ב״ה

הּודי
בֹודתֹוֶ ,אּלָ א נִ ְּתנּו לֹו ְּב ַמ ָּתנָ ה ִמּלְ ַמ ְעלָ הּ .כָ ְך ַעל ּכָ ל יְ ִ
יעתֹו וַ ֲע ָ
ָּבאּו ִּבזְ כּות יְ גִ ָ
לִ ְהיֹות ָׁש ֵפל ְּב ֵעינֵ י ַע ְצמֹו וְ ֹלא לְ ִה ְתּגָ אֹות.

ּכָ ְך נָ ַהג ָׁשנִ ים ַרּבֹותֶ .אּלָ א ֶׁש ִּפ ְתאֹום ִה ְב ִחינּו ַהּנֹוכְ ִחים ּכִ י לְ ִע ִּתים ָה ַר ִּבי ֵאינֹו
ְמכַ ֶּסה ֶאת ֵעינָ יוֵ .הם נִ ּסּו לְ ָה ִבין ֶאת ֵּפ ֶׁשר ַה ָּד ָברַ ,עד ֶׁש ִה ְצלִ יחּו.

ַה ֶּל ַקח:

אֹור ַח ֶׁש ַּמ ֲחלָ ה אֹו ְּתאּונָ ה
ִמ ְת ָּב ֵרר ּכִ י ְּבאֹותֹו זְ ַמן ֵה ֵחל לָ בֹוא לַ ְּת ִפּלֹות ֵ
ּנֹורא.
ִעּוְ ָתה ֶאת ָּפנָ יו ִעּוּות ְמזַ ְעזֵ ַעָ .ק ֶׁשה ָהיָ ה לְ ַה ִּביט ּבֹו ִּבגְ לַ ל ַמ ְר ֵאהּו ַה ָ
יח ֶאת יָ דֹו ַעל
יע לַ ְּת ִפּלָ הָ ,היָ ה ָה ַר ִּבי נִ ְמנָ ע ִמּלְ ַהּנִ ַ
הּודי ַמּגִ ַ
ּכְ ֶׁש ָהיָ ה אֹותֹו יְ ִ
נּועה ַהּזֹאת ִּת ְת ָּפ ֵרׁש ְּב ֵעינֵ י ָה ִאיׁש ּכְ ח ֶֹסר ָרצֹון ֶׁשל ָה ַר ִּבי
ִמ ְצחֹוֵ ,מ ֲח ָׁשׁש ֶׁש ַה ְּת ָ
לִ ְראֹותֹו.

ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לָ ַד ַעת ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ַמ ֲעלֹות ּוזְ כֻ ּיֹותַ ,אְך ֹלא לְ ִה ְתּגָ אֹותַ .על-יְ ֵדי ָה ֲענָ וָ ה
יעים ֶאל
ּומּגִ ִ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא לְ מ ֶֹׁשהַ ,
ָ
"ק ִר ָיאה ֶׁשל ִח ָּבה"ּ ,כְ ִפי ֶׁש ָּק ָרא ַה ָּק
זֹוכִ ים לִ ְ
יׁשי ּבֹו נִ זְ ּכֶ ה לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבנֹותַּ ,בּגְ ֻאּלָ ה
ית-ה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ
ַה ְּׁשלֵ מּות ָה ֲא ִמ ִּתיתְּ ,ב ֵב ַ
ַה ְּׁשלֵ ָמה.
(מעובד ע"פ לקו"ש חי"ז ,עמ'  1ואילך)
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ַעד ּכְ ֵדי ּכָ ְך ּגְ דֹולָ ה ָהיְ ָתה זְ ִהירּותֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ְּב ִרגְ ׁשֹות ַהּזּולָ ת.
א-הח ֶֹדׁש • כ"ט ֲא ָדר תשע"ח
גיליון ֶ • 307ע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת וַ ּיִ ְק ָר ַ

ֵׁשׁש ַּדּקֹות ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ַּליְ ָלה
ּדֹורנּו ָהיּו ַּבּלֵ ילֹותָ .ה ֲאנָ ִׁשים
'יחידּות' ֵא ֶצל ָה ַר ִּבי נְ ִׂשיא ֵ
דּוע ,זְ ַמּנֵ י ַהּכְ נִ ָיסה לִ ִ
ּכַ ּיָ ַ
ֹלאּ-פ ַעם ּכְ ֶׁשּכְ ָבר ֵה ִאיר ַהּב ֶֹקר.
ַ
ֵה ֵחּלּו לְ ִהּכָ נֵ ס ִּב ְׁש ַעת ֶע ֶרב וְ ִסּיְ מּו

ת-א ַחת
ֹלא ְּב ַב ַ
בֹוד-ק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ָה ַר ַּׁש"ּב ִחּנּוְך לְ יִ ְר ַאת-
ְ
ּכְ ָבר ִמ ַּׁש ַחר יַ לְ דּותֹו ָס ַפג ּכְ
עֹור ָרה ִה ְׁש ָּתאּות.
ָׁש ַמיִ ם ֻמ ְפלֶ גֶ ת ּולְ ַהנְ ָהגָ ה ֲח ִס ִידית ֶׁש ְ
ַּפ ַעם ַא ַחתִּ ,ב ְהיֹותֹו ּכְ ֶבן ָח ֵמׁשִ ,ה ְׁש ַּת ֵּבׁש לֹו ִחּׁשּוב ַה ָּׁשעֹות וְ הּוא ָׁש ָתה
(ּב ְמקֹום ֵׁשׁש ָׁשעֹות) ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָאכַ ל ָּב ָׂשרַ .הּיֶ לֶ ד
ְּב ָטעּות ָחלָ ב ָח ֵמׁש ָׁשעֹות ִ
בֹוד-ק ֻד ַּׁשת
ְ
ּוב ַצ ַער ָעמֹק ִה ְתיַ ֵּצב לִ ְפנֵ י ָא ִביו (ּכְ
ַה ָּק ָטן לָ ַקח זֹאת לְ לִ ּבֹוְ ,
ַא ְדמֹו"ר ַה ַּמ ֲה ַר"ׁש) לְ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ִ'ּתּקּון' ַעל ָה ֲע ֵב ָרה...
בּוצת ֲח ִס ִידים לְ ִה ְתוַ ֲעדּות
ּופ ַעם ַא ֶח ֶרתּ ,כְ ֶׁש ָהיָ ה ּכְ ֶבן ְׁשמֹונֶ הִ ,ה ְתּכַ ּנְ ָסה ְק ַ
ַ
ְּב ֵבית ָא ִביוָ ,ה ַר ִּבי ַה ַּמ ֲה ַר"ׁש .לְ ֶפ ַתע ִה ְב ִחינּו ַה ֲח ִס ִידים ַּבּיֶ לֶ ד ַה ָּצ ִעיר נִ כְ נָ ס
יֹוצאָ .ס ְברּו ַה ֲח ִס ִידים
ׁשֹותה ַמ ֲח ִצית ִמ ֶּמּנָ ה וְ ֵ
ימה ,מֹוזֵ ג לְ ַע ְצמֹו ּכֹוס ַמיִ םֶ ,
ְּפנִ ָ
ּכִ י ַּדי ָהיָ ה ְּב ַמ ֲח ִצית ַהּכֹוס ּכְ ֵדי לְ ַה ְרוֹות ֶאת ִצ ְמאֹונֹו .אּולָ ם ֹלא ָחלְ פּו ֶאּלָ א
ימה וְ ָׁש ָתה ֶאת יִ ְת ַרת ַה ַּמיִ ם ֶׁש ַּבּכֹוס.
ְרגָ ִעים ִמ ְס ָּפר וְ ַהּיֶ לֶ ד ָׁשב ְּפנִ ָ

'יחידּות' ,נִ ְת ַקף ָה ַר ִּבי ִׁשעּול
ּצּומּה ֶׁשל ַק ָּבלַ ת ֲאנָ ִׁשים לִ ִ
ַּפ ַעם ַא ַחתְּ ,ב ִע ָ
ב-ה ָח ִסיד ר'
יטב ּגַ ם ֵמ ֶע ְב ָרּה ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַה ֶּדלֶ תַ .ה ַּמזְ ּכִ ירָ ,ה ַר ֶ
יָ ֵבׁשֶׁ ,שּנִ ְׁש ַמע ֵה ֵ
ּוב ֵּקׁש לְ ַהּגִ יׁשֹו
הּודה-לֵ יּב ּגְ רֹונֶ ר ֶׁשּיִ ְחיֶ 'ִ ,מ ֵהר לְ ָהכִ ין ֶּת ְרמּוס ִעם ֵּתה ַחםִ ,
יְ ָ
לָ ַר ִּבי .אּולַ ם ָה ַר ִּבי וִ ֵּתר ַעל ַה ֵּתה וְ ַה ַּמזְ ּכִ יר יָ ָצא ֵמ ַה ֶח ֶדר ִעם ַה ֶּת ְרמּוס ְּביָ ָדיו.
"איְך ֲאנִ י
'יחידּות'ָ ,א ַמר ָה ַר ִּבי לַ ַּמזְ ּכִ ירֵ :
ּכְ ֶׁשּנִ ְס ַּתּיְ ָמה ַק ָּבלַ ת ָה ֲאנָ ִׁשים לִ ִ
יָ כֹול לְ ַה ְרׁשֹות לְ ַע ְצ ִמי לִ ְׁשּתֹות ֵּתהְּ ,בעֹוד ֲאנָ ִׁשים ַמ ְמ ִּתינִ ים ַּבחּוץ?" .נַ ֲענָ ה
אֹורכֶ ת ַּד ָּקה ַא ַחת ִּבלְ ַבד ,וְ כִ י ַה ָּד ָבר נָ חּוץ
ַה ַּמזְ ּכִ יר וְ ָא ַמרֶׁ ,ש ְּׁש ִתּיַ ת ּכֹוס ֵּתה ֶ
אֹורכֶ ת ֵׁשׁש
"ׁש ִתּיַ ת ּכֹוס ֵּתה ַחם ֶ
לִ ְב ִריאּותֹו ֶׁשל ָה ַר ִּביֵ .הגִ יב ַעל ּכָ ְך ָה ַר ִּביְ :
ּובחּוץ יַ ְמ ִּתינּו ֲאנָ ִׁשים
ַּדּקֹות .וְ כִ י יַ ֲעלֶ ה ַעל ַה ַּד ַעת ֶׁש ֲאנִ י ֵא ֵׁשב וְ ֶא ְׁש ֶּתה ֵּתה ַ
ֵׁשׁש ַּדּקֹות ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּלַ יְ לָ ה?"...

לזכות החייל בצבאות ה' אברהם שיחי' שיינר
לרגל האפשערנעס ביום הולדתו כ"ט אדר

ית ק ֶֹדם לָ כֵ ן ֶאת ְמֹלא ַהּכֹוס?!"ִ ,ה ְת ַּפּלְ אּו ַה ֲח ִס ִידים.
ּדּוע ֹלא ָׁש ִת ָ
"מ ַ
ַ
"מ ְּפנֵ י ֶׁש ָא ִבי ָה ַר ִּבי ָא ַמר לִ י
יהם ַמ ָּבט ָטהֹור וְ ָענָ הִ :
יׁשיר ֲאלֵ ֶ
ַהּיֶ לֶ ד ַה ָּצ ִעיר ֵה ִ
רֹוצה לֶ ֱאכֹל אֹו לִ ְׁשּתֹותַ ,אל ַּת ֲע ֶׂשה
ְּב ִהזְ ַּד ְּמנּות ְמ ֻסּיֶ ֶמתּ' ,כָ ל ָּד ָבר ֶׁש ַא ָּתה ֶ
ת-א ַחת'ֲ .א ִמ ָירתֹו זֹאת ֶׁשל ָא ִבי נֶ ֶה ְפכָ ה ֶא ְצלִ י ֵמ ָאז – לְ ֶה ְרּגֵ ל".
זֹאת ְּב ַב ַ

ּזּול ת
ְרגִ יׁשּות ַל ָ
ית-ה ִּמ ְד ָרׁש)
(ּב ַ
ָׁשנִ ים ַרּבֹות נָ ַהג ָה ַר ִּבי לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ִמנְ ָחה וְ ַע ְר ִבית ַּב'ּזַ אל' ֵ
יבתֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָהיָ ה לְ יַ ד ַה ֻּׁשלְ ָחן ַה ָּסמּוְך לַ ֶּדלֶ ת,
ַה ָּק ָטן ִּבְ .770-מקֹום יְ ִׁש ָ
יח
ת-ה ַּׁש"ץ יָ ַׁשב ַעל ַס ְפ ָסל ָצמּוד לַ ִּקיר וְ ִהּנִ ַ
ּכְ ֶׁש ָּפנָ יו ֶאל ַה ָּק ָהלִּ .בזְ ַמן ֲחזָ ַר ַ
יָ ד ַעל ִמ ְצחֹוְּ ,ב ֶד ֶרְך ֶׁש ַּמ ְס ִּת ָירה ְמ ַעט ֶאת ֵעינָ יו.

שיזכו הוריו שיחיו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים
מתוך בריאות נחת והרחבה
נדפס ע"י ולזכות הוריו משה אלעזר ודורית שיחיו

ַהח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה
קֹור ִאים לְ ַ'מ ְפ ִטיר' ֶאת ַה ָּפ ָר ָׁשה
א/א ָּמאַ :ה ַּׁש ָּבת ,רֹאׁש-ח ֶֹדׁש נִ ָיסןָ ,אנּו ְ
ַא ָּב ִ
ּנֹוספֹות ֶׁשל ח ֶֹדׁש ֲא ָדרַ .א ֲח ֵרי ֶׁשּכְ ָבר
ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֵמ ַא ְר ַּבע ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַה ָ
קֹור ִאים ַה ַּׁש ָּבת ֶאת ָ'ּפ ָר ַׁשת ַהח ֶֹדׁש'
ּו'פ ָרה'ָ ,אנּו ְ
'ׁש ָקלִ ים' 'זָ כֹור' ָ
ָק ָראנּו ְ
(מּתֹוְך ָּפ ָר ַׁשת ּבֹא) – ִצּוּוי ה' לְ מ ֶֹׁשה ּולְ ַא ֲהרֹן ַעל ִקּדּוׁש ַהח ֶֹדׁש.
ִ
יע זְ ַמן 'מֹולַ ד ַהּלְ ָבנָ ה' – ִּב ְת ִחּלַ ת ַהח ֶֹדׁש – יָ בֹואּו
ַמ ִהי ַה ִּמ ְצוָ ה? ֶׁשּכְ ֶׁשּיַ ּגִ ַ
ית-ה ִּדין
ּוב ַ
ית-ה ִּדין ֶׁש ֵהם ָראּו ֶאת ַהּיָ ֵר ַח ַה ִּמ ְת ַח ֵּדׁשֵ ,
ֵע ִדים לְ ָה ִעיד ִּב ְפנֵ י ֵּב ַ
יתּ-דין ַמכְ ִריזִ ים
יַ כְ ִריזּו ֶׁשאֹותֹו יֹום הּוא רֹאׁש-ח ֶֹדׁשִ .אם ֹלא ָּבאּו ֵע ִדיםֵּ ,ב ִ
ֹאׁש-הח ֶֹדׁש ֶה ָח ָדׁש ַרק לְ ָמ ֳח ָרת.
ַ
ַעל ר
קֹור ִאים ָּפ ָר ַׁשת ַ'הח ֶֹדׁש' ַּדוְ ָקא לִ ְק ַראת ח ֶֹדׁש נִ ָיסן? ּכֵ יוָ ן ֶׁש ִּמ ְצוָ ה זֹו
וְ לָ ָּמה ְ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹן ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
נִ ְּתנָ ה ְּברֹאׁש-ח ֶֹדׁש נִ ָיסן – "וַ ּי ֶ
ַ . .הח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה לָ כֶ ם רֹאׁש ֳח ָד ִׁשים".

ַה ִּמ ְצוָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :זֹו ֹלא עֹוד ִמ ְצוָ הֶ ,אּלָ א ַה ִּמ ְצוָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשּנִ ְּתנָ ה לְ ַעם-
יִ ְׂש ָר ֵאל (לִ ְק ַראת יְ ִצ ָיאתֹו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וַ ֲה ִפיכָ תֹו לְ ַעם)!

שייינר

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



בּוע
ִמ ָּפ ָר ַׁש ת ַה ָּׁש ַ
ְל ָפ ָר ַׁש ת ַהח ֶֹדׁש



גליון  307ויקרא  -החדש
שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

אׁשית ָּב ָרא"ֵ ,מ ִביא ֶאת
"ּב ֵר ִ
ּתֹורהַ ,על ַה ָּפסּוק ְ
וְ ָאכֵ ןַ ,ר ִׁש"י ָה ִראׁשֹון ַּב ָ
אׁשית" ֶאּלָ א
"ּב ֵר ִ
ּתֹורה ֹלא ָהיְ ָתה ְצ ִריכָ ה לְ ַה ְת ִחיל ִמ ְ
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי יִ ְצ ָחקֶׁ ,ש ַה ָ
ּפּוריםֶ ,אּלָ א ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצוֹות
ּתֹורה ֵאינָ ּה ֵס ֶפר ִס ִ
"הח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה לָ כֶ ם" – ּכִ י ַה ָ
ֵמ ַ
ֶׁשל ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ִאם ּכֵ ן ָהיּו ְצ ִריכִ ים לְ ַה ְת ִחיל ִעם ִמ ְצוַ ת ִ'קּדּוׁש ַהח ֶֹדׁש'.
ָמה ּכָ לּ-כָ ְך ְמיֻ ָחד ְּב ִמ ְצוָ ה זֹו ֶׁש ַּדוְ ָקא ִהיא נִ ְב ֲח ָרה לִ ְהיֹות ָה ִראׁשֹונָ ה
ֶׁשּנִ ְצ ַטּוּו ָּבּה יִ ְׂש ָר ֵאל?

ְמ ַק ֵּדׁש ַהּזְ ַמ ּנִ ים
א/א ָּמאַ :ה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשל יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ִהיא – ּכְ ִד ְב ֵרי ַה ֵּׁשם לְ מ ֶֹׁשה
ַא ָּב ִ
ֹלקים ַעל ָה ָהר ַהּזֶ ה" –
הֹוצ ֲיאָך ֶאת ָה ָעם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ַּת ַע ְבדּון ֶאת ָה ֱא ִ
"ּב ִ
ְ
ןּ-תֹורה.
ָ
יע לְ ַמ ַּת
לְ ַהּגִ ַ
יהּודי לְ ַקּיֵ ם
ּכֹוח לִ ִ
ןּ-תֹורה הּוא ְּב ִ'קּדּוׁש ַהח ֶֹמר'ָ .אז נִ ַּתן ַה ַ
ָ
ַה ִחּדּוׁש ֶׁשל ַמ ַּת
עּותּה לַ ֲהפְֹך ָּד ָבר ָח ְמ ִרי לְ ָד ָבר ָקדֹוׁשּ .כְ מֹו ַה ְּקלָ ף ֶה ָעׂשּוי
ּוב ֶא ְמ ָצ ָ
ִמ ְצוָ ה ְ
הֹופְך לְ ֵח ֶפץ ֶׁשל ִמ ְצוָ ה.
ֵמעֹור ְּב ֵה ָמה ֶׁש ָעלָ יו נִ כְ ְּתבּו ַה ְּת ִפּלִ ין וְ הּוא ֵ

בּועים וְ ֹלא ִמ ְת ַח ְּד ִׁשים אֹו ִמ ְׁש ַּתּנִ ים.
ְק ִ

נֵ ס וְ ֶט ַבע
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :מה ַה ֶה ֶפְך ִמ ֶּט ַבע? נֵ ס! נֵ ס הּוא ַה ִּׁשּנּוי וְ ַה ְּׁש ִב ָירה ֶׁשל ַה ֶּט ַבע.
לּ-פי ַה ֶּט ַבעִ ,מ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ָמקֹום ֶׁש ַאף ָא ָדם ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול לָ ֵצאת ִמ ָּׁשם,
ַע ִ
יצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה נֵ סְׁ .ש ִב ַירת ַהּגְ בּולֹות ֶׁשל ַה ֶּט ַבעּ .כָ ְך ּגַ ם ֶע ֶׂשר ַה ַּמּכֹות
וִ ִ
יעת יַ ם-סּוף,
ְּוק ִר ַ
ָהיּו נִ ִּסיםְּ ,ד ָב ִרים ֹלא ְרגִ ילִ ים וְ ֹלא ִט ְב ִעּיִ ים.

ַאְך ַה ִּמ ְצוָ ה ְמ ַק ֶּד ֶׁשת ַרק ֶאת ַה ֵח ֶפץ ִעּמֹו ִהיא נַ ֲע ֵׂשית וְ ֶאת ָה ֶרגַ ע ּבֹו ִהיא
ִהיא ִמ ְת ַקּיֶ ֶמת.

ּכָ ֵעת ָאנּו ְמ ִבינִ ים ֵאיְך זֶ ה ָקׁשּור לְ ִ'קּדּוׁש ַהח ֶֹדׁש'ִ .אם ַה ְּק ִביעּות ֶׁשל ַה ֶּׁש ֶמׁש
ְמ ַב ֵּטאת ֶאת ַה ֶּט ַבעֲ ,ה ֵרי ֶׁש ַה ִה ְת ַח ְּדׁשּות ֶׁשל ַהּיָ ֵר ַח ְמ ַב ֵּטאת ֶאת ַהּנֵ סַ .מ ֶּׁשהּו
נֹותן לָ נּו ַה ֵּׁשם ֶאת
ָח ָדׁש וְ ׁשֹונֶ ה .לָ כֵ ן לִ ְק ַראת ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ,ח ֶֹדׁש ַהּנִ ִּסיםֵ ,
לּ-פי מֹולַ ד ַהּלְ ָבנָ ה – ַה ְּמ ַב ֵּטאת
יעת ֶה ֳח ָד ִׁשים ַע ִ
ִמ ְצוַ ת ִ'קּדּוׁש ַהח ֶֹדׁש' – ְק ִב ַ
ֶאת ַהּנִ ִּסים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו וְ יֵ ָעׂשּו לְ ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאל.

ַהּזְ ַמן – ִאם ַהח ֶֹדׁש יַ ְת ִחיל ַהּיֹום אֹו ָמ ָחר – ָּתלּוי ְּב ִקּיּום ִמ ְצוַ ת ִקּדּוׁש ַהח ֶֹדׁש
נֹותנֶ ת לַ ּזְ ַמן ּכֻ ּלֹו ַמ ְׁש ָמעּות
ּומ ֵּמילָ א ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹו ְ'מ ַק ֶּד ֶׁשת ֶאת ַהח ֶֹדׁש' וְ ֶ
ִ
ְמיֻ ֶח ֶדת.

ִאם ּכֵ ןִ ,קּדּוׁש ַהח ֶֹדׁש זֶ ה ֹלא ַרק ִקּדּוׁש ַהּזְ ַמןֶ ,אּלָ א ּגַ ם ֲה ִפיכָ תֹו ִמ ֶּט ַבע לְ נֵ ס.

יֹותר –
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְצוָ ה ּכְ לָ לִ ית ֵ
ָ
נֹותן ַה ָּק
לִ ְפנֵ י ּכָ ל זֶ ה ֵ
ִקּדּוׁש ַהח ֶֹדׁשֶׁ ,ש ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשּלָ ּה ִהיא לְ ַק ֵּדׁש ֶאת ַהּזְ ַמןֹ .לא ַרק ֵח ֶפץ ְמ ֻסּיָ ם
אֹו ֶרגַ ע ְמ ֻסּיָ םֶ ,אּלָ א ֶאת ּכָ ל ַהּזְ ַמן ּכֻ ּלֹו.

ׁשֹולט ַעל ַהּזְ ַמן
הּודי ֵ
יְ ִ
יטה ַעל ַהּזְ ַמןֵ .אין לָ נּו ֶא ְפ ָׁשרּות
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ֵאין לְ ָא ָדם ְׁשלִ ָ
ּכֹוח לִ ְקּב ַֹע ֶאת
נֹותן לָ נּו ַ
לַ ֲעצֹר ֶאת ַהּזְ ַמן ִמּלֶ כֶ תֲ .א ָבל ַּב ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹו ַה ֵּׁשם ֵ
ַהּזְ ַמּנִ ים (ּכֹולֵ ל זְ ַמּנֵ י ַה ַחּגִ ים) וְ כָ ְך "לִ ְׁשֹלט ַעל ַהּזְ ַמן" ּולְ ַה ְח ִּדיר ּבֹו ְק ֻד ָּׁשה.
ׁשּובה.
לָ כֵ ן ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹו ִהיא ּכֹה ּכְ לָ לִ ית וַ ֲח ָ
ַאְך ְּב ִמ ְצוַ ת ִקּדּוׁש ַהח ֶֹדׁש יֵ ׁש עֹוד ַמ ֶּׁשהּו ְמיֻ ָחד:
אׁשי
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא ְּבעֹולָ מֹוָ ,ק ַבע ּבֹו ָר ֵ
ָ
"מ ֶּׁש ָּב ַחר ַה ָּק
אֹומרִ :
ַה ִּמ ְד ָרׁש ֵ
ּובנָ יוָ ,ק ַבע ּבֹו רֹאׁש ֳח ָד ִׁשים ֶׁשל ּגְ ֻאּלָ ה:
ֳח ָד ִׁשים וְ ָׁשנִ יםּ ,וכְ ֶׁש ָּב ַחר ְּביַ ֲעקֹב ָ
אתָך
ימי ֵצ ְ
ֶׁשּבֹו נִ גְ ֲאלּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ םּ ,ובֹו ֲע ִת ִידין לִ יגָ ֵאלֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ּכִ ֵ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ֶאּנּו נִ ְפלָ אֹות".

יָ ֵר ַח וְ ֶׁש ֶמׁש
א/א ָּמאֵּ :פרּוׁש ַה ְּד ָב ִריםַ :עד ַעכְ ָׁשוֶ ,ע ֶרב יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םִ ,ה ְתנַ ֵהג ָהעֹולָ ם
ַא ָּב ִ
ּובנָ יו –
ְּב ֶ'ד ֶרְך ַה ֶּט ַבע' – ְּבא ֶֹפן ָרגִ יל וְ ִׁשגְ ָר ִתיַ .אְך ִמ ֶּׁש ָּב ַחר ַה ֵּׁשם ְּביַ ֲעקֹב ָ
לִ ְק ַראת יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ָּבּה נִ ְב ַחר ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים וְ זָ כָ ה ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך
ּתֹורהָ ,ק ַבע לָ נּו ַה ֵּׁשם "רֹאׁש ֳח ָד ִׁשים ֶׁשל ּגְ ֻאּלָ ה" ,זֶ הּו
לְ כָ ְך לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָ
רֹאׁש-ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ,ח ֶֹדׁש ַהּנִ ִּסים וְ ַהּגְ ֻאּלָ ה.

ֵאיְך זֶ ה ָקׁשּור ְל ִמ ְצוַ ת ִ'קּדּוׁש ַהח ֶֹדׁש'?
'ׁשנַ ת ַה ַח ָּמה'ְּ .בׁשֹונֶ ה ֵמ ַהּלְ ָבנָ ה
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ הַ .ה ָּׁשנָ ה ִהיא ְ
ַ
ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי ָחל ר
עֹוׂשה
(ה ֶּׁש ֶמׁש) ָ
ּומ ְת ַח ֶּד ֶׁשת ִמ ֵּדי ח ֶֹדׁשַ ,ה ַח ָּמה ַ
(הּיָ ֵר ַח) ֶׁשּנֶ ֱעלֶ ֶמת ֵמ ֵעינֵ ינּו ִ
ַ
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה הּוא ַהּיֹום ּבֹו ָאנּו
ַ
בּוע ֶׁשחֹוזֵ ר ַעל ַע ְצמֹו ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה .ר
ַמ ֲהלָ ְך ָק ַ
ְמ ַצּיְ נִ ים ֶאת ְּב ִר ַיאת ָהעֹולָ םַ ,ה ֶּט ַבע .וְ זֶ ה ָקׁשּור לַ ַּמ ֲהלָ ְך ֶׁשל ַה ֶּׁש ֶמׁשּ :כְ מֹו
ַה ְּק ִביעּות ֶׁשל ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶׁש ֵאינָ ּה ִמ ְׁש ַּתּנֵ יתּ ,כָ ְך ּגַ ם ַּב ֶּט ַבע – ַה ְּד ָב ִרים ֵהם

"הח ֶֹדׁש"
אׁשית" ְל ַ
"ּב ֵר ִ
ִמ ְ
קּופת ח ֶֹדׁש
(ּת ַ
א/א ָּמאּ :כָ ֵעת נָ ִׂשים-לֵ ב לְ ָד ָבר ְמ ַענְ יֵ ןַ :על ְּב ִר ַיאת ָהעֹולָ ם ְ
ַא ָּב ִ
אׁשית ,וְ ִאּלּו ַעל יְ ִצ ַיאת
קֹור ִאים ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּב ֵר ִ
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה) ָאנּו ְ
ַ
ִּת ְׁש ֵרי וְ ר
יע ַה ִּצּוּוי ַעל ִ'קּדּוׁש ַהח ֶֹדׁש',
מֹופ ַ
קּופת ֶּפ ַסח) ְּב ָפ ָר ַׁשת ּבֹא – ָּבּה ִ
(ּת ַ
ִמ ְצ ַריִ ם ְ
יצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם.
ּכַ ֲהכָ נָ ה לִ ִ
אׁשית ָּב ָרא") ָהיְ ָתה ְּבא ֶֹפן ֶׁשל
("ּב ֵר ִ
ַמ ְס ִּביר ַעל ּכָ ְך ָה ַר ִּביֶׁ ,ש ְּב ִר ַיאת ָהעֹולָ ם ְ
(מ ְת ִחיל
ֶט ַבעִּ ,ב ְׁש ִביל ֶׁש ַא ַחרּ-כָ ְך יָ בֹואּו ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאל וִ ַיק ְּבלּו ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות ַ
"הח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה לָ כֶ ם") וְ כָ ְך יַ ְמ ִׁשיכּו וִ יגַ ּלּו ְּבתֹוְך ֶט ַבע ָהעֹולָ םֶ ,את
ִמ ִּמ ְצוַ ת ַ
ַהּגִ ּלּוי וְ ַה ִה ְת ַח ְּדׁשּות ֶׁשל ַהּנֵ ס ,לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ֶּט ַבע ָהעֹולָ ם.

יסן
ִמ ִּת ְׁש ֵרי ְל נִ ָ
יעזֶ ר לְ ַר ִּבי
ּכּוח ְמ ַענְ יֵ ן ֵּבין ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :הּגְ ָמ ָרא ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ַעל וִ ַ
הֹוׁש ַע
יעזֶ ר – ְּב ִת ְׁש ֵריּ ,ולְ ִפי ַר ִּבי יְ ֻ
הֹוׁש ַעָ ,מ ַתי נִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם .לְ ִפי ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יְ ֻ
– ְּבנִ ָיסן.
הֹוׁש ַע
יעזֶ ר – ְּב ִת ְׁש ֵריּ ,ולְ ִפי ַר ִּבי יְ ֻ
ּומ ַתי ָּתבֹוא ַהּגְ ֻאּלָ ה? ׁשּוב ...לְ ִפי ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ָ
– ְּבנִ ָיסן.
יעזֶ ר .לְ ֻע ַּמת
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה ְּב ִת ְׁש ֵריּ ,כְ ַד ַעת ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ַ
ַאְך לְ ַמ ֲע ֶׂשה ָאנּו חֹוגְ גִ ים ר
הֹוׁש ַע.
"ּבנִ ָיסן ֲע ִת ִידין לְ ִהּגָ ֵאל"ּ ,כְ ַד ַעת ַר ִּבי יְ ֻ
אֹומר ְ
זֹאת ַה ִּמ ְד ָרׁש ֵ
(ּת ְׁש ֵרי).
ּגַ ם ּכָ אן זֶ הּו אֹותֹו ַר ְעיֹון :לְ ַהכְ נִ יס ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה (נִ ָיסן) ְּבתֹוְך ַה ֶּט ַבע ִ

ַה ֶּל ַקח:
הֹוס ָפה ְּבלִ ּמּוד
ְּבח ֶֹדׁש נִ ָיסןָ ,עלֵ ינּו 'לְ ַק ֵּדׁש ֶאת ַהּזְ ַמן' לְ נַ ֵּצל ּכָ ל ֶרגַ ע ָּפנּוי לְ ָ
יֹוצ ִאים ִמ ִ'ּמ ְצ ַריִ ם'
יֹותר ִמ ָּמה ֶׁש ָאנּו ְרגִ ילִ יםּ .כָ ְך ָאנּו ְ
טֹוביםֵ ,
ּוב ַמ ֲע ִׂשים ִ
ּתֹורה ְ
ָ
– ַהגְ ָּבלֹות ָהעֹולָ ם ,וְ זֹוכִ ים לְ נִ ִּסים וְ לִ גְ ֻאּלָ ה.
(מעובד ע"פ לקו"ש חכ"ו בא א ,ומאמרי "החודש הזה לכם")

ַהּסֹוד ֶׁשל ָה ָא ֶל"ף ַה ְּק ַטּנָ ה
ח-צ ֶדק לַ ֵח ֶידר ִּב ְהיֹותֹו יֶ לֶ דִּ ,ב ֵּקׁש
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהּ :כַ ֲא ֶׁשר ִהכְ נִ יסּו ֶאת ָה ַר ִּבי ַה ֶּצ ַמ ֶ
דּועֶׁ ,ש ַה ִּמ ְד ָרׁש
ָסבֹוַ ,א ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןֵ ,מ ַה ְּמלַ ֵּמד לִ לְ מֹד ִעּמֹו ֶאת ָּפ ָר ַׁשת וַ ּיִ ְק ָרא [ּכַ ּיָ ַ
ּתֹורה ְּב ֻח ַּמׁש וַ ּיִ ְק ָרא ּכֵ יוָ ן ֶׁש ַהּיֶ לֶ ד הּוא
אֹומר ֶׁשּיֵ ׁש לְ ַה ְת ִחיל ִעם יֶ לֶ ד ֶאת לִ ּמּוד ַה ָ
ֵ
עֹוסק ַּב ָּק ְר ָּבנֹות ַה ְּמ ַט ֲה ִרים ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָה ֲעוֹונֹות
ָטהֹור וְ גַ ם ֻח ַּמׁש וַ ּיִ ְק ָרא ֵ
הֹורים"].
הֹורים וְ יַ ַע ְסקּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשה ְט ִ
– "יָ בֹואּו ְט ִ
ּדּוע ָהאֹות ָאלֶ "ף ֶׁשל 'וַ ּיִ ְק ָרא'
ח-צ ֶדק ֶאת ָסבֹוַ :מ ַ
ַא ַחר ַהּלִ ּמּודָׁ ,ש ַאל ַה ֶּצ ַמ ֶ
אֹותּיֹות?
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ְׁש ָאר ָה ִ
ּתֹורה ִּבכְ ָתב ָק ָטן ֵ
יעה ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
מֹופ ָ
ִ
ּתֹורה ֶׁש ַה ֵּׁשם
אֹותּיֹות ֵס ֶפר ַה ָ
א/א ָּמא :נִ כְ נַ ס ַה ַּס ָּבא לִ ְד ֵבקּות וְ ֵה ִׁשיב לֹוְּ :ב ִ
ַא ָּב ִ
ּתֹורה
אֹותּיֹות ַה ָ
לֹוׁשה ּגְ ָדלִ יםּ :גָ דֹולֵּ ,בינֹונִ י וְ ָק ָטן .רֹב ִ
נָ ַתן לְ מ ֶֹׁשה ְּב ִסינַ י יֵ ׁש ְׁש ָ
ּכְ תּובֹות ִּבכְ ָתב ֵּבינֹונִ יֶׁ ,שּזֹו ַה ַּד ְרּגָ ה ָּבּה ְצ ִריכִ ים לָ לֶ כֶ ת רֹב ָה ֲאנָ ִׁשים.
רֹומזֶ ת ַעל
ְּב ֵס ֶפר ִ'ּד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים'ּ ,כְ ֶׁש ֻּמזְ ּכָ ר ָא ָדם ָה ִראׁשֹון יֵ ׁש ָאלֶ "ף ּגְ דֹולָ הָ ,ה ֶ
יֹותר
ַמ ֲעלָ תֹו ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ֶׁש ָהיָ ה יְ ִציר ּכַ ָּפיו ֶׁשל ַה ֵּׁשם וְ ָהיָ ה ָחכָ ם ֵ
לֹותיו וְ לָ כֵ ן נִ כְ ַׁשל ְּב ֵח ְטא ֵעץ ַה ַּד ַעת.
ֵמ ַה ַּמלְ ָאכִ יםַ .אְך ָא ָדם ִה ְתּגָ ָאה ְּב ַמ ֲע ָ
יעה ָאלֶ "ף
מֹופ ָ
לְ ֻע ַּמת זֹאת ַּב ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּלָ נּוְּ ,ב ֶק ֶׁשר לְ מ ֶֹׁשה ("וַ ּיִ ְק ָרא ֶאל מ ֶֹׁשה") ִ
רֹומזֶ ת ַעל ָה ֲענָ וָ ה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוֶׁ ,שֹּלא ִה ְתּגָ ָאה ַּב ַּמ ֲעלֹות
ְק ַטּנָ הָ ,ה ֶ
"ענָ ו ִמּכָ ל ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה".
ֶׁשּלֹו ֶאּלָ א ָהיָ ה ָ
ּתֹורה
ח-צ ַמח ִה ְת ִחיל זֶ ה ַע ָּתה לִ לְ מֹד ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :יֵ ׁש לִ י ְׁש ֵאלָ הּ :כֵ יוָ ן ֶׁש ַה ֶּצ ַמ ֶ
וְ ָׁש ַאל ַרק ַעל ָה ָאלֶ "ף ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ,לָ ָּמה ָהיָ ה ָצ ִריְך ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן
יעה ַּב ַּתנַ "ְך ַה ְר ֵּבה
ּמֹופ ָ
לְ ַס ֵּפר לֹו ַעל ָה ָאלֶ "ף ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ָא ָדם ָה ִראׁשֹוןַ ,ה ִ
לְ ַא ַחר ִמּכֵ ןְּ ,ב ֵס ֶפר ִּד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים? ִּב ְפ ָרט ֶׁשּזֶ ה ֵה ֶפְך ַה ֶּׁש ַבח ֶׁשל ָא ָדם ָה ִראׁשֹון
לְ ַס ֵּפר ֶׁשהּוא ִה ְתּגָ ָאה?
ַה ֶה ְס ֵּבר הּוא ֶׁש ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ָּבא לְ הֹורֹות לֹו – לַ ּיֶ לֶ ד ֶׁשּזֶ ה ַע ָּתה נִ כְ נַ ס לַ ֵח ֶידר,
בֹודת ַה ֵּׁשם ,וְ לָ כֵ ן הּוא
ּוב ֲע ַ
ַאְך ָע ִתיד לִ ְהיֹות ַר ִּבי ְּביִ ְׂש ָר ֵאל – ֶּד ֶרְך ִחּנּוְך ַּב ַחּיִ ים ַ
ִה ְק ִּדים לְ ַס ֵּפר לֹו ַעל ָה ָאלֶ "ף ֶׁשל ָא ָדם ָה ִראׁשֹון וְ ָאז ָע ַבר לְ ַה ְס ִּביר אֹודֹות
ָה ָאלֶ "ף ֶׁשל מ ֶֹׁשה.
מֹורה
לֹומ ִדים ֵמ ָה ָאלֶ "ף ֶׁשל ָא ָדם ָה ִראׁשֹון? ָאלֶ "ף ּגְ דֹולָ ה ָ
א/א ָּמאָ :מה ֲאנַ ְחנּו ְ
ַא ָּב ִ
לֹותיו ֶׁשל ָה ָא ָדםִ .אם ָא ָדם ֹלא יֵ ַדע ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ַמ ֲעלֹות ,הּוא יְ ַה ֵּסס וְ יַ ְחׁשֹׁש
ַעל ַמ ֲע ָ
טֹובים .לָ כֵ ןַ ,על ּכָ ל ֶא ָחד לָ ַד ַעת ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ַמ ֲעלֹות טֹובֹות :הּוא
לַ ֲעׂשֹות ְּד ָב ִרים ִ
ּתֹורה ּולְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוֹות
הּודי ֶּבן ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ,וְ ַעל ּכֵ ן הּוא ָראּוי לִ לְ מֹד ָ
יְ ִ
ִמּתֹוְך ְק ֻד ָּׁשה.
ִמ ַּצד ֵׁשנִ יָ ,אסּור ֶׁש ָה ָא ָדם יָ בֹוא לִ ֵידי ּגַ ֲאוָ ה וְ כָ ְך ָעׂשּוי לְ ִהּכָ ֵׁשל ְּב ֵח ְטא .לָ כֵ ן ָּב ָאה
ָה ָאלֶ "ף ַה ְּׁשנִ ּיָ ה – ַה ְּק ַטּנָ הֶׁ ,של מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו:
ּתֹורה ַע ְצ ָמּה ְמ ִע ָידה "וַ ּיִ ְק ָרא ֶאל מ ֶֹׁשה"
ּגַ ם מ ֶֹׁשה ִהּכִ יר ַּב ַּמ ֲעלֹות ֶׁשּלֹוּ ,כְ ִפי ֶׁש ַה ָ
– ֶׁש ַה ֵּׁשם ָק ָרא לֹו ִמּתֹוְך ֲח ִביבּות ּגְ דֹולָ הַ .אְך הּוא יָ ַדע ֶׁש ַּמ ֲעלֹות ֵאּלֶ ה ֹלא

