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ְספּו  אֶׁ ר נֶׁ ֲאשֶׁ ּיֹוִמיתכַּ ה הַּ ְתִפלָּ ִנְרְשמּו לַּ ִרים שֶׁ ְנעָּ ל הַּ ְלִלים, כָּ ּדּועַּ ֵהם ִמְתפַּ ְלִתי מַּ אַּ ּדּועַּ , שָּ ִאים  מַּ בָּ
ֵלל ן. ְלִהְתפַּ יָּה ִמְזמַּ ה הָּ ִני זֹוֵכר ְבִדּיּוק, זֶׁ ֵאינֶׁ ְך שֶׁ ְתשּובֹות, כָּ ת הַּ ּה אֶׁ ְמִתי בָּ שַּ רָּ ת שֶׁ רֶׁ בֶׁ ְמחַּ ה הַּ ְבדָּ ְך . אָּ אַּ

ְתשּובֹות יּו הַּ ְך הָּ ה ְבֵערֶׁ ֵאלֶׁ  :כָּ

ר מַּ ִראשֹון אָּ  :הָּ

ֵלל - ְתפַּ ֹּא אֶׁ ל ּדּועַּ שֶׁ  .ִדיֲהֵרי ֲאִני ְיהּו. מַּ

ר מַּ ֵשִני אָּ  :הַּ

ה - מָּ ת ְוחַּ רֶׁ ה מּואֶׁ ִכתָּ ר ְוהַּ בֹּקֶׁ ת הַּ ם ִלְפֵני ֲארּוחַּ אּולָּ ֲעׂשֹות בָּ ה לַּ  .ֵאין ִלי מָּ

ְשִליִשי ר הַּ מַּ  :אָּ

ֲחֵרי  - ת אַּ רֶׁ ְזכֶׁ מַּ ת ְגלּויַּת הַּ ֵבל אֶׁ ה ְלקַּ פֹות 082ֲאִני רֹוצֶׁ תָּ  .42ֲחֵסרֹות ִלי עֹוד . ְתִפלֹות ְמשֻׁ

ְרִביעִ  ְךהָּ ר כָּ מַּ  :י אָּ

ה - ְילָּ לַּ יו רּוחַּ בַּ בֹוא ֵאלָּ ֵלל תָּ ֹּא ִמְתפַּ ל ִמי שֶׁ ֵצר שֶׁ חָּ ֵבר ֵמהֶׁ ר ִלי חָּ מַּ ה . ......., אָּ י זֶׁ אּולַּ ז ֲאִני פֹוֵחד שֶׁ אָּ
ת ֱאמֶׁ  . בֶׁ

ה  - א ִבְקשָּ ֲחִמיִשי -ִאמָּ ר הַּ מַּ  .אָּ

ְך ר כָּ מַּ ִשִשי אָּ  :ְוהַּ

בָּ  - א ְבשַּ ר ֲאִני בָּ ֲאשֶׁ הכַּ ְיתָּ בַּ ְחנּו , ת הַּ ְּיתֹוִמים ְוִאם ֲאנַּ ִתִּיים ְבֵבית הַּ ִדים ּדָּ ְּילָּ ִאם הַּ ִמיד שֹוֵאל הַּ א תָּ בָּ סַּ
ְלִלים ֹּא. ִמְתפַּ ל ִייִתי אֹוֵמר שֶׁ ֵער, ִאם הָּ יָּה ִמְצטַּ א, הּוא הָּ בָּ ֵקר ְלסַּ ֹּא ֲאשַּ ֲהֵרי ל  .וַּ

........ 

ד חַּ ְך אֶׁ ר כָּ מַּ  :אָּ

ר ֲאנִ  - בֹּקֶׁ ל יֹום בַּ שכָּ ֵחץ , י ִמְתֵלבַּ ר  -ִמְתרַּ ת בֹּקֶׁ ר -אֹוֵכל ֲארּוחַּ ֵספֶׁ ֵחק ִעם ֲחֵבִרים ְבֵבית הַּ . לֹוֵמד ּוְמׂשַּ
ֵלל ְתפַּ ֹּא אֶׁ ם ל גַּ ּדּועַּ שֶׁ ֵאין ֱאלֹוִהים? מַּ אֹוְמִרים שֶׁ ִשים הָּ ִמים ; ֵיש ֲאנָּ ל ֵאיְך ֵהם יֹוְדִעים ְוֵאיְך ֵהם ֲחכָּ ֲאבָּ

ה ֵאלֶׁ הּו? כָּ ִרים ֲהֵרי ִמישֶׁ ְּדבָּ ל הַּ ת כָּ ֲעׂשֹות אֶׁ ִריְך לַּ יָּה צָּ יָּה ֱאלֹוִהים. הָּ א הָּ ְוקָּ ה ּדַּ  . ְוזֶׁ

....... 

ֵחר ר אַּ מַּ  :אָּ

ה - ְתִפלָּ א לַּ ר ֲאִני בָּ ֲאשֶׁ כַּ ְמִתי ֵלב שֶׁ ֵּדל, ׂשַּ ְצִמי ּוְלִהְשתַּ ת עַּ ֵקן אֶׁ ל ִלי יֹוֵתר ְלתַּ  . קַּ

ֹּא כֹוֲעִסים  - יֹות ְול חֹות ְבעָּ ְךֵיש ִלי פָּ ל כָּ י כָּ לַּ ר, עָּ ֵספֶׁ ֹּא ְבֵבית הַּ ִית ְול בַּ ֹּא בַּ ע ל ר רַּ בָּ ה שּום ּדָּ ֹּא עֹוׂשֶׁ ֲאִני ל . וַּ
ת ְמאֹוד רֶׁ ה עֹוזֶׁ ְתִפלָּ  .הַּ

ף ד נֹוסַּ ר יֶׁלֶׁ מַּ  :אָּ

ה - ְתִפלָּ א לַּ ּדּועַּ ֲאִני בָּ ִני יֹוֵדעַּ מַּ ְצִמי ֵאינֶׁ לֵ . ֲאִני ְבעַּ ֲאִני ִמְתפַּ ֵלל ִמְפֵני שֶׁ ְבִתי . לֲאִני ִמְתפַּ שַּ ֹּא חָּ ם ל עַּ ף פַּ אַּ
ּדּועַּ  ה. מַּ ֵתבָּ ְכִניס לַּ ֵכר ְואַּ זָּ אֶׁ ְכתֹּב ְכשֶׁ  .אֶׁ

 


