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' שפירא

תּוֹרהַ ,רק
כְּ מוֹ ְבּכָל יוֹםָ ,חזַר גַּם ַהיּוֹם אֱ לִיעֶ זֶר ל ְַהפְ ָס ַקת הַ צָּ הֳ ַריִם ִמן הַ ַתּלְמוּד ָ
שׂוֹח ַח עִ ם
ֶשׁ ַהיּוֹם אֱ לִיעֶ זֶר ל ֹא וֹגֵעַ בָּ אֹכֶל ,דּוֹק ֶשׁל עַ ְצבוּת עַ ל ָפּ ָיו ,הוּא ַאף ל ֹא ְמ ֵ
ִאמָּ א .מַ ֶשּׁהוּ ֵמצִ יק לוֹ.
מוֹרד לְחַ יָּיו.
כּוֹאב ְל ?" ְדּמָ עוֹת ֵה ֵחלּוּ לָ ֶרדֶ ת פִּ ְתאֹם בְּ ָ
ֵ
"מָ ה ָק ָרה ,אֱ לִיעֶ זֶרַ ,מ ֶשּׁהוּ
" ִאמָּ א"ָ ,אמַ ר אֱ לִיעֶ זֶר בְּ קוֹל עָ צוּבִ " ,אמָּ א ,הַ ִאם ֶאפְ ָשׁר ל ְִה ְת ַפּלֵּל שֶׂ ה' יַחֲ לִיף לִי ֶאת
צֶ בַ ע ְשׂעַ ִרי? אוּלַי יֵשׁ ַמאֲ ָכלִים אוֹ ְתּרוּפָה שֶׁ יַּחֲ לִיפוּ ֶאת ַהצֶ בַ ע?"
וֹתן ל ָָאדָ ם הוּא ָיפֶה"ַ ,א אֱ לִיעֶ זֶר ִה ְמ ִשׁי " .דַּ י,
ִאמָּ א עָ ְָתה לוֹ" :כָּל צֶ בַ ע שֶׂ ה' ֵ
יאל בַּ עַ ל הַ ֵשּׂעָ ר
ְאוּר ֵ
אוֹמ ִרים ֶשׁיֵּשׁ לוֹ שֵׂ עָ ר כְּ מוֹ פֶּחָ ם ,ל ִ
ְ
ְִמ ַאס לִי ,לְדָ וִ ד חֲ בֵ ִרי ל ֹא
אוֹמ ִרים שֶׁ אֲ ִי אֹכֶל גֶּזֶר כָּל הַ יּוֹם.
אוֹמ ִרים ֶשׁ ְשּׂעָ רוֹ כְּ מוֹ ֶגּזַע ֶשׁל עֵ ץַ ,רק לִי ְ
ַהחוּם ל ֹא ְ
יוֹתר" ,עָ ָה ְבּקוֹל חָ וּק.
ֵאי ֶ נִּי ָיכֹל ֵ
ִחבְּ ָקה ִא ָמּא ֶאת כִּ ְתפוֹ שֶׁ ל אֱ לִיעֶ זֶר וְ ָא ְמ ָרה לו" :אֱ לִ יעֶ זֶר ,יֵשׁ ְל לֵב ז ָָהב ,וְ יֵשׁ ְל שֵׂ עָר
ֶשׁל ז ָָהב .ה' ַָתן ְל ֶאת הַ ֵשּׂעָ ר ֶשׁ ַמ ְת ִאים ָלאֹפִ י שֶׁ ְלּ "...
אוֹמ ֶרת שֶׁ הוּא גִ י' ְגִ 'י ,כְּ מוֹ ֶשׁהַ יְּ ל ִָדים ְמ ַכ ִים
ֶ
עֵ י ָיו שֶׁ ל אֱ לִיעֶ זֶר אוֹרוּ פִּ ְתאֹםִ .א ָמּא ל ֹא
אוֹמ ֶרת ֶשׁהוּא יֶלֶד עִ ם "לֵב זָהָ ב".
אוֹתוִֹ ,אמָּ א ֶ
" ִאמָּ אֵ ,אי ַא ְתּ יוֹדַ עַ ת ֶשׁיֵּשׁ לִי לֵב זָהָ ב?" עָ ְָתה לוֹ ִא ָמּא ְבּ ִחיּוּ " :הַ יֶּלֶד ַהזֶּה ,עִ ם
ַה ֵשּׂעָ ר ַהזָּהוּב ,י ַָדע שֶׁ ֵאין ַהיּוֹם ָחלָב ,וְ י ַָרד וְ ֵה ִביא ַמ ֵהר ִמן הַ מַּ כֹּלֶתַ ,היֶּלֶד בַּ עַ ל לֵב
ַהזּ ָָהב גַּם עָ זַר ל ַָשּׁכֵן הַ ָקּ ִשׁישׁ לַ ֲעבֹר ֶאת הַ כְּ בִ ישׁ ,וְ הוֹבִ יל אוֹתוֹ לְבֵ ית ַהכְּ ֶסֶ ת" ,וְ ִאמָּ א
יתי ֶשׁ ֶא ְתמוֹל וִ ַתּ ְר ָתּ פָּעָ מַ יִם עַ ל הַ ִמּ ְשׂחָ ק לְטוֹבַ ת ָה ַא ִחים הַ ְקּ ַטנִּים".
ִה ְמ ִשׁיכָהָ " :ר ִא ִ
לְאמָּ א" :יַע ְִקי חֲ בֵ ִרי
הוֹסיף וְ ִספֵּר ִ
ִחיּוּ גָּדוֹל עָ לָה עַ ל ָפּ ָיו ֶשׁל אֱ לִיעֶ זֶר כְּ שֶׁ נִּזְ כַּר .וְ ָאז ִ
ִיטים אוֹתוֹ ,וַאֲ ִי ָתּ ִמיד מָ גֵן עָ לָיוַ .היּוֹם בִּ ֵקּשׁ ָה ַרב
מַ ְרכִּ יב ִמ ְשׁ ָקפַ יִם .בָּ כִּ ָתה מַ ְק ִ
לַמּד ָא ַמר שֶׁ יֵּשׁ
קוֹמי וְ הַ ְמּ ֵ
ִמ ְת ֵַדּב שֶׁ יַּחֲ לִיף מָ קוֹם עִ ם יַע ְִקיִ ,מיָּד ַק ְמ ִתּי וְ ַָת ִתּי ֶאת ְמ ִ
לִי לֵב זָהָ ב".
" ְר ֵאה ,אֱ לִיעֶ זֶר"ָ ,א ְמ ָרה ִא ָמּא" ,אֲ ְַח וּ ל ֹא יְכוֹלִים ל ְִקבֹעַ ֶאת ֵמ ְר ֵא וּ הַ ִחיצוֹ ִיֵ .אלּוּ
בּוֹרא מַ ֲע ִיק ָל וּ .ל ֶָא ָחד יֵשׁ ֵשׂעָ ר שָׁ חֹר ,ל ֶָא ָחד – ֵשׂעָ ר זָהוּב כְּ מוֹ ֶשׁ ְלּ .
ְדּבָ ִרים ֶשׁ ַה ֵ
ִישׁי יֵשׁ ק ִֹשׁי ְמסֻ יָּם בַּ הֲ לִיכָה .הַ ְתּ ִָאים
לַשּׁל ִ
ל ַָא ֵחר יֵשׁ קֹצֶ ר ְר ִאיָּה כְּ מוֹ לְ יַע ְִקי ,וְ ְ
הַ ִחיצוֹ ִ יִּים ֵאי ָם חֲ שׁוּבִ ים ,הָ עִ ָקּר הוּא ַהלֵּב ֶשׁ ָלּ וֵּ ,אי אֲ ְַח וּ ְמ ְַצּלִים אוֹתוֹ ַלעֲבוֹדַ ת
ִימיּוֹת ֶשׁל הָ ָאדָ ם ָיפָה וְ טוֹבָ ה – הַ כֹּל ָיפֶה .אֲ ְַח וּ ל ֹא יְכוֹלִים ל ְִקבֹעַ ֶאת
ה'ִ .אם ַהפְּ ִ
ְִשׁ ַתּמֵּ שׁ בַּ ִמּדּוֹת ַהטּוֹבוֹת
ָתּוֵוי ָפּ ֵי וּ וְ ֶאת גְ ָו ֵיהֶ ם ,אֲ ְַח וּ כֵּן יְכוֹלִים ל ְִקבֹעַ ֵאי
וּבַ כֵּ לִים ַהטּוֹבִ ים שֶׂ ה' ַָתן ָל וּ".
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עוֹשׂים
יה ָהאֲ רֻ כִּ ים וְ ִסכְּ מָ ה" :הָ עִ ָקּר שֶׁ אֲ ְַח וּ ִ
ִא ָמּאָ ,שׁאֲ פָה ְמעַ ט אֲ וִ יר ל ְַאחַ ר ְדּבָ ֶר ָ
לִמקוֹמוֹת טוֹבִ ים ,וְ ָרצִ ים ל ְִדבַ ר
טוֹב וְ חֶ ֶסד ְבּיָדַ יִם שֶׁ ָלּ וּ ,הָ עִ ָקּר שֶׁ אֲ ְַח וּ הוֹלְכִ ים ְ
ֶאת מַ עֲלוֹת חֲ בֵ ֵרי וּ וְ ל ֹא ֶאת
רוֹאים ַא
ִ
ִמ ְצוָהִ ,מ ְתפַּ ְלּלִים ,עוֹזְ ִרים לַשֵּׁ ִי,
יה אֱ לִיעֶ זֶר כְּ בָ ר ל ֹא הָ יָה עָ צוּבִ .שׂ ְמחָ ה
וֹתיהֶ ם" .כְּ ֶשׁ ִסּיְּמָ ה ִאמָּ א ֶאת ְדּבָ ֶר ָ
חֶ ְסרוֹ ֵ
"שׁנּ ְִר ֶאה כָּל ֶא ָחד מַ עֲלוֹת חֲ בֵ ֵרי וּ וְ ל ֹא חֶ ְסרוֹ ַ ם".
ְִראֲ ָתה עַ ל ָפּ ָיו וּבְ פִ יו ִה ְת ַ גֵּן הַ ִשּׁיר ֶ
תּוֹרה.
וְ ָכ ְ ,בּ ִשׂ ְמחָ ה ַרבָּ הָ ,רץ חֲ ז ָָרה ל ְַתלְמוּד ָ

