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מאשמה נֱקי

ָּלם... ּסֻק הַק ע ְּבֶאְמצַק ְועֹוֵמִד

ָהֹאֶהֹל, ֶאֹל ְּפִניָמה ּכֹוחֹו ְּבָכֹל ִמֵהר ִּגִדעֹון

ז ְוֶנְחּפַק ֱקּיֹות, ּׂשַק הַק ִמן ִׁשְכמֹו ֹל עַק ֶהֱעִמיס

ר ִנְזהַק 'א ם! עַק ּפַק הַק ְוֱקא ּדַק ם, עַק ּפַק ְּכֶׁשהַק חּוָצה, הַק

+ ָּדרַק ֹלב, ֹלִׂשים ּוְבֹלי ֶחְפזֹונֹו, ְּבֹגִדֹל ּיֹו ּדַק

ּׁשֹוֵמר הַק ֶׁשֹל ת, חַק ּנַק ּמֻק הַק ָיִדֹו ע ֶאְצּבַק ֹל עַק ְגֹלֹו ְּברַק

ָּיֵׁשן... הַק

ֵּדם ְוִהְתֱקַק ְּבכָ+, ִהְרִּגיׁש 'א ַאף ִּגִדעֹון

ְּבָׂשׂשֹון... ָהֹלָאה

ִסּיּומֹו את ֹלֱקרַק ָּתה עַק ִד ָעמַק ְּגאֹוִני הַק ִּמְבָצע הַק

רֹוָנה ָהַאחֲק ְּׁשֹחָרה הַק ִּקית ּׂשַק הַק ְצֹלח. ּמֻק הַק

ַאף ִטְּפסּו ְוִגִדעֹון ז ּומֹוְנּבַק ְּפִניָמה, ְׁשֹלָכה הֻק

ף, ּכַק הַק ּתוֹ+ ֶאֹל ְּפִניָמה רֹוָנה, ָהַאחֲק ם עַק ּפַק ּבַק ֵהם

ָׁשֶוה. ְּבִמְפֹלס ֱקּיֹות ּׂשַק הַק ֶאת ֵּדר ֹלסַק ְמָנת ֹל עַק

ֹאֶכֹל, ֶׁשֹל צּוָמה עֲק ּמּות ּכַק ָׁשם ָהְיָתה

ָּבם, ּגַק ֶאת ֹליַקֵּׁשר ְוִהְתרֹוְממּו ֵּדר ֹלסַק ּוְכֶׁשִּסְּימּו

ֹל עַק ָנָחה ּוְנָהָרה ָּבֶזה, ֶזה ִים ְּׁשנַק הַק ֵהִציצּו

ְּבֹאֶׁשר. ִּגִדעֹון ִמֹלֵמֹל ה'" ֹלַק "הֹוִדּו ְּפֵניֶהם.

ִים ְּׁשנַק ְוהַק ר ָאמַק ֹלֶרִדת!", ִנְזָּדֵרז ָהָבה ְמנּו. "ִסּיַק

ָחׁשּו ע ְּכֶׁשְּלֶפתַק ָּלם, ּסֻק הַק ֶאֹל חֹוֵריֶהם, אֲק ֹלַק ָּפנּו

ֶּבָהֹלה... ֵמֹרב ְמֱקֹוָמם, ֹל עַק ְּבִנים ִמְתאַק ֶׁשֵהם

ְּגִדֹוֹלה, הַק ף ּכַק הַק ֹל עַק ִנְׁשָען ָּלם, ּסֻק הַק ֹראׁש ֹל עַק

ָּבֶהם ְוִהִּביט ָהָרָׁשע, ָּגיּוס ּׁשֹוֵמר, הַק ִד ָעמַק

ִנָּצחֹון... ִחּיּו+ ְׂשָפָתיו ֹל ְּכֶׁשעַק ָרעֹות, ִים ְּבֵעינַק

ִמֶּׁשִּצִּפיִתי", ֱקָּדם מֻק ִהִּגיעַק סֹוְפֶכם "ּוְבֵכן,

ָּלם ּסֻק הַק ֶאת ח ֶׁשֶאּקַק ִדיפּו עֲק תַק "הֲק ִּגֵח+.

ָזָרה חֲק ּבַק ָׁשָעה ְּבעֹוִד ֹלעּוף ָּכאן ְׁשִאיְרֶכם ְואַק

ִהְבִחין 'א הּוא – ְּפָגִזים" הַק ָּכֹל ִעם ְיָתה ּבַק הַק

ִּתְרצּו ֶׁשָּמא "אֹו – ְחֹלָפה הֻק ְחֹמֶׁשת ּתַק ֶׁשהַק

ֹלִמְׁשָּפט ֹמִד עֲק ֹלַק ְמָנת ֹל עַק ֹלֶרִדת ֹלֶכם ֵּׁשר אַק ֶׁשאֲק

ְסָינּוס?". ַאְסּפַק ֹלְפֵני

ֵער ֹלִהְסּתַק ְעיֹון ָהרַק ֶאת ֹלֶרגַקע ֹל ָׁשֱקַק ִּגִדעֹון

ָּטה, מַק ֵּפי ְּכֹלַק ָּלם ּסֻק הַק ִעם ' ָה'אֹוֵרחַק ֶאת ְוֹלִדֹחף

ף. ּכַק ּבַק ָחָזֱק ֶהְחִזיֱק ּׁשֹוֵמר הַק ָבֹל אֲק מֹותֹו, ֶאֹל

ְמאֹוִד. ָחָזֱק

ְּבָׁשָעה ם ּגַק ז. מֹוְנּבַק ֶאֹל ִהִּביט ִּגִדעֹון

ָהָיה ן ִנּתַק ֹּבֱקר ֹלְפנֹות ֶׁשֹל זֹו ֱקֶּדֶמת מֻק

ֶׁשֹל ָּפָניו ֹל'ֶבן ְּתֵכֹלת ֵּבין ּלּות ְּבֱקַק ְבִחין ֹלהַק

ָהרֹוָמִאי ֶאֹל ְוִהִּביט ָׁשב הּוא ז.. מֹוְנּבַק

ִין ּיַק הַק ן ְנֱקַק ֱקַק ֹל עַק ָּבטֹו מַק ֹל ָנפַק ְוָאז ָהָרָׁשע,

ֵּׁשִנית... הַק ְּבָיִדֹו ָּזה חֻק ָהאֲק
יבוא המשך

ף ּכַק הַק ֶאת ְּיֹלִדים הַק ְמרֹוֱקִנים ֵׁשָכה, חֲק הַק סּות חֲק ּבַק �������	


ִהְבִריֱק ז מֹוְנּבַק ִּבְמֱקֹום? ּוָמה ְּׁשֹחרֹות. הַק ָבִנים ָהאֲק ִמִּפְגֵזי

ן ְחסַק ִמּמַק ֵּפרֹות הַק ְמֹלאֹות ְּׁשֹחרֹות הַק ֱקּיֹות ּׂשַק הַק ְעיֹון: רַק

ָהרֹוָמִאי... ָהֹאֶכֹל

ְוכָ+ ָכֹל, אֲק מַק ְּבִמיֵני ף ּכַק הַק ֶאת ֵּלא ֹלמַק ְעיֹון ָהרַק

ֶאת ְפִּגיז' 'ֹלהַק ָהְרָׁשִעים ֹלרֹוָמִאים ֹלְגֹרם

ָהְרֵעִבים, ּתֹוָׁשֶביָה ְוֶאת ְּנצּוָרה הַק ִים ְירּוָׁשֹלַק

ֵּפרֹות ִמיֵני ֶׁשֹל ְטִעיָמה ְחֹמֶׁשת' 'ּתַק ִד ִּבְברַק

ָּכנֹות; ְמסֻק ָמֶות ַאְבֵני ר ְמטַק ִּבְמֱקֹום ְמתּוֱקים,

ְּנָעִרים, הַק ֶׁשֹל רּוָחם ֶאת ִהֹלִהיב ֶּזה הַק ְעיֹון ָהרַק

ִטְּפסּו ׁשּוב ָּדִׁשים. ְמחֻק ּכֹוחֹות ָּבֶהם + ְוָנסַק

ָבִנים ָהאֲק ֶאת חּוָצה הַק ְוִהְׁשֹליכּו ָּלם ּסֻק ּבַק ְוָעֹלּו

ֶאת ֶׁשרֹוֱקנּו ִד עַק ֶאֶבן, ֵרי ַאחֲק ֶאֶבן ְּכֵבִדֹות, הַק

ֹלּוִטין! חֲק ֹלַק ף ּכַק הַק

ִּמְבָצע, ּבַק ֵּׁשִני הַק ָּׁשֹלב הַק ֶׁשֹל ּתֹורֹו ִהִּגיעַק ָּתה עַק

ָעְצרּו ֵהם ְמֵרי. ֹלגַק ְמיֻקָּזִעים ָהיּו ְּכָבר ְוֵהם

ֵּפי ְּכֹלַק ָראֵׁשיֶהם ָזֱקפּו ָעֹמֱק, ֹלְנֹׁשם ֹלֶרגַקע

ֶׁשֹל ָזֳהָרם ִּכי ֹלְראֹות ְוֶנְחְרִדּו ְעֹלה מַק

ֵהֵחֹל ִים ָּׁשמַק הַק ּוִבֱקֵצה ם, הּועַק ּכֹוָכִבים הַק

ר... חַק ׁשַק ֶׁשֹל ֱק ּדַק ס ּפַק ֵּמן ֹלִהְסּתַק

ָיֱקּום ט ְמעַק עֹוִד ב. רַק ן ְזמַק עֹוִד ר נֹותַק 'א

ֶאת ָאְזרּו ֵהם ְגֹליו.. רַק ֹל עַק ָהרֹוָמִאי ֶנה חֲק ּמַק הַק

ָנֱק ָהעֲק ָהֹאֶהֹל ֶאֹל ְוָׁשבּו ּכֹוחֹוֵתיֶהם ְׁשֵאִרית

טּוב, ִמָּכֹל ִּכְתֵפיֶהם ֹל עַק ִמיִסים עֲק מַק ְּבִריָצה,

ּוְבִׂשיא ְּזִריזּות הַק ְּבִׂשיא ֹזאת ְוָכֹל

ִּתָּתֱקֹל ִאם ֹלֶהם ִיְהֶיה בֹוי אֲק ְּמִהירּות.. הַק

ָּיֵׁשן הַק ּׁשֹוֵמר הַק ֶׁשֹל ְּבגּופֹו ָחֹליֹלה, ְגֹלם, רַק

ִיְתעֹוֵרר.. ְוהּוא

ִד ָעמַק ז מֹוְנּבַק ְפֱקיִדים. ּתַק הַק ֶאת ִחְּלֱקּו ֵהם

ת ָהַאחַק ְּבָיִדֹו ֹלֹוֵפת ָּלם, ּסֻק הַק ֶׁשֹל ָּגְבהֹו ִצי חֲק ּבַק

ט ֱקֹלַק ֵּׁשִנית, הַק ּוְבָיִדֹו ִיּפֹוֹל, ֹל ֹלבַק ָּלם ּסֻק הַק ֶאת

ִּגִדעֹון ֵאֹליו ִהְׁשֹלי+ אֹוָתן ָהֹאֶכֹל ֱקּיֹות ׂשַק ֶאת

ְעֹלה, מַק ֵּפי ְּכֹלַק אֹוָתן ֱק ָזרַק ְוׁשּוב זֹו, ר ַאחַק ָּבזֹו

ָהְרָחָבה! ף ּכַק הַק ּתוֹ+ ֶאֹל אֹוָתן ֹלֱק'עַק ֵּיֱק ְמִדַק

ְוָהֹלַק+ ֵחב ִהְתרַק ִים ָּׁשמַק הַק ִּבֱקֵצה ָּכֹחֹל הַק ס ּפַק הַק

ְׁשֵני ֶׁשֹל ֹלָּבם ְּדִפיֱקֹות ְּכֱקֶצב ָמִהיר, ְּבֱקֶצב

ֶאֹל ׁש חַק ְּבֹלַק ִּגִדעֹון ֱקָרא "ֶזהּו!", ִּגּבֹוִרים. הַק

ת ַאחַק 'ָמָנה' עֹוִד ֹלָהִביא ָרץ ִני "אֲק ז, מֹוְנּבַק

רֹוָנה!". ַאחֲק

ִמי ְכָׁשו עַק ִיְתעֹוֵרר ִאם ּקֹו. רֻק ֶאת ע ָּבֹלַק ז מֹוְנּבַק

ָּתֹלּוי ִמָּיִד, ֵיָחֵׂשף ז, מֹוְנּבַק הּוא, – ֵמָהרֹוָמִאים

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ֵיׁש ִיץ ּקַק ֶׁשּבַק יֹוִדעַק ח ֶּבטַק ָּתה אַק

ָּפנּוי, ן ְזמַק יֹוֵתר ְרֵּבה הַק ְּיֹלִדים ֹלַק

ָּכֹל ֵּצעַק ֹלבַק ִּסים ְמנַק ֵהם ֶזה ֹל ּוִבְגֹלַק

ֹלֶהם ֶׁשעֹוֹלים ְנְיִנים ְמעַק ְעיֹונֹות רַק ִמיֵני

ָּיִנים. ְמצֻק ְעיֹונֹות רַק ֵאּלּו ֹלְפָעִמים ָּבֹראׁש.

ֱק רַק ֵהם ְוָאז, ּכָ+... ָּכֹל 'א ְוֹלְפָעִמים,

ֶׁשֹל ּתֹוָצאֹות הַק ֹל עַק ֶרגַקע ְחֹׁשב ֹלַק ְצִריִכים

ְוכָ+ ׂשֹות, עֲק ֹלַק עֹוְמִדים ֶׁשֵהם ֶׂשה עֲק ּמַק הַק

ְמיֻקָּתרֹות. ְּבכֻקּיֹות ִהְסּתַק ֹלֶהם יַקְחְסכּו

ְותֹוָצאֹות, ִׂשים עֲק מַק ֹל עַק ְחֹׁשב ֹלַק ֹלִּתי ִהְתחַק

ֶׁשֹל ֱקָטן ּגֹון ִמּגַק ֹל ָנפַק ֶׁשִּלי ֶׁשָחֵבר ֵרי ַאחֲק

ִּכי ֹלָׁשם ִטֵּפס הּוא ָהֶרֶגֹל. ֶאת ר ְוָׁשבַק נּות חֲק

ֶאְתָּגר ֹלֹו ִנְרֶאה ָהָיה ֶזה ע, ֶרגַק ְּבאֹותֹו

ח ָׁשכַק ָּפׁשּוט ֶׁשהּוא ָּבטּוחַק ִני אֲק ְנֵין. ְמעַק

ּתֹוָצאֹות. הַק ֹלְהיֹות ְיכֹוֹלֹות ָמה ְחֹׁשב ֹלַק

ֵּיב ְמחַק ִיץ ּקַק הַק ֶׁשֹל ָּפנּוי הַק ן ְּזמַק ֶׁשהַק ֹלי ִנְרֶאה

ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ָּדָבר ָּכֹל ֹל עַק יֹוֵתר ְחֹׁשב ֹלַק אֹוָתנּו

ּגַקם ֶאָּלא ְׁשִמּיּות ְּבגַק ֱק רַק 'א עֹוִׂשים.

ֹלתֹוָצאֹות ָחֹליֹלה ִּגיעַק נַק ֶׁשFא ְּברּוָחִנּיּות.

ְּמיֻקֶחִדת הַק ְּתֱקּוָפה הַק ּגַקם ֵרי הֲק טֹובֹות. 'א

ֵּבין "ְיֵמי – ִנְמָצִאים ְחנּו נַק אֲק ֶׁשָּבּה

ֹל'א ִׂשים עֲק ֹלמַק ֱקׁשּוָרה ְּמָצִרים" הַק

ֱקְּבֹלּו ִיְׂשָרֵאֹל ְּבֵני ּתֹוָצאֹות. הַק ֹל עַק ְחָׁשָבה מַק

– ָּנִביא הַק ִמִּפי ַאְזָהרֹות ָוׁשּוב ׁשּוב ּנֹו ִּבְזמַק

ֵּבית 'א, ִאם ִּכי ִּבְתׁשּוָבה, ִחְּזרּו ֵהר, מַק

'א ְוָהַאְזָהָרה ֵיָחֵרב! ִּמֱקָּדׁש הַק

ְּבֹלה... ִהְתֱקַק

ֹלָפחֹות ִני אֲק ִחּיּוִבית, ְּבצּוָרה ֵּים ֹלסַק ְּכִדי

ֶׁשֹל ּתֹוָצאֹות הַק ֶׁשּגַקם Hֹל ְבִטיחַק ֹלהַק ָיכֹוֹל

ֹלְפָעִמים, ִדִהימֹות. מַק ֵהן טֹוִבים ִׂשים עֲק מַק

ֶאת ְכִריעַק ֹלהַק ָיכֹוֹל ן, ְנטַק ֱקטַק טֹוב ֶׂשה עֲק מַק ּגַקם

ָּלה! ְּגאֻק הַק ֶאת ֹלָהִביא ִפּלּו אֲק וַק ף, ּכַק הַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

י ƒ̇ א ּבָ י ƒנ אֲק ֶאהמ	
ָוָאה ֹל¿ הַק הַק ֶא˙ יר ƒז ח¿ הַק ֹל¿

י	 ƒּ̇ ח¿ ַ̃ק ֹלָ ֶׁ̆

ֵסִדר. ּב¿ ן, ּכֵ ן, ּכֵ

ּמּוִד! ƒֹל ּבַק ֵב˜ּו˙ ִד¿ ֵאיזֹו

ּמּוִד. ƒֹל ּבַק ˜ּועַק ָׁ̆ ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ֶאה ר¿ ƒנ הּוא
ֵרָרה.. ּב¿ ֵאין ָבֹל אֲק , יעַק ƒר פ¿ הַק ֹל¿ ים ƒָנע ֹלֹא

ָנה יֹל¿ ƒו ּב¿ ָיִדּועַק ָהָיה ֶׁ̆ מּוֵאֹל, ¿ׁ̆ ב ָהרַק ֹל ֶׁ̆ ים" ƒָסִד חֲק יֹלּו˙ ƒמ "ּג¿ ˙ ּפַק ֻק ּ̃ ƒמ ִדֹוֹלה ּג¿ ָוָאה ֹל¿ הַק ח ַ̃ק ֹל ֹל יֹוס¿ ר' יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
כּום. ּס¿ הַק ֶא˙ יר ƒז ח¿ הַק ֹל¿ ָעֹליו ָהָיה ּבֹו ֶׁ̆ יך¿ ƒר אֲק ַּ̇ק הַק יעַק ƒּג ƒה ה ּנֵ ƒה ו¿ ִדנּו˙ֹו. מ¿ ֹלַק ּב¿

ה. ָׁ̆ ָ ּ̃ בַק ּב¿

ר. זַק ח¿ הֻק חֹוב הַק ם, ֵ ּׁ̆ הַק רּוך¿ ּבָ
ֹל.. ַ̃ק ׁ̆ ּמָ מַק ׁ̆ י ƒּג ר¿ מַק י ƒנ אֲק

ְויֹוְרִדים עֹוֹלים ֹלָאִכים מַק 82

ים ƒר ¿ּ̂ יַק מ¿ ָעֹל! פ¿ ƒמ ֶזה
ם	 ָׁ̆

ּנֹור ƒּ̂ הַק ֶזה ָמה י, ƒ̂ י ƒא
ם? ָׁ̆ ה ּזֶ הַק

ם, ָׁ̆ ים ƒר ¿ּ̂ יַק מ¿ ָמה יֹוִדעַק י ƒנ אֲק
ים! ƒָננ עֲק



ֵמָחִדׁש ִחֵּבר ּתֹוָרה הַק ֵסֶפר

ּצֹוֵוחַק הַק ּגֹוָרֹל הַק

ֵריֶהם חֲק ְואַק ִּנּׂשּוִאין הַק ֹלְפֵני

ִּׁשּכֹור הַק ָּפח ּנַק הַק ְּבֵבית ֹלָּכה מַק ֶׁשֹל ְמגּוֶריָה

ֹלבֹוא אֹוָת+ ְזִמיָנה מַק ִני "אֲק ֹלּה: ָאְמָרה

ִהְּסָסה ֹלָּכה מַק ִעָּמנּו". ְוֹלְחיֹות ֵּביִתי ֶאֹל

ְזָמָנה. הַק ֹלַק ֶנֶעְנָתה ּסֹוף ֹלבַק + אַק ט, ְמעַק

ֹלּה, עֲק ּבַק ֶאֹל ֶאְסֵּתר ָּפְנָתה "ִיְצָחֱק",

ת חַק ָהאֹורַק ִעם ֹלֵביָתּה ְּכֶׁשִּנְכְנָסה

ֹלָּכה מַק ֶׁשָּלנּו, ת חַק ָהאֹורַק "זֹו ִדָׁשה, חֲק הַק

ִּגיְנְזּבּוְרג".

ֹלָׁשֹלֹום. ָהאֹוְרחֹות ֶאת ֵּבֵר+ ִיְצָחֱק

ָעמּום. ִזָּכרֹון ּבֹו עֹוֵרר ִּגיְנְזּבּוְרג ֵּׁשם הַק

ִאם "הַק ֹלָּכה, מַק ֶאֹל ָּפָנה ֹלי", "ִאְמִרי-ָנא

ֹלּוְנִצ'יץ?". ָיָרה ֵמָהעֲק ְּבִמֱקֶרה מֹוָצֵא+

ָאְמָרה "ֵּכן", ְמֱקֹוָמּה. ֹל עַק ֱקְפָאה ֹלָּכה מַק

ִּבִדִריכּות.

ֶׁשּבֹו ָהרּוִסי ְּכִפָּיה הַק ֵנה חֲק "ְּבמַק ר: ָאמַק ֱק ִיְצחַק

ִּגיְנְזּבּוְרג, ֹמֶׁשה ּוְׁשמֹו ְיהּוִדי ָהָיה ָׁשִהיִתי

ֹלּוְנִצ'יץ". ָיָרה ֵמָהעֲק

הּוא?", ֵהיָכן יֹוִדעַק ָּתה "אַק ֹלָּכה. ְּבמַק ז ָאחַק ִד עַק רַק

ְּגׁשּות. ְּבִהְתרַק ָׁשה ֹלחֲק

ִנְפְרִדּו "ְּדָרֵכינּו ִיְצָחֱק. ָעָנה ָּמׁש", מַק "'א

ֵמרּוְסָיה". ֹלֵצאת ִדנּו ְּכֶׁשָעמַק

ֹלָּכה. מַק ְּנָנה ִהְתחַק ָּפָניו?", ֹלָאן Hֹל ר ָאמַק "הּוא'א

ר ָאמַק ֶׁשֹּמֶׁשה ֹלי "ִנִדֶמה ִזְכרֹונֹו. ֶאת ִאֵּמץ ִיְצָחֱק

ִמי ָׁשם ר נֹותַק ִאם ֹלְבֹּדֱק ֹלֹלּוְנִצ'יץ, ֱקִדם ע ִיּסַק ִּכי

ָׁשם ֹלְפֶיְטִריֱקֹוב, יַקְמִׁשי+ ִמֵּכן ר ּוֹלַאחַק ִמְּקרֹוָביו,

ְּבָיִדיו". ֶׁשִהְפֱקיִד ּתֹוָרה ֵסֶפר ּגֹוי ָּכר ִמּמַק ח ִיּקַק

ת-ֶנֶפׁש. רַק עֲק ְּבסַק ֹלָּכה מַק ֱקְרָאה ֹלי!", עֲק ּבַק "ֶזה

ְרָּכּה ּדַק ֶאת ָהעֹוָׂשה ֶּכֶבת ָּברַק ָיִמים, ָּמה ּכַק ֹבר עֲק ּכַק

ִנְרָּגִׁשים. זּוג ְּבֵני ָנְסעּו ֹלְׁשֶטִטין, ִמְּפֶיְטִריֱקֹוב

ֵסֶפר ִּבְזכּות ֹּכֹל "הַק ּתֹוָרה. ֵסֶפר ֱק ָחבַק ֶּגֶבר הַק

ְעָיתֹו. רַק ֶאֹל ִּגיְנְזּבּוְרג ֹמֶׁשה ׁש ֹלחַק ּתֹוָרה", הַק

נווה) יונה שֹל סיפורה (עֹל-פי

ָּנה ְּקטַק הַק ָיָרה ָּבעֲק ֶּׁשֱקט הַק ר הּופַק ת ַאחַק ת ְּבבַק

ֱקָרב גֹות אֲק ְוׁשַק ֶנֶפץ ֱקֹוֹלֹות ֶׁשְּבפֹוֹלין. ֹלּוְנִצ'יץ

ָּׁשֹלו. ְוהַק ְסטֹוָרֹלי ּפַק הַק ָּמֱקֹום ּבַק ִויר ָהאֲק ֹל ֹלַק חֲק ֶאת ִמְּלאּו

ֶּגְרָמִני הַק ָּצָבא הַק ְּׁשִנָּיה. הַק ָהעֹוֹלם ִמֹלֶחֶמת ְיֵמי

ִנְכְּבָׁשה ָּנה ְּקטַק הַק ָיָרה ָהעֲק ּפֹוֹלין. ּתֹוְכֵכי ֶאֹל ט ָׁשעַק

ֹלִרְׁשעּוָתם. ְרֱקן ּפֻק ִמָּיִד ָנְתנּו ֶּגְרָמִנים ְוהַק ִּבְסָעָרה,

ָּנאִצים הַק ְּכֶנֶסת. ֵּבית-הַק ָהָיה ָהִראׁשֹון ִד ּיַקעַק הַק

ָצֳהֹלֹות ָּבֵאׁש. אֹותֹו ְוֶהֱעֹלּו ְסִביבֹו ֹלּו הֲק ִהְתֱקַק

ֶּלָהבֹות הַק ִּבְׁשאֹון ְּזגּו ִהְתמַק ָּיִתּיֹות חַק הַק ִּׂשְמָחה הַק

ֶׁשֹל ֹלָּבם ְּכֶנֶסת. ֵּבית-הַק ָּכְתֹלי ֶאת כֹות חֲק ְּמֹלַק הַק

ע. ִנֱקרַק ֹלּוְנִצ'יץ ְיהּוִדי

ְּכֶנֶסת ֵּבית-הַק ֶאֹל ֵּנב ִהְתּגַק נֹוָרִאים ְרָגִעים ְּבאֹוָתם

'א ּבֹוֶעֶרת הַק ָהֵאׁש ְׁשמֹו. ִּגיְנְזּבּוְרג ֹמֶׁשה ָצִעיר,

יֹוֵתר. ְּגִדֹוֹלה ֵאׁש ָרה ָּבעֲק ְּבֹלּבֹו אֹותֹו. ִהְרִּתיָעה

ֶּלָהבֹות. הַק ִמן ּתֹוָרה ֵסֶפר ִּציֹל ֹלהַק ָנחּוׁש ָהָיה הּוא

ֵּבית- ֶאֹל ר ָחִדַק ֶּגְרָמִנים הַק ֶׁשֹל ָּפם ֹלאַק ת חַק ִמּתַק

ִהְצֹליחַק הּוא חֹוִרית. ָהאֲק ֶּדֹלת ֹלַק ִד עַק ִמּבַק ְּכֶנֶסת הַק

אּוִד ֶאָחִד, ּתֹוָרה ֵסֶפר ֹּקִדׁש הַק רֹון ֵמאֲק ֹלהֹוִציא

ֵמֵאׁש. מּוָצֹל

ְרֵּפר ְמפַק ֹלָּבּה ִאְׁשּתֹו, ֹלָּכה, מַק ֹלֹו ִהְמִּתיָנה ְּבֵביתֹו

ְּכֶׁשִּנְכנַקס ְּגִדֹוֹלה ֱקֹלה הֲק ּבַק ְחֹלָפה הֻק זֹו ֵמֵאיָמה.

ּגַקם ִנָּנֵצֹל ֶזה ִּבְזכּות י "אּוֹלַק ּתֹוָרה. ֵסֶפר ּוְבֵחיֱקֹו

יֹוֱקִדֹות, ִים ְּבֵעינַק ֹלּה ר ָאמַק ָהַאְכָזִרים", ִמְּיִדי ָאנּו

ְּבָגִדים. הַק רֹון אֲק ֵּקי מַק עֲק ְּבמַק ּתֹוָרה הַק ֵסֶפר ֶאת ן ְוָטמַק

ֶׁשָּיכֹוֹל ִמי ִבים. ְוכֹואֲק ֱקִׁשים ָהיּו ָּבִאים הַק ָּיִמים הַק

ִּגיְנְזּבּוְרג ּזּוג הַק ְּבֵני ָהרּוִסי. ְּגבּוֹל הַק ֹלֵעֶבר ָנס ָהָיה

ֶׁשֹרב ִּגּלּו ֹלִעיר, ת ּבַק ְוהַק ָהֵאם ִהִּגיעּו ֶׁשר אֲק ּכַק

מֹוָסִדֹות ֱקמּו ָׁשם ְּבֶמְרָּכָזּה. ִהְתיַקְּׁשבּו ְּיהּוִדים הַק

ִפּלּו אֲק וַק ֵּבית-ֵסֶפר ֵּבית-ְּכֶנֶסת, ְּכמֹו ֱקִהָּלִתִּיים

ִנְמְצָאה 'א ֶּזה הַק ָּבֵאזֹור אּוֹלם ְּכֵׁשרֹות. נֻקּיֹות חֲק

ְּפנּוָיה. ִּדיָרה

ֹלים ּפֹועֲק ֹלְׁשכּונַקת ֹלָּכה מַק ָּפְנָתה ְּבֵרָרה ְּבֵאין

ּפֹוֹלִני. ָּפח נַק ֶׁשֹל ְּבֵביתֹו ֶחִדר ְוָׂשְכָרה ֶחֱקת, ְמרֻק

ג ָנהַק ִית ּבַק הַק ֹל עַק ּבַק ֱקִׁשים. ָהיּו ּגֹוי הַק ְּבֵבית ִּיים חַק הַק

ֵּדף ּוֹלגַק ְּבֱקֹוֹלִנּיּות ֹלִׁשיר ִׁשּכֹור, ְיָתה ּבַק הַק ֹלׁשּוב

ִּפָּנה, ּבַק ְּנפֹות ִמְצטַק ָהיּו ת ּבַק ְוהַק ָהֵאם ְּבגַקּסּות.

ִּׁשּכֹור. הַק ֶאת ְכִריעַק ּתַק ֵיפּות ֶׁשָהעֲק ֹלֹות ּוְמיַקחֲק

אֹוָתּה ֹלֱקָחה ֹלָּכה מַק ָּנהֹל'ה. חַק ָחֹלָתה ֶאָחִד יֹום

ִאָּׁשה ִנְכְנָסה ְמָּתָנה הַק הַק ר ִדַק חֲק ֶאֹל ִּמְרָּפָאה. הַק ֶאֹל

ָּפֶניָה, ְּבָתֵוי ִהְתּבֹוְנָנה ֹלָּכה מַק ִּתינֹוֱק. נֹוֵׂשאת

ֵאֹליָה ָּפְנָתה ִהיא ְיהּוִדִּיים. ֹלּה ִנְראּו ָּלֹלּו ְוהַק

ֹלִצָּדּה. ֹלֶׁשֶבת אֹוָתּה ְוִהְזִמיָנה ְּבִייִדיׁש

ָּכאן ֹלְפֹּגׁש טֹוב ָּמה "ּכַק אֹורּו. ָהִאָּׁשה ֶׁשֹל ָּפֶניָה

ִּכיר: ֹלהַק "ָנִעים ְּבִׂשְמָחה. ֹלּה ָאְמָרה ְיהּוִדָּיה!",

ב רַק ן ְזמַק ׁשֹוָהה ְּת אַק ִאם הַק ִּבינֹוִביץ. רַק ֶאְסֵּתר

ִּבְׁשֶטִטין?".

ָּדמּו ּוְבסֹוָפּה ִׂשיָחה, ְּתָחה ִהְתּפַק ִים ְּׁשּתַק הַק ֵּבין

ְּתָנֵאי ֹל עַק ָׁשְמָעה ְּכֶׁשֶאְסֵּתר ָוִתיֱקֹות. ָּכרֹות ֹלמַק

ְּבָכֹל ֹלבּוׁש ִד ָעמַק ּכֹוֵהן הַק ֶאֹלָעָזר

ְּקִדֹוִׁשים, הַק ָּנה ְּכהֻק הַק ִּבְגִדי ְׁשמֹונַקת

ָהאּוִרים ִעם ֹחֶׁשן הַק ּכֹוֹלֹל

ֶנֱאֶמֶרת ֹל-ִּפיֶהם ֶׁשעַק ִּמים ְותֻק

ֹּקִדׁש. -הַק ְּברּוחַק ְּנבּוָאה הַק

ֹל עַק ּגֹוָרֹל, הַק אֹוִתי, ֶהֱעִמיִד הּוא

ְׁשֵּתי ָהִיינּו ּכֻקָּלם. מּוֹל ֹלָחן ׁשֻק

ְׁשֵנים-ָעָׂשר ת ְּבַאחַק ֱקָערֹות,

ְׁשֵנים-ָעָׂשר ְׁשמֹות ִעם ְּפָתֱקים
ְׁשֵנים- ְּׁשִנָּיה ּובַק ִיְׂשָרֵאֹל ִׁשְבֵטי

ֹּקִדׁש, הַק ֶאֶרץ ְּגבּוֹלי ָעָׂשר

ִּבְׁשֵנים-ָעָׂשר ֵהם ּגַקם ְּכתּוִבים

ְּפָתֱקים.

ָּכֹל ֶאת ָׁשְפכּו ִמֵּכן ר ֹלַאחַק

ֵּתָבה – ֹלֵּפי' 'ּקַק הַק ֹלתוֹ+ ְּפָתֱקים הַק

ְּבֶחֹלֱקּה ר צַק ח ֶּפתַק ִעם ְּגִדֹוֹלה

ָהָיה ּכֹוֵהן הַק ֶאֹלָעָזר ָהֶעֹליֹון.

ֵׁשֶבט ֹּקִדׁש: -הַק ְּברּוחַק ְכִריז מַק

ְּפֹלֹוִני ֵחֹלֱק ִעם ֹלה יַקעֲק ְּפֹלֹוִני

ָּנִׂשיא הַק ִמֵּכן ר ּוֹלַאחַק ָּבָאֶרץ,

ִעם ָהֶאָחִד ְּפָתֱקים: ְׁשֵני מֹוִציא

ֵחֹלֱק ֵׁשם ִעם ֵּׁשִני ְוהַק ֵׁשֶבט ֵׁשם

ּיָ+ ׁשַק ֶׁשּיֹוֵצא ֵחֹלֱק ְוהַק ָּבָאֶרץ,

ִעּמֹו. ֶׁשָּיָצא ֵׁשֶבט ֹלאֹותֹו

ֶּפֶתֱק, הֹוִציא ָּנִׂשיא הַק

ִּפְתאֹום ע ִנְׁשמַק ּכֻקָּלם ת ְפָּתעַק ּוֹלהַק

ּגֹוָרֹל הַק ִני "אֲק ְצָעֱקה: ֱקֹוֹל

ֹלֵׁשֶבט ְּפֹלֹוִני, ְּגבּוֹל ֶאת ֶהֱעֹליִתי

ְּפֹלֹוִני!"...

ֱק! ָצעַק ְצמֹו עַק ֶּפֶתֱק הַק ֱק? ָצעַק ִמי

ְּבֵנס ֶזה, ֶאת ֱקִּתי ָצעַק ּגֹוָרֹל הַק ִני אֲק

ּוְׁשֵמיִמי! ְמיֻקָחִד

– ֶׁשָעֹלּו ְּפָתֱקים ֶׁשהַק ּמּוָבן ּכַק

ֶׁשֶאֹלָעָזר ָמה ְּכמֹו ְּבִדּיּוֱק ּגַקם ָהיּו

ֵנס ֹּקִדׁש. -הַק ְּברּוחַק ֹלְפֵני-ֵכן ר ָאמַק

ֵנס! ֵּבי ּגַק ֹל עַק

ֶאת ָנְטֹלּו ֹלְטֹלים, ִמּטַק ט ְמעַק ָאְרזּו

ְוָׂשְכרּו ִים, ְּׁשָנתַק הַק ת ּבַק ִּבָּתם ָּנה'ֹלה, חַק

ְּגבּוֹל. הַק ֶאֹל ֶׁשּיֹוִביֹלם ּפֹוֹלִני ִאָּכר

ֹמֶׁשה ִּפְתאֹום ר ִנְזּכַק ְּנִסיָעה הַק ֹלַק+ הֲק ְּבמַק

ֹלְבֹזז ָיבֹואּו "ְׁשֵכֵנינּו ּתֹוָרה. הַק ְּבֵסֶפר

ּתֹוָרה", הַק ֵסֶפר ֶאת ְּלֹלּו ִויחַק ֵּביֵתנּו ֶאת

ִמן ֹלהֹוִציאֹו י "ָעֹלַק ֹלָחֹלה. ְּבחַק ר ָאמַק

ִמְבָטִחים". ִּבְמֱקֹום ְסִּתירֹו ּוֹלהַק ִית ּבַק הַק

ְחֹזר ֹלַק Hְעְּת ְּבִדַק ִאם "הַק ֶנְחְרִדה: ֹלָּכה מַק

ְּדָרֵכינּו?". ִיָּפְגׁשּו ְוֵאי+ ְכָׁשו? עַק

+ אַק , יֹוִדעַק "ֵאיֶנִּני ֶנֱחָרץ: ָהָיה ֹמֶׁשה

ְוֵאיֶנִּני ּתֹוָרה, הַק ֵסֶפר ִּבְׁשִביֹל י ּיַק חַק ֶאת ְנִּתי ִסּכַק

ְפֱקירֹו". ֹלהַק ָיכֹוֹל

ִהְמִׁשיכּו ֵהן ּוִמִּבּתֹו. ְעָיתֹו ֵמרַק ִד ִנְפרַק ָּכֵבִד ְּבֹלב

ָיִמים "ְּבעֹוִד ֹלטֹוב. ֱקָּוה ֹמֶׁשה ָּדן. ֹלבַק ָּסע ּמַק ּבַק

ְעָיתֹו. ֹלרַק ר ָאמַק ָׁשם", ִנָּפֵגׁש ִמְסָּפר

ֹבר עֲק ֹלַק ֶׁשִּבְּקׁשּו ִמְּפֹליִטים, ָהְמָתה ְּגבּוֹל הַק ִעיר

ת ְנִהירַק ֶאת ב ָאהַק 'א ָהרּוִסי ָּצָבא הַק ֹלרּוְסָיה.

ֹלִסיִּביר אֹוָתם ְוִהְגֹלה ֹּזאת, הַק ְּפֹליִטים הַק

ָהְרחֹוֱקה.

ּגֹוֹלים הַק ַאֹלֵפי ֵּבין ָהיּו ָּנה'ֹלה ְוחַק ֹלָּכה מַק

ֹלָּכה מַק ֶׁשֹל ְּבֹלָּבּה ָּקפּוא. הַק ְּיִׁשימֹון הַק ֶאֹל ֶׁשהּוְבֹלּו

ׁשּום ֹלּה ָהְיָתה 'א ֹלּה. עֲק ּבַק ֹלְׁשֹלֹום ְּדָאָגה הַק ֱקְּנָנה

אֹוִדֹוָתיו. ֹל עַק ֵמיִדע ִּׂשיג ֹלהַק ֶּדֶר+

ָהאֹוֵיב ָּתָמה. ִּמֹלָחָמה הַק ָחֹלפּו. ָׁשִנים ֵׁשׁש

ְּבִנֵּסי ָׂשְרִדּו ָּנה'ֹלה ְוחַק ֹלָּכה מַק ס. הּובַק ֶּגְרָמִני הַק

ָעֵרי ֶאֹל ֶׁשָּׁשבּו ְּפֹליִטים הַק ֶאֹל ְוִהְצָטְרפּו ִנִּסים,

ֵּבר ּוֹלחַק ֵּקם ֹלִהְׁשּתַק ִנּסּו ֵהם ְּבפֹוֹלין. ְמגּוֵריֶהם

ָּסֱקֹות. ְּמרֻק הַק ִּיים חַק הַק ִּפּסֹות ֶאת

ֶׁשִּנְנְטָׁשה ְׁשֶטִטין, ָהִעיר ֶאֹל ִהִּגיעּו ֵהם

ִנְרֱקָמה ַאט-ַאט ִּמֹלָחָמה. הַק ן ִּבְזמַק ִמּתֹוָׁשֶביָה

ִּיים ְוחַק ֵּבית-ְּכֶנֶסת, ם הּוֱקַק ְיהּוִדית, ֱקִהָּלה ָּבִעיר

רּוָכה. חֲק הַק ּפֹוֹלין ת ַאִדמַק ֹל עַק ֵעם ֹלפַק ָׁשבּו ְיהּוִדִּיים

ִּתיֱקים ָהעַק ְּצָבִעים הַק ְׁש'ֶׁשת ֵהם ָׁשִני, ת עַק ְותֹוֹלַק ַאְרָּגָמן ְּתֵכֹלת,

ִּפי ָהַאְרָּגָמן ָעֹלה ָּימֹות ְמסֻק ִּבְתֱקּופֹות ְּביֹוֵתר. ְּיֱקִרים הַק ְוגַקם ֹלכּוִתִּיים ּמַק הַק

ִּיים. חַק ֹלי עֲק ִמּבַק מּוָפֱקים ָהיּו ְׁשֹלְׁשָּתם ִויֱקִרים? ְנִדיִרים ֵאּלּו ְצָבִעים ָהיּו ּדּועַק מַק ָּזָהב! הַק ֵמֶעֶר+ ֶעְׂשִרים

ָּׁשִני. הַק ת עַק ּתֹוֹלַק ֶׁשֹל ּוִמּגּוָפּה ִמֵּביֶציָה ֱק הּופַק ָּׁשִני הַק

ָהַאְרָּגָמן ֹזאת ת ּמַק ֹלעֻק י. ּדַק ֹלמַק ְּגבֹוָהה ִּבְתִדירּות ֹלְמֹצא ֶאְפָׁשר אֹותֹו ִּיים חַק ֹל עַק ּבַק ִהיא ת עַק ּתֹוֹלַק הַק

ִּׂשיג. ֹלהַק יֹוֵתר ֱקֶׁשה ָהָיה אֹוָתם ֶחֹלזֹונֹות, ם ּדַק אֹו ִמּקֹוְנִכּיֹות הּוְפֱקּו ְּתֵכֹלת ְוהַק

ֱקֹוְנִכָּיה ֹל עַק ּבַק הּוא ְיִחיִדה. ְוֶרֶגֹל ֹראׁש ֹל עַק ּבַק ִּתיכֹון, הַק ָּים ּבַק י חַק הַק ִחָּלזֹון ֶׁשֹל ְׁשמֹו ֶזה ַאְרְּגָמִנית,

ִנִדְרׁשּו 'ַאְרָּגָמן' ע ֶצבַק ֶׁשֹל ֶאָחִד ְּגָרם ֹליַקֵּצר ְמָנת ֹל עַק ם. ְמּדַק ִדַק אֲק ּוְפִניִמּיּוָתּה ּוִפְתָחּה ִּכְסֹליֹל ֶּתֹלת ְמפֻק

ֶּסֶכת ְּבמַק ִּתיכֹון. הַק ָּים הַק ְרֱקִעית ְּבֱקַק י חַק הַק ֵמִחָּלזֹון ֱק הּופַק ְּתֵכֹלת הַק ּגַקם ָּכֵאּלּו! ֶחֹלזֹונֹות ֶאֹלף ְׁשֵנים-ָעָׂשר

ָׁשָנה... ֹלִׁשְבִעים ם עַק ּפַק ְנִדירֹות, ֹלִעִּתים חֹוף ֹלַק ָסמּו+ עֹוֹלים ְּתֵכֹלת הַק ֶׁשֶחֹלזֹונֹות ָּפר ְמסֻק ְמָנחֹות

ֶהָחִריף ְּבמֹוָחּה ִּבְנעּוֶריָה ְרְסָמה ִהְתּפַק ֵמַאְמְסֶטְרָּדם ָׁשאּוֹל ִּבי רַק ֶׁשֹל ִאְׁשּתֹו

'ִעּלּוי'. אֹוָתּה ִּכּנּו ִּבים ֶׁשרַק ִד עַק ּתֹוָרה, ּבַק ּוִביִדיעֹוֶתיָה

– ְצֹלְפָחִד ְּבנֹות ֶׁשֹל ְׁשמֹוֵתיֶהן ְּבֵסִדר ָּנה ְמׁשַק ּתֹוָרה הַק ּדּועַק מַק ֹלה ִנְׁשאֲק ת ַאחַק ם עַק ּפַק

ִּגיֹלן. ֹלִפי ִנְמנֹות ֵהן ְסֵעי מַק ת ּוְבָפָרׁשַק ָחְכָמָתן ֹלִפי ִנְמנֹות ֵהן ִּפיְנָחס ת ְּבָפָרׁשַק

ָחְכָמה ֹלֱקנֹות ְוָיֹכֹלִּתי ְּבָיִדי י ִעּתֹותַק ָהיּו ְּפנּוָיה, ָרה עֲק נַק ָהִייִתי ֶׁשר אֲק "ּכַק ָּבִנית: ָהרַק ֵהִׁשיָבה

ן ְזמַק י ּדַק ֹלי ֵאין ְּכָבר ּוִמְׁשָּפָחה, ִית ּבַק ֶׁשֹל ֹעֹל י ָעֹלַק ס ְוָהֳעמַק ֶׁשִּנֵּׂשאִתי ר ֹלַאחַק אּוֹלם ת, עַק ָוִדַק

ִנְמנֹות ֵהן ְוֹלֵכן ִנְּׂשאּו, 'א ִין ִדַק עֲק ִּפיְנָחס ת ְּבָפָרׁשַק – ֵּכן ְצֹלְפָחִד ְּבנֹות ַאף ּתֹוָרה. ּבַק ֹסֱק עֲק ֹלַק

ֹלֹלֹמִד ְּפנַקאי ֹלֶהן ֵאין ּוְכָבר ִנּׂשּוֵאיֶהן, ֹל עַק ָּפר ְמסֻק ְסֵעי מַק ת ְּבָפָרׁשַק ָבֹל אֲק ָחְכָמָתן, ֹלִפי

ִּגיֹלן"... ֹלִפי ִנְמנֹות ֵהן ְוֹלֵכן ִּכְרצֹוָנן,

˙ ַׁ̆ק ָר ּפָ ֶא˙ ˜ֹוֵרא˙ י ƒנ אֲק י: ƒר ָׂ̆

ֹלם ָׁ̆ עֹוֹלם ם ָׁ̆ רֹוֶאה ו¿ , בּועַק ָ ּׁ̆ הַק

ֹל ּכָ ּיֹום. הַק אֹו˙ֹו ֹלנּו ֵאין ֶׁ̆ ֹלא, פ¿ מֻק

נֹו˙ ּב¿ ר¿ ָ̃ ו¿ יִד ƒמ ָּ̇ הַק נֹו˙ ּבָ ר¿ ָ̃

ים. ƒָסכ ּנ¿ הַק ו¿ ָנחֹו˙ ּמ¿ הַק ם ƒע ים, ƒּג חַק הַק

ה ָ̇ ָהי¿ יָאה ƒר ּב¿ הַק ֹל ּכָ ָנכֹון. א: ּמָ ƒא

עּו˙ ָ̂ ֶאמ¿ ּב¿ ˙ ֶׁ̆ ִדֶ ַ̃ק ¿̇ ƒמ

ם עֹוֹלַק ו¿ י חַק הַק ם עֹוֹלַק נֹו˙. ּבָ ר¿ ָּ̃ הַק

ה ָ ּׁ̆ ִדֻק ¿̃ ƒֹל ים ƒעֹוֹל ָהיּו , ֹוֵמחַק ּ̂ הַק

ּיֹום הַק ו¿ . ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק ˙ בֹוִדַק עֲק כּו˙ ז¿ ƒּב

ֶזה	 ֹל ּכָ ֶא˙ ים ƒיר ƒּכ מַק ֹלֹא נּו ח¿ נַק אֲק

ן מַק ז¿ ƒּב ֶׁ̆ ים ƒע יֹוִד¿ ם ֶּ̇ אַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ָחָמה ֹל¿ ƒּמ הַק ֶׁ̆ ּכ¿ ם ּגַק ,˙ ƒי ּבַק הַק ן ּבַק ר¿ חֻק

˜ ִדֵ הַק ¿̇ ƒה ˆֹור ּמָ הַק ו¿ יֹלה ƒח ¿̇ ƒה ָבר ּכ¿

ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ ּבַק בֹוִדה ָהעֲק ם, ƒי ֹלַק ָׁ̆ רּו י¿ ֹל עַק

י˙ ּבֵ ˙ בֹוִדַק עֲק יָכה! ƒׁ̆ מ¿ ƒה ן ƒי ִדַק עֲק
ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ָבר ִדָ ָאז ה ָ̇ ָהי¿ ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק

ֶאָחִד ף אַק ָהָעם. י ּיֵ חַק ˙ֹוך¿ ּב¿ י ƒז ּכָ ֶמר¿

ֶכף ֵּ̇ ה ּנֵ ƒה ֶׁ̆ ָאז, ם ָחֹלַק ֹלֹא ָאז

ֵס˜ ּפָ ƒּ̇ ּזֹא˙ הַק ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ˙ בֹוִדַק עֲק

ים. ƒנ ָׁ̆ מֹון הֲק מֹון הֲק ֹלַק

מּו ָחֹל¿ ֹלֹא ח טַק ּבֶ ֵהם י: ƒר ָׂ̆

ִדֹורֹו˙ ֹל עַק ִדֹורֹו˙ ˜ּומּו ּיָ ֶׁ̆

נֹו˙, ּבָ ר¿ ָּ̃ הַק ˙ בֹוִדַק עֲק ֶא˙ ירּו ƒּכ ּיַק ֶׁ̆

ֵאֹלּו מֹו ּכ¿ ים, ƒ̃ סּו ּפ¿ ֹוך¿ ּ̇ ƒמ ˜ רַק

ָחס. ינ¿ ƒּפ ˙ ַׁ̆ק ָפָר ּב¿ בּועַק ָ ּׁ̆ הַק ָרא ¿̃ ƒּנ ֶׁ̆

ֶא˙ ּוב ׁ̆ נּו ּבָ עֹוֵרר מ¿ ֶזה א: ּבָ אַק

ה ּיָ ƒּפ ƒּ̂ הַק ו¿ ִדֹוֹלה ּג¿ הַק ה ָׁ̆ ָ ּ̃ ּבַק הַק

נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ ָמה יֹו˙ ה¿ ƒֹל ֹזר ח¿ ֹלַק

ָהעֹוֵבִד ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ם עַק – ֶמ˙ א¡ ּבֶ

י˙ ּבֵ ֹוך¿ ּ̇ ƒמ ּבֹו, ƒֹל ָכֹל ּב¿ ם ֵ ּׁ̆ הַק ֶא˙

ם. ƒי ֹלַק ָׁ̆ ירּו ƒּב ִדֹוֹל ּגָ הַק ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק

יָנה ƒכ ¿ ּׁ̆ הַק ֶא˙ אֹו˙ ר¿ ƒֹל ה ּכֶ ז¿ ƒּנ ֶׁ̆

, ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק ֵבי˙ ּב¿ ָגֹלּוי ּב¿ יָרה ƒא מ¿

ו. ָׁ̆ כ¿ עַק ׁ̆ ּמָ מַק


