ס"ד
נָא לֹא ִל ְקרֹא ַבּ ְזּ ַמן ַה ְתּ ִפ ָלּה
תּוֹרה
וּק ִריאַת ַה ָ
ְ
הד"נ מוצש"ק
17:14 15:59
יְרוּשׁ ַליִם
ָ
17:16 16:03
יפה
ֵח ָ
חיספין
17:10 16:00
אָביב 17:15 16:14
ֵתּל ִ
17:15 16:05
ֶח ְברוֹן

ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַו ֵיּ ֵצא ׀ ז' ִכּ ְס ֵלו התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  5׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה

      

הוּבים.
ַא ִ
ְק ִרים ו ֲ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם י ְָל ִדים י ָ
לּוֹמ ִדים ִא ִתּי ַבּ ִכּ ָתּהֵ ,הם ֲח ֵב ִרים
ְשׁנֵי ֲח ֵב ַרי ֶא ְל ָעד וְ ָדוִ ד ֶשׁ ְ
אַך ָמה
יהםְ .
ֻח ִדים ָכּל ָכּ ְךֶ ,שׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִבּ ְל ֲע ֵד ֶ
וּמי ָ
ימים ְ
ַמ ְק ִס ִ
ַרנוּ ִמ ֵבּית ַה ֵסּ ֶפרָ ,מ ָצא
ֻלּםְ .כּ ֶשׁ ָחז ְ
יע ֶאת כּ ָ
ֶשׁ ָקּ ָרה ַהיּוֹם ִה ְפ ִתּ ַ
וּמיָּד ָק ָרא
אַשׁ ָפּה ְמ ָכ ֵלי ִרסּוּס ִצ ְבעוֹנִ יִּיםִ ,
ֶא ְל ָעד ְבּ ֶא ָחד ִמ ַפּ ֵחי ָה ְ
אָמר :בּוֹאוּ וּנְ ַר ֵסּס ַעל ַתּ ֲחנַת ָהאוֹטוֹבּוּסָ ,מה ַדּ ְע ְתּ ֶכם?
ֻלּם וְ ַ
ְלכ ָ
ֶע ְמדוּ
וְל ְקחוּ ְמ ָכ ֵלי ִרסּוּס וְ נ ֶ
ִמ ְס ָפּר ֲח ֵב ִרים ָק ְפצוּ ַעל ַה ְמּ ִציאָה ָ
יהםִ ,כּי ָח ַשׁ ְב ִתּי
יתי ְל ִה ְצ ָטרֵף ֲא ֵל ֶ
מוּל ַה ַתּ ֲחנָהֲ ,אנִ י לֹא ָר ִצ ִ
יך ַל ֲעצֹר
ָד ְע ִתּי ֵא ְ
אַך לֹא י ַ
זּוּלתְ ,
ֶשׁזֶּה אָסוּר ִל ְפג ַֹע ִבּ ְרכוּשׁ ַה ַ
יִק ֶרה ִאם נִ ָתּ ֵפס? ֶא ְל ָעד ִה ִבּיט ִמ ָסּ ִביב
וּמה ְ
אַל ִתּיָ ,
אוֹתםָ .שׁ ְ
ָ
ַחנוּ ְל ַבד.
רוֹאה? ֲאנ ְ
אַתּה ֶ
אוֹתנוָּ ,
רוֹאה ָ
ַענָה :אַף ֶא ָחד לֹא ֶ
וֲ
ֻלּםֶ .בּ ֱא ֶמתָ ,היָה ִלי ְמאֹד
בּוֹא וְ אַל ְתּ ַפ ֵחד ,אַל ִתּ ְהיֶה שׁוֹנֶה ִמכּ ָ
ָד ְע ִתּי ֶשׁ ֶזּה
טּוֹבים ֶשׁ ִלּיֲ ,א ָבל י ַ
ָק ֶשׁה ְל ָס ֵרבִ ,כּי ֵהם ַה ֲח ֵב ִרים ַה ִ
אָסוּר ,וְ ָע ַמ ְד ִתּי ְבּ ַצדַ .ה ְשּׁ ַניִם ָפּ ְתחוּ ֶאת ְמ ָכ ֵלי ַה ֶצ ַבע וְ ָרצוּ
רוֹאים.
רוֹאיםִ ,
אַך ִפּ ְתאֹם ָשׁ ַמ ְענוּ קוֹלִ :
ְל ַה ְת ִחיל ָבּ ִרסּוּסְ ,
אַשׁ ָפּה וְ ֵה ֵחלּוּ ָלרוּץ וְ ִל ְבר ַֹח
ָרקוּ ֶאת ַה ְמּ ָכ ִלים ָל ְ
ַה ְשּׁ ַניִם ז ְ
וְה ַבּ ְטנוּ
ֻלּנוּ ָע ַצ ְרנוִּ ,
יצה כּ ָ
אַחר ַכּ ָמּה ַדּקּוֹת ֶשׁל ִר ָ
ֵמ ַה ָמּקוֹםְ .ל ַ
ְלאָחוֹר ,וְ לֹא ָר ִאינוּ אַף ֶא ָחדִ .מי זֶה ָהיָה ָשׁאַל ֶא ְל ָעד?
ישׁהוּ? לֹאָ ,ענִ ינוּ .לֹא ִה ְס ַפּ ְקנוּ ְל ָב ֵרר ,וְ ַחיִּים ִמ ִכּ ָתּה
יתם ִמ ֶ
ְר ִא ֶ
דּוּע ָשׁאַל
רוֹאיםַ .מ ַ
רוֹאים ִ
אתי ִ
אָמרֲ :אנִ י ָק ָר ִ
ָדנוּ וְ ַ
ז' ָע ַמד ְלי ֵ
ֶא ְל ָעדֲ ,ה ֵרי ֶבּ ֱא ֶמת לֹא ָהיָה ָשׁם אַף ֶא ָחד ,וְ אָסוּר ְל ַשׁ ֵקּר?
חוֹלם ֲחלוֹם ,בּוֹ
אָבינוּ ֵ
ַעקֹב ִ
בוּע י ֲ
ַחיִּים ִחיּ ְֵך וְ ָענָהְ :בּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
וּכ ֶשׁהוּא
ְמהְ ,
יע ַה ָשּׁ ַמי ָ
אַר ָצה וְ רֹאשׁוֹ ַמגִּ ַ
רוֹאה ֻס ָלּם ֻמ ָצּב ְ
הוּא ֶ
יוֹד ַע ֶשׁ ַה ָמּקוֹם
אוֹמר ָל ָק ָבּ"הֶ ,שׁ ִאם הוּא ָהיָה ֵ
עוֹרר הוּא ֵ
ִמ ְת ֵ
יך
ְא ְ
ָשׁן ָשׁם .ו ֵ
ָשׁן הוּא ָמקוֹם ָקדוֹשׁ ,הוּא לֹא ָהיָה י ַ
ֶשׁבּוֹ הוּא י ַ
אָדם
יוֹד ִעים ֶשׁ ָ
אַתּם ְ
יתם ַלעֲשׂוֹת? ֶ
זֶה ָקשׁוּר ְל ָמּה ֶשׁ ְר ִצ ֶ
וּמ ְס ַתּ ְכּ ִלים ָע ָליו
רוֹאים אוֹתוֹ ִ
יוֹד ַע ֶשׁ ִ
אַח ֶרת ְכּ ֶשׁהוּא ֵ
ַהג ֶ
ִמ ְתנ ֵ
ַהג
רוֹאים אוֹתוֹ הוּא ִמ ְתנ ֵ
חוֹשׁב ֶשׁלֹּא ִ
נָכוֹן? וְ ִאם הוּא ֵ
רוֹאה
וּמ ִבּיט וְ ֶ
אוֹתנוּ ַ
אוֹהב ָ
אַח ֶרת? אָז זֶה לֹא נָכוֹן!! ָה ָקּ ָבּ"ה ֵ
ֶ
אוֹתנוּ ָכּל ַהזְּ ַמן .נָכוֹן ֶשׁ ְבּ ַת ֲחנָה לֹא ָראָה ֶא ְת ֶכם ִאישֲׁ ,א ָבל
ָ
וּכ ֶשׁ ֵה ַבנְ ִתּי
ֵצר ַה ַרעְ ,
ַצּחוּ ֶאת יּ ֶ
ָה ָקּ ָבּ"ה ָצ ָפה ָבּ ֶכם וְ ָר ָצה ֶשׁ ְתּנ ְ
אוֹתנוּ
רוֹאה ָ
עוֹמ ִדים ְל ִה ָכּ ֵשׁלִ ,הזְ ַכּ ְר ִתּי ָל ֶכם ֶשׁיֵּשׁ ִמי ֶשׁ ֶ
אַתּם ְ
ֶשׁ ֶ
יך וְ לֹא ִל ְטעוֹת
ַהג ְכּ ִפי ֶשׁ ָצּ ִר ְ
יכים ְל ִה ְתנ ֵ
ַחנוּ ְצ ִר ִ
ַאנ ְ
ָכּל ַהזְּ ַמן ,ו ֲ
ֹאשׁם
אוֹתנוַּ .ה ְשּׁל ָֹשׁה ִהנְ ֵהנוּ ְבּר ָ
רוֹאים ָ
וְ ַל ֲחשֹׁב ֶשׁלֹּא ִ
וּמה
ָתן ָל ֶהםָ .
ַל ַה ְס ָכּ ָמה ,וְ הֹדּוּ ְל ָח ַייִם ַעל ַה ִשּׁעוּר ֶה ָחשׁוּב ְשׁנ ָ
הוּבים ֶשׁ ִלּי? ַחיִּים צוֹדֵק?
אוֹמ ִרים ֲא ִ
אַתּם ְ
ֶ

אָך
אַב ָר ָהם ַה ַמּ ְל ְ
ְ
דּוֹלי ַר ָבּנֵי ַה ֲח ִסידוּת )(1776 - 1741
ִמגְּ ֵ
אָביו ַהגָּדוֹל ַר ִבּי דֹּב ֶבּר
נוֹלד ִבּ ְשׁנַת תק"א )ְ (1741ל ִ
ַ
ָקה
ימי ָשׁ ְחרוּתוֹ ֶה ְראָה נְ ִטיָּה ֲחז ָ
יטשְׁ .כּ ָבר ְמ ֵ
ַה ַמּ ִגּידִ -מ ֶמזְ ִר ְ
מּוּדי ַה ַקּ ָבּ ָלהֶ .כּ ָח ֵבר
תוֹרתַ -הסּוֹד ,וְ ִה ְר ָבּה ְל ִה ְת ַענְ יֵן ְבּ ִל ֵ
ְל ַ
וְה ָח ִריף ַר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר
אָביו ֵאת ַה ַלּ ְמ ָדן ַה ָצּ ִעיר ֶ
לוֹ ָבּ ַחר לוֹ ִ
ֶפ"תְ .ל ֻע ַמּת זֶה ִל ֵמּד ַר ִבּי
ַחד גּ ֶ
וְל ְמדוּ י ַ
אַדּיָ ,
ז ְַל ָמן ִמ ְלּ ִ
תּוֹרת ַה ַקּ ָבּ ָלה.
אַדּי ֶאת ַ
אַב ָר ָהם ֶאת ַר ֵבּי ְשׁנֵיאוֹר ז ְַל ָמן ִמ ְלּ ִ
ְ
ֵיהם ֵאת ַהיּוֹםֶ :ח ְציוֹ ַלנִּ גְ לֶה וְ ֶח ְציו ְלנִ ְס ָתּר.
ֵהם ִח ְלּקוּ ֵבּינ ֶ
ֶך ַהנִּ ְס ָתּר,
אַב ָר ָהם ְבּ ֶדּר ְ
גַּם ֶאת ִלמּוּ ֵדי ַהנִּ גְ לֶה ָתּ ַפס ַר ִבּי ְ
אָמר
אַדּי ְל ַמגִּ יד ַ
ְו ַכ ֲא ֶשׁר ִס ֵפּר זֹאת ַר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר ז ְַל ָמן ִמ ְלּ ִ
ְפרֵשׁ
ָת ָך וְהוּא י ָ
אַתּה ַעמּוֹ ְכּ ִפי ֲה ָבנ ְ
ֵא ָליוַ " :הנַּח ִל ְבנִ יְ ,ל ַמד ָ
וֹני
אַתּה ָתּ ְר ֵאהוּ ֶאת ַה ְלּבוּשׁ ַה ִחיצ ִ
ֵאת ַה ִלּמּוּד ַכּ ֲה ָבנָתוָֹ .
ימי ֶשׁבּוֹ".
תּוֹךַ ,ה ְפּנִ ִ
ֶשׁל ַה ַתּ ְלמוּד וְהוּא י ְַר ֶאה ֵל ָך ֵאת ַה ְ
ֶך ָה ִענּוּיִם
ָקט ַר ִבּי אַ ְב ָר ָהם ְבּדֶר ְ
ְמי ְצ ִעירוּתוֹ נ ַ
עוֹד ֵמי ֵ
ְתירוֹת,
חוּמרוֹת י ֵ
וּב ְ
ָהג ִבּ ְפ ִרישׁוּת ִקיצוֹנִ ית ְ
יגוּפים ,נ ַ
וְ ַה ִסּ ִ
ֶך זוֹ ָדּ ַבק
יהםְ .בּדֶר ְ
וְ ִה ְת ַבּדֵּל ֵמ ַעל ַה ֶח ְברֶהַ ,ה ַחיִּים וְ צ ְֹר ֶכּ ֶ
אָביו ַה ַמּ ִגּיד
ירת ִ
ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ָכּל ְשׁנוֹת ַחיָּיו ַה ְקּ ָצ ִריםִ .עם ְפּ ִט ַ
אַב ָר ָהם ְמ ֻסגָּל ָל ֶר ֶשׁת ֶאת
ִבּ ְשׁנַת תקל"ג לֹא ָהיָה ַר ִבּי ְ
ידיתַ ,על אַף ַה ַה ֲע ָר ָצה
נוּעה ַה ֲח ִס ִ
ְמקוֹמוֹ ְבּ ַהנְ ָהגַת ַה ְתּ ָ
ַשּׁב
יקי ַהדּוֹר .הוּא ִה ְתי ֵ
דוֹלה ֵא ָליו ֵמ ֵאת ָכּל ַצ ִדּ ֵ
ַה ְגּ ָ
רוֹבה ְל ִק ֵייב וְ ַחי ָשׁם ִבּ ְב ִדידוּת ִמ ְבּ ִלי ִל ְראוֹת
בפאסטוב ַה ְקּ ָ
ְפּנֵי ִאישׁ.
ַכּ ֲעבֹר זְ ַמן ָק ָצר נִ ְפ ַטר בי"ב ְבּ ִת ְשׁ ֵרי תקל"ז )ֶ ,(1776בּ ֱהיוֹתוֹ
ַרק בֵּן ֶשׁלּ ִֹשׁים ָו ֵשׁשִׁ .ה ְשׁ ִאיר ֵשׁ ֵני ָבּנִ יםַ :ה ְבּכוֹר ַר ִבּי
לוּד ִמיר ֲח ָתנוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ְשׁלֹמֹה ִמ ֶקּ ְר ִלין
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַחיִּים ִמ ְ
וּבזִוּוּג ֵשׁנִ י ָח ָתן ַר ִבּי ְגּ ַד ְליָה מלינץ( ,וְ ַה ָצּ ִעיר ַר ִבּי ָשׁלוֹם
) ְ
שׁוֹשׁלֶת רוּזִ 'ין
אָבי ֶ
ִשׂ ָר ֵאלִ ,
אָביו ֶשׁל ַר ִבּי י ְ
ֶשׁ ְכ ָנאִ ,
אַב ָר ָהם".
נִד ְפּסוּ ְבּ ִס ְפרוֹ " ֶח ֶמד ְל ְ
ַה ְמּפ ֶֹארֶתִ .דּ ְב ֵרי תּוֹ ָרתוֹ ְ

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

 
   
  
    
וּב ֶגד ִל ְלבֹּשׁ )כּ ַֹח ,כ(.
ִתּן ִלי ָל ֶחם ָל ֶאכֹל ְ
ְוי ֵ
ְשׁ ְב ָעה ְמ ַב ֵקּשׁ ֵמ ֵאת ָה ָקּ ָבּ"ה
ַעקֹב ִבּ ְשׁנָתוֹ ַה ִשּׂ ְב ִעים ו ִ
ִתּ ֵכן ֶשׁיּ ֲ
יך י ָ
ֵא ְ
גִּיע אָז
אָבינוּ ִה ַ
ַעקֹב ִ
וּב ֶגד ִל ְלבֹּשׁ"ֶ .א ָלּא ,י ֲ
ְבּ ַס ְך ַהכֹּל " ָל ֶחם ָל ֶאכֹל ְ
ְל ַד ְרגָּתוֹ ַה ֶע ְליוֹנָה ְבּ ַה ִכּירוֹ ַעל ַע ְצמוֹ ֶשׁ ֵאין לוֹ שׁוּם זְכוּתָ ,ל ֶכן ִבּ ֵקּשׁ
אוֹצר ַמ ְתּנַת
אַך ֶתּן ִלי ֵמ ָ
אָמנָם ֵאינִ י ָראוּי ְלשׁוּם ָדּ ָבר ְ
ְכּ ָענִ י ְבּ ֶפ ַתחְ :
וּב ֶגד ִל ְלבֹּשֶׁ ,את ַה ִמּינִ ימוּם ַה ָדּרוּשׁ
ֶחם ָל ֶאכֹל ְ
ִחנָּם ְל ָפחוֹת ל ֶ
עוֹלם.
ִל ְחיוֹת ְבּ ָ

וּשׁ ָפחוֹת?
ַעקֹב ֲע ָב ִדים ְ
יכן ָהיָה ְלי ֲ
אֵ .מ ֵה ָ
בָ .מה ַה ֵפּרוּשׁ "מוֹנִ ים"?
וּבית ִדּינוֹ?
גֵ .מ ֵאיזֶה ֵשׁ ֶבט ָהיוּ בּ ַֹעז ֵ
דּוּד ִאים?
אוּבן ֶאת ַה ָ
יכן ֵה ִביא ְר ֵ
דֵ .מ ֵה ָ




    
ָמה ָה ֱא ֶמת
וּב ֶח ְב ַרת
ַצ"לִ ,כּי ֱהיוֹת ְ
אַב ָר ָהם רוֹט ז ַ
ָמים ,נִ ְדּ ַבּ ְר ִתּי ִעם ְי ִדי ִדי ו ְֵר ִעי ַר ִבּי ְ
יוֹתי ָבּחוּר ָצ ִעיר ַליּ ִ
ִס ֵפּר ַר ִבּי ָשׁלוֹם ְשׁ ַב ְדרוֹן זצוק"לֶ :בּ ֱה ִ
ַח ִמּיר
אוֹכ ִלים ִמתוֹ ָצ ְר ָתּה  -נִ ְמ ֵצינוּ ְמ ַסיּ ְִעים ִל ְמ ַח ְלּ ֵלי ַשׁ ָבּת ,וְ ַעל ֵכּן ֶה ְח ַל ְטנוּ ֶשׁנּ ְ
נוּבה" ְמ ַח ְלּ ִלים ֶאת ַה ַשּׁ ָבּתֲ ,ה ֵרי ֶשׁ ִאם אָנוּ ְ
" ְתּ ָ
יתי,
יבה ְל ֵב ִ
ְשׁ ָ
תּוֹצרֶת זוָֹ .כּ ְךֵ ,אפוֹאִ ,ק ַבּ ְלנוּ ַעל ַע ְצ ֵמנוֲּ ,א ָבל ְכּ ָבר ְבּאוֹתוֹ ֶע ֶרבְ ,כּ ֶשׁ ָחז ְַר ִתּי ֵמ ַהיּ ִ
וּל ַה ָבּא נִ ְת ַנזֵּר ִמ ֶ
וּמ ָכּאן ְ
ַעל ַע ְצ ֵמנוּ ִ
רוּחת ֶע ֶרב ְכּמוֹ ְבּ ָכל ַלי ְָלהֶ ,א ָלּא ֶשׁ ָתּ ִמיד
עוֹמד ְבּ ִמ ְב ָחן לֹא ַקל ְבּ ִענְ יָן זֶהָ .היָה זֶה ְכּ ֶשׁ ִא ִמּי ע"ה ֵה ִכינָה ִלי ֲא ַ
אתי ֶאת ַע ְצ ִמי ֵ
ָמ ָצ ִ
רוֹאה ֶשׁ ַעל
וְקא ְבּאוֹתוֹ ַלי ְָלה ֲאנִ י ֶ
דוֹלה ֶשׁ ְשּׂ ָר ָרה אָז ,ו ְַד ָ
וּבכוֹס ָק ֶפה ,וְ זֹאת ֵמ ֲח ַמת ָה ֲענִ יּוֹת ַהגְּ ָ
ִיתי ְל ִה ְס ַתּ ֵפּק ַבּ ֶלּ ֶחם ְ
ָרגִ יל ָהי ִ
ֶח ְשׁ ָבה ַמ ָמּשׁ ְליוֹם טוֹבֲ .א ָבל
רוּחת ֶערֶב ָכּזוֹ נ ְ
ירוּשׁ ַליִם ֲ -א ַ
ָמים ִבּ ָ
אוֹתם י ִ
וּב ָ
נוּבה"ְ ,
תּוֹצ ֶרת " ְתּ ָ
ַה ֻשּׁ ְל ָחן יֵשׁ גַּם ֲח ִצי כּוֹס ֶל ֶבּן ִמ ֶ
תּוֹצ ֶרת ֶח ְב ָרה זוֹ!
ֹאכל ִמ ֶ
אוֹמר :לֹא ֶא ְשׁ ֶתּה ֶאת ַה ֶל ֶבּןֶ ,שׁ ֲה ֵרי ַרק ִל ְפנֵי ִמ ְס ָפּר ָשׁעוֹת ִק ַבּ ְלנוּ ַעל ַע ְצ ֵמנוּ ֶשׁלֹּא נ ַ
ָמ ְר ִתּי ֵ
ִמיָּד גּ ַ
ִתּ ֵכן ֶשׁלֹּא ִתּ ְשׁ ֶתּה ֶאת ַה ֶל ֶבּןֲ ,ה ֵרי ִא ְמּ ָך מוֹ ָר ְת ָך ֵה ִכינָה ְל ָך
יך י ָ
לוֹחשׁ ִליֵ :א ְ
שׁוֹקט ַעל ְשׁ ָמ ָריו וְהוּא ֵ
ֵצר ַה ַרע גַּם הוּא לֹא ֵ
ְבּ ַרםַ ,היּ ֶ
חוּמ ָרה ְכּ ֶנגֶד ִכּבּוּד ֵאם?
וְאיזֶה ָמקוֹם יֵשׁ ְל ְ
ֻבּר ְבּ ִמ ְצוָת ִכּבּוּד ֵאםֵ ,
וּמד ָ
אוֹתוֹ ְ
הוֹשׁ ְט ִתּי י ִָדי ָל ַק ַח ְתּ ֶאת ַה ַכּ ִפּית ְלי ִָדיֲ ,א ָבל ִמיָּד ָחז ְַר ִתּי ַל ֵדּ ָעה
וּכ ָבר ַ
אָמ ְר ִתּי ְל ַע ְצ ִמי ,יֵשׁ ֶצ ֶדּק ַבּ ַטּ ֲענָהְ ,
ְדּ ָב ִרים ֶשׁל ַט ַעם ַ -
חוּשׁהְ :בּשׁוּם א ֶֹפן ֲאנִ י לֹא
ַח ִתּי ֵאת ַה ַכּ ִפּית ְבּ ַה ְח ָל ָטה נְ ָ
נוּבה"ִ .מיָּד ִהנּ ְ
תּוֹצ ֶרת " ְתּ ָ
ָה ִראשׁוֹנָהֲ :הלֹא ִק ַבּ ְל ִתּי ַעל ַע ְצ ִמי לֹא ֶל ֱאכֹל ִמ ֶ
ְמ ֶלּ ֶא ָך ִל ְבּ ָך ְל ַצ ֶער
יך י ַ
ְא ְ
אַל ָמנָה ,ו ֵ
יוֹתרֲ :ה ֵרי ִא ְמּ ָך ְ
יע ְבּ ַט ֲענָה ִרגְ ִשׁית ֵ
וּמוֹפ ַ
ִ
ֵצר ַה ַרע ָע ַלי
ַמ ְכנִ יס זֹאת ְל ֶפה! ִמ ְת ַח ֶכּם לוֹ ַהיּ ֶ
נִר ַתּעֲ :הלֹא ִק ַבּ ְל ִתּי ַעל ַע ְצ ִמי ֶשׁלֹּא ֲא ָק ֵרב ֶאת ַה ֶלּ ֶבּן ְל ִפי,
לוֹק ַח ֶאת ַה ַכּ ִפּית ְלי ִָדיֶ ,א ָלּא ֶשׁשּׁוּב ֲאנִ י ְ
אַל ָמנָה? וְאָז ֲאנִ י שׁוּב ֵ
ְ
תּוּכל
יך ַ
ַעתֵ :א ְ
יוֹתר ְמ ַשׁ ְכנ ַ
שׁוֹלף ַט ֲענָה ֵ
ֵצר ַה ַרע ֶ
ְואָסוּר ָל ֶסגֶת ִמ ַקּ ָבּ ָלה ֻמ ְח ֶל ֶטת ָכּזֹאת .וְשׁוּב ָחזַר ָכּל ָה ִענְ יָן ַעל ַע ְצמוְֹ ,כּ ֶשׁ ַהיּ ֶ
יחנִ י :זְכוֹר,
ֵצר ַהטּוֹב ְלהֹ ִכ ֶ
ָט ְל ִתּי ֶאת ַה ַכּ ִפּית ְל ָי ִדי וְשׁוּב ִה ְתעוֹ ֵרר ַהיּ ֶ
ֶשׁלֹּא ִל ְשׁתּוֹת ֶאת ַה ֶל ֶבּןֲ ,ה ֵרי לֹא י ְִהיֶה ְל ָך כּ ַֹח ִל ְלמֹד! שׁוּב נ ַ
אַב ָר ָהם רוֹט ו ְִס ַפּ ְר ִתּי לוֹ ֶאת
ַשׁ ִתּי ֶאת ַר ִבּי ְ
ְשׁ ַכ ְב ִתּי ִלישֹׁןְ .ל ָמ ֳח ָרת ְכּ ֶשׁ ָפּג ְ
אַר ִתּי ֶאת ַה ֶל ֶבּן ו ָ
ִק ַבּ ְל ָתּ ַעל ַע ְצ ְמ ָך! ְבּסוֹפוֹ ֶשׁל ָדּ ָבר ִה ְשׁ ְ
צוֹדקוֹת
ֵצר ַה ַרעֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָהיוּ לוֹ ֶבּ ֱא ֶמת ְט ָענוֹת ְ
ָד ְע ִתּי ֶשׁ ֵאלּוּ ְט ָענוֹת ַהיּ ֶ
אוֹתי ִמ ַנּיִן י ַ
אָמ ִרי לוִֹ :אם ִתּ ְשׁאַל ִ
ַמ ִתּי ְבּ ְ
ָכּל ַה ִסּפּוּרִ ,סיּ ְ
אַחת
אָמ ָרה ִלי ֲא ִפלּוּ ִמ ָלּה ַ
ְתהֶ ,שׁ ְבּב ֶֹקר ִא ִמּי לֹא ְ
ילי ָהי ָ
יוֹתר ִבּ ְשׁ ִב ִ
טּוֹבה ְבּ ֵ
הוֹכ ָחה ַה ָ
יך ֶל ֱאכֹל? ַה ָ
ַבּי זֶה ֶשׁ ֲאנִ י כֵּן ָצ ִר ְ
ַא ִמ ִתּיּוֹת ְלג ֵ
וֲ
ֵצר ו ְָכל ַה ְטּ ָענוֹת לֹא ָהיוּ נְ כוֹנוֹתֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָכּ ְך,
ֶע ְל ָבהִ .מ ָכּאן ְראָיָּה ֶשׁ ַהכֹּל ָהיָה ַמ ֲע ֶשׂה ַהיּ ֶ
וּב ְכ ָלל לֹא נ ֶ
אַר ִתּי ֶאת ַה ֶלּ ֶבּן ִ
ַעל ָכּ ְך ֶשׁ ִה ְשׁ ְ












ֵצר.
ַדּ ְרכּוֹ ֶשׁל ַהיּ ֶ


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