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

ל אֹור! ְסֵלו הּוא ֹחֶדׁש ׁשֶ ֹחֶדׁש ּכִ

ם. ׁשֶ ְגַלל ַהּגֶ ַמל, ּבִ ִדּיּוק ֶאְתמֹול ָהְיָתה ָלנּו ַהְפָסַקת ַחׁשְ ְוָקא ּבְ ּדַ

ל  ֶנת... ְלאֹור ׁשֶ ּוֶ ה יֹוֵדַע ְלָמה ֲאִני ִמְתּכַ ַאּתָ
ִליחּות. ל  ׁשְ ים טֹוִבים, אֹור ׁשֶ ַמֲעׂשִ

מקורות: על פי תורת מנחם, ש"פ וישלח ח"י כסלו תשמ"ז

ב"ה

ַאּתְ  ֶזה ְמַעְנֵין ָמה ׁשֶ
ת  ְתִחּלַ ִדּיּוק ּבִ י ּבְ אֹוֶמֶרת, ּכִ

ה  ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ
"ד ֵאֶצל  לּוֵחי ַחּבַ ל ׁשְ ִסים ּכָ ּנְ ִמְתּכַ
ל ַיַחד  ֵדי ְלַקּבֵ -770 ּכְ י ּבִ ָהַרּבִ

ִליחּות  ּכֹוחֹות ַלּשְׁ
ֶהם. ּלָ ׁשֶ

ים טֹוב, ֵהם ֲאָנׁשִ
ם  דֹוִלים ַוֲחׁשּוִבים. ֵיׁש ׁשָ  ּגְ

י  י ֵסֶפר ּוָבּתֵ ּתֵ נּו ְלַבד ּבָ ּבָ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ
ם  ֵאין ׁשָ יעּו ְלָמקֹום ׁשֶ ִהּגִ ֶנֶסת, ׁשֶ ּכְ

דּו  ְיהּוִדים ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוִלּמְ
אֹוָתם ַהּכֹל. ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַרק ְיָלִדים, 

ִליחּות ְיכֹוָלה  ּשְׁ ב ׁשֶ ה חֹוׁשֵ ַאּתָ
ם ֵאֵלינּו? ִלְהיֹות ְקׁשּוָרה ּגַ

ָנה ַלֲחִסידּות, ְוַגם  ְסֵלו ֹראׁש ַהּשָׁ ּבֹו חֹוְגִגים ֶאת י"ט ּכִ ה, ׁשֶ ן, ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ ּכֵ
ה נֹוֵתן ּכֹוַח ְלָכל ֶאָחד –  ֲהדּות, ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ ה ַחג ָהאֹור ַוֲהָפַצת ַהּיַ ֶאת ֲחֻנּכָ

ִליחּות. ָלֵצאת ִלׁשְ

ים לֹא ַיְרׁשּו ִלי ָלֵצאת ְלָמקֹום  ַחּיִ א ּבַ א ְוִאּמָ ִליחּות? ַאּבָ ה ְרִציִני??? ְלָאן ֵנֵצא ִלׁשְ ַאּתָ
ִביׁש... יִרים. ֵהם ֲאִפּלּו עֹוד לֹא נֹוְתִנים ִלי ַלְחצֹות ְלַבד ֶאת ַהּכְ ֲאַנְחנּו לֹא ַמּכִ ׁשֶ

ִליחּות.  נּו ּכֹוחֹות ִלׁשְ ָעה". ְלָכל ֶאָחד ְוַאַחת ִנּתְ ִליחּות ִהיא "ַצו ַהּשָׁ ַהּשְׁ י אֹוֵמר ׁשֶ יִבי, ָהַרּבִ ְקׁשִ ֲאָבל ּתַ
ִני ֲאִמיַרת 12  ַאְרּגְ ּתְ ה, אֹו ׁשֶ ּתָ ּכִ ל, ִעם ַהֲחֵברֹות ּבַ ִליָחה. ְלָמׁשָ ם ַאּתְ ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ׁשְ ּגַ ֹזאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ

ּלֹא ַמְדִליָקה. ָמה ַאּתְ אֹוֶמֶרת? ְנָין ׁשֶ ּבִ ֵכָנה ּבַ ת ִלׁשְ ּבָ ִני ֵנרֹות ׁשַ ּתְ ּתִ ָעה, אֹו ׁשֶ ַהּסָ סּוִקים ּבַ ַהּפְ

ִליחּות. ל אֹור ּוׁשְ ִנים ׁשֶ ֵאּלּו ַרֲעיֹונֹות ְמֻצּיָ
ִביׁש!  ִלי ַלְחצֹות ּכְ ַמח, ֶזה ֲאִפּלּו ּבְ ׂשְ א ּתִ ְוִאּמָ


