
  ב"ה

�ַרעֲיֹון לַּפָרׂשָה � וַּיְַקהֵל ּפָרַׂשת 

  ה מְלָאכָהׁשֶׂשֶת יָמִים ּתֵעָׂשֵ" 

    )ב', לה ְׁשמֹות(   '"לַה ּבָתֹוןׂשַ ּבַתׂשַ קֹדֶׂש לָכֶם יִהְיֶה בִיעִיהַּׂשְ  ּובַּיֹום 

ְלֶמְרַחִּקים. הּוא ִנְפַרד ִמְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהְיָקִרים, ְוָנַסע  ָאָדם ֶאָחד ָהָיה ָצִרי ִלְנֹסעַ 

אּוַלי ַיִּגיַע  –ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת. הּוא ִהְתַּגְעֵּגַע ְמֹאד ְלֻכָּלם, ְוָתִמיד ָהָיה ְמַחֶּכה ִלְראֹות 

�ַסֵּפר לֹו ַמה ּקֹוֶרה ִאָּתם.ִמיֶׁשהּו ֵמִעירֹו, ִיְמֹסר לֹו ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ִמְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ִוי

ַהְּזַמן ָעַבר, ְוַאף ֶאָחד ִמְּבֵני ִעירֹו א ִהִּגיַע ְלאֹותֹו ָמקֹום ָרחֹוק ְוא ֵהִביא לֹו 

  ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ֵמֲאהּוָביו ַהְיָקִרים.

ה אֹותֹו: "ֵהי, יֹום ֶאָחד ִהְבִחין ָהִאיׁש ְּבָעִני ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב ֵּבין ַהָּבִּתים, ּוִפְתאֹום ִזהָ 

ַמה  –ַאָּתה ָּגר ָּבִעיר ֶׁשִּמֶּמָּנה ָּבאִתי! ַּכָּמה ִחִּכיִתי ְלָאָדם ָּכמֹו! ּבֹוא, ַסֵּפר ִלי 

  ֶׁשל ָּכל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי?"  ְּׁשלֹוָמם

  ֶּכֶסף". "זּוז, ַאל ַּתְפִריַע ִלי ָּבֲעבֹוָדה", ָעָנה לֹו ֶהָעִני ְּבַזַעף. "ֲאִני ָצִרי ֶלֱאֹסף

"ַּכָּמה ֶּכֶסף ִּתְכַנְנָּת ֶלֱאֹסף ַהּיֹום? ֲאִני ֶאֵּתן ְל ַהֹּכל, ּוִבְלַבד ֶׁשֵּתֵׁשב ִאִּתי ּוְתַסֵּפר ִלי 

  ַעל ְׁשלֹום ַיִּקיַרי", ָאַמר לֹו ָהִאיׁש.

ַעל ְּבֵני  ֶהָעִני ִהְסִּכים ְוִנְכַנס ִעּמֹו ְלֵביתֹו. הּוא ִהְתַיֵּׁשב ְוִהְתִחיל ְלַסֵּפר ָלִאיׁש

ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהְיָקִרים, ֲאָבל ִמָּיד ִנְׁשְמטּו ָהַעְפַעַּפִים ֶׁשּלֹו ְוהּוא ִּכְמַעט ִנְרַּדם. "הֹוי, סֹוף 

  סֹוף ֲאִני ָיכֹול ָלנּוַח ְקָצת. ֵּתן ִלי ְּבַבָּקָׁשה ִמָּטה, ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ִליֹׁשן ְּבַנַחת", ִּבֵּקׁש ֶהָעִני.

ֲהֵרי ֲאִני ָנַתִּתי ְל ֶּכֶסף ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ָּפנּוי ְלַגְמֵרי ַהַּבִית. "-ַעס ַּבַעל" ּכָ ִליֹׁשן?!"

  "ָלֶׁשֶבת ִאִּתי ּוְלַסֵּפר ִלי ַעל ִמְׁשַּפְחִּתי! ַמה ְּל ִנְרָּדם ַעְכָׁשו?!

ָׁשה ּוְטהֹוָרה, הּוא ָנַתן ָלנּו ְנָׁשָמה ְקדוֹ -ָּברּו-אֹוֵמר ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָנא: ַהָּקדֹוׁש

ַא ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ִמְתַרֲחִקים ָאנּו ֵמַהֵּׁשם, ְטרּוִדים  –ֲחצּוָבה ִמַּתַחת ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו 

ָלֵכן ָנַתן ָלנּו ַהֵּׁשם ֶאת יוֹם  ִמְתַּגְעַּגַעת. –ֹחל, ְוַהְּנָׁשָמה -ַוֲעסּוִקים ַּבֲעָסִקים ֶׁשל יֹום

ל ָלֶׁשֶבת ּוְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע ִעּמוֹ, ַלֲעֹסק ְּבִדְבֵרי ּתוָֹרתוֹ ּוַבֲעבוָֹדתוֹ ַהַּׁשָּבת, ְּכֵדי ֶׁשּנּוכַ 

. הּוא ַאף ָנַתן ָלנּו ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָמן ִּבְׁשִביל ְׁשֵני ָיִמים, ְּכֵדי ּוְלִהְתַעֵּנג ְּבֹנַעם ַהַּׁשָּבת

ָלֵכן ָעֵלינּו ִלְזֹּכר ִלְׂשֹמַח ְּבַהֵּׁשם ְּביוֹם   ת.ֶׁשְּבַׁשָּבת נּוַכל ִלְהיֹות ְּפנּוִיים ִמָּכל ַהְּטָרדוֹ 

ַהַּׁשָּבת, ְלַיֵחד ֶאת ַהּיוֹם ַהֶּזה ְלתוָֹרה ְוִלְתִפָּלה, ְוא ְלַהְחִמיץ אוֹתוֹ ָחִליָלה ְּבֵׁשָנה 

  ּוְבַבָּטָלה!

ל ֶאת ַהּיוֹם ַהָּקדוֹׁש ְנַנּצֵ   ָּכל ַהָּׁשבּוַע הּוא ִחָּכה ְוִצָּפה ָלנּו, ֶׁשָּנבֹוא ְוִנְתָקֵרב ֵאָליו.

  ַהֶּזה ָּכָראּוי!

  ב"ה

  ַרעֲיֹון לַּפָרׂשָה �  וַּיְַקהֵלּפָרַׂשת 

  ה מְלָאכָהׁשֶת יָמִים ּתֵעָׂשֶׂשֵ" 

    )ב', לה ְׁשמֹות(   '"לַה ּבָתֹוןׂשַ ּבַתׂשַ קֹדֶׂש לָכֶם יִהְיֶה בִיעִיהַּׂשְ  ּובַּיֹום 

ְלֶמְרַחִּקים. הּוא ִנְפַרד ִמְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהְיָקִרים, ְוָנַסע  ָאָדם ֶאָחד ָהָיה ָצִרי ִלְנֹסעַ 

אּוַלי ַיִּגיַע  –ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת. הּוא ִהְתַּגְעֵּגַע ְמֹאד ְלֻכָּלם, ְוָתִמיד ָהָיה ְמַחֶּכה ִלְראֹות 

�ַסֵּפר לֹו ַמה ּקֹוֶרה ִאָּתם.ִמיֶׁשהּו ֵמִעירֹו, ִיְמֹסר לֹו ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ִמְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ִוי

ַהְּזַמן ָעַבר, ְוַאף ֶאָחד ִמְּבֵני ִעירֹו א ִהִּגיַע ְלאֹותֹו ָמקֹום ָרחֹוק ְוא ֵהִביא לֹו 

  ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ֵמֲאהּוָביו ַהְיָקִרים.

ה אֹותֹו: "ֵהי, יֹום ֶאָחד ִהְבִחין ָהִאיׁש ְּבָעִני ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב ֵּבין ַהָּבִּתים, ּוִפְתאֹום ִזהָ 

ַמה  –ַאָּתה ָּגר ָּבִעיר ֶׁשִּמֶּמָּנה ָּבאִתי! ַּכָּמה ִחִּכיִתי ְלָאָדם ָּכמֹו! ּבֹוא, ַסֵּפר ִלי 

  ֶׁשל ָּכל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי?"  ְּׁשלֹוָמם

  ֶּכֶסף". "זּוז, ַאל ַּתְפִריַע ִלי ָּבֲעבֹוָדה", ָעָנה לֹו ֶהָעִני ְּבַזַעף. "ֲאִני ָצִרי ֶלֱאֹסף

"ַּכָּמה ֶּכֶסף ִּתְכַנְנָּת ֶלֱאֹסף ַהּיֹום? ֲאִני ֶאֵּתן ְל ַהֹּכל, ּוִבְלַבד ֶׁשֵּתֵׁשב ִאִּתי ּוְתַסֵּפר ִלי 

  ַעל ְׁשלֹום ַיִּקיַרי", ָאַמר לֹו ָהִאיׁש.

ַעל ְּבֵני  ֶהָעִני ִהְסִּכים ְוִנְכַנס ִעּמֹו ְלֵביתֹו. הּוא ִהְתַיֵּׁשב ְוִהְתִחיל ְלַסֵּפר ָלִאיׁש

ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהְיָקִרים, ֲאָבל ִמָּיד ִנְׁשְמטּו ָהַעְפַעַּפִים ֶׁשּלֹו ְוהּוא ִּכְמַעט ִנְרַּדם. "הֹוי, סֹוף 

  סֹוף ֲאִני ָיכֹול ָלנּוַח ְקָצת. ֵּתן ִלי ְּבַבָּקָׁשה ִמָּטה, ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ִליֹׁשן ְּבַנַחת", ִּבֵּקׁש ֶהָעִני.

ֲהֵרי ֲאִני ָנַתִּתי ְל ֶּכֶסף ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ָּפנּוי ְלַגְמֵרי ַהַּבִית. "-ַעס ַּבַעל" ּכָ ִליֹׁשן?!"

  "ָלֶׁשֶבת ִאִּתי ּוְלַסֵּפר ִלי ַעל ִמְׁשַּפְחִּתי! ַמה ְּל ִנְרָּדם ַעְכָׁשו?!

ָׁשה ּוְטהֹוָרה, הּוא ָנַתן ָלנּו ְנָׁשָמה ְקדוֹ -ָּברּו-אֹוֵמר ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָנא: ַהָּקדֹוׁש

ַא ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ִמְתַרֲחִקים ָאנּו ֵמַהֵּׁשם, ְטרּוִדים  –ֲחצּוָבה ִמַּתַחת ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו 

ָלֵכן ָנַתן ָלנּו ַהֵּׁשם ֶאת יוֹם  ִמְתַּגְעַּגַעת. –ֹחל, ְוַהְּנָׁשָמה -ַוֲעסּוִקים ַּבֲעָסִקים ֶׁשל יֹום

ל ָלֶׁשֶבת ּוְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע ִעּמוֹ, ַלֲעֹסק ְּבִדְבֵרי ּתוָֹרתוֹ ּוַבֲעבוָֹדתוֹ ַהַּׁשָּבת, ְּכֵדי ֶׁשּנּוכַ 

. הּוא ַאף ָנַתן ָלנּו ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָמן ִּבְׁשִביל ְׁשֵני ָיִמים, ְּכֵדי ּוְלִהְתַעֵּנג ְּבֹנַעם ַהַּׁשָּבת

ָלֵכן ָעֵלינּו ִלְזֹּכר ִלְׂשֹמַח ְּבַהֵּׁשם ְּביוֹם   ת.ֶׁשְּבַׁשָּבת נּוַכל ִלְהיֹות ְּפנּוִיים ִמָּכל ַהְּטָרדוֹ 

ַהַּׁשָּבת, ְלַיֵחד ֶאת ַהּיוֹם ַהֶּזה ְלתוָֹרה ְוִלְתִפָּלה, ְוא ְלַהְחִמיץ אוֹתוֹ ָחִליָלה ְּבֵׁשָנה 

  ּוְבַבָּטָלה!

ְנַנֵּצל ֶאת ַהּיוֹם ַהָּקדוֹׁש   ָּכל ַהָּׁשבּוַע הּוא ִחָּכה ְוִצָּפה ָלנּו, ֶׁשָּנבֹוא ְוִנְתָקֵרב ֵאָליו.

  ַהֶּזה ָּכָראּוי!


