
יש מילים המשנות את העולם וביניהן, אין 
מתחרות לפסוק המכונן מהפרק הראשון 
בתורה: "ויִּבְָרא אֱלֹהִים אֶת ֽהָאָָדם בְּצַלְמוֹ"
 בראשית א' כז

זהו אולי הרעיון המהפכני ביותר בכל תולדות המחשבה המוסרית והפוליטית. 

על  הייחודי שהיא שמה   ולדגש  לציוויליזציה המערבית,  בסיס  הוא מהווה 

חירות ושוויון. הוא העומד מאחורי הכרזת העצמאות האמריקנית, והוא עומד 

מאחורי הפסקה החשובה במגילת העצמאות העוסקת בחירות ושוויון לכל 

תושבי הארץ  שהניחה את התשתית לחוקי היסוד השומרים על זכויות האדם 

והעולמית  הישראלית  המציאות  וחירותו.  האדם  כבוד  יסוד:  חוק  ובראשם 

הנוכחית מראה לנו שיותר מתמיד יש לחקוק מילים אלו על הלב, על פתחי 

הבתים ובעיקר להפוך אותן למצפן מוסרי שיכוון את כל מעשינו. מול האיומים 

←הנוכחיים על זכויות האדם, עלינו להירתם ולעמול לייצר חברה בה כל אדם זוכה 



משנה 	 	
ם ָרא אתָֹ ָרא אתֹֹו,ָזָכר וְּנֵקָבה ּבָ ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ַצְלמֹו, ְבּ ַוִיְּבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ְבּ

)בראשית א''. כז'(

 :ּ ּ, מַדּוּעַ נִבְגַּד אִיׁש בְּאָחִיו לְחַלֵּל בְִּרית אֲבֵֹתינו ּ, הֲלוֹא אֵל אֶחָד בְָּראָנו הֲלוֹא אָב אֶחָד לְכֻלָּנו
)מלאכי ב' י'(

מקרא   

"ואהבת לרעך כמוך" – רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה. 

בן עזאי אומר "זה ספר תולדות אדם" – זה כלל גדול מזה. )ספרא קדושים ב'(

	פרשנות	על	הספרא	\\	קרבן	אהרון,	רבי	אהרון	אבן	חיים	

זה.  את  זה  לשנוא  ולא  זה,  על  זה  להתגדל  אין  ולזה  אחים,  וכולם  הם  אחד  אב  תולדות  שכולם  כלומר  אדם"...   תולדות  ספר  "זה 

וכוונת הכתוב לומר זה ספר התורה הוא מתולדות אדם הראשון, שכולם בני אב אחד הם, והוא כלל גדול.  המקרא "ואהבת לרעך", 

מחייב האהבה מצד הריעות לבד, אבל "זה ספר" מחייב אותה מצד האחווה, שהוא חיוב יותר גדול. ועוד כי בזה הראה לנו שכולנו 

בצלם אחד ובחותם אחד, והיא הצורה האלהית שהיא תחייב אותנו להתאחד בכל דברינו, כשם שאנו אחדים בצורה האלהית". 

עקיבא  רבי  לאדם.  אדם  שביחסי  הערכים  בסולם  העדיפות  סדר  על   עזאי  לר'  עקיבא  רבי  בין  הדעות  מחלוקת  ביותר  ידועה 

עקיבא,  רבי  לפי  מזה    גדול  כלל  הוא   אלוהים  שבצלם  סבר  עזאי  ובן  כמוך"  לרעך  "ואהבת  הוא   ביותר  החשוב  הכלל  ש  סבר 

אולם  האדם.  שוויון  הוא  והעדיף  העליון  הערך   - עזאי  בן  ולפי  והבריות;   האדם  אהבת  הוא  לאדם  אדם  ביחסי  העליון  הערך 

ולתקופותיה. לדורותיה  היהדות,  של  היסודות  יסוד  את  היוו  בניהם  והשילוב  הבריות  ואהבת  שוויון   - יחד  גם  הערכים  שני 

משנה	מסכת	סנהדרין	\\	פרק	ד	משנה	ה

עֹוָלם ְלִפיָכְך ִנְבָרא ָאָדם ְיִחיִדי ּבָ

ִאּלוּ ִאֵבּד עֹוָלם ָמֵלא. ַאֵבּד נֶֶפש ַאַחת, ַמֲעלה ָעָליו ַהּכָתוּב ְכּ ל ַהְמּ ּכָ ְדךָ, ׁשֶ ְלַלֶמּ

ִאּלוּ ִקֵיּם עֹוָלם ָמֵלא. ַקֵיּם נֶֶפש ַאַחת, ַמֲעִלים ָעָליו ְכּ ְוָכל ַהּמְ

ִריֹּות לֹום ַהְבּ נֵי ְשׁ וִּמְפּ

א גָּדֹול ֵמָאִביךָ׳  )שהרי אדם הראשון הוא אבי ּלֹא יאַֹמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו: ‘ַאּבָ ׁשֶ

רוְּך הוּא, דֹוש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ל ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ֻדּלָתֹו ׁשֶ יד גְּ האנושות כולה(...ְלַהגִּ

ן ּדֹוִמין ֶזה ְלֶזה, חֹוָתם ֶאָחד ְוֻכּלָ עֹות ְבּ ָאָדם טֹוֵבַע ֵמָאה ַמְטְבּ ׁשֶ

ל ָאָדם חֹוָתמֹו ׁשֶ ל ָהָאָדם ְבּ רוְּך הוּא טֹוֵבַע ֶאת ּכָ דֹוש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ

ָהִראשֹון ְוֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו.

ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם ְשׁ ←ְלִפיָכְך ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד לֹוַמר: ִבּ



צלם	אלוהים	במחשבת	ישראל	    

והפילוספיה	הכללית 	 	 	

א.ד.	גורדון	\\	עם	בצלם	אלוהים

כמוסה  נפשית  וכמיהה  אי־שלמותו  הרגשת  זאת  בכל  בו  יש  משלמוּת,  רחוק  שהוא  כמה  היחיד,  האדם  כי  אנחנו  רואים 

חיה  הוא  הרי  קיבוצית  אישיות  בתור  העם  אולם  שונים...  וזרמים  תנועות  בצורת  ביטוי  לידי  הבאה  לאור,  לטוב,  לשלמוּת, 

לגנוב,  לגזול,  לרצוח,  לטרוף,  מותר  רק  לא  עם  בתור  לעם  הטורפות.  החיות  כל  בקרב  כמוה  מאין  ושפלה  אכזרייה  טורפת 

לתת  לאדם  לו  שכדאי  לדבר  לגבורה,  לשבח,  לו  נחשב  זה  כל  גם  אם  כי  ותועבה,  כיעור  מיני  כל  לעשות  לטמא,  לזייף,  לשקר, 

השאיפות  וכל  האידיאלים  כל  והכתות.  המפלגות  המעמדות,  כל  שוות  במלחמה,  שראינו  כמו  הזה,  ובדבר  עליו.  נפשו  את 

הודענו  אנחנו  העם...  של  הגסה  האנוכיות  בפני  הזאת,  הבהמית  התביעה  בפני  ומתבטלים  מיטשטשים  העולמיות  האנושיות 

אלוהים״.    בצלם  להיברא  צריך  העם  ולאמור:  הלאה  ללכת  צריכים  אנחנו  אלוהים,  בצלם  נברא  האדם  כי  ראשונה 

	הרב	יהונתן	זקס	

הפרדיגמה  שינוי  זהו  שנחיה?".  ראוי  "איך  אלא  העולם?"  נוצר  "איך  איננה  עליה  לענות  מבקש  בראשית  שספר  השאלה 

אלא  ושליטה  כוח  סביב  סובב  אינו  מיישבים  ושאנחנו  ברא  שאלוהים  העולם  מחוללת.  שהתורה  ביותר  המשמעותי 

בכבודו  בחסד,  בנאמנות,  ברחמים,  בצדק,  מתעניין  אלוהים  אתית.  נעשתה  הדת  לראשונה,  ורע.  טוב  בין  האבחנה  סביב 

של  הקדומים  קוראיה  היטב  הכירו  ובדמותו  בצלמו  האדם  את  ברא  שאלוהים  הרעיון  את  החיים.  ובקדושת  הפרט  של 

אנשים  על  אומרים  היו  הללו  במקומות  ומצרים.  מסופוטמיה  הראשונות,  הגדולות  בציוויליזציות  שכיחים  היו  הם  התורה.  

רקע  על  לדמיין,  קשה  מצרים.  ופרעוני  המסופוטמיות,  המדינה  ערי  של  מלכיהן  היו  אלה  אלוהים.  בצלם  שהם  מסוימים 

כאלה. כולנו  אלא  אלוהים,  בצלם  עשויים  ושליטים  מלכים  רק  שלא  האמירה  מן  יותר  רדיקלית  אמירה  ימים,  אותם 

עמנואל	קנט

יוכל  אחר  או  זה  שרצון  הוא  אמצעי  רק  לא   : לעצמו  תכלית  בתור  ישנו  בכלל  תבונה  בעל  יצור  וכל  האדם  אומר:  אני  עכשיו 

לתכלית. גם  להיחשב  צריך  הוא  אחרים,  אל  במכוונות  והן  עצמו  אל  במכוונות  הן  פעולותיו,  בכל  אם,  כי  כחפצו,  בו  להשתמש 

	אהרון	ברק	\\	"כבוד	האדם	כזכות	חוקתית"
 

המושג "כבוד האדם" אינו חדש עמנו. שורשיו שתולים במורשת היהודית שלנו. על-פי עולמה של היהדות, כל הכבוד שבעולם נאצל 

מהבורא, שהוא מלך הכבוד. כבוד האדם נגזר מכבוד הבורא מפני שהאדם נברא בצלמו. כבוד האדם פירושו שלא לבייש את צלם 

האלוקים שבאדם. אכן, כבוד האדם - או כפי שהוא מכונה "כבוד הבריות" - הוא ערך מרכזי ביהדות. על מעמד זה בעולם ערכיה של 

היהדות מעיד הכלל "גדול כבוד הבריות שדוחה 'לא תעשה' בתורה". על-פי תפיסתה של היהדות, נקודת המוצא לכבודם של בני-

אדם אחרים היא כבודך בעיני עצמך: כבוד חברך צריך להיות שווה בעיניך לכבוד עצמך. מהמורשת היהודית עבר המושג של כבוד 

האדם אל הנצרות, ופותח על-ידי התיאולוגים הנוצרים. "כבוד האדם" משמש מושג מפתח במשנתם של פילוסופים רבים. מושג זה 

פותח בעיקר על-ידי קאנט. על-פי תפיסתו, התנהגות היא מוסרית אם היא מבטאת את האנושיות שבאדם, כלומר את הרציונליות 

וההיגיון שבו. רציונליות זו מוצאת ביטוי בחובה המוטלת עליו לפעול על-פי הכלל האוניוורסלי, שלפיו האנושיות, אשר בנו ובזולתנו, 

לעולם תהא מטרה ולעולם לא תהא אמצעי. כבוד האדם, אין לו מחיר. אין להקריבו למען ערך אחר. כבוד האדם הוא הערך העליון.



אליקים	רובינשטיין	"על	השוויון	לערבים" - צוטט בפסק הדין בתביעה שהגשנו נגד אתר עבודה עברית שאפשר 
רק למי שמעסיק יהודים לפרסם את שרותיו באתר. א' רובינשטיין "על השוויון לערבים", נתיבי ממשל ומשפט, 

תשס"א, 279:

השופט	ברנזון בבג"ץ 392/72. צוטט בפסק הדין שפסל את מועמדותו של בן ארי לכנסת בשל גזענות:

קטעי	תפילה	   

	ברכה

ש את דמותי-אני על יֵדי שמיַרת צלמם של אחרים. ָרָאִני בדמותו וצווני לקּדֵ ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר ְבּ
 
ברכת	יוצר	האדם	-	לכבוד	יום	זכויות	האדם	ולכל	יום

 הרב עודד מזור

ה ה', ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רוְּך ַאּתָ ּבָ
ַצְלמֹו,  ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְ ֲאׁשֶ

ְבִניתֹו, מוּת ּתַ ֶצֶלם ּדְ ּבְ
ָרָאם ַוְיָבֶרְך אָֹתם  ָזָכר וְּנֵקָבה ּבְ

ָמם ָאָדם. ְקָרא ֶאת ׁשְ ִּ ַוי
ל נֶֶפׁש היא כעֹוָלם ָמֵלא ּכָ ללמדנו ׁשֶ

וכל נשמה היא נֵר אלוהי,
ָרָאנוּ, נוּ, ֵאל ֶאָחד ּבְ מקור ֶאָחד ְלֻכּלָ

ֵאין פרצופינו דומים ֶזה ָלֶזה
ְוֵאין דעותינו דומות ֶזה ָלֶזה,

חֹוָתמֹו. ְוָכל ַאַחת ְוֶאָחד נבראו ּבְ
ה ה', יֹוֵצר ָהָאָדם: רוְּך ַאּתָ ּבָ

האדם  כבוד  יסוד:  בחוק  שנקבעה  למשוואה  כי  לזכור  "יש 
יהודית  מדינה  היא  ישראל  מדינת  צלעות.  שתי  יש  וחירותו, 
תישאר,  וכזאת   – יהודית  המדינה  של  ...היותה  ודמוקרטית. 
ואיש לא יקעקע זאת – אינה סותרת את אופייה הדמוקרטי ואת 
שאיפתה למתן שוויון זכויות – ההיפך הוא הנכון. לא בכדי בחרו 
והשלום  הצדק  החירות,  את  לבסס  העצמאות  מגילת  מנסחי 
אשר יעמדו בבסיסה של המדינה, על חזונם של נביאי ישראל, 
שכן אלה תמיד היוו עמוד האש למאבק למען החלש והשונה, 
בין בני-אדם, ברוח קריאתו של מלאכי הנביא  ולמען השוויון 
"הלוא אב אחד לכלנו, הלוא אל אחד בראנו" )מלאכי, ב', י'(".

שנאת זרים קללה כפולה בה: היא משחיתה את צלם אלוהים 
עלי בכפו.  אוון  לא  על  השנוא  על  רעה  וממיטה  השונא  ־של 

בצלם" שנברא  מי  כל  כלפי  וסובלני  אנושי  יחס  לגלות  נו 



הנרות	הללו

הנרות הללו אנחנו מדליקים, כי נר ה' נשמת אדם.

הנרות הללו שווים בגובהם כי אדם הוא אדם. וכל ימי חיינו קודש הם, ואין לנו רשות לפגוע בם, אלא להוקירם ולשומרם בלבד, 
כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך.

 

ַח ְלבֹוֵרא ַהּכֹל ּבֵ ָעֵלינוּ ְלׁשַ

ְתִפּלָה ָאנוּ עֹוְמִדים ְלָפנֶיךָ ּבִ ית   ה ְבֵראׁשִ נַָּתן ֶחְלֵקנוּ ְבַמֲעשֵׂ ׁשֶ    
ל ּתֹוָרה ים ׁשֶ חֹות ְלִמּלִ ָפֵתינוּ ִנְפּתָ שְׂ ָאנוּ ְבנֵי ָאָדם –    ְלהֹודֹות ַעל ׁשֶ    

ל ַעְצמֹוֵתינוּ אֹוְמרֹות ִמי ָכמֹוךָ ּכָ ק ְמלֹא ְיִפי ָהעֹוָלם:   ְזרֹועֹות ְלַחּבֵ    
יל ָעִני ְוֶאְביֹון ִמגֹּוְזלֹו ַמּצִ נוּ ִלְבחֹון    ד ִלּבֵ ּמֵ ּלִ ׁשֶ    

תֹוָרֶתךָ ּכָתוּב ּבְ ּכַ     ּ ָמֵתנו ַרַעד נֵר ִנׁשְ    
)דברים ד( בֹוָת ֶאל ְלָבֶבךָ":  "ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהׁשֵ אֹון ֶהָהמֹון:     ׁשְ ּבִ    

ים    ִּ נְִּקֵראת ַחי נָה ַהזֹּו ׁשֶ ּתָ ֲחִוים וּמֹוִדים ַעל ַהּמַ ּתַ ַ          ֲאנְַחנוּ ּכֹוְרִעים וִּמׁשְ

ָרִכים ָיֵדינוּ ֵאּלֶה ִלְפּתֹוַח ּדְ ִלים ּבְ ַוֲאנְַחנוּ ְמַקּבְ
ְרֵכי ָהֱאלִֹהים: ְדָרֶכיךָ , ּדַ ֶחֶסד ִנְבָחר: לֶלֶכת ּבִ ׁשוּ ִאם ּבְ ְתַקּדְ ִּ י ׁשֶ

ְלַמְתּ ֱאלֵֹהינוּ,  יהוה  ֵאֶליךָ,  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנוּ  ֵאין  ְבתֹוֵכנוּ.  רוֲּחךָ   – ֶדק  ַהּצֶ וְּרִדיַפת  ָהַאֲהָבה  ַהְנִּדיבוּת,  רוַּח  ָבנוּ  ְתגַּּלֵה  ּתִ ׁשֶ ְנַקוֶּה  ן  ּכֵ ־ַעל 
לֹום  ָ ַהׁשּ ַהֶחֶסד,  ִנּצֹוץ  ֶאת  ַלְחצֹוב  ֵדי  ּכְ ַלִיל  ּכֹוְכֵבי  ְיִריַעת  ַחת  ּתַ ִקיָעה,  ׁשְ ְוַעד  ְזִריָחה  ֵמֶרַגע  ַעְצֵמנוּ  ֶאת  יׁש  ְלַהְקּדִ ְנכֹוִנים  ְוָאנוּ  ִחנָּם,  נֹות 

ֵעי ְוֶתֱחֶזינָה  ַוי.  וִּמּדְ ַעם  ִמזַּ ִלְפּדֹוֵתנוּ  ַוי,  וִּמּדְ ַעם  ִמזַּ ָהעֹוָלם  ִלְגֻאּלַת  ַלֲעשֹׂות  אֹור  ִנְרֶאה  וְּבאֹוְרךָ  תֹוֵכנוּ.  ּבְ ֶהָחבוּי  ה,  ַאּתָ  – ִמּתֹוֵכנוּ  ־ְוָהֱאֶמת 
ְולֹא  ָלִריק  ִייְגעוּ  לֹא  ְרָים:  ּפִ ְוָאְכלוּ  ְכָרִמים  ְונְָטעוּ  בוּ  ְוָיׁשָ ים  ָבּתִ וָּבנוּ  ְזָעָקה:  ְוקֹול  ִכי  ּבְ קֹול  עֹוד  ּה  ּבָ ַמע  ָ ִיּשׁ "ְולֹא  ְנִביֶאיךָ:  ֲחזֹון  בֹא  ְבּ נֵינוּ 
י" )ישעיה סה, יט-כד( ָכל ַהר ָקְדׁשִ ּבְ ִחיתוּ  ָמע: לֹא ָיֵרעוּ ְולֹא ַיׁשְ ִרים ַוֲאִני ֶאׁשְ ַוֲאִני ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדּבְ ָהָלה: ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראוּ  ַלּבֶ ֵיְלדוּ 

א גֹוי ֶאל גֹּוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדוּ עֹוד ִמְלָחָמה" )ישעיה ב, ד( ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, לֹא ִיּשָׂ תוּ ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ "ְוִכּתְ
נוּ ִעם יהוה ֶאָחד, ַעם יהוה ֶאָחד )הרב דן פרת( יֹּום ַההוּא ִיְהֶיה ִלּבֵ ים" – ּבַ ֵרא ְלָכל ָהַעּמִ ִפּלָה ִיּקָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ְונֱֶאַמר: "ּכִ

←



	אתה	פלא	/		פבלו	קאזאלס

כל רגע בו אנו חיים
הוא רגע חדש

כל רגע בו אנו חיים
אין שני לו ביקום

לא היה כמותו מעולם
ולא יהיה עוד לעולם

ומה מורים אנו לילדינו
בבית הספר

מלמדים אנו אותם
כי שניים ועוד שניים

הם ארבעה.
וכי פריז היא בירתה של צרפת

מתי נלמד אותם גם מה שהינם.

עלינו לומר לכל אחד מהם
יודע אתה מה שהינך

אתה פלא!
אתה יחיד ומיוחד!

אתה פלא!
בכל העולם כולו

אין עוד ילד אחד בדיוק כמותך
אתה פלא

אתה יחיד ומיוחד

והבט בגופך
איזה פלא הוא

רגליך, ידיך, אצבעותיך הזריזות
האופן בו הינך מתנועע

אתה פלא!
עשוי אתה להיות כשייקספיר

מיכאלאנג'לו, בטהובן
אתה פלא!

טמונה בך היכולת לכל דבר
כן, פלא הינך.

וכאשר תגדל
התוכל אז לפגוע באדם אחר

אשר כמותך הוא פלא
גם הוא יחיד ומיוחד

גם הוא פלא.

עליכם להוקיר זה את זה
עליכם לעבוד

כולנו חייבים לעבוד
כדי להפוך את עולמנו זה

שיהא ראוי לילדיו.

	צלם	אדם	/	דן	אלמגור

ַצְלמֹו  ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ִּ ַוי
וִּבְדמוּתֹו.

ָרא אֹותֹו. ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ּבְ
רוִּאים נֵי ָהָאָדם ּבְ ְוָכל ּבְ

ֶצֶלם ֱאלִֹהים. ּבְ
נֵי ָהָאָדם. ל ּבְ ּכָ

רוִּאים נֵי ָהָאָדם ּבְ ל ּבְ ּכָ
ֶצֶלם ֱאלִֹהים. ּבְ
נֵי ָהָאָדם. ל ּבְ ּכָ

ּלָם. ּכֻ

ְוֵאין טֹוִבים יֹוֵתר.
ִוים יֹוֵתר. ְוֵאין ׁשָ
נֵי ָהָאָדם ל ּבְ י ּכָ ּכִ

ֶצֶלם ֱאלִֹהים. רוִּאים ּבְ ּבְ
ֶצֶלם ָהָאָדם. ּבְ

נוּ ּכֹוַח ן ּבָ ּתֵ
ֶלם, ּלֹא ְלַאּבֵד ֶאת ַהּצֶ ׁשֶ

ֶצֶלם ָאָדם.
נוּ ּכֹוַח, ן ּבָ ּתֵ

ִָּמים ָהֵאּלֶה, י ְוָקא ּבַ ּדַ
ֶלם – ּלֹא ְלַאּבֵד ֶאת ַהּצֶ ׁשֶ

ֶצֶלם ָאָדם.
ֶלם. ּלֹא ְלַאּבֵד ֶאת ַהּצֶ ׁשֶ

ֶלם ּתֶ ּלֹא ָלֶלֶכת ּבַ ׁשֶ
ם ְכּתָ ַהּמֻ

ָדם. ּבְ
ִָּמים ָהֵאּלֶה, י ְוָקא ּבַ ּדַ
ִָּמים ָהֵאּלֶה, י ְוָקא ּבַ ּדַ

נוּ ּכֹוַח, ן ּבָ ּתֵ
ֶלם ּלֹא ְלַאּבֵד ֶאת ַהּצֶ ׁשֶ

צֶלם ָאָדם.

הרב	קוק

ל ִאיׁש ֵיַדע ְויִָבין ּכָ ָצִריְך ׁשֶ
תֹוְך ּתֹוכֹו ּדֹוֵלק נֵר ְבּ ׁשֶ

נֵר ֲחֵברֹו ּלֹו ּכְ ְוֵאין נֵרֹו ׁשֶ
ֵאין לֹו נֵר ְוֵאין ִאיׁש ׁשֶ

ל ִאיׁש ֵיַדע ְויִָבין ּכָ ְוָצִריְך ׁשֶ
ָעָליו ַלֲעמלֹ וְּלַגּלֹות ׁשֶ

ים ַרִבּ ֶאת אֹור ַהנֵּר ּבָ
וְּלַהְדִליקֹו ַלֲאבוָּקה ְגּדֹוָלה

ּלֹו. וְּלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ֻכּ

שירה


