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 לט"ו בשבט.. ולכל השנה -מבית המדרש ואהבת  סיפור יפהגם פירות וגם פרחים:  ♣בס"ד 
 

 .אותו שתלתי שנה לפני כבר .בגינה ששתלתי התפוזים עץ
 .אותו ומשקה בא אני ימים כמה ומידי, מסביב עגולה ערוגה לו חפרתי

 .עליו םמטפסי הם. בעץ לשחק אוהבים מאוד שלי הילדים
 .משחקים לעצמם עושים הם שוברים שהם ומענפים, עלים ממנו קוטפים

 כזה לי נראה היה הוא. עומד בקושי שהעץ וראיתי, לב שמתי ,אחד יום
 ,כזה דהוי היה עליו שהיו העלים מעט של הירוק הצבע אפילו. עקום קצת

 ... והענפים. לידו זרוקים נותרו שעוד העלים כמו מבריק לא ובכלל
 ?לעץ קורה מה. הרהרתי? זה מה. אפור חום צבעב

 הפרחים עם יפרח העץ, הגשם אחרי אולי, חשבתי. עלים יש ובקושי, שלישית שנה כבר
 .ויוצאים מגיעים שהפירות לפני, ימים לכמה שיוצאים הקטנטנים

 בחצרות האילנות כל. בשבט ו"ט הגיע. בכלל קטנטנים פרחים יצאו לא השנה... לא אבל
 בקושי. נעים לא כמה.. שלי והעץ. קטנטנים פרחים בצבצו ובתוכם, עלים מלאים יוה הבתים

 .לא בכלל ופרחים. עלים כמה
 ?פורח ולא, צומח לא שלי העץ למה ?למה, בלבי כאבתי

  ...שמח נראה לא בכלל שלי והעץ, לאילנות השנה ראש בשבט ו"ט יום עבר
 ?שמח העולם כל כאשר, אדר בחודש ייראה הוא איך
 ?פורח יהיה הכול כאשר, ניסן של באביב ייראה הוא איך

 .כזה הוא למה ולשאול לדבר. העץ עם, כן. אתו לדבר החלטתי
, בענפים רשרוש שמעתי וכבר. במים העץ לגזע מסביב הערוגה את מילאתי. לבדי יצאתי

 .לקראתי שמח שהעץ והרגשתי
 .הבנתי ולא, רשרשו והענפים. ?"..ככה נראה אתה למה, שלי עץ: "ושאלתי הגזע את ליטפתי
 היה זה. קול שמעתי ולפתע?... למה, לי גלה: בקשתי, שאלתי ושוב הענפים את גם ליטפתי

 .העץ של קולו
 ".אותי מכבדים לא כי: "לי ואמר. חלש כך כל. מיואש. עצוב בקול דבר הוא

 עלה, מעליי קוטפים. לי נעים ולא, עליי מטפסים הילדים ככה: המשיך והעץ.. הלב לי נצבט
 לעצמם ועושים, כך סתם ענפים ממני שוברים. לי מסביב וזורקים.. כך סתם עלה ועוד

 השקית את רק, מכבדים ולא, חטיפים אוכלים כשהם ואפילו. זורקים כך ואחר, משחקים
 ...".כלום סתם.. ואני. זורקים לידי הם הריקה

 .דמעה לה נטפה ומעיניי... טיפה נוזלת הדקים הענפים שעל ,הרגשתי
 ואמרתי, בסלון יחד ישבנו, ילדיי לכל קראתי. הבית תוך אל ורצתי, יקרה לא שזה הבטחתי

 .עצובה כך כל... העץ עם לי שהייתה השיחה על להם וסיפרתי. לסיפור הקשיבו, להם
 . ונשחק שנטפס, לעץ גם נעים יהיה זה אם רק, נטפס לא: בהבטחה סיכמנו ומיד

 .בכך צורך לנו שיהיה מתי, ייתן בשמחה העץ אם רק, כך סתם עלים נקטוף לא
 . יתחזק והעץ באמת נצטרך אם רק, שייזרק ענף לשבור כך סתם, ענפים נקטוף לא
 .ונכבד העץ על נשמור, זהו

 .בשמחה רשרשו והענפים. לעץ לספר ורצתי יצאתי
 .קטנטנים בפרחים התמלא העץ כל, שבט חודש ראש לכבוד, והשנה
, בשבט ו"ט ולכבוד, קטנים פירות בצבצו ובמקומם, לאט נפלו הפרחים, ימים כמה וכעבור

 .תפוזים ממש. כתומים כאלה פירות .פרחים וגם פירות גם היו
 עוד נותרו למה ,היקר עצי למה, ושאלתי בבוקר העץ את השקיתי. קטנטנים פרחים גם והיו

 .נעים לכם ויהיה, פירות עוד שיהיו יכד: ענה והעץ, רשרשו והענפים... פרחים                       
 ,העץ את חיבקתי... ו, רואה לא אחד שאף, מסביב הבטתי

 '!ה טוב כמה: שירה לחשנו וביחד
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