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ָּתֵהל ְוֹנַעם ָצֲעדּו ַעל ְׂשַפת ַהִּמְדָרָכה ִּבְׁשכּוַנת ַנְחָלאֹות ֶׁשָּבִעיר ְירּוָׁשַלִים.

 "ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה?" 
 ָאְמָרה ָּתֵהל ְלֹנַעם ְוִהְצִּביָעה ַעל ֵּבית ֶאֶבן ָּפׁשּוט ֶׁשָעַמד ִּבְקֵצה ָהְרחֹוב, 

"ֶזה ֵּבית ְּפָלאֹות!"

 "ֵּבית ְּפָלאֹות?!" 
 ָחַזר ַאֲחֶריָה ֹנַעם, "ַרק ְּבַאָּגדֹות ֵיׁש ֵּבית ְּפָלאֹות! 

 ַאְּת ָּתִמיד ַמְמִציָאה ִסּפּוִרים... 
ֲאִני ֹלא רֹוֶאה ׁשּום ָּדָבר ְמֻיָחד ַּבַּבִית ַהֶּזה - ֵאין ּבֹו ְּפָלִאים ְוֵאין ּבֹו ְּפָלאֹות!"

ֵהם ֶנֶעְמדּו מּול ַהַּבִית.

 ֲחַצר ַהַּבִית ָהְיָתה ְמֻעֶּטֶרת ְּבֵעץ ָּתָמר ָּגבֹוַּה, ֲהַדִּסים ְיֻרִּקים ְוִׂשיֵחי ְוָרִדים ּפֹוְרִחים. 
 ַׁשַער ַּבְרֶזל ִקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַהָּבִאים. 

ִנָיה. ַער ְוָעלּו ְּבַמְדֵרגֹות ֶאל ַהּקֹוָמה ַהּׁשְ ֲאָנִׁשים ַרִּבים ָּפְתחּו ֶאת ַהּׁשַ

 "ִּתְרִאי ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ִנְכָנִסים ַלַּבִית ַהֶּזה!" ִהְתַּפֵּלא ֹנַעם, 
"ָמה ֵהם עֹוִׂשים ָׁשם?"
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ה ְזֵקָנה ָעְלָתה ְלִאָּטּה ַּבַּמְדֵרגֹות ּוַמֵּקל ֲהִליָכה ְּבָיָדּה.   ִאּׁשָ

 ֲאָנִׁשים ָעְמדּו ְלַמְרְּגלֹות ַהַּמְדֵרגֹות 

ַער ְוִנְכַנס ְּפִניָמה. ְוזּוג ָצִעיר ָּפַתח ֶאת ַהּׁשַ

"ַּגם אֹוִתי ְמַעְנֵין ַמה ּקֹוֶרה ָׁשם ִּבְפִנים," ָאְמָרה ָּתֵהל, 

"ְּכֶׁשְּמַׁשְעֵמם ִלי, ֲאִני יֹוֶׁשֶבת ָּכאן ַעל ַהִּמְדָרָכה ּוִמְסַּתֶּכֶלת 

ַעל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְכָנִסים... ֲהִכי ֵּכיף ֶזה ִלְראֹות אֹוָתם 

יֹוְצִאים ֵמַהַּבִית. ַחֵּכה ְוִתְרֶאה ְּבַעְצְמָך!"

"ַּבִית ֶאָחד ֶיְׁשנֹו ִּבירּוָׁשַלִים,
קֹוָמה ְועֹוד קֹוָמה - ְּבַיַחד קֹוָמַתִים.

קֹול ְצָעִדים - ִּדים - ִּדים - ִּדים...
ַּבַּמְדֵרגֹות עֹוִלים ְויֹוְרִדים."

יר ְוָרְקָעה ְּבַרְגֶליָה ַעל ַהִּמְדָרָכה. ָּתֵהל ָׁשָרה ֶאת ַהּׁשִ

 "ָאַמְרִּתי ָלְך ֶׁשַאְּת ַמְמִציָאה ִסּפּוִרים - 

 ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַאְּת ַמְמִציָאה ַּגם ִׁשיִרים..." 

יָרה. ָצַחק ֹנַעם ְוִהְצָטֵרף ֵאֶליָה ַלּׁשִ

"...קֹול ְצָעִדים ִּדים - ִּדים...

ַּבַּמְדֵרגֹות עֹוִלים ְויֹוְרִדים."
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קֹול ְצָעִדים יֹוְרִדים ִנְׁשַמע ַּבַּמְדֵרגֹות.

 "ִהֵּנה ֵהם יֹוְצִאים!" ָקָרא ֹנַעם, 
הּו ַּבָּיד,   "ִּתְרִאי! ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ַמֲחִזיק ַמּׁשֶ

ָמה ֵהם ִקְּבלּו ָׁשם?"

ה ַהְּזֵקָנה ָיְרָדה ַּבַּמְדֵרגֹות ְוֶנֶאְנָחה. ָהִאּׁשָ

 "אֹוי," ָאְמָרה ַהְּזֵקָנה, 
 "ָהַרְגַלִים ֶׁשִּלי ָּכל־ָּכְך ּכֹוֲאבֹות... 

ַּנִים ֶׁשִּלי ַחָּלׁשֹות...   ַהּׁשִ
 טֹוב ֶׁשַּבַּבִית ַהְמֹבָרְך ַהֶּזה 

ֲאִני ְמַקֶּבֶלת ֹאֶכל ַרְך ְוָטִעים."

 "ַוֲאִני ָמָצאִתי ָּכאן ִׂשְמַלת ַּכָּלה ַלֲחֻתָּנה ֶׁשָּלנּו," 
 ָאְמָרה ַהַּבחּוָרה ַהְּצִעיָרה 

 ֶׁשָעְזָרה ָלּה ָלֶרֶדת ַּבַּמְדֵרגֹות. 
ִּקית ִׂשְמָלה ְלָבָנה ְיֵפיִפָּיה   ִהיא הֹוִציָאה ִמן ַהּׂשַ

ְוֶהְרֲאָתה אֹוָתּה ַלְּזֵקָנה.

 "ַמָּזל טֹוב ַלּזּוג ַהָּצִעיר!" 
ִחְּיָכה ַהְּזֵקָנה, ְוִחְּיכּו ַּגם ְקָמֶטיָה.

 ֲאָנִׁשים ֵאּלּו ָיְצאּו, 
ַער   ַוֲאָנִׁשים נֹוָסִפים ִנְכְנסּו ִמַּבַעד ַלּׁשַ

ְוָעלּו ַּבַּמְדֵרגֹות.

 "ָאַמְרִּתי ְלָך ֶׁשֶּזה ֵּבית ְּפָלאֹות!" 
ָצֲהָלה ָּתֵהל, "ַּבִית ָמֵלא ַמָּתנֹות!"
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ִאית ְּגדֹוָלה ָעְצָרה ְלָיָדם.   "ִּפיְּפ, ִּפיְּפ!" ִנְׁשַמע קֹול צֹוָפר. ַמּׂשָ
ִאית ַאְרָּגִזים ְמֵלִאים ְּבָמזֹון.   ַהֶּנָהג ָּפַרק ֵמַהַּמּׂשָ

ה ְנמּוָכה ּוְמַחֶּיֶכת ָיְצָאה ִמֶּפַתח ַהַּבִית ּוָפְסָעה ְלֵעֶבר ַהֶּנָהג. ִאּׁשָ

 "ָאה! ֲאִני ַמִּכיָרה אֹוָתּה!" ָאְמָרה ָּתֵהל, 
 "ֹזאת ָהַרָּבִנית ְּבָרָכה! 

 ָׁשַמְעִּתי ֶׁשִאָּמא ְמַבֶּקֶׁשת ֵמַאָּבא ְלַהֲעִביר ָלּה ִמַּטת ִּתינֹוק. 
ָלָּמה ִהיא ְצִריָכה ִמָּטה ְלִתינֹוקֹות? ִהיא ְּכָבר ַסְבָּתא!"

ִאית,   "ָהַרָּבִנית," ָּפָנה ֵאֶליָה ְּבָכבֹוד ַנַהג ַהַּמּׂשָ
ָנֵתְך." "ִהַּגְעִּתי ַהֹּבֶקר ֻמְקָּדם. ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשֹּלא ֵהַעְרִּתי אֹוָתְך ִמּׁשְ

ֶמׁש ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ָּפֶניָה ִּבְבָרָכה..."   "ֲאִני ָקָמה ִלְפֵני ַהּׁשֶ
 ָצֲחָקה ָהַרָּבִנית ִּבְצחֹוק ִמְתַּגְלֵּגל, 

 "ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה ִהְסַּפְקִּתי ַלֲעׂשֹות ַעד ַעְכָׁשו? 
ְלִּתי ֲארּוַחת ָצֳהַרִים ְוֵהַכְנִּתי ְּבֶעֶרְך ֵמָאה ִּפּתֹות!" ִּבּׁשַ

לֹום ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּלָך?" ִהיא ִהְתַעְנְיָנה. "ַמה ּׁשְ

 "ֶאְצֵלנּו, ָּברּוְך ה', ַהֹּכל ְּבֵסֶדר," ָעָנה ַהֶּנָהג, 
 "ְלָׁשֵכן ֶׁשִּלי נֹוַלד ִּתינֹוק, ְוֵאין ָלֶהם ִמַּטת ִּתינֹוק. 

ַאְּת ְיכֹוָלה ַלֲעֹזר לֹו?" ָׁשַאל ַהֶּנָהג.

 "ַיד ה' ְמֵלָאה! ַאל ִּתְדַאג, ה' ׁשֹוֵלַח. 
 ֲאִני ָּכל יֹום אֹוֶמֶרת לֹו: 

 ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני עֹוֶזֶרת ַלְיָלִדים ֶׁשְּלָך - ַּתֲעזֹר ִלי. 
 ְוהּוא עֹוֵזר ִלי!"

 ָאְמָרה לֹו ָהַרָּבִנית ְּבקֹול ּבֹוֵטַח ּוְבִחּיּוְך ָּגדֹול, 
 "ַקח ַלֶּדֶרְך ַּכָּמה ִּפּתֹות ֶׁשֵהַכְנִּתי ַהֹּבֶקר. 

ֲאִני ְמַאֶחֶלת ְלָך ְּבִריאּות ְוֵלב ָׂשֵמַח!"
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 "רֹוִצים ִלְזּכֹות ְּבִמְצָוה?" 

ָּפְנָתה ָהַרָּבִנית ֶאל ֹנַעם ְוָתֵהל.

 "ַמה ֶּזה 'ִלְזּכֹות ְּבִמְצָוה'? 

ֶאְצֵלנּו ַּבַּגן לֹוְמִדים ְלַקֵּים ִמְצוֹות..." ָאְמָרה ָלּה ָּתֵהל.

"ֶאת ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ֹלא ַרק ִּתְלְמִדי, ָיא ִּביְנִּתי, ֶאָּלא ַּתֲעִׂשי 

ַמָּמׁש!" ָאְמָרה ָהַרָּבִנית, "ַאֶּתם ְיכֹוִלים ַלֲעֹזר ִלי ְלַהְכִניס ֶאת 

ַהֻּקְפָסאֹות ַהְּקַטּנֹות ַהַּבְיָתה? ַּבֶּדֶרְך ֶׁשָּלֶכם ִּתְזּכּו ְּבִמְצָוה."

 "ֲאִני ְּכָבר ָּגדֹול!" ָאַמר ֹנַעם ְוִהְזַּדֵּקף, 

"ֲאִני ָיכֹול ְלָהִרים ַּגם ֻקְפָסה ְּכֵבָדה!"

"ּבֹואּו ִנְזָּדֵרז!" ָאְמָרה ָהַרָּבִנית, "ָּכל ַּדָּקה ֲחׁשּוָבה!"

 ַהְיָלִדים ָהְלכּו ְּבִעְּקבֹות ָהַרָּבִנית ֶאל ַהַּבִית, 

 ְּכֶׁשֵהם נֹוְׂשִאים ִּביֵדיֶהם ֶאת ַהֻּקְפָסאֹות. 

 ֵהם ִהְסַּתְּכלּו ֶזה ֶאל ֶזה ְּבִהְתַרְּגׁשּות. 

ִהֵּנה ֵהם ִנְכָנִסים ְלֵבית ַהְּפָלאֹות, ַמה ִּיְראּו ָׁשם?
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 ֵריַח טֹוב ִקֵּדם ֶאת ְּפֵני ַהְיָלִדים ַּבְּכִניָסה. ֵריַח ֶׁשל ֹאֶכל ָטִעים ּוִפּתֹות ַמְהִּבילֹות. 

מּו אֹותֹו.  טּו ֶאת ַהַּבִית ּוִבּׂשְ  ֵזֵרי ְּפָרִחים ִצְבעֹוִנִּיים ִקּׁשְ

 ֵהם ִנְכְנסּו ְּפִניָמה ְּבַבְיָׁשנּות. ֲאָנִׁשים ַרִּבים ִמְּלאּו ֶאת ַהַּבִית. 

ִצְלצּול ַּפֲעמֹון ַהֶּדֶלת ְוִצְלצּול ַהֶּטֶלפֹון, ֶׁשִּנְׁשְמעּו ָּכל ַהְּזַמן, ִהְתַנְּגנּו ָּבֶרַקע.

"ַהִּניחּו ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ַהֻּקְפָסאֹות ַּבֶחֶדר," ָאְמָרה ָהַרָּבִנית.

"ְלֵאיֶזה ֶחֶדר ִהיא ִמְתַּכֶּוֶנת?" ָּתָהה ֹנַעם.

 ֵהם ָעְברּו ֶּדֶרְך ַהָּסלֹון ֶׁשִּנְרָאה ְּכמֹו ֲחנּות ְּבָגִדים. 
 ָנִׁשים ֲאָחדֹות ָעְמדּו ּוָבֲחרּו ָלֶהן ְּבָגִדים, ְסִדיִנים 

ַוֲאִפּלּו ִׂשְמלֹות ַּכָּלה ְרקּומֹות.

 ָהַרָּבִנית ָּפְתָחה ֶאת ַהֶּדֶלת ְלֶחֶדר ָּגדֹול, ָמֵלא ְּבִמְצְרֵכי ָמזֹון. 
ַהְיָלִדים ִהִּניחּו ֶאת ַהֻּקְפָסאֹות ַעל ָהִרְצָּפה ְוִהְסַּתְּכלּו ָסִביב ְּבַתְדֵהָמה.

 "ֵאיזֹו ֲעֵרָמה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ַחּלֹות... ַמָּמׁש ַהר!" ִהְתַּפֵעל ֹנַעם, 
"ְוִתְרִאי ֵאיזֹו ׁשּוָרה ֲא-ֻר-ָּכ-ה ֶׁשל ַּבְקּבּוֵקי ֶׁשֶמן!"

ְּבתֹוְך ַהֶחֶדר ָעְמדּו ָיְלָדה ְוֶיֶלד ְוָאְרזּו ֹאֶכל ְּבַׂשִּקית... ּוְבעֹוד ַׂשִּקית... ּוְבעֹוד ַהְרֵּבה ַׂשִּקּיֹות.

ִּקּיֹות. ֲאַנְחנּו יֹוְרִדים ַלִּסְפִרָּיה ֶׁשל ַסָּבא," ָאְמרּו ַהְיָלִדים. "ַסְבָּתא, ִמֵּלאנּו ֶאת ָּכל ַהּׂשַ

ָהַרָּבִנית ָּפְנָתה ְלָתֵהל ּוְלֹנַעם.

 "ַאֶּתם ְיכֹוִלים ָלֶרֶדת ִעם ַהְּנָכִדים ֶׁשִּלי ַלּקֹוָמה ַהַּתְחּתֹוָנה. 
ָּכתּוב ָּבּה - ְּבַמֲעִׂשים,"   ָהַרב עֹוֵסק ָׁשם ַּבּתֹוָרה ַוֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבַמה ּׁשֶ

 ִהיא ָצֲחָקה ְוִכְּבָדה אֹוָתם ְּבֻסָּכִרָּיה. 
"ֲאִני ֶאְׁשֹמר ָלֶכם ִמְצָוה ַלַּפַעם ַהָּבָאה ֶׁשָּתבֹואּו. ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶכם ְּבִריאּות ְוֵלב ָׂשֵמַח!"
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"ַּבִית ֶאָחד ֶיְׁשנֹו ִּבירּוָׁשַלִים,
קֹוָמה ְועֹוד קֹוָמה - ְּבַיַחד קֹוָמַתִים.

קֹול ְצָעִדים - ִּדים - ִּדים - ִּדים...
ַּבַּמְדֵרגֹות עֹוִלים ְויֹוְרִדים.

ְּבקֹוָמה ְׁשִנָּיה - ֲהֻמָּלה ְוַגם ִׂשְמָחה,
ָהַרָּבִנית ְמַקֶּבֶלת ֶאת ֻּכָּלם ִּבְבָרָכה."

ָׁשָרה ָלּה ָּתֵהל ְוָיְרָדה ַּבַּמְדֵרגֹות.

"ַסְבָּתא ִּבְּקָׁשה ֶׁשַּתַעְזרּו ָלּה?" ָׁשַאל ַהֶּנֶכד ְיִחיֵאל.

"ֵּכן. ֵאיְך ַאָּתה יֹוֵדַע?"

"ִהיא ָּתִמיד ׁשֹוֶמֶרת ְלָכל ֶאָחד ֶאת ַהִּמְצָוה ֶׁשּלֹו..." ָצֲחָקה ַחִּגית.

ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַלּקֹוָמה ַהַּתְחּתֹוָנה, ָּפְתָחה ַחִּגית ֶאת ַהֶּדֶלת.

"ֵאיֶזה ֵריַח ְמֻיָחד!" ָאְמָרה ָּתֵהל, "ַמה ֶּזה? ֵמעֹוָלם ֹלא ֵהַרְחִּתי ֵריַח ֶׁשָּכֶזה!"

 "ֶזה ָהֵריַח ֶׁשל ִסְפֵרי ַהֹּקֶדׁש ָהַעִּתיִקים ֶׁשַּסָּבא ֶׁשָּלנּו ֵהִביא ִמֵּתיָמן," ִהְסִּביר ְיִחיֵאל, 
"הּוא לֹוֵמד ָּבֶהם ָּכל ַהְּזַמן."

ַמָּדִפים ֲעמּוֵסי ְסָפִרים ִּכּסּו ֶאת ִקירֹות ַהֶחֶדר. ְלַיד ַהַחּלֹון ָיַׁשב ָהַרב ְּבַרְגַלִים ְמֻׂשָּכלֹות ַעל ַהַּסָּפה, 
ְלָחן. ְוׂשֹוַחח ִעם אֹוֵרַח ֶׁשָּיַׁשב ַעל ַהִּכֵּסא מּולֹו. ִסְפֵרי ֹקֶדׁש ְּפתּוִחים ָהיּו ֻמָּנִחים ַעל ַהּׁשֻ
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 "ֶזה ַסָּבא ֶׁשָּלנּו, ָהַרב יֹוֵסף ַקאַּפח," 
ָלֲחָׁשה ַחִּגית ְּבַאֲהָבה ּוְבִיְרַאת ָּכבֹוד.

 ָהַרב ַקאַּפח ֵהִרים ֶאת רֹאׁשֹו ְוִהִּביט ָּבֶהם ִמַּבַעד ְלִמְׁשָקָפיו, 
ְּכֶׁשֵעיָניו ּבֹוְרקֹות.

 "ָהַרב ַקאַּפח," ָאַמר ָהאֹוֵרַח ֲהדּור ַהָּפִנים, 
 "ָאנּו ּפֹוִנים ֵאֶליָך ׁשּוב ְּבַבָּקָׁשה 

 ֶׁשַּתְסִּכים ִלְהיֹות ָהַרב ָהָראִׁשי ִלְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל. 
 ַאָּתה ָהִאיׁש ֲהִכי ַמְתִאים ְלָכְך. 

ַאָּתה ַּתְלִמיד־ָחָכם ָּגדֹול, ַצִּדיק ּוַמְנִהיג."

 "ֵאיֶנִּני ָיכֹול ְלַקֵּבל ֶאת ַהַהָּצָעה ֶׁשָּלֶכם," ֵהִׁשיב ָהַרב ַּבֲעָנָוה, 
"ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעֹזב ֶאת ַהֶחֶדר ַהֶּזה, ְמַחִּכים ִלי ֹּפה."

"ִמי ְמַחֶּכה ְלָך?" ִהְסַּתֵּכל ָהאֹוֵרַח ִמָּסִביב.

 "ָהַרְמָּב"ם ְמַחֶּכה ִלי..." ָעָנה לֹו ָהַרב ְּבִחּיּוְך ַרְך ְוָנִעים, "ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה ֲאִני לֹוֵמד ֶאת ּתֹוַרת ָהַרְמָּב"ם. 
ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְסִּפיק ִלְכֹּתב עֹוד ְועֹוד ְסָפִרים ֶׁשֵּמֶהם ִיְלְמדּו ְיהּוִדים ָלַדַעת ֶאת ה' ּוְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו."

ָהַרב ִהְזִמין ֶאת ַהְיָלִדים ְלִהְתָקֵרב.

הּו ְמֹאד ָחׁשּוב, ַוֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְלַקֵּים אֹותֹו ֵמָאז ֶׁשָהִייִתי ֶיֶלד ָקָטן  "ַסָּבא ֶׁשִּלי, מֹוִרי ִיְחָיא, ִלֵּמד אֹוִתי ַמּׁשֶ
ְּבִגיְלֶכם," ָאַמר ָלֶהם ָהַרב, "הּוא ָּתִמיד ָהָיה אֹוֵמר: ְלַמד ֵהיֵטב, ֲחֹקר - ְוִהְׂשַּכְלָּת!"
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 "ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ָלַמְדנּו ָּכאן ַהּיֹום!" ָאַמר ֹנַעם ְּכֶׁשֵהם ָיְצאּו ֵמַהֶחֶדר, 
"ַהַּבִית ֶׁשל ָהַרב ְוָהַרָּבִנית ַקאַּפח הּוא ֶּבֱאֶמת ֵּבית ְּפָלאֹות!"

ַּבִית ֶאָחד ֶיְׁשנֹו ִּבירּוָׁשַלִים,
קֹוָמה ְועֹוד קֹוָמה - ְּבַיַחד קֹוָמַתִים.

קֹול ְצָעִדים... ִּדים... ִּדים... ִּדים...
ַּבַּמְדֵרגֹות עֹוִלים ְויֹוְרִדים.

ְּבקֹוָמה ַאַחת - ֶׁשֶקט, ְּדָמָמה,
ָהַרב ּכֹוֵתב ִּכְמַעט ָּכל ַהְיָמָמה.

ְּבקֹוָמה ְׁשִנָּיה - ֲהֻמָּלה ְוַגם ִׂשְמָחה,
ָהַרָּבִנית ְמַקֶּבֶלת ֶאת ֻּכָּלם ִּבְבָרָכה.

ַּבִית ֶאָחד ֶיְׁשנֹו ִּבירּוָׁשַלִים,
קֹוָמה ְועֹוד קֹוָמה - ְּבַיַחד קֹוָמַתִים.
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יֹוֵסף ַהָּקָטן 
מֹוֵצא 

אֹוָצר ָּגדֹול
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ְּגָׁשִמים ַעִּזים ָיְרדּו ַעל ָהִעיר ַצְנָעא ֶׁשְּבֵתיָמן ָהְרחֹוָקה. ִטּפֹות ֶּגֶׁשם ְּגדֹולֹות 
ָׁשְטפּו ֶאת ָהְרחֹובֹות.

 יֹוֵסף ָיַׁשב ַעל ַהַּמְחֶצֶלת ְּבַרְגַלִים ְמֻׂשָּכלֹות מּול ַסָּבא ִיְחָיא, 
ְוָלַמד ִאּתֹו ִמּתֹוְך ַהֻחָּמׁש.

 ָהְיָתה זֹו ְׁשַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת ְויֹוֵסף ִהְקִׁשיב ְלַסָּבא ִיְחָיא ְּבֹרב ֶקֶׁשב. 
ְלֶפַתע ִנְׁשְמעּו ְּדִפיקֹות ֲחָזקֹות ַעל ַהֶּדֶלת.

 "ִמי ָּבא ְלַבֵּקר אֹוָתנּו ְּבָׁשָעה ֹּכה ְמֻאֶחֶרת?" 
ִהְתַּפֵּלא ַסָּבא ִיְחָיא ְוִנַּגׁש ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּדֶלת.

"ֶּבֱאֶמת ְמַעְנֵין..." ָחַׁשב יֹוֵסף.

 ְּכֶׁשָּפַתח ַסָּבא ֶאת ַהֶּדֶלת, ִזָהה יֹוֵסף ֶאת ָהאֹוֵרַח, ָהָיה ֶזה ְזַכְרָיה, 
ֶׁשָעַמד ַּבֶּפַתח ָרֹטב ֻּכּלֹו ּוֵפאֹוָתיו נֹוְטפֹות ַמִים.

"ּבֹוא, ּבֹוא, ִהָּכֵנס, ֵׁשב ִאָּתנּו." ִהְזִמין ַסָּבא ֶאת ְזַכְרָיה.

"ּתֹוָדה מֹוִרי ִיְחָיא, ַאְך ֲאִני ְמַמֵהר ְמֹאד ְוֵאיִני ָיכֹול ְלִהְתַעֵּכב. יֹום ֲחִמיִׁשי ַהּיֹום, 
ְוַהֲהָכנֹות ְלַׁשָּבת ְמֻרּבֹות. ָעַבְרִּתי ַּדְרְּכָך ְּכֵדי ְלַסֵּפר ֶׁשָּמָצאִתי ַּכד נֹוָסף."

 "ָמָצאָת ַּכד נֹוָסף?" ִהְתַרֵּגׁש ַסָּבא, 
"ֲהֵרי זֹו ְּבׂשֹוָרה ְמַׂשַּמַחת! ֵאיֹפה ִּגִּליָת אֹותֹו?"

"ַהַּכד ִנְמָצא ָקרֹוב ִלְקֵצה ָהִעיר, ְלַיד ֶאֶבן ְּגדֹוָלה ּוְׁשטּוָחה, ְּכֶׁשַּתִּגיַע ְלָׁשם 
 ִּתְרֶאה אֹותֹו ִמָּיד. ַהְּגָׁשִמים ָהַרִּבים ָׁשְטפּו ֵמָעָליו ֶאת ֶהָעָפר ֶׁשִּכָּסה אֹותֹו. 

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשִּתְמָצא ַּגם ַּבַּכד ַהֶּזה אֹוָצרֹות ְיָקִרים..."
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"ּתֹוָדה ְלָך! ּתֹוָדה ַרָּבה!" ָאַמר ַסָּבא ְּבקֹול רֹוֵעד ֵמִהְתַרְּגׁשּות.

יֹוֵסף ִהְתּבֹוֵנן ְּבַסָּבא ִיְחָיא ִּבְפִליָאה, ְזַמן ַרב ֹלא ָרָאה אֹותֹו ִנְרָּגׁש ָּכל ָּכְך.

"ַּכד ָּגדֹול? אֹוָצר ָיָקר?! ַּבֶּמה ְמֻדָּבר?" ִהְסַּתְקֵרן יֹוֵסף, ַאְך ֹלא ֵהֵעז 
ַנִים. יָחה ֵּבין ַהּׁשְ ְלַהְפִריַע ַלּׂשִ

ַּבַּלְיָלה ִהְתַהֵּפְך יֹוֵסף ְּבִמָּטתֹו ְוֹלא ִהְפִסיק ַלְחֹׁשב ַעל ַהַּכד ְוַעל ָהאֹוָצר 
ֶׁשִּמְסַּתֵּתר ְּבתֹוכֹו.

"אּוַלי..." ָחַׁשב יֹוֵסף, "אּוַלי ֵיׁש ַּבַּכד ַמְטְּבעֹות ֶׁשל ָזָהב... ֲאָבִנים ְיָקרֹות... 
ַּתְכִׁשיִטים..."

ִמיָכה. ַאַחר ָחַזר ְוִהְתַּכָּסה ָּבּה. ְּבִדְמיֹונֹו ָרָאה  יֹוֵסף ֵהִסיר ֵמָעָליו ֶאת ַהּׂשְ
ט ָמֵלא ְּבַמְטְּבעֹות ָזָהב ַוֲאָבִנים נֹוְצצֹות... הּוא ֹלא ִהְצִליַח  ַּכד ָיֶפה ּוְמֻקּׁשָ

ְלֵהָרֵדם, ִהְתַהֵּפְך ַּבִּמָּטה ׁשּוב ָוׁשּוב, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ֶנֶעְצמּו ֵעיָניו ְוהּוא ָׁשַקע 
ְּבֵׁשָנה ֲעֻמָּקה.
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ְלָמֳחָרת, ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר, ִנַּגׁש ַסָּבא ִיְחָיא ֶאל יֹוֵסף ְוִלֵּטף ֶאת ֹראׁשֹו.

"ְלַאַחר ֶׁשְּנַסֵּים ֶאת ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית," הּוא ָאַמר, "ֵנֵצא ְלַחֵּפׂש ַיַחד ֶאת ַהַּכד!"

 ַקר ָהָיה ַּבחּוץ, ַקר ְמֹאד. ַסָּבא ִיְחָיא ְויֹוֵסף ִהְתַקְּדמּו ִּבְצָעִדים ְמִהיִרים. 
ׁשּוֵלי ְמִעיֵליֶהם ָהֲאֻרִּכים ִנְרְטבּו ְוַנֲעֵליֶהם ִהְתַּכּסּו ְּבֹבץ. ֵהם ָיְצאּו ֵמָהִעיר 

 ְוִהְמִׁשיכּו ִלְצֹעד, 
ַעד ֲאֶׁשר ָראּו ֶאֶבן ְׁשטּוָחה ְּגדֹוָלה, ּוְלָיָדּה ְקֵצה ַּכד ַהְמַבְצֵּבץ ִמּתֹוְך ָהֲאָדָמה.

ַסָּבא ֵהִרים ִּבְזִהירּות ֶאת ִמְכֵסה ַהַּכד. יֹוֵסף ֵהִציץ ְּבַסְקָרנּות ְּפִניָמה.

 "ֶזהּו ַּכד ֶחֶרס ָּפׁשּוט ָמֵלא ְּבַדִּפים ְיָׁשִנים..." ָאַמר יֹוֵסף ְּבַאְכָזָבה, 
"ֵאיֶזה אֹוָצר ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּתר ְּבתֹוכֹו?"

ב ַעל ָהֶאֶבן ֶׁשְּלַצד ַהַּכד. ַסָּבא ִיְחָיא ִחֵּיְך ְוִהְתַיּׁשֵ

 "ַהַּדִּפים ָהֵאּלּו ֵהם אֹוָצר ָּבלּום," ָּפַתח ַסָּבא ְוָאַמר, 
 "ַּכֲאֶׁשר ֵסֶפר ּתֹוָרה, ִסּדּור אֹו ֵחֶפץ ֹקֶדׁש ַאֵחר ִמְתַּבֶּלה, 

ה.   ֵאיֶנּנּו ַמְׁשִליִכים אֹותֹו ְלַפח ָהַאְׁשָּפה. ָאנּו נֹוֲהִגים ּבֹו ָּכבֹוד ִּכי ֵיׁש ּבֹו ְקֻדּׁשָ
הּוא ָיָקר ָלנּו ְמֹאד."

"ָאז ָמה עֹוִׂשים ִאָּתם?" ִהְתַעְנֵין יֹוֵסף.

"ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִרים אֹוָתם ְּבַכד ָּגדֹול ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְּכֶׁשַהַּכד ִמְתַמֵּלא ּגֹוְנִזים 
ּוַמְטִמיִנים אֹותֹו ָּבֲאָדָמה. ִלְפָעִמים, ְּבִלי ֵמִׂשים, ֲאָנִׁשים ַמְטִמיִנים ְּבַכד 

ַהְּגִניָזה ֵסֶפר ְמֻיָחד ְוָחׁשּוב - אֹוָצר ֶׁשל ַמָּמׁש!"

 "ַסָּבא!" ָאַמר יֹוֵסף ְּבִׂשְמָחה, "ֲאִני ֶאֱעֹזר ְלָך ִלְמֹצא ֶאת ָהאֹוָצר! 
אּוַלי ִנְמָצא ָּכאן ֵסֶפר ְמֻיָחד ֶׁשֵאין ְּכמֹותֹו ְּבָכל ָהעֹוָלם!"
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 יֹוֵסף ִהְתּכֹוֵפף ַעל ִּבְרָּכיו, ִנָּקה ֶאת ַהֹּבץ ֶׁשִּכָּסה ֶאת ֶּפַתח ַהַּכד, 
 הֹוִציא ִמּתֹוכֹו ֵסֶפר ִמְתּפֹוֵרר ְוָנַתן אֹותֹו ִּבְזִהירּות ְלַסָּבא ִיְחָיא. 

 ַסָּבא ִּדְפֵּדף ַּבֵּסֶפר ַּבֲעִדינּות ְוֵהִניַע ֹראׁשֹו ִמַּצד ְלַצד. 
 "ֶזהּו ֻחָּמׁש ְּבֵראִׁשית ָיָׁשן..." הּוא ָאַמר, 

"ָהאֹוִתּיֹות ּבֹו ִנְמֲחקּו ְּכָבר ִמְּזַמן. ִהֵּנה, ַנֵּסה ִלְקֹרא ּבֹו."

ב ְלַצד ַסָּבא, ְוֵהֵחל ִלְקֹרא. יֹוֵסף ִהְתַיּׁשֵ

... ְוֵאת ָהָא..."   "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא... ֵאת ַהּׁשָ
ַסָּבא ָצַדק, ָקֶׁשה ָהָיה ִלְקֹרא ַּבֻחָּמׁש ַהָּקָטן. ַּדִּפים ַרִּבים 

ִנְקְרעּו ְוָחְסרּו, אֹוִתּיֹות ִנְמֲחקּו ְוִהַּטְׁשְטׁשּו.

 "ַהְמֵׁשְך ְלַחֵּפׂש!" עֹוֵדד אֹותֹו ַסָּבא, 
"אּוַלי ִּתְמָצא ַּבַּכד ֵסֶפר ָנִדיר!"

 "ַהְלַואי..." ָחַׁשב יֹוֵסף, 
"ַהְלַואי ֶׁשֶאְמָצא ֵסֶפר ְמֻיָחד! ֵסֶפר ֵּפרּוִׁשים 

 ֶׁשֵאין ְּכמֹותֹו ְּבָכל ָהעֹוָלם!" 
הּוא ָחַזר ְוִהְתּכֹוֵפף ַעל ִּבְרָּכיו ְוִהְכִניס ֶאת 

ֹראׁשֹו ְלתֹוְך ַהַּכד. הּוא הֹוִציא ִמּתֹוכֹו 
עֹוד ְועֹוד ַּדִּפים ְרֻטִּבים ּוְסָפִרים 

 ֶׁשְּקצֹוֵתיֶהם ִמְתּפֹוְרִרים. 
ֶאת ֻּכָּלם ָנַתן ְלַסָּבא.
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ַסָּבא ִיְחָיא ָּבַדק ֶאת ַהַּדִּפים ְוַהְּסָפִרים ֶׁשהֹוִציא יֹוֵסף ִמַּכד ַהְּגִניָזה ּוִמֵּין 
אֹוָתם ֶאָחד ֶאָחד ְּבֶמֶׁשְך ְזַמן ַרב. ֵחֶלק ֵמַהַּדִּפים ְוַהְּסָפִרים ָׁשַמר ְלִצּדֹו, 

ָאר ֶהֱחִזיר ְליֹוֵסף, ֶׁשַּיְטִמין אֹוָתם ַּבֲחָזָרה ְּבתֹוְך ַּכד ַהְּגִניָזה.  ְוֶאת ַהּׁשְ
ְּכֶׁשִּסְּימּו, ִּכּסּו ֶאת ַהַּכד ְוִהְטִמינּו אֹותֹו ׁשּוב ָּבֲאָדָמה.

"ּבֹוא יֹוֵסף," ָאַמר ַסָּבא, "ַנְחֹזר ַהַּבְיָתה ְוִנְתּכֹוֵנן ְלַׁשָּבת."

ְלַאַחר ִמְסַּפר ָיִמים, ְּכֶׁשָּיְבׁשּו ַהְּסָפִרים ְוַהַּדִּפים ֶׁשהֹוִציא יֹוֵסף ִמַּכד 
ַהְּגִניָזה, ָקָרא לֹו ַסָּבא ִיְחָיא: "ּבֹוא יֹוֵסף, ּבֹוא ְוִתְרֶאה ֶאת ָהאֹוָצר 

ֶׁשִהַּצְלנּו ִמַּכד ַהְּגִניָזה. ֶזהּו ֵסֶפר ַעִּתיק ְמֹאד. ֵסֶפר ֶׁשִּנְכַּתב ִלְפֵני ֶאֶלף 
ָׁשִנים ַעל ְיֵדי ַרִּבי ָנָתן. ֵיׁש ּבֹו ֶהְסֵּבִרים ּוֵפרּוִׁשים ַלִּמְׁשָנה. ֶזהּו ֵסֶפר 
ְיִחיִדי. ֵאין עֹוד ְּכמֹותֹו ְּבָכל ָהעֹוָלם! ּבֹוא יֹוֵסף, ַהְעֵּתק ְּבַבָּקָׁשה ֶאת 

ַהֵּסֶפר ִּבְכַתב ָיד ָּברּור ּוְמֻסָּדר, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ִמֶּמּנּו ֳעָתִקים נֹוָסִפים, ְויּוְכלּו 
ִלְלֹמד ִמֶּמּנּו ַּתְלִמיִדים ַרִּבים."

ְּכֶׁשָּגַדל יֹוֵסף ַקאַּפח ְוָהָיה ְלַרב, הּוא ָעָלה ִעם 
ִמְׁשַּפְחּתֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוֵהִביא ִאּתֹו ְסָפִרים 

ַרִּבים, ֵּביֵניֶהם ַּגם ֶאת ָהֹעֶתק ָהִראׁשֹון ֶׁשֶהְעִּתיק 
ִעם ַסָּבא ִיְחָיא ְּבַצְנָעא ָהְרחֹוָקה. ַעל ִּפי ֹעֶתק ֶזה 

ֻהְדְּפסּו ֶהְעֵּתִקים ּוְסָפִרים ַרִּבים. ַהּיֹום ָּכל ִמי 
ֶׁשִּלּבֹו ָחֵפץ ָיכֹול ִלְלֹמד ֵמֶהם ְּבָכל ֵעת.
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הצעות לקריאה משפחתית
הורים יקרים,

החמ"ד,  לתלמידי  הדתית  הציונות  ערכי  להנחלת  הרב־שנתית  התכנית  במסגרת 
וכחלק מבניית הזהות האישית של  הילדים, בחר ִמנהל החמ"ד לעסוק בדמותם של 

הרב והרבנית קאפח.

בשנים האחרונות, מזמינים גני החמ"ד דמויות מופת, על מנת להסתופף בצלם בין 
את  שטבעו  קאפח,  והרבנית  הרב  את  לארח  כפולה  זכות  לנו  יש  השנה  הגן.  כותלי 

חותמם בתחומים רבים.

"קֹוָמה ְועֹוד קֹוָמה - ְּבַיַחד קֹוָמַתִים"
"ֵּבית ַהּקֹוָמַתִים ֶׁשל ָהַרב ְוָהַרָּבִנית ַקאַּפח" פותח לרווחה את דלתותיו ואנו פוגשים בו 
שתי דמויות בעלות שיעור קומה. הילדים הרכים, שנפשם צמאה לקודש, מקיימים 
תוך  להם  שמוענקות  המעצימות,  החוויות  בזכות  קומה  ומגביהים  בשמחה  מצוות 
כדי הלימוד על דמויות, שהינן חלק מאושיות בניין הציונות הדתית. הילדים לומדים 
ומפנימים את הגדולה המיוחדת שלהם, ובונים קומה נוספת על גבם - שגם אם היא 

קטנה, היא משמעותית.

תוך כדי קריאת הסיפור, אנו רואים כיצד דברי חז"ל הנאמרים בכל בוקר, קורמים עור 
וגידים, והופכים למציאות חיים בביתם של הרב יוסף והרבנית ברכה:

ה,  עֹוָלם ַהֶזּ רֹוֵתיֶהם ָבּ ָאָדם אֹוֵכל ֵפּ "ֵאּלּו ְדָבִרים ֶשׁ

א, ְוֵאּלּו ֵהן: ֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָבּ ֶרן ַקֶיּ ְוַהֶקּ

ּבּוד ָאב ָוֵאם, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ִכּ

ֲחִרית ְוַעְרִבית, ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ְדָרׁש ַשׁ ית ַהִמּ ַמת ֵבּ ָכּ ְוַהְשׁ

ה... ָלּ ּוִבּקּור חֹוִלים, ְוַהְכָנַסת ַכּ

ם." ָלּ ֶנֶגד ֻכּ ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְכּ

לאחר שתספרו לילדכם את הסיפור "ֵּבית ַהּקֹוָמַתִים ֶׁשל ָהַרב ְוָהַרָּבִנית ַקאַּפח", תוכלו 
לבנות דגם של בית הקומתיים עם ילדכם. כדאי לעשות זאת בשני שלבים: האחד - 
יצירת האבזור  בנייה של הבית עצמו )אפשר להשתמש בקופסאות קרטון( והשני - 
הפנימי. הסיפור מספק הרבה פרטים - הן כתובים והן מצויירים - שעל פיהם יכול 
הילד לדעת איך היה נראה הבית. לאחר הבנייה יוכל ילדכם לשחק עם בובות קטנות 

בתוך הבית בהתאם לסיפור.

"ְׁשַתְלֶּתם ִנּגּוִנים ִּבי, ִאִּמי ְוָאִבי... 
ַּגְרִעיִנים; ַּגְרִעיִנים ְנָׂשָאם ְלָבִבי. ַעָּתה ֵהם עֹוִלים ְוצֹוְמִחים" )"ניגונים", פניה ברגשטיין(

וברבנית בעודם רכים בשנים, עלו וצמחו כמילות השיר,  ניגוני ההורים שנשתלו ברב 
והם אכן הפנימו ויישמו את הערכים שרכשו בביתם.

בסיפור "יֹוֵסף ַהָּקָטן מֹוֵצא אֹוָצר ָּגדֹול" אנו קוראים על ערך אהבת התורה, לצד ערך 
שימור כתבי-יד עתיקים, ש'הוטמנו' ביוסף בימי ילדותו. יישום ערך זה בא לידי ביטוי 

ברבות הימים, כאשר הרב יוסף הוציא עשרות ספרים המבוססים על אותם כתבי-יד.

גם החסדים המרובים שעשתה הרבנית, ועליהם קיבלה את פרס ישראל, נבעו מאותו 
מקור. "כל מה שאת יכולה לתת - תתני" - היתה אמרה קבועה בילדותה.

חשבו אילו ערכים ספגתם אתם ממשפחתכם, ומה הייתם רוצים להעביר הלאה 
ילדות  חוויות 

 
עבורכם  שהיוו  בית־אבא  סיפורי  לילדים  לספר  אפשר  לילדכם. 

מעצבות ומכוננות בבניית הזהות האישית שלכם. ילדים אוהבים סיפורים שכאלה. 
הם לבטח ישבו פעורי־פה ויאזינו בשקיקה.

"ַנְעֶלה ְלַאְרֵצנּו ְּבקֹול ְרָננֹות" )מתוך הפיוט "אשאל א־לוהי", ר' שלום שבזי(
בשנת תש"ג עלתה משפחת קאפח ארצה במסע ארוך ומפרך שכלל רכיבה על חמורים 

מהעיר צנעה לעיר עדן, הפלגה באונייה עד מצרים ומשם ברכבת לארץ ישראל.

לכל משפחה ומשפחה יש את סיפור העלייה שלה, אך לעיתים קרובות הילד איננו מכיר 
את הסיפור המכונן הזה. האם הוא יודע למה משפחתכם עזבה את ארץ מולדתה? איך 

התנהל המסע ארצה? מה היתה ההרגשה בזמן העזיבה ובעת ההגעה לארץ ישראל?

כדאי לשתף את סבא וסבתא בסיפורי העלייה ולהראות לילד חפצים בעלי ערך מיוחד 
שאף הם "עשו עלייה" עם המשפחה. סיפורים אלה יהוו תשתית להתפתחותם הרגשית 
של הילדים, יחברו אותם לעבר ויעוררו בהם את הרגשת השייכות למשפחותיהם, לעם 

ישראל ולארץ ישראל.

ולקיים  רצון להתחזק במידות,  הילדים  יעוררו בקרב  רצון שהסיפורים  יהי 
מצוות לאור דמותם והנהגותיהם של הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח.

רחל סלייטר

כותבת תוכניות לגני הילדים בחמ"ד
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הורים יקרים,

הולך תמים יוסף ברכה
"בית הקומתיים" מזמין אותנו להיכנס לביתם של הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח 
זצ"ל, להתרשם מהספרייה העצומה, מאהבת לימוד התורה, מהאנשים הרבים העולים 

במדרגות הבית להתקבל במאור פניה של הרבנית.

זו השנה החמישית שכל משפחת החמ"ד מקדישה שנה ללימוד על דמות מופת של 
מנהיג ציבור בעם ישראל.

בעלות  דמויות  זצ"ל, שהן  ברכה קאפח  והרבנית  יוסף  הרב  לאורם של  נלך  השנה 
אישיות מקיפה ושלימה. הנושאים הרבים בהם עסקו, מצביעים - לא רק על גדולתם 
- אלא גם על התורה שלנו כתורת חיים מקיפה, הנוגעת ומכוונת את החיים כולם.

התחומים הרבים שנגעו בהם הרב והרבנית נוגעים בעולמו הפרטי של האדם ההלכתי, 
הערכי והמוסרי, ועל היות האדם חלק מקהילת עם ישראל כולו החי במדינת ישראל.

כולנו מתרגשים מהספר, גם המבוגרים שבינינו מתרגשים מהסיפורים היוצרים חיבור 
לדמויות, חיבה, הקשבה והזדהות עמם.

"יֹוֵסף הַּקָָטן מֹוצֵא  הסיפורים מפגישים את הילדים הצעירים עם ערכים חשובים. 
הילדים  כאוצר ממשי.  ישנים  קודש  לכתבי  ּגָדֹול" מדגיש את האהבה לספר,  אֹוצָר 

יוצאים למסע המטפח את זהותם היהודית.

הייחודית  ועל היצירה  זקס על הסיפורים היפים,  ולתמר  כוח לרחל סלייטר  יישר 
לילדים הצעירים.

אסתר חטבד"ר אברהם ליפשיץ
מפקחת ארצית קדם יסודי, חמ"דראש המינהל לחינוך דתי


