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ָוןאביבי, רחובות, כ"ג  ֵאהּודהצב"י       בס"ד   התשפ"ג  ֶחשְׁ

 

ְַקִליָמה-אַ -ֵהּי

לַָמהְַוָלָמה ַע 

ַ

ל ָידּוַע ֶשֵיש ַדֵבר ַלכֹּ  ,ָלׂשּוַח ּולְׁ

יָחה ֵיש  ׂשִׂ תֹוְך ַהָגֵדר. CHARMּולְׁ  בְׁ

ֵלנּו ֵיש  םַאְך ֶאצְׁ ַשארְׁ יחַ  לְׁ  ,ׂשִׂ

י  מֹו ָקאדִׂ יַח ֶששְׁ אּוַלי ֵשיׂשִׂ יַח.  'חיוְׁ צִׂ ַהנְׁ  לְׁ

לֹוא ָהעֹוָלם,  ָמה ָלנּו ים ֶשל מְׁ לִׂ ַנֵצַח ַאקְׁ  לְׁ

רּוָאיו כָֻּלם.  בְׁ  ֲהֵרי ַהבֹוֵרא שֹוֵלט בִׂ

יָאה, רִׂ נֹות ַהבְׁ ים ֵהן שְׁ  ֵשֶשת ֲאָלפִׂ

יָאה? רִׂ יֶשהּו ָחַשב ֶשָהֱאנֹושּות לֹּא בְׁ  מִׂ

תָ  ים וְׁ ים ַטסִׂ יגִׂ צִׂ מֹוֶנה ֵמאֹות נְׁ ים, שְׁ  רִׂ

ים. ָהרִׂ צּוָגה לְׁ ֵצה ָהעֹוָלם ּותְׁ קְׁ  לִׂ

ַלֲעׂשֹות, ַשֵפץ וְׁ ַתֵקן לְׁ ַח לְׁ רֹּ טְׁ י ָעֵלינּו לִׂ  כִׂ

ּוּוי " צִׂ ֹותכְׁ ֲעׂשַֽ ים ַלַֽ ִ֖ א ֱאֹלהִׂ ית ב,) " ֲאֶשר־ָבָרָ֥ ֵראשִׂ  . (3 בְׁ

יַאת ַהֵתֵבל,  רִׂ ַשֵמר ֶאת בְׁ  לְׁ

ָרֵאל. ׂשְׁ ָטל ַעל יִׂ ָפחֹות ֶאת ַהמֻּ  לְׁ

ים ָאנּו  עִׂ ים, ָאנּו ַהפֹוגְׁ מִׂ  ַהפֹוגְׁ

ים. ָשעִׂ ַתֵקן ֶאת ָכל ַהפְׁ ָעֵלינּו לְׁ  וְׁ

ים,  רִׂ ָקרְׁ ים אֹו מְׁ מִׂ ַחמְׁ ם מְׁ  אִׂ

ים, ָראֵשי ֶהָהרִׂ ַחב וְׁ  ֶאת ַקֵּוי ָהרֹּ

יר  שִׂ ֵצה ֵתֵבל ַמפְׁ קְׁ  ַהֶקַרח בִׂ

יר. ָינּוס ֶאת ֵמיָמיו ַמֲעשִׂ ָהאֹוקְׁ  וְׁ

ַחֵסל  ָפתֹות נְׁ ָתן ֶאת ַהָפרֹות ֶאת ָהרְׁ אִׂ  וְׁ
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ֵפָרטּורֹות.  ָלָלן עֹולֹות ַהֶטמְׁ גְׁ י בִׂ  כִׂ

ֶיה  הְׁ זּוַנת ָהָאָדם תִׂ ֶוהתְׁ ית  ַפרְׁ  אֹו ֲחָלבִׂ

ית. חִׂ ן ַהַמשְׁ ַעל ָהעֹוָלם ַנֵגן מִׂ  וְׁ

יָערֹות ָקָק"ל   ַיֲערֹות ַהֶגֶשם וִׂ

ֶשת ָקָלל.  חֹּ נְׁ יקּו ֶאת ַהֶטַבע כִׂ  יֹורִׂ

ֹּא נֵ  ל ין וְׁ זִׂ ֹּא ֶבנְׁ ֹּא ֶפָחם,ל ל יֶזל וְׁ ֹּא דִׂ ל ט וְׁ  פְׁ

ַעד ַחם. ֶיֶפת וְׁ ים מִׂ נֹועִׂ קּו ֶאת ַהמְׁ לְׁ ַתדְׁ  יְׁ

י,  לִׂ ית ַרגְׁ ימִׂ לִׂ  עֹוֵלי ָהֶרֶגל ָינּועּו ַאקְׁ

י. לִׂ תֹו ַהדְׁ אִׂ י ַהֵמיָכל ֶשָלֶהם ֵריק וְׁ  כִׂ

ים, כִׂ יבּו ָכל ַההֹולְׁ מֹוָתם ָיטִׂ  ּוכְׁ

ים  ישִׂ בִׂ ֵרר כְׁ ַשחְׁ ים. לְׁ ָרכִׂ  ּודְׁ

ֵאין " הּום וְׁ ֵאין זִׂ ָפהוְׁ ַֽ יש ַוָנעֻּ ִ֝֗ ים צ, )" ָגָ֥ז חִׂ  לִׂ הִׂ  ( 10תְׁ

עּוָפה. ֵלי תְׁ כְׁ לֹּא בִׂ ֹּא ַבֶדֶרְך וְׁ ֹּא ַבָים ל  ל

ֵראשִׂ  ל בְׁ ָטהֹור ַהכֹּ ל ַזְך וְׁ י,יַהכֹּ  תִׂ

י. י ָכְך ָבָראתִׂ ים ָטרִׂ לִׂ  ַאקְׁ

ב רּוַח   שֹּ נְׁ ים תִׂ ָראֵשי ֶהָהרִׂ  ,ַקָלהבְׁ

יָ  גִׂ ינֹות ַלֲהָפַקת ֵאֶנרְׁ בִׂ ָלה. תּוָבֶהן טּורְׁ לְׁ       סֹּ

ָלה ַבָמרֹום,  ַאֵסף ָכל ַהַליְׁ תְׁ ַמל יִׂ  ַהַחשְׁ

יַע  נִׂ יםּוַביֹום ַיתְׁ ָעלִׂ פְׁ  .  ַבָצפֹון ּוַבָדרֹום מִׂ

ֶקֶדם  ,ּוַמֲעָרב בְׁ

ָיה ָעָרב ,ַאסְׁ  .ֵאירֹוָפה וְׁ

ים  מֹוס, כֹוָכבִׂ קֹוסְׁ יֹות, ֵתֵבל וְׁ סְׁ ָגָלקְׁ  וְׁ

ַכח נֹּ רּו לְׁ ָקרְׁ תְׁ מּו אֹו יִׂ ַחמְׁ תְׁ יֹות,  ָכל  יִׂ  ָהֲעׂשִׂ

כֹוֵחנּוֲאֶשר ֵאין  ַשֵקם בְׁ ירֹות  לְׁ  ַבֲאמִׂ

ֵלי דְׁ גְׁ יֵלי ָחָלל ,ָבֶבל מִׂ בֹורֹות   טִׂ  ּוַמעְׁ

ַתֵקן  חֹוָבֵתנּו לְׁ ַגֵדר ָכְך בְׁ תְׁ  נִׂ

דֹור   יג כְׁ לִׂ ֹּא ַנפְׁ ל ָלָגּהוְׁ  . ָזַקן פְׁ


