בזכות משלוח מ ות
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 /סיפרו :חיה בר יצחק ,עד ה קרמר

מעשה ביהודי שגר בעיר מזיבוז' שבמדי ת פולין ,ולו אישה וילדים הרבה .היה
האיש ע י ואביון ,ולא עלה בידו לפר ס את ב י ביתו.
לפ י חג הפורים שמע הע י כי הרב הקדוש ,הבעל-שם-טוב ,רבם של החסידים,
עומד לשוב לעיר ולערוך בה סעודת פורים .ידוע היה כי דלתו פתוחה בפ י כל
יהודי :ע י כעשיר ועם-הארץ כתלמיד-חכם .א ח היהודי בלבו וחשב" :מה
משתוקק א י לבוא לסעודת הפורים של הבעל-שם-טוב ,ליה ות מזיו פ י הצדיק,
לשמוע מפיו את קריאת המגילה ולזמר ולשמוח עם קהל חסידיו .אך כיצד זה
אבוא לסעודת פורים וידי אי ה משגת להביא לצדיק משלוח מ ות?"
בבוא החג גברה בלבו הכמיהה לראות את הבעל-שם-טוב ויהי מה .הלך לאופה
וביקש ממ וּ" :א א ,תן לי אך הפעם אוז י-המן ומי י מאפה של פורים ,אף שאין
בידי עתה לשלם לך בעבורם .מבטיח א י שאשיב את החוב כשאך תשיג ידי".
אות האופה לתת בידיו שתי אוז י-המן בלבד .טל הע י את אוז י-המן שקיבל,
את האחת צרר במטפחתו כדי להביאה לב י משפחתו ,ואת הש ייה ה יח בזהירות
על צלחת ,להביאה כמשלוח מ ות לבעל-שם-טוב.
בבואו אל הבעל-שם-טוב ראה יהודים רבים באים ו אספים ,כל אחד מהם ושא
משלוח מ ות מהודר שבמהודר ,שהוכן במיוחד לאיש הקדוש ,וכולם דחקים
להקדים ולהגיש לו את מת תם.
התבייש הע י במת תו ותפס את מקומו כאחרון הקרואים .בעמדו מול הבעל-שם-
טוב השפיל עי יו והושיט לו את הצלחת באמרו" :מצטער א י ,רבי ,שהבאתי לך
משלוח מ ות זעיר ,אך הימים קשים ",ובסיימו א ח מעומק לבו.
התבו ן הבעל-שם-טוב בע י ,טל מידו את מת תו והודה לו באמרו" :יודע האל
את גודל מת תך ,ומי ייתן ותזכה בש ה הבאה להגיש משלוח מ ות של פורים
כאוות לבך".
בתום סעודת פורים יצא האיש ופ ה לביתו .בלכתו עדיין הת ג ו באוז יו פסוקי
המגילה ששמע מפי הבעל-שם-טוב ,והיה שר ומזמר אותם ולבו מלא שמחה.
ובבית שורה העצבות .בש ה זו לא זכו ב י ביתו לטעום טעמו של חג הפורים .כ ס
הע י לביתו ,בירך את משפחתו ומיהר להוציא את אוזן-המן .חילקה בין ב י הבית
והחליט לספר להם כיצד זכה לראות את הבעל-שם-טוב ולדבר עמו .מתוך שהיה
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מספר ,החל מזמר מזמירות החג ששמע מחסידי הבעל-שם-טוב .וב י הבית
דבקים בהתלהבותו ומצרפים את קולם .היו הקולות גוברים ועולים ,ורוח החג
שורה על הבית.
והימים ימי אדר ,ימי חורף .באותו לילה התחוללה בחוץ סופת שלגים .הרוח
שרקה ופתיתי שלג חו בכבדות על חלו ות הבית .לפתע שמעו דפיקות בכבדות על
הדלת ,וקול איש קורא מבחוץ ִהגיע לאוז י החוגגים .בהלו ב י הבית ,והאישה
לחשה לבעלה" :אל א תפתח את הדלת ,הלוא רק גזל ים ופורעים משוטטים
בלילה שכזה".
אך היהודי לא שעה לדבריה ואמר" :מי יודע אם אין הצועק אדם קופא מקור
הזקוק לעזרת ו ",ובדברו פתח את הדלת.
אל הבית פרץ איכר גוי כפוף-גו ,מטה עבה בידו ,והוא מכוסה פתיתי שלג ומרעיד
מצי ה.
"יהודי ,חוס עליי והצל את פשי ",קרא האיכר" .שודדים הת פלו עליי בלכתי
ביער .מלטתי מידם בכוחותיי האחרו ים ,והם דולקים בעקבותיי .א א ,הסתיר י
בביתך".
על אף הסכ ה שבדבר הכ יס היהודי את האיכר לביתו ,הושיבו להתחמם ליד
הת ור ואף הֵ לי ו על מצע וח שהכין למע ו.
עם שחר פרד האיכר מבעל הבית וטרם צאתו אמר" :בעת שחמקתי מן השודדים
עלה בידי להטמין את כספי ביער .ירא א י להוציאו עתה .מבקש א י כי לאחר
שתחלוף הסכ ה ,תלך ליער ,ושם ,במוצא ה חל ,תראה שלושה עצי אשוח יצבים
בשורה ישרה .גש אל העץ השלישי ,חפור עד עומק שורשיו ,ומה שתמצא – שמור
בביתך".
כעבור ימים מספר מילֵא היהודי את בקשת האיכר .חפר עד שורשי העץ השלישי
ובין שורשיו מצא תיבת ברזל חלודה .הביאה לביתו ,ה יחה וחיכה לשובו של
האיכר.
חלפו יום ,יומיים ,שבוע ,שבועיים ,חלפו חודשיים ,והאיכר אי ו .יצא היהודי אל
הכפר לחקור ולדרוש ,אך אין איש יודע ואין איש ַמכיר .עלם האיכר כלא היה.
משחלפה ש ה והאיכר לא הופיע ,אמר היהודי בלבו' :אפתח את התיבה ואולי
אמצא בה סימן או רמז למקום בעליה' .כשפתח היהודי את התיבה ,דהם לגלות
כי מלאה היא עד שפתה במטבעות כסף וזהב .בתחתית התיבה מצא הע י פיסת
קלף ועליה חקוקת המילים:
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"קבל גמול על רוחב לבך.
תתברכו בו אתה וב י ביתך".
הבין היהודי כי לא איכר התארח בביתו באותו ליל פורים ,אלא אליהו ה ביא
הזכור לטוב ,ש ע ה לברכת הבעל-שם-טוב.
הפך הע י לעשיר גדול ,אך מעולם לא שכח את ימי עו יו .פרע את חובו לאופה ביד
דיבה ,וידו הייתה פתוחה למתן צדקה לע יים ולאביו ים .ובעיקר הג לשמחם
במשלוח מ ות ,שאותו היה שולח לביתם מדי ש ה בש ה כל ערב פורים.
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ציי ו חמש מצוות ומ הגים הקשורים בפורים ,המופיעים בסיפור.
מצאו )ללא שימוש במילון( את פירוש המילים והביטויים שלפ יכם.
לִדרֹשׁ )שורה  ,(55חָ מַ ְק ִתּי )שורה  ,(46הֵ לִי וֹ )שורה  ,(45דּוֹל ְִקים
לַחֲ קֹר וְ ְ
בוֹתי )שורה ַ ,(42מ ְרעִ יד ִמ ִצּנָּה )שורה ְ ,(39קרוּ ִאים )שורה  ,(18י ִָדי ֵאי ָהּ
ְבּעִ ְק ַ
ַמ ֶשּׂגֶת )שורה .(8
מדוע אמר הבעל שם טוב ליהודי" :יודע האל את גודל מת תך "...אף-על-פי
שהיהודי הביא רק אוזן-המן אחת?
העתיקו משורה  5ש י זוגות של מילים מ וגדות ,והסבירו לשם מה
א.
כתובים יגודים אלה.
מצאו בסיפור הפכים למילים אלו :עָ ִשׁיר ,הָ יָה גּ ֵֶאה ,חֹםַ ,ק ְמצָ וּת,
ב.
לְמיד חָ כַם ,עֶ צֶ בֵ ,ריק ,גָּדוֹל.
ַתּ ִ
מצאו בסיפור מילים רדפות למילים אלו :רוֹצֶ ה ְמאוֹד ,אוֹר,
ג.
שׁוֹד ִדים ,שָׂ ם לֵב ,מַ ֵקּל ,קֹרִ ,רחֵ ם,
גַּעְ גּוּעִ יםְ ,תּמוּ ָר ָתםָ ,א ַרזַ ,מחֲ זִ יקְ ,
וֹדפִ יםַָ ,תן לוֹ לִישֹׁן ,לְהַ ְח ִבּיא ,פּ ַַחדִ ,ה ְמ ִתּין.
בָּ ַר ְח ִתּי ,ר ְ
הסיפור "בזכות משלוח מ ות" הוא סיפור עממי.
א .הוכיחו קביעה זו.
ב .מדוע ,לדעתכם ,התפתח סוג זה של סיפור בקרב היהודים בגלות?

