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בּועֹות, תשע"ח גיליון 315 • ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר • ַחג-ַהּׁשָ

)ַמֲהַר"ׁש( ָּכל ָׁשָנה – ְלַחג-ַהָּׁשֻבעֹות. ָׁשָנה ַאַחת ִהִּגיעּו ִלְקַראת ֶהָחג ֶאל 
ָהַרִּבי )ַמֲהַר"ׁש( ֲחִסיִדים ַרִּבים, ְור' ֶּפֶרץ ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ִּבְגָלל ַהָּקָהל ָהַרב 
ִיְתַאְפֵׁשר לֹו ְלִהָּכֵנס ִל'יִחידּות' ִעם ָהַרִּבי, ִלְפֵני ֶהָחג. ְּבעֹודֹו ָטרּוד  ֹלא 
ְּבַמְחָׁשבֹוָתיו, ִנַּגׁש ֵאָליו ִפְתֹאם ַהַּגַּבאי ּוָמַסר לֹו ִּכי ָהַרִּבי ַמְזִמינֹו ֵאָליו 

ִל'יִחידּות'.

ְּכֶׁשִּנְכָנס ר' ֶּפֶרץ ֶאל ַהֶחֶדר, ִהְתאֹוֵנן ִלְפֵני ָהַרִּבי )ַמֲהַר"ׁש( ַעל ִּכי הּוא 
ָּכְך,  ְלַהְרִגיש  "ְּכֵדי  ִּכי  ָהַרִּבי,  ָעָנה לֹו  ּוְכִליָמה".  ָמֵלא ּבּוָׁשה  ֵריק,  "ְּכִלי 
ֻמְכָרִחים ִלְהיֹות 'ַּבַעל ַמְדֵרָגה'...". ַּכֲעבֹור ֶרַגע ְׁשֵאלֹו ָהַרִּבי: "ַהִאם ַאָּתה 
ָּכְך  ָאֵכן  ִּכי  ָעָנה  ֶּפֶרץ  ר'  ְּבִכּיֹות?".  ִמּתֹוְך  ְּתִהִּלים  יֹום-יֹום  לֹוַמר  נֹוֵהג 
הּוא עֹוֶׂשה. ָאַמר לֹו ָהַרִּבי )ַמֲהַר"ׁש(: "ַהְמֵׁשְך לֹוָמר ִמֵּדי יֹום ְׁשֵני ִּפְרֵקי 

ְּתִהִּלים ִּבְבִכּיֹות. ֲאָבל ְלַקָּבַלת-ַהּתֹוָרה – ָצִריְך ָלֶלֶכת ְּבִׂשְמָחה!"...

ִסַּבת ַהֶּבִכי

כ"ק ַאְדמּו"ר ַמֲהַר"ׁש ָהַלְך ַּפַעם ַאַחת ְּבֵליל ַחג-ַהָּׁשֻבעֹות ֶאל ּדֹודֹו, ר' 
הּוא  ֶהָחג.  ְּבִבְרַּכת  ְלָבְרכֹו  ַהָּזֵקן,  ַאְדמּו"ר  כ"ק  ֶׁשל  ְּבנֹו  ַחִּיים-ַאְבָרָהם, 
ַהּיֹום,  ָחג  "ֲהלֹוא  ָהַרִּבי:  לֹו  ָאַמר  ְּדָמעֹות.  זֹוְלגֹות  ְוֵעיָניו  יֹוֵׁשב  ְמָצאֹו 

ְוָלָּמה ִתְבֶּכה?!".

'ִּתְסְּפרּו  ַהָּפסּוק  ַעל  'ּתֹוָרה'  ֵמָאִבי  "ָׁשַמְעִּתי  ַחִּיים-ַאְבָרָהם:  ר'  ֵהִׁשיב 
ֶׁשל  ַהָּיִמים  ְוִתְׁשַעת  ַאְרָּבִעים  ֶאת  סֹוְפִרים  ֶׁשַּכֲאֶׁשר   – יֹום'  ֲחִמִּׁשים 
ַׁשַער  ְלִגּלּוי  ְּבַחג-ַהָּׁשֻבעֹות,  ַהֲחִמִּׁשים,  ַּבּיֹום  ַמִּגיִעים  ְסִפיַרת-ָהֹעֶמר, 

ַהּנּו"ן )'ִּתְסְּפרּו' ִמְּלׁשֹון אֹור ְוִגּלּוי, ֶאֶבן ַסִּפיר(; ַוֲאִני ֵאיִני רֹוֶאה!".

ַהְּדָבִרים  ֵהיָכן  ַעד  "ְראּו  ְּבִהְתַּפֲעלּות:  ַמֲהַר"ׁש  ָהַרִּבי  ָאַמר  ְּכֶׁשָיָּצא, 
ַמִּגיִעים... ְיהּוִדי ֶּבן ִׁשְבִעים ָוֶׁשַבע, ֻמְפָׁשט ְלַגְמֵרי ֵמִעְנָיֵני ָהעֹוָלם-ַהֶּזה, 

ְוהּוא יֹוֵׁשב ּובֹוֶכה ַעל ָּכְך ֶׁשֹּלא ָזָכה ְלִגּלּוי ַׁשַער ַהּנּו"ן!".

ַהִאם ַאֶּתם ַּתְלִמיֵדי-ֲחָכִמים?
10 ְׁשֵאלֹות ְלַחג-ַהָּׁשבּועֹות

ְׁשֵאלֹות:

1. ַּכָּמה ֵׁשמֹות ֵיׁש ְלַחג-ַהָּׁשבּועֹות ּוָמה ֵהם?

2. ַחג-ַהָּׁשבּועֹות ִנְקָרא ַּגם ְּבֵׁשם 'ֲעֶצֶרת'. ַמִהי ַמְׁשָמעּות ֵׁשם ֶזה?

3. ַעל ָמה ִנּדֹוִנים ְּבַחג-ַהָּׁשבּועֹות? 

4. ַמּדּוַע ִנְקָרא ַחג-ַהָּׁשבּועֹות ִּבְׁשמֹו ֶזה? 

5. ֵּכיַצד ָקׁשּור ַהִּמְסָּפר ָׁשלֹוׁש ְלַחג-ַהָּׁשבּועֹות? 

6. ָמה ֵהם ֲחֵמֶׁשת סּוֵגי ַהּנֹוְזִלים ֶׁשֲאֵליֶהם ִנְמְׁשָלה ַהּתֹוָרה? 

7. ַמּדּוַע נֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל ַמַאְכֵלי ְּגִביָנה ְּבַחג-ַהָּׁשבּועֹות?

8. ָּדִוד ַהֶּמֶלְך נֹוַלד ְוִנְפַטר ְּבַחג-ַהָּׁשבּועֹות. ִמי עֹוד ִנְפַטר ְּבַחג-ַהָּׁשבּועֹות? 
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ּוִמי עֹוד ָקׁשּור ַלּיֹום ַהֶּזה ְוהּוא ִנְפַטר ְונֹוַלד ְּבאֹותֹו ַּתֲאִריְך ַּבָּׁשָנה? 

9. ַּבֶּמה ָהיּו ְמִביִאים ֶאת ַהִּבּכּוִרים: א( ָהֲעִׁשיִרים, ב( ָהֲעִנִּיים? 

10. ִמי ָּכַתב ֶאת ְמִגַּלת-רּות?

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

ַהּתׁשּובֹות:

1. ׁשְבָעה ׁשמֹות: ַחג-ַהּקִציר, ְזַמן ַמּתן ּתֹוָרֵתנּו, יֹום-ַהֲחִמּׁשים, ַחג-ַהּׁשבּועֹות, יֹום-ַהּבּכּוִרים, 
ֲעֶצֶרת ְויֹום-ַהּקָהל. 

2. 'ֲעֶצֶרת' ּפרּוׁשּה ֲעִציָרה ִמּלֲעׂשֹות ְמָלאָכה.

3. ּבֲעֶצֶרת ִנּדֹוִנים ַעל ּפרֹות ָהִאיָלן. 

4. א( ִסּיּום ׁשְבָעה ַהּׁשבּועֹות ִלְסִפיַרת-ָהֹעֶמר, ב( ׁשּתי ׁשבּועֹות: ַהּׁשבּוָעה ׁשּנׁשּבעּו ִיׂשָרֵאל 
ַלּקדֹוׁש-ּברּוְך-הּוא ִלְדּבק ּבֹו ְוַהּׁשבּוָעה ׁשּנׁשּבע ַהּקדֹוׁש-ּברּוְך-הּוא ְלִיׂשָרֵאל ׁשֹּלא ְלַהְחִליָפם 

ּבֻאּמה ַאֶחֶרת. 

5. ּבּגָמָרא ֶנֱאַמר: ּברּוְך ׁשּנַתן ּתֹוָרה ְמׁשּלׁשת )=ּתֹוָרה, ְנִביִאים ּוְכתּוִבים( ְלַעם ְמׁשּלׁש )ּכֲהִנים, 
ְלִוּיים ְוִיׂשְרֵאִלים( ּבֹחֶדׁש ַהּׁשִליׁשי )ִסיָון( ַעל-ְיֵדי ִמי ׁשּנֹוַלד ׁשִליׁשי )ֹמׁשה ַרּבנּו( ּבּיֹום ַהּׁשִליׁשי 

)ִליֵמי ַהַהְגּבָלה(.

6. ָרמּוז ּבָראׁשי-ַהּתבֹות: "ּבָכל יֹום ִיְהיּו ּבֵעיֶניָך ּכֲחָדׁשי"ם" = ָחָלב, ּדַבׁש, ׁשֶמן, ַיִין, ַמִים.

7. ַעל ׁשם ַהר ִסיַני ׁשּנְקָרא )ּבֵסֶפר ּתִהּלים( "ַהר ּגְבנּוִנים". ְוֵיׁש ְטָעִמים נֹוָסִפים. 

8. ַהּבַעל-ׁשם-טֹוב ִנְפַטר ּבַחג-ַהּׁשבּועֹות. ֹמׁשה ַרּבנּו נֹוַלד ְוִנְפַטר ּבאֹותֹו ּתֲאִריְך – ז' ּבֲאָדר. 

9. א( ָהֲעׁשיִרים ֵהִביאּו ּבּכּוִרים ּבַסּלים ׁשל ּכֶסף ְוָזָהב, ב( ָהֲעִנּיים ֵהִביאּו ּבַסּלי ְנָצִרים ִמּקׁש.

10. ׁשמּוֵאל ַהּנִביא.

ַמֲעֶרֶכת 'ִנְׁשָמָתא ְּדאֹוַרְיָתא' 

ְמָבֶרֶכת ֶאת ָּכל ַההֹוִרים ְוַהְּיָלִדים ַהְּיָקִרים, ְּבִבְרַּכת

"ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְּבִׂשְמָחה ּוִבְפִניִמּיּות!"

ִלְלֹמד ּתֹוָרה ִעם ָּכל ּכֹוחֹות ַהֶּנֶפׁש!

ִּדֵּבר ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ִּבְׁשַנת תרצ"ו  ְּבִהְתַוֲעדּות ַחג-ַהָּׁשבּועֹות  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַאְדמֹו"ר ַהּקֹוֵדם, ַעל ָּכְך ֶׁשְּלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶהְכֵרִחי ֶׁשִּיְהֶיה ִׁשעּור ְּגָמָרא 

ְּבִעּיּון. ְּכלֹוַמר, ִלּמּוד ָקבּוַע ֶׁשל ְּגָמָרא – ְּבַעְמקּות.

ָהֻעְבָּדה ֶׁשָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם ָאַמר ֹזאת ְּבַחג-ַהָּׁשבּועֹות, ַמְדִּגיָׁשה ֶאת ַהֶּקֶׁשר 
ֵּבין ַחג-ַהָּׁשבּועֹות ּוֵבין ִלּמּוד ּתֹוָרה ְּבִעּיּון ַּדְוָקא.

ַמּדּוַע ָחׁשּוב ָּכל-ָּכְך ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבִעּיּון ּוְבַעְמקּות?

ֶרַגע  ְּבָכל  ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד  ְמֻחָּיב  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  יֹוְדִעים  ֻּכָּלנּו  ּוְבֵכן, 
ֶאְפָׁשִרי. ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ָׁשָעה ְּפנּוָיה ְוהּוא ֵאינֹו ְמַנֵּצל אֹוָתּה ְלִלּמּוד ּתֹוָרה, 

עֹוֵבר ַעל ֲעוֹון 'ִּבּטּול ּתֹוָרה'.

ָהִעְנָין הּוא ֶׁשֹּלא ַרק ֹחֶסר ִנּצּול ֶׁשל ְזַמן ֶנְחָׁשב 'ִּבּטּול ּתֹוָרה'; ַּגם ֹחֶסר 
ִנּצּול ֶׁשל ִּכְׁשרֹונֹות ֲהֵרי הּוא 'ִּבּטּול ּתֹוָרה'.

ַאָּבא/ִאָּמא: ָאָדם ֶׁשְּמֻסָּגל ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבִעּיּון ּוְבַעְמקּות, ַאְך ְּבֹפַעל הּוא 
ְוִׁשְטִחי – ֲהֵרי הּוא  ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֹזאת ֶאָּלא ִמְסַּתֵּפק ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה ָקִליל 

'ְמַבֵּטל ּתֹוָרה'.

ֶזה אּוַלי ִיָּׁשַמע ַמְפִּתיַע, ֲאָבל ָּכְך ִנְפַסק ַלֲהָלָכה: ִמי ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ֵּבֵרְך אֹותֹו ְּבִכְׁשרֹונֹות טֹוִבים ּוַבֲהָבָנה ְּבִריָאה, ְוהּוא ֵאינֹו עֹוֵסק ַּבֲחָלִקים 
ַקִּלים  ַהּיֹוֵתר  ַהֲחָלִקים  ֶאת  ְוַרק  ַאְך  לֹוֵמד  ֶאָּלא  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשל  ָהֲעֻמִּקים 
ֶׁשָּבּה )ַּגם ִאם הּוא עֹוֶׂשה ֹזאת ִמֹּבֶקר ַעד ַלְיָלה!( – ֲהֵרי הּוא עֹוֵבר ַעל 

ֲעוֹון 'ִּבּטּול ּתֹוָרה'.

ַהִּסָּבה ְלָכְך ִהיא, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ֹלא ַמְׁשִקיִעים ֶאת ָּכל ַהֵּׂשֶכל ְוַהֲהָבָנה 
ֶׁשָּלנּו ַּבּתֹוָרה, ֶזה ְּכִאּלּו ֶׁשַרק ֵחִצי ֵמִאָּתנּו לֹוֵמד ּתֹוָרה. ּוָמה ִעם ַהֵחִצי 

ַהֵּׁשִני? – ַהֵחִצי ַהֵּׁשִני ֶׁשָּלנּו... 'ְמַבֵּטל ּתֹוָרה'!

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: יֹוֵתר ִמֶּזה:



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ַּבֶּנֶפׁש ֶׁשָּלנּו ֵיׁש 'ְּפִניִמּיּות' )=ְּפִניִמּיּות-ַהֶּנֶפׁש( ְוֵיׁש 'ִחיצֹוִנּיּות' )=ִחיצֹוִנּיּות-
ַהֶּנֶפׁש(.

ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ֲעסּוִקים ִּבְפֻעָּלה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ֵחֶׁשק ַלֲעׂשֹוָתּה )ְלֻדְגָמה, ְקִריַאת 
ֶׁשָּלנּו  ְּפִניִמּיּות-ַהֶּנֶפׁש   – ָאהּוב(  ְּבִמְׂשָחק  ִהְׁשַּתְּתפּות  אֹו  ְמַרֵּתק  ֵסֶפר 
ֻׁשָּתָפה ְלאֹוָתּה ְּפֻעָּלה. ַהִּסיָמן ְלָכְך הּוא, ֶׁשַּבַּמָּצב ַהֶּזה ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ֵאֵלינּו 
אֹו ֲאִפּלּו ִלְקֹרא ִּבְׁשֵמנּו, ַוֲאַנְחנּו ְּכָלל ֹלא ִנְׁשַמע... ְוַהִּסָּבה ְלָכְך ִהיא, ֶׁשָּכל 

ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּלנּו ְׁשקּוָעה ַּבֵּסֶפר אֹו ַּבִּמְׂשָחק.

ֶהְכֵרַח  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ֵחֶׁשק,  ְלֹלא  ְּפֻעָּלה  ְמַבְּצִעים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ֹזאת,  ְלֻעַּמת 
ִּבְלַבד – ַרק ִחיצֹוִנּיּות-ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּלנּו ֻׁשָּתָפה ְלאֹוָתּה ַהְּפֻעָּלה. ַההֹוָכָחה ְלָכְך 
ֶאת  ַּתִּסיַח  ִּבְסִביָבֵתנּו,  ֲהִכי-ְקַטָּנה  ִהְתַרֲחׁשּות  ָּכל  ַהֶּזה,  ֶׁשַּבִּמְקֶרה  ִהיא, 

ַּדְעֵּתנּו.

ַאָּבא/ִאָּמא: ְוָכְך ַּגם ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה:

ַּכֲאֶׁשר ָאנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה ְּבֹאֶפן ִׁשְטִחי ִּבְלַבד, ַרק ִחיצֹוִנּיּות-ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּלנּו 
נֹוֶטֶלת ֵחֶלק ַּבִּלּמּוד.

ִאם ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֶׁשַּגם ְּפִניִמּיּות-ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּלנּו ִּתְהֶיה ֻׁשָּתָפה ַּבִּלּמּוד – ָעֵלינּו 
ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבִעּיּון ּוְבַהֲעָמָקה.

ָאָדם ֶׁשֹּבַרְך ְּבִכְׁשרֹונֹות ְמֻצָּיִנים ַאְך הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ִמּתֹוְך ְיִגיָעה – 
ָעָליו ֶנֱאָמר "ֹלא ָיַגְעָּת ּוָמָצאָת – ַאל ַּתֲאִמין!". ֵאין ֶאְפָׁשרּות 'ִלְמֹצא' ֶאת 
ָהאֹוָצרֹות ָהֱאֹלִקִּיים ַהְּגנּוִזים ַּבּתֹוָרה, ִאם עֹוְסִקים ָּבּה ְּבִלי ַמֲאָמץ ִויִגיָעה.

ֵּכן ִמְתַיֵּגַע ַּבּתֹוָרה,  ְלֻעָּמתֹו ָאָדם ֶׁשאּוַלי ֵאיֶנּנּו ֻמְכָׁשר ָּכל-ָּכְך, ֲאָבל הּוא 
ֻמְבָטח לֹו ֶׁשְּיֻקַּים ּבֹו "ָיַגְעָּת ּוָמָצאָת – ַּתֲאִמין!".

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ַהְּיִגיָעה ִהיא ֹלא ַרק ְלַגֵּבי ִלּמּוד ּתֹוָרה, ֶאָּלא ַּגם 

ְּבָכל ְּתחּוֵמי ְוִעְנְיֵני ֲעבֹוַדת-ה':

ְּבָכל ָּדָבר ְוָדָבר ַחָּיִבים ְלִהְתַיֵּגַע ּוְלַהְׁשִקיַע ֶאת ְּפִניִמּיּות-ַהֶּנֶפׁש. ָּכְך ִּבְתִפָּלה, 
ָּכְך ְּבַאֲהַבת-ִיְׂשָרֵאל ְוָכְך ְּבָכל ֶיֶתר ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.

ָעֵלינּו ָלַדַעת, ֶׁשְּבִעְנְיֵני ְקֻדָּׁשה – ֵאין 'ַמְּתנֹות ִחָּנם'. ִאי-ֶאְפָׁשר ְלַנֵהל ַחִּיים 
ְקִליִלים, ְוִלְרצֹות ְלַהִּגיַע ְלֶהֵּׂשִגים ַמְרִׁשיִמים.

ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם-ַהֶּזה, ַהָּדָבר ֶאְפָׁשִרי: ִלְפָעִמים קֹוִנים ַּכְרִטיס-ַהְגָרָלה ִּבְסכּום 
ָּפעּוט ּוִפְתאֹום זֹוִכים ַּבְּפָרס ַהָּגדֹול. ֶאְפָׁשר ָלקּום ֹּבֶקר ֶאָחד ּוְלַגּלֹות ֶׁשֵאיֶזה 

ּדֹוד ָזֵקן הֹוִריׁש ָלנּו ְיֻרָּׁשה 'ְׁשֵמָנה' ּוְבֶרַגע ֶאָחד ַנֲעֵׂשינּו ֲעִׁשיִרים ְּגדֹוִלים.

ֹלא ָּכְך ְּבִעְנְיֵני ֲעבֹוַדת-ה'. ָּכאן, ִאם ֶּבֱאֶמת רֹוִצים ְלִהְתָקֵרב ֶאל ה', ֻמְכָרִחים 
ְלִהְתַאֵּמץ; ְלַהְׁשִקיַע ֶאת ָּכל ּכֹוחֹות ַנְפֵׁשנּו.

ַהְּדָבִרים  ֹּתֶכן  )ַהַּמְמִחיׁש ֶאת  ּוְמַאֵּלף  ָקָצר  ִהֵּנה ִסּפּור  ְלִסּיּום,  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהִּנְזָּכִרים-ְלֵעיל(:

ּגּוְטִניק  יֹוֵסף-ִיְצָחק  ר'  ַהֲחִסיִדי,  ְוַהַּנְדָבן  ָהֲעָסִקים  ִאיׁש  ַעל  ְמַסְּפִרים 
ֵמאֹוְסְטַרְלָיה, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָׁשַאל ֶאת ָהַרִּבי ַּכָּמה ָעָליו ְלַהְפִריׁש ִמַּכְסּפֹו ְּכֵדי 

ְלַקֵּים ִמְצַות-ְצָדָקה-ְּבִהּדּור, ָּכָראּוי ְלָעְׁשרֹו.

ְּתׁשּוַבת ָהַרִּבי ָהְיָתה: ָּכל עֹוד ַהְּנִתיָנה ַקָּלה ְוֹלא ֻמְרֶּגֶׁשת )ְּבֶחְׁשּבֹון-ַהַּבְנק(, 
ַּכֲאֶׁשר  ַרק  ְמַקְּיִמים  ִמְצַות-ְצָדָקה-ְּבִהּדּור  ִמְצַות-ְצָדָקה-ְּבִהּדּור.  זֹו  ֵאין 

ִמְתַאְּמִצים ְונֹוְתִנים ְסכּום ֶׁשֹּלא ַקל ְלִהָּפֵרד ִמֶּמּנּו...

ָּכל  ֶאת  ּוְלַהְׁשִקיַע  ְלִהְתַיֵּגַע  ַחָּיִבים  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ְּבִעְנְיֵני  ָּכָאמּור,  ֶׁשֵּכן, 
ּכֹוחֹות ַהֶּנֶפׁש.

ְיִהי-ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבִׂשְמָחה ּוִבְפִניִמּיּות )ַהֶּנֶפׁש(!

)על-פי ליקוטי-שיחות, חלק ב', עמ' 566 והלאה(

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְּבִבְרַּכת-ַהּתֹוָרה ֶׁשְּמָבְרִכים ָּכל ֹּבֶקר ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים, "ָּברּוְך 
ּתֹוָרה",  ֶׁשָּנַתָּת  ה'  ַאָּתה  "ָּברּוְך  אֹוְמִרים  ֹלא  ַהּתֹוָרה".  נֹוֵתן  ה'  ַאָּתה 
ַּפַעם ָנַתָּת, ֶאָּלא "נֹוֵתן", ִּבְלׁשֹון ֹהֶוה. ַהּיֹום ַאָּתה נֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה. 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי לֹוֵמד ּתֹוָרה, ָעָליו ִלְלֹמד אֹוָתּה ְּבַחּיּות ְיֵתָרה, ְּכִאּלּו 

ַהּיֹום ַהֶּזה ַמָּמׁש ַהּתֹוָרה ִנֶּתֶנת לֹו ֵמֵאת ה' ִיְתָּבֵרְך.

"ְזַמן  ְּבַחג-ַהָּׁשבּועֹות,  ֲאָבל  ָויֹום.  יֹום  ְּבָכל  ָנכֹון  ֶזה  ָּדָבר  ַאָּבא/ִאָּמא: 
"ַהָּיִמים  ַּבָּפסּוק  ֶנֱאָמר  ַּכָּמה.  ִּפי  ִמְתַחֵּזק  ַהֶּזה  ָהִעְנָין  ּתֹוָרֵתנּו",  ַמַּתן 
ּוְמַצְּיִנים  "ַמְזִּכיִרים"  ֲאַנְחנּו  ַּכֲאֶׁשר  ְּכלֹוַמר,  ְוַנֲעִׂשים".  ִנְזָּכִרים  ָהֵאֶּלה 
ָהִראׁשֹוָנה,  ַּבַּפַעם  ַחג  ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו ְּבאֹותֹו  ְמֹאָרעֹות  ְמֻסָּים, אֹוָתם  ַחג 
ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ְּבָכל  ְּפׁשּוטֹות:  ְּבִמִּלים  נֹוֶסֶפת.  ַּפַעם  "ְוַנֲעִׂשים"  חֹוְזִרים 

ְּבַחג-ַהָּׁשבּועֹות – "ַנֲעֶׂשה" ְוִנְפָעל ׁשּוב ַמַּתן-ּתֹוָרה!

ֶאת  ְלַמֵּלא  ֶׁשְּצִריָכה  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַהִהְתַרְּגׁשּות  ִאם-ֵּכן  מּוֶבֶנת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ִלֵּבנּו ְּבַחג-ַהָּׁשבּועֹות, ֶׁשּבֹו ֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּתֹוָרה!

ַהָּקׁשּור  ְּבָכל  ַהְחָלטֹות-טֹובֹות  ְלַקָּבַלת  ַהַּמְתִאים  ַהְּזַמן  ֶזהּו  ַּגם,  ָלֵכן 
ֶׁשל  ַהִּלּמּוד  ַּתָּקנֹות  ְּבִקּיּום  ְלִהְתַחֵּזק  ָעֵלינּו  ֵראִׁשית,  ּתֹוָרה.  ְלִלּמּוד 
ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו )ַהִּׁשעּוִרים ַהּיֹוִמִּיים ְּבֻחָּמׁש, ְּתִהִּלים, ַּתְנָיא ְוַרְמַּב"ם(. 
ְלַקֵּבל ַהְחָלטֹות-טֹובֹות נֹוָספֹות ַהְּקׁשּורֹות  ּוְלַאַחר ִמֵּכן, ְּכַדאי ְוָחׁשּוב 

ְּבִלּמּוד ְׁשָאר ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה.

)על-פי 'התוועדויות' תש"נ, חלק ג', עמ' 273 והלאה(

ַחג-ַהָּׁשבּועֹות ֵאֶצל ָהַרִּבי - 
ִמּיֹוָמנֹו ֶׁשל ָחִסיד

ֵאין ֶעֶצב ְוֵאין ּתּוָגה ָּבעֹוָלם

ְלָפֵנינּו ְקָטִעים ֲאָחִדים ִמּיֹוָמנֹו ַהְּפָרִטי ֶׁשל ָהַרב ֶהָחִסיד ר' ָּדִוד ּגֹוְלְדֶּבְרג 
ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה ִמְּירּוָׁשַלִים, ֶׁשָּׁשָהה ֵאֶצל ָהַרִּבי ְּבַחג-ַהָּׁשבּועֹות תשכ"ג, 
ִמֵּתאּור  ָלקּוַח  ֶאָחד  ֶקַטע  ַהְּכָתב.  ַעל  ְרָׁשָמיו  ֶאת  ֶהֱעָלה  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 

ַהַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַחג ִּב-770:

"ַּכּמּוָבן ֶׁשְּׁשֵני ַהָּיִמים-טֹוִבים )ְּבחּוץ-ָלָאֶרץ( ָעְברּו ְּבִסיָמן ֶׁשל רּוָחִנּיּות 
ִּבְלַבד. ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ָיַׁשְבנּו ָּכל ַהַּלְיָלה ְוָאַמְרנּו 'ִּתּקּון'. ְּבָׁשָעה 3 ִלְפנֹות 
ֹּבֶקר הֹוִפיַע ַאְדמֹו"ר ְׁשִליָט"א ְוָאַמר ַמֲאַמר ֲחִסידּות ִּדּבּור-ַהַּמְתִחיל 'ְוָכל 
ָהָעם רֹוִאים'. ֵּבית-ַהְּכֶנֶסת ָהָיה ָמֵלא ִמֶּפה ֶאל ֶּפה ְוֹלא ָהָיה ִנָּכר ַעל ַאף 

ֶאָחד ֶׁשרֹוֶצה ִליֹׁשן ַלְמרֹות ַהָּׁשָעה ַהְּמֻאֶחֶרת".

ַּבֶּקַטע ַהֵּׁשִני הּוא ְמָתֵאר ֶאת ָהֲאִויָרה ַהְּמרֹוֶמֶמת ַּבִהְתַוֲעדּות ִעם ָהַרִּבי, 
ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהַחג:

"ָהַרִּבי ָרַמז ְלַנֵּגן ֶאת ַהִּנּגּון ַהָּידּוַע 'ְנֶיע ז'ֹוִריֶצע ְחָלאְּפִצי' ְוָכאן ֵאַרע ָּדָבר 
ְּבֶאְמַצע  ְוהּוא:  ּוְלִהְתַעֵּנג.  ִלְׁשֹמַע  ִלְראֹות,  ָהעֹוָלם,  ִמָּכל  ָלבֹוא  ֶׁשְּכַדאי 
ַּבָּיַדִים  ְלנֹוֵפף  ְוִהְתִחיל   – ַהָּקָהל  ָּכל  ְוַאֲחָריו   – ִמִּכְּסאֹו  ָהַרִּבי  ָקם  ַהִּנּגּון 
נֹוָראֹות  ָהיּו  ָּפָניו  ְלִהְתרֹוֵמם.  ְוִהְתִחיל  ָרַעד,  ַהָּקדֹוׁש  ּגּופֹו  ֶׁשָּכל  ְּבֹאֶפן 
ְוהּוא  ִמּכֹוחֹוָתיו,  ְלַמְעָלה  ָּכֵבד  ַמָּׂשא  ְלָהִרים  ָהרֹוֶצה  ְּכֶאָחד  ּוְקמּוטֹות, 
ְוָכל ַהָּקָהל ְּבֹאֶפן אֹוטֹוָמִטי ִהְתרֹוֵמם  ְמַרֵּכז ֶאת ָּכל ַהּכֹוחֹות ְּבֶרַגע ֶזה, 

ִמְּמקֹומֹות מֹוְׁשֵביֶהם ְוָׁשרּו ְּבָכל ַהּכֹוחֹות...

"ְּבֶרַגע ֶזה ַחְׁשנּו ֶׁשֵאין ֶעֶצב ְוֵאין ּתּוָגה ָּבעֹוָלם. ֵאיֶזה ֶעֶרְך ְלָכל ַהַּתֲענּוִגים 
ִׂשְמָחה  ִּדְמעֹות  ִנְראּו  ַרִּבים  ְּבֵעיֵני  ֶזה.  רּוָחִני  ַּתֲענּוג  ְּכֶנֶגד  ַהַּגְׁשִמִּיים 
ִאיׁש  ִנְרָאה  ְלָפֵנינּו  ַלחּוץ.  ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשֹּלא  ַהְרֵּבה,  )=ִהְתַאְּפקּו(  ְוִהְבִליגּו 
ֶׁשֵאיָנם  ְורֹוִאים ּבֹו ּכֹוחֹות רּוָחִנִּיים  ְוכּו',  ְׁשְטַרְיְמל  ָהֲאָנִׁשים, ְלֹלא  ְּכָכל 
ִנְתָּפִסים ַּבְּדיֹו ַהָּכֹחל )=ֶׁשל ָהֵעט(, ַרק ַהֵּלב ְוַהּמֹוַח ַמְרִּגיׁש-ַמִּכיר ֶׁשַרק 
ֶׁשָהיּו  ְיֵבׁשֹות  ֲעָצמֹות  ּוְמַחֶּיה  ַמְנִהיג  ְוַהֶּנֱעָלם  ַהִּנְסָּתר  ָהֱאֹלִקי  ַהּכֹוַח 

ְרִגילֹות ִלְׁשֹקַע ְּבַתֲענּוִגים ַּגְׁשִמִּיים ֶׁשֹּלא ֲחֵסִרים ְּבַאְרצֹות-ַהְּבִרית"...

ְלַקָּבַלת-ַהּתֹוָרה – ָצִריְך ָלֶלֶכת ְּבִׂשְמָחה

ִסּפּור ֶׁשִּסֵּפר ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם ְּבַחג-ַהָּׁשֻבעֹות )ִּבְּׁשַנת תש"ה(:

ְלַאְדמּו"ר ַמֲהַר"ׁש )ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן( ָהָיה ָחִסיד ֶׁשְּׁשמֹו ָהָיה ר' ֶּפֶרץ. ר' ֶּפֶרץ 
ָהָיה 'ְמַלֵּמד', ִאיׁש ַנֲעֶלה, ְוָעִני ָמרּוד. ָרִגיל ָהָיה ר' ֶּפֶרץ ָלֹבא ֶאל ָהַרִּבי 


