ב״ה

הּודי
יחה .הּוא ָענָ ה ְּבכַ ַעס ָעצּור ֶׁשהּוא ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים וְ ָאכֵ ן הּוא יְ ִ
ֶאת ַה ִּׂש ָ
הּודי ָּד ִתי ּכָ מֹונּוַ .ה ִאם נּוכַ ל ַעכְ ָׁשו לְ ַה ְמ ִׁשיְך ַּב ֲהלִ יְך ָה ֵעדּות
ֲא ָבל ֹלא יְ ִ
וְ ַה ֲח ִק ָירה?
יח ַּפ ַעם ְּת ִפּלִ ין.
הֹוציא ֶאת ַה ְּת ִפּלִ ין וְ ָׁש ַאל אֹותֹו ִאם הּוא ִהּנִ ַ
ּגֹורדֹון ִ
ָה ַרב ְ
ּכֹועס ְמאֹוד וְ ֶׁשהּוא ֹלא ְמ ֻענְ יָ ן
עֹורְך ַה ִּדין ֶׁשהּוא ֵ
יָ כֹלְ ִּתי לִ ְראֹות ַעל ֵ
ּנֹוׂשאֹ" .לאֹ ,לא ִהּנַ ְח ִּתי ְּת ִפּלִ יןֲ .אנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים
ׂשֹוח ַח ַעל ַה ֵ
לְ ַה ְמ ִׁשיְך לְ ֵ
לְ ַה ְמ ִׁשיְך ַּב ֲח ִק ָירה?".

ועד
כפר
חב”ד

יח ִעּמֹו ְּת ִפּלִ ין ,לָ ִראׁשֹונָ ה ְּב ַחּיָ יו!
עֹורְך ַה ִּדין וְ ִהּנִ ַ
לְ ִמ ְׂש ָרדֹו ֶׁשל ֵ

יתי ַמ ֲא ִמין לֹו...
יתי ֵעד ְּב ַע ְצ ִמי לַ ִּסּפּורֹ ,לא ָהיִ ִ
לּו ֹלא ָהיִ ִ
גיליון ֶ • 313ע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת ְּב ַהר • י"ט ִאּיָ ר תשע"ח

ִמ ְתּכֹונְ נִ ים ַל"ּגְ ֻא ָּלה

יחה
צּורה ֶׁשֹּלא ִמ ְׁש ַּת ַּמ ַעת לִ ְׁש ֵּתי ָּפנִ ים ֶׁש ַה ִּׂש ָ
עֹורְך ַה ִּדין ִה ְב ִהיר ְּב ָ
ֵ
לֹותיו
הֹורה לַ ַּקלְ ָדן לְ ַה ְמ ִׁשיְך לְ ַה ְקלִ יד וְ ִה ְמ ִׁשיְך ִּב ְׁש ֵא ָ
ִה ְס ַּתּיְ ָמה ,הּוא ָ
ַעד לְ תֹם ּגְ ִבּיַ ת ָה ֵעדּות.

ָל ֵצאת ֵמ ַה ְּמ ָע ָרה
(מ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבתַּ ,דף ל"גֶׁ )...שּכַ ֲא ֶׁשר
א/א ָּמאְ :מ ֻס ָּפר ַּבּגְ ָמ ָרא ַ
ַא ָּב ִ
יע ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ ִביא לְ ֶפ ַתח ַה ְּמ ָע ָרה ָּבּה ִה ְס ַּת ְּתרּו ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ִהּגִ ַ
רֹומ ִאי ֵמת וְ ֵהם יְ כֹולִ ים
וְ ֶאלְ ָעזָ ר ְּבנֹו לְ ַב ֵּׂשר לָ ֶהם ּכִ י ַה ֵּק ָיסר ָה ָ
לָ ֵצאת לַ ָח ְפ ִׁשיַ ,א ַחר ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ הֵ ,הם יָ ְצאּו וְ ָראּו ֲאנָ ִׁשים
יעה.
ּובזְ ִר ָ
יׁשה ִ
עֹוס ִקים ַּב ֲח ִר ָ
ְ

ּׁשֹופט ִמ ְת ַענְ יֵ ן ַּב ֲה ָלכָ ה
ַה ֵ
ּמֹוציא
יבים לְ ַב ָּק ַׁשת ַה ִ
ר-מּכֵ ן ָהיִ ינּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְׁש ָּפטְ ,מגִ ִ
ָח ְד ַׁשיִ ם לְ ַא ַח ִ
ּׁשֹופט ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש
לַ ּפ ַֹעל לַ ֲהלִ יְך ִמ ְׁש ָּפ ִטי ְמ ֻק ָּצר ֶׁשּיִ ָּפ ֵסק לְ ָר ָע ֵתנּוַ .ה ֵ
נֹוטה לְ ַא ֵּׁשר ֶאת
ְּב ֻמּנָ ִחים ְמ ֻע ְר ָּפלִ ים וְ ֹלא ִה ְצלַ ְחנּו לְ ָה ִבין ַה ִאם הּוא ֶ
ּגֹורדֹון ָמה
ַה ַּב ָּק ָׁשה אֹו ֹלאַ ,אְך ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ְּד ָב ִרים הּוא ָׁש ַאל ֶאת ָה ַרב ְ
אֹומ ֶרת ַה ֲהלָ כָ ה ְּב ִמ ְק ֶרה ּכָ זֶ ה ,וְ ַה ִאם יֵ ׁש לְ ַב ֲעלֵ י ַהחֹוב זְ כּות לִ גְ ּבֹות ֶאת
ֶ
יהם ִמּכַ ְס ֵּפי ְּתרּומֹות ְצ ָד ָקה.
חֹובֹות ֶ
ֵ
ּגֹורדֹון ֵה ֵחל לָ ֵתת ַה ְר ָצ ָאה ְמלֻ ֶּמ ֶדת,
לְ ֹלא ַּד ִּפים אֹו ְס ָפ ִריםָ ,ה ַרב ְ
ּנֹוׂשא לְ אֹור
ְמלֵ ָאה ִּב ְמקֹורֹות ֵמ ַה ַּתלְ מּוד וְ ַה ֻּׁשלְ ָחן ָערּוְך ֶׁש ָּס ְק ָרה ֶאת ַה ֵ
יתי ְּב ֶהלֶ ם; ֵמעֹולָ ם ֹלא יָ ַד ְע ִּתי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו יֶ ַדע ָר ָחב ּכָ לּ-כָ ְך
ַה ֲהלָ כָ הָ .היִ ִ
נֹוׂש ִאים ּכַ ְס ִּפּיִ ים.
ִּב ְתחּום ַה"ח ֶֹׁשן ִמ ְׁש ָּפט" וְ ַה ֲהלָ כֹות ַהּכְ רּוכֹות ְּב ְ

ּכֵ יוָ ן ֶׁש ֵהם ָהיּו ַא ַחר ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנִ ים ֶׁשל ְּפ ִריׁשּות ֵמ ָהעֹולָ ם
אֹותם ֲאנָ ִׁשים
ּתֹורהֵ ,הם ִה ְק ִּפידּו ַעל ָ
וְ ִעּסּוק ֻמ ְחלָ ט ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
יחים ַחּיֵ י עֹולָ ם (לִ ּמּוד
"מּנִ ִ
עֹוס ִקים ִּב ְמלָ אכָ ה וְ ָא ְמרּו ֶׁש ֵהם ַ
ֶׁש ְ
(צ ְרכֵ י ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה)" וְ כָ ל ָמקֹום
עֹוס ִקים ְּב ַחּיֵ י ָׁש ָעה ָ
ּתֹורה) וְ ְ
ָ
ּובנֹו ִה ְס ַּתּכְ לּו לְ ֶע ְברֹו נִ ְׂש ַרף.
ֶׁש ַר ְׁש ִּב"י ְ

ּגֹורדֹון ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹום
יח ָה ַרב ְ
הּוקמּו ַּת ַחת ַה ְּׁשלִ ַ
ָּב ֵּתי ַח ַּב"ד ֶׁש ְ

לע"נ

יע לָ נּו
ּגֹורדֹון ,וְ הּוא ִה ִּצ ַ
טֹובה ִמ ְּד ָב ָריו ֶׁשל ָה ַרב ְ
ּׁשֹופט ִה ְת ַר ֵּׁשם לְ ָ
ּגַ ם ַה ֵ
לָ גֶ ֶׁשת לַ ִּמ ְס ְּדרֹון ּולְ נַ ּסֹות לְ ִה ְת ַּפ ֵּׁשר ֵּבינֵ ינּו.

ְּפ ָׁש ָרה? ְּב ִׂש ְמ ָחהֲ ,א ָבל יֵ ׁש ָלזֶ ה ְמ ִחיר...

הרה"ח ר' שמואל גרשון ניסן ע"ה
בן הרב רפאל דובער ע"ה

גורביץ

מֹות ַח ְּב ִמ ְס ְּדרֹונֹות ֵּבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט,
ֵ
ּומ ָּתן
ַא ֲח ֵרי ָׁשעֹות ֶׁשל ַמ ָּׂשא ַ
כּומים ֶׁש ֵהם ִּב ְּקׁשּו
חֹוקים זֶ ה ִמּזֶ ה – ִמ ְּב ִחינַ ת ַה ְּס ִ
ָהיִ ינּו ֲע ַדיִ ן ְמאֹוד ְר ִ
ּגֹורדֹון ָּת ַפס ְּביָ ִדי
כּומים ֶׁש ָאנּו ָהיִ ינּו מּוכָ נִ ים לָ ֵתת .לְ ֶפ ַתע ָה ַרב ְ
וְ ַה ְּס ִ
יתי ׁשּוב ֶאת אֹותֹו זִ יק ָּב ֵעינַ יִ ם.
וְ ָק ַרץ לְ ֶע ְב ִרי – וְ ָר ִא ִ

נלב"ע י"א אייר תשנ"ז

ּגֹורדֹון ָהלַ ְך
ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָה ִע ְס ָקה ִה ְס ַּתּיְ ָמה וְ נֶ ְח ְּת ָמה וְ ַה ַּת ְׁשלּום ֻּב ַּצע – ָה ַרב ְ

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

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

יֹותר הּוא ִה ְס ִּביר לִ י ַעד ּכַ ָּמה זֶ ה ָהיָ ה ָחׁשּוב ֲעבּורֹו" .ר' ָּברּוְך",
ְמ ֻא ָחר ֵ
ׁשּובה ְּב ֵעינַ י.
יעה ֹלא ָהיְ ָתה ּכָ לּ-כָ ְך ֲח ָ
אֹותם ְרגָ ִעיםַ ,ה ְּת ִב ָ
"ּב ָ
הּוא ָא ַמרְ ,
יח
ַּת ֲא ִמין אֹו ֹלאַ ,ה ָּד ָבר ַהּיָ ִחיד ֶׁש ָח ַׁש ְב ִּתי ָעלָ יו ָהיָ ה ֵאיְך ֲאנִ י יָ כֹול לְ ַהּנִ ַ
הּודי ,הּוא ָאח ֶׁשּלִ י".
עֹורְך ַה ִּדין ,הּוא יְ ִ
ְּת ִפּלִ ין ִעם ֵ

ּגֹורדֹון ֹלא ִה ְתיָ ֵאׁש .הּוא ִה ְמ ִׁשיְך לִ ְׁשאֹול ,לְ ַה ְס ִּביר ּולְ ַב ֵּקׁשַ :ה ִאם
ָה ַרב ְ
יח ִאּתֹו ְּת ִפּלִ יןּ ,כָ אן וְ ַעכְ ָׁשו? ֹלא יָ כֹלְ ִּתי לִ ְבעֹט
עֹורְך ַה ִּדין יַ ְסּכִ ים לְ ַהּנִ ַ
ֵ
ּבֹו ִמ ַּת ַחת לַ ֻּׁשלְ ָחן ּכְ ֵדי לְ ַהּגִ יד לֹו לְ ַה ְפ ִסיק (וְ ֹלא נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁשּזֶ ה ָהיָ ה
עֹוזֵ ר)...

יע נֶ ֱא ַמן ּכֹונֵ ס ַהּנְ כָ ִסים
הּוא ָא ַמר ֶׁשהּוא מּוכָ ן לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ְּסכּום ֶׁש ִה ִּצ ַ
יח ְּת ִפּלִ יןַ .הּלָ ּה ִה ְסּכִ ים ִּב ְתנַ אי
עֹורְך ַה ִּדין יַ ְסּכִ ים לְ ַהּנִ ַ
ִּב ְתנַ אי ֶא ָחדֶׁ :ש ֵ
ֶׁשֹּלא יִ ְהיּו ַּב ָּמקֹום ַמ ְצלֵ מֹות ,וְ כָ ְךָׁ ,שנִ ים ֶׁשל ֲהלִ יכִ ים ִמ ְׁש ָּפ ִטּיִ ים ֲא ֻרּכִ ים
יצת יָ ד.
ִה ְס ַּתּיְ מּו ִּבלְ ִח ַ

הפצת
מעיינות
החסידות

הֹור ָתה לָ ֶהם לַ ְחזֹר לַ ְּמ ָע ָרה ּכְ ֵדי
וְ ָאז יָ ְצ ָאה ַּבת קֹול ִמ ָּׁש ַמיִ ם וְ ְ
ֶׁשֹּלא לְ ַה ְח ִריב ֶאת ָהעֹולָ םּ .כַ ֲעבֹר ָׁשנָ ה ֵהם יָ ְצאּו ׁשּובּ ,כְ ֶׁש ַה ַּפ ַעם
עֹוס ִקים ְּב ָצ ְרכֵ י
ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִה ְמ ִׁשיְך לְ ַה ְק ִּפיד ַעל ּכָ ְך ֶׁש ָה ֲאנָ ִׁשים ְ
עֹוס ִקים ַרק
יהם ְ
עֹולָ ם ַהּזֶ הַ ,אְך ַר ְׁש ִּב"י ָא ַמר לֹו ֶׁש ַּמ ְס ִּפיק ֶׁש ְּׁשנֵ ֶ
חֹובה.
מֹוצ ִיאים ֶאת יֶ ֶתר ָהעֹולָ ם יְ ֵדי ָ
ּובכָ ְך ִ
ּתֹורה ְ
ַּב ָ

ַמ ֲע ֶׂשה ִּב ְׁשנֵ י ֲה ַד ִּסים

ת.נ.צ.ב.ה.
להקדשות ולמנויים להערות והארות ניתן לפנות (בהודעות) למס' 052-3017770





גליון  313בהר
שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

("פנְ יָ א ְד ַמ ֲעלֵ י ַׁש ַּב ָּתא") ֵהם
יע ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ַ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהּ :כְ ֶׁש ִהּגִ ַ
ָראּו ָא ָדם ְמ ֻבּגָ ר ָרץ ּכְ ֶׁש ְּביָ דֹו ְׁשנֵ י ֲה ַד ִּסים .לִ ְׁש ֵאלָ ָתם הּוא ָענָ ה
ּדּוע הּוא זָ קּוק לִ ְׁשנֵ י ֲה ַד ִּסים
ֶׁשּזֶ ה לִ כְ בֹוד ַׁש ָּבת ,וְ ָאז ֵהם ָׁש ֲאלּו ַמ ַ
'ׁשמֹור'"ָ .א ַמר
"א ָחד ּכְ נֶ גֶ ד 'זָ כֹור' וְ ֶא ָחד ּכְ נֶ גֶ ד ָ
הּודי ֵה ִׁשיב ֶ
וְ ַהּיְ ִ
יבין ִמ ְצוֹות ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל" ,וְ ִה ְתיַ ְּׁש ָבה
ַר ְׁש ִּב"י לִ ְבנֹו"ְ :ר ֵאה ּכַ ָּמה ֲח ִב ִ

עֹוס ִקים ְּב ָצ ְרכֵ י
ֶרגַ ע זֶ ה ּבֹו ֵהם ִה ְפ ִסיקּו לְ ַה ְק ִּפיד ַעל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ְ
יהם ַה ִּמ ְצוֹותָ ,היָ ה ַה ָּׁשלָ ב
אֹותם ּכַ ָּמה ֲח ִביבֹות ֲעלֵ ֶ
עֹולָ ם ַהּזֶ הִּ ,ב ְר ָ
ּבֹו ֻה ְׁשלְ ָמה ַהּיְ ִצ ָיאה ֶׁשּלָ ֶהם ִמן ַה ְּמ ָע ָרה – ֶׁש ִּס ְּמלָ ה ֶאת ַהּנִ ּתּוק
ֵמ ַחּיֵ י עֹולָ ם ַהּזֶ ה – ּכָ ְך ֶׁש ֵהם יּוכְ לּו לִ ְפעֹל ָּבעֹולָ ם ַע ְצמֹו ּולְ ַח ֵּבר
אֹותֹו ִעם ַה ְּק ֻד ָּׁשה.

ּומ ְרּכָ בֹותַ ,ה ְּקׁשּורֹות
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ביֹום ַה ַּׁש ָּבת יֵ ׁש ֲהלָ כֹות ַרּבֹות ֻ
ּומה ֶׁש ָעלֵ ינּו לְ ִה ָּמנַ ע
'ׁשמֹור' – לְ ָמה ֶׁש ָעלֵ ינּו לַ ֲעׂשֹות ָ
לְ 'זָ כֹור' וְ ָ
יהּודי ֶׁש ָּטרּוד ְּב ִענְ יְ נֵ י
יע ֶע ֶרב ַׁש ָּבת וִ ִ
ִמּלַ ֲעׂשֹות ְּב ַׁש ָּבתַ .אְך ּכְ ֶׁש ַּמּגִ ַ
עֹולָ ם ַהּזֶ ה ֵמ ִבין ֶׁשהּוא ֲע ַדיִ ן ֵאינֹו מּוכָ ן ּכָ ָראּוי ְּבכָ ל ְּפ ָר ֵטי ִהלְ כֹות
ּוביָ ָדיו ְׁשנֵ י ֲה ַד ִּסים ּכְ נֶ גֶ ד 'זָ כֹור'
ַה ַּׁש ָּבת ,הּוא ָרץ לִ ְק ַראת ַה ַּׁש ָּבת ְ
לֹומר ,הּוא ְמ ַק ֵּבל ַעל ַע ְצמֹו ְּבא ֶֹפן ּכְ לָ לִ י ֶאת ִמ ְצוֹות
'ׁשמֹור'ּ .כְ ַ
וְ ָ
ּומ ַב ֵּטא זֹאת ַּב ֲע ִׂשּיָ ה
ֲע ֵׂשה וְ ֹלא ַת ֲע ֶׂשה ַה ְּקׁשּורֹות לַ ַּׁש ָּבתְ ,
יחת ַה ֲה ַד ִּסים).
ּכָ לְ ֶׁש ִהי לִ כְ בֹוד ַה ַּׁש ָּבת (ּכְ מֹו לְ ִק ַ

א/א ָּמאַ :ה ְּפ ֻעּלָ ה ָּבּה ֵהם ָע ְסקּו ִמּכָ אן וָ ֵאילָ ְך ָהיְ ָתה ְּב ִע ָּקר
ַא ָּב ִ
ּתֹורהֵ ,ס ֶפר ַהּז ַֹהרָ ,עלָ יו נֶ ֱא ַמר ֶׁש ִעם ִחּבּור זֶ ה
ימּיּות ַה ָ
ּגִ ּלּוי ְּפנִ ִ
יֵ ֵצא ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ַהּגָ לּות.

יהּודי ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁשהּוא
ּכָ ְך ּגַ ם ּכְ ֶׁש ַהּגְ ֻאּלָ ה ְצ ִריכָ ה לָ בֹוא ְּבכָ ל ֶרגַ ע וִ ִ
ּובכָ ְך
ֲע ַדיִ ן ֵאינֹו מּוכָ ן ּכָ ָראּוי ָעלָ יו לְ ַה ְחלִ יט לַ ֲעׂשֹות ַמ ֶּׁשהּוְ ,
ַמ ְת ִחילָ ה ַהּגְ ֻאּלָ ה.

הּודי
ּכָ ְך ֶׁש ָה ֶרגַ ע ּבֹו ֻהּנַ ח ַהּיְ סֹוד לַ ּגְ ֻאּלָ הָ ,היָ ה ַּב ִּמ ְפּגָ ׁש ִעם אֹותֹו יְ ִ
ֶׁשּנָ ָׂשא ְּביָ ָדיו ֲה ַד ִּסים לִ כְ בֹוד ַׁש ָּבת.

ְל ָה ִפיץ ֲח ִסידּות

ַּד ְע ָּתם.

יע ֶע ֶרב ַׁש ָּבת
ִהּגִ ַ

"ע ֶרב ַׁש ָּבת
ּגַ ם ּכַ ּיֹום ָאנּו נִ ְמ ָצ ִאים (ּכְ ִד ְב ֵרי ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ) ְּב ֶ
יעיַ ,הּנִ ְק ָרא "יֹום ֶׁשּכֻ ּלֹו ַׁש ָּבת
לִ ְפנֹות ֶע ֶרב" – ֶע ֶרב ָה ֶאלֶ ף ַה ְּׁש ִב ִ
בֹודה ֶׁשל ַ'ה ֲהכָ נֹות לְ ַׁש ָּבת' –
נּוחה"ָ .עלֵ ינּו לְ ַסּיֵ ם ֶאת ָה ֲע ָ
ּומ ָ
ְ
ֲה ָב ַאת ַהּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה,
הֹור ָאה ֵמ ַה ִּסּפּור ִעם ַה ֲה ַד ִּסים:
וְ כָ אן ָּב ָאה ַה ָ

ָל ַק ַחת ֲה ַד ִּסים

ּפֹות ַחת
קֹור ִאים ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ְּב ַהרַ ,ה ַ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ְ
יטה ֶׁשּנִ ְּתנָ ה לְ מ ֶֹׁשה ֵמ ַהר ִסינַ יּ .כָ ְך ּגַ ם ּכָ ל ִמ ְצוֹות
ְּב ִמ ְצוַ ת ַה ְּׁש ִמ ָ
ּתֹורה נִ ְּתנּו ְּב ַהר ִסינַ י .זֶ ה ַמזְ ּכִ יר לִ י ֶׁשעֹוד ָּפחֹות ֵמח ֶֹדׁש ּכְ ָבר
ַה ָ
ּתֹורהֵ .איזֶ ה ּכֵ יף!
יע ַחג ַה ָּׁשבּועֹות ,זְ ַמן ַמ ַּתן ָ
ַמּגִ ַ
ּתֹורה נִ ְּתנָ ה ַּדוְ ָקא ְּב ַהר ִסינַ י? ְמ ַס ְּפ ִרים
א/א ָּמא :לָ ָּמה ַה ָ
ַא ָּב ִ
(חזַ "ל) ֶׁש ֶה ָה ִרים ִה ְתּגָ אּו וְ ָרבּו
לָ נּו ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם-לִ ְב ָרכָ ה ֲ
יֹותר
ּתֹורה ,וְ ַדוְ ָקא ַהר ִסינַ י ֶׁש ָהיָ ה נָ מּוְך ֵ
יהם ַעל ִמי ִּתּנָ ֵתן ַה ָ
ֵּבינֵ ֶ
ּתֹורה.
נּוע וְ ָענָ ו ,זָ כָ ה ֶׁש ָעלָ יו ִּתּנָ ֵתן ַה ָ
ֵמ ָה ֲא ֵח ִרים וְ ָהיָ ה ָצ ַ
ּתֹורה ַעל ַהר וְ ֹלא
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהִ :אם ּכָ כָ ה ,לָ ָּמה ה' נָ ַתן ִּבכְ לָ ל ֶאת ַה ָ
ְּב ָמקֹום נָ מּוְך לְ גַ ְמ ֵרי ּכְ מֹו ְּב ִב ְק ָעה אֹו ְּב ֵע ֶמק?
א/א ָּמאְׁ :ש ֵאלָ ה נֶ ְה ֶּד ֶרת! ְּב ַהר ִסינַ י יֵ ׁש ַמ ֶּׁשהּו ְמאֹוד ְמיֻ ָחד!
ַא ָּב ִ

– וַ ֲא ִפּלּו לְ ֹלא ִה ָּד ְברּותֶ ,אּלָ א ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם יַ ֲע ֶׂשה ֶאת ֶׁשּלֹו,
ּוב ֵמילָ א ִּת ְצ ָט ֵרף ְּפ ֻעּלָ ָתם לִ ְדחֹות ֶאת
לְ ָה ִאיר ֶאת ַה ִּפּנָ ה ֶׁשּלֹוְ ,
ַהח ֶֹׁשְך ֶׁש ְּבכָ ל ָהעֹולָ ם –
ּתֹורה ,יַ ַחד ִעם ַר ְׁש ִּב"יַּ ,ב ַעל
ימּיּות ַה ָ
ֲאזַ י יַ ְמ ִׁשיכּו ָּבעֹולָ ם ְּפנִ ִ
ּוב ְפ ָרט ַהּנָ ִׂשיא ֶׁשל
ַהּז ַֹהר ,וְ כֵ ן ּכָ ל ַהּנְ ִׂש ִיאים ֶׁשּלְ ַא ֲח ָריוִ ,
ּוב ֵמילָ א יַ ְמ ִׁשיכּו ָּבעֹולָ ם ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה ַה ְּׁשלֵ ָמה
ַהּדֹור ָה ַא ֲחרֹוןְ ,
יח ִצ ְד ֵקנּו ,לְ ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים,
וְ ָה ֲא ִמ ִּתיתְּ ,ב ִב ַיאת ְמ ִׁש ַ
(=ּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו)".
ּוב ֲעגָ לָ א ִּד ָידן ִ
ַ
(מעובד ע"פ שיחת ל"ג בעומר תשי"א)

ּומהּו ַה ֲ'ה ַדס' אֹותֹו ָעלֵ ינּו לָ ַק ַחת?
א/א ָּמאַ :
ַא ָּב ִ
יחּ .כְ ֶׁש ָא ָדם ָׁשרּוי ְּב ִעּלָ פֹון יֵ ׁש
ַה ֲה ַדס ֵאין לֹו ַט ַעם וְ יֵ ׁש לֹו ֵר ַ
עֹורר אֹותֹוּ .כָ ְך ּגַ ם
יח ָחזָ ק וְ כָ ְך לְ ֵ
יח ַמ ֶּׁשהּו ִעם ֵר ַ
לָ ֵתת לֹו לְ ָה ִר ַ
ימּיּות
רּוחנִ י ,יֵ ׁש לְ ָה ִפיץ ֶאת ְּפנִ ִ
ּכַ ּיֹום – ּכְ ֶׁש ָהעֹולָ ם ָׁשרּוי ְּב ִעּלָ פֹון ָ
ּתֹורתֹו ֶׁשל
ימה ִמ ָ
יח'ּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ִהיא ְט ִע ָ
ּתֹורה ֶׁש ִהיא ִּב ְב ִחינַ ת ֵ'ר ַ
ַה ָ
"מֹורח וְ ָד ִאין" – ֶׁשהּוא יָ דּון ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים
ַ
יחֶׁ ,ש ָעלָ יו נֶ ֱא ַמר
ָמ ִׁש ַ
יח.
ְּב ֶא ְמ ָצעּות חּוׁש ָה ֵר ַ

ַה ֶּל ַקח

ַהר ֶׁשל ֲענָ וָ ה

הּודים יְ ַד ְּברּו
"ּובנֹוגֵ ַע לְ פ ַֹעלּ :כַ ֲא ֶׁשר ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה יְ ִ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְ :
חּוצה
יהם לִ ְפעֹל ַּב ֲה ָפ ַצת ַה ַּמ ְעיָ נֹות ָ
ֵּבינֵ ֶ

אֹומר
ִמ ַּצד ֶא ָחד הּוא ַ'הר'ֲ ,א ָבל ִמ ַּצד ֵׁשנִ י הּוא 'נָ מּוְך'ָ .מה זֶ ה ֵ
יע
לָ נּו? ִאם ָחלִ ילָ ה ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ,אֹו ִמי ֶׁשּזֶ ה ֹלא יִ ְהיֶ הָּ ,בא לְ ַה ְפ ִר ַ
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹותֲ ,אנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לִ ְהיֹות ּכְ מֹו
לָ נּו לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ָ
ַ'הר' – ֹלא לִ ְהיֹות נְ מּוכִ ים ּולְ ִהּכָ נַ עֶ ,אּלָ א לַ ֲעמֹד ְּבת ֶֹקף ּולְ נַ ֵּצ ַח
ֶאת ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע.

ַה ְק ָר ָבה ַע ְצ ִמית ֲעבּור
הּודי
ַהּנָ ַח ת ְּת ִפ ִּלין ֶׁשל יְ ִ
 ֵח ֶלק ֵׁשנִ י וְ ַא ֲחרֹון -יעה
עֹורְך ַה ִּדין ֶׁשל ַה ְּת ִב ָ
יע ְל ֵ
ּגֹורדֹון ְל ַה ִּצ ַ
ּבֹוחר ָה ַרב ְ
ַּת ְק ִצירְּ :ב ִעּצּומֹו ֶׁשל ֲה ִליְך ִמ ְׁש ָּפ ִטי ֵ
ּגֹורדֹון ֶאת ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ִּסּפּור:
עֹורְך ִּדינֹו ֶׁשל ָה ַרב ְ
יח ְּת ִפ ִּליןּ ...כָ ְך ְמ ָת ֵאר ֵ
ְל ַהּנִ ַ

ּכֹועס
עֹורְך ַה ִּדין ֵ
ֵ

ֲא ָבל ִמ ַּצד ֵׁשנִ י ָאסּור לָ נּו לִ ְהיֹות ַּב ֲעלֵ י ּגַ ֲאוָ הֶ ,אּלָ א לְ ִה ְתנַ ֵהג
ַּב ֲענָ וָ ה ִעם ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים ּולְ וַ ֵּתר לַ ֲח ֵב ִרים וְ לָ ַא ִחים ֶׁשּלָ נּו (ּכָ ל
רֹוצה ֶׁשּנַ ֲע ֶׂשה יַ ַחד ִעּמֹו
ּתֹורהּ ,כְ מֹו ִאם ָח ֵבר ֶ
עֹוד זֶ ה ֹלא נֶ גֶ ד ַה ָ
ּמּובן לִ ְהיֹות ַּב ֲענָ וָ ה ְּביַ ַחס
ׁשֹובבּות ֶׁש ָאסּור לַ ֲעׂשֹות) .וְ כַ ָ
ַמ ֲע ֵׂשה ְ
לַ ה' ּולְ ַקּיֵ ם ֶאת ּכָ ל ָמה ֶׁשהּוא ְמ ַצּוֶ ה ָעלֵ ינּו.

ּׁשֹואל ֶאת ַה ְּׁש ֵאלֹות
"אנִ י הּוא זֶ ה ֶׁש ֵ
יחה?"ֵ ,הגִ יב ַהּלָ ּה ַּב ֲח ִריפּותֲ .
"סלִ ָ
ְ
יהן".
וְ ַא ָּתה ָצ ִריְך לְ ָה ִׁשיב ֲעלֵ ֶ

ּתֹורה נִ ְּתנָ ה ַּדוְ ָקא ְּב ַהר ִסינַ י.
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :עכְ ָׁשו ֵה ַבנְ ִּתי! לָ כֵ ן ַה ָ
הּוא ּגַ ם ַהר ֶׁש ְּמלַ ֵּמד ָמ ַתי ָצ ִריְך לַ ֲעמֹד ַעל ֶׁשּלָ נּו ְּבת ֶֹקף ,וְ גַ ם
אֹותנּו לִ ְהיֹות ֲענָ וִ ים.
נָ מּוְך יַ ֲח ִסית לֶ ָה ִרים ָה ֲא ֵח ִריםֶׁ ,ש ְּמלַ ֵּמד ָ

ּגֹורדֹון ִה ְמ ִׁשיְך ְּבלִ י לַ ְחׁשֹׁש.
ָט ַמנְ ִּתי ֶאת ָּפנַ י ְּבכַ ּפֹות יָ ַדי ְּב ַפ ַחדָ .ה ַרב ְ
"אין ְּב ָעיָ הָ ,א ִׁשיב ַעל ַה ְּׁש ֵאלֹות ֶׁשּלְ ָךֲ ,א ָבל ַה ִאם ּתּוכַ ל ְּב ַב ָּק ָׁשה
ֵ
לְ ָה ִׁשיב ַעל ַה ְּׁש ֵאלֹות ֶׁשּלִ י?".
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הֹורה לַ ַּקלְ ָדן לְ ַה ְפ ִסיק לְ ַה ְקלִ יד ּכְ ֵדי ֶׁש ֵהם יּוכְ לּו לְ ַה ְמ ִׁשיְך
עֹורְך ַה ִּדין ָ
ֵ

ְּב ֶמ ֶׁשְך ַה ָּׁש ָעה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשל ַה ֲח ִק ָירה ַהּצֹולֶ ֶבתּ ,כְ ֶׁשּכָ ל ִמּלָ ה ְמת ֶֹע ֶדת
עֹורְך
ּגֹורדֹון ָׁש ַאל ְּבנִ ימּוס ֶאת ֵ
ַעל-יְ ֵדי ַה ַּקלְ ָדן ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְׁש ָּפטָ ,ה ַרב ְ
הּודי.
ַה ִּדין ֶּבן ּכַ ָּמה הּוא וְ ִאם הּוא יְ ִ

