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ֶרְך – ַוּיְִקָרא | ּפֶַסח ֵציָדה ַלּדֶ

ֶרְך' ְמָבֶרֶכת ֶאת ַאְלֵפי קֹוְרֵאי ֶהָעלֹון  ַמֲעֶרֶכת 'ֵציָדה ַלּדֶ
ֵמַח! ר ְוׂשָ ִבְרּכַת ּפֶַסח ּכָׁשֵ ּבְ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ם 'ּתֹוַרת  ֵתנוּ, ַהּפוַֹתַחת ֶאת ֵסֶפר ַוּיְִקָרא, ְקרוּיָה ּגַ ּפָָרׁשָ
ְרּבָנוֹת  ינֵי ַהּקָ ׁש ַוּיְִקָרא ִנְלַמד ַרּבוֹת ַעל ּדִ ֻחּמָ ּכֲֹהִנים'. ּבְ

ׁש. וַּמהוּ 'ָקְרּבָן'? ְקּדָ ַוֲעבֹוַדת ַהּמִ
ָרֵאל "ִמְתָקְרִבים"  נֵי יִׂשְ ׁש ָהיָה ַקיָּם, ָהיוּ ּבְ ְקּדָ ּבֵית ַהּמִ בְִּזַמן ׁשֶ
ֶקַמח- ַוֲאִפּלוּ  ֵהָמה, עֹוף,  ָהיוּ ְמִביִאים ּבְ להקב"ה ע"י ׁשֶ

נָה ַלה'. סֶֹלת ַמּתָ
ָבר ּדֹוֶמה?  ל ְלָמה ַהּדָ נֹוֵתינוּ? ָמׁשָ ְוִכי הקב"ה זָקוּק ְלַמּתְ
ַהּגָדֹול  ַאְרמֹונֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֻמְפָלג  יר  ָעׁשִ א,  ְוִנּשָׂ ָרם  ְלֶמֶלְך 
ל טוּב. ִלְקַראת ֲחִגיגֹות  נָם ַחְדֵרי אוָֹצרֹות ְמֵלִאים ָכּ יֶׁשְ

ה. ֵהֵחּלוּ  י ִעירֹו ִלְמִסּבָ ֶלְך ֶאת ַאְנׁשֵ יֹום ֻהַלְדּתֹו ִהְזִמין ַהּמֶ
ַעת  ַטּבַ ֵהִביא  ָהֶאָחד  ֶלךְ.  ַלּמֶ נֹות  ַמּתָ ַעל  ּלָם  ּכֻ ַלֲחׁשֹב 
אוָּמנוִּתית.  ִקיר  מוּנַת  ּתְ יג  ְוִהּשִׂ ָטַרח  ָהַאֵחר  ְיָקָרה, 
ח, ָהיוּ  ּבָ ְזִעי ְמׁשֻ נָה - סוּס ּגִ ַמּתָ ה ּכְ ָחה ַאַחת ָרְכׁשָ ּפָ ִמׁשְ
ָרִחים, ַוֲאֵחִרים  ְקּבוֵּקי יִַין ְיָקִרים ַוֲאַגְרְטֵלי ּפְ ֵהִביאוּ ּבַ ׁשֶ

ָקנוּ ּכִֵלים ִמּכִֵלים ׁשֹוִנים. 
יט  ִהּבִ ׁשֶ ּכְ ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ַהּנֱֶאָסִפים  ְקַהל  ֶאת  ל  ִקּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ
יֵׁש  ָבר  ּכְ  – ֵהִביאוּ  ׁשֶ ָמה  ל  'ָכּ ִלּבֹו:  ּבְ ב  ָחׁשַ נֹות,  ּתָ ּמַ ּבַ
ף יִַין ְוִגּנֹות  יִטים ְוֵכִלים, ַמְרּתֵ ְכׁשִ ַאְרמֹון! יֵׁש ִלי ּתַ ִלי ּבָ
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ַטּנָה  ַהּקְ ְולוּ  נָה,  ַמּתָ ל  ָכּ זֹאת,  ַלְמרֹות  ֲאָבל  ָרִחים...  ּפְ
ֵהִביא עוָּגה  ַחת אֹוִתי ְמאֹד'. ָהיָה ּגַם ָעִני ׁשֶ ּמַ יֹוֵתר – ְמׂשַ ּבְ
י  ְמיָֻחד, ִכּ ֶלְך ּבִ ַמח ַהּמֶ נָה זֹו ׂשָ ּתָ יִתית ְקַטּנָה ְויָָפה. ִמּמַ ּבֵ
ָכל ִלּבֹו  ֶלְך ּבְ ד ֶאת ַהּמֶ ֵדי ְלַכּבֵ ץ ּכְ ִאיׁש זֶה ִהְתַאּמֵ יַָדע ׁשֶ
ִקיִעים  יו ַמׁשְ ֲאנָׁשָ ְך ׁשֶ ַמח ַעל ּכָ ֶלְך ׂשָ וְּבָכל ְמאֹודֹו! ַהּמֶ

נָתֹו.  ַמּתְ דֹו ִאיׁש ִאיׁש ּבְ ִלְכבֹודֹו ַוֲחֵפִצים ְלַכּבְ
בֹודֹו, יֵׁש לֹו ַהּכֹל ְוהוּא  ל ָהָאֶרץ ּכְ ּכְָך הקב"ה, ְמלֹוא ָכּ
ב  נֹוֵתינוּ, ַאְך ַלְמרֹות ַהּכֹל הוּא ְמַחּבֵ ֵאינֹו ָצִריְך ֶאת ָקְרּבְ
ְצִריִכים  ֲאַנְחנוּ  ּגַם  ׁשֶ זֹאת,  ַבד  ִמּלְ ֶהם.  ּבָ ְוָחֵפץ  אֹוָתם 
ֲאַנְחנוּ  נֹות,  ְרּבָ ַהּקָ ַהְקָרַבת  ֶאְמָצעוּת  ּבְ ֲהֵרי  אֹוָתם! 

ִמְתָקְרִבים להקב"ה!
ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ַלְך ּבְ ּמָ ֶלְך, ׁשֶ ס ַהּמֶ ר ַעל ַאְגִריּפַ ְדָרׁש ְמֻסּפָ ּמִ ּבַ
מֹונִָאים(. הוּא  ִני )ַמְלכוּת ַהַחׁשְ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ יֵמי ּבֵ ּבִ
יֹום ֶאָחד.  ׁש ֶאֶלף עֹולֹות ּבְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ׁש ְלַהְקִריב ּבְ ּקֵ ּבִ
ר  ַאְפׁשֵ ס ַלּכֵֹהן ַהּגָדֹול ְוָאַמר: "ַהיֹּום ַאל ּתְ ַלח ַאְגִריּפַ ׁשָ
רוֶֹצה  ֲאִני  י.   ּנִ ִמּמֶ חוּץ  נֹות  ָקְרּבָ ְלַהֲעלֹות  ָאָדם  ְלַאף 
ּלָם 'ִלְזכוִּתי'  ּלָם, ִיְהיוּ ּכֻ ּלֹו, ַהּכֲֹהִנים ּכֻ ׁש ּכֻ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ׁשֶ

יֹום זֶה." ּבְ
ׁש ֵמַהּכֵֹהן  נֵי ּתֹוִרים )יֹוִנים( וִּבּקֵ א ָעִני ֶאָחד וְּביָדֹו ׁשְ ּבָ
ּלֹא  י ׁשֶ ּנִ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ֶלְך ּבִ ַח. "ַהּמֶ ְזּבֵ ְלַהֲעלֹות אֹוָתם ַעל ַהּמִ
ל ַהּכֵֹהן. ּנוּ", ִהְתַנּצֵ ר ְלַאף ֶאָחד ְלַהְקִריב חוּץ ִמּמֶ ְלַאְפׁשֵ
ָעה ּתֹוִרים  יב ֶהָעִני, "ֲאִני ָצד ַאְרּבָ "ֲאדֹוִני ּכֵֹהן ּגָדֹול", ֵהׁשִ
ַנִים ַהּנֹוָתִרים,  ְ ַנִים - ֲאִני ַמְקִריב, ְוֶאת ַהׁשּ ָכל יֹום. ׁשְ ּבְ

ְרנָָסִתי!"  ְחּתְֹך ֶאת ּפַ ְקִריב אֹוָתם, ּתַ ֲאִני אֹוֵכל. ִאם לֹא ּתַ
ן ֶהָעִני. ר לֹו ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב ֶאת ָקְרּבַ נְֶעּתַ

ֶהָעִני  ל  ׁשֶ נֹו  ָקְרּבָ י  ִכּ ֲחלֹום,  ּבַ ס  ְלַאְגִריּפַ נֱֶאַמר  ְיָלה  ּלַ ּבַ
ָהעֹולֹות  ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר  ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא  ִלְפנֵי  ָחׁשוּב  ָהיָה 
ּלֹא  יִתי ָעֶליָך ׁשֶ ַלח ְוָאַמר ַלּכֵֹהן ַהּגָדֹול: "ֲהלֹא ִצוִּ ּלֹו. ׁשָ ׁשֶ

ּנִי?" יְַקִריב ַאף ָאָדם חוּץ ִמּמֶ
נֵי  א ָעִני ֶאָחד וְּביָדֹו ׁשְ יב ַהּכֵֹהן, "ּבָ ֶלְך", ֵהׁשִ "ֲאדֹוִני ַהּמֶ
ִאיׁש לֹא יְַקִריב  ֶלְך ִצוָּה ָעַלי ׁשֶ ַהּמֶ י לֹו ׁשֶ ּתֹוִרים. ָאַמְרּתִ
ָעה  ָכל יֹום הוּא ָצד ַאְרּבָ ּבְ ר ׁשֶ ּנוּ, ֲאָבל הוּא ִסּפֵ חוּץ ִמּמֶ
לֹא  ִאם  ׁשֶ ְוָאַמר  ַנִים,  ׁשְ ְואֹוֵכל  ַנִים  ׁשְ ַמְקִריב  ּתֹוִרים: 

ְרנָָסתֹו. ַאְקִריב, ֶאְחּתְֹך ֶאת ּפַ
ֶאת  ִלְדחֹות  ָעַלי  ָהיָה  ַהִאם  ַלֲעׂשֹות?  ָעַלי  ָהיָה  "ֶמה 

ְסּכֵן?" ל ֶהָעִני ַהּמִ נֹו ׁשֶ ָקְרּבָ
ַקח:  ַהּלֶ ֶאת  ַמד  ּלָ ׁשֶ ס  ַאְגִריּפַ יב  ֵהׁשִ יָת",  ָעׂשִ "יֶָפה 
ִלּבֹו  ֶאת  יף  ֶהְעּדִ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא  ֵעי',  ּבָ א  ִלּבָ 'ַרֲחָמנָא 

ֲהמֹוַתי. ר ֶאת ֶאֶלף ַבּ ל ֶהָעִני ֵמֲאׁשֶ הֹור ׁשֶ ַהּטָ
ַהּנְִלָמד  י  ֲעׂשִ ַהּמַ ַקח  ּלֶ ּבַ ִנְתּבֹונֵן  ַסח,  ַהּפֶ ְיֵמי  ִהְתָקֵרב  ּבְ
ִית;  ּבַ ּבַ ֶעְזָרה  ִמיָלֶדיָה  ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ א  ִאּמָ זֶה.  ה  ֲעׂשֶ ִמּמַ
ָהַאֵחר  ְוִאּלוּ  ֵלב,  וְּבֵחֶפץ  ִנים  ּפָ ְמאֹור  ּבִ ַנֲענֶה  ָהֶאָחד 
נָיו ְנפוּלֹות ְוהוּא נֹוֵהג  עֹל, ַאְך ּפָ א ּבָ ָאְמנָם ְמַסּיֵַע ְונֹוׂשֵ
ְלַכּמוּת  ַרק  ִמְתיֲַחִסים  לֹא  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ַסְבָלנוּת.  חֶֹסר  ּבְ
ת ַהּלֵב,  ר ְלַהְרּגָׁשַ ִעּקָ א ּבְ יָמה, ֶאּלָ ׂשִ י ַהּמְ ָהֶעְזָרה וְּלקֹׁשִ
ֲעִניִקים ַלהֹוִרים!  ּמַ ִקיּוּם ִמְצוֹות ה' ְוַהּכָבֹוד ׁשֶ ְמָחה ּבְ ַהּשִׂ

ְמרֹוֵמם  יר  ׁשִ ָאנוּ  ִרים  ְמזַּמְ ּפֶַסח,  ל  ׁשֶ ָדה  הַַהּגָ ֶמְרּכַז  ּבְ
ל  ָכּ ַעל  ֲאנְַחנוּ  מֹוִדים  יֵנוּ",  "ּדַ הקב"ה:  ֶאת  ִחים  ּבְ וְּמׁשַ
ַהּכֹל  י  ִכּ ְוַאף מֹוִדיִעים  דֹוִלים,  ַהּגְ י ה'  ִנּסֵ ּבְ ָלב  ְוׁשָ ָלב  ׁשָ

ִלי ַהנֵּס ַהּבָא. ם ּבְ י ְוטֹוב ּגַ ָהיָה ּדַ
ֵמַח  ּשָׂ ית. ּבֶן חֹוִרין, הוּא זֶה ׁשֶ ל ֵחרוּת ֲאִמּתִ יּוּט זֶה ְמַסּמֵ ּפִ
הוּא  ים.  ֻרּבִ ַהּמְ ה'  ַחְסֵדי  ֶאת  ְפִניִמיּוּתֹו  ּבִ ְוָחׁש  ֶחְלקֹו,  ּבְ
ֵלָאה  ֲחִצי ַהּכֹוס ַהּמְ יט ּבַ יֵּׁש, ַמּבִ ל ָמה ׁשֶ יֹוֵדַע ְלַהֲעִריְך ָכּ

ּה. ר ּבָ ָ וְּמֻאּשׁ
ְצפֹון  ְיהוֵּדי  ֶקֶרב  ּבְ ֻסּפֶֶרת  ּמְ ׁשֶ יָקה  ַעּתִ ָדה  ַאּגָ ִלְפנֵיֶכם 

ּה! ִצּדָ ָמעוָּתּה ּבְ ַאְפִריָקה, וַּמׁשְ
ים, ָהַאַחת -  י ָנׁשִ ּתֵ טוִּניְסיָה ׁשְ ִנים ַרּבֹות ָחיוּ ּבְ ִלְפֵני ׁשָ

ַסח  יַע, ַחג ַהּפֶ ִנּיָה - ֲעִנּיָה. חֶֹדׁש ִניָסן ִהּגִ ְ יָרה ְוַהּשׁ ֲעׁשִ
ֶסף ִלְקנֹות ֶאת ָצְרֵכי ֶהָחג,  ה ָהֲעִנּיָה ֵאין ּכֶ ָ ָקַרב, ְוָלִאּשׁ
ּה  ֶכְנּתָ ׁשְ יָָדּה.  יָגה  ִהּשִׂ ִלְקִנּיַת ַמּצֹות לֹא  ָמעֹות  ֲאִפּלוּ 
יָתּה  ּבֵ ֶאת  ָצְבָעה  ים,  ֲחָדׁשִ ָגִדים  ּבְ ָקְנָתה  יָרה  ָהֲעׁשִ
ה  ָ ָלִאּשׁ ַסח.  ּפֶ ֶעֶרב  יַע  ִהּגִ טוּב.  ָכל  ּבְ אֹותֹו  ָאה  וִּמּלְ
ה  ָ ֶחֶבל, ַאְך ָלִאּשׁ ה ָקׁשוּר ּבְ ֻעּדָ ֶבׂש ַלּסְ יָרה ָהיָה ּכֶ ָהֲעׁשִ

ָבר ֶלָחג.  ָהֲעִנּיָה ֵאין ׁשוּם ּדָ
ְגֵדי  ּבִ ֶאת  ס  וְּלַכּבֵ ַלּנָָהר  ָלֶלֶכת  ָהֲעִנּיָה  ֶהְחִליָטה 
ֶדר  ּה: "ְלָפחֹות לֹא נֵָסב ְלֵליל ַהּסֵ ִלּבָ ְיָלֶדיָה, ְוָאְמָרה ּבְ
ַעל  ָבה  יָׁשְ ָחֵמץ".  ֶהם  ּבָ ֵבק  ּדָ ׁשֶ ְמֻלְכָלִכים  ְבָגִדים  ּבִ
ֵעיֶניָה  ֶאת  ֵהִריָמה  ֶסת.  ְמַכּבֶ ְוִהְתִחיָלה  ַהּנָָהר  ַפת  ׂשְ

ֶדֶרְך ַהּמּוָסר ּבְ



ְוִהּנֵה מוָּלּה ִאיׁש זֵָקן, ֵעינָיו טֹובֹות וְּזָקנֹו ָהדוּר.
ְגֵדי  ֶסת ֶאת ּבִ ַאל ַהזֵָּקן. "ְמַכּבֶ י?" ׁשָ ּתִ ה, ּבִ "ָמה ַאּתְ עֹוׂשָ

ְיָלַדי". 
ן  ה. "ּכֵ ָ ַסח"? "ּכֵן" ָעְנָתה ָהִאּשׁ יֵתְך ִלְקַראת ַהּפֶ "ֲהנִָקי ּבֵ

ְיִהי ָרצֹון!" ִהְפִטיר ָהִאיׁש.
ן"  "ּכֵ אֹל?  ִלׁשְ יְך  ִהְמׁשִ ים?"  ֲחָדׁשִ ָגִדים  ּבְ ָלְך  "ֲהיֵׁש 

ן ְיִהי ָרצֹון"! ִהְפִטיר ׁשוּב ָהִאיׁש יָבה. "ּכֵ ֵהׁשִ
ן  "ּכֵ ן"  "ּכֵ טֹוִבים?"  ַמֲאָכִלים  ָאר  וּׁשְ ַמּצֹות  ָלְך  "ֲהיֵׁש 

ְיִהי ָרצֹון!"
ְוָהַלְך  ֶהָחג,  ָצְרֵכי  ִלְקִניַּת  ַע  ַמְטּבֵ ה  ָ ָלִאּשׁ ַהזֵָּקן  נַָתן 

ָפנֶיָה.  ִמּלְ
ֶבׂש ָקׁשוּר  ְיָתה, וָּמה ִהיא רֹוָאה? ּכֶ ה ַהּבַ ָ ָחְזָרה ָהִאּשׁ
ֵריק,  ָהיָה  ׁשֶ ְוָהָארֹון,  ר,  וְּמֻסּדָ נִָקי  ִית  ַהּבַ ִית,  ַהּבַ ְלַיד 
ִמן  ָלה  ּבְ ּקִ ׁשֶ ָהעֶֹדף  א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  ָגִדים.  ּבְ ָמֵלא 
ֶסף ִלְקִנּיַת ָצְרֵכי ֶהָחג. ַאר ָלּה ּכֶ ַע, לֹא ָאַזל ְוִנׁשְ ְטּבֵ ַהּמַ
ְוִנְדֲהָמה:  ּה  ֶכְנּתָ ׁשְ ֵבית  ּבְ יָרה  ָהֲעׁשִ ה  ָ ָהִאּשׁ ָרה  ּקְ ּבִ
טוּב.  ל  ָכּ ָמֵלא  ִית  ּבַ ָמְצָאה  ְוַדל  ָעלוּב  ִית  ּבַ ְמקֹום  ּבִ
ֶּה?"  ַפע ַהז ֶ ל ַהּשׁ ִין ָלְך ָכּ ֵאָלה: "ִמּנַ ׁשְ ְנָתה ֵאֶליָה ּבִ ּפָ
ַהּנָָהר,  ַפת  ׂשְ "ַעל  ִסּפוָּרּה:  ֶאת  ה  ָ ָהִאּשׁ ָלּה  ָרה  ִסּפְ
א ֵאַלי ָזֵקן ֶאָחד וֵּבְרַכִני." ִביָסה, ּבָ י ּכְ ְסּתִ ּבַ ר ּכִ ֲאׁשֶ ּכַ

ִנים  ְיׁשָ ָגִדים  ּבְ ּבֹו  וָּמְצָאה  ְלֵביָתּה,  יָרה  ָהֲעׁשִ ָחְזָרה 
ָסם. ֵדי ְלַכּבְ ַפת ַהּנָָהר ּכְ וְּקרוִּעים. ָרָצה ֶאל ׂשְ

ֶסת,  ְמַכּבֶ ַאּתְ  "ָמה  אֹוָתּה:  ַאל  ְוׁשָ ֵקן  ָּ ַהז ֵאֶליָה  א  ּבָ
ה  ָ ָהִאּשׁ ָעְנָתה  ִנים!"  ְסּכֵ ַהּמִ ְיָלַדי  ְגֵדי  ּבִ י?" "ֶאת  ּתִ ּבִ

ֶבִכי. ּבְ
ן ְיִהי  ַסח?" "לֹא". "ּכֵ יֵתְך ִלְקַראת ַהּפֶ ָבר ּבֵ "ֲהָנִקי ּכְ

אֹל: "ַהִאם יֵׁש ְלָך  ֵָּקן ְוהֹוִסיף ִלׁשְ ָרצֹון!" ִהְפִטיר ַהז
ן ְיִהי ָרצֹון!"  ֶבׂש ְלֶפַסח?" "לֹא". "ּכֵ ּכֶ

ן ְיִהי ָרצֹון!". ָגִדים ֶלָחג?" "לֹא". "ּכֵ "ֲהיֵׁש ָלְך ּבְ
ּנֹוַסף  ר ַרב ׁשֶ ּיָה ִלְראֹות עֹׁשֶ ִצּפִ ה ְלֵביָתּה ּבְ ָ ָחְזָרה ָהִאּשׁ
ֵָּקן.  ַהז ָהִאיׁש  ת  ִבְרּכַ ּבְ ָרה  ְ ִהְתַעׁשּ ּה  ֶכְנּתָ ְ ּשׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלּה, 
ָהיוּ  ׁשֶ ְוַהּטוּב  ר  ָהעֹׁשֶ ל  ָכּ ְוַכּלֹות:  רֹואֹות  ֵעיֶניָה  ַאְך 
ָגִדים  ּבְ לֹא  ַיִין,  ְולֹא  ַמּצֹות  לֹא  ֶנֶעְלמוּ:   - ֵביָתּה  ּבְ

ִית ֵריק. ֶבׂש. ַהּבַ ים ְולֹא ּכֶ ֲחָדׁשִ
ְוהֹודוּ  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ֶאת  ָחְגגוּ  ָהֲעִנּיָה  וְּבֵבית 

ֵביָתם. ַפע ּבְ ֶ ל ַהּטֹוב ְוַהּשׁ ַעל ָכּ
ּפוּר זֶה?  ָמה ִנְלַמד ִמּסִ

ּכֹל  ַחְסֵרי  ָהִיינוּ  ׁשֶ ָלנוּ  יִרים  ַמְזּכִ רֹור  ְוַהּמָ ה  ּצָ ַהּמַ
ְמלֹוֵתינוּ.  ׂשִ ֲארֹוֵתינוּ ְצרוּרֹות ּבְ ְצַרִים, ִמׁשְ ּיָָצאנוּ ִמּמִ ׁשֶ ּכְ
ִלְזּכֹר  ָעֵלינוּ  ׁשֶ אֹוָתנוּ  דֹות  ְמַלּמְ ַסח  ַהּפֶ ִמְצוֹות  ַאְך 
ָבר ָקָטן  ָכל ּדָ מַֹח ּבְ עוּט ְוֶאת ַהחֶֹסר, ְוִלׂשְ ְוָקא ֶאת ַהּמִ ּדַ
ל  ָכּ ְך  ּכָ ּתֹוָדה ַעל  אֹוְמִרים  ֲאַנְחנוּ  ַהּגָָדה  ּבַ ָלנוּ.  ּיֵׁש  ׁשֶ
ִקים  ּפְ וִּמְסּתַ ֵמִחים  ׂשְ ֲאַנְחנוּ  ים.  ְקַטּנִ ָבִרים  ּדְ ה  ַהְרּבֵ
נוּ  ִעּמָ ה  עֹוׂשֶ ָהיָה  הקב"ה  ִאם  ּגַם  יֵנוּ"  "ּדַ ְואֹוְמִרים 
ֲחנֹות  ַהּתַ ל  ָכּ ַעל  מֹוִדים  ֲאַנְחנוּ  ֵמַהּטֹובֹות.  ֵחֶלק  ַרק 

ּסֹוף. דֹוָלה ּבַ ֶרְך, ְולֹא ַרק ַעל ַהַהְצָלָחה ַהּגְ ּדֶ ּבַ ׁשֶ
ָתה  ָעׂשְ ׁשֶ ַהֲהָכנֹות  ֶאת  ָלנוּ  ַמְרֶאה  ָראנוּ  ּקָ ׁשֶ ּפוּר  ַהּסִ
ֲחָרה  ּבָ זֹאת  וְּבָכל  ְמאֹד,  ְמַעט  ָלּה  ָהיָה  ׁשֶ ה,  ִאׁשָּ
ּה.  ּלָ ר ַעל ַהחֶֹסר ׁשֶ ּיֵׁש ָלּה ְולֹא ְלַסּפֵ ִלְראֹות ֶאת ָמה ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ַלְמרֹות  ֶלָחג  ְלִהְתּכֹונֵן  ים  ַמֲאַמּצִ ָתה  ָעׂשְ ִהיא 
ם ִמְתּכֹוְנִנים, ְויֵׁש ַלֲעׂשֹות  ּלָ ה. ְלֶפַסח ּכֻ ָהיָה ָלּה ַהְרּבֵ

ְמָחה ְוטוּב ֵלָבב. זֹאת ִמּתֹוְך ׂשִ



ל ׁשָ ֶדֶרְך ַהּמָ ּבְ

נְִקָרא  ַוּיְִקָרא,  ת  ְלָפָרׁשַ ַהְפָטָרה  בוַּע,  ָ ַהּשׁ ַהְפָטַרת  ּבְ
ְפסוִּקים ַהּפוְֹתִחים: "ַעם זּו  ְעיָהוּ ּפֶֶרק מ"ג, ּבִ ּבַנִָּביא ְיׁשַ
י יַָגְעָתּ  רוּ. ְולֹא אִֹתי ָקָראָת יֲַעקֹב ִכּ ִתי ְיַסֵפּ ִהָלּ י ִלי ְתּ יַָצְרִתּ

י ִיְשָׂרֵאל.". ִבּ
לֹו  ְמׁשָ ֶאת  זַַצ"ל  נָא  ִמּדוּּבְ יד  ּגִ ַהּמַ א  נָׂשָ זֶה  ּפָסוּק  ַעל 

ַהּקֹוֵלַע:
יעֹו  ַהּגִ ּבְ ַהּיָם.  ִדינַת  ִמּמְ ֳאִנּיָה  ּבָ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ְלסֹוֵחר  ל  ָמׁשָ
ֲחִבילֹוָתיו  ֶאת  ּיִָביא  ׁשֶ ִלים  ּבָ ַהּסַ ֵמַאַחד  ׁש  ּקֵ ּבִ ַלּנָָמל, 
יַע  ִּ ַמז ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ּכְ ַהּסֹוֵחר  ְלֵבית  ל  ּבָ ַהּסַ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ְלֵביתֹו. 
ָכרֹו, ָאַמר לֹו ַהּסֹוֵחר: ַהֲחִבילֹות  ׁש ֶאת ׂשְ ף וִּבּקֵ ֵ וִּמְתַנּשׁ

י! ּלִ ֵהֵבאָת ֵאינָן ׁשֶ ׁשֶ
ָלל  ל: ִמּנִַין ְלָך זֹאת? ֲהֵרי ֲעַדִין לֹא ָרִאיָת ּכְ ּבָ ָאלֹו ַהּסַ ׁשְ
יב לֹו ַהּסֹוֵחר: ֲחִבילֹוַתי  ֵהֵבאִתי... ֵהׁשִ ֶאת ַהֲחִבילֹות ׁשֶ
אֹוָתן,  ֵהֵבאָת  ְוִאּלוּ  יֲַהלֹוִמים,  ל  ׁשֶ ְקַטּנֹות  ֲחִבילֹות  ֵהן 
ֵמַאַחר  ה  ְוַעּתָ ְך,  ּכָ ל  ָכּ ף  ֵ וִּמְתַנּשׁ יַע  ִּ ַמז ָהִייָת  אי לֹא  ַוּדַ ּבְ
י  א, ֵהַבְנּתִ ּשָׂ ה ִהְתַעּיְַפּתָ ִמּכֶֹבד ַהּמַ ּמָ ֲאִני רֹוֶאה ַעד ּכַ ׁשֶ

י ֵהֵבאָת. ּלִ חֹוָרה ׁשֶ אי לֹא ֶאת ַהּסְ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ
ָרֵאל: "ְולֹא אִֹתי ָקָראָת יֲַעקֹב".  ּכְָך אֹוֵמר הקב"ה ְלִיׂשְ
ׁשוָּבה  ַהּתְ ִמי?  ׁשְ ּבִ ָקָראָת  ּלֹא  ׁשֶ ִלי  ִמּנִַין  ָאֵלִני  ׁשְ ּתִ ְוִאם 
ָעיֵף  ְרִאיִתיָך  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל",  ִיׂשְ י  ּבִ יַָגְעּתָ  י  "ּכִ ִהיא: 
ִמְצוֹות,  וְּמַקּיְִמים  ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ּכְ ְויֵָגַע... 

ָלֶהם  יֵׁש  ה,  ַרּבָ ַאּדְ א  ֶאּלָ ְוטַֹרח,  ָעָמל  ים  ָחׁשִ ֵהם  ֵאין 
ְמָחה. ַטַעם עֶֹנג ְוׂשִ

ּיֵׁש  ׁשֶ י  ַהּקֹׁשִ ֶאת  ים  ְמָפְרׁשִ ְלִמי  ְירוּׁשַ ְלמוּד  ּתַ ּבַ ֲחַז"ל 
ַהזֹּאת  ָהֲעבָֹדה  "ָמה  ָאְמרֹו:  ּבְ ע,  ן-ָהָרׁשָ ַהּבֵ ִעם  ָלנוּ 
ה,  ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ָלֶכם". הוּא ִמְתַיֵחס ְלִמְצוֹות הקב"ה ּכַ

ַמֲעָמָסה ְוֵנֶטל. 
ָעֵלינוּ  ַסח,  ַהּפֶ ַחג  ִלְקַראת  ֲעֵמִלים  ֲאַנְחנוּ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֵהר  וְּלִהּטַ ְלִהְתנַּקֹות  ָלנוּ  ּיֵׁש  ׁשֶ כוּת  ְּ ַהז ַעל  מַֹח  ִלׂשְ
ַעְצָמם  ידוּ ַלֲעבֹד ּבְ יִקים ִהְקּפִ מֹו. ַצּדִ ַרְך ׁשְ ִלְכבֹודֹו ִיְתּבָ
ה  ִגּּלָ ָהֲאִריַז"ל  נוּ  ַרּבֵ י  ִכּ ַסח,  ַהּפֶ ִלְכבֹוד  ץ  וְּלִהְתַאּמֵ
ִלְדַבר  ַהּגוּף  ִחּמוּם  ַעל  ֶרת  ְמַכּפֶ ִמְצָוה'  ל  ׁשֶ ֵָּעה  'ז ׁשֶ

ֲעֵבָרה רח"ל. 
ְרִדיְטׁשֹוב  ִמּבַ ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ַרּבִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַסּנֵגֹוָרן 
ים ִצְדָקִנּיֹות  ָנׁשִ ָסִחים  ּפְ ַעְרֵבי  ּבְ ָהיָה רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ַזַצ״ל, 
ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ִלים,  ְוַהּכֵ ִית  ַהּבַ ַרת  ְוַהְכׁשָ ִנּקוּי  ּבְ עֹוְסקֹות 
ֶדֶרְך  ּכְ אֹוֵמר  ָהיָה  וְּרִחיָצה,  ִטיָפה  ׁשְ ִקְרצוּף,  ּגֵרוּד, 
״ְיִהי  ָנה:  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ֵעת  ּבְ אֹוְמִרים  ׁשֶ
ְלָאִכים ַהּיֹוְצִאים ִמן קשר״ק )ִקְרצוּף,  ֵאּלוּ ַהּמַ ָרצֹון ׁשֶ
בֹוְדָך  ּכְ א  ּסֵ ּכִ ִלְפֵני  ַיֲעלוּ  ֵקרוּד(  ְרִחיָצה,  ִטיָפה,  ׁשְ
לוּ  ַהּלָ ַהֲהָכנֹות  ׁשֹוָבל  ַהְינוּ:  ֲעֵדנוּ״...  ּבַ טֹוב  ְויְַמִליצוּ 

ָרֵאל... ר ְלִיׂשְ יוְֹצרֹות ַמְלָאִכים ְמִליֵצי-יֹׁשֶ



ְצוֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

תֹו  ׁשָ א ֶאת ּבַּקָ יק, וִּבּטֵ ַמִים ּפָנָה ְלַרּבֹו ַהצַּּדִ ָחִסיד יְֵרא ׁשָ
ָרָכה... ָחֵפץ  ׁש ּבְ ס וְּמֻאּפָק: "ֲאִני רוֶֹצה ְלַבּקֵ קֹול ְמֻהּסָ ּבְ

ֲאִני ִלְזּכוֹת ִלְראוֹת ֶאת ֵאִליָּהוּ ַהנִָּביא."
ַהנִָּביא?"  ֵאִליָּהוּ  ֶאת  ִלְראוֹת  ִלְזּכוֹת  רוֶֹצה  ה  "ַאּתָ
ַמּבָט חֹוֵדר. ֶהָחִסיד ֵהֵחל  יט ּבֹו ּבְ ָחזַר ַרּבֹו ַאֲחָריו, ְוִהּבִ
ְכָלל לֹא  י? אוַּלי הוּא ּבִ ׁש יוֵֹתר ִמּדַ ּקֵ ַלְחׁשֹׁש. אוַּלי הוּא ּבִ
ל ִלּמוּד  ִנים ַרּבוֹת ׁשֶ ִקיַע עֹוד ׁשָ ָראוּי ְלָכךְ, ְוָעָליו ְלַהׁשְ
ל  ׁשֶ זֲַעמֹו  ֶאת  עֹוֵרר  ַהִאם הוּא  ַכּוָנָה?  ּבְ וְּתִפּלָה  ּתֹוָרה 
יד ַעל ַקּלָה ּכֲַחמוָּרה, ּתֹוָרִתי ֶקַבע  י! ֲאִני ַמְקּפִ ַרּבֹו? "ַרּבִ
יׁש  ְצָדָקה ָוֶחֶסד, ַוֲאִני ַמְרּגִ י ַאְרַעי, ַמְרּבֶה ָאנִֹכי ּבִ וְּמַלאְכּתִ

ה זֹו!". ָאָלה ְקדֹוׁשָ ׁש ִמׁשְ י ְזכוִּתי ְלַבּקֵ ִכּ
לֹו  ִהְבִהיר  ַרּבֹו,  ֵני  ּפְ ַעל  ט  ֵ ּשׁ ִהְתּפַ ׁשֶ ָהָרָחב  ַהִחּיוְּך 
ֶרְך  ּדֶ ְלָך  ן  ֶאּתֵ ֶהְחֵלט,  "ּבְ ַלְחׁשֹׁש.  ה  ִמּמָ לֹו  ֵאין  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ּלוּתֹו  ְלִהְתּגַ ִלְזּכֹות  ּתוַּכל  ּה  ּבָ ה  ְוַקּלָ ׁשוָּטה  ּפְ

י. ֵאִלּיָהוּ ַהּנִָביא", ָאַמר לֹו ָהַרּבִ
ָקָטן,  ְכָפר  ּבִ ַסח.  ַהּפֶ ַחג  יָחוּל  ְספוִּרים  יִָמים  עֹוד  "ּבְ
ִמְתּגֹוֶרֶרת  ִמּכָאן,  ִקילֹוֶמְטִרים  ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ ֶמְרַחק  ּבְ
ֵביָתם  ׁש ְלִהְתָאֵרַח ּבְ ָחה ְיהוִּדּיָה. ַסע ֲאֵליֶהם וַּבּקֵ ּפָ ִמׁשְ
ַלֲאִמיַרת  ֶלת  ַהּדֶ ֶאת  ח  ְפּתַ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶדר.  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ

ל ֵאִלּיָהוּ. ּלוּתֹו ׁשֶ ְזּכֶה ְלִהְתּגַ פְֹך ֲחָמְתָך', ּתִ 'ׁשְ
ְוַיִין.  ַמּצֹות  אֶֹכל,  ָך  ִעּמְ ָלַקַחת  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ַאל  "ַאְך 
ִסּיֵם  ִית,  ּבַ ּבַ לוּם  ּכְ ָלֶהם  ְוֵאין  ְמאֹד  ֲעִנּיָה  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ָבָריו. יק ֶאת ּדְ ּדִ ַהּצַ
ׁש  וְּלַבּקֵ ֲחָפָציו,  ֶאת  ֶלֱארֹז  ִמֵהר  ְלָהב  ַהּנִ ֶהָחִסיד 
ִהיא,  ַסח.  ַהּפֶ ְלַחג  ִית  ַהּבַ ֶאת  ַלֲעזֹב  ּתֹו  ֵמִאׁשְ ְרׁשוּת 
ָכל יֹום זֹוֶכה ָאָדם  ּמוָּבן, ֵהִביָנה ְלִלּבֹו: ֲהלֹא לֹא ּבְ ּכַ
ָמזֹון  ּבְ ְמֵלָאה  ֲעָגָלה  ִעם  ַהּנִָביא!  ֵאִלּיָהוּ  ֶאת  ִלְראֹות 
ְרּכֹו ְלֵבית  ה ֶהָחִסיד ֶאת ּדַ ח ִלְקַראת ֶהָחג, ָעׂשָ ּבָ ְמׁשֻ
ֵחיקֹו ּגַם ְצרֹור ָמעֹות  חֹון ָצפוּן ּבְ ּטָ ָחה. ְליֶֶתר ּבִ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ח... ְמֻנּפָ
ָחה. ֱהיֹות  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ּלוּת ׁשֶ ָפר ָרָאה ֶאת ַהּדַ בֹואֹו ַלּכְ ּבְ
ַתח  ּפָ ָחג,  ּבֶ ֶאְצָלם  ְלִהְתָאֵרַח  ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ ֻהְזַמן  ְוהוּא 
ָהָרִהיִטים,  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ַנּגָר  ִהְזִמין  ְנִדיבוּת:  ּבִ יָדֹו  ֶאת 
ׁש ֶאת ִסּיוּד  ג ַהּדֹוֵלף, ֶצַבע ְלַחּדֵ ץ ֶאת ַהּגַ ּפֵ ּנַאי ְלׁשַ ּבַ

בוּרֹות  ְ ַהּשׁ ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ ַזּגָג  ירֹות,  ַהּקִ
ְוֵאיכוִּתּיִים  ים  ַרּבִ ִהְזִמין ַמֲאָכִלים  נֹוָסף  ּבְ ְוַהֲחֵסרֹות. 
ְיֵמי  ְלַאַחר  ַרב  ְזַמן  ִית  ַהּבַ ֶאת  א  ְלַמּלֵ ֲעׂשוִּיים  ׁשֶ
ִית  ַהּבַ ַלֲעֶקֶרת  ָמַסר  ַאף  ַהּטֹוָבה,  וְּבֵעינֹו  ַסח...  ַהּפֶ
ה  ׁשָ ַהְלּבָ ִליָלֶדיָה  ִלְרּכֹׁש  יק  ְסּפִ ּתַ ׁשֶ ִנים,  ְמֻזּמָ ְצרֹור 

ְראוּיָה ֶלָחג...
ּלֹו, ְמַמְלֵמל  ּכֻ ְמֻרּגָׁש  ב  יָׁשַ יַע. ֶהָחִסיד  ִהּגִ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל 
ַהּיִַין  ּכֹוסֹות  ֶאת  ׁשֹוֶתה  ְזִריזוּת,  ּבִ ַהַהּגָָדה  ִמּלֹות  ֶאת 
רֹור; הוּא לֹא ִהְפִסיק ְלַחּכֹות  ה ְוַהּמָ ּצָ ְואֹוֵכל ֶאת ַהּמַ
ֵאִלּיָהוּ  ֶאת  ִיְרֶאה  ְוהוּא  ֶלת,  ַהּדֶ ַתח  ּפָ ּתִ ּבֹו  ָלֶרַגע 

ְכבֹודֹו וְּבַעְצמֹו! ַהּנִָביא ּבִ
ֶהָחִסיד  ׁש  ִנּגַ רֹוֲעדֹות  ַרְגַלִים  ּבְ יַע.  ִהּגִ יָֻחל  ַהּמְ ָהֶרַגע 

ַתח אֹוָתּה ִלְרָוָחה ו... ֶלת, ּפָ ֶאל ַהּדֶ
חוּץ,  ְרָרה ּבַ ָכה ֻמְחֶלֶטת ׂשָ ַתח לֹא ָעַמד ִאיׁש. ֲחׁשֵ ּפֶ ּבַ

יַע ְלָאְזָניו. ֶלב ְמׁשֹוֵטט ִהּגִ ל ּכֶ ְוַרק קֹול ְנִביָחה ׁשֶ
אוַּלי  ְמאֹד.  דֹוָלה  ּגְ ָהְיָתה  ֶהָחִסיד  ל  ׁשֶ ַאְכָזָבתֹו 
ֵדי  ּכְ קֹות  ְמַסּפְ ָהיוּ  לֹא  ָעַרְך  ׁשֶ ָהרוָּחִנּיֹות  ַהֲהָכנֹות 
ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ַהּנִָביא?  ֵאִלּיָהוּ  ֶאת  ִלְראֹות  ְזּכֶה  ּיִ ׁשֶ
ִדין 'יֹום- ֶדר, ּכְ ֲעַמִים ֵליל ַהּסֵ חוּ"ל עֹוְרִכים ּפַ ִני )ְבּ ֵ ַהּשׁ
ֵמַהַהּגָָדה  ה  ִמּלָ ל  ָכּ ָקָרא  הוּא  ּגָֻלּיֹות(  ל  ׁשֶ ִני  ׁשֵ טֹוב 
רֹור  ְוַהּמָ ה  ּצָ ַהּמַ ֲאִכיַלת  ַעל  יד  ִהְקּפִ ְדֵבקוּת,  ּבִ
ַתח  ּפָ הוּא  ָהֶרַגע  יַע  ִהּגִ וְּכׁשֶ ִרין,  ַהְמַהּדְ ִמן  ִרין  ִלְמַהּדְ

ֶלת ְו...ְכלוּם. ֶאת ַהּדֶ
ל ֶהָחג, ִמֵהר  ׁשֶ ַהּיִָמים ָהִראׁשֹוִנים  ּיְמוּ  ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ ִמּיָד 
ִדּיוּק  יִתי ּבְ י, ָעׂשִ ל ַרּבֹו. "ַרּבִ ֲחָזָרה ַלֲחֵצרֹו ׁשֶ ֶהָחִסיד ּבַ
ה  ּמֶ ַקְדּתָ ָעַלי, ֲאָבל לֹא ָרִאיִתי ֶאת ֵאִלּיָהוּ! ּבַ ּפָ ִפי ׁשֶ ּכְ

י?" ל ָהַרּבִ ּלֹא ָזִכיִתי ְלִקּיוּם ַהַהְבָטָחה ׁשֶ ָחָטאִתי ׁשֶ
ֵעיָניו נֹוְצצֹות,  ׁשֶ ט ֵמִבין ְואֹוֵהב. ּכְ ַמּבָ יט ּבֹו ּבְ י ִהּבִ ָהַרּבִ
ְרָאה,  ָהִייָת  ּמַ יט ּבַ הוּא ָאַמר ֶלָחִסיד: "ִאּלוּ ָהִייָת ַמּבִ
ַרּבֹו  ּבְ יט  ִהּבִ ֶהָחִסיד  ַהּנִָביא".  ֵאִלּיָהוּ  ֶאת  רֹוֶאה 
ּיָָצאת ֲחָזָרה  יְך: "ְלַאַחר ׁשֶ יק ַמְמׁשִ ּדִ חֶֹסר ֲהָבָנה. ַהּצַ ּבְ
א!  "ַאּבָ ָאִביָה:  ֶאת  ַטּנָה  ַהּקְ ה  ַהּיְַלּדָ ֲאָלה  ׁשָ ךָ,  ְלַדְרּכְ
ן  ּקֵ ל טוּב? ַמּדוַּע ּתִ ה ָקָנה ָלנוּ ָכּ ֶּה? ָלּמָ ִמיהוּ ָהִאיׁש ַהז
ְתאֹם ִלְפֵני ֶהָחג ְונַָסע ִמּיָד  יַע ּפִ יֵתנוּ, ִהּגִ ץ ֶאת ּבֵ ּפֵ ְוׁשִ



ּתֹו, וְּלַאַחר ִהְרהוּר  יב ִלְתִמיַהת ּבִ ַאֲחָריו?". ָהָאב ִהְקׁשִ
ָהיָה זֶה  ב ׁשֶ ה: "ֵאינֶּנִי יוֵֹדַע ִמיהוּ. ֲאִני חוֹׁשֵ ְלִחיׁשָ יב ּבִ ֵהׁשִ

ֵאִליָּהוּ ַהּנִָביא"...
ר  נוּ יָכוֹל ִלְהיוֹת ֵמֵעין ֵאִליָּהוּ ַהנִָּביא! ּכֲַאׁשֶ ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ָכּ
ָאנוּ עֹוְזִרים ַלזּוַּלת, ְמַסּיְִעים וְּמעֹוְדִדים, ֲאַנְחנוּ גֹּוֲאִלים 
ֵאִלּיָהוּ  ְסּכוָּליו, וְּבָכְך ָאנוּ ֲעבוּרֹו - ּכְ יָיו וִּמּתִ ׁשָ אֹותֹו ִמּקְ

ַהּנִָביא!
ַהּנִָביא, ִהּנָּה  ל ֵאִלּיָהוּ  ימֹוָתיו ָהֲעִתיִדיֹּות ׁשֶ ׂשִ ַאַחת ִמּמְ
ַהּנִָביא  ְנבוַּאת  ּכִ ֵלָמה,  ְ ַהּשׁ ֻאּלָה  ַהּגְ ַעל  ר  וְּלַבּשֵׂ ָלבֹוא 
ַהּגָדֹול,  ת  ּבָ ׁשַ ַהְפָטַרת  ּבְ לֹוַמר  נֹוֲהִגים  )אֹותֹו  ַמְלָאִכי 
ַסח ַעְצמֹו(, "ִהּנֵה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם  ֶעֶרב ּפֶ נָה ּבְ ָ ָחל ַהּשׁ ׁשֶ
ְוַהּנֹוָרא.  ַהּגָדֹול  ה'  יֹום  ּבֹוא  ִלְפנֵי  ַהּנִָביא  ֵאִלּיָה  ֵאת 

ֲאבֹוָתם..."  ַעל  ִנים  ּבָ ְוֵלב  ִנים  ּבָ ַעל  ָאבֹות  ֵלב  יב  ְוֵהׁשִ
ְתׁשוָּבה. ֵאִלּיָהוּ ַאף ְיעֹוֵרר ֶאת ֵלב ָהָעם ּבִ

'ֵאִלּיָהוּ  ֵמֵעין  מוּת  ּדְ ים  ׁשִ ּמְ ְמׁשַ עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ִעיֵלי  ּפְ
ֵלב  ַבת  ֲהׁשָ ּבַ נָה  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָכל  ּבְ עֹוְסִקים  ֵהם  ַהּנִָביא'. 
הֹוִרים  ִנים ַעל ֲאבֹוָתם. ּתֹוְמִכים ּבַ ִנים ְוֵלב ּבָ ָאבֹות ַעל ּבָ
ָהַעְצָמִאי',  'ַהִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ י  ְלָבּתֵ יְַלֵדיֶהם  וּם  ִרּשׁ ּבְ
ְקַטּנֹות,  יבֹות  ִליׁשִ ֶפר  ַהּסֵ י  ּתֵ ּבָ ּבֹוְגֵרי  וּם  ִרּשׁ ּבְ ְמַסּיְִעים 

ֵלב ָרִגיׁש ְואֹוֵהב. ים ּבְ וְּמַלוִּ
ִפים  ּתָ ְזּכוּ ִלְהיֹות ׁשֻ עֹות', ּתִ 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ִמיָכה ּבְ ְזכוּת ַהּתְ ּבִ
ְדַבר ְיׁשוָּעה ְוַרֲחִמים,  ע ּבִ דֹוִלים ֵאּלֶה, ְלִהוָּׁשַ ים ּגְ ַמֲעׂשִ ּבְ
א ה'  ָלה, ִויַמּלֵ ְרנָָסה טֹוָבה ְוַכְלּכָ ְרפוּאֹות ְוֶנָחמֹות, ּפַ

ֶכם ְלטֹוָבה. ֲאלֹות ִלּבְ ל ִמׁשְ ָכּ

ִטיָרתֹו  ּפְ יֹום  הוּא  ָחֵמץ',  ִדיַקת  'ּבְ יֹום  ִניָסן,  ּבְ י"ג  יֹום 
ְלָחן  ֻ ל ַרּבֵנוּ יֹוֵסף ָקארֹו, 'ָמָרן ַהּבֵית יֹוֵסף', ְמַחּבֵר ַהּשׁ ׁשֶ
ִלְפִסיַקת  ְרּכִָזי  ַהּמֶ קֹור  ַהּמָ הוּא  ְוִסְפרֹו  ָמָרן  זָָכה  ָערוּךְ. 
ל  ָעִנים ָכּ ֶוְך ָעָליו ִנׁשְ ַעּמוּד ַהּתָ ב ִסְפרֹו ּכְ ַהֲהָלָכה, ְונְֶחׁשָ

ָרֵאל. ּבֵית ִיׂשְ
ַפת ָהיְָתה  צְּ ִנים ׁשֶ ָ ּשׁ נָה, ּבַ -450 ׁשָ ְצַפת ִלְפנֵי ּכְ ָמָרן ַחי ּבִ
מֹו  דֹוֵלי עֹוָלם ּכְ ם ּגְ יָָמיו ָחיוּ ׁשָ ֶמְרּכַז ַהּתֹוָרה ָהעֹוָלִמי. ּבְ
י ֱאִליֶעזֶר ּבַַעל  יךְ, ַרּבִ ה ַאְלׁשֵ ָהֲאִריזַ"ל, ַרּבֵנוּ מֹׁשֶ ַרּבֵנוּ 
קֹוְרְדֵבירֹו,  ה  מֹׁשֶ ַרּבֵנוּ  ּבֵיַרב,  יֲַעקֹב  ַרּבֵנוּ  ַה"ֲחֵרִדים", 

ָכה ּדֹוִדי', ְועֹוד.  לֹמֹה ֶאְלָקֵבץ ּבַַעל ַה'ּלְ ַרּבֵנוּ ׁשְ
נוּ  דֹורֹו, ַרּבֵ ם 'יֹוֵסף' ָהיוּ ּבְ ׁשֵ ּתֹוָרה ּבְ דֹוִלים ּבַ ה ּגְ לֹׁשָ ׁשְ
ן  ּבֶ יֹוֵסף  נוּ  ְוַרּבֵ ַטאְיֶטַצאק,  יֹוֵסף  נוּ  ַרּבֵ ָקארֹו,  יֹוֵסף 
ָלאָכה  ל ֶאָחד ֵמֶהם ָהיָה ָראוּי ַלּמְ ''ל[. ָכּ ֵלב ]ַמֲהִריּבַ
ֵסֶפר  ַהּטוִּרים'  ַעת  'ַאְרּבַ ַעל  ר  ְלַחּבֵ ִלְזּכֹות  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ַמִים ָקְבעוּ,  ָ ל ַהּפֹוְסִקים. ַאְך ִמן ַהּשׁ יף ְוכֹוֵלל ִמּכָ ַמּקִ
דֹוׁש  ַהּקָ ָמָרן  ְיֵדי  ַעל  ִיְהיֶה  ָערוְּך'  ְלָחן  ֻ ַה'ּשׁ ִחּבוּר  ׁשֶ

ֵני ַעְנְוָתנוּתֹו ַהּיְֵתָרה. נוּ יֹוֵסף ָקארֹו, ְוזֹאת ִמּפְ ַרּבֵ
ֵאָליו  ְלחוּ  ׁשָ ַמִים  ָ ַהּשׁ וִּמן  יֹוֵסף  ית  ַהּבֵ ָמָרן  ָזָכה 
ְיָלה  ַהּלַ ֲעָלַטת  ּבַ ּתֹוָרה.  ִסְתֵרי  ִאּתֹו  ְלַמד  ּיִ ׁשֶ ַמְלָאְך, 
ְבֵרי  א וּמֹוֵסר לֹו ּדִ ּנוּי ְלַמְלָאְך ֶזה( ּבָ יד' )ּכִ ּגִ ָהיָה 'ַהּמַ
ֶהֱעָלה  אֹוָתם  ַוֲעלוִּמים,  ְטִמיִרים  ִנְפָלִאים,  ּתֹוָרה 
י  ִחּדוּׁשֵ ַהּכֹוְלִלים  ה  ֵאּלֶ ָתִבים  ּכְ ָתב.  ַהּכְ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ָמָרן 

יד  ם "ַמּגִ ׁשֵ ר ְלֵסֶפר ּבְ יד' ִחּבֵ ּגִ יחֹות ִעם ַה'ּמַ ּתֹוָרה ְוׁשִ
ִרים". ֵמיׁשָ

ֶכֶתר  ּבְ ר  ְלִהְתַעּטֵ רֹוִצים  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְלָחן ָערוְּך.  ֻ ֵחן ַעל ד' ֶחְלֵקי ַהּשׁ הֹוָרָאה, ֲעֵליֶהם ְלִהּבָ
"ס וּפֹוְסִקים  ׁשַ ֵרסֹו ּבְ א ּכְ ּלֵ ּמִ י ַאְבֵרְך ָצִעיר ׁשֶ ר ִכּ ְמֻסּפָ
רוְּך  ַה"ּבָ ַעל  ּבַ אֹוִמים,  ְפֶרְנֶקל-ּתְ רוְּך  ּבָ נוּ  ְלַרּבֵ יַע  ִהּגִ
ַעת  ַאְרּבַ ַעל  ָהַרב  אֹותֹו  ִיְבַחן  ה:  ׁשָ ּקָ ּבַ וְּבִפיו  ַטַעם", 
 - ְלהֹוָרָאה  ְסִמיָכה  לֹו  ן  ְוִיּתֵ ָערוְּך,  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶחְלֵקי 

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

ַרּבֵנוּ יֹוֵסף ָקארֹו, 'ָמָרן ַהּבֵית יֹוֵסף' זצ"ל



ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרב ּבְ ׁש ּכְ ּמֵ הוּא יָכֹול ְלׁשַ ּה ּכָתוּב ׁשֶ עוָּדה ּבָ ּתְ
ר ְוָהפוְּך, ְונֹוַכח ָלַדַעת  רוְּך ַטַעם" יָׁשָ ַחן אֹותֹו ַה"ּבָ ּבָ
ִמיָכה  ְונַָתן לֹו ֶאת ַהּסְ ַרב  ּכְ ׁש  ּמֵ ָאֵכן ָראוּי הוּא ְלׁשַ ׁשֶ

ת. ׁשֶ ֻבּקֶ ַהּמְ
יׁש:  ַהּיָׁשִ אֹון  ַהּגָ אֹותֹו  ַאל  ׁשָ ָהַאְבֵרְך,  ּיָָצא  ׁשֶ ִלְפֵני 
י  ַהֲחִמיׁשִ ֵחֶלק  ּבַ ם  ּגַ ִקי  ּבָ ָך  ִהּנְ ַהִאם  ָנא,  "ֱאמֹר 
ַלּכֹל  יָדוַּע  ֵהן  ָנבֹוְך.  ָהַאְבֵרְך  ָערוְּך?"  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ל  ׁשֶ
ַעל  ֲחָלִקים,  ָעה  ַאְרּבָ ַרק  ֵמִכיל  ָערוְּך  ְלָחן  ֻ ַהׁשּ ׁשֶ

ר? י ְמֻדּבָ ֵאיֶזה ֵחֶלק ֲחִמיׁשִ
ּלֹא  ׁשֶ ַהֵחֶלק  הוּא  י  ַהֲחִמיׁשִ "ַהֵחֶלק  ָהַרב:  ַנֲעָנה 
ְרִגיׁשוּת וְּבִפְקחוּת  יַצד ִלְנהֹג ּבִ תוּב, וּבֹו לֹוְמִדים ּכֵ ּכָ

ֵני ָהָאָדם"... מוּל ּבְ
'ֵגרוּׁש ְסָפַרד'  ָלה ֵמֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ּבְ ית יֹוֵסף ּגָ ָמָרן ַהּבֵ
אֹותֹו  א  ָנׂשָ ֶאְפַרִים  י  ַרּבִ ָאִביו  י  ִכּ ר  ְמֻסּפָ  .4 ִגיל  ּבְ
ִכים. ְלַאַחר מֹות ָאִביו  ָ ְנדוֵּדיֶהם ַהְמֻמּשׁ ֵתפֹו ּבִ ַעל ּכְ
עֹל'  יָאה ּבָ 'ְנׂשִ י ִיְצָחק ּבִ יְך ּדֹודֹו ַרּבִ ִגיל ָצִעיר, ִהְמׁשִ ּבְ
ְסָפַרד  ּבִ ׁשֶ ִמּטֹוֵלידֹו  ָנְדדוּ  ֵהם  ָמעֹו.  ַמׁשְ ּכְ ׁשוּטֹו  ּפְ
יֹוְדִעים  ָהיוּ  ִאּלוּ  ַהּנֹוָרא.  ּגֵרוּׁש  ּבַ ּפֹוְרטוָּגל,  ְלֶאֶרץ 

ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  יֶֶלד ָקָטן ֶזה ָעִתיד ִלְהיֹות ְמאֹוָרם ׁשֶ י  ִכּ
ָהיָה ַהּנֵֶטל ַקל יֹוֵתר... אי ׁשֶ ַוּדַ ּבְ

ְיָלִדים  יל  ְלַהּצִ ֲעֵמִלים  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ִעיֵלי  ּפְ ם  ּגַ
יָעם  ְלַהּסִ ְוַרֲחִמים,  ֶחְמָלה  ּבְ אָתם  ְלׂשֵ ְצִעיִרים, 
ָעה  ֵאיֶזה ַקו ַהּסָ ים. ִמי יֹוֵדַע ּבְ ֶפר ַהּתֹוָרִנּיִ י ַהּסֵ ְלָבּתֵ
א ֵמֵאיֶזה טֶֹפס  ָרֵאל? ִמי יֹוֵדַע ְלַנּבֵ ִיׂשְ דֹול ּבְ ִיְצַמח ּגָ
ִקיַע  ְלַהׁשְ ֵמחֹוָבֵתנוּ  ָחָכם?  ְלִמיד  ּתַ ל  ִיְגּדַ וּם  ִרּשׁ
דֹוָלה:  ַהּגְ ֶנֶסת  ּכְ י  ַאְנׁשֵ ל  ׁשֶ ָתם  ֻקּדָ ּפְ ֶאת  א  וְּלַמּלֵ

ה"!  ְלִמיִדים ַהְרּבֵ "ְוַהֲעִמידוּ ּתַ
ל  ׁשֶ ְמִסירוּתֹו  ֶאת  ִנים  ְמַצּיְ נוּ  ַעּמֵ ּתֹוְלדֹות  ִסְפֵרי  ּבְ
ֵכן  ִיּתָ ַהּיָתֹום.  ן-ָאִחיו  ּבֶ ְלַמַען  ָקארֹו  ִיְצָחק  י  ַרּבִ
אֹון  ּגָ ל  ׁשֶ ַחּיָיו  ּתֹוְלדֹות  ֵסֶפר,  ם  יֵָרׁשֵ ַהּיֹום  וְּבבֹוא 
ן,  ּכֵ ה!  ַאּתָ י  ִכּ ְמיָֻחד  ֶפֶרק  ּבְ יֹוִפיַע  וּבֹו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ
תֹו ְלַתְלמוּד ּתֹוָרה,  ָּ ע ן ֶאת ַהּסָ ּמֵ ּמִ ה! הוּא ֶזה ׁשֶ ַאּתָ
וָּה  ּלִ ׁשֶ ָהַאְבֵרְך  ֲעלוּת  ֶאת  ְרמוּ  ּתָ ָך  ְחּתְ ּפַ וִּמׁשְ ה  ַאּתָ
ֵחֶלק  יֵׁש  וְּלָך  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ יָבה  ׁשִ ַלּיְ ַנֲערוּתֹו  ּבְ אֹותֹו 
ה  ְסֻגּלָ ר ַעל  ְמַוּתֵ וִּמי  ֲעִלּיָתֹו ָהרוָּחִנית!  ּבַ ָמעוִּתי  ַמׁשְ

זֹו?...

ְרּכַת ָהִאיָלנוֹת'.  ֵהֵחל ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן ְמָבְרִכים 'ּבִ
ִאיָלנוֹת  ְורֹוֶאה  ִניָסן  חֶֹדׁש  ּבְ ֶדה  ַלּשָׂ אֹו  נָּה  ַלּגִ ַהיּוֵֹצא 
ַעל  ַלה’  ְלהֹודוֹת  ָהִאיָלנוֹת,  ְרּכַת  ּבִ ְמָבֵרְך  ּפֹוְרִחים, 
ים  ְיֵבׁשִ ָעְמדוּ  ׁשֶ ָהִאיָלנוֹת  ֶאת  ְוִהְפִריַח  ֶהְחיָה  ׁשֶ ֲחָסָדיו 
ָרָכה  ּבְ צֹּוַמַחת  ׁשֶ ְלַבד,  ּבִ ִרי  ּפְ ֵעץ  ַעל  ְמָבְרִכים  ּבַחֶֹרף. 

לוּ ְלֵפרוֹת.  יְִּגּדְ ָרָחיו - ׁשֶ ִמּפְ
ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-לֵֹקינוּ  ה ה’  ַאּתָ רוְּך  “ּבָ ָרָכה:  ַהּבְ נַֹסח 
טֹובֹות  ִריֹּות  ּבְ ּבֹו  וָּבָרא  לוּם,  ּכְ עֹוָלמֹו  ּבְ ר  ִחּסַ ּלֹא  ׁשֶ

נֵי ָאָדם”. ֶהם ּבְ ְוִאיָלנֹות טֹוִבים ְלַהּנֹות ּבָ
נֵי ִאיָלנֹות  ָרָכה ַעל ְרִאיַּת ׁשְ ִחּלָה יֵׁש לֹוַמר ֶאת ַהּבְ ְלַכּתְ
ר ְלָבֵרְך ּגַם ַעל ִאיָלן  ַעת ַהּצֶֹרְך ֶאְפׁשָ ׁשְ ְלָפחֹות, ֲאָבל ּבִ
ָהִאיָלנֹות  ֶאת  ִלְראֹות  יק  ִהְסּפִ ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ֶאָחד.  ּפֹוֵרַח 
ִהְתִחילוּ  רֹוֵתיֶהם  ּפֵ ׁשֶ ְלַאַחר  אֹוָתם  ְוָרָאה  ְפִריָחָתם,  ּבִ
רֹוֵתיֶהם  ּפֵ ִאם  ָאְמנָם,  ֲעֵליֶהם.  ְיָבֵרְך  לֹא  ִלְגּדֹל, 
ִדיֲעַבד.  ר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם ּבְ י ִנּכִָרים, ֶאְפׁשָ ְקַטְנַטּנִים וְּבקֹׁשִ
נֵי  יֵמי ִניָסן, זֹאת ִמּפְ ָרָכה ּבִ ַמן ַהּבְ ְּ ז ָאְמרוּ ֲחָכִמים ׁשֶ ַאף ׁשֶ

ר  ֶאְפׁשָ ין,  ַהּדִ ד  ִמּצַ ַאְך  ִלְפרַֹח.  ְרִגיִלים  ָהִאיָלנֹות  ָאז  ׁשֶ
ָרָכה ּגַם ִלְפנֵי ֵכן אֹו ַאֲחֵרי ֵכן. לֹוַמר ֶאת ַהּבְ

יָָדּה  ַעל  ׁשֶ זֹו,  ָרָכה  ּבְ ַמֲעַלת  ּבְ ְמאֹד  ִהְפִליגוּ  ִלים  ֻקּבָ הַּמְ
לוּ  ִהְתּגְַלּגְ ׁשֶ מֹות  ְנׁשָ ֲעבוּר  דֹוִלים  ּגְ ּקוִּנים  ּתִ ים  ַנֲעׂשִ
ִניָסן.  חֶֹדׁש  ּבְ ְוָקא  ּדַ ים  ַנֲעׂשִ ֵאּלֶה  ְוִתּקוִּנים  ִאיָלנֹות,  ּבָ
לֹוַמר  יד  ְלַהְקּפִ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַאֲחרֹוִנים,  ה  ּמָ ּכַ ּכְָתבוּ  ן  ּכֵ ְוַעל 
יִמים ְלָבֵרְך  חֶֹדׁש ִניָסן, וְּזִריִזים ַמְקּדִ ְוָקא ּבְ ָרָכה ּדַ ֶאת ַהּבְ
יק  ִהְסּפִ ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ה,  ְלַמֲעׂשֶ אוָּלם  ִניָסן.  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ּבְ
ַהּפֹוְסִקים  רֹב  ְלַדַעת  ִניָסן,  חֶֹדׁש  ּבְ ָרָכה  ַהּבְ ֶאת  לֹוַמר 

חֶֹדׁש ִאיָּר. ִליָמּה ּבְ יָכֹול ְלַהׁשְ
ת, אוָּלם ְלַדַעת  ּבָ ׁשַ ָרָכה זֹו ּבְ ּלֹא ְלָבֵרְך ּבְ יֵׁש נֹוֲהִגים ׁשֶ
ְרּכַת ָהִאיָלנֹות  ַנע ִמּבִ ה ְלִהּמָ רֹב ַהּפֹוְסִקים, ֵאין ׁשוּם ִסּבָ

ה ְמקֹומֹות. ַהְרּבֵ ת, ְוֵכן נֲָהגוּ ּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ
ְרּכַת  ם ְיָבְרכוּ ֶאת ּבִ ֵ ּיְהוִּדים יְִרֵאי ַהּשׁ ֵכן ׁשֶ ִחיָדה: ּכֵיַצד יִּתָ

ֵרי? ׁשְ חֶֹדׁש ּתִ ָהִאיָלנוֹת ּבְ
י  ָגִנים ִויָרקֹות, ִכּ ְוָקא ַעל ָהִאיָלנֹות ְולֹא ַעל ּדְ ְמָבְרִכים ּדַ

ֶדֶרְך ַהֲהָלָכה ּבְ
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ָהִאיָלן ּפֹוֵרַח  ל הקב"ה, ׁשֶ יֹוֵתר ּגְַדלוּתֹו ׁשֶ ִאיָלן ִנּכֶֶרת ּבְ ּבְ
ִנְלַמד  ָהָבה  חֶֹרף.  ַמת  ְוַתְרּדֵ ֶכת  ּלֶ ַ ַהּשׁ קוַּפת  ּתְ ְלַאַחר 

ֶרק מוָּסר: ְך ּפֶ ִמּכָ
ִנים.  ּבָ ָעה  ַאְרּבָ ְולֹו  ָחָכם,  ִאיׁש  ַחי  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ִלְפנֵי 
נָיו  ּבָ ֶאת  ד  ְלַלּמֵ ָעָליו  י  ִכּ ָהָאב  ֶהְחִליט  ִזְקנוּתֹו  ְלֵעת 
ָלֶהם  ְוהֹוָרה  ְלָבנָיו  ָקָרא  הוּא  ַלַחּיִים.  ָחׁשוּב  עוּר  ׁשִ
ּגֵָדל  ֵעץ ַאּגִָסים ׁשֶ ם ְלִהְתּבֹונֵן ּבְ ִלְנסַֹע ִלְכַפר מֹוַלְדּתֹו, ְוׁשָ
ְבָעה. ָהָאב הֹוִסיף ִצוּוּי: "ָאסוּר ָלֶכם ָלֵצאת ֶאל  ַעל ַהּגִ
ן ִראׁשֹון, יֵֵצא ְלַדְרּכֹו  ר יְַחזֹר ַהּבֵ ו, ַרק ּכֲַאׁשֶ ע יְַחּדָ ּסָ ַהּמַ

י ְוֵכן ָהְלָאה".  ִליׁשִ ְ ִני יֵֵצא ַהּשׁ ֵ ּיְַחזֹר ַהּשׁ ׁשֶ ִני, ּכְ ֵ ן ַהּשׁ ַהּבֵ
ִני יָָצא  ֵ ָאִביב,  ָאִחיו ַהּשׁ חֶֹרף ְוָחַזר ּבָ ן ָהִראׁשֹון יָָצא ּבַ ַהּבֵ
ָתיו.  ּסְ ִיץ ְוָחַזר ּבַ ּקַ י - יָָצא ּבַ ִליׁשִ ְ ִיץ, ַהּשׁ ּקַ ָאִביב ְוָחַזר ּבַ ּבָ

חֶֹרף. ָתיו ְוָחַזר ּבַ ּסְ ִעיר - יָָצא ּבַ ן ַהּצָ ְוַהּבֵ
ָפנָיו ֶאת ֵעץ  ּבְ ּיְָתֲארוּ  ן אֹוָתם ָהָאב ֵאָליו ַעל ְמנָת ׁשֶ ִזּמֵ
ָהֵעץ ָהיָה ְמכָֹער,  ן ָהִראׁשֹון ָאַמר ׁשֶ ָראוּ. ַהּבֵ ָהַאּגִָסים ׁשֶ
ים ִעם ָהִראׁשֹון, ְוָאַמר  ִני לֹא ִהְסּכִ ֵ ן ַהּשׁ ּכָפוּף, ְוָעקֹם. ַהּבֵ

ן  ַהּבֵ ְקָוה!  ּתִ ר  ּדֵ וְּמׁשַ ים  ְיֻרּקִ ִניָצִנים  ּבְ ָהיָה ָמֵלא  ָהֵעץ  ׁשֶ
ָהיָה  ָהֵעץ  ׁשֶ ְוָאַמר  נֵיֶהם,  ׁשְ ִעם  ים  ִהְסּכִ לֹא  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ִניחֹוחֹות ְמתוִּקים וְּבֵעינָיו ָהיָה  ִריָחתֹו, ָמֵלא ּבְ יא ּפְ ׂשִ ּבְ
ל ֶאָחיו,  ן ָהְרִביִעי ָחַלק ַעל ָכּ ָהֵעץ ָמֵלא הֹוד ְוָהָדר. ַהּבֵ
ְולֹא  ִניָצִנים  ּבְ ָמֵלא  לֹא  ְמכָֹער  ָהיָה  לֹא  ָהֵעץ  ׁשֶ ְוָטַען 
ל, ָמֵלא  ׁשֵ ְפִרי ּבָ ִריָחתֹו, ֶאּלָא ָהֵעץ ָהיָה ָמֵלא ּבִ יא ּפְ ׂשִ ּבְ

ָמה. ִחיּוּת ְוַהְגׁשָ
יַע ְלֵעץ ַאֵחר, ַאְך  ל ֶאָחד ֵמֶהם ִהּגִ י ָכּ בוּ ָהַאִחים ִכּ ְלֶרַגע ָחׁשְ
ֲאִביֶהם ֶהֱעִמיד אוָֹתם ַעל ָטעוָּתם: "ַאף ֶאָחד ֵאינוֹ טוֶֹעה. 
י  ַלְחּתִ כֶם צוְֹדִקים! ׁשָ כֶם ְרִאיֶתם ֶאת אוֹתוֹ ֵעץ ַאּגָס, ְוכֻּלְ ּכֻּלְ
י ֵאין  ְלְמדוּ ִכּ ּתִ נָה, ַעל ְמנָת ׁשֶ ָ ל ַהּשׁ עוֹנוֹת ׁשוֹנוֹת ׁשֶ ֶאְתכֶם ּבְ
נּו  ּתְ י עוֹנָה ַאַחת. ַאל ּתִ ּפֹט ֵעץ אוֹ ָאָדם ַעל ּפִ ם ְוִלׁשְ ֵ ְלִהְתַרּשׁ
ָאר.  ְ ל ַהּשׁ ל ָכּ ְמָחה ׁשֶ ל עוֹנָה ַאַחת ַלֲהרֹס ֶאת ַהּשִׂ ִלְכֵאב ׁשֶ
ה. ַהְתִמידּו  י עוֹנָה ַאַחת ָקׁשָ טוּ ֶאת ַהַחיִּים ַעל ּפִ ּפְ ׁשְ ַאל ּתִ
קוּפוֹת ַהּטוֹבוֹת  י, ְוַהּתְ ְזַמנֵּי ַהּקֹׁשִ קוֹת ּגַם ּבִ ִקיַע וְּלַהׁשְ ְלַהׁשְ

ְמֻאָחר"... ֻמְקָדם אוֹ ּבִ יָבוֹאוּ ּבְ


