
ְלַאַחר ְּפֵרָדה ֲאֻרָּכה 

ִנְפָּגִׁשים ָהַאִחים

ָהֶאָחד ַעל ַצְּואֵרי 

ַהֵּׁשִני ִמְתַרְּפִקים.

ָהָאח ַהָּקָטן ְמַסֵּפר 

ַעל ַהְּׁשִליחּות

ְוַהָּגדֹול ָׂשֵמַח ִּבְׁשִבילֹו 

ַעל ַהְּזכּות.

ַּגם ָאנּו ָּכמֹוהּו 

ִנְנַהג ְוִנְׂשַמח

ַּבִּׂשְמָחה ָהִאיִׁשית 

ֶׁשל ָּכל ָחֵבר ְוָכל ָאח.

ִמי ֵהם ָהַאִחים ּוַמִהי 
ַהְּׁשִליחּות?

ֵּבין ֵמיָמיו הּוא ִנְׁשַמר, 

ִנַּצל ִמְּגֵזָרה

ְוִהִּכיר לֹו טֹוָבה 

ֶׁשָּתִמיד ִנְׁשֲאָרה.

ָּכְך ַּגם ְּכֶׁשִּנְזַקק 

ְלֹצֶרְך ָהאֹות

ִעם ַהַּמֶּטה 

ָעָליו ְלַהּכֹות

ָׁשַלח ֶאת ָאִחיו 

ְלאֹוָתּה ְּפֻעָּלה

ִמֶּמּנּו ִנְלַמד 

ַהָּכַרת ַהּטֹוב ְמֻעָּלה.

ִמי ֵהֵגן? 

ָמַתי? 

ְוַעל ִמי?

ֶאת ָהֱאִליל ֶׁשל ִמְצַרִים 

ָקְׁשרּו ַלִּמָּטה 

ָּכְך ִצָּוה ַהֵּׁשם, 

ֵאין ַּפַחד ִמִּמיָתה!

ַאְרָּבָעה ָיִמים 

ֹקֶדם ַהְּׁשִחיָטה 

ְמִסירּות ֶנֶפׁש 

ַעל ִמְצָוה ִּכְפׁשּוָטה.

ַּגם ָאנּו ְּכמֹוֶהם 

ֹלא ִנְתַּפֵעל ֵמַהְּסִביָבה

ֵנֵלְך ִעם ְרצֹון ַהֵּׁשם ְּבַגֲאָוה!

ִמי הּוא ָהֱאִליל ֶׁשל 
ִמְצַרִים? 

ָמה ָהְיָתה ַהְּמִסירּות ֶנֶפׁש 
ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל?

מֹות ּבֹאָוֵאָראׁשְ



ְּבֹקִׁשי ְוַעְבדּות ֵהן 

ִּתְכְננּו ֶאת ַהְּיִציָאה

ֵהִכינּו ֻּתִּפים 

ִלְקַראת ַהְּגֻאָּלה

ָּבְטחּו ְּבַהֵּׁשם 

ֶׁשּיֹוִציֵאן ֵמֲאֵפָלה

ִמי ְּכמֹוֶהן 

ְִׂשַמח ְּבֵצאתֹו ִמן ַהּגֹוָלה?!

ַּגם ָאנּו ְּכמֹוָתן 

ַנֲאִמין ְוִנְבַטח 

ּוְבבֹוא ַהְּגֻאָּלה 

ִנְרֹקד ְוִנְׂשַמח.

ִמי ֵהן ַהּבֹוְטחֹות? 

ְּבָמה ֵהן ֶהֱאִמינּו ּוָבְטחּו?

ֶאת ַהַּמָּתָנה 

ֵהם ִקְּבלּו ְּבָיַדִים ְּפתּוחֹות

ְּבִלי ְלַהְקׁשֹות 

ְוִלְׁשאֹול ְׁשֵאלֹות

מּוָכִנים ַלֲעׂשֹות 

ִעם ָּכל ַהְּפָרִטים

ְוַרק ַאַחר ָּכְך 

ִנְׁשַאל ָמה ְמִביִנים?

ְּבַקָּבַלת ֹעל 

ִנְנַהג ַּגם ֲאַנְחנּו 

ּוְנַצֵּית ֵהיֵטב 

ַלהֹוָראֹות ֶׁשִּקַּבְלנּו.

ַמִהי ַהַּמָּתָנה? 

ִמי ִקֵּבל אֹוָתּה?

 ָמה ָאְמרּו ְּכֶׁשִּקְּבלּו אֹוָתּה?

ְּכֶׁשָחֵבר לֹוֵקַח 

ֵמֲחֵברֹו ְלִמְׁשָמר

ֵחֶפץ ֶׁשִּבְׁשִבילֹו 

הּוא ָיָקר ִמָּכל ָיָקר

ָעָליו ְלַהְקִּפיד 

ִלְדֹאג ִלְׁשֵלמּותֹו

ְוִאם ָחִליָלה קֹוֶרה ֶנֶזק 

ֹזאת ַאֲחָריּותֹו.

ַּגם ָאנּו ִנְדַאג 

ָלַקַחת ַאֲחָריּות

ּוְלַבֵּצַע ֶאת ַּתְפִקיֵדנּו 

ִּבְׁשֵלמּות.

ִמי ֵהם ַאְרַּבַעת ַהּׁשֹוְמִרים?

ח ּלַ ׁשַ ִטיםִיְתרֹוּבְ ּפָ ִמׁשְ



ֵמֲחָפִצים ַּגְׁשִמִּיים 

הּוא ִנְבָנה

ַּבִית ְלַהֵּׁשם, 

ְלַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה.

ַאְך ַּגם ִּבְזַמֵּננּו 

ְּכֶׁשהּוא ְּכָבר ָחַרב

ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו 

עֹוֶׂשה ֵמַחָּייו

ַּבִית ְלַהֵּׁשם, 

ִּדיָרה ֵלאֹלִקים

ַעל ְיֵדי ֶׁשהּוא ְמַקֵּדׁש 

ֶאת ֲחָפָציו ַהַּגְׁשִמִּיים.

ָמה ִנְבֶנה ֵמֲחָפִצים 
ַּגְׁשִמִּיים? ֵמֵאיֶזה ָּפסּוק 
לֹוְמִדים ֶׁשַהִּמְׁשָּכן הּוא 

ְּבתֹוְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד?

ְּבתֹור ַמְנִהיג ֲאִמִּתי 

הּוא ִנְלָחם

ּוְמַבֵּקׁש ְסִליָחה ֲעבּוָרם.

ּפֹוֶנה הּוא ֶאל ַהֵּׁשם 

ֶׁשִּיְמַחק ֶאת ְׁשמֹו ִמִּסְפרֹו

ִאם ֹלא ִיְהֶיה מּוָכן 

ִלְסֹלַח ְלַעּמֹו.

ַהְקָרָבה ְלָכל ְיהּוִדי 

ִמֶּמּנּו ִנְלַמד

ְלִהְתַמֵּסר ַּגם 

ְלִמי ֶׁשָּמַעד.

ִמי ִּבֵּקׁש ִלְמֹחק ֶאת ְׁשמֹו? 
ַעל ֵאיֶזה ֵחְטא הּוא ִּבֵּקׁש 

ֶאת ְמִחיַלת ַהֵּׁשם?

ָּגדֹול ֶׁשַּבְּגדֹוִלים

מּול ָּפׁשּוט ֶׁשַּבְּפׁשּוִטים

ֻּכָּלם ְּבאֹותֹו 

ַהְּסכּום ְמַדְּיִקים,

ֵחִצי ְּבִדּיּוק 

ֹלא ָּפחֹות ֹלא יֹוֵתר

ֶאָחד ֶאל ַהֵּׁשִני 

ָּכְך ִמְתַחֵּבר.

ַּגם ָאנּו ְּכמֹוֶהם 

ִנְנַהג ְּבַאְחדּות

מּול ַהֵּׁשם ֻּכָּלנּו 

ְּבאֹוָתּה ַהַּפְׁשטּות.

ָמה ִנְצַטּוּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְלָהִביא ְּכֹכֶפר ְלַנְפָׁשם?

רּוָמה הּתְ ַצּוֶ אּתְ י ִתּשָׂ ּכִ



ֹמֶׁשה ַמְקִהיל 

ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּוְמַצֶּוה

ַעל ְׁשִביָתה ְּבַׁשָּבת

 ַוֲעבֹוָדה ִּביֵמי ַהַּמֲעֶׂשה,

ַאְך ְמַדֵּיק 

"ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה" –

ַהָּיַדִים ָּבֲעבֹוָדה 

ְוָהֹראׁש ִּבְמנּוָחה

ָׁשקּוַע ִּבְקֻדָּׁשה, 

ָעסּוק ְּבתֹוָרה

ָּבטּוַח ְּבַהֵּׁשם 

ֶׁשַּיְׁשֶרה ָּבֵעֶסק ְּבָרָכה.

ֵמֵאיֶזה ָּפסּוק ִנְלַמד ֶאת 
ֹאֶפן ָהִעּסּוק ִּבְמָלאָכה?

ְּבִהְסַּתְּלקּות ֶהָעָנן 

ַמְתִחיל ַהַּמָּסע

ְּכֶׁשּיֹוֵרד ַהֹחֶׁשְך 

ַמְתִחיָלה ָהֲעבֹוָדה,

ִּכי ַּתְפִקיֵדנּו ַלֲהֹפְך 

ְלִדיָרה לֹו ִיְתָּבֵרְך

ַּדְוָקא ֶאת עֹוָלֵמנּו 

ֶהָחׁשּוְך ָּכל ָּכְך.

ָאז ֹלא ִמְתַּפֲעִלים 

ֵמַהְעָלמֹות ְוֶהְסֵּתִרים

ְנחּוִׁשים ַּבַּמָּטָרה 

ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְמִביִאים!

ֵמֵהיָכן ִהְסַּתֵּלק ֶהָעָנן? 

ּוַמּדּוַע ֶזה ִהָּוה אֹות?

ְקֵהל קּוֵדיַוּיַ ּפְ


