ִים
ִמצְ וַת בִּ קּוּר חוֹל
מָ קוֹם
אֲ ִ י רוֹצָ ה לְסַ ֵפּר לָ כֶ ם עַ ל בִּ קּוּר בְּ בֵ ית חוֹלִיםִ .אמָּ א שֶׁ ל חֲ בֶ ְר ִתּי
ִמיכַל חָ ל ְָתהִ .מי ַכל עֲצוּבָ ה ְמאֹדִ .היא ֵאי ֶ נָּה ְמ ַשׂחֶ ֶקת בַּ הַ פְ סָ קוֹת
וְ לִפְ עָ ִמים ִהיא בּוֹכָהִ .אמָּ א שֶׁ לִּ י ִהצִּ יעָ ה שֶׁ ֵאלֵ עִ ם ִמיכַל ְלבֵ ית-
הַ חוֹ ִלים לְבַ ֵקּר ֶאת ִאמָּ א שֶׁ ָלּהְּ .קצָ ת ָפּ ַח ְד ִתּי' .בֵּ ית חוֹלִים זֶה
מָ קוֹם עָ צוּב ',חָ שַׁ בְ ִתּי' .יֵשׁ שָׁ ם מַ כְ ִשׁ ִירים מוּז ִָרים ,וְ אוּלַ י י ְִק ֶרה
מַ שֶּׁ הוּ כְּ שֶׁ ֶא ְהיֶה שָׁ םִ ',ה ְרהַ ְר ִתּי .בְּ כָל ז ֹאת ֶה ְחל ְַט ִתּי לָ לֶ כֶת .בְּ יוֹם
עוּרי בַּ יִתָ ,פּג ְַשׁ ִתּי ֶאת ִמיכַלַ .אבָּ א שֶׁ ָלּהּ
שֵׁ ִ י ,כְּ שֶׁ ִסּיּ ְַמ ִתּי ְלהָ כִ ין ִשׁ ֵ
אוֹת וּ לְבֵ ית ַהחוֹ ִלים .בֵּ ית הַ חוֹלִ ים הוּא בִּ ְ יָן גָּבוֹהַּ  ,וְ יֵשׁ לוֹ
ָ
ִה ִסּיעַ
חַ לּוֹ וֹת וּוִ ילוֹ וֹת לְ בָ ִים ַר ִבּיםִ .מבַּ חוּץ הוּא ְִר ָאה מַ פְ ִחיד ,אֲ בָ ל
אתי לְ ִאמָּ א ֶשׁל
יוֹתרֵ .הבֵ ִ
כְּ שֶׁ נִּ כְ ְַס וּ וְ ָר ִאי וּ אֲ ִָשׁים ,ל ֹא ָפּחַ ְד ִתּי ֵ
ִמיכַל עוּגִ יּוֹת ְטעִ ימוֹת שֶׁ ִא ִמּי ָאפְ ָתהִ .אמָּ א שֶׁ ל ִמיכַל ִ ְראֲ ָתה
אוֹתיַ .א ַחר-כָּ לָחֲ שָׁ ה לִ י
ִ
חַ לָּשָׁ ה וְ ִחוּ ֶֶרת ,אֲ בָ ל ִח ְיּ ָכה כְּ שֶׁ ָראֲ ָתה
יתי ִמסָּ בִ יב מַ כְ ִשׁ ִירים
א ֶזן שֶׁ ֶא ְד ַאג שֶׁ ִמּיכַל ל ֹא ִתּ ְהיֶה עֲצוּבָ הָ .ר ִא ִ
בָּ ֹ
וֹרא כָּל
ְמשֻׁ נִּ ים וְ צִ נּוֹרוֹת וַאֲ ִָשׁים בְּ כִ סֵּ א ַגּ ְל ַגּ ִלּים .אֲ בָ ל זֶ ה ל ֹא הָ יָה ָ
כָּ " .עוֹד ְמעַ ט ֶאחֱ זֹר הַ בַּ י ְָתהָ ",א ְמ ָרה ִאמָּ א שֶׁ ל ִמיכַלְִ ,שּׁ ָקה
אוֹתהּ ,וְ ָחזַ ְר וּ הַ בַּ י ְָתה" .טוֹב שֶׁ הָ ַלכְ ְתָּ ",א ְמ ָרה לִ י ִאמָּ א
ָ
יתי.
כְּ ֶשׁ ָחז ְַר ִתּי" .טוֹב שֶׁ ִהצַּ עְ ְתּ ",עָ ִ ִ
הוּקל
מֵ אוֹתוֹ יוֹם ִהצְ טָ ְרפָה ִמיכַל ֵאלֵ י וּ בַּ ַהפְ ָס ָקה ,וְ ִה ְרגּ ְַשׁ ִתּי שֶׁ ַ
ָלהּ.
חוֹשׁבִ ים
ְ
יתי לְסַ פֵּר ָל ֶכם חֲ וָ יָה ְקצָ ת שׁוֹ ָהָ .תּ ִמיד ְמסַ פְּ ִרים אוֹ
ָרצִ ִ
שֶׁ חֲ ָויָה צְ ִריכָה ִל ְהיוֹת בִּ לּוּי ,צְ חוֹק וְ ַשׁעֲשׁוּעִ ים .אֲ בָ ל לִ פְ עָ ִמים יֵשׁ
חֲ ָויוֹת שֶׁ עוֹשׂוֹת טוֹב בַּ לֵּב .ל ֹא צָ ִרי ְל ַפ ֵחד לָ ֶלכֶת ְלבַ ֵקּר ָאדָ ם חוֹלֶה
לְמישֶׁ הוּ מֻ גְ בָּ לִ .מצְ וַת בִּ קּוּר חוֹלִים ִהנָּהּ ֶח ֶסד גָּדוֹל.
אוֹ ַל ֲעזֹר ִ

