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ר בָּ יָּה ִמֶשכְּ ְך ֶזה הָּ ִבים. כָּ ה כֹוכָּ לָּ תָּ אֹור וְּ ין ֹחֶשְך לְּ ִריד ֱאֹלִהים בֵּ ֲאֶשר ִהפְּ יָּה כַּ ְך הָּ  , כָּ

קֹומֹו ד ִבמְּ ל ֶאחָּ ֹכֶבד, כָּ י כֹוחַּ הַּ חּוטֵּ ֶזה בְּ ם ֶזה בָּ ר אֹותָּ שַּ קָּ דּו . וְּ ֲאֶשר נֹולְּ יָּה כַּ ְך ֶזה הָּ כָּ

ֹבהּו מֹות ִמֹתהּו וָּ  .עֹולָּ

ע דהָּ לֵּ ִהּוָּ ּלּו לְּ חֵּ ִין לֹא הֵּ מֹות ֲעדַּ ם; ֹולָּ ה ִליצֹור אֹותָּ בָּ שָּ חְּ ק מַּ ה רַּ תָּ יְּ  , הָּ

ה בָּ שָּ חְּ מַּ ה ֲאִפּלּו הַּ תָּ יְּ ִין לֹא הָּ י ֲעדַּ  .אֹו אּולַּ

ֹכה ֶהם ֹכה וָּ טּו לָּ ִליִלים שֹוטְּ ִנים ּוצְּ וָּ י כֹוחֹות, גְּ נּו ִרשּומֵּ מְּ תַּ ֹקִשי ִהסְּ מּו , בְּ קְּ שֹות ִנרְּ גָּ ּורְּ

קלְּ  ֶפל דַּ ֲערָּ ם כַּ יֹון, ִאטָּ ִרפְּ ִרים בְּ זְּ פַּ ִלים ּוִמתְּ בְּ רְּ עַּ ף . ִמתְּ לַּ לּו חָּ ּלָּ רּוִרים הַּ פֵּ ד ִמן הַּ ל ֶאחָּ כָּ וְּ

תֹו י זּולָּ נֵּ ל פְּ ֲאִדישּות עַּ ר לֹו , בַּ יָּה זָּ ם ִאם הָּ גַּ ה לֹו וְּ מָּ מֹו –גַּם ִאם דָּ צְּ עַּ י לֹו לְּ ד חַּ ל ֶאחָּ  .כָּ

ִין, לֹא י ֲעדַּ י , לֹא חַּ נֵּ ִייםִמפְּ חַּ רּו הַּ ִין לֹא נֹוצְּ ט לֹו. ֶשֲעדַּ ה , לֹא שֹוטֵּ רָּ ִין לֹא נֹוצְּ י ֶשֲעדַּ נֵּ ִמפְּ

ה נּועָּ ִמים. תְּ יָּ יּו קַּ ִין לֹא הָּ ן ֲעדַּ מַּ זְּ הַּ ל וְּ לָּ י ֶהחָּ ִנים. ֲהרֵּ אֹות שָּ ֶוה ִלמְּ יָּה שָּ ע הָּ ק ֶשל , ֶרגַּ חָּ ֶמרְּ

ץ ּוֵּ כַּ יָּה ִמתְּ ר, ִקילֹוֶמֶטר הָּ פֹורֵּ רֵּ , ִמתְּ אָּ ִריםאֹו ִמתְּ י ִקילֹוֶמטְּ פֵּ לְּ אֹות אַּ ה מֵּ ֲעשָּ נַּ  .ְך וְּ

לּום יָּה לֹא כְּ ִתיד, הָּ ק ֶהעָּ רַּ ְך וְּ יֹות אַּ יָּה יָּכֹול ִלהְּ הָּ ה , וְּ לָּ אֵּ שְּ ֶיֶמת הַּ ה קַּ תָּ יְּ ִאּלּו הָּ ם ֶזה כְּ גַּ וְּ

רֹות ִתיד ִלקְּ ה ֶשל ֶהעָּ חּושָּ תְּ  .אֹו הַּ

ל זֹאת כָּ  ...ּובְּ

טֹוִמ  אָּ ל הָּ ה עַּ ִצּוָּ ק וְּ זָּ ע קֹול חָּ מַּ דִנשְּ נֹות יַּחַּ ִהבָּ ד ּולְּ חֵּ אַּ ִהתְּ זּוִרים לְּ פְּ י ִבטּול , ים הַּ דֵּ תֹוְך כְּ

ם ִמיּותָּ צְּ חּות. עַּ ה ֶשל לַּ תֹוִפיעַּ ִטפָּ ק וְּ רָּ בָּ ה יֶַּכה הַּ תָּ עַּ ִליא , וְּ פְּ הַּ ִרים לְּ ִדין ּומּוזָּ ִביש עָּ ר גָּ צֵּ ִיּוָּ

ִיים –יֹוִפיעּו  חַּ  . הַּ

ִיים חַּ ר הַּ בָּ ם כְּ ֶּלה הֵּ ִאם אֵּ ל  אֹותֹו, הַּ ֲחֹלף ֶזה עַּ ִדים לַּ בֹודְּ טֹוִמים הַּ אָּ ִניחַּ לְּ ינֹו מַּ כֹוחַּ ֶשאֵּ

ֲאִדישּות י ֶזה בַּ נֵּ מֹוס, פְּ רֹוקֹוסְּ ִמיקְּ ם הַּ ִפי ֻחִקים ֶשל עֹולַּ ר לְּ בֵּ חַּ ִהתְּ יֶהם לְּ ה ֲעלֵּ ּוָּ צַּ א מְּ ? ֶאּלָּ

נ תֹו הַּ בְּ ֲחשַּ ק מַּ רַּ ְך וְּ ֹדר אַּ חְּ ֻסֶגֶלת לַּ תֹוכֹו מְּ ם ֶשּלְּ םאֹותֹו עֹולָּ דָּ אָּ  ?ֹוֶקֶבת ֶשל הָּ

ִחים מָּ י צְּ יֵּ ּוּו חַּ הַּ ן, ִיתְּ בָּ ִקיק ֶשל ֹעֶבש לָּ חּוט דַּ ֶחל בְּ י ; הָּ דֵּ יֶהם כְּ עֵּ רְּ רּו ֶאת זַּ זְּ פָּ ּלֹוִנים יְּ אַּ וְּ

ק רָּ ת בָּ כַּ מַּ קּו בְּ ֻרסְּ רּו אֹו יְּ פֹורְּ בֹות ִיתְּ אָּ י ֶשגּופֹות הָּ ֲחרֵּ חּו אַּ מְּ יֶהם ִיצְּ נֵּ  .ֶשבְּ

ּוּו  הַּ ִייםִיתְּ חַּ  .הַּ

ִיים חַּ ּלֹות ֶאת סֹוד הַּ גַּ ה לְּ זָּ ה עַּ שּוקָּ ר תְּ עֹורֵּ ִלבֹו ִתתְּ ם ּובְּ דָּ ר אָּ צֵּ ר , ִיּוָּ צּור מּוזָּ ם –יְּ דָּ אָּ . הָּ

ִנִסים מּוסֹות וְּ ֲעלּומֹות כְּ וּוי תַּ תֹוִרי רְּ ה ִמסְּ לָּ יְּ ִים לַּ תַּ ינְּ  .בֵּ

ֶיה  ֹיה ִיהְּ  ...הָּ


