
ב"ה ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָּכל ְיהּוִדי ָצִריְך ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה, 
ְוָלֵכן ְּבתֹוְך ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֵיׁש ֶאת 3 ַהְּדָרגֹות 
ֶׁשל ָּדִוד, ְׁשֹלֹמה ּוָמִׁשיַח! ֶרֶמז ְלָכְך ִנְמָצא ְּבֶפֶרק 
ד' ִמִּפְרֵקי ָאבֹות ֶׁשִּנְלַמד ַהַּׁשָּבת: "ֵאיֶזהּו ָחָכם . 
. ֵאיֶזהּו ִּגּבֹור . . ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר . . ֵאיֶזהּו ְמֻכָּבד". 
 – ָעִׁשיר  עֹוָלם.  ֶׁשל  ַאּלּופֹו  ַמְלכּות,   – ְמֻכָּבד 
ִּתְפֶאֶרת, ַהִּמּדֹות ֶׁשַּבֵּלב, ֶׁשַּגם ֶזה ַׁשָּיְך ָלעֹוָלם. 
ִּגּבֹור – ִּביָנה, ִלּמּוד ּתֹוָרה ַּבֲהָבָנה ְוַהָּׂשָגה, ֶׁשֵּיׁש 
 – ָחָכם  ְּפָרִטים.  ְלִרּבּוי  ִהְתַחְּלקּות  ְּגבּוָרה,  ָּבּה 
ֶׁשָאנּו  ְיֵדי  ַעל  ַהֲהָבָנה.  ֶׁשֵּמַעל  ַהֶּפֶלא  ָחְכָמה, 
ְמַגִּלים ֶאת ָּכל ַהְּדָרגֹות ֶׁשֲחבּויֹות ְּבתֹוֵכנּו, ָאנּו 

ָּכל  ִעם  ָה'ַאֶל"ף'  ֶאת  ַה'ֹּגָלה'  ְּבתֹוְך  ַמְכִניִסים 
ַהֵּפרּוִׁשים ֶׁשָּבּה, ְוָכְך הֹוְפִכים אֹוָתּה ִל'ְגֻאָּלה'!

ַאָּבא/ִאָּמא: ָהַרִּבי מֹוִסיף ַּבִּׂשיָחה ִחּדּוׁש ָעצּום 
– ַמָּמׁש ֶּפֶלא! ַּבַּתְנָיא ָּכתּוב ֶׁשרֹב ָהֲאָנִׁשים ֹלא 
ַמְקִסימּום  ֶאָּלא  ַמָּמׁש,  ַצִּדיִקים  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים 
ֶׁשַּבּדֹור  אֹוֵמר,  ָהַרִּבי  זֹו  ְּבִׂשיָחה  ַאְך  'ֵּבינֹוִנים'. 
 – ַמָּמׁש  ַהְּגֻאָּלה  ַסף  ַעל  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֵּכיָון  ֶׁשָּלנּו, 
ְּגבֹוהֹות,  ֲהִכי  ַלְּדָרגֹות  ְלַהִּגיַע  ָיכֹול  ֶאָחד  ָּכל 
ָּכל  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכִפי  ַצִּדיק,  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶאָחד  ָּכל 
ֻּכָּלם  "ְוַעֵּמְך  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ַּבְּגֻאָּלה,  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 

ַצִּדיִקים"!

ְּבָמַסע
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עש"ק ָּפָרַׁשת ֱאֹמר, ט"ו ִאָּיר, ֶּפַסח ֵׁשִני, תש"פ. ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִלְנִׂשיאּות כ"ק אד"ש מה"מ.

ָּגלּות ַה ן  י ִּד ִמ ם  ָל עֹו ָה ר  טֹו ְפ ִל ל  כֹו ָי
 ֵציָדה
ַלֶּדֶרְך

ם י ִג ָּׂש ֻמ ּו ם  י ִכ ָר ְּד ת  ַּפ ַמ

ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם – עֹוָלם הּוא ִמְּלׁשֹון ֶהְעֵלם, ֶׁשַּמְסִּתיר 
ְלַגּלֹות  ֶׁשָּלנּו הּוא  ַהַּתְפִקיד  ָּברּוְך הּוא.  ַהָּקדֹוׁש  ַעל 
ּוַמְנִהיג  ְמַחֶּיה  ֶׁשְּמַהֶּוה,  ה'  ֶאת  ָּבעֹוָלם  ְּפָרט  ְּבָכל 

אֹותֹו. ֶזהּו ִּגּלּוי ָהֱאֹלקּות ֶׁשְּבתֹוְך ָהעֹוָלם.

ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה,  אּוְלָּפָנא )ִלּמּוד ַּבֲאָרִמית( – ַעל 
ַמְכִניִסים  ֵמָהעֹוָלם,  יֹוֵתר  ְּגבֹוָהה  ְּבַמְדֵרָגה  ֶׁשִהיא 

ָּבעֹוָלם ַּגם ִּגּלּוִיים ֱאֹלִקִּיים ַנֲעִלים יֹוֵתר ֵמָהעֹוָלם!

ַהִּמָּלה  ֶׁשל  אֹוִתּיֹות  ֵמאֹוָתן  ֻמְרֶּכֶבת  ָאֶל"ף   – ֶּפֶלא 
'ֶּפֶלא'. ַהַּכָּוָנה ְלִגּלּוי ַהִּנְפָלאֹות ַּבְּגֻאָּלה – ּכֹוֵלל ִּגּלּוי 
ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ָמִׁשיַח, ֶׁשֵאין ָלֶהם ַׁשָּיכּות 
אֹוָתם  ַּגם  ּוְלַהִּׂשיג  ִלְקֹלט  נּוַכל  זֹאת,  ְּבָכל  ָלעֹוָלם! 

ַּבֵּׂשֶכל ַהַּגְׁשִמי ּוָבעֹוָלם ֶׁשָּלנּו.

ָזִכיִתי ְּבֵבן ַצִּדיק ַעד ְמאֹוד,
ֶׁשִהְסַּתֵּלק ִּבְסִפיַרת הֹוד ֶׁשְּבהֹוד.
ָהִראׁשֹון ֶׁשִּגָּלה ֶאת ּתֹוַרת ַהּסֹוד,
ּוֵמָאז ִהְתַּפְּׁשָטה ִהיא עֹוד ָועֹוד!

ִמי ֲאִני?
)ְּתׁשּוַבת ַהִחיָדה ַהּקֹוֶדֶמת: ְצַפת(

ִחיַדת ַהָּׁשבּוַע

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהַּלְדָּתם ָחל ְּבָיִמים ֵאּלּו:

ִיְׂשָרֵאל ְיהֹוָנָתן ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִרַּנת קֹוֶּפְנהֹול
ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ָיֵעל אֹוֶדְלָיה ִּתְחֶיה ָקאּוְפַמן

ֹנַעם ָּדִוד ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֵמיַטל ִּתְחֶיה ִלְבִני
ֶּבן-ִצּיֹון ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן רֹוִנית ִּתְחֶיה ָנָתְנזֹון

ֶׁשִּתְהֶיה ָלֶהם, ְּכִבְרַּכת ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א, ְׁשַנת ַהְצָלָחה!

ִהְתּבֹוְננּות ִּבְדמּות ָּפָניו ֶׁשל ָהַרִּבי ְמַסַּיַעת ַּבֲהָבַנת ַהִּלּמּוד

)ע"פ ְּדַבר ַמְלכּות כ' ִאָּיר תנש"א(

ה'  ֶאת  ָּבעֹוָלם  ָּדָבר  ְּבָכל  ְלַגּלֹות  ַה'ֹּגָלה':  ְלתֹוְך  ֶׁשָּבּה,  ַהֵּפרּוִׁשים  ְׁשֹלֶׁשת  ִעם  ָה'ַאֶל"ף',  ְּבַהְכָנַסת  ‹ִנְתַחֵּזק 
)ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם(, ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַנְּצִלים ֶאת ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ְלֵׁשם ָׁשַמִים.

‹ְלהֹוִסיף ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה )אּוְלָּפָנא(, ּוִבְפָרט ְּבִלּמּוד ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות )ֶּפֶלא(, ְּבֹאֶפן ֶׁשל ֲהָבָנה ְוַהָּׂשָגה, ַיַחד 
ִעם ַהִהְתּבֹוְננּות ִּבְדמּות ָּפָניו ֶׁשל ָהַרִּבי, ֶׁשֶּזה ְמַסֵּיַע ַּבֲהָבַנת ַהִּלּמּוד. 

‹ְלַהְׁשִּפיַע ַּגם ַעל ְיהּוִדים ֲאֵחִרים ְלהֹוִסיף ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוִבְפָרט ְּבתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות.

‹ְרִאַּית ְּפֵני ָהַרב, ְנִׂשיא ַהּדֹור, ְמַקֶּׁשֶרת אֹוָתנּו ֵאָליו. ְוַגם ַמְׁשִּפיָעה ַעל ַהֹּמַח ְוַהֵּלב, ֶׁשּיּוְכלּו ִלְקֹלט ּוְלָהִבין טֹוב 
יֹוֵתר ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹוְמִדים. 

ָעֵלינּו ְלהֹוִסיף ְּבִלּמּוד 
ִנְפְלאֹות ַהּתֹוָרה – ּתֹוַרת 

ַהֲחִסידּות! ָּכְך ִנְזֶּכה 
ִלְראֹות ִנְפָלאֹות ָּבעֹוָלם: 
ְּתִחַּית ַהֵּמִתים, ְוָגר ְזֵאב 

ִעם ֶּכֶבׂש ְועֹוד.

ָּבאֹות א' ֶׁשַּמְכִניִסים ַּב'ֹּגָלה', ְּכֵדי ַלֲהֹפְך 
אֹוָתּה ִל'ְגֻאָּלה', ֶיְׁשָנן ָׁשלֹוׁש ַמְׁשָמֻעּיֹות:



ַהּסֹודֹות  ִּגּלּוי  הּוא  ֶׁשּלֹו  ַהְמֻיָחד  ַהִחּדּוׁש  אּוָלם 
ְּבֶעֶצם.  ֶׁשּזֹוִהי  ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה,  ַהֻּמְפָלִאים ֶׁשל 
ַהְתָחַלת ִּגּלּוי ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא 
ֶׁשּלֹו, ַל"ג ָּבֹעֶמר, הּוא ֵהֵחל ְלַגּלֹות ֶאת ַהּסֹודֹות 
ֲהִכי ִנְפָלִאים. ֶזהּו ַהְמֻיָחד ְּבַל"ג ָּבֹעֶמר, יֹום ַמַּתן 

ּתֹוָרה ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה!

ַיַחד  ַהּתֹוָרה  ְּפִניִמּיּות  ֶאת  ִחֵּבר  ַרְׁשִּב"י  ְּבנֹוָסף, 
ַוֲהִכי ָחׁשּוב – הּוא  ֶׁשַּבּתֹוָרה.  ַהִּנְגֶלה  ֵחֶלק  ִעם 
ְּכִפי  ָּבעֹוָלם.  ַּגם  ָיִאיר  ֶזה  ִנְפָלא  ֶׁשאֹור  ָּפַעל 
ְׁשִכיָנה  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשָּגלּו  ָמקֹום  ֶׁש"ְּבָכל  ֶׁשָאַמר 
ִעָּמֶהם". ַוֲאִפּלּו "ָיכֹול ֲאִני ִלְפֹטר ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 

ִמן ַהִּדין" – ִמִּדין ַהָּגלּות.

ִּגּלּוי  ַּבְּזַמן ֶׁשּלֹו,  ֲאָבל  ַמְדִהים.  ַוואּו,  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ִלְפֵני  ַרק  ְסֻגָּלה.  ְיִחיֵדי  ְלַכָּמה  ָהָיה  ַהּסֹודֹות 
ַּכֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ָאַמר ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ֶׁשַּדְוָקא 
ְלַגּלֹות  ּוִמְצָוה  ֻמָּתר  ָהַאֲחרֹוִנים  ֵאּלּו  ְּבדֹורֹות 

ֹזאת ְלֻכָּלם. 

ֵאֶצל  ִהְתִחיל  ְלֻכָּלם  ַהִּגּלּוי  ִעַּקר  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֵאֶצל  ּוִבְפָרט  ַהֲחִסידּות,  ְמַיֵּסד  ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, 
ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ְמַיֵּסד ֲחִסידּות ַחַּב"ד – ֶׁשַּמְסִּביָרה 

ַהֹּכל ָּכְך ֶׁשּיּוַבן ְּבֵׂשֶכל ָהָאָדם! 

ְנִׂשיֵאינּו  ַרּבֹוֵתינּו  ֹזאת  ְמִפיִצים  ְלדֹור  ּוִמּדֹור 
יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ּוִבְמֻיָחד ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו, ּבֹו ָהַרִּבי ֶמֶלְך 
ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת  ֶאת  ַמְסִּביר  ְׁשִליָט"א  ַהָּמִׁשיַח 
ְּבֹאֶפן ִנְפָלא, ֶׁשֲאָנִׁשים ָנִׁשים ָוַטף ְיכֹוִלים ְלָהִבין! 
ְיֵדי  ַעל  ּוַמִּגיַע  ַהָּׂשפֹות,  ְלָכל  ְמֻתְרָּגם  ְוַהֹּכל 
ֲהִכי  ַלְּמקֹומֹות  ַעד  ַהְּמִדינֹות,  ְּבָכל  ַהְּׁשלּוִחים 
ְרחֹוִקים – חּוָצה! ּוִמָּׁשָנה ְלָׁשָנה נֹוָסף ָּבֶזה יֹוֵתר 

ְויֹוֵתר. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֶזה אֹוֵמר ֶׁשַהֹּכל מּוָכן, ּוָמִׁשיַח ָצִריְך 
ָלבֹוא ַעְכָׁשו. ְּכִפי ֶׁשִהְבִטיַח ַהָּמִׁשיַח ַלַּבַעל-ֵׁשם-

טֹוב ַעל ְׁשֵאָלתֹו "ֵאיָמַתי ָקא ָאֵתי ַמר"? )=ָמַתי 
ַמִּגיַע ְּכבֹודֹו?( – "ִלְכֶׁשָּיפּוצּו ַמְעְינֹוֶתיָך חּוָצה"! 

ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם

ַאָּבא/ִאָּמא: ְּבֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ֶׁשהּוא ֶזה ֶׁשֵּמִביא 
ֶׁשָּב-א'.  ַהְּדָרגֹות  ְׁשלֹוׁש  ַקָּימֹות  ַהְּגֻאָּלה,  ֶאת 
ָּדִוד  ִמֵּבית  ֶׁשהּוא  ַהָּמִׁשיַח  ַעל  אֹוֵמר  ָהַרְמַּב"ם 
ֹלא  ַמּדּוַע  ַהְּׁשֵאָלה:  ִנְׁשֶאֶלת  ְׁשֹלֹמה.  ּוִמֶּזַרע 
ַמְסִּפיק לֹוַמר ֶׁשהּוא ִמֵּבית ָּדִוד, ֶׁשַהְּמלּוָכה ִנְּתָנה 
לֹו? ִמָּכְך לֹוְמִדים ֶׁשַּבָּמִׁשיַח ֵיׁש ְּבנֹוָסף ַלַּמֲעָלה 
ֶׁשל ָּדִוד, ַּגם ֶאת ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ְׁשֹלֹמה. ִנְבֹּדק ַיַחד, 

ַמהּו ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַמְלכּות ָּדִוד ְלַמְלכּות ְׁשֹלֹמה?

ְקָׁשִיים  ָהיּו  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ִּבְזַמן  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַּבַּמְמָלָכה, ְוהּוא ִנְלַחם ִמְלָחמֹות ַרּבֹות. ָלֵכן ֵּבית 
ַעל  ַּדְוָקא  ֶאָּלא  ָּדִוד,  ִּביֵמי  ִנְבָנה  ֹלא  ַהִּמְקָּדׁש 
ֶׁשִּבְזַמן  ִמּׁשּום  ָּכְך  ֶׁשִּנְקָרא   – ְּבנֹו  ְׁשֹלֹמה  ְיֵדי 
ַמְלכּותֹו ָהָיה ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם. ָּכל ַהְּמָלִכים ִּכְּבדּו 

ֶאת ָחְכַמת ְׁשֹלֹמה ְוִנְכְנעּו ְלָפָניו.

ֶׁשַּלֶּמֶלְך  ִנְרֶאה  ַעְכָׁשו  ְמאֹוד.  ָיֶפה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶׁשל  ָּדִוד,  ֶׁשל   – ַמֲעלֹות  ָׁשלֹוׁש  ֶיְׁשָנן  ַהָּמִׁשיַח 
ַהֵּפרּוִׁשים  ְׁשֹלֶׁשת  ְלִפי  ַעְצמֹו,  ְוֶׁשל  ְׁשֹלֹמה 

ֶׁשָּבאֹות א': 

1. ַמֲעַלת ַהַּמְלכּות – זֹו ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ָּדִוד, ֶׁשָּזָכה 
ַלֵּפרּוׁש  ַמְתִאים  ֶזה  ַאֲחָריו.  ּוְלָבָניו  לֹו  ַּבַּמְלכּות 

ָהִראׁשֹון ֶׁשל 'ָאֶלף' – ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם.

ִמָּכל  ָחָכם  ֶׁשָהָיה   – ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלֹמה  ַמֲעַלת   .2
ַהֵּׁשִני,  ַהֵּפרּוׁש  ֶׁשל  ַהַּמֲעָלה  ְוזֹוִהי  ָהָאָדם. 

אּוְלָּפָנא )=ִלּמּוד, ָחְכָמה(.

3. ַמֲעָלה ֶׁשל ָחְכָמה ְּגבֹוָהה עֹוד יֹוֵתר ִמְּׁשֹלֹמה 
– ִּכי ַהָּמִׁשיַח ְיַלֵּמד ֶאת ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשִּבְפִניִמּיות 
ַהַּמֲעָלה  ְוזֹוִהי  ֲחָדָׁשה".  ַה"ּתֹוָרה  ַהּתֹוָרה – ֶאת 

ֶׁשל ַהֵּפרּוׁש ַהְּׁשִליִׁשי – ֶּפֶלא.

ַמְסלּול ִראׁשֹון - 
ַלּנֹוֵסַע ַהָּצִעיר

 ִלְזכּות ַזְלָמן ִניָסן ִּפיְנָחס ֵּבן ָחָנה ֵבְּייַלא ֵרְייַזא ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!

ַמְסלּול ֶהְמֵׁשְך - 
ְלֵמיִטיֵבי ַהֶּלֶכת

 ִלְזכּות רֹוִנית ַּבת ִׂשְמָחה ַחָּיה ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!
 ִלְזכּות רֹוז ַחָּיה ַּבת ִרְבָקה  ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!

 ִלְזכּות ִיְׂשָרֵאל ֶּבן ַחָּוה ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!
 ִלְזכּות ַזְלָמן ִניָסן ִּפיְנָחס ֵּבן ָחָנה ֵבְּייַלא ֵרְייַזא ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!

ֶּזה  ַּתֲהלּוָכה...ַמה  ּוְבִלי  ְמדּוָרה  ְּבִלי  ָּבֹעֶמר  'ַל"ג 
ְמֻמְרָמר. ְּבָכל ָׁשָנה הּוא  ִּבְכָלל'? יֹוִסי ָהָיה  ָׁשֶוה 
ַלְּמדּוָרה  ְקָרִׁשים  ְּבֶמֶרץ  אֹוְסִפים  ַהּטֹוב  ַוֲחֵברֹו 
עֹוֵזר  ָּתִמיד  הּוא  ְּבנֹוָסף,  ָוֵחִצי.  ֹחֶדׁש  ְּבֶמֶׁשְך 
ְלָאִביו, ַהָּׁשִליַח, ְלָהִכין ְׁשָלִטים ַלַּתֲהלּוָכה, ְלַחֵּלק 
ְלַהְכִריז  ְוַגם  ַלִּמְׁשַּתְּתִפים  ְוַקְרִטיִבים  ְּפָרִסים 
ַּבַּבִית,  ִנְׁשָאִרים  ְוַהָּׁשָנה?  ַּבִּמיְקרֹופֹון.  ְּפסּוִקים 

ֵאיזֹו ָּגלּות.
"ִמי ָיכֹול ַלֲעֹזר ִלי ִלְסֹחב"? ִנְׁשַמע ְלֶפַתע קֹולֹו ֶׁשל 
ַאָּבא ִמֶּפַתח ַהַּבִית. יֹוִסי ִהִּגיַע ַלָּסלֹון, ֶׁשִהְתַמֵּלא 
הּוא  ִצְבעֹוִנִּיים.  ּוְבַאְרָּגִזים  ַּבֲחִבילֹות  ִּבְמִהירּות 
ְוִהְתִחיל  ְלַמָּטה,  ָיַרד  ַהַּסְקָרנּות,  ַעל  ִהְתַּגֵּבר 
ְּכֵדי  ּתֹוְך  ְּכֵבדֹות.  ֲעֵרמֹות  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהֲעִמיס 
ֶׁשהּוא עֹוֶלה ַּבַּמְדֵרגֹות ִנָּסה ְלַנֵחׁש ַמה ֵהן טֹוְמנֹות 
ֶאת  ִלְפֹּתַח  ְּכָבר  ִהְתִחיל  ַאָּבא  ַּבַּבִית,  ְּבֻחָּבן. 
חֹוָברֹות,  ִסְפרֹוִנים,  טּוב:  ָּכל  ֶׁשֵהִכילּו  ָהַאְרָּגִזים, 

ַמה  "ַאָּבא,  ַמְמַּתִּקים...  ַׂשִּקּיֹות  ְׁשָלִטים,  ְּדָגִלים, 
ּקֹוֶרה ֹּפה? ָׁשַכְחָּת ֶׁשֵאין ַהָּׁשָנה ַּתֲהלּוָכה?"

ַאָּבא ִנֵער ֶאת ַּכּפֹות ָיָדיו ַהְמֻאָּמצֹות ְוִחֵּיְך. "ַּכּמּוָבן 
 – ַלַּתֲהלּוָכה  ְלַהִּגיַע  ָיכֹול  ֹלא  ַהֶּיֶלד  ִאם  ֶׁשֵּיׁש. 
ַּבִית  ְלָכל  ְנַחֵּלק  ָאנּו  ֵאָליו!  ַּתִּגיַע  ַהַּתֲהלּוָכה 
ַהַהְפָּתעֹות ֶׁשל  ַלְיָלִדים, ִעם ָּכל  ֲעָרכֹות ִאיִׁשּיֹות 
ַל"ג  ְּביֹום  ַלִּמְרֶּפֶסת.  ִקּׁשּוִטים  ּכֹוֵלל  ַהַּתֲהלּוָכה, 
ַהִּמְבָצִעים  ַטְנק  ַהְּׁשכּונֹות  ְּבָכל  ַיַעְברּו  ָּבֹעֶמר 
ּוְרָכִבים נֹוָסִפים, ִעם ִׁשיִרים ְוִרּקּוִדים, ְוָכל ַהְיָלִדים 
ִׁשּדּוֵרי  ַּגם  ִיְהיּו  ַלִּמְרָּפסֹות.  ִמַּבַעד  אֹוָתם  ְיַלּוּו 
ִויֵדאֹו, ָועֹוד... ְּבֶעְזַרת ה' ַּדְוָקא ַהָּׁשָנה, ִיְׁשַּתְּתפּו 

ְיָלִדים ַרִּבים יֹוֵתר ִמָּתִמיד"! 

"ַוואּו, ֶזה ִנְפָלא". ָקָרא יֹוִסי. "ֲאַנְחנּו הֹוְפִכים ֶאת 
ֶאְפָׁשר  ַאָּבא,  ִלְגֻאָּלִתית.   – ַהָּגלּוִתית  ַהּקֹורֹוָנה 

ְלַהְתִחיל ֶלֱאֹרז ֶאת ָהֲעָרכֹות?"

ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהִהּלּוָלא  יֹום  ֶאת  ֹלא חֹוְגִגים 
אֹו ַרִּבי ֵמִאיר, ְלָמָׁשל? 

ַאָּבא/ִאָּמא: ְׁשֵאָלה ְמֻצֶּיֶנת, ְוָלֵכן ָחׁשּוב ֶׁשֵּנַדע 
ִמְּגדֹוֵלי  ָהָיה  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַרְׁשִּב"י.  הּוא  ִמי 
ְׁשמֹו!  ֻמְזָּכר  ֶׁשֹּלא  ַּבַּׁש"ס  ֶּפֶרק  ֵאין   – ַהַּתָּנִאים 
ָהִעּסּוק   – ֻאָּמנּותֹו'  ֶׁש'ּתֹוָרתֹו  ֶנֱאַמר  ָעָליו 
ַהְּקדֹוָׁשה.  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ָהָיה  ְּבַחָּייו  ַהְיִחיִדי 

ִּגָּלה ִמְדָרׁש ֶנֱעָלם

ְמֻיָחד  ָּכְך  ָּכל  ַמה  ִלְׁשֹאל,  ָרִציִתי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַמּדּוַע ַרְׁשִּב"י?  ֶׁשל  ַהִהּלּוָלא  יֹום  ָּבֹעֶמר,  ְּבַל"ג 

 

ְּברּוִכים ַהָּבִאים

ְלַתֲהלּוַכת ַהִּמְרָּפסֹות


