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ְרָּת. ֵאין ֵ!ץ ְלִאֵּׁשי י� ֲאֶׁשר ָאַמֽ ַ�ן ְ�ָבֶרֽ י� ְ�ִאִּׁשים ּוְכִניחֹוִחים. ְלַמֽ ְׁשֵלָמה ְלָפנֶֽ 
נּו ִרָ)ה ְותֹוֵלָ�ה ַ� ֶׁשַאֲחִריֵתֽ ְוַאָּתה יֹודֵֽ נּו. ינּו ְוֵאין ִמְסָּפר ְלִניחֹוֵחי ַאְׁשָמֵתֽ חֹובֹוֵתֽ 

ַמה  נּו�ֵֽ ׁשְ נּו ַמה ּיִ נּו ַמה ִּצְד ֵ!ֽ ינּו ֶמה ַחְסֵ�ֽ נּו ֶמה ַחּיֵֽ נּו. ָמה ָאֽ יָת ְסִליָחֵתֽ ְלִפיָכ* ִהְרּבֵֽ 
ינּו ֵוא1ֵהי ְיָי י� נּו. ַמה ֹּנאַמר ְלָפנֶֽ נּו ַמה ְּגבּוָרֵתֽ ֹ�ֵחֽ  ינּו  ֲהֹלא ָ�ל ַהִּגּבֹוִרים ֱא1ֵהֽ ֲאבֹוֵתֽ
י�. ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְ�ֹלא ָהיּו. ַוֲחָכִמים ִ�ְבִלי ַמָ�ע. ּוְנבֹוִנים ִ�ְבִלי ַהְׂשֵ�ל. ִ�י ִין ְלָפנֶֽ ְ�ַאֽ 

  ן ִ�י יִ י�. ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאֽ ֶבל ְלָפנֶֽ הּו. ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֽ ֹרב ַמֲ�ֵׂשיֶהם ּתֹֽ 
  ֶבל:ַהֹ�ל ָהֽ    

י�. ִ�י ִמי ֹיאַמר ְל� ַמה הּו ַלֲ�ֹמד ְלָפנֶֽ ְלָּת ֱאנֹוׁש ֵמֹראׁש ַוַּתִ�יֵרֽ ִהְב�ַֽ  ַאָּתה

ה 8ֶ ת הַ ּבָ ּׁשַ (הַ ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום ֱא1ֵהֽ  ְייָ נּו ַוִּתֶּתן לָֽ ִּתְפָ�ל. ְוִאם ִיְצַ�! ַמה ִּיֶּתן ָל*: 

�ן ֶנְחַ�ל ינּו ְלַמֽ ַהִ�ֻּפִרים ַה8ֶה ֵ!ץ ּוְמִחיָלה ּוְסִליָחה ַ�ל ָ�ל ֲ�ֹונֹוֵתֽ (צֹום)  ם)ת יֹואֶ וְ ַ
 ֽ�י� י� ַלֲ�ׂשֹות ֻחֵ;י ְרצֹוְנ� ְּבֵלָבב ָׁשֵלם: ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמֽ ינּו ְוָנׁשּוב ֵאלֶֽ ֶׁש! ָידֵֽ ֵמ

ּו ְיהֹ ינּו ִ�י ֹלא ַתְחֹּפץ ְּבַהְׁשָחַתת עֹוָלם. ֶׁשֶּנֱאַמר: ָהַרִּבים ַרֵחם ָ�לֵֽ  ה ִ�ְרׁש> = וָ
ֹו ָ!ֽרֹוב: ְהיֹות> הּו ִּבֽ ֹו ְ!ָרֻא= יו ְוֶנֱאַמר:  ְּבִהָ)ְצא< ֶון ַמְחְׁשֹבָת< יׁש ָא= ֹו ְוִא> ב ָרָׁשע@ ַ�ְר�? Aֹז�ַיֲ

ב ֶאל AְוָיֹׁשC ֹהּו ְוֶאלְיה יַרֲחֵמ? ֽ ינּו �ִֽ Cָוה@ וִ ה ִלְסֽלֹוַח:Cיֱא1ֵה= ֹוַּה ְסִליחֹות ְוַאָּתה ֱאלֽ  ַיְרֶּב>
ּוַמְרֶּבה ְלֵהיִטיב ְורֹוֶצה ַאָּתה ִּבְתׁשּוַבת  ֶסדִים ְוַרב ֶחֽ ֶר* ַאּפַֽ ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֽ 

ם ַחיְרָׁשִ�ים ְוֵאין ַאָּתה ָחֵפץ ְּבִמיָתָתם. ֶׁשֶּנֱאַמר:  Fר ֲאֵליֶה GֱאֹמC יHם|ֲאֹדָנ Hִני|ְנֻא Hָא
י ִאםCִאם ֱיֹהִוה] :כתיב[ים ִהJ ֱא1 H�ִ ע ֹות ָהָרָׁש? Hֶאְחֹּפץ@ ְּבמC ּובּו Hֹו ְוָחָי<ה ׁש ע ִמַ�ְר�= Mּוב ָרָׁש ְּבׁש>

ל: ית ִיְׂשָרֵאֽ ּותּו ֵּב> ָ)ה ָתמ= ים ְוָל> M�ם ָהָרִ Nְרֵכיֶכ�ּובּו ִמַ Fֹות ְוֶנֱאַמר:  ׁש Hץ ֶאְחֹּפץ@ מ Aֶהָחֹפ
ם ֲאֹדָנHי  ע ְנֻא= ה: ֱיֹהִוה] :כתיב[ים ֱא1ִה< ָרָׁש? יו ְוָחָיֽ ֹו ִמְ�ָרָכ= ֹוא ְּבׁשּוב> Mא ְוֶנֱאַמר:  ֲהל Aי ֹל H�ִ  

ם ֲאֹדָנHי     ת ְנֻא= ֹות ַהֵ)? Hְחֽיּו: ֱיֹהִוה]  :כתיב[ים ֱא1ִה< ֶאְחֹּפץ@ ְּבמ ֽ יבּו וִ    ְוָהִׁש=
  

ינּו. ינּו ֵוא1ֵהי ֲאבֹוֵתֽ   ֱא1ֵהֽ

ינּו ְּביֹום ְמַחל ַהִ�ֻּפִרים ַה8ֶה. ְמֵחה ְוַהֲ�ֵבר  )ַהַּׁשָּבת ַה8ֶה ּוְביֹום בשבת( ַלֲ�ֹונֹוֵתֽ

ינּו ֽ�י� ְּפָׁשֵ  ֶגד ֵ�יֶנֽ י  :ָ�ָאמּור .ִמֶּנֽ �ִנ<ֲ י� ְלַמֽ =�ה ְפָׁשֶ ּוא ֹמֶח> Mי ה ֹנִכ> י ָאֽ Gֹנִכ ָאֽ
ר׃ ְוֶנֱאַמר א ֶאְזֹ�ֽ י� ֹל> ה  :ְוַחֹּטאֶת= י�, ׁשּוָב>  ן ַחֹּטאוֶת< �ָנ=ָ י� ְוֶכֽ ?�יִתי ָכָ�ב@ ְּפָׁשֶ Aָמִח  

י�׃ ְוֶנֱאַמר י ְגַאְלִּתֽ י ִ�> ם ְלַטֵהH  :ֵאַל= ר ֲ�ֵליֶכ= ה ְיַכֵּפ> M8ֶֹום ַה יCַבּי> ם ִמֹ�ל@ ִ�ֽ   ר ֶאְתֶכ<
  

   


