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ם  ֵכּ ן ִויהֹוָנָתן ֵאין ֶרַגע ְמנּוָחה. ַהְשׁ ל ִנָצּ א ֶשׁ ה. ְלַאָבּ ב ַרָבּ ּמֹוָשׁ ָהֲעבֹוָדה ַבּ
קֹוֵטף  ע,  ָטּ ַלַמּ יֹוֵצא  א  ַאָבּ ִמְתעֹוְרִרים,  ַהְיָלִדים  ֶשׁ ִלְפֵני  עֹוד  ֶקר,  בֹּ ַבּ
ְיָתה  ַהָבּ חֹוֵזר  הּוא  ָכה  ַהֲחֵשׁ ֶרֶדת  ִעם  ָהֵעִצים.  ֶאת  ֶקה  ּוַמְשׁ ּפּוִחים  ַתּ

ִמים. ֵהם ִנְרָדּ ק ֶאת ְיָלָדיו ִלְפֵני ֶשׁ יק ְלַחֵבּ ּוַמְסִפּ
יֹום  י. ַרק ְבּ יֵמי ְרִביִעי ַוֲחִמיִשׁ י  ְוַגם ִבּ ִליִשׁ ִני ּוְשׁ יֹום ִראׁשֹון, ֵשׁ ְך ָהָיה בְּ ָכּ

א ָנח.  ת ַאָבּ ָבּ ַשׁ ׂדֹות. ְבּ א ַלֲחזֹר ֵמַהָשּ ים ַאָבּ ת, ַמְקִדּ ָבּ ֶעֶרב ַשׁ י, ְבּ ׁ שִּ ִשׁ
ָראּו  ֵהם  ֳהַרִים,  ָצּ ַבּ ְיָתה  ַהָבּ ִויהֹוָנָתן  ן  ִנָצּ ָחְזרּו  ֶשׁ ְכּ ָנה,  ׁ ַהָשּ רֹאׁש  ְלַאַחר 
ְולֹוְמִדים  ְלָחן  ׁ ַהֻשּ ְלַיד  ִבים  יֹוְשׁ אֶֹרן  ֵכן  ׁ ַהָשּ ְוֶאת  א  ַאָבּ ֶאת  ָעָתם  ְלַהְפתָּ
א ָלַמד  בּוַע. ַאָבּ ׁ ָאר ְימֹות ַהָשּ י ּוִבְשׁ ִליִשׁ ִני ּוְשׁ יֹום ֵשׁ ם ְבּ ְך ָהָיה ַגּ ּתֹוָרה. ָכּ

ֵכן. ׁ א ְיהּוָדה אֹו ִעם ַהָשּ ַחְברּוָתא ִעם ַסָבּ ּתֹוָרה ְבּ
ן.                                                                                                                ָאה ִנָצּ ְלּ ִית?" ִהְתַפּ ַבּ בּוַע ַבּ ׁ ל ַהָשּ ַאר ָכּ א ִנְשׁ ה ַאָבּ "ְיהֹוָנָתן, ָלָמּ
ְדָאָגה.                                                                                     "אּוַלי הּוא ֹלא ַמְרִגיׁש טֹוב," ִהיא הֹוִסיָפה ִבּ
ָאַמר   ע,"  ָטּ ַמּ בַּ ַלֲעבֹד  הֹוֵלְך  ֹלא  הּוא  ה  ָלָמּ אֹותֹו  ַאל  ְוִנְשׁ א  ְלַאָבּ "ֵנֵלְך 

ְיהֹוָנָתן.
ָך  ְלּ ֶשׁ ַרְקטֹור  "ַהְטּ יו,  ְרכָּ ִבּ ַעל  ב  ְוָיַשׁ ְלָאִביו  ְיהֹוָנָתן  ָנה  ָפּ א,"  "ַאָבּ

ִהְתַקְלֵקל?"
א.                                                             א ַאָבּ ֵלּ ַרְקטֹור ְמֻקְלָקל?" ִהְתַפּ ַהְטּ ב ֶשׁ ה חוֵשׁ ה ַאָתּ "ָלָמּ
ע," ָעָנה ְיהֹוָנָתן.                                                                                    ָטּ מַּ ה ֹלא הֹוֵלְך ַלֲעבֹד ַבּ י ַאָתּ "ִכּ
ת," הֹוִסיָפה  ָבּ ל יֹום ַשׁ ִאּלּו ָכּ ם ָנִחים ְולֹוְמִדים ּתֹוָרה ְכּ בּוע ַאֶתּ ׁ ל ַהָשּ "ָכּ

ן. ִנָצּ
ה  ִמָטּ ַנת ְשׁ ָנה ִהיא ְשׁ א. "ַהָשׁ ּה ַאָבּ ים ִאָתּ ֱאֶמת ׁשֹוֵבת," ִהְסִכּ "ֲאִני ֶבּ

ת ְוֹלא ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה".                                                                                                   בֹּ ּוִמְצָוה ִלְשׁ
ְמבּוָכה.                                                           ן ִבּ ה?" ָאְמָרה ִנָצּ ה? ִמְצָוה ֲחָדָשׁ ה? ַמה ֶזּ ... ִמ... ָטּ ה? ְשׁ ִמ...ָטּ "ְשׁ

א.                                                                                    ה," ָצַחק ַאָבּ "ֹלא. זֹו ֵאיָנה ִמְצָוה ֲחָדָשׁ
ן.                                                              ִנָצּ ה  ָשׁ ִהְתַעְקּ ה,"  ִמָטּ ְשׁ ַנת  ְשׁ ַעל  י  ַמְעִתּ ָשׁ ֹלא  ַעם  ַפּ "ַאף 
ם  ִנים עֹוד ֹלא נֹוַלְדֶתּ ַבע ָשׁ ִנים. ִלְפֵני ֶשׁ ַבע ָשׁ ל ֶשׁ ה ָחָלה ָכּ ִמָטּ ַנת ְשׁ " ְשׁ

ׁש ְוָקָרא: ַתח ֶאת ַהֻחָמּ א. הּוא ָפּ יר ַאָבּ ם ָעֶליָה," ִהְסִבּ ַמְעֶתּ ְוָלֵכן ֹלא ְשׁ
ִביִעת,  ׁ ַהְשּ ָנה  ׁ ְרֶמָך...ּוַבָשּ ַכּ ְזמֹר  ִתּ ִנים  ָשׁ ׁש  ְוֵשׁ ְזַרע ָשֶׂדָך,  ִתּ ִנים  ָשׁ ׁש  ֵשׁ  ..."
ֹלא  ְוַכְרְמָך  ִתְזָרע,  ֹלא  ָשְׂדָך  לה':  ת,  ָבּ ַשׁ ָלָאֶרץ--  ִיְהֶיה  תֹון  ָבּ ַשׁ ת  ַבּ ַשׁ
ָך  ּוְלַעְבְדּ ְלָך,  ְלָאְכָלה--  ָלֶכם,  ָהָאֶרץ  ת  ַבּ ַשׁ ְוָהְיָתה  ִתְקצֹור...  ִתְזמֹר...ֹלא 

ְך..." ִרים, ִעָמּ ְבָך, ַהָגּ ְוַלֲאָמֶתָך; ְוִלְשִׂכיְרָך, ּוְלתֹוָשׁ
ִביִעי  ׁ ה ָיִמים ֲאַנְחנּו עֹוְבִדים, ּוַביֹום ַהְשּ ׁ ָשּ ת," ָאַמר ְיהֹוָנָתן. "ִשׁ ָבּ ַשׁ מֹו ְבּ "כְּ

ת, ָנִחים." ָבּ ׁ - יֹום ַהַשּ
ִביִעית  ׁ ָנה ַהְשּ ׁ ִנים עֹוְבִדים ֶאת ָהֲאָדָמה, ּוַבָשּ ּׁש ָשׁ א. "ֵשׁ "ָנכֹון," ָאַמר ַאָבּ
ָלאָכה. ְמנּוָחה ַלֲאָדָמה ּוְמנּוָחה ַלַחְקָלִאים  ה, ׁשֹוְבִתים ִמְמּ ִמָטּ ׁ ַנת ַהְשּ - ְשׁ

ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל."  ְבּ


