
ׁש ֵיׁש ִמּיֵ

תֹוַרת ַהֲחִסידּות: ֶאֶלת ּבְ ת, ִנׁשְ ּבָ י ׁשַ ֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת ְמאֹוד ְלַגּבֵ א: ׁשְ א/ִאּמָ ַאּבָ

ֶאת  ְלַהְחיֹות  'יֹוֵרד'  ְוֵאינֹו  ָלאָכה,  ִמּמְ ׁשֹוֵבת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִאם 
ם  ּוִמְתַקּיֵ ַחי  ָהעֹוָלם  יַצד  ּכֵ ַלאְכּתֹו(,  ִמּמְ ְוׁשֹוֵבת  ח  ּנָ ׁשֶ ָאָדם  )ּוְכמֹו  ָהעֹוָלמֹות 
ָכל ֶרַגע ָוֶרַגע  ׁש ּבְ ְתַחּדֵ ּמִ ָבר ׁשֶ ִריָאה ִהיא ּדָ ַהּבְ ת? ַוֲהֵרי ָאנּו יֹוְדִעים ׁשֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ
ם ַיְפִסיק ָחִליָלה ְלַהְחיֹות ֶאת ָהעֹוָלם, הּוא לֹא  ֵ ֵמַאִין ְלֵיׁש ְוִאם ְלֶרַגע ֶאָחד ַהּשׁ

ם ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד נֹוָסף. יְך ּוְלִהְתַקּיֵ יּוַכל ְלַהְמׁשִ

ְלֻדְגָמה,  ר,  ַנּגָ ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ ְוָהֱאמּוָנה,  חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ּבְ ְנָיא,  ּתַ ּבַ ר  ְסּבָ ּמֻ ׁשֶ ּוְכִפי 
ִביַע,  ּנּו ּגָ ֶסף ְויֹוֵצר ִמּמֶ ּלֹוֵקַח ּגּוׁש ּכֶ ְלָחן, אֹו צֹוֵרף ׁשֶ ּנּו ׁשֻ ּלֹוֵקַח ֵעץ ְויֹוֵצר ִמּמֶ ׁשֶ
ם  ְלִהְתַקּיֵ ּתּוַכל  ִציָרה  ְוַהּיְ ְוָלֶלֶכת,  ִביַע  ַהּגָ ְלָחן אֹו  ֻ ַהּשׁ ַלֲעֹזב ֶאת  ְיכֹוִלים  ֵהם  ׁשֶ
ם,  א ַרק ָלְקחּו ֹחֶמר ַקּיָ ָבר ָחָדׁש ְלַגְמֵרי, ֶאּלָ ֵהם לֹא ָיְצרּו ּדָ יָון ׁשֶ ְלֲעֵדיֶהם – ּכֵ ּבִ

ב"ה

ל ׁשַבָּת עוֹלָם ׁשֶ

והשיב לב
אבות על ידי בנים )ע"ר(

עֶרֶב ׁשַבַּת קֹדֶׁש
פָּרָׁשַת תּוֹלְדוֹת • ד' כִּסְלֵו תשפ"א
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ִילָדִים לוֹמְדִים חֲסִידוּת בְּצַוְתָּא הוֹרִים ו

נהנים מהעלון? נשמח שתמשיכו להנות.
 הפצת העלון ברחבי הארץ מתאפשרת הודות להקדשות השבועיות, 

לתרומת הקדשה לעלון לזכות /לע"נ  צלצלו לר' מענדי אלפרוביץ  053-457-4915

לע"נ מרת שיינא באשע בתיה ע"ה מינסקי 
הוקדש ע"י ולזכות בעלה הרה"ח ר' יעקב שיחי'  מינסקי 

ל  ַח ׁשֶ ְפּתֵ י ֶאת ַהּמַ ר ּתֹוְמִכים, ַעל ְמָנת ִלְמֹסר ָלַרּבִ י, ַיַחד ִעם ִמְסּפַ יַע ָהַרב קּוִנין ֶאל ָהַרּבִ ָבר ִהּגִ ּכְ
"ד. ית ַחּבַ ּבֵ

ית  ל ּבֵ ַח ׁשֶ ְפּתֵ ַתֵעד ֶאת ֶרַגע ְמִסיַרת ַהּמַ ּיְ ם ׁשֶ ִביא ַצּלָ ּיָ ִלְקַראת ַה'ְיִחידּות', הֹוָרה לֹו ָהַרב חֹוָדקֹוב ׁשֶ
ל  ַח ׁשֶ ְפּתֵ "ֶזהּו ַהּמַ ַהּתֹוֵרם ָאַמר ׁשֶ ׁשֶ ה. ַאְך ּכְ ָרה ַנַחת רּוַח ַרּבָ י ִנּכְ ל ָהַרּבִ ָניו ׁשֶ "ד ָהִראׁשֹון. ַעל ּפָ ַחּבַ

ל ֵאיֶזה ֵמֶהם?"... י: "ׁשֶ ַאל ָהַרּבִ "ד", ׁשָ ית ַחּבַ ּבֵ

ט  ֵ ּשׁ ִיְתּפַ אן הּוא  ְהֶיה ָצנּוַע, ִמּכָ יב: "ַאל ּתִ י ֵהׁשִ ְוָהַרּבִ י, ֵיׁש ַרק ֶאָחד".  ע ָעָנה: "ַרּבִ ְפּתָ ַהּתֹוֵרם ַהּמֻ
רֹוָמה, ִמְזָרח ּוַמֲעָרב" - - -  ָצפֹוָנה, ּדָ

י  ָהַרּבִ ים.  ַרּבִ ין  ִמּבֵ ִראׁשֹון  "ד  ַחּבַ ית  ּבֵ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵברּור  ּבְ רֹוֵמז  י  ָהַרּבִ ׁשֶ ֵהִבין  קּוִנין  ָהַרב 
הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ יר: "ּכְ י ִהְסּבִ ְוָהַרּבִ "ד",  ית ַחּבַ ם "ּבֵ ׁשֵ ּבְ הֹוָרה ָלַרב קּוִנין ִלְקֹרא ְלָכל ַהּמֹוָסדֹות ַהּדֹוִמים 
ֵסֶפר  ת ֲחנּויֹות ַאְרִצית( ּבְ ְלס" )=ֶרׁשֶ יְמּבְ הּוא ָיכֹול ִלְמצֹא ֶאת "ּגִ ה, הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ יַע ְלִעיר ֲחָדׁשָ ַמּגִ

"ד". י ַחּבַ ּתֵ ם ִעם ּבָ ְך ְיהּוִדי ָצִריְך ָלַדַעת ֹזאת ּגַ ֵלפֹוִנים, ּכָ ַהּטֵ

ית  ַתח ֶאת ּבֵ ּפָ ִליַח ׁשֶ ָ ַעם ִנְכַנס ִל'ְיִחידּות' ַיַחד ִעם ַהּשׁ ים, ּוְבָכל ּפַ "ד ַרּבִ י ַחּבַ ּתֵ ַתח עֹוד ּבָ הּוא ָאֵכן ּפָ
י. ַח ָלַרּבִ ְפּתֵ ִדיָנה, ּוָמַסר ֶאת ַהּמַ ַרֲחֵבי ַהּמְ "ד ֶהָחָדׁש ּבְ ַחּבַ

ּ טוֹבוֹת... ה לָנו ֶׂ אַף אֶחָד לֹא עוֹש
יָרה,  ַאּדִ ְתנּוָפה  ּבִ ִעילּות  ַהּפְ ֶאת  ֵהֵחל  הּוא  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ
ֲעֹבד  ּיַ ִליַח נֹוָסף ׁשֶ קּוק ְלׁשָ ּזָ ַעד ְמֵהָרה הּוא ֵהִבין ׁשֶ
ַאל ֶאת  ּה ִנְכַנס ִל'ְיִחידּות', ׁשָ ָאה ּבָ ַעם ַהּבָ ּפַ יו. ּבַ ְחּתָ ּתַ
ֶפת: י ָאַמר לֹו הֹוָרָאה ְמַאּלֶ ִעְנָין. ָהַרּבִ ֶפֶתק ּבָ י ּבְ ָהַרּבִ

ָבר  ּדָ ִליַח:  ׁשָ ִלְבֹחר  ָצִריְך  ֵאיְך  ְלָך  לֹוַמר  רֹוֶצה  ֲאִני 
ִראׁשֹון ָצִריְך ָלַדַעת ִאם הּוא נֹוֵהג ִלְנֹסַע ִלְפִעילּות 
ים  ֶקֶרב ְיָלִדים ְיהּוִדּיִ ִעילּות ּבְ ָעה' )= ּפְ 'ִמיְטָוואְך ׁשָ
ְלִמיֵדי  ּתַ ים,  ּיִ ְלּתִ ֶמְמׁשַ ֵסֶפר  י  ָבּתֵ ּבְ ַהּלֹוְמִדים 
ָדם  ְלַלּמְ בּוַע  ׁשָ ּבְ ַעם  ּפַ נֹוְסִעים  ָהיּו  ־770  ּבִ יָבה  ׁשִ ַהּיְ
ַעְצמֹו:( הּוא  י ָעָנה ּבְ ָעה ַיֲהדּות(. – )ְוָהַרּבִ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ

נֹוֵהג...

ֶאת  ם  ְמַסּיֵ הּוא  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַהִאם  ָלַדַעת  ֵיׁש  ְך  ּכָ ַאַחר 
ָלִדים  ַהּיְ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ָאר  ִנׁשְ ָלִדים הּוא  ַהּיְ ִעם  ּמּוד  ַהּלִ

ָאר... י ָעָנה:( הּוא ִנׁשְ ְוהֹוֵריֶהם. – )ְוָהַרּבִ

ה ָלנּו  ַאף ֶאָחד ֵאינֹו עֹוׂשֶ ְוָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶ ּתֹו, ּוִמי הֹוֵריֶהם.  ֵיׁש ָלַדַעת ִמי הּוא, ֵיׁש ָלַדַעת ִמי ִאׁשְ
טֹובֹות - - -

לֹום,  ָ ִליַח ָהַרב ַאְבָרָהם ֵלִויַטְנְסִקי ָעָליו ַהּשׁ ָ י ֶאת ֲהָבַאת ַהּשׁ ר ּוֵבֵרְך ָהַרּבִ ֵ ן ִאּשׁ ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ִמּכֵ
ִנים ֲאֻרּכֹות. ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ַחת ָהַרב קּוִנין ּבְ ַעל ּתַ ּפָ ׁשֶ

ּ ׁשְלוּחֵי אֲדוֹנֵנו

'טַנְק הַמִּבְצָעִים' הָרִאׁשוֹן
ה  י, ָהַרב חֹוָדקֹוב. "ַאּתָ ל ָהַרּבִ ירֹו ׁשֶ לֹֹמה קּוִנין, ַמְזּכִ ָנה ֶאל ָהַרב ׁשְ ־770, ּפָ ר ּבִ חּור ְמֻבּגָ ְהיֹותֹו ּבָ ּבִ
ה אֹוֵמר,  יְך: "ָמה ַאּתָ ִחּיּוב, ְוָהַרב חֹוָדקֹוב ִהְמׁשִ יר. הּוא ִהְנֵהן ּבְ ְזּכִ רֹוְנְקס", ָאַמר ַהּמַ ֲהֵרי ֵמֹרַבע ּבְ
ָכל  י ַמְצִליַח ּבְ ל ָהַרּבִ ִליַח ׁשֶ רֹוְנְקס?". קּוִנין ָעָנה: "ׁשָ ּבְ י ָיכֹול ְלַהְצִליַח ּבַ ל ָהַרּבִ ִליַח ׁשֶ לֹֹמה, ׁשָ ׁשְ

י ׁשֹוֵלַח אֹותֹו!". ָמקֹום ֵאָליו ָהַרּבִ

ִחּיּוב. יב ּבְ רֹוְנְקס?", ְוקּוִנין ֵהׁשִ ּבְ ִליַח ּבַ ה מּוָכן ִלְהיֹות ׁשָ ד: "ַאּתָ ַאל ִמּיָ ָהַרב חֹוָדקֹוב ׁשָ

ִוד  ּדָ ְוָהַרב  ֶמְנְטִליק  ָהַרב   – יָבה  ׁשִ ַהּיְ ַהְנָהַלת  ִעם  קּוִנין  ׂשֹוַחח  יָבה,  ְיׁשִ ְלִמיד  ּתַ ָהָיה  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ
ת  ְלַצּיֵ ֻמְכָרח  יָבה  ְיׁשִ ְלִמיד  ּתַ ן  ּכֵ ׁשֶ ֶזה,  ֶאת  ם  ְלַיּשֵׂ יַצד  ּכֵ ֶהם  ּבָ ְונֹוַעץ   – לֹום  ָ ַהּשׁ ֲעֵליֶהם  ַרְסִקין 

ֹמר ַעל ַה'ְסָדִרים'. יָבה ְוִלׁשְ ׁשִ ְלַהְנָהַלת ַהּיְ

ֵניֶהם". ם ׁשְ ר ְלַקּיֵ ֲעֶנה ָהָיה: "ֶאְפׁשָ י, ְוַהּמַ ְך ָלַרּבִ ְתבּו ַעל ּכָ ַיַחד ֵהם ּכָ

ַבד ִעם  ד ּבְ יָבה עֹוד יֹוֵתר, ּבַ ׁשִ ּיְ יר ָהַרב קּוִנין ֶאת ִלּמּוָדיו ּבַ ׁשּוָבה ַהּזֹו, ִהְגּבִ ל ֶאת ַהּתְ ּבֵ ּקִ ְלַאַחר ׁשֶ
רֹוְנְקס. ּבְ ִעילּות ּבַ ַהּפְ

ּבֶֹקר  י ּבַ ִ ּשׁ ִפים ְוָרִהיִטים ּוְבָכל יֹום ׁשִ מּוַרת ֵמָאה ּדֹוָלר, ִהְתִקין ּבֹו ַמּדָ הּוא ָרַכׁש אֹוטֹוּבּוס ְצָבִאי ּתְ
'ְיִריֵדי  ָהאֹוטֹוּבּוס  תֹוְך  ּבְ ם  ּוְמַקּיֵ ים  ְוקֹוְנֶסְרָבִטיִבּיִ ים  ֵרפֹוְרִמּיִ ִזים  ְלֶמְרּכָ ִמחּוץ  ִעּמֹו  ָהָיה עֹוֵמד 
תֹות  ּבָ ַ ה ֶאת ַהּשׁ ית. הּוא ָהָיה עֹוׂשֶ ל ַיֲהדּות ֲאִמּתִ ים ִלְטעֹם ַטֲעָמּה ׁשֶ ֶהם יּוְכלּו ָהֲאָנׁשִ ְסָפִרים' ּבָ
ַל'ְסָדִרים'  חֹוֵזר  ָהָיה  ּבֶֹקר  ּבַ ִני  ׁשֵ ּוְביֹום  ִראׁשֹון,  יֵמי  ּבִ ָפִרים  ַהּסְ ְיִריד  ֶאת  ם  ּוְמַקּיֵ רֹוְנְקס,  ּבְ ּבַ

יָבה. ׁשִ ּיְ ּבַ

ְבָצִעים  ַהּמִ ַטְנק  ֶזה  ָהָיה  ה  ְלַמֲעׂשֶ אּוָלם  ּבֹוס",  ז  "ֶמְרּכָ ם  ֵ ּשׁ ּבַ קּוִנין  ָהַרב  ה  ּנָ ּכִ ָהאֹוטֹוּבּוס  ֶאת 
ִהיְסטֹוְרָיה. ָהִראׁשֹון ּבַ

"תִּכְבֹּׁש אֶת כָּל ָקלִיפוֹרְנְיָה"
י ָהְיָתה ִלְלֹמד  ל ֵמָהַרּבִ ּבֵ ּקִ ׁשֶ ְחֶי', ְוַההֹוָרָאה  ּתִ ׁשֶ א ָהַרב קּוִנין ְלַרְעָיתֹו  ִנּשָׂ ְסֵלו תשכ"ה  ּכִ י"ד  ּבְ

רֹוְנְקס. ֹרַבע ּבְ ִליחּות ּבְ ְ יְך ֶאת ַהּשׁ ִני – ְלַהְמׁשִ ֵ ל ַהּיֹום, ּוְבֶחְציֹו ַהּשׁ ֶחְציֹו ָהִראׁשֹון ׁשֶ 'ּכֹוֵלל' ּבְ ּבַ

י  ִליַח ַהֲחִמיׁשִ ָ ּשׁ ה, ּכַ י ִלְמִדיַנת ָקִליפֹוְרִנּיָ ַלח ַעל־ְיֵדי ָהַרּבִ ָ ַסח תשכ"ה ָזָכה ְלִהּשׁ ְלַאַחר ַחג ַהּפֶ
לּוִחים  ְ ַהּשׁ ֵענּו, ָהַאִחים  ְמֻיּדָ ָהיּו ָהַרב ֶפֶלר  ְדמּו לֹו  ּקָ ׁשֶ לּוִחים  ְ ִרית )ַהּשׁ ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ

ְמטֹוב ְוָהַרב ַאְבָרָהם ָקאְרפ(. ְלֵבית ׁשֵ

ֵסֶפר  קּוִנין  ָלַרב  י  ָהַרּבִ ֶהֱעִניק  ּה  ּבָ ִל'ְיִחידּות',  קּוִנין  ַהּזּוג  ֵני  ּבְ ָזכּו  ִליחּות,  ְ ַלּשׁ ְנִסיָעָתם  ֶטֶרם 
לֹֹמה, ּדּו ֶוועְסט ַאייֶנעֶמען ַגאְנץ  י: "ׁשְ אֹוָתּה 'ְיִחידּות' ָאַמר לֹו ָהַרּבִ ְנָיא ּוְלַרְעָיתֹו – ִסּדּור. ּבְ ּתַ

ל ָקִליפֹוְרְנָיה(. ְכּבֹשׁ ֶאת ּכָ ה ּתִ לֹֹמה, ַאּתָ ָקִליפֹוְרְנָיה" )=ׁשְ

יו  ְחּתָ ּתַ ּפֹוֲעִלים  ה  ָקִליפֹוְרִנּיָ ּבְ ַאֲחֵרי,  ָנה  ׁשָ ְוָחֵמׁש  ים  ִ ֲחִמּשׁ ְוַהּיֹום,  ּלֹו,  ׁשֶ ְלמֹוטֹו  ָהַפְך  ָבר  ַהּדָ
"ד! י ַחּבַ ּתֵ ים ּבָ ִ ָמאַתִים ַוֲחִמּשׁ ּכְ

בֵּית חַבַּ"ד הָרִאׁשוֹן
עֹות  ַהּצָ ַלל  ׁשָ י  ָהַרּבִ ִעילּות, אּוָלם  ַלּפְ ִמְבֶנה  ִלְרּכֹשׁ  ָהַרב קּוִנין  ׁש  ּקֵ ּבִ ְלָקִליפֹוְרְנָיה,  יעֹו  ַהּגִ ִעם 
ַהּמֹוֵקד  ׁשֶ ֲעָרִבי, ּכְ חֹוף ַהּמַ ִרי ִלְפִעילּות ּבַ ִליַח ַהּטָ ָ ר ַהּשׁ יְנַתִים, ִהְתַמּסֵ ת ִמְבִנים. ּבֵ ׁשֹונֹות ִלְרִכיׁשַ
ים  אּוִניֶבְרִסיַטת ָקִליפֹוְרְנָיה. הֹוִרים ְיהּוִדּיִ ים ּבְ הּוִדּיִ טּוֶדְנִטים ַהּיְ ֶקֶרב ַהּסְ ַעל ָהָיה ּבְ ִזי ּבֹו ּפָ ְרּכָ ַהּמֶ
ֶהם  ּלָ ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ק ֶאת  ַחּזֵ ַהּמְ ָמעּוִתי ִעם ָהַרב קּוִנין  ַמׁשְ ר  ֶקׁשֶ ֵיׁש  ְלַיְלֵדיֶהם  י  ּכִ ִלְראֹות  ּנֹוְכחּו  ׁשֶ

ת ִמְבֶנה. ְרִכיׁשַ ַע לֹו ּבִ יעּו ְלַסּיֵ ְלַיֲהדּות, ִהּצִ

"ד",  ית ַחּבַ ם ַהִאם ִלְקֹרא ָלֶזה "ּבֵ ַאל ּגַ י, ְוׁשָ ְך ָהַרב קּוִנין ֶאת ָהַרּבִ ַאל ַעל ּכָ ּמּוָבן, ׁשָ ַעם, ּכַ ם ַהּפַ ּגַ
ם. ְרׁשָ ְיָתה', ִלְמקֹוָרם ְוׁשָ טּוֵדְנִטים 'ַיְחְזרּו ַהּבַ ן ֶזהּו ִיְהֶיה ָמקֹום ּבֹו ַהּסְ ּכֵ ׁשֶ

ִניָסן תש"ל  ִהיר י"א  ַהּבָ יֹום  ִלְפֵני  ָקָצר  ּוְזַמן  ְלָכְך,  ְרָכתֹו  ּבִ ָנַתן ֶאת  י  ָהַרּבִ ׁשּותֹו  ִהְתַרּגְ ה  ְלַמְרּבֵ

בְּדַרְכֵי הַחֲסִידִים

לע"נ

חנה בת הרב חנניה ע"ה 
לרגל היארצייט ג' כסלו 

ת.נ.צ.ב.ה.

   נדפס ע"י ולזכות
 הרה"ח ר' יוסף בנימין ומשפ' שיחיו 

הירץ  

לע"נ 

חיה נעשע בת הרב מנחם ע"ה 
רויטבלט

נלב"ע כב סיון התש"פ
ת.נ.צ.ב.ה.

נדפס ע"י ולזכות בני משפ' שיחיו 

לזכות החייל בצ"ה 
עמרם שלמה שיחי' אדרעי 
לרגל יום הולדתו כ"ט חשוון

נדפס ע"י ולזכות הוריו יוחאי והדס נחמה שיחיו 
אדרעי

לזכות החייל בצ"ה 
אליהו שיחי' ווגובסקי 

לרגל יום הולדתו ביום הבהיר א' ר"ח כסלו 
נדפס ע"י ולזכות הוריו יוסף ודבורה לאה שיחיו 

ווגובסקי 

לזכות החייל בצ"ה 
ברוך יוסף שיחי' הר צבי 

לרגל יום הולדתו ו' כסלו 
נדפס ע"י ולזכות הוריו יעקב ורבקה רחל שיחיו 

הר צבי

לזכות החייל בצ"ה 
יענקי שיחי' חן 

לרגל יום הולדתו כ"ט חשוון 
נדפס ע"י ולזכות הוריו מרדכי וטל שיחיו חן 

ַח  י ֶאת ַמְפּתֵ ָהַרב קוִּנין מֹוֵסר ָלַרּבִ
)col( ד ָהִראׁשֹון" ית ַחּבַ ּבֵ



ת( ּבָ ׁשַ ִרים ַעל ֶזה ּבְ עֶרעְדט... )=לֹא ְמַדּבְ ת ּגֶ ּבָ ט ֵקיין ׁשַ ִניׁשְ

ּבּורֹו, ַאְך ָהעֹוָלם  רּוְך הּוא ׁשֹוֵבת ִמּדִ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ן, ּבְ א: ִאם ּכֵ א/ִאּמָ ַאּבָ
ל ִחּבּור  בֹוָהה יֹוֵתר ׁשֶ ית ּבֹו ָרָמה ּגְ ּלֵ ְתּגַ ּמִ ָבה – ׁשֶ ִחיַנת ַמְחׁשָ ם ִמּבְ ֲעַדִין ִמְתַקּיֵ
ת ָהעֹוָלמֹות"  ַמֲאָמִרים קֹוְדִמים ַעל "ֲעִלּיַ ַמְדנּו ּבְ ּלָ ִפי ׁשֶ רּוְך הּוא. ּכְ דֹוׁש ּבָ ִעם ַהּקָ
רּוׁש  ַהּפֵ ם  ּגַ ְוֶזה  יֹוֵתר.  בֹוָהה  ּגְ ַחּיּות  ִלים  ּוְמַקּבְ ים  ִמְתַעּלִ ֵהם  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
ֶכת  ְמׁשֶ ּנִ ׁשֶ  – ְמָחה4  ְוׂשִ ְמנּוָחה  ָלנּו  ִביָאה  ַהּמְ ְיֵתָרה"  ָמה  "ְנׁשָ נּו  ּבָ ֵיׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ

ימֹות ַהֹחל.  ר ּבִ בֹוּהַ יֹוֵתר, ֵמֲאׁשֶ קֹום ּגָ ָמה ְוַחּיּות ִמּמָ ָלנּו ְנׁשָ

ֲאסּוָרה ֵמַהּתֹוָרה(,  ָלאָכה )ׁשֶ ּבֹת לֹא ַרק ִמּמְ ת ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלׁשְ ּבָ ׁשַ ה זֹו ּבְ ּבָ ִמּסִ
ַבת לֹא ַרק  ׁשָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָנן(,  ַרּבָ ִמּדְ ֲאסּוִרים  ין )ׁשֶ ֻחּלִ ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ִמּדִ ם  ּגַ א  ֶאּלָ
ּבּור5.  ְבִחיַנת ּדִ ּיּום ָהעֹוָלמֹות ּבִ ין' – ִמּקִ ל ֻחּלִ ּבּור ׁשֶ ם ִמ'ּדִ א ּגַ ין, ֶאּלָ ה ֻחּלִ ֲעׂשֵ ִמּמַ

ֲאָמר ּמַ ַמְדנּו ּבַ ּלָ ֲחִסידּות ׁשֶ ִגים ּבַ ֻמּשָׂ

ה: ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ְלִמי, ַעל  ל ָהֵעץ  ַהּגָ ּנּוי ַהּצּוָרה ׁשֶ מֹו ׁשִ ם )ּכְ ָבר ַקּיָ ל ּדָ ּנּוי צּוָרה ׁשֶ ׁש – ׁשִ ֵיׁש ִמּיֵ
ִמיִדי. ר(, ֵאינֹו ָזקּוק ְלִחּדּוׁש ּתְ ּגָ ְיֵדי ַהּנַ

ִמיִדי. ָבר ָחָדׁש ְלַגְמֵרי, ְזקּוָקה ְלִחּדּוׁש ּתְ ל ּדָ ִריָאה ׁשֶ ֵיׁש ֵמַאִין – ּבְ

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ּבּורֹו'  'ּדִ ִחיַנת  ִמּבְ ַחי  ָהעֹוָלם  בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ  – ִדּבּור  ּבְ ִריָאה  ּבְ
ִנְפָרד  ָדָבר  ּכְ יׁש  ַמְרּגִ ָהעֹוָלם  ְך  ּכָ ַאֵחר,  הּו  ִמיׁשֶ ִעם  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ָאָדם  מֹו  ּכְ הּוא. 

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ֵמַהּקָ

מֹו  רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ עֹוָלם ַהִחּבּור ִעם ַהּקָ ׁש ּבָ ת ֻמְרּגָ ּבָ ׁשַ ָבה – ּבְ ַמְחׁשָ ִריָאה ּבְ ּבְ
ִהיא ְמֻאֶחֶדת ַעּמֹו, ְולֹא יֹוֵצאת ַלּזּוָלת. ל ָהָאָדם ׁשֶ ָבה ׁשֶ ְחׁשָ ַהּמַ

ת. ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ָרֵאל ּבְ מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ ת ּבְ ׁשֶ ְרּגֶ ּמֻ ֵתָרה ׁשֶ ה ַהּיְ ָ ֻדּשׁ ָמה ְיֵתָרה – ַהּקְ ְנׁשָ

ַקח ַהּלֶ

נּו ִיְהיּו ְראּוִיים ּוַמְתִאיִמים  ּלָ ּבּוִרים ׁשֶ ים ְוַהּדִ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּכָ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ ת ֹקֶדׁש ִנׁשְ ּבַ ׁשַ ּבְ
נּוי ִנְקָרא ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים ְוַכּדֹוֶמה. נּו ַהּפָ ְזַמּנֵ ם ּבִ ת. ּגַ ּבָ ְלׁשַ

)מעובד ע"פ מאמר ד"ה שובה ישראל, בלקו"ת חסידות מבוארת(

ֵתָרה". ָמה ַהּיְ ׁשָ עֹוֶזֶבת אֹוָתנּו "ַהּנְ ֶפׁש ַאֲחֵרי ׁשֶ יַע ֶאת ַהּנֶ ת, ְלַהְרּגִ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ִמים ּבְ ׂשָ 4. ְוָלֵכן ְמִריִחים ּבְ
ְבִחיַנת  ּבִ ָהעֹוָלם  ֶאת  ם  ְמַקּיֵ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ּגַ ׁשֶ יָון  ּכֵ  – ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִרים  ֻמּתָ ין  ֻחּלִ ְוִהְרהּוֵרי  בֹות  ַמְחׁשָ ַאְך   .5
ל ָהָאָדם ֲעׂשּוִיים  ל ֲעָסָקיו ׁשֶ ּכָ ִאּלּו  ּכְ יׁש  ְלַהְרּגִ א  ֶאּלָ ִדְבֵרי ֹחל,  ּבְ ת ֵאין ְלַהְרֵהר  ּבָ ׁשַ ד עֶֹנג  ָבה. ֲאָבל ִמּצַ ַמְחׁשָ
קנ,ב.  ת  ּבָ )ׁשַ ָמָרא  ּגְ ּבַ ר  ֻסּפָ ְוַכּמְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֹחל  ִדְבֵרי  ּבְ ָלל  ּכְ ְלַהְרֵהר  ּלֹא  ׁשֶ ִהיא  ֲחִסידּות  ת  ִמּדַ ְוֵכן  ָלִמים,  ּוֻמׁשְ
ת  ִמּדַ ת, ְוָלֵכן ֶהְחִמיר ּבְ ּבָ ׁשַ ּלֹו ּבְ ֶדה ׁשֶ ְבּתֹו ִלְגּדֹר ֶאת ַהּשָׂ ַמְחׁשַ ָעָלה ּבְ ְלִמי( ַעל אֹותֹו ָחִסיד ׁשֶ ּוְבַתְלמּוד ְירּוׁשַ
ְוַגם  ֶדה  ַדר ֶאת ַהּשָׂ ּגָ ם  ּגַ ׁשֶ ם ֵעץ ָצָלף,  ַמח ׁשָ ּצָ ה לֹו ֵנס ׁשֶ ְוַנֲעׂשָ ּלֹא ִלְגּדֹר אֹוָתּה,  ל ַעל ַעְצמֹו ׁשֶ ְוִקּבֵ ֲחִסידּות 

ְרָנָסה. ק לֹו ּפַ ִסּפֵ

ל "ֵיׁש  ְיִציָרה ׁשֶ ִנְקָרא  ּנּו ֶאת צּוָרתֹו. ֶזה  ְוׁשִ ְלֲעֵדיֶהם,  ּבִ ר  ּדֵ ְלִהְסּתַ כֹול ָהָיה  ּיָ ׁשֶ
ם. ָבר ַקּיָ ל ּדָ ּנֹות צּוָרה ׁשֶ ׁש" – ְלׁשַ ִמּיֵ

ֵיׁש ֵמַאִין

ְוֶאֶפס –  ת ֹזאת, ִהיא ִליצֹור "ֵיׁש ֵמַאִין"  ְלֻעּמַ ִריַאת ָהעֹוָלם,  ּבְ ַאְך  ה:  ֶיֶלד/ַיְלּדָ
ָלל ֹקֶדם ָלֵכן, ְוָלֵכן  ם ּכְ ּלֹא ָהָיה ַקּיָ ָבר ָחָדׁש ְלַגְמֵרי, ׁשֶ ָרא ּדָ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָוֶרַגע )ּוְלֻדְגָמה, ָהאֹוטֹו הּוא  ָכל ֶרַגע  ּבְ ם ֶאת ָהעֹוָלם  ּוְלַקּיֵ הּוא ָצִריְך ְלַהְחיֹות 
ד ַעְצמֹו –  ּדֹוֵמם ִמּצַ ם ּבַ ּלֹא ַקּיָ ה ּכֹוַח ָחָדׁש ׁשֶ ּזֶ הּוא ָינּוַע – ׁשֶ ָבר ּדֹוֵמם, ּוְכֵדי ׁשֶ ּדָ
ֵסק  ִניַע אֹותֹו. ִאם ְלֶרַגע ֶאָחד ִיּפָ ּתָ ה ׁשֶ ּיָ ַמן ְלַהְפִעיל ֵאֶנְרּגִ ל ַהּזְ ִבים ּכָ ֲאַנְחנּו ַחּיָ
ֶזה  ְך  ּכָ ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ ּדֹוֵמם.  ִלְהיֹות  ֵמֵאָליו  ַיְחֹזר  ָהאֹוטֹו  ַמל,  ַהַחׁשְ אֹו  ז  ַהּגָ ֶלק,  ַהּדֶ
ם ָיַצר  ֵ א ַהּשׁ ָדָבר ּדֹוֵמם, ֶאּלָ ָלל, ֲאִפּלּו לֹא ּכְ ֶמת ּכְ ּלֹא ָהְיָתה ַקּיֶ ִריָאה ׁשֶ י ַהּבְ ְלַגּבֵ

ְחָלט(. אֹוָתּה ֵמַאִין ְוֶאֶפס ַהּמֻ

ת ֵמַאִין? ּבָ ׁשַ

ּבּור ָהֱאלִֹקי "ְיִהי  ַהּדִ ָמִים" – ׁשֶ ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ א: ְוָלֵכן ֶנֱאַמר "ְלעֹוָלם ה' ּדְ א/ִאּמָ ַאּבָ
ֶאְמָצעּוָתם  ם ָיַצר ּבְ ֵ ַהּשׁ ָרה ַמֲאָמרֹות – ׁשֶ ּבּוִרים – ָהֲעׂשָ ַאר ַהּדִ ל ׁשְ ָרִקיַע" ְוֵכן ּכָ
ִמיד ּוְבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע, ֶאת  ִמים "ְלעֹוָלם", ּתָ ִבים" ְוַקּיָ ְבָרִאים, ֵהם "ִנּצָ ל ַהּנִ ֶאת ּכָ
ְוֶאֶפס,  ַאִין  ִלְהיֹות  ְוַיְחְזרּו  לּו  ּטְ ִיְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְבָרִאים,  ַהּנִ ל  ּכָ ְוֵכן ֶאת  ַמִים,  ָ ַהּשׁ

ִריַאת ָהעֹוָלם. ָהיּו ִלְפֵני ּבְ ִפי ׁשֶ ּכְ

ֶאְמָצעּות  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ ַלאְכּתֹו,  ִמּמְ ׁשֹוֵבת  ם  ֵ ַהּשׁ ּה  ּבָ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמה קֹוֶרה  ְך,  ּכָ ִאם 
יו  ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ה' ׁשָ תּוב "ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרה ַמֲאָמרֹות )ּכְ ל ֲעׂשָ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ
ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם"  רּוְך ׁשֶ ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם", "ּבָ ֲעׂשָ ל ְצָבָאם", "ּבַ ּכָ

ת? ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ם ְולֹא הֹוֵפְך ִלְהיֹות ַאִין ְוֶאֶפס, ּבְ יַצד ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ְוכּו'( – ּכֵ

ת ּבָ ל ׁשַ בֹות ׁשֶ ַמְחׁשָ

ה  ּוְמַחּיֶ ם  ְמַקּיֵ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  יר  ַמְסּבִ ה:  ֶיֶלד/ַיְלּדָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ּבֹו ַהּקָ בּוַע ׁשֶ ָ ל ַהּשׁ ׁשֹוֶנה ִמּכָ ת, ַאְך ּבְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ם ּבְ ֶאת ָהעֹוָלם ּגַ
ָלל ַלּזּוָלת,  ֶדֶרְך ּכְ ּבּור הּוא ּבְ ַהּדִ ּבּור – ׁשֶ ְבִחיַנת ּדִ 'יֹוֵרד' ְלַהְחיֹות ֶאת ָהעֹוָלם ּבִ
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָנה ִהיא ׁשֶ ּוָ ל, ַהּכַ ְמׁשָ ר ְלַעְצמֹו... ּוַבּנִ ֲהֵרי ָאָדם ֵאינֹו ְמַדּבֵ ְלָאָדם ַאֵחר, ׁשֶ
בּועֹות  ָ ּשׁ ַמְדנּו ּבַ ּלָ יר ֶאת ַהַחּיּות ָהֱאלִֹקית )ּוְכִפי ׁשֶ ם ְמַצְמֵצם ּוַמְסּתִ ֵ בּוַע ַהּשׁ ָ ַהּשׁ
ם1,  ֵ ָבר ִנְפָרד ֵמַהּשׁ ִאּלּו ָהעֹוָלם הּוא 'זּוָלת', ּדָ ה ּכְ ׁשָ ׁש ָלנּו ַהְרּגָ ּיֵ ְך ׁשֶ ָהַאֲחרֹוִנים(, ּכָ
נּו2  –  ק ֵמִאּתָ נּו ּוִמְתַנּתֵ ּלָ ה ׁשֶ ּיֹוֵצא ֵמַהּפֶ ּבּור ׁשֶ מֹו ּדִ ּבּור", ּכְ ִחיַנת "ּדִ ְוֶזה ִנְקָרא ּבְ

ה  ְרּגָ ִמּדַ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ ּלֹו  ׁשֶ ַהַחּיּות  ֶאת  ל  ְמַקּבֵ ָהעֹוָלם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֲהֵרי 
ִהיא ְלַעְצמֹו,  ל ָהָאָדם ׁשֶ ָבה ׁשֶ ְחׁשָ ָבה', ּוְכמֹו ַהּמַ ְקֵראת 'ַמְחׁשָ ּנִ בֹוָהה, ׁשֶ יֹוֵתר ּגְ
ל ָהעֹוָלם  ה ַהִחּבּור ׁשֶ ּלֶ ת ִמְתּגַ ּבָ ׁשַ ְך ּבְ ּנּו, ּכָ ֶקת ִמּמֶ ְולֹא ַלּזּוָלת, ְוִהיא לֹא ִמְתַנּתֶ

רּוְך הּוא3. דֹוׁש ּבָ ִעם ַהּקָ

ִפי  ֹאֶפן אֹוטֹוָמִטי )ּכְ עֹוָלם, ְוֶזה לֹא ִיְקֶרה ּבְ ם ּבָ ֵ נּו ְלַגּלֹות ֶאת ַהּשׁ ּלָ רּות ָלֲעבֹוָדה ׁשֶ ִביל ָלֵתת ָמקֹום ְוֶאְפׁשָ ׁשְ 1. ּבִ
ֲאָמר ַהּקֹוֵדם(. ּמַ ַמְדנּו ּבַ ּלָ ׁשֶ

ִביל  ׁשְ יׁש, ּבִ ְך ֲאַנְחנּו ַנְרּגִ ּכָ ה ׁשֶ רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ א ׁשֶ ם, ֶאּלָ ֵ ֱאֶמת ָהעֹוָלם ֵאינֹו ִנְפָרד ְלֶרַגע ֵמַהּשׁ ּבֶ 2. ַרק ׁשֶ
ה. ָ ין ַהּטֹוב ָלַרע, ְוַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם ְלטֹוב ְוִלְקֻדּשׁ ְהֶיה ָלנּו 'ֲעבֹוָדה' ִלְבֹחר ּבֵ ּתִ ׁשֶ

ֲהָוָי' –  ם  ׁשֵ עֹוָלם  ּבָ ה  ּלֶ ּוִמְתּגַ ם ֱאלִֹקים  ׁשֵ ל  ׁשֶ ְמצּום  ַהּצִ ם  ּיֵ ִמְסּתַ ת "ַוְיַכל ֱאלִֹקים" –  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ַמְדנּו  ּלָ ׁשֶ ּוְכִפי   .3
יק. ְרּתִ ֵגן ְוַהּנַ ֶמׁש ְללֹא ַהּמָ ֶ ר, ּוְכמֹו ַהּשׁ ֵאינֹו ֻמְסּתָ ָהאֹור ָהֱאלִֹקי ׁשֶ

טָן? ָּ מִי יְנַצֵּחַ, עוֹג הַגָּדוֹל אוֹ יִצְחָק הַק
טֹוִבים?  ים  ּוַמֲעׂשִ ְיָלִדים  'ּתֹוָלדֹות',  ְלִיְצָחק  ָהיּו  ָמה  ְזכּות  ּבִ ה:  ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ְזכּות ַהִחּנּוְך  ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ּבִ ְזכּותֹו ׁשֶ ה ָהָיה ּבִ ּזֶ ה ׁשֶ ָרׁשָ ֶרת ָלנּו ַהּפָ ְמַסּפֶ

נֹו. ַאְבָרָהם ֶהֱעִניק ְלִיְצָחק ּבְ ׁשֶ

ְוַגם  ָיִמים,  מֹוָנה  ׁשְ ִגיל  ּבְ ִמיָלה  ִרית  ּבְ לֹו  ָעׂשּו  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ִיְצָחק 

ֶרת  ְמַסּפֶ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ִפי  ּכְ ֵרה,  לֹוׁש־ֶעׂשְ ׁשְ ִגיל  ּבְ ְלִמְצוֹות  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון 

ם ְליֹום  ה רֹוֵמז ּגַ ּזֶ ֵמל ֶאת ִיְצָחק", ׁשֶ יֹום ִהּגָ ה ָגדֹול ּבְ ּתֶ ַעׂש ַאְבָרָהם ִמׁשְ "ַוּיַ

ֶצר ָהַרע, ְוִנְכַנס  ּלֹו )ּבֹו הּוא ִנְגַמל ֵמַהּיֵ ר־ִמְצָוה ׁשֶ ּלֹו ְוַגם ְליֹום ַהּבַ ִרית ׁשֶ ַהּבְ

ֶצר ַהּטֹוב(. ּבֹו ַהּיֵ

דֹוֵלי ַהּדֹור,  ּגְ ל  ּכָ פּו  ּתְ ּתַ ה ַאְבָרָהם ִהׁשְ ָעׂשָ דֹול ׁשֶ ַהּגָ ה  ּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ א:  א/ִאּמָ ַאּבָ

עֹוג  ׁשֶ ר,  ְמַסּפֵ ְדָרׁש  ַהּמִ ָהֻאּמֹות.  ּוַמְלֵכי  ן  ׁשָ ַהּבָ ֶמֶלְך  עֹוג  ם  ּגַ ּוְבתֹוָכם 

ן  ע ַאַחת ֶאת ַהּבֵ ֶאְצּבַ ּבְ הּוא ָיכֹול ִלְמעְֹך  ְמָחה ְוָאַמר, ׁשֶ ל ַהּשִׂ ּכָ ִלְגֵלג ַעל 

ְרֶאה ֶאת  ה עֹוד ּתִ רּוְך הּוא: ַאּתָ דֹוׁש ּבָ ל ַאְבָרָהם... ָאַמר לֹו ַהּקָ ִחיד ׁשֶ ַהּיָ

ָיָדם. ּפֹול ּבְ ה ּתִ ְצָחק ְוַאּתָ ְצאּו ִמּיִ ּיֵ ים ׁשֶ ֱאָצִאים ָהַרּבִ ַהּצֶ

ר  ֶקׁשֶ ּבְ ְוִנְכָנס  ר־ִמְצָוה  ּבַ אֹו  ִמיָלה  ִרית  ּבְ חֹוֵגג  ׁשֶ הּוִדי  ַהּיְ מּול  ה:  ֶיֶלד/ַיְלּדָ

לֹו  ְואֹוֵמר  ַהּגֹוִיים,  ל ֶאת  ַסּמֵ ַהּמְ ַהּטֹוב, עֹוֵמד עֹוג,  ֶצר  ַהּיֵ ְוִעם  ם  ֵ ַהּשׁ ִעם 

ע ַאַחת... ֶאְצּבַ הּוא ָיכֹול ִלְמעְֹך אֹותֹו ּבְ ׁשֶ

ם ֶאָחד, ְוָכל ָהעֹוָלם ָעַמד  ֵ ַהׁשּ ֲאִמין ּבְ ּמַ ִמי ׁשֶ ֵעֶבר ֶאָחד, ּכְ ַאְבָרָהם ָעַמד ּבְ

ֲעבֹוָדה־ָזָרה.  ִני, ְוֶהֱאִמין ּבַ ֵ ֵעֶבר ַהּשׁ מּולֹו, ּבָ

ל ָהעֹוָלם?! ֵאילּו ִסּכּוִיים ָהיּו ְלַאְבָרָהם ַלֲעֹמד מּול ּכָ

ָכל ָמקֹום ֶאת  ַחד. הּוא ֵהִפיץ ּבְ ׁש ְולֹא ּפָ א: ֲאָבל ַאְבָרָהם לֹא ָחׁשַ א/ִאּמָ ַאּבָ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ּקָ ָהֱאמּוָנה ּבַ

יכּו ֶאת  ַיְמׁשִ ּלֹו  ׁשֶ ֱאָצִאים  ַהּצֶ ׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ִהְבִטיַח  ֶזה  ְזכּות  ּבִ

ָניו. ַיד ּבָ ִדים ִלּפֹול ּבְ ְתַנּגְ ל ַהּמִ ּסֹוָפם ׁשֶ ְרּכֹו ְוׁשֶ ּדַ

ַקח: ַהּלֶ

חֹות  ם לֹא ּפָ ָהַרע ּגֹוֵבר ּבֹו. הּוא ִנְרֶאה ְמַאּיֵ ַאף ָאנּו עֹוְמִדים מּול עֹוָלם ׁשֶ

ִסיָמן  ָאבֹות  י  "ַמֲעׂשֵ ׁשֶ ִלְזּכֹר,  ָצִריְך  ַרְך.  ֶיֶלד  מּול  ָהעֹוֵמד  ָהֲעָנק  ֵמעֹוג 

ַהּכֹוַח  ָלנּו ֶאת  ֵיׁש  ֵאֵלינּו.  ם  ּגַ ה  ָ יֻרּשׁ ּבִ ַאְבָרָהם עֹוֵבר  ל  ׁשֶ ּכֹוחֹו  ְלָבִנים" – 

ּוִמְצוֹות  תֹוָרה  ּבְ ַלֲעֹסק  ּוְלהֹוִסיף  ָהעֹוָלם  ֵמַהְפָרעֹות  ם  ֵ ְלִהְתַרּשׁ ּלֹא  ׁשֶ

ֵלָמה. ְ ה ַהּשׁ ֻאּלָ ּוְלָהִכין ֶאת ָהעֹוָלם ִלְקַראת ַהּגְ

)מעובד ע"פ לקו"ש ח"א, עמ' 45  ואילך(

ִׂיחָה נְֻקדָּה מִּש

שם משפחה: ___________________ שם פרטי: ___________________

למדתי עם: ___________________________________ כיתה: __________

חתימת הורים: __________________
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