"

החיוך
תרופה
יעילה
בלי
תופעות
לוואי.

ביתו של הגאון רבי רפאל ברוך טולדנו זצ"ל
היה פתוח בפני כל אדם ,והרב קיבל כל יהודי ,גם אלא החלכאים
 ,לא פחות מכפי שקיבל את אורחיו
והעלובים
המכובדים .יום אחד שמעה הרבנית קולות שירת שיכורים .והרב
הגיע ולצידו שיכור מתנודד מצד אל צד .הרב הזמינו להסב עמו
לסעודה ,והאיש החל לחרף ולגדף ,אך רבי ברוך לא נתן
וכבדו מאד.
שאלו בני הבית" :עד היכן ימחל הרב על כבוד?" ענה הרבי" :אם
את קללותיו של
נגרם לי צער – משמים הוא .כשם
שמעי בן גירא וראה בכך עונש ,כך גם אני מקבל עלי טרדותיו
של אורח זה באהבה".

"

שבעת שזורע אינו
נוטל כלום,
,
אך אחר כך
הרווח מרובה.

פעם נכנסו לגאון רבי יעקב מוצפי זצ"ל
כמה בחורים וסיפרו לו שאדם מסוים מספר עליו
ובקשו את רשותו להעמידו
במקומו ולדאוג שיחזור בו מדבריו ולא ידבר עוד.

אנו מעריכים את הבריאות רק כאשר
אנו חולים.

מעמסה כבדה נגולה מעלינו ,אורו העינים ,הלב רהב
ורחב ,בנין התירוצים שבנינו בדרך הלוכנו ,נפל
.
והתפורר ,כי לו היה צורך בו.אין צורך
אין הוא רוגז עלינו אדרבא ,עוד מצא לנו צד זכות
ודברי נחמה ,ובטוהר לב ובכוונה עמוקה התעטפנו
בטלית ,הדקנו את התפילין בזרועונו ועמדנו בתפילה.
ועדיין מצלצל באוזנינו הדרש הנחמד שהיה משמעינו
במקרים שכאלה .נאמר" :בבית אלוקים נהלך ברגש''.
מהו ב''רגש''? הרגש ,ראשי תיבות ''ב'רד ,ר'וח ,ג'שם,
חייב
ש'לג'' .כלומר:
אדם להשכים לבית אלוקים ,העיקר לבוא ברגש

איזוהי ידידות מזויפת?
ידידות הדומה ְל ֵצל :באור היא קיימת,
ובחושך נעלמת.
העלון לעילוי נשמת:

רבי
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זכרון צורב שנשאר לנו ממרן רבינו עובדיה יוסף
זצ”ל הוא מצות הקבלת פני רבו .כמידי שנה בשנה ,היו
מתאספים כל עמך בית ישראל ,מפשוטי ודלי העם ועד
רבנים ואנשי ציבור .בתחילה ,היה זה באולמי "חפצדי"
בירושלים ולאחר מכן ב"גן סאקר" ,היו אלו ימי חג ומועד,
באים לחזות באור פניו של מרן ולשמוע
את דברי קדשו.
אך לפתע ,ביום בהיר ,הכל פסק ,ללא הודעה מוקדמת ,כבר
לא היו העליות לרגל המסורתיות כמידי שנה ויהי הדבר
לפלא ...רבים ניסו לשאול ולהעלות אפשרויות כאלה
ניסו לומר השערות פוליטיות או
ואחרות,
בטחוניות וכד' ,אולם את הסיבה האמיתית והכל כך נכונה,
שמענו מאחד מבני משפחתו של מרן זצוק''ל.
כאשר באחד הימים התלוננו כמה אברכים יקרים על
תערובות לא נעימות של בנים ובנות ,בכניסה וביציאה של
הכינוסים הללו ,דבר שגרם לאי הפרדה מוחלטת וכאן עלתה
השאלה  -האם אין זו מצוה הבאה בעבירה??? בדיוק באותה
השבת ,היה תורי להיות אצל מרן והבטחתי להעלות את
השאלה בפניו מיד כשיתאפשר.
ואכן הצגתי בפניו את השאלה ,אך אצלו זה כלל וכלל לא
הייתה שאלה ,ברגע שהצגתי בפניו את הנתונים ,הוא הורה
 ,שזוהי הפעם האחרונה שיש כינוס
כזה ,ומכאן ואילך הכל בטל ומבוטל.

אמר להם הרב" :איני מקבל את הדברים מטעמי
לשוה"ר ,אך גם אם יש טעם בדבריהם ,הריני אומר
בעוה"ז ומחול לו
בפה מלא ובלבב שלם :
בעוה"ב .וכל יום הריני מוחל וסולח לכל אדם
בישראל שדיבר עלי או ידבר עלי במחילה גמורה
ושלא יענש שום אדם בסיבתי מעתה ועד עולם"...

ברחובות המרופשים ,ומה גם שהיצר הרע
היה בא לעזרתנו ומנמנם אותנו עוד שעה קלה .משום
כך הינו מאחרים לתפילה.התהלכנו נבוכים וחושבים
מה להגיד לרבנו חיים חזקיהו מדיני זצ"ל? איזה
שקר נבדה ולא נביא עלינו אשם? בלב הומה הגענו
לבית הכנסת ,בחרדה עלינו את המדרגות הרחבות
ושפתותינו דובבות איזה''תירוץ'' .אך הינה עומד
לקראתנו ומצפה במעלה המעקה לקבל את פנינו.
בדברי התנצלות הקדימנו ואמר" :לא
כל כך אחרתם בני ,עוד תוכלו לומר קדיש בציבור.
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כל החיים אנו מתאמצים
איך לא להתאמץ.

הצדקה
דומה ממש לזריעה,
שהזורע תבואה
יש בו חיסרון,
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תעביר אשר
כמו הכיבוס יעביר הגועל – כן
נואל ,מן הרפש אותך תעל – תכפר על כל מעל .כי
 ,יתחדש כעלה
בתשובה הטבע חוק –
חדש רענן – בוטח בדרכו ושאנן.

נפשו של נזר הבריאה משלבת את הטוב והרע שבאדם.
נקודה למחשבה
זהו למעשה הבסיס לבחירה החופשית .מטבע הדברים כשנראה בבעל/באשה ,בחבר/ה ,בתלמיד/ה ,בשכן/ה,
עז להעיר/לבקר/להוכיח כדי שהלה
בחמות… התנהגות לא הולמת (את של עצמנו אנחנו רואים?)
ישפר את מעשיו .המשנה באבות אומרת" :איזוהי דרך ישרה שידבוק בה האדם?… רבי יהושוע אומר :חבר טוב!
= שמוכיחו כשרואה אותו עושה דבר שאינו הגון" עד כאן נשמע מעולה! אך אם כן מדוע מצוי לראות שכשחבר
…
מעיר" :ידידי שכחת את האורות ברכבך דולקים!"  -זו ביקורת שמן הסתם תגרור אמירת
בעוד האם מישהו פגש אדם שהעיר לחברו" :תשמע יקירי :רציתי להגיד לך שאתה קמצן ,כעסן ,נצלן ,גאוותן
ועכשיו כשאני חושב… גם טיפש לא קטן!!…" והלה יגיב" :ישתבח שמו לעד! תודה! תודה! אני רץ מיד
להשתפר… אחזיר לך בשמחות שלך בע"ה!!"… ???
לכן ,עם כל הכוונות הטובות צריכים להיות מודעים גם לקשיים בקבלת הביקורת:
 הביקורת מעידה שדרוש שנוי בהתנהגות וזה ממש ,אבל ממש לא נח!!א.
 מעביר הביקורת תמיד ירגיש עליונות לעומת המקבל שירגיש נחות ופחות (לכן על הנפטר קלב.
לומר הספד ,כי הוא כבר מת ולא מאיים על אף אחד יותר)...
 ביקורת שנאמרת כדי לפגוע (ובדציבלים נורא גבוהים… ) ולא מתוך איכפתיותג.
כנה ל-ע-ו-ל-ם לא תתקבל!!!! כמו כן חשובה הצורה בה הביקורת נאמרת :א" .אל תוכח לץ פן ישנאך ,הוכח
(חכם) וכמה שלא
לחכם ויאהבך"  -במקום לציין את מגרעותיו (לץ) של החבר ,חשוב
מתאים לו להתנהג כך… ב .לבקר את הפעולה ולא את האדם  -לא לומר" :אתה שקרן!!" ,אלא" :נראה שהמשפט
שאמרת לא בדיוק קולע לאמת… " ג .בשום פנים ואופן לא לבקר/להעיר/להוכיח במקום ציבורי!! אפילו משה
רבינו שמוכיח את הבנים (האבות כבר מתו במדבר ,)...על משהו שקרה לפני ארבעים שנה! מדבר איתם
 ,והכל מכל הלב ומאהבה אין סופית לעמו ולא ח"ו מתוך מאבקי כח…

! ולא ח"ו ביקורת שאינה מבוקרת…(העורך)

שנזכה להעביר
זצ"ל

רבי

זצ"ל

זכותם תגן עלינו

סיפר רבי חיים -לאחר שאבא עלה
עמנו ארצה לא היה לנו היכן לגור ,ודרנו
עם אחד שמחיצת עץ הפסיקה בננו,
אצלנו במשך
וכנראה שמע
היום ,וההוא נעשה כזה מעריץ שלנו שעד
סוף ימיו מידי פעם שלח לנו כסף ובגדים.
א"א לתר איזה חסיד שלנו הוא היה.
כך הדבר
ומשפיעים על אחרים.

הרה"ק רבי יצחק בלאזער
אומר" :אעשה לו עזר כנגדו –
זכה עזר ,לא זכה כנגדו" (חז"ל)
אחד עושה מהעזר – כנגדו ,ואחד
עושה מהכנגדו – עזר

הגר"א אמר לדובנער מגיד לאחר
ששאלו כיצד יצליח להשפיע על אחרים?
ע"פ משל שאחד מוזג יין לכוס ויש גביעים
גם לגביעים
קטנים מסביב,
הקטנים ,כך שיהיה הוא עצמו כ"כ מלא
ביראת שמים שמשפיע ממילא על אחרים.

מגמגם עולה לאוטובוס
"כככככמה זה עועועעולה?" ענה
לו הנהג "חחחחחמממש
שששקקששקל" .לאחר שתי
תחנות עולה אדם ושואל את הנהג :
"סליחה מתי מגיעים
לכותל?" ענה לו הנהג:
"בעוד חמש דקות".
כל העלוניםhamaor.net :
שהִּדְ ִּריְך ַהגָאֹון ַרבִּי
פעם ְכ ֶׁ
ַ

עריש ַוי ְֶדענְ ֶפ ְלד
דֹּב ֶב ִ
זצ"ל ֶׁאת ֶׁאחָד ִּמקְרֹובָיו ִּל ְפנֵי
ש ָעלָיו לָדַ עַת
נִּּׂשּוָאיוָ ,אמַר לֹו ֶׁ
ש ַה ַהנְ ָהגָה עִּם ָה ִּאשָה ַב ַבי ִּת אֵינָּה
ֶׁ
ֶׁ ,אלָא
ַכ ַהנְ ָהגָה עִּם
שמֵר ִּבכְבֹודָ ּה
צ ִָּריְך ְל ִּהזָהֵר ּו ְל ִּה ָ
בְאפֶׁן ְמיֻּחָדּ ,וכְדִּ ב ְֵרי ֲחזַ"ל:
" ְמ ַכבְדָ ּה יֹותֵ ר מִּגּופֹו".
ְלבַסֹוף הֹוסִּיף וְָאמַר" :אֵיְך ְלהִּתְ נַהֵג
עִּם ִּאשָה י ָכֹלְתָ ל ְִּראֹות ֶׁא ְצלִּי".
ש ֶׁאחָד בָא ַּפעַם ְלב ֵָרר עַל
ְמ ַסּפ ְִּרים ֶׁ
ַקדש
ש ְמשִּים ב ֶׁ
ש ָהי ָה ֵמ ַה ְמ ַ
בָחּור ֶׁ
ְבבֵיתֹוּ ,ובְתֹוְך הַדְ ב ִָּרים שַָאל אֹותֹו
י ְהּודִּ י אִּם ַהבָחּור י ֵדַ ע ְלנַהֵל אֶׁת
ְוכַדֹומֶׁ ה,
בֵיתֹו
שבָחּור זֶׁה
ְו ָענָה לֹו ַרבֵנּו" :הֱיֹות ֶׁ
ִּהסְתֹובֵב ְבבֵיתִּ י ,הּוא וַדַ אי ָרָאה
ְו ָלמַד אֵיְך צ ִָּריְך ְלהִּתְ נַהֵג ַבבַיתִּ".

מעידת הרגל קלה
יותר ממעידת הלשון.

רק מי שיודע באמונה חושית
על
כל צעד ושעל
יעבור את תקופת השידוכים
של ילדיו במנוחת הנפש .

אֲ בָל מִּדֵ י שָ עָה בְשָ עָה ,כְאִּלּו ָהי ָה חָבּוי ַבלֵב ָה ֲענָק שֶׁלֹו מַ נְגָנֹון ...מִּדֵי שָ עָה בְשָ עָה
ֲבּורה הַמַ קִּ יפָה אֹותֹו ּופֹונֶׁה בִּמְרּוצָה ְלבֵיתֹו.
בְדִּּיּוק נִּמְ ָרץָ ,הי ָה עֹוזֵב ַב ֲחטָף אֶׁ ת ַהח ָ
דֹורש ב ְַרכּות
עָקַ בְתִּי ַאח ֲָריו .הּוא ָהי ָה מֵ כִּין לְאִּשְ תֹו כֹוס תֵה ,מַ גִּיש תּופִּינִּיםֵ ,
בִּשְלֹומָּה ,מְ קָ ֵרב תְרּופָה ַלהֲקָ לָה וְחֹוזֵר לְאֹותָ ּה דַקּות ְסב ָָרה שֶׁ בָּה עָמַדִּ ,ל ְפעָמִּים
...
אֲ פִּלּו לְאֹותֹו מִּשְ ּפָט ַעצְמֹו שֶׁ בֹו עָמַד –
ִּתְרחֵש אֶׁ צְלֹו
וְקָ ַלטְנּו ָאז ָ -אנּו תַ לְמִּידָיו  -אֶׁ ת הַשִּ עּור הַמֻּ ְפלָא בְיֹותֵר :בֶׁאֱמֶׁ ת ֹלא ה ַ
ַתֹורה,
הפֶׁסְ ֵקְ .והַ'ב ְֶׁרען'ְ ,ו ַלהַב הַדְ בֵקּות בִּיסֹודֹות ַהלַמְדָנּות שֶׁל ה ָ
ּומְ סִּירּות ַהנֶׁפֶׁש הַמֻּ ְח ֶׁלטֶׁת 1לְאִּשְ תֹו ,בָאּו מֵאֹותָם מְקֹורֹות מְרֹומְמִּים,
ְו ָהפְכּו יַחְדָ ו לִּמְ זִּיגָה מֵ הֵיכַל הָאֲ צִּילּות!"

פעם נהגו להסמיק
מבושה ,היום – בושה
להסמיק.
ֲשר ִצ ָ ּוה ה' לֵ אמֹר( ..במדבר יט ,ב).
זֹאת חֻ ַּ ּקת הַּ ּת ֹו ָרה א ֶׁ
הקדוש ברוך הוא חקה חקקתי גזירה גזרתי אי אתה רשאי לעבור על גזרתי
(במדבר רבה שם) .פעמים שהתורה הקדושה לא נתנה טעם והסבר למצוותיה ,וגם
בחלק מהמצוות שנתנה התורה טעמיה ישנם עוד טעמים רבים וסודות בכל חלקי ורבדי
התורה ,וזאת כדי שלא יבוא האדם לטעות ולפרש שזהו רק הטעם ויפעל על פי שכלו,
וכשם שמצינו בשלמה המלך שהרבה לו נשים בחושבו שלא יטו את לבבו.
(שבת יב ע"ב ונפסק בשו"ע סימן רע"ה) אסרו לאדם ללמוד
לאור הנר בשבת מחשש שמא יטה ,אך לאדם חשוב שאין דרכו להתעסק בשמנים
ופתילות הדבר מותר ,ומספרת הגמרא על רבי ישמעאל בן אלישע שאמר אני אקרא
ולא אטה ,לפי שהיה אדם חשוב ולבסוף שקע בלימודו וביקש להטות ,אמר :כמה
גדולים דברי חכמים ,שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר! (ורבי נתן אומר :קרא והטה
בפועל וכתב על פנקסו :אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי נר בשבת ,לכשיבנה בית
המקדש אביא חטאת שמנה).ומבארת הגמרא ששאני רבי ישמעאל בן אלישע שהיה
להוט אחר התורה ומשים עצמו על דברי תורה כהדיוט.
להבין פשר דברי רבי ישמעאל "כמה גדולים דברי חכמים ,שהיו אומרים לא
יקרא לאור הנר" ,אלא הביאור הוא שבמשנה לא ביארו חכמים את הטעם אלא סתמו
לאיסור שאין לקרוא לאור הנר ,ורק בברייתא מבואר הטעם שמא יטה ,ואומר רבי
ישמעאל שזה הטעם שגרם לו להטות שלמד את דברי הברייתא שנתנה טעם ,אך אם
היה לומד את דברי המשנה כפשטה בלי שום טעם ,לא היה מטה.
שלא גילתה לנו התורה סודם ,הם המכוונות הגורמות והמלמדות את האדם
להתבטל לפני ה' יתברך ולקיים את כל התורה כולה בלי שום טעם ,אלא רק מפני
גזירת מלך עליוִ ,ש ְמע ּו ָשמוֹ ַּע וְ אַּ ל ּ ָת ִבינ ּו ו ְּרא ּו ָראוֹ וְ אַּ ל ּ ֵת ָדע ּו (ישעיה ו ,ט).
שנזכה לקיים את כל מצוות ה' בשמחה ובטוב לבב ונראה בקרוב בישועת
ישראל השלימה ,אמן.

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

מסופר על החזון איש זצ"ל שהיתה לו גישה נבדלת
לכל בן תשחורת בנפרד ,כמהלך נגד רוחו ואופיו של כל
,
יחיד ויחד .דרכי השפעתו לחיזוק
היו רבות אנפין .לכל צעיר כתב בהתאם לתכונותיו
ומצבו המיוחד.
יש והוא מנסה להפליא בעיניו את ערך התורה ולומדיה ,או
לבטל את האושר החולף בחי שעה שערכם כקליפת השום.
של הצעיר ,שנכון לו
יש והוא מהלל מאוד את
בגינם עתיד מזהיר בעולם האצולה התורנית ,וחבל
שיבזבזם .יש והוא פורט על נימים רגשיים,
כגון שלא להסב צער להורים יקירים ו...
ממש איתו – עם החזון איש – באמצעות
הבשורה המרנינה של קבלת עול תורה.

לעילוי נשמת:

ִּּפּורים הַמֻּ ְפלָאִּים מִּ תְקּופַת מַ ֲחלָתָּה שֶׁל אֵשֶׁ ת ַהגָאֹון ַרבִּי ֶא ְל ָעזָר
חד ַהס ִּ
ַא ַ
ַחם ַמן ַש ְך זצ"ל הַמְשַ ְלבִּים גַם מְ סִּירּות מֻּ ְפלָָאה לְאִּשְ תֹו הַחֹולָה ְוגַם אֶׁ ת
ְמנ ֵ
ַחשן" ,שָמּור ְבלִּבֹו שֶׁל תַ לְמִּ ידֹו ה ַָרב
כ ְִּריתַ ת ַהב ְִּרית עִּם ֶׁהגְיֹונֹות הַ"קְצֹות ה ֶׁ
שם ֶׁהעָמק בְיֹותֵ ר ְב ִּלבִּי ,קָשּור לִּתְקּופַת מַ ֲחלָתָּה
ַ ":הסִּּפּור שֶׁ ח ַָרת אֶׁ ת הָר ֶׁ
שֶׁל ה ַָר ָבנִּיתָ .הי ִּינּו מִּ תְ אַ ְספִּים ְלי ָדֹו ְבעִּּצּומֹו שֶׁל סֵדֶׁר ,אֹו לְַאחַר הַשִּ עּור ...הּוא ָהיָה
ֹ ...לא רֹואֶׁה
נָתּון ראשֹו ו ְֻּרבֹו ְבכָל רמ"ח אֵ יב ְֵרי הַדַ עַת בְדַקֻּּיֹות שֶׁל
דָ בָרֹ ,לא שֹומֵ עַ ...אֲ פִּלּו שָ עֹון ֹלא ָהי ָה לֹו...

מוכסן שב לביתו מן העיר
עגום וזעף .ראתה אשתו שלבו רע
ואמרה לו:
מה אירע לך? נאנח המוכסן :שמועה
רעה שמעתי בעיר .משיח עתיד
לבוא ...מה נעשה לשדותינו ולכל
הרכוש ,אשר עשינו פה? ניחמה אותו
אשתו ואמרה לו :לחינם אתה מצטער.
כשם שהציל הקדוש ברוך-הוא
את כל ישראל מפרעה ומהמן
ומכף כל הקמים עלינו ,כך יצילנו
בחסדו גם מידו של משיח...

ניסים בן רימה ,שרה בת חורשיד ,דינה בת והב ,יוסף דהאן בן שמחה ,ליאור בן אילנה ,ששון בן טיפחה,
שמחה בת לולו ,י חיא בן לולו'ה ,פנחס חיים אוחנה בן חנינה ,נעימה בת עזיזה ,שולמית חיה בת אסתר ,סעידה מזל בת יעקב,
מלכה בת שרה .פנ חס בן פנחס ,יגאל בן מלכה ,דוד ומרים אלבז ,הרב אלעזר בן שמחה ,יעקב בן אורית ,יחזקאל בן שמחה,
דדה בת אסתר בוגנים ,יעקב בן נטלי ,רפאל בן קלרה ,הרב יעקב יוסף בן מרגלית ,אלברט בן זוהרה אליעזר בן רגינה,
אפרים אליהו בן מרים ,שלום בן אורה מורי הרב יורם אברג'ל ,הרב יהודה יאיר ,שמעון בן רינה ,ישראל בן שמחה סבג,
אואסינה בת גור'ה חלפון ,שמואל בן רבקה זכאי מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה

רשימת תפוצה
hamaor.net@gmail.com

כתוב במדרש ,אמר הקב"ה
לישראל' ,עד ששערי תשובה
פתוחים ,עשו תשובה ,שאני נוטל
שוחד בעולם הזה ,אבל משאני
יושב בדין בעולם הבא ,איני נוטל
שנוטל
שוחד.
הקב"ה בעולם הזה?
'.
ולכאורה יש להבין כיצד ניתן
לכנות את התשובה והמעשים
הטובים בשם 'שוחד'? ואם באמת
ראוי שלא תתקבל תשובת האדם
בעולם הזה ,מה שייך בזה שוחד?
הלא הקב"ה הוא אלוקים אמת.
אלא ביאור הענין הוא,
שיש בשמים שתי הנהגות,
,
והנהגת
הנהגת
ואם ידון הקב"ה את האדם
במידת הדין  -יצא
אל נא נחשוב בלבנו
כי קשה וארוכה היא
קבלה ועזיבת החטא
ועוד .אלא עלינו לדעת כי נדרשת
לעסוק
מאתנו
בתשובה ואח"כ נזכה להגיע
לתשובה שלימה.

פעם ַאחַת ָאמְ ָרה לֹו אִּשְ תֹוַ " :הגָאֹון ַרבִּי ַא ְריֵה ֵלוִין זצ"ל ַחּי ֶׁ ֶׁבת
ַארי ֵה :מָה
אֲ נִּי ְלגַלֹות לְָך שֶׁמְקַ נֵאת אֲ נִּי בִּשְ ֵכנָה ּפְלֹונִּית" .תָמַּה רבי ְ
?
ָראֲ תָה אִּשְ תֹו ,שֶׁ ֹּלא י ָדְ עָה קִּ נְָאה מַ הִּי,
מִּי בֶׁאֱמֶׁ ת ָהי ְתָ ה אֹותָּה שְ ֵכנָה?אִּיש עָשִּיר ָהי ָה בִּירּושָ ַלי ִּםַ ,בעַל
ְב עַמָיוְ .לי ָמִּ ים י ַָרד מִּ נְ ָכסָיו .עִּקְלּו ַב ֲעלֵי הַחֹובֹות אֶׁ ת כָל ְרכּושֹו וְהּוא
ַאריֵה ,הִּיא שְכּונַת "מִּ שְ כְנֹות"
נֶׁאֱ לַץ ַלעֲבר לָגּור בִּשְכּונָתֹו שֶׁל רבי ְ
ָה ֲענִּּי ָה ְוהַדַ לָה ,שֶׁ ַאף הַשֵרּותִּ ים נִּמְ צָאִּים בָּה ְב ַחצְרֹות ַה ָבתִּים .כְדֵי
ְל ַכ ְלכֵל אֶׁ ת ְבנֵי מִּשְ ַּפחְתֹו נֶׁאֱ לָץ ָהי ָה אֹותֹו עָשִּיר לְשֶׁ ָעבַרַ ,לעֲבד
ְכ ַט ְּפסָן שְ כִּיר-יֹום עַל ּפִּגּומֵי ַה ִּבנְיָנִּים.
מִּדֵי ע ֶֶׁׁרב ִּה ְבחִּינּו הַשְ כֵנֹות ב ְַר ֲעי ָתֹו שֶׁ הִּיא יֹוצֵאת ל ְָרחֹוב עֹומֶׁדֶׁ ת בְקֶׁ ֶׁרן
לְמָאן דְהּוא.
זָוִּית
ְלי ָמִּים ,כַאֲשֶׁ ר שֹו ֲחחָה ה ַָר ָבנִּית עִּם אֹותָּה שְ ֵכנָה ,נִּתְ ב ֵָרר לָּה ּפֵשֶׁ ר
הַדָ בָרְ .וכְָך ָאמְ ָרה לָּה אֹותָּה אִּ שָ הַ " :ב ֲעלִּי חֹוזֵר ְלבֵיתֹו מֵ עֲבֹודָ תֹו ְולִּבֹו
מִּ תְ ַּפלֵץ .הּוא ,שֶׁ ָהי ָה ַבעַל נְ ָכסִּים ַרבִּים ,נֶׁאֱ לָץ עַתָה ַלעֲבד כְפֹועֵל
ֶׁ ,ה ְח ַלטְתִּ י ְלהַמְ תִּין לֹו
ּפָשּוט .כֵיוָן שֶׁ ָראִּיתִּי
בְתם עֲבֹודַ ת יֹומֹו ב ְִּרחֹוב ַאג ְִּריּפַס ַהסָמּוְך ,עַל-מְ נָת לְקַדֵ ם אֶׁ ת ָּפנָיו
ַארי ֵה:
בְשִּמְ חָה בִּשְ בִּיל לְרֹומֵ ם אֶׁ ת רּוחֹו"ָ .אמְ ָרה ה ַָר ָבנִּית ַחנָה ְלרבי ְ
ְמַדְרגָתָּה ֹלא ִּה ַגעְתִּי.
"מְקַ נְָאה אֲ נִּי בְאֹותָּה אִּשָה ,כִּי ל ֵ

