משה והגדי

כְ ּשֶ ׁבָ ַּרח מֹ שֶ ׁה ל ִַמּדְ בָ ּר ִמפְ ּנֵי ַפ ְּרעֹה,
חוֹתנוֹ יִ ְתרוֹ.
פּוֹרה וְ אֶ ת ְ
הוּא הִ כִ ּיר שָ ׁם אֶ ת ִא ְשׁתּוֹ צִ ָ
הוּא ָגּר בְ ּאָ ֳהלָם וְ הָ יָה ְשׂבַ ע ָרצוֹן,
וְ הָ יָה עוֹזֵר לְ יִ ְתרוֹ וְ רוֹﬠֶה אֶ ת הַ צֹ ּאן.
יוֹם אֶ חָ ד הֶ חְ לִ יט גְ ּדִ י ִמן הָ ֵﬠדֶ ר לִ בְ רֹ חַ
וְ הֵ חֵ ל לָרוּץ וְ לָנוּס בְ ּכָל הַ כֹ ּחַ .
כְ ּשֶ ׁהִ בְ חִ ין מֹ שֶ ׁה בַ ּגְ ִּדי הַ קָ ּט
הוּא יָצָ א בְ ּﬠִ קְ בוֹת הַ גְ ִּדי הַ נִ ְּמלָט.
בּוֹרחַ וּמֹ שֶ ׁה אַ ח ֲָריו רוֹדֵ ף,
הַ גְ ִּדי ֵ
וּמ ְתנַשֵ ּׁף.
ִמ ְתאַ מֵ ּץ וּמַ ִזּי ַﬠ ,נוֹשֵ ׁם ִ
וְ הַ גְ ִּדי דּוֹהֵ ר ,ל ֹא מַ פְ ִסיק ,ל ֹא עוֹצֵ ר,
וּמֹ שֶ ׁה אַ ח ֲָריו דּוֹלֵקְ ,ממַ הֵ ר...
ַﬠד שֶ ׁהַ גְ ִּדי ֶנﬠֱצַ ר פִ ְּתאֹ ם
מוּל בְ ֵּרכָה שֶ ׁל מַ יִ ם וְ הֵ חֵ ל לִ לְ גֹ ּם.
שׁוֹתֶ ה בְ ּצָ מָ א ,שׁוֹתֶ ה וְ גוֹמֵ ַﬠ.
יתי יוֹדֵ ַﬠ
אָ מַ ר לוֹ מֹ שֶ ׁה" :לוּ הָ יִ ִ
שֶ ׁ ָכּל הָ ִריצָ ה וְ כָל הַ בְ ִּריחָ ה
הָ יְ תָ ה כְ ּדֵ י לְ הַ ְרווֹת צִ ְמאוֹנְ ,5
יתי בְ ּ ַכ ַﬠס אַ ח ֲֶרי 5רוֹדֵ ף...
ל ֹא הָ יִ ִ
וְ ָכ ֵﬠת ,גְ ִּדי קָ טָ ן ,אַ תָ ּה וַדַ ּאי ָﬠיֵף.
אָ ז בּוֹא נָשׁוּב ֲחז ָָרה אֶ ל הָ ֵﬠדֶ ר,
בּוֹא ַו ֲﬠלֵה ַﬠל כְ ּתֵ ַפי ,הַ כֹ ּל בְ ּסֵ דֶ ר".
מֹ שֶ ׁה הִ ְרכִ ּיב אֶ ת הַ גְ ִּדי ﬠַל כְ ּתֵ ָפיו
וּשנֵיהֶ ם אֶ ל הָ ֵﬠדֶ ר ָכּ 6שָ ׁבוּ יַחְ דָ ּו.
ְׁ
ּרוֹמים
ָראָ ה הַ קָ ּדוֹשׁ הַ בָ ּרוִּ 6מ ְמ ִ
אֵ יִ 6ט ֵפּל מֹ שֶ ׁה בַ ּגְ ִּדי ,בְ ּחֶ ְמלָה וּבְ ַרח ֲִמים,
וְ אָ מַ רִ " :אם ָכּ 6מֹ שֶ ׁה ﬠִ ם בְ ּ ֵני צ ֹאן ִמ ְתנַהֵ ג,
בִ ְּמסִ ירוּת וּבְ אַ הֲבָ ה ְמטַ ֵפּל בָ ּם וְ דוֹאֵ ג -
אָ ז אֵ ין לִ י סָ פֵק ",הִ ְמ ִשׁי 6הָ אֵ ל,
שֶ ׁ ַגּם בִ ּבְ נֵי הָ אָ דָ ם הוּא ָכּ 6יְ טַ ֵפּל.
ָלכֵן בּוֹ אֶ בְ חַ ר לִ ְרעוֹת וּלְ נַהֵ ל
אֶ ת צ ֹאנִ י שֶ ׁלִ ּי – אֶ ת ַﬠם יִ ְש ָׂראֵ ל".

