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ָׁשלֹוׁש ִסּבֹות ְלִהְתַעּלֹות...
ֲחׁשּוִבים:  ִעְנָיִנים  ְׁשלֹוָׁשה  ַיְחָּדו  ָלֶהם  חֹוְבִרים  ֹזאת  ְּבַׁשָּבת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 

ַנְתִחיל ֵמָהֻעְבָּדה ַהְּבִסיִסית ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבַׁשָּבת-ֹקֶדׁש.

ָּפָרַׁשת  ֱהיֹוָתּה ַׁשַּבת  ְוהּוא  ֹזאת  ְלַׁשָּבת  ִיחּוִדי  ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא  ְּבנֹוָסף, 
ָנֹׂשא.

ְוָדָבר ְׁשִליִׁשי, ְמֻדָּבר ַּבַּׁשָּבת ֶׁשְּלַאַחר ַחג-ַהָּׁשבּועֹות, "ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו". 
ַּכָּידּוַע, ָּכל ַׁשָּבת אֹוֶסֶפת ֵאֶליָה ֶאת ָּכל ְיֵמי ַהָּׁשבּוַע ֶׁשָחַלף, ּוַמֲעָלה אֹוָתם 
ַהַּׁשָּבת  ֶׁשל  ַהֶּקֶׁשר  ּוִמָּכאן  יֹוֵתר;  ְּגבֹוָהה  רּוָחִנית  ְלַמְדֵרָגה  ִאָּתּה  ְּבַיַחד 

ַהֹּזאת ְלַחג-ַהָּׁשבּועֹות.

ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְּׁשלֹוֶׁשת ָהִעְנָיִנים ַהִּנְזָּכִרים-ְלֵעיל ָראּוי ִלְלֹמד הֹוָרָאה 
ַּבֲעבֹוַדת-ה'. ּוִמְסַּתֵּבר ַּגם לֹוַמר, ֶׁשְּׁשלֹוֶׁשת ָהִעְנָיִנים ַהִּנְזָּכִרים ְקׁשּוִרים 

ֶזה ָלֶזה ּוַמְׁשִליִמים ָהֶאָחד ֶאת ִמְׁשֵנהּו. 

ַאָּבא/ִאָּמא: ַנְתִחיל ִמָּכְך ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבַׁשָּבת-ֹקֶדׁש:

ֲעסּוִקים  ֲאַנְחנּו  ֻּכּלֹו,  ַהָּׁשבּוַע  ָּכל  ָהָאָדם.  ֶאת  ּוְמרֹוֶמֶמת  ַמֲעָלה  ַהַּׁשָּבת 
ַהֶּנֶפׁש  ַׁשָּבת,  ְּבַהִּגיַע  ְוכּו'.  ִּתּקּוִנים  ְנִסיעֹות,  ִסּדּוִרים,  ֲעבֹוָדה,  ְּבִעְנְיֵני 
ֶׁשָּלנּו ַנֲעֵׂשית ְׁשֵקָטה, ְרגּוָעה ְורּוָחִנית יֹוֵתר. ֶאת ְמקֹום ָהִעּסּוִקים ַהּיֹום-

ַמְרִּגיׁש  ֶׁשֹּלא  ִמי  ֵאין  ּוְמנּוָחה.  ְּתִפּלֹות  ּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ּתֹוְפִסים  יֹוִמִּיים 
ְּבַׁשָּבת ִהְתַעּלּות רּוָחִנית.

ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ַעד  ֲחָזָקה  ָּכל-ָּכְך  ָעֵלינּו  ַהַּׁשָּבת  ַהְׁשָּפַעת 
אֹוְמִרים, "ֲאִפּלּו ַעם-ָהָאֶרץ ֵאינֹו ְמַׁשֵּקר ְּבַׁשָּבת". 'ַעם ָהָאֶרץ' הּוא ָאָדם 
ַהָּׁשקּוַע ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם-ַהֶּזה ְוִלְפָעִמים ַּגם ַמְרֶׁשה ְלַעְצמֹו לֹוַמר ְּדָבִרים 
ֶׁשֵאיָנם ֱאֶמת. ֲאָבל ְּבַׁשָּבת-ֹקֶדׁש, ֲאִפּלּו הּוא ַמְקִּפיד ַעל ֲאִמיַרת ֱאֶמת. 
ּוַמֲעָלה  ָהָאָדם  ֶאת  ְמרֹוֶמֶמת  ַעְצָמּה  ִמַּצד  ֶׁשַהַּׁשָּבת  ִהיא,  ְלָכְך  ְוַהִּסָּבה 

אֹותֹו ְּבַמְדֵרָגה.



שם התלמיד/ה: _________  משפחה: ___________

כיתה: _____  חתימת הורים: ___________
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ְמַקֶּוה ִהְנִני ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ֶאְׁשַּכח ֶאת ָהֹרֶׁשם ִמְּׁשנֹות 
ַיְלדּוִתי, ָמה ֶׁשָרִאיִתי ִּבְליּוַּבאִוויְטׁש ְּכֶׁשָחִויִתי ְמֹאָרעֹות ׁשֹוִנים ִעם 
ֲאָנִׁשים ֵמָרמֹות ׁשֹונֹות, ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה אֹו ֻסּכֹות אֹו 

ָׁשבּועֹות ִּבְליּוַּבאִוויְטׁש.

ֲאָנִׁשים ַהֲחלּוִקים ֶאָחד ֵמַהֵּׁשִני ֵהן ִּביִדיָעה ְּבִלּמּוד ַוֲהָבַנת ֲחִסידּות, 
ֵהן ְּבַמָּצָבם ַהָחְמִרי, ַה״ָּׁשלֹום ֲעֵליֶכם״ ֶׁשָּלֶהם ָהָיה ָּכֶזה ְלָבִבי ֶׁשַהָּפִנים 

ֶׁשָּלֶהם ֵהִאירּו ִמֹּגֶדל ִׂשְמַחת ַאֲהַבת ַהֲחִסיִדים ַהְּפִניִמית.

ָּכְך ָחיּו ֲחִסיִדים ְוֶזהּו ַהְּיסֹוד ַהָּנכֹון ֶׁשל ַחִּיים ֲחִסיִדִּיים ֲאִמִּתִּיים.

ִמְתָּבֵרְך ִהְנִני ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך ְיַזֶּכה אֹוִתי ִלְראֹות ְׂשָמחֹות ֵאֶצל ֲחִסיִדים 
ֶׁשַּבּדֹור  ֶׁשַהֲחִסיִדים  ְוִלְראֹות  ֶׁשִּיְחיּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַאֵחינּו  ְּכַלל  ְּבתֹוְך 

ַהּנֹוְכִחי ַיְנִהיגּו ֶאת ֵסֶדר ַחֵּייֶהם ְּבַאֲהַבת ֲחִסיִדים ְּכמֹו ֶׁשָהְיָתה".

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ח"ד ע׳ תקיב(

ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֲעבּור ְיהּוִדי ֶׁשֹּלא ַמִּכיִרים

"ַרֵּבנּו ַהָּזֵקן ָאַמר ַּפַעם ִלְבנֹו, ְּכבֹוד ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו״ר ָהֶאְמָצִעי: ֵאֶצל 
ְזַמן  ְּבאֹותֹו  ִיְׂשָרֵאל.  ַאֲהַבת  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ַהֵּׁשם  ָּברּוְך  ֶנְחַקק  ֲחִסיִדים 
ַהִּבְלִּתי  ְוַהְּיהּוִדים  ַאִחים,  ֵמַאֲהַבת  ְּגדֹוָלה  ַהֲחִסיִדים  ַאֲהַבת  ָהְיָתה 
ֲחִסיִדים ָהיּו ְמַאֲחִלים ְלַעְצָמם ֶׁשַאֲהַבת ָהַאִחים ֶׁשָּלֶהם ִּתְהֶיה ְּכמֹו 

ַאֲהַבת ַהֲחִסיִדים.

ַרֵּבנּו  ִסֵּים    – ַאְך  ַהֲחִסיִדים,  ִמַּמַּצב  ְמאֹוד  ְמֻרֶּצה  ָהָיה  ַהָּזֵקן  ַרֵּבנּו 
ַהָּזֵקן –  ֵאין ֶזה ַמִּגיַע ְּכָלל ּוְכָלל ְלַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ָרָצה, ֶׁשִּתְהֶיה ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַעל ְיהּוִדי, ַוֲאִפּלּו ַעל ְיהּוִדי ָּכֶזה ֶׁשֵאין 

ַמִּכיִרים אֹותֹו ְּכָלל.

ֶׁשל  זֹו  ִאְמָרתֹו  ֶצֶדק׳:  ַה׳ֶּצַמח  ַאְדמֹו״ר  ְקֻדַּׁשת  ְּכבֹוד  ָּכְך  ַעל  ָאַמר 
ּוְבָכְך  ַהֲחִסיִדים,  ַאֲהַבת  ֶׁשל  ַהָּתִמיד  ֵנר  ֶאת  ִהְדִליָקה  ַהָּזֵקן  ַרֵּבנּו 

ְיַקְּבלּו ֶאת ְּפֵני ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו".

)ספר השיחות ה׳ש״ת עמ׳ קכ(

ַהַּמְפֵּתַח ְלָכל ַהְּׁשָעִרים

"ָהֲאָנָחה ֶׁשְּיהּוִדי ֶנֱאָנח ַעל ַצֲערֹו ָחס ְוָׁשלֹום ֶׁשל ְיהּוִדי ֵׁשִני, ׁשֹוֶבֶרת 
ֶׁשְּיהּוִדי  ְוַהְּבָרָכה  ְוַהִּׂשְמָחה  ַהְּמַקְטְרִגים,  ֶׁשל  ַהַּבְרֶזל  ְמִחיצֹות  ָּכל 
ָׂשֵמַח ְּבִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ְיהּוִדי ֵׁשִני ּוְמָבְרכֹו – ְמֻקֶּבֶלת ֵאֶצל ַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך 

ִּכְתִפָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי׳ ִיְׁשָמֵעאל ֹּכֵהן ָּגדֹול ְּבֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים".

)ספר השיחות תש"ג עמ' תסד(

ֹּגֶדל  ֹעֶצם  ֶאת  ְלַׁשֵער  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ֵאין  טֹוב:  ֵׁשם  ַהַּבַעל  "ִמִּפְתְּגֵמי 
ְּפֻעַּלת ַאֲהַבת ֵרִעים. ֲחֵבִרים ַהְּמעֹוְרִרים ַרֲחִמים ַרִּבים ַעל ֲחֵבָרם ּוֶבן 
ִּגיָלם ִּבְׁשַעת ָּדְחקֹו – קֹוְרִעים ְּגַזר ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה. הֹוְפִכים ֵהם 

ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה, ְוֶאת ַהָּמֶות – ְלַחִּיים ֲאֻרִּכים".
)ספר התולדות אדמו״ר מהוריי״צ ח"א עמ' 131(

ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ָהַרִּבי

ִסֵּפר ַהָּׁשִליַח ָהַרב ְנֶחְמָיה וֹוֶגל: "ְלָאִבי ָהיּו ֲעָסִקים ַרִּבים ְּבַמֲהַלְך ַחָּייו 
ַהַּיֲהלֹוִמים  ָהָיה ְמַלֵּטׁש ֶאת  ְּבִמְסֶּגֶרת ֲעבֹוָדתֹו, הּוא  ַיֲהלֹוִמים.  ִעם 

ְוָהָיה ַמְרִויַח ֶּכֶסף ַרב. הּוא ַּגם ָהָיה ְמַסֵּיַע ִלְׁשלּוִחים ְּכָכל ֶׁשִּנָּתן.

ְיהּוִדים  ִלְצִעיִרים  ִמְסֶּגֶרת  ִלְפֹּתַח  ָאִבי  ֶהְחִליט  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד 
ַהְּמַחְּפִׂשים ַּפְרָנָסה. הּוא ָהָיה ְמַאֵּתר ְצִעיִרים ְיהּוִדים, ֵמִביא אֹוָתם 
ִלּטּוׁש  ֶׁשל  ַהִּמְקצֹוַע  ָרֵזי  ֶאת  ָלֶהם  ַמְסִּביר  ָהָיה  ָׁשם  ְלִמְפָעלֹו, 

ַהַּיֲהלֹוִמים. ְּבסֹוף ַהֹחֶדׁש ָהָיה ְמַׁשֵּלם ָלֶהם ֶאת ְׂשָכָרם, ַּכְּמֻקָּבל.

ְוָכְך, ַהִּמְסֶּגֶרת ֵהֵחָּלה ִמְּׁשֵני ְצִעיִרים ִּבְלַבד ְוָצְמָחה ְלַכָּמה ֲעָׂשרֹות. 
ִמֵּדי ֹּבֶקר ֵהם ָהיּו ָּבִאים ִלְמקֹום ָהֲעבֹוָדה ְועֹוְבִדים ְּבִלּטּוׁש. ְּבַמֲהַלְך 
ָאִבי  ֶׁשל  ַהַּמָּטָרה  ַהְּצִעיִרים.  ִעם  ּתֹוָרה  לֹוֵמד  ַּגם  ָאִבי  ָהָיה  ַהּיֹום, 

ָהְיָתה ְלַסֵּיַע ִליהּוִדים ִלְמֹצא ַּפְרָנָסה ְּבָכבֹוד.

ַהִאם  ָהַרִּבי,  ֶאת  ִלְׁשאֹול  ָאִבי  ֶהְחִליט  יֹוֵתר,  ָּגְדָלה  ְּכֶׁשַהִּמְסֶּגֶרת 
ֶאְפָׁשר ֶׁשַהִּמְסֶּגֶרת ִּתָּקֵרא ַעל ֵׁשם ְליּוַּבאִוויְטׁש – ֵמֵעין 'ֵּבית ַהֵּסֶפר 

ִלְמָלאָכה' ִּבְכַפר ַחַּב"ד ֶׁשָּפַעל ְּבאֹוָתם ָיִמים.

ָהַרִּבי ָעָנה ְלָאִבי ֶׁשְּבׁשּום ָּפִנים ָוֹאֶפן ֹלא. ַהִּסָּבה, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ָהַרִּבי, 
ָהְיָתה, ֶׁשַּמְסִּפיק ֶׁשִּיְהֶיה ָצִעיר ֶאָחד ֶׁשִּיְׁשַמע ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבִמְסֶּגֶרת ֶׁשל 

ֲחִסיד ַחַּב"ד ְוָלֵכן ֹלא ִיְרֶצה ְלַהִּגיַע ּוִבְגַלל ֶזה ְיַאֵּבד ֶאת ַּפְרָנָסתֹו...

ִסּפּור ֶזה ַמְמִחיׁש ָלנּו ַּבּצּוָרה ֲהִכי ְּברּוָרה ֶאת ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ַהְּגדֹוָלה 
ֶׁשָהְיָתה ָלַרִּבי ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ָּבעֹוָלם".



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ַהָּפָרָׁשה  ָנֹׂשא:  ָּפָרַׁשת  ְּבַׁשַּבת  ֶׁשְּמֻדָּבר  ְלָכְך  ַנֲעֹבר  ַעָּתה  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ּוְבִתְרּגּום  ֹראׁש".  ֶאת  "ָנֹׂשא  אֹוָתּה,  ַהּפֹוֵתַח  ַהָּפסּוק  ִּבְגַלל  ָּכְך  ִנְקֵראת 

ְלָׂשָפה ְּפׁשּוָטה – ָצִריְך "ָלֵׂשאת" ּוְלַהְגִּביַּה ֶאת ָה"ֹראׁש".

ָּבֹראׁש ִנְמָצא ַהֵּׂשֶכל ְוהּוא ַּגם ַהָּמקֹום ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר ְּבגּוף-ָהָאָדם. ָּבָאה 
ֲהִכי  ַּבָּמקֹום  ָמצּוי  ִמֵּמיָלא  ֶׁשָהֹראׁש  ְּבָכְך  ַּדי  ֹלא  ָלנּו:  ְואֹוֶמֶרת  ַהּתֹוָרה 
ָּגבֹוַּה ַּבּגּוף ּובֹו ׁשֹוֵכן ֵׂשֶכל ָהָאָדם. ָצִריְך ְלָהִרים אֹותֹו עֹוד. ָלֵׂשאת אֹותֹו 

ְלַמְדֵרָגה רּוָחִנית ְּגבֹוָהה יֹוֵתר. "ָנֹׂשא ֶאת ֹראׁש"!

ַהַּׁשָּבת  ֹזאת  ַׁשָּבת  ֶׁשל  ֱהיֹוָתּה  ֶׁשֻהְזַּכר הּוא  ַהְּׁשִליִׁשי  ָהִעְנָין  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהְּסמּוָכה ִל"ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו".

ֶאת  ְמִאיָרה  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ֱאֶמת",  ְו"תֹוַרת  אֹור"  "ּתֹוָרה  ִנְקֵראת  ַהּתֹוָרה 
ָּתִמיד  ֹלא  )ַחס-ְוָחִליָלה(,  ּתֹוָרה  ְּבִלי  ֶׁשּבֹו.  ָהֱאֶמת  ֶאת  ּוְמַגָּלה  ָהעֹוָלם 
רֹוִאים ֶאת ַיד ה' ַהַּמְנִהיָגה ֶאת ָהעֹוָלם. ַאְך ַּכֲאֶׁשר לֹוְמִדים ּתֹוָרה, ְמִביִנים 
ֵּכיַצד ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ָּבעֹוָלם ֻמְׁשָּגח ּוְמֹנָהל ַעל-ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת ַּגם "ּתֹוַרת ַחִּיים", ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ְמִאיָרה ֶאת ַחֵּיי ַהְּיהּוִדי: 
ְלֻדְגָמה, ְּכֶׁשִּלְׁשֵני ְּבֵני-ָאָדם ֵיׁש ִוּכּוַח ָּכְלֶׁשהּו, ֵהם ּפֹוְתִחים ֵסֶפר 'ֻׁשְלָחן 
ָערּוְך' אֹו ּפֹוִנים ְלַרב ּפֹוֵסק ֲהָלָכה, ְוָכְך ֵהם יֹוְדִעים ִמי ֵמֶהם צֹוֵדק ְוֵכיַצד 

ֲעֵליֶהם ִלְנֹהג.

ְּכלֹוַמר, ַהּתֹוָרה ַמְגִּביָהה ֶאת ָהָאָדם ּוְמִאיָרה ֶאת ַחָּייו ְּבאֹור ָהֱאֶמת.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְלִפי ֶזה יֹוֵצא ֶׁשָהַרְעיֹון ַהֶּמְרָּכִזי ַהְּמֻׁשָּתף ַהִּמְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי 
ְׁשלֹוֶׁשת ָהִעְנָיִנים ַהִּנְזָּכִרים הּוא – ִהְתרֹוְממּות ְוִהְתַעּלּות ְּבַמְדֵרָגה.

ַּגם-ַיַחד  ֵאֶּלה  ּוְׁשֵני  ַמֲעָלה אֹותֹו  ַהַּׁשָּבת  ַהְּיהּוִדי,  ֶאת  ְמרֹוֶמֶמת  ַהּתֹוָרה 
ָּבִאים ִליֵדי ִּבּטּוי ְּבֵׁשם ַהָּפָרָׁשה – ָנֹׂשא )ֶאת ֹראׁש(.

מּוָבן ִאם-ֵּכן ִיחּוָדּה ֶׁשל ַהַּׁשָּבת ַהּנֹוְכִחית, ֶׁשָּבּה ְׁשלֹוֶׁשת ַהְּדָבִרים חֹוְבִרים 
ַיַחד: ַׁשָּבת-ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ָנֹׂשא ֶׁשַאֲחֵרי ַחג-ַהָּׁשבּועֹות ֲאֶׁשר ּבֹו ִקַּבְלנּו ֶאת 

ַהּתֹוָרה.

ַהַּמֲעלֹות  ֶאת  ֶׁשֵהַבּנּו  ְלַאַחר  ְוָלֵכן  ָהִעָּקר",  הּוא  "ַהַּמֲעֶׂשה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַעל  ַּתְׁשִּפיַע  ֶׁשָּלנּו  ֶׁשַהֲהָבָנה  ָחׁשּוב  ֹזאת,  ְּבַׁשָּבת  ַהַּקָּימֹות  ַהִּנְפָלאֹות 

ַמֲעֵׂשינּו-ְּבֹפַעל.

ּוְבַפְׁשטּות: ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַקֵּבל ַהְחָלָטה-טֹוָבה ְלהֹוִסיף ְּבַהְתָמָדה 
ּוִבְׁשִקיָדה ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה )ֶׁשִהיא, ָּכָאמּור, ְמרֹוֶמֶמת אֹותֹו(. ּוָבִעְנָין ַהֶּזה 
ָאסּור ַלֲעֹמד ַעל ָמקֹום ֶאָחד. ָנכֹון ָאְמָנם ֶׁשְּבַחג-ַהָּׁשבּועֹות ִקַּבְלנּו ֶאת 
ַהּתֹוָרה ְוִהְתַעֵּלינּו, ֲאָבל ִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן )ּוִבְמֻיָחד ַּבַּׁשָּבת ַהֹּזאת( ֲאַנְחנּו 

ַמְמִׁשיִכים ְלִהְתַעּלֹות ַּבּתֹוָרה.

ְוַאל ָלנּו ְלִהְסַּתֵּפק ְּבָכְך ֶׁשֲאַנְחנּו ְּבַעְצֵמנּו מֹוִסיִפים )ּוִמְתַעִּלים( ַּבּתֹוָרה; 
ִמַּצד ָהִעְנָין ֶׁשל "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך", ָעֵלינּו ְלַהְׁשִּפיַע ַּגם ַעל ְסִביָבֵתנּו 
ְּבִלּמּוד  ּוְׁשִקיָדה  ַהְתָמָדה  יֹוִסיפּו  נֹוָסִפים  ְיהּוִדים  ֶׁשַּגם  ָּכְך.  ַלֲעׂשֹות 

ַהּתֹוָרה ּוְבִקּיּום ִמְצוֹוֶתיָה ְּבִהּדּור.

)על-פי 'התוועדויות' תשמ"ב, חלק ג', עמ' 1624 והלאה(

ַאָּבא/ִאָּמא: ִנְמָצִאים ָאנּו ַּבַּׁשָּבת ֶׁשְּלַאַחר ַחג-ַהָּׁשבּועֹות, "ְזַמן ַמַּתן 

ּתֹוָרֵתנּו".

ְלַחג- ֶּפַסח  ֶׁשֵּבין  ֵמַהַּׁשָּבתֹות  ַאַחת  ְּבָכל  ִלְלֹמד  ִיְׂשָרֵאל  ִמְנַהג 

ְלַהְמִׁשיְך  הּוא  ִמְנָהֵגנּו  ֲאָבל  ִמִּפְרֵקי-ָאבֹות.  ֶאָחד  ֶּפֶרק  ַהָּׁשבּועֹות 

ְּבִלּמּוד ִּפְרֵקי-ָאבֹות ַּגם ְּבַׁשְּבתֹות ַהַּקִיץ.

ִּפְרֵקי- ִלּמּוד  ֶׁשל  ָחָדׁש  ַמֲחזֹור  ּפֹוְתִחים  ָאנּו  ַהֹּזאת  ַהַּׁשָּבת  ְוִהֵּנה 

ִמִּסיַני  ּתֹוָרה  ִקֵּבל  "ֹמֶׁשה  ָהִראׁשֹוָנה,  ַּבִּמְׁשָנה  ֶׁשְּתִחָּלתֹו  ָאבֹות, 

ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻׁשַע... ְוַהֲעִמידּו ַּתְלִמיִדים ַהְרֵּבה ְוכּו'".

ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ִקַּבְלנּו  ִמְסָּפר  ָיִמים  ִלְפֵני  ֶׁשַאְך  ָהֻעְבָּדה  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 

ּתֹוָרה  ִקֵּבל  "ֹמֶׁשה  ִעְנַין  ֶאל  ָׁשִבים  ֲאַנְחנּו  ּוְכָבר  ּוְבָרִקים,  ְּבקֹולֹות 

ִמִּסיַני ּוְמָסָרּה ְוכּו'", ַמֲעִביָרה ָלנּו ֶמֶסר ָחׁשּוב ְּביֹוֵתר:

ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ּוְמִסיָרָתּה ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים ִהיא ִהְתַרֲחׁשּות ְּתִמיִדית 

ָׁשִבים  ֲאַנְחנּו  ָויֹום  יֹום  ָּכל  ְּכלֹוַמר,  ָויֹום.  יֹום  ָּכל  ְוִנְׁשֵנית  ַהחֹוֶזֶרת 

ּוְמַקְּבִלים ֶאת ַהּתֹוָרה ַהִּנְמֶסֶרת ִמּדֹור ְלדֹור )ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 

ְלֹמֶׁשה, ִמֹּמֶׁשה ִליהֹוֻׁשַע, ִמְּיהֹוֻׁשַע ִלְזֵקִנים ְוֵכן ָהְלָאה(.

ֶאת  ְּבִעָּקר  ִהְדַּגְׁשנּו  ְּבַחג-ַהָּׁשבּועֹות  ִאם  ִמֶּזה:  יֹוֵתר  ַאָּבא/ִאָּמא: 

ַמַּתן-ּתֹוָרה, ַּבִּמְׁשָנה ַהּנֹוְכִחית )ְּבִפְרֵקי-ָאבֹות( ֻמְדָּגׁש יֹוֵתר ִלּמּוָדּה 

ַעל-ְיֵדי ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות – "ְוַהֲעִמידּו 

ַּתְלִמיִדים ַהְרֵּבה".

ֹזאת ָועֹוד: ַהִּמְׁשָנה ִמְׁשַּתֶּמֶׁשת ַּבִּמָּלה "ּוְמָסָרּה", ּוֵפרּוׁש ַהָּדָבר הּוא 

ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשֹּמֶׁשה ִקֵּבל ִמִּסיַני, ִנְמֶסֶרת ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו ַעד 

ִּכי )ַעל-ְיֵדי ַהִּלּמּוד ְוַהִחּדּוׁש ָּבּה( ִהיא ַנֲעֵׂשית ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו! 

)על-פי 'התוועדויות' תנש"א, חלק ג', עמ' 309 והלאה(

ַלְמָדנּות אֹו ְּתִמימּות

ֶהָחִסיד ר' ֵמִאיר-ִׂשְמָחה ֵחן )ֵמֲחִסיֵדי ָהַרִּבי ָהַרַּׁש"ּב ְוָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם 
ְלֵבית- ְוִנְכַנס  ְמֻסֶּיֶמת  ַלֲעָיָרה  ַאַחת  ַּפַעם  ִהְזַּדֵּמן  ִנְׁשָמָתם-ֵעֶדן( 
ַהְּכֶנֶסת. ֵעיָניו ָנחּו ַעל ָּבחּור ָצִעיר ֶׁשָּיַׁשב ְוָאַמר ְּתִהִּלים ְּבֶרֶגׁש ַרב. 
ֹזאת  ְוִתְרֵּגם  חּוָשׁה"  ְלֶעְזָרִתי  "ֱאָילּוִתי  ַהָּפסּוק  ֶאת  ָקָרא  ַהָּבחּור 
ְׁשֶנעל"  ִהיְלף  ַמיין  צּו  ָּגאט,  ְׁשַטאְרֶקער  "ַמיין  )ְּבִייִדיׁש(,  ְלַעְצמֹו 

)=ֱאֹלַקי ֶהָחָזק, ּבֹוא ְלֶעְזָרִתי ַמֵהר(.

ר' ֵמִאיר-ִׂשְמָחה ִהְתַרֵּגׁש ִמְּתִמימּותֹו ֶׁשל ַהָּבחּור ּוָפַתח ִעּמֹו ְּבִׂשיָחה. 
ִהְתָּבֵרר לֹו, ִּכי ַהָּלה ָיתֹום ֵמָאב ְוהּוא עֹוֵבר ַּבַּמֲאִפָּיה ַהְּמקֹוִמית ַעל-

ְמָנת ְלַסֵּיַע ְלִאּמֹו ְּבַפְרָנַסת ַהַּבִית.

ַהָּבחּור  ֵמִאיר-ִׂשְמָחה.  ר'  ִהְתַעְנֵין  ְלֹחֶדׁש?",  ַמְרִויַח  ַאָּתה  "ְוַכָּמה 
ָנַקב ִּבְסכּום, ְור' ֵמִאיר-ִׂשְמָחה ְׁשָאלֹו ִאם ִיְהֶיה מּוָכן, ְּתמּוַרת ְסכּום 
ֶּכֶסף ֵזֶהה ֶׁשַּיֲעִניק ְלִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבָכל ֹחֶדׁש, ְלַהְתִחיל ִלְלֹמד ִּביִׁשיָבה. 

ַהָּבחּור ֵהִׁשיב ְּבִחּיּוב ְוָה'ִעְסָקה' ָיְצָאה ַלֶּדֶרְך.

ַּכֲעֹבר ָׁשִנים ִמְסָּפר ִנְקַלע ר' ֵמִאיר-ִׂשְמָחה ׁשּוב ְלאֹוָתּה ֲעָיָרה. ִנְכַנס 
ר'  ִהְקִׁשיב  ְּבִלּמּוד.  ָׁשקּוַע  ַהָּבחּור,  ֶאת  ָׁשם  ּוָמָצא  ְלֵבית-ַהְּכֶנסת 
ֵמִאיר-ִׂשְמָחה ְלִלּמּודֹו ְוִהְתַּפֵעל ְמאֹוד. "ְואּוָלם", הֹוִסיף ְלַאַחר ִמֵּכן 
ר' ֵמִאיר-ִׂשְמָחה ְוָאַמר, "ַהְּתִמימּות ֶׁשִאְפְיָנה אֹותֹו ֶּבָעָבר, ׁשּוב ֹלא 

ִנְרֲאָתה ָעָליו"...

ַאֲהַבת ַהֲחִסיִדים יֹוֵתר ֵמַאֲהַבת ַאִחים...

"ְּבַמֲעֶנה ְלִמְכָּתבֹו . . ִׂשֵּמַח אֹוִתי ִלְקֹרא ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ְמֹפֶרֶטת ִמְּמָך 
ּוֵמַרְעָיְתָך ִּתְחֶיה, ַהַּבת, ֶהָחָתן, ַהֶּנֶכד ִיְחיּו ּוִבְנֶכם ִיְחיּו.

ְיִדיַעת ָהֶאָחד אֹודֹות ֲחֵברֹו, ָמה ְׁשלֹומֹו ּוָמה ְׁשלֹום ִמְׁשַּפְחּתֹו, הּוא 
ֶאָחד ֵמַהְּיסֹודֹות ָהִעָּקִרִּיים ֶׁשל ַחֵּיי ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות.

ַהָּנכֹון  ַּבַּמֲעָמד  ָעְמָדה  ַהֲחִסיִדים  ַאֲהַבת  ַהּקֹוְדִמים  ַּבּדֹורֹות  ַּפַעם, 
ֵאֶצל ֲחִסיִדים. ְלִעִּתים ְּתִדירֹות )=ְקרֹובֹות( ָקָרה ֶׁשְּיהּוִדי ֲחִסיִדי ָנַסע 
ִּבְמֻיָחד ְלָחִסיד ֵׁשִני ַעל ְמָנת ִלְראֹות ּוְלִהְתַּדֵּבר אֹודֹות ִעְנְיֵני ִמְׁשָּפָחה 
ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל  ִעְנְיֵני  ָהיּו  ֶאָחד  ִמְּפֵני ֶׁשֵאֶצל ָּכל  ְּביֹוֵתר,  ַהְּפׁשּוִטים 

ַהֵּׁשִני ְיָקִרים ּוְקדֹוִׁשים.

ָהַאֲחָוה ַהֲחִסיִדית ֵּביֵניֶהם ָהְיָתה יֹוֵתר ֵמַאֲהַבת ַאִחים.


