
ֵאין ָאנּו אֹוְמִרים ָאנּו אֹוְמִרים, ְוַתֲחנּון ׁשֶ יא ֶזה ׁשֶ ָנׂשִ

הֹוְלִכים ַאַחר ֹרב  יָון ׁשֶ ֲחנּון, ּכֵ ל ְיֵמי ֹחֶדׁש ִניָסן ָאנּו לֹא אֹוְמִרים ּתַ ְך ּכָ ֶמׁשֶ א: ּבְ א/ִאּמָ ַאּבָ
ֻכּלֹו לֹא אֹוְמִרים.  ֲחנּון, ָאז ּבְ ּלֹא לֹוַמר ּתַ ה ׁשֶ ֹרב ַהֹחֶדׁש ֵיׁש ִסּבָ ַהֹחֶדׁש, ְוִאם ּבְ

יָון  ּכֵ ֲחנּון,  ּתַ אֹוְמִרים  לֹא  ִניָסן  ּבְ י"ג  ְוַעד  ָאֶל"ף  ּמֵ ׁשֶ ִנְרֶאה  ַהֹחֶדׁש,  ְיֵמי  ֶאת  ק  ְנַחּלֵ ִאם 

ֶהם, ָהֵחל ֵמַהּיֹום ּבֹו הּוַקם  ּלָ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ָבִטים ֶאת ַהּקָ ְ יֵאי ַהּשׁ ֶהם ִהְקִריבּו ְנׂשִ ִמים ּבָ ה ַהּיָ ֵאּלֶ ׁשֶ

ִניָסן. ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן, ְוַעד י"ג ּבְ ן, ּבְ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ן  ַסח ְוַהּיֹום ּבֹו ָהיּו ַמְקִריִבים ֶאת ָקְרּבַ הּוא ֶעֶרב ּפֶ יָון ׁשֶ ֲחנּון ּכֵ ִניָסן לֹא אֹוְמִרים ּתַ י"ד ּבְ ּבְ

לֹא  ַהֹחֶדׁש  ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוִנים  ִמים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ַהַחג,  ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַסח,  ַהּפֶ

ֲחנּון. אֹוְמִרים ּתַ

ִהְקִריב  ׁשֶ יא",  ַה"ָנׂשִ ת  ָרׁשַ ּפָ יֹום ֶאת  ָכל  ּבְ ָאנּו אֹוְמִרים  ִניָסן,  ֹחֶדׁש  ֵמֹראׁש  ָהֵחל  נֹוָסף,  ּבְ

ֶאת  קֹוְרִאים  ּבֹו  ִניָסן,  ּבְ י"ג  ַעד  ן,  ִמּכֵ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ָרצֹון"  ַה"ְיִהי  ִעם  נֹו,  ָקְרּבָ ֶאת  יֹום  אֹותֹו  ּבְ

נֹות. ְרּבָ ל ַהּקָ ל ּכָ ּכּום ׁשֶ ַהּסִ

ב"ה

ִׂיא רִים לַנָּש ְ מִתְַקּשׁ
ֹן ב' נִיסָן־י"א נִיסָן – חֵלֶק רִאׁשו

והשיב לב
אבות על ידי בנים )ע"ר(

עֶרֶב ׁשַבַּת קֹדֶׁש
ַיַּקְהֵל־פְּקוּדֵי/הַחֹדֶׁש  • כ"ח בַּאֲדָר תשפ"א    פָּרָׁשַת ו
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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 

ֶנֶסת 'ֶצַמח  ית ַהּכְ ֵלי ּבֵ ּלְ ְתּפַ ַחת ְקִווין ָהְיָתה ִמּמִ ּפַ ָאֵמִריָקה. ִמׁשְ ם ּבְ ְך ּגַ אִויְטׁש ִנְמׁשַ ַחת ְקִווין ִלְליּוּבַ ּפַ ין ִמׁשְ ר ּבֵ ׁשֶ ַהּקֶ
"ד.  ְנֲהֵגי ַחּבַ ה ִמּמִ ּמָ רּו ּכַ ּיְ ּתַ "ְדִניִקים, ִהׁשְ ֱאָצִאים לֹא נֹוְתרּו ַחּבַ ַהּצֶ ָחה ַעְצָמּה, ַלְמרֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ִויְלַיְמְסּבּוְרג. ּבַ ֶצֶדק' ּבְ
ר  ׁשֶ ַהּקֶ ח  ֻנּסַ ֶאְמָצעּות  ּבְ "ד  ַחּבַ ִעם  ה  ִזּקָ ַעל  ְמרּו  ׁשָ ֲאֵחִרים  ם;  ֵ ַהּשׁ ת  ִהּלַ ּתְ ִסּדּור  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֹסֶרת  ּמָ ּבַ יכּו  ִהְמׁשִ ֵהם 

ַסח. ל ּפֶ ֻיָחִדים ׁשֶ ין, אֹו ַעל ַהִהּדּוִרים ַהּמְ ִפּלִ ּתְ ּבַ

ַעל  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ּבִ ְיָלֶדיָה  ֶאת  ְקִווין  ֶבֶרת  ַהּגְ ָכה  ִחּנְ פּוָאה,  ַהּקְ ָאֵמִריָקה  ּבְ הּוִדי  ַהּיְ ְביֹון  ַהּצִ ַעל  ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ִחיַנת  ִמּבְ
ּיֹום  דּוַע ּכַ דֹול ַהּיָ ְלמּוד־ּתֹוָרה ְלמֹוָסד ּגָ ְך ָצַמח ַהּתַ ְלמּוד ּתֹוָרה ִליָלֶדיָה, ּוַבֶהְמׁשֵ ֵעין ּתַ ְתָחה ּכְ ַטֲהַרת ַהּקֶֹדׁש. ִהיא ּפָ

ֱאָצֶאיָה, ָהַרב ְנַתְנֵאל ְקִווין. מֹו "ּתֹוָרה ָוַדַעת", ְוֹנַהל ַעל ְיֵדי ֶאָחד ִמּצֶ ׁשְ ּבִ

ל ְיָלֶדיָה, ּתֹוְך ֵחרּוף ֶנֶפׁש,  ִמיַרת ָמֹסֶרת ַיֲהדּוָתם ׁשֶ ֲהָלה ָהֵאם ִלׁשְ ּנִ ים ּוָמִרים ׁשֶ ִרים ַעל ַמֲאָבִקים ָקׁשִ ָחה ְמַסּפְ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ל ְיָלֶדיָה ׁשֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ּכָ ְוָאֵכן ָזְכָתה ְלָכְך ׁשֶ

נָה לְאַחַר מִכֵּן... ִים ׁשָ חֲמִּשׁ
ע ְקִווין ַלֲעלֹות  אּבֶ ָבר, ֶהְחִליָטה ּבָ ֲעָלּה ִנְפַטר ֶזה ִמּכְ ּבַ מֹוִנים ְוַאַחר ׁשֶ ָבר ִהְתָקְרָבה ְלִגיל ׁשְ ר ּכְ ֲאׁשֶ ְלֵעת ִזְקנּוָתּה, ּכַ
ַאף ֶאָחד ָיַדע, ֵהִכיָנה  ִלי ׁשֶ ּוִמּבְ אי  ֲחׁשַ ּבַ ָחה.  ּפָ ׁשְ ּוְבֵני ַהּמִ ָלִדים  ּלֹא ָרְצָתה ִלְהיֹות ֵנֶטל ַעל ַהּיְ יָון ׁשֶ ּכֵ ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, 
ה  י ַוְרׁשָ ָבּתֵ ִהיר ֶאָחד ָעְלָתה ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ְוִהְתּגֹוְרָרה ּבְ ים, ָאְרָזה ֶאת ֲחָפֶציָה, ּוְביֹום ּבָ רּוׁשִ ְסָמִכים ַהּדְ ל ַהּמִ ֶאת ּכָ

ַלִים. ירּוׁשָ ּבִ

ַאְרצֹות־ ֲהָגה ּבְ ּנָ ִפי ׁשֶ ּה ּכְ ּלָ ים ׁשֶ י ַהֶחֶסד ָהַרּבִ ִצְדקּוָתּה ּוְבַמֲעׂשֵ ְלָטה ּבְ ים ִצְדָקִנּיֹות ַרּבֹות, ּבָ ין ָנׁשִ ִעיר ַהּקֶֹדׁש, ּבֵ ם ּבְ ּגַ
ָרּה ֵמָאֵמִריָקה  ְלַבּקְ יַע  ִהּגִ ָנּה  ּבְ ׁשֶ ּכְ ַנֲעלֹות.  ְצָדָקה  רֹות  ְלַמּטְ ְיהּוִדים  ּוַמְתִריָמה  ְצָדָקה  ֶקת  ְמַחּלֶ ָהְיָתה  ִרית. ִהיא  ַהּבְ
ן ֶהְחִליט  ה. ַהּבֵ ּלָ ְרָמה אֹותֹו ְלַהְכָנַסת ּכַ ִהיא ּתָ ה ׁשֶ ּלָ אֹוָתם ָיִמים, הּוא ּגִ ָהָיה ִמְצָרְך ָנִדיר ּבְ יא, ׁשֶ ְוָרַכׁש ֲעבּוָרּה ַמְקּפִ

ּלֹו... א ׁשֶ ִאיל אֹותֹו ְלִאּמָ ּלֹו, ְוהּוא ַרק ַמׁשְ ָאר ׁשֶ ה ִנׁשְ ּזֶ ְתַנאי ׁשֶ ַעם ּבִ ִלְקנֹות ְלִאּמֹו ְפִריִג'יֶדר נֹוָסף, ֲאָבל ַהּפַ

ֶלת, ְוָכל  ֶלת ְלַיד ּדֶ ִרים ּדֶ ֵהם ָהיּו ּגָ ָרה ׁשֶ אֹון ָהרֹוָגצ'ֹוִבי ְוִסּפְ ה ַעל ַהּגָ ֶרת ַהְרּבֵ ְבָתא ָהְיָתה ְמַדּבֶ ַהּסָ ִרים ׁשֶ ְנָכֶדיָה ְמַסּפְ
ְגדֹוָלה, ֵהם ָהיּו ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו. ה ּכִ ֵאָלה, ְקַטּנָ ׁשְ

ָזכּו  ֶניָה  ּבָ ְוַגם  יֹוֵתר,  ּבְ ֻמְפָלָאה  צּוָרה  ּבְ ּה  ּבָ ָמה  ִהְתַקּיְ ָיִמים,  ֲאִריכּות  ַעל  "ּב  ַ ָהַרּשׁ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ַהּנֹוֶסֶפת  ְרָכתֹו  ּבִ ם  ּגַ
ֻסּכֹות תשמ"ג, ֵמָאה  ל  ׁשֶ יֹום ִראׁשֹון  מֹוָצֵאי  ּבְ ִנים,  ׁשָ ִגיל 111  ּבְ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ִנְפְטָרה  ְקִווין"  ע  אּבֶ ָיִמים. "ּבָ ַלֲאִריכּות 

ֶאת  "ּב  ַ ָהַרּשׁ י  ָהַרּבִ ָאַמר  ֵמָאז  ִדּיּוק  ּבְ ָנה  ׁשָ
יֹוָמּה  ַעד  ְלָך'.  נּו  ִיּתְ ֶתר  'ּכֶ ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ַהּמַ
ְוָהְיָתה  ּה,  ַדְעּתָ ּבְ ְצלּוָלה  ָהְיָתה  ָהַאֲחרֹון, 
ִפּלֹות  ּתְ לֹוׁש  ׁשָ יֹום  י  ִמּדֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יָדה  ַמְקּפִ

ם. ֵ ת ַהּשׁ ִהּלַ ֶנֶסת, ִמּתֹוְך ִסּדּור ּתְ ֵבית ַהּכְ ּבְ

מִלְּיוּבַּאוִיטְׁש לְחֶבְרוֹן
ֱאָצֶאיָה, ָהַרב  ֶאָחד ִמּצֶ ְבָתא ְקִווין ָזְכָתה ׁשֶ ַהּסָ
ׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ "ד,  ַחּבַ ַלֲחִסידּות  ִהְתָקֵרב  ּכֵֹהן,  ִני  ּדָ

ֶחְברֹון. י ּבְ ִליַח ָהַרּבִ ׁשָ ּיֹום ּכְ ּכַ

ְסִגיַרת  ּבִ ר  ְמֻדּבָ ּכֵֹהן,  ִני  ּדָ ָהַרב  ל  ׁשֶ ִחיָנתֹו  ִמּבְ
ִליַח  ׁשָ ן הּוא ָזָכה ְלַכֵהן ּכְ ּכֵ ל ִהיְסטֹוִרי, ׁשֶ ַמְעּגָ
ַנֲחָלה  "ּב  ַ ָהַרּשׁ ַאְדמֹו"ר  ָרַכׁש  ם  ׁשָ ֶחְברֹון,  ּבְ
'ּתֹוַרת  יַבת  ְיׁשִ ֶאת  ְוֵהִקים  רֹוָמנֹו',  ית  'ּבֵ ּבְ
ְלָיִמים  ַלִים.  ירּוׁשָ ּבִ ּיֹום  ּכַ ֹוֶכֶנת  ַהּשׁ ֱאֶמת' 

ֵבי ֶחְברֹון'  יַבת 'ׁשָ ְלִמיֵדי ְיׁשִ ֶחֶדר ְלִלּמּוד ֲחִסידּות ֲעבּור ּתַ ׁש ּכְ ּמֵ ׁשַ ֵבית רֹוָמנֹו, ַהּמְ "ּב ּבְ ַ ֵהִקים ָהַרב ּכֵֹהן ֶאת ֵהיַכל ָהַרּשׁ
ֶחְברֹון. הּוִדי ּבְ ּוב ַהּיְ ּשׁ י ֶהֱעִניק אֹותֹו ַלּיִ ָהַרּבִ אֹותֹו ִמְבֶנה ִהיְסטֹוִרי, ַאַחר ׁשֶ ֹוֶכֶנת ּבְ ַהּשׁ

ְ יְלָדִים"... ּ לָך ם יִהְיו "סְעִי לְאָמֵרִיָקה וְׁשָ
ְדִויְנְסק  ֵהֵחל ּבִ ל ִהיְסטֹוִרי ׁשֶ "ּב? ַמְעּגָ ַ י ָהַרּשׁ ֶכְנּתֹו ָלַרּבִ ל ׁשְ ֵאָלה ַהּגֹוָרִלית ׁשֶ ְ אֹון ָהרֹוָגצ'ֹוִבי ֶאת ַהּשׁ ַמּדּוַע ִהְפָנה ַהּגָ
י  ל ָהַרּבִ קּותֹו ׁשֶ ּלְ ִנים ְלִהְסּתַ ׁש ְלֶרֶגל ב' ִניָסן, 101 ׁשָ ן, ֻמּגָ ִנים ְלַאַחר ִמּכֵ ָאה ׁשָ ֶחְברֹון יֹוֵתר ִמּמֵ ר ּבְ אִויְטׁש ְוִנְסּגַ ּוִבְליּוּבַ

ָמתֹו ֵעֶדן "ּב ִנׁשְ ַ ָהַרּשׁ

ִרית  ָנה, ֵאֶליָה ָעְלָתה ֵמַאְרצֹות־ַהּבְ ים ׁשָ ִ ל ִלְפֵני ֲחִמּשׁ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ֶרת ּבִ מּות ֻמּכֶ ע" )-ָסְבָתא( ְקִווין ָהְיָתה ּדְ אּבֶ "ּבָ
ֵבל. ָכל ַרֲחֵבי ּתֵ זּוִרים ּבְ ֱאָצֶאיָה ּפְ ר ֵמאֹות ִמּצֶ ֲאׁשֶ ִגיל 111, ּכַ יָבה טֹוָבה ּבְ ׂשֵ ם ַעד ִלְפִטיָרָתּה ּבְ מֹוִנים ְוָחָיה ׁשָ ִגיל ׁשְ ּבְ

י  ֵמָהַרּבִ ל  ְלַקּבֵ ְבָתא  ַהּסָ ָזְכָתה  פּוָלה, אֹוָתּה  ַהּכְ ָרָכה  ַהּבְ ָחה אֹודֹות  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ּפּור  ַהּסִ ִמּדֹור ְלדֹור עֹוֵבר 
"ּב. ַ ָהַרּשׁ

ִגיל  "ד. ּבְ ַזע ֲחִסיֵדי ַחּבַ ָחה ִמּגֶ ּפָ אֹון ָהרֹוָגצ'ֹוִבי, ְלִמׁשְ ל ַהּגָ ְדִויְנְסק, ִעירֹו ׁשֶ ַנת תרל"ג, ּבִ ׁשְ בֹוָרה ִמְרָים, נֹוְלָדה ּבִ ּדְ
מּוָכה,  ַהּסְ ֲעָיָרה  ּבָ ים'  ּתִ ּבָ ֲעֵלי  ַה'ּבַ ַאַחד  ים.  ַרּכִ יָלִדים  ּבִ ֶלת  ְמֻטּפֶ ְלַבד,  ֲאָרה  ִנׁשְ ּה  ְוִאּמָ ֵמָאִביָה,  ָמה  ִהְתַיּתְ ָצִעיר 
ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַעל  ָחסּותֹו  ֶאת  ִלְפֹרשׁ  ה,  ִרּיָ ַהּטְ ָהַאְלָמָנה  ִעם  ֶחֶסד  ַלֲעׂשֹות  ֶהְחִליט  ּה,  ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ ְקרֹוב  ם  ּגַ ָהָיה  ׁשֶ

ָראּוי. ל אֹוָתּה ּכָ ּוְלַכְלּכֵ

ִית, ַזְלָמן  ַעל ַהּבַ ל ּבַ ְך אֹוָתּה ִלְבנֹו ׁשֶ ּדֵ בֹוא ַהּיֹום, ֶהְחִליָטה ָהֵאם ְלׁשַ ָלִדים. ּבְ כֹוַרת ַהּיְ בֹוָרה ִמְרָים ָהְיָתה ּבְ ה ּדְ ְלּדָ ַהּיַ
ִמְסָחרֹו. ַמִים ְוָעַזר ְלָאִביו ּבְ חּור ְיֵרא ׁשָ ָהָיה ּבָ ה ְקִווין, ׁשֶ ֹמשֶׁ

אֹון ָהרֹוָגצ'ֹוִבי. ל ַהּגָ ֵכָניו ׁשֶ ִויְנְסק, ְוָהיּו ׁשְ ִעיר ּדְ ֵני ַהּזּוג ְלִהְתּגֹוֵרר ּבָ בּו ּבְ ה ׁשָ ְלַאַחר ַהֲחֻתּנָ

נֶּה מַזָּל נֶּה מָקוֹם, מְׁשַ מְׁשַ
ֶטן.  ְפִרי ּבֶ ֵקד ּבִ ֵני ַהּזּוג לֹא ָזכּו ְלִהּפָ ה, ַאְך ּבְ ִנים ֵמַהֲחֻתּנָ ר ׁשָ ָחְלפּו ֶעׂשֶ

ִפי  ל ָהִעיר, ּכְ ַאְתָרא ַהֲחִסיִדי ׁשֶ ָרא ּדְ ָהָיה ַהּמָ אֹון ָהרֹוָגצ'ֹוִבי, ׁשֶ ֵעץ ִעם ַהּגָ בֹוָרה ִמְרָים ְלִהּוָ ר ָלּה, ֶהְחִליָטה ּדְ ּצַ ּבַ
ֵאלֹוֶתיָה. ל ׁשְ ָהְיָתה ַמְפָנה ֵאָליו ֶאת ּכָ ׁשֶ

ֵלית  ּבְ ֵרׁש  ר ַחְברֹוֶתיָה לֹוֲחצֹות ָעֶליָה ְלִהְתּגָ ֲאׁשֶ ּכַ ר  ִעּקָ ּבְ ֵאָלה ָמה ַלֲעׂשֹות,  ׁשְ ּבִ אֹון ָהרֹוָגצ'ֹוִבי  ַלּגָ ְנָתה  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֶכת ֵאָליו,  ּיֶ ֹזאת ֵאיָנּה ׁשַ ֵאָלה ּכָ י ׁשְ ָבה, ּכִ אֹון ְלַאַחר ַמְחׁשָ ָלּה ֵמָחָדׁש, ָעָנה ָלּה ַהּגָ ֲעָלּה ְוִלְמצֹא ֶאת ַמּזָ ֵרָרה ִמּבַ ּבְ

"ּב. ַ י ָהַרּשׁ ל ָהַרּבִ ֲעָצתֹו ׁשֶ אֹול ּבַ אִויְטׁש, ְוִלׁשְ יַע ָלּה ִלְנֹסַע ִלְליּוּבַ י, ְוהּוא ִהּצִ א ָלַרּבִ ֶאּלָ

"ּב. ַ י ָהַרּשׁ ַרּבִ ֵעץ ּבָ ים ֶהְחִליָטה ִלְנֹסַע ּוְלִהּוָ ׁשֹות ְמֻרּבִ ֵבד ּוַבֲחׁשָ ֵלב ּכָ ּבְ

ְלַחְדרֹו  ִנְכְנָסה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ
ן  ְוִעּיֵ י  ָהַרּבִ ב  ָיׁשַ "ּב,  ַ ָהַרּשׁ
ֹסֶרת  ַהּמָ ְלִפי  ֵסֶפר.  ּבְ
ָחה,  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֶרת  ֻסּפֶ ַהּמְ
לֹא  ֲאִפּלּו  "ּב  ַ ָהַרּשׁ י  ָהַרּבִ
יְך  ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו, ְוִהְמׁשִ
ֶטֶרם  ּבְ עֹוד  ֶפר.  ּסֵ ּבַ ן  ְלַעּיֵ
ֶאת  ִלְפצֹות  יָקה  ִהְסּפִ
ר  ֲאׁשֶ ֶאת  יד  ּוְלַהּגִ יָה  ּפִ
י:  ָהַרּבִ ָלּה  ּה, ָאַמר  ִלּבָ ַעל 
אֹוְמִרים  ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ "ָמה 

ם ִיְהיּו ָלֶכם ְיָלִדים". ֹקֶדם  עּו ְלָאֵמִריָקה, ְוׁשָ ּסְ ל. ּתִ ה ַמּזָ ּנֶ ה ָמקֹום, ְמׁשַ ּנֶ ֵרׁש, ֵאין ֶזה ָנכֹון! ְמׁשַ ַאּתְ ְצִריָכה ְלִהְתּגָ ׁשֶ
י ַלֲאִריכּות ָיִמים". ְזּכִ ֵצאָתּה הֹוִסיף ּוֵבְרָכּה: "ּתִ

"ּב. ַ י ָהַרּשׁ ִחידּות ִעם ָהַרּבִ ה ַהּיְ ּמָ ָכְך ּתַ ּבְ

ֶגֶדר "ְלַגּלֹות ֶאת  אֹוָתם ָיִמים ָהְיָתה ּבְ ן ָאֵמִריָקה ּבְ ּכֵ ִהיר, ׁשֶ יֹום ּבָ ַרַעם ּבְ ֵני ַהּזּוג ְקִווין ּכְ י ָנְפלּו ַעל ּבְ ל ָהַרּבִ ָבָריו ׁשֶ ּדְ
ַע ֶאת ָהִעְנָין ַלְמרֹות  י, ַוֲעֵליֶהם ְלַבּצֵ ל ָהַרּבִ ֵמיִמית ׁשֶ הֹוָרָאה ּוִבְבָרָכה ׁשְ ר ּבְ ֻדּבָ ּמְ ָאֵמִריָקה..." אּוָלם ֵהם ֵהִבינּו ׁשֶ

ָבר. ּדָ רּוִכים ּבַ ִיים ַהּכְ ׁשָ ַהּקְ

ִויְנְסק, ְוִחיׁש ַמֵהר  ֶבֶרת ְקִווין ָחְזָרה ְלִעיר ְמגּוֶריָה ּדְ ָנה. ּגְ ַנת תרס"ד, ִלְפֵני 117 ׁשָ ׁשְ ה ִהְתחֹוֵלל ּבִ ֲעׂשֶ ִסּפּור ַהּמַ
אֹון  אִויְטׁש. ַהּגָ יּוּבַ י ִמּלְ ִמְצַות ָהַרּבִ ר ְלָאֵמִריָקה ָהְרחֹוָקה ּבְ ֵני ַהּזּוג עֹוְמִדים ְלַהּגֵ ּבְ ִעיר,  ׁשֶ מּוָעה ּבָ ְ ָטה ַהּשׁ ְ ּשׁ ִהְתּפַ

ָבר. יַצד ִיּפֹול ּדָ ינּו ִלְראֹות ּכֵ ם ִהְמּתִ ּלָ ּנּו. ּכֻ ְפְרדּו ִמּמֶ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵני ַהּזּוג ּבְ ֵרְך ֶאת ּבְ ָהרֹוָגצ'ֹוִבי ַאף הּוא ּבֵ

ַעל  ר  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ׁשֶ הּוִדי  ַהּיְ ֲעִתיָדּה  ַעל  ֵאָלה  ׁשְ ֶגֶדר  ּבְ ָהְיָתה  ְלָאֵמִריָקה  ִסיָעה  ַהּנְ ַהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ
ְפֵניֶהם. בּו ּבִ ּצְ ּנִ ים ׁשֶ ִיים ַהָחְמִרּיִ ׁשָ ַהּקְ

ִויְלַיְמְסּבּוְרג.  כּוַנת  ׁשְ ּבִ ֵמָחָדׁש  יָתם  ּבֵ ֶאת  ֵמָחָדׁש  נּו  ּבָ ם  ְוׁשָ ִרית,  ְלַאְרצֹות־ַהּבְ ַהּזּוג  ֵני  ּבְ יעּו  ִהּגִ תרס"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ
ַהּזּוג  ִלְבֵני  נֹוְלדּו  ְלָאֵמִריָקה,  ּבֹוָאם  ֵמָאז  ָקָצר  ְזַמן  ֶרק  ּפֶ ּוְבתֹוְך  ְמלֹוָאּה,  ּבִ ָמה  ְ ּשׁ ִהְתּגַ "ּב  ַ ָהַרּשׁ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ְרָכתֹו  ּבִ

ִנים. ֵני ּבָ נֹות ּוׁשְ לֹוׁש ּבָ ׁשָ

בְּדַרְכֵי הַחֲסִידִים

לזכות נשמת 
 הרב החסיד הר״ר בן ציון 

 בן הרב החסיד הר״ר שבתי ז״ל  
מיכאלשווילי 

 נלב״ע כ׳ אדר ה׳תש״פ
ת׳נ׳צ׳ב׳ה׳

נדפס על ידי ולזכות זוגתו 
הרבנית תמר שתחי׳ 

מיכאלשווילי

לזכות חתן בר המצווה
אשי שיחי' שמחוביץ 

לרגל יום הבר מצוה ד' ניסן 
שיזכו הוריו לגדלו לתורה 

ולחופה ולמעשים טובים מתוך 
בריאות נחת והרחבה 

נדפס ע"י ולזכות רועי לוי ומיכל 
יפה שיחיו שמחוביץ

לע"נ 
הרה"ח ר' יצחק מרדכי בן ר' 

אברהם אבוקסיס 
נלב"ע כ"ב אדר תשע"ח 

ת.נ.צ.ב.ה.
 נדפס ע"י 

ולזכות המשפחה 

ִני ּכֵֹהן(  ִמין: ָהַרב ּדָ ָּ "ּב )ִנְרֶאה ִמי ַ ֵהיַכל ָהַרּשׁ ְקִביַעת ְמזוָּזה ּבְ

ֶחְברֹון, ָאז ְוַהיֹּום יַבת 'ּתֹוַרת ֱאֶמת' ּבְ ְכָנה ְיׁשִ ְבֶנה ּבֹו ׁשָ ַהּמִ

לזכות התמים
מנחם מענדל שיחי' אושר 
לרגל יום הולדתו כ"ג אדר 

לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות 
נדפס ע"י ולזכות הוריו אברהם ורעייתו ומשפ' שיחיו אושר

לזכות החיילת בצ"ה
חי' מושקא תחי'

לרגל הולדתה בשעטומ"צ  י"ז אדר תשפ"א
שיזכו הוריה לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים 

מתוך בריאות נחת והרחבה 
נדפס ע"י ולזכות הוריה מתתיהו ורייזי שיחיו ברגמן

לזכות החיילת בצבאות ה' 
חנה קיילא תחי' גייקובס

לרגל יום הולדתה
כ"ז  אדר

לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגו"ר

לזכות החיילת בצ"ה
חי' מושקא תחי'

לרגל הולדתה בשעטומ"צ י"ג אדר תשפ"א
שיזכו הוריה לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך 

בריאות נחת והרחבה 
נדפס ע"י ולזכות הוריה מנחם מענדל וחנה שיחיו בלוי



ֲחַז"ל  ִפי ׁשֶ ּכְ תֹוְך ַהּתֹוָרה,  רּוְך הּוא ִהְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ מֹו ׁשֶ ּכְ י, ׁשֶ יר ָהַרּבִ ַמְסּבִ

י  ַתְבּתִ ָתִבית ְיָהִבית ]=ֲאִני ֶאת ַעְצִמי ּכָ י ּכְ בֹות "ָאֹנִכי" – ֲאָנא ַנְפׁשִ י ַהּתֵ ים ֶאת ָראׁשֵ ְמָפְרׁשִ

ֶהם. ּלָ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ תֹוְך ּדִ יִקים ַמְכִניִסים ֶאת ַעְצָמם ּבְ ּדִ ם ַהּצַ ְך ּגַ י ָלֶכם[, ּכָ ּתֹוָרה ּוָמַסְרּתִ ּבַ

ִליֵדי  ֵמִביא  ּמּוד  ַהּלִ ׁשֶ ְותֹוָרתֹו,  ָתָביו  ּכְ ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ "ּב,  ַ ָהַרּשׁ י  ָהַרּבִ ִדְבֵרי  ּבְ ָנה  ּוָ ַהּכַ ְוזֹו 

ִנְמָצא  הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ם  ּגַ  – ַעְצמֹו  ּבְ ִעּמֹו  ִרים  ְ ִמְתַקּשׁ חּוָצה,  ַלֲהָפָצָתם  ְוַעד  ֹפַעל  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ

ַמְיָמה. ָ ה ַהּשׁ ל ֲעִלּיָ ב ׁשֶ ַמּצָ ּבְ

י  ָהַרּבִ ִנְמָצא  ָיָדם  ַעל  ֲהֵרי   – ָהעֹוָלם  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ה  ְלַמּטָ ִנְמָצִאים  ָתִבים"  ַה"ּכְ ׁשֶ יָון  ּוִמּכֵ

י  יא, ָהַרּבִ ׂשִ ין ַהּנָ ִמּיּות ּבֵ ַגׁשְ רּות ִנְצִחית ּבְ ְ ּזֹוִהי ִהְתַקּשׁ ִמּיּות ָהעֹוָלם, ַהְינּו, ׁשֶ ַגׁשְ "ּב ּבְ ַ ָהַרּשׁ

ָרֵאל. "ּב, ְוָכל ִיׂשְ ַ ָהַרּשׁ

ְוַגם  ּוְנָכָסיו  ְסָפָריו  ָתָביו,  ּכְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּדֹוֵרנּו –  יא  ְנׂשִ א ְמקֹומֹו,  ְמַמּלֵ ִלְבנֹו  נֹוֵגַע  ּבְ ְוֵכן הּוא 

ִמּיּות. ַעְצמֹו ּוְבַגׁשְ ִרים ִעּמֹו ּבְ ְ ן( – ִמְתַקּשׁ ִדְלַקּמָ ים )ּכְ ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ

קֹוָמּה ה לֹא ָזָזה ִמּמְ ָ ְקֻדּשׁ

ַלת  ַקּבָ ֵעת  ּבְ ָאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ּמַ ּבַ י"צ,  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ִדְבֵרי  ּבְ ׁש  ֻמְדּגָ ם  ּגַ ְך  ּכָ ה:  ֶיֶלד/ַיְלּדָ
ֹאֶפן  ה ׁשֹוָרה ּבְ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק", ּבֹו הּוא ְמָבֵאר ׁשֶ ְתִחיל "ֵראׁשִ ּבּור ַהּמַ יאּות, ּדִ ׂשִ ַהּנְ

ְקַלף  מֹו  ּכְ ה,  ָ ִלְקֻדּשׁ ֶהם  ּבָ ׁשּו  ּמְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ְדָבִרים  ּבִ  – קֹוָמּה"  ִמּמְ ָזָזה  לֹא  ה  ָ "ְקֻדּשׁ  – ִנְצִחי 

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ ַחּיּות  ל  ְמַקּבֵ ָקדֹוׁש  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ יִצית.  ַהּצִ ְוֶצֶמר  זּוָזה,  ְוַהּמְ ין  ִפּלִ ַהּתְ

ִמי ִהיא  ׁשְ אֹותֹו ֵחֶפץ ּגַ ֹוָרה ּבְ ּשׁ ּלֹו ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ם ַהּקְ ְך ּגַ הּוא ִנְצִחי, ּכָ מֹו ׁשֶ הּוא ַעְצמֹו, ְוָלֵכן ּכְ

ִנְצִחית.

קּות ּלְ 'ְיִחידּות' ְלַאַחר ַהִהְסּתַ

ְוָהֲעבֹוָדה"  י "ְמקֹום ַהּתֹוָרה  ְלַגּבֵ ְך הּוא  ּכָ ׁשֶ ּוְמָבֵאר  יְך  י"צ ַמְמׁשִ ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ א:  א/ִאּמָ ַאּבָ
ֵהִאיר  ׁשֶ ְוָהאֹור  יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ם  ּגַ ּבֹו  ׁשֹוָרה  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ

ְמקֹומֹו. ּלֹו ֲעַדִין ׁשֹוֶרה ּבִ ם ׁשֶ ֵ ֵמֲעבֹוַדת ַהּשׁ

"ּב  ַ ַיְלדּותֹו הּוא ָרָאה ֵאיְך ָהַרּשׁ ַעם ּבְ ּפַ "ּב, ׁשֶ ַ י ָהַרּשׁ ְך ִסּפּור ֵמָאִביו, ָהַרּבִ הּוא ֵמִביא ַעל ּכָ

ָהיּו  מֹו ׁשֶ קּותֹו, "ְוָהיּו עֹוד ִסְדֵרי ַהֶחֶדר ּכְ ּלְ ֲהַר"ׁש, ַאַחר ִהְסּתַ י ַהּמַ ל ָהַרּבִ ִנְכַנס ְלַחְדרֹו ׁשֶ

ָנעֹות  ָפָתיו  ּוׂשְ ְבּתֹו,  ׁשִ א  ּסֵ ּכִ ְלמּול  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֵאֶצל  ְוָעַמד  ֲחגֹוָרה  ּבַ ָלבּוׁש  ְוִנְכַנס  יו,  ַחּיָ ּבְ

ה". ר, ּוָבָכה ַהְרּבֵ ְמַדּבֵ ּכִ

יֹום  ִניָסן,  י"א  ִלְקַראת  א,  ַהּבָ בּוַע  ָ ּשׁ ּבַ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ְוִנְלַמד  יְך  ַנְמׁשִ ְך  ּכָ ַעל  אּור  ַהּבֵ ֶאת 

יא ּדֹוֵרנּו. י ְנׂשִ ל ָהַרּבִ ְדּתֹו ׁשֶ ֻהּלַ

ַקח ַהּלֶ

ל  דֹוׁשֹות ׁשֶ יחֹוָתיו ַהּקְ ה, ִלְקַראת ב' ִניָסן ְוי"א ִניָסן, נֹוִסיף ְוִנְלַמד ִמּשִׂ ָיִמים ְמֻיָחִדים ֵאּלֶ ּבְ

דֹוׁש  ר ִעּמֹו, ְוַעל ָידֹו ִעם ַהּקָ ֵ ה ְלִהְתַקּשׁ ִקּיּום הֹוָראֹוָתיו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזּכֶ ק ּבְ י, ְוִנְתַחּזֵ ָהַרּבִ

ר ִנְצִחי. ֶקׁשֶ רּוְך הּוא, ּבְ ּבָ

)מעובד ע"פ לקו"ש חל"ב, עמ' 19 ואילך(

ַעל ׁשּום ָמה?

ם ֵיׁש ֶמֶסר  ֻכּלָ ּלְ ּתֹוָרה, ַלְמרֹות ׁשֶ ִרים ּבַ ֻסּפָ ָבִרים ַהּמְ ל ַהּדְ ין ּכָ ָלל, ִמּבֵ ֶדֶרְך ּכְ ה: ּבְ ֶיֶלד/ַיְלּדָ
ים ֵזֶכר,  ים ְמאֹוד – ָאנּו עֹוׂשִ ים ִויסֹוִדּיִ ָלִלּיִ ֵהם ּכְ ְלָכל ַהּדֹורֹות, ַרק ְלִסּפּוִרים ּבֹוְדִדים – ׁשֶ

ית". ֵראׁשִ ה ּבְ מֹו "ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים", אֹו "ֵזֶכר ְלַמֲעׂשֵ ּכְ

ֲחִביַטת  ִמְנַהג  ָיִמים,  ְבָעה  ׁשִ לּוָלב  ְנִטיַלת  מֹו  )ּכְ ׁש"  ְקּדָ ַלּמִ "ֵזֶכר  ים  עֹוׂשִ ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ְוַגם 

ֵבית  ֲעׂשּו ּבְ ּנַ ֶדר(, ֶזה לֹא ְלָכל ָהֲעבֹודֹות ׁשֶ ֵליל ַהּסֵ ָהֲעָרָבה, ְוֵכן ִמְצוֹות ּוִמְנָהִגים ׁשֹוִנים ּבְ

ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ

ֵזֶכר  ים  עֹוׂשִ ַמּדּוַע  תשמ"ז,  ִניָסן  ב'  ּבְ ֶאְמָרה  ּנֶ ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת  יָחה  ׂשִ ּבְ י  ָהַרּבִ ׁשֹוֵאל  ְך,  ּכָ ִאם 

ֵעת  ּבְ ַאַחת,  ַעם  ּפַ ַרק  ָהיּו  ׁשֶ  – ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ת  ַלֲחֻנּכַ יִאים  ׂשִ ַהּנְ ִהְקִריבּו  ׁשֶ נֹות  ְרּבָ ַלּקָ ְלדֹורֹות, 

ְוַגם לֹא  יִאים,  ׂשִ ַהּנְ ת  ָרׁשַ ּפָ ם אֹוְמִרים ֶאת  ּגַ פּול,  ּכָ ֵזֶכר  א  ֶאּלָ ְסָתם,  ְולֹא  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֲהָקַמת 

ָכל ְיֵמי ַהֹחֶדׁש? ֲחנּון, ּבְ אֹוְמִרים ּתַ

ְכִלית ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ִחּנּוְך ִויסֹוד ְלָכל ּתַ

י: יר ָהַרּבִ א: ַמְסּבִ א/ִאּמָ ַאּבָ

ַהּדֹורֹות.  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֲעבֹוַדת  ל  ׁשֶ ְוַהַהְתָחָלה  סֹוד  ַהּיְ ִהיא  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ת  "ֲחֻנּכַ

ן  ּכֵ יו,  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְך  ֻחּנָ ַהּמְ ֲעבֹוַדת  ל  ּכָ ל  ׁשֶ סֹוד  ַהּיְ ֶאת  ַמֲעִמיד  ַהִחּנּוְך  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ׁשֶ  .

ל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם  ְכִלית ּכָ ִהיא ּתַ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ סֹוד ַלֲעבֹוַדת ַהּמִ ַח ָהֳעַמד ַהּיְ ְזּבֵ ת ַהּמִ ַעל ְיֵדי ֲחֻנּכַ

תֹוָכם"". י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ ל ַהּדֹורֹות( – "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ ְך ּכָ )ּוְבֶמׁשֶ

ַהַהְקָרָבה  יִאים . . – ַאף ׁשֶ ׂשִ נֹות ַהּנְ ים ֵזֶכר ְלדֹורֹות ְלָקְרּבְ עֹוׂשִ ַעם ׁשֶ י ֶזה מּוָבן ַהּטַ "ְוַעל ּפִ

נֹות  ָקְרּבְ י  ּכִ  – ִמים  ְמֻסּיָ ּוְזַמן  ּוְבָמקֹום  ָנה,  ׁשָ ַאְלֵפי  ְוִלְפֵני  ֲעִמית,  ַחד־ּפַ ָהְיָתה  ֶהם  ּלָ ׁשֶ

ֹפַעל  ּבְ יַע  ּפִ ּוַמׁשְ ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ִעְנָין  ַהּדֹורֹות,  ְלָכל  ִנְצִחי  ִעְנָין  ָהָיה  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ת  ַלֲחֻנּכַ יִאים  ׂשִ ַהּנְ

ִאיִרים  ּמְ ׁשֶ  – לּות  ַהּגָ ּדְ ל  ּוְמֻכּפָ פּול  ּכָ ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ם  ּגַ ּכֹוֵלל  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֲעבֹוַדת  ּבַ

ה ְוַעד עֹוָלם". י כּו' ֵמַעּתָ ל ְיֵמי ַחּיַ ּצֹוִצין כּו' ְלָהִבין כּו' ּכָ ל ַהּנִ "ּכָ

רּות ֲאֵליֶהם ְ יִאים ְוַהִהְתַקּשׁ ׂשִ ִנְצִחּיּות ַהּנְ

ִניָסן  ֹחֶדׁש  ל  ׁשֶ ֻיָחִדים  ַהּמְ ָהִעְנָיִנים  ין  ּבֵ "ׁשֶ י,  ָהַרּבִ ֶזה מּוָבן, אֹוֵמר  י  ּפִ ַעל  ה:   ֶיֶלד/ַיְלּדָ
יא  ׂשִ ּנָ דֹורֹו הּוא ּכַ יא ּבְ ל ָנׂשִ י ּכָ ָרֵאל, ּכִ יֵאי ִיׂשְ ל ְנׂשִ ְצִחּיּות ׁשֶ ִעְנַין )א( ַהּנִ ה ּבְ ׁשָ הּוא – ַהַהְדּגָ

ָכל ּדֹור ָודֹור(  ָרֵאל )ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ל ּכָ רּות ׁשֶ ְ דֹורֹו, )ב( ַהִהְתַקּשׁ ה( ּבְ ָהִראׁשֹון )-ֹמשֶׁ

רּות  ְ ן – ִהְתַקּשׁ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ְזַמן ֲחֻנּכַ ּבִ ָהְיָתה  רּות – ׁשֶ ְ ֶכת ֵמַהִהְתַקּשׁ ְמׁשֶ ַהּנִ ָרֵאל  ִיׂשְ יֵאי  ִלְנׂשִ

ִנְצִחית.

נֹוֵגַע  יֹוֵתר ּבְ ת ּבְ ׁשֶ ָרֵאל ְלֹחֶדׁש ִניָסן ֻמְדּגֶ יֵאי ִיׂשְ ְנׂשִ ְצִחּיּות( ּדִ ַהּנִ כּות )ּדְ ּיָ ַ ר ַהּשׁ ְוֵיׁש לֹוַמר ֲאׁשֶ

י"צ(: ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר )ָהַרּיַ ַ בֹוד־ְקֻדּשׁ יא ּדֹוֵרנּו, ּכְ ִלְנׂשִ

ֵעֶדן,  ָמתֹו  ִנׁשְ "ּב(  ַ )ָהַרּשׁ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ בֹוד־ְקֻדּשׁ ּכְ יא  ׂשִ ַהּנָ ל  ׁשֶ ַהִהּלּוָלא  יֹום  הּוא  ִניָסן  ב' 

יא  ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ְנׂשִ ַ בֹוד־ְקֻדּשׁ א ְמקֹומֹו( ּכְ נֹו ְמַמּלֵ ל )ּבְ יאּות ׁשֶ ׂשִ ְויֹום ַהְתָחַלת ַהּנְ

ּדֹוֵרנּו.

ְלָכל  ְצִחית  ַהּנִ  .  . רּות  ְ ְוִהְתַקּשׁ ָהעֹוָלם,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ם(  )ּגַ ְצִחּיּות  ַהּנִ ִעְנַין  ָמִצינּו  ֵניֶהם  ּוִבׁשְ

ָרֵאל ֲאֵליֶהם(": ָכל ִיׂשְ ָרֵאל )ְוֵכן – ּדְ ִיׂשְ

ִאיר ָלֶכם" ָתִבים ֲאִני ַמׁשְ "ֶאת ַהּכְ

ִדי  ִהיְמל,  ִאין  ֵגיי  "ִאיְך   – קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ִלְפֵני  "ּב  ַ ָהַרּשׁ י  ָהַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ְידּוִעים  א:  א/ִאּמָ ַאּבָ
ְתֵבי ַהֲחִסידּות( ִהְנִני  ָתִבים )ּכִ ַמְיָמה, ְוֶאת ַהּכְ ָ ָתִבים ָלאז ִאיְך ַאייְך" ]=ָאֹנִכי עֹוֶלה ַהּשׁ ּכְ

ִאיר ָלֶכם[. ַמׁשְ

ָּר? ּ בְּעִק מָה חָׁשוּב לָנו
ת  ׁשֶ "ׁשֵ ּוּוי  ַהּצִ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  ה  ֹמשֶׁ ְקֵהל מֹוֵסר  ַוּיַ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ְתִחּלַ ּבִ ה:  ֶיֶלד/ַיְלּדָ
ם".  ֵ ְלַהׁשּ תֹון  ּבָ ׁשַ ת  ּבַ ׁשַ ֹקֶדׁש  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה,  ה  ָעׂשֶ ּתֵ ָיִמים 
ְולֹא  ית ֵמֵאֶליָה,  ַנֲעׂשֵ ִאּלּו ִהיא  ּכְ ה ְמָלאָכה,  ָעׂשֶ ּתֵ ֶנֱאַמר  ֵאָלה, ַמּדּוַע  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ִנׁשְ

ה?  ָהָאָדם ַיֲעׂשֶ ה – ׁשֶ ֲעׂשֶ ּתַ

ין  עֹוׂשִ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְזַמן  "ּבִ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְך  ּכָ ַעל  יִרים  ַמְסּבִ א:  א/ִאּמָ ַאּבָ
סּוק  ה, ַהּפָ ַהּזֶ רּוׁש  ְיֵדי ֲאֵחִרים". ְלִפי ַהּפֵ ית ַעל  ַנֲעׂשֵ ן  ל ָמקֹום – ְמַלאְכּתָ ְרצֹונֹו ׁשֶ
ַמִים,  ָ ָראּוי, ְוזֹוֶכה ִלְבָרָכה ּוְלַפְרָנָסה ִמּשׁ ָרֵאל נֹוֵהג ּכָ ר ַעל ְזַמן ְמֻיָחד, ּבֹו ַעם ִיׂשְ ְמַדּבֵ
ְלַיד  ָחרּוִבים  ֵעץ  לֹו  ְוִנְבָרא  ּתֹוָרה  ְוָלַמד  ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ "י  ּבִ ַרׁשְ מֹו  )ּכְ ה  ָקׁשֶ ַלֲעֹבד  ִלי  ִמּבְ

ָעָרה(. ַהּמְ

ְמָלאָכה,  ן ְצִריִכים ַלֲעֹסק ּבִ ֲאַנְחנּו ּכֵ ׁשֶ ּיֹום? ּכְ ד אֹוָתנּו ּכַ א ְלַלּמֵ ה ּבָ סּוק ַהּזֶ ֲאָבל ָמה ַהּפָ
ְרֵנס? ֵדי ְלִהְתּפַ ה, ּכְ ם ַלֲעֹבד ָקׁשֶ ְוִלְפָעִמים ּגַ

יָך  ּפֶ סּוק "ְיִגיַע ּכַ ֵקן ְמָפֵרׁש ֶאת ַהּפָ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ י ֵאיְך ׁשֶ ה: ָנִבין ֹזאת ַעל ּפִ ֶיֶלד/ַיְלּדָ
ַפְרָנָסה ֲאָבל ָהֹראׁש  ַע ּבְ ִים ְצִריִכים ְלִהְתַיּגֵ ּפַ ַרק ַהּכַ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך" – ׁשֶ י ֹתאֵכל ַאׁשְ ּכִ

ֶריָך ְוטֹוב ָלְך"! נּוִיים ְלתֹוָרה ּוְלִמְצוֹות, ְוָאז "ַאׁשְ ֲארּו ּפְ ָ ב ִיּשׁ ְוַהּלֵ

ְמָלאָכה"  ה  ָעׂשֶ ּתֵ ָיִמים  ת  ׁשֶ "ׁשֵ ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ּוּוי  ּצִ ּבַ רּוׁש  ַהּפֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוֶזהּו  א:  א/ִאּמָ ַאּבָ
ֵמֵאת  ִהיא  ָרָכה  ַהּבְ ׁשֶ ִלְזּכֹר  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ְמָלאָכה,  ּבִ עֹוְסִקים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ׁשֶ  –
ֹכל  ּבְ ם ֱאלֶֹקיָך  ֵ ֱאַמר "ּוֵבַרְכָך ַהּשׁ ּנֶ ּכַ ם –  ֵ ת ַהּשׁ ְלִבְרּכַ ִלי  ּכְ ָלאָכה ִהיא ַרק  ְוַהּמְ ם  ֵ ַהּשׁ
תֹוָרה ּוְבִמְצוֹות, ְולֹא  ה ּבְ ְתִפּלָ ר ּבִ ִעּקָ ִקיִעים ּבְ יָלא ֲאַנְחנּו ַמׁשְ ה" – ּוִמּמֵ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֲאׁשֶ
ִאּלּו  ים ּכְ יׁשִ א ַמְרּגִ ְרָנָסה, ֶאּלָ בֹות ָמה ִיְהֶיה ִעם ַהּפַ ַמְחׁשָ ל ַהּיֹום ּבְ ּדֹוֲאִגים ּוְטרּוִדים ּכָ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ָרָכה ִהיא ֵמַהּקָ ַהּבְ י ָאנּו יֹוְדִעים ׁשֶ ית ֵמֵאֶליָה, ּכִ ִהיא ַנֲעׂשֵ

ִביִעי  ְ ּוַבּיֹום ַהּשׁ ה ְמָלאָכה,  ָעׂשֶ ּתֵ ת ָיִמים  ׁשֶ סּוק, "ׁשֵ יְך ַהּפָ ה: ְוָאז, ַמְמׁשִ ֶיֶלד/ַיְלּדָ
ַפְרָנָסה, ָאז  יֵמי ַהֹחל ְיהּוִדי ָטרּוד ּבְ ם" – ִאם ּבִ ֵ תֹון ְלַהׁשּ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ׁשַ
יֹום ֹחל  ם ּבְ ּלֹא ִלְדֹאג ְוַלְחׁשֹב ַעל ָהֵעֶסק... ֲאָבל ִאם ּגַ ת הּוא לֹא ַמְצִליַח ׁשֶ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ּגַ
ת  ּבַ "ׁשַ יׁש  ְלַהְרּגִ זֹוֶכה  הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאז  תֹון,  ּבָ ׁשַ מֹו  ּכְ ְקָצת  יׁש  ּוַמְרּגִ ֻמְדָאג  לֹא  הּוא 

ִריְך!  ּצָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ּתֹוָרה ּוִבְתִפּלָ ֵלָמה, ְוָיכֹול ַלֲעֹסק ּבַ תֹון" – ְמנּוָחה ׁשְ ּבָ ׁשַ

ָאֵכן  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ׁשֶ זֹוִכים  ְוָאז  ה',  ָעׂשֶ 'ּתֵ ָטֵפל;  ָדָבר  ּכְ ְלֵהָעׂשֹות  ְצִריָכה  ְמָלאָכה 
ם! ֵ תֹון ְלַהׁשּ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ׁשַ

ַקח ַהּלֶ

ִקיַע  ַנׁשְ ּובֹו  ר,  ִעּקָ ּבְ ָחׁשּוב  ָמה  ִמיד  ּתָ ִנְזּכֹר  ים,  עֹוׂשִ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ין  ִמּבֵ
ָאִביו,  ֶאת  ַאל  ׁשָ ַיְלדּותֹו  ּבְ ׁשֶ י"צ,  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּוְכִפי  ּוְבִהְתַלֲהבּות.  ק  ֵחׁשֶ ּבְ
ּדּור ְוַעל ְיהּוִדי  "ּב: ַעל ַהּסִ ַ י ֵעיַנִים? ָעָנה לֹו ָהַרּשׁ ּתֵ ה ֵיׁש ָלנּו ׁשְ "ּב, ָלּמָ ַ ַאְדמֹו"ר ָהַרּשׁ
ה ְוַצֲעצּוַע ְוַכּדֹוֶמה, ֵיׁש  ִרּיָ ה ּוְבֵקרּוב. ַעל ֻסּכָ ִחּבָ ַעִין ָיִמין – ּבְ ל ּבְ ּכֵ ַאֵחר ָצִריְך ְלִהְסּתַ
י ּוְבמֹוִחי  ִלּבִ י"צ, ֶנְחַקק ּבְ ר ָהַרּיַ ֲאִדיׁשּות ּוְבִרחּוק. ֵמָאז, ִסּפֵ ֹמאל – ּבַ ַעִין ׂשְ יט ּבְ ְלַהּבִ

ַעִין ָיָפה... ל ְיהּוִדי ּבְ יט ַעל ּכָ ָרֵאל, ְלַהּבִ ִעְנַין ַאֲהַבת ִיׂשְ
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