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  לדעת לפרגן לזולת

 "אמור ישימך אלוהים כאפרים וכמנשהר בך יברך ישראל לויברכם ביום ההוא לאמ"
   !?במה שונים אפרים ומנשה שכל אב בעם ישראל מברך את ילדיו שיהיו כמותם

  

מברך את אפרים ביד ו משכל את ידיו יעקב סבאהכש: התשובה נעוצה בהנהגה שלהם
איננו מדבר בפני שלא פוצה פה ימין מנשה שותק ומפרגן לאחיו שיקבל את הברכה וגם 

לעומתו אפרים כששומע את אביו מנסה לתקן . להפליהלטעון  למרות שיכל גדולים ממנו
זוב תע! ?יכל לומר לאביו למה אתה מתערב( הוא לא מגיב םהידייאת הסבא שיחליף את 

ומפרגן  איננו מדבר בפני גדולים ממנושותק  הוא )..את סבא הוא יודע מה הוא עושה
ילדים כאלו שאינם מדברים בפני גדולים ומפרגנים אחד לשני  .לאחיו שיקבל את הברכה

  ...זו ברכה שכל אב היה רוצה
ומושכים אותנו  שלהם הפרגוןבחוסר  הוירהאומעכירים את  לפעמים אנשים סביבנו

  :דוגמא לכך בסיפור מליצי הבא שיש ללמוד ממנו הרבה שלהם והתסכול אהשוובחבלי 
  

 זכירהא וה. אמריקהל ו של ה'טיול עם החברלקראת  ומסתפר ושל אצל הספר יושב בחור
זה צפוף מלוכלך ? למה שמישהו ירצה לנסוע לשם? אמריקהל", שהגיב את הטיול לספר

 "?לשם טס האיך את, אז… אמריקהל אם את נוסע ףמטור האת. יםאקמריומלא א
, הספר םנדה "ארקיע" ."בלנו מחיר מצויןקי", היתה התשובה, "ארקיעאנחנו טסים ב"
והם תמיד  רופטיםממושבים המטוסים שלהם ישנים וה. זו חברת תעופה נוראית"

נהיה במקום קטן ואקסקלוסיבי " "?אמריקהאיפה אתם מתאכסנים ב, אז… מאחרים
שוב  ץהתפר, "את המקום אני מכיר. ךאל תמשי" ."ברוקוויל הפטומקהמשקיף על הנהר 

המלון הגרוע , כולם חושבים שזה הולך להיות מיוחד ואקסקלוסיבי אבל זה חור", הספר
 מה אתם , אז… החדרים קטנים השירות חצוף והמחירים מוגזמים. ביותר בעיר

ומקווים לראות את  יורק-נוי אנחנו נלך לראות את" "?מתכוונים לעשות כשתגיעו לשם
אתם ועוד מיליון אנשים מנסים לראות ", הספר צוחק, "זה טוב" !"נשיא ארצות הברית

   "..לזה תזדקק האת, בהצלחה בטיול שלך, לך מה אני אגיד. !?ונראה לך שתצליח. אותו
 .אמריקהעל הטיול ב ואות שואל הספר .למספרה לתספורת חוזר לאחר כחודש הבחור

לא רק שיצאנו בזמן באחד מהמטוסים החדשים של ", הבחור מסביר, "זה היה נפלא"
האוכל והיין היו . בוקינג ושדרגו אותנו למחלקה הראשונה- אבל היה שם אובר, רקיע

 5הם רק סיימו שיפוץ של . המלון היה נהדר. שירת אותי כל הטיסה מנומסעולים ודייל 
גם הם היו מלאים ולכן הם . המלון הטוב ביותר בעיר. ליון דולר והוא היה פנינהמ

זה ", הספר מילמל, "נו" !"ללא תוספת מחיר, נתנו לנו את הסוויטה של הבעליםהתנצלו 
היה ", אמרה הבחור, "למען האמת" ."הנשיאשלא הגעתם לראות את  בל אני יודעטוב א

 נשיאטפח לי על הכתף והסביר שה איש המשמר , בית הלבןלנו מזל משום שכשסיירנו ב
ואם אואיל בטובי להיכנס לחדרו הפרטי ולהמתין כדי , מעוניין לפגוש כמה מהמבקרים

אני . נכנס ולחץ את ידי נשיאה, כמובן שחמש דקות אחרי זה. יברך אותי אישית שהנשיא
מי עשה לך ", הוא אמר "?מה הוא אמר? באמת" ."כרעתי ברך והוא אמר לי מספר מילים

  "…את התספורת הזוועתית הזאת
  ...לדעת לפרגן זו ברכה בואו ניצמד לאלו שעושים זאת ונלמד מהם

  
  שבת שלום ומבורך
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