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בכפור הִדֹלֱקה

ֱקֹוֹל ֶאת ְּבָנָיהּו ע ָׁשמַק ְוָאז ר. ּסּוגַק ּבַק ִרי אֲק ּכַק ָוֵהָּנה

הּוא אֹוי! ֶּדֹלת. הַק ֶאֹל ְוהֹוֹלֵ� ֱקֵרב ְצָעִדיו

ֶּדֹלת!... הַק ֶאת ֹלְפֹּתחַק ֹלנַקּסֹותׁשּוב הֹוֹלֵ�

ְּבָנָיהּו ִּפְתאֹום ח ָצרַק ֶּדֹלת!", ּבַק ִּתּגַקע "ַאֹל

ֱקֹוֹלְ- ֶאת ָּכאן. ִני "אֲק ְמאֹוִד. ִד עַק ְּגִדֹוֹלה ָרִדה חֲק ּבַק

ֶאָּלא ֹלְ-, ֹזר עֲק ֹלַק ְמֵהָרה ָוָאבֹוא ְעִּתי ָׁשמַק

ף ִּתִדחַק ִאם ָּבה. רַק ְּבָחְזֱקה ָּכאן ָּתֱקּועַק ְפָסֹל ּסַק ֶׁשהַק

3א ׁשּוב חּוץ, ֵּפי ְּכֹלַק ט ְמעַק ִפּלּו אֲק ֶּדֹלת הַק ֶאת

ֶּדֹלת הַק ִמן ְרֵּפה הַק ְפָסֹל... ּסַק הַק ֶאת ֹלְׁש3ף ַאְצֹליחַק

ָּיִדית ּבַק ְּבֵאיָמה ִהִּביט ּוְבָנָיהּו ֹלנַקּסֹות"... ֹלי ְוֵתן

ְׁשָמע, מַק ּקֹוִדֶמת. הַק ֹלְתנּוָחָתּה ָׁשָבה ִהיא –

ָּיִדית! הַק ֶאת ְוָעזַקב ֹלי ֶהֱאִמין הּוא

ְגֹליו רַק ּפֹות ּכַק ע, ְרֱקַק ּקַק הַק ֹל עַק ב ְוִנְׁשּכַק ִמֵהר ְּבָנָיהּו

ֶרגַקע "ְּבָכֹל ִמּמּוֹל. ִּקיר ּבַק נֹוֵגעַק ְוֹראׁשֹו ֶּדֹלת הַק ֹל עַק

ְפָסֹל ּסַק הַק ִעם ְחֹזר ֹלַק ֵבִרים חֲק הַק מּוִרים אֲק

ֵּגִד ֶאְתנַק , ֹלְפֹּתחַק ֹזאת ְּבָכֹל ֶּסה ְינַק ִאם ִים, ּוֵביְנתַק

ָּכאן"... ִין ִדַק עֲק ְפָסֹל ּסַק ֶׁשהַק ֶׁשּיַקְחֹׁשב ּכֹוִחי. ְּבָכֹל ֹלֹו

ָּפֱקָעה ָהרֹוָמִאי ֶׁשֹל ְבֹלנּותֹו ֶׁשּסַק ֶאָּלא

ֶאת ְׁש3ף ֶיֹלִד. ְּכָבר, "נּו ָּצפּוי. הַק ִמן ֱקָּדם מֻק

ֵּפֱק ִהְתאַק 3א ְּברֹו ּוְבִדַק ֶּזה!" הַק ָהָארּור ְפָסֹל ּסַק הַק

ֶּדֹלת.. הַק ֶאת ֹלְפֹּתחַק ׁשּוב ְוִנָּסה

ֶאָּלא ּכֹוחַק הַק ְּבָכֹל ְגֹליו ְּברַק ֵּגִד ִהְתנַק ְּבָנָיהּו

ְויּוֹליּוס ִמִּתי אֲק ְפָסֹל סַק ָהָיה 3א הּוא ִין, ִדַק ֶׁשעֲק

ֶּדֹלת הַק ֶאת ט ְמעַק ִדף הֲק ֹלַק ֹזאת ְּבָכֹל ִהְצֹליחַק

ּׁשֹוֵכב הַק ר עַק ּנַק ּבַק ְבִחין ּוֹלהַק ר צַק ֶסִדֱק ְּכִדי חּוָצה הַק

אֹותֹו... ְוחֹוֵסם ָהִרְצָּפה ֹל עַק

ֵּפֹל ְוִהְתנַק ָהרֹוָמִאי ִהְׁשָּתֵאג ִּצָּדה!", הַק "זּוז

הּוא ִּכי ָחׁש ְּבָנָיהּו ּכֹוחֹו. ְּבָכֹל ֶּדֹלת הַק ֹל עַק

ּכֹוחֹו ָּכֹל ֶאת ר ָאזַק הּוא � אַק ט, ִּכְמעַק ץ ִנְמחַק

ֶאת חֹוֵסם ְּכֱקֹוָרה, ָמתּוחַק ׁשֹוֵכב ר ְונֹותַק

ֵמֹראׁש, ָאבּוִד ֱקָרב ָהָיה ֶזה ָבֹל אֲק ֶּדֹלת. הַק

ְחֹלָטתֹו הַק ֹל עַק ָמָרה ִהְתָחֵרט ּוְבָנָיהּו

ב ָחׁשַק ָמִד עֲק מַק ְחִזיֱק ֹלהַק ֹל אּוכַק ָּמה ּכַק ִּנְמֶהֶרת. הַק

ֹלִהְתּפֹוֵצץ.. עֹוֵמִד ֶׁשֹראׁשֹו ְוִהְרִּגיׁש ְּבֵאיָמה

ִּגִדעֹון. ת ֱקבּוצַק ָּמֱקֹום ֹלַק ִהִּגיָעה ֶזה ע ְּבֶרגַק

נֹוָאׁשֹות. ְּבָנָיהּו ֹליֶהם אֲק ֱקָרא רּו!", הֲק "מַק

ֹלי!". "ִעְזרּו

ִּבן רֹון. ָהַאחֲק ָּבֶרגַקע ָּמׁש מַק ֶׁשִהִּגיעַק ֵנס ָהָיה ֶזה

ִּקיר ֹלַק ֶּדֹלת הַק ֶׁשֵּבין ֶהָחֹלֹל ֵּלא ִהְתמַק ע ֶרגַק

ְּבָנָיהּו ֹלֶזה, ֶזה ּוִדחּוֱקים ְצפּוִפים ִּביֹלִדים

ָּייו חַק ֶאת ֱקֵּבֹל ִּכי ְוָחׁש ָּׁשר ְמאֻק ְחָּתם ִמּתַק ֹל ָזחַק

ָּתָנה. ְּבמַק
יבוא המשך

ָהרֹוָמִאי ב ָעזַק ִּכי ֶהֱעֹלּו ְבֶנה ְּביַק ׂשּו עֲק ֶׁשּנַק ְסִריֱקֹות �������	


ֶאת ּפֹוֵגׁש ְו... ְרָּבה חֻק הַק ֶאֹל ֹלָוה ְּבׁשַק ִנְכָנס ז מֹוְנּבַק ָהִעיר. ֶאת

ָּפִנים? ֶאֹל ָּפִנים יּוֹליּוס

ף ְוָהִדַק נֹוָרָאה ְּבֶבָהֹלה ֹלָאחֹור ע ִנְרּתַק ז מֹוְנּבַק

ִּבְפִנים"... "הּוא ֹלָסְגָרּה. ֶּדֹלת הַק ֶאת ָזָרה חֲק

ִּבְפִנים! ָיֵׁשן "הּוא ֵבָריו. חֲק ֹלַק ָרִדה חֲק ּבַק ִמֹלֵמֹל

ּבֹואּו חּוָצה.. הַק ָיָצא 3א ֹלָּמה ֵמִבין ֵאיֶנִּני

ח!". ִנְברַק

ֶׁשִּנָּסה ֵרי "ַאחֲק ְּבָנָיהּו. ץ ֱקפַק ,"! יֹוִדעַק ִני "אֲק

ְו3א ֶּדֹלת הַק ֶאת ֹלְפֹּתחַק ָוׁשּוב ׁשּוב ְּתִחָּלה ּבַק

ֶּתם אַק ׁשּוב! ִמְּלנַקּסֹות ִהְתָיֵאׁש הּוא , ִהְצֹליחַק

ִין ִדַק עֲק סּוָמה חֲק ֶּדֹלת ֶׁשהַק ָּבטּוחַק הּוא ְמִביִנים?

ְפָסֹל"... ּסַק הַק ְיִדי ֹל עַק

ָנרּוץ "ָהָבה ז. מֹוְנּבַק ֶׁשֹל ֵעיָניו אֹורּו "צֹוִדֱק!",

ִיְתעֹוֵרר". ְּבֶטֶרם ֵהָּנה, ְפָסֹל ּסַק הַק ֶאת ְחִזיר ְונַק

ְּבֹאֶמץ, ְּבָנָיהּו ע ֹלֶפתַק ר ָאמַק ֶּתם", אַק "רּוצּו

ְרָּבה. חֻק הַק ח ֶּפתַק ֶאת ֹלְׁשֹמר ָּכאן ֶאָּׁשֵאר ִני אֲק "וַק

ֶׁשִהיא ֶּלה ִויגַק ֹלְפֹּתחַק ׁשּוב ֶּסה ְינַק ֶׁשָּמא

ר. ֹלֹומַק ִמֵהר ֹלי", ְחְׁשׁשּו ּתַק ַאֹל ְּפתּוָחה.

ֶׁשהּוא ע ֶׁשֶאְׁשמַק ָּבֶרגַקע ְפִׁשי. ֹלנַק "ֶאָּׁשֵמר

י"... ְגֹלַק רַק ֶאת ֶאָּׂשא ֹלִהְתעֹוֵרר, ְתִחיֹל מַק

ָרָצה י אּוֹלַק ְחֹלָטתֹו. ְּבהַק ָנחּוׁש ָהָיה ְּבָנָיהּו

חּוׁשּו רּו הֲק "מַק ִׁשְגָגתֹו. ֹל עַק ֶזה ֵׂשהּו עֲק ְּבמַק ֵּפר ֹלכַק

ָיכֹוֹל "הּוא ָּבֶהם. ֵהִאיץ ְמִדּו!", עַק ּתַק ַאֹל

ֶאת ְּכָבר ָהִביאּו ע. ֶרגַק ָּכֹל ֹלִהְתעֹוֵרר

ְפָסֹל!". ּסַק הַק

ְּבִריָצה ח ָּפתַק ְוָאז ע ֶרגַק ֵּבט ִהְתֹלַק ז מֹוְנּבַק

ְּבָנָיהּו. ֵעט ֹלמַק ָריו, ַאחֲק בּוָרה חֲק הַק ְוָכֹל ְמִהיָרה

ָׁשָבה ְּדָמָמה ְוהַק ָהְרחֹוב ִּבֱקֵצה ֶנֶעֹלמּו ֵהם

ִהְרֵהר י.. ִמּדַק ְׁשֱקָטה ְּדָמָמה ָּבֵאזֹור. ֹלְׁשֹּכן

ָמה ָּפחֹות. ָׁשֱקט ָהָיה ֱקִדם ְּבֵאיָמה. ְּבָנָיהּו

ָּנה? ִנְׁשּתַק

ְּנִחירֹות הַק ְּבֵאיָמה. ֹלּבֹו ֵּפץ ִהְתֱקַק ְּנִחירֹות! הַק

ִהְתעֹוֵרר.. הּוא ְׁשָמע, מַק ָּפְסֱקּו.

ֱקתֹו עֲק צַק ִמִּבְפִנים ָּבֱקָעה ִּציֹלּו!", "הַק

ט ְמעַק ָּלׁש חַק ָהָיה ֱקֹוֹלֹו ָהרֹוָמִאי. ֶׁשֹל ּנֹוֶאֶׁשת הַק

ְמאֹות ּזֹו הַק ְּצָעֱקה הַק ֶאת ֱק ָצעַק ְּכָבר ִּכי ר ְוִנּכַק

ם ִנְרּדַק ְּבֶטֶרם רֹוָנה ָהַאחֲק ְּיָמָמה ּבַק ְּפָעִמים

ּכֹוחֹות. ת ִפיסַק ֵמאֲק

ֵהָּנה צֹוֵעִד ְּבֵברּור, ע ִנְׁשמַק ְּפִסיעֹוָתיו ֱקֹוֹל

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

רֹוֵפא ֵאֶצֹל ֹלִטּפּוֹל ּתֹור ֹלי ָהָיה

ר ִדַק חֲק ּבַק ֹלי ְבִּתי ָיׁשַק ִים. ִּׁשּנַק הַק

ֱקֹוֹלֹות ָעֹלּו ּוִבְפִנים ְמָּתָנה, הַק הַק

ָּמׁש3א ֶׁשּמַק ֱקֹוֹלֹות ְּבזזז... – צֹוְרִמים ָּכֵאּלּו

ְטִּתי ֶהְחֹלַק ְּפִניָמה... ֹלִהָּכֵנס ֵחֶׁשֱק עֹוִׂשים

ָּמׁש חֻק ְחִּתי ָּפתַק ֶּׁשהּו. ְּבמַק ְצִמי עַק ֶאת ִסיֱק עֲק ֹלהַק

ָּקָׁשה הַק ִחיִדה ּבַק ֱקִּתי ּמַק ְוִהְתעַק ִאִּתי ֶׁשָהָיה

ִׁש"י. רַק ֵּפרּוׁש ֹל עַק ּמֹוֶרה, הַק ּיֹום הַק ֶׁשָּׁשַאֹל

ְמִּתי ׂשַק ְו3א ִּפְתרֹון, הַק ֶאת ֹלְמֹצא ְצִּתי ּמַק ִהְתאַק

ֶׁשִּמיֶׁשהּו ְעִּתי ָׁשמַק ִּפְתאֹום חֹוֹלף. הַק ן ְּזמַק ֹלַק ֹלב

ֵאיֹפה ֹלִּתי, ֹלּבַק ִהְתּבַק ע ֹלֶרגַק ְּבֱקֹוֹל. ֹלי ֱקֹוֵרא

ִּבְכֹלֹל? ִנְמָצא ִני אֲק

ָּמה ּכַק ְצִמי, ֹלעַק ְבִּתי ְוָחׁשַק ִּטּפּוֹל ֹלַק ְסִּתי ִנְכנַק

ֹלָכֹל ִאִּתי ֹלֹלֶכת ְיכֹוֹלה ּתֹוָרה ֶׁשהַק ֹלי טֹוב

ן ְּזמַק הַק ֶאת ֵּצֹל ֹלנַק ָיכֹוֹל ִני אֲק ָּכָכה ָמֱקֹום.

ָמֱקֹום ְּבָכֹל ְרִּגיׁש ּוֹלהַק טֹוָבה, ִכי הֲק ּצּוָרה ּבַק

ִּמִדָרׁש'. הַק 'ְּבֵבית ִני אֲק ְּבֶעֶצם ְּכִאּלּו

ָהַאִדמֹו"ר ֶׁשִהְסִּביר ָמה ֹלי ִהְזִּכיר ֶזה

ְּכֶׁשָהָיה ֶצִדֱק', ח 'ֶּצמַק הַק ִּבי ָהרַק ֹלֶנְכּדֹו ָּזֱקן הַק

ָּׁשִנים הַק ֹלִפיו ֵּפרּוׁש הַק ֹל עַק ֵּלא ְוִהְתּפַק ֱקָטן ֶיֹלִד

– ִים..." ִמְצרַק ְּבֶאֶרץ ֱקב יַקעֲק " ֶׁשֹל �	�����ָהֵאּלּו,

ֱקב יַקעֲק ֶׁשֹל ְּביֹוֵתר ּטֹובֹות הַק ְׁשנֹוָתיו ָהיּו

ִים, ִמְצרַק ֶאֶרץ ֵרי הֲק ִיָּתֵכן? ֶזה ֵאי� ָאִבינּו.

ָּׁשה! ֱקִדֻק ׁשּום ְּבֹלי ְנמּוָכה, ּכָ� ָּכֹל ֶאֶרץ ָהְיָתה

ֱקב ֶׁשּיַקעֲק ָהְיָתה: ֹלֶנְכּדֹו ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ְּתׁשּוָבתֹו

ְּכִדי ִים, ֹלִמְצרַק ֹלָפָניו ְיהּוִדה ֶאת ח ָׁשֹלַק ָאִבינּו

ּבֹו ֹלֶׁשֶבת ָמֱקֹום ִמִדָרׁש, ֵּבית ָׁשם ֹלָהִכין

ִמְתֱקְרִבים ּתֹוָרה, ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה. ְוֹלֹלֹמִד

ִמִּתִּיים אֲק ִּיים חַק ֹלְחיֹות ִויכֹוֹלים ֵּׁשם הַק ֶאֹל

ִים. ְּבִמְצרַק ּגַקם ָמֱקֹום, ְּבָכֹל

ְיכֹוֹלים ְחנּו נַק אֲק ָּבנּו. ָּתֹלּוי ֹּכֹל הַק ְּבֱקּצּור,

'ֵּבית ֶׁשהּוא י' 'חַק ֹלָמֱקֹום ָמֱקֹום, ָּכֹל ֹפ� הֲק ֹלַק

ִמִדָרׁש'.

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ה? ִדָ ֹל¿ יַק מֹו ּכ¿ ֹל ֹלֵ יַק מ¿ ה ָּ̇ אַק ָמה
יˆֹור ƒֹל ר, ֶׁ̆ ֶ̃ ר ֹ ׁ̆ ¿̃ ƒֹל ָּ̇ ִד¿ חַק ּפָ ֹלֹא
˙ חַק ַּ̇ק ר ֹ ּ̇ ח¿ ֹלַק ָהאֹוֵיב, ם ƒע ר ֶׁ̆ ֶ̃

ּבֹוֶכה? ָך ֹל¿ ָמה יָנה! ƒִד ּמ¿ הַק

�אֹוי �י ƒֹל אֹוי
בּוָרה! חֲק ּבַק ר ּגָ בֻק ּמ¿ הַק י ƒנ אֲק
ם! ֹלָ ּכֻק ֶא˙ גּו ר¿ הַק יַק י ƒֹלֹל ג¿ ƒּב

ֹל עַק ָיחּוֹל ֶו˙ ּמָ הַק ׁ̆ ֹעֶנ
בּוָרה! חֲק הַק ֵני ּב¿ ֹל ּכָ
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ָרא ¿̃ ֶא ֶׁ̆ ּכּו חַק ו¿ ֶחִדר הַק ן ƒמ אּו ¿̂
ן ƒמ יא ƒ̂ הֹו ֹל¿ ן ָּ̇ ƒּנ ֶׁ̆ ָסבּור י ƒנ אֲק ֹלֶכם.

�ר ָ̃ ָי ֵמיִדע ה ּזֶ הַק יר ƒָהָאס

השבת כניסת

השבת צאת

י, ƒֹל ֹמר א¡
י? ƒהּוִד י¿ ה ָּ̇ אַק ם ƒא הַק

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל
הגיֹליון

ך¿ ֹלַק הֲק מַק ּב¿ ֶס˙ ּפֶ ¿̇ ƒנ ים ƒהּוִד י¿ ˙ ַ̂ק בּו ¿̃ י, ƒֶיט ּסֹוב¿ הַק ָטר ¿ׁ̆ ƒּמ הַק ˙ חַק ַּ̇ק יר, ƒיּב ƒס ּב¿ ים ƒיר ƒס אֲק ֵנה חֲק מַק ּב¿ יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ָמֶו˙, ֹו ׁ̆ ָענ¿ ֶׁ̆ ֹוֵמעַק ׁ̆ ו¿ ט, ּפָ ¿ׁ̆ ƒמ ֹל¿ מּוָבא י, כַק ִד¿ ָמר¿ בּוָרה, חֲק הַק יג ƒה נ¿ מַק ה. ּכָ נֻק חֲק ֹל ֶׁ̆ ֹון ׁ̆ א ƒר ֵנר ˙ ַ̃ק ֹל ִד¿ הַק

�ים ƒּנ טַק ¿ּ̃ הַק ָהאֹורֹו˙ עּו˙ ָ̂ ֶאמ¿ ּב¿ ֹלאֹוֵיב" ˙ ֵ̇ "אֹו י ƒּכ ֹל עַק

ֹון. ׁ̆ א ƒר ֵנייֹום נ¿ עַק ה ּנֵ ƒה ֶאה, ר¿ ƒּ̇
ה! ָׂ̆ ב¿ ƒּכ

י. ƒנ ֵׁ̆ ּיֹוםיֹום הַק ם ּגַק ה ּנֵ ƒה
ה! ָׂ̆ ב¿ ƒּכ ֵני נ¿ עַק

י. ƒנ אֲק י ƒהּוִד י¿ ן, ּכֵ

ה ָּ̇ אַק ֶׁ̆ ָבר ִדָ ּום ׁ̆ ָך ֹל¿ ֵאין ו¿
ֹל עַק ָך, ¿̇ ָגָנ הֲק ֹלַק ר ֹלֹומַק ָיכֹוֹל
? ָ̇ י ƒׂ̆ ָע ֶׁ̆ ע ָׁ̆ פ¿ ƒּנ הַק ה ֶׂ̆ עֲק ּמַק הַק

ים ƒָננ עֲק רֹוֶאה ֹלֹא י ƒנ אֲק
ֹלֹל? כ¿ ƒּב

ֶמר! ֶּ̂ הַק ֹל ּכָ ֶא˙ ה ָׂ̆ ב¿ ƒּכ ֹלַק זּו ז¿ ּגָ ּיֹום הַק י ƒּכ



נֹוֵכֹל ֶׁשֹל סֹופֹו

ִמּלּוִדֱקָּיא ָּׁשֹליחַק הַק

ִית ּבַק הַק ֹל עַק ּבַק ִמיהּו

ֶאת ִרי� עֲק מַק הּוא ִּכי ר ְוָאמַק ְּיהּוִדי הַק ֶאֹל

ֱקִדם ְזָמָנה הַק הַק ֶאת ֶׁשִּסֵּפֱק ְבָּדה ָהעֻק

רֹוֶצה הּוא ְוֹלֵכן ע, ֶׁשִּנֱקּבַק ּמֹוֵעִד הַק

ֹלהֹוִסיף ְוַאף ְזָמָנה, הַק הַק ֶאת ְכִּפיֹל ֹלהַק

ָסִריג. ָּכֹל ֹל עַק ָזהּוב ֹלֹו

ְוֹלְראֹות ֹלֵצאת ִּבֵּקׁש ָּפִריץ הַק

ֶאת ֹלְבֹּדֱק ְוֵכן ְּסִריִגים הַק ֶאת ְצמֹו ְּבעַק

ְּסחֹוָרה. הַק בּור עֲק ְׁשֹלּוִמים ּתַק הַק ִרּׁשּום

ְּסִריִגים הַק ֶאת ֱק ּוָבִדַק ֶׁשִּמֵּׁשׁש ר ֹלַאחַק

ִצָּוה ְמאֹוִד, ְּבֵעיָניו ֵחן ָמְצאּו ְוֵהם

ְחָסן ּמַק ֹלַק ְּסחֹוָרה הַק ֶאת ְכִניס ֹלהַק

ֶּבְנִדיְצֱקי, ֶׁשֹל ָּפָניו ְּבנֹוְכחּותֹו.

ֶהְחִוירּו. ִמֵּמיֹלא, ְׁשָּפֹלֹות ּמֻק הַק

ֶאת ְכִניס ֹלהַק ִּיים--ִׁשְמעֹון חַק ִהְתִחיֹל ֶׁשר אֲק ּכַק

ְוֱקָרא: ֵעֱק ִהְזּדַק ְּיָׁשָנה, הַק זֹו ִד ֹלצַק ִדָׁשה חֲק הַק ְּסחֹוָרה הַק

ְסחֹוָרה זֹו ֶׁשִּלי! ֵאיָנם ְּיָׁשִנים הַק ְּסִריִגים "הַק

ְמִחיר ִצית חֲק ֹלמַק ַאף ִּגיעַק מַק ֵאינֹו ֶׁשֶעְרָּכּה ְירּוִדה,

ֶׁשִּלי". ְּסִריִגים הַק

ָהִעְנָין ֶאת ְחֱקר ֹלַק ְוֶהְחֹליט ם ִנִדהַק ָּפִריץ הַק

ֵמעֹוְבִדיו, ִים ֹלְׁשנַק ֹלֱקֹרא ִּבֵּקׁש הּוא ִּביסֹוִדּיּות.

, ֹלִדֹוְּברֹוִמיְסֹל ָּסעֹו ְּבמַק ֶּבְנִדיְצֱקי ֶאת ֶׁשִּלּוּו

ִאם ִּכי ֹלְפֵניֶהם ֵּיב ִהְתחַק הּוא ְזָמָנה. הַק הַק ת ִריכַק עֲק ֹלַק

ע. רַק ָּכֹל ֹלֶהם ֶּנה ְיאֻק ָהֱאֶמת3א ֶאת ֹיאְמרּו

ר ָמכַק ֶּבְנִדיְצֱקי ִּכי ִים ְּׁשנַק הַק ִסְּפרּו ִים ְּבִפיֱק-ִּבְרּכַק

ּוִבְמֱקֹוָמּה ִּיים-ִׁשְמעֹון, ֵמחַק ֶׁשִּקֵּבֹל ְּסחֹוָרה הַק ֶאת

ְמִחיר ִּכי ִּדֵּוחַק ֶזה ִעם זֹוֹלה. ְסחֹוָרה ֱקָנה

ֹל ְּבֹפעַק ֶׁשִּׁשֵּלם ִמְּכִפי ָיֱקר ָהָיה ֶׁשָּקָנה ְּסִריִגים הַק

ִּכּוּוִנים... הַק ִמָּכֹל ִהְרִויחַק ּכָ� ִּיים-ִׁשְמעֹון. ֹלחַק

ּוְבתוֹ� ֱקׁשֹות, ְוֶנֱענַקׁש ְפֱקיִדֹו ִמּתַק ֱק ּלַק סֻק ֶּבְנִדיְצֱקי

ֶאֹל ָּצִעיר הַק ָּפִריץ הַק ֶׁשֹל סֹו יַקחֲק ָּנה ִהְׁשּתַק ּכָ�

ִּבֹליַקאִדי, ָּקָהֹל ְּבֵבית-הַק הֹוִפיעַק ָּפִריץ הַק ְּיהּוִדים. הַק

ֹלׁשּוב אֹוָתם ְוִהְזִמין ְּיהּוִדים הַק ת ְסֹליחַק ֶאת ִּבֵּקׁש

ּזֹוָתיו. חֻק אֲק ֶאֹל

ֶנֱהנּו ֹליַקאִדי ָיָרה ָהעֲק ֶׁשֹל ְּיהּוִדים הַק ּתֹוָׁשֶביָה

ֵמֶהם ִּבים רַק ָּזֱקן. הַק ָּפִריץ הַק ִּביֵמי ָּכבֹוִד ֶׁשֹל ס ִמּיַקחַק

ִּבְמיֻקָחִד ּבֹות. ָהרַק ּזֹוָתיו חֻק אֲק ּבַק ְרָנָסָתם ּפַק ֶאת ָמְצאּו

ת ֹלטֹובַק ָּפִריץ הַק ֶׁשֹל ְּדֹלּותֹו ִהְׁשּתַק ְּבִזְכרֹוָנם ֶנְחֱקֱקה

ְּגִדֹוֹלה'. הַק ְּׂשֵרָפה 'הַק ֶׁשּכֻקָּנה ָמה ר ֹלַאחַק ְּיהּוִדים הַק

ָיָרה ָּבעֲק ָׁשָנה. ִמְּׁשֹלֹוׁש-ֵמאֹות יֹוֵתר ֹלְפֵני ָהָיה ֶזה

ִּבְמִהירּות, ְּׁשָטה ִהְתּפַק ְוִהיא ְּדֹלֱקה ָּפְרָצה ֹליַקאִדי

ֶנֶהְפכּו ִּבים רַק ָיָרה. ָהעֲק ָּבֵּתי ְרִּבית מַק ֶאת ְוִכְּלָתה

ג. ת-ּגַק ֱקֹורַק ּוְנטּוֹלי ְסֵרי-ֹּכֹל חַק ִנִּיים עֲק ֹלַק ת ְּבַאחַק

ָיָרה, ָהעֲק ב רַק ָיָצא ר ֶׁשּנֹוצַק ֵחרּום הַק ב ּצַק מַק ֵעֱקב

ִעם ֹלִהָּפֵגׁש ְּקִהָּלה, הַק ִמְּמכֻקְּבִדי ת חַק ִמְׁשֹלַק ְּבֹראׁש

ֱקֵּבֹל ָּזֱקן הַק ָּפִריץ הַק ֶעְזָרתֹו. ֶאת ֵּקׁש ּוֹלבַק ָּפִריץ הַק

הּוא ֹלֶעְזָרָתם. ם ְוִנְרּתַק ָיפֹות ָּפִנים ְּבֵסֶבר אֹוָתם

ֵאין-ָּכֶסף ִחָּנם ר ּיַקעַק הַק ִמן ֹלָהִביא ָנָׁשיו אֲק ֹלַק הֹוָרה
ֵּבית- ת ֱקמַק הֲק ֹלַק ֵעִצים, ִּגְזֵעי ֶׁשֹל ָנֱקית עֲק ּמּות ּכַק

ִנִּיים. ָהעֲק בּור עֲק ּבַק ָּבִּתים ְוֹלְבִנּיַקת ֵמָחִדׁש, ִּמִדָרׁש הַק

מֹות ִעם ְּיָמה ִהְסּתַק זֹו ֶעִדָנה ת ְּתֱקּופַק אּוֹלם

ֶוְרִּביְצֱקי, ְּבנֹו, ס ָּתפַק ְמֱקֹומֹו ֶאת ָּזֱקן. הַק ָּפִריץ הַק

ָסן עֲק ּכַק ֶׁשהּוא ֶׁשִהְתָּבֵרר ְּפִריִזי, ְוֱקַק ָצִעיר ָּפִריץ

ׂשּו עֲק נַק ְּיהּוִדים הַק ֶׁשֹל ֵּייֶהם חַק ִׁשְגעֹונֹות. ֹל עַק ּובַק

ֶּמֶׁשֱק הַק ֵהֹל ְמנַק ֶׁשֹל ִמּנּויֹו ִעם ִּבְמיֻקָחִד ֱקִׁשים

ֵהֹל ְּמנַק הַק ֶאת ֶׁשֶהְחֹליף ֶּבְנִדיְצֱקי, יַקאן ֶהָחִדׁש,

ֹרן-יֹוֵסף. ַאהֲק ר' ּקֹוִדם, הַק ְּיהּוִדי הַק

ע ְורַק ְׁשָּבע מֻק ִיְׂשָרֵאֹל ׂשֹוֵנא ָהָיה ֶזה ֶּבְנִדיְצֱקי

ְּטרּו ּפֻק ּזֹות חֻק ָהאֲק ֶאת ֵהֹל ֹלנַק ֵהֵחֹל ֵמָאז ְּיהּוִדים. ֹלַק

ֹליַקאִדי ֹליהּוִדי זֹו ֵסֶבֹל ת ְּתֱקּופַק ִּבים. רַק ְיהּוִדים

ְצמֹו. עַק ֶוְרִּביְצֱקי ֶאת ֹלְפֹּגׁש ׁש ָּדרַק ִּיים-ִׁשְמעֹון חַק

ת עַק ֹלִדַק ְרצֹוִני � אַק ְּסחֹוָרה, הַק ֹל עַק ֹלי ת ִאְכּפַק "3א

ֶּבְנִדיְצֱקי. ְּבָאְזֵני ן ָטעַק ָּבּה", ָמָצא ְּפָגם ֵאיֶזה

הּוא ֶהָחֵצר. ֵהֹל ְמנַק ֶאת ִעְנְינּו 3א נֹוָתיו עֲק טַק

ֹלֹו ְוִהִּציעַק ְּיהּוִדי הַק ֹלֵעֶבר ׁשֹוטֹו ֶאת ֵהִניף

ִעּמֹו ח ֹלֱקַק ְּבֵאין-ְּבֵרָרה ָּמֱקֹום. ֵמהַק ִמָּיִד ֵּלֱק ֹלִהְסּתַק

ְנָיה ֹלַאְכסַק ּוָפָנה ְּסחֹוָרה הַק ֶאת ִּיים-ִׁשְמעֹון חַק

ָעֹלה ָּכֵבִד ָׁשִד חֲק ְצָעִדיו. ֶאת ְכֵנן ֹלתַק ְּכִדי ְסמּוָכה,

ֶזה ְוִכי ֶּבְנִדיְצֱקי, ֶׁשֹל ְחּבּוֹלה ּתַק זֹו ִּכי ְּבֹלּבֹו

חֹוֶזה. הַק ֶאת ֵּטֹל ֹלבַק ְצמֹו עַק ת עַק ּדַק ֹל עַק ֶהְחֹליט

ֵהִביא ְּיהּוִדי הַק ִּכי ָּפִריץ הַק ּזַקת חֻק אֲק ּבַק ע נֹוִדַק ִים ֵּביְנתַק

אֹותֹו. ח ִׁשּלַק ֶהָחֵצר ֵהֹל ּוְמנַק ְּסִריִגים הַק ֶאת

ֹּקר הַק ֹל עַק ְוִהְתֹלֹוְננּו ֱקֹוֹלם ֶאת ֵהִרימּו ֹלים ּפֹועֲק הַק

ֹלְּגֹלּו ֶׁשִהְתּגַק ִד עַק ם, חַק ִּבֹלבּוׁש ְחסֹור ּמַק הַק ֹל ְועַק ז ָהעַק

ִצָּוה ְּבֶׁשֶצף-ֱקֶצף ֶוְרִּביְצֱקי. ֹלָאְזֵני ְּדָבִרים הַק

ֹלֱקֹרא ח ָׁשֹלַק ּוָבּה-ָּבֵעת ֹלֶבְנִדיְצֱקי, ֹלֱקֹרא

ִּיים-ִׁשְמעֹון. ֹלחַק

ֵסֵרב ּדּועַק מַק ְוָׁשַאֹל ֶּבְנִדיְצֱקי ֶאֹל ָּפָנה ָּפִריץ הַק

ֵהֵחֹל ֶזה ִּיים-ִׁשְמעֹון. חַק ֶׁשֹל ְסחֹוָרתֹו ֶאת ֵּבֹל ֹלֱקַק

ָרפֹות חֲק ּבַק אֹותֹו ִהְׁשִּתיֱק ָּפִריץ הַק � אַק נֹות, עֲק ֹלַק

ָּפָנה הּוא ְגֹלבֹו. ְּבמַק ּבֹו ְצֹליף מַק ְּבעֹוִדֹו ּוְבִגּדּוִפים,

ְמִדינַקת ַאְנֵׁשי ְצְרכּו הֻק ת, ַאחַק ם עַק ּפַק

ֹלי ָנְתנּו ֶׁשֶמן. ֹלֶהם ֹלֱקנֹות ֹלּוִדֱקָּיא

"ֹלֵ� ֹלי: ְוָאְמרּו ִּדיָנִרים, ִמיֹליֹון

ֹלנּו!". ָהֵבא

ָהְיָתה �3א אַק ִים, ֹלירּוָׁשֹלַק ְכִּתי ָהֹלַק

ֵהם ָּכֹל-ּכָ�. ְּגִדֹוֹלה ּמּות ּכַק ֹלֶהם

ָׁשֹלחּו ּוִמָּׁשם ֹלצֹור אֹוִתי ָׁשֹלחּו

ָׁשֹלחּו ּגּוׁש, ּבַק ֹלגּוׁש-ָחֹלב. אֹוִתי

ֵזיִתים. ת ֶחֹלֱקַק ֹל עַק ֹלבַק אֹוִתי

ֶׁשהּוא ְוָרִאיִתי ֵאֹליו ְעִּתי ִהּגַק

ֱקרּוִעים ִּבְבָגִדים ָיֵחף, הֹוֹלֵ�

ֶׁשּלֹו. ֶחֹלֱקה ֵמהַק ָבִנים אֲק ֵּקֹל ּוְמסַק

ִּנְרֶאה "ּכַק ְּבִגחּו�: ְצִמי ֹלעַק ְרִּתי ָאמַק

י". ָעֹלַק 'ָעְבִדּו' ְסָתם ְּיהּוִדים ֶׁשהַק

ָׁשַאֹלִּתי ִּבָּטחֹון ֹלֶיֶתר ָבֹל אֲק

ְּבִמיֹליֹון ֶׁשֶמן ֹל- "ֵיׁש אֹותֹו:

ִּדיָנִרים?".

ֵּתן ֱק "רַק ָהִאיׁש. ר ָאמַק "ְּבֶהְחֹלט!",

ְוָאִביא ָּכאן, בֹוִדה ָהעֲק ֶאת ֵּים ֹלסַק ֹלי

ֹל-!".

ְנֵין, ְמעַק ִנְׁשָמע ָהָיה ְּכָבר ֶזה

ְיָתה, ּבַק הַק אֹותֹו ֹלִּויִתי ֹלֹו. ִחִּכיִתי

ְגֹליו רַק ֶאת רֹוֵחץ אֹותֹו ָרִאיִתי ְוָׁשם

ָזָהב... ִסְפֹלי ִמּתוֹ� זַק�, ִית זַק ְּבֶׁשֶמן

ֱקב "יַקעֲק ָהִאיׁש: ִהְסִּביר ֹלְפֹליָאִתי,

ֶּׁשֶמן ּבַק 'ְוֹטֵבֹל ֹלָאֵׁשר ר ָאמַק ָאִבינּו

ֶּיֶמת!". ִמְתֱקַק ְּבָרָכה הַק ּוֵמָאז ְגֹלֹו', רַק

ֵאי� ְּבָעָיה: הַק ֱק רַק נֹוְתָרה ְכָׁשו עַק

3א ֹלֹלּוִדֱקָיא? ֶזה ָּכֹל ֶאת ֹלְסֹחב

ָּכֹל מֹור, חֲק ָּכֹל ְרִּתי ָׂשכַק ִמינּו: אֲק ּתַק

– ִיְׂשָרֵאֹל ְּבֶאֶרץ ֶּפֶרִד ְוָכֹל ָּגָמֹל

ֶּׁשֶמן הַק ֶּׁשֶמן. הַק ֶאת ְוֵהֵבאִתי

ּבֹות, רַק ֹלָׁשִנים ִהְסִּפיֱק ָּבח ְּמׁשֻק הַק

ָרִאינּו ּבֹו ְׁשנּו ּמַק ֶׁשִהְׁשּתַק ם עַק ּפַק ּוְבָכֹל

ת ִּבְרּכַק ֶׁשֹל ּכֹוָחּה ָמה ֵמָחִדׁש

ֱקב. יַקעֲק ִּדיֱק ּצַק הַק

ְמֹאָרע ִּבְזכּות ִנֱקְטָעה ְּסִביָבה ְוהַק

ָּפִריץ הַק ֶׁשֹל סֹו יַקחֲק ֶאת ת ְּבַאחַק ֶׁשִּׁשָּנה

ְּיהּוִדים. הַק ֶאֹל ָּצִעיר הַק

סֹוֵחר ִהְתּגֹוֵרר ּדֹוְּברֹוִמיְסֹל ָּבִעיר

ְׁשמֹו. ִּיים-ִׁשְמעֹון חַק ְיהּוִדי, ְסִריִגים

ָׁשנּון ְוָאִדם ֹלִמיִד-ָחָכם ּתַק ָהָיה הּוא

מֹוִניִטין ָיְצאּו ֶׁשּלֹו ְּסִריִגים ֹלַק ִּקיף. ְותַק

ָהָאֶרץ. ְּבָכֹל

ִּבֵּקׁש ָּפִריץ ְוהַק ִהְתֱקֵרב ֹחֶרף הַק

בּור עֲק ּבַק ִּמים חַק ִּבְסִריִגים ֵּיִד ֹלִהְצטַק

ֶׁשָעָׂשה ֵּברּוִרים עֹוְבִדיו. ְמאֹות

ֶׁשֹל ְּסִריִגים ֹלַק ֹליף חֲק ּתַק ֵאין ִּכי ֶהֱעֹלּו

ח ִנְׁשֹלַק ֶׁשּכָ� ֵּכיָון ִמּדֹוְּברֹוִמיְסֹל. ְּיהּוִדי הַק

ְּכִדי ֹלִדֹוְּברֹוִמיְסֹל ֶהָחֵצר, ֵהֹל ְמנַק ֶּבְנִדיְצֱקי,

ִּיים-ִׁשְמעֹון. חַק ֵאֶצֹל ְסִריִגים ִים ָמאתַק ְזִמין ֹלהַק

ִּיים-ִׁשְמעֹון חַק ּׁשּוָרה. ּכַק ֹּכֹל הַק ֵהֹל ִהְתנַק ְּתִחָּלה ּבַק

ֶׁשָהיּו ְּסִריִגים, הַק ת ִמֱקצַק ֶּבְנִדיְצֱקי ֹליִדי ר ָמסַק

ֵּפֱק ֹלסַק ֵּיב ִהְתחַק ֶׁשּבֹו חֹוֶזה ֹל עַק ם ָחתַק הּוא אי. ְּמֹלַק ּבַק

ּוֹלָהִביָאּה ָנֱקּוב, מֹוֵעִד ִד עַק ּכֻקָּלּה ְּסחֹוָרה הַק ֶאת

ָּפִריץ. הַק ר צַק חֲק ֶאֹל ְצמֹו ְּבעַק

ְּגִדֹוֹלה, הַק ְזָמָנה הַק הַק ֹל עַק ח ָׂשמַק ִּיים-ִׁשְמעֹון חַק

ׁש ָחׁשַק ּגַקם אּוֹלם ָנֶאה, ח ֶרוַק ֹלֹו ֶׁשִהְבִטיָחה

ּכֹוחֹו ְּבָכֹל ֵּדֹל ִהְׁשּתַק ֹלֵכן ָּפִריץ. הַק ֶׁשֹל ב-רּוחֹו ּצַק ִמּמַק

הּוא ְּביֹוֵתר. ְּגבֹוָהה הַק ָּבֵאיכּות ְייֻקְּצרּו ְּסִריִגים ֶׁשהַק

ִיְהיּו ְּסִריִגים ֶׁשהַק ְּכִדי ֹלעֹוְבִדיו, יֹוֵתר ִׁשֵּלם ּגַקם

ֱקָּוה ּכָ� ע. ֶׁשִּנֱקּבַק ּמֹוֵעִד הַק ֱקִדם עֹוִד מּוָכִנים

אֹו ֹלְתֹלּוָנה ִעָּלה ׁשּום ִיְמָצא 3א ָּפִריץ ֶׁשהַק

ס. עַק ֹלכַק

ָּפִריץ הַק ּזַקת חֻק אֲק ֹלַק ִּיים-ִׁשְמעֹון חַק ָּבא ּיֹום הַק ְּבבֹוא

ָזָכה ִדֵהָמתֹו ֹלתַק ִעּמֹו. ּמּוָכָנה הַק ְּסחֹוָרה ְוהַק

ֶהָחֵצר ֵהֹל ְמנַק ֹלּה. ִצָּפה ֶׁשGא ָּפִנים' ת ָּבֹלַק ֹל'ֱקַק

ָהִעְסֱקה ֶאת ִּבֵּטֹל ָּפִריץ הַק ִּכי ֹלֹו הֹוִדיעַק ֶּבְנִדיְצֱקי

ָּזה. חֻק ָהאֲק ֶאת ִמָּיִד ֹזב עֲק ֹלַק ִמֶּמּנּו ׁש ְוִדרַק

ֵּׁשם ת-הַק בֹוִדַק עֲק ּובַק ְּבִצִדֱקּותּו ְרָסם ְמפֻק ָהָיה אִריְטׁש ִמּפַק ִהֵּלֹל ִּבי רַק ְרָסם ְּמפֻק הַק ֶהָחִסיִד

ָהְיָתה ֶׁשר אֲק ְוכַק ְּיָמָמה, הַק ְׁשעֹות ָּכֹל ּוִבְתִפָּלה ּתֹוָרה ּבַק ֹסֱק עֲק ֹלַק ג ָנהַק הּוא ֶׁשּלֹו. ְפֹלָאה ּמֻק הַק

ת בֹוִדַק עֲק ֹלַק ָנן עֲק רַק ְוָׁשב ָׁשָעה, ִצי חֲק ּכַק ָיֵׁשן ִמָּטתֹו, ֹל עַק ׁשֹוֵכב ָהָיה ָעֹליו, נֹוֶפֹלת ֵיפּות ָהעֲק

ּבֹוֵרא. הַק

ְוֹזאת ְצמֹו, ֹלעַק ב ֶׁשָּקצַק ן ְּזמַק ּבַק ְּבִדּיּוֱק ֹלִהְתעֹוֵרר ְצֹליחַק מַק הּוא ֵאי� אֹותֹו, ֹלּו ָׁשאֲק ם עַק ּפַק

ֵיפּות. ֵמעֲק ִמְתמֹוֵטט ֶׁשהּוא ְּבָׁשָעה

ֹלֹו אֹוֵמר ִני אֲק ּגּוִפי. ֹל עַק ִית ּבַק ֹל-הַק עַק ּבַק ִני אֲק ֵרי "הֲק ּוִבְתִמימּות: ְׁשטּות ְּבפַק ִהֵּלֹל ִּבי רַק ֵהִׁשיב

י ָמתַק ֹלי ר ֹיאמַק ְוהּוא י, ָעֹלַק ָאִדֹון ִיְהֶיה ֶׁשּגּוִפי ִיָּתֵכן ִאם הַק עֹוֶׂשה. הּוא ְוכָ� ֹליׁשֹון ָּמה ּכַק

ֹלִהְתעֹוֵרר?!"... י ּוָמתַק ֹליׁשֹון

יֹום ˜ רַק מּוָזר. ֶזה ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
נּו ֹל¿ ּבַק אַק ¿̇ ƒה ֵטֵב˙, ּב¿ ָרה ָׂ̆ עֲק ּבַק ֶאָחִד,

ם, ƒי ֹלַק ָׁ̆ רּו י¿ חֹומֹו˙ ˙ ַ̂ק י ƒר ּפ¿ ֹל עַק
ים. ƒיֹל ƒג ָהר¿ ים ƒּי חַק ֹלַק נּו ר¿ ָחזַק ֶזהּו! ו¿

ים ƒב ּיָ חַק ֶׁ̆ ר ָאמַק י ƒמ א: ּבָ אַק
ים? ƒיֹל ƒג ָהר¿ ים ƒּי חַק ֹלַק ֹזר ח¿ ֹלַק

� יך¿ ƒׁ̆ מ¿ הַק ֹל¿ ר ָׁ̆ ֶאפ¿

ֹעֹל פ¿ ƒֹל ו¿ יך¿ ƒׁ̆ מ¿ הַק ֹל¿ ֹלֹא. א: ּבָ אַק
ים ƒִד ֹלֹומ¿ נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ ָמה י ƒפ ֹל¿

ים ƒֹל ב¿ ּבָ הַק ה. ּזֶ הַק ּיֹום ֵמהַק
ֹל עַק ָמˆֹור יֹלּו ƒֵהט ים ƒע ָׁ̆ ָהר¿
ֶא˙ ׁ̆ י ƒֹל ח¿ הַק ֹל¿ ִדי ּכ¿ ם ƒי ֹלַק ָׁ̆ רּו י¿
הּוא נּו ֹלָ ֶׁ̆ יִד ƒ̃ פ¿ ַּ̇ק הַק יר. ƒָהע

ִדי י¿ ֹל עַק ם, ƒי ֹלַק ָׁ̆ רּו י¿ ֶא˙ ˜ ּזֵ חַק ֹל¿
יר. ƒָהע חֹומֹו˙ ּזּו˜ ƒח

י ƒנ אֲק ֹלֹא. ׁ̆ ּמָ מַק �מ ֶאמ¿ א: ּבָ אַק
ים ƒכֹוֹל י¿ נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ ָמה ֹל¿ ן ּוֵ ּכַק ¿̇ ƒמ

ם ƒי ֹלַק ָׁ̆ רּו י¿ ם ƒע ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק
ב ֹלֵ הַק ˙ֹוך¿ ּב¿ א˙ ֵ̂ מ¿ ƒּנ ֶׁ̆ ה ָׁ̆ ִדֹו ¿ּ̃ הַק

ם ƒע נּו. ָּ̇ ƒֵמא ֶאָחִד ֹל ּכָ ֹל ֶׁ̆

ָכֹל ו¿ ָוה ¿̂ ƒמ ּיּום ƒ̃ ֹל ּכָ ָמה. ָׁ̆ ּנ¿ הַק
ים ƒָבנ אֲק ֵאֹלּו ֵבָרה, ֵמעֲק ירּו˙ ƒה ז¿
ֹל ֶׁ̆ חֹומֹו˙ הַק ֶא˙ ˜ֹו˙ ּז¿ חַק ּמ¿ הַק

י˙. ƒימ ƒנ ּפ¿ הַק ם ƒי ֹלַק ָׁ̆ רּו י¿

ֹלˆּום יך¿ ƒׁ̆ מ¿ הַק ֹל¿ ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
ר? ָׁ̆ ֶאפ¿ ֵאיך¿ ֹל? ּבֵ אַק ¿̇ ƒה ּוֹל¿

ֶמ˙ א¡ ּבֶ ן ּוֵ ּכַק ¿̇ ƒמ ה ָּ̇ אַק י: ƒיּפ ƒ̂
ה ֶׂ̆ עֲק נַק ו¿ ם ƒי ֹלַק ָׁ̆ ירּו ƒֹל ע ּסַק ƒּנ ֶׁ̆

ּיֹו˙? ƒ̃ ָנ ָהעֲק חֹומֹו˙ הַק ם ƒע הּו ֶ ּׁ̆ מַק

ים ƒָבנ ָהאֲק ם ּגַק ֵהן ֵאֹלּו ו¿ א: ּמָ ƒא
ם ƒי ֹלַק ָׁ̆ רּו י¿ חֹומֹו˙ ֶא˙ ּבֹונֹו˙ הַק
ם ƒי ֹלַק ָׁ̆ רּו י¿ י˙, ƒּ̇ ƒמ ָהאֲק ו¿ ִדֹוֹלה ּג¿ הַק

ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק בֹוא ּב¿ נּוָיה, ּב¿ הַק

ָּבעֹוֹלם, ָהִראׁשֹוָנה ָּבת ׁשַק ְּבמֹוָצֵאי ֹלִראׁשֹוָנה? ָהֵאׁש נֹוְצָרה ִד ֵּכיצַק

ָהִראׁשֹון... ְּבָאִדם ֵּדָעה הּוא ָּברּו� ָּקִדֹוׁש הַק ן "ָנתַק ְּגָמָרא, הַק ֹלנּו ֶּפֶרת ְמסַק

אּור". ֵמֶהן ְוָיָצא ְּבזֹו זֹו ּוְטָחָנן ָבִנים אֲק ְׁשֵּתי ְוֵהִביא

ת ַאחַק אֹוָתן ְפְׁשִפים ְמׁשַק ֶׁשָהיּו ֵּכהֹות, צּור' 'ַאְבֵני ְׁשֵּתי ת ְּבֶעְזרַק ֵאׁש ִדֹליֱקים מַק ָהיּו ָּכה רֻק אֲק ְּתֱקּוָפה

ְוֵאׁש ְיֵבִׁשים ֶּבָעֹלים אֹו ִּבְזָרִדים ִנְתָּפִסים ְוָהיּו ִּׁשְפׁשּוף הַק ת ֵמָעְצמַק ִנָּתִזים ָהיּו ִניצֹוצֹות ְּׁשִנָּיה, ּבַק

ְיֵבִׁשים ְוֵעִצים ָעֹלים ׁשֹוְמִרים ָהיּו ֹחֶרף, ּבַק ָּבֶהן, ְּתֱקּופֹות ָהיּו ִנִדֹלֱקת... ָהְיָתה

יֹוֵתר ָחר ְמאֻק ִית. ּבַק הַק ֶאת ֵּמם ּוֹלחַק אֹוָתם ִדֹליֱק ֹלהַק ֶׁשּיּוְכֹלּו ְּכִדי ֵיָרְטבּו, ֶׁשGא

ְוכָ� ּוְפִתיֹלה ֶׁשֶמן ָּבּה ָׂשִמים ְצֹלֹוִחית, ֹלֹוֱקִחים ָהיּו ֶׁשֶמן: ֵנרֹות ֵהִכינּו

ָוה, עֲק ׁשַק ְּבֵנרֹות ְּמׁשּו ִהְׁשּתַק רֹונֹות ָהַאחֲק ָּׁשִנים הַק ִּבְמאֹות ְּמִמים. ּוְמחַק ְמִאיִרים

ָׁשִׁשּיֹות עֲק ּבַק ֵאׁש ִהִדֹליֱקּו ֵּנְפְט הַק ִּגּלּוי ִעם ִנְׁשָּפִכים. ְוגַקם3א נֹוְזֹלים ֶׁשֵאיָנם

. ּוִפיחַק ָעָׁשן ָּפֹלטּו � אַק ט, ְמעַק ִחְּממּו ְוגַקם ֵהִאירּו ֶׁשָאְמָנם ְּבֵנְפְט, ְּלאּו ֶׁשּמֻק


