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בכפור הִדֹלֱקה

ְוִהְכִניס ֱק ָּדחַק ִּגִדעֹון ּגֹוִיים"... ּבַק ֱאמּוָנה "ֵאין

ִּקיר הַק ּוֵבין ֶּדֹלת הַק ֵּבין ָּכָראּוי, ְפָסֹל ּסַק הַק ֶאת

ְכָׁשו, עַק ֹלְרָוָחה. ָנְׁשמּו ְּיֹלִדים הַק ֶׁשִּמּמּוֹל.

ֵּלֱק. ֹלִהְסּתַק ְיכֹוֹלים ֵהם ְּבִעָּקרֹון,

יּוֹליּוס!", "טֹוב, ִסֵּים. -א ִין ִדַק עֲק ְּבָנָיהּו

ֱאֶמת ּדֹוֵבר ִּכי "ִנְרֶאה ָהרֹוָמִאי. ֶאת ִהְפִּתיעַק

ת חַק ְּבנַק יֹוֵצא ָּתה ְואַק ָזִזים ְחנּו נַק אֲק ִהֵּנה ָּתה. אַק

ָׁשם ֵּיר ֹלִהְתּגַק ִּמִדָרׁש הַק ֹלֵבית ִעָּמנּו ְוהֹוֹל3ֵ

ּוְרֵאה, ֶּסִדֱק ֹלַק ִד עַק ִמּבַק ְכָׁשו עַק ֵּבט הַק ִּדין. ְוכַק ָּדת ּכַק

ֶּדֹלת!". הַק ֹליַקִד ר נֹותַק ֵמִאָּתנּו-א ִאיׁש

ֶאֹל ח ְּבֶמתַק צֹוִפים ֱקּו, חֲק ִהְתרַק ְּיֹלִדים הַק

ָהרֹוָמִאי ֶׁשֹל ְּׁשֹחרֹות הַק ֵעיָניו ר. ּצַק הַק ֶּסִדֱק הַק

ִּכי ֶׁשִהְבִחין ע ָּבֶרגַק ְוָאז, ָטף חֲק ּבַק ִמָּׁשם ֵהִציצּו

ֶּדֹלת, הַק ֶאת עֹוִד חֹוְסִמים ֵאיָנם ְּיֹלִדים הַק ָאֵכן

ִהְתּכֹוֵפף ֶחִדר, הַק ּתו3ֹ ֶאֹל ָזָרה חֲק ֵחֱק ִהְתרַק הּוא

ר.. ְוצַק ָאר3ֹ ֵחֶפץ ָהִרְצָּפה ִמן ְוֵהִרים

ָּיִחיִד הַק ֶׁשָהָיה ָיִאיר, ֵעֱק ִנְזּדַק "ְרִאיֶתם?",

ִמן ֵהִרים "הּוא ָּדָבר. ּבַק ְבִחין ֹלהַק ֶׁשִהְצֹליחַק

ֶצִדֱק.. ֵּגר ֵּכן ּגַקם ָּדה! ְוחַק ָּכה רֻק אֲק ֶחֶרב ָהִרְצָּפה

ֶׁשְּכמֹותֹו!". ֱקָרן ׁשַק

ֶּדֹלת הַק ֶאֹל ְּבָׂשׂשֹון ְכָׁשו עַק ֵער ִהְסּתַק יּוֹליּוס

ִּכי ֹלּוִטין חֲק ֹלַק ְכָנע ְמׁשֻק ְּבָיִדֹו, ְׁשֹלּוָפה ְרּבֹו ְוחַק

ֶאת ֹלְגָזִרים ֵּסעַק ְמׁשַק חּוץ, ּבַק הּוא ָּבא הַק ָּבֶרגַקע

-א ֶּדֹלת הַק ֶׁש.. ֶאָּלא צּוִפים, חֲק הַק ְּיֹלִדים הַק

ִנְפְּתָחה!

ֶּדֹלת הַק ֹל עַק ּגּופֹו ֹל ִמְׁשֱקַק ָּכֹל ֶאת ֵהִטיֹל הּוא

ֱקָרִנים!", "ׁשַק ְּכֵתפֹו. ֶאת ע ָנֱקַק ט ִּכְמעַק ִּכי ִד עַק

ׁשֹוֹלֹל. הּוֹלַק3 ִּכי ס ְּכֶׁשָּתפַק ְּבֵיאּוׁש, ֵּוחַק ִהְצטַק

ִּגֵח3 ְׁשֹלם!", מֻק ֱאֶמת ּדֹוֵבר ֹלָפחֹות, ָּתה, "אַק

ִּכִדָבְר= ָאֵכן "ִּכי ֶּדֹלת, ֹלַק ֵמֵעֶבר ְּבָנָיהּו ְּבָאְזָניו

ּגַקם ִּנים. ְׁשפַק עֹוִד ֹל ֹּתאכַק ּוֹלעֹוֹלם-א ָיֱקּום ֵּכן

ָּפָנה ֵבִרים!", חֲק ּבֹואּו, ַאֵחר.. ָכֹל אֲק מַק ָּכֹל -א

ָהִאיׁש ֹאֶהֹל ֹל ֵמעַק ָנא "סּורּו ֵבָריו, חֲק ֶאֹל

ִּמִדָרׁש". הַק ֹלֵבית ְוֵנֹלָכה ְוָנׁשּוָבה ֶּזה, הַק ָהָרָׁשע

ְּנָעִרים הַק ָחְזרּו ֵּׁשם ֹלהַק הֹוִדָיה ת ִּבְתחּוׁשַק

ז מֹוְנּבַק ִהְצֹליחַק -א ְיֹלה ּלַק ּבַק ֹלמּוִדם. ֹלתַק

3 אַק ְוָהְרֵגהּו, ְׁשֵּכם הַק ֹלָהְרגֶ= ָּבא הַק ֵּכן, ֹלֵהָרִדם.

ׁשּום ָּכֹלּוא הַק ִמּיּוֹליּוס ִנְׁשֱקֶפת -א ֵהן ָּתה, עַק

ָּצָמא? ּבַק ֹלמּות ֹלָהִניחֹו ָּתר מֻק ִאם הַק ָּכָנה. סַק

ֶׂשה.. עֲק מַק ְוָעָׂשה ֱקם ְוהּוא
יבוא המשך

ְׁשִחית. מַק ְּכֹלי הּוא ֵטא ְטאֲק מַק ּגַקם ִנית, חֲק ְּבֵאין �������	


אֹותֹו ְחֹליף מַק ְּבָנָיהּו – ֱקֶרׁש ֶהָעׂשּוי ְפָסֹל ּסַק הַק ּוְבֶהְעֵּדר

ְוָאז , ֵּצחַק ֹלנַק ְצֹליחַק מַק ט ִּכְמעַק יּוֹליּוס ֶנֶפׁש. ִּבְמִסירּות ְּבגּופֹו,

.. ָּׂשֵמחַק הַק ּסֹוף הַק ִהִּגיעַק

ְוָחׁש ע ְרֱקַק ּקַק הַק ִמן ְּבֱקִׁשי ִהְתרֹוֵמם ְּבָנָיהּו

ֵּׁשם, הַק ְרָנה: ֹּתאמַק ְצמֹוָתיו עַק ָּכֹל ִד ֵּכיצַק ֵהיֵטב

ִרים ְמַאחֲק ָהיּו ֵבִרים חֲק הַק ִאם ָּכמוֹ=! ִמי

ֵּפֹל ִמְתֱקַק ָחֹליֹלה, ָהָיה, ְּכָבר הּוא ָּקה, ְּבִדַק

ָמֹלא חּוָצה הַק ֹלְפֹרץ ְצֹליחַק מַק ָהָיה ְוָהרֹוָמִאי

ֵחם! ְירַק ֵּׁשם הַק ְוָאז.. ָנֱקם, ִרְגֵׁשי

ְצפּוִפים ָהעֹוְמִדים ֵבָריו חֲק ּבַק ִהִּביט הּוא

ְּדִחיפֹוָתיו ת חַק ּתַק ְוִנֹלָחִצים ר ּצַק הַק ִּמְרָוח ּבַק

ָיִאיר ְוִחּי3ֵ. ָהרֹוָמִאי, ָּקִצין הַק ֶׁשֹל ּזֹות ָהעַק

ּוִמֹלֵמֹל. ְּבֱקִׁשי נֹוֵׁשם ָּתו3ֶ ּבַק ָׁשם ִד ָעמַק ָּצנּום הַק

אֹוָתם ְוָזֵרז רּוץ ְּבָנָיהּו, ּי3ֵ, ֹלחַק "ִּבְמֱקֹום

.. הַק ֶאת ְּכָבר ֶׁשָּיִביאּו

ִּמְׁשָּפט הַק ֶאת ֵּים ֹלסַק ִהְסִּפיֱק -א הּוא

ז ָרמַק ְׁש..ְׁש.. ְּבָנָיהּו. ֶׁשֹל ּפֹו ְּבכַק ם ִנְבֹלַק ְּכֶׁשִּפיו

,"! ִּגיעַק מַק ְפָסֹל ּסַק הַק "ִהֵּנה ְּבֹתֱקף. ְּבָנָיהּו ֹלֹו

ֶזה ֶׁשָּקְרָבה ִּגִדעֹון ת ֱקבּוצַק ֹל עַק ְוִהְצִּביעַק ׁש ֹלחַק

ִסֵּמן ְּבָנָיהּו ְּבָיִדיָה. ְפָסֹל ּסַק ְוהַק ח ֶּׁשטַק ֹלַק ָּתה עַק

ֹלֹו ֶׂשה עֲק "נַק ֵבִרים. חֲק ֹלַק ץ ְוֱקרַק ֹלְׁשֹּתֱק, ֹלכֻקָּלם

ֱקָטן". ִמְבָחן ְכָׁשו עַק

ָנזּוז ִאם ָהרֹוָמִאי, ָּקִצין הַק ֶׂשה, עֲק ּתַק "ָמה

ָהָאִסיר ֶאֹל ֱקָרא אֹוְת=?", ְחֵרר ּוְנׁשַק ִּצָּדה הַק

ת; ַאחַק ת ְּבבַק ֱק ָּפסַק ֶּדֹלת הַק ֹל עַק ץ חַק ּלַק הַק ְּבֱקֹוֹל.

ֶאֱעֶׂשה -א ִני "אֲק ְּבִתֱקָוה. ֵּלא ִהְתמַק יּוֹליּוס

ִנְׁשָּבע! ִני אֲק , ְבִטיחַק מַק ִני "אֲק ִיֵּלֹל. הּוא ְּכֹלּום!",

ְרִּכי". ֹלִדַק ֹלי ֵאֹל3ֵ ֱק רַק

ֵרי "הֲק ְּבָנָיהּו, ִהֱקָׁשה ֹל=?", ִמין אֲק נַק "ְוֵאי3

ּגֹוי ֱקב; ֹליַקעֲק ׂשֹוֵנא ֶׁשֵעָׂשו ְּבָיִדּועַק ִהיא, ֹלָכה הֲק

ְיהּוִדי!". ׂשֹוֵנא

ְיהּוִדי!", ֶאֱהֶיה עֹוִד; ּגֹוי ֶאֱהֶיה -א "ָאז

-א ְיהּוִדי! ִני אֲק ֶזה ע ֵמֶרגַק "ֵּכן! יּוֹליּוס. ח ָצרַק

ּיֹום, הַק ָּכֹל ּתֹוָרה ִד ֶאֹלמַק ִּנים, ְׁשפַק עֹוִד ֹל ֹאכַק

ָהרֹוָמִאים... ֶנֶגִד ִאְּתֶכם ֶאָּלֵחם ְפָסֱקֹות, הַק ּובַק

ְרִּכי.. ֹלִדַק ְוֵאֹלָכה ְחְררּוִני ׁשַק ֱק רַק ִצִדֱקי! ְּבֵהן

ְּבֶטֶרם ִּדין, הַק ת ִמּׁשּורַק ֹלְפִנים ִעִּמי ׂשּו עֲק ָאָּנא,

ִמִּצָּמאֹון". ָאמּות

ׁש: ֹלחַק ְוָיִאיר ְּדָבִרים הַק ֶאת ָׁשְמעּו ֵבִרים חֲק הַק

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ְעִּתי ָׁשמַק ְפָסֱקה, הַק ּבַק ּיֹום הַק

ָּמה ּכַק ֵּבין מּוָזָרה ֱקָצת ִׂשיָחה

ָּמׁש מַק ָהָיה "ֶאְתמֹוֹל ְיֹלִדים:

י ּדַק ָהָיה ִׁשֹלׁשֹום ָבֹל אֲק "ֵּכן, ֱקָצר!";

ָּמה ּכַק ֱק רַק ֹלֹוֱקחַק ָּתִמיִד ֶזה ִמֱקֶרה ְּבָכֹל ָאר3ֹ...

-א ם עַק ּפַק ַאף ֵמֶהן ֵחֹלֱק ֹל "עַק ּקֹות"; ּדַק

ׂשֹות עֲק ֹלַק ֹל נּוכַק -א ֵמֶהן "ְוֵחֹלֱק ְבִּתי!"; ָחׁשַק

אי ְּכִדַק ִאם ְּׁשֵאֹלה "הַק ָיבֹוא.."; ֶׁשָּמִׁשיחַק ִד עַק

ִני "אֲק ִּכָּתה.."; ּבַק אֹו ִית ּבַק ּבַק ֶזה ֶאת ׂשֹות עֲק ֹלַק

ָּבֶעֶרב"... ִני אֲק "וַק ֹּבֱקר"; ּבַק ִדיף עֲק מַק

ָׁשם... ְּבִרים ְמִדַק ֵהם ָמה ֹל עַק ְחֹׁשב ֹלַק ִנִּסיִתי

ֶׁשּכֻקָּלנּו "ָהִעָּקר ְּבֱקֹוֹל: ר ָאמַק ֵמֶהם ֶׁשֶאָחִד ִד עַק

ִּמְצוֹות!". הַק ְּבֵסֶפר ּיֹוִמי הַק ִּלּמּוִד ֹלַק ָּתִפים ׁשֻק

ְנִּתי. ֵהבַק סֹוף-סֹוף ָהִעְנָין... ֶזהּו ָאז ָהּה, אֲק

ֶׁשִהֵּנה ּכ3ָ ֹל עַק ֵּבר ֹלִדַק ִהְמִׁשיכּו ֹלִמיִדים ּתַק הַק

"ם, ְמּבַק ָהרַק ת ְּפִטירַק יֹום ְּבֵטֵבת, כ' ִמְתֱקֵרב

ּיֹום הַק ֹלִצּיּון ִּכָּתה ּבַק ֶּׁשהּו מַק ׂשֹות עֲק ֹלַק אי ּוְכִדַק

ת חַק נַק ֵאיזֹו ְצִמי; ֹלעַק ְבִּתי ָחׁשַק ְוָאז ֶהָחׁשּוב.

ּכ3ָ ְּכֶׁשָּכֹל ִים, ָּׁשמַק ּבַק "ם ְמּבַק ֹלרַק ֵיׁש אי ּדַק וַק

ֹלֹוְמִדים ף, ָוטַק ָנִׁשים ָנִׁשים, אֲק ְרֵּבה הַק

ֶׁשּלֹו. ְּסָפִרים ֵמהַק

ִני אֲק ּגַקם ן, ְזמַק ְרֵּבה הַק י ּדַק ֶׁשְּכָבר ְחִּתי ָׂשמַק

ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ְּמיֻקֶחִדת הַק ָּקָנה ּתַק הַק ֶאת ֵּים ְמֱקַק

ִּמְצוֹות הַק ֵסֶפר ֶאת ְוֹלֹוֵמִד אִוויְטׁש ִמְּליּוּבַק

ֱק רַק -א ּיֹוִמי. הַק ִּׁשעּור הַק ִּפי ֹל עַק "ם ְמּבַק ֹלרַק

ְּבִעָּקר ֶאָּלא צֹוֵבר, ִני ֶׁשאֲק ב ָהרַק ע ֶּיִדַק הַק ֹל ִּבְגֹלַק

ָהַאְחִדּות ִמן ֵחֹלֱק ֹלְהיֹות ְּזכּות הַק ֹל ִּבְגֹלַק

ְיהּוִדים ְרֵּבה הַק ְּכֶׁשָּכֹל-ּכ3ָ – ֹּזאת הַק ְּמיֻקֶחִדת הַק

ִעְנָין אֹותֹו ֶאת ְּבִדּיּוֱק יֹום, ְּבאֹותֹו ֹלֹוְמִדים

ּתֹוָרה. ּבַק

ּגַקם ָּבֶזה ְתִמיִד ֹלהַק ֶׁשַאְצֹליחַק ֶּוה ְמֱקַק ִני אֲק

ֹלֹוְמִדים. עֹוִד ֵאֹלינּו ְוֶׁשִּיְצָטְרפּו ֶהְמֵׁש3, ּבַק

ֹלָכֹל טֹוָבה ְרָּגָׁשה הַק ִניֱק עֲק ּומַק ֱקֶׁשה, -א ֶזה

ּיֹום. הַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

י� אַק י אַק י אַק
ה� ּכָ נֻק חֲק ֵנרֹו˙

ם??? ֶּ̇ ¿̃ ֹלַק ִד¿ ƒה ָמה
ה??? ּכָ נֻק חֲק ֵנרֹו˙

ר ֹלֹומַק ָמה י ƒֹל ׁ̆ ֵי ם ƒא
נּו ¿̃ ֹלַק ִד¿ ƒה ֹלֹא אי� ִדַק וַק ּב¿ י? ƒ̇ ָגָנ הֲק ֹלַק
א ֶאֹלָ ים, ƒב ֹלאֹוי¿ ˙ ֵ̇ אֹו ֹל¿ ִדי ּכ¿ ֵנרֹו˙
נּו ¿̃ ֹלַק ִד¿ ƒה י˙. ƒהּוִד י¿ ָוה ¿̂ ƒמ נּו מ¿ ּיַק ƒ̃

ה. ּכָ נֻק חֲק הַק ג חַק ֹל ֶׁ̆ ֵנרֹו˙
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י. ƒהּוִד י¿ הּוא ָאז ָהּה, אֲק
נּו ֵ̇ ָרָע ֹל¿ ֹל עַק פ¿ ƒי ֶזה ם ƒא ֵין נ¿ עַק מ¿

נּו� ֵ̇ טֹוָב ֹל¿ אֹו

השבת כניסת

השבת צאת

ֶאָחִד, ֹון ׁ̆ א ƒָהר ּיֹום ּבַק ה.. ּכָ נֻק חֲק ֵנרֹו˙
.. ׁ̆ ֹלֹו ָׁ̆ י ƒׁ̆ י ƒֹל ¿ ּׁ̆ הַק ּיֹום ּבַק ם, ƒי נַק ¿ׁ̆ י ƒנ ֵ ּׁ̆ הַק ּיֹום ּבַק

הּו.. ֶ ּׁ̆ מַק זֹוֵכר עֹוִד י ƒנ אֲק ה, ּנֵ ƒה

ֹ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
ִדֹו. בַק ֹל¿ ֹו ּ̇ ƒא ֵאר ָ ּׁ̆ ƒה ֹל¿ ׁ̆ ֵ ּ̃ בַק מ¿ ֹוֵפט ּׁ̆ הַק ים� ƒּנ טַק ¿ּ̃ הַק ָהאֹורֹו˙ עּו˙ ָ̂ ֶאמ¿ ּב¿ ֹלאֹוֵיב" ˙ ֵ̇ "אֹו י ƒּכ ֹל עַק

ָ̇ י ƒָהי ָמה י, ƒ̂ י ƒא
י, ƒ̂ י ƒּפ ƒמ ֵאֹליָך חַק ֵ̃ ֹלֹו
ָיכֹוֹל? ָ̇ י ƒָהי ֹלּו ƒא

ּטֹובֹו˙, הַק ִדֹו˙ ƒּמ הַק ֶא˙
˙ חַק מ¿ ƒׂ̆ הּומֹור, הַק ֶא˙

ים� ƒּי חַק הַק

ֵמָאז ים, ƒנ ָׁ̆ אֹוִד מ¿ ה ּבֵ ר¿ הַק ָבר ּכ¿ ה ּכָ נֻק חֲק ֵנרֹו˙ י ƒּ̇ ¿̃ ֹלַק ִד¿ ƒה ֹלֹא י ƒנ אֲק
ה. ּכָ נֻק חֲק ֹל ֶׁ̆ ֵנר י˜ ƒֹל ִד¿ אַק י ƒנ אֲק ּיֹום הַק ָבֹל אֲק ָטן! ָ̃ ׁ̆ ּמָ מַק ֶיֹלִד י ƒ̇ י ƒָהי ֶׁ̆

יר, ƒע ָ̂ י ƒהּוִד י¿ ָך ¿̇ אֹו ִד ּמֵ ֹלַק אֲק וַק ּבֹוא
יר! ƒּב ƒס ּב¿ ֵנרֹו˙ ים ƒ̃ י ƒֹל ִד¿ מַק ֵאיך¿

ָ̇ י ƒָהי ָמה י, ƒ̂ י ƒּפ ה ָּ̇ אַק ו¿
י? ƒ̂ י ƒֵמא חַק ֵ̃ ֹלֹו

ָזָרה חֲק ּבַק חַק ֵ̃ ֹלֹו י ƒ̇ י ƒָהי
הּוא ֶׁ̆ ָמה ֹל ּכָ ֶא˙
י! ƒּנ ּמֶ ƒמ ח ַ̃ק ֹל



ָּצאר הַק ֹלֹלב �ֶּדֶר הַק

ּׁשֹוֵטר הַק ְּבָנָיהּו

ְבְּד# עַק ְחֵרר ׁשַק

ָהַאְרמֹון, ר צַק חֲק ֶאֹל הֹוִביֹלם ְּיהּוִדי, הַק ִמן

ָה'ִעְסֱקה' ֹל עַק ָּצאר ֹלַק ֵּׂשר ֹלבַק ּוִמֵהר

ת. חַק ְצֹלַק ּמֻק הַק

ּלֹון ֵמחַק ְוָצָפה ָּצאר הַק ִד ָעמַק ֵעת אֹוָתּה ָּכֹל

ֶאת ָרָאה הּוא ִים. ְּׁשנַק הַק ת ְּבִׂשיחַק ַאְרמֹונֹו

ֵהר ּוְממַק ֶּמְרָּכָבה הַק ִמן ֱקֹוֵפץ ְּיהּוִדי הַק

ְּמָׁשֵרת ְּכֶׁשהַק ְּמָׁשֵרת. הַק ֹליִדי אֹוָתּה ֹלְמֹסר

ֵּקׁש ְמבַק הּוא ִּכי ָּצאר הַק ר ָאמַק ֵאֹליו ָּבא

ְמגּוָריו. ְמֱקֹום ּוָמה ָהִאיׁש ִמי ת עַק ֹלִדַק

ֶאֹל ְּמָׁשֵרת הַק ָׁשב ֱקָצר ן ְזמַק ֹבר עֲק ּכַק

ֹלֵאֹל, ְּבצַק ֱקֹוְרִאים ֹלִאיׁש ִּכי ְוִסֵּפר ָּצאר הַק

ְּפֹלֹוִנית. ֵמִעיר ְסִפינֹות ֹלִיּצּור ְמֶחה מֻק הּוא ְוִכי

ִּבְסִפינַקת ָּבֹלה חַק הַק ְּבִסּפּור ָּצאר הַק ר ִנְזּכַק ֶרגַקע ְּבאֹותֹו

ִסֵּנן ְוהּוא ְּיהּוִדי, ֹלַק ָּצפּוי הַק ִּמְׁשָּפט ּובַק ִּמֹלָחָמה הַק

ָּצאר הַק ֶאת ּגַקם ְיהּוִדי, ֶׁשֹל ְרצּוף "ּפַק ְׂשָפָתיו: ִמֵּבין

ֵחִד"... ֹלׁשַק ִהְצֹליחַק ְצמֹו עַק

ָּכֹל- טֹוָבה ָהְיָתה ְּיהּוִדי ֵמהַק ְּׁשמּותֹו ִהְתרַק ֶזה, ִעם

ע ֶּפׁשַק ְיעֹוֹלֹל ֶׁשָהִאיׁש ִיָּתֵכן -א ִּכי ֶׁשֶהְחֹליט ִד עַק ּכ3ָ,

ֶצֶות ָּצאר הַק ִמָּנה ָהִעְנָין ֶאת ֹלָבֵרר ְּכִדי ָּכֶזה. ָחמּור

ִּביסֹוִדּיּות, ָּפָרָׁשה הַק ֶאת ֶׁשִּיְבְּדֱקּו ָּלִׁשים ּובַק ְמִחים מֻק

ֱקָרה. ֶּבֱאֶמת ָמה ִויגַקּלּו ָהֱאֶמת ֹלֵחֱקר ֵיְרִדּו

ְּמִזָּמה הַק ֶאת ֹלגַקּלֹות ּׁשּו ִהְתֱקַק -א חֹוֱקִרים הַק

נֹוְכחּו ֵהם ְּיהּוִדי. הַק ְּכֶנֶגִד ִּמְסָּפָנה הַק עֹוְבִדי ֶׁשָחְרׁשּו

ִּבְמִסירּות בֹוִדה ָהעֲק ֹל עַק ִּפֵּקחַק ֹלֵאֹל ְּבצַק ִּכי

ְּסִפיָנה ּבַק ֶׁשִחְּבֹלּו ֵהם ֹלים ּפֹועֲק הַק ְוִכי ָריּות, ּוְבַאחֲק

ּדּוחַק הַק ֶאת חֹוֱקִרים הַק ִהִּגיׁשּו ֶׁשר אֲק ּכַק ֵּון. ְּבִמְתּכַק

ְוִהִּטיֹל ִּמְׁשָּפט, הַק ֶאת ִמָּיִד ִּבֵּטֹל ָּצאר ֹלַק ֶׁשָּלֶהם

ָּבֹלֹות. חַק הַק ְּצֵעי ְמבַק ֹל עַק ְּכֵבִדים ֳעָנִׁשים

ְּכִדי ָּזֱקן, הַק ַאִדמֹו"ר ֶאֹל ֹלְנֹסעַק ִמֵהר ֹלֵאֹל ְּבצַק

ְּבכ3ָ ֶׁשֵאין ִּבי ָהרַק ֹלֹו ר ָאמַק ָהֵעָצה. ֹל עַק ֹלֹו ֹלהֹוִדֹות

ְּבִיְׂשָרֵאֹל ֶמֹל3ֶ ְזִהיָרה מַק ּתֹוָרה הַק ִאם ֶׁשֵּכן ִחּדּוׁש,

ֵיׁש ֶׁשֶּמֹל3ֶ ְרָאָיה ִמָּכאן סּוִסים, ֹלֹו ְרּבֹות ֹלהַק ֶׁשIא

ְמיֻקֶחִדתֹלסּוִסים... ָוה אֲק ּתַק ֹלֹו

יֹוֵצאת ָהְיָתה ֹלֵאֹל ְּבצַק ָעֹליו ֶׁשִּקֵּבֹל ְּמִׂשיָמה הַק

ּוִמְצוֹות, ּתֹוָרה ׁשֹוֵמר ְיהּוִדי ָהָיה הּוא ֹּדֶפן.

ְּמסּוָרה הַק בֹוִדתֹו עֲק ְסִפינֹות. ְּבִיּצּור ָחה ֶׁשִהְתמַק

ָהרּוִסי ִּׁשֹלטֹון ֶׁשהַק ִד עַק ָּדָבר, ֹלֵׁשם ָהְיָתה ֱקֶּפִדת ּמֻק ְוהַק

ִמֹלָחָמה ְסִפינַקת ִיּצּור ֹל עַק ֵּקחַק ֹלפַק אֹותֹו ר ָׂשכַק

ִדָׁשה. חֲק

ֱקְנָאָתם ֶאת עֹוְרָרה ִּמְסָּפָנה ֹלַק ְּיהּוִדי הַק ָבַאת הֲק

ָחְרׁשּו ָּלֹלּו ְוהַק Iא-ְיהּוִדים, הַק ִּמְסָּפָנה הַק עֹוְבִדי ֶׁשֹל

ח ּפַק ּבַק ָּגִדֹוֹל הַק ְמֶחה ּמֻק הַק ֶאת ִּפיֹל ֹלהַק ִדה ֶׁשּנֹועֲק ְמִזָּמה

ִמֶּמּנּו. ּוֹלִהָּפֵטר

ָעְבִדּו ֹלים ּפֹועֲק הַק ְוָהֹלַק3. ם ִנְׁשֹלַק ְּסִפיָנה הַק ִיּצּור

הּוא ֹלֵאֹל. ְּבצַק ֶׁשֹל ָּצמּוִד הַק ְּבִפּקּוחֹו ָמִהיר, ְּבֱקֶצב

ֹלים ּפֹועֲק הַק רֹוִאים ֶׁשְּבֵאין ת עַק ֹלִדַק ָיכֹוֹל ָהָיה -א

ְסִּתיִרים ּומַק ְּסִפיָנה, ּבַק ְרִגיִׁשים זֹוִרים אֲק ּבַק ְּבֹלים ְמחַק

ֵהיֵטב. ָּבֹלה חַק הַק ֵׂשי עֲק מַק ֶאת

ִּציג ֹלהַק ֹלֵאֹל ְּבצַק ׁש ִנִדרַק ֶׁשּבֹו ִגיִגי חֲק הַק ּיֹום הַק ִהִּגיעַק

ָּצָבא. הַק ר ׂשַק ֹלְפֵני ְגֶמֶרת ּמֻק הַק ִּמֹלָחָמה הַק ְסִפינַקת ֶאת

ֶאת ר ּׂשַק הַק ֹלְפֵני ֹלָהִביא גּו ָּדאֲק ֹלֵאֹל ְּבצַק ֶׁשֹל ׂשֹוְנָאיו

ְּסִפיָנה, ּבַק ָּיִמים ּקַק הַק מּוִרים חֲק הַק ִּלּקּוִיים הַק ֹל עַק ֵּמיִדע הַק

ִּבְמכֻקָּון, ְּיהּוִדי הַק ֹזאת ָעָׂשה ִּנְרֶאה הַק ְּכָכֹל ִּכי ְוִצְּינּו

ְפֹלָגָתּה. הַק ְּבֵעת ְּסִפיָנה הַק ת ֹלְטִביעַק ֹלְגֹרם ְּכִדי

ֹלְבֹּדֱק ְוֵהֵחֹל ָּצָבא הַק ר ׂשַק ִהִּגיעַק ְּיעּוִדה הַק ָּׁשָעה ּבַק

ס ֹליַקחַק ֶׁשִּצָּפה ֹלֵאֹל, ְּבצַק ִּביסֹוִדּיּות. ְּסִפיָנה הַק ֶאת

ר ּקַק הַק סֹו ִמּיַקחֲק ְמאֹוִד ע ְפּתַק הֻק ר, ּׂשַק הַק ִד ִמּצַק ְחִמיא מַק

ֹליו ּפֹועֲק ִּכי ִּגָּלה ְמֵהָרה ִד עַק ִּבּקּור. הַק ֶמֶׁש3 ְּבָכֹל ָּפיו ְּכֹלַק

אֹותֹו. ְפֹליֹל ֹלהַק ְּכִדי ְּסִפיָנה ּבַק ְוִחְּבֹלּו ּבֹו ָּבְגִדּו

ּסּוִסים ֹלַק ָּיֱקָרִתית הַק ֶּמְרָּכָבה הַק ִנְרְּתָמה ֶׁשר אֲק ּכַק

ָּמׁש. מַק ֹלכּוִתית מַק ְּכֶמְרָּכָבה ָתה ִנְראֲק ִּביִרים, ָהאַק

ִּביָרה, הַק ֹלִעיר ָּבּה ע ְוָנסַק ֹלֵאֹל ְּבצַק ָעֹליָה ָעֹלה אֹו-ָאז

ֶׁשָּבֶהן ָּׁשעֹות הַק ֶאת ֵּבֵרר ֹלָׁשם ִּגיעֹו ְּבהַק ֶּפֶטְרּבּוְרג.

ֵאֹליו. ְחֹזר ְוֹלַק ֵמַאְרמֹונֹו ֹלֵצאת נֹוֵהג ָּצאר הַק

ָיִמים אֹוָתם ָּכֹל ֹלֵאֹל ְּבצַק ע ָנסַק ִּבי ָהרַק ת צַק עֲק ֹל-ִּפי עַק

ֹלֵצאת ָּצאר הַק ג ָנהַק ֶׁשָּבּה ֶּדֶר3 ּבַק ִדּוָרה הֲק הַק ְבּתֹו ְּבֶמְרּכַק

ָּנִאים הַק ּסּוִסים ּבַק יַקְבִחין ָּצאר ֶׁשהַק ְּכִדי ְוֹזאת ְוֹלבֹוא,

יֹום ִּבי, ָהרַק ֶׁשָּצָפה ְּכִפי ְּבִדּיּוֱק ְוָאֵכן, ִּביִרים. ְוָהאַק

ּוְׁשָאֹלֹו ָּצאר הַק ֶׁשֹל ְמָׁשְרתֹו ֹלֵאֹל ְּבצַק ֶאֹל ָּפָנה ֶאָחִד

ּסּוִסים. הַק ֶאת ֹלְמֹּכר מּוָכן ִאםהּוא

ָּפִנים ֶהֱעִמיִד הּוא נֹות. עֲק ֹלַק ִמֵהר -א ֹלֵאֹל ְּבצַק

ְּמָׁשֵרת הַק ִמּסּוָסיו. ֹלִהָּפֵרִד ְמאֹוִד ֹלֹו ֱקֶׁשה ְּכִאּלּו

ִד עַק ִהְסִּכים, -א ְוהּוא ָוׁשּוב ׁשּוב ּבֹו ִהְפִציר

ְּבסּוֶסי= ְנָין ֶׁשְּמעֻק ִמי ִּכי ע "ּדַק ֹלֹו: ר ָאמַק ְּמָׁשֵרת ֶׁשהַק

ְצמֹו"... ּוְבעַק ִּבְכבֹוִדֹו ָּצאר הַק הּוא

ְּדָרָמִטית ְּבֶמֱחָוה ֹלֵאֹל ְּבצַק ץ ֱקפַק ֶזה ְּבֶרגַקע

ְרָּת ָאמַק -א ּדּועַק "מַק ְּמָׁשֵרת: ֹלַק ר ְוָאמַק ְבּתֹו ִמֶּמְרּכַק

ֶאת ֹלֹו נֹוֵתן ִני אֲק ָּצאר, הַק ִּבְׁשִביֹל ֶזה ִאם ֹזאת?

ְּבׁשּום ָחֵפץ ְוֵאיִני ֶּמְרָּכָבה הַק ִעם ָּתָנה ְּבמַק ּסּוִסים הַק

ְּתמּוָרה!".

ּסּוִסים ְוהַק ֶּמְרָּכָבה הַק ֶאת ח ֹלֱקַק ִּנִדָהם הַק ְּמָׁשֵרת הַק

ף ְּכנַק ֶאת ִּבְּדָרה ִּמִדָּבר הַק רּוחַק

ֵנה חֲק מַק ֶאֹל ָיָצאִתי ִני אֲק וַק ָהֹאֶהֹל,

ִּמִדָּבר. ֶׁשּבַק ִיְׂשָרֵאֹל

אֹוִתי ָׁשַאֹל ֱקָרה?", ָמה ְעָּת "ָׁשמַק

ֹלֹמֶׁשה ִצָּוה ֵּׁשם "הַק ָּׁשֵכן. הַק ְנֵאֹל ְנתַק

ם ֵמעַק ִאיׁש ִׁשְבִעים ֹלֱאֹסף ֵּבנּו רַק

ְנֶהִדִרין'! ֹל'סַק אֹוָתם ֹפ3 הֲק ְוֹלַק ִיְׂשָרֵאֹל,

ּוֹלרּוחַק ְּׁשִכיָנה הַק ְׁשָרַאת ֹלהַק ִיְזּכּו ֵהם

ֹמֶׁשה ֶׁשִּקֵּבֹל ֵמָהרּוחַק ֹּקִדׁש, הַק

ָנִׁשים ָהאֲק ִיְהיּו ִמי ְנֵין ְמעַק ֵּבנּו... רַק

ָהֵאּלּו!".

ְבִּתי. ֵהׁשַק ְנֵין!", "ְמעַק

ִהִּגיעַק ְּבִרים, ְמִדַק ָאנּו ְּבעֹוִד

ְּבִריָצה. ָצִעיר, ר עַק נַק ָּמֱקֹום ֹלַק

ֹמֶׁשה ֶׁשֹל רֹו עֲק נַק נּון, ִּבן עַק "ְיהֹוׁשֻק

"הּוא ֹלי. ר ָאמַק אֹוִתי", ח ָׁשֹלַק ֵּבנּו רַק

ִׁשְבִעים ֵאֹליו... ֹל= ֹלֱקֹרא ֵּקׁש ְמבַק

ּׁשֹוְטִרים ֵמהַק ּכֻקָּלם ִיְהיּו ְּזֱקִנים הַק

ִים!"... ְּבִמְצרַק ֶׁשָהיּו ְּיהּוִדִּיים הַק

ִים, ְּבִמְצרַק ָּקִׁשים הַק ָּיִמים ּבַק ְרִּתי ִנְזּכַק

, ֹלְׁשֹּכחַק ֱקנּו ִהְסּפַק ְּכָבר ֵמֶהם ָיִמים

ֵּׁשם. הַק ֹלנּו ן ֶׁשָּנתַק ּטֹוָבה הַק ֵמֹרב

ֶׁשֹּמֶׁשה ר ֹלַאחַק ָיִמים, ְּבאֹוָתם

ע ֱקבַק הּוא ְרֹעה, ֹלפַק ָּבאּו ֹרן ְוַאהֲק

ֹלֱקֹוֵׁשׁש ֶׁשְּצִריִכים ֶּתֶבן ֶׁשֹל ִמְכָסה

-א ִּמְסֵּכִנים הַק ְּיהּוִדים הַק יֹום. ָּכֹל

– ִּמְכָסה הַק ֶאת ְׁשֹלים ֹלהַק ִהְצֹליחּו

ִהּכּו ִּמְצִרִּיים הַק ּנֹוְגִׂשים הַק ְוָאז

ְּיהּוִדִּיים! הַק ּׁשֹוְטִרים הַק ֶאת אֹוָתנּו,

ִהֹלֱקינּו ֶׁשIא ֹל עַק ָעֹלינּו, סּו ָּכעֲק ֵהם

ָּכֹל ֶאת ֶׁשּיַקַאְספּו ְּכִדי ְּיהּוִדים הַק ֶאת

ֶּתֶבן... הַק

ָּכֹל ֶאת ְוׁשֹוֵמר זֹוֵכר ֵּׁשם הַק ָאֵכן,

ֹלִמי טֹוב ָׂשָכר ֵּלם ּוְמׁשַק ִׂשים, עֲק ּמַק הַק

ְיהּוִדים ן עַק ֹלמַק ֹלְסֹּבֹל ֶׁשּמּוָכן

ֵחִרים! אֲק

מּוָכן ָהָיה ְו-א ם עַק ִמּזַק ח ָרתַק ר ּׂשַק הַק

ֹלִדין ֹמִד עֲק ּתַק ָּתה "אַק ֶהְסֵּבר. ׁשּום ֵּבֹל ֹלֱקַק

ֵּבֹל ֶׁשְּמחַק ֹלִמי ָהָראּוי ָהֹעֶנׁש ֶאת ֵּבֹל ּוְתֱקַק

ָהרּוִסי", ָּצָבא הַק ֶׁשֹל ִמֹלָחָמה ִּבְסִפינַקת

ס. עַק ְּבכַק ָעֹליו ֱק ָצעַק

הּוא ָעֹליו. 3 ָחׁשַק ֹלֵאֹל ְּבצַק ֶׁשֹל עֹוֹלמֹו

ִיָּמֵצא ִאם ֹלֹו ָצפּוי ֹעֶנׁש ֵאיֶזה ֵהיֵטב ע ָיִדַק

ּפּותֹו, חַק ֶאת ֹלהֹוִכיחַק ֹל יּוכַק ִד ֵּכיצַק ָאֵׁשם.

ֵאיָנם ֶׁשִּמֵּמיֹלא ׁשֹוְפִטים ֹלְפֵני ִּבְמיֻקָחִד

ִיְׂשָרֵאֹל? ֵבי אֹוהֲק

ֵמִעירֹו, ְרֵחֱק הַק -א ִּכי ר ִנְזּכַק ֹלֹו ָּצר ּבַק

ִּבים רַק ֶׁשר אֲק ְפֹלא מֻק ִּדיֱק צַק ִמְתּגֹוֵרר ֹליַקאִדי, ָּבִעיר

ֹלָמן, ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי רַק הּוא ֹלֹוא הֲק ֹל-ָיִדֹו, עַק נֹוְׁשעּו

ֶהְחֹליט הּוא "ִד. ּבַק חַק ִסיִדּות חֲק ְמיַקֵּסִד ְנָיא, ּתַק הַק ֹל עַק ּבַק

ָצתֹו. עֲק ֶאת ֵּקׁש ֹלבַק ֵאֹליו ֹלְנֹסעַק

ִּבי רַק ְּבָאְזָניו. ָצָרתֹו ֶאת ִּתָּנה ִּבי ָהרַק ֹלְפֵני ְּבבֹואֹו

ָּמה ֹלכַק ָיִדיו ֹל עַק ֹראׁשֹו ֶאת ִהִּניחַק ֹלָמן ְׁשֵניאֹור-זַק

ְּכָכֹל ֵׂשה "עֲק ְּיהּוִדי: הַק ֶאֹל ָּפָנה ר-ּכ3ָ ְוַאחַק ְרָגִעים,

ְוֵתֵצא ְּבֶעְזֶר= ִיְהֶיה ֵּׁשם ְוהַק ֵאֹלי=, ר ֹאמַק ֶׁשר אֲק

אי". ּכַק זַק

ֹלָפָניו ֶׁשִהְתָוה ָּתְכִנית הַק ָחִסיִד. ָהָיה ֹלֵאֹל-א ְּבצַק

ָעֹליו ֱקֵּבֹל ֶזה, ִעם ְּביֹוֵתר. ְּתמּוָהה ָתה ִנְראֲק ִּבי ָהרַק

ָּוה. ֶׁשִּנְצטַק ְּכָכֹל ְיֱקנּות ְּבִדַק ׂשֹות עֲק ְוֹלַק ֹלְפֹעֹל

ֶאת ֹלֱקנֹות ּוִבֵּקׁש ּסּוִסים, הַק ׁשּוֱק ֶאֹל ָיָצא הּוא

ֶזה ר ַאחַק ֶזה ְּביֹוֵתר. ָּיִפים ְוהַק ִּביִרים ָהאַק ּסּוִסים הַק

ּסּוִסים הַק ֶאת ְוִהִּציעּו ִרים ּסֹוחֲק הַק ֹלָפָניו ִהְתיַקְּצבּו

ֹלֵאֹל ְּבצַק ר ָּבחַק ּסֹוף ּוֹלבַק ֶׁשִּבְרׁשּוָתם, ְבָחִרים ּמֻק הַק

ִׁשֵּלם ּוְתמּוָרָתם ְוָנִאים, ִּנים סֻק חֲק סּוִסים ְּבֶצֶמִד

ְסּפֹו. ּכַק ב ְּבֵמיטַק

ּוִבֵּקׁש ֶמְרָּכבֹות, ֹלִיּצּור ֹרֶׁשת חֲק ֹלֵבית ָּפָנה ִמָּׁשם

ּגַקם ְּביֹוֵתר. ָּנָאה ְוהַק ִדּוָרה הֲק הַק ֶּמְרָּכָבה הַק ֶאת ֹלֱקנֹות

ֶאת ִּׂשיג ֹלהַק ְּכִדי ֹל, ֱקַק -א ִמּקּוחַק ֹלֹו ָנכֹון ָּכאן

ְּביֹוֵתר. ְּמֹפֶאֶרת ְוהַק ּטֹוָבה הַק ֶּמְרָּכָבה הַק

ֶאֹל ע ָנסַק ִמֶּמְזִריְטׁש, ִּגיִד ּמַק הַק ֵאֶצֹל ֹלִמיִד ּתַק ֱהיֹותֹו ְּבֵעת ִמְּליַקאִדי, ֹלָמן ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי רַק

ָׁשֹלֹוׁש ִד יַקחַק ִדּו נֹועֲק ְוֵהם ִדרֹו חַק ֶאֹל ִמָּיִד ִהְכִניסֹו ֱאֹליֶמֹל3ֶ ִּבי רַק ִמִּליֶז'ְנְסֱק. ֱאֹליֶמֹל3ֶ ִּבי רַק

ְרצּופֹות. ְיָממֹות

ֱאֹליֶמֹל3ֶ ִּבי רַק ִעם ֵּבר ֹלִדַק ֵמָהאֹוֵרחַק ִּבְּקָׁשה ֹזאת ָתה ָראֲק ֱאֹליֶמֹל3ֶ ִּבי רַק ֶׁשֹל ְעָיתֹו רַק ֶׁשר אֲק ּכַק

ְּפֵרִדתֹו ְוֱקִדם ֹלָמן, ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי רַק ִהְסִּכים ִּׂשיָאן. ֹלהַק ֶּמה ּבַק ְוֵאין ֶׁשָּבְגרּו ְּבנֹוֵתיֶהם ֹל עַק

זֹו. ָּטָרה ֹלמַק ֶּכֶסף ֹלֱאֹסף ָירֹות ָּבעֲק ע ֶׁשִּיּסַק ְוִהִּציעַק ֱאֹליֶמֹל3ֶ ִּבי רַק ֹלְפֵני ֹזאת ִהְזִּכיר

ְׁשֵניאֹור- ִּבי רַק ֹלֹו ר ָאמַק ֹליֶהן?". עֲק ִיְהֶיה ָמה בֹוִדה עֲק וַק "ְותֹוָרה ֱאֹליֶמֹל3ֶ: ִּבי רַק ֹלֹו ֵהִׁשיב

ֶׁשְּל= ֵּׁשם הַק ת בֹוִדַק עֲק ֶאת ְחֵרר ׁשַק – ְבְּד=' עַק ְחֵרר ׁשַק ָּבְגָרה, 'ִּבְּת= – "ֹל זַק חֲק "הֹורּונּו ֹלָמן: זַק

ֹלִבְּת=". ּוִדַאג

ֵסֶפר ֶא˙ ָרָאה הּו ֶׁ̆ י ƒמ י: ƒר ָׂ̆

ּבּוִד ƒא ֹל¿ ך¿ ָהֹלַק הּוא י? ƒֹל ֶׁ̆ ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק
ך¿ ּכָ ף ֵּ̇ ַּ̇ק ¿ׁ̆ ƒה ֹל¿ כֹוֹלה י¿ ֹלֹא י ƒנ אֲק וַק

ה! ָּ̇ ƒּכ ּבַק ֹוָרה' ּ̇ עּור ƒׁ̆ ' ּב¿

ֹלך¿ ך¿ ָהֹלַק ָמה י, ƒּ̇ נ¿ ֵהבַק ֹלֹא ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
ׁ̆ ֵי ה? ֹלָ אֻק ּג¿ ֹל עַק ֵסֶפר ּבּוִד? ƒא ֹל¿

ָבֹל אֲק ֵאֹלּו. ּכָ ה ּמָ כַק ו¿ ה ּמָ ּכַק ˙ ƒי ּבַק ּבַק ֹלנּו
ֹוָרה? ּ̇ עּור ƒׁ̆ ֹל¿ ּור ׁ̆ ָ̃ ֶזה ָמה

ין! ƒֵמב ֹלֹא ּוב ׁ̆ י ƒנ אֲק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
'ֵסֶפר ָרא ¿̃ ƒנ ׁ̆ ּמָ חֻק הַק ֹל ּכָ
ים ƒ̃ ֹל חֲק הַק ם ּגַק ה'? ֹלָ אֻק ּג¿

ֹעה ר¿ ּפַק ֵזרֹו˙ ּג¿ ֹל ֶׁ̆ ים ƒּובˆ ָהעֲק
ם? ƒי רַק ¿̂ ƒמ ּבּוִד ע¿ ƒׁ̆ ו¿

מּו˙ ֵהָעֹל¿ ם ּגַק ָאז י, ƒֹיפ י: ƒר ָׂ̆

טֹוב, ָבר ִדָ יָחה ƒמ ¿̂ ƒה י ƒֹל ֶׁ̆ ׁ̆ ּמָ חֻק הַק
הּו ֶ ּׁ̆ מַק ים ƒינ ƒב מ¿ נּו ֹלָ ּכֻק ו ָׁ̆ כ¿ עַק י ƒּכ

ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק מּו˙ ִד¿ ַ̃ק ¿̇ ƒה ֹאֶפן ֹל עַק ּוב ׁ̆ ָח
ֹ̂א מ¿ ƒֹל ה ָׁ̆ ָ ּ̃ בַק ּב¿ י ƒֹל רּו ז¿ עַק ַּ̇ק ו ָׁ̆ כ¿ עַק ו¿

ֵחר� אַק מֹו˙ ¿ׁ̆ ׁ̆ ּמַק חֻק

ׁ̆ ּמַק חֻק ֹל¿ ֶנ˙ ּוֶ ּכַק ¿̇ ƒמ י ƒר ָׂ̆ א: ּמָ ƒא
נּו ח¿ נַק אֲק ם ּגַק אֹו˙ֹו ֶׁ̆ מֹו˙, ¿ׁ̆

ּיֹו˙ ƒׁ̆ ָפָר ּב¿ ֹרא ¿̃ ƒֹל ו ָׁ̆ כ¿ עַק יֹל ƒח ¿̇ נַק
ּיֹום הַק ּיּו˜ ƒִד ּב¿ ֶאה ר¿ ƒּנ ּכַק . בּועַק ָ ּׁ̆ הַק

'ֵסֶפר ה ּנֶ כֻק מ¿ הּוא ֶׁ̆ ִדה ֹלמ¿ יא ƒה
ׁ̆ ּמֵ ַּ̇ק ¿ׁ̆ ƒה ֹל¿ יָטה ƒֹל ֶהח¿ ו¿ ה' ֹלָ אֻק ּג¿ הַק

. ׁ̆ ֶהָחִד ּנּוי ƒּכ ּבַק

ֹל ֶׁ̆ ים ƒ̃ ֹל חֲק הַק ם ּגַק ן, ּכֵ א: ּבָ אַק
ה, ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ם ֵׁ̆ ֹל עַק ים ƒָרא ¿̃ ƒנ ֹלּו˙ ּגָ הַק

ים ƒיח ƒמ ¿̂ ּמַק ֶׁ̆ ֵאֹלּו ֵהם ֶׁ̆ ֹל ֹלַק ג¿ ƒּב
ֹלּו˙ ּגָ ֹל ֶׁ̆ ֹאָרעֹו˙ ּמ¿ הַק ֹל ּכָ ּה. ָ̇ אֹו

ָבר ּכ¿ ָמם ¿̂ עַק ּב¿ ָהיּו ם, ƒי רַק ¿̂ ƒמ
ּוּון ƒכ ֹל¿ ֹוָנה ׁ̆ א ƒָהר יָעה ƒס ּפ¿ הַק

ך¿ ּכָ ם. ƒי רַק ¿̂ ƒּמ ƒמ יָאה ƒ̂ ּי¿ הַק ו¿ ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק
נּו ח¿ נַק אֲק ּה ּבָ ֶׁ̆ ֹלּו˙ ּגָ ּבַק ם ּגַק ֶזה

ָבר ּכ¿ ם ֶ̂ ֶע ּב¿ ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ים, ƒא ָ̂ מ¿ ƒנ
˜ רַק נּו ח¿ נַק אֲק וַק ˙ֹוָכּה ּב¿ בּוָיה חֲק
ה. ֹלֶ ּגַק ¿̇ ƒּ̇ יא ƒה ֶׁ̆ ים ƒּכ חַק מ¿

ִּבְׁשֹלֹוָׁשה ֹצֶר3 ֵיׁש ֵאׁש, ֶׁשִּתָּוֵצר ְּכִדי ֵאׁש... – ָׁשֹלֹוׁש ִים, ְׁשּתַק ת, ַאחַק

ֹלְבֹער. ָּגֹל ֶׁשְּמסֻק – ְּבֵעָרה ֹחֶמר (1 ָהֵאׁש". ׁש ּלַק "ְמׁשֻק ְּמכֻקִּנים הַק ְּתָנִאים,

ֹלִהָּמֵצא ָּיב חַק (3 ִנִדֹלֱק. ֶׁשהּוא ִד עַק אֹותֹו ֵּמם ֹלחַק אֹוֶמֶרת, ֹזאת ֹחֶמר, הַק ֶאת ִּצית ֹלהַק ָּיִבים חַק (2

ִויר. ָּבאֲק ָּמצּוי הַק ָּגז ֶזהּו ְמָצן, חַק

ְמָצן. חַק ְּבֹלי ֵּים ֹלִהְתֱקַק ְיכֹוֹלים ֵאיָנם ְוָהָאִדם ְּצָמִחים הַק ִּיים, חַק הַק ֹלי עֲק ּבַק

ֵּים ֹלִהְתֱקַק ְיכֹוֹלה ֵאיָנּה ְּבֵעָרה הַק ְוגַקם ְמָצן חַק ִהיא ִויר ֵמָהאֲק ִמיִׁשית חֲק ּכַק

אֹוָתּה, ְחֹנֱק ֹלַק ֵיׁש ְׂשֵרָפה ּבֹות ֹלכַק רֹוִצים ֶׁשר אֲק ֶׁשּכַק ּכ3ָ, ְמָצן. חַק ֹל-א

ִויר, אֲק ת ִדירַק חֲק ֹלְמֹנעַק ְּכִדי ָּבה, ְרטֻק ִּבְׂשִמיָכה ָהֵאׁש ְמֱקֹור ֶאת ּסֹות ֹלכַק

ֹלְהיֹות ְצָמּה עַק ְּׂשִמיָכה הַק ֹלּוֹלה עֲק ֹלִעִּתים, ִּתְכֶּבה. ִהיא ְוָאז ְמָצן, חַק ר, ְּכֹלֹומַק

ֹלְׁשֹּפ3 ְּביֹוֵתר טֹוב ָהֵאׁש. ֶאת ְּבֶעְזָרָתּה ּבֹות ֹלכַק ֵאין ְוָאז ָּדֹליֱק ֵמֹחֶמר

ִּתְכֶּבה. ִהיא ְוָאז ֵאֹליָה ִּגיעַק ֹלהַק ְמָצן חַק ֵמהַק מֹוֵנעַק ָהֵאׁש, ֶאת חֹוֵנֱק הַק חֹוֹל


