
ְמִאיִרים
ֶדׁש

ֹ
ֶאת ַהח

ִעם ֵאִלי ּוִמיִרי

ֵרי ׁשְ ֶדׁש ּתִ
ֹ
ח

ב"ה

ִתי במעזריטש 
ֹ
ֱהיו ר: ּבֶ ֵקן ִסּפֵ "ר ַהּזָ

ֹ
"ַאְדמו

 
ֹ
 ְוַרּבו

ֹ
רו

ֹ
ם מו ׁשֵ יד ּבְ ּגִ י ָהַרב ַהּמַ ִרי ְוַרּבִ

ֹ
י ִמּמו ַמְעּתִ ׁשָ

ֶדׁש 
ֹ
הּוא ַהח ִביִעי ׁשֶ ְ ֶדׁש ַהּשׁ

ֹ
הבעש"ט נ"ע: ַהח

 
ֹ
 ְמָבְרכו

ֹ
ַעְצמו ָנה, הקב"ה ּבְ ָ י ַהּשׁ ן ְלָחְדׁשֵ

ֹ
ָהִראׁשו

ֶדׁש 
ֹ
ח ן ּדְ

ֹ
ת ָהַאֲחרו ּבָ ַ הּוא ַהּשׁ ת ְמָבְרִכים ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ

ים  ָרֵאל ְמָבְרִכים ֶאת ַהֲחָדׁשִ ְ
ׂ
ַח ֶזה ִיש

ֹ
ֱאלּול, ּוְבכ

ְפֵני ר"ה,  ּלִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ָנה ... ּוַבּשׁ ׁשָ ָעִמים ּבְ יא ּפְ

ְרִאין ָאז 
ֹ
ֶדׁש ֱאלּול, קו

ֹ
ח ן ּדְ

ֹ
ת ַאֲחרו ּבָ הּוא ׁשַ ׁשֶ

ל הקב"ה,   ׁשֶ
ֹ
ְרָכתו הּוא ּבִ ִבים, ּדְ ם ִנּצָ ת ַאּתֶ ָרׁשַ ּפָ

ע  ּבָ ׁשְ הּוא ַהּמֻ ִביִעי ׁשֶ ְ ֶדׁש ַהּשׁ
ֹ
ת ְמָבְרִכים ח ּבָ ׁשַ ּבְ

ָנה"  ָ ל ַהּשׁ ָרֵאל ַעל ּכָ ְ
ׂ
ב ְלָכל ִיש

ֹ
ב טו

ֹ
ר יַע ּבְ ּבִ ׁשְ ְוַהּמַ
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אולי למענדי התינוק???? לריבקי מהכיתה שלי? לסבתא?

ְלָאָדם ָהִראׁשֹון! ָהָאָדם 
ָנה! ֹראׁש ַהּשָׁ ָהִראׁשֹון ִנְבָרא ּבְ

ָרא עֹופֹות,  ם ּבָ ַהּשֵׁ ׁשֶ ּכְ ִבי ַעל ֶזה ׁשֶ ְחׁשְ ּתַ
ה עֹופֹות.  ָרא ַהְרּבֵ הּוא ּבָ

ים, ָבׂשִ ָרא ּכְ ם ּבָ ַהּשֵׁ ׁשֶ        ּכְ
ים.  ָבׂשִ ה ּכְ ָרא ַהְרּבֵ              הּוא ּבָ

ָרא ָאָדם – ם ּבָ ַהּשֵׁ    ּוְכׁשֶ
ָרא ַרק ָאָדם ֶאָחד...  הּוא ּבָ

ן. 
ֹ
יּו... ָנכו

ָרא  ם ּבָ ֵ ֱאֶמת ַהּשׁ ה ּבֶ ָלּמָ
ם  ֵ ה ַהּשׁ ַרק ָאָדם ֶאָחד? ָלּמָ

ים  ה ֲאָנׁשִ ָרא ַהְרּבֵ א ּבָ
ֹ
ל

ַבת ַאַחת? ּבְ

ינֹוק?  י ַהּתִ אּוַלי ְלֶמְנּדִ
י?  ּלִ ה ׁשֶ ּתָ ְלִרְבִקי ֵמַהּכִ

ְלָסְבָתא?

ָנה? ֹראׁש ַהּשָׁ ֶדת ּבְ ַאּתְ יֹוַדַעת ְלִמי ֵיׁש יֹום ֻהּלֶ

הּו? ה ְלָך ַמּשֶׁ ׁש, ֲאָבל ֲאִני ֲאַגּלֶ ָמע ְמַרּגֵ ֱאֶמת ִנׁשְ ֶזה ּבֶ
ִמים ֲהמֹון ִמְצוֹות.  ם, ּוְמַקּיְ ָכל ָהעֹוָלם ַמְמִליִכים ֶאת ַהּשֵׁ ּבְ ב ַעל ֶזה ׁשֶ ְחׁשֹ  ּתַ
י ֲחׁשּובֹות?  ּלִ ְצוֹות ׁשֶ ַהּמִ ָאז ָמה ֲאִני ֲחׁשּוָבה? ִמי ָאַמר ׁשֶ
ה... ה ְקַטּנָ עֹוָלם? ָה-מ-ֹו-ן. ַוֲאִני ַרק ַיְלּדָ ִמים ִמְצוֹות ֵיׁש ּבָ ַקּיְ ּמְ ה ְיהּוִדים ׁשֶ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ ַאּתָ

ה,  ּתָ ּכִ ִית, ּבַ ּבַ ִליחּות ֲחׁשּוָבה. ּבַ ל ְיהּוִדי הּוא ָחׁשּוב ְמאֹוד, ְוֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ְוַאַחת ׁשְ ּכָ ה ׁשֶ ֶעֶצם לֹוְמִדים ִמּזֶ ָאז ּבְ
ְבָרא ָיִחיד. ָיִחיד ּוְמֻיָחד. ּנִ ל ָהָאָדם ׁשֶ מֹו ׁשֶ ׁש ּכְ ָוה ָהמֹון, ַמּמָ נּו ׁשָ ּלָ ל ִמְצָוה ׁשֶ ם ִעם ָהַאִחים... ּכָ ְו... ּגַ

ְך!  ל ּכָ ה ָלֶזה ּכָ ָבר ְמַחּכֶ ִקיעֹות ׁשֹוָפר... ֲאִני ּכְ ַבׁש, ּתְ עּוגֹות ּדְ
--ל ָהעֹוָלם  ה ּכָ ַחג ַהּזֶ ּבַ ִבי ׁשֶ ְחׁשְ ָנה? ּתַ ֶכף ֹראׁש ַהּשָׁ ּתֶ ַאּתְ יֹוַדַעת ׁשֶ
ֵרי ׁשְ ֹחֶדׁש ּתִ ים ּבְ ה ַחּגִ ם ְלֶמֶלְך. ּוִבְכָלל, ֵיׁש ַהְרּבֵ ַמְמִליִכים ֶאת ַהּשֵׁ

ׁש! ׁש ְמַרּגֵ                           ִעם ֲהמֹון ִמְצוֹות. ַמּמָ

ד אֹוָתנּו  ֵדי ְלַלּמֵ ָרא ָאָדם ֶאָחד, ּכְ ם ּבָ ָבר ָחׁשּוב. ַהּשֵׁ ד אֹוָתנּו ּדָ ֵדי ְלַלּמֵ ּכְ
ה ְיהּוִדי ֶאָחד ָחׁשּוב! ֲהֵרי ָאָדם ָהִראׁשֹון  ּמָ ל ְיהּוִדי ָיִחיד. ּכַ ָמה ַהּכֹוַח ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם. ם ַעל ּכָ ִנְבָרא ְלַבד ְוִהְמִליְך ֶאת ַהּשֵׁ


