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השבת וישראל

לֹום ִמי,שָׁ ֵאלשְׁ רָׁ ִייִתי.ִישְׁ הָׁ שֶׁ דכְׁ לֶׁ ִתי,יֶׁ רְׁ יַּדגַּ לֵביתֹולְׁ בשֶׁ רַּ ִביהָׁ הצְׁ הּודָׁ ֵהןיְׁ כֹּ םזֹוֵכרֲאִני.קּוקהַּ עַּ פַּ שֶׁ
ִתי כְׁ לַּ אֹּלהָׁ הִלשְׁ ֵאלָׁ תשְׁ באֶׁ רַּ אֹום.הָׁ ִאיִתיִפתְׁ יָׁלרָׁ .צֹוֵעדחַּ

ה" תָׁ ִכיראַּ תמַּ באֶׁ רַּ ִביהָׁ ה-צְׁ הּודָׁ ֵאל"?יְׁ יָׁלשָׁ חַּ ְךֲאִני,ֵכן".הַּ רֶׁ דֶׁ יובַּ ,"ֵאלָׁ
ִניִתי ִריְךֲאִני".לֹועָׁ אֹּלצָׁ שְׁ האֹותֹולַּ ֵאלָׁ השְׁ הֲאִניגַּם"."ֲחשּובָׁ רֹוצֶׁ

ֵעץ יַּ ִהתְׁ בִעםלְׁ רַּ ר,"הָׁ מַּ יָׁלאָׁ חַּ ר",הַּ שָׁ פְׁ ֵרףאֶׁ טָׁ ִהצְׁ יָךלְׁ ִתי"?ֵאלֶׁ לְׁ כַּ תַּ לִהסְׁ עַּ
יָׁל חַּ ההּוא.הַּ אָׁ לִנרְׁ ְך-כָׁ קכָׁ זָׁ ִגבֹורחָׁ .וְׁ

ב" רַּ םעֹוֵזרהָׁ יִָׁליםגַּ חַּ ִתי"?לְׁ לְׁ אַּ ב".שָׁ רַּ היָׁכֹולהָׁ חָׁ ִשמְׁ ֲעזֹּרבְׁ םלַּ םִליגַּ גַּ וְׁ
ָך ההּוא,"לְׁ נָׁ עָׁ

ִתי בְׁ רַּ קָׁ ִהתְׁ שֶׁ ֵביתֹוכְׁ ללְׁ בשֶׁ רַּ ִאיִתי,הָׁ הרָׁ דָׁ וָׁ הִמזְׁ דֹולָׁ לגְׁ ִליםעַּ גַּ לְׁ יַּד.גַּ לְׁ
ה דָׁ וָׁ ִמזְׁ ההַּ דָׁ מְׁ העָׁ הִאשָׁ עֲחבּושָׁ כֹובַּ בבְׁ חָׁ ִיםרָׁ .שּולַּ

ה" ִליחָׁ ם,סְׁ תֶׁ ִכיראַּ הַּ תלְׁ באֶׁ רַּ ִביהָׁ ה-צְׁ הּודָׁ ִהיא"?יְׁ
ה ֲאלָׁ אשָׁ טָׁ ִמבְׁ ִחיקבְׁ צְׁ בֹואֲאִני".מַּ תלָׁ פַּ רְׁ ֹּאִמצָׁ ל וְׁ
ת עַּ דַּ ֵברלָׁ דַּ ִריתלְׁ ֵפשֲאִני.טֹובִעבְׁ חַּ תלְׁ באֶׁ רַּ ם.הָׁ תֶׁ אַּ
ִכיר במַּ רַּ נּו.ֵכן""?הָׁ חְׁ ְךֲאנַּ רֶׁ דֶׁ יובַּ נּובֹוִאי.ֵאלָׁ ."ִאתָׁ
ר מַּ ּהאָׁ יָׁללָׁ חַּ .הַּ

את" ץבָׁ רֶׁ הֵמאֶׁ חֹוקָׁ אֹותרְׁ תִלרְׁ באֶׁ רַּ ֵלאִתי"?הָׁ פַּ .ִהתְׁ
ב" רַּ ֵבלהָׁ קַּ היְׁ חָׁ ִשמְׁ גַּםאֹוִתיגַּם,בְׁ ָךוְׁ ִהיא!"אֹותְׁ

ה תָׁ נְׁ .עָׁ
נּו סְׁ נַּ ֵביתֹוִנכְׁ ללְׁ בשֶׁ רַּ ר.הָׁ דֶׁ חֶׁ יָׁההַּ ֵלאהָׁ ִשיםמָׁ ֲאנָׁ
ִרים פָׁ בּו.ּוסְׁ םיָׁשְׁ חּוִריםשָׁ ִעיִריםבַּ דּוצְׁ מְׁ לָׁ ִתי.וְׁ נְׁ ֵהבַּ
ֵאלּו ִמיִדיםשֶׁ לְׁ תַּ להַּ בשֶׁ רַּ ִאיִתי.הָׁ לֹוִאישרָׁ ןוְׁ קָׁ רְֹּךזָׁ אָׁ
ִאיש רִעםוְׁ רּועֵַַּשעָׁ ִאיִתי.פָׁ הרָׁ תִאשָׁ קֶׁ תצֹוחֶׁ רֶׁ בֶׁ דַּ מְׁ
הִעם הִאשָׁ ִניֲאִפלּו.ֲעצּובָׁ פָׁ ִיםִעםיַּ נֹותֵעינַּ סָׁ ֻלכְׁ במְׁ יָׁשַּ

ר דֶׁ חֶׁ .בַּ

רּוִכים,בֹואּו" ִאיםבְׁ בָׁ ה!"הַּ נָׁ בֵאֵלינּופָׁ רַּ ִניםהָׁ פָׁ ִאירֹותבְׁ בּו"..מְׁ אןֵיש.שְׁ ִיםכָׁ עּוִגיֹותמַּ ִהִציעַַּהּוא."וְׁ
נּו .לָׁ
ב רַּ זהָׁ חַּ ףאָׁ כַּ ליָׁדֹובְׁ יָׁלשֶׁ חַּ ִלֵטףהַּ ִיםוְׁ ֵעינַּ תאֹוֲהבֹותבְׁ ִדיםאֶׁ מַּ לֹוהַּ ֵנאֲאִני".שֶׁ קַּ ֵדימְׁ ִבגְׁ שבְׁ קֹּדֶׁ ההַּ תָׁ אַּ שֶׁ
רהּוא,"לֹוֵבש מַּ ה".אָׁ תָׁ ֵרתאַּ שָׁ אמְׁ בָׁ שִבצְׁ קֹּדֶׁ שֹוֵמרהַּ לשֶׁ םעַּ ֵאלעַּ רָׁ לִישְׁ עַּ ץוְׁ רֶׁ ֵאל-אֶׁ רָׁ ."ִישְׁ



ב רַּ ההָׁ נָׁ יפָׁ ִהִניחֵַַּאלַּ תוְׁ היָׁדֹואֶׁ מָׁ חַּ להַּ ֵתִפיעַּ ה".כְׁ מָׁ
ָך ל"?ִשמְׁ אַּ בשָׁ רַּ ֵאל",הָׁ רָׁ ִניִתי,"ִישְׁ .עָׁ

ה" רֵשםֵאיזֶׁ ם!יָׁקָׁ ֵאלעַּ רָׁ ת,ִישְׁ ֵאלתֹורַּ רָׁ ץ,ִישְׁ רֶׁ ֵאלאֶׁ רָׁ !"ִישְׁ
ִתי שְׁ גַּ בִהרְׁ רַּ הָׁ שּותֵמרֹּב.אֹוִתיאֹוֵהבשֶׁ גְׁ רַּ ִתיִהתְׁ חְׁ כַּ תשָׁ אֶׁ
ה ֵאלָׁ שְׁ ִציִתיהַּ רָׁ אֹּלשֶׁ .אֹותֹוִלשְׁ

ב רַּ יִחֵיְךהָׁ בִחיּוְךֵאלַּ חָׁ םהּוא.רָׁ תשָׁ יואֶׁ ליָׁדָׁ ֹּאִשיעַּ ּוֵבֵרְךר
תאֹוִתי כַּ ִברְׁ ֲהִניםבְׁ .כֹּ

יָׁל חַּ ןהַּ כַּ לרָׁ באֶׁ רַּ להָׁ אַּ שָׁ ִאם:אֹותֹווְׁ רהַּ מֹּרֻמתָׁ תִלשְׁ בָׁ שַּ קִעםבְׁ שֶׁ ל".נֶׁ הכָׁ המָׁ ֲעשֶׁ תַּ אשֶׁ בָׁ צָׁ בַּ
ה- הזֶׁ וָׁ ה!"ִמצְׁ נָׁ בלֹועָׁ רַּ ל".הָׁ בֲאבָׁ רַּ ל,"הָׁ אַּ יָׁלשָׁ חַּ ִאם"הַּ תהַּ בָׁ שַּ ּההַּ הֵאינָׁ דֹושָׁ סקְׁ חָׁ

ה ִלילָׁ חָׁ ב."?וְׁ רַּ ִגיעַַּהָׁ ת:אֹותֹוִהרְׁ בָׁ שַּ ההַּ דֹושָׁ ֵאלקְׁ רָׁ ִישְׁ דֹוִשיםוְׁ ה,קְׁ וָׁ ִמצְׁ הַּ מֹּרוְׁ לִלשְׁ ֵאלעַּ רָׁ ִישְׁ
ה– תדֹוחָׁ תאֶׁ בָׁ שַּ .הַּ

ִשיְךהּוא ֱאחֹּזִהמְׁ יָׁדֹולֶׁ לבְׁ יָׁלשֶׁ חַּ ההַּ נָׁ הּופָׁ ִאשָׁ ה":לָׁ מֶׁ לבַּ זֹּראּוכַּ עְׁ ָךלַּ ה*?לְׁ ִאשָׁ ההָׁ

ה ִחילָׁ כֹותִתְׁ הִלבְׁ לָׁ מְׁ ִתיתִמִליםּוִמלְׁ פָׁ רְׁ צָׁ ב.בְׁ רַּ ֱאִזיןהָׁ ּההֶׁ .לָׁ
ִשיתטֹוב" ִליתעָׁ עָׁ ץשֶׁ רֶׁ אֶׁ ֵאללְׁ רָׁ ר,"ִישְׁ מַּ ּהאָׁ בלָׁ רַּ בַָׁ".הָׁ קַּ הה"הַּ נָׁשּוברֹוצֶׁ ֵצנּושֶׁ רְׁ אַּ ִשיְךהּוא."לְׁ ִהמְׁ

ֵבר דַּ יהַָׁלְׁ קֹולֵאלֶׁ ִגיעַַּבְׁ רְׁ .מַּ
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:בתפזורתהמיליםאתמצאו
ִבי הצְׁ ץ,יהודָׁ רֶׁ ֵאלאֶׁ רָׁ רב,כֵֹּהן,ִישְׁ ז,קוקהָׁ כָׁ רְׁ במֶׁ רַּ ֵני,הָׁ אבְׁ ר,ֲעִקיבָׁ ֵזיִתיםהַּ שֹון,הַּ עלָׁ רַּ ם,הָׁ ֵאלעַּ רָׁ ,ִישְׁ

ִטיףגוש,ִיּשוִבים ה,קָׁ ּהודָׁ רֹוןיְׁ שֹומְׁ ה,וְׁ ּאולָׁ ִים,גְׁ לַּ רושָׁ ִהיג,יְׁ נְׁ ִדיק,מַּ ב,צַּ .רָׁ


