
ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

בברכה ארגון אבות ובנים כפר חב"ד

אבות ובנים-זמן חורף
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ב״ה

ְּבִמי ַאֶּתם ּבֹוֲחִרים?
ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו

ַאָּבא/ִאָּמא: ְּכֶׁשּיֹוֵסף ׁשֹוֵמַע ֶׁשַּיֲעֹקב חֹוֶלה ְועֹוֵמד ְלִהְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם, 
הּוא ְמַמֵהר ָלַקַחת ֶאת ְׁשֵני ָּבָניו, ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים, ִלְזּכֹות ּוְלִהְתָּבֵרְך ַּבַּפַעם 
ָהַאֲחרֹוָנה ִמִּפי ַהַּסָּבא ַהָּגדֹול, ַיֲעֹקב ָאִבינּו. יֹוֵסף מֹוִׁשיב ֶאת ַהֵּבן ַהְּבכֹור, 
ְמַנֶּׁשה, ִליִמינֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב ְוֶאת ֶאְפַרִים ִמְּׂשֹמאלֹו, ְּבַמְחָׁשָבה ֶׁשַּיֲעֹקב ְיָבֵרְך 

ְּתִחָּלה ֶאת ַהְּבכֹור ְוַאַחר ָּכְך ֶאת ַהָּצִעיר.

ֶאְפַרִים  ֶׁשל  ֹראׁשֹו  ַעל  ְיִמינֹו  ַיד  ֶאת  ּוַמִּניַח  ָיָדיו  ֶאת  'ְמַׂשֵּכל'  ַיֲעֹקב  ַאְך 
ַהָּצִעיר ֶׁשּיֹוֵׁשב ִמְּׂשֹמאלֹו ְוֶאת ַיד ְׂשֹמאלֹו ַעל ֹראׁש ְמַנֶּׁשה ַהְּבכֹור ֶׁשּיֹוֵׁשב 

ִמְּיִמינֹו. 

ֶזה ֹלא ְּבָטעּות

ִלְכאֹוָרה  ָצִריְך  ֶׁשַהֵּסֶדר  ְלַיֲעֹקב  ְואֹוֵמר  'ְלַתֵּקן'  ְמַנֶּסה  יֹוֵסף  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ִלְהיֹות ָהפּוְך, ִּכי ְמַנֶּׁשה הּוא ַהְּבכֹור ְוִאּלּו ֶאְפַרִים הּוא ַהָּצִעיר. ַאְך ַיֲעֹקב 
ְמַנֶּׁשה  ַּגם  ַרִׁש"י(  ֶׁשְּמָפֵרׁש  )ְּכִפי  ָאֵכן   – ָיַדְעִּתי"  ְבִני  "ָיַדְעִּתי  לֹו:  ֵמִׁשיב 
ַאְך  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַעם  ְיׁשּוָעה  ִּתְצַמח  ָיָדיו  ֶׁשַעל  ִּגְדעֹון  ֶאת  ִמַּזְרעֹו  ַיֲעִמיד 
ֶאְפַרִים ָחׁשּוב יֹוֵתר, ִּכי ִמַּזְרעֹו ַיֲעֹמד ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשְּיַלֵּמד ּתֹוָרה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל 
ְּבִגְבעֹון ּדֹום  "ֶׁשֶמׁש  ֶׁשל  ַהֵּנס  ֶאת  ְיחֹוֵלל  ְוַאף  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ָלָעם  ְוַיְנִחיל 

ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון".

ְמַנֶּׁשה אֹו ֶאְפַרִים?

 ַאָּבא/ִאָּמא: ִאם ֶאְפַרִים ָחׁשּוב יֹוֵתר, ָאז ָלָּמה ְמַנֶּׁשה נֹוַלד ִראׁשֹון? ּוַמּדּוַע 

ֶּבֱאֶמת יֹוֵסף חֹוֵׁשב ֶׁשְּמַנֶּׁשה ָצִריְך ִלְהיֹות ָהִראׁשֹון ַלְּבָרָכה, ְוִאּלּו ַיֲעֹקב 
ָׂשם ֶאת ֶאְפַרִים ָהִראׁשֹון?

ִּבְׁשִביל ְלָהִבין ֶאת ֶזה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלָהִבין ָמה ְמַסְּמִלים ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים. 
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ַהָּזֵקן: "ָיכֹוְלִני ִלְקֹרא ַלּגֹוי ֶׁשְּיָגֵרׁש אֹוְתָך". ְּבָׁשְמעֹו ֹזאת ִהְתָּפֵרץ ר' 
ְׁשמּוֵאל ִּבְבִכי ְוָאַמר: "ַרִּבי! ַמיין ּגֹוי ִאיז ְׁשַטאְרֶקער פּון ַאֶייער ּגֹוי" 
)=ַהּגֹוי ֶׁשִּלי ָחָזק ֵמַהּגֹוי ֶׁשָּלֶכם(. ְוָאז ִהְכִניסֹו ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ְלֵביתֹו. 

ְוזֹו ָהְיָתה ְּתִחַּלת ִהְתַקְּׁשרּותֹו ֶׁשל ר' ְׁשמּוֵאל ְלַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן".

 – ַה"ּגֹוי"  ְלַזֵּכְך ֶאת  ְּכֵדי  ַהָּזֵקן  ְלַאְדמֹו"ר  ֵּכן  ִאם  ִהִּגיַע  ַרֵּבי ְׁשמּוֵאל 
ַהֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ֶׁשּלֹו, ּוְכִפי ֶׁשָּקָראנּו ַעָּתה ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ִקֵּבל אֹותֹו 

ְוֶהְרָאה לֹו ַּבֶהְמֵׁשְך ֶאת ַהֶּדֶרְך ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם.

"ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי"

ַּפַעם ִנְׂשַרף ֵּביתֹו ֶׁשל ר' ְׁשמּוֵאל, ְּבֵני ַהַּבִית ִנְּצלּו, ֲאָבל ַהַּבִית ִנְׂשַרף 
ֻּכּלֹו ַעד ַהְּיסֹוד. ְלָמֳחָרת, ְּכֶׁשָּבא ר' ְׁשמּוֵאל ִלְראֹות ֶאת ְמקֹום ַהַּבִית 
ְוֹלא ָמָצא ִּכי ִאם ֵאֶפר ְוַכָּמה אּוִדים מּוָצִלים ִמְתּגֹוְלִלים ַּבחּוץ, ָּפַתח 
ָחְׁשבּו  ְסִביבֹו  ָהֲאָנִׁשים  ה'..."   ַאָּתה  "ָּברּוְך  ְּבקֹול:  ְוָאַמר  ִּפיו  ֶאת 
ֵּבֵרְך: "...ֶׁשֹּלא  ְיַסֵּים "ַּדָּין ָהֱאֶמת", ַאְך ְלִתְמהֹוָנם הּוא  ֶׁשהּוא ֶּבַטח 

ָעַׁשִני ּגֹוי". 

ר' ְׁשמּוֵאל ֵהִבין ֶאת ְמבּוָכָתם, ְוָאַמר: "ָּתֲארּו ָלֶכם ִאם ָהִייִתי ָחס-
ְוָׁשלֹום ּגֹוי, ֲהֵרי ָהֱאִליל ֶׁשִּלי ָהָיה ַּגם ֵּכן ִנְׂשָרף ַיַחד ִעם ַהַּבִית, ֲאָבל 
ֲאִני  ְוַהֵּׁשם ֶׁשִּלי – אֹותֹו  ָעַׁשִני ּגֹוי,  ְלַהֵּׁשם ֶׁשֹּלא  ִהְנִני מֹוֶדה  ַעְכָׁשו 
עֹוֵבד ְוֵאָליו ֲאִני ִמְתַּפֵּלל – ַחי ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנַצח, ּוַוַּדאי ֹלא ַיַעְזֵבִני 

ְוַיֲעֹזר ִלי ַּבִּמְצָטֵרְך ִלי"...

ַאַחד ַהִּסּפּוִרים ַהּיֹוֵתר ֲחִביִבים אֹודֹות ַרִּבי ְׁשמּוֵאל הּוא:

ֶהָחִסיד ַּבַּׁשַער

ַּפַעם  ָהַלְך  ְׁשמּוֵאל  ר' 
ֲחִסיִדים,  ֶׁשל  ְקבּוָצה  ִעם 
ֶּדֶרְך  ֵמִהְתַוֲעדּות,  ַּבֲחָזָרָתם 
ֲחֵצרֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּזֵקן. ָקַפץ 
ר' ְׁשמּוֵאל ַעל ַהָּגֵדר ְוִנְתָלה 
ְׁשָאלּוהּו  ֶהָחֵצר.  ַׁשַער  ַעל 
ֲחֵבָריו ַהֲחִסיִדים – ֶׁשֻהְרְּגלּו 
ֵּפֶׁשר  "ָמה  ְלַתֲעלּוָליו: 

ַהַּתֲעלּול ֶהָחָדׁש?".

"ְּבֹנַהג  ָלֶהם:  ֵהִׁשיב 
ַסְנְּדָלר  ַיד  ֶׁשַעל  ֶׁשָּבעֹוָלם, 
ַזָּגג  ַיד  ַעל  ַנַעל,  ְּתלּוָיה 
ְוֵכן  ְזכּוִכית  ִּפַּסת  ְּתלּוָיה 
ָהָראּוי  ִמן  ֵכן  ְּכמֹו  ָהְלָאה. 
ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֲחֵצרֹו  ַיד  ֶׁשַעל 
ְּכֵדי  ַּבַּׁשַער...  ָחִסיד  ִיְראּו 

ֶׁשֵּיְדעּו ֶׁשָּכאן ִנְמֵצאת ֲחֵצרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי".

ִּדֵּבר  ַלְּנִׂשיאּות,  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבָּׁשָנה  ָחִביב.  ִסּפּור  ַרק  ֹלא  ֶזהּו  ַאְך 

ְּבִמְסֶּגֶרת  ַהַּקִיץ  ְּבָחְדֵׁשי  ִלְׁשִליחּות  ֶׁשָּיְצאּו  ַהַּתְלִמיִדים  ִּבְפֵני  ָהַרִּבי 
ִּכי  ַלַּתְלִמיִדים  ְוָאַמר  ַהִּסּפּור  ֶאת  ִהְזִּכיר  ָהַרִּבי  ְׁשִליחּות'.  'ֶמְרַּכז 
ַהֶּלַקח ֵמַהִּסּפּור הּוא ֶׁשָּכל ָחִסיד אֹו 'ָּתִמים' ִנְמָצא ִּכְבָיכֹול "ַּבַּׁשַער" 

ּוְמַׁשֵּמׁש ֻּדְגָמה ֵּכיַצד ָצִריְך ְלֵהָראֹות ָחִסיד...

ֲחִסיִדים  ְּבתֹור  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ָהַאֲחָריּות  ֶאת  ָּתִמיד  ִלְזֹּכר  ָעֵלינּו  ָּכְך 
ּוְׁשלּוִחים ֶׁשל ָהַרִּבי. 

ָחִסיד  ַּגם  ָהָיה  ְוַעִּליז,  ְּכָׂשֵמַח  ָּתִמיד  ֶׁשִהְצַטֵּיר  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ֲאָבל 
ְרִציִני: 

ִּבְזכּות ַאְבֵרִכים ָּכֵאּלּו

ר'  ְּבָאב.  ְּבִתְׁשָעה  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ֵאֶצל  ִּבֵּקר  ִמַּקְרִלין,  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי 
ְׁשמּוֵאל ָעַמד ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוָזַרק 'ֶּבָרָלְך' קֹוָצִנִּיים ַעל ַהִּמְתַּפְּלִלים 
)ְּכֵדי ְלָהִפיג ֶאת ָהַעְצבּות(. ְּכֶׁשָרָאה ֹזאת ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ִמַּקְרִלין, הּוא 
ֵּבית  ֶנְחַרב  ָּכֵאּלּו  ַאְבֵרִכים  "ִּבְגַלל  ַהָּזֵקן:  ְלַאְדמֹו"ר  ְוָאַמר  ִהְקִּפיד 
ַהִּמְקָּדׁש". ַאַחר ָּכְך ָהְלכּו ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ְוַרִּבי ְׁשֹלֹמה ִמַּקְרִלין ַלַּיַער, 
ְוָראּו ַאְבֵרְך יֹוֵׁשב ַעל ֵקן ָמֵלא ְנָמִלים קֹוָצִנּיֹות ּובֹוֶכה ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש. ָאַמר ַעל ָּכְך ַרִּבי ְׁשֹלֹמה: "ִּבְזכּות ַאְבֵרִכים ָּכֵאּלּו ִיָּבֶנה ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש". ָאַמר לֹו ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: "ֶזהּו אֹותֹו ַאְבֵרְך"...

ֶהְמֵׁשְך ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא ְּבֶעְזַרת-ַהֵּׁשם

באדיבות הצייר החסידי ר' יחיאל אופנר



שם התלמיד/ה: _________  משפחה: ___________

כיתה: _____  חתימת הורים: ___________

למדתי עם______________________את השיחות 

קראתי עם________ את סיפורו של ר' שמואל מונקעס

גליון 296 ויחי



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ְּבָפָרַׁשת ִמֵּקץ יֹוֵסף קֹוֵרא ָלֶהם ֵׁשמֹות, ַעל ֵׁשם ָמה ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו.

ִלְזֹּכר ּוְלִהְתַקֵּדם ָהְלָאה

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְמַנֶּׁשה – "ִּכי ַנַּׁשִני ֱאֹלִקים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִבי" – 
יֹוֵסף ִנְמָצא ְּבִמְצַרִים, ָמקֹום ֶׁשְּמַנֶּסה ְלַהְׁשִּכיַח ִמֶּמּנּו ֶאת ֵּבית ַאָּבא, ְוָלֵכן 
הּוא קֹוֵרא ַלֵּבן ֶׁשּלֹו ַּבֵּׁשם ְמַנֶּׁשה, ְּכֵדי ִלְזֹּכר ָּכל ָהֵעת ֵאיֹפה הּוא ִנְמָצא 
ְוֹלא ִלְׁשֹּכַח ֶאת ֵּבית ַאָּבא. ּוְכִפי ֶׁשָּלַמְדנּו ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָעַבר ֶׁשּיֹוֵסף ָאֵכן ָזַכר 
ָּכל ָהֵעת ֶאת ַהְּדַבר-ּתֹוָרה ָהַאֲחרֹון ֶׁשָּלַמד ִעם ַאָּבא, ָּפָרַׁשת ֶעְגָלה ֲערּוָפה.

ִהְצִליַח  ַהֵּׁשם  ְּבִמְצַרִים,  ַּגם   – ָעְנִיי"  ְּבֶאֶרץ  ֱאֹלִקים  ִהְפַרִני  "ִּכי   – ֶאְפַרִים 
ֶאת ַּדְרּכֹו ֶׁשל יֹוֵסף ְוהּוא ִהְצִליַח ִלְגֹּדל ּוְלִהְתַּפֵּתַח ָׁשם, ַּגם ְּבַגְׁשִמּיּות ְוַגם 

ְּברּוָחִנּיּות. 

ָמה ַהַּמָּטָרה?

ִעַּקר  ָמה  ִנָּדח.  ְלָמקֹום  ְלַדְרּכֹו  ֶׁשּיֹוֵצא  ָׁשִליַח  ְלֻדְגָמה  ִנַּקח  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֵמֵאיֹפה  ִלְׁשֹּכַח  ְוֹלא  ָהֵעת  ָּכל  ִלְזֹּכר  הּוא  ַהַּתְפִקיד  ַהִאם  ֶׁשּלֹו?  ַהַּתְפִקיד 
הּוא ִהִּגיַע, אֹו ֶׁשַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו הּוא ִלְפֹעל ּוְלָהִפיץ ֶאת ַהַּמְעָינֹות חּוָצה, 

ַּבָּמקֹום ּבֹו הּוא ִנְמָצא?

ָנכֹון, ִּבְׁשִביל ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהֲעבֹוָדה ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, ָאסּור לֹו ִלְׁשֹּכַח ֵמֵאיֹפה 
הּוא ָּבא, הּוא ָצִריְך ָּכל ַהְּזַמן ִלְזֹּכר ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו, ֲאָבל ָהִעָּקר הּוא 

ַלֲעׂשֹות ְּבֹפַעל ַמָּמׁש.

ְלִפי ֶזה ִמי יֹוֵתר ָחׁשּוב, ְמַנֶּׁשה אֹו ֶאְפַרִים? ּוְכִפי ֶׁשָּׁשַאְלנּו ֹקֶדם, ִאם ֶּבֱאֶמת 
ֶאְפַרִים ָחׁשּוב יֹוֵתר, ָאז ָלָּמה ְמַנֶּׁשה נֹוַלד ִראׁשֹון?

ִלְזֹּכר ִּבְׁשִביל ַלֲעׂשֹות

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָאֵכן, ֶאְפַרִים הּוא ֶהָחׁשּוב ְוָלֵכן ַיֲעֹקב ָׂשם ֶאת ַיד ְיִמינֹו ַעל ֹראׁש 
ְלֶהֵּׂשִגים  ְלַהִּגיַע   – "ֶאְפַרִים"  ֶׁשל  ָּבֲעבֹוָדה  ְלַהְצִליַח  ִּבְׁשִביל  ֲאָבל  ֶאְפַרִים, 
ַּגם "ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי", ִּבְׁשִביל ֶזה ַחָּיִבים ֹקֶדם ֶאת "ְמַנֶּׁשה" ֶאת ַהִּזָּכרֹון ֵמֵאיֹפה 

ָּבאנּו ּוָמה ַּתְפִקיֵדנּו. 

ְלִסּכּום, ֵסֶדר ַהֵּלָדה ְוַהִהְתַּפְּתחּות ֶׁשל ַהְּדָבִרים הּוא ֹקֶדם "ְמַנֶּׁשה" )ַהְּבכֹור( 
קֹוֵדם  הּוא  ְוָלֵכן  "ֶאְפַרִים"  ִהיא  ָהִעָּקִרית  ַהַּמָּטָרה  ֲאָבל  "ֶאְפַרִים",  ְוָאז 

ַלְּבָרָכה, ֶׁשּנֹוֶתֶנת לֹו ּכֹוַח ִמְּלַמְעָלה ְלַהְצִליַח ָּבֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו.

ִיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחֶׁשְך

ַאָּבא/ִאָּמא: ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ִהיא ְלָהִאיר ֶאת ֹחֶׁשְך ַהָּגלּות. ְמַנֶּׁשה ְמַסֵּמל ֶאת 
ַהּכֹוַח ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה )ֶׁשָּבָאה ִמ"ֵּבית ַאָּבא" ֶׁשַּבָּׁשַמִים(, ֶׁשְּיכֹוָלה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל 
ַהֹחֶׁשְך. ֲאָבל ַהִחּדּוׁש ָהֲאִמִּתי הּוא ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ֶאְפַרִים, ֹלא ַרק ָלַקַחת ֶאת 
ַהּכֹוַח ֶׁשִּקַּבְלנּו ִמֵּבית ַאָּבא, ֶאָּלא ַלֲהֹפְך ֶאת "ֶאֶרץ ָעְנִיי" ֶאת ַהָּגלּות ַעְצָמּה 

ְלאֹור ְוִלְקֻדָּׁשה.

ַהֶּלַקח:

ְּכָלל  ִהיא  ֶׁשַהָּגלּות  ּוְלָהִבין  ָּבא  הּוא  ֵמֵאיֹפה  ַהְּזַמן  ָּכל  ִלְזֹּכר  ָצִריְך  ְיהּוִדי 
ּוְכָלל ֹלא ַהָּמקֹום ַהִּטְבִעי ֶׁשּלֹו. ּוְבֵמיָלא, ָּבֶרַגע ֶׁשֵּיׁש לֹו ְקָצת ְזַמן ָּפנּוי הּוא 
ְמַנֵּצל אֹותֹו ֹלא ִלְדָבִרים ָחְמִרִּיים )"ַהָּגלּות"(, ֶאָּלא ְלתֹוָרה ּוְלִמְצוֹות )"ֵּבית 

ָאִבי" – ַהָּמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו ִהִּגיָעה ַהְּנָׁשָמה(.

ֻמְׁשָּפִעים  ִלְהיֹות  ֶׁשֹּלא  ַעְצֵמנּו  ַעל  ִלְׁשֹמר  ַרק  ֹלא  ִהיא  ַהַּתְכִלית  ֲאָבל 
ַהּתֹוָרה  ְּבאֹור  אֹוָתּה  ּוְלָהִאיר  ַהְּסִביָבה  ַעל  ְלַהְׁשִּפיַע  ֶאָּלא  ֵמַהְּסִביָבה, 

ְוַהִּמְצוֹות.

 )מעובד ע"פ לקו"ש ט"ו, ויחי ב(

ַהָּׁשִנים ַהּטֹובֹות
ֵמַהֵחיֶדר  ָחַזר  ַהֶּצַמח-ֶצֶדק  ַוְיִחי.  ְּבָפָרַׁשת  ַהָּׁשבּוַע,  ָקָרה  ֶזה  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ּוָפָנה ְלָסבֹו ָהָאהּוב, ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ִּבְׁשֵאָלה: ַסָּבא, ָלַמְדִּתי ַהּיֹום ַּבֵחיֶדר 

ֶׁשַּיֲעֹקב ָאִבינּו ַחי ֶאת ַהָּׁשִנים ַהּטֹובֹות ְּביֹוֵתר ֶׁשּלֹו ִּבְהיֹותֹו ְּבִמְצַרִים. 

ֵּכיַצד ֶזה ִיָּתֵכן, ֶׁשַּדְוָקא ְּבִמְצַרִים, ַהָּמקֹום ַהָחְמִרי ְוַהָּנחּות ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם 
ַהּטֹובֹות  ְׁשנֹוָתיו  ֶאת   – ָהָאבֹות  ְּבִחיר   – ַיֲעֹקב  ִיְחֶיה  רּוָחִנית,  ִמְּבִחיָנה 

ְּביֹוֵתר?!

ַוִּיַּגׁש,  ַהּקֹוֶדֶמת,  ַּבָּפָרָׁשה  ַהָּזֵקן:  ַאְדמֹו"ר  ַהַּסָּבא,  לֹו  ֵהִׁשיב  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ְיהּוָדה,  ְּבנֹו  ְלָפָניו ֶאת  ָׁשַלח  ְלִמְצַרִים, הּוא  ָיַרד  ֶׁשַּיֲעֹקב  ֶׁשִּלְפֵני  ְמֻסָּפר 
ְּבַמָּטָרה ִלְפֹּתַח ְיִׁשיָבה ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן, ָׁשם יּוְכלּו ַהְּׁשָבִטים ָלֶׁשֶבת ְוַלֲהגֹות 
ְלָפָניו  ְלהֹוֹרת  ְלָפָניו,  ָׁשַלח  ְיהּוָדה  "ְוֶאת  ֹזאת:  ְמָתֵאר  ַהָּפסּוק  ַּבּתֹוָרה. 

ֹּגְׁשָנה". 

"ְלָפָניו   – ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ַּכֲאֶׁשר  "ְלהֹוֹרת",   – ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ֹזאת  ֵּפֵרׁש 
ֹּגְׁשָנה" – ִנָּגִׁשים ּוִמְתָקְרִבים ִלְפֵני ַהֵּׁשם. 

ַּדְוָקא  ְׁשנֹוָתיו  ֵמיַטב  ֶאת  ַחי  ַיֲעֹקב  ַהְּתׁשּוָבה,  ֶאת  ַהַּסָּבא  ִסֵּים  ְוָלֵכן, 
ְּבִמְצַרִים – ְּבכֹוַח ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְהיֹות ָּדבּוק ִעם ַהֵּׁשם ֲאִפּלּו 

ְּכֶׁשהּוא ִנְמָצא ְּבָמקֹום ָנחּות ְּכמֹו ִמְצַרִים.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה, ַיֲעֹקב ֹלא ָיַרד ְלִמְצַרִים ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית. הּוא 
ָאְמָנם ָּגר ָׁשם, ַאְך ֹלא ִנְפֲעָלה ֶאְצלֹו ָּכל ְיִריָדה. ְוָלֵכן ַּדְוָקא ָׁשם ָהיּו ֵאּלּו 
ַאְך  ְּבַהֵּׁשם,  ָּדבּוק  ֶׁשהּוא  ִחּדּוׁש  ֵאין  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ִּכי   – ְׁשנֹוָתיו  ֵמיַטב 
ָּבָניו יֹוְׁשִבים ְולֹוְמִדים ּתֹוָרה ּוְדבּוִקים  ְוַגם  ַּכֲאֶׁשר ֲאִפּלּו ְּבִמְצַרִים הּוא 

ְּבַהֵּׁשם, ָאז ֻמְרֶּגֶׁשת ַהַּמֲעָלה ָהֲעצּוָמה ֶׁשל ֲהִפיַכת ֹחֶׁשְך ִמְצַרִים ְלאֹור.

ְזַמן ּוְבָכל  ַהֶּלַקח: ְּבכֹוַח ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְיהּוִדי ָיכֹול ְלִהָּׁשֵאר ָּדבּוק ְּבָכל 
ָמקֹום ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

)מעובד ע"פ לקו"ש כרך י, פר' ויחי(

ֶהָחִסיד ַהָּׂשֵמַח
-ֵחֶלק ִראׁשֹון-

ְּתעּוַדת ֶזהּות
ֵׁשם ֶהָחִסיד: ַרִּבי ְׁשמּוֵאל מּוְנֶקס

ֲעָיַרת ְמגּוִרים: ָקִליְסק
ְּתקּוָפה: ַהּדֹור ָהִראׁשֹון ַלֲחִסידּות ַחַּב"ד

ַרִּבי ְׁשמּוֵאל מּוְנֶקס ְמֻפְרָסם ְּכָחִסיד ָׂשֵמַח ּוִפֵּקַח. ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָעְברּו 
ָעָליו ֹלא ִהְצִליחּו ְלַהְׁשִּבית ִמֶּמּנּו ֶאת ַהִּׂשְמָחה, ֶׁשָהְיָתה ַהֶּדֶרְך ֶׁשּלֹו 
ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם. ֹלא ַאַחת ָלְמדּו ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ ְוַגם ָהַרִּבי ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו 
ֶלַקח ִמִּסּפּור ָּכֶזה אֹו ַאֵחר ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעם ַרִּבי ְׁשמּוֵאל. ְוָכְך ְמַסֵּפר 

ָהַרִּבי ַעל:

ַהִּמְפָּגׁש ָהִראׁשֹון

ִמְּצִעיֵרי  ֶאָחד  אֹודֹות  ִסֵּפר  ַאְדמֹו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ְקֻדַּׁשת  "ְּכבֹוד 
ַהֲחִסיִדים ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן – ֶהָחִסיד ר' ְׁשמּוֵאל מּוְנֶקס, ֶׁשִּמִּטְבעֹו 
ָאַהב ִעְנָין ֶׁשל ַצחּות... – ֵּכיַצד ָהְיָתה ְּתִחַּלת ִהְתָקְרבּותֹו ְלַאְדמֹו"ר 

ַהָּזֵקן:

ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ֶאל  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  ִהִּגיַע  ְׁשמּוֵאל  ר'  ַּכֲאֶׁשר 
ְׁשרּוָיה  ָהְיָתה  ֻּכָּלּה  ָהֲעָיָרה  ַהַּלְיָלה.  ְּבֶאְמַצע  ֶזה  ָהָיה  ְּבִליאֹוְזָנה, 

ַּבֲחֵׁשָכה, ְוָכל ְּבֵני ָהֲעָיָרה ָהיּו ְיֵׁשִנים.

ר' ְׁשמּוֵאל ֹלא ָיַדע ֵהיָכן ִנְמָצא ֵּביתֹו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ֲאָבל ִׁשֵער 
ָּכל  ְולֹוֵמד  יֹוֵׁשב  ָהַרִּבי  ֶׁשֲהֵרי  מּוָאר,  ְּבַוַּדאי  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֶׁשְּבֵביתֹו 
ִסיָמן  ִיְהֶיה  ְוֶזה  ִמֶּמּנּו אֹור,  ַּבִית ֶׁשּבֹוֵקַע  ֶׁשְּיַחֵּפׂש  ְוֶהְחִליט  ַהַּלְיָלה, 

ֲעבּורֹו ֶׁשֶּזה ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.

ְוָכְך ֲהָוה. ר' ְׁשמּוֵאל ִהְסּתֹוֵבב ִּבְרחֹובֹות ָהֲעָיָרה ַעד ֶׁשִהְבִחין ְּבאֹור 
ֶׁשָּכל  ֵּכיָון   – ַהֶּדֶלת.  ַעל  ְוָדַפק  ְלָׁשם  ִנַּגׁש  ַהָּבִּתים,  ֵמַאַחד  ֶׁשּבֹוֵקַע 
ְּבֵני ַהַּבִית ָהיּו ְיֵׁשִנים, ִנַּגׁש ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ְּבַעְצמֹו ּוָפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת, 
ְוָׁשַאל ֶאת ר' ְׁשמּוֵאל ָמה ְרצֹונֹו. ְוֵהִׁשיב ר' ְׁשמּוֵאל, ֶׁשְרצֹונֹו ָללּון 
ַּבַּבִית. ָׁשַאל אֹותֹו ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: "ְוִכי ֹלא ָמָצאָת ַּבִית ַאֵחר ָללּון?". 
ַאְדמֹו"ר  לֹו  ְוָאַמר  ְיהּוִדי"...  ַּבִית  ֵּכן  ַּגם  "ֶזה  ְׁשמּוֵאל:  ר'  לֹו  ָאַמר 


