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ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת תּוֹ ְלדֹת ׀ כ"ט ַמ ְר ֶח ְשׁוָן התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  4׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ַ
ְמ ְח ָשׁ ָבה ִמ ָדּת ַה ַסּ ְבלָנוּת      
הוּבים.
ַא ִ
ְק ִרים ו ֲ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם י ְָל ִדים י ָ
בוֹדהּ ֶשׁל
ְה ְל ָכהִ .א ָמּא ֵה ִכינָה ַמ ְט ַע ִמּים ִל ְכ ָ
ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ָק ְר ָבה ו ָ
ֻח ֶדת ְב ִמינָהַּ .ה ַשּׁ ָבּת ָחל יוֹם ַה ֻה ֶלּ ֶדת
ְתה ְמי ֶ
אַך ַשׁ ָבּת זוֹ ָהי ָ
ַה ַשּׁ ָבּתְ ,
ֻח ֶדת.
וּל ְכבוֹד יוֹם ֻה ַלּ ְדתּוֹ ֵה ִכינָה ִא ָמּא ַה ְפ ָתּ ָעה ְמּי ֶ
אָחי רוֹנֵןְ ,
ֶשׁל ִ
ָדם
וּלי ָ
בוּלים ְבּר ֶֹטב ִפּ ְט ִריּוֹתְ ,
פּוּחי ֲא ָד ָמה ְט ִ
אוֹהב ְמאֹד ַתּ ֵ
רוֹנֵן ֵ
תּוֹס ֶפת ֶשׁל ַתּ ְב ִלינִ יםָ .כּזֶה הוּא
אוּדים ְבּ ַט ַעם ִט ְב ִעי ְללֹא ֶ
י ְָרקוֹת ֵמ ִ
ֻלּנוּ
ַכּ ַחֶ .את ַהסּוֹד ִבּ ְקּ ָשׁה ִא ָמּא ִמכּ ָ
יח ֵאין ְל ִה ְתו ֵ
ְר ַ
רוֹנֵן ,וְ ַעל ָט ַעם ו ֵ
ָח ִצי ָדּ ָברְ .כּ ֶשׁנִּ ְכנְ ָסה ַה ַשּׁ ָבּתָ ,ה ַל ְכנוּ
לוֹמר ְלרוֹנֵן ָדּ ָבר ו ַ
ַל ְשּׁמוֹר ְולֹא ַ
יתי ֶשׁרוֹ ֵנן ֵבּן
ֶסת ִל ְת ִפ ַלּת ַה ַשּׁ ָבּת .וּ ְב ֶא ְמ ַצע ַה ְתּ ִפ ָלּה ָר ִא ִ
ְל ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ְמה ַה ְתּ ִפ ָלּה הוּא ָע ַמד ֶבּ ָח ֵצר ִעם
וּכ ֶשׁ ִה ְס ַתּיּ ָ
חוּצהְ ,
יוֹצא ַה ָ
ַה ֵשּׁשׁ ֵ
אַל ִתּי,
אַתּה אוֹכֵל ִל ְפנֵי ַה ִקּדּוּשׁ ָשׁ ְ
דּוּע ָ
יס ִליַ .מ ַ
וּפיו ָמ ֵלא ְבּ ִבּ ְ
ֲח ֵב ָריו ִ
יך ֶל ֱאכֹל
ֵאין ָל ָך ַס ְב ָלנוּת? ֲאנִ י ָר ֵעב ָכּל ָכּ ְך ָענָה רוֹנֵן ,ו ְִה ְמ ִשׁ ְ
ַמ ִתּין ִכּי יֵשׁ לוֹ ַה ְפ ָתּ ָעה
יתי ִל ְרמֹז לוֹ ֶשׁיּ ְ
ִמ ַה ַשּׂ ִקּית ֶשׁ ְבּיָדוֹ .נִ ִסּ ִ
ֻדּת
אַחר ַה ִקּדּוּשׁ ֵה ֵח ָלּה ְסע ַ
אַך לֹא ָיכ ְֹל ִתּי זֶה ָהיָה סוֹדְ .ל ַ
ַבּ ַבּיִתְ ,
ַה ַשּׁ ָבּת .וְ רוֹנֵןֶ ,שׁ ְכּ ָבר לֹא ָהיָה ָר ָעב לֹא ַט ַעם ִכּ ְמ ַעט ְכּלוּם,
ישׁה ֵאת ַה ָמּנָה ָה ִע ָקּ ִריתְ ,ק ָרא רוֹנֵן ְבּ ִשׂ ְמ ָחהֵ :איזֶה
וּכ ֶשׁ ִא ָמּא ִהגִּ ָ
ְ
ֶאכֹל
אַך ְכּ ֶשׁ ֵה ֵחל רוֹנֵן ל ֱ
תּוֹדה ִא ָמּאְ .
אוֹהבָ ,
י ִֹפיַ .מ ָמּשׁ ְכּמוֹ ֶשׁ ֲאנִ י ֵ
לֹא ָהיָה לוֹ ֵתּאָבוֹן ְורֹב ַה ָמּנָה ֶשׁלּוֹ נִ ְשׁ ֲא ָרה ְבּ ַצ ַלּ ַחתָ .מה ָק ָרה
יס ִלי ִל ְפנֵי ַה ִקּדּוּשׁ ָע ָנה רוֹנֵןֵ ,אין ִלי
אָכ ְל ִתּי ַשׂ ִקּית ִבּ ְ
אַבּא? ַ
ָשׁאַל ָ
בוּע נִ ְק ָרא ָמ ָחר " ַו ָיּבֹא
אָמרְ :בּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
אַבּא וְ ַ
ֵתּאָבוֹןִ .ה ִבּיט בּוֹ ָ
חוֹשׁב ָדּ ָבר ַעל
וְאינוֹ ֵ
וְעיֵף ֵ
ֵע ָשׂו ִמן ַה ָשּׂ ֶדה ,וְהוּא ָעיֵף"ֵ ,ע ָשׂו ָר ֵעב ָ
אַבּד ֶאת
ָר ָמה לוֹ ְל ֵ
ְע ְכ ָשׁוִ .מ ָדּה ָר ָעה זוֹ גּ ְ
ַה ָמּ ָחרֶ ,א ָלּא ַהכֹּל ָכּ ֶרגַע ו ַ
ִתּן לוֹ
ַעקֹב י ֵ
וְה ִע ָקּר ֶשׁיּ ֲ
ַעקֹב"ָ ,
כוֹרתּוֹ " ַויּ ְִמכֹּר ֶאת ְבּכ ָֹרתוְֹ ,לי ֲ
ְבּ ָ
יע,
ֵע ֵא ָליוֶ .את ִבּ ְטנוֹ הוּא ִה ְשׂ ִבּ ַ
אַחר ָכּ ְך לֹא נוֹג ַ
וּמה ֶשׁיּ ְִהיֶה ַ
ֶל ֱאכֹל ָ
יוֹתרֲ .אנִ י ְמ ַקוֶּה רוֹנֵןֶ ,שׁ ְלּ ְכבוֹד יוֹם ֻה ַלּ ְד ְתּ ָך
אַך ַה ֶה ְפ ֵסד ָהיָה גָּדוֹל ֵ
ְ
טוֹבה ִהיא ְמאֹד ְמאֹד.
ָל ַמ ְד ְתּ ַר ְעיוֹן ָחשׁוּבִ ,מ ָדּת ַה ַסּ ְב ָלנוּת ָ
חוֹשׁ ִבים ֲח ֵב ִרים ֶשׁ ִלּי?
אַתּם ְ
ָמה ֶ

אטשׁ
בּוּט ַשׁ ְ
אַב ָר ָהם ָדוִ ד ִמ ְ
ְ
דּוֹלי ַר ָבּנֵי ַה ֲח ִסידוּת 1841 - 1771
ִמגְּ ֵ
אָביו ר' ֲא ֶשׁר
נוֹלד ְבּיוֹם ו' ֲא ָדר תקל"א ) (1771בנאדבודנה ְל ִ
ַ
אַנְ ִשׁיל וואהרמןִ ,מ ֶגּזַע ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ"אְ .כּ ָבר ִבּ ְצ ִעירוּתוֹ ִנ ְת ַפּ ְר ֵסם
בוּשׁי ְשׂ ַרד" וְ ַר ִבּי ְמ ֻשׁ ָלּם
ָכה ְל ַה ֲע ָר ָצ ָתם ֶשׁל ַבּ ַעל " ְל ֵ
ְכּ ִעלּוּי ,וְ ז ָ
תּוֹרהְ ,כּ ֶשׁהוּא ֵבּן ֶע ֶשׂרָ .ר ָבּה ֶשׁל
מטיסמיניץֶ ,שׁ ָבּ ַחן אוֹתוֹ ַבּ ָ
שׁוּעים"
ֶטע ַשׁ ֲע ִ
ירשַׁ ,בּ ַעל שׁוּ"ת "נ ַ
אטשַׁ ,ר ִבּי ְצ ִבי ִה ְ
בּוּט ַשׁ ְ
ְ
תּוֹרה ְבּ ֶח ְב ַרת
וּבּ ֵביתוֹ ָשׁ ַקד ַעל ִלמּוּד ַה ָ
ָבּ ַחר בּוֹ ְל ָח ָתן ִבּתּוְֹ ,
ַר ִבּי ַחיִּים מטשרנוביץֶ .בּ ֵהיוֹתוֹ ֵבּן ֶע ְשׂ ִרים נִ ְת ַמנָּה ְל ַרב
ביאזלוביץָ .כּאן ִה ִכּיר ְל ִראשׁוֹנָה ֶא ְתּ ַר ִבּי לֵוִ י ִי ְצ ַחק
וּמאָז ָדּ ַבק בּוֹ
מוּכהֵ ,
יטשׁוֹבֶ ,שׁ ִבּ ֵקּר ברימאלוב ַה ְס ָ
ִמ ַבּ ְר ִד ְ
וּב ְד ָר ָכיו.
ִ
בּוֹתיו
ֹשׁה ֶלייבּ מסאסובְ .כּ ָר ָ
ידיו ֶשׁל ַר ִבּי מ ֶ
נִ ְמנָה גַּם ַעל ַתּ ְל ִמ ָ
וּב ִה ְת ַל ֲהבוּת
צוּמה ְ
ִשׂ ָר ֵאל ֲע ָ
אַה ַבת י ְ
ַבּ ֲח ִסידוּת ִה ְצ ַטיֵּן ְבּ ֲ
חוֹתנוֹ ִבּ ְשׁנַת תקע"ד נִ ְת ַק ֵבּל ְל ַרב
ירת ְ
ִע ָלּ ִאיתִ .עם ְפּ ִט ַ
ֻלּתוִֹ .מ ָכּאן ָע ַמד ְבּ ִק ְשׁרֵי
יע ָלרוּם ְגּד ָ
אטשָׁ ,בּהּ ִהגִּ ַ
ְבּבוּ ְט ַשׁ ְ
ידידוּת ִעם
אַה ָבה וִ ִ
שׁוּ"ת ִעם גְּדּוֹ ֵלי ַהדּוֹר ,וְ ָכּ ָרת ְבּ ִרית ֶשׁל ֲ
וְר ִבּי ְצ ִבי ִה ְרשׁ
רוֹדי ַ
ָליוֹת ִמ ְבּ ִ
ַר ִבּי ֶא ְפ ַריִם ז ְַל ָמן ַמ ְרגּ ִ
ַח ִסידוֹת,
תּוֹרה ו ֲ
ידים ָל ְמדוּ ֶא ְצלוֹ ָ
מזידיטשזבֵ .מאוֹת ַתּ ְל ִמ ִ
תוֹכםַ :ר ִבּי ְשׁלֹמֹה ִמ ְסּ ָקאהל בעמח"ס שׁוּ"ת " ֵבּית
וּב ָ
ְ
ישׁע מסשרנוביץ ַר ִבּי ֶשׁ ֵמּ ֲע ֵרל
ְשׁלֹמֹה"ַ ,ר ִבּי ֶא ְפ ַריִם ֱא ִל ָ
ייער
ֹשׁה מבודזאנובַ ,ר ִבּי פייבל ַהלֵּוִ י ְשׁ ַר ֶ
מרימלובַ ,ר ִבּי מ ֶ
דּוּלי ֶה ְק ֵדּשׁ"ִ " ,מ ְק ָדּשׁ ְמ ַעט" ַו" ֲא ֵס ַפת
מברודטשין ,מח"ס "גִּ ֵ
ַא ֵח ִרים.
זְק ִנים" ו ֲ
ֵ
ָאסי.
ְשׁ ְעיָה מי ִ
ְבּנוֹ ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶלייבּ ָהיָה ֲח ָתנוֹ ֶשׁל ַר ִבּי י ַ
וּב ֲח ִסידוּת:
שׁוּבים ַבּ ֲה ָל ָכה ַ
אַב ָר ָהם ָדוִ ד ִח ֵבּר ְס ָפ ִרים ֲח ִ
ַר ִבּי ְ
אַב ָר ָהם"ַ " ,מ ֲחזֶה
דוֹשׁים" ַעל שו"ע וְ יוֹ"דֵ " ,א ֶשׁל ְ
" ַדּ ַעת ְק ִ
אַב ָר ָהם"" ,חוֹזֶה ָדוִ ד"ְ " ,תּ ִפ ָלּה ְל ָדּוִ ד"ְ " ,תּ ִה ָלּה ְל ָדּוִ ד" וְ עוֹד.
ְ
נִ ְפ ַטר ְבּיוֹם כ"ט ִתּ ְשׁרֵי תר"א ).(1841

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
ַחל וגו' )כו ,יט(.
ַח ְפּרוּ ַע ְב ֵדּי ִי ְצ ָחק ַבּנּ ַ
וְ י ְ
אָדם ֶאת
עוֹלם לֹא י ְַרפֶּה ָה ָ
ִע ְניָן ַה ְבּ ֵארוֹת ֲא ֶשׁר ָח ַפר יִ ְצ ָחק ֵמ ַלּ ְמּ ֵדנוֶּ ,שׁ ְלּ ָ

ישׁ ִתים ֶאת
יך ִה ְס ִבּירוּ אַנְ ֵשׁי ְפּ ִל ְ
אֵ .א ְ
ימת ַה ֶבּ ֵארוֹת ֶשׁ ָח ַפר יִ ְצ ָחק?
ְס ִת ַ

יך ֶאת ָה ֵע ֶסק ֲא ֶשׁר ִה ְת ִחיל ,אַל יֵאוּשׁ וְ אַל ִכּ ָשּׁלוֹןִ .אם ִי ְצ ַחק
ָדיו ִמ ְלּ ַה ְמ ִשׁ ְ
יָ
וְאם ָרבוּ
אַחרֶת ַעד ֶשׁ ָמּ ָצא ַמיִםִ ,
אָבינוּ ָח ַפר וְ לֹא ָמ ָצא ַמיִםָ ,ח ַפר ְבּ ֵאר ֶ
ִ
ירהַ ,עד ֶשׁ ְבּסוֹפוֹ
יך ִבּ ְמ ֶלאכֶת ַה ֲח ִפ ָ
ֶיהָ ,ח ַפר ְבּ ֵאר אַ ֶחרֶת ,וְ ָכ ְך ִה ְמ ִשׁ ְ
ָעל ָ
וּק ָרא ְשׁ ָמהּ ְרחוֹבוֹת.
יה ְ
וּמ ָצא ְבּ ֵאר ֶשׁלֹּא ָרבוּ ָע ֶל ָ
ָח ַפר ָ

בִ .מי נִ ְק ָרא " ָתּם"?
ג.

אָצ ְל ָתּ"?
ָמה ַה ֵפּרוּשׁ " ַ

דּוּע ָכּהוּ ֵעינֵי יִ ְצ ָחק?
דַ .מ ַ

וְהן ְבּ ִלמּוּד
רוּחנִ יִּיםֵ ,הן ַבּ ִמּ ְס ָחר ֵ
ֵכּן ַה ָדּ ָבר ְבּ ָכל ָה ִענְ יָנִ ים ַהח ְֹמ ִריִּים וְ ָה ָ
תּוֹרה,
ַעזֹב ֶאת ַה ָ
יח ִבּ ְת ִח ָלּה ְבּ ִלימּוּדוֹ ,לֹא י ֲ
תּוֹרה .וְ ָלכֶן ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ְצ ִל ַ
ַה ָ
אָמתוּ ָתּה.
ַעמֹד ַעל ִ
ִכּי סוֹף ַה ָכּבוֹד ָלבוֹא ,וְ ִאם נִ ְכ ַשׁל ְתּ ִח ָלּהְ ,בּסוֹף י ֲ




    

 -אַל ִתּ ְס ְמכוּ ָע ַלי

ָר ִבּי
ֶסף ָר ָצה ָל ֵתת ל ַ
אַרנָק ָמ ֵלא ְבּ ֶכ ֶסףֵ .את ַהכּ ֶ
וּביָדוֹ ְ
יע ִמ ָמּקוֹם ָרחוֹק ְ
חוֹלהָ .ה ִאישׁ ִהגִּ ַ
ְהוּדי ֶ
צּדּיק ֵמנִ ְשׁ ִכיז י ִ
ַפּ ַעם ָבּא ֶאל ַה ִ
הוּדי
ַב ִריא .לֹא ָר ָצה ַהיְּ ִ
אָכן י ְ
יח לוֹ ֶשׁ ֵ
אָמנָם ְל ִאישׁ ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמהֲ ,א ָבל לֹא ִה ְב ִט ַ
וּל ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמהָ .ה ַר ִבּי ִא ֵחל ְ
ְ
ְאָמרִ " :אם
ַב ִריאִ .ה ְק ִשׁיב ָה ַר ִבּי ִל ְד ָב ַריו ו ַ
יח לוֹ ֶשׁי ְ
ַב ִט ַ
וּב ְל ַבד ֶשׁיּ ְ
אָמרִ ,
ִתּן לוָֹ ,כּ ְך ַ
ָל ֶל ֶכתָ ,ע ַמד ו ְִה ְת ַחנֵּן ֶאל ָה ַר ִבּיֶ .את ָכּל ַכּ ְספּוֹ י ֵ
אַתּה ָשׁ ַכ ְח ָתּ ְל ַה ֲא ִמין ו ְִל ְבט ַֹח ְבּ ָקדוֹשׁ
יח ְל ָך ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ָבּ ִריא ֵאינִ י ָיכֹלִ .כּי ָ
ִשׁ ַלח ְל ָך ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמהֲ ,א ָבל ְל ַה ְב ִט ַ
ַדּאי י ְ
י ְִר ֶצה ה' ְבּו ַ
את
וּמיָּד ַר ְצ ָתּ ֵא ָליו וְ ֵה ֵב ָ
חוֹלים ִ
וּמ ַר ֵפּא ִ
יּוֹשׁב ֵבּנִ ְשׁ ִכיז ְ
מוּעה ַעל ַרב ֶא ָחד ַה ֵ
יעה ֵא ֶלי ָך ַה ְשּׁ ָ
חוֹליםִ .הגִּ ָ
רוֹפא ִ
רוּך הוּא ֶשׁהוּא ְל ַבדּוֹ ֵ
ָבּ ְ
עוֹלם ִבּ ְל ַבד -
בּוֹרא ָ
וֹליםַ .רק ַכּ ֲא ֶשׁר ַתּ ֲא ִמין ְבּ ֵ
רוֹפא ַהח ִ
רוּך הוּא ֵ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
לוֹ ֶכּ ֶסףָ ,בּ ַט ְח ָתּ בּוֹ ְבּ ָמקוֹם ִל ְבט ַֹח ְ
חוֹלה ֵמ ַח ְדרוִֹ ,בּ ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ָה ַר ִבּי ְל ַה ְק ִשׁיב ַל ִסּפּוּרְ ,ו ָכ ְך ִס ֵפּר ַה ַצ ִדּיק ֵמנִ ְשׁ ִכיזַ :פּ ַעם
ָצא ַה ֶ
יח ָה ַר ִבּי ְל ִאישִׁ .ל ְפנֵי ֶשׁיּ ָ
ַתּ ְב ִריא"ִ .ה ְב ִט ַ
יהם ָה ַר ִבּי
ְרת ָה ַר ִבּיִ .ה ְס ַתּ ֵכּל ֲע ֵל ֶ
וּב ְקּשׁוּ ֶאת ֶעז ַ
יתם ֶכּ ֶסף ָרב ִ
ְהוּדי ו ְִא ְשׁתּוֹ ֶאל ָה ַר ִבּי ִמקּוֹ ְז'נִ יץֵ .הם ִס ְפּרוּ לוֹ ֶשׁנִּ גְ נַב ִמ ֵבּ ָ
ָבּאוּ י ִ
ַב ִתּי ִמ ֶכּם שׁוּם ָדּ ָבר"ְ .בּנֵי ַהזּוּג לֹא ֵה ִבינוּ ָמה
ית ֶכם אַף ַפּ ַעם ְולֹא ָגּנ ְ
ִיתי ְבּ ֵב ְ
רוֹצים ִמ ֶמּנִּ י? לֹא ָהי ִ
אַתּם ִ
אָמר ִבּ ְת ִמימוּתָ " :מה ֶ
ְו ַ
ָהב ֶמ ִכּיסוֹ
הוֹציא ַמ ְט ֵבּ ַע ֶשׁל ז ָ
ַעזֹר ָל ֶהם ִל ְמצֹא ֶאת ַכּ ְס ָפּם ַהגָּנוּבָ .ה ִאישׁ ִ
ִמ ְת ַכּוֵּן ַה ַצּ ִדּיק ִבּ ְד ָב ַריו ו ְִה ְמ ִשׁיכוּ ְל ִה ְת ַחנֵּן ֵא ָליו ֶשׁיּ ֲ
אַך גַּם ְשׁנֵי ַה ַמּ ְט ְבּעוֹת לֹא
ָתן לוְֹ .
נוֹסף ְונ ַ
ָהב ַ
ְהוּדי ַמ ְט ֵבּ ַע ז ָ
הוֹציא ַהיּ ִ
אָמר ָה ַר ִבּי ִמקּוֹ ְז'נִ יץִ .
ְו ִהנִּ יחוּ ִל ְפנֵי ָה ַר ִבּיֵ " .אין זֶה ַמ ְס ִפּיק"ַ ,
ְה ְראוּ ָל ַר ִבּי
אַרנָק ו ֶ
ָהב .נִ ְד ָה ִמים ָע ְמדוּ ָה ִאישׁ ו ְִא ְשׁתּוֹ ִל ְפנֵי ַה ַצּ ִדּיקָ .פּ ְתחוּ ֶאת ָה ְ
ָהיוּ ַדּי ְל ַר ִבּי .הוּא ִבּ ֵקּשׁ ֵמ ֵהם ִשׁ ִשּׁים ַמ ְט ְבּעוֹת ז ָ
ְע ַמד ַעל ֶשׁלּוִֹ .אם לֹא
ִתּר ָה ַר ִבּי ו ָ
ָהבְ .ל ַמ ְר ֶבּה ַה ֶפּ ֶלא לֹא ו ֵ
ֶשׁגַּם ִאם י ְִתּנוּ לוֹ ֶאת ָכּל ַכּ ְס ָפּם לֹא י ְִהיֶה זֶה ֲע ַדיִן ִשׁ ִשּׁים ַמ ְט ְבּעוֹת ז ָ
ֵל ְך
ֲלהָּ " :ה ָבה ְונ ֵ
וְאָמ ָרה ְל ַבע ָ
אַרנָק ָמ ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ְ
אָמרִ .ה ְת ַרגְּ זָה ָה ִא ָשּׁהָ ,ח ְט ָפה ֶאת ָה ְ
ַעזֹר ָל ֶהםַ ,
ִתּנוּ לוֹ ֵאת ַה ְסּכוּם ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ לֹא י ֲ
יְ
יתי ִל ְשׁמ ַֹע ָכּל ַה ְזּ ַמן"ָ ,ק ָרא ָה ַר ִבּי
אַחת"" ...זֹאת ָר ִצ ִ
רוּטה ַ
יע גַּם ְבּ ִלי ֶשׁנִּ ֶתּן לוֹ ְפּ ָ
הוֹשׁ ַ
רוּך הוּא ָיכֹל ְל ִ
ִמ ָכּאןֲ .הלֹא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
וּב ַט ְח ֶתּם ַרק ִבּיָ .ל ֶכן ַבּ ָקּ ָשׁ ִתי ִמכֶּם ֶכּ ֶסף.
בּוֹרא ַהגָּדוֹל ְ
אַתּם ְשׁ ַכ ְח ֶתּם ֶאת ַה ֵ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחהֶ " .את ַבּ ָקּ ַשׁ ְת ֶכם לֹא ָיכ ְֹל ִתּי ְל ָמ ֵלא ִמ ֵכּיוָן ֶשׁ ֶ
אַתּם נִ ְשׁ ָענִ ים -
זְכּ ְר ֶתּם בּוֹ ו ְַרק ָע ָליו ֶ
ִת ָבּ ַר ְך ִבּ ְל ַבדַ .ע ְכ ָשׁו ֶשׁנִּ ַ
ְת ֲא ִמינוּ ַרק ְבּ ַה ָשׂם י ְ
ָאשׁוּ ִמ ֶמּנִּ י ו ַ
יתי ְל ַה ְרגִּ יז ֶא ְתכֶם ַעד ֶשׁ ִתּ ְתי ֲ
ָר ִצ ִ
ָתת ִל ְצ ָד ָקה.
יתם ל ֵ
ְה ְשׁ ִאירוּ ָכּאן ַרק ֶאת ַהזָּהוּב ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ְר ִצ ֶ
ית ֶכם ו ַ
נוֹשׁ ֲע ֶתּםְ .לכוּ ְל ָשׁלוֹם ְל ֵב ְ
ְכּ ָבר ָ
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