
םיִמםים ִמָע ָעְפ ּב םיִל תֹו תָּּׁׁשַ תֹו ת  ע ִמָחר ָעְּמֻא ַה

םיִמםים ָעְפָע ָלה    םיִל ָעְםי ׁל ַ ַה ֶּּׁשל ֹות ָעְׁמֻאָחר ַה ֹות ָּּׁׁשע ׁב ַ
םיִנםי ׁגן  ֲא ֵ ַנ ָעְמ ׁו ֵּּׁשב ֹו ָעְלָאָדם   ַמה .םי ֹו ל ׁוּש ׁדר ַמה .ָ

ֹו      ָעְמַע ט ָעְצמ ַע ֶאת ׁםים ֵ ָעְלַק ׁכֵדםי ָעְ ֹו ל ּּׁש ׁו ׁדר ָ

ׁגם ׁכאן ַ ׁלא ,ָ ֹ םיִבםים    ֶּּׁש ֹו ֹות ט ָלמ ֹו ע ַעל ׁבר ֵ ָעְלַד
ֵתר ֹו ׁכםים ,םי םיִ ָעְׁמַח ׁום    ַה ָעל םיִתםיד ׁבָע ָעְ ַלםי ׁו א ֹו ׁדאםי .ל ַ ,ַו
ֹות ָםיַדםי .ָעְׁמַע ט ַמה ָעְׁמֻאָׁמנ ַה

ֹות םיִלםיק ָעְח ׁגן    ַמ ֵ ַנ ָעְמ םיִנםי ַוֲא םיִעםים ָעְנ ַנַע ָעְמ ַה ֹו .ַעל ׁו ,ה ׁל םיִא
םיִׁתםי ָעְע ׁגן ָםיַד ֵ ָבל .ַנ ָּּׁשר   ֲא ָעְפ ֶא ָעְך ׁכ ָ ׁגם ׁול   ֵאםין .ַ ָּּׁשא ָעְנַאת ׁק םיִ םיִמ ׁבםי  .םיִ
ָוה        ַמה ָעְל ַּּׁש ָלםיו ָע ֵרד ֵׁת ָעְלַמַען ָעְלָאָדם ֹו ל ּּׁש ׁו ׁדר ָ ָעְׁמַע ט

םיִלםית ָלה ֵלםי ָעְםי ׁל ַ ָעְמַע ט .ַה ׁכ ׁול   םיִ ָגא ָׁתה ֶּּׁשַא ָעְדֶמה ָּּׁשר ,םיִנ ָעְפ ֶּּׁשֶא
ֹות ָעְחםי ׁכאן  םיִל ָ ׁגם םיִבםיב ,ַ ׁבָא ׁזה ָ ֶ םיִלםי ,ַה ׁב ׁה   ָעְ ׁל ָ ׁכ ֻ םיִּּׁשםית ֵרא ׁב ָעְ ַרת ׁו םיִהםים :ֲחב ֹל ,ֱא
ׁוַח ,ָהֵע,ץ ַׁתׁפ ׁוה ,ַה ָ ּּׁש ,ַח ׁנָח ָ  .ַה

םיִמםים ִמָע ָעְפ ִמָםיה   םיִל ָעְז םיִוםי ֵל ֵּט ּב ַ תֹוֶפה צ םיִנםי ֶׁשֲא ּכ ָעְ

םיִמםים ָעְפָע ָלה    םיִל ָעְםי ׁל ַ ׁב ַ ָםיה ָעְז םיִוםי ֵל ׁב ֵׁט ַ ֶפה ֹו צ םיִנםי ֶּּׁשֲא ׁכ ָעְ
םיִנםי ׁוד   ֲא ׁק םיִר ׁות ַׁתֲחר ֹוֶאה ָעְך .ר םיִזםים  ֵאםי ָז ֹו .ֵהם ׁבֵאםיז ָעְ

ׁות ׁל ָׁפה     ַק ָעְצ םיִר ָה םיִמן ָעְצָמם ַע םיִקםים ָעְׁת ַנ ָעְמ ֵהם

ׁו ׁל םיִפ םיִנםי  ֲא ֲא ׁדאםי ,ֹלא ַ ַו ָעְב םיִרםים  ׁו ֲאֵח ׁגם ַ ֶּּׁש
םיִאםים ,ֹלא ֹו ֶכת   ָהר ׁל ֶ ַּּׁׁש ׁב ַ םיִדםים ָעְק ֹו ר םיִלםים ַלםי .ָע ׁו ,א
ֹום ֹוא םי ַלםי .ָםיב ָעְג ֹות ַר ָעְּּׁשָקל םיִמ ׁכ ָעְ

ֹות ַנׁס ָלָחה   ָעְמ ָעְצ ַה ֹלא ָעְל ֵׁתר ַנ ֹו .ָעְל ׁו ,ה ׁל  םיִא
םיִתםי ָלה  ָהִיםי ׁםי ָ ׁכַא ָעְ ַלםי .ַקל ׁו ׁו .ָמָחר א ֹוד  ל ׁכד ָ םיִתםי םיִפםי  .ָםי

ֹות ׁופ ׁג םיִרםים      ַה ָעְו ָעְנ ׁבַס ָעְ םיִתםי ֹו א ׁכםים םיִ ַמ ָעְך ַהָׁמָס ַעל םיִזםים ׁז ָעְ ַפ ָעְׁמ ַה

םיִפםי,ץ ֹו,ץ-ָעְק ָעְצָמם    ֵהם .ָעְקפ ַע ֶאת םיִּּׁשםים ָח ָנם ׁגם ,ֵאםי ֹלא  ַ
םיִרםים ׁזה  ַעל ,ֲאֵח ֶ ַה ָעְרָקע םיִׁמ ָנם ,ַה ׁות   ֵאםי םיִפםיל ׁכ ָעְ ַה ֶאת םיִּּׁשםים  :ָח
ּּׁש ֶפ ֶנ
ׁו,ף ׁוַח ,ָעְוג ֹחֶמר ר םיִלםים ,ָו ָל  .ָעְצ



םיִנםי תֹוב    ֲא ָעְרח ִמָה ָעְׂשַפ ת ַעל ֵׁשב תֹו םי

םיִנםי ֹוב     ֲא ָעְרח ָה ַפת ָעְּׂש ַעל ֵּּׁשב ֹו םי
ׁכל ֵ ַׁת ָעְס םיִמ םיִּּׁשםים ׁו ָנ ׁבֲא ָ.

םיִעםים  ֵהם ָעְד ֹו םי ָנם ֵאםי
םיִנםי ׁכל  ֶּּׁשֲא ֵ ַׁת ָעְס םיִמ ׁבֶהם ָ. 

םיִאם ָהֵאל    ַה ׁו ׁבנ ָ ׁכל ֵ ַׁת ָעְס םיִמ ָעְך ׁכ ָ,
םיִלםי ׁב ָעְ ָבר  םיִמ ׁד ָ ׁגםיּש םיִ ָעְר ׁנ ַ םיִלםי ,ֶּּׁש ׁב ָעְ םיִבםין םיִמ ׁנ ָ ,ֶּּׁש
םיִלםי ׁב ָעְ ָּּׁׁשֵאל םיִמ ׁנ םיִ  ?ֶּּׁש

ׁנםי םיִ ֶנ ֹוֵדַע ֵאםי  .םי
ּּׁש ֹוֵאל    ֵםי ּּׁש םיִנםי ֶּּׁשֲא ׁבםים םיִ ַר םיִרםים ָב ׁד  .ָעְ
םיִפםי ָּּׁשָעה ָעְל
םיִנםי ֹוב    ֲא ָעְרח ָה ַפת ָעְּׂש ַעל ֵּּׁשב ֹו םי

ׁכל ֵ ַׁת ָעְס םיִמ .ׁו

ּור ּק ּב תֹון םיִ ֵזא ּו ּבּמ ַ

ָעְׁת ֶרת ַא ׁק ֶ ַב ֹון ָעְמ ֵזא ׁו ׁבׁמ ַ
ֹות ׁונ ׁכל ַעל ָעְׁתמ םיִקםיר. ָ

ָעְך ׁב ׁכםיר   ָ םיִ ַמ ֹלא ּּׁש  םיִאםי
ֹות ׁוםי ׁדָמָמה ָעְׁתל ָעְ ׁב .םיִ

םיִאם ׁכֶּשֵאםין ַגם ֲה ׁוָמה ָעְ ָעְמה
ֹות ֵהן ֹופ ֹו צ ֹו, ז ׁבז ֹות ָ ׁבר ָעְ ֹו   ָעְמַד ז ֶאל ֹו ?ז

ֵלםי ָעְל  .ָעְּּׁשָמָמה ַח

ֹוָמר.  ָקֶּשה ל
ׁות, ֵק,ץ ָעְחָמה ֵק,ץ ָהָאָׁמנ ֹל  .ָה
ָכל ׁב ֹום ָעְ ,םי
ָעְׁת ֶרת ַא ׁק ֶ ַב ֹון ָעְמ ֵזא ׁו ׁבׁמ ַ

ָפה ֹו ָעְמָמה צ ֹו .ׁד
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ֶנט תֹו םיִנםים ס ִמָםי ָעְנ ּב םיִ ַה

ֹׁתב ָעְכ ֹות ,םיִל ָעְּשׁת ׁות ,םיִל ֶזה .ָלמ ׁקל ָעְו ַ .ַה
ָבר ָעְכ ׁול  ׁו ָׁפע ָׁתה ׁוב ,ַא ׁוב ,ָאה ׁכת ָ.
ָך  ַעד ָעְת ֹו א םיִּׂשםים ֹו ָׁתה :ֶּּׁשע ָעְפָעל ַא :םיִנ

ָרא ָעְב ׁבר ,םיִנ ָ ָעְּש ָעְגָמר ,םיִנ ָצא ,םיִנ ָעְמ ׁוב םיִנ ּּׁש ָעְו

ָך ֶתםי ֹו םיִלםיל ׁכל  ֲע ָ ֹות ׁזק ָעְ ָעְתַח ָעְך-םיִמ ׁכ ָ
םיִׁפֵעל ַעד ׁגן :ַל ֵ ׁבר ,ַנ ֵ ׁבר ,ַד ֵ .ַּּׁש

ַלם ֹו ָעְך   ע ׁב ַ ָעְםיֻס ׁכה ֹ םיִּׂשםים :ַהַׁמֲע
ׁבר ,ֻׁפַעל ַ ׁב,ץ ,ֻּּׁש ַ םיִלםי ,ֻק ׁב ֵזר ָעְ ֹו  .ח

ָׁתה םיִעםיל ַא ָעְפ םיִרםים :ַמ םיִּׂשםים ָהֲאֵח ֹו ע
ׁוב ּּׁש םיִׁסםים   ָעְו םיִנ ֵפםי ׁו ׁל םיִח ׁב ָעְ ָעְפָעל ,ָמ

ׁגםיַח םיִ ָעְּּׁש ׁגח ַמ ָ ָעְּש םיִהםיב ,ׁוָמ ָעְל ָעְלָהב ,ַמ  .ָמ

ַרק ָך     ָעְו ָעְמ ָעְצ ַע ֶאל ֵזר ֹו ח ָׁתה ַא ֹו,ף ׁבׁס ַ
ֵרר ׁב ָ ָעְת םיִמ ַלֵחּש ׁו ָעְת םיִמ ׁכל ,ׁו ֹ ָזר ַה ָמֳח
ַׁפֵעל ָעְת םיִה ׁב ָעְגָמר   ָעְ ׁנ םיִ ֶּּׁש ַעד ֵׁפל ָעְתַק םיִה  .ָעְו

ֶנט תֹו םיִרםים ס ִמָּפ ָעְס םיִּמ ַה

ׁבר ֵ ׁלק ,ָעְלַחֵׁסר ,ָעְלַח ֵ ׁו ט ֹלא .ָעְלַח ּּׁש  .ָׁפ
ֹול ׁגד ָ ׁק ָטן ,ָק ֵטן ַה ָ ׁגֵדל ַה ָ, 

ׁות    ַעד ָםימ ׁכל ֹ ַה ָרה םיִפםי ָעְׁס ַה  .ֹׁתם
םיִרםים ָׁפ ָעְס םיִׁמ ָהֵאל   םיִמ ׁו ֵרנ ָעְמ ָעְּּׁש ִי

ֹות ָפר ָעְׁס ֹו   ַה ָלז ֹו ז ֹות ׁבר ָעְ ָעְתַח םיִמ
ׁכל ּּׁש    ָ ָחָד ָׁפר ָעְס םיִמ ׁוא ה ׁו,ף .ֵצר
ֹו    ֹלא ׁכז ָ ָםיה ָעְנ ֹו ָעְמפ םיִסםי ֹוד ע ָתה ָעְםי  :ָה

ָםיה ָעְב ׁו ׁב ָעְר ׁדּש   םיִע ָ ָעְק םיִמ ׁו ׁלםין םיִ ֻח  .ֶּּׁשל

ָעְרָדה םיִּּׁשםים  ֵנ ָר ֳּּׁש ֵלםי ֱא
ֶלה םיִּּׁשםים  ַנֲע ֹו ָעְקד ָעְזַקת ׁבֶח ָעְ
ָׁפר ָעְס ֹו םיִמ ׁוכ םיִהׁפ ָעְך ,ָעְו ׁו ֹו םיִהׁפ ָׁפר ָעְס םיִמ  .ׁו

ֶפס ֹו,ף  ֵמֶא ָעְנס ָעְלֵאםי ָעְוַעד
ָלה  ֵאםין םיִלםי ָעְּּׁש ׁוב םיִחםי ׁב ַ

ָׁפר ָעְס ׁו םיִמ ׁנ ֶנ ׁלה ֵאםי ָ .םיִמ
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ִמָׁשו ָעְכ םיִםים ,ַע ֶׁשַהַּמ ּכ ָעְ
םיִצםים ֲח תֹו תֹעז ל ּב ָעְ

ָּּׁשו ָעְכ ֶּּׁשַהַׁמִים ,ַע ׁכ ֹעז  ָעְ ׁב ָעְ םיִצםים ֹוֲח ל
םיִרםים  ַעל ָכ ָעְׁס ַה ֹות ,םיִקםיר

ָּּׁשו ָעְכ ֹות ,ַע םיִסםיד ׁכֶּשַהֲח ֹות ָעְ ָבנ ׁל ָעְ ֹות ,ַה ָּּׁׁשב ,ַה
ֹות ָׁפכ ָעְה ֹון     ֶנ םיִסםיל ֹוֵסםי ָעְמ ט ֹות ַלֲהק ָעְל םיִקםיַע ָר ָה ַצע ָעְמ ׁבֶא ,ָעְ

ׁוב ֹות    ּּׁש ָלע ׁצ ָעְ ַה ֹות ָזק ֲח ׁכָׁמה ַ ׁוּש ,ָנח
ַכָׁמה ֹות     ָעְו ֵרא ָה ָעְך ֹו ׁבת ָעְ ַהַחם םיִוםיר ָהֲא םיִׁמםי,ץ ,ַא
ַכָׁמה ָםיה     ָעְו ׁו ׁגל ָעְ ַה ָלה ֵפ ָעְּּׁׁש ׁב ַ ֹהב ֶלֱא ָצה ׁו ָעְנח ָזה ,ֶהָע

ֹות ׁכנ ָ ֶּּׁשַהַׁס ׁכ ֵמָעל   ָעְ ֹות ָעְמֻקָׁמר ֹות ֹוה ׁגב ָעְ ,ַה
ַכָׁמה ָּּׁשה  ָעְו ׁו ׁדר ָעְ ָבה ַאֲה
ׁלא ֵ םיִקםים    ָעְלַמ ֵרםי ָה םיִלםים ׁכ ֵ ַה ׁכל ָ ֶאת
ָעְזָמן    ָעְוֶאת ֹות ָעְמנ םיִל ׁו םיִסםיק ָעְפ םיִה ֶּּׁש םיִנםים ֹו ָעְּּׁׁשע ַה
ַכָׁמה םיִּּׁשםיָמה ָעְו ,ָעְנ
ָפה ׁו םיִּּׁשםיָמה  ס ָעְנ ,ֶּּׁשל
םיִּּׁשםיר םיִּּׁשםיר  ָל םיִבםיב-ֶאת ׁק ָטן ָהָא ָ   .ַה

תֹול ָעְ תמ ִמָמה ,ֶא ִמָד ִמָהֲא ֶׁש ּכ  ָעְ
ִמָדה ִמָרֲע

ֹול ָעְתמ ֶּּׁשָהֲאָדָמה ,ֶא ׁכ ֹום  ָעְ ָעְתא םיִׁפ ָרֲעָדה
ַׁתַחת ׁו םיִמ ֵלםינ ָעְג ַר ,ָעְל
ֹול ָעְתמ ֵלםי ,ֶא ׁו ֶּּׁשֲחת ׁכ ֵצר  ָעְ ׁבָח ֶ ֹוב ָעְרח םיִמםים ,ָה ֻםיָח  ,ָעְמ
ׁו ׁבב ָעְ םיִרםים    ִי ֹח ָעְּּׁש ֹות ּּׁש ׁו ָעְלב ֹות ָעְננ ֹו ָעְמק ׁכֲעַדת ַ,
ׁזֵהר    ָאז ָ םיִה ָעְל םיִרםיך ׁצ ָ ֶּּׁש ׁור ׁבר ָ ָּׂשה ,ַנֲע

ֹום ָעְתא ָעְלַמֵהר      םיִׁפ ׁכַדאםי ָעְ ׁלא ֹ ֶּּׁש ֶּּׁשֶמּש ׁכ ָ ׁור ׁבר ָ ָּׂשה  ,ַנֲע
ֹום ָעְתא םיִפ ַרח    ׁו ֶק ֹות ָעְקר ָעְד ׁכַמ ָעְ ֵפק ַהָׁס ׁקר ֵ ,םיִנ

ֶּּׁשָהֱאֶמת ׁכ ֹׁתל    ָעְ ָעְל ַת ָעְׁפ ַה םיִבםיל ָעְּּׁׁש ַה ַרד ֹו ׁבמ ָעְ ֹוֶמֶקת  ,ח
ֹום ָעְתא םיִפ ׁזה   ׁו ֶ ַה ֹון ׁנָׁסםי םיִ ַה ׁוב ּש
ָעְך ׁל ֵ םיִדםיָעה   ָעְלַה ָעְםי םיִל ׁות םיִמםימ ָעְׁת ׁבםין ֵ

ַלַחת ֹו ּּׁׁש ׁות    ַה םיִצםיא ָעְׁמ ַה ֵכםי ָעְב םיִנ ֶאל םיִּּׁשםים ָר ֳּּׁש
ֹום ָעְתא םיִפ ָנה ׁו ָב ,ֲה

ָנה  ָנָהר ָב ֲה  ,ֶּּׁׁשל
ֹור ָעְזמ םיִמ ׁכ ׁו ט  ָעְ ָרה ָעְו ֵׁתל ַׁפ ָעְת .םיִמ
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ֵצםי םיִםי ת  ֲע ַז

ׁו ָעְמד ָרב  ָע ָּּׁׁש ַה ֹון ָעְסםי םיִנ ׁב ָעְ
ׁו ָבא ַהַׁסַער  ׁו ֹוד ׁבס –  ָעְ

ַצח ֶנ ָעְכ ַרד  ׁו ֹו ׁבמ ָעְ ׁו ׁצב ָעְ םיִנ
ָעְבָעה ׁג םיִ ַרב   ַה ֶּּׁשָח ָפר ׁכ ָעְ ַה ׁול מ

םיִפםים םיִסםי ָעְכ ַהַׁסַהר    ַמ ֶּּׁשל ֵנן ֹו ׁצ ַה ֹו ֹור ׁבא  .ָעְ
ֹמד ָוה  ַמה ,ֲע ָעְל ַּּׁׁש ַה ׁוָּשה ׁגד  .ָעְ

ֹו ָבה   ז ֹו ַה ׁט ָבה ֵּׁׂשםי ַה ֹוא !ֵאפ
ָעְקֵּשב ָעְקֵּשב ,ַה ַּּׁׁשב ַה  ָעְלַמ
ׁוַח םיִתםים  ָהר ׁזםי ֵ ַה ֹו,ף ׁבנ  .ָעְ
ֹו ָוה  ֵאםיז ָנ ֲע םיִמםיָחה !ָעְצ

ָעְּּׁשַמע םיִת ָּּׁשו  ֵהם ?ֲה ָעְכ ַע םיִרםים ָעְמ ֹו א
םיִרםים ָב ׁד םיִ טםים  ָעְ ׁו ָעְפּש ׁו םיִנםים ֹו  .ָעְנב

תֹו ת ִמָּטה ָעְׂשד  םיִח

ׁו ֹות  ָרא ׁוח ָעְור םיִמםים ׁגָּש ָעְ
םיִרםים ֳׁפ ֵנםיֶהן  םיִצ ׁבםי ֵ ׁו ׁםיצ ָעְ םיִצ
ֹות ׁופ םיִלםים  ָעְזק ׁב ֳ םיִּּׁש ׁו ָעְמד ָע
ֹות ֵּּׁשל ׁב ׁכַעל ,ָעְ ֹות  ָעְ ׁוח ָעְמנ ֵמםי

ֹות ָעְׁפר ׁםיםיֶהן   ָעְמַס ֵ ַח ׁור םיִסׁפ .ֶאת
םיִבםיב   ָעְרֵאה ָס ַגע ֹר ֶזה !ֵאםי
ַלםי ׁו םיִתםיד   א ֶהָע ָעְרֶאה םיִנ ָעְך ׁכ ָ?

ָנה םיִפםי ָעְס ׁכ םיִלםים   םיִ ׁב ֳ םיִּּׁש ַםים ַעל
ׁו ׁו  ֲאנ ֵתםינ ֹו ֹומ ֲחל םיִרםים ָעְצ ֹו .נ
םיִבםיב  ַמה ָהָא ֶפה ׁםי ָ!

ׁוּש ָתח ׁגָען ?ֲה ָ םיִלםים  ַמ ָל ֹו ע ֵםיםי ָעְלָח ׁכ םיִ
םיִאםים ׁל ָעְ ָעְׁמַמ ׁו ַה ׁםיםינ ֵ .ַח
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ָעְך ּדֶר ֶ ּב ִמָדה ַ ִמָנ ָעְגַר  םיִל

םיִבםים ָעְר ֹו םיִרםים ע ׁבָה ֶ
םיִמםים ׁל ָעְ םיִרםים םיִא ׁכָה ֶ
ֶרן ֹא םיִרםים ָעְו ָה
ֹור ָּּׁשח
ֶכס ַעל ֶר  .ָה

ַחָׁמה  ֲאָדָמה
ָּּׁשַמִים םיִרםים ָעְו  .ָק
םיִרםים ָעְב ֹו םיִרםים    ע ֳׁפ םיִצ ֵצל ׁב ָעְ םיִרםים ֶהָה
ֹות ֹור  .ָעְּּׁשח

םיִרםים ֳׁפ ֹות םיִצ ֹור ָעְּּׁשח
ֹות ָלנ םיִרםים םיִאםי ֹו .ָעְּּׁשח
ֹור ֶכס  ָעְוא ֶר ָה .ַעל

ָעְך ּדֶר ֶ ּב ּבםיר ַ םיִ םיִסםי ָעְל

םיִבםים ׁםיַער ָעְזֵא ַ ׁב ַ
םיִכםים ׁו ּּׁש ַםיַער ֲח ׁכ ָעְ
ּּׁש ַרַח ַםיַער ָעְו
ָּּׁשֵק ט
ָעְך ֹו ׁבת ָוה ָעְ ָעְל .ָהַע

םיִעםים ָז ׁג םיִסםים ָעְ ָׁפ ָעְס ָעְמֻח
םיִלםים םיִקםים ָע ָל  .ֲח
ַםית ָעְמ ַתַער   ֶה ׁכ ָעְ ׁדה ָ ַח ׁםיַער ַ ַה
ֹוֵמם .ׁד

ֹוֵמם ַׁתַער ׁד
ֹות ׁםי ֹות ַח ָעְממ ֹו .ׁד
ַרַחּש םיִלםים ָעְו .ֶהָע
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ִמָאה ִמָט ּל ָעְ ֶּׁשֶמש   ַה ּב ַ ּלה ִמָ ֻח ּכ ָעְ ַה

ֹחל       ַעל ׁכ ָ ָנב ָז ׁה ָל ָםיה ָעְוָה ָעְל ָטָאה ָבה ָעְכ ָּּׁש ֶבן ֶא
ֵנםי ָעְק םיִבםים-ׁו ָּׂש ֹול      ֲע ׁגד ָ ַםיַער ׁכ ָעְ ׁה ָל ׁו ָעְּּׁשב ָעְח ֶנ ׁה ָםיָד ַעל
ָעְך ֹול       ַא ח ֶּּׁשל ׁגםיר םיִ ָעְר ַג ׁכ ָעְ ָתה ָעְםי ָה ֹובה ַה ׁט ֹו ׁז ַה ֶּּׁׁשֶמּש  .ַה

ֶּּׁׁשֶמּש םיִנםים     ַה ָפ ׁו ָנב ָז ֶפת ַל ֶׁט ָעְׁמ ַה ָבה ֹו ַה ׁט ֹו ׁז ַה
ֶּּׁׁשֶמּש ׁנםים    ַה םיִ ַמֲעַד ֶׁתה ָעְּּׁש םיִמ ׁכ ָעְ ׁוה ָ ַר ָעְמ ַה ֹו ׁז ַה
םיִהםיא ׁנםים       ֶּּׁש םיִ ׁק ַט ָעְ ַל ָעְּׂשָחק םיִמ ֶּּׁשת ַּּׁשֶׁמ ָעְמ ָזָהב ֶּּׁשל ׁור ׁד ׁכ ַ ֹו ׁכמ  .ָעְ

ׁה ָת ָב ֹות    ָעְוַאֲה ׁבע ָ ָעְצ ׁבֶא ָעְ ָפם ׁו ׁג ֶאל ׁגַעת ַ ַמ
ׁה ֹות    ָעְוֻחָׁמ ׁוע ׁב ֶצ,ף ׁכֶק ָעְ םיִוםיר ׁבֲא ָ ַרֵח,ף ֹות-ָעְמ ׁוע ׁב

םיִהםיא ֶּּׁש ָעְכ ֹות     ׁו ָעְל ָטא ׁבםי ֵ ׁג ַ םיִרםים םיִאםי ָעְמ ׁה ֹוָמ ָעְׁמק םיִמ ָרה םיִאםי  .ָעְמ

ׁבםים   ָעְוֵהם םיִ ָעְזֻה ׁה ָל ׁו ָעְלמ ָעְהִיםים םיִׁמםים ,םיִנ ׁלםים ֲאֻד םיִ ָעְכֻח ׁו
םיִהםיא ֶּּׁש ָעְכ םיִלםים     ׁו ֹו ׁגד ָעְ ַה םיִצםים ָהֵע ׁבםין ֵ םיִמ ָלֶהם ַרַחת ֹו ז

םיִלםים       ֵהם ֶהָע םיִבםים םיִהםי ָעְצ ַמ ַצד ֵכםי ָעְו ָר,ף ָּּׁׁש ַה ֹו ֵט,ף נ ָעְך ֵאםי םיִאםים ֹו  .ר

םיִלָׁמה     ָעְוָאז ָעְכ ׁב םיִ ֵּּׁשםיֶהם ָרא םיִבםים םיִּּׁשםי ָעְמ םיִלםים ֹו ׁגד ָעְ ַה םיִצםים ,ָהֵע
ֵנםי ָעְק ָהֲאָדָמה     ׁו ׁב ֶטן ֶ ֶאל םיִקםים ָעְדָח םיִנ םיִבםים ָּׂש ֲע
ַרק ַהַחָׁמה       ָעְו ֹו ׁז ַה ֶּּׁׁשֶמּש ׁב ַ ָּּׁשן ֹרא ֶאת ֹות ּּׁש ָעְב ֹו ׁכ ֹות ׁל ָטא ָעְ  .ַה

ֹחל       ַעל ׁכ ָ ָנב ָז ׁה ָל ָםיה ָעְוָה ָעְל ָטָאה ָבה ָעְכ ָּּׁש ֶבן ֶא
ֵנםי ָעְק ֹול      ׁו ׁגד ָ ַםיַער ׁכ ָעְ ׁה ָל ׁו ָעְּּׁשב ָעְח ֶנ ׁה ָםיָד ָעְל םיִבםים ָּׂש ֲע
ָעְך ֹול       ַא ח ֶּּׁשל ׁגםיר םיִ ָעְר ַג ׁכ ָעְ ָצה ׁו ָעְ ׁכ ַ ָעְת םיִה ָבה ֹו ַה ׁט ֹו ׁז ַה ֶּּׁׁשֶמּש .ַה

ּדה ִמָ ָעְל ּםי ַ ִמָמה ַה ּנ ִמָ ּגן ַה ַ ּב ַ

ָסְפ לָס ל ַע ל ָסְש לָב ה ַס ּד ה  לָי ָסְ ל לָ ּ ל ןֹו ן  לָ ל ּה ָסְו לָ ה לָי ה ַי ּגד ןֹו ל ַּב  לָ
ֵנםי ָעְק ָעְת םיִמ ֹול     ׁו ָעְתמ ָהֶא ֶאת ׁו ׁכםיר םיִ ָעְז םיִה םיִבםיב ָס םיִקםים ָעְּׂשָח םיִמ
ֹור םיִצׁפ ֹול     ָעְו ׁבח ַ םיִנםים ֹו ָעְרע ֵז ָרה ׁק ָעְ םיִנ ׁול םיִמׁמ ֶצת ׁםי ֶ ַצ ָעְמ

ׁגל ַ ָעְל ׁג ָעְפָסל      ַ ַס ַעל ֹו ׁל םיִצ ָעְך םיִלםי ָעְּש ַמ ַׁתֵׁמר םיִמ ָנק ָהֲע
ֵנָדה ָעְד ָלל    ַנ ׁבָח ֶ ֹוָהה ׁב ַה ׁדה ָ ָעְל ַםי ֶלת ָעְרֶס ָעְמַע
ָלל     ָנָעה ָּּׁש ַאַחר ֶּׂשת ֶׁפ ָעְמַח ׁכ םיִ ׁוַמ ָׁטה ָלה ָעְע ַמ

ׁו,ף םיִל ׁט ׁגםיַע  ָעְו םיִ ָעְר ַמ ֶכת ֶׁת ׁדםים ,ַהַׁמ םיִ ָעְר ַמ
ׁוַמת ָעְתנ םיִדםים     ׁו ָל ָעְםי ֹוק ָעְצח ֵלאת ָעְמ םיִנ ׁכה ָ ַר ָה ׁדה ָ ָעְל ׁםי ַ ַה
ָסְך ָסְבּת ןֹו ּו יֵרי ר ןֹו תֶ ק תֶמת ַ ה לָּמת ןֹו ק ֲח ל ןֹו לָמ ּה ּו ּדים ִסּפ ִ ַּב

ָלה ׁוֵס ֹוק    ָקר ָעְצח םיִל ׁוַעת ַ ַּּׁש ָעְמ ׁבָדד ָ ֹוֶמֶדת ׁגע ,ע ָ ָעְלַמ
ֹוָאה ָגה     ר ׁדָא ָעְ ׁלאת ֵ ָעְתַמ םיִמ ׁה ׁל ָ ֻכ ָעְו ׁדה ָ ָעְל ׁםי ַ ַה ׁוַמת ָעְתנ ׁב םיִ
ָגה     ֶּשָׁמא ׁו ׁת ַלל ֲח םיִתםיר ֹו ָעְות ׁה ָת ֵבםי ָעְל ַרח ָעְב םיִׁת

ׁגל ַ ָעְל ַג ֵרא   ָעְו ֹו ק ׁה ָל ָנק ֹוֵחּש ,ָהֲע ָצה  ָעְול ָל ֲה ׁה ָנ ָעְז ׁבָא ָעְ
ׁגםיַע" םיִ ׁום   םיִה ָלק ָבר ׁכ ָעְ ׁוה ",ָעְזָמן ֶ ַל ָצה  ָעְמ םיִרםי ָעְק ׁב םיִ ָברםיו ׁד ָעְ

ׁבִים ָעְּּׁשַעת ַ ָעְר ׁגן ,ַע ַ ֹוֵקן ַה ָעְתר םיִהםיא ,םיִמ ָצה   ָעְו םיִקםי ָעְמ ׁה ָנ ֵאםי ֹוד  .ע
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ָסְפ לָס ל ַע ל ָסְש לָב ה ַס ּד ה  לָי ָסְ ל לָ ּ ל ןֹו ן  לָ ל ּה ָסְו לָ ה לָי ה ַי ּגד ןֹו ל ַּב  לָ
ֵנםי ָעְק ָעְת םיִמ ֹול     ׁו ָעְתמ ָהֶא ֶאת ׁו ׁכםיר םיִ ָעְז םיִה םיִבםיב ָס םיִקםים ָעְּׂשָח םיִמ
ֹור םיִצׁפ . ָעְו ֹול     ׁבח ַ םיִנםים ֹו ָעְרע ֵז ָעְצָאה ָמ ׁול םיִמׁמ ֶצת ׁםי ֶ ַצ ָעְמ

ֵחםי ָעְב םיִׁש ּב ִמָוה ָעְ ָעְל ַּׁש ַה

ֹוד ׁבע ֹאד  ָעְ ָעְמ םיִמםים ׁבםים ָםי םיִ ַר
ָצא ָעְמ םיִּּׁשםי   ֶא ָעְפ ַנ ָּּׁשה ׁק ָעְ ׁב םיִ ֶּּׁש .ֶאת
ָצא ָעְמ םיִּּׁשםי  ֶאת םיִלםי ֶא ָעְפ ַנ ַות ָעְל ַּּׁש
ָעְך ֹּּׁש ָעְמ ׁבםין   ֶא םיִ ַק ָעְּּׁשָעה םיִת ָוה ָעְל  .ַּּׁש

ֹוד ָעְבע ֹאד  ׁו ָעְמ םיִמםים ׁבםים ָםי םיִ ַר
ָעְרַחק םיִּּׁשםי  ֶא ָעְפ ַנ ַבת ֹוֲע  .םיִמׁת
ָעְרַחק םיִּּׁשםים  ֶא ָנ ֲא ּׂש ׁכַע ַ םיִמ
ׁבםים  ֲחַמת םיִ ַר ָעְק ָעְוַע םיִנםים ָת  .ָעְׁפ

ּד ןֹות ּו יֵבית ִי לָּב תֶנ ה ִ לי ִמ
םיִהםים    םיִאם ֹל ֱא םיִלםי ֵׁתן ִי ׁכה ֹ
ָעְוָחֵסר   ָעְוֵאםין ֹו ׁב ֵתר .ָםי

ֹו ֶנה     ׁב ֹו ע ֵאםין ַא,ף ֵרא ֹו ק ֵאםין
ֹו,ף םיִהםים   ָעְוע ָםי ָלםיו ָע ָנ,ף ׁכ ָ
ֹו,ף םיִּּׁשֵער   ָעְוע ֹו ֹוד ׁכב ָעְ ָנ,ף ׁכ ָ.

תֹום ִמָהֱאֶמ ת  ֲחל

ֵנםי ָעְפ ֹפר   םיִל ָעְׁס םיִמ ֹות ׁב ַר םיִנםים ָּּׁש
םיִׁתםי ָעְמ ַל ׁםיםי   ָח ַ ַח ָעְּׂשַאת ַמ  .ֶאת
םיִׁתםי ָעְמ ַל ׁםיםי   ָח ַ ַח םיִלםית ָעְכ ַׁת ֶאת
ָצא ָעְמ םיִנםים   ֶא ֹו מ ֹות ָעְּׂשר ַע םיִלםית ָעְכ  .ַׁת

ֵנםי ָעְפ םיִל ֹפר   ָעְו ָעְׁס םיִמ ֹות ׁב ַר םיִנםים ָּּׁש
םיִׁתםי ָעְמ ַּּׁש ׁםיםי  ָנ ַ ַח ׁו ֵטםי ׁםי םיִס
םיִׁתםי ָעְמ ַּּׁש םיִרםים   ָנ ַכ ָעְּּׁש ַלת ָעְרֵע ַׁת
ַפס םיִנםים  ָעְׁפֵסםי ָב ָעְל ׁו םיִרםים ֹח  .ָעְּּׁש

ָתה  ָעְוָהֱאֶמת ָעְל ָעְג םיִנ םיִלםי
ָתה ָעְר םיִּּׁשםים   ָּּׁש ָנ ָהֲא ֵנםי ָעְׁפ ַעל
םיִנםים ָעְפ ׁו,ץ  םיִל ָלח ַגם  .ָעְו

ׁבׁה ׁה    ָ ָת ָעְל ׁב םיִ ָעְוֵאםין ָרה םיִתםי ָעְס ֵאםין
םיִרםים ָעְּּׁׁשָק םיִּּׁשםים ָעְוַה ָעְּּׁש ֹו ָעְתר םיִמ

ֶּּׁׁשֶקר ׁו,ץ  ַל ֵׁתר  .ֵאםין

8



9


