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 הּי  צר  ה רע נֹו קׁש  ּבָא דם  ּב כל  ּפ עם ּו מעֹו ררֹו  ל מה  ּׁש ּמעֹו ררֹו ו ַאף 
  כן הּוא נֹו קׁש ּבֹו עֹוד - ּפי- על-ַאף,  אם  אין  הָא דם ׁשֹו מ ע לֹו ּופֹונ ה ע רף  מ ּמּנּו

ק  ּב ד עּתֹו ו  ע ק ׁשן נ  גד  ּפ עם  ׁשנ י ּו ׁש לי ׁשי ּו ר בי עי ו יֹו תר  א בל  אם  הָא דם הּוא  חז 
 אז י  ה ּי צר  ה רע  מ ס ּת ּלק ו הֹו ל ך לֹו ו  כן , ו  אינֹו ּפֹונ ה  א ליו  ּכ לל,  הּי  צר  ה רע

 ׁש ה ּמ ח ׁש בה  ּבָאה , ל"הּוא  מ ּמׁש  ּכּנ ,  ּב ענ י ן  ה ּמ ח ׁשבֹות  ה ּב אים  ל ב ל ּבל,  ּב ת פ ּלה
 ל ב ל ּבל ו  צ רי ך  ל היֹות  חז ק  ל ב לי  ל ה ס ּת ּכל  ע לי ה ,  ּפ עם ַא חר  ּפ עם, ים ּכ ּמה  ּפ ע מ

 , ו  עּי ן  ּב מקֹום ַא חר  מּז הו  אז י  ּת ס ּת ּלק ,  ּכ לל  ּבׁשּום א פן
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, ּה  רעֹו תי הו  ל ק חה  ע ּמ,  צב  ל טּי ל- ׁשת  ה ּבע ר גיר  עם  ע גלֹותו נ  ס עה  א, ו י  הי  הּיֹום

ָאדֹון , ו נ  סעּו  על  ה ּטּיּול ו  הּנ ה  ע בר  איׁש  חי ל, ו  ל ק חה  ּגם  א ׁשת  ה ע ני  ע ּמּה
ּו פנּו  אל  ה ּצד  מן ,  עם  ה חי ל  ׁשּלֹו, ]קצין צבא גבוה) [ ׁשּקֹו רין י ע ד ני ראל(

ו  צּו ה  ׁשּיֹו ציאּו ַא חת  מן , ֹו ס עים נ  ׁשיםו ּי  רא  ׁשּנ,  ה ּד ר ך  ּב ׁש בילֹו ו  ע בר  ה חי ל
ו  ח טפּו אֹו תּה  ּבתֹו ך , ו  ה לכּו ו הֹו ציאּו  את  א ׁשת  ה ענ י,  הּנ  ׁשים  ׁשּנ  סעּו  ל טּי ל

ע  ּכי נ  ס, ּו בו  ּדאי  אי  א פ ׁשר  ל ה ׁשי בּה,  צב  ׁשל  הּי ע ד ני ראל ו נ  סעּו  ע ּמּה- ה ע ג לת
י ע ד ני ראל  עם  חילֹו תיו ּו ל ק חּה ו  נ סע  ע ּמּה  ל ּמ דינ ה ,  ל ה ּלן  ּב פ רט  איׁש  חי ל

, ו  הי  תה ּבֹו כה  מאד, ו לא  ר צ תה  ל ׁשמ ע לֹו  ּכ לל, ו  היא  ה י תה י  רַאת  ׁש מי ם,  ׁשּלֹו
 . י  רַאת  ׁש מי ם  ּביֹו תרו  היא  הי  תה, ו  היּו  מ ב ּק ׁשים ּו מ פ ּתים אֹו תּה

 
       ׁשת ו נ  ס עה  א, ו י  הי  הּיֹום 

ו  ל ק חה  ּגם  א ׁשת  ה ענ י , ו  ל ק חה  ע ּמּה  רעֹו תי ה,  צב  ל טּי ל- ה ּבע ר גיר  עם  ע גלֹות
קצין ) [ ׁשּקֹו רין י ע דנ י ראל(ָאדֹון , ו נ  סעּו  על  ה ּטּיּול ו  הּנ ה  ע בר  איׁש  חי ל,  ע ּמּה

, ּו פנּו  אל  ה ּצד  מן  ה ּד ר ך  ּב ׁש בילֹו ו  ע בר  ה חי ל,  עם  ה חי ל  ׁשּלֹו, ]צבא גבוה
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,ו  צּו ה  ׁשּיֹו ציאּו ַא חת  מן  הּנ  ׁשים  ׁשּנ  סעּו  ל טּי ל, ו ּי  רא  ׁשּנֹו ס עים נ  ׁשים
    

   
           




 
 

 צב  ׁשל -ּה  ּבתֹו ך  ה ע ג לתו  ח טפּו אֹו ת, ו  ה לכּו ו הֹו ציאּו  את  א ׁשת  ה ענ י
 , הּי ע דנ י ראל ו נ  סעּו  ע ּמּה         






  






 

 
י ע דנ י ראל  עם ,  ּכי נ  סע  ל ה ּלן  ּב פ רט  איׁש  חי ל, ּו בו  ּדאי  אי  א פ ׁשר  ל ה ׁשי בּה

, חילֹו תיו


 
 

 ו לא  ר צ תה  ל ׁשמ ע ,ו  היא  ה י תה י  רַאת  ׁש מי ם, ּו ל ק חּה ו נ  סע  ע ּמּה  ל ּמ דינ ה  ׁשּלֹו
ו  היא  הי  תה י  רַאת , ו  היּו  מ ב ּק ׁשים ּו מ פ ּתים אֹו תּה, ו  הי  תה ּבֹו כה  מאד, לֹו  ּכ לל

 ׁש מי ם  ּביֹו תר
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      ּכי ,  על  י די  מ חל קת  אי  א פ ׁשר  ל ד ּבר 
"  א ד ּב רה ּנ א  ׁשלֹום): "ב" ּת ה ּלים קכ( ּכמֹו  ׁש ּכתּוב ,  ע ּקר  ה ּדּבּור הּוא  מ ּׁשלֹום

ו ָא ה ב ּת : "ו  על  ּכן  צ רי ך  ּכל  א חד ק דם  ה ּת פ ּלה  ל ק ּבל  על  ע צמֹו  מ צו ת  ע ׂשה
ז ה יּו כל  ל ד ּבר -י  די- על, ז ה  ׁשּי ׁש ַא ה בה ו  ׁשלֹום-י  די- ּכ די  ׁש על"  ל ר ע ך  ּכמֹו ך

ו  על  ּכן  א פּלּו  אם ,  אי  א פ ׁשר  ל ד ּבר, ין  ׁשלֹום ו י ׁש  מ חל קת א בל  ּכ ׁש א,  ּב ּת פ ּלה
 עם  ּכל ז ה  אין  ה ּשלֹום  ּב ׁש למּות  על ,  רק  ׁש הם חֹו ל קין  ע ליו,  א חד רֹו צה  ׁשלֹום

 חֹו ל קין  מַא חר  ׁש הם,  ּכן  אי  א פ ׁשר  ל ד ּבר ּו ל ה ת ּפ ּלל ַאף  ׁשהּוא  איׁש  ׁשלֹום
 ּכי  א ני , " אנ י  ׁשלֹום): "כ" ׁשם ק(,  ע ליו  ה ּׁשלֹום, ו ז ה  ׁשָא מר  ּדו ד  ה ּמ ל ך,  ע ליו

 ה ּמה , ו  כי  א ד ּבר"ו  עם  ּכל ז ה ,  איׁש  ׁשלֹום ּו מ ּצ ּדי  הי ה  ׁשלֹום  עם  ּכ ּלם
ל ז ה  אי  א פ ׁשר  ל ד ּבר  מ ח מת  עם  ּכ,  הי נּו  ׁשַאף  ׁש אנ י  ׁשלֹום, " ל ּמ ל ח מה

 : ל" ה ּמ ל ח מה ו  ה ּמ חל קת  ׁש הם חֹו ל קין  ע לי  ּכּנ 
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 יכֹול ,  ּכן  מי  ׁשהּוא  ּב ב חי נת  ׁשלֹום-ו  על, ל"ו  הּנ ה  ּכל  ה ּדּבּו רים  הם  מ ּׁשלֹום  ּכּנ 
, הּוא  ׁשּנ  ק רא  ׁשלֹום- ּברּו ך-  ה ּקדֹוׁש ּכמֹו,  לי דע  ּכל  ה ּדּבּו רים  ׁשל  ּכל  העֹו לם

ּו מ ּגיד ): " עמֹוס ד( ׁשהּוא יֹו ד ע  ּכל  ה ּדּבּו רים  ׁשל  ּכל  העֹו לם  ּכמֹו  ׁש ּכתּוב 
ו ז ה אֹו תּיֹות  ׁשלֹום , ל" ּכי  ּכל  ה ּדּבּו רים  ּב אים  מ ּׁשלֹום  ּכּנ , " לָא דם  מה  ּׂשחֹו

ּו מי  ׁשּי ׁש ,  ּכל  ה ּדּבּו רים  ּב אים  מ ח מימּות, ּו מ ּגיד  לָא דם  מה  ׂשיחֹות   ּתבֹו- רא ׁשי
 אין י כֹול , ו  כן  מי  ׁש ּנ ת ק רר ו  אין ּבֹו  ח מימּות, ּבֹו  ח מימּות  ה ר ּבה  מ ד ּבר  ה ר ּבה

 חם  ל ּבי "): ט" ה ּלים ל ּת(  ׁש ּכתּוב  ּכמֹו,  ּכי  ה ּדּבּור הּוא  מ ח מימּות,  ל ד ּבר
,'  ּדנּו רא ו כּוו הּוא  ׁש להֹו בא, " ּב ק ר ּבי  ּב ה גי גי  ת ב ער  אׁש  ּד ּב ר ּתי  ּב לׁשֹו ני
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