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הים עֹל נס

ְוהּוא , עַק ְיהֹוׁשֻק ִּבי רַק ֹלֵבין ְמֹליֵאֹל ּגַק ָּבן רַק ֵּבין

ְׁשֵני ֶׁשֹל ְבָּתם ְחׁשַק מַק �ֶּדֶר ֶאת ֹלָהִבין ִנָּסה

ְבּתֹו ְחׁשַק ְּבמַק ֵּמֱק ִהְתעַק הּוא ְּצִדִדים. הַק

ְוָעֹליו ָחר ְמאֻק ְּכָבר ִּכי ֹלְראֹות ח נֹוכַק ּוְכֶׁשִּסֵּים

ֹלָׁשֹלֹום ֹלִהָּפֵרִד ִמֵהר הּוא ְיָתה. ּבַק הַק ֹלֹלֶכת

רֹואֹות ּוָמה חּוָצה. הַק ְוָיָצא ָצִדֹוֱק ִּבי ֵמרַק

ֵעיָניו?

ֶזה, ִד ֹלצַק ֶזה ָהיּו עֹוְמִדים ְעָיה ִויִדַק יּוֹליּוס

ָהָיה ִנְרֶאה ְעָיה ְיִדַק ֵעָרִנית. ְּבִׂשיָחה ְׁשֱקּוִעים

-א ָׂשֵמחַק ִנְרָאה ְויּוֹליּוס ְוָׂשֵמחַק ִנְרָּגׁש

ֹל עַק ח ָטפַק ְוַאף ִחּיּוִכים ִּפֵּזר הּוא ָּפחֹות.

ְעָיה.. ְיִדַק ֶׁשֹל ִׁשְכמֹו

ָהְרִּכינַקס ב רַק ִּכי ֹלב ִים ְּׁשנַק הַק ָׂשמּו ע ֹלֶפתַק

ֵּקף ִהְזּדַק יּוֹליּוס ִד. ּצַק הַק ִמן ָּבֶהם ִּביט ּומַק עֹוֵמִד

ֹלי ְרָּת ָאמַק ֶזה ּדּועַק "מַק ְרֹעֶמת: ְּבתַק ֵאֹליו ּוָפָנה

ֹלֹוא הֲק ְׁשִּתי? ֶׁשָּפגַק ֶּיֹלִד הַק ִבי אֲק ִהּנְ; ָּתה אַק ִּכי

ִמִּתי!". ָהאֲק ָּבא ָהאַק ִהּנֹו ֶזה ִאיׁש

ר ָּפטַק ָּדָבר", הַק אֹותֹו ְוֶזה ֶׁשּלֹו. ּמֹוֶרה הַק ִני "אֲק

ֹלְפנֹות ּוִמֵהר ִּבֱקָצָרה, ָהְרִּכינַקס ב רַק אֹותֹו

ֶחֶרת? ְּמאֻק הַק ָּׁשָעה ֹלַק ֹלְּב; ְמָּת ׂשַק "הֲק ְעָיה. ֹליִדַק

ָהָבה ִית! ּבַק ּבַק ֹל; ְמִּתיָנה מַק ִאְׁשְּת; ֹלֹוא הֲק

ִּבְזרֹועֹו ְזרֹועֹו ְוִׁשֵּלב ִהִּציעַק ְיָתה", ּבַק הַק ּוֶ; ֹלַק ְואֲק

ֹל ְּבֹפעַק אֹותֹו ֵּתֱק ְמנַק ְפָּתע, ּמֻק הַק ְעָיה ְיִדַק ֶׁשֹל

ִׂשיחֹו.. ֵמִאיׁש

ְרמּוִמי. ָהעַק ֹלרֹוָמִאי ֹלָׁשֹלֹום נֹוֵפף ְעָיה ְיִדַק

ֹל; אֹוִדיעַק ְּבׂשֹוָרה! ִאיׁש ֹל;, "ּתֹוִדֹות

ָּפָנה ְוהּוא ִביֹלה".. חֲק הַק ֶאת ֹלָהִכין ֵּים סַק ְּכֶׁשאֲק

ֹלָבֵרר ֶׁשִּמֵהר ָהְרִּכינַקס, ב רַק ִעם ֹלֹלֶכת

ִאּתֹו?!". ְרָּת ִּדּבַק ִביֹלה חֲק ֵאיזֹו ֹל "עַק ָרִדה: חֲק ּבַק

ָּלז", הַק ָהרֹוֵפא הּוא, ָהעֹוֹלם ּמֹות אֻק ִסיִד "חֲק

ִני ֶׁשאֲק ע "ּוְכֶׁשָּׁשמַק בּות, הֲק ְּבִהְתֹלַק ְעָיה ְיִדַק ָעָנה

ִעּמֹו ח ֶׁשֶאְׁשֹלַק ְוִהִּציעַק ִמֵהר ִּגִדעֹון, ֶׁשֹל ָאִביו

ֹלִגִדעֹון".. ִביֹלה חֲק

ִּגִדעֹון ִנְמָצִאים ֵהיָכן ֹלֹו ְרָּת "ָאמַק

ז?". ּומֹוְנּבַק

ר ֹאמַק ִאם-א ֹליֶהם אֲק ִּגיעַק יַק �ֵאי ְוִכי ח. "ֶּבטַק

ֶׁשֵהם ִמִּפי ע ָׁשמַק � אַק ֶּפֹלא! ֶזה ּוְרֵאה ֹלֹו?

ָּפָניו ִּכי ִמָּיִד הֹוִדיעַק הּוא ְבֶנה, ְּביַק ִּנְרֶאה ּכַק

ֹלָׁשם!"... ְּבִדּיּוֱק מּוָעִדֹות
יבוא המשך

ָּגר ּנַק הַק ְעָיה ֹליִדַק ֵּׂשר ֹלבַק ְּבִׂשְמָחה ִּגיעַק מַק ָהְרִּכינַקס ב רַק �������	


ְמֱקֹור ֶאת ֹלֹו ֶּלה ְמגַק ֵאינֹו � אַק ִּיים, חַק ז ּומֹוְנּבַק ִּגִדעֹון עֹוִד ִּכי

ְּבֵעיָניו. ָחׁשּוִד יּוֹליּוס ְּיִדיָעה.. הַק

ס ָהְרִּכינַק ב רַק ֶאת ִהִּׂשיג ְעָיה ְיִדַק ֶׁשֹל ֱקֹוֹלֹו

ב רַק ע, "ֶרגַק ֶהָחֵצר. ִמן ֹלֵצאת ִד ָעמַק ֶׁשְּכָבר

-א "ֵהן ִּנְרָּגׁש. הַק ָּגר ּנַק הַק אֹותֹו ר ָעצַק ָהְרִּכינַקס!"

ת 'ְּדִריׁשַק הַק מֹוֵסר ֶׁשֹל ְׁשמֹו ָמה ֹלי ְרָּת ָאמַק

ְוֹלְׁשֹמעַק אֹותֹו ֹלְפֹּגׁש ֹל אּוכַק ְוֵהיָכן ָׁשֹלֹום'

יַקֹלִּדי". ֹל עַק ְצמֹו, עַק ִמֶּמּנּו

ְּבִאִּטּיּות ִעֱקבֹוָתיו ֹל עַק ָסב ָהְרִּכינַקס ב רַק

ְּבָכֹל נֹות. עֲק ֹלַק ָמה ְחֹׁשב ֹלַק ֵּמץ ִמְתאַק ְּכֶׁשּמֹוחֹו

ָּׁשר ְּמאֻק הַק ָּבא ֹלאַק ֵּפר ֹלסַק ָרָצה -א ְמאֹוִדֹו

ֵּקׁש, ֶׁשְּמבַק ְּכִמי ְּבֵעיָניו ָחׁשּוִד "ׁש ּדַק הַק ֶׁשּמֹוֵסר

-א ְמאֹוִד ָחֹליֹלה. ְּיֹלִדים, ֹלַק ע ֹלָהרַק י, אּוֹלַק

ֶּזה. הַק ּטֹוב הַק ָהִאיׁש ֶאת ׁשּוב ִדִאיג ֹלהַק ָרָצה

ֶאת ע ֵאִדַק "-א ְּבֱקֹוֹל. ָּתָהה ְׁשמֹו?", "ָמה

הּוא ֵהיָכן ע ֵאִדַק ְוגַקם-א ֹלי, ִהִּגיִד -א ִּכי ְׁשמֹו

ִמֶּמּנּו ע ֶׁשִּתְׁשמַק �ֹצֶר ֵאין ּגַקם ע. ָּכֶרגַק ְּבִדּיּוֱק

ִני.. אֲק ֹל; ְרִּתי ִסּפַק ֶׁשִּסֵּפר ָמה ָּכֹל ְצמֹו; עַק

ב ְורַק ָׁשֹלֹום!" ֹלֹלֶכת, ָּיב חַק ִני אֲק ְכָׁשו ְועַק

ֵּלֱק ֹלִהְסּתַק ּוִמֵהר ְגֹליו רַק ֶאת ָנָׂשא ָהְרִּכינַקס

ְּבָחְכָמה ג ָנהַק ִּבְכֹלֹל ִאם ּתֹוֶהה ָּגר, ּנַק הַק ִמֵּבית

הּוא ְּבנֹו. אֹוִדֹות ֹל עַק ְעָיה ֹליִדַק ֶׁשִּסֵּפר �ְּבכָ

ֶאת ְוֹלְמֹצא ְצָמִאי עַק ְּבֹאֶפן ֹלֹלֶכת ָּגֹל ְמסֻק עֹוִד

ֶׁשּיּוֹליּוס ָּבֶרגַקע ִּכי נֹוָרא, ִיְהֶיה ֶזה יּוֹליּוס...

-א הּוא ִמִּתי, ָהאֲק ָהָאב הּוא ְעָיה ֶׁשְּיִדַק ֶּלה ְיגַק

ֹל עַק ֵּמיִדע הַק ֶאת ִמֶּמּנּו ֶׁשּיֹוִציא ִד עַק ֹלֹו ָיִניחַק

ָׁשב ָּכֵבִד ְּבֹלב ְּיֹלִדים.. הַק ֶׁשֹל ִהָּמְצָאם ְמֱקֹום

ִּמִדָרׁש. הַק ֹלֵבית

ָהָגה ָצִדֹוֱק ִּבי רַק ְרּכֹו. ְּכִדַק ָהָמה ִּמִדָרׁש הַק ֵּבית

ִצּדֹו. ֹל עַק ָנח ְּכֶׁשהּוא ָּגִדֹוֹל, ְּבֵסֶפר ְּבִפָּנתֹו

ְּבתֹוָרנּות ֹלָיִדֹו ָיְׁשבּו ת חַק ִּמְׁשֹלַק הַק רֹוְפֵאי

ֹלֹו ְוִהִּציעּו ְּבָכבֹוִד ֵאֹליו ִנְּגׁשּו ם עַק ֹלפַק ם עַק ּוִמּפַק

ָהְרִּכינַקס ב רַק ְבִריא. ּמַק הַק ְּתֵאִנים הַק ִמִּמיץ ט ְמעַק

ּיֹום הַק נֹוֵכחַק -א ֵּביֵניֶהם ִּכי ֹלְראֹות ח ָׂשמַק

ב ָחׁשַק ִמָּטתֹו, ֹל עַק ִין ִדַק עֲק ָסרּוחַק ח ֶּבטַק יּוֹליּוס.

ֵּפׂש ּוֹלחַק ֹלבֹוא ָעֹלּוֹל עֹוִד ְעָיה ְיִדַק ְּבִסּפּוֱק.

ְּבסּוְגיַקת ְצמֹו עַק ְוִׁשֵּקעַק ָׁשב הּוא ָּכאן... אֹותֹו

ִמִּפי חֹוָבה?'. אֹו ְרׁשּות ְרִבית עַק ת 'ְּתִפּלַק

ָּבִעְנָין, ִנֶּטֶׁשת -ֱקת חֲק מַק ִּכי ֹלֹו ע נֹוִדַק ְּׁשמּוָעה הַק

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ִהְתמֹוִדִדּות ֹלי ָהְיָתה ָּׁשבּועַק הַק

ֱקָׁשה.

ֶׁשָּלנּו ִית ּבַק ּבַק ָעׂשּו סֹוף, סֹוף

ָהָיה ִית. ּבַק ֹלַק ֵּסף ִהְתוַק ָחִדׁש ְוֶחִדר ִׁשּפּוִצים

ִיְהֶיה ֶהָחִדׁש ֶחִדר ֶׁשהַק ְתָחֹלה הַק ֵמהַק ָּברּור

ר ִדַק חֲק ּבַק ְּגִדֹוֹלה הַק ְּצִפיפּות הַק ִּבְׁשִביֹלי. ְּבִעָּקר

ָמֱקֹום ְּבֱקִׁשי, ָׁשם ֹלי ִהְׁשִאיָרה ְּיֹלִדים, הַק

ְמֵגָרה... ִצי חֲק ְוֹלַק ֹלִמָּטה

ֶׁשִּלי הֹוִרים ֶׁשהַק ִּפְתאֹום, ִּגִּליִתי ְוִהֵּנה,

ֶחִדר ֹלַק ִאִּתי ֹבר יַקעֲק ָאח ֶׁשעֹוִד ְכְנִנים ְמתַק

ֶהָחִדׁש.

ֹלֶגֶׁשת, ִמָּיִד ָרִציִתי ְבִּתי! ִהְתַאְכזַק �ּכָ ָּכֹל

"ֶחִדר ֹלי ִּגיעַק מַק ֹלָּמה , ְכֵנעַק ּוֹלׁשַק ְסִּביר ֹלהַק

ָּכֹל ֶׁשָאִחי ְנִּתי, ִהְבחַק ִד ּצַק הַק ִמן ָבֹל אֲק ְּפָרִטי".

! ְוָׂשֵמחַק ֵּגׁש ִמְתרַק �ּכָ

ֵּתר? ֹלוַק -א אֹו ֵּתר, ֹלוַק ְמאֹוִד, ְטִּתי ּבַק ִהְתֹלַק

ְּבִדּיּוֱק ִית ּבַק ּבַק ְרנּו ֶׁשִּדּבַק ְּבָמה ְרִּתי ִנְזּכַק ְוָאז

יֹום ֶחְׁשָון, י"א את ֹלֱקרַק ֹּבֱקר, יֹום ְּבאֹותֹו

ִאֵּמנּו. ָרֵחֹל ֶׁשֹל ְּפִטיָרָתּה

ִוְּתָרה �ֵאי ָרֵחֹל: ֶׁשֹל ְּדמּוָתּה ֹל עַק ְרנּו ִּדּבַק

ֱקב יַקעֲק – ֶהָחׁשּוב ֶהָחָתן ֹל עַק ֹלָאה חֹוָתּה אֲק ֹלַק

ֵאם ֹל עַק ֹלִהָּקֵבר ִהְסִּכיָמה �ְוֵאי ָאִבינּו,

ְמֱקֹור ִיְהֶיה ֱקבּוָרָתּה ֶׁשְּמֱקֹום ְּכִדי ,�ֶּדֶר הַק

הֹוֹלִכים הַק ִיְׂשָרֵאֹל ְּבֵני ֹלָבֶניָה, ם ְוֹנחַק ִעיִדּוִד

ֹלָגֹלּות...

אֹוָתנּו ֶּמִדת ְמֹלַק ֶׁשָרֵחֹל ֶזה ֹל עַק ְרנּו ִּדּבַק

ֶּמְרָּכז ּבַק ְצמֹו עַק ֶאת ֹלִׂשים �ָצִרי -א ֶׁשְּיהּוִדי

ֹלי ָמה ֵּׁשֱק, ִמְתחַק ֹלי ָמה רֹוֶצה, ִני אֲק ָמה –

ָסִביב ֵּכֹל ֹלִהְסּתַק �ָצִרי ְיהּוִדי ְתִאים... מַק ִכי הֲק

ֹלִוּתּור. אֹו ֹלֶעְזָרה ָזֱקּוֱק ִמי ְוֹלְראֹות

ּכֻקְּונּו ְּדָבִרים ֶׁשהַק ְׁשִּתי ִהְרּגַק ִּפְתאֹום

ִפּלּו אֲק וַק ֹלְׁשֹּתֱק. ְטִּתי ֶהְחֹלַק י... ֵאֹלַק ִּבְמיֻקָחִד

ֶהָחִדׁש. ֶחִדר ֹלַק ְׁשֵכִני ָאִחי, ֶאֹל �ּיֵ ֹלחַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ָטֵרך¿ ¿̂ ƒנ ָבֹל אֲק ן! ּיָ ֻ̂ק מ¿ יֹון ע¿ רַק ֶזה
חֹוֵבֹל. הַק ב ֵמרַק ּו˙ ׁ̆ ר¿ ׁ̆ ֵ ּ̃ בַק ֹל¿

ח ֹלַק ָׁ̆ הּוא רּוך¿ ּבָ ׁ̆ ִדֹו ָּ̃ הַק ם ָ̇ ס¿ ֹלֹא ין? ƒֵמב ה ָּ̇ אַק א, ּבָ אַק
נּו ח¿ נַק אֲק ּפּון! ƒּס הַק ֹל עַק ים ƒ̂ ֵע ֹלּה ׁ̆ ּיֵ ֶׁ̆ יָנה ƒפ ס¿ ƒּב נּו ָ̇ אֹו

ה. ּכָ סֻק ֹלנּו ים ƒ̃ ָה ֹל¿ ֹלּו˙ ַ̃ק ּב¿ ׁ̆ ּמָ מַק ים ƒכֹוֹל י¿

. ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ıֶאֶר ֵעֶבר ֹל¿ ָאֹרך¿ ע ּסָ מַק ֹל¿ א ָ̂ ָי ים, ƒֹלִד י¿ ֵני ¿ׁ̆ ƒּב ֹל ּפָ טֻק ּמ¿ הַק ָמן ֹל¿ אַק י, ƒ̃ רֹוִד¿ ּב¿ ָיהּו ע¿ ַׁ̆ק י¿ ר' יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
מּוָסה עֲק ה ּנָ טַק ¿̃ א ָ ּׂ̆ מַק ˙ ינַק ƒפ ס¿ ƒּב ָבנֹון, ֹל¿ ƒמ ֹלָגה פ¿ הַק ע, ּסָ ּמַק הַק ֹל ֶׁ̆ רֹון חֲק ָהאַק ˜ֹו ֶחֹל¿ ֹל¿ יעּו ƒּג ƒה ים, ƒׁ̆ ֳחִד ר חַק אַק ֹל¿

ָים. ֹלב ּב¿ ָהיּו ן ƒי ִדַק עֲק ֵהם ּכֹו˙, ּסֻק הַק ג חַק ֵרב ָ̃ ¿̇ ƒה ּב¿ ָכך¿ ו¿ ָח˜ ר¿ ּמֶ ֹלַק ם ָ̇ אֹו ֹלה ט¿ ֹל¿ ƒט ָעָרה ס¿ ים. ƒ̂ ֵע

ִמְׁשֹלֹוִחים"... "יּוֹליּוס 97

יֹלנּו ƒב ¿ׁ̆ ƒּב ָך, ּמ¿ ƒמ ה ָׁ̆ ָ ּ̃ בַק ּב¿
ּוב! ׁ̆ ָח ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ָבר ִדָ ֶיהֶזה ה¿ ƒנ ָבר ּכ¿ ֶׁ̆ נּו ב¿ ַׁ̆ק ָח

, ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ıֶאֶר ˙ מַק ִד¿ אַק ֹל עַק נּו ֹלָ ֶׁ̆ ג חַק ּבַק
ם. ּיָ הַק י ֹלֵ ּגַק ין ּבֵ אן, ּכָ נּו ח¿ נַק אֲק ה ּנֵ ƒה ו¿
˙ וַק ¿̂ ƒמ ֶא˙ ם ּיֵ ַ̃ק ֹל¿ ֹל נּוכַק ָפחֹו˙ ֹל¿

ה( ּכָ ּסֻק ּבַק ֶב˙ ֶׁ̆ ֹל ג, חַק הַק

י ƒּ̇ ר¿ ָאמַק ָבר ּכ¿ י! ִדַק ו¿ י˜ ƒּפ ס¿ מַק
ֶזהּו. ו¿ ֹלֹא, ֶׁ̆

ֹזא˙? ָכֹל ּב¿ י אּוֹלַק ו¿
ּפּון. ƒּס הַק ˙ ּנַק ƒפ ּב¿ ה ּכָ ּסֻק הַק ֶא˙ ים ƒ̃ ָנ
) יעַק ƒר פ¿ ַּ̇ק ֹלֹא ֹלֹל ּכ¿ יא ƒה ֶׁ̆ ָמ˜ֹום ּב¿

ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ֶזה ם ƒא טֹוב. נּו,
ֹלֹא? ה ֹלּמָ ָאז ָך, ֹל¿ ּוב ׁ̆ ָח

השבת כניסת

השבת צאת

ֵנעַק כ¿ ַׁ̆ק ֹל¿ ָּ̇ ח¿ ֹלַק ¿̂ ƒה ֵאיך¿
א? ּבָ אַק אֹו˙ֹו,

אֹו˙ֹו. ' ֵנעַק כ¿ ƒׁ̆ ' ִד חַק ֹ ּׁ̆ הַק
ים ƒר ָ̃ ּי¿ הַק עֹו˙ ּב¿ ט¿ ּמַק הַק ִד חַק אַק ֶא˙ ֹלֹו י ƒּ̇ ַ̇ק ָנ
ר ֵ̇ יֹו ָמה י ƒכ ו¿ י. ƒֹל ¿̂ ֶא רּו אֲק ¿ׁ̆ ƒּנ ֶׁ̆ ים ƒרֹונ חֲק ָהאַק
ם ֵ ּׁ̆ הַק , ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ıֶאֶר ֹל¿ יעַק ƒּג ּנַק ֶׁ̆ ּכ¿ ה? ּכָ ּסֻק ƒמ ר ָ̃ ָי

ר. ִדֵ ַּ̇ק ס¿ ƒה ֹל¿ ֹלנּו ֹזר עֲק יַק ָבר ּכ¿ ֵרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי

ֶזה ן. ּכֵ
ֶסר! ¿̃ י ƒמ

הּוא ָמה יֹוִדעַק ה ָּ̇ אַק ו¿
ה? ֶׂ̆ עֹו

! ׁ̆ עַק רַק ן, ּכֵ

ֶזה? ָמה יֹוִדעַק ה ָּ̇ אַק י, ƒיֹוס



ֹלְׁשָמּה ִמְצָוה

ְסִדֹום ֶמֹל� ע ֶּברַק

ִחים אַק ִריב ת ָּכנַק סַק

ְסִּכים מַק ָהִייִתי -א – ִּבְמֱקֹוְמֶכם

ְּבׁשּום ָּכֶזה ְּבִמֱקֶרה י ֵּכֹלַק ֶאת ְׁשִאיֹל ֹלהַק

ֹאֶפן!".

ִדֱקה צַק ִּבי רַק ר ָאמַק ֵהָרגַקע!", ע, "ֵהָרגַק

ְסִּתי ָּכעַק -א ּדּועַק מַק ֹל; "ַאְסִּביר .�ְּבִחּיּו

ָׁשִנים ְּכָבר ְעָּת, ָיִדַק ֹלֹוא הֲק ָהִאיׁש. ֹל עַק

ַאֹלֵפי ְכִניס ֹלהַק זֹוֶכה ִני אֲק ּבֹות רַק

ַאְבָרָהם ֶׁשֹל ִּבְבִריתֹו ִּתינֹוֱקֹות

ֵּים ֹלֱקַק ָזִכיִתי -א ֵמעֹוֹלם ָבֹל אֲק ָאִבינּו,

,�ָּכֹל-ּכָ ְׁשֹלֶמת מֻק ְּבצּוָרה ִּמְצָוה הַק ֶאת

ּכֹוֵעס, ֶׁשֵאיֶנִּני ֱק רַק -א ֹלֵכן ּיֹום! הַק ְּכמֹו

ָּׁשר!". ְמאֻק ִני אֲק

ֹלֹוא "הֲק ְּמָׁשֵרת, הַק ּה ָּתמַק ֵּבר?", ְמִדַק ֵּבנּו רַק ָמה ֹל "עַק

ִּמיֹלה!". הַק ְּבִרית ֶאת ְּכֹלֹל ִּבֵּצעַק ֵּבנּו-א רַק

ֶּסֶכת ְּבמַק "ֹל זַק חֲק "ָאְמרּו ִדֱקה: צַק ִּבי רַק ֹלֹו ֵהִׁשיב

ְו-א ְוֶנֱאנַקס ִמְצָוה, ׂשֹות עֲק ֹלַק ָאִדם ב 'ָחׁשַק ְּבָרכֹות:

ְּבָכֹל ָׂשָאּה'. עֲק ְּכִאּלּו ָּכתּוב הַק ָעֹליו ֹלה עֲק מַק ָׂשָאּה, עֲק

ָאְמָנם ִּמיֹלה הַק ְּבִרית ת ִמְצוַק ֶאת ְמִּתי ֶׁשִּקּיַק ם עַק ּפַק

ִיָּתֵכן אּוֹלם ֹלית, עֲק ְונַק ֱקִדֹוָׁשה ִמְצָוה ָעִׂשיִתי

ִאיְנֶטֶרִסים ִמיֵני ָּכֹל ִּמְצָוה ֹלַק ְרְּבבּו ֶׁשִהְׁשּתַק

ֹלְׁשָמּה. ִּמְצָוה הַק ר ְּבֹטהַק ֶׁשָּפְגמּו ִאיִׁשִּיים ּוְמִניִעים

ֹלי ִניֱק עֲק מַק ְזָמִנים ּמֻק הַק ֹל ֶׁשְּקהַק ְבָּדה ָהעֻק ֹלָמָׁשֹל,

ִמִּפי... �ּוֹלִהְתָּבֵר ֹלָבְרֵכִני ָּבִאים ָנִׁשים אֲק וַק ָּכבֹוִד,

ֵׂשית עֲק ֶׁשּנַק ָּכֹזאת ִהיא ִמִּתית אֲק ִמְצָוה "אּוֹלם
ָּקִדֹוׁש- הַק ֶׁשֹל ְרצֹונֹו ֶאת ֵּים ֹלֱקַק ִד, ִּבֹלבַק ִים ָׁשמַק ֹלֵׁשם

ֶאת ְמִּתי ֱקּיַק -א ּיֹום הַק ָנכֹון, ִד. ִּבֹלבַק ָּברּו�-הּוא

ׂשֹוָתּה, עֲק ֹלַק ְבִּתי ָחׁשַק אּוֹלם ֹל, ְּבֹפעַק ִּמיֹלה הַק ת ִמְצוַק

ְּכִאּלּו ָּקִדֹוׁש-ָּברּו�-הּוא הַק י ָעֹלַק ֹלה עֲק מַק ְוֹלֵכן

ָּכבֹוִד ֹלי ֶהֱעִניֱק -א ִאיׁש ם עַק ּפַק הַק � אַק ִׂשיִתיָה. עֲק

ָוה. אֲק ּגַק ֶרֶגׁש ֹלֹלִּבי ר ָחִדַק ֶׁשָּמא ָׁשׁש חֲק ְוֵאין ְמיֻקָּתר,

ֹלְהיֹות ְּכִדי ְסֶּפֱקת מַק ֵאיָנּה זֹו ִסָּבה ִאם הַק

ָּׁשר?"... ְמאֻק
'המוִדיע') סורסֱקי, אהרן הרב שֹל סיפורו (עֹל-פי

ָהִאיׁש ֶאֹל ֵעיָניו ֶאת ָנָׂשא חּוִצין ִדֱקה צַק ִּבי רַק

ֹלמּוֹל ְּכבֹוִדֹו ֶאת ְזִמין ֹלהַק "ְרצֹוִני ִדרֹו. ֹלחַק ֶׁשִּנְכנַקס

. ָהאֹוֵרחַק ר ָאמַק ְּבִני", ֶאת

ֹלִמיִד ְּכתַק ע ֶׁשּנֹוִדַק ִדֱקה, צַק ִּבי רַק ָמֹל ִּתינֹוֱקֹות ַאֹלֵפי

ִאיׁש 'ֶּבן הַק ֶׁשֹל ֹלִמיִדיו ּוִמּתַק ּתֹוָרה ּבַק ְוָגאֹון ָחָכם

ִיְׂשָרֵאֹל, ֹלֶאֶרץ ָעֹלה ִמִּׁשים חֲק ֶּבן ִּבְהיֹותֹו י'. חַק

ּתֹוָרה ִהְרִּביץ ֹּקִדׁש. ּבַק ִׂשָּיתֹו עֲק ּבַק ָּכאן �ְוִהְמִׁשי

ֶנֶפׁש. ִּבְמִסירּות ָוֶחֶסִד ְצִדֱקה ֵׂשי עֲק ְּבמַק ֱק ְוָעסַק

ר ֹלִכּכַק �ָסמּו ְׁשְטָראּוס, ִּבְרחֹוב ן ָׁשכַק ֵּביתֹו

ְּבִרית �רֹ עֲק ֹלַק ָיָצא ֵּקׁש ֶׁשִּנְתּבַק ֵעת ְּבָכֹל ָּבת. ּׁשַק הַק

ְוֵהיָכן י "ָמתַק ְמאֹוִד. ִד עַק ֶׁשִּיֵּקר ִמְצָוה ִמיֹלה,

ָׁשַאֹל. ִּמיֹלה?", הַק ְּבִרית ֵּים ִּתְתֱקַק

ֹמֶׁשה, ְיִמין ת ֶׁשִּבְׁשכּונַק ְּבֵביִתי ֱקִדׁש, ת ּבַק "ְּבׁשַק

ְּיהּוִדי. הַק ֵהִׁשיב ִצּיֹון", ר הַק ְגֹלי ֹלרַק

ְּבִרית הַק ֹלְמֱקֹום ִדֱקה צַק ִּבי רַק ֶׁשֹל ִמֵּביתֹו ֹליָכה הֲק הַק

ְּכֶבָעָבר. ִעּמֹו ֵאינֹו ְּכָבר ּכֹוחֹו ִמָּׁשָעה. יֹוֵתר � ֶּתֱארַק

ֵהִׁשיב ּוְבָכֹל-ֹזאת ָעֹליו. ֱקָׁשה ְגֹלית ָהרַק ְּצִעיִדה הַק

ְוזֹו ֵעיָניו, ֹלֶנֶגִד ָעְמִדה ִּמְצָוה הַק ִביבּות חֲק ְּבִחּיּוב.

ָּפָניו אֹורּו ְסָּכָמה הַק הַק ע ֹלִמְׁשמַק ֱקִׁשי. ָּכֹל ֹל עַק ָּגְבָרה

ִדֱקה צַק ִּבי רַק ֶׁשֹל ָיִדֹו ֶאת ֱק ָנׁשַק הּוא ָהִאיׁש. ֶׁשֹל

ִנְרָּגׁשֹות. ֹלֹו ְוהֹוִדה

�ֶּדֶר ֹלַק ָיָצא ִדֱקה צַק ִּבי רַק ָּבת. ּׁשַק הַק יֹום ִהִּגיעַק

,�ֶּדֶר הַק ָהְיָתה ָּלה ֱקַק -א ְּמׁשֹו. ִּבְמׁשַק ְמֹלֻקֶּוה ָּכה, רֻק ָהאֲק

ְיָכֹלּתֹו. ְּכָכֹל ְצָעִדיו ֶאת ֵהִחיׁש ִדֱקה צַק ִּבי רַק אּוֹלם

ֹל עַק אֹותֹו ֵּלאת ְּממַק הַק ִּׂשְמָחה ֶׁשהַק ָהָיה ִנְרֶאה

ְּפִסיעֹוָתיו. ֶאת ְמִחיָׁשה ֹלֹו ְמִּתיָנה ּמַק הַק ִּמְצָוה הַק

ְּבָרצֹון אֹוָתם ֹלֹו ְׁשִאיֹל מַק ֵריִני הֲק וַק י, ֵּכֹלַק "ִהֵּנה
סֹוף- ָׁשׁש". חֲק ְּבֹלי י ְּבֵכֹלַק ֹלמּוֹל הּוא ָיכֹוֹל ָּגמּור.

ִּמיֹלה... הַק ְּבִרית ֶנֶעְרָכה סֹוף

ִמן ְּמׁשֹו ּוְמׁשַק ִדֱקה צַק ִּבי רַק ָיְצאּו ְּבִרית הַק ְּבֹתם

ָזָרה חֲק ּבַק ָּכה רֻק ָהאֲק �ֶּדֶר הַק ֶאת ׂשֹות עֲק ֹלַק ְוֵהֵחּלּו ִית ּבַק הַק

-א ִדֱקה צַק ִּבי רַק ֶׁשֹל ָּפָניו ֹל עַק ִּדיֱק. ּצַק הַק ֶׁשֹל ֹלֵביתֹו

ֹלָוה ׁשַק ְּפגּוָעה. אֹו ְּכעּוָסה ֶרֶׁשת אֲק ׁשּום ָתה ִנְראֲק

ָּדָבר. ע ֵארַק ְּכִאּלּו-א ֹליֶהן, עֲק ְנסּוָכה ָהְיָתה

ָהְרָגׁשֹות. רּו ָסעֲק ֵּמׁש ְּמׁשַק הַק ֶׁשֹל ְּבֹלּבֹו אּוֹלם

ְּגבּוֹל ֵאין ָּמׁש. מַק ם עַק ִמּזַק ח ָרתַק הּוא ֶׂשה עֲק ֹלמַק

ִּבי רַק ֶאת �ּכָ ְטִריחַק ֹלהַק ְּבֹלּבֹו. ר ָסעַק ְצָּפה?! חֻק ֹלַק
ִּבֹלִּתי- גּות הֲק ִהְתנַק זֹו ָּׁשְוא?! ֹלַק – ָּיִׁשיׁש הַק ִדֱקה צַק

ֱאנֹוִׁשית!

ָיכֹוֹל ֶׁשHא ִד עַק ְּבִדּוִמָּיה, ָחֹלפּו ּכֹות רֻק אֲק ּקֹות ּדַק

ְּבִרְתָחה, ֱקָרא ִּבי", "רַק סֹו. עֲק ּכַק ֶאת עֹוִד ֹלְכ-א ָהָיה

גּות הֲק ִהְתנַק הַק ֹל עַק ֵּבנּו רַק ִהְבֹליג �ֵאי ִני אֲק ֵּלא "ִמְתּפַק

ֶאְתֶכם ֶׁשִהְטִריחַק י ּדַק -א ָהִאיׁש! ֶׁשֹל ְחִּפיָרה ּמַק הַק

-א ֶׁשּלֹו; ִּמיֹלה הַק ֹלְבִרית �ָּכֹל-ּכָ ב רַק ֶמְרָחֱק ֹלְצֹעִד

ּגַקם ַאֵחר; מֹוֵהֹל ִּכֵּבִד רֹון ָהַאחֲק ֶׁשָּבֶרגַקע ִד ִּבֹלבַק זֹו

ֶאת ְׁשִאיֹל ֹלהַק ִמֶּכם ֵּקׁש ֹלבַק ָּזה ְּתעֻק הַק ֹלֹו ָהְיָתה

ִני אֲק ָהִייִתי ֹלּו ָּכֶזה? ָּדָבר ע ִנְׁשמַק ֵהיָכן ְּכֹליֶכם?

ְּיָמה. ִהְסּתַק ּנֹוָרָאה הַק ִּמֹלָחָמה הַק

י. חַק ִמֶּמָּנה ָיָצאִתי ְּבֱקִׁשי ֱק רַק

ְּמֹלִכים הַק ת עַק ַאְרּבַק ְּתִחָּלה ּבַק

ֵמֶׁשת חֲק אֹוָתנּו, ִנְּצחּו ִּדיִרים ָהאַק

ִמָּׁשם ְחִּתי ָּברַק ְּקָרב. ּבַק ְּמֹלִכים, הַק

ִּבְבֵארֹות ְעִּתי ָטבַק ט ִּכְמעַק ְוָאז ִּדי, ֹלבַק

ִמָּׁשם. ּגַקם ָיָצאִתי ְּבֵנס ֱק רַק ֵחָמר! הַק

ף ָרִדַק ֶׁשַאְבָרָהם ִּגִּליִתי ְּכֶׁשָּיָצאִתי,

ִפּלּו אֲק וַק אֹוָתם ִנֵּצחַק ְּמֹלִכים, הַק ֵרי ַאחֲק

ִעיִרי! ּתֹוָׁשֵבי ְּׁשבּוִיים הַק ֶאת ִׁשְחֵרר

ִני. אֲק ּגַקם ֹלִּתי ִנּצַק ִּבְזכּותֹו

ָּדָבר ֹל עַק ֹלהֹוִדֹות ֶאְפָׁשר �ֵאי

ְרכּוׁש ָּכֹל ֶאת ֹלֹו ִנֵּתן ִאם ֱק רַק ָּכֶזה?

ְגמּוֹל ּתַק ֹלְהיֹות ָיכֹוֹל ֶזה ְסִדֹום,

ּכֻקָּלנּו ָהִיינּו ִּבֹלָעִדיו ֵרי הֲק ָראּוי.

ְׁשבּוִיים! אֹו ֵמִתים

ֹלֹו ְוהֹוִדיִתי ֹלַאְבָרָהם ָּפִניִתי

ָּכֹל ֶאת ֹל; ח "ֱקַק ִנְרָּגׁשֹות.

ֹלֹו. ְרִּתי ָאמַק ָהְרכּוׁש!",

ְּבֹראׁשֹו ִנְעֵנעַק ַאְבָרָהם � אַק

ִּבְׁשֹליֹלה.

�ְׂשרוֹ אֹו חּוט ִפּלּו אֲק ח ֶאּקַק "-א

ִני "אֲק ְסֱקנּות. ְּבפַק ר ָאמַק ֹל!", עַק נַק

ֵא-ֹל ֵּׁשם, הַק ְּבֵׁשם �ּכָ ֹל עַק ִנְׁשָּבע

ָוָאֶרץ!". ִים ָׁשמַק ֱקֹוֵנה ֶעֹליֹון

"ֹלָּמה?". ְמִּתי. ִנִדהַק "ָמה?!",

ְיִׁשירֹות ָהֹעֶׁשר ֶאת ֵּבֹל ֱקַק אֲק ִני "אֲק

ָוִדם", ָּבָׂשר ִמְּיִדי ְו-א ֵּׁשם, הַק ֵמֵאת

ִהְבִטיחַק ְּכָבר ֵּׁשם "הַק ַאְבָרָהם. ר ָאמַק

אֹוָתּה". ֹלי ִיֵּתן ְוהּוא ִׁשירּות עֲק ֹלי

ּוָפָנה ְּדָבָריו, ֶאת ִסֵּים ַאְבָרָהם

ֵמָאחֹור, ִנְׁשַאְרִּתי ִני אֲק ֹלֹלֶכת.

ֱאמּוָנה! ֵאיזֹו ָהמּום.

ֶאת ּנֹות ֹלׁשַק ִני אֲק ּגַקם ַאְצֹליחַק ִאם הַק

י? ְּדָרכַק

ְּכָבר ִּנּמֹוֹל הַק � ָהרַק ֹלֵבית ִּגיָעם ְּבהַק

ִדֱקה צַק ִּבי רַק ָהאֹוְרִחים. ּבֹו ֶנֶאְספּו

ְּבִרית הַק � אַק ִים, ּוְׁשּתַק ָּקה ּדַק ִהְמִּתין

ִבי אֲק וַק נֹוֱקפֹות, ּקֹות ּדַק הַק ת. הַק ְהמַק ִמְתמַק

ִדֱקה צַק ִּבי רַק ֶאת ְזִמין מַק ֵאינֹו ִּתינֹוֱק הַק

ִּמיֹלה. הַק ֶאת �רֹ עֲק ֹלַק

ֵּבן הַק ִבי אֲק ֹלֵעֶבר ִהִּביט ִדֱקה צַק ִּבי רַק

ָּׁשכֹות ְממֻק ֵחׁש ִמְתֹלַק ֶׁשהּוא ְוִהְבִחין

ָמה ָּקָהֹל. הַק ִמִּנְכְּבִדי ֶאָחִד ִעם

ֱקָרא הּוא ּה. ָּתמַק – ָּכאן? ֵחׁש ִמְתרַק

ּדּועַק "מַק ְוָׁשַאֹל: ִּתינֹוֱק הַק ִבי אֲק ֹלַק

ֹלִמיֶׁשהּו?". ִּכים ְמחַק ִאם הַק ְמִּתיִנים? מַק

ָּפָניו. ֹל עַק ָעֹלה ֹסֶמֱק ְמאֹוִד. �ָנבוֹ ִנְרָאה ָהָאב

ְחֹמֱק ֹלַק ְמנַקּסֹות ְּצִדִדים, ֹלַק ִהְתרֹוְצצּו ֵעיָניו

"ְּכבֹוִדֹו", ִּדיֱק. ּצַק הַק ֶׁשֹל ֹלֵעיָניו ָּבט מַק ִמְּלֵהיִׁשיר

ֹלי "ֵיׁש ְתִאימֹות, מַק ִמִּלים ר ַאחַק ְּבִחּפּוׂש ִּגְמֵּגם

ָּמה ּכַק ֹל ִּבְגֹלַק אּוֹלם ֶאְתֶכם, ְנִּתי ִהְזמַק ָאֵכן, ְּבָעָיה...

ֶאת ֵּצעַק ְיבַק ַאֵחר ֶׁשּמֹוֵהֹל רֹוֶצה ִני אֲק ִסּבֹות

ְּבִרית...". הַק

"-א ע. ְרֱקַק ּקַק ּבַק ָּפָניו ֶאת ׁש ְוָכבַק ם ָנִדַק ָהִאיׁש

ִסָּבה ׁשּום "ֵאין ִּדיֱק, ּצַק הַק ִּפְּיסֹו נֹוָרא",

ׂשֹות עֲק ֹלַק ָיכֹוֹל ּמֹוֵהֹל הַק ִמְּבִחיָנִתי, . ְהֵמּהַק ֹלִהְתמַק

ְטרּוְנָיה ָּכֹל ְּבֹלִּבי ְוֵאין ִּבְמֱקֹוִמי, ִּמְצָוה הַק ֶאת

ָעֹליו!".

ֹל. ֱקַק ְּבֹלב ִדֱקה צַק ִּבי ֵמרַק ִּׂשְמָחה הַק ֹל עַק ּבַק ִנְפָנה

ֶּכֶבת. ִמְתעַק ְּבִרית ְוהַק ּקֹות ּדַק הַק חֹוֹלפֹות ׁשּוב ְוִהֵּנה

ּוְׁשָאֹלֹו: ִּתינֹוֱק הַק ִבי אֲק ֶאֹל ֵׁשִנית ִּדיֱק ּצַק הַק ָּפָנה

ת?". עַק ּצַק ִמְתּבַק ְּבִרית הַק ֵאין ּדּועַק מַק ָּתה? עַק "ָמה

ְּכפּוֹלה ָהִאיׁש ֶׁשֹל ְמבּוָכתֹו ָהְיָתה ָּכֵעת

ִּבְמֱקֹוְמֶכם, ְנִּתי ֶׁשִהְזמַק ֵּׁשִני, הַק ּמֹוֵהֹל "הַק ּוְמכֻקֶּפֹלת.

ְסִּכים יַק י אּוֹלַק ֶׁשּלֹו... ִּמיֹלה הַק ְּכֹלי ֶאת ְּבֵביתֹו ח ָׁשכַק

ְּבֵכֹליו?". ֵּמׁש ֹלִהְׁשּתַק ּמֹוֵהֹל ֹלַק ְרׁשֹות ֹלהַק ְּכבֹוִדֹו

ִמָּיִד. ִדֱקה צַק ִּבי רַק ֵהִׁשיב ּוְבָרצֹון", "ְּבִׂשְמָחה

ֶׁשֹל ֹצאנֹו ֹלרֹוֵעי ַאְבָרָהם ֶׁשֹל ֹּצאן הַק רֹוֵעי ֵּבין ץ ֶׁשָּפרַק ָהִריב ֹל עַק ֶּפֶרת ְמסַק ּתֹוָרה הַק ֶׁשר אֲק ּכַק

ָּבָאֶרץ". ֹיֵׁשב ָאז ְּפִרִּזי ְוהַק ִני עֲק ְּכנַק "ְוהַק ֶּיֶנת: ְמצַק ִהיא ֹלֹוט,

ֵּתאּור – סֹופֹו ּוֵבין ָהִריב, ֹל עַק ָּפסּוֱק, הַק ת ְּתִחּלַק ֵּבין ֶּקֶׁשר הַק ָמה ִיְׂשָרֵאֹל: ְּגִדֹוֹלי ֹלים ׁשֹואֲק

ָהָאֶרץ? ְסִביב ּיֹוְׁשִבים הַק ִּמים ָהעַק

ּוְבָכֹל ן ְזמַק ְּבָכֹל ָראּוי ֶׁשֵאינֹו ַאִחים, ֵּבין ֶׁשִריב ְּמִדנּו ֹלֹלַק ָּבָאה ּתֹוָרה הַק ְסִּביִרים: מַק ְוֵהם

ֵּבין ֹלִריב ִּפים ְּמצַק הַק אֹוְיִבים, עֹוְמִדים ֶׁשִּמָּסִביב ְּבָׁשָעה ִים ִׁשְבָעתַק ָּכן ּוְמסֻק ֱקֶׁשה ָמֱקֹום,

ָהַאִחים ֵּבין ָהַאְחִדּות ֹחֶסר ֹלָתם. חֲק ִמּנַק ִד יַקחַק ּגַקם ְׁשֵניֶהם ֶאת ֵּׁשֹל ֹלנַק ֶׁשּיּוְכֹלּו ְּכִדי ָהַאִחים

ֹלטֹוָבָתם. ְּפִניִמי הַק ע ֶּקרַק הַק ֶאת ֵּצֹל ֹלנַק ָהאֹוְיִבים ֶאת ְזִמין ֶׁשּמַק הּוא

בֹוִד כ¿ ƒֹל ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒינ ƒּפ ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ה ּנֵ ƒה ָך, ֹל¿ ֶׁ̆ ִד˙ ֹלֶ הֻק הַק יֹום

ו ָׁ̆ כ¿ עַק ֵנס ּכָ ƒּ̇ ֹל אַק ) ו¿ ָנה, ָּ̇ ּמַק הַק

ֹאֶפן! ּום ׁ̆ ּב¿ ֶחִדר ֹלַק

ֶא˙ יר ƒּכ ז¿ מַק ֶזה י: ƒר ָׂ̆

ם ֵ ּׁ̆ הַק ֹל ֶׁ̆ ָטחֹו˙ ב¿ הַק הַק

ין ּבֵ י˙ ƒר ב¿ ƒּב ינּו, ƒָאב ָרָהם ב¿ אַק ֹל¿

יחַק ƒט ב¿ מַק ם ֵ ּׁ̆ הַק ים. ƒר ָ̇ ּב¿ הַק

ֹל ּכָ ֶא˙ ן ֵּ̇ ֶא ָך ֹל¿ ָרָהם: ב¿ אַק ֹל¿

ֶיה ה¿ ƒי ֵגר ) ו¿ ָרֵאֹל, ¿ׂ̆ ƒי ıֶאֶר

ם. ƒי רַק ¿̂ ƒמ ıֶאֶר ּב¿ ָך עֲק ר¿ זַק

ּכֹר ז¿ ƒֹל ים ƒיכ ƒר ¿̂ נּו ח¿ נַק אֲק א: ּבָ אַק

ן מַק ז¿ ּיֹום. ּכַק ם ּגַק ֶזה ֶא˙

ים ƒָנע ֹלֹא הּוא ֹלּו˙ ּגָ הַק

ים ƒע יֹוִד¿ נּו ח¿ נַק אֲק ָבֹל אֲק ֵער, ַ̂ק ּומ¿

ה ּזֶ הַק ן מַק ּז¿ ֹלַק ׁ̆ ּיֵ ֶׁ̆ אּו˙ ִדָ וַק ּב¿

ֶא˙ ו¿ נּו ָ̇ אֹו יא ƒָהב ֹל¿ ָרה, ּטָ מַק

טֹוב י ƒכ הֲק ב ָּ̂ ּמַק ֹלַק ָהעֹוֹלם

ָאֵמן. ֵהָרה, מ¿ ƒּב ֹלא, פ¿ ƒנ ו¿

ה ֹלּמָ ין, ƒֵמב ֹלֹא י ƒנ אֲק י: ƒינ ƒּפ

ִד˙, ֹלֶ הֻק הַק יֹום בֹוִד כ¿ ƒֹל ּיּו˜ ƒִד ּב¿

ֵנס ּכָ ƒה ֹל¿ י ƒֹל ה ֶׁ̆ ר¿ מַק ֹלֹא ה ָּ̇ אַק

ֶחִדר? ֹלַק

ין ƒֵמכ י ƒנ אֲק י ƒּכ ּוט, ׁ̆ ּפָ ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ֶחִדר! ּבַק ָעה ָּ̇ פ¿ הַק ָך ֹל¿

ם ּגַק ָהָיה ּיּו˜ ƒִד ּב¿ ך¿ ּכָ י: ƒר ָׂ̆

ם, ֵ ּׁ̆ הַק ינּו. ƒָאב ָרָהם ב¿ אַק ֹל ֶ̂ ֵא

ָרָהם ב¿ אַק ֹל¿ יחַק ƒט ב¿ ƒה ָב˙ֹו, הֲק אַק ּב¿

י ƒּכ ָגֹלּו˙, ֹל¿ ִדּו ֵיר¿ ָניו ּבָ ֶׁ̆

ח מַק ¿̂ ƒּ̇ ּזֹא˙ הַק יִדה ƒר ּי¿ ֵמהַק

.˙ חַק ּמַק ַׂ̆ק ּומ¿ ִדֹוֹלה ּג¿ ה ֹלָ אֻק ּג¿
ָּבִריא... ֹלֹחֶרף ִּוים ְמֱקַק ְוכֻקָּלנּו ָּכאן ְּכָבר ֹחֶרף הַק

ּוְבִרּפּוי ְּבִאְבחּון ֹלֹות, חֲק מַק ת ִּבְמִניעַק ָהעֹוֵסֱק ָּדע מַק ִהיא ָהְרפּוָאה

-א � אַק ָחִדיׁש. ְוִצּיּוִד ִנּתּוִחים ְּתרּוָפִתִּיים, ִטּפּוֹלים ְתִאיִמים, מַק ָכֹלים אֲק ּומַק ְּתזּוָנה ְּבֶאְמָצעּות

ֹל עַק ְׁשִמיָרה ְועֹוִדּנּו ָהָיה ְּבִריאּות הַק ת ֹלְׁשִמירַק ִעָּקִרי ּגֹוֵרם ָהרֹוְפִאים. ֹלְרׁשּות ֵאּלּו ָּכֹל ָעְמִדּו ָּתִמיִד

ִהְׁשִריָׁשה ְּיהּוִדית הַק ֹלָכה הֲק הַק ֶׁשֵּכן, ְּתֱקּופֹות. הַק ְּבָכֹל ּבֹו ְּינּו ִהְצטַק ְּיהּוִדים ֶׁשהַק ָּדָבר ֱקִסיָמֹלי, מַק ִנָּקיֹון

ּתֹוָרה. ְוֹלּמּוִד ְּתִפָּלה ָּׁשה, ֱקִדֻק ֹלְמֱקֹום ֶהְכֵרִחי ְּתנַקאי ֶׁשהּוא ִּנָּקיֹון, הַק ֱקִסימּום מַק ֶאת ָּבנּו

ׂשּו עֲק ֶׁשּנַק ּוְמָׁשחֹות ִּנים ּוְמׁשֻק ׁשֹוִנים ָׂשִבים עֲק ִמִּמיֵני ׂשּויֹות עֲק ְּתרּופֹות הַק ָהיּו ָעָברּו ְּבָיִמים

ע ֶּטבַק הַק אֹוְצרֹות ָּכֹל ִּמְׁשָּפָחה. הַק �ְּבתוֹ ְּכֹלֹל �ְּבִדֶר ָעְבָרה ָאז ָהְרפּוָאה ְוָׁשָרִׁשים. ָעֹלים רֹובֹות עֲק ִמּתַק

ִּבים רַק ִמיֶנָרֹלים ֵמִכיֹל ח ֶּמֹלַק הַק יַקם ְרֵּפא", ּומַק ְצִדֱקה "ֶׁשֶמׁש ר: ֶנֱאמַק ֶּׁשֶמׁש הַק ֹל עַק ְרֵּפא. מַק ֵהם

ְּבֵהָמה, ִנְבְראּו "-א ּבֹוֵתינּו: רַק ָאְמרּו ּוְכָבר ְּפִאים, ְמרַק ִּמים חַק ְעָינֹות מַק ֵמי ָאִדם, ֶׁשֹל ּגּופֹו ְּזֱקים ְּמחַק הַק

ָאִדם". ֹלְבֵני ֹלְרפּוָאה ֶאָּלא ָּבעֹוֹלם, ּוְרָמִׂשים ְׁשֱקִצים ָּיה, חַק


