
  

, השם יתברך הציל אותנו מכל הגויים ...
מה שראינו שהשם , ראינו בפלאות כאלה

  .מלא מתנות, יתברך עושה לנו ועם הגויים
מא היה לה פחד ישהאאני זוכר איך 

שם  וה,מהגויים שיהרגו אותנו ואת זרענו
הם  פחד ונפל עליהם}, ריחם עלינו{יתברך 

 הם , נפלואיךלאן ו אינני יודע , ונפלונפלו
, היו חזקים כל כך והיה להם נשק הרבה

 , נסים ונפלאותאתנו יתברך עשה שםוה
יודעים  לא  אנחנו,היינו ילדים קטניםאנחנו 

 יתברך עשה עמנו שםוה, מה זה מלחמה
נפלאות , הם נפלו ונפלו, נפלאות כאלה

אמהות וילדים קטנים , כאלה שלא רואים
  ? איך, םיים מן הגויצולי ונ,נצלו

 דור ודורבכל , ככה היה כמה פעמים
 , יתברך נסים כאלהשםעשה עמנו ה

 ואנחנו נצלנו מהם ,ם נפלו עלינוישהגוי
 היה פחד גדול עלינו ועל ,מהנשק שלהםו

 ,זרעינו ועל המשפחות ועל כל היהודים
יתברך ריחם שם  וה,היינו בצרה גדולה

 ילדים ?איך. ם נאבדוי והגוי,נצלנו, עלינו
ראינו שאנחנו אנחנו ? קטנים יודעים ללחום

,  מאודהקדושהן התורה ומן נתרחקנו מ
 שםוה? םימן הגוי צוליםיואיך נהיה נ

ריחם עלינו , העולםיתברך ברחמיו על כל 
 בשום זהאת אי אפשר להבין , ועל זרעינו

 , ילדים קטנים שנולדו בערך חודש,אופן

נו היינו אנח! יםינצלנו מן הגו, חודשיםשני 
 ,אנחנו וזרעינו ומשפחתנו, בצרה גדולה

 כי איך אפשר ,וכולנו היו נאבדים לגמרי
הוא  יתברך שםוה? הנצל מרוצחים כאלילה

 , אנחנו נשארנו,נסים ונפלאות כאלהעשה 
   ...עם הנשק שלהם,  נאבדווהם

, יםנצל מן הגוייהיה שום תקווה להלא 
הם , עשה נפלאות גדולותוהשם יתברך 

וזרעינו אנחנו , נשארנו ואנחנו ,נפלוכולם 
ידעו ללחום  ולא ילדים קטנים, ניצלנו

 אחרי כל הנסיםאבל ,  והם נאבדו,נוצלוני
  אנחנו היינו,יתברך הראה לנו שםה

 ,לשתות ולא לחם לא ,והיה רעבוןבמדבר 
  ...חכמים ולא אנשיםולא 

 , מהם יתברך הציל אותנושםה  
 לא אנחנו,  והם נאבדו,אנחנו חיים וקיימים

היה שום דרך  לא ,צריכים ליפול בידיהם
אנחנו ו ,היה להם נשק, הטבע איך להינצל

 כל העולם נתנו להם ,היה לנו כלום לא -
היה ילדים , קהיה לנו נש לא  ואנחנו,נשק

 ואנחנו חיים ,נאבדו הם כולם .קטנים
מאה  זקן יותר מ, ראיתיאנימה  ,וקיימים

   ... והם נאבדו,אני חי, שנים
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