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 (במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל) שמשון
  

ל, ַאְת ַאְת [ אל גבורה] ת ָחיִׁ  ,הֹוי ַאשֶׁ

ְכרֹוֵנְך ַשְמְת  ת זִׁ ים אֶׁ בֹורִׁ  ,ֵבין ַהגִׁ

י ְלָבשִׁ י תִׁ ְריֹון ַקְשַקּׂשים ַכֲעדִׁ  .שִׁ

ן ְישּועֹות כֹוַבע  ֹחסֶׁ

יעַ   ,ֲעֵלי ֹראֵשְך יֹופִׁ

ֹדם ב, ַחְרֵבְך ֹלא תִׁ רֶׁ יא הּוַחָדה חֶׁ  ,הִׁ

ְך ַדם אֹוְיַביִׁ  ,ְלַמַען ְרוֹות מִׁ

ים ַיֲהֹלכּוֵמֲאֻגָדתֵ  ידִׁ  .ְך ַלפִׁ

י, ְגבּוָרה, ַאְת ַאְת   !ֹבאִׁ

י יעִׁ  ֹפה ְבַמֲחֵנה גּור ַאְרֵיה תֹופִׁ

ְך ְרוֹות דֹוַדיִׁ ש ַתֲעֹרג לִׁ  ,ַעל נֶׁפֶׁ

יפֹון ַעל ֹאַרח  ֹפה ְבַמֲחֵנה ְשפִׁ

י ַבֹכחַ  ְאָדרִׁ  ֵמָאז ְיַזֵנק נֶׁ

ל  .ֵמַהְרֵרי ָבָשן ַלֲעשֹות ָחיִׁ

ם ֹל יאּוָלם אִׁ יתִׁ  ,א ָשגִׁ

י רּוחַ  ְלָבבִׁ ְתַחֵדש ָכֵעת בִׁ  ֵהן יִׁ

 ,ַויֱֶׁהמּו ַגָליו ַכֲהמֹות ַיָמה

 רּוַח ָבֵער הּוא ֵאיָמָתה ָוַפַחד

ש מֶׁ יץ ֲעַנן ֵאיָמה ְוָזַרח שֶׁ  ,ָיפִׁ

ן ְכָנָפיו ֹחסֶׁ יר הּוא ּובִׁ ש ָבהִׁ מֶׁ  .שֶׁ

 ,עּורּו, עּורּו ָנא ֵאיֹפא

ַפי ָנא ב-יֲאחּוזֵ , עּורו ְשעִׁ רֶׁ  חֶׁ

ת מֶׁ ְלחֶׁ  ,ְמלְֻמֵדי מִׁ

 ,ֹלא ֵעת ְשֹכן ָהֵעת ָאֳהֵלי ַפַחד

ְגַדל ְוַגם ֹלא ֵתַלּה י תִׁ  ,ֹעז ְזרֹועִׁ

י ָלה, ָתֹעז ָידִׁ י סֶׁ ינִׁ  .ָתרּום ְימִׁ

יש ָנַפל ָשדּוד ְבֵחיק ֵאיָמָתה ם אִׁ  אִׁ

יף קּום י ְתמֹוְתֵתהּו, ֹלא יֹוסִׁ  :ַעד כִׁ

יל  ם ָיחִׁ רֶׁ ְגַוע –טֶׁ ם , יִׁ רֶׁ   –נָֻכָתה טֶׁ

ַפַחד ַמֲחֵלהּו  .ַנְפשֹו ֵתֵצא מִׁ
  

 חלק ב

יֵאי ם ֵבין ְקרִׁ יד-חשק  אִׁ ק-ֵשם ְילִׁ  ַהֵחשֶׁ

ר, ֵשם לֹו ֵמעֹוָלם ָכרֹון ַבֵספֶׁ – , זִׁ

ל ת, ַהּיֹום ְבֵעט ַבְרזֶׁ רֶׁ  ְבֵעט עֹופֶׁ



 ;ַבּצּור ֵיָחֵצב ָכל ָתְקפֹו ָלנֶַׁצח

יָא ְראּו ָכֵעת ְפלִׁ י עֹוד תִׁ  ה ַדַעתכִׁ

יאּו ַּצי ָיבִׁ י ְלָעְצָמה ַעְצָמּה חִׁ  ,כִׁ

ְך, ְכַאַחד ָהָאָדם ְלָבָבּה ֹמרֶׁ  .בִׁ

יץ ֹכחַ  ים ְוַאמִׁ יש ַרב אֹונִׁ ה הּוא אִׁ  זֶׁ

ץ  ,שְמשֹון מֹוָדע ָבָארֶׁ

יָבה בֹו ַאּצִׁ ר לִׁ  ֲאשֶׁ

ַּצי ָעָתה, ְכַמָטָרה ַלֵחץ  .ְלחִׁ

י ים ָאסּור ְוַכְבֵלי ֹענִׁ קִׁ  ,ְבֵאין זִׁ

יֵרי י ֵבין ֲאסִׁ ק-ָכלּוא ְוָחְפשִׁ  ֵחשֶׁ

ְמָנָתה יבֹות תִׁ ְנתִׁ ְראּוהּו בִׁ ֵנה תִׁ  .הִׁ

יא יָלה , ַאְך ֵמְיָי הִׁ – ַעל ֵכן אֹוחִׁ

יַגע ל אִׁ בֶׁ י ֹלא הֶׁ יָלה, כִׁ – . ָאְמָנם אֹועִׁ

ֵתנּו ְליֹון ַהָדת יִׁ שֵמי עֶׁ ם מִׁ  אִׁ

ְפֵני ֵרֵעהּו שח לִׁ י רּום ּוֹבר יִׁ  ,כִׁ

ינָ  ְרפֶׁ  ה ַכְנֵפי ֹכַח ָיֵדיהּותִׁ

ְמֹשל בֹו ֵיָאֵמנּו יֵדי ֵרעֹו לִׁ  .וִׁ
  

 חלק ג
  

מנית) שמשון מנתה ורואה את התִׁ  :יורד התִׁ

 (ותישר בעיניו
  

י ֲהלֹום-ַמה י! טֹוב ֹבאִׁ  ּוְביֹום טֹוב ָבאתִׁ

י ָיֵהל ְראֹות אֹור כִׁ  ַעְפַעֵפי ָשַחר, לִׁ

ר ֵמָחָלב ַצחּו  ,ֲאשֶׁ

ְפֵני ַרֲעָיתִׁ  ְזָרחּובִׁ – , י ֹזאת ַיְחָדו יִׁ

יא ש ְצָדָקה הִׁ מֶׁ יהָ , שֶׁ ְכָנפֶׁ  ּובִׁ

ּׂשא ְתשּואֹות ְכֹלל-תִׁ י-ֵחן ּומִׁ  .ֹיפִׁ

ישֹון ַבת  ֵעינֶׁיהָ -ַאף אִׁ

ה ְבֵני ים ֵהָמה, ַקְשתוֹ -יֹורֶׁ  ;ּוְשנּונִׁ

יהָ  ּצֶׁ י ֵיֵלְך ְלאֹור חִׁ  ,ֵכן ְלָבבִׁ

י, ְבֵאין ַמֲעצֹור  ַלשבִׁ

ק-יֵריֵבין ָכל ֲאסִׁ   .ֵחשֶׁ

י  בִׁ  ?ְוַרְך ֵאינֶׁנּו –ַאְך ַמה ֵּיַרְך לִׁ

ים ְגבּורֹות י ֵמרּוַח ָקדִׁ ן-כִׁ  ֹחסֶׁ

ְשְבֵרי ַגָליו יֹום יֹום ֵיהֹומּו  .ֵהן מִׁ

יחַ   ,ֵאיֹפה ֵאיֹפא ַעָתה ָיָדיו ָינִׁ



ק –ָתְקפֹו , ֹיאַבד ֵעצֹות ֵּצי ֵחשֶׁ  !ְלחִׁ

 ,ֲהֹלא ָאקּוָמה? ָמה עֹוד ֲאַיֵחל ֹפה

ת כֶׁ ּׂשא ַרְגַלי ָללֶׁ י אֶׁ  ֲעֵדי ָאבִׁ

יָדה י ֵאָליו ַאגִׁ בִׁ  ,ְוַתֲאַות לִׁ

ָלה י סֶׁ ְפצִׁ ת חֶׁ ְחַדל ַמְלאֹות אֶׁ י ֹלא יֶׁ  .כִׁ

 ,ֵכן ָאשּוָבה-ַאֲחֵרי

ַטח ה ָלבֶׁ ְרוֶׁ י ֹזאת אֶׁ  ,דֹוֵדי ַרֲעָיתִׁ

יהָ  ְתַעְלָסה ָשֵלו ַבֲאָהבֶׁ  .אֶׁ

ְשֹקט ֲעֵדי ָאֹבָאה)ֵאֵלְך  י ֹלא אֶׁ  ,(כִׁ

ֵתן ֱאלֹוּהַ  י יִׁ ְקָותִׁ  .ֵאֵלְך ְותִׁ

ְמצּולֹות    יד ַיְחֹפצּו-ָלשּוב לִׁ  ָים ָתמִׁ

יעּו    ים ָרצֹוא ְוֹלא ַיְרגִׁ  :ַהְנָחלִׁ

ים ֵכן ַבְמנּוחֹות ָיקּוצּו    ְתַאּוִׁ  ַהמִׁ

יעּו    ְשָקם ַיגִׁ ל חִׁ  .ָרצֹוא ָושֹוב ַעד אֶׁ
  

  

 (.דבר התמנית וידבר עמו על; עולה אל אביו ואמו) שמשון
  

 חלק ד
  

י  שמשון י, ָאבִׁ ְדרָשה, ָאבִׁ ת ַחְסְדָך אֶׁ  אֶׁ

ְמֹצא ַמְרגֹועַ  י לִׁ בִׁ ְשְבֵרי לִׁ ל מִׁ  ,אֶׁ

י ֵכן ַיֲעַלת י-כִׁ יתִׁ ֵנה ָראִׁ  :ֵחן הִׁ

ְמָנָתה יר תִׁ ְרַבץ ֲהַדר ָיְפָיּה ְבעִׁ  .יִׁ

ֵּצי ְמאֹור  ֵעינֶׁיהָ -חִׁ

י ָקָרעּו-ְסגֹור בִׁ  ,לִׁ

 .ּוַכל יֹוָמם ָוָלְיָלהְוַהְשֵקט ֹלא י

כֹונּו  :ֵכן ַאֲחַלי יִׁ

י ַקח לִׁ י, אֹוָתּה תִׁ נִׁ מֶׁ  .ַבל תְמַנע מִׁ
  

ה  אביו ְשגֶׁ י, ָלָמה תִׁ  ָלָמה? ְבָזָרה, ְבנִׁ

ף ן ָנגֶׁ בֶׁ ְהיֶׁה ְלמֹוֵקש ְלָך ּוְלאֶׁ  ?תִׁ

יָך ְבנֹות ַאחֶׁ  ַהֵאין בִׁ

ים ֵאלֶׁה, ַמְרֵאה-ְיַפת ְשתִׁ ְפלִׁ י מִׁ  כִׁ

יםָהעֲ  ָך, ֵרלִׁ בֶׁ ָקֲחָך לִׁ  יִׁ

ְגְדָך ָהֵעת ָלַקַחת ר ְכנֶׁ  ?ֵעזֶׁ

  

י  שמשון י ֵכן ָדֵבָקה, אּוָלם אֹוָתּה ַקח לִׁ  כִׁ

י יו ָיְפָיּה ּוָבּה הֹוַאְלתִׁ י ְבזִׁ  ,ַנְפשִׁ



יא ְלָבד תּוַכל ָלֵתת ָמנֹוחַ  י הִׁ  כִׁ

י בִׁ ל מֹוָרֵשי לִׁ  .אֹוָתּה ָלֹקחַ : אֶׁ

ְשֵפי    םֹלא ְיַכבּו רִׁ ק ָכל ָמיִׁ  ,ֵחשֶׁ

ְשְטפּו אֹוָתם ַנֲהרֹות ָשחּו    :ֹלא יִׁ

ם   יָריו ֵלב ּוְמאֹור ֵעיַניִׁ  ֹלא ַלֲאסִׁ

ְשָמחּו   ְשָקם ּובֹו יִׁ  .ַעד ַיּׂשיגּו חִׁ

  

 חלק ה
והנה כפיר אריות שואג לקראתו והגבורה באה לעזרו ובראותה כה , ואביו ואמויורד תמנתה ) שמשון

 :(יאמר
  

ים  [ההגבור-אל] ַהְרְת , ָיָפה ַבָנשִׁ  !ֵאיְך ָלֹבא מִׁ

ְזָרָתה י ָבאָת ְלעֶׁ  !ֵאיְך ַבָּצָרָתה לִׁ

ל ים ָבֹאהֶׁ י ָנשִׁ נִׁ י ַטֲעֵמְך מִׁ  ְיהִׁ

י! ָברּוְך נִׁ י הֹוַשְעתִׁ  ּוְברּוָכה ַאְת כִׁ

ד ָנגֶׁ יר שֹוֵאג מִׁ ֵני ְכפִׁ ֵבין שִׁ  .מִׁ

ֵנה ַעָתה ָאקּום ֲאַשְסֵעהּו  הִׁ

יכַשסַ  ר ָחַנְנְת , ע ְגדִׁ  ַבֲאשֶׁ

ל י ַלֲעשֹות ָחיִׁ ל ְזרֹוַע ֻעזִׁ  .אֶׁ

י ֵאיָמה ָוָפַחד נִׁ י ֵאיֹפא מִׁ  ,נּוסִׁ

ן ְזרֹועֹוַתי ָיַחד ְלַבְשָנה ֹחסֶׁ  .תִׁ

ְגַבַעת    ֵבין ָכל ֲחֻמדֹות ַתֲחֹבש מִׁ

ן ָוֹכחַ , ֵחן ְוָכבֹוד   ְתֹמְך ֹחסֶׁ  ,תִׁ

ְשַחק ַלַפַחד  ,ְשַכב רֹוָגַעתֵכן תִׁ , תִׁ

בֹור ַמְלקֹוחַ  גִׁ ַקח מִׁ ה יִׁ י זֶׁ י מִׁ  ?כִׁ
  

 (.ישסע הכפיר)
  

 חלק ו
  

 .ירד תמנתה וידבר לאשה

  

 .שמשון ותמנית
  

י  שמשון ְמרִׁ י, אִׁ י: ַאְת , ַרֲעָיתִׁ ם ַתְחֹפצִׁ  ַהאִׁ

ְנֹטעַ  י ָבְך נֱֶׁאָמן לִׁ ת ָאֳהלִׁ  ?אֶׁ

ְך ים דֹוַדיִׁ ֵנה טֹובִׁ  הִׁ

רֵאַלי ֲעֵדי ֵאין   ֵחקֶׁ

יָבה ְך ַאְקרִׁ  .ַאף ָכל ֲאָהַבי ֵאַליִׁ

  



י, ֵכן  תמנית ָך! ֲאדֹונִׁ  ,ַעָתה ָשלֹום בֹואֶׁ

ָך ְשַמְעתֶׁ  ָאסּור ְלמִׁ

י ָחַפְצָת  ם בִׁ  .ֵכן ְבָך ָחָפְצתי, אִׁ

  

י ּוַמה-ַמה  שניהם ְלקִׁ  .ָנֵעָמה-טֹוב חֶׁ

  

י ְיַפת  [1]1{שמשון ְבלִׁ ה ַאף ָשַרת-חֶׁ  ָטַעם-ַמְראֶׁ

יש ַשר"    "      -ְיֵפה"   {     תמנית  ָטַעם-אִׁ

ה ַהָפַעם ת ְיָי אֹודֶׁ  !ֵכן ַאְך אֶׁ

  

י  שמשון י ָברּוְך יֹום ֲהלֹום ָבאתִׁ  ,אּוָלם ְיהִׁ

ש  ,תֹוַפע בֹו ְנָהָרה ְוַכְנֵפי ָשמֶׁ

ש יש ָאמֶׁ  ,ָתֹבא ְרָנָנה בֹו ְוָתמִׁ

י ה ָמָצאתִׁ י ָבזֶׁ י ֹזאת ְמנּוָחתִׁ  .כִׁ
  

  

 ק זחל
  

 (ישוב לקחת התמנית וימצא הדבש בגוית האריה) שמשון

  

ים ְפְלאֹות ְתמִׁ ים ָאשּוָרה-ֵהן מִׁ  ֵדעִׁ

ר ָגֵברּו  :ֲהלֹום ֲאשֶׁ

ת ה גּור ַאְרֵיה ֹנפֶׁ ַית זֶׁ ֵבין ְגוִׁ  מִׁ

ים ָיָצא נּו, צּופִׁ מֶׁ  ?ּוַמה ָמתֹוק מִׁ

י אֹוֵכל ָיָצא ַמֲאָכל ָלנּו נִׁ  ,מִׁ

ֵנה. ָמתֹוק –ֵמַעז  יָאה ָדַעת הִׁ  .ְפלִׁ

י ְיַמֵלל ְגבּורֹות צּוֵרנּו  !ַאְך מִׁ

לֶׁא יא ְגבּורֹוָתיו ַהְפֵלא ָופֶׁ  ,ַיְפלִׁ

יח ְשַכת ָצרֹות אֹוָרה ַיְזרִׁ י חֶׁ נִׁ – , מִׁ

ן ְישּועֹוָתיו  ת –ֹחסֶׁ ֵבין ַצְלָמוֶׁ  .מִׁ

י ְרַאנִׁ ת ֹזאת הֶׁ ֵנה אֶׁ  הִׁ

גּוַפת ָשַחל  .ָכֵעת ְבֵצאת ְדַבש מִׁ

י ֵאְלָכה בֹוֵטחַ ַעָתה ְלַד   ְרכִׁ

ב ָשֵמחַ  י ְבלִׁ  .ַעל יֹום ֲחֻתָנתִׁ

י ּוַמה ָּצֵלָחה    ,ַאף ָשְפָרה ַדְרכִׁ

יא   ד ְיָי הִׁ גֶׁ יָלה, נֶׁ  !ְוֵכן ָאגִׁ

יָלה   ל טּוב ֲחָסָדיו ָלַעד אֹוחִׁ  ,ֵכן אֶׁ
                                                           

1[1]
 [יהודה-צוות פרויקט בן.  ]מסמן ששניהם מדברים יחד  {סימון זה  



י ָשֵמָחה   יש ַנְפשִׁ ה ַהּיֹום ָתשִׁ  !ַאְך זֶׁ
  

  

 חלק ח
  

 (.ויעשה המשתה ויאמר חידתו אל הפלשתים ילך ויקחה לאשה) שמשון
  

 שמשון ופלשתים
  

י, ַאַחי  שמשון  ,ָנא ְשָמעּונִׁ

יָדה ְשֹמחַ , ָאחּוָדה ָנא חִׁ י ֵעת לִׁ  ,כִׁ

ם תּוָכלּו י אִׁ ידּו אֹוָתּה לִׁ  .ְוַתגִׁ

י ֵנה ְזָמן ָנַתתִׁ  ,הִׁ

ר עֹוד ָאַעש ה ֲאשֶׁ ְשתֶׁ ְבַעת ְיֵמי מִׁ  .שִׁ

ם  ְפֻעַלְתכֶׁ יֲהֹלא לִׁ  ,ֵכן ָשָכר יֶׁהִׁ

ידּו ם אֹוָתּה ַתגִׁ י אִׁ  כִׁ

ים ַיַחד ינִׁ ים ּוְסדִׁ יפֹות ְבָגדִׁ  ֲחלִׁ

ֵתָנה ם אֶׁ ים ֲאֵליכֶׁ ם ְשֹלשִׁ  ;ֵמהֶׁ

ם ֹלא  ֵתנּו –אִׁ י תִׁ  לִׁ

ם ָכֹזאת ֵנה ָיָאָתה. ַאתֶׁ י ֵכן הִׁ  .כִׁ

ם ת ַנְפְשכֶׁ ם ֵיש אֶׁ  ַעָתה ְשָמעּו, אִׁ

י ֹזאת יָדתִׁ יָדּה, חִׁ ם ְלַהגִׁ  .ֵתָדעּו אִׁ

  

ָנה  פלשתים ְשָמעֶׁ יָדְתָך ְונִׁ  .חּוָדה חִׁ

  

י ֹזאת ַתְחְפצּו ָלַדַעת  שמשון יָדתִׁ ם חִׁ  ,אִׁ

י ָעָתה ְמֵרי פִׁ ם ְלאִׁ  :ַהטּו ָאְזְנכֶׁ

ל  ֵמאֹוֵכל ָיָצא ֹאכֶׁ

י ַעז ָמתֹוק נִׁ י. ּומִׁ ַגְדתִׁ ֵנה הִׁ  הִׁ

י יָדתִׁ ם חִׁ ידּוהָ , ָלכֶׁ  ,ַעָתה ַהגִׁ

ם ֹלא  ת דִׁ  –אִׁ ימּואֶׁ ם ֵאַלי ָתקִׁ  .ְבֵריכֶׁ

יָלה ם אֹוחִׁ ים ָלכֶׁ ְבַעת ָימִׁ  ,ֵהן ַעד שִׁ

ְשַמח יָלה, ַעָתה ְביֹום טֹוָבה נִׁ  .ָנגִׁ

  

 חלק ט
  

 (.ילכו אל אשת שמשון כי תַפתה אישה ויגיד לה החידה והיא תגיד להם) פלשתים
  

 ֲהֹלא ַאְת ֲאחֹוֵתנּו  פלשתים



ן בֶׁ ה מִׁ שְרֵשנּו ַהפֹורֶׁ  !ְמָנָתהתִׁ -מִׁ

י ָבנּו ְמֲאסִׁ י תִׁ ין ֵאיפֹוא כִׁ  ֹלא ֵנֲאמִׁ

י יבִׁ י ֵריָקם ָתשִׁ  ְוכִׁ

ר ָאָתאנּו ת ָפֵנינּו ָכֵעת ֲאשֶׁ  אֶׁ

ְך ְשֹמעַ . ַחלֹות ָפָניִׁ י לִׁ ם ֹתאבִׁ  אִׁ

יֵשְך ת אִׁ  ְוַיֵגד ָלנּו, ְלֵפתֹות אֶׁ

יָדתוֹ  ְבֵרי חִׁ י ; דִׁ ישִׁ ם ַתֲחרִׁ י אִׁ – כִׁ

ְברֹות ַאֵפנּו ָעלַ  יָצהעֶׁ ְך ָנפִׁ  ,יִׁ

ְשָלָחה יְך ָבֵאש נִׁ  .אֹוָתְך ּוֵבית ָאבִׁ

ְקַצר ָיֵדנּו ם תִׁ  ֲהאִׁ

י? ֵמֳעשֹות ֹזאת ְמרִׁ י, אִׁ  ,ֵהן ַאְת ֵתָדעִׁ

י ְלָיְרֵשנּו  אֹו כִׁ

ם ָלנּו  ?ַעָתה ְקָראתֶׁ

ש ֵביֵתְך ַגם ַיַחד ם נֶׁפֶׁ ם ַנְפֵשְך עִׁ  אִׁ

ְך  ,ְיָקָרה ְבֵעיָניִׁ

ת י ְלֵאשֶׁ ל-ֲהיִׁ  ָחיִׁ

י יאִׁ יָדתֹו הֹוצִׁ ת חִׁ יֵשְך אֶׁ  ,ּוֵמאִׁ

י ָלנּו ידִׁ  ;ַאַחר ַתגִׁ

יָדה ן ַנְכחִׁ ן ָנַרע ָלְך ְמֹאד ּופֶׁ  פֶׁ

תֹוֵכנּו ת ֵביֵתְך מִׁ  .אֶׁ
  

ה ֹזאת  תמנית ֱעשֶׁ י אֶׁ ְעָצר ֹכחַ , ֲאנִׁ ם אֶׁ  .אִׁ

  

י  פלשתים י, ָעשֹה ַתֲעשִׁ  .ַגם ָיֹכל תּוָכלִׁ

  

יל  תמנית ם אּוַכל הֹועִׁ ְחָדָלההֵ , אִׁ  .ן ֹלא אֶׁ

ים ֵרבו ֵנה ַלמֹוֵעד עֹוד ַהָּימִׁ  ,הִׁ

ם ֹלא ַהּיֹום  ן , ָמָחר –אִׁ ם ָמָחר ַאיִׁ – אִׁ

י נִׁ ְמַנע מֶׁ ית אּוַלי ֹלא יִׁ ישִׁ  .ַבְשלִׁ

יעַ , ַעָתה ְלכּו י ַהּיֹום ַיגִׁ  ַעד כִׁ

י  יד לִׁ י ַיגִׁ יעַ  –כִׁ ם אֹודִׁ  .ַוֲאֵליכֶׁ
  

  

 חלק י
  

 .מרמה וחשק, תמנית
  

ים ֵאלֶׁה  יתתמנ י ֵבין ָכל ֵמֵרעִׁ י ָיקּום לִׁ  .מִׁ



י י ְוַיַעְזֵרנִׁ יק ָידִׁ י ַיֲחזִׁ  ?מִׁ

ת שֶׁ בֹו ֵאַלי ָלגֶׁ י ַיֲעֹרב לִׁ  ,מִׁ

יחַ  י ָהגִׁ ישִׁ ְסְגֵרי ְלַבב אִׁ מִׁ  מִׁ

ְבֵרי יָדתוֹ -דִׁ ְכָלאּו, חִׁ ר ָבם נִׁ  !ֲאשֶׁ

י ָתֹסב ֵאיָמה ָוַפַחד בִׁ ֵנה לִׁ  הִׁ

ְגָרש ַהְשֵקט ֹל ָלהּוְכָים נִׁ  א יּוַכל סֶׁ

ימּו י ָישִׁ ן ַמֲאֹכלֶׁת ֵאש ֵביתִׁ  .פֶׁ
  

 (כי באה המרמהתשמע רגלי ) 
  

ְשָמָעה ְקַרב אֶׁ י יִׁ  ,ַאְך קֹול ְצָעָדה כִׁ

י ה ְלקֹול ַרְגֵלי ַהַבת ָאַהְבתִׁ ְדמֶׁ  ,יִׁ

י ְרָמה ַרְעָיתִׁ  !מִׁ

  

י  מרמה  !ָאנִׁ
  

יֵאְך  תמנית ה ֱהבִׁ י זֶׁ י, מִׁ  ַעד ֵהָנה, ֲאחֹותִׁ

יַעָת  י, ה ְביֹום ַצר לִׁ ר ָחַמְדתִׁ  ֲאשֶׁ

י י אֹותִׁ י ַתַעְזרִׁ  .אֹוָתְך כִׁ

  

י   מרמה ֵננִׁ  הִׁ

ְזָרֵתְך ַמה י, ָלְך ֵאיֹפא-ְלעֶׁ ידִׁ  ?ַהגִׁ

י ֱהמִׁ י? ַמה תֶׁ יָראִׁ  ?ַמה תִׁ
  

י   תמנית  ָיֵראתִׁ

ם לֶׁת ָלחֶׁ ל ֵאש ֹאכֶׁ ְהיֶׁה אֶׁ ן אֶׁ  .פֶׁ

  

ם  מרמה לֶׁת ָלחֶׁ ל ֵאש ֹאכֶׁ  !אֶׁ

ה וְ -ַמה ה-ַעל ַמהזֶׁ י ָעָתה, זֶׁ י לִׁ ְמרִׁ  ,אִׁ

י נִׁ מֶׁ ָבֵצר מִׁ ָמה ֹלא יִׁ י ְמזִׁ  כִׁ

ְשֵעְך יַח יִׁ  ֲהֹלא ָיַדַעְת . ְלַהְצמִׁ

י ָרָמה י ְוָידִׁ  ,ֹכחִׁ

יש י ֹכַח אִׁ ל-ֹלא ַיֲעֹצר נְֶׁגדִׁ  .ָחיִׁ

י י ָחְכָמה ָשַכְנתִׁ  ,ֲאנִׁ

י ָכל ְנבֹון ְגדִׁ  ,ָלַחש-ֹלא ַיֲעֹמד נֶׁ

ץ ַעל ָכל ַכְנפֹות  ָהָארֶׁ

ְפֹרשּו ָלם יִׁ י צִׁ ם ָידִׁ  .ַכְנֵפי ֹעצֶׁ

י נִׁ מֶׁ י ָנא ֵאיֹפא מִׁ  ,ַאל ְתַכֲחדִׁ



י תִׁ י, בִׁ יְראִׁ י; ַמה תִׁ יָראִׁ  ,ְוַאל תִׁ

י ְזָרֵתְך ָאנִׁ י ְלעֶׁ  .כִׁ

  

י, אּוָלם  תמנית יָדה, ַרֲעָיתִׁ ת ַאגִׁ  :ֵהן ֱאמֶׁ

ֵנה ַעד ֲהלֹום ָבא  ים ַרבּו  –הִׁ ה ָימִׁ – זֶׁ

ם, ח ְוָאֹדםָבחּור צַ   ,ְיֵפה ֵעיַניִׁ

יש ְגבּוָרתוֹ   .ֵאין ַיַעְרֵכהּו, ְכאִׁ

ת ָפַני  ֵדי ְראֹותֹו אֶׁ י –מִׁ  ַאף ָאנִׁ

י  יתִׁ יו ָיְפיֹו ָראִׁ ת זִׁ – אֶׁ

יד ְליֹוַתי ְילִׁ יא ְבכִׁ ק-ֵהבִׁ  ַהֵחשֶׁ

ת-ְבֵני בֶׁ ְשֵפי ַשְלהֶׁ  ַאְשָפתֹו ְורִׁ

י ה ְבֵחיקִׁ ירּו, ַיְחתֶׁ ְבעִׁ י הִׁ בִׁ  .ַעד לִׁ

יכֵ  ְבַער ָכמֹונִׁ י יִׁ  ן ַגם ְלֻעָמתִׁ

י ידִׁ ה ְידִׁ  .ַעד ַיְחָדו ֻחַבְרנּו, ֵלב זֶׁ

 ְביֹום ֲחֻתָנֵתנּו

ְשְמָחה בֹו ָיַחד ה ַונִׁ ְשתֶׁ  ,ָעָשה מִׁ

י ֵכן ַיֲעשּו ָכל  .ַבחּוֵרי ָחֵמד-כִׁ

ים ֵרעַ  ְסְפחּו ֵאָליו ְשֹלשִׁ  ,ָאז נִׁ

יד לֹו ָנַתן ָלמוֹ  יָדה ְלַהגִׁ  ,ְוחִׁ

ינּו ם ַדְרָכּה ָיבִׁ י אִׁ  ,כִׁ

ֵתן ְפֻעָלָתם יִׁ ן ; ָשָכר לִׁ ם ַאיִׁ – אִׁ

ֵתנּו  .ֵהם לֹו ָשָכר יִׁ

ים ָשבּועַ , ּוְזָמן ָנַתן ָלֵהם  ;ָימִׁ

ים ְשֹלָשה ָעָברּו  –ַעָתה  ה ָימִׁ – זֶׁ

 ֵהן נֹוְסדּו ֻכָלם ְוֵאַלי ָבאּו

יֵשְך ְוַיגֶׁד: ֵלאֹמר י אִׁ  ָלנּו-ַפתִׁ

ְבֵרי חִׁ  ם ֹלא , יָדתוֹ דִׁ י אִׁ י –כִׁ  ֵתָדעִׁ

ת ָתְך ֹתאַכל ַשְלָהבֶׁ יְך אִׁ י ֵבית ָאבִׁ  .כִׁ

ַפי ָהמּו  ,ַעתה ְשעִׁ

ְגָרשים ֵירֹומּו י נִׁ  ַגֵלי ְלָבבִׁ

 ,ַאף ַהְשֵקט ֹלא יּוָכלּו

י ֵאיך ַלֲעשֹות ֹזאת ֵהן ֹלא ֵאָדָעה  ,כִׁ

 ּוְמגֹורֹוַתי ָתֹסְבָנה

י  ת ְלָבבִׁ  .ְמָצא ָמנֹוחַ ַעד ֹלא יִׁ  –אֶׁ

ם ֵיש ְלֵאל ָיֵדְך י, אִׁ ינִׁ יעִׁ  !ָנא הֹושִׁ

י יתִׁ לִׁ ְך גִׁ י ֵאַליִׁ  כִׁ

י ַרבּו ת ַאְנחֹוַתי כִׁ  .אֶׁ



  

י  מרמה ְשֹקטִׁ ה ַעָתה תִׁ  ,ַאְך ָכל ְשאֹוֵנְך זֶׁ

י י ָוֹדמִׁ  ,ֵהָרְגעִׁ

י ְלַגלֹות יֶַׁשע י ֵכן ְנַקָלה לִׁ  כִׁ

ר ָיגֹ  ְמגֹוַרת ָשְוא ֲאשֶׁ  .ְרְת ָלְך מִׁ

י י, ֹזאת ַתֲעשִׁ תִׁ י, בִׁ יחִׁ  :ְוָאז ַתְצלִׁ

ַמע ְשֹפְך ַנֲחֵלי דֶׁ  לִׁ

י ְחָדלִׁ ְשֵקְך ְוֹלא תֶׁ יד חִׁ ְפֵני ְידִׁ  ,לִׁ

י ְבֹכה ֵאָליו  ֵאיָכָכה: ַאף ֹתאְמרִׁ

י ָדֵבָקה י ַנְפְשָך ַאְך בִׁ  ֹתאַמר כִׁ

ְך  :ּוֵבינֹוֵתנּו ַרב ְמֹאד ַהָדרֶׁ

יָדה ַחְדָת  ֵנה ַהחִׁ  הִׁ

ַגְדָת לִׁ  י ֹלא הִׁ י ְולִׁ  .ְבֵני ַעמִׁ

ת בֶׁ ָקֵרא ָלֹזאת ַשְלהֶׁ ק-ֲהיִׁ  ֵחשֶׁ

י ְנָאה-אֹו ַרק ְפרִׁ י, שִׁ י ְשֵנאָתנִׁ  !כִׁ

ם י ַלֲעשֹות ֹזאת ַאַחת ּוְשָתיִׁ  ,שּובִׁ

י ְלָבבֹו ֵיַרְך ן ֵאינֶׁנּו, כִׁ בֶׁ ם אֶׁ  ,אִׁ

ְך ה ֵאָליִׁ ת ְלָבבֹו ְיַגלֶׁ  .ְואֶׁ

  

יאֲ , ַאְך טֹובּו  תמנית ְך, חֹותִׁ ְמרֹוָתיִׁ  !אִׁ

יבֹות ר ָדַרְכְת ָבמוֹ , ֵכן ְנתִׁ  ֲאשֶׁ

ָלה, ָלֹבא ָעַדי ים סֶׁ ְהיּו ְברּוכִׁ  .יִׁ

י  :ַאְך עֹוד ַדֵבר הֹוָאְלתִׁ

ן י ְוַיְאֵטם ֹאזֶׁ ה לִׁ  אּוַלי ֹלא ֹיאבֶׁ

ן תֶׁ י ְכמֹו ַהֵחֵרש פֶׁ ְכיִׁ קֹול בִׁ  ,מִׁ

ה ֵאפֹוא ֱעשֶׁ ְחָדלּו, ָמה אֶׁ י ֹלא יֶׁ  כִׁ

יֵרעָ  יֵדנִׁ י ְלַהְכחִׁ ים לִׁ  .יו ֵמֵרעִׁ

  

ְך  מרמה ה ֵאַליִׁ ם ֹלא ֹיאבֶׁ  ,אִׁ

ְך  ְרוֹות דֹוַדיִׁ בֹו לִׁ ְבַער לִׁ י יִׁ – ֵעת כִׁ

נּו מֶׁ י ְנדֹוד מִׁ יקִׁ  .ַתְרחִׁ

  

ים ֵלב  תמנית ם ַגם ָלֹזאת ֹלא ָישִׁ  ?ָמה ָאַעש, אִׁ

ה ֵמָרחֹוק ְראֶׁ ר אֶׁ ה ֲאשֶׁ י זֶׁ  ?מִׁ

  

 ?ָאָנה  מרמה

  



ְקַרב ֵאֵלינּוֹל  תמנית ה יִׁ י ַנַער זֶׁ ְראִׁ  ?א תִׁ

ה ַקשת י, ְוהּוא רֹובֶׁ יתִׁ ם ֹלא ָשגִׁ  .אִׁ

ה  ְראֶׁ  ַאְך ֹלא ֵאָדָעה)ֵבין ְכֵתָפיו אֶׁ

ה ְראֶׁ ר אֶׁ ְך, ֲאשֶׁ רֶׁ ה ַהדֶׁ ְרבֶׁ י עֹוד יִׁ  (כִׁ

ר  .ְכַכְנֵפי ָנשֶׁ

  

ְרֵאהּו, ֵכן  מרמה  .ַעָתה אֶׁ

ה י זֶׁ י מִׁ יד? ֵתְדעִׁ ק-הּוא ְילִׁ  ,ַהֵחשֶׁ

ר יק ְוֵאבֶׁ ינֹו ַיֲחזִׁ ימִׁ  ַקְשתֹו בִׁ

ים ַיַעל  .ְכמֹו ְנָשרִׁ

  

ְהיֶׁה ָשלֹום בֹואוֹ   תמנית יחַ , יִׁ י הּוא ַיְצלִׁ  כִׁ

 .ְלַבד ָכל ֲעָצֵתנּו

יָלה  :ַעָתה ַאֲחַלי ְלָפָניו ַאפִׁ

ר ָּציו ַעל יֶׁתֶׁ ין חִׁ  ,ָיכִׁ

ת ְשָלֵחם ָלָלכֶׁ י יִׁ ידִׁ  ,ַעד ֵלב ְידִׁ

ְבַער לִׁ  י ָאז יִׁ ָלהכִׁ י סֶׁ ְשקִׁ  .בֹו ְלחִׁ

י נִׁ מֶׁ ְמַנע מִׁ ם יִׁ  ְואִׁ

יָדתוֹ  יד חִׁ יָקה, ַהגִׁ י ַאְרחִׁ  ַאף ֲאנִׁ

ר י, ְנדֹוד ַכֲאשֶׁ  .ָאַמְרְת , ַרֲעָיתִׁ

ְרֹדף י ֹלא יּוָכלּו, ָאז ַאֲחַרי יִׁ  כִׁ

ְשֵפי ְתַאֵפק ֵבין רִׁ ְליֹוָתיו הִׁ ק-כִׁ  .ֵחשֶׁ

  

י, ֵכן  מרמה ַבְרְת , ֲאחֹותִׁ  .דִׁ

 ,ָנקּום ֵנֵלָכהַעָתה 

ם ַאְרָצה ְקָראתֹו ְוַאַפיִׁ  ָנרּוץ לִׁ

ה לוֹ  ְשַתֲחוֶׁ נּו, נִׁ ְמַנע מֶׁ י ֹלא יִׁ  כִׁ

ְשָאָלה ר נִׁ ת ָכל ֲאשֶׁ  .אֶׁ
  

 (.תלכנה לקראתו ותשתחוינה) 
  

ים ַשֲאַננֹות  חשק יָנה, ָנשִׁ  ַמה ַתֲעשֶׁ

ן? ֹפה  ?ֲהָשלֹום ָלכֶׁ

  

 ּוָבאנּו! ומרמה  ָשלֹום תמנית

ְשַתֲחוֹות ְלָךלְ  ְשֵקנּו, הִׁ י חִׁ  .ְצבִׁ

  



י  חשק נִׁ מֶׁ ְדֹרְשָנה מִׁ  ?ַמה תִׁ

 ,ְשַאְלָנה? ַמה ַתְחֹפְצָנה

ר אּוָכָלה ן ֲאשֶׁ כֶׁ ְמַנע מִׁ י ֹלא אֶׁ  .כִׁ

  

ךָ   תמנית מֶׁ ְשַאל מִׁ  ,אּוָלם ָדָבר ָקֹטן אֶׁ

יא  ְצָער הִׁ הָ  –ֲהֹלא מִׁ ְמָנעֶׁ  .ֵכן ֹלא תִׁ

  

ר אּוכַ   חשק יֲאשֶׁ ה! ל ְשָאלִׁ ֱעשֶׁ י אֶׁ  .כִׁ

  

י  תמנית ְמָך ָחַפְצתִׁ  ,ַרק מִׁ

יָך ּצֶׁ ת חִׁ י ָתֹעז ָיְדָך ְואֶׁ  כִׁ

ְשַלח י תִׁ ְמשֹון דֹודִׁ  ְלַמַען, ְבֵלב שִׁ

ָלה י סֶׁ ְבַער ְבַלַבת ַאֲהָבתִׁ  .יִׁ

  

י  חשק י, ְלכִׁ יָראִׁ ַעש! ַאל תִׁ ת ֹזאת ַאָ י אֶׁ  ,כִׁ

ת ַתֲאָוֵתְך ֲאַמֵלא  .אֶׁ

  

י  תתמני  ַאף ָאנִׁ

ָך ְשַמְעתֶׁ ְהיֶׁה ּוְלמִׁ  ֲאָמְתָך אֶׁ

 .ְוֹלא ָאסּור ָכל ָיַמי נֶַׁצח, ָאסּור

יד    ק-ְילִׁ יָך-ְתשּואֹות, ֵחשֶׁ  ֵחן ֵאלֶׁ

ים    יב ְלעֹוָלמִׁ ְשֵקנּו, ַנְקרִׁ י חִׁ  ְצבִׁ

ֱעַרב ֻסֳבלֶָׁך    ְכֵמנּו יֶׁ  ַעל שִׁ

ֵבנּו, ְוָתֹרם ָיְדָך    ל לִׁ  .ֵכן ָיגֶׁ
  

 (.החשקילך ) 
  

 ,ַעָתה ֲהֹלא ָשַמַעְת    מרמה

י        תִׁ י, בִׁ  .ֵאיְך ַתֲעשִׁ

  

י  תמנית ֵנה ָשַמְעתִׁ  ,הִׁ

 ֵכן ְסֹפרֹות ֹלא ֵאָדָעה ֵאיָכָכה

י ַרָבה ָלֵתְך כִׁ  ְתהִׁ

ְסֹפר אֹוָתּה ָלה, ֵהן אֶׁ ֹדם סֶׁ ם אֶׁ  .אִׁ

י ַעד ְתכּוָנָתּה ֵהן ֹלא ָאֹבָאה  ,כִׁ

י יָבה ָיַדי ְלמֹו פִׁ  ,ֵכן ָלֹדם ָאשִׁ

יָבה ְזְבֵחְך ַאְקרִׁ י ַעל מִׁ  .ֲעבֹוָדתִׁ



ָּיה     ֵנה דּומִׁ ָלה –הִׁ ם ָרבּו, ְתהִׁ  אִׁ

יש    לֹות אִׁ ָסֵפרּו, ְתהִׁ  ;ַעד ֹלא יִׁ

ְרָחבּו ְכָלה ְמֹאד יִׁ ָכל תִׁ ם מִׁ י אִׁ  ,כִׁ

ים ֵקץ ָלֵהם   .ַלָשְוא ֹיאֵמרּו –ֵאיך ָלשִׁ
  

 חלק יא
  

 .תמנית ושמשון
  

י  תמנית י, דֹודִׁ ְשקִׁ י חִׁ ָך, ְצבִׁ ְראֶׁ י אֶׁ  ֵעת כִׁ

ַפי ַגם ָיַחד י ְשעִׁ ְתרֹוְצצּו בִׁ  .יִׁ

י ָפנֶׁיָך ְכֹלל ְיפִׁ ה מִׁ ֱחזֶׁ י אֶׁ  ,כִׁ

יעּו י ָעַלי יֹופִׁ  ,ַכְנֵפי ֹנַגּה ְלָך כִׁ

ים ָישּובּו י ְשנּונִׁ בֹור לִׁ ֵּצי גִׁ  ,חִׁ

ְליֹוַתי ְוֹלא ַיֲחֹמלּו ְמֲחצּו כִׁ  ,יִׁ

יקֹוד ֵאש אֹוָכלֶׁתֵיַקד בְ  י כִׁ בִׁ  ,לִׁ

ְקָשָרה י ְבַנְפְשָך ַיְחָדו נִׁ  .ַנְפשִׁ

יָטה י ַאבִׁ ה ָאז כִׁ  ,ַאְך ָעְרְפָך ָקשֶׁ

י ְוָרחֹוק ָאָתה ְדַבק בִׁ י תִׁ  ,ֹתאַמר כִׁ

יָבה ְנָאה ָתשִׁ י שִׁ – , ַתַחת ַאֲהָבתִׁ

ַרח שי ַיֲעֹמד קֶׁ ְשֵפי אִׁ  ,ַתַחת רִׁ

י ְבָך ַיְרחִׁ לִׁ ה ָהְלָאהמִׁ ְזרֶׁ  ק ְויִׁ

י בִׁ י, לִׁ י ְשֵנאָתנִׁ  .כִׁ

ךָ  מֶׁ יק מִׁ ְתַאֵפק ְלַהְרחִׁ  ַאְך ֹלא אֶׁ

ם ֵכן ָיָאָתה  ,ְנֹדד אִׁ

י ה ָעְרפִׁ י ֹלא ַאְקשֶׁ  .ָכמֹוָך, ַאְכָזר, כִׁ

י ָיֹסבּו בִׁ  ,ַאְך ַנֲהֵרי ָיגֹון לִׁ

  

ְמָעה ֵעיַני ֵתַרְדָנה  ,ֵכן ַנֲחֵלי דִׁ

י בִׁ ַמס לִׁ ֵמס יִׁ י, הִׁ יל ֹיאֲחֵזנִׁ  .חִׁ

יעַ ? ַאְך ָמה ֹאַמר גִׁ ֵנה ַהּיֹום הִׁ  ,הִׁ

י ר ָחָטאתִׁ י ֲאשֶׁ י לִׁ  ָישּוב ְגמּולִׁ

ד דֹוֵדי גֶׁ יָך, ַאְכָזר, ָלֵתת מֶׁ  ֵאלֶׁ

יָך יד ָעלֶׁ ְתַרֵפק ְכַעל ְידִׁ  .ּוְלהִׁ

ְגְדָך    י נֶׁ ה ָחָטאתִׁ יד, מֶׁ ק-ְילִׁ  ,ַהֵחשֶׁ

ף    ה ֹערֶׁ י ְבַיד זֶׁ ל ַשָת -כִׁ יַבְרזֶׁ  ?נִׁ

ק    י ְקָרב ָוֵנשֶׁ בִׁ יר ְבתֹוְך לִׁ  ,ָתעִׁ

ְשַכח    י אֶׁ י ָעְצבִׁ ְמרִׁ י, בִׁ ַסְרָתנִׁ י יִׁ  .כִׁ



  
  

י ָעַלי-ַמה  שמשון ֱהמִׁ י, תֶׁ י? יֹוָנתִׁ ְבכִׁ  ?ָלָמה תִׁ

  

ה  תמנית ְבכֶׁ י? ָלָמה אֶׁ ְשְטֵמנִׁ  !ַותִׁ

  

י   שמשון בִׁ י –ֵהן ַאְת ְמשֹוש לִׁ  !ְושֹוֵנא ָאנִׁ

י ָאַכְלְת  נִׁ ְנָאה מֶׁ י שִׁ  ?ֵאיֹפה ְפרִׁ

  

י  תמנית ְנָאְתָך ָאָכְלתִׁ י שִׁ  ?ֵאיֹפה ְפרִׁ

ים  י דֹודִׁ ְשָאָלה –ֵאיֹפה ְפרִׁ  !ֲהֹלא תִׁ

יָדה ַחְדָת  י ַהחִׁ ְבֵני ַעמִׁ ֵנה לִׁ  ,הִׁ

י  ם ֲאַהְבַתנִׁ ַגְדָת  –אִׁ י ֹלא הִׁ  ?ֵאיְך לִׁ

  

ַגְד   שמשון ם ֹלא הִׁ יָדּה ָלְך אִׁ יֵאיך ַאגִׁ מִׁ י ּוְלאִׁ י ְלָאבִׁ  ?תִׁ

  

י  תמנית  ָלֵכן ָאַמְרתִׁ

י י ְשֵנאָתנִׁ  .ֵמָאז כִׁ

ה ֱעשֶׁ ת ֹזאת אֶׁ ְהיֶׁה ָכמֹוָך: ַאְך אֶׁ  ,אֶׁ

יתָ  ר ָעשִׁ י ַכֲאשֶׁ  ,ָאצּוק ְלָבבִׁ

יָך  י ֲאָהבֶׁ ְגַעל ַנְפשִׁ י ָלָמה –תִׁ  כִׁ

ם ֵלב ֹלא ֵלב יַגע עִׁ ל אִׁ בֶׁ ן, הֶׁ ם ָאבֶׁ  ?עִׁ

ָך, עֹוד ֹלא, ֹלא עֹוד ָאסּור ְשַמְעתֶׁ ל מִׁ  אֶׁ

ָך בֶׁ י ְלָחְבָשּה ָישּוב לִׁ  .ַעד ֵעת כִׁ

ָלה    ת סֶׁ ל ּוְנֹחשֶׁ ָכַנע ַבְרזֶׁ  ֹלא יִׁ

ל ַאֵחר    ל ַבְרזֶׁ י אֶׁ ר ָכֹמהּו, כִׁ  .ֲאשֶׁ

ן ֵתַלּה-ָיד ְלפֹוֵצץ ֵכן ֵלב-ַכף בֶׁ  ;אֶׁ

ן ַאֵחר יּוַכל ֲעשֹהּו-ַרק ֵלב בֶׁ  .אֶׁ
  

 (.תלך לה התמנית)
  

 ק יבחל
  

 .שמשון ותמנית
  

י, ַאּיֶָׁכה[  שמשון] ן? ֻעזִׁ  ֵמרּום ְרֵקיַעי ֹחסֶׁ

נֹות ֵלב ָשדּוד ָנָפְלָת   .ַעד בֹור ְמגִׁ

ד גֶׁ נֶׁ ְתַיֵּצב מִׁ ְקַראת גּור ַאְרֵיה תִׁ  לִׁ



י ְתַשְסֵעהּו  .ּוְכמֹו ַשַסע ְגדִׁ

י ֵנה ֵמָאז ָחַשְבתִׁ  הִׁ

ים ֵאַלי עֹוד ֹלא יַ -ָכל יעּוְפָחדִׁ  ,גִׁ

י ָרָמה י ְוָידִׁ י ַיֲעֹרְך לִׁ י מִׁ  :כִׁ

 רּוַח ְגבּוָרה ֵבין ְכֵתַפי ָשָתה

יהָ  ְפרֹוחֶׁ  .ַיְלֵדי ֱעזּוז ָיָדּה ְואֶׁ

ץ ְגַדְעָת ָלָארֶׁ  ֵאיְך נִׁ

ְשָבָרה שה נִׁ  !ּוְזרֹוֲעָך ְבֵחיק אִׁ

ל י ֵעת ֵבין ַנֲהֵרי ָיגֹון ָוֵחבֶׁ  כִׁ

י ֹכַח ַלֲעלֹות  ְטַבע ְבלִׁ ְנהּותִׁ  ,מֶׁ

ַמע-ְכֵאב ּוְמצּולֹות-ֵבין ְתהֹומֹות  ,דֶׁ

י ַיֲעַלת – , ֵחן ָנְדָדה ָאָזָלה-כִׁ

ן י ָאיִׁ י ּוְזרֹועִׁ י בִׁ ְזָרתִׁ ם עֶׁ  ?ַהאִׁ

י, ָאָנה ַנְסָת  בִׁ  ?ָאָנה ָבַרְחָת ? לִׁ

י ים ֲאָחזּונִׁ ירִׁ ְתַהֵפְך ֵבין צִׁ  ,ֹפה אֶׁ

יעַ  י מֹושִׁ י ְלַבדי ְוֵאין לִׁ  .ֲאנִׁ

י י, ֵחן-ֲעַלתיַ , עּורִׁ י עּורִׁ  !ְלקֹולִׁ

י ינִׁ יאִׁ  ֵיַרְך ְלָבֵבְך ָנא ְותֹוצִׁ

ל ֵאלֶׁה-ֵמַחְבֵלי  !ֵחבֶׁ
  

ָך, ָאְמָנם ֵכן  תמנית יאֶׁ  אֹוצִׁ

יָדה יָדְתָך ֵאַלי ַתגִׁ ת חִׁ  .ַאְך אֶׁ

  

י  שמשון יָדתִׁ יד חִׁ  .ֹלא ַאגִׁ

  

ְשָבָעה  תמנית ם ֵכן תִׁ  אִׁ

ְרְיָך י מֶׁ ְפרִׁ ְצָעָקה, מִׁ  ?ּוַמה תִׁ

  

י  שמשון י ָהְשַבְרתִׁ ה עֹוד ַוֲאנִׁ ֱעשֶׁ  ,ָמה אֶׁ

י יַקְתנִׁ ֱחזִׁ  .ַשָמה הֶׁ

י יָדה, ֵחן-ַיֲעַלת, ֹבאִׁ  ְוָלְך ַאגִׁ

י יָדתִׁ ְבֵרי חִׁ ת דִׁ  .אֶׁ
  

 .ַעָתה ָאֹבָאה  תמנית

  

י  שמשון ַסְעתִׁ יר שִׁ י ֵעל ְכפִׁ יָדתִׁ ֵנה חִׁ  הִׁ

י ת ָמָצאתִׁ ָּיתֹו ֹנפֶׁ  ּוֵבין ְגוִׁ



י ָבאּו ָשָמהֵמֲעַדת ְד  ים כִׁ  .בֹורִׁ

ל יר אוֵכל ָיָצא ָהֹאכֶׁ ְכפִׁ  ֵהן מִׁ

י ת, ּוָמה ַעז ֵמֲארִׁ ֹנפֶׁ  ?ָמתֹוק מִׁ

ֵתָנה י ְוָלְך אֶׁ ְשֲאלִׁ י תִׁ נִׁ  ,ָמה עֹוד מֶׁ

ל בֶׁ כֶׁ ְקָרא ְדרֹור מִׁ י תִׁ בִׁ ל לִׁ י אֶׁ  כִׁ

 ?ַשְמְת ֱאֵלי ַרְגָליו ַעד ֹכה

  

י  תמנית נִׁ נֶׁ  ,הִׁ

יָךַעָתה ֲאַמֵלא ָכל  ְשֲאלֹותֶׁ  ,מִׁ

י י ֲאַהְבָתנִׁ י ֵכן ְבֹזאת ֵאַדע כִׁ  ,כִׁ

י ַחְמָתנִׁ י נִׁ י כִׁ בִׁ ַנת לִׁ ְמגִׁ  .מִׁ

  

יד  שמשון ה ְילִׁ ן ַקְשתֹו יֹורֶׁ ם בֶׁ ק-אִׁ שֶׁ  ,ַהחֶׁ

ה ֹיאַמר ֵאָליו    י זֶׁ יָך: מִׁ  ?ֲהֹפְך ָידֶׁ

ק    יר ְקָרב ָונֶׁשֶׁ ה ָיעִׁ ְקַראת מֹורֶׁ  ,לִׁ

י ֹיאַמר    ָךָאסּו: ַעד כִׁ ְשַמְעתֶׁ  .ר ְלמִׁ

ְמָלט    ָחד נִׁ ן, ֵאין ַגם אֶׁ ָחד ָאיִׁ  ,ַגם אֶׁ

ָּציו ְסתּום    ְדֹרְך חִׁ י ֵכן יִׁ ן-כִׁ  .ָהָעיִׁ
  

 חלק יג
  

 .תמנית ופלשתים
  

יָדה, ֹבאּו  תמנית י ֵכן ַאגִׁ  כִׁ

י ישִׁ יָדת אִׁ ם חִׁ יעַ , ָלכֶׁ י הֹודִׁ י לִׁ  .כִׁ

  

י ָנא  פלשתים ְמרִׁ ת, אִׁ ל-ֵאשֶׁ  !ָחיִׁ

  

ן  ניתתמ י ָהַרג בֶׁ יָדתֹו ַעל כִׁ  ַשַחל-ַאְך חִׁ

ת ָּיתֹו ָמָצא צּוף ֹנפֶׁ  ּוֵבין ְגוִׁ

י ָשם ָעשּוהּו ים כִׁ  .ֵמֲעַדת ְדבֹורִׁ

ינּו  ,ַעָתה אֹוָתּה ָתבִׁ

י י ָמה ַעז ֵמֲארִׁ ד, כִׁ גֶׁ ְדַבש מֶׁ  ?מִׁ
  

 חלק יד
  

 .שמשון ופלשתים
  

י  שמשון יָדתִׁ ן חִׁ ם ֲעדֶׁ ַגְדתֶׁ  ?ַההִׁ



  

 ָבאנּו  שתיםפל

יָדּה ַהְרנּו, ָכֵעת ְלַהגִׁ  ְוֵכן מִׁ

ם ָיֹבא ַהַחְרָסה רֶׁ  ,טֶׁ

ְתָפֵאר ָעֵלינּו ן תִׁ  פֶׁ

י: ֵלאמ  ר  .ָעַבר ְזָמן ּומֹוֵעד ַשְמתִׁ

יָדְתָך  ַסְעָת  –חִׁ ר ַאְרֵיה שִׁ גֶׁ  ַעל פֶׁ

יתָ  ְוָיתֹו ְדַבש ָרדִׁ גִׁ  ,ּומִׁ

ק תֶׁ ּצּוף מֶׁ י ּומִׁ י ָמה ַעז ֵמֲאדִׁ  ?כִׁ

  

י  שוןשמ  ,ָאְמָנם ְכָבר ָיַדְעתִׁ

ינּו אֹוָתּה י ָתבִׁ  .כִׁ
  

 ?ְוֵאיְך ָיָדְעָת   פלשתים

  

יָדה  שמשון גִׁ ר הִׁ יא ֲאשֶׁ י הִׁ ְשתִׁ י ָאְמָנם אִׁ  כִׁ

ם י ָלכֶׁ יָדתִׁ ת חִׁ  .אֶׁ

  

 ַאְך ַעָתה קּוָמה  פלשתים

 .ְתָנה ָלנּו ְשַכר ְפֻעָלֵתנּו

  

ֵתָנה, ֵכן  שמשון י אֶׁ  ָאֹנכִׁ

ילּואִׁ   .ם עֹוד ְמַעט תֹוחִׁ
  

 (.ויקח את חליפתם, ילך ויך שלשים איש) 
  

  

 חלק טו
  

 .שמשון ופלשתים
  

י  שמשון ר ֵהֵבאתִׁ ם ֲאשֶׁ ֵנה ְשַכְרכֶׁ  ,הִׁ

 .ַעָתה קּומּו ָוֵלכּו
  

 (יצאו פלשתים)
  

ים ְוכֹוס ֻקַבַעת  שמשון ָכל ֹראש ְפָתנִׁ  ,מִׁ

ר ַלבֹ  ָכל ַיְלֵדי ְזָמן ֲאשֶׁ רמִׁ  קֶׁ

ֵתנּו  ,ְמרֹוָרָתם יִׁ

ְגֵעי ְבֵני ְבֵלי-נִׁ י-ָאָדם ְוחֶׁ  ,ֹענִׁ



ת ַמר ַהָמוֶׁ שה מִׁ  .ַיַמר ְלַבב אִׁ

ץ ְרָמה ֲעֵלי ָהָארֶׁ ת מִׁ  ,יֹום הּולֶׁדֶׁ

ָּוָתה  !אֹותֹו ְלמֹוָשב ַלּה ְלַבד אִׁ

ָלה ים סֶׁ ים הּוא ַוֲחָרמִׁ  ,ַרק ְמצֹודִׁ

ְשֵעי ם ָכל רִׁ ָלְכדּון ָבהֶׁ ץ-יִׁ  .ָארֶׁ

ןַתחַ  וֶׁ  ,ת ְלשֹוָנּה ַרק ָעָמל ָוָאֶׁ

ְנָנה ַוְתַמֵלט ַעְוָלָתה  .ָשם קִׁ

ְזלּו ֵעינֶׁיהָ   ֵעת יִׁ

ְמָעה ּוַפְלֵגי ם-ֹרב ַנֲחֵלי דִׁ  ,ַמיִׁ

ַבע ין תֹוֵעבֹות שֶׁ ְרָבּה ָתלִׁ  .ָאז ְבקִׁ

יהָ   .ֵאין ְנכֹוָנה ְבפִׁ

ָתּה ם ְתַדֵבר אִׁ ֹטְפָנה, אִׁ ת תִׁ  ֹנפֶׁ

י לֶׁ ְבָך מִׁ ל לִׁ  .הָ אֶׁ

יהָ  ָקֲחָך ְבַעְפַעפֶׁ ֵנה תִׁ  ,הִׁ

ָך יחֶׁ יב ַעד ַהדִׁ ָבה ְלָך ַתְקרִׁ  ,לִׁ

ְגֹנב ְבָך תִׁ ְשָמְרָת , ַעד לִׁ י ֹלא נִׁ  .כִׁ

י י ָחָטאתִׁ  ַאְך ָאֹנכִׁ

ְנצּוַרת, ָאז י לִׁ י-כִׁ  .ֵלב דֹוַדי ָנָתתִׁ

 ֵאְלָכה ָאשּוָבה, ַעָתה ָאקּוָמה

אשֹון י רִׁ ל ְמקֹומִׁ י ָאז ֵמעַ , אֶׁ  ָתהכִׁ

י ת, טֹוב לִׁ ְמצֹוֵדי ֵאשֶׁ ֹפל בִׁ י ֹלא אֶׁ  כִׁ

ים קִׁ ְתַלְהֵלַּה , מֹוָרה זִׁ ים ַכמִׁ ּצִׁ – חִׁ

ְתַאֵפק עֹוד ֹפה ְתַמְהֵמּהַ , ֹלא אֶׁ  .ֹלא אֶׁ

ית    ְמנִׁ י, תִׁ י קֹולִׁ ְמעִׁ ָּיַעל-ַבת, שִׁ  :ְבלִׁ

ְבָרֵתְך    י ְבחֶׁ ת, ַקְצתִׁ  !ֵלב ֹגָנבֶׁ

ְשַבע ַנְפֵשְך    י ָמַעל, תִׁ י ָמֲעָלה בִׁ  ,כִׁ

ְמרֹוַרת    ְרָיּה -מִׁ ת –פִׁ  !ַגְלמּוד ָלָשבֶׁ
  

 ראש ב
  

 חלק א
  

 ַאְך ַעד ָמַתי ֲהלֹום ָבָדד ֵאֵשָבה  שמשון

ר י ֵעזֶׁ  ?ֵמֵאין ְכנְֶׁגדִׁ

ץ ים ָאָדם ֲעֵלי ָארֶׁ י שִׁ נִׁ ֵנה מִׁ  ,הִׁ

ְמָנה רּוחֹו ְוֹלא ָשֵקטָ   ,הֹלא נֶׁאֶׁ

ַּצְלעֹוָתיו לָֻקָחה י ַאַחת מִׁ  ֵעד כִׁ

 ,ְבֵעת ַתְרֵדָמה ַעל ֵעיָניו ָנָפָלה



ם צֶׁ י ֵמֲעָצָמיו עֶׁ  ,כִׁ

ת ְבְנָתה לֹו ֵאשֶׁ ְבָשרֹו נִׁ  .ָבָשר מִׁ

ַמַעל  ֵהן ֱאלֹוַּה מִׁ

ת)ְלַבד  רֶׁ ְפאֶׁ ה לֹו ְיַקר תִׁ  (ְוַגם זֶׁ

ים ָבְיָתה ידִׁ יב ְיחִׁ  :מֹושִׁ

אש ֵנה ְבדֹור רִׁ ץהִׁ רֶׁ  ֹון ְתשֹוַמם אֶׁ

שה ָהָיָתה ם ֹלא אִׁ  ,אִׁ

יא ְתַחּיֶׁה ָזַרע י הִׁ  .כִׁ

יהָ  ם ֵלָבב הּוַתל ַבֲאָהבֶׁ  ְואִׁ

ְתְמכּו ְצָעָדיו ָשַחת ְפָתה ַעד יִׁ  ,נִׁ

ת, ֹלא ָלּה ָעֹון ְשַפט ָמוֶׁ  ,ֹלא ֵחְטא ּומִׁ

ר עֹוֵכר ְשֵארוֹ   ָכָכה. ֵכי הּוא ֲאשֶׁ

ים  י ְנחּומִׁ לַאְך ָלרִׁ )ְפרִׁ בֶׁ  ,יק ָוהֶׁ

ש( ַיַען ְבֹלא ֵעת ֵהם  ְלשַֹבע נֶׁפֶׁ

י ֵכן ָיָאָתה, ֹיאַכל  .כִׁ

ד גֶׁ ּצּוף מֶׁ ְדַבש ָמתֹוק ּומִׁ  ַמה מִׁ

ְטַעם אֹותוֹ   ַאְך עֹוד ְשֹבעַ ? ְלֵחְך יִׁ

נּו –טּובֹו  יאֶׁ  .ֵכן ְיקִׁ

ְנֵבי ים ַדם עִׁ ד-ֵהן ְיַשַמח ַחּיִׁ מֶׁ  ,חֶׁ

ש ֹאֵבד ּוָמֵרי יב נֶׁפֶׁ  ;שָנפֶׁ -יֶׁשִׁ

ב רֶׁ ְפֹרץ הֶׁ יר ְגבּול ְויִׁ ם ָיסִׁ  ,ַאְך אִׁ

ת מֶׁ ב נֹוקֶׁ רֶׁ  ,ֹלא ַתֲעֹרְך ֵאָליו חֶׁ

ב רֶׁ ה ַוֲאבֹוי יֶׁ י ְפָצָעיו ַיְרבֶׁ  .כִׁ

י אֹוי ם? ְלמִׁ ילּות ֵעיַניִׁ י ַחְכלִׁ  ?ְלמִׁ

ר בֶׁ שה ְלטֹוַבת גֶׁ  ,ֵכן חֹוְלָלה אִׁ

ְלָתּה ָכל שּוָבה ָוַנַחת י יְֶׁחַסר בִׁ  ,כִׁ

ְחַסר ג יתֶׁ  ,ּוָפתֹו ֵחצִׁ

י ַגם ַיַחד ָקֵרא ָאָדם ַעד כִׁ  ַבל יִׁ

שה ֻחָברוֹ  יש ְואִׁ  .אִׁ

ְשַבע אֹוָתּה  ם נִׁ ָנּה –ַאְך אִׁ יאֶׁ  ,ֵכן ְנקִׁ

יב ַרק ָרָעה ָלנּו  .ַתַחת טֹוָבה ָתשִׁ

ְשֹמר ֹחק ְוַדת הּוָשָמה י נִׁ  ַאְך כִׁ

שה ָלנּו ָלַקַחת  אִׁ

ר ן נֶׁ , ְלַבד ְלֵעזֶׁ בֶׁ ףֹלא ְלאֶׁ  ,גֶׁ

ֵבנּו ַקח לִׁ י ֹלא יִׁ  כִׁ

י ָתֳאָרּה יהָ , ְצבִׁ  ,ֹטַהר ַעְפַעפֶׁ

ְדֵני יהָ -ֵבין עֶׁ ה דֹודֶׁ ְרוֶׁ  ,ַהְשֵקט נִׁ



ַגע, ֹלא ְתֻאנֶׁה ָרָעה ְקַרב נֶׁ  ֹלא יִׁ

 .ְבָאֳהֵלי טּוֵבנּו

י ֵאְלָכה ָאשּוָבה  ֵכן ַגם ָאֹנכִׁ

ת ְנעּוַרי ְוֹלא ָלנֶַׁצח ל ֵאשֶׁ  אֶׁ

ְקֹצף ֹטר , אֶׁ ָלהֹלא אֶׁ  ,סֶׁ

י ַמֲחסֹום ְשְמָרה ְלפִׁ ְשֹמָרה, ַאְך אֶׁ  אֶׁ

י ת ַדְרכִׁ יהָ , אֶׁ ן ֵחלֶׁק ְשָפתֶׁ  פֶׁ

יחַ  י ַתדִׁ  ,עֹוד ְלָבבִׁ

י י ָנָחש ֳצרִׁ נִׁ ַקח מִׁ  ְוַרַעל, אֶׁ

יְך  יחַ  –ְמרֹוָרתֹו ַאְשלִׁ  .ְוָאז ַאְצלִׁ

לֶׁת ֲאָהַבי יהָ , ַאּיֶׁ  ,ָאשּוב ֵאלֶׁ

ין ְשָמר, ָאלִׁ יהָ ְבֵבין , ְוַאְך נִׁ  .ָשדֶׁ

ש    מֶׁ ד ְתבּואֹות שֶׁ גֶׁ ְצַמח מֶׁ  ֵהן ֹלא יִׁ

ם ֵאין ַתְלֵמי    ד-אִׁ גֶׁ ץ-ָשַדי ּומֶׁ  :ָארֶׁ

ץ    ְפֹרץ ָפרֶׁ יש ֵכן ֹלא יִׁ שה אִׁ  ,ְבֵאין אִׁ

ש     .ְתבֹוֵאהּו שֹוָאה ּוְמשֹוָאה ָאמֶׁ
  

 חלק ב
  

 .שמשון וחותנו
  

ֵנה  שמשון י, הִׁ י, חֹוְתנִׁ  ָבאתִׁ

ית  ָךֵשנִׁ תֶׁ  :ְלֵחיק בִׁ

י ְגדִׁ ְדָרה-בִׁ ה ָאֹבא ָלּה ַהחֶׁ ים זֶׁ זִׁ  .עִׁ

 .ֹלא ָתֹבא ָשָמה  חותנו

  

 ?ָלָמה  שמשון

  

יָדה  חותנו ת ְלַך ַאגִׁ  :אּוָלם ְדַבר ֱאמֶׁ

י יתִׁ ֵנה ָרֹאה ָראִׁ  הִׁ

י ְשֵנאָתּה  – כִׁ

  

יהָ   שמשון י ְשֵנאתִׁ  ?ַוֲאנִׁ

  

ם ֹלא ְשֵנאָתּה  חותנו  ?ַוַתֲעֹזב אֹוָתּה ּה ָמַאְסָת ָלָמה בָ , אִׁ

  

יתָ   שמשון ה ָעשִׁ  ?ּומֶׁ
  



יהָ   חותנו ֵנה ְלֵמֵרֲעָך ְנַתתִׁ  .הִׁ
  

ָיַעל  שמשון ן ְבלִׁ יש בֶׁ  !הֹוי אִׁ

ְזֹכר  ֲהֹלא ָיַדְעָת , ֲהֹלא ָזֹכר תִׁ

ְבֹלעַ  ם לִׁ ְתכֶׁ י אֶׁ ם ֵיש ְלֵאל ָידִׁ  !אִׁ

י ר ָכמֹונִׁ יש ֲאשֶׁ ל אִׁ  אֶׁ

ת ַהָדָבר ַהזֶׁ  האֶׁ  ,סּוָרה! ה ַתֲעשֶׁ

יל ן ֵבין ָיַדי אֹוָתָכה, ָזֵקן ּוְכסִׁ  פֶׁ

יד ְסֹפק ְוַאְכחִׁ ָך, אֶׁ ת ָכל ַעמֶׁ  ְואֶׁ

ב י ָחרֶׁ  .ֲאַשְלָחה ְלפִׁ

  

ָך  חותנו ה ַאפֶׁ ֱחרֶׁ  :ֹלא יֶׁ

ָנּה מֶׁ יא טֹוָבה מִׁ  ,ֲהֹלא ֲאחֹוָתּה הִׁ

יהָ  י ָנא ְלָך ַתְחתֶׁ  .ְתהִׁ

  

ְנח  שמשון ְצֲחָך כִׁ  ּוָשה ָתֵעָזהעֹוד מִׁ

י ַתַבְעָנה ְגדִׁ ְרָמה נֶׁ יָך מִׁ  !ּוְשָפתֶׁ

י ֵקיתִׁ  ַאְך ַהַפַעם נִׁ

ים ְשתִׁ ְפלִׁ ר ָאַרע ָלֵהָמה, מִׁ  .ֲאשֶׁ

י ָעֵצָמה ם ָידִׁ ֱחזּו אִׁ  .ַעָתה יֶׁ

יַדי ֵיֵלכּו    ם ַלפִׁ  ,ֵבין ַקמֹוֵתיהֶׁ

ת-ַלַבת    יר ָוָשיִׁ ָשם ֹתאַכל ָשמִׁ  :אִׁ

ְרָפתִׁ     ָנֵקםֵכן חֶׁ י ְיַלֵחכּו, י אֶׁ  כִׁ

יש ְוַעד ָקָמה    ָגדִׁ ת, מִׁ ם ָזיִׁ רֶׁ  .ַעד כֶׁ
  

 חלק ג
  

 שרי פלשתים ופלשתים
  

ה ָעָשה ֹזאת ָלנּו  שרים י זֶׁ  ?מִׁ

בֹו ַלֲעשֹות ָכָכה י ְמָלאֹו לִׁ  ?מִׁ

  

י  פלשתים ְמנִׁ ְמשֹון ֲחַתן תִׁ ץ, שִׁ  מּוָדע ָבָארֶׁ

ת י חֹוְתנֹו ֵאשֶׁ  ְנהּוֵחיקֹו מֶׁ -כִׁ

ְתָנּה ְלֵמֵרֵעהּו  .ָלַקח ַוּיִׁ

  

ְשַפט  שרים ַשע ֵאין לֹו ּומִׁ ת-אּוָלם פֶׁ  ,ָמוֶׁ

ה י חֹוְתנֹו הּוא ַהֵמֵסב ָכל ֵאלֶׁ  ,כִׁ



תוֹ  ָיַעל-זֹוָנה ַבת, הּוא ּובִׁ  .ְבלִׁ

ן  ֵכן ְנַשְלָחּה ָבֵאש ְלָבֵער ָאוֶׁ

ָנֵקם נּו נִׁ מֶׁ י ֵהַרע ָלנּו, ּומִׁ  ,כִׁ

יָתהַבֲאשֶׁ   .ר ַרֲעָיתֹו ָבֵאש ַנּצִׁ
  

 (יבוא שמשון)
  

י  שמשון יתִׁ ר ָראִׁ ְמרֹות ָעָשן ֲאשֶׁ  ַמה תִׁ

ְבָשן עֹולֹות ֵמֵהָנה  ?ַכֲעַשן ַהכִׁ

  

שָך  פלשתים  ֵהן הּוא ֲעַשן אִׁ

ר ְשָרָפנּו  ַיַען! ֲאשֶׁ

 ַאָתה ָשַרְפָת ָלנּו

ם ה ּוֵמיַטב ָכל ָכרֶׁ  .ֵמיַטב ָכל ָשדֶׁ

  

ם ַתֲעשּון ָכֹזאת  שמשון י, אִׁ ַקְמתִׁ ם נִׁ י אִׁ  כִׁ

ם ְחָדל, ָבכֶׁ יָנה, ַאַחר אֶׁ ֱחזֶׁ  ָאז תֶׁ

ם  ְשָבעּו –ֵעיַני ְגאֹוֵניכֶׁ  ְבֵעת תִׁ

ם י ַחֹטאֵתיכֶׁ ְדָמעּו, ְפרִׁ  .ְוֵהם יִׁ

י    ְתֹמְך ָידִׁ ב תִׁ רֶׁ ת, חֶׁ מֶׁ ב נֹוקֶׁ רֶׁ  חֶׁ

ים ֵאלֶׁ     ְשתִׁ ְפלִׁ י מִׁ ְקָמתִׁ ְנֹקם נִׁ  !הלִׁ

ת    מֶׁ ְלחֶׁ י ְביֹום מִׁ יֵשמֹו ָידִׁ  ,תֹורִׁ

י ַעזּוָתם ֵתלֶׁא    ְזרֹוַע ֻעזִׁ  .מִׁ
  

 (.ילחם בהם ויכם)
  

 חלק ד
  

 .פלשתים ויהודה
  

ם ְוָלנּו  יהודה ה ָלכֶׁ  ַמה זֶׁ

ת מֶׁ ְלחֶׁ ם ֲהלֹום ְכיֹום מִׁ יתֶׁ י ֲעלִׁ  ?כִׁ

  

ֵלינּו  פלשתים ם ְלקֹול מִׁ ם ֹתאבּו ּוְשַמְעתֶׁ  ,אִׁ

ם ֹלא ָנַרעלָ  ם ְתָמֵאנּו , כֶׁ – ַאְך אִׁ

ב ְתֻאְכלּו רֶׁ  .חֶׁ

  

 ?ּוָמה ַתְחֹפצּו  יהודה

  



יש ַצר ְואֹוֵיב  פלשתים ְמשֹון, אִׁ ה שִׁ  ,ַנְחֹפָצה, זֶׁ

יָדה י ַעל ָקְדֳקדֹו ֲחָמסֹו נֹורִׁ  .כִׁ

  

ְבֲחָרה ָלנּו  יהודה  ַעָתה נִׁ

ל ְוָנקּוָמה ֵנֵלָכה-ַאְנֵשי  ַחיִׁ

אֱ  ם ַנֲעָצראֹותֹו לֶׁ  .ֹכחַ -ֹסר אִׁ
  

  

 חלק ה
  

 .יהודה ושמשון
  

יָת ָלנּו-ַמה  יהודה  ֹזאת ָעשִׁ

ת ֵריֵחנּו יש אֶׁ  ְלַהְבאִׁ

ים ְשתִׁ  ,ֲהֹלא ָיַדְעָת ? ְבֵעיֵני ְפלִׁ

ים ֵהם ָבנּו י מֹוְשלִׁ  !כִׁ

  

י  שמשון י, ְכמֹו ָעשּו לִׁ יתִׁ  .ֵכן ָלֵהם ָעשִׁ

  

י , ֲהֹלא ֵתַדע  יהודה  ,ָקְצָרה ָיֵדנּוכִׁ

ָלֵחם ָבם  ם נִׁ ף –ְואִׁ  .ַאְך ַנֲהֹפְך ֹערֶׁ

  

י  שמשון נִׁ מֶׁ  ?ּוַמה ֹתאבּו מִׁ

  

ֱאָסְרָך ָיַרְדנּו  יהודה  לֶׁ

ים ֵאלֶׁה ְשתִׁ ְתָך ְבַיד ְפלִׁ  ,ּוְלתִׁ

י ֵכן ָעלּו ָעֵלינּו    כִׁ

ְבָרָתם   ים ְבעֶׁ ב, הֹומִׁ רֶׁ  ֲאחּוֵזי חֶׁ

ְמשוֹ : ֵלאֹמר   י שִׁ ְתנּו ָלנּואֹו כִׁ  ,ן תִׁ

ם   ם ְלעֹוף ַהָשַמיִׁ ְבַלְתכֶׁ י נִׁ  אֹו כִׁ

ב   י ָחרֶׁ ְתָנה ְלפִׁ  .נִׁ
  

ָשֵבעּו שמשון י תִׁ י לִׁ ְפגעּון בִׁ ן תִׁ ם פֶׁ  ,אִׁ

יחַ    ם ַאנִׁ י ָלכֶׁ י ֵתֵאְסרּו אֹותִׁ  .כִׁ
  

י נֱֶׁאָסְרָך ַרק, ֹלא יהודה  ּוְנַתנּוָך, כִׁ

ָך   יתֶׁ  .ְבָיָדם ְוָהֵמת ֹלא ְנמִׁ

יָחה ָלנּו    ַעָתה ַהנִׁ

ם ַנְפֵשנּו ְיָקָרה, ָלֱאָסְרָך    אִׁ



 .ְבֵעינֶׁיָך  

  

יָחה  שמשון   .ַאנִׁ
  

  

 חלק ו

  

 .ושמשון אסור בידם, יהודה, פלשתים
  

ֵנה ֹפה אֹוְיֵבנּו  פלשתים   !הִׁ

ץ   יש ָהָארֶׁ יש ַמְרעִׁ ה ָהאִׁ ֵנה ֹפה זֶׁ  ,הִׁ

ְגַבּה, ָיֹעז ְבֹרב ֻעזוֹ     .יִׁ

  

י       שמשון  ֵננִׁ  !הִׁ

יעַ    גִׁ  ,ָמה עֹוד ֲאַדֵבר ְוַהיֹום הִׁ

ְשאֹוָלה   י יּוַרד לִׁ ר ַגם ְגאֹונִׁ  ,ֲאשֶׁ

י ָרָמה   ֹבל ְזרֹועִׁ ר ָנֹבל תִׁ  ,ֲאשֶׁ

י ֵתלֶׁא   ים ָמֻעזִׁ ר ֵבין ֲעבֹותִׁ  .ֲאשֶׁ

ְמחּו   יעּו, שִׁ ְמחּו ָעַלי וֹראש ָהנִׁ  ,שִׁ

י ֵכן ָשַבת נוֹ    ץ, ֵגשכִׁ  ,ָנַפל ָלָארֶׁ

ם ֵאיָמה   יְשכֶׁ ם ַפַחד, ַהַמְלבִׁ  ,עֹוְטכֶׁ

ם ָנַפל  ?ַתְחֹשבּו-ַאְך ַמה --!ֵבין ְיֵדיכֶׁ

ם ה ַרק ְלָרַעְתכֶׁ  !ַוֲחזּו ָעָתה: זֶׁ
  

 (ימסו אסוריו ויכם בלחי החמור)    
  

י   י ֵכן ָשדּוד ָנָפְלתִׁ  ,ְראּו ֵאיֹפא כִׁ

 ?ָמה עֹוד ָאַעשּו, ָיַדי ֲאסּורֹות ֵהן  

י    !ְבַיד אֹוְיַבי ָאנִׁ

י   ֵכיתִׁ יש הִׁ לֶׁף אִׁ י ַהֲחמֹור אֶׁ ְלחִׁ  ,בִׁ

י, שּובּו    !..שּובּו ָעַדי ְוַתֵאְסרּונִׁ

י, שּובּו   יתּונִׁ  !..שּובּו ָעַדי ְוֲהמִׁ

י ַבָּצָמא ָנָשָתה    - אּוָלם ְלשֹונִׁ

ן   ם ָאיִׁ ה ֵאיֹפא ּוַמיִׁ ֱעשֶׁ  ?ָמה אֶׁ

י ְנשֹא  ַוֲעָצַמי ָחרּוַאְך נִׁ     .ְלֵאיתִׁ

י, חּוָסה ָנא   י, צּורִׁ  ,חּוָשה ַוֲעֵננִׁ

ָך   ם ָידֶׁ ת ָגְדְלָך ְוֹעצֶׁ י אֶׁ  כִׁ

רֵאיתָ     .ְבַיד ַעְבְדָך ֵהן ַהּיֹום הֶׁ

יָמה    ַאל ָנא ַתֲעֹמד ְבָרחֹוק ֵתֲעלִׁ



י   תֹות ַבָּצָרה לִׁ ן ָאמּוָתה, ְלעִׁ  פֶׁ

ֵחה   ים ֵאלֶׁהָצָמא ּוְבַיד עֲ -צִׁ  ֵרלִׁ

ֹפָלה   י ֹכַח אֶׁ  .ְבלִׁ
  

 (ישתה מן הסלע אשר במכתש)    

  

ר ָקָצָרה   י ֲאשֶׁ ֵנה ָשָבה רּוחִׁ  ,הִׁ

ר ֻסָגָרה   ְמָאה ֲאשֶׁ  .ֵבין ַחְרבֹוֵני צִׁ

יהָ      ת תֹוְצאֹותֶׁ ְרְבָתה ָמוֶׁ ם הִׁ  אִׁ

י, ֹלא ֵאְדָעה ֻכָלם      ,ַאְך ֹזאת ָיָדְעתִׁ

ת      י ָמוֶׁ יהָ : ְבַיד ָצָמאכִׁ  ַתְחלּואֶׁ

ים     י, ַרבִׁ ם ָגָוְעתִׁ ְמַעט ֵמהֶׁ י ֵכן כִׁ  כִׁ

 חלק ז

  

 .מגיד ועזתים. שמשון בעזה
  

ים, ֲהֹלא ֵתְדעּו   מגיד י ֵהָנה, ַעָזתִׁ  כִׁ

ץ יז ָהָארֶׁ ְמשֹון ַמְרגִׁ יש שִׁ ה ָהאִׁ  .ָבא זֶׁ

  

יחַ   עזתים ה ְלַמַען ַהְצלִׁ ת ֹזאת ַנֲעשֶׁ  :אֶׁ

ת ְכֵחֵרש ְשַמע אֶׁ  ,ְמאּוָמה-ָכל-ֹלא יִׁ

ת ר-ֹלא ְנַדֵבר ַעד עֶׁ  :בֹוא אֹור ַהֹבקֶׁ

ַטח י ַנֲעלֶׁה ֵאָליו ְבָשְכבֹו בֶׁ  ,כִׁ

ְשַמר  .ַוֲהַרְגנּוהּו, ְוהּוא ֵהן ֹלא נִׁ
  

 (שמשון על הר חברון עם הדלת)
  

י? ַמה ַתְחְשבּו ֵאיֹפא  שמשון ם ָשַכְבתִׁ י אִׁ  כִׁ

ְשְמָרה נַ  יֹלא אֶׁ יָשָנה, ְפשִׁ י אִׁ  ?אֹו כִׁ

י נִׁ מֶׁ ָבֵצר מִׁ  ֹלא יִׁ

ם  כֶׁ  ,ַוֲחזּו ָעָתה –ֵעצֹות ָלנּוס מִׁ

ָלה י סֶׁ ְזרִׁ י ְבעֶׁ י ֱאֹלֵהי ָאבִׁ  ,כִׁ

ם ֵתַלּה  .ֵמְרֹדף ַאֲחַרי רּוֲחכֶׁ

ם נֹוָסדּו, ָמה ַיֲעשּו ֵאיֹפא  ְואִׁ

ד ֱאלֹוּהַ , ֲחלֹוף-ַיְחָדו ְבֵני  ?נֶׁגֶׁ

יר ֵהם לַ   ,ָשְוא נֹוָעדּוֲעֵלי ַאדִׁ

י ֵמַעל ָגֹבּהַ  י ָגֹבַּה ֻעזִׁ  .כִׁ
  

 ראש ג



  

 חלק א

 פלשתים ודלילה
  

ְך  פלשתים   ,ֲהֹלא ְבֵבין ָשַדיִׁ

ְשֵקְך   ין ָבטּוחַ , בֹוֵער ְבֵאש חִׁ  ָילִׁ

ְמשֹון   ה אֹוְיֵבנּו, שִׁ  זֶׁ

יב ַאְרֵצנּו    .ַהַמֲחרִׁ

ְך   ַּציִׁ ֵנה ְלאֹור חִׁ  ,הִׁ

י   י, ְלַיד ָיקּוש ַכְצבִׁ בִׁ  .ֵיֵלְך ַבשֶׁ

יל ָלנּו   ְלֵתְך ֵאיֹפא ְלהֹועִׁ  ,ֵאין עֹוד בִׁ

ב   רֶׁ ה ֹכחֹו יִׁ ה זֶׁ י ַבמֶׁ ְראִׁ ר תִׁ  ֲאשֶׁ

ה נּוַכל לֹו ַוֲאַסְרנּוהּו    ּוַבמֶׁ

יעַ , ְלַענֹותוֹ    י ָעְרפֹו ַיְכנִׁ  .ַעד כִׁ

  

י  דלילה  נִׁ מֶׁ  ְוֵאיְך ֹתאבּו מִׁ

ְבֹגד בִׁ    ילִׁ ְשקִׁ יד חִׁ יָבה, ידִׁ  ְולֹו ָאשִׁ

ַשע   ְנָאה ָופֶׁ  ?ַתַחת ַאֲהָבתֹו שִׁ

יהָ    ת פִׁ ְפַתח אֶׁ ם תִׁ רֶׁ  ,טֶׁ

ְבֹלַע ֹקַרח   י כִׁ ץ אֹותִׁ רֶׁ ְבַלע אֶׁ  ,תִׁ

ה ְנָבָלה ֹזאת ָעלֶׁיהָ    י ֵתָעשֶׁ  !כִׁ

י   יתִׁ  ְוֵאיָכָכה אּוַכל ָנא ְוָראִׁ

י    ?ָשדּוד ְבַיד שֹוֵנא ַהֵחיק ָאָהְבתִׁ

ק   ְקַראת נֶׁשֶׁ יץ ַגם לִׁ י ָארִׁ  ,ֲהֹלא ֵחיקִׁ

יעּו   ם ַעד ֵלב ַיגִׁ י אִׁ ְמְלצּו לִׁ  ַאף נִׁ

ים   קִׁ ת, זִׁ ים ָוָמוֶׁ ּצִׁ  ,חִׁ

ָלה   ת ֵחיקֹו סֶׁ ם אּוָכָלה ַמֵלט אֶׁ  .אִׁ

ְדֵני   י ַתְחָתיו עֶׁ ְחֹשב מֹותִׁ ד-אֶׁ גֶׁ  ,מֶׁ

ים   ת צּופִׁ  ,ָכל ַמֲחָלה ָוָנַגע – ֹנפֶׁ

י ְכָרַגע ּוְבֵצאת ַנְפשוֹ     .ֵתֵצא ַנְפשִׁ

י     י: ַעם ֹלא ָחָכם, ֵאיְך ֹתאְמרּו לִׁ  ֵתנִׁ

ֵנינּו     ְשֵקְך ְלֵבין שִׁ יד חִׁ ש ְידִׁ  ?נֶׁפֶׁ

י     נִׁ מֶׁ ְשֲאלּו מִׁ י תִׁ ת ַנְפשִׁ  ,ֲהֹלא אֶׁ

יד ֵביֵנינּו     ת ֹלא ַיְפרִׁ י ַגם ַהָמוֶׁ  .כִׁ
  

 חלק ב

 .סרני פלשתים



  

יחַ ? ה ֵאיֹפאַנֲעשֶׁ -ַמה[  פלשתים]  י ַיְצלִׁ  ּומִׁ

ר ָיָעְצנּו   ת ֲעָצֵתנּו ֹזאת ֲאשֶׁ  ?אֶׁ

יָלה ָלנּו   י ַיֲהֹפְך ְלַבב ְדלִׁ  ,מִׁ

ם דֹוָדּה ָיַחד   ְקְשָרה ַנְפָשּה עִׁ י נִׁ  ?כִׁ

ם ַהֹשַחד   י אִׁ  ,ֵאין עֹוד כִׁ

י הּוא ְיַעֵּור ָדַעת    .כִׁ

נּו   ְדְרשֶׁ ל ֵהיָכלֹו ֵנֵלְך ְונִׁ  ,אֶׁ

ְשֲאלֹוֵתינּוכִׁ     .י הּוא ְיַמֵלא ָכל מִׁ
  

 חלק ג

 .פלשתים ושחד בהיכלו
  

ם ֹפה-ַמה  שחד  ם ֵאַלי ָעָתה, ָלכֶׁ י ָבאתֶׁ  ?כִׁ

י-ֵמה   נִׁ ְדֹרשּו מֶׁ  ?תִׁ

  

 ַאְך ַעָתה ָבאנּו     פלשתים 

י ֵכן ָיָדְענּו, לַשֵחר ָפנֶׁיָך    :כִׁ

יש ַנְפשֵ    ים אִׁ יָך ֹלא ָירִׁ ְלָעדֶׁ  ,נּובִׁ

ן   ים ָאיִׁ י ָשָחה ַעד ָעָפר ּוֵמקִׁ  .כִׁ

ב   רֶׁ י יִׁ ֵנה ָיַדְענּו ֹכֲחָך כִׁ  ,הִׁ

 ְזרֹוֲעָך ַהְנטּוָיה ָעֵצָמה  

ץ-ַעל ָכל ַכְנפֹות ֵתֵבל ְוַאְפֵסי    .ָארֶׁ

ְקֵרי ֵלב   ֵּור ַאָתה, ַעד חִׁ ם עִׁ  ,ְואִׁ

נּו   ר ַתְחֹפץ ַתטֶׁ יט ּוְלָכל ֲאשֶׁ  .ַתבִׁ

ךָ ַעָת    מֶׁ ְדֹרש מִׁ ת ֹזאת נִׁ  :ה ְלַבד אֶׁ

ָתנּו   ר ָתֹבא אִׁ  ֲאשֶׁ

ְמשֹון ְלַהטֹות ֵאֵלינּו-לֶׁב   ת שִׁ  ,ֵאשֶׁ

ף   ר ָהַפְך ַעד ֹכה ֵאֵלינּו ֹערֶׁ  .ֲאשֶׁ

  

יָראּו שחד ְפָחדּו, ַאל תִׁ  ָאֹבָאה  ! ַאל תִׁ

יחַ  ם ַאְצלִׁ  ,ְוַדְרֵכיכֶׁ

 .ַעָתה ָנקּום ֵנֵלָכה  
  

 חלק ד   

 .שחד ודלילה, תיםפלש
  

ה  דלילה  י זֶׁ ים, מִׁ ְשתִׁ ם ֵהָנה, ְפלִׁ ָמכֶׁ  ,ָבא עִׁ



ם   ְקָמַתיִׁ ַבע רִׁ ְלבּושֹו צֶׁ  ,ָהדּור בִׁ

ף   סֶׁ ְקֵמי ָזָהב ָוכֶׁ  רִׁ

יעּו   ילֹו יֹופִׁ  ?ַעל ְמעִׁ

ֵּור הּוא   ַטח – ֲהֹלא עִׁ  ,ְוֵיֵלְך ָלבֶׁ

ֹגף   ד, ַרְגלֹו ֹלא תִׁ ָלכֶׁ ְשָמָרה מִׁ  ,נִׁ

 .ָעָדיו ַתְחָתיו ַיְחָדו כֹונֶׁנּוָגם צְ   

י   ה, ֹלא ֹתאְמרּו לִׁ י הּוא זֶׁ  ?מִׁ
  

 :ֹנאֵמָרה     פלשתים 

ָמנּו   י ָבא עִׁ ה ֹשַחד הּוא כִׁ ֵנה זֶׁ  הִׁ

ְך   ת ָפַניִׁ  ְלַחלֹות אֶׁ

יֵשְך   י אִׁ י ְתַפתִׁ יעַ , כִׁ י יֹודִׁ  ַעד כִׁ

יד ָלנּו, ַבָמה ֹכחֹו ָגדֹול    ,ְלַהגִׁ

שּובַ    ה ֵיָאֵסר ְלַענֹות ָנפֶׁ  ?מֶׁ

י ֹזאת   ם ַתֲעשִׁ י אִׁ ֵנה ֲאַנְחנּו, כִׁ  הִׁ

ף   ף ּוֵמָאה ָכסֶׁ לֶׁ יש אֶׁ ֵתן ָלְך אִׁ  .נִׁ

  

יל ֵאינוֹ   דלילה  ֱאוִׁ ה ֹזאת וֶׁ ֱעשֶׁ  ְוֵאיְך אֶׁ

י ָכֹזאת   יד לִׁ  ?ְלַהגִׁ
  

י     שחר ם ַתְחֹפצִׁ  ַאְך אִׁ

י   י ֵעת ֵבין , ָעשה ַתֲעשִׁ ְךכִׁ  ָשַדיִׁ

ין   ק, ָילִׁ ְשֵפי ֵחשֶׁ  ,ְוהּוא בֹוֵער ְברִׁ

י   ְשָאלִׁ ר תִׁ ֵמְך ָכל ֲאשֶׁ ְמַנע מִׁ  .ֹלא יִׁ

  

י ָאַעש, ֵאֵלְך  דלילה  ר ַתּׂשיג ָידִׁ  ;ַוֲאשֶׁ

ימּו   ְהיּו ְוֵכן ָתקִׁ ים תִׁ י ֵכנִׁ  ַאְך כִׁ

ם   יכֶׁ פִׁ ְחָדלּו, ַהּיֹוֵצא מִׁ  .ְוֹלא תֶׁ

  

י  פלשתים  יַא, ְלכִׁ יָראִׁ יָמה! ל תִׁ י ֵכן ָנקִׁ  כִׁ

ַבְרנּו   ר דִׁ ת ָכל ֲאשֶׁ  .אֶׁ
  

 (תלך דלילה) 
  

ה ְלָך  פלשתים  ְשַתֲחוֶׁ  ,ַמלֵכנּו, ַעָתה נִׁ

ְצַלְחָת    י ַדְרֵכנּו הִׁ  ,כִׁ

 ,ֻעְזָך ַיַחד ָנֹבָאה-ֲעֵדי ֵהיַכל  

יָבה   ְסֲאָך ָנכֹון אֹוְתָך נֹושִׁ  ,ַעל כִׁ



ּוא   ְבֵחי ְתשִׁ יָבה-ֹותזִׁ  .ֵחן ְלָך ַנְקרִׁ

י ָלַעד     י ֹשַחד ַמְלֵכנּו, ְיחִׁ  !ְיחִׁ

ְסאֹו שּוָבה ָוָנַחת      ,ְיַקְדמּו כִׁ

ֵתנּו      ּוְבֵהיָכלֹו יֹום יֹום קֹוָלם יִׁ

יָלה     י פֹוָרַחת, ַיְלֵדי גִׁ י ָשם ְתהִׁ  .כִׁ

  

 חלק ה

 .דלילה ושמשון
  

י ַצח ְוָאֹדם  דלילה  יֲאשֶׁ , דֹודִׁ  !ר ָאָהְבתִׁ

ד-ַמה   גֶׁ י מֶׁ כִׁ ְדַבש ָמתֹוק ְלחִׁ  מִׁ

ָך   ידּותֶׁ י ְידִׁ  !ְפרִׁ

י   ְפֵלאתִׁ  ֵכן נֹוָראֹות נִׁ

י ָכמֹוהּו   ְראֹות ֹרב ֻעְזָך ּומִׁ  !בִׁ

י-אּוָלם ֱאָמר   ְגַדְלָת : ָנא לִׁ ה הִׁ  ַבמֶׁ

ב   רֶׁ ה ֹכֲחָך ָגֹדל ְוָתְקְפָך יִׁ  ?זֶׁ

ץ   יש ָבָארֶׁ  ֲהיּוַכל אִׁ

ֱאָסְרָך   ן, ַענֹוְתָך וֶׁ ם ָאיִׁ  ?אִׁ
  

ר  שמשון  י ָגבֶׁ  :יּוַכל ַענֹותִׁ

י   ם עֹוד ַיַאְסרּונִׁ י אִׁ  כִׁ

י ֹלא ֹחָרבּו   ים כִׁ ְבָעה ְיָתרִׁ  ,ְבשִׁ

ְך   י ְוֵילֶׁ י ֹכחִׁ  ;ֵהן ַיֲעֹזב אֹותִׁ

ְבֵני   ה לִׁ ְדמֶׁ  .ֲחלֹוף ַגם ָיַחד-ָאז אֶׁ

  

ם אּוַכל עַ   דלילה  ה אִׁ ְראֶׁ ָךַעָתה אֶׁ  .נֹותֶׁ
 (תאסרהו) 

  

ְמשֹון, ָנא-עּוָרה  דלילה   :עּוָרה, שִׁ

יָך   ים ָעלֶׁ ְשתִׁ י ְפלִׁ  !כִׁ

  

ים ָיֹבאּו  שמשון  ְשתִׁ ם ְפלִׁ  ,אִׁ

ם ָאגּוָרה י ֹלא ֵמהֶׁ  ;כִׁ

י ֵכן ֲאַנֵתק ָעָתה  ,כִׁ

ת יל ְנֹערֶׁ ָנֵתק ְפתִׁ ר יִׁ  ַכֲאשֶׁ

יחֹו ֵאש ים ָיַחד, ַבֲהרִׁ  .ַהְּיָתרִׁ
 (ק אותםינת) 

  

  



י  דלילה יָדה! ָאְמָנם ֵהַתְלָת בִׁ  ַעָתה ַהגִׁ

ן   ְבֵרי ֳאמּוָנה ֹאמֶׁ  :דִׁ

ָך    ,ֵבָמה ֵתָאֵסר ָנא ְלַענֹותֶׁ

  

י  שמשון  ם ָאֹסר ַיַאְסרּונִׁ  אִׁ

ים   ים ֲחָדשִׁ י, ַבֲעבֹותִׁ יתִׁ  ,ָאז ָחלִׁ

ם ֹלא ַנֲע ָשה ְמָלאָכה ָבֵהָמה    .אִׁ

  

ְר   דלילה  ַגְדָת ַעָתה אֶׁ ת הִׁ ם ָהֱאמֶׁ ה  אִׁ  .אֶׁ

  
 (תאסרהו)    

  

ְמשֹון, ָנא-עּוָרה    ,עּוָרה, שִׁ

יָך   ים ָעלֶׁ ְשתִׁ י ְפלִׁ  !כִׁ

  

ים ָיֹבאּו  שמשון  ְשתִׁ ם ְפלִׁ  ,אִׁ

ם ָאגּוָרה   י ֹלא ֵמהֶׁ  :כִׁ

ים ֵאלֶׁה   ת ָהֲעבֹותִׁ י ֲאַנֵתק אֶׁ  כִׁ

 .ֵמַעל ְזֹרעֹוַתי ַכחּוט ַגם ָיַחד  
  

 (ינתקם)    
  

י  דלילה  ֵנה ֵהַתְלָת בִׁ ְמשֹון, הִׁ  .ַעד ֵהָנה, שִׁ

יָדה   ת ַהגִׁ  :ַעָתה ֱאמֶׁ

ָך    ?ַבָמה ֵתָאֵסר ָנא ְלַענֹותֶׁ

  

ַבע  שמשון  ת שֶׁ י אֶׁ ם ַתַאְרגִׁ  אִׁ

ת   ם ַהַמָסכֶׁ י עִׁ  .ַאל ַמְחְלפֹות ֹראשִׁ

  

ה  דלילה  ְראֶׁ ֵנה ַעָתה אֶׁ ם ַגם ַהַפעַ , הִׁ  םאִׁ

יָך   לֶׁ ט מִׁ י קשֶׁ י אֹו כִׁ  .ֵהַתְלָת בִׁ

  
 (.תארוג את מחלפות ראשו)

  

ְמשֹון, ָנא-עּוָרה    ,עּוָרה, שִׁ

יָך   ים ָעלֶׁ ְשתִׁ י ְפלִׁ  !כִׁ

  

ים ָיֹבאּו  שמשון  ְשתִׁ ם ְפלִׁ  ,אִׁ



ם ָאגּוָרה   י ֹלא ֵמהֶׁ  :כִׁ

יָעה   ֵנה ַעָתה ַאסִׁ  הִׁ

ת   ג ְוַהַמָסכֶׁ רֶׁ  .ַהְיַתד ָהאֶׁ
  

 (יסיעם)
  

י דלילה  יְך : ַאְך ֵאיְך ָאֹמר ֹתאַמר לִׁ – ֲאַהְבתִׁ

י   נִׁ מֶׁ ְרַחק ְמֹאד מִׁ ְבָך יִׁ  !ְולִׁ

יָבה   ה ְגמּול ָתשִׁ  ֲהזֶׁ

ת   י ָהַעָזה ַכָמוֶׁ ל ַאֲהָבתִׁ  ?אֶׁ

ְקֹצָרה   ר אֶׁ י ֲאשֶׁ ְשקִׁ י חִׁ ה ְפרִׁ  ֲהזֶׁ

ְתָך    ?ַאְכָזר, ֵמאִׁ
  

י     שמשון   !ְוַאְכָזר ָאנִׁ

  

ם ֹלא ַאְכָזר ָאָתה  דלילה   ,ַהאִׁ

לֶׁת   ה ְבֵאש אֹוכֶׁ ְראֶׁ י תִׁ בִׁ ת לִׁ י אֶׁ  ,כִׁ

 ,!(ְוַאְכָזר ָאָתה)ַאְכָזר   

ָך   ְבַער ְלֻעָמתֶׁ  ,יִׁ

ָך   י ָעְרפֶׁ י ְקשִׁ יב נֶׁגדִׁ  ?ַתְחָתיו ַתּצִׁ

ד-ַמה   גֶׁ מֶׁ י מִׁ כִׁ ֱעַרב ֱאֵלי חִׁ  ּיֶׁ

ָך   יר ַאֲהָבתֶׁ  ?ְקצִׁ

ת מֶׁ    ק דֹוַדי ָתבּוָזהְוַאָתה אֶׁ  !תֶׁ

י   יתִׁ  אּוָלם ְמֹאד שגִׁ

יָך: ֵלאֹמר    ,ֲאַהְבתִׁ

יָך   ַגע ָעדֶׁ י עֹוד ַאֲהָבה ֹלא תִׁ  ,כִׁ

יעַ     .ֵכן ֹלא ֵתַדע אֹוָתּה ְוֹלא ַתגִׁ

ם ֹלא ָיַדְעָת     ָאְמָנם אִׁ

ְשָבָעה   י תִׁ ְצפִׁ ת קִׁ יף אֶׁ  !ְרוֹות ְרצֹונִׁ

י   ְרַעץ ְקשִׁ י ְקשִׁ -יִׁ ָך-יָעְרפִׁ  ,ָעְרפֶׁ

יל ְזדֹון   י ְזדֹון-ַיְשפִׁ בִׁ ָך-לִׁ בֶׁ  !לִׁ

ה   ף-ַמֲעדֶׁ ד ְביֹום ָקַרת ֹחרֶׁ גֶׁ  בֶׁ

ְדֵמהּו    :דֹוֵבר ֲחָלקֹות ַעל ֵלב ָרע יִׁ

ל ְקַשה   י ָשְוא ָלשֹון ַרָכה אֶׁ ף-כִׁ  ,ֹערֶׁ

 !ַרק ַמֲעַנה ַעזֹות ְיַפְצְפֵצהּו  

  

יל  שמשון  י הֲ -אּוָלם ַמְכשִׁ יהּוֹכחִׁ ְראִׁ  :ֹלא תִׁ

ְך-הּוא ּוְמאֹור, ֵחן-ַיֲעַלת, ַאְת     .ָפַניִׁ



ת   י ָללֶׁכֶׁ נִׁ י ַרְגֵלְך מֶׁ יעִׁ י ָתנִׁ  ,כִׁ

ְבֹרחַ    ְמקֹומֹו לִׁ י מִׁ בִׁ ַתר לִׁ  יִׁ

ְך    ;ְוָלנּוד ַאֲחָריִׁ

 ,ֵכן ֲעָצַמי ָעֵששּו  

ץ   ְגָדע ָלָארֶׁ ְראּו נִׁ ת ַמְלָכם יִׁ י אֶׁ  ;כִׁ

ים ש   רּוְכמֹו ֲחָללִׁ בֶׁ  ,ֹוְכֵבי ַהקֶׁ

ן   י ְלָאבֶׁ יהִׁ י הּוא וִׁ ְרבִׁ  .ָחָלל ְבקִׁ
  

ן  דלילה  ְבָך ָאבֶׁ  ,ֹלא נְֶׁהַפְך ַעָתה לִׁ

ֵנהּו   ָבְראֹו הִׁ יֹום הִׁ י ֵכן מִׁ  .כִׁ

  

י עֹוד  שמשון  י בִׁ ְשְלחִׁ ְך, ָיָפה, ַאל תִׁ ָּציִׁ  ,חִׁ

י   יתִׁ ֵנה ָחלִׁ ְגַרת ָיֵדְך הִׁ תִׁ י מִׁ  ,כִׁ

ְמַעט ַנְפשִׁ     .י ָיָצָאהכִׁ

  

יָך  דלילה  לֶׁ ַמס ְלקֹול מִׁ י יִׁ  .ֹלא ְלָבבִׁ
  

ְך  שמשון  ַליִׁ ַמס ְלקֹול מִׁ י יִׁ  :ַאְך ְלָבבִׁ

ְך   ְמרֹוַתיִׁ י אִׁ ת לִׁ ים ָוָמוֶׁ ּצִׁ  .חִׁ

ן   י ַאיִׁ י ֵיַעל, ַהֳּצרִׁ ירִׁ  ?ַמְרֵפא ְלצִׁ

  

ָך  דלילה  ירֶׁ י צִׁ י הּוא ֳצרִׁ  .אּוָלם ְבָידִׁ

  

ּוָ   שמשון  י ַמַעל-ַמה? ֵסרַעד ָאן אִׁ  ?ָמָצאָת בִׁ

  

ָך  דלילה  ירֶׁ י צִׁ  .ַעד ַתֲעלֶׁה ַאָתה ֳצרִׁ
  

י  שמשון י ֵאיְך ַאֲעלֶׁה ָאנִׁ ירִׁ י ְלצִׁ ם ְבָיֵדְך הּוא ,ֳצרִׁ  ?אִׁ

  

ָך     דלילה  ם הּוא ְבָידֶׁ  .אִׁ

  

י  שמשון  ינִׁ ֱאָהבִׁ י תֶׁ י ַרק כִׁ ירִׁ י צִׁ  .ֳצרִׁ

  

ֱאהָ   דלילה  י תֶׁ יְרָך ַרק כִׁ י צִׁ יֳצרִׁ  .ֵבנִׁ

  

ֱאַהב אֹוָתְך  שמשון  י אֶׁ י! כִׁ יתִׁ ה ָחלִׁ  ?ּומֶׁ

ְך   י, ֵהן ַרק ָעַליִׁ י ֹלא ֲאַהְבַתנִׁ  .כִׁ



  

ֱאַהב אֹוָתָך  דלילה  י אֶׁ י-ּוַמה! כִׁ  ?ָקַצְפתִׁ

יָך   י, ֵהן ַרק ָעלֶׁ י ֹלא ֲאַהְבָתנִׁ  .כִׁ

  

י  שמשון   ?ּוַמה ֹתאבִׁ

  

ה   דלילה   :ָיָדְעָת  – ּוַמה ֹאבֶׁ

בכִׁ    רֶׁ ה ֹכֲחָך יִׁ י ַבמֶׁ  ?י ֹתאַמר לִׁ

ף ָהֵתל ְכמֹו ַעד ֵהָנה    .ַאְך ַאל תֹוסֶׁ

  

י  שמשון  ם ֹזאת ְלַבד ֹתאבִׁ ְפֵצְך ָאַעש, אִׁ ת חֶׁ  .אֶׁ

י    ,ְוָיסּור ַכַעס, ֵחן-ַיֲעַלת, בֹואִׁ

יָדה   ת ַאגִׁ  :ּוְדַבר ֱאמֶׁ

י   ים ָאנִׁ יר ֱאֹלהִׁ  ְנזִׁ

י ְוֹלא    מִׁ ן אִׁ טֶׁ י בֶׁ נִׁ ימִׁ  .ֻגָלְחתִׁ

י ַעָתה    ם ֻגַלְחתִׁ י ָסָרה –אִׁ  וֹכחִׁ

ְהיֶׁה לֹכח    .ּוְכַאַחד ָהָאָדם אֶׁ

  

 (השליח ותאמר לו, בלי ראותו, תקרא)  דלילה 

ר ָיֹבאּו   י ֲאשֶׁ  ,ְקָרא ַסְרֵני ַעמִׁ

י ָעָתה   ת ָכל ְלָבבֹו גָלה לִׁ י אֶׁ  .כִׁ
  

 [אל שמשון]  דלילה 

י כֵ    ָךְרֵאה ַעָתה כִׁ ירֶׁ ְחַדל צִׁ  ,ן יֶׁ

יתָ    יד ָהיִׁ י ַהְידִׁ י שֹוב ָתשּוב לִׁ  .כִׁ

י   ְשְמָחה בִׁ יָלה, ַעָתה תִׁ  .ּוְבָך ָאגִׁ

י   יָך, ַעָתה שּוב ְלֵחיקִׁ י ֲאַהְבתִׁ  ,כִׁ

ַטח    ְרַכי ְתָשֳעַשע ָלבֶׁ – ַאף ַעל בִׁ

י   י ֲאַהְבָתנִׁ י כִׁ  ,ַאֲחֵרי ְראֹותִׁ

ר ַעד ֹכה    ְסָכְלָת ֹלא ַכֲאשֶׁ  .ֲעשֹה הִׁ
  

 (ישן על ברכיה) 
  

 [אל האיש]  דלילה 

יש    .ַאל ְתַאֵחר ּוְתַגְלֵחהּו, קּום חִׁ
  

 (יגלח אותו) 
  

ְמשֹון-עּוָרה דלילה  ,עּוָרה, ָנא שִׁ



יָך   ים ָעלֶׁ ְשתִׁ י ְפלִׁ  !כִׁ
  

 (ייקץ) 
  

ְרַכי ָכָשלּו  שמשון  י ּובִׁ ה ָהָיה לִׁ  ,ַאְך מֶׁ

יֵאין עוֹ    י ֹכחִׁ תִׁ י ָסָרה, ד אִׁ  .ְוֻעזִׁ

ה ֹלא אּוַכל קּום   י, אֹוי? ַמה זֶׁ י ֻגָלְחתִׁ  !כִׁ

  

ד ָלנּו  פלשתים  גֶׁ נֶׁ ְתַיֵּצב מִׁ  ,ַעָתה קּום הִׁ

ָנֵער ְכמֹו ַפַעם ְבָפַעם    :קּום הִׁ

ם ֹראְשָך ֻגַלְחָת     ,אִׁ

ָך    !ֹלא ֻגַלְחָת ֹכחֶׁ

  

יָמה עֹוד ֲאַדֵבר וַ   שמשון  יתִׁ י ָעשִׁ  !ֲאנִׁ

יק הּוא ְייָ    י, ַצדִׁ יתִׁ יו ָמרִׁ י פִׁ  .כִׁ

  

ָך  פלשתים  ֵנה ַעָתה ֵיֵרד ֲעֵלי ֹראשֶׁ  הִׁ

ְרֵביתָ     !ֲחָמְסָך הִׁ

שּוהּו   פֶׁ  ,ַעָתה קּומּו תִׁ

ידּו, ֵעיָניו ָרמֹות ְתַנְקרּו    תֹורִׁ

 ,ַאַחר אֹותֹו ַעָזָתה  

ת ַרְגלֹו ַבכֶׁ    לָשָמה ְתַענּו אֶׁ  !בֶׁ

  
 (יתפשוהו ויורידוהו ויעשו לו את כל אלה) 

  

 חלק ו  

 .שמשון בבית האסורים 
  

ל ַיְרְכֵתי בֹור  שמשון  ק, אּוָלם ְרָדה אֶׁ  ,ֵחשֶׁ

יָך ְבכֹור   ת-ֹיאַכל ָלַעד ַבדֶׁ  ,ָמוֶׁ

ָלה   ה סֶׁ ית ְיֹזרֶׁ ָך ָגְפרִׁ  .ַעל ְנוֶׁ

ָך   ְתרֶׁ ְך סִׁ  ,יּוַשת ֹחשֶׁ

ץ ֵעיָפָתהֵתֵשב ַמְחַשכֵ    רֶׁ  ,י אֶׁ

ְנָך ַיַחד   ימִׁ ָך וִׁ ֹפל ַקְשתֶׁ  ,תִׁ

ת   ְשָברֶׁ יָה נִׁ ּצֶׁ ם חִׁ  .ּוְשֹמאְלָך עִׁ

י   י ַהּיֹום אֹוְתָך ָיָדְעתִׁ  ,ָארּור ְיהִׁ

ָשה ֵעיַני ָבָחרּו   י אִׁ י ְצבִׁ  !יֹום כִׁ

ב   ְדַבר ֹחרֶׁ ים ּומִׁ י ְנֵוה ַתנִׁ  ְיהִׁ



מֹוש וָ , ַנַחל שֹוֵרק    !חֹוחַ ְמקֹום קִׁ

ץ אֹוָתְך   רֶׁ ְבַלע אֶׁ ָּיַעל, תִׁ  ,ַבת ְבלִׁ

ת   יָלה בֹוָגדֶׁ  !הֹוי ְדלִׁ

י   יתִׁ ְשֹכן ֲעָנָנה ַעל ַהּיֹום ָראִׁ  תִׁ

י, אֹוָתְך   י ָיְפֵיְך בֹוֵגד ָחָמְדתִׁ  ,יֹום כִׁ

ְך   יו ַעְפַעָפיִׁ י זִׁ בִׁ י ָלַקח לִׁ  ,יֹום כִׁ

י   יָחנִׁ דִׁ ְך הִׁ  !יֹום ֵחלֶׁק ְשָפַתיִׁ

יהִׁ    ֱאַמְנתִׁ י יֹום הֶׁ ְך ְיהִׁ  ֵנה ֹחשֶׁ

ן   ֱאמּוָנה ֹאמֶׁ יֵתך כֶׁ ְבֵרי ַתְרמִׁ  ,דִׁ

ְרֵאית   י ֵאש בֹוֵער הֶׁ ֵבְך לִׁ י לִׁ  ,ָאז כִׁ

 ,בֹו ַתֲעֹמְדָנה ָכל תֹוֵעבֹות ָיַחד  

ַשע   יד ָהרֶׁ י ְילִׁ בִׁ י ַהַרְך לִׁ  ָאז כִׁ

י ָלְך   ת סֹודִׁ ת, ְואֶׁ דֶׁ י, בֹוגֶׁ ַגְדתִׁ  ,הִׁ

םָאז  ְרַכיִׁ ַדְמְת בִׁ י קִׁ י ְלֹראשִׁ  כִׁ

יָשָנה י ָואִׁ ם ָשַכְבתִׁ  !ַוֲעֵליהֶׁ

י? ַאְך ָמה ֹאַמר י ָחָטאתִׁ  ֵהן ָאֹנכִׁ

ר נֹוֵתן ַלָּיֵעף ֹכחַ  ל צּור ֲאשֶׁ  ,אֶׁ

י-ּוְבֵחיק ְנצּוַרת  .ֵלב אֹותֹו ָשָכְחתִׁ

ְמחּו ים, שִׁ ְשתִׁ ְשֹמחַ , ְפלִׁ ם לִׁ י ָלכֶׁ  ,כִׁ

ְש  י נִׁ י ְזרֹועִׁ לכִׁ ר ֵנבֶׁ בֶׁ  .ַבר ְכשֶׁ

י יתִׁ כִׁ יש הִׁ ף אִׁ לֶׁ י ַהֲחמֹור אֶׁ ְלחִׁ  ,בִׁ

י יתִׁ ָשה ָחלִׁ  .ּוְבֵאין ַמְרֵפא ְבֵחיק אִׁ

י יָמנִׁ י ֲהדִׁ  ,ָאְמָנם ֹלא ָדגֹון הּוא כִׁ

י י – ַאְך ֱאֹלֵהי ָאבִׁ י בֹו ָמָרְדתִׁ  ,כִׁ

י י ְישּוָעתִׁ י – צּורִׁ י בֹו ָבָגְדתִׁ  .כִׁ

י, ֵהָאֵנק ֹדם    בִׁ ְצָעָקה! לִׁ  ָלָמה תִׁ

ָך    בֹותָ , ְבָרָעתֶׁ  ?ְוַאָתה ֲהסִׁ

ה    ְבכֶׁ ישּוָעְתָך ָרָחָקה, ַלָשְוא תִׁ  ,וִׁ

ה    ְרְיָך זֶׁ י פִׁ ר ֲהֵרעֹותָ  – כִׁ  !ֲאשֶׁ
  

 חלק ז   

 פלשתים עושים משתה  
  

יָלה  פלשתים ְשְמָחה ַגם ָיַחד, ַעָתה ָנגִׁ  !נִׁ

ַתן ְבָיֵדינּו י נִׁ  כִׁ

ְמש ה שִׁ  .ֹון אֹוְיֵבנּוזֶׁ

יַשֵחק ָלנּו ְמשֹון וִׁ ְראּו ָנא ְלשִׁ  !קִׁ



  

ְמשֹון  שליח ים ְקָראּוָך! בֹוא, שִׁ  .ַהְסָרנִׁ
  

 ( יביאו שמשון)

  

ים ֵאלֶׁה  פלשתים  !ַיֲעֹמד ָנא ֵבין ָהַעמּודִׁ

  

ָשֵעָנה (לנערו) שמשון י ְואֶׁ יֵשנִׁ  ָאָנא ֲהמִׁ

 .תַעָתה ַעל ַעמּוֵדי ְמכֹון ַהָביִׁ 
  

 (ימישהו)
  

י, ֱאֹלֵהי, ָזְכָרה  שמשון  ר ָשַפטתִׁ  ָנא ֲאשֶׁ

ָך   ְשָרֵאל ַעמֶׁ ת יִׁ ים ָשָנה אֶׁ ְשרִׁ  עֶׁ

י ָנא ַאְך ַהָפַעם    ,ְוַהֲחֵזק ֻעזִׁ

ְקַמת ַאַחת ֵמֵעיַני ַעָתה   י נִׁ  ַעד כִׁ

ים ֵאלֶׁה   ְשתִׁ י ְפלִׁ נִׁ ָנְקָמה מִׁ  אִׁ
  

 (יהפוך פניו אל הפלשתים)
  

ים   י ַחּיִׁ  ?ָלָמה? ָלָמה לִׁ

י ֳחָרבֹות ָשבּו   ֵנה ְימֹוֵתי לִׁ  ,הִׁ

עּוֵתי ֱאלֹוּהַ  – ַאף ָכל ְרָגַעי    .בִׁ

י ָתבֹוָאה   ָחתִׁ י ֵהן ַאנִׁ ְפֵני ַלְחמִׁ  ,לִׁ

ם   ְתכּו ַשֲאגֹוַתי ַכָמיִׁ  .נִׁ

ת   ה ַלָמוֶׁ  ,ֵכן ֲאַחכֶׁ

נּו   ְמָצאֶׁ ם אֶׁ ְחֹפר אִׁ ים אֶׁ ַמְטמֹונִׁ  ,מִׁ

ֵתנּו   יב יִׁ ְשְמָעה ָצַרי ָסבִׁ י אֶׁ  כִׁ

יעַ    י מֹושִׁ  .ָעַלי בקֹוָלם ְוֵאין לִׁ

ַשע   יַח יֶׁ י ַתְצמִׁ י לִׁ  ,ָאְמָנם ְזרֹועִׁ

יָתה   י ָאמִׁ ת ַנְפשִׁ י אֶׁ –  כִׁ

ַטח    ַיַען ַחֵּיי ַהְשֵקט ָובֶׁ

ם ֲאמֹוְתֵתהּו   י אִׁ בִׁ ֵתן ְללִׁ   – אֶׁ

ה   ֱעשֶׁ י אֶׁ  !ָאֹנכִׁ

ם כֹ    י אִׁ יכִׁ ַבְדתִׁ י אִׁ  ,חִׁ

י   בִׁ י לִׁ ַבְדתִׁ י, ֹלא-ֹלא אִׁ ַבְדתִׁ  ֹלא אִׁ

יָבה   י ְנדִׁ י, רּוחִׁ  !ֵמָאז ְסְמָכְתנִׁ

ְהיֶׁה רֹוֵגעַ    י ָאז אֶׁ י כִׁ ית ַנְפשִׁ  .ָאמִׁ

ְבָהָלה, ְתמּוָתה-ַחַּיי   י נִׁ י ַנְפשִׁ  ,כִׁ



י ֻחָבָלה   ְזָעכּו ְורּוחִׁ  .ָיַמי נִׁ

י אֲ      בִׁ ְשְבֵרי לִׁ ת מִׁ יעַ אֶׁ י ַאְכרִׁ  ,נִׁ

יָתה     ְלַבש ְגבּוָרה ְוַנְפשי ָאמִׁ  ,אֶׁ

יעַ    בֹור ְוָאז ַאְרגִׁ  ,ָאמּות ְכמֹו גִׁ

יָתה   י ַאְשבִׁ י ּוְכֵאבִׁ ְחיֶׁה ְבמֹותִׁ  ,אֶׁ

ת ֹלא ָאגּור, ָאמּות   ְשַחק ְלָפַחד, ָמוֶׁ   – אֶׁ

ים ַגם ָיַחד   ְשתִׁ ם ְפלִׁ י עִׁ  !ָתֹמת ַנְפשִׁ
  

 לתוכן הענינים

 יהודה-לדף הראשי של פרויקט בן
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