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אבירי ההיכל

ן ַיְלדּוְתָך ּמַ ה ׁשֻ ִהְתַאּדָ
ִריֶריָך ִהְתַעּבּו ּוׁשְ

ַעם רּו, ּפַ ּזְ ִהְתּפַ ֲערֹוֶתיָך ׁשֶ ׂשַ
רּו ּדְ רּו ְוִהְסּתַ ִהְתַקּצְ

מֹו ֶעְקרֹונֹוֶתיָך בֹוֶתיָך, ּכְ מֹו ַמְחׁשְ ּכְ
ָך ּלְ מֹו ֲעִמיָדְתָך ַעל ׁשֶ ּכְ

ְדעּו ֵמיָתר ּוִמְכחֹול ּיָ עֹוֶתיָך ׁשֶ ֶאְצּבְ
ֵרָפה ָלְמדּו ֶאת ַהֶהֶדק ַוֲאַבק ַהּשְׂ

עֹוֶתיָך  ַעם ָצַרב ֶאת ְקצֹות ֶאְצּבְ ּפַ ַמה ׁשֶ
ב ץ ַלּלֵ ה ְמַאּמֵ ַאּתָ

ב ְצּתָ ַלּלֵ ִאּמַ ּוַמה ׁשֶ
ָזִוית ָהַעִין ם ּבְ ַמְפִריַע ּגַ

ּמּוְלָך ּמִ ה ׁשֶ ָלַמְדּתָ ֹלא ְלַפֵחד ִמּמַ
ב ֲאחֹוֵרי ַהּגַ ּמֵ ה ׁשֶ א ִמּמַ ֶאּלָ

ֶגל ּוַמה ֶנֱאָצל יֹוֵתר ִמּדֶ
ֵאֶבל ל ּבְ ְמֻקּפָ

ָבִרים דּוד ּגְ ּוַמה ָיֶפה ִמּגְ
ָגרֹון ִנָחר ִפים ִהְמנֹון, ּבְ ְמַזּיְ

הּוא ִנְגַמר ׁשֶ ְקָלָלה ִויִריָקה ּכְ
ָלַמְדּתָ ֹלא ְלִהְתלֹוֵנן
ִחיָדה ֶרְך ַהּיְ י זֹו ַהּדֶ ּכִ

ים ַעל ֹחד ַהֶחֶרב  ַהַחּיִ
ֶבר. ה ּגֶ א, ַאּתָ רּוְך ַהּבָ ּבָ
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ָבן ֶגל ַהּלָ הּוַנף ַהּדֶ
ה ִמי ֱהִניפֹו. ּנֶ ָבר ֹלא ְמׁשַ ּכְ
ָלִבים ִלְמֻלּנֹוֵתיֶהם בּו ַהּכְ ׁשָ

ין ַרְגֵליֶהם ְזָנָבם ּבֵ
ְך ְנׁשַ ּנִ ְך ּוִמי ׁשֶ ׁשַ ּנָ ִמי ׁשֶ
ם ּוֻמְגָלה. ָחְזרּו ָזֵבי ּדָ

ַעם נֹוֶסֶפת ב ְלֵביתֹו ָהֵריק, ּפַ ׁשָ
אֹו ְמקֹום ְלַמּלְ ִנְדַחק ֶאל ָהִריק ּבִ
יָבה ִעם ַהֶחֶרב, ָהְיָתה ַיּצִ ָידֹו ׁשֶ

ין ַהֶחְמָאה. רֹוֶעֶדת ִעם ַסּכִ
ַחת ָיָדיו  ים ּתַ ְוֵאין עֹוד ֲאָנׁשִ

ִלים ְלַרְגָליו. ְוֵאין עֹוד ַחּיָ

נּוָחָתם ֵאיָנּה ֻמְפַרַעת ּמְ ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ
ים ְתִפּלֹות ַהַחּיִ ם ֹלא ּבִ ּגַ

ִיׁש ְוִגיר ַאְבֵני ׁשַ ם ֹלא ּבְ ּגַ
יִרּיֹות ֶטֶקס ַאֲחרֹון. ם ֹלא ּבִ ּגַ

ים ּתִ ֵבי ַהּבָ יֹוׁשְ
ִבים ָ ַנת ַהּשׁ ָמם ַעל ַמּתְ ָחְתמּו ֶאת ׁשְ ְלַאַחר ׁשֶ

ֵאלֹות  אֹוָתן ׁשְ עֹוְסִקים ּבְ
ֶבִכי ְגָלָלן הּוא ִמְתעֹוֵרר ּבְ ּבִ ׁשֶ

ל ְחּדָ ל ִמי ֵיָעֵרף ַעל ַהּמֶ ֹראׁשֹו ׁשֶ
ים ֶנֱעָרִפים יק ָראׁשִ הּוא ָרָאה ַמְסּפִ

ָרגֹות ׁש ֵאיָנם ָהִעּטּוִרים ְוַהּדְ הּוא ְמַבּקֵ ל ׁשֶ ּכָ
ַעם ֲעֵליֶהם ָחַלם ּפַ

ָנה ְלֹלא ֲחלֹומֹות. א ַרק ׁשֵ ֶאּלָ

אֹוֵתיֶהם  ִכּסְ ֶלְך ּבְ ִרים ְוַהּמֶ ַהּשָׂ
ילּו ַרְעיֹונֹות ָמה, ֵהם ִהּצִ ֶהם ָהַאׁשְ ֹלא ּבָ

ן ּמֵ ּבֹור ִמְזּדַ מּוָנָתם ִעם ּגִ ּתְ
ִחּיּוכֹו ָעֵיף ְוֵעיָניו ֲחִצי ֲעצּומֹות ׁשֶ
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ַרק ֲחֵבָריו זֹוְכִרים
ָבר ֵאיָנם ִמְתלֹוְנִנים. ּכְ

ִנים ָ ֹלא ֶיֶאְרכּו ַהּשׁ
אֹות ּסְ ים ְוַהּכִ ּתִ ֵבי ַהּבָ ּיֹוׁשְ ַעד ׁשֶ
ֵבי ָהֹעֶרף ַהּפֹוִנים ְלָאחֹור ְויֹוׁשְ

ל יֵרי ַהַהּלֵ ירּו ֶאת ׁשִ ָיׁשִ
ְלָחָמה  ְבֵחי ַהּמִ ׁשִ ּבְ

ְפלּו ּנָ ּנֹורּו, ׁשֶ רּו, ׁשֶ ּיָ ים ׁשֶ ַעּטִ ְוַהּמְ
ַיֲעלּו ְקָמִטים ְוָרָקב.


