מאושר
תּוֹרה כָּ ל ַהלַּ יְ לָ ה
לִ מּוּד ָ
ַהבּ ֶֹקר ִהגִּ ַיעַ .ה ֶשׁ ֶמשׁ זָ ְר ָחה.
הוּדה ִהגִּ ַיע ֶאל ֵבּיתו ֶשׁל ָה ַרב כְּ ֵדי לְ ָה ִעיר אוֹתוֹ לִ ְת ִפילַ ת ַשׁ ֲח ִרית.
ַתּלְ ִמיד ֶשׁל ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
תּוֹרה.
לוֹמד ָ
יוֹשב ְבּ ַח ְדרוֹ וְ ֵ
יטתוֶֹ ,אלָּ א ֵ
ִה ְת ַפּלֵ א ַה ַתּלְ ִמיד לִ ְראוֹת ֶשׁ ָה ַרב ֹלא נִ ְמ ָצא ְבּ ִמ ָ
יאת ְשׁ ַמע".
"ה ַרבִ ,הגִּ ַיע זְ ַמן ְק ִר ַ
ָפּנָ ה ֵאלָ יו ַה ַתּלְ ִמיד וְ ָא ַמרָ :
תּוֹרה ְבּ ֵח ֶשׁק ַרב כָּ ל ַהלַּ יְ לָ ה וְ ֹלא ָשׂם לֵ ב ֶשׁ ָעלָ ה ַה ַשּׁ ַחר .הוּא ָח ַשׁב ֶשׁ ָע ַדיִ ן
ָה ַרב לָ ַמד ָ
אוֹמ ִרים לִ ְפנֵ י ַה ֵשּׁנָ ה?"
יאת ְשׁ ַמע ֶשׁ ְ
"א ָתּה ִמ ְתכַּ וֵּ ן לִ ְק ִר ַ
לַ יְ לָ ה וְ לָ כֵ ן ָש ַׁאל ֶאת ַה ַתּלְ ִמידַ :
יאת ְשׁ ַמע ֶשׁל ְתּ ִפילַ ת ַשׁ ֲח ִרית"ֵ ,ה ִשׁיב לוֹ ַה ַתּלְ ִמיד.
"ה ָרבַ ,עכְ ָשׁו כְּ ָבר בּ ֶֹקרִ .הגִּ ַיע זְ ַמן ְק ִר ַ
ַ
יוֹמם וָ לַ יְ לָ ה".
ית בּוֹ ָ
ָה ַרב ִקיֵּ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת "וְ ָהגִ ָ
*מתוך משמיע ישועה ,הוצאת אור עציון

מאושר
ַפּת ַשׁ ֲח ִרית
הוּדה ִהגִּ ַיע ִמיָּ ד ַא ֲח ֵרי ְתּ ִפילַ ת ַשׁ ֲח ִרית כְּ ֵדי לְ ִה ְתיָ ֵעץ ִאתּוֹ.
ֶא ָחד ִמ ַתּלְ ִמ ָידיו ֶשׁל ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
רוּחת בּ ֶֹקר?" ָשׁ ַאל אוֹתוֹ ָה ַרב.
"ה ִאם ָאכַ לְ ָתּ ַ'פּת ַשׁ ֲח ִרית' – ֲא ַ
ַ
"ֹלא ִה ְס ַפּ ְק ִתּי לֶ ֱאכֹל ,כִּ י ִמ ַה ְר ִתּי לִ ְפגֹשׁ ֶאת ָה ַרב"ָ ,ענָ ה ַה ַתּלְ ִמיד.
"בּבּ ֶֹקר ָצ ִריך לֶ ֱאכֹל ַפּת-לֶ ֶחם"ָ ,א ַמר ָה ַרב.
ַ
אוֹתנוּ ֶשׁגַּ ם ִאם ִשׁ ִשּׁים ֲאנָ ִשׁים יָ רוּצוּ
"חכָ ִמים לִ ְמּדוּ ָ
ֲ
רוּחת בּ ֶֹקרֵ ,הם ֹלא יַ ִשּׂיגוּ אוֹתוֹ".
ַא ֲח ֵרי ָא ָדם ֶא ָחד ֶשׁ ָאכַ ל ֲא ַ
רוּחת ַהבּ ֶֹקר ְמ ַחזֶּ ֶקת ְמאֹד ֶאת ַהכֹּח ֶשׁלָּ נוּ.
ֲא ַ
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מאושר
נוֹט ַע ֵעץ
ָה ַרב ֵ
הוּדה לְ ֶט ֶקס נְ ִט ַיעת ֵע ִציםָ .ה ַרב ָשׂ ַמח ְמאֹד ַעל ַה ַהזְ ָמנָ ה,
ְבּט"וּ ִבּ ְשׁ ָבט ֻהזְ ַמן ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
שׁוּבה ְבּ ֵעינָ יו.
כִּ י ִמ ְצוַ ת יִ שּׁוּב ֶא ֶרץ-יִ ְשׁ ָר ֵאל ַהיְ ָתה ִמ ְצוָ ה ֲח ָ
"א ָתּה ְמכֻ ָבּד ִבּנְ ִט ַיעת ָה ֵעץ"ָ ,א ְמרוּ לָ ַרב וְ ֵה ִביאוּ לוֹ ָש ִׁתיל ֶשׁל ְבּרוֹשׁ.
ַ
ָה ַרב ִה ְת ַרגֵּ שׁ ְמאֹד וְ נָ ַשׁק לַ ָשּׁ ִתיל .כַּ ֲא ֶשׁר ִהגִּ ישׁוּ לוֹ ֶאת ַה ַמ ְע ֵדר ,הוּא ָא ַמר ֶש ֵׁאין לוֹ צ ֶֹרך
וּבמוֹ יָ ָדיו כִּ ָסּה ֶאת ָשׁ ָר ָשׁיו ַבּ ֲא ָד ָמה.
גּוּמה ְבּיָ ָדיוָ ,שׁ ַתל ֶאת ַה ָשׁ ִתיל ְ
ְבּזֶ ה .הוּא ָח ַפר ֶאת ַה ָ
כָּ ל כָּ ְך ָא ַהב ָה ַרב ֶאת ָה ְרגָ ִבים ַה ְקד ִֹשׁים ֶשׁל ַא ְד ַמת ֶא ֶרץ-יִ ְשׂ ָר ֵאל.
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מאושר
ֵפּרוֹת ֶא ֶרץ-יִ ְש ָׂר ֵאל
הוּדה לָ ַקח
ְבּ ַא ַחת ִמ ַשּׁ ְבּתוֹת ַה ַקּיִּ ץ ִהגִּ ישׁוּ לְ ֻשלְ ַחן ַה ַשּׁ ָבּת ְתּ ֵאנִ ים ְט ִריוֹתָ .ה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
אוֹתהּ ְבּ ֵעינָ יו .תּוְֹך כְּ ֵדי
יטב וּכְ ִאילּו לִ ֵטּף ָ
ְתּ ֵאנָ ה ַא ַחתַ ,אְך ֹלא נָ גַ ס ָבּהּ .הוּא ִה ְתבּוֹנֵ ן ָבּהּ ֵה ֵ
תּוֹרה.
ִה ְתבּוֹנְ נוּת ַבּ ְתּ ֵאנָ ה ִה ְמ ִשׁיְך ָה ַרב ְבּ ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
תּוֹרה?
חוֹשׁב ַעל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
דּוּע ָה ַרב ֵאינו אוֹכֵ ל ֶאת ַה ְתּ ֵאנָ ה? אוּלַ י הוּא ֵ
"מ ַ
ָח ְשׁבוּ ַתּלְ ִמ ָידיוַ :
יטב ִאם יֵ שׁ ָבּהּ תּוֹלָ ִעים?"
וּבוֹדק ֵה ֵ
אוּלַ י הוּא ִמ ְס ַתּכֵּ ל ֵ
שׂוּמת לֵ ב ַר ָבּה .הוּא ֵבּ ַרְך
לְ ַא ַחר זְ ָמן ְמ ֻמ ָשּׁך ָח ַתְך ָה ַרב ֶאת ַה ְתּ ֵאנָ ה וְ ִה ִבּיט ָבּהּ ִבּ ְת ֶ
"שׁ ֶה ֱחיָ נוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ וְ ִהגִּ ָיענוּ לַ זְּ ַמן ַהזֶ ּה"ָ .אז
וּב ְרכַּ ת ֶ
"בּוֹרא ְפּ ִרי ָה ֵעץ" ִ
ְמ ִע ְמ ֵקי לִ בּוֹ ִבּ ְרכַּ ת ֵ
ֵה ִבינוּ ַה ַתּלְ ִמ ִידים ֶשׁ ָה ַרב ִה ְת ַענֵּ ג ַעל ַמ ְר ֶאה אוֹתוֹ ַה ְפּ ִרי ַהנָּ ֶאה.
ָה ַרב ִח ֵבּב ְמאֹד ֶאת ַה ֵפּרוֹת ֶשׁנִ ְשׁ ַתּ ְבּ ָחה ָבּ ֶהם ֶא ֶרץ-יִ ְש ָׂר ֵאל.
יאים ֵאלָ יו ֶאת ַה ֵפּרוֹת ַהלָּ לוּ,
כַּ ֲא ֶשׁר ָהיוּ ַה ַתּלְ ִמ ִידים ְמ ִב ִ
ימן לִ גְ ֻאלָּ ה.
אוֹמר ֶשׁ ֵהם ִס ָ
ָה ַרב ָהיָ ה ָשׂ ֵמח ְמאֹד וְ ֵ
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