
                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

143עלון , ד"בס  
 שביעי של פסח

ה"התשע  
 )אור דניאל( / '' אלו הבנים-עמלנו ''

ִּכי ַהֶּדֶרְך ַהּנְ כֹוָנה ְוָהְראּוָיה ְּביֹוֵתר ִהיא ִלּמּו ד ְּבַצְוָּתא ִמ ֵּדי יֹום ְּביֹומֹו ִעם   ,  ֵאין ָסֵפק. ֲחָכִמים-ְסֻגּלֹות ַרּבֹות ֶיְׁשָנן ֵּכיַצד ִלְזּכֹות  ְּבָבִנים ַּתְלִמיֵדי
 . ַהָּבִנים

 : ָחָכִמים-ֶסֶפת ּו ְמַעְנֶיֶנת ֶׁשָגם ִהיא ֵיׁש ְּבֶאְפָׁשרּוָתה ְלָזּכֹוֵתנו ְּבַבִנים ַּתְלִמיֵדיַאך ֵיׁש ֶדֶרְך נֹו
ִאים ְּכמֹוָתּה ְּבִמְׁשָּפחֹות ָּגְדלּו ְלִתְפֶאֶרת ְּבצּוָרה ֶׁשֶּבֱאֶמת לֹא רֹו, ַעד ָהַאֲחרֹון, ְּבַאַחת ַהְּקִהּלֹות ַהֲחֵרִדּיֹות ִּבְדרֹום ָהָאֶרץ ֵיׁש ִמְׁשָּפָחה ֶׁשָּכל ְיָלֶדיָה

ְמַׁשְּיִכים אֹותֹו ְּב אֶֹפן אֹוטֹוָמִטי ֶאל   , ַעד ְּכֵדי ּכָ ְך ֶׁשַּכָּמה  ֵמַחְבֵרי ַהְּקִהָּלה ַהִהיא ָאְמרּו ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ר ֹוִאים ֶיֶלד ְמֻחָּנְך ִמְס ּתֹוֵבב ְּבֵבית   ַהִּמְדָרׁש, ַרּבֹות
 ... ַהִּמְׁשָּפָחה ַהִהיא

ְמ ֻדָּבר ִּבילָ ִדים ֶׁשִּיְרַאת  . ֶא ָּלא ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמֶּזה, ֶׁשֻּכָּלּה אֹוֶמֶרת הֹוד ְוָהָדר, ְולֹא ַרק צּוַרת ַהְּתִפָּלה ֶׁשָּלֶהם, ַרק ֶהָעָמל ְוַהַהְתָמָדה ַּבּת ֹוָרהֶזה לֹא 
 .  ד הּוא ַח-ַעד ֶׁשֵהם ְוִיְרַאת ָׁשַמִים , ַהָּׁשַמִים ָּכל ָּכְך ִנְׁשֶקֶפת ִמְּדמּוָתם 

 .  מֹוֶׁשֶכת ֶאת ֵלב ָּכל רֹוֵאיֶהם, ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְהֶיה, ֱאנֹוׁש-ִהְתַיֲחסּוָתם ָהֲאִדיָבה ְוַהְּנִעיָמה ְלָכל ַּבר, ַּגם ַיֲחֵסיֶהם ֶאל ַהְּסִביָבה
ִּבְמלֹא ַהּמּוָבן   '  ֶזַרע ֵּבַרְך  ה. ּמּוד הּוא  ַהָּדָבר ַהְמ ֻאָּׁשר ְּביֹוֵתר  ְּבַחֵּייֶהםְונִ ָּכר ֶׁשַהִּל,  ַהַהְתָמָדה ֶׁשָּלֶהם ַּבּתֹוָרה ַנֲעֵׂשית  ְּבֵחֶׁשק ַרב,  ְוַאַחר ָּכל זֹאת

 . ּוִבְמלֹא ַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשל ַהֻּמָּׂשג ַהְמֻקָּדׁש ַהֶּזה
 : ִהְתָּבֵרר ֶׁשֵּיׁש ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּקָלִעים ִסּפּור ִנְפָלא, ְּכֵדי ְלָהִבין ֵּכיַצד ֶזה קֹוֶרה

הּוא ִנְכָנס ֶאל ַה ִּמְסְּדרֹון ּופֹוֵתַח ֶאת   . ַהְּכֶנֶסת-ְלֵבית, ְּבָׁשָעה ַאְרַּבע ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ַמִּגיַע ִמֵּדי יֹום, ָחָכם ַּבַעל ִׁשעּור קֹוָמה-ַּתְלִמיד,  ַהִּמְׁשָּפָחהרֹאׁש
 . ַהְּדָלִיים ְוָחְמֵרי ַהִּנָּקיֹון, דֹור'ְוַהְּסּפֹוְנָזּבֹו ִנְמָצִאים ַהַּמְטֲאֵט א , ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְד ָרׁש'' ֲחַדר ַהִּנָּקיֹון''

ַמְפִׁשיל ֶאת , מֹוִציא ִמָּׁשם ֶאת ַהֵּכִלים ִלְׁשִטיַפת ָהְרָצפֹות, ּוִמי ֶׁשָעֵמל ַעל ַהּתֹוָרה ְּבַאַחד ַהּכֹוְלִלים ֶׁשל ַהְּקִהָּלה, ָחָכם ְּכֶׁשְּלַעְצמֹו-ַּתְלִמיד, ָהַאָּבא
 .  ַמְתִחיל ִלְׁשטֹף ֶאת ַהִּמְסְּדרֹון... ַמְכִניס ַלְּדִלי ְמַעט ַסּבֹון ֵריָחִני ּו,  ַמֵּלא ַמִים ִמן ַהֶּבֶרזְמ, ַׁשְרוּוָליו

 .  ּקֹות ֲאֻרּכֹותָּכל ֶזה לֹוֵקַח ַּד. לֹא ְמַוֵּתר ַּגם ַעל ַהִּפּנֹות, ֶׁשּלֹו-ְּכִמי ֶׁשִאְכַּפת לֹו ַעל ֵּביתֹו , ֶאת ַהְּׁשִטיָפה הּוא ְמַבֵּצַע ְּבֶמֶרץ  ַרב
 . ְועֹוֵבד ַּגם ָׁשם ְּבֶמֶרץ ַרב,  ֶאָּלא ִנְכָנס ַאף  ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַעְצמֹו, הּוא לֹא ִמְסַּתֵּפק ַּבִּמְס ְּדרֹון

ם ִלְפֵני ֻּכָּלם ְוׁשֹוֵטף ִמֵּדי יֹום ֶאת ַהִּמְס ְּדרֹון ַהָּגדֹול ֶאָּלא ֶׁשהּוא ַמְקִּדי, ֲאִבי ַהִּמְׁשָּפָחה ִנְמֶנה ִעם ֶאָחד ִמִּמְתַּפְלֵלי ִמְנַין ַהָּוִתיִקין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
 . ֶׁשִּלְפֵני ַהֵהיָכל ְוֶאת ַהֵהיָכל ַעְצמֹו

ה ֲעבּוָרם ֶאת ַהְּמָלאָכה ַהְמֻקֶּדֶׁשת   ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ִמי עֹוֶׂש, ְּבִנְקיֹונֹו ּוְבָטֳהָרתֹו, ֵהם ַמְרִּגיִׁשים ְּבִצְחצּוחֹו ֶׁשל ַהָּמקֹום, ְּכֶׁשַּמִּגיִעים ַהִּמְתַּפְלִלים
 . ַהּזֹו

, מֹוִכיַח ְּבָכְך ֶׁשֶּזה ֵּביתֹו ַהֵּׁשִני, ּוִמְׁשַּתֵּדל ֶׁשָהֲאָנִׁשים ַהָּבִאים ְלָׁשם ָיִריחּו ֵריחֹות טֹוִבים ּוְנִעיִמים', ִמי ֶׁשְּמַגֶּלה ִאְכַּפִּתּיּות ְלִנְקיֹונֹו ֶׁשל ֵּבית ה
 . ְוָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הֹוֵפְך ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִלְמקֹוָמם ַהִּטְבִעי ֶׁשל ְיָלָדיו... ֹוןְואּוַלי ָהִראׁש
ה ֶׁשָּלֶהם ִלְלמֹד ְוִלְלמֹד ִנְדֶל-ּוִמָּכאן נֹוֵבַע ַהֵחֶׁשק ַהִּבְלִּתי, ל''ָחָכם ַהַּנ-ִטְבִעית ֶׁשל ְיָלָדיו ֶׁשל ַהַּתְלִמיד-ֶׁשּזֹו ִעַּלת ַהַהְצָלָחה ָהַעל, ָּברּור ֵאפֹוא

 . ְוִלְלמֹד
 ... ֶאת ּדַ ף ַהִּסּדּור... הּוא ַמְתִחיל ִלְׁשטֹף עֹוד ַמֶּׁשהּו, ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשהּוא ׁשֹוֵטף ֶאת ָהִרְצָּפה. ַאְך ֶזה עֹוד לֹא ַהּכֹל

 ... הּוא עֹוֶׂשה זֹאת ְּבִדְמעֹות ֵעיָניו, ְוַהַּפַעם

ה ֶׁשּלֹו ְוַעל 'ַעל ַחִּייְמֶק, ּוִמְתַחֵּנן ְלָפָניו ִּבְדָמעֹות  ֶׁשל ַמָּמׁש, ֶׁשּלֹו-הּוא ִמְתַּפֵּלל ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתּבָ ַרְך ִּבְלׁשֹונֹו, ה ִּפְרֵקי  ְּתִהִּליםְלַאַחר ֲאִמיַרת  ַּכָּמ
 .ה ְוַעל ָּכל ַהֶּיֶתר'ַעל ְׁשלֹוְיִמי ְוַעל ְיהּוָדֶל, ה ֶׁשּלֹו'מֹוְיָׁשֶל

ֶהָחָכם ַהֻּמְפָלא ַההּוא -ְּבֶמֶׁשְך ְּכַאְרָּבִעים ַּדּקֹות ִמְתַּפֵּלל ַהַּתְלִמיד. ָּכְך ִהיא ְמַרֶּגֶׁשת יֹוֵתר, ְּכָכל ֶׁשִהיא ֶנֱאֶמֶרת ְּבָׂשָפה ְּפׁשּוָטה יֹוֵתר,  ַהּזֹוְוַהְּתִפָּלה
 . ּתֹוָרהְלָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶׁשִּיֵּתן ְּבֵלב ָּבָניו ֶאת ַהִּׂשְמָחה ְלִלּמּוד 
ְולֹא ְיַעֵּכב , ה ֶׁשָּלנּו ִיְהֶיה ֵחֶׁשק ִלְלמֹד'ֲעזֹר ָלנּו ֶׁשְּלַחִּייְמֶק, ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ָאּנָ א'' : ְואֹוֵמר, הּוא ַמְזִּכיר ּומֹוֶנה אֹו ָתם ִּבְׁשמֹו ֵתיֶהם ֶאָחד ְלֶאָחד

 '' .ל ָיָמיו ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדהֶאָּלא ֶׁשֵּיֵׁשב ָּכ. אֹותֹו ׁשּום ַמְחסֹום ְוׁשּום ַמְפִריַע
 . ּוְמַבֵּקׁש ֲעֵליֶהם ִּבְתִפָּלה ַהּבֹוַקַעת ַהְיֵׁשר ִמן ַהֵּלב, הּוא מֹוֶנה ֶא ת ְׁשמֹו ֵתיֶהם ֶׁשל ָּכל ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו, ָּכָאמּור, ְוָכְך

                                                                                                                                              .ָיִבין ֶאת סֹוד ַהַהְצָלָחה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ְיָלָדיו, ַהִּסּדּור'' ְׁשִטיַפת''ֶּדֶרְך ְׁשִטיַפת ָהִרְצָּפה ּו, הֶׁשל ָהַאָּבא ַהֶּז'' ַּמְסלּול ַהֵּליִלי''ִמי ֶׁשעֹוֵקב ַאַחר ַה

 לא קבלו את בנותי לבית הספר שרציתי
 

ַּכּמּוָבן  . ָּיםלֹא ִקְּבלּו ֶאת ְּבנֹוַתי ְלֵבית ֵסֶפר ְמֻס: ְּכמֹו ִאָּׁשה  ֶׁש ָּבָאה ִמְתַרֶעֶמת ְוקֹוֶבֶלת,  ְּכמֹו ֵכן ִנְתָקִלים ָאנּו ְּבִקּפּוַח ְּב נֹוְׂשִאים ֲאֵחִרים
ִיָּתֵכן ְוַהִּסָּבה צֹוֶדֶקת . ְּבַוַּדאי ֶׁשֵּיׁש ְלאֹוָתּה ְמַנֶהֶלת ִסָּבה ֶׁשֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת ֶאת ְּבנֹוַתִיְך:  ֲאָבל ָצִריְך ְלָהִבין-ֶׁשָּדָבר ָּכֶזה ְמקֹוֵמם ּוַמְרִּתיַח 

ִיָּתֵכן ְוָכל ֲחָׁשָדּה ֲחַׁשד ָׁשְוא   , ְוָכָאמּור. ְוָטמּון הּוא ְּבִלָּבּה, ִהיא ְיכֹוָלה לֹוַמר ָלְך ְּבָגלּויֲאָבל ֵיׁש ָלּה ַטַעם ְמֻסָּים ֶׁשֵאין , אֹו לֹא צֹוֶדֶקת
את ַאְּת ֶאת ִמי ֶׁשּלֹא ׂשֹונֵ א   ְוׂש ֹוֵנ, ִנְכַׁשְלְּת ְּבִׂשְנָאה, ְּכתֹוָצָאה ִמִּמְקֶרה ֶׁשָּכֶזה, אּוָלם  ַאְּת. אּוָלם ִהיא ֵאיָנּה ׂשֹוֵנאת אֹוָתְך, ּוְמקֹורֹו ְּבָטעּות

,  ִמְּלַקֵּבל ֶאת ְּבנֹוַתִיְך- ַמה ֶּׁשּלֹא ָּתלּוי ָּבּה ְּכָלל -ְוִיָּתֵכן ְוִהיא ְמנּוָעה ְּבַעל ָּכְרָחּה ,  ִיָּתֵכן ְולֹא ֻמְצֶּדֶקת-ְוָכָאמּור , ִהיא ֵיׁש ָלּה ִסָּבה. אֹוָתְך
 .  ַאְּת ִהיא זֹו ֶׁשִּנְכַׁשְלְּת ְּבִׂשְנָאהְו, ְוֵאין ָלּה ׁשּום ִׂש ְנָאה ָעַלִיְך

ֶׁשָּכל ֶאָחד ַיֲעֶׂשה  ֵעֶדר ,   ֶׁשִּיְרּבּו  ַהִּפּלּוִגים ְּבַעם ִיְׂש ָרֵאל ְוָהֱאֶמת ִּתְהֶיה ֲעָדִרים ֲעָדִרים-זֹו ַאַחת ִמִּקְללֹות ַהָּגלּות , ַקְּבִלי זֹאת ְּבַאֲהָבה, ָלֵכן
, ְוֶזה ָעִדיף ִמְּלִהְתַקֵּבל ְּכָעִני ַּבֶּפַתח, ְוָׁשם ִּתְתַקְּבִלי ְּבַגֲאָוה ּוְבָכבֹוד ַעְצִמי, ת ָהֵעֶדר ֶׁשָּלְך ַהַּמְתִאים ָלְך ְוִהָּדְבִקי ּבֹוַחְּפִׂשי ֶא, ְוָלֵכן. ְלַעְצמֹו

 ָמָחר ָיבֹא ִנָּסיֹון -ְצִליִחי ְוִתְתַעְּקִׁשי ַלֲעמֹד ַעל ֶׁשָּלְך ְּבִמְקֶרה ֶזה ַּגם ִאם ַּת. ּוִבְפָרט ֶׁשַהִּנְסיֹונֹות לֹא ִיָּגְמרּו ָּבֶזה, ָלבֹא ְּכָנחּות ְוָלֵצאת ְּכָנחּות
.   ִריםַמה ֶּׁשָּפחֹות ְלַחֵּנְך ֲאָנִׁשים ֲאֵח, ְוָלֵכן ַּתְפִקיֵדנּו. ְוׁשּוב ִיָּגֵרם  ִמָּכְך ַמֲחלֶֹקת ְוִׂשְנָאה, ַאֵחר ִעם אֹוָתם ֲאָנִׁשים ֶׁשַאְּת לֹא ִמְׁשַּתֵּוית ִאָּתם

 .  ּוַמה ֶּׁשָּפחֹות ְלִהָּתֵקל ְּבִנְסיֹונֹות ֶׁשּתֹוְצאֹוֵתיֶהן ִאי ְנִעימּות ְוִׂשְנַאת ִחָּנם, ַּדי ָלנּו ְלַחֵּנְך ֶאת ַעְצֵמנּו ְוֶאת ְּבֵני ֵביֵתנּו
ְוִאם ַהְיָלִדים  רֹוִאים ֵאצֶ ל ַההֹוִרים   , ְגָמה ִאיִׁשית ֶׁשל ַההֹוִריםַהְצָלַחת ִחּנּוְך ַהְיָלִדים ָּכאן ְּבִעָּקָרּה ִמּדּו: ְועֹוד ָעֵלינּו ָלַדַעת ְּפָרט ָחׁשּוב

ִאם ַהְיָלִדים רֹוִאים ֶאת ָהִאָּמא ֶׁשְּמַדֶּבֶרת ְוׁשֹוַלַחת ְלׁשֹוָנּה ַעל ֵעָדה ָּכזֹו אֹו ַעל , ְוָלֵכן.  ֶזה ַהִּקְלקּול ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר-ִׂשְנַאת ִחָּנם ְוָלׁשֹון ָהָרע 
 ! ? ַמה ָּׁשֶוה ּוַמה ּיֹוִעיל ִחּנּוְך ַהְיָלִדים ְּבאֹותֹו ֵּבית ֵסֶפר ֶׁשַאְּת ִמְתַּדֶּפֶקת ַעל ַּדְלתֹוָתיו-ה ַאֶחֶרת ְּבִדְבֵרי ֵחרּוִפים ְוִגּדּוִפים ֵעָד

ֻּכָּלם ָׁשִוים  , ֵאין ֶאְצָלם ֶהְבֵּדִלים ַּבֲעדֹות ִיְׂשָרֵאל, ֻכָּלם ִאם ַהְיָלִדים רֹוִאים ֶאת ַההֹוִרים ֶׁשִּנְזָהִרים ִּבְלׁשֹוָנם ּוְמֵלִאים ַאֲהָבה ְל-ּוְלֵהֶפְך 
 ִּתְגַּדְלָנה ְלִמּדֹות - ַּכּמּוָבן ְּבֵבית ֵסֶפר ֲחֵרִדי -ֵהיָכן ֶׁשִּתְלַמְדָנה אֹוָתן ָּבנֹות , ְוָאז.  ֵאין ִחּנּוְך ָּגדֹול יֹוֵתר ִמֶּזה-ְּבֵעיָנם ְלַאֲהָבה ּוְלַאֲחָוה 

 )הרב יעקב ישראל לוגאסי                                                                                                                                                         (. ּוְלִיְרַאת ָׁשַמִיםטֹובֹות

                                                           אמונה
 )ספר המידות(. ה ֶׁשִּיֵּתן ְצָדָקהִּתּקּון ַלֶּפ .נט

                             .                                                                                                                    



 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חובת הנשים בהשבת אבידה
 

משום  דכל כבוד ה  ,  אומרים שמצו ת השבת אב יד ה אינ ה נ והג ת בנשיםשיש  , שכתב.) בבא מציעא  ל( ועי ן רוא ה בשיט ה מק ובצת 
שכ ל דבר שבשלֹו  , דבין בזקן  ובין ב נשים נ ו הג מצות השבת אב ידה, דלאו מ ילתא  הי א, ש  כתב על זה"אך הרא. בת מלך פני מה

 .  כ"ע.  בשל  חברו  חי יב  להחזיר, דרכו ליט ול
אינ ה צר יכה  ליט ול  ולה חזיר   ,  כל  שלא  הי תה  נוט ל ת את ש לה, על  כ ןו, ז ה נזכר  לעי ל "ש ת ואמי ם לדברי  הרדב "ונראה  שדברי  הרא 

וש וב רא י תי שכן  כתב  . גם אב ידת א חרים  צריכ ה לי טול  ול החז יר, אב ל אם  את  שלה ה יתה  נו טלת ברש ות  הר בים. אבידת א חרים
 ).  ד ס ימן  נא"ח(ת שר גא המאיר  "ו עי ין ע וד בשו ). ח לק א עמ וד רלג(בספר פתח י ח ושן 

וכן דברי ם שאין דרכה  , א ולם אם מצאה דברים כבדים, מתחי יבת היא בכל ד י ני ההשבה, את אב ידהאשה שמוצ: לסיכום
 ) הרב אברה ם  ישראל                                                                                                          ( .פט ורה  היא מל השיבם, ליטלם אם  היו  שלה

 החמץ אסור אפלו במשהו

 

ַּבִּמָּלה ' ַּבִּמָּלה ָחֵמץ ּוֵבין ָהאֹות ה' ַהַּמְבִּדיָלה ֵּבין ָהאֹות ח, ד''ל ָּכַתב ֶׁשַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָחֵמץ ְלַמָּצה הּוא ְּכקֹוצֹו ֶׁשל יּו''י ַז''ַרֵּבנּו ָהֲאִר
 . ּוָבא ַהָּדָבר ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשִאּסּור ָחֵמץ הּוא ֲאִפּלּו ְּבַמֶּׁשהּו, ַמָּצה
 . ֶהָחֵמץ רֹוֵמז ַלֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשָאסּור ְלִהְתַּפּתֹות ַאֲחָריו ֲאִפּלּו ְּבַמֶּׁשהּו: ז''ַתב ָהִרְדַּבָּכ

ְּבָכל ִמיֵני ַּתְחּבּולֹות ַּדְרּכֹו ֶׁשל ֵיֶצר ָהָרע ְלַהִּסיַח ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָאָדם ִמן ַהִּמְצוֹות ְּכֵדי ְלָטְרדֹו ִמן ָהעֹוָלם ַהָּבא ַעל ְיֵדי ָּכְך ֶׁשהּוא ָּבא ָלָאָדם 
 .ְּכֵדי ְלצּודֹו ְּבִרְׁשּתֹו ְוֶׁשְּיַמֵעט ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות ְוִלּמּוד ַהּתֹוָרה

  
 : ַעל ִּפי ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה'' ִּבְרַּכת ַחִּיים''ָּדָבר ֶזה ְמבָֹאר ַּבֵּסֶפר 

 

 שותפים  בשלל
 

ָׂשַמח ּבֹו ַהֶּמֶלְך ִׂשְמָחה ַרָּבה ְוֶהֱעִניק ַלַּדָּיג ֲחֵמׁש ֵמאֹות . ָהַלְך ֶוֱהִביאֹו ְלַאְרמֹון ַהֶּמֶלְך. ֶׁשֶהֱעָלה ְּבַחָּכתֹו ַּדג ָזָהב ִנְפָלא, ַמֲעֶׂשה ְּבַדָּיג ֶאָחד
 . ְזהּוִבים

הֹוָרה ְלָכל ׁשֹוְמֵרי ָהַאְרמֹון ? ֶמה ָעָׂשה. ָּתָנה ּכֹה ְּגדֹוָלה ַּבֲעבּור ָּדג ֶאָחדָרָאה ַהִּמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך ֶאת ַהָּדָבר ְוָהְיָתה ֵעינֹו ָצָרה ַּבַּדָּיג ֶׁשִּקֵּבל ַמ
 . ֶׁשּלֹא ַיִּניחּו ְלִאיׁש ְלָהִביא ַמָּתנֹות ַלֶּמֶלְך

הֹוִאיל ְוָׁשַמע ֶׁשַהֶּמֶלְך ָנַתן ֲחֵמׁש ֵמאֹות . ְׁשַלל ְצָבָעיוַמְרִהיב ִּב, ִהְפִליג ַּדָּיג ֶאָחד ַּבָּים ְוֶהֱעָלה ְּבַחָּכתֹו ָּדג ָנִדיר ְוַסְסּגֹוִני, ְלָמֳחַרת ַהּיֹום
 ' !ַּבֲעבּור ָּדג ֶזה ַוַּדאי ֲאַקֵּבל ֶאֶלף ְזהּוִבים': ָחַׁשב ְּבִלּבֹו, ְזהּוִבים ַּבֲעבּור ַּדג ָזָהב

 . א הֹוִעילּו ָּכל ַּתֲחנּוַניו ְוהּוא לֹא ֻהְרָׁשה ַלֲעבֹראּוָלם ַּבַּׁשַער ֲעָצרֹו ַהּׁשֹוֵמר ְולֹ, ָנַטל ֶאת ַהָּדג ְוָעָלה ֶאל ָהַאְרמֹון
 '' ! ַוֲאִני ֶאְתַחֵּלק ִאְּתָך ַּבֶּכֶסף ֶׁשֲאַקֵּבל-ַהִּניֵחִני ְלִתּתֹו ַלֶּמֶלְך ְּבַמָּתָנה , ָאָּנא. ַהֵּבט ּוְרֵאה ִּביִפי ַהָּדג'': ָאַמר לֹו ַהַּדָּיג

ֵאין '': ְּבֶפַתח ָהַאְרמֹון ֲעָצרֹו ַהּׁשֹוֵמר ַהָּבא. ָעַבר ַהַּדָּיג ְּבַׁשַער ַהחֹוָמה ְוָחָצה ֶאת ֶהָחֵצר. ִּניַח לֹו ַלֲעבֹרַהּׁשֹוֵמר ָחַמד ֶאת ַהָּממֹון ְוִה
 '' !ַמֲעָבר

 . ִהְבִטיַח לֹו ַהַּדָּיג ֲחִצי ִמַּמה ֶּׁשִּיָּׁשֵאר ְּבָידֹו ְוַהּׁשֹוֵמר ִהְרָׁשה לֹו ַלֲעבֹר
ָּכְך . ְוַגם לֹו ִהְבִטיַח ַהַּדָּיג ַמֲחִצית ִמַּמה ֶּׁשִּיָּׁשֵאר ְּבָידֹו,  ְלקֹוַמת ַהַּקְרַקע ְוִלְפֵני ַהַּמְדֵרגֹות ִנְצַטָּוה ַלְעצֹר ַעל ְיֵדי ׁשֹוֵמר ַאֵחרִנְכַנס ַהַּדָּיג

ַעד ֶׁשִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך , ים ּוְלָכל ֶאָחד ִהְבִטיַח ַמֲחִצית ִמְּׂשָכרֹוָעָׂשר ׁשֹוְמִר-ֶנֱעַצר ַהַּדָּיג ִלְפֵני ַהִּמְסְּדרֹון ְוִלְפֵני ָהאּוָלם ַעל ְיֵדי ַאַחד
 . ְוִהִּגיׁש ְלָפָניו ֶאת ַהָּדג ַהֶּנְהָּדר

 ! ָּדג ּכֹה ִנְפָלא ֶטֶרם ָרָאה: אֹורּו ֵעיָניו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך
  . ָאַמר לֹו ַהֶּמֶלְך-'' !ֱאמֹר ַאָּתה ּוְנקֹב ֶאת ְׂשָכְרָך''
 . ָעָנה ַהַּדָּיג-'' !ִּבְרצֹוִני ִלְלקֹות ַאְלַּפִים ַמְלקֹות''

 ''!ַּבֵּקׁש ְזהּוִבים ְולֹא ַמְלקֹות'': ִנְדַהם ַהֶּמֶלְך
 . ''ֶזהּו ְרצֹוִני ַוֲאַבֶּקְׁשָך ִלְהיֹות נֹוֵכַח ְּבַהְלָקָאִתי'': ָעָנה ַהַּדָּיג

 '' !ַאְך ַּדע ְלָך ֶׁשֵּמעֹוָלם לֹא ִקֵּבל ָאָדם ַאְלַּפִים ַמְלקֹות ְונֹוַתר ַּבַחִּיים, בֹודֹוְרצֹונֹו ֶׁשל ָאָדם הּוא ְּכ'': ָאַמר ַהֶּמֶלְך
 '' !ַאָּתה ִּתְגזֹר ֶאת ַהַּמְלקֹות ַוֲאִני לֹא ֲאַקֵּבל יֹוֵתר ִמַּמָּכה ַאַחת, ַאל ְּדָאָגה'': ָעָנה ַהַּדָּיג

 '' !ֶהֶרף, ַּדי'': ָצַעק ַהַּדָּיג. הּוַנף ַהּׁשֹוט ְוֻהְנַחת ֵּבין ְּכֵתָפיו, ָרַכן ַהַּדָּיג ַאְרָצה. ְדָבָריוָּתַמּה ַהֶּמֶלְך ְמאֹד ְוָאַמר ַלֲעׂשֹות ִּכ
 '' !ֲהלֹא ָאַמְרִּתי ְלָך ֶׁשּלֹא ּתּוַכל ִלְסּבֹל ֶאת ַהַּמּכֹות'': ָאַמר לֹו ַהֶּמֶלְך

 . ''ֵיׁש ִלי ֻׁשָּתִפים ִלְׂשָכִרי. ֶׁשָּלִקיִתי ַּדיֶאָּלא ִמּׁשּום , לֹא זֹו ַהִּסָּבה'': ָעָנה ַהַּדָּיג
 ?'' ִמי ֵהם ַהֻּׁשָּתִפים ּוַמּדּוַע ִיְתַחְּיבּו ַמְלקֹות'': ָׁשַאל ַהֶּמֶלְך

. ַמֲחִצית ַהָּׂשָכר, ן ִיַּקח ִמֶּמִּני ֶאֶלף ַמְלקֹותַהּׁשֹוֵמר ָהִראׁשֹו: ַוֲהֵרי ְלָך ַהֶחְׁשּבֹון. ִמּׁשּום ֶׁשִהְבַטְחִּתי ָלֶהם ְלִהְתַחֵּלק ִּבְׂשָכִרי'': ָעָנה ַהַּדָּיג
 -ַהֲחִמיִׁשי .  ֵמָאה ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש-ָהְרִביִעי .  ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים-ַהְּׁשִליִׁשי . ַמֲחִצית ֵמַהַּמְלקֹות ַהּנֹוָתרֹות, ַהֵּׁשִני ְיַקֵּבל ֲחֵמׁש ֵמאֹות

 -ַהְּתִׁשיִעי .  ִּכְׁשמֹוֶנה-ְוַהְּׁשִמיִני . ֶעְׂשֵרה ָוֵחִצי- ֲחֵמׁש–ַהְּׁשִביִעי .  ְׁשלֹוִׁשים ְוַאַחת ָוֶרַבע-ְוַהִּׁשִּׁשי . ת ַהּנֹוָתרַמֲחִצי, ִׁשִּׁשים ּוְׁשַּתִים ָוֵחִצי
 ... ''ָעָׂשר-ה ְיַקֵּבל ַהּׁשֹוֵמר ָהַאַחדְוֶאת ַהְּׁשִנָּי, ֶאת ָהַאַחת ִקַּבְלִּתי ֲאִני.  נֹוְתרּו ְׁשַּתִים לֹו ּוְׁשַּתִים ִלי-ַאְרַּבע ְוָלֲעִׂשיִרי 

ִהְׁשָעה ֶאת ַהִּמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך ִמַּתְפִקידֹו ְוֶהֱעִניק ַלַּדָּיג ַאְלַּפִים , ֶהֱעִניׁש ֶאת ַהּׁשֹוְמִרים חֹוְמֵדי ַהֶּבַצע, ָצַחק ַהֶּמֶלְך ְלָחְכָמתֹו ֶׁשל ַהַּדָּיג
 . תְזהּוִבים ִּבְמקֹום ַאְלַּפִים ַהַּמְלקֹו

ּוְלַמֲעֶׂשה , ִנְמָצא ֶׁשַהּׁשֹוֵמר חֹוֵמד ַהֶּבַצע ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשהּוא עֹוֵמד ִלְזּכֹות ְּבאֹוָצר ָּבלּום ְוַהַּדָּיג ָהַעְרמּוִמי ִהְטָעהּו ַלְחׁשֹב ֶׁשָאְמָנם ֵּכן הּוא
 )אור דניאל                                                                                                      (                                        ...ִהְסִּגירֹו ְלעֶֹנׁש ּוְלַמְלקֹות

 


