
ֹּף ֶצֶדקֶצֶדק  ְרד  מאיר אריאל/  תִּ
 

לֹום'רֹוֵדף ֶצֶדק ג   ין רֹוֵדף שָׁ י וְד   ימ 
ָאדֹם ר הָׁ בָׁ ֶהם בַּ ים לָׁ  נ ְפגָׁש 

ית ַאְפלּול  ים בָׁ ְבא  ְתחַּ ֶצֶדק מ  לֹום וְהַּ שָׁ  הַּ
ית ֶהם ֵאין ֶהֶגה ְבתֹוְך ְשלּול  ים לָׁ  רֹוְבצ 
ם ית ֶשל דָׁ ית ֶשל ֵשכָׁר ְבַאְפלּול   ְשלּול 
ם ית ֶשל דָׁ ְשלּול  ית ֵשכָׁר ב   אֹו ַאְפלּול 

ית'רֹוֵדף ֶצֶדק ג   ּפּוח  י ְמנֵַּגן מַּ  ימ 
ית ח  ל ּפַּ יש עַּ ק  לֹום מַּ ין רֹוֵדף שָׁ  וְד 

יש ֶאת ֶשּלֹו ים א  ר   וְֵהם שָׁ
  

ְרדֹף ֶצֶדקֶצֶדק   ת 
ְדֵפהּו לֹום וְרָׁ ֵקש שָׁ  בַּ
ְדֵפהּו לֹום וְרָׁ ֵקש שָׁ  בַּ

ְרדֹף ֶצֶדקֶצֶדק   ת 
  

לֹום ְלג   ין שָׁ י ֶצֶדק'זֹוֵרק ד   ימ 
רּוז ְלֶהֶדק" ע ְלזֶה ֶשֶצֶדק זֶה חָׁ ה מּודָׁ תָׁ  "?אַּ

לֹום'יֹוֵרק ג   ין שָׁ י ֶצֶדק ְלד   ימ 
ֲחלֹום" רּוז לַּ לֹום זֶה חָׁ ש ְכמֹו ֶששָׁ מָׁ  "מַּ

ין ְלג   י 'שֹוֵרק ד  יְלָך ֶצֶדק זֶה ֵחֶדק"ימ  ְשב   ב 
יֹוןֶשיֵש לֹו  שָׁ ָארֹון ר  י בָׁ ֵטט ל   "ְלחַּ
ין 'חֹוֵרק ג   י ְלד  לֹוש"ימ  לֹום זֶה שָׁ יְלָך שָׁ ְשב   ב 

ּוֵר ֵּלם , ֵחֵרש, ע  ןא  ֵּלם וְשּוְלמַּ  "יְשַּ
יש ֶאת ֶשּלֹו ים א  ר   וְשּוב שָׁ

 

ְרדֹף ֶצֶדקֶצֶדק   ת 

ְדֵפהּו לֹום וְרָׁ ֵקש שָׁ  בַּ

ְדֵפהּו לֹום וְרָׁ ֵקש שָׁ  בַּ

ְרדֹף ֶצֶדקֶצֶדק   ת 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ים רֹוֵדף מּול רֹוֵדף מ  נֵה ֵהם קָׁ  וְה 

ְתנֵַּדף ּלֹות ּוְלה   ְלגֵַּחך קַּ

ָאדֹם ר הָׁ בָׁ ית בַּ ית ַאְפלּול  ְשלּול   ב 

לֹום  ֹלא ֶּפֶלא ֶשֶצֶדק בֹוֵרחַּ ֹלא ֶּפֶלא ֶשבֹוֵרחַּ שָׁ

  

ים ֱאֹלה  ף וְהָׁ ֵקש ֶאת נ ְרדָׁ  יְבַּ

ם ים ע  יק ֶאת, ֹלא יְַּשל   ֹלא יְַּצד 

ף  ף ַאל חַּ נ ְסחָׁ  הַּ

  

ן ה זְמַּ יב? עֹוד כַּמָׁ ש  ֶשה ְלהָׁ  ...קָׁ

י  ְתיֵָׁאשמ  יבֶשמ    יֵֵלְך ְלֵתל ָאב 

יא  ֵתןה  קֹום ת  מָׁ ל הַּ  לֹו ֵשרּוֵתי ֲהזָׁיָׁה עַּ

נְוֵה ֶצֶדק י ם ב  לֹום, ְכמֹו מַּ ל שָׁ ְגדַּ מ   ֵצל מ 

ם עָׁ ד הָׁ ל צֶֹמת ֶהְרְצל ַאחַּ לֹום עַּ ל שָׁ ְגדַּ  זֶה מ 

ם) תָׁ ְשעָׁ ים ב  ים ְמאֹד ְגדֹול  ְתנְַּגד  יּו מ  גַּב הָׁ  (ֶשאַּ

  

ְך  ג חּוְךאַּ נְדֹוהַּ ְרלֹון ְברַּ   ֶשל מַּ

ין ין ש  ְרט  נֶה ֶשל מַּ קָׁ  מּול הַּ

יא ֶשל גֶֹדל  נ ְשַאר ְכמֹו ש 

יל ג   ְשב  ין'ב  י וְד   ימ 

יש ֶאת ֶשּלֹו ים א  ר   ...ֶשעֹוד שָׁ


