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"ָּבאִתי ְלַגִּני, ֲאחֹוִתי ַּכָּלה" 
ַׁשַּבת ְסֻגָּלה

'ַׁשַּבת  ַּגם  ַהּיֹום!  ָלנּו  ֵיׁש  ְוִנְׂשָּגָבה,  ְּגדֹוָלה  ַׁשָּבת  ֵאיזֹו  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ִׁשיָרה' ָּבּה ְמַסֶּפֶרת ַהָּפָרָׁשה ַעל ִׁשיַרת ַהָּים אֹוָתּה ָנְׂשאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַלה' ְּבֵעת ְקִריַעת ַים סּוף, ְוַגם יֹום ַקָּבַלת ַהְּנִׂשיאּות ַעל ְיֵדי ָהַרִּבי 

ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו.

ָהַאֲחרֹון  ַהַּמֲאָמר   – ְלַגִּני'  'ָּבאִתי  ִמַּמֲאַמר  ָלַמְדנּו   ֶׁשָעְבָרה  ַּבַּׁשָּבת 
ֶׁשל ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ, אֹותֹו ָּכַתב ַעל ְמָנת ֶׁשַהֲחִסיִדים ִיְלְמדּוהּו ְּביּו"ד 

ְׁשָבט.

ֵיׁש ְׁשטּות ְוֵיׁש ְׁשטּות

ַלה'  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ְּבִלּבֹו  ִלְבנֹות  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשַעל  ָלַמְדנּו  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָהִאיִׁשי?  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ּבֹוִנים  ֵאיְך  ַהְּׁשִכיָנה.  ּבֹו  ֶׁשִּתְׁשֶרה  ְוִלְדֹאג 
ַּגם  ָּכְך  ִׁשִּטים'.  ֵמ'ֲעֵצי  ָעׂשּוי  ָהָיה  ֶׁשַהִּמְׁשָּכן  ַהּתֹוָרה  ָלנּו  ְמַסֶּפֶרת 

ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשַּבֵּלב ָצִריְך ִלְהיֹות ָּבנּוי ֵמֲעֵצי ִׁשִּטים.

גיליון 300 • ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ְּבַׁשַּלח/ִׁשיָרה • י' ְׁשָבט תשע"ח

ִנְכַנְסִּתי ֶאל ָהַרִּבי ְוִהְתַחְלִּתי ְלַסֵּפר לֹו ַעל ַהַּמָּצב. ֲאִני ִסַּפְרִּתי, 
ְוָהַרִּבי ָּבָכה. ְנַהר ְּדָמעֹות ָזַרם ֵמֵעיָניו. ָהָיה ֶזה ַמְרֶאה ְמַזְעֵזַע. 
ַאְרַּבע ָׁשעֹות ָעַמְדִּתי ְלָפָניו, ְּכֶׁשֵעיָניו זֹוְלגֹות ְּדָמעֹות ַעל ַמָּצָבם 

ֶׁשל ַהֲחִסיִדים.

ְּכֶׁשָּיָצאִתי ֵמַחְדרֹו ָּפַגְׁשִּתי ְּבִאּמֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. ָאַמְרִּתי ָלּה ְּבַסֲעַרת-
רּוִחי, ֶׁשַהֲחִסיִדים ַעְצָמם ֹלא ָהיּו ְׁשבּוִרים ְּכִפי ֶׁשִּנְׁשַּבר ִלּבֹו ֶׁשל 

ָהַרִּבי ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ַמָּצָבם.

ָאְמָרה ִלי ָהַרָּבִנית: "ָמה ַאָּתה יֹוֵדַע! ְּכֶׁשֲאִני ִנְכֶנֶסת ְלַחְדרֹו ֶׁשל 
ֶאת  מֹוֵצאת  ֲאִני  ִל'יִחידּות',  ֲאָנִׁשים  ְמַקֵּבל  ֶׁשהּוא  ְלַאַחר  ְּבִני 

ָהִרְצָּפה ֻּכָּלּה ְרֻטָּבה ִמִּדְמעֹוָתיו"!



שם התלמיד/ה: _________  משפחה: ___________

כיתה: _____  חתימת הורים: ___________

גליון 300 בשלח

ִלּמּוד ֲחִסידּות ִמִּגיל ִחּנּוְך
ַהִּלּמּוִדים'  ְל'ָתְכִנית  ְלַהְכִניסֹו  ְצִריִכים  ֲחִסידּות  "ִלּמּוד 
ְלָכְך ְוַהַּטַעם  ֵׁשׁש.  ְּבִגיל  ַהִחּנּוְך  ִּגיל  ִּבְתִחַּלת  ִמָּיד 
)ַרְחָמָנא ַהְּכִפיָרה  ּוִמְתַּגֶּבֶרת  הֹוֶלֶכת  ּוָבעֹוָלם  ֱהיֹות 
ִעְנָיִנים ַמְחִּדיִרים  ְּכָבר  ָצִעיר  ִמִּגיל  ְוִליָלִדים  ִליְּצַלן( 
ֶזה ְּכֶנֶגד  ְלַהְרּבֹות  ְצִריִכים  ָהֱאמּוָנה,  ֵהֶפְך  ֶׁשל 

ִּבְקֻדָּׁשה ּוְכָבר ִמִּגיל ִחּנּוְך".
)'יחידות' האדמו"ר מבעלז אצל הרבי(

דאורייתא איתי, אני כנראה ראוי ושווה, אני מעניין אותם.אהוב, אני חשוב לאמא ואבא שמפנים זמן כדי להיות ילד שהורה מפנה זמן כדי להיות איתו, מקבל מסר: אני כמות הזמן, משפיעה עד מאד על הערך העצמי שלהם. איכות הזמן שהורים מקדישים  לילדיהם, ולאו דווקא  נשמתא  ארגון  שיזמה  ובנים"  "אבות  רבה מבצע  להצלחה  וזכתה  המטרה  להשגת  רבות  להאהיב על הילדים את לימוד התורה והחסידות שילוו תרמה 
ברכותיי להופעת גליון ה-300 חזקו ואמצו.אותו בכל אשר ילך.

מנהל מרכז חינוכי חסידותיהרב נפתלי הכהן רוט 

תגובה שהגיעה למערכת "נשמתא דאוריתא" לרגל גליון ה-300

להורים היקרים בשורה משמחת
המבצע שמאחד את כללות אנ"ש בעיצומו: הזדרזו לשלוח 

פרטיכם

 – חב"ד  חסידי  אנ"ש  אלפי  הצטרפו  שבט  יו"ד  לקראת 
אנשים ונשים – למבצע ההכנה הארצי ליום הבהיר, יום 

קבלת הנשיאות של הרבי.

במסגרת המבצע לומדים בני הזוג יחדיו את מאמר "באתי 
מאירת  חוברת  מתוך  זו,  לשנה  המתאים  תשל"ח,  לגני" 

עיניים עם ביאורים קולחים השווים לכל נפש.

לכתובת:  מייל  שולחים  אשר  המבצע  משתתפי  כל 
"אנ"ש",  המילה  עם   ,lkanelsky@alephil.org
מקבלים טופס קצר למילוי מספר פרטים ונכנסים להגרלה 
קניה  ועל שוברי  קודשנו  זוגי לחצרות  טיסה  כרטיס  על 

רבי ערך בחנויות מובחרות.

בכתובת:  ההרשמה  לטופס  ישירות  להיכנס  אף  ניתן 
https://goo.gl/forms/Vt51SvdbOhvhgz1l1

המיוחדות  החוברות  מתוך  ללמוד  ניתן  המאמר  את 
שחולקו בריכוזי אנ"ש וכן הקובץ ה'דבר מלכות' השבועי.

ההזדמנות האחרונה למשלוח פרטיכם הינה 
ביום רביעי ט"ו בשבט. הצטרפו גם אתם!

לזכות הת' מנחם מענדל שיחי' ריבקין 
לרגל יום הבר מצוה י"ד שבט 

שיגדל חסיד יר"ש ולמדן ויזכו הוריו לגדלו לתורה 
ולחופה ולמעשים טובים

נדפס ע"י ולזכות הוריו יהודה ואלה שיחיו ריבקין

לזכות רבקה בת יונה לרגל יום הולדתה ד' שבט 
לזכות חיים יעקב ניסים בן יונה לרגל יום הולדתו 

א' שבט 
לזכות שמעון בן ורדה לרגל יום הולדתו י"ז שבט 

נדפס ע"י ולזכות משפחת לסאוו

לזכות הת' ישראל שיחי' גרשוביץ 
לרגל יום הולדתו ז' שבט 

נדפס ע"י ולזכות הוריו מנחם מענדל ואלקה שיחיו 
גרשוביץ

לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות

לקראת יו"ד שבט יום הגדול והקדוש 
יום ההילולא של הרבי הריי"ץ 
ויום קבלת הנשיאות של הרבי 

ולרגל גליון "נשמתא דאוריתא" ה-300 

כל הילדים שילמדו עם אחד ההורים 
3 שבועות "נשמתא דאוריתא" 

ישתתפו בגרלה על כרטיס טיסה לרבי.

על מנת להירשם למבצע - 
הביאו את הספח 3 שבועות למוסד הלימודים 

המבצע בעיצומו 

מערכת "הורים וילדים לומדים נשמתא דאוריתא"



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ָלַמְדנּו ֶׁשִּׁשִּטים ֶזה ִמְּלׁשֹון 'ְׁשטּות'. ַאַחד ַהֵּפרּוִׁשים ֶׁשל ַהִּמָּלה ְׁשטּות 
הּוא ַהָּטָיה – ְּתזּוָזה ֵמַהֶּדֶרְך ַהְּיָׁשָרה ְלַצד ָיִמין אֹו ְלַצד ְׂשֹמאל. ַהֶּנֶפׁש 
ֵמַהֶּדֶרְך  ְלַהּטֹות אֹוָתנּו  ִהיא רֹוָצה  ְׁשֻטּיֹות'...  ָלנּו  'מֹוֶכֶרת  ַהַּבֲהִמית 
ַהִהְתַלֲהבּות  ָּכל  ִעם  ֶׁשַּנֲעֹסק  רֹוָצה  ִהיא  ה'.  ַאֲהַבת  ֶׁשל  ַהְּיָׁשָרה 
ְּבַתֲאוֹות עֹוָלם ַהֶּזה, ְלִהְתַלֵהב ְּבֵעת ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, ִטּיּוִלים ְוַכּדֹוֶמה. 
ְּכֶנֶגד ַהְּׁשטּות ֶׁשל ַהֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ָעֵלינּו ְלִהְתַנֵהג ִּבְׁשטּות ֶׁשל ְקֻדָּׁשה 
ְּבִהְתַלֲהבּות.   – ִלְלֹמד  ּוְבִמְצוֹות.  ְּבתֹוָרה  ָלָרִגיל,  ֵמֵעֶבר  ַלֲעֹסק   –
ַאָּתה  ָמה  ְּבִהְתַלֲהבּות.   – ִמְצוֹות  ְלַקֵּים  ְּבִהְתַלֲהבּות.   – ְלִהְתַּפֵּלל 
מּוָזר  ֶׁשֶּזה  חֹוְׁשִבים  ֲאָנִׁשים  נֹוְרָמִלי...  ִמְתַנֵהג  ֹלא  ַאָּתה  ִמְתַּפֵעל? 
ֵאיְך ֶׁשַאָּתה ִמְתַנְדֵנד ַּבְּתִפָּלה... זֹו ְׁשטּות ִחּיּוִבית. ְׁשטּות ֶׁשל ְקֻדָּׁשה. 

ַּכֲאֶׁשר ָאנּו נֹוֲהִגים ָּכְך, ָאנּו זֹוִכים ְלהֹוִריד ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ְלַמָּטה.

ֵּכיַצד ִנְתַּגֵּבר?

ה'.  ַאֲהַבת  ֶאת  ֵמִאָּתנּו  ְלַהְׁשִּכיַח  ְמַנָּסה  ַהַּבֲהִמית  ַהֶּנֶפׁש  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ִהיא  ֶרַגע.  ְּבָכל  ֵאָליו  ְקׁשּוִרים  ִלְהיֹות  רֹוִצים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָהֻעְבָּדה  ֶאת 

אֹוֶמֶרת ָלנּו: "ֹלא נֹוָרא, ַרק ַּתֲעֶׂשה ֲעֵבָרה ְקַטָּנה". 

 ַּגם ַּכֲאֶׁשר ְמֻדָּבר ַעל ֶעֶצם ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 
ַּכֲאֶׁשר ָחִליָלה ּגֹוְזִרים ָעָליו ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה-ָזָרה, הּוא מּוָכן ִלְמֹסר ֶאת 

ַהֶּנֶפׁש ַעל ִקּדּוׁש ה'. ְּבָכֶזה ִמְקֶרה ָהרּוַח-ְׁשטּות ֹלא עֹוֶבֶדת ָעָליו...

ָהרּוַח- ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ֵּכיַצד  ְלֵעָצה טֹוָבה,  ְזקּוִקים  ֲעַדִין  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל 
ְׁשטּות ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע. ֵּכיַצד ֹלא ִלְׁשֹּכַח ֶאת ַאֲהַבת ה', ַּגם ְּכֶׁשַהֶּנֶפׁש 

ַהַּבֲהִמית ְמאֹוד קֹוֶרֶצת ָלנּו ִעם ֵאיזֹו ֲעֵבָרה 'ְקַטָּנה'.

ֹלא ָלרּוץ ַלְּכִביׁש

ַאָּבא/ִאָּמא: ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם הֹוֵלְך 

ָהרֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן

הּוא  ֹמֶׁשה  ֵּדָעה',  'ּדֹור  ִנְקָרא  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ַהּדֹור  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָהרֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן ֶׁשָּדַאג ַלּדֹור ֶׁשּלֹו ֶׁשִּתְהֶיה ָלֶהם 'ַּדַעת' ְלִהְתַחֵּבר ָּכל 
ַהְּזַמן ִעם ה'. ָלָּמה הּוא ִנְקָרא רֹוֶעה ֶנֱאָמן? ְּכמֹו רֹוֶעה ֶׁשּדֹוֵאג ַלֹּצאן 
ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהּגּוף, ָּכְך ַּגם ַּתְפִקידֹו  ְלָמזֹון – ֶׁשֵּמִזין ּוְמַחֵּבר ֶאת  ֶׁשּלֹו 
ֶׁשל ָהרֹוֶעה ָהרּוָחִני ֶׁשל ַעם-ִיְׂשָרֵאל – ְלַחֵּבר ֶאת ָהֱאמּוָנה ִעם ַהּגּוף. 
ֶׁשְּיהּוִדי ֹלא ַיֲאִמין ַּבה' ְוַיְמִׁשיְך ִלְגֹנב, ֶאָּלא ִיְחֶיה ִעם ָהֱאמּוָנה ְּבָכל 

ֶרַגע.

ֶׁשְּמעֹוְרִרים  ִיְׂשָרֵאל  ּוַמְנִהיֵגי  רֹוֵעי  ֶאת  ֵיׁש  ָודֹור  ּדֹור  ְּבָכל  ַּגם  ָּכְך 
ּוְמַחְּבִרים ֶאת ַעם-ִיְׂשָרֵאל ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ּוַמֲעִניִקים ָלֶהם 

ֶאת ּכֹוַח ַה'ַּדַעת'.

ָהַרִּבי הּוא ֶׁשּמֹוֶרה ָלנּו ֶאת ַהֶּדֶרְך ֵּכיַצד ְלַהְמִׁשיְך ְוִלְבנֹות ֶאת ַהִּמְׁשָּכן 
ַלה', ַעל-ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִקּיּום ַהִּיעּוד "ָּבאִתי ְלַגִּני 
ֲאחֹוִתי ַּכָּלה" – ֶׁשה' ַיְחֹזר ְוַיְׁשֶרה ֶאת ְׁשִכיָנתֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַּבְּגֻאָּלה 

ַהְּׁשֵלָמה ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש.

ַהֶּלַקח: ְלַחֵּזק ֶאת ַהִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי, ִלּמּוד ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ְוִקּיּום 
הֹוָראֹוָתיו ְוָכְך ְלַהְצִליַח ְלִהָּׁשֵאר ְמֻחָּבִרים ְּבָכל ֶרַגע ִעם ה'.

)מעובד ע"פ מאמר באתי לגני תשי"ד ועוד( 

ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ִּבְׁשָבט
ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַּבָּׁשבּוַע ַהָּקרֹוב, ַּבֲחִמָּׁשה-ָעָׂשר ִּבְׁשָבט, ָיחּול ֹראׁש-
ֵעץ  ָהָאָדם  "ִּכי  ַהָּפסּוק  ֶאת  ַמִּכיִרים  ֲאַנְחנּו  ָלִאיָלנֹות.  ַהָּׁשָנה 
ַהָּׂשֶדה". ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָהָאָדם ְלֵבין ָהֵעץ? ָלָּמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים 

ַלְחֹּגג ֶאת ֹראׁש-ַהָּׁשָנה ָלִאיָלנֹות?

ֶׁשַּמְזִּכיִרים  ָהֵעץ,  ֶׁשל  ַּבְּצִמיָחה  ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶאת ַהִהְתַּפְּתחּות ְוַהִהְתַּבְּגרּות ֶׁשל ָהָאָדם, ַנְזִּכיר ֶמֶסר ֶאָחד:

ֲעָנָוה ֶׁשל ַרִּבי
ֲעָנָוה ֶׁשל ַרִּבי

ַעל ָהֲעָנָוה ֶׁשל ָהַרִּבי ַעְצמֹו, ֵהִעיד ָחִמיו ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ...

ָהָיה ֶזה ְּכֶׁשִהִּגיעּו ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית ְלחֹוֵפי ְניּו-יֹוְרק, ַאַחר ֶׁשִהְצִליחּו 
ָהָיה  ְוֹלא  ָהָיה ָּתׁשּוׁש  ָהַרַּיי"צ  ָהַרִּבי  ַהּבֹוֶעֶרת.  ֵמֵאירֹוָּפה  ְלִהָּמֵלט 
ִמִּזְקֵני  ְלַאְרָּבָעה  ָקָרא  ְּפֵניֶהם. הּוא  ְלַקֵּבל ֶאת  ַלָּנֵמל  ָלֵצאת  ָיכֹול 
ְוָאז  ַהָּפִנים,  ְּבַקָּבַלת  אֹותֹו  ְלַיֵּצג  אֹוָתם  ּוִמָּנה  ַהֲחִסיִדים  ַוֲחׁשּוֵבי 

הּוא הֹוִסיף ְוָאַמר:

הּוא  ַלְיָלה.  ְּבָכל  ֲחצֹות'  'ִּתּקּון  עֹוֵרְך  הּוא  הּוא:  ִמי  ָלֶכם  "ֲאַגֶּלה 
ָּבִקי ְּבַעל-ֶּפה ְּב'ַתְלמּוד ַּבְבִלי' ִעם ְמָפְרָׁשיו ָהִראׁשֹוִנים, ְּב'ַתְלמּוד 
ַהָּגהֹות  ָּכל  ִעם  ּתֹוָרה'  ּוְב'ִלּקּוֵטי  ָּבַרְמַּב"ם  ּוְמָפְרָׁשיו,  ְירּוַׁשְלִמי' 
ַהּכֹוַבע  ִעם  הֹוֵלְך  ָמקֹום  "ּוִמָּכל  הֹוִסיף:  ָהַרַּיי"צ  ַהֶּצַמח-ֶצֶדק". 
ְּכַלֵּפי ַמָּטה". ְּבִהְתַּכְּונֹו ְלָכְך ֶׁשָהַרָּבִנים נֹוֲהִגים ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ָלֶלֶכת 
ּכֹוַבע  ִעם  הֹוֵלְך  ְּבַעְנְוָתנּותֹו  ָהַרִּבי  ְוִאּלּו  מּוָרם,  ַרָּבִני  ּכֹוַבע  ִעם 
ְּבֵעת  ִּכי  ּוִבֵּקׁש,  ָהַרַּיי"צ הֹוִסיף  ָהַרִּבי  ְלַמָּטה...  ֶׁשֻּמְפֶנה  'ְקֵנְייְטׁש' 

ְּבַבָּקָׁשה  ַּתֲעֹזר  "ה'  ִמֶּמּנּו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלה'  ִמְתַּפֵּלל  הּוא  ָחִליָלה,  ִלְגֹנב 
עֹוד  ְוהּוא  ַלה'?  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשַהַּגָּנב  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֵאיְך  ַּתְצִליַח"...  ֶׁשַהְּגֵנָבה 

ְמַבֵּקׁש ֶׁשַהְּגֵנָבה ַּתְצִליַח?!

ַהֶהְסֵּבר הּוא ֶׁשָּכל ְיהּוִדי, ֲאִפּלּו ַּגָּנב, ַמֲאִמין ַּבה' ּוִמְתַּפֵּלל ֵאָליו. ַהְּבָעָיה 
הּוא  ֶאָחד  ִמַּצד  ַהֵּפרּוׁש?  ָמה  אֹותֹו.  ְמַחֶּיֶבת  ֹלא  ֶׁשָהֱאמּוָנה  ַהַּגָּנב  ֶׁשל 
ַמְרִּגיׁש ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשה' אֹוֵמר ַּבּתֹוָרה  ֵׁשִני הּוא ֹלא  ַמֲאִמין ַּבה' ַאְך ִמַּצד 
ְמַחֵּיב אֹותֹו. הּוא ֹלא ַמְרִּגיׁש ֶׁשֶּזה ֹלא ִיָּתֵכן ַוֲאִפּלּו ְמֻגָחְך ֶׁשִּמַּצד ֶאָחד הּוא 

ַמֲאִמין ַּבה' ּוִמַּצד ֵׁשִני הּוא עֹוֶׂשה ָהפּוְך ִמָּמה ֶׁשה' רֹוֶצה ְוהֹוֵלְך ִלְגֹנב.

ֶזה ְּכמֹו ֶיֶלד ָקָטן ֶׁשַּמְסִּביִרים לֹו ֶׁשָאסּור ָלרּוץ ַלְּכִביׁש, ַאְך ְלֶפַתע ַהַּכּדּור 
ֶׁשּלֹו ִהְתַּגְלֵּגל ְלֵעֶבר ַהְּכִביׁש. ַהֶּיֶלד ֵמִבין ֶׁשָאסּור ָלרּוץ, ֲאָבל ְּבֶרַגע ָהֱאֶמת 

הּוא ׁשֹוֵכַח ְוָעלּול ָלרּוץ ָחִליָלה ַלְּכִביׁש ְּבִעְקבֹות ַהַּכּדּור ֶׁשּלֹו.

ָצִריְך ַּדַעת

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָׁשַמְעִּתי ַּפַעם ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשֶּיֶלד ַעד ִּגיל 13 ֹלא ְמֻחָּיב ְּבִמְצוֹות, 
ֶאָּלא ַרק ִמַּצד ִחּנּוְך, ִהיא ִמֵּכיָון ֶׁש"ֵאין לֹו ַּדַעת", ַעד ֶׁשֵּיָעֶׂשה ַּבר-ִמְצָוה. 
ָמה ַהֵּפרּוׁש ֵאין לֹו ַּדַעת? ֲהֵרי הּוא ֵמִבין ְּדָבִרים ְמֻצָּין... ַמְסִּביָרה ּתֹוַרת 
ַהֲחִסידּות ֶׁש'ַּדַעת' ֶזה ֹלא ְלָהִבין ֶאת ַהָּדָבר, ֶאָּלא ְלַהְרִּגיׁש ֵּכיַצד ַהָּדָבר ַהֶּזה 
ְמַחֵּיב אֹוִתי. ַּגם ִאם ַהַּכּדּור ִיְבַרח ַלְּכִביׁש ּוְמאֹוד ָּבא ִלי ָלרּוץ ְּבִעְקבֹוָתיו, 
ֲאִני ַמְרִּגיׁש ְּבאֹותֹו ֶרַגע ֶׁשָאסּור ִלי ַלֲעׂשֹות ֹזאת ְוֹלא רֹוֵדף ַאֲחָריו. ִאם 
לֹו  ְמַאְפֶׁשֶרת  ֹלא  ַּבה'  ֶׁשָהֱאמּוָנה  ַמְרִּגיׁש  ָהָיה  הּוא  'ַּדַעת',  ָהְיָתה  ַלַּגָּנב 

ִלְגֹנב, ְוָהָיה הֹוֵלְך ְלַחֵּפׂש ֵעֶסק ָּכֵׁשר...

ַּדַעת  ַּדַעת!  ָהרּוַח-ְׁשטּות?  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ִּבְׁשִביל  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ָמה  ָאז 
ֵּפרּוָׁשּה ֶׁשְּלֶרַגע ֶאָחד ֵאיֶנּנּו עֹוְזִבים ֶאת ַהֶּקֶׁשר ִעם ה'. ֲאַנְחנּו ַמְצִליִחים 
ְלַהְרִּגיׁש ֵּכיַצד ָּכל ֲעֵבָרה ַקָּלה ַמְרִחיָקה אֹוָתנּו ֵמה' ּוְמִביִנים ֶׁשּזֹו ִּתְהֶיה  
ְׁשטּות ְלִהְתַּפּתֹות ַלֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית. ַהַּדַעת ֶזה ַהּכֹוַח ֶׁשַּמְחִזיק ָּכל ַהְּזַמן ֶאת 

ַהֶחֶבל ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֵּבין ַהְּנָׁשָמה ַלה'.

אֹותֹו.  ְלַׁשּנֹות  ְמאֹוד  ָקֶׁשה  ְוָחָזק,  ָּגדֹול  ְּכָבר  ָהֵעץ  ַּכֲאֶׁשר 
ְלֻדְגָמה, ִאם הּוא ְּכָבר ָעֹקם ָקֶׁשה ְלַיֵּׁשר אֹותֹו ַּבֲחָזָרה. ַהְּזַמן 
ֲהִכי טֹוב ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ָהֵעץ ֶׁשִּיְצַמח ָיָׁשר, הּוא ְּכֶׁשַהְּׁשִתיל 
ֲעַדִין ַרְך. ִּבְזַמן ֶזה ַמְצִמיִדים לֹו ַמֵּקל ֶׁשַּיֲעֹזר לֹו ִלְצֹמַח ָיָׁשר.

ַלֶּיֶלד ִחּנּוְך  ָלֵתת  ַהְּזַמן  ַהְּיָלִדים:  ְּבִחּנּוְך  ַּגם  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָּכְך 
ִלְגֹּדל  ַיֲעֹזר לֹו  ֶזה  ָקָטן.  ֲעַדִין  ְּכֶׁשַהֶּיֶלד  ַוֲחִסיִדי הּוא  ְיהּוִדי 

ַּבֶּדֶרְך ַהְּיָׁשָרה, ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות.

 )מעובד ע"פ מכתב הרבי, ערב ט"ו בשבט תשכ"ה(

ֶׁשַּיִּגיַע ָהַרִּבי ִל- 770, ֵיְצאּו ַּתְלִמיֵדי ַהְּיִׁשיָבה ִויַקְּבלּו ֶאת ָּפָניו.

ֹלא ַמְרִּכין ֹראׁש

ָׁשִנים ַרּבֹות ָהָיה ָהַרִּבי ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו נֹוֵהג ָלֶלֶכת ַרְגִלי ִמֵּביתֹו ִל-
770 ּוַבֲחָזָרה. ְיהּוִדי, ּתֹוַׁשב ַהָּמקֹום, ֶׁשֵאינֹו ֲחִסיד ַחַּב"ד, ָהָיה 

ַּפַעם  ּוְבָכל  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ֲהִליָכתֹו  ְלַמְסלּול  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ִנְקָלע 
ַאַחת  ַּפַעם  ָׁשלֹום.  ְלאֹות  ְּכַלָּפיו,  ֹראׁשֹו  ֶאת  ַמְרִּכין  ָהַרִּבי  ָהָיה 
ִהְבִחין ַהְּיהּוִדי, ִּכי ְלִעִּתים ּפֹוֵגׁש ָהַרִּבי ַּבֶּדֶרְך ַּגם ּתֹוָׁשב ּגֹוי, ַאְך 
ַּכָּמה  ִעּמֹו  ּוַמְחִליף  עֹוֵצר  ֶאָּלא  ָׁשלֹום,  ְּבִבְרַּכת  ִמְסַּתֵּפק  ֵאינֹו 

ִמִּלים.

ְוָׁשַאל ֶאת ָהַרִּבי, ַמּדּוַע הּוא  ְּבִהְזַּדְּמנּות ַאַחת ָאַזר ַהְּיהּוִדי ֹעז 
ְמַקֵּבל ַרק ַהְרָּכַנת ֹראׁש, ְוִאּלּו ַהּגֹוי זֹוֶכה ֶׁשָהַרִּבי ְיׂשֹוֵחַח ִעּמֹו.

ֵהִׁשיב ָהַרִּבי: "ִמָּיַמי ֹלא ִהְרַּכְנִּתי ֶאת ֹראִׁשי ְּכַלֵּפי ּגֹוי, ְוָלֵכן ֵאין 
ִלי ְּבֵרָרה ֶאָּלא ְלַהְחִליף ִעּמֹו ַּכָּמה ִמִּלים".

"ֵיׁש ִלי ַרִּבי"

ָהַרִּבי  ֶׁשל  ָאִביו  ֵאֶצל  ִּבְצִעירּותֹו  ִּבֵּקר  ַנֶּנס  ֱאִליֶעֶזר  ר'  ֶהָחִסיד 
ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו, ַרִּבי ֵלִוי-ִיְצָחק. ַּפַעם ָאַמר לֹו ַרִּבי ֵלִוי-ִיְצָחק: "ּבֹוא 
ְוַאְרֶאה ְלָך ָּדָבר ֶׁשָּיִביא ְלָך ּתֹוֶעֶלת", ּוָפַתח ֶּדֶלת ֶׁשל ֶחֶדר. ר' 
ֱאִליֶעֶזר ָרָאה ַנַער ְּכֶבן ְׁשלֹוׁש-ֶעְׂשֵרה, יֹוֵׁשב מּול ֲעֵרַמת ְסָפִרים 

ּוָפָניו ְמִאירֹות.

ְוָעַבר  ַהּקֹומּוִניְסִטים  ַעל-ְיֵדי  ֶנֱאַסר  ֱאִליֶעֶזר  ר'  ָׁשִנים.  ָעְברּו 
ֶאת  ֵעיָניו  ְלֶנֶגד  ַמֲעִמיד  ָהָיה  ַמְׁשֵּבר  ְּבִרְגֵעי  ְוִעּנּוִיים.  ֲחִקירֹות 

ְּדמּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ, ּוִמֶּמָּנה ָׁשַאב ּכֹוַח ְוָעְצָמה.

ֶׁשֶהְחַזְקָּת  יֹוֵדַע  "ֲאִני  ְּבִרְׁשעּות:  ַהחֹוֵקר  לֹו  ָאַמר  ַאַחת  ַּפַעם 
ַמֲעָמד ִּבְזכּות ָהַרִּבי ְׁשֵניאֹוְרסֹון, ֲאָבל ְׁשֵניאֹוְרָסאהן ְּכָבר ֵאינֹו 

ִנְמָצא", ְוִסֵּפר לֹו ַעל ִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ.

ְוָאז  ָחְׁשכּו.  ֵעיָניו  נֹוָרָאה.  ֻחְלָׁשה  ֱאִליֶעֶזר  ר'  ָחׁש  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו 
ָעְלָתה ִּפְתאֹום ְלֶנֶגד ֵעיָניו ְּדמּותֹו ֶׁשל ַהַּנַער, ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵלִוי-
ְלַאַחר  ֶאָּׁשֵבר".  ְוֹלא  ַרִּבי,  ִלי  "ֵיׁש  ַלחֹוֵקר:  ָאַמר  ְוהּוא  ִיְצָחק, 
ְזַמן נֹוַדע לֹו, ֶׁשָאֵכן ַהַּנַער ַהֶּזה ִנְתַמָּנה ָלַאְדמֹו"ר ַהְּׁשִביִעי ֶׁשל 

ֲחִסידּות ַחַּב"ד.

"ָהִרְצָּפה ֻּכָּלּה ְרֻטָּבה" 

ִסֵּפר ֶהָחִסיד ר' ִׂשְמָחה ּגֹורֹוֶדְצִקי ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה:

ִרּכּוֵזי  ְּבֶקֶרב  ְלַבֵּקר  )ָהַרַּיי"צ(  ָהַרִּבי  ָעַלי  ִהִּטיל  תרפ"ג  ִּבְׁשַנת 
ַהֲחִסיִדים ּוְלָהִביא לֹו ִּדּוּוַח ַעל ַמָּצָבם. ָהְיָתה זֹו ְּתקּוָפה ָקָׁשה 
ָעגּום  ֵאפֹוא  ָהָיה  ֶׁשֵהֵבאִתי  ַהּדּו"ח  ְלֶלֶחם.  ָרֲעבּו  ַמָּמׁש  ְוַרִּבים 

ְמאֹוד.


