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איכה " ( ּכי  מ ּפי  ע ליֹון לא  ת צא", ז ה הּוא  ּכ לל  ּגדֹול

 ּכ ך נ  צ טּי ר  האֹור , ַא ך  ל פי  ּב חי נת  ּכ לי  ה מ ק ּבל  את  האֹור,  ּכי  אם אֹור  ּפׁשּוט) ג
, ו  אם,  אז י הּוא  מ ק ּבל  ּב ב חינ ת  מאֹורֹות  מ לא,  אם  ה ּכ לי הּוא  ּב ׁש למּות,  ּבתֹוכֹו

 ּכמֹו ,  אז י הּוא  מ ק ּבל  ּב ב חינ ת  מארת  ח סר ו או,  ה ּכ לי  אינֹו  ּב ׁש למּות,  חס ו  ׁשלֹום
"  צ ּדי קים י  לכּו  בם"ו ז ה הּוא , " ּב בית  ר ׁשע'  מ א רת ה): " מ ׁש לי ג( ׁש ּכתּוב 

, )עיין תיקון ע('  ק מיץ ּו ס תים'הּוא  ּב חינ ת ,  ּכי אֹור  ה ּפׁשּוט  ה ּבא  מ ּל עיל, 'ו כּו
 ׁשּנ  צ טּי ר  האֹור  ל פי  ּב חי נת , הּוא  ּב חינ ת  צי רי, ַא ך  ל פי  ּב חי נת  ה ּכ לי  ה מ ק ּב לים

 ',  ה ּכ לי וכו
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,  על  ּפ ני  ּכל  ה ּי ער,  ּגדֹו לה  מאד  מאד] צחוק[ ל פנֹות ּב קר  ׁש מע קֹול חּו כא 
,   מאד  מאד ּכי  הי  תה חּו כא  ּגדֹו לה,  ׁש הי  תה  מ ת ּפ ּׁש טת קֹול  החּו כא  על  ּכל  הּי  ער

ו הּוא נ  ת ּב הל ו  נ ת ּפ חד  מאד  מאד ,  עד  ׁש הי ה  ה אי לן  מז  ּד עז  ע ּו מ תנ  ע נ ע  מן  הּקֹול
 הי נּו ז ה  הָא דם  ׁש ּמ צא  ׁשם  על  ה אי לן  ׁש ּׁש כב  ׁשם : (ו ָא מר לֹו  ה ּׁשנ י,  מּז ה

,  ּכי  ּכ בר  אנ י  לן  ּכאן ז ה  ּכ ּמה  לילֹות, ל  מּז הׁשּוב  אין  אנ י  מ ת ּפ חד  ּכ ל, ) מּק דם
 עד  ׁש ּכל  ה אי לנֹות , ּו ב כל  לי  לה  סמּו ך  אל  הּיֹום נ  ׁש מע קֹול  החּו כא  הּז ה

 ה ּד בר נ  ר אה  ׁשּז הּו  מקֹום : ו ָא מר  ל ח ברֹו, ו  נ ת ּב הל  מאד, רֹו ע ׁשים ּו מז  ּד עז  עים
 ּכי  מי  ׁש מע קֹול ,  ּכי  ּבּי ּׁשּוב לא נ  ׁש מע קֹול חּו כא  ּכז ה] של השדים[דּו עים  הי 

 ? חּו כא  על  ּכל  העֹו לם
 

, ו ּי  ראּו ו  הּנ ה  ה ּב המֹות  ׁשל ז ה עֹו מ דים,  ּכ ך נ  ע ׂשה  ּת כף יֹום ו  ה ס ּת ּכלּו-ו ַא חר
ו ז ה ַא חר , ו  ה ת חילּו  ל רּדף ז ה ַא חר  ה ּב המֹות,  רדּוו  גם  הּסּוס  ׁשל ז ה עֹו מד ו  י

ו  כן  ה ּׁשנ י , ל" ּכּנ ' ו הּוא רֹו דף ו כּו, ו  ה ּב המֹות  היּו ּבֹו ר חים  ל ה ּלן יֹו תר,  הּסּוס
 . עד  ׁשּנ  ת ר חקּו ו  נ תעּו ז ה  מּז ה,  ר דף ַא חר  הּסּוס ו  הּסּוס ּבֹו ר ח

 
        ל פנֹות ּב קר  ׁש מע קֹול חּו כא 

 ׁש הי  תה  מ ת ּפ ּׁש טת קֹול  החּו כא ,  על  ּפנ י  ּכל  ה ּי ער,  ּגדֹו לה  מאד  מאד] צחוק[
 , ּכי  הי  תה חּו כא  ּגדֹו לה  מאד  מאד,  על  ּכל  הּי  ער
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ד  מאד  מאד ו הּוא נ  ת ּב הל ו  נ ת ּפ ח,  עד  ׁש הי ה  ה אי לן  מז  ּד עז  ע ּו מ תנ  ע נ ע  מן  הּקֹול

, מּז ה
  
           

 
 

, ) הי נּו ז ה  הָא דם  ׁש ּמ צא  ׁשם  על  ה אי לן  ׁש ּׁש כב  ׁשם  מּק דם: (ו ָא מר לֹו  ה ּׁשנ י
ּו ב כל ,  ּכי  ּכ בר  א ני  לן  ּכאן ז ה  ּכ ּמה  לילֹות, ׁשּוב  אין  אנ י  מ ת ּפ חד  ּכ לל  מּז ה

 עד  ׁש ּכל  ה אי לנֹות רֹו ע ׁשים ,   אל  הּיֹום נ  ׁש מע קֹול  החּו כא  ה ּזה לי  לה  סמּו ך
 ,ּו מז  ּד עז  עים





             

 
 

] של השדים[דּו עים  ה ּד בר נ  ר אה  ׁש ּזהּו  מקֹום  הי : ו ָא מר  ל ח ברֹו, ו נ  ת ּב הל  מאד
? ּכי  מי  ׁש מע קֹול חּו כא  על  ּכל  העֹו לם,  ּכי  ּבּי ּׁשּוב לא נ  ׁש מע קֹול חּו כא  ּכז ה


   


 

 
, ו ּי  ראּו ו  הּנ ה  ה ּב המֹות  ׁשל ז ה עֹו מ דים,  ּכ ך נ  ע ׂשה  ּת כף יֹום ו  ה ס ּת ּכלּו-ו ַא חר

ו ז ה ַא חר , ו  ה ת חילּו  ל רּדף ז ה ַא חר  ה ּב המֹות, ד ו  י רדּוו  גם  הּסּוס  ׁשל ז ה עֹו מ
ו  כן  ה ּׁשנ י , ל" ּכּנ ' ו הּוא רֹו דף ו כּו, ו  ה ּב המֹות  היּו ּבֹו ר חים  ל ה ּלן יֹו תר,  הּסּוס

 , עד  ׁש ּנ ת ר חקּו ו נ  תעּו ז ה  מּז ה,  ר דף ַא חר  הּסּוס ו  הּסּוס ּבֹו ר ח
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 א ּלה  מ ס עי : " אי תא  ּב ע ׂש רה  מ א מרֹות 
 ּב ׁש ביל ז ה י  סעּו  ּבנ י ,  א ּלה  אל הי ך י  ׂש ר אל ּב ׁש ביל  ׁש ח טאּו  ּב,  ּבנ י  י ׂש ר אל

 הי נּו , הּוא  ּב ׁש ביל  ק לקּול  ה אמּונ ה, נ  מ צא  ּכל  הּנ  סיעֹות  ׁשל ָא דם, "י  ׂש ר אל
- ׁשּי כֹול  ה ּקדֹוׁש,  ּכי  אם  הי ה  מ א מין  ּב אמּונ ה  ׁש ל מה,  ּב חינ ת  עבֹו דת  א לי לים

 ּכי  הּנ  סי עה ,  נ מ צא, לא  הי ה נֹו ס ע ׁשּום נ  סי עה, הּוא  ל הז  מין לֹו  ּכל  צ רּכֹו-ּו ך ּבר
ו ז ה  ׁש ּכתּוב  ּב עבֹו דת  א לי לים ,  הי נּו  ּב חינ ת  עבֹו דת  א לי לים,  היא  ק לקּול  אמּונ ה

י  די - ּגם  על:  סי עה ו  ט לטּולז ה  ּב חינ ת  נ',  צא, '" צא ּתא מר לֹו): "י  ׁש עי ה ל(
ו  ה ּמ ּס כה ): "ח" ׁשם כ( מ ת ּקן  את  ה ּט לטּול  ׁש ּג רם  ּכ ב יכֹול  ל מ ע לה ,  ט לטּול

 ּכמֹו  ׁש ּכתּוב , נ  מנ ע  ה ּמ טר, י  די  עבֹו דת  א לי לים- ּגם  על":  צ רה  ּכ ה ת ּכּנ ס
, ּו כ ׁש אין  מ טר" ו לא י  הי ה  מ טר' ל הים  א ח רים ו כּוו  ע ב ד ּתם  א): "א" ּד ב רים י(

י  ׂשאּו ): "ב" ּת ה ּלים ע(וכשאין שובע אין שלום כמו שכתוב ,  אין ׂש בע
וכשאין שלום  אז י  אין  איׁש עֹוז ר , י" ּכמֹו  ׁש ּפ רׁש  ר ׁש, " ה רים  ׁשלֹום  ל עם

 ּגם :  ּב ׁש ביל  ּפ רנ  סתֹו,  ו  ל ּט ל טל  מ ּמקֹום  ל מקֹוםו  כל  א חד  צ רי ך  לנ ס ע,  ל ח ברֹו
"  ּג לה  ע ּמי  מ ּב לי  ּד עת): "'י  ׁש עי ה ה( ּכמֹו  ׁש ּכתּוב ,  ה ּגלּות  ּבא  על  ּבּטּול ּתֹו רה

ָאבֹות  ( אין ּתֹו רה,  ּבא  ע צי רת  ּג ׁש מים ּו כ ׁש אין  ק מח, י  די  עבֹו דת  א לי לים-ו  על
  ): ּפ רק ג
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