
 
 

 

 

 

 

 

א ֵאֶצל ִמְתָאְרִחים א ַסבָּ ְבתָּ ִשים ְוסָּ  ַהֲחדָּ

ץ" רָּ ם ַויָּ אתָּ ֹאֶהל ִמֶפַתח ִלְקרָּ ה ַוִיְשַתחּו הָּ  ('ב ,ח"י ְבֵראִשית) "ָאְרצָּ

 

יעַ  ָמַתי" ְבָבה "?ְוָסְבָתא ְלַסָבא ַנגִּ י יִּ י ָתמִּ  .ַהָשלֹוׁש ַבת ֲאחֹותִּ

י ..."ְׁשְׁשְׁש " ְׁשַתְקתִּ ַאָבא רֹוָאה ֹלא ַאְת " ,אֹוָתּה הִּ ָמא ׁשֶׁ ים ְואִּ  "?ָכָכה ַגם ְלחּוצִּ

ַדי ַרב ְזַמן ָעַמְדנּו ְפָקק מִּ ּסֹופוֹ  ָאֹרְך בִּ ְרָאה ֹלא ׁשֶׁ ק נִּ   .ָבֹאפֶׁ

ָמא ְתבֹוְנָנה אִּ ַעל ַבָשעֹון ָוׁשּוב ׁשּוב הִּ יא ;ָיָדּה ׁשֶׁ ְרֲאָתה הִּ ת נִּ דֶׁ   .ְמאֹוד ֻמְטרֶׁ

ַתח ַהַשָבת" ׁש ,ַבפֶׁ מֶׁ ְׁשַקע ְמַעט עֹוד ַהשֶׁ ה ַמה .תִּ יָטה !"?ַנֲעשֶׁ בִּ ם הִּ   .ֻמְדָאג ְבַמָבט ַלָשַמיִּ

י ְבכֹות ֵהֵחָלה ָתמִּ י" :לִּ יעַ נַ  ָמַתי ...ְצֵמָאה ֲאנִּ י ..."גִּ ְׁשֵקיתִּ ַבְקבּוק אֹוָתּה הִּ ם מִּ ָהָיה ַהַמיִּ  ׁשֶׁ

י י ְלָידִּ ת ָלּה ְוָנַתתִּ ית אֶׁ ים ַשקִּ י ַהַמְמַתקִּ לִּ י .ׁשֶׁ ְיָכה ָתמִּ ְרְגָעה ֵאַלי חִּ ָמא .ְונִּ ְסתֹוְבָבה אִּ  הִּ

ה ַמָבט ֵאַלי ְוָׁשְלָחה לּו ֵגאֶׁ ת ַמָמׁש ַאְת  ,ֲחמּוָדה תֹוָדה' ָאְמָרה ְכאִּ רֶׁ   .'ָלנּו עֹוזֶׁ

ְזֹרם ַהְתנּוָעה ֵהֵחָלה ָכְך ַאַחר ַדקֹות ַכָמה י ,לִּ ְרָוָחה ָנַׁשְמתִּ יר ַאָבא .לִּ ְסבִּ ָהְיָתה הִּ  ְתאּוָנה ׁשֶׁ

ָבה ְוזוֹ    .ַהַהְמָתָנה ְלָכל ַהּסִּ

י" ים !ֹיפִּ י ָצֲהָלה !"נֹוְסעִּ י ַגם .ָתמִּ י ֲאנִּ ְרַגְׁשתִּ י ַאְך ַרָבה ֲהָקָלה הִּ ְתבֹוַנְנתִּ הִּ  ַבַמְרָאה ְכׁשֶׁ

ֵמַעל י ַאָבא ׁשֶׁ ְבַחְנתִּ ָפָניו הִּ ָמא ַאָבא .ֻמְדָאגֹות נֹוְתרּו ׁשֶׁ ְתַלֲחׁשּו ְואִּ ם הִּ  ַכָמה ְוַאֲחֵרי ֵביֵניהֶׁ

י ָאַמר ַדקֹות יעַ  נּוַכל ֹלא ְלַצֲעֵרנּו" :ַאָבא לִּ ְצַפת ַבְזַמן ְלַהגִּ ְך ,לִּ רֶׁ ן ַהדֶׁ  ְוַהַשָבת ֲאֻרָכה ֲעַדיִּ

ת ְכנֶׁסֶׁ  ".ְבָקרֹוב נִּ

ה ַמה" י "?ַנֲעשֶׁ י ָׁשַאְלתִּ בִּ יר ְולִּ ְחסִּ יָמה הֶׁ   .ְפעִּ

ְצָטֵרְך" שּוב ַלְחנֹות נִּ ְקָוה ְביֹוֵתר ַהָקרֹוב ַביִּ ְמָצא ְבתִּ נִּ ָמא ָאְמָרה ,"ְפנּוָיה ַאְכַסְנָיה ָׁשם ׁשֶׁ  .אִּ

ָא ַמָזל" ים נּוׁשֶׁ ְמקֹום ְקרֹובִּ שּוב לִּ יָפה ,"יִּ ְלְפָנה ,הֹוסִּ  ַעל אֹוָתם ְלַעְדֵכן ְוָסְבָתא ְלַסָבא ְוטִּ

  .ַהַמָצב

י ְיָמה ָתמִּ ת סִּ ית אֶׁ ים ַשקִּ י ַאל" .ְלַיֵבב ֵהֵחָלה ְוׁשּוב ַהַמְמַתקִּ ְדֲאגִּ י תִּ י ,"ָתמִּ יתִּ ּסִּ יעַ  נִּ  ְלַהְרגִּ

ת אֹוָתּה י ְואֶׁ ְזַרת" ,ַעְצמִּ ְהיֶׁה ַהֹכל 'ה ְבעֶׁ ר יִּ  ".ְבֵסדֶׁ

שּוב ָפָנה ַאָבא ת ָפַרְקנּו .ְוָחָנה ַהָקרֹוב ַליִּ ים אֶׁ יקִּ ְתבֹוַננּו ַהתִּ יֵבנּו ְוהִּ  ֵריק ָהָיה ָהְרחֹוב ,ְסבִּ

י ּוְבעֹוד ֵמָאָדם ָכֵנס ָׁשָעה ַכֲחצִּ   ...ַהַשָבת תִּ

ְדֹפק" לֶׁת ַעל נִּ ת דֶׁ ה ַהַביִּ י ,"ַהזֶׁ ַצְעתִּ ַגְׁשנּו .הִּ ל נִּ לֶׁת אֶׁ ת דֶׁ ּסּוס ְוָדַפְקנּו ַהַביִּ   .ְבהִּ

י" ְׁשַמע "?ָׁשם מִּ ל קֹול נִּ ָשה ׁשֶׁ ת אִּ רֶׁ ַגע ַרק" .ְמֻבגֶׁ י ,רֶׁ   ..."ָבָאה ֲאנִּ

ת לֶׁ ְפְתָחה ַהדֶׁ ַתח נִּ ָשה ָעְמָדה ּוַבפֶׁ יָרה ֹלא אִּ יהָ  ְצעִּ ירֹות ּוָפנֶׁ ים !אוֹ " .ְמאִּ ים ְברּוכִּ  ,ַהָבאִּ

ָכְנסּו יא ,"הִּ יָסה ְבֹחם ָקְרָאה הִּ ְכנִּ יָמה אֹוָתנּו ְוהִּ ים ֵריחַ  .ְפנִּ  ָהֲאפּויֹות ְוַהַחלֹות ַהַמְטַעמִּ

י ָעָלה ל ֵריחַ  ,ְבַאפִּ יָטה ַהְזֵקָנה .ַׁשָבת ׁשֶׁ בִּ  ָלנּו ָׁשַלח 'ה ,יֹוֵסף" :ָרם ְבקֹול ְוָקְרָאה ָבנּו הִּ

ים ְׁשָפָחה .ְלַׁשָבת אֹוְרחִּ ְחָמָדה מִּ ְתְקָעה נֶׁ ְך נִּ רֶׁ ֵנה ַבדֶׁ י ָנכֹון .ַהַשָבת ָבָאה ְוהִּ ָקַלְעתִּ   "?בּול ׁשֶׁ

י ת ָעַמְדתִּ מֶׁ ְדהֶׁ יא ֵאיְך .נִּ ת יֹוַדַעת הִּ פּור אֶׁ ָלנּו ַהּסִּ    ?ׁשֶׁ

ָמא ת ָלֲחָצה אִּ ים ֹלא ֲאַנְחנּו" .ָיָדּה אֶׁ יד רֹוצִּ ינּו ,ְלַהְכבִּ ְׁשֹאל ַרק ָרצִּ ם לִּ  ַאְכַסְנָיה ָכאן ֵיׁש אִּ

נּוַכל ְתָאֵרחַ  ׁשֶׁ   ".ָבּה ְלהִּ



 
 

 

 

 

 

 

יָרה" י ,ְמאִּ ידִּ ם ַתגִּ ֵאין ָלהֶׁ שּוב ַאְכַסְנָיה ׁשּום ׁשֶׁ ְׁשַמע ,"ַביִּ ל קֹולוֹ  נִּ ים ֵהם" .יֹוֵסף ׁשֶׁ ְׁשָארִּ  נִּ

ְצֵלנּו ָכְנסּו .אֶׁ יִּ ְתַאְרֵגן ׁשֶׁ   ".ַׁשָבת ְמַעט עֹוד ,ְלהִּ

ְכַנְסנּו יָרה .נִּ ָמקֹום ָרָצה ְמאִּ לּו ְלָמקֹום מִּ יָרה ַנֲעָרה ָהְיָתה ְכאִּ ָמא .ְצעִּ י אִּ  ָהַלְכנּו ַוֲאנִּ

יהָ  יא ַאְך ַלֲעֹזר ְלַנּסֹות ְכֵדי ַאֲחרֶׁ יָזה ָהְיָתה הִּ ת ְזרִּ צֶׁ ְמרֶׁ ְבָרה ַהֲהָכנֹות ְכֵדי ְותֹוְך ְונִּ  דִּ

ְבָרה ם ַמה ָכל ָכאן ֵיׁש" :ְודִּ ַאתֶׁ ים שֶׁ יכִּ ֵנה ,ְצרִּ י הִּ ת ֲאנִּ רֶׁ ם ְמַסדֶׁ ְדֲאגּו ַאל ,ָללּון ָמקֹום ָלכֶׁ  תִּ

י - ְצלִּ ל אֶׁ ים ָכֵׁשר ָהֹאכֶׁ ְתַבְיׁשּו ַאל .ְוָטעִּ יק ֵיׁש ,תִּ י ,ַמְספִּ יָלה ֲאנִּ ל ַכֻמיֹות ְלַבֵשל ְרגִּ ל ׁשֶׁ  ֹאכֶׁ

ים ְלָכל ים ַהְיָלדִּ ים ְוַהְנָכדִּ ָבאִּ ָחד ַאף ַהַשָבת ְוַדְוָקא ,ְלַׁשָבת ׁשֶׁ  :ָאַמר יֹוֵסף ָאז .ָבא ֹלא אֶׁ

ל ָכל ָמה ְלֵׁשם י ?ָהֹאכֶׁ ְׁשַלח 'ה אּוַלי ,יֹוַדַעת ֹלא :לוֹ  ָאַמְרתִּ ים ָלנּו יִּ ְזָדְרזּו .אֹוְרחִּ  .תִּ

ְתַרֲחצּו ְתַלְבׁשּו ,תִּ ם ,ַׁשָבת ְמַעט עֹוד ,תִּ ַטח ַאתֶׁ ים ְקָצת בֶׁ ְצֵלנּו ,ְרֵעבִּ ת ְבֵבית אֶׁ  ַהְכנֶׁסֶׁ

ָלה ין יֹוֵסף ָאז ,ֲאֻרָכה ַהְתפִּ ם ָיכִּ ה ,ׁשֹוקֹוָלד ְועּוַגת ֵתה כֹוס ָלכֶׁ י ַמְתכֹון זֶׁ לִּ יד ,ׁשֶׁ  יֹוֵצא ָתמִּ

ין ֵנרֹות ַכָמה .ֻמְצָלח ת ָלְך ְלָהכִּ רֶׁ יא "?ְגבֶׁ י ָפְנָתה הִּ מִּ ת ְוָלְך" ,ְלאִּ רֶׁ יָרה ְגבֶׁ ין ,יֹוֵסף ?ְצעִּ  ָתכִּ

י ,ָלאֹוְרחֹות ֵנרֹות ת ֹלא ֲאנִּ לֶׁ ת ׁשֹואֶׁ ם ַהֵשמֹות אֶׁ ָלכֶׁ י ַעְכָׁשו ׁשֶׁ   ..."ַׁשָבת ְמַעט עֹוד .ְזַמן ֵאין כִּ

יָרה יֹוֵסף יֵבנּו ָטְרחּו ּוְמאִּ ְבדּו ְסבִּ לּו אֹוָתנּו ְוכִּ ינּו ְכאִּ ְׁשָפָחה ָהיִּ  .מִּ

ְמַצע י ָאְמָרה ַהְּסעּוָדה ְבאֶׁ י ֵכיף" :ָתמִּ ל לִּ ים ְוָסְבָתא אַסבָ  ֵאצֶׁ  ָפַרְצנּו ְוֻכָלנּו !"ַהֲחָדׁשִּ

ְצחֹוק   .בִּ

ָטַעְמנּו ַאֲחֵרי ָכל ׁשֶׁ ים מִּ ֵקׁש ַהַמְטַעמִּ ֹיאַמר ֵמַאָבא יֹוֵסף בִּ  ָפָנה ַאָבא .תֹוָרה ְדַבר ׁשֶׁ

ְתַרְגׁשּות יָרה ְליֹוֵסף ְבהִּ ְמאִּ ם" :ְוָאַמר ְולִּ ים ַאתֶׁ ירִּ י ַמְזכִּ ת לִּ ָלנּו ַהָפָרָׁשה אֶׁ  ָפָרַׁשת ,ׁשֶׁ

   ".ַוֵיָרא

 

ת" ,ַאָבא ָאַמר ,"ְבָפָרָׁשֵתנּו" רֶׁ ים ַהְכָנַסת ְמֹתאֶׁ ל ֻמְפָלָאה אֹוְרחִּ  ַהתֹוָרה .ְוָשָרה ַאְבָרָהם ׁשֶׁ

ת רֶׁ ֲהרּו ֵהם ַכָמה ַעד ְמָתאֶׁ ְזָדְרזּו מִּ ים ְלַכֵבד ְוהִּ ְכָלל ֲאָנׁשִּ ירּו ֹלא ׁשֶׁ כִּ  ".הִּ

לּו ַאְבָרָהם" ֵהם ָחַׁשב ֲאפִּ י ,"ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוְבֵדי ׁשֶׁ י הֹוַסְפתִּ  .ֲאנִּ

ֵיְך ,"ָנכֹון"  .ַאָבא ֵאַלי חִּ

י" ֲאנִּ ְתבֹוֵנן ְכׁשֶׁ ם מִּ יְך ,"ָבכֶׁ ְמׁשִּ ְרָגׁש ְבקֹול ַאָבא הִּ י" ,נִּ ֵיׁש יֹוֵדעַ  ֲאנִּ  ַמה ַהְרֵבה ָכְך ָכל ָלנּו ׁשֶׁ

ְלֹמד ים ֵמַהְכָנַסת לִּ יָמה ָהאֹוְרחִּ ם ַהַמְדהִּ ָלכֶׁ ם .ׁשֶׁ ים ַאתֶׁ ים טֹוְרחִּ ים ּוְמַכְבדִּ ים ֲאָנׁשִּ  ָזרִּ

ְכָלל ם ׁשֶׁ ים ֵאיְנכֶׁ ירִּ  ..."ַמכִּ

ים ֻכָלם" ל ָבנִּ יק ,"'ה ׁשֶׁ ְפסִּ ת ְלָאֵרחַ  ְזכּות ֵאיזוֹ  ,ָאח" .ַבֲעָנָוה יֹוֵסף אֹותוֹ  הִּ ים אֶׁ ל ַהָבנִּ  ׁשֶׁ

  ".'ה

יָרה לּו" .ָצֲחָקה ּוְמאִּ ת יֹוַדַעת ְקַטָנה ַיְלָדה ֲאפִּ ה אֶׁ י ?ָנכֹון .זֶׁ ק ָתמִּ      ".ֹמתֶׁ

 


