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המבצע מתקיים לזכות ר' ברוך הכהן שיחי' אייזנברג לרגל יום הולדתו ה80 וזוגתו מרת ברכה תחי'.
נדפס ע"י ולזכות: בנם ר' שמואל אליהו הכהן וזוגתו שרה יסכה וילדיהם: שירה, אוריאל מנחם הכהן, הילה, איילה שיחיו אייזנברג.

 יהושע וזוגתו דינה ובנם מנחם איתן שיחיו גוטמן

בשיתוף: 

לזכות ר' ברוך הכהן שיחי' אייזנברג לרגל יום הולדתו ה 80
וזוגתו מרת ברכה תחי'.

נדפס ע"י ולזכות: בנם ר' שמואל אליהו הכהן
וזוגתו שרה יסכה תחי'.

וילדיהם: שירה, אוריאל מנחם הכהן, הילה, איילה שיחיו 
אייזנברג.

יהושע וזוגתו דינה ובנם מנחם איתן שיחיו גוטמן

עֹוִׂשים 'ִאְתַּכְפָיא' ּוְמִביִאים ְּגֻאָּלה!
ַהַּמֲאָמר ָהַאֲחרֹון ְוָהִראׁשֹון

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְּבי' ִּבְׁשָבט, ָיחּול יֹום ַהִהּלּוָלא ַה-68 ֶׁשל ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת 
ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן, הּוא ַּגם יֹום ַקָּבַלת ַהְּנִׂשיאּות ַעל-ְיֵדי 

ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו.

ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ ִהְסַּתֵּלק ְּבַׁשַּבת-ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ֹּבא, י' ִּבְׁשָבט ְׁשַנת תש"י.

ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָנה ְׁשֵלָמה ֵסֵרב ָהַרִּבי ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ֹעל ַהְּנִׂשיאּות. 
ֵהִׁשיב  ַהַהְנָהָגה,  ְּבַׁשְרִביט  ֶלֱאֹחז  ּבֹו  ֶׁשִהְפִצירּו  ַהְּזֵקִנים  ַלֲחִסיִדים 
לֹו  ֵאין  ְוִכי  ְלָכְך  ָראּוי  ֵאיֶנּנּו  ִּכי הּוא  ַּכּמּוָבן,  ְּגדֹוָלה  ַּבֲעָנָוה  ָהַרִּבי, 

ַהּכֹוחֹות ָהרּוָחִנִּיים ָהֲעצּוִמים ַהְּדרּוִׁשים ְלַתְפִקיד ֶזה.

ְואּוָלם ַּבֲחֹלף ָׁשָנה ְּבִדּיּוק, ַּבִהְתַוֲעדּות ַהֶּמְרָּכִזית ְלֶרֶגל ַה'ָּיאְרַצְייט' 
)'יֹום ַהָּׁשָנה'( ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם, ָחָלה ִהְתַּפְּתחּות ְמַׂשַּמַחת 
'ַמֲאַמר'  לֹוַמר  ָהַרִּבי  ֵהֵחל  ַהֹּזאת  ַּבִהְתַוֲעדּות  ְּביֹוֵתר:  ּוְמַרֶּגֶׁשת 

ֲחִסידּות.

ַּגם ֹקֶדם ָלֵכן ִהְתַוֵעד ָהַרִּבי ִעם ַהֲחִסיִדים ְוָנַהג ְלַהְׁשִמיַע ְּבָאְזֵניֶהם 
ֶׁשֵּכן  ִמּלֹוַמר.  ִנְמַנע  הּוא  'ַמֲאָמִרים'  ַאְך  ְוִהְתעֹוְררּות,  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי 
ֵהֵחל לֹוַמר  ְּכֶׁשָהַרִּבי  ָלֵכן,  'ַרִּבי'.   – ִמי ֶׁשהּוא  ַרק  'ַמֲאָמִרים' אֹוֵמר 
ָיְדעּו  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ְמַחְׁשֶמֶלת.  ֶנֶעְׂשָתה  ַּבָּמקֹום  ָהֲאִויָרה  'ַמֲאָמר', 

ַהֲחִסיִדים: ֵיׁש ָלנּו ַרִּבי!

ַאָּבא/ִאָּמא: ַה'ַּמֲאָמר' ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָהַרִּבי ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו ִנְפַּתח ַּבִּמִּלים 
)='ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל'( "ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחֹוִתי ַּכָּלה" ְוהּוא ָעַסק ְּבַהְסָּבַרת 

ַה'ַּמֲאָמר' ָהַאֲחרֹון ֶׁשֻהְדַּפס ְּבַחֵּיי ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם, ַעל-ִּפי הֹוָרָאתֹו.

ְלַמֲעֶׂשה ְמֻדָּבר ְּב'ֶהְמֵׁשְך' )=ִסְדָרה ְרצּוָפה ּוִמְתַמֶּׁשֶכת( ֶׁשל ַאְרָּבָעה 
'ַמֲאָמִרים' ֶׁשָּכַתב ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ, ַּכֲאֶׁשר "ָּבאִתי ְלַגִּני" הּוא ָהִראׁשֹון 

ִמֵּביֵניֶהם.

ָּכל ֶאָחד ֵמַה'ַּמֲאָמִרים' ַהָּללּו ֶנְחָלק ְלִמְסַּפר ְּפָרִקים, ּוְבֻכָּלם ַיַחד ֵיׁש 
ַהַהְנָהָגה  ֵסֶדר  ְלָהִבין ֶאת  ְּכֵדי  ַהֶּזה הּוא ָחׁשּוב  ַהְּפָרט  ְּפָרִקים.   20

ֵאֶצל ָהַרִּבי ְּבי' ִּבְׁשָבט, ַּבָּׁשִנים ַהָּבאֹות:

ַהַּמֲאָמִרים ֶׁשָאַמר ָהַרִּבי ָּכל ָׁשָנה ְּבי' ִּבְׁשָבט, ִנְפְּתחּו ַּבִּמִּלים "ָּבאִתי 
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ַהַהֲעָרָכה ָּגְדָלה

ַרְעָיתֹו  ִעם  ַאַחת  ַּפַעם  ָנַסע  ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן  ָהַרַּׁש"ּב  ָהַרִּבי 
ְנִסיָעה  ְּבאֹוָתּה  ְלחּוץ-ָלָאֶרץ.  ַהּקֹוֵדם  ָהַרִּבי  ּוְבנֹו  ָהַרָּבִנית 
ָּפַגׁש ָהַרִּבי ָהַרַּׁש"ּב ְּבָכל ִמיֵני 'ּגּוֶטע ִאיְדן' )='ְיהּוִדים טֹוִבים', 
ְמֹפָאִרים  ְּבָגִדים  ֲחִסיִדּיֹות(, ֶׁשָּלְבׁשּו  ְלַמְנִהיֵגי ֲחֵצרֹות  ִּכּנּוי 

ְוִהְתַהְּלכּו ְּכֶׁשִּביֵדיֶהם ַמְקלֹות ַּבֲעֵלי ָיִדית ֻמְכֶסֶפת.

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָחַזר ָהַרִּבי ָהַרַּׁש"ּב ְלַאְכַסְנָיתֹו ְוִעּמֹו ַמֵּקל ִעם 
ָיִדית ֻמְכֶסֶפת. ֶאת ַהַּמֵּקל ָקָנה ְוֶהֱעִניק ְּכַמָּתָנה ִלְבנֹו ָהַרִּבי 

ַהּקֹוֵדם.

ַהַּמָּתָנה  ִּבְקִנַּית  ַהֹּצֶרְך  ַעל  ֶׁשִהְתַּפְּלָאה  ָהַרָּבִנית  ְלַרְעָיתֹו 
ֶׁשָעְלָתה ְסכּום ִנְכָּבד ְלַמַּדי, ִהְסִּביר ָהַרִּבי ָהַרַּׁש"ּב: "ְלַאַחר 
ֶׁשָּפַגְׁשִּתי ִמָּקרֹוב ֶאת ָּכל ַה'ּגּוֶטע ִאיְדן', ָּגְדָלה ְלֵאין-ִׁשעּור 

ַהֲעָרָכִתי ֵאָליו )=ֶאל ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם("...



שם התלמיד/ה: _________  משפחה: ___________

כיתה: _____  חתימת הורים: ___________
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ניבדאנתחהד

שרגליתאבתו

ימאגהרודקר

אשוניעיבשה

הסלינבשארק

תצהיימפסוי

וטבשדויהתת

אייריפצושי

יצלאסחחיער

שנהתלבקחבמ
 

ִּתְפֹזֶרת ְלי' ִּבְׁשָבט

מילים ומושגים: דור השביעי, יוסף יצחק, חתנא דבי נשיאה, 
דור הגאולה, רמ"ש, התקשרות, יו"ד שבט, ראש בני ישראל, 

חב"ד, באתי לגני, גאולה, קבלת הנשיאות, רבי.



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

 20 ִמֵּבין  ְּבֶפֶרק ׁשֹוֶנה  ָהַרִּבי  ִהְתַמֵּקד  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ְּבָכל  ְלַגִּני", אּוָלם 
ַּבֶּפֶרק  ְּבִעָּקר  ִהְתַמֵּקד  הּוא  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבָּׁשָנה  ַהִּנְזָּכִרים.  ַהְּפָרִקים 

ָהִראׁשֹון, ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִנָּיה – ַּבֶּפֶרק ַהֵּׁשִני, ְוֵכן ָהְלָאה.

ַהְּפָרִקים  ָּכל  ַּכֲאֶׁשר  תשל"א(,  )ִּבְׁשַנת  ָׁשָנה   20 ַּכֲעֹבר  ָקָרה  ּוָמה 
'ִנְגְמרּו'?

אֹו-ָאז ָחַזר ָהַרִּבי ַּפַעם נֹוֶסֶפת ֶאל ַהֶּפֶרק ָהִראׁשֹון, ַּכֲאֶׁשר הּוא ְמַגֶּלה 
ּבֹו עֹוד ֶהְסֵּבִרים ְועֹוד ֳעָמִקים.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָהָבה ֵאפֹוא ִנְלַמד ְׁשֵני ְקָטִעים ְקָצִרים ִמּתֹוְך "ָּבאִתי ְלַגִּני" 
ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְׁשַנת תשי"ג 

ּוְבֵכן, ַהַּמֲאָמר ַמְתִחיל ַּבִּמִּלים "ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחֹוִתי ַּכָּלה" ֶׁשֶּזה ָּפסּוק 
)"ָּבאִתי"(  ֵאָליו  ֶׁשָּבא  ּוִמי  ָהעֹוָלם-ַהֶּזה,  ַה"ַּגן" הּוא  ְּבִׁשיר-ַהִּׁשיִרים. 

הּוא – ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

ׁשֹוֵאל ַעל ָּכְך ַהִּמְדָרׁש: ַמּדּוַע ֶנֱאַמר "ְלַגִּני" ְוֹלא "ְלַגן" ְסָתם )"ָּבאִתי 
ֶּבָעָבר  ְּכָבר  ָהָיה  ַהֶּזה  ֶׁשַה"ַּגן"  ַהִּמְדָרׁש,  ְועֹוֶנה  ַּכָּלה"(?  ֲאחֹוִתי  ְלַגן 
"ַּגּנֹו" ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוָכֵעת הּוא ַרק ָׁשב ֵאָליו ַּפַעם נֹוֶסֶפת. 
ְלַגִּני", ְלַגן ֶׁשִּלי, ְלָמקֹום ֶׁשּבֹו ְּכָבר ָהִייִתי  ּוִמּׁשּום ָּכְך ֶנֱאַמר, "ָּבאִתי 

ֹקֶדם ָלֵכן.

ִהְתַּגָּלה  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ַהְּבִריָאה,  ֶׁשִּבְתִחַּלת  ַהִּמְדָרׁש  ּוַמְסִּביר 
ַהִּנְבָרִאים.  ֲחָטֵאי  ִּבְגַלל  ִנְפַסק  ַהֶּזה  ָּכאן ָּבעֹוָלם-ַהֶּזה. ֶאָּלא ֶׁשַהִּגּלּוי 
ֶהְחִזירּו  ְוֵהם  ָהֻאָּמה,  ֲאבֹות  ַהְּגדֹוִלים,  ַהַּצִּדיִקים  הֹוִפיעּו  ֲאֶׁשר  ַעד 

ַּבְּתקּוָפה  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ַהִהְתַוֲעֻדּיֹות  ְּבַאַחת  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהְּסמּוָכה ְלִהְסַּתְּלקּות ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם, הּוא ִּדֵּבר ַעל ַהֶּקֶׁשר 

ֶהָחָזק ְוַהִּנְצִחי ֵּבין ָהַרִּבי ַלֲחִסיִדים, ְוָכְך ָאַמר:

ַלְמרֹות ַהִהְסַּתְּלקּות ְוָהֲעִלָּיה ֶׁשל ָהַרִּבי ְלַמְעָלה, ְצִריִכים 
ַהּיֹום,  ַעד  ֶׁשָהְיָתה  ְוַהְּדֵבקּות  ֶׁשַהִהְתַקְּׁשרּות  ָלַדַעת 

ִנְׁשֶאֶרת ְּבָכל ַהֹּתֶקף ְוֹלא ַׁשָּיְך ָּבּה ׁשּום ֲחִליׁשּות.

ֶאת  ִלְראֹות  ֶׁשָּזכּו  ֵאֶּלה  ְלַגֵּבי  ֵהן  ֲאמּוִרים  ֵאֶּלה  ְּדָבִרים 
ָהַרִּבי ְּפָעִמים ַרּבֹות, ֵהן ְלַגֵּבי ֵאֶּלה ֶׁשָראּו אֹותֹו ְּפָעִמים 
ֲאָחדֹות, ְוֵהן ְלַגֵּבי ֵאֶּלה ֶׁשַרק ִקְּבלּו ִמֶּמּנּו ִמְכָּתב אֹו ֲאִפּלּו 
ֶזה ֹלא ֲאָבל ֵהם ָלְמדּו ֶאת ִׂשיחֹוָתיו ּוַמַאְמֵרי ַהֲחִסידּות 

ֶׁשּלֹו.

ָנַהג  ְיֵמי ַה'ִּׁשְבָעה' ַעל ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן,  ְּבַמֲהַלְך 
אֹותֹו,  ַלּסֹוְבִבים  ַהְּתִפָּלה,  ַאֲחֵרי  ְלַסֵּפר  ּדֹוֵרנּו  ְנִׂשיא  ָהַרִּבי 

ִסּפּוִרים ַעל חֹוְתנֹו. ִהֵּנה ַּכָּמה ֵמֶהם:

ַמּדּוַע ַאָּתה ּבֹוֶכה

ְּכֶדֶרְך  ַהּקֹוֵדם,  ָהַרִּבי  ָּבָכה  ֶׁשּלֹו,  ְּבִרית-ַהִּמיָלה  ִּבְׁשַעת 
ַהַּמֲהַר"ׁש:  ַאְדמֹו"ר  ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ָסבֹו  ָאַמר לֹו  ַהִּתינֹוקֹות. 
ֲחִסידּות  ְוֹתאַמר  ִּתְהֶיה...  "ְּכֶׁשִּתְגַּדל  ּבֹוֶכה?  ַאָּתה  "ַמּדּוַע 

ְּבָׂשָפה ְּברּוָרה".

ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ָמָצאִתי ָּכתּוב ְּבַאַחת ֵמְרִׁשימֹוָתיו ֶׁשל ָהַרִּבי 
ֵריק,  ֶרַוח  ִנְׁשַאר  ְל"ְוֹתאַמר"  "ִּתְהֶיה"  ַהִּמִּלים  ֵּבין  ַהּקֹוֵדם. 
ֶנְכּדֹו  ַעל  ַהַּמֲהַר"ׁש  ָהַרִּבי  ָאַמר  ְּבִדּיּוק  ָמה  ָּברּור  ָהָיה  ְוֹלא 
ַהָּקָטן. ֲאָבל ֵמֲחִסיִדים ָׁשַמְעִּתי ֶׁשהּוא ָאַמר "ְּכֶׁשִּתְגַּדל ִּתְהֶיה 
ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם ִהְׁשִמיט ֶאת ַהִּמָּלה  ַמְסִּביר ַמּדּוַע  ְוֶזה  ַרִּבי". 

ַהֹּזאת ִּבְרִׁשיָמתֹו ְוִנְמַנע ִמִּלְכֹּתב אֹוָתּה...

ְלִמי ְמָבְרִכים...

ְּכֶׁשָהָיה ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם ְּבִגיל ֵׁשׁש ְּבֵעֶרְך, ָקָרא לֹו ָאִביו ָהַרִּבי 
ָהַרִּבי  ַהִּציִצית.  ַעל  ְלָבֵרְך  לֹו  ְוָאַמר  ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן  ָהַרַּׁש"ּב 
ַהּקֹוֵדם ָעָנה ֶׁשְּכָבר ֵּבֵרְך ַהּיֹום ַעל ַהִּציִצית. ָאַמר לֹו ָהַרִּבי 

ָהַרַּׁש"ּב, "ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ְּתָבֵרְך ׁשּוב!".

ַקָּלה  ְסִטיָרה  ָאִביו  לֹו  ָסַטר  ּוִבְתגּוָבה  ֵסֵרב  ַהּקֹוֵדם  ָהַרִּבי 
)ֹזאת ָהְיָתה ַהַּפַעם ַהְּיִחיָדה ְּבַחָּייו ֶׁשהּוא ָסַטר לֹו(, ְוָאַמר: 

"ְּכֶׁשֲאִני ּפֹוֵקד – ָעֶליָך ְלַצֵּית".

ִהְתָּפֵרץ ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם ִּבְבִכי ְוָאַמר: "ִאם ָצִריְך ְלָבֵרְך ִמְּפֵני 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִצָּוה – ְּכָבר ֵּבַרְכִּתי; ַאְך ִאם ָעַלי ְלָבֵרְך 

ִמּׁשּום ֶׁשַאָּתה ּפֹוֵקד...".

ָעָנה לֹו ָהַרִּבי ָהַרַּׁש"ּב: "ְלָבֵרְך, ָצִריְך ִּבְגַלל ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
ּוְלַחֵּנְך  ְיָלָדיו  ַעל  ְלַהְׁשִּגיַח  ְמֻחָּיב  ַאָּבא  ָּכל  ֲאָבל  ִצָּוה.  הּוא 

אֹוָתם, ְוֵהם ְצִריִכים ְלַצֵּית לֹו".

ָלעֹוָלם-ַהֶּזה ֶאת ִּגּלּוי ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

ְוֶזה ַּגם ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו: ִלְגֹרם ְלָכְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִיְרֶצה ְלִהְתַּגּלֹות 
ָּכאן ָּבעֹוָלם-ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי.

ַאָּבא/ִאָּמא: ֵאיְך עֹוִׂשים ֹזאת?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא, ַעל-ְיֵדי 'ִאְתַּכְפָיא' ְוַעל-ְיֵדי 'ְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה'. ֵאֶּלה ֵהם ְׁשֵני 
ֻמָּׂשִגים ַהְּקׁשּוִרים ֶזה ָלֶזה ּוִמָּיד ַּגם ַנְסִּביר אֹוָתם:

'ִאְתַּכְפָיא' ַהֵּפרּוׁש ִלְכּפֹות ּוְלַהְכִריַח ֶאת ַעְצֵמנּו ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים טֹוִבים, 
ְלַוֵּתר  ַּבְּזַמן,  ַּבֹּבֶקר  ָלקּום  ְלָמָׁשל,  ַלֲעׂשֹוָתם.  ֵחֶׁשק  ָלנּו  ֵאין  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם 

ְלָחֵבר/ה, ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ְיֵתָרה, ָלקּום ֵמַהִּכֵּסא ִּבְׁשִביל ָאָדם ְמֻבָּגר.

'ְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה' ַהֵּפרּוׁש 'ְלַהְגִזים' ְּבִעְנְיֵני ְקֻדָּׁשה, ְּבֹאֶפן ֶׁשְּלָאָדם ֵמַהַּצד 
ָעלּול ְלֵהָראֹות ְּכמֹו 'ְׁשטּות'. ְלֻדְגָמה, ִלְקֹּפץ ָחָזק ִמַּדי ַּבֲחֻתָּנה, ַרק ְּכֵדי 
ֶׁשָּלנּו  ַהְּדחּוִפים  ָהִעּסּוִקים  ָּכל  ֶאת  ַלֲעֹזב  ַהַּכָּלה;  אֹו  ֶהָחָתן  ֶאת  ְלַׂשֵּמַח 

ּוְלִהְתַמֵּסר ְּבֹאֶפן ֻמְחָלט ַלֲעִׂשַּית טֹוָבה ַלּזּוָלת.

ַרב ּוְמעֹוֵרר  ֹעֶנג  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ַּבֹּזַהר, ּגֹוֵרם  ֶנֱאַמר  ָּכְך  ַהֶּזה,  ָהִעְנָין 
ֶאְצלֹו ָרצֹון ִלְׁשרֹות ּוְלִהְתַּגּלֹות ָּכאן ָּבעֹוָלם-ַהֶּזה.

ָּדָבר ֶזה ַאף ָרמּוז ְּבָכְך ֶׁשַהִּמְׁשָּכן, ֶׁשָעָליו ֶנֱאַמר "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי 
ְּבתֹוָכם", ָהָיה ָעׂשּוי ֵמֲעֵצי ִׁשִּטים )=ֵמֵעץ ֶׁשְּׁשמֹו ִׁשָּטה(. "ִׁשִּטים" – ִמְּלׁשֹון 
ַעל-  – ְּבתֹוֵכנּו?  ֶׁשִּיְׁשֹּכן  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ִנְגֹרם  ֵאיְך  ְּכלֹוַמר,  'ְׁשטּות'. 

ְּבֹאֶפן  ִמְצוֹות,  ּוְנַקֵּים  ִנְלַמד ּתֹוָרה  ִׁשִּטים:  ֵמֲעֵצי  ִמְקָּדׁש  ֶׁשַּנֲעֶׂשה לֹו  ְיֵדי 
'ֻמְגָזם'. ִנְתַּגֵּבר ַעל ָהְרצֹונֹות ֶׁשָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה 'ִאְתַּכְפָיא'.

ָּכְך ִנְזֶּכה ְלִהְתַּגּלּות ה' ָּבעֹוָלם, ִהְתַּגּלּות ֶׁשְּבֶעְזַרת ה' ַּתִּגיַע ְלִׂשיָאּה ַּבְּגֻאָּלה 
ַהְּׁשֵלָמה, ֵּתֶכף ּוִמָּיד ַמָּמׁש!

)על-פי מאמר "באתי לגני" תשי"ג, 'התוועדויות' תשי"ג חלק ראשון, עמ' 293 והלאה(

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי ְוָחִמי )=ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ( ָאַמר 
ֵאיֶנּנּו  ַאף-ַּפַעם  ֶׁשָהַרִּבי  ָּפֲעָלה  ַהֲחִסידּות  ֶׁש"ּתֹוַרת  ַּפַעם, 

'ּבֹוֵדד' ְוַגם ַהֲחִסיִדים ְלעֹוָלם ֵאיָנם 'ּבֹוְדִדים'".

]ְּכֶׁשָאַמר ֹזאת ָהַרִּבי, הּוא ָּבָכה. ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְמִׁשיְך ָהַרִּבי 
ְוָאַמר:[

ַּגם ָּכֵעת, ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ִנְמָצא ְּבַדְרָּגה ַנֲעֵלית יֹוֵתר – ָהַרִּבי 
ְּבַחֵּיי  ּוְפָרט  ְּפָרט  ָּכל  לֹו  ְוִאְכַּפת  ַהַּנֲעֶׂשה,  ַעל  ַמְׁשִּגיַח 
ַהֲחִסיִדים. ְוֶזה אֹוֵמר, ֶׁשְּלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהֲחִסיִדים ִנָּתִנים 
ּדֹוֵרׁש  ֶׁשָהַרִּבי  ִעְנָיִנים  אֹוָתם  ְלָכל  ְלִהְתַמֵּסר  ַהּכֹוחֹות  ָּכל 

ְותֹוֵבַע ֵמִאָּתנּו.

ִהיא  ְמאֹוד.  ָלנּו  ְלַהְכִאיב  ְצִריָכה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּותֹו 
ַּבָּפִנים  ֶׁשְּמַקְּבִלים  'ְסִטיָרה'  ְּכמֹו  ָלנּו  ְלַהְכִאיב  ְצִריָכה 
ּוַמְרִּגיִׁשים אֹוָתּה ְּבָכל ַהּגּוף. ֶאָּלא ֶׁשַהְּכֵאב ַהֶּזה ָצִריָך ְלַחֵּזק 

אֹוָתנּו ְּבִקּיּום הֹוָראֹוָתיו ּוְרצֹונֹוָתיו ֶׁשל ָהַרִּבי.
)על-פי 'התוועדויות' תש"י, חלק ראשון, עמ' 49 והלאה(


