
ֹוֵטר הּוִדי ַהׁשּ ּפּוִרים ְויֹום ַהּיְ   ַהּכִ

ָטָרה ָצִעיר ׁשֹוֵטר ָהָיה ַאְבָרָהם ׁשְ ּמִ ִריִטית ּבַ ֵרת הּוא, ַהּבְ ַתֲחַנת ׁשֵ  ּבְ
ָטָרה ׁשְ ֹראׁש  ָהֲאזֹוִרית ַהּמִ ה ּבְ ּנָ ֲהָבַנת ָטָעה ַאְבָרָהם ֶאָחד יֹום. ּפִ  ֶאָחד ּבַ

ים ל ַהֻחּקִ ָטָרה ׁשֶ ׁשְ ִריִטית ַהּמִ ַעל ְוָלֵכן ַהּבְ ּגּוד ּפָ ּנִ ל ְלַדְעּתוֹ  ּבַ ד ׁשֶ  ְמַפּקֵ
ָטָרה ׁשְ   . ַהּמִ

ר ֲאׁשֶ ָבר נֹוַדע ּכַ ד ַהּדָ ָטָרה ִלְמַפּקֵ ׁשְ ַגר ַהּמִ ִעיר ׁשְ מּוָכה ְצַפת ּבָ ד, ַהּסְ  ִמּיַ
ן ָפָניו ִזּמֵ ט ַאְבָרָהם ֶאת ּבְ ּפָ ׁשְ   . ַהֹחק ֲהָפַרת ַעל ַלּמִ

ל ַאְבָרָהם ּכֵ ּמּון ַעל ִהְסּתַ ִּ ט ַהז ּפָ ׁשְ כוּ  ַלּמִ י לֹא. ֵעיָניו ְוָחׁשְ ָכְך  ּדַ ָעָליו ּבְ  ׁשֶ
ט ַלֲעֹמד ּפָ ׁשְ ט, ַלּמִ ּפָ ׁשְ ע ַהּמִ ּפּוִרים יֹום ָחל ּבוֹ  ְלַתֲאִריְך  ִנְקּבַ  ַהּיֹום, ַהּכִ

דֹושׁ  ָרֵאל ְלַעם ַהּקָ ִחּנֹוָתיו ּכֹל. ִיׂשְ ד ֲעֵרלֹות ָאְזַנִים ַעל ָנְפלוּ  ּתְ  ּוְמַפּקֵ
ָטָרההַ  ׁשְ ׁש  ּמִ י ִהְתַעּקֵ ב ַאְבָרָהם ּכִ ָפָניו ִיְתַיּצֵ ט ּבְ ּפָ ׁשְ יֹום ַלּמִ ּפּוִרים ּבְ , ַהּכִ

ָבר ַלְמרֹות ַהּדָ רּוְך  ׁשֶ ִחּלּול ּכָ דֹוׁש  ַהּיֹום ּבְ   .ַהּקָ

ּנֱֶאַלץ ַאְבָרָהם ין ִלְבֹחר ׁשֶ ל ִמְצָותוֹ  ִקּיּום ּבֵ דֹוׁש  ׁשֶ רּוְך  ַהּקָ  ְלֵבין הּוא ּבָ
ה ִקּיּום ֻקּדָ ל ַהּפְ ד ׁשֶ ָטָרה ְמַפּקֵ ׁשְ י ֶהְחִליט,  ַהּמִ ל לֹא ּכִ  יֹום ֶאת ְיַחּלֵ

ּפּוִרים ב ְולֹא ַהּכִ ט ִהְתַיּצֵ ּפָ ׁשְ ַדע ַלְמרֹות ַלּמִ ּיָ ַהְחָלָטתוֹ  ׁשֶ ע ׁשֶ ְפּגַ  ּבוֹ  ּתִ
  .ְמאֹוד

ּפּוִרים יֹום ְלַאַחר, ְוָאֵכן ְפסוּ  ַהּכִ ֹוְטִרים אֹותוֹ  ּתָ ִריִטי ַהׁשּ  ְוֵהִביאוּ  םַהּבְ
ין ַאְבָרָהם ֶאת ד ֵאֶצל ַלּדִ ָטָרה ְמַפּקֵ ׁשְ ד. ַהּמִ ָטָרה ְמַפּקֵ ׁשְ ַעס ַהּמִ ּכָ  ׁשֶ

ַפט ַאְבָרָהם ַעל ְמאֹוד בּוַעִים אֹותוֹ  ׁשָ ְך  ְוַעל, ָטעּותוֹ  ַעל ַמֲאָסר ִלׁשְ  ּכָ
ּלֹא יעַ  ׁשֶ ט ִהּגִ ּפָ ׁשְ יֹום ַלּמִ ּפּוִרים ּבְ יל ַהּכִ ינוֹ  ֶאת ְוָגַזר ַלֲעׂשֹות ִהְגּדִ  ְלעֹוד ּדִ
ֹגַבהּ  ְוִלְקָנס ַמֲאָסר ֹחֶדשׁ  ּכֶֹרת ּבְ ית ַמׂשְ ֵלָמה ָחְדׁשִ ִכּיֹוָתיו ּכֹל. ׁשְ ל ּבְ  ׁשֶ

ֶלא ִנְכָנס ְוהּוא ָעְזרוּ  לֹא ַאְבָרָהם   .ַלּכֶ

ר ֲאׁשֶ ְמעוּ  ּכַ ְצַפת ָהִעְבִרית ָהֵעָדה ַוַעד ֹזאת ׁשָ ד, ּבִ רוּ  ִמּיַ ְ  ָלַרב ִהְתַקׁשּ
ָבר ֵמִאיר ַיֲעֹקב ָהַרב. ֵמִאיר ַיֲעֹקב י בוָהַר  ְלִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָהָיה ּכְ  ָהָראׁשִ

י ָפַרּדִ ל ַהּסְ ָרֵאל ֶאֶרץ ּכֹל ׁשֶ ד ְוָהָיה ,ִיׂשְ ֵעיַני ְמֻכּבָ ְלטֹון מֹוְסדֹות ּכֹל ּבְ ִ  ַהׁשּ
ִריִטי   .ַהּבְ



ַמע ִמּיָד ָ ׁשּ ׁשֶ ּנֵס, ֵמִאיר ַיֲעקֹב ָהַרב ֹזאת ּכְ ד ְלֵבית ְוָיָצא ָניוָמְת  ׁשִ  ְמַפּקֵ
ָטָרה ׁשְ י ַהּמִ ֶאֶרץ ָהָראׁשִ ָרֵאל ּבְ ִהְתּגֹוֵרר ִיׂשְ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ָרָאה. ּבִ ׁשֶ  ּכְ

ד ָטָרה ְמַפּקֵ ׁשְ י ַהּמִ ֶפַתח ֵמִאיר ַיֲעֹקב ָהַרב ֶאת ָהָראׁשִ יתוֹ  ּבְ  ָיָצא, ּבֵ
ָכבֹוד ְלֵביתוֹ  ְוִהְכִניסוֹ  ֵאָליו יר ֵמִאיר ַיֲעֹקב ָהַרב. ַרב ּבְ ד ִהְסּבִ  ִלְמַפּקֵ

ָטָרה ׁשְ י ַהּמִ ה ָהָראׁשִ ּמָ ּפּוִרים יֹום הּוא ָחׁשּוב ּכַ ֵעיֵני ַהּכִ הּוִדים ּבְ  יֹום, ַהּיְ
ל ָקדֹושׁ  ְפֵני ּוְמִחיָלה ְסִליָחה ׁשֶ ַפְך  הּוא. עֹוָלם ּבֹוֵרא ּבִ ָפָניו ׁשָ  ֶאת ּבְ

לּות ְלׁשְ ּתַ ל ָהֵארּועַ  ִהׁשְ ֹוֵטר ׁשֶ שׁ  ָהםַאְבָר  ַהׁשּ ל ּוִבּקֵ ט ֶאת ְלַבּטֵ ּפָ ׁשְ  ַהּמִ
ל ד ׁשֶ ָטָרה ְמַפּקֵ ׁשְ קֹוִמי ַהּמִ ל ַהּמְ ְך  ְוָאֵכן. ְצַפת ׁשֶ ָעה ְלַאַחר, ָהָיה ּכָ  ׁשָ

ה ל ֲאֻרּכָ ִרים ׁשֶ ל ֶהְסּבֵ ּטֵ ד ּבִ ָטָרה ְמַפּקֵ ׁשְ י ַהּמִ ט ֶאת ָהָראׁשִ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ  ׁשֶ
ְחֵרר ְוהֹוָרה ַאְבָרָהם י אֹותוֹ  ְלׁשַ   .ַלָחְפׁשִ

ר ְלַאַחר ים ִמְסּפַ יעַ  ֳחָדׁשִ ל ָהִעְבִרית ָהֵעָדה רֹאׁש  ִהּגִ תוֹ  ְצַפת ׁשֶ ּכָ  ְלִלׁשְ
ל ֶרב לוֹ  ְוהֹוָדה ֵמִאיר ַיֲעֹקב ָהַרב ׁשֶ ם ֵלב ִמּקֶ ׁשֵ ֹוֵטר ּבְ  ַאְבָרָהם ַהׁשּ

ם ְצַפת ָהִעְבִרית ָהֵעָדה ּוְבׁשֵ ל ּפֹוֲעלוֹ  ַעל ּבִ  ְללֹא, ֵמִאיר ַיֲעֹקב ָהַרב ׁשֶ
ִדי ּוְבֹאֶפן ִהּסּוס ְחרּורוֹ , ִמּיָ ל ְלׁשִ   .ַאְבָרָהם ׁשֶ

ְך  ֵמִאיר ַיֲעֹקב ָהַרב ֲעָנָוה ָהֵעָדה ֹראשׁ  ְלֵעֶבר ִחּיֵ ַעד: "ְוָאַמר, ּבַ  ָמה ּבְ
יִתי ֶמה?  ַהּתֹוָדה אִתי חֹוָבִתי ֶאת ַרק ֲהֵרי?  ָעׂשִ הִ  ִמּלֵ ַעד ְחִמילַּ ּבְ  ַהּיֹום ּבְ
דֹושׁ  יֹוֵתר ָלנוּ  ַהּקָ י, ּבְ יׁשִ  ַהּכֹל ֵאת ַוֲהֵרי. סֹוֵבל ְלָאח ֶעְזָרִתי ֶאת ּוְבַהּגִ
יִתי ֶכם ָעׂשִ יֹוַזְמּתְ חֹון ָלֵכן, ּוְבֶעְזַרְתֶכם ּבְ ּצָ ְמָחה ַהּנִ ִ ִפים ְוַהׂשּ ּתָ  ְמׁשֻ
ֵנינוּ    ".ִלׁשְ
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