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ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך!
ַה-ִּמְצָוה

ָּכמֹוָך"  ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת  ִמְצַות  מֹוִפיָעה  ְקדֹוִׁשים  ְּבָפָרַׁשת  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָעֶליָה ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשִהיא "ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה", ְוִאּלּו ִהֵּלל ַהָּזֵקן ָאַמר 
ְלאֹותֹו ָאָדם ֶׁשִּבֵּקׁש ְלִהְתַּגֵּיר "ַעל ְמָנת ֶׁשְּיַלֵּמד אֹותֹו ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ַעל 
ֶרֶגל ַאַחת" – ֶׁש"ִּקּיּום ִמְצָוה זֹו ֶזהּו ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ְוָכל ְׁשָאר ַהִּמְצוֹות 

ֵהן ֵּפרּוׁש ְלִמְצַות ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל"...

ְלַתְלִמיֵדי  ְּכִתּקּון  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ִּביֵמי  ִּבְמֻיָחד  ְלַהֵּדר  ָעֵלינּו  זֹו  ְּבִמְצָוה 
ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁש"ֹּלא ָנֲהגּו ָּכבֹוד ֶזה ָּבֶזה", ְוִהיא ֶאָחד ִמְּיסֹודֹות ַהֲחִסידּות 
ִּבְכָלל ַוֲחִסידּות ַחַּב"ד ִּבְפָרט, ּוְכִפי ֶׁשִהְתַּבֵּטא ַּפַעם ָהַרִּבי ְּבַיַחס ַלֲעבֹוַדת 
ַהְּׁשלּוִחים – "זֹוִהי ַמהּות ַחַּב"ד ּוְליּוַּבאִוויְטׁש – ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְוַאְחדּות 

ִיְׂשָרֵאל".

'ְּתִפִּלין' ֶׁשל-ָיד 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַעד ַּכָּמה 'ָרחֹוק' ַמִּגיָעה ִמְצַות ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל?

ֵׁשם  ַהַּבַעל  ָּבא  ְוִׁשיָטָתּה,  ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת  ִהְתַּגּלּות  ֶׁשל  ִראׁשֹון  ְּבָׁשָלב 
טֹוב ְוִלֵּמד אֹוָתנּו ֶלֱאֹהב ָּכל ְיהּוִדי, ַּגם ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים. 

ַהָּקדֹוׁש  ַּגם  ָּכְך  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְמַקְּיִמים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֶׁשְּכֵׁשם  ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת 
ְׁשַמע  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ֵיׁש  ֶׁשָּלנּו  ַּבְּתִפִּלין  ִּכְבָיכֹול.  אֹוָתן  ְמַקֵּים  הּוא  ָּברּוְך 
ַהְּמַדֶּבֶרת ַעל ַאֲהַבת ַהֵּׁשם, ּוְכֶנֶגד ֶזה ַה'ְּתִפִּלין' ֶׁשל ַהֵּׁשם זֹו ָהַאֲהָבה ֶׁשל 
ְּתִפִּלין  ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב,  ָאַמר  ֵּכן,  ִיְׂשָרֵאל. ִאם  ְלַעם  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַעל  ֹראׁש  ֶׁשל  ְּתִפִּלין  ְוִאּלּו  טֹוִבים,  ַמֲעִׂשים  ַּבֲעֵלי  ַעל  רֹוְמִזים  ָיד  ֶׁשל 
ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים. ְוֵכיָון ֶׁשְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד ַמִּניִחים ִלְפֵני ְּתִפִּלין ֶׁשל ֹראׁש, 
יֹוֵצא ֶׁשֵאֶצל ַהֵּׁשם ֵיׁש ֲחִביבּות ְמֻיֶחֶדת ַּדְוָקא ָלֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים, ַּבֲעֵלי 

ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים.

ָרָׁשע ְּכַצִּדיק

ַאָּבא/ִאָּמא: ַּבָּׁשָלב ַהָּבא ִהִּגיַע ַהַּמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש, ַּתְלִמידֹו ּוַמְמִׁשיְך ַּדְרּכֹו 
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'ְלַכְּתִחָּלה ַאִריֶּבער' ְּברּוְסָיה ַהּקֹומּוִניְסִטית
ְלֶרֶגל ב' ִאָּיר, יֹום ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ַמֲהַר"ׁש ֶׁשָּיחּול ַהָּׁשבּוַע, ֶׁשַּדְרּכֹו ָהְיָתה ָלֶלֶכת 'ְלַכְּתִחָּלה ַאִריֶּבער' ְּבִלי 
ִהְתַּפֲעלּות ֵמָהעֹוָלם, מּוָבא ָּבֶזה ִסּפּור ַעל ָעְצָמה ְיהּוִדית ִּבְבִרית ִמיָלה, ֶׁשִהְקִריָנה ַּגם ַעל קֹומּוִניְסט ָקׁשּוַח.

ְמִסָּבה ֶׁשָּכֹזאת...
ָיִני )ַיֲעֹקב( ְקִריֶצ'ְבְסִקי ָהָיה ְמַנֵהל ָּבִכיר ְּבֶרֶׁשת ֶטְקְסִטיל ְּבָסַמְרַקְנד. ַמֲעָמדֹו ִאְפֵׁשר 
אֹוְרִחים,  ְלַהְכִניס  ִהְרָּבה  ְּבַׁשָּבת. הּוא  ַלֲעֹבד  ָרצּו  ֶׁשֹּלא  ַרִּבים  ְיהּוִדים  ְלַהֲעִסיק  לֹו 

ּוְכמֹו-ֵכן ָעַזר ְלָהֵקל ְּבָעְנָׁשם ֶׁשל ֲאִסיִרים ְיהּוִדים.

ְּבֶׁשל ִמְׂשָרתֹו ַהְּבִכיָרה ָהָיה ָיִני ָנתּון ְלַמֲעָקב ַמְתִמיד ֶׁשל ַהִּׁשְלטֹונֹות, ַאְך הּוא ִהִּכיר 
ֹׁשַחד  ְּבֶעְזַרת  ַּפַעם,  ַאַחר  ַּפַעם  ִמיֵדיֶהם  ַלְחֹמק  ֵּכיַצד  ְוָיַדע  ַהִּׁשְלטֹון,  ֵמַאְנֵׁשי  ַרִּבים 

ָנִדיב ְוַהְרֵּבה וֹוְדָקה ְיָקָרה.

ָעלּול  הּוא  ִּכי  ִּבְמֹפָרׁש  ְּבִכיִרים  סֹוְבֶיִטים  ְּפִקיִדים  אֹותֹו  ִהְזִהירּו  ְּבנֹו,  ְּכֶׁשּנֹוַלד 
ְלִהָּׁשַלח ְלִסיִּביר ִאם ָיֵעז ָלמּול ֶאת ְּבנֹו. ַאְך הּוא ֵהִׁשיב ְּבקֹול ּבֹוֵטַח: "ֲאִני ְמַכֵּבד ֶאת 
ְּדִריַׁשְתֶכם, אּוָלם ׁשֹוֵמר ַעל ְזכּוִתי ַלֲעֹרְך ֵארּוַע ֲחִגיִגי ְלֶרֶגל ֻהֶּלֶדת ְּבִני". ָלֶזה ִהִּביעּו 

ַּגם ֵהם ֶאת ַהְסָּכָמָתם.

ֻהְזְמנּו  ָלֵארּוַע  ַהִּתינֹוק.  ְלֻהֶּלֶדת  ַהְּׁשִמיִני  ַלּיֹום  ַּכּמּוָבן(  )'ְּבִמְקֶרה'  ִנְקְּבָעה  ַהֲחִגיָגה 
ְיִדיִדים ֵמַהְּקִהָּלה ַהֲחִסיִדית ְּבָסַמְרַקְנד, ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ְלעֹוֵרר ֲחָׁשד ִהְזִמין ַיֲעֹקב ַּגם ֶאת 
ְלֶרֶגל  ּוְלָבְרכֹו  ִלְׂשֹמַח ִעּמֹו  ֶׁשָּיבֹוא  ְּבֶמְמֶׁשֶלת אּוְזֶּבִקיְסָטן,  ָּבִכיר  ָּפִקיד  ְׁשִּפיֶגל,  ַמר 

ֻהֶּלֶדת ְּבנֹו.

ַאְרַּבע ּכֹוסֹות...
ְּבבֹוא ַהּיֹום ִהְתַמֵּלא ַהַּבִית ֻמְזָמִנים, ּוָבֶהם ַהָּבִכיר ְׁשִּפיֶגל, ֶׁשִהְתָּבֵרר ִּכי הּוא ְיהּוִדי. 
ָיִני ָעַבר ֵּבין ָהאֹוְרִחים ְוִהְתַיֵּׁשב ְלַיד ְׁשִּפיֶגל. הּוא ָמַזג ָלאֹוֵרַח ּכֹוס וֹוְדָקה ְוֶזה ָאַמר 
ְׁשִּפיֶגל  ְלַיד  ִהְתַיֵּׁשב  ַיֲעֹקב,  ְּכֶׁשָּקם  ַּכֲהָלָכה.  ְוָלַגם  ַהִּׂשְמָחה  ַּבַעל  ֵּבֵרְך ֶאת  'ְלַחִּיים', 
ְׁשִליִׁשי  ָּבאּו  ַאֲחָריו  'ְלַחִּיים'.  ִעּמֹו  ְוָאַמר  ְמֵלָאה  ּכֹוס  לֹו  ָמַזג  הּוא  ַּגם  ַאֵחר,  אֹוֵרַח 

ּוְרִביִעי ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָמַזג ִלְׁשִּפיֶגל עֹוד ּכֹוס, ַעד ֶׁשֶּזה ְּכָבר ָהָיה ָׁשתּוי ְלַגְמֵרי.

ְּבָׁשָלב ֶזה ָהָיה ָיִני ָּבטּוַח ִּכי ַּדְעּתֹו ֶׁשל ְׁשִּפיֶגל ֵאיָנּה ְנתּוָנה ַלַּנֲעֶׂשה, ְוִכי ְּכָבר ֶאְפָׁשר 
ַלֲעֹרְך ֶאת ְּבִרית-ַהִּמיָלה. ְלֶיֶתר ִּבָּטחֹון ִהִּקיפּו ֲעָׂשָרה ֲחִסיִדים ֶאת ַהּמֹוֵהל ְוַהִּתינֹוק, 
ְוָהַרב ְׁשַמְעָיה ָמִרינֹוְבְסִקי, ֶׁשִּׁשֵּמׁש ַרָּבם ֶׁשל ֲחִסיֵדי ַחַּב"ד, ִנְתַּכֵּבד ִלְהיֹות ַהַּסְנָּדק. 
ִליֵדי  ֻהְחַזר  ַמִּתְתָיהּו,  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְׁשמֹו  ֶׁשִּנְקָרא  ְוַהִּתינֹוק,  ִּבְמִהירּות,  ֶנֶעְרָכה  ַהְּבִרית 

ִאּמֹו.

"ִמיהּו  ְוָׁשַאל:  ְׁשִּפיֶגל  ִהְתעֹוֵרר  ִּפְתאֹום  ֲערּוִכים.  ֻׁשְלָחנֹות  ְלַיד  ִנְמְׁשָכה  ַהֲחִגיָגה 
ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה?". ַּכָּוָנתֹו ָהְיָתה ָלַרב ָמִרינֹוְבְסִקי, ֶׁשְּזָקנֹו ַהָּלָבן ּוָפָניו ָהֲעִדינֹות 

ִׁשּוּו לֹו ַהְדַרת-ָּפִנים ְמֻיֶחֶדת.

ַהֹּכל ֶנְחְרדּו. ַהִאם ִהְבִחין ַּבַּנֲעֶׂשה? ְּכֵדי ְלַהִּסיַח ֶאת ַּדְעּתֹו ִהְסִּבירּו ִּכי ְמֻקָּבל ְלָהִביא 
ַלִּׂשְמָחה ַצִּדיק, ֶׁשַּיְחִזיק ֶאת ַהֶּיֶלד ִויָבְרכֹו... ְׁשִּפיֶגל ִהְתַעֵּקׁש: "ֲאִני רֹוֶצה ְלַנֵּׁשק ֶאת 
ָידֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ַהֶּזה". ָהַרב ָמִרינֹוְבְסִקי ִנַּגׁש ֵאָליו, ִחֵּור ְלַגְמֵרי, ּוְׁשִּפיֶגל ָרַכן ְּבַהְכָנָעה 

ְוִנֵּׁשק ֶאת ָידֹו.

ֵהיָכן ְׁשִּפיֶגל?
ִהְבִחין  ְׁשִּפיֶגל  ִאם  ָיַדע  ֹלא  ִאיׁש  ָּכֵבד.  ֲחָׁשׁש  ְמֻלִּוים  ָהיּו  ַהָּבִאים  ַהָּיִמים 
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ַּבַּנֲעֶׂשה, ִאם ִּדֵּוַח ַעל ָּכְך ַלִּׁשְלטֹונֹות, ְוִאם ְמַרֶחֶפת ַסָּכָנה ֵמַעל ֹראָׁשם ֶׁשל ָיִני, ָהַרב 
ָמִרינֹוְבְסִקי ְוַהְּקִהָּלה ֻּכָּלּה.

ָיִני ֶהְחִליט ְלַגֵּׁשׁש ִּבְזִהירּות. הּוא ָלַקח ִעּמֹו ִמְצְרֵכי ָמזֹון ְמֻׁשָּבִחים, ֶׁשּנֹוֲעדּו ְלַׁשֵחד 
ִמְׂשָרדֹו  ֶּדֶלת  ָמָצא ֶאת  ְלַתְדֵהָמתֹו  ְׁשִּפיֶגל.  ִמְׂשָרדֹו ֶׁשל  ֶאל  ְוִנַּגׁש  ֶׁשָּצִריְך,  ִמי  ֶאת 
ְסגּוָרה, ְוַהֶּׁשֶלט ֶׁשָעֶליָה, ַהּנֹוֵׂשא ֶאת ְׁשמֹו ְוַתְפִקידֹו, ָחֵסר. ְּברּוְסָיה ֶזה ָהָיה ִסיָמן 

ֹלא-טֹוב, ֶׁשֵּכן ַמְׁשָמעּות ַהָּדָבר ֶׁשַהּיֹוֵׁשב ַּבִּמְׂשָרד ִנְׁשַלח ְלַמֲאָסר.

ָיִני ֶנְחַרד. ִאם ְׁשִּפיֶגל ָהֳאַׁשם ַעל ִהְׁשַּתְּתפּותֹו ִּבְבִרית-ִמיָלה, ֲהֵרי ֶׁשהּוא ּוִמְׁשַּפְחּתֹו 
ַהָּבִאים ַּבּתֹור. ְמֹבָהל ֵהֵחל ַלְחֹקר ֶאת ֵּפֶׁשר ֵהָעְדרּותֹו ֶׁשל ְׁשִּפיֶגל, ַאְך ֶנֱאַמר לֹו ִּכי 
הּוא ָּפַרׁש ִמַּתְפִקידֹו ִמְּפֵני ִסּבֹות ְּבִריאּוִתּיֹות. ָיִני ִנְרַּגע ּוָפָנה ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ְׁשִּפיֶגל 

ְּכֵדי ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו.

ְלַהְפָּתָעתֹו, ָמָצא ֶאת ְׁשִּפיֶגל ָּבִריא ְלַגְמֵרי. "ָלָּמה ָּפַרְׁשָּת?", ָׁשַאל ָיִני, ּוְתׁשּוָבתֹו ֶׁשל 
ְׁשִּפיֶגל ִהְדִהיָמה אֹותֹו: "ִּבְהיֹוִתי ֶאְצְלָך נֹוַכְחִּתי ְּבֹגֶדל ַהַהְקָרָבה ֶׁשֱהִייֶתם מּוָכִנים 
ָלּה ַּבֲעבּור ֲעִריַכת ַהְּבִרית ְלִבְנֶכם. ְמִסירּות-ֶנֶפׁש זֹו ּוְתחּוַׁשת ַהֲחִמימּות ֶׁשָּׁשְרָתה 
ֵּביֵניֶכם ָנְגעּו ְלִלִּבי ַעד ְמאֹוד. ֶהְחַלְטִּתי ִּכי מּוָטב ִלי ַלֲעֹזב ֶאת ַהִּמְׂשָרה ָהָרָמה ְּכֵדי 

ַלְחֹזר ְוִלְחיֹות ִּכיהּוִדי"...
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ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ְוָאַמר ְלַתְלִמידֹו ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליֶז'ְנְסק )ְּכִפי ֶׁשִּסֵּפר 
ִּבְמִתיְבָּתא  ֶׁשאֹוְמִרים  ְלָמה  "ַּתְקִׁשיב  ַהָּזֵקן(:  ְלַאְדמֹו"ר  זּוָׁשא  ַרִּבי  ָאִחיו 
ָּגמּור  ָרָׁשע  ֶלֱאֹהב  ִהיא  ֶׁשַאֲהַבת-ִיְׂשָרֵאל  ַמְעָלה"(,  ֶׁשל  )"ְיִׁשיָבה  ְּדָרִקיַע 

ְּכמֹו ַצִּדיק ָּגמּור!".

ֶׁשֹּלא  ֲאָנִׁשים  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא  ְּפׁשּוִטים,  ֲאָנִׁשים  ַרק  ֹלא  ֶלֱאֹהב  ֵיׁש  ֵּכן,  ִאם 
ִּכי  ַמּדּוַע?  ַהַּצִּדיק.  ֶאת  ֶׁשאֹוֲהִבים  ְּכִפי  ִמָּדה  ּוְבאֹוָתּה  ָּכָראּוי,  ִמְתַנֲהִגים 
ְּבִקְרּבֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי, ַּגם ִאם הּוא ֹלא  ִמְתַנֵהג ֲעַדִין ָּכָראּוי, ׁשֹוֶכֶנת ְנָׁשָמה 

ֱאֹלִקית ֶׁשִהיא ֵחֶלק ֱאלֹו-ַּה ִמַּמַעל ַמָּמׁש.

ְּבִלי ְּתָנִאים ּוְבִלי ֶחְׁשּבֹון

ִמֶּמְזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד  ַּתְלִמיד  ַהָּזֵקן,  ַאְדמֹו"ר  ִהִּגיַע  ַהָּבא  ַּבָּׁשָלב  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְוַתְלִמיד-ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ְוָכַתב ְּבֶפֶרק ל"ב – ַהֵּלב ֶׁשל ַהַּתְנָיא 
– ֶׁשַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ִהיא ְּכמֹו ַאֲהַבת ַאִחים ַמָּמׁש. ְּכמֹו ֶׁשֶאת ָאִחי ֲאִני אֹוֵהב 
ִּכי הּוא ֵחֶלק ִמֶּמִּני ַמָּמׁש, ְוֶאת ַעְצִמי ֲהֵרי ֲאִני ָּתִמיד אֹוֵהב... ָּכְך ֲאִני ָצִריְך 

ֶלֱאֹהב ָּכל ְיהּוִדי. 

ֶאָּלא  ְיהּוִדי,  ָּכל  ֶלֱאֹהב  ֶׁשָּצִריְך  ִּבְלַבד  זֹו  ֹלא  ַהָּזֵקן,  ַאְדמֹו"ר  ִּדְבֵרי  ְלִפי 
ֶׁשהּוא ְּכָלל ֵאינֹו ַמְזִּכיר ֶׁשַּקָּים ֶהְבֵּדל ָּכְלֶׁשהּו ֵּבין ְיהּוִדי ִליהּוִדי )ַלְמָדִנים 
"ֶאָחד  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאָּלא  ְרָׁשִעים(,  אֹו  ַצִּדיִקים  ְּפׁשּוִטים,  ֲאָנִׁשים  אֹו 

ַמָּמׁש".

ַמָּמׁש,  ָּכמֹוָך   – ָּכמֹוָך"  ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ַהָּפסּוק  ֶׁשל  ַהֵּפרּוׁש  ֶזה 
ְוַאֲהַבת  "ִּבְצָדָקה  ָהַרִּבי:  ֶׁשּכֹוֵתב  ּוְכִפי  ֶחְׁשּבֹון,  ִמָּכל  ֶׁשְּלַמְעָלה  ַאֲהָבה 

ִיְׂשָרֵאל – ֵאין ַלֲעׂשֹות ֶחְׁשּבֹונֹות ְּכָלל".

ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות

עֹוְזִרים  ַּכֲאֶׁשר  ֵׁשִני?  ִליהּוִדי  ְּבֹפַעל  ָהַאֲהָבה  ִמְתַּבֵּטאת  ַּבֶּמה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַּבַּׁשָּבתֹות  ֶׁשָּלַמְדנּו  ּוְכִפי  ַיַחד.  ִּבְׁשֵניֶהם  אֹו  ְּברּוָחִנּיּות,  אֹו  ְּבַגְׁשִמּיּות  לֹו 
ִּפְרֵקי ָאבֹות, ֶאת ַמֲאַמר ִהֵּלל: "ֱהֵוי ִמַּתְלִמיָדיו  ָהַאֲחרֹונֹות, ְּבֶפֶרק א' ֶׁשל 
ֶׁשל ַאֲהֹרן . . אֹוֵהב ֶאת ַהְּבִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה". ִמַּצד ֶאָחד ֵיׁש ֶלֱאֹהב ָּכל 
ְיהּוִדי ַּגם ִאם הּוא ְּבַמָּצב ֶׁשל "ְּבִרּיֹות ְּבָעְלָמא" – ָאָדם ֶׁשִּנְרֶאה ָרחֹוק ִמּתֹוָרה 
ּוִמְצוֹות – ַּגם ְּכַלָּפיו ֵיׁש ְלִהְתַנֵהג ְּבַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ּוְלַסֵּיַע לֹו ְּבַגְׁשִמּיּות. ַאְך 
ֶאת  ְלַגּלֹות  ְּכֵדי  ּוִמְצוֹות,  ְלתֹוָרה  ּוְלָקְרבֹו  ְּברּוָחִנּיּות  ַּגם  לֹו  ְלַסֵּיַע  ָעֵלינּו 

ַהְּנָׁשָמה ֶׁשּבֹו ֶׁשִהיא ֵחֶלק ֱאלֹו-ַּה ִמַּמַעל, ְוַגם ֵחֶלק ֵמַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו.

ִלְהיֹות סֹוֵחר

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: יֹוֵתר ִמָּכְך, ֵאין ְלַהְמִּתין ַעד ֶׁשַהֵּׁשִני ָיבֹוא ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶעְזָרה. 
ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמֶּבְרִדיֶצ'ב ֶׁשָהָיה ָידּוַע ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ָהֲעצּוָמה ֶׁשּלֹו, ִסֵּפר 
 – ֵמַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ִּפְתָּגם  ֶׁשָּׁשַמע  ַאֲחֵרי  ָרַכׁש  זֹו הּוא  ַאֲהָבה  ֶׁשֶאת  ַּפַעם 
ַהִּמְׁשָנה ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ב' אֹוֶמֶרת "ָּכל ּתֹוָרה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ְמָלאָכה סֹוָפּה 

ְּבֵטָלה. .". ֵּפֵרׁש ַעל ָּכְך ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶׁש'ַהְּמָלאָכה' ִהיא ְמֶלאֶכת ַאֲהַבת 
ִיְׂשָרֵאל.  ְּבַאֲהַבת  ָהִעּסּוק  ַּגם  ִלְהיֹות  ַחָּיב  ּתֹוָרה  ִלּמּוד  ִעם  ַיַחד  ִיְׂשָרֵאל... 
ְמַחֶּכה  ֶׁשֵאינֹו  ֵעֶסק  ַּבַעל  ָאָדם  ְּכמֹו  ַמָּמׁש.  ֶׁשל  'ְמָלאָכה'  הּוא  ֶזה  ִעּסּוק 
ֶׁשָּיבֹואּו ֵאָליו ֶאָּלא הּוא ְמַחֵּפׂש ְלַהְגִּדיל ֶאת ַּפְרָנָסתֹו ְוהֹוֵלְך ּוְמַחֵּפׂש עֹוד 
ְועֹוד קֹוִנים, ָּכְך ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ִהיא ָלֶלֶכת ּוְלַחֵּפׂש ָמה ָחֵסר ִליהּוִדי ֵׁשִני. 

ֵּכיַצד ֲאִני ָיכֹול ַלֲעֹזר לֹו ְּבַגְׁשִמּיּות אֹו ְּברּוָחִנּיּות...

ְוַעל ָּכְך אֹוֵמר ָהַרִּבי: "ַּכֲאֶׁשר רֹוִצים ְלַקֵּבל הֹוָסָפה ְּבִבְרכֹות ַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך, 
ִהֵּנה ֵמָהֵעצֹות ַהְּיעּוצֹות ְלָכְך, הּוא ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִליהּוִדי ֵׁשִני ְּבַגְׁשִמּיּות אֹו 

ְּברּוָחִנּיּות".

ַהֶּלַקח:

ְנַסֵּיַע ִליהּוִדים ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ּוִבְזכּות ִמְצָוה זֹו ִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה, ּוְכִדְבֵרי 
ָהַרִּבי: 

ְּדַהְּגֻאָּלה  ַלַהְתָחָלה  ְוַעד  ִיְׂשָרֵאל ִהיא – ְּבתֹור ְטִעיָמה  ְּדַאֲהַבת  "ַהַהְדָּגָׁשה 
ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה ַהְּקׁשּוָרה ִעם ְנֻקַּדת ָהַאְחדּות ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְתַחְּלקּות, 

ֶׁשֻּמְדֶּגֶׁשת ְּבַאְחדּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. .".

)מעובד ע"פ לקו"ש ח"ב עמ' 299 ואילך, שיחות פ' קדושים ח"א, חי"ז ועוד(

 

ְלִהְסּתֹוֵבב  ָנַהג  ִנְסָּתר, הּוא  ַצִּדיק  ָהָיה  עֹוד  ֵׁשם טֹוב  ְּכֶׁשַהַּבַעל  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָּבֲעָירֹות ּוַבְּכָפִרים ְוִלְׁשאֹול ָּכל ְיהּוִדי אֹותֹו ָּפַגׁש: ָמה ְׁשלֹוְמָך? ֵאיְך ַהְּבִריאּות? 
ֵאיְך ַהַּפְרָנָסה? ִויהּוִדים ָענּו ַּכּמּוָבן: ָּברּוְך ַהֵּׁשם! ְּתׁשּוָבה זֹו ָאַהב ְמאֹוד ַהַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב ִלְׁשֹמַע.

ֶׁשְּכָבר   – 'ָּפרּוׁש'  ְיהּוִדי  ִהְתּגֹוֵרר  ָּבּה  ַלֲעָיָרה  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ִהִּגיַע  ְוִהֵּנה 
ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָיַׁשב ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ָעטּור ְּבַטִּלית ּוִבְתִפִּלין ְוָעַסק ַּבּתֹוָרה, ַרק 
ּוִמָּיד  ַמִים  ִעם  ֶלֶחם  ֲחִתיַכת  ְלִמְחָיתֹו  ָהָיה טֹוֵעם  ַעְרִבית הּוא  ְּתִפַּלת  ַאֲחֵרי 

חֹוֵזר ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה. אֹותֹו 'ָּפרּוׁש' ֶנְחַׁשב ְלָגאֹון ּוְלַתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול.

ַאָּבא/ִאָּמא: ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִנְכַנס ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ּבֹו ָיַׁשב ַהָּפרּוׁש, ּוְבֶאְמַצע 
ַהִּלּמּוד ָּפָנה ֵאָליו ְוָׁשַאל אֹותֹו: ֵאיְך ַהְּבִריאּות? ֵיׁש ְלָך ָּכל ָמה ֶׁשַאָּתה ָצִריְך...? 
ִּבְבָגִדים ְּפׁשּוִטים  ַלְּיהּוִדי ֶׁשָעַמד מּולֹו  ְלָהִעיף ַמָּבט  ַהָּפרּוׁש ְּכָלל ֹלא ָטַרח 
ְוִהְמִׁשיְך ְּבִלּמּודֹו. ַאְך ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִהְמִׁשיְך ְוָׁשַאל ׁשּוב  ְּכַאַחד ַהַּכְפִרִּיים 
ָוׁשּוב, ַעד ֶׁשַהָּפרּוׁש ֶׁשָּלנּו ִהְתַּכֵעס ְוֶהְרָאה ְּבֶאְצָּבעֹו ַעל ַהֶּדֶלת ְּכִמי ֶׁשאֹוֵמר: 

ֵצא ַּבחּוץ...

ֶאת  ְלַהֵּׁשם  נֹוְתִנים  ֵאיְנֶכם  ָלָּמה  "ַרִּבי,  ְוָׁשַאל:  הֹוִסיף  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְוָאז 
ַהַּפְרָנָסה ֶׁשּלֹו"?...

ָּכאן ַהָּפרּוׁש ֶׁשָּלנּו ְּכָבר ִהְתַּבְלֵּבל ְלַגְמֵרי... ָמה רֹוֶצה ַהְּיהּוִדי ֶׁשעֹוֵמד מּולֹו, 
ְלָמה הּוא ִמְתַּכֵּון? ֵאיזֹו ַּפְרָנָסה ַהֵּׁשם ְּבִדּיּוק ָצִריְך?

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֵהִׁשיב ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְלאֹותֹו ָּפרּוׁש: ָּדִוד ַהֶּמֶלְך אֹוֵמר ִּבְתִהִּלים 
"ְוַאָּתה ָקדֹוׁש – יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל". ַהֵּׁשם הּוא ָקדֹוׁש, הּוא ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר 
ָלעֹוָלם ֶׁשָּלנּו. ָמה ּגֹוֵרם לֹו ְּבָכל ֹזאת 'ָלֶׁשֶבת' – 'ָלֶרֶדת' )ְּכמֹו ָאָדם ֶׁשִּמְתּכֹוֵפף 
ַּכֲאֶׁשר הּוא יֹוֵׁשב( ֵאֵלינּו ְוָלֵתת ְלָכל ֶאָחד ֶאת ָמה ֶׁשהּוא ָצִריְך ִּבְבִריאּות אֹו 
ְּבַפְרָנָסה? – ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל! ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי מֹוֶדה ְלַהֵּׁשם ְואֹוֵמר "ָּברּוְך ַהֵּׁשם" 
ַעל ַהְּבִריאּות, אֹו ַעל ַהַּפְרָנָסה ְוַכּדֹוֶמה, ֶזה ּגֹוֵרם ְלַהֵּׁשם ִלְרצֹות ּוְלַהְמִׁשיְך 

'ָלֶרֶדת' ְוָלֵתת ֶׁשַפע ְלאֹותֹו ְיהּוִדי ְּבָכל ָמה ֶׁשהּוא ָצִריְך.

ָלֵכן ֶזה ְּכמֹו 'ַּפְרָנָסה' – ְּכמֹו ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִקיַע ִּבְׁשִביל ְלַהְרִויַח יֹוֵתר, ָּכְך ַהֵּׁשם 
ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ְמַקֵּבל  ּוִבְתמּוָרה הּוא  ּוְבִריאּות,  ַּפְרָנָסה  ָלנּו  ְּבָלֵתת  'ַמְׁשִקיַע' 

ְוַהּתֹוָדה ֶׁשָּלנּו...

ַאָּבא/ִאָּמא: ִאם ֵּכן, ִהְסִּביר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַלָּפרּוׁש, ַאָּתה ָאְמָנם לֹוֵמד ּתֹוָרה, 
ֲאָבל ִמֵּכיָון ֶׁשֵאיְנָך עֹוֶנה ִלי 'ָּברּוְך ַהֵּׁשם', ַאָּתה ְמַפְסֵפס ַמֶּׁשהּו, ַאָּתה ֹלא נֹוֵתן 
ְלַהֵּׁשם ֶאת ַהַּפְרָנָסה ֶׁשּלֹו... ַהֵּׁשם רֹוֶצה ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ִּדיָרה ַּב'ַּתְחּתֹוִנים' – ַּדְוָקא 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהָחְמִרי. ָעֶליָך ִלְדֹאג ְלהֹוִריד ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ּוְלַחֵּבר אֹוָתּה ַּגם ִעם 
ַהַחִּיים ַהָחְמִרִּיים ֶׁשְּלָך, ַעל ְיֵדי ֶׁשּתֹוֶדה ּוְתַהֵּלל ְלַהֵּׁשם ַעל ַהְּבִריאּות ֶׁשְּלָך, 

ַעל ַהַּפְרָנָסה ֶׁשְּלָך, ַעל ַחֵּיי ַהּיֹום יֹום ֶׁשַהֵּׁשם נֹוֵתן ְלָך.

ִמְצַות  ְלַגֵּבי  ְמַעְנֵין,  ַמֶּׁשהּו  ָלנּו  ַמְסִּביר  ַהֶּזה  ַהִּנְפָלא  ַהִּסּפּור  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 

טֹוב ְלהֹודֹות ְלַהֵּׁשם
ַהָּׁשִנים  ְּבָׁשלֹוׁש  'ְקדֹוִׁשים'.  ְּבָפָרַׁשת  ַהַּׁשָּבת  קֹוְרִאים  ָאנּו  ָעֶליָה  ָעְרָלה 
ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל ָהִאיָלן ַהֵּפרֹות ֵהם 'ָעְרָלה' ְוָאסּור ָלנּו ֶלֱאֹכל אֹו ֵלָהנֹות 
ְירּוָׁשַלִים.  ָּבִעיר  ִּבְקֻדָּׁשה,  אֹוָתם  ֶלֱאֹכל  ָצִריְך  ָהְרִביִעית  ַּבָּׁשָנה  ֵמֶהם. 
אֹוָתם  ֶלֱאֹכל  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ָוָהְלָאה,  ָהִאיָלן  ִלְצִמיַחת  ַהֲחִמיִׁשית  ֵמַהָּׁשָנה 

ְּבצּוָרה ְרִגיָלה, ֵהיָכן ֶׁשָאנּו רֹוִצים.

ַהּתֹוָרה  ַאְך  ָהְרִביִעית,  ַהָּׁשָנה  ְּבֵפרֹות  ִהיא  ַהְּקֻדָּׁשה  ִעַּקר  ְּכִאּלּו  ִנְרֶאה 
אֹוֶמֶרת: "ּוַבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשת ֹּתאְכלּו ֶאת ִּפְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם ְּתבּוָאתֹו" – 
ֵהם  ַהֲחִמיִׁשית  ַהָּׁשָנה  ֵּפרֹות  ֶׁשִּמְּבִחיָנה רּוָחִנית  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ּוַמְסִּביר 

ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה יֹוֵתר ֵמַהָּׁשִנים ַהּקֹוְדמֹות.

ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַּדְוָקא ַהְּפִרי ֶׁשֶּנֱאָכל ְּבֹאֶפן ֶׁשל 'ֻחִּלין' – ְּבָכל ָמקֹום, 
הּוא ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה יֹוֵתר ֵמַהְּפִרי ֶׁשֶּנֱאָכל ִּבְקֻדָּׁשה, ִּבירּוָׁשַלִים?

ַאָּבא/ִאָּמא: ֲאָבל ְלִפי ַהִּסּפּור ִעם ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוַהָּפרּוׁש ָאנּו ְמִביִנים 
ֶאת  ַמְרִּגיׁש  ְיהּוִדי  ָּבֶהם  ָהְרִביִעית,  ַהָּׁשָנה  ְּבֵפרֹות  ֹלא  הּוא  ֶׁשַהִחּדּוׁש 
ַהְּקֻדָּׁשה ִּכי ֵהם ֶנֱאָכִלים ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש. ַהִחּדּוׁש הּוא ֶׁשַּגם ַּבָּׁשִנים 
ֶׁשַהְּבָרָכה  זֹוֵכר  הּוא  ַהֵּפרֹות,  ֶאת  אֹוֵכל  הּוא  ּבֹו  ָמקֹום  ְּבָכל  ַהָּבאֹות, 
ַּבֵּפרֹות ָּבָאה ֵמַהֵּׁשם, ְוהּוא מֹוֶדה לֹו ַעל ָּכְך ְועֹוֶׂשה ִּדיָרה ְלַהֵּׁשם ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי.

)מעובד ע"פ לקו"ש ח"ז עמ' 134 ואילך(


