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"ָּבאִתי ְלַגִּני, ֲאחֹוִתי ַּכָּלה" – א
ַהַּמֲאָמר ָהַאֲחרֹון ְוָהִראׁשֹון

ַּכֲהָכָנה  ְלַגִּני"  "ָּבאִתי  ֵמַהַּמֲאָמר  ְקָטִעים  ִנְלַמד  ַהָּׁשָנה,  ַּגם  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְליּו"ד ְׁשָבט, יֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ ְויֹום ַקָּבַלת ַהְּנִׂשיאּות ַעל-

ְיֵדי ָהַרִּבי ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו.

ֶטֶרם ִהְסַּתְּלקּותֹו, ִּבְׁשַנת תש"י, ָרַׁשם ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ 'ֶהְמֵׁשְך' ַמֲאָמִרים ֶּבן 
ְּבַׁשַּבת- ְלִלּמּוד  נֹוַעד  ְלַגִּני"  "ָּבאִתי  ֶׁשָּבֶהם  ֶׁשָהִראׁשֹון  ְּפָרִקים,  ֶעְׂשִרים 

ַאְדמֹו"ר  ֵאֶׁשת  ִרְבָקה,  ָהַרָּבִנית  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּוָתּה  יֹום  ְׁשָבט,  יּו"ד  ֹקֶדׁש 
ַמֲהַר"ׁש.

ְלַמֲעֶׂשה, ְּכֶׁשִּנְּגׁשּו ַהֲחִסיִדים ְלִלּמּוד ַהַּמֲאָמר ְּבַׁשַּבת-ֹקֶדׁש ַּבֹּבֶקר, ִלְפֵני 
ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ָהָיה ֶזה ְּכָבר ַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ, ֶׁשֵאְרָעה 

ְּבאֹותֹו ֹּבֶקר.

ָׁשָנה ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּביּו"ד ְׁשָבט תשי"א, ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ָהַרִּבי ֶאת ַהְּנִׂשיאּות 
ַּכֲאֶׁשר ָּפַתח ַּבֲאִמיַרת ַהַּמֲאָמר ָהִראׁשֹון ֶׁשּלֹו ֶׁשָּנַסב ַּגם הּוא ַעל ַהָּפסּוק 
"ָּבאִתי ְלַגִּני". ְוָכְך, ְּבָכל ָׁשָנה ָהָיה ָהַרִּבי ְמָבֵאר ְּבַתֲאִריְך ֶזה ֶּפֶרק ַאֵחר 
ִהיא   – תשע"ח   – ַהָּׁשָנה  ָהַרַּיי"צ.  ָהַרִּבי  ֶׁשל   ַהְּמקֹוִרי  ַהַּמֲאָמר  ִמּתֹוְך 
ַהַּפַעם ָהְרִביִעית ָּבּה עֹוְסִקים ַהֲחִסיִדים ְּבִלּמּוד אֹות ח' ֵמַהַּמֲאָמר, ַעל-

ִּפי ֵּבאּוֵרי ָהַרִּבי ְּבַמַאְמֵרי ַהָּׁשִנים תשח"י ְותשל"ח.

ַה'ַּגן' ֶׁשל ַהֵּׁשם

ַהִּמְדָרׁש,  ַעל-ִּפי  ַמְסִּביר,  הּוא  ָהַרַּיי"צ  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּבַמֲאָמרֹו  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶׁשַהָּפסּוק ִמִּׁשיר-ַהִּׁשיִרים "ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחֹוִתי ַּכָּלה" ְמַדֵּבר ַעל ַמַּתן-ּתֹוָרה 
)ַהּדֹור ַהְּׁשִביִעי ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו( ֶׁשָאז ָיְרָדה ַהְּׁשִכיָנה ֲחָזָרה ָלעֹוָלם ַהֶּזה 

ַהָחְמִרי, ֶׁשהּוא ְּבֶעֶצם 'ַּגּנֹו' – ַהָּמקֹום ָהִעָּקִרי ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

ַמּדּוַע ָּכאן הּוא ַהָּמקֹום ָהִעָּקִרי? ֵּכיָון ֶׁשַּתְכִלית ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ִמְּלַכְּתִחָּלה 
ָהְיָתה ְּכֵדי ֶׁשִּתְׁשֶרה ּבֹו ַהְּׁשִכיָנה, ְוָכְך ַּגם ִלְפֵני ֵחְטא ֵעץ-ַהַּדַעת ָׁשְרָתה 

ַהְּׁשִכיָנה ָּבעֹוָלם.

ִׁשְבָעה  ֶׁשל  ַהְּזֻכּיֹות  ְוִאּלּו  ֵמָהעֹוָלם  ַהְּׁשִכיָנה  ְלִסּלּוק  ָּגְרמּו  ַהֲחָטִאים 
ַהּדֹורֹות ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוַעד ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶהְחִזירּו ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ָלעֹוָלם, 
ְּבַמַּתן-ּתֹוָרה. ְּבֶהְמֵׁשְך ְלָכְך, ָאַמר ָהַרִּבי ַּבַּמֲאָמר ֶׁשל 'ַקָּבַלת ַהְּנִׂשיאּות' – 
יּו"ד ְׁשָבט תשי"א – ֶׁשַהּדֹור ֶׁשָּלנּו הּוא 'ַהּדֹור ַהְּׁשִביִעי' ֵמַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן 
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ְּכֶׁשָהַרִּבי אֹוֵמר ְלָחִסיד ִלְפֹעל, הּוא ֹלא ׁשֹוֵאל ְׁשֵאלֹות. הּוא ּפֹוֵעל. 
ָהַרב קֹוְטַלְרְסִקי ָלַקח ִעּמֹו ַּתְלִמיד ְיִׁשיָבה ָצִעיר ְּבֵׁשם ֵלִוי ְקִריְנְסִקי 
ּוְׁשֵניֶהם ָעלּו ַעל ַהִּטיָסה ַהָּבָאה ְלקּוָרָסאּו. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ִלְנַמל ַהְּתעּוָפה, 
ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָיְדעּו ְלָאן ָלֶלֶכת ּוָמה ַלֲעׂשֹות ָׁשם, ָעְצרּו מֹוִנית ּוִבְּקׁשּו 

ִלְנֹסַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ְּכֶנֶסת  ְלֵבית  קֹוְטַלְרְסִקי  ָהַרב  ֶאת  ָלַקח  ַהּמֹוִנית  ַנַהג  ָמה,  ִמּׁשּום 
ְׁשכּוָנִתי ָקָטן. ְּכֶׁשַהּמֹוִנית ָעְצָרה ְלַיד ַהֶּדֶלת, ָהַרב קֹוְטַלְרְסִקי ָרָאה 
ַעל  ֵמיָדע  ְלַקֵּבל  ִהְזַּדְּמנּות  ְּבָכְך  ָרָאה  הּוא  ַהִּבְנָין.  ֶאת  עֹוֵזב  ָאָדם 
"ִנְׁשַלְחנּו  לֹו:  ְוָאַמר  ֵאָליו  ָּפָנה  ּוְלִפיָכְך  ַּבָּמקֹום,  ַהְּיהּוִדית  ַהְּקִהָּלה 
ְלָכאן ַעל ְיֵדי ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש. ָאנּו רֹוִצים ְלַהִּכיר ֶאת ַהְּיהּוִדים 
ָּכאן. ַהִאם ַאָּתה ָיכֹול ְלַסֵּפר ָלנּו ַעל ַהְּקִהָּלה ַהְּמקֹוִמית?". ָהִאיׁש, 
ֶׁשָהָיה ֹלא ַאֵחר ֵמֲאֶׁשר ָאִבי ֶׁשֶּזה ַעָּתה ָיָצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִּכְמַעט 

ְוִהְתַעֵּלף.

ְׁשרּוָיה  ָהְיָתה  ֶׁשָּבּה  ַהְּמצּוָקה  ַעל  קֹוְטַלְרְסִקי  ָלַרב  ִסֵּפר  ָאִבי 
ִמְׁשַּפְחֵּתנּו ְוָעַרְך ֵּביֵנינּו ֶהֵּכרּות.

ָהַרב קֹוְטַלְרְסִקי ִהְזִמין אֹוִתי ָלטּוס ִלְניּו יֹוְרק ְּבאֹותֹו ַקִיץ ּוְלִהְׁשַּתֵּתף 
ִלְלֹמד  ָלֶלֶכת  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַהָּקְטְסִקיְלס,  ְּבָהֵרי  ִיְׂשָרֵאל'  'ַּגן  ְּבֶקְמּפ 

ִּביִׁשיָבה. ָהְיָתה זֹו ַהְּתׁשּוָבה ִלְתִפּלֹוַתי ְוִקַּבְלִּתי ֶאת ַהָּצָעתֹו ִמָּיד.

ְּבִעְקבֹות ָּכְך ָׁשַלח ָאִבי ִמְכָּתב ָלַרִּבי ּבֹו הּוא מֹוֶדה לֹו ַעל ָּכְך ֶׁשָּדַאג 
ִליהּוִדי ָקָטן ְּבקּוָרָסאּו...

ָּכְך ֵהִׁשיב ָלנּו ָהַרִּבי:

ב"ה, ג' ְּבִניָסן התשמ"ד

ְּברּוְקִלין, ְניּו יֹוְרק.

ַמר ַחִּיים יֹוֵסף ְּגרֹוְיְסָמן

קּוָרָסאּו,

ָׁשלֹום ּוְבָרָכה,

ַהְּמֻׁשָּתִפים  ְיִדיֵדינּו  ְּבֶאְמָצעּות  ִּבְרכֹוֶתיָך  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָׂשַמְחִּתי 
ַהִּנְכָּבִדים.

ָקָטן  "ְיהּוִדי  ַעְצְמָך  ֶאת  ֶׁשִּכִּניָת  ַהִּכּנּוי  ַעל  ַלְחֹלק  ָעַלי  אּוָלם, 
ִמּקּוָרָסאּו". ֲהֵרי ֵאין ָּכל ֹצֶרְך ְלַהְדִּגיׁש ְּבָפֶניָך ַּבֲאִריכּות ִּכי ָּכל ְיהּוִדי, 
ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה, ֵיׁש לֹו ֶנֶפׁש ֱאֹלִקית, ַהְמַהָּוה "ֵחֶלק ֱאֹלַקּה ִמַּמַעל", 
ְּכִפי ֶׁשֻּמְסָּבר ַּבַּתְנָיא, ָהֵחל ַּבֶּפֶרק ַהֵּׁשִני. ְלִפיָכְך ֹלא ַקָּים ָּדָבר ָּכֶזה 
ֶהָעצּום  ְלַזְלֵזל ַּבּפֹוֶטְנְצָיאל  ַּפַעם  ְוִליהּוִדי ָאסּור ַאף  ָקָטן",  "ְיהּוִדי 

ֶׁשּלֹו.

אֹוְתָך  ְלָבֵרְך  ְּכֵדי  זֹו  ִהְזַּדְּמנּות  ְמַנֵּצל  ֲאִני  ַהֶּפַסח,  ַחג  ִהְתָקֵרב  ִעם 
ִּבְתִפָּלִתי ֶׁשַחג ַהֵחרּות ָיִביא ְלָך ְוִלְבֵני ֵּביְתָך ֵחרּות ֲאִמִּתית – ֵחרּות 

ַּדְעְּתָך  ֶאת  ְלַהִּסיַח  ֶׁשָעלּול  ָּדָבר  ּוִמָּכל  ְורּוָחִנית  ָחְמִרית  ֵמֲחָרָדה 
ֵמֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ְּבִׂשְמָחה ּוְבֵלב ָׁשֵלם – ְוֶׁשִּתָּׂשא ֵחרּות ְוִׂשְמָחה ֵאּלּו 

ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהָּׁשָנה.

ְּבִבְרַּכת ֶּפַסח ָׂשֵמַח ְוָכֵׁשר ְלָך ְוִלְבֵני ֵּביְתָך

ִּבְבָרָכה

מ. ְׁשֵניאֹוְרסֹון



שם התלמיד/ה: _________  משפחה: ___________

כיתה: _____  חתימת הורים: ___________
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בברכה ארגון אבות ובנים כפר חב"ד

אבות ובנים-זמן חורף

המשתתפים בקביעות בתכנית "אבות ובנים" 
ישתתפו בהגרלה מיוחדת על כרטיס טיסה לרבי, 

סט אגרות קודש וסט ליקוטי שיחות. 

* בכפוף לתנאי ההשתתפות

ועדב"ה
כפר
חב”ד

ופרצת
ימה

וקדמה
וצפונה

ונגבה

הפצת
   מעיינות

     החסידות

בשורה טובה ומשמחת:)

הבן שלך
נועד
לגדולות

חינוךועדת

    "בוצין בוצין מקטפיה ידיע"

בית הכנסת "נחום יצחק" > ליל שבת

בית הכנסת "שטיינבאך שול" > ליל שבת

"בית מנחם" > מוצש"ק > שעה 19:00

"מענדעל'ס שול" > מוצש"ק > בשעה 19:00



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ְוהּוא ַהּדֹור ֶׁשַּתְפִקידֹו ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבֹפַעל.

ֲעֵצי ִׁשִּטים

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֵהיָכן ָׁשְרָתה ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשָּיְרָדה ָלעֹוָלם ְּבֵעת ַמַּתן-ּתֹוָרה? ַּבִּמְׁשָּכן 
ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְּבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש.

ַהְּפָרִטי,  ְּבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש  ַּכּיֹום,  ַּגם  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ָאנּו  זֹו  ֲעבֹוָדה  ֶאת 
ֶׁשְּבִלּבֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי, ְּכֵדי ֶׁשִּתְׁשֶרה ּבֹו ַהְּׁשִכיָנה:

ָהִאיִׁשית ַלה'  ַהִהְתָקְרבּות  ָהָאָדם ֶאת  ֵאֶצל  ְמַסֶּמֶלת  ַהָּקְרָּבנֹות –  ֲעבֹוַדת 
ְּבַאֲהַבת  ְּבָחְמִרּיּות ֶאָּלא  ַהַּבֲהִמית, ֶׁשֹּלא ַּתֲעֹסק  ַהֶּנֶפׁש  'ַהְקָרַבת'  ַעל-ְיֵדי 

ַהֵּׁשם.

'ְׁשטּות'. ּוָמה  ַּגם ִמְּלׁשֹון  ֶזה  'ִׁשָּטה'  ֵמ"ֲעֵצי ִׁשִּטים" –  ָהָיה ָעׂשּוי  ַהִּמְׁשָּכן 
ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשטּות ְלֵבין ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ָהִאיִׁשי ֶׁשָּלנּו?

ֵיׁש ָוֵיׁש

ַאָּבא/ִאָּמא: ְׁשטּות הּוא ַמֶּׁשהּו ֹלא נֹוְרָמִלי. ֹלא ָרִגיל. ֵיׁש ֶאת ַהֶּדֶרְך ַהְּיָׁשָרה 
ְוָהְרִגיָלה ְוָכל ְנִטָּיה ֵמַהֶּדֶרְך ְלַצד ָיִמין אֹו ְלַצד ְׂשֹמאל ְמֻכָּנה ְּבֵׁשם ְׁשטּות.

ֲאָבל – ְוָה ֲאָבל הּוא ָּגדֹול – ֹלא ָּכל ְׁשטּות ִהיא ְׁשִליִלית. ְּכִפי ֶׁשִּנְלַמד ַהּיֹום, 
ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֶׁשל  ַהִּפּתּוי  ִהיא  ַהְּׁשִליִלית  ַהְּׁשטּות  ִחּיּוִבית.  ְׁשטּות  ַּגם  ֵיׁש 
ְלֶרַגע'  'ֲהָנָאה  ִּבְׁשִביל  ַהֵּׁשם  ִעם  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ְלַהְפִסיד  ָלנּו  ִלְגֹרם  ֶׁשרֹוֶצה 
ִמַּתֲאוֹות עֹוָלם ַהֶּזה. זֹו ִּתְהֶיה ֲהֵרי ְׁשטּות נֹוָרָאה ִאם ִנְׁשַמע ְּבקֹולֹו... ֲאָבל 
ְוָלֶלֶכת  ָהעֹוָלם  ֶׁשאֹוֵמר  ִמָּמה  ְלִהְתַּפֵעל  ֹלא  ֵּפרּוָׁשּה  ַהִחּיּוִבית  ַהְּׁשטּות 

ְּבֹתֶקף ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות. 

'ְׁשטּות' ֶׁשל ְקֻדָּׁשה

ֶאָּלא  ַהִּמְׁשָּכן,  ֶׁשל   – ְּבתֹוכֹו"  "ְוָׁשַכְנִּתי  אֹוֶמֶרת  ֹלא  ]ַהּתֹוָרה  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש – ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" – ְּבתֹוְך ָּכל ְיהּוִדי ֶׁשעֹוֶׂשה ַּבֵּלב ֶׁשּלֹו 

ִמְׁשָּכן ְלַהֵּׁשם.[

ֶׁשל  ִּב'ְׁשטּות'  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָעֵלינּו  ֶׁשָּלנּו,  ָהִאיִׁשי  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ִלְבנֹות  ְּכֵדי 
ְקֻדָּׁשה – ֹלא ְלִהְתַחֵּׁשב ְּבָמה ֶׁשֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלם ְרִגיִלים ַלֲעׂשֹות, ֶאָּלא ִלְדֹּבק 
ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות ְּגדֹוָלה, ַּכְּמֻסָּפר ַּבְּגָמָרא ַעל ַרב 
ְׁשמּוֵאל ַּבר ַרב ִיְצָחק ֶׁשָהָיה רֹוֵקד ִעם ֲהַדִּסים ְּבָידֹו ִלְכבֹוד ֶהָחָתן ְוַהַּכָּלה. 
ֶזה ָהָיה ִנְרֶאה ְּכַמֲעֵׂשה-ְׁשטּות ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָהָיה ַּתְלִמיד-ָחָכם ָּגדֹול ְוֶזה ֹלא 
ָהָיה ָראּוי ִלְכבֹודֹו ִלְרֹקד ָּכְך... ַאְך ַּדְוָקא ִּבְזכּות ַמֲעֶׂשה ֶזה, הּוא ָזָכה ֶׁשַאַחר 
ְּפִטיָרתֹו ָיַרד ַעּמּוד-ֵאׁש ִמָּׁשַמִים ְוִהְפִריד ֵּבין ִמָּטתֹו ּוֵבין ָהָעם, ְלַהְראֹות 
ֶאת ֹּגֶדל ְקֻדָּׁשתֹו. ֵּכיָון ֶׁשהּוא ִהְתַנֵהג ֶׁשֹּלא ָּכָרִגיל, הּוא ָזָכה ְלִגּלּוי ֱאֹלקּות 
ְמֻיָחד. ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ַּגם נֹוֲהִגים ָּכְך – ִּב'ְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה' – ָאנּו זֹוִכים ְלהֹוִריד 

ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ְלַמָּטה.

ִליָלִדים ַהִּמְתַקְּדִמים ְּבִלּמּוד ַהֲחִסידּות:
ִּדְקֻדָּׁשה'  'ְׁשטּות   – ִׁשיִטים"  "ֲעֵצי  ֶׁשל  ֲעבֹוָדה  ַּדְוָקא  ִנְדֶרֶׁשת  ַמּדּוַע  ֲאָבל 

ְרִגיָלה  ְּבֶדֶרְך  ַהֵּׁשם  ֶאת  ַלֲעֹבד  ַמְסִּפיק  ֹלא  ָלָּמה  ַהִּמְׁשָּכן?  ְּבִנַּית  ְלֹצֶרְך 
ְו'נֹוְרָמִלית'?

ֲאַנְחנּו ְוַהִּצּפֹור ָׁשִוים...

ַאָּבא/ִאָּמא: ַמְמִׁשיְך ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ ּוְמָבֵאר:

"ּוֵבאּור ָהִעְנָין הּוא ְּדִהֵּנה אֹור ֵאין סֹוף ֲהֵרי ֵלית ַמְחָׁשָבה ְּתִפיָסא ֵּביּה ְּכָלל, 
ְוהּוא ְלַמְעָלה ִמֶּגֶדר ַהָּׂשָגה. ." –

ְיכֹוִלים  ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא  ָּדָבר  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, הּוא  ֶׁשל  ָהֵאין-סֹוִפי  ָהאֹור 
נּוַכל  ֹלא  ֲעַדִין  ֲחָכִמים,  ִנְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַּכָּמה  ָהְרִגיָלה.  ַּבֶּדֶרְך  אֹותֹו  ְלַהִּׂשיג 
'ִלְתֹּפס' ּוְלַהִּׂשיג ׁשּום ָּדָבר ֵמָהאֹור ֶהָעצּום ַהֶּזה. ְּכמֹו ֶׁשִּצּפֹור ֲהִכי ֲחָכָמה 
ֶׁשָּבעֹוָלם ַאף ַּפַעם ֹלא ּתּוַכל ְלָהִבין ֹראׁש ֶׁשל ֶּבן-ָאָדם... ֲאָבל עֹוד ַהְרֵּבה 
יֹוֵתר ִמָּכְך. ִצּפֹור ִהיא ָאְמָנם ֹלא ְּבָרָמה ֶׁשל ֶּבן-ָאָדם, ֲאָבל ְׁשֵניֶהם ְּבַדְרַּגת 

'ִנְבָרִאים' ֶׁשל ַהֵּׁשם.

ֹּפה ְמֻדָּבר ַעל ֶהְבֵּדל )ַּפַער( ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּגדֹול. ֲאַנְחנּו ַהִּנְבָרִאים ְוַהֵּׁשם הּוא 
ַהּבֹוֵרא, ֶזה ַמֶּׁשהּו ֶׁשֵאין ָלנּו ׁשּום ֶאְפָׁשרּות ְלָהִבין ּוְלַהִּׂשיג אֹותֹו.

ֲהִכי ְּגדֹוִלים ֵהם ְּכמֹו  ַהֲחָכִמים  ֶׁשְּלַגֵּבי ַהֵּׁשם, ֲאִפּלּו  ַּבַּתְנָיא  ַהֻּמְסָּבר  ּוְכִפי 
'ֶּפִתי' ֶׁשֹּלא ֵמִבין, ֶאָּלא ַרק עֹוֶׂשה ִמּתֹוְך ְּתִמימּות. ְוָלֵכן אֹוֵמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 
ִּבְתִהִּלים: "ַוֲאִני ַבַער ְוֹלא ֵאָדע" – ֲאִני ְלַגֵּבי ַהֵּׁשם, ְּכמֹו ָאָדם ִנְבָער ִמַּדַעת 
 – ֶזה  ִּבְזכּות  ְוַדְוָקא  ֵׂשֶכל.  ַּבֲעַלת  ֶׁשֵאיָנּה  ְּבֵהָמה  ְּכמֹו  ְּכלּום.  יֹוֵדַע  ֶׁשֹּלא 
ֲאִני  ָלֵכן  ִּבְתִמימּות,  ַאֲחֶריָך  ְוהֹוֵלְך  ֵאֶליָך  ַעְצִמי  ֶאת  ְמַבֵּטל  ֶׁשֲאִני  ִּבְזכּות 

ָּתִמיד ִעְּמָך.

ְלִהְתַחֵּבר ְלַהֵּׁשם

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָמה יֹוֵצא? ֶׁשִעם ַהֵּׂשֶכל ֶׁשָּלנּו ִאי-ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהֵּׁשם, ֲאָבל 
ֵאָליו.  ְלִהְתַחֵּבר  ְוזֹוִכים  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ְוַהְּתִמימּות  ַהִּבּטּול  ַעל-ְיֵדי  ַּדְוָקא 
ִּכי ֶזה ֹלא ַמֶּׁשהּו ֶׁשָּבא ִמּתֹוְך ַהֲהָבָנה ֶׁשל ַהֵּׂשֶכל,  ִנְקָרא 'ְׁשטּות'  ְוָלֵכן ֶזה 
ֶׁשֲאַנְחנּו  ָמה  ָּכל  ֶאת  ַּבַּצד'  'ַמִּניִחים  ֲאַנְחנּו   – ֵמַהֵּׂשֶכל"  "ְלַמְעָלה  ֶאָּלא 
ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-  – ָּגבֹוַּה  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה-ַהְרֵּבה  ְלַמֶּׁשהּו  ּוִמְתַחְּבִרים  ְמִביִנים, 

הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו.

ְלִפי ֶזה ָנִבין ַמּדּוַע ַהִּמְׁשָּכן ָהָיה ָּבנּוי ַּדְוָקא ֵמ"ֲעֵצי ִׁשִּטים":

ַהַּתְפִקיד ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן ְוַהִּמְקָּדׁש הּוא ֶׁשָהאֹור ָהֱאֹלִקי ָהֵאין-סֹוִפי ִיְׁשֶרה ָּכאן, 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהָחְמִרי, ַעד ֶׁשַהֹחֶׁשְך ֶׁשל ָהעֹוָלם ַיֲהֹפְך ְלאֹור.

ָלֵכן ָלְקחּו "ֲעֵצי ִׁשִּטים" – ֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ִל'ְׁשטּות'. ֵאיְך ּבֹוִנים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן? 
ֵאיְך הֹוְפִכים ֶאת ַהֹחֶׁשְך ְלאֹור? ַּכֲאֶׁשר לֹוְקִחים ֶאת ַה'ְּׁשטּות' ֶׁשל ָהעֹוָלם 

ְוהֹוְפִכים אֹוָתּה ִל'ְׁשטּות' ֶׁשל ְקֻדָּׁשה.

ַהֶּלַקח:

ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ֵאיְך ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ִמְׁשָּכן ְלַהֵּׁשם? ַעל 
ְיֵדי 'ְׁשטּות ֶׁשל ְקֻדָּׁשה' – ֲהִליָכה ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ִמּתֹוְך ְּתִמימּות 

ּוִבּטּול ְלַהֵּׁשם, ְוִאי-ִהְתַחְּׁשבּות ְּב"ָמה ַיִּגיד ָהעֹוָלם".

)מעובד ע"פ באתי לגני תש"י, אותיות א-ה(

ְּכֶׁשָהַרִּבי ִהְרִּגיׁש ֶאת ְמצּוָקתֹו ֶׁשל 
ֶיֶלד ֶּבן 21 ֵמָהִאִּיים ַהָּקִריִּבִּיים

- ִסּפּור ְמֻיָחד ּוְמַרֵּגׁש ְליּו"ד ֵׁשֶבט - 
ָּגַדְלִּתי ְּבקּוָרָסאּו ֶׁשָּבִאִּיים ַהָּקִריִּבִּיים, ְמַסֵּפר ֵאִלי ְּגרֹוְסָמן. ְּבאֹוָתּה 
ְּתקּוָפה ֹלא ָהיּו ָּכל ָּבֵּתי ֵסֶפר ְיהּוִדִּיים ַעל ָהִאי, ְוֶנֱאַלְצִּתי ִלְלֹמד ֵּבית 

ַהֵּסֶפר ַהּגֹוִיי.

ְּבַעְקָׁשנּות  ֵסַרְבִּתי  ִמְצוֹות,  ׁשֹוֵמר  ֶׁשֵאינֹו  ְּבַבִית  ֶׁשָּגַדְלִּתי  ַאף  ַעל 
ִּבְקִביעּות.  ִּבי  ִהְתָּגרּו  ְוַהַּתְלִמיִדים  ַהּגֹוִיים  ַּבְּטָקִסים  ְלִהְׁשַּתֵּתף 
ֵּביִני  ַהְּמִריבֹות  ְוֶהְחִריף.  ָהַלְך  ָהִעְנָיִנים  ַמַּצב  ז',  ְלִכָּתה  ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי 
ּוֵבין ַּתְלִמיֵדי ֵּבית-ַהֵּסֶפר ָהְלכּו ְוָתְכפּו, ִויָחַסי ִעם ְמַנֵהל ֵּבית ַהֵּסֶפר 

ִנְהיּו עֹוְיִנים ִּבְמֻיָחד. ִהְתַחְלִּתי ְלֵהָעֵדר ִמֵּבית ַהֵּסֶפר.

יֹום ֶאָחד ָקָרא ְמַנֵהל ֵּבית ַהֵּסֶפר ְלַאָּבא ֶׁשִּלי ְלַהִּגיַע ְלִמְׂשָרדֹו, ַעל ְמָנת 
ְלָבֵרר ַמּדּוַע ֹלא ָהִייִתי ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ַּבָּׁשבּועֹות ָהַאֲחרֹוִנים. ְּבִעְקבֹות 
ָּכְך, ָאִבי ָנַתן ִלי ְׁשֵּתי ְּבֵררֹות: אֹו ְלִהָּכַנע ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְפִעיֻלּיֹות ֵּבית 
ַהֵּסֶפר ְּכמֹו ָּכל ַהְּנָעִרים ָהֲאֵחִרים, אֹו ַלֲעֹזב ֶאת ֵּבית ַהֵּסֶפר ְוָלֶלֶכת 
ִנְכַנְסִּתי  ַהְרֵּבה.  ַלְחֹׁשב  ָצִריְך  ָהִייִתי  ֹלא  ָלֲעבֹוָדה.  יֹום  ְּבָכל  ִעּמֹו 
ְלִמְׂשָרדֹו ֶׁשל ַהְּמַנֵהל, ִהַּנְחִּתי ֶאת ַהְּסָפִרים ַעל ֻׁשְלָחנֹו ְוַרְצִּתי ֲחָזָרה 

ַהחּוָצה ֶאל ָאִבי.

ְוָאז ֵהֵחּלּו ְלַהִּגיַע ַלַּבִית ֶׁשָּלנּו ִמְכְּתֵבי ַאְזָהָרה. ַעל-ִּפי ַהֹחק ַהְּמקֹוִמי, 
ָּכל ֶיֶלד ַחָּיב ְלַבֵּקר ְּבֵבית ַהֵּסֶפר. ַיֲחֵסי ִמְׁשַּפְחִּתי ִעם ַהְּקִהָּלה ֵהֵחּלּו 

ְלִהְתַקְלֵקל ַאף ֵהם.

ָאִבי ָהָיה ֻמְדָאג ְּביֹוֵתר ְּבֶׁשל ַמָּצִבי, ַאְך הּוא ֹלא ָיַדע ָמה ַלֲעׂשֹות. 
ַלְיָלה ֶאָחד הּוא ָחַלם ֲחלֹום. ַּבֲחלֹומֹו הּוא ָרָאה ֶאת ַעְצמֹו ְּכֶיֶלד ֶּבן 
ָׁשלֹוׁש ְּכֶׁשהּוא יֹוֵׁשב ְּבֵחיק ָסָבתֹו. ָסָבתֹו ָאְמָרה לֹו, "ְליּוּבֹו )"ֲאהּוִבי" 
ְּברּוִסית(, ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּתְהֶיה ְּבָצָרה, ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש יּוַכל ַלֲעֹזר 

ְלָך". ָהְיָתה זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.

ַּבֹּבֶקר ֶׁשְּלָמֳחָרת ָהַלְך ָאִבי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּלֹו, ִמְבֶנה ָקָטן ְוֹלא ּבֹוֵלט 
ַהָּסמּוְך ְלֵביתֹו. הּוא ִּבֵּקׁש ִמן ַהַּגַּבאי ִלְפֹּתַח ֲעבּורֹו ֶאת ַהֶּדֶלת ְוָהַלְך 

ַלֲארֹון ַהֹּקֶדׁש, ָׁשם ָׁשַפְך ִלּבֹו ִּבְפֵני ַהֵּׁשם ּוָפָנה ָלֶלֶכת ִמָּׁשם.

ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה, ִקֵּבל ָהַרב ֹמֶׁשה קֹוְטַלְרְסִקי ִׂשיַחת ֵטֵלפֹון ֵמַהַּמְזִּכיר 
ָהַרב חֹוָדקֹוב.  ָיֶדיָך", הֹוָרה לֹו  ָהַרב חֹוָדקֹוב. "ֹטל ֶאת  ָהַרִּבי,  ֶׁשל 
ִמָּלה.  ְלָכל  ּוַמְקִׁשיב  ַהַּקו  ַעל  ָהָיה  ֶׁשָהַרִּבי  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו  קֹוד  ֶזה  ָהָיה 

"ָהַרִּבי רֹוֶצה ֶׁשִּתַּסע ִמָּיד ָלִאי קּוָרָסאּו".


