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אולי למענדי התינוק???? לריבקי מהכיתה שלי? לסבתא?

)על פי תורת מנחם ש"פ שלח, ט"ו בשבט תשמ"ט(

ב"ה

ה, ָנכֹון?  ּנָ ּגִ ׁש ָלנּו ּבַ ּיֵ מֹו ׁשֶ בֹוּהַ ּכְ ּנֹוְטִעים ֵעץ, הּוא לֹא צֹוֵמַח ּתֹוְך יֹום ֶאָחד ְוִנְהֶיה ֵעץ ּגָ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ
הּוא  ְמַעט לֹא רֹוֶאה ׁשֶ ל יֹום, ּכִ ל ַעל ָהֵעץ ּכָ ּכֵ ְסּתַ ּמִ י ׁשֶ ּמִ ם ַמְצִמיַח אֹותֹו ְלַאט ְלַאט, ַעד ׁשֶ ַהּשֵׁ
ָעִלים. ה ּבְ ּסָ ַדל ְוִהְתּכַ ָבר ּגָ הּוא ּכְ ִמים ֵלב ׁשֶ ְתאֹום ׂשָ קּוָפה, ּפִ ָצַמח. ַרק ַאֲחֵרי ּתְ

ל...
ֹ
ַח ְוִלְגּד

ֹ
ְצנּו ִלְצמ ה ִהְתַאּמַ ּמָ ּכַ

ָהָאָדם ּדֹוֶמה ְלֵעץ? ה אֹוְמִרים ׁשֶ ַאּתְ יֹוַדַעת ָלּמָ

ה,  ּנָ ּגִ חּוץ ּבַ ל ַעל ָהֵעץ ּבַ ּכֵ ְסּתַ ֵניֶהם צֹוְמִחים. ּתִ רּור. ׁשְ ּבָ
ָנה??? ַבְהנּו ַהּשָׁ ֵנינּו ּגָ ה ׁשְ ּמָ ה רֹוֶאה ּכַ ל ָעַלי, ַאּתָ ּכֵ ְסּתַ ּתִ

ָהֵעץ  ב ׁשֶ ֲאִני  חֹוׁשֵ
בֹוּהַ ְקָצת יֹוֵתר:( ֲאָבל  ּגָ

ַאּתְ צֹוֶדֶקת, ָהֵעִצים צֹוְמִחים 
ַבּה ְוַגם ְיהּוִדים  ּומֹוִסיִפים ּגֹ

ים טֹוִבים  ַמֲעׂשִ "צֹוְמִחים" ּומֹוִסיִפים ּבְ
ר  ֵנים ָעׂשָ יִמי ֵלב, ֵיׁש ׁשְ ַמן... ׂשִ ל ַהּזְ ּכָ

ָבִטים  ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ים ּוׁשְ ֳחָדׁשִ
ל ֶאת ֶאָחד  ְוָכל ֹחֶדׁש ְמַסּמֵ

ָרֵאל. ְבֵטי ִיׂשְ ִמּשִׁ

ָאז 
ֶבט,  ֵאיֶזה ׁשֵ
ל ֹחֶדׁש  ְמַסּמֵ

ָבט? ׁשְ

ם יֹוֵסף ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל "הֹוָסָפה". ְלהֹוִסיף לֹא  ֶבט יֹוֵסף. ֵמַהּשֵׁ ֶנֶגד ׁשֵ ָבט הּוא ּכְ ֹחֶדׁש ׁשְ
ִית.. ּבַ ֶעְזָרה ּבַ ִלּמּוד ּתֹוָרה, ּבְ ָנה, ּבְ ַכּוָ ה ּבְ ְתִפּלָ ים טֹוִבים, ּבִ ַמֲעׂשִ ר ּבְ ִעּקָ א ּבְ ַבּה, ֶאּלָ ּגֹ ַרק ּבַ

ל  ָבט ָחל יֹום ַהִהּלּוָלא ׁשֶ י' ׁשְ ה ּבְ ֹחֶדׁש ַהּזֶ ִדּיּוק ּבַ ְמַעְנֵין, ּבְ
ם לֹו ָקְראּו  ּגַ אִויְטׁש, ׁשֶ יּוּבַ י ַהּקֹוֵדם ִמּלְ י"צ, ָהַרּבִ י ָהַרּיַ ָהַרּבִ
הּוא ַמֲעִניק ָלנּו  טּוָחה ׁשֶ י יֹוֵסף ִיְצָחק. ֲאִני ּבְ יֹוֵסף! ַרּבִ
ים טֹוִבים. תֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ּכֹוחֹות ְלהֹוִסיף ְוִלְצֹמַח ּבְ

ים טֹוִבים, ֲאִפּלּו  ַמֲעׂשִ ם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלהֹוִסיף ּבְ ָכה ּגַ י! ּכָ ֵהַבְנּתִ
ק  ּדּור, ְלִהְתַאּפֵ ל עֹוד ֶקַטע ִמּתֹוְך ַהּסִ ּלֵ ַעם. ְלַנּסֹות ְלִהְתּפַ ל ּפַ ְקָצת ּכָ
הּו, ְוָאז ְלַאט ְלַאט נֹוִסיף  עֹוד ַמּשֶׁ ִית ּבְ ּבַ ַעם לֹא ָלִריב, ַלֲעֹזר ּבַ עֹוד ּפַ

ְלנּו". ּדַ ּגִ ּדּוִלים ׁשֶ יַח ָיבֹוא נּוַכל לֹוַמר "ְראּו ּגִ ׁשִ ּמָ ׁשֶ ָכה ּכְ ְוִנְצַמח. ּכָ

ה ֶזה ִנְרֶאה ַקל.  ּנָ ּגִ ֱאֶמת, ֵאיְך מֹוִסיִפים ְוצֹוְמִחים? ּבַ ָנכֹון, ֲאָבל ּבֶ
ְך... ים ִלְפָעִמים ֶזה יֹוֵתר ְמֻסּבָ ַחּיִ ִקים ְוצֹוֵמַח. ּבַ זֹוְרִעים, ַמׁשְ


