוב אומר את שמו

 ושוב אין מבדיל בין שמים לארץ

 ספרובוהו לתורתו בְ -בין תוהו

 .ִיןבין אלוה לַא

 קחה עין לתת צורה אנושית בחומר האלוהי.שוב טרם נפ
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 צּוםמד צ  סו

 

 וד הצמצום שגילו חכמי הקבלה בבריאתוֹ ס

 גלגל בסוד אחר: עתה על העולם מוטלתה

 צמצם עצמו כדי לפנות מקום לכסא כבודו.ל

 כך מתוך סדקים בגבולותיו המצטמצמים של העולםו

 חדש ויאיר פנים בחשכת המחילות-חדור אלוהי

 ִמְשָתנֹות הדום לרגליוה  המחראות וְ  אתך יהפוו

 הדמים-חק ממזבחות הכוהנים שופכירה

 יזות הלוויים המזמרים.למעו

 דרכיםחדש ל  -הביבים יצא אלוה-כשיתמלא בזוהר נשפיו

 הישן,-ניצוצות מגופת קודמו, אלוהים-יהא מלקט רסיסיו

 ד שיהיו שוב שלמים כל כלי חסדו ושופרות דינוע

 פותו או לקבלו באשמתו.חם יוכל להודיע לאדו

 חדש על חוף היום הבא-כשיתעייף מעבודתו ישב אלוהלו

 ףוֹ ס קרקעית הים שאין בוֹ  יפנל

 יאגור בלבו זיכרון שנים מתותו

 יתנבא על קץ תבואות שמיים ברקיעי סודותו

 יבשר לכל אדם אשר יבוא מולו:ו

 כורחך אתה חי-על"

 כורחך תמות"-עלו

 יודיע בקול גדול:ו

 האדם נרצחים-ניכל ב"

 בידי אנוש שי

 יש בידי רשות"ו

 והדם תיהגה בחשבונות היתמּוו

 זה כל האדם. יכ

 בל קודם לכל מוטל על העולם ללמוד הסוד הנעלםא

 לצמצם עצמו ולפנות ממקומו למען שם קודשו:ו

 בריאה של עולם חדש-החדש אינו בקסם-מבחנו של אלוהו

 כליה-תוך צמצום עצמו אלא בכשףמ

 ימלא כל סדק וחללו שיתפשטכ

 שיתבקע וישבר עולם ישן ויצטמצם ויעלם דע

 שוב לא יהיה דבר מלבדו.ו

 :  ושןנוק ה  ספיזכר עולם לפני סופו ב  ו

 בזמן-כי לא יוכלו להתקיים בו"

 לוה ואדם".א
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 בראש יתברא

 

א אלוהיםיִ ֹראש ב   ר   .ְתב 

 בין עמידת נצח 

 לבין גבול היום המתקרב אל קצו.

 ובוהו.-ושמים וארץ תוהו

 פני תהום.-וחושך על

 פני מים.-מרחפת על ורוח

 ובוהו -י תוהונֵ פְ י אלוהים ּכִ נֵ פְ ּו

 מראת תהום.בְ 

 עד ויהי אור.

 חושךעד שנמצא מבדיל בין אור לְ 

 ובין מים למים.

 עד שנקרא רקיע שמים.

 בוקר יום אחד-ערב ויהי-ויהי

 ויום שני.

 

 ואלה תולדות שמים וארץ

 ואלה תולדות אלוה ואדם

 ִהָבְרָאםבְ 

 אותם. זכר ונקבה ברא

 טוב.-עד וירא כי

 צבאם.-עד ויכולו השמים והארץ וכל

  עד התברכה כל המלאכה אשר עשה.

איִ ֹראש עד נשתכחו תיבות ב   ר    .ְתב 

 בוקר יום השישי-ערב ויהי-ויהי

  ויום השביעי.
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 בת האלוהים ש

 

שישי למניין העולם נכנסו חווה ואדם ְבשער גן יום ה  עדן-ב    ה 

 וביום השישי גורשו עם קלונם.

נחש ך מאוד מחמת אמת דברי ה    והיום ַאר 

 מחמת שהיו ֵערֹומים ולא התבוששו כלל

 פקח עיניהם מן האכילה יודעי טוב ורעמחמת ִה 

גן ְלרוח היום. ומחמת ששמעו קול  אלוהים מתהלך ב 

 וכשגורשו ננעלו שערים

 והחלה מתהפכת להט חרב לשמור

 ונתן בגופם אלוהים מתנות כותנות עור

ך עליהם אור עולם ובא עליהם ערבו ש   וח 

 וחשבו חווה ואדם שמחמת קלונם תם העולם

 וכאבו ופחדו מאוד את הלילה כל הלילה 

ך מאוד עד הולדת היום  והלילה ַאר 

 שהיה שבת ובו שבת אלוהים מכל מלאכתו

 ושוב לא נשמע קולו לרוח היום.

  ראו שניהם את האדמה הארורה שדות חיטהו

ם חֶׁ  ממנה בֵזיעת אָפם יצמיחו לֶׁ

ֵרב הריונה  וחשה חווה בבטנה כי ק 

 ומתחילים עצב הלידה

 ועצב מות הילדים עפר אל עפר.

 נעצבה ונעצב על התמשך שבת האלוהים ימים רבים

גןע  ל אלוהים המסתגר ב 

 ושניהם לבושים התבוששו

 ושניהם כל גופם בשר אחד 

 בכי את נפשםעשו ב  

 קולם-עד שהתרככה בת

 ויצאה מפיהם 

 תפילה.
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יםס     וֹד עּובר 

 ביאור לספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, מאמר רביעי )כ"ה(, 

 עליו השלום ולספר יצירה לאברהם אבינו

 

   כל לידה בריאה מחודשת

עולם  ְבקדמוניות ה 

 פני תהום-וראשיתה חושך על

   פני מים-ורוח מרחפת על

  ותוהו ובוהו בין ארץ ְלשמים.

  ואז נמצא מבדיל בין מים למים

 החוקק חוצב תוהו ובוהו ורפש וטיט

 ועושה ממש את שאינו ממש

 ומקים עמודים גדולים מאוויר שאינו נתפס

 מציבם כמעין חומה 

 מסוכך עליהם כסוכה

 ויוצק עליהם מים עד שהם נעשים שוב עפר.

 

בטנים   והעוברים סוד בריאתם ב 

 שהם נקבה

 כולם ֵנֵקבות עשויות ִנְקבות ִנְקבות.

 ּוְבחודש שני או שלישי

  גלגל חוזר עובר בהן

 לש בהן מותחן ומהפכן

 ומשנה בריות ובריאות

 ומעצבן.

 איברי הזכר הם הם איברי הנקבהכי כן נודע שכל 

 רק מהופכים הם לצד חוץ

 זכר ונקבה אותם איברים הם

 רק אצל זאת מהופכים הם לצד פנים

 ואצל זה מהופכים הם לצד חוץ.

  כמו גם זריחה ושקיעה

 אשר אינן כניסה ויציאה

 כי כלפי הגלגל עצמו אחת הן

 ורק כלפי יושבי ארץ מהופכות הן.

 

 בורוהלידה והבריאה ְבדי

 ּוְבהבדלה ּוִבנתינת שם.

 צאי וחשבי, צא וחשוב: מה שאין הפה

אוזן  יכול לדבר, ומה שאין ב 
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 יכולת לשמוע, אין לגוף ְבגוף

  יכולת לברוא.
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  בבל

 ", בראשית יא, זהּועֵ ת ֵר פ  יש ְש ִא  עּוְמ ְש א יִ ר ֹלשֶׁ "אֲ 

 

 םיִ מ  שָ ב   אשוֹ רֹ ל וְ ָד גְ ִמ יר ּועִ  נּולָ -הנֶׁ בְ ה נִ בָ הָ 

 םשֵ  נּולָ -השֶׁ עֲ נ  וְ 

 ץ.רֶׁ ָאהָ -לי כָ נֵ פְ -לץ ע  פּונָ -ןפֶׁ 

 ץ שפות רבות ודברים רבים רֶׁ ָאהָ -לי כָ ּכִ 

 םר לשבת שָ עָ נְ ץ ִש רֶׁ אֶׁ ה בְ עָ ְק ואיפה נמצא בִ 

 ה עד הכריתנו פָ ֵר ה ְש פָ ְר ְש איפה נִ 

 עד אחריתנו.

 םיִ מ  שָ ב   אשוֹ רֹ ל וְ ָד גְ ִמ  נּולָ -הנֶׁ בְ ה נִ בָ הָ 

 ד אלוהיםרֶׁ כדי שיֵ 

 ל ָד גְ ִמ ה  -תאֶׁ יר וְ עִ הָ -תת אֶׁ אֹ ְר לִ 

 םָד ָאי הָ נֵ בְ  נּור בָ שֶׁ אֲ 

 ר אלוהיםכדי שֹיאמֶׁ 

 ן עמים רבים ושפות רבותהֵ 

 תשוֹ עֲ ם ל  לָ ִח ה ה  זֶׁ וְ 

 םתָ פָ ם ְש ה שָ נָ נלבה וְ ָד ְר ה נֵ בָ הָ 

 .הּועֵ ת ֵר פ  יש ְש ִא  עּוְמ ְש ר יִ שֶׁ עד אֲ 

 לָד גְ יר והִמ ה האלוהים עמם העִ נֶׁ בְ ר יִ שֶׁ עד אֲ 

 עוד בשפות אנושעד לא יאמרו 

 ל האלוהיםה נעלה אֶׁ בָ הָ 

 ולא יאמרו עוד בשפות אלוה

 ל בני האדםה אֶׁ ָד ְר ה נֵ בָ הָ 

 .הּועֵ ת ֵר פ  יש ְש ִא  עּוְמ ְש ר יִ שֶׁ עד אֲ 
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 לא  -עמ  ש  עקדת י  

 

 אני שולחתי למדבר עם ישמעאל

 ועם הגר אמו בכיתי תחת השיחים

 ולא חזתה עיני בקול מלאך האל

   מישורי מדבר צחיחיםובגרוני אחז צמא של 

 

 ונזכרתי איך השכים אברהם בבוקר פעמיים

ת מיםחמורו ומלא החֵ -וחבש את  מֶׁ

   אהב כפליים-יחידו אשר-בנו את-ולקח את

  מו כל הקולות מן השמייםד  עד שנ  

 

 וצחקה שרה כאשר גורשה הגר

 קח יצחקוהתייפחה ְביום בו לּו

 מדברולא שלחה את רחמיה ל  

 המרחקולא יכלה לשאת את 

 

 וכשכרע תחת מאכלת המדבר הכבדה

 ה השה ְלעולהלא שאל בן האמה איֶׁ 

 רק ראה איך אמו נשארת בודדה

 ובכה עליה את לבו בלי אומר מילה

 

*** 

 אני שולחתי למדבר עם ישמעאל

 ולא הצלחתי לפייס את בכי הגר

 צלימים של צימאון הלכתי מתפלל לְ 

 עד שסגר גם עלי החול והמדבר

 

 בזמן על הר המוריהויצחק בו 

 דמעות אביו החמות נכנסו אל עיניו

 וכשראה אברם האיל יצחק כבר לא ראה

 ת והתרוקנות חייואבל ניחש קרבת מות האמהוֹ 

 

 אני לא האמנתי שיזכו שניהם להינצל 

 כי ישמע שתיקתם האל עד בוא הליל

 הבטתי בצווארם ופי מר עיקש ומקלל

 מתבלבל בין אח לאח ובין אם לאם

 אל לאלבין 
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 נזכרתי איך השכים אברהם בבוקר פעמיים

ת מיםחמורו ומלא החֵ -חבש את  מֶׁ

   אהב כפליים-יחידו אשר-בנו את-ולקח את

  מו כל הקולות מן השמייםד  עד שנ  
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 ר לרחלשי

 

ל יעקב ְללָאהר  חל ְבערב חתּונתֹו שֶׁ

 ייָתה בוָכה ִשיֵרי רוִעיםה

בוקר ִהיא האִריָכה ִלישון כֵדי שֶׁ ּו  ל חשובא לב 

 לפתע יִמים אחִדיםּו

 ּו ְבעיניה ְכשִנים ארּוכֹות ְבאהבָתה אֹותוֹ הי
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 לאהשיר ל  

 

 רחלערב חתונתו של יעקב לְ לאה בְ 

 ל מיטת כלולותיהםעיוורון בעלה אחריה ע  זכרה בְ נִ 

 סימנים הרבים שסימנה לו לרמותו שהיא רחלב  ּו

 רכותנשרו ריסיי עינייה ה  ד שֶׁ היתה בוכה ע  וְ 

 אהב יעקב את רחל ממנהכי ידעה שֶׁ 

 כי שנואה היא ועוד מעט האלוהים רואה עונייה

 ורחמה נפתח ואחותה עקרה ומקנאה לה וממררת

לֶׁת עמהנהי בכי תמרורים ונִ   . ְפתֶׁ

 והחליטה לאה לאגור את דמעותיה בתוך עינייה הרכות

 בעלה ימים רביםולשתוק לְ 

 שמות הילדיםולדבר אליו בִ 

 וזה שמעון וזה לוי וזה יהודה.זה שמו ראובן 

י ָתבֹואולבסוף כשהחליטה לסור משתיקתה אמרה אֵ    ל 

 אוהלה מחרישויבוא יעקב בְ 

 ל מיטת כלולותיהםעיוורונו אחריה ע  זכר בְ נִ 

 סימנים הרבים שסימנה לו לרמותו שהיא רחלב  ּו

 ובבוקר המשיכה לדבר אליו בשמות הילדים

 האחרונה שמה דינה.זה שמו יששכר וזה זבולון וזאת 

 ואחר כך סגרה את אוהלה 

 והחלה לאסוף את כל ריסיה שאיבדה 

 והיתה אומרת לעצמה בלחש את שמות הילדים

 זה שמו ראובן וזה שמעון וזה לוי וזה יהודה

 זה יששכר וזה זבולון וזאת האחרונה שמה דינה

 כך יום אחר יום עד יום מותה

 בלחש מסמנת את הצלחתה

 זה שמעון וזה לוי וזה יהודהזה שמו ראובן ו

 זה יששכר וזה זבולון וזאת האחרונה שמה דינה.
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  ם לוֹ ח  ף ל  ס  א יוֹ ֹל

 לרבקה מרים    

 ף לא מניחים לי לישון עכשיו,סֵ פתר יוֹ חלומות שֶׁ ה  

 ב רֶׁ עֶׁ ת הָ עֵ משכב לְ ן ה  ה ִמ ד אני עולֶׁ וִ כמו ָד ּו

 גגות. שבע רוחץ על ה  -יופיה של בתלצפות בְ 

  רוֹ ְיאל ה  נם עומדים ע  ים נפש ברזוֹ לִ ה  ב  החלומות מֵ 

 מאוד. בריאת בשרה ּואֶׁ ְר ת מ  ב  ואילו האישה טוֹ 

 

 תח  ר  פוֹ ן ּכְ פֶׁ ה גֶׁ מדבר עולָ ים ב  יִק ֵר ת ה  רוֹ וֹ בד ה  ח  ַאמֵ ּו

 יםבִ נָ ע   יהָ תֶׁ ולוֹ ּכאְש  ילּוִש בְ ים ִה יגִ ִר ה שָ שָ לוֹ ן ְש פֶׁ גֶׁ ב  ּו

  ים ים וממלאים כוסות יין רבִ ִט ח  ְש המה נִ 

 .מוֹ חד חלוֹ פִמ  דוֹ יָ בְ  סוֹ וֹ יש ּכִא 

 

 ת שפת האתונותם אֶׁ עָ לְ בִ ת למד ִמ מוֹ לוֹ ח  ל ה  ע  ב  

ם ִש לֵ פונה ַא  יִת ְמ לָ ר חָ שֶׁ ה ַאזֶׁ ם ה  לוֹ ח  ה  ָנא -עּוְמ יהֶׁ

 ת.מוֹ אלּוכוכבים, ל  חיות, ל  מנסה לקרוא שמות חדשים ל  

 

 יו.תָ מוֹ לוֹ ח   יּוְה ה יִ ה מ  אֶׁ ְר נִ וְ  הּוְת לָ כָ ה ַאעָ ה ָר יָ נאמר ח  

 כמו אביו ניסה שנים למשוך סולמות אל השמיים

 אולם הקול קולו ואילו הידיים אינן ידיו.

  לילותי לא הצליח לכתוב שירי אהבה ב  ִת ִח ה ה  ִריָ כמו אּו

 חלומות.מלחמות וה  י ה  דרך מול פנֵ בהם ב   קתאבאלא היה ִמ 

 

ְיִשימֹוןע  ְשָקף כמו אביו נותר לבדו נִ   ל ְפֵני ה 

 דמותו עד עלות שחר-והתגושש עם בן

 ן.יוורוֹ עִ ץ לָ ָארֶׁ ין הָ ת עֵ ה אבק אֶׁ סָ עד ּכִ 

 ןתרוֹ ה הקיץ בבוקר במיטתו ולחלומותיו אין פִ עֹ ְר כמו פ  

 ע  רֹ ם לָ יִ ר  צְ ץ ִמ רֶׁ אֶׁ -לכָ הם בְ מוֹ ה ּכָ א רָאֹל

ל ִקרבולא נוֹ  ע ִּכי ָבאּו אֶׁ  ֹו.ד 

 

 ָנא ִלי ֵאיֹפה,-ִגידּוש, אמר, ה  ֵק ב  י ְמ כִ נֹ חי ָאת ה  אֶׁ 

 לילותאת החי. שמן הזית שב אל הזיתים ב  

לּוִניוהחי מחזיקים אותי שבוי בבארות. אל יְ  ה   ב 

 אברהם מחזיקים אותי ִבזמן שֶׁ  ְעיֹונ י,ר  

 ים, אחריו שבים ִד ְש ּכ  -רן, שב אל אּוָר שב אל חָ 

 ל, אפרים, מנשה ובנימין.אֵ ָר ְש ו ויִ שָ ק וישמעאל, עֵ חָ צְ יִ 

 ְרחֹותרחק  אֹ כבר רחוקה מֶׁ ארץ מצרים 

 ם בכל הארצות. חֶׁ ואין לֶׁ 
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 בארות ואין מים בכל הארצות. הבן נשכח ב  

 . םָד יָ ִמ  תוֹ ִציל אוֹ ן ַאע  מ  לְ  וֹ ב חּולְ ל ִתְש ד ַאיָ 

  ה הוא מן היאור כשבע הפרות היפות.עוד מעט עולֶׁ 

 



 

18 

 כל הזכויות שמורות לאלמוג בהר ©

 ימנים )בין פסח ראשון לשני, ה'תשס"ג(ס

 

אנוסה אישה או איש צאי ולמדי שבכל דור ודור 

פי הדיבור לומר: "ארמית אובדת אני". -בישראל על

עברית חייבת אישה או וכדי להפוך שוב מארמית לְ 

איש לעבור בעצמה את אחד הנחלים או הנהרות 

חום )גם אם את הנהר  כשהוא מלא ְבמים או אכזב ב 

הזה לא עברו אמותיה ואבותיה(. ולעיתים אין מי 

אנוסה את לראות את עצמך שיאמר לך לכי לך ואז 

כאילו את אברם אבינו ואמנו שרי ולך נאמר לכי לך 

מן השמיים או מן האדמה. ולפעמים עליך לרדת 

מצרימה ולגור שם במתי מעט עד שתהיי לגוי גדול 

עצום ורב. ולעיתים את צריכה לתת על עצמך עבודה 

קשה ולהתחכם לעצמך כדי לנתץ את מסך האדישות 

אין מטרה לזעקה ואז לשתוק כי  ואז לזעוק גם אם

מעו כי לפעמים יש קול גם ש  לפעמים כל הצעקות לא יִ 

שתיקה כי לפעמים צריך להקשיב לצעקות האחרים.  ב 

ולעיתים את שוקעת בתוך עבדות מצרים ובין מיצרי 

חושך מצרים וזעקת מצרים הגדולה ואת צריכה לא 

להתמהמה ולא לעשות צידה ולעשות ליל שימורים 

ת אל המדבר אל פי החירות ואין לך משה שיקרע ולצא

את הים ואין לך מרים שתצא בתופים ובמחולות 

ותשיר את שירת הים. ולפעמים ָמן לא יורד מן 

השמיים ואין לך משה שיתן לך את דבר ה' חרות על 

הלוחות ואין לך אפילו אהרון שיעשה לך אלוהים 

חדשים בדמות עגל זהב ולעיתים צריך להסתפק אף 

בפחות מן השברים של הלוחות. ואין שליח ואין ָשָרף 

ואין מלאך והזרוע הנטויה ממול היא חרב שלופה 

ממנה יש להיזהר והמופתים כולם הם דם ואש 

"ש ְד וִתמרות עשן הנותנים בך סימנים:  ד  "ך ע  צ 

"ב.  ְבַאח 
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* 

 

 שוניתל-י כותב שירה דואנ

   ברית ובשתיקהעב

  השינהקורא במפת העולם טרם ו

   תכנן לי מסלולי בריחה.מ

   ני כותב שירה חוץ לשפהא

 סימנים דמויי אותיות מאירותב

 משנן במבוכה מתחת לשמיכהו

 וא צל הוא צלם הוא מצלמהה

 וא דם הוא אדם הוא אדמהה

  וא אל הוא צל הוא הצלה.ה

 ני כותב שירה א

    וץ לעצמיח

 וחש לאהובתי בעת מעשה האהבה:לו

 היי לי אישההיה לך איש ותא

 .הך לא נולדת דת חדשכ

 ני מוחק שירהא

 עברית ובשתיקהב

 ורה שורהש

 ום יוםי

 ילה לילהל

 קורא במפת העולםו

 רם השינהט

 חפש לי מולדות חדשות ישנותמ

 ונהמאדרכים לְ ו

  ומר ללבי בשתיקה ארוכה:א

  לוחותה שה לימד תורה מן השברים שלמ

   ן לי זמן פנוי ממחשבות.יא
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 את המילה הזאת צריך לומר

 

 צריך לומר את המילה הזאת שוב ושוב

 אלוהים

 עד שהיא תאבד צורה וגוף

 עד שהיא תקבל צורה וגוף

 צריך לכתוב אותה עוד ועוד

 אלוהים

 עד שהיא תתמלא משמעות

 עד שהיא תתרוקן משמעות

 צריך לומר ה' אלוהינו

 צריך לומר ה' אחד

 ישמע אלוה  

 כי צריכים אנחנו

 כי צריך אתה

 שוב ושוב

 עוד ועוד

 עד שנתרוקן צורה וגוף

 עד שנתמלא צורה וגוף
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 נביאים     
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   נאום המת האחרון

 

 הצלב הוא שלד לנעוץ בו 

 איברים, להעמיק אחיזתם

 במסמרי שרירים. הקול 

 שביקש יוסף: "הוציאו 

 קול איש מעלי", הקול הזה 

 נמשך אל תוך שתיקת הלוע הצמא, 

 ה להתמלא.אל תוך עומק הסרעפת המתקשָ 

 

 הדת היא הסרת העין 

 קוצו של יו"ד  –מן הדעת. והדעת 

 אשר נשר מן העתיד. האדם 

 הוא גשר העבר אל העתיד.

 וביניהם הווה חסר. הצלב 

 לב, האבן-של-הוא צל

 בן, העוזב -ו-אבהיא 

 עוז, והקורבן -זב

 זמן.כך ב  -קרוב כל

 

 מלך זה תנדוד שנת ה  לילה ה  ה  

 ויביאו עבדיו לפניו את ספרי זיכרונותיו, 

 ימיו, ויהיו נקראים באוזניו, -דברי

 להשמיעו את עושר כבוד מלכותו 

  ָקר תפארת גדולתוואת יְ 

  ִגידא כתוב אשר ִה צָ ְמ שעות רבות. ויִ 

 לערוך משתה בחצר גינת המלך 

 להשקות לכל שריו ועבדיו 

 ולכל העם היושב בארצו מגדול ועד קטן 

  מלכות רב כיד המלך-ןיי זהב יֵ כלֵ בִ 

 עד שיהיה כל העם נרדם בשכרותו, 

 עד שלא יבדיל העם בחלומו בין תמונת המלך 

 ובין מראה אביון ברחובו. וידרוש המלך 

 למלך, ויצוו יימו את מצוות המשתה האם ִק 

 לערוך את המשתה למחרת בבוקר, למחרת מותי.

 

 אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, 

 נא פה,-אבי אבי אני לא אלישע ולא אשב
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 שניםאבי אבי אתה לא אליהו ולא אקרע לִ 

 קרעים את אדרת לבושך, אבי אבי

 ק ונהפוך עולם בינינועֵ צ  אקרא לך בני וְא 

 ואתה אבי שהנך אבי תקרא לי אבי אבי

 יֵיה אדונִ ותכה את המים ותאמר ַא

 המים ותעבור. צּוי אליהו ויח  אלוהֵ 

 

 מחר לפני עלות השחר

 לפני שיקרא התרנגול

 יחלום הקיסר שהוא העץ

 סר כדי לבנות ממנו צלבאשר נּו

 עולה.כדי להעלות אותי לְ 

 מחר לפני עלות השחר

 לפני שיקרא התרנגול שלוש פעמים

 תחלום אתה שאתה הנגר

 ניסר את העץאשר 

 כדי לבנות ממנו צלב

 קורבן.כדי להקריב אותי לְ 

 ותשכח את השכר אשר קיבלת

 וישכח הקיסר את השכר אשר קיבל.

 

 המן עודנו תלוי על העץ. כל שנה וְ 

 שוב נתלה האגגי מהופך מרגליו, 

 שמיים.או העץ מתהפך ושורשיו ב  

 שנה ועוד שנה נתלה המת ואינו חי,

 ה. ובלילות וראשו קרוב לגעת באדמ

 דורש המלך שלום כל ארצותיו

 חמתו, שבע ועשרים ומאה מדינה.ֹשך ּכְ 

 כל לילה נשלח פתגם המלך אל כל מדינה ומדינה 

 ככתבה, ואל כל עם ועם כלשונו, ונשמע הפתגם 

 בכל מלכותו כי רבה היא. וכל כמה לילות

 חוזר ומבקש המלך את עצת האגגי זרע עמלק,

 ץ. ומורידים אותו עבדיו והמן עודנו תלוי על הע

 מן העץ, והמת עודנו מת, החי עודנו חי.

 

 הצלב מיטה נאה לישון בה

 לפני האלוהים. אבי אבי 

 רכב ישראל, אבי רכב ישראל ופרשיו,

 למה עזבתני אלי, למה שבקתני לבדי, 
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 ואיך בידך אפקיד רוחי, והרי אין האדם 

 יורד מן הצלב, והרי אין האלוהים 

 השמיים.יורד מן 

 

 המת הוא כלי אובד נשכח מלב,

 וצר לו המקום ואין רגליו עומדות

 ן אנחה רחב, אלא שנותיו סופָ -תיִ ב  

 ועושר חפציו סופו עוני גדול. 

 הצלב מיטה נאה לישון בה לפני 

 האלוהים, ואם עשוי עץ רימונים הוא

 דובר אל לבו בשפה של כתרים,

 ואם עשוי עץ תפוחים מזכיר הוא

 לאהבה, תחתיו עוררתיָךכיצד 

 ואם עץ תאנים הוא או תמרים

 או זיתים, אלף אלפי מיני צלבים,

 לישון בהם לפני האלוהים, להתעורר לאהבתו. 

 

 בסתר המדרגה, תחת גפן שלום,

ִרי-לי ַאִר מֶׁ -לאֵ   .אני קורא לָך מֶׁ

 ,כחותם על זרועָך ,חותם על לבָךי כ  נִ ימֵ ִש 

 י אח קטן וכנפיים אין לוינִ אֵ רֶׁ 

 י אח קטןינִ אֵ צלב, ֵר -לי כנפיי שיתָ ע

 ביום שידובר בו ופיו מגמגם

 לי נאום המת האחרון עשיתָ 

ג ם לפני מותו. בְ   אדםב   דֹון רוחָךלא יָ ש 

 י שנים מועטות,לעולם, בשגם אני בשר ודם וימָ 

 בשגם אתה צלם הבשר ודמות הדם 

 י , בשגם אביא אותך אל חדר  יוימיך אינם כימ  

 ימחילות דבר   ואמשוך אותך אל

 ה.צָ רּוי ונָ עד תבוא אחר  

ִרי-לי ַאִר מֶׁ -לאֵ   אני קורא אליך, מֶׁ

 ,י נאום המת האחרון לפניָךשים דבר  

אדם לעולם,ן רוחָךדוֹ יָ י ואחר     ב 

 ולא יעלה עוד אדם אל הצלב, 

 ולא ירד עוד אלוהים מן השמיים. 
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 הנר הוא הנשמה 

 

ְנָשָמה. ְוִאם רֹואֶׁ  ֵנר הּוא ה   הְוה 

הּוא  ֵנר ְּכִמְתָיֵראֲחֵברֹו ְּכשֶׁ ה ה  בֶׁ  ְמכ 

ע ֲעֹמד ִלְפֵני ָהרּוח  ָהר  ְמדֹו ל   ְמל 

לְוֹלא ִלישֹ   ן ְּכחֹולֶׁה. ְוזֹוֵעק ע 

ֵנר ְּכָחס ל ה   ָאְזָניו ְּכָחס ע 

ְפִתיָלה ל ה  ן ְּכָחס ע  מֶׁ שֶׁ ל ה   ע 

ְמדוֹ  ָּיב. ּוְמל  ָּייו. ח  ל ח   ְּכָחס ע 

צִ   יתִּכי ֵאין ֵאִלָּיה ָבעֹוָלם ְלה 

ָמה ְוֵאין ֱאִליָשע ח  ָּכָבה ב   אֹור שֶׁ

ְלָבָנה. ָשְכָכה ב   ָבעֹוָלם ְלָהִעיר ֵאש שֶׁ

ל ֲחֵברֹו ָשֹל  ש ְפָעִמיםּוִמְתמֹוֵדד ע 

ח ֵעיָניו ִּיְפק  ד שֶׁ ף ע  לֶׁ  ְועֹוד אֶׁ

ִים ְּכֹחםְוָיִקיץ וְ   ָיָחם ְבָשרֹו ִשְבָעת 

ת חּוָצה נ ְפשוֹ  רֶׁ ָהָבה ְוגֹוהֶׁ ָמָרה. לֶׁ  ה 

לֶׁ  ְנָשָמה ֵאיָנּהּוְמג   ה לֹו ִּכי ה 

ָנה ּוָבּה-תֲעִלּי  ְגדֹוָלה מֵ   ִקיר ְקט 

 ִמָטה ְוֻשְלָחן ּוְמנֹוָרה ְוהּוא ֲחָצָבּה

ֲחִזיָרּה ָבָרה ּוְטהֹוָרה  ְטהֹוָרה ְוהּוא מ 

ְנָשָמה ֵנר ר. ְוה  ֹבקֶׁ ר ב  ֹבקֶׁ  ָתִמיד ב 

גּוף: ְלמָ  לֶׁת ל  ָתה ֵערְושֹואֶׁ י א   ?ת 
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 ומו של אדםמק

 

 והים הוא מקומו של עולםאל

 העולם אינו מקומו.ו

 ההיכל-ק שוליו מלאים אתר

 ש כנפייםבששרפים עומדים ו

 מקדש שתיקתו.על ממ

 שתי כנפיים מעופפיםב

 ויבשתיים מכסים על עורלת אוזנו

 בשתיים חוסמים את פתח פיו הענקו

 מלא הבל חםה

 רק עיניו פקוחות לראות את הקוראים:ו

 דוש קדוש קדוש.ק

 הארץ כבודו-לאה כלמ

 אין מקום בה אשר ריק מקדושתוו

 ק רחמיו רחקו מאוד מאודר

 האדם-ם אתהיי רחק האלוכ

 בתה העזובה.רו

 מּוש  רי האבן נ  ע

 ים באין אדםאפתים היו ִלְר בו

ָאלֹוןאֵ נותרו לעמוד בודדים כ  ו   ָלה ְוכ 

ת.ש  שר היו ב  א בֶׁ צֶׁ ת מ  כֶׁ  לֶׁ

 לנו כי היה לבנו מצבת-ויא

 מות המלך-שנתב

 ע  וֹ מאוזנינו נלאו מש  ו

  ראותמ ינינו כבדּועו

 רבֵ ָד שפתותינו הפכו טמאות ִמ ו

 ה בנו רפואה.יתלא הו

ִיימֶׁ פי ב  -על עג ח   ,י, אלוה  םְלק 

  הסר עווני וכפר חטאתיו

 לבי ליום של כיפורים הכןו

 ך שתוכל לשוב אלי ברחמים ואהבה.כ

 ָך, ישלום, מלכי, בארמונותֵ  תיִש 

  ובין בני כל המלכויות, יין בני עִמ ב

 כה.רבשלווה ּו ןת, ותן שובע בעולמָךו

 ,ודעים אנחנו כבר, אבינוי

 אלוהים הוא מקומו של אדם יכ

 האדם אינו מקומו.ו
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 ודעים אנחנו כי כך נגזר:י

 ידרש האדם לחזר אחר מלכו. עתהמ
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 ד'-יחזקאל ב'

 

ֲאִכיֵלִני ו   ֹזאת-תאֶׁ י  ְמִגָלה ה   ה 

ח וָ  ְפת   ִפי-תאֶׁ אֶׁ

 יא ְכתּוָבה ָפִנים ְוָאחֹורִה ִהֵנה וְ 

ה ָוִהיאֵ ָכתּוב וְ  גֶׁ יָה ִקִנים ָוהֶׁ  לֶׁ

 ָליאֵ  ְשלּוָחה-דיָ יא ִה ִהֵנה וְ 

יאוֹ ִיְפֹרש ו    ָתה ְלָפנ 

רסֵ -ִגל תְמ  ִרי-ִהיְת -לַא פֶׁ  מֶׁ

ה וָ  ְראֶׁ ןו  אֶׁ ר ִלי בֶׁ  םָאָד -ֹיאמֶׁ

ש ְלָמתֹוקּכִ ִפי בְ   ְדב 

ר אֲ   ִני ֹנֵתן ֵאלֶׁיָךאֲ שֶׁ

ֵלאּוְטְנָך בִ  יָך ְתמ   ֵמעֶׁ

ר אֲ  יָךְמ ִני אֲ שֶׁ ֵבר ֵאלֶׁ  ד 

לוְ  יָךפִ ֵצה פְ  ֵבר אֶׁ  -ֵלְך ד 

 ם ִעְמֵקי ָשָפהע  -

 יָנם ֹאִבים ִלְשֹמע  אֵ -יּכִ 

ח.מֵ -ְזֵקיִח   צ 

 

ֲאִכיֵלִני ו   ֹזאת-תאֶׁ י  ְמִגָלה ה  ח וָ  ה  ְפת   אֶׁ

 יא ְכתּוָבה ִה ִהֵנה וְ  ִפי-תאֶׁ 

 ְשלּוָחה ֵאָלי-ְוִהֵנה ִהיא ָיד

ן ר ִלי בֶׁ ֹיאמֶׁ  ָאָדם-ו 

 ָפנֶׁיָך ֲחָזִקים-ֵאת

ם ת ְפֵניהֶׁ  ְלֻעמ 

ת  ִמְצֲחָך ָחָזק-ְואֶׁ

 ְּכָשִמיר ָחָזק ִמֹצר

ח ִבְלָבְבָך  ק 

ש ְלָמתֹוק  ִּכְדב 

יָך ר ֲאִני ֹנֵתן ֵאלֶׁ  ֲאשֶׁ

ל ֵבר אֶׁ ם ִעְמֵקי -ְפֵצה ִפיָך ְוֵלְך ד   ע 

 ֵאיָנם ֹאִבים ִלְשֹמע  -ָשָפה ִּכי

ח.-ִחְזֵקי  ֵמצ 

 

ֲאִכיֵלִני ו   ֹזאת-תאֶׁ י  ְמִגָלה ה  ח וָ  ה  ְפת   -תאֶׁ אֶׁ

 יא ְכתּוָבה ָפִנים ִה ִהֵנה וְ  ִפי-

לבֹ ֵלְך  ָליאֵ  ְשלּוָחה-דיָ יא ִה  גֹוָלה-א אֶׁ  ה 

ָךבְ -לאֶׁ  מֶׁ  ֵני ע 
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ְחָדלּו-ְשְמעּו ְוִאםיִ -םִא   יֶׁ

ש ָגדֹולר   קֹולוְ ֲאחֹוָתה -לאֶׁ ה שָ ִא   ע 

ִריה  ֵבית ּכְ   מֶׁ

יָך ּוְטְנָך בִ  ר אֲ ֵמעֶׁ יָךְמ ִני אֲ שֶׁ ֵבר ֵאלֶׁ  ד 

ל ֵבר אֶׁ  ם ע  -ֵלְך ד 

 יָנם ֹאִבים אֵ -יּכִ  ִעְמֵקי ָשָפה

ח.מֵ -ְזֵקיִח  ִלְשֹמע    צ 

 

ֲאִכיֵלִני ו   ֹזאת-תאֶׁ י  ְמִגָלה ה  ח וָ  ה  ְפת   ִפי-תאֶׁ אֶׁ

 יא ְכתּוָבה ִה ִהֵנה וְ 

יָה אֵ ָכתּוב וְ   לֶׁ

ה צֹ  ִתיָך ְלֵביתנְ פֶׁ  ת 

ר-לאֶׁ ֹיְשִבים ה    ְּכָבר ֵתל-ְנה 

ר-לאֶׁ ֹיְשִבים ה  ִביב ָא  ְּכָבר ֵתל-ְנה 

ה צֹ  ִביבָא ִתיָך ְלֵביתנְ פֶׁ  ֹיְשִביםה   ת 

ת ִש  ְשִמים ְבתֹוָכםיָ ְבע   ִמים מ 

ת ִש ְקֵצה ִמ ְיִהי ו    ִמיםיָ ְבע 

י ָשם י דעָ ְתִהי ו    -ל 

ן ר אֲ  ָאָדם-בֶׁ  ִני ֹנֵתן ֵאלֶׁיָךאֲ שֶׁ

 ם ִעְמֵקי ָשָפהע  -

 -ְזֵקיִח  יָנם ֹאִבים ִלְשֹמע  אֵ -יּכִ 

ח.מֵ -  צ 

 

ֲאִכיֵלִני ו   ֹזאת-תאֶׁ י  ְמִגָלה ה  ח וָ  ה  ְפת   -תאֶׁ אֶׁ

 ִהֵנה ָפִנים ְוָאחֹורוְ  ִפי-

ֵבר צֵ ם קּו  אֹוָתְךא ְוָשם ֲאד 

ֹפל וָ   א בֹ  ָפָני-לע  אֶׁ

ָךִה   ָסֵגר ְבתֹוְך ֵביתֶׁ

ְמָת וְ  לנֱֶׁאל   -ּוְלשֹוְנָך ַאְדִביק אֶׁ

ָך וְ  ם-ֹלאִחּכֶׁ  -חק   ִתְהיֶׁה ָלהֶׁ

ָת לְ   ָתּה ְלָפנֶׁיָךה אוֹ ָך ְלֵבָנה ְוָנת 

ּקֹוָת וְ  תעָ ח  יָה ִעיר אֶׁ  -לֶׁ

םיְ   רּוָשָלִ

ָת וְ  יהָ ה עָ ָנת  לצֹור ִקיר מָ  לֶׁ ְרזֶׁ  ב 

 ֵבין ָהִעירּויְנָך בֵ 

ה ָוִהיאֵ ָכתּוב וְ  גֶׁ יָה ִקִנים ָוהֶׁ  לֶׁ

רסֵ -ִגל תְמ  ִרי-ִהיְת -לַא פֶׁ  מֶׁ

ל ָתה יֹוֵשב-ְואֶׁ ִבים א  ְקר   ע 

 ם ע  -ֵאָלי  יָנם ֹאִבים ִלְשֹמע  אֵ -יּכִ 
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חמֵ -ְזֵקיִח  ִעְמֵקי ָשָפה  צ 

 .ֵלב ֵהָמה-ּוְקֵשי

 

ֲאִכיֵלִני ו   זֹ -תאֶׁ י  ְמִגָלה ה  ח וָ  אתה  ְפת   אֶׁ

 ְבָאְמִרי ָלָרָשע מֹות ָתמּות ִפי-תאֶׁ 

ֹּיתוֹ בְ  לִצְדקֹו ִמ ִדיק צ   ָאְמִרי ְלח  וֶׁ  ְוָעָשה ע 

ל מּותיָ  ָאְמִריבְ  ֹפל ע   ָפָני-ָואֶׁ

ָתה וְ  ְלָת -תאֶׁ א   נ ְפְשָך ִהצ 

ְרןָ ְוֹלא ֵתֵצא ְבתֹוָכםִת ֹלא וְ   ָזכ 

ל ב ע  ְשָמאִלי -ְשכ  לִצְדָך ה   ִצְדָך-ע 

ְיָמִני נָ  יָך ֲעבֹוִתים עָ ְתנּו ה   לֶׁ

ם ְלִאיש-ְוֹלא  ִתְהיֶׁה ָלהֶׁ

ח  יּכִ  ְפת   יָךפִ -תאֶׁ אֶׁ

ְכָת וְ  יָה ֹסְלָלהעָ ָשפ   לֶׁ

יָה ָּכִרים ָסִביבעָ -ִשיםוְ   לֶׁ

 ָפנֶׁיָך-תאֶׁ ֲהִכיֹנָתה ו  

ְרָת וְ  יָה אֹותעָ צ   יָנם אֵ -יּכִ  לֶׁ

ר אֲ  ֹאִבים ִלְשֹמע   יָךִני ֹנֵתן אֵ אֲ שֶׁ  לֶׁ

 ֵלְך וְ ֵצה פְ 

 ְוִכְבֵדי ָלשֹון. ם ִעְמֵקי ָשָפהע  -

 

ֲאִכיֵלִני ו   ֹזאת-תאֶׁ י  ְמִגָלה ה   ה 

 י רּוח  בִ ָתֹבא ו  

ֲעִמֵדִני ו    ְגָליר  -לע  ת 

ע וָ  ְשמ  ֵבר ֵאָליאֵ אֶׁ  ת ִמד 

מֹוְרִדים ג-לאֶׁ   ֹוִים ה 

 בלֵ -ְזֵקיִח 

 ִביא ָהָיה ְבתֹוָכםנָ י ּכִ 

 ח  רּוִתָשֵאִני ו  

ת רּוִחי ְוי דמ  ֵאֵלְך וָ  ֲחמ  י ָחָזָקה -ר ב   ָעל 

ֵבר אֹוָתְךוְ  ִבְקָעהה  -לאֶׁ   ָשם ֲאד 

ּכָ  -בֹודּכְ ם שָ   דבוֹ ֹעֵמד ּכ 

ֵבר ו    ִתיאֹ ְיד 

ָךִה א בֹ   ָסֵגר ְבתֹוך ֵביתֶׁ

 ִרי ֵהָמהְמ ית בֵ 

ם ֲאָסרּוָך ָבהֶׁ יָך ֲעבֹוִתים ו   ָנְתנּו ָעלֶׁ

ְמָת וְ  ם-ֹלאוְ נֱֶׁאל   -חק   ִתְהיֶׁה ָלהֶׁ

ָת לְ   ָתּה ְלָפנֶׁיָךה אוֹ ָך ְלֵבָנה ְוָנת 

ּקֹוָת וְ  תעָ ח  יָה ִעיר אֶׁ  -לֶׁ
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םיְ   רּוָשָלִ

ְרָת וְ  יָה אֹותעָ צ   לֶׁ

ּקֹוָת וְ  תעָ ח  יָה ִעיר אֶׁ  -לֶׁ

םאיְ   ּוָשָלִ

יָה עָ  תָ אִנבֵ וְ   ָנָשאתָ וְ לֶׁ

ָשָנהיוֹ ם יוֹ  ָשָנה יֹום ל   תיו הּוא ָימּונָ פָ לְ  יֹום ם ל 

ִים ּו הבִ מ   ְמשּוָרה ִתְשתֶׁ

ת וְ  ָנהְש ֻעג   ֹעִרים ֹתאֲכלֶׁ

ָת וְ  יהָ ה עָ ָנת  למָ  לֶׁ ְרזֶׁ  צֹור ִקיר ב 

ה צֹ  ִתיָךנְ פֶׁ  ת 

ְרָת וְ  ִניאוֹ ִהְזה   ָתם ִממֶׁ

ד ה-ע  זֶׁ ּיֹום ה  ם ה  צֶׁ  עֶׁ

ר ֲאָהּה  .ָוֹאמ 
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  שנתיים לפני הרעש

 

 תהיה עוגה""או שהעוגה לכולם, או שלא    

 (, פנתר שחור ולוחם צדק1950-2007סעדיה מרציאנו )

 

ש ע  ִים ִלְפֵני ָהר  ב ְשָנת  ה ִנְכת  זֶׁ ִשיר ה   ה 

ק ְלִעִתים ְחנּו יֹוְשִבים ְבָבִתים, ר  עֹוד ֲאנ   ְּכשֶׁ

ְך ְּכָלל ֹלא רֶׁ ְפָגנֹות, ְבדֶׁ  ְנִדירֹות יֹוְצִאים ְלה 

ֲאָסר, ֹלאחֹוְסִמים ְּכִביִשים, ֹלא ִנלְ   ָקִחים ְלמ 

ָחד. ָלנּו ִּיים ְלַאף אֶׁ ח  ת ה  ְבִשים אֶׁ  ְמש 

ִדי קֹולֶׁק: "פּוְשָטִקים ק טֶׁ  ְּכָבר ֹלא ִיְצע 

ר גֹוְלָדה: א", ָעֵלינּו ֹלא ֹתאמ  שֶׁ דֶׁ  ְרדּו ֵמה 

 "ֵהם ֹלא נְֶׁחָמִדים", ֵאֵלינּו ְּכָבר ַאף

ע ָשִנים ֵבר. ְבעֹוד ַאְרב  ָחד ֹלא ְיד   אֶׁ

ש, ע  ִים ַאֲחֵרי ָהר  ְּכָבר ִנְהיֶׁה ְשָנת  ְך, ְּכשֶׁ  ְבֵערֶׁ

ת ְבָבִתים, בֶׁ ְכנּו ָלשֶׁ  ֹלא ִנְזֹּכר ָלָמה ִהְמש 

הּו נֹוָרא, ָלָמה שֶׁ ְרנּו מ   ָלָמה ֹלא ָאמ 

ם, רֶׁ ְקנּו, ֹלא ִנִסינּו ִלְמחֹות ְבטֶׁ  ֹלא ָצע 

ֱאֹהב  ל לֶׁ ְוָקא ק  ש. ד  ע  ם ָהר  רֶׁ ְכָשו,ְבטֶׁ  ע 

ל ִּיים, ק  ח  ֵּיְך ל  ל ְלח  ִים ִלְפֵני, ק   ְשָנת 

י ְבָכל ֹזאת ִנָפֵגש אּול  ְבִטיח  שֶׁ  ֲאִפלּו ְלה 

ִים אֹו יֹוֵתר ֹּכל ִיָגֵמר, ְשָנת  ה   ַאֲחֵרי שֶׁ

ש. ע   ַאֲחֵרי ָהר 
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*  

 

 י נפשי את ה'בהתעטף על  

 אני רוצה לכתוב שירים רבים

 נוכח הבית ונוכח עמל הרחובות

בונוכח הָר   ָדלא ח  הזה של ע 

 -הכנסת ביום-מאז ההשתחוויה בבית

 הכיפורים. הגוף עדיין רוצה להשתוחח

 מבטועד סופו ולהיישיר את 

 מלך ירגלֵ עפר הדום לְ קרקע ל  

 מלכים. הנפש עדיין רוצה להתרוקן

 עד סופה ולבכות.ב מהגוף הרעֵ 

 בכי הרחובות הריקיםוהנפש בוכה בִ 

 כוחים באין דורששאנשים ה  העמוסים ב  

 באין דורש על מדרכותנים הישֵ 

 קצות עולמו של אלוהים ולועסים

פחיםבודדים את לחמם שלִ   ִקטּו ב 

 את הפרי שאספו ביןונוגסים 

 י נפשישאריות הדוכנים. בהתעטף על  

 את ה' אני רוצה. לכתוב

 ת הגוף האיומיםיוֹ כִ בְ שירים רבים בִ 

 אשר אינם מפסיקים עומסים כאבים

 ורעבים ומורעבים ומרעיבים ומריבים ומעכבים

 ואינם שומעים את קול צעדי

 י נפשיאלוהים באים. בהתעטף על  

 את ה' אני רוצה לכתוב.

 ונוכח הבית קמים שירים רבים

 ומבקשים את שתיקת הרחובות את

 שתיקת אלוהים שתיקת ימים רבים

 עד אין דורש בבכי המילים

 על הפתחים ועל התיבות הנעולים.
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 ד נגָדְךתמי

 

 ( לפריד אלאטרשمعاك دايماעל פי השיר "דאימאן מעאכ" )

 

ְגָדְך  ָתִמיד  ָתִמידנֶׁ

 ְך ָתִמידָאבֹוא ֵביתָ 

ֵבר ָבְך ָתִמיד  ֲאד 

ָסֵתר ָבְך ָתִמיד  אֶׁ

ְגָדְך  ָתִמיד  ָתִמידנֶׁ

ָסֵתר ָבְך ָתִמיד  אֶׁ

 

ְרִשיש  ח ת  ְבר   ִתְרְדֵפִני –אֶׁ

ָדג  ֲעֵנִני –ִבְמֵעי ה   ת 

ֲעֵלִני ְשִליֵכִני ְמצּוָלה ְות   ת 

ב י ִמים ְתסֹוְבֵבִני  ִבְלב 

ָשֵבר   ָתִמיד –ְואֶׁ

ְתעֹוֵרר   ָתִמיד –ְואֶׁ

ְגָדְך   ָתִמידִלִבי נֶׁ

 

י נ ְפִשי ֵטף ָעל   ְבִהְתע 

חֱ  הְבֵצל ִקיָקיֹון אֶׁ  סֶׁ

ְיָלה ִצמ  -ִּכי ִבן  אִשיח רֹ ל 

ְיָלה ֵמעֹוָלמֹו ֵאֵצא-ּוִבן  ל 

 ְךּוְשל ח ָיָד 

 ִמָמְך ְורּוִחי

ְגָדְך   ָתִמידִלִבי נֶׁ

 

ה בֶׁ ִים ָתִאיר ּוְתכ   ֵעינ 

ִים ּוְבִניְנֵוה  ִבירּוָשל 

ה –ֵליל   אֹור יֹום אֹוֵסף ְוגֹובֶׁ

ּיֹום אֹורֹו מ   ש ל  מֶׁ הלְ ְושֶׁ  וֶׁ

ָשֵבר   ָתִמיד –ְואֶׁ

ְתעֹוֵרר   דָתִמי –ְואֶׁ

ְגָדְך   ָתִמידִלִבי נֶׁ

 

 ְך ָתִמידָאבֹוא ֵביתָ 

ֵבר ָבְך ָתִמיד  ֲאד 

ָסֵתר ָבְך ָתִמיד  אֶׁ
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ְגָדְך  ָתִמיד  ָתִמידנֶׁ

ָסֵתר ָבְך ָתִמיד  אֶׁ
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 ים הים

ר ָהָהר" )מיכה ז', י"ב(   "ְוָים ִמָּים ְוה 

 

 ים הים

 והר ההר

 ואדמה האדמה

 ואדם האדם

 

 וימי עולם זוחלים כמניינם

 מבראשית ועד עולם

 דרך ים

 והר ואדמה ואדם

 וקצב הדם

 שאין יודע תשובתןותפילות 

 ולחשים שאין שומע קולם
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 כתובים     
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* 

 

נְ  ִין ֹלא ָּכל ה  ת ָיּה ָשָמה ְמה  ֲעד  לֶׁ  לֶׁ

ְרָבִני ָחד ס  ִין ֵיש ָבּה ֵחלֶׁק אֶׁ  ֲעד 

ְצִמיח  ְבתֹוְך ִלבֹו ְתִהָּיה   עֹוֵמד ְבִמְריֹו ּומ 

לֹו בֹוֵדד ֲאִני ר ְבקֹולֹו שֶׁ  לֹוֵמד לֹומ 

י ֵשם ֲהָוָיה   ְוֵאין ִלי ָלֵשאת ִבְשָפת 

ִהיא אֵ  ד שֶׁ  .ה ָלֵשאת ֲעוֹוִנייָנּה רֹוצָ ע 
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*  

"וידוע מה שכתב רבינו הגדול הרמב"ם שהשמחה בעבודת השם יתברך ובאהבתו בעשיית מצותיו 

עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחת מצוה זאת ראוי ליפרע ממנו... ועל זה סמכו גדולי 

הדורות של עדות המזרח לחבר שירים ופזמונים בלחן של שירי ערבים לשורר ולזמר להשם יתברך 

ל חתן ובר מצוה ובמילה, ובשבתות וימים טובים, בשירים המיוסדים על פי לחן של במסיבות ש

 שירים ערביים. ויש להמליץ על זה: על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו" 

 ר' עובדיה יוסף

 

 שִביתת קֹול המּוַאִזין ִבשכּונִתי החדָשה

 הותירה את אוזנ י

 ְבציפייה בלתי משתלמת

 הכנסת-ום ְלביתעד שהתחלתי הולך יום י

 עְרִבית, שחִרית ּוִמנָחה. למה לנו

 רק שלוש תפילות ְביום, שאלתי את הרב,

 למה אנחנו לא קוראים ְבעוז ממגדלים.

 הוא סיפר לי על אברהם בן הרמב"ם

 הכנסת שלו היו מתפללים על שטיחים-שבבית

 בכריעה מוסלמית, ואני סיפרתי לו 

ר שאול, שקרא לעצמו ִאְבן ַאל ְוַאל, -על ַאְנו  מ   ס 

ִלָיה הערבי 'אהֶׁ  יהודי, והספיד ְבמסגד -בן משורר הג 

ִציָדה מפוארת.-ְבבגדאד את ראש  ממשלת עיראק בק 

 ערב שבת אחד כששליח הציבור ירד לפני התיבה

אם ק   וקרא את הקדיש באחד מסולמות המ 

 אזיןהצלחתי סוף סוף לשמוע שוב את המו

 קורא ל מאמינים ל עבודת האלוהים.

 המקדש בירושלים-אם לא זימרו הלוויים בבית

אִלים ערביים בעודם מנצחים ומרננים ו   ְבמ 

ִגִתית,  ל ה   ִבְנִגינֹות, במזמורים, בשירים ע 

 על ֲעָלמֹות ִשיר, על יֹונ ת ֵאלֶׁם ְרֹחִקים, 

 הכנסת -וודאי זימרו בהם המתפללים ְבבית

 יהודה הלוי כשהתכוננו של רבי

 לשיר את פיוטיו, וודאי נטלו את הפסוק

ל  ֲעָרִבים ְבתֹוָכּה ָתִלינּו ִּכֹנרֹוֵתינּו-ע 

 ופירקו כל הברה להרבה צלילים בכוונה גדולה.
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 אחרונות נוצותיךב

 

ִין:-שמֵרִני אִלי ְּכאישֹון בת  ע 

ֵצל רחמניות על מבִטי-ה   נא ִבכנפיָך ה 

 שלא אצטרך ִלראות דבר:

 נא נוצותיָך החנונות אל עומק אוזנ יי-החדר

י לשמוע קול:  שלא יהיה על 

 נא על פי שלא אומר מילה -חּוס

 ולא אתחייב ְבדבר 

 ש ל שווא:ולא אשא שמָך הקדו

 נא לִבי שלא ארגיש:-עצֹור

יי שלא אדע מרע עד טוב:  ואת מחשבות 

י שלא אלך מקרוב ועד רחוק:  ואת רגל 

 ובאחרֹונֹות נֹוצֹותיָך אִלי 

 נא אוהל מעל ערווִתי -העמד

 ָךברוב טּובֶׁ 

 שלא יהיה ִבי ִמין ִמזכר ְועד נקָבה:

 שלא אוכל להעִמיד לפניָך צאצִאים 

ת   שלוות עֹולְמָך:אשר יפרּו אֶׁ

לא אֹוִליד עצִמי מחדש ְבגּוף אחר   שֶׁ

 בִלי ִזיּכרֹון 

םלָ  חֶׁ  ֵאם -בּוש רֶׁ

ה במצוות המילה:  או ִמְתנאֶׁ
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  הסערהנ  לוה מ  א

 

 הסערהנְ י אלוה ִמ י והופיע לפנ  כשתמו דבר  

ל חטאיו  ידעתי שעתה מוטל עלי לנחם ֵאל ע 

 והתאמנתי לומר: "אני איוב קלותי, קלותי,

 פי, דיברתי-למוי שמתי מה אשיבך, יִד 

 י לחשו ליי גופִ ולא אוסיף". כל כאבֵ 

 י ולהודיעָךאזור כגבר חלצ  שאצטרך לֶׁ 

 במילים קטנות וקשות, כמו ליטופי אם

 ,, לא ידעתָ , לא חטאתָ לתינוקה: "לא חטאתָ 

 רק הסיתך שטן בי לבלעני חינם,

 לעמוד מול כל בני האלוהים?". ואיך יכולתָ 

 עּוגבי, אבל כינורי פצע בקול בוכים את

 נשף עצרו מילים בטרקליני שמיים-וכוכבי

 י כולםהשחר, ורע  -עצב עפעפיובהו בְ 

 שבתו מענות אותי, ואני דיברתי 

 כל תוכל,-י ביטני: "ידעתי כימתוך דלתֵ 

 יבצר ממך מזימה, ואני לא אבין נפלאות ממני,-כי לא

 לא אדע, לא אדע, לא אדע".

 

   ד ד  לְ י לקחתי להתגרד בו מול בִ ש ביִד רֶׁ חֶׁ 

 ארץי ל  צופר ואליפז, והם ישבו עִמ 

 ראשיהם-ר עלפ  ר, זורקים ע  פֶׁ האֶׁ -בתוך

 השמיימה, וקורעים איש מעילו, ואין דובר אלי דבר

 ל הכאב מאוד. בקרקעית לבי ביקשתי ָד ג  -כי

 שיפתח אלוה פיו ויקלל יומו ויאמר

 כשהוא מכה על מכסה לבו: "יאבד יום אוולד בו,

 ורחמה הרת עולם. לי אמי קברי-ותהי

 למה לא מרחם אמות, מבטן יצאתי ואגווע?

 שדיים כי אינק?".-מדוע קידמוני ברכיים, ומה

 

 יי אשר כבדו מחול בגדו אח  לשמע מילות  

 נחל והיו עלי למקטרגים-כמו

 עפר ואפר.-עד אמאס ונחמתי על

 שדי כי יענני, אל עושה גדולות דברתי-ופניתי אל

 לעשות אחרת:להסבירו כי לא יכול היה 

 ל לי,"לא כוח אבנים כוחי, לא זרוע כאֵ 

 לא קול כמותו ארעים, לבש בשרי רימה וגוש עפר
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 ארץ-ולא יעדה גאון והוד. לא נולדתי אז ביוסדך

 ים-נבכי-ולא ציויתי בוקר מעולם, לא באתי עד

 מוות-ובחקר תהום לא התהלכתי, אך נגלו לי שערי

 סלע-לדת יעליושעריי צלמוות ראיתי. לא ידעתי עת 

 יאוריםלוייתן נחש בריח ב   ולא נתתי לסוס גבורה, ואתה שמתָ 

 ותכננת מסלולי לוייתן נחש עקלתון, ואת התנין אשר בים,

 אשר מפיו לפידים יהלוכו, והוא ירתיח כסיר מצולה, 

 אל,-שחץ, ראשית דרכי-בני-כל-על-נתת מלך

 אבן. ואתה עושה כל זאת, -ולבו יצוק כמו

 הציל הצאן והעבדים מאש האלוהיםאיך יכולת ל

 אשר נפלה משמיים ותאכלם? איך יכולת לפייס את השטן 

 י מכף רגל ועד קודקוד? בן האלוהים אשר נגע בבשִר 

 איך יכולת לעצור את הרוח הגדולה שבאה 

 י גג וקירות?".ונגעה בארבע פינות בית והפילה על ילד  

 

 אנחתי,-י כבדה עלאלוה, ויִד -י דלפה אלעינִ 

 ולא עצרתי עוד במילין ומילאתי פי תוכחות,

 מה יסדת -בלי-שפתיים אנוכי ואקרא: "ארץ על-כי איש

  י חינם הרבתָ רשע נתת, פצע  -בה ביד-חי-כל-ואת

 , אכזר לי בעוצם ידָךלבי חציך כיוונת, ותיהפך לְ -ואל

 קש יבש תערוץ?".-קיויתי טוב ויבוא רע. העלה נידף תרדוף? ואת

 

 ותי, קלותי, לא משל הייתי, לא נמשל, אני איוב הן קל

 ארץ כנגדי וישבתי בתוך אפר חיי, ראיתי שטן שט ומתהלך ב  

 יי, עייף מן העור המת, מבדידות הלב, מצעקות שפת  

 ולא שמעו אוזנ יי תשובת אלוה מנהסערה

 אך בפניו חזיתי, ממלאים שמיים שלמים ריקים, 

 מים,כמלא התנינים את היאורים, כמלא הסבל את הי

 י מתוך דמדומי מחלתי, וקראתי אל רע  

 אור, מנסה לגבור על קולו-והייתי בעיניי כמורד

 י,בתוך מהומות האטמוספירה: "חנוני חנוני אתם רע  

 י,אלוה נגעה בי, הודיעו לארץ כי לא תכסה דִמ -כי יד

 לאדמה כי לא תבלע זעקתי. לא עוד יכאיב אלוה ויחבש,

   אחריתי-לל אתי ִק ה. אלוה  ינָ פֵ ר  לא עוד ימחץ וידיו ְת 

 יוכיחנו אל".  -מראשיתי. אשרי אנוש לא
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 רושלים סוגרת את לבהי

 

 ירושלים סוגרת את לבה מעצמה

  מתעטפת במגדלי שמירה גבוהים

 מקימה חומה 

 בינה  ובין עיניי האנשים.

  

 לילה לילה

 אחרי שקיעת החמה

 היא יוצאת בשלמה כבדה

 סגוריםומוודאת כי כל שעריה 

 כי כל יושביה אסורים

 ומניחה על העצים מנעולים.

 

 ואישה אחת

 עולה מן המדבר בצעקות

פקת על אבני החומה  ִמד 

 קוראת בוכה את שעל לבה:

עיר  "לכה דודי נצא ה 

כפרים נשכימה ל כרמים"  נלינה ב 

 וירושלים ישנה ולבה לא מתעורר.

 

 והאישה האחת

 מגישה מפתחות ברזל כבדים

 המנעוליםאל כפות 

 וצעקותיה מעירות את השומרים 

עיר הלבּושים מדים  הסובבים ב 

 המכים בשרה פוצעים עורה

 קורעים שלמתה

 לילה לילה.

 

 ילה לילה לפני שקיעת הלבנהל

 יוצא האלוהים את הר המריבה

 מדלג על החומה ובורח עמה

 אל מורדות המדבר

 אל שפלת הים

 הרחק מן העיר הסגורה

 והשומרים.
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  שמורלוהים יא

 

 עכשיו הלב הוא נר

  אהובה מפני הרוח ְסתֹורַאְלל ה יּו

 עכשיו הגוף הוא אדמה

 אהובה מן הבצורת. ְסתֹוראללה יּו

 עכשיו אני קורא לך בשמות

  את יונתי בחגווי סלע

 איילתי בצוקי הרים

 סוסתי באורוות שלמה

 נאקתי באורחות מדבר.

 

 אהובה מפני הדימויים ְסתֹוראללה יּו

ריאות   כי לפעמים אני הכאב שלְך ב 

 שמבקש לנשום החוצה

 ואת לעיתים הכאב שלי באצבעות 

 שמבקש לכתוב החוצה.

 עכשיו הלב הוא נר

  אהובה מפני הרוח ְסתֹורַאְלל ה יּו

 עכשיו הגוף הוא אדמה

 אהובה מן הבצורת. ְסתֹוראללה יּו

 

 אהובה מפני הדימויים ְסתֹוראללה יּו

 בבותעכשיו חובה מן הל

 לשתוק.
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ם ש'תה בָא' ב  ט י  רּוָשל   ס"ב, י 

 

ִים ְבֻחְרָבָנּה ה ְירּוָשל   ָהרֹואֶׁ

ע ְבִבְגדוֹ  ר  ע קֶׁ  ִיְקר 

ע ר  ּקֶׁ  ְוָאז ִיְתֹפר ה 

ֹּלא ִיְהיּו ְבָגָדיו   ֲעשּוִים ְקָרִעים ְקָרִעים.שֶׁ

 

ִּיים ָבִעיר ר ח  ֵפש ַאח  ֵהר ְוֵיֵצא ִויח   ִוימ 

       ְבָכל ִסְמָטה 

        ּוְבָכל ָלשֹון 

ֹּלא ִנְהיֶׁה בֹוִכים ָשְוא  שֶׁ

ת ל ֲאסֹון ב    ִצּיֹון-ְמֻרִבים ִקינֹות ע 

ן ִים ְּכָבר ְבנּוָיה ִבְני   עֹוָלם-ִוירּוָשל 

יָה שּוב ֵאיָנם שֹוֵמִמין.ְש -ְוָכל  ָערֶׁ

 

ִמְשָטָרה ל ה  ת שֶׁ ֲחנ ת ִבֹּקרֶׁ  ֲאִני ָיָצאִתי ּוָמָצאִתי ָחתּול עֹוֵבר ְבת 

ת ָנִשים ּוְגָבִרים ְזר  ל ֵבין עֶׁ ֹּכתֶׁ ֵבט מּול ה   ּוִמְתל 

בֹות ָחד ְבָשפֹות ר  ִּיים ָּכל אֶׁ ִּיים ח  ִבים ח   ְוָרִאיִתי ֲאָנִשים ר 

ָמקֹום ת ה  ת ִאָמם ִבְשפ  ם ּוְשפ  ת ֲאִביהֶׁ ִּיים ִבְשפ  ֲאָנִשים ח   ָנִשים ו 

ּיֵ  ת ה  ם ּוְשפ  ָלהֶׁ ִחּיּוִכים שֶׁ ת ה  ְך ִבְשפ  רֶׁ דֶׁ ת ה  ְגדֹוִלים. ּוְשפ   אּוִשים ה 

ע ָגדֹול ר  ְעִתי קֶׁ  ְוָקר 

ל ִלִבי ר שֶׁ בֶׁ שֶׁ ש ְוה  ע  ְחְשבֹות ָהר  ל מ       ע 

י ֻּכָלם.ָהר  ֹוְדפֹות אֹוִתי ִבְמקֹומֹות 

 

ע ר  ּקֶׁ  ְוֹלא ִאִחיִתי ה 

ד אֹוִתי ָהָאסֹון, ְוִיְקְראּו: ָפק  ִהים ֻּכָלם שֶׁ ִּיְהיּו ְמז   שֶׁ

ה ָאָדם ְבֻחְרָבנוֹ      ָהרֹואֶׁ

ע ְבִבְגדוֹ  ר  ע קֶׁ      ִיְקר 

ת ִשיִרים  ְוִיָמנ ע ִמְּכִתיב 

ֹּלא ְתֵהא נ ְפשֹו ֲעש  ּוָיה ְקָרִעים ְקָרִעים.שֶׁ

 

ֹזאתיְ הָ  דוֹ ם עְוִא  ְנבּוָאה ָבִעיר ה   ָתה שֹוָרה רּוח  ה 

ָהִרים ד הֶׁ ל ַאח   ָהִייִתי עֹולֶׁה ע 

ר ע  צ  ד ה  ת נֶׁגֶׁ רֶׁ ְחתֶׁ סֹוִפי ְלָהִקים מ   ּוִמְתנ ֵבא שֶׁ

ִּקִצין ל ה  ְשֵבי ִקָצם שֶׁ ל ְמח   סֹוִפי ִלְשֹלח  ְגדּוִדים שֶׁ

ֹזאת.סֹוִפי   ִלְחיֹות ָבִעיר ה 
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 מדע הכאב

 

 א.

 חולים-ערב תשעה באב בבית

תכְ ִמ  רוֹ עוֹ ר עמוק בְ שָ בָ ה  וְ   שאֵ -ו 

 ר.עוֹ ה  -ןק ִמ עמוֹ 

 תיעּוף הוא פגִ גּוהלב לומד שה  

 גוףרון ב  אבל מכיר גם יתָ 

 כי מי שמרגיש כאב גדול

 מרגיש גם אושר גדול.

 לב.דת ה  יא עבוֹ לב ִה את ה  רפּוּו

 

 ב.

 תמוֹ צ  החולים הוא בקעה מלאה ע  -בית

 ת אשו  כְ וכשהעור נפתח ִמ 

 גם הבודהא לוחש צרחות.

 וכך הרבה ימים לא יורדים ממיטתי

 ואני קורא דברי חוכמה של אחרים

 לומד כי הים עמוק כמעט כמו המדבר 

 אך בשוליו אין את אותו פחד

 ס כשאמר רּויקּופִ שמח כי צדק אֵ 

 שכאב גדול נמשך רק זמן קצר 

 ומצטער כי צדק גם כשאמר

 שכאב קטן נמשך לרוב

 זמן רב.

 

 ועירי היא חלום הרחק מן החלון

 והגוף משנן בקשותיו של בעל כוויות

 עצמותל ויביא רוח חיים ב  אֵ -קז  חֶׁ שיבוא עלינו יֶׁ 

 ויתן עליהן גידים הרבה ויעלה עליהן בשר

 לבןויקרום עליהן עור חדש אדום או 

 הרבה עור לכסות 

 גוף פנימה לב חדש וייתן ב  

 כאבים.מסוגל לְ 

 

 ג.

 שחוק מכסה על בכי 

 .מאוןיָרף עקרב וצִ והעור הוא מדבר נחש שָ 
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 ואחר בא כאב ההתקלפויות

 ט יותר ואז פשּו

 בשרמתוך צוהר שנקרע ב  

 ט מעל הגוף את נשל העור כולו לפשוֹ 

 ולעמוד חשוף מול העולם 

 אורו.מוכן לְ 

 אבל האור זיכרון שריפה

   והגוף מבקש שכחה. 

 

 ד.

 לילות לומדים לקונן: 

 אדם חי מה יתאונן?

 ובקרים שואלים רפואות:

 ימחלה לִח ואם יתן ל  

 ובפיו ובנפשו עפר יתן

 האם ישמע כי יש תקווה?

 םואם ישב בדד וידוֹ 

 אלוהים?האם ידע כי חלקו בְ 

 השתנות הגוף האם ילמד שם לְ 

 עם השנים

 לנגיעות הזמן בעור

 לסימני חייו המתארכים?

 

 ה.

 חוזר אדם למעונו מבית חוליו

 לילה מזכירים לוואורות רחוקים ב  

 בדידות אור שלו.

 והימים לאים על מיטתו, הופכים געגועים,

 רחוב שמש עזהוב  

 בית פנימה האוויר נחנקוב  

 ידן -ידיים מתגלות בקוצרוה  

 לצהכשאדם אינו יכול ללבוש בעזרתן חו

 או להסירה.

 

 ו.

 אדם חי מה יתאונן

 טוב להודות ולנחם

 טוב לשתות מים
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 טוב לאכול לחם

 טובה פגיעת הקור באצבעות

 טובה פגיעת הנפש בבשר.
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 ט' באב התשס"ג, ירושלים

 

 בערב תשעה באב בירושלים, בין כותלי ביתה,

 אם נעשה אהבה אולי תעור העיר מחורבנה.

 

 בבוקר מסוממי שינה נשאף

 ריחות הצום המטפסים ממטבחי השכניםאת 

 ונקום לאט לאט.

 מלובשים ומבושמים נצא לחפש לי דירה

 הסמוכים, המיוזעים,רחובות ב  

 ונחקור על ניקיון כיורים,

 ונשנן את סדרי גביית התשלומים.

 עולם, שניתן לשנותה,-וכשנמצא דירה נוודא שאינה בנויה בניין

 ות סדוקותונקפיד על רגילותה, שתהא צפופת מרצפ

  ושיהיה בה חלון צופה אל יתר חלונות השכונה.

 

 ואם כששוב תעלינה קינות מקירות העיר,

 אולי בעוד שנה, תהא אהבתנו עדיין מרובת חיים,

 נשכים לקום בבוקר ונחפש דירה אחת

 ובה מיטה אחת

בָ להרבות בה אהבה ב    ִתי ָעם.ִעיר ר 
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 ט' באב ה'תשס"ט, תחת הכר

 

רְבֵליל  ּכ  ת ה  ח  ן ת  בֶׁ ְמִתי אֶׁ  ִתְשָעה ְבָאב ש 

 אִשיְחִתי ָעָליו רֹ נ  ְוִה 

ֲחלֹוִמי.ְוֹלא ָהִייִתי שֹוֵאל ָשלֹום לְ   ִאיש ב 

ן יֹוֵסף נֹולָ  ְיָלה ָמִשיח  בֶׁ ל  ְעִתי ִּכי ה   דְוָיד 

ְיָלה הּוא ִנְרצָ  ל   חְוה 

ֲחלֹוִמי.ִאיש ְוֹלא ָהִייִתי שֹוֵאל ָשלֹום לְ   ב 

ר ּכ  ת ל  ח  ן ִמת  בֶׁ ְחִתי ְלהֹוִציא ָהאֶׁ  ְוָשכ 

 ְשֹלָשה ֵלילֹות ְרצּוִפים

יָה רֹ נִ ְוָהִייִתי מ    אִשייח  ָעלֶׁ

 ְושּוב ִבְשָנִתי ְמִשיִחים נֹוָלִדים ְוִנְרָצִחים

ת רֹ  ח   אִשיְשֹלָשה ֵלילֹות ת 

חֲ ְוֹלא ָהִייִתי ֵמִשיב ָשלֹום לְ   לֹוִמי.ִאיש ב 

ְשִתי ְּכֵאב ְבָקְדק   ְיָלה ָהְרִביִעי ח  ל  ְבִתי ִליֹשן ב  ִנְשּכ   ִדיְּכשֶׁ

 ֵמֹרב ֲחלֹומֹות ְונֹוָלִדים ְוִנְרָצִחים ּוְשלֹומֹות ֲחֵסִרים

ר ּכ  ת ה  ְמִתי אֶׁ  ְוֵהר 

ִה  ן שֶׁ בֶׁ ת ָהאֶׁ רנ  ּוָמָצאִתי אֶׁ ּכ  ת ה  ח   ְחִתי ת 

יָה רֹ  ִתיְח נ  אִתיָה ְוֹלא ִה ְוהֹוצֵ   אִשיָעלֶׁ

ִין ֹלא ָהִייִתי ֵמִשיב ָשלֹום לְ  ֲעד  ֲחלֹוִמי.ו   ִאיש ב 

ן ִה  בֶׁ ת ָהאֶׁ  ְחִתי ִבְמֵגָרִתינ  ְואֶׁ

ל ִתְשָעה ְבָאב ִּכְרצֹוִני  ְלָהִשיב ִלי ָיִמים שֶׁ

ֹּלא ִיְהיּו ְּכמֹוָתם טֹוִבים ְלִיְשָרֵאל  שֶׁ

ָּיִמים.  ְבַאֲחִרית ה 

ִים ְמִשיִחים נֹוָלִדים ְוִנְרָצִחים  ּוֵביְנת 

 ִנְרָצִחים ְונֹוָלִדים

ֲאִני ֵאיִני ֵמִשיב ָשלֹום לְ  ֲחלֹוִמי.ו   ִאיש ב 
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 ט' באב ה'תש"ע, ברצלונה

 

לֹונָ ּיב   ְרצֶׁ ל ִתְשָעה ְבָאב ְבב    הֹום שֶׁ

ֲאָכל,  ֲאנ ְחנּו ְמֹגָרִשים ְמֹגָרִשים. ִממ 

ְצבּות, ה, ֵמָאָדם, ִמְבֵהָמה, ֵמע  ְשקֶׁ  ִממ 

ֵלב ְצֵמנּו, ֵמֲאֵחִרים, ִמן ה   ִמִשְמָחה, ֵמע 

ְמ  ָבָשר. ְוִנְשֲארּו ָלנּו ה   ִגלֹותּוִמן ה 

ִּקים ְרח  מֶׁ ְדָרִכים, ְוה  ִמִלים, ְוה   . ְוה 

חֹוס.  לֶׁחֹוס לֶׁחֹוס, מּוְנצ'ֹוס לֶׁ
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ָבה א   אד  ב  יָכה ָיֹש  ד   ג 

 

ת קצב פָ יה  , לד, משֹוש תבאְגדב עֹוָלם, מאָטה אֶׁ ְבקריֹות ה  ה שֶׁ

שִליִשי תימִר ז מִים ב  ן. נערֹות ונעִרים עֹובִרים דֶׁ עֵ ה  -ןרֹות ג  נהבְ  ה 

מצִפים ְלהפצָצה ּו גשִרים ה  ל ה  יֵפי אֹובְך אבק תעטִפים בצעִ ִמ ע 

מֹוְנגֹוִלית ְוִטיֵלי ִמדבר מפחד אש ה  ם יחכִמ ט ה  יּוִש ה   ה 

ֵני עֹולמֹות ם ביִתיִק ת עשמוֹ ים אנגִלית )ּוִמתכִסים בְ מתּוכנִת ה  

ל  רא השָ דחה  אחִרים, ּכטֹומהֹוק(. ְבָבבֶׁ מגדִלים שֶׁ  םשחרבּו ה 

מבלבם ִקיע  זרּוע  מטֹוִסירה  , םיִ משב   ת חמקִנים ה  ִלים אֶׁ

מכ"ם, מכִשיֵר  ה ִמּכברי ה  שווִקים אזלּו זֶׁ יוֹ פּותרה   ּוב  ים. לִד ת ל 

ל  ִאים זִרים ינִש ום, ִכיבוֹ ים ה  נהרִים ִמתקבצִ -ֹות ארםרהנע 

 , ּומנפִצים עֹולִליםםהל   אליקֹות, ִת ע עםמגִשיִמים נבּואֹות ז

ְהפֵ ּוש. םיעִ לסה  -לאֶׁ  ת אללה יֹורב מ  מטֹוִסים דתכ  , משֵמי ה 

 תוֹ יעִק ששריָפה מֹוחק -עמֹוָרה, ְואבקְלעצב סדֹום ו רתזּכוֹ ִת 

א-ֵניל ב ע  יּכֹור מּכֹוח  שִליטתוֹ יעֹות. ִש ִק ש יםמעצִ ּו א ּום הדה 

ּכ ִדים ּכבר -ים ולמזלֹות. אּורבִ כוֹ מבקש להיֹות ִריבֹון ָגם ל  ֹשְ ּכ 

מלחמֹות ה   אָתהר בֹות ְוּכל ה  קר  ת ּכל ה   המָ חי נאֵ ֵרבֹות, ונִביקאֶׁ

ר ץ ִשְנעָ רֶׁ קעת אֶׁ בִ ִקִיים חדִשים הֹולִכים יחִפים ְברחֹובֹות ָר ִעי

בֹוע נים ְויֹודִעים ְלשנן: "ִר ה  ִניצחֹונֹות נחוֹ צִניין צח אֵ ב  ֹות". ה 

ִהיסטֹורָיה קצר ְּכגֹורל ִמ  לכלְ  חֹולף,שֶׁ  יִמ  ניתנּו ְלכל זמנֹו ב  י שֶׁ

יִהירוֹ  ממלכֹות ה  ארץ יתּכל ה  ל עפר ה  תתּושבת בוֹ . ע  ל, -לת ב  ָבבֶׁ

אנּון  י עּודילֵ , לצלִ ןַאְר קֻ  לשֶׁ  ּומתִחיָלה ְלזמר ְבערִבית ְוק 

ל מנּוִסים ְבִניגּוִנים שֶׁ חיים ְבאצבעֹות נגִנים חְשמ ה  ֹות ה 

אד ָהִעיר ר  בָ ְש יָ  הֵאיכָ ם: "יִמ סּו ְגד  י ָעם ָהְיָתה ְּכַאְלָמָנה ָבִת ה ב 

ָבִתי  גֹוִים".ב   ר 

 

 בנפול הפצצות האמריקאיותירושלים,    

 על בגדאד, י"ז באדר ב' ה'תשס"ג,   

 .21.3.2003-ל 20.3.2003-הלילה שבין ה   
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 ר בחמישה מובניםשי

 

ְח  .1  י ְנָיר ִבְפסּוֵקי ְדיוֹ מֵ ֲאִני קֹונֶׁה ִלי ר 

ְמֹלָהט. ל ָעְרִפי ה  ְשִקיָעה ע  ת ה  ת ְסִליח  ֵּקש אֶׁ  ּוְמב 

ק ְבִעְבִרית ם מּוָבן ר  ֵּיש ָלהֶׁ ֵבר ֵבין ְצִליִלים שֶׁ  ֲאִני ְמח 

ה. זֶׁ ף ה  ד  ל ה  י, אֶׁ ְרֵּכְך ֵאל  ת ד  ֵּקש ִלְקֹסם אֶׁ  ּוְמב 

 

 ִבי הּוא ֵחלֶׁק ִמִלִביְּכֵאב לִ  .2

ת ִלִבי ִהיא ֵחלֶׁק ִמִלִבי ִשְמח   ְּכמֹו שֶׁ

ֲחֵסרֹות ֵהן ֵחלֶׁק ִמִבְכִיי: י ה  ִדְמעֹות   ְּכמֹו שֶׁ

ל. ל ַאְכָזב הּוא נ ח  ם נ ח   ְבִעְבִרית ג 

 

  ִפילֹוסֹוף ְיָוִני ָאֵפל ִגָלה: ְבֵערּות ִנְמָצִאים .3

ח    ד ְבאֹותֹו ָהעֹוָלם,ָּכל ְבֵני ָהָאָדם י 

ְכָתם ִליֹשן פֹונֶׁה ָּכל ִאיש  ּוְבלֶׁ

ֲחלֹוִמי ָהִייִתי ִאָתְך ֲאִני ב  לֹו. ו   ְלעֹוָלמֹו שֶׁ

ד. ְרִתי ְלב   ְוִהְתעֹור 

 

ב .4 ם ִסיִני ִלֵמד: ר   ָחכ 

ֵּיש ה שֶׁ ְשִליְך ִממ  ֵּיש ְלה  ה שֶׁ  מ 

שֹוֵכח  מֹוִסיף,  ְלהֹוִסיף. ִּכי ה 

נּו ָדָבר.ְוִא  ְדִתי ִממֶׁ ֲאִני ֹלא ָלמ  . ו  זֹוֵכר גֹוֵרע   לּו ה 

 

ר: ֵאין ִזְכרֹון. .5 לֶׁת ָאמ   ֹקהֶׁ

הּוֵמָאז לְ  ּוֶׁ ְדִתיו ִמְשָפטֹו ְמל   מ 

י. ּי  ת ח   אֶׁ
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זקן-הלתקֹ   ה 

 

 וככלות ֹקהלת 

 לכתוב את מגילתו

 באה לו באחרית ימי מלכותו

  השבת של הנפש

  שתיקת המיליםוהביאה לגוף את 

 וגוננה על העצב הארוך של פניו

 מפני הפחד הנורא של ביטנו

 ולא עשה עוד ספרים

 ולא אסף עוד משלים

  ולא נקרא שמו עוד קהלת חכם

 ולא לימד העם

 והוקל מכאובו משתיקת האלוהים בשמיים

 ומאלימות המילים עלי אדמות.
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ָשָנה ֲחָדָשה יר ל    ש 

 

ל ִאישֹוןָרָעב הָ י "ּכִ     ְפִריד ֵמע  ָעִני ָּכל ֵשָנה י   / לֶׁ

ִניח  לֹו ִלישֹוןה  ם ג      ָעִשיר ֵאינֶׁנּו מ   ", רבי יהודה הלויָשָבע לֶׁ

 

ְמָקֵרר ל ה  ִמיִלים אֶׁ ֵלב ִמן ה  ת ה  ָשָנה ָבָאה ֲהִגיר   ה 

ָפִנים  ְסֵתר ה  ְגִביָנה ְוהֶׁ ֲעטּות ה  ִמְטָבח. ִהְתמ  ֲארֹונֹות ה   ו 

לֹות יֹוֵתר, שֶׁ  ְּיָלִדים ק  ת ֵקבֹות ה  ְּיָרקֹות ֲעשּו אֶׁ  ל ָהעֹופֹות ְוה 

ֲחפֹות, ְונְֶׁחל ש ֹּכָחן ְבקּוְבָלנֹות ּוְצָעקֹות. ְבגּוף ִאְשִתי  ט ְמר   ִּכְמע 

ָּקָשה, ּומֹוְכֵרי  ן ָהֲעבֹוָדה ה  ְחְסָכה ֵמהֶׁ נֶׁ ִים ְּכשֶׁ ֵמע  ְמחּו ְמִחילֹות ה   ש 

ל ֵבְרכּו אֹוִתי ָבְרחֹוב ְלָשלֹום ִמְבִלי ְלָעֵרב ִביִדידּוֵתנּו ָפָלאפֶׁ  ה 

י ל ִפטּור  ְמנ ֵהל ע  הֹוִדיע  ִלי ה  ְלָּכִלִּיים. ְּכשֶׁ ִסים ּכ  רֶׁ  ִאיְנטֶׁ

ְרֵעִבים", ְוִחֵּיְך ִבְשִביעּות ָרצֹון.  ת ְּכשֶׁ בֶׁ  ִהְזִּכיר: "ִשיָרה ִנְכתֶׁ

ְבִת  ֲאִני ִחש  ל ִמיִלים, ו  ְצִמי: ִשיָרה ִהיא ֲהִגיָרה ְפִניִמית שֶׁ  י ְלע 

ְלִתי מֹוֵכר ִשיִרים  ְצמֹו. ְוִהְתח  ְרֵחק ֵמע  ֵלב ה  ל ה   ִהיא ֲהִליָכה ֲאֻרָּכה שֶׁ

ִפים ִמּיֹוָמִני לְ  ְמִחיִרים, תֹוֵלש ד  ְרִבים ב  מ   ֲחֵבִרים ְול 

נִ  ּי  ְלָקם בין ָכל ִמי שֶׁ ףְּכֵדי ְלח  ִדי -יח  ְפרּוָטה ְבכ   י 

ל ִעיר.  ְפשּוָטה ִבְרחֹוָבּה שֶׁ  ה 

ְמָשלֹות ּוִמְשְרֵדי ָהאֹוָצר  מֶׁ ד ה  ל צֹום ְּכנֶׁגֶׁ י ִהְכִריזֹו ע   ְיָלד 

ְחִליָטה  ם, ִאְשִתי הֶׁ ל הֹוֵריהֶׁ ֵשָנה שֶׁ ר ה  לֶׁת ֲחד   מּול דֶׁ

ְשמ   ח  ִים ְוה  מ  פֹון, ה  לֶׁ טֶׁ ת ה  ה ֵּכן ָהִעיִרָּיה, ְלנ ֵתק אֶׁ ֲעשֶׁ ת   ל ִלְפֵני שֶׁ

יָה ָלדּור ְבִגיָנּה ִצבּוִרית. ְכִתי ַאֲחרֶׁ ֲאִני ָהל   ו 

י בלי שיבואו במקומם חדשים ת ָּכל ִשיר  ְרִתי אֶׁ ָמכ   ַאֲחֵרי שֶׁ

ְבִתי  ש  ָצִבי, ְורק ח  ְשִלים ַאט ַאט ִעם מ  ְלִתי מ   ִהְתח 

ְכֹתב ִהְרהּור ַאֲחרֹון, ִשיר ְלָשָנה ֲחָדָשה שאפרסם  י אֶׁ  אּול 

ִמיִלים תמורת תשלום ב   ְסרֹון ה  ל חֶׁ ָמה ִמיִלים ע   עיתון, ּובֹו ּכ 

ְיָלה ב   נֹוָתר ָּכל ל  ם ה  לֶׁחֶׁ ל ה  ע שֶׁ פ  שֶׁ ל ה  ְך מ  ְוע   ֲאִפּיֹות, ָבֵצק ר 

ִמים ְוִלְד  ּי  ת ֹקִשי ה  ֵּכְך אֶׁ ְפקֹות ְלר  ִמד  ֵלב ה  ְהֵפכֹות ה  ת מ   חֹות אֶׁ

ִמים ָהֲאֵחִרים. ּי  ד ל   ע 

 



 

56 

 כל הזכויות שמורות לאלמוג בהר ©

 על סביבותיו שב הרוח

 

 ( לאום כולת'ום )מילים: אחמד ראמי(المحبوب بلد علىעל פי השיר "עלא בלד אלמחבוב" ) 

 

ל  ְסִביֹבָתיו ָשב ָהרּוח  -ע 

 סֹוֵבב ֹסֵבב הֹוֵלְך ָהרּוח  

 

תוְ  ש-טֹוב ִלְראֹות אֶׁ ָשמֶׁ  ה 

ת  ּוָמתֹוק ָהאֹור ח  שָ ת  שה   מֶׁ

 

ִים ָשמ   ִּכי ָהֱאֹלִהים ב 

ָשָמִים ת ה  ח  ֹּכל ְזָמן ת   ְול 

 

ל ָתה ע  ץ-דֹור ֹהֵלְך ְוא   ָהָארֶׁ

ת ץ  דֹור ָבא ְועֹוָלם ֹעָמדֶׁ  ָהָארֶׁ

 

ֹּכל ָהָיה ִמן ָעָפר-ה   הֶׁ

ל ֹּכל ָשב אֶׁ ָעָפר-ְוה   הֶׁ

 

ל-ָּכל ְנָחִלים ֹהְלִכים אֶׁ ָּים-ה   ה 

נּו ָמֵלא ְמקֹוםוְ  ָּים  ֵאינֶׁ  ה 

 

ר ָדָבר  ּוִמי יֹוֵדע  ֵפשֶׁ

  ֹוף ָדָברס ֵמֵראִשיתוֹ  טֹוב
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 ינת מלך על עתיד עירוק

 

 רצ  נֶׁ ְד כ  בּוה נְ נָ אֲ 

ְמ -לכָ א לְ ּכָ לְ מ    איָ מ  ע 

 איָ נ  שָ לִ א וְ יָ מ  אֻ 

 אעָ ְר ַא-לכָ ין בְ ִר יְ ָד -יִד 

 שלוו הייתי בביתי

 ורענן בהיכלי.

 שנתיעד אשר בא אלי חלום בִ 

 משכבי-עלוהרהורין 

 י.נִ ֻלנ  הֲ ב  וחזיונות ראשי יְ 

 עשר ירחין-ובקצה תרי

ְרָאה החוצה את עיר מלכותי מ   שהשתקפו ב 

 העדן פרת-נהר גן

 הייתי מתהלך על גג

 י בבלא ִד תָ כּולְ ל מ  יכ  הֵ 

 הקריה האדירה

 ופי ממלמל רברבן:

 אתָ בְ ל ר  בֶׁ יא בָ ִה -אא ָד לָ "הֲ 

ּהה נָ אֲ -יִד  ְית  ְלכּוית בֵ לְ  ֱבנ   מ 

ְדִרי ף ִחְסִני ְוִליָקר ה   ".ִבְתק 

 עוד המילה בפי

 א נפליָ מ  ְש -ןוקול ִמ 

 והודיעני על גורלי:

 "מלכותך נלקחת ממך

 ומאנוש אתה מגורש

 אל בין חיות הבר.

 עשב כשוורים תאכל

 טל השמיים תטבול גופךובְ 

 יןִר ְש עד אשר שערך יהא רב כנוצות הנִ 

 ין".ִר פְ וצפורניך חדות כטפרי הצִ 

 הייתי לעזוב את עירי מהסס

 ולחצות את שער האל

 הר להשתנותאך לבבי ִמ 

 ולב חדש של חיה ניתן בי

 וגופי לבש צלם שור

 ולו עיניים בוערות.

 כך יצאתי את ביתי ואת היכלי
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 כחווה וכאדם בשעתם

 מגורש מזיו עירי תפארת גאון כשדים

 צבי ממלכות

 ומשולח להזיל דמעות 

 על עשבי השדה

 יחד עם הטל.

רשב ק  ב   עה עדנין חייתי בין העצים ל 

 בין שני הנהרות

 ולא ראיתי פני אנוש

 אנוש-ולא דיברתי מילה אחת בשפת בני

 בלשון כשדים

 וכמעט שכחתי את עירי

 ואת שלטוני על ארצות רבות ועצומות

 ולא נשאתי ראשי השמימה

 ולא הגבהתי ראשי מן הארץ.

 א בעבור עלי שבעה עדניןיָ מ  ובקצה יוֹ 

 כסאות עומדים למשפט בקצה השדהראיתי 

 ועתיק יומין יושב עליהם

 לבושו כשלג חיוור ושער ראשו כצמר נקי

 נור גלגליו נור דליק-כרסו שביבין די

 נור יוצא את פיו לפניו-ונהר די

 אלף אלפין משמשין אותו

 ן קמין כנגדובָ בְ ִר  וֹ בִר וְ 

 א נפתחין.ינָ ִד -יוספרין ִד 

רואז התקבצו ענני שמיא   ֱאָנש ְּכב 

 לפני עתיק היומין

 דב  י הוֹ ִמ ְש וג  

 ה החיה שבילָ טֶׁ ְק ונִ 

 יקדת אשאוהפכה לִ 

 ולעתיק היומין ניתן השלטון ויקר המלכות

ְמ   א עבדו אותויָ נ  שָ לִ א וְ יָ מ  א אֻ יָ מ  וכל ע 

 ודעתי שבה אלי

 וברכתי את העליון

 אמָ לְ רתי את חי ע  ד  ושבחתי וה  

 ר.וָד ר ם ומלכותו עם ָד ל  ששלטונו שלטון ע  

 וחברתי את הקינה הזאת

 קינת מלך על עתיד עירו

רעבור בני  אצ  ְלָּכא ֵבְלש   מ 

 והשארתי לו מילים ללמדו
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י ודניאל בתוכם שישננום לפניו:  וציויתין על עבד 

 רצ  נֶׁ ְד כ  בּוה נְ נָ "אֲ 

ְמ -לכָ א לְ ּכָ לְ הייתי מ    איָ מ  ע 

 הייתי הפרי אשר כופף את הענף

 לפני.וכך המון גויים התכופפו 

 הרגזתי הארץ והרעשתי ממלכות

 והרחבתי שלטוני גם על חיית הארץ ועוף השמיים

 יעד שכל ממלכתי התכופפה לפנ  

 עד שהיתה היא קרובה להישבר.

 א שם מדורי עם חיית השדהיָ מ  ומלך ְש 

 ואחר השיב לי מלכותי 

 והרימה והרבה זיוה והדרה

 והוסיף על גדולתה.

 מותיועם שהבטיחני על עתידי עד 

 מדני על חורבן עיריגם לִ 

י י וניתוץ מקדש   ועל קריסת מגדל 

י י ונפילת שער   ושריפת היכל 

 י מלך המלכיםוגילה אוזנִ 

 ומתנים-עמו אין לבוא במשאים

 ומולו אין לצאת למלחמות של כיבושין

 ייכי בני ימלוך אחרון בשושלת אבות  

שויכנע לפני  שהמדי ו ָדְרָיוֶׁ  הפרסי. ּכֹורֶׁ

 ל רחוק מאוד מלב אנושכי לב אֵ  וידעתי

 כמו תהומות שמיים

 ואין הוא מבין לכאבי על חורבן עירי

 ובכיתי דמעות רבות על חורבן עירי

 ייד  -ייעל סוף כל מעשֵ 

 על כי יזכרו אותי ואת עירי

 אדםאל ול  שהיתה קריה אדירה ל  

 כפי שיציירונו במילים סופרים שיימנו אוייבנו

 ביםי בבל הרחבלי לבוא בשעֵר 

 מדרגות מקדשיה הגבוהים.ובלי לעלות בְ 

 אּכָ לְ ר מ  צ  נֶׁ ְד כ  בּוה נְ נָ אֲ 

 נולדתי בביתי ואמות בביתי

 אך לא אדע עוד שלווה בביתי

 כמו חמורבי אבי ונמרוד אבי אבי

 לא אראה עוד ברכה בחזיונות ראשי

 לא אהיה עוד חי עלמין".
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 תפילה ,מדרש     
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ים עצ תפלל  מ   וֹת ל 

 

צער,-נגד-נטּוי: ִלפעִמים ִהיא מחתרת-ִפיָלה ִהיא ִקירת  ה 

צערלְ   עצמֹו. ִאם חֹובת תִפילה עליָך-ִעיִתים ִהיא ה 

ל קֹולָךבְ  קהל ִלגבור ע   בֹואָך ְבקהל אנִשים תן ְלקֹול ה 

ל-עינהמֵ חמֹוק וְ   רשּות. ֵפן תהא ִהיא רֹוָאה ְבכאבָך-שֶׁ

ה אָתה ְבשמחָתה. ִאם את לבדְך ְוֵאין תִפילות פֵ   ִגילות ִלשפתייְךרן תחזֶׁ

לילה, פרֹוזדֹורּו  טֹוב-ֵמאֹור, כמוֹ -ארֹוך, ֵריק-ְלפניְך מּונח ה 

 גדוָלה-ל תסִכיִמי ל חמֹוק ְבשקט אל תֹוכֹו: ִהתחזי ְלִתינוקת וזעִקי צעָקהַא

תא ד שֶׁ ל-חרש אֹוזָנהשר כמוָה לא נהיָתה ְוכמוָה לא ִתיווסף, ע   רשּות.-שֶׁ

 א רוָאה אֹושרְך.ין תחִזי באביוָנה, ֵפן תהא ִה פ

רשות ִבלשוןפ ל ה  היא תשנֶׁה את ִמיָנה-נֶׁה אֶׁ ד שֶׁ  זכר, ע 

ִהיא ִתפנה אליָך ִבלשוןע    נקָבה. ִאם נפשְך ִהיא ִמדבר-ד שֶׁ

ד ִח  יבשות ע  סִכין ְלדברשֶׁ תִמי שפתייְך ה  רשות ת   ה 

גם גענ ד שֶׁ  ּוָפה יתנֹודד, ְואז ִעצִרי, נִעי גּופְך ע 

 ְלִהתנדנד. ךִעמִדי שותקת. ִהיא תמִשי

לל ְלגשם: עֹוד שָנה אחת שחּוָנה ְוִיסתמּו כל מעיינֹותב   תפילה.-חורף ִהתפ   ה 

ִין. עָצה אחרֹוָנה:א ע  תפילה: ִלשאֹוב מים מן ה   ּולי זאת ה 

 עִזים-ה ְבחלֹוָמה תִעיר ְבִליָבה געגּוִעיםילרֹוָאה תפה  

ע-ִתתפלל ְבתחנּוִניםוְ  ה תפילָתה קב  תעשֶׁ ד שֶׁ  רִבים. ע 

יעשּו חלומותיָה ארעיים.ע    ד שֶׁ
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  הכיפורים ה'תשס"ו, איסטמבול-וםי

 

כיפורים-אין חוצים גשרים ְביום  ה 

מים  אלא מניחים את ה 

זמנים. יחצו בין ה   שֶׁ

 הכיפורים הלכתי-ואני ְבבוקר יום

ה ל ט  אי אל רובע ג  ר   מרחובות ַאְקס 

 מהלך שישים רגעים

 מפרץ קרן הזהב עמדתיומול 

 מול מים רבים

 הכיפורים-ונזכרתי את שנאמר כי אין חוצים גשרים ביום

 מעטים מתירים והרבים אוסרים.

 

קודם ִהנחתי את לבי  לילה ה   נזכרתי איך ב 

 וכל איבריי הפנימיים

 שיהיו לי קהל עבריינים להתפלל עמם

 ועליתי על הגשר להתפלל עמם.

הה-ושיננתי כל הדרך אל בית ל ט   כנסת הגדול בג 

 כמו סובבו המילים מעל ראשי

 ג' אלפי פעמים:

 אלו המילים חליפתי ותמורתי וכפרתי

 ילכו לפנ י לשחיטה ולצדקה ולמאכל

 ואני אלך לפניהן לחיים טובים ולשלום.

 

 ם קומתהרוֹ כשירדה חמה מֵ 

אילנות של איסטמבול   ונגעה ְבראשי ה 

 היו כל המתפללים שרויים

ה אֶׁ   יָלהעִ י ל ה נְ אֹוָרה דֶׁ ין ל 

 עומדים ושרים וההיכל פתוח לפניהם.

 ושערים רבים היו עומדים להיפתח לפנינו

 בתוך חומות הלב, שערי אורה ושערי חשכה,

 י זיכרון ושערי שכחה, שערי שתיקה ושערי תפילה,שער

 הכיפורים-שערי תשובה ושערי שאלה. והיינו כולנו עוברי גשרים ביום

 מתירים להתפלל את העבריינים.והמקום והקהל 

 

 

 

 



 

63 

 כל הזכויות שמורות לאלמוג בהר ©

 שיר ויתור של מהגרים עייפים

 

ָפררבי אֶׁ  ק   אומר ְלָעָזר ה 

 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל 

 שיקבעו בארץ ישראל

 לדאמר רב יהודה אמר שמוא

 יָסה לארץ ישראל כל ארצות עִ 

 וארץ ישראל עיסה לבבל

 רב יהודה היה אומר

 כל העולה מבבל לארץ ישראל 

 עובר בעשה.

 )בבלי מגילה דף כ"ט עמ' א', שבת מ"א ע"א, קדושין ס"ט ע"ב(

 

 ישראל עולים-אני מקבל על עצמי לומר שלארץ

 מכל ארצות עולים

 מרומיםלא מהגרים לא בורחים לא נפלטים לא 

 לא באים כתיירים

 לא יורדים

 עולים

 והר ציון מרום הרים

 וירושלים נהרות תורה ואורה

 לכל עמים.

 

 ישראל יורדים-אני מקבל על עצמי לומר שמארץ

 לכל ארצות יורדים

 לא מהגרים לא בורחים לא נפלטים לא מרומים

 לא נוסעים כתיירים

 לא עולים

 יורדים

 והר ציון מרום הרים

 נהרות תורה ואורהוירושלים 

 לכל עמים.

 

 י לומר בכל שפותאני משביע את שפִת 

 כי אל העברית עולין ויורדין בו זמנין

 מכל שפות עולין או יורדין

 ועברית עולין בה ויורדין אליה בו זמנין

 לא מהגרין לא בורחין לא נפלטין לא מרומין

 לא נוסעין כתיירין

 עולין ויורדין.

 

 לומר בכל שפותי אני משביע את שפִת 

 ישראל-עברית יורדת אל ארץ
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 ועולה ממנה

 ואין מדקדקין בכליה

 שיבה.-גולה או כלי-כלי

 

 שנהיום אחד פעם ב   י לומרמשביעה את שפת  י שפִת 

 לא נכון מה שכותבים בעיתונים

 ובספרי ההיסטוריה השמנים

 לא באנו על כנפי נשרים 

 לא עפנו על מרבדי קסמים

 יתהאין עליה המונית ולא ה

 אין קולטים ולא היתה קליטה

 עד שלא יקבעו בתי הכנסיות ובתי המדרשות של בבל

 בגופה של ארץ ישראל אנחנו נשמה חסרה

 אנחנו גולה.

 

 שנהיום אחד פעם ב   י לומרמשביעה את שפת  י שפִת 

 את כל המילים האחרות בכל השפות האחרות

 שלא למדתי לדבר

 ישראל-ולהגר פנימה הרחק מארץ

 לא לרדת להגר 

 ולברוח ולהיות פליט ותייר ומרומה

 ובסוף אותו היום לא לעלות להגר

 ישראל-להגר חוצה לארץ

 ולברוח ולהיות פליט ותייר ומרומה.

 

 והר ציון מרום הרים

 וירושלים נהרות תורה ואורה

 לכל עמים.
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 תגלּו

 

ן בעקבות הקדוש ברוך הוא והשכינה לקנן בחיבור "ורשות ניתנה לאותן נשמות שנתגרשו ממקומ

ר אלא ופיאיש נודד ממקומו" )משלי כ"ז, ח'(, ואין צ ה כןמן קינ ודדתור נכציפהזה, שנאמר: "

המגורשת ממקומה, זהו שכתוב: "שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך" )דברים כ"ב,  ינהכש

 ז'("

 גום: חביבה פדיה()ספר תיקוני הזוהר, הקדמה, דף א עמוד ב, תר 

 

  תנשמון תוורשות ניתנה לא

 תגרשו מביתן שר נִ א

  בןל יבוהא תבעקבו

 לקונן על גלותן 

 ולקרוא:

 ה מן קינ ודדתור נכציפ"

 איש נודד ממקומו כן

 וכציפור הנעזבת במקומה

 ידי מקומו.-כן איש נעזב על

 ואין מקום אלא בית

 המתרוקן מעתידו

 ואין גלות אלא הליכה

 נעזב ממקומו.של אדם 

 םאֵ הָ  תאֶׁ  חל  ש  ְת  ח  לֵ ואתה ש  

 אל שמי גלותה

 ְךלָ  חק  יים ִת נִ בָ ת ה  אֶׁ וְ 

 ותשים להם ברית מקום

 ְךמקומָ ן בק

 כי אין בנים אלא שורות שיר

 ושורות חיים

 .נעזבות"

 

 יםִח רוֹ פְ אֶׁ ל הָ ת ע  צֶׁ בֶׁ ם רוֹ אֵ ם הָ ִא וְ 

 יםנִ בָ ל ה  ם ע  אֵ ח הָ ק  א ִת ֹל

ב ָלְך למען יִ   ְוהארכָת ימים.יט 

 כי אין גלות אלא הליכה

 הרחק מֵקן או שירה

 ם נעזבה.הרחק מאֵ 

 

 יונת רחוקים גולה בתוך עצמה סוערה

 כושלת ולא יכולה להתנערה
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 שואלת בקולו של הלוי דודה

 בשעת נדודה: "למה כאוייב תהיה לה?"

 ופיה אוצר מילה ועוד מילה 

 למה כאוייב והיא לא נואשה

 המירה נפשהלמה והיא לא 

 רק אמרה "לא אזכרה עוד שמו"

 רק חיפשה את שמה האם נמצא עמו 

 ושמו בתוך לבה כאש בוערה

 והיא כבדה בשמו והיא צערה

 ש!"ר  חֶׁ מבקשת: "יבוא אלוהינו ואל יֶׁ 

 ותהי כמחברת רש אל רש.

 

 כציפור נודדת מן קינה

 כן איש נודד ממקומו

 ואין ציפור אלא שכינה 

 המגורשת ממקומה

 ת ניתנה לאותן נשמותורשו

 תגרשו ממקומן אשר נִ 

 בתוך חיבור זה ןלקנֵ 

 ומילותיו

 בתוך בית שיר

 עד תשוב השכינה.

 ואין בית אלא מקום 

 וקירותיו עומדים עמו

 ואין גולה אלא השתכנות הלב

 מחוץ לעצמו

 ושתיקתו ימים רבים.
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 ריבון איש תם

 

 םיש תָ ִא יבֹון ִר 

 דיןיושב ב  אוהלים שב יוֹ 

 דין היוםאל תשב ב  

 דיןריבון אם תיכנס בְ 

 לא נצא זכאים

 עד אחרון

 םאב בית דין אֵ 

 בית דין כולנו דיינים

 כולנו נידונים עד אחרון

 יום הראשוןעד נשוב לְ 

 איש תם ריבון

 יושב אוהלים יושב נידון

 לידי ניסיון נּוהמביאֵ 

 ם דמיוןלֶׁ ם אמת לצֶׁ לֶׁ בין צֶׁ 

 אל תשב בדין היום.
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 ארבעה  פרקים ב
 השנה ולפיוט ונתנה תוקף-ביאורים למסכת ראש 

 

 רק א'פ

ארבעה  פרקים אלוהים נידון: בפסח הוא מצטרף אל המלכים ב

-ד ירושליםעודם, וכאחד מעולי הרגליים עושה את הדרך -בשר

קבין, אוכל את הקורבן שקודם תמטה, מסתנוור מיפי -של שעת ה 

-עמו. בראש-רק נתן לו ריחו, ורואה עצמו כאחד הסועדים בני

מרון, והוא מעמיד עצמו -השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני

במקומם, ויוצא פעם זכאי ופעם חייב, לומד שכולנו חייבים 

הכיפורים מגיע זמנו לשמוט את -לחסדו וזכאים לדינו. ביום

חד, כי אין היחיד הדין, והוא חייב לראות עצמו כאילו אינו א

נאמן על עצמו, הוא חייב לראות עצמו כאילו חציו חייב וחציו 

שמחה -זכאי בזמן אחד, עד שאוזניו יתרגלו לשמוע יבבות

חג עולמו חוזר למים, ואין מבט משמים, ואין -ותרועות יגון. ב 

ענן נמתחת ומשלחת, ותהום מוצף חושך  רקיע נפתח, ואין קשת ב 

רחף מעל פני המים, עד ששוב הוא מבקש מן הרוח שתשוב ל

 מבדיל בין מים למים, עד ששוב נראית היבשה.

 

 רק ב'פ

תשעה באב ובשאר צומות ותעניות הוא פוסל עצמו: משחק ב

בקוביא, מלווה ברבית, מפריח יונים, סוחר שביעית ועבדים, עד 

שאין הוא יכול לתת עדות על עצמו ועל אחרים. ואז אחר סופר 

וחותם עברותיו בספר הנשכחות, אומר לפניו החי ומונה וכותב 

יתן על לבו, ואין בו חיים, אין לו מקום בספרי הזיכרונות לחטאי 

עבר ול עתידות. ועתה לפניו כל השופרות כשרין  אנוש, והוא מניח ל 

חדשות, וחיבתו ְליעל פשוט ולקרני שוורים. וכשהוא  ל שנים ה 

ת, הוא יורד לתוך מנסה את ראותיו בתקיעת השופר והחצוצרו

-ייאושו ושברי-בור, ומעומק בור בתוך בור יורדים תקיעות

ה החמה ולמי האדמה ונושקים ללבָ -תקוותו ומגיעים עד לב

הכנסת עוטה על -רבה. וכשהוא מרביץ צאנו אחורי בית-תהום

ל ומנסה לכוון לבו למצוות שמיעת שופר, אך  מ  פניו מסכה של ע 

 אחר, מביט מעלהלבו מתכוון תמיד לדבר מה 

ועדיין השמיים נראים לו ריקים. וכשהוא נכנס אל היכל התפילה 

הוא יושב מאחור בין חרש, שוטה וקטן, ומשעבד לבו לעבדיו עד 

שבור. ואז הוא עובר לפני כלי ה  שהוא מצטמצם לַאִין ונופל כ  

-התיבה וקורא את ההלל, מבקש לבדוק אם בכוחו להיות שליח

בים ידי חובתן, והוא נשמר מלפסוק הלכה ציבור ולהוציא את הר

 ברורה.
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 רק ג'פ

אדם כותבים לפניו תפילות ופיוטים ְבספרים, והוא קורא -ניב

לפניהם, מתפלל ומפייט ושר באמונה: כי לא המתים ימותון, ולא 

ההולכים יהלכון, אלא החיים ישאו כאבי המיתה ונדודי הלב 

חרס נשבר ישוב ופקפוקי העין ויסורי האצבעות, ומי שהיה כ

כאבק פורח, ומי שהיה כחציר יבש יתגלגל לחלום מתעופף, ומי 

שחייו ציץ נובל יחזור כרוח נושב, ומי שחייו ענן ָּכלֶׁה יתהפך בצל 

עובר, ומי שאין קצבה לשנותיו, ואין קץ לאורך ימיו, ואין לפרש 

 עלּום שמו, אין מקום לשובו ואין ערך לתשובתו.

 

 רק ד'פ

אינם מכירין צלמו מפיוטו, משלחין ַאֵחר עמו האדם אם -בניו

להעיד, אפילו בשבת, כי כבר נשמע שאין היחיד נאמן אפילו על 

עצמו. בראשונה היו מקבלין עדות מציאותו בשמי קודשו מכל 

אדם, ומשקלקלו המלחמות והזוועות והמיתות המשונות ונשתהו 

רים. העדים מלבוא, התקינו שלא יהו מקבלין עדות אלא מן המכי

ואין עדות אלא בזוגות, כי הוא נמצא רק בזיווג גבר ואישה. כיצד 

בודקין את העדים? זוג שבא ראשון בודקין אותו ראשון, 

ואומרים לאחד ואחר לשניה: ֵאמֹור, או אמרי, כיצד ראית? לפני 

החמה או לאחר החמה? כמה היה גבוה? ּוְלַאִין היה נוטה? 

ול גדול של מחאה עד שכל ורוחבו? שמיים שלמים? שואלים בק

העם, דרי מעלה עם דרי מטה, עונין: מקודש מקודש, ומצטרפין 

-השנה ונחתם על-דינו נכתב בראש-שיח שרפי קודש. וגזר-בסוד

יום -כיפור, ואחרים אומרים כי יום-ידי עבדיו ושפחותיו בצום

הוא נידון, ושעה שעה. ורוע הגזירה, גזירתו, לא מבטל את 

 יק תשובה, צדקה ותפילות.המצוות, ולא משת

 

 רק ה'פ

 העיקר חסר מן הספר, ִספרֹו.ו
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  ללויקים הרה  ים פרכה  

 

ו טנמברים לְ יווהיו עִ ים נת שועשר, שֶׁ ללּושקטים הה   יםכפרה  

ע ןִמ  םייּוותרּו סמ, נרוועיה   ְלשחק  הר למָד ש, איתעברין ה  ה 

"ת חיה  וְ ן "יעד ה  כוביכוְך ר לע   שקדהת ושמוֹ י ילופחבְ 

 רונותתים שֶׁ בת וֹ ירק לע   שמרּוקתם בשתי הםוְ מזרחיות. ה  

ל נּו ע  הגם, יוִצ יצפה   וע הדוגרי שֶׁ חת אוֹ במצכְ ם ידִד ל עמוד בו

ש וטנה   םלבב נּוינשא, וְ פר דלגשֶׁ  בשעה  ין בֵ  זרופהתשֶׁ  םינִ בא

 ם.ִקיחּותיהם המוֹ מש תא ה דֹורמז

 יםפכִ שנ דוֹ ע אתָ ִליפְ י : בתשליםירולִ ערב ממה לועה  ך רד ב  וֹ מכ

הד מורב   ִצי ים, חִס רוה יסם, ְוהם חצִ יכנה שֶׁ רוע אין, וְ יררה 

ל ו הפלָד יות שועיים ה  שינות ה  חוֹ ּורל ע  ורִאים תגר קִבים, וזע ע 

 ם,יפִא ות רוחרבְ  רקלסת כאּומ אתָ יפְ לִ . םיחדשה   תומשה  

 יןמעיב   לטבולִ ם באיב ה  ְסלֵ ָר בְ ני בה משיָר ו הבָ שות בעליבְ 

חולפות, ים ְלשאליניע םיוצִמ עו נערות ה  ות גזובְ ות ה 

 יםִמ סי זרקמבְ , ּורותלקיגג וְ ואשֹות לְ ה נָק וקזהבתם אש

 .יםכִ מושל

י דה מדשָ חלת וֹ פסים ִא לּו המללה בתיםה יןהיֹום, בת צוֹ חבְ ּו

 ישארלְ  ֹולשפת ּורעֵ  חלוםים, רוִא לא ק, יםפִ מתחל םיאורִח  לש

מה חמלה  ימי בד וֹ בה ענכתר, שֶׁ . יזהסל שֶׁ ו אתנבובִ כר זנִ י אנִ וְ 

היא, ה    םבתי ה  : לא לנצח יוכלּוורלגה-רתקָשה, ה, ה  הכָ ארוה 

  אתּומירי הםו אם, יֹום יבוֹ קתשִתיב ידתמהלְ  ללּום הייקרה  

ם יזכירּו את עבר תקירוֹ הת, וֹות ישנוֹ צעק ְבהדֹולם ק

נים שונם ה  הבישיוֹ  ִבשפת דברּויוים, חדִש הם השביוֹ לי

ה, חָ רתיי נפה לִ פק ה,מיכָ שמת ה חהם מיטָ אחריירו תהושֶׁ 

 ה.כָ רהבה ותָ אקרא מת נלהיוֹ עדיין  מחכהה   הילָ ְוספר תפִ 

אחרון, יששליקדש ה  מה  -יתבֵ   םמייה   ְבאחד םרד ִמשמייי, ה 

רבים, י יםפרכה  , רפכם ה  וגם. יִה לוֹ י אדעשה ימ ּולוֹ כ  דּורה 

כברושביים עִ הים, ואלה  י ישממ ץ יִק י כְךוד, וְ א מּוזקנ הם שֶׁ

ים יִט פלִ -תנוֹ חמ ת, ֵביןדמוֹ א-יעלֵ כים ארודיהם ה  לנדוקץ ה

: םשניֹולֹות היהק שּובוֹ יע ברגּות. נוֹ כרוֹ יי זעמֵ ם זוֹ נייילסטפ

 תלוֹ וֹ קת, וֹ אימההת וֹ ריאוק הפילָ תה למָ כשהֹות האקרי

 וריםסיפה   ספרימ ללם שוֹ ק, ותנוֹ בחתוֹ ה ּואהבָ ה בָר ישה  

 רּואכשית הלָ גדוה   םקצחו-ּובתים, אדיֵרי השפִמ קִנים זה

ים כפִר ת הנּותרוקה אתם ייִמ ו תלילוֹ  אלף משְךבְ 

 .מחדש םתתמלאּוהו

ם את יחקֹו, לוֹ נמזחד באה הלְכאלים, רבִ  ריםוֹ ה םינתייבו

 להם איםר, ומתוֹ וֹ מני פל לראישא בינ אסָ מּו כאתיהם, ילד

ארץ את נבֹו  הרימים, ִק ם ריִריכפה עָ ּורזהת טחובמה   ה 

רבים, הגבוה    . בִביסם יִד מעוֹ ם, ה  יה 
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 חוט מושך מן הלשון  

 

 פנים הפה שך מן הלשון תחתיו בִ חוט מוֹ 

חּותאת ולמהר לשון מכביד את הדיבור מצֵ    צ 

 והמילים לאט נגנבות פנימה אל תוך הבטן

  פונות אל ריבון העולמים אשר נתן

 בדיבור אחדם לֶׁ יע  עולם והֵ 

 מתחננות.

 

 איני בקי בשבעים לשונות אשר נתת 

 אדם להפרידם ולחברם,-בין בני

 יםִר יצ  ם בין מֵ יִ ר  צְ חיתוך לשון ִמ 

 צר לי, לשון אשדוד שודדת ממני

 את סודה, ולשון אשקלון לשון מידה 

 לשון. י הופכת ִק ומשקל נכון בין שינ  

 ירושלים לשון שלמה הופכת ירושה כבדה 

 מעלי אל ים, וחכמת לשון בגדאדלהשיל 

 לשון בגד על בגד הופכת בפי לשון בגידה. 

 יי,ל צופיה מצטופפת אל תוך אוזנ  ּכֹ צפת ב  

 ת לשון חיפה יושבת על חופיםחפּו

 אוסרת מעלי כל חופש והופכת חרפה,

 ימיםויפו לשון יופי מתרחקת ב  

 י.ה עמִד ושוב אינה עומדת פֹ 

 

 אדם-שבעים לשון נתת בין בני

 לחברם ולהפרידם, ואני מחובר ומופרד

 ונתלש.ֵבק י, ד  ּכִ בין לשוני לִח 

 ך י וחוט משּועולם והיעלם עומדים לפנ  

 פנים הפהביניהם, מן הלשון מעלה בִ 

 ךה. חוט ארוך משּוואין מחסֶׁ 

 וסופרות הלשונות י אחוזות בוושתי יד  

 ת, דבקות ונתלשות.לשוֹ ת וִנְת קוֹ דבֵ  אצבעות,ב  
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  שפחותכשפים ּומנשים ּו

 

 בכה ר' שמעון ואמר: "

  ,ש פעמיםונזדמן לה מלאך של -פחה של בית אבא מה ִש 

  .לא פעם אחת - ואני

 " א הנס מכל מקוםויב

 '(עמוד ב ,ז"דף י ,מסכת מעילה)תלמוד בבלי, 

 

 אל תבכה רבי שמעון

 ראתה שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל

 כי תבכה לָךיוחאי מה -ואתה בר

 מה שלא בכו ישעיה ויחזקאל.

 יבוא הנס מכל מקום.

 

 רבי צדוק היה גדול הדור כשנשבה לרומי 

 . גרה לו שפחה אחת יפהִש א אחת וית  נִ רוֹ ְט מ   נטלתוֹ ו

 ון שראה אותה נתן עיניו בכותל וכי

 ולא יבוא עליהשלא יראנה 

 והיה יושב ושונה כל הלילה. 

 יבוא הנס מכל מקום.

 

 אָתה במעשה בראשיתנ  ְת רבן גמליאל ִה  בתו של

 והשיבה לאחד ממלכי הגויים: 

 ולא יפה היה לו לאדם הראשון 

 ?ממנו צלע אחת ונתנו לו שפחה לשמשו שנטלּו

 יבוא הנס מכל מקום.

 

 .נכנסו תלמידיו לנחמוומתה שפחתו  רבי אליעזר

 ועלו אחריו -כיון שראה אותם עלה לעלייה 

  .אחריונכנסו  -נכנס לטרקלין 

 אמר להם לא כך שניתי לכם: 

 עבדים ושפחות אין עומדים עליהם בשורה 

 ואין אומרים עליהם ברכת אבלים 

 ולא תנחומי אבלים? אלא מה אומרים עליהם 

 כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו: 

 .חסרונָך המקום ימלא לָך

 יבוא הנס מכל מקום.

 

 ידיובא אליו אחד מתלמרבן גמליאל 
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  .בעלתי ולא מצאתי דם ,: רביואמר לו

 : רבי, עדיין בתולה אני. ו אשתואמרה ל

 : הביאו לי שתי שפחות, רבן גמליאל להןאמר 

 הביאו לו  .אחת בתולה ואחת בעולה

  .והושיבן על פי חבית של יין

  .בעולה ריחה נודף, בתולה אין ריחה נודף

  .ולא היה ריחה נודףהושיב אשת תלמידו 

 .ָךח  ְק : לך זכה בִמ תלמידואמר ל

 יבוא הנס מכל מקום.

 

 שפחתו של רבי יהודה הנשיא

 סיפרה באחד שבא להיזקק עמה. 

 אמרה לו: אם אין גבירתי טובלת

 איני טובלת. אמר לה: ולא כבהמה את?

 בא על הבהמהאמרה לו: ולא שמעת בְ 

 שהוא נסקל, שנאמר כל שוכב עם בהמה

 מות יומת?

 מקום.יבוא הנס מכל 

 

 רבן גמליאל היה אומר: 

 .יס אנינִ טֵ ְס איני כשאר בני אדם, ִא 

  .בל עליו תנחומיןיי עבדו קבִ כשמת טָ ו

 מדתנו רבינו יאמרו לו תלמידיו: ל

  .שאין מקבלין תנחומין על העבדים

 אמר להם: אין טבי עבדי 

 .כשאר כל העבדים, כשר היה

 יבוא הנס מכל מקום.

 

 , ונאמר:שפחותשל  חם הוא אבי כנען הוא אבי

 . יִמ כל ולד במעי שפחה כנענית, כולד במעי בהמה ָד ו

 שראלירץ אפילו שפחה כנענית שבאאבל 

 .מובטח לה שהיא בת העולם הבא

 יבוא הנס מכל מקום.

 

 רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא 

  ,מהימרבה בשר מרבה ִר  :היה אומר

 נשים מרבה  ,מרבה נכסים מרבה דאגה

  ,מהימרבה שפחות מרבה זִ  ,כשפיםמרבה 

 .מרבה עבדים מרבה גזל
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 יבוא הנס מכל מקום.

 

 איזהו בושת? הכל לפי המבייש והמתבייש. 

 רואין אותה הכל לפי מי שאינם מתביישים: 

 , ושואליןכאילו היא שפחה נמכרת בשוק

 ה זאת אישעם  מפני מה לא עשיתָ 

 כדרך שיעשו בני אדם. 

 יבוא הנס מכל מקום.

 

  .שה על פי עד אחדיאין משיאין את הא

 שה, יא יפ-לעקיבא אומר: לא ע ביר

 שפחה, פי -פי עבד, ולא על-ולא על

 פי גוי,-פי קטן, ולא על-ולא על

 פי חרש,-פי שוטה, ולא על-ולא על

 ם,טּוְמ פי טּו-פי אילם, ולא על-ולא על

 פי קרובים.-ולא על

 יבוא הנס מכל מקום.

 

 אומר:רבי שמעון הצדיק היה 

 רק מנשים וכשפים ושפחות יצילָך

 הבכי. אל תבכה רבי שמעון

 ראתה שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל

 כי תבכה יוחאי מה לָך-ואתה בר

 מה שלא בכו ישעיה ויחזקאל

 שרצה האל לפניה מה שלא רצה לפניהם.

 יבוא הנס מכל מקום.
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* 

 "אין משכירין בתים בירושלים מפני שאינן שלהן" 

 )תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף כ"ו, עמ' א'(

 

 אין משכירין דירות בירושלים

 ואין שוברין חומות בתוך הלב

 ואין מקצרין בשל ספק את הידיים

 אם גלותן הנה כאורך הכאבגם 

 

 ואין שמחין על טעויות מן השמיים

 ואין אדם רשאי למחוק פני אוהב

 ומי שלא מחכה את כל הבינתיים

 בעֵ ר  אינו יודע דבר על חוכמתו של ה  

 

 ואין שולחין גלויות כתובות במים

 אלא אם כן הדואר הוא הלב

 ואין רואין אחד מתוך השניים

 אלא אם כן העין היא הכאב
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  פיוט      
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 אז כוננת עולם 

 "אתה כוננת עולם בֹרב חסד", יוֵסי בן יוֵסי היתום, כהן גדול   

 "אתה כוננת עולם מראש", סדר עבודה אנונימי ליום הכיפורים   

 

ל ְבִלי ְנָת עֹוָלם / ע  ל / ְתהֹום וָ וָ ָמה / ְבָשְרשֹו ֹתהּו -ָאז ּכֹונ  בֶׁ ֲאָדָמה ֹבהּוהֶׁ  ו 

ן ֵצל  ְדָך-ֲאָדָמה ְבעֹוָדּה ִצָּיה / ִמְשּכ  ָתה ָהָאדֹון ְלב  ְעָת ִבְשחֹוק ּוִבְבִכָּיה / ְוא  ת / ִשְעש   ָמוֶׁ

חֲ  ף דֹוִרים / ָעְלָתה תֹוָרְתָך ְבמ  לֶׁ ם אֶׁ רֶׁ ִמְשָפט ְוָלַאֲהָבהוָ ָשָבה / ִעָמּה ִדין ְבטֶׁ ד / ֵעינ ִים ל  סֶׁ  חֶׁ

ם ְקרּוִאים / ְוֵהם ֵאיָנם ְברּוִאים ַאֲהבָ   ם ֵהם נֹוָצִרים / ּוְכָבר ְשמֹוֵתיהֶׁ רֶׁ  ה ְלָכל ְיצּוִרים / ְבטֶׁ

ְרָת ְקצֹות אֲ  ָת ְח ת  ְגבּול מָ  ְשָת רּוֲחָך ִלְשֹּכן / ְגנּוָזה ְבָגְבֵהי ְשָחִקיםִק ָר ְלמֹוָשְבָך / ָגד   ים / ֵגר 

ִין / ּוִמָשם ֵעינֶׁיָך ָבם ִתָסֵתר /  ְשָחִקים  ס וָ ְבִלי ְתשּוְרָך ע  פֶׁ  ַאִיןְישֹוְטטּו / ְבָכל אֶׁ

ם ָּכל דֹור ּה ְּכנְֶׁגָדם / ֹקדֶׁ ְבָת ֹנג  ְשָת ֵמאֹור / ִהצ  ְך ֵגר  ְשָת סֹוף ָלֲאֵפָלה / ֹחשֶׁ  ָדר 

ֲענֹו ֹזה     / ָשמּור ְלדֹור ַאֲחרֹון ר ִּכִסיתָ דֹור ִראשֹון ָצִפיָת / ְמֻסְנָור ְבאֹור ָפנֶׁיָך / ְלמ 

 

ֲהדֹום / הֵ  ְרָת ֵתֵבל ל  ְדָת ֹדק ְלֵכס / ָבח  ְיִהי יֹום ָת פְ נ  הֹוע  ֲאָמְרָך ְּכֵנס / ָקָראָת ו   מ 

ב   ְרָת / ְלָהִאיר מֹוש  ָגנּוז ָשמ  ר ה  ִדיִקיםיֹום ָלאֹור ָקָראָת / ְלָהִאיר ְלחֹוְטִאים ּוְלֵבינֹוִנִּיים / ְוֹזה   צ 

ֵחף ִלְפֵני ָפנֶׁיָך / לָ  ְלָאִכים / ְלר  ְקֵהלֹות מ  ְדָת מ  יָך ִוע  ת ְמָלִכים / ּוְדָרִכים ִמְמָך ֵאלֶׁ  ִשיר ְגבּור 

יָך ִיְבְרחּו נֹוָצִרים / ּוִמְמָך ְבבֹוָאם ִנְפָחִדים / בִ   חֲ ְתבּוָנה ּובְ ֵאלֶׁ ִיְרָאה ָשָבה ְצרּוִרים / ְבֵאיָמה ּובְ מ 

 ְדִדיםנוֹ 

ת ְרִקיִעים ה ִתְקר  ה ְתהֹומֹות ִנְבָקִעים / ּוִמזֶׁ ִים / ִמזֶׁ ְבִדיל ְבעֹוָלְמָך ָשמ  ִים / ְלה  ִים ִממ  ְעָת מ   ִזְעז 

ת ִּכְס   יָך / ְונֹוְשִאים אֶׁ יָך ָךאֲ לְ ָך / ְלהֹוִדיע  פִ אֶׁ ְרִקיִעים ִנָשִאים ְבָידֶׁ ל ּוָמָטר ִבְרכֹותֶׁ יָך / ט  ֲעשֶׁ   ּומ 

ן נֹוְגִנים ְוִשיִרים ח  ם ִמִלים / ְול  ְנָת ָלהֶׁ  ֲחִזיָת ְבעֹוָלְמָך ֻאְמָלִלים / הֹוְלִכים ְבִלבֹות ִנְשָבִרים / ֵהכ 

יָך סֹוְפִרים / ל  ִשיִרים ָלִשיר ְמָמְרִרים / בִ   ְלָאכֶׁ ֹוְפִלים נל  ֱעָנִשים ִבְנִדידֹות ְמדֹוִרים / וְ נֶׁ ְדָמעֹות ּומ 

  בֹור ֲאסּוִריםבְ 

 

ֵלי ְנעּול ּוְבִריח  ְלג  ם / מ  ְמָת חֹול ִבְגבּוֵליהֶׁ ְחתֹוִנים / ְוש  ִים ת  ְעָת מ  לֹות / הֹוד  םטֹוָבה ֲאָדָמה ְלִהְתג   הֶׁ

ִניִנים ְגדֹוֵלי   ד ְתהֹומֹות / ִלְוְיָתֵני ָנָחש ָבִריח  / ת  רֶׁ ם ָרִצים ְּכִמְתָמְרִדים / זֹוְכִרים מֶׁ ֵליהֶׁ ג 

 עֹוָלמֹות 

ְמָת ב   ְחתֹוִנים / ִגְזֵרי י ם סּוף / ּוִפְרס  ִים ת  ְעָת מ  בּולמ  ִיד  ת ּומ  שֶׁ ְליֹוִנים / בֹוא קֶׁ  ִים ָהעֶׁ

שָ   בּול ה  ְזִהיר חֹוְרֵשי ר   קֹוֵדםמּור ִעְמָך / מ  ִים / ְלה  ָשמ  ץ ְול  ִיםָלָארֶׁ ְמִשיל ָבֲאָדָמה מ   ע / ּוְלה 

ן ְּכֻחָפה ץ ֵהִקיצּו / ֲעָשִבים ְוִשיִחים ֵהִציצּו / ְבִגנ ת ֵעדֶׁ רֶׁ ֵבר ָדָבר / ִדְשֵאי אֶׁ לֹוְתָך ד   ְּככ 

ְנָת ְבעֹוָלְמָך /   הֻחָפה ֵהכ  ָשדֶׁ ֲהמֹות ה  ָּוה / ּוְלָכל זּוג ִעְמָך / ֵמָהעֹופֹות ּוִמב   ְלָאָדם ָהִראשֹון ּוְלח 

ת   ִים / ו  ּה ִשְבָעת  ץ ִלְשֹּכח  / אֹור ֹנג  רֶׁ ְדָת אֶׁ ְיָלהיִ ֲעֹרְך ֵנרֹות ָבְרִקיע  ִלמ  ל  ּיֹום ּוב   ם / ִלְמֹשל ב 

ּכֹוָכִבים / דֹולְ   ְלָבָנה ְוה  ְיָלה ה  לֹונֹות ְוָכִבים / רֹוְמִזים ָצפֹון ְוָדרֹוםל   ִקים ְברּוח  ִפיָך / צֹוִפים ֵמח 

 

ְדָת / צִ  ִים הֹול  מ  ִדיִקים ִלְוְיָתִנים / ְוכֶׁ בְ ִמן ה  ִניִנים / ְלִמְשֵתה צ   ִביא בֹוֵרח  נָ א לְ לֶׁ אֹות ָדִגים ְות 

ִמְדָבִרים  ל ה  ְנָת / ְואֶׁ ָּים ִּכּו  ְבָקִרים בֹוֵרח  ל  ֲעֵנהּו ל  ָתה ת  ֵלילֹות / ְוא  ָהִרים / ִיְקָרא ִשְמָך ב   ְוהֶׁ

ִים ְוָרִצים ִים / ְוֵהם ָקִמים ְּכִמְתלֹוְצִצים / מֹוְתִחים ְּכָנפ  ִים ְברּוֲחָך / ְלָהִעיר עֹופֹות ָשמ  ְרָת מ   ִנע 

ל ְבִקיִעים / ְבגּופָ   ָטֵמאָרִצים ֵבין ְרִקיִעים / חֹוְתִרים אֶׁ ָּכֵשר / ְוִסיָמן ָלעֹוף ה   ם חֹוָתם ל 

ד בֹוא יֹום ן ֵהיֵטב / ע  ָמה / ְוִעם ְלָבָנה ִבְמקֹוָמּה / ִלְלֹמד ְמִסלֹוֵתיהֶׁ ְחָת ִעם ח   שֹוח 
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ָּיֵרח  ֹלא ָרץ   ש ֹלא ָאץ / ְוה  מֶׁ שֶׁ ָּילֹון / ְוה  ק א   יֹום יֹוִדיעּום ֹדם / ְבִגְבעֹון ּוְבֵעמֶׁ

ץ י ְיתוֹ ָעל  ץ ְלִמיָנּה-ֹוֵצר ִבְבִריָאתֹו / ָשש בֹוֵרא ִביִציָרתֹו / ָרָאה ִּכי טֹוָבה / ח  רֶׁ  אֶׁ

ה ְבִמְזְבחֹו / ּוִמי ְתשֹוֵטט ִבְשדֹוָתיו / ְוֹלא תּוָבא ְלֵביתוֹ   ֲעלֶׁ ע ְברּוחֹו / ִמי ת   ְלִמיָנּה ָקב 

 

ש ר מּוָכָנה ָפר  ְמנּוחֹות ָסמּוְך  ָהָאדֹון ִבְרָכתֹו / ְוָאמ  א ה  שֶׁ ֻשְלָחן ָערּוְך / ְודֶׁ  ֻסָּכתֹו / ּוְלָפָניו ה 

ן בוֹ וָ ָסמּוְך הּוא   ּכֹוס / ּוִמי ְיֻשמ  טֹוב ב  ן ה  מֶׁ שֶׁ ן בֹו / ה   ֵריק / ּוִמי ְיֻדש 

ת ֲחָכִמים ִּכֵנס / ְשָאָלם ִמי ִנְבָרא / צֶׁ ֵנס / מֹועֶׁ ְלָאָכיו ְלִהְתּכ  ת עֹוָלם ִצָּוה מ  לֶׁ ְכִניסֹו ְבדֶׁ  ְונ 

ֲחָלתֹו / נ    ן נ  ן ֵעדֶׁ ט בְ  יחוֹ נִ עֹוָלם ִיְהיֶׁה ֵביתֹו / ְוג   ָחְכָמהְלָשְמָרּה ּוְלָעְבָדּה / ְונ ְחִסיֵרהּו ְמע 

לֶׁם ּובִ  ע ְדמּות ּובְ ָקְראּו ִנְבָרא ָאָדם / ְבצֶׁ  ּוִמְבֵרָרהָדם / ֵמָעָפר ּוֵמרּוח  ּוֵמֲאָדָמה / ִמטֹוב ּוֵמר 

ֵלל  ֵלל / ִאם ִיְתקֹוֵשש ְוִיְשתֹוֵלל / ִאם ִיְתאֹוֵשש ִויפ  ְלֵקל ִויק  ֵלל / ִאם ְיק   ְבֵרָרה ִאם ִיְתפ 

ּיֹום ְכִניסֹו ה  ן נ  ג  ּיֹום ִנְבָרא ָאָדם / ל  ם / ְלה  ֲעֵשיהֶׁ ם / הֹוִדיָעם ִפְתרֹון מ   ָרָצה ָהָאדֹון ִדְבֵריהֶׁ

ּיֹום נְ   ן / ִיָּכֵנס ְּכמֹוֵשל ְלאּוָלם / ֵיֵצא ְּכִנדֹון ְוִנְכָלם וֹ שְר גָ ה   ְלעֹוָלם / ֹלא ָיִלין ְבֵעדֶׁ

 

ם ְרָגִבים ּוִמִזָּכרֹון / ְלהֹוִדיעֹו ְזכּות ְוָחרֹון ע  ְלָאִכים / ָאְמרּו ִנצֹור ָאָדם / ִמט   ָשְמחּו ּוָבכּו מ 

ְסדֹו לְ מ  ֲחרֹון ָהֵאל ל    צֹותְמִרים / ְוח  ֲעֹתר ָבם ּוְלר  ֵּכן ֵשמֹות / ל   ָכל ָהעֹוְתִרים / ְבִלבֹו ְנש 

ָבָשר ֱאֹלּה  / ֵהִפיח  ְבַאף ְנָשָמה / ִה  ר ב  ן ָאָדם / ִהְזִהירוֹ נִ ָתפ  ג  ְשָמה יח  ב   ִמָּכל א 

ע   ן / ּוָבָרִקיע  ָקב  ג  ל / ֵמָהֵעץ ְבתֹוְך ה  ְשָמה ִאם ֹיאכ  ְצִפיתֹו / ְלָשְמרֹו ִמְפֵני ְנִפיָלתוֹ א   ת 

ת ִנְרָדם ָנה ָיש  שֵ  ּיֹות / ְלָהִקיץ אֶׁ ח  ד ָבאּו ה  ן / ע  ג  ֵצל ְבתֹוְך ה   ן ָהָאָדם / ב 

ם ֵהִקיץ וְ   ר / ָפָנה לֶׁ ע  נְ נִ ִנְרד  ְך ְוִנְדב  ד ָהל  ר / ָעמ   רֹלּה  ִנְסָת אֱ ר / ָקם ִהִביט ְוִנְזּכ 

ֲענוֹ ש אֱ ג  ָר  ֵּקש מ  ְרִעיש עֹוָלמֹו / ִמי ְמב   ֹלּה  ִמְמקֹומֹו / ִמי קֹוֵרא ִבְשמֹו / ִמי מ 

ף דֹוִרים / ּו  לֶׁ ם אֶׁ ע / ֹקדֶׁ ֲענֹו ְּכָבר ָקב  ר / ְוִהְצִפינוֹ  בוֹ תָ כְ מ  ל ֵספֶׁ  ְּכֻתִמים ּוְכאּוִרים ע 

 

ש ּוִמָלָתםָאָדם ָהִראשֹון / ְוִלֵמד לֹו ָלשֹון / ָּכל ָקָרא לְ  מֶׁ  ְבֵהָמה ּוְשָפָתּה / עֹוף ְורֶׁ

ח ָאָדם / ְוָהָיה עֹונֶׁ   ן ִצפ  ִמָלָתם ָלק  ל ִעְני  ְשָוִריםה ְסִביבֹו / ע  ל ִדְבֵרי ה   ִרים / ְוע 

ֲחמ ְדבֹוִרים / ִמן ָהֲעגּוִרים ְוה  ְנָשִרים ְוה   ֹוִריםָצָפה ִמָשָמיו ְוָרָאה / ֵאין עֹונֶׁה ָלָאָדם / ִמן ה 

ם נֹוֲעִרים / ְוָהָאָדם נֹוָתר ִבְבִדידּותֹו / ְוֵאין עֹונֶׁה ִלְנִעיָרתֹו / ּוְלִצּיּוצֹו   ֲחמֹוִרים ֵביֵניהֶׁ ה 

ֲאָגתוֹ   ּוְלִזְמזּומֹו ּוְלש 

ל ֵאלפָ  ֹּלא ְיִהי בֹוֵדד / ּופֹונֶׁה אֶׁ ֵמד / ָלָאָדם ְלשֹון ָאָדם / שֶׁ ְלָאָכיו ְלל  ד מ   ק 

ִטים ֵמִקיםמָ ל ְבשָ אֵ   ם ְמע  ִבים חֹוֵשב / ֵמהֶׁ ץ נֹוֵפל / ְדָבִרים ר   יו יֹוֵשב / ְוָאָדם ָלָארֶׁ

ן / ִה ר  עָ  ג  ִיםִפיל שֵ ְך ָמקֹום ב  ֲעמ  ְך ְבגּופֹו ְשנ ִים / ָזָכר ּוְנֵקָבה פ   ָנה ָבָאָדם / ָחת 

ִים פֶׁ   ֲעמ  חֶׁ פ  ִים ֵלב ְוָגרֹון / ְורֶׁ ֲעמ   ִהְשִאיר / ּוְתשּוָקה ְבִלבֹו ִהְבִעיר גּוָפּהם בְ ה ְוָלשֹון / פ 

 

ם ָבָשר בְ  ָּוה ָאָדם ִהִציג ָסת  ָּוה / ְלח   ָבָשר / ְוֵהִעיר ְיָלָדיו ְמֻאָשר / ִשֵדְך ְלָאָדם ח 

ִסים גּוָפם בְ   ִציג / ְונֹוְתרּו ְשנ ִים ֵעיֻרִמים / ְמכ  מ  ֱעָלִמים  ִמִליםִהִציג ְונֱֶׁעל ם ה  ָזְכרּו ִממֹוִרים נֶׁ  / שֶׁ

ת ְשָמּה / הֹוִדיָעה ִבְלשֹוָנּה לְ  ָּוה ִבְמקֹוָמּה / ִשְנָנה אֶׁ ְמָדה ח  ןה ּיָ ָאָדם / מ  נֶׁעֶׁ ג  ה ה   פֶׁ

ה ָלֵעינ ִים / ְוטוֹ   ן ָיפֶׁ ג  ג  ה  ן ְבתֹוְך ה  ג  ת / ה  ע  ִים / ְוהֹוִדיָעּה ָאָדם ָלד  ְשָפת    ןב ִפְריֹו ב 

ש  ל ְגחֹונֹו ָלח  ל ֵבינֹוָתם ָנָחש / ע  א ָהָרֹטב / ָזח  שֶׁ דֶׁ ם ְבטֹוב / ָשְכבּו ב   ִמְלאּו ִשְפֵתיהֶׁ

ש ָנָחש ִבְלשֹונֹו / ִּכֵחש מֹות יְ   ִיםן / ִנחֵ תּומֻ ָלח  ע ִיְפְקחּו ֵעינ  ת ֵעינ ִים / ָיד  ֲאו   ש ת 

ְיָלה וָ ָלְמדּו ֵעיֻרִמים ֵהם / ָתְפרּו ָעלִ  ּיֹום / ִממֹוֵשל ל  ְתרּו ְברּוח  ה  ם / ִהְסת   יֹוםים ִבְמבּוֵשיהֶׁ
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ְריֹוָנּה  ב הֶׁ צֶׁ ְרבֹות עֶׁ ת ָהֲאָדָמה / ְלה  ֲעֹבד אֶׁ ְרָּכם / ל  ְיָלה ֹגְרשּו ְלד  ם / ל  ן ת   יֹום ְבֵעדֶׁ

 

ן ֹגְרשּו / ְזרֹועֹות בִ  לְ ְזרֹועֹות ִאְמצּו / ָראִּכיָלִדים ֵמֵעדֶׁ ת / ָקְראּו ִר ּו ה  רֶׁ ִיןנָ וֹ אשָבָנה נְֶׁחסֶׁ  ם ק 

ל ָאח / ָדָמיו ָבֲאָדָמה ִש   בֶׁ ִין ְלהֶׁ שט  ְוק  ֵבן ָּכָאבֹות ֹגר   ח / ָחָטא ְוֹלא ִנְסל ח / ה 

תֹוָרה / ְלָך ְלעָ  ל ה  ר ִדְבֵרי ָאָדם / ְלדֹורֹוָתיו ּוְלדֹורֹות ְיָלָדיו / ִנְכְתבּו ע   ּוְלָשְמָרּהְבָדּה יֶׁתֶׁ

ָהִרים / ְוָכל גֹוִיים נֹוֲהִרים  ר ְבֹראש הֶׁ ָּיִמים / ה   ְלָשְמָרּה ְלדֹור ַאֲחרֹון / ְוָהָיה ְבַאֲחִרית ה 

ְאָדר בְ  ְזִּכיר ְגבּורֹות / ֱאֹלּה  נֶׁ ֵללטֹוב ְלה  ֵבח  ְלרֹוֵמם ְלה  ף דֹורֹות / ְלש  לֶׁ  ִשירֹות / ְבסֹוף אֶׁ

ֵלל ֵאל   ְסדֹו ִבְרָננֹותְלה  ֵשר ח  ְזִּכיר ִצְדָקתֹו ִוישּוָעתֹו / ְלהֹוִדיע  ְשמֹו ִמְתהֹומֹות / ְלב   ְוָחְכָמתֹו / ְלה 

ָּיִבים יֹודּו ְבחֹוָבם / ְלבֹוֵרא ְויֹוֵצר ְונֶׁעְ  ֵלל ּוֵמִקיץח  ה ְוִנְסָתם / ִלְמחֹוֵלל ּוְממ   ָלם / ְלאֹוֵמר ְועֹושֶׁ

ת ִנְרָד   ר הֹוֵלְךֵמִקיץ אֶׁ בֶׁ ם ְלקֶׁ חֶׁ ֱאֹכל ְוִלְשֹבע  ּוְלָבֵרְך / ּוֵמרֶׁ ְחָמם / לֶׁ ֲעֹבד ְלל   ם / ִמְתנּומֹות ל 

 

ֵלל / ּוְלמ   ֵּים ְלה  ֱאֹרב ָלָאָדם / ְוֹלא ֲאס  ן יֶׁ  ל / תֹוְלדֹות ֱאנֹוש ְוֵתֵבלל ְגבּורֹות אֵ לֵ ְזמ 

ל /  בֶׁ הֶׁ ל / סֹוֵבב הֹוֵלְך ה  בֶׁ  ְוַאֲחרֹוִנים ְוִראשֹוִנים הֹוְלִכים / ְוֵהם ֵאיָנם ִנְזָּכִרים ֵתֵבל ְקשּוָרה ְבחֶׁ

ְיצּוִריםּוְקָדמּוִני ַאְלֵפי ְמשֹוְרִרים / ְוִר  ת ה  ְזִּכיִרים / ְּכִפי חֹוב  ט מ   ֵבי ִרְבבֹות ִשיִרים / ְוֵהם ְמע 

ֵנן   בֹוֵחר ְבִשיֵרי ִזְמָרה / ְלר  ם ְנַאֵחרְיצּוִרים ְבָיְדָך נֹוְצרּו / ה  רֶׁ ֲעָשיו ְבטֶׁ ֵמר / מ   ְוָלִשיר ּוְלז 

ְרִתי מֵ  ֲעָשיו / ְושֹור  ְרִתי ְקָצת מ  ט ְתָאָריו / ְוִספ  ְרִתי ְמע  ִשיר / ְוָזכ  ם ה  ָחדלֶׁ אֶׁ ִהֵנה ִית   ף אֶׁ

ֲאנ    ח הּוא ּוְשמֹו / ו  ִבים / נֶׁצ  ֲאנ ְחנּו ְבעֹוָלֵמנּו ר  ָחד הּוא ְבעֹוָלמֹו / ו  נֵ אֶׁ  נּו ִנְקָצִביםיְחנּו ְזמ 

ָלה / ֹלא ָּכָפה ֱאמּוָנה / ו   ְעֵתנּו ק  ְחנּו ד  ֲאנ  ן ּוְתבּוָנה / ו  ת ָנת  ע  ְלְקָלּהנִ ד  ח ֵתֵבל ְלק   ּק 

ְלְקָלּה ִמְשֵלמּוָתּה בָ   ֹתהּו / ְלק  ְלְקָלּה ִמְשֵלמּוָתּה ב  ן / ְלק  ְלְקָלּה ִמְשֵלמּות ֵעדֶׁ ְחנּו ְבֵני  ן /יִ ַאְלק  ֲאנ 

ִין  ק 

 

ְחנּו ְבָלשֹון ְקשּוָרהאֹ גָ  ֲאנ  ֱאֹלּה  ְבִשְבִעים ָלשֹון / ו  ָּים / ּוְנָהרֹות ְוָכל ָדְכָים / וֶׁ  ה ָגָאה ה 

ה / ה / ֲאסּוָרה פֶׁ חּוט ל  ְקשּוָרה בְ   ה ּוְלָיפֶׁ ְסָעָרה -ְבָרןִלְנִמְבזֶׁ ד ּכֹוְכֵבי / ִמְנה  ב י ח  רֶׁ רָבעֶׁ ֹבקֶׁ  ּוב 

ִים / ָרִאינּו ּכֶׁ  ָשמ  ת ְול  ח  ץ ִמת  ר ָנָשאנּו ֵעינ ִים / ָלָארֶׁ ֹבקֶׁ ד ִיְבלּו חּולָ ְמ ָעָשן נִ ב  גֶׁ בֶׁ  / ּוְכמֹו ה 

יָה /  ם יֹוְשבֶׁ ָבהתּומּויְ  ִיְבלּו ג  יָה / ִוישּוָעתֹו ְלדֹור דֹוִרים / ְוִצְדָקתֹו ִמְתהֹום ר   ן ָּכל תֹוָשבֶׁ

ְרנ ְחֹקר ְונ ִּכירָאמ  ִּכיר / ְגבּולֹו ֹלא נ ִשיג / ְדָרָכיו נ  ע ְוי  י ָנִשיר / בֹוֵרא ִיְשמ   ּו אּול 

ֵמר: טֹוָבהנ ִּכיר   ֵשר / ָנִשיר ְוִלְכבֹודֹו ְנז  ע ְמב  ד ִנְשמ  ֵּיינּו קֹוֵצר / ע  ת ח  אֶׁ ּיֹוֵצר / שֶׁ  ל 

ל ְבִלי ְנָת עֹוָלם / ע  ל / ְתהֹום וָ וָ ָשְרשֹו ֹתהּו ָמה / בְ -ָאז ּכֹונ  בֶׁ ֲאָדָמההֶׁ  ֹבהּו ו 

ן ֵצל  ְדָך-ֲאָדָמה ְבעֹוָדּה ִצָּיה / ִמְשּכ  ָתה ָהָאדֹון ְלב  ְעָת ִבְשחֹוק ּוִבְבִכָּיה / ְוא  ת / ִשְעש   ָמוֶׁ
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 בקשה על הנשמה

 

ן דּוָמה" בֶׁ ֲאִני גּוש ְוִרָמה / ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה / ְּכִלי ָמֵלא ְכִלָמה / אֶׁ  "ו 

ִבירֹול, "כתר מלכות"רבי שלמה   ִאְבן ג 

 

י אלֵהי כל הנשמה / בלב מלא ִמרמה / ובעיניים  פונה אני אליך ֱאֹלה 

בֹושות מְּכלימה / ואיני יודע ֲענֹות ָמה ולָמה / ועוד מעט אני רימה / עפר 

פנה אליך קודם שתהיה נפשי תמימה /  אל עפר מן האדמה / ואם לא אֶׁ

פנה אליך עד  ארד דּוָמה / על כן פונה אני אליך עומד על חושש אני שלא אֶׁ

בלימה / לָך כל החכמה / ולי אין פתרון התעלומה / יודע אני שלא מוכנה 

ל  בֶׁ לי עדיין גאולה שלמה / אך אם אין אתה גואלני עכשיו נשמתי להֶׁ

דוָמה / על כן פונה אני אליך עכשיו ואני עדיין מלא אְשמה / כי מי יפנה 

אשמה ועל מה / חטַאי בתוך נפשי מנהלים מלחמה / אליך אם לא ִיְמָלא 

ואם אתה לא נלחם בעבורי אני חולף ואיך אהלֶׁלָך בדממה / ואם אתה 

נלחם בי אני הופך שממה / ונפשי שופכת עד תום דָמּה / עד תומּה / ואם 

לא אפנה אליך עכשיו במילים אמור לי במה / ואם לא עכשיו אפנה אליך 

וכבר אני ִנמָלא מול גדולתך מול ְזדוִני ֵאימה / אמור לי להמתין כמה / 

ד ָלכֹוף ברך וראש וקומה / אתה מושל בעלמא /  וזמן רב יעבור עד אלמ 

יודע כל תולדות ֵקדמה וי ָמה / ואני אף אצל נשמתי איני יודע כל זממּה / 

שהיא מלאה עורמה / ועמוסה לכלוך וזוהמה / ואם הרגע הזה חולף בה 

יָך ואין אתה נותן  לה ָבָמה / היא נֱֶׁאָלמה / היא לעולמים אולי לא ָשבה עדֶׁ

והיא נעלמה / וחֵשכה ממלאה את חייה תחת החמה / ואין אני מוצא עוד 

מקומה / ואין לה עוד נחמה / על כן פונה אני אליך להקימה / להזכיר לה 

את שמה / לצנן זעמה / או לעוררּה מייאוש ותרדמה / ול ענות אותה למה 

ה / שהיא כתינוקת נדָהמה / שרק יצאה את רחם ִאמּה / ועולמָך עדיין ּומ

אינו עולמה / עומדת מול מלכותך העצומה / ומבקשת לשוב נעימה / אל 

ִאמּה אל רחמּה / עדיין חדשה היא עם כל פעימה / רוָאה שמש והיא 

 אדומה / ואתה חי עולמים והיא בת יממה.
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 עוד בקשה על הנשמה

 

ה "ִּכי  ְכֵרח  ִּכי ִאם ְבָרצֹון ְוַאֲהָבה... ִּכי מֶׁ ק ְנָדָבה / ְוֹלא ְבהֶׁ ְך ר  ִני ֹלא ְלֹצרֶׁ ְבָראת 

ֲחָדָריו /  ת ב  ָמוֶׁ ֵזק ְבִריֵחי ְשָעָריו / ְוה  ת ְוהּוא ַאֲחָריו... ִויח  ָמוֶׁ ח ה  ָהָאָדם... ְוִיְשּכ 

ר / ְוָהאֹוֵרב יֹושֵ  ה שֹוְמִרים ִמָּכל ֵעבֶׁ ְרבֶׁ יָך / ְוי  ֲחמֶׁ י ר  ֱהמּו ָעל  י יֶׁ ר... ֱאֹלה  דֶׁ חֶׁ ב לֹו ב 

ְשִחית ָדי" מ  ְלָאְך ה  מ  ֱאֹמר ל  י / וֶׁ ְעָבד  ָך / ְוַאל ִתְגְמֵלִני ְכמ  ְעמֶׁ י ז  לֶׁה ָעל   ְוַאל ְתכ 

ִבירֹול, "כתר מלכות"      רבי שלמה ִאְבן ג 

 

אין ִנשמע בתוך פונה אדם אל אֹלהיו / בבקשה שִיפנֶׁה האלהים אליו / כי 

ָניו  שאון גליו / והמון מעשיו וגלגליו / קול האֹלהים מתהלך לרוח היום בג 

י  / י / שאני פונה אליך לפנות אל  ר ברואיו // ואתה אֹלה  ּיֶָּׁכה אח  וקורא א 

ח רק נדבה / ואני שוכח יום יום חסד פעולותיך  // נטעת בי חיים ללא כור 

ומזכיר אני לך כי יכולָת לתת בי לב באהבה / המרחיקות ממני דאבה // 

מוכן ומזומן / שאהיה זוכר תמיד ומרחיק עצמי מן החטא ומפיתוֵיי הזמן 

רוֵחק ִמצּוף זרים ונשען על הָמן // אבל נתת בי לב קשה עשוי אבן /  /

ן // ואם תבקש להחליק לבי בשטף  בֶׁ רחוק מן הָבר ומצוי אצל התֶׁ

לשם כך תיאלץ להכאיִבי עד סוף הימים  הדמעות והָדמים / יודע אתה כי

י והְמֵתק עוֹוני / שאוכל  // על כן למענך ולא למעני / עֵשה מחסום לכאב 

לשוב אליך ולבקש מחילת זדוני / ומחיקת מדֹוִני / שאין אני יכול לשוב 

אליך ללא רגע של מנוחה והרווחה ויציאה מלחץ ועֹוני // ומה לִשמך 

ה לי לשטן // שאני הבל וִריק וזמני קצר / הגדול בשמי הקטן / שתהי

ואתה ראשון ואחרון ואין מי שעליך צר // ומזל ִעמי שבראת עולם / 

וִהנ חָת אותי בתוכו כצופה באּולם // ומזל עמי שאין עולמך כולו דין / 

שאם היה עשוי רק בדינך היה מיד מתפוצץ והיינו נאבדין // שִהנחת 

מתיק את הימים // ולעודד הרשעים שאולי בעולמך גם חסד ורחמים / לה

אנחנו מחטאינו נרָפאים / ואתה מושיע החלָּכאים // אך לא יכולת להניח 

בעולמך רק חסדך / שיש מי שבלעֵדי הִדין לא היו מזהים הודָך // שדרכם 

לזהות מלכּות בדין ובכוח ובשרירות / ולא ברֹוך ובמסירות // ואתה 

עד כי נמשכנו אחריך // לראות הְיָקר המלך הבאת אותנו חדריך / 

והמלכות / אך עינינו רואות רק העפר ועיוורות מול הְזכּות // שאתה עין 

אין / רואה כל הדברים כשלעצמם -של-פקוחה מעל כל אִין / שאתה עין /

בלי לשאול ִמנ יין / או לברר עדיין // ואנחנו רואים רק מניינים וחלוקות 

רִבים המחלוקות / / שכל הדברים ללא גבול וגדר לפניך ִנְקרים /  /ומ 

ואנחנו רואים רק גבולים וגָדרים / רק מילים ושקרים // שאין בעולמך 

ְמדֵבר / בין העומד  הבדל בין החי ל מת / בין שקר ְלאמת // בין השותק ל 

ָלעוֵבר // ואף לא נמצא הפֵרש הנפש מן הגוף / הרוח מן החומר הָנגּוף // 

ידעה שהיא נשמה / עד שלא מילאה גופה באשמה // לא  נשמה שבי לא

ידעה לומר זה חומר וזאת צורה / זה שלם וזאת שבורה // שלפניך הכל 

שווה / בלי עתיד או עבר הכל הווה // ואתה מחזיק עולם בבטנך / אין 
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קרוב ואין רחוק ִמְנָך // ואני כבר שנים בורח / ָנד מֵצל ידך כדי להיות 

ה למצוא מוָצא מן המים / כעוף  באְפָך אוֵרח // כלּוא בתוכך כדג המנסֶׁ

המבקש מנוס ומנוחה מן השמִים // כמחשבה שָשכחה את החושב / 

יָך אני ָשב / בכל פעם  שב // אבל עדֶׁ כחשבון המבקש להתנתק מן הְמח 

חסה והגנה / ומסתור מכל סכנה  שאני ִנכאב // מבקש שוב בך תָּקנה / ומ 

 .לנשמתי המסֵּכנה /
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  מצוות עשה 

 

ם ֵאָלי" ְתכֶׁ  ", שמות יט, דָוָאִבא אֶׁ

 לירוֹ בִ ן ג  בְ ", ר' שלמה ִא בוֹ בָ לְ ִמ  בוֹ בָ ל לְ ה  בְ ר נִ שֶׁ "אֲ 

ק ק... וְ ֵק י שוֹ נִ אֲ  ְךֵר פָ "עֲ  ְרָחק..ִלְראֹוֵתְך ֹלא ִנָתן ר  י", ר' יצחק יבִ בִ ְס ת ִמ מוֹ חָ לְ ִמ ה   מּות  . יִ ִממֶׁ

 רואש

י ים... ִמ ִק נָ ל עֲ ל ּכָ ים ע  ִק חָ ן ְש כֵ וֹ ם לשיוֹ  י... ּכִ ִפיִלים יהיו ִלְנָפִליםנְ ח.. ּונ  ת   לַא ָךְמ קוֹ "ְמ 

 ים", ר' דוד בוזגלוִק הָ י לְ ִמ יל ּופִ ְש ה  לְ 

 השירים ג, י-ה", שירבָ הֲ ף ַאצּוָר  כוֹ וֹ "ת

ן בְ "מושך בחוט אהבה / נפשי באד דאבה / חידות כמלכת שבא / תבוא לנסותי", יהודה ִא 

 יד אחד בעולם, ויתכן שהשורות משל יהודה הלוי(-פי כתב-)עלי את גִ 

 שביט-"השיר אינו מכיר אלא את עולמו", יעקב שי 

 

ם ֵאָליה  י דבר אֹלזכרִת  ְתכֶׁ  י הייִת וְ  י ָוָאִבא אֶׁ

 הּכָ ִכָיה ארּוי בְ יִת בכִ ים. ּורבִ ים מחכה יִמ שב ּויוֹ 

 י ּכִ  יה לִ יָר י וִהזּכִ תָ ערוֹ ְש ה בִ ר משכָ שֶׁ אֲ 

 םיָ ניים מחיינו ב  ים קדמוֹ ים רבִ יִד שִר  נּועֹוד יש ב

 בוֹ בָ לְ ִמ  בוֹ בָ ל לְ ה  בְ ר נִ שֶׁ אֲ איש ת. כְ ין האצוֹ בֵ 

 ייבִ שבעתיים קמתי ולא נקמתי אשם איש ִר 

 יה  ה אֹלסָ תּכִה בֹו. הנְ וחיפשתי כל דרך לעזוב את ארץ 

 נסותוים לְ ים הרבִ פִ שר הגּובְ בִ ת הזמן ּוגלימוֹ בִ 

 יבִ י לִ י ולנדוֵד נפילִת ולא שעה לִ 

 י.יבִ בִ ְס ת ִמ מוֹ חָ לְ ִמ ה   מּות  י יִ תחינִת לְ ּו

 עולם כרוחב הדף צעקתו ואין מרחק

 חצ  נָ ומי יְ  תוֹ מוֹ ד  לראותו ואין מרחק לְ 

 לאחריתו. מצוות עשהב ראשית קֵר על מלאכת השיר לְ 

 גלותמיום שחרב הבית לכל ישראל להיות בְ 

 גלות מצוות עשה עליהםואם אינם נולדים בְ 

 ת מביתםלוֹ גְ מדאורייתא ומדרבנן לצאת ולִ 

 אל הדרכים והשברים. ואינם שוברים כלי גולתם

 אלא כדי לחברם מחדש ואינם משיבים יד גואלם

 חים בשאלתםאלא כדי להניחו ריקם. ומקומם אינם מני

 ים איך ידעִק נָ ל עֲ ל ּכָ ים ע  ִק חָ ן ְש כֵ וֹ ם ְלשאם יוֹ 

 ים מי לאשמדאיִק הָ י לְ ִמ יל ּופִ ְש ה  י לְ ִמ 

 כוֹ וֹ ה ואם תדאבָ לְ ֹו ומי נפשו באלוקים. ואם דרּכ

 ה ואם חידותיו קשות מכל מחשבותבָ הֲ ף ַאצּוָר 

 תרעת גערוֹ ים גוֹ ת שבא. ואם ערגת רגעִ מלּכ

 ִניעוֹ ְמ י יבוא בִ י ִמ אנִ י איך אדע בדמיונִ 

 והרי השיר אינו יודע דבר ֹוִני. עֲ ומי לא יסלח ל  

 על עולמו הוא מחופר בתוך עצמו 
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 כעובר במעי אמו כולו פנקס מקופל 

 סגור בחותמו. והשיר אינו קורא את עצמו

 ִפיִלים יהיו ִלְנָפִליםואין בו להשיב איכה נְ 

ק תוֹ ִלְראוֹ איכה אם  ְרָחק ֹלא ִנָתן ר   ִממֶׁ

 ק ואיכה אם בתוכו ח  איכה יעלם הְד 

 חשש  ָבטלא לב חדש איכה יִ צֵ מ  לא יִ 

 ועפרו אני שוקל אני שותק אני שואל אני שוקק.

ם ֵאָליה  י דבר אֹלכי זכרִת  ְתכֶׁ  י ָוָאִבא אֶׁ

 והייתי מחבר אותיות ומפרק אומר

 תורתו ברה אומר תורתו סתורה 

 אומר היא אסורה היא אורה היא 

 מחר -היא רחם ריאֹ -לחן היא ראי-נחל

 בבל היא שורות ארוכות -היא לבב

 של משוררים רבים אשר נבהל לבבם מלבבם 

 ולא נדם. 
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* 

 

ח ֵבית ת  י הֹוִרישּו ִלי ְבפֶׁ בֹות  ִמְדָרש-ר   ה 

ֵתר ָנָהר ֵאל ִמְסת  ף ְרחֹובֹות ה  ל ס   ע 

ֵת  ע ֲחָזָקה ַאל ְתו  ְצב   רְוָהיּו מֹוִרים ִלי ְבאֶׁ

ְביֹון ְפִריר חֶׁ ֵתר ְבֵלב ַאֵחר ְבתֹוְך ש   ִלְראֹותֹו ִמְסת 

ְרגֹוִדים ּוִמל ר פ  לֹותֹו ֵמֵעבֶׁ ְעיֹון.ְלג  ְשבֹון ְור   ֹות חֶׁ

ָנָהר י ֵמְרחֹובֹות ה  בֹות  ל ר   ְוָהִייִתי ָשב אֶׁ

ְסתּוָמה ְבחֹוָתמֹו ֲחתּוָמה ְזִּכיָרם תֹוָרתֹו ה   ְלה 

רְוִהיא נֶׁעְ  ָּכְבָדה ְּכה  ְזִּכירֹו תֹוָרָתם שֶׁ  ָלָמה ְלה 

ר ְוִהיא ֲאיָֻמה.  ְוָזֲהָרה ֹזה 

ָנָהרְוִלִבי ָהָיה יֹוֵצא  ל ְרחֹובֹות ה   ִנְמָהר ָשב אֶׁ

ְתבּוָנה  ד ָעִריצּות ה  ֲחֵלי ֱאמּוָנה ְלִהְתקֹוֵמם נֶׁגֶׁ ֵפש ִלי נ   ְלח 

ִים ֲעֻמִּקים ִמצּוף ְמתּוִקים  ִלְדלֹות מ 

ִין  ָחד ִבְתהֹום ָהע   ְדִלי אֶׁ

 ּוְדִלי ֵשִני ְבֵאיְנסֹוף ָהַאִין

לֹות ִמשֵ ְוָיד    ָלםנֶׁעְ את ָּכְבדֹו ה  י ק 

 .םְּכֵבדֹות ֵמֹרב עֹולָ 
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* 

 

ְכָשו פֹוֵרש ָיָדיו ְּכָאב ֵאל  ֵתר ִלי. ְוהּוא ע   ִהְסת 

ִים ָשמ  ב ה  ְרח  ל ַאִין ָּכל מֶׁ  ֵמַאִין אֶׁ

ִהְסִּכים ָלבֹוא ִעִמי ִלְמקֹוִמי  שֹוֵכח  שֶׁ

 שֹוֵכח  ָּכל ְפָרֵטי ָתֵוי ָפנ י

ְּכֵאב.  ד ה   ִמְלב 

 

ָנָהר, ִבְמֵגרֹות ֵאל  ֵתר ִלי. ִבְרחֹובֹות ה   ִהְסת 

ְשחֹוק  ְנטּוִשים, ְבָתֵאי ה  ָבִתים ה  ֻשְלָחן, ב   ה 

ֵאיָנם  ִנים שֶׁ ְזמ  ְּקָללֹות, ב  ְבָרכֹות ְוה  ִכי, ִבְלשֹונֹות ה  בֶׁ  ְוה 

ְיָלה, בִ  ל  ּיֹום ְוֵאיָנם ִמן ה  ֵאיָנם ִמן ה   ְמקֹומֹות שֶׁ

חֲ ָדִשים ְוֵאיָנם ְמֻחָלִלים, בְ ְמקֻ  ֵאיָנּה מ   ָשָבה שֶׁ

ת.  ח  ת ְוֵאיָנּה שֹוכ  רֶׁ  זֹוכֶׁ

 

ֲאִני רֹוצֶׁ ֵאל  ֵתר ִלי. ו  ְכָשו ְלהֹוִדיעוֹ ִהְסת   ה ע 

ֻשְלָחנֹות ת ה  ְבִתי אֶׁ ִית ָאה  ב   ִּכי ִמָּכל ָרִהיֵטי ה 

ְבִתי ִמִלים ָאה  ם ְמֵגרֹות, ִמָּכל ה  ָלהֶׁ  שֶׁ

ת ְשִתיקֹוָתיו, ִמָּכל ָהאֵ   ִליםאֶׁ

ק הּוא ֵתר ִלי ר   .ִהְסת 
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 יה רם המשך

 

ק אֶׁ  א ַאר   ( ללילא מוראדالنسيم أرق ياماנ ִסים" )-על פי השיר "י אמ 

 

ְמֵשְך ִלי ָיּה ָר  ע י ם סּוף ִבְלָבִבי / ִנִסיםם ה   ְקר 

ר ִסינ י רּוִחי ָתִשים ל ה   ּובֹו ָאִשיר ָלְך ָאִבי / ע 

 

ִשירֹות ְנָשָמה ְוה  ְבֵארֹות / ה  ָּיִמים ְוה   ה 

 

ֲחֵמי דֹוד ְשִתי ר  ֲעֹמד ָרחֹוק / ִבּק   ָלָמה ת 

ֲעֹמד חֹ ָלֵתת לִ  / ָלְך נ ְפִשי ת   קִבי ָלְך ּכ 

 

ְך ֵמִעָמִדיָלמָ  ֲאִני עֹוֵמד ְיִחיִדי / ה ֹיאְמרּו דֹוִדי ָהל   הּוא יֹוֵשב ֵהיָכלֹו ו 

ְך ֵמִעָמִדי ֲאִני ְיִחיִדי /  ָלָמה ֹיאְמרּו דֹוד ָהל   הּוא יֹוֵשב ֵהיָכלֹו ו 

 

ֵּכה ִלִבי לְ  ָמן / ָיִדידח  ח ה  ְך ְוָלק  ילֹו   / ָהל   צֹופֹות ֵעינ 

ֵּכה ִלִבי לְ  ָמן  / ידָיִד ח  ח ה  ְך ְוָלק  י  / ָהל   צֹופֹות ֵעינ 

ִגיד  ָצפּו ֵעינ י ְךבָ   / ֱאֹכל ִמָּיִדי ָמן  / ְוהּוא ָישּוב י 

י   ר ִסינ  ל ה  י שּובּו  / ע   ָבנ 
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 תלויים באוויר

 

ָמה דֹורֹות, ה ּכ  ִין ָתלּוי ָבֲאִויר ִמזֶׁ ס ֲעד  ל ֲאִמיָרה ה  ָמטֹוס שֶׁ  ה 

ְגד   ִין ֹלא נֹוֵחת.אֵבין ב  ְמִריא, ֲעד  ִים, ְּכָבר ֹלא מ   ד ִלירּוָשל 

ֱאֹרז  ֵאין לֶׁ ְרִויש, שֶׁ ְחמּוד ד  ל מ  ִמְזָוָדה שֶׁ ת,ה  דֶׁ  ָבּה מֹולֶׁ

ת שּוב ָושּוב  רֶׁ ָפִליט, עֹובֶׁ ה ְול  גֹולֶׁ ָנה ל  ם ֵאין יֹוֵתר ִממֶׁ ְך ג   א 

ְתעּוָפה. ִבְטחֹוִני ִבְשדֹות ה  ִבדּוק ה  ל ה  ִשּקּוף שֶׁ ְכִשיֵרי ה  ְך מ  רֶׁ  דֶׁ

ְלד ל הֶׁ ל ִמיכ  ִים שֶׁ  ּוְרחֹובֹות ִאיְזִמיר ְוָסלֹוִניִקי ִוירּוָשל 

ְמִש  ְעְגִעיםמ  ִאיש ֹלא ֵמִבין, ִמְתג  ם ְּכשֶׁ ְניֹוִלית ג  ֵבר ְספ   יִכים ְלד 

ִים ְבִאיְזִמיר. ִים ְוִלירּוָשל   ְלִאיְזִמיר ִבירּוָשל 

 

ל ט   ִתיקֹות שֶׁ ד אה  ָהע  מ  ְך ֲחנּותוֹ ע   ֻמח   ִלי עֹוד עֹוְמדֹות ְלֹארֶׁ

ת, נ ֲעשֹות  שּוק ְבָנְצר  ח ה  ת  ִתיקֹות יֹוֵתר ּוִמְתלֹוְצצֹותְבפֶׁ  ע 

סֹוֲחִרים. ל ה  ּקֹוִנים ע  ּקֹוִנים ְוִעם ה  ל ה  סֹוֲחִרים ע   ִעם ה 

ְמִשיְך ִלְמֹחק שּורֹות ִמִסְפרֹו, לֶׁת מ  י ֹקהֶׁ ִמיח  ל ְיהּוָדה ע  ָפיו שֶׁ  ֵבין ד 

ם ְפסּוִקים ִמ  ק ג  לֹו ִיְמח  ֵּים ִלְמֹחק ִמשֶׁ ְּיס   ְסָפִרים ֲאֵחִרים.ְוַאֲחֵרי שֶׁ

ִשיָרה ת ָּכל ִסְפֵרי ה  ת אֶׁ סֶׁ ְרָיה גֹורֶׁ ל ֲעָנת ְזכ   ְוִחיִרָּיה שֶׁ

ְעְבִעים ְמב  ְמֻמְחָזר ִשיִרים ֲחָדִשים ה  ְנָיר ה  ל ה  ת ע  בֶׁ  ְוכֹותֶׁ

ֵטר ִפְסָגתֹו ְבפ   ְמע  ל ה  בֶׁ ר זֶׁ ֲחִמיצּות ה   ְרק ָיֹרק. אב 

 

ְיָטִניםִית ִממּול ב  ְוָכאן ב   ד פ  ה ֵּכיצ   ֲאִני רֹואֶׁ

ת קֹוָלם ְוכֹוְתִבים ֵמָחָדש ִפּיּוִטים  ְּוִנים אֶׁ  ְמכ 

יְושָ  ט ָּכל ח   ".ִרים: "ִנְשמ 
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* 
 (, 1903-1975לרבי דוד בוזגלו  )   

 20-גדול פייטני יהדות מרוקו במאה ה

 

 רּוֵ ה עִ יָ הָ יָון שֶׁ ּכֵ ִמ 

 שוֹ ּוְרבים ְלת  ֲעגִ וֹ לב ל  ם לֵ ֹלא שָ 

 ְדשוֹ ץ ָק רֶׁ אֶׁ בְ  תוֹ ש אוֹ בֵ יְך חוֹ ְמִש ְוִה 

 .אשוֹ ל רֹ ר ע  קֶׁ ר בֹ קֶׁ בֹ 

 

 יםיִט בִ ים מ  ִש ֲאנָ ְוהָ 

 נוֹ ְורוֹ ת עִ ים אֶׁ ִא ֹלא רוֹ 

 שדֶׁ ּקֹ ץ ה  רֶׁ אֶׁ ה בְ ָר ס ָק נֵ 

 ם.נָ ְורוֹ ת עִ ה אֶׁ ָאֹלא ָר 
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  ם )שני שירים לחג השבועות(יוֹ ַא
ק ְבִלי ֻסָלם"ש      ", אלעזר בן יעקב הבבליח 

 א.

ּיֹום  ַאיֹום ֵתן ָנא ִלי ִפְדיֹום ה 

ן ִהָגיֹון  ְמֵצא ָבהֶׁ י ְוה  נ ח ְלָך ִמלֹות   ה 

 

ָמקֹום ת ה  ד אֶׁ ְּיֵהא ח   ֲעֵשה ִלִבי שֶׁ

ֵפא ְנדּוֵד  ע קֹולְור  ד ִיָשמ  י ע   י ְשִתיקֹות 

ל ְש  ת ִפיָך אֶׁ ֵגש ְשפ  ת ְתהֹוםה   פ 

ל ִפי ִשְמָך ַאיֹום ק ע   ּוְתהֹום ִתש 

 

ּיֹום  ַאיֹום ֵתן ָנא ִלי ִפְדיֹום ה 

ל ִפי ִשְמָך ַאיֹום ק ע   ּוְתהֹום ִתש 

 

 ב.

 בֹוֵרא עֹוָלם ְבֵנה ֻסָלם

ה בו  ֱעלֶׁ  ְואֶׁ

ֲעֵמק ְמִחיָלה  יֹוֵצר ְתִפָלה ה 

 ְואעבור בה

ֵסה אֹוָרּה  נֹוֵתן תֹוָרה ּכ 

ה ִס  ֱחזֶׁ  ְתָרּהְואֶׁ

 ם ֵתן ִפְדיֹוםיוֹ ֵאל ַא

 ְואחיה היום
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ל מחולל-הואל יל וימים-א   ל 

ְתמֹול  ִבי ֲעֵדי ִּכי-ְלָבִבי מֹול-"ְּכאֶׁ

ֵלל-ְבִפְשרֹון    ֵליל ְוָיִמים"-רֹון ֲאה 

 ר' יהודה הלוי    

ה ְנֹשא ֵלב עֹול ִשְבָיה    "ִיְלאֶׁ

 ָמִרים" –ָשח ֲאָמִרים   

 ר' ישראל נג'ארה    

 

 א. 

 ְוָיִמים ֵליל-ְמחֹוֵלל ֵאל-הואל

 חד תמימים-אֹות ְלאחד-ונפלאות

ָהָבה  בבות נדהמים-ִבלבבותָהָבה -לֶׁ

 ָמן ובשמים.-זון ְלנֱֶׁאָמן-ובחפזון

 

 ֵער ִויְשנים-ָמן ְלנֵער-זָמן

 מעות יָשנים-זוב ודמעות-לעזוב

 בם בתבונים-שים לבבם-ל אנשים

 חיק ומעונים.-דינים הרחק-ולעדינים

 

 בי ויקים-ָשר לבבי-אפשר

 הר ענקים?-אי וְבנהר-ְלבוראי

 בי ויקים-ָשר לבבי-אפשר

 ראי מעמקים?-פה ְלבוראי-בכנֵפי

 

ְך ך לנְֶׁאָדר-אברֶׁ רֶׁ  ָדר שחקים-בֶׁ

ן ן שואל-והבֶׁ  אל להקים-בֶׁ

ן לבבי-ְלחֵתן  בי ל עשוקים-תֶׁ

 ושנים רחוקים.-שיב שושנים-ולמקשיב

 

ִני  ֹפה ל דבקים-ֵעיִני כפוֹ -הודיעֶׁ

 ליל וארקים-לי מחולל-מחוללי

 ּכִבים ונושקים-נים כוכִבים-בששונים

 בי אפיקים.-בלבבי חקים-שחקים

 

 ב.

 ִעיר ּומִדיָנה-ִרים להִעיר-שעִרים

רחוב-מלִּכי  חוב יגונה-ִּכי ב 

 עוָנה ִבנגיָנה-ָמה ממעוָנה-אדָמה

אדָמה-וְבטמיוָנה  דָמה ִוששונה? -יֹוָנה ב 
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 ִדין ּומלונה?-ָמה לגלמוִדין-אדָמה

 דרים ְברינה?-ִעם נהדרים-ורשִעים

 ּומנהמרים -שים אמרים-ל נושים

 זימות ועננה.-צודה מזימות-ובמצודה

 

ְיאור-איום  אור יקרות-יום ב 

ְך ורחוָמְך-רוגָזְך  ָמְך להורות-ז 

 ערי הבצורות-ָדִרים שערי-ְלנְֶׁעָדִרים

מות ואסורות.-קן נשמות-לתקן  ש 

 

עלי-ִצלו   ִלי לבדי-לֹו ומ 

 לשוני ועתידי -עוני וקלשוני-מעֹוִני

 יבא יחיִד -עין בִלבה-ִתשֵען

חֹוִסים-ואמונה  ִשים מיילדי.-נא ל 

 

 בי ויקים-ָשר לבבי-אפשר

 הר ענקים?-אי וְבנהר-ְלבוראי

 בי ויקים-ָשר לבבי-אפשר

 ראי מעמקים?-פה ְלבוראי-בכנֵפי
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פ  א  ומות ב  חל  ָיהנ  ס 

 ר זכרונו לברכההָ וקדש באהבה רבה לסבי יצחק בֵ מ 

 

  ,וֹ יְר ל אֵד נְ א, הסמוכה לכפר ק  ראח  בֵ זרתי לעירו של סבי, ח

 טלפון ארוך מן הכיכר המרכזית התקשרתי אליו. קוו

 יצר את מרחק געגועיו של יהודה הלוי, וסבא יכול היה לשמועק

 אתע ת קול עירנו שבסוף המערב, אני יכולתי לשמוא

 י שבקצה המזרח. דמיונו זכר את בחאר כעיר נמללב תמּולה

 טנה, חוף אוניות תרשיש שירדו מגדולתן, ואני מצאתי את העירק

 סיפרתי לו שהוא יכול היה להיוולד שם,וקפת הרים משבעת צדדיה, ולא מ

 אותמגם למצוא את מותו, בין פני הזקנים שלא השתנות ב  ו

 רץ,אם מגרשנו. כשחזרתי ל  ודאז הגירוש, ובדמם התערבב דמנו מש

 אותי השארית ימיו, יכולתי לספר לו שנערה ספרדיה כמעט אהב לא

 ם משפחתהעיר שלנו, ושגם אני יכולתי להעביר שם חיים שלמים. "ושב

 ".וֹ נאר  אח  יה בֵ ה

 

 כך, אוטובוס שוב האריך בי געגועים בנסיעה בתוך נופים-חרא

 . עוד פרידה קשהידליליים גשומים שהפרידו את בחאר ממדרג

 התרככות בקצוות, כשמגע ידיה סומך את ההנאה אל הכאב. םע

 באולם הכניסה של מלוני, ביתי הזמני ומקבל האורחים בבחאר,, כן-פניל

 נשי ונשותיהם המודאגות, כתבתי לה מיליםה רֹוס בלבושםֵר ן טוֹ יב

 רונות. בדרך מן המלון לתחנת האוטובוסים המרכזית, אתר תיירותחא

 ע בקצה כל עיר, ראיתי איך היו כל הציפורים מעלינוקבו

 ניסיתי לאחוז אוויר, ואותה מתרחקת.ויות ב  לת

 שפתיה,מושכות שערה האילם, ובלוחות הפלדה הכבדים של ב

 ולנו מדברים שפות זרות.: כצולות, ויכולתי ללחושמהיו עוגנים המושכים ל  ש

 

 י חייםורחיבוק אחרון היא תמיד מתרככת, יודעת שיש סיפב

 איש אין אומץ לכתוב. ובמושב האחרון של האוטובוסלש

 יליתי את כיוון הגרביטציה של הדמעות בין מילותיה הכתובות.ג

 ענייה זו מילותיי הן כפות ידייםכולתי לומר לה: בשעה י

 קוחות לנדבות, ועיניים קוראות הן קהל רחוב אדישפ

 ,תִליוֹ ינְ פ  ְס ל נפשות קמוצות. יכולתי לומר: סבי נולד בְ ש

 סבא, בשפה שאיש לא ישמע,-לב ברלין, ומת בכפרב

 שתיהן תמיד יהיו רחוקות מבחאר כמרחק כל הגעגועים,ו

 רכה.אר שבה כף רגלו מעולם לא דבח
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 כי אעבור על תל )להלוי, במילותיו( 

 

ה ִשְממֹוָתיו ּוְשֵרָפִתי ְבּכֶׁ ֵלי דֹוד / ֲאָמֵרר ְואֶׁ ל ֵתל ָאה  ֱעֹבר ע   ִּכי אֶׁ

ן ְבתֹוְך ִגְזֵרי ְלָבִבי ְמִסלֹוָתיו / ּוֵבין ִשְממֹות ֵביתֹו ְמִסָלִתי ב ְוָנת   ָעז 

ץ ְבִדְמָעִתי /  רֶׁ ה ְפֵני אֶׁ ְרוֶׁ ֲאִני עֹוֵמד ּומ  ּיֵ ו   ה ִדְמָעִתיְוהּוא ֹלא שֹוֵאל א 

ה ִלי ֹפה ִאם ֹל ה ְלָך ֹפה ּוִמי / ּומ  ר ִיְצֲעקּו מ   א ְקבּוָרִתיִקירֹות ִלִבי ְבמ 

ְחִמי / ּוֵבין ְרָגָביו ָאתּור ְמנּוָחִתי  ִמּיֹום ְנדֹוד דֹוד ֲעָפרֹו ל 

ץ ְבִדְמָעִתי /  רֶׁ ה ְפֵני אֶׁ ְרוֶׁ ֲאִני עֹוֵמד ּומ  ּיֵ ו   ה ִדְמָעִתיְוהּוא ֹלא שֹוֵאל א 

ְמָצא ֲאֵבָדִתי י אֶׁ ֱאִביד / ְוָשם אּול  ר הֶׁ ה ְמקֹום ִחבּוק ֲאשֶׁ ְראֶׁ  ֵאֵלך ְואֶׁ

ָמה /  ח  ק ְשמֹו ל  ְצע  ּיֹום אֶׁ ָשא ב  ב ָלעֹוְרִבים אֶׁ רֶׁ  ְבִכָּיִתיּוְלֵעת עֶׁ

ץ ְבִדְמָעִתי /  רֶׁ ה ְפֵני אֶׁ ְרוֶׁ ֲאִני עֹוֵמד ּומ  ּיֵ ו   ה ִדְמָעִתיְוהּוא ֹלא שֹוֵאל א 

ְנדֹוד ֵאינֹו ְּכתֹוָרִתי  ִדין ַאֲהָבה ִלי ְלָדת ִבְרצֹות ֲאהּוִבי / ֲאָבל ה 

ֲחָוָיִתיִקירוֹ  ה ִבי ּוְבִהְשת  י ִיְרצֶׁ ֱהמּו / אּול  ָליו יֶׁ  ת ְלָבִבי ְלִקירֹות ָאה 

ץ ְבִדְמָעִתי /  רֶׁ ה ְפֵני אֶׁ ְרוֶׁ ֲאִני עֹוֵמד ּומ  ּיֵ ו   ה ִדְמָעִתיְוהּוא ֹלא שֹוֵאל א 

ְך  י ָאז ֵתר   ַאְנָחִתיִמי ִיְתֵנִני ְוִיֹטל ְלָבִבי ּוְכֵבִדי ִּכְלֵבִנים ְלֵביתֹו / אּול 

ֲאֻחָזִתי ע ְוהּוא שֹוֵכן ב  ֱענֶׁה ֹלא ֵיד  ע ֲאהּוְבָך ִשְבְרָך / אֶׁ  ְוָלאֹוְמִרים ֲהֵיד 

ץ ְבִדְמָעִתי /  רֶׁ ה ְפֵני אֶׁ ְרוֶׁ ֲאִני עֹוֵמד ּומ  ּיֵ ו   ה ִדְמָעִתיְוהּוא ֹלא שֹוֵאל א 

ּיֶׁה ִשְממֹות  ֵלי דֹוִדי / ְיח  ל ֵתל ָאה  ל ע  ְבִתיִמי ִיֵתן ט  ֲעצ   ֵביתֹו ּומ 

ה ְשֵרָפִתי ְואֹוִדיעֹו ַאֲהָבִתי בֶׁ ד ֲאכ  ל ִדְמעֹות ִלִבי / ע  ט  ה ִעם ה  ְבּכֶׁ  אֶׁ

ץ ְבִדְמָעִתי /  רֶׁ ה ְפֵני אֶׁ ֱעֹמד ְוַאְרוֶׁ ּיֵ ַאְש יִ ְוהּוא ֹלא אֶׁ  ה ִדְמָעִתיל א 
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ר )להלוי, במילותיו(  טוב לכתי אח 

 

ֵזר  ְמפ  ר ה  ְכִתי ַאח  ח ֵאין ְלָלְקטוֹ טֹוב לֶׁ  ְבֹדל 

ל חּוטוֹ ְוִשְבִתי ֵבין ִשְבֵר  ֱאֹסף אֶׁ  י ֲחרּוִזים ִאיש ֹלא יֶׁ

ְחיֹו ְבתֹוְך ִלִבי נְֶׁחְרטּוחָ לְ ָד עֹות בְ ְמ ִּכי ִד   יו ֲעֵלי לֶׁ

ֵלִוי  ע ה  מ  י ְבִרְדָתם נְֶׁחָפִזים ֲאָבל דֶׁ  יֹוֵרד ְלִאטֹו.ְדָמע 

י ְבִרְדָתם נְֶׁחָפִזים ע  ְדָמע  מ  ֵלִוי ְודֶׁ  יֹוֵרד ְלִאטֹו.ה 

ְנִתיֹּכה  ֱאמ  ן ָידֹו ְבשֹוטוֹ  הֶׁ ְפִריָדה ֵעת ָנָטה ְזמ   ל 

ְנִתי ֱאמ  ד ֹלא הֶׁ ִני ֵיין  ע  ְשּכֹולֹות ִשָניו ָשֲחטּוֵעת ִהְשק   אֶׁ

ָחְכָמה ָמְצָאה ֵקן ְבִפיו ּוְבֵעטוֹ  ֵעת ָרִאיִתי ִּכי  ה 

ק ָעטּו דֶׁ  .ֵעת ַאְרֵיה ּוְצִבי ֲעֵלי ִשְכמֹו ְמִעיל צֶׁ

י בְ  ע  ִרְדָתם נְֶׁחָפִזיםְדָמע  מ  ֵלִוי ְודֶׁ  יֹוֵרד ְלִאטֹו.ה 

ק  ְך ֵהן ִגלּו ִלי ר  ִים ִלי ְוָאְזנ ִים א  טוֹ ֵעינ   ְמע 

ְבִתי ְּכִריתּותֹו ְוִגטוֹ  ִגלּוּוְכשֶׁ  י ְוָכת  ִני ְבֵעינ   ִנְמַאס ְזמ 

 ֲאנ ְחנּו ְשָבִטים נֹוְדִדים ְוהּוא מֹוֵלְך ְבִשְבטוֹ 

ְחנּו ִמָדֵתנּוהּוא מוֹ  ֲאנ  ְלּכֹו ו   ָמצֹוא ְוָחטֹוא. ֵצא ְואֹוֵחז ְבמ 

י ְבִרְדָתם נְֶׁחָפִזים ע  ְדָמע  מ  ֵלִוי ְודֶׁ  יֹוֵרד ְלִאטֹו.ה 

ָתה ֹלא ַאְסִּכין ְלָשְמטוֹ  ֲעֵליְמָצאִתיו   ְדָרִכים ּוֵמע 

ע שֶׁ  ְדוֶׁ ִת עְ ג  נְ נִ ְבָכל נֶׁג   ֵמִבין ְּכָללֹו ּוְפָרטוֹ י הּוא יִת וֵ ְד נִ ה שֶׁ י ּומ 

ן ִּכי ִאם ל   ְזמ  ם ב  סֶׁ  ֲהטוֹ ֵאין ֵאש ָבעֹוָלם ְוֵאין קֶׁ

ק ּוִמְשָפט ִּכי ִאם  דֶׁ  ְבָשְפטֹו.ֵאין ְתשּוָבה ְוֵאין צֶׁ

י ְבִרְדָתם נְֶׁחָפִזים ע  ְדָמע  מ  ֵלִוי ְודֶׁ  יֹוֵרד ְלִאטֹו.ה 

 טוֹ ּוששּוב ֵאֵלינּו ִמ ֵדי יָ נ ְמִתין עֲ 

תעֲ   ְמשֹוטוֹ  ֵדי ָיִשיב ֵאֵלינּו ֹּכח  ְמִזמֹוָתיו ּוְתנּופ 

ְכֵת  ֵזר נּו טֹוב לֶׁ ְמפ  ר ה  ח ֵאין ְלָלְקטוֹ ַאח   ְבֹדל 

ל חּוטֹו. ֱאֹסף אֶׁ  ְוִשְבֵתנּו ֵבין ִשְבֵרי ֲחרּוִזים ִאיש ֹלא יֶׁ

ְחָפִזים נּויְדָמעֵ  ע  ְבִרְדָתם נֶׁ מ  ֵלִוי ְודֶׁ  טֹו.יֹוֵרד ְלִא ה 
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 לפני יום הכיפורים ה'תשס"ח

 שני שירי שילוב לרבי יהודה הלוי

 

 ר(זוֹ נוסח א' )מעין שיר א  

 לילותעת חדרים יצמצמו ימותיהם לְ 

 תוך בורות יעמיקו מחילותובורות בְ 

 :תפילותעמודי עשן יאירו רמז לִ 

 ים ל אביהםגזרי הלבבות הומים ּכ   

 .צאן ל אביהםגצי הלהבות דומים ּכ   

 גבר ְלעלילותתבל אינה עומדת ּכ  

 ואדמתה גוזרת מים וחורצת מסילות

 מה עונים הזמן והגורל בשאלות:עִ 

 ָיֹחן עליהםאולי נכמרו נחומיו וְ  

 שמא נסכרו מנוחיו וירון עליהם. 

 בקללותסגולת הקיים זורה חסד 

 ֵסר באלף פעולותמברכת את הח  

 והם רואים עכשיו שיניו הזוללות:

 אריה בחרדת אימיו רודף אחריהם 

 ת שמיו שואף אחריהם.כוכב בחשּכ   

 

 נוסח ב'

 והם רואים עכשיו שיניו הזוללות, כאריה

 בחרדת אימיו רודף אחריהם, ככוכב

 ת שמיו שואף רגליהם. עת חדריםבחשּכ  

 לילות, עת בורותיצמצמו ימותיהם לְ 

 בתוך בורות יבקיעו מחילות, אז

 עמודי עשן יאירו לפניהם רמז ִלתפילות.

 

 , גנזי עשן ים ל אביהםגזרי לבותיהם הומים עכשיו ּכ  

 כוכבים במסילותיהם. והםמים בתוכם ּכ  ואות סּו

 אםקין, לם אם ינודו ּכְ חרדים לכובד עֻ 

 פאות עולם מאין עד אין, אםֹמדּו יָ 

פּו את כולם מיְ  כיתומים  עין.ומ לבצ 

 

 ואדמתם גוזרת מים וחורצת עלילות, קוראת 

 לענותגלות, תבל לצאת מן הנסתר אל הנִ ל  

 עם הזמן והגורל בשאלות. אולי נכמרו נחומיו 

 , אולי נסכרו מנוחיו ועוד ירון  ְָיֹחן עליהםעד 

 ליון, ויהי ּכִ  רחוקאליהם. ואיך תעמוד בְ 
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 דיון, ואין פִ  איך יהיו למשל וִלשחוק

 איך יבוא ִקצם בלי חוק

 רחוק.ותעמוד בְ 

 

 עבדים בתוך חורבות מקדשיוהם שפלו ל  

 והם ישנים תחת כנפי מעיליהם, הם,אלילי

 והרחיק דר מרומים את רחמיו מעל אוהליהם, 

  ָך.ה, עד יתפארו ועינינו למעונֶׁ כָ לֵ נֵ  יָךלֶׁ עד יאמרו אֵ 

 כי מתעמרת בהם סגולת הקיים וזורה 

 ערב ובוקרֵסר ד קל בקללות, מברכת את הח  חס

 , עד יקומו בהמון מחניהם,באלף פעולות

 עד יעבירו מעליהם ממשלות זדוניהם, 

 משכנעת את עצמה כי עוד יבעירו אש במוקדיהם.

 

ב ְבִציֹוןונפשי נמשלת כחֹ   , נושאת אל השללרֶׁ

 י אביון, עצלה מנשוא עפעף עומדתעינֵ 

 .ואין חזיון
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 לרבי שמואל הנגיד, במילותיו

 

 א.

ן  י ְזמ  ּי  ל ח  בֶׁ ִין ָרִאיִתי ְבהֶׁ ן ק   ָהפּוְךֲאִני בֶׁ

ֵפס ָאָדם ש   ם ְיט  קְוָיִמים ְמֻשִנים, ָבהֶׁ  ח 

ָבה ְמעֹוִנים, ע לֹו ְתהֹום ר  ת פֶׁ ְויִ  ְוִיְקב  ָמוֶׁ ְך ה  ְלא   –ן ְלמ 

ר ִתְרְדֵפִני ָשְוא, –ְוֵאין לֹו ָפִנים   ְוֹיאמ 

ֲענֶׁה לֹו קֹול ָאִחיו אֹו קֹול ֱאֹלָהיו ְוָאִביו:   ְוי 

ְעָת ּכִ  ל ָשָרָשיו"ְוֹלא ָיד   ?"י ָּכל ָעָנף ָישּוב אֶׁ

 

 ב.

י ִּכי ֵאין ָרחֹוק ּי  ל ח  ְרִתי ְבֵאבֶׁ ן ִאּיֹוב ָאמ   ֲאִני בֶׁ

ָבא, ּיֹום ה   ְלִאיש ִּכְתמֹול, ְוֹלא ָקרֹוב ְּכמֹו ה 

ת, ְוסֹוף ָּכל ַאְרמֹון י ֱאֵלי ָמוֶׁ ח   ִּכי סֹוף ָּכל ה 

ָחד י  ֹוֵצא ִלְקָרב,ִלְהיֹות ָחְרָבה, ּוְבעֹוד ָאָדם אֶׁ

ר ְרָחָבה, ָזר ְבֵלב ָזרנִ שֵ  בֶׁ ת קֶׁ ְלק   י חֹוֵפר לֹו חֶׁ

ם ֻשָתִפים לְ  ב, ּוְקרֹוֵביהֶׁ רֶׁ ְחִדירּו חֶׁ  .ָבהָאעֹות ְד ְמ ִד י 

 

 ג.

ץ ְלָאָדם  רֶׁ י ִּכי אֶׁ ּי  ל ח  בֶׁ ת ִגִליִתי ְבחֶׁ לֶׁ ן ֹקהֶׁ  ֲאִני בֶׁ

ד בֹ לֶׁ ֵבית ּכֶׁ  ב ְוע  רֶׁ רא ָּכל ָיָמיו, ָירּוץ ֵמעֶׁ  קֶׁ

ת ָשָמיו, ד ּוִמָּכל ֲעָבָריו חֹומ  ד ְסָפר   ֵמֲעָרב ע 

ל"  ְוִהיא ִמְתָגָרה בֹו: "קּום ֵצא ִאם תּוכ 

ק ְמֻגְלגָ  דֶׁ  לְוהּוא ְבתֹוְך ֵביָצה ְבִלי סֶׁ

ע ב   ג  ע ָיָצא ֵמֲעָפָרּה ּוְבעֹוד רֶׁ ג   .ֲעָפָרּה ְמֻאָּכלרֶׁ

 

 ד.

ְמִתי ְבֵתֵבל  ָּוה ש  ן ח  ד ָאְמָרה ִלי:ֲאִני בֶׁ י, ע  ּי   ח 

ר דֶׁ ב חֶׁ רֶׁ , שֹוֵכר ָלעֶׁ ץ אֹוֵרח  ָתה ָבָארֶׁ ֹּלא א   "ה 

ר ָבָנה ֵביְתָך , ֵצא ּוְרֵאה ֲאשֶׁ ְפֵתח  מ  ְחִזיר ה  ר מ  ֹבקֶׁ  ְול 

 ְוהּוא שֹוֵכן ְבתֹוְך ָבֵתי ְקָבִרים, ְלָמָחר ֵתֵלְך ַאֲחָריו

ִית  ב  יָך ִיְשְּכנּו ה   ֲאֵחִרים", ָאְמָרה ְוָהְלָכהְוַאֲחרֶׁ

ְפִשי ִבְמרֹוִרים ֲאִכיל נ   .ְוהֹוִתיָרה אֹוִתי ְלה 

 

 ה.

ְרִתי:ֲאִני בֶׁ  ד ָאמ  י, ע  ּי  ל ח  ְבִתי ְבֵסבֶׁ  ן ִמְשֵלי סֹוב 

ן  ן, ִּכי ֵאין ְלָך ְזמ  ְזמ   "ִלִבי, ַאל ָתִריב ִעם ה 

ד  ן, ְוֵאין ְלָך ָשָעה ִמְלב  ְזמ  ֹזאת,ִּכי ִאם ב  ָשָעה ה   ה 
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ד ֵאין ָמקֹום ּוְלֵאין ָשָעה". ֹּכל ע  בֹוֵרא ָבָרא ה   ְוה 

ָּיָמיו ִכי, שֶׁ בֶׁ ח ב  ו  ם ֵיש ְלִאיש רֶׁ  ָעָנה ִלִבי: "ג 

ללֵ ֵצל עֲ  ֵסבֶׁ ִכי חֹוֵרש ָבּה ִסיָמן ל  בֶׁ  ".י ֵתֵבל, ְוה 

 

 ו.

ן ְתִהִלים ִשמ   יבֶׁ נֵ י ב  ִת ְח ֲאִני בֶׁ ּי  ְבִתי ל ח   ִּכי ָחש 

ְמָצא ָמָחר  י אֶׁ ה ִּכי אּול  ל יֹום זֶׁ ה ע  ְבּכֶׁ  ֹלא אֶׁ

נּו וְ  ע ִממֶׁ ְנִתי ָדָברַאְת אֶׁ ר   ב ְלשּובֹו, ְוִשנ 

ְפִתי ֵּיי ָאָדם ֵבין ְשֵתי ְבִכּיֹות", ְוהֹוס  ר: "ח  נֱֶׁאמ   שֶׁ

ת ֵלב ִיְמָצא ֱאנֹוש ֵבין ְבִכּיֹות ם ִשְמח   ִּכי ג 

ִּכיר ָהאֹור ְבִלי ְראוֹ ְואֵ  ְתהֹומֹותיְך י  ל תֹוְך ה   ?ת אֶׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 כל הזכויות שמורות לאלמוג בהר ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סוף      
 



 

101 

 כל הזכויות שמורות לאלמוג בהר ©

  באותו לילה כתבתי על קירות הספרייה

 

 פניםבְ ספרייה ִמ ל קירות ה  י ע  אותו לילה כתבִת בְ 

 : "אלוקים לאקבלהל פרופסור זקן לְ מילים שֶׁ 

 ישביעו אותו אלפֵ בה ִה שפה שֶׁ וותר אילם ב  יִ 

 לחזור אל חיינו". הספרים פערושוב וְ פעמים לָ 

 לחשים פיות ואיימו להוציא מתוכם מילים איומות ּו

 קשים, ואני הבטחתי להם שאלוהים לא ישתוק 

 שבה ישבו אלפי דורות של חכמים  שפהבְ 

 וגאונים ומקובלים וסופרי סת"ם לכתוב לפניו. הדלתות 

 נעלו עצמן בין החדרים וביקשו לכלוא אותי, 

 ואני הבטחתי להן שאלוהים לא ישתוק בשפה 

 שבה דיברו נביאיו אל העם עד שפתחו 

 פתחים מבעד לעורלת לבו. ראשי נרדם על 

 הספרים ששאלתי בבוקר וניסה ליישן גם אותי, 

 ואני הבטחתי לו שאלוהים לא ישתוק בשפה 

 ן שֵ שבה דיבר הלב הער אל הגוף היָ 

 תבו אלפיים חמש מאות שנה. באותו לילה כ

 קירות הספרייה בתוך הספרים אלפי משפטים מבולבלים 

 על אלוהים, באותו לילה מחקו הספרים במחאה 

 את המשפט שכתבתי על קירות הספרייה, באותו 

 לילה ישנתי כפי שלא ישנתי בחיי. ואם 

 התעוררתי ולא שמעתי את אלוהים שותק, היה 

 זה לבי שדרש שאצטרף לצעקות הספרים שביקשו 

 יש את קולו. באותו בוקר מחקתי ממחברותיי להחר

 אלפי מילים שלא זכרתי את משמעותן, וכשנכנסו 

 ה על הקירות הספרנים הם מצאו אותי מּכֶׁ 

 שמחקו מהם הספרים מילים שלא הצלחתי לשכוח, 

 וניסיתי להבטיח להם שאלוהים לא ישתוק אבל 

 כל מה שהצלחתי לומר היה שאני לא 

 אשתוק עד שהם לא ינסו, עד שאנחנו  

 לא ננסה, להשביע את אלוהים לחזור לחיינו.

 

 ום במכתב לפרנץ רוזנצווייגלשם גרשוֹ 

 :26.12.1926מז' בטבת תרפ"ז, 

 שפה וותר אילם ב  "אלוקים לא יִ 

 י פעמים שביעו אותו אלפֵ בה ִה שֶׁ 

 לחזור אל חיינו" )במקור בגרמנית(.שוב וְ לָ 
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 היםעד שהגיע לגיל שלוש לא סיפרתי לבני על אֹל

 

ִהִגיע  ְלִגיל  ד שֶׁ ל ֱאֹלִהים,ע  ְרִתי ִלְבִני ע   ָשֹלש ֹלא ִספ 

ֵּכרּות. ם הֶׁ ְכִתי ֵביֵניהֶׁ ן ָשֹלש ָער  ֲעָשה בֶׁ נ  ד. ּוְכשֶׁ ֹּלא ִיְפח   שֶׁ

ְרִתי לֵ  ה ְבִני, ָאמ  ְרִתי ִלְבִני. זֶׁ י, ָאמ  ה ֱאֹלה  י.זֶׁ  אֹלה 

ה. ְבִני ָשַאל: ל זֶׁ ה ע  ָחד ְשֵאלֹות זֶׁ  ָשֲאלּו ָּכל אֶׁ

ִאם  ָחד ִמְּקרֹוֵבינּו, ְּכמֹו ָסב,ה  ה הּוא אֶׁ יָך זֶׁ  ֱאֹלהֶׁ

 י ָשַאל:ְּכמֹו דֹוד? ֹלא ְבִדּיּוק, ָעִניִתי לֹו. ֱאֹלה  

ִבים ִלְבִני,ה שֵ מ    ם ִבְנָך? ָעִניִתי לֹו ֵשמֹות ר 

 ל, אֵ -מּודחֲ ל, ָחמּוד ו  אֵ -ְמתֹוקָמתֹוק ּו

יָך? ָעִניִתי לֹו ה שֵ ל. ְבִני ָשַאל: מ  אֵ -ִביבחֲ ָחִביב ו    ם ֱאֹלהֶׁ

ִבים לֵ  ָּקדֹוש ָברּוְך הּוא, ֵשמֹות ר  ְלֵּכנּו, ְוהּוא ה  י, הּוא ָאִבינּו מ   אֹלה 

ְך, ְוהּוא אֵ  ֵשם ִיְתָבר  ל עֹוָלם, ְוהּוא ה  י.אֹלִהים וֵ ל וֵ ְוהּוא ִרבֹונֹו שֶׁ  אֹלה 

ר ֱאֹלה   ְבָת, ּוִמּיָ י ֵהֵחל אֹוֵמר: ִבְנָך ְיִחיְדָך ֲאשֶׁ ְצִמיָאה  ְמִתי ע   ד ֵהש 

ב יֹוֵתר?  ת ִמי ֹתאה  ת קֹולֹו. ְבִני ָשַאל: אֶׁ שּוב ֵאינֹו שֹוֵמע  אֶׁ  ְּכִמי שֶׁ

ְצִביִעי ְעתֹו ְבה  ְחִתי ד  ִמָלה ַאֲהָבה ְבִדבּורֹו, ּוִמָּיד ֵהס  הֹוִפיָעה ה  ְחִתי שֶׁ  ְוָשמ 

שָ  ף ב  ָחל  ל ָמטֹוס שֶׁ ר לוֹ ע  א. ּוִבְמקֹום לֹומ  שֶׁ דֶׁ ָעְבָרה ֵביֵנינּו ב  ל ִחפּוִשית שֶׁ ִים ְוע   מ 

ְרִתי לֹו: ָיִפים, ָנכֹון י, ָאמ  ֲעֵשי ֱאֹלה   ?ָּכל ֵאלּו מ 

 

 

 


