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אָ ָּנא יְ יָ! סָ מַ ְכ ִּּתי ַעל ַרחֲמֶ ָ
יך הָ ַר ִּ ּבים לְ בַ ֶ ּק ְש ָך ֶש ִּּת ְשמַ ע ְּת ִּפ ּ ָל ִּתי הַ ְ ּקטַ ָּנה ,הַ ּי ֹוצֵ את מֵ ִּע ְמ ֵקי לְ בָ ִּבי
תו ָר ְת ָך הַ ְ ּק ֻד ּ ָשה" :וֶ ֱהיֵה טֶ ֶרם יִּ ְק ְרא ּו וַ אֲ נִּ י אֶ עֱ נֶ ה".
מו ֶש ָּכת ּוב ְ ּב ֹ
הַ ִּ ּנ ְש ָּבר ,וַ עֲ נֵ ה נָ א לִּ ְק ִּריאָ ִּתיּ ְ ,כ ֹ
ָ
ָ
או ֶדה
אֵ ל מָ לֵ א ַרח ֲִּמיםַ ,רחֵ ם ָעלַ י וְ ַק ֵּבל ַּב ָ ּק ָש ִּתי ֶשאֲ בַ ֵ ּקש ִּמ ְּמך ,וְ ַק ֵּבל וִּ ּד ּויִּ י ֶשאֶ ְתוַ ֶ ּדה לְ פָ נֶ יךֹ :
דוש ֹות וְ לֹא ָשמַ ְר ִּּתי ִּפ ּק ּו ֶד ָ
יתי ִּמ ְצ ֹו ֶת ָ
לְ פָ נֶ ָ
יתנ ּו.
יך אֲ ֶשר ִּצ ִּ ּו ָ
יך הַ ְ ּק ֹ
בוש מֵ חַ טָ אַ י הַ ּ ָמ ִּריםֶ ,ש ִּה ְמ ֵר ִּ
יך וְ אֵ ֹ
יך ָּכ ָרא ּוי ,אֶ ּפֹל ַעל ּ ָפנַ י וְ אֶ ְתחַ ֵּנן לְ פָ נֶ ָ
עולָ ִּמים ,טֶ ֶרם אַ ְת ִּחיל לְ ִּה ְתוַ ּד ֹות לְ פָ נֶ ָ
יך,
דון ָּכל הָ ֹ
אֲ ֹ
יך ,וְ ַק ֵּבל וִּ ּד ּויִּ י ְ ּברֹב ַר ֲחמֶ ָ
יך לְ ִּה ְתוַ ּד ֹות לְ פָ נֶ ָ
חון ּ ֶפה אֵ ְ
ֶש ִּ ּי ְג ְ ּבר ּו ַרחֲמֶ ָ
יך.
יך ַעל ַּכעֲ ְס ָך ,וְ ֵתן לִּ י ּ ִּפ ְת ֹ
דול וְ ָש ְפטֵ נִּ י ְ ּבג ֶֹדל ַרחֲמֶ ָ
בו ְר ִּאיַ ,ק ֵּבל נָ א ַּב ָ ּק ָש ִּתיּ ִּ ,כי
יך .אֲ בַ ֶ ּק ְש ָךֹ ,יו ְצ ֵרי ּו ֹ
עֲ ֵשה ִּע ִּּמי ְ ּכחַ ְס ֶד ָך הַ ָ ּג ֹ
דו ָשה אֲ ֶשר נָ ַת ָּת לְ ַע ְּמ ָך ְ ּבחֶ סֶ ד ּו ְב ַרח ֲִּמים.
אֵ ין לִּ י מֵ לִּ יץ י ֶֹשר לְ הַ זְ ִּ ּכיר זְ כֻ ּי ֹו ַתיַ ,רק ּת ֹו ָר ְת ָך הַ ְ ּק ֹ
יך אֲ ה ּובֶ ָ
יךּ ,ופֶ ַתח לִּ י ַשעֲ ֵרי ְּתש ּובָ ה .זְ כֹר לְ בָ נֶ ָ
צון לְ פָ נֶ ָ
יך
אֲ בַ ֵ ּקש ִּמ ְּמ ָךֶ ,ש ּיַעֲ לֶ ה וִּ ּד ּויִּ י ּ ֻכלּ ֹו לְ ָר ֹ
רותּ ְ ,כ ֵשם
עו ַתי הֲמָ ֹ
ַק ָּבלָ ָתם ּת ֹו ָר ְת ָך הָ אֲ ה ּובָ ה ְ ּב ִּסינַ יּ ,ו ְפ ַתח ַ ּגם לָ הֶ ם ַשעֲ ֵרי ְּתש ּובָ הַ .ק ֵּבל נָ א ִּ ּד ְמ ֹ
עות ֶש ִּה ִּ ּזיל ּו מַ לְ אָ כֶ ָ
ידו
דו ִּשים ְ ּב ֵעת ֶש ָע ַקד אַ ְב ָרהָ ם אָ ִּבינ ּו אֵ ת ְ ּב ֹנו יְ ִּח ֹ
יך הַ ְ ּק ֹ
ֶש ִּ ּק ַּבלְ ָּת הַ ְ ּדמָ ֹ
ְ
עו ֵתיהֶ ם ַעל חַ ְרבּ ֹו ֶשל מַ לְ אָ ך הַ ּ ָמוֶ ת וְ ִּע ְ ּכב ּוה ּו ִּמ ִּּל ְשחֹט אֵ ת אָ ִּבינ ּו יִּ ְצחָ ק,
הֶ חָ ִּביב ,אָ ז נָ ְפל ּו ִּ ּד ְמ ֹ
ְ
או ִּמי
ישיֹ ,
או אֵ ת ִּא ִּ
עו ַתי אֵ ת חַ ְרבּ ֹו ֶשל מַ לְ אַ ך הַ ּ ָמוֶ ת ִּמ ְּלכַ לּ ֹו ֵתנִּ י ,חָ לִּ ילָ הֹ ,
כֵ ן יְ ַע ְ ּכב ּו ִּ ּד ְמ ֹ
יתנ ּו .כֵ ן אֲ בַ ֶ ּק ְש ָךֶ ,ש ְּת ַרחֲמֵ נ ּו ,וֶ ֱהיֵה אַ ָּתה מֵ לִּ יץ י ֶֹשר
או ִּמי ִּמ ּמ ֹו ָד ֵעינ ּו וְ אֶ נְ ֵשי ְ ּב ִּר ֵ
ִּמ ּי ֹו ְצאֵ י חַ לָ צַ יֹ ,
ֹאתי.
ַּבעֲ ִּדי ְ ּב ֵעת ִּּת ְש ּ ְפטֵ נִּ י ְ ּב ִּמ ְש ּ ָפ ְט ָך ,וְ ַק ֵּבל נָ א ְּת ִּפ ּ ָל ִּתי ּו ְמחַ ל לְ כָ ל חֵ ּט ָ
ַרחֲמֶ ָ
יך הָ ַר ִּ ּבים יִּ ְהי ּו לִּ י לְ מָ גֵ ןּ ִּ ,כי יְ ֵראָ ה אֲ נִּ י מֵ חַ טא ַֹתי הָ ַר ִּ ּבים וְ אֵ ינִּ י ְכ ָד ִּאית וְ אֵ ינִּ י ֹיו ַד ַעת ַּב ּ ֶמה
אַ ְת ִּחיל לְ בַ ֵ ּקש ְסלִּ יחָ ה ִּמ ְּלפָ נֶ ָ
מו ֶש ָּכת ּוב
דו ִּשיםּ ְ ,כ ֹ
בו ֵתינ ּו הַ ְ ּק ֹ
יך .לָ כֵ ן ַק ֵּבל נָ א ְת ִּח ָּנ ִּתי ִּ ּבזְ כ ּות אֲ ֹ
בות לְ בָ נִּ ים ּו ְבנִּ י ָּבנִּ ים" אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵ אלֹהֵ י
דו ָשה" :וְ אֶ עֱ ֶשה חֶ סֶ ד ,וְ זָכַ ְר ִּּתי זְ כ ּות אָ ֹ
תו ָר ְת ָך הַ ְ ּק ֹ
ְ ּב ֹ
בו ֵתינ ּו ,נַ חֲמֵ נ ּו וְ ַרחֵ ם ָעלֵ ינ ּו ,אָ מֵ ן.
אֲ ֹ
טובָ ה,
אות לְ ֹ
יק ַ ּים ָּבנ ּו ִּמ ְק ָרא ֶש ָּכת ּוב" :עֲ ֵשה ִּע ּ ָמנ ּו ֹ
יְ ִּהי נָ א חַ ְס ְ ּד ָך לְ נַ חֲמֵ נ ּו ִּמ ַ ּצעֲ ֵרנ ּו הָ ַרב ,וִּ ֻ
טובָ ה,
אות לְ ֹ
ֵבוש ּוּ ִּ ,כי אַ ָּתה יְ ָי עֲ ז ְַר ָּתנ ּו וְ נִּ חַ ְמ ָּתנ ּו" – ַּכאֲ ֶשר ַּתעֲ ֶשה ִּע ּ ָמנ ּו ֹ
וְ יִּ ְרא ּו ש ֹונְ אֵ ינ ּו וְ י ֹ
עוזֵר ּו ְמנַ חֵ ם לְ כָ ל
ֵבוש ּוּ ִּ ,כי אַ ָּתה אֵ ל ֹ
יִּ ְרא ּו ש ֹונְ אֵ ינ ּוֲ ,הלֹא הֵ ם יֵצֶ ר הָ ַרע וְ הַ ּ ָשטָ ן הַ ְּמ ַק ְט ֵרג ,וְ י ֹ
הַ ּק ֹו ְר ִּאים אֵ לֶ ָ
מו ֶש ָּכת ּוב" :לֵ ב נִּ ְש ָּבר וְ נִּ ְד ֶּכה אֱ ל ִֹּהים לֹא ִּת ְבזֶה" אָ מֵ ן.
יך ְ ּבלֵ ב נִּ ְש ָּבר ְ ּכ ֹ
יך נַ עֲ מֹד הַ ּי ֹום ִּ ּכי ּ ֻכ ּ ָלנ ּו עֲ בָ ֶד ָ
לְ ִּמ ְש ּ ָפטֶ ָ
דוש :אָ ָּנא עֲ נֵ נִּ י
יך ,לָ כֵ ן אֶ ְב ֶּכה וְ אֶ ְצ ַעק לִּ ְפנֵ י ִּש ְמ ָך הַ ָ ּק ֹ
ֵרות
או ָתנ ּו וְ אֵ ת ז ְַר ֵעינ ּוִּ ,מ ְ ּגז ֹ
ְ ּבחֶ סֶ ד ּו ְב ַרח ֲִּמים ,וְ ֵשב אַ ָּתה לְ בַ ְ ּד ָך לִּ ְש ּפֹט ִּמ ְש ּ ָפ ִּטיָ .ש ְמ ֵרנ ּוֹ ,
טובָ הּ ִּ ,כי כֵ ן ַ ּד ְר ְ ּכ ָך
טובָ ה ,וְ כָ ל צֶ אֱ צָ אֵ נ ּו יְ גַ ְ ּדל ּו צֶ אֱ צָ אֵ יהֶ ם ְ ּב ֹ
אַ ְכז ִָּר ּי ֹות ,וְ ז ֵַּכנ ּו לְ גַ ֵ ּדל ָּבנֵ ינ ּו ְ ּב ֹ
לְ ַרחֵ ם ַעל ְצ ִּע ֵירי צֹאנְ ָך הָ ַר ִּ ּכים.
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ַּב ּ ֶמה אֲ ַק ֵ ּדם לְ פָ נֶ ָ
דוש! ֹיו ַד ַעת אֲ נִּ יֶ ,שאֵ ין לִּ י ִּמי ֶש ּי ְַמלִּ יץ
יך לְ הַ ְע ִּּתיר ּולְ ִּה ְתחַ ֵּנן לְ ִּש ְמ ָך הַ ָ ּק ֹ
מו ֶשאָ ְמר ּו הַ חֲכָ ִּמים'ָּ :כל הַ ּ ְש ָע ִּרים נִּ נְ ַעל ּו לְ בַ ד ִּמ ּ ַשעֲ ֵרי
רותּ ְ ,כ ֹ
עות ֵעינַ י הֲמָ ֹ
עֲ ב ּו ִּריַ ,רק ְ ּדמָ ֹ
עו ַתי ֶשאֲ נִּ י ש ֹופֶ כֶ ת לְ פָ נֶ ָ
ֹאד ָך לִּ ְה ֹיות ,וְ כַ ֵּבס ָּבהֶ ן
יך וְ ִּשמָ ן ְ ּבנ ְ
ִּד ְמ ָעה' .לָ כֵ ן ,אֵ ל ַרח ּוםַ ,ק ֵּבל ִּ ּד ְמ ֹ
בור ִּמ ִּ ּכ ּ ֵסא ִּ ּדין וְ ֵשב ַעל ִּ ּכ ּ ֵסא ַרח ֲִּמים ,אָ מֵ ן.
אֵ ת נַ ְפ ִּשי מֵ חַ טָ אַ י ּומֵ עֲ ֹוו ֹנו ַתי ,וַ עֲ ֹ
ִּּת ְקרַּ ב ְּת ִּחנָ ִּתי לְ פָ נֶ ָ
בו ְד ָך .לָ כֵ ן
יךֹ ,יו ְצ ִּריֶ ,שלּ ֹא י ְַפ ִּסיק ש ּום ְמ ַק ְט ֵרג ֵּבין ְּת ִּפ ּ ָל ִּתי לְ בֵ ין ִּ ּכ ּ ֵסא ְ ּכ ֹ
אֶ ְתחַ ֵּנן לְ פָ נֶ ָ
יך :הָ ֵשב חֶ ֶרב ִּ ּדינְ ָך לְ ַת ְע ָרה ,וְ הָ ֵרם י ִָּמין ִּצ ְד ֶק ָך ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל יְ לָ ֵדינ ּו הָ ַר ִּ ּכים ,אָ מֵ ן.
יק ּיַם
טוב ּומֵ ִּטיב ,הַ ִּּצילֵ נִּ י מֵ חֶ ְר ּ ָפה ּו ִּמ ָ ּגזֵל ּו ִּמ ּ ְשלִּ יטַ ת אָ ָדם ּו ִּמ ָּכל ַרע ,וִּ ֻ
הַ ט אָ זְ נְ ָך לִּ ְת ִּפ ּ ָל ִּתי ,אֵ ל ֹ
"פ ֹו ֵתחַ אֵ ת י ֶָד ָ
צון" אַ ָּתה
יע לְ כָ ל חַ י ָר ֹ
יך ּומַ ְש ִּ ּב ַ
ִּ ּבי ִּמ ְק ָרא ֶש ָּכת ּוב ְ ּבסֵ פֶ ר הַ ְּת ִּה ִּּלים הַ ָ ּק ֹ
דושּ :
לְ בַ ְ ּד ָך ִּּת ְפ ַּתח י ֶָד ָ
ידי ָּב ָשר וָ ָדם ,אָ מֵ ן.
יך הַ ְרחָ בָ ה ּו ְתז ּונֵ נ ּו ,וְ לֹא נִּ ּז ֹון וְ נִּ ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ִּמ ֵ ּ
יענִּ יֹ .יו ַד ַעת אֲ נִּ יֶ ,שאֵ ינִּ י ְכ ָד ִּאית לִּ ְפ ּתֹחַ
הו ִּש ֵ
ְראֵ ה ָענְ יִּ י וַ עֲ מָ לִּ י מֵ חַ טא ַֹתי וַ עֲ ֹוו ֹנו ַתיַ ,ק ֵּבל ְּת ִּחנָ ִּתי וְ ֹ
דולִּ ים :לַ ְצ ִּּתיּ ִּ ,ד ַּב ְר ִּּתי ִּ ּד ְב ֵרי נִּ בּ ּול ּ ֶפה וְ כָ ל
אתי ְ ּב ִּפי ְ ּבחַ טָ ִּאים ְ ּג ֹ
ּ ִּפי ּולְ בַ ֵ ּקש ִּמ ְּמ ָך ְמא ּומָ הּ ִּ ,כי חָ טָ ִּ
מו ֶש ִּ ּק ַּבלְ ָּת ְת ִּח ָּנ ָתה ֶשל חַ ָּנה ,אֵ ם
ִּ ּדבּ ּור אָ ס ּורַ .רק אַ ָּתה ,אֵ ל ַרח ּוםַ ,רחֵ ם ָעלַ י וְ ַק ֵּבל ְּת ִּח ָּנ ִּתי ְ ּכ ֹ
ְשמ ּואֵ לּ ,ו ְסלַ ח לְ כָ ל עֲ ֹוו ֹנו ַתי.
עונֶ ה ָּב ּה לְ כָ ל
ְ ּבכָ ל לִּ ִּ ּבי אֶ ְק ָראֶ ָך .לָ כֵ ן אֲ בַ ֶ ּק ְש ָך ,אָ ב הָ ַרח ֲִּמים וְ צַ ִּ ּדיק – ֹזו ִּהיא הַ ִּּמ ָ ּדה ֶשאַ ָּתה ֹ
קו ְראֶ ָךּ ְ :כ ֵשם ֶשעֲ ז ְַר ַּתנִּ י ַעד הֵ ָּנה ,אֶ ְתחַ ֵּנן לְ פָ נֶ ָ
יך ְ ּכבֵ ן הַ ִּּמ ְתחַ טֵ א לִּ ְפנֵ י אָ ִּביוֶ ,ש ַּת ַענֵ נ ּו ּו ְת ַרחֲמֵ נ ּו
ֹ
ָ
ְ ּכ ַרחֵ ם אָ ב ַעל ָּבנָ יו ,כֵ ן ְּת ַרחֵ ם ָעלֵ ינ ּוַ ,ע ְּמך יִּ ְש ָראֵ ל ,אָ מֵ ן.
ֲרון אַ ּ ְפ ָך ,וְ ַק ֵּבל ְ ּב ַרח ֲִּמים ַּב ָ ּק ָש ִּתי ֶשאֲ נִּ י ְמבַ ֶ ּק ֶשת ִּמ ְּמ ָך
בו ַתי ,ח ֹ
הַ עֲ בֵ ר ִּמ ּ ֶמ ִּ ּני ,יְ ָי אֱ לֹהַ י וֵ אלֹהֵ י אֲ ֹ
ָ
ָ
עודַ ,רק ָּת ִּמיד אֲ ַק ּיֵם ִּמ ְצ ֹו ֶתיך .אֲ בַ ֶ ּק ְשך ,מַ לְ ִּ ּכי וֵ אלֹהָ י,
או ִּסיף לַ ֲחטֹא ֹ
ַּכ ּ ָפ ַרת עֲ ֹוו ֹנו ַתי ,וְ ֶשלּ ֹא ֹ
ֶש ְּתאַ ּ ֵמץ לְ בָ ִּבי לְ ַק ּיֵם ִּמ ְצ ֹו ֶת ָ
ית לְ ִּא ּמ ֹו ֵתינ ּו ,וְ חַ ּזֵק אֵ ת י ִָּדי לָ ֵתת ְצ ָד ָקה ָּת ִּמיד ּולְ ַק ּיֵם ִּמ ְצוַ ת
יך ֶש ִּּצ ִּ ּו ָ
דות לְ ָך.
הו ֹ
רות ִּ ּבזְ מַ ָּנ ּה ,וְ ַי ּ ֵשר ַר ְגלִּ י לָ לֶ כֶ ת אֶ ל ֵּבית הַ ְ ּכנֶ סֶ ת לְ ֹ
הַ ְדלָ ַקת נֵ ֹ
יתי .לָ כֵ ן ְמבַ ֶ ּק ֶשת אֲ נִּ יֶ ,ש ִּ ּבזְ כ ּות
מָ ה אֹמַ ר ּומָ ה אֲ בַ ֵ ּקש! נַ ְפ ִּשי ֹיו ַד ַעת ָּכל מַ עֲ ַשי הָ ָר ִּעים ֶש ָע ִּש ִּ
או ָתנ ּוֶ ,ש ִּּת ְשרֹר הַ ּ ִּש ְמחָ ה ָּת ִּמיד ְ ּבמַ חֲנֵ נ ּו,
יע ֹ
דו ָשהּ ,ת ֹו ִּש ַ
תו ָר ְת ָך הַ ְ ּק ֹ
עו ְס ִּקים ְ ּב ֹ
יְ לָ ַדי הַ ְּצ ִּע ִּירים ֶש ֹ
ָגון וַ אֲ נָ חָ ה ְ ּבאָ ֳהלֵ נ ּו ,אָ מֵ ן.
וְ אַ ל יִּ ְש ְרר ּו י ֹ
טוב לַ כּ ֹלַ ,א ָּתה ְמ ַרחֵ ם אֶ ת כּ ֹל ,וְ אַ ָּתה ש ֹומֵ ַע ְּת ִּפ ּ ַלת ָּכל ּ ֶפה.
או ְד ָך ְ ּבכָ ל לִּ ִּ ּבי ,אֱ לֹהַ יּ ִּ ,כי אַ ָּתה ֹ
ֹ
ָ
דוש וְ ֹנו ָרא אַ ָּתה.
אַ ָּתה מַ ְק ִּשיב לִּ ְת ִּפ ּ ַלת הָ עֲ נִּ ִּ ּיים ,וְ אַ ָּתה ְמכַ ּ ֵפר לַ חֲטָ ִּאים ֶשחָ טָ אנ ּו לְ פָ נֶ יךּ ִּ ,כי ָק ֹ
קום ִּמ ַ ּדת הַ ִּ ּדין ,וְ ַת ְמ ִּּתיק לָ נ ּו הַ ִּ ּדינִּ ים וְ יִּ ּ ַשר
אַ ְך אֲ בַ ֵ ּקש ִּמ ּ ִּש ְמ ָך הַ ּט ֹובֶ ,ש ָּת ִּשים ִּמ ַ ּדת הָ ַרח ֲִּמים ִּ ּב ְמ ֹ
לְ פָ נֶ ָ
יך ִּמ ְש ּ ָפטֵ ינ ּו ,אָ מֵ ן.
תו ִּכיחֵ נִּ י וְ ַאל ַּבחֲמָ ְת ָך ְתי ְַּס ֵרנִּ יּ ִּ ,כי ִּש ְמ ָך נִּ ְק ָרא ש ֹופֵ ט אֱ מֶ ת ּו ִּמ ְש ּ ָפטֶ ָ
יך אֱ מֶ ת ,וְ אַ ָּתה
וְ אַ ל ְ ּבאַ ּ ְפ ָך ֹ
עו ֶשה חֶ סֶ ד וֶ אֱ מֶ ת ּו ְמכַ ּ ֵפר לַ עֲ ֹוו ֹנו ֵתינ ּוּ .ו ְבזֶה אָ ִּגיל וְ אֶ ְשמַ חֶ ,ש ִּּמ ְתחָ ֶרטֶ ת אֲ נִּ י ַעל עֲ ֹוו ֹנו ַתי ,וְ לֹא
ֹ
או ְד ָך ְ ּבכָ ל לִּ ִּ ּבי.
עוד לַ עֲ ש ֹו ָתם ,וְ ַעל ָּכ ְך ֹ
אָ ש ּוב ֹ
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יתי ִּמ ְצ ֹו ֶת ָ
יך
ִּרחַ ְק ִּּתי הַ ּ ַמעֲ ִּשים הַ ּט ֹו ִּבים ֶש ִּּל ּ ַמ ְד ָּת לַ עֲ ש ֹו ָתם וְ ִּה ְמ ֵר ִּ
יתנ ּו לְ ַקיֵם לֹא ִּק ַ ּי ְמ ִּּתי .מַ ה ֶשאָ סַ ְר ָּת
יתי ,וַ אֲ ֶשר ִּצ ִּ ּו ָ
ִּמ ּ ַלעֲ ש ֹות ָע ִּש ִּ
אתי .אַ ְך ְ ּבכָ ל אֵ ּ ֶלה
את ִּטהַ ְר ִּּתי ּומַ ה ֶש ִּּטהַ ְר ָּת ִּט ּ ֵמ ִּ
מַ ה ֶש ִּּט ּ ֵמ ָ
מוד בפיתויו ֶשל יִּ ְצ ִּרי
ּולְ הַ ְכ ִּעיסֶ ָך ,אֶ ּ ָלא ֶשלּ ֹא הָ יָה ִּ ּבי כּ ֹחַ לַ עֲ ֹ
אָ מֵ ן.
יך לֹא אֶ ְפחַ ד וְ אֵ ְ
הָ ֵקם לַ אֲ מָ ְת ָך חַ ְס ְ ּד ָך .כּ ֹו ַר ַעת אֲ נִּ י ּו ִּמ ְש ַּתחֲוָ ה ְלעֻ ּ ָמ ְת ָך ,אֵ ל חֶ סֶ דּ ִּ ,כי אֵ ְ
יך לֹא
תֹא ֲחזֵנִּ י ְר ָע ָדה ּופַ לָ צ ּות ְ ּב ֵעת ָע ְמ ִּדי לְ ִּמ ְש ּ ָפט ִּ ּב ְפנֵ י ֵּבית ִּ ּדין ֶשל מַ ְעלָ ה ,לְ ִּה ְתנַ ֵ ּצל ַעל עֲ ֹוו ֹנו ַתי.
ינו,
עולָ ם ,לֹא ְ ּכ ִּמ ַ ּדת ָּב ָשר ִּמ ָ ּד ְת ָךּ ִּ ,כי לִּ ְפנֵ י ש ֹופֵ ט ָּב ָשר וָ ָדם אֵ ין ַרח ֲִּמים ְ ּב ִּד ֹ
וְ אַ ָּתהִּ ,רבּ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
עו ֶשה ּ ֶפלֶ א ּומַ ְראֶ ה ַרחֲמֶ ָ
יך ְ ּב ֵעת ִּמ ְש ּ ָפט ,לָ כֵ ן ַרחֵ ם ָעלַ י וְ ִּח ֵּננִּ י ְ ּבחַ ִּ ּיים אֲ ֻר ִּ ּכיםִּ ,לי
אֲ בָ ל אַ ָּתה יְ ָי ֹ
ישי וְ ִּלילָ ַדי ,אָ מֵ ן.
ּולְ ִּא ִּ
קול הַ ּש ֹופָ ר ,וְ כַ ּ ֵפר לַ חֲטָ אֵ ינ ּו ַעל
ֲרונֶ ָךּ ,ו ִּפי ָשטָ ן הַ ְּמ ַק ְט ֵרג ָעלֵ ינ ּו ָּת ִּמידִּּ ,ת ְס ּתֹם ְ ּב ֹ
ַ ּגל מֵ ָעלֵ י ח ֹ
קול הַ ּש ֹופָ רּ .ו ְכ ֵשם ֶשאָ נ ּו ּת ֹו ְק ִּעים ְ ּבש ֹופָ ר ָּכפ ּוף ,כֵ ן נכוף לְ בָ בֵ נ ּו לְ ש ּוב אֵ לֶ יךָ
יְ ֵדי ֹ
רו ֶשל ְמ ִּשיחַ ִּצ ְד ֵקנ ּו ,אָ מֵ ן.
קול שֹפָ ֹ
מֵ עֲ ֹוו ֹנו ֵתינ ּו ,וְ נִּ זְ ֶּכה ְ ּב ָשנָ ה הַ ּזֹאת לִּ ְשמ ַֹע ֹ
דוש ֹות .אֵ ת אֲ ֶשר ְמנַ ְע ָּתנ ּו
הַ ְ ּק ֹ
ִּה ַּת ְר ִּּתי ּומַ ה ֶש ִּה ַּת ְרת אָ סַ ְר ִּּתי;
צונְ ָך
רות ְר ֹ
לֹא כוונתי לְ הַ ְמ ֹ
הָ ַרע ,לָ כֵ ן ְסלַ ח ּו ְמחַ ל עֲ ֹוונִּ י,

או ִּתי ,וְ לֹא ִּה ְתבּ ֹונַ נְ ִּּתי
רות ֹ
בות ּו ְבמַ עֲ ִּשים ָר ִּעים .נָ ַת ִּּתי ַע ְצ ִּמי ְ ּביַד יִּ ְצ ִּרי הָ ַרע לְ גָ ֹ
תועֲ ֹ
ָ ּדבַ ְק ִּּתי ְ ּב ֹ
מוד ְ ּבפָ נֶ ָ
עולָ םִּ ,אם אֶ ְרצֶ ה
יך לְ ִּמ ְש ּ ָפטַ ,רק הָ לַ ְכ ִּּתי ַאחַ ר מַ אֲ וַ ּיֵי לִּ ִּ ּביִּ .רבּ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
ֶש ּס ֹו ִּפי לַ עֲ ֹ
דוש ַעל עֲ ֹוו ֹנו ַתי – ָימַ י יִּ ְכל ּו ,וְ עֲ ֹו ֹנו ַתי הַ ּ ָמ ִּרים וְ הָ עֲ צ ּו ִּמים לֹא יִּ ְכל ּו,
לְ ִּה ְתוַ ּד ֹות לִּ ְפנֵ י ִּש ְמ ָך הַ ָ ּק ֹ
יתי ִּ ּב ְשגָ גָ ה וְ אֹנֶ ס.
או ַעל אֵ ּ ֶלה ֶש ָע ִּש ִּ
יתי ְ ּב ָרצ ֹוןֹ ,
רות אֶ ְתוַ ֶ ּדה? ִּאם ַעל אֵ ּ ֶלה ֶש ָע ִּש ִּ
ַעל אֵ לּ ּו עֲ בֵ ֹ
ָ
עו ַתי ,כֵ ן ְּתכַ ְ ּבסֵ נִּ י ותטהרני
צון ִּמ ְּלפָ נֶ יִּ ךּ ְ ,כ ֵשם ֶש ָרחַ ְצ ִּּתי ַע ְצ ִּמי ְ ּב ִּד ְמ ֹ
עולָ ם ,יְ ִּהי ָר ֹ
ִּרבּ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
ִּמ ָּכל עֲ ֹוו ֹנו ַתי ,אָ מֵ ן.
אוי וַ י לִּ י! אֵ ְ
וְ אֶ ּ ָשא ִּ ּדבּ ּו ִּרי אֵ לֶ ָ
יך
יך ,אָ ִּבי ְש ַּב ּ ָשמַ ים ,לְ בַ ֵ ּקש חַ ְס ְ ּד ָך ,וְ אֶ ְפ ַּתח ְ ּבאֵ ימָ ה ּו ְבהַ ְכנָ ָעהֹ :
ֹאתיו הַ ּ ָמ ִּרים
אתי ִּמ ּ ְפנֵ י ְשנֵ י ֵע ַדי ,הֵ ם ְשנֵ י מַ לְ אָ ִּכים הַ ְּמלַ וִּ ים לָ אָ ָדם ּו ְמ ִּע ִּידים ַעל חַ ּט ָ
לֹא י ֵָר ִּ
אתי וְ לֹא ִּרחַ ְמ ִּּתי
אוי! ֵּכיצַ ד לֹא י ֵָר ִּ
ָדו ַעל ַעו ֹו ֹנו ָתיוֹ .
לו ח ֲִּתימַ ת י ֹ
דו לְ ִּמ ְש ּ ָפטּ ,ומַ ְר ִּאים ֹ
ְ ּב ֵעת ָע ְמ ֹ
ָ
ַעל יְ לָ ַדי הָ ַר ִּ ּכיםֶ ,שעֲ ל ּולִּ ים הָ י ּו לְ ִּה ּ ָל ַקח ִּמ ּ ֶמ ִּ ּני ֵע ֶקב עֲ ֹוו ֹנו ַתי .לָ כֵ ן אֲ בַ ֶ ּק ְשך ֶש ְּת ַרחֵ ם ָעלַ י ְ ּברֹב
חַ ְס ְ ּד ָך ,אָ מֵ ן.
ל ּולֵ א חֲסָ ֶד ָ
לו לָ אָ ָדםַ ,על מָ ה אֶ ְסמ ְֹך וְ אֶ ּ ָש ֵען ַּב ָ ּי ִּמים אֵ לּ ּוָ ,י ִּמים ֹנו ָר ִּאיםָּ ,בהֶ ם
עו ְמ ִּדים ֹ
יך הָ ֹ
ילו ָתיו נִּ ְק ָר ִּאים לְ פָ נָ יו? אֶ ל ִּמי אֶ ְפנֶ ה ְלי ֵַשע לִּ י? אֵ ין
נִּ ְפ ָקד ָּכל הַ ְ ּיצ ּור ,וְ כָ ל מַ עֲ ֶשה אָ ָדם וַ עֲ לִּ ֹ
את לִּ ְב ִּר ֹיו ֶת ָך אֵ ת הַ ְּתש ּובָ ה מֵ חֲטָ אֵ יהֶ ם ,לָ כֵ ן אֲ ַק ֵּבל ָעלֵ י
לִּ י אֶ ּ ָלא לְ ִּה ָש ֵען ַעל ר ּו ֵּבי ַרחֲמֶ ְךֶ ,ש ָּב ָר ָ
לָ ש ּוב ַעל ָּכל חַ טָ אַ י ּו ְל ָע ְב ְ ּד ָך מֵ ַע ָּתה ְ ּבי ֶֹשר לֵ בָ ב.
צו ֵעק ּו ְמבַ ֵ ּקש לְ פָ נֶ ָ
תו.
יך ,לָ כֵ ן ַּכ ּ ֵפר נָ א לַ עֲ ֹוו ֹנו ָתיו וְ ַק ֵּבל ְּתש ּובָ ֹ
ְ ּכחַ ְס ֶד ָך ְת ִּדינֵ נִּ י ,יְ ָי אֱ לֹהָ יַ ,ע ְּמ ָך ֹ
טו ִּבים לְ ִּה ְצטַ ֵ ּדק ָּבהֶ ם ,לָ כֵ ן נְ בַ ֵ ּקש
בו ֵתינ ּו ,יְ ֵשנֵ י מַ ְכ ּ ֵפל ,לְ סַ עֲ ֵדנ ּו .אַ ְך אֵ ין ָּבנ ּו מַ עֲ ִּשים ֹ
ע ּור ּו אֲ ֹ
ָ
ָ
ָגול ּו
עולָ ם ,הַ ִּשיבֵ נ ּו אֵ לֶ יך וְ ש ּוב לִּ ְקרֹא לָ נ ּו ַע ְּמך ,י ֹ
נָ א ִּמבּ ֹו ְראֵ נ ּו ֶש ְ ּי ַרחֵ ם ָעלֵ ינ ּוִּ .רבּ ֹו ֹנו ֶשל ֹ
דו ֶת ָ
דו ִּשים ,אָ מֵ ן סֶ לָ ה.
בו ֵתינ ּו הַ ְ ּק ֹ
יךּ ִּ ,בזְ כ ּות אֲ ֹ
חַ ְס ְ ּד ָך ַעל ִּמ ֹ
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מֵ צַ ר אֲ נִּ י ש ֹוכֶ נֶ ת מֵ רֹב עֲ ֹוו ֹנו ַתי הָ ָר ִּעיםּ ְ ,באֵ יזֶה מַ ַּתן וְ שֹחַ ד אֶ ְת ַר ֶ ּצה לְ פָ נֶ ָ
יך ,בּ ֹו ְר ִּאיֶ ,ש ִּּת ְמחַ ל
לַ עֲ ֹוו ֹנו ַתי? אֵ ין לְ פָ נַ י ֶ ּד ֶר ְך לְ ַרצ ֹּו ְת ָך ִּ ּכי ִּאם ְּתש ּובָ ה וְ וִּ ּד ּוי ,לָ כֵ ן אָ ש ּוב וְ אֶ ְתוַ ֶ ּדה לְ פָ נֶ ָ
אתי
יך :חָ טָ ִּ
לְ פָ נֶ ָ
יך! לָ כֵ ן אֶ ְב ֶּכה וְ אֶ ְצ ַעקַּ :כ ּ ֵפר לַ עֲ ֹוו ֹנו ַתי!
בוא ְ ּב ִּמ ְש ּ ָפט ִּע ּ ָמנ ּוּ ִּ ,כי ִּמי ַיעֲ מֹד לְ פָ נֶ ָ
הֵ ן לְ ַרחֲמֶ ָ
יך ַּב ִּמ ְש ּ ָפט? חֶ סֶ ד
יך וְ חַ סָ ְד ָך יִּ חָ לְ ִּּתי .אַ ל ָּת ֹ
יך לְ צֶ ֶדק ַי ִּ ּביט ּו ְ ּב ַרחֲמֶ ָ
יך לְ הַ ְמ ִּּתיק ִּמ ְש ּ ָפטֵ נ ּו וְ ִּדינֵ נ ּוֵ .עינֶ ָ
וְ ַרח ֲִּמים יְ ַק ְ ּדמ ּו ּ ָפנֶ ָ
יךֵ ּ .תן לָ נ ּו חַ ִּ ּייםּ ִּ ,כי
יך הָ ַר ִּ ּכים .אֵ ְ
אָ ִּבינ ּו אָ ָּתה וַ אֲ נַ ְחנ ּו ָּבנֶ ָ
קול ְ ּב ִּכי ֵָתנ ּו ,לָ כֵ ן ַרחֶ ם נָ א ָעלֵ ינ ּו וְ ַק ֵּבל
יך ּת ּוכַ ל לִּ ְשמ ַֹע ֹ
ַּב ָ ּק ָש ֵתנ ּו.
וְ ִּה ְתמַ ּ ֵלא ְ ּב ַרח ֲִּמים ַעל ָּבנֶ ָ
אתנ ּו ָּבנִּ ים – ַרחֲמֵ נ ּו ְ ּכ ַרחֵ ם אָ ב ַעל ָּבנִּ ים .וְ ִּאם אֵ ינֶ נּ ּו
יךּ ִּ .כי אַ ָּתה ְק ָר ָ
ְרא ּויִּ ים לְ ִּה ָ ּק ֵרא אֶ ּ ָלא עֲ בָ ִּדים לְ פָ נֶ ָ
יענ ּו ,אָ מֵ ן.
תו ִּש ֵ
יך – ֵעינֵ נ ּו לְ ָך ְּתל ּו ֹיות ַעד ֶש ְּתחָ ֵּננ ּו וְ ֹ
ַר ַעש וְ ֶרגֶ ש ֹיום ִּמ ְש ּ ָפט ַּת ְש ִּקיט ְ ּב ַרחֲמֶ ָ
או ָתנ ּו,
יךַ .עד אָ ָּנא ִּּת ְש ָּכחֵ נ ּו? זְ כֹר אַ הֲבָ ְת ָך ֶשאָ הַ ְב ָּת ֹ
רו ֵתנ ּו ,לָ כֵ ן ַרחֵ ם נָ א ָעלֵ ינ ּו ,אָ מֵ ן.
יענ ּו ְ ּב ָימֵ ינ ּו ִּ ּכי ַרבּ ּו צָ ֹ
הו ִּש ֵ
לָ כֵ ן ֹ
ַרחֲמֶ ָ
דוש,
תו ֶשל ֹיוסֵ ף הַ ַ ּצ ִּ ּדיקֶ ,ש ִּ ּכ ֵּבד ִּש ְמ ָך הַ ָ ּק ֹ
בו ְד ָךּ .וזְ כ ּו ֹ
יך ַי ַע ְמד ּו ְ ּב ַעד ְרש ּו ִּמים ְ ּב ִּכ ּ ֵסא ְ ּכ ֹ
בוא ,חָ לִּ ילָ ה לַ עֲ נִּ ּי ּות ּו ִּש ְפל ּות ,אָ מֵ ן.
ַּתעֲ מֹד לָ נ ּוֶ ,שלּ ֹא נָ ֹ
יך ּו ִּמ ִּּמ ְש ּ ָפטֶ ָ
י ַָד ְע ִּּתי ְ ּבנַ ְפ ִּשי ִּ ּכי סַ ְר ִּּתי ִּמ ִּּמ ְצ ֹו ֶת ָ
דוש אֲ ַק ֶ ּוהֶ ,שלּ ֹא ְּת ַד ְק ֵ ּדק
יך הַ ּט ֹו ִּבים .אַ ְך לְ ִּש ְמ ָך הַ ָ ּק ֹ
ו'רב חֶ סֶ ד ,מַ ּ ֶטה ְ ּכלַ ּ ֵפי חֶ סֶ ד',
יק ּיַם ִּ ּבי מַ ה ּ ֶש ָּכת ּוב' :מַ עֲ ִּביר ִּראש ֹון'ַ ,
ִּע ּ ָמנ ּו ְ ּב ִּד ְק ּד ּוק הַ ִּ ּדין ,וִּ ֻ
אָ מֵ ן.
ֵעת ּ ֵת ֵשב עֲ ש ֹות ִּמ ְש ּ ָפט ,אֲ בַ ֶ ּק ְש ָך ,אֵ לִּ י ֶש ַּב ָשמַ יםֶ ,ש ּ ֵת ֵשב ַעל ִּ ּכ ּ ֵסא ַרח ֲִּמים וְ ִּת ְש ּ ְפטֵ נִּ י ְ ּב ִּמ ַ ּדת
צו ַתי וְ לֹא אֶ חֱטָ א
דור ּ ִּפ ְר ֹ
הָ ַרח ֲִּמים ,וְ אַ ל ְת ִּדינֵ נִּ י לְ ִּפי עֲ ֹוו ֹנו ַתיּ ִּ ,כי ְמ ַ ּק ֶּבלֶ ת אֲ נִּ י ַעל ַע ְצ ִּמי לִּ ְג ֹ
עוד.
ֹ
לות,
קול ַשוְ ָע ֵתנ ּו ִּּת ְשמַ ע וְ ַתאֲ זִּ ין ,וְ ַק ֵּבל נָ א ח ֲָרטָ ִּתי אֲ ֶשר ִּמ ְתחָ ֶרטֶ ת אֲ נִּ י ַעל ְ ּד ָרכַ י הָ עֲ ַקלְ ַק ֹ
ֹ
לו ִּ ּכזְ כֻ ּי ֹות" ָאמֵ ן.
"ע ֹוו ֹנות נַ עֲ ש ֹות ֹ
וִּ יק ּויָם ִּ ּבי מַ ה ֶש ֶּנאֱ מַ ר ְ ּב ִּד ְב ֵרי חֲכָ מֵ ינ ּוָ :
ְ ּב ִּצ ְד ָק ְת ָך ָּת ִּדיחַ ִּ ּכ ְתמֵ י נִּ ְשמָ ִּתיֶ ,שנִּ ְכ ְּתמָ ה ַּבעֲ ֹוו ֹנו ַתי הָ ַר ִּ ּביםּ ִּ .כי ִּאם ְּתד ּונֵ נו לְ ִּפי ְ ּד ָרכֵ ינ ּו הָ ָר ִּעים,
אות
ֲהלֹא יִּ צַ ֵרנ ּו ְמפַ ּ ֵתנ ּו לַ עֲ ש ֹות ַרק ַרע ָּכל הַ ּי ֹום .וְ ִּאם נֵ צֵ א חַ ּי ִָּבים ַּב ִּדין ,מַ ה ִּּת ְהיֶינָ ה ּת ֹוצָ ֹ
ָ
אול ִּמי ֹיו ֶדה לְ ך'!
ו'ב ְש ֹ
לוםּ ִּ ,כי 'לֹא הַ ּ ֵמ ִּתים יְ הַ ְּלל ּו י ָּה'ִּ ,
מות יַלְ ֵ ּדנ ּו הָ ַר ִּ ּכים ,חַ ס וְ ָש ֹ
או ֹ
מו ֵתנ ּו ֹ
ֹ
רוב ה' לְ כָ ל
"ק ֹ
יק ּיַם ִּ ּבי ִּמ ְק ָרא ֶש ָּכת ּובָ :
אֶ לֹהֵ ינ ּו ֶש ַּב ָשמַ יִּ ם ,אַ ָּתה חַ י וְ ַק ּיָם ,לָ כֵ ן ַרחֵ ם ָעלֵ ינ ּו ,וִּ ֻ
קו ְראָ יו לְ כָ ל אֲ ֶשר יִּ ְק ְרא ּוה ּו בֶ אֱ מֶ ת" וְ ַרחֶ ם נָ א ַעל ַעם מַ ְמלִּ יכֶ ָ
ית ָך,
יךּ ִּ ,כי אָ נ ּו ַע ְּמ ָך וְ צֹאן מַ ְר ִּע ֶ
ֹ
ָ
ָ
יק ַ ּים ָּבנ ּו ִּמ ְק ָרא ֶש ָּכת ּובּ " :ובָ א לְ ִּצ ּי ֹון
לָ כֵ ן מַ הֵ ר לְ ַרחֵ ם ָעלֵ ינ ּו ּולְ הָ ִּשיב ְש ִּכינָ ֶתך לְ ִּצ ּי ֹון ִּע ְירך ,וִּ ֻ
גּ ֹואֵ ל ּולְ ָשבֵ י פֶ ַשע ְ ּב ַיעֲ קֹב" אָ מֵ ן סֶ לָ ה.
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