אֹותי "לָ בּוׁש ְּב ֶבגֶ ד ָארְֹך ִעם ֻק ְפ ָסאֹות
ַהּב ֶֹקר ַה ֻּמ ְק ָּדמֹות הּוא ָר ָאה ִ
ַעל רֹאׁשֹו ּוזְ רֹועֹו".

נּוחתֹוִ ,ס ָּמן
טֹורדֹות ֶאת ְמ ָ
ַה ְּקרּועֹות ֶׁשל ֲח ֵברֹו ֵאינָ ן ְמ ִציקֹות לֹו וְ ֵאינָ ן ְ
הּוא ּכִ י ָה ֶ'א ָחד' ֹלא ָח ַדר ּבֹו ֶּב ֱא ֶמת!"...

ב״ה
ועד
כפר
חב”ד

הפצת
מעיינות
החסידות

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

יוצא לאור
על ידי ועד כפר חב"ד
ארה"ק ת"ו

הּודי.
יח ְּת ִפּלִ ין?"ָׁ ,ש ַאל ַהּיְ ִ
"א ָּתה ַמּנִ ַ
ַ
"ּכֵ ן!"ֵ ,ה ַׁש ְב ִּתי" .וְ ַא ָּתה ֹלא?".
יֹורק לִ ְפנֵ י ּכַ ֲח ִמ ִּׁשים
"ֹלא ִהּנַ ְח ִּתי ְּת ִפּלִ ין ֵמ ָאז ַּבר ַה ִּמ ְצוָ ה ֶׁשּלִ י ִּבנְ יּו ְ
הּודים ַּבּכ ֶֹתל
יתי ַּת ְצלּום ֶׁשל יְ ִ
"א ָבל לָ ַא ֲחרֹונָ ה ָר ִא ִ
ָׁשנָ ה" ,הּוא ָא ַמרֲ .
יח ְּת ִפּלִ ין ְּב ַע ְצ ִמי".
יחים ְּת ִפּלִ ין וְ ַח ְׁש ִּתי ַּד ַחף לְ ַהּנִ ַ
ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ֶׁש ַּמּנִ ִ
אֹותן ִמּלִ ים ֶׁש ָא ַמר לִ י ָה ַר ִּבי לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ֶּׁש ַבע ָׁשנִ ים ק ֶֹדם לָ כֵ ן...
ּכִ ְמ ַעט ָ

לֹותָך • י"ט ִסיוָ ן תשע"ח
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הּודי ְּת ִפּלִ ין ְּב ַח ְד ִרי.
יח אֹותֹו יְ ִ
יׁשה ִהּנִ ַ
ְמיֻ ָּתר לְ ַצּיֵ ן ֶׁש ִּמּיָ ד לְ ַא ַחר ַה ְּפגִ ָ

ָמה נִ ְק ָרא?

יח ְּת ִפּלִ ין ַּבּכ ֶֹתל ַא ֲח ֵרי ִמלְ ֶח ֶמת ֵׁש ֶׁשת ַהּיָ ִמיםָ .ה ַר ִּבי
ָה ַאּלּוף ֲא ִר ֵיאל ָׁשרֹון ַמּנִ ַ
ּכָ ַתב לֹו ַעל ּכָ ְך ֶׁשהּוא ּגָ ַרם לְ ִקּדּוׁש ַה ֵּׁשם.

לזכות החייל בצבאות ה'
יהונתן מנחם מענדל שיחי' טויטו
לרגל יום הולדתו י"ט סיון
נדפס ע"י ולזכות שלום דובער וקרן שיחיו טויטו
.........
לזכות הת' משה שיחי' הנאו לרגל
יום הבר מצוה י"ט סיון
שיגדל חסיד יר"ש ולמדן ויזכו הוריו שיחיו לגדלו לתורה
ולחופה ולמעשים טובים
נדפס ע"י ולזכות הוריו רפאל ורונית שיחיו הנאו

ֶ'א ָחד'ַ ,ה ִּמ ְב ָחן ָה ֲא ִמ ִּתי
טער")
ּדער ַאלְ ֶ
ינער ("ר' ִמיכָ ֵאל ֶ
ּנֹודע ר' ִמיכָ ֵאל ְּבלִ ֶ
ֶה ָח ִסיד ַה ָ
ויטׁשַּ .פ ַעם ַא ַחת,
יּוּבאוִ ְ
ימים ִּבלְ ַ
יּ-ת ִמ ִ
ּתֹומכֵ ְ
יבת ְ
יׁש ַ
יע ִּב ִ
ָהיָ ה ַמ ְׁש ִּפ ַ
יע
תׁ-ש ַמע ִהּגִ ַ
ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ר' ִמיכָ ֵאל ְּב ֶא ְמ ַצע ֲא ִמ ַירת ִּב ְרכֹות ְק ִר ַיא ְ
ּוב ְתנּועֹות יָ ַדיִ ם ִס ֵּמן לְ ֵע ֶבר
לַ ָּמקֹום ַסנְ ְדלָ ר .נִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו ר' ִמיכָ ֵאל ִ
הֹורֹודֹוקערּ ,כִ ְמ ַב ֵּקׁש
ֶ
נַ ֲעלָ יו ַה ְּקרּועֹות ֶׁשל ַה ָ'ּת ִמים' (הרה"ח ר') ָּדוִ ד
ֵמ ַה ַּסנְ ְדלָ ר לְ ַת ְּקנָ ן.
יֹותר נִ ְׁש ָאל ר' ִמיכָ ֵאלַ ,היִ ָתּכֵ ן ֶׁש ְּב ֶא ְמ ַצע ִּב ְרכֹות ְק ִר ַיאת-
אּוחר ֵ
ְמ ָ
ְׁש ַמע ַמ ֲע ִס ִיקים אֹותֹו ִענְ יְ נֵ י נַ ֲעלַ יִ ים ְקרּועֹות?!
הּודי ֶׁשּנְ ָעלָ יו
חֹוׁש ִבים? ָמהּו ֶ'א ָחד'? יְ ִ
"ּומה ַא ֶּתם ְ
ֵה ִׁשיב ר' ִמיכָ ֵאלָ :

לֹותיו ֶׁשל ַה ָּמן
לֹותָך ְמ ֻס ָּפר ַעל ַמ ֲע ָ
א/א ָּמאְּ :ב ָפ ָר ַׁשת ְּב ַה ֲע ְ
ַא ָּב ִ
חּודּיּותֹו ֶׁשל ַה ָּמן ָאנּו לְ ֵמ ִדים
ֶׁשּיָ ַרד לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּברַ .על יִ ִ
קֹור ִאים ְּב ַׁש ָּבת ְמ ֻסּיֶ ֶמת,
יֹוד ַע ֵאיזֹו ָּפ ָר ָׁשה ְ
ֵמ ַה ֲהלָ כָ ה ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
(מּתֹוְך ָּפ ָר ַׁשת ְּב ַׁשּלַ ח)ִ ,מּׁשּום ֶׁש ִהיא
יִ ְק ָרא ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּמן ִ
נֶ ֶא ְמ ָרה ְּב ַׁש ָּבת אֹו ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָּבּה ּגַ ם נִ ְצ ַטּוּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל ְׁש ִמ ַירת
ַה ַּׁש ָּבת (לִ לְ קֹט "לֶ ֶחם ִמ ְׁשנֶ ה" – ָמנָ ה ּכְ פּולָ ה ֶׁשל ָמן ַּבּיֹום ַה ִּׁש ִּׁשי
ּגַ ם ֲעבּור ַה ַּׁש ָּבת).
ּוב ִראׁשֹונָ ה
ּוברֹאׁש ָ
אֹורה יֵ ׁש עֹוד ָּפ ָרׁשֹות ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו ְּב ַׁש ָּבת ָ
ַאְך לִ כְ ָ
ּדּוע
ּומ ַ
ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹותֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַמ ֲע ַמד ַהר ִסינַ י ָהיָ ה ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבתַ ,
נִ ְב ֲח ָרה ַּדוְ ָקא ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּמן?
מֹורה לָ נּו ַעל ֶק ֶׁשר ְמיֻ ָחד ֵּבין ַה ָּמן לְ ֵבין יֹום ַה ַּׁש ָּבת.
ֶאּלָ א ַה ָּד ָבר ֶ

ַׁש ָּבת ְלכֻ ָּלם

להקדשות ולמנויים להערות והארות ניתן לפנות (בהודעות) למס' 052-3017770
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שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

יעה
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :על ְק ֻד ַּׁשת ַה ַּׁש ָּבת נֶ ֱא ַמר ַּבּגְ ָמ ָרא ֶׁש ִהיא ַמ ְׁש ִּפ ָ
ֲא ִפּלּו ַעל ָא ָדם ֶׁשהּוא ִּב ְב ִחינַ ת ַ'עם ָה ָא ֶרץ'ֶׁ ,שֹּלא יְ ַׁש ֵּקר ְּב ַׁש ָּבת
אֹומר ְּב ַׁש ָּבת ֶׁש ַה ֵּפרֹות ֶׁשּלֹו ְמ ֻע ָּׂש ִרים נִ ָּתן לִ ְסמְֹך
(וְ לָ כֵ ן ִאם הּוא ֵ
ַעל ְּד ָב ָריו).
יצד ְק ֻד ַּׁשת ַה ַּׁש ָּבת
רֹואים ּכֵ ַ
ּוׁש ִתּיָ ה ָאנּו ִ
ּגַ ם ְּב ֵעת ָה ֲאכִ ילָ ה ְ
בּוע ָעלֵ ינּו לֶ ֱאכֹל ַרק לְ ַמ ַען
יעה ָעלֵ ינּוְּ .בעֹוד ֶׁש ְּבכָ ל ַה ָּׁש ַ
ַמ ְׁש ִּפ ָ
ְּב ִריאּות ַהּגּוף וְ ֹלא לְ ֵׁשם ֲהנָ ָאה ּגַ ְׁש ִמיתֲ ,ה ֵרי ֶׁש ְּב ַׁש ָּבת ִמ ְצוָ ה
ָעלֵ ינּו לֵ ָהנֹות ֵמ ָה ֲאכִ ילָ ה וְ ַה ְּׁש ִתּיָ ה ,לִ כְ בֹוד ַה ַּׁש ָּבת.
יעה ָּבעֹולָ ם.
ּומ ְׁש ִּפ ָ
יֹור ֶדת ַ
רֹואים ֶׁש ְּק ֻד ַּׁשת ַה ַּׁש ָּבת ֶ
ִמּכָ ְך ָאנּו ִ

ַה ָּמן ּגַ ם ְל ָר ָׁשע
א/א ָּמא :וְ כָ ְך ּגַ ם לְ גַ ֵּבי ַה ָּמן .זֶ ה ֹלא ָהיָ ה ְס ָתם ַמ ֲאכָ ל ָּפׁשּוט,
ַא ָּב ִ
רּוחנִ י ֶׁשּיָ ַרד ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םַ ,עד ֶׁשּיֵ ׁש ֶׁש ָּפ ְסקּו לְ ָב ֵרְך ָעלָ יו
ֶאּלָ א ָמזֹון ָ

ּמֹוציא לֶ ֶחם ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם"ַ ...א ַחר ֲאכִ ילַ ת ַה ָּמן ֹלא ָהיָ ה ְּפסֹלֶ ת
"ה ִ
ַ
ַּב ֵּמ ַעיִ םֶ ,אּלָ א ּכֻ ּלֹו ָהיָ ה ִמ ְת ַעּכֵ ל ּכָ ָראּוי וְ נִ ְס ָּפג ַּבּגּוףַ .ה ָּמן ּגַ ם ָּפ ַעל
אֹומ ִרים
זִ ּכּוְך ְּב ִמי ֶׁש ָאכַ ל אֹותֹוַ ,עד ֶׁש ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ְ
ֶׁש ַּדוְ ָקא ַא ַחר ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָאכְ לּו ִמ ֶּמּנּו ֵהם נַ ֲעׂשּו ְראּויִ ים לְ ַק ָּבלַ ת
ּתֹורה.
ַה ָ
יְ ֵת ָרה ִמּכָ ְךֲ ,א ִפּלּו ִר ְׁש ֵעי יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו יְ כֹולִ ים לֶ ֱאכֹל ֵמ ַה ָּמןּ ,כְ ִפי
ּוב ֲהכָ נַ ת
יטת ַ
יֹותר ִּבלְ ִק ַ
ֶׁש ַר ִׁש"י ֵמ ִביא ֶׁש ֵהם ָהיּו ְצ ִריכִ ים לִ ְטר ַֹח ֵ
ַה ָּמןַ ,אְך הּוא ָהיָ ה ְמי ָֹעד ּגַ ם ִּב ְׁש ִבילָ ם.
ּיֹור ֶדת
ִאם ּכֵ ןּ ,גַ ם ַה ָּמן וְ גַ ם ַה ַּׁש ָּבת ְמ ַב ְּט ִאים ְק ֻד ָּׁשה ֶעלְ יֹונָ ה ֶׁש ֶ
יֹוד ִעים ָמה
יעה ּבֹו .וְ לָ כֵ ןּ ,כַ ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ְ
ּומ ְׁש ִּפ ָ
לְ תֹוְך ָהעֹולָ ם ַ
ּתֹורה ְּב ַׁש ָּבת ,יֵ ׁש לִ ְקרֹא ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּמן ַה ְּמ ַב ֵּטאת ֶאת
לִ ְקרֹא ַּב ָ
ּומ ִב ָיאה לָ עֹולָ ם ֶאת אֹור ַה ַּׁש ָּבת.
ּכֹוחּה ֶׁשל ַה ַּׁש ָּבת ְ
ָ

ֶל ֶחם ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם
ּתֹורה נִ ְמ ְׁשלָ ה לְ לֶ ֶחם – ּכְ ֵׁשם ֶׁש ַהּלֶ ֶחם ִמ ְת ַעּכֵ ל ַּבּגּוף
י ֶֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ה ָ
אֹותּה
ּלֹומד ָ
ּתֹורה נִ כְ נֶ ֶסת ְּבתֹוְך ָה ָא ָדם ֶׁש ֵ
ּומ ַחּיֶ ה אֹותֹוּ ,כָ ְך ַה ָ
ְ
ּתֹורה.
נֹותן ַה ָ
ּומ ַחּיָ ה אֹותֹו ְּבכָ ְך ֶׁש ִהיא ְמ ַח ֶּב ֶרת אֹותֹו ִעם ה'ֵ ,
ְ
ּכְ מֹו ֶׁש ְּבלֶ ֶחם יֵ ׁש ְׁשנֵ י סּוגִ ים – 'לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ'ֶׁ ,ש ָּצ ִריְך לִ ְטר ַֹח
יעה וְ כַ ּלֵ ה ָּב ֲא ִפּיָ ה; וְ 'לֶ ֶחם ִמן
יׁשה וְ ַהּזְ ִר ָ
ַּב ֲהכָ נָ ה ֶׁשּלֹוָ ,ה ֵחל ֵמ ַה ֲח ִר ָ
ּתֹורה יֵ ׁש ֶאת ְׁשנֵ י
יע מּוכָ ן לְ ֹלא ט ַֹרח – ּכָ ְך ּגַ ם ַּב ָ
ַה ָּׁש ַמיִ ם' ַה ַּמּגִ ַ
עֹוסק
ּתֹורה ָה ֵ
ַהּסּוגִ ים' :לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ' – ַה ֵחלֶ ק ַהּנִ גְ לֶ ה ֶׁשל ַה ָ

ַמ ֲע ִלין ַּבּק ֶֹדׁש
ּתֹורה
קֹור ִאים ְּבכָ ל ַׁש ָּבת ַא ֲח ֵרי ְק ִר ַיאת ַה ָ
אֹותּה ָאנּו ְ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ה ַה ְפ ָט ָרה ָ
ּנֹוׂש ִאים ַהּנִ לְ ָמ ִדים ַּב ָּפ ָר ָׁשה.
ְמ ַד ֶּב ֶרת ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ַעל ַא ַחד ַה ְ
ּפֹות ַחת ְּב ִצּוּוי ַה ֵּׁשם לְ ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן לְ ַה ְדלִ יק ֶאת
בּוע – ַה ָּפ ָר ָׁשה ַ
וְ כָ ְך ּגַ ם ַה ָּׁש ַ
ֹלתָך ֶאת ַהּנֵ רֹת .)". .וְ ִאּלּו ַה ַה ְפ ָט ָרה ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ַעם
("ּב ַה ֲע ְ
נֹורה ַּב ִּמ ְׁשּכָ ן ְ
ַה ְּמ ָ
אֹותן ָצ ִריְך 'לְ ַה ֲעלֹות'
נֹורהַ .הּנֵ רֹות ֵהם נִ ְׁשמֹות יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנִ ְמ ָׁשל לַ ְּמ ָ
ּתֹורה.
הּודי ּולְ ָק ְרבֹו לְ אֹור ַה ָ
עֹורר ֶאת ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁש ְּבכָ ל יְ ִ
ּולְ ַה ְדלִ יק – לְ ֵ
נֹורה ָהיּו ְצ ִריכִ ים לְ ַה ְדלִ יק ַּב ֵהיכָ לַּ ,ב ָּמקֹום ַה ְּמ ֻק ָּדׁש
א/א ָּמאֶ :את ַה ְּמ ָ
ַא ָּב ִ
הּודי ֶׁשהּוא ָצ ִריְך
לֹומ ִדים ּגַ ם לְ גַ ֵּבי ַהּיְ ִ
ַה ָּסמּוְך לְ ק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשיםִ .מּכָ ְך ָאנּו ְ
יע.
יה הּוא ְמ ֻסּגָ ל לְ ַהּגִ ַ
יֹותרֵ ,אלֶ ָ
בֹוהה ְּב ֵ
יע לְ ָר ַמת ַה ְּק ֻד ָּׁשה ַהּגְ ָ
'לִ ְדֹלק' ּולְ ַהּגִ ַ

אֹוחזִ ין
"ׁשנַ יִ ם ֲ
ּוב ֲהלָ כָ ה ּכְ מֹו ְ
ְּב ִענְ יָ נִ ים ַא ְר ִצּיִ ים (סּוגְ יֹות ַּבּגְ ָמ ָרא ַ
ְּב ַטּלִ ית" אֹו "ׁשֹור ֶׁשּנָ גַ ח ֶאת ַה ָּפ ָרה"),
ֶׁש ָּצ ִריְך ּגַ ם לִ ְטר ַֹח ּולְ ִה ְתיַ ּגֵ ַע ַּב ֲה ָבנָ ה ֶׁשּלֹוֵ ,ע ֶקב ִרּבּוי ַה ֻּק ְׁשיֹות
ּתֹורה,
ימי ֶׁשל ַה ָ
וְ ַה ַּמ ֲחלֹוקֹות; וְ 'לֶ ֶחם ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם' – ַה ֵחלֶ ק ַה ְּפנִ ִ
ימּיִ ים
עֹוסק ְּב ִענְ יָ נִ ים ְׁש ֵמ ִ
תֹורת ַה ֲח ִסידּותָ ,ה ֵ
ּתֹורה וְ ַ
ימּיּות ַה ָ
ְּפנִ ִ
רּוחנִ ּיִ ים (ּכְ מֹו ֵ'ס ֶדר ַה ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות' וְ ֶ'ע ֶׂשר ְס ִפירֹות' ,אֹו ַּב ֶה ְס ֵּבר
וְ ָ
תֹורה).
רּוחנִ י ֶׁשל ַה ֲהלָ כֹות ֶׁש ְּבנִ גְ לֶ ה ְּד ָ
ימי וְ ָה ָ
ַה ְּפנִ ִ

(מעובד ע"פ לקו"ש ח"ב עמ'  318ואילך)

ֲח ִסידּות ַלּכֹל
א/א ָּמאִ :מּכָ ְך ֶׁש ַה ָּמן יָ ַרד ֲעבּור ּכָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ֲא ִפּלּו לָ ְר ָׁש ִעים,
ַא ָּב ִ
נֹוע
ּתֹורת ַה ֲח ִסידּות ַׁשּיֶ כֶ ת לְ כֻ ּלָ ם וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְמ ַ
ָאנּו לְ ֵמ ִדים ּכִ י ַ
אֹותּה .לְ ֶה ֶפְךּ ,כְ מֹו ַה ָּמןּ ,כָ ְך ּגַ ם לִ ּמּוד ַה ֲח ִסידּות
ָא ָדם ִמּלִ לְ מֹד ָ
מּוטב ,וְ כִ לְ ׁשֹון ָה ַר ִּבי:
יִ ְפ ַעל ְּב ִק ְרּבֹו ֶׁשל אֹותֹו ָא ָדם וְ יַ ְחזִ ירֹו לְ ָ
"א ְּד ַר ָּבה ,יֵ ׁש לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ּולְ ָק ֵרב ּכָ ל ָא ָדם ֶאל ַהּלֶ ֶחם ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם,
ַ
יע ֶאל ָה ֱא ֶמת
ּתֹורהּ ,כִ י ַעל יְ ֵדי ּכָ ְך יְ ַמ ֵהר לְ ַהּגִ ַ
ימּיּות ַה ָ
לְ לִ ּמּוד ְּפנִ ִ
״אינֹו ְמ ַׁש ֵּקר״ֶׁ ,שּיְ ֻסּלַ ק ִמ ֶּמּנּו ֶׁש ֶקר ָהעֹולָ ם
ָה ֲא ִמ ִּתית ,וְ יִ ְהיֶ ה לְ ֵ
״א ֶמת ֲהוָ יָ '״ַ ,עד ֶׁשֹּלא ִּת ְהיֶ ה ֶא ְצלֹו ּכָ ל
ּומכְ ִחיׁש ֶאת ֱ
ַה ַּמ ְס ִּתיר ַ
ֹלקית וְ נֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמית; ֹלא יִ ְהיּו ֶא ְצלֹו ׁשּום
ֹלקת ֵּבין נֶ ֶפׁש ָה ֱא ִ
ַמ ֲח ֶ
ּוס ֵפקֹות כּו' ,וְ יֵ לֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך ַה ֶּמלֶ ְךַ ,מלְ ּכֹו ֶׁשל עֹולָ ם".
ֻק ְׁשיֹות ְ

ַה ֶּל ַקח:
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה" :יִ ֵּתן ה׳ ֶׁשֹּלא לְ ִה ְת ַּפ ֵעל ִמּׁשּום נִ ְסיֹונֹותַ ,ה ֲעלָ מֹות
ּכֹוח וְ א ֶֹמץ ַּב ֲה ָפ ַצת
ַ
יֹוסיפּו
וְ ֶה ְס ֵּת ִרים ,וְ ַא ְּד ַר ָּבהֵ ,הם ַע ְצ ָמם ִ
יֹותר ֶאת
ַה ַּמ ְעיָ נֹותּ ,וכְ כָ ל ֶׁשּנַ ֲעסֹק ַּב ֲה ָפ ַצת ַה ַּמ ְעיָ נֹות ,נְ ָק ֵרב ֵ
יח
ַהּגְ ֻאּלָ ה ַה ְּׁשלֵ ָמה וְ ָה ֲא ִמ ִּתית לְ ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחיםַ ,על יְ ֵדי ְמ ִׁש ַ
ִצ ְד ֵקנּוִּ ,ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו".
(מעובד ע"פ לקו"ש ח"ד ,עמוד  1035ואילך)

הּודי ֵאינֹו
ּתֹורת ַה ֲח ִסידּות ,יְ ִ
וְ ִאם ּכֵ ןּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ַּבּדֹורֹות ָה ַא ֲחרֹונִ ים ִה ְתּגַ ּלְ ָתה ַ
יח ֵידי ְסגֻ ּלָ הּ ,כְ מֹו ֶּב ָע ָברֶ .אּלָ אִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁש ַה ֵּׁשם
יָ כֹול לִ ְטעֹן ֶׁשּזֶ ה ְמי ָֹעד ַרק לִ ִ
ימן ֶׁשּכֻ ּלָ נּו ְמ ֻסּגָ לִ ים לְ ִה ְת ַק ֵּדׁש וְ לִ לְ מֹד ֹלא ַרק ֶאת
ּגִ ּלָ ה זֹאת ָּב ַר ִּבים ,זֶ ה ִס ָ
ּתֹורת ַה ֲח ִסידּות
(ּתנַ "ְךִ ,מ ְׁשנָ יֹותּ ,גְ ָמ ָרא וַ ֲהלָ כָ ה) ֶאּלָ א ּגַ ם ֶאת ַ
ּתֹורת ַהּנִ גְ לֶ ה ַ
ַ
ּתֹורה.
ימּיּות ַה ָ
– ְּפנִ ִ
ּכֹוח לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ּכָ ל ַה ְּק ָׁשיִ ים
נֹותן ַ
ּתֹורת ַה ֲח ִסידּות ֵ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַּ :דוְ ָקא לִ ּמּוד ַ
ּוב ִקּיּום ַה ִּמ ְצוֹות.
ּתֹורה ְ
ּומ ֲענִ יק ַחּיּות ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
וְ ַהּנִ ְסיֹונֹות ֶׁש ַּב ֶּד ֶרְך ַ
א/א ָּמאּ :כָ ְך ּגַ ם ְּבנֹוגֵ ַע לִ נְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאלְ .מ ֻס ָּפר ַעל ִק ְמ ִחית ֶׁשּזָ כְ ָתה ִּבזְ כּות
ַא ָּב ִ
ּכֹוהנִ ים ּגְ דֹולִ יםּ .כָ ל ִא ָּׁשה ְמ ֻסּגֶ לֶ ת
ַה ְּצנִ יעּות ֶׁשּלָ ּה לְ ִׁש ְב ָעה ָּבנִ ים ֶׁש ָהיּו ֲ
יה יִ ְהיּו
יֹותר (ּכָ ְך ֶׁש ָּבנֶ ָ
בֹוהה ְּב ֵ
יע לְ ַד ְרּגַ ת ַה ְּצנִ יעּות וְ ַה ְּק ֻד ָּׁשה ַהּגְ ָ
ּוצ ִריכָ ה לְ ַהּגִ ַ
ְ
('ּכֹוהנִ ים ְס ָתם') ,וְ כָ ְך ִהיא
ֲ
'ּכֹוהנִ ים ּגְ דֹולִ ים') ,וְ ֹלא לְ ִה ְס ַּת ֵּפק ְּב ָפחֹות ִמּכָ ְך
ֲ
ּוב ַפ ְרנָ ָסה ְּב ַה ְר ָח ָבה.
ְּתב ַֹרְך ִּבילָ ִדיםַּ ,ב ֲא ִריכּות יָ ִמים ְ
ּתֹורת ַה ֲח ִסידּות ּולְ ָה ִביא ֶאת ָהאֹור ֶׁשּלָ ּה לְ עֹוד וְ עֹוד
ַהּלֶ ַקחָ :עלֵ ינּו לִ לְ מֹד ֶאת ַ
יח ִצ ְד ֵקנּו ְּב ָקרֹוב ַמ ָּמׁש.
הּודים וְ כָ ְך נִ זְ ּכֶ ה לְ ִב ַיאת ְמ ִׁש ַ
יְ ִ

אמי
ֵמ ַהּכ ֶֹתל ְל ַמיָ ִ
לִ ְפנֵ י ּכְ ַא ְר ָּב ִעים וְ ֵת ַׁשע ָׁשנִ יםְּ ,ב ֶע ֶרב ִמלְ ֶח ֶמת ֵׁש ֶׁשת ַהּיָ ִמים יָ ָצא ָה ַר ִּבי
ְּב ִ'מ ְב ַצע ְּת ִפּלִ ין' ּכִ ְסגֻ ּלָ ה לַ ֲהגָ נָ ה ַעל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,היָ ה זֶ ה ַה ִּמ ְב ָצע
ָה ִראׁשֹון ִמ ֵּבין ֲ'ע ֶׂש ֶרת ַה ִּמ ְב ָצ ִעים'.
קּופה ָּפנָ ה ֵאלָ יו
אֹותּה ְּת ָ
ָה ַרב ֶּבנְ ִצּיֹון ַריְ ֶּדר ֵמ ַאנְ ּגְ לִ ּיָ ה ְמ ַס ֵּפר ֶׁש ְּב ָ
ּדּוע ָה ַר ִּבי ָּב ַחר לְ זַ ּכֹות
יָ ִדיד ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ֲח ִסיד ַח ַּב"ד וְ ָׁש ַאל אֹותֹו ַמ ַ
ֶאת ָה ַר ִּבים ַּדוְ ָקא ְּב ִמ ְצוָ ה זֹו וְ ֹלא ְּבכָ ל ִמ ְצוָ ה ַא ֶח ֶרת ּכְ מֹו ְׁש ִמ ַירת
ַהּכַ ְׁשרּות (וְ ָאכֵ ן ַּב ֶה ְמ ֵׁשְך יָ ָצא ָה ַר ִּבי ּגַ ם ְּב ִמ ְב ָצע זֶ ה)?
'יחידּות' ֵא ֶצל ָה ַר ִּבי וְ ֶה ֱע ִביר לָ ַר ִּבי
קּופה נִ כְ נַ ס ָה ַרב ַריְ ֶּדר לִ ִ
ּכַ ֲעבֹר ְּת ָ
הּודי
ֶאת ַה ְּׁש ֵאלָ הָ .ה ַר ִּבי ֵה ִׁשיב לֹו ְׁש ֵּתי ְּתׁשּובֹותָ :ה ִראׁשֹונָ ה – יְ ִ
בֹוהה
יח ְּת ִפּלִ ין ֲא ִפּלּו ַּפ ַעם ַא ַחת ִמ ְת ַעּלֶ ה לְ ַד ְרּגַ ת ְק ֻד ָּׁשה ּגְ ָ
ֶׁש ַּמּנִ ַ
הּודים
רֹואה ְּתמּונֹות ֶׁשל יְ ִ
אמי ֶ
הּודי ְּב ַמיָ ִ
יֹותרַ .ה ְּׁשנִ ּיָ ה – "ּכַ ֲא ֶׁשר יְ ִ
ֵ
יח ְּת ִפּלִ ין
יחים ְּת ִפּלִ ין ,הּוא ָחׁש ְּב ַד ַחף לְ ַהּנִ ַ
ַּבּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ֶׁש ַּמּנִ ִ
ְּב ַע ְצמֹו"...
ּומ ַס ֵּפר ָה ַרב ַריְ ֶּדר:
ַמ ְמ ִׁשיְך ְ
ּגֹורר ֶּב ָע ָבר
הּודי ֶׁש ִה ְת ֵ
יחת ֵטלֵ פֹון ִמּיְ ִ
ּכַ ֲעבֹר ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ִק ַּבלְ ִּתי ִׂש ַ
יע
אמי .הּוא ִּב ֵּקׁש ֶׁש ַאּגִ ַ
ּגֹורר ְּב ַמיָ ִ
ְּב ַאנְ ּגְ לִ ּיָ ה וְ ָע ַבד ִע ִּמי וְ כָ ֵעת ִה ְת ֵ
יׁשת ֲע ָס ִקים.
אמי לַ ֲעׂשֹות ִעּמֹו ְּפגִ ַ
לְ ַמיָ ִ
אמיִ .הּגַ ְע ִּתי ִּב ְׁש ַעת לַ יִ ל
ּכַ ֲחֹלף ִמ ְס ַּפר ָׁשבּועֹות ָאכֵ ן ַט ְס ִּתי לְ ַמיָ ִ
ְמ ֻא ֶח ֶרת וְ ָק ַב ְענּו לְ ִה ָּפגֵ ׁש ַּבּב ֶֹקר.
יע לַ ָּמלֹון לְ וַ ֵּדא
עֹורר ְמ ֻא ָחר וְ ִהּגִ ַ
הּודי ָח ַׁשׁש ֶׁש ֶא ְת ֵ
ַה ֻּׁש ָּתף ֶׁשל אֹותֹו יְ ִ
עֹור ְר ִּתי.
ֶׁש ִה ְת ַ
יתי ְּב ֶא ְמ ַצע
ׁשּובה – ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָהיִ ִ
הּוא נָ ַקׁש ַעל ַה ֶּדלֶ תּ ,כְ ֶׁשֹּלא ִק ֵּבל ְּת ָ
אֹותי
ְּת ִפּלָ ה וְ ֹלא יָ כֹלְ ִּתי לְ ַה ְפ ִסיק – הּוא ָּפ ַתח ֶאת ַה ֶּדלֶ ת וְ ָר ָאה ִ
ּומ ֻע ָּטר ִּב ְת ִפּלִ ין .הּוא ֹלא ָא ַמר ְמאּום וְ יָ ָצא ִמן ַה ֶח ֶדר.
ָעטּוף ְּב ַטּלִ ית ְ
לְ ַא ַחר ַה ְּת ִפּלָ ה נִ ּגַ ְׁש ִּתי לַ ָּמקֹום ּבֹו ָק ַב ְענּו לְ ִה ָּפגֵ ׁשּ .כֻ ּלָ ם יָ ְׁשבּו לֶ ֱאכֹל
רֹואה ַה ֶח ְׁשּבֹון –
יתי ַרק ִמיץ ַּתּפּוזִ יםֵ .
רּוחת ּב ֶֹקר ַאְך ֲאנִ י ָׁש ִת ִ
ֲא ַ
הּודיַ ,אְך ֹלא ָהיָ ה ָקרֹוב ּכָ ל ּכָ ְך לִ ְׁש ִמ ַירת ַה ִּמ ְצוֹות – ֻה ְפ ַּתע
ֶׁש ָהיָ ה יְ ִ
הֹוסיף וְ ִס ֵּפר לֹו ּכִ י ִּב ְׁשעֹות
לִ ְׁשמ ַֹע ֶׁש ֲאנִ י אֹוכֵ ל ַרק ָמזֹון ּכָ ֵׁשרַ .ה ֻּׁש ָּתף ִ

