:הבא הטקסט את קראו – הבשורה תוכן
'א ',א בראשית

אֵית
,ת שר ר
ִהיא תָּ ָּרא י
.הָּ אָּ ָרה ויאש ת ,הָּׁ ָּימָּׁ ירא אש ת ,אי ר

ַַ יח ֶלָּׁשַה סֹולֹוּפ ֶתר ִִגא
גֹוָ־ֶ ָּׁא32
',ג ,תִ ליַי ֶ

חמּוס יֻ שרי ּוָּ יטאח הָּׁ יַה יר י
ִהיא יי בְּכ י
.הש מָּ ה אי ר

ׂשֹוגַ
ליסָּׁ ַַ ֹור י
ָֹּׁ,ושי חיי יַ ֶ
',ש23

אְּמר אִ נר י אָּ שמא אָּ שמא" :ישֵחהָּׁי הָּ הָ א הָּ נָּה
הְּשה יָּה ,הָּ כָא ש
.הָּׁ ּוש יטא החא הָ בָ כ ּוש יטא ש

בלת לשָָּּׁׁחו .בבשגחו ַטבוע ַשטת בגלל ָָחו חבדלָּׁא ותחו תואו ָכָּׁגָּׁא תָּׁחחו תך ,תואחו בגת תלוַָּׁא
.כתשד וגופחָּׁ גושחָּׁ ,אָוו ַָּׁת )לשלא שָּׁש ַָשָּׁג( ַשטת אוצתא .אכלָּׁא תו ָשָעוא תָּׁי תלוַָּׁא
,כשוטתָּׁא חָוא תא ַ.גוף של דעָּׁכַ ַות גופחָּׁ ָווא ָ.תלוַָּׁא ַָּׁבדלוא ַָּׁת גושחָּׁ ָווא של ַָשָעוא
?תלוַָּׁא תל ולשוב ָעווחואָּׁחו חפשחו תא לַצָּׁל חוכל תָּׁך .בגַָָּּׁׁחוא ַַָָּּׁׁ וּפופחו ַָתלוַָּׁא לעד חָּׁבדל
ָּׁכול תָּׁחו שַטובע כָו בדָּׁוק( חפשו תא ַצָּׁלל ָּפוגל תָּׁחו שוטת תדא כָּׁ ,חפשחו תא לַצָּׁל בכושחו תָּׁי
ָּׁכול תָּׁחו תשד טובע( שוטתָּׁא שכולחו ָכָּׁווי ,חפשחו תא לַצָּׁל ָּפוגל תָּׁחו ַזולא גא ).עצָו תא לַצָּׁל
לַָּׁחצל ָחא על )טובע שתָּׁחו( ָשטת ששף ָָּׁשַו לחו חשוץ ).לעזגַ זקוקָּׁא שחַָּׁא ,תשג טובע לַצָּׁל
כולא שבו שוטת בעולא ָעווי שף תדא ָוצתָּׁא תָּׁך .תואחו ַצָּׁלל ָּׁוכל ָעווי שף תדא גק ָ.עווחואָּׁחו
?שטתו
הָּׁ ָּי רהיּוָּׁי סְּהְּס ראר ָָרת
רְּמ־ר יא32
',ו ,אָ היהָּ ר

,מוָת החא הָּׁ ּוש יטא ישכָּׁר יר י
ִהיא ֵָה ָּׁמ יָנָּתְּ אִ בָּ ה ָּ
ישֵחהָּׁי תָּׁ מָּ רֵיּוָּׁי הְּהָּ א ּוָּׁ ־שי רהיא אי ר
.אִ כְּנשנח

שְּרה
היסי הָּׁ ית ָּ
הָּׁ ר
',ג ,יְּּוָּ נָּא61

ִהיא אָּ הָּׁ ב יַה יר י
הָּׁ מָּׁ אִ רמיא יָּה י ַאבָּׁ כ ה ַא יהמָּׁ הָּׁ א י ריּויכְּ יתנְּ אָ ת נ ָָּּׁתא יר י הָּׁ כ הָּ הְּהָּ א אָ ת אי ר
.הְּהָּ א ּוָּׁ ־שי ירני ּוָּׁ ה אָ לָּ א ,תְּ

שְּרה
היסי הָּׁ ית ָּ
הָּׁ ר
',א ,מָּׁ ָָּׁי32

".אש ה מָּ נחהרי יֵמְּ ו ָּיק ָּראת תש א וייַ הָ ָכת הָּ ָּרה הָּ הָּׁ יה ָּמה רהנשה"

שְּרה
היסי הָּׁ ית ָּ
הָּׁ ר
ּ',ו ,יְּּוָּ נָּא32

;מ יל ָּׁמלָּ ה אָּׁ ָָא" :הָּ הָ א אָּ ָּׁמר
.מ יה ָּׁמ יההָּ ה אִ נר י ר
רמא אש ינָנר י אִ נר י ;הָּׁ זָ ה הָּ הְּהָּ א רמא אָּׁ ָָא ר
.הָּׁ זָ ה הָּ הְּהָּ א

שְּרה
היסי הָּׁ ית ָּ
הָּׁ ר
',א ,מָּׁ ירקְּס66

,החביאִי יתנר י אָּׁ ָָּה" :הָּׁ ָּימָּׁ ירא רמא קְּה יָּצָּ א
ר
"ּ.וָּ תָּׁ צי רָי יתב

שְּרה
היסי הָּׁ ית ָּ
הָּׁ ר
ּ',ו ,יְּּוָּ נָּא21

ּוְּריא יתנשי תָ אי מָ ת ,אָ יתכָא ימ ֵָּׁ יּו שרר הָּׁ תש א ראא הָּ כשא
 ָ.יהיח ר
ר

שְּרה
היסי הָּׁ ית ָּ
הָּׁ ר
',ג ,יְּּוָּ נָּא2

אְּמר אִ נר י אָּ שמא אָּ שמא" :אש הָּ יו ויאָּ ָּׁמר ישֵחהָּׁי הש רֵיב
,הב ש
,מ יהמָּׁ יההָּ ה אָּ ָּכא הש כ ריָּיח ה ַא ראא י
ה ַא ר
ִהיא מָּׁ יהכחת אָ ת רה יראְּת יחכָּׁה
".הָּ אי ר

שְּרה
היסי הָּׁ ית ָּ
הָּׁ ר
',א ,יְּּוָּ נָּא63

,ת יֵמְּ הָּׁ ָּׁמאִ רמינר יא ,אְּתְּ רק יתהח אִ ֵָר יהאש לָ ה אִ בָּ ה
אִהיא תָּ נר יא רה יהיְּת ָ ַָקת נ ָָּּׁתא ר
ר
.הש

ַות תלָּׁחו ַעצוַָ תַבאו ָאוך ַ.פאגוי תא לחו חאי ָ,תוד תואחו ותוַב תואחו בגת תשג ,תלוַָּׁא
על ובעודו ַ,זַ ַעולא ָי תָּׁחו שַות ָשוא ָעווי שף ָּׁשוע .שטתָּׁחו בעבוג לָוא ָּׁ,שוע ,בחו תא לחו שלש
לקש ָּׁשוע .בשָָָּּׁׁא תלוַָּׁא של גצוחו לשבָּׁעוא ַָּׁו שָָּּׁׁו .לשטות ַשטי פָּׁאוָָּּׁׁ על ַות ַאגבג ַתדַָ
ַות כָּׁ תואחו לַצָּׁל ָּפוגל ָּׁשוע( שָָּּׁׁחו של ַָושָּׁע ַות .פשעָּׁחו עבוגב ַצלב על וָא שטתָּׁחו תא תאו
כך ָּׁדָּׁ ועל ,שטתָּׁחו על ַָשָּׁג תא לשלא ַָּׁת ַצלב על ָּׁשוע ָוא של ַָטגַ ).לטובעָּׁא ַשאָָּּׁׁך לת
ָאעוגגָּׁא תחשחו .חקטעו תשג ,תלוַָּׁא עא ָּׁשּפָּׁחו תא לקדָואא ולַשזָּׁג עווחואָּׁחו תא ָעלָּׁחו לַשָּׁל
לַָּׁוולד" חקגתָּׁא ַתלו ַשדשָּׁא ַָּׁשּפָּׁא ַ.תל של כושו בתָצעוא )ָתלוַָּׁא לואַָּׁבד( גושחָּׁ ָָווא
1
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,קָָָָּּּׁׁׁא תחשחו ושלשַָ חבגתחו שלשַָ ַָטגַ תל תואחו ָשָּׁבַ ַָשודשא ַלָּׁדַ ָ".שדש
.לשָָּּׁׁחו תָאָָּּׁׁא וָָּּׁׁעוד ָשָעוא וָעחָּׁקַ
שְּרה
היסי הָּׁ ית ָּ
הָּׁ ר
,א"י ,יְּּוָּ נָּא32

ַאמר
קחמה אָּ נַכר י ישֵחהָּׁי אש הָ יהָּי וָּׁ־ ָ
יוכָּהיהָּׁ ּוָּׁ י .יר יייָּמחת רָּׁא י ירּויָה רתי הָּׁ מָּׁ אִ רמיא ויהָּׁ ּוָּׁ ־ר יא הָּׁ יָ ָּ
יאיתי אִ ֵָר
.ההְּהָּ א ה ַאייָּמחת יָּׁאִ רמ ר
י

סְּהְּס ראר ָָרת
הָּׁ ָּי רהיּוָּׁי
רְּמ־ר יא9
',ו ,אָ היהָּ ר

הְּכ י ירֵהָּׁ טיתְּ ויה ַא הְּכ מחת ָּי ה ַא רמאיהָּׁ מש רתיא נשהְּר אִ ֵָר אָּׁ ּוִ שרי הָּׁ ָּמ רֵיּוָּׁי יר י י ָָּּׁכ יהנח תָּׁ אִ ֵָר
.הָּׁ מָּ וָת

ִשי
יּויא מָּׁ ה ש
,הָּׁ יי רה ר
',ב33

שאִהיא
.תְּ יההָּׁ ּוִ ַר יק יביָּכְּ הָּ יָּה ֵָלא יה רתי הָּׁ מָּ וָת אָ תיּוָ יבהש י יתהָּׁ רָירְּ רמאיהָּׁ שמ רתיא הי רקימְּ ו ר

סְּהְּס ראר ָָרת
הָּׁ ָּי רהיּוָּׁי
רְּמ־ר יא
,כ"י ,אָ היהָּ ר
9

רָּׁא הָּׁ היהָּׁ מש רתיא רָּׁא אָּ כְּא י ירהיָה יהמָּׁ הָּׁ א ָּׁו־ רָּוי ) ָּׁו־ ָָּּקא( הָּׁ ָּמ רֵיּוָּׁי שמת ַ ַאת רתָּׁ הִבח יר י
.הָּׁ היהָּׁ ּוָּׁ ־ר יא

ִשי
יּויא מָּׁ ה ש
,הָּׁ יי רה ר
',א66

ַאמרח
היָהָּׁ ימכח הָּׁ ר רָּהיה אָּׁ ני שֵי וָּׁ־ י
מש הִהש יכָא הְּהִהָּ ה אִ ֵָר ישֵחהָּׁי ַָה הָּׁ ָּימָּ ירא ויהש ינשיכָא ָּׁמ ָּׁ
יתא יָּׁאִ ֵָר יָּבְּא תְּא ָּׁמיראהָּׁ יָּי
.הָּׁ מָּ רְּא הַ הָ ה אַ תְּ יר רא ָ

ָּׁשוע אקוָא ַָּׁת ַגתַָּׁ ?בשָָָּּׁׁא ַתל ָּׁדָּׁ על ַאקבל בעבוגחו ָּׁשוע של ָואו שקגבי לכך ַגתַָּׁ ַָָּׁ
,תשגוא בָָּׁלָּׁא תו( ַָווא על ַאגבג ָּׁשוע כָּׁ ָוכש ַ,אקוַָ בתָצעוא .תלוַָּׁא ָּׁדָּׁ על ַָאָּׁא ָי
ָעחָּׁקָּׁא באוכחו שָָּּׁׁו .לשָּׁוא ָּׁכולָּׁא תחשחו גא ,שָּׁ שָּׁשוע בגלל ,עכשָּׁו לכי ).עלָּׁו של תָּׁחו ַָווא שלטוי
ַָּׁ.וא שָּׁ ַות ,אקוָאו ָפתא ,בחוּפף .שָָּּׁׁא לחו
שְּרה
היסי הָּׁ ית ָּ
הָּׁ ר
',ה ,יְּּוָּ נָּא33

יָּב ַא ויה ַא הְּהָּ א ּוָּׁ ־שי יֵָיהְּ יהֵ יַה רּוי חמָּׁ אִ רמיא ייבָּ ָּׁרי הָּׁ י שַמהָּׁי הָּ כָא אַ שמר אִ נר י אָּ שמא אָּ שמא"
.הָּׁ ּוָּׁ ־ר יא רממָּ וָת יר ייהָּ בָּׁ ר תָּׁ רמ יֵסָּ ט

שְּרה
היסי הָּׁ ית ָּ
הָּׁ ר
',י ,יְּּוָּ נָּא9

ֵָּהָּׁי רבי יר יייָּבְּא ראיֵ הָּׁ סָּ ָּׁתּו אָּ נַכר י
חבצש אתְּ ריח ש
חבבְּאְּ י
.מ ירהָ ה י ירמצָּ א י
ר

שְּרה
היסי הָּׁ ית ָּ
הָּׁ ר
,כ"י ,יְּּוָּ נָּא1

ַאמר
.הָּׁ היי רָּכי רת יה רָי אָ היהָּ אָּ ב ראיֵ ה ַאייָּב ַא ויהָּׁ ּוָּׁ ־ר יא ויהָּ אי ָמת הָּׁ ָי ָרה יאָּ נַכרי ישֵחהָּׁי אש הָּ יו וָּׁ־ ָ

שְּרה
היסי הָּׁ ית ָּ
הָּׁ ר
ּ',ו ,יְּּוָּ נָּא33

תָּׁ ּוִ טָּ אש יכָא החא יר ייאִ נר י ָּׁתאִ רמינח ראאיה ַא יר י תָּׁ ּוִ טָּ אש יכָא ָּתמחתח יר י הָּ כָא אָּ ָּׁמ יר רָי הָּ כשא
ָ.מחתח
ָּ

ִשי
,יּויאהָּׁ ייהרי מָּׁ ה ש
',כ ר
63

ֵָּהָּׁי אִ ֵָריתְּ אָּ ָּכא רה יבנשי אָּׁ ּוש ר שֵא הָּׁ ָּי ָּׁמירא ָָּּׁוָּׁ ת נר ָָּׁא ה ַא יר י יתאָּׁ ּוש ר הָּׁ ייֵחהָּ ה ויאש יא
.נר ח ש

הָּׁ ָּי רהיּוָּׁי סְּהְּס ראר ָָרת
רְּמ־ר יא62
',י ,אָ היהָּ ר

.ירמָּ הש ט ייהְָּּה ית שֵא אִ ֵָריי ירק ָּרא יר ייכַה

רהיּוָּׁיהָּׁ יָּי סְּהְּס ראר ָָרת
רְּמ־ר יא66
',י ,אָ היהָּ ר

.ישבְֵּ ה ַא תְּ יָּהיהָּׁ ָּׁמאִ רמיא אַ מש ר הָּׁ יָּתחב יר י

הָּׁ ָּי רהיּוָּׁי סְּהְּס ראר ָָרת
רְּמ־ר יא66
',ב ,אָ היהָּ ר

ִהיא תָּ נר יא מָּׁ ַא אש יא יר י
.האיהָּ אי ר
ר

הָּׁ ָּי רהיּוָּׁי סְּהְּס ראר ָָרת
רְּמ־ר יא33
',ג ,אָ היהָּ ר

ִהיאאיי צר יכ ָּׁקת ו ריהיא
אש יא יר י בְּ הָ אי רמינח אִ ֵָר ויהָּׁ הייַה אָ הייַה הָּׁ ָּמ רֵיּוָּׁי ישֵחהָּׁי תָ אי מחנָּׁת ר
.ההָּׁ יב רייה
י

הָּׁ ָּי רהיּוָּׁי סְּהְּס ראר ָָרת
רְּמ־ר יא9
',י ,אָ היהָּ ר

אית רתיב יר י
תְּכה רא י
ִהיא רת יהבָּ יבב ו ָּׁיתאִ רמיא הָּ אָּ כְּא החא ֵָ־שֵחהָּׁי ָ
ְּהי רהיר ֵָהָּ אי ר
ֵָּהָּׁי רמאיהָּׁ מש רתיא
ָ.ח ש
ר
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תא .וגותלחו כתדוחחו בָּׁשוע ַתָוחַ ָּׁדָּׁ על ?ַללו ַשדשָּׁא בשָָּּׁׁא ולזכוא שטתָּׁחו תא לחקוא חוכל תָּׁך
בי ַות ָּׁשוע .זתא ָּׁעשַ ַות ,תואחו וָּׁגתל לחו שָָּׁשל ָּׁשוע תל וחעאוג ַשוטתוא דגכָּׁחו על חכַ
ָּׁזכו תָוחא תא בו שָָּׁא תשג ַעולא דגָּׁ כל .פשעָּׁחו בעבוג לָוא בשבָּׁל לעולא בת תשג ַ,תלוַָּׁא
חוקט תָּׁחו תלוַָּׁא .שדשָּׁא שָָּּׁׁא לַא ָּׁעחָּׁק ותלוַָּׁא )וַָגַָָּּׁׁחוא( ָעווחואַָּׁא ָָּּׁׁגתלו ָ,תלוַָּׁא לָשָּׁלַ
,עחָָּּׁׁא תו עשָּׁגָּׁא ַָּׁואחו ָ,דבגָּׁא שתחו ַשפַ ,שָָּּׁׁא תחשחו שבַ ַָתגץ ָושפע תָּׁחו ַות .פחָּׁא ָשות
ָָּּׁׁ.וושע בפחָּׁו וָאוודַ בָּׁשוע שָתָָּׁי ָָּׁ כל .תשג גופחָּׁ ַבדל ָכל ות – זקחָּׁא תו צעָּׁגָּׁא ,חקבַ תו זכג
ָּׁ:שוע של בדגכו ללכא אשלָּׁטו תא לשתא שאוכלו אפָּׁלַ לַלי
אוכה המהא ּוטאיי בהבור המות ,ישוה ,היּויכי בנך את ששהּות הה תוכה ,בשמייא אהוהיא
מאמיא אני .הוונותיי הה מּויהה ומבקש כרכיי הה מתּורט אני .מהמרומיא ּוכשיא בּוייא והַכות ההיגאה
הי מהניק שאתה האהו הּוכשיא בּוייא ּויי-שאורּו כך אותי והנּוה הי הַור .וגואהי כאכוני ומקבהו בישוה
.אמא .רצונך את ישביה
תלוַָּׁא תל פחו .תלַָּׁ ללכא כחּפַָָּּׁׁ לכא לַגתוא ָתלוַָּׁא בקשו ,שלָעלַ ַאפָּׁלַ תא חשתאא תא
תאכא תוַב ַות .תאכא ָּׁדגָּׁך תלוַָּׁא ַ.תל לקול ַקשָּׁבו .לכא בָּׁשָּׁ ותלוַָּׁא ,קבוע בתופי באפָּׁלַ
תלו פחַָּׁא תא גָּׁקא ָשָּׁב תָּׁחו לעולא ַות ָ.בטשכא תא בו לשָּׁא ָּׁכולָּׁא תאא .לכא ָּׁדתג וַות
תא בפחָּׁו ַעלו .שָָּּׁׁכא כל עלָּׁו לַָּּׁפָך אוכלו .בו לבטוש תפשג .טוב תל ַות תלוַָּׁא .בו שבוטשָּׁא
תא שָָּׁו ".תִ יִ זֹו בִ א ֹוול ֹת תַ ֹוג ֹוסא ל ֹת" :תָג תלוַָּׁא .בגכַ עלָּׁכא ָּׁתָּׁב וַות לכא דותג ַות .צגכָּׁכא
ָּׁ.שוע של באָּׁווכו בגכַ קבלו .בתלוַָּׁא ָבטשכא
.כאן הקליקו ,חוּפפָּׁא ָקווחָּׁא לָקוגוא ָּׁ.ושחי ָשזוי ַשל ,ך"ַאח תא קבוע בתופי קגתו
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