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ַקָּבַלת-ֹעל, ֲהָבָנה, ִׂשְמָחה!
ַמַּתן-ּתֹוָרה.  ַעל  ָקָראנּו   – ִיְתרֹו  ָּפָרַׁשת   – ַהּקֹוֶדֶמת  ַּבָּפָרָׁשה  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָיַרד ַעל ַהר-ִסיַני ּוָמַסר ָלנּו ּתֹוָרה ֵמַהָּׁשַמִים. ַּבַּמֲעָמד 

ַהְּמֻיָחד ְוַהַחד-ַּפֲעִמי ַהֶּזה, ָׁשְמעּו ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות, ֶׁשֵהם 

ַהְּיסֹודֹות ְלָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה.

ִמָּפָרַׁשת ִיְתרֹו ֲאַנְחנּו עֹוְבִרים ַהְיֵׁשר ֶאל ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֶׁשָּלנּו – ָּפָרַׁשת 

ִּדיֵני  ׁשֹוִנים:  ִּבְתחּוִמים  ִּדיִנים,  ֶׁשל  ָּגדֹול  ִרּכּוז  ַהְּמִכיָלה   – ִמְׁשָּפִטים 

ְנָפׁשֹות, ִּדיֵני ְּפִגיָעה ְּבגּופֹו אֹו ִּבְרכּוׁשֹו ֶׁשל ַהּזּוָלת, ִּדיֵני ְנָזִקים ַהִּנְגָרִמים 

ֲעבֹוָדה-ָזָרה,  ְלִאּסּור  ַהְּקׁשּוִרים  ִּדיִנים  ֵאׁש,  ַעל-ְיֵדי  אֹו  ְּבֵהָמה  ַעל-ְיֵדי 

ִּדיֵני ִאּסּור ֲאִכיַלת ָּבָׂשר ְּבָחָלב, ִּדיֵני ְׁשִמיָטה ְועֹוד ָועֹוד.

ִנְּתנּו  ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו,  ַהָּללּו,  ָהַרִּבים  ַהִּדיִנים  ָּכל  ַהִאם  ַהְּׁשֵאָלה:  ְוִנְׁשֶאֶלת 

ַּגם-ֵּכן ְּבַהר-ִסיַני?

ַאָּבא/ִאָּמא: ַעל ָּכְך ֵמִׁשיב ַרִּׁש"י, ּתֹוְך ֶׁשהּוא ְמַדֵּיק ַּבִּמִּלים ֶׁשָּבּה ִנְפַּתַחת 
ַהָּפָרָׁשה – "ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם".

אֹוֵמר ַרִּׁש"י: ֹלא ֶנֱאַמר "ֵאֶּלה )ַהִּמְׁשָּפִטים(" ֶאָּלא "ְוֵאֶּלה )ַהִּמְׁשָּפִטים(". 

]ִּבְכָלֵלי  ַהּקֹוֶדֶמת  ַהָּפָרָׁשה  ִעם  ָּפָרָׁשֵתנּו  ֶאת  ַהְּמַחֶּבֶרת  ו'  ָּכאן אֹות  ֵיׁש 

ִּכי  אֹוָתנּו,  ְמַלֶּמֶדת  ַהֹּזאת  ַה-ו'  ַהִחּבּור'[.  'ָוו  ָלֶזה  קֹוְרִאים  ַהִּדְקּדּוק 

"ָמה ָהִראׁשֹוִנים )=ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ִנְּתנּו( ִמִּסיַני, ַאף ֵאּלּו )=ָּכל ַהִּדיִנים 

ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו( – ִמִּסיַני".

ִּדיֵני  ְׁשָאר  ַּגם  )ְוָכְך  ִמְׁשָּפִטים  ֶׁשְּבָפָרַׁשת  ָהַרִּבים  ַהִּדיִנים  ָּכל  ְלִסּכּום: 

ּוִמְצוֹות ַהּתֹוָרה( ִנְּתנּו ָלנּו ֵמֵאת ה' ִיְתָּבֵרְך, ְּבַהר-ִסיַני.

ַהְּיִדיָעה ַהֹּזאת, ֶׁשָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ִנְּתָנה ָלנּו ְּבִסיַני, ִהיא ַהְּיסֹוד ָהִראׁשֹון 

ְוֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ְּבֶקֶׁשר ְלִקּיּום ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות.



שם התלמיד/ה: _________  משפחה: ___________

כיתה: _____  חתימת הורים: ___________

גליון 302 משפטים


ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִתּקּון ֵסֶפר ַהּתֹוָרה

ֵׁשם ְּפָרִטי__________ ֵׁשם ָהֵאם___________

 ֵׁשם ִמְׁשָּפָחה___________________

ְׁשמֹות ָּכל ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ְוַהִּמְׁשַּתְּתפֹות ִיָּׁשְלחּו ֶאל ָהֹאֶהל ַהָּקדֹוׁש

גיליון 302 • ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים )ְׁשָקִלים( • כ"ד ִּבְׁשָבט תשע"ח

ְמָנת  ַעל  ְיסֹוִדִּיים,  ְוִחּדּוׁש  ְלִתּקּון  ַהֵּסֶפר  ִנְזַקק  ַהְּזַמן  ִּבְמרּוַצת  ְואּוָלם 
ֶׁשִּיְתַאְפֵׁשר ִלְקֹרא ּבֹו.

ִלְפֵני ְּכָׁשָנה ָוֵחִצי ֶהֱעלּו ִמְסַּפר ַאְבֵרִכים, ְּבֵעָצה ַאַחת ִעם ַהָּמָרא ְּדַאְתָרא 
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִּיְהֶיה  ְמָנת  ַעל  ַהּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ֶאת  ְלַתֵּקן  ָהַרְעיֹון  ֶאת  ְׁשִליָט"א, 
ַלְחֹזר ְוִלְקֹרא ּבֹו. ִמַּמְחָׁשָבה ֵהם ָעְברּו ְלַמֲעִׂשים. ַּבָּׁשָלב ַההּוא ִאיׁש ֵמֶהם 
ֹלא ֶהֱעָלה ַעל ַּדְעּתֹו ַּכָּמה ָקָׁשה ִויָקָרה ִּתְהֶיה ַהְּמָלאָכה. ְּכָבר יֹוֵתר ִמָּׁשָנה 
ֲעֵמִלים ִמְסַּפר סֹוְפֵרי ְסָת"ם ַעל ְמֶלאֶכת ִּתּקּונֹו ֶׁשל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ָּכֵעת 
אֹוֲחִזים ְּבֵסֶפר ְּדָבִרים, ַּכֲאֶׁשר ֲעלּות ַהִּתּקּון ַעד ֹּכה ִּבְלַבד ִהִּגיָעה ִלְמִחיר 
ָנְׂשאּו  ֶהָעָבר  ֲעלּויֹות  ְּבָכל   .)!( ֲחָדִׁשים  ּתֹוָרה  ִסְפֵרי  ְׁשֵני  ֶׁשל  ְּכִתיָבָתם 

ֲחִסיִדים ַחִּמים ּוְנִדיֵבי ֵלב.

ְּכַלל  ֶאת  ְלַׁשֵּתף  ַהַהָּצָעה  ָהָעְלָתה  ְלִסּיּוָמּה,  ַהְּמָלאָכה  ְּבִהְתָקֵרב  ַעָּתה, 
ַּבַּמֲעֶׂשה  ָקָדִׁשים,  ֹצאן  ְוַהְּיָלדֹות,  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ּוִבְמֻיָחד  ַהְּכָפר  ּתֹוָׁשֵבי 
ַהִהיְסטֹוִרי ַהָּגדֹול ֶׁשל ִּתּקּון ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ֵאּלּו ֵהם אֹוָתם ְיָלִדים ִויָלדֹות 
ֵסֶפר  ְׁשִליַחת  ַמְּטַרת  ֶאת  ְּבַהְגִּדירֹו  ַהּקֹוֵדם,  ָהַרִּבי  ְּבִמְכַּתב  ַהִּנְזָּכִרים 
ְלַחֵּנְך  ּוִבְלַבְבֶכם...  ְּבמֹוֲחֶכם  ָּתִמיד  ִזָּכרֹון  "ְלאֹות  ַחַּב"ד:  ִלְכַפר  ַהּתֹוָרה 

ֶאת ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ְּבַדְרָּכּה, ְּבִלי ְּפָׁשרֹות".

ְוַהְּבָרָכה  רּוַח  ְוַהַּנַחת  ַהְּזכּות  ֹּגֶדל  ֶאת  ְלַהְסִּביר  ֲאִפּלּו  ְמֻיָּתר  ִּכי  ִנְדֶמה 
ַהּקֹוֵדם  ָלַרִּבי  רּוַח  ַנַחת  ַלִּמְׁשַּתֵּתף/ת,  ְזכּות  זֹו.  ְּבִהְׁשַּתְּתפּות  ַהְּכרּוִכים 
ְוָלַרִּבי ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו )ֶׁשְּכָבר ָאז ָעַמד ְּבֹראׁש ַה'ֶּמְרָּכז ְלִעְנְיֵני ִחּנּוְך' ְוָהָיה ִמי 
ֶׁשְּבֹפַעל ָׁשַלח ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה(, ּוְבָרָכה ְּבָכל ַהִּמְצָטֵרְך – ְלָכל ַהִּמְׁשָּפָחה 

ֻּכָּלּה.

להקדשות ולמנויים להערות והארות ניתן לפנות )בהודעות( למס' 052-3017770

לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות

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 19:30

"מענדעל'ס שול" > מוצש"ק > בשעה 19:30

לזכות החייל בצבאות ה' 

יוסף יצחק שיחי' אבוהב לרגל יום הולדתו  ט"ו 
שבט

והחייל בצבאות ה' אהרון יום-טוב שיחי' אבוהב 
לרגל יום הולדתו  כ"ד שבט

נדפס ע"י ולזכות שמואל וחיה שיחיו אבוהב

ַהָּצָעֵתנּו ֵאפֹוא ִהיא ֶׁשָּכל ֶיֶלד ְוָכל ַיְלָּדה ִיְׁשַּתְּתפּו ִּבְסכּום ֶׁשל 10 ְׁשָקִלים.



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֶאָּלא ֶׁשְּבָכְך ִּבְלַבד ֵאין ְלִהְסַּתֵּפק.

ָלנּו  ִנְּתנּו  ֶׁשֵהן  ֶוֱאמּוָנה  ְיִדיָעה  ִמּתֹוְך  ְּבֹפַעל,  ִמְצוֹות  ְלַקֵּים  ַמְסִּפיק  ֹלא 

ֵמֵאת ה' ְּבִסיַני.

ִנְדָרׁש ָּכאן ְּדַבר-ָמה נֹוָסף. ַמהּו ַהָּדָבר?

ְנַעֵּין ְּבֵפרּוׁש ַרִּׁש"י ַעל ֶהְמֵׁשְך ַהָּפסּוק, ")ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים( ֲאֶׁשר  ָהָבה 

ַּתֲעֶלה  ַאל  ַרֵּבנּו,  ְלֹמֶׁשה  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  לֹו  ָאַמר  ִלְפֵניֶהם":  ָּתִׂשים 

ַעל ַּדְעְּתָך לֹוַמר, ֶׁשַּמְסִּפיק ְלַלֵּמד ֶאת ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהֲהָלכֹות, ַּפֲעַמִים 

ְלַקֵּים אֹוָתן )ַּגם ִאם ֵהם ֹלא  ֵּכיַצד  ֵיְדעּו  ְּכֵדי ֶׁשֵהם  ְּפָעִמים,   אֹו ָׁשלֹוׁש 

ָוֹלא!  ֹלא  ַוֲהָלָכה(.  ֲהָלָכה  ָּכל  ֶׁשל  ְוַהְּטָעִמים  ַהֶהְסֵּבִרים  ֶאת  ְמִביִנים 

")ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים( ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם"! ָעֶליָך – ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו – ְלַסֵּדר 

ּוְלַהִּגיׁש ָיֶפה-ָיֶפה ֶאת ָּכל ַהִּדיִנים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ִלְפֵני ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל, ַמָּמׁש 

ְּכמֹו ֻׁשְלָחן ֶהָערּוְך ּומּוָכן ִלְסעּוָדה, ִלְפֵני ָהָאָדם.

ַעד ָּכאן ֵּפרּוׁש ַרִּׁש"י.

ִנְמֵצאנּו ֵאפֹוא ְלֵמִדים, ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֵאינֹו ִמְסַּתֵּפק ְּבֶעֶצם ִקּיּום 

ְוִהְתַּבְּטלּות  ַקָּבַלת-ֹעל  ִמּתֹוְך  ַנֲעֶׂשה  ַהָּדָבר  ִאם  ֹלא  ַוֲאִפּלּו  ַהִּמְצָוה, 

ִלְמַצֶּוה ַהִּמְצָוה )ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא(. ֶאָּלא הּוא ַּגם רֹוֶצה ֶׁשָּנִבין ַּבֵּׂשֶכל 

ֶׁשָּלנּו ֶאת ַהִּסּבֹות ְוַהְּטָעִמים ֶׁשל ַהִּמְצוֹות ְוַהִּדיִנים.

ַאָּבא/ִאָּמא: ִמָּכל ֹזאת עֹוֶלה, ִּכי ֶיְׁשָנם ְׁשֵני ְׁשַלִּבים ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה ּוְבִקּיּום 
ִמְצוֹות:

ָׁשָלב ִראׁשֹון – ַקָּבַלת-ֹעל. ְלַהִּכיר ֲהָלָכה-ְלַמֲעֶׂשה ֶאת ָּכל ְּפָרֵטי ַהִּדיִנים 

ְוַהִּמְצוֹות, ּוְלַקֵּים ֹזאת ִמְּפֵני ֶׁשָּכְך ִנְצַטֵּוינּו ְּבַהר-ִסיַני.

ָׁשָלב ֵׁשִני – ָלַדַעת ּוְלָהִבין ְּבִׂשְכֵלנּו ֶאת ַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות ְוַהֲהָלכֹות.

ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ַעל ּתֹוַרת  ְמֻיָּסד  ְוהּוא  נֹוָסף,  ְׁשִליִׁשי,  ָׁשָלב  ַּגם  ֵיׁש  ֲאָבל 

ַהְּדָבִרים הּוא ֶׁש"ָּצִריְך  ַהְּזַמן". ֵּפרּוׁש  ִלְחיֹות ִעם  ְלִפיָּה "ָצִריְך  ַהְּידּוָעה, 

ִלְחיֹות" ִעם ָּכל ִעְנְיֵני ַהּתֹוָרה ַהַּׁשָּיִכים ַלְּזַמן ֶׁשּבֹו ִנְמָצִאים, ּוְבֹראָׁשם – 

ָּפָרַׁשת-ַהָּׁשבּוַע.

ְּבָפָרָׁשֵתנּו,  ִמְׁשֵנה-ֹּתֶקף  ְמַקֶּבֶלת  ַהָּזֵקן(  ַאְדמֹו"ר  )ֶׁשל  ַהֹּזאת  ַההֹוָרָאה 

ֶׁשִהיא ַהָּפָרָׁשה ַה'ַח"י' )=18( ַּבּתֹוָרה...

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְּכֶׁשעֹוִׂשים ְּפֻעָּלה ָּכְלֶׁשִהי ִמּתֹוְך "ַחּיּות", ַהָּדָבר ְמעֹוֵרר ַּבֵּלב 
ִׂשְמָחה.

ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ְמַבֵּצַע ְּדַבר-ָמה ַרק ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹותֹו ְוֹלא ִמּתֹוְך 

ֵחֶׁשק ְוַחּיּות, הּוא ְּבֶהְחֵלט ֹלא ָׂשֵמַח ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה. ְלֻעַּמת ֹזאת, ַּכֲאֶׁשר 

ָאָדם עֹוֶׂשה ְּדַבר-ָמה ִמּתֹוְך ֵחֶׁשק ְוַחּיּות, ִלּבֹו ִמְתַמֵּלא ִׂשְמָחה ּתֹוְך ְּכֵדי 

ִּבּצּוַע ַהְּמִׂשיָמה.

ְוֶזהּו ַהָּׁשָלב ַהְּׁשִליִׁשי ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה ּוְבִקּיּום ִמְצוֹות: ַאֲחֵרי ַהִּקּיּום ְּבֹפַעל 

ֶׁשל ַהִּמְצוֹות ִמּתֹוְך ַקָּבַלת-ֹעל ּוִמְׁשַמַעת ְלִצּוּוָייו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 

ִמּתֹוְך  ֹזאת  ְלַקֵּים  ָעֵלינּו  ַהִּמְצוֹות,  ַטֲעֵמי  ֶאת  ְּבִׂשְכֵלנּו  ֶׁשֵהַבּנּו  ּוְלַאַחר 

ַחּיּות ַהְּמִביָאה ִליֵדי ִׂשְמָחה.

ֶׁשֵּכן, ַחָּייו ֶׁשל ְיהּוֵדי ָהעֹוֵבד ֶאת ה', ֵהם ַחִּיים טֹוִבים ּוְׂשֵמִחים!

)על-פי 'התוועדויות' תשמ"ט, חלק ב', עמ' 307 והלאה(

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַהַּׁשָּבת נֹוִציא ֵמֲארֹון-ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵני ִסְפֵרי-ּתֹוָרה. ְּבֵסֶפר-ַהּתֹוָרה 
ָהִראׁשֹון ִנְקָרא ֶאת ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים, ְוִאּלּו ְּבֵסֶפר-ַהּתֹוָרה 

ַהֵּׁשִני ִנְקָרא ָּפָרַׁשת 'ְׁשָקִלים'.

'ַמֲחִצית  ָלֵתת  ִמְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְמֻצֶּוה  ְׁשָקִלים  ְּבָפָרַׁשת 
ְמֻיֶחֶדת  ְלֻקָּפה  ָטהֹור(  ִמֶּכֶסף  ֶהָעׂשּוי  ֶׁשֶקל  ֲחִצי  ֶׁשל  )=ַמְטֵּבַע  ַהֶּׁשֶקל' 

ֶׁשֵמַהִּנְצָּבר ָּבּה ָקנּו ָקְרָּבנֹות ְלֵבית-ַהִּמְקָּדׁש.

)ְוַאף  ְמַקִּוים  ְוֻכָּלנּו  ֵּבית-ִמְקָּדׁש  ֲעַדִין  ָלנּו  ֵאין  ֶזה  ְלֶרַגע  ָנכֹון  ְלַצֲעֵרנּו, 
ִמְׁשַּתְּדִלים ִלְגֹרם ְלָכְך( ֶׁשהּוא ִיָּבֶנה ֵּתֶכף ּוִמָּיד ַמָּמׁש. ֲאָבל ַּגם ָּבְרָגִעים 
ַהְּספּוִרים ֶׁשּנֹוְתרּו ָלנּו ַעד ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה, ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ַּבּתֹוָרה ֶאת 

ָּפָרַׁשת 'ְׁשָקִלים', ְּכֵדי ִלְזֹּכר ֶאת ַהִּמְצָוה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל 'ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל'.

ַאָּבא/ִאָּמא: ַמּדּוַע ִנְצַטֵּוינּו ָלֵתת 'ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל' ַּדְוָקא ְוֹלא ֶׁשֶקל ָׁשֵלם?

ּתֹוַרת- ַעל-ִּפי  ֵמֶהם,  ְׁשַנִים  ִהֵּנה  ְוׁשֹוִנים.  ַרִּבים  ֶהְסֵּבִרים  ָּכְך  ַעל  ֵיׁש 
ַהֲחִסידּות:

ַעם-ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשֲאַנְחנּו,  ִלְזֹּכר  ְּכֵדי  ַהֶּׁשֶקל'  'ַמֲחִצית  נֹוְתִנים  ֲאַנְחנּו  א( 
ַרק 'ֵחִצי', ְוִאּלּו ַה'ֵחִצי' ַהֵּׁשִני ֶׁשָּלנּו הּוא – ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ְוַכֲאֶׁשר 
ֲאַנְחנּו ְמַמְּלִאים ֶאת ְרצֹון ה' ּוְמַקְּיִמים ֶאת ִמְצוֹוָתיו, ֲאַנְחנּו ִמְתַאֲחִדים 

ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְוַנֲעִׂשים ִלְמִציאּות ַאַחת ְׁשֵלָמה )'ֶׁשֶקל ָׁשֵלם'(.

ב( 'ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל' רֹוֶמֶזת ַלֶּנֶפׁש-ָהֱאֹלִקית ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשְּבִקְרֵּבנּו. 'ַמֲחִצית 
ֶלֱאֹכל  ֶׁשאֹוֶהֶבת  )ֹזאת  ֶׁשָּלנּו  ַהֶּנֶפׁש-ַהַּבֲהִמית  ִהיא  ַהּנֹוֶסֶפת  ַהֶּׁשֶקל' 
ְוִלְׁשּתֹות ְוֵלָהנֹות ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם-ַהֶּזה...(. ַהַּתְפִקיד ֶׁשל ַהֶּנֶפׁש-ָהֱאֹלִקית 
ֹזאת,  עֹוָׂשה  ִהיא  ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּנֶפׁש-ַהַּבֲהִמית.  ַעל  ְלטֹוָבה  ְלַהְׁשִּפיַע  הּוא 

ִמְצָטְרִפים ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ְל'ֶׁשֶקל ָׁשֵלם'.

 )על-פי 'התוועדויות' תשמ"ח, חלק ב', עמ' 364 והלאה(

ְּבַיַחד ְמַסְּיִמים
ֶאת ִּתּקּון ֵסֶפר ַהּתֹוָרה

ֶׁשָּׁשַלח ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם ִלְכַפר ַחַּב"ד
ִלְפֵני ָקרֹוב ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ָיַסד ְּכבֹוד ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ֶאת ְּכַפר 
ַחַּב"ד. ְּביֹום ַהֲהָקָמה ָהִרְׁשִמי ֶׁשל ַהְּכָפר, כ"א ְּבִאָּיר תש"ט, ָׁשַלח ָהַרִּבי 
ֵמרּוְסָיה  ָלֵצאת  ִהְצִליחּו  ְּכָבר  ֹלא  ֶׁשֶּזה  ַהִּמְתַיְּׁשִבים  ֶאל  ִמְכָּתב  ַהּקֹוֵדם 

ְוִהִּגיעּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ַחֵּייֶהם ֶׁשל ַהֲחִסיִדים ָהיּו ְמאֹוד ֹלא ְּפׁשּוִטים. ַהֶּׁשַטח ֶׁשִּנְבַחר ָהָיה ֻּבִּצי, 
ְלֹלא ְּכִביִׁשים ְסלּוִלים ּוְבֵלב ַּפְרֵּדִסים צֹוְפֵני ַסָּכנֹות. ַּגם ַקֵּוי ַמִים ְוַחְׁשַמל 
ֲעלּובֹות  ִּבְקּתֹות  ְּבַכָּמה  ִהְתּגֹוְררּו  ַהְּמסּוִרים  ַהֲחִסיִדים  ָלֶהם.  ָהיּו  ֹלא 

ַוֲעזּובֹות, ְוֶנֶאְלצּו ְלַהְתִחיל ִלְבנֹות ַהֹּכל ֵמֶאֶפס.

ּוִפְתאֹום... ִמְכָּתב.

"ֶאל ְיִדיֵדינּו ַאַנ״ׁש ְוַתְלִמיֵדי ַהְּתִמיִמים ַהִּמְתַיְּׁשִבים ָּכֵעת ָּבָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה 
ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ַהֵּׁשם ֲעֵליֶהם ִיְחיּו", ָּפַתח ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם ֶאת ִמְכָּתבֹו. ִמָּיד 
ְלַאַחר ִמֵּכן ָּבָאה ַהְּבׂשֹוָרה: "ִצִּויִתי ְלַהְנָהַלת ַה'ֶּמְרָּכז ְלִעְנְיֵני ִחּנּוְך' ִלְׁשֹלַח 

ָלֶכם ֵסֶפר ּתֹוָרה".

ֵסֶפר ּתֹוָרה  ֲאֵליֶהם  ִלְׁשֹלַח  ָּבַחר  ַמּדּוַע  ַלֲחִסיִדים  ַמְסִּביר  ַהּקֹוֵדם  ָהַרִּבי 
ַּדְוָקא:

ָּתִמיד  ִזָּכרֹון  ָלֶכם, ְלאֹות  ֲאִני ׁשֹוֵלַח  ֲאֶׁשר  ֵסֶפר ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  "ְוָהְיָתה 
ְוַהְּכָלִלִּיים, ַעל ִּפי  ְּבמֹוֲחֶכם ּוִבְלַבְבֶכם, ְלַסֵּדר ֶאת ָּכל ַחֵּייֶכם ַהְּפָרִטִּיים 
ַהּתֹוָרה, ּוְכִפי ֶׁשהֹורּונּו ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים... ְלַחֵּנְך ֶאת ְּבֵניֶכם 
ּוְבנֹוֵתיֶכם ִיְחיּו ְּבַדְרָּכּה, ְּבִלי ָּכל ְּפָׁשרֹות, ּוְלַהֲאִציל ֵמרּוָחּה, רּוַח ִיְׂשָרֵאל 
ַסָּבא, ַעל ְׁשַאר ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְחיּו, ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים ְלֵעת ַעָּתה, 
ֶּדֶרְך ִלּמּוד  ַהֶּדֶרְך ָהעֹוָלה ֵּבית ֵא-ל, ִהיא  ַלְנחֹוָתם  ֲעֵליֶהם  ְּבַהְׁשִּפיֲעֶכם 
ַהּתֹוָרה ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים ְוִקּיּום ַהִּמְצוֹות ְּבִהּדּור, ִמּתֹוְך ֵקרּוב ֲאִמִּתי, ַהּנֹוֵבַע 
ֵמַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ּוִמּדֹות ֲחִסידּות ֲאֶׁשר ַעל ִּפי ּתֹוַרת ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים".

ְוָאֵכן, ַּכֲעֹבר ְזַמן ִהִּגיַע ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶאל ְּכַפר ַחַּב"ד. ָקֶׁשה ִלְמֹצא ִמִּלים 
ֶׁשָאְפָפה ֶאת ַהּתֹוָׁשִבים,  ָהֲעצּוָמה  ַהִהְתַרְּגׁשּות  ָּכָראּוי ֶאת  ְיָתֲארּו  ֲאֶׁשר 
ְּבֵצאָתם ַיַחד ֶאל ַהְּכִביׁש ָהָראִׁשי ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהָּקדֹוׁש 

ְוַהְּמֻיָחד ַהֶּזה.

ַּבֲארֹון  ָּכבֹוד  ַהּקֹוֵדם ׁשֹוֵכן  ָהַרִּבי  ֶׁשָּׁשַלח  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ַהּיֹום,  ְוַעד  ֵמָאז 
ַהֹּקֶדׁש, ְמַלֶּוה ְּבנֹוְכחּותֹו ֶאת ּתֹוָׁשֵבי ַהְּכָפר.


