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ּב ב חינ ת, ל ָא דם ה אמּו נה ּתֹו לה  ּב פה  ׁש  :
ז הּו , י  די  ׁש ּמ ד ּב רין  ה אמּונ ה  ּב ּפה- הי נּו  על, )ט" ּת ה ּלים פ(" אֹו די ע  אמּונ  ת ך  ּב פי"

ּו מ ח מת ז ה  צ רי ך  לּז  הר  מאד , ז ה  ּב אים  ל אמּונ ה-י  די-ו  גם  על,  ּב ע צמֹו  אמּונ ה
 הי נּו ;  ּפי  ׁש אינֹו אֹו מ רם  מ ּלּבֹו- על-ַאף,  ו  א ּפיקֹו רסּות מ ּדּבּו רים  ׁשל  ּכ פי רה

 רק  ׁשהּוא חֹוז ר ו אֹו מר  ד ב רי ,  חס ו  ׁשלֹום,  ׁשהּוא  ּב ע צמֹו  מ א מין ו  אינֹו ּכֹו פר
,  הםו הּוא  מ תלֹו צץ  מ,  ׁש הם  א ּפיקֹו ר סים,  א ּפיקֹו רסּות  ׁש ּש מע  ּב ׁשם  א ח רים

 ּכי  ה ּדּבּור  הּז ה  ׁשל  ּכ פי רה  מּז יק ,  כן  ּגם  מּז ה  צ רי ך  לּז  הר  מאד- ּפי- על-ַאף
ָאסּור לֹו מר ,  ּברּו ך הּוא,  ּכי  על  ה ּׁשם י  ת ּב ר ך,  ּגם הּוא  אּסּור  ּגמּור,  ל אמּונ ה

 מבָאר  ּב ס פ רים ּו ב ד ב רינּו  ּב כ ּמה ּו כ בר ,  א פּלּו  ּב ד ר ך  ׂשחֹוק,  ּד ב רי  ה לצֹות
 ל ה ר חיק  ע צמֹו  מאד  מאד  ל ב לי  ל עּי ן  ּכ לל  ּב ס פ רי  ה מ ח ק רים ,  מקֹומֹות

, ו  א פּלּו  מ ּס פ רים  ׁשל  ח קי רה  ׁש ח ּברּו  ּגדֹו לים  מַא חינּו  ּבנ י  י ׂש ר אל,  ה פילֹוסֹו פי א
 ּכי  ּדי  לנּו ,  ּכי  הם  מּז י קים  מאד  ל אמּונ ה,  ך  ל ה ר חיק  מאד ּגם  מ הם  צ רי

ו ז ה  ּכ לל  ּגדֹול ו יסֹוד ו  ע ּקר  ּב עבֹו דת ,  ּב אמּונ  תנּו  ׁש ּק ּב לנּו  מ אבֹו תינּו  ה ּקדֹו ׁשים
 ּב לי ׁשּום  ח כמֹות , מּות ל עבד אֹותֹו י  ת ּב ר ך  ּב ת מי',  ל היֹות  ּתם ו י  ׁשר ו כּו- ה ּׁשם

 ',ו  ח קירֹות  ּכ לל  ּכ לל לא וכו
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ו  אינֹו נ ּזֹון ,  ׁש ראּוי  ל מל ך  מי  ׁשּי ׁש לֹו  ׁש פע  מזֹונֹות  ה ר ּבה,  ּכת ַא ח רת ָא מרּו
 ּכ די  ׁשּלא  י ת ּג ּׁשם ,  ּכגֹון  ח לב(ק  מ ּמזֹונֹות  ּד ּקים  ר, ָא דם- מ ּמזֹונֹות  ׁשל  ׁשָאר  ּבנ י

 ׁשּלא י  הי ה נ ּזֹון , ַא ך לא  מ צאּו  ּת כף  איׁש  ּכז ה, ו  איׁש  ּכז ה  ראּוי  ל מלך, ) ׂש כלֹו
ׁש לֹו  ׁש פע ּו ב חרּו  ל הם  ל פי  ׁש עה  איׁש  ע ׁשיר  ׁש ּי, ָא דם- מ ּמזֹונֹות  ׁשל  ׁשָאר  ּבנ י

'  ּד הי נּו  ׁשּלא י  הי ה נ ּזֹון ו כּו,  עד  א ׁשר  י מ צאּו  איׁש  ּכ רצֹו נם,  מזֹונֹות  ה ר ּבה
ָאז , ל" עד  א ׁשר י  מ צאּו  איׁש  ּכּנ , ּו ל פי  ׁש עה  עׂשּו  את  ה ע ׁשיר  ל מ ל ך, ל" ּכּנ 

ּו ב חרּו  ל הם  א רץ ,   את אֹותֹו  ה איׁש  ל מ לךי  רד  ה ע ׁשיר  מן  ה ּמלּו כה ו י  ק ּבלּו
 .ו  ה לכּו ו  י ׁשבּו  ׁשם, ּגֹו ר מת  לז ה
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ׁש ראּוי  ל מל ך ,  ּכת ַא ח רת ָא מרּו 
 רק , ָא דם-  ׁשָאר  ּבנ יו  אינֹו נ ּזֹון  מ ּמזֹונֹות  ׁשל,  מי  ׁשּי ׁש לֹו  ׁש פע  מזֹונֹות  ה ר ּבה

,ו  איׁש  ּכז ה  ראּוי  ל מלך, ) ּכ די  ׁשּלא  י ת ּג ּׁשם  ׂש כלֹו,  ּכגֹון  ח לב( מ ּמזֹונֹות  ּד ּקים 
             
              


           


           

          


          
           
    




     
           


    

          
            

            



     


 

 
, ָא דם-ַא ך לא  מ צאּו  ּת כף  איׁש  ּכז ה  ׁשּלא י  הי ה נ ּזֹון  מ ּמזֹונֹות  ׁשל  ׁשָאר  ּב ני

ד  א ׁשר  ע, ּו ב חרּו  ל הם  ל פי  ׁש עה  איׁש  ע ׁשיר  ׁשּי ׁש לֹו  ׁש פע  מזֹונֹות  ה ר ּבה
ּו ל פי  ׁש עה  עׂשּו  את , ל" ּכּנ '  ּד הי נּו  ׁשּלא י  הי ה נ ּזֹון ו כּו, י  מ צאּו  איׁש  ּכ רצֹונ ם

ָאז י  רד  ה ע ׁשיר  מן  ה ּמלּו כה , ל" עד  א ׁשר י  מ צאּו  איׁש  ּכּנ ,  ה ע ׁשיר  ל מ ל ך
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ו  ה לכּו ו י  ׁשבּו , ּו  ל הם  א רץ ּגֹו ר מת  לז הּו ב חר, ו י  ק ּבלּו  את אֹותֹו  ה איׁש  ל מ לך
,  ׁשם
       

  
 


              



           

 
  

      
 

 
 
 

 
 

         
             

 
 


    צ רי ך  ל היֹות , רֹו צה ָא דם  לי ל ך  ּב ד ר כי  ה ּתׁשּו בה כ ׁש 

, ּו ּב קי  ּבׁשֹוב,  הי נּו  ּב קי  ּב רצֹוא, ו  צ רי ך  ל היֹות לֹו  ׁשנ י  ּב קיאּות,  ּב קי  ּב ה ל כה
 ו ז ה  ּב חינ ת ) רצב הַאז ינּו, :ז הר ו ּי  ק הל ריג(' ז  ּכָאה  מאן  ּד עי ל ו  נ פיק':  ּכמֹו  ׁש ּכתּוב

 ּב חינ ת  ּב קי  ּב רצֹוא ,  ּב חינ ת  עי ל, " ׁשם ָא ּתה- אם  א ּסק  ׁש מי ם "):ט" ּת ה ּלים קל(
 ): ה ּׁשי רים ו- ׁשיר(וזה ,  ּב חי נת  ּב קי  ּבׁשֹוב,  ּב חי נת ו  נ פיק, " הּנ  ּך-ו ַא ּצי עה  ׁשאֹול"
ז ה  ּב חי נת ', ו דֹו די  לי, 'ז ה  ּב חינ ת  עי ל',  אנ י  לדֹו די '," אנ י  לדֹו די ו דֹו די  לי"

 ,]ו ז ה סֹוד  ּכּו נ ת  אלּול[ו נ  פיק 
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