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כָּל ֶאחָּ ד מֵ ִא ָּתנּו ְמ ַאחֵ ד בְ תֹוכֹו ֶאת הֶ עָּ בָּ ר וְ הֶ עָּ ִתיד בְ תֹולְדֹות ִמ ְשפ ְַחתֹוְ ,מ ַהּוֶה חֻ לְ יַת ִקּׁשּור בֵ ין ְשנֵי
יֹותרִ ,מ ְתחַ בֵ ר דַ ְרכָּם עִ ם הָּ אֲ חֵ ִרים ,עַ ל כָּל ְבנֵי עַ ּמֹו ,וְ ֶד ֶרְך ָּהעָּ ם – לָּאֱ נֹושּות
ֲבֹודה הַ ְקרֹובִ ים ְב ֵ
חֲ בֵ ָּריו ָּלע ָּ
טֹוריָּה ,אּולַי יַעַ ד לֹו לִ יצֹר יֹום ֶא ָּחד אֹו ָּשעָּ ה
יס ְ
ּגֹורלֹו ל ֹא יַעַ ד לֹו ִליצֹר שָּ נָּה ַאחַ ת ִמ ֶּׁשלֹו בַ ִה ְ
ֻכלָּּהִ .אם ָּ
טֹוריָּהֵ ,הם י ֵָּר ְשמּו ְב ִמ ְשפָּט ֶא ָּחד ,אֹו
יס ְ
לֹואם בְ ַדפֵי ַה ִה ְ
אֹותּה שָּ ָּנהִ .אם חַ יָּיו ל ֹא י ֵָּר ְשמּו בִ ְמ ָּ
ַאחַ ת בְ ָּ
בְ ִמלָּה ַאחַ ת בַ ִּמ ְשפָּט ,אֹו בְ אֹות ַאחַ ת בְ ִמלָּ ה .וְ ִאם ל ֹא ַיע ֲֶשה ז ֹאת הּוא עַ ְצמֹו ,אּולַי ַיע ֲֶשה ז ֹאת ֶא ָּחד
ִמבָּ נָּיו אֹו ְנכָּדָּ יו.
הֹור ִסים עִ ם ָּשלֵ ם.
הֹור ִסים ָּאדָּ ם ,וְ גָּרּועַ ִמכְָּך פִ ְשעָּ ם הַ נ ְִתעָּ ב ֶשל ֵאלֶה ַה ְ
וְ ָּלכֵן ֵאין ְמ ִחילָּה ְל ֵאלֶא שֶ ְ
ישים ְמי ְַצגִ ים ֶאת ַת ְרבּות ַהדֹורֹות....
עַ ִּמיםִ -תינֹוקֹות הֵ ם הַ ּגְ בָּ ִרים הַ ְּמ ֻבּג ִָּרים שֶ ל הֶ עָּ ִתיד ,עַ ִּמים ְק ִש ִ
טֹורי ּובַ ִה ְתעַ לְ מּות ְטמּונָּה ַס ָּכנָּה ּגְ דֹולָּה –
יס ִ
ֲבֹודה ְמשֻ ֶתפֶת הֵ ם כ ַֹרח ִה ְ
הֶ כֵרּות וַ הֲ בָּ נָּה הֲ דָּ ִדיתַ ,וע ָּ
רּוחנִ יִים ְלדֹורֹות ַר ִבים.
בּורת כָּל הֶ ֵשגֵינּו ָּה ָּ
ְק ַ
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