ב״ה
ועד
כפר
חב”ד

ֵמ ָה ֶרגַ ע ֶׁשּבֹו ַה ַחּזָ ן ַמ ְת ִחיל ֶאת ַה ְּת ִפּלָ ה וְ ַעד ַא ַחר ִסּיּום ַה ַּק ִּדיׁש ָה ַא ֲחרֹון.

ַה ֲהכָ נֹות ַל ִ'ּט ָיסה'
יה
ּתֹופסֹות ַה ֲהכָ נֹות ֵאלֶ ָ
רּוח ַה ָּמ ָׁשלֲ ,ה ֵרי ֶׁש ֵחלֶ ק נִ כְ ָּבד ַּב ִּט ָיסה ְ
ִאם נַ ְמ ִׁשיְך ְּב ַ
(וְ ָה ַא ְב ֵרכִ ים ֲא ִפּלּו 'חֹוגְ ִרים'.)...
יהן ּכָ ַתב ָה ַר ִּבי:
ֵּבין ַה ֲהכָ נֹות ֲעלֵ ֶ
לָ ֵתת ַמ ְט ֵּב ַע לִ ְצ ָד ָקה לְ ָענִ י ,אֹו ַּב ֻּק ָּפה.

הפצת
מעיינות
החסידות

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

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

(ּב ְס ִביבֹות תש"ה) ,נִ כְ נַ ס ָה ַר ִּבי לַ 'ּזַ אל' ִּב-
ְּב ַא ַחת ַה ָּׁשנִ ים ֶׁשּלִ ְפנֵ י ַהּנְ ִׂשיאּות ִ
יע ּכָ ֵעת ֵמ ָח ִמי – ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ ,וְ הּוא ִּב ֵּקׁש לִ ְמסֹר ֶׁש ָהיָ ה
"אנִ י ַמּגִ ַ
 770וְ ִהכְ ִריזֲ :
(=ה ַר ִּבי ָה ַר ַּׁש"ּבַ ,א ַחר ִה ְס ַּתּלְ קּותֹו) ,וְ הּוא ָׁש ַאל אֹותֹוָ ,ה ֵאיְך
ֶא ְצלֹו ָה ַא ָּבא ָ
ּתֹורה"...
יָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁש ֶא ְצלְ ָך ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ְמ ַד ְּב ִרים ִּב ְׁש ַעת ְק ִר ַיאת ַה ָ

נָ א לְ ַה ֵּדק ֲחגֹורֹותַ ,מ ְמ ִר ִיאים!

לִ לְ מֹד ְּבכָ ל יֹום ֶּפ ֶרק ַּתנְ יָ א לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפּלָ ה.
לַ ְחׁשֹב ׁשּוב ַעל ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ַּב ֲח ִסידּות.
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ְט ִבילָ ה ְּב ִמ ְקוֶ ה.
ּכֹוח לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל.
ימת ְ'מזֹונֹות' ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַ
ְט ִע ַ

ְּב ֵעת ַה ִ'ּט ָיסה'
אֹומ ִריםּ ,ולְ נַ ּסֹות
ַּב ְּת ִפּלָ ה ַע ְצ ָמּה ָצ ִריְך לַ ְחׁשֹב ַעל ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלִ ים ֶׁש ָאנּו ְ
לְ ִה ְת ַרּכֵ ז לְ ָפחֹות ְּב ֶק ַטע ֶא ָחד ְּבכָ ל יֹום.
ַה ְּת ִפּלָ ה ִמּתֹוְך ַה ִּסּדּור ְמ ַסּיַ ַעת לָ ִרּכּוזּ ,כְ ִפי ֶׁשּכָ ַתב ָה ַר ִּבי לְ ָא ָדם ֶׁש ִה ְתלֹונֵ ן
"עלָ יו לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ִמּתֹוְך ַה ִּסּדּור,
ַעל ַמ ְח ָׁשבֹות ֶׁש ְּמ ַבלְ ְּבלֹות אֹותֹו ַּב ְּת ִפּלָ הָ :
תּוח לְ ָפנָ יוּ ,וכְ ֶׁשּיַ ְרּגִ יׁש
וְ גַ ם ְּב ָמקֹום ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ִסּדּור ָּפ ַ
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם
דּוע ַמ ֲא ַמר ַר ֵ
ׁשֹוטט יַ ִּביט ַּב ִּסּדּור ,וְ יָ ַ
ֶׁש ַּמ ְת ִחילֹות ַמ ְח ָׁשבֹות לְ ֵ
'אֹותּיֹות ְמ ִאירֹות'.". .
לִ ְב ָרכָ ה ִ
דּועָ ,ה ַר ִּבי ַע ְצמֹו ִה ְק ִּפיד ְמאֹוד לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ּולְ ָב ֵרְך ַרק ִמּתֹוְך ַה ִּסּדּור ,וַ ֲא ִפּלּו
ּכַ ּיָ ַ
ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁש ְּב ִסּיּום ַה ִה ְתוַ ֲעדּות ָהיָ ה ְמ ָב ֵרְך ֵמ ַה ִּסּדּור ,וְ כָ ְך ָא ַמר
(ּביַ ַחס לַ ֲח ִס ִידים ֶׁש ִה ִּביטּו ַעל ָה ַר ִּבי ְּב ֵעת
ָה ַר ִּבי ְּב ִה ְתוַ ֲעדּות י"ג ִּת ְׁש ֵרי תשמ"ג ְ
ַה ְּת ִפּלָ ה ִּב ְמקֹום לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ִמּתֹוְך ַה ִּסּדּור):

ּיּורי ֶה ָח ִסיד ר' זַ ְל ָמן ְק ַליְ נְ ָמן ָע ָליו ַה ָּׁשלֹום
בֹודת ַה ְּת ִפ ָּלה'ִ .מ ִּצ ֵ
ֲ'ע ַ

"ּבֹא ֶאל ַה ֵּת ָבה"

שמות הזוכים בהגרלה שנערכה בין התלמידים
והתלמידות חיילי צבאות ה' שהצטיינו בלימוד "נשמתא
דאוריתא הורים וילדים לומדים בצוותא"

ּׁשֹומ ֶרת ָעלֵ ינּו ִמ ֵ'ּמי ַה ַּמּבּול' .יֵ ׁש ְּד ָב ִרים
א/א ָּמאּ :גַ ם לָ נּו יֵ ׁש ֵּת ַבת נ ַֹח ַה ֶ
ַא ָּב ִ
ּובנַ ַחתֵ .אּלּו ְּד ָאגֹות
יעים לָ נּו לַ ֲעבֹד ֶאת ה' ְּב ִׂש ְמ ָחה ְ
ּומ ְפ ִר ִ
אֹותנּו ַ
ַה ְּמ ַבלְ ְּבלִ ים ָ
ּומ ְח ָׁשבֹות ֹלא טֹובֹות.
ּוב ִריאּותַ ,
ֶׁשל ַּפ ְרנָ ָסה ְ

ההגרלה היתה על מחזור ותהילים מעור תרומת משפחת רובר

הּודיֶׁ ,ש ִאם
מֹורה לְ כָ ל יְ ִ
ַה ִּצּוּוי "ּבֹא ֶאל ַה ֵּת ָבה" – ֵּפ ֵרׁש ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב – ֶ
אֹותּיֹות וְ ַה ִּמּלִ ים ֶׁשל
ִּב ְרצֹונֹו לִ ְהיֹות מּוגָ ן ָעלָ יו לְ ִהּכָ נֵ ס ֶאל ּתֹוְך ַה ֵּתבֹותָ ,ה ִ
ּתֹורה וְ ַה ְּת ִפּלָ הָ .מה ַה ֵּפרּוׁש לְ ִהּכָ נֵ ס לַ ִּמּלִ ים? ֹלא ַרק לְ ַמלְ ֵמל ַמ ֵהר ֶאת
ַה ָ
ַה ְּת ִפּלָ ה ּולְ ַס ֵּמן וִ יֶ ...אּלָ א לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ִּב ְמ ִתינּות וְ לַ ְחׁשֹב ַעל ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלִ ים
מֹוצ ִיאים ֵמ ַה ֶּפה.
ֶׁש ָאנּו ִ

תלמוד תורה
צביקי פלג כיתה א' זכה במחזור מעור
מנחם מענדל גולדברג כיתה ח' זכה בתהילים מעור

ּומה
"מּכֵ יוָ ן ֶׁש ִּב ְׁש ַעת ַה ְּת ִפּלָ ה ְצ ִריכִ ים לַ ְחׁשֹב ַרק אֹודֹות ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואָ ,
ִ
עּוצה לַ ָּד ָבר ִהיא לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
ּגַ ם ֶׁש ְּצ ִריכִ ים לַ ְחׁשֹב ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלֹות – ֲאזַ י ָה ֵע ָצה ַהּיְ ָ
ּובוַ ַּדאי
יח ַּד ַעת ִמּכַ ּוָ נַ ת ַה ְּת ִפּלָ הְ ,
יֹותר ֶׁשֹּלא לְ ַה ִּס ַ
ִמּתֹוְך ַה ִּסּדּורֶׁ ,ש ָאז נָ ֵקל ֵ
חֹוׁש ִבים ֶׁש ֵאינָ ם
ֶׁשֹּלא לְ ַה ְח ִסיר ֵּתבֹות ַּב ְּת ִפּלָ ה .וַ ֲא ִפּלּו ִאם יֶ ְׁשנָ ם ּכָ ֵאּלּו ַה ְ
יֹוד ִעים ֶאת ַה ְּת ִפּלָ ה ְּב ַעל-
ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ִמּתֹוְך ַה ִּסּדּור ִמּכֵ יוָ ן ֶׁש ֵהם ְ
אֹותם ֲאנָ ִׁשים
(חֹוׁש ִבים ָ
ְ
"א ְׁש ֵרי" –
ּוב ְפ ָרט ּכַ ֲא ֶׁשר ְמ ֻד ָּבר אֹודֹות ְּת ִפּלַ ת ַ
ֶּפהִ ,
"א ְׁש ֵרי" ִמּתֹוְך ַה ִּסּדּורֹ" ,לא יְ ֻא ַּמן ּכִ י יְ ֻס ַּפר"! – ֲה ֵרי ּגַ ם
לֹומר ַ
לְ ַע ְצ ָמםֲ ):היִ ָּתכֵ ן ַ
"א ְׁש ֵרי" ְּב ַעל ֶּפה ְצ ִריכִ ים לַ ְחׁשֹב אֹודֹות ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. .
אֹומ ִרים ַ
ּכַ ֲא ֶׁשר ְ
ְּת ִפּלַ ת
לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
ּכְ ֵדי
ַהּכְ נֶ ֶסת
לְ ֵבית
את
"ּב ָ
ָ
ְּת ִפּלַ ת ִמנְ ָחה ,אֹו ְּת ִפּלַ ת ַע ְר ִבית – ֲחׁשֹב אֹודֹות
ֲחׁשֹב אֹודֹות ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.". .

אהלי תורה  -אהלי מנחם
חיים זאב פרומר כיתה ד' זכה במחזור מעור
זושא ריבקין כיתה ה' זכה בתהילים מעור

ּכֹותב ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן לַ ֲח ִס ִידים ֶׁש ְּב ֵעת ַה ְּת ִפּלָ ה ָאנּו
ְּב ִאּגֶ ֶרת ַהּק ֶֹדׁש ַּב ַּתנְ יָ א ֵ
עֹומ ִדים לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְךּ .כְ מֹו ֶׁש ָא ָדם ֵאינֹו ֵמ ִעיז לַ ֲעמֹד ִּב ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ּולְ ַד ֵּבר ִעם
ְ
ֲח ֵברֹוַ ,על ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה לִ ְפנֵ י ה' .וְ לָ כֵ ן ּגֹוזֵ ר ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ֶׁשֹּלא לְ ַד ֵּבר

נֹותן
יֹותר וְ ֵאינֹו ֵ
ּומ ְת ַּפּלֵ ל ּכָ ָראּוי ,הּוא ֵאינֹו ִמ ְת ַּפ ֵעל ֵ
ּתֹורה ִ
לֹומד ָ
הּודי ֵ
ּכְ ֶׁשּיְ ִ
יטב ֶׁשה' הּוא ַה ְּמ ַח ֵּדׁש ְּבטּובֹו
לָ עֹולָ ם לְ ַבלְ ֵּבל אֹותֹוּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ֻּמּנָ ח ֶא ְצלֹו ֵה ֵ
ֹלקית
רּוחנִ ּיּותַ ,ה ַחּיּות ָה ֱא ִ
אׁשית – ָה ִע ָּקר ִהיא ָה ָ
ְּבכָ ל יֹום ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵׂשה ְּב ֵר ִ
רּוחנִ ּיּות.
ַהּנִ ְמ ֵצאת ְּבכָ ל ָּד ָבר ָּבעֹולָ ם ,וְ ַהּגַ ְׁש ִמּיּות ִהיא ַרק 'ּכְ לִ י' ֲעבּור ָה ָ

בית רבקה צעירות
צביה בלינוב כיתה ב' זכתה בתהילים מעור
חנה בורובסקי כיתה ב' זכתה במחזור מעור

בית רבקה בוגרות

ּתֹולדֹות
ַעל ָמה ִּד ֵּבר ָה ַר ִּבי ִּב ִיחידּות ִעם ָה ַא ְדמֹו"ר ִמ ְ
ַא ֲהרֹן?

רחלי פרומר כיתה ז' זכתה בתהילים מעור
רחלי שניאורסון כיתה ח' זכתה במחזור מעור

ַׁש ֲח ִרית,
ַה ְּת ִפּלָ ה!

ִּד ְמ ַמת ַא ְלחּוט

ֵּת ַבת ַה ְּת ִפ ָּלה

זכיתם כולכם להתקשר לרבי ע"י לימוד תורתו
עלו והצליחו!
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כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

'יחידּות' ְמ ַענְ יֶ נֶ ת ְמאֹוד ֶׁשל ָה ַא ְדמֹו"ר ִמּתֹולְ דֹות ַא ֲהרֹן ֵא ֶצל
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהִּ :ב ִ
יׁש ָיבתֹו ֶׁש ִּמ ְת ַּפּלְ לִ ים ִמּתֹוְך ֲח ִׁש ָיבה
ָה ַר ִּביִ ,ס ֵּפר ָה ַא ְדמֹו"ר ַעל ַה ַּתלְ ִמ ִידים ִּב ִ
ּומ ַקּיְ ִמים ֶאת ִּד ְב ֵרי ַא ְדמֹו"ר
ּוב ִה ְתלַ ֲהבּות ּגְ דֹולָ הְ ,
ַעל ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלֹותְּ ,ב ַחּיּות ְ
)ע ֶרְך
(ּב ֵ
ַהּזָ ֵקן ַּב ַּתנְ יָ א ְּבנֹוגֵ ַע לִ ְת ִפּלַ ת ַה ִּצּבּורֶׁ ,שּיֵ ׁש "לְ ַה ֲא ִריְך ִּב ְת ִפּלַ ת ַה ַּׁש ַחר ְ
יעית
ימים ַּב ָּׁש ָעה ָה ְר ִב ִ
הֹוסיף וְ ִס ֵּפר ֶׁש ַה ַּתלְ ִמ ִידים ַמ ְׁשּכִ ִ
ּומ ֱח ָצה" .הּוא ִ
ָׁש ָעה ֶ
לֹומ ִדים ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ְּב ִה ְתלַ ֲהבּות.
לִ ְפנֹות ּב ֶֹקרְ ,

ָה ֵחל ִמ ָּׁשלָ ב זֶ ה ִּד ֵּבר ִעּמֹו ָה ַר ִּבי ְּב ָמה ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ַהּלִ ּמּוד לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפּלָ ה,
ּוב ָמה ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ְּב ֵעת ַה ְּת ִפּלָ ה ַע ְצ ָמּה:
ְ

ִלּמּוד ֲח ִסידּות ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלה
לֹומ ִדים לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפּלָ ה? וְ ָה ַא ְדמֹו"ר ֵה ִׁשיבּ :גְ ָמ ָרא
א/א ָּמאָ :ה ַר ִּבי ָׁש ַאלָ :מה ְ
ַא ָּב ִ
לֹומ ִדים ּגַ ם ִמ ְס ַּפר ַּדּקֹות
(ּוב ֶה ְמ ֵׁשְך ִה ְב ִהיר ּכִ י ֵהם ְ
תֹוספֹות ַ
ִעם ֵּפרּוׁש ַר ִׁש"י וְ ָ
בּועים
ֲח ִסידּות ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַהּיֹום)ַ .על ּכָ ְך ֵה ִׁשיב לֹו ָה ַר ִּבי ֶׁשּכְ ֵׁשם ֶׁשּיֵ ׁש ְס ָד ִרים ְק ִ
לְ לִ ּמּוד ַהּנִ גְ לֶ הּ ,כָ ְך ָצ ִריְך לִ ְקּב ַֹע זְ ַמן ְמ ֻסּיָ ם ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהּיֹום לְ לִ ּמּוד ֲח ִסידּות.
אֹומר ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ַּדוְ ָקא ֲח ִסידּות ַח ַּב"ד – ַאף
"אינֶ ּנִ י ֵ
תׂ-שחֹוקֵ ):
הֹוסיף ְּב ַב ְ
(וְ ִ
ּתֹורת ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב
ּמּובן – ָה ִע ָּקר הּוא ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ַ
יֹותרּ ,כַ ָ
ֶׁשּזֶ הּו ָּד ָבר ָחׁשּוב ְּב ֵ
וְ ַתלְ ִמ ָידיו".
ּוב ֵעת ַה ְּת ִפּלָ ה
ּפֹוס ִקיםּ ,כִ י ק ֶֹדם ְ
ּמּובא ַּב ְ
ּכְ מֹו כֵ ןָ ,ה ַר ִּבי ִה ְס ִּביר לֹוַ ,על ִּפי ַה ָ
ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ְּבגַ ְדלּותֹו ֶׁשל ה'ִ ,ה ְתּבֹונְ נּות ַה ְּמ ִב ָיאה ֶאת ָה ָא ָדם לִ ֵידי
"ה ַיאְך ִהיא
ּכֹותב ָה ַר ְמ ַּב"םֵ :
ַא ֲה ַבת ה' וְ יִ ְר ָאתֹו ִּב ְׁש ַעת ַה ְּת ִפּלָ הּ ,וכְ ִפי ֶׁש ֵ
רּואיו
ּוב ָ
(ׁשל ה') ְ
ַה ֶּד ֶרְך לְ ַא ֲה ָבתֹו וְ יִ ְר ָאתֹו? ְּב ָׁש ָעה ֶׁשּיִ ְתּבֹונֵ ן ָה ָא ָדם ְּב ַמ ֲע ָׂשיו ֶ
ַהּנִ ְפלָ ִאים ַהּגְ דֹולִ ים וְ יִ ְר ֶאה ֵמ ֶהם ָחכְ ָמתֹו וְ כּו'".
ּלֹומ ִדים ֵאיְך ֶׁשּכָ ל
עֹוס ֶקת ְּבגַ ְדלּות ה' (לְ ֻדגְ ָמהּ ,כְ ֶׁש ְ
ּתֹורת ַה ֲח ִסידּות ֶ
ּכֵ יוָ ן ֶׁש ַ
נֹוצר ַרק ִמ ִּדּבּור ֶׁשל ה'ֶׁ ,שּיָ כֹול לִ ְברֹא ּכָ ֵאּלֶ ה עֹולָ מֹות
ָהעֹולָ ם ֶה ָעצּום ֶׁשּלָ נּו ַ
ַעד ֵאין ֵקץ ,וְ ַהּכֹל נֶ ְח ָׁשב ּכְ ַאיִ ן וְ ֶא ֶפס לְ גַ ָּביו) ,יֵ ׁש לְ לָ ְמ ָדּה ק ֶֹדם ַה ְּת ִפּלָ ה.

ּול ִה ְת ַּפ ֵעל
ִל ְלמֹדְ ,ל ִה ְת ַּפ ֵּלל ְ
אֹותם ָאנּו
אֹותּה 'יְ ִחידּות'ָ ,ה ַר ִּבי ֵה ִביא ּכַ ָּמה ֻּדגְ ָמאֹות לִ ְד ָב ִרים ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ב ָ
ּוב ִה ְת ַּפ ֲעלּות ָה ָא ָדם ַּב ְּת ִפּלָ ה.
הֹוסיף ְּב ִה ְתלַ ֲהבּות ְ
לֹומ ִדיםֶׁ ,שּיְ כֹולִ ים לְ ִ
ְ
וְ לְ ֻדגְ ָמהַ :ה ֵּפרּוׁש ַה ָּפׁשּוט ֶׁשל ַה ָּפסּוק ֶׁש ָאנּו ַמזְ ּכִ ִירים ַּב ְּת ִפּלָ ה "זֶ ה ֵא-לִ י

נֹוס ִעים ְל ַליְ ְּפ ִציג
ְ
יחידּות ֵא ֶצל ָה ַר ִּביִ ,ס ֵּפר לֹו
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהּ :כְ ֶׁש ָהיָ ה ַא ְדמֹו"ר ִמּתֹולְ דֹות ַא ֲהרֹן ִּב ִ
ָה ַר ִּבי ֶאת ַה ִּסּפּור ַה ָּבא" :ק ֶֹדם ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ַּתלְ ִמיד ֶׁשל ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹובָ ,היָ ה
תֹורה ,וְ ָהיָ ה ִמ ְת ַּפּלֵ ל ִעם ּכַ ּוָ נֹות
יטׁש) ּגָ אֹון ּגַ ם ְּבנִ ְס ָּתר ְּד ָ
(מ ֶּמזְ ִר ְ
ָה ַרב ַה ַּמּגִ יד ִ
ָה ֲא ִריזַ "ל ,וְ ָהיָ ה לֹו ָח ֵבר ֶׁשּגַ ם הּוא ָע ַסק ְּב ִענְ יָ נִ ים ֵאּלּוּ .ולְ ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָה ַרב
ַה ַּמּגִ יד נַ ֲע ָׂשה ַּתלְ ִמיד ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹובֵ ,א ַרע ֶׁשּנִ ְפּגְ ׁשּו יַ ַחדּ ,וכְ ֶׁש ָע ְמדּו
לְ ִה ְת ַּפּלֵ לִ ,סּיֵ ם ֲח ֵברֹו ְּת ִפּלָ תֹו ֶמ ֶׁשְך זְ ַמן לִ ְפנֵ י ָה ַרב ַה ַּמּגִ יד ,וְ ָׁש ַאל ֶא ְצלֹו
(ׁשהּוא ְמאֹוד ַמ ֲא ִריְך ִּב ְת ִפּלָ תֹו)ְּ ,ב ָא ְמרֹוֲ :ה ֵרי ַּפ ַעם
ֲח ֵברֹו לְ ֵפ ֶׁשר ַה ָּד ָבר ֶ
ּומה נִ ְׁש ַּתּנָ ה ַע ָּתה?".
ּומ ַסּיְ ִמים ְּבאֹותֹו זְ ַמןָ ,
ָהיִ ינּו ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ְּביַ ַחדְ ,

ּומ ַס ְּפ ִרים ְּב ִׁש ְבחֹו ֶׁשל ה'ַ ,אְך יֵ ׁש ֵּפרּוׁש ֶׁשל
וְ ַאנְ וֵ הּו" הּוא ֶׁש ָאנּו ִמ ְתנָ ִאים ְ
הֹור ִביץְ ,מ ַח ֵּבר ַה ֵּס ֶפר ְׁשנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית)
ַה ְּׁשלָ "ה ַ(ר ִּבי יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּלֵ וִ י ְ
יח
ּוב ִק ְר ָבתֹו ֵאלָ יו (לְ ֻדגְ ָמהְּ ,בכָ ְך ֶׁשה' ַמ ְׁשּגִ ַ
ֶׁשּכְ ֶׁש ָא ָדם ִמ ְתּבֹונֵ ן ִּבגְ ֻדּלַ ת ה' ְ
(ּבלְ ׁשֹון יָ ִחיד)ֶׁ ,שה' ָקרֹוב
ָעלָ יו ְּבכָ ל ֶרגַ ע וָ ֶרגַ ע) ַעד ֶׁשהּוא ַמ ְרּגִ יׁש "זֶ ה ֵא-לִ י" ִ
יעיָ ...אז "וְ ַאנְ וֵ הּו" – ֲאנִ י וְ הּוא ֶא ָחדֶׁ ,ש ָה ָא ָדם
יע ַה ְּׁש ִב ִ
ֵאלָ יו וְ ֹלא נִ ְמ ָצא ָּב ָר ִק ַ
ִמ ְת ַח ֵּבר וְ ָד ֵבק ַּבה'.
לֹומ ִדים ֶאת ַה ֵּפרּוׁש ַהּזֶ ה לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפּלָ ה וְ ָאז ִמ ְתּבֹונְ נִ ים ּבֹו ׁשּוב
ּכְ ֶׁש ָאנּו ְ
מֹוסיף ַּב ִה ְתלַ ֲהבּות ֶׁשל ַה ְּת ִפּלָ ה.
ּכְ ֶׁש ַּמזְ ּכִ ִירים ֶאת ַה ִּמּלִ ים ָה ֵאּלֶ ה ַּב ְּת ִפּלָ ה ,זֶ ה ִ

ַה ֶּל ַקח:
ּכְ ֵדי ֶׁש ַה ְּת ִפּלָ ה ִּת ְהיֶ ה ּכָ ָראּוי ,נִ לְ ַמד ֲח ִסידּות לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפּלָ ה – ֶּפ ֶרק ַּתנְ יָ אֶ ,ק ַטע
יחה אֹו ַמ ֲא ַמר ֲח ִסידּות.
ִמ ִּׂש ָ
(מעובד ע"פ התוועדות ש"פ תשי"ז ,ו'יחידות' האדמו"ר מתו"א אצל הרבי)

ֶה ְמ ֵׁשְך ַה'ּיְ ִחידּות' ַּב ִּׂש ָיחה ַל ְּצ ִע ִירים

ִל ְחיֹות ּגְ ֻא ָּלה ַּב ְּת ִפ ָּלה
"ׁשירּו לַ ה' ִׁשיר ָח ָדׁש"
ּלֹומ ִדים ֶאת ַה ָּפסּוק ִ
נֹוס ֶפתּ :כְ ֶׁש ְ
א/א ָּמאֻּ :דגְ ָמה ֶ
ַא ָּב ִ
ּדּוע יֵ ׁש צ ֶֹרְך ְּב ִׁשיר ָח ָדׁש וְ ֹלא ִמ ְס ַּת ְּפ ִקים ַּב ִּׁש ָירה ַהּיְ ָׁשנָ ה?
נִ ְׁש ֶאלֶ ת ַה ְּׁש ֵאלָ ה ַמ ַ
"ׁש ָירה
'ׁש ָירה' לְ ׁשֹון נְ ֵק ָבה (ּכְ מֹו ִ
ֶאּלָ אַ ,ה ִּׁשיר ַעל ַהּגְ ֻאּלֹות ֶּב ָע ָבר נִ ְק ָרא ִ
אֹותּה ַמזְ ּכִ ִירים ַּב ְּת ִפּלָ ה לְ גַ ֵּבי יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם) – ּכְ ִפי
ֲח ָד ָׁשה ִׁש ְּבחּו ּגְ אּולִ ים" ָ
אֹותן ּגְ ֻאּלֹות עֹוד ָהיָ ה לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶׁשּלָ ִא ָּׁשה יֵ ׁש ַצ ַער ְּב ֵעת ַהּלֵ ָדהּ ,כָ ְך ַא ֲח ֵרי ָ
"ׁשיר ָח ָדׁש" לְ ׁשֹון זָ כָ רּ ,כֵ יוָ ן ֶׁשֹּלא
ּסּוריםַ .אְך ַּבּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲע ִת ָידה נֶ ֱא ַמר ִ
ַצ ַער וְ יִ ִ
ּסּוריםֶ ,אּלָ א ִהיא ִּת ְהיֶ ה ּגְ ֻאּלָ ה נִ ְצ ִחית.
יִ ְהיּו עֹוד יִ ִ
סּוקי ְדזִ ְמ ָרה' ַא ֲח ֵרי ֶׁשּלָ ַמד וְ ֵה ִבין אֹותֹו ,הּוא
אֹומר ָּפסּוק זֶ ה ִּב ְ'פ ֵ
הּודי ֵ
ּכְ ֶׁשּיְ ִ
ּוב ִה ְת ַּפ ֲעלּותּ ,כִ י הּוא ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁשּגַ ם ּכָ ֵעת הּוא יָ כֹול לָ ֵצאת
ִמ ְת ַמּלֵ א ְּב ִׂש ְמ ָחה ְ
לְ ֵחרּות וְ לִ ְהיֹות ְּב ַמ ָּצב ֶׁשל ּגְ ֻאּלָ ה.
"ה ֵרי ּכַ ֲא ֶׁשר יֶ ְׁשנָ ּה ֶא ְפ ָׁשרּות ֶׁש ַא ְב ֵרְך ָצ ִעיר אֹו
וְ כֵ יוָ ן ֶׁשּכֵ ן – ָּת ַמּה ָה ַר ִּבי – ֲ
(נֹוסף ַעל ַה ֵּפרּוׁש ַה ָּפׁשּוט) ּגַ ם ַעל ִּפי ַה ְּדרּוׁש
ְמ ֻבּגָ ר יֵ ַדע וְ יָ ִבין ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלֹות ָ
יֹותר – ֲהיִ ָּתכֵ ן
וְ ַהּסֹוד ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה יָ בֹוא לִ ֵידי ִה ְתלַ ֲהבּות וְ ִה ְת ַּפ ֲעלּות ּגְ דֹולָ ה ֵ
ֶׁשּיִ ְמנְ עּו זֹאת ֵמ ֶהם?!".
ּתֹורה
נֹוהג לַ ֲעסֹק ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
"ח ֵברֹו ֶׁשל ָה ַרב ַה ַּמּגִ יד ָהיָ ה ֵ
א/א ָּמאֲ :
ַא ָּב ִ
ְּב ֶמ ֶׁשְך רֹב ַה ָּׁשנָ ה ,וְ זּוגָ תֹו נִ ֲהלָ ה ֶאת ָה ֵע ֶסק ,וְ ַרק ַּפ ַעם ְּב ָׁשנָ ה ָהיָ ה ִמ ְת ַּב ֵּטל
נֹוס ַע לְ לַ יְ ְּפ ִציג ֶאל ַה"ּיָ ִריד" ּכְ ֵדי
(=מ ְפ ִסיק) ִמּלִ ּמּודֹו ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכַ ָּמה ָׁשבּועֹות ,וְ ֵ
ַ
ּתֹורה.
ּומ ְמ ִׁשיְך לַ ֲעסֹק ַּב ָ
חֹורה ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָהיָ ה חֹוזֵ ר לְ ֵביתֹו ַ
לִ ְקנֹות ְס ָ
מּוטב
ּוׁש ָאלֹו ָה ַרב ַה ַּמּגִ יד :לָ ָּמה ָעלֶ יָך לְ ַב ֵּטל זְ ַמן וְ לִ נְ ס ַֹע לְ לַ יְ ְּפ ִציג – ֲה ֵרי ָ
ְ
ּומ ָחר ִהּנְ ָך ָׁשםַ ,עד ֶׁש ַּת ְחׁשֹב
יעה ,וְ ַת ְחׁשֹב ֶׁש ַהּיֹום ִהּנְ ָך ּפֹהָ ,
ֶׁש ִּת ְתּבֹונֵ ן ְּב ַהּנְ ִס ָ
יעה ַּב ֲחזָ ָר ְתָך
ֶׁש ִהּנְ ָך ְּבלַ יְ ְּפ ִציג ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִּת ְתּבֹונֵ ן וְ ַת ְחׁשֹב ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַהּנְ ִס ָ
יֹותר"...
יעה ְּב ֶמ ֶׁשְך זְ ַמן ָק ָצר ְּב ֵ
יתָך ,וְ כָ ְך ַּת ֲערְֹך ֶאת ַהּנְ ִס ָ
לְ ֵב ְ

בֹודת ַה ְּת ִפ ָּלה
ְמ ַׁשל ַה ָּמטֹוס וַ ֲע ַ
ְּת ִפ ָּלה ּכְ ִ'ט ָיסה'
פּוט ְר ַפס ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹום ֶאת ְּת ִפּלָ תֹו ֶׁשל ר'
יע ר' ֶמענְ ֶּדל ֶ
ַּפ ַעם ִה ְמ ִׁשיל ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
יצ'ה ֶ'ּדער ַמ ְת ִמיד' לְ ָמטֹוס...
ִא ֶ
רֹומם
ּומ ְת ֵ
אּוצה ִ
ּתֹופס ְּת ָ
ּוב ֶה ְמ ֵׁשְך ֵ
נֹוס ַע ַה ָּמטֹוס ַעל ַה ַּק ְר ַקע ַ
ְּב ֵעת ַה ַה ְמ ָר ָאה ֵ
יצ'ה ּכְ ֶא ָחד ֶׁש ַעל ְּפנֵ י
ַה ָּׁש ַמיְ ָמהּ .כָ ְך ַּב ֲא ִמ ַירת 'הֹודּו' עֹוד ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ר' ִא ֶ
סּוקי ְדזִ ְמ ָרה ָהיָ ה ִמ ְתנַ ֵּתק לְ גַ ְמ ֵרי ֵמ ַה ְּס ִב ָיבה וְ כֻ ּלֹו
ָה ֲא ָד ָמהַ ,אְך ְּב ַמ ֲהלַ ְך ְּפ ֵ
רּוחנִ ית.
ִה ְתלַ ֲהבּות ָ
לֹומר ֶׁש ַהּזְ ַמן ּבֹו ָאנּו זֹוכִ ים לְ ִה ָּפגֵ ׁש ִעם ה' ּכִ ְביָ כֹול ,הּוא
נֹוהג ַ
יצ'ה ֵ
וְ ָהיָ ה ר' ִא ֶ
זְ ַמן ַה ְּת ִפּלָ ה.
רּוחנִ ּיִ ים) ֲ'ע ִׂשּיָ ה' אֹו
ֹלא ַמ ְס ִּפיק ַרק לַ ְחׁשֹב ּולְ כַ ּוֵ ן ּכָ ֵעת ִהנְ נִ י ָּב('עֹולָ מֹות' ָה ָ
חֹורה'...
'יְ ִצ ָירה' וְ כּו'ֶ ,אּלָ א ְצ ִריכִ ים לִ ְהיֹות ָׁשם ְּבפ ַֹעלּ ,כְ ֵדי לְ ָה ִביא ֶאת ַה ְ'ּס ָ
יֹותר".
ּוב ְׁש ִביל זֶ ה ָּדרּוׁש זְ ַמן ָארְֹך ֵ
ִ
סֹוחרֶׁ ,שּכְ ֵׁשם ֶׁש ַה ִּמ ְס ָחר הּוא
ַה ַּמּגִ יד נָ ַתן ִאם ּכֵ ן ֻּדגְ ָמה לֶ ָח ֵבר ֶׁשּלֹו ֶׁש ָה ַפְך לְ ֵ
חֹורהּ ,כָ ְך ַה ֻ'ּסּלָ ם' ֶׁשל
ָּד ָבר ֲא ִמ ִּתי וְ ָעלָ יו לִ נְ ס ַֹע ְּבפ ַֹעל ַמ ָּמׁש וְ לִ ְקנֹות ֶאת ַה ְּס ָ
יע ַּב ְּת ִפּלָ ה לְ ֵהיכָ ן ֶׁש ָּצ ִריְך,
ַה ְּת ִפּלָ ה הּוא ָּד ָבר ֲא ִמ ִּתיּ ,וכְ ֵדי לְ ִה ְת ַעּלֹות ּולְ ַהּגִ ַ
יֵ ׁש לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַּב ֲא ִריכּותִ ,מּתֹוְך ֲה ָבנָ ה ֶׁשל ֵּפרּוׁש ִמּלֹות ַה ְּת ִפּלָ ה ,וְ ַה ַּמ ְׁש ָמעּות
רּוחנִ ית ֶׁשל ַה ְּת ִפּלָ ה.
ָה ָ

יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהּ" :כַ ֲא ֶׁשר ֶה ָח ֵבר ָׁש ַמע זֹאתִ ,ה ִּביט ָעלָ יו ְּב ִת ָּמהֹון ,וְ ָא ַמר :ר' ֶּבער
(=ּכִ ּנּוי ְׁשמֹו ַה ָּקדֹוׁש ֶׁשל ַה ַּמּגִ יד)ֹ ,לא יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ַא ָּתה ַ'ּב ְטלָ ן' ּגָ דֹול ּכָ ל ּכָ ְך!
ּתֹועיל ַמ ְח ַׁש ְב ִּתי – ֲה ֵרי ָעלַ י לִ ְהיֹות ְּבלַ יְ ְּפ ִציג ִּבכְ ֵדי לְ ָה ִביא ִמ ָּׁשם ֶאת
ָמה ִ
חֹורה ְּבפ ַֹעל ַמ ָּמׁש!"...
ַה ְּס ָ

ּתֹורת ַה ֲח ִסידּותְּ .בכָ ל ּב ֶֹקר
ִּב ְׁש ִביל לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ּכָ ָראּוי ְצ ִריכִ ים לִ לְ מֹד ֶאת ַ
לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפּלָ ה נַ ּגִ יד (וְ ַאף נְ נַ ֶּסה לְ ָה ִבין) ֶּפ ֶרק ַּתנְ יָ א.

א/א ָּמא" :וְ ָענָ ה לֹו ָה ַרב ַה ַּמּגִ ידּ :כֵ ן הּוא ְּבנֹוגֵ ַע לְ ִענְ יַ ן ַהּכַ ּוָ נֹות ַּב ְּת ִפּלָ ה:
ַא ָּב ִ

(מעובד ע"פ 'יחידות' האדמו"ר מתו"א אצל הרבי)

ַה ֶּל ַקח:

