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ַקּ˙ ¿˜ ˆƒיר :ר' י¿ ַׁק˘ ¿עיָ ה ּו ¿ ּברוֹ ¿ִד ˜ƒיַ ,קא ¿ֹל ָמן ַקה ּ¿מ ֻקט ָּפֹל ּ ƒב ׁ¿˘נֵ י י¿ ָֹל ִƒדים ,יָ ָˆא ¿ֹל ַקמ ָ ּסע ָאר ¿ֹך ¿ֹל ֵﬠ ֶבר ֶא ֶרַ ıקה ּ˜ ִֶֹד ׁ˘.
¿ֹל ַקא ַקחר ֳח ִָד ׁ˘ƒיםƒ ,ה ּ ƒגיע ּו ¿ֹל ֶח ¿ֹל˜וֹ ָה ַקא ֲקחרוֹ ן ֶׁ˘ֹל ַקה ַּקמ ָ ּסעַ ,קה ¿פ ָֹל ָגה ƒמ ¿ ֹּל ָבנוֹ ןּ ƒ ,ב ¿ס ƒפינַק ˙ ַקמ ּ ָ ׂ˘א ¿˜ ַקט ָ ּנה ֲקﬠמו ָּסה
ֵﬠ ˆƒים¿ .ס ָﬠ ָרה ƒט ¿ֹל ¿ט ָֹלה אוֹ ָ˙ם ַקֹל ֶּמ ¿ר ָח˜ ו¿ ָכ ¿ך ¿ ּב ƒה ¿˙ ָ˜ ֵרב ַקחג ַקה ֻק ּס ּכוֹ ˙ֵ ,הם ֲקﬠ ַקִדי ƒן ָהי ּו ¿ ּב ֵֹלב יָ ם.

יִד ְעיָה הַק ַקנּגָּר
 ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס ַקמגִּ יעַק ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ֹלְ בַק ֵשּׂר ֹלִ ַק
כִּ י עוִֹד גִּ ְִדעוֹן וּמוֹנְ בַּק ז ַקחיִּים ,אַק אֵ ינ ֹו ְמ ַקגלֶּה ֹל ֹו אֶ ת ְמֱקוֹר
הַק יּ ְִִדיעָ ה ..יוֹּלְ יוּס ָחשׁוִּד ְבּעֵ ינָיו.
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ֹלוֹחים"...
"יוֹּלְ יוּס ִמ ְשׁ ִ

ֱקוֹֹל ֹו ֶשֹׁל י ַקְִד ְעיָה ִה ִשּׂיג אֶ ת ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס
"רגַקעַ ,קרב
ֶשׁכְּ בָ ר עָ ַקמִד ֹלָצֵ את ִמן הֶ ָחצֵ רֶ .
הָ ְרכִּ ינַקס!" עָ צַק ר אוֹת ֹו הַק ַקנּגָּר הַק נִּ ְרגָּשׁ" .הֵ ן -א
ישׁת
אָמ ְר ָתּ ֹלִ י ָמה ְשׁמ ֹו ֶשֹׁל מוֹסֵ ר הַק ְ'דּ ִר ַק
ַק
ָשֹׁלוֹם' וְ הֵ יכָן אוּכַקֹל ֹלִ ְפגֹּ שׁ אוֹת ֹו וְ ֹלִ ְשׁמֹ עַק
ִממֶּ נּוּ עַק ְצמוֹ ,עַק ֹל יַקֹלְ ִדּי".
ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס ָסב עַק ֹל ִע ְֱקבו ָֹתיו ְבּ ִא ִטּיּוּת
כְּ ֶשׁמּוֹח ֹו ִמ ְת ַקאמֵּ ץ ֹל ְַקחשֹׁב ָמה ֹלַקעֲק נוֹתְ .בּכָֹל
ְמאוִֹד ֹו -א ָרצָ ה ֹלְ ַקספֵּ ר ֹל ַקָאבָּ א הַק ְמּאֻק ָשּׁר
ֶשׁמּוֹסֵ ר הַק ַקדּ"שׁ ָחשׁוִּד ְבּעֵ ינָיו כְּ ִמי ֶשׁ ְמּבַק ֵקּשׁ,
אוֹּלַקיֹ ,לְ הָ ַקרע ַקֹל ְיֹּל ִִָדיםָ ,חֹלִ יֹלָהְ .מאוִֹד -א
ָרצָ ה ֹלְ הַק ְִד ִאיג שׁוּב אֶ ת הָ ִאישׁ הַק טּוֹב הַק זֶּה.
"מה ְשׁמוֹ?"ָ ,תּהָ ה ְבֱּקוֹֹל-" .א אֵ ַקִדע אֶ ת
ָ
ְשׁמ ֹו כִּ י -א ִהגִּ יִד ֹלִ י ,וְ גַקם -א אֵ ַקִדע הֵ יכָן הוּא
ְבּ ִִדיּוֱּק כּ ֶָרגַקע .גַּקם אֵ ין צ ֶֹר ֶשׁ ִתּ ְשׁ ַקמע ִממֶּ נּוּ
עַק ְצמוֹ; כָֹּל ָמה ֶשׁ ִסּפֵּ ר ִספַּק ְר ִתּי ֹלְ; אֲק נִ י..
וְ עַק כְ ָשׁו אֲק נִ י ַקחיָּב ָֹל ֶֹלכֶתָ ,שֹׁלוֹם!" וְ ַקרב
וּמהֵ ר ֹלְ ִה ְס ַקתּלֱֵּק
הָ ְרכִּ ינַקס נ ָָשׂא אֶ ת ַקרגְ ֹלָיו ִ
ִמבֵּ ית הַק ַקנּגָּר ,תּוֹהֶ ה ִאם ִבּכְ ֹלָֹל נָהַק ג ְבּ ָחכְ ָמה
יִד ְעיָה עַק ֹל אוִֹדוֹת ְבּנוֹ .הוּא
ְבּכָ ֶשׁ ִסּפֵּ ר ֹלִ ַק
עוִֹד ְמסֻק גָֹּל ָֹל ֶֹלכֶת ְבּאֹפֶ ן עַק ְצ ָמ ִאי וְ ֹלִ ְמצֹא אֶ ת
יוֹּלְ יוּס ...זֶה י ְִהיֶה נו ָֹרא ,כִּ י בָּ ֶרגַקע ֶשׁיּוֹּלְ יוּס
ְי ַקגלֶּה ֶשׁיּ ַקְִד ְעיָה הוּא הָ אָב הָ אֲק ִמ ִתּי ,הוּא -א
יִדע עַק ֹל
יח ֹל ֹו עַק ִד ֶשׁיּו ִֹציא ִממֶּ נּוּ אֶ ת הַק מֵּ ָ
יָנִ ַק
ְמֱקוֹם ִה ָמּ ְצאָם ֶשֹׁל הַק ְיֹּל ִִָדיםְ ..בֹּלֵב כָּבֵ ִד ָשׁב
ֹלְ בֵ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ.
בֵּ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ הָ ָמה כְּ ַקִד ְרכּוַֹ .קר ִבּי צָ ִדוֱֹק הָ גָה
ְבּ ִפנָּת ֹו ְבּסֵ פֶ ר גִָּדוֹֹל ,כְּ ֶשׁהוּא נָח עַק ֹל ִצדּוֹ.
רו ְֹפאֵ י הַק ִמּ ְשֹׁל ַקַקחת י ְָשׁבוּ ֹלְ יִָד ֹו ְבּתו ָֹרנוּת
וּמפַּק עַק ם ֹלְ פַק עַק ם נִ גְּ שׁוּ אֵ ֹלָיו ְבּכָבוִֹד וְ ִה ִצּיעוּ ֹל ֹו
ִ
ְמעַק ט ִמ ִמּיץ הַק ְתּאֵ נִ ים הַק ַקמּ ְב ִריאַ .קרב הָ ְרכִּ ינַקס
ָשׂ ַקמח ֹלִ ְראוֹת כִּ י בֵּ ינֵיהֶ ם -א נ ֹוכ ַקֵח הַק יּוֹם
רוּח עֲק ַקִדיִן עַק ֹל ִמ ָטּתוָֹ ,ח ַקשׁב
יוֹּלְ יוּס .בֶּ ַקטח ָס ַק
ְבּ ִספּוֱּק .י ַקְִד ְעיָה עוִֹד עָ ֹלוֹּל ֹלָבוֹא וֹּלְ ַקחפֵּ שׂ
אוֹת ֹו כָּאן ...הוּא ָשׁב וְ ִשׁ ֵקּעַק עַק ְצמ ֹו ְבּסוּגְ יַקת
ְ'תּ ִפלַּקת עַק ְר ִבית ְרשׁוּת א ֹו חוֹבָ ה?'ִ .מ ִפּי
חֲקֱ-קת נִ טֶּ ֶשׁת בָּ ִענְ יָן,
הַק ְשּׁמוּעָ ה נו ַקִֹדע ֹל ֹו כִּ י ַקמ ֶ

בֵּ ין ַקרבָּ ן גּ ְַקמֹלִ יאֵ ֹל ֹלְ בֵ ין ַקר ִבּי יְהוֹשֻׁק עַק  ,וְ הוּא
נִ ָסּה ֹלְ הָ ִבין אֶ ת דֶּ ֶר ַקמ ְח ַקשׁ ְב ָתּם ֶשֹׁל ְשׁנֵי
הַק ְצּ ִָד ִִדים .הוּא ִה ְתעַק מֵּ ֱק ְבּ ַקמ ְח ַקשׁ ְבתּ ֹו
וּכְ ֶשׁ ִסּיֵּם נ ֹוכַקח ֹלִ ְראוֹת כִּ י כְּ בָ ר ְמאֻק ָחר וְ עָ ֹלָיו
ָֹל ֶֹלכֶת הַק בַּק י ְָתה .הוּא ִמהֵ ר ֹלְ ִהפָּ ֵרִד ֹלְ ָשֹׁלוֹם
וּמה רוֹאוֹת
מֵ ַקר ִבּי צָ ִדוֱֹק וְ יָצָ א הַק חוּצָ הָ .
עֵ ינָיו?
יִד ְעיָה עו ְֹמ ִִדים הָ יוּ זֶה ֹלְ צַק ִד זֶה,
יוֹּלְ יוּס וִ ַק
יחה עֵ ָרנִ ית .י ַקְִד ְעיָה נִ ְראֶ ה הָ יָה
ֱקוּעים ְבּ ִשׂ ָ
ְשׁ ִ
נִ ְרגָּשׁ וְ ָשׂמֵ ַקח וְ יוֹּלְ יוּס נִ ְראָה ָשׂמֵ ַקח -א
פָּ חוֹת .הוּא ִפּזֵּר ִחיּוּכִ ים וְ אַף ָטפַק ח עַק ֹל
ִשׁכְ מ ֹו ֶשֹׁל י ַקְִד ְעיָה..

ַקא ָ ּבאַ ,קא ָּ˙ה ֵמ ƒבין? ֹלֹא ¿ס ָ˙ם ַקה ָּ˜ִדוֹ ׁ˘ ָ ּברו ¿ּך הוּא ָׁ˘ ַקֹלח
אוֹ ָ˙נ ּו ּ ƒב ¿ס ƒפינָ ה ֶׁ˘ ֵ ּי ׁ˘ ָֹל ּה ֵﬠ ˆƒים ַקﬠֹל ַקה ּ ƒס ּפוּן! ֲקאנַק ¿חנ ּו
י¿ כוֹ ֹƒלים ַקמ ָּמ ׁ˘ ¿ ּב ַק˜ ֹּלוּ˙ ¿ֹל ָה ˜ƒים ָֹלנ ּו ֻקס ָ ּכה.

מוּמי.
י ַקְִד ְעיָה נוֹפֵ ף ֹלְ ָשֹׁלוֹם ֹלָרו ָֹמ ִאי הָ עַק ְר ִ
"תּוִֹדוֹת ֹלְ;ִ ,אישׁ ְבּשׂו ָֹרה! או ִִֹדיעַק ֹלְ;
כְּ ֶשׁאֲק ַקסיֵּם ֹלְ הָ כִ ין אֶ ת הַק חֲק ִביֹלָה" ..וְ הוּא פָּ נָה
ָֹל ֶֹלכֶת ִעם ַקרב הָ ְרכִּ ינַקסֶ ,שׁ ִמּהֵ ר ֹלְ בָ ֵרר
בַּק חֲק ָר ִָדה" :עַק ֹל אֵ יז ֹו חֲק ִביֹלָה ִדּבַּק ְר ָתּ ִאתּוֹ?!".
"חֲק ִסיִד אֻק מּוֹת הָ ע ֹוֹלָם הוּא ,הָ רוֹפֵ א הַק לָּז",
עָ נָה י ַקְִד ְעיָה ְבּ ִה ְתֹלַקהֲק בוּת" ,וּכְ ֶשׁ ָשּׁ ַקמע ֶשׁאֲק נִ י
אָביו ֶשֹׁל גִּ ְִדעוֹןִ ,מהֵ ר וְ ִה ִצּיעַק ֶשׁאֶ ְשֹׁלַקח ִעמּ ֹו
ִ
חֲק ִביֹלָה ֹלְ גִ ְִדעוֹן"..
"אָמ ְר ָתּ ֹל ֹו הֵ יכָן נִ ְמצָ ִאים גִּ ְִדעוֹן
ַק
וּמוֹנְ בַּק ז?".
אֹמר
"בֶּ ַקטח .וְ כִ י אֵ י יַקגִּ יעַק אֲק ֹלֵיהֶ ם ִאם -א ַק
ֹלוֹ? ְוּראֵ ה זֶה פֶּ ֹלֶא! אַק ָשׁ ַקמע ִמ ִפּי ֶשׁהֵ ם
כַּקנִּ ְראֶ ה ְבּי ְַקבנֶה ,הוּא הו ִִֹדיעַק ִמיִָּד כִּ י פָּ נָיו
מוּעָ ִדוֹת ְבּ ִִדיּוֱּק ֹלְ ָשׁם!"...
המשך יבוא

צאת השבת

ֶזה ַקר ¿עיוֹ ן ¿מ ֻקˆ ָ ּין! ֲקא ָבֹל נָ ˆ¿ ƒט ֵר ¿ך
¿ֹל ַקב ֵּ˜ ׁ˘ ¿ר ׁ˘וּ˙ ֵמ ַקרב ַקהחוֹ ֵבֹל.

ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,

הַק ָשּׁבוּעַק הָ י ְָתה ֹלִ י ִה ְתמו ְִֹדִדוּת
ֱָק ָשׁה.

יֹלנ ּו
¿ ּב ַקב ָּ˜ ָׁ˘ה ƒמ ּ¿מ ָךּ ƒ ,ב ׁ¿˘ ƒב ֵ
ֶזה ִָדּ ָבר ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ָח ׁ˘וּב!

ֹלְ פֶ ַקתע ָשׂמוּ הַק ְשּׁ ַקניִם ֹלֵב כִּ י ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס
וּמ ִבּיט בָּ הֶ ם ִמן הַק צַּק ִד .יוֹּלְ יוּס ִהזְ ַקדּ ֵקּף
עוֹמֵ ִד ַק
אָמ ְר ָתּ ֹלִ י
"מדּוּעַק זֶה ַק
וּפָ נָה אֵ ֹלָיו ְבּ ַקת ְרעֹמֶ תַ :ק
כִּ י ַקא ָתּה ִהנְּ; אֲק ִבי הַק ֶיֹּלִֶד ֶשׁפָּ ג ְַקשׁ ִתּי? הֲק ֹלוֹא
ִאישׁ זֶה ִהנּ ֹו הָ ַקאבָּ א הָ אֲק ִמ ִתּי!".
"אֲק נִ י הַק מּו ֶֹרה ֶשׁלּוֹ .וְ זֶה אוֹת ֹו הַק ָדּבָ ר" ,פָּ ַקטר
וּמהֵ ר ֹלִ ְפנוֹת
אוֹת ֹו ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס ִבּ ְֱקצָ ָרהִ ,
יִד ְעיָה" .הֲק ַקשׂ ְמ ָתּ ֹלִ בְּ; ֹל ַָקשּׁעָ ה הַק ְמּאֻק חֶ ֶרת?
ֹלִ ַק
הֲק ֹלוֹא ִא ְשׁ ְתּ; ַקמ ְמ ִתּינָה ֹלְ; בַּק בַּק יִת! הָ בָ ה
וְ אֲק ֹלַקוֶּ; הַק בַּק י ְָתה"ִ ,ה ִצּיעַק וְ ִשׁלֵּב זְ רוֹע ֹו ִבּזְ רוֹע ֹו
ֶשֹׁל י ַקְִד ְעיָה הַק מֻּק ְפ ָתּעְ ,מנ ֵַקתֱּק אוֹת ֹו ְבּפֹ עַק ֹל
מֵ ִאישׁ ִשׂיחוֹ..

כניסת השבת

5:37 5:23 5:33 5:19
6:34 6:31 6:32 6:31

ָח ַׁק˘ ¿בנ ּו ֶׁ˘ ¿ ּכ ָבר נ¿ ƒהיֶ ה
ַק ּב ַקחג ֶׁ˘ ָ ֹּלנ ּו ַקﬠֹל ַקא ¿ִד ַקמ˙ ֶא ֶרַ ıקה ּ˜ ִֶֹד ׁ˘,
ו¿ ƒה ֵ ּנה ֲקאנַק ¿חנ ּו ָ ּכאןּ ֵ ,בין גַּק ֵ ֹּלי ַקה ָ ּים.
¿ֹל ָפחוֹ ˙ נו ַקּכֹל ¿ֹל ַק˜ ֵ ּים ֶא˙ ƒמ ¿ˆוַק ˙
ַקה ַקחגָֹ ,ל ֶׁ˘ ֶב˙ ַק ּב ֻק ּס ָ ּכה)

ַקמ ¿ס ּƒפי˜ ו¿ ַקִדי! ¿ ּכ ָבר ָא ַקמ ¿ר ˙ּƒי
ֶׁ˘ ֹּלֹא ,ו¿ ֶזהוּ.

ו¿ או ַקֹּלי ¿ ּב ָכֹל זֹא˙?
נָ ˜ƒים ֶא˙ ַקה ֻק ּס ָ ּכה ¿ ּב ƒפ ַק ּנ˙ ַקה ּ ƒס ּפוּן.
יﬠ)
¿ ּב ָמ˜וֹ ם ֶׁ˘ ƒהיא ¿ ּכ ָֹלֹל ֹלֹא ַקּ˙ ¿פ ƒר ַק

ֵא ¿
יך ƒה ¿ˆ ַקֹל ¿ח ָּ˙ ¿ֹל ַׁק˘ ¿כנֵ ַקﬠ
אוֹ ˙וֹ ַ ,קא ָ ּבא?

נוּ ,טוֹ בƒ .אם ֶזה ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך
ָח ׁ˘וּב ¿ֹל ָךָ ,אז ָֹל ָּמה ֹלֹא?

סוֹף סוֹף ,עָ שׂוּ בַּק בַּק יִת ֶשׁלָּנוּ
פּוּצים וְ חֶ ִדֶ ר ָח ִָדשׁ ִה ְתוַק סֵּ ף ֹלַקבַּק יִת .הָ יָה
ִשׁ ִ
בָּ רוּר מֵ הַק הַק ְת ָחֹלָה ֶשׁהַק חֶ ִדֶ ר הֶ ָח ִָדשׁ י ְִהיֶה
ְבּ ִע ָקּר ִבּ ְשׁ ִביֹלִ י .הַק ְצּ ִפיפוּת הַק גְּ ִד ֹוֹלָה בַּק חֲק ַקִדר
ֱקֹשׁיָ ,מֱקוֹם
הַק ְיֹּל ִִָדיםִ ,ה ְשׁ ִא ָירה ֹלִ י ָשׁם ְבּ ִ
ֹלְ ִמ ָטּה וְ ֹלַקחֲק ִצי ְמג ֵָרה...
וְ ִהנֵּה ,גִּ לִּ ִ
יתי ִפּ ְתאוֹםֶ ,שׁהַק הו ִֹרים ֶשׁלִּ י
ְמ ַקתכְ נְ נִ ים ֶשׁעוִֹד אָח יַקעֲק בֹר ִא ִתּי ֹלַקחֶ ִדֶ ר
הֶ ָח ִָדשׁ.
יתי ִמיִָּד ָֹלג ֶֶשׁת,
כָֹּל כָּ ִה ְתאַכְ ז ְַקב ִתּי! ָר ִצ ִ
ֹלְ הַק ְס ִבּיר וֹּלְ ַקשׁכְ נֵעַק ֹ ,ל ָָמּה ַקמגִּ יעַק ֹלִ י "חֶ ִדֶ ר
אָחי כָֹּל
ְפּ ָר ִטי" .אֲק בָ ֹל ִמן הַק צַּק ִד ִה ְב ַקחנְ ִתּיֶ ,שׁ ִ
כָּ ִמ ְת ַקרגֵּשׁ וְ ָשׂמֵ ַקח!

יוֹ ƒסיַ ,קא ָּ˙ה יוֹ ִֵד ַקﬠ ָמה ֶזה?

ִה ְתֹלַקבַּק ְט ִתּי ְמאוִֹדֹ ,לְ וַק ֵתּר ,א ֹו -א ֹלְ וַק ֵתּר?
וְ אָז נִ זְ כּ ְַקר ִתּי ְבּ ָמה ֶשׁ ִדּבַּק ְרנוּ בַּק בַּק יִת ְבּ ִִדיּוֱּק
ְבּאוֹת ֹו יוֹם בּ ֱֶֹקרֹ ,לִ ְֱק ַקראת י"א חֶ ְשׁוָ ן ,יוֹם
ְפּ ִט ָיר ָתהּ ֶשֹׁל ָרחֵ ֹל ִאמֵּ נוּ.

ֵ ּכןֶ .זה
י˜ ֶסר!
ƒמ ¿

ִדּבַּק ְרנוּ עַק ֹל ְדּ ָ
מוּתהּ ֶשֹׁל ָרחֵ ֹל :אֵ י וִ ְתּ ָרה
ֹלַקאֲק חו ָֹתהּ ֹלֵאָה עַק ֹל הֶ ָח ָתן הֶ ָחשׁוּב – יַקעֲק ֱקֹב
ימה ֹלְ ִה ָקּבֵ ר עַק ֹל אֵ ם
אָבינוּ ,וְ אֵ י ִה ְסכִּ ָ
ִ
בוּר ָתהּ י ְִהיֶה ְמֱקוֹר
הַק דֶּ ֶר ,כְּ ִדֵ י ֶשׁ ְמֱּקוֹם ְֱק ָ
ִעיִדוִּד וְ נֹ ַקחם ֹלְ בָ נֶיהָ ְ ,בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹל הַק הוֹֹלְ כִ ים
ֹלְ גָֹלוּת...

'˘ ¿כנֵ ַקﬠ' אוֹ ˙וֹ .
ַקה ּ ׁ˘ ַקֹחִד ׁƒ
נָ ַק˙ ˙ּƒי ֹלוֹ ֶא˙ ַקא ַקחִד ַקה ַּקמ ¿ט ¿ ּבעוֹ ˙ ַקה ¿ ּי ָ˜ ƒרים
ָה ַקא ֲקחרוֹ נ ƒים ֶׁ˘ ּ ƒנ ׁ¿˘ ֲקאר ּו ֶא ¿ˆ ֹƒלי .ו¿ ƒכי ָמה יוֹ ֵ˙ר
יﬠ ¿ֹל ֶא ֶרַ ıקה ּ˜ ִֶֹד ׁ˘ַ ,קה ּ ֵׁ˘ם
יָ ָ˜ר ƒמ ֻק ּס ָ ּכה? ¿ ּכ ֶׁ˘ ַק ּנ ּ ƒג ַק
יּ ָ ˙¿ ƒב ֵר ¿ך ¿ ּכ ָבר יַק ֲקﬠזֹר ָֹלנ ּו ¿ֹל ƒה ¿ס ַקּ˙ ִֵדּ ר.

ו¿ ַקא ָּ˙ה יוֹ ִֵד ַקﬠ ָמה הוּא
עוֹ ֶׂ˘ה?

ִדּבַּק ְרנוּ עַק ֹל זֶה ֶשׁ ָרחֵ ֹל ְמֹלַקמֶּ ִדֶ ת או ָֹתנוּ
ֶשׁיּ ִ
ְהוִּדי -א צָ ִרי ֹל ִָשׂים אֶ ת עַק ְצמ ֹו בַּק מֶּ ְרכָּז
– ָמה אֲק נִ י רוֹצֶ הָ ,מה ֹלִ י ִמ ְת ַקח ֵשֱּׁקָ ,מה ֹלִ י
ְהוִּדי צָ ִרי ֹלְ ִה ְס ַקתּכֵֹּל ָס ִביב
הֲק כִ י ַקמ ְת ִאים ...י ִ
וְ ֹלִ ְראוֹת ִמי זֱָקוֱּק ֹלְ עֶ זְ ָרה א ֹו ֹלְ וִ תּוּר.
ִפּ ְתאוֹם ִה ְרגּ ְַקשׁ ִתּי ֶשׁהַק ְדּבָ ִרים כֻּקוְּ נוּ
ִבּ ְמי ָֻקחִד אֵ ֹלַקי ...הֶ ְחֹל ְַקט ִתּי ֹלִ ְשׁתֱֹּק .וַק אֲק ִפלּוּ
אָחיְ ,שׁכֵנִ י ֹלַקחֶ ִדֶ ר הֶ ָח ִָדשׁ.
ֹלְ ַקחיֵּ אֶ ֹל ִ
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ֵ ּכןַ ,קר ַקﬠ ׁ˘!

ִמ ְצוָ ה ֹלִ ְשׁ ָמהּ
חוּצין נ ָָשׂא אֶ ת עֵ ינָיו אֶ ֹל הָ ִאישׁ
ַקר ִבּי צַק ְִד ֱָקה ִ
ֶשׁנִּ כְ נַקס ֹלְ ַקח ְִדרוֹ"ְ .רצוֹנִ י ֹלְ הַק זְ ִמין אֶ ת כְּ בוִֹד ֹו ֹלָמוֹּל
אָמר הָ או ֵֹר ַקח.
אֶ ת ְבּנִ י"ַ ,ק

ֶבּ ַקרע ֶמֹלֶ  ְסִדוֹם
הַק ִמֹּלְ ָח ָמה הַק נּו ָֹראָה ִה ְס ַקתּיּ ְָמה.
אתי ִממֶּ נָּה ַקחי.
ֱקֹשׁי יָצָ ִ
ַקרֱק ְבּ ִ
אַרבַּק עַק ת הַק ְמֹּלָכִ ים
ְ
בַּק ְתּ ִחלָּה
הָ ַקא ִדּ ִירים נִ ְצּחוּ או ָֹתנוּ ,חֲק מֵ ֶשׁת
הַק ְמֹּלָכִ ים ,בַּק ְקּ ָרב .בָּ ַקר ְח ִתּי ִמ ָשּׁם
ֹלְ בַק ִדּי ,וְ אָז כִּ ְמעַק ט ָטבַק ְע ִתּי ִבּ ְבאֵ רוֹת
אתי גַּקם ִמ ָשּׁם.
הַק חֵ ָמר! ַקרֱק ְבּנֵס יָצָ ִ
אַב ָרהָ ם ָר ַקִדף
יתי ֶשׁ ְ
אתי ,גִּ לִּ ִ
כְּ ֶשׁיָּצָ ִ
אַחֲק ֵרי הַק ְמֹּלָכִ ים ,נִ צֵּ ַקח או ָֹתם וַק אֲק ִפלּוּ
ִשׁ ְח ֵרר אֶ ת הַק ְשּׁבוּיִים תּו ָֹשׁבֵ י ִע ִירי!
ִבּזְ כוּת ֹו נִ צַּק ֹלְ ִתּי גַּקם אֲק נִ י.
אֵ י אֶ ְפ ָשׁר ֹלְ הוִֹדוֹת עַק ֹל ָדּבָ ר
ָכּזֶה? ַקרֱק ִאם נִ ֵתּן ֹל ֹו אֶ ת כָֹּל ְרכוּשׁ
ְסִדוֹם ,זֶה יָכוֹֹל ֹלִ ְהיוֹת ַקתּגְ מוֹּל
ָראוּי .הֲק ֵרי ִבֹּלְ עָ ִָדיו הָ יִינוּ ֻקכּלָּנוּ
מֵ ִתים א ֹו ְשׁבוּיִים!
יתי ֹל ֹו
אַב ָרהָ ם וְ הוִֹדֵ ִ
יתי ֹלְ ְ
פָּ נִ ִ
"ֱקח ֹלְ; אֶ ת כָֹּל
ַק
נִ ְרגָּשׁוֹת.
אָמ ְר ִתּי ֹלוֹ.
הָ ְרכוּשׁ!"ַ ,ק
אַב ָרהָ ם נִ ְענֵעַק
ְ
אַק
ִבּ ְשֹׁלִ יֹלָה.

ְבּרֹאשׁ ֹו

"-א אֶ ַקקּח אֲק ִפלּוּ חוּט א ֹו ְשׂרוֹ
אָמר ְבּפַק ְס ֱָקנוּת" .אֲק נִ י
ַק
נַקעַק ֹל!",
נִ ְשׁבָּ ע עַק ֹל כָּ ְבּ ֵשׁם הַק ֵשּׁם ,אֵ ֹל
אָרץ!".
עֶ ֹלְ יוֹן ֱק ֹונֵה ָשׁ ַקמיִם וָ ֶ
"מה?!" ,נִ ְִדהַק ְמ ִתּיֹ" .ל ָָמּה?".
ָ
"אֲק נִ י אֲק ַקֱקבֵּ ֹל אֶ ת הָ ע ֶֹשׁר י ְִשׁירוֹת
מֵ אֵ ת הַק ֵשּׁם ,וְ-א ִמיְִּדֵ י בָּ ָשׂר וָ ִָדם",
יח
אַב ָרהָ ם" .הַק ֵשּׁם כְּ בָ ר ִה ְב ִט ַק
אָמר ְ
ַק
ֹלִ י עֲק ִשׁירוּת וְ הוּא י ִֵתּן ֹלִ י או ָֹתהּ".
אַב ָרהָ ם ִסיֵּם אֶ ת ְדּבָ ָריו ,וּפָ נָה
ְ
ָֹל ֶֹלכֶת .אֲק נִ י נִ ְשׁ ְ
אַר ִתּי מֵ אָחוֹר,
הָ מוּם .אֵ יז ֹו אֱ מוּנָה!
יח גַּקם אֲק נִ י ֹלְ ַקשׁנּוֹת אֶ ת
אַצֹלִ ַק
הַק ִאם ְ
ְדּ ָרכַקי?

אַֹלְ פֵ י ִתּינוֱֹקוֹת ָמֹל ַקר ִבּי צַק ְִד ֱָקהֶ ,שׁנּו ַקִֹדע כְּ ַקתֹלְ ִמיִד
וּמ ַקתֹּלְ ִמ ָיִדיו ֶשֹׁל הַק 'בֶּ ן ִאישׁ
ָחכָם וְ גָאוֹן בַּק תּו ָֹרה ִ
יִשׂ ָראֵ ֹל,
ַקחי'ִ .בּ ְהיוֹת ֹו בֶּ ן חֲק ִמ ִשּׁים עָ ֹלָה ֹלְ אֶ ֶרץ ְ
וְ ִה ְמ ִשׁי כָּאן בַּק עֲק ִשׂיָּת ֹו בַּק קִֹּדֶ שִׁ .ה ְר ִבּיץ תּו ָֹרה
וְ עָ ַקסֱק ְבּ ַקמעֲק ֵשׂי ְצ ִָד ֱָקה וָ חֶ סֶ ִד ִבּ ְמ ִסירוּת נֶפֶ שׁ.
בֵּ ית ֹו ָשׁכַקן ִבּ ְרחוֹב ְשׁ ְט ָראוּסָ ,סמוּ ֹלְ כִ כַּקר
הַק ַקשּׁבָּ תְ .בּכָֹל עֵ ת ֶשׁנִּ ְתבַּק ֵקּשׁ יָצָ א ֹלַקעֲק רֹ ְבּ ִרית
"מ ַקתי וְ הֵ יכָן
ִמיֹלָהִ ,מ ְצוָ ה ֶשׁיּ ִֵקּר עַק ִד ְמאוִֹדָ .
ִתּ ְת ַקֱקיֵּם ְבּ ִרית הַק ִמּיֹלָה?"ָ ,שׁאַֹל.
יתי ֶשׁ ִבּ ְשׁכוּנַקת י ְִמין מֹ ֶשׁה,
"בּ ַקשׁבַּק ת ֱקִֹדֶ שְׁ ,בּבֵ ִ
ְ
ְהוִּדי.
ֹלְ ַקרגְ ֹלֵי הַק ר ִציּוֹן" ,הֵ ִשׁיב הַק יּ ִ
הַק הֲק ֹלִ יכָה ִמבֵּ ית ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי צַק ְִד ֱָקה ֹלִ ְמֱקוֹם הַק ְבּ ִרית
ֶתּאֱ ַקר יו ֵֹתר ִמ ָשּׁעָ ה .כּוֹח ֹו כְּ בָ ר אֵ ינ ֹו ִעמּ ֹו כְּ בֶ עָ בָ ר.
וּבכָֹל-זֹאת הֵ ִשׁיב
יִדה הָ ַקרגְ ֹלִ ית ֱָק ָשׁה עָ ֹלָיוְ .
הַק ְצּ ִע ָ
ְבּ ִחיּוּב .חֲק ִביבוּת הַק ִמּ ְצוָ ה עָ ְמ ִָדה ֹלְ ֶנגִֶד עֵ ינָיו ,וְ ז ֹו
גּ ְָב ָרה עַק ֹל כָֹּל ִ
ֱקֹשׁיֹ .לְ ִמ ְשׁ ַקמע הַק הַק ְסכּ ָָמה אוֹרוּ פָּ נָיו
ֶשֹׁל הָ ִאישׁ .הוּא נ ַקָשֱׁק אֶ ת יִָד ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי צַק ְִד ֱָקה
וְ הו ִָֹדה ֹל ֹו נִ ְרגָּשׁוֹת.
ִהגִּ יעַק יוֹם הַק ַקשּׁבָּ תַ .קר ִבּי צַק ְִד ֱָקה יָצָ א ֹלַקדֶּ ֶר
הָ אֲק רֻק כָּהְ ,מֹלֻקוֶּה ִבּ ְמ ַקשׁ ְמּשׁוֹ- .א ַקֱקלָּה הָ י ְָתה הַק דֶּ ֶר,
אוֹּלָם ַקר ִבּי צַק ְִד ֱָקה הֵ ִחישׁ אֶ ת ְצעָ ִָדיו כְּ כָֹל ְיכָֹלְ תּוֹ.
נִ ְראֶ ה הָ יָה ֶשׁהַק ִשּׂ ְמ ָחה הַק ְמּ ַקמלֵּאת אוֹת ֹו עַק ֹל
ישׁה אֶ ת ְפּ ִסיעו ָֹתיו.
הַק ִמּ ְצוָ ה הַק ַקמּ ְמ ִתּינָה ֹל ֹו ְמ ִח ָ

ְבּהַק גִּ יעָ ם ֹלְ בֵ ית הָ ַקר הַק נִּ מּוֹֹל כְּ בָ ר
נֶאֶ ְספוּ בּ ֹו הָ או ְֹר ִחיםַ .קר ִבּי צַק ְִד ֱָקה
וּשׁ ַקתּיִם ,אַק הַק ְבּ ִרית
ִה ְמ ִתּין ַקדּ ָקּה ְ
ִמ ְת ַקמ ְה ַקמהַק ת .הַק ַקדּקּוֹת נו ְֱֹקפוֹת ,וַק אֲק ִבי
הַק ִתּינוֱֹק אֵ ינ ֹו ַקמזְ ִמין אֶ ת ַקר ִבּי צַק ְִד ֱָקה
ֹלַקעֲק רֹ אֶ ת הַק ִמּיֹלָה.

ִיתי ַקמ ְסכִּ ים
ִבּ ְמֱקו ְֹמכֶם – -א הָ י ִ
ֹלְ הַק ְשׁ ִאיֹל אֶ ת ֵכֹּלַקי ְבּ ִמ ְֱק ֶרה ָכּזֶה ְבּשׁוּם
אֹפֶ ן!".
אָמר ַקר ִבּי צַק ְִד ֱָקה
"הֵ ָרגַקע ,הֵ ָרגַקע!"ַ ,ק
"אַס ִבּיר ֹלְ; ַקמדּוּעַק -א כָּעַק ְס ִתּי
ְבּ ִחיּוְּ .
עַק ֹל הָ ִאישׁ .הֲק ֹלוֹא י ַקִָד ְע ָתּ ,כְּ בָ ר ָשׁנִ ים
ַקרבּוֹת אֲק נִ י ז ֹוכֶה ֹלְ הַק כְ נִ יס אַֹלְ פֵ י
אַב ָרהָ ם
ְ
ִתּינוֱֹקוֹת ִבּ ְב ִרית ֹו ֶשֹׁל
ִ
יתי ֹלְ ַקֱקיֵּם
אָבינוּ ,אֲק בָ ֹל מֵ ע ֹוֹלָם -א זָכִ ִ
צוּרה מֻק ְשֹׁלֶמֶ ת כָֹּל כָּ,
אֶ ת הַק ִמּ ְצוָ ה ְבּ ָ
כְּ מ ֹו הַק יּוֹם! ָֹלכֵן -א ַקרֱק ֶשׁאֵ ינֶנִּ י כּוֹעֵ ס,
אֲק נִ י ְמאֻק ָשּׁר!".

ַקר ִבּי צַק ְִד ֱָקה ִה ִבּיט ֹלְ עֵ בֶ ר אֲק ִבי הַק בֵּ ן
וְ ִה ְב ִחין ֶשׁהוּא ִמ ְתֹלַקחֵ שׁ ְממֻק ָשּׁכוֹת
ִעם אֶ ָחִד ִמנִּכְ ְבִּדֵ י הַק ָקּהָ ֹלָ .מה
ִמ ְת ַקרחֵ שׁ כָּאן? – ָתּ ַקמהּ .הוּא ֱָק ָרא
"מדּוּעַק
ַק
ֹלַקאֲק ִבי הַק ִתּינוֱֹק וְ ָשׁאַֹל:
ישׁהוּ?".
ַקמ ְמ ִתּינִים? הַק ִאם ְמ ַקחכִּ ים ֹלְ ִמ ֶ
הָ אָב נִ ְראָה נָבוֹ ְמאוִֹד .סֹמֶ ֱק עָ ֹלָה עַק ֹל פָּ נָיו.
עֵ ינָיו ִה ְתרו ְֹצצוּ ֹל ְַקצּ ִָד ִִדיםְ ,מנַקסּוֹת ֹל ְַקחמֹ ֱק
ישׁיר ַקמבָּ ט ֹלְ עֵ ינָיו ֶשֹׁל הַק צַּק ִדּיֱק" .כְּ בוִֹדוֹ",
ִמלְּ הֵ ִ
אַחר ִמלִּ ים ַקמ ְת ִאימוֹת" ,יֵשׁ ֹלִ י
גִּ ְמגֵּם ְבּ ִחפּוּשׂ ַק
ְבּעָ יָה ...אָכֵןִ ,הזְ ַקמנְ ִתּי אֶ ְתכֶם ,אוֹּלָם ִבּגְ ֹלַקֹל כּ ַָקמּה
ִסבּוֹת אֲק נִ י רוֹצֶ ה ֶשׁמּוֹהֵ ֹל אַחֵ ר יְבַק צֵּ עַק אֶ ת
הַק ְבּ ִרית."...
הָ ִאישׁ נ ַקִָדם וְ כָבַק שׁ אֶ ת פָּ נָיו בַּק ַקקּ ְר ַקֱקע-" .א
נו ָֹרא"ִ ,פּיְּס ֹו הַק צַּק ִדּיֱק" ,אֵ ין שׁוּם ִסבָּ ה
ֹלְ ִה ְת ַקמ ְהמֵ הַּק ִ .מ ְבּ ִחינ ִָתי ,הַק מּוֹהֵ ֹל יָכוֹֹל ֹלַקעֲק שׂוֹת
אֶ ת הַק ִמּ ְצוָ ה ִבּ ְמֱקו ִֹמי ,וְ אֵ ין ְבֹּלִ ִבּי כָֹּל ְטרוּנְ יָה
עָ ֹלָיו!".
נִ ְפנָה בַּק עַק ֹל הַק ִשּׂ ְמ ָחה מֵ ַקר ִבּי צַק ְִד ֱָקה ְבֹּלֵב ַקֱקֹל.
וְ ִהנֵּה שׁוּב חוֹֹלְ פוֹת הַק ַקדּקּוֹת וְ הַק ְבּ ִרית ִמ ְתעַק כֶּבֶ ת.
וּשׁאָֹלוֹ:
פָּ נָה הַק צַּק ִדּיֱק ֵשׁנִ ית אֶ ֹל אֲק ִבי הַק ִתּינוֱֹק ְ
ָ
"מה עַק ָתּה? ַקמדּוּעַק אֵ ין הַק ְבּ ִרית ִמ ְתבַּק צַּק עַק ת?".
כָּעֵ ת הָ י ְָתה ְמבוּכָת ֹו ֶשֹׁל הָ ִאישׁ כְּ פוֹּלָה
וּמכֻקפֶּ ֹלֶת" .הַק מּוֹהֵ ֹל הַק ֵשּׁנִ יֶ ,שׁ ִהזְ ַקמנְ ִתּי ִבּ ְמֱקו ְֹמכֶם,
ְ
ָשׁכַקח ְבּבֵ ית ֹו אֶ ת כְּ ֹלֵי הַק ִמּיֹלָה ֶשׁלּוֹ ...אוֹּלַקי י ְַקסכִּ ים
כְּ בוִֹד ֹו ֹלְ הַק ְרשׁוֹת ֹלַקמּוֹהֵ ֹל ֹלְ ִה ְשׁ ַקתּמֵּ שׁ ְבּ ֵכֹלָיו?".
וּב ָרצוֹן" ,הֵ ִשׁיב ַקר ִבּי צַק ְִד ֱָקה ִמיִָּד.
"בּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
ְ

הַק ח ֶֹרף כְּ בָ ר כָּאן וְ ֻקכלָּנוּ ְמ ַקֱקוִּ ים ֹלְ ח ֶֹרף בָּ ִריא...
וּב ִרפּוּי
הָ ְרפוּאָה ִהיא ַקמ ָדּע הָ עוֹסֵ ֱק ִבּ ְמנִ יעַק ת ַקמחֲק ֹלוֹתְ ,בּ ִא ְבחוּן ְ
וּמאֲק כָֹלִ ים ַקמ ְת ִא ִ
ְבּאֶ ְמצָ עוּת ְתּזוּנָה ַק
תּוּחים וְ ִציּוִּד ָח ִִדישׁ .אַק -א
ימיםִ ,טפּוֹּלִ ים ְתּרוּפָ ִתיִּים ,נִ ִ
ָתּ ִמיִד עָ ְמִדוּ כָֹּל אֵ לּוּ ֹלִ ְרשׁוּת הָ רו ְֹפ ִאים .גּו ֵֹרם ִע ָקּ ִרי ֹלִ ְשׁ ִמ ַקירת הַק ְבּ ִריאוּת הָ יָה וְ עוִֹדֶ נּוּ ְשׁ ִמ ָירה עַק ֹל
ישׁה
ְהוִּדית ִה ְשׁ ִר ָ
ְהוִּדים ִה ְצ ַקטיְּנוּ בּ ֹו ְבּכָֹל הַק ְתֱּקוּפוֹתֶ .שׁכֵּן ,הַק הֲק ָֹלכָה הַק יּ ִ
ימֹלִ יָ ,דּבָ ר ֶשׁהַק יּ ִ
נִ ָקּיוֹן ַקמ ְֱק ִס ָ
בָּ נוּ אֶ ת ַקמ ְֱק ִסימוּם הַק נִּ ָקּיוֹןֶ ,שׁהוּא ְתּנַקאי הֶ כְ ֵר ִחי ֹלִ ְמֱקוֹם ְֱקִדֻק ָשּׁהְ ,תּ ִפלָּה וְ ֹלִ מּוִּד תּו ָֹרה.
וּמ ָשׁחוֹת ֶשׁנַּקעֲק שׂוּ
וּמשֻׁק נִּ ים ְ
ְבּי ִָמים עָ בָ רוּ הָ יוּ הַק ְתּרוּפוֹת עֲק שׂוּיוֹת ִמ ִמּינֵי עֲק ָשׂ ִבים שׁוֹנִ ים ְ
ִמ ַקתּעֲק רוֹבוֹת עָ ֹלִ ים וְ ָשׁ ָר ִשׁים .הָ ְרפוּאָה אָז עָ ְב ָרה ְבִּדֶ ֶר כְּ ֹלָֹל ְבּתוֹ הַק ִמּ ְשׁפָּ ָחה .כָֹּל או ְֹצרוֹת הַק טֶּ בַק ע
וּמ ְרפֵּ א" ,יַקם הַק מֶּ ֹלַקח מֵ כִ יֹל ִמינ ֶָרֹלִ ים ַקר ִבּים
"שׁמֶ שׁ ְצ ִָד ֱָקה ַק
הֵ ם ַקמ ְרפֵּ א .עַק ֹל הַק ֶשּׁמֶ שׁ נֶאֱ ַקמרֶ :
אָמרוּ ַקרבּו ֵֹתינוּ-" :א נִ ְב ְראוּ ְבּהֵ ָמה,
אִָדם ,מֵ י ַקמ ְעיָנוֹת ַקח ִמּים ְמ ַקר ְפּ ִאים ,וּכְ בָ ר ְ
הַק ְמּ ַקחזְּ ֱִקים גּוּפ ֹו ֶשֹׁל ָ
אִָדם".
ַקחיָּהְ ,שׁ ֱָק ִצים ְוּר ָמ ִשׂים בָּ ע ֹוֹלָם ,אֶ לָּא ֹלִ ְרפוּאָה ֹלִ ְבנֵי ָ

"הנֵּה ֵכֹּלַקי ,וַק הֲק ֵרינִ י ַקמ ְשׁ ִאיֹל ֹל ֹו או ָֹתם ְבּ ָרצוֹן
ִ
גָּמוּר .יָכוֹֹל הוּא ֹלָמוֹּל ְבּ ֵכֹלַקי ְבֹּלִ י חֲק ָשׁשׁ" .סוֹף-
סוֹף נֶעֶ ְרכָה ְבּ ִרית הַק ִמּיֹלָה...
וּמ ַקשׁ ְמּשׁ ֹו ִמן
ְבּתֹם הַק ְבּ ִרית י ְָצאוּ ַקר ִבּי צַק ְִד ֱָקה ְ
הַק בַּק יִת וְ הֵ חֵ לּוּ ֹלַקעֲק שׂוֹת אֶ ת הַק דֶּ ֶר הָ אֲק רֻק כָּה בַּק חֲק ז ָָרה
ֹלְ בֵ ית ֹו ֶשֹׁל הַק צַּק ִדּיֱק .עַק ֹל פָּ נָיו ֶשֹׁל ַקר ִבּי צַק ְִד ֱָקה -א
עוּסה א ֹו ְפּגוּעָ הַ .קשֹׁלְ וָ ה
נִ ְראֲק ָתה שׁוּם אֲק ֶר ֶשׁת כְּ ָ
הָ י ְָתה נְ סוּכָה עֲק ֹלֵיהֶ ן ,כְּ ִאלּוּ -א אֵ ַקרע ָדּבָ ר.
אוֹּלָם ְבֹּלִ בּ ֹו ֶשֹׁל הַק ְמּ ַקשׁמֵּ שׁ ָסעֲק רוּ הָ ְרגָשׁוֹת.
ֹלְ ַקמעֲק ֶשׂה הוּא ָר ַקתח ִמזַּקעַק ם ַקמ ָמּשׁ .אֵ ין גְּ בוֹּל
יח כָּ אֶ ת ַקר ִבּי
ֹלַקחֻק ְצפָּ ה?! ָסעַק ר ְבֹּלִ בּוֹֹ .לְ הַק ְט ִר ַק
צַק ְִד ֱָקה הַק יּ ִָשׁישׁ – ֹל ַָקשּׁוְ א?! ז ֹו ִה ְתנַקהֲק גוּת ִבֹּלְ ִתּי-
אֱ נו ִֹשׁית!
ִדוּמיָּה ,עַק ִד ֶשׁHא יָכוֹֹל
ַקדּקּוֹת אֲק רֻק כּוֹת ָחֹלְ פוּ ְבּ ִ
"ר ִבּי"ֱָ ,ק ָרא ְבּ ִר ְת ָחה,
הָ יָה ֹלִ כְ-א עוִֹד אֶ ת כַּקעֲק סוַֹ .ק
"מ ְתפַּק לֵּא אֲק נִ י אֵ י ִה ְבֹלִ יג ַקרבֵּ נוּ עַק ֹל הַק ִה ְתנַקהֲק גוּת
ִ
יח אֶ ְתכֶם
הַק ַקמּ ְח ִפּ ָירה ֶשֹׁל הָ ִאישׁ! -א ַקדּי ֶשׁ ִה ְט ִר ַק
ֹלִ ְצעִֹד מֶ ְר ָחֱק ַקרב כָֹּל-כָּ ֹלִ ְב ִרית הַק ִמּיֹלָה ֶשׁלּוֹ; -א
ז ֹו ִבֹּלְ בַק ִד ֶשׁבָּ ֶרגַקע הָ אַחֲק רוֹן כִּ בֵּ ִד מוֹהֵ ֹל אַחֵ ר; גַּקם
הָ י ְָתה ֹל ֹו הַק ְתּעֻק זָּה ֹלְ בַק ֵקּשׁ ִמכֶּם ֹלְ הַק ְשׁ ִאיֹל אֶ ת
ִיתי אֲק נִ י
כְּ ֹלֵיכֶם? הֵ יכָן נִ ְשׁ ַקמע ָדּבָ ר ָכּזֶה? ֹלוּ הָ י ִ

"עַק ֹל ָמה ַקרבֵּ נוּ ְמ ַקִדבֵּ ר?"ָ ,תּ ַקמהּ הַק ְמּ ָשׁ ֵרת" ,הֲק ֹלוֹא
ַקרבֵּ נוּ -א ִבּצֵּ עַק כְּ ֹלָֹל אֶ ת ְבּ ִרית הַק ִמּיֹלָה!".
"אָמרוּ חֲק זַק"ֹל ְבּ ַקמסֶּ כֶת
ְ
הֵ ִשׁיב ֹל ֹו ַקר ִבּי צַק ְִד ֱָקה:
אִָדם ֹלַקעֲק שׂוֹת ִמ ְצוָ ה ,וְ נֶאֱ נַקס וְ-א
'ח ַקשׁב ָ
ְבּ ָרכוֹתָ :
עֲק ָשׂ ָאהַּ ,קמעֲק ֹלֶה עָ ֹלָיו הַק כָּתוּב כְּ ִאלּוּ עֲק ָשׂ ָאהּ'ְ .בּכָֹל
אָמנָם
פַּק עַק ם ֶשׁ ִקּיּ ְַקמ ִתּי אֶ ת ִמ ְצוַק ת ְבּ ִרית הַק ִמּיֹלָה ְ
יתי ִמ ְצוָ ה ְֱקִדו ָֹשׁה וְ נַקעֲק ֹלֵית ,אוֹּלָם י ִָתּכֵן
עָ ִשׂ ִ
ֶשׁ ִה ְשׁ ַקתּ ְר ְבּבוּ ֹל ִַקמּ ְצוָ ה כָֹּל ִמינֵי ִאינְ טֶ ֶר ִסים
ישׁיִּים ֶשׁפָּ גְ מוּ ְבּטֹהַק ר הַק ִמּ ְצוָ ה ֹלִ ְשׁ ָמהּ.
יעים ִא ִ
וּמנִ ִ
ְ
ֹלְ ָמ ָשֹׁל ,הָ ְ
עֻקב ָדּה ֶשׁ ְקּהַק ֹל הַק מֻּק זְ ָמנִ ים ַקמעֲק נִ יֱק ֹלִ י
כָּבוִֹד ,וַק אֲק נ ִָשׁים בָּ ִאים ֹלְ בָ ְרכֵנִ י וֹּלְ ִה ְתבָּ ֵר ִמ ִפּי...
"אוֹּלָם ִמ ְצוָ ה אֲק ִמ ִתּית ִהיא ָכּזֹאת ֶשׁנַּקעֲק ֵשׂית
ֹלְ ֵשׁם ָשׁ ַקמיִם ִבֹּלְ בַק ִדֹ ,לְ ַקֱקיֵּם אֶ ת ְרצוֹנ ֹו ֶשֹׁל הַק ָקִּדוֹשׁ-
בָּ רוּ-הוּא ִבֹּלְ בַק ִד .נָכוֹן ,הַק יּוֹם -א ֱִקיּ ְַקמ ִתּי אֶ ת
ִמ ְצוַק ת הַק ִמּיֹלָה ְבּפֹ עַק ֹל ,אוֹּלָם ָח ַקשׁ ְב ִתּי ֹלַקעֲק שׂו ָֹתהּ,
וְ ָֹלכֵן ַקמעֲק ֹלֶה עָ ֹלַקי הַק ָקִּדוֹשׁ-בָּ רוּ-הוּא כְּ ִאלּוּ
יתיהָ  .אַק הַק פַּק עַק ם ִאישׁ -א הֶ עֱנִ יֱק ֹלִ י כָּבוִֹד
עֲק ִשׂ ִ
ְמי ָֻקתּר ,וְ אֵ ין חֲק ָשׁשׁ ֶשׁ ָמּא ָח ַקִדר ֹלְ ֹלִ ִבּי ֶרגֶשׁ גַּקאֲק וָ ה.
הַק ִאם ִסבָּ ה ז ֹו אֵ ינָהּ ַקמ ְספֶּ ֱֶקת כְּ ִדֵ י ֹלִ ְהיוֹת
ְמאֻק ָשּׁר?"...
)עֹל-פי סיפורו שֹל הרב אהרן סורסֱקי' ,המוִדיע'(

יני ַקה ָ ּי ָ˜רֹƒ ,ל ¿כבוֹ ִד
י˜הּƒ :פ ƒ
¿ˆ ƒב ָ
ָ
יוֹ ם ַקה ֻקה ֶ ֹּל ִֶד˙ ֶׁ˘ ¿ ֹּלךƒ ,ה ֵ ּנה
ַקה ַּקמ ָּ˙ ָנה¿ ,ו) ַקאֹל ּ ָ ˙ּƒכ ֵנס ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו
ַקֹל ֶח ִֶדר ¿ ּב ׁ˘וּם א ֶֹפן!

יניֲ :קא ƒני ֹלֹא ֵמ ƒביןָֹ ,ל ָּמה
ּƒפ ƒ
ּ
¿ ּב ִƒדיוּ˜ ֹƒל ¿כבוֹ ִד יוֹ ם ַקה ֻקה ֶ ֹּל ִֶד˙,
ַקא ָּ˙ה ֹלֹא ַקמ ¿ר ֶׁ˘ה ֹƒלי ¿ֹל ƒה ָ ּכ ֵנס
ַקֹל ֶח ִֶדר?

ָׂ˘ ƒריֶ :זה ַקמ ¿ז ּ ƒכיר ֶא˙
ַקה ַקה ¿ב ָטחוֹ ˙ ֶׁ˘ֹל ַקה ּ ֵׁ˘ם
¿ֹל ַקא ¿ב ָר ָהם ָא ƒבינוּּ ƒ ,ב ¿ב ƒרי˙ ֵ ּבין
יח
ַקה ¿ ּב ָ˙ ƒריםַ .קה ּ ֵׁ˘ם ַקמ ¿ב ƒט ַק
¿ֹל ַקא ¿ב ָר ָהםֹ¿ :ל ָך ֶא ֵּ˙ן ֶא˙ ָ ּכֹל
ֶא ֶרƒ ıי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל¿ ,ו) ֵגר ƒי ¿ה ֶיה
ַקז ¿ר ֲקﬠ ָך ¿ ּב ֶא ֶרƒ ıמ ¿ˆ ַקר ƒים.

י˜הָּ :פ ׁ˘וּטּ ƒ ,כי ֲקא ƒני ֵמ ƒכין
¿ˆ ƒב ָ
¿ֹל ָך ַקה ¿פ ָּ˙ ָﬠה ַק ּב ֶח ִֶדר!

ָׂ˘ ƒריּ ָ :כ ¿ך ¿ ּב ִƒד ּיוּ˜ ָה ָיה ַק ּגם
ֵא ֶˆֹל ַקא ¿ב ָר ָהם ָא ƒבינוַּ .קה ּ ֵׁ˘ם,
יח ¿ֹל ַקא ¿ב ָר ָהם
¿ ּב ַקא ֲקה ָב˙וֹ ƒ ,ה ¿ב ƒט ַק
ֶׁ˘ ָ ּב ָניו ֵי ¿רִד ּו ¿ֹל ָגֹלוּ˙ּ ƒ ,כי
יִדה ַקה ּזֹא˙ ַ ˆ¿ ˙ּƒקמח
ֵמ ַקה ¿ ּי ƒר ָ
¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה ¿ ּגִדוֹ ָֹלה ו ¿ּמ ַׂק˘ ַּקמ ַקח˙.

ַקסכָּ נַק ת ִריב ַקא ִחים
כַּקאֲק ֶשׁר הַק תּו ָֹרה ְמ ַקספֶּ ֶרת עַק ֹל הָ ִריב ֶשׁפָּ ַקרץ בֵּ ין רוֹעֵ י הַק צֹּאן ֶשֹׁל ְ
אַב ָרהָ ם ֹלְ רוֹעֵ י צֹאנ ֹו ֶשֹׁל
אָרץ".
ֹלוֹטִ ,היא ְמצַק ֶיּנֶת" :וְ הַק כְּ נַקעֲק נִ י וְ הַק ְפּ ִרזִּ י אָז י ֵֹשׁב בָּ ֶ
שׁוֹאֲק ֹלִ ים גְּ ִד ֹוֹלֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹלָ :מה הַק ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ְתּ ִחלַּקת הַק פָּ סוֱּק ,עַק ֹל הָ ִריב ,וּבֵ ין סוֹפ ֹו – ֵתּאוּר
אָרץ?
הָ עַק ִמּים הַק יּו ְֹשׁ ִבים ְס ִביב הָ ֶ
וּבכָֹל
אַחיםֶ ,שׁאֵ ינ ֹו ָראוּי ְבּכָֹל זְ ַקמן ְ
וְ הֵ ם ַקמ ְס ִבּ ִירים :הַק תּו ָֹרה בָּ אָה ֹלְ ֹל ְַקמִּדֵ נוּ ֶשׁ ִריב בֵּ ין ִ
וּמסֻק כָּן ִשׁ ְבעָ ַקתיִם ְבּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ִמּ ָסּ ִביב עו ְֹמ ִִדים א ֹוי ְִבים ,הַק ְמּצַק ִפּים ֹלְ ִריב בֵּ ין
ָמֱקוֹםֱָ ,ק ֶשׁה ְ
אַחים כְּ ִדֵ י ֶשׁיּוּכְ ֹלוּ ֹלְ נ ֵַקשֹּׁל אֶ ת ְשׁנֵיהֶ ם גַּקם י ַקַקחִד ִמנַּקחֲק ֹל ָָתם .חֹסֶ ר הָ ְ
הָ ִ
אַחים
אַחִדוּת בֵּ ין הָ ִ
ימי ֹלְ טוֹבָ ָתם.
הוּא ֶשׁ ַקמּזְ ִמין אֶ ת הָ א ֹוי ְִבים ֹלְ נַקצֵּ ֹל אֶ ת הַק ֶקּ ַקרע הַק ְפּנִ ִ

יכים ֹƒל ¿ז ּכֹר
ַקאבָּ אֲ :קא ַקנ ¿חנ ּו ¿ˆ ƒר ƒ
ֶא˙ ֶזה ַק ּגם ַק ּכ ּיוֹ ם¿ .ז ַקמן
ַקה ָ ּגֹלוּ˙ הוּא ֹלֹא ָנ ƒעים
ו ¿ּמ ַקˆ ֵﬠרֲ ,קא ָבֹל ֲקא ַקנ ¿חנ ּו יוֹ ¿ִד ƒעים
¿ ּב ַקו ָ ִּדאוּ˙ ֶׁ˘ ֵ ּי ׁ˘ ַקֹל ¿ ּז ַקמן ַקה ֶ ּזה
ַקמ ָּט ָרהֹ¿ ,ל ָה ƒביא אוֹ ָ˙נ ּו ¿ו ֶא˙
ָהעוֹ ָֹלם ַקֹל ַּקמ ָ ּˆב ֲקה ƒכי טוֹ ב
¿ו ƒנ ¿פ ָֹלאּ ƒ ,ב ¿מ ֵה ָרהָ ,א ֵמן.

