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פרשת דברים    ם באב
הרו  ל  םרק

8:00 בבוקר, בחצר תלמוד התורה

“איצי!” קרא דובי, כשהוא רץ לקראת חברו בחצר תלמוד התורה, מנופף לעברו בדף 
עם פרסומת מהעיתון. “תראה את זה! הולך לצאת טעם חדש בגלידות של נסטלה לכבוד 

תשעת הימים!”

“איזה כיף!” אמר איצי, לוקח לידיו את הפרסומת הגזורה מהעלון וקורא אותה. “שלושת 
הטעמים המנצחים – כרמל – עוגיות שוקולד – עם ריבת חלב בגלידת וניל עם חלקיקי 

תותים! השנה תשעת הימים יהיו יפים וטובים מאשר אי פעם!”

שני הילדים פנו לכיוון הכתה שלהם, דנים בטעם המדהים של הגלידה החדשה ומדמיינים 
את ההרגשה בטעימתה. הם פשוט לא יכלו לחכות להתנסות בכך. 

בכתה

“ילדים,” אמר הרב קפלן. “כפי שכולכם יודעים, צום תשעה באב קרב ובא אלינו. תשעת 
הימים הינם זמן חשוב מאד עבור כלל ישראל כשאנחנו עוצרים ומתמקדים בהם באובדן 

של ארץ ישראל ובית המקדש. 

"וכעת ילדים, אני רוצה שכולם יעצרו לכמה דקות כדי לחשוב על מה שאין לנו עכשיו, 
במהרה  המשיח  יבא  כאשר  ישתנה  שזה  איך  על  בגלות,  כאן,  לנו  חסר  כך  שכל  מה  על 

בימינו."

הילדים ישבו בדממה למשך כמה דקות, חושבים על מה שביקש הרב. לבסוף הרב קפלן 
דיבר שוב. “הייתי מאד שמח לשמוע על מה אתם, ילדים, חשבתם. האם יש מישהו שמוכן 

לחלוק עימנו את מחשבותיו? דובי?”

ארץ  ּודְבַש,  חָלָב  זָבַת  אֶרֶץ  להיות  אמורה  ישראל  שארץ  יודע  “אני  דובי.  אמר  “טוב,” 
שמוצפת בחלב ובדבש. אולם כיום החלב והדבש הפשוטים ממש לא מרגשים אף אחד. 
אני מאמין ומדמיין שכאשר יבא המשיח וכל היהודים ישמרו תורה ומצוות יהיו גלידות 
של נסטלה בטעמים מעל לכל דמיון! במליוני גוונים וטעמים! הטעם והצורה יהיו פשוט 

פסגת ההנאות הקימות עלי תבל!!!”

“איזה תיאור! זה בהחלט נשמע מרגש,” אמר הרב קפלן. אבל האם אתה באמת חושב 
שזה הדבר לו אנחנו מצפים כל כך? גלידה?”
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יורגורט  פרוזן  אוהבים  יותר  שהרבה  אנשים  “יש  דובי.  המשיך  שלא,”  ודאי  לא,  “הוי 
למשל. ולאלו שחובבים יותר בשרי יהיו כל מיני סוגים של בשר משובח בנמצא – והכל 
יהיה גלאט כשר וכולם יוכלו גם לעמוד במחירים! ורק תחשבו, כל המאפיות היוקרתיות 
ויוכלו לקנות אוכל בכל מסעדה שיחפצו, מכיוון שכלם כלם  יהיו תחת השגחה מעולה 
יקפידו וידקדקו כל כך בהלכה, כל הכשר רבנות, ללא יוצא מן הכלל, יאכל על ידי כולם!”

של  האלו  החיים  התיאורים  לשמע  ומתגבר  הולך  חשקם  איך  הרגישו  בכתה  הילדים 
המאכלים שבא יבואו לידי מאכל כשהמשיח יגיע, עד – שהרב קפלן דיבר שוב. 
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“לא, דובל'ה, ממש לא אל זה התכוונתי,” הוא אמר. “תראה, כל סוגי המאכלים המיוחדים 
האלו הם ממש לא הסיבה לכך שכל חכמינו זיכרונם לברכה ציפו בכל מאודם למשיח. הם 
למעשה בכלל לא חשבו אפילו על ארץ זבת חלב ודבש כשהם התפללו והתחננו מעומק 

ליבם לבנין בית המקדש.

"הרמב”ם אומר שהסיבה שהחכמים התאוו למשיח היתה שהם לא יהיו יותר תחת שלטון 
זר. ויוכלו לבלות את כל חייהם בלימוד התורה!

“כאשר המשיח יגיע, נוכל ללמוד תורה ללא צורך לדאוג לפרנסה או אנטישמיות שעוטפת 
אותנו ברחובות. אנחנו לא נתפתה להיסחף לדעת על פוליטיקה או לבחירות מכיון שיהיה 
לנו את משיח בן דוד הצדיק הגדול והוא ידאג לכך שנהיה חופשיים להשתמש בכל רגע 

מהיום בשטייגען ועבודת השם ולהיות תלמידי חכמים באמת!

“כן, תדמיינו, אלו הדברים שאתם תירצו! במקום גלידות של 'נסטלה', יהיו ספרים של 
'נס לי', במקום גלידה ב 800 טעמים – תהיה גמרא עם 800 מפרשים! מדמיינים? במקום 
שכולם יעמדו בתור לטעום את טעמה הנפלא של הגלידה העדכנית ביותר, אנשים ירוצו 
ככל יכולתם לחנויות הספרים בכדי לרכוש כמה שיותר ידיעות של תורה, מוסר ויראת 

שמים. 

“מה?” אמר דובי. “לא יהיה לנו גלידה כשהמשיח יגיע?”

“בוודאי שיהיה לנו גלידה כשהמשיח יבא,” ענה הרב קפלן בביטחון. “אבל תאמין לי, זה 
פשוט לא יהיה חשוב לך כמו שזה חשוב לך עכשיו. עכשיו, העולם החיצוני מציף אותנו 
למשל  כמו  הגשמיות,  סוגי  של  עצום  מגוון  על  לנו  מספר  ועיתון  מגזין  וכל  בפרסומות 
מיליוני טעמים של גלידה או משחקים חדשים ועדכניים. אולם, כאשר יבא המשיח, כל 
זה יפסק. לא עוד נהיה מוסחים ברעיונות רדודים אלו של כל האנשים שהחיצוניות היא 

בראש סולם ערכיהם, במקום זאת נוכל ונרצה לשמוע דברי תורה כל היום והלילה.”

“ותאמין לי, זה נשמע אולי רחוק, אבל כאשר תהיה מוקף כל הזמן בשמיעת דברי תורה 
במקום הבלים חולפים מהעולם החיצון, או אז, פסוק, משנה או גמרא יסבו לך עונג רב 

יותר מאשר הגלידה והגביע הטובים ביותר שאי פעם דמיינת.”

“מדהים!” אמר דובי. “זה יהיה מענג יותר מגלידה?? אני לא יכול כבר לחכות לבואו של 
המשיח. למעשה, אני חושב שבלי נדר אני אנסה לנצל את זמני יותר ללימוד ופחות לקרא 
פרסומות של גלידות בכדי שאתחיל להרגיש את טעמה הערב של התורה כבר מעכשיו!”

שבת שלום ומבורך!
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