
ֹּבֶקר ִהִּגיַע, ֶׁשֶמׁש זֹוַרַחת

ִצּפֹור ְמַצֶּיֶצת ְּבֶזֶמר ּפֹוַצַחת

ּוִמי זֹו נֹוֵׂשאת ָׁשם ִּגיִגית ּוְבָגִדים?

זֹו ֶיָבה, ּכֹוֶבֶסת ֵאֶצל ַהְּיהּוִדים.

"ַהּיֹום ֲאַסֵּים ִּבְמִהירּות ְוֵאֵלְך

ְוַאֶּתם ְיָלִדים - ֹלא ְלַלְכֵלְך!"

אֹוֶמֶרת ְּבקֹול ָּברּור ְוָחָזק

ְויֹוֵצאת ַלָּנָהר, ִּבְמִהירּות ַהָּבָזק. 

ַאְך ַמה ֶּזה? ֵמי ַהַּמְעָין ֲעכּוִרים!

חּוִמים... ֲאֹפִרים... ַוֲאִפּלּו ְׁשֹחִרים!

ֹלא ַמִים ַחִּיים, ֶׁשעֹוִלים ְּבָׂשׂשֹון,

ֵאּלּו ַמִים ָרִעים! ֵאיֶזה ָאסֹון!

ַהְּׁשמּוָעה ָנפֹוָצה, ְמהּוָמה ָּבֲעָיָרה

'ָאִקים' - ַהְּמַכֵּׁשף ַהּגֹוי, ָהַרע,

ִקֵּלל ֶאת ַהַּמִים, ְקָלָלה נֹוָרָאה

ָּכל ִמי ֶׁשָּׁשָתה ָצִריְך ְרפּוָאה...

ָּפרֹות ְוִעִּזים ְצֵמִאים ְוׁשֹוִתים

ּוִמָּיד ַאַחר ָּכְך נֹוְפִלים ּוֵמִתים

ְורֹוִעים ֶׁשָרֲחצּו ֶאת ּגּוָפם ַּבַּמִים

חֹוִלים, זֹוֲעִקים ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים.
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ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ְּבעֹוַנת ַהְּפִריָחה

יֹוְׁשִבים ְׁשֵני ַאִחים ֵּביֵניֶהם ְלִׂשיָחה,

ֵאּלּו ֵהם ָּבָניו ֶׁשל ר' ָּברּוְך ַהַּלְמָדן

ְשֵׁניאֹור ַזְלָמן ַהְּבכֹור ִויהּוָדה ֵלּיּב ַהָּקָטן...

ּפֹוֶנה ְיהּוָדה ֵלּיּב, אֹוֵמר ֶאל ָהָאח:

"ָאַכְלִּתי ַּתּפּוַח ָטִעים ָּכל ָּכְך

ָּכֵעת, ֶזהּו ְזַמן ִלְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה

ְוֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ֵאיזֹו ְנכֹוָנה..."

ַמִּביט ְשֵׁניאֹור ַזְלָמן, עֹוֶנה ְּבִׂשְמָחה:

'ַּתּפּוַח ָּבֵׁשל? ִמי ָנַתן ְּבָיְדָך?'

"ַהְּמָׁשֶרֶתת ַהּגֹוָיה, ְּבִחּיּוְך אֹוֵהב"

ְשֵׁניאֹור ַזְלָמן ִנְבָהל ְוקֹוֵרא ִּבְכֵאב:

"ָטעּות! ָטעּות! אֹוי ֵוי, אֹוי ַוי 

ֵעץ ַהַּתּפּוַח הּוא ֶנַטע ְרָבִעי!

ַהֵּפרֹות ֲאסּוִרים! ָּכְך ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה,

ִנְכַׁשְלָּת, ָעַבְרָּת ַעְכָׁשו ֲעֵבָרה"
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ָעצּוב ְיהּוָדה ֵלּיּב, ְמָמֵרר ִּבְבִכי 

"ֵּתן ִלי ֶּדֶרְך ְּתׁשּוָבה, ָאִחי!"

עֹוֶנה ְשֵׁניאֹור ַזְלָמן: ֵמַעָּתה ַּתְחִליט

ֶלֱאֹכל ַרק ַמה ֶּׁשָּכֵׁשר ְּבַתְכִלית!

ּוְכֵדי ְלָהִסיר ֻטְמַאת ֲעֵבָרה

ָעֶליָך ִלְטֹּבל ְטִביַלת ָטֳהָרה.

ֵהיָכן? ׁשֹוֵאל ְיהּוָדה ֵלּיּב ָהֻאְמָלל

ַּבַּמְעָין ַהָּׁשֹחר? ָהַרע? ַהְּמֻקָּלל?

"ָחס ְוָׁשלֹום, ַהֵּבט ֶאל ָהָהר

ַּתְחָּתיו, ִמְסַּתֵּתר ְוזֹוֵרם לֹו ָנָהר

ִאם ַרק ִנְתַאֵּמץ ְמַעט ְוַנְחֹּפר

ֵמי ָטֳהָרה ְיַמְּלאּו ֶאת ַהּבֹור"

ָחְפרּו ָהַאִחים ָׁשעֹות ְויֹוֵתר

ָעְיפּו ַאְך ֶהְחִליטּו ֹלא ְלַוֵּתר.

ְלֶפַתע ָּפַרץ ֶזֶרם ַמִים ַחִּיים

ָׁשַטף ֶאת ְּפֵניֶהם ְוֶאת ַהְּבָגִדים.

"ה' ֱאֹלִקים ֵאיֶזה ֵנס ֻמְפָלא!

ָמָצאנּו ַמִים ְּכֵׁשִרים ַלְּטִביָלה!

ָהָבה ִנְרֹקד! ַלה' ְנַזֵּמר

ֶׁשִּסֵּיַע ְּבָיֵדינּו ָלׁשּוב, ִלָּטֵהר"

ַהֵּלב ֹּכה ָׂשֵמַח, ְׁשֵניֶהם ִנְרָּגִׁשים

ְוֶאל ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ִנָּגִׁשים

טֹוֵבל ְיהּוָדה ֵלּיּב, ְוַנְפׁשֹו ְטהֹוָרה

ַעְכָׁשו ֶאְפָׁשר ַלְחֹזר ֲחָזָרה.
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ּוְראּו ַמה ָּקָרה, ֶּפֶלא ְּפָלִאים

ַהַּמִים ִהְמִׁשיכּו, ָזְרמּו ֵּבין ְסָלִעים

ֶאת ָּכל ָהֵעִצים, ּוְתַואי ַהְּׁשִביִלים

ׁשֹוְטִפים ָּכֵעת ַמִים ְצלּוִלים.

ְּתָעָלה ֶׁשל ַמָּמׁש ְּבֶרַגע נֹוְצָרה

ְוסֹוף סֹוף ִהִּגיַע ַהֵּקץ ַלָּצָרה,

ַמִים ַזִּכים ְלָבִנים ּוְטהֹוִרים

ֶהְחִליפּו ֶאת ֵמי ַהַּמְעָין ַהְּׁשֹחִרים!

ָּבאּו ֹצאן ּוָבָקר ַוֲאָנִׁשים 

ִהְרוּו ִצְמאֹוָנם ְּבַמִים ֲחָדִׁשים

ְוֶאת ֵׁשם ַהַּמְעָין ִׁשּנּו ַּכּמּוָבן:

ִמ'ַּמְעָין ָׁשֹחר' ַל'ַּמְעָין ַהָּלָבן'

ׁשּוב ָּבָאה ּכֹוֶבֶסת ִעם ַהִּגיִגית

ְוַעל ָּפֶניָה ַהָּבָעה ֲחִגיִגית,

"ִּבְזכּוְתֶכם, ְיָלִדים, ִּבְזכּוְתֶכם ַצִּדיִקים

ֵיׁש ְּב'ִליָאְזָנא', ַמִים ַזִּכים"...

ְשֵׁניאֹור ַזְלָמן , ְּבנֹו ֶׁשל ר' ָּברּוְך,

ָהַפְך ְל"ַּבַעל ַהַּתְנָיא ְוַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך"

הּוא ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ַהָּגדֹול ַּבּתֹוָרה

ֶׁשִּיֵּסד ֶאת ֲחִסידּות ַחַּב"ד ַהְּמִאיָרה.

ֵּכן ְיָלִדים, ִאם ַרק רֹוִצים

ּוֶבֱאֶמת ִמָּכל ַהֵּלב ִמְתַאְּמִצים

ה' ְמַסֵּיַע ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה

ְוׁשּוב ְלַהִּגיַע ְלֶדֶרְך טֹוָבה.
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