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

ַמן! ּזְ ׁש ּבַ יף! ַמּמָ ם ַהּיֹום?! ֵאיֶזה ּכֵ ׁשֶ ִהְתִחיל ָלֶרֶדת ּגֶ ָרִאית ׁשֶ

י ִנְרַטב! ּלִ ְלקּוט ֶהָחָדׁש ׁשֶ ַמן? ַהּיַ ּזְ ּבַ

ָון "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר"... ז' ַמְרֶחׁשְ ׁש ּבְ ִדּיּוק ִהְתַחְלנּו ְלַבּקֵ י ּבְ ַמן, ּכִ ן, ֶזה ַהּזְ ּכֵ
ה? ְוַאּתְ יֹוַדַעת ָמה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ִמּזֶ

ה? ּכַֹח ָלַקַחת ִמְטִרּיָ לֹא ִלׁשְ

ּמּוָבן,  ם  ָחׁשּוב, ּכַ ֶזה ּגַ
ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים  ִרי ׁשֶ ָבר ָהִעּקָ ֲאָבל ַהּדָ

ם  ׁשֶ יִמי ֵלב, ַהּגֶ ׁש ָלנּו. ׂשִ ּיֵ ָקׁשּור ַלּכֹוַח ׁשֶ
ָרא ֶאת ָהָאָדם  ם ּבָ ַהּשֵׁ נּו! ַאֲחֵרי ׁשֶ לּוי ּבָ ַהּיֹוֵרד – ּתָ

ם ַעד ׁשֶ ָהִראׁשֹון, הּוא לֹא הֹוִריד לֹו ּגֶ
ם.  ל ְלֶגׁשֶ ּלֵ ָהָאָדם ָהִראׁשֹון ִהְתּפַ  ׁשֶ

ּלֹו, ה ׁשֶ ִפּלָ ַרק ַאֲחֵרי ַהּתְ
ם. ׁשֶ ם ָנַתן לֹו ּגֶ  ַהּשֵׁ

ֹזאת אֹוֶמֶרת 
יר  ָון ַמְזּכִ ֹחֶדׁש ַמְרֶחׁשְ ׁשֶ

ׁש ָלנּו ּכֹוַח ַלֲעׂשֹות  ּיֵ ָלנּו, ׁשֶ
דֹוִלים? ָבִרים ּגְ ּדְ

נּו, הּוא לֹא יֹוֵרד ֵמַעְצמֹו. ּלָ ִפּלֹות ׁשֶ ּתְ לּוי ּבַ ם ּתָ ׁשֶ ַהּגֶ יר ִלי ׁשֶ ם יֹוֵרד, ֶזה ַמְזּכִ ׁשֶ ֲאִני רֹוֶאה ּגֶ ׁשֶ ו ּכְ ָאז ַעְכׁשָ
נּו,  ּלָ ֲעבֹוָדה ׁשֶ לּוִיים ּבָ ּתְ עֹוָלם ׁשֶ ָבִרים ּבָ ה ּדְ ְוֵיׁש עֹוד ַהְרּבֵ
נּו. ּלָ ים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ֲעׂשִ ּמַ לּוָיה ּבַ ם ִהיא ּתְ ּגַ ים ָלּה... ׁשֶ נּו ְמַחּכִ ּלָ ּכֻ ה ׁשֶ ֻאּלָ מֹו ַהּגְ ּכְ

נּו ֵיׁש ִמְזָוָדה  ים, ְלָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ ו, ַאֲחֵרי ֹחֶדׁש ַהַחּגִ ְמֻיָחד ַעְכׁשָ ן, ּבִ ּכֵ
ים, ֵיׁש  ֵאין ַחּגִ ׁשֶ ם ּכְ י ּגַ ִמים ָהְרִגיִלים. ּכִ ם ַלּיָ כֹוחֹות ָלֵצאת ִאּתָ ְמֵלָאה ּבְ

ַע אֹותֹו. ְפִקיד ְוַגם ּכֹוַח ְלַבּצֵ ָלנּו ּתַ

ָבִרים ָצִריְך  ה ּדְ ּמָ ְרִאי ּכַ ַוואּו, ּתִ
ם... ׁשֶ ְתִחיל ָלֶרֶדת ּגֶ ּמַ ׁשֶ ִלְזּכֹר ּכְ

ת ֹנַח, תנש"א ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ מקורות: ּתֹוַרת ְמַנֵחם, ׁשַ
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ֹ
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