
 בנימין מוצרי          חיים אחי, אייכה!!                                                 

 

חיים אחי, שכה אהבנו אותך על היותך לנו אח מסור, על היותך אבא טוב לכל 

כמה עמלת וטרחת  –שנים  5ומלאו לך אז רק  –המשפחה. מרגע שהתייתמת 

כדי לגדלנו, וכמה חסת וריחמת על אמא שהתאלמנה כשעוד אחותנו לא יצאה 

לאויר העולם ואנוכי הייתי רק בגיל שנתיים. לא מצאת את השלווה בלימודים עד 

 שנרתמת לעול העבודה, להיות לעזר לאמא בקיום המשפחה.

דות יעקב כנער עולה וכשגדלת והצטרפת לעולים ארצה, ומצאת את ביתך באש

דרך, -לא-גם אז לא שכחת את משפחתך שנשארה בסוריה והעברת, בדרך

 הקצבה חודשית שחסכת מעבודה של שעות נוספות.  

 

היית טוב לכל רואיך, לא חסכת זמן וטרחה והטבת לכל דורשי טובותיך. השכלת 

ת החיים לקנות ידידים. וותרנותך וצניעותך היקנו לך נתיב בלב כל איש. את חכמ

רכשת מקשיי החיים שעברת ויכולת להם. המשפט 'יהיה טוב', שהיה שגור בפיך, 

סימל אתה הקפת עולמך. לא ידעת לסרב לידי ולמי שאיננו ידיד. סלחנותך לכל 

 הפליאה רבים, ועמדו משתאים על טוהר ליבך ועל נפשך האצילה.

 

 במותך, טוענים חבריך שחיית איתם: 'איבדו יהלום'.

 וקדוש הינך במותך. –הלום היית בחייך אכן, י

מתת, כזיעתך טבולה בדמך בשובך מעבודת האדמה הקדושה שכה אהבת 

אותה. מתת, כשהחיוך נסוך על פניך וההד עונה בקול: 'יהיה טוב'. מתת, וקמלו 

 אחריך תקוות טובות.

 

חיים היקר, איך הלכת ואימללת אותנו, הרי לא זאת דרכך להכאיב ולהכעיס איש! 

קשה המכה וצורב הכאב, נגזלת מאיתנו ועודך רעב לחיים, נעלמת כחלוף הרוח 

 מעל פני תבל.

איזה גורל אכזרי יועד לך, אל מי ואל מי לשווע ועדיין לא צעקנו? התיתכן עוולה 

כזאת בארץ, היתכן שימשיך לשלוט שלטון הרשע, כשבלילות חודרות כנופיות 

 יד האמת באל ובצה"ל אחי היקר.בדמות חיות וזורעות מוות בדרכים?? תמ

 

ואכן, שבוע אחר הרצחך נגאל דמך כפל כפליים. כך הוא גורלנו, להיות מיעוט 

נרדף בעולם הזה, ועם זאת להוכיח את צדקת דרכנו בגבורתנו העילאית, כי נגזר 

 עלינו 'בדמייך חיי'.

 

אנו  מובטחני שלו היית מתעורר לרגע היית אומר לנו: "המשיכו לחיות"! ואכן,

חייבים להמשיך לחיות, למען לכבד זיכרך וזכר כל הקדושים שמתו ושנוכל לחנך 

 לאורם דור של גיבורים, אנו חייבים להמשיך כי זה צו הגורל.



 

אחינו ואחיותינו, הנאנקים בגלות והנדכאים בגיטאות, משוועים לעזרתנו. אנו 

אהבנו אותה, חייבים להמשיך, כדי שנצעיד ונבסס את מדינתנו הצעירה שכה 

 ואנו לה למגן. –שתהיה לנו למשענת 

 

נוח, אחי חיים, במנוחת עולמים בקברך הרענן. יהי רצון שמשכנך יהיה בין 

 הצדיקים והחסידים, כי אכן כזה היית.

 

 יהי זכרך ברוך לעד.

 

 16/1/2/02ניצני עוז, 

 


