
 
ים, ƒמ ַסּי¿ מֹו˙ מ¿ ¿ ׁ̆  ׁ̆ ˙ ֶא˙ ֻחּמָ ּבָ ַ ּ ׁ̆ ַה
ים? ƒח ֵאֵלינּו ַלַחּי ַּ̃ ƒֵאיֶזה ֶמֶסר נ  ו¿

 
סּו˜ ּפָ ַח ּבַ ֵ̇ מֹו˙ ּפֹו ¿ ׁ̆  ׁ̆ ֻחּמָ

ָמה'' ַרי¿ ¿̂ ƒים מ ƒא ָרֵאל ַהּבָ ¿ׂ̆ ƒֵני י מֹו˙ ּב¿ ¿ ׁ̆ ה  ֵאּלֶ ''ו¿
ידּו˙ ƒֹוַר˙ ַהֲחס ּ̇ יָרה  ƒּב ַמס¿

י ƒיˆֹונ ƒר ח ֵ̇ ָבר יֹו ל ָהָאָדם הּוא ּדָ ֶ ׁ̆ מֹו  ¿ ׁ̆
י ƒנ ֵ ּ ׁ̆ יל ַה ƒב ¿ ׁ̆ ƒֶמ˙ ּב א¡ הּוא נֹוַעד ּבֶ

רֹון ֶאָחד ָּ̃ ƒָרֵאל ָהע ¿ׂ̆ ƒמֹו˙ י ָ ׁ̆ ּנ¿ ַגם ּבַ ו¿
ַבד ל¿ ƒָמה ּב ָ ׁ̆ ל ַהּנ¿ ֶ ׁ̆ י  ƒיˆֹונ ƒם נֹוֵגַע ַלֵחֶל˜ ַהח ֵ ּ ׁ̆ ַה

ר ַלּבֹוֵרא ֻחּבָ בּו˜ ּומ¿ הּוא ּדָ ֶ ׁ̆ ר  ֵ̇ ה יֹו ּבֵ נֹו ֵחֶל˜ ַנֲעֶלה ַהר¿ ¿ ׁ̆ ֶי
ה הּוא לֹא ָיַרד ַלּגּוף ָלעֹוָלם ַהזֶּ

ָמה'' ַרי¿ ¿̂ ƒים מ ƒא ָרֵאל ַהּבָ ¿ׂ̆ ƒֵני י מֹו˙ ּב¿ ¿ ׁ̆ ה  ֵאּלֶ ''ו¿
לּו˙ ָדה ַלּגָ ָמה ָיר¿ ָ ׁ̆ ַר˜ ֶהָאַר˙ ַהּנ¿

לֹו˜ּו˙ ֶר˙ ֶלא¡ ֻחּבֶ ֲאָרה מ¿ ¿ ׁ̆ ƒֶמ˙ נ א¡ ָמּה ּבֶ ¿̂ ָמה ַע ָ ׁ̆ ֲאָבל ַהּנ¿
 
 

ן ָלנּו ּכַֹח ֵ̇ ה נֹו זֶּ ֶ ׁ̆ יר  ƒּב י ַמס¿ ƒָהַרּב
לַֹח ¿̂ ƒל ר ו¿ ּבֵ ּגַ ¿̇ ƒה ל¿

ים ƒי ָ ׁ̆ ¿ּ̃ ַה ך¿ ו¿ ֶ ׁ̆ ַהחֹ לּו˙ ו¿ ַהּגָ ֶ ׁ̆ ּכֹר  ז¿ ƒל
ים ƒיע ƒר ים ּוַמפ¿ ƒיג ƒא ד¿ ּמַ ֶ ׁ̆ ים  ƒָבר ָכל ַהּד¿ ו¿

יאּו˙ ƒ̂ לֹא ַהּמ¿ ּסּוי ו¿ ƒֵהם ַר˜ ּכ
ַנֲהגּו˙ ¿̇ ƒים ַעל ַהה ƒיע ƒּפ ¿ ׁ̆ ֶמ˙ ַמ א¡ ֵהם לֹא ּבֶ

ֶר˙ ֻחּבֶ רּוך¿ הּוא מ¿ ׁ̆ ּבָ דֹו ָּ̃ ם ַה ƒָמּה ע ¿̂ י ַע ƒּל ֶ ׁ̆ ָמה  ָ ׁ̆ י ַהנ¿ ƒּכ
ר ּגֵ ¿̇ ַא ה ּומ¿ ֶ ׁ̆ ָּ̃ ֶ ׁ̆ ַגם ּכ¿ ו¿

ר ּבֵ ּגַ ¿̇ ƒה י ּכַֹח ל¿ ƒֶנ˙ ל ֶ̇ יא נֹו ƒה
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˜ ַחזֵּ ¿̇ ƒנ ֲחַז˜ ֲחַז˜ ו¿
ּכֹר ז¿ ƒנ ח ּכֹוַח ו¿ ַּ̃ ƒזֹו נ ˙ ּבָ ַ ּ ׁ̆ ƒמ

יֹונֹו˙ ס¿ ƒַהּנ י ו¿ ƒ ׁ̆ ֹ ּ̃ ל ַה ֶ ׁ̆ ָכה  ּסֵ ַח˙ ַלּמַ ַּ̇ ƒּמ ֶ ׁ̆
י ּכֹוחֹו˙ ƒֶנ˙ ל ֶ̇ נֹו רּוך¿ הּוא ו¿ ׁ̆ ּבָ דֹו ָּ̃ ֶר˙ ַל ֻחּבֶ ָמה מ¿ ָ ׁ̆ ַהּנ¿

ַעּלֹו˙ ¿̇ ƒה ר ּול¿ ּבֵ ּגַ ¿̇ ƒה ל¿
 


