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ֵל ְך"
ְקנֵינוּ נ ֵ
וּבז ֵ
" ִבּנְ ָע ֵרינוּ ִ
הוּבים.
ְק ִרים וְ ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
עוֹלים ַה ֲח ָד ִשׁים ֶשׁנִּ ְבנְ ָתה
ילים עֲבוּר ְשׁכוּנַת ָה ִ
ישׁת ְשׁ ִת ִ
ָעד ַה ִכּ ָתּה ֶל ֱאסֹף ְתּרוּמוֹת ִל ְר ִכ ַ
וּבאֶ ,ה ְח ִליט ו ַ
ִל ְק ַראת ט"וּ ִבּ ְשׁ ָבט ֶה ָקּ ֵרב ָ
יה ַל ֲעבֹר ֵבּין ַה ַדּיּ ִָרים
ימת ָבּ ִתּים ֶשׁ ָע ֶל ָ
בוּצה ִק ְבּ ָלה ְר ִשׁ ַ
בוּע ֶשׁ ִלּ ְפנֵי ט"וּ ִבּ ְשׁ ָבטִ ,ה ְת ַח ַלּ ְקנוּ ְל ָשׁלֹשׁ ְקבוּצוֹת ַכּ ֲא ֶשׁר ָכּל ְק ָ
ָדנוַּ .בּ ָשּׁ ַ
ְלי ֵ
מּוּדים ָע ַב ְרנוּ ֵבּין ָבּ ֵתּי ַה ְשּׁכוּנָה
אָחר ַה ִלּ ִ
בוּע ְל ַ
ִשׂ ָר ֵאלְ .בּ ָכל יוֹם ִמיְמוֹת ַה ָשּׁ ַ
שׁוּבה זוֹ ֶשׁל נְ ִטיעוֹת ָבּ ֶא ֶרץ י ְ
וּ ְל ַה ְת ִרים ְל ִמ ְצוָה ֲח ָ
ָב ָרה ִמיּוֹם
ְה ִה ְת ַל ֲהבוּת גּ ְ
יוֹתר ְתּרוּמוֹת ,ו ַ
יח ֶל ֱאסֹף ֵ
ַצ ִל ַ
נוֹצ ָרה ַתּ ֲחרוּת ֵבּין ַה ְקּבוּצוֹת ִמי י ְ
אָס ְפנוּ ְסכוּם נ ְִכ ָבּדְ .בּ ִלי ַכּ ָוּנָה ְ
וּב"ה ַ
ָ
וּב ַד ְקנוּ ַכּ ָמּה ֶכּ ֶסף נִ ְת ַרם וּ ֵבין ַה ְתּרוּמוֹת ָמ ָצאנוּ ֶפּ ֶתק
ֵך ָ
ַח ָדּו ִעם ַה ְמּ ַחנּ ְ
אָס ְפנוּ י ְ
אַחרוֹן ִה ְת ַ
אַחר ָה ִשׁעוּר ָה ֲ
ישׁי ְל ַ
ְליוֹםְ .בּיוֹם ֲח ִמ ִ
הוֹדיעוּ ִלי ְבּ ֵאיזוֹ
ְק ִריםֶ ,א ְשׂ ַמח ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ַבּנְ ִטיעוֹת .אָנָּאִ ,
ֻלגָּלְ .בּ ַס ְק ָרנוּת ַר ָבּה ָפּ ַת ְחנוּ ֶאת ַה ֶפּ ֶתק וּבוֹ ָהיָה ָכּתוּב" :י ְָל ִדים יּ ָ
ְמג ְ
ְמן ַהנְּ ִטיעוֹתָ ,שׁאַל
יע לוֹ ַעל ז ַ
נוֹד ַ
יצד ִ
שׁוּבה .ו ְֵכ ַ
ְתה ְתּ ָ
אַלנוּ? ְלאַף ֶא ָחד לֹא ָהי ָ
תּוֹדה ַחיִּים"ִ .מי זֶה ַחיִּים ָשׁ ְ
ֱרכוֹתָ ,
ָשׁ ָעה ֵהן ֶנע ָ
אכה ו ְָכל
ַשׁנוּ ְבּ ֶמ ֶרץ ַל ְמּ ָל ָ
תּוֹשׁ ֵבי ַה ְשּׁכוּנָה ו ְָכ ְך יָבוֹא גַּם ַחיִּים ִא ָתּם .נִ גּ ְ
ְמנוֹת ְל ָכל ְ
ָכין ַהז ָ
אָמר ַהמּוֹ ֶרה .נ ִ
יָנִ יב? יֵשׁ ִלי ַר ְעיוֹן ַ
ַע ְרכוּ ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ְבּ ָשׁ ָעה ֶע ֶשׂר
ָקרִ ,הנְּ ָך ֻמזְ ָמן ִלנְ ִטיעוֹת ט"וּ ִבּ ְשׁ ָבט ֶשׁיּ ַ
תּוֹשׁב י ָ
וּבהּ נִ ְכ ַתּבָ " :
ֻבּ ֶדת ָ
וּמכ ֶ
ָפה ְ
ְמנָה י ָ
בוּצה ִע ְצּ ָבה ַהז ָ
ְק ָ
ידי ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר
אַסּפוּ ַדּ ָיּ ֵרי ַה ְשּׁכוּנָה ִעם ַתּ ְל ִמ ֵ
ַלדֵּי ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר" .וְאָכֵןְ ,בּיוֹם ִראשׁוֹן ִה ְת ְ
עוֹלים ַה ֲח ָד ִשׁים ,י ְ
ָבּב ֶֹקר ִבּ ְשׁכוּנַת ָה ִ
ַענוּ ִל ְשׁכוּנַת
קּוּדים ִהגּ ְ
ירה ו ְִר ִ
עוֹליםְ .בּ ִשּׁ ָ
נוֹשׂא ְבּיָדוֹ ְשׁ ִתיל ָח ָדשׁ וְ ָירֹק אַל ֶע ֶבר ְשׁכוּנַת ָה ִ
ַח ָדּו ְכּ ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד ֵ
ְצ ֲעדוּ י ְ
וְ ַהגַּנִּ ים ,ו ָ
ֻלּם ִה ְפ ִסיקוּ ִלנְ ט ַֹע
וּב ֵקּשׁ ֶאת ְרשׁוּת ַה ִדּבּוּר .כּ ָ
תּוֹשׁ ִבים ֶאת יָדוֹ ִ
יליםְ .ל ֶפ ַתעֵ ,ה ִרים ֶא ָחד ַה ָ
עוֹלים ְו ִה ְת ַח ְלנוּ ִלנְ ט ַֹע ֶאת ַה ְשּׁ ִת ִ
ָה ִ
אוֹתהּ ְמ ֵלאָה
ִשׂ ָר ֵאל אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ִתּ ְמ ְצאוּ ָ
אָמר ָל ֶהם ָה ָקּ ָבּ"ה ְלי ְ
ֶא ַמרִ :כּי ָתּבוֹאוּ ֶאל ָה ֶא ֶרץ וּנְ ַט ְע ֶתּםַ .
וְ ַה ְק ִשׁיבוּ ִל ְד ָב ַריוְ .בּ ִמ ְד ָרשׁ נ ֱ
אתם
וּמ ָצ ֶ
ַס ֶתּם ְ
ֶא ַמר וּנְ ַט ְע ֶתּם ָכּל ֵעץ ַמ ֲא ָכלְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁנִּ ְכנ ְ
ירים ַבּנְּ ִטיעוֹת ֶשׁנּ ֱ
ֵשׁב ְולֹא נִ ַטּע ֶא ָלּא ֱהיוּ ז ְִה ִ
ֹאמרוּ נ ֵ
ָכּל טוֹב ,לֹא תּ ְ
אַה ָבה
וּב ֲ
וּשׁ ָמ ָמהְ ,
אוֹתהּ ְמ ֵלאָה ִבּצּוֹת ְ
ִשׂ ָר ֵאל ָמ ָצאנוּ ָ
ֵיכם"ְ .כּ ֶשׁ ָע ִלינוּ ְל ֶא ֶרץ י ְ
נוֹט ִעים ִל ְבנ ֶ
אַתּם ֱהיוּ ְ
ָטעוּ ֲא ֵח ִרים אַף ֶ
נְ ִטיעוֹת ֶשׁנּ ְ
אַתּם ֲעבוּר
נוֹט ִעים ֶ
ְק ִריםְ .ו ִהנֵּה ַהיּוֹם ְ
בוּר ֶכם י ְָל ִדים י ָ
ַע ֵצי ְפּ ִרי ֲע ְ
ילנוֹת ְס ַרק ו ֲ
ָט ְענוּ ִא ָ
וּב ֶמ ֶרץ ַרב י ִַבּ ְשׁנוּ ֶאת ַה ִבּצּוֹת וְ נ ַ
ָר ָבּה ְ
יכם,
חוֹת ֶ
ַחד ִעם ִמ ְשׁ ְפּ ֵ
נוֹט ִעים ַהיּוֹם י ַ
אַתּם ְ
ְאַרצוֹ ַה ְקּדֹ ָשּׁה .י ְִהי ָרצוֹן ֶשׁ ִתּזְכּוּ ֵל ָהנוֹת ֵמ ַהנְּ ִטיעוֹת ֶשׁ ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ו ְ
ַעבוּר ַעם י ְ
יכם ו ֲ
י ְַל ֵד ֶ
ַרנוּ
אוּלי זֶה ַחיִּים? ְל ָמ ֳח ָרת ְכּ ֶשׁ ָחז ְ
יוֹד ַעַ ,
יוֹסי ֶשׁ ָע ַמד ְלי ִָדיֵ .אינִ י ֵ
אַל ִתּי ֶאת ִ
ֶדת ַה ְיּ ָק ָרהִ .תּזְכּוּ ְל ִמ ְצווֹת"ִ .מי זֶה ָשׁ ְ
וּל ִשׂ ְמ ַחת ַהמּוֹל ֶ
ְ
ֻלּם ָל ַמ ְד ִתּי ִמ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁבוּ ַעֵ .איזֶה
זְמין ֶאת כּ ָ
אַך ֶאת ָה ַר ְעיוֹן ְל ַה ִ
ֵעְ ,
מּוֹרה ,זֶה ָהיָה ַחיִּים? ֵאינִ י יוֹד ַ
אַלנוּ ֵאת ַה ֶ
ְל ֵבית ַה ֵסּ ֶפרָ ,שׁ ְ
ְאוֹמר לוֹ
ֹשׁה נִ ְפגַּשׁ ִעם ַפּ ְרעֹה ו ֵ
מּוֹרהַ .כּ ֲא ֶשׁר מ ֶ
אָמר ַה ֶ
יכן ַר ְעיוֹן זֶה נִ ְמ ָצא ְבּ ָפ ָר ָשׁה? ִהנֵּה ָכּאןַ ,
ְה ָ
אַבנֵר ,ו ֵ
ַר ְעיוֹן ַמ ְד ִהים ָק ָרא ְ
ַחדַ .עם
ֻלּנוּ י ַ
ֵל ְך" .כּ ָ
וּבזְ ֵקנֵינוּ נ ֵ
ֹשׁה ִבּנְ ָע ֵרינוּ ִ
ֹאמר מ ֶ
הוֹל ִכים? ְוי ֶ
ָמי ַה ְ
שׁוֹאל ַפּ ְרעֹהִ " :מי ו ִ
אַרצוֵֹ ,
ִשׂ ָר ֵאל ֵמ ְ
ֶשׁ ָע ָליו ְל ַשׁ ֵלּ ַח ֶאת ְבּנֵי י ְ
אוֹתנוּ ָה ִאישׁ,
ֻלּם ֻשׁ ָתּ ִפים ְבּ ָכל ִענְ יָן ו ְַד ָברָ .כּ ְך גַּם אָנוּ נִ ְל ַמד ַל ֲעשׂוֹתְ .ראוּ ֵאיזוֹ ְבּ ָר ָכה ֵבּ ַר ְך ָ
ְע ֵרב זֶה ְלזֶה ,ו ְָל ֵכן כּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ְמ ֻא ָחד ו ָ
יְ
ְאוֹה ִבים ו ְָכ ְך נִ זְ ֶכּה
עוֹלים ַה ֲח ָד ִשׁים .בּוֹאוּ וּנְ ַק ֵבּל ַעל ָע ַצ ְמנוּ ִל ְהיוֹת ְמ ֻא ָח ִדים ו ֲ
ָרי ַה ְשּׁכוּנָה וְ ַל ִ
ְתה ְל ַדיּ ֵ
וּראוּ ֵאיזוֹ ִשׂ ְמ ָחה גְּ דֹ ָלּה ָהי ָ
ְ
ִתרוֹ
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ָפּ ַר ָשׁת י ְ
ִשׂ ָר ֵאל.
וְחבּוּר ְל ָכל ֶא ָחד ִמיּ ְ
ְל ִשׂ ְמ ָחה ֲא ִמ ִתּית ִ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
אָכלוּ
ֻחד ֶשׁ ְ
ַה ַשּׁ ָבּת נִ ְק ָרא ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ַעל ַה ָמן ֶשׁ ָה ָיה ַה ֶלּ ֶחם ַה ְמי ָ
ִשׂ ָר ֵאל ָל ַק ַחת ָמן ְבּ ָכל יוֹם ְולֹא
ִשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר .ה' ְמ ַצוֶּה ֶאת ְבּנֵי י ְ
ְבּנֵי י ְ
ִתּן ָל ֶהם ֶאת כֹּל ָמה ֶשׁ ֵהם
ֵל ַה ְש ִאיר ְל ָמ ַחרְ ,ו ָכּ ְך ִל ְלמֹד ְל ַה ֲא ִמין ָבּה' ֶשׁי ֵ
יוֹתר ִמ ַדּיָ ,ה ָמן
ְאָספוּ ֵ
ָשׁים ֶשׁלֹּא ָע ְמדוּ ַבּנִּ ָסּיוֹן ו ְ
יכים ְבּכֹל יוֹםֲ .אנ ִ
ְצ ִר ִ
פוּלה וְ ִה ְב ִטי ַח
ֶשׁ ָלּ ֶהם ִה ְת ַק ְל ֵקלִ .ל ְכבוֹד ַשׁ ָבּת קוֹ ֶדש ִצוָּה ה' ָל ַק ַחת ָמנָה ְכּ ָ
ָקי
אָרץ וְנִ ְשׁ ָמר נ ִ
ָרד ֵמ ַה ָשּׁ ַמיִם ַל ֶ
ֶשׁ ִתּ ָשּׁ ֵמר ְולֹא ִתּ ְת ַק ְל ֵקלָ .ה ָמן י ַ
יך ָל ֶר ֶדת ַעד ֶשׁ ִהגִּ יעוּ ְבּנֵי
וּמ ָע ָליו ְשׁ ָכבוֹת ַטלָ .ה ָמן ִה ְמ ִשׁ ְ
ֵכּ ְש ִמ ַתּ ְח ָתּיו ֵ
ְהוֹשׁ ַע.
ימי י ֻ
אַר ָצם ִבּ ֵ
ִשׂ ָר ֵאל ְל ְ
יְ

אַך ְבּ ִלי ִמ ְשׁ ֶק ֶפת?
ִ .1מי ִה ְשׁ ִקיףְ ,
ֵ .2איזֶה ֵעץ ִמ ִשּׁ ְב ַעת ַה ִמּינִ ים ֻמז ְָכּר
ְבּ ָפּ ָר ָשׁה?
מּוּדים ְבּ ָפּ ָר ָשׁהִ .מי ֵהם?
ְ .3שׁנֵי ַע ִ
ִ .4מ ָמּה ָהיָה ָעשׂוּי ַה ַמּ ֶטּה ֶשׁל
ֹשׁה?
מֶ




    

     

אַחת ְו ִג ָלּה ֶשׁ ַבּ ַעל
יע ְל ִעיר ַ
ַר ִבּי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַסּ ַלּנְ ט ִהגִּ ַ
תּוֹרה וּ ַב ִמ ְצוֹת.
ַלזֵל ַבּ ָ
אַכ ֵסן ִבּ ְק ִביעוּתִ ,ה ְת ִחיל ְלז ְ
ֵבּית ַה ָמּלוֹן בּוֹ ִה ְת ְ
אַכ ֵסן
ָמים ִה ְת ְ
ַל ְשּׁ ֵא ַלת ָה ַרב ְל ִס ַבּת ַה ָדּ ָבר ֵה ִשׁיב ָה ִאישֶׁ ,שׁ ִלּ ְפנֵי ַכּ ָמּה י ִ
ֲברוֹת וּ ְל ָח ֵזק ֶאת
כּוֹפר ְבּ ָשּׂ ָכר ְועֹנֶשׁ ַעל ִמ ְצווֹת וַע ֵ
אָדם ֶשׁ ֵ
ְבּ ֵבית ַה ָמּלוֹן ָ
יך
וְאָמר ֶשׁ ִאם יֵשׁ ָשׁ ַכר ָועֹנֶשׁ הקב''ה ָצ ִר ְ
ַקנִ יק ָט ֵרף ַ
אָכל נ ְ
ְדּ ָב ָריו ַ
כּוֹפר לֹא ָק ָרה
ֵחנֶקַ .ל ִאישׁ ַה ֵ
ַקנִ יק י ִָכּנֵס ַלגָּרוֹן הוּא י ַ
ְל ַה ֲענִ ישׁ אוֹתוֹ ֶשׁ ַהנּ ְ
תוֹצאָה ִמ ָכּ ְךַ .ר ִבּי
ֶאמוּנָתוֹ ֶשׁל ַבּ ַעל ֵבּית ַה ָמּלוֹן ִה ְתּ ַע ְר ֶע ָרה ְכּ ָ
ְכּלוּם ו ֱ
יע ִבּתּוֹ ֶשׁל
אַח ֵרי ַכּ ָמּה ַדּקּוֹת ִהגִּ ַ
אָמר ְכּלוּם וְנִ ְכנַס ְל ַח ְדרוֲֹ .
ִשׂ ָר ֵאל לֹא ַ
יְ
ָתּה
עוּדת ִה ְצ ַטיְּנוּת ַעל נֵגִ ינ ָ
יה ֶשׁ ִהיא ִק ְבּ ָלה ְתּ ַ
אָב ָ
וּב ְשּׂ ָרה ְל ִ
ַבּ ַעל ַה ָמּלוֹן ִ
יּוּכל
וּב ֵקּשׁ ִמ ֶמנָּה ְל ַנגֵּן ְל ָפנָיו ְכּ ֵדי ֶשׁ ַ
ִשׂ ָר ֵאל ָפּנָה ַליּ ְַל ָדּה ִ
ִבּ ְפ ַסנְ ֵתּרַ .ר ִבּי י ְ
ִשׂ ָר ֵאל ָק ָרא
יקהַ .היּ ְַל ָדּה ֵס ְר ָבה ְל ַנגֵּןַ .ר ִבּי י ְ
מוּס ָ
יה ְבּ ִ
יעוֹת ָ
ִל ְראוֹת ֶאת י ְִד ֶ
ְשׁ ִהיא ֵס ְר ָבה ְל ַב ָקּ ָשׁתוֹ
ָפה ו ֶ
ַהגֶת י ֶ
ַל ֲא ִבי ַה ַבּת ו ְִס ֵפּר לוֹ ֶשׁ ַהיּ ְַל ָדּה לֹא ִמ ְתנ ֶ
ָהגָה ָכּ ְך ִעם
דּוּע ִהיא נ ֲ
אוֹתהּ ַמ ַ
ְשׁאַל ָ
ְל ַנגֶן ְל ָפנָיוָ .האָב ָפּנָה ֶאל ִבּתּוֹ ו ָ
דּוּע ִהיא
מוּסיתַ .מ ַ
ישׁתוֹ ֶשׁל ָה ַרב ִהיא לֹא נִ ִ
אָמ ָרה ֶשׁ ְדּ ִר ָ
ָה ַרבַ .ה ַבּת ְ
יה?
ישוּר ָ
יח ֶאת ִכּ ֶ
הוֹכ ַ
אָדם ְכּ ֵדי ְל ִ
וּל ַנ ֶגן ִל ְפנֵי ְבּנֵי ָ
ְצ ִרי ָכה ַל ֲעמֹד ִפּ ְתאֹם ְ
עוּדה!! ַר ִבּי
עוּדת ִה ְצ ַטיְּנוּת? ִמי ֶשׁיּ ְִר ֶצה ֶשׁי ְִס ַתּ ֵכּל ָבּ ְתּ ָ
ְל ֶשׂם ָמה ֶיש ִלי ְת ַ
ְכוֹלה ְל ַשׁ ֵמּשׁ ַמ ֲענֶה
שׁוּבת ַה ַבּת י ָ
ְאָמר לוְֹ :תּ ַ
ִשׂ ָר ֵאל ָפּנָה ֶאל ַהאָב ו ַ
יְ
יח ְל ֵעינֵי ָכּל ֶאת כֹּחוֹ ַל ֲעשׂוֹת נִ ִסּים
הוֹכ ַ
ִל ְס ֵפיקוֹת ֶשׁלּוֹ ֶבּ ֱאמוּנָה .הקב''ה ִ
עוּדה ִהיא
יעת יָם סוּףְ .ו ֶה ֱענִ יק ָלנוּ ְתּ ָ
וּב ְק ִר ַ
יציאַת ִמ ְצ ַריִם ִ
דוֹלים ִבּ ִ
גְּ ִ
יציאַת ִמ ְצ ַריִםָ .ה ַי ָע ֶלה ַעל
דוֹשׁה ַה ְמּ ַס ֶפּ ֶרת ַעל ַה ִנּ ִסּים ִבּ ִ
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
ַה ָ
ְשׁנֶּה
כּוֹפ ִרים ֶשׁיּ ְִט ֲענוּ ֶשׁ ֵאינָם ַמ ֲא ִמינִ ים ָבּהּ' ,י ַ
ַה ַד ַעת ֶשׁ ִבּ ְג ַלל ָכּל ִמינֵי ְ
עוֹלם?
יח ֶשׁיֵּשׁ ַמנְ ִהיג ָל ָ
הוֹכ ַ
אשׁית ְכּ ֵדי ְל ִ
הקב''ה ִס ְדּרֵי ְבּ ֵר ִ














יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ילנָה,
ַהגָּאוֹן ַר ִבּי ֱא ִליהוּ ִמוִּ ְ
ַהדוּת .גָּאוֹן ְבּ ִמ ְק ָרא,
ָהיָה ֶא ָחד ֵמ ַעמּוּ ֵדי ַהיּ ֲ
ָמיו ָע ַסק
וּב ִקיא ְבּ ַמ ָדּ ִעיםָ .כּל י ָ
וְק ָבּ ָלהְ ,
ַתּ ְלמוּד ַ
ָדוּע ִבּ ְצנִ יעוּת
וּב ַמ ָדּ ִעיםָ .היָה י ַ
תּוֹרהְ ,
ְבּ ִלמּוּד ָ
וּב ַפ ְשׁטוּת ,וְ ֵס ַרב ְל ַשׁ ֵמּשׁ ְבּ ַר ָבּנוּת ֶשׁל וִ ְלנָאַ .על
ְ
וְה ְסּ ָפ ִרים ֶשׁ ָכּ ְתבוּ ִמ ִפּיו,
ידיו ַ
ִפּי ֵעדוּת ֶשׁל ַתּ ְל ִמ ָ
יקהַ ,הנְ ָדּ ָסהִ ,בּיּוֹלוֹגְ יָה,
ָדע ְבּ ָמ ֵת ָמ ִט ָ
ָהיָה ַבּ ַעל י ַ
יקה.
מוּס ָ
רוֹנוֹמיָה ,גֵּאוֹגְ ַר ְפיָהַ ,בּ ְל ָשׁנוּת וְ ִ
ְ
אַס ְט
ְ
רוֹפא ֻמ ְמ ֶחה יָבוֹא
ֶבּ ֱהיוֹתוֹ חוֹלֶה ִה ְס ִכּים ֶשׁ ֵ
ָכן ֶאל ִמ ַטּת ַהגָּאוֹן
רוֹפא ,ר ַ
ְלב ְֹדקוְּ .כּ ֶש ָבּא ָה ֵ
וְ ֵק ַרב אָזְנוֹ ְכּ ֵדי ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת ֶק ֶצב ְפּ ִעימוֹת ַה ֵלּב
יקה
אַחר ַה ְבּ ִד ָ
ימהְ .ל ַ
יב ֵרי ַה ְנּ ִשׁ ָ
וְ ֶאת ַמ ָצּ ָבם ֶשׁל ֵא ְ
רוֹפא ֶאל ַה ֶח ֶדר ַה ֵשּׁנִ יָ ,שׂם ְבּנֵי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
ָצא ָה ֵ
יָ
עוֹמד?"
יכן הוּא ֵ
ַשׁ ֲאלוּ ִבּ ְדאָגָהָ " :מה ַמ ָצבוֹ" ֵה ָ
ֵלים".
עוֹמד ְבּ ַמ ֵסּכֵת כּ ִ
רוֹפא" :הוּא ֵ
ָענָה ָה ֵ
חוֹלה,
וְ ִה ְס ִבּירִ ,כּי ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵקּ ַרב ֵאת אָזְ נוֹ אַל ַה ֶ
ֵלים.
ָשׁ ַמע אוֹתוֹ חוֹזֵר ְבּקוֹל ָחלוּשַׁ ,על ַמ ֵסּכֵת כּ ִ
ָטל ַהגָּאוֹן ֶאת
ירתוֹ ,נ ַ
ַדּקּוֹת ְמ ַעטוֹת ִל ְפנֵי ְפּ ִט ָ
אָמר ִל ְבנֵי ֵבּיתוֹ ֶשׁנִּ ְצּבוּ ָס ִביב
ָדיו ,וְ ַ
יּוֹתיו ְבּי ָ
יצ ָ
ִצ ִ
עוֹלם ַהזֶּה! ִהנֵּה,
ִמ ָטּתוַֹ " :כּ ָמּה ָק ֶשׁה ְל ִה ָפּרֵד ֵמ ָה ָ
יציתֶ ,שׁ ְמּ ִחי ָרה ְפּרוּטוֹת ְמ ַעטוֹת ֵמ ַקּ ֵיּם
ַעל יְ ֵדי ִצ ִ
יע ְל ַמ ְד ֵרגוֹת ֶע ְליוֹנוֹת,
וּמ ֻסגָּל ְל ַהגִּ ַ
יְּהוּדי ִמ ְצוָה ְ
ִ
נוּכל ִל ְמצֹא זֹאת
יכן ַ
וְ ְל ַק ֵבּל ֶאת ְפּנֵי ַה ְשּׁ ִכינָהֵ .ה ָ
ָצאָה נִ ְשׁ ָמתוֹ
וּב ִמ ִלּים ֵאלּוּ י ְ
עוֹלם ה ָבּא?!" ְ
ָבּ ָ
רוֹמים.
ַבּ ָטּ ֳה ָרה וְ ָע ְל ָתה אַל גִּ נְ זֵי ְמ ִ
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