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ִתי, ֲאדֹוַני ֱאֹלֵהינּו ֵמיַטב ָיֹכלְּ ה כְּ ֵבה. ֲאִני עֹושֶׂ ִני ָיכֹול ַלֲעשֹות ַהרְּ ַעט, ֵאינֶׂ ה מְּ ַאָתה יֹוֵדעַ . ָאז ֲאִני עֹושֶׂ ַהֹכל , ֱאֹלִהים, וְּ שֶׂ
ר ֹישֶׂ יֹות ֲחָכִמים. בְּ כֹוִלים ִלהְּ ִפי כֹוחֹו. לֹא כָֻּלם יְּ ָחד לְּ ַגם ֲאִני, ָכל אֶׂ  . ֱאֹלֵהינּו ֲאדֹוַני, וְּ

ר ַוֲהִגינּות ָחשּוב ִמָכל ֵהם ֹישֶׂ ָמה שֶׂ ת. ֲאִני חֹוֵשב שֶׂ לֶׂ ָהִביא תֹועֶׂ ָחד, לְּ ַאף אֶׂ ֹגַע בְּ  . לֹא ִלפְּ

ת חֹוָבתֹו הּוא ָבא ַעל ִסּפּוקֹו ַמֵלא אֶׂ ִאם ָאָדם מְּ  . ֲאדֹוִני ֱאֹלִהים, ֲאִני חֹוֵשב שֶׂ

ֲאִני לֹא נֹוֵתן  דֹולֹות, ִמי יֹוֵדַע ָמהֲאִני יֹוֵדַע שֶׂ ִרישֹות גְּ  .ִמּׁשּום ָכְך ַגם ֵאין ִלי דְּ

ָאה ָצת ַהִקנְּ ת אֹוִתי קְּ לֶׂ ָעִמים אֹוכֶׂ ַמן, ִלפְּ ֵבה זְּ ָשָבה; ֲאָבל לֹא ַהרְּ ִתי ַהַמחְּ ַדעְּ  : ִמָיד עֹוָלה בְּ

ַחֵלף" ִהתְּ ה לְּ ש? ַאָתה רֹוצֶׂ ַנפְּ ַרֵחש בְּ ל ָהַאֵחרַהִאם ַאָתה יֹוֵדַע ָמה ִמתְּ  "  ?ֹו שֶׂ

ַחֵלף ִעם ָאָדם ַאֵחר, ַוֲאִני חֹוֵשב ִהתְּ ה לְּ ָהָיה רֹוצֶׂ מֹו. ֵאין ָאָדם שֶׂ ַעצְּ ָבר לְּ ַרֵגל כְּ ָחד ִהתְּ  . ָכל אֶׂ

ִליחַ  הּו לֹא ַמצְּ ַמּׁשֶׂ שֶׂ ֵבן כְּ ַעצְּ ָעִמים ֲאִני ִמתְּ דֹוִלים , ֱאֹלִהים, ַאָתה סֹוֵלחַ ? ָאז ָמה. ִלפְּ ִאים גְּ ִניַלחֹוטְּ  , ִממֶׂ

ַלח ַגם ִלי ַוַדאי ִתסְּ  . ָאז בְּ

דֹוִלים יָֻּחד, לֹא ָחָטאִתי ֲחָטִאים גְּ  . ַגם לֹא ָעִשיִתי ַמֲעִשים טֹוִבים ִבמְּ

ָעִמים ֲאִני חֹוֵשב  ָצִריְך –ִלפְּ מֹו שֶׂ ה כְּ זֶׂ : ֲאָבל ָהִעָקר. לֹא ַהֹכל ַנֲעשֶׂ לֹא ִיָגֵרם נֶׂ ל וְּ ה ָעוֶׂ לֹא ֵיָעשֶׂ  . קשֶׂ

ָאָדם יֹוֵתר ַהָנאֹות ַבַחִיים ּוָפחֹות ָצרֹות  ? ֲאָבל ִמי יֹוֵדעַ . אּוַלי ָהָיה טֹוב יֹוֵתר, ִאלּו ָהיּו לֹו לְּ

ֵני ָהָאָדם ה ָכְך טֹוב יֹוֵתר ִלבְּ אֶׂ ָך ָאז ַכִנרְּ צֹונְּ הּו רְּ  .ִאם זֶׂ

ַּפֵלל ִהתְּ ִני יֹוֵדַע ִאם ֲאִני ֵמיִטיב לְּ ַודַ , ֵאינֶׂ ִפָלתֹוֲאָבל בְּ ָלל ָמה ָאָדם אֹוֵמר ִבתְּ ה כְּ ַשנֶׂ  , אי לֹא מְּ

הּוא חֹוֵשב ת ָמה שֶׂ ַיִגיד אֶׂ ַרק שֶׂ ֵכנּות, וְּ ר ּובְּ ֹישֶׂ  .בְּ

ת ת ָהֱאמֶׂ ֵבה ָמה לֹוַמר, לֹוַמר אֶׂ ה? ִכי ָמה. ֵאין ִלי ָכל ָכְך ַהרְּ ֵיש ִלי לֹא ָיאֶׂ ַסֵּפר ָכל ִמיֵני ָצרֹות שֶׂ  . לְּ

לֹוֵנןַאָתה עֹו ֲאִני ִמתְּ הּו, ִמַצד ֵשִני. ד ָעלּול ַלֲחֹשב שֶׂ ִאלּו ֲאִני דֹוֵרש אֹו תֹוֵבעַ , ִאם ֲאַבֵקש ַמּׁשֶׂ ה ַהָדָבר כְּ ָבר . ֵיָראֶׂ ּוָמה כְּ
ָך ָאָדם ָך, ָיכֹול לֹוַמר לְּ מְּ ַעצְּ ָך יֹוֵדַע בְּ ַאָתה ֵאינְּ  ?ֲאדֹוִני ֱאֹלֵהינּו, שֶׂ

ֵּפט ַפטְּ ָתם מְּ הּו ֲאִני סְּ ַדֵבר ִעם ִמישֶׂ ֵדי לְּ ֹגש ַהר. ִלי כְּ ַהר לֹא ִיפְּ ָגם ָהאֹוֵמר שֶׂ שּו, ֵיש ִּפתְּ ָאָדם ִיָּפגְּ ֲאָבל ִעם . ַאְך ָאָדם וְּ
ה ָאָדם שֹוֵחחַ ? ֵאיזֶׂ ַדאי לְּ ָשר ּוכְּ פְּ ָחד אֶׂ לֹא ִעם ָכל אֶׂ ֵני שֶׂ  . ִמּפְּ

ה  לֹא ֵיֵצא ֵמַהּפֶׂ ִהָזֵהר ֵהיֵטב שֶׂ ָצִריְך לְּ יָֻּתרוְּ הּו מְּ ָת , ַמּׁשֶׂ ָאַמרְּ ת ָמה שֶׂ ָבִבים אֶׂ סֻּ מְּ ה שֶׂ ַגם קֹורֶׂ  וְּ

ֵרי ַגמְּ הּו ַאֵחר לְּ יֹוֵצא ַמּׁשֶׂ ה. ַעד שֶׂ זֶׂ ָגִלים ַגם לְּ סֻּ ֵני ָהָאָדם מְּ בְּ ֵני שֶׂ ָך. ִמּפְּ ִאתְּ ָשר ָכָכה ָּפשּוט, ֲאדֹוַני ֱאֹלִהים, וְּ פְּ ַוֲאִני . אֶׂ
 ....ֲאִפלּו חֹוֵשב

ָבר ֵדי ת ַהמֹוחַ ? ֲאָבל אּוַלי כְּ ָך אֶׂ ֵבל לְּ ַבלְּ ִלי. ָמה ֲאִני מְּ קּוִשים שֶׂ יָך ַהִקשְּ ֲאסּו ָעלֶׂ ָבר ִנמְּ ַוַדאי כְּ  . בְּ

ה ַמן, חּוץ ִמזֶׂ ָך זְּ ַוַדאי ֵאין לְּ  ...בְּ

ָכל ָכְך ָנִעים ָלא שֶׂ ָך, ֱאֹלִהים, אֶׂ יָך, לֹוַמר לְּ ָידֶׂ ִקיד ַהֹכל בְּ ַהפְּ  ...לְּ


