ב״ה

ָע ָׂש ה ֶא ת ֶׁש ּלֹו
ְּב ִעּצּומֹו ֶׁשל ַה ַּמ ֲא ָבק ֶׁשּנִ ֵהל ּכְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ָה ַרּיַ י"צ לְ ַמ ַען ְׁש ִמ ַירת ּגַ ֶחלֶ ת
רֹופ ִאים ִצּוּו ָעלָ יו לִ נְ ס ַֹע ֶאל ַמ ַעיְ נֹות
הּורע ַמ ַּצב ְּב ִריאּותֹוָ .ה ְ
רּוסיָ הַ ,
ַהּיַ ֲהדּות ְּב ְ
ַה ַּמ ְר ֵּפא ְּב ָה ֵרי ַקוְ ָקז.
הּודים
לְ ַא ַחר ִׁשּדּולִ ים ַר ִּבים ,נֵ אֹות ָה ַר ִּבי וְ נָ ַסע לְ ָׁשם ִעם ִאּמֹוַ ,ה ָּמקֹום ָה ָמה ִמּיְ ִ
ַר ִּביםֻ ,ר ָּבם ּכְ כֻ ּלָ ם ֲא ִמ ִידיםֶׁ ,שּנָ ֲהגּו לִ נְ ּפֹׁש ָׁשםִ .מּיָ ד ְּב ַהּגִ יעֹו לְ ָׁשם ּכִ ּנֵ ס ָה ַר ִּבי
ימין ַה ְּפ ִעילּות לְ ַמ ַען יִ ּסּוד יְ ִׁשיבֹותָּ ,ב ֵּתי
הּודים וְ ִד ֵּבר ַעל לִ ָּבם לַ ֲעמֹד לִ ִ
ֶאת ַהּיְ ִ
ּומ ְקוְ אֹות ָט ֳה ָרה.
ּכְ נֶ ֶסת ִ
אֹותם לְ ַה ְפ ִריׁש ִמ ָּממֹונָ ם לְ צ ֶֹרְך
עֹורר ּגַ ם ָ
הּודים ֲא ֵח ִרים וְ ֵ
לְ ָמ ֳח ָרת ִק ֵּבץ ָה ַר ִּבי יְ ִ
ַה ְּפ ִעילּותּ .כָ ְך ָחלְ פּו ַהּיָ ִמים וְ ָהיָ ה ָעלָ יו לַ ְחזֹר לְ ֵביתֹוָּ .ת ְמ ָהה ְמאֹוד ִאּמֹו
"מה יִ ְהיֶ ה ַעל ָה ַא ְמ ַּב ְטיֹות ֶׁש ָעלֶ יָך לַ ֲעׂשֹות?".
וְ ָא ְמ ָרהָ :
יתי"ֵ ,ה ִׁשיב ָה ַר ִּבי ְק ָצרֹות...
"אנִ י ֶאת ֶׁשּלִ י ָע ִׂש ִ
ֲ

"וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ְּב ַחּגֶ ָך"!

תּ-תֹורה
ָ
ִׂש ְמ ַח

ּתֹורה ִּב ְק ִר ַיאת ָּפ ָר ַׁשת "וְ זֹאת
ּתֹורה ָאנּו ְמ ַסּיְ ִמים ֶאת ַה ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ב ִׂש ְמ ַחת ָ
אׁשית"ְּ .ב ָפ ָר ַׁשת "וְ זֹאת ַה ְּב ָרכָ ה" ֲאנַ ְחנּו
"ּב ֵר ִ
אֹותּה ִמ ְ
ּומּיָ ד ַמ ְת ִחילִ ים ָ
ַה ְּב ָרכָ ה" ִ
מֹור ָׁשה ְק ִהּלַ ת יַ ֲעקֹב".
"ּתֹורה ִצּוָ ה לָ נּו מ ֶֹׁשה ָ
ָ
קֹור ִאים ָּפסּוק ְמאֹוד ֻמּכָ ר:
ְ
ּתֹורה,
הּודי יֵ ׁש ֶק ֶׁשר ְמיֻ ָחד ִעם ַה ָ
א/א ָּמאַ :ה ָּפסּוק ַהּזֶ ה ַמזְ ּכִ יר לָ נּו ֶׁשּלְ כָ ל יְ ִ
ַא ָּב ִ
קֹור ִאים אֹותֹו
ּדּוע ֲאנַ ְחנּו ְ
ּתֹורה לְ כָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֲ .א ָבל ַמ ַ
הֹוריׁש ֶאת ַה ָ
ּכִ י מ ֶֹׁשה ִ
ּתֹורה?
ּתֹורה וְ ֹלא ְּב ַחג ַה ָּׁשבּועֹותַ ,הּיֹום ּבֹו ִק ַּבלְ נּו ֶאת ַה ָ
ַּדוְ ָקא ְּב ִׂש ְמ ַחת ָ
ּתֹורהַ ,אְך ַא ַחר ּכָ ְך ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ב ַחג ַה ָּׁשבּועֹות ָא ְמנָ ם ִק ַּבלְ נּו ֶאת ַה ָ
יחה ֵמ ַה ֵּׁשםַ ,עם יִ ְׂש ָר ֵאל
נִ כְ ַׁשל ְּב ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לֲ .א ָבל ִמּיָ ד ַא ַחר ּכָ ְך מ ֶֹׁשה ִּב ֵּקׁש ְסלִ ָ
ּפּורים ַה ֵּׁשם ָסלַ ח לָ נּו ,וְ נָ ַתן לָ נּו ֵמ ָח ָדׁש ֶאת ַהּלּוחֹות
ּוביֹום ַהּכִ ִ
ׁשּובה ְ
ָחזַ ר ִּב ְת ָ
ּתֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה.
ַה ְּׁשנִ ּיִ ים ִעם ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות ,וְ גַ ם ֶאת ַה ָ
ּפּורים.
ּתֹורהָּ ,ב ָאה ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך לְ יֹום ַהּכִ ִ
א/א ָּמאַ :ה ִּׂש ְמ ָחה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ִׂש ְמ ַחת ָ
ַא ָּב ִ
ּתֹורהֶׁ .ש ֲא ִפּלּו ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַעם
ֲאנַ ְחנּו ְׂש ֵמ ִחים ַעל ַה ֶּק ֶׁשר ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ִעם ַה ֵּׁשם וְ ִעם ַה ָ
ּתֹורה .זֶ ה
ׁשּובה ּולְ ַח ֵּדׁש ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר ִעם ַה ָ
יח לָ ׁשּוב ִּב ְת ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל נִ כְ ַׁשל ,הּוא ִה ְצלִ ַ
ּתֹורה הּוא ָחזָ ק.
ַמ ְר ֶאה לָ נּו ַעד ּכַ ָּמה ַה ֶּק ֶׁשר ֶׁשּלָ נּו ִעם ַה ָ
נּוה וְ ֹלא
"א ַחזְ ָ
אֹומר ַר ִׁש"יֲ :
"ּתֹורה ִצּוָ ה" ֵ
ָ
יֶ לֶ ד/יַ לְ ָּדה :וְ לָ כֵ ן ְּב ֵפרּוׁשֹו ַעל ַה ָּפסּוק
ּתֹורה ,וְ לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו ּכָ ל ּכָ ְך
הּודי ָּת ִמיד ָּת ִמיד נִ ְׁש ָאר ָקׁשּור ִעם ַה ָ
נַ ֲעזְ ֶבנָ ה" .יְ ִ
ְׂש ֵמ ִחים ַהּיֹום.
(מעובד ע"פ לקו"ש חכ"ט ,עמ'  229ואילך)

ַה ּנַ ֲע ַל יִ ם ַה ְּק רּועֹות ֶׁש ָה ְפ כּו ְל כֶ ֶת ר

לׁ-שם-טֹוב לְ ַתלְ ִמ ָידיו:
תּ-תֹורהִ ,ס ֵּפר ַה ַּב ַע ֵ
ָ
ַּפ ַעם ְּב ִׂש ְמ ַח
ּקּודים
עֹור ִרים ְמ ֻא ָחר ֵמ ָה ָרגִ ילְּ ,ב ֶׁשל ָה ִר ִ
תּ-תֹורה ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ְ
ָ
ְּבב ֶֹקר ִׂש ְמ ַח
ּקֹודםֲ .א ָבל ַה ַּמלְ ָאכִ ים ,לְ ֻע ַּמת זֹאתֹ ,לא ָא ְמרּו
וְ ִׂש ְמ ַחת ַה ַה ָּקפֹות ֶׁש ַּבּלַ יְ לָ ה ַה ֵ
תּ-תֹורה וְ ֵהם ָּב ִאים ּכְ ֶה ְרּגֵ לָ ם לִ ְת ִפּלַ ת ַׁש ֲח ִריתַ .ה ַּמלְ ָאכִ ים
ָ
"לְ ַחּיִ ים" ְּבלֵ יל ִׂש ְמ ַח
נֹות ִרים לְ ֹלא
עֹוׂשה זֹאת ָּב ָא ֶרץ וְ ֵהם ָ
לֹומר ִׁש ָירה ַעד ֶׁש ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ
ֹלא יְ כֹולִ ים ַ
יטים לְ נַ ֵּצל ֶאת זְ ַמּנָ ם לַ ֲערְֹך נִ ָּקיֹון ַּב ָּׁש ַמיִ ם...
ּומ ְחלִ ִ
ַמ ַעׂשַ ,
יּ-ביִ ת ְקרּועֹותִ ,ע ְק ֵבי
ֵהם ְמגַ ּלִ ים ּכִ י ַה ָּׁש ַמיִ ם ְמלֵ ִאים ַּב ֲח ָפ ִצים ְמ ֻׁשּנִ ים :נַ ֲעלֵ ַ
ּדֹומים
יציתְּ ,ת ִפּלִ ין וַ ֲח ָפ ִצים ִ
בּוריםַ .ה ַּמלְ ָאכִ ים ְרגִ ילִ ים לִ ְמצֹא ִצ ִ
נַ ֲעלַ יִ ם ְׁש ִ
יטים לִ ְׁשאֹול ֶאת
ַּב ָּׁש ַמיִ םַ ,אְך ֵהם ֵמעֹולָ ם ֹלא ָראּו ְּד ָב ִרים ֶׁשּכָ ֵאּלֶ ה! ֵהם ַמ ְחלִ ִ
גֹורן ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ֵפ ֶׁשר ַה ְּד ָב ִרים.
ַה ַּמלְ ָאְך ִמיכָ ֵאלָ ,סנֵ ָ
ּנֹותרּו ֵמ ַה ַה ָּקפֹות
חֹור ִתיֵ .אּלֶ ה ֵהם ַהּנַ ֲעלִ ים ֶׁש ְ
מֹודה ַה ַּמלְ ָאְך ִמיכָ ֵאל" ,זֹו ְס ָ
"ּכֵ ן"ֶ ,
ּתֹורה"ְּ .בגַ ֲאוָ ה הּוא ַמ ִּציג ֶאת
הּודים ָר ְקדּו ִעם ַה ָ
ֶׁשּנֶ ֶע ְרכּו ֶא ֶמׁשָּ ,ב ֶהם ַהּיְ ִ
יטׁש...
ַהּנַ ֲעלִ ים ַה ְּקרּועֹות לְ ִפי ְק ִהּלֹות – ֵאּלֶ ה ֵמ ָה ִעיר ָק ִמינְ ָקא; ֵאּלֶ ה ִמ ֶּמזְ ִר ְ
בֹורא ָהעֹולָ ם ִמ ְּת ִפּלֹות ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאלֲ .אנִ י –
"ה ַּמלְ ָאְך מט"ט ׁשֹוזֵ ר ּכְ ָת ִרים לְ ֵ
ַ
בֹורא ָהעֹולָ ם ּכֶ ֶתר ְמפ ָֹאר ְּב ַה ְר ֵּבהּ ,כֶ ֶתר
ְמ ַסּיֵ ם ַה ַּמלְ ָאְך ִמיכָ ֵאל – ַא ִּציג ַהּיֹום לְ ֵ
ָעׂשּוי ִמּנַ ֲעלַ יִ ם ְקרּועֹות"...

ַּפ ַעם ִּב ֵּקר ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ֵידי ָה ִעיר ֵא ֶצל ּכְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ַה ַּמ ֲה ַר''ׁש וְ ָה ַר ִּבי
ִה ְת ַענְ יֵ ן ֶא ְצלֹו ְּב ַמ ָּצבֹו ֶׁשל ֶה ָח ִסיד ֶׁש ָּסר ֵמ ַה ֶּד ֶרְךֶ .ה ָח ִסיד ִס ֵּפר ּכִ י הּוא ֻסּלַ ק
בּורה ְּב ֶׁשל ַמ ֲעלָ לָ יו.
ֵמ ַה ֲח ָ
מּוטב.
עֹוׂשיםֲ .עלֵ יכֶ ם לְ ָק ְרבֹו ּולְ נַ ּסֹות לְ ָה ִׁשיבֹו לְ ָ
ֵהגִ יב ָה ַר ִּביֹ" :לא טֹוב ַא ֶּתם ִ
הּוריו ָה ָר ִעים
ֲא ִפּלּו ִאם ֹלא ַּת ְצלִ יחּוֶ ,אּלָ א ֶׁש ִּבזְ כּות ַה ֵּקרּוב ַהּזֶ ה יִ ְפ ֲחתּו ִה ְר ָ
ֵמ ֲע ָׂש ָרה לְ ִת ְׁש ָעה – ּגַ ם ָאז ּכְ ַדאי ַה ָּד ָבר".

יעי
ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ְּׁש ִב ִ

ִל ְׂשמ ַֹח ַעד ֵ'מ ַעל ָהרֹאׁש'

יעי – ְּברּוכִ ים ַה ָּב ִאים לְ ָדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ּולְ ַא ְדמֹו"ר ָה ַר ַּׁש"ּב:
א/א ָּמאַ :הּיֹום ַה ְּׁש ִב ִ
ַא ָּב ִ
ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ִענְ יָ נֹו הּוא 'ּכֶ ֶתר'ּ .כָ ְך ּגַ ם יֹום ֻהּלַ ְדּתֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָה ַר ַּׁש"ּב הּוא ְּבכ'
יּ-תבֹות
אׁש ֵ
ֶח ְׁשוָ ן תרכ"אּ ,בֹו ְרמּוזָ ה ַה ִּמּלָ ה 'ּכֶ ֶתר' ַּפ ֲע ַמיִ םָ .האֹות כ' ִהיא ָר ֵ
(ּב ָׁשנִ ים ֲא ֵחרֹות ִה ְס ִּביר
אֹותּיֹות ּכֶ ֶתר ְ
ּכֶ ֶתר ,וְ כֵ ן ַּב ָּׁשנָ ה – תרכ"א – ִמ ְס ַּת ְּתרֹות ָה ִ
יבה
ָה ַר ִּבי ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך לָ ַר ִּבי ָה ַר ַּׁש"ּבֶׁ ,ש ִהכְ ִריז ּכִ י ַּתלְ ִמ ֵידי ַהּיְ ִׁש ָ
"חּיָ לֵ י ֵּבית ָּדוִ ד").
ֵהם ַ

עֹולם
ּולזַ ּכֵ ְך ֶאת ָה ָ
ִל ְׂשמ ַֹח ְ

נֹוסףַ :על ָּדוִ ד נֶ ֱא ַמר "וְ ָדוִ ד הּוא ַה ָּק ָטן"ֶׁ ,ש ְּמ ַס ֵּמל ֶאת ַהּיְ ִר ָידה
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהִ :ענְ יָ ן ָ
(לְ זִ ּכּוְך ָהעֹולָ ם) לְ צ ֶֹרְך ֲעלִ ּיָ ה.
מֹותיו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָה ַר ַּׁש"ּב – ָׁשלֹום ֶּבערַ .ה ֵּׁשם ֶ'ּבער' ֵּפרּוׁשֹו – ּדֹבֶׁ ,שהּוא
ְׁש ָ
'ׁשלֹום' ְמ ַס ֵּמל ֶאת ַה ִחּבּור ֵּבין
ְמ ֻס ְר ָּבל ְּב ָב ָׂשר ֶׁש ְּמ ַס ֵּמל ּגַ ְׁש ִמּיּות .וְ ַה ֵּׁשם ָ
רּוחנִ ּיּות לַ ּגַ ְׁש ִמּיּות.
ָה ָ
תּ-תֹורהֶׁ ,ש ִענְ יָ נֹו
ָ
י-ע ֶצ ֶרת וְ ִׂש ְמ ַח
ּכָ ְך ּגַ ם ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צָ ,ה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ֶׁשל ְׁש ִמינִ ֲ
יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק – לִ ְפעֹל ּולְ ַה ְמ ִׁשיְך ֱאֹלקּות ְּבתֹוְך ָהעֹולָ ם.
ָהיָ ה ּכְ מֹו ֵ
ּיֹומי( ,בשנת אמירת השיחה) ַה ְּמ ַד ֵּבר ַעל זְ בּולּון
וְ זֶ ה ָקׁשּור לְ ִׁשעּור ַה ֻח ָּמׁש ַה ִ
עֹוסק ְּב ִמ ְס ָחר וְ ָע ַבד ֶאת ה' ְּבתֹוְך ָהעֹולָ ם.
– ֶׁש ָהיָ ה ֵ

ַהּיֹום ְּב ֻסּכָ ֵתנּו:
ַהּיֹום
ַּב ַחג

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַהּכְ לָ לִ י

יֹום ז

ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ֲח ִס ִידי
ַא ְדמֹו”ר ָה ַר ַׁש”ּב
(ּב ְׁש ִמינִ י-
ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י”צ ִ
ֲע ֶצ ֶרת)

אֶ .מלֶ ְך ּ -כֶ ֶתר
בָּ .דוִ ד ַה ָּק ָטן

אּ .כֶ ֶתר
בִ .חּבּור ֵּבין ּגַ ְׁש ִמּיּות
רּוחנִ ּיּות
לְ ָ

ּנֹוׂשא
ַה ֵ
ְּב ִׁשעּור
ַה ֻח ָּמׁש
ַה ְּב ָרכָ ה
לִ זְ בּולּון
ִחּבּור ֵּבין
ּגַ ְׁש ִמּיּות
רּוחנִ ּיּות
לְ ָ

אַ .ה ִּׂש ְמ ָחה ְצ ִריכָ ה
לִ ְהיֹות ְּבא ֶֹפן ֶׁשל
‘ּכֶ ֶתר’ַ ,ה ַּמ ִּקיף ֶאת ּכָ ל
ְמ ִציאּותֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם.
ב .זִ ּכּוְך ָהעֹולָ ם
ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַה ִּׂש ְמ ָחה.

טֹוב ה ְל ִמ י
ָ

הֹורה ַּפ ַעם לִ ְבנֹו ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ לִ נְ ס ַֹע לְ ָמקֹום
ּכְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ָה ַר ַּׁש"ּב ָ
צּוקה.
הֹוׁשיט ֶעזְ ָרה לְ ָח ִסיד ֶא ָחדִ ,איׁש ֲע ָס ִקיםֶׁ ,ש ָהיָ ה ָׁשרּוי ִּב ְמ ָ
ְמ ֻסּיָ ם ּולְ ִ
"קּיַ ְמ ִּתי ּכָ ל ָמה ֶׁש ִּב ַּק ְׁש ָּת
יעה ,נִ כְ נַ ס ֶאל ָא ִביו וְ ָא ַמרִ :
ּכְ ֶׁש ָחזַ ר ָה ַרּיַ י"צ ֵמ ַהּנְ ִס ָ
יֹותר".
ּצּורה ַה ְּׁשלֵ ָמה ְּב ֵ
ּטֹובה לְ אֹותֹו ָח ִסיד ַּב ָ
יתי ֶאת ַה ָ
ִמ ֶּמּנִ יָ .ע ִׂש ִ
טֹובה לְ ַע ְצ ְמָך.
ית ָ
טֹובה לֶ ָח ִסידָ ,ע ִׂש ָ
ית ָ
"טעּות ְּביָ ְדָךֹ .לא ָע ִׂש ָ
ָא ַמר לֹו ָא ִביוָ :
ית לִ ְהיֹות ְׁשלִ יחֹו
ּטֹובה לְ אֹותֹו ָח ִסיד ָע ָׂשה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ,וְ ַא ָּתה זָ כִ ָ
ֶאת ַה ָ
ֶׁשל ַה ֵּׁשם לְ ַב ֵּצ ַע ֶאת ְרצֹון ַה ַה ְׁשּגָ ָחה ָה ֶעלְ יֹונָ ה".

ועד
כפר
חב”ד

ַהּיֹום ְּב ֻסּכָ ֵתנּו:
ַהּיֹום ַּב ַחג

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַהּכְ לָ לִ י

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ֲח ִס ִידי

יֹום ה

ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן

ח-צ ֶדק
ַא ְדמֹו”ר ַה ֶּצ ַמ ֶ

ַמהּותֹו:

הּודי
ֵק ֵרב ּכָ ל יְ ִ
ּתֹורה
לַ ָ

ָּפ ַעל לְ ֵקרּוב ֵּבין
הּודים לְ ַמ ַען לִ ּמּוד
ַהּיְ ִ
ּתֹורה
ַה ָ

הֹור ָאה:
ַה ָ

לְ ִה ְת ַא ֵחד ַּבּלִ ּמּוד
ּתֹורה
ַה ָ

ּנֹוׂשא
ַה ֵ
ְּב ִׁשעּור
ַה ֻח ָּמׁש
יֹורּו
ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
לְ יַ ֲעקֹב
לִ ּמּוד
ּתֹורה
ַה ָ
הּודי
לְ כָ ל יְ ִ

יוצא לאור
על ידי ועד כפר חב"ד
ארה"ק ת"ו

עלון
מוגדל!

יע ה ַע ְצ ִמ ית
יְ גִ ָ

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ִּׁש ִּׁשי

ְל ָה ִביא ֶאת ַה ִּׂש ְמ ָחה ְלכָ ל ָמקֹום

יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק ּולְ ַא ְדמֹו"ר ַה ַּמ ֲה ַר"ׁש:
א/א ָּמאַ :הּיֹום ַה ִּׁש ִּׁשי – ְּברּוכִ ים ַה ָּב ִאים לְ ֵ
ַא ָּב ִ
יֹוסף ָהיָ ה
רֹועי צֹאןֵ ,
ּבֹודדּו ֵמ ָהעֹולָ ם וְ ָהיּו ֵ
ְּבׁשֹונֶ ה ֵמ ָה ָאבֹות וְ יֶ ֶתר ַה ְּׁש ָב ִטים ֶׁש ִה ְת ְ
ִמ ְׁשנֵ ה לְ ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם .הּוא ָע ַסק ְּב ִענְ יְ נֵ י ָהעֹולָ ם ְּב ָמקֹום נָ חּות ּכְ מֹו ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִעם ּכָ ל
זֶ ה ָהיָ ה ְמ ֻח ָּבר לַ ה' .וְ ַא ְד ַר ָּבהַּ ,דוְ ָקא ְּב ֶא ְמ ָצעּות יְ ִר ָידתֹו לְ ִמ ְצ ַריִ ם ,יָ כֹול ָהיָ ה לְ כַ לְ ּכֵ ל
ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ֶא ָחיו וְ לִ ְפעֹל ְרוָ ָחה ֵא ֶצל ְּבנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל.
יּבער' – ֹלא
בֹודתֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ַמ ֲה ַר"ׁש ָהיְ ָתה ְּבא ֶֹפן ֶׁשל 'לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ֲא ִר ֶ
ּכָ ְך ּגַ ם ֲע ָ
לְ ִה ְת ַּפ ֵעל ֵמ ָהעֹולָ ם ֶאּלָ א לְ ִה ְתנַ ֵהג ּגַ ם ִּבזְ ַמן ַהּגָ לּות ,לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ְּמ ִד ָידה וְ ַהגְ ָּבלָ ה.
לֹומ ִדים ַעל ַה ְּב ָרכָ ה
ּיֹומי (בשנת אמירת השיחה) ָאנּו ְ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ב ִׁשעּור ַה ֻח ָּמׁש ַה ִ
יֹוסף לַ ּגָ לּות ָּבּה "נַ ַּׁשנִ י
יֹוסףְ ,מנַ ֶּׁשה וְ ֶא ְפ ַריִ םֶׁ ,ש ֶא ְצלָ ם ֻמ ְדּגָ ׁש ֶׁשּגַ ם ִּב ִיר ַידת ֵ
לִ ְבנֵ י ֵ
"ה ְפ ַרנִ י ה' ְּב ֶא ֶרץ ָענְ יִ י".
ֹלקים" – ִ
ֱא ִ
יֹוסף
חֹוקיםּ ,כְ מֹו ֵ
ּׁשֹוא ָבה ּגַ ם לִ ְמקֹומֹות ְר ִ
ְּביֹום זֶ ה ָעלֵ ינּו לְ ָה ִביא ֶאת ִׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה ֵ
יעה לִ ְמקֹומֹות ֵאּלּו ּכְ ֵדי לְ ָה ִביא לְ ָׁשם ֶאת
יע לְ כָ ל ַעם ָה ָא ֶרץַ ,על-יְ ֵדי נְ ִס ָ
ֶׁש ִה ְׁש ִּפ ַ
אֹותם ָאנּו ְמנַ ְּצלִ ים ִּב ְׁש ִביל
ִׂש ְמ ַחת ַה ַחג ,אֹו ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַה ַּמכְ ִׁש ִירים ַה ֶּטכְ נֹולֹוגִ ּיִ ים ָ
'יֹוסף') ְּב ִמ ְצוַ ת ַה ְּצ ָד ָקה*.
(מּלְ ׁשֹון ֵ
הֹוסיף ִ
הּודי .וְ כֵ ן לְ ִ
לְ ָה ִביא ֶאת ִׂש ְמ ַחת ַה ַחג לְ עֹוד יְ ִ

ַהּיֹום ְּב ֻסּכָ ֵתנּו:
ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַהּכְ לָ לִ י

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ֲח ִס ִידי

יֹום ו

יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק
ֵ

ַא ְדמֹו”ר ַמ ֲה ַר”ׁש

ַמהּותֹו:

ָע ַבד ֶאת ה’ ְּבתֹוְך
ָהעֹולָ ם

לִ ֵּמד ֶׁש ָּצ ִריְך לִ ְפעֹל
ָּבעֹולָ ם ‘לְ כַ ְּת ִחּלָ ה
יּבער’
ֲא ִר ֶ

ּנֹוׂשא ְּב ִׁשעּור
ַה ֵ
ַה ֻח ָּמׁש
ַה ְּב ָרכָ ה לִ ְבנֵ י
יֹוסף
ֵ
יֹוסף
ְּבנֵ י ֵ
ְמ ַס ְּמלִ ים ֶאת
ַה ְּב ָרכָ ה ֲא ִפּלּו
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם

לְ ָה ִביא ֶאת
ַה ִּׂש ְמ ָחה לָ עֹולָ ם,
ּגַ ם לִ ְמקֹומֹות
חֹוקים
ְר ִ

ִה ְר הּור ֶא ָח ד ָּפ חֹות

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

גיליון ַ • 332חג ַה ֻּסּכֹות ,ט"ו ְּב ִת ְׁש ֵרי תשע"ט

ּכַ ֲא ֶׁשר ּכְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ַה ֶ'ּצ ַמח ֶצ ֶדק' ָהיָ ה ָצ ִעירָ ,ק ָרא לֹו ַּפ ַעם ַר ֵּבנּו ַהּזָ ֵקן
'ּתֹורה' ְּב ַמ ָּתנָ ה ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְצ ָט ֵרְך לְ ִה ְתיַ ּגֵ ַעַ .אְך ָה ַר ִּבי
וְ ָא ַמר לֹוֶׁ ,ש ִּב ְרצֹונֹו לְ ַה ֲענִ יק לֹו ָ
יעה
ּתֹורה ִּביגִ ָ
רֹוצה לִ לְ מֹד ָ
ַה ֶ'ּצ ַמח ֶצ ֶדק' ֹלא ִה ְסּכִ ים וְ ָט ַען ִּב ְפנֵ י ַר ֵּבנּו ַהּזָ ֵקן ֶׁשהּוא ֶ
ַע ְצ ִמית.
הֹוסיף ָחכְ ָמה ַעל ָחכְ ָמתֹוָ ,א ַמר ַה ֶ'ּצ ַמח ֶצ ֶדק' ֶׁש ָח ָרה
לְ ַא ַחר ִמ ְס ַּפר ָׁשנִ יםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִ
לֹו ַעל ּכָ ְך ֶׁשֹּלא ִק ֵּבל ִּבזְ ַמּנֹו ֶאת ַה ַה ָּצ ָעה ֶׁשל ַר ֵּבנּו ַהּזָ ֵקןֶׁ .שּכֵ ןּ ,גַ ם ִאם ַר ֵּבנּו ַהּזָ ֵקן
יֹותר ְּב ַמ ָּתנָ ה – ְּבכָ ל זֹאת ָּת ִמיד ָהיָ ה ְּב ֶא ְפ ָׁשרּותֹו
ּתֹורה נַ ֲעלִ ים ְּב ֵ
נֹותן לֹו ִענְ יְ נֵ י ָ
ָהיָ ה ֵ
ּתֹורה ִהיא ְּבלִ י
יֹותרּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ַה ָ
יעה ַע ְצ ִמית ְּב ִענְ יָ נִ ים נַ ֲעלִ ים עֹוד ֵ
הֹוסיף וְ לִ לְ מֹד ִּביגִ ָ
לְ ִ
ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית.

ַהּיֹום
ַּב ַחג

הפצת
מעיינות
החסידות

'עּבין ֵה ֵחל לִ נְ טֹות ִמ ֶּד ֶרְך ַהּיָ ָׁשר ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ַה ֲח ִס ִידים ָראּו ּכִ י
ַא ַחד ַה ֲח ִס ִידים ָּב ִעיר זֶ ִ
יצ ָתם.
יהם וְ ֹלא ֵהנִ יחּו לֹו לָ בֹוא ִּב ְמ ִח ָ
סֹוטה ֵמ ַה ֶּד ֶרְךִ ,ה ְר ִחיקּוהּו ֵמ ֲעלֵ ֶ
הּוא ֶ

אֹור ִחים ֶׁשל ַחג ַה ֻּסּכֹות
ָה ְ
ּיֹומי
*מ ְמלָ ץ לִ לְ מֹד ְּבכָ ל יֹום ֶאת ַה ֶּק ַטע ַה ָּקׁשּור לָ ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ִ
ֻ

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין
לּ-פי ַהּכָ תּוב ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשְּ ,ב ַמ ֲהלַ ְך יְ ֵמי ַה ֻּסּכֹות ָאנּו זֹוכִ ים
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ע ִ
יהם ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ,יִ ְצ ָחק
מֹות ֶ
(=אֹור ִחים) – נִ ְׁש ֵ
ְ
לְ ָא ֵר ַח ְּב ֻסּכָ ֵתנּו ֶאת ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין
ן-ע ֶדן לִ ְׁשהֹות
ּיֹורדֹות ִמּגַ ֵ
יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק וְ ָדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְךַ ,ה ְ
וְ יַ ֲעקֹב ,מ ֶֹׁשהַ ,א ֲהרֹןֵ ,
אֹור ַח ַא ֵחר ִמ ֵּבין ַה ַּצ ִּד ִיקים ַהּנִ זְ ּכָ ִריםֹ.
יע ֵ
ִע ָּמנּו ַּב ֻּסּכָ הְּ .בכָ ל יֹום ַמּגִ ַ

ַט ְב ַלת ִסּכּום
יְ ֵמי ַה ַחג

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַהּכְ לָ לִ ּיִ ים

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ֲח ִס ִידּיִ ים

ַחג ַה ֻּסּכֹות – יֹום א
יֹום ב
יֹום ג
יֹום ד
יֹום ה
יֹום ו
הֹוׁש ְענָ א ַר ָּבה –
ַ
יֹום ז
ְׁש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת
ּתֹורה
ִׂש ְמ ַחת ָ

ַא ְב ָר ָהם
יִ ְצ ָחק
יַ ֲעקֹב
מ ֶֹׁשה
ַא ֲהרֹן
יֹוסף
ֵ

ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב
יטׁש
ַה ַּמּגִ יד ִמ ֶּמזְ ִר ְ
ַא ְדמֹו”ר ַהּזָ ֵקן
ַא ְדמֹו”ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי
ַה ֶּצ ַמח ֶצ ֶדק
ַה ַּמ ֲה ַר”ׁש

ָּדוִ ד

ָה ַר ַּׁש”ּב
ָה ַרּיַ י”צ
ָה ַר ִּבי

יֹומי
אֹור ַח ִ
ֵ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :ה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ ָא ַמר ּכִ י יֵ ׁש לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לְ ַהזְ ּכִ יר ְּב ַחג ַה ֻּסּכֹות ֶאת
ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ֲח ִס ִידּיִ יםּ ,כְ ֵׁשם ֶׁש ַּמזְ ּכִ ִירים ֶאת ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַהּכְ לָ לִ ּיִ ים.
"ׂש ְמ ַחת
(ּבזְ ַמן ִ
לְ אֹור זֹאתָ ,היָ ה ָה ַר ִּבי ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה ִמ ְתוַ ֵעד ְּבלֵ ילֹות ַחג ַה ֻּסּכֹות ִ
ּומ ְס ִּביר ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר ֶׁש ֵּבין ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַהּכְ לָ לִ י לְ ֻא ְׁש ִּפיזִ ין
ּׁשֹוא ָבה") ַ
ֵּבית ַה ֵ
לׁ-שם-
ַה ֲח ִס ִידי ֶׁשל אֹותֹו יֹום .לְ ֻדגְ ָמהֶ ,את ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו לַ ַּב ַע ֵ
ּומֹוסיף
ִ
ּיֹומי
טֹוב ,וְ כֵ ן ָהלְ ָאהָ .ה ַר ִּבי ָהיָ ה ְמ ַק ֵּׁשר זֹאת ּגַ ם לְ ִׁשעּור ַה ֻח ָּמׁש ַה ִ
ּמּובן,
בֹודת ה'ּ .כַ ָ
ִסּפּור אֹו ִּפ ְתּגָ ם לְ גַ ֵּבי ַּד ְרּכָ ם ֶׁשל ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ֲח ִס ִידּיִ ים ַּב ֲע ַ
בֹודת ה'ָ ,היָ ה ָה ַר ִּבי ַמ ִּסיק
הֹור ָאה ַּב ֲע ַ
יטתֹו ַה ְּמ ֻפ ְר ֶס ֶמת ֶׁש ְּבכָ ל לִ ּמּוד יֵ ׁש ָ
ּכְ ִׁש ָ
ּיֹומי.
הֹור ָאה ֶׁש ָעלֵ ינּו לִ לְ מֹד ֵמ ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ִ
ְּבכָ ל יֹום ָ

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ָה ִראׁשֹון

אֹותן
א/א ָּמא :נִ ְת ַמ ֵּקד ַה ַּפ ַעם ְּב ִק ְט ֵעי ִׂשיחֹות אֹודֹות ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ יןָ ,
ַא ָּב ִ
נָ ָׂשא ָה ַר ִּבי ְּב ִה ְתוַ ֲעדּויות ַחג ַה ֻּסּכֹות ִּ ,ב ְׁשנַ ת תשד"מ

לׁ-שם-טֹוב:
ַהּיֹום ָה ִראׁשֹון – ְּברּוכִ ים ַה ָּב ִאים לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו וְ ַה ַּב ַע ֵ
הּודית ַּבה' ָּבעֹולָ ם
הּודי ָה ִראׁשֹוןֶׁ ,ש ֵה ִפיץ ֶאת ָה ֱאמּונָ ה ַהּיְ ִ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו הּוא ַהּיְ ִ
ּכֻ ּלֹו.
הּודים
עֹורר ּגַ ם ֵא ֶצל יְ ִ
נֹוס ַע ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום ּכְ ֵדי לְ ֵ
לׁ-שם-טֹובָ ,היָ ה ֵ
ּכָ ְך ּגַ ם ַה ַּב ַע ֵ
ׁשּוטים ֶאת ָה ֱאמּונָ ה ַּבה'.
ְּפ ִ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא ֵהם
ָ
"א-ל עֹולָ ם" – ֶׁש ָהעֹולָ ם וְ ַה ָּק
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו לִ ֵּמד ֶׁשה' הּוא ֵ
ָּד ָבר ֶא ָחד ַמ ָּמׁש וְ ָהעֹולָ ם ֵאינֹו נִ ְפ ָרד ֵמ ֱאֹלקּות.
הּודים ֵאיְך ַה ְּב ִריאּות וְ ֵאיְך ַה ַּפ ְרנָ ָסה
ּדֹואג לִ ְׁשאֹול יְ ִ
לׁ-שם-טֹוב ָהיָ ה ֵ
ּכָ ְך ּגַ ם ַה ַּב ַע ֵ
הּודי
ּובכָ ְך ָהיָ ה ְמ ַח ֵּבר ֵּבין ָהעֹולָ ם לַ ה' – ֶׁשּיְ ִ
"ּברּוְך ה'"ְ ,
אֹותם עֹונִ ים ָ
וְ לִ ְׁשמ ַֹע ָ
ּופ ְרנָ ָסה ֵהם ֵמ ֵאת ה' וְ ָצ ִריְך לְ הֹודֹות לֹו
יָ ִבין ֶׁשּגַ ם ַה ְּד ָב ִרים ַה ָח ְמ ִרּיִ ים ּכִ ְב ִריאּות ַ
ַעל ּכָ ְך.
לֹומ ִדים (בשנת אמירת השיחה) ַעל ַמ ֲחנֵ ה ָּדןֶׁ ,ש ָהיָ ה
ּיֹומי ְ
ְּב ִׁשעּור ַה ֻח ָּמׁש ַה ִ
אֹוס ִפים ֶאת ָה ֲא ֵבדֹות ֶׁשל ּכָ ל ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאל
"מ ַא ֵּסף לְ כָ ל ַה ַּמ ֲחנֹות"ֵ .הם ָהיּו ְ
ְ
יהן.
אֹותן לְ ַב ֲעלֵ ֶ
יבים ָ
ּומ ִׁש ִ
יהם ְ
ֶׁש ָּצ ֲעדּו לִ ְפנֵ ֶ
לֹומ ִדים ִמּכָ ְך ִהיאֶׁ ,שּיֵ ׁש לָ נּו ַּת ְפ ִקיד לֶ ֱאסֹף ֶאת
בֹודת ה' ֶׁש ָאנּו ְ
הֹור ָאה ַּב ֲע ַ
ַה ָ
הּודי
הּודי ,לְ ַהזְ ּכִ יר לֹו ֶׁשהּוא יְ ִ
רּוחנִ י ֶׁש ַּקּיָ ם ֵא ֶצל ּכָ ל יְ ִ
ָה ֲ'א ֵב ָדה' – ַהּנִ יצֹוץ ָה ָ
צֹוע ִדים
ּומ ֻח ָּבר ֵאלָ יוּ .כָ ְך ָאנּו ֲ
יע ֵמה' ְ
ּולְ לַ ְּמדֹו ֶׁשּכָ ל ָמה ֶׁש ַּקּיָ ם ָּבעֹולָ ם ַמּגִ ַ
לׁ-שם-טֹוב.
ְּב ַד ְרּכָ ם ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו וְ ַה ַּב ַע ֵ

היום בסוכתנו:
ַהּיֹום
ַּב ַחג

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַהּכְ לָ לִ י

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ֲח ִס ִידי

יֹום א

ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו

ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב

מהותו:

ֵה ִפיץ ֱאֹלקּות ָּבעֹולָ ם

הֹור ָאה:
ַה ָ

הּודים ִעם ה’
לְ ַק ֵּׁשר יְ ִ

ּנֹוׂשא
ַה ֵ
ְּב ִׁשעּור
ַה ֻח ָּמׁש

ּומ ֶּמּנָ ה לְ ָה ִפיץ יַ ֲהדּות וַ ֲח ִסידּות,
יטׁש ,נָ ַהג לָ ֶׁש ֶבת ָּב ִעיר ֶׁשּלֹו ִ
ּגַ ם ַה ַּמּגִ יד ִמ ֶּמזְ ִר ְ
נֹוס ַע ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום
לׁ-שם-טֹובֶׁ ,ש ָהיָ ה ֵ
ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַּתלְ ִמ ָידיוְּ .בׁשֹונֶ ה ֵמ ַה ַּב ַע ֵ
לַ ֲה ָפ ַצת ַהּיַ ֲהדּותּ ,כְ ִפי ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ֶא ְתמֹול.

הֹוסיף ְּב ִׂש ְמ ָחה
ְל ִ

"צחֹוק ָע ָׂשה לִ י
א/א ָּמא :יִ ְצ ָחק – ִמּלְ ׁשֹון ְצחֹוק וְ ִׂש ְמ ָחהּ ,כְ ִפי ֶׁש ָא ְמ ָרה ָׂש ָרה ְ
ַא ָּב ִ
ּׁשֹוא ָבה,
ּתֹוס ֶפת ַה ִּׂש ְמ ָחה ֶׁש ְּצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות ְּב ִׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה ֵ
מֹורה ַעל ֶ
ֹלקים" – ֶ
ֱא ִ
ַּבּלַ יְ לָ ה ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ֻסּכֹות ַה ַּׁשּיָ ְך לְ יִ ְצ ָחק.
ּתֹוס ֶפת ַה ִּׂש ְמ ָחה ֶׁש ְּצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות ִּבזְ ַמן ֵּבית
לֹומ ִדים ַעל ֶ
ּגַ ם ֵא ֶצל ַה ַּמּגִ יד ָאנּו ְ
ּׁשֹוא ָבה:
ַה ֵ
רּוח ַהּק ֶֹדׁשִ .אם ּכֵ ן,
ׁשֹוא ִבים ַ
ּׁשֹוא ָבה ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה ָהיּו ֲ
ַעל ִׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה ֵ
ׁשֹוא ִבים
ּׁשֹוא ָבהֲ ,א ִפּלּו יְ לָ ִדים ְק ַטּנִ ים ָהיּו ֲ
הּודי ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ִׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה ֵ
ּכָ ל יְ ִ
רּוחנִ ּיּות וְ ֵהם ֹלא ִה ְרּגִ יׁשּו זֹאת).
רּוח ַהּק ֶֹדׁש (לַ ְמרֹות ֶׁשּזֶ ה ָהיָ ה ְּב ָ
ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁשּ ,כִ י ָאז ַה ֶּמלֶ ְך – ַה ָּקדֹוׁש-
יֹותר לְ ַה ִּׂשיג ַ
ַה ַּמּגִ יד ָא ַמר ֶׁש ִּבזְ ַמן ַהּגָ לּות ַקל ֵ
יֹותר ַקל
ָּברּוְך-הּוא – ֹלא נִ ְמ ָצא ַּב ֵהיכָ ל ֶׁשּלֹו ֶאּלָ א ַּב ֶּד ֶרְךּ'ַ ,בּפּונְ ָּדק' ,וְ ָאז ּכִ ְביָ כֹול ֵ
ּתֹורת
"ה ֶּמלֶ ְך ַּב ָּׂש ֶדה"?ִ .)...אם ּכֵ ן ,לְ ִפי ַ
לְ ַד ֵּבר ִעּמֹו (ּגַ ם לָ כֶ ם זֶ ה ִהזְ ּכִ יר ֶאת ָמ ָׁשל ַ
יֹותרּ ,כִ י ָאז
ּׁשֹוא ָבה ִּבזְ ַמן ַהּגָ לּות ָצ ִריְך לִ ְׂשמ ַֹח ֵ
מּובן ֶׁש ְּב ִׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה ֵ
ַה ַּמּגִ ידָ ,
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ֵמ ֲא ֶׁשר ִּבזְ ַמן ַה ַּביִ ת.
יֹותר ַ
'ׁשֹוא ִבים' ֵ
ֲ
לֹומ ִדים ַעל ַה ַה ְׁש ָּפ ָעה ֶׁשל ַעם-
ּיֹומי (בשנת אמירת השיחה) ְ
ְּב ִׁשעּור ַה ֻח ָּמׁש ַה ִ
ּומ ַסּיֵ ַע
יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל ּכָ ל ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם "וְ יִ כָ ֲּחׁשּו אֹיְ ֶביָך לָ ְך" – ֶׁש ָהאֹויֵ ב ִמ ְת ַה ֵּפְך ְ
ּיֹומי.
לְ ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ ִפי ֶׁש ְּמ ָפ ֵרׁש ַר ִׁש"י ַּב ִּׁשעּור ַה ִ
חֹובּה ֶׁשל ִעיר ,לְ ָה ִביא
ּקּודים ִּב ְר ָ
מֹוסיף ַּב ִּׂש ְמ ָחה ֶׁש ְּצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות ִמּתֹוְך ִר ִ
ָּד ָבר זֶ ה ִ
ֶאת ַה ִּׂש ְמ ָחה לָ עֹולָ ם ּכֻ ּלֹו..

ַהּיֹום ַּב ַחג

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין
ַהּכְ לָ לִ י

יֹום ב

יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו

ַר ַע ׁש ַּב ָּׁש ַמ יִ ם

ַמהּותֹו:

ׁש-ע ְׂש ֵרה ָׁשנָ הָׁ ,ש ָהה ְּב ֻפנְ ָּדק
ְּב ַח"י ֶּב ֱאלּול תקע"דּ ,כְ ֶׁש ָּמלְ אּו לַ ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב ֵׁש ֶ
ׁשּוטים ְמאֹודֶׁ ,ש ְּבק ִֹׁשי יָ ְדעּו לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל,
ְּביִ ּׁשּוב ָק ָטןַּ .ב ֲעלֵ י ַה ֻּפנְ ָּדק ָהיּו ֲאנָ ִׁשים ְּפ ִ
ּובחֹם.
מֹודים לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּב ְת ִמימּות ְ
ֲא ָבל ַעל ּכָ ל ָּד ָבר ָהיּו ִ

הֹור ָאה:
ַה ָ

חּודי ַה ֵּׁשמֹות
"א ָּתה ִמ ְתיַ ּגֵ ַע ְּב ָע ָמל ַרב לְ כַ ּוֵ ן ֶאת יִ ֵ
ָא ַמר לֹו ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ ִביאַ :
חּודי
יֹוד ִעים ּכְ לָ ל ֶאת יִ ֵ
סּוקי ַה ְּת ִהּלִ יםַּ .ב ֲעלֵ י ַה ֻּפנְ ָּדק ֵאינָ ם ְ
דֹוׁשים ֶׁשל ְּפ ֵ
ַה ְּק ִ
ּומב ָֹרְך ְׁשמֹו לְ עֹולָ ם וָ ֶעד' – נַ ֲע ֶׂשה
אֹומ ִרים ָ'ּברּוְך הּוא ְ
ַה ֵּׁשמֹותֲ ,א ָבל ּכְ ֶׁש ֵהם ְ
חּודי ַה ֵּׁשמֹות ֶׁש ַה ַּצ ִּד ִיקים ַהּגְ דֹולִ ים ְמכַ ּוְ נִ ים".
יֹותר ִמּכָ ל יִ ֵ
ַר ַעׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵ

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ֵּׁשנִ י
ַל ֲעמֹד ַעל ַה ִּמ ְׁש ָמר
יטׁש:
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :הּיֹום ַה ֵּׁשנִ יְּ – :ברּוכִ ים ַה ָּב ִאים לְ יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו וְ לַ ַּמּגִ יד ִמ ֶּמזְ ִר ְ
לֹוׁשת ָה ָאבֹות ֶׁשֹּלא יָ ָצא לְ חּוץ-לָ ָא ֶרץּ ,כֵ יוָ ן
יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו ָהיָ ה ַהּיְ ִח ִידי ִמ ֵּבין ְׁש ֶ
ימה' – ּכְ ֵׁשם ֶׁש ָּק ְר ַּבן עֹולָ ה ָצ ִריְך
ֶׁש ֵּמ ָאז נִ ְסיֹון ָה ֲע ֵק ָדה הּוא ָהיָ ה ְּבגֶ ֶדר 'עֹולָ ה ְּת ִמ ָ
לּ-פי ִצּוּוי ה' לִ ְהיֹות ְּב ֶא ֶרץ ַהּק ֶֹדׁש.
ית-ה ִּמ ְק ָּדׁשּ ,כָ ְך יִ ְצ ָחק ָהיָ ה ָצ ִריְך ַע ִ
לִ ְהיֹות ְּב ֵב ַ

ּתֹורה ּובֹו ָּב ַחר ַה ַּמּגִ יד ִמּכָ ל ַּתלְ ִמ ָידיו לְ ַס ֵּדר ֶאת ַה ֻּׁשלְ ָחן-
ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ִענְ יָ נֹו הּוא ָ
ּתֹורת ֲח ִסידּות ַח ַּב"דָּ .ד ָבר זֶ ה ִמ ְת ַּב ֵּטא ִּב ְׁשמֹו
ָערּוְךּ .כְ מֹו-כֵ ן יִ ֵּסד ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ֶאת ַ
ּתֹורת ַה ֲח ִסידּותַ .ה ֵּׁשם 'זַ לְ ָמן'
ּתֹורת ַהּנִ גְ לֶ ה וְ אֹור ַ
'ׁשנֵ יאֹור' – ְׁשנֵ י אֹורֹות ,אֹור ַ
ְ
ּתֹורתֹו ִּבזְ ַמןִּ ,ב ְמ ִציאּות ָהעֹולָ ם.
אֹותּיֹות 'לִ זְ ַמן' ְמ ַב ֵּטא ֶאת ּגִ ּלּוי ָ
ִ
קֹור ִאים ַעל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁש ִענְ יָ נֹו הּוא
ְּב ִׁשעּור ַה ֻח ָּמׁש (בשנת אמירת השיחה) ָאנּו ְ
"הר נְ בֹו" – נ' ּבֹוְּ .ביֹום ְּפ ִט ָירתֹו ִה ִּׂשיג מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶאת ַה ַּד ְרּגָ ה
ּתֹורהֶׁ ,ש ָעלָ ה ֶאל ַ
ַה ָ
יֹותרַׁ ,ש ַער ַה ֲח ִמ ִּׁשים (נ').
בֹוהה ְּב ֵ
ַהּגְ ָ
ּובלִ ּמּוד ַה ֲח ִסידּות וְ לִ ְׂשמ ַֹח
הֹוסיף ְּב ַה ְחלָ טֹות טֹובֹות ְּבלִ ּמּוד ַהּנִ גְ לֶ ה ְ
ְּביֹום זֶ ה יֵ ׁש לְ ִ
יע ֶאל ַּד ְרּגָ תֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ִמ ַּצד ַה ֶּק ֶׁשר ֶׁשּלֹו
הּודי לְ ַהּגִ ַ
ַעל ּכָ ְך ֶׁש ִּביכָ לְ ּתֹו ֶׁשל ּכָ ל יְ ִ
ִעם נִ ְׁש ַמת מ ֶֹׁשה..

ַהּיֹום ְּב ֻסּכָ ֵתנּו:
ַהּיֹום ַּב ַחג

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַהּכְ לָ לִ י

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין
ַה ֲח ִס ִידי

יֹום ג

יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו

ַא ְדמֹו”ר ַהּזָ ֵקן

ַמהּותֹו:

ּתֹורה ,נִ גְ לֶ ה
לִ ּמּוד ַה ָ
ּתֹורה
ימּיּות ַה ָ
ּופנִ ִ
ְ

ַהּיֹום ְּב ֻסּכָ ֵתנּו:

ֵה ִפיץ ֱאֹלקּות ָּבעֹולָ ם ֵה ִׁשיב ֲא ֵבדֹות

ּבֹודדּות ָע ַסק
ּבֹודד ַּב ָּׂש ֶדהְּ .ב ֵעת ַה ִה ְת ְ
ְּבאֹותֹו יֹום יָ ָצא ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב לְ ִה ְת ֵ
דֹוׁשים.
חּודי ַה ֵּׁשמֹות ַה ְּק ִ
מֹורי ְּת ִהּלִ יםִ ,עם ּכַ ּוָ נֹות ַעל ִּפי ַה ַּק ָּבלָ ה ְּביִ ֵ
ַּב ֲא ִמ ַירת ִמזְ ֵ
ִּפ ְתאֹום זָ כָ ה לְ גִ ּלּוי ֵאלִ ּיָ הּוַ .על ְׂש ָפ ָתיו ִר ֵחף ִחּיּוְךֶׁ ,ש ִה ְפלִ יא ֶאת ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב.

תֹורה
לּ-פה ּוכְ נֶ גֶ ד נִ גְ לֶ ה ְּד ָ
תֹורה ֶׁש ְּב ַע ֶ
ּתֹורה ֶׁש ִּבכְ ָתב וְ ָ
ְבּיִ ְש ָׂר ֵאל"ְ ,מכֻ ּוָ נִ ים ּכְ נֶ גֶ ד ָ
ּתֹורה.
ימּיּות ַה ָ
ּופנִ ִ
ְ

ּנֹוׂשא ְּב ִׁשעּור ַה ֻח ָּמׁש
ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ֲח ִס ִידי ַה ֵ
יטׁש
ַה ַּמּגִ יד ִמ ֶּמזְ ִר ְ

ָהאֹויֵ ב ְמ ַסּיֵ ַע לְ יִ ְׂש ָר ֵאל

אֹ .לא נָ ַדד ָּבעֹולָ ם
בּואה וְ ִׂש ְמ ָחה
ב  .נְ ָ

מֹוסיף ְּב ִׂש ְמ ָחה
ִ

לְ ָה ִביא ֶאת
ַה ִּׂש ְמ ָחה
חּוצה!
ַה ָ

ּבֹורא
ֻׁש ָּתף ַל ֵ

יטׁש לִ ְמ ַמּלֵ א ְמקֹומֹו ֶׁשל ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹובֵ ,ה ֵחל
ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְת ַמּנָ ה ַה ַּמּגִ יד ִמ ֶּמזְ ִר ְ
ׁשּוטים ,לָ עּוץ
הּודים ְּפ ִ
יהם ֶׁשל יְ ִ
צּוקֹות ֶ
ֵ
יעת ְמ
לְ ַה ְק ִּדיׁש ֵחלֶ ק נִ ּכָ ר ִמּזְ ַמּנֹו לִ ְׁש ִמ ַ
כֹותיו.
לָ ֶהם ֵעצֹות ִּב ְב ָעיֹות ַהּיֹום יֹום ּולְ ַה ֲענִ יק לָ ֶהם ִמ ִּב ְר ָ
ּתֹומם לִ ְראֹות ֶאת ֲח ֵברֹו ַהּגָ אֹון ְמ ַבזְ ֵּבז
עּוריםֶׁ ,ש ִה ְׁש ֵ
יֹום ֶא ָחד ָּבא לְ ַב ְּקרֹו יְ ִדיד נְ ִ
הּודים ּכַ ְפ ִרּיִ יםְּ .ב ִהזְ ַּד ְּמנּות ַא ַחת
ֶאת זְ ַמּנֹו ַעל ְּב ָעיֹות ּגַ ְׁש ִמּיֹות ְּפעּוטֹות ֶׁשל יְ ִ
ְׁש ָאלֹו לְ ֵפ ֶׁשר ִה ְתנַ ֲהגּותֹו.
ֵה ִׁשיב ַה ַּמּגִ יד" :לִ ְפנֵ י ַה ְּב ִר ָיאה יָ ַׁשב ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְ ִה ְׁש ַּת ְע ֵׁש ַע ִעם נִ ְׁשמֹות
רּוחנִ ּיִ ים נִ ְפלָ ִאיםִּ .פ ְתאֹום
ּוב ִענְ יָ נִ ים ָ
ּתֹורה ְ
ַה ַּצ ִּד ִיקים ְּבגַ ן ֵע ֶדןָ .ע ְסקּו ָׁשם ְּב ָרזֵ י ָ
ֵה ֵחל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לְ ִה ְת ַע ֵּסק ִּב ְב ִר ַיאת ָהעֹולָ םִ .ה ְת ַר ֲע ָמה ַא ַחת ַהּנְ ָׁשמֹות:
חּותים?"...
ּדּוע ִמ ְת ַע ְּס ִקים ִּב ְד ָב ִרים ּגַ ְׁש ִמּיִ ים נְ ִ
ַמ ַ
"א ָבל זֶ הּו ְרצֹון ַה ֵּׁשםֶׁ ,שּנִ ְת ַע ֵּסק ַּדוְ ָקא ִּב ְד ָב ִרים ּגַ ְׁש ִמּיִ ים וְ ַעל יָ ָדם
וְ ִסּיֵ ם ַה ַּמּגִ ידֲ :
נַ ַע ְב ֵדהּו".

יׁשי
ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ְּׁש ִל ִ

ּתֹורה
ִל ְׂשמ ַֹח ְּב ִלּמּוד ַה ָ
יׁשי – ְּברּוכִ ים ַה ָּב ִאים לְ יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ּולְ ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן:
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :הּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
יֹוׁשב א ָֹהלִ ים".
ּתֹורה – "יַ ֲעקֹב ִאיׁש ָּתםֵ ,
בֹודתֹו ֶׁשל יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ִהיא לִ ּמּוד ַה ָ
ֲע ָ
תֹורה ָשׂם
יהם נֶ ֱא ַמר "וַ יָ ֶּקם ֵעדּות ְבּיַ ֲעקֹב וְ ָ
מֹותיו יַ ֲעקֹב וְ יִ ְׂש ָר ֵאלֲ ,עלֵ ֶ
ְׁשנֵ י ְׁש ָ

הֹור ָאה:
ַה ָ

ּתֹורת ַהּנִ גְ לֶ ה –
ַ
ִחּבּור ַה ֻּׁשלְ ָחן-
ָערּוְךְ .מיַ ֵּסד
ּתֹורת ֲח ִסידּות
ַ
ַח ַּב”ד

אֹותּה
הֹוריד ָ
ּופ ְרנָ ָסהָ .אז לָ ָּמה הּוא ִ
ּוׁש ִתּיָ הְּ ,בגָ ִדים ַ
ִעם ָח ְמ ִרּיּותֲ ,אכִ ילָ ה ְ
לָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה?

ַהּיֹום ְּב ֻסּכָ ֵתנּו:
ַהּיֹום ַּב ַחג
יֹום ד
ַמהּותֹו:

ּנֹוׂשא ְּב ִׁשעּור
ַה ֵ
ַה ֻח ָּמׁש
מ ֶֹׁשה עֹולֶ ה
לְ ַהר נְ בֹו
ּתֹורה
לִ ּמּוד ַה ָ
וְ ַה ָּׂשגַ ת ַׁש ַער
ַהּנּו”ן

לְ ַק ֵּבל ַה ְחלָ טֹות
טֹובֹות ְּבלִ ּמּוד ַהּנִ גְ לֶ ה
הֹוסיף
וְ ַה ֲח ִסידּות ּולְ ִ
ְּב ִׂש ְמ ָחה

ְל ַמ ְע ָל ה ִמ ּיְ כ ֶֹל ת ַה ֵּס ֶב ל
סֹוחר יַ יִ ןֶׁ ,ש ָהיָ ה ְמיַ ֵּבא ֶאת
ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ָידיו ֶׁשל ּכְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןָ ,היָ ה ֵ
אתיִ ם ֶעגְ לֹות-יַ יִ ן ֻה ְח ְר ָמה
נֹודע לֹו ֶׁש ַּׁשּיָ ָרה ֶׁשל ָמ ַ
ַהּיַ יִ ן ִמ ְּמ ִדינָ ה ַא ֶח ֶרתַּ .פ ַעם ַ
יעהָ ,צנַ ח לָ ָא ֶרץ ִמ ְת ַעּלֵ ף.
ְּב ַמ ֲע ַבר ַהּגְ בּולּ .כְ ֶׁש ָּׁש ַמע ֶאת ַהּיְ ִד ָ
עֹוררּוהּו ֵמ ֶעלְ פֹונֹוַ ,אְך ּכְ ֶׁשּנִ זְ ּכַ ר ָּב ָאסֹון ֶׁש ָּפ ַקד אֹותֹוָ ,חזַ ר וְ ִה ְת ַעּלֵ ף.
ָה ֲאנָ ִׁשים ְ
ּכָ ְך ָחזַ ר ַה ָּד ָבר וְ נִ ְׁשנָ ה ,וְ נִ ְר ֶאה ָהיָ ה ֶׁש ֵאין הּוא ְמ ֻסּגָ ל לָ ֵׂשאת ֶאת ַה ֶה ְפ ֵסד ֶה ָעצּום.
יהן,
"ה ֲעגָ לֹות ֹלא ֻה ְח ְרמּו"ֵ .ה ֵחּלּו לְ ַח ֵּפׂש ַא ֲח ֵר ֶ
ָּבאּו וְ ִס ְּפרּו זֹאת לָ ַר ִּביָ .א ַמר ָה ַר ִּביָ :
עֹומדֹות ְׁשלֵ מֹות ַּבּיַ ַערִ .ה ְת ָּב ֵררֶׁ ,ש ָה ֶעגְ לֹונִ ים נִ ְב ֲהלּו ִמ ַּמ ֶּׁשהּו,
וְ ִה ְתּגַ ּלָ ה ּכִ י ֵהן ְ
מּועה ֶׁש ַה ִּמ ְט ָען ֻה ְח ַרם.
הֹוציאּו ְׁש ָ
ּוב ְרחּו ,וְ ִ
נָ ְטׁשּו ֶאת ָה ֲעגָ לֹות ָ
יהם:
'מֹופת'ִּ .ב ֵּטל ָה ַר ִּבי ֶאת ִּד ְב ֵר ֶ
ֵ
ָחזְ רּו ַה ֲח ִס ִידים וְ ִס ְּפרּו זֹאת לָ ַר ִּבי ,וְ ָא ְמרּו ֶׁשּזֶ הּו
מֹופתֲ .חכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ָא ְמרּוֶׁ ,ש ֵאין ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
"אין ּכָ אן ׁשּום ֵ
ֵ
יתי ֶׁש ָה ִאיׁש ֵאינֹו ְמ ֻסּגָ ל לָ ֵׂשאת ֶאת
ּסּורים לְ ָא ָדם ֶׁשֹּלא ּכְ ִפי ּכֹוחֹוּ .כְ ֶׁש ָר ִא ִ
נֹותן יִ ִ
ֵ
ּסּוריםֵ ,ה ַבנְ ִּתי ֶׁשּוַ ַּדאי ֹלא ֻה ְח ַרם ַהּיַ יִ ן".
ַהּיִ ִ

ִל ְׂשמ ַֹח ְּביַ ַחד

דּותם ֶׁשל
לֹומ ִדים ּגַ ם ַעל ַא ְח ָ
ּיֹומי (בשנת אמירת השיחה) ָאנּו ְ
ַּב ִּׁשעּור ַה ִ
ּׁשֹוא ָבה ַעל ּכֻ ּלָ נּו לִ ְׂשמ ַֹח יַ ַחד,
יִ ְׂש ָר ֵאל "יַ ַחד ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל"ְּ .ב ִׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה ֵ
ׁשּוטים
אׁשי ַה ְּׁש ָב ִטים וְ גַ ם ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ְּפ ִ
ּגַ ם ָר ֵ

יעי
ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ָה ְר ִב ִ

יעי – ְּברּוכִ ים ַה ָּב ִאים לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ּולְ ַא ְדמֹו"ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי:
א/א ָּמאַ :הּיֹום ָה ְר ִב ִ
ַא ָּב ִ
מֹור ָׁשה ְק ִהּלַ ת
"ּתֹורה ִצּוָ ה לָ נּו מ ֶֹׁשהָ ,
ָ
ּיֹומי
ַעל מ ֶֹׁשה נֶ ֱא ַמר ְּב ִׁשעּור ַה ֻח ָּמׁש ַה ִ
יַ ֲעקֹב" .יְ ֻר ָּׁשה ִהיא ָּד ָבר ֶׁש ָּׁשוֶ ה לְ כֻ ּלָ םּ .גַ ם ִּתינֹוק ֶׁשּנֹולָ דָ ,ראּוי לָ ֶר ֶׁשת ֶאת ָא ִביו.
ּתֹורה ַׁשּיֶ כֶ ת לְ כֻ ּלָ ם.
דּותם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ַה ָ
ָּד ָבר זֶ ה ַמ ְדּגִ יׁש ֶאת ַא ְח ָ
ּתֹורת
ַא ְדמֹו"ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ְמכֻ ּנֶ ה ְּב ֵׁשם ְ"רחֹובֹות ַהּנָ ָהר"ֱ ,היֹות ֶׁשהּוא ִה ְר ִחיב ֶאת ַ
קּופת ָא ִביו ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןִ .מ ַּצד ַהּיְ ֻר ָּׁשה
ַה ֲח ִסידּותְּ ,ביַ ַחס לְ ָמה ֶׁש ָהיָ ה ִּב ְת ַ
הּודי.
ּתֹורה ְּבא ֶֹפן ֶׁשל ַה ְר ָח ָבהַׁ ,שּיָ ְך ְלכָ ל יְ ִ
ּתֹורהּ ,גַ ם ָה ִענְ יָ ן ֶׁשל ִלּמּוד ַה ָ
ֶׁש ַּב ָ

הֹור ָאה:
ַה ָ

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ֲח ִס ִידי

ּנֹוׂשא
ַה ֵ
ְּב ִׁשעּור
ַה ֻח ָּמׁש

מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו

ַא ְדמֹו”ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי

מֹור ָׁשה
ָ
ְק ִהּלַ ת יַ ֲעקֹב

ּתֹורה
הֹוריׁש ֶאת ַה ָ
ִ
לִ כְ לַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבא ֶֹפן ֶׁשל
ַא ְחדּות
לְ ִה ְת ַא ֵחד ְּב ִׂש ְמ ַחת ֵּבית
ּׁשֹוא ָבה
ַה ֵ

ַה ְר ָח ָבה ְּבלִ ּמּוד
ּתֹורהַׁ ,שּיֶ כֶ ת לְ כָ ל
ַה ָ
הּודי
יְ ִ

ַא ְחדּות
יִ ְׂש ָר ֵאל

ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַהּכְ לָ לִ י

ּכְ ֶׁש ּיֶ ֶל ד ּבֹוכֶ ה

דּוע ְּבכ ֶֹׁשר ַה ַה ֲע ָמ ָקה ַה ִּבלְ ִּתי ָרגִ יל ֶׁשּלֹו.
ּכְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעיָ ,היָ ה יָ ַ
קֹורה
קּוע ּבֹו לְ גַ ְמ ֵרי ִמ ְּבלִ י לָ ַד ַעת ָמה ֶ
עֹוסק ְּב ִענְ יָ ן ּכָ לְ ֶׁשהּו ָהיָ ה ָׁש ַ
ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ּופ ַרץ ִּב ְבכִ י.
ְס ִביבֹוַּ .פ ַעםּ ,כְ ֶׁשּיָ ַׁשב וְ לָ ַמד ְּב ֵביתֹו ,נָ ַפל ְּבנֹו ַה ָּפעֹוט ֵמ ֲע ִר ָיסתֹו ָ
קּוע ּכָ לּ-כָ ְך ְּבלִ ּמּודֹוַ ,עד ֶׁשֹּלא ָׁש ַמע ּכְ לָ ל ֶאת ַה ֶּבכִ י.
אּולָ ם ָא ִביו ָהיָ ה ָׁש ַ
אֹותּה ָׁש ָעה וְ ָע ַסק
ּגֹורר ָא ִביוַ ,ר ֵּבנּו ַהּזָ ֵקןַ .אף הּוא יָ ַׁשב ְּב ָ
ּקֹומה ָה ֶעלְ יֹונָ ה ִה ְת ֵ
ַּב ָ
יע ֶאת ַה ִּתינֹוק .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן
ּתֹורהַ ,אְך הּוא ָׁש ַמע ֶאת ַה ֶּבכִ י וְ יָ ַרד לְ ַמ ָּטה וְ ִה ְרּגִ ַ
ַּב ָ
קּוע ְּב ִענְ יָ נִ ים נַ ֲעלִ ים ַעד ּכְ ֵדי ּכָ ְך ֶׁשֹּלא
ֵה ִעיר לִ ְבנֹוֶׁ ,שֹּלא זֹו ַה ֶּד ֶרְך לִ ְהיֹות ָׁש ַ
ׁשֹומ ִעים ֶאת קֹול ִּבכְ יֹו ֶׁשל יֶ לֶ ד.
ְ
בּורנּו.
ּדֹורנּו :יֵ ׁש ְּבכָ ְך לֶ ַקח ָחׁשּוב ֲע ֵ
הֹוסיף ַעל ּכָ ְך ּכְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר נְ ִׂשיא ֵ
ִ
ׁשּוביםַ ,חּיֶ ֶבת לִ ְהיֹות ָאזְ נֹו ּכְ רּויָ ה
עֹוסק ָּב ִענְ יָ נִ ים ֲהכִ י נַ ֲעלִ ים וַ ֲח ִ
ֲא ִפּלּו ָא ָדם ָה ֵ
חֹובה
הּודּיֹותִּ ,תינֹוקֹות ֶׁשּנִ ְׁשּבּו וְ 'נָ ְפלּו ֵמ ֲע ִר ָיס ָתם'ָ .
ימי ֶׁשל נְ ָׁשמֹות יְ ִ
לַ ֶּבכִ י ַה ְּפנִ ִ
דּותם.
יבם ֶאל ֵחיק יַ ֲה ָ
הּודים ,לְ ָק ְר ָבם ּולְ ָה ִׁש ָ
אֹותם יְ ִ
לָ גֶ ֶׁשת לְ ָ

יׁשי
ָה ֻא ְׁש ִּפיזִ ין ַה ֲח ִמ ִ
ּתֹורה ְּביַ ַחד
ִל ְלמֹד ָ

יׁשי – ְּברּוכִ ים ַה ָּב ִאים לְ ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן ּולְ ַא ְדמֹו"ר ַה ֶּצ ַמח-
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :הּיֹום ַה ֲח ִמ ִ
ֶצ ֶדק:
בֹוהה וְ ָט ֳה ָרתֹו
רֹודף ָׁשלֹום .לַ ְמרֹות ַּד ְרּגָ תֹו ַהּגְ ָ
אֹוהב ָׁשלֹום וְ ֵ
ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן ָהיָ ה ֵ
ּתֹורהִ ,מּתֹוְך ַא ֲה ַבת-יִ ְׂש ָר ֵאל
ּכְ כ ֵֹהן ּגָ דֹול ,הּוא ָט ַרח לְ ָק ֵרב ֶאת ַה ְּב ִרּיֹות לַ ָ
ֲא ִמ ִּתית.
ח-צ ֶדק ָּפ ַעל ְּבדֹורֹו לְ ַא ְחדּות ֵּבין ַהחּוגִ ים ְּב ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאלֵ ,הן
ַא ְדמֹו"ר ַה ֶּצ ַמ ֶ
יט ִאים) וְ ֵהן ֵאּלּו ֶׁשֹּלא ָהיּו
(ח ִס ִידים ֵמחּוגִ ים ׁשֹונִ ים וְ לִ ָ
ַהחּוגִ ים ַה ֲח ֵר ִדּיִ ים ֲ
רּוסיָ ה ֶׁש ִּתגְ זֹר
ּומ ְצוֹתְּ ,ב ַמ ָּט ָרה לִ ְפעֹל ַעל ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ְ
תֹורה ִ
רֹובים ּכָ לּ-כָ ְך לְ ָ
ְק ִ
נֹוׂשא ִחּנּוְך יַ לְ ֵדי יִ ְׂש ָר ֵאל.
ּוב ְפ ָרט ְּב ֵ
טֹובת ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאל ִ
לְ ַ
ּיֹומי (בשנת אמירת השיחה) נֶ ֱא ַמר ַעל ֵׁש ֶבט לֵ וִ י "יֹורּו
ְּב ִׁשעּור ַה ֻח ָּמׁש ַה ִ
תֹור ְתָך לְ יִ ְׂש ָר ֵאל" – ָה ַא ְחדּות ִהיא ֶׁש ַהּלֵ וִ י ֹלא ִמ ְס ַּת ֵּפק
ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך לְ יַ ֲעקֹב וְ ָ
ּתֹורה.
הּודי ֶאת ַה ָ
ְּב ַמ ֲעלָ תֹו ֶאּלָ א הֹולֵ ְך לְ לַ ֵּמד ּולְ ַהנְ ִחיל לְ עֹוד יְ ִ
ּתֹורה.
הּודי לְ לִ ּמּוד ַה ָ
הֹור ָאה ִהיא לְ ִה ְת ַא ֵחד ּולְ ָק ֵרב עֹוד יְ ִ
וְ ַה ָ

