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ָכה
ְדּ ַבר ֲהל ָ

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
ַק ִרים
יבים וְ י ְ
י ְָל ִדים ֲח ִב ִ
ֻלּ ֶכם ֲח ֵפ ִצים
ֵצר ֵה ַרע .כּ ְ
רוֹצים ְל ִה ְת ַר ֵחק ִמיּ ֶ
ֻלּ ֶכם ִ
טוּח ֶשׁכּ ְ
ֲאנִ י ָבּ ַ
עוֹשׂים ָכּל ָמה
הוֹרים ו ְִל ְבנִ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ,וְ ָת ִמיד ִ
ימים ַל ִ
ִל ְהיוֹת נְ ִע ִ
דּוּע זֶה לֹא ָתּ ִמיד
ֶשׁ ַרק ֶא ְפ ָשׁר ַעל ְמנַת ַלעֲשׂוֹת ְרצוֹן ָה ָקּ ָבּ"הֲ .א ָבל ַמ ַ
דּוּע ִל ְפ ָע ִמים יֵשׁ ְמ ִריבוֹת? ַכּ ַע ִסים? ְבּרֹגֶז וְ עוֹד ִענְ יָנִ ים
יח? ַמ ַ
ַמ ְצ ִל ַ
ימים? נָכוֹן!!
לֹא נְ ִע ִ
ֵצר ֵה ַרע.
זֶה ְמאֹד ָק ֶשׁה ְל ִה ָלּ ֵחם ֶנגֶד ַהיּ ֶ
וּמי
ֶצחִ .
ֻחד ַלנּ ַ
תּוֹרה ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ֶשׁ ָלּנוּ ָפּ ֶטנְ ט ְמי ָ
ָתנָה ָלנוּ ַה ָ
ֲא ָבל ִהנֵּה נ ְ
ַצּ ַח?
רוֹצה ְלנ ֵ
ֵאינוֹ ֶ
אַב ָרם ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר ֵא ָליו ה'ְ ,ו ֵי ֵל ְך ִאתּוֹ
ֵל ְך ְ
ֶא ַמר" :וְ י ֵ
ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ֶשׁ ָלּנוּ נ ֱ
ִשׂ ָר ֵאל ַמ ְח ִליט ְל ַקיֶם ִמ ְצוָה,
אָדם ִמיּ ְ
אשׁית יב ,ד(ְ .כּ ֶשׁ ָ
לוֹט" ) ְבּ ָר ִ
ֵצר
ֵל ְך ִאתּוֹ לוֹט" – נִ ְצ ָמד ֵא ָליו ַהיּ ֶ
" ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר ֵא ָליו ה'"ִ ,מיָּד "וְ י ֵ
אָמר:
אַב ָר ָהםֶ ,שׁ ַ
ָהג ְ
אַחרָ .ה ֵע ָצה ְלזֶה ִהיא ְכּמוֹ ֶשׁנּ ַ
וּמ ִשּׂיאוֹ ְל ָד ָבר ֵ
ַ
ילה" – ְל ִה ְת ַר ֵחק ִמ ֶמּנּוּ
ְאַשׂ ְמ ִא ָ
ָמין ו ְ
ימינָה וְ ִאם ַהיּ ִ
ְא ִ
" ִאם ַה ְשּׂמֹאל ו ֵ
ְכּ ָכל ָה ֶא ְפ ֶשׁר.
ֶצר ָה ֵר ַע ִמ ְת ַח ֵבּר ֵא ֵלינוּ נִ ְת ַר ֵחק
ַרגִּ ישׁ ֶשׁיּ ֶ
ַחנוּ נ ְ
ְו ָל ֵכן ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֶשׁ ֲאנ ְ
לוֹמר ֶפּ ֶרק ְתּ ִה ִלּים אוֹ ָפּסוּק ִמן
ַא ִפלּוּ ֶא ְפ ָשׁר ַ
ַעל י ְֵדי ֲע ִשׂיַּית ְמ ַצוָה ו ֲ
ְסיַּע ָלנוּ ֶשׁלֹּא נִ ָכּ ֵשׁל.
ַא ִפלּוּ ֶל ָח ֵבּר ְתּ ִפ ָלּה ֵמ ַה ֵלּב לקב"ה ֶשׁיּ ַ
תּוֹרה ו ֲ
ַה ָ
ימה.
יח ִבּ ְמ ִשׂ ָ
ַצ ִל ַ
זְרת ה' נ ְ
וּב ֶע ַ
ְ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם גִּ בּוֹרים ֶשׁ ִלּי
יּאל
ָדּ ִנ ֵ

ִדּינֵי ַה ְד ָל ַקת נֵרוֹת ַשׁ ָבּת  -א
ֶח ְלקוּ
ֲח ָכ ֵמינוּ ַז"ל ִתּ ַקּנּוּ ְל ַה ְד ִליק נֵרוֹת ִל ְכבוֹד ַשׁ ָבּתְ ,ונ ֶ
ָה ִראשׁוֹנִ ים ַה ִאם ִחיּוּב ַה ַה ְד ָל ָקה הוּא ִמשּׁוּם עֹנֶג ַשׁ ָבּת
אוֹ ִמשּׁוּם ָכּבוֹד ַשׁ ָבּת.
אְ .בּ ֻשׁ ְל ָחן ֲער ְֹך ָכּתוּב ֶשׁיֵּשׁ ְל ַה ְד ִליק ְשׁ ֵתּי נֵרוֹת ֶא ָחד
ְאַחד ְכּ ֶנגֶד ָשׁמוֹרְ ,ויֵשׁ ִמנְ ָהג ְל ַה ְד ִליק ַה ְר ֵבּה
ְכּ ֶנגֶד זָכוֹר ו ֵ
נֵרוֹת ְכּ ֶנגֶד ָכּל ֶילֶד.
אַחת ְל ַה ְד ִליק נֵרוֹת ַשׁ ָבּת,
ַמ ֵרי ַפּ ַעם ַ
בִ .א ָשּׁה ֶשׁ ָשּׁ ְכ ָחה ְלג ְ
יוֹתר
יה נֵר ֶא ָחד ֵ
ָמ ָ
הוֹסיף ָכּל י ֶ
יכה ְל ִ
ִמּשּׁוּם ָקנַס ִהיא ְצ ִר ָ
ילה ְל ַה ְד ִליק ִל ְפנֵי זֶה.
ְתה ְרגִ ָ
ִמ ָמּה ֶשׁ ָהי ָ
יוֹתר
נוֹהגוֹת ְקנָס זֶה ֶשׁ ִאם ָשׁ ְכחוּ י ְַד ִליקוּ ֵ
ָשׁים ֲ
ְקא נ ִ
גַ .דּו ָ
ֶא ַמר
נוֹהגִ ים ְקנָס זֶה ,וְ כֵן ָקנַס זֶה נ ֱ
ָשׁים לֹא ֲ
ֲא ָבל ֲאנ ִ
ְקא ַבּ ַשּׁ ָבּת וְ לֹא ְבּיוֹם טוֹב.
ַדּו ָ
הוֹסיף ָכּל
יכה ְל ִ
יקה ֵאינָהּ ְצ ִר ָ
דִ .א ָשּׁה ֶשׁ ֶנּ ֶאנְ ָסה ְולֹא ִה ְד ִל ָ
ֶא ַמר ְקנָס זֶה.
יה עוֹד נֵרִ ,כּי ְבּאֹנֶס לֹא נ ֱ
ָמ ָ
יֶ
אַחרֲ ,א ָבל
ה .אָסוּר ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ַבּנֵּרוֹת ַשׁ ָבּת ְלצ ֶֹר ְך ֵ
ֻחד ְל ַה ְד ִליק בּוֹ
ְל ַה ְד ִליק ִמנֵּר ְלנֵר ֻמ ָתּרְ ,וטּוֹב ֶשׁיּ ְִהיֶה נֵר ְמי ָ
ָתּ ִמיד נֵרוֹת ַשׁ ָבּת.
ָמים
יכים ָל ַד ַעת ֶשׁ ֵהם ִמ ַקּיּ ִ
וֵ .כּיוָן ֶשׁ ָכּל ְבּנִ י ַה ַבּיִת ְצ ִר ִ
יוֹד ִעים ֶשׁ ֵהם
ִמ ְצוָה ְבּ ַה ְד ָל ַקת נֵר ַשׁ ָבּתָ ,ל ֶכן ִאם ֵהם לֹא ְ
ָמים ִמ ְצוָה אָז ָח ֵסר ְבּ ִקיּוּם ַה ְמּ ַצוֶּה ֶשׁ ָלּ ֶהם.
ִמ ַקּיּ ִ
את ְבּ ַביִת אוֹ ֶשׁ ֵאינָהּ יְכוֹ ָלה ְל ַה ְד ִליק
זְ .כּ ֶשׁ ָה ִא ָשּׁה לֹא נִ ְמ ֵצ ָ
דוֹלה ֶשׁלֹּא נְ שׁוּאָהִ ,היא
נֵר ַשׁ ָבּתִ ,אם יֵשׁ ְל ִאישׁ ַבּת גְּ ָ
ֶכת ָל ִא ָשּׁה ,וְ ִאם
ַתּ ְד ִליקְ ,כּיוֹן ֶשׁ ִמּ ְצוַת ַה ְד ָל ַקת ַהנֵּרוֹת ַשׁיּ ֶ
ֵיהם.
אָר ַחת ֶא ְצלוֹ י ְַד ִליקוּ ְשׁנ ֶ
יֵשׁ לוֹ ַבּת נְ שׁוּאָה ֶשׁ ִמּ ְת ַ

אָדם
נֵר ה' ִנ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי ִנ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן פלמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד


  
         
יסן ה'תשכ"ט; ְ 22בּ ֶמרֶץ - 1885
יסן ה'תרמ"ה  -ט' ְבּנִ ָ
אַריֵה ְלוִ ין )ו' ְבּנִ ָ
ָה ַרב ְ

אַר ְצ ָך )יב ,א(.
ֵל ְך ָל ְך ֵמ ְ

ירים.
ירים אוֹ ָרב ָה ֲא ִס ִ
יחִ ,כּוּנָה ֲא ִבי ָה ֲא ִס ִ
וּמ ְשׁגִּ ַ
ְ 28בּ ֶמרֶץ ָ ,(1969רב ַ
תּוֹרה ֵעץ
יח ְבּ ַת ְלמוּד ָ
כּיהן ְכּ ַמ ְשׁגִּ ַ
אַריֵהֵ .
ָדוּע ְבּ ֵשׁם ר' ְ
ירוּשׁ ַליִם ָהיָה י ַ
ִבּ ָ
ירים" ִמ ְפּ ֵני
נוֹדע ְבּ ִכינּוּיוֹ " ָרב ָה ֲא ִס ִ
ָדוּע ְכּ ַב ַעל ֶח ֶסדַ ,
ירוּשׁ ַליִםָ .היָה י ַ
ַחיִּ ים ִבּ ָ
יטי,
קוּפת ַה ַמּ ְנ ָדּט ַה ְבּ ִר ִ
ֶשׁ ָהיָה נ ַֹהג ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ְכּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָהְ ,כּ ָבר ִבּ ְת ַ

אָדם הוּא ֻס ָלּם ֻמ ָצּב
אַר ִציּוּת ֶשׁ ָלּ ְךִ ...כּי ָה ָ
אַר ְצ ָך ֵ -מ ָה ְ
ֵמ ְ
עוֹלים
אָכי ֱאל ִֹקים ִ
וּמ ְל ֵ
יע ַה ָשּׁ ַמיְ ָמהַ ,
אַר ָצה וְ רֹאשׁוֹ ַמגִּ ַ
ְ
אָדם ָסבוּר ֶשׁהוּא ָרחוֹק מהשי"ת
יוֹר ִדים בּוֹ"ִ .כּי ְכּ ֶשׁ ָה ָ
ְו ְ
יּוֹר ִדים ,הוּא ָקרוֹב להשי"ת
אַר ָצה" ְוהוּא ִמן ַה ְ
ְוהוּא " ֻמ ָצּב ְ

ירים ְבּ ָב ֵתּי ַה ֶכּ ֶלאְ ,לעוֹדֵד ֶאת
ָללֶכֶת ַר ְג ִלית ְבּ ָכל ַשׁ ָבּת ְל ַב ֵקּר ֵאת ָה ֲא ִס ִ
המ ְח ָתרוֹת
יקּוֹריו ֶא ֵצל ֲא ִסירֵי ַ
נוֹדעוּ ִב ַ
רוּחם וְ ִל ְכתֹּב ָל ֶהם ִמ ְכ ָתּ ִביםִ .בּ ְפ ָרט ְ
ָ
צוֹר ִעים ַעל ְמנַת
חוֹלים ַל ְמּ ָ
עוֹלי ַהגּ ְַרדּוֹםִ .בּ ֵקּר ִבּ ְק ִביעוּת גַּם ְבּ ֵבית ַה ִ
וְ ֵ
וּמ ֲע ֵשׂי ַה ֶח ֶסד ָה ַר ִבּים ֶשׁ ָע ָשׂה ָהיוּ
ידוֹתיו ַהטּוֹבוֹת ַ
יוֹשׁ ָביוִ .מ ָ
ְלעוֹדֵד ֶאת ְ

סּוֹבר ֶשׁהוּא ָקרוֹב
אַך ְכּ ֶשׁ ֵ
יע ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה" ְ
" ְורֹאשׁוֹ ַמגִּ ַ
עוֹלים ,אָז הוּא
יע ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה" ְוהוּא ִמן ִ
להשי"ת "וְ רֹאשׁוֹ ַמגִּ ַ
יּוֹר ִדים ְוכוּ'.
אַר ָצה" ֶשׁהוּא ִמן ַה ְ
ָרחוֹק מהשי"ת וּ" ֻמ ָצּב ְ
אַר ְצ ָך.
תּוֹך ְ
אַר ְצ ָך" ֶ -שׁ ַה ִה ְת ַעלּוּת ִתּ ְהיֶה ִמ ְ
ְוזֶהוּ " ְל ָך ָל ְך ֵמ ְ

וּב ָ
פּוּרים ָר ִבים ַעל ָפּ ֳעלוִֹ ,
ְל ֻמ ָשּׁא ְל ִס ִ
זְכוּתם ָהיָה ֶנע ֱַרץ ַעל ֲח ָל ִקים נרחבים
יבה ַהנִּ ְקרֶאת ַעל ְשׁמוֹ
ְשׁ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ֵה ִקים ֶאת ַהיּ ִ
ְבּ ִצבּוּרִ .עם קוּם ְמ ִדינַת י ְ
  
   
ֵיהם ַר ָבּנִ ים
ידים ֵבּינ ֶ
יבה ַכּ ָמּה ֲע ָשׂרוֹת ַתּ ְל ִמ ִ
ְשׁ ָ
אַריֵה" ָכּיוֹם מוֹ ָנה ַהיּ ִ
" ַבּיִת ְ
הוֹראָה ְמ ֻפ ְר ָס ִמיםָ .ה ַרב לֶוִ ין נִ ְפ ַטר ָבּ ֶערֶב ַשׁ ָבּת ַהגָּדוֹל ה'תשכ"ט
וּמוֹ ֵרי ָ
אַח ֵרי ֲחצוֹת ַהיּוֹם ְבּ ֵבית
פוּאי ֲה ַד ָסּה ,וְ נִ ְט ַמן ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם ֲ
ְבּ ֶמ ְר ָכּז ְר ִ
וּב ָכ ְך ִנ ְת ַמ ְלאָה ָצוָואָתוֹ ֶשׁלֹּא ְל ַה ְס ִפידוֹ ) ֵהן ְבּ ֶשׁל
ַה ְקּ ָברוֹת ָסנְ ֵה ְד ִריָהְ ,
ידין בּוֹ(ַ .על ִפּי ָצוָואָתוֹ
יסן ֶשׁ ֵאין ַמ ְס ִפּ ִ
וְהן ְבּ ֶשׁל חֹ ֶדשׁ נִ ָ
ֻשׁת ַה ַשּׁ ָבּת ֵ
ְקד ַ
ֹאמר " ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין
נִ ְר ַשׁם ְב ָמ ָצ ְבתוֹ ֶשׁהוּא ְמ ַב ֵקּשׁ ִמ ִמּי ֶשׁעוֹלֶה ְל ִק ְברוֹ ֶשׁיּ ַ
ֶבּ ֱאמוּנָה ְשׁלֹמֹה ַבּ ְתּ ִחיַּת ַה ֵמּ ִתים".

אָבינוּ ֶאת ַה ִצּפּוֹר?
דּוּע לֹא ָבּ ַתר אַ ְב ָר ָהם ִ
אַ .מ ַ
אָרץ לֹא ָל ֶהם" ְולֹא
ַר ֲע ָך ָבּ ֶ
ֶא ַמר "גֵּר י ְִהיֶה ז ְ
דּוּע נ ֱ
בַ .מ ַ
ֻמז ְָכּר ֶשׁיּ ְִהיוּ ֵג ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִם?
ְתה?
גָ .הגָר ִש ְפ ַחת ָשׂ ָרהַ ,בּת ִמי ָהי ָ
ִשׁ ָמ ֵעאל?
ִשׁ ָמ ֵעאל ְבּ ֵשׁם י ְ
אַב ָר ָהם ִל ְקרֹא ְלי ְ
ָדע ְ
יך י ַ
דֵ .א ְ



    
נפתלֹת ַדּ ְרכֵי ַ
ָחה  -א
ה ַה ְשׁגּ ָ
אַך
ָדיוְ .
זְדּ ְמּנוֹת ְלי ָ
ֻבּדוֹת ֶשׁ ָהיוּ ִמ ַ
אַב ָר ָהםֶ .את ִמ ְחיַיתוֹ ָמ ָצא ֵמ ֲעבוֹדוֹת ָקשׁוֹת וְ לֹא ָתּ ִמיד ְמכ ָ
וּשׁמוֹ ְ
וְק ֶשׁה יוֹםְ ,
יְהוּדי ָענִ י ָ
ִ
ְַלבּ ְִעמיררוֹתתּוּנִעוֹנְיסיוֹ ַחי
ְהוּדי ָנ ִדיב
אַב ָר ָהם ִה ְתגוֹרֵר י ִ
ָחה ַה ֶע ְליוֹנָה ֶשׁלֹּא ַתּ ַעזְ בֻהוּ .לֹא ַה ְר ֵחק ִמ ֵבּיתוֹ ֶשׁל ְ
וּמלֵא ִבּ ָטּחוֹן ְבּ ַה ְשׁגּ ָ
ודוֹחקוָֹ ,היָה ָשׂ ַמח ְבּ ֶח ְלקוֹ ָ
ְ
כוּמי ֶכּ ֶסף ִנ ְכ ָבּ ִדים ,וְהוּא ָהיָה
צוּקהִ .בּ ְתקוּפוֹת ְכּ ֵאלֶּה ָהיָה ַר ֲח ִמים ַמ ְלוֶה לוֹ ְס ֶ
מוֹשׁיט לוֹ ֶעזְ ָרה ְבּ ָכל ֵעת ְמ ָ
ים ְשׁמוֶֹ ,שׁ ָהיָה ִ
וְ טוֹב לֵבַ ,ר ֲח ִמ
ֶרע ֶאת
אַב ָר ָהם לֹא פ ַ
עוֹלם גַּם לֹא ֵא ַרע ֶשׁ ְ
אַך ֵמ ָ
עוֹלם לֹא ָדּ ַחק בּוֹ ְבּ ִפ ְרעוֹן ַה ַה ְלוָאוֹתְ ,
נוֹחיםַ .ר ֲח ִמים ֵמ ָ
לוּמים ִ
ירם לוֹ ַכּ ֲעבֹר זְ ַמןְ ,בּ ַת ְשׁ ִ
ֵמ ֲחזִ ָ




שּׁוּעי תּוּנִ יס -
גִישׁה ִע ְס ִקית ִעם ֶא ָחד ִמ ֵ
אַב ָר ָהם ַעל ַדּ ְלתּוֹ ֶשׁל ֵשׁכֶנּוּ ַהנּ ִָדיבָ ,מ ָצא אוֹתוֹ בעיצומה ֶשׁל ְפּ ָ
אַחתְ ,כּ ֶשׁ ִה ְת ַדּ ֵפּק ְ
חוֹבוֹתיוַ .פּ ַעם ַ
ָ
אַב ָר ָהם ,לֹא ָהיָה זָקוּק
ֵיהםִ .מ ֶשּׁ ִה ְב ִחין ַר ֲח ִמים ְבּ ְ
ֶבת וְ ִט ְרדּוֹת ָה ֵע ֶסק ניכרו ַעל ְפּנ ֶ
ֶסנְ יוֹר ָכּמוּסַ .ה ְשּׁנִ יִּים ָע ְמדוּ ַל ֲחתֹם ַעל ִע ְס ָקה ֻמ ְרכּ ֶ
ְל ֶה ְס ֵבּ ִרים ָ
ֻר ָסם ְבּ ָכל ִעירוֹ
נוֹס ִפיםִ .מיָּד ָשׁ ַלח יָדוֹ אַל ִכּסּוּ ְכּדֵי ִל ְשׁלֹף ִמתּוֹכוֹ ָצרוּר ְשׁ ָטרוֹת ולתיתם ְל ִשׁ ְכנוֹ ְבּ ַה ְל ָואָה .סניור ָכּמוּסֶ ,שׁ ָהיָה ְמפ ְ
ֵח ְבּ ַר ֲח ִמים ַמ ָבּט ַל ֲעגָנִ י וְ ִסנֵּןֵ " :הא ,גַּם
יחה לוֹ ְל ַה ְב ִליג .הוּא ִשׁלּ ַ
ַע ֶשׂה וְ ָצרוֹתֵ -עינוֹ לֹא ִהנִּ ָ
נִּדכּ ִאיםִ ,ה ְב ִחין ְבּנ ֲ
כּ ַל ֵפּי ָה ֲענִ יִּים וְ ַה ָ
ַבּ ֲא ִטימוּת ִלבּוֹ ְ
אַב ָר ָהםִ " :מ ְצ ַט ֵערֲ ,א ָבל ְכּ ֶרגַע
ֶע ָבר ְ
הוֹציא ֶאת יָדוֹ מכיסו ,וְ ִה ְפ ִטיר ל ָ
בּוּשׁהִ ,מ ֵהר ְל ִ
תּוֹמ ְך ְבּ ַב ְט ָלנִ ים ַה ְלּלוּ?"ַ .ר ֲח ִמיםֶ ,שׁ ְלּ ֶרגַע ֶא ֱחזֶה בּוֹ ָ
אַתּה ֵ
ָ
ָצא ִמ ַבּיִת ָשׁ ַכנּוּ ְמ ֻביָּשׁ וַנִּ ָכּלֵם .הוּא ָח ַשׁב ַעל ֵבּיתוֹ ָה ֵריק ִמ ָמּזוֹןַ ,על ָבּנָיו
ַע ֶשׂה ,י ָ
אַב ָר ָהםֶ ,שׁ ִה ְב ִחין ְבּנ ֲ
אַחרֶת"ְ .
זְדּ ְמּנוּת ֶ
ה ַ
אוּלי ְבּ ִ
ֵאין ִליַ ,
אַך ִמיָּד ִחזֵּק ֶאת ִלבּוֹ
ַה ְקּ ַטנִּ ים וְ ַעל רעייתו ַה ְמּ ַצ ִפּים ְבּ ִכ ָלּיוֹן ֵעי ַניִם ַל ֶכּ ֶסףֶ ,שׁבּוֹ ָח ַשׁב ִל ְקנוֹת ַכּ ָמּה ִמ ָצּ ְר ִכי יְסוֹדְ .דּ ָמעוֹת ָשׁ ְטפוּ ֶאת ֵעינָיוְ .

ָשׁב
ֶבּ ֱאמוּנָתוֹ וְ ָחזַר וְ ִה ְת ַמ ֵלּא ִבּ ָטּחוֹן ָבּהּ'ָ " .ה ָקּ ָבּ"ה ָע ִשׁיר גָּדוֹל הוּא ,וְ יֵשׁ ְל ָפנָיו ְדּ ָר ִכים ָרבוֹת ְל ַסיַּע ָלנוּ" ,נִ ֵחם ַע ְצמוְֹ .בּ ָשׁ ָעה שסניור ָכּמוּס י ַ
חוֹריִּיםִ .חפּוּשׁ
יְּרקוֹת .הוּא ֶחדֶר ֵאל ַה ַבּיִת ִמ ַבּ ַעד ֶא ָחד ַה ַחלּוֹנוֹת ָה ֲא ִ
ִ מיםָ ,ח ַמק ֵאל ֵבּיתוֹ ְבּנוֹ ַה ָצּ ִעיר ֶשׁל ֵמ ָחמוּד ,מוֹכֵר ַה ָ
ֵא ֶצל ֲע ִמיתוֹ ַר ֲח
וּב ְמ ִהירוּת ִה ְס ַתּלֵּק ִמן ַה ַבּיִתְ .בּשׁוּבוֹ אַל
ידים לכיסוִ .
ַק ִריםִ .חישׁ ַקל ִשׁ ְל ֵשׁל ַה ֻגּנַּב ֶאת ַה ְצּ ִמ ִ
ָהב י ְ
נִכ ָבּד ֵ -שׁנִ י צמידי ז ָ
ָמ ִהיר ֶה ָעלֶה ָשׁ ָלל ְ

בוֹדה ְמ ֻס ֶיּ ֶמתַ .הגֻּנַּב ִמ ֵהר
בוֹדה וְ ִצוָּה ָע ָליו ִמיָּד ַל ֶבּ ַצע ֲע ָ
ָעם ַעל ָבּנוּ ֶשׁ ָעזְ בוּ בעיצומה ֶשׁל ָה ֲע ָ
אָביו ,נִ ְת ַק ֵבּל ִבּ ְצ ָעקוֹת ָרמוֹתָ .האָב ז ַ
חנותו ֶשׁל ִ
אָביו.
ֵך ְל ָמ ֵלא ֶאת מבוקשו ֶשׁל ִ
ָבים ֶשׁ ָע ַמד ַבּ ִפּנָּה ,וְ ַהלּ ְ
אַר ָגּז ֲענ ִ
תוֹך ְ
ידים ְבּ ְ
ְל ַה ְט ִמין ֶאת ַה ְצּ ִמ ִ
ֶה ְמ ֵשׁ ְך יָבוֹא בס"ד

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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