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    )א"כ, חל ְׁשמֹות(   "אֵּלֶה פְקּודֵי הַּמִׁשְּכָן" 

 ֶאת ָמנּו" ְפקּוֵדי ֵאֶּלה" ֶׁשל ַהֹּזאת ֶׁשַּבָּפָרָׁשה, ַהֶּזה ַהָּפסּוק ַעל ַמְסִּביר י"ַרִׁש 

  .ּוְנֹחֶׁשת ָזָהב, ֶּכֶסף ְוָתְרמּו, ַלִּמְׁשָּכן ְנָדבֹות ֶׁשָּנְתנּו ֵאֶּלה ָּכל

 רֹוֶצה ְוא ֶׁשִּמְתַקְמֵצן ִמי ִעם ּקֹוֶרה ַמה. ִלָּבם ִמָּכל ַלִּמְׁשָּכן ָנְדבּו ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני

  :ַהָּבא ַּבָּמָׁשל ֶׁשִּנְרֶאה ְּכמוֹ , ָּגדֹול ִמְסֵּכן הּוא ָּכֶזה ָאָדם? ֶׁשּלוֹ  ֵמַהֶּכֶסף ָלֵתת

 ִהְרָׁשה א ֶׁשֲאִפּלּו ַעד, ַקְמָצן ָּכ-ָּכל ָהָיה הּוא. ָּגדֹול ַקְמָצן ָהָיה ֶּבר-ְׁשמּול

 ְּפרּוָטה ָּכל. יֹום ְּבָכל ֶלֶחם ְמַעט ָאַכל ּוְבֹקִׁשי, ּוָבִריא ֵמִזין ֹאֶכל ֶלֱאֹכל ְלַעְצמוֹ 

ֶּכֶסף ְסכּום ֶׁשָאַסף ַעד, ִלְפרּוָטה ְּפרּוָטה ֵצֵרף הּוא. ְּבַקְּפָדנּות ׁשֹוֵמר ָהָיה ֶׁשָחַס 

  .ְמֹאד ָעִׁשיר ְוִנְהָיה ָּגדֹול

 רֹוֶצה) ֵמָאה( ָמֶנה לוֹ  ֶׁשֵּיׁש ֶׁשִּמי, ל"ֲחזַ  ֶּׁשָאְמרּו ַמה יֹוְדִעים ֲאַנְחנּו ֲאָבל

 עֹוד ְלַהִּׂשיג ְוָרָצה, ָחַס ֶּׁשהּוא ְּבַמה ִהְסַּתֵּפק א ַהֶּזה ַהַּקְמָצן ַּגם. ָמאַתִים

?! יֹום ְּבָכל ְׁשֵלָמה ָמָנה ֶלֱאֹכל ֶׁשַחָּיִבים ָאַמר ִמי: ְלַעְצמוֹ  ָחַׁשב הּוא. ֶּכֶסף ָועֹוד

 רּוָּבִלים ְמאֹות ַּכָּמה ֶאְחֹס – ָּפחֹות ֹאַכל ִאם ֲהֵרי?! ָמָנה ֶרַבע ִלי ַמְסִּפיָקה א

  !ְּבָׁשָנה

ֶׁשּלוֹ  ַהֶּכֶסף ּוֶבֱאֶמת, ֶּבר-ְׁשמּול ָעָׂשה ָּכ א ֲעַדִין הּוא ֲאָבל. ְוִהְתַרָּבה ָהַל 

 ָּכל ָאַכל ָלֵכן. יֹוֵתר ָּגדֹול ָעִׁשיר ִלְהיֹות יּוַכל ֵאי ָחַׁשב ַהְּזַמן ָּכל. ְמֻרֶּצה ָהָיה

 ֶׁשָחַס ְּפרּוָטה ָּכל ְוַעל, ְּכלּום ְלַעְצמוֹ  ָקָנה א ִּכְמַעט הּוא. ּוָפחֹות ָּפחֹות ַּפַעם

  .ְּגדֹוָלה ִׂשְמָחה ָׂשַמח

. ָלֶלֶכת ְמֻסָּגל ָהָיה א ִּפְתאֹום. ְמֹאד ַחָּלׁש ֶׁשהּוא ֶּבר-ְׁשמּול ִהְרִּגיׁש ֶאָחד יֹום

 ָצִרי ָהָיה הּוא – ְלַאט ָהַל ְּכֶׁשהּוא ְוַגם, ְּבַמְדֵרגֹות ַלֲעלֹות ִהְצִליחַ  א הּוא

  .ָעֹמק ְוִלְנֹׁשם ְּפִסיעֹות ַּכָּמה ָּכל ַלֲעֹצר

, ְלַעְצמוֹ  ֶּבר-ְׁשמּול ָאַמר", ִלי ָּקָרה ַמה ֶׁשִּיְבֹּדק ָלרֹוֵפא ָלֶלֶכת ָצִרי ֲאִני"

ָלרֹוֵפא ְוָהַל.  

 ַוֲחֵסִרים ְמֹאד ַחָּלׁש ֶׁשַאָּתה ֶאָּלא, ָּגמּור ְּבֵסֶדר ֶׁשְּל ַהּגּוף: "ָהרֹוֵפא לוֹ  ָאַמר

ַאָּתה ָּבִריא ִלְהיֹות ְּכֵדי. ַּבָּדם ֲחׁשּוִבים ֳחָמִרים ְל ַמֲאָכִלים ֶלֱאֹכל ָצִרי 
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 הּוא ֶׁשָּלּה ַהְּמִחיר – ְל ֶׁשָרַׁשְמִּתי ַהְּתרּוָפה ֶאת ְוָלַקַחת, ּוְמֻׁשָּבִחים ְיָקִרים

  ".רּוָּבל ָמאַתִים

 ְּבֹקִׁשי. ַהְּתרּוָפה לׁשֶ  ַהָּגבֹוּהַ  ַהְּמִחיר ֶאת ְּכֶׁשָּׁשַמע ִהְתַעֵּלף ִּכְמַעט ַהַּקְמָצן

  .ַהֶּזה ֵמָהרֹוֵפא ִלְבֹרחַ  ְּכֵדי ַהֶּדֶלת ֶאת ִלְמֹצא ִהְצִליחַ 

 ַהְּתרּוָפה ְוֶאת ַהְמֻׁשָּבִחים ַהַּמֲאָכִלים ֶאת ִלְקנֹות ִהְסִּכים א ֶּבר-ְׁשמּול

 רֹוֶאה ְּכָבר הּוא ִּכי לוֹ  ָהָיה ִנְדֶמה. ַחָּלׁש ְויֹוֵתר יֹוֵתר ִנְהָיה הּוא ְוָכ, ַהְיָקָרה

, ְּבֵרָרה לוֹ  ָהְיָתה א. ִנְׁשָמתוֹ  ֶאת ָלַקַחת ְורֹוֶצה ֵאָליו ִמְתָקֵרב ַהָּמֶות ַמְלַא ֶאת

, ַהְיָקָרה ַהְּתרּוָפה ֶאת ׁשּוב ִלי ִּתְרֹׁשם: "ֵאָליו ְוִהְתַחֵּנן ָהרֹוֵפא ֶאל ָחַזר ְוהּוא

  ".ָאמּות ֶׁשא ָהִעָּקר – ִלי ֶׁשֹּתאַמר ַּכָּמה ֲאַׁשֵּלם ֲאִני

 ָרֶזה ָּכ-ָּכל ִנְהֵייתָ  ָלָּמה, ָעֶלי ָעַבר ֶמה ִלי ַּתְסִּביר ֹקֶדם: "ָהרֹוֵפא לוֹ  ָאַמר

  ?"ְוחֹוֶלה

  .ֶׁשּלוֹ  ַלַּמֲחָלה ַהִּסָּבה ֶאת ָלרֹוֵפא ַהַּקְמָצן ִסֵּפר

 ֲאִפּלּו? ָּבִריא ֹאֶכל ָאַכְלָּת  ֶׁשא ְּבָכ ָחַסְכָּת  ֶּכֶסף ַּכָּמה": ְוָאַמר ָהרֹוֵפא ָצַחק

 ִּתְצָטֵר ַעְכָׁשו? ְל ָעַזר ֶּזה ְּבַמה – ַאְלַּפִים אוֹ  רּוָּבל ֶאֶלף ְּבָכ ָחַסְכָּת  ִאם

 ָּבטּוחַ  א ַוֲעַדִין, ְּתרּופוֹת ְוַעל רוְֹפִאים ַעל יוֵֹתר ַהְרֵּבה ָּגדוֹל ֶּכֶסף ְסכּום ְלַבְזֵּבז

  !"ֶׁשְּל ַהַחִּיים ֶאת ְלַהִּציל ֶׁשַּיְצִליחּו

  ":ַחִּיים ָחֵפץ"הֶ  ָלנּו ַמְסִּביר

 ְצָדָקה ָלֵתת רֹוִצים א, ֶּכֶסף ְלַהִּׂשיג ִּבְׁשִביל ָקֶׁשה ֶׁשעֹוְבִדים ֲאָנִׁשים ֵיׁש

 ֵאיָנם ַּפַעם ַאףוְ , ִלְתֹרם ֵמֶהם ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ַהְּצָדָקה ִמַּגָּבֵאי ּבֹוְרִחים, ַלֲעִנִּיים

  .ֶּכֶסף ָועֹוד עֹוד ֶלֱאֹסף ֵאי ַּבְּׁשֵאָלה ָעסּוק ֶׁשָּלֶהם ֶׁשָהֹראׁש ֵמֹרב ְרגּוִעים

א ִמי. יֹוֵתר ַהְרֵּבה ַמְרִויִחים ְצָדָקה נֹוְתִנים ֶׁשִאם, ִלְזֹּכר ָצִרירוֶֹצה ֶׁש 

: ֶׁשָּלַמְדנּו ְּכמוֹ  ,ָּדָבר ֶׁשל ְּבסוֹפוֹ  ַיְפִסיד ֶאָּלא, ַיְרִויחַ  א – ַלֲאֵחִרים ִמֶּׁשּלוֹ  ָלֵתת

   ".ַתֲעִׁשיר ִהיא ַהֵּׁשם ִבְרַּכת"ּו, ֶׁשִּתְתַעֵּׁשר ִּבְׁשִביל –" ְּתַעֵּׂשר ַעֵּׂשר"


