ב״ה

ּפֹועל.
ׁשֹואל ְׁש ֵאלֹות .הּוא ֵ
אֹומר לְ ָח ִסיד לִ ְפעֹל ,הּוא ֹלא ֵ
ּכְ ֶׁש ָה ַר ִּבי ֵ
יבה ָצ ִעיר ְּב ֵׁשם לֵ וִ י ְק ִרינְ ְס ִקי
קֹוטלַ ְר ְס ִקי לָ ַקח ִעּמֹו ַּתלְ ִמיד יְ ִׁש ָ
ָה ַרב ְ
עּופה,
קּור ָסאּוּ .כְ ֶׁש ִהּגִ יעּו לִ נְ ַמל ַה ְּת ָ
יהם ָעלּו ַעל ַה ִּט ָיסה ַה ָּב ָאה לְ ָ
ּוׁשנֵ ֶ
ְ
ּוב ְּקׁשּו
ּומה לַ ֲעׂשֹות ָׁשםָ ,ע ְצרּו מֹונִ ית ִ
ּכֵ יוָ ן ֶׁשֹּלא יָ ְדעּו לְ ָאן לָ לֶ כֶ ת ָ
לִ נְ ס ַֹע לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת.
קֹוטלַ ְר ְס ִקי לְ ֵבית ּכְ נֶ ֶסת
ִמּׁשּום ָמה ,נַ ַהג ַהּמֹונִ ית לָ ַקח ֶאת ָה ַרב ְ
קֹוטלַ ְר ְס ִקי ָר ָאה
ְׁשכּונָ ִתי ָק ָטןּ .כְ ֶׁש ַהּמֹונִ ית ָע ְצ ָרה לְ יַ ד ַה ֶּדלֶ תָ ,ה ַרב ְ
ָא ָדם עֹוזֵ ב ֶאת ַה ִּבנְ יָ ן .הּוא ָר ָאה ְּבכָ ְך ִהזְ ַּד ְּמנּות לְ ַק ֵּבל ֵמ ָידע ַעל
הּודית ַּב ָּמקֹוםּ ,ולְ ִפיכָ ְך ָּפנָ ה ֵאלָ יו וְ ָא ַמר לֹו" :נִ ְׁשלַ ְחנּו
ַה ְּק ִהּלָ ה ַהּיְ ִ
הּודים
רֹוצים לְ ַהּכִ יר ֶאת ַהּיְ ִ
ויטׁשָ .אנּו ִ
יּוּבאוִ ְ
לְ כָ אן ַעל יְ ֵדי ָה ַר ִּבי ִמּלְ ַ
קֹומית?"ָ .ה ִאיׁש,
ּכָ אןַ .ה ִאם ַא ָּתה יָ כֹול לְ ַס ֵּפר לָ נּו ַעל ַה ְּק ִהּלָ ה ַה ְּמ ִ
ֶׁש ָהיָ ה ֹלא ַא ֵחר ֵמ ֲא ֶׁשר ָא ִבי ֶׁשּזֶ ה ַע ָּתה יָ ָצא ִמ ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסתּ ,כִ ְמ ַעט
וְ ִה ְת ַעּלֵ ף.

יח ֶאת ַּד ְע ְּתָך
ּומּכָ ל ָּד ָבר ֶׁש ָעלּול לְ ַה ִּס ַ
רּוחנִ ית ִ
ֵמ ֲח ָר ָדה ָח ְמ ִרית וְ ָ
ּובלֵ ב ָׁשלֵ ם – וְ ֶׁש ִּת ָּׂשא ֵחרּות וְ ִׂש ְמ ָחה ֵאּלּו
ּבֹורא ְּב ִׂש ְמ ָחה ְ
בֹודת ַה ֵ
ֵמ ֲע ַ
ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה.

יאֹורסֹון
מְׁ .שנֵ ְ
ועדת
חינוך

ב"ה

הבן שלך
נועד
לגדולות

"
טפיה י
בוצין בוצין מק

ועד
כפר
חב”ד

דיע"

הפצת
מעיינות
החסידות

טובה ומשמחת(:
בשורה

חֹותי ּכַ ָּלה" – א
אתי ְלגַ ּנִ יֲ ,א ִ
"ּב ִ
ָ

אבות ובנים-זמן חורף

ַה ַּמ ֲא ָמר ָה ַא ֲחרֹון וְ ָה ִראׁשֹון
אתי לְ גַ ּנִ י" ּכַ ֲהכָ נָ ה
"ּב ִ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהּ :גַ ם ַה ָּׁשנָ ה ,נִ לְ ַמד ְק ָט ִעים ֵמ ַה ַּמ ֲא ָמר ָ
לְ יּו"ד ְׁש ָבט ,יֹום ַה ִהּלּולָ א ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ וְ יֹום ַק ָּבלַ ת ַהּנְ ִׂשיאּות ַעל-
ּדֹורנּו.
יְ ֵדי ָה ַר ִּבי נְ ִׂשיא ֵ

בית הכנסת "שטיינבאך שול" < ליל שבת

ֶט ֶרם ִה ְס ַּתּלְ קּותֹוִּ ,ב ְׁשנַ ת תש"יָ ,ר ַׁשם ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ ֶ'ה ְמ ֵׁשְך' ַמ ֲא ָמ ִרים ֶּבן
נֹועד לְ לִ ּמּוד ְּב ַׁש ַּבת-
אתי לְ גַ ּנִ י" ַ
"ּב ִ
ֶע ְׂש ִרים ְּפ ָר ִקיםֶׁ ,ש ָה ִראׁשֹון ֶׁש ָּב ֶהם ָ
קּותּה ֶׁשל ָה ַר ָּבנִ ית ִר ְב ָקהֵ ,א ֶׁשת ַא ְדמֹו"ר
ק ֶֹדׁש יּו"ד ְׁש ָבט ,יֹום ִה ְס ַּתּלְ ָ
ַמ ֲה ַר"ׁש.

"בית מנחם" < מוצש"ק < שעה 19:00
"מענדעל'ס שול" < מוצש"ק < בשעה 19:00

לְ ַמ ֲע ֶׂשהּ ,כְ ֶׁשּנִ ּגְ ׁשּו ַה ֲח ִס ִידים לְ לִ ּמּוד ַה ַּמ ֲא ָמר ְּב ַׁש ַּבת-ק ֶֹדׁש ַּבּב ֶֹקר ,לִ ְפנֵ י
ְּת ִפּלַ ת ַׁש ֲח ִריתָ ,היָ ה זֶ ה ּכְ ָבר ַא ַחר ִה ְס ַּתּלְ קּותֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צֶׁ ,ש ֵא ְר ָעה
ְּבאֹותֹו ּב ֶֹקר.

המשתתפים בקביעות בתכנית "אבות ובנים"

ישתתפו בהגרלה מיוחדת על כרטיס טיסה לרבי,
סט אגרות קודש וסט ליקוטי שיחות.
בברכה ארגון אבות ובנים כפר חב"ד
* בכפוף לתנאי ההשתתפות

יֹורק.
רּוקלִ ין ,נְ יּו ְ
ְּב ְ
יֹוסף ּגְ רֹויְ ְס ָמן
ַמר ַחּיִ ים ֵ

ּוב ָרכָ ה,
ָׁשלֹום ְ
כֹותיָך ְּב ֶא ְמ ָצעּות יְ ִד ֵידינּו ַה ְּמ ֻׁש ָּת ִפים
ָׂש ַמ ְח ִּתי לְ ַק ֵּבל ֶאת ִּב ְר ֶ
ַהּנִ כְ ָּב ִדים.
הּודי ָק ָטן
ית ֶאת ַע ְצ ְמָך "יְ ִ
אּולָ םָ ,עלַ י לַ ְחֹלק ַעל ַהּכִ ּנּוי ֶׁשּכִ ּנִ ָ
הּודי,
ּקּור ָסאּו"ֲ .ה ֵרי ֵאין ּכָ ל צ ֶֹרְך לְ ַה ְדּגִ יׁש ְּב ָפנֶ יָך ַּב ֲא ִריכּות ּכִ י ּכָ ל יְ ִ
ִמ ָ
ֹלקּה ִמ ַּמ ַעל",
"חלֶ ק ֱא ַ
ֹלקיתַ ,ה ְמ ַהּוָ ה ֵ
ִאיׁש אֹו ִא ָּׁשה ,יֵ ׁש לֹו נֶ ֶפׁש ֱא ִ
ּכְ ִפי ֶׁש ֻּמ ְס ָּבר ַּב ַּתנְ יָ אָ ,ה ֵחל ַּב ֶּפ ֶרק ַה ֵּׁשנִ י .לְ ִפיכָ ְך ֹלא ַקּיָ ם ָּד ָבר ּכָ זֶ ה
ּפֹוטנְ ְציָ אל ֶה ָעצּום
יהּודי ָאסּור ַאף ַּפ ַעם לְ זַ לְ זֵ ל ַּב ֶ
הּודי ָק ָטן" ,וְ לִ ִ
"יְ ִ
ֶׁשּלֹו.
אֹותָך
ִעם ִה ְת ָק ֵרב ַחג ַה ֶּפ ַסחֲ ,אנִ י ְמנַ ֵּצל ִהזְ ַּד ְּמנּות זֹו ּכְ ֵדי לְ ָב ֵרְך ְ
יתָך ֵחרּות ֲא ִמ ִּתית – ֵחרּות
ִּב ְת ִפּלָ ִתי ֶׁש ַחג ַה ֵחרּות יָ ִביא לְ ָך וְ לִ ְבנֵ י ֵּב ְ

לעילוי נשמת המרא דאתרא הרב מרדכי שמואל ב"ר משה אשכנזי עליו
השלום ,לרגל יום היארצייט ,כ"ג טבת
ולזכות זוגתו תבלחט"א הרבנית סימה תחי' אשכנזי
לאריכות ימים ושנים טובות
...............

לזכות החיילת בצ"ה אסתר מלכה תחי' לרגל יום הולדתה ח"י טבת
והחייל בצ"ה בן ציון שיחי' קוזלובסקי ליום הולדתו י' כסלו
נדפס ע"י ולזכות הוריהם נתן ונחמה דינה שיחיו קוזלובסקי

ָׁשנָ ה לְ ַא ַחר ִמּכֵ ןְּ ,ביּו"ד ְׁש ָבט תשי"אִ ,ק ֵּבל ַעל ַע ְצמֹו ָה ַר ִּבי ֶאת ַהּנְ ִׂשיאּות
ּכַ ֲא ֶׁשר ָּפ ַתח ַּב ֲא ִמ ַירת ַה ַּמ ֲא ָמר ָה ִראׁשֹון ֶׁשּלֹו ֶׁשּנָ ַסב ּגַ ם הּוא ַעל ַה ָּפסּוק
אתי לְ גַ ּנִ י" .וְ כָ ְךְּ ,בכָ ל ָׁשנָ ה ָהיָ ה ָה ַר ִּבי ְמ ָב ֵאר ְּב ַת ֲא ִריְך זֶ ה ֶּפ ֶרק ַא ֵחר
"ּב ִ
ָ
קֹורי ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צַ .ה ָּׁשנָ ה – תשע"ח – ִהיא
ִמּתֹוְך ַה ַּמ ֲא ָמר ַה ְּמ ִ
עֹוס ִקים ַה ֲח ִס ִידים ְּבלִ ּמּוד אֹות ח' ֵמ ַה ַּמ ֲא ָמרַ ,על-
יעית ָּבּה ְ
ַה ַּפ ַעם ָה ְר ִב ִ
אּורי ָה ַר ִּבי ְּב ַמ ַא ְמ ֵרי ַה ָּׁשנִ ים תשח"י וְ תשל"ח.
ִּפי ֵּב ֵ

ַה'ּגַ ן' ֶׁשל ַה ֵּׁשם
לּ-פי ַה ִּמ ְד ָרׁש,
א/א ָּמאְּ :ב ַמ ֲא ָמרֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ הּוא ַמ ְס ִּבירַ ,ע ִ
ַא ָּב ִ
ןּ-תֹורה
ָ
חֹותי ּכַ ּלָ ה" ְמ ַד ֵּבר ַעל ַמ ַּת
אתי לְ גַ ּנִ י ֲא ִ
"ּב ִ
יר-ה ִּׁש ִירים ָ
ֶׁש ַה ָּפסּוק ִמ ִּׁש ַ
יעי ֵמ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו) ֶׁש ָאז יָ ְר ָדה ַה ְּׁשכִ ינָ ה ֲחזָ ָרה לָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה
(הּדֹור ַה ְּׁש ִב ִ
ַ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא.
ָ
ַה ָח ְמ ִריֶׁ ,שהּוא ְּב ֶע ֶצם 'ּגַ ּנֹו' – ַה ָּמקֹום ָה ִע ָּק ִרי ֶׁשל ַה ָּק

לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות
להקדשות ולמנויים להערות והארות ניתן לפנות (בהודעות) למס' 052-3017770



גיליון ֶ • 297ע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת ְׁשמֹות • ח"י ֵט ֵבת תשע"ח

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

בית הכנסת "נחום יצחק" < ליל שבת

מֹודה לֹו ַעל ּכָ ְך ֶׁש ָּד ַאג
ְּב ִע ְקבֹות ּכָ ְך ָׁשלַ ח ָא ִבי ִמכְ ָּתב לָ ַר ִּבי ּבֹו הּוא ֶ
קּור ָסאּו...
יהּודי ָק ָטן ְּב ָ
לִ ִ

קּור ָסאּו,
ָ

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

ִּב ְב ָרכָ ה

יֹורק ְּבאֹותֹו ַקיִ ץ ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף
אֹותי לָ טּוס לִ נְ יּו ְ
קֹוטלַ ְר ְס ִקי ִהזְ ִמין ִ
ָה ַרב ְ
ְּב ֶק ְמּפ 'ּגַ ן יִ ְׂש ָר ֵאל' ְּב ָה ֵרי ַה ָּק ְט ְס ִקילְ סּ ,ולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן לָ לֶ כֶ ת לִ לְ מֹד
ּלֹותי וְ ִק ַּבלְ ִּתי ֶאת ַה ָּצ ָעתֹו ִמּיָ ד.
ׁשּובה לִ ְת ִפ ַ
יבהָ .היְ ָתה זֹו ַה ְּת ָ
יׁש ָ
ִּב ִ

ב"ה ,ג' ְּבנִ ָיסן התשמ"ד

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

יתָך
ְּב ִב ְרּכַ ת ֶּפ ַסח ָׂש ֵמ ַח וְ כָ ֵׁשר לְ ָך וְ לִ ְבנֵ י ֵּב ְ

צּוקה ֶׁש ָּבּה ָהיְ ָתה ְׁשרּויָ ה
קֹוטלַ ְר ְס ִקי ַעל ַה ְּמ ָ
ְ
ָא ִבי ִס ֵּפר לָ ַרב
ִמ ְׁש ַּפ ְח ֵּתנּו וְ ָע ַרְך ֵּבינֵ ינּו ֶהּכֵ רּות.

ּכָ ְך ֵה ִׁשיב לָ נּו ָה ַר ִּבי:

ועד
כפר
חב”ד

הפצת
מעיינות
החסידות



גליון  297שמות
שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

ּדּוע ּכָ אן הּוא ַה ָּמקֹום ָה ִע ָּק ִרי? ּכֵ יוָ ן ֶׁש ַּתכְ לִ ית ְּב ִר ַיאת ָהעֹולָ ם ִמּלְ כַ ְּת ִחּלָ ה
ַמ ַ
ץ-ה ַּד ַעת ָׁש ְר ָתה
ָהיְ ָתה ּכְ ֵדי ֶׁש ִּת ְׁש ֶרה ּבֹו ַה ְּׁשכִ ינָ ה ,וְ כָ ְך ּגַ ם לִ ְפנֵ י ֵח ְטא ֵע ַ
ַה ְּׁשכִ ינָ ה ָּבעֹולָ ם.
ַה ֲח ָט ִאים ּגָ ְרמּו לְ ִסּלּוק ַה ְּׁשכִ ינָ ה ֵמ ָהעֹולָ ם וְ ִאּלּו ַהּזְ כֻ ּיֹות ֶׁשל ִׁש ְב ָעה
ַהּדֹורֹות ֵמ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו וְ ַעד מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶה ְחזִ ירּו ֶאת ַה ְּׁשכִ ינָ ה לָ עֹולָ ם,
ןּ-תֹורהְּ .ב ֶה ְמ ֵׁשְך לְ כָ ְךָ ,א ַמר ָה ַר ִּבי ַּב ַּמ ֲא ָמר ֶׁשל ַ'ק ָּבלַ ת ַהּנְ ִׂשיאּות' –
ָ
ְּב ַמ ַּת
יעי' ֵמ ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן
יּו"ד ְׁש ָבט תשי"א – ֶׁש ַהּדֹור ֶׁשּלָ נּו הּוא ַ'הּדֹור ַה ְּׁש ִב ִ

וְ הּוא ַהּדֹור ֶׁש ַּת ְפ ִקידֹו לְ ָה ִביא ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה ְּבפ ַֹעל.

ֲע ֵצי ִׁש ִּטים

לְ צ ֶֹרְך ְּבנִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן? לָ ָּמה ֹלא ַמ ְס ִּפיק לַ ֲעבֹד ֶאת ַה ֵּׁשם ְּב ֶד ֶרְך ְרגִ ילָ ה
'נֹור ָמלִ ית'?
וְ ְ

ֲאנַ ְחנּו וְ ַה ִּצּפֹור ָׁשוִ ים...

ןּ-תֹורה? ַּב ִּמ ְׁשּכָ ן
ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֵ :היכָ ן ָׁש ְר ָתה ַה ְּׁשכִ ינָ ה ֶׁשּיָ ְר ָדה לָ עֹולָ ם ְּב ֵעת ַמ ַּת
ית-ה ִּמ ְק ָּדׁש.
ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ְּב ֵב ַ

ּומ ָב ֵאר:
א/א ָּמאַ :מ ְמ ִׁשיְך ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ ְ
ַא ָּב ִ

ית-ה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּפ ָר ִטי,
בֹודה זֹו ָאנּו ְצ ִריכִ ים לַ ֲעׂשֹות ּגַ ם ּכַ ּיֹוםְּ ,ב ֵב ַ
ֶאת ֲע ָ
הּודיּ ,כְ ֵדי ֶׁש ִּת ְׁש ֶרה ּבֹו ַה ְּׁשכִ ינָ ה:
ֶׁש ְּבלִ ּבֹו ֶׁשל ּכָ ל יְ ִ

"ּובאּור ָה ִענְ יָ ן הּוא ְּד ִהּנֵ ה אֹור ֵאין סֹוף ֲה ֵרי לֵ ית ַמ ְח ָׁש ָבה ְּת ִפ ָיסא ֵּביּה ּכְ לָ ל,
ֵ
וְ הּוא לְ ַמ ְעלָ ה ִמּגֶ ֶדר ַה ָּׂשגָ ה– ". .

יׁשית לַ ה'
בֹודת ַה ָּק ְר ָּבנֹות – ְמ ַס ֶּמלֶ ת ֵא ֶצל ָה ָא ָדם ֶאת ַה ִה ְת ָק ְרבּות ָה ִא ִ
ֲע ַ
ַעל-יְ ֵדי ַ'ה ְק ָר ַבת' ַהּנֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמיתֶׁ ,שֹּלא ַּת ֲעסֹק ְּב ָח ְמ ִרּיּות ֶאּלָ א ְּב ַא ֲה ַבת
ַה ֵּׁשם.

דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא ,הּוא ָּד ָבר ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֹלא יְ כֹולִ ים
ָ
ין-סֹופי ֶׁשל ַה ָּק
ִ
ָהאֹור ָה ֵא
לְ ַה ִּׂשיג אֹותֹו ַּב ֶּד ֶרְך ָה ְרגִ ילָ הּ .כַ ָּמה ֶׁשֹּלא נִ ְהיֶ ה ֲחכָ ִמיםֲ ,ע ַדיִ ן ֹלא נּוכַ ל
'לִ ְתּפֹס' ּולְ ַה ִּׂשיג ׁשּום ָּד ָבר ֵמ ָהאֹור ֶה ָעצּום ַהּזֶ הּ .כְ מֹו ֶׁש ִּצּפֹור ֲהכִ י ֲחכָ ָמה
ן-א ָדםֲ ...א ָבל עֹוד ַה ְר ֵּבה
ֶׁש ָּבעֹולָ ם ַאף ַּפ ַעם ֹלא ּתּוכַ ל לְ ָה ִבין רֹאׁש ֶׁשל ֶּב ָ
יהם ְּב ַד ְרּגַ ת
ן-א ָדםֲ ,א ָבל ְׁשנֵ ֶ
יֹותר ִמּכָ ְךִ .צּפֹור ִהיא ָא ְמנָ ם ֹלא ְּב ָר ָמה ֶׁשל ֶּב ָ
ֵ
'נִ ְב ָר ִאים' ֶׁשל ַה ֵּׁשם.

ּומה
'ׁשטּות'ָ .
'ׁש ָּטה' זֶ ה ּגַ ם ִמּלְ ׁשֹון ְ
"ע ֵצי ִׁש ִּטים" – ִ
ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ָהיָ ה ָעׂשּוי ֵמ ֲ
יׁשי ֶׁשּלָ נּו?
ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ְׁשטּות לְ ֵבין ְּבנִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ָה ִא ִ

יֵ ׁש וָ יֵ ׁש
נֹור ָמלִ יֹ .לא ָרגִ יל .יֵ ׁש ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ַהּיְ ָׁש ָרה
א/א ָּמאְׁ :שטּות הּוא ַמ ֶּׁשהּו ֹלא ְ
ַא ָּב ִ
וְ ָה ְרגִ ילָ ה וְ כָ ל נְ ִטּיָ ה ֵמ ַה ֶּד ֶרְך לְ ַצד יָ ִמין אֹו לְ ַצד ְׂשמֹאל ְמכֻ ּנָ ה ְּב ֵׁשם ְׁשטּות.
ֲא ָבל – וְ ָה ֲא ָבל הּוא ּגָ דֹול – ֹלא ּכָ ל ְׁשטּות ִהיא ְׁשלִ ילִ יתּ .כְ ִפי ֶׁשּנִ לְ ַמד ַהּיֹום,
ּיּוביתַ .ה ְּׁשטּות ַה ְּׁשלִ ילִ ית ִהיא ַה ִּפּתּוי ֶׁשל ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע
יֵ ׁש ּגַ ם ְׁשטּות ִח ִ
רֹוצה לִ גְ רֹם לָ נּו לְ ַה ְפ ִסיד ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר ִעם ַה ֵּׁשם ִּב ְׁש ִביל ֲ'הנָ ָאה לְ ֶרגַ ע'
ֶׁש ֶ
נֹור ָאה ִאם נִ ְׁש ַמע ְּבקֹולֹוֲ ...א ָבל
ִמ ַּת ֲאוֹות עֹולָ ם ַהּזֶ ה .זֹו ִּת ְהיֶ ה ֲה ֵרי ְׁשטּות ָ
אֹומר ָהעֹולָ ם וְ לָ לֶ כֶ ת
רּוׁשּה ֹלא לְ ִה ְת ַּפ ֵעל ִמ ָּמה ֶׁש ֵ
ּיּובית ֵּפ ָ
ַה ְּׁשטּות ַה ִח ִ
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות.
ְּבת ֶֹקף ְּב ֶד ֶרְך ַה ָ

'ׁשטּות' ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה
ְ
אֹומ ֶרת "וְ ָׁשכַ נְ ִּתי ְּבתֹוכֹו" – ֶׁשל ַה ִּמ ְׁשּכָ ןֶ ,אּלָ א
ּתֹורה ֹלא ֶ
[ה ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :
עֹוׂשה ַּבּלֵ ב ֶׁשּלֹו
הּודי ֶׁש ֶ
"וְ ָעׂשּו לִ י ִמ ְק ָּדׁש – וְ ָׁשכַ נְ ִּתי ְּבתֹוכָ ם" – ְּבתֹוְך ּכָ ל יְ ִ
ִמ ְׁשּכָ ן לְ ַה ֵּׁשם].
'ׁשטּות' ֶׁשל
יׁשי ֶׁשּלָ נּוָ ,עלֵ ינּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּב ְ
ּכְ ֵדי לִ ְבנֹות ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ָה ִא ִ
ְק ֻד ָּׁשה – ֹלא לְ ִה ְת ַח ֵּׁשב ְּב ָמה ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ָּבעֹולָ ם ְרגִ ילִ ים לַ ֲעׂשֹותֶ ,אּלָ א לִ ְדּבֹק
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות ִמּתֹוְך ִה ְתלַ ֲהבּות ּגְ דֹולָ הּ ,כַ ְּמ ֻס ָּפר ַּבּגְ ָמ ָרא ַעל ַרב
ְּב ִקּיּום ַה ָ
רֹוקד ִעם ֲה ַד ִּסים ְּביָ דֹו לִ כְ בֹוד ֶה ָח ָתן וְ ַהּכַ ּלָ ה.
מּואל ַּבר ַרב יִ ְצ ָחק ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ְׁש ֵ
יד-חכָ ם ּגָ דֹול וְ זֶ ה ֹלא
הׁ-שטּות ּכֵ יוָ ן ֶׁשהּוא ָהיָ ה ַּתלְ ִמ ָ
זֶ ה ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ּכְ ַמ ֲע ֵׂש ְ
ָהיָ ה ָראּוי לִ כְ בֹודֹו לִ ְרקֹד ּכָ ְךַ ...אְך ַּדוְ ָקא ִּבזְ כּות ַמ ֲע ֶׂשה זֶ ה ,הּוא זָ כָ ה ֶׁש ַא ַחר
ּובין ָה ָעם ,לְ ַה ְראֹות
ּמּוד-אׁש ִמ ָּׁש ַמיִ ם וְ ִה ְפ ִריד ֵּבין ִמ ָּטתֹו ֵ
ֵ
ְּפ ִט ָירתֹו יָ ַרד ַע
ֶאת ּג ֶֹדל ְק ֻד ָּׁשתֹוּ .כֵ יוָ ן ֶׁשהּוא ִה ְתנַ ֵהג ֶׁשֹּלא ּכָ ָרגִ יל ,הּוא זָ כָ ה לְ גִ ּלּוי ֱאֹלקּות
הֹוריד
'ׁשטּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה' – ָאנּו זֹוכִ ים לְ ִ
נֹוהגִ ים ּכָ ְך – ִּב ְ
ְמיֻ ָחדּ .כַ ֲא ֶׁשר ָאנּו ּגַ ם ֲ
ֶאת ַה ְּׁשכִ ינָ ה לְ ַמ ָּטה.

יל ִדים ַה ִּמ ְת ַק ְּד ִמים ְּב ִלּמּוד ַה ֲח ִסידּות:
ִל ָ
'ׁשטּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה'
יטים" – ְ
"ע ֵצי ִׁש ִ
בֹודה ֶׁשל ֲ
ּדּוע נִ ְד ֶר ֶׁשת ַּדוְ ָקא ֲע ָ
ֲא ָבל ַמ ַ

יֹותר ּגָ דֹולֲ .אנַ ְחנּו ַהּנִ ְב ָר ִאים וְ ַה ֵּׁשם הּוא
(ּפ ַער) ַה ְר ֵּבה ֵ
ּפֹה ְמ ֻד ָּבר ַעל ֶה ְב ֵּדל ַ
ּבֹורא ,זֶ ה ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ֵאין לָ נּו ׁשּום ֶא ְפ ָׁשרּות לְ ָה ִבין ּולְ ַה ִּׂשיג אֹותֹו.
ַה ֵ
ּוכְ ִפי ַה ֻּמ ְס ָּבר ַּב ַּתנְ יָ א ֶׁשּלְ גַ ֵּבי ַה ֵּׁשםֲ ,א ִפּלּו ַה ֲחכָ ִמים ֲהכִ י ּגְ דֹולִ ים ֵהם ּכְ מֹו
אֹומר ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך
עֹוׂשה ִמּתֹוְך ְּת ִמימּות .וְ לָ כֵ ן ֵ
ֶ'ּפ ִתי' ֶׁשֹּלא ֵמ ִביןֶ ,אּלָ א ַרק ֶ
ִּב ְת ִהּלִ ים" :וַ ֲאנִ י ַב ַער וְ ֹלא ֵא ָדע" – ֲאנִ י לְ גַ ֵּבי ַה ֵּׁשםּ ,כְ מֹו ָא ָדם נִ ְב ָער ִמ ַּד ַעת
יֹוד ַע ּכְ לּוםּ .כְ מֹו ְּב ֵה ָמה ֶׁש ֵאינָ ּה ַּב ֲעלַ ת ֵׂשכֶ ל .וְ ַדוְ ָקא ִּבזְ כּות זֶ ה –
ֶׁשֹּלא ֵ
ִּבזְ כּות ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַב ֵּטל ֶאת ַע ְצ ִמי ֵאלֶ יָך וְ הֹולֵ ְך ַא ֲח ֶריָך ִּב ְת ִמימּות ,לָ כֵ ן ֲאנִ י
ָּת ִמיד ִע ְּמָך.

ְל ִה ְת ַח ֵּבר ְל ַה ֵּׁשם
י-א ְפ ָׁשר לְ ַה ִּׂשיג ֶאת ַה ֵּׁשםֲ ,א ָבל
יֹוצא? ֶׁש ִעם ַה ֵּׂשכֶ ל ֶׁשּלָ נּו ִא ֶ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :מה ֵ
ַּדוְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ַה ִּבּטּול וְ ַה ְּת ִמימּות ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים וְ זֹוכִ ים לְ ִה ְת ַח ֵּבר ֵאלָ יו.
'ׁשטּות' ּכִ י זֶ ה ֹלא ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ָּבא ִמּתֹוְך ַה ֲה ָבנָ ה ֶׁשל ַה ֵּׂשכֶ ל,
וְ לָ כֵ ן זֶ ה נִ ְק ָרא ְ
יחים ַּב ַּצד' ֶאת ּכָ ל ָמה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ֶאּלָ א "לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ַה ֵּׂשכֶ ל" – ֲאנַ ְחנּו ַ'מּנִ ִ
דֹוׁשּ-ברּוְך-
ָ
בֹוּה – לַ ָּק
יֹותר ּגָ ַ
ה-ה ְר ֵּבה ֵ
ּומ ְת ַח ְּב ִרים לְ ַמ ֶּׁשהּו ַה ְר ֵּב ַ
ְמ ִבינִ יםִ ,
ּוב ַע ְצמֹו.
הּוא ִּבכְ בֹודֹו ְ
"ע ֵצי ִׁש ִּטים":
ּדּוע ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ָהיָ ה ָּבנּוי ַּדוְ ָקא ֵמ ֲ
לְ ִפי זֶ ה נָ ִבין ַמ ַ
ין-סֹופי יִ ְׁש ֶרה ּכָ אן,
ִ
ֹלקי ָה ֵא
ַה ַּת ְפ ִקיד ֶׁשל ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ ַה ִּמ ְק ָּדׁש הּוא ֶׁש ָהאֹור ָה ֱא ִ
ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ַה ָח ְמ ִריַ ,עד ֶׁש ַהח ֶֹׁשְך ֶׁשל ָהעֹולָ ם יַ ֲהפְֹך לְ אֹור.
'ׁשטּות'ֵ .איְך ּבֹונִ ים ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן?
"ע ֵצי ִׁש ִּטים" – יֵ ׁש ּכָ אן ֶר ֶמז לִ ְ
לָ כֵ ן לָ ְקחּו ֲ
'ּׁשטּות' ֶׁשל ָהעֹולָ ם
לֹוק ִחים ֶאת ַה ְ
הֹופכִ ים ֶאת ַהח ֶֹׁשְך לְ אֹור? ּכַ ֲא ֶׁשר ְ
ֵאיְך ְ
'ׁשטּות' ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה.
אֹותּה לִ ְ
הֹופכִ ים ָ
וְ ְ

ַה ֶּל ַקח:
עֹוׂשים ִמ ְׁשּכָ ן לְ ַה ֵּׁשם? ַעל
ַה ַּת ְפ ִקיד ֶׁשּלָ נּו לְ ָה ִביא ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ הֵ .איְך ֲאנַ ְחנּו ִ
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות ִמּתֹוְך ְּת ִמימּות
'ׁשטּות ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה' – ֲהלִ יכָ ה ְּב ֶד ֶרְך ַה ָ
יְ ֵדי ְ
"מה יַ ּגִ יד ָהעֹולָ ם".
י-ה ְת ַח ְּׁשבּות ְּב ָ
ּובּטּול לְ ַה ֵּׁשם ,וְ ִא ִ
ִ
(מעובד ע"פ באתי לגני תש"י ,אותיות א-ה)

צּוקתֹו ֶׁשל
ּכְ ֶׁש ָה ַר ִּבי ִה ְרּגִ יׁש ֶא ת ְמ ָ
יּבּיִ ים
יֶ ֶלד ֶּבן ֵ 21מ ָה ִאּיִ ים ַה ָּק ִר ִ
 ִסּפּור ְמיֻ ָחד ְּומ ַרּגֵ ׁש ְליּו"ד ֵׁש ֶבט -אֹותּה
רֹוס ָמןְּ .ב ָ
יּבּיִ יםְ ,מ ַס ֵּפר ֵאלִ י ּגְ ְ
קּור ָסאּו ֶׁש ָּב ִאּיִ ים ַה ָּק ִר ִ
ּגָ ַדלְ ִּתי ְּב ָ
הּודּיִ ים ַעל ָה ִאי ,וְ נֶ ֱאלַ ְצ ִּתי לִ לְ מֹד ֵּבית
קּופה ֹלא ָהיּו ּכָ ל ָּב ֵּתי ֵס ֶפר יְ ִ
ְּת ָ
ַה ֵּס ֶפר ַהּגֹויִ י.
ׁשֹומר ִמ ְצוֹותֵ ,ס ַר ְב ִּתי ְּב ַע ְק ָׁשנּות
ֵ
ַעל ַאף ֶׁשּגָ ַדלְ ִּתי ְּב ַביִ ת ֶׁש ֵאינֹו
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ְּט ָק ִסים ַהּגֹויִ ים וְ ַה ַּתלְ ִמ ִידים ִה ְתּגָ רּו ִּבי ִּב ְק ִביעּות.
ּכְ ֶׁש ִהּגַ ְע ִּתי לְ כִ ָּתה ז'ַ ,מ ַּצב ָה ִענְ יָ נִ ים ָהלַ ְך וְ ֶה ְח ִריףַ .ה ְּמ ִריבֹות ֵּבינִ י
יח ַסי ִעם ְמנַ ֵהל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר
ית-ה ֵּס ֶפר ָהלְ כּו וְ ָתכְ פּו ,וִ ָ
ּובין ַּתלְ ִמ ֵידי ֵּב ַ
ֵ
נִ ְהיּו עֹויְ נִ ים ִּב ְמיֻ ָחדִ .ה ְת ַחלְ ִּתי לְ ֵה ָע ֵדר ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפר.
יע לְ ִמ ְׂש ָרדֹוַ ,על ְמנָ ת
יֹום ֶא ָחד ָק ָרא ְמנַ ֵהל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר לְ ַא ָּבא ֶׁשּלִ י לְ ַהּגִ ַ
יתי ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַּב ָּׁשבּועֹות ָה ַא ֲחרֹונִ יםְּ .ב ִע ְקבֹות
ּדּוע ֹלא ָהיִ ִ
לְ ָב ֵרר ַמ ַ
ּכָ ְךָ ,א ִבי נָ ַתן לִ י ְׁש ֵּתי ְּב ֵררֹות :אֹו לְ ִהּכָ נַ ע ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ִּב ְפ ִעילֻ ּיֹות ֵּבית
ַה ֵּס ֶפר ּכְ מֹו ּכָ ל ַהּנְ ָע ִרים ָה ֲא ֵח ִרים ,אֹו לַ ֲעזֹב ֶאת ֵּבית ַה ֵּס ֶפר וְ לָ לֶ כֶ ת
יתי ָצ ִריְך לַ ְחׁשֹב ַה ְר ֵּבה .נִ כְ נַ ְס ִּתי
בֹודהֹ .לא ָהיִ ִ
ִעּמֹו ְּבכָ ל יֹום לָ ֲע ָ
לְ ִמ ְׂש ָרדֹו ֶׁשל ַה ְּמנַ ֵהלִ ,הּנַ ְח ִּתי ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ַעל ֻׁשלְ ָחנֹו וְ ַר ְצ ִּתי ֲחזָ ָרה
חּוצה ֶאל ָא ִבי.
ַה ָ
קֹומי,
לּ-פי ַהחֹק ַה ְּמ ִ
יע לַ ַּביִ ת ֶׁשּלָ נּו ִמכְ ְּת ֵבי ַאזְ ָה ָרהַ .ע ִ
וְ ָאז ֵה ֵחּלּו לְ ַהּגִ ַ
ּכָ ל יֶ לֶ ד ַחּיָ ב לְ ַב ֵּקר ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר .יַ ֲח ֵסי ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ִעם ַה ְּק ִהּלָ ה ֵה ֵחּלּו
לְ ִה ְת ַקלְ ֵקל ַאף ֵהם.
יֹותר ְּב ֶׁשל ַמ ָּצ ִביַ ,אְך הּוא ֹלא יָ ַדע ָמה לַ ֲעׂשֹות.
ָא ִבי ָהיָ ה ֻמ ְד ָאג ְּב ֵ
לַ יְ לָ ה ֶא ָחד הּוא ָחלַ ם ֲחלֹוםַּ .ב ֲחלֹומֹו הּוא ָר ָאה ֶאת ַע ְצמֹו ּכְ יֶ לֶ ד ֶּבן
הּובי"
("א ִ
יֹוׁשב ְּב ֵחיק ָס ָבתֹוָ .ס ָבתֹו ָא ְמ ָרה לֹו" ,לְ יּוּבֹו ֲ
ָׁשלֹוׁש ּכְ ֶׁשהּוא ֵ
ויטׁש יּוכַ ל לַ ֲעזֹר
יּוּבאוִ ְ
רּוסית)ְּ ,בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ְּב ָצ ָרהָ ,ה ַר ִּבי ִמּלְ ַ
ְּב ִ
לְ ָך"ָ .היְ ָתה זֹו ַה ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשהּוא ָׁש ַמע ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי.
ַּבּב ֶֹקר ֶׁשּלְ ָמ ֳח ָרת ָהלַ ְך ָא ִבי לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁשּלֹוִ ,מ ְבנֶ ה ָק ָטן וְ ֹלא ּבֹולֵ ט
ַה ָּסמּוְך לְ ֵביתֹו .הּוא ִּב ֵּקׁש ִמן ַהּגַ ַּבאי לִ ְפּת ַֹח ֲעבּורֹו ֶאת ַה ֶּדלֶ ת וְ ָהלַ ְך
ּופנָ ה לָ לֶ כֶ ת ִמ ָּׁשם.
לַ ֲארֹון ַהּק ֶֹדׁשָׁ ,שם ָׁש ַפְך לִ ּבֹו ִּב ְפנֵ י ַה ֵּׁשם ָ
יחת ֵטלֵ פֹון ֵמ ַה ַּמזְ ּכִ יר
קֹוטלַ ְר ְס ִקי ִׂש ַ
קּופהִ ,ק ֵּבל ָה ַרב מ ֶֹׁשה ְ
אֹותּה ְּת ָ
ְּב ָ
חֹודקֹוב.
הֹורה לֹו ָה ַרב ָ
חֹודקֹוב" .טֹל ֶאת יָ ֶדיָך"ָ ,
ֶׁשל ָה ַר ִּביָ ,ה ַרב ָ
ּומ ְק ִׁשיב לְ כָ ל ִמּלָ ה.
ָהיָ ה זֶ ה קֹוד ֶׁש ֵּפרּוׁשֹו ֶׁש ָה ַר ִּבי ָהיָ ה ַעל ַה ַּקו ַ
קּור ָסאּו".
רֹוצה ֶׁש ִּת ַּסע ִמּיָ ד לָ ִאי ָ
"ה ַר ִּבי ֶ
ָ

