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ִּבְׁשלֹומֹו, ִלּוּוי ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְועֹוד.ֵאֶצל ַיֲעקֹב. ֵּבין ַהִּמְׂשרֹות: ֲהִליָכה ְלֵעָׂשו ִלְדֹרׁש *.ְּדרּוִׁשים ַמְלָאִכים ַלֲעבֹודֹות ְמֻגָּונֹות 

ְמקֹום ִהָּמְצָאם ִמְתַּבֵּקׁש ִלְפנֹות ְלֵעָׂשו.ִלְפּגֹׁש אֹוִתי ְמֻאָחר יֹוֵתר! ָּכל ַהּיֹוֵדַע ָּדָבר ַעל *ֶנֱעָדִרים ַיֲעקֹב ּוִמְׁשַּפְחּתֹו, ְלַאַחר ֶׁשִהְבִטיחּו 

*ּכֹוס ֶׁשל ַּתְנחּוִמים ְלִיְצָחק, ְלֶרֶגל ִנּשּׂוַאי ְּבנֹו 

ֵעָׂשו ִעם ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות. ֶׁשֹּלא ֵתַדע עֹוד ַצַער, 

ְוִתְזֶּכה ִלְראֹות ַּגם ֶאת ִּבְנָך ֶזה ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה 

ְׁשֵלָמה.
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מֹוָדָעה ַּבָּפָרָׁשה  
"סֹוף סֹוף ֵיׁש ְקָצת ֶׁשֶקט", ֶנֶאְנָחה ִאָּמא ְּבִחּיּוְך ָעֵיף, ְוָסְקָרה ֶאת עֹוָלֶליָה ַוִּיְׁשַלח

רּוִעים ְּבַרֲחֵבי ַהִּדיָרה, ָנִמים ֶאת ְׁשָנָתם ִּבְמִתיקּות, ְלַאַחר יֹום ָׁשֵלם  ַהּׂשְ
קֹול  ִלְנּפֹׁש.  ִהִּגיעּו  ֵהם  ּבֹו  ַהָּקסּום  ַהּמֹוָׁשב  ְּבֶמְרֲחֵבי  ִהְתרֹוְצצּות  ֶׁשל 
ֶקט. "ַרק ִּדַּבְרִּתי ַעל ֶׁשֶקט", ָצֲחָקה  ִיְללֹוָתיו ֶׁשל ַנחּוִמי ָקְטעּו ֶאת ַהּׁשֶ
ִאָּמא, ְוַנחּוִמי ַהּבֹוֶכה ָנַפל ְלתֹוְך ְזרֹועֹוֶתיָה. "ֲאִני רֹוֶצה ִליׁשֹן ַעל ִמָּטה", 

הּוא ָלַחׁש ְּבקֹול ּבֹוִכים. ִאָּמא ִלְּטָפה ֶאת ָּפָניו 
ֶׁשָּלנּו  ַּבַּבִית  ֹלא  "ֲאַנְחנּו  ִמְּדָמעֹות,  ָהְרֻטּבֹות 
ֲאָבל  ְלֻכָּלם"...  ִמּטֹות  ַמְסִּפיק  ֵאין  ָלֵכן  ָּכֵעת, 
ָהִרְצָּפה  ַעל  ִנְׁשַּכב  הּוא  ְלֵהָרַגע,  ֵסֵרב  ַנחּוִמי 
ָיִעיר  ַרֲחִמים. "הּוא  ִּבְבִכּיֹות ְמעֹוְררֹות  ּוָפַצח 
ֶׁשֶּיֶלד  ְוִגְּלָתה  ִאָּמא,  ֶנְחְרָדה  ַהִּתינֶֹקת",  ֶאת 
ִעם  ְׁשֵניאֹור,  ֵמַהְּבִכּיֹות.  ִהְתעֹוֵרר  ְּכָבר  ֶאָחד 
ֵעיַנִים ֲחִצי ְרדּומֹות, ָּפַסע ְלֵעֶבר ַנחּוִמי ּוֵבֵרר 
ַעל  ְּבַרְגָליו  ָרַקע  ַנחּוִמי  ּבֹוֶכה?"  ַאָּתה  "ָלָּמה 

ָהִרְצָּפה ְוָדַרׁש: "ֲאִני רֹוֶצה ִליׁשֹן ַעל ִמָּטה". ְׁשֵניאֹור ֶהָעֵיף ִסֵּמן לֹו ִליׁשֹן 
ְוִנְרַּדם  ָיַׁשן קֶֹדם ַנחּוִמי  ְּבִמָּטתֹו ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ַעְצמֹו ָצַנח ַעל ַהִּמְזרֹון ּבֹו 

ַּבֲחָזָרה. 

ֲחבּוַרת ַּתְרְנגֹולֹות ַעִּליָזה, ֵהִעיָרה ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ָהֲעֵיָפה ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר 
ֻמְקֶּדֶמת. ַנחּוִמי ֶּבן ֶהָחֵמׁש, ֶׁשְּכָבר ָׁשַכח ֶאת ְמאְֹרעֹות ַהַּלְיָלה, ָרץ ִעם 

ַהִּפיָז'ָמה ְלַׂשֵחק ִעם ַהַּתְרְנגֹולֹות ַּבחּוץ. 

ְּבתֹוְך ְזַמן ָקָצר, ְּכָבר ָחַזר ַהַּבִית ְלַחִּיים. ַהְּיָלִדים ָיְׁשבּו ַּבִּמְטָּבח ַהַּכְפִרי 
ִעם ֲארּוַחת ּבֶֹקר, ְוַנחּוִמי ִנְזַּכר ְּבַטֲעָנתֹו ַהֵּליִלית: "ָלָּמה ֵאין ַּבַּבִית ַהֶּזה 
ַמְסִּפיק ִמּטֹות ְלֻכָּלם?", הּוא ָׁשַאל ִּבְפִליָאה, ְוִהְצִליַח ְלַהְצִחיק ֶאת ָּכל 
ִנֵּגב  ַאָּבא  חּום.  ְּבַמֲעָדן  ְמרּוחֹות  ֶׁשָהיּו  ַהְּמתּוקֹות  ָּפָניו  ִעם  ַהֲחבּוָרה 
ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ַנחּוִמי, ְוִהְסִּביר לֹו "ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים 
ַעְכָׁשו ְּבַבִית ְזַמִּני. ֶזה ֹלא ַהַּבִית ֶׁשָּלנּו, ָנכֹון? ָלֵכן 

ֶזה ֹלא נֹוָרא". 

ְּבָפִנים  ִליָלָדיו  ָּפָנה  ְוַאָּבא  ְּברֹאׁשֹו,  ִהְנֵהן  ַנחּוִמי 
ְרִציִנּיֹות, "ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ַעְכָׁשו ְּבַבִית ְזַמִּני, ָלֵכן 
ַלְּדָבִרים  ְלִהְתַיֵחס  ָעֵלינּו  ּבֹו!  ַמְׁשִקיִעים  ֹלא  ָאנּו 
ַהָּקבּוַע  ַהָּדָבר  ַמה  ַהֶּזה.  ַלַּבִית  ְּכמֹו  ַהַּגְׁשִמִּיים 

ְוָהֲאִמִּתי?"

ְמַוֵּתר  "ֲאִני  ְוהֹוִסיף  ַהָּמתֹוק,  ְּבקֹולֹו  ַנחּוִמי  ָעָנה  ְוַהִּמְצוֹות",  "ַהּתֹוָרה 
ָצַחק,  ְׁשֵניאֹור  ֶׁשּלֹו"..  ַהִּמָּטה  ַעל  ִלְׁשֵניאֹור  ַהַּלְיָלה 

הּו,  ְוִאָּמא ָלֲחָׁשה "הּוא ֵמִבין ַמּׁשֶ
ַהַּיְלּדֹון ַהֶּזה, ָאה?!"...

)ע"פ לקו"ש ֶּכֶרְך א' ַעּמּוד 68(

ַּבַּבִית, ֶזה ַאֶחֶרת 
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א: ַסְבּתָ

ָיֵעל: 

)ִלְכבֹוד ַחג ַהְּגֻאָּלה י"ט ִּכְסֵלו, ְּגֻאַּלת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן(
ִדְבֵרי תֹוָרה ִעם ָהֶעֶלם  ַע ּבְ ְעׁשֵ ּתַ דֹוֵלי ִויְלָנא ָאֲהבּו ְלִהׁשְ ל ּגְ ּכָ
ֲעֹבר  ַכי ַאִטיְנָגה. ּכַ רּוְך-ָמְרּדְ אֹון ּבָ רֹונֹות ַהּגָ ׁשְ רּוְך ַהּכִ ִעיר, ּבְ ַהּצָ

הּו  י ֵאִלּיָ אֹון ַרּבִ ם ֵאֶצל ַהּגָ ִית ּגַ ן-ּבַ ה ָהִעּלּוי ּבֶ ְזַמן-ָמה ַנֲעׂשָ
ִעיר. ם ֲעֻמּקֹות ֵמַהּצָ ֵ ִהְתַרּשׁ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ׁשֶ יְלָנא ּבִ ִמּוִ

ה  ּנָ ּתַ ַכי ִהׁשְ רּוְך-ָמְרּדְ י ּבָ ל ַרּבִ יו ׁשֶ אּוָלם ַמְסלּול ַחּיָ
ֵניאֹור- י ׁשְ ל ַרּבִ ְלִמיָדיו ׁשֶ ַגׁש ֶאת ּתַ ר ּפָ ֲאׁשֶ ּכַ

ְבֵרי  ְלָחן-ָערּוךְ. ּדִ ֻ ְנָיא ְוַהּשׁ ַעל ַהּתַ ַזְלָמן, ּבַ
בּו ֶאת  יֶהם ׁשָ ַמע ִמּפִ ָ ּשׁ ַהֲחִסידּות ׁשֶ
ל  ִלּבֹו. ַאט-ַאט ִהְתָקֵרב ְלעֹוָלָמּה ׁשֶ

ּיֹום ֶאָחד ָקם ְוָנַסע  ַהֲחִסידּות, ַעד ׁשֶ
י  ל ַרּבִ בֹו ׁשֶ ְלִליאֹוְזָנה, ְמקֹום מֹוׁשָ

ֵניאֹור-ַזְלָמן. ׁשְ
ַכי ְלִליאֹוְזָנה  רּוְך-ָמְרּדְ י ּבָ א ַרּבִ ּבָ ׁשֶ ּכְ
יר ֵהיֵטב  ה ֲחִסידּות, ְוִהּכִ ָבר ָיַדע ַהְרּבֵ ּכְ

ְרֵסם ֶאת ַרְעיֹונֹוֶתיָה ּוְדָרֶכיָה. ּוְבָכל-ֹזאת ֲעַדִין  ּכִ
ּה. הּוא ָחַפץ  ָעָליו ָלֶלֶכת ּבָ כֹוָנה ׁשֶ ֶרְך ַהּנְ ְדַבר ַהּדֶ ִלּבֹו ָסֵפק ּבִ ּבְ

י. ית ִעם ָהַרּבִ ה ִאיׁשִ ְפִגיׁשָ ּבִ
ב  י, ַחּיָ ל ִל'יִחידּות' ֵאֶצל ָהַרּבִ ׁש ְלִהְתַקּבֵ ַבּקֵ ִליאֹוְזָנה, ַהּמְ ּבְ
ל  ה ָהָיה ָאִחיו ׁשֶ ֻמּנֶ ל ֲהָכנֹות. ַהּמְ ה ַלֲעֹבר ִסְדָרה ׁשֶ ִחּלָ ָהָיה ּתְ

ה ָהָיה ּבֹוֵחן ֶאת ָהַאְבֵרִכים  ִחּלָ ּתְ י ְיהּוָדה-ֵלְיּב. ּבַ י, ַרּבִ ָהַרּבִ
ִלּמּוד  ָרִטית ּבְ ֶרְך ּפְ ן ָהָיה נֹוֵתן ְלָכל ֶאָחד ּדֶ ִלּמּוד, וְלַאַחר ִמּכֵ ּבְ

י. ִניָסה ֶאל ָהַרּבִ ֲהָכָנה ַלּכְ ִנְגֶלה ַוֲחִסידּות, ּכַ
בּועֹות, ְוָאז ָהָיה ָהַאְבֵרְך חֹוֵזר  ה ׁשָ ּמָ ְך ּכַ ִלּמּוד ֶזה ָהָיה ִנְמׁשָ

י  י, ַרּבִ ל ָהַרּבִ ֵני ֶאָחיו ַהּנֹוָסִפים ׁשֶ ִנית ַעל-ְיֵדי ׁשְ ֵ ּשׁ ְוִנְבָחן ּבַ
ה.  י ֹמׁשֶ ַכי ְוַרּבִ ָמְרּדְ

ִמיִמים ָלַמד יֹוָמם ָוַלִיל  בּוַעִים ּתְ ַכי ׁשְ רּוְך-ָמְרּדְ י ּבָ ם ַרּבִ ּגַ

ן ִנְקָרא  י ְיהּוָדה-ֵלְיּב, ּוְלַאַחר ִמּכֵ ל ַרּבִ י ַהְדָרָכתֹו ׁשֶ ַעל-ּפִ
ל ֹזאת ִנְכַנס  ֵני ֶאָחיו ָהֲאֵחִרים. ַרק ְלַאֲחֵרי ּכָ יָחה ֶאל ׁשְ ְלׂשִ

י. ִל'יִחידּות' ֵאֶצל ָהַרּבִ
יֹות ֲחמּורֹות  י ֻקׁשְ ּתֵ א ִעּמֹו ׁשְ ַכי ָנׂשָ רּוְך-ָמְרּדְ י ּבָ ַרּבִ

יג ְלָכל  ה ָנַהג ְלַהּצִ יֹות ָהֵאּלֶ ׁשְ "ם. ֶאת ַהּקֻ ָמָרא ּוָבַרְמּבַ ּגְ ּבַ
ַגׁש, אּוָלם ַעד ּכֹה לֹא ֵהִניַח ִאיׁש ֵמֶהם  ּפָ ּתֹוָרה ׁשֶ אֹון ּבַ ּגָ

ְתׁשּובֹוָתיו. ְעּתֹו ּבִ ֶאת ּדַ
יֹות  ׁשְ יג ֶאת ַהּקֻ ַעם ַאַחת ַאף ָהֵעז ְלַהּצִ ּפַ

ְמָדִנים  ּלַ ּלֹא ּכַ יְלָנא. ׁשֶ אֹון ִמּוִ ִלְפֵני ַהּגָ
ר ִנּסּו ֶאת ּכֹוָחם  ַגׁש, ֲאׁשֶ ּפָ ָהֲאֵחִרים ׁשֶ
ַמְך  ְוָקא ּתָ אֹון ּדַ יֹות, ַהּגָ ׁשְ ֵתרּוץ ַהּקֻ ּבְ

ק אֹוָתן, אּוָלם  ה, ְוַאף ִחּזֵ יֹות ֵאּלֶ ֻקׁשְ ּבְ
יֹות לֹא ָנַתן.  ׁשְ רּוץ ַלּקֻ ּתֵ

ַכי ְלַמְרֵאהּו  רּוְך-ָמְרּדְ י ּבָ ְפָלה ַעל ַרּבִ ּנָ ָהֵאיָמה ׁשֶ
יג ְלָפָניו  ּנּו ְלַהּצִ ְנָעה ִמּמֶ ּמָ ְמַעט ׁשֶ ֵניאֹור-ַזְלָמן ּכִ י ׁשְ ל ַרּבִ ׁשֶ

י.  ַטח אֹוָתן ִלְפֵני ָהַרּבִ ת ְוׁשָ ֵ יֹוָתיו. ְלַבּסֹוף ִהְתַעּשׁ ֶאת ֻקׁשְ
ב, ּוְבסֹוָפם ֵהֵחל  יב ִלְדָבָריו רֹב ֶקׁשֶ ֵניאֹור-ַזְלָמן ִהְקׁשִ י ׁשְ ַרּבִ

דֹוָנה  ן ֶאת ַהֲהָלָכה ַהּנְ ָמָרא ּוְלַאַחר ִמּכֵ ּגְ ְלַהְרצֹות ֶאת ַהּסּוְגָיה ּבַ
יר ֶאת  ּה ִהְסּבִ ּבָ ֶרְך ׁשֶ י ְוַהּדֶ ל ָהַרּבִ "ם. ֹאֶפן ִלּמּודֹו ׁשֶ ַרְמּבַ ּבָ

רּור ְוָחָלק. ָבִרים, הֹוִתירּו ֶאת ַהּכֹל ּבָ ַהּדְ
יו. הּוא  מֹו ֶנֶעְתָקה ִמּפִ ַכי ָהָיה ָהמּום. ְלׁשֹונֹו ּכְ רּוְך-ָמְרּדְ י ּבָ ַרּבִ

י ִנְסָער ְוִנְרָעׁש. ל ָהַרּבִ ָיָצא ֵמַחְדרֹו ׁשֶ
ה  ּמָ ַכי ַעל-ְיֵדי ּכַ רּוְך-ָמְרּדְ י ּבָ י 'ִנְסַחב' ַרּבִ ֵצאתֹו ֵמֲחַדר ָהַרּבִ ּבְ
י  ם ָחַזר ַרּבִ ָ ִחידּות. ִמּשׁ ִעיִרים ְלתֹוְך ִרּקּוד ַהּיְ ִמן ָהַאְבֵרִכים ַהּצְ

ָבר. ָחִסיד ְלָכל ּדָ ַכי ְלֵביתֹו ּכְ רּוְך-ָמְרּדְ ּבָ
רֹוִבים ֵאָליו ַעל  ַכי ְלַאַחד ַהּקְ רּוְך-ָמְרּדְ י ּבָ ר ַרּבִ יֹום ֶאָחד ִסּפֵ

"ם.  ָמָרא ּוָבַרְמּבַ ּגְ יֹות ּבַ ׁשְ ַהּקֻ

יַע ְלָפָניו ֶאת ָהִעְנָין",  יְלָנא ּוְלַהּצִ אֹון ִמּוִ ת ַלּגָ "ֵמחֹוָבְתָך ָלֶגׁשֶ
יַח. ן-ַהּשִׂ ָאַמר ּבֶ

בּו ִלְפֵני  ַנִים ִהְתַיּצְ ְ ל ֶאת ָהַרְעיֹון ְוַהּשׁ ַכי ִקּבֵ רּוְך-ָמְרּדְ י ּבָ ַרּבִ
יֹות  ׁשְ י ַהּקֻ ּתֵ יר ֶאת ׁשְ ׁש ְלַהְזּכִ ּקֵ ַכי ּבִ רּוְך-ָמְרּדְ י ּבָ אֹון. ַרּבִ ַהּגָ

ד ֵהֵחל  ָלל ְלִתְזּכֶֹרת ּוִמּיָ אֹון לֹא ָהָיה ָזקּוק ּכְ ַהּגָ א ׁשֶ אֹון, ֶאּלָ ַלּגָ
יֹות  ׁשְ הֹוִסיף הּוא ַלּקֻ ָבִרים ׁשֶ ה, ֶאת ַהּדְ ִמּלָ ה ּבְ ְלַהְרצֹות, ִמּלָ

ַעם ַהּקֹוֶדֶמת. ּפַ ּבַ
רּוְך- י ּבָ ָבָריו, ָחַזר ְלָפָניו ַרּבִ יְלָנא ֶאת ּדְ אֹון ִמּוִ ם ַהּגָ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ

י  ל ַרּבִ יו ׁשֶ ַמע ִמּפִ ָ ּשׁ ִפי ׁשֶ אּור ַהּסּוְגיֹות, ּכְ ַכי ַעל ּבֵ ָמְרּדְ
בֹות ִלְזַמן-ָמה. ַאַחר- ַמְחׁשָ ַקע ּבְ און ׁשָ ֵניאֹור-ַזְלָמן. ַהּגְ ׁשְ

יו, ְוָאַמר  יתֹו ּוִבְתִפּלָ ַטּלִ ְך ִהְתרֹוֵמם ְמלֹא קֹוָמתֹו, ָעטּור ּבְ ּכָ
ֵאּלּו ָיכֹול לֹוַמר ַרק ָהֵריׁש- ׁשּובֹות ּכָ ה: "ּתְ ׁשּות ַרּבָ ִהְתַרּגְ ּבְ

יק ָאַמר  אֹון אֹו ַצּדִ ָרִקיַע. ְוִאם ּגָ יָבה( ּבָ ׁשִ א )ֹראׁש ַהּיְ ְמִתיְבּתָ
ַעְצִמי  י ֲאִני ּבְ ַמְעּתִ רּוַח-ַהּקֶֹדׁש. לּו ׁשָ ֹזאת – יֹוֵדַע הּוא ֹזאת ּבְ

ָגָדיו  א ֶאת ּבְ ֲאָמָרם, ָהִייִתי נֹוׂשֵ אֹון ׁשֶ ל ַהּגָ יו ׁשֶ ָבִרים ִמּפִ ֶאת ַהּדְ
ְרָחץ..!" ַאֲחָריו ְלֵבית-ַהּמֶ

ַתק  ט נֹוֵקב, ַאְך הּוא ׁשָ ַכי ַמּבָ רּוְך-ָמְרּדְ י ּבָ ַרּבִ אֹון ָנַתן ּבְ ַהּגָ
י  י ַרּבִ אּור ַהּסּוְגָיה ִמּפִ ַמע ֶאת ּבֵ י ׁשָ אֹון ּכִ ְולֹא ֵהֵעז ְלַגּלֹות ַלּגָ

ֵניאֹור-ַזְלָמן. ׁשְ
ַנְפׁשֹו  ּלֹא ָאַזר ֹעז ּבְ ַכי ַעל ׁשֶ רּוְך-ָמְרּדְ י ּבָ ְלָיִמים ִהְתָחֵרט ַרּבִ

ֶדֶרְך  ב ֶאת ַהּסּוְגיֹות ּבְ ֵ ּשׁ ּיִ אֹון ָהַאְלמֹוִני ׁשֶ אֹון ִמיהּו ַהּגָ ר ַלּגָ ְלַסּפֵ
ָגָדיו'.  את ֶאת ּבְ אֹון ָהָיה מּוָכן 'ָלׂשֵ ַהּגָ ּכֹה ֻמְפָלָאה, ַעד ׁשֶ

ָעִתיד ְלָפחֹות ֵחֶלק  ָבר ָהָיה ַמְצִליַח ִלְמֹנַע ּבֶ ּלּוי ַהּדָ 'אּוַלי ּגִ
ֵדיֶהם', ִהְצַטֵער  ין ַהֲחִסיִדים ְלִמְתַנּגְ ֶרת ּבֵ ֻיּתֶ ֲחלֶֹקת ַהּמְ ֵמַהּמַ

ַכי. רּוְך-ָמְרּדְ י ּבָ ַרּבִ

א, ֵאיֶזה ְמִדיָנה  ַסְבתָּ

ֲהִכי ֲחָזָקה? 

קּוָפה...  ֵאיֶזה תְּ לּוי בְּ תָּ

ה  יֵּׁש ֲהִכי ַהְרבֵּ ָגלּות, ְוֵאיפֹה שֶׁ ֲהֵרי ֲאַנְחנּו בְּ

ִדיָנה ַהֲחָזָקה...  ם, זֹאת ַהמְּ "ה ִאתָּ בָּ ְיהּוִדים, ְוַהקָּ

הּוִדים...  ִעים ַליְּ ֵהם ְמַסיְּ ל עֹוד שֶׁ כָּ ּמּוָבן שֶׁ כַּ

ַמה ּזֹאת אֹוֶמֶרת? 

י אֹוֵמר  יַח. ָהַרבִּ שִׁ י ֶמֶלְך ַהמָּ ל ָהַרבִּ יר שֶׁ ִליחּות ָהַאדִּ יָרה ָלנּו ֶאת ִמְפַעל ַהשְּׁ ַלח ַמְזכִּ שְׁ ת ַויִּ ָרשַׁ פָּ
נּו ַהּיֹום?  לָּ ִליחּות שֶׁ רּוִרים ְוָהעֹוָלם מּוָכן. ָאז ַמה ַהשְּׁ ְגְמָרה ֲעבֹוַדת ַהבֵּ נִּ שֶׁ

לֹות ה ְמֻבְלבָּ פָּ לּוִחים'. ָהאֹוִתּיֹות ַעל ַהמַּ ֶהם 'שְׁ יֵּׁש בָּ ת ָהעֹוָלם ְוָעֶליָה ְמִדינֹות שֶׁ ִלְפֵניֶכם ַמפַּ

ף.  ַצד ַהדַּ יָמה  בְּ ְרשִׁ רּו אֹוָתם - ֵהָעְזרּו בָּ א. ַסדְּ

ֶרת,  ֻיתֶּ ל ְמִדיָנה ֶאת ָהאֹות ַהמְּ ֶרת. ִאְספּו ִמכָּ ִדינֹות נֹוְסָפה אֹות ְמֻיתֶּ מֹות ַהמְּ ֵחֶלק ִמשְּׁ ב. בְּ

נּו ַהּיֹום??  לָּ ִליחּות שֶׁ ה ְוַגּלּו ַמה ַהשְּׁ רּו ְלִמלָּ ַחבְּ

י  ַכְחתִּ ָבר שָׁ ַוואּו... כְּ

ָרִאיִתי...  יצֹוץ שֶׁ ֵמַהנִּ

ע  ְך ָהֶרעבֶּ ִדּיּוק כָּ בְּ

אֹוֵמר... 
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