
 / יצחק שלו ֱא�ַהי ַהּנֹוֵשק לֹוֲחִמים

 

 תזֹוהֹום הַ יהֶ ינֵ ם עֵ צֵ עֹוים וְ מִ חֲ ק לֹוׁשֵ ֹוּני הַ הַ �אֱ 

ֹ הַ ם עַ ּפַ ּבַ  ּתָ קְ ׁשַ ּנָ ם שֶ חֵ ֹוּלי הַ ת ּפִ אֶ  ּתָ עְ דַ יָ הֲ   ?אתּז

 

 ר,מָ כְ נִ ם וְ חּו, ַר יתָ אִ רָ הֲ  ?רֹוּבְ דַ ה ּבְ ה זֶ ּפֶ  ּתָ עְ מַ ׁשָ הֲ 

 רּמָ קֻ מְ ה הַ ּזֶ ח הַ צַ ּמֵ ם הַ ץ עִ ּפֵ נַ תְ ת הִ מֹולֹוג חֲ מֹ לְ ה אַ מַ 

 

 תבֹוָר ּקְ י הַ ׁשֵ ְר טַ ּבְ  �ּמַ הֻ ב ׁשֶ ּגַ ם הַ ע עִ ַר ר ּכָ ה יׁשֶ יזֶ אֵ 

 ת...בֹודָ ּנְ ב הַ ק לֵ תֹ ׁשְ ה ּבִ קָ ּתְ ּתַ ׁשְ ים נִ ִר עּות נְ יַר ׁשִ  יזֹואֵ וְ 

 

ֹ ּכָ  עַ דֹ יָ  ּתָ עְ דַ ּיָ ים, ׁשֶ תִ ּמֵ י הַ הֵ �ת, אֱ ן אֹוּתֵ   את,ל ז

 ת,זֹוהֲ יו לַ ינָ י עֵ ּתֵ ת ׁשְ יכֹוׁשִ מְ ם מַ לָ עֹוּבָ ם קֹוה מָ יזֶ אֵ ּבְ ּשֶ 

 

 ף,טַ  מֹו, ּכְ �פְ נָ ת ּכְ חַ ּתַ ּמִ ן, ׁשֶ ּבֵ ב לַ טֹו – �תְ ינָ כִ ל ׁשְ צֵ ּבְ ׁשֶ 

 ף.ּטָ לֻ מְ הַ  חֹוצְ ת מִ רֶ ּמֹ ל קִ ק עַ חֵ ׂשַ ת לְ מֹולֹוים חֲ יכִ שִ מְ מַ 

 

 יולָ גְ ל ַר ד עַ מַ עָ וְ  רֹוׁשְ ם יָ ם: קָ י ׁשָ ר אֵ עַ ּנַ לַ  אתָ פָ ָר ׁשֶ 

 ב...לָ חְ ּׁשַ ית, הַ יִר עִ ת הָ ֹוּסכַ ת ּכעֹובָ ּגְ ה לַ ּסֶ כַ מְ  ירֹושִ וְ 

 

ֹ אִ ר, ׁשֶ בָ דָ  נּונֵ י. עֲ הַ �יו, אֱ עָ ֵר ת לְ ן אֹוּתֵ   אם ל

ֹ הֲ  -  .ֹוּלהִ ר ּבְ קָ ח יָ רֵ יָ , לְ ינֹוש אֵ מֶ ּׁשֶ ם לַ עַ א טַ ל

 

 ת:זֹוהֹום הַ יהֶ ינֵ ם עֵ צֵ עֹוים וְ מִ חֲ ק לֹוׁשֵ נֹו נּונֵ עֲ 

ֹ ם הַ עַ ּפַ ּבַ  ּתָ קְ ׁשַ ּנָ ם שֶ חֵ לֹוי הֲ ת ּפִ אֶ  ּתָ עְ דַ יָ הֲ    - -את? ּז

 

 

 


