
ש'67
11

253 מס' גיֹליון 17.11.17 התשע"ח מרחשוון כ"ח תוֹלִדות פרשת שבת-ֱקוִדש ערב ב"ה

4:22 4:07 4:17 4:03

5:20 5:16 5:18 5:17

הים עֹל נס

ִּטֵּפׁש הַק ָהָאב ם ָרׁשַק ֵּקׁש, בַק ֶׁשאֲק ִמְּבֹלי ַאף ִהֵּנה,

ָּתה, ֵמעַק ְפָסֹל.. ּסַק הַק ֹל עַק ְּבנֹו ֶׁשֹל ְׁשמֹו ֶאת

ֶאָּלא י ָעֹלַק ִיְהֶיה $א ְבֶנה ֹליַק ִּגיעַק ְּכֶׁשאַק

ֱקֹוְרֵאי ְּיהּוִדים ֹלַק ְפָסֹל ּסַק הַק ֶאת ְראֹות ֹלהַק

ְרִּפי... טַק ֶאֹל ְיֵׁשר הַק יֹוִביֹלּוִני ְוֵהם ָהִעְבִרית,

ֵעת ִהִּגיָעה ְוִהֵּנה ְוֶהְחֹלים, ָהֹלַק/ ָצִדֹוֱק ִּבי רַק

יּוֹליּוס ְּבעֹוִד ֹלרֹוְפָאיו, הֹוִדה ִּדיֱק ּצַק הַק ְּפֵרִדה.

ֹלִהָּתֱקֹל ָרָצה $א ֶּטֱקס. הַק ִמן ֶנֱעִדר ּמּוָבן, ּכַק

ְּיהּוִדי. הַק ֶהָחָכם ֶׁשֹל חֹוִדר הַק ָּבטֹו ְּבמַק ׁשּוב

ְפָסֹל. ּסַק הַק ֶאת ת חַק ֹלֱקַק ָּגִרָּיה ּנַק ֹלַק ָהֹלַק/ ֶזה ִּבְמֱקֹום

ֶאת ִּניחַק יַק ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו ָּסמּוי', הַק 'ֶּנֶׁשֱק הַק

ְּיֹלִדים.. הַק ֹל עַק ָּפיו ּכַק

ְּכֵתפֹו ֹל עַק ֶוֱהִניפֹו ְפָסֹל ּסַק הַק ֶאת ֹל ָנטַק הּוא

ִפּלּו אֲק ָּגִרָּיה. ּנַק הַק ִמן ֹלֵצאת ּוָפָנה ְּבֶחִדָוה,

ֹלֹו ֶׁשהֹוִדה ְעָיה, ֹליִדַק ר ֹלֹומַק ח ָטרַק $א ָׁשֹלֹום

ִׁשְגָרִתית, ִּבֹלִּתי הַק ְּדבּותֹו ִהְתנַק ֹל עַק ִנְרָּגׁשֹות

ָּלז הַק ָהרֹוֵפא ּכָ/ ָּכֹל ֶנְחָּפז ֶזה ּדּועַק מַק ֵהִבין ְו$א

ֹלֵצאת..

ִעם ִים, ִמְּירּוָׁשֹלַק יּוֹליּוס ָיָצא ּבֹו ָהֶרגַקע

בּורֹו עֲק ָהָיה ֶּיֶמת, ְּמסַק הַק ָהרֹוְפִאים ת חַק ִמְׁשֹלַק

ְמִׂשיָמתֹו ִּכי ָחׁש הּוא ָּגִדֹוֹל. ְרֱקן ּפֻק ֶׁשֹל ֶרגַקע

ָרָצה עֲק הַק ָמֹלא ְוָהָיה ְׁשֹלָמה, ְוהֻק ט ִּכְמעַק

ֹל. ָּפעַק ָּבּה ֶּכֶמת ְּמחֻק הַק ּתּוִׁשָּיה הַק ֹל עַק ְצמֹו, ֹלעַק

ִמן ִד ִנְפרַק ֱקָצרֹות ִנימּוִסין ְּבִמּלֹות

ֹל עַק ֶיֶתר ִחְּבבּו $א ְּתִחָּלה ֶׁשִּמְּלכַק ָהרֹוְפִאים,

ֹליֶהם, אֲק ֶׁשִהְצָטֵרף ָּזר הַק ע ֶּנטַק הַק ֶאת ִּמָּדה הַק

ְבֶנה. ֹליַק ְּפָעָמיו ֶאת ְוָׂשם

ֵעיָניו ָנָׂשא ִּמִדָרׁש הַק ְּבֵבית ח ֶּפתַק הַק ׁשֹוֵמר

ֹלּוֱק חֲק ֹלבּוׁש , ֶׁשִהִּגיעַק ָּזר הַק ֵהֹלֶ/ הַק ֶאֹל

ח ָמתַק יּוֹליּוס ִׁשְכמֹו. ֹל עַק ְפָסֹל ְוסַק רֹוְפִאים

ְּבָיִדי "ֵיׁש ְמנֻקָּמס. ִחּיּו/ ְּכִדי ְׂשָפָתיו ֶאת

ָּגר הַק ִמְּיהּוִדי ְמאֹוִד ִד עַק ׁשּוָבה חֲק ְׁשֹליחּות

ֶּזה. הַק ִּבְנָין ּבַק ָּכאן ִּנְמָצא הַק ְּבנֹו ֶאֹל ִים, ִּבירּוָׁשֹלַק

אֹותֹו?". ֹלְמֹצא ֹלי ֹזר עֲק ֹלַק תֹוִאיֹל הֲק

ֶּיֹלִד?". הַק ֵׁשם "ָמה

ִּכּתּוב הַק ֹל עַק ְצִּביעַק ֹלהַק יּוֹליּוס ִמֵהר "ִהֵּנה",

ְּבנֹו". ֵׁשם ֶאת ָהָאב ם ָרׁשַק "ֹּפה ֶהָחרּוט.

ִּמְׁשָּפט. הַק ֶאת ֹלב ת ִּבְתׂשּומַק ֱקָרא ּׁשֹוֵמר הַק

ָארֹ/ ָּבט מַק ָּזר הַק ָּבִאיׁש ץ ְוָנעַק ֵעיָניו ֵהִרים ְוָאז

ָארֹ/...
יבוא המשך

ָהְרִּכינַקס ב רַק ָּצב! ּמַק הַק ֶאת ִּציֹל יַק ְפָסֹל ּסַק הַק ְוֱקא ּדַק �������	


ְפָסֹל.. ּסַק הַק ֵּבי ּגַק ֹל עַק ַאְזָהָרה ט ִמְׁשּפַק ְחֹרט ֹלַק ְעיֹון: רַק ְבִריֱק מַק

ֹלֹו, ֹל ֱקַק $א ִמְצחֹו. ֶאת ֱקֵּמט ְעָיה ְיִדַק ָּיִמים ּבַק

ּצּוָרה ּבַק ִּפְתאֹוִמי ֹלִׁשּנּוי ְסִּכים ֹלהַק ָאָּמן, ָּגר ֹלנַק

ְּכבֹוִדֹו ִמְּפֵני ָבֹל אֲק בֹוִדתֹו. עֲק ְּפִרי ֶׁשֹל ּסֹוִפית הַק

ֶאֱעֶׂשה ָאֹנִכי "טֹוב, ר. ֶנֱעתַק ס, ָהְרִּכינַק ב רַק ֶׁשֹל

ֵּׁשם. ֹלהַק ְּבֹלּבֹו הֹוִדה ָהְרִּכינַקס ב ְורַק "!Dִּכִדָבֶרי

ֹלהֹוִסיף, ָהְרִּכינַקס ב רַק ר ִנְזּכַק ֶּׁשהּו", מַק "עֹוִד

ִעם ְבֶנה ֹליַק הֹוֹלֵ/ הַק הּוא, הַק ֶׁשָהרֹוֵפא אי "ְּכִדַק

ִאם ָעֹליו. ָחרּוט ָמה ע ֵיִדַק $א ְפָסֹל, ּסַק הַק

ֶׁשִּמיֶׁשהּו ְחֹׁשב ֹלַק ָעֹלּוֹל עֹוִד הּוא ֹלֹו, ֵּפר ְּתסַק

ּוֹלֵהָעֹלב".. ְּכָברֹו, ּתֹוכֹו ֶׁשֵאין ּבֹו חֹוֵׁשִד

ּוִמֵהר ְּדָבָריו ֶאת ִסֵּים ָהְרִּכינַקס ב רַק

ֵאֹליָה ִּגיעַק יַק ְּבֶטֶרם ָּגִרָּיה, ּנַק הַק ִמן ֵּלֱק ֹלִהְסּתַק

ִהְתיַקֵּׁשב ְעָיה ִויִדַק ּיֹוִמי, הַק ֹלִבּקּורֹו יּוֹליּוס

ִּמְׁשָּפט הַק ֶאת ָנאֹות ִעְבִרּיֹות ְּבאֹוִתּיֹות ְחֹרט ֹלַק

ֶאת ֹלֵּטׁש הּוא ְּכָברֹו'. ּתֹוכֹו ֶׁשֵאין 'ִמי ֹל עַק

ְּדָמעֹות ָמֹלאּו ְוֵעיָניו ָבה, ְּבַאהֲק ָהאֹוִתּיֹות

ִיְּגעּו מּוָעִטים ָיִמים ֶׁשעֹוִד ּכָ/ ֹל עַק ב ְּכֶׁשָחׁשַק

הּוא אֹותֹו ְצמֹו, עַק ֶזה ְפָסֹל ְּבסַק ְּבנֹו ֶׁשֹל ָיִדיו

ֹל עַק ּפֹו ְּבכַק ֶהְחֹליֱק הּוא ָיִדיו. ְּבמֹו ָּתה עַק ּבֹוֶנה

ִּגִדעֹון, ֶׁשֹל ֹראׁשֹו ֶאת ֹלֵּטף ּוְבֹלּבֹו ְפָסֹל ּסַק הַק ּגַקב

ִּקים. ֶּמְרחַק ּבַק ּתֹוָרה ּבַק ָּתה עַק הֹוֶגה הַק

ִים ְירּוָׁשֹלַק ֶׁשֹל ָּצָבּה מַק ֶאת ֵהיֵטב ֵהִבין ְעָיה ְיִדַק

ֶׁשִּיְפֹּגׁש ִּסּכּוִיים הַק ִּבים רַק $א ִּכי ע ְוָיִדַק ְּנצּוָרה, הַק

ֶאת ִנֵּגב הּוא ֶּזה.. הַק ָּבעֹוֹלם ׁשּוב, ִּגִדעֹון ֶאת

ֹל עַק רֹון ַאחֲק ֹלּטּוׁש ֶהֱעִביר ֱקִדׁש ת ּוְבֶחְרּדַק ֵעיָניו

ְּמִאירֹות. הַק ָהאֹוִתּיֹות

ָהאֹוִתּיֹות ר ֹזהַק ֹל עַק ִּפְתאֹום ֹל ָנפַק ֵּכֶהה ֵצֹל

ֶזה "ָאה, ְּבֶבָהֹלה. ְּבמֹוָׁשבֹו ֵּקף ִהְזּדַק ְעָיה ִויִדַק

ֹלּוֱק חֲק ּבַק יּוֹליּוס ִד ָעמַק ָעֹליו ע. ִנְרּגַק ָּתה", אַק

ִּכּתּוב ּבַק ָׁשִד חֲק ּבַק ְנעּוצֹות ְוֵעיָניו ָהרֹוְפִאים

ְפָסֹל. ּסַק הַק ֵּבי ּגַק ֹל ֶׁשעַק

ָׁשַאֹל ֹּפה?", ְבָּת ָּכתַק ָמה ֹלְׁשאֹוֹל "ֶאְפָׁשר

ּדּועַק "מַק ֵּׁשת. ֹלִהְתעַק ִמֵהר ְעָיה ִויִדַק ָהרֹוָמִאי,

ֹלִגִדעֹון ִאיִׁשית ֱקָּדָׁשה הַק ָּכאן ְבִּתי ָּכתַק $א?

ְיִהי הּוִבי! אֲק ִּגִדעֹון ִהֵּנה: ? ֹלְׁשֹמעַק רֹוֶצה ְּבִני.

ְעָיה ְיִדַק ִמֶּמִּני, ח ֶנצַק ְזֶּכֶרת ֹלמַק ֶזה ְפָסֹל סַק Dֹל

."Dָאִבי

יּוֹליּוס. ֶׁשֹל ְׂשָפָתיו ֹל עַק ֵּקם ִנְתעַק ָאֵפֹל ִחּיּו/

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ִעם ְיָתה ּבַק הַק ְכִּתי ְּכֶׁשָהֹלַק ּיֹום הַק

ָּׁשעֹון הַק ֹל עַק ֵּכֹל ִהְסּתַק הּוא יֹוָנָתן,

ִצי חֲק עֹוִד "ִהֵּנה, ֹלי: ר ְוָאמַק ֶׁשּלֹו

ָּגִדֹוֹל הַק ָאִחי – ְכָׁשו עַק ְּבִדּיּוֱק ְו... ָּקה, ּדַק

ִּיּׁשּוב ּבַק ' 'ָׁשֹליחַק ֵרי הֲק הּוא יֹוְרֱק! ִּבְניּו נֹוֵחת

"ִד', ּבַק חַק 'ֵּבית ָׁשם ֹלֹו ֵיׁש ָּגר, ִהיא ֶׁשּבֹו

ִּבי, ָהרַק ֶׁשֹל ִּמִדָרׁש הַק ְּבֵבית ֵיׁש ָּׁשבּועַק ְוהַק

ָּכֹל ֶׁשֹל ְּׁשָנִתי הַק ִּכּנּוס הַק ֶאת ִּב'770',

ָהעֹוֹלם". ִמָּכֹל ְּׁשֹליִחים הַק

ֹלְנֹסעַק ָיֹכֹלָּת ֶׁשGא ָבֹל חֲק ֱק רַק ֹיִפי, "ֵאיֶזה

ָהיּו $א ָבֹל "אֲק ֹליֹוָנָתן. ְרִּתי ָאמַק ִאּתֹו",

..." ָׁשֹליחַק ָּתה$א אַק ִּכי ,Dאֹוְת ְּבֹלים ְמֱקַק

ִני אֲק י אּוֹלַק ? ָׁשֹליחַק $א ִני ֶׁשאֲק ע ֱקבַק "ִמי

יֹוָנָתן. ָׁשַאֹל ֵּכן?!", ְוֱקא ּדַק

יֹוָנָתן!'", ָּׁשֹליחַק הַק ב ָהרַק – אי ּדַק ְּבוַק "ֵּכן

"ִד ּבַק חַק ְּבֵבית ֵּקר ֹלבַק ֶאְפָׁשר י "אּוֹלַק ֱקִּתי. ָצחַק

."?Dֶׁשְּל

ִרְׁשִמי", ְמאֹוִד ' 'ָׁשֹליחַק $א ִני אֲק "טֹוב,

ְוגַקם ָּתה, אַק ְוגַקם ִני אֲק ָבֹל "אֲק יֹוָנָתן. ִהְסִּביר

ְּבֶעֶצם הּוא ֶׁשָּלנּו, ִּכָּתה ּבַק ַאֵחר ֶאָחִד ָּכֹל

ּלֹות ֹלגַק ִהיא, ְּׁשֹליחּות הַק ת ְּטרַק מַק ִּכי . ָׁשֹליחַק

עֹוִד ָּבעֹוֹלם ּוֹלהֹוִסיף ָּבעֹוֹלם ָּׁשה ֱקִדֻק

ֹל עַק ְׁשִּפיעַק ּוֹלהַק אֹור, עֹוִד טֹוִבים, ִׂשים עֲק מַק

טֹוִבים, ִׂשים עֲק מַק ׂשּו ֶׁשּיַקעֲק ְיהּוִדים עֹוִד

ֵרי הֲק וַק ֶׁשָּבֶהם. ָהֱא$ֱקית ְּנָׁשָמה הַק ֶאת ּלּו ִויגַק

ֹּזאת". הַק בֹוִדה ֹלעֲק ָּתִפים ׁשֻק ּכֻקָּלנּו

צֹוִדֱק! ָּתה "אַק ִאּתֹו. ְמִּתי ִהְסּכַק "ָנכֹון",

ְחנּו נַק אֲק ָּמה ּכַק ִד עַק ֹלְׁשאֹוֹל ֱק רַק ִנְׁשַאר

ִני אֲק בֹוִדה'... ָהעֲק ֶאת ֶׁש'עֹוִׂשים ְׁשֹליִחים

ֶׁשָּצִרי/, ְּכמֹו ֹלֶזה ֵּיס ֹלִהְתּגַק ְצֹליחַק ֶׁשּנַק ֶּוה ְמֱקַק

ְּׁשֹליחּות הַק ֶׁשֹל ְצֹלח ּמֻק הַק ּסֹוף הַק ִּגיעַק ֶׁשּיַק ִד עַק

ּכֻקּלֹו ָהעֹוֹלם ְּכֶׁשָּכֹל , ָּמִׁשיחַק הַק ְּבִביַאת ּזֹו, הַק

ֹלטֹוב".. ֵּפ/ ִיְתהַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ים! ƒ̂ ˜ֹופ¿ נּו ח¿ נַק אֲק
ו! ָׁ̆ כ¿ עַק

!˙ עַק טֹובַק יָנה ƒפ ּס¿ הַק א! ּבָ אַק
ע! ּבַק ט¿ ƒנ נּו ח¿ נַק אֲק

רֹון חֲק ָהאַק ˜ֹו ֶחֹל¿ ּב¿ . ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ıֶאֶר ֵעֶבר ֹל¿ ָאֹרך¿ ע ּסָ מַק ֹל¿ א ָ̂ ָי ים, ƒֹלִד י¿ ֵני ¿ׁ̆ ƒּב ֹל ּפָ טֻק ּמ¿ הַק ָמן ֹל¿ אַק י, ƒ̃ רֹוִד¿ ּב¿ ָיהּו ע¿ ַׁ̆ק י¿ ר' יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ֵהם ּכֹו˙, ּסֻק הַק ג חַק ֵרב ָ̃ ¿̇ ƒה ּב¿ ָכך¿ ו¿ ָח˜ ר¿ ּמֶ ֹלַק ם ָ̇ אֹו ֹלה ט¿ ֹל¿ ƒט ָעָרה ס¿ ים, ƒ̂ ֵע מּוָסה עֲק ה ּנָ טַק ¿̃ א ָ ּׂ̆ מַק ˙ ינַק ƒפ ס¿ ƒּב ע, ּסָ ּמַק הַק ֹל ֶׁ̆

חֹוף, הַק ֶאֹל חּו ָׂ̆ ו¿ ˆּו פ¿ ָ̃ ם ֹלָ ּכֻק יָנה. ƒפ ּס¿ הַק ֶא˙ ים ƒֹל ּגַק הַק רּו ּב¿ ƒׁ̆ ָמֳחָר˙, ֹל¿ ך¿ אַק יָנה. ƒפ ּס¿ הַק ֹל עַק ה ּכָ סֻק ים ƒּב רֻק מ¿ ים ƒּ̂ מַק אֲק מַק ּב¿ ימּו ƒ̃ ֵה
ימּו!! ƒ̃ ֵה ֶׁ̆ ה ּכָ ּסֻק ּבַק ר ּכַק ז¿ ƒנ הּוא ע ַ̇ק ֶפ ֹל¿ ָעֹליו. ים ƒֹלּוי ¿ּ̇ ים ƒֹלִד ּי¿ הַק ֵני ¿ ּׁ̆ ֶׁ̆ ּכ¿ חֹו˙ ¿ׂ̆ ƒֹל ָיכֹוֹל ָהָיה ֹלֹא ָיהּו ע¿ ַׁ̆ק י¿ ר' ך¿ אַק

ִאיִׁשית ֱקָּדָׁשה הַק 100

יחַק ƒֹל ¿̂ נַק ו¿ ֹזר, עֲק יַק ם ֵ ּׁ̆ הַק ים, ƒֹלִד י¿
ֶאֹל ָהֵאֹלּו ıָהֵע ˜ֹורֹו˙ ם ƒע יעַק ƒּג הַק ֹל¿
ם ֵ ּׁ̆ הַק ים, ƒֹל ƒה ¿ּ̇ רּו מ¿ ƒא חֹוף* הַק

ים. ƒֹלִד י¿ ˙ ֹלַק ƒפ ¿ּ̇ אֹוֵהב

ִד, ƒִדו ֹל¿ מֹור ז¿ ƒמ חַק ֵּ̂ נַק מ¿ "ֹלַק
ָרה*" ָ̂ יֹום ּב¿ ם ֵ ּׁ̆ הַק ָך נ¿ עַק יַק

פּו* ט¿
ּיּוט! ƒס ָהָיה ֶזה

ֹלֹא חֹוף הַק ֶׁ̆ ֹל ּזָ מַק
ָרחֹו˜! ָהָיה

השבת כניסת

השבת צאת

ָבֹל. חֲק יָנה* ƒפ ּס¿ הַק ָכה ָהֹל¿
ָעָרה. ס¿ ֵאיזֹו ָאח..

ֹלִדיו. י¿ ֵני ¿ׁ̆ ּו י ƒהּוִד ּי¿ הַק ֹל עַק ם ּגַק ָבֹל חֲק
ים? ƒֹלִד ּי¿ הַק ֹל ֶׁ̆ ָע˜ֹו˙ ¿ּ̂ הַק ֶא˙ ם ֶּ̇ ע¿ מַק ¿ׁ̆

ָחה! מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ן, ּכֵ

ֶרה, ¿̃ ƒמ ָכֹל ּב¿ ˜ חַק ¿̂ ƒּ̇ ָבֹל אֲק
ִדי ּכ¿ י˜. ƒח ¿̂ מַק ֹלֹא ֶזה ם ƒא ם ּגַק

ֵיָעֹלב* ֹלֹא י ƒנ אֲק ֶׁ̆

טֹוב.

ה ֶ̂ רֹו י, ƒ̂ י ƒא
יָחה? ƒִד ּב¿ ֹמעַק ¿ׁ̆ ƒֹל

ע ִדַק ֵּ̇ ֵאיך¿ ֶרה, ¿̃ ƒמ ָכֹל ּב¿ ˜ חַק ¿̂ ֶא י ƒנ אֲק ם ƒא ָבֹל אֲק ע. ֶרגַק
ֹלֹא? אֹו ˙ חַק ֹלַק ¿̂ מֻק יָחה ƒִד ּב¿ ה ָ̇ ָהי¿ זֹו ם ƒא

ינּו ƒָהי ֹו˙? ׂ̆ עֲק ֹלַק נּו ָיֹכֹל¿ ָמה
ֵמנּו! ¿̂ עַק ֶא˙ יֹל ƒּ̂ הַק ֹל¿ ים ƒיכ ƒר ¿̂

ם, ָׁ̆ רֹוֶאה י ƒנ אֲק ָמה ע, ֶרגַק
ֵמָרחֹו˜? ֵאֹלינּו ֵרב ָ̃ ¿̇ ƒמ

ב ֹ ּ̇ כ¿ ƒּ̇ ה ָּ̇ אַק ,˙ חַק ֹלַק ¿̂ מֻק יָחה ƒִד ּב¿ זֹו ם ƒא ּוט. ׁ̆ ּפָ
י"* ƒ̂ י ƒא ם ƒע ים ƒנ "ֶנה¡ ּב¿ ּה ָ̇ אֹו



ִמָּדה ְּכֶנֶגִד ִמָּדה

ְּבִרָּיה ִמָּקֹלַק ִּפָּטמּוִצ'י

טֹוִבים ֵבִרים חֲק

ע. רַק ָּכֹל ְוֹלֶהם ֹלֹו ֶּנה ְיאֻק ִּכי$א ְוִהְבִטיחַק

ּׁשֹוְפִטים, הַק ֹלְפֵני . ִהִּגיעַק ִּמְׁשָּפט הַק יֹום

ִהְתיַקֵּצב ְּמחֹוִזי, הַק ּמֹוֵׁשֹל הַק ּוְבֹראָׁשם

ֹל עַק ִׂשְטָנה ְרוּוי ִּבְנאּום ח ּוָפתַק ֹּכֶמר הַק

ִּבְצָבִעים ּגֹוְרִמים. ְּיהּוִדים ֶׁשהַק ְּנָזֱקים הַק

ֹליֶהם ֶׁשעֲק ֹלֹליֶהם', עַק 'מַק ֶאת ֵּתֵאר ִּזים עַק

ִּדיֱק. ּצַק הַק ִּכְבָיכֹוֹל ֵּצחַק ְמנַק

ְּדָבִרים הַק ֶאת ע ָׁשמַק ָּמחֹוז הַק מֹוֵׁשֹל

ָהָיה ְוִנְפֹלאֹוָתיו ִּדיֱק ּצַק הַק ע ֵׁשמַק ת. ְּבנַקחַק

ָהָיה ֶזה ת ּמַק ֹלעֻק ְמאֹוִד. ִּכְּבִדֹו ְוהּוא ֹלֹו ָיִדּועַק

ְּיהּוִדים ֹלַק ֶׁשְּבִׂשְנָאתֹו ֹּכֶמר, הַק ֹל עַק ְּבֹלּבֹו

ָּבִעיר. ֵּסִדר הַק ן ְוָאְבּדַק ֹחֱק ָפרֹות הֲק ּגֹוֵרם

ִאם "הַק ֹּכֶמר, הַק ֶאֹל ּמֹוֵׁשֹל הַק ָּפָנה ֹלי", "ֱאֹמר-ָנא

ֶנֶזֱק ְּבָיִדיו ם ָּגרַק ָּכֹלֶׁשהּו ֶׁשְּיהּוִדי הֹוָכָחה ֵיׁש

ִּצּבּור?". ֹלַק

ֶנֶזֱק", ת ְּגִרימַק ֶׁשֹל ָּמִׁשי מַק ֶׂשה עֲק ֹלמַק הֹוָכָחה "ֵאין

ִּכי הֹוָכחֹות ְּבָיִדנּו / "אַק ָיֵבׁש, ְּבֱקֹוֹל ֹּכֶמר הַק ָעָנה

ִּבְגֹלֹלם". ָּבָאה ִּבְרחֹובֹוֵתינּו ֵּגָפה ּמַק הַק

ֹל עַק ע ָיִדַק ֶׁשְּכָבר ּמֹוֵׁשֹל, הַק ָׁשַאֹל ִד?", "ֵּכיצַק

ָּתם. ְּפֵני ֶהֱעִמיִד אּוֹלם ָהֵארּוִעים,

ֶׁשֹל ִהְתָּפְרצּותֹו ֹל עַק ֹּכֶמר הַק ִסֵּפר בּות הֲק ְּבִהְתֹלַק

ִּפּזּור ב ּגַק אַק ּגֹוִיים, הַק ְרחֹוב ֶאֹל ְּיהּוִדי הַק ָּצִעיר הַק

ֶנֶעֹלָמה ֵמָאז ְוִכי ֵעֶבר, ֹלָכֹל ֶּכֶסף ְטְּבעֹות מַק

ֹל עַק ָּכה מַק ִהיא ְּבעֹוִד ְּיהּוִדים, הַק ֵמְרחֹובֹות ֵּגָפה ּמַק הַק

ּנֹוְצִרּיֹות. הַק ְּׁשכּונֹות ּבַק ְׂשֹמאֹל ֹל ְועַק ָיִמין

ִּקיף ּתַק ּמֹוֵׁשֹל הַק ֶׁשֹל ֱקֹוֹלֹו ָׂשה עֲק נַק "ִאם-ֵּכן",

ָּכֵבִד, ֹעֶנׁש ְּיהּוִדים הַק ֹל עַק ִּטיֹל ֹלהַק "ֵיׁש ְמכּוִתי, ְוסַק

ִּדין". ר-הַק ְּגזַק ִּבּצּועַק ֹל עַק ֶּנה ְממֻק ִּתְהֶיה ֹּכֶמר הַק ָּתה ְואַק

ָּפָניו, ֹל עַק ֵהיֵטב ָתה ִנְראֲק ֹּכֶמר הַק ֶׁשֹל ִׂשְמָחתֹו

ֶׁשֱקט ִּדין. ר-הַק ְּגזַק ֶאת ֹלְׁשֹמעַק ָאְזָניו ֶאת ף ָזֱקַק ְוהּוא

ֹּבֱקר ּבַק "ָמָחר ִהְמִׁשי/: ּמֹוֵׁשֹל ְוהַק ָּבאּוֹלם, ִהְׂשָּתֵרר

ֶאְצֹלם ֵּזר ּוְתפַק ְּיהּוִדים, הַק ִּבְרחֹובֹות ָּתה אַק ֹבר עֲק ּתַק

ִמָּדה"... ְּכֶנֶגִד ִמָּדה ֶּכֶסף, ְטְּבעֹות מַק ִים ָחְפנַק ְמֹלֹוא

ב רַק עֲק ֶׁשְּבמַק ָאֹליֱק ָּבִעיר ָּפְׁשָטה ֱקָׁשה ֵּגָפה מַק

ָּבּה, ִּנְסִּפים הַק ר ִמְסּפַק ֹל ָּגִדַק ֹליֹום ִמּיֹום אּוֱקָרִאיָנה.

. מֹוִׁשיעַק ְוֵאין ְועֹוֹלֹלים, ְצִעיִרים ֵּבין ִּבְמיֻקָחִד

ּוִדָמעֹות ְּתִפּלֹות ִנּיֹות, עֲק ּתַק ָעֹליו ֱקֵּבֹל ִּצּבּור הַק

ֹלּו, ִנְנעֲק ְּכִאּלּו ִים ָׁשמַק ֵרי עֲק ׁשַק אּוֹלם ִים, ּמַק ּכַק ִנְׁשְּפכּו

ְוהֹוֹלֵ/. ְחִמיר מַק ָּצב ּמַק ְוהַק

ְּקִהָּלה ֹלַק ֱקָׁשה ִּבְתֱקּוָפה ָּבָאה ֹּזאת הַק ָּכה ּמַק הַק

ְּיהּוִדים הַק ָסְבֹלּו ּוֵמעֹוֹלם ֵמָאז ְּיהּוִדית. הַק

ֶהְחִמיר רֹוָנה ָהַאחֲק ָּבֵעת ָבֹל אֲק ּגֹוִיים, הַק ִמְּׁשֵכֵניֶהם

ֹּכֶמר הַק ת ְׁשָּפעַק ְּבהַק ֱקָרה ָּדָבר הַק ְמאֹוִד. ָּצב ּמַק הַק

ְוִהִּטיף ְׁשָּבע, מֻק ִיְׂשָרֵאֹל ׂשֹוֵנא ֶׁשָהָיה ְּמֱקֹוִמי, הַק

ִּדְבֵרי ְּבִעֱקבֹות ְּיהּוִדים. הַק ֹלִׂשְנַאת ֵרב עֲק ְוהַק ְׁשֵּכם הַק

ְרחֹוב ְוָהָיה ְּיהּוִדים, ּבַק ְּפִגיעֹות הַק ּבּו רַק ָסָתה הֲק הַק

ֶּכה ּומֻק ְתֱקף מֻק ָהָיה ּבֹו ר ֶׁשָעבַק ְיהּוִדי ֶׁשָּכֹל ֶאָחִד

ְּבַאְכָזִרּיּות.

ֵמָאֹליֱק, ְצִבי--ַאְרֵיה ִּבי רַק ִּדיֱק ּצַק הַק ִהְתּגֹוֵרר ָּבִעיר

ָהרּוָחִני ּכֹוחֹו ִמֶּמְזִריְטׁש. ִּגיִד ּמַק הַק ֶׁשֹל ֹלִמיִדֹו ּתַק

ְּסִביָבה. הַק ְּבָכֹל ֵׁשם-ָּדָבר ָהיּו ֶׁשחֹוֹלֹל ִּנְפֹלאֹות ְוהַק

ְּבָאְמָרם ָּנב', ּגַק 'הַק ְּבִחָּבה ֶׁשִּכּנּוהּו ִּדיֱקים צַק ָהיּו

ְצֹליחַק מַק הּוא ֹלּו, ִנְנעֲק ְּתִפּלֹות הַק ֵרי עֲק ׁשַק ֶׁשר אֲק ּכַק ֶׁשּגַקם

ִּכֵּסא ת חַק ּתַק ְחֹּתר ֹלַק ְנעּוֹלים, ּמַק הַק ָּכֹל ֶאת ֹלְפֹרץ

ְּגֵזרֹות. הַק ֶאת ֵּטֹל ּוֹלבַק ָּכבֹוִד הַק

ֶּדֹלת ֹל עַק ֵּפֱק ִמְּלִהְתּדַק ָחִדֹלּו ֵּגָפה$א ּמַק הַק ְּפרֹוץ ִעם

ְּקִהָּלה, הַק ְוָראֵׁשי חֹוֹלים ֹליֹלִדים הֹוִרים ֵּביתֹו.

ת ְפָסֱקַק ּוֹלהַק ֹלְרפּוָאה ְּבָרָכה ת ָּקׁשַק ְּבבַק ְּוִעים ְמׁשַק ּכֻקָּלם

ְּתִחָּנתֹו ֶאת ִּפיֹל מַק ֵּנן, ּוִמְתחַק עֹוֵמִד ִּדיֱק ּצַק הַק ֵּגָפה. ּמַק הַק

ֵמֵעיָניו, זֹוֹלגֹות ְּדָמעֹות ָּקִדֹוׁש-ָּברּו/-הּוא, הַק ֹלְפֵני

ֵּביֵניֶהם. כּו ִּגחֲק ְעָּתם", ִמּדַק ָיְצאּו

ִּבְׁשכּונֹות ֵּגָפה ּמַק הַק ָכה ָּדעֲק יֹום ֵמאֹותֹו

ת ּמַק ֹלעֻק ֹלֵהָרֵפא. ֵהֵחּלּו ֶׁשָחֹלּו ִמי ְוגַקם ְּיהּוִדים, הַק

ִּפיֹל ֹלהַק ֵּגָפה ּמַק הַק הֹוִסיָפה ּגֹוִיים הַק ִּבְׁשכּונֹות ֶזה,

ֹלָהִציֱק בּו ֶׁשָאהֲק ּפֹוְרִעים ֵמהַק ִּבים ְורַק ֹלֹלים, חֲק

ִנְפְּגעּו. ְּיהּוִדים ֹלַק

ָהַאְנִטיֵׁשִמי. ֹּכֶמר ֹלַק ע נֹוִדַק ְטְּבעֹות ּמַק הַק ִּפּזּור ר ְּדבַק

ָהְיָתה זֹו ִּכי ְוִגָּלה ָּבִעְנָין ְחֱקר ֹלַק ֵהֵחֹל הּוא

ֵּגָפה ּמַק הַק ִּכי ע נֹוִדַק ּכָ/ ְּבתוֹ/ ִּדיֱק. ּצַק הַק ֶׁשֹל הֹוָרָאתֹו

ִמָּיִד ֱקֵּׁשר ֹּכֶמר ְוהַק ְּיהּוִדים, הַק ִמְּׁשכּונֹות ֶנֶעֹלָמה

ְּדָבִרים. הַק ֵּבין

מֹוֵׁשֹל ֶאֹל ֹּכֶמר הַק ָרץ ִיְׂשָרֵאֹל ִמִּׂשְנַאת ֹלָהב ְמׁשֻק

ּמֹוֵׁשֹל הַק ִּדיֱק. ּצַק הַק ְּכֶנֶגִד ְּתִביָעה ְוִהִּגיׁש ָּמחֹוז הַק

ָרִדה חֲק ָעְטָפה ׁשּוב ֹלִמְׁשָּפט. מֹוֵעִד ֹלֱקֹּבעַק הֹוָרה

ִׂשְנָאתֹו ֶאת ִהִּכירּו ֵהם ְּיהּוִדית. הַק ְּקִהָּלה הַק ֶאת

ִּדיֱק ּצַק ֹלַק ִנְׁשֱקֶפת$א ָּכָנה ּסַק הַק ִּכי ְוָיִדעּו ֹּכֶמר, הַק ֶׁשֹל

ֵּתחַק ֹלִהְתּפַק ֹלּוֹלים עֲק ְּדָבִרים הַק ֶאָּלא ִד, ִּבֹלבַק

ָהִעיר. ְיהּוִדי ָּכֹל ְּכֶנֶגִד ָנֱקם ּלֹות ֹלְפעֻק

ִנְרָאה $א ִּמְׁשָּפט הַק ֹל עַק ִּדיֱק ּצַק ֹלַק הֹוִדיעּו ֶׁשר אֲק ּכַק

ֱקִהָּלתֹו ְּבֵני ֶאת עֹוִדִד הּוא ֹלֶהֶפ/, ְּכֹלֹל. ִנְרָּגׁש

ֵּׁשם, ְּבהַק ּוְבִבְטחֹוָנם ֶּבֱאמּוָנָתם ֵּזֱק ֹלִהְתחַק

ְּדרֹום ֶׁשֹל ְּׁשֹלִוים הַק ְּכָפִרים ּבַק

ִמּיֹום ִׁשּנּוִיים ְרֵּבה הַק ֵאין ֹלָיה, ִאיטַק

ֶּׁשֶמׁש הַק ת, חַק זֹורַק ֶּׁשֶמׁש הַק ֹליֹום.

ֶׁשֹלג. ם עַק ּופַק ֶּגֶׁשם ם עַק ּפַק ת, עַק ׁשֹוֱקַק

ָּׁשָנה ּבַק ת ַאחַק ְּתֱקּוָפה ֵיׁש ָבֹל אֲק

ִמָּתִמיִד. ֶׁשּׁשֹוָנה

סֹוף את ֹלֱקרַק ִיץ, ּקַק הַק ְּבָחִדֵׁשי

ָירֹות ָּבעֲק ִּפְתאֹום ִתים נֹוחֲק ָהעֹוָנה,

ְמזֻקָּקִנים, ְיהּוִדים ְׂשרֹות עַק ֶׁשָּלנּו

ְועֹוֵטי ְׁשֹחִרים ּכֹוָבִעים חֹוְבֵׁשי

ֵּכהֹות. ֹליפֹות חֲק

ֶאְצֹלנּו? ֵּפׂש ֹלחַק ֹלֶהם ֵיׁש ָמה

ָהֶאְתרֹוִגים ּמּוָבן! ּכַק ֶאְתרֹוִגים

ְּבִרָּיה". "ֱקֹלַק ֶׁשֹל ְּמיֻקָחִדים הַק

ֹליֶהם עֲק ֹלָבֵר/ ֱקִּפיִדים מַק ִסיִדים חֲק הַק

ֵּלם ֹלׁשַק ּומּוָכִנים ּכֹות ּסֻק הַק ג ְּבחַק

ב. רַק ֶּכֶסף ֹליֶהם עֲק

ְׁשִּגיֵחי ְּבמַק ְמֹלֻקִּוים ִרים ּסֹוחֲק הַק

ְבנּו ִהְרּכַק ֶׁשGא ְּדִאים ְּמוַק הַק ְׁשרּות, ּכַק

ְּבִמֱקֶרה ֹלימֹון. ִעם ָהֶאְתרֹוג ֶאת

ֹלְבָרָכה. ָּפסּוֹל ָהֶאְתרֹוג ָּכֶזה

ם, עַק ּפַק ֹלי ִהְסִּביר ֵמֶהם ֶאָחִד

ִּבְׁשֵאִרּיֹות ֵעָׂשו ֶאת ֵּבֵר/ ְּכֶׁשִּיְצָחֱק

ֵּבֵר/ הּוא ֹלֹו, ֶׁשּנֹוְתרּו ְּבָרכֹות הַק

ִיְהֶיה ָהָאֶרץ ֵּני "ִמְׁשמַק אֹותֹו

ֶׁשָהָאֶרץ ָּדְרׁשּו ָכִמים חֲק ."Dמֹוָׁשֶב

ֹלָיה, ִאיטַק ִהיא ֱקֵּבֹל ֶׁשֵעָׂשו ְּׁשֵמָנה הַק

ֵּפרֹות ִעם ת חַק ּבַק ְמׁשֻק ֶאֶרץ

ּזֹו, הַק ְּבָרָכה ֹלַק ְּבֶהְתֵאם ָּבִחים. ְמׁשֻק

ֹלָיה. ֵמִאיטַק ֶאְתרֹוִגים ֹלֹוֱקִחים

ָּבֹלה ֱקַק ֶׁשֵּיׁש ֹלי, ִסֵּפר ַאֵחר ָחִסיִד

ר ָאמַק ֵּׁשם הַק ֶׁשר אֲק ֶׁשּכַק ֹלִדֹור, ִמּדֹור

ָהִדר", ֵעץ ְּפִרי ֹלֶכם ְחֶּתם "ּוֹלֱקַק

ָעָנן ֹל עַק ְׁשֹליִחים ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה ח ָׁשֹלַק

ְּבִרָּיה! ִמָּקֹלַק ֶאְתרֹוג ֶׁשָּיִביאּו ָמִהיר,

ְּגִדֹוֹלה. ֹלְזכּות ָזִכינּו ָאֵכן,

ם עַק ּפַק הַק אּוֹלם ָיֵׁשן; ְוֵאינֹו אֹוֵכֹל ֵאינֹו הּוא

ְּגֵזָרה. הַק ֹרעַק ֶאת ִביר עֲק ֹלהַק ְצֹליחַק מַק הּוא ֵאין

ֹּתהּו ּבַק ָעֹלּו ָּציו מַק אֲק מַק ֶׁשָּכֹל ְּכֶׁשָרָאה

ֶאָּלא ֵעָצה ֹלָפֵנינּו "ֵאין ֹלְמֱקָרָביו: ר ָאמַק

ֹל עַק ְּגָמָרא ּבַק ר ֶׁשֶּנֱאמַק ָמה ֶאת ֵּים ֹלֱקַק

'ַאֹל – 'Dְחֶּתי ּתַק ָאִדם 'ְוֶאֵּתן ָּפסּוֱק הַק

ׂשֹוְנֵאי ָיבֹואּו ֱאִדם'. ֶאָּלא ָאִדם ִּתֱקֵרי

ֹליֶהם". עֲק ָּתחּוֹל ְּגֵזָרה ְוהַק ְחֵּתינּו ּתַק ִיְׂשָרֵאֹל

ֹלָהִביא ָהִעיר ְרְנֵסי ִמּפַק ִּבֵּקׁש הּוא

ֶּכֶסף, ְטְּבעֹות מַק ְוִׁשִּׁשים ֵמָאה ֹלָפָניו

ְמיֻקָחִד. ֶנֶפׁש' 'ִּפִדיֹון ת ִריכַק עֲק ֹלֵׁשם

ָּקָׁשתֹו, ּבַק ֶאת ֵּים ֹלֱקַק רּו ִמהֲק ְרָנִסים ּפַק הַק

ָהִעיר, ִמְּבֵני ָּמה ּכַק ִדרֹו. ְּבחַק ֵּגר ִהְסּתַק ְוהּוא

ִּדיֱק ּצַק ֶׁשהַק ׁשּו חֲק ִהְתֹלַק ָּבֹלה, ּקַק הַק ְּבָרֵזי ְּצאּו ֶׁשִהְתמַק

ֱק רַק ָיִדּועַק ֶׁשּסֹוִדֹו ְמיֻקָחִד, 'ִּפִדיֹון' ְכָׁשו עַק עֹוֵר/

ְוִׁשִּׁשים ֵמָאה ְּבֶאְמָצעּות ְּגִדֹוֹלים, הַק ִּדיֱקים ּצַק ֹלַק

'ֶצֹלם'. ן ְּכִמְניַק ֶּכֶסף, ְטְּבעֹות מַק

ְּקִהָּלה הַק ָראֵׁשי ִהְמִּתינּו ּוְמתּוִחים ְּדרּוִכים
ְצִבי- ִּבי רַק ָיָצא ן ְזמַק ֹבר עֲק ּכַק ִדרֹו. ֵמחַק ִּדיֱק ּצַק הַק ֹלֵצאת

"ְּתנּו ר: ְוָאמַק ְּבָיִדֹו, ְטְּבעֹות ּמַק הַק ְצרֹור ַאְרֵיה,

ֹבר ֶׁשּיַקעֲק ִים, ְגֹלַק ֹל-רַק ְוֱקַק ָצִעיר ֹלָבחּור זֹו ִּקית ׂשַק

ׂשֹוְנֵאי-ִיְׂשָרֵאֹל ֶׁשּבֹו ָּכן, ְּמסֻק הַק ָּבְרחֹוב ְּבִריָצה

ְטְּבעֹות". ּמַק הַק ֶאת ָׁשם ֵּזר ִויפַק ְּבִצים, ִמְתֱקַק

ִנְמָרץ ָּבחּור ִמָּיִד. ְּלָאה ִהְתמַק ִּדיֱק ּצַק הַק הֹוָרַאת

ְּבִריָצה ָחָצה ֶּכֶסף, הַק ְטְּבעֹות מַק ְצרֹור ֶאת ח ֹלֱקַק

ְטְּבעֹות ּמַק הַק ֶאת ּוִפֵּזר ָּכן ְּמסֻק הַק ָהְרחֹוב ֶאת ְמִהיָרה

ָאְרּכֹו. ֹלָכֹל

ֶאֹל ִנְכנַקס ְּיהּוִדי הַק ָּבחּור הַק ֶאת ָראּו ּגֹוִיים ְּכֶׁשהַק

ָעטּו ִּבְמֵהָרה / אַק ָריו, ַאחֲק ֹלִד$ֱק ֵהֵחּלּו ָהְרחֹוב,

ְטְּבעֹות. ּמַק הַק ֹל עַק ֹלִהְתֱקֹוֵטט ְוֵהֵחּלּו ָּׁשֹלֹל הַק ֶאֹל

ִהְתּגֹוִדִדּויֹות ִנְראּו ָהְרחֹוב ֹלֹאֶר/ ִּפָּנה ְּבָכֹל

ְחֹטף ֹלַק ֶׁשִּנּסּו ּגֹוִיים, הַק ִּפְרָחֵחי ֵּבין ְּתׁשּויֹות ְוִהְתּכַק

ְּיהּוִדים "הַק ֶּכֶסף. הַק ְטְּבעֹות מַק ֶאת ֶזה ֶׁשֹל ִמָּיִדֹו ֶזה

ְנֵין ִמְתעַק ְוָהָיה טֹוִבים, ֵבִרים חֲק ִעם ְּברּו ִיְתחַק ֶׁשָּבָניו ְמאֹוִד ִהֱקִּפיִד "ם-סֹוֵפר תַק חֲק הַק

ָּכֹל-ּכָ/: ָחׁשּוב ָּדָבר הַק ּדּועַק מַק ִהְסִּביר ת ַאחַק ם עַק ּפַק ֶׁשָּלֶהם. ֶחְבָרִתִּיים הַק ְּקָׁשִרים ּבַק ְמאֹוִד

ֵּבית- ֹליַקִד עֹוֶבֶרת ְּכֶׁשָהְיָתה ְּבֱקְרָּבּה". ָּבִנים הַק ִּיְתֹרְצצּו "וַק ִרְבֱקה ֹל עַק ֶּפֶרת ְמסַק ּתֹוָרה הַק

ָּבר ְּכֶׁשָהעֻק ֹלֹוא הֲק וַק ֹלֵצאת, ָרָצה ֹלָּמה ְּׁשֵאֹלה, הַק ְוִנְׁשֶאֹלת ֹלֵצאת. רֹוֶצה ֱקב יַקעֲק ָהָיה ִמִדָרׁש

טֹוב מֹוֶרה ָהָיה ִּמִדָרׁש ְּבֵבית-הַק ְוִכי ּכֻקָּלּה. ּתֹוָרה הַק ָּכֹל ֶאת ְּמִדֹו ּוְמֹלַק ֹלָא/ מַק ָּבא ִאּמֹו ְּבֶבֶטן

ִמֶּזה?

ְּבֹלּמּוִד ּתֹוֶעֹלת ָּכֹל ֵאין ֵעָׂשו, ִעם ת ַאחַק ִּבְמִחיָצה ְׁשרּוִיים ֶׁשר אֲק ֶׁשּכַק ִהיא ְּתׁשּוָבה ְוהַק

ֵמֵעָׂשו.. ּוֹלִהָּפֵרִד ִמָּׁשם ֹלֵצאת ָרָצה ֱקב יַקעֲק ְוֹלֵכן ֹלָא/, מַק ִמִּפי ִפּלּו אֲק ּתֹוָרה הַק

נּו ֹלָ ֶׁ̆ ים ƒח ָהאֹור¿ י ƒמ י: ƒיּפ ƒ̂

ּוב ׁ̆ ?˙ ּבָ ַׁ̆ק ֹליֹל ˙ עּוִדַק ס¿ ƒֹל

ָמִדה? ח¿ ּנֶ הַק י ƒ̃ ָח ¿̂ ƒי ˙ חַק ּפַק ¿ׁ̆ ƒמ

אֹל'ה! ּמָ ƒא ֶמ˙?! א¡ ּבֶ י: ƒר ָׂ̆

י! ָעֹלַק ˜ּו עֲק ¿̂ ƒי ֵהם

ים ƒֵכנ ¿ ּׁ̆ הַק ם עַק ּפַק הַק ֹלֹא* א ָ̃ ו¿ ִדַק א: ּמָ ƒא

ּמּוֹל. ƒמ ָין נ¿ ƒּב הַק ן ƒמ ים, ƒאֹומ ¿ּ̇ הַק ם ƒע

מּו? ּי¿ אַק י¿ ֹלֹא ֵהם ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

נּו? ּב¿ ¿̂ עַק ¿̇ ƒי ֹלֹא ֵהם

ֶאה ר¿ ƒּנ ּכַק א, ּבָ אַק ואּו, וַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

נּו ב¿ ַׁ̆ק ָח ֹלֹא ָעֹמ˜! ׁ̆ ּמָ מַק ָּ̇ ר¿ ָחפַק

טֹוב* הּו ֶ ּׁ̆ מַק ם ָׁ̆ ר ֵּ̇ ַּ̇ק ס¿ ƒּמ ֶׁ̆

ך¿ ֹלַק הֲק מַק ּב¿ ֶׁ̆ טּוחַק ּבָ י ƒנ אֲק א: ּבָ אַק

ּפֹר ח¿ ֹלַק יחּו ƒֹל ¿̂ ַּ̇ק ם ֶּ̇ אַק ם ּגַק עּוִדה, ּס¿ הַק

ּטֹוב הַק ים', ƒּכ ּזַק הַק ם ƒי 'ּמַק הַק ֶא˙ ֹ̂א מ¿ ƒֹל ו¿

נּו. ֹלָ ֶׁ̆ ים ƒח אֹור¿ ּבָ ם ּיָ ַק ּ̃ ֶׁ̆ ָהאֹור ו¿

בֹוִדה עֲק ּבָ ף ֵּ̇ ַּ̇ק ¿ׁ̆ ƒה ֹל¿ ים ƒזֹוכ נּו ח¿ נַק אֲק

ינּו ƒָאב ָח˜ ¿̂ ƒי ה ָׂ̆ ָע ֶׁ̆ י˙ ƒָהרּוָחנ

ֵארֹו˙ ּב¿ הַק ˙ ירַק ƒפ חֲק – בּועַק ָ ּׁ̆ הַק ˙ ַׁ̆ק ָפָר ּב¿

ם ƒי מַק ֹ̂א מ¿ ƒֹל ִדי ּכ¿ ִדָמה ָהאֲק ֹעֶמ˜ ּב¿
יך¿ ƒׁ̆ מ¿ נַק ּזֹו הַק בֹוִדה ָהעֲק ֶא˙ ים. ƒּי חַק

ֹל ּכָ ֶא˙ ה ֹלֶ גַק ּנ¿ ֶׁ̆ ִד עַק ם, ֵ ּׁ̆ הַק ˙ רַק ֶעז¿ ּב¿

ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק בֹוא ּב¿ – עֹוֹלם ּבָ ֶׁ̆ ּטֹוב הַק

יעַק ƒ̃ ¿ׁ̆ ƒה א ּבָ אַק ים, ƒֹלִד י¿ א: ּמָ ƒא

ֹלֹו˙ גַק ּוֹל¿ ּפֹר ח¿ ֹלַק יחַק ƒֹל ¿̂ ƒה ו¿ ים ƒּ̂ מַק אֲק מַק

ם ּגַק ָעֹמ˜, א ָ̂ מ¿ ƒּנ ֶׁ̆ ּטֹוב הַק ֶא˙

ֵהם ָהֵאֹלּו. ים ƒֵכנ ¿ ּׁ̆ הַק ֹל ֶׁ̆ ב ֹלֵ ּבַק

˙ עּוִדַק ס¿ אֹו˙ ר¿ ƒֹל ִדי ּכ¿ ָכאן ֹל¿ ים ƒא ּבָ

ם ָ̇ אֹו ֹל ּבֵ ַ̃ק נ¿ נּו ח¿ נַק אֲק וַק ˙ ּבָ ַׁ̆ק ֹליֹל

ָיפֹו˙. ים ƒנ ּפָ ֵסֶבר ּב¿

ִיְׂשָרֵאֹל, ְּבֶאֶרץ ָאז ֶׁשָּׁשֹלטּו ְּבִריִטים, הַק ֶׁשר אֲק ּכַק ָׁשָנה, ְּכִׁשְבִעים ֹלְפֵני

ֶׁשְּכָבר ְּבֵחיָפה, ְוֱקא ּדַק ְּבִנָּיתֹו ֹל עַק ט ְחֹלַק הֻק ָנֵמֹל, ת ֱקמַק הֲק ֹלַק נֹוחַק ָמֱקֹום ִחְּפׂשּו

זֹו. ָּטָרה ֹלמַק ְתִאים מַק ָהָיה ִמְּסָערֹות ּמּוָגן הַק ֶׁשָּלּה, ִּטְבִעי הַק ִּמְפָרץ הַק ֶּבָעָבר. ָנֵמֹל ָּבּה ָהָיה

ִראׁשֹוִנים ֶׁשִּנְגֹלּו ֵאֶּלה ָהיּו חֹוָריו ֶׁשֵּמאֲק ִּנים ְּקטַק הַק ָּבִּתים ְוהַק ֵחיָפה ֹל ְנמַק

ְּתֱקּוָפה ּבַק ִיְׂשָרֵאֹל, ֹלֶאֶרץ ֶׁשִהִּגיעּו ָהעֹוֹלים ַאֹלֵפי ֵמאֹות ֶׁשֹל ֹלֵעיֵניֶהם

ֶׁשִּנְּצֹלּו ְּפֹליִטים הַק ּגַקם ְּכמֹוֶהם, ת. חַק ּתַק ְמפֻק ְו$א ְמיֻקֶּׁשֶבת ָהְיָתה$א ֶׁשָהָאֶרץ

ְּבֵאירֹוָּפה. ְׁשָמִדה הַק הַק נֹות חֲק ִמּמַק

ִגיָנה ָהעֲק ִמְּמֱקֹומֹות ֶאָחִד ֶאת ֶּוה ּוְמהַק מֹוִדְרִני ָנֵמֹל הּוא ֵחיָפה ֹל ְנמַק ּיֹום ּכַק

(ֵּתבֹות ְמכּוֹלֹות ֶׁשֹל ָמסֹוף ִּתיכֹון. הַק ָּים ּבַק ְּביֹוֵתר ּמּוָגִנים ְוהַק ִּקים מֻק ָהעֲק

ְחְׁשִבים מַק ֶרֶכת עֲק מַק ְיִדי ֹל עַק ּוְמֹנָהֹל ָּנֵמֹל ּבַק ּפֹוֵעֹל ֹלִאְחסּון) ָנֱקּיֹות עֲק ֶּתֶכת מַק

ֵחיָפה. ֹל ְנמַק ֶּדֶר/ עֹוְבִרים ָּיִרים ְותַק נֹוְסִעים ּגַקם ֵּכן, ְו... ְכֹלֹלת. ְמׁשֻק


