ב״ה

ְמ ַקּוֶ ה ִהנְ נִ י לְ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ֵרְך ֶׁשּלְ עֹולָ ם ֹלא ֶא ְׁשּכַ ח ֶאת ָהר ֶֹׁשם ִמ ְּׁשנֹות
יתי ְמא ָֹרעֹות ׁשֹונִ ים ִעם
ויטׁש ּכְ ֶׁש ָחוִ ִ
יּוּבאוִ ְ
יתי ִּבלְ ַ
דּותיָ ,מה ֶׁש ָר ִא ִ
יַ לְ ִ
ֲאנָ ִׁשים ֵמ ָרמֹות ׁשֹונֹותֶ ,א ָחד ִעם ֲח ֵברֹו ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה אֹו ֻסּכֹות אֹו
ויטׁש.
יּוּבאוִ ְ
ָׁשבּועֹות ִּבלְ ַ

"מ ִּפ ְתּגְ ֵמי ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹובֵ :אין ָאנּו יְ כֹולִ ים לְ ַׁש ֵער ֶאת ע ֶֹצם ּג ֶֹדל
ִ
ּובן
עֹור ִרים ַר ֲח ִמים ַר ִּבים ַעל ֲח ֵב ָרם ֶ
ְּפ ֻעּלַ ת ַא ֲה ַבת ֵר ִעיםֲ .ח ֵב ִרים ַה ְּמ ְ
הֹופכִ ים ֵהם
קֹור ִעים ּגְ זַ ר ִּדין ֶׁשל ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ הְ .
ּגִ ילָ ם ִּב ְׁש ַעת ָּד ְחקֹו – ְ
ֶאת ַה ְּקלָ לָ ה לִ ְב ָרכָ ה ,וְ ֶאת ַה ָּמוֶ ת – לְ ַחּיִ ים ֲא ֻרּכִ ים".

יעה ְּבלִ ּמּוד וַ ֲה ָבנַ ת ֲח ִסידּות,
לּוקים ֶא ָחד ֵמ ַה ֵּׁשנִ י ֵהן ִּב ִיד ָ
ֲאנָ ִׁשים ַה ֲח ִ
״ּׁשלֹום ֲעלֵ יכֶ ם״ ֶׁשּלָ ֶהם ָהיָ ה ּכָ זֶ ה לְ ָב ִבי ֶׁש ַה ָּפנִ ים
ֵהן ְּב ַמ ָּצ ָבם ַה ָח ְמ ִריַ ,ה ָ
ימית.
ֶׁשּלָ ֶהם ֵה ִאירּו ִמּג ֶֹדל ִׂש ְמ ַחת ַא ֲה ַבת ַה ֲח ִס ִידים ַה ְּפנִ ִ
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ּכָ ְך ָחיּו ֲח ִס ִידים וְ זֶ הּו ַהּיְ סֹוד ַהּנָ כֹון ֶׁשל ַחּיִ ים ֲח ִס ִידּיִ ים ֲא ִמ ִּתּיִ ים.
אֹותי לִ ְראֹות ְׂש ָמחֹות ֵא ֶצל ֲח ִס ִידים
ִמ ְת ָּב ֵרְך ִהנְ נִ י ֶׁש ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ֵרְך יְ זַ ּכֶ ה ִ
ְּבתֹוְך ּכְ לַ ל ַא ֵחינּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּיִ ְחיּו וְ לִ ְראֹות ֶׁש ַה ֲח ִס ִידים ֶׁש ַּבּדֹור
יהם ְּב ַא ֲה ַבת ֲח ִס ִידים ּכְ מֹו ֶׁש ָהיְ ָתה".
ַהּנֹוכְ ִחי יַ נְ ִהיגּו ֶאת ֵס ֶדר ַחּיֵ ֶ
(אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ,ח"ד ע׳ תקיב)

הּודי ֶׁשֹּלא ַמּכִ ִירים
ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁש ֲעבּור יְ ִ
ַ"ר ֵּבנּו ַהּזָ ֵקן ָא ַמר ַּפ ַעם לִ ְבנֹוּ ,כְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו״ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעיֵ :א ֶצל
ֲח ִס ִידים נֶ ְח ַקק ָּברּוְך ַה ֵּׁשם ָה ִענְ יָ ן ֶׁשל ַא ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאלְּ .באֹותֹו זְ ַמן
הּודים ַה ִּבלְ ִּתי
ָהיְ ָתה ַא ֲה ַבת ַה ֲח ִס ִידים ּגְ דֹולָ ה ֵמ ַא ֲה ַבת ַא ִחים ,וְ ַהּיְ ִ
ֲח ִס ִידים ָהיּו ְמ ַא ֲחלִ ים לְ ַע ְצ ָמם ֶׁש ַא ֲה ַבת ָה ַא ִחים ֶׁשּלָ ֶהם ִּת ְהיֶ ה ּכְ מֹו
ַא ֲה ַבת ַה ֲח ִס ִידים.
ַר ֵּבנּו ַהּזָ ֵקן ָהיָ ה ְמ ֻר ֶּצה ְמאֹוד ִמ ַּמ ַּצב ַה ֲח ִס ִידיםַ ,אְך – ִסּיֵ ם ַר ֵּבנּו
יע ּכְ לָ ל ּוכְ לָ ל לְ ַא ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב
ַהּזָ ֵקן – ֵאין זֶ ה ַמּגִ ַ
הּודי ּכָ זֶ ה ֶׁש ֵאין
הּודי ,וַ ֲא ִפּלּו ַעל יְ ִ
ָר ָצהֶׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁש ַעל יְ ִ
ַמּכִ ִירים אֹותֹו ּכְ לָ ל.
ָא ַמר ַעל ּכָ ְך ּכְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו״ר ַה ֶ׳ּצ ַמח ֶצ ֶדק׳ִ :א ְמ ָרתֹו זֹו ֶׁשל
ּובכָ ְך
ַר ֵּבנּו ַהּזָ ֵקן ִה ְדלִ ָיקה ֶאת נֵ ר ַה ָּת ִמיד ֶׁשל ַא ֲה ַבת ַה ֲח ִס ִידיםְ ,
יח ִצ ְד ֵקנּו".
יְ ַק ְּבלּו ֶאת ְּפנֵ י ְמ ִׁש ַ

יח ָה ַרב נְ ֶח ְמיָ ה וֹוגֶ ל" :לְ ָא ִבי ָהיּו ֲע ָס ִקים ַר ִּבים ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַחּיָ יו
ִס ֵּפר ַה ָּׁשלִ ַ
לֹומים
בֹודתֹו ,הּוא ָהיָ ה ְמלַ ֵּטׁש ֶאת ַהּיַ ֲה ִ
לֹומיםְּ .ב ִמ ְסּגֶ ֶרת ֲע ָ
ִעם יַ ֲה ִ
לּוחים ּכְ כָ ל ֶׁשּנִ ָּתן.
יח ּכֶ ֶסף ַרב .הּוא ּגַ ם ָהיָ ה ְמ ַסּיֵ ַע לִ ְׁש ִ
וְ ָהיָ ה ַמ ְרוִ ַ
הּודים
ְּב ַא ַחד ַהּיָ ִמיםֶ ,ה ְחלִ יט ָא ִבי לִ ְפּת ַֹח ִמ ְסּגֶ ֶרת לִ ְצ ִע ִירים יְ ִ
אֹותם
הּודיםֵ ,מ ִביא ָ
ַה ְּמ ַח ְּפ ִׂשים ַּפ ְרנָ ָסה .הּוא ָהיָ ה ְמ ַא ֵּתר ְצ ִע ִירים יְ ִ
צֹוע ֶׁשל לִ ּטּוׁש
לְ ִמ ְפ ָעלֹוָׁ ,שם ָהיָ ה ַמ ְס ִּביר לָ ֶהם ֶאת ָרזֵ י ַה ִּמ ְק ַ
לֹומיםְּ .בסֹוף ַהח ֶֹדׁש ָהיָ ה ְמ ַׁשּלֵ ם לָ ֶהם ֶאת ְׂשכָ ָרםּ ,כַ ְּמ ֻק ָּבל.
ַהּיַ ֲה ִ
וְ כָ ְךַ ,ה ִּמ ְסּגֶ ֶרת ֵה ֵחּלָ ה ִמ ְּׁשנֵ י ְצ ִע ִירים ִּבלְ ַבד וְ ָצ ְמ ָחה לְ כַ ָּמה ֲע ָׂשרֹות.
עֹוב ִדים ְּבלִ ּטּוׁשְּ .ב ַמ ֲהלַ ְך
בֹודה וְ ְ
ִמ ֵּדי ּב ֶֹקר ֵהם ָהיּו ָּב ִאים לִ ְמקֹום ָה ֲע ָ
ּתֹורה ִעם ַה ְּצ ִע ִיריםַ .ה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשל ָא ִבי
לֹומד ָ
ַהּיֹוםָ ,היָ ה ָא ִבי ּגַ ם ֵ
יהּודים לִ ְמצֹא ַּפ ְרנָ ָסה ְּבכָ בֹוד.
ָהיְ ָתה לְ ַסּיֵ ַע לִ ִ
יֹותרֶ ,ה ְחלִ יט ָא ִבי לִ ְׁשאֹול ֶאת ָה ַר ִּביַ ,ה ִאם
ּכְ ֶׁש ַה ִּמ ְסּגֶ ֶרת ּגָ ְדלָ ה ֵ
ויטׁש – ֵמ ֵעין ֵ'ּבית ַה ֵּס ֶפר
יּוּבאוִ ְ
ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ַה ִּמ ְסּגֶ ֶרת ִּת ָּק ֵרא ַעל ֵׁשם לְ ַ
אֹותם יָ ִמים.
לִ ְמלָ אכָ ה' ִּבכְ ַפר ַח ַּב"ד ֶׁש ָּפ ַעל ְּב ָ
ָה ַר ִּבי ָענָ ה לְ ָא ִבי ֶׁש ְּבׁשּום ָּפנִ ים וָ א ֶֹפן ֹלאַ .ה ִּס ָּבהַ ,על ִּפי ִּד ְב ֵרי ָה ַר ִּבי,
ָהיְ ָתהֶׁ ,ש ַּמ ְס ִּפיק ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָצ ִעיר ֶא ָחד ֶׁשּיִ ְׁש ַמע ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ִמ ְסּגֶ ֶרת ֶׁשל
ּובגְ לַ ל זֶ ה יְ ַא ֵּבד ֶאת ַּפ ְרנָ ָסתֹו...
יע ִ
ֲח ִסיד ַח ַּב"ד וְ לָ כֵ ן ֹלא יִ ְר ֶצה לְ ַהּגִ ַ
רּורה ֶאת ַא ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל ַהּגְ דֹולָ ה
ּצּורה ֲהכִ י ְּב ָ
ִסּפּור זֶ ה ַמ ְמ ִחיׁש לָ נּו ַּב ָ
יהּודי ָּבעֹולָ ם".
הּודי וִ ִ
ֶׁש ָהיְ ָתה לָ ַר ִּבי לְ כָ ל יְ ִ

יוצא לאור
על ידי ועד כפר חב"ד
ארה"ק ת"ו
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ָׁשלֹוׁש ִסּבֹות ְל ִה ְת ַעּלֹות...
ׁשּובים:
לֹוׁשה ִענְ יָ נִ ים ֲח ִ
חֹוב ִרים לָ ֶהם יַ ְח ָּדו ְׁש ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ב ַׁש ָּבת זֹאת ְ
נַ ְת ִחיל ֵמ ָה ֻע ְב ָּדה ַה ְּב ִס ִיסית ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ַׁש ָּבת-ק ֶֹדׁש.
יֹותּה ַׁש ַּבת ָּפ ָר ַׁשת
חּודי לְ ַׁש ָּבת זֹאת וְ הּוא ֱה ָ
נֹוסף ,יֵ ׁש ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשהּוא יִ ִ
ְּב ָ
נָ ׂשֹא.
ּתֹור ֵתנּו".
ג-ה ָּׁשבּועֹות" ,זְ ַמן ַמ ַּתן ָ
יׁשיְ ,מ ֻד ָּבר ַּב ַּׁש ָּבת ֶׁשּלְ ַא ַחר ַח ַ
וְ ָד ָבר ְׁשלִ ִ
אֹותם
ּומ ֲעלָ ה ָ
בּוע ֶׁש ָחלַ ףַ ,
יה ֶאת ּכָ ל יְ ֵמי ַה ָּׁש ַ
אֹוס ֶפת ֵאלֶ ָ
דּועּ ,כָ ל ַׁש ָּבת ֶ
ּכַ ּיָ ַ
ּומּכָ אן ַה ֶּק ֶׁשר ֶׁשל ַה ַּׁש ָּבת
יֹותר; ִ
בֹוהה ֵ
רּוחנִ ית ּגְ ָ
ְּביַ ַחד ִא ָּתּה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ָ
ג-ה ָּׁשבּועֹות.
ַהּזֹאת לְ ַח ַ
הֹור ָאה
לֹוׁשת ָה ִענְ יָ נִ ים ַהּנִ זְ ּכָ ִרים-לְ ֵעיל ָראּוי לִ לְ מֹד ָ
ִמּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ְּׁש ֶ
ׁשּורים
לֹוׁשת ָה ִענְ יָ נִ ים ַהּנִ זְ ּכָ ִרים ְק ִ
לֹומרֶׁ ,ש ְּׁש ֶ
ּומ ְס ַּת ֵּבר ּגַ ם ַ
בֹודת-ה'ִ .
ַּב ֲע ַ
ימים ָה ֶא ָחד ֶאת ִמ ְׁשנֵ הּו.
ּומ ְׁשלִ ִ
זֶ ה לָ זֶ ה ַ
א/א ָּמא :נַ ְת ִחיל ִמּכָ ְך ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ַׁש ָּבת-ק ֶֹדׁש:
ַא ָּב ִ
סּוקים
בּוע ּכֻ ּלֹוֲ ,אנַ ְחנּו ֲע ִ
רֹומ ֶמת ֶאת ָה ָא ָדםּ .כָ ל ַה ָּׁש ַ
ּומ ֶ
ַה ַּׁש ָּבת ַמ ֲעלָ ה ְ
יע ַׁש ָּבתַ ,הּנֶ ֶפׁש
ּדּורים ,נְ ִסיעֹותִּ ,תּקּונִ ים וְ כּו'ְּ .ב ַהּגִ ַ
בֹודהִ ,ס ִ
ְּב ִענְ יְ נֵ י ֲע ָ
ּסּוקים ַהּיֹום-
יֹותרֶ .את ְמקֹום ָה ִע ִ
רּוחנִ ית ֵ
גּועה וְ ָ
ֶׁשּלָ נּו נַ ֲע ֵׂשית ְׁש ֵק ָטהְ ,ר ָ
נּוחהֵ .אין ִמי ֶׁשֹּלא ַמ ְרּגִ יׁש
ּומ ָ
ּתֹורהְּ ,ת ִפּלֹות ְ
ּתֹופ ִסים לִ ּמּוד ָ
ְ
יֹומּיִ ים
ִ
רּוחנִ ית.
ְּב ַׁש ָּבת ִה ְת ַעּלּות ָ

ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ְלכָ ל ַה ְּׁש ָע ִרים

(ספר השיחות תש"ג עמ' תסד)

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

ַא ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשל ָה ַר ִּבי

(ספר השיחות ה׳ש״ת עמ׳ קכ)

ׁשֹוב ֶרת
הּודי ֵׁשנִ יֶ ,
הּודי נֶ ֱאנָ ח ַעל ַצ ֲערֹו ָחס וְ ָׁשלֹום ֶׁשל יְ ִ
"ה ֲאנָ ָחה ֶׁשּיְ ִ
ָ
הּודי
ּכָ ל ְמ ִחיצֹות ַה ַּב ְרזֶ ל ֶׁשל ַה ְּמ ַק ְט ְרגִ ים ,וְ ַה ִּׂש ְמ ָחה וְ ַה ְּב ָרכָ ה ֶׁשּיְ ִ
ּומ ָב ְרכֹו – ְמ ֻק ֶּבלֶ ת ֵא ֶצל ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ֵרְך
הּודי ֵׁשנִ י ְ
ָׂש ֵמ ַח ְּב ִׂש ְמ ָחתֹו ֶׁשל יְ ִ
ּכִ ְת ִפּלָ תֹו ֶׁשל ַר ִּבי׳ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ְּבק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים".

ועד
כפר
חב”ד

הפצת
מעיינות
החסידות





גליון  316נשא
שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

ַה ְׁש ָּפ ַעת ַה ַּׁש ָּבת ָעלֵ ינּו ּכָ לּ-כָ ְך ֲחזָ ָקה ַעד ֶׁש ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם-לִ ְב ָרכָ ה
ם-ה ָא ֶרץ ֵאינֹו ְמ ַׁש ֵּקר ְּב ַׁש ָּבת"'ַ .עם ָה ָא ֶרץ' הּוא ָא ָדם
"א ִפּלּו ַע ָ
אֹומ ִריםֲ ,
ְ
לֹומר ְּד ָב ִרים
ם-הּזֶ ה וְ לִ ְפ ָע ִמים ּגַ ם ַמ ְר ֶׁשה לְ ַע ְצמֹו ַ
קּוע ְּב ִענְ יְ נֵ י ָהעֹולָ ַ
ַה ָּׁש ַ
ֶׁש ֵאינָ ם ֱא ֶמתֲ .א ָבל ְּב ַׁש ָּבת-ק ֶֹדׁשֲ ,א ִפּלּו הּוא ַמ ְק ִּפיד ַעל ֲא ִמ ַירת ֱא ֶמת.
ּומ ֲעלָ ה
רֹומ ֶמת ֶאת ָה ָא ָדם ַ
וְ ַה ִּס ָּבה לְ כָ ְך ִהיאֶׁ ,ש ַה ַּׁש ָּבת ִמ ַּצד ַע ְצ ָמּה ְמ ֶ
אֹותֹו ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה.

יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ע ָּתה נַ ֲעבֹר לְ כָ ְך ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ַׁש ַּבת ָּפ ָר ַׁשת נָ ׂשֹאַ :ה ָּפ ָר ָׁשה
ּוב ִת ְרּגּום
אֹותּה" ,נָ ׂשֹא ֶאת רֹאׁש"ְ .
ּפֹות ַח ָ
נִ ְק ֵראת ּכָ ְך ִּבגְ לַ ל ַה ָּפסּוק ַה ֵ
יּה ֶאת ָה"רֹאׁש".
ׁשּוטה – ָצ ִריְך "לָ ֵׂשאת" ּולְ ַהגְ ִּב ַ
לְ ָׂש ָפה ְּפ ָ
גּוף-ה ָא ָדםָּ .ב ָאה
ָ
יֹותר ְּב
בֹוּה ְּב ֵ
ָּברֹאׁש נִ ְמ ָצא ַה ֵּׂשכֶ ל וְ הּוא ּגַ ם ַה ָּמקֹום ַהּגָ ַ
אֹומ ֶרת לָ נּוֹ :לא ַּדי ְּבכָ ְך ֶׁש ָהרֹאׁש ִמ ֵּמילָ א ָמצּוי ַּב ָּמקֹום ֲהכִ י
ּתֹורה וְ ֶ
ַה ָ
בֹוּה ַּבּגּוף ּובֹו ׁשֹוכֵ ן ֵׂשכֶ ל ָה ָא ָדםָ .צ ִריְך לְ ָה ִרים אֹותֹו עֹוד .לָ ֵׂשאת אֹותֹו
ּגָ ַ
יֹותר" .נָ ׂשֹא ֶאת רֹאׁש"!
בֹוהה ֵ
רּוחנִ ית ּגְ ָ
לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ָ
יֹותּה ֶׁשל ַׁש ָּבת זֹאת ַה ַּׁש ָּבת
יׁשי ֶׁש ֻהזְ ּכַ ר הּוא ֱה ָ
א/א ָּמאָ :ה ִענְ יָ ן ַה ְּׁשלִ ִ
ַא ָּב ִ
ּתֹור ֵתנּו".
ַה ְּסמּוכָ ה לִ "זְ ַמן ַמ ַּתן ָ
"תֹורת ֱא ֶמת"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ְמ ִא ָירה ֶאת
"ּתֹורה אֹור" וְ ַ
ָ
ּתֹורה נִ ְק ֵראת
ַה ָ
(חס-וְ ָחלִ ילָ ה)ֹ ,לא ָּת ִמיד
ּתֹורה ַ
ּומגַ ּלָ ה ֶאת ָה ֱא ֶמת ֶׁשּבֹוְּ .בלִ י ָ
ָהעֹולָ ם ְ
ּתֹורהְ ,מ ִבינִ ים
לֹומ ִדים ָ
רֹואים ֶאת יַ ד ה' ַה ַּמנְ ִהיגָ ה ֶאת ָהעֹולָ םַ .אְך ּכַ ֲא ֶׁשר ְ
ִ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא.
ָ
ּומנ ָֹהל ַעל-יְ ֵדי ַה ָּק
ּופ ָרט ָּבעֹולָ ם ֻמ ְׁשּגָ ח ְ
יצד ּכָ ל ְּפ ָרט ְ
ּכֵ ַ
הּודי:
ּתֹורה ְמ ִא ָירה ֶאת ַחּיֵ י ַהּיְ ִ
"ּתֹורת ַחּיִ ים"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ָ
ּתֹורה נִ ְק ֵראת ּגַ ם ַ
ַה ָ
'ׁשלְ ָחן
ּפֹות ִחים ֵס ֶפר ֻ
ּכּוח ּכָ לְ ֶׁשהּוֵ ,הם ְ
י-א ָדם יֵ ׁש וִ ַ
לְ ֻדגְ ָמהּ ,כְ ֶׁשּלִ ְׁשנֵ י ְּבנֵ ָ
יצד
צֹודק וְ כֵ ַ
יֹוד ִעים ִמי ֵמ ֶהם ֵ
ּפֹוסק ֲהלָ כָ ה ,וְ כָ ְך ֵהם ְ
ָערּוְך' אֹו ּפֹונִ ים לְ ַרב ֵ
יהם לִ נְ הֹג.
ֲעלֵ ֶ
ּומ ִא ָירה ֶאת ַחּיָ יו ְּבאֹור ָה ֱא ֶמת.
יהה ֶאת ָה ָא ָדם ְ
ּתֹורה ַמגְ ִּב ָ
לֹומרַ ,ה ָ
ּכְ ַ

חֹורי
יֹוצא ֶׁש ָה ַר ְעיֹון ַה ֶּמ ְרּכָ זִ י ַה ְּמ ֻׁש ָּתף ַה ִּמ ְס ַּת ֵּתר ֵמ ֲא ֵ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :לְ ִפי זֶ ה ֵ
רֹוממּות וְ ִה ְת ַעּלּות ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה.
לֹוׁשת ָה ִענְ יָ נִ ים ַהּנִ זְ ּכָ ִרים הּוא – ִה ְת ְ
ְׁש ֶ
ּוׁשנֵ י ֵאּלֶ ה ּגַ ם-יַ ַחד
הּודיַ ,ה ַּׁש ָּבת ַמ ֲעלָ ה אֹותֹו ְ
רֹומ ֶמת ֶאת ַהּיְ ִ
ּתֹורה ְמ ֶ
ַה ָ
(את רֹאׁש).
ָּב ִאים לִ ֵידי ִּבּטּוי ְּב ֵׁשם ַה ָּפ ָר ָׁשה – נָ ׂשֹא ֶ
חֹוב ִרים
לֹוׁשת ַה ְּד ָב ִרים ְ
חּודּה ֶׁשל ַה ַּׁש ָּבת ַהּנֹוכְ ִחיתֶׁ ,ש ָּבּה ְׁש ֶ
מּובן ִאםּ-כֵ ן יִ ָ
ָ
ג-ה ָּׁשבּועֹות ֲא ֶׁשר ּבֹו ִק ַּבלְ נּו ֶאת
יַ ַחדַׁ :ש ָּבת-ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת נָ ׂשֹא ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַח ַ
ּתֹורה.
ַה ָ
"ה ַּמ ֲע ֶׂשה הּוא ָה ִע ָּקר" ,וְ לָ כֵ ן לְ ַא ַחר ֶׁש ֵה ַבּנּו ֶאת ַה ַּמ ֲעלֹות
א/א ָּמאַ :
ַא ָּב ִ
יע ַעל
ַהּנִ ְפלָ אֹות ַה ַּקּיָ מֹות ְּב ַׁש ָּבת זֹאתָ ,חׁשּוב ֶׁש ַה ֲה ָבנָ ה ֶׁשּלָ נּו ַּת ְׁש ִּפ ַ
ינּוּ-בפ ַֹעל.
ַמ ֲע ֵׂש ְ
הֹוסיף ְּב ַה ְת ָמ ָדה
ה-טֹובה לְ ִ
ָ
ּוב ַפ ְׁשטּותַ :על ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד לְ ַק ֵּבל ַה ְחלָ ָט
ְ
ּוב ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה
רֹומ ֶמת אֹותֹו)ָ .
(ׁש ִהיאּ ,כָ ָאמּורְ ,מ ֶ
ּתֹורה ֶ
ּוב ְׁש ִק ָידה ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
ִ
ג-ה ָּׁשבּועֹות ִק ַּבלְ נּו ֶאת
ָאסּור לַ ֲעמֹד ַעל ָמקֹום ֶא ָחד .נָ כֹון ָא ְמנָ ם ֶׁש ְּב ַח ַ
(ּוב ְמיֻ ָחד ַּב ַּׁש ָּבת ַהּזֹאת) ֲאנַ ְחנּו
ּתֹורה וְ ִה ְת ַעּלֵ ינּוֲ ,א ָבל ִמּיָ ד לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִ
ַה ָ
ּתֹורה.
ַמ ְמ ִׁשיכִ ים לְ ִה ְת ַעּלֹות ַּב ָ
ּתֹורה;
(ּומ ְת ַעּלִ ים) ַּב ָ
יפים ִ
מֹוס ִ
וְ ַאל לָ נּו לְ ִה ְס ַּת ֵּפק ְּבכָ ְך ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְּב ַע ְצ ֵמנּו ִ
יב ֵתנּו
יע ּגַ ם ַעל ְס ִב ָ
ִמ ַּצד ָה ִענְ יָ ן ֶׁשל "וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך"ָ ,עלֵ ינּו לְ ַה ְׁש ִּפ ַ
ּוׁש ִק ָידה ְּבלִ ּמּוד
יֹוסיפּו ַה ְת ָמ ָדה ְ
נֹוס ִפים ִ
הּודים ָ
לַ ֲעׂשֹות ּכָ ְךֶׁ .שּגַ ם יְ ִ
יה ְּב ִהּדּור.
וֹות ָ
ּוב ִקּיּום ִמ ְצ ֶ
ּתֹורה ְ
ַה ָ
(על-פי 'התוועדויות' תשמ"ב ,חלק ג' ,עמ'  1624והלאה)

יֹותר:
ּומ ָס ָרּה וְ כּו'"ַ ,מ ֲע ִב ָירה לָ נּו ֶמ ֶסר ָחׁשּוב ְּב ֵ
ִמ ִּסינַ י ְ
ג-ה ָּׁשבּועֹות" ,זְ ַמן ַמ ַּתן
א/א ָּמא :נִ ְמ ָצ ִאים ָאנּו ַּב ַּׁש ָּבת ֶׁשּלְ ַא ַחר ַח ַ
ַא ָּב ִ
ּתֹור ֵתנּו".
ָ
ִמנְ ַהג יִ ְׂש ָר ֵאל לִ לְ מֹד ְּבכָ ל ַא ַחת ֵמ ַה ַּׁש ָּבתֹות ֶׁש ֵּבין ֶּפ ַסח לְ ַחג-
י-אבֹותֲ .א ָבל ִמנְ ָהגֵ נּו הּוא לְ ַה ְמ ִׁשיְך
ַה ָּׁשבּועֹות ֶּפ ֶרק ֶא ָחד ִמ ִּפ ְר ֵק ָ
י-אבֹות ּגַ ם ְּב ַׁש ְּבתֹות ַה ַּקיִ ץ.
ְּבלִ ּמּוד ִּפ ְר ֵק ָ
ּפֹות ִחים ַמ ֲחזֹור ָח ָדׁש ֶׁשל לִ ּמּוד ִּפ ְר ֵקי-
וְ ִהּנֵ ה ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֹאת ָאנּו ְ
ּתֹורה ִמ ִּסינַ י
ָאבֹותֶׁ ,ש ְּת ִחּלָ תֹו ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה" ,מ ֶֹׁשה ִק ֵּבל ָ
יהֹוׁש ַע ...וְ ַה ֲע ִמידּו ַּתלְ ִמ ִידים ַה ְר ֵּבה וְ כּו'".
ֻ
ּומ ָס ָרּה לִ
ְ
ּתֹורה,
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :ה ֻע ְב ָּדה ֶׁש ַאְך לִ ְפנֵ י יָ ִמים ִמ ְס ָּפר ִק ַּבלְ נּו ֶאת ַה ָ
ּתֹורה
ּוב ָר ִקיםּ ,וכְ ָבר ֲאנַ ְחנּו ָׁש ִבים ֶאל ִענְ יַ ן "מ ֶֹׁשה ִק ֵּבל ָ
ְּבקֹולֹות ְ

ּומ ִס ָיר ָתּה לַ ּדֹורֹות ַה ָּב ִאים ִהיא ִה ְת ַר ֲחׁשּות ְּת ִמ ִידית
ּתֹורה ְ
ַק ָּבלַ ת ַה ָ
לֹומרּ ,כָ ל יֹום וָ יֹום ֲאנַ ְחנּו ָׁש ִבים
ַהחֹוזֶ ֶרת וְ נִ ְׁשנֵ ית ּכָ ל יֹום וָ יֹוםּ .כְ ַ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא
ָ
(מ ַה ָּק
ּתֹורה ַהּנִ ְמ ֶס ֶרת ִמּדֹור לְ דֹור ֵ
ּומ ַק ְּבלִ ים ֶאת ַה ָ
ְ
הֹוׁש ַע לִ זְ ֵקנִ ים וְ כֵ ן ָהלְ ָאה).
יהֹוׁש ַעִ ,מּיְ ֻ
ֻ
לְ מ ֶֹׁשהִ ,מּמ ֶֹׁשה לִ
ג-ה ָּׁשבּועֹות ִה ְדּגַ ְׁשנּו ְּב ִע ָּקר ֶאת
יֹותר ִמּזֶ הִ :אם ְּב ַח ַ
א/א ָּמאֵ :
ַא ָּב ִ
ּמּודּה
יֹותר לִ ָ
י-אבֹות) ֻמ ְדּגָ ׁש ֵ
(ּב ִפ ְר ֵק ָ
ןּ-תֹורהַּ ,ב ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנֹוכְ ִחית ְ
ָ
ַמ ַּת
ַעל-יְ ֵדי ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמּיִ ְׂש ָר ֵאלַ ,עד סֹוף ּכָ ל ַהּדֹורֹות – "וְ ַה ֲע ִמידּו
ַּתלְ ִמ ִידים ַה ְר ֵּבה".
ּופרּוׁש ַה ָּד ָבר הּוא
"ּומ ָס ָרּה"ֵ ,
זֹאת וָ עֹודַ :ה ִּמ ְׁשנָ ה ִמ ְׁש ַּת ֶּמ ֶׁשת ַּב ִּמּלָ ה ְ
ּתֹורה ֶׁשּמ ֶֹׁשה ִק ֵּבל ִמ ִּסינַ י ,נִ ְמ ֶס ֶרת לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ַעד
ֶׁש ַה ָ
ּתֹורה ֶׁשּלֹו!
(על-יְ ֵדי ַהּלִ ּמּוד וְ ַה ִחּדּוׁש ָּבּה) ִהיא נַ ֲע ֵׂשית ַה ָ
ּכִ י ַ
(על-פי 'התוועדויות' תנש"א ,חלק ג' ,עמ'  309והלאה)

ַל ְמ ָדנּות אֹו ְּת ִמימּות
ּקֹודם
(מ ֲח ִס ֵידי ָה ַר ִּבי ָה ַר ַּׁש"ּב וְ ָה ַר ִּבי ַה ֵ
ירׂ-ש ְמ ָחה ֵחן ֵ
ֶה ָח ִסיד ר' ֵמ ִא ִ
ם-ע ֶדן) ִהזְ ַּד ֵּמן ַּפ ַעם ַא ַחת לַ ֲעיָ ָרה ְמ ֻסּיֶ ֶמת וְ נִ כְ נַ ס לְ ֵבית-
נִ ְׁש ָמ ָת ֵ
ַהּכְ נֶ ֶסתֵ .עינָ יו נָ חּו ַעל ָּבחּור ָצ ִעיר ֶׁשּיָ ַׁשב וְ ָא ַמר ְּת ִהּלִ ים ְּב ֶרגֶ ׁש ַרב.
חּושׁה" וְ ִת ְרּגֵ ם זֹאת
ָ
לּותי לְ ֶעזְ ָר ִתי
"איָ ִ
ַה ָּבחּור ָק ָרא ֶאת ַה ָּפסּוק ֱ
אר ֶקער ּגָ אט ,צּו ַמיין ִהילְ ף ְׁשנֶ על"
"מיין ְׁש ַט ְ
(ּביִ ִידיׁש)ַ ,
לְ ַע ְצמֹו ְ
ֹלקי ֶה ָחזָ קּ ,בֹוא לְ ֶעזְ ָר ִתי ַמ ֵהר).
(=א ַ
ֱ
יחה.
ּופ ַתח ִעּמֹו ְּב ִׂש ָ
ירׂ-ש ְמ ָחה ִה ְת ַרּגֵ ׁש ִמ ְּת ִמימּותֹו ֶׁשל ַה ָּבחּור ָ
ר' ֵמ ִא ִ
קֹומית ַעל-
עֹובר ַּב ַּמ ֲא ִפּיָ ה ַה ְּמ ִ
ִה ְת ָּב ֵרר לֹוּ ,כִ י ַהּלָ ה יָ תֹום ֵמ ָאב וְ הּוא ֵ
ְמנָ ת לְ ַסּיֵ ַע לְ ִאּמֹו ְּב ַפ ְרנָ ַסת ַה ַּביִ ת.
ירׂ-ש ְמ ָחהַ .ה ָּבחּור
יח לְ ח ֶֹדׁש?"ִ ,ה ְת ַענְ יֵ ן ר' ֵמ ִא ִ
"וְ כַ ָּמה ַא ָּתה ַמ ְרוִ ַ
מּורת ְסכּום
ירׂ-ש ְמ ָחה ְׁש ָאלֹו ִאם יִ ְהיֶ ה מּוכָ ןְּ ,ת ַ
נָ ַקב ִּב ְסכּום ,וְ ר' ֵמ ִא ִ
יבה.
יׁש ָ
ּכֶ ֶסף זֵ ֶהה ֶׁשּיַ ֲענִ יק לְ ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ְּבכָ ל ח ֶֹדׁש ,לְ ַה ְת ִחיל לִ לְ מֹד ִּב ִ
ַה ָּבחּור ֵה ִׁשיב ְּב ִחּיּוב וְ ָה ִ'ע ְס ָקה' יָ ְצ ָאה לַ ֶּד ֶרְך.
אֹותּה ֲעיָ ָרה .נִ כְ נַ ס
ירׂ-ש ְמ ָחה ׁשּוב לְ ָ
ּכַ ֲעבֹר ָׁשנִ ים ִמ ְס ָּפר נִ ְקלַ ע ר' ֵמ ִא ִ
קּוע ְּבלִ ּמּודִ .ה ְק ִׁשיב ר'
ּומ ָצא ָׁשם ֶאת ַה ָּבחּורָׁ ,ש ַ
ית-הּכְ נֶ סת ָ
לְ ֵב ַ
הֹוסיף לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן
ירׂ-ש ְמ ָחה לְ לִ ּמּודֹו וְ ִה ְת ַּפ ֵעל ְמאֹוד" .וְ אּולָ ם"ִ ,
ֵמ ִא ִ
"ה ְּת ִמימּות ֶׁש ִא ְפיְ נָ ה אֹותֹו ֶּב ָע ָברׁ ,שּוב ֹלא
ירׂ-ש ְמ ָחה וְ ָא ַמרַ ,
ר' ֵמ ִא ִ
נִ ְר ֲא ָתה ָעלָ יו"...

יֹותר ֵמ ַא ֲה ַבת ַא ִחים...
ַא ֲה ַבת ַה ֲח ִס ִידים ֵ
יׁשת ָׁשלֹום ְמפ ֶֹר ֶטת ִמ ְּמָך
אֹותי לִ ְקרֹא ְּד ִר ַ
"ּב ַמ ֲענֶ ה לְ ִמכְ ָּתבֹו ִׂ . .ש ֵּמ ַח ִ
ְ
ּובנְ כֶ ם יִ ְחיּו.
ּומ ַר ְעיָ ְתָך ִּת ְחיֶ הַ ,ה ַּבתֶ ,ה ָח ָתןַ ,הּנֶ כֶ ד יִ ְחיּו ִ
ֵ
ּומה ְׁשלֹום ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ,הּוא
יעת ָה ֶא ָחד אֹודֹות ֲח ֵברֹוָ ,מה ְׁשלֹומֹו ָ
יְ ִד ַ
ֶא ָחד ֵמ ַהּיְ סֹודֹות ָה ִע ָּק ִרּיִ ים ֶׁשל ַחּיֵ י וְ ַד ְרכֵ י ַה ֲח ִסידּות.
ּקֹוד ִמים ַא ֲה ַבת ַה ֲח ִס ִידים ָע ְמ ָדה ַּב ַּמ ֲע ָמד ַהּנָ כֹון
ַּפ ַעםַּ ,בּדֹורֹות ַה ְ
הּודי ֲח ִס ִידי נָ ַסע
(=קרֹובֹות) ָק ָרה ֶׁשּיְ ִ
ֵא ֶצל ֲח ִס ִידים .לְ ִע ִּתים ְּת ִדירֹות ְ
ִּב ְמיֻ ָחד לְ ָח ִסיד ֵׁשנִ י ַעל ְמנָ ת לִ ְראֹות ּולְ ִה ְת ַּד ֵּבר אֹודֹות ִענְ יְ נֵ י ִמ ְׁש ָּפ ָחה
יֹותרִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵא ֶצל ּכָ ל ֶא ָחד ָהיּו ִענְ יְ נֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשל
ׁשּוטים ְּב ֵ
ַה ְּפ ִ
דֹוׁשים.
ַה ֵּׁשנִ י יְ ָק ִרים ְּוק ִ
יֹותר ֵמ ַא ֲה ַבת ַא ִחים.
יהם ָהיְ ָתה ֵ
ָה ַא ֲחוָ ה ַה ֲח ִס ִידית ֵּבינֵ ֶ

