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  .בפרשתנו ט"המופיעה בפרק י, אני מבקש להכנס לסוגיה פשוטה לכאורה בפרשה

  :הפסוקי�קרא את נ. מסעימדובר בפרשת רוצח בשגגה שהוזכרה כבר בפרשת 

י }א{ ֽ ית ה-ּכִ יָך֙ ֶאת' ַיְכִר֞ ֙ר ה-ֱאלֶֹה֙ ם ֲאׁשֶ יָך ֹנתֵ֥ן ְלָך֖ ֶאת' ַהּגֹוִי֔ ְבּתָ֥ -ֱאלֶֹה֔ ם ְוָיׁשַ ּתָ֕ יִרׁשְ ם ִוֽ ַאְרָצ֑
םבְ  יֶהֽ ֙ר ה }ב{: ָעֵריֶה֖ם ּוְבָבּתֵ ֣תֹוְך ַאְרְצָך֔ ֲאׁשֶ ְך ּבְ יל ָל֑ ֣ ְבּדִ ים ּתַ ֥לֹוׁש ָעִר֖ יָך ֹנתֵ֥ן ְלָך֖ ' ׁשָ ֱאלֶֹה֔

ּתָֽהּ  ֙ ֶאת }ג{ :ְלִרׁשְ ּתָ ׁשְ ּלַ ֶרְך֒ ְוׁשִ ין ְלָך֮ ַהּדֶ ִכ֣ יְלָך֖ ה- ּתָ ֥ר ַיְנִחֽ ֣בּול ַאְרְצָך֔ ֲאׁשֶ ֱאלֶֹה֑יָך ְוָהָי֕ה ָל֥נּוס ' ּגְ
ל ה ּכָ ּ֖מָ חַ -ׁשָ   : ֹרֵצֽ

  )ז"דברי� י(

מקלט מקלט היה כתוב על : "י אומר כי מפסוק זה למדנו כי יש שלטי הכוונה לערי המקלט"רש
  .זו נקודה שצריכה עיו� .� אומר כי זהו החידוש בפרשה זו"הרמב ".פרשת דרכי�

ואשר לא צדה "להעיקרו� זהה  –מובאי� מקרי רוצח בשוגג שלכאורה אי� בה� חידוש לאחר מכ� 
  : וכא�. )ה"במדבר ל( ..."ושמתי ל" מקו� אשר ינוס ש�, לוהי� אינה לידו! והא

ר }ד{ ַח ֲאׁשֶ ר ָהֹרֵצ֔ ַב֣ ה ֶאת-ְוֶז֙ה ּדְ ר ַיּכֶ֤ י ֲאׁשֶ֨ ה ָוָח֑ ּ֖מָ ְבִלי-ָי֥נּוס ׁשָ הּו֙ ּבִ ַעת ְו֛הּוא לֹא-ֵרֵע֙ ׂשֵֹנ֥א ֖לֹו -ַד֔
ם ְלׁשֹֽ ל ׁשִ ֹמ֥ א ֶאת }ה{: ִמּתְ ֩ר ָיֹב֨ ץ -ַוֲאׁשֶ ת ָהֵע֔ ְרֶז֙ן ִלְכרֹ֣ ה ָי֤דֹו ַבּגַ ָח֨ ב ֵעִצים ְוִנּדְ ַע֮ר ַלְחֹט֣ הּו ַבּיַ ֵרֵע֥

ְרֶזל֙ ִמן ֤ל ַהּבַ א ֶאת-ְוָנׁשַ ץ ּוָמָצ֥ הּו ָוֵמ֑ת ֗הּוא ָי֛נּוס ֶאל-ָהֵע֔ ת ֶהָעִרים-ֵרֵע֖ י-ַאַח֥ ה ָוָחֽ ן }ו{: ָהֵאּ֖לֶ - ּפֶ
י ַח ּכִ י ָהֹרֵצ֗ ם ַאֲחֵר֣ ֜ ל ַהּדָ ֵא֨ י-ִיְרּדֹ֩ף ּגֹ ֽ י֛גֹו ּכִ ִ ין -ֵיַח֮ם ְלָבבֹו֒ ְוִהׂשּ ֶפׁש ְולֹו֙ ֵא֣ הּו ָנ֑ ֣ ֶרְך ְוִהּכָ ֖ ֥ה ַהּדֶ ִיְרּבֶ

פַּ  ֹום-טִמׁשְ ְלׁשֽ ֥מֹול ׁשִ א ׂשֵֹנ֥א ֛הּוא ֖לֹו ִמּתְ י לֹ֣ ֶות ּכִ֠ ים -ַעל }ז{: ָמ֔ ׁש ָעִר֖ לֹ֥ ר ׁשָ ָך֖ ֵלאֹמ֑ ן ָאֹנִכ֥י ְמַצּוְ ֛ ּכֵ
יל  ֥ ְבּדִ ךְ ּתַ יב ה-ְוִאם }ח{: ָלֽ יָך֙ ֶאת' ַיְרִח֞ ַתן ְלָך֙ ֶאת-ֱאלֶֹה֙ ֖ע ַלֲאֹבתֶ֑יָך ְוָנ֤ ּבַ ֥ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ְלָך֔ ּכַ ֻב֣ ל-ּגְ - ּכָ

֥ר ּדִ  ֶרץ ֲאׁשֶ ֖ר ָלתֵ֥ת ַלֲאֹבתֶֽיךָ ָהָא֔ י }ט{: ּבֶ ֽ ֹמ֩ר ֶאת-ּכִ ל-ִתׁשְ י -ּכָ ר ָאֹנִכ֣ ּה ֲאׁשֶ֨ את ַלֲעׂשָֹת֗ ה ַהּזֹ֜ ְצָו֨ ַהּמִ
ָך֮ ַהּיֹום ְלַאֲהבָ֞  ל' ה-ה ֶאתְמַצּוְ ְדָרָכ֖יו ּכָ ֶכת ּבִ יָך ְוָלֶל֥ ל - ֱאלֶֹה֛ ים ַע֖ ׁש ָעִר֔ לֹ֣ ֙ ְלָך֥ עֹו֙ד ׁשָ ִמ֑ים ְוָיַסְפּתָ ַהּיָ

ה ּלֶ ׁש ָהֵאֽ לֹ֥ ָ   :ַהׁשּ

  )ז"דברי� י(
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, ובמקומות נוספי� מביא כמה וכמה ראשי תיבות לחודש אלול" שער הפסוקי�"י הקדוש ב"האר
  . בה� נעסוק בשיעורי� הקרובי�

  :על פי הפסוק, "אנה לידו ושמתי ל""מופיעי� ראשי התיבות , בי� היתר

ְמּתִ֤ }יג{ ה ְלָי֑דֹו ְוׂשַ ֣ ה ְוָהֱאלִֹה֖ים ִאּנָ א ָצָד֔ ֙ר לֹ֣ הַוֲאׁשֶ ּֽמָ ֥ר ָי֖נּוס ׁשָ   :י ְלָך֙ ָמ֔קֹום ֲאׁשֶ

  )א"שמות כ(

  :העמקהוהדבר דורש 

הפסוק אומר . הותו של חודש אלול כולואלו ראשי תיבות שמתארות את מ" יללללדודי וווו דודיללללני אאאא"
שכל עני�  ידועו". דודי לי ואני לו"פסוק זה מקביל לפסוק ". אני לדודי ודודי לי הרועה בשושני�"

ה קרא למשה מלמעלה "בסיו� הקב' שבעוד שבו. וא שהתשובה מתחילה מ� האד�חודש אלול ה
כעת אי� . משה עולה בחזרה מלמטה למעלה כדי לעשות תיקו� –בסו$ ארבעי� ימי אלול , למטה

דוד ' כבר אצל ר ארעיו� זה מוב. הכל מלמטה למעלה –אי� הר עש� , אי� לפידי�, כבר קולות
אני לדודי ודודי "ר שסופי התיבות של "ח למשל מוסי$ על הטו"הב. מגדולי הראשוני�, אבודרה�

ח אלול ועד לסו$ עשרת ימי "שה� רמז לארבעי� ימי התשובה מר –' ה� ארבע פעמי� האות י "לי
  .תשובה

אבל , הוצאת הפסוק מהקשרו המקורי שישברור " אביוני�ללללמתנות וווורעהו לללליש אאאא"ראשי התיבות ב
  .ומכא� הקשר לחודש אלול, ותשובה מעבירי� את רוע הגזירהשצדקה  ידועדיי� ע

אלו מילי� . לחודש אלולנראי� כראשי תיבות שלא קשורי� בתכלית " "ללללשמתי ווווידו ללללינה אאאא", אבל
הכוונה " אינה לידו", בנוס$. שיש השגחה ,ה אינה לאותו רוצח שירצח"מדברות על כ" שהקבש
  . מה התיקו� עצמו –" ושמתי ל". "בזכות מה קרה כ" וכ", וכ" אי" ארע כ", "מה הזכות"

פרשת שופטי� עוברת , א� פרשת ראה עוסקת ברעיונות הגדולי� של הבחירה החופשית למשל
שו� תשי� ", "שופטי� ושטרי� תת� ל" בכל שערי"" :לשלב המימוש של אות� רעיונות נשגבי�

  .זכור של רוצח בשוגג בפרשת שופטי�על סמ" עקרו� זה נבי� אולי את הא". עלי" מל"

   

�  

  

  :ההקשר של הדברי� מפתיע. ג� ש� מוזכר הרוצח בשוגג, בפרשת ואתחנ� נעיי�

ֹבָת֮ ֶאל }לט{ ֹום ַוֲהׁשֵ י ה-ְוָיַדְעּתָ֣ ַהּי֗ ֤ ַעל ְוַעל' ְלָבֶבָך֒ ּכִ ִים ִמּמַ֔ ַמ֣ ָ ׁשּ ים ּבַ ֱאלִֹה֔ ָהָאֶ֖רץ ִמּתַָ֑חת -֣הּוא ָהֽ
ַמְרּתָ֞ ֶאת }מ{: ֵא֖ין ֽעֹוד יו ְוֶאת-ְוׁשָ ֣ יָך - ֻחּקָ ב ְלָך֔ ּוְלָבֶנ֖ ֙ר ִייַט֣ ֹום ֲאׁשֶ ָך֙ ַהיּ֔ י ְמַצּוְ ר ָאֹנִכ֤ יו ֲאׁשֶ֨ ִמְצֹוָת֗

יְך ָיִמי֙ם ַעל ֲאִר֤ ַען ּתַ יָך ּוְלַמ֨ ר ה-ַאֲחֶר֑ ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֔ ל' ָה֣ יָך ֹנתֵ֥ן ְלָך֖ ּכָ ים-ֱאלֶֹה֛ ִמֽ   :ַהּיָ

  )'דברי� ד(

  :סקה ועוסקי� משו� מה בדי� רוצח בשגגהלפתע יש הפ

ֶֽמשׁ  }מא{ ה ׁשָ ן ִמְזְרָח֖ ֑ ְרּדֵ ֶבר ַהּיַ ֵע֖ ים ּבְ ׁש ָעִר֔ לֹ֣ ֙ה ׁשָ יל ֹמׁשֶ ֤ ז ַיְבּדִ ר  }מב{: ָא֣ ַח ֲאׁשֶ֨ ה רֹוֵצ֗ ּמָ ס ׁשָ֜ ָלֻנ֨
ח ֶאת ְבִלי- ִיְרַצ֤ הּו֙ ּבִ ַעת ְו֛הּוא לֹא-ֵרֵע֙ ס ֶאל-ַד֔ ֹום ְוָנ֗ ְלׁש֑ ֣מֹול ׁשִ ת ִמן-ׂשֵֹנ֥א ֖לֹו ִמּתְ ים ָהֵא֖ל -ַאַח֛ ֶהָעִר֥

י י ְוֶאת-ֶאת }מג{: ָוָחֽ אּוֵבִנ֑ ר ָלֻרֽ יׁשֹ֖ ֶאֶ֥רץ ַהּמִ ר ּבְ ֛ ְדּבָ ּמִ ֶצר ּבַ ֧ י ְוֶאת-ּבֶ ִד֔ ְלָע֙ד ַלּגָ ּגִ ת ּבַ ן -ָראֹמ֤ ּגֹוָל֥
י ִֽ ְמַנׁשּ ֖ן ַלֽ ׁשָ ּבָ ר }מד{: ּבַ ה ֲאׁשֶ ל-ְוֹז֖את ַהּתֹוָר֑ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ֵנ֥ י ּבְ ה ִלְפֵנ֖ ֣ם ֹמׁשֶ֔   :ׂשָ
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י מזדעק ואומר "רש". וזאת התורה אשר ש� משה לפני בני ישראל"מעניי� שפרשייה זו מסתיימת ב
  !"התורה זאתזאתזאתזאתוווו"לא נכתב כא� ה – ועדיי� קשה." זו שהוא עתיד לסדר אחר פרשה זו: "לנו

   .ג� פירוש זה לא נראה הפשט. "הוי גולה למקו� תורה –וזאת התורה ": בעל הטורי� אומר

  

�  

  

  

שכדי להבי� את מהותו של חודש אלול , י הקדוש"נדמה לי שצרי" לחזור ליסוד שאותו קובע האר
  ". אינה לידו ושמתי ל""צרי" להבי� את מושג 

" נהא"המילה . לוהי� זימ� לידו לרצוח את חברו!לחבירו ובכל זאת האמדובר במי שלא שונא 
  : י ע� דוגמאות"מובאת ברש

לא יאנה לצדיק כל "  ,)י ,א"תהלים צ(" לא תאנה אליך רעה"לשון , מן לידויז .אינה לידו
  מזדמן למצא לי עלה, )ה ז' מלכים ב(" מתאנה הוא לי", )כא ,ב"משלי י(" און

ה� , תאונות לא קורות. בכוונה זימ� שכ" יקרה' מדובר בכ" שה, עילה, מלבד לסיבה, כלומר
  . נגרמות

הוא ג� , אבל בנוס$. הוא נס כדי להציל את גופו, כאשר הרוצח בשוגג מצווה לנוס אל עיר המקלט
מסעי פרשת וב. וזה כבר עני� של הנשמה, היא כפרהעצ� הריצה . מכפר בניסתו על מה שעשה

 בשוגגבשוגגבשוגגבשוגגאותו רוצח  על מההשאלה . )"ולא תת� כופר"( שאסור לקחת כופר ככפרה על הרצח אמרנ
מזיד רוצח בג� פוסקת שהלכה ה, אגב. אי� מקרה, לוהי� אינה לידו!הא –והתשובה , צרי" כפרה

כ" שצריכי� להבי� מה העני� באותה . וש� מחליטי� מה דינו, באופ� ראשוני נס אל עיר המקלט
  .יר המקלטמנוסה אל ע

לא מדובר . בואו ננסה לצייר לעצמנו ציור מוחשי של עיר מקלט טיפוסית ?מהי עיר מקלט בכלל
מכות בפרק מסכת מרא בהג. מדובר בעיר רגילה לכל דבר, בעיר אפלה שמזכירה כלא או צינוק

והי ז. ילדיו וכל משפחתו, אשתו, לעיר מקלט גולה הרוצח ע� רבומבארת לנו כי " אלו ה� הגולי�"
. מגלי� ישיבתו עימו –רב שגלה . לא מדובר בכלא, מסביבתו" פושע"לא עיר שמנתקת את ה

עשה לו ( תאועביד ליה מילי דחי –" וחי, ונס אל אחת ההרי� האל"שנאמר והמקור לכ" הוא 
ועל כ" , והגמרא דנה באריכות על תנאי המחיה הטובי� בעיר המקלט. )דברי� המחיי� אותו
ואל כול� היה . ג� ארבעי� ושתי� ערי הלויי� היו קולטות, המקלט המרכזיות שנוס$ על שש ערי

וזאת התורה אשר ש� משה לפני בני "ועל זה נאמר לנו . י"כפי שאומר רש" מקלט! מקלט"שלט 
  ".ישראל

  

  

�  
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הדבר קורה מפני שיש בו שני . עליו להבי� מה מביא אותו לידי חטא, כשאד� עושה מעשה כלשהו
". תיונשמות אני עשי", )כלשו� התניא( "שתי נפשות", )י"ו� הארשכל( "שתי נשמות"יש בו  –כוחות 

, מי שאי� בו את המאבק הזה. עצ� הבריאה היא המאבק הזה. יש מאבק מחיהובי� שני כוחות אלו 
 או, ל� הזהשור בעושהוא או  –הוא חיה בעלמא , אי� לו נפילות ועליות, אי� בו בחירה חופשית

בנפש הבהמית של האד� יש כח  .לחיה אי� אפשרות לשגות או להזיד. � וחית קודשופַ אשהוא 
כמו הלהבה שרוצה  –" נשמת אד�' נר ה". לוהית יש כח משיכה כלפי מעלה!אוב, משיכה למטה
אבל . כמו כל דבר בעול� ששוא$ לחזור למקורו, כדי לחזוור אל מקור) –ות לרק לעלות ולע

יש בו שתי . אל האדמה ממנה הוא בא, ג� מוש" במקביל כלפי מטה, במוב� של אדמה, האד�
  .כי זה כל האד�. שאיפות מנוגדות ז לזו

איש את שאלמלא מוראה , לעול� הוי דורש בשלומה של מלכות"המשנה באבות גילתה לנו ש
ותעשה " שנאמר, מורה לנו שטבעו של האד� הוא כשל הדגי� ז"גמרא בעה". רעהו חיי� בלעו

אבל . ג� בני האד� אוהבי� לבלוע האחד את השני, הדימיו� הוא שכמו הדגי� ."ת הי�אד� כדג
, ואצל בני אד� איש את רעהו חיי� בלעו. הגדול בולע את הקט�, אצל הדגי� –יש הבדל אחד 

האד� הוא . לא לתת לו זכות קיו�, לבלוע אד� המשמעות היא לבטל את משמעותו. ללא אבחנה
  .ל עליו� יותר מכל נברא אחר! והוא ג� יותר דומה לא, רתיותר אדמה מכל חיה אח

! ! ! ! הנפש הבהמית שלו רוצחת את הנפש האהנפש הבהמית שלו רוצחת את הנפש האהנפש הבהמית שלו רוצחת את הנפש האהנפש הבהמית שלו רוצחת את הנפש האהוא מגיע לכ" ש, כשאד� מגיע למצב בו הוא רוצח נפש
לכ� ביהדות אי� מושג כזה של ( אי� זה משנה א� מדובר כא� ברצח בשוגג או במזיד. לוהית שבולוהית שבולוהית שבולוהית שבו

י מלקות או עונש "התיקו� איננו ע. ה והיא נרצחתלוהית ששואפת למעל!מדובר בנפש א. ")הריגה"
המגמה של עיר ". תכי� ל" הדר"", הכנת הדר"הכנת הדר"הכנת הדר"הכנת הדר"שכל עניינה הוא עיר מקלט י "עאלא , פיזי אחר

לגלות לאד� שיש עוד ! עביד ליה מילי דחיותא –" וחי –ונס אל אחת הערי� האל "המקלט היא 
  .יש חיי�, סיכוי

לא  –" ואשר לא צדה"אבל במקרה של  .שלו אינו בעול� הזהשהתיקו� לכל ברור  –ברוצח במזיד 
  . ה הביא אותו לידי כ""הקב". לוהי� אינה לידו!והא" :אלא, לא היה מארב, היה תכנו�

במציאות , בזמ�, הוא משהו שתלוי בסביבה" אני"הא� ? אניאניאניאנימי : שאלת היסוד של כל פילוסו$ היא
בשפות זרות היא מילה " אני. "ת אחרותשבעברית שונה מזה שבשפו" אני"המושג ? משתנה

בכל ". אמא", "אבא"בעוד שבעברית מתחילי� דווקא ע� , י התינוק"ראשונה יחסית שנאמרת ע
  :הזוהר הקדוש אומר. זו אינה הברה ותו לא, היא מילה ע� משמעות" אני", אופ�

ני שנאמר ראו עתה כי אני א, )ה"זה שמו של הקב( דא שמא דקודשא בריך הוא - אני 
  . אני הוא –אני . מחצתי ואני ארפא, אני אמית ואחיה, אני מחצתי. הוא

אני היא הנפש . הוא המחיה אותי והוא המזמ� לי שיקרה לי כ" וכ", נה אותיאֲ האני שבי הוא המְ 
  . ה"הקב= אני  ,"אני לדודי": ובמשמעות זו. לוהית שבי!הא

ישוב  ! לעיר מקלט ויעשה ש� תשובה "יגלה"וא� , ה"הקב הוא בעצ� בשוגג הרוצח" אני"וג� 
  .יכופר לו –למקורו 

דא שמא דקודשא  – "אני"מגלה לאד� ש ואה, אלולחודש המל" בשדה בכשר הזק� אומר ש"האדמו
  . ברי" הוא

!" מקלט, מקלט" –ראה את השילוט שמופיע סביב" , הסתכל באר, שסביב"  !אלול לפי זה הוא 
נראה את השילוט הזה מכוו� אל מול , במשקפיי� הנכוני�, א� נדע להסתכל נכונה על המציאות

  .עיננו
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  :שמופיעי� מיד לאחר העיסוק ברוצח בשוגג, נחזור לפסוקי� שבפרשת ואתחנ�

ר }מד{ ה ֲאׁשֶ את ַהּתֹוָר֑ ל-ְוֹז֖ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ֵנ֥ י ּבְ ה ִלְפֵנ֖ ֣ם ֹמׁשֶ֔ ים  }מה{: ׂשָ ֖ ֻחּקִ ת ְוַהֽ ֵעדֹ֔ ה ָהֽ ּלֶ ֵא֚
ר ּדִ  ים ֲאׁשֶ֨ ִט֑ ּפָ ׁשְ ֙ה ֶאלְוַהּמִ ר ֹמׁשֶ ֤ ִים-ּבֶ ְצָרֽ ֵצאתָ֖ם ִמּמִ ל ּבְ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ֵנ֣   :ּבְ

  )'דברי� ד(

  

ו� הכוונה לדעת למצוא את הדר" הנכונה ל-. ו� זו אותה מילהל-! י� וְ ל-. את התורה �משה -
 – )המזרחי( "בעבר הירד�. "מקו� בו אני נמצאכל משה תפקידו למשות אותי מ. החיי�במאבק 

  .ש� נבחנת התורה אשר ש� משה לפני בני ישראל –רוצחי� )רבי� ה(ש� נפישי 

זה . "שימה בפניה� כשולח� ערו" ומסודר" :ל"אומרי� חז –" לפניה� תשי�תשי�תשי�תשי�ואלה המשפטי� אשר "
  ."תכי� ל" הדר""בדיוק הרעיו� של 

י "וכ" הבי� האר, ")אלה העדות והחוקי� והמשפטי�("לעיסוק במשפט מעיר המקלט עוברי� 
בי�  –כול� נסי� אל עיר המקלט . הוא חודש שלפני המשפט הקרב ובאש, ש את חודש אלולהקדו

והמנוסה הזו כל עניינה תשובה   .ומש� מגיעי� בהמש" אל בית המשפט !  שוגגי� בי� מזידי�
  .וכפרה

  

כל עניינו של אלול . ללא אירועי� מכונני� לכאורה, מעניי� שחודש אלול הוא חודש ללא חגי�
? מאיפה. הוא עיר שקולטת אות" במקו� בו אתה נמצא ובלבד שאתה נס אליה, מקלט הוא עיר
  .לול הוא המכי� אותנו לחודש תשריא .מבית אבי", ממולדת", מארצ"

. צריכי� לדעת לנוס" אני לדודי"אבל בשיל להגיע לידי . ודודי לי: ואז מגיע, זה אלול –אני לדודי 
כי עיר המקלט עניינה שהאד� ישאל , שגגה לא רלוונטי כא�תירו, ה. צריכי� לדעת מי רצח את מי

אלול הוא , מלמעלה למטה עלינו נוחת לאאלול . מי אינה לידי כל זאת, מה גר� לי שאשגהמה גר� לי שאשגהמה גר� לי שאשגהמה גר� לי שאשגהעצמו 
זהו חודש של עבודה , ג מידות הרחמי�"של אמירת י, יומית לסליחות!חודש של השכמה יו�

ואת  – "רחמי� פשוטי� ביקשנו ממ"" –ותר זה חודש של הרחמי� העליוני� בי. מלמטה למעלה
המל"  !וע� כל זאת , הכל חול. בלי יו� טוב אחד בחודש, הרוצח בשגגהעני� זאת לעשות מתו" 

  . ה"זה הקב" אני"ה שלי שמוהכניסה לעיר היא בעצ� ההפנ. בשדה

שופט כל האר, לא מביא למשפט קוד� שהוא מביא את ? "שופט כל האר, לא יעשה משפט"
! בעיר המלקט נפגשות הנפשות הא. ונות� לו את ההזדמנות לשוב אל מקורו, לעיר המקלט האד�

זה להצליח להיות כני� ע� עצמנו לנוס , הכוונה להפסיק לתחמ� –לנוס . לוהיות ואליה נסי�
  . ג� מדברי� שנראה שאינני רוצה להפסיד� –לנוס . ואמיתיי� לגמרי

  .לקראת הימי� הנוראי�" תכי� ל" הדר""שנזכה כולנו לבחינת  .ושמתי ל" מקו� אשר ינוס ש�

  

�  

  


