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ת ל כְּנֶׁסֶׁ ּה שֶׁ שָׁ כּונַת נַפְּ שֹון -תְּ ל ַעם וְּלָׁ כָׁ שֹון. בְּ ל כָׁל ַעם וְּלָׁ ש שֶׁ כּונַת ַהנֶׁפֶׁ ּה ִמתְּ רָׁ ִעקָׁ ת בְּ לֶׁ דֶׁ ֵאל ִהיא נִבְּ רָׁ יִשְּ

כָׁל צּו כִָׁלי לְּ ן ַהַכלְּ ת ִהיא ַעל ַהתכֶׁ דֶׁ יֻסֶׁ ץ ַהַחיִים ַהִקבּוִציִים מְּ ל ֵחפֶׁ נִיִמית שֶׁ ה ַהפְּ ָאגָׁה ַהנְֻּקדָׁ יו, ִביסֹוד ַהדְּ רֹותָׁ

ַחיֶׁה ּומֵ  יֹון ַהמְּ לְּ עֶׁ רּוַח הָׁ ִמיִים, וְּהָׁ ת ַמֲעַמד ַחיָׁיו ַהַגשְּ ַבֵצר אֶׁ ם לְּ ָאדָׁ ב הָׁ רֶׁ קֶׁ רּויָׁה בְּ נִיִמית ַהשְּ ה ַהפְּ ת ַהנְֻּקדָׁ ִאיר אֶׁ

ל ַהחּוִשים, ַעל ענֶׁג שֶׁ ץ הָׁ הּוא ֵחפֶׁ ר וְַּהיִפי, שֶׁ ֵאיזֶׁה פִ -ַהּזאת הּוא רּוַח ַהֵסדֶׁ ֵהם בְּ ם, ּוכְּשֶׁ ָאדָׁ ֲאלֹות ֵלב הָׁ י ִמשְּ

ֱאֹלִהי-ִקבּוץ ַעל כּונָׁה הָׁ ֵאל ֻמנַַחת ַהתְּ רָׁ יִשְּ נָׁם בְּ ֻאִמי. ָאמְּ ן ַהלְּ ת ַהתכֶׁ ה ַהִשּוּוי ַהּזֶׁה אֶׁ ד, עֹושֶׁ חָׁ ת ִפי ִסגְּנֹון אֶׁ

גָׁ  ה וְַּהרְּ ֵדעָׁ אֹון לְּ ה. ַהִצמָׁ ֻאמָׁ ַמת הָׁ ַבע נִשְּ ַמֲעַמֵקי טֶׁ ה בְּ ּה, ִהיא לֹו ַהנְֻּקדָׁ תָׁ ֳהרָׁ ּה וְּטָׁ יֹונּותָׁ לְּ ִלית עֶׁ ַתכְּ ה ֱאֹלִהית, בְּ שָׁ

ם הֵ  ֵקיהֶׁ מְּ כָׁל ַרֲחֵבי ַהַחיִים וְּעָׁ ֵלמּות ִציּור זֶׁה בְּ ִעים ִמשְּ ִעדּונִים ַהנֹובְּ גִָׁשים בָּׁה, וְּהָׁ ַהַחיִים ֻמרְּ ַגמֹות שֶׁ ן ַהמְּ

נִימִ  ה ַהפְּ ִתיֹות. ַהֵדעָׁ תֶׁ סְּ אֶׁ ַגמֹות הָׁ ר ִמכָׁל מְּ בָׁ ֵאין שּום דָׁ ַמֵלא, שֶׁ יֹונָׁה זֹו ַהכל ִמתְּ לְּ ה עֶׁ שּוקָׁ ִמלּוי תְּ בְּ ת שֶׁ ית, ַהַמכֶׁרֶׁ

ִמים  ֵמי עֹולָׁ יֶׁה כָׁלּול בְּתֹוְך נְֻּקַדת עֹולְּ לא יִהְּ ם, שֶׁ נֵיהֶׁ כְּ ֵרי ַהַחיִים וְּתָׁ ה זֹו ַהַחיִים וְִּעדּונֵי ַהַחיִים, ִסדְּ ִהיא זאת, ַהכָׁרָׁ

נִיִמית ֲאִפלּו ַלֲהמֹונֵי ֲהמֹונִ  ה פְּ ַהכָׁרָׁ ה בְּ ַגלֶׁ ה, ִמתְּ ֻאמָׁ ַמת הָׁ ַבע נִשְּ טֶׁ ֵאל ֻמנָׁח בְּ רָׁ יִשְּ ד לְּ יֻחָׁ כֶׁת ִענְּיָׁן מְּ ים, וְּהֹולֶׁ

תֹוְך כָׁל  ֱאֹלִהי, בְּ ִענְּיָׁן הָׁ כָׁל דֹור וָׁדֹור. הָׁ ֻגלֹות בְּ ֻגֵלי ַהסְּ ת ִלסְּ רֶׁ רֶׁ בָׁ ת ּוִמתְּ ַחּוֶׁרֶׁ ַבע ּוִמתְּ ק טֶׁ עמֶׁ ְך ַהַחיִים בְּ ֵערֶׁ

ל יְִּציַרת  רֹון שֶׁ ִכשָׁ ה בְּ ַגלָׁ ֻאִמית, ַהִמתְּ יָׁה ַהלְּ תֹורְּ ת ַהִהיסְּ ַחיֶׁה אֶׁ ַשד ַהמְּ ה ַללְּ ָאמָׁ ַהתְּ ה, בְּ מָׁ ִחיֵרי ַהנְּשָׁ ַהנְּבּוָאה ִבבְּ

ֱאנֹוִשיּות ַתִכי כָׁל הָׁ ם, שֶׁ ֵרַגת ַעם עֹולָׁ ַמדְּ ִביָאה לְּ , ַהמְּ נֶׁיהָׁ יו בָׁ ָארָׁ תְּ ֵאִלי שֶׁ רְּ צֶׁם ַהיִשְּ עֶׁ ּה, הּוא הָׁ תָׁ מָׁ ֻגַלת נִשְּ ת סְּ ר אֶׁ

יֹון זֶׁה ַעד ֵעת ֵקץ ַמת ִצבְּ לָׁ ת ַהשְּ ִשיַח הֹוֵלְך ּופֹוֵעל אֶׁ ל מָׁ נּועֹות ַהשֹונֹות, וְּרּוחֹו שֶׁ כָׁל ַהתְּ ַגִלים בְּ ה.  ִמתְּ ֵלמָׁ  ַהשְּ

  

  

 

 


