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בחביֹלה? מה

ְּבֵסִדר?". ְּבֱקֶׁשר, ִּתְהֶיה ָאז ַאְמנֹון, ר מַק ֶׁשֹל

ֵבִרים, חֲק ּכֻקָּלנּו ְכָׁשו עַק ח. "ֶּבטַק ִחּיֵ&. הּוא

ִנְהֶיה ָּדִנֵּיאֹל. ֶׁשֹל ָּבא ֹלאַק ֹזר עֲק ֹלַק ִּבְׁשִביֹל

הֹוִסיף. ְּבֱקֶׁשר",

ִדנּו, ְוִנְפרַק ֹלֹו ָעִניִתי ,"! ָׂשֵמחַק ג "חַק

ְנכֹונֹות ִמִּלים ֶׁשֹל ְפֹלא ּמֻק הַק ִמּכֹוָחן ֹלים עֲק ִמְתּפַק

ֹלָבבֹות. ֹפ& הֲק ֹלַק ְוטֹובֹות,

יֹוֵׁשב ִני אֲק ג. חַק הַק ֵמָאז ָחֹלפּו ִים יֹומַק ֱק רַק

ֶעֶרב. ת ְׁשעַק זֹו ָהְיָתה ֵסֶפר. ְוֱקֹוֵרא ִית ּבַק ּבַק

ִד ָעמַק ִצ'יֱקֹו . ֹלְפֹּתחַק ְׁשִּתי ִנּגַק ֶּדֹלת. ּבַק ְּדִפיֱקֹות

ז ָרמַק הּוא & אַק ֹלִהָּכֵנס אֹותֹו ְנִּתי ִהְזמַק ח! ֶּפתַק ּבַק

יֹוֵצא ִני ֶׁשאֲק ֹלִאָּמא ְעִּתי הֹוִדַק ֵאֹליו. ֹלֵצאת ֹלי

חּוָצה. הַק ֵאֹליו ֵּויִתי ְוִהְתֹלַק ּקֹות ּדַק ָּמה ֹלכַק

ֵּבר ּוֹלִדַק ִית ּבַק ּבַק ֶאְצֹל8 ֹלֶׁשֶבת ֹלי ָנִעים "9א

ֹלּוֹלה עֲק עֹוִד ֶׁשְּל8 ִאָּמא ְפִחיִדים. מַק ְּדָבִרים ֹל עַק

ְוֶזהּו". ֶּזה הַק ָּבִעְנָין ֵּסֱק ֹלִהְתעַק ָעֹלי8 ֹלֱאֹסר

ֶאת ֹלֹו ר ֹלֹומַק ָּיב חַק ָהִייִתי אֹותֹו. ְרִּתי ָעצַק

ִמְּפֵני סֹוִדֹות ֹלי ֵאין ִני אֲק "ִצ'יֱקֹו! ָהֱאֶמת.

9א ָּתה אַק ִאְּת8? ָמה ב, ּגַק אַק ֶׁשִּלי! ָּבא ְואַק ִאָּמא

ְּדָבִרים?". ִמיֵני ְּבָכֹל ֶׁשְּל8 ִאָּמא ֶאת ֵּתף ְמׁשַק

ֱקָצרֹות. ִצ'יֱקֹו ָעָנה "9א",

ֹלָּמה?". ָבֹל, "אֲק –

ְׁשטּות. ְּבפַק ִצ'יֱקֹו ָעָנה ִאָּמא", ֹלי ֵאין "ִּכי

ֹלנַקּסֹות ְזִּתי ֵהעַק ָּבא?", "ְואַק ִּקי. רֻק ֶאת ְעִּתי ָּבֹלַק

ָּצב. ּמַק הַק ֶאת ִּציֹל ֹלהַק

ֶׁשִּלי ָּבא "אַק ת. חַק ּפַק הַק ֶאֹל ח ּפַק הַק ִמן ֹלִּתי ָנפַק

"ֵּכן", ֵׁשִנית. ִצ'יֱקֹו ם ָהֹלַק ֶּכֹלא", ּבַק ְּכֹלֹל ְּבִדֶר&

יֹוִדעַק ִני "אֲק י, ְּבִרְגׁשֹותַק ְּׁשבּות ִהְתחַק ִּגָּלה הּוא

ָהֱאֶמת". זֹו ָבֹל אֲק ֶזה ֶאת ֹלְׁשֹמעַק ָנִעים ֶׁשֶּזה9א

ְּׁשֵאֹלה הַק ֶאת ְוָׁשַאֹלִּתי ֹאֶמץ ֹלִּתי ֱקּבַק

ֶזה ֵאי& "ָאז ן. ְּזמַק הַק ָּכֹל אֹוִתי ֶׁשִהְטִריִדה

ָּכֹל ֶׁשֹל ְנִהיג ּמַק הַק ֹלְהיֹות ְכָּת ָהפַק ָּתה אַק ְוֱקא ֶׁשּדַק

ֶׁשָּלֶכם?". ְּׁשכּוָנה ּבַק ָׁשם, ִׁשיִרים ָהעֲק יַקֹלִדי

ָּנֱקים. ּוְמפֻק ְחִדִנים ּפַק ּכֻקָּלם ֶׁשֵהם ֹל ִּבְגֹלַק "ֶזה

ֵמֶהם יֹוֵתר ִּמיץ אַק ִמיֶׁשהּו רֹוִאים ְּכֶׁשֵהם ָאז

ֱקֹוְרִאים ֵאי& ֶאה... ָּכבֹוִד. ֵאֹליו ְּבֹלים ְמֱקַק ֵהם

ֹל8?".

"ְׁשֵניאֹור". –

הֹוֹלֵ& ָהֵעֶסֱק ְׁשֵניאֹור, ע, ְׁשמַק "טֹוב.

ֵּב&"... ּוִמְסּתַק
יבוא המשך

ָּוָנה, ְּבכַק ֶׁשְּל8 ָהאֹוטֹו ֶאת 'ְרִּתי "ִּפְנצַק מֹוִדה: ִצ'יֱקֹו �������	


ֵּגׁש. ִמְתרַק ַאְמנֹון9א ָּלׁש ּבַק הַק ָבֹל אֲק ְּבִדִנֵּיאֹל!" ֹלְנֱקם ְמָנת ֹל עַק

ֹלֹו ֹזר עֲק ֹלַק ֹל יּוכַק ֶׁשִּצ'יֱקֹו חֹוֵׁשב ְוֱקא ּדַק הּוא

ְּבֱקֹוֹל ֹלְטוֹות ָּלׁש ּבַק הַק ִהְמִׁשי& ְעְּת8", ֹלִדַק "ָאז

ְּפִׂשים ְמחַק ָּלֹלּו הַק ָּנִבים ּגַק "הַק ְחָׁשָבה, ּמַק הַק חּוט ֶאת

ָּתה ֶׁשאַק ָׂשֵמחַק ִני אֲק וַק ְעִּתי, ּדַק ּגַקם זֹו אֹוִתי. ְוֱקא ּדַק

ָּתה, אַק י אּוֹלַק ִצ'יֱקֹו, ִּתְרֶאה, ָּכמֹוִני. חֹוֵׁשב

ָּכאן, ְּיֹלִדים הַק ֶׁשֹל ְּׁשכּוָנִתי הַק ְנִהיג ּמַק הַק ְּבתֹור

י ְואּוֹלַק ָוָׁשם ֹּפה ְחֵרחַק ֹלרַק ֹל ּתּוכַק ֵמִבין, ִני ֶׁשאֲק ְּכִפי

ְעְּת8?". ּדַק ָמה ֱקבֹות... עֲק ֹלגַקּלֹות

ֶׁשֹל ֱקֹוָמתֹו ֶאת ָזֱקָפה ְנִהיג ּמַק הַק ת וַק אֲק ּגַק

ֶאת ץ ְוֹלחַק ְפָסֹל ּסַק הַק ִמן ִהְתרֹוֵמם הּוא ִצ'יֱקֹו.

ֱקָצרֹות ר ָאמַק ֵּדֹל", "ֶאְׁשּתַק ָּלׁש. ּבַק הַק ֶׁשֹל ָיִדֹו

ְּׁשבּות". ִהְתחַק הַק ֹל עַק ּתֹוִדה ֶאה... "ְוגַקם...

ְנֶצ'ִרים! ּפַק ֵסִדר ֹל סַק חֲק "וַק ֱק. ָצחַק ַאְמנֹון ר מַק

ִני אֲק ִּתִדַאג. ַאֹל ָּדִנֵּיאֹל, ֶׁשִּלי, ֵּבן ֹלַק ּוְבֱקֶׁשר

ָּתה ֶׁשאַק ִיְרֶאה ֶׁשהּוא ֶׁשָּבֶרגַקע ֹל8 ְבִטיחַק מַק

הּוא ְּנכֹוִנים, הַק ָנִׁשים ֹלאֲק ֶׁשעֹוֵזר ְרִציִני ְנִהיג מַק

ִאם9א ְּיֹלִדים הַק ָּכֹל ְּכמֹו ֹלָפחֹות אֹוְת8 ִרי& יַקעֲק

יֹוֵתר!".

ת חַק ּתַק חּוץ, ּבַק ת. ַאחַק בּוָרה חֲק ּכַק חּוָצה הַק ָיָצאנּו

ֶׁשֹל בּוָרה חֲק הַק ָּכֹל ִהְמִּתיָנה ת, חַק ּקֹופַק הַק ֶּׁשֶמׁש הַק

ִים" מַק ב ָהרַק ֶאת ֵּלא "ְממַק אֹותֹו ֹלְראֹות ִצ'יֱקֹו,

ִהְתיַקֵחס 9א ִּבְכֹלֹל ִצ'יֱקֹו ָבֹל אֲק ם. ּכַק ֶׁשּסֻק ְּכִפי

יֹוֵסף ר' ִעם ְּבִׂשיָחה ָׁשֱקּועַק ָהָיה הּוא ֹליֶהם. אֲק

ַאף ֶׁשִהְמִּתין ְּבנֹו ֶאֹל ָּפָנה ַאְמנֹון ר מַק ִיְצָחֱק!

ְּלֱקּו ִהְסּתַק ּוְׁשֵניֶהם חּוץ ּבַק ֱקָרן ְמסֻק הּוא

ֶהְחֹליפּו ִיְצָחֱק יֹוֵסף ְור' ִצ'יֱקֹו ְיָתה; ּבַק הַק

ְּבִחּיּוִכים! ְוִנְפְרִדּו ִים ָיִדַק ֹלִחיצֹות

"ָמה ֶחְבֶרה. הַק ָּכֹל ֱקּו ִנְזעֲק ִצ'יֱקֹו", ֶרגַקע! ע, "ֶרגַק

חּוץ ּבַק ֹלנּו' ּׁשַק 'ִהְתּבַק ֶזה ִּבְׁשִביֹל ֹּפה?! ֱקֹוֶרה

ֹלֹלֶכת ֹלֹו נֹוֵתן ָּתה אַק ָמה ָׁשָעה? ִצי חֲק ֶּׁשֶמׁש ּבַק

ִּגיִד". ּתַק ֹל8, ִׁשְּלמּו ֵהם ָּמה ּכַק ָאה? ָיֵבׁש.. ָּכָכה,

"ְסֹליָחה, ֹלָאחֹור. ִנְפָנה ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר'

ּכֻקִּלי ָּקָׁשה, ְּבבַק ְחִּתי. ָׁשכַק ְמֵרי ֹלגַק ֶּבֱאֶמת, ִצ'יֱקֹו.

ִמָּלה!". זֹו ִמָּלה ֹלְרׁשּוְת8.

"9א ֹלְׁשֹליֹלה. ְּבֹראׁשֹו ִנְעֵנעַק ִצ'יֱקֹו ָבֹל אֲק

ְּבֶנֱחָרצּות ֱק ָּפסַק ְחִזיר!", ֹלהַק ָּיִבים חַק ָּתִמיִד

ֹל עַק ְּבִדּיּוֱק ר ֶׁשָחזַק ס ְּכֶׁשָּתפַק ִחּיֵ&, ּוִפְתאֹום

"ִצ'יֱקֹו, ֵאֹליו. ְׁשִּתי ִנּגַק ַאְמנֹון. ר מַק ֶׁשֹל ִמּלֹוָתיו

ֶּזה הַק ָּבִעְנָין ֶּׁשהּו, מַק אֹו ֶעְזָרה ָצִרי& ִאם ע, ְׁשמַק

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ָנִתי ֶאת ְׁשִּתי ָּפגַק ֹּבֱקר ּבַק ּיֹום הַק

, ִהִּגיעַק הּוא ְּכֶנֶסת. הַק ְּבֵבית

ְוָהָיה ִרית חֲק ׁשַק ת ֹלְתִפּלַק ָּכמֹוִני,

ִּבְמיֻקָחִד. ֶּצה ּוְמרֻק ָׂשֵמחַק ֹלי ִנְרֶאה

ֹלֹו. ְרִּתי ִהְזּכַק ," ִהִּגיעַק 9א עֹוִד ג חַק "הַק

ָּׁשר?". ְמאֻק ּכָ& ָּכֹל ָּתה אַק "ָמה

חֹוִרין!", ֶּבן ִני אֲק ִּכי ָּפׁשּוט ָׂשֵמחַק ִני "אֲק

ָיָצאִתי "ֶזהּו, ִגיִגי. חֲק ְּבֱקֹוֹל ָנִתי ֹלי ָעָנה

ְחָרר!". ְמׁשֻק ִני אֲק וַק ִים ִמִּמְצרַק

ִנִּסיִתי ִים?!", ִמִּמְצרַק ָיָצאָת ָּתה... "אַק

ִמְתֹלֹוֵצץ. ָנִתי ִאם ֹלָהִבין

ְרִציִני ָהָיה ְוֱקא ּדַק ָנִתי ְּבֶהְחֹלט", "ֵּכן

ָהָאֶרץ ֱק רַק 9א ִהיא ִים "ִמְצרַק ֹלּוִטין. חֲק ֹלַק

ִיְׂשָרֵאֹל. ְּבֵני ֹל עַק ֶׁשָּסְגָרה י, ֹלִסינַק ִמָּדרֹום

ָּדָבר ֹלָכֹל ָמָׁשֹל ּגַקם ִהיא ִים, ִמְצרַק

ְפִריעַק ּומַק ָעֹלינּו ֶׁשּסֹוֵגר , ֹלנּו �	�ֶׁשעֹוֶׂשה

ִני, אֲק וַק טֹוִבים. ְּדָבִרים ׂשֹות עֲק ֹלַק ֹלנּו

ִים' ִמ'ִּמְצרַק ֹלֵצאת ְחִּתי ִהְצֹלַק ֹּבֱקר, הַק

ֶׁשָּכֶזה".

ְׁשִּתי ִּבּקַק ֹלי...", ֵּפר סַק "ֵאי&?

ֱקָרנּות. ְּבסַק

ָנִתי אֹוִתי ִׁשֵּתף ְמאֹוִד", "ָּפׁשּוט

ִני אֲק ָּמה ּכַק יֹוִדעַק ֵרי הֲק ָּתה "אַק ֹלב. ְּבִגּלּוי

ְצֹלן עַק ִני... אֲק ָּכֶזה ְּבֵׁשָנה, ִרי& אֲק ֹלהַק אֹוֵהב

ְּׂשִמיָכה ֹלַק ת חַק ִמּתַק ֹּבֱקר, הַק ְּבֱקִרים. ּבַק

ְצֹלּות ֶׁשָהעַק ִּפְתאֹום ְנִּתי ֵהבַק ָּמה, חַק הַק

ִני אֲק ִאם ִים'! 'ִמְצרַק ְּבֶעֶצם ִהיא ֹּזאת, הַק

ֹל אּוכַק חֹוִרין', 'ֶּבן ֶאֱהֶיה ָעֹליָה, ֵּבר ֶאְתּגַק

טֹוָבה Eא הַק ִּמָּדה הַק ִמן ְחָרר ְמׁשֻק ֹלְהיֹות

ָּכאן, ִני אֲק ְוִהֵּנה ִּמָּטה, ֵמהַק ִזּנַקֱקִּתי ֹּזאת. הַק

ְּבִמְנָין"... ֹלְתִפָּלה ְּבִׂשְמָחה ִמְתּכֹוֵנן

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

אן? ּכָ ˜ֹוֶרה ָמה

י ƒהּוִד י¿ אן ּכָ ׁ̆ ּיֵ ֶׁ̆ ֶאה ר¿ ƒנ
ָרה� ָ̃ ָמה ֵין נ¿ עַק מ¿ . ך¿ ּבֵ ַּ̇ק ס¿ ƒה ֶׁ̆6:39 6:28 6:37 6:21
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ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל

הגיֹליון

מּוֵאֹל, ¿ׁ̆ ָרָהם ב¿ אַק ר' ֶאה ר¿ ƒּ̇ ָמנּו˙.. ח¿ רַק
אֹו˙ֹו� ס פַק ָּ̇ הּוא ָמה ם ƒע ֶאה ר¿ ƒּ̇

נּו, ֹלָ ֶׁ̆ ה ָּ̂ מַק ֹלֹא ּזֹו ֶׁ̆ רֹוֶאה י ƒנ אֲק
ים. ƒיִד ƒס חֲק הַק ˙ ֹלַק ƒה ¿̃ ֹל ֶׁ̆

ָהֵאֹלּו. ֹו˙ ּ̂ ּמַק הַק י ƒמ ֹל ֶׁ̆ ֵין נ¿ עַק מ¿
ה. ּזֶ הַק ֹל ּבָ ּסַק הַק ן ּכֵ ס¿ ƒמ ֹאֶפן, ָכֹל ּב¿
ֹהֶגן� ּכַק ך¿ ּבֵ ַּ̇ק ס¿ ƒה ֹל¿ עֹוֵמִד הּוא

ם! ּכֵ חַק ¿̇ ƒּ̇ ֹל אַק
– ּוב ׁ̆ ָך ¿̇ אֹו ֹוֵאֹל ׁ̆ י ƒנ אֲק
ָהֵאֹלּו??? ֹו˙ ּ̂ ּמַק הַק י ƒמ ֹל ֶׁ̆

ה ּסֶ נַק מ¿ י ƒהּוִד י¿ ֹל ּבָ סַק ו¿ ֵרב, ָ̃ ¿̇ ƒמ ח סַק ּפֶ הַק ג חַק י. ƒֶיט ּסֹוב¿ הַק טֹון ֹל¿ ƒ ּׁ̆ הַק נֹו˙ ¿ׁ̆ ƒּב ,ıי ƒנֹוב 'ר¿ ֶ̂ יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ֹוֵטר. ׁ̆ ִדי י¿ ֹל עַק ס ּפָ ¿̇ ƒנ ך¿ אַק ֹו˙, ּ̂ מַק ˙ יֹלַק ƒב חֲק יר ƒב עֲק הַק ֹל¿

ֹלטֹוָבה ֵּפ� ִמְתהַק ִצ'יֱקֹו 9

י? ָעֹלַק ֶיה ה¿ ƒי ָמה
י ƒנ אֲק י? ƒּ̇ ח¿ ּפַק ¿ׁ̆ ƒמ ֹל עַק ֶיה ה¿ ƒי ָמה
ֹלֹו� נֹו˙ עֲק ֹלַק ָמה יֹוִדעַק ֹלֹא

ָטָרה! ¿ׁ̆ ƒּמ הַק ˙ נַק חֲק ַ̇ק ֹל¿ ֵנֹלך¿ יָמה, ƒִד ָ̃
. יֹוִדעַק ה ָּ̇ אַק ֶׁ̆ ָמה ֹל ּכָ ֶא˙ ר ּפֵ סַק ¿ּ̇ ָבר ּכ¿ ם ָׁ̆

ם ƒא ֶׁ̆ י ƒֹל ָּ̇ ר¿ ָאמַק ָנכֹון י, ƒ̂ י ƒא
י, ƒֹל ֶׁ̆ ֵגָרה ּמ¿ הַק ֶא˙ ר ִדֵ סַק אֲק י ƒנ אֲק
ֹו˜ֹוֹלִד? ׁ̆ ˙ ּיַק ƒּב ֻ̃ק ֹל ּבֵ ַ̃ק אֲק

ָנכֹון!

ו ָׁ̆ כ¿ עַק ר! ִדֵ סַק ֹל¿ י ƒּ̇ מ¿ ּיַק ƒס ָאז
ֹו˜ֹוֹלִד� ּׁ̆ הַק ֶא˙ י ƒֹל יא ƒב ָּ̇

ָבֹל אֲק ֵער, טַק ¿̂ ƒמ
ר� ִדֵ סַק ֹל¿ ָּ̇ מ¿ ּיַק ƒס ֹלֹא

? יֹוִדעַק ה ָּ̇ אַק ֵאיך¿

י ƒ̇ א ּבֵ ֶהח¿ י ƒּכ
˙ֹוך¿ ּב¿ ֹו˜ֹוֹלִד ּׁ̆ הַק ˙ ּיַק ƒּב ֻ̃ק ֶא˙

ָך� ֹל¿ ֶׁ̆ ֵגָרה ּמ¿ הַק



ָּׁשָנה הַק ָּכֹל ּצֹות מַק

ְזבּוֹלּון ֶּבן ֱאֹליָאב

ִיְׂשָרֵאֹל ם ּדַק

ְנִפיֹלַקת ר ֹלַאחַק ָהִראׁשֹוִנים ָּיִמים הַק ָהיּו ֵאֶּלה

ֵהֵחּלּו ּמֹוָעצֹות ְּבִרית-הַק ֵרי עֲק ׁשַק ְרֶזֹל. ּבַק הַק & ָמסַק

ֹלָאֶרץ. ְיהּוִדית ֹלָּיה עֲק ֶׁשֹל ָחִדׁש ּגַקֹל ץ ּוָפרַק ח ֹלִהָּפתַק
ֹלֵתֹל- ָהָראִׁשי ב ָהרַק ת ֹלְׁשּכַק ְּבֹלְׁשָּכִתי, ְבִּתי ָיׁשַק
ֵּבית- ְׁשנּו ִׁשּמַק ָּבִנים רַק ְׁשֵני ְועֹוִד ִני אֲק וַק ָאִביב-ָיפֹו,

ְּקׁשּורֹות הַק ִהֹלָכִתּיֹות ִּבְבָעיֹות ֹלִטּפּוֹל ְמיֻקָחִד ִּדין

ִדִׁשים. חֲק הַק ָּבעֹוֹלים

ַאְרָּבִעים ְּכֶבן רֹוֵפא ִּלְׁשָּכה ֹלַק ִנְכנַקס ע ֹלֶפתַק
ִמְּבִרית- ֹלֵכן ֱקִדם יֹום ֶׁשִהִּגיעַק ִים, ּוְׁשּתַק

ִהִּגיעַק ָהִאיׁש ְּבנֹוָתיו. ּוְׁשֵּתי ִאְׁשּתֹו ִעם ּמֹוָעצֹות, הַק

ֵּבֹל ֹלֱקַק ּוָבא ִדּותֹו, יַקהֲק ֹל עַק ְּמִעיִדים הַק ִמְסָמִכים ֹל9א

ֵהִביא הּוא ְיהּוִדי. ָאְמָנם ֶׁשהּוא ִאּׁשּור ֵמִאָּתנּו

ְיהּוִדי. ֱהיֹותֹו ֹל עַק ֹלָפֵנינּו ֶׁשָּיִעיִדּו ְּכִדי ֵעִדים, ִעּמֹו

ָהרֹוֵפא, ֶׁשֹל הֹוָריו ְׁשֵני ִּכי ֵהִעיִדּו ָהֵעִדים

ָרה ֶׁשִּנְׁשאֲק ִאּמֹו, ְיהּוִדים. ְׁשמֹו, ְּגֶרגֹוִרי

ֶהֹלת ְמנַק ְיֹלִדים, רֹוְפַאת ִהיא ְּבמֹוְסֱקָבה,

ָהֹלַק& ִכירּוְרג, רֹוֵפא ֶׁשָהָיה ָאִביו, ְחֹלֱקה. מַק

ֹלעֹוֹלמֹו.

ְוֵעִדּותֹו ֶׁשָחזּותֹו ֶאָחִד ָהָיה ָהֵעִדים ֵּבין

ָּיִמים, ּבַק ָּבא "ִד, ּבַק חַק ִסיִד חֲק ִּבְמיֻקָחִד. אֹוִתי ִהְרִׁשימּו

חֹוֵבׁש ְוהּוא ִמּדֹוָתיו ֹל-ִּפי עַק יֹוֵרִד ָּלָבן הַק ְזֱקנֹו

ת ְּבַאחַק אֹוִתי ֶהְחִזיר ְרֵאהּו מַק ִטיּפּוִסי. ְסֱקט ֱקַק

ֹלֵכן. ֱקִדם ֱקָצר ן ְזמַק ְּבמֹוְסֱקָבה, ָּקָצר הַק ֹלִבּקּוִרי

ֹלְבִרית- ְנִּתי ְזמַק הֻק תשמ"ט ְׁשנַקת ע ְּבֶאְמצַק

ָּבִנים רַק ִׁשָּׁשה ֶׁשֹל ֱקבּוָצה ְּבתוֹ& – ּמֹוָעצֹות הַק

ְּבָכֹל-ֹזאת ֶאְמָצא', ְוָיגֹון 'ָצָרה ֶׁשר אֲק ּכַק ּגַקם ִּכי

ְפִׁשי'", נַק ֹלָטה מַק ֵּׁשם הַק ָאָּנא ֶאֱקָרא: ֵּׁשם הַק 'ְּבֵׁשם

ָּזֱקן. הַק ִהְסִּביר

ֶהָחִדׁש, ָהעֹוֹלה ְּגֶרגֹוִרי, י ֹלָפנַק ָעְמִדּו ָּכֵעת

ִמּמֹוְסֱקָבה, הּוא ַאף ָיִׁשיׁש, "ִד ּבַק חַק ִסיִד חֲק ּוֹלִצּדֹו

ָּיִׁשיׁש הַק ֶהָחִסיִד ִסֵּפר ִדּותֹו. יַקהֲק ֹל עַק ֹלָהִעיִד ֶׁשָּבא

ָּבא: הַק ִּסּפּור הַק ֶאת ִּדין ֹלֵבית-הַק

ְיֹלִדים רֹוְפַאת אֹוָתּה ְּגֶרגֹוִרי, ֶׁשֹל ִאּמֹו

ֶּׁשֶנת ְמעַק ֶּבָעָבר ָהְיָתה ְחֹלֱקה, מַק ֶהֹלת ּוְמנַק

ִפיסֹות חֲק ִים-ָׁשֹלֹוׁש ְׁשּתַק ִעְּׁשָנה ִהיא ְכרֹוִנית.

ֹלְכָתּה ֱקִדם ְיֹלה, ֹלַק ִמֵּדי אּוֹלם ֹליֹום. ְריֹות ִסיגַק

ִּניָחּה ּוֹלהַק ת ַאחַק ְרָיה ִסיגַק ְפִריׁש ֹלהַק ָגה ָנהֲק ֹליׁשֹון,

ת ְפסַק ֱקֻק ְּבתוֹ& ֵּׁשָנה, ר-הַק ִדַק חֲק ֶׁשּבַק ְּבָגִדים הַק רֹון אֲק ּבַק

ְרָיה. ִסיגַק – ְיֹלה ֹלַק ָּכֹל ְמיֻקֶחִדת. ְרטֹון ֱקַק

ִּגיעַק מַק ָהִייִתי ּפּוִרים, ר ֹלַאחַק ֹלָׁשָנה, ת ַאחַק

ִהיא – ֵּביֵנינּו ְסָּכם מֻק אֹות ְּכֵעין ָהָיה ְוֶזה ֵאֹליָה,

ִמִּׁשים חֲק וַק ִּכְׁשֹלֹוׁש-ֵמאֹות ֹלי מֹוֶסֶרת ָהְיָתה

ָהִייִתי ִני אֲק וַק ָּׁשָנה, הַק ְּבֶמֶׁש& ֶׁשָּצְבָרה ְריֹות, ִסיגַק

ח, ֱקמַק ֶׁשֹל ֱקיֹלֹוְגָרִמים ָּמה ּכַק ְּתמּוָרָתם ִּׂשיג מַק

ֹלֱאפֹות ֹל ֶׁשּתּוכַק ְּכִדי ֹלּה מֹוֵסר ָהִייִתי אֹוָתם

ִּׁשְעּבּוִד הַק ָהָיה ִים, ְּבִמְצרַק ְּכֶׁשָהִיינּו

ְּיֹלִדים, הַק ְחנּו, נַק אֲק ְמאֹוִד. ֱקֶׁשה

ְצֵמנּו עַק ֶאת ֵּמחַק ֹלׂשַק ִּסים ְמנַק ָהִיינּו

ֹלּמּוִד ֶׁשְּבֹראָׁשן ׁשֹונֹות, ִּבִדָרִכים

ִמיֵני ָּכֹל ּגַקם ָהיּו & אַק ּתֹוָרה. הַק

ְצִחיֱקים, מַק ְוִסּפּוִרים ָמרֹות אֲק

. ָהרּוחַק ב ּצַק מַק ֹל עַק ֹלְׁשֹמר ֹלנּו ֶׁשָעְזרּו

ּכָ&: ָהָיה ִסּפּוִרים ֵמאֹוָתם ֶאָחִד

בֹוִדה ָהעֲק ֶאת ִסֵּים ֶאָחִד ִיְׂשָרֵאֹל ֶּבן

ִעם ֹלֵביתֹו ֹלֹלֶכת ּוָפָנה ָּקָׁשה, הַק

עֹוֵבר ְוִהֵּנה בֹוִדה. ָהעֲק ְּכֹלי ְרִמיֹל ּתַק

ְּיהּוִדים, הַק ּׁשֹוְטִרים הַק ִד ַאחַק ָּמֱקֹום ּבַק

סּוס. ֹל עַק ָרכּוב

ְיָתה!", ּבַק הַק אֹוְת8 ח ֶאּקַק "ּבֹוא

ָהִאיׁש ֹלֹו הֹוִדה ּׁשֹוֵטר. הַק ֹלֹו ר ָאמַק

ִהְמִׁשי& ְרִמיֹל ּתַק הַק ֶאת & אַק ְוָעֹלה.

ְּבָיִדיו. ְחִזיֱק ֹלהַק

אֹותֹו?", ִּניחַק מַק 9א ָּתה אַק ּדּועַק "מַק

ּׁשֹוֵטר. הַק אֹותֹו ָׁשַאֹל

ְצִמי ְּבעַק ִני ֶׁשאֲק ְסִּפיֱק מַק "9א

ָעֹליו ִּניחַק אַק ֶׁשְּל8, ּסּוס הַק ֹל עַק ְכִּביִד מַק

ָהִאיׁש. ָעָנה ֱק?"... ּׂשַק הַק ֶאת ּגַקם

ִנְרֶאה ִים, ִמִּמְצרַק ְּכֶׁשָּיָצאנּו ְוִהֵּנה

ָּמׁש מַק ֵהג ִמְתנַק ֶׁשִּלי ָּבא ֶׁשאַק ֹלי ָהָיה

ִּתְׁשִעים ּזֹו. הַק ְּבִדיָחה הַק ְּכמֹו

ְוָזָהב ְּבֶכֶסף מּוִסים עֲק מֹוִרים חֲק

ֹזאת ּוְבָכֹל ִים, ִמִּמְצרַק ִאָּתנּו ָיְצאּו

ִׁשְכמֹו! ֹל עַק ּצֹות ּמַק הַק ֶאת ָּבא אַק ר ָצרַק

ֶאת ְחִזיֱק מַק ָּתה אַק ֹלָּמה ָּבא, "אַק

ִד ַאחַק ֹל עַק ִּניחַק מַק ְו9א ָּיִד ּבַק ּצֹות ּמַק הַק

ִּלים?", ְּגמַק הַק אֹו ּסּוִסים הַק מֹוִרים, חֲק הַק

ָׁשַאֹלִּתי.

ִמְצָוה! ֵהן ּצֹות ּמַק "הַק ֵהִׁשיב: ָּבא ְואַק

ִני אֲק ִּמְצָוה, הַק ֶאת אֹוֵהב ִני ֶׁשאֲק ֵמֹרב

ְּבָכֹל אֹוָתן ְרִּגיׁש ּוֹלהַק ֵּבִד ֹלכַק רֹוֶצה

ָוֶרגַקע!". ע ֶרגַק

הּוא ֶׁשְּבִעירֹו. ּצֹות ּמַק הַק ִפּיֹות אֲק ְּבמַק ִמֶּבְרִדיֶצ'ב ֹלִוי-ִיְצָחֱק ִּבי רַק ִּבֵּקר ח ֶּפסַק ג-הַק חַק את ֹלֱקרַק

ׂשֹוֵחחַק ּגַקם ֶאָּלא ִפָּיה, ָהאֲק ֹלי& הֲק ֶׁשְּבתַק ִהּדּוִרים הַק ְוֶאת ְׁשרּות ּכַק הַק ִסּדּוֵרי ֶאת ֱק רַק 9א ֱק ָּבִדַק

ֹלֶחְרִדתֹו בֹוִדָתן. עֲק ֹלְתָנֵאי אֹוָתן ְוָׁשַאֹל ָּבֵצֱק הַק ִרּדּוִד ֹל עַק ֶׁשָעְמֹלּו ְּנָערֹות ְוהַק ָּנִׁשים הַק ִעם

ִד עַק ִמֹּבֱקר אֹוָתן ִביִדים עֲק מַק ִפּיֹות אֲק ּמַק הַק ֹלי הֲק ְמנַק ְוִכי ְמאֹוִד, ֱקָׁשה בֹוִדה ָהעֲק ִּכי ֵמֶהן ע ָׁשמַק

ָזעּום. ָׂשָכר ת ְּתמּורַק ֶעֶרב,

ֶאת ֹלִׁשים ֶׁשָאנּו ָעֹלינּו ֹליֹלים עֲק מַק ִיְׂשָרֵאֹל "ׂשֹוְנֵאי ֱק: ְוָזעַק ִּמִדָרׁש ֹלֵבית-הַק ִּדיֱק ּצַק הַק ִנְכנַקס

ם ְּבִדַק ֶאָּלא ּצֹות, ּמַק הַק ֶאת ֹלִׁשים נֹוְצִרים ם ְּבִדַק –9א ְוָכָזב ֶׁשֱקר ֶזה נֹוְצִרים. ם ְּבִדַק ּצֹות ּמַק הַק

ּצֹות". ּמַק הַק ִפּיֹות אֲק ְּבמַק ת-ֶּפֶר& בֹוִדַק עֲק ָהעֹוְבִדֹות ִיְׂשָרֵאֹל ְּבנֹות ֶׁשֹל ָּדָמן ְיהּוִדים,

אֹוִד מ¿ ֹלֶכם אי ִדַק ּכ¿ א: ּמָ ƒא

ם! ƒי ֳהרַק ָּ̂ ּבַק ּיֹום הַק ֹלנּוחַק

ים ƒֵער ֵאר ָ ּׁ̆ ƒה ֹל¿ ֹלּו ּוכ¿ ּ̇ ך¿ ּכָ

ִדר! ּסֵ הַק סֹוף ִד עַק

ָהָאֹרך¿ ֹלה י¿ ֹלַק הַק ם ּגַק א: ּבָ אַק

יעַק ƒּג מַק ה ּנֵ ƒה ֹלּו˙, ּגָ הַק ֹל ֶׁ̆

א˙ רַק ¿̃ ƒֹל ֹל˙ ִדֶ הַק סֹופֹו. ֹל¿

ָבר ּכ¿ נּו, ֵ̃ ִד¿ ƒ̂ יחַק ƒׁ̆ מ¿

רֹו˙, ּנֵ הַק ָוָחה. ר¿ ƒֹל ˙ּוָחה ּפ¿

ים ƒׂ̆ עֲק מַק ֹל ֶׁ̆ ֵנרֹו˙ ה ּבֵ ר¿ הַק

ים. ƒ̃ ִדֹוֹל¿ ָבר ּכ¿ – ים ƒטֹוב

ים ƒכֹוֹל י¿ ָבר ּכ¿ נּו ח¿ נַק אֲק

הּוא ה, ּנֵ ƒה ֶׁ̆ ׁ̆ י ƒּג ר¿ הַק ֹל¿

אן� ּכָ

ם ƒא נּו. ּבָ ˜ רַק ֹלּוי ָּ̇ ך¿ ֵׁ̆ ֶהמ¿ הַק

יף ƒהֹוס ֹל¿ אֹוִד מ¿ ı ּמֵ אַק ¿̇ ƒנ

יחַק ƒֹל ¿̂ נַק ים, ƒטֹוב ים ƒׂ̆ עֲק מַק ּב¿

ם ƒי ָהֵעינַק ם ּגַק ֶׁ̆ ָכך¿ ֹל¿ ֹרם ג¿ ƒֹל

ֶא˙ אּו ר¿ ƒי יֹלֹו˙, ƒג ָהר¿ נּו, ֹלָ ֶׁ̆

ר ֵ ּׂ̆ בַק מ¿ – יא ƒב ּנָ הַק הּו ּיָ ƒֵאֹל

יחַק ƒׁ̆ מ¿ ֶא˙ ו¿ ה, ֹלָ אֻק ּג¿ הַק

ּוָבא. יעַק ƒּג מַק – נּו ֵ̃ ִד¿ ƒ̂

ּום ׁ̆ ּב¿ נּו ח¿ נַק אֲק ח! טַק ּבֶ י: ƒיּפ ƒ̂

ים ƒמּוָכנ ֹלֹא ָוֹאֶפן ים ƒנ ּפָ

ֹל ֶׁ̆ ּור ּ̃ ƒּב הַק ֶא˙ יִד ƒס פ¿ הַק ֹל¿

יא! ƒב ּנָ הַק הּו ּיָ ƒֵאֹל

מֹו ּוכ¿ ם ƒי ֳהרַק ָּ̂ ּבַק ָננּוחַק י: ƒינ ƒּפ

ֶחֶר˙ אֻק מ¿ ָעה ָׁ̆ ּב¿ ָנה, ָׁ̆ ָכֹל ּב¿

רֹו˙ ּנֵ הַק ֶׁ̆ ּכ¿ ֹלה, י¿ ֹלַק ּבַק

˙ּוָחה, ּפ¿ ֹל˙ ִדֶ הַק ו¿ ים ƒ̃ ִדֹוֹל¿

ָהאֹוֵרחַק ֵאיך¿ ׁ̆ י ƒּג ר¿ נַק

ּור� ּ̃ ƒב ֹל¿ ָנס כ¿ ƒנ ָחִד יֻק ּמ¿ הַק

ׁשֹונֹות: ְּבצּורֹות ְוִׁשְּלמּו ֶזה ִעם ֶזה ָנִׁשים אֲק רּו ָסחֲק ֱקִדם ִּביֵמי ְּכָבר

ְוכּו'. ְּבתֹוֶצֶרת אֹו ִּבְסחֹוָרה ֵעֶר&, ְּבֶחְפֵצי ֶּכֶסף, ְטְּבעֹות ּומַק ִּבְׁשָטרֹות

ֶׁשִּבְרׁשּוָתם, ָהֵעֶר& ֶחְפֵצי ֶאת אֹו ְסָּפם ּכַק ֶאת ֹלְׁשֹמר ְתִאיִמים מַק ֶאְמָצִעים ָהיּו ָנִׁשים9א אֲק ְרֵּבה ֹלהַק

ָּספֹות, ּכַק ְוֶהְחִזיֱקּו ֶּכֶסף ִעם ְּסֱקּו ִהְתעַק ֶׁשִּמֵּמיֹלא ְמֹלאָכה ֹלי עֲק ּבַק אֹוָתם ּצֹוְרִפים, הַק ֶאֹל ָּפנּו ְוֹלֵכן

ְסָּפם. ּכַק ֶאת ּבֹות רַק ְּפָעִמים ִהְפֱקיִדּו ּוִביִדיֶהם

ְוֹלְסֹחר ֵחִרים אֲק ֹלַק אֹותֹו ֹלוֹות ֹלהַק ֶּכֶסף, ּבַק ִׁשּמּוׁש ׂשֹות עֲק ֹלַק ְרׁשּו הֻק ּצֹוְרִפים הַק

ָהְיָתה זֹו ְרָוִחים. ָּגְרפּו ּגַקם זֹו ּוְבִדֶר& ְּבָעֹליו, ֶׁשִּיִדְרׁשּוהּו ִד עַק ּבֹו,

ִּמְסָחִרית. הַק ְנֱקאּות ּבַק הַק ֵראִׁשית

ְּכָסִפים הַק ֹלָפֵני חַק ִים. ֵּבינַק הַק ִּביֵמי ֹלָיה, ְּבִאיטַק ִד נֹוֹלַק ְנֱק' 'ּבַק ֵּׁשם הַק

ְפָסֹל) (סַק אְנֱקֹו" "ּבַק ֶׁשִּנֱקְראּו ְּבִדּוָכִנים ּׁשּוֱק, ּבַק ִעְסֱקיֶהם ֶאת ֹלּו ִנהֲק

ְנֱק'. 'ּבַק הַק ֶׁשֹל ְׁשמֹו ח ָצמַק ּוִמָּכאן

ח. ֶּפסַק ג-הַק ֹלחַק ּצֹות מַק

9א ָּבת, ׁשַק ָׁשְמָרה 9א ִהיא

ְּתָנִאים הַק ּגַקם ְׁשרּות. ּכַק ֹל עַק ִהֱקִּפיִדה

ְּפׁשּוִטים ָהיּו 9א ָהאֹוְּבֶיֱקִטיִבִּיים

ְמאֹוִד ִהֱקִּפיִדה ִהיא ָבֹל אֲק ְּכֹלֹל.
ְוֶׁשְּבֵני- ֹליֹל-ֵסִדר ִית ּבַק ּבַק ֶׁשִּיְהֶיה

ְוִיְזְּכרּו ח ֶּפסַק ג-הַק חַק ֶאת ָיֹחּגּו ִית ּבַק הַק

ָּכֹל ִעם ים, ִמְצרַק ְיִציַאת ֶאת

ָּדָבר. ֶׁשּבַק ִּסְמֹלּיּות הַק

ֵעִדּותֹו ֶאת ָּזֱקן הַק ֶהָחִסיִד ִסֵּים

ְׁשנּו ּגַק ִהְתרַק ָּבִנים ָהרַק י ֵברַק חֲק וַק ִני אֲק וַק

ִּסּפּור. ֵמהַק ְמאֹוִד

ֶׁשֹל ֵּטֹלפֹון הַק ר ִמְסּפַק ֶאת ֵּבן הַק ֹלי ר ָמסַק ּכָ& ְּבתוֹ&

ָיִדָעה ִהיא ֵאֹליָה. ּנּו ְוִטֹלּפַק ְּבמֹוְסֱקָבה, ָׁשם ִאּמֹו,

ְּגׁשּות: ְּבִהְתרַק ֹלּה ְרִּתי ָאמַק ְרצּוָצה. ִייִדיׁש ֵּבר ֹלִדַק

ֶאָחִד ָׁשבּועַק ֱק רַק ָּצה מַק ת ִמְצוַק ְּיִמים ְמֱקַק ְחנּו נַק "אֲק

ְּבָכֹל ֹּזאת הַק ִּמְצָוה הַק ֶאת ֱקּיַקְמְּת ְּת אַק ָבֹל אֲק ָּׁשָנה, ּבַק

ִמְּבִחינַקת ִאם יֹוִדעַק ֵאיִני ָּׁשָנה. ּבַק ְיֹלה ְוֹלַק ְיֹלה ֹלַק

ֹלי ָּברּור ָבֹל אֲק ְּכֵׁשרֹות, ָהיּו ֶׁשּלָ& ּצֹות ּמַק הַק ֹלָכה הֲק הַק

ּבֹוֵרא ֹלְפֵני ְמאֹוִד ִויֱקרֹות ֱקִדֹוׁשֹות ָהיּו ֵהן ִּכי

עֹוֹלם".

מֹוִסיִפים ְחנּו נַק אֲק וַק ו, ּקַק הַק ֹל עַק עֹוִדָּנה ָהֵאם

ֶטֶרם ְוהּוא יֹוִדעַק ֵאיֶנִּני רּוִסית ְּבָנּה. ִעם ֹלׂשֹוֵחחַק

ָהָיה 9א ַאְנְּגֹלית. ִעָּמנּו ִּדֵּבר ֹל-ֵּכן ְועַק ִעְבִרית, ִד ֹלמַק

ֵאֹליו ָּפִניִתי ִדּותֹו. יַקהֲק ר ִּבִדבַק ָסֵפֱק ֶׁשֹל ֵצֹל עֹוִד ֹלי

9א ּיֹום, ֵמהַק & אַק ָּתה. אַק "ָאִחינּו – ֹלֹו ְרִּתי ְוָאמַק

ֵּגְרׁשֹון!". ֶאָּלא ִׁשְמ8, ִיְהֶיה ְּגֶרגֹוִרי

ֵּכן!", "ֵּכן! ְוִנְרֶּגֶׁשת. ִנְסֶעֶרת ו ּקַק ֹלַק ֵמֵעֶבר ְוָהֵאם

ֹלי עֲק ֶׁשּבַק ֵּׁשם הַק ְּבִדּיּוֱק ֶזה – "ֵּגְרׁשֹון ִהיא, ֱקֹוֵראת

ֹלְפֵני ֶׁשּלֹו, ִּמיֹלה ְּבִרית-הַק ן ִּבְזמַק ֹלְבֵננּו ן ָנתַק ָּמנֹוחַק הַק

ָׁשִנים!"... ִים ּוְׁשּתַק ַאְרָּבִעים

תֹל-אביב-יפו) שֹל הראשי רבה ֹלאו, ישראֹל-מאיר הרב (סיפר:

ּוֵמַאְרצֹות- ֵמֵאירֹוָּפה ִמִּיְׂשָרֵאֹל,

ָראֵׁשי ִעם ֹלְפִגיָׁשה – ְּבִרית הַק

ֱקִהּלֹות ְוִעם ְּקֶרְמֹלין, ּבַק ִּׁשֹלטֹון הַק

מֹוְסֱקָבה ֶּבָעִרים ְיהּוִדּיֹות

ָּבֶאָחִד ֹלָׁשם ְענּו ִהּגַק ְוֹלִניְנְּגָרִד.

ּקֹומּוִניְסִטים. הַק ֶׁשֹל ָּגם חַק אי, ְּבמַק

ָאִדם. ְצבּוָעה ָהְיָתה מֹוְסֱקָבה

ָּפסּוֱק הַק ֶאת ֱקּיַקְמנּו י ֵברַק חֲק וַק ִני אֲק

ְׂשנּו ְוִחּפַק ֵּקׁש", ְמבַק ָאֹנִכי י ַאחַק "ֶאת

ֹלְׁשכּוָנה ְענּו ִהּגַק ּכָ& ְיהּוִדים.

ְׁשָמּה. ָמִריָנה-רֹוְׁשָצ'ה ְּבמֹוְסֱקָבה,

ִסיִדי חֲק ֶׁשֹל ֵּבית-ְּכֶנֶסת ָׁשם ָמָצאנּו

ְיהּוִדים. ֶׁשֹל ֱקבּוצֹות ּוְׁשֵּתי ֵעץ, ָעׂשּוי "ִד, ּבַק חַק

ְצִעיִרים ּוִמֱקָצָתם ְּבָׁשִנים, ְפֹלִגים מֻק ִמֱקָצָתם

ְּבִציִצּיֹות. ָּטִרים ּוְמעֻק ְמזֻקָּקִנים ֹלי-ְּתׁשּוָבה, עֲק ּבַק

ָאֵתִאיְסִטי ִחּנּו& ְׁשנֹות ִמִּׁשְבִעים יֹוֵתר ֵרי ַאחֲק

ָּגִדֹוֹל. ֵנס ְּבכָ& ֶׁשָרִאינּו ָּברּור ְפָרִני ּכַק

ֵּתָבה. הַק ֹלְפֵני ִּבְתִפָּלה אֹוִתי ִּכְּבִדּו ְּלֹלים ִּמְתּפַק הַק

ִמְּׁשֵני ֶאָחִד ְּבִדֶר&-ְּכֹלֹל מֹוִפיעַק ָּזן חַק הַק ּמּוִד עַק ֹל עַק

ע "ּדַק אֹו ָּתִמיִד", ֹלֶנֶגִדי ה' "ִׁשִּויִתי – ְּפסּוֱקים הַק

ּמּוִד עַק ָהָיה ְּכֹלֹל הַק ִמן יֹוֵצא עֹוֵמִד". ָּתה אַק ִמי ֹלְפֵני

ִמן ִמִּלים ע ַאְרּבַק ָּתה. עַק ְבִּתי ִנּצַק ֶׁשּמּוֹלֹו ְּתִפָּלה הַק

ְפִׁשי". נַק ֹלָטה מַק ֵּׁשם הַק "ָאָּנא אֹותֹו: ִעְּטרּו ֵּלֹל הַק הַק

ְּבסֹוף ז. ָהעַק ֹּקר ּבַק ֹלִּבי ֶאת ִחְּממּו ָּלֹלּו הַק ִּמִּלים הַק

ְּלֹלים, ִּמְתּפַק הַק ִמִּזֱקֵני ֶאָחִד ֶאת ָׁשַאֹלִּתי ְּתִפָּלה הַק

ְּבָכֹל ָּבֹל ְּמֱקֻק ּכַק ֶׁשEא ְוֱקא, ּדַק ֶזה ָּפסּוֱק ר ִנְבחַק ּדּועַק מַק

ִּכי ָהִאיִׁשית, ֵמֵעִדּותֹו ֹלי, ִסֵּפר הּוא ָהעֹוֹלם.

ֶׁשֹל ִדיָבה ָהאֲק ִּבְרׁשּותֹו ם הּוֱקַק ֶזה ֵּבית-ְּכֶנֶסת

"ָרִאינּו ְהֵּפָכה. ּמַק הַק ן ְזמַק תרע"ח, ִּבְׁשנַקת ֹלִנין,

ְּבִדֶר& ֵּטא ֹלבַק ְוָרִצינּו ִנְכָנִסים, ָאנּו ְּתֱקּוָפה ֹלֵאיזֹו

– ֶׁשָּלנּו ּגּוִפים ּבַק ׁשֹוֹלִטים ֵהם ִאם ֶׁשּגַקם ָּכֹלֶׁשִהי

ָּקִדֹוׁש-ָּברּו&-הּוא ֹלַק ָּיכֹות ְוׁשַק ִּבְרׁשּוֵתנּו ְּנָׁשמֹות הַק

ֹלנּו ְזִּכיר ּמַק הַק ֶּזה, הַק ֶּׁשֹלט הַק ֶאת ְענּו ֱקבַק ֹלֵכן ִד. ִּבֹלבַק


