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ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון ְּבִמְדַּבר ִסיַני?!
ׁשּוב, ֲעֵצי ִׁשִּטים

ׁשּוב  ְלַגִּני",  "ָּבאִתי  ְּבַמֲאַמר  ָלַאֲחרֹוָנה  ָּבֶהם  ֶׁשָעַסְקנּו  ַאַחר  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָאנּו ּפֹוְגִׁשים ֶאת ֲעֵצי ַהִּׁשִּטים, ַהַּפַעם ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה ָהעֹוֶסֶקת ִּבְבִנַּית 
ַהִּמְׁשָּכן. ֵעִצים ֵאּלּו ִׁשְּמׁשּו ֵהן ִלְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ַעְצמֹו ְוֵהן ִלְבִנַּית ַהֵּכִלים – 

ָהָארֹון, ַהֻּׁשְלָחן ְוַהִּמְזֵּבַח.

ּוֵמֵאיֹפה ָהיּו ָלֶהם ֲעֵצי ִׁשִּטים – ֲאָרִזים – ְּבֶאְמַצע ַהִּמְדָּבר? ֵיׁש ַהְּמָפְרִׁשים 
ֶׁשֵעִצים ֵאּלּו ָּגְדלּו ְּבָסמּוְך ַלִּמְדָּבר ְוָכֵעת – ַאַחר ַהִּצּוּוי ַעל ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן 
ָרְכׁשּו  ֶׁשֵהם  לֹוַמר  ַּגם  ִנָּתן  ַהִּמְׁשָּכן.  ְלֹצֶרְך  אֹוָתם  ָּכְרתּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני   –

ֲאָרִזים ִמּסֹוֲחֵרי ֵעִצים. ֲאָבל ַרִׁש"י ֵמִביא ֵּפרּוׁש ַאֵחר.

ַסָּבא ּדֹוֵאג

ַאָּבא/ִאָּמא: ְמָתֵרץ ַרִׁש"י: "ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא, ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָצָפה ְּברּוַח-
ַהֹּקֶדׁש ֶׁשֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ִלְבנֹות ִמְׁשָּכן ַּבִּמְדָּבר, ְוֵהִביא ֲאָרִזים ְלִמְצַרִים 

ּוְנָטָעם, ְוִצָּוה ְלָבָניו ִלְּטָלם ִעָּמֶהם ְּכֶׁשֵּיְצאּו ִמִּמְצַרִים".

ִאם ֵּכן, ְּכָבר ְּכֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים ֵהם ָּכְרתּו ֶאת ָהֲאָרִזים ֲעבּור 
ַהִּמְׁשָּכן, ְוָכֵעת ֹלא ָהָיה ָחֵסר ֶאָּלא 'ָלַקַחת' ֶאת ֶזה ִמָּיָדם ּוְלָהִביא ַלִּמְׁשָּכן.

ַאְך ִאם ִנְתּבֹוֵנן ַּבָּדָבר יֹוֵצא ֶׁשִּבְמקֹום ְלָהֵקל ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְלַצּוֹות אֹוָתם 
ְלָהִביא ֲעֵצי ִׁשִּטים ִמָּמקֹום ָסמּוְך, אֹו ִלְקנֹות ִמּסֹוֲחִרים – ַהִּצּוּוי ָלַקַחת ִמן 
ַהּמּוָכן ְּבָיָדם ָּגַרם ְלָכְך ֶׁשַּיֲעֹקב ָאִבינּו ִיְצָטֵרְך ִלְסֹחב ִעּמֹו ֲאָרִזים ְלִמְצַרִים 
יֹוֵתר ִמָּמאַתִים ָׁשִנים ֹקֶדם ָלֵכן, ִלְנֹטַע אֹוָתם, ּוַבֶהְמֵׁשְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכְרתּו 

אֹוָתם ְוָסֲחבּו ִעָּמם ַּבִּמְדָּבר.. ְלֵׁשם ָמה ָּכל ַהִּטְרָחה ַהּזֹו? 

ֵיׁש ַּבֶּמה ְלִהְתַנֵחם!

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָּכאן ֲאַנְחנּו ַמִּגיִעים ִלְכָלל נֹוָסף ֶׁשּלֹוֵמד ָהַרִּבי ְּבֵפרּוׁש ַרִׁש"י: 

גיליון 304 • ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה • א' ֲאָדר תשע"ח

"ֶחְבֶר'ה" – הּוא ָּפָנה ֶאל יֹוְׁשֵבי ַהַּמָּׂשִאית – "ַמְחסֹום ֲאָבִנים ָּגבֹוַּה חֹוֵסם ֶאת 
עֹוְמִדים  ַעְרִבים  ֲהמֹוֵני  ַהְּכִביׁש.  ֶאת  חֹוְסִמים  ּבֹוֲעִרים  ְצִמיִגים  ְוַגם  ַּדְרֵּכנּו 

ִמָּסִביב ְוֵהם ַמְתִחיִלים ְלִהְתָקֵרב ְלֶעְבֵרנּו, ֻמְכָרִחים ַלְחֹזר".

ְלַאַחר  ַהַּמָּׂשִאית.  ֹּדֶפן  ַעל  ָנֲחָתה  ְּכֵבָדה  ֶאֶבן  ַאִּדיר.  ֶנֶפץ  קֹול  ִנְׁשַמע  ְלֶפַתע 
ָהֶאֶבן ָהִראׁשֹוָנה ִהִּגיעּו עֹוד ֶעְׂשרֹות ֲאָבִנים ּוְסָלִעים ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ִהְקִּפיץ 
ְלָבבֹות ְוִצְמֵרר ֶאת ּגּוָפם ֶׁשל ַהּיֹוְׁשִבים ַּבְּמכֹוִנית. ַהַחָּיל ָּדַרְך ֶאת ִנְׁשקֹו ְוָיָרה 
ְצרֹור ְיִרּיֹות. ְלֶרַגע ָקָצר ִנְרְּתעּו ֲהמֹוֵני ָהַעְרִבים ֲאָבל ִמָּיד ָחְזרּו ְלֶעְׁשּתֹונֹוֵתיֶהם, 

ְוִהְמִׁשיכּו ְּבִריָצה ְּבמֹוַרד ֶהָהִרים ְלֵעֶבר ַהַּמָּׂשִאית.

ִיְצָחק  יֹוֵסף  ַהָּתִמים  ַהָּׁשִליַח  ַהֶּפֶלא  ְלַמְרֵּבה  ַאְך  מּוָחִׁשית,  ָהְיָתה  ַהַּסָּכָנה 
ּגּוֶרִביץ, ָּבחּור ָצִעיר ֶׁשִהִּגיַע ֶזה ַעָּתה ִמ-770, ּפֹוֶנה ֶאל ַהַחָּיל ְואֹוֵמר ְּבֹתֶקף 

ֲחִסיִדי: "ָאנּו ֹלא חֹוְזִרים, ֲאַנְחנּו ַמְמִׁשיִכים ָהְלָאה!".

"ֵיׁש ָלנּו ִּבּטּוַח"
ַאֲחָריּות  ִלי  ֵיׁש  ֲאחֹוָרה,  חֹוְזִרים  "ֲאַנְחנּו  ּוָפַסק:  ִנְדָהם  ַמָּבט  ּבֹו  ָנַתן  ַהַחָּיל 

ֲעֵליֶכם".

ַאְך ַהָּׁשִליַח ִהְתַעֵּקׁש ְלַהְמִׁשיְך, ְּכֶׁשהּוא ְמַנֵּמק ִּבְרִצינּות ַרָּבה: "ֵיׁש ִלי 'ִּבּטּוַח' 
ַּבַּמָּׂשִאית  ַהְּנִסיָעה  ַּגם  ָהַרִּבי.  ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ִנְמָצא  ֲאִני  טֹוב. 
ַהֹּזאת ִהיא ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ְוָהַרִּבי ָאַמר ָלנּו ִלְפֵני ֶׁשָּיָצאנּו ַלֶּדֶרְך ֶׁשָּכל 
ָמה ֶׁשִּיְקֶרה ַלְּׁשלּוִחים 'ָעַלי ְוַעל ַצָּואִרי'. הּוא לֹוֵקַח ַאֲחָריּות ְמֵלָאה ַעל ַהֹּכל, 

ִמּׁשּום ָּכְך ֵאיֶנִּני ּפֹוֵחד".

ָהַרִּבי  ְּבִדְבֵרי  ָּבטּוַח  ָּכְך  ָּכל  ַאָּתה  "ִאם  ְוִהְפִטיר:  ְמֻׁשֶּנה  ְּבַמָּבט  ָנַתן ּבֹו  ַהַחָּיל 
ֶׁשְּלָך, ָאז ֲאַנְחנּו ַמְמִׁשיִכים", ָחַתם ַהַחָּיל ֶאת ַהִּוּכּוַח.

ַעל  ֶׁשִּנַּתְך  ַהָּבִליְסְטָראֹות  ֶזֶרם  ַּדּקֹות.  ְּכָחֵמׁש  ִנְמַׁשְך  ַהֶּזה  ַהּמּוָזר  ַהִּוּכּוַח 
ְּבתֹוְך  ְמֻכָּוִצים  ְמקֹוָמם,  ַעל  ָיְׁשבּו  ַהֶּצֶות  ַחְבֵרי  ְׁשַאר  ְוָתַכף.  ָהַלְך  ַהַּמָּׂשִאית 

ַעְצָמם, ׁשֹוְתִקים ֵמֵאיָמה.

"ּוָמְרְּדַכי ֹלא ִיְכַרע ְוֹלא ִיְׁשַּתֲחֶוה"
ְּבִמְגַּדל  ְּתִמיִמים'  'ּתֹוְמֵכי  ִּביִׁשיַבת  ַמְׁשִּפיַע  ַּכּיֹום  ּגּוֶרִביץ',  ִיְצָחק  יֹוֵסף  ָהַרב 
ָהֵעֶמק, ְמַׁשְחֵזר ֶאת ַהְּמֹאָרע ַההּוא: "ָהֲאָבִנים ָרֲעמּו ָּכל ַהְּזַמן ַוֲאַנְחנּו ָיַׁשְבנּו 
ְּפִניָמה ְוֹלא ָיַדְענּו ָמה קֹוֶרה. ְלַמַען ָהֱאֶמת, ַּגם ַעְכָׁשו נֹוֵפל ָעַלי ַּפַחד ְּכֶׁשֲאִני 
ַּגם  ַקָּים  הּוא  ִאם  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאיֶנִּני  ַרב  ֹּתֶקף  ָאז  ִּבי  ָהָיה  ְרָגִעים...  ְּבאֹוָתם  ִנְזָּכר 

ַהּיֹום"...

ַהַחָּיל ַהַּנָהג ִהְתִניַע ׁשּוב ֶאת ַהַּמָּׂשִאית, ָנַסע ְמַעט ֲאחֹוָרה ּוְבַנֲהַמת ָמנֹוַע ִזֵּנק 
ָקִדיָמה ְוָרַמס ֶאת ַמְחסֹום ָהֲאָבִנים ַהּבֹוֵער. ָהֶרֶכב ָהֲעָנק ִקְרֵטַע, ִהְתַנְדֵנד ִמַּצד 

ְלַצד ְוִכְמַעט ִהְתַהֵּפְך, ַאְך ִהְמִׁשיְך ָהְלָאה...

ֲחָמָתם ֶׁשל ָהַעְרִבים ַרק ָּגְבָרה, ּוְמַטר ֲאָבִנים ִהְמִׁשיְך ְלִהָּזֵרק ְלֵעֶבר ַהַּמָּׂשִאית 
ַהִּנְמֶלֶטת ָקִדיָמה.

ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַּבָּבִסיס
ְלַאַחר ֶׁשָעְברּו ֶאת ַהְּמׂשּוָכה ָהִראׁשֹוָנה, ִהְמִׁשיָכה ַהַּמָּׂשִאית ַּבֶּדֶרְך ָהְרִגיָלה ַעד 
ְלָבִסיס ְצָבִאי ָקרֹוב, ָׁשם ָיְרדּו ַהַּבחּוִרים ְלִׂשְמָחָתם ַהְּגלּוָיה ֶׁשל ַחָּיֵלי ַהָּבִסיס. 
ְׁשֵני ַהַחָּיִלים ִמֲהרּו ְלַדֵּוַח ִלְמַפֵּקד ַהָּבִסיס. ֶזה ִנְדַהם ְוָׁשַאל ֶאת ַהַחָּיל ֵאיְך ִקֵּבל 
ַעל ַעְצמֹו ַאֲחָריּות ְּכֵבָדה ֶׁשָּכֹזאת. ַהַחָּיל ָמַׁשְך ִּבְכֵתָפיו ְוֵהִׁשיב ִּכי ֹלא ָיכֹול ָהָיה 

ַלֲעֹמד מּול ַהִּבָּטחֹון ַהּמּוָצק ֶׁשִּׁשֵּדר ַהָּבחּור.



שם התלמיד/ה: _________  משפחה: ___________

כיתה: _____  חתימת הורים: ___________
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ַהְּמַלִּוים.  ְוַהַחָּיִלים  ַהֻחְלָיה  ַחְבֵרי  ַהֲחִסיִדים  ֶׁשל  ַּבִהְתַרְּגׁשּות  ִנְסַחף  ַהָּבִסיס  ְמַפֵּקד 
הּוא ִמֵהר ֶלֱאֹסף ֶאת ָּכל ַהַחָּיִלים ֶׁשָהיּו ַּבָּבִסיס ְוִהְזִמין ֶאת ָהַרב ּגּוֶרִביץ' ְלַסֵּפר ֶאת 
ּוִבָּטחֹון  ְיצּוָקה  ֱאמּוָנה  ִלְפֵניֶהם  ָראּו  ֵהם  ִהְתַרְּגׁשּו.  ֵהם  ַּגם  ָהֵארּוִעים.  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 
ֻמְחָלט ְוַהִהְתעֹוְררּות ָהְיָתה ְּגדֹוָלה. ַרִּבים ִהְפִׁשילּו ַׁשְרוּוִלים ְוִהִּניחּו ְּתִפִּלין, ּוְלַאַחר 

ִמֵּכן ָיְצאּו ֻּכָּלם, ֲחִסיִדים ְוַחָּיִלים, ְּבִרּקּוד סֹוֵער.

ִמֵהר  ּגּוֶרִביץ'  ִיְצָחק  יֹוֵסף  ְוַהָּתִמים  ִלירּוָׁשַלִים  ַהֻחְלָיה  ָחְזָרה  יֹום  אֹותֹו  ֶׁשל  ְּבַעְרּבֹו 
ְלִהְתַקֵּׁשר ְלַמְזִּכירּות ָהַרִּבי. ְּבֶמֶׁשְך ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ִסֵּפר ַלַּמְזִּכיר ָהַרב ִּבְנָיִמין ְקַלְין ֶאת 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהֵארּוִעים. ְלַאַחר ִמּלּוי חֹוַבת ַהִּדּוּוַח נֹוְתרּו ְלגּוֶרִביץ' ַוֲחֵבָריו ַרק ָׁשעֹות 
ֶׁשל  ַהִהְתַוֲעדּות  ִׁשּדּור  ְלַהְתִחיל  ָצִריְך  ֹּבֶקר  ִלְפנֹות  ְּב-4:30  ֶׁשֵּכן  ִלְמנּוָחה,  ְספּורֹות 

ָהַרִּבי, ִהְתַוֲעדּות ּפּוִרים.

ַהְפָּתָעה ַּבִהְתַוֲעדּות
ְוֹרַחב ֵּבית  ֲהמֹוֵני ֲחִסיִדים ָעְמדּו ִמְצטֹוְפִפים ַעל ַה"ִּפיָרִמידֹות" ַהְּגבֹוהֹות ְלָכל ֹאֶרְך 

ַהִּמְדָרׁש ַהָּגדֹול ִּב-770 ְוִהְמִּתינּו ְּבִצִּפָּיה ִלְכִניָסתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.

ַּבָּׁשָעה ַהְּיעּוָדה ָהַרִּבי ִנְכַנס ַל'ַּזאל' ַהָּגדֹול ְוַהִהְתַוֲעדּות ַמְתִחיָלה. ַהִּׂשיָחה ָהִראׁשֹוָנה 
עֹוֶסֶקת ְּבִעְנְיֵני ְּדיֹוָמא, ִעְנָינֹו ֶׁשל ּפּוִרים ִּבְפָׁשט, ֶרֶמז, ְּדרּוׁש ְוסֹוד ּוַבֲעבֹוַדת ָהָאָדם. 

ְלַאַחר ַהִּנּגּון ָּבָאה ַהִּׂשיָחה ַהְּׁשִנָּיה, ְוַהֲחִסיִדים ִמְׁשָּתִאים ְּכֶׁשָהַרִּבי ּפֹוֵתַח ְואֹוֵמר:

ְיִדיָעה ֵמֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ַעל ְמֹאָרע ַהְּמַבֵּטא ֶאת ָהָאמּור ְלֵעיל,  ִהִּגיָעה  ְזַמן ָקָצר  "ִלְפֵני 
ְוהּוא ֹלא  ַיֲהדּותֹו  ַעל  ְּבֹתֶקף  ְיהּוִדי עֹוֵמד  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַהְּמִגָּלה,  ַהֹּתֶכן ֶׁשל  ְּבֶעֶצם  ֶׁשֶּזהּו 
חֹוֵׁשב ַּפֲעַמִים, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה – ְמַבֵּצַע ְּבֹפַעל ֶאת ַהִּנְדָרׁש ִמֶּמּנּו, ֲהֵרי הּוא ַמְצִליַח ִמְּבִלי 

ְלִהָּנֵזק אֹו ְלַהִּזיק – ֹלא ַרק ִליהּוִדים ֶאָּלא ַּגם ְלגֹוִיים..."

ְקַהל ָהֲאָלִפים ִנְדָרְך. ֻּכָּלם ַמִּביִטים ָּבִרּכּוז ְּבָפָניו ֶׁשל ָהַרִּבי, ַהְּמַסֵּפר ֶאת ָּכל ַהִּסּפּור 
ִלְפָרָטיו.

ֶׁשל  ַּב'ַּזאל'  ּגּוֶרִביץ',  ִיְצָחק  יֹוֵסף  ַהָּתִמים  ִמיִלין,  ַאְלֵפי  ְּבֶמְרַחק  יֹוֵׁשב  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 
ְיִׁשיַבת 'ּתֹוַרת ֱאֶמת' ִּבירּוָׁשַלִים ִעם ֲהמֹוֵני ַאַנ"ׁש ּוְמֹקָרִבים, ּוְלַתְדֵהָמתֹו הּוא ׁשֹוֵמַע 
ֶאת ָהַרִּבי ְמַסֵּפר ִּבְפרֹוְטרֹוט ֶאת ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהֵארּוִעים ְּכִפי ֶׁשָחָוה ַרק ִלְפֵני ָׁשעֹות 

ְספּורֹות...

ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא, ַהִּסּפּור ַהָּמֵלא ְּכִפי ֶׁשֻּסַּפר ַעל ְיֵדי ָהַרִּבי.
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ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַרִׁש"י ֹלא ַמְזִּכיר ְּבָכל ֵּפרּוׁש ֶאת ַהָּמקֹור ֶׁשּלֹו, ְוַכֲאֶׁשר ַרִׁש"י ֵּכן 
ֵמִביא ִמי ָאַמר ֹזאת, ֵיׁש ְּבָכְך ֵאיֶזה ִלּמּוד. ֶאְצֵלנּו ַרִׁש"י ֵּכן ַמְזִּכיר "ֵּפֵרׁש 
ָהָיה  ִּבְׁשִביל ָמה  ָהַאֲחרֹוָנה:  ַהְּׁשֵאָלה  ַלֲענֹות ַעל  ֶזה ָּבא  ַּתְנחּוָמא".   ַרִּבי 
ָצִריְך ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֶאת ָּכל ַהִּטְרָחה ַהּזֹו? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא: ַּתְנחּוָמא – ֶנָחָמה 

ְלַעם ִיְׂשָרֵאל.

ִלְבֵני  ָהָיה  ְּבִמְצַרִים,  ְוַהִּׁשְעּבּוד  ַהּנֹוָרא  ַהֵּסֶבל  ֶׁשל  ַהְּתקּוָפה  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך 
ֶׁשִהִּגיעּו  ֲאָרִזים  אֹוָתם  ַעל  ִמְסַּתְּכִלים  ָהיּו  ֵהם  ְלִהְתַנֵחם.  ַּבֶּמה  ִיְׂשָרֵאל 
יֹוְצִאים   – ְמַעט  עֹוד   – ֶׁשִהֵּנה  ַהְבָטָחה  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְוָיְדעּו  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ 
ְוָנַתן ָלֶהם ֶאת  ִמִּמְצַרִים ְוזֹוִכים ִלְבנֹות ֶאת ַהִּמְׁשָּכן. ָּדָבר ֶזה ִנֵחם אֹוָתם 

ַהּכֹוַח ִלְסֹּבל ֶאת ַהָּגלּות, ַעד ָהֶרַגע ּבֹו ֵהם ָזכּו ְלִהָּגֵאל ִמֶּמָּנה. 

ָהֲאָרִזים ֶׁשָּלנּו

ַאָּבא/ִאָּמא: ַהָּגלּות ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות, ִנְמֶׁשֶלת ַלְּזַמן ּבֹו ָהְלכּו 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר. ְּכמֹו ֶׁשָאז ָהְיָתה ָלֶהם ְמִׂשיָמה ְלָהִקים ִמְׁשָּכן ַּבִּמְדָּבר, 
ָּכְך ַּגם ִּבְזַמן ַהָּגלּות ֵיׁש ָלנּו ְמִׂשיָמה ַלֲהֹפְך ֶאת ַהִּמְדָּבר – ָמקֹום ּבֹו ֲחֵסָרה 
ְקֻדָּׁשה – ְלִמְׁשָּכן ְוִדיָרה ְלַהֵּׁשם. ְמִׂשיָמה ֶׁשְּבסֹוָפּה ָאנּו זֹוִכים ְלִבְנַין ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי.

ָלֶהם  ָּדַאג  ֶׁשָאז  ְּכמֹו  ַהּזֹו?  ַהְּמִׂשיָמה  ֶאת  ְלַבֵּצַע  ַהּכֹוַח  ֶאת  ָלנּו  נֹוֵתן  ּוִמי 
ַיֲעֹקב ָאִבינּו ַלֲאָרִזים ֵמֶהם ֵהם ִיְבנּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן, ָּכְך ַּגם ַּכּיֹום. ָהֲאָרִזים ֵהם 
ַהַּצִּדיִקים ֲעֵליֶהם ֶנֱאָמר "ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה", ּוִבְפָרט 

ַהָּנִׂשיא ֶׁשְּבָכל ּדֹור. 

ַּבְּמָפְרִׁשים  מּוָבא  ַּדְוָקא?  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ְלֵבין  ַהַּצִּדיִקים  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ּוָמה 
ִנְׁשמֹות  ָאִבינּו".  ַיֲעֹקב  ֶׁשל  "ִניצֹוצֹו  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ִהיא  ָנִׂשיא  ֶׁשַהִּמָּלה 

ַהַּצִּדיִקים ּוְנִׂשיֵאי ַהּדֹורֹות ֵהם ִמֹּׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב ָאִבינּו. 

ֹחֶׁשְך  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ָלנּו  ּוְמַסְּיִעים  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ָלנּו  מֹוִרים  ַצִּדיִקים  אֹוָתם 
ַהָּגלּות ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ֲעבֹוָדֵתנּו – ְלָהִקים ִמְׁשָּכן ְלַהֵּׁשם, ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה 

ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה.

ַהֶּלַקח – 'ְלִהְתַקֵּׁשר' ָלַרִּבי:

"ַהּׁשֹוֵאל ַּבֶּמה ִהיא ַהִהְתַקְּׁשרּות ֶׁשּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ֶׁשֵאין ֲאִני ַמִּכירֹו ָּפִנים . . 
ַהִהְתַקְּׁשרּות ָהֲאִמִּתית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְּכֶׁשהּוא לֹוֵמד ַהַּמֲאָמֵרי 
ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ְיִדיַדי,  ִעם  ּוִמְתַחֵּבר  ַהִּׂשיחֹות  ֶאת  קֹוֵרא  ֶׁשִּלי,  ֲחִסידּות 
ְוַתְלִמיֵדי ַהְּתִמיִמים ִיְחיּו, ְּבִלּמּוָדם ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם, ּוְמַקֵּים ַּבָּקָׁשִתי ַּבֲאִמיַרת 

ְּתִהִּלים ּוִבְׁשִמיַרת ְזַמֵּני ַהִּלּמּוִדים, ִהֵּנה ָּבֶזה ִהיא ַהִהְתַקְּׁשרּות". 

)מעובד ע"פ לקו"ש ל"א עמ' 142 ואילך, היום-יום כד סיוון(

 

ַמְתִחיִלים  ֲאַנְחנּו  ַהַּׁשָּבת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֵּבין  ְוֵכָליו.  ַהִּמְׁשָּכן  ַעל  ַּבּתֹוָרה  ִלְקֹרא 
ָעְמָדה  ַהִּמְׁשָּכן  ֶׁשל  ַהֲחׁשּוִבים  ַהֵּכִלים 
ְוָעֶליָה  ָזָהב,  ִמְקָׁשה  ֶׁשָהְיָתה  ַהְּמנֹוָרה, 

ִעּטּוִרים ָיִפים.

ֵּבין ָהִעּטּוִרים ָהיּו ְּגִביִעים ֶׁשּנֹוֲעדּו ְלֹיִפי. 
ְמֻׁשֶּלֶׁשת.  צּוָרה  ָהְיָתה  ֵאּלּו  ִלְגִביִעים 
ְוַהִּפָּיה  ָצָרה  ָהְיָתה  ֶׁשָּלֶהם  ַהַּתְחִּתית 

ְרָחָבה.

ִׂשְרֵטט  אֹותֹו  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ָהַעִּתיק  ַּבִּצּיּור 
ָהַרְמַּב"ם ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ָאנּו ְיכֹוִלים 
ְלַהְבִחין ַּבְּגִביִעים ַהְּמֻׁשָּלִׁשים ַהְּמַעְּטִרים 
ְמַצֵּיר  ָהַרְמַּב"ם  ֲאָבל  ַהְּמנֹוָרה,  ְקֵני  ֶאת 
ֲהפּוָכה.  ְּבצּוָרה  ָהֵאֶּלה  ַהְּגִביִעים  ֶאת 

ָלָּמה?

ְּבֵבית- ַהַחּלֹונֹות  ַּגם  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ִמָּמה  ֲהפּוָכה  ְּבצּוָרה  ָהיּו  ַהִּמְקָּדׁש 
ֶׁשָאנּו ַמִּכיִרים. ְּכַלֵּפי ְּפִנים ַהַחּלֹונֹות 
ָהיּו ָצִרים, ּוְכַלֵּפי חּוץ ֵהם ִהְתַרֲחבּו. 
ֵאיָנּה  ַהַחּלֹון  ֶׁשל  ֶׁשַּמְּטָרתֹו  ְּכִאּלּו 
ֶאָּלא  ְּפִניָמה,  ָהאֹור  ֶאת  ְלַהְכִניס 

ְלהֹוִציא ֶאת ָהאֹור ַהחּוָצה. ַמּדּוַע?

ֶׁשל  ִעְנָינֹו  ֶׁשָּכל  ִהיא,  ְלָכְך  ַהִּסָּבה 
אֹור  ֶאת  ְלָהִביא  ָהָיה  ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש 
ָהעֹוָלם  ְלָכל   – ַהחּוָצה   – ַהְּׁשִכיָנה 
ְלַבֵּטא  נֹוֲעָדה  ַהַחּלֹונֹות  צּוַרת  ֻּכּלֹו. 

ּוְלַהְמִחיׁש ֹזאת.

ַמּדּוַע  ְמִביִנים  ָאנּו  ָּכֵעת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֲהפּוִכים.  ָהיּו  ַּבְּמנֹוָרה  ַהְּגִביִעים 

ַהֵּׁשם ֹלא ָזקּוק ָלאֹור ֶׁשל ַהְּמנֹוָרה... ָּכל 
ִעְנָיָנּה ֶׁשל ַהְּמנֹוָרה ָהָיה ְלַבֵּטא ֶאת אֹור 
ְוָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַעם  ֶׁשּׁשֹוָרה  ַהְּׁשִכיָנה 
ְּכִמי  ֲהפּוָכה,  ָהְיָתה  ַהְּגִביִעים  צּוַרת 

ֶׁשּמֹוֵזג ַמְׁשֶקה ַלֲחֵברֹו.

ַהֶּלַקח:

ַהַהְׁשָּפָעה  ֶאת  ְמַסֵּמל  ֶהָהפּוְך  ַהָּגִביַע 
ּכֹוֵתב  ָהַרְמַּב"ם  ְלָכְך,  נֹוָסף  ַלּזּוָלת. 
ְּכֶׁשָאנּו  ָרָחב'.  'ֶּפה  ִעם  ָהיּו  ֶׁשַהְּגִביִעים 
ַהּזּוָלת,  ֶאת  ּוְלָקֵרב  ְלַהְׁשִּפיַע  רֹוִצים 
ּוְלֹלא  ֵלב  ְּבֹרַחב  ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ָעֵלינּו 
ַהְגָּבלֹות. ְּכמֹו ַהְּתרּוָמה ַלִּמְׁשָּכן ֶׁשָהְיָתה 
ְלֹלא ַהְגָּבלֹות, ִמּתֹוְך ַמָּטָרה ַלֲעׂשֹות לֹו 

ִיְתָּבֵרְך ִּדיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּתְחּתֹון.

)מעובד ע"פ לקו"ש חכ"א תרומה ג(

ַהְּגִביִעים ַהֲהפּוִכים

"ּפּוִרים ְׁשֶכם" תשל"ו
-ֵחֶלק ִראׁשֹון-

ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ִהְתַוֲעדּות ּפּוִרים ִּבְׁשַנת תשל"ו ֵהֵחל ְלֶפַתע ָהַרִּבי ְלַסֵּפר ַעל מֹוֵפת ַחי 
ְוָטִרי ֶׁשֵאַרע ַמָּמׁש ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש.

ַמָּׂשִאית ְצָבִאית ּוָבּה ְׁשֵני ַאְנֵׁשי ָצָבא ְוַאְרָּבָעה ֲחִסיִדים, ִמּתֹוָכם ְׁשלֹוָׁשה ַּבחּוִרים 
'ְּתִמיִמים', ָעְׂשָתה ֶאת ַּדְרָּכּה ְל'ִמְבַצע ּפּוִרים' ְּבֵאזֹור ְׁשֶכם, ְּכֶׁשָהמֹון ֲעָרִבי ְמֻׁשְלָהב 

ִקֵּדם ֶאת ְּפֵניֶהם ַּבֲאָבִנים, ְסָלִעים ּוְצִמיִגים ּבֹוֲעִרים.

ֵּכיַצד ֶזה ִהְסַּתֵּים ְוַהִאם ֵהם ִהְמִׁשיכּו ִּבְׁשִליחּוָתם?

"ָעַלי ְוַעל ַצָּואִרי"
ֶׁשָהָיה  ָהֵעֶמק,  ִמִּמְגַּדל  ּגּוֶרִביץ'  ִיְצָחק  יֹוֵסף  ָהַרב  ַהֶּמְרָּכִזי הּוא  ַהִּסּפּור  ִּגּבֹור 
ִעם  ַיַחד  ַהֹּקֶדׁש,  ְלֶאֶרץ  ָהַרִּבי  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּנְׁשַלח  ְמֻבָּגר  'ָּתִמים'  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 

ְקבּוַצת ְׁשלּוִחים, ִּבְׁשַנת תשל"ו.

ְּבִהְתַוֲעדּות י"ט ִּכְסֵלו ֶׁשל אֹוָתּה ָׁשָנה ִהְכִריז ָהַרִּבי ַעל ְרצֹונֹו ִלְׁשֹלַח ְקבּוָצה 
"אֹוָתם  ָנִדיר:  ְּבֹאַרח  ָהַרִּבי  ִהְתַּבֵּטא  ִמֵּקץ  ָּפָרַׁשת  ּוְבַׁשַּבת  ַהֹּקֶדׁש,  ְלֶאֶרץ 
ָהַאֲחָריּות  ֶאת  ַעְצִמי  ַעל  ִהְנִני  ְמַקֵּבל  ַהֹּקֶדׁש,  ְלֶאֶרץ  ַהּנֹוְסִעים  ַהְּׁשלּוִחים 
ִלְנִסיָעָתם זֹו ְלָׁשם – ָעַלי ְוַעל ַצָּואִרי", ּוְבִהְתַוֲעדּות יּו"ד ְׁשָבט ָחַזר ׁשּוב ַעל 
ּוִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם,  ַהְּׁשלּוִחים  ְּבֶקֶרב  ַרָּבה  ְוִהְתַרְּגׁשּות  ְּפִליָאה  ֶׁשעֹוֵרר  ֶזה,  ִּבּטּוי 

ְוֵכן ְּבֶקֶרב ְקַהל ַהֲחִסיִדים.

ּוְצַפת,  ְירּוָׁשַלִים  ַהֹּקֶדׁש  ָעֵרי  ֵּבין  ִהְתַחְּלקּו  ֵהם  ַאְרָצה,  ִהִּגיעּו  ְּכֶׁשַהְּׁשלּוִחים 
ָּבִעיר  ֶצֶדק'  'ֶצַמח  ְּבכֹוֵלל  ִלְלֹמד  ִנְׁשַלח  ּגּוֶרִביץ'  ִיְצָחק  יֹוֵסף  ְּכֶׁשַהָּתִמים 

ָהַעִּתיָקה ִּבירּוָׁשַלִים.

'ִמְבַצע ּפּוִרים' ְצָבִאי
ְזַמן ָקָצר ָחַלף, ְוִלְקַראת ּפּוִרים ִּגְּיסּו ְּבַמֵּטה ְצִעיֵרי ַחַּב"ד ִּבירּוָׁשַלִים ַעְׂשרֹות 
ְּתִמיִמים ְוַאְבֵרִכים ְלִמְבַצע ּפּוִרים ַרָּבִתי, ְּבָכל ַרֲחֵבי ְירּוָׁשַלִים ְוָהֵאזֹור, ּכֹוֵלל 

ִּבְבִסיֵסי ַצַה"ל ִּביהּוָדה ְוׁשֹוְמרֹון.

ַהְּצָבִאית  ַהַּמָּׂשִאית  ַּגם  ַהּפּוִרים  יֹום  ֶׁשל  ְּבָבְקרֹו  ָיְצָאה  ָהַרִּבים  ַהְּצָוִתים  ֵּבין 
ִּגּבֹור  ַּגם  ָיַׁשב  ּוָבּה  ְׁשֶכם,  ֶׁשְּבֵאזֹור  ְוַהֻּמָּצִבים  ַהְּבִסיִסים  ְלֵעֶבר  ָהֲאמּוָרה 
נֹוָסִפים,  ֲחִסיִדים  ְׁשלֹוָׁשה  ַהַּמָּׂשִאית,  ֶׁשל  ָהֲאחֹוִרי  ַּבֵחֶלק  ְּכֶׁשְּלִצּדֹו,  ִסּפּוֵרנּו, 
ֶׁשל  ְוַהִּבָּטחֹון  ַהְּׁשִמיָרה  ַעל  ֶׁשֻהְפַקד  ְוַחָּיל  ַהְּצָבִאי  ַהַּנָהג  ָיְׁשבּו  ַהַּנָהג,  ּוְבָתא 

יֹוְׁשֵבי ַהַּמָּׂשִאית.

ְלֶפַתע ֶנֶעְצָרה ַהַּמָּׂשִאית ַהְּגדֹוָלה ַּבֲחִריָקה צֹוְרָמִנית. ֵריַח ֶׁשל ְׂשֵרָפה ִמֵּלא ֶאת 
ָהֲאִויר ְוָעָׁשן ָׁשֹחר ָחַדר ְּפִניָמה. ַה'ַּטְנִקיְסִטים' ַהַחַּב"ִדים ֹלא ָיְדעּו ַמּדּוַע ֶנֱעַצר 
ְוַהַחָּיל ַהְּמַלֶּוה ֵהִציץ ְּבַעד ַהֶּפַתח ָהֲאחֹוִרי  ִנְׁשְמָעה ְטִריַקת ֶּדֶלת,  ְוָאז  ָהֶרֶכב 

ֶׁשל ַהַּמָּׂשִאית ְּבָפִנים ִחְּורֹות.


