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      ה ּׁשם י  ת ּב ר ך הּוא  ל מ ע לה  מ הּז  מן  ,
ו  אי  א פ ׁשר  ל ה בין זאת ,  ּכּמּו בא ו ז ה  ה ע ני ן הּוא  ּב א מת  ּד בר  נ פ לא ו נ  ע לם  מאד

 ּד הי נּו ,  ׁש ע ּקר  ה ּז מן הּוא  רק  מ ח מת  ׁש אין  מ בינ ים,  ּב ׂש כל  אנֹו ׁשי ַא ך  ּדע
 ה ּז מן נ  ק טן ו  נ ת ּב ּטל ,  ּכי  כל  מה  ּׁש ה ּׂש כל  ּגדֹול  ּביֹו תר,  כ לנּו  ק טן מ ח מת  ׁש ּׂש

 אז י  ּב ר בע , ו  אין לֹו  רק ּכ ח  ה מ ד ּמה,  ׁשָאז  ה ּׂש כל נ  ס ּת ּלק,  ּביֹו תר  ּכי  ּב חלֹום
 ׁשעֹו בר ו הֹו ל ך , ר נ  ד מה  ּב חלֹום ּכ א ׁש,  ׁש עה י כֹו לים  ל עבר  ּכל  ה ּׁש ב עים  ׁשנ ה
 אז י ,  ּכ ך  ּכ ׁשּנ  תעֹו ר רים  מ ה ּׁשנ ה-ו ַא חר,  ּכ ּמה ו  כ ּמה ז  מּנ ים  ּב ׁש עה  מ ע טת  מאד

הּוא ז  מן  מ עט  מאד ,  ׁש ּכל  אּלּו  הּז  מ ּנים ו  ה ּׁש ב עים  ׁשנ ה  ׁש ע ברּו  ּב חלֹום, רֹו אים
ו  א צל  ה ּׂש כל  ּכל ,  ּכ ך  ּב ה קיץ ָאז חֹו זר  ה ּׂש כל  א ליו-ת ו ז ה  מ ח מת  ׁשַא חר ּב א מ

 רק  ׁש ב עים  ׁשנ ה ,  אּלּו  ה ּׁש ב עים  ׁשנ ה  ׁש ע ברּו  ּב חלֹום  הם  רק  ר בע  ׁש עה  א צלֹו
 א מת  ּב ה ּׂש כל  ה ּגבֹו ּה  ל מ ע לה ּו ב  הם  ׁש ב עים  ׁשנ ה  ּגם  א צל  ה ּׂש כל  ׁש ּלנּו,  מ ּמׁש

 ּכן  רק  ר בע - ּגם  מה  ּׁשּנ  ח ׁשב  א צ לנּו  ל ׁש ב עים  ׁשנ ה  מ ּמׁש הּוא  גם,  מ ּׂש כ לנּו
,  ׁש עה אֹו  ּפחֹות  ּכי  ּכמֹו  ׁשָאנּו רֹו אין  ׁשּי כֹו לין  ל עבר  ׁש ב עים  ׁשנ ה  ּב חלֹום

,  כן  מ ּמׁש- ּכמֹו,  ּכ ך  ּב ּׂש כל  ׁש ּלנּו  ׁשהּוא  רק  ר בע  ׁש עה- ד עין ַא חרּו ב א מת ָאנּו יֹו
הּוא  ּב ּׂש כל  ה ּגבֹו ּה  ל מ ע לה יֹו תר ,  מה  ּׁש ּנ ח ׁשב  ל פי  ׂש כ לנּו  ׁש ב עים  ׁשנ ה  מ ּמׁש

 חלֹום  אם  הי ה  א חד  ּבא  רק  ׁש אין ָאנּו  מ בינ ים זאת  ּכי  ּגם  ּב,  רק  ר בע  ׁש עה
 ׁש ּכל ז ה  ׁשּנ  ד מה לֹו  ׁשעֹו ב רים  י מים ,  א צלֹו  ּב ׁש עת  ה חלֹום ו  הי ה אֹו מר לֹו

 ּבו  ּדאי לא  הי ה  מ א מין -ו  הּכל הּוא  רק  ר בע  ׁש עה,  ׁש ּב א מת  אינ ם  ּכלּום, ו  ׁשנ ים
- ּכמֹו;  ׁש ּב חלֹום נ  ד מה לֹו  ׁשעֹו ב רים  י מים ו  ׁשנ ים  מ ּמׁש ּכי  ל פי  ה ּד מיֹון , לֹו  ּכ לל

,  ּפי  ׁש א צ לנּו  ל פי  ׂש כ לנּו נ  ד מה  ׁשּז הּו ז  מן  ׁשל  ׁש ב עים  ׁשנ ה- על-ַאף,  כן  מ ּמׁש
 כל  ׁשהּוא  ּגבֹו ּה  ּב ּׂש כל  ה ּגדֹול יֹו תר הּוא  רק  ר בע  ׁש עהו  כן  ל מ ע לה  מ ע לה  ׁש ּב ּׂש

,  ּגם אֹותֹו  הּז  מן  ׁש ּב ּׂש כל  ה ּגבֹו ּה  מ ּׂש כ לנּו  אינֹו נ  ח ׁשב  ׁשם, עֹוד יֹו תר  ל מ ע לה
 רק  לז  מן  מ עט ּו פחּות  מאד ו  כן  ל מ ע לה  מ ע לה  עד ,  ּב ּׂש כל  ה ּגבֹו ּה עֹוד יֹו תר
 ּכי  מ ח מת ,  ׁש ּׁשם  ּכל  הּז  מן  ּכּלֹו  אינֹו  נ ח ׁשב  ּכ לל,  ּכ ך-ל א ׁשר י ׁש  ׂש כל  ּגבֹו ּה  ּכ

 ּכמֹו  ׁש א צ לנּו  ה ּׁש ב עים  ׁשנ ה ,  ּכל  הּז  מן ַא ין ו  א פס  ל ג מ רי, ּג דל  ה ּׂש כל  מאד
  ׂש כל  ל מ ע לה  כן י ׁש- ּכמֹו, ל" ׁשעֹו ב רים  ּב חלֹום  הם  רק  ר בע  ׁש עה  ּב א מת  ּכּנ 

 :  עד  ׁש הּז  מן נ  ת ּב ּטל  ל ג מ רי,  מ ּׂש כל
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,  ׁש ע בר  ע ליו  מה  ּׁש ע בר  מּיֹום  ּב ריַאת  העֹו לם ו  ס בל  מה  ּׁש ּס בל- ּכן  מ ׁשי ח-ו  על
" ם י  ל ד ּתי ך אנ י  הּיֹו,  ּבנ י ַא ּתה: " ּבּסֹוף יא מר לֹו  ה ּׁשם י  ת ּב ר ך, ו ַא חר  ּכל ז ה

ַא ך  ּכל ז ה  מ ח מת ּג דל ע צם ,  ל כאֹו רה,  ו  ה ּד בר  ּתמּו ּה ו נ  פ לא  מאד) ּת ה ּלים ב(
ּו מ ח מת  ה פ ל גת ע צם  מ ע לת ,  ל פי ּג דל  מ ד ר גתֹו  ׁשּיא חז ָאז,  ׂש כלֹו  ׁשל  מ ׁשי ח

י  הי ה  ּכל  הּז  מן  ׁש ע בר  ע ליו  מּיֹום  ּב ריַאת  ּכן - ׁש ּי ג ּדל ָאז  מאד  מאד  על,  ׂש כלֹו
 ּכי , ו י  הי ה  מ ּמׁש  ּכ אּלּו נֹו לד  הּיֹום,  ּכּלֹו ַאי ן ו  א פס  מ ּמׁש,  העֹו לם  עד אֹותֹו  הּז  מן

: ם י  ת ּב ר ךיא מר לֹו  ה ּׁש ּכן - ׁשּי  הי ה  ּגדֹול  מאד ו  על, י  ת ּב ּטל  ּכל  ה ּז מן  ּב ׂש כלֹו
ַאי ן ו  א פס  ל ג מ רי ,  ּכי  כל  הּז  מן  ׁש ע בר,  מ ּמׁש'  הּיֹום'-" אנ י  הּיֹום י  ל ד ּתי ך"
 : ל" ּכּנ 
 

ּכ ח י כֹול  ל עבר  מקֹום  ּגדֹול  ּב ׁש עה - ׁש ה ּב על,  ּכן-ו  כן ָאנּו רֹו אים  ּב מקֹום  גם
כ ח נ  ח ׁשב ז ה -ו  א צל  ה חלּו ׁשי, ז ה  ה ּמקֹום הּוא  ק טן מ ע טת נ  מ צא  ׁש א צלֹו  ּכל 

 כן -ּו צ רי כים  לי ל ך  ׁש עה  מ ר ּבה  עד  ׁשעֹו ב רים אֹותֹו  ה ּמקֹום ּו כמֹו,  ה ּמקֹום  ּגדֹול
ן ו  כ,  ה ּמקֹום נ  ק טן  א צלֹו יֹו תר,  ּכל  מה  ּׁש הּכ ח  ּגדֹול יֹו תר,  ל מ ע לה  מ ע לה
 רק  ׁש ּב ׂש כ לנּו  אי  א פ ׁשר  ל ה בין ,  עד  ׁש ה ּמקֹום נ  ת ּב ּטל  ל ג מ רי,  ל מ ע לה  מ ע לה

 ׁש ּכל אֹותֹו  הּז  מן  ׁשּנ  ד מה ,  ּכמֹו  ׁש אי  א פ ׁשר  ל ה בין  ּב חלֹום  את  ה א מת,  ּכל ז ה
 ׁש ּכל  ה ּז מן ,  ָאנּו  אי  א פ ׁשר  לנּו  ל ה בין כן  ּגם- ּכמֹו,  ּב חלֹום  אינֹו  ּכלּום  ּב א מת

 :ל" ׁש ּלנּו  אינֹו  ּכלּום  ל מ ע לה  ּב ּׂש כל  ה ּגבֹו ּה  ּכּנ 
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