
ים  יָך	 ַרִּב� ּו ָעֶל� ְממ� ר ָׁש� ֲאֶׁש� ד� ַּכ� ּה ְמֹא� �ּום ְוִנָּׂש!א ְוָגַב י ָיר$ יל ַעְבִּד% �ַיְׂשִּכ

ים  ם� ֵּכ�ן ַיֶּזה	 ּג(ִי)ם ַרִּב� ( ִמְּבֵנ/י ָאָד� �ֲאר יׁש ַמְרֵא%הּו ְוֹת� �ת ֵמִא ֵּכן2ִמְׁשַח/

ים ִּפיֶה%ם ִּכ3  �ּו ְמָלִכ ר ָעָל!יו ִיְקְּפצ/ ֲאֶׁש/ ּו ַו� א2ֻסַּפ�ר ָלֶהם	 ָרא� �ֹ ר ל י ֲאֶׁש�

ּו ִהְתּב(ָנ�נּו� �א2ָׁשְמע �ֹ (ַע יְ                    ל ָעֵת%נּו ּוְזר/ ין ִלְׁשֻמ� �ֱאִמ י ֶה� � ִמ/  ָי

ַאר  ה לֹא2ֹת/ ֶרׁש	 ֵמֶא)ֶרץ ִצָּי� יו ְוַכֹּׁש� ק ְלָפָנ? Aַעל ַּכּי(ֵנ ָתה� ַוַּי� י ִנְגָל� ַעל2ִמ/

א ָהָד%ר  (ֹ ( ְול �ים ל ֲחַד)ל ִאיִׁש� הּו� ִנְבֶזה	 ַו� ה ְוֶנְחְמֵד� �א2ַמְרֶא �ֹ הּו ְול ְוִנְרֵא/

א  /ֹ �ה ְול ּנּו ִנְבֶז ִלי ּוְכַמְסֵּת�ר ָּפִנים	 ִמֶּמ� ּוַע ֹח% (ת ִויד) �יׁש ַמְכֹאב ִא/

)ְחנּוֲחַׁשְבֻנ�הּו�  ֲאַנ ינּו ְסָבָל%ם ַו� �א ּוַמְכֹאֵב ּוא ָנָׂש� נּו	 ה) הּו ֲחַׁשבְ  ָאֵכ�ן ֳחָלֵי� ֻנ�

ֹנֵת%ינּו  נּו ְמֻדָּכ�א ֵמֲע(�ֹ ים ּוְמֻעֶּנ�ה� ְוהּוא	 ְמֹחָל)ל ִמְּפָׁשֵע� �ָנג!ּוַע ֻמֵּכ/ה ֱאֹלִה

יׁש  ינּו ִא/ אן ָּתִע� (ֹ נּו	 ַּכּצ נּו� ֻּכָּל� ( ִנְרָּפא2ָל� �ָרת יו ּוַבֲחֻב� נּו	 ָעָל� מּוַס�ר ְׁשל(ֵמ�

%ינּו ַו�י ( ָּפִנ �	 ְלַדְרּכ א ִהְפִּג)יַע  ָי (ֹ ּוא ַנ�ֲעֶנהI ְול ׂש ְוה) נּו� ִנַּג� ן ֻּכָּל� ת ֲע(/ֹ �( ֵא ּב�

א  /ֹ �יָה ֶנ�ֱאָל%ָמה ְול ְזֶז /י ֹג� ל ִלְפֵנ Jל ּוְכָרֵח ִיְפַּתח2ִּפיוL ַּכֶּׂשה	 ַלֶּט)ַבח יּוָב�

י ִנְגַזר	  י ְיׂש(ֵח%ַח ִּכ� ( ִמ) �ח ְוֶאת2ּד(ר ֶצר ּוִמִּמְׁשָּפט	 ֻלָּק� יו� ֵמֹע� ח ִּפ� � ִיְפַּת

 ) מ(� ַוִּיֵּת�ן ֶאת2ְרָׁשִעים	 ִקְבר� /Oַגע ָל� י ֶנ �ַׁשע ַעִּמ ים ִמֶּפ/ ֵמֶא)ֶרץ ַחִּי�

י יו� ַו� ה ְּבִפ� �א ִמְרָמ /ֹ ה ְול א2ָחָמ)ס ָעָׂש� �ֹ Pל ל יר ְּבֹמָת%יו ַע �ָחֵפ�ץ  ָיQ ְוֶאת2ָעִׁש

�Oַרע ַי�ֲאִר)  ה ֶז ( ִיְרֶא/ ים ָאָׁשם	 ַנְפׁש� י ִאם2ָּתִׂש� ֱחִל� ֶפץ ַּדְּכא(	 ֶה� ים ְוֵח/ יְך ָיִמ%

יק  ָי� יְ  יק ַצִּד! ( ַיְצִּד/ ע ְּבַדְעּת? ֲעַמ�ל ַנְפׁש(	 ִיְרֶא)ה ִיְׂשָּב� ח� ֵמ� ( ִיְצָל� ְּבָיד/

ל� ּוא ִיְסֹּב� ם ה/ �ֹנָת ים ַוֲע(�ֹ ַרִּב% י ָל� �ים  ַעְבִּד ַרִּב? ( ָב� ן ֲאַחֶּלק2ל) Qָלֵכ

ַחת ֲאֶׁש�  L ַּת? ( ְוֶאת2ֲעצּוִמיםI ְיַחֵּל)ק ָׁשָלל ֶות	 ַנְפׁש� ה ַלָּמ� ֱעָר� ר ֶה�

יַע� ים ַיְפִּג� �ְׁשִע א ְוַלֹּפ� ים ָנָׂש� %ה ְוהּוא	 ֵחְטא2ַרִּב) ים ִנְמָנ �ְׁשִע   ְוֶאת2ֹּפ�

 


