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ֹלנשמה אכֹל

ֶזה ְּׁשכּוָנה, ּבַק אי רַק ַאחֲק ֹּפה ִמי ֶׁשָּיִבינּו ָרִציִתי

ֹּכֹל!". הַק

ְו�א ְנִהיג ּמַק הַק ָּכאן ִמי ְמאֹוִד ָיֶפה ּנּו ֵהבַק ֵּכן.

ְזנּו!", "זַק ִאּתֹו. ֵּמת ֹלִהְתעַק ָּוָנה ּכַק ָּכֹל ֹלנּו ָהְיָתה

ְוָאז ֹלָאחֹור. ּוָפִניִתי י ֵברַק חֲק ֹלַק ֱקָצרֹות ְעִּתי הֹוִדַק

"ֶרגַקע! ְוָנִעים. ָצֹלּוֹל ֱקֹוֹל י חֹורַק ֵמאֲק ְעִּתי ָׁשמַק

ֵּתֹלכּו!". ַאֹל

ִמן ֶאָחִד ֶיֹלִד ְוָרִאיִתי ָזָרה חֲק ּבַק ְבִּתי ִהְסּתֹובַק

ֱק "רַק ִצ'יֱקֹו. ֶאֹל ָּבטֹו מַק ֵמיִׁשיר בּוָרה חֲק הַק

ר ָאמַק ְּבֵסִדר!", ָּתה�א ֶׁשאַק ִצ'יֱקֹו, ֹל3, ע ֶׁשֵּתִדַק

ֵארּועַק ֹּפה ֹלַאְרֵּגן ָּבאּו "ֵהם ְּבֹאֶמץ. ֶיֹלִד אֹותֹו

אֹוָתם זֹוֵרֱק ָּכָכה ָּתה ְואַק ִּבְׁשִביֹלנּו

ָּתִביא ָּתִביא, ָיֶפה! �א ֶזה ְּׁשכּוָנה... ֵמהַק

ִּמיץ. ָהאַק ֶּיֹלִד הַק י ֵאֹלַק ָּפָנה ֶאָחִד!", ְפֹלֶיר

חֹוֵׁשׁש ֵאינֹו ִאם הַק ִּבְפֹליָאה, ּבֹו ְטִּתי ִהּבַק

ְּמגֻקָּדֹל? הַק ִמִּצ'יֱקֹו

ִחָּקה ֱק רַק ְּכֹלּום! ֹלֹו ָעָׂשה �א ִצ'יֱקֹו ָבֹל אֲק

;א הַק ר עַק ּנַק הַק ָיֶפה". �א ָיֶפה, �א" ג: עַק ְּבֹלַק אֹותֹו

אֹותֹו ב ְוָתחַק ִמָּיִדי ף ּדַק הַק ֶאת ְּבֶׁשֱקט ֹל ָנטַק ָּכר מֻק

הּוא ְמּבֹוְרִגיִני'!... 'ּלַק הַק ֵּגב ֹלמַק ת חַק ִמּתַק ָזָרה חֲק ּבַק

ִני אֲק ֹלב. ָּתִׂשימּו "ַאֹל ָזָרה. חֲק ּבַק ֵאֹלינּו ָּפָנה

ּסֹוף, ּבַק ָיבֹוא ִצ'יֱקֹו ּגַקם ֶּזה. הַק ֹלֵארּועַק ָאבֹוא

ְּבִצ'יֱקֹו ְוִהִּביט הֹוִסיף ִמֶּמּנּו", ֹלּו ִּתָּבהֲק ַאֹל

ְּכמֹו ְפִחיִד מַק ָּכֶזה �א "הּוא .Bִחּיּו ִצי חֲק ּבַק

ָּבט ֹלמַק ִּבְתגּוָבה ְוָזָכה ר ָאמַק ִנְרֶאה", ֶׁשהּוא

ִים ְגֹלַק ָהרַק ֶאת ְחנּו ֶׁשָּלֱקַק ,Bָּכ ָּכֹל זֹוֵעם

ֹלְפֵני ִּבְזִריזּות, ָּמֱקֹום הַק ִמן ֱקנּו ּלַק ְוִהְסּתַק

ָּבט ּמַק הַק ָּמׁש. מַק ֶׁשֹל ְמִריָבה ָׁשם ֵּקחַק ֶׁשִּתְתֹלַק

ֶּיֹלִד ֹלַק ּוְכֹלֹל, ְּכֹלֹל טֹובֹות ִּבֵּׂשר �א ִצ'יֱקֹו ֶׁשֹל

הּוא... הַק ִּמיץ ָהאַק

ְרָּגָׁשה הַק ִּבְׁשִתיֱקה. ָעִׂשינּו ָזָרה חֲק Bֶּדֶר הַק ֶאת

ִדנּו ְּכֶׁשִּנְפרַק ֱק רַק ם. עַק ְוזַק ֶעֹלּבֹון ֶׁשֹל ְמֹעֶרֶבת

ֶׁשָּמה ְצֵמנּו עַק ֹל עַק ֱקנּו ָצחַק ִמֶּזה ֶזה ּסֹוף ּבַק

ר עַק ִמּנַק Bָּכ ָּכֹל ְּגִׁשים ִמְתרַק ְחנּו נַק אֲק ִּפְתאֹום

ּכֹוחֹו ֶאת ְפִּגין ֹלהַק Bֵאי יֹוִדעַק ֶׁש;א ִמְסֵּכן

ִד יַקחַק ֹלנּו עַק ִהְתּפַק ׁשּוב ֶׁשָּכֵאּלּו. ְּבִׁשיטֹות ֶאָּלא

�א ִּכי ֹלֹו ֱקָראנּו Bָּכ – ִּמיץ ָהאַק ֶּיֹלִד הַק ִמן

ֵּתר. ְנוַק ֶׁש;א ְטנּו ְוֶהְחֹלַק – ְׁשמֹו ֶאת ְענּו ָיִדַק

ׁשּוב ֹלָׁשם ִּגיעַק ֹלהַק ְנחּוָׁשה, ָהְיָתה ְחֹלָטֵתנּו הַק

ִּבְפֹלֶיִרים! ְּׁשכּוָנה הַק ֶאת ּוֹלָהִציף ְיֹלה ּלַק ּבַק
יבוא המשך

ֶׂשֶרת עֲק ִּפְרסּום ִּבְפִעיֹלּות ֵחם ּוְמנַק ְׁשֵניאֹור �������	


ע.. ְּכֶׁשְּלֶפתַק ם, ֹׁשהַק ְׁשכּונַקת ֶּכֶרת, מֻק ;א הַק ְּׁשכּוָנה ּבַק ִּדְּברֹות הַק

ְּׁשכּוָנה ּבַק עֹוִׂשים ֶּתם אַק ָמה ת עַק ֹלִדַק "ֶאְפָׁשר

ֱקֹוָמה ּה ְּגבַק ְמגֻקָּדֹל, ר עַק נַק מּוֹלנּו ָצץ ֶׁשָּלנּו?!",

ֹליַקִד ְּבִדּיּוֱק ָאז ָהִייִתי ְּבֵעיָניו. עֹוֵין ָּבט ּומַק

ָּכסּוף ח ֶׁשטַק ִג'יּפ ֵאיֶזה ִּבְמיֻקָחִד. ָיֱקָרִתי ֶרֶכב

ְפֹלֶיר הַק ֶאת ְמִּתי ׂשַק ְּכָבר ְמּבֹוְרִגיִני'. 'ֹלַק ְּבֵׁשם

ֶאת ְּבגַקּסּות ׁש ָּתֹלַק ר עַק ּנַק הַק ִּׁשְמָׁשה. הַק ֹל עַק

ֹלֶכם ָבֹל "חֲק ָאטּום. ָּבט ְּבמַק ּבֹו ְוִהִּביט ְפֹלֶיר הַק

ֹל עַק ְוִהְׁשֹליכֹו ף ּדַק הַק ֶאת ֱקֵּמט ן!", ְּזמַק הַק ֹל עַק

ּגַקם ֹלֶכם ֵאין ָיבֹוא. �א ֶאָחִד "ַאף ְּכִביׁש. הַק

ִּיים!". חַק ּבַק ָּכאן ֹלנּו ּוֹלִהְתָעֵרב ֹלבֹוא ְזכּות

אֹוָתנּו עֹוֵצר ְּכמֹו מּוֹלנּו ִד ָעמַק הּוא

ּוִבְכֵאב. ִדֵהָמה ְּבתַק ּבֹו ְטנּו ִהּבַק .Bְמִׁשי ִמְּלהַק

ֹלּבֹו. ֹל עַק ֵּבר ֹלִדַק ִנִּסיִתי ֹלֹו?! ָעִׂשינּו ָמה

ֹלַאף ְפִריעַק ֹלהַק ָּבאנּו �א ְחנּו נַק אֲק "ְסֹליָחה!

ֹל עַק ּכֹוִפים �א ָיבֹוא. ֹלבֹוא ֶׁשִּיְרֶצה ִמי ֶאָחִד!

ף ּדַק הַק ֶאת ְמִּתי ְוֵהרַק ְפִּתי ִהְתּכֹופַק ֶאָחִד". ַאף

ֹל עַק ְעִּתי ְוִהְצּבַק ְרִּתי ָאמַק "ִהֵּנה", ָּמט. ְּמֱקֻק הַק

ָהֶרֶכב ֹל עַק ּבַק י "אּוֹלַק ָּדר. ְּמהֻק הַק ְמּבֹוְרִגיִני' 'ּלַק הַק

ִּדְּברֹות. הַק ֶׂשֶרת עֲק ֶאת ֹלְׁשֹמעַק רֹוֶצה ָהָיה ֶּזה הַק

ְּתגּוָבה הַק ָבֹל אֲק ."? ָהֵארּועַק ֹל עַק ע ֵיִדַק ֶׁש;א ֹלָּמה

ָּגבֹוּהַק הַק ר עַק ּנַק הַק ְפִחיִדה. מַק ָהְיָתה ֹלִּתי ֶׁשִּקּבַק

ִׁשָּניו: ִמֵּבין ְוִסֵּנן י ֹלָפנַק ְרצּופֹו ּפַק ֶאת ֱקֵרב

ֶּזה הַק ָהאֹוטֹו ת, עַק ֹלִדַק רֹוֶצה ְוֱקא ּדַק ָּתה אַק "ִאם

�א ִני אֲק ֶׁשִאם Bָּכ ֶׁשִּלי! ָּבא אַק ֶׁשֹל הּוא

ְנָּת?! ֵהבַק ּבֹו. ֹלְנֹּגעַק ְזכּות ׁשּום ֹל3 ֵאין ְסִּכים מַק

ְוֶזהּו". ִמָּכאן ְּלֱקּו ְס'ּתַק ְכָׁשו עַק

ֹּכֹל הַק ֵרי ַאחֲק ִצּוּויֹו. ֶאת ֵּים ֹלֱקַק ְרנּו ִמהַק �א

ֶׁשהּוא ֶאָּלא ֶאָחִד. ֱק רַק ָהָיה ְוהּוא ָּמה ּכַק ָהִיינּו

ְּגִדֹוֹלים. ִּגּבֹוִרים ֶּתם אַק "ָאז ִּפְתאֹום. Bִּגֵח

הּוא ֵבִרים"... חֲק ֵיׁש ֶזה ִּבְׁשִביֹל נּו. נּו, ָאה?

ָּזה עַק ּוְׁשִריֱקה ְּבִפיו ֶאְצָּבעֹות ְׁשֵּתי ע ָּתֱקַק

ָּמה ּכַק ְסנּו ָּתפַק ְּבֶטֶרם ִויר. ָּבאֲק ִדה ִהִדהֲק

ת ִּבֱקבּוצַק ָּקִפים מֻק ָהִיינּו ְּכָבר ְכנּו ּבַק ִהְסּתַק

ָעׂשּו ֵהם ִצ'יֱקֹו? ֱקָרה "ָמה ֱקֹוֹלִנית. ְנָעִרים

ִמיֶׁשהּו. ר ָחֱקַק ֶּׁשהּו?", מַק ֹל3

חֹוֵׁשב ָּתה "אַק ִצ'יֱקֹו. ב ֶנֱעֹלַק ִּפְתאֹום!", "ָמה

ְסָתם ְמָּת! ִהְגזַק ֶנְגָּדם? ֶעְזָרה Bָצִרי ִני ֶׁשאֲק

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ִּכָּתה ּבַק ֱקָרה ָמה ִּתְׁשַאֹל ַאֹל

רֹוִנים! ָהַאחֲק ָּיִמים ּבַק ֶׁשָּלנּו

ָּכֹל ִּפְתאֹום, ֶׁשָּכֹזאת... ִּתְסֹּבֶכת

נֹות, חֲק מַק ֹלָׁשֹלֹוׁש ֶנְחֹלֱקּו ִּכָּתה הַק ֹלִמיִדי ּתַק

ּכֻקָּלם. ִעם ָרבּו ְוכֻקָּלם

ְסִּתי ָּכעַק ִני אֲק ּגַקם ְמֹעָרב, ָהִייִתי ִני אֲק ּגַקם

ׂשֹות עֲק ֹלַק ְכָרִחים ֶׁשּמֻק ְׁשִּתי ִהְרּגַק ָבֹל אֲק ְעִּתי, ְוִנְפּגַק

ְׁשִּתי ִנּגַק ָּצב. ּמַק הַק ֶאת ּנֹות ֹלׁשַק ְּכִדי ֶּׁשהּו מַק

הּוא ְפָּתָעִתי, ּוֹלהַק ֶׁשִּלי, ָּבא אַק ִעם ֹלִהְתיַקֵעץ

ר מַק אֲק מַק ִאּתֹו ֹלֹלֹמִד ֹלֶׁשֶבת אֹוִתי ִהְזִמין

ִּפְתאֹום ִני אֲק וַק ִדנּו ְוֹלמַק ְבנּו ָיׁשַק ֱקָצר. ִסיִדּות חֲק

ֶׁשֵּמִניעַק ִמִּתי ָהאֲק ְּפִניִמי הַק ָּדָבר הַק הּו מַק ְנִּתי ֵהבַק

ָמה ִני', ָה'אֲק הּו מַק ִדִּתי ֹלמַק �ֱקת. חֲק מַק ָּכֹל

ֵאֹליו ֵּבר ֹלִדַק Bָצִרי Bְוֵאי ֶׁשּלֹו, ְּדִריׁשֹות הַק

ֹלֹוֱקֹות... חֲק מַק ְייַקֵּצר ֶׁש;א ְּכִדי אֹותֹו, Bֵּנ ּוֹלחַק

ִני אֲק ִסיִדּות, חֲק ֶׁשְּבִסְפֵרי ְבִּתי ָחׁשַק "ִּבְכֹלֹל�א

ִׁשּמּוִׁשִּיים", ָּכֵאּלּו ְעיֹונֹות רַק ֹלְמֹצא ָיכֹוֹל

ֵּלאִתי. ִהְתּפַק

ְצְמ3, ֹלעַק "ָּתֵאר ְוָעָנה: Bִֵחּי ֶׁשִּלי ָּבא אַק

ְוטֹוָבה ְּגִדֹוֹלה ֹלָוָאה הַק ֵּבֹל ְמֱקַק ָּתה ֶׁשאַק

ְסָתם אי ְּכִדַק �א ָנכֹון ְעְּת3, ּדַק ָמה ִמִּמיֶׁשהּו.

ִד? ּצַק ּבַק אֹוָתּה ִּניחַק ֹלהַק

ֹלוֹות ֹלהַק ִּוים ְמצֻק ְחנּו נַק אֲק ָּׁשבּועַק הַק ת "ְּבָפָרׁשַק

ִּמי'. עַק ֶאת ֹלֶוה ּתַק ֶּכֶסף 'ִאם ֹלֶזה: ֶזה ֶּכֶסף

ֶׁשהּוא ִּמְצוֹות הַק ָּכֹל ֶאת ְצמֹו ְּבעַק עֹוֶׂשה ֵּׁשם הַק

ֹלנּו נֹוֵתן הּוא ְוגַקם ׂשֹות, עֲק ֹלַק אֹוָתנּו ֶּוה ְמצַק

ָּבעֹוֹלם. ָּכאן ֵּדר ֹלִהְסּתַק ֹל ֶׁשּנּוכַק ְּכִדי ֹלָוָאה', 'הַק

ֶׁשֹל ע ְוֶׁשפַק ּכֹוחֹות ֹלָוָאה? הַק אֹוָתּה ִהי "ּומַק

ת ּתֹורַק – ּתֹוָרה' הַק 'סֹוִדֹות ּוְבִעָּקר ּתֹוָרה,

ֶאת ׂשֹות עֲק ֹלַק ֹל ֶׁשּנּוכַק ְּכִדי ִסיִדּות, חֲק הַק

ְּביֹוֵתר". ּטֹוָבה הַק ּצּוָרה ּבַק ָּבעֹוֹלם ְפֱקיִדינּו ּתַק

ֵחֹלֱק ֵהֵבאִתי ֹלָוָאה, הַק הַק ֶאת ְחִּתי ֹלֱקַק ָאז

ְּנָתה. ִהְׁשּתַק ִויָרה ָהאֲק ה', Bּוָברּו ִּכָּתה, ֹלַק ִמֶּמָּנה

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

יר ƒּכ מַק ָבר ּכ¿ י ƒנ אֲק ו ָׁ̆ כ¿ עַק
י ָפנַק ֹל¿ ה. ּפֶ ֹל עַק ּב¿ ֶרך¿ ִדֶ הַק ֶא˙

יָעה. ƒס נ¿ ˙ עַק ¿ׁ̆ י ƒ̂ חֲק

¿ּ̇ אַק ֹון. ׁ̆ א ƒר יֹום ּיֹום הַק
ן? ּכֵ חּור, ƒא ּב¿ יעַק ƒּג אַק ֶׁ̆ זֹוֶכֶר˙

ָח˜ ¿̂ ƒי ר' , בּועַק ָׁ̆ ָכֹל ּב¿ , ָכך¿ ו¿
ה ָׂ̆ ָע ים, ƒּבּוֹל הַק סֹוֵחר יִד, ƒֶהָחס

# ָפֵרך¿ ּמ¿ הַק ֹלּוֹל ס¿ ּמַק הַק ֶא˙
5:03 4:49 4:59 4:45

6:02 5:59 6:00 5:59

השבת כניסת

השבת צאת

ָמנֹו˙ ע בַק ֶׁ̆ אן ּכָ ׁ̆ ֵי
ן? ּכֵ יֹל, ƒָרג ּכָ

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל
הגיֹליון

ר! ָ̃ ָי ך¿ ּכָ ֹל ּכָ נֹו˙ ּמָ הַק יר ƒח מ¿
ָבֹל אֲק ח. ּבָ ֻׁ̆ק מ¿ ׁ̆ ּמָ מַק ים ƒנ פ¿ ƒּב ָהֹאֶכֹל ֶאה ר¿ ƒּנ ּכַק
רּו˙# ¿ׁ̆ ּכַק הַק ˙ וַק ¿̂ ƒמ ֹל¿ יר ƒח מ¿ ֵאין ֶוה, ָׁ̆ ֶזה

ר ּגָ ֹל ֶ̃ ֵטנ¿ ר מַק י ƒיִד ƒִד ּי¿ ֶׁ̆ ָבֹל חֲק
יר# ƒָהע ֹל ֶׁ̆ י ƒנ ֵ ּׁ̆ הַק ה ֶ̂ ָ ּ̃ ּבַק ּיּו˜ ƒִד ּב¿

ִדי ּכ¿ ֶוה, ָׁ̆ ֹל ּכֹ הַק נֹוָרא. ֹלֹא ָבֹל אֲק
ֹכֹל ֹלא¡ י ƒהּוִד י¿ ּכֹו˙ זַק ֹל¿ י ƒּ̇ ח¿ ֹלַק ¿̂ ƒה ֶׁ̆ ˙ עַק ֹלִדַק

!! בּועַק ָ ּׁ̆ הַק ֹל ּכָ ך¿ ֶׁ̆ ֶמ ּב¿ ר ֵׁ̆ ּכָ ֹאֶכֹל

ָך# ֹל¿ ֶׁ̆ ירּו˙ ƒס ּמ¿ הַק ן ƒמ ֵעֹל ּפַק ¿̇ ƒמ י ƒנ אֲק
ָך! ֹל¿ ה ֶׁ̆ ָ̃ ם ƒא י˜, ƒס פ¿ הַק ֹל¿ ָיכֹוֹל ה ָּ̇ אַק

י ƒהּוִד י¿ סֹוֵחר ם ƒע יִדּו˙ ƒִד י¿ ֵרי ¿ׁ̆ ƒ̃ ר ַ̂ק ָי ֶנֶמס, ָח˜ ¿̂ ƒי ר' ים, ƒּבּוֹל הַק סֹוֵחר ו¿ ıָר מ¿ ƒּנ הַק יִד ƒֶהָחס יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ֹל# ַ̃ק ָהָיה ֹלֹא ֶזה ך¿ אַק ִדּו˙, הֲק יַק ֹל¿ בֹו ר¿ ָ̃ ֹל¿ ה ּסָ ƒנ הּוא ֹל. ֶ̃ ֵטנ¿ ר מַק ם ֵׁ̆ ּב¿

ב, ָׁ̆ ח¿ מֻק מ¿ י ƒֵטֹלפֹונ ֶנה עֲק מַק ֹל¿
ֶנה עֲק מַק ֹל¿ .˙ חַק אַק ּו ׁ̆ י ƒ ּ̃ הַק

ם# ƒי ַּ̇ק ¿ׁ̆ ּו ׁ̆ י ƒ ּ̃ הַק – י ƒׁ̆ נֹו א¡

ֹלנּו, ּוָבה ׁ̆ חֲק ֶכם ¿̇ יחַק ƒׂ̆
י ƒפ ֹל¿ ָענּו ֵ̇ ו¿ ינּו ƒּ̇ מ¿ הַק א ָאּנָ

ֹור# ּ̇ הַק

ָבר ּכ¿ ה ּכֶ חַק מ¿ י ƒנ אֲק
ָעה# ָׁ̆ י ƒ̂ חֲק

ׁ̆ ּמָ מַק ֶזה
י! ƒׁ̆ נֹו א¡ ֹלֹא
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ְּגבֹוָהה הַק ְּנָׁשָמה הַק

ִמי עֲק טַק ָּתִמי

ָוה אֲק ְוגַק ֶׁשֱקר

ֹל ֶׁשּיּוכַק ְּכִדי ָּגִדֹוֹל, ֶּכֶסף ִּבְסכּום

ָּזָרה. הַק ְּמִדיָנה ּבַק ֵּדר ֹלִהְסּתַק

Bָּנִסי הַק ֶאת ֵהִביָאה Bֶֶּמֹל הַק ִמְרֶּכֶבת

ֶאת Bָּנִסי הַק Bִהְמִׁשי ּוִמָּׁשם ְּגבּוֹל, הַק ִד עַק

ְרחֹוֱקה, ֹלִעיר ָּבא הּוא ּדֹו. ֹלבַק ְרּכֹו ּדַק

ְּקִהָּלה הַק ֵאֶצֹל ִמימּות חֲק ּבַק ֵּבֹל ְוִנְתֱקַק

ְצמֹו עַק ֶאת ָחׁש ֶׁשר אֲק ּכַק ְּמֱקֹוִמית. הַק

ב ָהרַק ֶאֹל ָּפָנה ָצְרּכֹו, ָּכֹל ָּבטּוחַק

ִּדין. ּוכַק ָּדת ּכַק ֵּיר ִהְתּגַק ּוְבֶעְזָרתֹו

ּנֹו ְזמַק ָּכֹל ֶאת ִהֱקִּדיׁש Bֶֶּמֹל הַק ֶּבן

ּוִבְתִפָּלה. ּתֹוָרה ּבַק ּלֹות ּוֹלִהְתעַק ֵּׁשם הַק ת בֹוִדַק עֲק ֹלַק

ָעֹליו ע ָיִדַק �א ְוִאיׁש ר, ִנְפטַק ּבֹות רַק ָׁשִנים ר ֹלַאחַק

ֵּגר-ֶצִדֱק. ֶוֱהיֹותֹו ְפֹלָאה ּמֻק הַק ִצִדֱקּותֹו ִד ִמְּלבַק ָּדָבר

ר: ְוָאמַק ִסּפּורֹו, ֶאת ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק ִסֵּים

ָרצּו ִים, ָּׁשמַק ֹלַק Bָּנִסי הַק ת ִנְׁשמַק ָעֹלָתה ֶׁשר אֲק "ּכַק

ָּבא ָאז ָבֹל אֲק ְפֹלא, ּומֻק ֶעֹליֹון ֹלעֹוֹלם ֹלֹוָתּה עֲק ֹלהַק

ָיכֹוֹל ָּכֹזאת ְּגבֹוָהה ְרָּגה ֹלִדַק ִּכי ן ְוָטעַק ֶאָחִד ְטֵרג ְמֱקַק

ֶאת ְוָינַקֱק ְיהּוִדָּיה ֹלֵאם ִד ֶׁשּנֹוֹלַק ִמי ֱק רַק ִּגיעַק ֹלהַק

ִים ָּׁשמַק ּבַק ִהְסִּכימּו ִאּמֹו. ֹלב חֲק ִעם ִדּות ּיַקהֲק הַק

ֹלֵאם ְוִתָּוֹלִד ָּטה, ֹלמַק ׁשּוב ֵּתֵרִד ְּנָׁשָמה ֶׁשהַק

ִים"... ְׁשָנתַק אֹותֹו ֵּדֹל ֶׁשְּתגַק ְיהּוִדָּיה,

ֶּיֹלִד הַק הֹוֵרי ֶאֹל ֵעיָניו ֶאת ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק ֵהִרים

ְנָׁשָמה ֵאיזֹו ְכָׁשו עַק ְמִביִנים ֶּתם אַק ִאם "הַק ְוָׁשַאֹל:

ִּבְנֶכם?"... ת ִנְׁשמַק ָהְיָתה ְּגבֹוָהה

ָמה הֹוִרים הַק ֹלּו ָׁשאֲק ָּכה רֻק אֲק ְׁשִתיֱקה ר ֹלַאחַק

הֹוָרה ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק ְכָׁשו. עַק ׂשֹות עֲק ֹלַק ֹליֶהם עֲק

ֶאת ֹלֱאֹסף ֵּבית-ְּכֶנֶסת, ׁש ּמַק ׁשַק ֹלְהיֹות ֹל עַק ּבַק ֹלַק

ָּפעֹוטֹות הַק ֶאת ְגִּביּהַק ּוֹלהַק 'ָאֵמן' ִנּיַקת עֲק ֹלַק ְּיֹלִדים הַק

ֵּיעַק ֹלסַק הֹוָרה ֹלִאָּׁשה ּתֹוָרה. ֵסֶפר-הַק ֶאת ֵּׁשֱק ֹלנַק

ִנּיֹות. עֲק ֹליֹוֹלִדֹות ּוִבְמיֻקָחִד ֹליֹוֹלִדֹות

ֶׁשר אֲק ְּבֵבן, ֹלִהָּפֱקִד ּזּוג הַק ְּבֵני ָזכּו ִים ְׁשָנתַק ֹבר עֲק ּכַק

ִּבי רַק הּוא ֹלֹוא הֲק ִסיִדּות, חֲק הַק ִמְּגִדֹוֹלי ְּכֶאָחִד ע נֹוִדַק

ְרֹלין. ִמּקַק ֹרן ַאהֲק

ֶּבֶטן. ִּבְפִרי ּזּוג ְּבֵני-הַק ִנְפֱקִדּו �א ּבֹות רַק ָׁשִנים
ֹל-ֵׁשם- עַק ּבַק הַק ֹלְפֵני ָּבָאה ָהִאָּׁשה ָהְיָתה ָׁשָנה ְּבָכֹל

ִּביֹלִדים. אֹוָתּה Bְיָבֵר ִּכי ֹלָפָניו ֶּנֶנת ּוִמְתחַק טֹוב

ִּתְזֶּכה ִּכי ֹלּה ְוִהְבִטיחַק ִּדיֱק ּצַק הַק ֹלּה ָּצה ִנְתרַק ּסֹוף ֹלבַק

ֵּבן. ְחֹּבֱק ֹלַק

ְיֵתָרה ִׂשְמָחה ֵּבן. הַק ִד ְונֹוֹלַק ָׁשָנה ָחֹלָפה �א ְוָאֵכן,

ְּבֵחן ן ֵנחַק ֶּיֹלִד ֶׁשהַק ְבָּדה ֵמָהעֻק ֹלהֹוָריו ִנְגְרָמה

ִּבְמִהירּות. ֵּתחַק ְוִהְתּפַק ִּבֹלִּתי-ְרִגיֹלים ּוְבָחְכָמה

ֶאֹל ֶּיֹלִד הַק ִעם ּזּוג ְּבֵני-הַק ָּבאּו ִים ְׁשָנתַק ֹבר עֲק ּכַק

ְּדֹלֹו ֹלגַק ֶׁשִּיְזּכּו ִּבְרָּכתֹו ֶאת ֵּבֹל ֹלֱקַק ֹל-ֵׁשם-טֹוב, עַק ּבַק הַק

ֹל עַק ּוְנָׁשֱקֹו ִחְּבֱקֹו ֶּיֹלִד, הַק ֶאת ח ֹלֱקַק ִּדיֱק ּצַק הַק ָּכָראּוי.

ֹלִאּמֹו. ֶהְחִזירֹו ִמֵּכן ר ּוֹלַאחַק ֹראׁשֹו,

ְׂשֵמִחים ֹלֵביָתם ָׁשבּו ָּׁשִרים ְּמאֻק הַק הֹוִרים הַק

ֹבר עֲק ְוכַק ִּפְתאֹום ֶּיֹלִד הַק ָחֹלה ָאז ָבֹל אֲק ְוטֹוֵבי-ֹלב,

ִמְּנׂשֹוא, ֱקֶׁשה ָהָיה ָהָאסֹון ר. ִנְפטַק ֱקָצר ן ְזמַק

ֶאֹל ִמָּיִד ְחֹזר ֹלַק ֶהְחֹליטּו ְּׁשבּוִרים הַק הֹוִרים ְוהַק

ֹל-ֵׁשם-טֹוב. עַק ּבַק הַק

ְּתפּותֹו ִהְׁשּתַק ֶאת ִהִּביעַק ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק

ִסּפּור. ֹלֶכם ֵּפר סַק אֲק ר: ְוָאמַק ָרם, עֲק ְּבצַק

ֶאָחִד ָּדָבר ָּגִדֹוֹל. Bֶֶמֹל י חַק ּבֹות רַק ָׁשִנים ֹלְפֵני

ֵצי ִמּיֹועֲק ֶאָחִד ְיֹלִדים. ֹלֹו ָהיּו �א ָאְׁשרֹו: ֶאת ֵהִעיב

Bְֹּבתו ִאם ִּכי ְּגֵזָרה, ֹלְגֹזר "ָעֹלי3 ְעיֹון. רַק ָהָגה Bֶֶּמֹל הַק

ָּכֹל ְיֹגְרׁשּו ֶּבֶטן, ִּבְפִרי Bֹלִהְתָּבֵר ִּתְזֶּכה �א ָׁשָנה

ם. יֻקְחרַק ְרכּוָׁשם ְוָכֹל ִמָּבֵּתיֶהם ְּיהּוִדים הַק

ֶנה עֲק נַק ֱא�ֱקיֶהם ֱקים, ְוזֹועֲק ְּלֹלים ִמְתּפַק ְּיהּוִדים ְּכֶׁשהַק

אי ּדַק וַק ֹּזאת, הַק ַקְּגֵזָרה הַק ֶאת ֶׁשִּתְגֹזר ֵרי ַאחֲק ֹלְתִפָּלָתם.

ֶאָחִד יֹום ֹּכֶמר. הַק ֶׁשֹל ָּצמּוִד הַק ְּבִפּקּוחֹו ִמיֱקה, עֲק ּומַק

ֵּנב ֹלִהְתּגַק ֶהְחֹליט ְוהּוא ר, עַק ּנַק הַק ֶׁשֹל ֱקָרנּותֹו סַק ָּגְבָרה

ְוָצָפה ֶחִדר ּבַק ֵּתר ִהְסּתַק הּוא ֹּכֶמר. הַק ֶׁשֹל ִדרֹו ֹלחַק

ֱק ׂשַק מֹוִציא ְוָאז ֶּדֹלת, הַק ֶאת ֵהיֵטב ּנֹוֵעֹל הַק ֹּכֶמר ּבַק

ִּבְתִפִּלין. ֵּטר ּוִמְתעַק ִּלית ְּבטַק ֵּטף ִמְתעַק ְו... ֵמָהָארֹון,

ֵּפֱק, ִהְתאַק הּוא�א ְּבָחְזֱקה. ם ָהֹלַק ר עַק ּנַק הַק ֶׁשֹל ֹלּבֹו

ּדּועַק מַק ָּתה, אַק "ְיהּוִדי ְוֱקָרא: בֹואֹו חֲק ִמּמַק ָיָצא

ב רַק ִד חַק ּפַק ֶהְחִויר, ֹּכֶמר הַק ִמֶּמִּני?!". ֹזאת ְרָּת ִהְסּתַק

ָּדָבר ֶּלה ְּתגַק �א ִּכי ֹלי ח ְבטַק "הַק ֵמֵעיָניו. ף ִנְׁשֱקַק

ֵּנן. ִהְתחַק ָרִאיָת", ֶׁשר אֲק ִמָּכֹל ָּדָבר ִצי חֲק וַק

ָּיֱקר, הַק "מֹוִרי ְפִּתיָעה: מַק ָהְיָתה ר עַק ּנַק הַק ת ְּתגּובַק

ָאָּנא, ְּיהּוִדים. הַק ת ְּבִדַק ְנֵין ִמְתעַק ִני אֲק ב רַק ן ְזמַק ְּכָבר

ּתֹוָרה". ְמִדִני ֹלַק

ּבֹות רַק ָׁשעֹות Bָּנִסי ְוהַק ֹּכֶמר הַק ָעְסֱקּו ֵמָאז

ִהִּביעַק ִּלּמּוִד, הַק ְּבֹתם ת, ַאחַק ם עַק ּפַק ּתֹוָרה. הַק ְּבֹלּמּוִד

ְיהּוִדי. ְוֹלְהיֹות ֵּיר ֹלִהְתּגַק ְׁשִאיָפתֹו ֶאת Bָּנִסי הַק

אּוֹלם ְעיֹון, ֵמָהרַק Bָּנִסי הַק ֶאת ֹלָהִניא ִנָּסה ֹּכֶמר הַק

ֶנֱחָרץ. ָהָיה ר עַק ּנַק הַק

ָהָגה ְעּתֹו, ְּבִדַק ָנחּוׁש ר עַק ּנַק הַק ִּכי ֹּכֶמר הַק ְּכֶׁשָרָאה

י ּדַק ִד ֹלמַק ִּכי ֹלָאִביו הֹוִדיעַק ר עַק ּנַק הַק ְמֹפֶרֶטת. ָּתְכִנית

ֹלְמִדיָנה ֹלְנֹסעַק ְנָין ְמעֻק הּוא ְוָכֵעת ֹּכֶמר, ֵמהַק ְוהֹוֵתר

ֹל עַק ְּפֵרִדה הַק ֱקְׁשָתה ע. ֶיִדַק עֹוִד ְוֹלֱקנֹות ַאֶחֶרת

ִצְּיִדֹו הּוא ֹלֹו. ר ֶנֱעתַק ֹלְבנֹו ָבתֹו ֵמַאהֲק B אַק ,Bֶֶּמֹל הַק

ְרִּתי ְּכֶׁשָחזַק ִראׁשֹון, ְּביֹום

ְעִּתי ְפּתַק הֻק ֵּסֶפר, הַק ִמֵּבית ְיָתה ּבַק הַק

ְּכָבר ֵריֱק. ֹלָחן ּׁשֻק ֶׁשהַק ֹלְראֹות

ֶאת ֹלי ְמִכיָנה ֶׁשִאָּמא ֹלִּתי ּגַק ִהְתרַק

אֹוָתּה ְועֹוֶרֶכת יֹום ָּכֹל רּוָחה ָהאֲק

אֹוֶמֶרת ּגַקם ִהיא ֹלָחן. ּׁשֻק הַק ֹל עַק

ּכֹוחַק ֹלי ֶׁשִּיְהֶיה ְּכִדי ֶׁשֶּזה ָּתִמיִד

ם? עַק ּפַק הַק ֱקָרה ָמה ֹלֹלֹמִד...

ָצֹהב ֶּפֶתֱק ָהָיה ֹלָחן ּׁשֻק הַק ֹל עַק

ֱקִּפיא, ּמַק ּבַק ִנְמָצא ֶּלֶחם "הַק ֱקָטן:

ִּמיֱקרֹוָגֹל. ּבַק אֹותֹו ֵּמם ֹלחַק Bָצִרי

Bָצִרי ְּמֱקֵרר, ּבַק ִנְמָצא ָהֹאֶרז

ֹל עַק ּקֹות ּדַק ֶעֶׂשר אֹותֹו ֵּמם ֹלחַק

ֹל עַק ְפָׁשר מֻק ְׁשִניֶצֹל ֵיׁש ִים. ִּכירַק הַק

אֹותֹו ֵּגן ֹלטַק Bָצִרי ִיׁש, ּׁשַק הַק

ְּמֵגָרה ֶׁשּבַק ְּבָׂשִרית הַק ת בַק חֲק ּמַק ּבַק

ְּׁשֹליִׁשית"... הַק

ִּׁשּנּוי, הַק ֹלֵפֶׁשר ְּתֵמָהה ְּבעֹוִדי

ְׁשֵאֹלה: ִעם י חֹורַק ֵמאֲק ָּבא אַק ָצץ

ְּכֶׁשָהֹאֶכֹל ,Bָֹל ֶנְחָמִד יֹוֵתר Bֵאי"

ְּת ְואַק ְּמֱקֵרר ּובַק ָּבָארֹון ִנְמָצא

אֹו אֹותֹו, ּוֹלָהִכין ֵּקט ֹלֹלַק ְצִריָכה

ֹל עַק ּומּוָכן Bָערּו ְּכֶׁשהּוא

ֹלָחן?". ּׁשֻק הַק

ָּברּור", ֹלָחן, ּׁשֻק הַק ֹל עַק "ְּכֶׁשהּוא

ִמָּיִד. ְבִּתי ֵהׁשַק

"ֶזה ָּבא. אַק ֹלי ר ָאמַק "ְּבִדּיּוֱק",

הּוא Bָּברּו ָּקִדֹוׁש הַק ר ֶׁשָאמַק ָמה

ֶׁשר אֲק ִּמְׁשָּפִטים הַק 'ְוֵאֶּלה ֹלֹמֶׁשה:

ֹלִׂשים ָעֹלי3 – ֹלְפֵניֶהם' ָּתִׂשים

ּתֹוָרה הַק ֶאת ִיְׂשָרֵאֹל ם עַק ִּבְפֵני

ֵמיֶהם עֲק טַק ִעם ִד יַקחַק ִּמְצוֹות ְוהַק

ֹאֶכֹל ִעם ֹלָחן ׁשֻק ְּכמֹו מּוָכִנים,

ְו�א ָהָאִדם! ֹלְפֵני Bֶהָערּו מּוָכן

אֹוָתם ֵּמִד ֹלֹלַק ְסִּפיֱק מַק ר: ֹּתאמַק

ְּטָעִמים הַק ֶאת ְוִאּלּו ִּדיִנים, הַק ֶאת

ְצָמם"... ְּבעַק ְּפׂשּו ְיחַק

ֵּבֹל". ִּתְתֱקַק ּוְתִפָּלָתם ָעֹלי3 ְּלֹלּו ִיְתּפַק

ְוִהְכִריז ּיֹוֵעץ הַק ת צַק עֲק ּכַק Bֶֶּמֹל הַק ָעָׂשה

ָמֱקֹום ְּבָכֹל ִדָׁשה. חֲק הַק ְּגֵזָרה הַק ֹל עַק

ָּגִדֹוֹל ֵאֶבֹל ,Bֶֶּמֹל הַק ר ְּדבַק ִהִּגיעַק ֶׁשֵאֹליו

ִנֱקְּבעּו ִנּיֹות עֲק ְותַק ּוְתִפּלֹות ְּיהּוִדים, ֹלַק

ָּקִדֹוׁש-ָּברּוB-הּוא הַק ְוָאְמָנם, ֹלֹרב.

ְּבׂשֹוָרה ְוהַק ְּתִפָּלָתם, ֶאת ע ָׁשמַק

Bֶֶּמֹל הַק ְּמִדיָנה: ּבַק ָּפְׁשָטה ְרִניָנה ּמַק הַק

ֵּבן. ָחְבֱקּו ֹלָּכה ּמַק ְוהַק

ֶאת ֹלֶרגַקע ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק ִהְפִסיֱק

ִים ָּׁשמַק ּבַק ָּפְסֱקּו ֶׁשר אֲק ּכַק :Bִהְמִׁשי Bָר-ּכ ְוַאחַק ִסּפּורֹו,

ּוֹלִהָּוֹלִד ֹלֶרִדת ְּנָׁשמֹות הַק ֵסְרבּו ,Bֶֶּמֹל ֹלַק ֵּבן ֶׁשִּיָּוֹלִד

ְּיהּוִדים. הַק ֹל עַק Bָָּכֹל-ּכ מּוָרה חֲק ְּגֵזָרה ר ֶׁשָּגזַק ִמי ֵאֶצֹל

ֹלִבּצּועַק ְצָמּה עַק ֶאת ָמְסָרה ת ַאחַק ְּגבֹוָהה ְנָׁשָמה ֱק רַק

.Bֶֶּמֹל הַק ֶּבן ֶׁשֹל ִנְׁשָמתֹו ָהְיָתה זֹו ְחֹלָטה. הַק הַק

ְּבִרּיֹות הַק ֹל עַק ָאהּוב ֶּיֹלִד, הַק ָהָיה ְוָנבֹון ָחָכם

ִּביִדי ְמָסרֹו ָאִביו ִמִּטְבעֹו. ָחְכָמה ְוׁשֹוֵחר

ָעְמִדּו �א ֵאֶּלה אּוֹלם ּמֹוִרים, ֶׁשּבַק ּטֹוִבים הַק

ִד עַק Bְוָהֹלַק ֶהְחִּכים הּוא ְּמִהיָרה. הַק ְּתִפיָסתֹו ְּבֱקֶצב

ְּמִדֹו. ֹלֹלַק עֹוִד ָיְכֹלּו ֶׁשּמֹוָריו�א

ָּיֱקר, הַק "ָאִבי :Bֶֶּמֹל הַק ֹלָאִביו ֵּבן הַק ר ָאמַק ֶאָחִד יֹום

ֵפָצה חֲק ְפִׁשי ְונַק , יֹוִדעַק ִני אֲק י מֹורַק ֶׁשִּלְּמִדּוִני ָמה ָּכֹל

ָּדִעים". ּומַק ָחְכמֹות עֹוִד ֹלֹלֹמִד

ָהָראִׁשי, ֹּכֶמר הַק ֶאת ֵאֹליו ְזִמין ֹלהַק Bֶֶּמֹל הַק ִצָּוה

Bֶֶּמֹל הַק ִּבֵּקׁש ְפֹלא. מֻק ָחָכם ְּבֵעיָניו ב ֶׁשֶּנְחׁשַק

ֶנְחָמִד ִית ּבַק ֹלֹו ְוִהְבִטיחַק ְּבנֹו, ֶאת ֵּמִד ֹלֹלַק ֹּכֶמר ֵמהַק

ָנָאה ְׂשֹּכֶרת ּומַק ּבֹו, ֹלִהְתּגֹוֵרר ָהַאְרמֹון ר צַק חֲק ּבַק

.Bֶֶּמֹל הַק ֵמֵאת

ֶאָחִד: ְּתנַקאי ִהְתָנה B אַק ָּצָעה, הַק ֹלַק ֹּכֶמר הַק ָנה עֲק נַק

ִים, ֹלְׁשָעתַק ִּלּמּוִדים הַק ֶאת ַאְפִסיֱק יֹום "ְּבָכֹל

ָּׁשעֹות ּבַק ֹּקִדׁש. הַק ת בֹוִדַק עֲק ּבַק ְוֶאֱעֹסֱק ֶאְתּבֹוִדִד ֶׁשָּבֶהן

ִדִרי". ֹלחַק ֹלִהָּכֵנס ָאִדם ָּכֹל ֹל עַק ֵיָאֵסר ָהֵאֶּלה

מּוָסה עֲק ֹלּמּוִדים ָּתְכִנית ֹל עַק ר עַק ּנַק הַק ִד ָׁשֱקַק ָּתה ֵמעַק

ִסיִדיו ֵמחֲק ֶאָחִד ֵאֶצֹל אְנז) ִמּצַק ִּיים חַק ִּבי רַק ֶׁשֹל (ְּבנֹו ִמִּׁשינֹוָבה ְיֶחְזֱקאֹל ִּבי רַק ת ָׁשבַק ם עַק ּפַק

ֹל עַק ֶהֱעִמיִד ּגַקם ְוֶהָחִסיִד ִית, ּבַק הַק ֶאת ְוִצְחְצחּו ֱקְרְצפּו ֹלְכבֹוִדֹו ַאֶחֶרת. ְּבִעיר ֶׁשִהְתּגֹוֵרר

ְכֶסֶפת. מֻק ְּגִדֹוֹלה, ְמנֹוָרה ֹלָחן ּׁשֻק הַק

ִין ִמּנַק ֶהָחִסיִד, ֶאת ָׁשַאֹל ְּמנֹוָרה. הַק ֶאת ְוָרָאה ֶחִדר ֹלַק ִּדיֱק ּצַק הַק ִנְכנַקס ֵּנרֹות הַק ת ִדֹלֱקַק הַק ֹלְפֵני

ׂשּוָיה עֲק ֵאיָנּה ְּמנֹוָרה "הַק ֶהָחִסיִד: ָעָנה .Bָָּכֹל-ּכ ְּגִדֹוֹלה ֶּכֶסף ת ְמנֹורַק ֹלֱקנֹות ָיִדֹו ִהִּׂשיָגה

ֶּכֶסף". ָּפה ְמצֻק ֱק רַק ִהיא ִמֶּכֶסף,

ְוִצָּוה ָוה!", אֲק ּגַק ְוגַקם ֶׁשֱקר "ּגַקם ֵהִגיב: ָהֱאֶמת, ֶאת ָבתֹו ְּבַאהֲק ָיִדּועַק ֶׁשָהָיה ִּדיֱק, ּצַק הַק

ֹלָחן.. ּׁשֻק ֵמהַק ִסיָרּה הֲק ֹלַק

נּו ח¿ נַק אֲק יָנה, ƒב מ¿ ֹלֹא י ƒנ אֲק י: ƒר ָׂ̆

˙ ַׁ̆ק ָר ּפָ ֶא˙ ˙ ּבָ ַק ּׁ̆ הַק ים ƒא ˜ֹור¿
ֶא˙ ים ƒנ ¿̇ נֹו נּו ח¿ נַק אֲק ָבֹל אֲק ים, ƒֹל ָ̃ ¿ׁ̆

ים? ƒּפּור ֶעֶרב ּב¿ ˜ רַק ים ƒֹל ָ̃ ¿ ּׁ̆ הַק

ֹלנּו ׁ̆ ֵי ָאז י! ƒֹיפ ֵאיֶזה י: ƒר ָׂ̆

ּה ָ̇ אֹו ים ƒׂ̆ עֹו נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ ָוה ¿̂ ƒמ
ּה ָ̇ אֹו ּו ׂ̆ ָע ֶׁ̆ מֹו ּכ¿ ּיּו˜ ƒִד ּב¿ ּיֹום, הַק
ן מַק ז¿ ƒּב ך¿ ּכָ ר חַק אַק ו¿ ר, ּבָ ִד¿ ƒּמ ּבַק ם, עַק ּפַק

. ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק י˙ ּבֵ

נּו ח¿ נַק אֲק ָבֹל אֲק ָנכֹון, ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
א ֶאֹלָ ים, ƒֹל ָ̃ ¿ׁ̆ ן ֵּ̇ ƒנ ֵאיֹלֹא ָ̂ חֲק

ים. ƒֹל ָ̃ ¿ׁ̆

ּזֹא˙ הַק ָוה ¿̂ ƒּמ הַק ֶא˙ א ָ̃ ו¿ ִדַק א: ּבָ אַק
מֹו ּכ¿ ים ƒׂ̆ עֹו ֹלֹא ׁ̆ ּמָ מַק נּו ח¿ נַק אֲק

. ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק ן מַק ז¿ ƒּב ּו ׂ̆ ָע ֶׁ̆

ים ƒֹל ָ̃ ¿ ּׁ̆ הַק ֵאי ָ̂ חֲק ֹל ּכָ ƒמ ָאז, ֵרי הֲק
ֶא˙ ים ƒֹונ˜ ָהיּו מּו, ר¿ ¿̇ ƒּנ ֶׁ̆

ָנה! ָ ּׁ̆ הַק ֹל ּכָ ֹל ֶׁ̆ יִד ƒמ ָּ̇ הַק נֹו˙ ּב¿ ר¿ ָ̃
ף ָּ̇ ֻׁ̆ק ָהָיה י, ƒהּוִד י¿ ֹל ּכָ ך¿ ּכָ

ר ּפֵ ƒּכ ֶׁ̆ ן ּבָ ר¿ ָּ̃ הַק יִד! ƒמ ָּ̇ הַק ן ּבַק ר¿ ָ̃ ּב¿
יֹום# ָכֹל ּב¿ ָהָעם, ֹל ּכָ ֹל עַק
נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ ים ƒֹל ָ̃ ¿ ּׁ̆ הַק ֵאי ָ̂ חֲק
˜ רַק ֵהם ּיֹום, הַק ים ƒנ ¿̇ ֵזֶכרנֹו

ים ƒפ אֹוס¿ ָהיּו ֶׁ̆ ֹל ֶ̃ ֶ ּׁ̆ הַק י˙ ƒ̂ חֲק מַק ֹל¿
ׁ̆ ֵ ּ̃ בַק ֹל¿ ֹלנּו ּגֹוֵרם ֶזה ו¿ ם. עַק ּפַק

ׁ̆ ּמָ מַק ה ּכֶ ז¿ ƒּנ ֶׁ̆ ב ֹלֵ הַק ֹל ּכָ ƒמ
˙ וַק ¿̂ ƒמ ֶא˙ ּוב ׁ̆ ם ּיֵ ַ̃ק ֹל¿ ֵהָרה מ¿ ƒּב

יא ƒה ֶׁ̆ י ƒפ ּכ¿ ֹל ֶ̃ ֶ ּׁ̆ הַק י˙ ƒ̂ חֲק מַק
ֵבי˙ ֹל¿ ּה ָ̇ אֹו ֹרם ¿̇ ƒנ ו¿ ֶמ˙, א¡ ּבֶ
ם. ƒי ֹלַק ָׁ̆ ירּו ƒּב נּוי ּבָ הַק ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק

ֵאי ָ̂ חֲק א ָ̃ ו¿ ִדַק ים ƒנ ¿̇ נֹו ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
ָוה ¿̂ ƒּמ הַק י ƒזֹוה י ƒּכ ים, ƒֹל ָ̃ ¿ׁ̆

ר ּבָ ִד¿ ƒּמ ּבַק ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ֵני ּב¿ ֹוָרה. ּ̇ ּבַק
ֹל. ֶ̃ ֶ ּׁ̆ הַק י˙ ƒ̂ חֲק מַק ˙ ֵ̇ ֹל ּוּו טַק ¿̂ ƒנ

˙ ֵ̇ ֹל ה ֶ̂ ר¿ ƒי י ƒנ אֲק ם ƒא ו¿ י: ƒינ ƒּפ
ר ֵ̇ יֹו ֹלֹא ֶזה – ֹלם ָׁ̆ ֹל ֶ̃ ֶׁ̆

טֹוב?

ֶׁשָּלֶהן הּוא, Bָּברּו ָּקִדֹוׁש הַק ֶׁשָּבָרא ּתֹוָפעֹות הַק ת ַאחַק ִהיא 'ְּקִריָנה' הַק

אֹו ֹלְראֹות ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי ְבָּדה ָהעֻק ְמרֹות ֹלַק ֵּיינּו, חַק ֹל עַק צּוָמה עֲק ְׁשָּפָעה הַק

'ֱקִרינַקת ְמאֹוִד ְרֵּבה ֹלהַק ׂשּוִפים חֲק ָאנּו ֵּיינּו, חַק Bֹלַק הֲק ְּבמַק אֹוָתן. ֵּׁשׁש ֹלמַק

ֶּׁשֶמׁש ֵמהַק ִטְבִעִּיים: ׁשֹוִנים ִמְּמֱקֹורֹות ֶׁשָּבָאה ֱקִריָנה ר, ְּכֹלֹומַק ע'. ֶרֱקַק

ֳחָמִרים ִמיֵני ּוִמָּכֹל ָהָאֶרץ, ּדּור ּכַק ֶאת ָהעֹוֶטֶפת ִּׁשְכָבה ֵמהַק ּוֵמֶהָחֹלֹל,

ִדיֹוַאֱקִטיִבִּיים. רַק ֵהם ֵאֶּלה ֵמֳחָמִרים ָּגִדֹוֹל ֵחֹלֱק ָהָאֶרץ. ּדּור ּכַק ֹל עַק ְּמצּוִיים הַק

ִּבֹלִּתי ְרִעיִנים ּגַק ּוְבתֹוָכם (ָאטֹוִמים) ְּביֹוֵתר ְזִעיִרים ֵמֶחֹלֱקיֱקים ְרָּכב מֻק ִדיֹוַאֱקִטיִבי ָהרַק ֹחֶמר הַק

ֱקִריָנה. ּופֹוֹלִטים ֶהֶרף ֹל�א ֶׁשִּמְתָּפְרֱקים ִּציִבים יַק

ְרָּגׁש. מֻק ֱק רַק הּוא ֹלְפָעִמים ִין, ָּבעַק ִנְרֶאה ֶּזה הַק ָהאֹור ָּתִמיִד �א 'אֹור'. ֶׁשֹל סּוג ֶזהּו ֱקִריָנה? ִהי מַק

ִמְתנֹוִדִדים. ִּלים ּגַק ֶׁשֹל ׁשֹוָנה ְמִהירּות ֱקִריָנה, סּוג ֹלָכֹל ִּלים. ִּלים-ּגַק ִמּגַק ְרֶּכֶבת מֻק ְּקִריָנה הַק


