ב״ה

יהםַ .ר ִּבי ָא ֵׁשר
יּבירָׁ ,שם ָׁשהּו ַה ְר ֵחק ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ְח ָּתם ִו ִיד ֵיד ֶ
ְּב ִס ִ
בֹודתֹו ַה ַּמ ְח ַּת ְר ִּתית; נַ ְח ָמן ְּב ֶׁשל ִמ ְס ָחר ֹלא ֻח ִּקי.
נֶ ֱענַ ׁש ַעל ֲע ָ
בּועה
ְו ַד ְו ָקא ָׁשם ֵה ֵחל נַ ְח ָמן לָ ׁשּוב ֶאל ַהּיַ ֲהדּותִ .ה ְת ַח ְּמקּות ְק ָ
בֹודה ְּב ַׁש ָּבתֹותֲ ,אכִ ילַ ת ּכָ ֵׁשר ,נִ ּצּול ּכַ ָּמה ַּדּקֹות ֶׁשל ַה ְפ ָס ָקה
ֵמ ֲע ָ
יטב ּכִ י לּו
בֹודת ַה ֶּפ ֶרְך ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל .נַ ְח ָמן יָ ַדע ֵה ֵ
ֲע ָר ִאית ַּב ֲע ַ
ְמ ַפ ְּק ֵדי ַה ַּמ ֲחנֶ ה יְ גַ ּלּו ֶאת ַמ ֲע ָׂשיו הּוא ָעלּול לְ ֵה ָענֵ ׁש ָקׁשֹות
ְואּולַ י ַאף לְ ַא ֵּבד ֶאת ַחּיָ יוַ ,אְך הּוא ָהיָ ה נָ חּוׁש לְ ַה ְׁשלִ ים ֶאת
ָמה ֶׁש ֶה ְח ִסיר ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים.
ּובא ַחג ַה ֲחנֻ ּכָ הִ ,ס ֵּפר ַר ִּבי ָא ֵׁשר לְ נַ ְח ָמן
יֹום ֶא ָחדּ ,כְ ֶׁש ִה ְת ָק ֵרב ָ
ּסֹודית:
ַעל ָּתכְ נִ יתֹו ַה ִ
ּמּורים ְק ַטּנָ ה ּכְ כָ ל ָה ֶא ְפ ָׁשר ּכְ ֵדי
אׁשיתַ ,א ִּׂשיג ָּפ ִחית ִׁש ִ
ֵ"ר ִ
ר-מּכֵ ןֶ ,א ְחסְֹך ִמ ְּמנַ ת ַה ַּמ ְרּגָ ִרינָ ה
ֶׁשֹּלא ִּת ְבֹלטַּ .בּיָ ִמים ֶׁשּלְ ַא ַח ִ
ּיֹומית ּכְ ֵדי ֶׁשאּוכַ ל לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּבּה ּכְ ח ֶֹמר ְּב ֵע ָרהֶ .א ְפרֹם ּכַ ָּמה
ַה ִ
ּוב ִאיׁשֹון לַ יִ ל ,לְ ַא ַחר ֶׁשּכָ ל
חּוטים ִמ ְּמ ִעילִ י ֲעבּור ַה ְּפ ִתילֹותְ ,
ִ
ָה ֲא ִס ִירים יֵ ָר ְדמּו ְו ִאיׁש ֹלא יַ ְב ִחין ְּב ַמ ֲע ֵׂשינּו ,נַ ְדלִ יק ֶאת נֵ רֹות
ַה ֲחנֻ ּכָ ה".
"חנֻ ּכָ ה הּוא ַחג ֶׁשל נִ ִּסים!
"ּבׁשּום ָּפנִ ים ָוא ֶֹפן!"ָ ,ק ָרא נַ ְח ָמןֲ .
ְ
ּמּורים
ָאנּו נְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוה ַּב ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ְמ ֻה ֶּד ֶרתֹ ,לא ְּב ַפ ִחית ִׁש ִ
ֲחלֻ ָּדה! ֶאת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה נַ ְדלִ יק ְּב ֶא ְמ ָצעּות ֶׁש ֶמןֹ ,לא ַמ ְרגָ ִרינָ ה!
רּוּבלִ יםֶ ,א ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם ּכְ ֵדי לְ ַׁש ֵחד ֶאת
ָ
ׁשּותי ּכַ ָּמה
ִּב ְר ִ
ימים ּולְ ַא ְרּגֵ ן ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה לְ ֵׁשם ּולְ ִת ְפ ֶא ֶרת!".
ּגֹור ִמים ַה ַּמ ְת ִא ִ
ַה ְ
ְּב ֶע ֶרב ֲחנֻ ּכָ ה נַ ְח ָמן ֹלא יָ כֹול ָהיָ ה לְ ַה ְס ִּתיר ֶאת ִה ְת ַרּגְ ׁשּותֹו.
יעת ַה ַח ָּמה הּוא ָק ָרא לְ ַר ִּבי ָא ֵׁשר ְו ֶה ְר ָאה
ִמּיָ ד לְ ַא ַחר ְׁש ִק ַ
אֹוצרֲ :חנֻ ּכִ ּיָ ה ֶׁשל ַמ ָּמׁש ֶׁשּיֻ ְּצ ָרה ַעל יְ ֵדי ֶא ָחד ִמן
לֹו ֶאת ָה ָ
יטב
גּורים ֵה ֵ
עֹוב ִדים ְּב ִמ ְפ ַעל ַה ַּמ ֶּתכֶ ת ַּב ַּמ ֲחנֶ הְּ .בכֹוסֹות ְס ִ
ָה ְ
הּוא ָׁש ַמר ֶאת ַה ֶּׁש ֶמן ְו ֶאת ַה ְּפ ִתילֹות ָה ֲעׂשּויֹות ּכֻ ְתנָ ה.

עֹור ָקיו.
ָק ָפא ְּב ְ

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

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

אֹותּה ֶּד ֶרְך ַה ַחּלֹון ֶאל
ָ
"מ ֵהר ,טֹול ֶאת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ְו ַה ְׁשלֵ ְך
ַ
ּמֹועדַ .ה ֶּדלֶ ת
ַה ֶּׁשלֶ ג!" ,הּוא ָק ָרא לְ נַ ְח ָמן ַאְך ֵא ַחר ֶאת ַה ֵ
ּפֹוס ַע
נִ ְפ ְּת ָחה לִ ְר ָו ָחה ְו ָק ִצין ָּבכִ יר נִ כְ נַ ס ֶאל ַה ְּצ ִריףּ ,כְ ֶׁשהּוא ֵ
ִּב ְצ ָע ִדים ְמ ִה ִירים.
הּוא נֶ ֱע ַצר לְ יַ ד ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה.
יה
בֹות ָ
ּוב ַׁשלְ ֲה ֶ
ְּב ֶמ ֶׁשְך ַּדּקֹות ֲא ֻרּכֹות הּוא ָּב ָהה ַּב ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ְ
(ח ֵמׁש).
"ּפיַ אט" ָ
ַה ְּמ ַר ְּצדֹותּ ,כְ ֶׁשּלְ ֶפ ַתע ָּפנָ ה לְ ַר ִּבי ָא ֵׁשר ְו ָׁש ַאלְ :
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ּתֹובב ְויָ ָצא ֶאת ַה ְּצ ִריף.
"ּפיַ אט"ֵ ,ה ִׁשיב ֶה ָח ִסידַ .ה ָּק ִצין ִה ְס ֵ
ְ
הּודית ֶׁשל אֹותֹו ָק ִציןֻ ,ה ְדלְ ָקה ְּבאֹור ַה ֲחנֻ ּכָ ה.
ּגַ ם נִ ְׁש ָמתֹו ַהּיְ ִ
(סופר על-ידי החסיד ר' אשר ששונקין ע"ה)

ְל ַח ֵּׁשב ַמ ְסלּול ֵמ ָח ָדׁש
ֵ -ח ֶלק ֵׁשנִ י-

ּוב ֶלכְ ְּתָך ַב ֶּד ֶרְך
ְ
לזכות התמים
צבי הירש שיחי' ליפסקר לרגל יום הולדתו
כ"ח כסלו נדפס ע"י ולזכות הוריו שניאור זלמן
ומלכה שיחיו ליפסקר
...............
לזכות החייל בצבאות ה'
מנחם מענדל שיחי'ולזכות החיילת בצבאות ה'
עדינה תחי' קוזלובסקי
נדפס ע"י ולזכות הוריהם יהודה ונחמה דינה
שיחיו קוזלובסקי

בּוע ֶׁש ָע ַבר לָ ַמ ְדנּו ּכִ י ַה ֶּד ֶרְך לְ ַקּיֵ ם ֶאת ּכָ ל ִמ ְצוֹות
א/א ָּמאַּ :ב ָּׁש ַ
ַא ָּב ִ
ַה ֵּׁשם ִמּתֹוְך ֶרגֶ ׁש ֶׁשל ַא ֲה ָבהֻ ,מ ְרּכֶ ֶבת ִמ ְּׁש ֵתי ְּד ָרכִ ים"ְ :ק ָצ ָרה ַו ֲא ֻרּכָ ה"
"א ֻרּכָ ה ְּוק ָצ ָרה".
ַו ֲ
"ּבלְ ָב ְבָך" – לְ ִה ְת ַמ ֵּקד ֶּב ֱאמּונַ ת ַה ֵּׁשם ֶׁשּכְ ָבר
ַה ֶּד ֶרְך ַה ְּק ָצ ָרה ִהיא ִ
ּות ִמ ָימהֶׁ ,ש ֲאנַ ְחנּו
ׁשּוטה ְ
הּודי .זֹו ֱאמּונָ ה ְּפ ָ
נִ ְמ ֵצאת ְּבלִ ּבֹו ֶׁשל ּכָ ל יְ ִ
ֹלא ְצ ִריכִ ים לְ הֹוכָ חֹות אֹו לְ ֶה ְס ֵּב ִרים ִּב ְׁש ִביל לְ ַהּגִ ַיע ֵאלֶ ָיהִ .היא ּכְ ָבר
ְּבתֹוכֵ נּו.
[ׁש ִהיא ְ"ק ָצ ָרה"
ֲא ָבל זֶ ה נֶ ְח ָׁשב לְ ֶ"ד ֶרְך ְק ָצ ָרה ַו ֲא ֻרּכָ ה" .יֵ ׁש ָּבּה ַמ ֲעלָ ה ֶ
בֹוהה
רֹובה לְ ַה ָּׂשגָ ה .ב .זֹו ּגַ ם ַה ַּד ְרּגָ ה ֲהכִ י ּגְ ָ
– א .נִ ְמ ֵצאת ְּבתֹוכֵ נּו ְּוק ָ
הּודי לְ ַה ֵּׁשםֶ .ק ֶׁשר ָּפׁשּוט ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה ִמּכָ ל ֶה ְס ֵּברּ .כְ מֹו
ַּב ֶּק ֶׁשר ֶׁש ֵּבין יְ ִ
עֹורר ְּביֹום
הּודי ֶׁשֹּלא נִ ְר ֶאה ָּב ִ'ענְ יָ נִ ים' ּולְ ֶפ ַתע ִּפ ְתאֹום הּוא ִמ ְת ֵ
יְ ִ
[ׁש ִהיא ִמ ְתּגַ ּלֵ ית
ּובא לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת]ֲ ,א ָבל יֵ ׁש ָּבּה ּגַ ם ִח ָּסרֹון ֶ
ּפּורים ָ
ַהּכִ ִ
"א ֻרּכָ ה" – ּכִ י ַּבּיֹום-יֹום ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ְמנַ ֶּסה לְ ַה ְׁשּכִ ַיח ֵמ ִא ָּתנּו
ַּבּסֹוף ּכַ ֲ
ֶאת ַא ֲה ַבת ַה ֵּׁשם ,אֹו לִ גְ רֹם ֶׁש ִהיא ַרק ִּת ָּׁש ֵאר ַּבּלֵ ב ֲא ָבל ֹלא ַּת ְׁש ִּפ ַיע
ַעל ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשּלָ נּוּ ,כְ מֹו אֹותֹו ּגַ ּנָ ב ֶׁש ִּמ ְת ַּפּלֵ ל לְ ַה ֵּׁשם ֶׁשּיַ ֲעזֹר לֹו ֶׁשֹּלא
עֹוׂשה ַה ֶה ֶפְך ֵמ ְרצֹונֹו].
יִ ְת ְּפסּו אֹותֹו ...הּוא ַמ ֲא ִמין ְּב ַה ֵּׁשםֲ ,א ָבל ֶ

לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות

ַה ַה ְדלָ ָקה ַּבּלַ יְ לָ ה ָה ִראׁשֹון ָע ְב ָרה לְ ֹלא ּכָ ל ַּת ָּקלֹותַ .הּנֶ ֱא ָמנּות
ַה ֲה ָד ִדית ֵּבין ָה ֲא ִס ִירים ָהיְ ָתה ֲחזָ ָקה ּכָ לּ-כָ ְךֶׁ ,ש ִאיׁש ֹלא ִהלְ ִׁשין
ּסֹוביֶ ִטיּ .כָ ְך ּגַ ם
ַעל ַה ְּפ ִעילּות ַה ָּד ִתית ַה ִּמ ְת ַּב ַּצ ַעת ַּב ַּמ ֲחנֶ ה ַה ְ
יעי.
יׁשי ְו ָה ְר ִב ִ
ַה ַה ְדלָ ָקה ַּבּלַ יְ לָ ה ַה ֵּׁשנִ י ְו ַה ְּׁשלִ ִ
ּומ ַפּזְ ִמים
עֹומ ִדים לְ יַ ד ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ְ
יׁשיּ ,תֹוְך ֶׁש ֵהם ְ
ַּבּלַ יְ לָ ה ַה ֲח ִמ ִ
"הּנֵ רֹות ַהּלָ לּו" ,נִ ְׁש ְמ ָעה ַאזְ ָע ָקה ַה ְּמ ַב ֶּׂש ֶרת ַעל
יׁשית ַ
ֲח ִר ִ
ימה ּכְ ֶׁש ֵהם
קֹומם ְּב ֵא ָ
ְּב ִד ַיקת ֶּפ ַתעָ .ה ֲא ִס ִירים ָק ְפאּו ִּב ְמ ָ
יטים ֶאל ַה ֶּדלֶ ת ְו ַעל ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ֲחלִ יפֹותָּ .דמֹו ֶׁשל ַר ִּבי ָא ֵׁשר
ַמ ִּב ִ

ועד
כפר
חב”ד

הפצת
מעיינות
החסידות

להקדשת העלון לימי הולדת של ילדכם
ניתן לפנות מראש למספר 052-3017-770
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שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

ֶּד ֶרְך ַה ֶּמ ֶלְך
ּתֹורה "ּכִ י ָקרֹוב ֵאלֶ יָך ַה ָּד ָבר ְמאֹד"
אֹומ ֶרת לָ נּו ַה ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :על ּכָ ְך ֶ
רֹוצה ֶׁשּזֶ ה יִ ְהיֶ ה ָקרֹוב ֵאלֶ יָךַ ,אל ִּת ְס ַּת ֵּפק ַּב ֲהלִ יכָ ה ַּב ֶּד ֶרְך
– ִאם ַא ָּתה ֶ
יֹותרֶ ...אּלָ א ַּב ֶּד ֶרְך ַה ְּׁשנִ ּיָ הּ"ֶ ,ד ֶרְך ֲא ֻרּכָ ה
ַה ְּק ָצ ָרה ֶׁש ַּבּסֹוף ִהיא ֲא ֻרּכָ ה ֵ

אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ַא ֲה ַבת
ּובלְ ָב ְבָך לַ ֲעׂשֹותֹו" .זֹאת ֶ
"ּב ִפיָך ִ
ְּוק ָצ ָרה"ֶׁ ,ש ִהיאְ :
"ּב ִפיָך"
"ּבלְ ָב ְבָך"ֶ ,אּלָ א יִ ְהיּו ּגַ ם ְ
ַה ֵּׁשם ֶו ֱאמּונַ ת ַה ֵּׁשם ֹלא יִ ָּׁש ֲארּו ַרק ִ
ְוגַ ם "לַ ֲעׂשֹותֹו"ֶׁ .ש ֵהם יְ ַמּלְ אּו ֶאת ּכָ ל ּכֻ ּלְ ָך.
עֹוׂשים ֶאת זֶ ה?
ֵאיְך ִ

טּוח
ָל ֶלכֶ ת ַעל ָּב ַ
(ּב ֶע ֶצםָׁ ,שלֹוׁש ִמּלִ יםַ )...ח ַּב"ד – ָחכְ ָמה,
א/א ָּמאְּ :ב ִמּלָ ה ַא ַחת ְ
ַא ָּב ִ
ִּבינָ ה ְו ַד ַעתּ .כַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ֹלא ִמ ְס ַּת ֵּפק ֶּב ֱאמּונָ ה ַּבּלֵ בֶ ,אּלָ א הּוא ּגַ ם
ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ֵּׂשכֶ ל ֶׁשּלֹו לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ִּבגְ ֻדּלָ תֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא [ּכְ מֹו
"מה ַרּבּו ַמ ֲע ֶׂשיָך ה'" – ֵאיזֹו ְּב ִר ָיאה נִ ְפלָ ָאה נָ ַתן
ַעל יְ ֵדי ִה ְתּבֹונְ נּות ְּב ָ
ּוּב ִב ְרכֹות ְק ִר ַיאת
סּוקי ְּדזִ ְמ ָרה ְ
לָ נּו ַה ֵּׁשםְ ,וכֵ ן ְׁש ַאר ִמּלֹות ַה ְּת ִפּלָ ה ִּב ְפ ֵ
עֹורר ֶאת ָה ַא ֲה ָבה
ְׁש ַמע ֶׁש ְּמ ָת ֲארֹות ֶאת ַהּגְ ֻדּלָ ה ֶׁשל ַה ֵּׁשם] ְוכָ ְך לְ ֵ
ּבּורים ֶׁשּלָ נּו ְולַ ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשּלָ נּו
ֶׁשּלָ נּו ֵאלָ יוְ ,ו ָאז זֶ ה ְמ ַחלְ ֵחל ּגַ ם לַ ִּד ִ
("ּב ִפיָך" ְו"לַ ֲעׂשֹותֹו").
ְ
(ה ְתּבֹונְ נּות)ֲ ,א ָבל ַּבּסֹוף ִהיא
"א ֻרּכָ ה" ִ
יֹותר ֲ
ַה ֶּד ֶרְך ַהּזֹאת ִהיא ָא ְמנָ ם ֵ
"עיר
ּוסלּולָ הּ ,כִ י ִהיא ַמכְ נִ ָיסה ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ִב ְט ָחה לְ ִ
יֹותר ְ"ק ָצ ָרה" ְ
ֵ

ֹלקינּו" – לַ ֶּק ֶׁשר ְולַ ִחּבּור ַה ְּפנִ ִימי ִעם ַה ֵּׁשם .הּוא נִ ְׁש ָאר ָּת ִמיד ָקרֹוב
ֱא ֵ
לְ ַה ֵּׁשם.

ּול ִה ְתּבֹונֵ ן
ְל ַה ֲא ִמין ְ
ּתֹורת
רֹואים ְּבגִ ּלּוי ַ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֶ :את ְׁשנֵ י ַה ְּׁשלַ ִּבים ָה ֵאּלּו ֲאנַ ְחנּו ִ
ַה ֲח ִסידּות ַעל יְ ֵדי ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב ְו ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןַּ .ב ְּת ִחּלָ ה ִה ְדּגִ יׁש
הּודיְ ,ולָ כֵ ן
ׁשּוטה ֶׁשּיֵ ׁש ֵא ֶצל ּכָ ל יְ ִ
ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב ֶאת ָה ֱאמּונָ ה ַה ְּפ ָ
הּודי .זֶ ה ַה ָּב ִסיסַ .א ַחר ּכָ ְך ִהּגִ ַיע ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן,
ָצ ִריְך לְ ָק ֵרב ּכָ ל יְ ִ
ּומ ְפנִ ִימים ֶאת ָה ֱאמּונָ הּ ,כָ ְך
אֹותנּו ּכֵ ַיצד ִמ ְתּבֹונְ נִ ים ְּב ִׂשכְ לֵ נּו ַ
ְולִ ֵּמד ָ
ֶׁש ִהיא ַּת ִּקיף ֶאת ָה ָא ָדם ּכֻ ּלֹו ְו ֶאת ּכָ ל ַמ ֲע ָׂשיוְּ ,ב ַחּיֵ י ַהּיֹום-יֹוםַ .עד
לְ ִב ַיאת ַה ָּמ ִׁש ַיחָּ ,בּה ִּת ְהיֶ ה ָה ָא ֶרץ ְמלֵ ָאה ֵּד ָעה ֶאת ַה ֵּׁשםּ" ,כַ ַּמיִ ם לַ ּיָ ם
ְמכַ ִּסים"ְּ ,ב ָקרֹוב ַמ ָּמׁש.

ַה ֶּל ַקח:
ּכְ ֵדי לֶ ֱאהֹב ֶּב ֱא ֶמת ֶאת ַה ֵּׁשם ,נְ נַ ֶּסה לְ ָה ִבין ֶאת ִמּלֹות ַה ְּת ִפּלָ ה ֶׁש ָאנּו
ּתֹורת
(א ְפ ָׁשר לְ ַה ְת ִחיל ִמ ֶּק ַטע ֶא ָחד לְ יֹום)ְ ,ולִ לְ מֹד ֶאת ַ
אֹומ ִרים ֶ
ְ
אֹותנּו ַעל ּגַ ְדלּותֹו ֶׁשל ַה ֵּׁשם.
ַה ֲח ִסידּותֶׁ ,ש ְּמלַ ֶּמ ֶדת ָ
(מעובד ע"פ לקו"ש חל"ד ,עמ'  173ואילך)

ִמ ֵּקץ – ֵקץ ַהּגָ לּות
יע לְ ֵבית
ּיֹוסף ַה ַּצ ִּדיק נִ ְמּכַ ר לְ ִמ ְצ ַריִ ם ְו ִהּגִ ַ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :א ֲח ֵרי ֶׁש ֵ
הֹופְך לְ ִמ ְׁשנֶ ה לְ ֶמלֶ ְך
ֵ
ּיֹוסף
ַהּכֶ לֶ אְּ ,ב ָפ ָר ַׁשת ִ'מ ֵּקץ' ְמ ֻס ָּפר ֶׁש ֵ
יֹור ִדים לְ ָה ִביא לֶ ֶחם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִּבגְ לַ ל ָה ָר ָעב
ִמ ְצ ַריִ םַ ,א ִחים ֶׁשּלֹו ְ
יֹוסף ַאְך ֹלא ַמּכִ ִירים אֹותֹו...
ֶׁש ָהיָ ה ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַעןֵ ,הם ּפֹוגְ ִׁשים ֶאת ֵ
אֹומר לָ ֶהםֲ :אנִ י
יֹוסף ִמ ְתּגַ ּלֶ ה לָ ַא ִחים ֶׁשּלֹו ְו ֵ
ַרק ַּב ָּפ ָר ָׁשה ַה ָּב ָאהֵ ,
יֹוסף! ַהעֹוד ָא ִבי ָחי? רּוצּו ְו ִת ְק ְראּו לְ ַא ָּבא לְ כָ אן ,לְ ִמ ְצ ַריִ ם.
ֵ
יֹוסףַ .א ַחר ּכָ ְך
יֹורד לְ ִמ ְצ ַריִ ם ְונִ ְפּגָ ׁש ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ִעם ֵ
יַ ֲעקֹב ֵ
יֹוסף ִעם ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם.
ַמ ְפּגִ יׁש אֹותֹו ֵ
ׁשֹואל ֶאת יַ ֲעקֹבֶּ :בן ּכַ ָּמה ַא ָּתה? יַ ֲעקֹב עֹונֶ ה:
א/א ָּמאַּ :פ ְרעֹה ֵ
ַא ָּב ִ
"מ ַעט ְו ָר ִעים יְ ֵמי ְׁשנֵ י ַחּיַ י"...
מֹוסיף ְ
לֹוׁשיםֲ .א ָבל ִמּיָ ד ִ
ּוׁש ִ
ֶּבן ֵמ ָאה ְ
לֹוׁשים ָׁשנָ ה זֶ ה ְמ ַעט אֹו ַה ְר ֵּבה? ֲה ֵרי
ּוׁש ִ
ָה ָבה נִ ְבּדֹקַ :ה ִאם ֵמ ָאה ְ
יֹותר ִמ ֵּמ ָאה ְו ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ הָ ,אז
ֲאנָ ִׁשים ֹלא ַמ ֲא ִריכִ ים ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ֵ
לֹוׁשים זֶ ה ַּד ְו ָקא ַה ְר ֵּבהָ ...אז לָ ָּמה יַ ֲעקֹב ָא ַמר ֶׁשּזֶ ה ְק ָצת?
ּוׁש ִ
ֵמ ָאה ְ
עֹובר
רֹוצה לְ ָה ִביא ּכְ ָבר ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ הּ ,כָ ל יֹום ֶׁש ֵ
ֶאּלָ אּ ,כֵ ָיון ֶׁשּיַ ֲעקֹב ֶ

ֲחנֻ ּכָ ה ֶׁשל ְ'מ ִסירּות נֶ ֶפׁש'
ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ִמ ָּב ָצל...
רּוסיָ הֹ ,לא
ית-הּס ַֹהר ְּב ְ
"ּכְ ֶׁש ִה ְת ָק ֵרב ַחג ַה ֲחנֻ ּכָ ה ְויָ ַׁש ְב ִּתי ְּב ֵב ַ
רּוריםֵ .אין ֶׁש ֶמן.
יצד ַא ְדלִ יק ֶאת נֵ ר ַה ֲחנֻ ּכָ הֵ .אין ּגַ ְפ ִ
יָ ַד ְע ִּתי ּכֵ ַ
ֵאין ׁשּום ָּד ָבר ְו ַה ִּמ ְצ ָוה ַהּזֹאת ּגְ דֹולָ ה ַעד ְמאֹודָ .מה לַ ֲעׂשֹות?
אתי ֵחן ְּב ֵעינֵ י ַהּגֹויִ ים ֶׁש ָהיּו ָׁשם ְו ִס ַּפ ְר ִּתי לָ ֶהם
ָּברּוְך ַה ֵּׁשםָ ,מ ָצ ִ
ֶׁש ְּבעֹוד ּכַ ָּמה יָ ִמים יִ ְהיֶ ה ַחג ַה ֲחנֻ ּכָ ה ַו ֲאנִ י ָצ ִריְך לְ ַה ְדלִ יק נֵ רֹות
ְו ֵאין לִ י ׁשּום ָּד ָברֶ .א ָחד ֵמ ֶהם ָח ַׁשב ְו ָח ַׁשב ּולְ ַבּסֹוף הּוא ָמ ָצא
ִּפ ְתרֹון.
יתי לֹו ֶׁשּיֵ ׁש לִ י ְוהּוא
אֹותי" :יֵ ׁש לְ ָך ָּב ָצל?"ָ .ענִ ִ
הּוא ָׁש ַאל ִ
"ּת ְחּתְֹך ֶאת ַה ָּב ָצל לִ ְׁשנַ יִ ם ְונַ ֲע ֶׂשה ֵמ ַה ְּקלִ ָּפה ּכֹוס".
ָא ַמרַ :

יח ֹלא ָּבא ,זֶ ה ֹלא טֹוב לֹו .הּוא ַמ ְח ִׁשיב ֶאת ַהּיָ ִמים ָה ֵאּלֶ ה
ּומ ִׁש ַ
ָ
טֹובים.
ּכִ ְמ ַע ִּטים ְוֹלא ִ

ָהיְ ָתה לִ י ּגַ ם ֶח ְמ ָאה ְוהּוא ֵה ִביא ֶצ ֶמרּ-גֶ ֶפן ֵמ ַה ֻחלְ ָצה ֶׁשּלֹו...
רּורים,
ֲא ָבל ָצ ִריְך לְ ַה ְדלִ יק ֶאת זֶ ה ְו ֵאין לְ ַאף ֶא ָחד ּכָ אן ּגַ ְפ ִ
ָא ַמ ְרנּו.

אֹומר לְ ַפ ְרעֹהַ :אל ַּת ְחׁשֹב ֶׁש ִאם נֵ ֵׁשב ְּב ֶא ֶרץ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :לָ כֵ ן הּוא ֵ
ּג ֶֹׁשן – ַה ָּמקֹום ֲהכִ י טֹוב ְּב ִמ ְצ ַריִ ם – ֲאנַ ְחנּו ּכְ ָבר ְמ ֻס ָּד ִריםֹ .לא!
ֲאנַ ְחנּו נֵ ֵׁשב ּפֹה ַרק ְּבא ֶֹפן זְ ַמּנִ יּ ,כְ ֵדי לְ זַ ּכֵ ְך ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם לִ ְק ַראת
ּתֹורה ֶׁשּלָ נּו.
ַהּגְ ֻאּלָ הַ ,על יְ ֵדי לִ ּמּוד ַה ָ

ְוׁשּוב ,אֹותֹו ּגֹוי ָמ ָצא עֹוד ַה ַּפ ַעם ִּפ ְתרֹון :הּוא לָ ַקח ֶאת
ַה ֶּצ ֶמרּ-גֶ ֶפן ִׁש ְפ ֵׁשף ָחזָ ק ַעל ָה ִר ְצ ָּפה ְּב ֶמ ֶׁשְך ִמ ְס ַּפר ַּדּקֹות ְו ָאז
יָ ָצא ָע ָׁשןּ ,כַ ֲעבֹר ִמ ְס ַּפר ַּדּקֹות יָ ְצ ָאה ּגַ ם ֵאׁשְ ...וכָ ְך ָהיָ ה לִ י נֵ ר
ֲחנֻ ּכָ ה...

ּוב ֵׁשם
ַה ַּת ֲהלִ יְך ַהּזֶ ה ֶׁשל ַהּגְ ֻאּלָ ה ָרמּוז ּכְ ָבר ֶא ְצלֵ נּו ִּב ְת ִחּלַ ת ְ
רֹומז ַעל ֵ'קץ ַהּיָ ִמין' – ַה ְת ָחלַ ת יְ ֵמי ַהּגְ ֻאּלָ ה,
ַה ָּפ ָר ָׁשה'ִ :מ ֵּקץ' – ֵ
ֶׁש ָּתבֹוא ְּב ָקרֹוב ַמ ָּמׁש.

(תיאורו של החסיד ר' בערק'ה חן ע"ה ,מימי מסירות הנפש ברוסיה)

ַה ֶּל ַקח:
יח יָ בֹוא ּכְ ָבר.
ְּבכָ ל יֹום ֶׁשחֹולֵ ףָ ,עלֵ ינּו לְ ִה ְתּגַ ְעּגֵ ַע ְולִ ְרצֹות ֶׁש ָּמ ִׁש ַ
אֹותּה לַ ֲא ֵח ִרים,
ּתֹורת ַה ֲח ִסידּות ּונְ לַ ֵּמד ָ
יַ ַחד ִעם זֹאת נִ לְ ַמד ֶאת ַ
יח ְּב ָקרֹוב ַמ ָּמׁש.
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ַעד ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לְ ִב ַ
(מעובד ע"פ שיחת שבת-חנוכה תשנ"ב)

נְ ָׁש ָמה ֶׁש'ּנִ ְד ְל ָקה'
ֶצ ֶמד יְ ִד ִידים מּוזָ ר ָהיּו ַר ִּבי ָא ֵׁשר ְונַ ְח ָמןְּ .ביָ ִמים ִׁשגְ ָר ִתּיִ ים ֵהם
ֹלא ָהיּו ִמ ְת ָק ְר ִבים ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּוָ :ה ִראׁשֹון ָח ִסיד ְמזֻ ָּקןָּ ,פ ִעיל
הּודי
ּמֹועצֹותַ .ה ֵּׁשנִ י ,יְ ִ
נִ ְמ ָרץ ַּב ַּמ ְח ֶּת ֶרת ַה ֲח ִס ִידית ֶׁשל ְּב ִרית ַה ָ
טֹובת ַהּקֹומּונִ יזְ ם ּבֹו
בֹותיו לְ ַ
מֹור ֶׁשת ֲא ָ
ַאף הּוא ,נָ ַטׁש ֶאת ֶ
ֶה ֱא ִמין ְּבכָ ל לִ ּבֹוָ ,ק ִצין ַּב ָּצ ָבא ָה ָאדֹם ְמ ֻע ָּטר ִּב ְד ָרגֹות.
בֹודה
ַאְך ֵאּלּו ֹלא ָהיּו יָ ִמים ִׁשגְ ָר ִתּיִ יםֵ .הם ֻהגְ לּו לְ ַמ ֲחנֵ ה ֲע ָ

