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Â�·¯ ‰˘Ó  
  

Â�ÈÊ‡‰ ˙¯È˘  
  

ה ַהֹזּ�את ַע�ד  י ַהִשּׁיָר� ל ֶאת־ִדְּבֵר� � ָכּל־ְקַה�ל ִיְשָׂרֵא� ה ְבָּאְזֵני ר ֹמֶשׁ! �ַוְיַדֵבּ
ם׃  ֻתָּמּֽ

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ִים ַהֲאִז�ינּו  ָרהַהָשַּׁמ�   ַוֲאַדֵבּ�

י ף ַכָּמָּטר� ִלְקִח�   ַיֲעֹר-

ֶשׁא ם ֲעֵלי־ֶד� �  ִכְּשִׂעיִר

ם ְיהָו�ה ֶאְקָר�א י ֵשׁ�   ִכּ.

/ ים ָפֳּעל� �  ַהּצּור� ָתִּמ

ֶול   ֵא-ל ֱאמּוָנה� ְוֵא�ין ָע�

�יו מּוָמ� א ָבָּנ �ֹ / ל ת ל.   םִשֵׁח�
ֹ�את   ֲה־ַלְיהָוה� ִתְּגְמלּו־ז

יָך ָקֶּנ�ָך �  ֲהל/א־הּוא� ָאִב

ם  /ת ע/ָל� �  ְזֹכר� ְימ

ְדָך   ְשַׁא-ל ָאִב�יָך� ְוַיֵגּ�

  ְבַּהְנֵח-ל ֶעְלי/ן� ּג/ִי�ם

ים ת ַעִמּ� �� ְגֻּבֹל   ַיֵצּב

/ ֶלק ְיהָ/�ה ַעּמ� י ֵח�   ִכּ.
ר � ְבֶּא�ֶרץ ִמְדָבּ�   ִיְמָצֵא�הּו

� �ְנהּו ְבֶב הּוְיֹסֽ /ְנֵנ� �   ְיב

/ �ֶשׁר� ָיִע�יר ִקּנ�   ְכֶּנ

הּו � ִיָקֵּח� ׂש ְכָּנָפיו   ִיְפֹר-

  ְיהָו�ה ָבָּד�ד ַיְנֶח�ּנּו

�הּו� ַעל ֳמֵתי-ַיְרִכֵּב �ֶרץ ָבּ   ָא�

ַלע ֽהּו ְדַבׁש� ִמֶסּ�   ַוֵיִּנֵק-

אן !ֹ ר ַוֲחֵל�ב צ Aת ָבָּק Bֶחְמַא  

� ים ְבֵּנֽי־ָבָשׁן ים ְוֵאיִל-   ְוַעּתּוִד�

ֶמר׃ְוַדם־ֵע   ָנ�ב ִתְּשֶׁתּה־ָחֽ
יָת יָת ָכִּשׂ� �ְנָתּ ָעִב   ָשַׁמ�

 

י׃ ֶרץ ִאְמֵרי־ִפֽ ע ָהָא�   ְוִתְשַׁמ�
י ל ִאְמָרִת�   ִתַּזּ�ל ַכַּטּ�

ֶשׂב׃ ים ֲעֵלי־ֵעֽ   ְוִכְרִביִב�

ינּו׃ ּו ֹג�ֶדל ֵלאֹלֵהֽ   ָהב�

ט י ָכל־ְדָּרָכ�יו ִמְשָׁפּ�   ִכּ�

ר ֽהּוא׃ יק ְוָיָשׁ�   ַצִדּ�

/ר ִעֵקּ� ל׃ּד�   ׁש ּוְפַתְלֹתּֽ

א ָחָכ�ם �ֹ ל ְול   ַע�ם ָנָב�

 ְיֹכְנֶנֽ ָך׃ ְשָׂך� ַוֽ ּוא ָעֽ   ה�

/ר ינּו ְשׁנ�/ת ּד/ר־ָוד�   ִבּ�

ְך׃ ֹ�אְמרּו ָלֽ   ְזֵקֶנ�יָך ְוי

�י ָאָד�ם / ְבֵּנ   ְַּהְפִריד�

ל׃ �י ִיְשָׂרֵאֽ ר ְבֵּנ   ְלִמְסַפּ�

ֶבל ַנֲחָלֽת/׃ ב ֶח�   ַיֲעֹק�

ן הּו ְיֵל�ל ְיִשֹׁמ�   ּוְבֹת�

/ן ֵעיֽנ/׃ ְנהּו ְכִּאיׁש�   ִיְצֶּר�

  ַעל־ּג/ָזָל�יו ְיַרֵח�ף

הּו ַעל־ֶאְבָרֽת/׃   ִיָשֵּׂא�

ר׃ ל ֵנָכֽ / ֵא� ין ִעּמ�   ְוֵא�

ת ָשָׂד�י �  ַוֹיּאַכ�ל ְתּנּוֹב

יׁש ֽצּור׃ ֶמן ֵמַחְלִמ�   ְוֶשׁ�
ים Aֶלב ָכִּר Bִעם־ֵח  

ה ֶלב ִכְּלי�/ת ִחָטּ�   ִעם־ֵח�

� ַוִיּ טַוִיְּשַׁמ-ן ְיֻשׁרּון   ְבָע�
הּו /ַה ָעָשׂ� �  ַוִיֹּטּׁש� ֱאל
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ּור ְיֻשָׁעֽת�׃ ל צ�   ַוְיַנֵבּ�

ה ת ַיְכִעיֻסֽ   ּו׃ְבּת�ֵעֹב�

ּום א ְיָדע� "ֹ ים ל   ֱאֹלִה�

ם׃ ּום ֲאֹבֵתיֶכֽ א ְשָׂער� �ֹ   ל

ָך׃ ל ְמֹחְלֶלֽ ח ֵא�  ַוִתְּשַׁכּ�

יו׃ �יו ּוְבֹנָתֽ ַעס ָבָּנ   ִמַכּ�

ה ָמ"ה ַאֲחִריָת�ם   ֶאְרֶא�
ם׃ ן ָבּֽ   ָבִּנ�ים לֹא־ֵאֻמ�

ּוִני ְבַּהְבֵליֶה�ם   ִכֲּעס�

ם׃ ל ַאְכִעיֵסֽ   ְבּג��י ָנָב�

�ל  ד ַעד־ְשׁא" יתַוִתּיַק�   ַתְּחִתּ�

ים׃ י ָהִרֽ ט מ�ְסֵד�   ַוְתַּלֵה�

ם׃ י ֲאַכֶלּה־ָבּֽ   ִחַצּ�

י ֶטב ְמִריִר�   ְוֶק"

ר׃ ת ֹזֲחֵל�י ָעָפֽ   ִעם־ֲחַמ�

ים ֵאיָמ�ה   ּוֵמֲחָדִר�

ה׃ יׁש ֵשׂיָבֽ   י�ֵנ�ק ִעם־ִא�

ם׃ יָתה ֵמֱאנ��ׁש ִזְכָרֽ   ַאְשִׁבּ�

ּו ָצֵר�ימ� ן־ְיַנְכּר�   ֶפּֽ

א ְיהָו�ה ָפַּע�ל ָכּל־ �ֹ את׃ְול ֹֽ   ז

ם ְתּבּוָנֽה׃ ין ָבֶּה�   ְוֵא�

ם׃ ינּו ְלַאֲחִריָתֽ   ָיִב�

"יסּו ְרָבָב�ה � ִים ָיִנ   ּוְשַׁנ

ם׃   ַוֽיהָו�ה ִהְסִגּיָרֽ

ים׃ ינּו ְפִּליִלֽ   ְוֹאְיֵב�

ת ֲעֹמָר�ה   ּוִמַשְּׁדֹמ�

מ�׃ ת ָלֽ ת ְמֹרֹר�   ַאְשְׁכֹּל�

אׁש ְפָּתִנ�ים ַאְכָזֽר׃ �ֹ   ְור

יםַי הּו ְבָּזִר�   ְקִנֻא�
ַהִיְזְבּ א ֱאֹל4 "ֹ ּו ַלֵשִּׁדים5 ל   ח6

אּו ב ָב4ּ   ֲחָדִשׁים5 ִמָקֹּר"

ִשׁי ּור ְיָלְדָך� ֶתּ�   צ�

 ַוַיּ�ְרא ְיהָו�ה ַוִיְּנָא�ץ

ם 5 ֵמֶה4 יָרה ָפַני אֶמר ַאְסִת8ּ   ַוֹי6ּ

ָמּה �ר ַתְּהֻפֹּכת5 ֵה4 י ד8   ִכּ"

ל ּוִני ְבלֹא־ֵא4   ֵה9ם ִקְנא"

ם 5 ַאְקִניֵא"ם ְבּלֹא־ָע4   ַוֲאִני

יִכּי־ֵאׁש5    ָקְדָח"ה ְבַאִפ4ּ
ּה יֻבָל4 5ֶרץ5 ִוֽ אַכל ֶא   ַוֹת8ּ

�ת ה ָעֵל�ימ� ָרע�   ַאְסֶפּ�
ֶשׁף ֵמי ֶר� �י ָרָע>ב ּוְלֻח�   ְמֵז

ם   ְוֶשׁן־ְבֵּהמ�ת5 ֲאַשַׁלּח־ָב4ּ

ֶרב   ִמחּוץ5 ְתַּשֶׁכּל־ֶח4

ה   ַגּם־ָבּחּור5 ַגּם־ְבּתּוָל4

ְרִתּי ַאְפֵאיֶה�ם    ָאַמ�

ַעס א�ֵיב5 ָאג4 י ַכ8ּ   ּורלּוֵל6

ָמה ינּו ָר4 5 ָיֵד" אְמרּו ֹֽ   ֶפּן־י

�ת ֵה�ָמּה ד ֵעצ�   ִכּי־ג>�י ֹאַב�

ֹ�את ילּו ז ּו ַיְשִׂכּ" ּו ָחְכמ�   ל�

ֶלף ף ֶאָחד5 ֶא4 ה ִיְרֹד8ּ   ֵאיָכ=

ם 5 ִכּי־צּוָר"ם ְמָכָר4   ִאם־לֹא

נּו צּוָר�ם א ְכצּוֵר� �ֹ י ל   ִכּ>

י־ִמֶג8ֶּפן ְסֹדם5 ַגְּפָנ4ם   ִכּֽ

  �ׁשֲעָנֵב5מ�5 ִעְנֵּבי־ר4

�ם ת ַתִּנּיִנ�ם ֵייָנ   ֲחַמ�

י ּוא ָכֻּמ"ס ִעָמִּד�   ֲהלֹא־ה�
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א ֹמֶשׁ! �ֹ ּואַוָיּב �ם ה� �י ָהָע ה־ַהֹזּ�את ְבָּאְזֵנ י ַהִשּׁיָרֽ ר ֶאת־ָכּל־ִדְּבֵר�   ה ַוְיַדֵבּ.
ַע ִבּן־ֽנּון   .ְוה/ֵשׁ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ם ְבּא/ְצֹרָתֽ   י׃ָחֻת�
�ם ּוט ַרְגָל �  ְלֵע�ת ָתּמ

מ/׃ ת ָלֽ ׁש ֲעִתֹד�   ְוָח�

יו ִיְתֶנָח�ם   ְוַעל־ֲעָבָד�
ּור ְוָעֽזּוב׃ ֶפס ָעצ�   ְוֶא�

יּו ֽב/׃ ּור ָחָס�   צ�

�ין ְנִסיָכ�ם ּו ֵי  ִיְשּׁת�

ה׃ י ֲעֵליֶכ�ם ִסְתָרֽ   ְיִה�

י ים ִעָמִּד� ין ֱאֹלִה�   ְוֵא�

א �י ֶאְרָפּ� � ַוֲאִנ �ְצִתּי   ָמַח

י־ֶאָשּׂ� יִכּֽ ִים ָיִד�   א ֶאל־ָשַׁמ�

י � ְבַּר�ק ַחְרִבּ�   ִאם־ַשּׁנ/ִתי

י יב ָנָקם� ְלָצָר�   ָאִשׁ-

ם � ִמָדּ� יר ִחַצּי   ַאְשִׁכּ-

� ְוִשְׁבָי�ה ם ָחָלל   ִמַדּ-

/   ַהְרִנ-ינּו ג/ִים� ַעּמ�

יו יב ְלָצָר� � ְוָנָקם� ָיִשׁ

ם י ָנָקם� ְוִשֵׁלּ�   ִל-

ם י ָקר/ב� י�/ם ֵאיָד�   ִכּ-

י־ָיִד- /ִכּֽ   ין ְיהָוה� ַעּמ�

י ִיְרֶאה� ִכּי־ָא�ְזַלת ָי�ד   ִכּ-

ר ֵא�י ֱאֹלֵה�ימ/   ְוָאַמ�

לּו ר ֵח-ֶלב ְזָבֵח�ימ/� יֹאֵכ� Bֲׁאֶש  

ם � ְוַיְעְזֻרֶכ�  ָיק�ּומּו

ּוא י ֲאִנ-י ֲאִני� ה� �ה ִכּ ּו׀ ַעָתּ! �  ְרא
ה ית ַוֲאַחֶיּ! �  ֲאִנKי ָאִמ

יל׃ י ַמִצּֽ ין ִמָיִּד�   ְוֵא�

ְרִתּי ַח� Lם׃ְוָאַמ י ְלֹעָלֽ   י ָאֹנִכ�

י ט ָיִד� ז ְבִּמְשָׁפּ�   ְותֹאֵח�

ם׃ י ֲאַשֵׁלּֽ   ְוִלְמַשְׂנַא�

ר י ֹתּאַכ�ל ָבָּשׂ�   ְוַחְרִבּ�

/ת א/ֵיֽב׃ אׁש ַפְּרע� �ֹ   ֵמר

/ם יו ִיּק� י ַדם־ֲעָבָד�   ִכּ�

/ ַעּֽמ/׃ ר ַאְדָמת�   ְוִכֶפּ�


