ב״ה

יח'
עּודת ָמ ִׁש ַ
ּוב ְ'ס ַ
ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסח ֵהם ָׁשהּו ֵא ֶצל ֶּבן ִמ ְׁש ָּפ ָחה ִּב ְפלַ ְטּבּוׁש ִ
ָהלְ כּו לְ ִה ְתוַ ֲעדּות ֵא ֶצל ָה ַר ִּביְּ .ב ַא ַחת ַה ַה ְפ ָסקֹות ֵּבין ַה ִּׂשיחֹותָ ,ה ַר ִּבי
"ה ַּמ ָּצה ִהיא ַ'מ ֲאכָ ל ֶׁשל
ָק ָרא לֹו וְ נָ ַתן ְׁש ֵּתי ֲח ִתיכֹות ַמ ָּצה וְ ָא ַמר ּכָ ְךַ :
ּו'מ ֲאכָ ל ֶׁשל ֱאמּונָ ה'ֲ .ח ִתיכָ ה ַא ַחת ִּת ֵּתן לַ ַּבת ֶׁשּלְ ָך ֶׁש ִּת ְהיֶ ה
פּואה' ַ
ְר ָ
פּואה וַ ֲח ִתיכָ ה ַא ַחת ִּת ַּקח לְ ַע ְצ ְמָך ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לְ ָך ֱאמּונָ הַ .ה ַּבת
לָ ּה ְר ָ
ֶׁשּלְ ָך ֵאינָ ּה ְצ ִריכָ ה לִ ְסּבֹל ִמּכָ ְך ֶׁש ָח ֵסר לְ ָך ֱאמּונָ ה"...

ועד
כפר
חב”ד

ֵׁשם-טֹוב.

הפצת
מעיינות
החסידות

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

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

לׁ-שם-טֹוב
ּומֹורנּו ַה ַּב ַע ֵ
ֵ
ׁשֹוטף,
ֵ
ְּב ֶא ְמ ַצע ָה ִרּקּוד ֵה ֵחל לָ ֶר ֶדת ּגֶ ֶׁשם
אֹותם ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֶא ְצלָ ם ׂש ַֹבע.
ֵּב ֵרְך ָ
("ספר השיחות" ה'תש"א [בלה"ק] עמ' קיג)

הֹוסיף וְ ָא ַמר לֹו:
ַא ַחר ּכָ ְךְּ ,ב ֵעת ֲחלֻ ַּקת ַה'ּכֹוס ֶׁשל ְּב ָרכָ ה'ָ ,ה ַר ִּבי ִ
"ה ֵּס ֶדר הּוא ,ק ֶֹדם ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ֶׁשהּוא ח ֶֹדׁש ֶׁשל ֱאמּונָ ה וְ ַא ַחר ּכָ ְך ח ֶֹדׁש
ַ
פּואהֲ ,א ָבל ּכָ אן יָ כֹול לִ ְהיֹות 'וְ נַ ֲהפֹוְך הּוא',
ִאּיָ ר ֶׁשהּוא ח ֶֹדׁש ֶׁשל ְר ָ
פּואה ֶׁשל ַה ַּבת ֹלא ְּת ַחּכֶ ה ַעד ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לְ ָך ֱאמּונָ הֶ ,אּלָ א ק ֶֹדם
וְ ָה ְר ָ
ִהיא ִּת ְהיֶ ה ְּב ִר ָיאה וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָּתבֹוא ָה ֱאמּונָ ה ֶׁשּלְ ָך"ְ ...מיֻ ָּתר לְ ַצּיֵ ן ּכִ י
לּוטין ּכָ ל ְק ָׁשיֵ י ַהּזִ ּכָ רֹון וְ ַה ִּדּבּור ֶׁשל ַה ַּבת.
ֵמאֹותֹו ֶע ֶרב נֶ ֶעלְ מּו לַ ֲח ִ

קּודי • כ"ב ֲא ָדר תשע"ח
לּ-פ ֵ
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(מעובד ע"פ "ורבים השיב מעוון" ח"א)

ָה ִרּקּוד ֶׁש ֵה ִביא ּגֶ ֶׁשם

ְמקֹור ַה ְּב ָרכָ ה

לׁ-שם-טֹובּ ,כְ ֶׁש ָהיָ ה ֶּבן ֶע ֶׂשרּ ,כְ ָבר ָהיָ ה ָח ֵבר ְּב ֶח ְב ַרת
מֹורנּו ַה ַּב ַע ֵ
ֵ
ַה ַּצ ִּד ִיקים ַהּנִ ְס ָּת ִריםִּ .ב ְהיֹותֹו ֶּבן ְׁש ַבע ֶע ְׂש ֵרה ָהיְ ָתה ַּד ְרּכֹו ַּבּק ֶֹדׁש
יהם ֶׁשל ַא ֵחינּו ְּבנֵ י
ּבֹות ֶ
ּוב ֲעיָ רֹות ּולְ ַחּזֵ ק ֶאת לִ ֵ
לְ ַב ֵּקר ַּבּכְ ָפ ִרים ָ
לׁ-שם-טֹוב ָהיָ ה ִמ ְת ַהּלֵ ְך ּכְ ֶׁשהּוא לָ בּוׁש
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶּב ֱאמּונַ ת ה'ַ .ה ַּב ַע ֵ
ּׁשּובים.
ׁשּוטי ַאנְ ֵׁשי ַהּיִ ִ
ְּב ֶבגֶ ד ֶעלְ יֹון ֶׁש ֶח ְציֹו ַּפ ְרוָ הּ ,כְ מֹו ְּפ ֵ

ִמי ֵה ִקים ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן?

ְ'מחֹול ַהּיְ ִחידּות'ִ .צּיּורֹו ֶׁשל ֶה ָח ִסיד ר' זַ לְ ָמן ְקלַ יְ נְ ָמן ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹום

בֹודת
הּודי ֶׁש ֲאנָ ָׁשיו ִה ְת ַע ְּסקּו ַּב ֲע ַ
לׁ-שם-טֹוב לְ יִ ּׁשּוב יְ ִ
יע ַה ַּב ַע ֵ
ַּפ ַעם ִהּגִ ַ
ָה ֲא ָד ָמה .זֶ ה ָהיָ ה ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ַּקיִ ץ וְ ָׂש ַרר ָׁשם י ֶֹבׁש .זְ ַמן ַרב ֹלא יָ ְרדּו
ּגְ ָׁש ִמיםְּ ,תבּואֹות ַה ָּׂש ֶדה וְ ַהּכֶ ֶרם ִה ְתיַ ְּבׁשּוַ ,ה ְּב ֵהמֹות ַה ַּדּקֹות וְ ַהּגַ ּסֹות
ָחלּו ְּב ַמ ֲחלַ ת ַה ֶּד ֶבר ,וְ ָהיְ ָתה ֵעת ָצ ָרה ּגְ דֹולָ ה.
ׁשּובה .לְ ַא ַחר
עֹוררּו לָ ׁשּוב ִּב ְת ָ
יׁ-ש ַמיִ ם וְ ִה ְת ְ
ַאנְ ֵׁשי ַהּיִ ּׁשּוב ָהיּו יְ ֵר ֵא ָ
יעֹורר
יח וִ ֵ
הֹועילֶ ,ה ְחלִ יטּו לְ ָה ִביא לַ ָּמקֹום ַ'מּגִ יד' ֶׁשּיֹוכִ ַ
ֶׁשּזֶ ה ֹלא ִ
ׁשּובהֵ .הם ֵה ִביאּו ַ'מּגִ יד' וְ כָ ל ַאנְ ֵׁשי ַהּיִ ּׁשּוב ִה ְת ַא ְּספּו
אֹותם לָ ׁשּוב ִּב ְת ָ
ָ
ית-הּכְ נֶ ֶסת וְ ַ'ה ַּמּגִ יד' ֹלא ָח ַסְך ִּב ְד ָב ִרים וְ ָׁש ַפְך ַעל ָה ֲאנָ ִׁשים
ְּב ֵב ַ
ׁשּוטים ֵאׁש וְ גָ ְפ ִריתַ ,עד ֶׁש ַה ָּק ָהל ָּפ ַרץ ִּב ְבכִ ּיֹות וִ ילָ לֹות ּגְ דֹולֹות.
ַה ְּפ ִ
ית-הּכְ נֶ ֶסת וְ ָר ָאה ְּב ָצ ָר ָתן ֶׁשל
לׁ-שם-טֹובֶׁ ,שּנָ כַ ח ְּב ֵב ַ
מֹורנּו ַה ַּב ַע ֵ
ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ ֶׁש ָּׁש ַמע ֶאת קֹולֹות ַה ְּבכִ ּיָ ה ֶׁשל ָה ֲאנָ ִׁשים וְ ַהּנָ ִׁשיםָּ ,פנָ ה
רֹוצה
"מה ַא ָּתה ֶ
יח וְ ָק ָרא לְ ֶע ְברֹו ְּבקֹול ַא ִּדירָ :
ֶאל ַה ַ'ּמּגִ יד' ַהּמֹוכִ ַ
לׁ-שם-טֹוב ָק ָרא
טֹובים!" .וְ ַה ַּב ַע ֵ
הּודים ֵהם ִ
הּודים ָה ֵאּלֶ ה? ַהּיְ ִ
ֵמ ַהּיְ ִ
הּודים! ּבֹואּו נִ ְרקֹד יַ ַחד וְ ַא ֲח ֵרי ְּת ִפּלַ ת ִמנְ ָחה יֵ ְרדּו ּגְ ָׁש ִמים".
ְּבקֹול" :יְ ִ
ַּב ְּת ִחּלָ ה ִה ִּביטּו ָה ֲאנָ ִׁשים לְ ֶע ְברֹו ַּב ֲח ָׁשד ,אּולַ י הּוא ֵאינֹו ַמ ֲא ִמין ַּבה',
לׁ-שם-טֹוב
ּמֹורנּו ַה ַּב ַע ֵ
ָחס וְ ָׁשלֹום ,אֹו ֶׁשּיָ ָצא ִמ ַּד ְעּתֹוַ .אְך לְ ַא ַחר ֶׁש ֵ
ִה ְת ִחיל לְ ָה ִביא ְר ָאיֹות ִמ ַּמ ַא ְמ ֵרי ֲחזַ "ל לְ ִחּזּוק ְּד ָב ָריוֵ ,ה ֵחּלּו לְ ַה ֲאזִ ין
עֹוררּו
יׁשּועת ה'ָ .ה ֲאנָ ִׁשים ִה ְת ְ
לְ ִד ְב ֵרי ַה ִחּזּוק ֶׁשּלֹו ְּב ִענְ יַ ן ָה ֱאמּונָ ה ִּב ַ
מֹורנּו ַה ַּב ַעל-
וְ ִה ְת ַחּזְ קּו ְמאֹוד ֶּב ֱאמּונַ ת ה' וְ יָ ְצאּו ְּב ִרּקּוד יַ ַחד ִעם ֵ

יׁשית
קּודי ְמ ַסּיֶ ֶמת ֶאת ֻח ַּמׁש ְׁשמֹות .זֹו ַה ָּפ ָר ָׁשה ַה ֲח ִמ ִ
א/א ָּמאָּ :פ ָר ַׁשת ְּפ ֵ
ַא ָּב ִ
קֹור ִאים ַעל ֶׁש ִה ְת ַר ֵחׁש ַא ַחר ִסּיּום
ּובּה ָאנּו ְ
עֹוס ֶקת ִּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ָ
ָה ֶ
ַה ְּמלָ אכָ ה ַעל יְ ֵדי ְּב ַצלְ ֵאל וַ ֲאנָ ָׁשיו" :וַ ּיָ ִביאּו ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ֶאל מ ֶֹׁשהֶ ,את
ּדּוע ָהיּו ְצ ִריכִ ים לְ ָה ִביא ֶאת
ָהא ֶֹהל וְ ֶאת ּכָ ל ּכֵ לָ יו .". .לְ ַר ִׁש"י ָהיָ ה ָק ֶׁשהַ ,מ ַ
ֶחלְ ֵקי ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ֶאל מ ֶֹׁשה ,וְ הּוא ֵמ ִביא ַעל ּכָ ְך ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמ ְד ָרׁש:

לע"נ
החייל בצבאות ה'
מאור ז"ל זיגדון בן יבלחט"א אבי אליהו ואתי חיה שיחיו זיגדון
נלב"ע כ"ג אדר א' תשס"ח לפרשת ויקהל  -פקודי
ת.נ.צ.ב.ה.
לזכות הילדה שמחה הדסה תחי' זיגדון לרגל
יום הולדתה י"ג אדר
לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגו"ר
נדפס ע"י ולזכות הוריה אבי אליהו ואתי חיה שיחיו זיגדון
להקדשות ולמנויים להערות והארות ניתן לפנות (בהודעות) למס' 052-3017770

ּכֹוח
"ֶׁ . .שֹּלא ָהיָ ה יָ כֹול לַ ֲה ִקימֹו ׁשּום ָא ָדם ֵמ ֲח ַמת ּכ ֶֹבד ַה ְּק ָר ִׁשיםֶׁ ,ש ֵאין ַ
ְּב ָא ָדם לְ זָ ְק ָפןּ ,ומ ֶֹׁשה ֶה ֱע ִמידֹוָ .א ַמר מ ֶֹׁשה לִ ְפנֵ י ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֵ :איְך
ֶא ְפ ָׁשר ֲה ָק ָמתֹו ַעל יְ ֵדי ָא ָדם? ָא ַמר לֹוֲ :עסֹק ַא ָּתה ְּביָ ֶדָך ,נִ ְר ֶאה ּכִ ְמ ִקימֹו
הּוקם ֵמ ֵאלָ יו".
'הּוקם ַה ִּמ ְׁשּכָ ן'ַ ,
וְ הּוא נִ זְ ָקף וְ ָקם ֵמ ֵאלָ יו .וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַ

קּוקים ְלמ ֶֹׁשה
זְ ִ
לֹומ ִדים ִמּכָ ְךֶׁ ,ש ֲא ִפּלּו ֶׁשּכָ ל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְ :מ ַענְ יֵ ן ְמאֹוד! ָאנּו ְ
יֹותר,
ּצּורה ַה ֻּמ ְׁשלֶ ֶמת ְּב ֵ
ָּת ְרמּו לַ ִּמ ְׁשּכָ ן וְ ָה ֻא ָּמנִ ים ָעׂשּו ֶאת ְמלַ אכְ ָּתם ַּב ָ
ֲע ַדיִ ן ֵהם ֹלא יָ כְ לּו לְ ָה ִקים ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ןֵ .הם ָהיּו ֻמכְ ָר ִחים לִ ְפנֹות לְ מ ֶֹׁשה
הּוקם ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ְּבנֵ סַ ,אְך ּגַ ם זֶ ה ֲע ַדיִ ן ֹלא ִה ְס ִּפיקּ .כְ ֵדי
ַר ֵּבנּוֶׁ ,ש ַעל יָ דֹו ַ
ֶׁש ַה ְּׁשכִ ינָ ה ָאכֵ ן ִּת ְׁש ֶרה ַּב ִּמ ְׁשּכָ ן ֵהם ָהיּו ֻמכְ ָר ִחים לְ ַק ֵּבל ְּב ָרכָ ה ִמּמ ֶֹׁשה
אֹותם" :יְ ִהי ָרצֹון ֶׁש ִּת ְׁש ֶרה ְׁשכִ ינָ ה ְּב ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵדיכֶ ם".
ַר ֵּבנּוֶׁ ,ש ֵּב ֵרְך ָ
בֹודת ה'ַּ ,ב ִּמ ְׁשּכָ ן ַה ְּפ ָר ִטי ֶׁשל ּכָ ל
הֹור ָאה נִ ְפלָ ָאה ַּב ֲע ַ
ַה ָּד ָבר ְמלַ ְּמ ֵדנּו ָ
הּודיּ ,בֹו הּוא ְמ ַב ֵּקׁש ֶׁש ִּת ְׁש ֶרה ַה ְּׁשכִ ינָ ה:
יְ ִ
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שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

ִה ְת ַק ְּׁשרּות
א/א ָּמאּ :כְ ִפי ֶׁש ְּב ַצלְ ֵאל וַ ֲאנָ ָׁשיו ִה ְׁשלִ ימּו ְּת ִחּלָ ה ֶאת ַה ְּמלָ אכָ ה וְ ָאז ָּבאּו
ַא ָּב ִ
לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁשּיָ ִקים ְּבפ ַֹעל ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן – ּכָ ְך ּגַ ם ָעלֵ ינּו לְ ַה ְׁשלִ ים ְּת ִחּלָ ה

ֶאת ַה ְּמלָ אכָ ה ַה ֻּמ ֶּטלֶ ת ָעלֵ ינּו; ֵהן ְּבגַ ְׁש ִמּיּות – לַ ֲעׂשֹות 'ּכְ לִ י' לְ ַפ ְרנָ ָסה,
רּוחנִ ּיּות – לַ ֲעסֹק ְּבלִ ּמּוד
לִ ְב ִריאּות ּולְ כָ ל ָמה ֶׁש ָאנּו ְצ ִריכִ ים ,וְ ֵהן ְּב ָ
ּוב ֲה ָפ ַצת ַה ַּמ ְעיָ נֹות.
ּתֹורהְּ ,ב ִקּיּום ַה ִּמ ְצוֹות ַ
ַה ָ

קּוע ַרק ְּב ִענְ יָ נָ יו
ִמ ַּצד ֵׁשנִ י ,זֶ ה ָחכָ ם ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְ'ּב ִעירֹו' – הּוא ֹלא ָׁש ַ
ּומ ַב ֵּקׁש
רּוחנִ ּיִ יםֶ ,אּלָ א ּגַ ם ָמסּור וְ נָ תּון לְ ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר ,לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,
ָה ָ
יהם ַר ֲח ִמים.
ֲעלֵ ֶ

כֹוחנּו לְ ָה ִקים לְ ַבד ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ןֶ ,אּלָ א ָאנּו
ַאְך ָעלֵ ינּו לָ ַד ַעת ֶׁש ֵאין ְּב ֵ
קּוקים 'לְ ִה ְת ַק ֵּׁשר' לִ נְ ִׂשיא ַהּדֹור – מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁש ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹורַ ,ה ְּמ ַסּיֵ ַע
זְ ִ
בֹודת ה' ,וְ ַעל יָ דֹו ָאנּו
ּומֹורה לָ נּו ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ַּב ֲע ַ
ֶ
לָ נּו ַּב ֲ'ה ָק ַמת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן'
אֹותנּו' וְ ָאנּו זֹוכִ ים לְ ַק ֵּבל ְּבפ ַֹעל ֶאת
זֹוכִ ים לְ ִה ָּד ֵבק ַּבה' ,וְ הּוא ּגַ ם ְ'מ ָב ֵרְך ָ
רּוחנִ ּיּות.
ּוב ָ
קּוקים ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ְ
ּכָ ל ַה ֶּׁש ַפע לֹו ָאנּו זְ ִ

ֶׁש ִּת ְׁש ֶרה ְׁשכִ ינָ ה

ֵאיזֶ הּו ָחכָ ם
"מי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו חֹולֶ ה ְּב ֵביתֹו ,יֵ לֵ ְך ֵא ֶצל
אֹומ ֶרת ַהּגְ ָמ ָראִ :
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :על ּכָ ְך ֶ
מּובן ֶׁש ָח ֵסר לֹו ֵאיזֹו ְׁשלֵ מּות
יב ֵּקׁש ָעלָ יו ַר ֲח ִמים" .חֹולֶ ה הּוא ְּב ָ
ָחכָ ם וִ ַ
יׁשית ֶׁשּלֹו
בֹודת ה' ָה ִא ִ
רּוחנִ ּיּות .וְ כָ אן ֹלא ַמ ְס ִּפ ָיקה ֲע ַ
ְּבגַ ְׁש ִמּיּות אֹו ְּב ָ
רֹואה ֶאת ַהּנֹולָ ד"
"איזֶ הּו ָחכָ ם? ָה ֶ
ֶאּלָ א ָעלָ יו לִ ְפנֹות לֶ ָ'חכָ ם ֶׁש ְּב ִעירֹו'ֵ .
נֹוצר וְ ַקּיָ םִ ,מ ְּד ַבר ה' ֶׁש ְּמ ַחּיֶ ה
יצד ּכָ ל ָּד ָבר ָּבעֹולָ ם נֹולָ דָ ,
רֹואה ּכֵ ַ
– ִמי ֶׁש ֶ
רֹואה ַרק ֶאת ַהּגַ ְׁש ִמּיּות וְ ַה ָח ְמ ִרּיּות ֶׁשל ּכָ ל ָּד ָברֶ ,אּלָ א
אֹותֹו .הּוא ֹלא ֶ
ְּב ִע ָּקר ֶאת ַה ְּק ֻד ָּׁשה וְ ָה ֱאֹלקּות ֶׁשּנִ ְמ ֵצאת ּבֹוַּ .דוְ ָקא ָא ָדם ּכָ זֶ ה יָ כֹול לִ ְראֹות
ֶאת ׁש ֶֹרׁש ַה'חֹלִ י' וְ ַה ִח ָּסרֹון ּולְ ַר ֵּפא אֹותֹו.

רֹועה יִ ְׂש ָר ֵאל .הּוא ֹלא ָּד ַאג
א/א ָּמא :וְ כָ ְך ָהיָ ה ּכָ אן ֵא ֶצל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוֵ ,
ַא ָּב ִ
רּוחנִ ּיּות ֶׁשּלֹוֶ ,אּלָ א ִה ְת ַמ ֵּסר לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָהיָ ה ְמ ֻא ָחד ִע ָּמם ,וְ לָ כֵ ן
ַרק לָ ָ
יהי נ ַֹעם ה'
ַּב ְּב ָרכָ ה ֶׁשּלֹו הּוא ּכֹולֵ ל ֶאת ַע ְצמֹו יַ ַחד ִעם ְׁש ָאר ָה ָעם" :וִ ִ
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה ָעלֵ ינּו" .וְ כָ ְךִ ,מּתֹוְך ִה ְת ַק ְּׁשרּות
ֹלקינּו ָעלֵ ינּו ַ
ֱא ֵ
לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁש ַּבּדֹור ,לִ נְ ִׂשיא ַהּדֹורָ ,אנּו זֹוכִ ים לְ ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁשכִ ינָ ה,
ַּבּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה.

ַה ֶּל ַקח:
ּׁשֹואל ַּב ֶּמה ִהיא ַה ִה ְת ַק ְּׁשרּות ֶׁשּלֹו ֵאלַ י ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵאין ֲאנִ י ַמּכִ ירֹו ָּפנִ ים. .
"ה ֵ
ַ
לֹומד ַה ַּמ ֲא ָמ ֵרי
ּתֹורהּ ,כְ ֶׁשהּוא ֵ
ַה ִה ְת ַק ְּׁשרּות ָה ֲא ִמ ִּתית ִהיא ַעל יְ ֵדי לִ ּמּוד ַה ָ
לֹומנּו,
ּומ ְת ַח ֵּבר ִעם יְ ִד ַידיַ ,אנְ ֵׁשי ְׁש ֵ
קֹורא ֶאת ַה ִּׂשיחֹות ִ
ֲח ִסידּות ֶׁשּלִ יֵ ,
ּומ ַקּיֵ ם ַּב ָּק ָׁש ִתי
דּותםְ ,
ּוב ִה ְתוַ ֲע ָ
ּמּודם ְ
ימים יִ ְחיּוְּ ,בלִ ָ
וְ ַתלְ ִמ ֵידי ַה ְּת ִמ ִ
ּמּודיםִ ,הּנֵ ה ָּבזֶ ה ִהיא ַה ִה ְת ַק ְּׁשרּות".
ּוב ְׁש ִמ ַירת זְ ַמּנֵ י ַהּלִ ִ
ַּב ֲא ִמ ַירת ְּת ִהּלִ ים ִ
(מעובד על-פי לקו"ש חי"א ,עמ'  169ואילך)

יֹוצ ִאים ַל ֶּד ֶרְך!
נָ א ְל ַה ֵּדק ֲחגֹורֹותְ ,
ּומ ַסּיְ ִמים ֶאת ֵס ֶפר
קּודי ְ
קֹור ִאים ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ְּפ ֵ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ה ַּׁש ָּבת ָאנּו ְ
"חזַ קֲ ,חזַ ק וְ נִ ְת ַחּזֵ ק".
ְׁשמֹותְּ ,ב ַהכְ ָרזַ ת ֲ
ֻח ַּמׁש ְׁשמֹות נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם ֵ'ס ֶפר ַהּגְ ֻאּלָ ה' ּכִ י הּוא ְמ ַס ֵּפר ַעל ּגְ ֻאּלַ ת ַעם
יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְּ .בסֹוף ַה ֻח ָּמׁשַּ ,ב ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּלָ נּוְ ,מ ֻס ָּפר ַעל ֲה ָק ַמת
ּומ ָּמׁש ְּב ִסּיּום ַה ֵּס ֶפר ְמ ֻס ָּפר ַעל
ַה ִּמ ְׁשּכָ ןּ ,גִ ּלּוי ַה ְּׁשכִ ינָ ה ֶׁש ָהיָ ה ַּב ִּמ ְׁשּכָ ןַ ,
נֹוס ִעים
מֹועדַ ,אְך לִ ְפנֵ י ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ְ
ֶה ָענָ ן ֶׁש ָהיָ ה ׁשֹוכֵ ן ֵמ ַעל א ֶֹהל ֵ
ָהלְ ָאהֶ ,ה ָענָ ן ָהיָ ה עֹולֶ ה ַּב ֲחזָ ָרה לְ ַמ ְעלָ ה.
לָ ָּמה ַה ִּסּפּור ַעל ַהּגְ ֻאּלָ ה וַ ֲה ָק ַמת ַה ִּמ ְׁשּכָ ןִ ,מ ְס ַּתּיֵ ם ַּב ַּמ ָּסעֹות ֶׁשל ְּבנֵ י
אֹותנּו?
ּוב ָענָ ן ֶׁש ָהיָ ה ִמ ְס ַּתּלֵ ק? ָמה זֶ ה ָּבא לְ לַ ֵּמד ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ
אֹותנּו ָמה ַה ַּמ ָּט ָרה ָה ֲא ִמ ִּתית .יֵ ׁש
ָ
ּתֹורה ָּב ָאה לְ לַ ֵּמד
א/א ָּמאַ :ה ָ
ַא ָּב ִ
רֹומז ַעל ּגִ ּלּוי ַה ְּׁשכִ ינָ הֲ .א ָבל
ׁשֹורה ַעל ַה ִּמ ְׁשּכָ ןֶׁ ,שּזֶ ה ֵ
ַמ ָּצב ֶׁשּבֹו ֶה ָענָ ן ֶ
ּנֹוס ִעים ָהלְ ָאה,
ימה ֶׁשּלָ נּו ִהיא לְ גַ ּלֹות ֶאת ַה ְּק ֻד ָּׁשה ָּבעֹולָ ם ּגַ ם ּכְ ֶׁש ְ
ַה ְּמ ִׂש ָ
ּגַ ם ּכְ ֶׁש ֶה ָענָ ן ִמ ְס ַּתּלֵ ק וְ ֵאין ּגִ ּלּוי ֱאֹלקּות.

לָ כֵ ן ַה ִּסּפּור ַעל ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ִמ ְס ַּתּיֵ ם ַּדוְ ָקא ְּב ִה ְס ַּתּלְ קּות ֶה ָענָ ןּ ,כִ י ּכָ אן
ׁשּובה.
בֹודה ַה ֲח ָ
ַמ ְת ִחילָ ה ָה ֲע ָ
ּומ ְּס ִביבֹו יֵ ׁש ח ֶֹׁשְךֹ .לא ָּת ִמיד
הּודי נִ ְמ ָצא ַּבּגָ לּותִ ,
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהּ :כָ ְך ּגַ ם ּכְ ֶׁשּיְ ִ
ּומ ְצוֹות – ָעלָ יו לָ ַד ַעת ֶׁשהּוא נִ ְמ ָצא ְּב ֶא ְמ ַצע
ּתֹורה ִ
ּופׁשּוט לֹו לְ ַקּיֵ ם ָ
ַקל ָ
יע
ַה ַ'ּמ ָּסע' לְ ֵע ֶבר ַהּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲע ִת ָידהֹ .לא ַרק ֶׁשּכְ ֶׁשּיֵ ׁש נִ ָּסיֹון אֹו ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ַּמ ְפ ִר ַ
ימהֶ ,אּלָ א ַהּנִ ָּסיֹון ַע ְצמֹו
ּומ ְצוֹותֲ ,אנַ ְחנּו ַמ ְמ ִׁשיכִ ים ָק ִד ָ
ּתֹורה ִ
לָ נּו לְ ַקּיֵ ם ָ
אֹותנּו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ַּבּכִ ּוּון ַהּנָ כֹוןַ .מ ָּמׁש ּכְ מֹו ֶה ָענָ ןֶׁ ,ש ַּדוְ ָקא ּכְ ֶׁשהּוא
ְמלַ ֵּמד ָ
ימה.
ָהיָ ה ִמ ְס ַּתּלֵ ק ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ַמ ְמ ִׁשיכִ ים לִ נְ ס ַֹע ָק ִד ָ

ַה ֶּל ַקח:
ּכֹוח ֹלא לְ ִה ְת ַּפ ֵעל ֵמ ַהח ֶֹׁשְך ֶׁש ִּמ ָּס ִביב,
ָעלֵ ינּו לָ ַד ַעת ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ָּת ִמיד ֶאת ַה ַ
ֹלא לַ ְחׁשֹב ָמה יַ ּגִ ידּו ֲא ֵח ִריםֶ ,אּלָ א לְ ִה ְת ַק ֵּדם ָהלְ ָאה ַּב ַּמ ָּסע .לְ ַה ְמ ִׁשיְך
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות ,וְ לַ ֲהפְֹך ֶאת ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו לְ ָמקֹום ֶׁשל ִמ ְׁשּכָ ן,
ְּב ִקּיּום ַה ָ
לְ ָמקֹום ֶׁשל ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁשכִ ינָ ה.
(מעובד ע"פ לקו"ש חט"ז עמ'  475ואילך)

ִמ ֶּׁשּנִ כְ נָ ס ֲא ָדר ַמ ְר ִּבין ְּב ִׂש ְמ ָחה
"וְ נַ ֲהפֹוְך הּוא"
ּמֹוצא ָצ ְר ָפ ִתיּ .כַ ֲעבֹר ִמ ְס ַּפר ָׁשנִ ים ָּב ֶהן
הּודי ִמ ָ
ׁשּוׁשן הּוא יְ ִ
הּודה ֶּבן ָ
יְ ָ
יח ר'
ֹלא זָ כּו לִ ְפ ִרי ֶּב ֶטןָּ ,פנּו ְּבנֵ י ַהּזּוג ֶאל ָה ַר ִּביְּ ,ב ֶא ְמ ָצעּות ַה ָּׁשלִ ַ
מּולֶ 'ע ָאזִ ימֹוב ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹום ,וְ ִק ְּבלּו ְּב ָרכָ ה ,וְ ָאכֵ ן זָ כּו לְ ַבת יְ ִח ָידה.
יעה ַהּיַ לְ ָּדה לְ גִ יל ֶע ֶׂשר ֵה ֵחּלָ ה ַהּיַ לְ ָּדה לְ ִה ְתלֹונֵ ן ַעל ּכְ ֵא ֵבי
ּכְ ֶׁש ִהּגִ ָ
סֹובלֶ ת ִמ ְּב ָעיָ ה
רֹופ ִאים ֶׁש ִהיא ֶ
רֹאׁש וְ כַ ֲעבֹר ִס ְד ַרת ְּב ִדיקֹות ּגִ ּלּו ָה ְ
בֹוסטֹון
מֹוחּהֹ ,לא ָעלֵ ינּוָ .ה ֵע ָצה ַהּיְ ִח ָידה ָהיְ ָתה לָ טּוס לְ ְ
ָק ָׁשה ְּב ָ
ּתּוח.
ֶׁש ְּב ַא ְרצֹות ַה ְּב ִרית וְ ָׁשם לִ ְׁשקֹל ֶא ְפ ָׁשרּות ֶׁשל נִ ַ
הֹורים ְׁש ֵּתי
רֹופ ִאים ִּב ְפנֵ י ַה ִ
יעה ַהּיַ לְ ָּדה לְ ָׁשםִ ,ה ִּציעּו ָה ְ
ּכְ ֶׁש ִהּגִ ָ
עֹורר
יח ֶׁש ִּת ְת ֵ
ּתּוח ֶׁש ֵהם ֵאינָ ם יְ כֹולִ ים לְ ַה ְב ִט ַ
ֶא ְפ ָׁש ֻרּיֹות :לַ ֲעׂשֹות נִ ַ
אֹותּה ּכָ ְך וְ ִהיא ּתּוכַ ל לִ ְׂשרֹד לְ ַה ֲע ָרכָ ָתם ּכַ ֲח ִצי
ִמ ֶּמּנּו ,אֹו לְ ַה ְׁש ִאיר ָ
ָׁשנָ ה ִּבלְ ַבד.
נֹורא.
'יחידּות' וְ ָׁשם ָּפ ַרץ ִּב ְבכִ י ָ
יּו-יֹורק וְ נִ כְ נַ ס לָ ַר ִּבי לִ ִ
ְ
ָה ַא ָּבא נָ ַסע לִ נְ
"'מ ֶּׁשּנִ כְ נָ ס ֲא ָדר ַמ ְר ִּבים ְּב ִׂש ְמ ָחה'! וְ ַא ָּתה
ַאְך ָה ַר ִּבי ִה ִּביט ּבֹו וְ ָא ַמרִ :
ָּבא לְ כָ אן לַ ֲעׂשֹות ַה ֵה ֶפְך?! ִמי ִה ְר ָׁשה לְ ָך לְ ַהכְ נִ יס ַע ְצבּות לְ תֹוְך
ַה ֶח ֶדר ֶׁשּלִ י?"ָ .ה ַא ָּבא ָח ַׁשב ֶׁש ָה ַר ִּבי ִמ ְת ַּב ֵּד ַח ְּב ֶרגַ ע ּכֹה ָק ֶׁשה וְ ֵה ֵחל
לִ ְצעֹק" :זֶ ה ַה ַחּיִ ים ֶׁשל ַה ַּבת ֶׁשּלִ י!"ַ ,אְך ָה ַר ִּבי ֵה ִׁשיב ְּב ַת ִּקיפּות:
"וְ כָ כָ ה ַּת ִּציל ֶאת ַה ַּבת ֶׁשּלְ ָך ַעל יְ ֵדי ֶׁש ַּתכְ נִ יס ַע ְצבּות לְ תֹוְך ַה ֶח ֶדר
ְּבח ֶֹדׁש ֲא ָדר?!".
ָה ַא ָּבא ָא ַמר ֶׁשהּוא מּוכָ ן לִ ְהיֹות ְּב ִׂש ְמ ָחהֲ ,א ָבל ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר? וְ ָה ַר ִּבי
"א ָדר זֶ ה ח ֶֹדׁש ֶׁשל ִׂש ְמ ָחה – 'וְ נַ ֲהפֹוְך הּוא'" ,וְ ָאז ָה ַפְך ֶאת ְׁש ֵּתי
ָענָ הֲ :
"הּכֹל יִ ְת ַה ֵּפְך".
יָ ָדיו ִמ ַּצד יָ ִמין לְ ַצד ְׂשמֹאל וְ ָא ַמרַ :
ּופ ְתאֹום נִ זְ ּכַ ר ֶׁשהּוא ָׁשכַ ח לְ ַק ֵּבל ֵמ ָה ַר ִּבי
חּוצה ִ
ָה ַא ָּבא יָ ָצא ַה ָ
ּתּוח .הּוא ּכָ ַתב ִמכְ ָּתב וְ ָה ַר ִּבי ֵה ִׁשיב ֶּד ֶרְך
ׁשּובה ָמה לַ ֲעׂשֹות ִעם ַהּנִ ַ
ְּת ָ
ַה ַּמזְ ּכִ יר ּכִ י הּוא ּכְ ָבר ָענָ ה לֹו ַעל ּכָ ְך ַּב'ּיְ ִחידּות'ָ .ה ַא ָּבא ָח ַׁשב ֶׁשאּולַ י
ָה ַר ִּבי ִמ ְתּכַ ּוֵ ן לְ כָ ְך ֶׁש ָא ַמר "וְ נַ ֲהפְֹך הּוא"ֲ ,א ָבל ְּבכָ ל זֹאת ִה ְת ַע ֵּקׁש
ׁשֹואל,
"אם הּוא ַּדוְ ָקא ֵ
רּורהָ .ה ַר ִּבי ָענָ ה ֶׁש ִ
ׁשּובה ְּב ָ
רֹוצה ְּת ָ
ֶׁשהּוא ֶ
יֹותר הּוא ֵה ִבין ֶאת
יׁשי"ַ .רק ְמ ֻא ָחר ֵ
רֹופא ְׁשלִ ִ
ָאז ֶׁשּיִ ְתיַ ֵעץ ִעם ֵ
יׁשי ָאכֵ ן יָ ַעץ לַ ֲעׂשֹות
רֹופא ְׁשלִ ִ
מּורה ֶׁשל ַה ְּד ָב ִריםֵ .
ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ַה ֲח ָ
פּואי:
רֹופ ִאים ֶאת ָהרֹאׁשֵ ,הם ּגִ ּלּו נֵ ס ְר ִ
ּתּוח ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ָּפ ְתחּו ָה ְ
ֶאת ַהּנִ ַ
ּתּוח ַע ְצמֹו ָהיָ ה ְמ ִחיר ּכָ ֵבד וְ ַהּיַ לְ ָּדה ֹלא ָחזְ ָרה
ַהּגִ ּדּול נֶ ֱעלַ םֲ .א ָבל לַ ּנִ ַ
לְ ַד ֵּבר.

