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ִמָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע 
ְלָפָרַׁשת ַהֹחֶדׁש

ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה

ַאָּבא/ִאָּמא: ַהַּׁשָּבת, ֹראׁש-ֹחֶדׁש ִניָסן, ָאנּו קֹוְרִאים ְל'ַמְפִטיר' ֶאת ַהָּפָרָׁשה 
ֶׁשְּכָבר  ַאֲחֵרי  ֲאָדר.  ֹחֶדׁש  ֶׁשל  ַהּנֹוָספֹות  ַהָּפָרִׁשּיֹות  ֵמַאְרַּבע  ָהַאֲחרֹוָנה 
ָקָראנּו 'ְׁשָקִלים' 'ָזכֹור' ּו'ָפָרה', ָאנּו קֹוְרִאים ַהַּׁשָּבת ֶאת 'ָּפָרַׁשת ַהֹחֶדׁש' 

)ִמּתֹוְך ָּפָרַׁשת ֹּבא( – ִצּוּוי ה' ְלֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן ַעל ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש.

ַמִהי ַהִּמְצָוה? ֶׁשְּכֶׁשַּיִּגיַע ְזַמן 'מֹוַלד ַהְּלָבָנה' – ִּבְתִחַּלת ַהֹחֶדׁש –  ָיבֹואּו 
ֵעִדים ְלָהִעיד ִּבְפֵני ֵּבית-ַהִּדין ֶׁשֵהם ָראּו ֶאת ַהָּיֵרַח ַהִּמְתַחֵּדׁש, ּוֵבית-ַהִּדין 
ַיְכִריזּו ֶׁשאֹותֹו יֹום הּוא ֹראׁש-ֹחֶדׁש. ִאם ֹלא ָּבאּו ֵעִדים, ֵּבית-ִּדין ַמְכִריִזים 

ַעל ֹראׁש-ַהֹחֶדׁש ֶהָחָדׁש ַרק ְלָמֳחָרת.

ְוָלָּמה קֹוְרִאים ָּפָרַׁשת 'ַהֹחֶדׁש' ַּדְוָקא ִלְקַראת ֹחֶדׁש ִניָסן? ֵּכיָון ֶׁשִּמְצָוה זֹו 
ִנְּתָנה ְּבֹראׁש-ֹחֶדׁש ִניָסן – "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 

. . ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים".

ַהִּמְצָוה ָהִראׁשֹוָנה 

ְלַעם- ֶׁשִּנְּתָנה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּמְצָוה  ֶאָּלא  ִמְצָוה,  עֹוד  ֹלא  זֹו  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ִיְׂשָרֵאל )ִלְקַראת ְיִציָאתֹו ִמִּמְצַרִים ַוֲהִפיָכתֹו ְלַעם(! 

ֶאת  ֵמִביא  ָּבָרא",  "ְּבֵראִׁשית  ַהָּפסּוק  ַעל  ַּבּתֹוָרה,  ָהִראׁשֹון  ַרִׁש"י  ְוָאֵכן, 
ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְצָחק, ֶׁשַהּתֹוָרה ֹלא ָהְיָתה ְצִריָכה ְלַהְתִחיל ִמ"ְּבֵראִׁשית" ֶאָּלא 
ֵמ"ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם" – ִּכי ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ֵסֶפר ִסּפּוִרים, ֶאָּלא ֵסֶפר ַהִּמְצוֹות 
ֶׁשל ַעם-ִיְׂשָרֵאל, ְוִאם ֵּכן ָהיּו ְצִריִכים ְלַהְתִחיל ִעם ִמְצַות 'ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש'.

ָהִראׁשֹוָנה  ִלְהיֹות  ִנְבֲחָרה  ִהיא  ֶׁשַּדְוָקא  זֹו  ְּבִמְצָוה  ְמֻיָחד  ָּכל-ָּכְך  ָמה 
ֶׁשִּנְצַטּוּו ָּבּה ִיְׂשָרֵאל?
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ָּכְך ָנַהג ָׁשִנים ַרּבֹות. ֶאָּלא ֶׁשִּפְתאֹום ִהְבִחינּו ַהּנֹוְכִחים ִּכי ְלִעִּתים ָהַרִּבי ֵאינֹו 

ְמַכֶּסה ֶאת ֵעיָניו. ֵהם ִנּסּו ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר, ַעד ֶׁשִהְצִליחּו.

ְּתאּוָנה  אֹו  ֶׁשַּמֲחָלה  אֹוֵרַח  ַלְּתִפּלֹות  ָלבֹוא  ֵהֵחל  ְזַמן  ְּבאֹותֹו  ִּכי  ִמְתָּבֵרר 

ַהּנֹוָרא.  ַמְרֵאהּו  ִּבְגַלל  ְלַהִּביט ּבֹו  ָהָיה  ָקֶׁשה  ְמַזְעֵזַע.  ִעּוּות  ָּפָניו  ֶאת  ִעְּוָתה 

ַעל  ָידֹו  ֶאת  ִמְּלַהִּניַח  ִנְמָנע  ָהַרִּבי  ָהָיה  ַלְּתִפָּלה,  ַמִּגיַע  ְיהּוִדי  ְּכֶׁשָהָיה אֹותֹו 

ִמְצחֹו, ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשַהְּתנּוָעה ַהֹּזאת ִּתְתָּפֵרׁש ְּבֵעיֵני ָהִאיׁש ְּכֹחֶסר ָרצֹון ֶׁשל ָהַרִּבי 

ִלְראֹותֹו.

ַעד ְּכֵדי ָּכְך ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ְזִהירּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ְּבִרְגׁשֹות ַהּזּוָלת.

ֵׁשׁש ַּדּקֹות ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה
ַּכָּידּוַע, ְזַמֵּני ַהְּכִניָסה ִל'יִחידּות' ֵאֶצל ָהַרִּבי ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו ָהיּו ַּבֵּלילֹות. ָהֲאָנִׁשים 

ֵהֵחּלּו ְלִהָּכֵנס ִּבְׁשַעת ֶעֶרב ְוִסְּימּו ֹלא-ַּפַעם ְּכֶׁשְּכָבר ֵהִאיר ַהֹּבֶקר.

ִׁשעּול  ָהַרִּבי  ִנְתַקף  ִל'יִחידּות',  ֲאָנִׁשים  ַקָּבַלת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ַאַחת,  ַּפַעם 

ָיֵבׁש, ֶׁשִּנְׁשַמע ֵהיֵטב ַּגם ֵמֶעְבָרּה ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהֶּדֶלת. ַהַּמְזִּכיר, ָהַרב-ֶהָחִסיד ר' 

ְלַהִּגיׁשֹו  ְלָהִכין ֶּתְרמּוס ִעם ֵּתה ַחם, ּוִבֵּקׁש  ֶׁשִּיְחֶי', ִמֵהר  ְיהּוָדה-ֵליּב ְּגרֹוֶנר 

ָלַרִּבי. אּוַלם ָהַרִּבי ִוֵּתר ַעל ַהֵּתה ְוַהַּמְזִּכיר ָיָצא ֵמַהֶחֶדר ִעם ַהֶּתְרמּוס ְּבָיָדיו.

ֲאִני  "ֵאיְך  ַלַּמְזִּכיר:  ָהַרִּבי  ָאַמר  ִל'יִחידּות',  ָהֲאָנִׁשים  ַקָּבַלת  ְּכֶׁשִּנְסַּתְּיָמה 

ָיכֹול ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצִמי ִלְׁשּתֹות ֵּתה, ְּבעֹוד ֲאָנִׁשים ַמְמִּתיִנים ַּבחּוץ?". ַנֲעָנה 

ַהַּמְזִּכיר ְוָאַמר, ֶׁשְּׁשִתַּית ּכֹוס ֵּתה אֹוֶרֶכת ַּדָּקה ַאַחת ִּבְלַבד, ְוִכי ַהָּדָבר ָנחּוץ 

ִלְבִריאּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. ֵהִגיב ַעל ָּכְך ָהַרִּבי: "ְׁשִתַּית ּכֹוס ֵּתה ַחם אֹוֶרֶכת ֵׁשׁש 

ַּדּקֹות. ְוִכי ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשֲאִני ֵאֵׁשב ְוֶאְׁשֶּתה ֵּתה ּוַבחּוץ ַיְמִּתינּו ֲאָנִׁשים 

ֵׁשׁש ַּדּקֹות ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה?"...

ָּבאּו ִּבְזכּות ְיִגיָעתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו, ֶאָּלא ִנְּתנּו לֹו ְּבַמָּתָנה ִמְּלַמְעָלה. ָּכְך ַעל ָּכל ְיהּוִדי 
ִלְהיֹות ָׁשֵפל ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו ְוֹלא ְלִהְתָּגאֹות. 

ַהֶּלַקח:

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַמֲעלֹות ּוְזֻכּיֹות, ַאְך ֹלא ְלִהְתָּגאֹות. ַעל-ְיֵדי ָהֲעָנָוה 
זֹוִכים ִל"ְקִריָאה ֶׁשל ִחָּבה", ְּכִפי ֶׁשָּקָרא ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְלֹמֶׁשה, ּוַמִּגיִעים ֶאל 
ַהְּׁשֵלמּות ָהֲאִמִּתית, ְּבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ּבֹו ִנְזֶּכה ְלַהְקִריב ָקְרָּבנֹות, ַּבְּגֻאָּלה 

ַהְּׁשֵלָמה.

)מעובד ע"פ לקו"ש חי"ז, עמ' 1 ואילך(

ֹלא ְּבַבת-ַאַחת
ְלִיְרַאת- ִחּנּוְך  ָהַרַּׁש"ּב  ַאְדמֹו"ר  ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ָסַפג  ַיְלדּותֹו  ִמַּׁשַחר  ְּכָבר 

ָׁשַמִים ֻמְפֶלֶגת ּוְלַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ֶׁשעֹוְרָרה ִהְׁשָּתאּות.

ָׁשָתה  ְוהּוא  ַהָּׁשעֹות  ִחּׁשּוב  לֹו  ִהְׁשַּתֵּבׁש  ָחֵמׁש,  ְּכֶבן  ִּבְהיֹותֹו  ַאַחת,  ַּפַעם 

ְּבָטעּות ָחָלב ָחֵמׁש ָׁשעֹות )ִּבְמקֹום ֵׁשׁש ָׁשעֹות( ַאֲחֵרי ֶׁשָאַכל ָּבָׂשר. ַהֶּיֶלד 

)ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ָאִביו  ִלְפֵני  ִהְתַיֵּצב  ָעֹמק  ּוְבַצַער  ְלִלּבֹו,  ֹזאת  ָלַקח  ַהָּקָטן 

ַאְדמֹו"ר ַהַּמֲהַר"ׁש( ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 'ִּתּקּון' ַעל ָהֲעֵבָרה...

ּוַפַעם ַאֶחֶרת, ְּכֶׁשָהָיה ְּכֶבן ְׁשמֹוֶנה, ִהְתַּכְּנָסה ְקבּוַצת ֲחִסיִדים ְלִהְתַוֲעדּות 

ְּבֵבית ָאִביו, ָהַרִּבי ַהַּמֲהַר"ׁש. ְלֶפַתע ִהְבִחינּו ַהֲחִסיִדים ַּבֶּיֶלד ַהָּצִעיר ִנְכָנס 

ְּפִניָמה, מֹוֵזג ְלַעְצמֹו ּכֹוס ַמִים, ׁשֹוֶתה ַמֲחִצית ִמֶּמָּנה ְויֹוֵצא. ָסְברּו ַהֲחִסיִדים 

ִּכי ַּדי ָהָיה ְּבַמֲחִצית ַהּכֹוס ְּכֵדי ְלַהְרוֹות ֶאת ִצְמאֹונֹו. אּוָלם ֹלא ָחְלפּו ֶאָּלא 

ְרָגִעים ִמְסָּפר ְוַהֶּיֶלד ָׁשב ְּפִניָמה ְוָׁשָתה ֶאת ִיְתַרת ַהַּמִים ֶׁשַּבּכֹוס.

"ַמּדּוַע ֹלא ָׁשִתיָת ֹקֶדם ָלֵכן ֶאת ְמֹלא ַהּכֹוס?!", ִהְתַּפְּלאּו ַהֲחִסיִדים.

ַהֶּיֶלד ַהָּצִעיר ֵהיִׁשיר ֲאֵליֶהם ַמָּבט ָטהֹור ְוָעָנה: "ִמְּפֵני ֶׁשָאִבי ָהַרִּבי ָאַמר ִלי 

ְּבִהְזַּדְּמנּות ְמֻסֶּיֶמת, 'ָּכל ָּדָבר ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ֶלֱאֹכל אֹו ִלְׁשּתֹות, ַאל ַּתֲעֶׂשה 

ֹזאת ְּבַבת-ַאַחת'. ֲאִמיָרתֹו ֹזאת ֶׁשל ָאִבי ֶנֶהְפָכה ֶאְצִלי ֵמָאז – ְלֶהְרֵּגל".

ְרִגיׁשּות ַלּזּוָלת
)ֵּבית-ַהִּמְדָרׁש(  ַּב'ַּזאל'  ְוַעְרִבית  ִמְנָחה  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהַרִּבי  ָנַהג  ַרּבֹות  ָׁשִנים 

ַלֶּדֶלת,  ְלַיד ַהֻּׁשְלָחן ַהָּסמּוְך  ָהָיה  ָהַרִּבי  ְיִׁשיָבתֹו ֶׁשל  ַהָּקָטן ִּב-770. ְמקֹום 

ְּכֶׁשָּפָניו ֶאל ַהָּקָהל. ִּבְזַמן ֲחָזַרת-ַהַּׁש"ץ ָיַׁשב ַעל ַסְפָסל ָצמּוד ַלִּקיר ְוִהִּניַח 

ָיד ַעל ִמְצחֹו, ְּבֶדֶרְך ֶׁשַּמְסִּתיָרה ְמַעט ֶאת ֵעיָניו.

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

שיזכו הוריו שיחיו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים 
מתוך בריאות נחת והרחבה

נדפס ע"י ולזכות הוריו משה אלעזר ודורית שיחיו 
שייינר



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ְמַקֵּדׁש ַהְּזַמִּנים

ְלֹמֶׁשה  ַהֵּׁשם  ְּכִדְבֵרי   – ִהיא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶׁשל  ַהַּמָּטָרה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
 – ַהֶּזה"  ָהָהר  ַעל  ָהֱאֹלִקים  ֶאת  ַּתַעְבדּון  ִמִּמְצַרִים  ָהָעם  ֶאת  "ְּבהֹוִציֲאָך 

ְלַהִּגיַע ְלַמַּתן-ּתֹוָרה.

ַהִחּדּוׁש ֶׁשל ַמַּתן-ּתֹוָרה הּוא ְּב'ִקּדּוׁש ַהֹחֶמר'. ָאז ִנַּתן ַהּכֹוַח ִליהּוִדי ְלַקֵּים 
ֶהָעׂשּוי  ַהְּקָלף  ְּכמֹו  ָקדֹוׁש.  ְלָדָבר  ָחְמִרי  ָּדָבר  ַלֲהֹפְך  ּוְבֶאְמָצעּוָתּה  ִמְצָוה 

ֵמעֹור ְּבֵהָמה ֶׁשָעָליו ִנְכְּתבּו ַהְּתִפִּלין ְוהּוא הֹוֵפְך ְלֵחֶפץ ֶׁשל ִמְצָוה.

ַאְך ַהִּמְצָוה ְמַקֶּדֶׁשת ַרק ֶאת ַהֵחֶפץ ִעּמֹו ִהיא ַנֲעֵׂשית ְוֶאת ָהֶרַגע ּבֹו ִהיא 
ִהיא ִמְתַקֶּיֶמת.

ִלְפֵני ָּכל ֶזה נֹוֵתן ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְצָוה ְּכָלִלית יֹוֵתר – 
ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש, ֶׁשַהַּמָּטָרה ֶׁשָּלּה ִהיא ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהְּזַמן. ֹלא ַרק ֵחֶפץ ְמֻסָּים 

אֹו ֶרַגע ְמֻסָּים, ֶאָּלא ֶאת ָּכל ַהְּזַמן ֻּכּלֹו. 

ַהְּזַמן – ִאם ַהֹחֶדׁש ַיְתִחיל ַהּיֹום אֹו ָמָחר – ָּתלּוי ְּבִקּיּום ִמְצַות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש 
ַמְׁשָמעּות  ֻּכּלֹו  ַלְּזַמן  ְונֹוֶתֶנת  ַהֹחֶדׁש'  ֶאת  'ְמַקֶּדֶׁשת  ַהּזֹו  ַהִּמְצָוה  ּוִמֵּמיָלא 

ְמֻיֶחֶדת.

ְיהּוִדי ׁשֹוֵלט ַעל ַהְּזַמן

ֶאְפָׁשרּות  ָלנּו  ֵאין  ַהְּזַמן.  ַעל  ְׁשִליָטה  ְלָאָדם  ֵאין  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַלֲעֹצר ֶאת ַהְּזַמן ִמֶּלֶכת. ֲאָבל ַּבִּמְצָוה ַהּזֹו ַהֵּׁשם נֹוֵתן ָלנּו ּכֹוַח ִלְקֹּבַע ֶאת 
ַהְּזַמִּנים )ּכֹוֵלל ְזַמֵּני ַהַחִּגים( ְוָכְך "ִלְׁשֹלט ַעל ַהְּזַמן" ּוְלַהְחִּדיר ּבֹו ְקֻדָּׁשה. 

ָלֵכן ַהִּמְצָוה ַהּזֹו ִהיא ֹּכה ְּכָלִלית ַוֲחׁשּוָבה.

ַאְך ְּבִמְצַות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ֵיׁש עֹוד ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד:

ָראֵׁשי  ּבֹו  ָקַבע  ְּבעֹוָלמֹו,  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  "ִמֶּׁשָּבַחר  אֹוֵמר:  ַהִּמְדָרׁש 
ֳחָדִׁשים ְוָׁשִנים, ּוְכֶׁשָּבַחר ְּבַיֲעֹקב ּוָבָניו, ָקַבע ּבֹו ֹראׁש ֳחָדִׁשים ֶׁשל ְּגֻאָּלה: 
ֵצאְתָך  ִּכיֵמי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִליָגֵאל,  ֲעִתיִדין  ּובֹו  ִמִּמְצַרִים,  ִיְׂשָרֵאל  ִנְגֲאלּו  ֶׁשּבֹו 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות".

ָיֵרַח ְוֶׁשֶמׁש 

ַאָּבא/ִאָּמא: ֵּפרּוׁש ַהְּדָבִרים: ַעד ַעְכָׁשו, ֶעֶרב ְיִציַאת ִמְצַרִים, ִהְתַנֵהג ָהעֹוָלם 
ְּבַיֲעֹקב ּוָבָניו –  ְוִׁשְגָרִתי. ַאְך ִמֶּׁשָּבַחר ַהֵּׁשם  ָרִגיל  ְּבֹאֶפן  ְּב'ֶדֶרְך ַהֶּטַבע' – 
ִלְקַראת ְיִציַאת ִמְצַרִים ָּבּה ִנְבַחר ַעם-ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָזָכה ְּבֶהְמֵׁשְך 
ֶזהּו  ְּגֻאָּלה",  ֳחָדִׁשים ֶׁשל  ַהֵּׁשם "ֹראׁש  ָלנּו  ָקַבע  ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה,  ְלָכְך 

ֹראׁש-ֹחֶדׁש ִניָסן, ֹחֶדׁש ַהִּנִּסים ְוַהְּגֻאָּלה.

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ְלִמְצַות 'ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש'?

ְּבֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי ָחל ֹראׁש-ַהָּׁשָנה. ַהָּׁשָנה ִהיא 'ְׁשַנת ַהַחָּמה'. ְּבׁשֹוֶנה ֵמַהְּלָבָנה 
)ַהָּיֵרַח( ֶׁשֶּנֱעֶלֶמת ֵמֵעיֵנינּו ּוִמְתַחֶּדֶׁשת ִמֵּדי ֹחֶדׁש, ַהַחָּמה )ַהֶּׁשֶמׁש( עֹוָׂשה 
ַמֲהָלְך ָקבּוַע ֶׁשחֹוֵזר ַעל ַעְצמֹו ִמֵּדי ָׁשָנה. ֹראׁש-ַהָּׁשָנה הּוא ַהּיֹום ּבֹו ָאנּו 
ְמַצְּיִנים ֶאת ְּבִריַאת ָהעֹוָלם, ַהֶּטַבע. ְוֶזה ָקׁשּור ַלַּמֲהָלְך ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש: ְּכמֹו 
ֵהם  ַהְּדָבִרים   – ַּבֶּטַבע  ַּגם  ָּכְך  ִמְׁשַּתֵּנית,  ֶׁשֵאיָנּה  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶׁשל  ַהְּקִביעּות 

ְקבּוִעים ְוֹלא ִמְתַחְּדִׁשים אֹו ִמְׁשַּתִּנים. 

ֵנס ְוֶטַבע 

ְוַהְּׁשִביָרה ֶׁשל ַהֶּטַבע.  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָמה ַהֶהֶפְך ִמֶּטַבע? ֵנס! ֵנס הּוא ַהִּׁשּנּוי 
ַעל-ִּפי ַהֶּטַבע, ִמְצַרִים ָהְיָתה ָמקֹום ֶׁשַאף ָאָדם ֹלא ָהָיה ָיכֹול ָלֵצאת ִמָּׁשם, 
ִויִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ֵנס. ְׁשִביַרת ַהְּגבּולֹות ֶׁשל ַהֶּטַבע. ָּכְך ַּגם ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות 

ּוְקִריַעת ַים-סּוף, 

ָהיּו ִנִּסים, ְּדָבִרים ֹלא ְרִגיִלים ְוֹלא ִטְבִעִּיים.

ָּכֵעת ָאנּו ְמִביִנים ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ְל'ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש'. ִאם ַהְּקִביעּות ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש 
ְמַבֵּטאת ֶאת ַהֶּטַבע, ֲהֵרי ֶׁשַהִהְתַחְּדׁשּות ֶׁשל ַהָּיֵרַח ְמַבֵּטאת ֶאת ַהֵּנס. ַמֶּׁשהּו 
ֶאת  ַהֵּׁשם  ָלנּו  נֹוֵתן  ַהִּנִּסים,  ֹחֶדׁש  ִניָסן,  ֹחֶדׁש  ִלְקַראת  ָלֵכן  ְוׁשֹוֶנה.  ָחָדׁש 
ִמְצַות 'ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש' – ְקִביַעת ֶהֳחָדִׁשים ַעל-ִּפי מֹוַלד ַהְּלָבָנה – ַהְּמַבֵּטאת 

ֶאת ַהִּנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְוֵיָעׂשּו ְלַעם-ִיְׂשָרֵאל.

ִאם ֵּכן, ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ֶזה ֹלא ַרק ִקּדּוׁש ַהְּזַמן, ֶאָּלא ַּגם ֲהִפיָכתֹו ִמֶּטַבע ְלֵנס.

ִמ"ְּבֵראִׁשית" ְל"ַהֹחֶדׁש"

ַאָּבא/ִאָּמא: ָּכֵעת ָנִׂשים-ֵלב ְלָדָבר ְמַעְנֵין: ַעל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם )ְּתקּוַפת ֹחֶדׁש 
ְיִציַאת  ַעל  ְוִאּלּו  ְּבֵראִׁשית,  ְּבָפָרַׁשת  קֹוְרִאים  ָאנּו  ְוֹראׁש-ַהָּׁשָנה(  ִּתְׁשֵרי 
ִמְצַרִים )ְּתקּוַפת ֶּפַסח( ְּבָפָרַׁשת ֹּבא – ָּבּה מֹוִפיַע ַהִּצּוּוי ַעל 'ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש', 

ַּכֲהָכָנה ִליִציַאת ִמְצַרִים.

ַמְסִּביר ַעל ָּכְך ָהַרִּבי, ֶׁשְּבִריַאת ָהעֹוָלם )"ְּבֵראִׁשית ָּבָרא"( ָהְיָתה ְּבֹאֶפן ֶׁשל 
ֶטַבע, ִּבְׁשִביל ֶׁשַאַחר-ָּכְך ָיבֹואּו ַעם-ִיְׂשָרֵאל ִויַקְּבלּו ֶאת ַהִּמְצוֹות )ַמְתִחיל 
ֶאת  ָהעֹוָלם,  ֶטַבע  ְּבתֹוְך  ִויַגּלּו  ַיְמִׁשיכּו  ְוָכְך  ָלֶכם"(  ַהֶּזה  "ַהֹחֶדׁש  ִמִּמְצַות 

ַהִּגּלּוי ְוַהִהְתַחְּדׁשּות ֶׁשל ַהֵּנס, ְלַמְעָלה ִמֶּטַבע ָהעֹוָלם.

ִמִּתְׁשֵרי ְלִניָסן

ְלַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֵּבין  ְמַעְנֵין  ִוּכּוַח  ַעל  ָלנּו  ְמַסֶּפֶרת  ַהְּגָמָרא  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְיהֹוֻׁשַע, ָמַתי ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ְלִפי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר – ְּבִתְׁשֵרי, ּוְלִפי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 

– ְּבִניָסן.

ּוָמַתי ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה? ׁשּוב... ְלִפי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר – ְּבִתְׁשֵרי, ּוְלִפי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
– ְּבִניָסן.

ַאְך ְלַמֲעֶׂשה ָאנּו חֹוְגִגים ֹראׁש-ַהָּׁשָנה ְּבִתְׁשֵרי, ְּכַדַעת ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ְלֻעַּמת 
ֹזאת ַהִּמְדָרׁש אֹוֵמר "ְּבִניָסן ֲעִתיִדין ְלִהָּגֵאל", ְּכַדַעת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע.

ַּגם ָּכאן ֶזהּו אֹותֹו ַרְעיֹון: ְלַהְכִניס ֶאת ַהְּגֻאָּלה )ִניָסן( ְּבתֹוְך ַהֶּטַבע )ִּתְׁשֵרי(. 

ַהֶּלַקח:

ְּבֹחֶדׁש ִניָסן, ָעֵלינּו 'ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהְּזַמן' ְלַנֵּצל ָּכל ֶרַגע ָּפנּוי ְלהֹוָסָפה ְּבִלּמּוד 
ּתֹוָרה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים, יֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשָאנּו ְרִגיִלים. ָּכְך ָאנּו יֹוְצִאים ִמ'ִּמְצַרִים' 

– ַהְגָּבלֹות ָהעֹוָלם, ְוזֹוִכים ְלִנִּסים ְוִלְגֻאָּלה.

)מעובד ע"פ לקו"ש חכ"ו בא א, ומאמרי "החודש הזה לכם"(

 

ַהּסֹוד ֶׁשל ָהָאֶל"ף ַהְּקַטָּנה
ִּבֵּקׁש  ֶיֶלד,  ִּבְהיֹותֹו  ַלֵחיֶדר  ַהֶּצַמח-ֶצֶדק  ָהַרִּבי  ֶאת  ִהְכִניסּו  ַּכֲאֶׁשר  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָסבֹו, ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ֵמַהְּמַלֵּמד ִלְלֹמד ִעּמֹו ֶאת ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא ]ַּכָּידּוַע, ֶׁשַהִּמְדָרׁש 
אֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש ְלַהְתִחיל ִעם ֶיֶלד ֶאת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבֻחַּמׁש ַוִּיְקָרא ֵּכיָון ֶׁשַהֶּיֶלד הּוא 
ָטהֹור ְוַגם ֻחַּמׁש ַוִּיְקָרא עֹוֵסק ַּבָּקְרָּבנֹות ַהְּמַטֲהִרים ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמָהֲעוֹונֹות 

– "ָיבֹואּו ְטהֹוִרים ְוַיַעְסקּו ְּבַמֲעֵׂשה ְטהֹוִרים"[.

'ַוִּיְקָרא'  ֶׁשל  ָאֶל"ף  ָהאֹות  ַמּדּוַע  ָסבֹו:  ֶאת  ַהֶּצַמח-ֶצֶדק  ָׁשַאל  ַהִּלּמּוד,  ַאַחר 
מֹוִפיָעה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִּבְכָתב ָקָטן יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְׁשָאר ָהאֹוִתּיֹות?

ֶׁשַהֵּׁשם  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְּבאֹוִתּיֹות  לֹו:  ְוֵהִׁשיב  ִלְדֵבקּות  ַהַּסָּבא  ִנְכַנס  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָנַתן ְלֹמֶׁשה ְּבִסיַני ֵיׁש ְׁשלֹוָׁשה ְּגָדִלים: ָּגדֹול, ֵּבינֹוִני ְוָקָטן. ֹרב אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה 

ְּכתּובֹות ִּבְכָתב ֵּבינֹוִני, ֶׁשּזֹו ַהַּדְרָּגה ָּבּה ְצִריִכים ָלֶלֶכת ֹרב ָהֲאָנִׁשים.

ַעל  ָהרֹוֶמֶזת  ְּגדֹוָלה,  ָאֶל"ף  ֵיׁש  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ְּכֶׁשֻּמְזָּכר  ַהָּיִמים',  'ִּדְבֵרי  ְּבֵסֶפר 
ַמֲעָלתֹו ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָהָיה ְיִציר ַּכָּפיו ֶׁשל ַהֵּׁשם ְוָהָיה ָחָכם יֹוֵתר 

ֵמַהַּמְלָאִכים. ַאְך ָאָדם ִהְתָּגָאה ְּבַמֲעלֹוָתיו ְוָלֵכן ִנְכַׁשל ְּבֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת.

ְלֻעַּמת ֹזאת ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו, ְּבֶקֶׁשר ְלֹמֶׁשה )"ַוִּיְקָרא ֶאל ֹמֶׁשה"( מֹוִפיָעה ָאֶל"ף 
ַּבַּמֲעלֹות  ִהְתָּגָאה  ַרֵּבנּו, ֶׁשֹּלא  ֹמֶׁשה  ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל  ָהֲעָנָוה  ַעל  ָהרֹוֶמֶזת  ְקַטָּנה, 

ֶׁשּלֹו ֶאָּלא ָהָיה "ָעָנו ִמָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה".

ִלְלֹמד ּתֹוָרה  ַעָּתה  ֶזה  ִהְתִחיל  ֶׁשַהֶּצַמח-ֶצַמח  ֵּכיָון  ְׁשֵאָלה:  ִלי  ֵיׁש  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְוָׁשַאל ַרק ַעל ָהָאֶל"ף ַהְּקַטָּנה ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ָלָּמה ָהָיה ָצִריְך ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן 
ַהְרֵּבה  ַּבַּתַנ"ְך  ַהּמֹוִפיָעה  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ָהָאֶל"ף  ַעל  לֹו  ְלַסֵּפר 
ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים? ִּבְפָרט ֶׁשֶּזה ֵהֶפְך ַהֶּׁשַבח ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון 

ְלַסֵּפר ֶׁשהּוא ִהְתָּגָאה?

ַהֶהְסֵּבר הּוא ֶׁשַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ָּבא ְלהֹורֹות לֹו – ַלֶּיֶלד ֶׁשֶּזה ַעָּתה ִנְכַנס ַלֵחיֶדר, 
ַאְך ָעִתיד ִלְהיֹות ַרִּבי ְּבִיְׂשָרֵאל – ֶּדֶרְך ִחּנּוְך ַּבַחִּיים ּוַבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ְוָלֵכן הּוא 
אֹודֹות  ְלַהְסִּביר  ָעַבר  ְוָאז  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶׁשל  ָהָאֶל"ף  ַעל  לֹו  ְלַסֵּפר  ִהְקִּדים 

ָהָאֶל"ף ֶׁשל ֹמֶׁשה.

ַאָּבא/ִאָּמא: ָמה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֵמָהָאֶל"ף ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון? ָאֶל"ף ְּגדֹוָלה מֹוָרה 
ַעל ַמֲעלֹוָתיו ֶׁשל ָהָאָדם. ִאם ָאָדם ֹלא ֵיַדע ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַמֲעלֹות, הּוא ְיַהֵּסס ְוַיְחֹׁשׁש 
ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים טֹוִבים. ָלֵכן, ַעל ָּכל ֶאָחד ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַמֲעלֹות טֹובֹות: הּוא 
ְיהּוִדי ֶּבן ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ְוַעל ֵּכן הּוא ָראּוי ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּוְלַקֵּים ִמְצוֹות 

ִמּתֹוְך ְקֻדָּׁשה.

ִמַּצד ֵׁשִני, ָאסּור ֶׁשָהָאָדם ָיבֹוא ִליֵדי ַּגֲאָוה ְוָכְך ָעׂשּוי ְלִהָּכֵׁשל ְּבֵחְטא. ָלֵכן ָּבָאה 
ָהָאֶל"ף ַהְּׁשִנָּיה – ַהְּקַטָּנה, ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו: 

ַּגם ֹמֶׁשה ִהִּכיר ַּבַּמֲעלֹות ֶׁשּלֹו, ְּכִפי ֶׁשַהּתֹוָרה ַעְצָמּה ְמִעיָדה "ַוִּיְקָרא ֶאל ֹמֶׁשה" 
ֹלא  ֵאֶּלה  ֶׁשַּמֲעלֹות  ָיַדע  הּוא  ַאְך  ְּגדֹוָלה.  ֲחִביבּות  ִמּתֹוְך  לֹו  ָקָרא  ֶׁשַהֵּׁשם   –


