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יָקה ָעָרה ָהַעתִּ  ַהמְּ

 

ה,  ה, ַהַצֶדֶקת ַהְגדֹולָּ רָּ ּה. שָּ תָּ ִעיר ֶחְברֹון ּוְסִביבָּ ַרד ַעל הָּ דֹול יָּ ֵאֶבל גָּ

אֹור   ם ְבמָּ דָּ ל אָּ ה ְלכָּ ְזרָּ ְך ַהְרֵבה ַמֲעֵשי ֶחֶסד, ְועָּ ל כָּ ה כָּ ְשתָּ ה ֶשעָּ ִאשָּ הָּ

ִנים  ה.   –פָּ  ִנְפְטרָּ

ד   קֹום ַהְמֻכבָּ נּו, ַבמָּ ִכים ֶשלָּ ה ְבִקְבֵרי ַהְמלָּ רָּ ה יָּכֹול ִלְקבֹּר ֶאת שָּ "ַאתָּ

ם. הָּ ִעיר ְלַאְברָּ אֵשי הָּ ְמרּו רָּ  ְביֹוֵתר", אָּ

קֹום ַאֵחר.  ה ְבמָּ רָּ ַדע ֶשהּוא רֹוֶצה ִלְקבֹּר ֶאת שָּ ם יָּ הָּ ל ַאְברָּ  ֲאבָּ

ִנים ה ְשלֹוִשים ּוְשמֹוֶנה שָּ רָּ אּו  ֶזה קָּ ִכים בָּ ה ַמְלאָּ ֵכן. ְשלֹושָּ קֶֹּדם לָּ

ֵלד לֹו  ה ִיּוָּ נָּ ם, ּוְבאֹותֹו ִבקּור הֹוִדיעּו לֹו ִכי ְבעֹוד שָּ הָּ ְלַבֵקר ֶאת ַאְברָּ

ה ֶבן  רָּ ק. –ּוְלשָּ  ִיְצחָּ

ַקַחת ֵעֶגל   ֵעֶדר ְכֵדי לָּ ם ֶאל הָּ הָּ ַלְך ַאְברָּ אֹוְרִחים הָּ ם ֶשל הָּ ִלְכבֹוד בֹּאָּ

ִכין ִמ  ֵעֶגל, ּוִפְתאֹום  ּוְלהָּ ֶלֶכת ִעם הָּ ה ְמֻכֶבֶדת. הּוא ִהְתִחיל לָּ ֶמּנּו ֲארּוחָּ

ֵעֶגל ִהְתַרֵחק עֹוד ְועֹוד. הּוא  יו,  ְוהָּ ץ ַאֲחרָּ ם רָּ הָּ ֵעֶגל ֵהֵחל ִלְברַֹּח ַאְברָּ הָּ

ה.  רָּ ַבר ֵבין ֵעִצים, ַעד ֶשִּנְכַנס ְלתֹוְך ְמעָּ עֹות ְועָּ ה ַעל ְגבָּ לָּ  עָּ

ם ִנְכַנס אֶ  הָּ א  ַאְברָּ ֶאה. ֵריַח ִנְפלָּ ַמד ִמְשתָּ ֵעֶגל ְועָּ ה ְבִעְקבֹות הָּ רָּ ל ַהְמעָּ

ה ְשֵתי ִמּטֹות ַוֲעֵליֶהן  אָּ ה ְורָּ ם ִהְסַתֵכל ְפִנימָּ הָּ קֹום. ַאְברָּ ִמֵלא ֶאת ַהמָּ

ְלקּו ֵנרֹות.  אֵשיֶהם דָּ ה ְזֵקִנים ְמאֹוד. ְלַיד רָּ  ְיֵשִנים ִאיש ְוִאשָּ

ה ֶאת  אָּ ם רָּ הָּ ַמד ַעל ְמקֹומֹו ְבֶחְרַדת קֶֹּדש.  ַאְברָּ א ְועָּ ַהַמֲחֶזה ַהֻמְפלָּ

ֵרת.  ם ֶשל ַמְלֲאֵכי ַהשָּ יָּה קֹולָּ ַמע קֹול ִמְמרֹוִמים. ֶזה הָּ ִפְתאֹום שָּ

ה  רָּ ִתיד ִיְקְברּו ַבְמעָּ ה, ּוֶבעָּ ם ְוַחּוָּ דָּ ְמרּו: "ֶזה ַהֶקֶבר ֶשל אָּ ִכים אָּ ַהַמְלאָּ

ם   הָּ ֹּאת ֶאת ַאְברָּ ה". ַהז ה, ְוַיֲעקֹּב ְוֵלאָּ ק ְוִרְבקָּ ה, ִיְצחָּ רָּ  ְושָּ
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ֵעֶגל  ו הָּ ֵעֶגל, ְוַעְכשָּ ם ֶאת הָּ הָּ ם ַאְברָּ ַקח ִמשָּ ה הָּ לָּ ֹּא ִנסָּ ַלְך ְבֶשֶקט ְול

ה  רָּ ַרח ְכֵדי ְלַהְראֹות לֹו ֶאת ַהְמעָּ ֵעֶגל בָּ ם ֵהִבין ֶשהָּ הָּ ִלְברַֹּח. ַאְברָּ

 ַהסֹוִדית. 

ה יָּדַ  רָּ ה שָּ ם,  ְכֶשִּנְפְטרָּ ה שָּ רָּ ם ֶשהּוא רֹוֶצה ִלְקבֹּר ֶאת שָּ הָּ ע ַאְברָּ

א   ה, ֶאלָּ נָּ ּה ְבַמתָּ ה ְלַקֵבל אֹותָּ צָּ ֹּא רָּ ה. הּוא ַגם ל ה ַעִתיקָּ רָּ ּה ְמעָּ ְבאֹותָּ

ֵלא.  ּה ֶאת ַהְמִחיר ַהמָּ תָּ  ִהְתַעֵקש ְלַשֵלם ְתמּורָּ

ה שֹוֶכנֶ  רָּ ֶדה ֶשַהְמעָּ ל ַהשָּ ה ֶאת כָּ נָּ ם קָּ הָּ ֹּאת הּוא ַאְברָּ ה ַהז רָּ ת בֹו, ּוַבְמעָּ

ה ִאְשתֹו. ְכֶשהּוא ִנְפַטר  רָּ ַבר ֶאת שָּ ּה. ַבֶהְמֵשְך  –קָּ ְברּו אֹותֹו ְליָּדָּ קָּ

ה, ְוַעד ַהּיֹום ַהֶזה  ה, ַיֲעקֹּב ְוֵלאָּ ק ְוִרְבקָּ ה ַגם ִיְצחָּ רָּ ּה ְמעָּ ִנְקְברּו ְבאֹותָּ

קֹום  ִאים ְיהּוִדים ְלִהְתַפֵלל ַבמָּ דֹוש ַהֶזה  בָּ ה.  –ַהקָּ ַרת ַהַמְכֵפלָּ  ְמעָּ

 

 

 

 

 

       


