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

)תורת מנחם, ש"פ ויקרא י"א אד"ש תשמ"ט(

ב"ה

לֹא יֹוַדַעת. ִאם ֲאִני לֹא ֶאְמָצא ַרְעיֹון ְמֻיָחד, 
ר... ת ֶאְסּתֵ ּסֹוף ֶאְמָצא ֶאת ַעְצִמי ַמְלּכַ ּבַ

ָרֵאל  ַעם ִיׂשְ ה ׁשֶ ַח. ָהֻעְבּדָ ּמֵ ׂשַ ּמְ ִדּיּוק ָמה ׁשֶ ה ּבְ ּזֶ יר ׁשֶ אִויְטׁש ַמְסּבִ יּוּבַ י ִמּלְ ָהַרּבִ
יִמי ֵלב, ַאֲחֵרי  י! ׂשִ תֹוָכם, ַלְמרֹות ַהּקֹשִׁ ּבְ ים ׁשֶ ִניִמּיִ ִהְצִליחּו ְלַגּלֹות ֶאת ַהּכֹוחֹות ַהּפְ
הּוִדים, ֲאִפּלּו ְיהּוִדי ֶאָחד  ל ַהּיְ ד ֶאת ּכָ ִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ְזרּו ְלַהׁשְ ֵורֹוׁש ְוָהָמן ּגָ ֲאַחׁשְ ׁשֶ

ּלּו! ִבי ֵאיֶזה ּכֹוחֹות ְמֻיָחִדים ֵהם ּגִ ְחׁשְ ב ְלַהְפִסיק ִלְהיֹות ְיהּוִדי! ּתַ לֹא ָחׁשַ

ָבר ַרְעיֹון ְמקֹוִרי? ים? ֵיׁש ָלְך ּכְ ׂשִ ָאז ְלָמה ִמְתַחּפְ

ְוָקא  ּדַ
ר  ת ֶאְסּתֵ ַמְלּכַ

אֹוד  ּמְ ת ׁשֶ ְחּפֹׂשֶ זֹו ּתַ
ַמְתִאיָמה ְלֹחֶדׁש ֲאָדר 

ּוְלפּוִרים.

ִסּפּור  ׁש" ּבְ ְבָיכֹול "ִהְתַחּפֵ ם ּכִ ם ַהּשֵׁ ּגַ ְגַלל ׁשֶ פּוִרים, ֶזה ּבִ ְחּפֹוׂשֹות ּבְ ּבֹות ְלִמְנַהג ַהּתַ ַאַחת ַהּסִ ַאּתְ יֹוַדַעת ׁשֶ
ֶלְך ְוהּוא ָהַרג  ה ַלּמֶ ּתֶ ִמְקֶרה ָהָיה ִמׁשְ ִמְקֶרה". ּבְ הּוא ָקָרה "ּבְ ה ָהָיה ִנְרֶאה ׁשֶ ִגּלָ ּמְ ָרה ּבַ ּקָ ל ָמה ׁשֶ ה? ּכָ ִגּלָ ַהּמְ

ְגָתן ָוֶתֶרׁש ְמַתְכְנִנים  ַמע ֶאת ּבִ ַכי ׁשָ ִמְקֶרה ָמְרּדְ ַאְרמֹון, ּבְ ה ּבָ ְלּכָ ה ִנְבֲחָרה ִלְהיֹות ַהּמַ ִמְקֶרה ְיהּוִדּיָ י, ּבְ ּתִ ֶאת ַוׁשְ
ים מּול  ַעּטִ ֶפַסח, אֹו ִנְצחֹון ַהּמְ מֹו ְקִריַעת ַים סּוף ּבְ דֹול ּכְ ה ֵנס ּגָ ִגּלָ ִסּפּור ַהּמְ ֶלְך... לֹא ָראּו ּבְ ִלְרֹצַח ֶאת ַהּמֶ

ר. ל ֶאְסּתֵ ם ׁשֶ יר ֶאת ַהּשֵׁ ּסֹוֵבב ֶאת ַהּכֹל. ְוֶזה ַמְזּכִ יר ֶאת ַהּכֹוַח ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ם ִהְסּתִ ה. ַהּשֵׁ ֲחֻנּכָ ים ּבַ ָהַרּבִ

רּור,  נּו, ּבָ
ֲהֵרי ִהיא ָהְיָתה 

ִליָחה ַלֲעׂשֹות  ַהּשְׁ
ס... ל ַהּנֵ ֶאת ּכָ

ָרֵאל  ְפָלאֹות, ַעם ִיׂשְ ים ְוַהּנִ ּסִ ָגלּוי ֶאת ַהּנִ ּלֹא ָראּו ּבְ ְגַלל ׁשֶ ה, ּבִ ר ַהּזֶ ְגַלל ַהֶהְסּתֵ ּבִ
ֶהם! ּלָ ים ׁשֶ ִניִמּיִ ה ְלַגּלֹות ֶאת ַהּכֹוחֹות ַהּפְ ָהיּו ְצִריִכים ַלֲעֹבד ְמאֹוד ָקׁשֶ

ְך ּדֹוֶמה! ל ּכָ ָמע ּכָ ר ִנׁשְ יר" ְוֶאְסּתֵ "ְלַהְסּתִ י ַעל ֶזה ׁשֶ ְבּתִ ַעם לֹא ָחׁשַ ַוואּו, ַאף  ּפַ

ה ָלנּו  ְפָעִמים ָקׁשֶ ּלִ ָבִרים ׁשֶ ם ְלַהּיֹום. ֵיׁש ּדְ ה ּגַ ר ִלְלֹמד ִמּזֶ י ָמה ֶאְפׁשָ ֵהַבְנּתִ ֶבת ׁשֶ ֱאֶמת ְמֻיָחד, ֲאִני חֹוׁשֶ ּבֶ
הּו לֹא  ר ַמּשֶׁ ֵהר לֹא ְלַסּפֵ ִית אֹו ְלִהּזָ ּבַ ְצִניעּות, ַלֲעֹזר ּבַ ׁש ּבִ ן ָלַאִחים, אֹו ְלִהְתַלּבֵ ל ְלַפְרּגֵ מֹו ְלָמׁשָ ַלֲעׂשֹות, ּכְ
ה יֹוֵתר!  ֶוה ַהְרּבֵ ה ָלנּו, ֶזה ׁשָ ָצת ָקׁשֶ ּקְ הּו ׁשֶ ְצִליִחים ַלֲעׂשֹות ַמּשֶׁ ּמַ ׁשֶ ְוָקא ּכְ ּדַ הּו. ָחׁשּוב ִלְזּכֹר ׁשֶ טֹוב ַעל ִמיׁשֶ

ה, ָאז  ְך ָקׁשֶ ל ּכָ ִנים, ֲאָבל ִאם ָהָיה ָלֶהם ּכָ ִמְסּכֵ
ֵמַח ּוְמֻיָחד?  ֶזה ֹחֶדׁש ׂשָ ה ֹחֶדׁש ֲאָדר הּוא ּכָ ָלּמָ
ְמֻיָחד? ֵמַח ּבִ ְוַחג ַהּפּוִרים ׂשָ

ֶהם  ֵמִחים ּבָ ּשְׂ מֹו ֹחֶדׁש ֲאָדר ְוַחג ַהּפּוִרים ׁשֶ ַח ְמאֹוד! ּכְ ּמֵ ם ְמׂשַ ְוֶזה ּגַ
ִרים. ְפֵני ֵכן ָהיּו ֻמְסּתָ ּלִ תֹוֵכנּו ּכֹוחֹות ׁשֶ ים ּבְ י ֲאַנְחנּו ְמַגּלִ ְמֻיָחד! ּכִ ּבִ


