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

ה  ּיֹום ַהּזֶ ן, ֲאָבל ֲאִני לֹא ְמִביָנה ֵאיְך ֶזה ֶהְגיֹוִני. ִאם ָקָרה ּבַ ּכֵ
ַלִים, ָאז ֵאיְך הּוא ַיֲהֹפְך  צֹור ַעל ְירּוׁשָ הּו ָעצּוב ְוִהְתִחיל ּבֹו ַהּמָ ַמּשֶׁ

ל ֶאת ַהּצֹום, ְוֶזהּו.  ׁשּוט ְלַבּטֵ ר ּפָ ְתאֹום ְלַחג? ֶאְפׁשָ ּפִ

)ע"פ שיחת ש"פ ויגש ט' טבת תורת מנחם(

ב"ה

צֹור,  ָרָכה. ַהּמָ ם ּבְ ֶעֶצם ֵיׁש ּגַ ָמצֹור ּבְ ּבְ יר ׁשֶ י ַמְסּבִ ֵעֶרְך... ָהַרּבִ ן, ּבְ ּכֵ
ל ַהּסּוִגים, ְנצּוִרים ַיַחד,  ם, ִמּכָ ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַיַחד. ּכְ ָרֵאל ּבְ ל ַעם ִיׂשְ סֹוֵגר ֶאת ּכָ

ָרֵאל  ָרֵאל. ִאם ַעם ִיׂשְ ַאְחדּות ּוְבַאֲהַבת ִיׂשְ נּות ֶנֱהֶדֶרת ְלהֹוִסיף ּבְ ּמְ זֹו ִהְזּדַ
ן ָהָיה ִנְמָנע. נּות, ַהֻחְרּבָ ּמְ ִלים ֶאת ַהִהְזּדַ ָהיּו ְמַנּצְ

צֹור  ְרֶאה ֵאיְך ַהּמָ נּות ְלַאְחדּות! ּתִ ּמְ ל ִהְזּדַ ֶעֶצם ְמַסּמֵ ִניִמּיּות, ֹחֶדׁש ֵטֵבת ּבְ ּפְ ּבַ ֹזאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ
ה ְלַחג! ָמע ִסּבָ ֱאֶמת ִנׁשְ ה, ּבֶ ָרֵאל ּוְגֻאּלָ ל ַאֲהַבת ִיׂשְ ֶפת  ֶנֱהֶדֶרת ׁשֶ ָיכֹול ַלֲהֹפְך ְלעּוַגת ַקּצֶ

קּוָפה ַהּזֹאת הּוא ְלהֹוִסיף  ּתְ נּו ּבַ ּלָ ְפִקיד ׁשֶ יְנַתִים ֶזה לֹא ַחג. ַהּתַ י ֶרַגע, ּבֵ ֵהי, ַחּכִ
ִית ּוְבָכל ָמקֹום. ּבַ ה, ּבַ ּתָ ּכִ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ִהְתַנֲהגּות טֹוָבה ּוְנכֹוָנה ּבַ ַאְחדּות ּוְבַאֲהַבת ִיׂשְ ּבְ

ה!  צֹור ַהּזֶ ָכל ַהּמָ ּבְ ֶפת ׁשֶ ּצֶ ה ֶאת ַהּקַ ְוָכְך ְנַגּלֶ
ָרה  ָנה נּוַכל ִלְראֹות ֶאת ֲעׂשָ ָבר ַהּשָׁ ּכְ ַואי ׁשֶ ַהּלְ

ְמָחה! ֵטֵבת הֹוֵפְך ַלֲחִגיָגה ְוׂשִ ּבְ

ל?  ּטֵ יַע ַהּצֹום ִיְתּבַ יַח ַיּגִ ׁשִ ּמָ ׁשֶ ּכְ ַאּתְ יֹוַדַעת ׁשֶ
ֵטֵבת! ֶנְחָמד, לֹא?   ָרה ּבְ הּוא ַיֲהֹפְך ְלַחג ָחָדׁש – ַחג ֲעׂשָ

צֹום  ֵטֵבת... ּבְ ָרה ּבְ ל צֹום ְוֶתֶכף ִמְתָקֵרב צֹום ֲעׂשָ ֲאִני לֹא אֹוֶהֶבת ָיִמים ׁשֶ
ים ּוְדָבִרים ְטִעיִמים... ּקִ ָלִדים לֹא אֹוְכִלים ַמְמּתַ ים ַוֲאַנְחנּו ַהּיְ ׁשִ ם ַחּלָ ּלָ ּכֻ

ֱאֶמת  ַאּתְ צֹוֶדֶקת, ּבֶ
ֵטֵבת הּוא יֹום ָעצּוב,  ָרה ּבְ ֲעׂשָ

ִלים ַעל  ל ַהַחּיָ צֹור ׁשֶ ִהְתִחיל ּבֹו ַהּמָ
ָרֵאל לֹא ָחְזרּו  ַעם ִיׂשְ ַלִים ּוִבְגַלל ׁשֶ ְירּוׁשָ
ְרצּו  ם ּפָ ְך ּגַ ֶהְמׁשֵ ִלים ּבַ ְתׁשּוָבה, ַהַחּיָ ּבִ
ׁש...  ְקּדָ ית ַהּמִ ִניָמה ְוֶהְחִריבּו ֶאת ּבֵ ּפְ

ר  ֶאְפׁשָ ֶדת אֹוָתנּו ׁשֶ ֲאָבל ַהֲחִסידּות ְמַלּמֶ
ָבר  ל ּדָ ִמיד ַעל ּכָ ל ּתָ ּכֵ ְלִהְסּתַ

צּוָרה נֹוֶסֶפת, יֹוֵתר  ם ּבְ ּגַ
ִניִמית".. "ּפְ

מֹו  ּכְ
ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ

ׁשּוָטה,  ה ּפְ תֹוְך עּוִגּיָ ּבְ
ת  ּיַ את ֻקּבִ ִמְתַחּבֵ

ׁשֹוקֹוָלד?


