ב"ה
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של ַחׁ ,ש ַּב ָת מְבָרְכ ִים סִיוָן כ"ג סִיוָן ,י ְמוֹת ה ַּמָׁשִיחַ ּכִפְׁשוּטוֹ ,תשע"ז
ׁש ַּב ַת קֹדֶׁש ּפָרָׁשַת ׁ ְ

ַה ּי ֹו ם ֶׁש ּנ ֹו ֵת ן ֶא ת ַה ּכֹ ַח לַ ּגְ ֻא ּלָ ה
ֲח ִצי
ַּכּדּור ַה ַּת ְחּתֹון
ֲ'ח ִצי ַה ַּכּדּור ַה ַּת ְחּתֹון'  -הּוא ֵחלֶ ק ֶׁשל ַּכּדּור ָה ָא ֶרץ ֶׁשּנִ ְמ ָצא
יֹוד ִעים ַמה ָּק ָרה ְּבכ"ח ְּב ִסיוָ ן? ָה ַר ִּבי
ּתֹורהְ .
ָרחֹוק ֵמ ַה ָּמקֹום ּבֹו נִ ְּתנָ ה ַה ָ
וְ ָה ַר ָּבנִ ית ִהּגִ יעּו לְ ָׁשם ,לַ ֵחלֶ ק ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁש ָּבעֹולָ ם ֶׁ -שּכֹולֵ ל ֶאת ָא ֶמ ִר ָיקה.
ִהּנֵ ה ַה ִּסּפּור ִּב ְק ָצ ָרה:
יט"א וְ ָה ַר ָּבנִ ית ַה ִּצ ְד ָקנִ ית
יח ְׁשלִ ָ
ְּביֹום כ"ח ְּב ִסיוָ ן תש"אִ ,הּגִ יעּו ָה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
'סֹור ָּפא ִּפינְ ָטא'ָ .ה ַר ִּבי
מּוׁש ָקא לְ ַא ְרצֹות ַה ְּב ִריתַ ,על ִסּפּונָ ּה ֶׁשל ָה ֳאנִ ּיָ ה ְ
ְ
ַחּיָ ה
ָה ַרּיַ י"צ ָׁשלַ ח ִמ ְׁשלַ ַחת ֲח ִס ִידים לַ ּנָ ֵמל ,וְ ַק ָּבלַ ת ַה ָּפנִ ים נֶ ֶע ְר ָכה ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ַר ָּבה.
ַהּגָ ָע ָתם לְ ַא ְרצֹות ַה ְּב ִרית ָהיְ ָתה לְ ַא ַחר ַמ ֲא ַמ ִּצים ַר ִּבים ִמ ַּצד ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צֶׁ ,ש ִה ְפ ִעיל
ירֹוּפה
ּופ ַעל לְ ֹלא ֶה ֶרף לְ ַמ ַען ַה ָּצלַ ת ִּבּתֹו וַ ֲח ָתנֹו  -נְ ִׂשיא ַהּדֹור ָה ֲע ִת ִידיֵ ,מ ֵא ָ
ְק ָׁש ִרים ָ
ּבֹוע ֶרת ֶׁשל ִמלְ ֶח ֶמת ָהעֹולָ ם ַה ְּׁשנִ ּיָ ה.
ַה ֶ
ּומ ַר ֶּת ֶקת
יחה ְמיֻ ֶח ֶדת ְ
יֹובל ָׁשנִ יםְּ :בכ"ח ְּב ִסיוָ ן תנש"אָ ,א ַמר ָה ַר ִּבי ִׂש ָ
ַּכ ֲעבֹר ֵ
צּומה ֶׁשל יֹום זֶ ה ,כ"ח ְּב ִסיוָ ן ,וְ גַ ם ַעל ַה ַּמ ֲעלָ ה ֶׁשל ֲח ִצי
ַעל ַמ ֲעלָ תֹו ָה ֲע ָ
ַה ַּכּדּור ַה ַּת ְחּתֹוןֶׁ ,ש ַּדוְ ָקא ִמ ֶּמּנּו ָּתבֹוא ַהּגְ ֻאּלָ ה! ָק ֶׁשה לָ ֶכם לְ ַה ֲא ִמין?
יחה ֶׁשּלִ ְפנֵ ֶיכם!
ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לִ לְ מֹד ֶאת ַה ִּׂש ָ

ּתֹורה
ַהּכ ַֹח ְל ַק ָּב ַלת ַה ָ
א/א ָּמאָּ :כל ְמא ָֹרע ְמ ַׂש ֵּמ ַח ֶׁשּנֶ ְחּגָ ג
ַא ָּב ִ
ֵא ֶצל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,קׁשּור ְּב ַה ְׁשּגָ ָחה ְּפ ָר ִטית
לַ ַּת ֲא ִריְך ַּבח ֶֹדׁש ּבֹו הּוא ִה ְת ַר ֵחׁש .וְ ָכְך
אֹותּיֹות ּכ ַֹח .יֹום זֶ ה הּוא
ּגַ ם כ"ח ְּב ִסיוָ ן ִ -
ּנֹותן ֶאת ַהּכ ַֹח לְ ָכל ח ֶֹדׁש ִסיוָ ןַ ,הח ֶֹדׁש
ַה ֵ
ּתֹורה.
יׁשיֶׁ ,ש ִענְ יָ נֹו הּוא ַמ ַּתן ָ
ַה ְּׁשלִ ִ
דּוע ֶׁש ַה ִּמ ְס ָּפר ַ 3מ ְר ֶאה ַעל חֹזֶ ק וְ ת ֶֹקף -
יָ ַ
ֲ'חזָ ָקה'ַ .ה ְּׁשלֵ מּות ֶׁשל ַה ֲחזָ ָקה ִהיא ַּכ ֲא ֶׁשר
אֹותּה ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמים ְּב ָׁשלֹוׁש -
ַמ ְכ ִּפילִ ים ָ

יעים
ּומּיָ ד לְ ָמ ֳח ָרת ַמּגִ ִ
יֹוצא  - 27כ"זִ .
וְ זֶ ה ֵ
לַ ּיֹום ַהכ"ח ֶׁ -שהּוא ַה ְּׁשלֵ מּות וְ ִׂשיא ַהחֹזֶ ק
וְ ַהּת ֶֹקף.
ּתֹורה?
ֵאיזֶ ה ּכ ַֹח ְמיֻ ָחד ִק ַּבלְ נּו ְּב ַמ ַּתן ָ
ּתֹורה נִ ַּתן
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :לָ ַמ ְדנּו ַּפ ַעם ֶׁש ְּב ַמ ַּתן ָ
ַהּכ ַֹח לְ ַח ֵּבר ֶעלְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים ֶׁ -ש ַה ְּק ֻד ָּׁשה
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות ַּת ְחּדֹר ְּבתֹוְך ָהעֹולָ ם
ֶׁשל ַה ָ
יחים
ּובתֹוְך ַה ֲח ָפ ִצים .לְ ָמ ָׁשל  -לְ ַא ַחר ֶׁש ְּמנִ ִ
ְ
ְּת ִפּלִ ין ֵהן נַ ֲעׂשֹות ְקדֹוׁשֹות.

א/א ָּמא :יָ ֶפה ְמאֹודֶ .את ַהּכ ַֹח לְ ַה ְח ִּדיר
ַא ָּב ִ
יֹותר ָאנּו
ֶאת ַה ְּק ֻד ָּׁשה ַּב ָּמקֹום ַה ַּת ְחּתֹון ְּב ֵ
ּוב ְׁשלֵ מּות ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה ְּבכ"ח
ְמ ַק ְּבלִ ים ְּבגָ לּוי ִ
יע
יח ִהּגִ ַ
ְּב ִסיוָ ןַּ ,בּיֹום ֶׁש ָה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
יֹותר ,לְ ָא ֶמ ִר ָיקה.
לַ ָּמקֹום ַה ַּת ְחּתֹון ְּב ֵ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :וְ ֵאיְך כ"ח ְּב ִסיוָ ן ָקׁשּור לַ ָּפ ָר ָׁשה
'ׁשלַ ח'?
ֶׁשּלָ נּוְ ,
א/א ָּמאַּ :ב ָּפ ָר ָׁשה ְמ ֻס ָּפר ַעל ַה ְמ ַרּגְ לִ ים
ַא ָּב ִ
ּבּוׁשּה.
ֶׁש ָּׁשלַ ח מ ֶֹׁשה לָ ָא ֶרץ ַּכ ֲה ָכנָ ה לְ ִכ ָ
ימית ֶׁשל ִּכּבּוׁש ֶא ֶרץ
ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ַה ְּפנִ ִ
הּודי ָצ ִריְך לִ ְכּבֹׁש
יִ ְׂש ָר ֵאל ִהיא ֶׁ -ש ָּכל יְ ִ
ּולְ ָה ִכין ֶאת ַה ֵחלֶ ק ֶׁשּלֹו ָּבעֹולָ ם לַ ּגְ ֻאּלָ הִּ .כי
רֹוצה ֶׁשּנָ ִכין
ַּדוְ ָקא ָּבעֹולָ ם ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשּלָ נּו ,ה' ֶ
לֹו ִּד ָירה .לָ ֵכןַּ ,ת ְפ ִק ָידם ֶׁשל ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ָהיָ ה
"וְ יָ תּורּו ֶאת ָה ָא ֶרץ" – לְ גַ ּלֹות ֶאת ַהּיִ ְתרֹון
ֶׁשּיֵ ׁש ַּדוְ ָקא בּ ָָא ֶרץ ַהּגַ ְׁש ִמיתָּ .כאןַּ ,ב ָּמקֹום
רֹוצה ֶׁשּנַ ֲע ֶׂשה לֹו ִּד ָירה.
ֲה ִכי ַּת ְחּתֹון ,ה' ֶ
אֹומ ִרים ַּב ָּפסּוק:
ְ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :כמֹו ֶׁש ָאנּו
יאת
ּוב ִר ַ
יאתֹו ְ
"וְ זֶ ה ָּכל ָה ָא ָדם וְ ַת ְכלִ ית ְּב ִר ָ
ָּכל ָהעֹולָ מֹותֶ ,עלְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ יםִ ,ל ְהיֹות
לֹו יִ ְת ָּב ֵרְך ִּד ָירה זֹו ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים".

טֹוע ִמים ֵמ ַהּסֹודֹות
ֲ
א/א ָּמאָּ :כל ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשל ּגָ לּות ִמ ְצ ַריִ ם
ַא ָּב ִ
יה ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל יִ זְ ּכּו
ָהיְ ָתה ְּכ ֵדי ֶׁשּלְ ַא ֲח ֶר ָ
ּתֹורת ַהּנִ גְ ֶלה .וְ ָכְך
ּתֹורה ַ -
לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָ
דֹורנּו ָּ -כל ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשל ַהּגָ לּות ָה ֲא ֻר ָּכה
ְּב ֵ
ֶׁש ָּבּה ָאנּו נִ ְמ ָצ ִאיםִ ,היא ִּב ְׁש ִביל ֶׁשּנִ זְ ֶּכה
ּתֹורה ֶׁש ִּת ְתּגַ ּלֶ ה
ימּיּות ַה ָ
לְ ַק ֵּבל ֶאת ְּפנִ ִ
ִּב ְׁשלֵ מּות לֶ ָע ִתיד לָ בֹוא.
לֹומ ִדים
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֲ :א ָבל ְּכ ָבר ַהּיֹום ָאנּו ְ
ּתֹורה!
ימּיּות ַה ָ
ֲח ִסידּותֶׁ ,ש ִהיא ְּפנִ ִ

יֹוסף ַהּכ ֵֹהן ע"ה ַּכ ֲהנָ א
ַהּגִ ָּליֹון ֻמקְ ָּדׁש ְל ִעּלּוי נִ ְׁש ַמת ָחנָ ה ַחּיִ ים ַהּכ ֵֹהן ֶּבן ַא ְב ָר ָהם ֵ
ּפֹורה ֶּפ ְר ִסיקֹו ֶׁשּיִ ְחיּו
מּוׁש ָקא ָפ ְר ַקׁשֶּ .פ ֶרץ ֵא ִלּיָ הּו ְצ ִבי ֶּבן ִצ ָ
ִלזְ כּות ַחּיָ ֵלי ִצ ְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻה ַּל ְד ָּתם ָחל ְּביָ ִמים ֵאּלּוְ :מנַ ֵחם ֶמענְ ְּדל ֶּבן ַחּיָ ה ְ

יקיםַ ,מ ְמ ִׁש ִיכים!
ֹלא ַמ ְפ ִס ִ
יחה ִה ְת ַּפ ְּללּו ַע ְר ִביתַ .הּגַ ַּבאי ִהכְ ִריז ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ַה ְפ ָס ָקהְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ָה ַר ִּבי
ַא ֲח ֵרי ַה ִּׂש ָ
דֹול ִרים ִל ְצ ָד ָקהָ .ה ַר ִּבי ֵהגִ יב ְּב ִחּיּוְךֶׁ ,ש ִּב ְמקֹום ַל ֲעׂשֹות
יְ ַח ֵּלק ֶאת ֻ'קנְ ְט ֵרס כ"ח ִס ָיון' ְו ָ
יעים ְלכ"ט
יחהְ .ו ָכְך ָא ַמר ָה ַר ִּביַ :א ֲח ֵרי כ"ח ִס ָיון ַמּגִ ִ
ַ'ה ְפ ָס ָקה' נַ ֲע ֶׂשה ֶ'ה ְמ ֵׁשְך' ַל ִּׂש ָ
ִס ָיון ֶ -ע ֶרב רֹאׁש ח ֶֹדׁשֶׁ ,ש ָאז ַה ְּל ָבנָ ה נֶ ֱע ֶל ֶמת ְלגַ ְמ ֵרי ֶ(ר ֶמז ְלג' ַּתּמּוזֶׁ ,שּנִ ְד ֶמה
ֶׁשּיֶ ְׁשנֹו ּכְ ִאּלּו ַחס ְו ָׁשלֹום ֶ'ה ְפ ֵסק')ֲ .א ָבל ָה ֱא ֶמת ִהיא ֶׁשּזֶ ה ֹלא ֶ'ה ְפ ֵסק'ָּ .כל ַה ַּמ ָּט ָרה
ֶׁשל ִה ְס ַּת ְּתרּות ַה ְּל ָבנָ ה ִהיא ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֶ'ה ְמ ֵׁשְך' – ַה ִה ְת ַא ֲחדּות ֶׁשל ַה ְּל ָבנָ ה ִעם
אֹותּה).
רֹואים ָ
ַה ֶּׁש ֶמׁש ְ(ו ָל ֵכן ֹלא ִ
הֹופ ִכים לִ ְהיֹות ָּד ָבר ֶא ָחד
הּודי ִעם ַה ָּק ָּב"הֶׁ ,ש ֵהם ְ
זֹוהי ַה ִה ְת ַא ֲחדּות ֶׁשל יְ ִ
ּובּנִ ְמ ָׁשל ִ -
ַ
הּודי ֻׁש ַּתף לַ ָּק ָּב"ה,
וְ יָ ִחיד ַמ ָּמׁשֶׁ .ש ָאז ְּבוַ ַּדאי ֹלא ַׁשּיָ ְך ׁשּום ֶ'ה ְפ ֵסק'ָּ .כְך נַ ֲע ֶׂשה ַהּיְ ִ
ּוב ְמיֻ ָחד ַּב ֲה ָב ַאת ַהּגְ ֻאּלָ הִּ .כי ְּכ ֵדי לְ ָה ִביא ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ הַ ,ה ָּק ָּב"ה זָ קּוק ִּכ ְביָ כֹול
ִ
הּודי יַ ְס ִּכים לָ זֶ ה ,וְ הּוא יִ ְר ֶצה זֹאת ,וְ יַ ְכ ִריז ֶׁש ַהּגְ ֻאּלָ ה ְּכ ָבר נִ ְמ ֵצאת ָּכאן ְּב ַפ ְׁשטּות!
ֶׁשּיְ ִ

זֹוכים לִ ְטעֹם
א/א ָּמא :נָ כֹוןַּ .כּיֹום ָאנּו ִ
ַא ָּב ִ
ּתֹורה ַה ֲח ָד ָׁשה ֶׁש ִּת ְתּגַ ּלֶ ה ַּבּגְ ֻאּלָ ה.
ֵמ ַה ָ
נֹוהגִ ים לִ ְטעֹם ִמ ַּמ ַא ְכלֵ י
ְּכמֹו ֶׁש ְּביֹום ִׁש ִּׁשי ֲ
יה ַחּיִ ים זָ כּו"ָּ .כְך ּגַ ם
"טֹוע ֶמ ָ
ֲ
ַה ַּׁש ָּבת -
יאת ָהעֹולָ ם ִה ְת ִחילָ ה
ָּב ֶאלֶ ף ַה ִּׁש ִּׁשי ֶׁשל ְּב ִר ַ
לֹומ ִדים
ּתֹורת ַה ֲח ִסידּות ,וְ ָאנּו ְ
לְ ִה ְתּגַ ּלֹות ַ
יח.
ּתֹורתֹו ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
ימה ִמ ָ
אֹותּה ִּכ ְט ִע ָ
ָ
ּתֹורת
ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב ִה ְת ִחיל לְ גַ ּלֹות ֶאת ַ
ַה ֲח ִסידּותַ ,ר ֵּבינּו ַהּזָ ֵקן ּגִ ּלָ ה ֶאת ֲח ִסידּות
ַח ַּב"דֶׁ ,ש ַּמ ְס ִּב ָירה ֶאת ִענְ יְ נֵ י ָה ֱאמּונָ ה ְּבא ֶֹפן
ֶׁשּיָ ִבינּו זֹאת ְּב ִׂש ְכלֵ נּוּ ,ולְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ָּכל
יאינּו ִה ְמ ִׁשיכּו ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת
ּבֹותינּו נְ ִׂש ֵ
ַר ֵ
אֹותּה לְ ָכל ַהּדֹור.
וְ ֵה ִפיצּו ָ
זֹוהי ַרק ַה ַה ְת ָחלָ ה ֶׁשל סֹודֹות
ִ
ָא ֵכן,
נֹותנֶ ת
ימה זֹו ֶ
ּתֹורהֲ ,א ָבל ְט ִע ָ
ימּיּות ַה ָ
ְּפנִ ִ
ּתֹורה ֶׁשּיִ ְתּגַ ּלּו
לָ נּו ֶאת ַה ַּט ַעם ֶׁשל סֹודֹות ַה ָ
ַּבּגְ ֻאּלָ ה.
ּתֹורה נָ ַתן ֶאת ַהּכ ַֹח
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהִ :אם ֵּכןַ ,מ ַּתן ָ
לְ ִה ָּכנֵ ס לָ ָא ֶרץ  -לְ גַ ּלֹות ֱאֹלקּות ָּבעֹולָ ם.
ּתֹורת ַה ֲח ִסידּות וַ ֲה ָפ ַצת ַה ַּמ ְעיָ נֹות
וְ ּגִ ּלּוי ַ
נֹותנִ ים ֶאת
חּוצה ַּבּדֹור ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשּלָ נּו ְ -
ָ
ַהּכ ַֹח לְ גַ ּלֹות ֱאֹלקּות ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ַה ַּת ְחּתֹון,
ּולְ ָה ִכין אֹותֹו לַ ּגְ ֻאּלָ ה ַה ְּׁשלֵ ָמה!
א/א ָּמאַּ :ב ֲה ָפ ַצת ַמ ְעיְ נֹות ַה ֲח ִסידּות
ַא ָּב ִ
ּבֹותינּו
ָהיּו ְׁשלַ ִּבים :ק ֶֹדם ּכֹל ָּפ ֲעלּו ַר ֵ
נֹוספֹות
ּומ ִדינֹות ָ
ּוב ָע ִרים ְ
רּוסיָ ה ְ
יאינּו ְּב ְ
נְ ִׂש ֵ
ירֹוּפהַּ ,ב ֲח ִצי ַה ַּכּדּור ָה ֶעלְ יֹוןֲ .א ָבל ֲע ַדיִ ן
ְּב ֵא ָ
ֹלא ִהּגִ יעּו לַ ֲה ָפ ַצת ַה ַּמ ְעיָ נֹות ַּב ָּמקֹום ֲה ִכי
יע ָה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך
נָ מּוְךַ .עד כ"ח ְּב ִסיוָ ןֶׁ ,שּבֹו ִהּגִ ַ

יח לְ ַא ְרצֹות ַה ְּב ִרית  -לַ ָּמקֹום ַהּנָ מּוְך
ַה ָּמ ִׁש ַ
זֹוהי ַה ַּמ ֲעלָ ה ֶׁשל
ּתֹורה .וְ ִ
ֶׁשּבֹו ֹלא ָהיָ ה ַמ ַּתן ָ
כ"ח ְּב ִסיוָ ן ֶׁ -ש ַּמ ְעיְ נֹות ַה ֲח ִסידּות ִהּגִ יעּו
לְ ָכל ָהעֹולָ םַ ,עד לַ ָּמקֹום ֲה ִכי נָ מּוְך! וְ ָכְך
מּוכן לַ ּגְ ֻאּלָ ה.
ָּכל ָהעֹולָ ם ֻּכּלֹו נַ ֲע ָׂשה ָ
יע
ּוב ֱא ֶמתֵ ,מ ָאז ֶׁש ָה ַר ִּבי ִהּגִ ַ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֶ :
לְ ָא ֶמ ִר ָיקהֲ ,ה ָפ ַצת ַה ַּמ ְעיָ נֹות נִ ְהיְ ָתה ְּבת ֶֹקף
לּוחים ֶׁשל ָה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך
ֲה ִכי ּגָ דֹולַ .אלְ ֵפי ְׁש ִ
ּומ ִכינִ ים ֶאת ָּכל ָהעֹולָ ם
יצים ְ
יח ְמ ִפ ִ
ַה ָּמ ִׁש ַ
יֹותר ִמ ְּכ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ֵאי ַּפ ַעם
לַ ּגְ ֻאּלָ הַ ,ה ְר ֵּבה ֵ
טֹוריָ ה.
יס ְ
ַּב ִה ְ
א/א ָּמאְּ :ב ִדּיּוקַּ .דוְ ָקא ֵמ ַה ָּמקֹום ֲה ִכי
ַא ָּב ִ
יעים
נָ מּוְך ֵ -מ ֲח ִצי ַה ַּכּדּור ַה ַּת ְחּתֹוןַ ,מּגִ ִ
ּתֹורה וַ ֲה ָפ ַצת
ימּיּות ַה ָ
לַ ְּׁשלֵ מּות ֶׁשל ּגִ ּלּוי ְּפנִ ִ
ַה ַּמ ְעיָ נֹותִּ .כי ְּכ ֵדי לְ ָה ִרים ַמ ֶּׁשהּוָ ,צ ִריְך
לֶ ֱאחֹז ּבֹו ִמּלְ ַמ ָּטה...
יֵ ׁש לְ ָכְך ֶר ֶמז ּגַ ם ְּב ִמ ְס ַּפר ַה ִּבנְ יָ ן ִמ ֶּמּנּו ֵמ ִפיץ
ָה ַר ִּבי אֹור לְ ָכל ָהעֹולָ ם  7 .770 -זֶ ה ָהעֹולָ ם
ַהּגַ ְׁש ִמי ֶׁשּנִ ְב ָרא ְּב ִׁש ְב ָעה יָ ִמים .וְ ַה ִּמ ְס ָּפר
ֶׁ ,770ש ַּמ ְר ֶאה ַעל ַה ְּׁשלֵ מּות ֶׁשל ַהָׁ ,7-שוֶ ה
לֹומרַ ,הּדֹור
ימ ְט ִרּיָ ה לַ ִּמּלָ ה ָ'ּפ ַר ְצ ָּת'ְּ .כ ַ
ְּבגִ ַ
יעיַ ,הּדֹור ֶׁשּלָ נּו ,יָ כֹול לִ ְפרֹץ ֶאת ָּכל
ַה ְּׁש ִב ִ
ַהּגְ ָד ִרים –ּולְ ַה ְכנִ יס ֶאת ַה ְּק ֻד ָּׁשה ְּבתֹוְך
ַהְּ ,7-בתֹוְך ָהעֹולָ ם.
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :לְ ִסּכּוםִ ,מֶׁ 770-שּנִ ְמ ָצא ַּב ֲח ִצי
ַה ַּכּדּור ַה ַּת ְחּתֹון ,נִ ָּתן ַהּכ ַֹח לְ ָה ִפיץ ֶאת
ּתֹורת ַה ֲח ִסידּות ְּב ָכל ָהעֹולָ ם ֻּכּלֹו ּולְ ָה ִביא
ַ
יח.
ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ

ֲא ִפּלּו יֶ ֶלד ָק ָטן
א/א ָּמאָ :אנּו נִ ְמ ָצ ִאים ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה
ַא ָּב ִ
ַה ַּת ְחּתֹוןַּ ,בּגָ לּות .וְ רֹב ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְמ ָצ ִאים
זֹוהי
ּגַ ם ֵהם ַּב ֲח ִצי ַה ַּכּדּור ַה ַּת ְחּתֹוןַ .אְך ִ
ֹלא ִס ָּבה לְ ִה ְתיָ ֵאׁש .לְ ֶה ֶפְך ְּ -כמֹו ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו
ּוב ָּמקֹום ֲה ִכי ַּת ְחּתֹון
ַהּיֹוםַּ ,דוְ ָקא ַּב ַּמ ָּצב ַ
יֶ ְׁשנֹו ַהּיִ ְתרֹון ֲה ִכי ּגָ דֹול! וְ לָ ֵכן ַדוְ ָקא ַּבּדֹור
ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשּלָ נּו ָּתבֹוא ַהּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית
וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה!
יעה ֵּ -בית
ְו ַע ְכ ָׁשו ַל ַּמ ְס ָקנָ ה ַה ַּמ ְפ ִּת ָ
ּומ ָּׁשם
ַה ִּמ ְק ָּדׁש יִ ְתּגַ ּלֶ ה ק ֶֹדם ּכֹל ִּבִ 770-
ירּוׁשלַ יִ ם!
ָ
יָ ׁשּוב יַ ַחד ִעם ָּכל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לִ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :וַ ואּו ,זֶ ה נִ ְפלָ א! ַהּגְ ֻאּלָ ה ַּת ְת ִחיל
ַּדוְ ָקא ֵמ ָא ֶמ ִר ָיקהֵ ,מ ֲח ִצי ַּכּדּור ָה ָא ֶרץ
ַה ַּת ְחּתֹון! ֵמ ַה ָּמקֹום ֶׁש ֵה ִפיץ ֶאת ַמ ְעיְ נֹות
ַה ֲח ִסידּות וְ ֵה ִכין ֶאת ָהעֹולָ ם ֻּכּלֹו לַ ּגְ ֻאּלָ ה.
הֹור ָאה ַה ְמיֻ ֶח ֶדת
א/א ָּמא :וְ ִהּנֵ ה ַה ָ
ַא ָּב ִ
"זֹוהי
ִ
יחה:
אֹומר ָה ַר ִּבי ַּב ִּׂש ָ
בּורנּו ֶׁש ֵ
ֲע ֵ
דֹורנּו ֶׁ . .ש ֲא ִפּלּו ַּכ ֲא ֶׁשר יֶ לֶ ד
ַה ְּׁשלִ יחּות ְּד ֵ
אֹומר ֶׁשהּוא ַמ ֲא ִמין
ֵ
ָק ָטן ְּביָ ֵמינּו ֵאּלֶ ה
יחֲ ,ה ֵרי זֶ ה ִחּדּוׁש
ּומ ַב ֵּקׁש ֶׁשּיָ בֹוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ְ
ּתֹורהַ ,עד ֶׁשּזֶ ה נַ ֲע ֶׂשה ֵחלֶ ק
ֲא ִמ ִּתי ַּב ָ
ּתֹורה ֶׁש ֵ'ּמ ִא ִּתי ֵת ֵצא ֶׁ . .ש ֵּכן
ֵמ ַה ִחּדּוׁש ָ
ַה ָּק ָּב"ה ַמ ְס ִּכים לַ ִּמּלִ ים וְ ַה ַּב ָּקׁשֹות ֶׁשל ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל'' ,נַ ַער יִ ְׂש ָר ֵאל וָ א ֲֹה ֵבהּו"!
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :אז ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ָצ ִריְך ַרק
אֹותנּו
אֹוהב ָ
יח יָ בֹוא ,וַ ה' ֶׁש ֵ
לִ ְדרֹׁש ֶׁש ָּמ ִׁש ַ
ְּבוַ ַּדאי יִ ְׁש ַמע! יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשּנִ זְ ֶּכה עֹוד ַהּיֹום
יׁשי ,ק ֶֹדם ִּב-
לְ ִה ְתּגַ ּלּות ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ
ּ 770ולְ ַא ַחר ִמ ֵּכן נִ ַּסע ֻּכּלָ נּו ַעל ַענְ נֵ י ְׁש ַמּיָ א,
ירּוׁשלַ יִ ם ַה ְּבנּויָ הָ ,א ֵמן!
ָ
לִ
יחת כ"ח ִסיוָ ן תנש"א
ע"פ ִׂש ַ

» ִמּיֹום כ"ח ְּב ִסיוָ ן נִ ֶּתנֶ ת לָ נּו
ּתֹוס ֶפת ּכ ַֹח לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ְּׁשלִ יחּות
ֶ
מּוכנִ ים לְ ַק ָּבלַ ת
ּדֹורנּו – לַ ֲעמֹד ָ
ֶׁשל ֵ
ַהּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה .וְ לָ ֵכן
ָצ ִריְך ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּוֲ ,א ִפּלּו יֶ לֶ ד
יח יָ בֹוא ַּדוְ ָקא
ָק ָטן ,לְ ַב ֵּקׁש ֶׁש ָּמ ִׁש ַ
ּוב ַּמ ָּצב ֲה ִכי ַּת ְחּתֹון.
ַע ְכ ָׁשוַּ ,ב ָּמקֹום ַ
הֹוסיף ִּבנְ ִתינַ ת ְצ ָד ָקהִּ ,כי ּגְ דֹולָ ה
» לְ ִ
ְצ ָד ָקה ֶׁש ְּמ ָק ֶר ֶבת ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה.

