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  פתח דבר
  

  ,ְיָקִרים ַּתְלִמיִדים

חוץ ֲעַדִין ַקר ָבט ּו"ֲאָבל ט, ּּבַ ׁשְ ִהְתִחילו ְלַלְבֵלבִהּנֵה ַמ ּבִ ָנם ֵעִצים ׁשֶ יַע ְוֶיׁשְ   .ּּגִ

ָנה ה, ּ תֹוָפָעה ַמֲעִציָבהֶּיׁשְ ּבָ ַּהְקׁשוָרה ַדְוָקא ָלעֹוָנה ׁשֶ ּ ּ ְּלִעִתים קֹוֶרה . ּ ָאנו ִנְמָצִאיםּ
ֵעִצים ְמֻסָיִמים ַמְתִחיִלים ִלְפֹרַח ֶון ָיֹרק, ּׁשֶ הְוִנְרֶא, ִלְלּבֹׁש ּגָ ִהּנֵ ַאֲחֵרי ֶהָעִלים , ִהּנֵה- ה ׁשֶ

ים ַּהְירוִקים ָהַרֲעַנּנִ ִלים, ּ ם ֵפרֹות ָיִפים וְבׁשֵ ָּיבֹואו ּגַ ּּ.  

יָעה  ָאז ִפְתאֹום ַמּגִ ֶּאָלא ׁשֶ ל ֹקר עֹוֵבר ַעל ָהָאֶרץ. 'ָרהָק'ּ ל ׁשֶ ְּוהוא ַהְרָסִני , ּגַ
ְמֻיָחד ְלֵעִצים ָכֵאלו ּּבִ ּ ֹלא ָכל. ּ ָּהֵעִצים ׁשֶ ָּכך ִהְזָדְרזו- ּ ּ ְ ַרק ִיְתַעְכבו ְמַעט, ּ בו ׁשֶ ָחׁשְ ּׁשֶ יֹום , ּּ

ם ְלֹל, ּ ְלֹלא ֵפרֹות'ֲּעֻרִמים'ּמֹוְצִאים ַעְצָמם ִפְתאֹום , אֹו יֹוַמִים ִּנָצִנים אֹו , א ָעִליםְַאך ּגַ
ִהי ְּפִריָחה ָכְלׁשֶ   .ֵּהם ְצִריִכים ְלַהְתִחיל ַהֹכל ֵמַהְתָחָלה. ּ

  

ם ֲּאַנְחנו ַעְצֵמנו ְצִריִכים ּגַ ֵּכן ְלִהָזֵהר ַעד ְמא- ּ   .ּ ַהֹזאת'ָּקָרה'ד ִמן ַהֹוּ

ָּכל ֶאָחד ֵמִאָתנו  ּ ִהי ּבִַחיָלְתַמְּתעֹוֵרר וִמּ ּה ּבֹו ְפִריָחה ָכְלׁשֶ דֹול ְוַהָקדֹוׁש ּ ּיֹום ַהּגָ ד "ּיוּ

ָבט   .ׁשְ

ַּהְפִריָחה ַהֹזאת ָּאסור ָלה ְלִהְתַעֵכב וְלֵהָעֵצר ַאף ֹלא ְליֹום אֹו יֹוַמִים, ּ ּּ ִּכי ִאם . ּ

ין ָה בו ּבֵ ָּיבֹואו ַהֹקר ְוָהֲאִדיׁשות ִויַנּשְׁ ּ ַּהִהְתַלֲהבות ְוַהַהְחָלטֹות ַהטֹובֹות , ִציםֵעּּ ּ
ׁשו' ֲארו 'ִּיְתַיּבְ   .'ֵקְרִחים'ּ ְוָהֵעִצים ִיּשָׁ

ָּלֵכן ֻמְכָרִחים ִמָיד ְלַהְצִמיַח ֵפרֹות ֹפַעל. ּ ים ּבְ ַמֲעׂשִ ָּעֵלינו ְלַהְתִחיל ִמָיד ּבְ ָּכל ! ּ

ְתִחיל ּבֹו ּנַ ה טֹוב ׁשֶ עור ִעם ַעְצֵמנו'ִמְבָצִעים'ִאם ּבְ, ַמֲעׂשֶ ׁשִ ּ ְוִאם ּבְ ַהְפִריָחה , ּ ַּיְבִטיַח ׁשֶ

ֹּלא ִתָפ   .ֵסקּ

ת ֲחִסיִדים ִבְרּכַ   ּבְ

  ַּהכֵֹהן ֶּמעְנֶדל-ְמַנֵחם ָהַרב
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  יום יום חסידי
        

  שבט' ט

   י"שת 

ַּכָמה ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ההֹוָר, טָבׁשְד "ּ יוִלְפֵני ָיִמים ּ ת ַאְדמֹו- ְכבֹודצ ִל"יַיְרַה מֹור"ְקֻדּשַׁ יא ר"ְקֻדּשַׁ ּדֹוֵרנו ְנׂשִ ּ 

ליט ְיַצאְרָּי ַהיֹום לֶגְלֶר ַמֲאָמִרים סּקוְנְטֵר ְּלַהְדִפיס ִנית תֹוָנְזֵק ׁשֶ ָמָתה ִרְבָקה ָמַרת ָהַרּבָ  ַּהַמֲאָמר. ֵעֶדן- ִּנׁשְ

ך" ּבַָהִראׁשֹון אִתי "ַּהַמֲאָמר ּהוא" ְֶהְמׁשֵ ית'ִמ ּהוָבא ַּהַמֲאָמר". יְלַגּנִ ּבָ ְַהכֹוֵרך ּבֵ   .טָבׁשְ' ו ט"א ָויֹוםּבְ 'ּ

י ָהַרּבִ ת ַאְדמֹו- ְכבֹוד ִליאֹוִבֱה ְּכׁשֶ ַּהִסדור, צ"יַיְרַה מֹור"ְקֻדּשַׁ ּ לֹו ּ ָּפתוַח ָהָיה ּׁשֶ ִּסיוםּבְ ּ  "'ָיָוֲה ַלּהֹודו" ּ

ֵּאִלָיהו ַתחָּפ" ְוַהְתָחַלת י, "ּ ַּהקוְנְטֵרסֶאת  יַחּנִִה ָהַרּבִ ְלָחן ַעל ּ ֻ ת ַאְדמֹו- ְכבֹודּו, ַהּשׁ  ַעְעֵנִנצ "יַיְרַהֹו מר"ְקֻדּשַׁ

ֹרא ל ְּתנוָעהּבִ ׁשֹוּבְ ור ׁשֶ ִביַעת ִּאּשׁ   .ָרצֹון- ּוׂשְ
  )218' א ע"ש חי"לקו(

  

   ל"שת 

ִּסיום יֹום ִּהְתַוֲעדות ַלת ַּהתֹוָרה ֵסֶפר ְּכִתיַבת ּ ת ֶעֶרבּבְ, ִּצְדֵקנו- יַחׁשְִמ יֵנְּפ ְלַקּבָ ּבַ ת ֹקֶדׁש- ׁשַ  ַאַחר, אּבֹ ָּפָרׁשַ

ַתְתפ, 770-  ּבִַּהיֹום ֲחצֹות ִהׁשְ ּּבְ י ּותּ   .ָהַרּבִ
  ) ואילך376' א ע"ל ח"שיחות קודש תש(

  
  שבט' י

   ד"רעת 

ְּפִטיָרָתה יֹום ל ּ ִנית ׁשֶ ָמָתה ִרְבָקה ָהַרּבָ ת, ֵעֶדן- ִּנׁשְ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ֵאׁשֶ מֹוִנים ִגילּבְ, ׁש"ַרֲה ַמר"ְקֻדּשַׁ  ׁשְ

יֹום ַהּבֶֹקר ְּכאֹור, ְוַאַחת י ּּבַ ּשִׁ תָפ ְלַהּשִׁ ְּפִטיָרָתה ִלְפֵני. חַּלׁשַּבְ ָרׁשַ ְּוִהְתַפְלָלה ַמעׁשְ- ְקִריַאת ָקְרָאה ּ מֹוֶנה ּ - ׁשְ

ְּמנוָחָתה. הֵרׂשְֶע ל" ֹאֶהל" ָלָּצמוד ׁשויְטאִוּבַּיוְל ּבִבֹודָּכ ּ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ׁשֶ ת - ְכבֹודּ וקֶדֶצ- ַּהֶצַמח ר"ְקֻדּשַׁ ְקֻדּשַׁ

  .ׁש"ַרֲהַּמ ַהר"ַאְדמֹו
  )109' ד ע"ימי חב(

ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ָּנהּבְ ִּהְסַתְלקוָתה תֵעּבְ ׁשויְטאִוּבַּיוְל ּבִָהָיה ֹלא ּב"ׁשְַרַה מֹור"ְקֻדּשַׁ ּ ָהה ּהוא, ּּ אֹותֹו ׁשָ  ְזַמן ּבְ

ָצְרַפת ֶּנְכָדה. ּבְ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ּ ָכל ִּטֵפלצ "יַיְרַה מֹור"ְקֻדּשַׁ ַּהְקבוָרה ִעְנְיֵני ּבְ ּ.  
  )שכב' א ע" ח)חיטריק(רשימת דברים (

ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד יא ר"ְקֻדּשַׁ ּדֹוֵרנו ְנׂשִ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ַעל ָאז ָּראו: ָאַמר ּ  ָּטרוד ֹוִהּנׁשֶצ "יַיְרַה מֹור"ְקֻדּשַׁ

יֹוֵתר ֹלא, ּבְ ֵעֶרך ּׁשֶ ֻהְטָלה ַּאֲחָריותָל ְּבְ ִטפול ָעָליו ּׁשֶ ּּבַ ָכל ּּ ַּהְקבוָרה ִעְנְיֵני ּבְ ּוֵבֲארו .ּ ִטְרָדה, ִדיםֲחִסי ּ ּׁשֶ  זֹו ּ

ּבְ ָּלֻעְבָדה ְּקׁשוָרה ִנים ַּכֲעֹבר, ֶזה יֹוםׁשֶ ם ָהְיָתה, ׁשָ ִּהְסַתְלקותֹו ּגַ לֹו ּּ   .ּׁשֶ
  )291' א ע"ז ח"שיחות קודש תשכ(
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ּהוְקמו ְּכָרהְלִז ְִחּנוך מֹוְסדֹות ּ י ְּמצוִיים ָהעֹוָלם ּוְבָכל, נֹותָבְלד " ַחּבַּ ּתֵ  ֶאת ִאיםַהּנֹוׂשְ ֵסֶפר-ּבָ

ית "ָּמהׁשְ   ".ִרְבָקה ּבֵ

ית ִרְבָקה' כוַנת נֹוַסד ָהִראׁשֹון' ּבֵ ׁשְ ְרק-ּבֹורֹו ּּבִ ִעיר ּפַ   .קיֹוְר-ּ ְניוּבָ

  

   ה"רעת 

ךּבְ ַנת ְֶמׁשֶ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ִּסֵים ָּהֲאֵבלות ׁשְ ַּהִסיום ֶאת ְךַרְוָע, ס"ּשַׁ ַהָּכל ֶאת ּב"ׁשְַרַה מֹור"ְקֻדּשַׁ ּ  ֶּסֶכתַמ ַעל ּ

יֹום הָּדִנ ָנה ּבְ ְּתִפַלת ַאֲחֵרי טָבׁשְד "ּ יוֵליל, ָהִראׁשֹון ַהּשָׁ   .ַעְרִבית ּ

ַנת רׂשָָע- דַחַא ָהַהחֶֹדׁש[= ֹחֶדׁשא "י ַהסֹוףּבְ ,ֵכן- ִלְפֵני ָנה ִסְדֵרי הּשַָׁהּשִׁ ֶאת ִּסֵים, ]ָהֵאֶבל ִלׁשְ   .ִמׁשְ
  )שבט' היום יום ט. 160' ד ע"ש תש"סה(

  

   ג"רפת 

ַמע ָהִראׁשֹון ַּהַמֲאָמר ּשָׁ י ׁשֶ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ִמָהַרּבִ ּבַּבְ ָהָיהצ "יַיְרַה מֹור"ְקֻדּשַׁ תּ ָפתׁשַ , טָבׁשְד "ּיו, אּבֹ ָרׁשַ

ַּהִדּבור. ג"תרפ ֶעֶצם ַוְיִהי "ָהָיה ַּהַמְתִחיל ּ ִּדּבור רַמֲאַמְל ַּהְיסֹוד ְּוהוא" ַּהֶזה ַּהיֹום ּבְ  יְלַגּנִ אִתיּבָ "ַּהַמְתִחיל- ּ

  )קסח' ג ע"ספר המאמרים תרפ. מפי השמועה, 163' א ע"ימי מלך ח( "!ת"שי'ה

ֶעֶצם ַוְיִהי "ַּהַמֲאָמר ַעל ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ָאַמר –" ּהֶז ַהַּהיֹום ּבְ הואצ "יַּיַר ָהר"ְקֻדּשַׁ - ַעלּבַ ַא "ּׁשֶ

ִית ַעל, אֹוֶמֶרת ֹזאת". ַמֲאָמרער יׁשִֶט'ַהּבַ ַעל ִלְהיֹות ְיכֹוִלים ֶזה ָמרַמֲא ְיֵדי- ׁשֶ ִית- ּבַ ֶפׁש ַעל ַהּבַ ֲהִמית ַהּנֶ   .ַהּבַ
  )ג"מ תרפ"מפתח המאמרים שבתחלת סה(

  

   י"שת 

ִּהְסַתְלקות יֹום ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ּּ ְבִעים ִגילּבְ, צ"יַיְרַה מֹור"ְקֻדּשַׁ ת ,ׁשִ ּבַ ׁשַ ת ֹקֶדׁש- ּבְ ָעה ְּכֶרַבע ,אּבֹ ָּפָרׁשַ  ׁשָ

ּבֶֹקר מֹוֶנהׁשְ ִלְפֵני ּוְמנוָחתֹו .ּבַ   )שסב' י ע"צ ח"ר מוהריי"ק אדמו"אג( .קְריֹו- ּיוְנּבִ 'ֹאֶהל'ּבָ בֹודָּכ ּ

י ִמְכָתבֹו ָהַרּבִ דֹול יֹום אֹוּב ִלְקַראת ":ְלׁשֹונֹו ְוֶזה ּכֹוֵתב, א" תשיטָבׁשְ'  יִלְקַראת ּּבְ  יֹום ּהוא ְּוַהָקדֹוׁש ַהּגָ

יִרי   "....טָבׁשְּבִ ֲעׂשִ
  )קמא' ד ע"ר ח"ק אדמו"גא(

  

   י"שת 

יאות ַהְתָחַלת יֹום ׂשִ ל ַּהּנְ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ׁשֶ יאר "ְקֻדּשַׁ ּדֹוֵרנו ְנׂשִ ֶלת(' םם יֹוֹוּיַה' ּבְַּהָלׁשֹוןְכּו; ּ ְלׁשֶ ׁשַ   :)ַּהַיַחס ּבְ

יאות ֲעֶטֶרת" ׂשִ ִּהְסַתְלקות ְלַאַחר ִּמָיד ָעָליו ֻּהְטָלה ַּהּנְ ת ַאְדמֹוְקֻד- ְּכבֹוד ּּ  ֶאת ְמַנֵחם; צ"יַיְרַה מֹור"ּשַׁ

ּוְמַחְזָקם ַהֲחִסיִדים ֶדֶרך ָלֶלֶכת ּ ְּבַ הֹוָר ּ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ָלֶהם הׁשֶ   ."צ"יַיְרַה מֹור"ְקֻדּשַׁ
  

   א"שית 

ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד יא ר"ְקֻדּשַׁ ּדֹוֵרנו ְנׂשִ ל ּ יאותֶאת  ְמַקּבֵ ׂשִ ֹאֶפן (ַּהּנְ ִמי ּבְ אִתי "ָהִראׁשֹון ַמֲאָמר אֹוֵמר; )ִרׁשְ  ּבָ

מֹוָצֵאי ַּהִהְתַוֲעדות תֵעּבְ" יְלַגּנִ ָעהּבְ) א" יילֵל (טָבׁשְד "ּ יוּבְ ַלְיָלה 10:40 ׁשָ   .ּּבַ
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יר ֲאָמרַּמּבַ ל ְוַתְפִקידֹו ַּמהותֹו ֶאת ַמְסּבִ ִביִעי ּדֹור ׁשֶ יֵא (ַהּשְׁ  ַעל (ַּהַמֲאָמר ֶאת ְמָבֵאר ַּהַמֲאָמר). ד"ּבַ ַחיִלְנׂשִ

ָּפסוק אֹותֹו ל) ּ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ׁשֶ ָיָצא, צ"יַיְרַה מֹור"ְקֻדּשַׁ  ַּהכֹוֵלל(י " תשטָבׁשְ'  יִלְקַראת ּקוְנְטֵרסּבְ ָלאֹור- ּׁשֶ

ִרים י). ְּפָרִקים ֶעׂשְ ָכל ָאז ּוִמּנִ ָנה ּבְ יֹום ,ׁשָ ַּהִהלוָלא ּבְ ֵאר, טָבׁשְ'  יּ י ּבֵ ְִמתֹוך ֶאָחד קֶרֶּפ ָהַרּבִ אִתי "רַמַמֲא ּ  ּבָ

ִרים רּוְלַאַח, "יְלַגּנִ ָנה ֶעׂשְ צו ַּהַמֲאָמִרים. ֵמָחָדׁש לֵחֵה ׁשָ   .'יּנִַג ְלאִתיּבָ ַּהַמֲאָמִריםר ֶפֵס' ּבְֻּקּבְ

  )113' ד ע"ימי חב. 212' וע. 192' ב ע" התוועדויות ח–תורת מנחם . הקדמת היום יום בשלשלת היחס(

  

   ב"שית 

ת ַאְד- ְּכבֹוד יא ר"מֹוְקֻדּשַׁ ּדֹוֵרנו ְנׂשִ יבֹות ַּתְלִמיֵדי ִּאּגוד "ָּהִאְרּגון ֶאת לֹפַעּבְ ְּמַיֵסד ּ   ).ה"ָּתַא" (ַּהְיׁשִ

ל ַּמְטָרתֹו ת ֶאת ְּלַמֵמׁש ִהיא, ָּהִאְרּגון ׁשֶ יֵאינו ֵּתינוַרּבֹו ְּדִריׁשַ  ֵנרֹות "ִלְהיֹות' ְּתִמיִמים'ַה ַּהַתְלִמיִדים ֶאל ְּנׂשִ

ִפיַעְלַה –" ְלָהִאיר ַיְמִריץ ְּמֻסָדר ִּאּגוד ֲהָקַמת ְיֵדי- ַעל ְוֹזאת, אֹוָתם ַּהסֹוְבִבים ַעל ַאף ְוִלְדֹאג ּׁשְ ְּפִעיֻליֹות ּׁשֶ ּ 

ל ָיה ׁשֶ ַּהזוַלת ִעם ֲּעׂשִ ּ.  

ין ֵהן) א: םִיַנׁשְִל ִּמְתַחֶלֶקת ָּהִאּגוד ַחְבֵרי ֲעבֹוַדת יָבה ְלִמיֵדיַּת ַעל ִלְפֹעל, ַעְצָמם ָּהִאּגוד ַחְבֵרי ּבֵ  ַּהְיׁשִ

ִּסיוַעּבְ ְּצָמהַע ִּלמודּבְ ּ ָפָעהּבְ, ּ ְּלִתקון ַּהׁשְ ים ּ ְּוַהִמדֹות ַּהַמֲעׂשִ ָפָעהּבְ ְוֵהן) ב. 'ּכו ְוּ  ְּיהוִדים –" הָצּחו" ַהַעל ַּהׁשְ

ֵיׁש ֲאֵחִרים ִּחזוקּבְ, ְלָקְרָבם ּׁשֶ ַמִים- ִיְרַאת ּ ְּוִקיום ׁשָ י ֹותוְצַּהִמ ּ ַּהַמֲעׂשִ   .ֹותּ
  

   ל"שת 

ִּכּבוׁש "ַהְתָחַלת ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ִּדְבֵרי ַהֲעָבַרת ְיֵדי- ַעל" ָהעֹוָלם ּ יא ר"ְקֻדּשַׁ ּדֹוֵרנו ְנׂשִ  ֶעֶרב ִּהְתַוֲעדותּבְ (ּ

דורּבְ) טָבׁשְד "ּיו ּׁשִ ַפַעם, ָהעֹוָלם ַרֲחֵבי ְלָכל ַחי- ּ   .ָהִראׁשֹוָנה ּּבַ

םּבְ הּנְֶמֻכל " תשטָבׁשְד "ּיו דֹול טָבׁשְד "ּיו "ׁשֵ ל, "ַהּגָ ׁשֶ ִּסיום ּבְ ַלת ּתֹוָרה- ַּהֵסֶפר ּ  ִּצְדֵקנו- יַחׁשְִמ יֵנְּפ ְלַקּבָ

ׁשות ]טָבׁשְ'  טֵּארוַע הֵאְר[ דֹוָלה ְּוַהִהְתַרּגְ ּשָׂ ַהּגְ ין ָאז ָרהְרׁשֶ   )84' בסוד שיח ע( .ַהֲחִסיִדים ּבֵ

  

   ו"שלת 

ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד יא ר"ְקֻדּשַׁ ֵקׁש ֹּוֵרנוּד ְנׂשִ ִּמַכָמה ּּבִ ִנים ּ ר ַרּבָ ֶאְמַצע ְלַדּבֵ ָטִחים ַהְחָזַרת ֶנֶגד ַּהִהְתַוֲעדות ּבְ , ׁשְ

יעו ההֹוָר ְוַגם ַיְצּבִ ּׁשֶ ְבִעים ּ ִנים ׁשִ ָטִחים ַהְחָזַרת ֶנֶגד ַרּבָ   )442-443' א ע"ו ח"שיחות קודש תשל( .ׁשְ

  

   ג"שמת 

ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד יא ר"ְקֻדּשַׁ ּדֹוֵרנו ְנׂשִ ל ֶרַגע "ַעל ַמְכִריז ּ ִתיָקה ׁשֶ ָכך ִּהְתּבֹוְננות –" ׁשְ  ְוֹאֶזן הרֹוָא ןִיַע" ׁשְֶּבְ

ּוְמַבֵקׁש –" ׁשֹוַמַעת ָכל ֹזאת ְלַהְנִהיג ּ ֵתי ּבְ ַאְרצֹות ַּהֵסֶפר- ּּבָ ִרית- ּבְ ְתִחַלת ַהּבְ ַּהִלמוִדים ּּבִ ּ ךּבְ. ּ  ַּמִציַע ֶזהָל ְֶהְמׁשֵ

י ַהְי ָהַרּבִ ַּיְחְתמו ָלִדיםּׁשֶ ְֶדֶרך- ְוַעל (ָהָאֶמִריָקִנית ָּהֻאָמה ּוַמְנִהיֵגי ִלְגדֹוֵלי" ֲּעצוָמה "ַעל ּ ָאר ְלַמְנִהיֵגי ֶזה- ּ  ׁשְ

ִחיצות ּגֶֹדל אֹודֹות) ָּהֻאמֹות ּבָ ַּהּנְ   )1298' ג ע"שם ח. 900' ב ע"ג ח" התוועדויות תשמ–מ "תו. הקדמת היום יום בשלשלת היחס( .ֶזהׁשֶ

  

   ו"שמת 

ִּהְסַתֵים ַּהיֹום ת בַלׁשְ ּ ׁשַ ַפט'ְל נֹוֵגַעּבְ ַּהִמְסָמִכים ַהּגָ ל 'ַּהְסָפִרים ִּמׁשְ יֵאינו ֵּתינוַרּבֹו ִסְפֵרי ׁשֶ ִסְפִרַית ְּנׂשִ ּבְ  ּׁשֶ

ֵהֵחל, ׁשויְטאִוּבַּיוְל   .ִּכְסֵלוט "י ּבְׁשֶ
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   נ"שת 

ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד יא ר"ְקֻדּשַׁ ּדֹוֵרנו ְנׂשִ פֹוְרָמט (אָיְנַּת ְּלֻכָלם קִּחֵל ּ ֵצרוף) ֻּמְגָדל ּבְ ָטר ּּבְ ל ׁשְ ָהָיה ּדֹוָלר ׁשֶ  ׁשֶ

  .רֶפֵּסַל ְמֹצָרף

ַּהִכתוב מֹוִפיַעא ָיְנַּת ַהרַעׁשַ ַעל ּ ִעים –נ " תשטָבׁשְד "ּיו: "ּ ָנה ַאְרּבָ יאות ׁשָ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ִּלְנׂשִ  ר"ְקֻדּשַׁ

  ".א"יָטִלׁשְ
  

   א"נשת 

ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד יא ר"ְקֻדּשַׁ ּדֹוֵרנו ְנׂשִ ים – ְוַאַחת ֶאָחד ְלָכל ִּחֵלק ּ ים ֲאָנׁשִ ַּהקוְנְטֵרס ֶאת – ְוַטף ָנׁשִ  רַמֲאַמ "ּ

רוך ְּבָ ה ּ ָעׂשָ ל, "ד" תרסִּנִסים ׁשֶ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ׁשֶ ַּלקוְנְטֵרס. ּב"ׁשְַרַה מֹור"ְקֻדּשַׁ ֵני ֹּצְרפו ּ  תְמָנ- ַעל, ּדֹוָלִרים ׁשְ

  .ְצָדָקהִלם ָּתִתְל

ת ּבַ ׁשַ ת ֹקֶדׁש- ּבְ י ִּהְזִכיר, חַּלׁשַּבְ ָּפָרׁשַ ַּהקוְנְטֵרס ֲּחֻלַקת ֶאת ָהַרּבִ ירֹו ּ ַהְסּבִ ַהֲחֻלָקה ּבְ ִּלמוד ֶאת ְּתעֹוֵרר ּׁשֶ ּ 

ְפָרט ַּהַמֲאָמר ְכָלל ְּוַהתֹוָרה, ּבִ ְּתַהֶוה ְוֵכן, ּבִ ֻאָלה ֵּזרוז ּ   .ָמהֵלּשְְׁוַה ָּהֲאִמִתית ַּהּגְ
  )300' א ע"א ח"ש תנש"סה(

  

   ב"שנת 

ְסִמיכות ִהיר יֹוםְל ּּבִ יעו, טָבׁשְד "ּ יוַהּבָ ַּכָמה) ת"ָהְק" (ַהֲחִסיִדים ראֹוַצ "ַמֲעֶרֶכת ִליֵדי ִּהּגִ ל ַמֲאָמִרים ּ  ׁשֶ

ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ֶאְמרו, צ"יַיְרַה מֹור"ְקֻדּשַׁ ּנֶ ְבִעיםְּכ ִלְפֵני ּׁשֶ ָנה ׁשִ ַנ ׁשָ ׁשְ - ְּכבֹוד. אֹור ָּראו ֹלא ַוֲעַדִין, ב" תרפתּבִ

ת ַאְדמֹו יא ר"ְקֻדּשַׁ ּדֹוֵרנו ְנׂשִ קוְנְטֵרס ְּלַהְדִפיָסם הֹוָרה ּ ִהיר יֹוםּבְ קֹוְּלְלַח תְמָנ- ַעל ְמֻיָחד ּּבְ   .טָבׁשְד "ּ יוַהּבָ

ֵל ְּתִפַלת ְלַאַחר ,טָבׁשְד "ּ יוילּבְ י ִּחֵלק, ַמֲעִריב ּ ַּהקוְנ ֶאת ָהַרּבִ ") ב"תרפ – ַמֲאָמִרים ּקוְנְטֵרס ("ְטֵרסּ

יםַל ים, ֲאָנׁשִ   .ְוַטף ָנׁשִ

ַּהקוְנְטֵרס תֹוך ָּנתון ּ ֵני ִעם ַיַחד ְּפַלְסִטיק ַּנְרִתיק ְּבְ ָטרֹות ׁשְ ל ׁשְ י. ְצָדָקהִל ּדֹוָלר ׁשֶ - ַעתְבְּכׁשִ ִּחֵלק ָהַרּבִ

  .חֹוְברֹות ֲאָלִפים

  
  א שבט"י

   ב"שת 

ֵביתד "ּבַַח ַקתְלֶח ִנְקְנָתה ִנית. קיֹוְר- ּיוס ְנויְנִוְקי ּבִִריֹויְפִטְנ מֹוַּהַחִיים- ּבְ ָרה- אָנעְרֶט ׂשְָהַרּבָ  ָהְיָתה ׂשָ

ָרה ָהִראׁשֹוָנה ְקּבְ ּנִ   .זֹו ֶחְלָקהּבְ ׁשֶ
  

   י"שת 

יֹום ָעהּבְ ִראׁשֹון ּבְ ל ַהַהְלָוָיה ֵּהֵחָלה ַּהָצֳהַרִים- רַאַח 12:30 ׁשָ  ,צ"יַיְרַה מֹור"ת ַאְדמֹוְקֻדּשַׁ- ְּכבֹוד ׁשֶ

ַתְתפות ִהׁשְ ּּבְ ּ ֶחְלָקם ֲאָלִפים ְקַהל ּ יַע ׁשֶ ִרית- ַאְרצֹות ַרֲחֵבי ִּמָכל ִטיסֹותּבְ ִהּגִ   .ַהּבְ
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   ו"שלת 

ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד יא ר"ְקֻדּשַׁ ּדֹוֵרנו ְנׂשִ ַלח ּ ַּהְקבוָצה ֶאת ׁשָ ל ָהִראׁשֹוָנה ּ לוִחים ׁשֶ  ַאְבֵרִכים – ַּהֹקֶדׁש- ְלֶאֶרץ ּׁשְ

ּוַבחוִרים ַלִים – ּ י ֶהֱעִניק ֵצאָתם ִלְפֵני. ַּהֹקֶדׁש- ִעיר ְוִלְצַפת ַּהֹקֶדׁש- ִעיר ִּלירוׁשָ  ַּהֵסֶפר ֶאת ֵמֶהם ֶאָחד ְלָכל ָהַרּבִ

ִּלקוֵטי "ֶהָחָדׁש יחֹות ּ ֳעָתָקיו" (א" יֵחֶלק ׂשִ ּהוְבאו ׁשֶ ְדִחיפות ּ ית ּּבִ ַּהְדפוס- ִמּבֵ ֶטֶרם, ּ ). אֹוָתם ְִלְכֹרך ּיקוִּהְסִפ ּבְ

לוִחים ִלְנׁשֹות י ָנַתן ַּהּשְׁ ִּסדור ָהַרּבִ ְּתִהַלת ּ   .' הּ
  ")השליחות לארץ הקודש". "סיפורה של שליחות: "ראה באריכות בספרים(

  

  ג שבט"י

   ב"שת 

ְּפִטיָרָתה יֹום ל ּ ת ׁשֶ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ֵאׁשֶ ִנית, ּב"מֹוַהְרׁשַ ר"ְקֻדּשַׁ ל ּמֹוִא, ָרהׂשָ- אָנְרעֶט ׂשְָהַרּבָ - ְּכבֹוד ׁשֶ

ת ַאְדמֹו ּבָ, צ"מֹוַהְרַיי ר"ְקֻדּשַׁ ׁשַ תּ ָפֹקֶדׁש- תּבְ ּבֶֹקר חַּלׁשַּבְ ָרׁשַ ְפִטיָרָתה). 10:45- ּבְ (ּבַ מֹוִנים ִגילּבְ ָהְיָתה ּּבִ  ׁשְ

ְּמנוָחָתה. ׁשֹלְוׁשָ ת- ְּכבֹוד ָּנהּבְ ֹאֶהל ְלַיד קיֹוְר- ּיוְנּבִ בֹודָּכ ּ   .צ"מֹוַהְרַיי ר" ַאְדמֹוְקֻדּשַׁ

ּבֶֹקר ִנית ָאְמָרה הָּלִפַּהְת ֹקֶדם ּבַ ת ַּהיֹום: ָהַרּבָ ּבַ יָרה- ׁשַ ְּוַהְתִפָלה, ׁשִ ֶאְמַצע... ַאֶחֶרת ִלְהיֹות ְצִריָכה ּ  ּבְ

יָעה, הָּלִפַּהְת ִהּגִ ַמת" ְלְּכׁשֶ יָבהֵה, "ַחי ָּכל ִנׁשְ ָמָתה ֶאת ׁשִ ִס, יםִקֹלֱא ָהֶאל ִּנׁשְ ְּכׁשֶ ּדורּ ָיֶדיָה הָּלִפַּהְת ּ   - -  -  ּבְ
  )107' עטרת מלכות ע(

בֹוד ת ַאְדמֹו-ּכְ ְזַמן קיֹוְר-ּיוְנּבִ ָהָיה לֹאצ "ר מֹוַהְרַיי"ְּקֻדׁשַ ְלקוָתה ּבִ ִּהְסּתַ ּ יָון, ּ ָהה ּכֵ ׁשָ אֹוָתה ּׁשֶ  ּּבְ

ָעה ִעיר ׁשָ יָק ּבָ ָבה ַהַהְלָוָיה. גֹואׁשִ ב ַעד ִהְתַעּכְ ׁשָ יֹום, קְריֹו-ּיוְנ ִלּׁשֶ ִני ּבְ ָנה ּאֹוָתה .טָבׁשְּבִו " טׁשֵ  ׁשָ

בֹודָיַסד ת ַאְדמֹו- ּכְ תצ "ר מֹוַהְרַיי"ְּקֻדׁשַ ל ֶרׁשֶ י ׁשֶ ּתֵ   ".ָרהׂשָ יתּבֵ: "ָּמהׁשְ ַעל נֹותָבְל ֵסֶפר-ּבָ

  

  ד שבט"י

   ח"קסת 

ִנית ֲחֻתּנַת יֹום ָרָכה ָהַרּבָ ת, ּבְ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ּבַ  .ירִמיטֹוּ'ִז ִמיֹוָנה'  רָהַרב ֶהָחִסיד ִעם ִעיָהֶאְמָצ ר"ְקֻדּשַׁ

ָתם נֹוְכחות ָהְיָתה ֲחֻתּנָ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ּּבְ ַאף ןַּהָזֵק ר"ְקֻדּשַׁ   .ַהֲחֻתּנָה תֵעּבְ תֲּחִסידו ַמַאְמֵרי ָאַמר ׁשֶ
  )כח ואילך' א ע"ח ח"ר הזקן תקס"מאמרי אדמו(

  .ׁשיְטואִוּבַּיוְל ּבִִּהְתּגֹוְררו ְיֵמיֶהם ָּכל
  

  ו שבט"ט

   ח"קמת 

אֹון ֻּהֶלֶדת יֹום רֹוְבָנהַּהֵלִוי ְנֶחְמָיה'  רֶהָחִסיד ַהּגָ יְנְצּבוְרג ִמדֹוּבְ ּ ּגִ אֹון רןּבֶ, "ְנֶחְמָיה ִּדְבֵרי "ַעלּבַ, ּ '  ָהַרב ַהּגָ

ַר ַאְבָרָהם ָהָיה, ְךּבֵ ִזווג (ֲחָתנֹו ׁשֶ ּּבְ ִני ּ ל) ׁשֵ ן ַאְבָרָהם-םַּחִיי' ּ ָהַרב ַהָקדֹוׁש רׁשֶ ת ַאְדמֹו-ּ ְכבֹודּבֶ   .ןַּהָזֵקר "ְקֻדּשַׁ
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ל ֻמְבָהק ַּתְלִמיד ָהָיה ּהוא ל רֹוֵבֲח ַוןֵקַּהָזר "מֹוְד ַאׁשֶ ל ְּפִטיָרתֹו ַאֲחֵרי. קֶדֶצ- ַּהֶצַמחר "מֹוְד ַאׁשֶ -ְּכבֹוד ׁשֶ

ת ַאְדמֹו ל ָהֶאְמָצִעי ר"ְקֻדּשַׁ ת ַאְד- ְּכבֹוד ֶאת ָעָליו ִקּבֵ יְל קֶדֶצ- ַּהֶצַמח ר"מֹוְקֻדּשַׁ  ֹּתַאר ָעָליו ּכֹוֵתב ְוָהָיה, ַרּבִ

  .'ּמֹוֵרנו'

ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד כ: ָעָליו ָאַמר קֶדֶצ- ַּהֶצַמח ר"ְקֻדּשַׁ תֹוָרה ֲחָדׁשֹות ִלְפֹעל חֹוֹוּבְ   .ּּבַ
  )סט' בית רבי ע(

  

   ב"רית 

ל ְּפִטיָרתֹו יֹום אֹון ׁשֶ ְזָכר(ה ָנְברֹוּבְֹוּד ִמְנֶחְמָיה'  רֶהָחִסיד ַהּגָ יֹום, )ְלֵעיל- ַּהּנִ ָמְלאו ּּבַ ּׁשֶ ים לֹו ּ ּשִׁ ע ׁשִ  ְוַאְרּבַ

ִנים ִדיוק ׁשָ ּּבְ ּ.  

ָכל, דֹואְמ ִנְפָלָאה ְֶדֶרךּבְ ָהְיָתה ְּפִטיָרתֹו ֵאלֹות בַתָכְו ָלַמד ַּהַלְיָלה ּׁשֶ ּוְתׁשובֹות ׁשְ ְָכך- ְוַאַחר, ּ ּבֶֹקר ּ ַמע ּבַ  ׁשָ

ַחְדרֹו ְלַיד ֵּמַהִמְנָין הּשָּׁוְקֻד 'ּכוְרּבָ' ּבְ   .ִּפְתאֹום ִנְפַטר הָּלַּהְתִפ רְוַאַח ַחְדרֹו ּׁשֶ
  )138' בית רבי ע(

  

   כ"רת 

ל תֹוָדֵל ִלְקַראת ּתֹוָרה ֵסֶפר ְּכִתיַבת ַהְתָחַלת יֹום ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד ׁשֶ ִעְקבֹות, ּב"מֹוַהְרׁשַ ר"ְקֻדּשַׁ  ֲּחלֹוָמה ּּבְ

ל ִנית ׁשֶ ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד רַדֲחּבַ ִּהְתַקְיָמה ַּהְכִתיָבה ַהְתָחַלת. ִרְבָקה ָהַרּבָ   .קֶדֶצ- ַּהֶצַמח ר"ְקֻדּשַׁ
  )5' חנוך לנער ע(

  

   ש"ת 

אֹון- ְּכבֹוד ָיָצא ֶזה יֹוםּבְ ת ָהַרב ַהּגָ ַלח ָּהֲאסוִרים- יתִמּבֵ, אהןָסְריאֹוֵנ ׁשְקִיְצָח- ֵלִוי'  רָהַרב ֶהָחִסיד ְקֻדּשַׁ  ְוִנׁשְ

ִעיר תּלוְלָג   .ייִליִא' ִצּבָ
  )119' ד ע"ימי חב(

  

   א"שלת 

ת ַאְדמֹו- ְּכבֹוד יא ר"ְקֻדּשַׁ ּדֹוֵרנו ְנׂשִ ִּלמוד ְיֵדי- ַעל ָהעֹוָלם ֶאת ִלְכּבֹׁש "ְקִריָאהּבִ ָיָצא ּ   ".ַּהתֹוָרה ּ

  )482' א ע"א ח"שיחות קודש תשל(

  

   ח"שמת 

ל ָהַאֲחרֹוָנה ַּהִהְתַוֲעדות ימֹות יָהַרּבִ ׁשֶ   .ַהחֹול ּבִ

יד ֵעַוְת ִהֵמָאז תֹותּבְ ַרק ָהַרּבִ ּבָ יחֹות ָאַמר ְַאך, טֹוִבים- ָיִמיםּוְב ׁשַ יֵמי ַרּבֹות ׂשִ  ְלַיד ֲעִמיָדהּבַ ַהחֹול ּבִ

  .'ערֶדעְנֶטְּס'ַה
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  יום  היום

  שבט' ט      יום ראשון

ִסֵים ְּכׁשֶ ּ י-מֹוִרי-ָאִבי-ֲאדֹוִני ּ ַפַעםס "ּשַַׁה ]ּב"ׁשַַרָה[ ְוַרּבִ ית ּּבַ ִליׁשִ ִּדְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִיים[ ח"אּ ַדַמֲאָמר ָאַמר ,ַהּשְׁ  ַּמהו – ְוָתְכנֹו, ]ּ

  ."ַהְדָרן"

ַנת ׁשְ י-מֹוִרי-ָאִבי-ֲאדֹוִני ִּסֵים ִּאמֹו ַאֲחֵרי ָּהֲאֵבלות ּבִ ָנהס "ׁשַ ]ּב"ׁשַַרָה[ ְוַרּבִ  יֹום[= טְיַצְראָּי ַהּוְליֹום, ֹחֶדׁשא " יְלסֹוף ִמׁשְ

ָנה   .ס"ּשַׁ ַהּ ָכל– ]ַּהׁשָ
  

  פסוקך  לי  פסוק
  .כב,יגבשלח 

ּלֹא ָיִמיׁש ַעמוד ּ  
ֶּהָעָנן יֹוָמם ְוַעמוד  ּ
ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני 

  :ָהָעם

- ַּהָקדֹוׁש -לֹא ָיִמיׁש 

ּ ֶאת ַעמוד ּהוא- ְךּרוּבָ ּ
ֶּהָעָנן יֹוָמם ְוַעמוד ָהֵאׁש  ּ

ַעמוד ֶה. ְיָלהָל יד ׁשֶ ַּמּגִ ָעָנן ּ

ִלים ְלַעמוד ָהֵאׁש ַּמׁשְ ּ, 

ִלים  ְּוַעמוד ָהֵאׁש ַמׁשְ ּ
ְּלַעמוד ֶהָעָנן לֹא , ּ ַעד ׁשֶ ּׁשֶ

ַקע ֶזה עֹוֶלה ֶזה   .ִיׁשְ

  תניא  שורת  
  )ב"פרק כ(

ך-ְוָכל ָּגְברו ְּכָ ַּהִצְמצוִמים ְּוָעְצמו ּ יוְכלו ַעד ָהֶעְליֹוִנים ָּפִנים ְּוֶהְסֵתר ּ ּׁשֶ ּ ּ 
ְראֹותּוְל ְּלִהְתַהוֹות ְּוַחיוָתם . . ּפֹותיּוְקִל ְטֵמִאים ְּדָבִרים ַּגם ִהּבָ  ֵּאיָנה ּ
ִחיַנת א ָּפִנים ִמּבְ ִחיַנת ֶאּלָ הּוְקדּ ִדםיֲאחֹוַרִי ִמּבְ ָאָדם . . ׁשָ  ָּדָבר ַהּנֹוֵתן ּכְ

ּלֹא ְלׂשֹוְנאֹו ְרצֹונֹו ׁשֶ ִליכֹו ּבִ ַמׁשְ ְלַאַחר לֹו ּׁשֶ ֵתפֹו ּכִ   ּכְ

ַּהִצְמצוִמים רוך- ַּהָקדֹוׁשׁשֶ ּ ְּבָ ה ּהוא- ּ ים ּכֹה ֵהם עֹוׂשֶ ְיכֹוִלים ַעד, ַרּבִ  ְּלִהְתַהוֹות ּׁשֶ

ֲּאִפלו רוך- ַּהָקדֹוׁש ׂשֹוֵנא אֹוָתם ּוְטֵמִאים ָרִעים ְּדָבִרים ּ ְּבָ ִריָאָתם. ּהוא- ּ -ַעל ֹלא ִהיא ּבְ

ִחיַנת" ִמֶּאָלא, ִּצְמצום ְסָתם ְיֵדי ִליך ָאָדם ְּכמֹו –" ֲאחֹוַרִים ּבְ ַמׁשְ ְׁשֶ  ְּכֵתפֹו ְלַאַחר ֵחֶפץ ּ

יט ָחֵפץ ְוֵאינֹו, ְלׂשֹוְנאֹו   .ְּכָלל ּבֹו ְלַהּבִ

ִביל ָאז ׁשְ רוך-ַּהָקדֹוׁש ָמה ּבִ ְּבָ ָרא ּהוא-ּ ִעים ֶאת ְלַהֲעִניׁש ְּכֵדי ַרק"? אֹוָתם ּבָ  ָהְרׁשָ

ָכר ְּוִלֵתן ַּלַצִדיִקים טֹוב ׂשָ ִרים" ּ ּבְ ְּפִניִמיות ִּכי, ָצאִנְמ. ֲעֵליֶהם ַּהִמְתּגַ ּ ַּהַחיות ּ ל ּ  ׁשֶ

רוך-ַּהָקדֹוׁש ְּבָ ְדָבִרים ַרק ִנְמֵצאת, ּהוא-ּ ים ּבִ ַּהַמִכיִרים ְקדֹוׁשִ ֱאֶמת ּ הוא, ּבָ ַּהְמִציאות ּׁשֶ ּ 

ֵטִלים ֵהם ְוָלֵכן ַּהְיִחיָדה ָּהֲאִמִתית   .ֵאָליו ּבְ

  
  היומית המצווה

ֻה- ח "ַּהִמְצָוה ָהרפ ֵעדות ֵעד ֶאָחד ָהַאְזָהָרה ׁשֶ ְּזַהְרנו ִמַלֲענֹוׁש אֹו ְלהֹוִציא ָממֹון ּבְ רות, ּּ ַתְכִלית ַהַכׁשְ ֲּאִפלו ָהָיה ּבְ ּּ ּ ,

ְּוהוא ָאְמרֹו ִיְתַעֶלה ִאיׁש ְלָכל-ֹלא: "ּ , םָעֹון ֵאינֹו ָק-ְלָכל ")םׁשָ יִסְפֵר(ּ ָאְמרו )טו, יטְּדָבִרים(" ַּחָטאת-ָּעֹון וְלָכל-ָּיקום ֵעד ֶאָחד ּבְ

בוָעה ֲּאָבל ָקם הוא ִלׁשְ ִאם ֵיׁש (" ּ חֹוב ַהּתֹוֵבַע ֵעדׁשֶ ע ּבְ ְתּבָ ִפיַרת ַהּנִ בוָעהּ ַחָיב – ֶאָחד ֶנֶגד ּכְ ְמקֹומֹות . )ּׁשְ ֲארו ִדיֵני ִמְצָוה זֹו ּבִ ּוְכָבר ִנְתּבָ ּ ּ
ין וְמקֹומֹות  יָבמֹות וְכֻתּבֹות ְוסֹוָטה ְוִגִטין ְוִקדוׁשִ ְּמֻפָזִרים ּבִ ּ ּ ּּ ֵסֶדר ְנִזיִקיןּ   .ׁשֹוִנים ּבְ

  
  ומשיח גאולה

  

ר ַּכְמֻדּבָ ַּכָמה ּ ְכָבר, ְּפָעִמים ּ ָּכלו "ּׁשֶ ַּהִקִצין ָּכל ּ ִּסְימו ּוְכָבר, "ּ ֻאָלה, ַּהכֹל ּ ּוִמְפֵני, ִּמְזַמן ָלבֹוא ְצִריָכה ָהְיָתה ְּכָבר ְּוַהּגְ ּ 

ֵאיָנם ְטָעִמים ָאה ֹלא ֲעַדִין ּוְכָלל ְּכָלל ּמוָבִנים ׁשֶ ַעל, ּמוָבן ִּמֶזה. ּבָ ו ָּפִנים-ָּכל-ׁשֶ ֻאָלה ְצִריָכה, ַעְכׁשָ ּוִמָיד ֵּתֶכף ָלבֹוא ַּהּגְ ּ 

ו: ָהעֹוָלם ּוִבְלׁשֹון. ַּמָמׁש יא ְזַמן ֶזה ַעְכׁשָ ֻאָלה ַהּשִׂ ֵלָמה ָּהֲאִמִתית ַּלּגְ   ...ְוַהּשְׁ

רוָחִניות ּּבְ בֹו"ַה ְרגֹותַּדַל ַעד (ָהִעְנָיִנים ּּ יֹוֵתר "הֹותּגְ ָנה ְּכָבר) ּבְ ֵלמות ֶּיׁשְ ם ַעד, ָהִעְנָיִנים ּׁשְ ֵלמות ּגַ ל ַּהּשְׁ ֻאָלה ׁשֶ  ַּהּגְ

ָּהרוָחִניֹות ָהֵעיַנִים, )ָּהרוָחִנית( ל ּ ֵני ׁשֶ ָרֵאל-ּבְ ֻאָלה ֶאת רֹואֹות ְּכָבר ִיׂשְ ו; ַּהּגְ ִמיֹות ָהֵעיַנִים ְּפִקיַחת ִלְהיֹות ְצִריָכה ַעְכׁשָ ׁשְ , ַּהּגַ

ם ּגַ ֻאָלה ֶאת ִּיְראו ֵהן ׁשֶ ִהיא ְּכִפי ַּהּגְ ר ְלֵעיֵני ּויּלִגּבְ ׁשֶ ׂשָ ְזַמן ּבָ   .295' עמ, ב כרך א"ספר השיחות תשנ   õ. ַּהֶזה ּּבַ
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    יוםהיום

  שבטד "יו      שנייום 

ִּדּבור" אֹור ּתֹוָרה" ּבֹת אֹל", ָאְמָנם ַּהַמְתִחיל-ִעיףָס" ִּתְהֶיה ְלַמַען "ַּהַמְתִחיל-ּ  ֹלא: "ְָצִריך ִלְהיֹות, "ִּמִלְראֹות יֹוָמם ִיׁשְ

ּבֹת   ".ִּמִלְרצֹות ָוַלְיָלה יֹוָמם ִיׁשְ

ִנית (ְזֵקָנִתי ִּאִמי ָמָתה ִרְבָקה  ָמַרתָהַרּבָ ת[) ֵעֶדן-ִּנׁשְ ְהיֹוָתה ]ש"ַרֲהר ַמ"מֹוְד ַאֵאׁשֶ מֹוֶנה ְּכַבת ּּבִ ֵרה-ׁשְ ָנה ֶעׂשְ ַנת– ׁשָ ׁשְ   ּבִ

ר ָהרֹוֵפא ְּוִצָוה, ְלָתה ָח–א "תרי קוָמה ֵּתֶכף ֹּתאַכל ֲאׁשֶ ּּבְ ָנָתה ּ ַּהְתִפָלה ֹקֶדם ִלְטֹעם ָחְפָצה ֹלא ִהיא ָאְמָנם. ִּמּשְׁ  ְוָהְיָתה, ּ

ִּמְתַפֶלֶלת ָכָמה ּ ַהׁשְ ַּהְתִפָלה ְוַאַחר, ּּבְ ֲחִרית ַּפת אֹוֶכֶלת ָהְיָתה ּ ּנֹוַדע. ׁשַ : ָּלה ָאַמר, "ֶצֶדק-ֶּצַמח"ר ַה"מֹוְד ַאְּלחֹוְתָנה ַּהָדָבר ְּכׁשֶ

ִריא  ִלְהיֹותְ ָצִריךְּיהוִדי ּוַבַעל כֹוַח ּבָ ֶהם ְוַחי "ַּהִמְצוֹות ַעל ֶנֱאַמר. ּ ַּהֵפרוׁש, "ּבָ ֶהם ָוַחי ּ ַּחיות ְּלַהְחִדיר ֵיׁש ;ּבָ ִמְצוֹות ּ ְכֵדי. ּּבַ  ּבִ

יוְכלו ּׁשֶ ּ ּ ַחיותְלַהְכִניס ּ ִמְצוֹות ּ ַעל כֹוַח ִלְהיֹות ַּחָיִבים, ּּבַ ְמָחה ְוִלְהיֹות ּּבַ ׂשִ ֶטן ַעל 'ִלְהיֹות ְצִריָכה ְךֵאיֵנ: ְּוִסֵים. ּבְ  ָעִדיף. 'ֵריָקה ּבֶ

ְּלִהְתַפֵלל ְּכֵדי ֶלֱאֹכל ִּמְלִהְתַפֵלל, ּ ּוֵבְרָכה. ֶלֱאֹכל ְּכֵדי ּּ ֲאִריכות ּ ַנת נֹוְלָדה( –, ָיִמים ּּבַ ׁשְ ָבט י ְוִנְפְטָרה ,ג" תקצּבִ   –). ד"תרע ׁשְ

י-מֹוִרי-ָאִבי-ֲאדֹוִני ָאַמר ֶזה ַמֲאָמר ְמָחה ֹזאת ַלֲעׂשֹות ֵיׁש: ְוהֹוִסיף, ְּיִחידות ַעל ְלֶאָחד ]ּב"ׁשַַרָה[ ְוַרּבִ ׂשִ  !ּבְ

  
  פסוקך  לי  פסוק

  .יג,ידבשלח 

ה ֶאל  ַּוֹיאֶמר ֹמׁשֶ
ָּהָעם ַאל ִתיָראו  ּ

ִּהְתַיְצבו וְראו ֶאת  ּ ּ ּ
ר ְּיׁשוַעת ְיֹהָוה ֲא ׁשֶ

ה ָלֶכם ַהיֹום  ַּיֲעׂשֶ
ר ְרִאיֶתם  י ֲאׁשֶ ּכִ
ֶּאת ִמְצַרִים ַהיֹום 

ּלֹא ֹתִסיפו ִלְרֹאָתם 
  :עֹוד ַעד עֹוָלם

ר ְרִאיֶתם ֶאת  י ֲאׁשֶ ּכִ
 ַמה - ' ִמְצַרִים ְוגֹו

ְרִאיֶתם אֹוָתם ֵאינֹו , ּשֶׁ

ֶּאָלא ַהיֹום ַּהיֹום הוא ; ּ ּ

ְרִאיֶתם אֹוָתם ְוֹלא , ׁשֶ

ּתֹוִסיפו עֹו   .דּ

  תניא  שורת  
  )סיום, ב"פרק כ(

י ב ַמה ּהוא ָזָרה-ֲעבֹוָדה ְוׁשֶֹרׁש ִּעַקר ּכִ ְחׁשָ ּנֶ ְפֵני ְלָדָבר ּׁשֶ תֹוּוִּמְקד ִנְפָרד ַעְצמֹו ּבִ  ׁשָ
ל ִפיָרה ְולֹא ָמקֹום ׁשֶ הּכְ ְדִאיָתא ְלַגְמֵרי'  ּבַ ְגָמָרא ּכִ  ָלַהָיא-ֶּדֱא ָלָהא-ֱא ּיהֵל ּרוָקְּד ּבִ

א "]ָהֱאלִֹקים יֱאלֵֹק) "'ַלה (לֹו קֹוְרִאים[= ַגם ֶאּלָ יִבים ֵהם ּׁשֶ ְפֵני ְוָדָבר ְלֵיׁש ַעְצָמם ַמְחׁשִ  ּבִ
  ַעְצמֹו

ָלַמְדנו ַמה ְלִפי ּּשֶׁ ַהָקדֹוׁש ְיֵדי-ַעל – ָרִעים ְּדָבִרים נֹוָצִרים ְֵאיך ּ רוך-ּׁשֶ ְּבָ  יֹוֵצר ּהוא-ּ

דֹוָלה ּכֹה ַּהְסָתָרה ִחיַנת" ִמַרק ּותַּחי ָלֶהם ְונֹוֵתן ּגְ ְָכך-ָּכל ָמה ְלָהִבין ּנוַכל –" ֲאחֹוַרִים ּבְ  ַרע ּ

ֶהם   :ּבָ

ֵהם ָּהֻעְבָדה ֶעֶצם ים ׁשֶ ַרע הָמ ֶזה – ִנְפֶרֶדת ִּלְמִציאות ַעְצָמם ֶאת ָחׁשִ ֶהם ׁשֶ  ּוִבְגַלל; ּבָ

ִבים ֵהם ֶזה ם, ָמָראַהּגְ ּוְכִדְבֵרי! ָזָרה-ַוֲעבֹוָדה" ֲאֵחִרים ֱאֹלִקים" ֶלֶנְחׁשָ ּגַ - ֲעבֹוָדה עֹוְבֵדי ׁשֶ

ים ֹלא ָזָרה רוך-ַּהָקדֹוׁש ְּמִציאות ֶאת ַמְכִחיׁשִ ְּבָ ֵהם ֶּאָלא, ּהוא-ּ - ֶּדֱא ָלָהא-ֱא "לֹו קֹוְרִאים ׁשֶ

רוך-ַּהָקדֹוׁש: ְּכלֹוַמר. ָהֱאֹלִקים ֱאֹלֵקי –" ָלַהָיא ְּבָ ם ֲאָבל – ַּקָים ָאֵכן ּהוא-ּ   !ַּקָיִמים ֲּאַנְחנו ּגַ

ַּמדוַע ְלָהִבין ּנוַכל ֶזהּבָ ָמָרא ּ סות" ׁשֶאֹוֶמֶרת ַהּגְ ּּגַ קוָלה – ָּהרוַח ּ , ָמה". ָזָרה-ַּכֲעבֹוָדה ּׁשְ

ַעל "ִלְהיֹות ֲאָוה ּבַ ְָכך ְּכֵדי ַעד ָּחמור" ּגַ ֶעֶצם זֹו! ֵּכן? ּ ת "ָזָרה-ֲעבֹוָדה ּבְ ַתְחפֹׂשֶ ר": ּּבְ  ַּכֲאׁשֶ

יב "ָאָדם ֵטל אְוֹל" ַעְצמֹו ֶאת ַמְחׁשִ ְּכַלֵפי ּבָ רוך-ַּהָקדֹוׁש ּ ְּבָ  ֹלא ָאְמָנם ּהוא ֲאַזי – ּהוא-ּ

ַתֲח ָקָפתֹו ֲאָבל, ַּלֶפֶסל הֶוִּמׁשְ ל ְּכמֹו ַּמָמׁש ִהיא ַהׁשְ רוָעה ׁשֶ ְקִלפֹות ַּהּגְ ּּבַ ם: ּ   ...ְּמִציאות ֲאִני ּגַ

  
  היומית המצווה

ֻהְזַהר ַהַדָי- ו "ַּהִמְצָוה ָהרפ ּ ָהַאְזָהָרה ׁשֶ ַעל ֲעֵבָרה ְוַלֲעׂשֹות ַעלּ ל ֵעדות ּבַ ּן ִמְלַקּבֵ ִּפי ֵעדותֹו-ּ ְּוהוא ָאְמרֹו ִיְתַעֶלה, ּ ּ :

ת ָיְדך ִעם" ַָאל ָתׁשֶ ע ִלְהיֹות ֵעד ָחָמס-ּ מֹות כג(" ָרׁשָ א ַהֵפרוׁש . )א,ׁשְ ּּבָ א(ּ ת ְמִכיְלּתָ ָרׁשַ ע ֵעד-ַאל: ")ׁשֹוְפִטים ּפָ ת ָרׁשָ -ַאל, ָּתׁשֶ

ת חֹוֵמ כ ֵחֶפץ ַהּמֹוִציא( ְלהֹוִציא ֶאת ַהַחְמָסִנים –" ס ֵעדָּתׁשֶ ֵלם ַחֹוּבְ ּוְמׁשַ מוָרתֹו לֹו ּ ֵהן ְפסוִלין ְלֵעדות) ּּתְ ְזָלִנים ׁשֶ ְּוֶאת ַהּגַ ּ ּנֱֶאַמר , ּ ׁשֶ

ִּכי ָיקום ֵעד" ִאיׁש-ּ ך("" ָחָמס ּבְ ָוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמִקְרּבְ ּ ֲא, )טז, יטְּדָבִרים –" ּ ֶפֶרק גּוְכָבר ִנְתּבָ ּרו ִדיֵני ִמְצָוה זֹו ּבְ   ..)כז(ִּמַסְנֶהְדִרין ' ּ
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  גאולה ומשיח
  

ת-ְּכבֹוד ִּהּנֵה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָכְתֵלנו"ר ָאַמר ׁשֶ"ְוָחִמי ַאְדמֹו-מֹוִרי ְקֻדּשַׁ לות ָהַאֲחרֹוָנה , ֶּאָלא, "ּ ֻאָלה ֵמַהּגָ ּגְ ּבַ ֵכיָון ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

ֵניְצֵי ּאו ָכל ּבְ ָרֵאל ֵמ-ּ לותִיׂשְ לות,ַּהּגָ ּגָ ֵאר ּבַ ּ ַוֲאִפלו ְיהוִדי ֶאָחד ֹלא ִיּשָׁ ּ ּ ם ֶאת ָה, ּ ְיַלְקטו ּגַ ַּמְמִתין הוא ׁשֶ ּ ּּ ַנִים "ּ ֶּאָחד ֵמִעיר וׁשְ
ָפָחה ִּמִמׁשְ ִּעֵור וִפֵסַח"ָה, "ּ ּ ְבִחיַנת –ּמוִמים -ּחֹוִלים וַבֲעֵלי, "ּ ֵהם ּבִ ּ ָכל ֵאֶלה ׁשֶ  ".ָנמֹוׁשֹותָּנמֹוׁשֹות ְד"ְו" ָנמֹוׁשֹות"ּ

ְיַסְימו  ּוְכׁשֶ ּּ ים"ּ ּ ְיֻקַים ַהִיעוד –ֵּאֶלה " ַּפִכים ְקַטּנִ ּ ַהר ִציֹון ְוגֹו"ּ יִעים ּבְ ְּוָעלו מֹוׁשִ ַּהְמלוָכה' ְוָהְיָתה ַלה"ְּוִיְפֲעלו ׁשֶ, "'ּ ּ" ,

ּוִמֵמיָלא ִיְהֶיה ַהַמֲעָמד וַמָצב  ּ ּּ ל תֹוַרת ַהֲחִסידות –ּ ּ ִכְרצֹוָנה ׁשֶ ּ ּ ְרחֹוב ׁשֶ–ּ ר הֹוְלִכים ּבָ ם ַכֲאׁשֶ ִית, ּּגַ ּבַ ִבים ּבַ יֹוׁשְ ְּכׁשֶ ַּוֲאִפלו , ּ ּ

ָנה ֵעת ַהּשֵׁ ַּיְכִריזו ְוִיְצֲעקו, ּבְ  .317' ד עמ"מנחם ח- תורת; ב"תשי'ד בשבט ה"משיחת יו  õ "!ֵּאין עֹוד ִמְלַבדֹו: "ּ

  
  סיפורי חסידים

נו ָהָיה ָחִסיד ְוַחּבַ ה ַרּבֵ   ...ְדִניק"ֹּמׁשֶ

ת ַאְדמֹו-ְּכבֹודִּסֵפר  יא דֹוֵרנור "ְקֻדּשַׁ ְּנׂשִ ת ַחֵיי,ּ יַחת ָפָרׁשַ ׂשִ ּ ּבְ ָרה תשי-ּ   :א"ׂשָ

ת ַאְדמֹו-ְּכבֹוד ַקְטנותֹו"יּ ָהַרַיר"ְקֻדּשַׁ ּבְ ּצ ִסֵפר ׁשֶ ָלַמד ּבַ, ּ ְּכׁשֶ ַאל ֶאת ַהְמַלֵמד ר, 'ֵחְיֶדר'ּ ּׁשָ ְמׁשֹון' ּ ַּהִיָתֵכן ": ׁשִ ּ

ֶה ְלַאַחר ׁשֶ ְּראו ְלַפְרֹעה מֹוְפִתים ְוָנְתנו לֹו ַמכֹותּׁשֶ ּ   ".?ֹּלא הֹוִאיל ְוָהָיה חֹוֵזר וִמְתָחֵרט, ּ

לו ֶאְצלֹו ֵתרוִצים ׁשֹוִנים ְוֹלא ִנְתַקּבְ יב לֹו ַהְמַלֵמד ּבְ ֵּהׁשִ ּ ּ ְּלַבסֹוף ָאַמר ַהְמַלֵמד. ּ ּ ם , ְוָלֵכן,  ֹלא ֶהֱאִמין–ַּפְרֹעה ": ּ ּגַ

ָרָאה מֹוְפִתים ָהְיָתה ָהְרָוָחה,ְּכׁשֶ ְּלִטְבעֹו וְמקֹומֹו ַהקֹוֵדם, ָּחַזר ְלסורֹו, ּ ֲהֵרי ְכׁשֶ ּוְלֻעַמת ֹזאת. ּ נו ָהָיה , ּ ה ַרּבֵ ֹּמׁשֶ
ּהוא ָיַדע ְוֶהֱאִמין ִמָיד ׁשֶ. ְּוָלֵכן ֹלא ִחֵפׂש מֹוְפִתים, ְּדִניק ַדְוָקא"ְוַחּבַ, ָחִסיד ְנָעֵרינו וִבְזֵקֵננו ֵנֵלך'ּ ְּבִ ּ ּ   .א מֹוְפִתיםְלֹל, 'ּ

ֵני, ְּיִדיַעת ֱאֹלקות, ְּרצֹונֹו ָהָיה ְלָהִביא ֶאת ַהתֹוָרה" ֵאַלת ּבְ ּשְׁ ֵער ׁשֶ ְוְבֶהְתֵאם ְלָכך ׁשִ ָרֵאל ִתְהֶיה -ּ מֹו'ִּיׂשְ  'ַמה ּשְׁ

ל ַהָקדֹוׁש רוך-ּׁשֶ ְּבָ יֹאַמר ָלֶהם , ּהוא-ּ ּוְכׁשֶ מֹו'ּ ֵני, 'ַמה ּשְׁ לו אֹותֹו ּבְ ָרֵאל-ְּיַקּבְ   ."ִיׂשְ

י ָהַרַיי ַמע ָהַרּבִ ּשָׁ ר ֶזה"ְּכׁשֶ ֹאל, צ ֶהְסּבֵ ל ֶאְצלֹו ְוִהְפִסיק ִלׁשְ   .ִּמָיד ִהְתַקּבֵ

ַּעל ֶדֶרך ֶזה הוא ַהִספור ּּ ּ ְ ֲאלו ַפַעם ָחִסיד ֶאָחד, ּ ּשָׁ ּׁשֶ לֹו רוַח, ּ י ׁשֶ ַּהִאם ֵיׁש ָלַרּבִ   ?ַּהקֶֹדׁש-ּ

ּנֶה ָמ–ְוָעָנה  הו, ה ֶזה ְמׁשַ יֲּאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ּ וִמָמ!א ַרּבִ ך-הּ י ָצִריך רוַח, ַָנְפׁשָ ִּאם ַרּבִ  ָמה –ְוִאם ָלאו , ַּהקֶֹדׁש ֵיׁש לֹו-ְ

ַּאָתה ִמְתַפֵעל ֵמרוַח   !?ַּהקֶֹדׁש-ּּ

ר ְוָהֵעֶגל   ַּהֶנׁשֶ

ר  ת ַאְדמֹו-ְּכבֹודַּכֲאׁשֶ , ּב"ָהַרּשַׁר "ת ַאְדמֹוְקֻדּשַׁ-ְּכבֹוד, ָקַבע לֹו ָאִביו, ְצ ָהָיה ַאְבֵרך ָצִעיר"ָּהַרַייר "ְקֻדּשַׁ

י ָהַרַי. ָּדמֹו-ִּיקֹם-'ֶאְלָחָנן ָמרֹוזֹוב ה' ֶּאת ֶהָחִסיד ַהְמֻפְרָסם ר' ַּחְברוָתא'ְל דֹול ֵמָהַרּבִ ּהוא ָהָיה ּגָ ָנַתִים"יּ ׁשְ ְוָהָיה , צ ּבִ

ִחיֵרי ַהַתְלִמיִדים ּבְ   .'ּתֹוְמֵכי ְתִמיִמים'ִּמּבְ

ל ָהַרּשֶַׁאְלָחָנ' ְלָיִמים ִנְתַמּנָה ר אי ׁשֶ ּבַ י ָהַרַיי, ּב"ן ַלּגַ ל ָהַרּבִ ה ַמְזִכירֹו ׁשֶ ְּוַאֲחֵרי ְפִטיָרתֹו ַנֲעׂשָ ּ ַּלְמרֹות ָכל . צ"ּ
ָכל ִניֵמי ַנְפׁשֹו, ֹזאת ר ֵאָליו ּבְ   .ְּכָחִסיד ִלְפֵני ַרּבֹו, ָהָיה ְמֻקּשָׁ

ֲאלו ַהֲחִסיִדים ֶאת ר ַּפַעם ׁשָ ֵּאיך הוא ָיכֹול, ֶאְלָחָנן' ּ ר ָכלְ ָעָבר ָלַמד ִאתֹו -ּ ְלִהְתַקּשֵׁ ּבֶ י ׁשֶ ָּכך ֶאל ָהַרּבִ ְ ּ

  .'ַּחְברוָתא'ּבְ

ָחֵצר ְוָאְכלו ִמְקָעָרה ַאַחת: "ֶאְלָחָנן' ָעָנה ר ר ִהְסתֹוְבבו ּבֶ ל ֶנׁשֶ ֵּעֶגל ְוגֹוָזל ׁשֶ ּ ּ ר . ּ ה ַהּגֹוָזל ְלֶנׁשֶ ְלָיִמים ַנֲעׂשָ

ָחִקים ְּוִאלו ָהֵעֶג, ְוִהְמִריא ַלּשְׁ ַאר ֵעֶגלּ   "...ל ִנׁשְ
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    יוםהיום

   שבטא"י     שלישייום 

ֲּאִפלו ָיַדִים ְנִטיַלת ִלְפֵני ֹזאת ְואֹוְמִרים, "ֲאִני מֹוֶדה" ּבְַמְתִחיל ַּהיֹום ֵסֶדר ָיַדִים ּ ֵכן ,ְטֵמאֹות ּבְ עֹוָלם ַּהֻטְמאֹות ָּכל ּׁשֶ ּבָ  ׁשֶ

ל" ֲאִני ּמֹוֶדה"ַה ֶאת ְּמַטְמאֹות ֵאיָנן ֶזה ָחֵסר ִלְהיֹות ָיֹכל ּהוא .ּהוִדיְי ׁשֶ ֶזה אֹו ּבָ ֵלמותֹו רנֹוָת" ֲאִני ּמֹוֶדה" ַהְַאך, ּבָ ׁשְ   .ּּבִ
  

  פסוקך  לי  פסוק
  .כב, ידבשלח

ַּוִיְרְדפו ִמְצַרִים  ּ ּ
ַּוָיֹבאו ַאֲחֵריֶהם ּכֹל  ּ
ּסוס ַפְרֹעה ִרְכּבֹו  ּ
יו ֶאל תֹוך  ְוָפָרׁשָ ּ ּ

  :ַּהָים

ּּכֹל סוס ַפְרֹעה  ּ- 
 .ְּוִכי סוס ֶאָחד ָהָיה

ֵאין ֻכָלם  יד ׁשֶ ַּמּגִ ּ
ֲּחׁשוִבין ִלְפֵני 

ֶּאָלא ְכסוס  ַּהָמקֹום ּ ּ

  .ֶאָחד

  תניא  שורת  
  )ג"פרק כ(

ַהִמְצֹות ְלִפי ְּפִניִמיות ֵהן ּׁשֶ ּ  ֶאְבֵרי ִנְקָרִאים ְוָלֵכן . . ִּתייָהֲאִמ ְוֶחְפצֹו ָהֶעְליֹון ָרצֹון ּ
א  ֶלךַה ֶאְבֵרי[=ְּדַמְלּכָ ְֶדֶרך ]ְּמֶ ל ּ מֹו ָמׁשָ ֶאְבֵרי ּכְ ּגוף ׁשֶ  ְלַנְפׁשֹו ְּלבוׁש ֵהם ָהָאָדם ּ

  ָוֹכל ִמּכֹל ֵאֶליָה ְלַגְמֵרי ּוְבֵטִלים

ֶפֶרק ר ַּהקֹוֵדם ּּבַ הְּק"ׁשֶ, ֻהְסּבַ ֱאֶמת ַּמִכיָרה" ֻדּשָׁ ה, ּבָ ַּהְמִציאות ּהוא' ׁשֶ  ַּהְיִחיָדה ָּהֲאִמִתית ּ

ְּכַלָפיו ּוְבֵטָלה ְּוִאלו ;ּ ְטלות-ִאי, ִהיא" ָזָרה-ֲעבֹוָדה "ּ ִּהְתּבַ ְּכַלֵפי ּ רוך-ַּהָקדֹוׁש ּ ְּבָ , ּהוא-ּ

ה ְּוַהְתחוׁשָ ְּכִאלו ּ ּ ַּמדוַע ְמֹבָאר ֶזה ְלִפי .ַעְצָמִאית ְּמִציאות ִהיא ּ ְּוִאסור'  הַּאְחדות ִמְצַות ּ ּ 

ְּכָללות ֵהם ָזָרה-ֲעבֹוָדה ַית: ַּהתֹוָרה ּ ֵה, ְצוֹותַּהִמ ָּכל ֲּעׂשִ ל ַּהְפִניִמי ְרצֹונֹון ׁשֶ -ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ

רוך ְּבָ טול ְּמַבֵטאת – ּהוא-ּ ּּבִ ְּכַלֵפי ּ רוך-ַּהָקדֹוׁש ּ ְּבָ מוָבָנה ' הַּאְחדות ְוֶאת ּהוא-ּ ּּבְ , ָּהֲאִמִתי ּ

ְּוִאלו". [ִּמְלַבדֹו עֹוד ֵאין"ׁשֶ ֵה, ֲעֵברֹות ּ טול ְְוֵהֶפך'  הְרצֹון ֶנֶגדן ׁשֶ ַּהּבִ  ֶאת ְּמַבְטאֹות – ּ

ל ַּהֹתֶכן ְּכִאלו, ָזָרה-ֲעבֹוָדה ׁשֶ ּ ְלָעדֹו ְּמִציאות עֹוד ֵיׁש ּ ר ְּכִפי, ָחִליָלה ִמּבַ ֻיְסּבַ ֶפֶרק ּׁשֶ א ּּבַ   ].ַהּבָ

זַֹהר ַּהִמְצוֹות ִנְקָראֹות ְוָלֵכן ּ ְדַמְלָכאֶאְבֵרי "ּּבַ ְַהֶמֶלך ֶאְבֵרי" [=ּ ַהַכָוָנה]. ּ ּׁשֶ  ֹלא, ִהיא ֶזהּבָ ּ

ִּכְפׁשוטֹו ָחִליָלה ֲהֵרי, ּ רוך-ַּלָקדֹוׁש ׁשֶ ְּבָ ֶדֶרך לֹוַמר רֹוִצים ֶּאָלא, ּּגוף ֵאין ּהוא-ּ ל-ְּבְ ם: ָמׁשָ  ְּכׁשֵ

ֶאְבֵרי ֵטִלים ָהָאָדם ּּגוף ׁשֶ ְכֵנַע "ְָצִריך ְוֹלא, ְלַגְמֵרי ֵאָליו ּבְ , ָּלזוז ְוָהֶרֶגל ַּהָיד ֶאת" ְלׁשַ

ים ֵהם ֶּאָלא עֹוֶלה דִּמָי ֹזאת עֹוׂשִ ְרצֹונֹו ְּכׁשֶ ְָכך – ּבִ ל ָּהֲאִמִתי ְרצֹונֹון ֵה ַּהִמְצוֹות ּ -ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ

רוך ְּבָ ם ָלֵכן. ֵאָליו ּוְבֵטלֹות ּהוא-ּ ַּהְיהוִדי ּּגוף ּגַ ֵעת ּ ִּקיום ּבְ ֵטל, ִמְצָוה ּ רוך-ַּלָקדֹוׁש ּבָ ְּבָ  ּהוא-ּ

ב תֹו" ֶּמְרָכָבה"ְּכ ְוֶנְחׁשָ   .ִלְקֻדּשָׁ

  
  היומית ווההמצ

  .ת רפז"מל

ל ֵעדות ַהְקרֹוִבים- ז "ַּהִמְצָוה ָהרפ ֻהְזַהר ַהַדָין ִמְלַקּבֵ ּ ָהַאְזָהָרה ׁשֶ ּ ּ ּ , )ְלטֹוַבת ְקרֹוָבם אֹו ְלָרָעתֹו(ֶזה ָלֶזה אֹו ֶזה ֶנֶגד ֶזה , ּ

ְּוהוא ָאְמרֹו ִיְתַעֶלה ּיוְמתו ָאבֹות ַעל-ֹלא: "ּ ִנים וָבִנים ֹלא יוְמתו ַעל-ּ ּּבָ ּ ִסְפֵרי . )טו,ְּדָבִרים כד(" ָאבֹות-ּ ל ּבְ א ַהֵפרוש ַהְמֻקּבָ ּּבָ ּ ּ
ם( י ֵתֵצא ׁשָ ת ּכִ ָרׁשַ ִנים ַעל ֵעדות ָאבֹות: ")ּפָ ִנים ְוֹלא ּבָ לֹא יוְמתו ָאבֹות ַעל ֵעדות ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ. ."  

  
  ומשיח גאולה

  

רוך-ַּהָקדֹוׁש ֵאֶצל ְּבָ ן ּהוא ְּיהוִדי ָּכל ּהוא-ּ ָרֵאל ָּכל ָּהיו ּלו, ּוֶבֱאֶמת. ַלֲעֹזר ְָצִריך ּיָלא הואִּמֵמ, ָיִחיד ּבֵ  ִמְתַאֲחִדים ִיׂשְ

ִלי, ַּיְחָדו ִּחלוִקים ּבְ ין ּ דֹוִלים ּבֵ ים ּגְ א: ְזָעָקה זֹוֲעִקים ְּוָהיו, ִלְקַטּנִ ַּהִציֵלנו! ְּכָבר ַּדי! ָנא ַרֵחם, ַאּבָ ַלח! ּ  ֶאת ְּכָבר ָּלנו ׁשְ

יַח ְֶדֶרך ַעל –! ָמׁשִ ָאַמר ּ ַעל ׁשֶ ם-ַהּבַ ִעְנַין טֹוב-ׁשֵ ן ְּכמֹו, ׁשֹוָפר ְּתִקיַעת ּבְ צֹוֵעק ַהּבֵ א ּׁשֶ א ַאּבָ רור–' ּ כוַאּבָ  ַּהָדָבר ּ ּבָ

יַח ָמׁשִ א ָהָיה ּׁשֶ  .312' עמ, ש" חורף ת–ו "ספר השיחות תרצ. ט"ת תרצ"יום שמח   õ. ּבָ
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    יוםהיום

   שבטב"י      רביעייום 

ֶכל ְּתַפֲעלותְוַהִה ַהּשֵׂ ֵני ּ ב ַקר עֹוָלם: ֵהם עֹוָלמֹות ׁשְ ָרם, ָהָאָדם ֲעבֹוַדת ִהיא ְוֹזאת. ּוְמֹבָהל רֹוֵתַח ְועֹוָלם, ּוְמֻיּשָׁ  ְלַחּבְ

ָהָלה ְוָאז. ַלֲאָחִדים ִלְהיֹות ִאיָפה ֶנֱהֶפֶכת ַהּבֶ ֶכל, ִלׁשְ ְֶדֶרך  ְלמֹוֵרה– ְוַהּשֵׂ ַחִיים ּ ל ּּבַ   .ּוֹפַעל ֲעבֹוָדה ׁשֶ
  

  פסוקך  לי  פסוק
  .כו,ידבשלח 

ַּוֹיאֶמר ְיֹהָוה ֶאל 
ה ְנֵטה ֶאת ָיְדך  ָֹמׁשֶ

בו  ַּעל ַהָים ְוָיׁשֻ ּ
ַּהַמִים ַעל ִמְצַרִים 

ַעל ִרְכּבֹו ְוַעל 
יו   :ָּפָרׁשָ

בו ַהַמִים  ְּוָיׁשֻ ּ- 
ְזקוִפים ְועֹוְמִדים  ּׁשֶ ּ

ָּיׁשובו , ְּכחֹוָמה ּ
ִּלְמקֹוָמם ִויַכסו ַעל  ּ

  .ִמְצַרִים

  תניא  שורת  
  )המשך, ג"פרק כ(

ָבה ְַאך ִדְבֵרי ְּוַהִהְרהור ַּהַמְחׁשָ ֹמַח ּתֹוָרה ּבְ ּבַ ַּהִדּבור ְוֹכַח ּׁשֶ ִדְבֵרי ּ ֶפה ּתֹוָרה ּבְ ּבַ  ּׁשֶ
ִיחוד ַּמָמׁש ְמיָֻחִדים. .  ָּגמור ּּבְ ָרצֹון ּ ָבה ְולֹא ָהֶעְליֹון ּבָ תוב ְוֶזה . . ְלַבד ֶמְרּכָ ּכָ  ּׁשֶ

איָתאְּדאֹוַרְי א ְולֹא ַחד אּלָּּכו ּהוא-ְיךִרּבְ-ּ ְוקוְדׁשָ ִפ ְּלחודּ ֵאָבִרין ְדַמְלּכָ ן ּקוִדייּכְ
ַהּתֹוָרה[= רוך-ְּוַהָקדֹוׁש ׁשֶ ְּבָ ם ּהוא-ּ ל ֵאיָבִרים "ַרק ְולֹא, ֶאָחד ִהּנָ ֶלך ׁשֶ מֹו" ְַהּמֶ ְצוֹות ּכְ   ]ַהּמִ

עור ּשִׁ יר ִהְתִחיל ֶאְתמֹול ּּבַ ל ָהַרְעיֹון ֶאת ְּמַבֵטא ַּהִמְצוֹות ּוםִּקי ִּכי, ְלַהְסּבִ '  הַּאְחדות ׁשֶ

טול ְוֶאת ַּהּבִ ְּכַלָפיו ּ ַּכיֹום. ּ יר ּ ִּלמוד ְיֵדי-ַעל ִּכי, ַמְסּבִ יַע – ַּהתֹוָרה ּ  ְּלִהְתַאֲחדות ָהָאָדם ַמּגִ

רוך- ַּהָקדֹוׁש ִעם יֹוֵתר ַנֲעֵלית ְּבָ ר יֹוֵתר ַאף ּהוא-ּ ִקיום ֵמֲאׁשֶ ּּבְ   :וֹותַּהִמְצ ּ

עֹוד ְַהֶמֶלך ֶאְבֵרי "אֹו" ֶּמְרָכָבה "ְמֻכּנֹות ַּהִמְצוֹות ּבְ ִלים: ְּכלֹוַמר –" ּ טול ִנְמׁשָ ַּלּבִ ל ּ  ׁשֶ

ל אֹו, ָלרֹוֵכב ֶּמְרָכָבה ָמה ַּהּגוף ֶאְבֵרי ׁשֶ ׁשָ י ֲהֵרי – ַלּנְ זַֹהר ֶנֱאַמר ַּהתֹוָרה ְלַגּבֵ ִהיא ּּבַ  ׁשֶ

רוך-ַּהָקדֹוׁש ִעם" ַחד אָּלּוּכ" ְּבָ ם, ְוָלֵכן. ְלַגְמֵרי ִּעמֹו ְמֻאֶחֶדת, ּהוא- ּ ָאָדם ּגַ ר ְּכׁשֶ  ְמַדּבֵ

ב ִדְבֵרי ְוחֹוׁשֵ ָבה ֲהֵרי, ּתֹוָרה ּבְ ֵאין ַּמָמׁש ָחִדיםּוְמי "ֶזה ְּוִדּבור ַמְחׁשָ רוך סֹוף-ּבְ ְּבָ  ּהוא- ּ

אֹוָתה ָעה ּּבְ ַתְכִלית ׁשָ ַּהִיחוד ּבְ לֹא ָּדָבר". ּ עֹוָלמֹות ּוֲּאִפל ַּקָים ּׁשֶ   !ָהֶעְליֹוִנים ּבָ

  
  היומית המצווה

ֶקר-  ה"ַּהִמְצָוה ָהרפ ֻהְזַהְרנו ִמְלָהִעיד ֵעדות ׁשֶ ּ ָהַאְזָהָרה ׁשֶ ֶקר-ֹלא: "ְּוהוא ָאְמרֹו, ּּ ֵרֲעך ֵעד ׁשָ מֹות כ(" ַָתֲעֶנה ּבְ . )טז,ׁשְ

ָלׁשֹון ַאֵחר ְוָאַמר ּוְכָבר ָכַפל ָלאו ֶזה ּבְ ְוא: "ּ ַזר ָעָליו ַהָכתוב. )יג,ָבִרים הְּד(" ֵעד ׁשָ ְּוָהעֹוֵבר ַעל ָלאו ֶזה ֲהֵרי ּגָ יֶתם : "ּ ַוֲעׂשִ

ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ם יט(" ּלֹו ַכֲאׁשֶ ּוְלׁשֹון ַהְמִכיְלָתא . )יט,ׁשָ ת (ּּ ָרׁשַ ֵרֲעך ְוגֹו: ")ִיְתרֹוּפָ  ַאְזָהָרה ְלֵעִדים –' ְָוֹלא ַתֲעֶנה ּבְ

ָלאו ֶזה ַמְלקֹותְוֵיׁש ". זֹוְמִמין סֹוף , ּבְ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ְתִחַלת'[(ְּכמֹו ׁשֶ ֲארו ִדיֵני ִמְצָוה זֹו. ַּמכֹות):ד] 'ּּבִ ם ִנְתּבָ ְּוׁשָ ּ.  

  
  ומשיח גאולה

  

ְמָחה ל תֹוָרה וִמְצוֹוֶתיָה ָצִריך ִלְהיֹות ִמתֹוך ׂשִ ְִאם ָכל ִעְנָין ׁשֶ ְּ ּ ּ ַּכָמה-ַאַחת-ַעל, ּ נֹוֵג-ּ ּבְ ָאה ַע ְלִמְצָוה ָרָמה ְוִנּשְָּׂוַכָמה ׁשֶ

לות ִּכיִציָאה ֵמַהּגָ ֵני, ּ לות -ְּיִציַאת ָכל ּבְ ִכיָנה ֵמַהּגָ ָרֵאל ְוַהּשְׁ דֹוָלה–ִּיׂשְ ְמָחה ֲהִכי ּגְ ְצִריָכה ִלְהיֹות ִמתֹוך ׂשִ ַוַדאי וְבַוַדאי ׁשֶ ְ ּבְ ּ ּּ ּ ּ !

ֵכן ּוִמֵכיָון ׁשֶ ּ לות"ִּתְצַעק , ּ ַּדאָלאי ּגָ ְִמתֹוך ] ּלותַלּגָ ֵקץ" [=ּ טוֶרעם"ּ דֹוָלה" ּׁשְ ְמָחה ּגְ  !ְוׂשִ

ַוַדאי  ל ּבְ ת ֲאַקּבֵ ּבָ ָתְכָנם"... ִּמְכָתִבים"ְּלַאֲחֵרי ׁשַ גוף, ּׁשֶ ָמה ּבְ ָלה ִדְנׁשָ ָנה ַהַהְגּבָ סֹוף ָכל סֹוף ֶיׁשְ ִמֵכיָון ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ְצִריִכים , ּ

ִריאות ֹמר ַעל ַהּבְ ָנהְיֵדי ֲאִכיָלה-ַעל, ִּלׁשְ ִתָיה ְוׁשֵ ּ וׁשְ ל ְמנוָחה ְוֹרַגע', ְּוֹלא ִלְרּגֹז כו, ּ ַמָצב ׁשֶ ִּכי ִאם ִלְהיֹות ּבְ ּ ם , ּ ָאז ּגַ ׁשֶ

ָנה ֵהם ִכְדָבֵעי ִתָיה ְוׁשֵ ָּהֲאִכיָלה וׁשְ ּ ְּמַוֵתר ִהְנִני ַעל ָכל ִעְנָיִנים ֵאלו, ּוְבֵכן .ּ ּּ ּנֹוֵגַע הוא ... ּ ַּהָדָבר ַהְיִחיִדי ׁשֶ ּ ְצ–ּ ִריִכים ּ ׁשֶ

לות לות, ִאיְדן: "ְּוָלֵכן ַמְכִריִזים עֹוד ַהַפַעם ...ָּלֵצאת ֵמַהּגָ ְייט ַארֹוְיס פון ּגָ ּּגֵ לות ְּצאו, ְּיהוִדים [="ּ  ...!]ֵּמַהּגָ

õ  528' עמ, ו כרך ב"התוועדויות תשמ ;ו"תשמ, ו בשבט"ט, שבת שירה, פ בשלח"ש.  
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    יוםהיום

   שבטג"י      חמישייום 

ָנה יֹום[= ַצְיטְראָי יֹום-  ]ַּהׁשָ ֲּאִפלו ַּהִמיָתה  ּבְ ָנה ּ ׁשָ ַּוֲאִפלו, ִראׁשֹוָנה ּבְ ּיֹום ּ ׁשֶ ַּהְקבוָרה ּכְ   .ַּהִמיָתה ִמּיֹום ָרחֹוק ּ

ְהיֹותֹו ]ׁש"ַרֲהּמַַה[ יְוַרּבִ-מֹוִרי-ְזֵקִני-ִביָא-ֲאדֹוִניַל" ֶצֶדק ֶּצַמח" ַהַמֲעֶנה ַבע ןְּכֶב ּבִ ר ַּהַמֲעָלה ְתרֹוןְוִי ַהֶחֶסד: ׁשֶ  ָהֱאֹלִקים ֲאׁשֶ

ה ר ָהָאָדם ֶאת ָעׂשָ קֹוָמה ְהֹוֵלך ִלְהיֹות ָיׁשָ הֹוֵלךם ַגֲהַּד, ּהוא ְּזקוָפה ּבְ ַמִים ֶאת רֹוֶאה ּהוא ָמקֹום-ִּמָכל, ָהָאֶרץ ַעל ְׁשֶ , ַהּשָׁ

הֹוֵלך ֵכן-ֹלא ע ַעל ְּבְ   .ָהָאֶרץ ֶאת ֶּאָלא רֹוֶאה ְּדֵאינֹו ַאְרּבַ
  

  פסוקך  לי  פסוק
  .כז,טו בשלח

ם  ַּוָיֹבאו ֵאיִלָמה ְוׁשָ ּ
ֵרה ֵעיֹנת  ֵתים ֶעׂשְ ּׁשְ

ְבִעים  ַמִים ְוׁשִ
ם  ְּתָמִרים ַוַיֲחנו ׁשָ ּּ

  :ַּעל ַהָמִים

ֵרה ֵעיֹנת  ֵתים ֶעׂשְ ּׁשְ
ֵניםּ ְכֶנֶגד - ַמִים  -ׁשְ

ר  ָבִטים ִנְזַדְמנו ָעׂשָ ּׁשְ ּ ּ
ְבִעים . ָלֶהם ְוׁשִ

ְּכֶנֶגד  -ְּתָמִרים 

  .ִניםְבִעים ְזֵקׁשִ

  תניא  שורת  
  )סיום, ג"פרק כ(

תֹוָרה ָהֵעֶסק ַמֲעַלת ְמֹאד ָּגְדָלה ָּלָמה ּיוַבן ֶזהּוָב ל יֹוֵתר ּּבַ  ּלויַוֲאִפּ ַהִמְצֹות ִמּכָ
ה ּוִמֶזה . . ִּמְתִפּלָ יל ּיוַכל ּ ּכִ יך ַּהַמׂשְ ָעְסקֹו ְּגדֹוָלה ִיְרָאה ָעָליו ְְלַהְמׁשִ תֹוָרה ּבְ   ּּבַ

ר ַמה ִּפי- לַע ֻהְסּבַ עור ׁשֶ ּשִׁ ַעל, ֶאְתמֹול ּּבַ ִּלמוד ְיֵדי- ׁשֶ ֶגת ַּהתֹוָרה ּ  ַּהִהְתַאֲחדות ֻמּשֶׂ

יֹוֵתר ַּהַנֲעֵלית רוך-ַּהָקדֹוׁש ִעם ּבְ ְּבָ ַּמדוַע ּמוָבן – ּהוא-ּ ְָכך-ָּכל ַמְפִליִאים ּ  ַמֲעַלת ֶאת ּ

ִּלמוד ִּמִקיום יֹוֵתר, ַּהתֹוָרה ּ ּ ַּוֲאִפלו תַּהִמְצוֹו ָּכל ּ ֵּמַהְתִפָלה יֹוֵתר ּ  ְּלַקֵים ָּעֵלינו ִּכי ֱאֶמת ֵהן. ּ

ָכל ְרצֹונֹו ֶאת רוך-ַּהָקדֹוׁש ִעם ִּיחוד ֲאָבל, ַּהְדָבִרים ּבְ ְּבָ ֹאֶפן ּהוא-ּ ג, ַנֲעֶלה ֲהִכי ּבָ  ֻמּשָׂ

ִלמוד ַּדְוָקא ּּבְ   .ַּהתֹוָרה ּ

ר ָכך ִמְתּבֹוֵנן ָאָדם ְוַכֲאׁשֶ ר ְּבְ ַכֲאׁשֶ תֹוָרה עֹוֵסק ּהוא ּׁשֶ ָכֶזה ִמְתַאֵחד ּהוא, ּּבַ  ִּיחוד ּבְ

רוך-ַּהָקדֹוׁש ִעם ִנְפָלא ְּבָ ְִמָכך ָלבֹוא ָיכֹול ִהּנֹו – ּהוא-ּ דֹוָלה ִיְרָאה" ְלּ רוך-ֵּמַהָקדֹוׁש" ּגְ ְּבָ ּ-

תֹו: ּהוא ֵאיָנה ְקֻדּשָׁ ֲּאִפלו ִנְמֵצאת ּׁשֶ עֹוָלמֹות ּ ִּעָמה ִמְתַיֵחד ּהוא תָּכֵע ִהּנֵה – ָהֶעְליֹוִנים ּבָ ּ 

ִיחוד מור ּּבְ   !ּּגָ

  
  היומית המצווה

מֹוִנים  ִליָמה ֵמָאה וׁשְ ַּהִמְצָוה ַהַמׁשְ ּ ָזְממו ַלֲעׂשֹות –ּ ֶקר ְכמֹו ׁשֶ ֵהִעידו ׁשֶ ְצַטֵוינו ַלֲענֹוׁש ֶאת ָהֵעִדים ׁשֶ ּנִ ּ ַהִצווי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֵעדוָתם ְּוהוא ָאְמרֹו ִיְתַעֶלה, ּּבְ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיוַוֲעׂשִ: "ּ ְּוֶזהו ִדין ֵעִדים זֹוְמִמין. )יט,ְּדָבִרים יט(" ּיֶתם לֹו ַכֲאׁשֶ ִּאם ֵהִעידו : ּ

ּ נֹוִציא ֵמֶהם ָכמֹוהו–ְלהֹוִציא ָממֹון  ְמַחֵיב ִמיָתה ; ּ ְּוִאם ֵהִעידו ַעל ַמה ּשֶׁ ּ אֹוָתה ַהִמיָתה–ּ ּ ְנִמיֵתם ּבְ ְּוִאם ֵהִעידו ַעל ַמה ; ּ
ְּמַחֵיב ַמְלקֹות ּשֶׁ   . . ַנְלֶקה אֹוָתם–ּ

  
  ומשיח גאולה

  

יָחאְּבָתא ִדִעְק"ַּהֹתַאר  ְלַבד" ָעֵקב" ֲהֵרי ֶזה –ִּמַצד ֶאָחד ): ִלְכאֹוָרה(ְּפִכִיים ִעְנָיִנים ָה' מֹוֶרה ַעל ב" ְמׁשִ ְּלַמָטה , ּבִ
ָאר ֶחְלֵקי ַהּגוף ֵּמָהֹראׁש וְלַמָטה ֵמַהֵלב ְוָכל ׁשְ ּ ֶרֶגלַעד, ּּ ּבָ ִחיָנה ֲהִכי ַתְחתֹוָנה ׁשֶ ּ ַלּבְ ּוַבָלׁשֹון ַהָידוַע, ּ ּּ ַּאְכׁשור ָדָרא: "ּ ּ "

ְתִמיָהה( ְוְלִאיָדך ; )ּבִ ֻאָלה–ּ דֹור ֶזה ַדְוָקא ָתבֹוא ַהּגְ ּ ּבְ ּ ְזַמן ֶזה ַעְצמֹו ִנְקָרא ְכָבר , ּ ְּוַעד ׁשֶ יָחא"ּ  ּ ִמְפֵני–" ִּעְקְבָתא ִדְמׁשִ

ָבר ַמְרּגִ ּכְ יַחׁשֶ ים ְוׁשֹוְמִעים ֶאת ַפֲעֵמי ִעְקֵבי ַהָמׁשִ ּיׁשִ ּ!... 

ָהא ַתְלָיא ָהא ּבְ דֹור ֶזה הוא ֶה: ְּוֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ ִּמֵכיָון ׁשֶ ּ א , "ָעֵקב"ּ ּבָ ךַּהדֹור ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ְְלַאֲחֵרי וְבֶהְמׁשֵ ְּלָכל ַהדֹורֹות  ּ
ְלָפָניו  ל ַהדֹורֹו–ּׁשֶ ּ ֵיׁש לֹו ָכל ַהכֹוחֹות ׁשֶ ּ ֻדְגַמת ַנּנָס ָהעֹוֵמד ַעל, ּת ַהקֹוְדִמיםּ י ָהֲעָנק-ּבְ ּבֵ ְּוָלֵכן ַדְוָקא דֹור ֶזה זֹוֶכה , ּגַ ּ
ֻאָלה יָחא, ַּלּגְ ְכָבר ׁשֹוְמִעים ֶאת ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ּוְבֹאֶפן ׁשֶ ּ ּ. õ  816-817' עמ, כרך ב, מ"תשד' מנחם התוועדויות- תורת; 'מ"תשד'שבת פרשת בא ה.  
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    יוםהיום

   שבטד"י      שישייום 

ִמְנָחה ַּתֲחנון אֹוְמִרים ֵאין ּבְ ּ. 

תְק-בֹודּ ְכֵאֶצל ים ַּרּבֹוֵתינו ֲּאבֹוֵתינו ֻדּשַׁ ִמְלַבד ֲהֵרי, ַּהְקדֹוׁשִ ּׁשֶ ל ָהִעְנָין ּ ִרים ַעל ַרֲחִמים ִּהְתעֹוְררות ׁשֶ  ָהְיָתה, ַּהְמֻקּשָׁ

ל ֲעבֹוָדה ִרים ַּהְזָכַרת ׁשֶ ינ ַּהְמֻקּשָׁ ִעְנַין ּוְלִהְתּבֹוֵנן, ַעְצמֹו ְלֵבין ֹוּבֵ רוָתם ַאֲהָבָתם ּבְ ֶזה, ַּהָפִנים ְּכַמִים, ְּוִהְתַקּשְׁ  ֶאת ְמעֹוֵרר ּׁשֶ

ּ ַהְפִניִמִייםחֹותֹוַּהכ ל ּ ִביםֶזה ׁשֶ חֹוׁשְ רֹוִאים ְּכִפי, ָעָליו  ׁשֶ מוָחׁש ׁשֶ ר ּּבְ ַכֲאׁשֶ יִטים ּׁשֶ ָחְזָקה ַמּבִ  ְלַהְחִזיר ּהוא ץֶנֱאָל, ָאָדם ַעל ּבְ

ט ָטה ִּכי, ַמּבָ ֶפׁש ֶעֶצם ְמעֹוֶרֶרת ַּהְפִניִמית ַהַהּבָ ם ְוֵכן,ַהּנֶ כֹוַח  ּגַ ָבה ּבְ  .ַּהַמְחׁשָ
  

  פסוקך  לי  פסוק
  .כח,טז בשלח

ַּוֹיאֶמר ְיֹהָוה ֶאל 
ה ַעד ָאָנה  ֹמׁשֶ
ֹמר  ֵּמַאְנֶתם ִלׁשְ
  :ִמְצֹוַתי ְותֹוֹרָתי

 -ַּד ָאָנה ֵמַאְנֶתם ע
ּל ֶהְדיֹוט הוא ְמׁשַ
ֲהֵדי הוָצא ָלֵקי " ּּבַ

ְיֵדי -ַעל, "ְּכָרָבא

ין  ּנִ ִעים ִמְתּגַ ָהְרׁשָ

ִרין   .ַּהְכׁשֵ

  תניא  שורת  
  )ד"פרק כ(

ָסֵהן ֶזה ַּמתּוְלע הֶזְו ה לֹא ֹותְצִמה " ׁשְ    . . ַתֲעׂשֶ
ֵרך ְרצֹונֹו ַעל ָהעֹוֵבר ָהָאָדם ָּגרוַע ּהוא ְִיְתּבָ ּוָפחו ּ ה תּ ְטָרא דֹאְמ ַהְרּבֵ  ַאְחָרא-ֵמַהּסִ
ּוְקִלָפה ְקֵראת ּ ּוְכִאּלו . . ָזָרה ֲעבֹוָדה ַהּנִ ַאְחדותֹו ּכֹוֵפר ּ ה יֹוֵתר ּּבְ לֹום ַחס ִּמֶמּנָ   ְוׁשָ

ם ִקיום ְּכׁשֵ ּׁשֶ ּ ה-ִמְצַות ּ הוא ַּהַהָכָרה',  הַּאְחדות ֶאת ְּמַבֵטא ֲעׂשֵ ַּהְמִציאות ּׁשֶ  ַּהְיִחיָדה ּ

ְטלות ְּוַהִהְתּבַ ָס, ָהֲעֵברֹות ֵהן" ֶזה ְּלֻעַמת ֶזה "ֲהֵרי – ֵאָליו ּ ה-ֹלא ִמְצוֹותה "ׁשְ , ַתֲעׂשֶ

ָהעֹוֵבר ֵּפרוד ְּמַבֵטא, ָחִליָלה ֲעֵליֶהן ׁשֶ רוך-ֵּמַהָקדֹוׁש ּ ְּבָ ה ֶאת, ּהוא-ּ ׁשָ ְּכִאלו ַהַהְרּגָ ּ  ֵיׁש ּ

ְלָעדֹו ְּמִציאות   .ָחִליָלה ִמּבַ

הְו רוַע ּהוא – ֵבָרהֲע ָהעֹוֵבר ָאָדם, ַּאְדַרּבָ  ְלָפחֹות ֵהם: ַעְצָמן" ִּלפֹותְּק"ַהֵמ יֹוֵתר ַאף ּּגָ

ְמִציאות מֹוִדים רוך-ַּהָקדֹוׁש ּּבִ ְּבָ ֹפַעל ְוַגם, ּהוא-ּ ִלים ֵאיָנם ּבְ  ָּכל';  הְרצֹון ַעל ַלֲעֹבר ְמֻסּגָ

ֵהם ַמה ים ּשֶׁ ום ּהוא – ַרע עֹוׂשִ ָכך ִּמּשׁ ְׁשֶ ִליחו ְוזֹו ִּנְבְראו ּ עֹוָלם ָתםּׁשְ ָאַמר ְּכִפי (ּבָ  םָעְלּבִ ׁשֶ

ְּוִאלו!"). ' הִּפי ֶאת ַלֲעֹבר ּאוַכל ֹלא" ה, ֲעֵבָרה ָהעֹוֵבר ָהָאָדם ּ ְבִחיָרתֹו עֹוׂשֶ  ְֵהֶפך -  ּבִ

ֵרך ֵּמַאְחדותֹו ֶזהּבָ ְוִנְפָרד',  הְרצֹון   !ֵמֶהם יֹוֵתר ְִיְתּבָ

  
  היומית המצווה

ֻהְזַהְרנו הָהַאְזָהָר -  ב"ַּהִמְצָוה ַהשי ָלה ּׁשֶ ֲעֵלי ַהַקּבָ ּ ִמַלְחֹלק ַעל ּבַ לֹום-ֲעֵליֶהםּ ֶהם ֲחָכִמים( ַהּשָׁ ּמֵ ִלים ָּאנו ׁשֶ ַעל ּתֹוָרה ְמַקּבְ ּבְ  ׁשֶ

ה ּוִמָלסור )ּפֶ ְיַצוו ַמהּ ִמָכל ּּ ּּשֶׁ ּ י ּ ַמֲעׂשֵ ר-ֹּלא ָתסור ִמן: "ָאְמרֹוְּוהוא  ּ ַהתֹוָרהּבְ ידו ְל-ַּהָדָבר ֲאׁשֶ  . .)יא, יזְּדָבִרים(" ָךַּיּגִ

  
  ומשיח גאולה

  

ל ְיהוִדי ֶאָחד ֲּאִפלו ְפֻעָלה ַאַחת ׁשֶ ּּ ֵלָמה , ּּ ֻאָלה ָהֲאִמִתית ְוַהּשְׁ כֹוָחה ִלְפֹעל ֶאת ַהּגְ ֵּיׁש ּבְ ּ ָּצִריך ָכל : "ם"ִּדין ָהַרְמּבַ-ּ ִכְפַסק–ּ ְ

ִיְרֶאה ַעְצמֹו  ְּוֵכן ָכל ָהעֹוָלם ֶחְציֹו ַזַכ. . ָּאָדם ׁשֶ ה ִמְצָוה ַאַחת', ּאי ְוכוּ ֲּהֵרי ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ְלַכף , ָעׂשָ ּ ּ
ְּוָגַרם לֹו ְוָלֶהם ְתׁשוָעה ְוַהָצָלה, ְּזכות ּ ל ְלַכף-ַעל". ּ ְֶדֶרך ָמׁשָ קוָלה-ּ ֲאִפלו , ֹּמאְזַנִים ׁשְ ּׁשֶ הו"ּ ָּיכֹול ְלַהטֹות ְלַכף ְזכות" ַּמּשֶׁ ּ. 

ה ַעל,  ְלהֹוִסיףְוֵיׁש ם ַהְפֻעָלה ְלעֹוֵרר אֹודֹות ַהִתְקָוה ְוַהִצִפָיה ְוַהְדִריׁשָ ֶזה ִנְכֶלֶלת ּגַ ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ יַח -ּ יַאת ַהָמׁשִ ְּדַבר ּבִ ָּדָבר (ּ

יַח יַאת ַהָמׁשִ ַּהְמָקֵרב ופֹוֵעל ֶאת ּבִ ׁש ַהְכָלל ְד, )ּּ ִעְנָין ֶזה ֻמְדּגָ ם ּבְ ר ּגַ ֲּאׁשֶ ה ה"ּ ּוא ָהִעָקרַּהַמֲעׂשֶ ֹפַעל –" ּ ּ ִלְצֹעק וְלַבֵקׁש ּבְ ּ
ֵכן... !ַּמָמׁש ּוִמֵכיָון ׁשֶ ּ דֹול, ּ ֶפׁש וְבקֹול ּגָ ָכל כֹוחֹות ַהּנֶ ְּצִריִכים ִלְצֹעק ּבְ לות", "ַעד ָמַתי: "ּ ַּדאָלאי ּגָ לות" [=ּ  ]!ָּהְלָאה ַהּגָ

õ  508' עמ, כרך ב, ו"תשמ'התוועדויות ה; ו"ו בשבט תשמ"ט, שבת שירה, שבת פרשת בשלח. 



. 16   õ   לחיות עם הזמן   õ   ג"תשע'ו שבט ה"עד ט'  ט    

  דבר מלכות
  'אשיחה        שלחבפרשת 

ל ְּסעוָדה ָרָכה ׁשֶ   הָּלּוְגֻא ּבְ

    א  

תּבְ ְּסעודֹות'  גֲאִכיַלת חֹוַבת ֶאת ּבָ ֵּמַהָפסוקל " ֲחַזָּלְמדו, ׁשַ ֵתנוּ ָפָרׁשָ ה ַּוֹיאֶמר: "ּ ּבְ  ִּאְכֻלהו ֹמׁשֶ

ת ִּכי ַּהיֹום ּבָ ֶדה ִּתְמָצֻאהו ֹלא ַּהיֹום 'הַל ַּהיֹום ׁשַ ּשָׂ ָּפסוק". ּבַ ִתי ַּהָמן ֶאת ְמָתֵאר ֶזה ּ ּבַ ָיַרד ַּהּשַׁ  ּׁשֶ

יֹום י ּבְ ּשִׁ ְוִמָכך, ְלָמֳחָרת ַעד ִהְבִאיׁש ְוֹלא ׁשִ ּ ֱאַמר ּ ּנֶ ָפסוק ׁשֶ ּּבַ ים, "ַּהיֹום "ְּפָעִמים'  גּ ל " ֲחַזּדֹוְרׁשִ

ֵיׁש   .ְּסעודֹות'  גֶלֱאֹכל ּׁשֶ

ך ֶהְמׁשֵ ם ּוְגָיהַּהס ְּבְ ָמָרא ְמִביָאה, ׁשָ מֹוָצֵאי הָּכְלַמ- הֵּוַלְמ ְּסעוַדת ֲאִכיַלת ִמְצַות ֶאת ַהּגְ ת-ּבְ ּבָ : ׁשַ

ְלָחנֹו ָאָדם ְּיַסֵדר ְלעֹוָלם" מֹוָצֵאי ׁשֻ ת- ּבְ ּבָ מֹוָצֵאי: "י" ַרׁשִּוֵפֵרׁש". ׁשַ ת-ּבְ ּבָ ם( ָנֵמי ׁשַ  ְּכבֹוד) ֵּכן-ּגַ

ת ּבָ יִציָאתֹו ֹותּוַלְל ׁשַ ְֶדֶרך ּבִ ְַהֶמֶלך ֶאת הֶּוַלַּהְמ םָדְּכָא, ָּכבֹוד ּ ֵצאתֹו ּ   ".ָהִעיר ִמן ּבְ

  :ְלָהִבין ְְוָצִריך

ָלָמא  ׁשְ ַּהְסעודֹות'  גֶאתּבִ ל ּ ת ׁשֶ ּבָ ָפסוק ַּהמֹוִפיִעים" ַּהיֹום "ְּפָעִמים'  ִמגלֹוְמִדים, ׁשַ ּּבַ  ַּמהו ְַאך. ּ

תֹוָרה ַּהָמקֹור ֵאיָנה" ַּמְלָכה- הֵּוַלְמ "ִּלְסעוַדת ּּבַ ת ּׁשֶ ִּמָפסוק ִנְדֶרׁשֶ   ?ֶזה ּ

ַּהְמַדֶמהי " ַרׁשִיֵרְבִדּבְ, ְלָהִבין ְָצִריך עֹוד ְַהֶמֶלך ֶאת הֶּוַלַּהְמ ָאָדםְל זֹו ְּסעוָדה ֶאת ּ ֵצאתֹו ּ  ִמן ּבְ

  :ָהִעיר

ל, ִלְכאֹוָרה ֵמִביא ַּהָמׁשָ ל לָלְּכ ּדֹוֶמה ֵאינֹוי " ַרׁשִּׁשֶ ְמׁשָ ָמ. ַלּנִ לּּבַ ָהָאָדם ֲהֵרי, ׁשָ  ֶאת הֶּוַלְמ ְּכׁשֶ

ְַהֶמֶלך ְַהֶמֶלך ִעם ַיַחד ִנְמָצא ּהוא – ּ ים הָּכְלַמ-הֵּוַלְמ ְּסעוַדת ֶאת ּוּלְוִא. ּ  ֵצאת רְלַאַח ַּדְוָקא עֹוׂשִ

ת ּבָ ְַהֶמֶלך"ְּכׁשֶ, ַהּשַׁ ִעיר ִנְמָצא ֵאינֹו ְּכָבר" ּ   !ּבָ

ם, לֹוַמר ֶהְכֵרַחּוְב ּגַ ת ִציַאתְי ַאֲחֵרי ׁשֶ ּבָ ת ָהְלָכה ֹלא ֲעַדִין, ְּוַהַהְבָדָלה ַהּשַׁ ּבָ  ְוִהיא, ְלַגְמֵרי ַהּשַׁ

ְמ יִמ ִעם ִנְמֵצאת ֲעַדִין ָּכְתבו ְוֵכן. ּאֹוָתה הֶּוַלּׁשֶ ֶפׁש: "ל" ָהֲאִריַזַּתְלִמיֵדי ּ ַהּנֶ  הֹוֶלֶכת ֵאין ָרהֵתְי ׁשֶ

ת- מֹוָצֵאי ְּסעוַדת רַאַח ַעד ְלַגְמֵרי ּבָ   ".ׁשַ

  :ְלָהִבין ְָצִריךְו

ָיכו ַמִהי ַּהּשַׁ ין תּ ּבֵ ָמה ֲהִליַכת ׁשֶ ׁשָ ת (ָרהֵתַּהְי ַהּנְ ּבָ ְכָלל ְוַהּשַׁ  יֵדְּכ ַעד, הְּלָכַמ- הֵּוַלְמ ְּסעוַדת ִעם) ּבִ

ְָכך ַעד ּ ַהֶמֶלך ַּהָדָבר בֶנְחׁשָ ֲעַדִין זֹו ְּסעוָדה ׁשֶ ְׁשֶ ַיַחד ְהֹוֵלך ּ ים ם ִעּבְ ֵצאתֹו אֹותֹו ִּויםַּהְמַל ָהֲאָנׁשִ  ּבְ

ּוִמְסעוָדה, ֵמָהִעיר ב ְךֵאיָלָו זֹו ּּ ְּכִאלו ַּהָדָבר ֶנְחׁשָ ּ ִּהְסַתֵלק ּ ְַהֶמֶלך ּ   .ֵּמַהָמקֹום ּ
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    ב  

אור ָכל ְּוַהּבֵ   :ֶזה ּבְ

ַּהצוָרה ר ַּהָמן ָיַרד ּהּבָׁשֶ ּ ִמְדּבָ ּבֹו ֹאֶפןּבְ ָהְיָתה, ּּבַ  ַּהָמן ְיִריַדת. "ַּהיֹום ַאַחר ְהֹוֵלך ַּהַלְיָלה "ׁשֶ

ּבֶֹקר "ָהְיָתה ּבֶֹקר ּבַ ל ֹעֶמר ֵהִכיל ְּוהוא, "ּבַ ַּהַמְסִפיק ןָמ ׁשֶ ֵתִל ּ  ּבֶֹקר ֲּארוַחת – ְּסעודֹות יּׁשְ

ָכל ֵּכן- ִאם ִנְמָצא. ֶעֶרב ַּוֲארוַחת ְלַאֲח ַּהַלְיָלה ַּוֲעבור, יֹום אֹותֹו רּובֲע ןָמ ָיַרד יֹום ּׁשֶ   .ָריוּׁשֶ

ם ןּמוָב ּהֶזּוִמ י ּגַ ַּהְכפוָלה ַּהָמן ְמַנת ְלַגּבֵ ֵני ("ּ ָיְרָדה") ֶאָחדָל ָהֹעֶמר ׁשְ יֹום ּׁשֶ י ּבְ ּשִׁ ר, ׁשִ  ֲאׁשֶ

ְסעוַדת ָּאְכלו ָהִראׁשֹון ָהֹעֶמר ֶאת: יֹוַמִיםְל ִּהְסִפיָקה ֲחִרית ּּבִ ל ׁשַ י יֹום ׁשֶ ּשִׁ ּוִבְסעוַדת, ׁשִ  ֵליל ּ

ת ּבָ ִני ָהֹעֶמר ְוֶאת. ׁשַ ְסעוַדת ְּכלוָא ַהּשֵׁ ת יֹום ּּבִ ּבָ ּוַבַלְיָלה, ַהּשַׁ ְלַאֲח ּ - הֵּוַלְמ ְּסעוַדת – ָריוּׁשֶ

מֹוָצֵאי הְלּכַָמ ת ּבְ ּבָ   !ׁשַ

ם ְּוֶזהו ְקֻד ְְלָכך ַּהָמקֹור ּגַ ת תּשַּׁׁשֶ ּבָ ָמה ַהּשַׁ ׁשָ ִכים ָרהֵתַּהְי ְוַהּנְ  ְּסעוַדת ֲאִכיַלת ְזַמן ַעד ִנְמׁשָ

ת-מֹוָצֵאי ּבָ ת תּׁשְַּקֻדׁשֶ ִּפי- לַע- ַאף: ׁשַ ּבָ ִּמְסַתֶיֶמת ַהּשַׁ ר, ַּהַהְבָדָלה ִעם ּ ין ַּמְבִדיל ָהָאָדם ַּכֲאׁשֶ  ּבֵ

ָכל – לֹחְל ֹקֶדׁש ת ֹזאת ּבְ ְרּכַ ת ּבִ ּבָ ֶכת ַהּשַׁ ת- מֹוָצֵאי ְּסעוַדת ַעד ִנְמׁשֶ ּבָ ְרַכת ִּמֵכיָון, ׁשַ ּבִ '  הּׁשֶ

ָמן ַּהָכפול ּּבַ ִּמְסעוַדת יֹוֵתר ְוַאף (זֹו הְּסעוָד ַעד ִּהְסִפיָקה ּ ת- ֵליל ּ ּבָ ת-ֵליל ְּסעוַדת ִּכי, ׁשַ ּבָ  ָהְיָתה ׁשַ

ּוְסעוַדת, ְוָהָרִגיל ָהִראׁשֹון ֵמָהֹעֶמר ת-מֹוָצֵאי ּ ּבָ ַּהָכפול ֵמָהֹעֶמר ָהְיָתה ׁשַ ְלָטה ֹלא ֹוּבׁשֶ ְּוַהִפְלִאי ּ  ׁשָ

  ).ָּהִרָמה

    ג  

נֹוֶי נֹוָסף ִעְנָין ְסעוַד ׁשְ ֵאינֹו, הְּלָכַמ- הֵּוַלְמ תּּבִ ְסעודֹות ִנְמָצא ׁשֶ ת ּּבִ ּבָ   :ָהֲאֵחרֹות ׁשַ

ָאָדם ֵיׁש ֵאֶבר: "'יֹוֵסף יתּבֵ' ַהָּכַתב ֵאינֹו, ּבָ מֹוָצֵאי ֶּאָלא ֲאִכיָלהּבַ הֶנֱהֶנ ׁשֶ ת- ּבְ ּבָ , ּנוְיְוַה". ׁשַ

ַּהלוז ֶעֶצם'ׁשֶ ָאָדם' ּ ּבָ ֲּאִפלו ֶנֱהֵנית ֵּאיָנה ׁשֶ ִּמְסעוד ּ ת- ֹותּ ּבָ ִּמְסעוַדת ְוַרק ְַאך ֶנֱהֵנית ְוִהיא, ׁשַ - הֵּוַלְמ ּ

  .הְּלָכַמ

הִּסִמ ַּהלוז ֶעֶצם, 'זֹו ּבָ ם ִהיא' ּ ִמֶמּנָה ָהֶעֶצם ּגַ ּׁשֶ ֶנה ּ ְתִחַית ַּהּגוף ִיּבָ ָהֶעֶצם ֱהיֹות: ַּהֵמִתים-ּּבִ  ֹלא ׁשֶ

ֵהִביָאה' ַּהַדַעת ֵעץ 'ֵמֲאִכיַלת ֶנֶהְנָתה ֲה (ָלםעֹוָל ִמיָתה ׁשֶ  ָהְיָתה ֹלא' ַּהַדַעת ֵעץ 'ֲאִכיַלת ֵריׁשֶ

מֹוָצֵאי ת- ּבְ ּבָ ֶאֶרת ְוִהיא ִמיָתה ִנְגְזָרה ֹלא ָעֶליָה ָלֵכן, )ׁשַ   .ְלעֹוָלם ַּקֶיֶמת ִנׁשְ

ל ַּהְפִניִמי ַּהֹתֶכן ְּוֶזהו  ְּגֻאָלהִל ּוְלָהִביא' ַּהַדַעת ֵעץ ֵחְטא 'ֶאת ְּלַתֵקן, הְּלָכַמ-הֵּוַלְמ ְּסעוַדת ָּכל ׁשֶ

ּבִ ִּמֵכיָון. ִּנְצִחִיים ְּוַחִיים ל ִּחּבור ֵיׁש זֹו ְּסעוָדהׁשֶ ת ׁשֶ ּבָ יך ְיכֹוָלה ִהיא ָלֵכן, )ָּאמורָּכ (ְוֹחל ׁשַ  ְְלַהְמׁשִ

ת תּשְַׁקֻד ֶאת ּבָ ם ַהּשַׁ ֹחל ּגַ ְכָלָלה ָמהֵלׁשְ ְּגֻאָלהִל ּוְלָהִביא, ּבַ ּבִ ם ִהיא ּׁשֶ ְּתִחַית ּגַ  ְיֵדי- לַע ַּהֵמִתים- ּ

ַּהלוז ֶעֶצם' ּ'.  
  )70' עמ, ו"לח, פ לקוטי שיחות"ע(
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  דבר מלכות
  'שיחה ב      שלחבפרשת 

ך ַרק   םִיַרְצִּמִמ יֹוְצִאים ְּכָ

    א  

ֵתנו  ָפָרׁשָ ָקְדמו ְּוָהֵארוִעים, ּסוף-ַים ְקִריַעת דַמֲעַמ ַהְרָחָבהּבְ ְמֹתָארּּבְ ּׁשֶ י. לֹו ּ ִמְדְרׁשֵ  ַעלל " ֲחַזּבְ

הָרָּפַה ים ְּפָרִטים עֹודל " ֲחַזמֹוִסיִפים ׁשָ ר ַעל ַרּבִ  ְּפָרִטים, ַּהָים ִלְבִקיַעת םֹקֶד םׁשָ ִהְתַרֵחׁש ֲאׁשֶ

ֲעֵלי ֲּעבוֵרנו ֲּחׁשוָבה הֹוָרָאה ּבַ ָכל םִיַרְצִמ- ְיִציַאת ְזִכיַרת ִּמִמְצַות ְּכֵחֶלק ּ   .יֹום ּבְ

ְּמִכיְלָתא'ַה ר ִּכי רֵּפַסְמ' ּ יעוִה ַּכֲאׁשֶ ים ּּגִ ּשִׁ ֵני ִרּבֹוא ׁשִ ָרֵאל-ּבְ ַפת ִיׂשְ  ֶאת ָּמְצאו ֵהם, ַּהָים ִלׂשְ

ֹמאָלם ִּמְיִמיָנם, ַּהָים ִלְפֵניֶהם: ַּמְלכֶֹדתּבְ ַעְצָמם דֹול םִיַרְצִמ ָבאְצ ּוֵמֲאחֹוֵריֶהם, רּבְָדִמ ּוִמּשְׂ  ַהּגָ

ְכָבר ד ִּויָכְלתֹו חֹוֹוּכ ֶאת הֹוִכיַח ּׁשֶ ְעּבֵ ָעהּבְ! ָתםאֹו ְלׁשַ ֵני ֶּנְחְלקו ָּכזֹו הָקׁשָ ׁשָ ָרֵאל-ּבְ ע ' ְלִיׂשְ ַאְרּבַ

ִּכתֹות ע –' ּ ר ׁשֹונֹות ְּקבוצֹות ַאְרּבַ ַּהִמְצִרִיים דַחַּפִמ ֲאׁשֶ   .ׁשֹונֹות ְטָענֹות ָּטֲענו, ַאֲחֵריֶהם ָהרֹוְדִפים ּ

ר ַּלָים ְּצֵמנוַע ֶאת ְּלַהִפיל ָעִדיף –" ּ ַהָיםֶאל ִּלפֹל "ָאְמָרה ַאַחת ַּכת ד ַלְחֹזר ֵמֲאׁשֶ ַתְעּבֵ ּוְלִהׁשְ ּ 

ְעּבוד הְרֹעַּפ ֵאֶצל ׁשִ ה םִיַרְצִמ ּּבְ ִנָיה ַּכת. ַּהָקׁשֶ ִריָחה –"  ְלִמְצַרִיםָּלׁשוב "ָאְמָרה ּׁשְ , ִהְצִליָחה ֹלא ַהּבְ

ְַהֶפֶרך ְוַלֲעבֹוַדת םִיַרְצִמְל ָּנׁשוב ית ַּכת. ּ ִליׁשִ ּוְלִהָלֵחם ְלֵהָאֵזר –" ןְּכֶנְגָד ִמְלָחָמה ַלֲעׂשֹות "ֲעָנהָט ׁשְ ּ 

ּיוְכלו ְּואוַלי, ַאֲחֵריֶהם ָהרֹוֵדף ֶּהָעצוםה ְרֹעַּפ ָבאְצּבִ  ַלֲעׂשֹות ֹלא ָאְמָרה ָהְרִביִעית ְּוַהַכת. ְּלַנְצָחם ּ

ְּפֻעָלה ּׁשום ִעְנָין ּ יֹוׁשִ'  הֶאל ִלְצֹעק ֵיׁש –" ןְּכֶנְגָד ִנְצַוח "ִאם ִּכי ּבָ ם יַעּׁשֶ ִּמַמָצב ּגַ ה ּ   .ָּכֶזה ָקׁשֶ

נו הׁשֶֹמ ְַאך ְתׁשוָבתֹוּ ַרּבֵ ַלל ָלָעם ּּבִ ע ָּכל ֶאת ׁשָ יב ָהִראׁשֹוָנה ַּלַכת. ַּהְדָרִכים ַאְרּבַ  ֵהׁשִ

ִּהְתַיְצבו" ִנָיה ַּלַכת. ַּלָים ִּלֹפל ֹלא –" ' הְּיׁשוַעת ֶאת ּאוְרּו ּ יב ַּהּשְׁ ר ִּכי "ֵהׁשִ  תֶא ְרִאיֶתם ֲאׁשֶ

ּתֹוִסיפו ֹלא ַּהיֹום םִיַרְצִמ ית ַּלַכת. םִיַרְצִמְל ָּלׁשוב ֹלא –"  עֹוָלםַעד עֹוד ִלְראֹוָתם ּ ִליׁשִ יב ַהּשְׁ  ֵהׁשִ

יב ָהְרִביִעית ַּלַכת. ִריםְצַּהִמ ִעם ְּלִהָלֵחם ֹלא –"  ָלֶכםִּיָלֵחם' ה"  ֹלא –" ןִּריׁשוַּתֲח םֶּתַאְו "ֵהׁשִ

ְּלִהְתַפֵלל   .ָּכֵעת ּ

ֵני ֶאל רּבֵַּד"? ַלֲעׂשֹות ֵּכן הָמּו ָרֵאל- ּבְ ּ ְוִיָסעוִיׂשְ יך ֵיׁש –" ּ ּוְלִהְתַקֵדם ִלְנֹסַע ְְלַהְמׁשִ - ַהר רֶבְלֵע ּ

ֵני ֲעִתיִדים ָעָליו יִסיַנ ָרֵאל-ּבְ ל ִיׂשְ ִהיא, ַּהתֹוָרה ֶאת ְלַקּבֵ   .םִיַרְצִמ ְיִציַאת ַּתְכִלית ׁשֶ

    ב  

ַּמדו: ְלָהִבין ְְוָצִריך ַל ַעּ ּוְלִהְתַפֵלל םִיַרְצִמּבְ ְּלִהָלֵחם ָברֹותַּהְס ֶאת הׁשֶֹמ לׁשָ ּ ֶהְחֵלט? ּ  ןִּנָת ּבְ

ַּמדוַע ְלָהִבין ּוַמדוַע, םִיַרְצִמְל ַלְחֹזר ֹלא ּ ד ֹלא ּּ  הְרֹעַּפ ִעם ְּלִהָלֵחם ְַאך. ַּלָים ְקִפיָצהּבִ ְלִהְתַאּבֵ
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ה ִלְכאֹוָרה ֶּזהו ְוֵחילֹו ּוְבַוַדאי, דֹואְמ ָנכֹון ַמֲעׂשֶ ְלִהְתַפֵלל ּ ּׁשֶ ה ֶּזהו'  ַלהְוִלְצֹעק ּּ  הָצֵעְו טֹוב ַמֲעׂשֶ

  .דֹוְמא טֹוָבה

ָהִעְנָין ֶּאָלא ל ׁשֶ ֵצַע ָהָיה לֹוָיכ ּתֹוָרה-ַּמַתן ׁשֶ ְֶדֶרך ְיֵדי-ַעל ַרק ְּלִהְתּבַ ל ָהֲעבֹוָדה ּ , "ּעוִּיָסְו "ׁשֶ

ְֶדֶרך ָּכל ְיֵדי- ַעל ְוֹלא ם ֵללּכֹו, ַאֶחֶרת ּ ְַהֶדֶרך ּגַ ל ּ ְּתִפָלה ׁשֶ   .' ַלהּ

אור ֵּמַהִכתֹות ַאַחת לָּכׁשֶ, ּהוא ֶזהּבָ ְּוַהּבֵ ְֶדֶרך ְּמַיֶצֶגת ּ ֲעבֹוַדת ּ  ָהעֹוָלם ִעְנְיֵני ּמול לֶא'  הּבַ

ְטִאים',  הַלֲעבֹוַדת ַּהַמְפִריִעים ַּהִמְתּבַ ַפ ּ   .ְוֵחילֹו הְרֹעּבְ

    ג  

ְַהֶדֶרך ַּהַקָלה ּ י ּ ֲעבֹוַדת ֹוֵתרּבְ ָהעֹוָלם ִּמֵכיָון –" ּ ַהָיםֶאל ִּלֹפל "ִהיא'  הּבַ  ַרע עֹוָלם ּהוא ׁשֶ

ה ּבֹו, ְוָקׁשֶ . לָלְּכ ָהעֹוָלם ִעם ִּמְתַעְסִקים ֹלא ֲאַזי, ְּלַנֵצַח ָחִליָלה ֲּעלוִלים' ְוֵחילֹוָתיו הְרֹעַּפ 'ׁשֶ

ַּהְתִפָלה ְוַים ַּהתֹוָרה ַים ֶאל קֹוְפִצים ִריםִּמְסַת, ּ דּגְ ל תֹוּמַא'  ּבְ ּוִמְתַנְזִרים ְוָטֳהָרה הּשְָׁקֻד ׁשֶ  ִּמָכל ּ

ם זֹו ְֶדֶרךּבְ. ָהעֹוָלם ִעְנְיֵני קוַע ַאֵחר ִּליהוִדי עֹוְזִרים ֹלא ּגַ ּשָׁ ִעְנְיֵני ּׁשֶ  ֶאל ּבֹוְרִחים ֶּאָלא, ָהעֹוָלם ּבְ

ַּהמוָגן ַּהִמְבָצר ל ּ ְּתִפָלה ּתֹוָרה ׁשֶ ּוְתׁשוָבה ּ   .ָהעֹוָלם ִעְנְיֵני ָּכל ֶנֶגד ְתִריסִּכ, ּ

ְֶדֶרך ַהָקדֹוׁש ִּמֵכיָון". םִיַרְצִמְל ָּלׁשוב "– יֹוֵתר ַנֲעֵלית ּ רוך-ּׁשֶ ְּבָ ָרא ּהוא- ּ  ָרהּוצּבְ עֹוָלמֹו ֶאת ּבָ

ֵיׁש ָּכזֹו עֹוָלם ִלְפֹעל ְֹצֶרך ּׁשֶ עֹוָלם ְוִלְפֹעל ֹזאת ְּלַקֵים ֻמְכָרִחים ָלֵכן, ּבָ  ִּפי- ַעל ּפֹוֲעִלים, זֹו ְֶרךֶדּבְ. ּבָ

ם ַההֹוָראֹות ָּכל תֹוך ּגַ ְַהֶפֶרך ַּכֲעבֹוַדת, לָלְּכ ְוָרצֹון קׁשֵֶח ְלֹלא ְַאך, ָהעֹוָלם ְּבְ ָהְיָתה ּ . םִיַרְצִמּבְ ׁשֶ

ל ְּתִמיִדי ֵּיאוׁש הֶּוַלְמ זֹו ֲעבֹוָדה ֶאת ה ׁשֶ ְגַזר ַמה ֶאת ָהעֹוׂשֶ ּנִ ְִמתֹוך, ָעָליו ּשֶׁ ּבְהְיִדיָע ּ ' ִמְצַרִים' ׁשֶ

ֵאר ּהוא ֵרָרה ֵמֹחֶסר, ְלעֹוָלם ִיּשָׁ   .ּבְ

ְֶדֶרך בֹוָהה ּ ְִמתֹוך םִנְלָח ָאְמָנם ּהוא". ְּכֶנְגָדן ִמְלָחָמה ַלֲעׂשֹות "– יֹוֵתר עֹוד ּגְ ַּחיות ּ ה ּ - ְּורוַח ַרּבָ

ִעְנְיֵני בָרְק ז ּהוא ְַאך, ָהעֹוָלם ּבְ  קֹוםְמּבִ, עֵמָר ּסור – םִיַרְצִמּבְ ִחיָמהְּלּבַ ְזַמּנֹו ָּכל ֶאת ְמַבְזּבֵ

  .בטֹו הׂשֲֵע – ּתֹוָרה- ַּמַתן רֶבְלֵע ְּלִהְתַקֵדם

ְַהֶדֶרך ֲעֵלית ּ יֹוֵתר ַהּנַ ע ּבְ ָּהֵאלו ֵמָהַאְרּבַ ּוְלַבֵקׁש'  ַלהָּתִמיד ָּקׁשור ִלְהיֹות". ְּכֶנְגָדן ִנְצַוח "– ּ ּ 

ִּמֶמּנו ִּסיוַע ּ ֲעבֹוָדה ּ עֹוָלם ּבָ  ַרק ִאם- ִּכי, לֹפַעּבְ ָהעֹוָלם ֶאת ְמָבֵרר ָהָאָדם ֵאין זֹו ְֶדֶרךּבְ ְַאך. ּבָ

ִּמְתַפֵלל ּ.  

ָּהֵאלו ַּהְדָרִכים ָּכל ֶאת ַל ּ ִּצוויּבְ הׁשֶֹמ לׁשָ ם ְוזֹוִהי',  הּ ֲּעבוֵרנו ַההֹוָרָאה ּגַ ר ֵאין: ּ  ִּמְפֵני ְּלִהְסַתּגֵ

ַּחיו ְלֹלא ַלֲעֹבד ֵאין; ָהעֹוָלם  ֶאת ְלַהְפִקיד ֵאין; ַּהִמְלָחָמה ְלַמַען ָהֲעבֹוָדה ֶאת ַלֲעֹזב ןֵאי; תּ

יֵדי ָהֲעבֹוָדה תֹוך ַלֲעֹסק –!" ּעוְּוִיָס "ִלְהיֹות ְָצִריך. ' הּבִ  ְוֶאת ַעְצמֹו ֶאת ּוְלָקֵרב ְלָהִאיר, ָהעֹוָלם ְּבְ

  .ַּהתֹוָרה ֶאל ָהעֹוָלם
  )876' עמ, ג"ח, פ לקוטי שיחות"ע(



. 20   õ   לחיות עם הזמן   õ   ג"תשע'ו שבט ה"עד ט'  ט    

  שאלות חזרה
  

  ‐ א ִׂשיָחה ‐

ל ְלֵאיֶזה )1 יל ָמׁשָ ת מֹוָצֵאי ְּסעוַדת ֶאתי " ַרׁשִַמְמׁשִ ּבָ   ?ׁשַ

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

ַּהְסעודֹות ֵהם הָמ )2 יקן ֲּעבוָר ּ ן ִהְסּפִ ָיַרד ַהּמָ יֹום ּׁשֶ י ּבְ ׁשִ   ?ּׁשִ

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

ת ֵחֶלק ֵאיֶזה )3 ּבָ ֵים ֵּמַהׁשַ   ?הְלּכַָמ הֵּוַלְמ ִּלְסעוַדת ַעד ְךִנְמׁשָ ְוֵאיֶזה, ַּהַהְבָדָלה ִעם ִּמְסּתַ

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

גוף ֵחֶלק ֵאיֶזה )4 ּוַמדוַע'? ַּהַדַעת ֵעץ'ֵמ ֶנֱהָנה לֹא ָהָאָדם ּּבְ ּּ?  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

ַּמדוַע )5   ?ְּגֻאָלהִל ה ְמִביָאהְלּכַָמ הֵּוַלְמ ְּסעוַדת ּ

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

  

  ‐ ב ִׂשיָחה ‐

ה )1 ּתֹות ְלַכּמָ ֵני ֶּנְחְלקו ּכִ ָרֵאל ּבְ ַפת ַעל ִיׂשְ   ?ָּטֲענו הּוָמ ַּהָים ׂשְ

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

  ?"ּעוְּוִיָס" ַהיֵדְי ַעל לִנְפַע ִעְנָין ֵאיֶזה )2

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

ְַהֶדֶרך ַמִהי )3 כֹוָנה ּ ֲעבֹוַדת ַהּנְ   '? הּבַ

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

  !ְּבַהְצָלָחה
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    יוםהיום

  ראש השנה לאילן       שבטו"ט      שבת קודש

ַּתֲחנון אֹוְמִרים ֵאין ּ. 

ׁשו ּגְ ּנִ ְּכׁשֶ ִני ֵחֶלק ְּלַהְדִפיס ּ ל ׁשֵ ר, ַהֲחִסיִדים ְלנֹוַדע ּ ְכָבר–" ר אֹוּתֹוָרה" ַהׁשֶ ָנם ֲאׁשֶ הֹות ֶיׁשְ ּוֵבאוִרים ַהּגָ -ֶּצַמח"ֵמַה ּ

ַּוַיְפִצירו. ַּהַמֲאָמִרים ַעל" ֶצֶדק ר "ֶדקֶצ-ַמחֶּצ"ַה ּבְּ ר ֲחלֹום ַּוַיֲחֹלם. "ֶדקֶצ-ַמחֶּצ" ַהַּוְיָמֵאן, ַּהַמֲאָמִרים ִעם ַּיְדִפיֵסם ֲאׁשֶ  ֲאׁשֶ

א ַּהָזֵקןר "מֹוְד ַאְזֵקנֹו ּוְמַבְקׁשֹו ְּלַבְקרֹו ּבָ ר ַעד, ַּהָדָבר ֶהֱעִלים ָמקֹום-ִּמָכל .ְּלַהְדִפיָסם ּ ם ֲאׁשֶ ה ּגַ ֹלׁשָ ָניו ׁשְ  ַהֲחלֹום ָּחְלמו ִמּבָ

ַּוְיְסְפרו ַּהֶזה ּ ם ְּלַהְדִפיס ִּהְסִכים ְוָאז, ַלֲאִביֶהם ּ הֹוָתיו ּגַ ּוֵבאוָריו ַהּגָ ִני ַלֵחֶלק ּ ַּוִיְקְראו, ַהּשֵׁ ם לֹו ּ ׁשֵ ִּלקוֵטי "ּבְ   ".ּתֹוָרה ּ
  

  פסוקך  לי  פסוק
  .ו,יז בשלח

ִָהְנִני ֹעֵמד ְלָפֶניך 

ּם ַעל ַהצור ּׁשָ ּ
יָת ַבצור  ֹחֵרב ְוִהּכִ ּּבְ ּ
ְּוָיְצאו ִמֶמּנו ַמִים  ּּ
ָתה ָהָעם ַוַיַעׂש  ְּוׁשָ
ה ְלֵעיֵני  ן ֹמׁשֶ ּכֵ
ָרֵאל   :ִזְקֵני ִיׂשְ

יָת ַבצור  ְּוִהּכִ  ַעל -ּ

ַּהצור ֹלא ֶנֱאַמר ּ ,

ֶּאָלא ַבצור ּ ִּמָכאן , ּ

ל ִמין  ַהַמֶטה ָהָיה ׁשֶ ּׁשֶ ּ
מֹו  ָּדָבר ָחָזק וׁשְ ּ

ְּוַהצור , ְּסַנְפִרינֹון ּ
  .ִּנְבַקע ִמָפָניו

  תניא  שורת  
  )המשך, ד"פרק כ(

ֵאין ֶלת ָרָעה ַּחָיה ׁשֶ ָאָדם מֹוׁשֶ א ּבְ ן ִאם ֶאּלָ ְבֵהָמה ָּלה ִנְדֶמה ּכֵ ְּוַהַצִדיִקים ּכִ ּ 
ֵאין ק ֱאלִֹהים ֶצֶלם ׁשֶ ל ְּפֵניֶהם ֵמַעל ִּמְסַתּלֵ ְפָיין ָרעֹות ַּחיֹות ּכָ ַּמְייהוַק ִאְתּכַ ּ 

יֶהם ִנְכָנעֹות[= ַלּפֵ מֹו ]ּכְ תוב ּכְ ּכָ ֹזַהר ּׁשֶ י ּּבַ ָּדִנֵיאל ַּגּבֵ ג ּ   ֲאָריֹות בֹוּבְ

ָאָדם ִּמֵכיָון ָכך דִנְפָר ַהחֹוֵטא ׁשֶ ֵרך ֵּמַאְחדותֹו ְּבְ ַּמדוַע ּמוָבן, ְִיְתּבָ  ָאָדם ֵאין"ל " ֲחַזָּאְמרו ּ

טות ּרוַח ּבֹו ִנְכְנָסה ֵּכןם ִא ֶּאָלא ֲעֵבָרה עֹוֵבר ּבָ יֹוֵדַע ָהָיה ִאם ֲהֵרי": ּׁשְ '  ֵמהדִנְפָר ּהוא ֶזהׁשֶ

ִּקדוׁש ַעל ַנְפׁשֹו ֶאת רֵסמֹו ָהָיה – ִּיסוִרים ִלְסּבֹל ּמוָכן ְוַאף',  הּ ים ּ ה (ָקׁשִ  יֹוֵתר ַהְרּבֵ

ְַהָכרוך" לֶבֵּס"ַהֵמ ּ ִהְתַאְפקות ּ ּּבַ ַתֲאָותֹו ְוִלְמׁשֹל ָקט ֶרַגע ּ ַּמדוַע ָאז). ּבְ ָכל ּ ה ֹזאת ּבְ  ֶאת ָעׂשָ

ְגַלל –? ָהֲעֵבָרה טות ּרוַח "ּבִ ָלָיה, "ּׁשְ ְדֶמה ָהַאׁשְ ּנִ ה לֹו ׁשֶ ַמֲעׂשֶ ּבְ ְּכִאלו ֶזה ׁשֶ ּ   .' ֵמהדִנְפָר ֵאינֹו ּ

ֱאֶמת ֲאָבל" טות זֹו" ּבֶ מוָרה ּׁשְ ֲּאִפלו "ִּכי, ּּגְ ִהיא ִּמְפֵני, "ַּקָלה ֲעֵבָרה ּ '  הצֹוןְר ֶנֶגד ׁשֶ

רוך-ֵּמַהָקדֹוׁש דִנְפָר ָעֶליָה ָהעֹוֵבר – ְּבָ רוַע ּהוא ְוָאז. ּהוא-ּ ֵהמֹות "ִּמָכל יֹוֵתר ּּגָ  ְטֵמאֹות ּבְ

ָקִצים ְטֵמִאים ְועֹופֹות ְּוַחיֹות ים ּוׁשְ ֲּאִפלו ִּכי; "ּוְרָמׂשִ  צֹוןְר ֶנֶגד העֹוׂשָ ֵּאיָנה טֹוֶרֶפת ַּחָיה ּ

 ַּצִדיִקים ְַאך. ֲחָטָאיו ַמתֵמֲח, ִּכְבֵהָמה ָּלה ִנְדֶמה ּהוא ִאם ֶּאָלא – ָאָדםּבְ ּפֹוַגַעת ְּוֵאיָנה', ה

לֹא ָלֶהם" ֱאֹלִקים ֶּצֶלם"ּבַ ּפֹוְגִמים ּׁשֶ ֹאֶפן ֶּאָלא" ֵנס "ֵמֲחַמת ֹלא – ּׁשֶ  – ַּלֲחלוִטין ִטְבִעי ּבְ

ָכך ָחׁשֹות ָהָרעֹות ַּהַחיֹות ֶהם ּפֹוְגעֹות ְוֵאיָנן ְּבְ   !ּבָ

  
  היומית וההמצו

ַּהִצווי -  א"ַּהִמְצָוה ָהרי ּ ְצַטֵוינו ּ ּנִ ּׁשֶ ֵבם .םֵאא ֵמָאב ָויָר ִלּ ַחּשְׁ ּנְ ְיֵרִאים ִמי ְּכַמֲעַלת ְוׁשֶ ִּמֶמּנו ּׁשֶ ַיֲעִניׁש ּ ְְכמֹו ַהֶמֶלך, ּׁשֶ ּ ּ ,

ְתַנֵהג ְּכמֹו ִּעָמֶהם ְוִנְתַנֵהג ּנִ ְיֵרִאים ִמי ִעם ׁשֶ ִּמֶמּנו ּׁשֶ ים, ּ ׁשִ ה ֶּפן ְוחֹוׁשְ ְלִתי ָּדָבר ָלֶהם ַיֲעׂשֶ  :ּ ִיְתַעֶלהרֹוְמְּוהוא ָא, ָּרצוי ּּבִ

ּמֹו ְוָאִביו ִתִאיׁש ִא" ת( ִסְפָראּוְלׁשֹון . )ג,ַּוִיְקָרא יט(" ָּראויּ ָרׁשַ ים ּפָ ם ְקדֹוׁשִ ְמקֹומֹו ? ֵּאיֶזהו מֹוָרא: ")ׁשָ ב ּבִ ֻיָחד(ֹלא ֵיׁשֵ  ְוֹלא )לֹו ַהּמְ

ר ְמקֹומֹו ְמַדּבֵ ֲארוּוְכָבר ". ְּדָבָריו ֶאת ִּיְסֹתר ְוֹלא ּבִ ם ִּנְתּבָ יןִמְצָוה זֹו  ִּדיֵני ּגַ ִקדוׁשִ ּּבְ  .:)לה( ּ

  
  ומשיח גאולה

  

ַוַדאי ְיַנְצלו  ּּבְ ּ ל ַּהִהְתַוֲעֻדיֹות ֶאת ּ ָנה ָלִאיָלן-ֹראׁש"ׁשֶ ְעּגוִעים ְוַעד ְלֶרֶגֶאת ְלעֹוֵרר ...ְּכֵדי" ַהּשָׁ ּ ַהְתׁשוָקה ְוַהּגַ ּ ְמָחה ּ ׁש ַהּשִׂ

ֵתֶכף וִמָיד ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ְגַלל ַהְיִדיָעה ׁשֶ ּּבִ ּּ ָרֵאל-ּ ּבַֹע ִמטוָבה, ִיׂשְ ֶּלֱאֹכל ִמִפְרָיה ְוִלׂשְ ּּ ּ ה , ּ ּוְלַקֵים ָכל ַהִמְצוֹות ַהְתלויֹות ּבָ ּ ּ ּּ ּ ּ

ֵלמות ַתְכִלית ַהּשְׁ עֹוד ִלְפֵני ֲחִמּשָׁ–ָּרצֹון ְוִעָקר -ִויִהי .. ּּבְ ָבט ִיְהֶיה -ה ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ַמרָעׂשָ ֵלמות ַהְצִמיָחה ְדּגְ ּ וׁשְ ּ ּ מֹו"ּ " ִאיׁש ֶצַמח ׁשְ

ֶבטְוָקם "ְוָעָליו ֶנֱאַמר  ל (ׁשֵ ֶּמֶלך רֹוֶדה ומֹוׁשֵ ָרֵאל) ְ יו ִיְפֶרה", ִּמִיׂשְ ָרׁשָ י ְוֵנֶצר ִמּשָׁ ַזע ִיׁשַ   .ב"פ בשלח תשנ"ש   õ. ."ְוָיָצא ֹחֶטר ִמּגֶ
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  לשבתסיפור 
        

לום ׁשְ   ָיָקר ּּתַ

י ִיְצָחק ַּהַצִדיק ַרּבִ ַעל , ֵמִאיר- ּ י ָהִרי'ּבַ ִּחדוׁשֵ ֶלת ּגור' ם"ּ ּוְמַיֵסד ׁשֹוׁשֶ ָרֵאל , ּּ י ִיׂשְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ

ְרג ל ֶמְגִניׁשֹוב ְוגור, רֹוֶטְנּבֶ ן ׁשֶ י ֵלִוי. ַּרּבָ ְרִד- ָּאִביו ִנְמָנה ִעם ַתְלִמיֵדי ַרּבִ ְּוָהָיה ִמְמֹקְרֵבי , ב'יֶצִיְצָחק ִמּבֶ

יד ִמקֹוְזִניץ ַּהַמּגִ נֹו. ּ ָרֵאל ְלָהִביא ִעמֹו ֶאת ּבְ י ִיׂשְ בֹואֹו ְלקֹוְזִניץ נֹוֵהג ָהָיה ַרּבִ ַע ִעם . ּּבְ ַתְעׁשֵ יד ָאַהב ְלִהׁשְ ַּהַמּגִ ּ

ִדְבֵרי תֹוָרה ַער ֶהָחִריף ּבְ   .ַּהּנַ

ַדל ְוָהָיה ְלִאיׁש ּגָ א ְלִאּשָׁ, ְּכׁשֶ ִביר רָנׂשָ ת ַהּגְ ה ַחְלָפ' ה ֶאת ּבַ ה- ןֹמׁשֶ יץ ִמַוְרׁשָ ְּוַעד ְמֵהָרה ִהְתַפְרֵסם , ִּליְפׁשִ

מֹו  ִּעלוי'ָּכׁשְ הּ יָבה ְלַתְלִמיִדים ִעלוִיים. 'ּ ִמַוְרׁשָ ִנים ֲאָחדֹות ֵהִקים ְיׁשִ ַּכֲעֹבר ׁשָ ּ ַרק . ּ עוָריו נֹוְדעו ְכָכֵאֶלה ׁשֶ ּׁשִ ּ ּ ּ
ֲעֵלי מֹו ִלים ְלָהִביןּ ָחִריף וְתַחּבַ ְמֻיָחד ָהיו ְמֻסּגָ   .ִּפיָסה ְמִהיָרה ּבִ

י ִיְצָחק ל ַרּבִ ְקִהלֹות ֲחׁשובֹות- ִּעם ַהְזַמן ִקּבֵ ֵּמִאיר ַהָצעֹות ְלַכֵהן ְכַרב ּבִ ּ ּ ַּאך ֶאת ֻכָלן ָדָחה, ּ ּ ּ ם ְלַאַחר . ְ ּגַ

ָפָח או ַעל ַהִמׁשְ ים ּבָ ָכָסיו ְוָיִמים ָקׁשִ חֹוְתנֹו ָיַרד ִמּנְ ּׁשֶ ּ י ִיְצָחק, הּ ל ָעָליו ֶאת ֹעל - ִּהְתַעֵקׁש ַרּבִ ֹלא ְלַקּבֵ ֵּמִאיר ׁשֶ

נות ּהוא הֹוִסיף ִלְלֹמד וְלַלֵמד תֹוָרה. ָּהַרּבָ ּ ֹדַחק, ּּ ְסָפִרים ְוִהְתַפְרֵנס ּבְ ִמְסָחר ּבִ ַלח ָיד ּבְ   .ְּוִעם ֶזה ׁשָ

י ִיְצָחק ל ַרּבִ יָבתֹו ׁשֶ ּבֹו ָפֲעָלה ְיׁשִ ה ִעם ַהְזַמן ַצר ֵמֵמִאיר- ַּהֶחֶדר ׁשֶ ְנֹוַצר ֹצֶרך ְלַהְרִחיב ֶאת . ָהִכילּ ַנֲעׂשָ

ִהְתַדְפקו , ַהֶחֶדר ים ׁשֶ ל ַתְלִמיִדים ֲחָדׁשִ ר ֶאת ִהְצָטְרפוָתם ׁשֶ ל וְכֵדי ְלַאְפׁשֵ ָמקֹום ִיְהֶיה ִנְסּבָ ַהִלמוד ּבַ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ

יָבה ַּעל ֶדֶלת ַהְיׁשִ י ִיְצָחק. ּ ׁש ִכי ַהַמֲעָבר ֵמַהָמקֹום ַהָקבוַע ְלָמקֹום ֲאָרִעיֵמ- ּאוָלם ַרּבִ ִּאיר ָחׁשַ ּ ּ ּ צוַע , ּ ם ּבִ ְּלׁשֵ ּ
טול תֹוָרה, ֲעבֹוַדת ַהַהְרָחָבה ִלמוד ְוִיְגֹרם ּבִ ע ּבַ ִּיְפּגַ ּ ּ ּ ּ ִנָיה ְוַהְרָחָבה. ּ ל ּבְ ֹתֶקף ְלָכל ָתְכִנית ׁשֶ ום ָכך ֵסֵרב ּבְ ִּמּשׁ ּ ְּ ּ.  

ָּכך הֹוִסיפו עֹוד ָו ְ ּ ֻכָלם ֲחִריֵפי מֹוַח –ֹּוד ַתְלִמיִדים עּ ּ ְלִהָדֵחק ֶאל תֹוך ַהֶחֶדר ַהַצר–ּ ְ ּ ִאי. ּ ר - ְּכׁשֶ  ָהָיהֶאְפׁשָ

ָמקֹום ֲאִפלו ִסָכה ּעֹוד ִלְדֹחס ּבַ ּ ּ ֵּהֵחלו ִלְצּבֹא ַעל ַהַחלֹונֹות, ּ או ַמִים ַעד ָנֶפׁש, יֹום ֶאָחד. ּּ ר ְכָבר ּבָ ַּכֲאׁשֶ ּ ָאַמר , ּ

י ִיְצָח תֹוך יֹום ֶאָחד: "ֵמִאיר- קַרּבִ ִנָיה ּבְ ִלים ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּבְ הו ַמְצִליַח ְלַהְתִחיל וְלַהׁשְ ְלו ָהָיה ִמיׁשֶ ּ ּ ּ ָהָיה ֵמֵסב , ּ

ה- ִלי קֹוַרת ְלִתי". ּרוַח ְמֻרּבָ ָאָלה זֹו ִנְרֲאָתה ּבִ ָמה- ִּמׁשְ   .ִּנֶתֶנת ְלַהְגׁשָ

ָעָיההֹוִגיַע . ֶיעְקל' ַּהָדָבר נֹוַדע ֶלָחִסיד ר ִנָסיֹון ִלְמֹצא ִפְתרֹון ַלּבְ ַּהָלה ֶאת מֹוחֹו ּבְ ּ מֹוחֹו . ּ ְלֶפַתע ִהְבִריק ּבְ

  .ַרְעיֹון

יר דֹול ְוָעׁשִ ָלן ּגָ ה ִהְתּגֹוֵרר ַקּבְ ַוְרׁשָ ֹלא ִנְמָנה ִעם ַהֲחִסיִדים ְוַאף ֹלא ִעם ֲע, ּבְ . 'ַּדת ַהְיֵרִאים ִלְדַבר הּׁשֶ

י ִיְצָחקֶיעְקל ְלאֹותֹו ַקּבְ' ְָהַלך ר ל ַרּבִ יָבתֹו ׁשֶ יׁשִ ה ּבִ ָּלן ְוִסֵפר לֹו ַעל ַהְצִפיפות ַהָקׁשָ ּ ּ   .ֵמִאיר- ּ

ָלן ל , ַּהַקּבְ מֹו ׁשֶ ָאְמָנם ׁשְ ה'ׁשֶ ָּהִעלוי ִמַוְרׁשָ ּ ם ְלָאְזָניו' ּ יַע ּגַ יָבתֹו, ִהּגִ ְמֻיָחד ִמְמצוַקת ְיׁשִ ם ּבִ ֹּלא ִהְתַרּשֵׁ ּ 

ָכרָּנַקב ֵאפֹוא ַהַק. ְוַתְלִמיֶדיָה אֹותֹו ָדַרׁש ְכׂשָ ד ׁשֶ ְסכום ִנְכּבָ ָלן ּבִ ּּבְ ּ ל ָלֲעבֹוָדה, ּ ָּקַצב ְזַמן ַכְמֻקּבָ ְּוִהְמִתין ִלְתׁשוָבתֹו , ּ ּ
ל ר ר. "ֶיעְקל' ׁשֶ יב לֹו ר, "ַּעל ַהֶכֶסף עֹוד ְנַדּבֵ ּבֹון", ֶיעְקל' ֵהׁשִ ֶחׁשְ א ּבַ ָקַצְבָת ֹלא ּבָ ַּאך ַהְזַמן ׁשֶ ּ ּ ְ."!  



   .õ   23  ביתר עילית, ד ליובאוויטש"חב' אהלי מנחם'אידיש חיידר 

  

ָלן, "?ְּכלֹוַמר" ָּתַמה ַהַקּבְ ּ יב ר, "ְּכלֹוַמר. "ּ תֹוך ְיָמָמה ", ֶיעְקל' ֵהׁשִ ְָהֲעבֹוָדה ְצִריָכה ְלַהְתִחיל וְלִהְסַתֵים ּבְ ּ ּ ּ
ְלַבד   ".ַאַחת ּבִ

ה ָעָליו ׁשָ ַתּבְ ַדְעתֹו ִנׁשְ ָלן ְכַעל ִמי ׁשֶ יט ּבֹו ַהַקּבְ ִּהּבִ ּ ּ ּ ָפח. "ּ ה ְלך ֲעבֹוָדה זֹו ּבְ ֹּות ֵמַהְזַמן ִָאיׁש ֹלא ַיֲעׂשֶ

ָאַמְרִתי   .ָּפַסק, !"ּׁשֶ

ִפיל ֵעיַנִים ְנבֹוכֹות' ר ט ַחד ְוחֹוֵדר, ְְלֶהֶפך. ֶּיעְקל ֹלא ִמֵהר ְלַהׁשְ ָלן ַמּבָ ַקּבְ ּהוא ָנַתן ּבַ ה ִלי ְלַהִציג . "ּ ֻּיְרׁשֶ
ית  ֵאָלה ִאיׁשִ ִנים ְנׂשוִאים ַאָתה ְוַרְעָיְתך–ְָלך ׁשְ ָ ַכָמה ׁשָ ּ ּ ּ ית ַהֹלאַּאף ַת- ַעל". ?ּ ֵאָלה ָהִאיׁשִ - ְּדֵהָמתֹו ִמן ַהּשְׁ

ל ר, ְּצפוָיה ְּוַאף ִכי ֹלא ִהְצִליַח ָלֶרֶדת ְלסֹוף ַדְעתֹו ׁשֶ ּ ִמְסַפ, ֶיעְקל' ּ ָלן ּבְ ָּנַקב ַהַקּבְ וֵאיֶהםּ נֹות ִנּשׂ   .ּר ׁשְ

ָלן' הֹוִסיף ר, "?ִויָלִדים" ל ַהַקּבְ י ׁשֶ ַמָצבֹו ָהִאיׁשִ ֶּיעְקל ְלַחֵטט ּבְ ּ ה ַהַצַער". ּ ָעָנה , "ֲעַדִין ֵאין, ְּלַמְרּבֶ

ֶעֶצב ָלן ּבְ   .ַּהַקּבְ

ִהְתַלֲהבות' ַנֲעָנה ר, "ּוְבֵכן" ֹּזאת ָהִעְסָקה ַהֻמַצַעת ", ֶּיעְקל ּבְ תֹוך ְיָמָמה –ּ ְ ַאָתה ִתְבֶנה ֶאת ַהָמקֹום ּבְ ּ ּ ּ
יָלִדים, ַאַחת י ּבִ ָוִבְתמוָרה ְיָבֶרְכך ָהַרּבִ ּ ְּמֻיָתר ְלַצֵי!". ּ י ִיְצָחק' ּן ִכי רּ ֵמִאיר - ֶּיעְקל ֹלא ֵתֵאם ֵמֹראׁש ִעם ַרּבִ

מֹו ׁשְ ָלן ּבִ ָמַסר ַלַקּבְ ֶּאת ַהִהְתַחְיבות ׁשֶ ּ ּ ָלן. ּ ֵעיֵני ַהַקּבְ ל ִתְקָוה ִנַצת ּבְ ִּניצֹוץ ׁשֶ ּ ל רּהוא. ּ ַקל ֶאת ְדָבָריו ׁשֶ ' ּ ׁשָ

ֶּיעְקל וְלַבסֹוף ִהְסִכים ּ ּ.  

ִאים ֻה ָיִמים ַהּבָ יָבהּּבַ ל ַהְיׁשִ ְלָמה ָתְכִנית ַהַהְרָחָבה ׁשֶ ּׁשְ ִנָיה הוְבאו ַלָמקֹום, ּ ְּוָכל ָחְמֵרי ַהּבְ ּ ּ דֹול. ּ ָלן ַהּגָ , ַּהַקּבְ

ֶהֱעִסיק ַתְחָתיו פֹוֲעֵלי ּׁשֶ ּ ים- ּ ִנָיה ַרּבִ ל פֹוֲעִלים, ּּבְ דֹוָלה ׁשֶ ֵּהִכין ַליֹום ַהְמֹיָעד ְקבוָצה ּגְ ּ ּ ַהֹכל ָהָיה ָערו. ּ ְּכׁשֶ ּ ְך ּ

ּומוָכן י ִיְצָחק' הֹוִדיַע ר, ּ ֵצַע ָהֲעבֹוָדה- ֶיעְקל ְלַרּבִ ֵּמִאיר ִכי ְלָמֳחָרת ִתְתּבַ ּ ָרָצה , ּ ִדיוק ְכִפי ׁשֶ ּּבְ ּ תֹוך יֹום –ּ ְ ּבְ

  .ֶאָחד

י ִיְצָחק ל ַרּבִ עורֹו ׁשֶ ְּלָמֳחָרת ִהְתַקֵים ׁשִ ָמקֹום ַאֵחר- ּ יָבתֹו וִמח, ֵמִאיר ּבְ ּוֵבין ָכְתֵלי ְיׁשִ ּוָצה ָלהּּ ֲּהֻמָלה , ּ

ה ְרִזִלים. ַרּבָ ים, ְלֵבִנים, ּּבַ ָלן, ָּחְמֵרי ְיִציָקה ופֹוֲעִלים ַרּבִ ְּוַעל ֻכָלם ְמַנֵצַח ְמֻיָדֵענו ַהַקּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָכה ָכל ַהיֹום ָּהֲעבֹוָדה ִנְמׁשְ עֹות ַהּבֶֹקר ַהֻמְקָדמֹות, ּ ׁשְ ַּהַלְיָלה ַוֲאִפלו ּבִ ּ ּ ּ ָעה ַקָלה ִלְפ. ּ עור ַּרק ׁשָ ֵּני מֹוֵעד ַהּשִׁ
יָבה ֻהְתְקנו ַהַחלֹונֹות ְיׁשִ ַּהָקבוַע ּבַ ּ ּּ ְלַבד ֶחֶדר ַצר ְוָעלוב ֶנֱהַפך ַעָתה ָמ. ּ ָהָיה ַעד ִלְפֵני ְיָמָמה ַאַחת ּבִ ּה ׁשֶ ְּ

ְּלאוָלם ְמֻרָוח ים ְוָהַא. ּ ָלַמת ַהְדָבִרים ַהְקַטּנִ ְקדו ַעל ַהׁשְ ַּכָמה פֹוֲעִלים ֲעַדִין ׁשָ ּ ּ ּ ּ   .ֲחרֹוִניםּ

י ִיְצָחק יַע ַרּבִ ִהּגִ יָבתֹו- ְּכׁשֶ ה ְלַהֲאִמין ְלַמְרֵאה ֵעיָניו, ֵמִאיר ִליׁשִ ה ִלְבִלי . ִהְתַקּשָׁ ַתּנָ ְּיָמָמה ַאַחת ְוַהָמקֹום ִהׁשְ ּ

ְמָחה ְוקֹוַרת- ֵּעיָניו ָזֲהרו ְוָכל! ַּהֵכר ֻּכלֹו ָאַמר ׂשִ   .ִמְלֵמל, !"יםְּפָלִא- ִּפְלֵאי! ְּפָלִאים- ִּפְלֵאי. "ּרוַח- ּ

ׁש ֵאָליו ר אֹותֹו ֶרַגע ִנּגַ ר, ֶיעְקל' ּבְ ַעת ַהֹכׁשֶ ֵהִבין ִכי זֹו ׁשְ ּׁשֶ לום ", ָאַמר, "ַּהֹכל טֹוב ְוָיֶפה. "ּ ֲּאָבל ַהַתׁשְ ּ
ָלן . ּהוא ָיָקר ְמאֹוד ְמֶכם ַלַקּבְ ׁשִ ִּהְבַטְחנו ּבְ ן–ּ   !". ּבֵ

ַבת ַּאַחת ִהְתַחֵלף ַהִחיוך ַעל ָפָניו- ּבְ ְ ּ ּ י ִיְצָחקּ ל ַרּבִ ת ְרִציִנית-  ׁשֶ ֲאֶרׁשֶ ַקע . ֵמִאיר ּבַ ך ְכַדָקה ׁשָ ְּלֶמׁשֶ ּ ְ

ְרַעָפיו ׂשַ ֵרך' ַּיְעְזֵרהו ה. "ּּבְ עורֹו ַהיֹוִמי, "ְִיְתּבָ ׁשִ ָּפַלט ְלַבסֹוף ְוִנְכַנס ְפִניָמה ְלַהְתִחיל ּבְ ּ ּ ּּ.  

י ִיְצָחק ָנה ֻהְזַמן ַרּבִ ֵמ- ִּלְתקוַפת ַהּשָׁ ָלןֵּמִאיר ְלׁשַ ן ַהַקּבְ ל ּבֶ ִרית ׁשֶ ּבְ ּׁש ַסְנָדק ּבַ ּ.  
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ה ְלהֹוִציא לֹא  ִּדּבָ

ל ָאִחיו ְלָחנֹו ׁשֶ י ִיְצָחק ִמְסְקִויָרה ֵהֵסב ַפַעם ַאַחת ַעל ׁשֻ ַּרּבִ י יֹוָחָנן ֵמַרְחָמְסְטִריְוָקה, ּ יׁש . ַרּבִ י יֹוָחָנן ִהּגִ ַרּבִ

ָאְמרֹו, ְלָפָניו ַיִין ָרֵאל- ֶזה ַיִין ֵמֶאֶרץ: "ּבְ תֹות ֵמַהַיִין". ִיׂשְ י ִיְצָחק ִלׁשְ ה ַהְפָתָעתֹו ֵסֵרב ַרּבִ ְּלַמְרּבֶ ּ ּ.  

ר ֵסרובֹו י יֹוָחָנן ֶאת ָאִחיו ְלֵפׁשֶ ַאל ַרּבִ י ִיְצָחק. ּׁשָ יב ַרּבִ ַיִין ֵמֶאֶרץ: "ֵהׁשִ טוַח ֲאִני ׁשֶ ּּבָ ח - ּ ּבָ ָרֵאל הוא ְמׁשֻ ִּיׂשְ
יֹוֵתר ל ֵיינֹותֲאָבל ֲאִני ֵאיִני ֵמִבין , ּבְ ִטיָבם ׁשֶ ַהַיִין ֹלא ִיְמָצא, ּבְ ְּוִיָתֵכן ׁשֶ ֵעיַני- ּ ה ַעל , ֵחן ּבְ ְּוִנְמֵצאִתי מֹוִציא ִדּבָ

  ".ָּהָאֶרץ ְוַעל ֵפרֹוֶתיָה

י יֹוָחָנן ל ִיְרַאת: "ַנֲעָנה ַרּבִ ִקְרּבֹו אֹוָצר ׁשֶ א ּבְ ָאִחי ִיְצָחק נֹוׂשֵ ַמִים- ָּיַדְעִתי ׁשֶ ַּאך ֹלא ָיַדְעִת, ׁשָ י ַעד ֵהיָכן ְ

ַעת  ".ִהיא ַמּגַ
  

ר   ָעָליו ְִלְסמֹך ֶאְפׁשָ

ָלה ִלְפֵני ְתּגַ ּנִ י ּׁשֶ ֹלא ָיִמים ְּוָהיו, ְוֶאְביֹון ָעִני ָהָיהּ ִמַלכֹוִביץ ָּמְרְדַכי ַרּבִ ֵביתֹו ָהָיה ּׁשֶ ֲּאִפלו ּבְ ַּכַזִית ּ . ֶלֶחם ּ

ֶאָחד ֶזה ָיהְוָה, ִּמְמֹקָרָביו ְּיהוִדי ְלֵביתֹו ִנְכַנס ֶאָחד יֹום ֶהם ַּהָיִמים ֵמאֹוָתם ּבְ ּבָ  ְלִפי ֹאֶכל ִנְכַנס ֹלא ִּכְמַעט ׁשֶ

ְכַנס. ְיָלָדיו ּנִ ה ֶאת ָמָצא ָהאֹוֵרַח ְּכׁשֶ ְּוִאלו, ֵמָרָעב ֶנֱאָנִחים ְּוַהְיָלִדים ָהִאּשָׁ י ּ , ַּהַחלֹון ְלַיד ָעַמד ָּמְרְדַכי ַרּבִ

קוַע בֹוָתיו ּׁשָ ַמְחׁשְ   .ִּנּגון ֵּמרְמַז ּוִפיו, ּבְ

ַּהִיָתֵכן" ָּתַמה, !"?ּ ֵני", ָהִאיׁש ּ ּוְמַזֵמר עֹוֵמד ְּוַאָתה ֵמָרָעב ּבֹוִכים ֵָביְתך- ּבְ ּ?."!  

יב, "ּבֹוִכים ֵהם" ַּהַצִדיק לֹו ֵהׁשִ ום", ּ ֵהם ִּמּשׁ י ּבֹוְטִחים ׁשֶ ּוְמַצִפים ּבִ ֲאַסֵפק ּ , ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ָלֶהם ּׁשֶ

סֹוְמִכים ּוְכׁשֶ רּבָ ַעל ּ ֵאין ִּלְבכֹות ָמקֹום ֵיׁש, ָדםָו- ׂשָ ם ֲאִני ֲאָבל. ָּפֶניָה ֶאת ְמִאיָרה ַהַהְצָלָחה ְּכׁשֶ  ִמְבָטִחי ׂשָ

ִרּבֹונֹו ל- ּבְ ְוְלִפיָכך, עֹוָלם- ׁשֶ ֵכן, ְּמַזֵמר ֲאִני ּ ל- ִרּבֹונֹו ַעל ּׁשֶ ר עֹוָלם- ׁשֶ   !".ְִלְסֹמך ֶאְפׁשָ
  

ִפָלה   ְלאֹוְרִחים ּּתְ

י ִיְצָחק ִמ י ִמיְכל ִמְזלֹוצ(ָּדרֹוהֹוִביְטׁש ַרּבִ ל ַרּבִ ּבֶֹקר ְלַדְרכֹו) ֹוב'ָּאִביו ׁשֶ י ּבַ ּשִׁ יֹום ׁשִ ָּנַסע ַפַעם ַאַחת ּבְ ּ ,

ּנֹות ֶאת ְנִתיב ְנִסיָעתֹו ְוִלְנֹסַע ְלִעיר ַאֶחֶרת ַמִים ְלׁשַ ּוִפְתאֹום הֹוִדיעו לֹו ִמן ַהּשָׁ יַע ְלאֹוָתה ִעיר . ּ ּהוא ִהּגִ ּ
ֵבית ְוִהְתָאֵר ד ַרבַח ּבְ תֹו ִנְכּבָ ִאׁשְ דֹוָלהָהְיָתה ּׁשֶ ל ַהַיֲעֵב, ּ ַצֶדֶקת ּגְ ֶּנְכָדתֹו ׁשֶ  .ץ"ּ

ם יֹוִדיעו לֹו ְלׁשֵ ַמִים ׁשֶ ֵקׁש ִמן ַהּשָׁ ית ּבִ ִליׁשִ ַּאֲחֵרי ַהְסעוָדה ַהּשְׁ ּּ ּ ַלח ָלִעיר ַהֹזאת וָמה ָעָליו ְלַתֵקן - ּ ָּמה ִנׁשְ ּ ּ

ה יבו לֹו ִכי . ּּבָ ֵּהׁשִ ִעירּ ֵּאין הוא ָצִריך ִלְפֹעל ָדָבר ּבָ ְ יֹום , ּ ַהְמָאַרַחת ָקְנָתה ּבְ ום ׁשֶ ַלח ֵאֶליָה ַרק ִמּשׁ ְּוִכי ִנׁשְ ּ
ִיְזַדֵמן ָלה אֹוֵרַח ָחׁשוב ד ְוִהְתַפְלָלה ׁשֶ דֹול ְוִנְכּבָ י ָדג ּגָ ּשִׁ ּׁשִ ּ ּ ּ ּּ ּ יׁש ְלָפָניו ֵמַהָדג ַהֶזה, ּ תוַכל ְלַהּגִ ּׁשֶ ּ ּ ָהְיָתה ִּמֵכיָון ׁשֶ. ּ

ים ל ְקדֹוׁשִ ָתם ׁשֶ ְּוַגם ִהיא ַעְצָמה ַצֶדֶקת, ּּבִ ָתה ֵתָעֶנה, ּ ָקׁשָ ּבַ ָּזְכָתה ׁשֶ ּ ּ.  

ְּלַאַחר ְסעוַדת ְמַלֵוה ֲעֵלי, ַּמְלָכה- ּ ְפַרד ִמּבַ ּנִ ִית- ְּכׁשֶ ה, ַהּבַ ה ַאל תֹוִסיִפי ְלִהְתַפֵלל : "ָאַמר ָלִאּשָׁ ַבָקׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ

ְָכך ּ..."  


