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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה

      

ַדּאי
יך ֶא ְפ ָשׁר ִל ְשׁכּ ַֹח? ְבּו ַ
אַתּם ֶאת ָס ְב ָתּא ַחנָּה? ֵא ְ
זוֹכ ִרים ֶ
ְ
ֻכּיָּה ֶשׁל
אַל ִתּי ֶאת ָס ְב ָתּא ַחנָּה ַעל ַה ֲחנ ִ
אַתּם ֶשׁ ָשּׁ ְ
זוֹכ ִרים ֶ
ְ
יחה ִלי ֶשׁ ְתּ ַס ֵפּר ִלי ַבּ ַשּׁ ָבּת ַה ָבּאָה? ָכּל
ְס ְב ָתּא ִה ְב ִט ָ
ֶא ְפ ַריִם ,ו ָ
ַבּ ָרה
יוֹם ֶשׁ ָח ַלף ָס ַפ ְר ִתּי ֵאת ַה ָשּׁעוֹת ְו ָס ְק ַרנוּ ִתּי ָה ְל ָכה ו ְִה ְתגּ ְ
ַבּר ַעל
ְכּ ָכל ֶשׁ ִה ְת ָק ְר ָבה ַה ַשּׁ ָבּתְ .בּ ַשּׁ ָבּת ְבּק ִֹשׁי ִה ְצ ַל ְח ִתּי ְל ִה ְתגּ ֵ
ָעים,
ֻדּת ַה ַשּׁ ָבּת ִה ַבּ ְט ִתּי ַבּ ָשׁעוֹן ָכּל ַכּ ָמּה ְרג ִ
וּב ְסע ַ
ַע ְצ ִמיִ ,
אתי
ְק ָר ִ
קוֹמי ו ָ
וּב ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן ָק ַפ ְצ ִתּי ִמ ְמּ ִ
וּכ ֶשׁ ָתּ ָמה ַה ְסּ ֻע ָדּה ִ
ְ
אָמרַ ,היּוֹם
אַבּא ִה ִבּיט ִבּי וְ ַ
ֵך ְל ָס ְב ָתּא ָח ָנה? ָ
אַבּא ֵנל ְ
ְבּקוֹלָ :
ֻלּ ֶכם ִתּ ְשׁ ֶמעוּ
אָחי ָך ְואָ ְחיוֹ ֵתּי ָךֲ .חשׁוּב ֶשׁכּ ְ
ֵך ִעם ֵ
אַתּה ֵתּל ְ
ָ
אָמ ְר ִתּי:
אַבּאַ ,
ֻכּיָּה ֶשׁל ֶא ְפ ַריִםֲ .א ָבל ָ
ִמ ָסּ ְב ָתּא ַחנָּה ַעל ַה ֲחנ ִ
אַבּא ,אַ ְך ַה ְס ָבּ ְר ִתי
אוֹתּ ָך .אָכֵן ָענָה ִלי ָ
ָס ְב ָתּא ִתּ ְשׂ ַמח ִל ְר ְ
יוֹתי
וְאַח ַ
וּב ְל ָע ָדיִ .ה ְס ַתּ ַכּ ְל ִתּי ֵאל ֵא ַחי ְ
אַתּם ָתּבוֹאוּ ִ
ַל ָסּ ְב ָתּא ֶשׁ ֶ
אַבּאְ ,...י ָלּ ַדי
אָחזָה ָבּ ֶהםֲ .א ָבל ָ
יתי ֶאת ַה ַתּ ְד ֵה ָמה ֶשׁ ֲ
וְ ָר ִא ִ
יוֹסף ֵאל
ֵח אָת ְבּנוֹ ֲאהוּבוֹ ֵ
אָבינוּ שׁוֹל ַ
ַעקֹב ִ
בוּע י ֲ
ְבּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
מוֹצאָם ,הוּא
ְאינוֹ ְ
יע ִל ֶשּׁ ֶכם ו ֵ
יוֹסף ַמגִּ ַ
ֶא ַחיו ַבּ ֶשּׁכֶםְ ,ו ַכ ֲא ֶשׁר ֵ
אָחי אָנ ִֹכי
ְאוֹמרֶ " :את ַ
וּמ ַח ֵפּשׂ ַעד ֶשׁהוּא פּוֹגֵשׁ ִאישׁ ו ֵ
ְמ ַח ֵפּשׂ ְ
ֻכּיָּה ֶשׁל ֶא ְפ ַריִם ,וְ ַע ְכ ָשׁו ְלכוּ ְל ַב ֵקּר ֶאת
ֶמז ַל ֲחנ ִ
ְמ ַב ֵקּשׁ" .זֶהוּ ר ֶ
יתּהּ ֶשׁל ָס ְב ָתּא ַחנָּהֶ ,ש ִק ְבּ ָלה ֶאת ָפּנֵינוּ
ָס ְב ָתּאַ .ר ְצנוּ ְל ֵב ָ
ָחים ִמינֵי עוּגִיּוֹת
דוֹלה ,וְ ַעל שׁוּ ְל ָח ָנה ָהיוּ מוּנ ִ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה גְּ ָ
ְק ִרים ְס ִביב
וּקהְ .שׁבוּ נִ י ָני ַהיּ ָ
וּשׁ ִתיָּה ְמתּ ָ
וּפֵרוֹתַ ,מ ְמ ָתּ ִקים ְ
וְטעֲמוּ ,יֵשׁ ִלי ַה ְר ֵבּה ָמה ְל ָס ֶפּר ָל ֶכם .לֹא
ַה ֻשּׁ ְל ָחןָ ,בּ ְרכוּ ָ
ַשּׁ ָבה ְבּרֹאשׁ ַה ֻשּׁ ְל ָחן,
ְס ְב ָתּא ֵשי ְ
נוֹס ֶפת ,ו ָ
זְמנָה ֶ
ִח ִכּינוּ ְל ַה ָ
יתּנוּ
סוֹחר גָּדוֹל ְבּ ִעירֵנוְּ .בּ ֵב ֵ
אָבי ֱא ִל ָיהוּ ָהיָה ֵ
פּוּרהִּ .
ֵה ֵח ָלּה ְבּ ִס ָ
ָחים ְבּ ָכל
וּב ֶשׁ ַפע ָהיוּ ָתּ ִמיד מוּנ ִ
ְכל טוּב ְ
לֹא ָהיָה ֲח ַסר ָדּ ָבר ,ו ָ
ְחג
יתנוּ ָכּל יוֹם ו ְָכל ַשׁ ָבּת ו ַ
נוֹהג ָהיָה ְל ַה ְכנִ יס ְל ֵב ֵ
אַבּא ֵ
ִפּנָּהָ .
אַחת ָהיוּ
ְשׁוֹתיםְ ,ולֹא ַ
אוֹכ ִלים ו ִ
ֲענִ יִּים וְנִ ְצ ָר ִכיםֶ ,שׁ ָהיוּ ְ
אָדם מוּזָר
יתנוּ ָ
יע ְל ֵב ֵ
יתנוּ .יוֹם ֶא ָחד ִהגִּ ַ
אָרים ָללוּן ְבּ ֵב ֵ
נִ ְשׁ ִ
צּוּרת
ְעל רֹאשׁוֹ ָהיָה מוּנָח ַמ ֶשּׁהוּ ֶשׁ ַ
רוּע ו ַ
ְמאֹדְ .לבוּשׁוֹ ָהיָה ָק ַ
כּוֹבע לוֹ.
ַ

ַעקֹב ִמ ָס ִדיגוּ ָרה
אַב ָר ָהם י ֲ
ְ
ִשׂ ָר ֵאל ֵמרוֹ ִז'ין,
אָביו ַר ִבּי י ְ
נוֹלד ְבּכ' ֶח ְשׁוָן תק"פ )ְ (1819ל ִ
ַ
וְעל
אַהרֹן"ָ .ע ָליו ַ
אַהרֹן ִמ ֵק ְר ִלין ַבּ ַעל " ֵבּית ֲ
ֲח ָתנוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֲ
ִשׂ ָר ֵאל
משׁה מטשורטקוב ֵה ִעיד ַר ִבּי י ְ
אָחיו ַר ִבּי ָדּ ִוד ֶ
ִ
ִיכוֹלים ִל ְראוֹת ֵמ ִרחוֹק
יהםֶ ,שׁ ֵהם זָכוּ ְלאוֹר ַהגָּנוּז ,ו ִ
ֲא ִב ֶ
ְדּ ָב ִרים נִ ְפ ָל ִאים וּגְ נוּזִים.
אָחיו
ָרשׁ ֶאת ְמקוֹמוֹ ב ָס ִדיגוּ ָרה ) ִ
ִשׂ ָר ֵאל י ַ
ירת ַר ִבּי י ְ
אַ ַחר ְפּ ִט ַ
ָמיו( ,וְאַף ֶא ָחיו ַה ַצּ ִדּ ִקים ָראוּ בּוֹ ֶאת
פטּר ִבּ ְד ִמי י ָ
ַה ְבּכוֹר נִ ַ
ַמנְ ִהיג ַהדּוֹר ו ְִק ְבּלוּ ֶאת ָמרוּתוֹ.
ִנ ְפ ַטר ְבּיוֹם י"א ֱאלוּל תרמ"ג ).(1883
ַח ָשׁ ָבה ) ֶה ְמ ֵש ְך(
נ ְֻק ָדּה ְלמ ְ
יקה ְבּ ַשׂק ָבּלוּי ֶשׁ ָהיָה
אַחת ֶה ֱחזִ ָ
אָכל וְ ָשׁ ָתּה ְויָדוֹ ָה ַ
ָשׁב ְליַד ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַ
יַ
אַך הוּא ֵס ַרב.
אַבּאְ ,
אָמר לוֹ ָ
מוּנָח ְליַדוַֹ .הנַּח ֵאת ַה ַשּׂק ְבּ ַח ְד ְר ָך ַ
אַבּא ְל ִאישׁ ִלישֹׁן ֶא ְצלֵנוּ ְוהוּא ָשׂ ַמח
יע ָ
רוּחת ָה ֶע ֶרבִ ,ה ִצּ ַ
אַחר ֲא ַ
ְל ַ
וּל ָכל ָמקוֹם ֶשׁ ָה ַל ְך
ְמאֹדְ .כּ ֶשׁ ָע ָלה ָה ִאישׁ ְל ַח ְדרוַֹ ,ה ַשּׂק ָהיָה ְבּיָדוֹ ְ
אוֹר ִחים נ ְִר ְדּמוּ ִבּ ְמ ֵה ָרהְ .בּב ֶֹקר,
ַה ַשּׂק ָהיָה ִאתּוָֹ .כּל ְבּנֵי ַה ַבּיִת ְו ָה ְ
יע ְל ַח ְדרוֹ ֶשׁל
וּכ ֶשׁ ִהגִּ ַ
ֻלּםְ ,
אַבּא ָע ַבר ֵבּין ַה ֲח ָד ִרים ְל ָה ִעיר ֶאת כּ ָ
ָ
ֱלם ָהא ַֹרח? ָע ִלינוּ
ָה ִאישׁ ָפּ ְר ָצה ְק ִריאַת ַתּ ְד ֵה ָמה ִמ ִפּיוְ :לאָן ֶנע ַ
אַך לֹא ָמ ָצאנוְּ .ל ֶפ ַתעָ ,ק ְראָה ִא ִמּיְ ,ראוַּ :ה ַשּׂק ַתּ ַחת
וּל ַח ֵפּשׂ ְ
ִל ְראוֹת ְ
וְאָכן ,מוּנָח ָהיָה לוֹ ַה ַשּׂק ְל ַבדּוֹ ְכּ ִאלּוּ ִח ָכּה
כּוֹפ ְפנוֵּ ,
ַה ִמּ ָטּה! ִה ְת ַ
ְאָבי ָענָה ִלי :זוֹ ֲא ֵב ָדה
אָמ ְר ִתּי ,ו ִ
ִל ְב ָע ָליוְ .מ ַע ְניֵן ָמה יֵשׁ ְבּ ַשׂק ַ
ימנִים וְ ֵי ַק ְבּ ָלה .לֹא
ִתּן ִס ָ
ֶשׁנִּ ְשׁמֹר ֶא ְצלֵנוּ ַעד ֶשׁיָּבוֹא ַבּ ַעל ָה ֲא ֵב ָדה ְוי ֵ
ְמן ְס ֻע ָדּה
אָמ ָרהְ :י ָק ִרים ֶשׁ ִלּיֵ ,תּכֶף ז ַ
זְּמן ֶשׁ ָע ָבר ,וְ ָס ְב ָתּא ְ
ַשׂ ְמנוּ לֵב ַל ַ
בוּע
וּב ָשׁ ַ
ְא ָמּאְ ,
אַבּא ו ִ
ישׁת ָשׁלוֹם ְל ָ
וּמ ְסרוּ ְדּ ִר ַ
יתכֶם ִ
ישׁיתְ ,לכוּ ְל ֵב ְ
ְשׁ ִל ִ
ַה ָבּאַ ,שׁ ָבּת ֲח ֻנ ָכּה ֲא ַס ֵפּר ָלכֶם ֶאת ֶה ְמ ֵשׁ ְך ַה ִסּפּוּרָ .חז ְַרנוּ ָה ַבּ ְי ָתּה,
דּוּע ֶנ ֱע ַלם ֻמ ְק ָדּם
וּמ ַ
יכן ָה ַל ְך ָה ִאישׁ? ַ
ַאנִ י לֹא ִה ְפ ַס ְק ִתּי ַל ֲחשֹׁב ְל ֵה ָ
וֲ
ְק ִרים?
יוֹד ִעים ַח ֵב ָרי ַהיּ ָ
אַתּם ְ
אוּלי ֶ
וּמה יֵשׁ ְבּ ַשׂק? ַ
ַבּבּ ֶֹקר? ָ

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

 
   
  
    
רוֹאים
אַחיםֶ ,שׁ ִ
נוֹתן לוֹ ,וְ ַרק לוְֹ ,כּתֹ ֶנת ַפּ ִסיםָ .ה ִ
יוֹסף .הוּא ֵ
אוֹהב ֵאת ֵ
ַעקֹב ֵ
יֲ
שׂוֹנ ִאים אוֹתוֹ ,וְ ֵאינָם ְמ ֻסגּ ִָלים ְל ַד ֵבּר
יהם – ְ
ֻחד ֵמ ֲא ִב ֶ
ַחס ְמי ָ
יּוֹסף ְמ ַקבֵּל י ַ
ֶשׁ ֵ
ַסּה ְל ִה ְת ָקרֵב ְל ֶא ַחיוְ ,מ ַס ֵפּר ָל ֶהם ַעל ֲחלוֹמוֹת ֶשׁ ָח ַלםָ ,מה
יוֹסף ְמנ ֶ
ִאתּוֵֹ .
גּוֹר ִמים
יוֹסףַ .ה ִשּׂ ְנאָה וְ ַה ִקּנְ אָה ְ
אַחים ְמ ַקנְּ ִאים ְבּ ֵ
אַתּםָ .ה ִ
ֶשׁ ַמּגְ ִבּיר ֶאת ִשׂ ְנ ָ
ַעקֹבַ .ה ִקּנְ אָה,
יוֹסף וְ גַם ְמ ַשׁ ְקּ ִרים ְלי ֲ
מוֹכ ִרים ֶאת ֵ
אַחים ַל ֲעשׂוֹת ַמ ֲע ֶשׂהֵ ,הם ְ
ְל ִ
יה,
ְכוֹלהִ ,אם לֹא נְ ַתגְ ֵבּר ָע ֶל ָ
ישׁים ְבּ ַחיִּים י ָ
ַחנוּ ֵמ ְרגִ ִ
אָחת ָה ְרגָשׁוֹת ֶשׁ ֲאנ ְ
ָ
טוֹבים .זֶה ָתּלוּי
וְל ְפ ָע ִמים ֲא ִפלּוּ ְל ַמ ֲע ִשׂים לֹא ִ
הוֹביל ְל ַמ ְח ָשׁבוֹת לֹא טוֹבוֹתִ ,
ְל ִ
יבים ....זֶה לֹא ָתּ ִמיד ַקלֲ ,א ָבל
ַחנוּ ַמ ְק ִשׁ ִ
ירה ֶשׁ ָלּנוְּ ,ל ֵאיזֶה קוֹל ֲאנ ְ
ָבּנוַּ .בּ ְבּ ִח ָ

ְדּרֵז ְל ָמ ֵלא ְרצוֹן
יּוֹסף ִהז ָ
יוֹד ִעים ֶשׁ ֵ
אִ .מ ַנּיִן ְ
ָדע ֶשׁ ֶא ַחיו שׂוֹנְ ִאים
אָביו ,אַף ַעל ִפּי ֶשׁיּ ַ
ִ
אוֹתוֹ?
יוֹד ִעים ֵאת ִשׁ ְב ַחן ֶשׁל ַה ְשּׁ ָב ִטים,
יכן ְ
בֵ .מ ֵה ָ
ְאַחת ְבּ ֵלב?
אַחת ַבּ ֶפּה ו ַ
ֶשׁלֹּא ִדּ ְבּרוּ ַ
יוֹסף?
אַבּל ַעל ֵ
גַ .ה ִאם י ְִצ ַחק ִה ְת ֵ
אָדם ְבּ ִמ ַדּת ָה ַר ֲח ִמים?
ַעמֹד ָה ָ
יך י ֲ
דֵ .א ְ

זֶה ֶא ְפ ָשׁ ִרי.




    
ֶסת .הוּא ָע ַבד ֵאת ה'
ְהוּדי ָפּשׁוּט ֶא ָחד – ַשׁ ָמּשׁ ֵבּית ַה ְכּנ ֶ
ַריָה ָהיָה י ִ
ְהוּדה אסאד ִמגְּדוֹלֵי ַר ָבּ ֵני הוּנְ ג ְ
קוּפתוֹ ֶשׁל ַה ָגּאוֹן ַר ִבּי י ָ
ִבּ ְת ָ
אוֹמר ְבּ ִה ְת ַל ֲהבוּת '' ְל ֶשׁם יִחוּד
קוּפה ַה ִהיא[ וְ ָה ָיה ֵ
ֶסת ]לֹא ָהיָה ַח ְשׁ ַמל ַבּ ְתּ ָ
ִבּ ְת ִמימוּתִ .מ ֵדּי יוֹם ָהיָה ַמ ְד ִליק ֶאת נֵרוֹת ֵבּית ַה ְכּנ ֶ
ֶסת ֶאת ָכּל ַה ַכּוָּנוֹת ֶשׁ ָהיוּ
וּמ ַכוֵּן ְבּ ַה ְד ָל ַקת נֵרוֹת ֵבּית ָה ְכּנ ֶ
אוּרים'ְ ,
ֻמּן ְל ַקיֵּם ֶאת ִמ ְצּוַת ' ַכּ ְבּדוּ ה' ְבּ ִ
וּמז ָ
וּכן ְ
יך הוּאִ ...הנְ נִ י מ ָ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְ
הוֹרה ֶשׁל ַה ָשּׁ ָמשַׁ .פּ ַעם נִ ז ְַדּ ֵמּן ַה ָקּ ַצב
ְה ִצּבּוּר ָהיָה ִמ ְתּ ָפּ ֵעל ִמ ַכּ ָונָתוֹ ַה ְטּ ָ
ְבּ ַה ְד ָל ַקת ַהנֵּרוֹת ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשָׁ .כּ ְך ָהיָה נ ַֹהג ִמ ֵדּי יוֹם ְבּיוֹמוֹ ו ַ


שׁוּבה ְמאֹד ְבּ ֵעינָיוֲ ,א ָבל ַה ָקּ ַצב לֹא ִו ֶתּר
ְתה ֲח ָ
ַתּר ַעל ִמ ְצ ָות ַה ְד ָל ַקת ַהנֵּרוֹת ֶשׁ ָהי ָ
ה ָשּׁ ָמשׁ ָדּ ָחה ְבּת ֶֹקף ֵאת ַה ַה ָצּ ָעה ְלו ֵ
ַעל ַה ִמּ ְצוָהַ .
ַעץ ִעם ַר ִבּי
ָברוּ ַתּ ֲחנוּנָיו ֶשׁל ַה ָקּ ַצבֶ ,ה ְח ִליט ַה ָשּׁ ָמשׁ ְל ִה ְתי ֵ
וּמדֵּי יוֹם ְבּיוֹמוֹ נִ ְדנֵד ְל ָשׁ ָמּשׁ ו ְִה ְת ַחנֵּן ְל ָפנָיו ָל ֵתת לוֹ ֵאת ַה ִמּ ְצ ָוה .כֵּיוָן ֶשׁגּ ְ
ִ

וְל ְדרוֹשׁ ִמ ֶמּנּוּ ַמ ְט ֵבּ ַע ]=זָהוּב[
ָעץ ְל ָשׁ ָמשׁ ְל ַה ֲע ִביר ֵאת ַה ִמּ ְצוָה ַל ָקּ ַצבִ ,
ְהוּדה אסאד ֶשׁ ָהיָה ִמגְּדוֹלֵי ַהדּוֹרָ .ה ַרב ֶשׁ ָשּׁ ַמע ֵאת ַה ִסּפּוּר י ַ
י ָ
ִתּן ְל ָך ַה ָקּ ַצבַ ,תּ ְשׁ ִאיר אוֹתוֹ
ֶסף ֶשׁיּ ֵ
אָמר ְל ָשׁ ָמּשׁ :אַל ִתּ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ַבּכּ ֶ
ְה ַרב ַ
ֻבּר ָהיָה ִבּ ְסכוּם ֶכּ ֶסף גָּדוֹל ,ו ָ
ֲעבוּר ַה ַה ְד ָל ָקהְ .מד ָ
ֶא ָחד ָכּל יוֹם
ְתה לוֹ ֶאמוּנַת ֲח ָכ ִמים וְהוּא ִציֵּת ְל ִד ְברֵי ָה ַרבִ .מדֵּי יוֹם
ַתּר ַעל ִמ ְצ ָוה זוֹ ָהי ָ
צּוֹר ְךַ .ל ְמרוֹת ֶשׁ ָהיָה ָק ֶשׁה ְמאֹד ְל ָשׁ ָמּשׁ ְלו ֵ
ְבּ ַצד ְל ֵעת ַה ֵ

יח ֵאת ַה ֶכּ ֶסף
הוֹראַת ָה ַרב וְ ִהנִּ ַ
ֶסת וְנִ ַגּשׁ ְל ַה ְד ִליק ֶאת ַהנֵּרוֹתַ .ה ָשּׁ ָמשׁ ִמ ִצּדּוֹ ָע ָשׂה ְכּ ָ
נוֹתן ַמ ְט ֵבּ ַע ֵא ַחד ְל ָשּׁ ָמּשׁ ֵבּית ַה ְכּנ ֶ
ַה ָקּ ַצב ָהיָה ֵ
ת ְל ֵעת ְמצוֹאְ .בּ ֶמ ֶשׁ ְך ַה ָשּׁנִ ים ִה ְצ ַט ֵבּר ְבּ ֻק ָפּה ְסכוּם ֶכּ ֶסף גָּדוֹל ְמאֹד .יוֹם ֶא ָחד ָפּגַשׁ ֶא ָחד ִמ ְבּנֵי ַה ְקּ ִה ָלּה ֵאת ַה ָקּ ַצב ְבּ ֵבית
ֻח ֶד
ְבּ ֻק ָפּה ְמי ֶ
ירס ֶאת ִבּתוֹ וְ ֵאין לוֹ
ְה ָקּ ַצב ֵה ִשׁיב לוֹ ֶשׁהוּא ֵא ַ
אַתּה בּוֹכֶה? ו ַ
דּוּע ָ
בּוֹכה ִבּ ְד ָמעוֹת ָשׁ ִלישָׁ .שׁאַל ָה ִאישׁ ֵאת ַה ָקּ ַצב ַמ ַ
ֶסת ְכּ ֶשׁהוּא ֶ
ַה ְכּנ ֶ




ֶסף ֶשׁ ָח ֵסר לוַֹ .ה ְדּ ָב ִרים ִהגִּ יעוּ ְלאָ ְזנֵי ָה ַרב ְוהוּא ָק ָרא ְל ָשׁ ָמּשׁ
אָמר ַה ָקּ ַצב ַמהוּ ְסכוּם ַהכּ ֶ
ֶכּ ֶסף ְל ְמ ֶמן ֶאת ַהנְּ דוּנְ יָה ֶשׁ ָלּהְּ ,בּאוֹתוֹ ַמ ֲע ָמד ַ
ֶסף ֶשׁ ִשּׁ ֵלּם ְל ָך ַה ָקּ ַצב ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ָכּל
ַסת ַכּ ָלּהַ .קח ֶאת ָכּל ַהכּ ֶ
יע ַהזְּ ַמן ֶשׁ ְתּ ַקיֵּם ַבּ ֶכּ ֶסף ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְר ָתּ ִמ ְצוָה ְגּד ָֹלּהִ ,מ ְצּוָת ַה ְכנ ַ
ְאָמר לוַֹ :ע ָתּה ִהגִּ ַ
ו ַ

ֲשׂה ָמה
ְאָמר ֶשׁהוּא יַע ֶ
ְה ָתּ ִמים לֹא ָשׁאַל ְשׁ ֵאלוֹת ו ַ
יּוּכל ְל ַה ִשּׂיא ֶאת ִבּתוֹ ְבּ ָכבוֹדַ .ה ַשּׁ ָמּשׁ ָה ָצ ִדּ יק ו ַ
ְתן אוֹתוֹ לָ ...ק ַצב ְכּ ֵדי ֶשׁ ַ
ַה ָשּׁנִ ים ו ֵ
ֶסף וְ ִה ְת ָבּרֵר ְל ַה ְפ ָתּ ָעתוֹ ֶשׁ ָהיָה ְבּ ֻק ָפּה ֶשׁל ַה ָשּׁ ָמשׁ ֵאת ַה ְסּכוּם
ֶסף ְל ָק ַצבָ ,ה ַרב ָס ַפר ֵאת ַהכּ ֶ
ַ רבִ .ל ְפ ֵני ֶשׁ ָמּ ְסרוּ ֶאת ַהכּ ֶ
ֹאמר לוֹ ָה
ֶשׁיּ ַ
מוּסר ַה ְשׂ ֵכּל יֵשׁ ִל ְלמֹד ִמ ִסּפּוּר זֶהַ .ה ָשּׁ ָמשׁ ְבּ ַס ְך ַהכֹּל ִה ְד ִליק נֵרוֹת ְבּ ֵבית
ַה ְמּ ֻדיָּק ֶשׁ ָהיָה ָח ֵסר ְל ָק ַצב ְכּדֵי ְל ַח ֵתּן ֵאת ִבּתוַֹ .כּ ָמּה ָ
ַה ְכּנ ֶֶסתְ ,
אָדם ָפּשׁוּט ו ְִה ְת ַל ֵהב ִמ ִמּ ְצוָה
יח ְל ַה ְד ִליק ֶאת ָהאוֹר ְבּנִ ְשׁ ָמתוֹ ֶשׁל ַה ָקּ ַצב ֶשׁ ָהיָה ָ
הוֹרה הוּא ִה ְצ ִל ַ
אַך ְכּי ָון ֶשׁ ָע ָשׂה זֹאת ְבּ ַכ ָוּנָה ְט ָ
ָכה ִל ְהיוֹת ֻשׁ ָתּף ְל ִקיּוּם ִמ ְצּ ָות
ימה הוּא ז ָ
אוֹתהּ ְבּ ָכל ְמאוֹדוִֹ .מ ִמּ ְצוָה ֶשׁל ַה ְד ָל ַקת ַהנֵּרוֹת ֶשׁ ִקּיֵּם ַה ָשּׁ ָמשׁ ְבּ ַכ ָוּנָה ְתּ ִמ ָ
ֵם ָ
זוֹ ְו ָר ָצה ְל ַקיּ
ַס ָתּ ַכּ ָלּה.
ִה ְכנ ְ


ֶסת ְבּ ֵעת ַה ְד ָל ַקת ַהנֵּרוֹת ֶשׁל ַה ָשּׁ ָמשׁ וְהוּא ִה ְת ַל ֵהב ְמאֹד ִמ ָמּה ֶשׁ ָראָה ַעד ֶשׁ ִה ְת ִחיל ְל ַקנֵּא ַבּ ַשּׁ ָמּשׁ ,וְ ָשׁאַל אוֹתוֹ
ָרה ְל ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ֶשׁל ָה ֲעי ָ
ַתּר
מוּכן ְלו ֵ
מוּכן ָל ֵתת ַל ָשׁ ָמשׁ ִאם הוּא י ְִהיֶה ָ
ֶסף גָּדוֹל ֶשׁיּ ְִהיֶה ָ
ָקב ִבּ ְסכוּם כּ ֶ
מוּכן ִל ְמכֹּר לוֹ ֶאת זְכוּת ַה ְד ָל ַקת ַהנֵּרוֹת וְאַף נ ַ
ִא ם הוּא ָ

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