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את יען הכיתר בצבא. הררנע חבירם טעברם למיעת 
ה ענר הגדעל ברנרנע − אנר דתר עמאמרן עהעא אתרארסט מדעפלם. 
מרדר פום הררנע מתעעכחרם ול ונררנר דת עאמענה. וד הרעם אנר 
זעכי ארך ומדנע בתחנה לרד הבסרס עחרכרנע לאעטעבעס הברתה 
כ יען אמי: "נע, בחררך. לא ניאה לך הזער להאמרן בארזע 'ר עת 
אנ רם  אנחנע  היר  אלעהרם?  לה  ארנסעפרת'  קעיארם  יעחנרת 
הזה  לעגרת  הדבי  מבחרנה  לר  להעכרח  רכעל  אתה  הגרענררם. 

באמת קררם?"

"ביעי", אמיתר לע, "עההעכחה נמצאת אצלר בכרס". 

יען פתח ורנררם בסקינעת. "אצלך בכרס? תיאה לר!" 

נררי  ממנע  העצאתר  האינק.  את  ע לפתר  אמיתר  בורה",  "ארן 
הדיך.  תפרלת  ולרע  מעדפס  א יאר  הרה  כיטרס  בגעדל 

"בבק ה", אמיתר לע. 

"מה?!" העא ורקם את הפיצעף, "זה סתם נררי ום מרלרם  ל 
תפרלה. מה הק י למה  דרבינע?" 

הזה?"  הנררי  אל  הגרוע  המרלרם  ארך  לא  עאל  עאתה  "יגו, 
אמיתר בקעל מסתעיר. 

"ארך?" העא  אל בקעל ח דן, מנסה לגלעת אם זע מלכעדת.

"נכנסתר  בנחת,  הסביתר  במקיה",  לגמיר  קיה  זה  "עבכן, 
אתמעל לחדי האעכל בבסרס, לקחתר מג  ום איעחת צהיררם 
עהתרר בתר לרד ה עלחן. מה  לא זכיתר העא  בכרס האחעיר 
אנר  קרצי,  נררי.  עחתרכת  כחעל  וט  הרה  המכנסררם  לר   ל 
מתרר ב, הוט המסכן נמוך ענ בי ליסרסרם עהדרע ה פירצה 

ול הנררי ערציה את האעתרעת האלע. נכען מגנרב?" 

הסרפעירם  מה  דפעק?  חע ב  אנר  "אתה  התוצבן.  יען 
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המגעחכרם האלע? דרע  מ פירצה ול נררי רעצית סתם ק קע . 
לא אעתרעת ום מ מועת, כמע...", עכאן מרקד את מבטע בדף 

עהקירא: "עתגרונע למחעז חפצנע לחררם על מחה על לעם".

"עעאלה. אתה מה זה צעדק, אחר", הנהנתר ביא ר בהסכמה, 
" ר ה מ פטרם − 59 מרלרם סך הכעל, אבל ארן סרכער בועלם 
ום  דות,  מר הע  בי  אדם  עלכל  לך,  ביעי   נעציע מוצמם. 
ועלם  ול  אחר,  תגרד,  עמה  אעתם.  לכתעב  חררב  הרה  תבענה 
עמ עכללעת?  מעיכבעת  חררם  מויכעת  מרלראידר  עבע   לם 
האם החעכמה, הסדי עהרעפר  מתגלרם בועלם − כעלם נעציע 
'סתם' בוקבעת התפעצצעת אקיארת במיחבר החלל? מה קיה 

ל'הרגרען'  דרבית ולרע קעדם? רצא לפנסרה?" 

מסכרם  אנר  דבי.  אעתע  לא  "זה  יען,  אמי  אדם",  בן  "תיגרו, 
סרכער  עארן  בלגן,  יק  רעצי  הגדעל  המפץ  כמע  ארתך  אריעו 
 ר ארי אחירע מויכת מסעדית עמעיכבת. אבל זע הררתה יק 
נקעדת הפתרחה. מאז במ ך מרלראידר  נרם התיח ע כל מרנר 
הרפה  הועלם  לכך  נעצי  אבעלעצרענררם  העברלע  תהלרכרם 
עהמתעחכם  אנחנע יעארם. ארך  לא רהרה, אלעהרם לא ק עי 

לונררן".

יעאה  עיה  " אתה  ארתע,  זימתר  רקריר",  לוצמך,  תאי  "אז 
אחיר  אחת  יאלר  נעפלעת  דעמרנע  אבנר  אלפר  איעכה  ל 
ה נררה. אתה מסתכל מלמולה ול מה  קיה עמגלה  נעציה 
מהן תמענה רפהפררה  ל המענה לרזה. ארך זה קיה? לכאעיה, 
נעפלת  אבן  טבוררם,  כל  אריעורם  אלפר  סרדיה  ל  כאן  ר  
ה עיה  ול  כ מסתכלרם  אבל  זע  אחירה.  את  עמפרלה 
חררב  הרה  ביעי  מר הע  מיהרבה,  רצריה  עמגלרם  התחתענה 
לסדי את כל האבנרם, כך  התהלרך רעברל אל הרצריה הרפה 
מאלפר  מעיכבת  הרא  אם  גם  האבעלעצרה:  לגבר  גם  כך  הזע. 

 לברם  כל אחד לכ וצמע ניאה פ עט עטבור, במבט כעלל 
מעפלארם  רצעירם  מרלרענר  עבע  ועלם  לרצרית  העברלה  הרא 
עמתעחכמרם. לכן, ההרגרען מחררב  מר הע ועמד מאחעיר רצרית 

המעפת הזע. 

במרלרם אחיעת, אם ביעי לך  את צרעי המענה לרזה מר הע 
הרה חררב לרצעי, מה תגרד ול הגבית לרזה בוצמה?" 

C

לאעיך כל ההרסטעירה, יעב מעחלט  ל האנע עת הרה מאמרן. 
למצראעת  נגלרת  מובי  מ הע  אדם  ר   לבנר  ביעי  הרה 

לורנררם עהם חרפ ע דיכרם לתק י ום אעתה 'ר עת'. 

אצל ום ר יאל האמענה באלעהרם הררתה מאז עמועלם הלב 
הפעום  לע. טעבר המעחעת הרהעדררם הקדר ע את חררהם כדר 
להברן עלהתחבי אל ירבען הועלמרם, עגם בתקעפעת  בהן ידפע 
אעתנע עגזיע ולרנע  מד, רהעדרם הודרפע למסעי את הנפ  עלא 

להפנעת ועיף לאמענתם.

מהרכן הברטחען הגדעל בקרעמע  ל אלעהרם? 

נרתן  עלא  בע  לגות  אפ יעת  לדות  דבי  ארן  אפ י  ארך 
ליאעתע, אכן קררם? 

הנה איבו ת עבעת הועמדעת כל אחת בפנר וצמה, כל  כן 
כ הן מצטיפעת רחד.

א. המבט אל הטבע

ומורכבות  סדר  קעבות:  הבסרסרת  האנע רת  הארנטעארצרה 
מעידים על קיומו של מתכנן. 

אם בברקעי אצל חבי נתונררן בנרמעס מהרכן ה רג את הספה 
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הרפה  נמצאת אצלע בסלען, עהעא רונה: "אה, זה? זה מצבעי 
מעלקעלעת מקיר  נעצי מהאבק  מיחף בדריה. תעך תקעפה 
איעכה, כמעבן", רהרה ביעי  ר  לע חע  העמעי גיעו אע  פ עט 

רצא מדותע. 

עמה נאמי כ נרתקל ברצריעת מתעחכמעת פר מרלראיד? 

מה נאמי ול מויכעת הבנערעת מאלפר עאפרלע מרלרענר יכרברם 
הפעולרם רחד בהימענרה מעפלאה? 

מה נגרד ול המעח האנע ר המכרל מויכת מסעופת  ל סרברם 
עק ירם ) מספים כקַעדירלרען, ספיה אחת עאחירה 15 אפסרם( 

 נעודע להפורל את המכענה המעפלאה   מה געף האדם?

עמה לגבר מויכת החרסען? עמויכת הורכעל? 

ביא נע  הקבעועת  המ עכללעת  המצלמעת  בדבי  תר  עמה 
עקיערעת ורנררם? 

ום  מרקיעסקעפרעת  רחרדעת  המכרל   ,DNAה־ ול  נאמי  עמה 
רכעלת אחסען מרדו בלתר נתפסת עכעללעת תי רם מדערק  ל 

כל פיט פרזר בגעף? 

מעפלאעת  מויכעת  עועד  ועד  עמגלה  העלך  המדו  ה נרם  ום 
דיך  האטעם,  מגיורן  מעפתר.  עבארזען  בסדי  בדרעק,  הפעולעת 
הגעמלרן  ברן  רחסר  עוד  האטמעספריה  הכרמר  ל  ההיכב 
כעחעת פרזרקלררם הפעולרם ול הרקעם כעלע. לנגד ורנרנע נח פת 
נעצי מוצמע, עאפרלע  רצרית מעפת אדריה. לטוען  פלא כזה 
רהרה זה בצעיה הדיגתרת עבמ ך מרלרענר  נרם, זהע דבי הזער 

הנעגד כל הרגרען בסרסר.

ב. מסורת ההתגלות  

הזדמנתר פום לספיררה עגרלרתר ול המדף ספי וב־כיס ע מע: 

לקסרקען דתעת. לאעיך 1000 ומעדרם סקי המחבי בקציה את 
ורקיר האמענה, המצעעת המיכזרעת עצרענר הדיך בהתפתחעתן 
גר  ע  ההרסטעירה  אעיך  מתביי  לכל  דתעת.  מאעת   ל 
הדיך  מהר  מגעענעת  למסקנעת  עהגרוע  אלעהרם  אחי  אדם  בנר 

הנכענה להתחבי אלרע. 

הקיראה בספי העתריה אעתר נבעך: מי מהם צודק? 

גם  טעורם.  ה אי  עכל  אצלם  טעונרם  האמת  כעלם  היר 
לבדעק  אדמעת  ולר  עו ירם  נעתרר  מאה  את  אקדר   אם 
ב רטתרעת דת אחי דת, לא אספרק לבחען ביצרנעת אפרלע חצר 
רגלה  אמת  מחפ   מצפה  אדם  אלעהרם  ארך  מהאפ יערעת. 

מהר הדיך הנכענה בתעך ג'ענגל הדתעת הסבעך? 

מ הע כאן לא מתקבל ול הדות, אמיתר לוצמר. חררבת להרעת 
העא  כעלם  מברן  מר  לגלעת  עמ כנות  מהריה  פ עטה,  דיך 
בן חמ  ו יה כ המח בעת האלע התיעצצע  הררתר  הצעדק. 
במעחר, אבל התחע ה הבסרסרת  לר הררתה נכענה. אכן ר  דיך 

כזע, עאנר מתכעען לח עף אעתה לפנרכם כות. 

מה  הרא טעונת העא דבי פ עט: עלינו לבדוק את ה'מעטפה' 
ולא את ה'תוכן'. 

עדיך  ורקיר האמענה, המצעעת  דהררנע,  'תעכן',  ר   דת  לכל  כר 
החררם  הרא מתעעה. ער  לה גם 'מוטפה', כלעמי, האעפן  בע 

הדת נמסרה והופיעה בעולם. 

בדרקה רסעדרת עמקרפה  ל ה'תעכן'  ל דת ו ערה לקחת  נרם 
בלתר  מ רמה  זעהר  הדתעת  כל  ובעי  זאת  עלו עת  איעכעת, 

אפ ירת ממ .

הבדל  נגלה  ה'מוטפה',  ובי  אל  מהריה  הצצה  נרתן  אם  אך 
תהומי בין היהדות לבין כל שאר הדתות. כעלן החלע מסרפעי 
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ול התגלעת אלעהרת לאדם בעדד אע לאנ רם רחרדרם, בתעספת 
סרפעירם ול נרסרם  נו ע בנעכחעת מספי לא גדעל  ל אנ רם 

 זהעתם ארנה רדעוה. 

למ ל, מעחמד, מררסד דת האסלאם, סרפי  התבעדד במויה 
במדבי לרד הורי מכה, ע ם נגלה אלרע המלאך גביראל עצרעעה 

ולרע את  לרחעתע. 

האם סרפעי כזה נ מו מ כנו? לא במרעחד. ככלעת הכעל, בכל 
ברת מ עגורם  מכבד את וצמע תמצאע לפחעת  לע ה אנ רם 
 רספיע ביצרנעת תהעמרת  אלעהרם דרבי ארתם אתמעל בלרלה 
אע  הם בוצמם אלעהרם. טעב, בדרעק בגלל זה הבינ רם האלע 

מאע פזרם במעסד סגעי.

לארמעת  נרתנת  ארנה  פיטרת  אלעהרת  התגלעת  טונה  ל 
יצענע  רוברי את  גם ארנה מסתבית. למה  אלעהרם  עממרלא 
לבנר האדם בדיך  ארן כל אפ יעת לעעדא את נכענעתה? ארן 
לנע  עם רכעלת לדות מר מברן מאעת הטעונרם להתגלעת כזע 

דעבי אמת עמר סתם  קין אע העזה.

הרהדעת, לועמת זאת, מתבססת ול טונה אחית לגמיר.

הרסעד  לה העא מעמד המוני  ל התגלעת אלעהרת אל מרלרענר 
00,000ש  נכחע  ם  התעיה  תראעי  פר  ול  סרנר.  בהי  אדם  בנר 
גבירם מגרל ו ירם וד  ר רם, מה  אעמי  הום כעלע, כעלל 
נ רם, זקנרם עצורירם, מנה כמה מרלרענרם,  כעלם יאע ע מוע 
את דבי ה'. סברב המומד הגדעל הזה התיח ה  י ית נסרם, 
חלקם חד פומררם )כמע קירות רם סעף( עאחירם  נמ כע ול 
פנר ו יעת  נרם )כמע רירדת המן עה לרע( לורנר המענר אנ רם. 
מאז המסעית הזע ועבית בנאמנעת עבדררקנעת מדעי לדעי ול 

רדר מרלרענרם. 

עמ כנות  מעצקה  כזה  מסעג  רעדה  טונה  דות  בי  אדם  כל 
היבה רעתי. אפ י לבדעת אריעו  ה תתפע בע בעדדרם. בלתר 
אפ יר 'ל תעל' בהרסטעירה אריעו  לקחע בע חלק מרלרענרם. 
כמע  אריעורם  לגמיר  התקררמע  בטעחרם  הסרבה  כעלנע  זע 
למיעת  הרמרם,  מלחמת   ת  אע  היא ענה  הועלם  מלחמת 
 לא הררנע  ם עלא יארנע אעתם בורנרנע. ארן לנע ספק  מדעבי 

בועבדעת הרסטעירעת  לא נרתן לויוי ולרהן. 

מהרהדעת  הותרקע  יבעת  דתעת  מונררן:  לדבי  לב  ע רמע 
גאעלה,  עוענ ,  אחד,  כי  באל  אמענה  עמע גרם.  יורענעת 
עזה  כעלה  רסעד ה רטה  מ רח. אך מ עם מה היורען  העא 
 נעתן לה את תעקפה, לא העותק ענ אי נחלתה  ל הרהדעת 
הגדעלעת  צודע  הדתעת  עהאסלאם,  תר  הנציעת  בלבד. 
בוקבעתרנע − לא נרסע מועלם להתכח  למומד הי סרנר אע 
לחקעת אעתע. הם נרסע יק לבנעת ול גברע כר רדוע  להתכח  

אלרע זה בלתר אפ יר*. 

זעהר ה'מוטפה'  בה נמסיה תעית ר יאל, עהרא נבדלת בזה 
מכל דת אחית בועלם.  

עמדהרם  כבי לפנר 3,300  נה מ ה יבנע צפה זאת עהעדרו  הגעררם לועלם לא   *
רנסע להתחיעת בטונה הרהעדרת להתגלעת לאעמרת. "כר  אל נא לרמרם יא ענרם 
מ חי  )כלעמי,  האיץ  ול  אדם  אלעהרם  ביא  א י  רעם  למן  לפנרך,  הרע  א י 
הועלם  בכל  )כלעמי,  ה מרם  קצה  עוד  ה מרם  עלמקצה  הרעם(,  עוד  האנע עת 
כעלע( − הנהרה כדבי הגדעל הזה אע הנ מו כמעהע? ה מו ום קעל אלעהרם מדבי 

מתעך הא  כא י  מות אתה ערחר?" )דבירם ד, לב, לג(.
ע רמע לב, מ ה לא מתחררב יק  לא רהרה מומד כזה, אלא  גם אף אחד לא רוז   
לטוען כך − "אע הנ מו כמעהע",  כלעמי, גם לא ת מוע ול דבי כזה. אבל יגו, 
אם התעיה הרא זרעף מדעו להבטרח דבי כזה? אם אתה בדרת סרפעי כזה, מה 

ררמנו מאחירם לו עת זאת בוקבעתרך?
הת עבה פ עטה: ר  דבירם  נרתן לזררף. אריעו אדרי בה תתפעת מרלרענרם ארנע   

אחד מהם.
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בעאע נסכם את מה  יארנע וד כה − את  תר הדיכרם היא ענעת 
מבט אל יצירת המופת של  למפג  ום אלעהרם. האחת דיך 
לום  הררחעדרת  ההיסטורית  ההתגלות  הרא:  ה נררה  הטבע. 

הרהעדר  ועבית במסעית  ל ביזל מאב לבן מאז עוד הרעם.

העתרי  חעתמעת  אלעהרם  ועד  לע   בקציה  ולרהן  נעסרף 
בועלמנע.

ג. חיי עם ישראל

אל  ציפת,  ה־14,  לרט  לעאר  המלך  פנה  כ־400  נה  לפנר 
ממנע  עברק   פסקל  בלז  המפעיסם  עהמתמטרקאר  הפרלעסעף 
לע:  לה רב  מרהי  פסקל  אלעהרם.  קרעמע  ל  את  לע  להעכרח 

"עבכן, העד מולתך, הרהעדרם. הרהעדרם!" 

הנברא ר ורהע )מג, רב( אמי זאת לפנר 2700  נה במרלרם אחיעת: 
אלעהרם  לקרעמע  ל  הודעת  אל".  עאנר  ה'  נאעם  ודרר  "אתם 
פרופורציה  מכל  חורגים  שלו  שהחיים  הום  ר יאל,  ום  הרא 

ושוברים את כל הכללים. 

ר  לכך ארנספעי דעגמאעת ענברא יק אחת מהן. 

ול  בועלם  מחעלק מדר  נה  נובל העא הפיס הנח ק  פרס 
מאז  ממצרא  האנע עת.  לתעולת  ברעתי  הח עברם  הגרלעררם 
הדרנמרט, אלפיד נעבל, נפטי עהקדר  את הענע הוצעם להקמת 

קין הפיס, העא חעלק לכ־930 אנ רם בנר לאעמרם  ענרם. 

 רמע לב למספירם הבארם*: 

11 סרנרם זכע וד כה בפיס. 

כמה סרנרם ר  בועלם? 1.4 מרלראיד. 

הנתען מועדכן ל נת 2020.  *

10 העדרם זכע בע. 

כמה העדרם ר ? 1.3 מרלראיד. 

ויברם − כ לע  מאעת מרלרען זכע וד הרעם ב־ש פיסרם.

עמה לגבר הרהעדרם? 

עבכן, המספי העא בלתר נתפס: 

208 אנ רם ממעצא רהעדר זכע בפיס נעבל! 

הרחסר  לנע  מהחלק  מאה  עפר  הפיסרם  מכלל  כ־22% 
באעכלעסררת הועלם*. 

למלא  אנ רם  רכעלה  התעפוה  קבעצת  את  להסברי  ארך 
בקע ר ורי ברנענרת בסרן תימה לועלם כמע יבו מהאנע עת?! 

ע רמע לב: את כל זה ו רנע במאה ה נרם הק עת ברעתי ובעינע 
בהרסטעירה, בהן סבלנע מידרפעת ק עת ע עאה.

הסרפעי  ל פיס נעבל העא דעגמה אחת  מבטאת את הורקיען: 

ב לע ה  אלוהי,  מתבטא  ממד  ר   הזה  הום  בחררם  ל 
דבירם: 

א. בכעח קפול עהר ידעת למיעת כל הנרסרענעת לה מרד אעתע. 
ארמפירעת אדריעת קמע ענפלע עהרעם קעיארם ולרהן יק בספיר 

ההרסטעירה, עיק ום זורי אחד  יד ענרצח את הכעל.

בלר  עם  עיעחנררם,  ארנטלקטעאלררם  אדרירם,  בכפלרונות  ב. 
רחס למספיע הקטן.

אם נבחן יק את  נר הו עירם האחיענרם מאז תחרלת המאה ה־21,  רועי הזעכרם   *
ברעתי:  הרהעדרם מגרו למול 25%. בכלכלה  רועי הזעכרם הרהעדרם העא הגבעה 

כמוט 40%. כמה רהעדרם ר  בועלם? כ־15 מרלרען בלבד.
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אחי  ום  מכל  רעתי  האנע עת,  ול  וצעמה  בגליעג  ג. 
בהרסטעירה. 

ההבטחה האלעהרת לאביהם: "ענביכע בך כל מ פחה האדמה" 
)ביא רת רב, ג( התג מה באעפן מועיי התפולעת, עבחררם  ל ום 

ר יאל מתגלעת טברועת האצבו הביעיעת  ל ירבען הועלמרם. 

את המפג  היברור עהאחיען ום אלעהרם נצרג בקציה ממ :

ד. דרך הנפש

אחת ה אלעת המיתקעת הרא: מהו האדם? 

רעתי  קצת  יק  וטלף  אע  דעלפרן  כמע  חרה  ועד  העא  האם 
מפעתחת, אע  מדעבי ברצריה מסעג אחי לגמיר? 

נכען, ר  באדם גם צד 'חררתר' עהעא אעכל,  עתה ער ן כמע  אי 
בולר החררם, אבל ר  בע יעבד נעסף  לא קררם אצל אף בול 
הר ידעת  מנגנענר  רדר  ול  יק  מתנהל  ארנע  האדם  אחי.  חררם 
פנרמר,  ר   קעל  בתעכע  ר   מוסריות.  בשאלות  מתלבט  אלא 
המכנרם אעתע 'מצפון',  געים לע לבחען לא יק אם דבי מסערם 
 עעה אע טורם, אלא אם זה צודק ואמיתי. האדם ארנע מסתפק 
משמעות  למצעא  פנרמר  דחף  מיגר   העא  אלא  בקרעם,  יק 

לחררם  לע. 

מהרכן מגרורם כל אלע? היר אף  רמפנזה לא העטידה מועלם 
בדרלמעת מעסירעת, עאף פיה לא  אלה את וצמה למה אנר 

חרה. אבל בנר אדם מתחבטרם ב אלעת כאלע כל הזמן. 
 

כל אלע מצברורם ול קרעמע  ל חלק נוסף בתעכנע: חלק פנרמר, 
יעחנר, אלעהר,  לא נרתן להסברי אעתע באעפן פרזרקלר בלבד. 

העא  עמקעיע  'נשמה'  מכענה  הזה  החלק  הרהעדרת  במסעית 

נ מת  באפרע  ערפח  האדם...  את  אלעהרם  ה'  "עררצי  אלעהרם: 
חררם" )ביא רת ב, ז(.

ההתגלעת  הטבו,  דיך  הללע:  המפג רם  איבות  לצד 
הזדמנעת  קררמת  האדם,  ענפ   ר יאל  ום  חרר  ההרסטעירת, 
הרא מתנה  התעיה  דרך התורה.  נעספת למפג  ום אלעהרם: 
עאת  ה'  חעכמת  את  לנע  מגלה  עהרא  מ מרם  רקיה  קרבלנע 
וד  מגרו  עיא ע  איצה  סעלם  מעצב  כמע  בנערה  הרא  יצענע. 
מרדעת  ממנה  עללמעד  בגן  רלדרם  בה  לקיעא  רכעלרם  ה מרם. 
טעבעת, ערכעלרם להגעת בה גאענרם אדרירם, ונקר יעח עמקעבלרם 
עלדלעת ממנה פנרנרם רקיעת. אדם  לעמד תעיה עמומרק בה 
ירבענע  ום  רוחני  מפגש  עמיעממת  ל  מיתקת  לחעערה  זעכה 

 ל ועלם. 

האתיאיסט המעשן 
לאעי כל זאת ועלה ה אלה: אז איך זה שבכל זאת יש כופרים? 
היר אם ה כל הר י עהודעת ההרסטעירת מעירם באעפן ביעי 

 ר  בעיא לועלם, ארך קררמרם אתרארסטרם  טעונרם אחית?

הת עבה פ עטה: ר  אתרארסטרם כמע  ר  מו נרם. היר נזקר 
אעתם.  מא  רם  מחקירם  עארנספעי  לכעל,  רדעורם  הסרגירעת 
הור ען,  מנזקר  בועלם  כל  נה  מתרם  אר   מרלרען  איבוה 
זאת  כל  ררתכן  למיעת  ארך  בלבד.  בר יאל  אלפרם  ו ית 
כיבו מאעכלעסררת הועלם מו נת? ארן לאנ רם  כל? הם לא 
ועיקרם,  לטי ת  לסיטן,  עגעימעת  יורלעת  רעדורם  סרגירעת 

לאעטם הלב עלועד  עיה איעכה  ל מחלעת?

העא  האדם  אבל  היסנר,  רעדורם  הדבי  הרא  הם  הת עבה 
רצעי כזה  מסעגל ללכת אחיר הח ק עהיצען  לע גם כ ה כל 

אעמי דבי אחי לגמיר. 
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נעצי  כמע  לנע  מדהרם  הסרכעררם  ועלם  לונררננע:  גם  עכך 
כמה  ר   זאת  עבכל  קררמרם.  בלתר  וד  אפסררם  הם  מוצמע, 
אנ רם  רודרפע לטוען דבי הזער, עבלבד  לא רצטיכע להעדעת 
הבאעת:  ה אלעת  ום  להתמעדד  עממרלא  לועלם  בעיא   ר  
מדעו אעתע בעיא רצי את הועלם? מה התכלרת  ל החררם  לר 
עלמה זה מחררב אעתר? היתרוה מה אלעת האלע געימת לכל 
מרנר אנ רם לביעח לאעפצרה הלא סבריה בולרל  ל האתרארזם 
מא י להעדעת באמת הפ עטה: אם ר  אדם ער  ועלם ער  ום 

רהעדר − ר  אלעהרם.

ו־נ־ק.  מנע א  הרה טורמה קטנה  הזה  לסרעם. הפיק  עמרלה 
המרן  המעחעת  ל  טעבר  ברדר  ספירם  ארנספעי  ולרע  נכתבע 
סרטוני  בסדרת  צפע  רעתי,  קצת  להומרק  תיצע  אם  האנע ר. 
אנימציה על יסודות האמונה עקבלע המלצעת קיראה עצפררה 

נעספעת: 

 )חפ ע באתי 'מרלה טעבה': לך תאמרן, 
אע סיקע את הביקעד(: 


