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דוקטור  NTפינסקר6 ,
יהודה פינסקר נולד בארץ פולניה .אביוי ר' שמחה  PODהיה

אחד מנדוליההחכמים שקמו בגליציה בדור ההוא ,אף אבי אביו של יהודה
פינסקר היה אדם מצוין במינוי

מפולניה יצא ר' שמחה פינסקר לגור בעיר אודסהי שהחחילה אז

להתפתח כעיר-מפחר ושנעשתה מקוםכָּנוּם למשכילים וסופרים .בה נעשה

ר' שמחה פינסקר למורה הלשון העברית בביתההספר .שבו למד גם יהודה

 uaהלמירים העבריים נתנוּ במדה זעומה מאדי כי משאתינפשם של
המשכילים בימים ההם היתה בעיקר  -ה שכלה כללית והתקרבות
לנוי ים .אבל יהודה פינסקרי שחסרו לו אמנם ידיעות עמוקות בלשון
העברית ובספרות העתיקה .ידע את התנ"ך ידיעה יסודית :כי למד גם בבית
מפי אביו .מורו ומדריכו ,השפעת התנ"ך :נשמת-הנביאים הלוהטת :השואפת

 avoעליון .לנאולת :הנפש ממכאוביה ופנעיה :מפעמת גס במחברתו

שכתב אחר כך.
 vasהשתדל לעורר בלב בנו רגשיאהבה לגורל עמו .יהודה פינסקר
עצמו מעיד .כי אהבתו לעמו ירושה היא לו מאביו .פעם אחת--מזכיר פינסקר

ברטט קדוש -נטל  amsאביו לבית הכנסת בערב ראש השנה לאמירת

סליחות .הילד ראה שם את אביו קורא בפליחות ומתמוגג בדמעות .הוא
פנה אל אביו ושאל  :למה הוא בוכה  +במקום תשובה תרגם לו אביו חלק
á
מהסליחות':
יכל העמים שלוים ושקטים ואביוני עמך דוויים וסחופים.
עד מתי לא תרחם את ערי יהודה אשר זעמת זה כמה שנים"
ויספר לו אביו על מצב עם ישראל בכל העולם ובכל אלפי השנים.

הדברים האלה הכו שורש עמק בלבו ועשו עליו רשם חזס שלא נמחק כל

ימי חייו.
כשנמר את חוק למודו נעשה מורה; ראשי לשפה הרוסית בעיר
*) עים מזרו של דיר יוסף קלווגר.

אלמות

קישינוב .אך ההוראה לא היתה לפי רוחו :.גם הישיבה  בעיר סטנה היתה
קשה לו  -ויסע למוסקבה הבירה וילמד שם במחלקת הרפואה באוניברסיתה,
באותו זמן פרצה החולירע ברופיה .ואז הראה פינסקר כשרון מעשה
והקרבה עצמית  :הוא החנדב לעבוד בבית-החולים מבלי שים לב לסכנה
הגדולה שהיתה צפויה לו מפני המחל הַמִדִּבְּהַת הזאת.

כשקכל תעודת רופא שב לאודיסה :וילך לעבוד לא בין העשירים,

כי אם בין העניים .וההמונים ראוּ את כל חם לבו ונפשו העדינה ויאהבוהו.
אז ההל פינסקר לעסק בצרכי צבור ועבודה ספרותית .הוא השתתף

בעחונים .שונים שיצאו ברופיה :שמטרתם היתה  :להטיף להשכלה .?pon

 ATTוהחיים .להוכיח שאי אפשר ליהודים  בלי השפלה ובלי תרבות
רוסית דוקאי..
והנה . ..פוגרום באודיסה -הפוגרום הראשון בתקופת ההשכלה.
המשכילים העברייםישהטיפו להתקרבות אל הגויים .נדהמו . . .יפוגרום !*
זוהי תשובתההגויים.. .
הפרהעות עשו ביחוד על פינסקר רשם עז .מדבא.
מאז מתחילה מחלתדהלב שלוי שהביאתו לשאול .הוא מתחיל מהרהר
 amsמעשיהם של המשפילים הרואים את תשועת עם ישראל בהתבוללות.
זכרונות-ילדותו החמים נעורו בה נשמת עם ישראל .נתגלתה לו ורמזה
לו--ולאט לאט מהגכרת בלבו ההפרהו שלא בהשפלה יש לבקש את

הפתרון רנכון לשאלתההיהודים.

 mmעוד פוגרומים ,,,והממשלה הרוסית התחילה להטיל את
האחריות של הפרעות על היהודים:
הד'ר פינסקר נזדעזע ,והוא חשב את השבון"נפשו  - - -הדיר
פינסקר נהפך לאיש אחר .והוא אז בן ששים שנה,
יצאו לישע העם .לגוי כלו! המציאו לאלפי רבבות הנודדים
לחם ומנוחה 1
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לאומיבאיזה ארץ שתהיה.
.

והוא איננו רק דורש .הוא עושה ועובד .הוא נופע לחוץ לארץ

מבקר את וינהי פריז ולונדון :דופק עַל פתחי היהודים ומציע לפניהם את
תכניתו בדבר ארץ מיוחדת לישראל  --אבל אין שומע לדבריו , היו כאלה

שחשבוּ את פינסקר לחולה מחלת העצבים...

 ISנתעורר פינסקר ופרסם את מחברתו הנפלאה ישחרור עצמי" .מו
יחאר את הרושם .שעשתה המחברת הזאתי הנושמת אמאחלב וגבורת-

 bemו ה

פלא ?  --זוהי הדפיקה הראשונה בלב עם ישראלי מיום שיצאו בגולה,
הקוראת לו לחיים .לחפש.+,
ויהודי המערב,שנשקעו בעבדות רוחנית .יצאו נגדו במלחמה .גלויה.
אז שם פינסקר את פניו ליהודי רוסיה .גדולי הסופרים העברים .ברוסיה
פרסמו מאמרים בשבחו של רעיון הגאולה העצמית ,בראות פינטקר. .בי
כלם נוהרים דוקא אחרי ארץ י שראל השתעבד גם הוא ליקול

העם" ונעשה מחובב מדינתחיהודים  --לחובב ציוןי+.
בשנת תרמיד נוסדה באודיסה אגודה של חובבי ציון בשם זרובבל".
ופינפקר נבחר בתור ראש הועד שלה:
בשנת תרמ"ה :/במלאת מאה שנה
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 APMשל חובבי ציון בקאטוביץ .פינסקר נתעורר לפעול בעוז ולהציג לו
מטרות גדולותי שדמה להשיגן ע'י אספה זו הוא היה מלא התלהבות.
הוא האמין שבעתיד ישתתפו יהודי המזרח עם יהודי המערב וכל המפלגות

יתאחדו  2רעיון רם אחד .הואהשתדל לקרב את רוטשילד .לעכודת

הישוב ובא בדברים גם עם יתר גדולי עמנו.
במשך שתים עשרה שנים עמד פינסקר בראש התנועה של חובבי-

ציו] והרבה הרבה פעל לטובתה .הוא דרש:

יאת הישוב בארץ ישראל עלינו לתמוך ולהרחיב
 ASה יכלת באהץ,אשראל ,אנו .יבהלום.וצרוכים .ליסד
 a aלאוםמל הוהנט"

ביום בי כסליו תרג"ב מת  פינסקר בן שבעים שנה .והובל לקכורה

באודיסה בכבוד גדול וברב עם ונקבר על יד קכר אביו ,פטירתו .עשתה

רושם עצום בכל תפוצות ישראל .גדולי העם העברי הפפידוהו .בא"י גדל
המספד  Raraביפו ובמושבות. .כלם ידעו את ערכו של בעל המחברת
המעוררת רֶגְשות מתים .המחיה את האמונה בתקומת ישראל.
הנפלאהוי

כלם העריכו את עבודתו הקשה והגדולה של פינסקר  .בתור  יוצר תנועה
לאומית :בתור יוצר הציוניות.

בשיחה אחת אמר הרצל לדוד ולפסון  :יאלמלא קראתי את המחברת
.שחרור עצמי" של הד"ר פינסקר לא הייתי כוחב את ספרי .מדינת היהודים".
מאה שנים עברו מיום שנולד האיש הגדול הזה .יזכר נא עם ישראל
את האיש ואת מפעליו .את מלחמותיו ותקוותיו...

א למות

(קטעים מתוך ספרו של פינסקר .שחרור “SP

יאין לו לעם היהודי ארץ אבות :אף כי בן הוא לארצות “ED man
הוא בכל מקום ואין מקום אשר לו הוא .חסר יחפרו לעס ישראל רב הסמנִים
שבהם אומה ניכרת .חסר יחסרו לו אותם החיים העצמיים .שלא יצוירו בלי

שפה אחת ומנהגים משותפים .בלי התיחדות במקום משותףי
בעיני החיים היהודי השוב כמת ,בעיני האזרחים הוא גר :בעיני
התושבים הוא נע ונדי בעיני העשירים  -קבצן .בעיני העניים  -עשיר מנצל.
בעיני הפטריוט  -חסר ארץ מולדת; ובעיני הכל -מתחרה שנוא.
רגש כבוד לאומי ! מאין ימצא לנוּ זה ? הלא הוא אסוננו הגדול

שאין אנו מצטרפים לאומה .שאין אנו אלא יהודים בלבד .עדר אנחנוי עדר

מפוזר על פני כּל האדמה .ורועה אין לו אשר יקבצנו ויהיה לו למחסה .על

כל האריץ הגדולה והרחבה לא נמצא מקום לנו .ולמען תהיה לנו .יכולת
באיזה אפן שהוא להניח ראשנו העיף ולהמציא  לו מנוחה .בקשנו אך
איזה מקום כל שהואי וכך הננו הולכים ומקטינים את דרישותינו מן החיים
ויָחַד עם זה גם את כבודנו בעיני עצמנוובעיני אחרים/עד שנתעלם רגש כבודנו

כליל ועקבותיו לא נודעו .כדור למשחק הגנו בידי העמים ..זה לזה זרקונו

ברצון קבלונו וברצון חזרו והשליכונו.
כמה עגומה צוּרת חיינו! בגדולים לא נתחשב ובסוד עמים לא ישַמע
קולנו .אף בדברים הנוגעים לנפשנו ,מולדתנו -ארץ נכרי אחדותנו--הפזור,
אגודתנו -איבת הכלי נשכנו -ההכנעהי מגננו  -הבריחהי מקוריותנו -
ההסתגלות :עתידותינוּ-יום המחרת .וחיים בזויים כאלה יחיה
עם אשר לפנים חהשמונאים מקרכו יצאו!
התרופה הנכונה והיחידה היא:-יצירתה של אומה
,
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צריף שתהיה לנו ארץ מקלט רחבה ופוריה ,מקום כנוּס מיוחד לנוּ.

עלינוּ לעשות את הצעד הראשון--והבאים אחרינוּ צריכים  יהיו ללכת

בעקבותינו בצעדים מתונים ולא נמהרים.

אין קרבן שיהיה גדול יותר מדי לשם השגת מטרה  PS Arתצופ
את עמנו מן הסכנה הנשקפת לעתידותינוּ בכל מקום,
הושע ידכם לכם ויושיעכם אלהים":

de

|
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ומעשיה)
על הקיר בחדר אבא תלוי נרתיק יפה ,של קטיפה  שחירה ,ובתוך הנרתיק
קופסת גפרורים .הקיפסה פתוחה כמעט ער ההצי ,ומתוכה נראים גפרורים רבים צפופים
זה לזה .שנים מרם ,כמדומה ,מחוברים יחר ,תאומים .
כל הגפרורים עומרים יחד בשויה ,כמו ילדים קטנים בזמן ההתעמלות , אכל
הנפרורים הם לא ילדים ,הילדים לבושים בגדים יפים והגפ"ורים ערומים הס ,וגופם

הלבן נראה לעינים ,רק על ראשם יש להם כובע קטן ,אדוסי כמו תרביש קטן .לפעמים

צכע הכובע אפור מעט ,כי יש גם תרבושים אפורים .
עומדים  הגפרורים בקופסה ,שולחים את ראשיהם ומביטים על כל החדרי כי

את הכל הם חפצים לראות ,גס סקרנים הם כמו ילדים קטנים ,אבל הם יכולים לראות
 anyמילדים קטנים :

ילד קטן חפץ לראות מה כתוב .בספר של אבא המונח על השולחן ואינו יכול

כי גבוה השלחן ממנו ,אבל הגפדורים על הקיר ממעל לשולחן אבא ,והם רואים הכל,

ילד קטן חפץ לראות את אמו בלילה ,לדעת איפה היא שוכבתי איה ידה ,איה
ראשה ,כי הוא חפץ לנשקה ,ואינו רואהן  אבל הגפרורים ,ברצותם לראות את אבא,

את אמא ,וגם את התינוק , אפילו בחצות הלילהן מיד הם מורלקים ,ולאורם יראה כל
בחרר :אמא

אבא ,גס.

התינוק,

והצל הגדול mae

על

הקיר ממהר ובורח

יָדעו הגפרורים מי ומי הס ,יָדעו :את כחם ,ירעו כי .הם יכולים לראות הכל .,כי
ומבישים על כל החדר

הם יכולים להאיר לכל ,עמרו בקופסתס צפיפיס איש לרעקו
שמחים וטובי לב, .
ואף אם צר היה להם המקים בקופסר ,ואף אם היו תלוים רק על קיר אחריבכל
 vo nnשמחים בְּקופסָה פנימה והיו מרגדגים לפעמים איש את רעהו,

 ep cry cem ma ox qmדק וכחוש .ma a nbbo

ככל זאת

היושמחים בראשם היפה שיש להם ,באור שהם יכולים לחת ,בחום אשר on
 -לנו האור !  ---כה חשבו כלבם פנימה von --לנו החום |  ---כה התפארו,

ואמנס ,כשהיה מגיע הערב , amהחשך בכל החרר ,מיד היתה ננשת
קופסת הגפרורים , לוקחת אחר מהם ,משפשפת

אמא אל

בו שפשוף קל , ¿MN OMהמנורה

וטרלקת ,ואבא יכול לשבת אצל השלחן ולקרוא בספר אשר אהב לקרוא.
לפעמי

היה קורא אבא בקול ובשיר והנפרורים עמדו ושמעו ושמחי,

אמא הותה משכיבה את התינוק בעריסה ושרה לו שיר חרישי יפה  :mos np
'1ותנפרורים מתענגים לשמוע שירה נעימה זו ונררמים לאט לאט
"ua

ונש אשר גם באמצע היום היה צריך
בחוץ היה

יום יָפַה ,השמים

אבא

“inp

«mono

להדליק גפרור:

היו בהירים ,השמש

זרחהי אבא היה נרגז מאיזה

דבר ,היה מהלך הנה והנה בחרר ,ופתאם נגש אל קפסת הנפרווים ,מוציא אחר

 PDD, MEDבו שפשוף קל ,מדליק את הסיגרה בפיו ,מוציא עשן לצר זה ולצר
 putשמתמלא הבית עשן וב המכסה גם  את עיני  הגפרורים שהיו בשעה זו
מתעטפים ונדחקים זה לזה — nr an
גם אמא  novaמ תמשת לפעמים בקיפסת הגפדורים אשר  INDאבא,
לבשול .במטבח היו לה גפרורים אחריםו שהיו על גב הכירים ובקיפסה פשוטה,
בלו  de prosקטיפה ,אבל בהיות .לפעמים אויר .קר בחיץ והקיר DM nom
דרוש היה לחמם מעש  Nana DRהיתה .אמא המחממת.
היא היתה מביאה תנור צח ויפ זו מכלי הבית אשר שמרה עליהם תמיד :ת
הה אל חור אבאו מדליקה את הפתילה באחד ה
המחזיק חום לימים .רביםי מכניס

של אבאי ומיד נעשה חם ונעים בכל הביתי לגדולים וגם לקטנים,

כך הביאו הגפרורים : TRAאור וחום  בבית.
ראו הנפרורים את עצמם שהם הטובים בכל הבית .שאין עור מי שיתן אור וחוס כמוהם

כ כלייהמטבח .למשל ,אוהבים רק אכל .הכף והמזלג אשר בארון מבריקים CEN

) meאבל ברקם קרי וגם .הס אוהבים רק .לאכול ,אוהבים רק את עצמס .גם הפטיש הקטן
המונח'  mana Oyאמנם חזק מאדי אבל הוא רק יודע להכאיב ראש להכות במסמרי
לקרקר קיר .להסיר את הטיחי בעור אשר הסי הנפרורים ,אינם אוהכים  את עצמם כלל
הם עולים באשי הולכים ברצוןלהשרף .ובלבד להאיר לבית ולחמם את הבית +
ופעם אחת החליטו רגפרורים לעשות .אגורה .מעטים היו כברי אך הטובים ביותר.
גופם לא היה  queאבל ראשם היה עגול מאדי עבה קצתי ונראה היהו כי"יש בו יוחר
אור ויותר חוםי מאשר לחבריהם  neככר על המוקר.
התאספו לאספה בתוד הקופסהו  END INNשעמר באמצעי פתח 1
 חברוםו אנחנו הטיבים והנכחרים בכל הבית : אנחנו :נותנים כל אשר .לנוו אתראשנו .את כל נופנו ,לאחרים ,זה גורלנו .בשביל  כך  נוצחנו .אבל אם יש בנו אור וחום
יותר מאשר לחברינוו נחיה נא יותר-קדושים מהםו ונתנה .נא את נפשנו-רק .לרבר קדוש,
נענעו כל הגפרורים את ראשיהם היפים ואמוו!

אלמות

קרא גם הגפרור  הצעיר .שהיה האחרון.בשורהי ואמר !
 הק /לחָבר.סהגש.גאז היה בבר .אביב .בחוץ; אבא היה שקט וטובי ישב תמיר אל השלחן וכתב שירים
על האביב ,על השדה ,על הכרם ,על הפרדס-- .על כל אלה שר אבא וכתב בטגוחהי

=

 mb novoהדליק יוחר ועשן לא שלח לא לימין ולא לשמאלי.

חמים היה האויר גם בחוץ ואמא לא הביאה עוד = את התנור אל חחדר להרליק
את פתילתו .שקט היה.בבית ונוח היה ,אבא ואמא ישבו  יחד ושוחחו ביניהם על דברים

יפים. :על חלנמות נעימים.

E

וביום הששי לפנוח ערבי נגשה אמא אל הגפרורים ,הוציאה אחר מהם ,הרליקה

את הנרות של שבת ,עצמה את עיניה בידיה ושפתיה לחשו ברכה,
שמח הגפדור .בלכתו להשרף ושמחו גם חבריו עליו על שנשוף בקדושה.
בא יום:מועד וחג ,הלך .גפרור שניי שלישיי להשוף )Inn my mao
 Duהם נשופו בברכה,
פעם זכרה אמא את אביה המת זה שנים רבות ,לקחה מנווה  MPAותעמיד
אוחה:ב8נת "החדר ,שתאיר .כל הלילה. .אמא בכתה.אז  anוהגפרורים נשענו אז זה
אל זה מחוך וטט .בעצב וינון הלך אחד הנפרורים להשרף בעד נשמת האב הזקןיי:

פעם אחת באה בשורה טובה למשפחה ,החליטו לעשות מדורה בחוץ ,בחצר.
רקדו דנפרורים ויצאו בשמחה זה :אהר זח להשרף .למען העלות  אור בלב כל
השמחים והשרים בקול תוזת כפת השמים,
באותה  ema ama apeשמחה גרולה בחוץ" .הכל ישרו =  ampוהגפרורים
בהרלקם זה אחד זה חשבו כי דומים הם "לכוכבי השמים למעלה.
בקופסה נשאר "רק גפרור אחר ,הצעיר 'מכלם ,הוא היה מוטל בה ימים רבים
וכמעט שכחוהו,
apa vm emA

כי על כן צעיר היה .אך לא ירע איך להשתפש בהם.

פעם נסה בעצמו להשתפשף בכתל הקופסה מזה ופעם  נסה להשתפשף בכתל
הקוססה מזה .ראשו נצרב במקצת .גופו גם הוא  נסרק מעט .אכל להאיר לא יכול
לא פרץ מתוכו אורו הָאָמְתִי.
כה עברו ימים רבים:
Pp mm

ימי

Dm

שבו ובאו

 qmרעד עבר גם על גוף mem
בלילה וביוס היה מבקש ושואל :

ימים

קרירים,

רוחות

מנשבות

הצעירי הבורר ,חלומות קשים חלם

—  mapaעור חקדושה אשר עליה נשופו ?
 -כן .כן -- ,היה נותן תשובה לעצמו ,הספרים עודם על השלחן ,התינוק

10

;

אלמות

אוחם

mona

אמא ,אבא |אמא עורם יושבים  nasוהולמים
הולך וגדול  לשירת
לל החרר ,בחוץ הומה הרוח :סואן וסוער ,ואולם בלב אמא
היפיםי והקרושה מרחפת בח

עור אור פנימיי כאילו אמרו,:לא חלשה אמונתנו",
ואבא מפעפעת עוד חמימות ומבהיק

,לא אנדה תקותנו".
הזרקף ,להרים ראש , qa ms as andוהיפה
 mom péixהצעיר ל
האצור בקיבו לרבר קדוש שבקרושים.
חנכה ,סערות קשות היו ,בחוץי ואבא ספר בבית על
היו בין השמשות .של
לב הקטן שבכלם ,על יהודה המכבי אשר נלחפ בער
חנה ושבעת בניה .על אמץ
:השמשות ,ואולם עיניו דלקי ,ועיני החינוק אורו , ועיני
עמו ; שררה מסביב חשכת בין
אמא נוצצו ,ג ,

ההומה בחוץ; ההולבת ומתגבית , הולכת וחזקה ,הולכת
ופתאום  נשמעה הרוח

"החלון ,עד שנע כמעט קיר הבית ,והגפרור הצעיר פרין
וקרב בחזקה הכתה על תריס

מחיך קופסתו ובא עד השלחן ,ונגע בכף יר אבא.
ראה אבא את  DPI MIDIואמר באמץ:
נשמר בקופסהי הבה אדליק בו את נר החנוכה :נר
 -גפרור צעיר זה עודהזכרון  לגבורינו  הגדולים +
וכן עשה.

ר את עצמו בשמחח .מיד הועלתה אשו הוכה ,הלבנה:הכחולה מעט,
מסר הגפרו
נגעה בפתילת השמן ,

ך ,שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה" והאור .שעלה מן
 NORבי
את החשך ,האיר את הלב וגם הרוחות שבחוץ כאילו קמו לרממה.
הפתילה פזר
ועינו אבא דלקו ועיני התינוק אורוי וני אמא eso MEN

מרדכי טֶמקין
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א .ז .רבינוביץ

מפסקי צדיקים.
שני חסידים היו בעירה אחת בפלך וולין . שניהם עשירים ,ושגיהם
חפידי הסבא משפולָה .לאחד היה בחור..יפה ולשני בחורה יפה .ובהפבמם
הסבא משפולה עשו ביניהם .סנין וכחבו חנאים .כי הבחור החשגב שלמה
ב"ר אברהם ישא במזל טוב את הבתולה המהוללה יוכבד .בת..ר' יצחק.

אבי החתן מתחייב מצדו ליתן נדוניא לבנו סך אלף רבל במזומנים מלבד

מתנות לכלה .וגם אבי הכלה מתחייב לתת מצדו נדוניא לבתו  JDאלף רובל
במזומניםי מלבד מתנות לחתן.כדרך קצינים ונגידים .והחתונה תהיה במזל
טוב כעבור שלש שנים .כי גם החתןזוגם הכלה היו בזמן התנאים צעירים
מאדי כבני שלש עשרהי כדרך העולם בדורות הקודמים.
עד שהגיע זמן .החתונהי נעשתה תמורה גדולה בחיי המחותנים .אבי

החתן נתעשר כפלים ואבי הכלה נעשה עני נמור .ממש חסד לחס .ולא

הספיק ליתן נדוניאי ומכל שכן מתנות.

בא אביהחחן אל אבי הכלה ואמר לו :לא אכחד ממך שאני מתחרט

בלבי על כל השדוך הזה .אבל אחרי שהסבא הקדוש הסכים לזה איני

מעז לבטל את השדוך .אבל!צריך איך-שהוא להשיא את הבחור :עוד מעט

ויהיה בעל שפסי ולא נאה שהוא יתפלל בלי טלית.

ענה אבי:הכלה ואמר :אמנם צדקת .אחי .אבל אין לי מה להשליש

נדוניא ...

 -אם כן יהי בלי נדוניא ..מה לעשות למי שאין לו?

 טוב -ענה אבי הכלה ..אבל .הכלה צריכה לבגדים . אי אפשרלהוליכה אלו החופה לבושה סמרטוט.

— אתן לך חמשים רובל ותתפר לה שמלות -ענה אבי החתן.

 -אבל להשיא בלי נדוניא גם :כן לא' טובו אמר אבי הכלה-,

הצעירים צריכים שיהיה להם כסף מזומן".שיתחילו באיזה מסחר ,כדרך

העולם .למה יהיו הם גרועים משאר החתנים והכלות ?

 -ובכן ? שאל אבי;החתן. -ובכן תתן אחה את הנדוניא.

 -הלא כבר נתתי+ ..

 -חכם שלי .ענה אבי הכלה :אתה נתת בשביל החתן :תתן עכשיו

גם בשביל הכלה.

כעס אבי החחן ואמר :
די לך שאיני תובע ממך לא נדוניא ולא בנדים .והנה' אתהזמעז.לדרוש שאשלם את הנדוניה בעדך  , .הנשמע כדבר הזה ?
 בודאי ,אם נלך לדין תורה .תצדק אתהי ענה אבי הכלה .אבלאני איני הולך עמך  pioתורה ,אלא שגם לחופה לא אלך .אם לא תשליש
נדוניא גם בעד בתי .אם אני הפסדתי את כספיי חצעירים אינס צריכים
להפסיד.
ראה אבי הבן שאבי הכלה הוא קשה עורף .מחר ונסע אל הסבא
הקדוש .הוא יספר לפניו את עלבונוי והסבא בודאי יצוה לעשות החתונה.
; אבו הכלה בא אל הצדיק משפולה ,בערב שבת קודם בלת השבת
 pra naמחדרו לחת שלום לכל החפידים האורחים שבאו אליו .וכשראה
את ר' אברהםי אבי החתן .פנה .אליו ואמר. :שלום עליכם ! שוב . טוב
מאוד ש א תה באת" ...ויותר לא דבר עמו בכל יום השבת,

ר' אברהם היה תמה ולא ידע למה נתכון הרבי בדבריו .רוצה

 TND SMלךעת  IDהדברים :אבל לא מן הנומום  הוא לשאול את
הרבי דבר אלא ביחידות.
רצה ר' אברהם להכנס אליו

במוצאי שבתי והנה הרבי 

היה

טרוד בענינים אחרים .ביוז הראשון נם כן אי אפשר היה להכנס אליו.

היו שם איזה רבנים גדולים ,התיעצו בעניני כלל ישראל.
לסות .ביום השני או  Draהשלישי .הוא נדחק ונכנס אל הרבי.
כשראהו הרבי .אמר לו  :מה ? אתה עוד הנך פה  +הלא אמרתי

לך :טוב ,טוב ש א תה באת...
— אבל .רבי .אנכי באתי להתלונן על המחותן שלי ...
—  3נּ ענה הרבי בחפזון .מבלי תת להמתלונן לכלות .דבריו -

הלא זהו מה שאמרתי :טוב .טוב שא ת ה באת .הלא אפשר היה שיהיה

 poשאתה תהיה קבצן והוא עשיר :ושהוא .יבוא להתלונן עליך ...ואם

כן הלא טוב לך שאתה בּאת .ועכשיו לך וחן נדוניא גס בשביל החתן וגם
בשביל הכלה .כך צריכים חסידים לעשות .חפידים אינם מעמידים דבריהם

על דין חורה.

IRA

MZA TES MÍN “PDD
א.
מִפְּלִיאות הַנְדִיבוּתBio Sia 
ספָּר' יספרו כי איש אחד רבו עליו חובותיו ומצבו צר מאדי ויעזב
את משפחתו ואנשי ביתו ויצא לדרכו !תועה בארץ .ויסובב בערים עְדִי
הגועו אל עור גבְהַתחחומה וחְזְקָתהבנין .ויבא אל חוכה והוא רעב וחפרחכל
ולכו נשבר בקרבו כי חזק עליו הרעב מאד.
ויהי בעברו באחד השוקים והנה קכוצת אנשים מגדולי העיר הולכים

וילך אתם עד בואם אל מקום נהדר כהיכל מלך .ויבא אתם הביתה .וילכו

עד הניעם אל איש יושב בראש בכבוד ויקר וסביבו נעריו ומשרתיו והוא
כאחד השועִים:אשר בארץ..ויהי  ,כראותו אותם ויקם וילך לקראתם ויכבדם
ויושיבם ,והאיש העני נדהם למראה עיניו ,ויבוש וילך אחורנית והוא .נבוך
וירא לנפשוי עד אשר ישב במקום נפרד רחוס מהקרואים ולא ראהו איש.
עודנו יושב והנה בא איש ואתו ארבעה כלבים מכלבי הציד .DDD
בשמיכות משי .ועל צוארם ענק זהב בשלשלת כסףי ויקשר את כל אחד
מהם במקום מיחד לו  992 599 928 02 3990 9809 ppזהב מלאה
אכל מהמטעמים המובים .וישם לפנו כל כלב קעריתו וילך ויעזכם .והאיש
מביט אל האכל .מעצמת רעבונו משתוקק:לגשת אל אחד הכלבים לאכל
אתוי אד ירא מעשות זאת.
ם
י
ב
והנה נשא אחד הכל
ת
א
עיניו אליוי ויתן האלהים רחמים בלבו
עליו ויתרחק מקעריתו וירמז אליו .ויגש  ויאכל וישבע ויאמר ללכת .mom

הכלב רומז אליולקחח גם את הקערות ויגישנה אליו .ויקחנה האיש ויצא

מהבית וילך .ואיש לא ידע ויסע אל עיר אחרת וימכר את סערית הזהב
ויקן במחירה סחורה ויביאנה אל עירו וימכרנה וירויח:בה :וישלם כל חובותיו
 3הונו מיום ליום ויעשר,

ויהי אחריעבר שנים אחדות ויזכראת כל אשר קרהו בימי עניו :ויאמר

 39012הבה אַפעה אל עיר בעל קערית-הזהב והבאתי לו מנחה יפה ומחיר
*) ,לקוח מתוך החלק השני של הספר ,שלא נתפרסס עריון,

אלסות

*
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 ADOאשר חנני בה כלב מכלביו אשלם לו .ויעש כן .ויסע יומם וליל
עד הַגיעו אל העיר ההיא וישוטט ברחובותיה עד בואו אל מקום ההיכל.
והנה לפניו חרבה הרופהי והבית ריק ואין איש .ויבהל וישתומם ויצר
IRD

עודנו עומד והנה לפניו איש עני לבוש קרעים .ופניו דלים ורזים .וינש

אליו ויאמר לו :אולי ידעת מה עשתה יד הזמן בבעל ההיכל הזה? ms

 * DIVIDO VAZTal VOZ,וּמַ-גּעָשה בְּטִירומָיי עדי שארו רק
גדַרוחָיו ? ויאמר אליו האיש  :הוא הוא העני העומד לפניך .בוכה ומקונן על

כל אשר קרהו .האינך יודע כי הָאֶל מָרוּמָס וּמַשָפִּיל וֶָם מִנְּכוּהּ יפיל  +אנכי

האיש בעל המקום הזה ובונהו :אנכי בעל כל יקר ופאר אשר כלל בתוכו .
אך הזמן התגלגל ויבַלָה בּלפּאָריי  וישמיזי בּל-הדריי וַגִּיעָנִי עד למדרגתי

זאת השפָלה והדלהי אך למה זה אתה שואל לבעל הבנין?הדבר לך אליו +

ויספר לו האיש כל אשר קרהו ויאמר אליו :ועתה הבאתי אליך

תשורה ומחיר קעריחך אשר לקחתי .ואשר היתה הסבה לעשרי אחרי עניי
ולאשרי אחרי מצוקתי.
וינענע האיש בראשו ויבך ויאמר :האָמנם משנע הנך  +הן מעשה

כזה לא יסכן לבעל שכל .היתכן כי כלב מכלבי יָחְנּבקערית"זהב ו א ג כ י

אשוב ולקחתיה ממך ! האמנם אשוב לקחת את אשר נתן כל בי בגדיבות

לבו ולו גם אֶהִי במצוק גדול מזה ! חי האל כי לא אקח מידך כל מאום

ואתה שוב למקומך בשלום.
PR
וישק האיש את רגליו וישב לדרכו ופיו מלא תהלת פעליו.
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