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גליון מוגדל לכבוד חג הפסח
הגליון הבא אי''ה אחרי החג

ְּבדֶ רֶ ְך הַפּ ָרָ ׁ ָשה

מַ עֲרֶ כֶת 'צֵידָ ה ַל ּדֶרֶ ְך' מְ בָרֶ כֶת אֶת אַ לְ פֵי קו ְֹראֵי הֶעָלוֹן
שָמֵחַ!
ְבִר ּכַת פּ ֶסַח ּכ ָׁשֵר וְ ׂ
ּב ְ

ּפ ָָר ׁ ָ
הַפוֹתַ חַת אֶ ת ֵספֶר ַו ּי ְִק ָראְ ,קר ּויָה ּגַם ּ'תו ַֹרת יוֹם הֻ ל ְַד ּת ֹו הִ זְמִ ין הַ ּ ֶמל ְֶך אֶ ת אַ נ ְׁשֵי עִ יר ֹו לִ מְ סִ ּבָה .הֵחֵ לּ וּ
שתֵ נוּּ ,
ְחֻמ ָׁש ַו ּי ְִק ָרא נִלְמַד ַרבּ וֹת עַ ל ִּדינֵי ָּ
טַבַעַ ת
הַק ְר ּבָנוֹת ַלח ֲׁש ֹב ּכ ֻּלָם עַ ל מַ ּ ָתנוֹת ל ּ ֶַמל ְֶך .הָ אֶ חָ ד הֵבִ יא ּ
כּ ֹ ֲהנִים'ּ .ב ּ
הַמ ְק ָּד ׁש .וּמַה ּו 'קָ ְר ּבָן'?
ַועֲבוֹדַ ת ּ ִ
טָרח וְהִ ּ ִׂשיג ְּתמוּנַת קִ יר אוּמָנו ִּתית.
יְקָ ָרה ,הָ אַ חֵ ר ַ
הַמ ְק ָּד ׁש הָ יָה קַ ּיָם ,הָי ּו ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵל "מִ ְת ְ
בִּזְמַן ׁש ֶּבֵית ּ ִ
כְשָה ּכְמַ ּ ָתנָה  -סוּס ִ ּגזְעִ י מְ ׁ ֻש ּבָח ,הָ יוּ
קָרבִים" מִ ׁ ְש ּפָחָ ה אַ חַ ת ָר ׁ
להקב"ה ע"י ׁשֶהָי ּו מְ ִ
בִיאים ּבְהֵמָה ,עוֹף ,וַאֲפִלּ ּו קֶ מַחׁ -שֶהֵבִ יאוּ ּבַקְ בּ וּקֵ י ַייִן יְקָ ִרים ַו ֲאג ְַרטְ לֵי ּ ְפ ָרחִ יםַ ,ואֲחֵ ִרים
מַתנָה לַה'.
סֹלֶת ּ ָ
קָ נוּ ּכֵלִ ים מִ ּכֵלִ ים ׁש ֹונִים.
ְ
וְכִי הקב"ה זָקוּק לְ מַ ְּתנוֹתֵ ינוּ? ׁ
מָשָל לְ מָה הַ ָּדבָר ּדוֹמֶה? הַ ּ ֶמלֶך קִ ּבֵל אֶ ת קְ הַ ל הַ ּ ֶנאֱסָפִ ים ְּב ִׂשמְ חָ הּ .כ ְׁשֶהִ ִּביט
לְ מֶ ל ְֶך ָרם ְונ ּ ׂ
ִשָא ,עָ ׁ ִשיר מֻ פְ לָג א ֲׁשֶר ְּבאַ ְרמוֹנ ֹו הַ ּגָדוֹל ּב ּ ַַמ ּ ָתנוֹת ,חָ ׁ ַשב ְּבלִ בּ וָֹ ּ ' :כל מָה ׁשֶהֵבִ יאוּ – ְּכבָר י ֵׁש
כְשיטִ ים ְוכֵלִ ים ,מַ ְר ּ ֵתף ַייִן ְו ִג ּנוֹת
י ׁ ְֶשנָם חַ ְד ֵרי א ֹוצָרוֹת מְ לֵאִ ים ּ ָכל טוּב .לִ קְ ַראת ֲחגִיגוֹת לִ י ּבָאַ ְרמוֹן! י ֵׁש לִ י ּ ַת ׁ ִ

ּ ְפ ָרחִ יםֲ ...אבָל לַמְ רוֹת ז ֹאתָ ּ ,כל מַ ּ ָתנָה ,וְלוּ הַ ְּקטַ ּנָה
ש ּ ַמחַ ת או ִֹתי מְ א ֹד' .הָ יָה ּגַם עָ נִי ׁשֶהֵבִ יא עוּגָה
ְּביוֹתֵ ר – מְ ַ ׂ
שָמַ ח הַ ּ ֶמל ְֶך ִּבמְ יֻחָ דִּ ,כי
ֵיתית קְ טַ ּנָה ְויָפָה .מִ ּ ַמ ּ ָתנָה ז ֹו ׂ
ּב ִ
ְ
יָדַ ע ׁשֶאִ ׁיש זֶה הִ ְתאַ ּמֵץ ּכְדֵ י לְ כ ַּבֵד אֶ ת הַ ּ ֶמלֶך ְּבכָל לִ בּ ֹו
שָמַ ח עַ ל ּכ ְָך ׁ ֶש ֲאנ ָׁשָיו מַ ׁ ְשקִ יעִ ים
וּבְ כָל מְ אוֹדוֹ! הַ ּ ֶמל ְֶך ׂ
לִ כְבוֹד ֹו ַו ֲחפֵצִ ים לְ כ ְַּבד ֹו אִ ׁיש אִ ׁיש ְּבמַ ְּתנָתוֹ.
ּכ ְָך הקב"ה ,מְ לוֹא ּ ָכל הָ אָ ֶרץ ּכְבוֹדוֹ ,י ֵׁש ל ֹו הַ כּ ֹל וְהוּא
אֵ ינ ֹו צ ִָר ְ
יך אֶ ת קָ ְר ְּבנוֹתֵ ינוּ ,אַ ְך לַמְ רוֹת הַ כּ ֹל הוּא מְ חַ ּבֵב
אוֹתָ ם וְחָ פֵץ ּבָהֶם .מִ ְּלבַד ז ֹאתֶ ׁ ,ש ּגַם ֲאנַחְ נוּ צְ ִריכִים
אוֹתָ ם! ה ֲֵרי ְּבאֶ מְ צָעוּת הַ קְ ָרבַת הַ ּ ָק ְר ּבָנוֹתֲ ,אנַחְ נוּ
מִ ְתקָ ְרבִ ים להקב"ה!
ְ
ְ
ֶמלַך ְּבאֶ ֶרץ ִי ְׂש ָראֵ ל
יפַס הַ ּ ֶמלֶךׁ ,ש ּ ָ
סֻפָר עַ ל אַ ג ְִר ּ
ּב ִַּמ ְד ָר ׁש מְ ּ
ִּבימֵי ּבֵית הַ ִּמקְ ָּד ׁש הַ ּׁ ֵשנִי (מַ לְ כוּת הַ חַ ׁ ְשמ ֹונָאִ ים) .הוּא
ִּב ּ ֵק ׁש לְ הַ קְ ִריב ְּבבֵית הַ ִּמקְ ָּד ׁש אֶ לֶף עוֹלוֹת ְּביוֹם אֶ חָ ד.
יפַס לַכּ ֹהֵן הַ ּגָדוֹל וְאָ מַ ר" :הַ ּיוֹם אַ ל ְּתאַ פְ ׁשֵר
ׁ ָשלַח אַ ג ְִר ּ
לְ אַ ף אָ דָ ם לְ הַ עֲלוֹת קָ ְר ּבָנוֹת חוּץ מִ ּ ֶמ ּנִיֲ .אנִי ר ֹוצֶה
ׁש ֶּבֵית הַ ִּמקְ ָּד ׁש ּכֻלּ וֹ ,הַ כּ ֹ ֲהנִים ּכ ֻּלָם ,יִהְ יוּ ּכ ֻּלָם 'לִ זְכו ִּתי'
ְּביוֹם זֶה".
ּבָא עָ נִי אֶ חָ ד וּבְ יָד ֹו ׁ ְשנֵי ּתו ִֹרים (י ֹונִים) וּבִ ּ ֵק ׁש מֵהַ כּ ֹהֵן
לְ הַ עֲלוֹת אוֹתָ ם עַ ל הַ ִּמז ְּבֵחַ " .הַ ּ ֶמל ְֶך ִּב ּ ֵק ׁש מִ ּ ֶמ ּנִי ׁשֶלּ ֹא
לְ אַ פְ ׁשֵר לְ אַ ף אֶ חָ ד לְ הַ קְ ִריב חוּץ מִ ּ ֶמ ּנוּ" ,הִ ְת ַנ ּצֵל הַ כּ ֹהֵן.
הֵשיב הֶעָ נִיֲ " ,אנִי צָד אַ ְר ּבָעָ ה ּתו ִֹרים
"אֲד ֹונִי כּ ֹהֵן ּגָדוֹל"ִ ׁ ,
ְּבכָל יוֹםְ ׁ .ש ַניִם ֲ -אנִי מַ קְ ִריב ,וְאֶ ת הַ ׁ ּ ְש ַניִם הַ ּנוֹתָ ִרים,

ָסָתי!"
ֲאנִי א ֹוכֵל .אִ ם ל ֹא ּ ַתקְ ִריב אוֹתָ םַ ּ ,תחְ ּת ְֹך אֶ ת ּפ ְַרנ ִ
נֶעְ ּ ַתר ל ֹו הַ כּ ֹהֵן וְהִ קְ ִריב אֶ ת קָ ְר ּבַן הֶעָ נִי.
יפַס ַּבחֲלוֹםִּ ,כי קָ ְר ּבָנ ֹו ׁשֶל הֶעָ נִי
ּב ַַּל ְילָה ֶנאֱמַ ר לְ אַ ג ְִר ּ
הָ יָה חָ ׁשוּב לִ פְ נֵי בּ ו ֵֹרא הָ ע ֹולָם יוֹתֵ ר מֵאֶ לֶף הָ עוֹלוֹת
ִּיתי עָ ל ָ
ֶיך ׁשֶלּ ֹא
ׁשֶלּ וָֹ ׁ .שלַח וְאָ מַ ר לַכּ ֹהֵן הַ ּגָדוֹלֲ " :הל ֹא צִ ו ִ
יַקְ ִריב אַ ף אָ דָ ם חוּץ מִ ּ ֶמ ּנִי?"
"בָא עָ נִי אֶ חָ ד וּבְ יָד ֹו ׁ ְשנֵי
הֵשיב הַ כּ ֹהֵןּ ,
"אֲד ֹונִי הַ ּ ֶמל ְֶך"ִ ׁ ,
ּתו ִֹרים .אָ מַ ְר ִּתי ל ֹו ׁשֶהַ ּ ֶמל ְֶך צִ וָּה עָ לַי ׁשֶאִ ׁיש ל ֹא יַקְ ִריב
חוּץ מִ ּ ֶמ ּנוֲּ ,אבָל הוּא סִ ּפֵר ׁש ְֶּבכָל יוֹם הוּא צָד אַ ְר ּבָעָ ה
ּתו ִֹרים :מַ קְ ִריב ׁ ְש ַניִם וְא ֹוכֵל ׁ ְש ַניִם ,וְאָ מַ ר ׁשֶאִ ם ל ֹא
אַ קְ ִריב ,אֶ חְ ּת ְֹך אֶ ת ּפ ְַרנָסָתוֹ.
שוֹת? הַ אִ ם הָ יָה עָ לַי לִ ְדחוֹת אֶ ת
"מֶה הָ יָה עָ לַי ַל ֲע ׂ
קָ ְר ּבָנ ֹו ׁשֶל הֶעָ נִי הַ ִּמסְ ּכֵן?"
יפַס ׁש ֶּלָמַ ד אֶ ת הַ ּלֶקַ ח:
הֵשיב אַ ג ְִר ּ
"יָפֶה עָ ִׂשיתָ "ִ ׁ ,
ַ'רחֲמָ נָא לִ ּבָא ּבָעֵי' ,בּ ו ֵֹרא הָ ע ֹולָם הֶעְ ִּדיף אֶ ת לִ בּ ֹו
הַ ּטָהוֹר ׁשֶל הֶעָ נִי מֵ א ֲׁשֶר אֶ ת אֶ לֶף ַּבהֲמוֹתַ י.
ְּבהִ ְתקָ ֵרב יְמֵי הַ ּפֶסַ ח ,נ ְִתבּ ֹונֵן ּב ַּלֶקַ ח הַ ּ ַמ ֲע ִׂשי הַ ּנִלְ מָד
בַק ׁשֶת מִ ילָדֶ יהָ עֶ ז ְָרה ּב ַַּביִת;
שֶה זֶה .אִ ּמָא מְ ּ ֶ
מִ ּ ַמ ֲע ׂ
הָ אֶ חָ ד ַנ ֲענֶה ִּבמְ אוֹר ּ ָפנִים וּבְ חֵ פֶץ לֵב ,וְאִ לּ וּ הָ אַ חֵ ר
שֵא ּ ָבע ֹל ,אַ ְך ּ ָפנָיו נְפוּלוֹת וְהוּא נוֹהֵג
אָ מְ נָם מְ סַ ּיֵעַ וְנ ֹו ׂ
ְּבח ֹסֶר סַ בְ לָנוּתּ .ב ַּׁשָמַ יִם ל ֹא מִ ְת ַיחֲסִ ים ַרק לְ כ ַּמוּת
הָ עֶ ז ְָרה וּלְ ק ׁ ִֹשי הַ ְּמ ִׂשימָה ,אֶ ּלָא ְּבעִ ּ ָקר לְ הַ ְר ּג ׁ ַָשת הַ ּלֵב,
הַ ּ ִׂשמְ חָ ה ְּבקִ ּיוּם מִ צְ ווֹת ה' וְהַ ּכָבוֹד ׁש ּ ֶַמ ֲענִיקִ ים לַהו ִֹרים!

ְּבדֶ רֶ ְך הַ מּ ּוסָר
של ּפֶסַח ,מְ ז ְַּמ ִרים אָ נ ּו ׁ ִשיר מְ רוֹמֵם
ְמֶר ּכַז הַהַ ּגָדָ ה ׁ ֶ
ּב ְ
וּמְ ׁ ַש ּבְחִ ים אֶ ת הקב"הַּ " :דיֵנוּ" ,מו ִֹדים אֲ נַחְ נ ּו עַ ל ָכּל
וְשלָב ְּבנ ִּסֵי ה' הַ ְּגדוֹלִים ,וְאַ ף מו ִֹדיעִ ים ִכּי הַכּ ֹל
שלָב ׁ ָ
ָׁ
הַבָא.
הָ יָה ַּדי וְטוֹב ּגַם ּבְלִי הַ ּנֵס ּ
שמֵחַ
ש ּ ָׂ
סַמֵל חֵרוּת אֲמִ ִּתיתּ .בֶן חו ִֹרין ,הוּא זֶה ׁ ֶ
ּ ִפ ּיוּט זֶה מְ ּ
הַמ ֻר ּבִים .הוּא
וְחָש ּבִפְ נִימִ ּיוּת ֹו אֶ ת חַסְ דֵ י ה' ּ ְ
ּבְחֶלְקוֹׁ ,
ְ
הַמלֵאָ ה
מַבִיט ּ ַבחֲצִי הַכּ וֹס ּ ְ
יוֹדֵ עַ לְהַ ע ֲִריך ָכּל מָה ׁ ֶ
ש ּי ֵׁשּ ,
שר ּבָהּ .
וּמְ אֻ ּׁ ָ
ש ּ ְמס ֻּפ ֶֶרת ּבְקֶ ֶרב יְהוּדֵ י צְפוֹן
לִפְ נֵיכֶם אַ ּגָדָ ה עַ ִּתיקָ ה ׁ ֶ
ּמַשמָעוּתָ הּ ּבְצִ ָּדהּ !
פְריקָ ה ,ו ׁ ְ
אַ ִ
לִ פְ נֵי ׁ ָשנִים ַרבּ וֹת חָ יוּ ְּבטוּנִיסְ יָה ׁ ְש ּ ֵתי נ ׁ ִָשים ,הָ אַ חַ ת -

ע ׁ ֲִש ָירה וְהַ ּׁ ְש ִנ ּיָה ֲ -ע ִנ ּיָה .ח ֹדֶ ׁש נִיסָ ן הִ ּגִיעַ  ,חַ ג הַ ּפֶסַ ח
קָ ַרבְ ,ולָאִ ּׁ ָשה הָ ֲע ִנ ּיָה אֵ ין ּכֶסֶף לִ קְ נוֹת אֶ ת צ ְָרכֵי הֶ חָ ג,
אֲפִ לּ וּ מָ עוֹת לִ קְ ִנ ּיַת מַ ּצוֹת ל ֹא הִ ּ ִׂשיגָה יָדָ הּ ְ ׁ .ש ֶכנ ּ ְָתהּ
הָ ע ׁ ֲִש ָירה קָ נְתָ ה ְּבג ִָדים חֲדָ ׁ ִשים ,צָבְ עָ ה אֶ ת ּבֵיתָ הּ
וּמִ ְּלאָ ה אוֹת ֹו ְּבכָל טוּב .הִ ּגִיעַ עֶ ֶרב ּפֶסַ ח .לָאִ ּׁ ָשה
ש ל ְַּסעֻ ָּדה קָ ׁשוּר ְּבחֶ בֶל ,אַ ְך לָאִ ּׁ ָשה
הָ ע ׁ ֲִש ָירה הָ יָה ּ ֶכ ֶב ׂ
הָ ֲע ִנ ּיָה אֵ ין ׁשוּם ָּדבָר לֶחָ ג.
הֶ חְ לִ יטָ ה הָ ֲע ִנ ּיָה ָל ֶלכֶת ַל ּנָהָ ר וּלְ כ ַּבֵס אֶ ת ִּבגְדֵ י
ְילָדֶ יהָ  ,וְאָ מְ ָרה ְּבלִ ּבָהּ " :לְ פָחוֹת ל ֹא נָסֵ ב לְ לֵיל הַ ּ ֵסדֶ ר
ִּבבְ ג ִָדים מְ לֻכְ לָכִ ים ׁ ֶש ָּדבֵק ּבָהֶ ם חָ מֵ ץ" .י ׁ ְָשבָה עַ ל
ְׂשפַת הַ ּנָהָ ר וְהִ ְתחִ ילָה מְ כ ַּבֶסֶ ת .הֵ ִרימָ ה אֶ ת עֵ ינֶיהָ

וְהִ ּנֵה מוּלָהּ אִ ׁיש זָקֵ ן ,עֵינָיו טוֹבוֹת וּזְקָ נ ֹו הָ דוּר.
שָהִּ ,ב ִּתי?" ׁשָאַ ל הַ זָּקֵ ן" .מְ כ ַּבֶסֶת אֶ ת ִּבגְדֵ י
"מָה אַ ְּת ע ֹו ׂ
ְילָדַ י".
ְ
"כֵן
"כֵן" עָ נְתָ ה הָ אִ ּׁשָהּ .
" ֲהנָקִ י ּבֵיתֵ ך לִ קְ ַראת הַ ּפֶסַ ח"? ּ
יְהִ י ָרצוֹן!" הִ פְ טִ יר הָ אִ ׁיש.
ְ
"כֵן"
" ֲהי ֵׁש ל ְָך ְּבג ִָדים חֲדָ ׁ ִשים?" הִ מְ ׁ ִשיך לִ ׁ ְשא ֹל? ּ
"כֵן יְהִ י ָרצוֹן"! הִ פְ טִ יר ׁשוּב הָ אִ ׁיש
הֵ ׁ ִשיבָהּ .
"כֵן
"כֵן" ּ
" ֲהי ֵׁש ל ְָך מַ ּצוֹת ו ׁ ְּשאָ ר מַ ֲאכָלִ ים טוֹבִ ים?" ּ
יְהִ י ָרצוֹן!"
נָתַ ן הַ זָּקֵ ן לָאִ ּׁשָה מַ טְ ּבֵעַ לִ קְ ִנ ּיַת צ ְָרכֵי הֶחָ ג ,וְהָ לַךְ
מִ ְּל ָפנֶיהָ .
ש קָ ׁשוּר
חָ ז ְָרה הָ אִ ּׁ ָשה הַ ַּביְתָ ה ,וּמָ ה הִ יא רוֹאָ ה? ּ ֶכ ֶב ׂ
לְ יַד הַ ַּביִת ,הַ ַּביִת נָקִ י וּמְ סֻ ָּדר ,וְהָ אָ רוֹןֶ ׁ ,שהָ יָה ֵריק,
מָ לֵא ְּבג ִָדיםְ .ול ֹא עוֹד ,אֶ ּלָא הָ ע ֹדֶ ף ׁ ֶש ִּק ְּבלָה מִ ן
הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ  ,ל ֹא אָ זַל ְונ ׁ ְִשאַ ר לָהּ ּכֶסֶף לִ קְ ִנ ּיַת צ ְָרכֵי הֶ חָ ג.
ִּב ְּק ָרה הָ אִ ּׁ ָשה הָ ע ׁ ֲִש ָירה ְּבבֵית ׁ ְש ֶכנ ּ ְָתהּ ְונ ְִדהֲמָ ה:
ִּבמְ קוֹם ַּביִת עָ לוּב וְדַ ל מָ צְ אָ ה ַּביִת מָ לֵא ּ ָכל טוּב.
ּ ָפנְתָ ה אֵ לֶיהָ ִּב ׁ ְשאֵ לָה" :מִ ַּניִן ל ְָך ּ ָכל הַ ּׁ ֶש ַפע הַ זֶּה?"
סִ ּ ְפ ָרה לָהּ הָ אִ ּׁ ָשה אֶ ת סִ ּפו ָּרהּ " :עַ ל ְׂש ַפת הַ ּנָהָ ר,
ּ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִּכ ַּבסְ ִּתי ְּכבִ יסָ הּ ,בָא אֵ ַלי זָקֵ ן אֶ חָ ד וּ ֵב ְר ַכנִי".
ְשנִים
ֲש ָירה לְ ֵביתָ הּ  ,וּמָ צְ אָ ה בּ ֹו ְּבג ִָדים י ׁ ָ
חָ ז ְָרה הָ ע ׁ ִ
וּקְ רוּעִ יםָ .רצָה אֶ ל ְׂש ַפת הַ ּנָהָ ר ְּכדֵ י לְ כ ְַּבסָ ם.
ּבָא אֵ לֶיהָ הַ זָּקֵ ן ְו ׁ ָשאַ ל אוֹתָ הּ " :מָ ה אַ ְּת מְ כ ּ ֶַבסֶ ת,
ִּב ִּתי?" "אֶ ת ִּב ְגדֵ י ְילָדַ י הַ ִּמסְ ּ ֵכנִים!" עָ נְתָ ה הָ אִ ּׁ ָשה
ְּב ֶבכִ י.
ְ
"כֵן יְהִ י
" ֲהנָקִ י ְּכ ָבר ּ ֵביתֵ ך לִ קְ ַראת הַ ּפֶסַ ח?" "ל ֹא"ּ .

ָרצוֹן!" הִ פְ טִ יר הַ זָּקֵ ן ְוהוֹסִ יף לִ ׁ ְשא ֹל" :הַ אִ ם י ֵׁש לְ ָך
"כֵן יְהִ י ָרצוֹן!"
ש לְ פֶסַ ח?" "ל ֹא"ּ .
ּ ֶכ ֶב ׂ
ְ
"כֵן יְהִ י ָרצוֹן!".
" ֲהי ֵׁש לָך ְּבג ִָדים לֶחָ ג?" "ל ֹא"ּ .
חָ ז ְָרה הָ אִ ּׁ ָשה לְ בֵיתָ הּ ְּבצִ ּ ִפ ּיָה לִ ְראוֹת ע ׁ ֶֹשר ַרב ׁ ֶש ּנוֹסַ ף
לָהּ ְּ ,כמ ֹו ׁ ֶש ּׁ ְש ֶכנ ּ ְָתהּ הִ ְתעַ ׁ ּ ְש ָרה ְּבבִ ְר ּכַת הָ אִ ׁיש הַ זָּקֵ ן.
אַ ְך עֵ ינֶיהָ רוֹאוֹת ְוכַלּ וֹתָ ּ :כל הָ ע ׁ ֶֹשר וְהַ ּטוּב ׁ ֶשהָ יוּ
ְּבבֵיתָ הּ  -נֶעֶ לְ מוּ :ל ֹא מַ ּצוֹת ְול ֹא ַייִן ,ל ֹא ְּבג ִָדים
חֲדָ ׁ ִשים ְול ֹא ּ ֶכ ֶבשׂ .הַ ַּביִת ֵריק.
וּבְ בֵית הָ ֲע ִנ ּיָה חָ גְגוּ אֶ ת לֵיל הַ ּ ֵסדֶ ר ְּב ִׂשמְ חָ ה ,וְהוֹדוּ
עַ ל ּ ָכל הַ ּטוֹב וְהַ ּׁ ֶשפַע ְּבבֵיתָ ם.
מָה נִלְמַד מִ ִּס ּפוּר זֶה?
הַ ּ ַמ ּצָה וְהַ ּ ָמרוֹר מַ ז ְִּכ ִירים לָנוּ ׁ ֶשהָ יִינוּ חַ סְ ֵרי כּ ֹל
ְּכ ׁ ֶש ּיָצָאנוּ מִ ִּמצְ ַריִם ,מִ ׁ ְשאֲרוֹתֵ ינוּ צְ רוּרוֹת ְּב ִׂשמְ לוֹתֵ ינוּ.
אַ ְך מִ צְ ווֹת הַ ּפֶסַ ח מְ ל ְַּמדוֹת אוֹתָ נוּ ׁ ֶשעָ לֵינוּ לִ זְכּ ֹר
ַּדוְקָ א אֶ ת הַ ִּמעוּט וְאֶ ת הַ ח ֹסֶ ר ,וְלִ ְׂשמ ֹחַ ְּבכָל ָּדבָר קָ טָ ן
ׁ ֶש ּי ֵׁש לָנוַּּ .בהַ ּגָדָ ה ֲאנַחְ נוּ אוֹמְ ִרים ּתוֹדָ ה עַ ל ּכ ְָך ּ ָכל
הַ ְר ּבֵה ְּדב ִָרים קְ טַ ּנִיםֲ .אנַחְ נוּ ְׂשמֵ חִ ים וּמִ סְ ּ ַת ּ ְפקִ ים
שה עִ ּ ָמנוּ
וְאוֹמְ ִרים " ַּדיֵנוּ" ּגַם אִ ם הקב"ה הָ יָה ע ֹו ֶ ׂ
ַרק חֵ לֶק מֵ הַ ּטוֹבוֹתֲ .אנַחְ נוּ מו ִֹדים עַ ל ּ ָכל הַ ּ ַתחֲנוֹת
ׁ ֶש ַּב ֶ ּד ֶר ְךְ ,ול ֹא ַרק עַ ל הַ הַ צְ לָחָ ה הַ ְ ּגד ֹולָה ַּבסּ וֹף.
הַ ִּס ּפוּר ׁ ֶש ּ ָק ָראנוּ מַ ְראֶ ה לָנוּ אֶ ת הַ ֲהכָנוֹת ׁ ֶשעָ ְׂשתָ ה
אִ ׁ ָּשהֶ ׁ ,שהָ יָה לָהּ מְ עַ ט מְ א ֹד ,וּבְ כָל ז ֹאת ּ ָבח ֲָרה
לִ ְראוֹת אֶ ת מָ ה ׁ ֶש ּי ֵׁש לָהּ ְול ֹא לְ סַ ּפֵר עַ ל הַ ח ֹסֶ ר ׁ ֶש ּלָהּ .
הִ יא עָ ְׂשתָ ה מַ אֲמַ ִ ּצים לְ הִ ְתכּ ֹונֵן לֶחָ ג לַמְ רוֹת ׁ ֶשלּ ֹא
שוֹת
הָ יָה לָהּ הַ ְר ּבֵה .לְ פֶסַ ח ּכ ֻּלָם מִ ְתכּ ֹו ְננִיםְ ,וי ֵׁש ַל ֲע ׂ
ז ֹאת מִ ּתו ְֹך ִׂשמְ חָ ה וְטוּב ֵלבָב.

ְּבדֶ רֶ ְך הַ ּ ָמ ׁ ָשל
הַפְטָרה לְ פ ָָר ׁ ַשת ַו ּי ְִק ָרא ,נ ְִק ָרא
ָ
הַשבוּעַ ,
ְהַפְטָרת ּׁ ָ
ַ
ּב
הַפו ְֹתחִ ים" :עַ ם ז ּו
ּ ַב ּנָבִיא י ׁ ַ
ְשעְ יָה ּו ּפ ֶֶרק מ"גּ ,בִפְסו ִּקים ּ
יָצ ְַר ִּתי לִי ְּתהִ ָל ִּתי יְסַ ֵּפרוּ .וְל ֹא א ִֹתי קָ ָראתָ יַ ֲעק ֹב ִכּי יָגַעְ ּ ָת
ִבּי י ְִש ָׂראֵ ל.".
של ֹו
הַמ ִּגיד מִ ּדו ְּּבנָא ַזצַ"ל אֶ ת מְ ׁ ָ
שא ּ ַ
עַ ל ּפָסוּק זֶה ָנ ָׂ
הַקּ ֹולֵעַ :
מָשָל לְסוֹחֵ ר ׁשֶהִ ּגִיעַ ּ ָב ֳא ִנ ּיָה מִ ְּמ ִדינַת הַ ּיָםְּ .בהַ ּגִיע ֹו
ׁ
ַל ּנָמָ לִּ ,ב ּ ֵק ׁש מֵאַ חַ ד הַ ּ ַס ּבָלִ ים ׁ ֶש ּיָבִ יא אֶ ת חֲבִ ילוֹתָ יו
לְ בֵיתוֹּ .כ ְׁשֶהִ ּגִיעַ הַ ּ ַס ּבָל לְ בֵית הַ סּ וֹחֵ ר ּכ ְׁש ֶּכֻלּ ֹו מַ ז ִּיעַ
וּמִ ְתנ ַּׁשֵף וּבִ ּ ֵק ׁש אֶ ת ְׂשכָרוֹ ,אָ מַ ר ל ֹו הַ סּ וֹחֵ ר :הַ חֲבִ ילוֹת
ׁשֶהֵ בֵאתָ אֵ ינָן ׁש ִֶּלי!
ׁ ְשאָ ל ֹו הַ ּ ַס ּבָל :מִ ַּניִן לְ ָך ז ֹאת? ה ֲֵרי עֲדַ יִן ל ֹא ָראִ יתָ ְּכלָל
הֵשיב ל ֹו הַ סּ וֹחֵ ר :חֲבִ ילוֹתַ י
ֵאתיִ ׁ ...
אֶ ת הַ חֲבִ ילוֹת ׁשֶהֵ ב ִ
הֵן חֲבִ ילוֹת קְ טַ ּנוֹת ׁשֶל ַיהֲלוֹמִ ים ,וְאִ לּ וּ הֵ בֵאתָ אוֹתָ ן,
ְּב ַו ַּדאי ל ֹא הָ יִיתָ מַ ז ִּיעַ וּמִ ְתנ ַּׁשֵף ּ ָכל ּכ ְָך ,וְעַ ּ ָתה מֵאַ חַ ר
שָא ,הֵבַ נ ְִּתי
ׁ ֶש ֲאנִי רוֹאֶ ה עַ ד ּכ ַּמָה הִ ְתעַ ּיַפְ ּ ָת מִ כּ ֹבֶד הַ ּ ַמ ּ ׂ
ׁש ְֶּב ַו ַּדאי ל ֹא אֶ ת הַ ְּסחו ָֹרה ׁש ִֶּלי הֵ בֵאתָ .
ּכ ְָך אוֹמֵר הקב"ה לְ ִי ְׂש ָראֵ לְ " :ול ֹא א ִֹתי קָ ָראתָ ַי ֲעק ֹב".
וְאִ ם ִּת ׁ ְשאָ ֵלנִי מִ ַּניִן לִ י ׁשֶלּ ֹא קָ ָראתָ ִּב ׁ ְשמִ י? הַ ְּת ׁשוּבָה
ית ָ
יך עָ יֵף
"כִי יָגַעְ ּ ָת ִּבי ִי ְׂש ָראֵ ל" ,עַ ל יְדֵ י ׁש ְֶראִ ִ
הִ יאּ :
ְויָגֵעַ ּ ...כ ְׁשֶהַ ַּצ ִּדיקִ ים לוֹמְ ִדים ּתו ָֹרה וּמְ קַ ּיְמִ ים מִ צְ ווֹת,

אֵ ין הֵ ם חָ ׁ ִשים עָ מָ ל ְוט ַֹרח ,אֶ ּלָא אַ ְּד ַר ּבָה ,י ֵׁש לָהֶ ם
טַ עַ ם עֹנֶג ְו ִׂשמְ חָ ה.
ֲחזַ"ל ַּב ּ ַתלְ מוּד יְרו ׁ ַּשלְ מִ י מְ פ ְָר ׁ ִשים אֶ ת הַ קּ ׁ ִֹשי ׁ ֶש ּי ֵׁש
לָנוּ עִ ם הַ ּבֵן-הָ ָר ׁ ָשעְּ ,באָ מְ רוֹ" :מָ ה הָ ֲעב ֹדָ ה הַ ז ֹּאת
ָלכֶם" .הוּא מִ ְתיַחֵ ס לְ מִ צְ ווֹת הקב"ה ּ ַכעֲבוֹדָ ה קָ ׁ ָשה,
מַ עֲמָ סָ ה ְו ֵנטֶל.
ֲשר ֲאנַחְ נוּ עֲמֵ לִ ים לִ קְ ַראת חַ ג הַ ּפֶסַ ח ,עָ לֵינוּ
ּ ַכא ׁ ֶ
לִ ְׂשמ ֹחַ עַ ל הַ ז ְּכוּת ׁ ֶש ּי ֵׁש לָנוּ לְ הִ ְתנַקּ וֹת וּלְ הִ ּ ַטהֵ ר
לִ כְ בוֹד ֹו י ְִת ּב ַָר ְך ׁ ְשמוַֹ .צ ִּדיקִ ים הִ קְ ּ ִפידוּ ַל ֲעב ֹד ְּבעַ צְ מָ ם
וּלְ הִ ְתאַ ּ ֵמץ לִ כְ בוֹד הַ ּפֶסַ חִּ ,כי ַר ּבֵנוּ הָ א ֲִריזַ"ל ִג ּּלָה
ׁ ֶש'זֵּעָ ה ׁ ֶשל מִ צְ וָה' מְ כ ַּפ ֶֶרת עַ ל חִ ּמוּם הַ ּגוּף לִ ְדבַ ר
ֲעב ֵָרה רח"ל.
סַ ּנֵגו ָֹרן ׁ ֶשל ִי ְׂש ָראֵ לַ ,ר ִּבי ֵלוִי יִצְ חָ ק מִ ַּב ְר ִדיטְ ׁשוֹב
ַזצַ״לְּ ,כ ׁ ֶשהָ יָה רוֹאֶ ה ְּבעַ ְרבֵי ּ ְפסָ חִ ים נ ׁ ִָשים צִ ְדקָ ִנ ּיוֹת
עוֹסְ קוֹת ְּבנִקּ וּי וְהַ כְ ׁ ָש ַרת הַ ַּביִת וְהַ ּכֵלִ יםּ ,תו ְֹך ְּכדֵ י
ּגֵרוּד ,קִ ְרצוּףְ ׁ ,שטִ יפָה ו ְּרחִ יצָה ,הָ יָה אוֹמֵ ר ְּכדֶ ֶר ְך
ֹאש הַ ּׁ ָשנָה :״יְהִ י
ׁ ֶשאוֹמְ ִרים ְּבעֵ ת ְּתקִ יעַ ת ׁש ֹופָר ְּבר ׁ
ָרצוֹן ׁ ֶשאֵ לּ וּ הַ ּ ַמלְ אָ כִ ים הַ ּיוֹצְ אִ ים מִ ן קשר״ק (קִ ְרצוּף,
ׁ ְשטִ יפָהְ ,רחִ יצָה ,קֵ רוּד) ַיעֲלוּ לִ פְ נֵי ִּכ ּ ֵסא ְּכבו ְֹד ָך
ְויַמְ לִ יצוּ טוֹב ַּבעֲדֵ נוּ״ ...הַ יְנוּׁ :ש ֹובָל הַ ֲהכָנוֹת הַ ּלָלוּ
יוֹצְ רוֹת מַ לְ אָ כִים מְ לִ יצֵי-י ֹׁשֶר לְ ִי ְׂש ָראֵ ל...

ְּבדֶ רֶ ְך הַ ִּמצְ ווֹת
שת ֹו
ּבִטֵא אֶ ת ּב ַָּק ׁ ָ
שמַ יִם ּ ָפנָה ַ
חָסִ יד י ְֵרא ׁ ָ
לְרבּ ֹו הַ ַצּ ִּדיק ,ו ּ
הֻסָס וּמְ אֻ ּפָק" :אֲ נִי ר ֹוצֶה לְ ב ֵַּק ׁש ּב ְָרכָה ...חָ פֵץ
ּבְקוֹל מְ ּ
לִראוֹת אֶ ת אֵ לִ ּיָה ּו הַ ּנָבִיא".
אֲ נִי לִ זְכּ וֹת ְ
לִראוֹת אֶ ת אֵ לִ ּיָה ּו הַ ּנָבִיא?"
"אַ ּ ָתה ר ֹוצֶה לִ זְכּ וֹת ְ
ְמַבָט חוֹדֵ ר .הֶחָסִ יד הֵחֵל
חָ זַר ַרבּ ֹו אַ ח ֲָריו ,וְהִ ּבִיט בּ ֹו ּב ּ
לַחְ ׁש ֹׁש .א ּולַי הוּא ּב ִֵּק ׁש יוֹתֵ ר מִ ַּדי? א ּולַי הוּא ּבִכְ לָל ל ֹא
לִמוּד
שנִים ַרבּ וֹת ׁ ֶ
לְהַש ִקיעַ עוֹד ׁ ָ
ָראוּי לְ כ ְָך ,וְעָ לָיו ׁ ְ
של ּ
של
הַאם הוּא עו ֵֹרר אֶ ת ַזעֲמ ֹו ׁ ֶ
פִלָה ְּב ַכ ָ ּונָה? ִ
ּתו ָֹרה ו ְּת ּ
מַק ּפִיד עַ ל קַ ּלָה ּ ַכחֲמו ָּרהּ ,תו ָֹר ִתי קֶ בַע
"ר ּבִי! אֲ נִי ְ
ַרבּ וֹ? ַ
מַר ִּג ׁיש
מַר ּבֶה אָ נ ֹכִי ּבִצְדָ קָ ה וָחֶ סֶד ,וַאֲ נִי ְ
ַאכְתי אַ ְרעַ יְ ,
וּמְ ל ִּ
ֹשה זוֹ!".
ִכּי זְכו ִּתי לְ ב ֵַּק ׁש מִ ׁ ְשאָ לָה ְקדו ׁ ָ
ַשט עַ ל ּ ְפנֵי ַרבּ וֹ ,הִ בְ הִ יר ל ֹו
הַ חִ ּיו ְּך הָ ָרחָ ב ׁ ֶשהִ ְת ּפ ּׁ ֵ
"בהֶ חְ לֵט ,אֶ ּ ֵתן לְ ָך ֶ ּד ֶר ְך
ׁ ֶשאֵ ין ל ֹו מִ ּ ָמה לַחְ ׁש ֹׁשְּ .
ּ ְפ ׁשוּטָ ה וְקַ ּלָה ּבָהּ ּתוּכַל לִ זְכּ וֹת לְ הִ ְת ּגַלּ וּת ֹו ׁ ֶשל
אֵ לִ ּיָהוּ הַ ּנָבִ יא" ,אָ מַ ר ל ֹו הָ ַר ִּבי.
"בעוֹד יָמִ ים סְ פו ִּרים יָחוּל חַ ג הַ ּפֶסַ חִּ .בכְ פָר קָ טָ ן,
ְּ
ְּבמֶ ְרחַ ק ׁ ְשל ֹׁש מֵ אוֹת קִ ילוֹמֶ טְ ִרים מִ ּכָאן ,מִ ְת ּגו ֶֹר ֶרת
ּבַק ׁש לְ הִ ְתאָ ֵרחַ ְּבבֵיתָ ם
מִ ׁ ְש ּפָחָ ה יְהו ִּד ּיָה .סַ ע ֲאלֵיהֶ ם ו ּ ֵ
ֲשר ִּתפְ ּ ַתח אֶ ת הַ ֶ ּדלֶת ַלאֲמִ ַירת
ְּבלֵיל הַ ּ ֵסדֶ רַ ּ .כא ׁ ֶ
'שפ ְֹך חֲמָ ְת ָך'ִּ ,תז ְּכֶה לְ הִ ְת ּגַלּ וּת ֹו ׁ ֶשל אֵ לִ ּיָהוּ.
ְׁ
ָ
ְ
"אַ ך אַ ל ִּת ׁ ְש ּכַח לָקַ חַ ת עִ ְּמך אֹכֶל ,מַ ּצוֹת ְו ַייִן.
הַ ִּמ ׁ ְש ּפָחָ ה ֲע ִנ ּיָה מְ א ֹד וְאֵ ין לָהֶ ם ְּכלוּם ַּב ַּביִת ,סִ ּיֵם
הַ ַּצ ִּדיק אֶ ת ְּדב ָָריו.
בַק ׁש
הֶ חָ סִ יד הַ ּנִלְ הָ ב מִ הֵ ר ֶל ֱאר ֹז אֶ ת ֲח ָפצָיו ,וּלְ ּ ֵ
ְר ׁשוּת מֵ אִ ׁ ְש ּת ֹו ַל ֲעז ֹב אֶ ת הַ ַּביִת לְ חַ ג הַ ּפֶסַ ח .הִ יא,
ּכ ַּמוּבָן ,הֵ בִ ינָה לְ לִ בּ וֲֹ :הל ֹא ל ֹא ְּבכָל יוֹם ז ֹוכֶה אָ דָ ם
לִ ְראוֹת אֶ ת אֵ לִ ּיָהוּ הַ ּנָבִ יא! עִ ם ֲע ָגלָה מְ לֵאָ ה ְּבמָ זוֹן
שה הֶ חָ סִ יד אֶ ת ַּד ְרכּ ֹו לְ בֵית
מְ ׁ ֻש ּבָח לִ קְ ַראת הֶ חָ ג ,עָ ָ ׂ
הַ ִּמ ׁ ְש ּפָחָ ה .לְ יֶתֶ ר ִּב ּ ָטחוֹן צָפוּן ְּבחֵ יק ֹו ּגַם צְ רוֹר מָ עוֹת
מְ נ ֻּפָח...
ְּבבוֹא ֹו ל ְַּכפָר ָראָ ה אֶ ת הַ ַּדלּ וּת ׁ ֶשל הַ ִּמ ׁ ְש ּפָחָ ה .הֱיוֹת
וְהוּא הֻ זְמַ ן ְּבחֵ פֶץ לֵב לְ הִ ְתאָ ֵרחַ אֶ צְ לָם ּבֶחָ גּ ,פָתַ ח
אֶ ת יָד ֹו ִּבנ ְִדיבוּת :הִ זְמִ ין ַנ ּגָר לְ תַ ּ ֵקן אֶ ת הָ ָרהִ יטִ ים,
ַּב ּנַאי לְ ׁ ַש ּפֵץ אֶ ת הַ ּגַג הַ ּד ֹולֵף ,צֶבַ ע לְ חַ ֵ ּד ׁש אֶ ת סִ ּיוּד

הַ ִּקירוֹתַ ,ז ּגָג לְ הַ ׁ ְשלִ ים אֶ ת הַ ּׁ ְשמָ ׁשוֹת הַ ּׁ ְשבוּרוֹת
וְהַ חֲסֵ רוֹתְּ .בנוֹסָ ף הִ זְמִ ין מַ ֲאכָלִ ים ַר ִּבים וְאֵ יכו ִּת ּיִים
שוּיִים לְ מַ ּלֵא אֶ ת הַ ַּביִת זְמַ ן ַרב לְ אַ חַ ר יְמֵ י
ׁ ֶש ֲע ׂ
הַ ּפֶסַ ח ...וּבְ עֵ ינ ֹו הַ ּט ֹובָה ,אַ ף מָ סַ ר ַלעֲקֶ ֶרת הַ ַּביִת
ָשה
צְ רוֹר מְ ז ּ ָֻמנִיםֶ ׁ ,ש ּ ַתסְ ּ ִפיק לִ ְרכּ ֹׁש לִ ילָדֶ יהָ הַ לְ ּב ׁ ָ
ְראוּיָה לֶחָ ג...
לֵיל הַ ּ ֵסדֶ ר הִ ּגִיעַ  .הֶ חָ סִ יד י ׁ ַָשב מְ ֻר ּג ָׁש ּכֻלּ וֹ ,מְ מַ לְ מֵ ל
אֶ ת מִ לּ וֹת הַ הַ ּגָדָ ה ִּבז ְִריזוּתׁ ,שוֹתֶ ה אֶ ת כּ וֹסוֹת הַ ַּייִן
וְא ֹוכֵל אֶ ת הַ ּ ַמ ּצָה וְהַ ּ ָמרוֹר; הוּא ל ֹא הִ פְ סִ יק לְ חַ כּ וֹת
ל ֶָרגַע בּ ֹו ִּת ּפָתַ ח הַ ֶ ּדלֶת ,וְהוּא י ְִראֶ ה אֶ ת אֵ לִ ּיָהוּ
הַ ּנָבִ יא ִּבכְ בוֹד ֹו וּבְ עַ צְ מוֹ!
הָ ֶרגַע הַ ְּמיֻחָ ל הִ ּגִיעַ ְּ .ב ַר ְג ַליִם ר ֹועֲדוֹת ִנ ּג ַׁש הֶ חָ סִ יד
אֶ ל הַ ֶ ּדלֶתּ ,פָתַ ח אוֹתָ הּ לִ ְרוָחָ ה ו...
ש ְר ָרה ַּבחוּץ,
ֲשכָה מֻ חְ ֶלטֶת ָ ׂ
ַּב ּפֶתַ ח ל ֹא עָ מַ ד אִ ׁיש .ח ׁ ֵ
ו ְַרק קוֹל נְבִ יחָ ה ׁ ֶשל ּ ֶכלֶב מְ ׁש ֹוטֵט הִ ּגִיעַ לְ אָ ְזנָיו.
אַ כְ ָזבָת ֹו ׁ ֶשל הֶ חָ סִ יד הָ יְתָ ה ּגְד ֹולָה מְ א ֹד .אוּלַי
הַ ֲהכָנוֹת הָ רוּחָ ִנ ּיוֹת ׁ ֶשעָ ַר ְך ל ֹא הָ יוּ מְ סַ ּ ְפקוֹת ְּכדֵ י
ׁ ֶש ִּיז ְּכֶה לִ ְראוֹת אֶ ת אֵ לִ ּיָהוּ הַ ּנָבִ יא? ְּבלֵיל הַ ּ ֵסדֶ ר
(בחוּ"ל עו ְֹרכִ ים ּ ַפעֲמַ יִם לֵיל הַ ּ ֵסדֶ רְּ ,כ ִדין 'יוֹם-
הַ ּׁ ֵשנִי ְּ
טוֹב ׁ ֵשנִי ׁ ֶשל ָּג ֻל ּיוֹת) הוּא קָ ָרא ּ ָכל מִ ּלָה מֵ הַ הַ ּגָדָ ה
ִּב ְדבֵקוּת ,הִ קְ ּ ִפיד עַ ל אֲכִ ילַת הַ ּ ַמ ּצָה וְהַ ּ ָמרוֹר
לִ מְ הַ ְּד ִרין מִ ן הַ מְ הַ ְּד ִרין ,וּכְ ׁ ֶשהִ ּגִיעַ הָ ֶרגַע הוּא ּפָתַ ח
אֶ ת הַ ֶ ּדלֶת וְ...כְ לוּם.
אש ֹונִים ׁ ֶשל הֶ חָ ג ,מִ הֵ ר
מִ ּיָד ְּכ ׁ ֶשהִ סְ ּ ַת ּיְמוּ הַ ּיָמִ ים הָ ִר ׁ
יתי ְּב ִד ּיוּק
"ר ִּבי ,עָ ִׂש ִ
הֶ חָ סִ יד ַּב ֲחז ָָרה ַל ֲחצֵר ֹו ׁ ֶשל ַרבּ וַֹ .
יתי אֶ ת אֵ לִ ּיָהוּ! ַּב ּ ֶמה
ְּכפִ י ׁ ֶש ּפָקַ ְד ּ ָת עָ לַיֲ ,אבָל ל ֹא ָראִ ִ
יתי לְ קִ ּיוּם הַ הַ בְ טָ חָ ה ׁ ֶשל הָ ַר ִּבי?"
אתי ׁ ֶשלּ ֹא זָכִ ִ
חָ טָ ִ
הָ ַר ִּבי הִ ִּביט בּ ֹו ְּבמַ ּבָט מֵ בִ ין וְאוֹהֵ בְּ .כ ׁ ֶשעֵ ינָיו נוֹצְ צוֹת,
הוּא אָ מַ ר לֶחָ סִ יד" :אִ לּ וּ הָ יִיתָ מַ ִּביט ַּב ּ ַמ ְראָ ה ,הָ יִיתָ
רוֹאֶ ה אֶ ת אֵ לִ ּיָהוּ הַ ּנָבִ יא" .הֶ חָ סִ יד הִ ִּביט ְּב ַרבּ ֹו
ְּבח ֹסֶ ר ֲה ָבנָה .הַ ַּצ ִּדיק מַ מְ ׁ ִש ְ
יך" :לְ אַ חַ ר ׁ ֶש ּיָצָאת ֲחז ָָרה
לְ דַ ְר ְּכ ָךָ ׁ ,ש ֲאלָה הַ ּיַלְ ָּדה הַ ְּקטַ ּנָה אֶ ת אָ בִ יהָ " :אַ ּבָא!
מִ יהוּ הָ אִ ׁיש הַ זֶּה? ל ּ ָָמה קָ נָה לָנוּ ּ ָכל טוּב? מַ ּדוּעַ ִּת ּ ֵקן
ְש ּפֵץ אֶ ת ּבֵיתֵ נוּ ,הִ ּגִיעַ ּ ִפ ְתא ֹם לִ פְ נֵי הֶ חָ ג ְונָסַ ע מִ ּיָד
וׁ ִ

אַ ח ֲָריו?" .הָ אָ ב הִ קְ ׁ ִשיב לִ ְתמִ יהַ ת ִּב ּתוֹ ,וּלְ אַ חַ ר הִ ְרהוּר
הֵשיב ִּבלְ חִ ׁישָה" :אֵי ֶנ ּנִי יוֹדֵ עַ מִ יהוֲּ .אנִי חו ֹׁשֵב ׁשֶהָ יָה זֶה
ִׁ
אֵלִ ּיָהוּ הַ ּנָבִ יא"...
ָכּל אֶחָד ִ
מֵא ּ ָתנ ּו יָכוֹל לִהְ יוֹת מֵעֵין אֵלִ ּיָה ּו הַ ּנָבִיא! ּ ַכא ֲׁשֶר
ּ
אָ נוּ ע ֹוז ְִרים ַלזּוּלַת ,מְ סַ יְעִ ים וּמְ עו ְֹד ִדיםֲ ,אנַחְ נוּ ּג ֹואֲלִ ים
אוֹת ֹו מִ ְּק ׁ ָשיָיו וּמִ ִּתסְ כּ וּלָיו ,וּבְ כ ְָך אָ נוּ עֲבוּר ֹו ּ -כְאֵ לִ ּיָהוּ
הַ ּנָבִ יא!
אַ חַ ת מִ ְּמ ִׂשימוֹתָ יו הָ ע ֲִת ִיד ּיוֹת ׁשֶל אֵ לִ ּיָהוּ הַ ּנָבִ יא ,הִ ּנָהּ
בַשֵר עַ ל הַ ּגְאֻ ּלָה הַ ּׁ ְשלֵמָהִּ ,כנְבוּאַ ת הַ ּנָבִ יא
לָבוֹא וּלְ ּ ׂ
טָרת ׁ ַש ּבָת הַ ּגָדוֹל,
מַ לְ אָ כִי (אוֹת ֹו נ ֹו ֲהגִים לוֹמַ ר ְּבהַ פְ ַ
עֶרב ּפֶסַ ח עַ צְ מוֹ)" ,הִ ּנֵה אָ נֹכִי ׁשֹלֵחַ ָלכֶם
ׁשֶחָ ל הַ ּׁ ָשנָה ְּב ֶ
אֵ ת אֵ לִ ּיָה הַ ּנָבִ יא לִ פְ נֵי בּ וֹא יוֹם ה' הַ ּגָדוֹל וְהַ ּנו ָֹרא.

ְהֵשיב לֵב אָ בוֹת עַ ל ּ ָבנִים ְולֵב ּ ָבנִים עַ ל אֲבוֹתָ ם"...
ו ִׁ
אֵ לִ ּיָהוּ אַ ף יְעו ֵֹרר אֶ ת לֵב הָ עָ ם ִּב ְת ׁשוּבָה.
ּ ְפעִ ילֵי 'קֶ ֶרן הַ הַ ּסָעוֹת' מְ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשים ְּדמוּת מֵעֵין 'אֵ לִ ּיָהוּ
הַ ּנָבִ יא' .הֵם עוֹסְ קִ ים ְּבכָל יְמוֹת הַ ּׁ ָשנָה ַּבה ֲׁשָבַת לֵב
אָ בוֹת עַ ל ּ ָבנִים ְולֵב ּ ָבנִים עַ ל אֲבוֹתָ םּ .תוֹמְ כִים ּבַהו ִֹרים
ְּב ִר ּׁשוּם יַלְ דֵ יהֶם לְ ב ּ ֵָתי הַ ּ ֵספֶר ׁשֶל 'הַ חִ ּנו ְּך הָ עַ צְ מָאִ י',
ישיבוֹת קְ טַ ּנוֹת,
מְ סַ ּיְעִ ים ְּב ִר ּׁשוּם בּ ֹוג ְֵרי ּב ּ ֵָתי הַ ּ ֵספֶר לִ ׁ ִ
ִיש וְאוֹהֵב.
וּמְ ַלוִּים ְּבלֵב ָרג ׁ
ִּבזְכוּת הַ ְּתמִ יכָה ְּב'קֶ ֶרן הַ הַ ּסָעוֹת'ִּ ,תזְכּ וּ לִ הְ יוֹת ׁ ֻש ּ ָתפִ ים
ְּבמַ ֲע ִׂשים ּגְדוֹלִ ים אֵ ּלֶה ,לְ הִ וּ ׁ ַָשע ִּב ְדבַר י ְׁשוּעָ ה ו ְַרחֲמִ ים,
ְרפוּאוֹת ְונֶחָ מוֹתּ ,פ ְַרנָסָ ה ט ֹובָה ְוכַלְ ּ ָכלָה ,וִימַ ּלֵא ה'
ּ ָכל מִ ׁ ְשאֲלוֹת לִ ְּבכֶם לְ ט ֹובָה.

ְּבדֶ רֶ ְך הַ ַ ּצ ִּדיקִ ים
'ב ְִדיקַ ת חָמֵץ' ,הוּא יוֹם ּפְטִ ָירת ֹו
יוֹם י"ג ְּבנִיסָן ,יוֹם ּ
הַשלְחָן
חַבֵר ּׁ ֻ
של ַר ּבֵנ ּו י ֹוסֵף קָ ארוָֹ ,
ֶׁ
הַבֵית י ֹוסֵף' ,מְ ּ
'מָרן ּ
ְ
הַמ ְֶר ּ ָכזִי לִפְסִ יקַ ת
עָ רוּךָ .זכָה ָ
הַמָקוֹר ּ
מָרן וְסִ פְר ֹו הוּא ּ
הַתו ְֶך עָ לָיו נ ׁ ְִשעָ נִים ָכּל
שב סִ פְר ֹו ּכְעַ ּמוּד ּ ָ
הַ ֲה ָלכָה ,וְ נֶחְ ׁ ָ
ּבֵית ִי ְׂש ָראֵ ל.
ש ְּצפַת הָ יְתָ ה
ַשנִים ׁ ֶ
שנָהּ ,ב ּׁ ָ
מָרן חַי ּבִצְ פַת לִפְ נֵי ּכְָ ׁ 450-
ָ
שם ְּגד ֹולֵי ע ֹולָם ּכְמ ֹו
הַתו ָֹרה הָע ֹולָמִ יְּ .ביָמָיו חָי ּו ׁ ָ
ְ
מֶר ּכַז ּ
לְש ְ
יךַ ,ר ּבִי אֱלִיעֶ זֶר ּבַעַ ל
הָאֲריזַ"לַ ,ר ּבֵנ ּו מ ׁ ֶֹשה אַ ׁ ֵ
ַר ּבֵנ ּו ִ
ֵירבַ ,ר ּבֵנ ּו מ ׁ ֶֹשה קו ְֹר ְדבֵירוֹ,
הַ"ח ֲֵר ִדים"ַ ,ר ּבֵנ ּו יַ ֲעק ֹב ּב ַ
הַ'לכָה ּדו ִֹדי' ,וְעוֹד.
ַר ּבֵנ ּו ׁ ְשלֹמ ֹה אֶ לְקָ בֵץ ּבַעַ ל ְּ
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ּגְדוֹלִ ים ַּב ּתו ָֹרה ְּב ׁ ֵשם 'יוֹסֵף' הָ יוּ ְּבדוֹרוַֹ ,ר ּבֵנוּ
יוֹסֵף קָ ארוַֹ ,ר ּבֵנוּ יוֹסֵף טַ א ְי ֶטצַאק ,ו ְַר ּבֵנוּ יוֹסֵף ּבֶן
יב''ל]ָ ּ .כל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם הָ יָה ָראוּי ל ְַּמלָאכָה
לֵב [מַ ה ֲִר ַּ
ֹשה לִ זְכּ וֹת לְ חַ ּבֵר עַ ל 'אַ ְר ַּבעַ ת הַ ּטו ִּרים' סֵ פֶר
הַ ְּקדו ׁ ָ
ְ
מַ ִּקיף וְכ ֹולֵל מִ ּכָל הַ ּפוֹסְ קִ ים .אַ ך מִ ן הַ ּׁ ָשמַ יִם קָ בְ עוּ,
'שלְ חָ ן עָ רו ְּך' יִהְ יֶה עַ ל יְדֵ י מָ ָרן הַ ּ ָקדו ֹׁש
ׁ ֶשחִ בּ וּר הַ ּׁ ֻ
ּ
ַר ּבֵנוּ יוֹסֵף קָ ארוְֹ ,וז ֹאת מִ ּ ְפנֵי עַ ְנוְתָ נוּת ֹו הַ יְתֵ ָרה.
ָזכָה מָ ָרן הַ ּבֵית יוֹסֵף וּמִ ן הַ ּׁ ָשמַ יִם ׁ ָשלְ חוּ אֵ לָיו
מַ לְ אָ ְךֶ ׁ ,ש ּיִלְ מַ ד אִ ּת ֹו סִ ְת ֵרי ּתו ָֹרהַּ .ב ֲעלָטַ ת הַ ַּל ְילָה
(כ ּנוּי לְ מַ לְ אָ ְך זֶה) ּבָא וּמוֹסֵ ר ל ֹו ִּדבְ ֵרי
הָ יָה 'הַ ּ ַמ ּגִיד' ִּ
ּתו ָֹרה נִפְ לָאִ ים ,טְ מִ ִירים ַועֲלוּמִ ים ,אוֹתָ ם הֶ ֱעלָה
מָ ָרן עַ ל ּג ַּבֵי הַ ְּכתָ בְּ .כתָ בִ ים אֵ ּלֶה הַ כּ וֹלְ לִ ים חִ ּדו ׁ ֵּשי

'מ ּגִיד' חִ ּבֵר לְ סֵ פֶר ְּב ׁ ֵשם "מַ ּגִיד
ְשיחוֹת עִ ם הַ ּ ַ
ּתו ָֹרה ו ׁ ִ
יש ִרים".
מֵ ׁ ָ
ֲשר ּ ַתלְ מִ ידֵ י ֲחכָמִ ים רוֹצִ ים לְ הִ ְתעַ ּטֵר ְּבכֶתֶ ר
ּ ַכא ׁ ֶ
הו ָֹראָ הֲ ,עלֵיהֶ ם לְ הִ ּבָחֵ ן עַ ל ד' חֶ לְ קֵ י הַ ּׁ ֻשלְ חָ ן עָ רו ְּך.
מְ סֻ ּפָר ִּכי אַ בְ ֵר ְך צָעִ יר ׁ ֶש ִּמ ּלֵא ְּכ ֵרס ֹו ְּב ׁ ַש"ס וּפוֹסְ קִ ים
"בָרו ְּך
ל-תאוֹמִ יםַּ ,בעַ ל הַ ּ
הִ ּגִיעַ לְ ַר ּבֵנוּ ּבָרו ְּך פְ ֶרנְקֶ ְּ
טַ עַ ם" ,וּבְ פִ יו ּב ּ ַָק ׁ ָשה :יִבְ חַ ן אוֹת ֹו הָ ַרב עַ ל אַ ְר ַּבעַ ת
חֶ לְ קֵ י הַ ּׁ ֻשלְ חָ ן עָ רו ְּךְ ,וי ּ ִֵתן ל ֹו סְ מִ יכָה לְ הו ָֹראָ ה -

הַבֵית י ֹוסֵף' זצ"ל
ַר ּבֵנ ּו י ֹוסֵף קָ ארוָֹ ,
'מָרן ּ

ְּתעוּדָ ה ּבָהּ ּכָתוּב ׁ ֶשהוּא יָכוֹל לְ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ְּכ ַרב ְּב ִי ְׂש ָראֵ ל.
"בָרו ְּך טַ עַ ם" י ׁ ָָשר וְהָ פו ְּך ,וְנ ֹוכַח לָדַ עַ ת
ּבָחַ ן אוֹת ֹו הַ ּ
ׁ ֶשאָ כֵן ָראוּי הוּא לְ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ְּכ ַרב ְונָתַ ן ל ֹו אֶ ת הַ ְּסמִ יכָה
הַ ְּמב ּ ֶֻק ׁ ֶשת.
לִ פְ נֵי ׁ ֶש ּיָצָא הָ אַ בְ ֵר ְךָ ׁ ,שאַ ל אוֹת ֹו הַ ּגָאוֹן הַ ּי ׁ ִָש ׁיש:
" ֱאמ ֹר נָא ,הַ אִ ם הִ ּנ ָ
ישי
ְך ּבָקִ י ּגַם ַּבחֵ לֶק הַ ֲחמִ ׁ ִ
ׁ ֶשל הַ ּׁ ֻשלְ חָ ן עָ רו ְּך?" הָ אַ בְ ֵר ְך נָבו ְֹך .הֵ ן יָדוּעַ ַלכּ ֹל
ׁ ֶשהַ ׁ ּ ֻשלְ חָ ן עָ רו ְּך מֵ כִ יל ַרק אַ ְר ּ ָבעָ ה ֲחלָקִ ים ,עַ ל
ישי מְ דֻ ּ ָבר?
אֵ יזֶה חֵ לֶק ֲחמִ ׁ ִ
ישי הוּא הַ חֵ לֶק ׁ ֶשלּ ֹא
ַנ ֲענָה הָ ַרב" :הַ חֵ לֶק הַ ֲחמִ ׁ ִ
ּכָתוּב ,וּב ֹו לוֹמְ ִדים ּכֵי ַצד לִ ְנה ֹג ִּב ְר ִג ׁישוּת וּבְ פִ קְ חוּת
מוּל ְּבנֵי הָ אָ דָ ם"...
מָ ָרן הַ ּ ֵבית יוֹסֵ ף ָּגלָה מֵ אֶ ֶרץ מ ֹו ַל ְד ּת ֹו ְּב'גֵרו ּׁש סְ ָפ ַרד'
שא אוֹת ֹו
ְּב ִגיל  .4מְ סֻ ּ ָפר ִּכי אָ בִ יו ַר ִּבי אֶ פְ ַריִם ָנ ָ ׂ
עַ ל ְּכתֵ פ ֹו ִּבנְדוּדֵ יהֶ ם הַ מְ מֻ ּׁ ָשכִ ים .לְ אַ חַ ר מוֹת אָ בִ יו
ְּב ִגיל צָעִ יר ,הִ מְ ׁ ִש ְ
יך ּדוֹד ֹו ַר ִּבי יִצְ חָ ק ִּב' ְנ ִׂשיאָ ה ּ ָבע ֹל'
ּ ְפ ׁשוּט ֹו ְּכמַ ׁ ְשמָ עוֹ .הֵ ם נ ְָדדוּ מִ ּט ֹולֵיד ֹו ׁ ֶש ִּבסְ ָפ ַרד
לְ אֶ ֶרץ ּפו ְֹרטוּגָלַּ ,ב ּגֵרו ּׁש הַ ּנו ָֹרא .אִ לּ וּ הָ יוּ יו ְֹדעִ ים

ִּכי יֶלֶד קָ טָ ן זֶה עָ ִתיד לִ הְ יוֹת מְ או ָֹרם ׁ ֶשל ִי ְׂש ָראֵ ל,
ְּב ַו ַּדאי ׁ ֶשהָ יָה הַ ּ ֵנ ֶטל קַ ל יוֹתֵ ר...
ּגַם ּ ְפעִ ילֵי 'קֶ ֶרן הַ הַ ּ ָסעוֹת' עֲמֵ לִ ים לְ הַ ִ ּציל ְיל ִָדים
שאתָ ם ְּבחֶ מְ לָה ְו ַר ֲחמִ ים ,לְ הַ ִּסיעָ ם
צְ עִ ִירים ,לְ ֵ ׂ
לְ ָב ּ ֵתי הַ ּ ֵספֶר הַ ּתו ָֹר ִנ ּיִים .מִ י יוֹדֵ עַ ְּבאֵ יזֶה קַ ו הַ ּ ָסעָ ה
יִצְ מַ ח ּגָדוֹל ְּב ִי ְׂש ָראֵ ל? מִ י יוֹדֵ עַ לְ נ ַּבֵא מֵ אֵ יזֶה טֹפֶס
ִר ּׁשוּם ִי ְג ַּדל ּ ַתלְ מִ יד חָ כָם? מֵ ח ֹו ָבתֵ נוּ לְ הַ ׁ ְשקִ יעַ
ְשי ְּכנֶסֶ ת הַ ְ ּגד ֹולָה:
וּלְ מַ ּלֵא אֶ ת ּ ְפקֻ ָּדתָ ם ׁ ֶשל אַ נ ׁ ֵ
" ְוהַ עֲמִ ידוּ ּ ַתלְ מִ ִידים הַ ְר ּ ֵבה"!
ְּבסִ פְ ֵרי ּתוֹלְ דוֹת עַ ּ ֵמנוּ מְ ַצ ְּינִים אֶ ת מְ סִ ירוּת ֹו ׁ ֶשל
ַר ִּבי יִצְ חָ ק קָ אר ֹו לְ מַ עַ ן ּ ֶבן-אָ חִ יו הַ ּיָתוֹם .י ּ ִָתכֵן
וּבְ בוֹא הַ ּיוֹם י ֵָר ׁ ֵשם סֵ פֶרּ ,תוֹלְ דוֹת חַ ּיָיו ׁ ֶשל ּגָאוֹן
ְּב ִי ְׂש ָראֵ ל ,וּב ֹו יוֹפִ יעַ ְּבפ ֶֶרק מְ יֻחָ ד ִּכי אַ ּ ָתה! ּכֵן,
אַ ּ ָתה! הוּא זֶה ׁ ֶש ִּמ ּ ֵמן אֶ ת הַ ּ ָס ָע ּת ֹו לְ תַ לְ מוּד ּתו ָֹרה,
אַ ּ ָתה וּמִ ׁ ְש ּ ַפחְ ְּת ָך ּ ָת ְרמוּ אֶ ת עֲלוּת הָ אַ בְ ֵר ְך ׁ ֶש ִּלוָּה
ֹשה ,וּלְ ָך י ֵׁש חֵ לֶק
אוֹת ֹו ְּב ַנעֲרוּת ֹו ַל ּי ׁ ְִשי ָבה הַ ְּקדו ׁ ָ
מַ ׁ ְשמָ עו ִּתי ַּבעֲלִ ּיָת ֹו הָ רוּחָ נִית! וּמִ י מְ ו ּ ֵַתר עַ ל סְ ג ֻּלָה
זוֹ?...

ְּבדֶ רֶ ְך הַ ֲה ָלכָה
הָאילָנוֹת'.
'ב ְִר ּכַת ִ
הֵחֵל מֵ ר ׁ
ֹאש ח ֹדֶ ׁש נִיסָן מְ ב ְָרכִים ּ
ַשדֶ ה ְּבח ֹדֶ ׁש נִיסָן וְרוֹאֶ ה ִאילָנוֹת
הַ ּי ֹוצֵא ַל ִּג ּנָה א ֹו ל ּ ָׂ
הָאילָנוֹת ,לְהוֹדוֹת לַה’ עַ ל
ּפו ְֹרחִ ים ,מְ ב ֵָר ְך ּב ְִר ּכַת ִ
שעָ מְ ד ּו ְיב ׁ ִֵשים
הָאילָנוֹת ׁ ֶ
פְריחַ אֶ ת ִ
שהֶחְ יָה וְהִ ִ
חֲסָדָ יו ׁ ֶ
שצּוֹמַחַת ּב ְָרכָה
ּ ַבח ֶֹרף .מְ ב ְָרכִים עַ ל עֵץ ּפ ְִרי ּבִלְ בַדֶ ׁ ,
ש ּיִגְ ְּדל ּו לְ פֵרוֹת.
מִ ּפ ְָרחָיו ֶ ׁ -
ְ
ְ
“בָרוּך אַ ּ ָתה ה’ אֱ-ל ֹקֵ ינוּ מֶ לֶך הָ ע ֹולָם,
נֹסַ ח הַ ְּב ָרכָהּ :
ׁשֶלּ ֹא חִ ּ ַסר ְּבע ֹולָמ ֹו ּכְלוּם ,וּב ָָרא בּ ֹו ְּב ִר ּיוֹת טוֹבוֹת
וְאִ ילָנוֹת טוֹבִ ים לְ הַ ּנוֹת ּבָהֶם ְּבנֵי אָ דָ ם”.
לְ כ ְַּתחִ ּלָה י ֵׁש לוֹמַ ר אֶ ת הַ ְּב ָרכָה עַ ל ְראִ ּיַת ׁ ְשנֵי אִ ילָנוֹת
לְ פָחוֹתֲ ,אבָל ִּב ׁ ְשעַ ת הַ ּצ ֶֹר ְך אֶ פְ ׁשָר לְ ב ֵָר ְך ּגַם עַ ל אִ ילָן
לִראוֹת אֶ ת הָ אִ ילָנוֹת
ּפו ֵֹרחַ אֶ חָ ד .מִ י ׁשֶלּ ֹא הִ סְ ּ ִפיק ְ
ִּבפְ ִריחָ תָ ם ,ו ְָראָ ה אוֹתָ ם לְ אַ חַ ר ׁש ֶּפֵרוֹתֵ יהֶם הִ ְתחִ ילוּ
לִ ְג ּד ֹל ,ל ֹא ְיב ֵָר ְך ֲעלֵיהֶם .אָ מְ נָם ,אִ ם ּפֵרוֹתֵ יהֶם
קְ טַ נְטַ ּנִים וּבְ ק ׁ ִֹשי נ ִּכ ִָרים ,אֶ פְ ׁשָר לְ ב ֵָר ְך ֲעלֵיהֶם ְּב ִדיעֲבַד.
אַ ף ׁשֶאָ מְ רוּ ֲחכָמִ ים ׁ ֶשז ְּמַ ן הַ ְּב ָרכָה ִּבימֵי נִיסָן ,ז ֹאת מִ ּ ְפנֵי

ׁשֶאָ ז הָ אִ ילָנוֹת ְרגִילִ ים לִ פְ ר ֹחַ  .אַ ְך מִ ּצַד הַ ִּדין ,אֶ פְ ׁשָר
לוֹמַ ר אֶ ת הַ ְּב ָרכָה ּגַם לִ פְ נֵי כֵן א ֹו אַ ח ֲֵרי כֵן.
ה ְַּמקֻ ּבָלִ ים הִ פְ לִ יגוּ מְ א ֹד ְּבמַ ֲעלַת ְּב ָרכָה זוֹׁ ,שֶעַ ל יָדָ הּ
ַנ ֲע ִׂשים ִּתקּ וּנִים ּגְדוֹלִ ים עֲבוּר נ ְׁשָמוֹת ׁשֶהִ ְת ּגַלְ ּגְלוּ
ּבָאִ ילָנוֹת ,ו ְִתקּ וּנִים אֵ ּלֶה ַנ ֲע ִׂשים ַּדוְקָ א ְּבח ֹדֶ ׁש נִיסָן.
וְעַ ל ּכֵן ּכ ְָתבוּ ּכ ַּמָה אַ חֲר ֹונִיםֶ ׁ ,ש ּצ ִָר ְ
יך לְ הַ קְ ּ ִפיד לוֹמַ ר
אֶ ת הַ ְּב ָרכָה ַּדוְקָ א ְּבח ֹדֶ ׁש נִיסָן ,וּז ְִריזִים מַ קְ ִּדימִ ים לְ ב ֵָר ְך
שֶה ,מִ י ׁשֶלּ ֹא הִ סְ ּ ִפיק
ֹאש ח ֹדֶ ׁש נִיסָן .אוּלָם לְ מַ ֲע ׂ
ְּבר ׁ
לוֹמַ ר אֶ ת הַ ְּב ָרכָה ְּבח ֹדֶ ׁש נִיסָן ,לְ דַ עַ ת ר ֹב הַ ּפוֹסְ קִ ים
יָכוֹל לְ הַ ׁ ְשלִ ימָהּ ְּבח ֹדֶ ׁש אִ ּיָר.
י ֵׁש נ ֹו ֲהגִים ׁשֶלּ ֹא לְ ב ֵָר ְך ְּב ָרכָה ז ֹו ְּב ׁ ַש ּבָת ,אוּלָם לְ דַ עַ ת
ר ֹב הַ ּפוֹסְ קִ ים ,אֵ ין ׁשוּם סִ ּבָה לְ הִ ּ ָמנַע מִ ִּב ְר ּכַת הָ אִ ילָנוֹת
ְּב ׁ ַש ּבָתְ ,וכֵן ָנהֲגוּ ְּבהַ ְר ּבֵה מְ קוֹמוֹת.
הַשם ְיב ְָרכ ּו אֶ ת ּב ְִר ּכַת
ש ּיְהו ִּדים י ְִראֵ י ּׁ ֵ
חִ ידָ הּ :כֵיצַד י ּ ִָתכֵן ׁ ֶ
הָאילָנוֹת ְּבח ֹדֶ ׁש ִּת ׁ ְש ֵרי?
ִ
ִירקוֹתִּ ,כי
מְ ב ְָרכִים ַּדוְקָ א עַ ל הָ אִ ילָנוֹת ְול ֹא עַ ל ְּד ָגנִים ו ָ

ְּבאִ ילָן נ ִּכ ֶֶרת ְּביוֹתֵ ר ּג ְַדלוּת ֹו ׁשֶל הקב"הׁ ,שֶהָ אִ ילָן ּפו ֵֹרחַ
לְ אַ חַ ר ְּתקוּפַת הַ ּׁ ַש ּ ֶלכֶת וְתַ ְר ֵ ּדמַ ת ח ֶֹרף .הָ בָה נִלְ מַ ד
מִ ּכ ְָך ּפ ֶֶרק מוּסָר:
לִ פְ נֵי ׁ ָשנִים ַרבּ וֹת חַ י אִ ׁיש חָ כָם ,וְל ֹו אַ ְר ּבָעָ ה ּ ָבנִים.
לְ עֵת זִקְ נוּת ֹו הֶחְ לִ יט הָ אָ ב ִּכי עָ לָיו לְ ל ַּמֵד אֶ ת ּ ָבנָיו
ׁ ִשעוּר חָ ׁשוּב לַחַ ּיִים .הוּא קָ ָרא לְ ָבנָיו וְהו ָֹרה לָהֶם
לִ ְנס ֹעַ לִ כְ פַר מ ֹול ְַד ּתוֹ ,ו ְׁשָם לְ הִ ְתבּ ֹונֵן ְּבעֵץ אַ ּגָסִ ים ׁ ֶש ּגָדֵ ל
עַ ל הַ ּגִבְ עָ ה .הָ אָ ב הוֹסִ יף צִ וּוּי" :אָ סוּר ָלכֶם ָלצֵאת אֶ ל
אשוֹן ,יֵצֵא לְ דַ ְרכּ ֹו
הַ ּ ַמ ּסָע יַחְ ָּדוַ ,רק ּ ַכא ֲׁשֶר יַחְ ז ֹר הַ ּבֵן ִר ׁ
ישי ְוכֵן הָ לְ אָ ה".
ְש ּיַחְ ז ֹר הַ ּׁ ֵשנִי יֵצֵא הַ ּׁ ְשלִ ׁ ִ
הַ ּבֵן הַ ּׁ ֵשנִיּ ,כ ׁ ֶ
אשוֹן יָצָא ַּבח ֶֹרף וְחָ זַר ּבָאָ בִ יב ,אָ חִ יו הַ ּׁ ֵשנִי יָצָא
הַ ּבֵן הָ ִר ׁ
ישי  -יָצָא ּב ַַּקיִץ וְחָ זַר ּב ְַּסתָ יו.
ּבָאָ בִ יב וְחָ זַר ּב ַַּקיִץ ,הַ ּׁ ְשלִ ׁ ִ
וְהַ ּבֵן הַ ּצָעִ יר  -יָצָא ּב ְַּסתָ יו וְחָ זַר ַּבח ֶֹרף.
ז ִּמֵן אוֹתָ ם הָ אָ ב אֵ לָיו עַ ל מְ נָת ׁ ֶש ּיְתָ אֲרוּ ְּב ָפנָיו אֶ ת עֵץ
אשוֹן אָ מַ ר ׁשֶהָ עֵץ הָ יָה מְ כ ֹעָ ר,
הָ אַ ּגָסִ ים ׁש ֶָראוּ .הַ ּבֵן הָ ִר ׁ
אשוֹן ,וְאָ מַ ר
ּכָפוּף ,וְעָ ק ֹם .הַ ּבֵן הַ ּׁ ֵשנִי ל ֹא הִ סְ ּכִים עִ ם הָ ִר ׁ

ׁשֶהָ עֵץ הָ יָה מָ לֵא ְּבנִי ָצנִים י ְֻר ִּקים וּמְ ׁ ַש ֵ ּדר ִּתקְ וָה! הַ ּבֵן
ישי ל ֹא הִ סְ ּכִים עִ ם ׁ ְשנֵיהֶם ,וְאָ מַ ר ׁשֶהָ עֵץ הָ יָה
הַ ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ְּב ִׂשיא ּ ְפ ִריחָ תוֹ ,מָ לֵא ְּבנִיחוֹחוֹת מְ תוּקִ ים וּבְ עֵינָיו הָ יָה
הָ עֵץ מָ לֵא הוֹד וְהָ דָ ר .הַ ּבֵן הָ ְרבִ יעִ י חָ לַק עַ ל ּ ָכל אֶ חָ יו,
וְטָעַ ן ׁשֶהָ עֵץ ל ֹא הָ יָה מְ כ ֹעָ ר ל ֹא מָ לֵא ְּבנִי ָצנִים ְול ֹא
ְּב ִׂשיא ּ ְפ ִריחָ תוֹ ,אֶ ּלָא הָ עֵץ הָ יָה מָ לֵא ִּבפְ ִרי ּב ָׁשֵל ,מָ לֵא
חִ ּיוּת וְהַ ג ְׁשָמָה.
חָשב ּו הָאַחִ ים ִכּי ָכּל אֶחָד מֵהֶם הִ ִּגיעַ לְעֵץ אַחֵר ,אַךְ
לְרגַע ׁ ְ
ֶ
אֲבִיהֶם הֶ עֱמִ יד אוֹתָ ם עַל טָעוּתָ ם" :אַף אֶחָד אֵינ ֹו טוֹעֶה.
שלַחְ ִּתי
ּכ ְֻּלכֶם ְר ִאיתֶם אֶת אוֹת ֹו עֵץ אַ ּגָס ,וְ כ ְֻּלכֶם צו ְֹד ִקים! ׁ ָ
הַשנָה ,עַל מְ נָת ׁש ִֶּתלְמְ ד ּו ִכּי אֵין
אֶתכֶם ּבְעוֹנוֹת ׁשוֹנוֹת ׁשֶל ּׁ ָ
ְ
וְלִש ּפ ֹט עֵץ א ֹו אָדָ ם עַל ּפִי ע ֹונָה אַחַת .אַל ִּת ְּתנ ּו
לְהִ ְת ַר ּׁשֵם ׁ ְ
הַשאָר.
הַשמְ חָה ׁשֶל ָכּל ּׁ ְ
לִכְאֵב ׁשֶל ע ֹונָה אַחַת ַל ֲהר ֹס אֶת ּ ִׂ
הַתמִ יד ּו
קָשָהְ .
אַל ִּת ׁ ְש ּפְט ּו אֶת הַחַ ּיִים עַל ּפִי ע ֹונָה אַחַת ׁ
וְהַתקוּפוֹת הַטּ וֹבוֹת
לְהַש ִקיעַ ו ׁ ְ
ְׁ
ּלְהַשקוֹת ּגַם ִּבזְמַ ּנֵי הַקּ ׁ ִֹשיְּ ,
ְמֻקדָ ם א ֹו ּבִמְ אֻ חָר"...
יָבוֹא ּו ּב ְ
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