
  
  
  
  
  
  
  
  

וישכם אברהם בבקר אל 'דכתיב  ,לתפילתולתפילתולתפילתולתפילתואברהם אבינו קבע מקום אברהם אבינו קבע מקום אברהם אבינו קבע מקום אברהם אבינו קבע מקום 
מקום  כל הקובע - להיעמידה אלא תפואין  )ז"כ- ט"י( 'המקום אשר עמד שם

 ,וכשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד ,בעזרוי אברהם קלתפלתו אל
   :) ברכות ו(                                                                         .מתלמידיו של אברהם אבינו

  

אדם שלא , בנוהג שבעולם ::::ביאר הגאון רבי יוסף שלום אלישיבביאר הגאון רבי יוסף שלום אלישיבביאר הגאון רבי יוסף שלום אלישיבביאר הגאון רבי יוסף שלום אלישיב
 –אינו מחזיק מעמד כל ימיו באותו בית כנסת , עבד על מידותיו

פעם ... לא ימלט שבמשך השנים מתמלא לבו בטענות וטרוניות
, וכאן לא נתנו לו לגשת לפני העמוד... קיפחוהו בנושא העליות
וכך נערמים בלבו ]... אמיתי או מדומה[בזמן שיש לו יארצייט 

ונות עד אשר הוא עוזב את מקום תפילתו ומחפש כל מיני תל
  ...בית כנסת אחר

אם רואים אדם שבמשך עשרות שנים ממשיך להתפלל  על כןעל כןעל כןעל כן
הוא , באותו בית כנסת אות וסימן הוא שהאדם הזה הוא חסיד

  )שםשיעורי משמר הלוי , ברכות" הערות"(                                                        !עניו

u  
        בדרך לבית הכנסתבדרך לבית הכנסתבדרך לבית הכנסתבדרך לבית הכנסת    - - - - הכנסת אורחים הכנסת אורחים הכנסת אורחים הכנסת אורחים 

  

מי שבא לביתו  ::::הורה מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאךהורה מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאךהורה מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאךהורה מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך
והאורח עלול להפגע אם בדיוק כשיבוא ילך , אורח מחוץ לעיר

אפילו , רשאי לעכב הליכתו, בעל הבית להתפלל בבית הכנסת
  )'ג נ"כ' ח "תפילה כהלכתה(".             אם יפסיד על ידי זה תפילה בציבור

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
בת חתנו רבי יצחק מאיר  ,שאל את נכדתו """"אמרי אמתאמרי אמתאמרי אמתאמרי אמת""""הרבי ההרבי ההרבי ההרבי ה
על דבריו של אברהם , שהיתה ידועה כמכניסת אורחיםאלתר 

, רחצו, יקח נא, 'מהם נלמדים דיני הכנסת אורחים ,אבינו בפרשה
כיצד ... דהיינו לכו לכם' ואחר תעבור' –ובנשימה אחת ' סעדו
  !?וכי זו הדרך? אברהם מתחילה שילכו אמר

  

מכאן לימוד לבעלי בתים מכניסי  """"אמרי אמתאמרי אמתאמרי אמתאמרי אמת""""אלא אמר האלא אמר האלא אמר האלא אמר ה
לאפשר לאורח היא שלעיתים חלק מהכנסת האורחים , אורחים

כי לפעמים האורח רוצה , את החופש ללכת מתי שיחפוץ
או שלא , להמשיך בדרכו ובעל הבית דוחק בו להשאר עוד קצת

              ")נר יהושע("               .                                   עוזבואורח לנעים לו ל

8  
  )מן ההפטרה( ............""""אחת הנה ואחת הנהאחת הנה ואחת הנהאחת הנה ואחת הנהאחת הנה ואחת הנה""""

  

ואף , ולא להטריח להתארח בבית פרטי להתאכסן במלוןלהתאכסן במלוןלהתאכסן במלוןלהתאכסן במלון    עדיףעדיףעדיףעדיף
כדי שידע , לא יאבה עד אשר יפצירו בו, בעל הבית אם יזמינו

  .מחמת אי נעימותבבירור שבלב שלם מזמינים אותו ולא 
  

ימים להתאכסן בבית פרטי לא ירבה ישיבתו  וגם כשהוא מוכרחוגם כשהוא מוכרחוגם כשהוא מוכרחוגם כשהוא מוכרח
 ,אלא יפנה מעט הנה ומעט הנה ,בביתכל היום ולא ישב ... רבים

  )אורחים" פלא יועץ("            .    מו על המארחיםבאופן שלא יכביד עצ

  

  
  
  
  
  
  
  

מי שהכיר מה . נפתח מלון יהודי בעיר קייט ידועה בשוויץבזמנו בזמנו בזמנו בזמנו 
איש יום אחד קיבל . שנעשה שם ידע שמצב הכשרות אינו טוב

מברק מידיד , תושב לוצרן ,אברהם ארלנגר החבר רבי -צדיק 
        " ?ר לאכול במלון פלוני ללא פקפוקהאם אפש: "ששאלטוב 

        

פחמים וגלידת , כן: "הלשון ובזהיתה  תשובתו במברק החוזרתשובתו במברק החוזרתשובתו במברק החוזרתשובתו במברק החוזר
  ")בית אברהם" -ספר זכרון משפחת ארלנגר(                                 ...!"קרחונים

8  
יהיה שנה אחת חירות אחר חתונתו ופטור מכל  כל בעל ביתכל בעל ביתכל בעל ביתכל בעל בית

כרטיסי הפניה להכנסת אורחים  –אפילו מן הפלטין , הנתינות
  )לוח שנה מנהג ארץ הגר -  מנהגי פרשבורג(                  .אותם כותב נאמן הקהילה

u u  
מעשה מופלא המוכיח על מסירות  סיפר הגאון רבי אליהו שרםסיפר הגאון רבי אליהו שרםסיפר הגאון רבי אליהו שרםסיפר הגאון רבי אליהו שרם

   :'נפשו של מרן גאון ישראל הרב מפוניבז
  

נכנסתי אל מרן  ,'שהיתי בשבת בישיבת פוניבז בעת השידוכיןבעת השידוכיןבעת השידוכיןבעת השידוכין""""
דרשתי בשלומו וביקשתי  ,ישהכיר היטב את אב' הרב מפוניבז

יש שלנו אבות  יתבב ,פנה אלי הרב בחביבות ואמר. את ברכתו
מה אעשה  ,ילדים ספרדים שבאו ממשפחות במצבים קשים

  .כבן עדתםאולי תייעץ לי , שהם יהיו מרוצים
  

ילד יהיה מרוצה אם תהיה לו אוירה , ברשות הרב ,,,,אמרתי לואמרתי לואמרתי לואמרתי לו
  .חמה כמו הבית שהיה לו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

שיבוא אדם מבוגר מעדת ספרד וישיר איתם בשבת  לכן כדאילכן כדאילכן כדאילכן כדאי
וגם צריך שיהיה אוכל בסגנון  .ניגונים שיש במסורת משפחתם

בעיקר אצל הספרדים שרגילים  ,הביתאת  הםשיזכיר ל
כל עדה ומאכליה  ,שאמותיהן משקיעות הרבה בסוגי מאכל

  ."הרבים
שר יי... אתה צודקאכן " :ואמר 'הרב מפוניבזשל  מיד אורו פניומיד אורו פניומיד אורו פניומיד אורו פניו

  ")ויעל אליהו("                                                                                                                !"כח

�  
        ,,,,מתוך מחברתו של הגאון רבי עזרא נסים עדסמתוך מחברתו של הגאון רבי עזרא נסים עדסמתוך מחברתו של הגאון רבי עזרא נסים עדסמתוך מחברתו של הגאון רבי עזרא נסים עדס

        ....זזזז""""מרחשון תשמרחשון תשמרחשון תשמרחשון תש    - - - - בן לאותו גאון מופלא רבי יעקב עדס בן לאותו גאון מופלא רבי יעקב עדס בן לאותו גאון מופלא רבי יעקב עדס בן לאותו גאון מופלא רבי יעקב עדס 
  

            ".".".".זקנים באים בימים חדל להיות לשרה אורח כנשיםזקנים באים בימים חדל להיות לשרה אורח כנשיםזקנים באים בימים חדל להיות לשרה אורח כנשיםזקנים באים בימים חדל להיות לשרה אורח כנשיםואברהם ושרה ואברהם ושרה ואברהם ושרה ואברהם ושרה """"
  

דברים שי הקדוש "הארמ מובאמה ש ל פיע נבארנבארנבארנבאר    צחותצחותצחותצחותבדרך בדרך בדרך בדרך 
של שיחה ירדו  םוידוע שעשרה קבי, בטלים גורעים מחיי האדם

  .אם כן זה גורם שהם לא יאריכו ימים ,לעולם תשעה נטלו נשים
  

ואם תתמה מילא  ,שאברהם ושרה זקנים -  זה הפסוק בא לומרזה הפסוק בא לומרזה הפסוק בא לומרזה הפסוק בא לומר
חדל להיות 'על זה נאמר  ?אבל שרה היאך האריכה ימים ,אברהם

דהיינו שלא היתה מרבה שיחה כדרך ' לשרה אורח כנשים
  )תשואות חן לו -א "ג אברהם שליט"הרה ,את המחברת העביר לי בנו(             ...הנשים

  ויראפרשת 
 383גליון 

  
 בכל עניני העלון
        נתנאל רוזנבליט

        5791486 ב"ב 21צבי ' רח
©  

nr@shtaygen.co.il 
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  נ הרב רבי צבי"לע
  ל"ר ברוך זצ"ב

  

  צפורה מרתנ "לע
  ה"ע ישראל יצחקר "ב

  



אפר אפר אפר אפר     ----מצוות מצוות מצוות מצוות זכה לזכה לזכה לזכה ל    ''''ואנכי עפר ואפרואנכי עפר ואפרואנכי עפר ואפרואנכי עפר ואפר''''בשכר שאמר אברהם אבינו בשכר שאמר אברהם אבינו בשכר שאמר אברהם אבינו בשכר שאמר אברהם אבינו 
      ):חולין פזז "ח כ"י(                                                                                                                                                                                                                                                                ....פרה ועפר סוטהפרה ועפר סוטהפרה ועפר סוטהפרה ועפר סוטה

 – הסבר הענין הוא על פי משל ::::ביאר רבי עזרא נסים עדסביאר רבי עזרא נסים עדסביאר רבי עזרא נסים עדסביאר רבי עזרא נסים עדס
אחד . לחתונת בנו וגביר שהזמין את נכבדי עירמעשה ב

מקומם  ,לא רצה לשבת כי אם ליד הפתח בענוונותו ,חכמיםה
  . למרות כל הפצרותיו של בעל הבית ,פשוטי העםשל 

  

שעל  ,עוד כמה נכבדיםחכם  אותו הושיב ליד, הגבירהגבירהגבירהגבירמה עשה מה עשה מה עשה מה עשה 
  .עניו חכםיתכבד המקום ההוא ולא יגיע בזיון לאותו זה ידי 

  

 'הלא רצה ', ואנכי עפר ואפר'שאמר  כן הענין באברהם אבינוכן הענין באברהם אבינוכן הענין באברהם אבינוכן הענין באברהם אבינו
לכן נתן לו מצוות  ,שאברהם ישאר באותה מדרגת שפלות

  )ל"כנ(          .םהיתכבד אבר הםשעל ידי ,נכבדות ויקרות בעפר ואפר

N w  
        """"ויאכלו אותיות וכאילוויאכלו אותיות וכאילוויאכלו אותיות וכאילוויאכלו אותיות וכאילו""""

  

, , , , נראו כמו שאכלונראו כמו שאכלונראו כמו שאכלונראו כמו שאכלו: : : : יייי""""רשרשרשרש    ".".".".והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלווהוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלווהוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלווהוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו""""
  )'ח ח"י(                                                     ....מכאן שלא ישנה אדם מן המנהגמכאן שלא ישנה אדם מן המנהגמכאן שלא ישנה אדם מן המנהגמכאן שלא ישנה אדם מן המנהג

  

היום בו , לפני תשעים ותשע שנים ,,,,דדדד""""ט חשון תרעט חשון תרעט חשון תרעט חשון תרע""""ייייהיה זה היה זה היה זה היה זה 
בו יצאה משלחת , במושבות הארץהנודע " מסע התשובה"החל 

ובמצבם הרוחני , לתקן פרצות במצוות התלויות בארץהרבנים 
בראש המשלחת עמדו הגאונים רבי . של בני המושבות החדשות

  .קוקאברהם יצחק הכהן  ייוסף חיים זוננפלד ורב
  

הרבנית קוק  .דיפו כולם הוזמנו לבית הרב. הגיעו ליפובחזרתם בחזרתם בחזרתם בחזרתם 
טרחה לקבל כראוי את פני האורחים הנכבדים והגישה לפניהם 

  . תה ועוגות
  

זוננפלד התכוון  הרבוגם , מהתה המהביל לגמו המסוביםלגמו המסוביםלגמו המסוביםלגמו המסובים
הלא אתה צם  ,אבא: "ר אליהו מרדכי"הג בנוהעירו . לשתות

רבי יוסף  של ום פטירת בתוהיה י ז בכסלו"י אותו יום!" ?היום
  . נוהג להתענות ביום פטירת כל אחד מילדיו רבינווהיה  ,חיים

  

  . לא שם לב להערת בנו ולגם מהתה כמה לגימות רבי יוסף חייםרבי יוסף חייםרבי יוסף חייםרבי יוסף חיים
  

אבל . זכרתי היטב שאני בתענית: הסביר לבנו אחר שיצאואחר שיצאואחר שיצאואחר שיצאולללל
והרב , מכיון שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה

היאך יכולתי לגרוע ממצוותם אם . סקו במצוה זווהרבנית התע
לכן התרתי לעצמי . וגם חששתי לפגוע בכבודם. לא הייתי טועם

וממילא  ,התה היה רותחנוסף ב. ללגום מהתה באמצע התענית
  )"אלה מסעי"(.                      בכל פעם טעמתי ממנו פחות מכשיעור

[  
    ,,,,מלאכיםמלאכיםמלאכיםמלאכים    ––––    משרתי עליוןמשרתי עליוןמשרתי עליוןמשרתי עליון    הכיר בהם כי הםהכיר בהם כי הםהכיר בהם כי הםהכיר בהם כי הם    - - - - " " " " ויבואו שני המלאכיםויבואו שני המלאכיםויבואו שני המלאכיםויבואו שני המלאכים""""

  )'ט א"י( ....''''אנשיםאנשיםאנשיםאנשים''''ולהלן אצל אברהם קראם ולהלן אצל אברהם קראם ולהלן אצל אברהם קראם ולהלן אצל אברהם קראם 
  

הם המלאכים לבאר מפני מה אצל אברהם  האריכו המפרשיםהאריכו המפרשיםהאריכו המפרשיםהאריכו המפרשים
  .אנשים ואצל לוט הם מלאכים

  

  )י"רש 'ט ג"י(. פסח היהפסח היהפסח היהפסח היה    - - - - " " " " ומצות אפה ויאכלוומצות אפה ויאכלוומצות אפה ויאכלוומצות אפה ויאכלו""""
  

כי אחרת לא , להכיר שהם מלאכים 'חייב'היה לוט  ::::יש ליישביש ליישביש ליישביש ליישב
  ")נר לשולחן שבת("              ! כדברי הרקנטי ,יכל לתת להם לאכול מצות

  

שמזהיר מאד במצה של מצוה שלא  בשם הרקנטיבשם הרקנטיבשם הרקנטיבשם הרקנטי זזזז""""כתב הטכתב הטכתב הטכתב הט
  .וראה שרבים נזהרים מזה, ונתן טעם הגון לזה, להאכילה לגוי

  

ביהודי שזימן . אני שמעתי מעשה נורא על זה """"כף החייםכף החייםכף החייםכף החיים""""וכתב וכתב וכתב וכתב 
ואחר כך סיפר . גוי שכנו בחג הפסח והאכילו מצה על שולחנו

אמר לו רבי משה . רבי משה חיים, "בן איש חי"זאת לזקנו של ה
  .כי אפשר שיזיקנו נזק גדול, חיים שיזהר ממנו בזאת השנה

  

, בידו אותו יהודי ישב ובא הגוי ההוא וחרבו שלופה ,,,,ויהי היוםויהי היוםויהי היוםויהי היום
  )מ"ח ק"ח קס"ח או"כה(                           ...ונעשה לו נס והצליח לברוח מפניו

[  
        עוד אורחים של ערב פסח עוד אורחים של ערב פסח עוד אורחים של ערב פסח עוד אורחים של ערב פסח 

  

מעשה בא לידי בקהילת קודש  ::::כתב הגאון רבי דוד קורינלדיכתב הגאון רבי דוד קורינלדיכתב הגאון רבי דוד קורינלדיכתב הגאון רבי דוד קורינלדי
שבאו אורחים בערב פסח אחר חצות ולא היה לקהל , טריאסט

והתרתי להם ללוש מצות , "מים שלנו"מצות להאכילם ולא 
, י"רש, עיטור, ץ גיאות"רי( על סמך אותם ראשונים ,במים שלא לנו

אינו אלא במצת " מים שלנו"שסוברים שדין  )ז"ריא, מרדכי, ש"רא
  )הגהות' ה ג"ח תנ"או(   !אי להקת נביאים אלו לסמוך עליהםכי כד, מצוה

  

כי הם אשכנזים ואינם אוכלים מצה  ,ויפה הורה ::::אאאא""""כתב החידכתב החידכתב החידכתב החיד
, ובשעת הדחק יש לסמוך על הפוסקים הנזכרים, הנילושה ביין

  )ג"ח פ"י" טוב עין(".    'ה ג"תנ' יעויין סי, ומה גם שיש מתירים בדיעבד

  . מפני מה מעט מים האריכו לבארהמפרשים  ....""""יקח נא מעט מיםיקח נא מעט מיםיקח נא מעט מיםיקח נא מעט מים""""
  

שלא  - "תחת העץ" -כי היה זה בשל מקומם  ונראה ליישבונראה ליישבונראה ליישבונראה ליישב
  ")נר לשולחן שבת("    .'האבות שמרו משמרת השבת'שהרי  ,להשקותו

   

אשר המים הנשפכים לתוכו זורמים דרך צינור עד שמגיעים כיור כיור כיור כיור 
ואין , או כל צורך אחר ,ליטול ידים לתוכו תרמו ,לקרקע זרועה

  .אם אמנם אין כוונתו אליהם, חוששים להשקיית הזרעים
  

שאסור ליטול בו אם המים מגיעים ישירות על הקרקע וודאי וודאי וודאי וודאי 
  )'ו ז"כ, ט"ד י"החדש י" שמירת שבת כהלכתה("                                                     . הזרועה

   
  

היה מקפיד ליטול ידיו רביעית ש יודלביץיודלביץיודלביץיודלביץהגאון רבי שמואל אהרן הגאון רבי שמואל אהרן הגאון רבי שמואל אהרן הגאון רבי שמואל אהרן 
נמנע מנטילת ידים בשבתות בבית הכנסת , מים לפני כל תפילה

הוברר שהמים היו נשפכים בשדה בור ". שערי חסד"בשכונת 
  ")מעילו של שמואל(" .           ורבי שמואל אהרן חשש לאיסור, סמוכה

  

לת שמרו משמרת השבת אנו מזכירים אותם בתפי לפי שהאבותלפי שהאבותלפי שהאבותלפי שהאבות
השה 'כשאמר אברהם  -נורא למתבונן  - "יצחק ירנן"    .שבת

  )ב"ח רצ"י או"ב(. שיר של קרבן -ואמר שירה מיד רינן יצחק ' לעולה בני

�   
לעתיד לעתיד לעתיד לעתיד     ךךךךאאאא... ... ... ... וןוןוןוןכשמו כן הוא מרחשוכשמו כן הוא מרחשוכשמו כן הוא מרחשוכשמו כן הוא מרחשו, , , , חודש חשון בזמננו ריק מכל חגחודש חשון בזמננו ריק מכל חגחודש חשון בזמננו ריק מכל חגחודש חשון בזמננו ריק מכל חג

        ....את חנוכת בית המקדש השלישיאת חנוכת בית המקדש השלישיאת חנוכת בית המקדש השלישיאת חנוכת בית המקדש השלישי    וגוגוגוגזה החודש בו נזכה לחגזה החודש בו נזכה לחגזה החודש בו נזכה לחגזה החודש בו נזכה לחג    ,,,,אאאאוווולבלבלבלב
  
  

נעול שנים היה , חשון חודשב הראשון המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    ביתביתביתבית    ההההמשנעשמשנעשמשנעשמשנעש
חשב לערב ' וה ...והיו הכל ממלמלים על שלמה  ,עשר חודש

   .בירח האיתנים, דש שנולד בו אברהםושמחת בית המקדש בח
  

לם לו יש, לו לשלם ה עלי"אמר הקב ... הפסיד כסלו ומעתהומעתהומעתהומעתה
                                                          ....ה לשלם לוה לשלם לוה לשלם לוה לשלם לו""""וכן מרחשון עתיד הקבוכן מרחשון עתיד הקבוכן מרחשון עתיד הקבוכן מרחשון עתיד הקב, 'חנוכת חשמונאי'
  

ונשאר מקופל עד , ה בכסלו נגמר מלאכתו"בכ, וכן היה במשכןוכן היה במשכןוכן היה במשכןוכן היה במשכן
 ,והיו ישראל ממלמלין על משה למה לא הוקם מיד, אחד בניסן

  ...שמא דופי ארע בו
חשב לערב שמחת המשכן בחודש שנולד בו יצחק  הההה""""והקבוהקבוהקבוהקב

וכן וכן וכן וכן ... ' שוב אשוב אליך'ואמרו לו  'לושי ועשי עוגות'שנאמר 
 )'ו' ילקוט שמעוני מלכים א(                    ....ה לשלם לוה לשלם לוה לשלם לוה לשלם לו""""מרחשון עתיד הקבמרחשון עתיד הקבמרחשון עתיד הקבמרחשון עתיד הקב

8  
        בית המקדש בזמננובית המקדש בזמננובית המקדש בזמננובית המקדש בזמננו

        לחיובלחיובלחיובלחיוב
ועתה שולחנו של אדם , שבית המקדש קיים מזבח מכפר כל זמןכל זמןכל זמןכל זמן

  )י"רש: ברכות נד(.               בזכות מצות הכנסת אורחים -מכפר עליו 
  

        ולשלילהולשלילהולשלילהולשלילה
כדי שלא יחשוב האורח , שלא יכעס כשיש אורח יזהר בעל הביתיזהר בעל הביתיזהר בעל הביתיזהר בעל הבית

 )אורחים" פלא יועץ("               .ובפרט בשעת הסעודה, שהוא כועס בגללו
  

  )'ג' ם דעות ב"רמב( '!ז"הראשונים כל הכועס כאילו עובד ע אמרו חכמיםאמרו חכמיםאמרו חכמיםאמרו חכמים''''
  

איך אפשר להקריב  שאלו את רבי שמחה בונים מפשיסחאשאלו את רבי שמחה בונים מפשיסחאשאלו את רבי שמחה בונים מפשיסחאשאלו את רבי שמחה בונים מפשיסחא
  . בזמננו קרבן לעבודה זרה

  

בזה הוא , כשאדם מונע את עצמו מאכילה מחמת כעס ::::והשיבוהשיבוהשיבוהשיב
אך נמנע , או אם הוא תאב לאכול, מקריב קרבן לעבודה זרה

  )ז"ע" סדר יעקב"הקדמה ל(...        מאכילה כדי שיחשבוהו לקדוש ופרוש

W X  
היה זה מובן מאליו שרבי . חסד עמוד שלהיה רבי אברהם ארלנגר רבי אברהם ארלנגר רבי אברהם ארלנגר רבי אברהם ארלנגר 

את כל האורחים שהגיעו ללוצרן ועמדו בליל  לביתואברהם הזמין 
  . שורת האורחים, בשורה האחרונה -שבת בבית הכנסת כנהוג 

  

ניגש , הכיר את מנהג אביו, נער כבן שתים עשרה ,,,,אחד מבניואחד מבניואחד מבניואחד מבניו
ביוזמתו בליל שבת אחר התפילה לזר שהצטנע בשורה האחרונה 

  !" היום הינך אורח שלנו, אנא תבוא איתי"ואמר לו 
  

, אהה"ונענה " ?ומה אתה רוצה ממני, מי אתה" ::::הלה שאל בפליאההלה שאל בפליאההלה שאל בפליאההלה שאל בפליאה
אבי תמיד נוהג להזמין לביתנו לסעודה את כל האורחים היושבים 

  " ?ובכן תבואו גם אתם, על הספסל הזה
  

אבל , ילדי הקטן, אינני עני: "זו השיב אותו יהודי להזמנה חביבהלהזמנה חביבהלהזמנה חביבהלהזמנה חביבה
  ".מכיון שהיית כה חביב אלי אבוא לבקרכם מחר

  

מאז ביקר פעמים רבות , מאמסטרדם ם עשירם עשירם עשירם עשירהיה זה סוחר יהלומיהיה זה סוחר יהלומיהיה זה סוחר יהלומיהיה זה סוחר יהלומי
  ")בית אברהם"(   ...אוהב להזכר בסיפור הקטן הזה ותמידבבית ארלנגר 

W X  
למה לא ', זעקה'נשאלת השאלה מפני מה  )'ח כ"י( "סדום זעקתזעקתזעקתזעקת""""

  )ס"ג אל"מפי הרה" נר("      ...'אין בסדום צ :תשובהה? נכתב צעקת סדום
  


