ב״ה

"ּבכָ ל יֹום יִ ְהיּו ְּב ֵעינֶ יָך ּכַ ֲח ָד ִׁשי"ם" = ָחלָ בְּ ,ד ַבׁשֶׁ ,ש ֶמן ,יַ יִ ןַ ,מיִ ם.
י-ה ֵּתבֹותְ :
אׁש ַ
ָ .6רמּוז ְּב ָר ֵ
תּובים) לְ ַעם ְמ ֻׁשּלָ ׁש (ּכ ֲֹהנִ ים,
(=ּתֹורה ,נְ ִב ִיאים ּוכְ ִ
ָ
ּתֹורה ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת
ַּ .5בּגְ ָמ ָרא נֶ ֱא ַמרָּ :ברּוְך ֶׁשּנָ ַתן ָ
יׁשי
יׁשי (מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו) ַּבּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
(סיוָ ן) ַעל-יְ ֵדי ִמי ֶׁשּנֹולַ ד ְׁשלִ ִ
יׁשי ִ
לְ וִ ּיִ ים וְ יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים) ַּבח ֶֹדׁש ַה ְּׁשלִ ִ
ימי ַה ַהגְ ָּבלָ ה).
(לִ ֵ
בּועה ֶׁשּנִ ְׁש ְּבעּו יִ ְׂש ָר ֵאל
ת-הע ֶֹמר ,ב) ְׁש ֵּתי ְׁשבּועֹותַ :ה ְּׁש ָ
 .4א) ִסּיּום ִׁש ְב ָעה ַה ָּׁשבּועֹות לִ ְס ִפ ַיר ָ
יפם
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשֹּלא לְ ַה ְחלִ ָ
ָ
בּועה ֶׁשּנִ ְׁש ַּבע ַה ָּק
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא לִ ְדּבֹק ּבֹו וְ ַה ְּׁש ָ
ָ
לַ ָּק
ְּב ֻא ָּמה ַא ֶח ֶרת.
רּוׁשּה ֲע ִצ ָירה ִמּלַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה.
'ֲ .2ע ֶצ ֶרת' ֵּפ ָ
ּכּורים,
יֹום-ה ִּב ִ
ַ
ג-ה ָּׁשבּועֹות,
יֹום-ה ֲח ִמ ִּׁשיםַ ,ח ַ
ַ
ּתֹור ֵתנּו,
ג-ה ָּק ִציר ,זְ ַמן ַמ ַּתן ָ
ִׁ .1ש ְב ָעה ֵׁשמֹותַ :ח ַ
יֹום-ה ָּק ָהל.
ַ
ֲע ֶצ ֶרת וְ
ַה ְּתׁשּובֹות:

ּכְ ֶׁשיָ ָּצאָ ,א ַמר ָה ַר ִּבי ַמ ֲה ַר"ׁש ְּב ִה ְת ַּפ ֲעלּות"ְ :ראּו ַעד ֵהיכָ ן ַה ְּד ָב ִרים
ם-הּזֶ ה,
הּודי ֶּבן ִׁש ְב ִעים וָ ֶׁש ַבעֻ ,מ ְפ ָׁשט לְ גַ ְמ ֵרי ֵמ ִענְ יָ נֵ י ָהעֹולָ ַ
יעים ...יְ ִ
ַמּגִ ִ
יֹוׁשב ּובֹוכֶ ה ַעל ּכָ ְך ֶׁשֹּלא זָ כָ ה לְ גִ ּלּוי ַׁש ַער ַהּנּו"ן!".
וְ הּוא ֵ

ּתֹורה ִעם ּכָ ל ּכֹוחֹות ַה ּנֶ ֶפׁש!
ִל ְלמֹד ָ
בֹוד-ק ֻד ַּׁשת
ְ
ג-ה ָּׁשבּועֹות ִּב ְׁשנַ ת תרצ"ו ִּד ֵּבר ּכְ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ב ִה ְתוַ ֲעדּות ַח ַ
ּקֹודםַ ,על ּכָ ְך ֶׁשּלְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֶהכְ ֵר ִחי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ִׁשעּור ּגְ ָמ ָרא
ַא ְדמֹו"ר ַה ֵ
בּוע ֶׁשל ּגְ ָמ ָרא – ְּב ַע ְמקּות.
לֹומר ,לִ ּמּוד ָק ַ
ְּב ִעּיּוןּ .כְ ַ

ּתֹורהְּ ,בכָ ל ֶרגַ ע
יהּודי ְמ ֻחּיָ ב לִ לְ מֹד ָ
הּודי וִ ִ
יֹוד ִעים ֶׁשּכָ ל יְ ִ
ּובכֵ ןּ ,כֻ ּלָ נּו ְ
ְ
ּתֹורה,
אֹותּה לְ לִ ּמּוד ָ
ֶא ְפ ָׁש ִריָ .א ָדם ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ָׁש ָעה ְּפנּויָ ה וְ הּוא ֵאינֹו ְמנַ ֵּצל ָ
ּתֹורה'.
עֹובר ַעל ֲעוֹון ִ'ּבּטּול ָ
ֵ
ּתֹורה'; ּגַ ם ח ֶֹסר
ָה ִענְ יָ ן הּוא ֶׁשֹּלא ַרק ח ֶֹסר נִ ּצּול ֶׁשל זְ ַמן נֶ ְח ָׁשב ִ'ּבּטּול ָ
ּתֹורה'.
נִ ּצּול ֶׁשל ּכִ ְׁשרֹונֹות ֲה ֵרי הּוא ִ'ּבּטּול ָ

ּומה ֵהם?
ג-ה ָּׁשבּועֹות ָ
ּ .1כַ ָּמה ֵׁשמֹות יֵ ׁש לְ ַח ַ

ּוב ַע ְמקּותַ ,אְך ְּבפ ַֹעל הּוא
ּתֹורה ְּב ִעּיּון ְ
א/א ָּמאָ :א ָדם ֶׁש ְּמ ֻסּגָ ל לִ לְ מֹד ָ
ַא ָּב ִ
ּתֹורה ָקלִ יל וְ ִׁש ְט ִחי – ֲה ֵרי הּוא
עֹוׂשה זֹאת ֶאּלָ א ִמ ְס ַּת ֵּפק ְּבלִ ּמּוד ָ
ֵאינֹו ֶ
ּתֹורה'.
ְ'מ ַב ֵּטל ָ

ג-ה ָּׁשבּועֹות נִ ְק ָרא ּגַ ם ְּב ֵׁשם ֲ'ע ֶצ ֶרת'ַ .מ ִהי ַמ ְׁש ָמעּות ֵׁשם זֶ ה?
ַ .2ח ַ
ג-ה ָּׁשבּועֹות?
ַ .3על ָמה נִ ּדֹונִ ים ְּב ַח ַ
ג-ה ָּׁשבּועֹות ִּב ְׁשמֹו זֶ ה?
ּדּוע נִ ְק ָרא ַח ַ
ַ .4מ ַ
ג-ה ָּׁשבּועֹות?
יצד ָקׁשּור ַה ִּמ ְס ָּפר ָׁשלֹוׁש לְ ַח ַ
ּ .5כֵ ַ

ג-ה ָּׁשבּועֹות?
ג-ה ָּׁשבּועֹותִ .מי עֹוד נִ ְפ ַטר ְּב ַח ַ
ָּ .8דוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך נֹולַ ד וְ נִ ְפ ַטר ְּב ַח ַ

ימּיּות!"
ּוב ְפנִ ִ
ּתֹורה ְּב ִׂש ְמ ָחה ִ
"ק ָּבלַ ת ַה ָ
ַ

ּוב ַע ְמקּות?
ּתֹורה ְּב ִעּיּון ְ
ּדּוע ָחׁשּוב ּכָ לּ-כָ ְך לִ לְ מֹד ָ
ַמ ַ

ְׁש ֵאלֹות:

ג-ה ָּׁשבּועֹות?
נֹוהגִ ים לֶ ֱאכֹל ַמ ַאכְ לֵ י ּגְ ִבינָ ה ְּב ַח ַ
ּדּוע ֲ
ַ .7מ ַ

אֹוריְ ָתא'
ַמ ֲע ֶרכֶ ת 'נִ ְׁש ָמ ָתא ְּד ַ
הֹורים וְ ַהּיְ לָ ִדים ַהּיְ ָק ִריםְּ ,ב ִב ְרּכַ ת
ְמ ָב ֶרכֶ ת ֶאת ּכָ ל ַה ִ

יׁשה ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר
ג-ה ָּׁשבּועֹותַ ,מ ְדּגִ ָ
ּקֹודם ָא ַמר זֹאת ְּב ַח ַ
ָה ֻע ְב ָּדה ֶׁש ָה ַר ִּבי ַה ֵ
ּתֹורה ְּב ִעּיּון ַּדוְ ָקא.
ּובין לִ ּמּוד ָ
ג-ה ָּׁשבּועֹות ֵ
ֵּבין ַח ַ

י-חכָ ִמים?
ַה ִאם ַא ֶּתם ַּת ְל ִמ ֵיד ֲ
ג-ה ָּׁשבּועֹות
ְׁ 10ש ֵאלֹות ְל ַח ַ

ּתֹורה?
יהם נִ ְמ ְׁשלָ ה ַה ָ
ָ .6מה ֵהם ֲח ֵמ ֶׁשת סּוגֵ י ַהּנֹוזְ לִ ים ֶׁש ֲאלֵ ֶ

ג-ה ָּשׁבּועֹות ,תשע"ח
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ָּ .3ב ֲע ֶצ ֶרת נִ ּדֹונִ ים ַעל ֵּפרֹות ָה ִאילָ ן.

'ּתֹורה' ַעל ַה ָּפסּוק ִ'ּת ְס ְּפרּו
ָ
"ׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ָא ִבי
ים-א ְב ָר ָהםָ :
ַ
ֵה ִׁשיב ר' ַחּיִ
סֹופ ִרים ֶאת ַא ְר ָּב ִעים וְ ִת ְׁש ַעת ַהּיָ ִמים ֶׁשל
ְ
ֲח ִמ ִּׁשים יֹום' – ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר
ג-ה ָּׁש ֻבעֹות ,לְ גִ ּלּוי ַׁש ַער
יעים ַּבּיֹום ַה ֲח ִמ ִּׁשיםְּ ,ב ַח ַ
ת-הע ֶֹמרַ ,מּגִ ִ
ְס ִפ ַיר ָ
רֹואה!".
('ּת ְס ְּפרּו' ִמּלְ ׁשֹון אֹור וְ גִ ּלּויֶ ,א ֶבן ַס ִּפיר); וַ ֲאנִ י ֵאינִ י ֶ
ַהּנּו"ן ִ

ִ .10מי ּכָ ַתב ֶאת ְמגִ ּלַ ת-רּות?

נֹוס ִפים.
"הר ּגַ ְבנּונִ ים" .וְ יֵ ׁש ְט ָע ִמים ָ
(ּב ֵס ֶפר ְּת ִהּלִ ים) ַ
ַ .7על ֵׁשם ַהר ִסינַ י ֶׁשּנִ ְק ָרא ְ

ג-ה ָּׁש ֻבעֹות ֶאל ּדֹודֹו ,ר'
כ"ק ַא ְדמּו"ר ַמ ֲה ַר"ׁש ָהלַ ְך ַּפ ַעם ַא ַחת ְּבלֵ יל ַח ַ
ים-א ְב ָר ָהםְּ ,בנֹו ֶׁשל כ"ק ַא ְדמּו"ר ַהּזָ ֵקן ,לְ ָב ְרכֹו ְּב ִב ְרּכַ ת ֶה ָחג .הּוא
ַ
ַחּיִ
"הלֹוא ָחג ַהּיֹום,
יֹוׁשב וְ ֵעינָ יו זֹולְ גֹות ְּד ָמעֹותָ .א ַמר לֹו ָה ַר ִּביֲ :
ְמ ָצאֹו ֵ
וְ לָ ָּמה ִת ְבּכֶ ה?!".

ּכּורים :א) ָה ֲע ִׁש ִירים ,ב) ָה ֲענִ ּיִ ים?
ַּ .9ב ֶּמה ָהיּו ְמ ִב ִיאים ֶאת ַה ִּב ִ

ג-ה ָּׁשבּועֹות .מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו נֹולַ ד וְ נִ ְפ ַטר ְּבאֹותֹו ַּת ֲא ִריְך – ז' ַּב ֲא ָדר.
לׁ-שם-טֹוב נִ ְפ ַטר ְּב ַח ַ
ַ .8ה ַּב ַע ֵ

ִס ַּבת ַה ֶּבכִ י

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

ּכּורים ְּב ַסּלִ ים ֶׁשל ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ,ב) ָה ֲענִ ּיִ ים ֵה ִביאּו ְּב ַסּלֵ י נְ ָצ ִרים ִמ ַּקׁש.
 .9א) ָה ֲע ִׁש ִירים ֵה ִביאּו ִּב ִ

(מ ֲה ַר"ׁש) ַעל ּכִ י הּוא
ּכְ ֶׁשּנִ כְ נָ ס ר' ֶּפ ֶרץ ֶאל ַה ֶח ֶדרִ ,ה ְתאֹונֵ ן לִ ְפנֵ י ָה ַר ִּבי ַ
ימה"ָ .ענָ ה לֹו ָה ַר ִּביּ ,כִ י "ּכְ ֵדי לְ ַה ְרגִ יש ּכָ ְך,
ּבּוׁשה ּוכְ לִ ָ
"ּכְ לִ י ֵריקָ ,מלֵ א ָ
"ה ִאם ַא ָּתה
ֻמכְ ָר ִחים לִ ְהיֹות ַ'ּב ַעל ַמ ְד ֵרגָ ה'ּ ."...כַ ֲעבֹור ֶרגַ ע ְׁש ֵאלֹו ָה ַר ִּביַ :
לֹומר יֹום-יֹום ְּת ִהּלִ ים ִמּתֹוְך ְּבכִ ּיֹות?" .ר' ֶּפ ֶרץ ָענָ ה ּכִ י ָאכֵ ן ּכָ ְך
נֹוהג ַ
ֵ
לֹומר ִמ ֵּדי יֹום ְׁשנֵ י ִּפ ְר ֵקי
"ה ְמ ֵׁשְך ָ
(מ ֲה ַר"ׁש)ַ :
עֹוׂשהָ .א ַמר לֹו ָה ַר ִּבי ַ
הּוא ֶ
ּתֹורה – ָצ ִריְך לָ לֶ כֶ ת ְּב ִׂש ְמ ָחה!"...
ת-ה ָ
ְּת ִהּלִ ים ִּב ְבכִ ּיֹותֲ .א ָבל לְ ַק ָּבלַ ַ

ּומי עֹוד ָקׁשּור לַ ּיֹום ַהּזֶ ה וְ הּוא נִ ְפ ַטר וְ נֹולַ ד ְּבאֹותֹו ַּת ֲא ִריְך ַּב ָּׁשנָ ה?
ִ

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

מּואל ַהּנָ ִביא.
ְׁ .10ש ֵ

ג-ה ָּׁש ֻבעֹותָׁ .שנָ ה ַא ַחת ִהּגִ יעּו לִ ְק ַראת ֶה ָחג ֶאל
(מ ֲה ַר"ׁש) ּכָ ל ָׁשנָ ה – לְ ַח ַ
ַ
(מ ֲה ַר"ׁש) ֲח ִס ִידים ַר ִּבים ,וְ ר' ֶּפ ֶרץ ָח ַׁשׁש ֶׁש ָּמא ִּבגְ לָ ל ַה ָּק ָהל ָה ַרב
ָה ַר ִּבי ַ
'יחידּות' ִעם ָה ַר ִּבי ,לִ ְפנֵ י ֶה ָחגְּ .בעֹודֹו ָטרּוד
ֹלא יִ ְת ַא ְפ ֵׁשר לֹו לְ ִהּכָ נֵ ס לִ ִ
ּומ ַסר לֹו ּכִ י ָה ַר ִּבי ַמזְ ִמינֹו ֵאלָ יו
בֹותיו ,נִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו ִפ ְתאֹם ַהּגַ ַּבאי ָ
ְּב ַמ ְח ָׁש ָ
'יחידּות'.
לִ ִ

ועד
כפר
חב”ד

הפצת
מעיינות
החסידות

להקדשות ולמנויים להערות והארות ניתן לפנות (בהודעות) למס' 052-3017770





גליון  315במדבר
שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא
ָ
יעֲ ,א ָבל ּכָ ְך נִ ְפ ַסק לַ ֲהלָ כָ הִ :מי ֶׁש ַה ָּק
זֶ ה אּולַ י יִ ָּׁש ַמע ַמ ְפ ִּת ַ
עֹוסק ַּב ֲחלָ ִקים
ּוב ֲה ָבנָ ה ְּב ִר ָיאה ,וְ הּוא ֵאינֹו ֵ
טֹובים ַ
ֵּב ֵרְך אֹותֹו ְּבכִ ְׁשרֹונֹות ִ
ּיֹותר ַקּלִ ים
לֹומד ַאְך וְ ַרק ֶאת ַה ֲחלָ ִקים ַה ֵ
ּתֹורהֶ ,אּלָ א ֵ
ָה ֲע ֻמ ִּקים ֶׁשל ַה ָ
עֹובר ַעל
עֹוׂשה זֹאת ִמּב ֶֹקר ַעד לַ יְ לָ ה!) – ֲה ֵרי הּוא ֵ
ֶׁש ָּבּה (ּגַ ם ִאם הּוא ֶ
ּתֹורה'.
ֲעוֹון ִ'ּבּטּול ָ
יעים ֶאת ּכָ ל ַה ֵּׂשכֶ ל וְ ַה ֲה ָבנָ ה
ַה ִּס ָּבה לְ כָ ְך ִהיאֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ֹלא ַמ ְׁש ִק ִ
ּומה ִעם ַה ֵח ִצי
ּתֹורהָ .
לֹומד ָ
ּתֹורה ,זֶ ה ּכְ ִאּלּו ֶׁש ַרק ֵח ִצי ֵמ ִא ָּתנּו ֵ
ֶׁשּלָ נּו ַּב ָ
ּתֹורה'!
ַה ֵּׁשנִ י? – ַה ֵח ִצי ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשּלָ נּו'ְ ...מ ַב ֵּטל ָ
יֹותר ִמּזֶ ה:
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֵ :

(=חיצֹונִ ּיּות-
ּיּות-הּנֶ ֶפׁש) וְ יֵ ׁש ִ'חיצֹונִ ּיּות' ִ
ַ
ימ
(=ּפנִ ִ
ימּיּות' ְ
ַּבּנֶ ֶפׁש ֶׁשּלָ נּו יֵ ׁש ְ'ּפנִ ִ
ַהּנֶ ֶפׁש).
ׂשֹותּה (לְ ֻדגְ ָמהְ ,ק ִר ַיאת
סּוקים ִּב ְפ ֻעּלָ ה ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ֵח ֶׁשק לַ ֲע ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ֲע ִ
ּיּות-הּנֶ ֶפׁש ֶׁשּלָ נּו
ַ
ימ
ֵס ֶפר ְמ ַר ֵּתק אֹו ִה ְׁש ַּת ְּתפּות ְּב ִמ ְׂש ָחק ָאהּוב) – ְּפנִ ִ
ימן לְ כָ ְך הּואֶׁ ,ש ַּב ַּמ ָּצב ַהּזֶ ה ֶא ְפ ָׁשר לְ ַד ֵּבר ֵאלֵ ינּו
אֹותּה ְּפ ֻעּלָ הַ .ה ִּס ָ
ֻׁש ָּת ָפה לְ ָ
אֹו ֲא ִפּלּו לִ ְקרֹא ִּב ְׁש ֵמנּו ,וַ ֲאנַ ְחנּו ּכְ לָ ל ֹלא נִ ְׁש ַמע ...וְ ַה ִּס ָּבה לְ כָ ְך ִהיאֶׁ ,שּכָ ל
קּועה ַּב ֵּס ֶפר אֹו ַּב ִּמ ְׂש ָחק.
ַהּנֶ ֶפׁש ֶׁשּלָ נּו ְׁש ָ
לְ ֻע ַּמת זֹאתּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָאנּו ְמ ַב ְּצ ִעים ְּפ ֻעּלָ ה לְ ֹלא ֵח ֶׁשקֶ ,אּלָ א ִמּתֹוְך ֶהכְ ֵר ַח
אֹותּה ַה ְּפ ֻעּלָ הַ .ההֹוכָ ָחה לְ כָ ְך
ּיּות-הּנֶ ֶפׁש ֶׁשּלָ נּו ֻׁש ָּת ָפה לְ ָ
ַ
ִּבלְ ַבד – ַרק ִחיצֹונִ
יח ֶאת
יב ֵתנּוַּ ,ת ִּס ַ
י-ק ַטּנָ ה ִּב ְס ִב ָ
ִהיאֶׁ ,ש ַּב ִּמ ְק ֶרה ַהּזֶ הּ ,כָ ל ִה ְת ַר ֲחׁשּות ֲהכִ ְ
ַּד ְע ֵּתנּו.
ּתֹורה:
א/א ָּמא :וְ כָ ְך ּגַ ם ְּבלִ ּמּוד ָ
ַא ָּב ִ
ּיּות-הּנֶ ֶפׁש ֶׁשּלָ נּו
ַ
ּתֹורה ְּבא ֶֹפן ִׁש ְט ִחי ִּבלְ ַבדַ ,רק ִחיצֹונִ
לֹומ ִדים ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָאנּו ְ
נֹוטלֶ ת ֵחלֶ ק ַּבּלִ ּמּוד.
ֶ
ּיּות-הּנֶ ֶפׁש ֶׁשּלָ נּו ִּת ְהיֶ ה ֻׁש ָּת ָפה ַּבּלִ ּמּוד – ָעלֵ ינּו
ַ
ימ
רֹוצים ֶׁשּגַ ם ְּפנִ ִ
ִאם ֲאנַ ְחנּו ִ
ּוב ַה ֲע ָמ ָקה.
ּתֹורה ְּב ִעּיּון ְ
לִ לְ מֹד ָ
יעה –
ּתֹורה ֶׁשֹּלא ִמּתֹוְך יְ גִ ָ
לֹומד ָ
ָא ָדם ֶׁשּב ַֹרְך ְּבכִ ְׁשרֹונֹות ְמ ֻצּיָ נִ ים ַאְך הּוא ֵ
את – ַאל ַּת ֲא ִמין!"ֵ .אין ֶא ְפ ָׁשרּות 'לִ ְמצֹא' ֶאת
ּומ ָצ ָ
ָעלָ יו נֶ ֱא ָמר "ֹלא יָ גַ ְע ָּת ָ
יעה.
עֹוס ִקים ָּבּה ְּבלִ י ַמ ֲא ָמץ וִ יגִ ָ
ּתֹורהִ ,אם ְ
ֹלקּיִ ים ַהּגְ נּוזִ ים ַּב ָ
אֹוצרֹות ָה ֱא ִ
ָה ָ
ּתֹורה,
לְ ֻע ָּמתֹו ָא ָדם ֶׁשאּולַ י ֵאינֶ ּנּו ֻמכְ ָׁשר ּכָ לּ-כָ ְךֲ ,א ָבל הּוא ּכֵ ן ִמ ְתיַ ּגֵ ַע ַּב ָ
את – ַּת ֲא ִמין!".
ּומ ָצ ָ
ֻמ ְב ָטח לֹו ֶׁשּיְ ֻקּיַ ם ּבֹו "יָ גַ ְע ָּת ָ
ּתֹורהֶ ,אּלָ א ּגַ ם
יעה ִהיא ֹלא ַרק לְ גַ ֵּבי לִ ּמּוד ָ
יבּותּה ֶׁשל ַהּיְ גִ ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֲ :ח ִׁש ָ

בֹודת-ה':
חּומי וְ ִענְ יְ נֵ י ֲע ַ
ְּבכָ ל ְּת ֵ
ּיּות-הּנֶ ֶפׁשּ .כָ ְך ִּב ְת ִפּלָ ה,
ַ
ימ
יע ֶאת ְּפנִ ִ
ְּבכָ ל ָּד ָבר וְ ָד ָבר ַחּיָ ִבים לְ ִה ְתיַ ּגֵ ַע ּולְ ַה ְׁש ִק ַ
ּתֹורה.
ּכָ ְך ְּב ַא ֲה ַבת-יִ ְׂש ָר ֵאל וְ כָ ְך ְּבכָ ל יֶ ֶתר ִמ ְצוֹות ַה ָ
י-א ְפ ָׁשר לְ נַ ֵהל ַחּיִ ים
ָעלֵ ינּו לָ ַד ַעתֶׁ ,ש ְּב ִענְ יְ נֵ י ְק ֻד ָּׁשה – ֵאין ַ'מ ְּתנֹות ִחּנָ ם'ִ .א ֶ
ימים.
יע לְ ֶה ֵּׂשגִ ים ַמ ְר ִׁש ִ
ְקלִ ילִ ים ,וְ לִ ְרצֹות לְ ַהּגִ ַ
יס-הגְ ָרלָ ה ִּב ְסכּום
ם-הּזֶ הַ ,ה ָּד ָבר ֶא ְפ ָׁש ִרי :לִ ְפ ָע ִמים קֹונִ ים ּכַ ְר ִט ַ
ְּב ִענְ יְ נֵ י ָהעֹולָ ַ
ּופ ְתאֹום זֹוכִ ים ַּב ְּפ ָרס ַהּגָ דֹולֶ .א ְפ ָׁשר לָ קּום ּב ֶֹקר ֶא ָחד ּולְ גַ ּלֹות ֶׁש ֵאיזֶ ה
ָּפעּוט ִ
ּוב ֶרגַ ע ֶא ָחד נַ ֲע ֵׂשינּו ֲע ִׁש ִירים ּגְ דֹולִ ים.
'ׁש ֵמנָ ה' ְ
הֹוריׁש לָ נּו יְ ֻר ָּׁשה ְ
ּדֹוד זָ ֵקן ִ
רֹוצים לְ ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ה'ֻ ,מכְ ָר ִחים
בֹודת-ה'ּ .כָ אןִ ,אם ֶּב ֱא ֶמת ִ
ֹלא ּכָ ְך ְּב ִענְ יְ נֵ י ֲע ַ
יע ֶאת ּכָ ל ּכֹוחֹות נַ ְפ ֵׁשנּו.
לְ ִה ְת ַא ֵּמץ; לְ ַה ְׁש ִק ַ
(ה ַּמ ְמ ִחיׁש ֶאת ּתֹכֶ ן ַה ְּד ָב ִרים
ּומ ַאּלֵ ף ַ
א/א ָּמא :לְ ִסּיּוםִ ,הּנֵ ה ִסּפּור ָק ָצר ְ
ַא ָּב ִ
ַהּנִ זְ ּכָ ִרים-לְ ֵעיל):

עֹולם
ֵאין ֶע ֶצב וְ ֵאין ּתּוגָ ה ָּב ָ

ּגּוטנִ יק
יֹוסף-יִ ְצ ָחק ְ
ְמ ַס ְּפ ִרים ַעל ִאיׁש ָה ֲע ָס ִקים וְ ַהּנַ ְד ָבן ַה ֲח ִס ִידי ,ר' ֵ
אֹוס ְט ַרלְ יָ הֶׁ ,ש ַּפ ַעם ַא ַחת ָׁש ַאל ֶאת ָה ַר ִּבי ּכַ ָּמה ָעלָ יו לְ ַה ְפ ִריׁש ִמּכַ ְסּפֹו ּכְ ֵדי
ֵמ ְ
הּ-ב ִהּדּורּ ,כָ ָראּוי לְ ָע ְׁשרֹו.
ת-צ ָד ָק ְ
לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ְ

ּיֹומנֹו ַה ְּפ ָר ִטי ֶׁשל ָה ַרב ֶה ָח ִסיד ר' ָּדוִ ד ּגֹולְ ְד ֶּב ְרג
לְ ָפנֵ ינּו ְק ָט ִעים ֲא ָח ִדים ִמ ָ
ג-ה ָּׁשבּועֹות תשכ"ג,
רּוׁשלַ יִ םֶׁ ,ש ָּׁש ָהה ֵא ֶצל ָה ַר ִּבי ְּב ַח ַ
זִ כְ רֹונֹו-לִ ְב ָרכָ ה ִמּיְ ָ
קּוח ִמ ֵּתאּור
ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ֶה ֱעלָ ה ֶאת ְר ָׁש ָמיו ַעל ַהּכְ ָתבֶ .ק ַטע ֶא ָחד לָ ַ
ַהּלַ יְ לָ ה ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ַה ַחג ִּב:770-

ּבֹון-ה ַּבנְ ק),
ַ
(ּב ֶח ְׁש
ׁשּובת ָה ַר ִּבי ָהיְ ָתהּ :כָ ל עֹוד ַהּנְ ִתינָ ה ַקּלָ ה וְ ֹלא ֻמ ְרּגֶ ֶׁשת ְ
ְּת ַ
הּ-ב ִהּדּור ְמ ַקּיְ ִמים ַרק ּכַ ֲא ֶׁשר
ת-צ ָד ָק ְ
הּ-ב ִהּדּורִ .מ ְצוַ ְ
ת-צ ָד ָק ְ
ֵאין זֹו ִמ ְצוַ ְ
נֹותנִ ים ְסכּום ֶׁשֹּלא ַקל לְ ִה ָּפ ֵרד ִמ ֶּמּנּו...
ִמ ְת ַא ְּמ ִצים וְ ְ
יע ֶאת ּכָ ל
ּומ ְצוֹות ַחּיָ ִבים לְ ִה ְתיַ ּגֵ ַע ּולְ ַה ְׁש ִק ַ
ּתֹורה ִ
ֶׁשּכֵ ןּ ,כָ ָאמּורְּ ,ב ִענְ יְ נֵ י ָ
ּכֹוחֹות ַהּנֶ ֶפׁש.
(הּנֶ ֶפׁש)!
ימּיּות ַ
ּוב ְפנִ ִ
ּתֹורה ְּב ִׂש ְמ ָחה ִ
י-רצֹון ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה ּכֻ ּלָ נּו לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָ
יְ ִה ָ
(על-פי ליקוטי-שיחות ,חלק ב' ,עמ'  566והלאה)

"ּברּוְך
אֹומ ִריםָ ,
ּתֹורה ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ים ּכָ ל ּב ֶֹקר ֲאנַ ְחנּו ְ
ת-ה ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ב ִב ְרּכַ ַ
ּתֹורה",
"ּברּוְך ַא ָּתה ה' ֶׁשּנָ ַת ָּת ָ
אֹומ ִרים ָ
ּתֹורה"ֹ .לא ְ
נֹותן ַה ָ
ַא ָּתה ה' ֵ
ּתֹורה.
נֹותן לָ נּו ֶאת ַה ָ
"נֹותן"ִּ ,בלְ ׁשֹון הֹוֶ הַ .הּיֹום ַא ָּתה ֵ
ַּפ ַעם נָ ַת ָּתֶ ,אּלָ א ֵ
אֹותּה ְּב ַחּיּות יְ ֵת ָרהּ ,כְ ִאּלּו
ּתֹורהָ ,עלָ יו לִ לְ מֹד ָ
לֹומד ָ
הּודי ֵ
ּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר יְ ִ
ּתֹורה נִ ֶּתנֶ ת לֹו ֵמ ֵאת ה' יִ ְת ָּב ֵרְך.
ַהּיֹום ַהּזֶ ה ַמ ָּמׁש ַה ָ
ג-ה ָּׁשבּועֹות" ,זְ ַמן
א/א ָּמאָּ :ד ָבר זֶ ה נָ כֹון ְּבכָ ל יֹום וָ יֹוםֲ .א ָבל ְּב ַח ַ
ַא ָּב ִ
"הּיָ ִמים
ּתֹור ֵתנּו"ָ ,ה ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה ִמ ְת ַחּזֵ ק ִּפי ּכַ ָּמה .נֶ ֱא ָמר ַּב ָּפסּוק ַ
ַמ ַּתן ָ
ּומ ַצּיְ נִ ים
"מזְ ּכִ ִירים" ְ
לֹומרּ ,כַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ַ
ָה ֵאּלֶ ה נִ זְ ּכָ ִרים וְ נַ ֲע ִׂשים"ּ .כְ ַ
אֹותם ְמא ָֹרעֹות ֶׁש ִה ְת ַר ֲחׁשּו ְּבאֹותֹו ַחג ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה,
ַחג ְמ ֻסּיָ םָ ,
נֹוס ֶפתְּ .ב ִמּלִ ים ְּפׁשּוטֹותְּ :בכָ ל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה
חֹוזְ ִרים "וְ נַ ֲע ִׂשים" ַּפ ַעם ֶ
ןּ-תֹורה!
ָ
ג-ה ָּׁשבּועֹות – "נַ ֲע ֶׂשה" וְ נִ ְפ ָעל ׁשּוב ַמ ַּת
ְּב ַח ַ

ג-ה ָּׁשבּועֹות ֵא ֶצל ָה ַר ִּבי -
ַח ַ
ּיֹומ נֹו ֶׁשל ָח ִסיד
ִמ ָ

מּובנֶ ת ִאםּ-כֵ ן ַה ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת ֶׁש ְּצ ִריכָ ה לְ ַמּלֵ א ֶאת
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֶ :
ּתֹורה!
ג-ה ָּׁשבּועֹותֶׁ ,שּבֹו ֲאנַ ְחנּו ְמ ַק ְּבלִ ים ֵמ ָח ָדׁש ֶאת ַה ָ
לִ ֵּבנּו ְּב ַח ַ
לָ כֵ ן ּגַ ם ,זֶ הּו ַהּזְ ַמן ַה ַּמ ְת ִאים לְ ַק ָּבלַ ת ַה ְחלָ טֹות-טֹובֹות ְּבכָ ל ַה ָּקׁשּור
אׁשיתָ ,עלֵ ינּו לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ְּב ִקּיּום ַּת ָּקנֹות ַהּלִ ּמּוד ֶׁשל
ּתֹורהֵ .ר ִ
לְ לִ ּמּוד ָ
ּיֹומּיִ ים ְּב ֻח ָּמׁשְּ ,ת ִהּלִ יםַּ ,תנְ יָ א וְ ַר ְמ ַּב"ם).
עּורים ַה ִ
(ה ִּׁש ִ
ּבֹותינּו נְ ִׂש ֵיאינּו ַ
ַר ֵ
נֹוספֹות ַה ְּקׁשּורֹות
ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ןּ ,כְ ַדאי וְ ָחׁשּוב לְ ַק ֵּבל ַה ְחלָ טֹות-טֹובֹות ָ
ּתֹורה.
ְּבלִ ּמּוד ְׁש ָאר ֶחלְ ֵקי ַה ָ
(על-פי 'התוועדויות' תש"נ ,חלק ג' ,עמ'  273והלאה)

רּוחנִ ּיּות
ימן ֶׁשל ָ
(ּבחּוץ-לָ ָא ֶרץ) ָע ְברּו ְּב ִס ָ
ים-טֹובים ְ
ִ
ּמּובן ֶׁש ְּׁשנֵ י ַהּיָ ִמ
"ּכַ ָ
ִּבלְ ַבדַּ .בּלַ יְ לָ ה ָה ִראׁשֹון יָ ַׁש ְבנּו ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה וְ ָא ַמ ְרנּו ִ'ּתּקּון'ְּ .ב ָׁש ָעה  3לִ ְפנֹות
ּבּור-ה ַּמ ְת ִחיל 'וְ כָ ל
ַ
יט"א וְ ָא ַמר ַמ ֲא ַמר ֲח ִסידּות ִּד
יע ַא ְדמֹו"ר ְׁשלִ ָ
הֹופ ַ
ּב ֶֹקר ִ
ית-הּכְ נֶ ֶסת ָהיָ ה ָמלֵ א ִמ ֶּפה ֶאל ֶּפה וְ ֹלא ָהיָ ה נִ ּכָ ר ַעל ַאף
רֹואים'ֵּ .ב ַ
ָה ָעם ִ
רֹוצה לִ יׁשֹן לַ ְמרֹות ַה ָּׁש ָעה ַה ְּמ ֻא ֶח ֶרת".
ֶא ָחד ֶׁש ֶ
רֹומ ֶמת ַּב ִה ְתוַ ֲעדּות ִעם ָה ַר ִּבי,
ַּב ֶּק ַטע ַה ֵּׁשנִ י הּוא ְמ ָת ֵאר ֶאת ָה ֲאוִ ָירה ַה ְּמ ֶ
ַּבּיֹום ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַה ַחג:
אּפ ִצי' וְ כָ אן ֵא ַרע ָּד ָבר
יצע ְחלָ ְ
דּוע 'נְ יֶ ע ז'ו ִֹר ֶ
"ה ַר ִּבי ָר ַמז לְ נַ ּגֵ ן ֶאת ַהּנִ ּגּון ַהּיָ ַ
ָ
ֶׁשּכְ ַדאי לָ בֹוא ִמּכָ ל ָהעֹולָ ם ,לִ ְראֹות ,לִ ְׁשמ ַֹע ּולְ ִה ְת ַעּנֵ ג .וְ הּואְּ :ב ֶא ְמ ַצע
נֹופף ַּבּיָ ַדיִ ם
ַהּנִ ּגּון ָקם ָה ַר ִּבי ִמּכִ ְּסאֹו – וְ ַא ֲח ָריו ּכָ ל ַה ָּק ָהל – וְ ִה ְת ִחיל לְ ֵ
נֹוראֹות
רֹומםָּ .פנָ יו ָהיּו ָ
ְּבא ֶֹפן ֶׁשּכָ ל ּגּופֹו ַה ָּקדֹוׁש ָר ַעד ,וְ ִה ְת ִחיל לְ ִה ְת ֵ
ּכֹוחֹותיו ,וְ הּוא
ָ
רֹוצה לְ ָה ִרים ַמ ָּׂשא ּכָ ֵבד לְ ַמ ְעלָ ה ִמ
ְּוקמּוטֹותּ ,כְ ֶא ָחד ָה ֶ
רֹומם
אֹוטֹומ ִטי ִה ְת ֵ
ָ
ְמ ַרּכֵ ז ֶאת ּכָ ל ַהּכֹוחֹות ְּב ֶרגַ ע זֶ ה ,וְ כָ ל ַה ָּק ָהל ְּבא ֶֹפן
יהם וְ ָׁשרּו ְּבכָ ל ַהּכֹוחֹות...
מֹוׁש ֵב ֶ
ִמ ְּמקֹומֹות ְ
"ּב ֶרגַ ע זֶ ה ַח ְׁשנּו ֶׁש ֵאין ֶע ֶצב וְ ֵאין ּתּוגָ ה ָּבעֹולָ םֵ .איזֶ ה ֶע ֶרְך לְ כָ ל ַה ַּת ֲענּוגִ ים
ְ
רּוחנִ י זֶ הְּ .ב ֵעינֵ י ַר ִּבים נִ ְראּו ִּד ְמעֹות ִׂש ְמ ָחה
ַהּגַ ְׁש ִמּיִ ים ּכְ נֶ גֶ ד ַּת ֲענּוג ָ
(=ה ְת ַא ְּפקּו) ַה ְר ֵּבהֶׁ ,שֹּלא יִ ְתּגַ ּלֶ ה לַ חּוץ .לְ ָפנֵ ינּו נִ ְר ָאה ִאיׁש
וְ ִה ְבלִ יגּו ִ
רּוחנִ ּיִ ים ֶׁש ֵאינָ ם
רֹואים ּבֹו ּכֹוחֹות ָ
ּכְ כָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ,לְ ֹלא ְׁש ְט ַריְ ְמל וְ כּו' ,וְ ִ
יׁש-מּכִ יר ֶׁש ַרק
ַ
ּמֹוח ַמ ְרּגִ
(=ׁשל ָה ֵעט)ַ ,רק ַהּלֵ ב וְ ַה ַ
נִ ְת ָּפ ִסים ַּב ְּדיֹו ַהּכָ חֹל ֶ
ּומ ַחּיֶ ה ֲע ָצמֹות יְ ֵבׁשֹות ֶׁש ָהיּו
ֹלקי ַהּנִ ְס ָּתר וְ ַהּנֶ ֱעלָ ם ַמנְ ִהיג ְ
ּכֹוח ָה ֱא ִ
ַה ַ
צֹות-ה ְּב ִרית"...
ַ
ְרגִ ילֹות לִ ְׁשק ַֹע ְּב ַת ֲענּוגִ ים ּגַ ְׁש ִמּיִ ים ֶׁשֹּלא ֲח ֵס ִרים ְּב ַא ְר

ּתֹורה – ָצ ִריְך ָל ֶלכֶ ת ְּב ִׂש ְמ ָחה
ת-ה ָ
ְל ַק ָּב ַל ַ
(ּב ְּׁשנַ ת תש"ה):
ג-ה ָּׁש ֻבעֹות ִ
ּקֹודם ְּב ַח ַ
ִסּפּור ֶׁש ִּס ֵּפר ָה ַר ִּבי ַה ֵ
תֹו-ע ֶדן) ָהיָ ה ָח ִסיד ֶׁש ְּׁשמֹו ָהיָ ה ר' ֶּפ ֶרץ .ר' ֶּפ ֶרץ
לְ ַא ְדמּו"ר ַמ ֲה ַר"ׁש (נִ ְׁש ָמ ֵ
ָהיָ ה ְ'מלַ ֵּמד'ִ ,איׁש נַ ֲעלֶ ה ,וְ ָענִ י ָמרּודָ .רגִ יל ָהיָ ה ר' ֶּפ ֶרץ לָ בֹא ֶאל ָה ַר ִּבי

