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פרשת במדבר
תיתמאה תולהגה

יום חמישי בצהריים
הפסקה בחצר התלמוד תורה

“הסתכל, אפרים!” קרא מוטי בהתרגשות, מנפנף בידיו במעטפה גדולה ובולטת. 
אבא של ניסן וולמל מקבל את פרס אהבת החסד השנה בדינר של מוסדות הורקי! 
שמעתי שהוא תרם משהו כמו 400 מיליון דולר בכדי לעזור להם לרכוש את הבניין 

החדש!"

“כן!” הצטרף אהרון. “והדינר הזה הוא לא סתם עוד דינר. שמעתי שהם גובים 
שאלחנן  בגלל  זה.  את  שווה  בהחלט  גם  וזה  משתתף!  לכל  למנה  דולר   10,000
וכבוד'!  'עושר  גלים:  היכה  שכבר  שלו  החדש  השיר  את  שם  לשיר  הולך  אקרמן 
היום. האדמו”ר מהורקי אמר שהנשמה  ביותר  הגדול  יודעים שהוא הזמר  כולם 

שלו היא מ'היכל הנגינה' הגבוהה ביותר!”

ארוחת ערב בבית משפחת בויפין

“אפרים”, אמר אבא “האם הכל בסדר? אתה שקט היום באופן חריג.”

אפרים הרים את עיניו מהצלחת. “אני לא יודע” הוא מלמל. “יש לי כזאת שאיפה 
שנוכל גם אנחנו להימנות על המשפחות האלה הגדולות והמפורסמות כמו וולמל. 
הם נותנים יותר צדקה מכל בן אדם מהשורה ועושים כל כך הרבה דברים מיוחדים 
וכן הרבה ראשי ישיבה  עבור כלל ישראל. תמיד האדמו”ר מהורקי מבקר אותם 
גדולים. ומה אנחנו עושים? אתה רק הולך לכולל ואמא לעבודה, חוזרים הביתה, 
אחד  להיות  יכולים  לא  אנחנו  למה  חלילה.  חוזר  יום  כל  וכך  ביחד  קצת  מבלים 

ממשפחות ה'דינר' האלו? למה אנחנו לא יכולים להיות כאלה מן מיוחדים?”

בדיוק אז צלצל הטלפון ואיצי ניגש להרים. “אמא,” הוא אמר, "זה מארגון החסד. 
הם רוצים לדעת אם את יכולה לאפות חמישים חלות לארוחות השבת של משפחות 

עניות”.

ביום  לילה  משמרת  עובדת  אני  “אך  בחיוך.  אמא  אמרה  ויכולתי”  הלוואי  “הוי, 
חמישי ונותר לי רק חצי שעה לזמן היציאה שלי לעבודה”. 
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אפרים נהיה עצוב אף יותר. ברוך השם, לא חסר לו כלום בחיים והוא ידע את 
זה. הוא מעולם לא רעב ללחם. בגדיו תמיד תואמים את מידותיו. והוריו דואגים 
לו תמיד. הוא שמח להיות ילד יהודי טוב ירא שמיים ומקיים מצוות, אבל הוא לא 

הצליח להסיר את התחושה הלא נעימה הזו של להרגיש פשוט “רגיל”.

הוא הסביר לאבא שלו את תחושותיו. “אני רק רוצה שנהיה מיוחדים” הוא אמר. 
“אנחנו רק רגילים, אפילו לא כוהנים או לוויים, אז אפילו כשהמשיח יבא לא נהיה 
מיוחדים! אני יודע שכל יהודי הוא מיוחד, אבל זה לא מה שאני מתכוון. אני רוצה 

שנהיה מהמשפחות האלו שתמיד פועלות עבור כלל ישראל!”

“אפרים”, ענה אבא בזמן ששניהם החלו לנקות את השולחן משאריות ארוחת 
הערב. “אתה יודע, אתה מציין נקודה ממש חשובה. אנחנו לא כוהנים ולא לויים, 
והשם גם לא נתן לנו הזדמנויות לעשות דברים גדולים ועצומים עבור כלל ישראל. 

“לכוהנים יש קדושה יתירה, כך גם לבכורים - שבמקור היו אלו שנבחרו להיות 
בימים אלו, הקב”ה מברך משפחות מסוימות  ואפילו  הכוהנים לפני חטא העגל. 
נוספים בכדי לתת להם את ההזדמנות לשרת אותו בדרכים  ויכולות  זמן  בכסף, 
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גדולות. ועלינו לכבד ולהעריך את המשפחות האלו מפני שהם נבחרו ע”י ההשגחה 
בדיוק אותה קרבת  יכולים להשיג את  לא  זה לא אומר שאנחנו  זה. אבל  לכבוד 

אלוקים”. 

“אבל איך?” שאל אפרים. “אנחנו כל כך פשוטים!”

“זה כל כך קל - כל מה שצריך זה להתבונן בגרעין הקטן הזה” ענה אבא והוציא 
גרעין של אפרסק מהכיס שלו.

אפרים היה מבולבל. מה הקשר בין גרעין של אפרסק לכל הנושא?

אבא חייך. “אפרים, האם אי פעם חשבת עד כמה מדהים הוא גרעין האפרסק? 
השם יצר אותו קשה כאבן. הנה, תנסה לשבור את זה. אך השם גם עיצב את זה 
הקטן  הזרע  ואז  טבעי!  באופן  נבקע  הוא  אותו באדמה,  תשתול  שכאשר  בצורה 
שבתוכו נחשף, ואתה יודע מה קורה אז? עץ ענק ועצום של אפרסקים בוקע באחת 
הגרעין  עצמו!!  של  החדשים  הגרעינים  עם  האפרסקים  את  ומייצר  האדמה,  מן 
לייצור  שלמים  מפעלים  ועוד  פירות  עצים,  לייצור  שלם  מפעל  הינו  הזה  הקטן 
להתבונן  בלחקור,  שנים  ואף  שבועות  ימים,  במשך  לבלות  ניתן  אפרסקים!  עצי 
ולהתמלא הערצה לגדלות השם שמתגלה על יד גרעין קטן זה. וזה לא רק גרעין 
האפרסק. דרך כל דבר ודבר בעולמנו ניתן לראות ולהתפעל מהעוצמה האלוקית”. 

לקרבה  האפרסק  גרעין  בין  הקשר  מה  “אבל  אפרים.  קרא  מדהים”  זה  “וואו, 
להשם?”

“זה בדיוק זה, אפרים,” אבא אמר בזמן שהחזירו למקום את הצלחת השטופה 
האחרונה ופסעו אל מחוץ למטבח יחדיו. “להעביר את הזמן תוך חשיבה על גדלות 
השם בכל דבר שאנו רואים מקרב אותנו אל השם ביותר דרכים מאשר מקרבת 
אותך  להכניס  שתצליח  עבודה  סוג  לא  זה  קרבן.  הקרבת  או  בנין  של  תרומה 
זה העניין. הדבר החשוב ביותר שמבקש מאתנו השם  לכותרות העיתונים, אבל 
הוא לשרתו בכל ליבנו. מהעומק, מהמקום שאיש אינו רואה. מהמקום בו נבקעים 
המפריחה  והדרך  האמתית  הגדלות  זוהי  צמיחה.  של  תהליכים  ונוצרים  ניצנים 

יערות עד של 'עצי פרי' לשמו!”

“וואו, תודה אבא” אמר אפרים כשהוא מתרחק, מרגיש גאה יותר מאשר אי פעם.

בברכת בריאות ושבת שלום!

4 | תורת אביגדור לילדים


