ב"ה
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עש"ק ָּפ ָר ַׁשת " וַ ּיֵ ֵצא " ,ז' ּכִ ְסלֵ ו ,יְ מֹות ַה ָּמ ִׁש ַיח ּכִ ְפׁשּוטֹו ,תשע"ח

ְמ ַח ְּב ִר י ם ֶא ת ָה רֹ א ׁש וְ ָה ַר גְ לַ יִ ם
רּוחנִ ּיּות -
ּגַ ְׁש ִמּיּות ְו ָ
ימים?
ֲה ָפ ִכים אֹו ַמ ְׁש ִל ִ
ּדּוע ָׁש ַכב יַ ֲעקֹב ִליׁשֹן,
ַמ ַ
ְו ַעל ָמה ָרבּו ָה ֲא ָבנִ ים?
זֹוכה ִמ ָּׁש ַמיִ ם
ִמי ֶ
ְּב ִמ ְס ָּפר ָׁש ֵלם ֶׁשל ָׁשנִ ים,
ּומה ַה ַּכ ָּונָ ה ִל ְפק ַֹח ָה ֵעינַ יִ ם,
ָ
ָּב ְרגָ ִעים ָה ַא ֲחרֹונִ ים?
ַחּיִ ים ְׁש ֵל ִמים
בּוע ַה ָּבא נַ ְחּגֹג ֶאת ט'
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַּ :ב ָּׁש ַ
ְּב ִכ ְסלֵ וֶׁ ,שהּוא יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת וְ גַ ם יֹום
ַה ִה ְס ַּתּלְ קּות ֶׁשל ַא ְדמֹו"ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי.
ּולְ ָמ ֳח ָרתְּ ,בי' ְּב ִכ ְסלֵ וֶ ,את ַחג ַהּגְ ֻאּלָ ה
ֶׁשּבֹו ִה ְׁש ַּת ְח ֵרר ִמ ַּמ ֲא ָסרַ .מהּו ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין
ַה ַּת ֲא ִר ִיכים ַה ְמיֻ ָח ִדים ָה ֵאּלֶ ה לְ ָפ ָר ַׁשת
בּוע ?
ַה ָּׁש ַ
יחה
ּפֹות ַח ֶאת ַה ִּׂש ָ
א/א ָּמאָ :ה ַר ִּבי ֵ
ַא ָּב ִ
ַּב ַּמ ֲעלָ ה ַה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶׁש ָהיְ ָתה ֵא ֶצל ַא ְדמֹו"ר
ָה ֶא ְמ ָצ ִעיֶׁ ,שּנֹולַ ד וְ ִה ְס ַּתּלֵ ק ְּבאֹותֹו
ַּת ֲא ִריְך ְּב ִדּיּוקּ .גַ ם מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו נֹולַ ד
וְ ִה ְס ַּתּלֵ ק ְּבאֹותֹו ַהּיֹוםְּ ,בז' ַּב ֲא ָדרֲ .ח ָכ ֵמינּו
נֹותן
זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה ִה ְס ִּבירּו ַעל ָּכְךֶׁ ,שה' ֵ
"ה ָּקדֹוׁש
יקים ְׁשנֹות ַחּיִ ים ְמלֵ אֹותַ :
לַ ַּצ ִּד ִ
יהם ֶׁשל
נֹות ֶ
ּומ ַמּלֵ א ְׁש ֵ
יֹוׁשב ְ
ָּברּוְך הּוא ֵ
יקים ִמּיֹום לְ יֹום".
ַצ ִּד ִ

יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :ה ִע ָּקר ַּב ַחּיִ ים ֶׁשל ַה ַּצ ִּדיק זֶ ה
רּוחנִ ּיֹות ַה ֲחׁשּובֹות ֶׁשהּוא
ַה ְּפ ֻעּלֹות ָה ָ
עֹוׂשה ,וְ ֹלא ִמ ְס ַּפר ַהּיָ ִמים ַהּגַ ְׁש ִמּיִ ים
ֶ
ֶׁשהּוא ַחיָ .אז לָ ָּמה זֶ ה ָחׁשּוב ֶׁש ִּמ ְס ַּפר
ַה ָּׁשנִ ים ֶׁשל ַה ַּצ ִּדיק הּוא ָעגֹל וְ ָׁשלֵ ם?
ׁשּובה
א/א ָּמאְׁ :ש ֵאלָ ה ְמ ֻצּיֶ נֶ ת .וְ ַה ְּת ָ
ַא ָּב ִ
בֹודה ֶׁשל ַה ַּצ ִּדיק
ִהיא ִ -ע ַּקר ָה ֲע ָ
יח לַ ֲהפְֹך ּגַ ם
ִהיא ַּכ ֲא ֶׁשר הּוא ַמ ְצלִ ַ
ֶאת ַהּגַ ְׁש ִמּיּות לִ ְק ֻד ָּׁשהַ .הּגּוף ַהּגַ ְׁש ִמי
הֹופְך לְ ֵחלֶ ק ֶא ָחד ַמ ָּמׁש
ֵ
ֶׁשל ַה ַּצ ִּדיק
רּוחנִ יתִּ ,כי ָּכל ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשּלֹו
ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמה ָה ָ
ּומ ְצוֹות .לָ ֵכן,
ּתֹורה ִ
ִהיא לְ ַסּיֵ ַע ְּב ִקּיּום ָ
ְּכ ֶׁש ְּׁשנֹות ַה ַחּיִ ים ַהּגַ ְׁש ִמּיֹות ֶׁשל ַה ַּצ ִּדיק
רּוחנִ ּיּות ָח ְד ָרה
ֻמ ְׁשלָ מֹות ,זֶ ה ַמ ְר ֶאה ֶׁש ָה ָ
לְ גַ ְמ ֵרי ּגַ ם ַּבּגַ ְׁש ִמּיּות ֶׁשּלֹו.
רּוחנִ ּיּות
ַה ִחּבּור ַהּזֶ ה ֶׁשל ַהּגַ ְׁש ִמּיּות וְ ָה ָ
יאינּו,
ּבֹותינּו נְ ִׂש ֵ
יקים וְ ַר ֵ
ַקּיָ ם ֵא ֶצל ָּכל ַה ַּצ ִּד ִ
יֹותר ְּבגָ לּוי ֵא ֶצל ַא ְדמֹו"ר
רֹואים זֹאת ֵ
ַאְך ִ
נֹותיו ָהיּו ְמלֵ אֹות ֹלא
ָה ֶא ְמ ָצ ִעיֶׁ ,ש ָא ֵכן ְׁש ָ
רּוחנִ ּיּותֶ ,אּלָ א ּגַ ם ְּבגַ ְׁש ִמּיּות – ָׁשנִ ים
ַרק ְּב ָ
ְׁשלֵ מֹות.

ַמהּו ִע ַּקר ַּת ְפ ִק ֵידנּו?
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ב ָפ ָר ַׁשת וַ ּיֵ ֵצא ַה ָ
לָ נּו ַרּבֹות ַעל ַחּיָ יו ֶׁשל יַ ֲעקֹב ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץ,
ְּב ָח ָרןִ .היא ְמ ָת ֶא ֶרת ֶאת ַה ְּק ָׁשיִ ים ֶׁשּלֹו ִעם
ֵע ָׂשו וְ לָ ָבן ָה ְר ָׁש ִעים ...לָ ָּמה ֹלא ְמ ַס ְּפ ִרים
לָ נּו ַעל ַה ָּׁשנִ ים ַהּטֹובֹות ָּב ֶהן יַ ֲעקֹב יָ ַׁשב
יבה ֶׁשל
ּתֹורהַּ ,ביְ ִׁש ָ
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ לָ ַמד ָ
ֵׁשם וְ ֵע ֶבר?

א/א ָּמאַּ :ב ַּמ ָּסע ֶׁשל יַ ֲעקֹב לְ ָח ָרן
ַא ָּב ִ
אֹותנּוֶׁ ,ש ִע ַּקר
ָ
רֹוצה לְ לַ ֵּמד
ָ
ּתֹורה
ַה ָ
ַּת ְפ ִק ֵידנּו הּוא לְ ִה ְת ַע ֵּסק ַּדוְ ָקא ִעם
מֹוד ֻדּיֹות ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו,
ָהעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי ,וְ ַה ִה ְת ְ
ְּכ ֵדי לְ זַ ֵּכְך אֹותֹוָּ .כל ְּפ ָרט ַּב ִּסּפּור ְמלַ ֵּמד
אֹותנּו ַעל ַה ַּמ ָּסע ֶׁשל ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁשּלָ נּו ֶאל
ָ
ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה.
"וַ ּיֵ ֵצא יַ ֲעקֹב ִמ ְּב ֵאר ָׁש ַבע וַ ּיֵ לֶ ְך ָח ָרנָ ה"
יבה ְּב ֶא ֶרץ
ּמּודיו ַּביְ ִׁש ָ
יֹוצא ִמּלִ ָ
 יַ ֲעקֹב ֵ"חרֹון
יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ הֹולֵ ְך לְ ָח ָרן ִ -מּלְ ׁשֹון ֲ
רּוחנִ ית
מּוכה ִמ ְּב ִחינָ ה ָ
ַאף"ַּ ,כ ַעסֶ .א ֶרץ נְ ָ
יסים ֶאת ה'ָּ .כְך ַהּנְ ָׁש ָמה
יה ַמ ְכ ִע ִ
ּתֹוׁש ֶב ָ
ֶׁש ָ
בֹוהה
רּוחנִ ית ּגְ ָ
ָ
יֹור ֶדת ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה
ֶׁשּלָ נּו ֶ
יעה ֶאל ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה ַהּגַ ְׁש ִמי
ּומּגִ ָ
וְ נִ ְפלָ ָאהַ ,
יעים לְ ַקּיֵ ם
 ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ְק ָׁשיִ ים ַר ִּבים ֶׁש ַּמ ְפ ִר ִּומ ְצוֹות.
ּתֹורה ִ
ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :וְ ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשל ַהיְ ִר ָידה ִהיא,
ֶׁש ַּדוְ ָקא ָּבעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי וְ ַהּנָ מּוְך ַהּזֶ ה,
נִ ְבנֶ ה ִּד ָירה לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
לֹומ ִדים ִמּיַ ֲעקֹב ָא ִבינּו,
וְ גַ ם זֹאת ָאנּו ְ
ֶׁש ַּדוְ ָקא ְּב ָח ָרן הּוא ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ָר ֵחל
וְ לֵ ָאה וְ ֵה ִקים ֶאת ֵּביתֹוַּ .דוְ ָקא ָׁשם נֹולְ דּו
ּומ ֶהם יָ ָצא
יקיםֵ ,
ָּבנָ יוֶׁ ,ש ָהיּו ֻּכּלָ ם ַצ ִּד ִ
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלָּ .כְך יַ ֲעקֹב זִ ֵּכְך ֶאת ַה ָּמקֹום
ַהּגַ ְׁש ִמי ַהּנָ מּוְך ַהּזֶ ה וְ ָה ַפְך אֹותֹו לְ ָקדֹוׁש.

ֲחזָ ִקים ָּכ ֶא ֶבן
א/א ָּמאֶ :את ַהּכ ַֹח לַ ִחּבּור ֵּבין
ַא ָּב ִ
רּוחנִ ּיּות ִק ֵּבל יַ ֲעקֹב ְּב ַהר
ַהּגַ ְׁש ִמּיּות וְ ָה ָ
ּמֹורּיָ ה:
ַה ִ

ִלזְ כּות ַה ַחּיָ ִלים ְּב ִצ ְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻה ַּל ְד ָּתם ָחל ְּביָ ִמים ֵאּלּו:
ּבֹוקֹובזָ ה,
ְ
יֹוסף יִ ְצ ָחק ֶּבן ֶא ְפ ָרת ָׂש ָרה ַמיְ ַידנְ ִצ'יקִּ ,בנְ יָ ִמין ֶּבן ֶּבלָ ה ִר ְב ָקה
בֹורה לֵ ָאה ּכ ֵֹהןֵ ,
ַא ְריֵ ה לֵ יְ יּב ַא ְב ָר ָהם ֶּבן ְּד ָ
ערל ַּבת ַחּנָ ה נֶ ָח ָמה ַריְ ינִ יץ ֶׁשּיִ ְחיּו
ּדֹוּבער ֶּבן ׁשּולַ ִּמית ַה ְר ְט ָמןְׁ ,שנֵ יאֹור זַ לְ ָמן ֶּבן לֵ ָאה יַ ְר ֵּדנִ יַ ,אלְ ֶטע ֶּפ ְ
ְר ָפ ֵאל לֵ וִ י יְ ִד ְידיָ ה ֶּבן יָ ֵעל ֶט ְסלֶ רָׁ ,שלֹום ֶ

בֹוּה
רֹואים ֶׁשרֹאׁשֹו ּגָ ַ
ִ
עֹומד,
ֵ
ְּכ ֶׁש ָא ָדם
יֹותר ֵמ ַה ֵחלֶ ק ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשל ַהּגּוף.
וְ ָחׁשּוב ֵ
יבהָ ,הרֹאׁש וְ ָה ַרגְ לַ יִ ם
לְ ֻע ַּמת זֹאת ִּב ְׁש ִכ ָ
ָׁשוִ ים .לָ ֵכן ָׁש ַכב יַ ֲעקֹב ַּב ָּמקֹום ֶׁשל ֵּבית
ַה ִּמ ְק ָּדׁשִּ ,כי ַעל יְ ֵדי ִה ְתּגַ ּלּות ַה ְּׁש ִכינָ ה
ֶא ְפ ָׁשר לִ ְפעֹל ֶׁש ַהּגַ ְׁש ִמּיּות (ָ -ה ַרגְ לַ יִ ם)
(-הרֹאׁש).
ָ
רּוחנִ ּיּות
ִּת ְת ַח ֵּבר ִעם ָה ָ
וְ ֵאיזֶ ה נֵ ס ָק ָרה לֹו ְּבאֹותֹו ָמקֹום?
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :באֹותֹו לַ יְ לָ ה ,לִ ְפנֵ י ֶׁשּנִ ְׁש ַּכב
יח
לִ יׁשֹןָ ,א ַסף יַ ֲעקֹב ֲא ָבנִ ים ְק ַטּנֹות וְ ִהּנִ ַ
יבת
ִמ ָּס ִביב לְ רֹאׁשֹו ּולְ גּופֹו .לְ ַא ַחר ְמ ִר ַ
נֹוצ ָרה ֶא ֶבן
ּומ ֻּכּלָ ן ְ
ָה ֲא ָבנִ ים נַ ֲע ָׂשה נֵ סִ ,
חֹומה ֲחזָ ָקה ֶׁש ְּמגִ ּנָ ה
ַא ַחת ּגְ דֹולָ הְּ ,כמֹו ָ
ִמ ְּפנֵ י ַה ַחּיֹות ָה ָרעֹות.
א/א ָּמא :יָ ֶפה ְמאֹודֶ .א ֶבן ְמ ַס ֶּמלֶ ת
ַא ָּב ִ
חֹזֶ ק וְ ת ֶֹקף ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשהַ .הּגּוף ֶׁשל יַ ֲעקֹב
רּוחנִ ּיּות.
ָ
זֶ ה ַהּגַ ְׁש ִמּיּות .וְ ָהרֹאׁש -
ָה ֲא ָבנִ ים ֶׁש ְּס ִביב ּגּופֹו ָרצּו לִ ְהיֹות
ְּכמֹו ָה ֲא ָבנִ ים ֶׁש ְּס ִביב רֹאׁשֹוֶׁ .ש ַהּגּוף
ַהּגַ ְׁש ִמי יְ ַק ֵּבל אֹותֹו חֹזֶ ק ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה ְּכמֹו
רּוחנִ ּיּות .וְ ָא ֵכן ,ה' ָע ָׂשה נֵ ס וְ ִח ֵּבר ֶאת
ָה ָ
ָה ֲא ָבנִ ים לְ ֶא ֶבן ַא ַחת ּגְ דֹולָ הֶׁ ,ש ַּת ִּקיף ֶאת
ַהּגּוף וְ ָהרֹאׁש ּגַ ם יַ ַחד! זֶ ה ָק ָרה ַעל יְ ֵדי
ּוב ַע ְצמֹוֶׁ ,שּלְ גַ ָּביו
ֶׁש ֵה ִאיר ֵׁשם ה' ִּב ְכבֹודֹו ְ
רּוחנִ ּיּות וְ גַ ְׁש ִמּיּות ָׁשוִ ים.
 ָוְ זֶ ה ַה ַּת ְפ ִקיד ֶׁשּלָ נּו ָּבעֹולָ ם ,לְ ַח ֵּבר ֶאת
רּוחנִ ּיּות ִעם ַהּגַ ְׁש ִמּיּות ,לְ ַה ְכנִ יס ְק ֻד ָּׁשה
ָה ָ
ְּבתֹוְך ַהּגּוף וְ ַה ַּמ ֲע ִׂשים ַהּגַ ְׁש ִמּיִ ים ֶׁשּלָ נּו
ּוׁש ִתּיָ הַ ,מ ָּמׁש ְּכמֹו
 ִמ ְׂש ָח ִקיםֲ ,א ִכילָ ה ְרּוחנִ ּיִ ים ְּ -ת ִפּלָ ה וְ לִ ּמּודָּ .כְך
ָּב ִענְ יָ נִ ים ָה ָ

יֹוׁש ִבים
ּכְ ָבר ְ
ְס ִביב ַה ֻּׁש ְל ָחן
יחה ְּב ִמּלִ ים
ָה ַר ִּבי ְמ ָת ֵאר ַּב ִּׂש ָ
נִ ְפלָ אֹות ֶאת ַה ַּמ ָּצב ַה ְמיֻ ָחד ּבֹו ָאנּו
"על
עֹומ ִדים ָּכ ֵעת ,לִ ְפנֵ י ַהּגְ ֻאּלָ הַ :
ְ
ימנִ ים ָאנּו ְּכ ָבר נִ ְמ ָצ ִאים
ִּפי ָּכל ַה ִּס ָ
ִּב ְׁשלַ ב ַהּגְ ֻאּלָ ה ַמ ָּמׁש ּ . .כֹולֵ ל ּגַ ם
רֹואים זֹאת
ַה ֵּברּור ֶׁשל ֵע ָׂשוְּ ,כ ִפי ֶׁש ִ
ּגַ ם ַּב ַהנְ ָהגָ ה ִּבזְ ַמן ַהּזֶ ה ֶׁשל ֻאּמֹות
ָהעֹולָ ם ְּ . .ב ֶד ֶרְך ַמלְ כּות ֶׁשל ֶח ֶסד.
הּודי
וְ ַה ָּד ָבר ַהּיָ ִחיד ֶׁש ָח ֵסר הּוא ֶׁ -שּיְ ִ
(=ּכ ָראּוי)
יִ ְפ ַקח ֶאת ֵעינָ יו ִּכ ְד ָב ֵעי ָ
מּוכן לַ ּגְ ֻאּלָ ה!
וְ יִ ְר ֶאה ֵאיְך ַהּכֹל ְּכ ָבר ָ
יֵ ׁש ְּכ ָבר ֶאת ַהּלִ וְ יָ ָתן וְ ׁשֹור ַה ָּבר וְ יַ יִ ן
יֹוׁש ִבים
ּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּכ ָבר ְ
ַה ְמ ֻׁש ָּמרְ ,
יח
ְס ִביב ַה ֻּׁשלְ ָחן  . .יַ ַחד ִעם ְמ ִׁש ַ
ּדֹורנּו".
דֹורנּו נְ ִׂשיא ֵ
ּוב ֵ
ִצ ְד ֵקנּוְ ,

נִ ְת ַח ֵּבר ֶאל ה' ְּב ַע ְצמֹו ,וְ נִ ְהיֶ ה ֲחזָ ִקים
ְּכ ֶא ֶבן  -מּול ָּכל ַה ְּק ָׁשיִ ים וְ ַהּנִ ְסיֹונֹות

ֶא ְצ ַּבע ְמ ֵל ָאה ֲח ִסידּות
נּוכל לְ ָה ִבין ֶאת
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :אז ַע ְכ ָׁשו ַ
יהם
ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ט' ְּב ִכ ְסלֵ ו לַ ָּפ ָר ָׁשה! ִּב ְׁשנֵ ֶ
רּוחנִ ּיּות ִעם
רֹואים ֶאת ַה ִחּבּור ֶׁשל ָה ָ
ִ
ַהּגַ ְׁש ִמּיּות .וְ ֵא ֶצל ַא ְדמֹו"ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי
ָראּו זֹאת ִּב ְמיֻ ָחדַ .ה ֶּצ ַמח ֶצ ֶדק ִס ֵּפר ַעל
חֹות ִכים ֶאת
ַא ְדמֹו"ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעיֶׁ ,ש ִאם ָהיּו ְ
יֹוצא ָּדם ֶאּלָ א
ָה ֶא ְצ ַּבע ֶׁשּלֹוֹ ,לא ָהיָ ה ֵ
ֲח ִסידּות! ִּכי ּגַ ם ַהּגּוף ַהּגַ ְׁש ִמי ֶׁשּלֹוָ ,היָ ה
רּוחנִ ּיּות.
ְּב ֶע ֶצם ֲח ִסידּות וְ ָ
ּתֹורת
א/א ָּמא :יָ ֶפה ְמאֹודֵ .מ ָאז ּגִ ּלּוי ַ
ַא ָּב ִ
ּוב ְפ ָרט ֲח ִסידּות ַח ַּב"ד,
ִ
ַה ֲח ִסידּות,
רּוחנִ ּיּות
יֹותר ַה ִחּבּור ֶׁשל ָה ָ
ִה ְת ַחּזֵ ק עֹוד ֵ
ּלֹומ ִדים ֶאת
וְ ַהּגַ ְׁש ִמּיּותִּ .כי ַעל יְ ֵדי ֶׁש ְ
יסים ְּבתֹוְך
ּתֹורהָ ,אנּו ַמ ְכנִ ִ
ימּיּות ַה ָ
ְּפנִ ִ
ַה ֵּׂש ֶכל ַהּגַ ְׁש ִמי ֶׁשּלָ נּו ֶאת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
הּוא.
ּמּובןַּ ,בּדֹור ֶׁשּלָ נּו,
וְ ָכל זֶ ה נָ כֹון ִּפי ַּכ ָּמהַּ ,כ ָ
רּורים ְּב ָכל
בֹודת ַה ֵּב ִ
ֶׁשּלְ ַא ַחר ָּכל ֲע ַ
ַהּדֹורֹות ָ -העֹולָ ם וְ ַהּגּוף ַהּגַ ְׁש ִמי ֶׁשּלָ נּו
נֹותר לָ נּו ַרק לִ ְפק ַֹח
מּוכנִ ים לַ ּגְ ֻאּלָ הַ .
ְּכ ָבר ָ
ֶאת ָה ֵעינַ יִ םָ ,ה ָאזְ נַ יִ ם וְ ַהּלֵ בַ ,על יְ ֵדי לִ ּמּוד
ֲח ִסידּות.
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשּנִ זְ ֶּכה עֹוד
ַהּיֹום לִ ְראֹות ְּב ֵעינֵ י ָּב ָׂשר ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה
ירּוׁשלַ יִ ם
ָ
ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה ,וְ נַ ֲעלֶ ה לִ
ִעם ָּכל ָּב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ַה ָּב ִּתים ֶׁשּלָ נּו ,לְ ֵבית
יׁשי.
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ

ֶׁש ָּבעֹולָ ם.

(ע"פ ְּד ַבר ַמלְ כּות וַ ּיֵ ֵצא תשנ"ב)

לִ ְפק ַֹח ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ָה ָאזְ נַ יִ ם וְ ַהּלֵ ב!
יח ּוגְ ֻאּלָ הְּ ,בא ֶֹפן ֶׁשּיִ ְפ ַּתח ֶאת ַהּלֵ ב וְ ָה ֵעינַ יִ ם וְ ָה ָאזְ נַ יִ ם  -לִ ְראֹות ּולְ ַה ְרּגִ יׁש ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה.
ּוב ְפ ָרט ִענְ יְ נֵ י ָמ ִׁש ַ
» לִ לְ מֹד ֲח ִסידּותִ ,
ּתֹורתֹו ֶׁשל ַא ְדמֹו"ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי » .לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ֶׁש ַחּיֵ ינּו
» ֻּכּלָ נּוֲ ,אנָ ִׁשים ,נָ ִׁשים וִ ילָ ִדיםְ ,צ ִר ִיכים לִ לְ מֹד ְּבט'-י' ְּב ִכ ְסלֵ ו ִמ ָ
רּוחנִ ּיּות וְ ַה ֲח ִסידּות » .לְ ִה ְתוַ ֵעד ְּב ַחג ַהּגְ ֻאּלָ ה י' ְּב ִכ ְסלֵ ו,
ּוב ֲח ִמימּות ֶׁשל ָה ָ
דּורים לְ גַ ְמ ֵרי ָּבאֹור ַ
ַהּגַ ְׁש ִמּיִ ים יִ ְהיּו ֲח ִ
ּתֹורת ַא ְדמֹו"ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעיּ ,ולְ ַה ְחלִ יט ַה ְחלָ טֹות טֹובֹותְּ .כמֹו ֵכן ,לְ ִה ְתוַ ֵעד ְּבי"ט ְּב ִכ ְסלֵ ו ְּב ָכל ָמקֹום
לִ לְ מֹד ָׁשם ִמ ַ
ּוב ֲחנֻ ָּכה » .לַ ֲעׂשֹות ְמ ִסּבֹות ֲחנֻ ָּכה ִעם ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהּ ,ולְ ַחּלֵ ק ְּד ֵמי ֲחנֻ ָּכה ְּב ִרּבּויֶׁ ,ש ַעל
ָּבעֹולָ ם ,וְ גַ ם ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ַהח ֶֹדׁש ַ
יהם ְּב ַחּיֵ י ַהּיֹום יֹום.
אֹות ֶ
הֹור ֵ
ּומ ַק ְּבלִ ים ֶאת ַהּכ ַֹח לְ ַה ְח ִּדיר ֶאת ָ
יאינּו ְ
ּבֹותינּו נְ ִׂש ֵ
יְ ֵדי ָּכְך ִמ ְת ַק ְּׁש ִרים לְ ַר ֵ

ַהּגִ ּלָ יֹון ֻמ ְק ָּדׁש לִ זְ כּות
ימ ְרק
יֹוסף יִ ְצ ָחק ֶּבן זְ לָ ָטא נַ יְ ַ
הרה"ח ֵ
לְ ֶרגֶ ל יֹום ֻהּלַ ְדּתֹו – ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לֹו,
"ׁשנַ ת ַה ְצלָ ָחה"
יחְ ,
ְּכ ִב ְר ַּכת ָה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ

ַהּגִ ּלָ יֹון נִ ְד ַּפס לְ ִעּלּוי נִ ְׁש ַמת
הרה"ח ָה ַרב ָׁשאּול ֶּבן ְׁשֹלמֹה ע"ה ַר ְס ִקין
אר ַציְ ט ֶׁשּלֹו ג' ִּכ ְסלֵ ו
לְ ֶרגֶ ל ַהּיָ ְ

