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י ַהְּנעּוִריםי ַהְּנעּוִריםי ַהְּנעּוִריםי ַהְּנעּוִריםי ַהְּנעּוִריםי ַהְּנעּוִרים

 
ַעל ֵשׁם ִמי ִנְקָרא ָהַרִּבי ַהֶּצַמח ֶצֶדק?

 

ַמּדּוַע ְמֻכֶּנה ָהַרִּבי ָהַרַשׁ"ּב "ָהַרְמַּב"ם ֶׁשל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות"?

 

ָמַתי ָּפַגׁש ָהַרִּבי ָלִראׁשֹוָנה ֶאת חֹוְתנֹו ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם?

 

ַמה ְּמַיֵחד ֶאת ִׁשיַטת ַחַּב"ד ְּבתֹוְך ְּכַלל ַהֲחִסידּויֹות?

 

ַמּדּוע אֹוְמִרים "מֹוֶדה ֲאִני" ְּבֹראׁש ֻמְרָּכן?

 
ַמִהי "ְׁשִחיַטת ְליּוַּבאִוויְטׁש"?

 
ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין "ַמֲאָמר" ְל"ִׂשיָחה"?

 

ָלָּמה ִנּגּון "ַהֵּנרֹות ַהָּללּו" ָארֹוְך ָּכל ָּכְך?

 
ִמי ִּתֵּקן ֶאת ִמְנֲהֵגי "ַׁשָּבת ְמָבְרִכים"?

 
ָמה ֶזה "ֶעַשׁאלֹוִנים"?

 
ַמּדּוַע ֵאין ָאנּו ְיֵׁשִנים ַּבֻּסָּכה?

 

ָלָּמה ָּכל ַהַמֲאָמִרים ֶׁשל י' ְׁשָבט ַמְתִחיִלים ַּבִּמִּלים "ָּבאִתי ְלַגִּני"?

 

ַהִאם ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ָיכֹול ִלְהיֹות "ֵּבינֹוִני"?

 

ַמה ֵּיׁש ַּבִּנּגּוִנים, ֶׁשְּמַיֲחִסים ָלֶהם ֲחִׁשיבּות ֹּכה ַרָּבה?

 

ָלָּמה ִנְזָהִרים ָּכל ָּכְך ֶׁשַהַּמּצֹות ְּבֶפַסח ֹלא ִיְּגעּו ְּבַמִים?

 

ֵאיְך נֹוַלד ַהֻמָׂשג "ְטַראְכט גּוט ֶוועט ַזיין גּוט"?

 
ְּבֵאיזֹו ָׁשָנה ֵהֵחל "ִמְבַצע ְּתִפִּלין"?

 

ִמְּפֵני ָמה ְּבַחַּב"ד ֹלא ְמַיֲחִסים ֲחִׁשיבּות ְיֵתָרה ְל"מֹוְפִתים"?

 
ִמי ָהָיה ַשׁאִּמיל?
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ַהָּזֵקן | 4 ַרִּבי ּדֹב ֶּבער, כ"ק ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי | 5 ַרִּבי ְמַנֵחם־ֶמעְנְדל, כ"ק ַאְדמֹו"ר ַהֶּצַמח ֶצֶדק | 6 ַרִּבי 
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ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות | 21 ֶעֶׂשר ַהְּסִפירֹות | 22 ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית | 23 ְקִלּפֹות | 24 ֶנֶפׁש ֱאֹלִקית, ֶנֶפׁש ַּבֲהִמית | 
25 נר"נ ח"י ־ ֶנֶפׁש, רּוַח, ְנָׁשָמה, ַחָּיה, ְיִחיָדה | 26 ֵּבינֹוִני | 27 ְּבָכל ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו | 28 ְמִסירּות ֶנֶפׁש | 
29 ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו | 30 ְטַראְכט גּוט ֶוועט ַזיין גּוט | 31 ַהֶּמֶלְך ַּבָּׂשֶדה | 32 ֻאְׁשִּפיִזין ֲחִסיִדִּיים  | 33 

ִייִדיׁש | 34 מֹוְפִתים

35 ִמְנֲהֵגי ַחַּב"ד | 36 מֹוֶדה ֲאִני ְּברֹאׁש ֻמְרָּכן | 37 ִהּדּור ִּבְנִטיַלת ָיַדִים | 38 ְלַהְרּבֹות ִּבְצָדָקה | 39 ִמְקֶוה 
אְרְטל | 43 ִּבְגֵדי ֶמִׁשי ְּבַׁשָּבתֹות ְוַחִּגים | 44  | 40 ֶּפֶרק ְּתִהִּלים ְלִפי ַהִּגיל | 41 ְּתִפִּלין ְּדַרֵּבנּו ָּתם | 42 גַּ
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ַרּבֹוֵתינּו ְנִשׂיֵאינּו • 7

ֻמָּׂשִגים ְוַרֲעיׂונׂות • 28

ִמְנָהִגים • 55

ַמְפֵּתַח

ב"ה

פתח דבר
הבסיסי  המושגים  עולם  את  לילדינו  להביא  נועדה  שלפניכם  האנציקלופדיה 
של חסידות חב”ד. כל ערך מובא בה בצורה קצרה, קלילה ומעניינת, ולאורך הספר 

משובצים סיפורים וקטעי מידע נלווים נוספים.

לא התיימרנו להקיף את הנושאים לפרטי פרטיהם, אלא להגישם בתמצית על מנת 
להעשיר את ידיעות הקוראים בהווה, ולעורר בליבם חשק ורצון להרחיב את אופקיהם 

החסידיים בעתיד.

מיותר לציין כי עולמה של חב"ד עשיר פי כמה וכמה מכמות הערכים שנכללה 
לעתים  בהם  שנתקלים  אלו  ביותר,  הבסיסיים  המושגים  את  רק  הבאנו  אנו  בספר. 

קרובות בשיח החסידי.

אף על פי שמלכתחילה הספר נועד לקוראים הצעירים, יש להניח כי בני כל הגילאים 
העיקרי,  היעד  לקהל  בהתאם  זאת,  ובכל  ידועים.  למושגים  ורענון  ענין  בו  ימצאו 
נערכה האנציקלופדיה שלפניכם בצורה מעט שונה מהרגיל וזאת כדי לאפשר קריאה 
מהנה ושוטפת: הערכים חולקו לפרקים לפי נושאים, ואינם מופיעים בסדר אלפביתי 
)בסוף הכרך השני תצורף בעז"ה רשימת הערכים לפי א-ב(. כמו כן לא הובאו ציטוטים 

ומראי מקומות, אלא סיכום הפרטים כמקשה אחת.

ראויה  בצורה  הדברים  את  להגיש  ידינו,  על  נעשה  רב  מאמץ  יקרים:  קוראים 
ומדויקת. אם לדעתכם נפלה טעות בערך זה או אחר, כמו גם אם נשמט מעינינו פרט 
זאת במהדורה  ונבחן את האפשרות לתקן  הנראה לכם חשוב, אנא הודיעונו על כך 

הבאה בעז"ה.

אנו תקווה ותפילה כי עבודתנו תסייע להנחלת ערכי חב"ד לילדינו, חיילי צבאות 
ה' ודור העתיד של כולנו. ותהא זאת גם תרומתנו לקיום היעוד "אימתי קאתי מר? 

לכשיפוצו מעיינותיך חוצה", תכף ומיד ממש.
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ַמח ֶצֶדק י ְמַנֵחם־ֶמעְנְדל, כ"ק ַאְדמֹו"ר ַהּצֶ 5 ַרּבִ
ְּבֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה, כ"ט ֶּבֱאלּול תקמ"ט, נֹוַלד ְּבָנם 
ְכָנא ְוָהַרָּבִנית ְּדבֹוָרה ֵלָאה )ִּבּתֹו ֶׁשל  ֶׁשל ר' ָׁשלֹום ֶשׁ
ַעל  ֶמעְנְדל  ְמַנֵחם  ִלְבָנם  ָקְראּו  ֵהם  ַהָּזֵקן(.  ַאְדמֹו"ר 
ֵׁשם ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל ִמִּויֶטְּבְסק, ִמְּגדֹוֵלי ַּתְלִמיֵדי 

ַהַּמִּגיד ּוֵמַרּבֹוָתיו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן.

ְּכַתְחִליף  ַנְפָׁשּה  ֶאת  ִאּמֹו  ָמְסָרה  ָׁשֹלׁש,  ֶּבן  ְּכֶׁשָהָיה 
ֲהָפַצת  ְך  ֶהְמֵשׁ ְלַמַען  ַהָּזֵקן,  ַאְדמׂו"ר  ָאִביָה,  ֲעבּור 
ָלּה ָאִביָה, ַאְדמֹו"ר  ֶׁשִהְבִטיַח  ְּכִפי  ַהֲחִסידּות.  ּתֹוַרת 
ָּגַדל  ָׁשם  ָסבֹו,  ְּבֵבית  ָלגּור  ָטן  ַהקָּ ְּבָנּה  ָעַבר  ַהָּזֵקן, 
ַהָּקָטן,  ֶנְכּדֹו  ַהָּזֵקן ָאַהב ְמאֹד ֶאת  ְוִהְתַחֵּנְך. ַאְדמֹו"ר 
ְוִהְתַיֵחס ֵאָליו ְּכמֹו ֶאל ֵּבן: ִמֵּדי יֹום ָהָיה לֹוֵמד ִאּתֹו 

ּתֹוָרה, ּוְבֵעת ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים ּוְתִקיַעת ׁשֹוָפר ְּבֵבית 
ַהְּכֶנֶסת, ִהְכִניסֹו ַּתַחת ַטִּליתֹו.

ִמִּגיל ָצִעיר ְמאֹד ִנְּכרּו ְּבַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל ִּכְׁשרֹון 
ְמִהיָרה.  ּוְתִפיָסה  ְמֻצָּין  ִזָּכרֹון  ָרִגיל,  ִּבְלִּתי  ִלּמּוד 
ְּבִגיל ָחֵמׁש ְּכָבר ֵהֵחל ִלְרׁשֹם ְלַעְצמֹו ַהְנָהגֹות ֶׁשָרָאה 
ֵאֶצל ָסבֹו, ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ְוִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים ֶׁשָּׁשַמע. 
ִחּדּוִׁשים  ָּכַתב  ְּכָבר  ֶׁשּלֹו  ִמְצָוה  ַהַּבר  ִלְפֵני  עֹוד 

ַּבִּנְגֶלה ּוַבֲחִסידּות. ְּכֶׁשְּׁשָאר ְּבֵני ִּגילֹו ִשֲׂחקּו ֶּבָחֵצר, 
ֶׁשל  ְלִצָּדן  ִמְתַיֵּׁשב  ַהָּקָטן  ֶמעְנְדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ָהָיה 

ֲחבּורֹות ֲחִסיִדים ּוַמֲאִזין ַלִּׂשיָחה.

ָהָיה  ַהֲחִסיִדים,  ִּבְפֵני  ֶׁשָּנָׂשא  ַהַּמֲאָמִרים  ִמְּלַבד 
ִּדְבֵרי  ָּבָניו  ִּבְפֵני  לֹוַמר  ִמְנָהג  ַהָּזֵקן  ָלַאְדמֹו"ר 
ֹלא  ִאיׁש  ַׁשָּבת.  ֵליל  ְּבָכל  ְּפָרִטי  ְּבאֶֹפן  ֲחִסידּות 
ֻהְרָׁשה ְלִהָּכֵנס ַלֶחֶדר ְּבאֹותֹו ְזַמן, ֲאִפּלּו ֹלא ַהֶּנֶכד

ֲחָתנֹו, ָהַרִּבי ַהֶּצַמח ֶצֶדק, ָאַמר ָעָליו: "ִאם ַיְחְּתכּו ֶאת 
ֶאְצָּבעֹו, ֹלא ִּתַּזל ִמָּׁשם ִטַּפת ָּדם, ִּכי ִאם ֲחִסידּות...".

ַאְדמֹו"ר  ָּדַאג  ָהֲעצּוָמה,  ָהרּוָחִנית  ֲעבֹוָדתֹו  ְלַצד 
ָהֶאְמָצִעי ַּגם ְלַרְוָחתֹו ַהַּגְׁשִמית ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל. הּוא 
ֶאת  ְועֹוֵדד  רּוְסָיה,  ְּבַרֲחֵבי  ְיהּוִדּיֹות  מֹוָׁשבֹות  ֵהִקים 
ֲחִסיָדיו ְלִהְתַיֵּׁשב ָּבֶהן ּוְלִהְתַּפְרֵנס ֵמֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה. 
ְּבִעְקבֹות ָאִביו ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ִהְמִׁשיְך ַרִּבי ּדֹב ֶּבער 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְיהּוֵדי  ֲעבּור  ְצָדָקה  ִּבְנִתיַנת  ִלְתמְֹך 
ְוִהְתַיְּׁשבּו  ָלָאֶרץ  ָעלּו  ַחַּב"ד  ֵמֲחִסיֵדי  בּוָצה  קְּ ּוְכֶשׁ
ְּבֶחְברֹון, ָרַכׁש ָׁשם ָהַרִּבי ֶחֶדר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת "ַאְבָרָהם 
ָאִבינּו" ְוִהְקִּדיׁש אֹותֹו ֲעבּור ֲחִסיָדיו. ַּכּיֹום, ֶזהּו ֵּבית 

"ִדי ַהָּוִתיק ְּביֹוֵתר. ַהְּכֶנֶסת ַהַחבַּ

ָנה ַעל  ְּכמֹו ָאִביו, ַּגם ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָסַבל ֵמַהְלָשׁ
ִים הּוא  ְיֵדי ְיהּוִדי, ֶׁשְּבִעְקבֹוֶתיָה ֶנֱאַסר. ַּכֲעבֹור ָחְדַשׁ

ְחַרר. ֻזָּכה ְוֻשׁ

ַאְדמֹו"ר  ָנַסע  ִהְסַּתְּלקּותֹו,  ִלְפֵני  ִמְסָּפר  ים  ֳחָדִשׁ
ֶרְך  ַּבדֶּ ְּבַהאִדיְטׁש.  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ְלִציּון  ָהֶאְמָצִעי 
ֲחזׂור ָחָלה ְוִנְׁשַאר ָּבִעיר ְנֶיעִז'ין, ָׁשם ִטְּפלּו ּבֹו. ְּבאׂור 

ְליֹום ְרִביִעי, ט' ְּבִכְסֵלו תקפ"ח, יׂום ֻהַלְדּתׂו ַה־54, 
ְּכֶׁשִּסֵּים אֹותֹו,  ֲחִסידּות.  ַמֲאַמר  ָהַרִּבי לֹוַמר  ִהְתִחיל 
ַהְּטהֹוָרה.  ִנְׁשָמתֹו  ִהְסַּתְּלָקה  ַהַחִּיים",  "ֵמַחֵּיי  ַּבִּמִּלים 

הּוא ִנְטַמן ִּבְנֶיעִז'ין.

ֵניאֹוִרי. ֵׁשם ִמְׁשַּפְחּתֹו: ְשׁ
ְיֵדי  ַעל  לֹו  ִנַּתן  ָהֶאְמָצִעי',  'ַאְדמֹו"ר  ִּכּנּויֹו, 
ַהֲחִסיִדים ִּבְזַמן ַאְדמֹו"ר ַהֶּצַמח ֶצֶדק, ֵּכיָון ֶׁשָהָיה 
ְלַאְדמֹו"ר  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ֵּבין  ָהֶאְמָצִעי  ָהַרִּבי 

ַהֶּצַמח ֶצֶדק.

ל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי  ַתב ָידֹו ׁשֶ   ּכְ
ָהָיה ָקָטן ְוָצפּוף. הּוא ָיַדע ִלְכּתֹב ְמאֹד 
ּוָרה ָהַאֲחרֹוָנה  יַע ַלּשׁ ָהָיה ַמּגִ ׁשֶ ַמֵהר: ּכְ

ּוָרה  ַעּמּוד )!(, ַהּשׁ ִמּתֹוְך 60־50 ׁשּורֹות ּבְ
ִתיָבה,  ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ֲעַדִין ָלָחה ֵמַהְכּ

ׁש... יָקה ְלִהְתַיּבֵ ֶרם ִהְסּפִ ּטֶ יָון ׁשֶ ּכֵ
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רּות 17 ִהְתַקּׁשְ
ַהְיסֹודֹות  ַאַחד  ִהיא  ָלַרִּבי  ֶהָחִסיד  ֶׁשל  ַהִהְתַקְּׁשרּות 

ֶׁשל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות.

הּוא  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  רֹאׁש  ֶׁשָהַרִּבי,  ֻמְסָּבר  ַּבֲחִסידּות 
ֵּכיָון  הקב"ה.  ְלֵבין  ֵּביֵנינּו  ֶׁשְּמַקֵּׁשר  ִצּנֹור  ְּכמֹו 
ֶׁשָהַרִּבי ָקדֹוׁש ְוָקרֹוב ַלה' יֹוֵתר ֵמִאָּתנּו, הּוא ְמַחֵּבר 
ֵּביֵנינּו ְלֵבין הקב"ה, ְוַגם ַמֲעִביר ֶאת ָּכל ַהַהְׁשָּפעֹות 
ָהרּוָחִנּיׂות ְוַהַּגְׁשִמּיׂות ֶׁשה' ׁשֹוֵלַח ָלנּו. ְּכֵׁשם ֶׁשָהרֹאׁש 
ַמֲעִביר ַחִּיים ְלָכל ֵאיָבר ַּבּגּוף, ָּכְך רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַמֲעִביר ַחּיּות, ּכֹחֹות ְוֶׁשַפע ְלִנְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָּכל ְּבֵני 

ַהּדֹור ּוְבאֶֹפן ְמֻיָחד ְלאֹוָתם ַהְּקׁשּוִרים ֵאָליו.

ֵאיְך ִנְתַקֵּׁשר ָלַרִּבי?

ַהֲחִסיִדים לֹוְמִדים ֶאת ַהִּׂשיחֹות ְוַהַּמֲאָמִרים ֶׁשל ָהַרִּבי, 
ִמְׁשַּתְּדִלים ְלַקֵּים ֶאת ַההֹוָראֹות ֶׁשּלֹו ּוִמְתַחְּבִרים ִעם 
ְּבנֹוָסף,  ְוִהְתַוֲעדּות.  ִלּמּוד  ְלָצְרֵכי  ֲאֵחִרים  ֲחִסיִדים 
אֹוֲהִבים  ַהֲחִסיִדים  ַּבֵּלב:  רּוָחִנית  ִהְתַקְּׁשרּות  ֶיְׁשָנּה 
ֵאָליו.  ְּבֵטִלים  ּוַמְרִּגיִׁשים  ִלָּבם,  ְּבָכל  ָהַרִּבי  ֶאת 
ֲחִסיִדים ְּגדֹוִלים ָנֲהגּו ִלְקּבַֹע ְלַעְצָמם ְזַמן ָקבּוַע ֶׁשּבֹו 
ָהיּו ְמַהְרֶהִרים ּוְמעֹוְרִרים ְּבִלָּבם ַאֲהָבה ָלַרִּבי, ַאֲהָבה 

ְּפׁשּוָטה ִמָּכל ַהֵּלב.

עֹות ְלִהְתַקֵּׁשר  ְוֵיׁש ַּגם ְּפֻעּלֹות ַאְרִצּיֹות יֹוֵתר ַהְמַסיְּ
ָלַרִּבי,  נֹוְסִעים  ַהֲחִסיִדים  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  רֹאׁש  ֶאל 
ָּפָניו ַהְּקדֹוׁשֹות ְּבֵעת  ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹולֹו, ִלְראֹות ֶאת 
ְוַגם  ִל'יִחידּות'.  ֵאָליו  ּוְלִהָּכֵנס  ִּדְבֵרי ּתֹוָרה  ֲאִמיַרת 
ַהֲחִסיִדים  ָהַרִּבי,  ְּפֵני  ֶאת  ִלְראֹות  זֹוִכים  ַּכֲאֶׁשר ֹלא 
ַּגם  ָנהּוג  ּוִמְכָּתִבים.  ֶנֶפׁש(  )ִּפְדיֹון  ַּפ"נ  לֹו  ּכֹוְתִבים 
ְלַהְפִריׁש 'ְּדֵמי ַמֲעָמד', ֶּכֶסף ַהְּמיָֹעד ְלַמָּטרֹות ׁשֹונֹות 

ַהֲחׁשּובֹות ָלַרִּבי.

ְּבִסּיּום  ָלַרִּבי.  ַהֲחִסיִדים  ִמְתַקְּׁשִרים  ִּבְתִפָּלה,  ַּגם 
ַהְּפסּוִקים  ֶאת  מֹוִסיִפים  ְׁשמֹוֶנה־ֶעְׂשֵרה  ְּתִפַּלת 
ַהְּתִפָּלה,  ְלַאַחר  ָהַרִּבי.  ֶׁשל  ִלְׁשמֹו/ָתיו  ַהַּמְתִאיִמים 
ַהְּתִהִּלים  ֶּפֶרק  ַהְּתִהִּלים, אׂוְמִרים ֶאת  ֲאִמיַרת  ְּבֵעת 
ַהָּמזֹון  ּוְבִבְרַּכת  ָהַרִּבי.  ֶׁשל  נֹוָתיו  ִלְשׁ ְּבֶהְתֵאם 
מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  "ָהַרֲחָמן  מֹוִסיִפים, 

ְוַרֵּבנּו".

ְּבִהְתַנֲהגּותֹו  ָלַרִּבי  ְלִהָּדמֹות  ִמְׁשַּתְּדִלים  ֲחִסיִדים 
ּוִבְדָרָכיו.

18 ַאְחדּות ה', ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו
ַהֲחִסידּות הּוא  ַהֶּמְרָּכִזִּיים ֶׁשל ּתֹוַרת  ַהִּגּלּוִיים  ֶאָחד 
ֶאָחד  הּוא  ה'  ִמְּלַבּדֹו",  עֹוד  "ֵאין  ַהָּפסּוק  ְּבֶהְסֵּבר 
ְוָיִחיד. ְּבַפְׁשטּות, ַהַּכָּוָנה ְלָכְך ֶׁשֵאין עֹוד ֱאֹלִקים, ֵאין 
עֹוד ִמיֶׁשהּו ֶׁשּׁשֹוֵלט ָּבעֹוָלם חּוץ ֵמהקב"ה. ַהֲחִסידּות 
ְּבֶעֶצם ׁשּום  מֹוִסיָפה ֶׁשֹּלא ַרק זֹאת, ֶאָּלא ַּגם ֶׁשֵאין 
ָּדָבר ַאֵחר ִמְּלַבד הקב"ה: ָהעֹוָלם, ָהֲאָנִׁשים, ַהְּצָמִחים, 

ַהּכֹל ֶזה ־ ֱאֹלקּות. 

ַלּגּוף  ָהִעְנָין  ֶאת  ַמְמִׁשיִלים  זֹאת?  ְלָהִבין  ִנָּתן  ֵאיְך 
ַהַּגְׁשִמי ְוַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּלנּו. ֲאַנְחנּו ָזִזים, רֹוִאים, חֹוְׁשִבים, 
ִּבְזכּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשְּבתֹוֵכנּו, ֶׁשּנֹוֶתֶנת ָלנּו ַחִּיים ָּכל ַהְּזַמן. 
ְּבִלי ַהֶּנֶפׁש, ַהּגּוף ֹלא יּוַכל ַלֲעׂשֹות ְמאּוָמה. ַמּדּוַע ִמי 

ֶׁשִּנְפַטר ֹלא ָזז ְוֹלא ְמַדֵּבר, ֲהֵרי ֲעַדִין ֵיׁש לֹו ַרְגַלִים 
ּוֶפה? ִּכי ַהֶּנֶפׁש ֶׁשְּבתֹוכֹו ָעְזָבה אֹותֹו, ִהיא ְּכָבר ֹלא 

ַמְחִזיָקה ֶאת ַהּגּוף ֶׁשִּיְהֶיה ָחי.

ְּבָכל  הקב"ה  ֶׁשּנֹוֵתן  ַהַחּיּות  ִהיא  ַהֶּנֶפׁש  ַּבִּנְמָׁשל, 
ִנְבָרא. ַהַחִּיים ֶׁשה' ָׂשם ְּבָכל ֶאֶבן, ְּבָכל ֶצַמח ּוַבַעל־
ַקְּיִמים אֹוָתם ָּכל ֶרַגע ְוֶרַגע.  ַחִּיים ּוְבֵני־ָאָדם, ֵהם ַהמְּ
ֶאת  ְוָׁשלֹום(  )ַחס  ה'  ַיְפִסיק  ֶׁשָּבּה  ַהְּׁשִנָּיה  ּוְבאֹוָתּה 
ּוִבְבֵני  ַהַחִּיים  ְּבַבֲעֵלי  ַּבְּצָמִחים,  נֹוֵתן  ֶׁשהּוא  ַהַחּיּות 

ָהָאָדם ־ ַיְחְּדלּו ָּכל ֵאֶּלה ִמְּלִהְתַקֵּים.

ַהָּפסּוק  ְּבֶאְמָצעּות  זֹאת  ִהְסִּביר  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל 

הּוא  "ְּדָבְרָך"  ַּבָּׁשָמִים".  ִנָּצב  ְּדָבְרָך  ה'  "ְלעֹוָלם 
ַהִּדּבּור ֶׁשִאּתֹו ָּבָרא ה' ֶאת ָהעֹוָלם. ַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת 
ִנְבְראּו  ־  ָרִקיַע"  "ְיִהי  ָהאֹור,  ִנְבָרא  ־  אֹור"  "ַוְיִהי 
ִנְבָרא  ֶׁשָּלנּו  ָּבעֹוָלם  ָּדָבר  ָּכל  ָהְלָאה.  ְוֵכן  ַהָּׁשַמִים 

ַעל ְיֵדי ִּדּבּור ֶׁשל הקב"ה ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית. 

ִנָּצב".  ַהָּפסּוק אֹוֵמר ֶׁשַהִּדּבּור ֶׁשל ה' ")ְלעֹוָלם...( 
ַמּדּוַע? ִּכי ַהִּדּבּור ֶׁשל הקב"ה ִנָּצב, עֹוֵמד ְוִנְמָצא, 
ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ַהִּנְבָרִאים,  ְּבתֹוְך  ְוֶרַגע  ֶרַגע  ָּכל 

ֶזה  ַקָּים,  ֶׁשָהעֹוָלם  ְׁשִנָּיה  ְּבָכל 
ָהֱאֹלִקית  ָהֲאִמיָרה  ִּבְגַלל 

ּבֹו  ֶׁשִּנְמֵצאת 
אֹותֹו.  ּוַמֲחִזיָקה 

"ְיִהי אֹור",  ִּדּבּורֹו  ֶאת  ֶאָחד  ְלֶרַגע  ַיְפִסיק  ה'  ִאם 
ָּדָבר  ָּכל  ַּגם  ָּכְך  ַאַחת.  ְּבַבת  ָהאֹור  ִיָּפֵסק  ְלָמָׁשל, 
ַאֵחר ָּבעֹוָלם ֶׁשָּלנּו. ה' אֹוֵמר ְּבָכל ֶרַגע ֵמָחָדׁש ֶאת 
ְוַהִּדּבּור  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ָּבָרא  ֶׁשִאָּתם הּוא  ַהַּמֲאָמרֹות 

ַהֶּזה הּוא ַמה ֶּׁשַּמְחִזיק ֶאת ָּכל ַהִּנְבָרִאים.

ָּכֵעת מּוָבן ַמּדּוַע "ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו". ַלְמרֹות ֶׁשֵּיׁש 
עֹוָלם ַּגְׁשִמי ּובֹו ֲאָנִׁשים ַוֲחָפִצים, ֵהם ֻּכָּלם ְּתלּוִיים 
ֹלא  ֵהם  ְוֶרַגע.  ֶרַגע  ָּכל  אֹוָתם  ֶׁשְּיַחֶּיה  ה'  ִּבְדַבר 
ְמֻסָּגִלים ְלִהְתַקֵּים ִּבְלֲעֵדי הקב"ה, 
ְוָלֵכן ֶּבֱאֶמת ֶאְפָׁשר לֹוַמר 
ְּכלּום  עֹוד  ֶׁשֵאין 

ִמְּלַבד ַהּבֹוֵרא.

ַסְך ַהּכֹל: ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו
ֶאָחד ֵמֲחִסיֵדי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ר' ִּבְנָיִמין ְקֶלְצֶקר 

ְׁשמֹו, ָהָיה סֹוֵחר ֵעִצים. 

ַּפַעם ַאַחת, ְּבֵעת ֲעִריַכת ֶחְׁשּבֹון ִעְסִקי ָּכְלֶׁשהּו, 
ָרַׁשם ֶהָחִסיד ְּבסֹוף ַהִחּׁשּוב: "ַסְך ַהּכֹל: ֵאין עֹוד 

ִמְּלַבּדֹו!"

ָרָאה זֹאת ֶאָחד ֵמֲחֵבָריו ַהּסׂוֲחִרים, ּוִמֵהר ְלַהִּטיף 
לֹו. "ֵיׁש ְזַמן ְלָכל ָּדָבר, ר' ִּבְנָיִמין", ָאַמר. "ִּבְזַמן 
ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ֲחִסידּות, ִּתְתַעֵּמק ַּבְּפסּוִקים. ֲאָבל 

־  ָּבֲעָסִקים ֶׁשְּלָך  ֶחְׁשּבֹונֹות  ִּבְזַמן ֶׁשַאָּתה עֹוֵרְך 
ִּתְתַמֵּקד ְּבִמְסָּפִרים!".

ִּבְפִליָאה.  ִּבְנָיִמין  ר'  לֹו  ָעָנה  ֵמִבין",  "ֵאיֶנִּני 
ִּפְתאֹום  נֹוְדדֹות  ַהְּתִפָּלה  ִּבְזַמן  "ִלְפָעִמים, 
ֶזה  ְוָאז  ָסִפים,  ְוַהכְּ ָהֲעָסִקים  ֶאל  ַהַּמְחָׁשבֹות 
ַהֶחְׁשּבֹונֹות  ְּבִעּצּוָמם ֶׁשל  ַּכֲאֶׁשר  ֲאָבל  'ְּבֵסֶדר'. 
נֹוֶפֶלת ָעַלי ִּפְתאֹום ַמֲחָׁשָבה ֱאֹלִקית ־ ֶזה ְּכָבר 

ֹלא ְמֻקָּבל ָעֶליָך?!"...
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ִרָיה אַלאְבּ 48 ֶאְתרֹוג ִמּקַ
ִרָיה )אֹו ַיאָנאֶווע( הּוא ֵאזֹור ִּבְדרֹום ִאיַטְלָיה,  ַקאַלאבְּ
ִאּלּוֵלא  ְלַגְמֵרי  ַאְלמֹוִני  ִנְׁשָאר  ָהָיה  ֶׁשַּכִּנְרֶאה 
ֵאּלּו  ִעים  ְּבַמטָּ ּבֹו.  ֶׁשִּנְמָצִאים  ָהֲעצּוִמים  ַהַּמָּטִעים 
ָּגְדלּו ֶאְתרֹוִגים ַרִּבים ֵמֲאֵליֶהם, ְלֹלא ַמַּגע ָיד ָאָדם, 

ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות.

מֶֹׁשה  )ַרִּבי  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ָּכַתב  ֵאֶּלה  ֶאְתרֹוִגים  ֶעל 
ֶׁשּלֹו,  ּוְתׁשּובֹות(  )ְׁשֵאלֹות  ַהּׁשּו"ת  ְּבֵסֶפר  סֹוֵפר(, 
ְּבַחג  ִלְבָרָכה  ּוַמְתִאיִמים  ְּכֵׁשִרים  ֵהם  ִּכי  ֶׁשָּידּוַע 

ַהֻּסּכֹות.

ְלמֶֹׁשה  ָאַמר  הקב"ה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִּגָּלה  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  הֹוִׁשיב  ָהָדר",  ֵעץ  ְּפִרי  ָלֶכם  "ּוְלַקְחֶּתם 
ִרָיה  ַקאַלאבְּ ַעד  אֹוָתם  'ֵהִטיס'  ֶשׁ ָעָנן,  ַעל  ְׁשלּוִחים 
ָעׂשּו  ַהּדֹורֹות  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ֶאְתרֹוִגים.  ִמָּׁשם  ְלָהִביא 
ֶלָחג  ְלַהִּׂשיג  ְמֻיָחד  ַמֲאָמץ  ְליּוַּבאִוויְטׁש  ֲחִסיֵדי 

ֶאְתרֹוִגים ִמְּדרֹום ִאיַטְלָיה.

"ד  ְכַפר ַחּבַ ִסים ּבִ ְרֵדּ ּפַ ּבַ
עּו  ּטְ ּנִ צֹוְמִחים ֲעֵצי ֶאְתרֹוג ׁשֶ
ִרָיה  ְרֵעי ֶאְתרֹוג ַקאַלאְבּ ִמִזּ

י ֵרְך ָהַרּבִ ָעָליו ּבֵ ׁשֶ

ה ּכָ ּסֻ ִנים ּבַ 49 ֹלא ְיׁשֵ
'ַמִּקיִפין  ָּבּה  ֵיׁש  ֲאֶׁשר  ַּבֻּסָּכה  ִליׁשֹן  ֶאְפָׁשר  "ֵאיְך 
ֵאיְך  ְּכלֹוַמר,  ָהֶאְמָצִעי.  ַאְדמֹו"ר  ָׁשַאל  ְּדִביָנה'"? 
ָּכֶזה, ֶׁשֵּמִאיר ּבֹו  ֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת ִליׁשֹן ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש 
ַאְדמֹו"ר  ַּגם  ְּדִביָנה'?  'ַמִּקיִפין  ְּבַדְרַּגת  רּוָחִני  אֹור 
ָהעֹוָלם ֹלא  "ִמְנַהג  ֶׁשּלֹו,  ָערּוְך  ְלָחן  ַּבֻּשׁ ּכֹוֵתב  ַהָּזֵקן 

ִליׁשֹן ַּבֻּסָּכה". 

ֶׁשֹּלא  ְמאֹד  ִנְזָהִרים  ְליּוַּבאִוויְטׁש  בִּ ֶשׁ ַאף  ַעל  ְוָאֵכן, 
ֶלֱאכֹל ְּכלּום ַוֲאִפּלּו ֹלא ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמחּוץ ַלֻּסָּכה - 
ֵאין ְיֵׁשִנים ָּבּה. ַהֶהְסֵּבר ַהִהְלָכִתי ְלָכְך הּוא ֶׁש'ִּמְצַטֵער 
ָּפטּור ִמן ַהֻּסָּכה', ִמי ֶׁשַהֻּסָּכה ּגֹוֶרֶמת לֹו ַצַער, ְלֻדְגָמה 
ָנה  ַּכֲאֶׁשר ַּבחּוץ ׂשֹוֵרר קֹור ַעז, ָּפטּור ִמיִׁשיָבה ּוִמֵּשׁ

ָנה ְּבָמקֹום רּוָחִני ָקדֹוׁש ָּכל ָּכְך  ּ ַהֵשׁ ַּבֻּסָּכה. ָלֵכן, ִמי ֶשׁ
ּגֹוֶרֶמת לׂו ַצַער, ָּפטּור ִמֶּזה.

ּוָמה ִעם ֲחִסיִדים ְּפׁשּוִטים יֹוֵתר, ֶׁשֹּלא ַמְרִּגיִׁשים 
ִליׁשֹן  ְצִריִכים  ֵּכן  ֵהם  ַהִאם  ַהָּקדֹוׁש?  ָהאֹור  ֶאת 

ַּבֻּסָּכה?
עֹוֶנה ַעל ָּכְך ָהַרִּבי: ָחִסיד ָּכֶזה, ֶׁשֹּלא זֹוֶכה ָלחּוׁש 
ְּב'ַמִּקיִפין ְּדִביָנה', ִמְצַטֵער ַּפֲעַמִים: ַּגם ִּכי ֵאינֹו 
ָיכֹול ִלְנהֹג ְּכִמְנַהג ַרּבֹוָתיו, ְוַגם ִּכי ֵאינֹו ְּבַדְרָּגה 
ִעְנַין ַהֵּׁשָנה ַּבֻּסָּכה  ְוִאם  רּוָחִנית ְּגבֹוָהה ַמְסִּפיק. 
ְמַצֵער אֹותֹו ָּכְך, 'ִמְצַטֵער ָּפטּור ִמן ַהֻּסָּכה' ַוֲהֵרי 

הּוא ָּפטּור ִמֶּמָּנה.

ַאת ָהָמן ר ְוַהּכָ ת ֶאְסּתֵ 50 ְמִגּלַ
ֲחִסיֵדי  ֶׁשַּכִּנְרֶאה ֹלא ָּכל ָּכְך ָאהּוב ַעל  ִמְנָהג  ֶזהּו 
ְמִגַּלת  ְקִריַאת  ְּבֵעת  ַהְּצִעיִרים...  ְליּוַּבאִוויְטׁש 
ֶאְסֵּתר, ֹלא נֹוֲהִגים ְלַהְרִעיׁש ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַּמְזִּכיִרים 
ֵאָליו ֵׁשם  ִנְלָוה  ַּכֲאֶׁשר  ַרק  ַמִּכים אֹותֹו  ָהָמן.  ֶאת 
ַהְּמָדָתא'  ֶּבן  'ָהָמן  ָהֲאָגִגי',  'ָהָמן  ָּכְלֶׁשהּו.  ּתַֹאר 

ְוכּוֵּלי. 

ְלַמְרֵאה  ַּבֲהָנָאה  ְלַחֵּיְך  ָנַהג  ֶׁשָהַרִּבי  ְמַסְּפִרים 
ַהְזָּכַרת  ְּבֵעת  קֹולֹות  ְּבקֹוֵלי  ַהּמֹוִחים  ַהְּיָלִדים 

ָהָרָׁשע, ְוַגם הּוא ָהָיה רֹוֵקַע ְּבַרְגלֹו.

ָּבֶהם  ַהְּמקֹומֹות  ִּבְׁשֵני  ֶאְסֵּתר:  ִּבְמִגַּלת  עֹוד 
ֶאת  ַהּקֹוֵרא  ַּבַעל  אֹוֵמר  ֻנְסָחאֹות,  ְׁשֵּתי  ֶיְׁשָנן 

ְׁשֵּתיֶהן ְּכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ָּכל ַהֵּדעֹות:
"ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד" ְו"ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד".

ָעַמד  ֹלא  ְו"ְוִאיׁש  ִּבְפֵניֶהם"  ָעַמד  ֹלא  "ְוִאיׁש 
ִלְפֵניֶהם".

ְּבֵעת ֲאִמיַרת ַהִּמִּלים "ָהִאֶּגֶרת ַהּזֹאת" ְו"ִאֶּגֶרת 
ַהְּמִגָּלה  ֶאת  אׂוָחִזים  ַהֵּׁשִנית",  ַהּזֹאת  ַהּפּוִרים 

ַּבָּיַדִים ּוְמַנֲעְנִעים אֹוָתּה ַקּלֹות.

ֶפַסח רּוָיה' ּבְ ה ׁשְ 51 'ַמּצָ
ִמֶּקַמח  ָנכֹון,  ַהַּמָּצה?  ֲעׂשּוָיה  ִמַּמה  ַּפַעם  ֲחַׁשְבֶּתם 
ּוַמִים, ְּכמֹו ֶלֶחם ְוַחָּלה ּוִפָּתה... ְּבֶעֶצם, ַהַּמָּצה ֶׁשָאנּו 
ְּבֵליל  ֶמְרָּכִזי  ָמקֹום  ּתֹוֶפֶסת  ֶשׁ ְּבֶפַסח,  אֹוְכִלים 

ַהֵּסֶדר, ִהיא ַהַּמֲאָכל ֶׁשָהִכי ָקרֹוב ֶלָחֵמץ!

ָלֵכן, ִנְזָהִרים ְמאֹד ְּבֵעת ֲאִכיַלת ַהַּמָּצה, ֶׁשֹּלא ִיְּגעּו 
ְמַעט  ַּבַּמָּצה  ִנְׁשַאר  ֶׁשָּמא  הּוא  ַהֲחָׁשׁש  ַמִים.  ָּבּה 
ָעלּול  ַמִים, הּוא  ּבֹו  ִיְּגעּו  ְוִאם  ֶנֱאָפה,  ֶׁשֹּלא  ֶקַמח 

ַלֲהפְֹך ְלָחֵמץ.

"ַהַּמְחִמיר  ְׁשרּוָיה,  ְּבִעְנַין  ּכֹוֵתב  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר 
ַּבָּדָבר  ֵיׁש  ָּגדֹול  ְו"ַטַעם  ַהְּבָרָכה",  ָעָליו  ָּתבֹוא 

ְלִהָּזֵהר ֵמֲחַׁשׁש ִאּסּור ְּדאֹוָרְייָתא".

ְּכֵדי ְלַהְרִחיק ֶאת ַהַּמּצֹות ִמַּמִים, ְמַכִּסים אֹוָתן ְּכֶׁשֵהן 
ְלָחן. ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְיֵמי ַהֶּפַסח, ֹלא ַמְרִטיִבים  ַעל ַהֻּשׁ
ֶאת ַהְּׂשָפַתִים ְּב'ַמִים ַאֲחרֹוִנים' )ְּכִפי ֶׁשּנֹוֲהִגים ָּכל 
ַהָּׁשָנה(, ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ִנְׁשֲארּו ַעל ַהְּׂשָפַתִים ֵּפרּוֵרי 
ַעל  ַמִּפית  ְלַהֲעִביר  ָנַהג  ָהַרִּבי  ֵיָרְטבּו.  ְוֵהם  ַמָּצה 
ִּפּיֹות  ַהמַּ ְוֶאת  ַהַּמָּצה,  ֲאִכיַלת  ְזַמן  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ִּפיו 

ׁשֹות ָהָיה ֵמִניַח ַּבַּצד. מָּ ֻשׁ ַהמְּ

ג  ְחגַּ ַהנֶּ ֶּפַסח,  ַהְּכָלל הּוא ַאֲחרֹון ֶׁשל  ִמן  יֹוֵצא 
ַרק ְּבחּוץ ָלָאֶרץ )ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶזהּו ִאְסרּו ַחג(. 
ְׁשרּוָיה.  ֶלֱאכֹל  ִמְּלַכְּתִחָּלה  ְמַהְּדִרים  ֶזה  ְּביֹום 
ָקׁשּור  ֶּפַסח  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ֶׁשֶהָחג  ִהְסִּביר  ָהַרִּבי 
ַלְּגֻאָּלה, ְוָלֵכן ְּביֹום ֶזה ֹלא ִיְקֶרה ׁשּום ָּדָבר ַרע, 

ַּגם ִאם ַהֶּקַמח ֶׁשל ַהַּמָּצה ִיַּגע ְּבַמִים.
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ּנּוס ּתֹוָרה 82 ּכִ
'ִּכּנּוס ּתֹוָרה'.  ִיְתַקֵּים  ַחג  ִאְסרּו  ִּתֵּקן ֶׁשְּבָכל  ָהַרִּבי 
ַּבִּכּנּוס, ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְמַדְּבִרים ַעל ִעְנָיִנים ׁשֹוִנים 
ָהַרִּבי  יֶהם.  ֵמִחּדּוֵשׁ ַהָּקָהל  ֶאת  ּוְמַלְּמִדים  ַּבּתֹוָרה, 
ֹלא ָהָיה ִמְׁשַּתֵּתף ִפיִזית ַּבִּכּנּוס ַעְצמֹו, ַאְך ְּבַמֲהַלְך 
ַהִהְתַוֲעדּות ֶּבָחג ֶׁשִּלְפֵני ַהִּכּנּוס, ָנַהג ָלֵׂשאת ִׂשיָחה 
ַאַחת ְמֻיֶחֶדת נֹוֶסֶפת ּוָבּה ִּפְלּפּול ְּבסּוְגָּיה ּתֹוָרִנית 

ָּכְלֶׁשִהי, ְּכִהְׁשַּתְּתפּות ַּב'ִּכּנּוס ּתֹוָרה'.

ִחּדּוִׁשים  ִקְבֵצי  ָלאֹור  ֶׁשּיֹוִציאּו  ִּבֵּקׁש  ַאף  ָהַרִּבי 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו ַּבִּכּנּוס.

ִּכּנּוס ּתֹוָרה  ֶׁשַּיַעְרכּו  ָהַרִּבי  ִהִּציַע  ִּבְׁשַנת תשל"ט 
ַּגם ְלָנִׁשים.

83 ִמְבַצע ַהְקֵהל
ְׁשַנת  ְלַאַחר  ֶׁשַּמִּגיָעה  ַהָּׁשָנה  ִהיא  ַהְקֵהל'  'ְׁשַנת 
ַהְּׁשִמיָטה. ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ָהָיה ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו 
ִמְתָקֵהל ְּבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהֻּסּכֹות, 
ִמּתֹוְך  ַהֶּמֶלְך  ִלְקִריַאת  ּוַמְקִׁשיב  ֻדֶּבֶרת,  ַהמְּ ַּבָּׁשָנה 
ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ַמְטַרת ַהִהְתָקֲהלּות )ּוִמָּכאן ַּגם ַהֵּׁשם, 
ָהָעם  ִחּזּוק  ָהְיָתה –  ַהְקֵהל'(  'ְׁשַנת  ַהְקֵהל',  'ִמְצַות 

ְּבִעְנְיֵני ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים.

ֶׁשִּמְצַות  ָהֻעְבָּדה  ֶׁשַּלְמרֹות  ָּכְך  ַעל  ָעַמד  ָהַרִּבי 
ַהְקֵהל ִהְתַקְּיָמה ְּבפַֹעל יֹום ֶאָחד ִּבְלַבד, ַהְׁשָּפָעָתּה 
ְוַעל ֵּכן ִהיא  ֶׁשל ַהִּמְצָוה ִהיא ַעל ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה 

ִנְקֵראת 'ְׁשַנת ַהְקֵהל'.

ַעל  ָהַרִּבי  ִהְכִריז  ַהְקֵהל,  ְׁשַנת  ִּתְׂשַמ"ח,  ִּבְׁשַנת 
ְּכָנֵסי  ֲעִריַכת  ָּכַלל  ַהִּמְבָצע  ַהְקֵהל'.  'ִמְבַצע 
ָרַׁשם  ָּבֶהם  ַהְקֵהל',  'ַּכְרִטיֵסי  ַוֲהָפַצת  ִהְתעֹוְררּות 
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאת ַהּתֹוֶסֶפת ָהִאיִׁשית ֶׁשּלֹו ְּבתֹוָרה 

ּוִמְצוֹות, ְלֶרֶגל ַהָּׁשָנה ַהְּמֻיֶחֶדת.

ֵמָאז, ְּבָכל 'ְׁשַנת ַהְקֵהל', ְמַפְרְסִמים ַהֲחִסיִדים ֶאת 

ִנים ִּכּנּוִסים ַלָּקָהל ָהָרָחב,  ְּדָבָריו ֶׁשל ָהַרִּבי, ּוְמַאְרגְּ
ְּבִעְנְיֵני  ְלהֹוָסָפה  טֹובֹות  ַהְחָלטֹות  ְמַקְּבִלים  ָּבֶהם 

ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות.
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 ְּבֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי ֶׁשל ְׁשַנת 
תשמ"ח ּוְלֹאֶרְך ָּכל אֹוָתּה ָׁשָנה 

ִהִּגיַע ִמְסָּפר ַרב ִּבְמֻיָחד ֶׁשל 
ֲחִסיִדים ְל-770, ְּכֵזֶכר ּוְכִבּטּוי 

ַלֲעִלַּית ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש ִּב'ְׁשַנת ַהְקֵהל'

ְּבסֹוף 'ְיִחידּות ְּכָלִלית' 
ָלאֹוְרִחים ִּב'ְׁשַנת ַהְקֵהל' 
תשמ"ח, ָאַמר ָהַרִּבי ְלָכל 

ֶאָחד ְוֶאָחד: "ָזאְלְסט ָטאן ִאין 
ַהְקֵהל" )ִּתְתַעֵּסק ְּבַהְקֵהל(

ָצִרים' ין ַהּמְ 80 'ּבֵ
ִּתְׁשָעה  ַעד  ְּבַתּמּוז  ִמי"ז  ַהָּׁשבּועֹות',  'ְׁשֹלֶׁשת  ִּביֵמי 
ִּבְגַלל  ֲאֵבלּות  ִמְנֲהֵגי  ַּכָּמה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  נֹוֵהג  ְּבָאב, 
ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ָהַרִּבי הֹוָרה ְלהֹוִסיף ְּבָיִמים ֵאֶּלה 
ּוִפְרֵקי  ִמְּדָרִׁשים  ִמְׁשָניֹות,  ֲהָלכֹות,  ִּדיִנים,  ְּבִלּמּוד 
ְלַהְרּבֹות  ְוֵכן  ַהִּמְקָּדׁש,  ְלֵבית  ַהְּקׁשּוִרים  ְנִביִאים 

ִּבְנִתיַנת ְצָדָקה ֶׁשְּמָקֶרֶבת, ַּכָּידּוַע, ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

ְּב'ִתְׁשַעת ַהָּיִמים', ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ָאב ַעד ְלִתְׁשָעה ְּבָאב, 
עֹוְרִכים ְּבָכל יֹום ִסּיּום ַמֶּסֶכת ְּבָרב ַעם. ַהַּמָּטָרה ִהיא 
ְּבָיִמים  ַּגם  ַהֻּמֶּתֶרת  ַּבִּׂשְמָחה  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ְלהֹוִסיף 

ִּבְזַמן  ַּגם  ֻמֶּתֶרת  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ְוִׂשְמָחה  ֵאֶּלה,  ֲעצּוִבים 
ֲאֵבלּות.

ְּבִמְסַּפר ִׂשיחֹות ֵּפַרט ָהַרִּבי ֵאיְך ִלּמּוד ִעְנְיֵני ֵּבית 
 – ַנ"ְך  ַּבתַּ ַהּתֹוָרה:  ׂרְבֵדי  ָּכל  ֶאת  ַיִּקיף  ַהִּמְקָּדׁש 
ְיֶחְזֵקאל, ַּבִּמְׁשָנה ּוְגָמָרא – ַמֶּסְכּתֹות ִמּדֹות  ֵסֶפר 
ְוָתִמיד, ָּבַרְמַּב"ם – ִהְלכֹות ֵּבית ַהְּבִחיָרה, ּוֵבאּוֵרי 
ִמִּסְפֵרי  ִּבְמֻיָחד  ַהֲחִסידּות,  ְּבתֹוַרת  ַהַּנ"ל  ָּכל 

ַאְדמֹו"ר ַהֶּצַמח ֶצֶדק.

81 ַהְקָהַלת ְקִהּלֹות
"ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" – ְּכָבר ִּבְזַמן 
ת קֶֹדׁש ִלְזַמן ֶׁשּבֹו ִמְתַאְּסִפים  בַּ מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ִנְקְּבָעה ַשׁ
ְולֹוְמִדים  ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵבית  אֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְיהּוִדים 

ָּפָרַׁשת ַהָׁשבּוַע אֹו ִהְלכֹות ַׁשָּבת. 

ִּבְׁשַנת תש"נ, עֹוֵרר ָהַרִּבי ֶאת ַהִּמְנָהג 

ְקִהּלֹות  ְלַהְקִהיל  ָמקֹום  ְּבָכל  ַלֲחִסיִדים  ְוָקָרא  ַהֶּזה, 
ְוִלְמסֹר ָּבֶהם ִּדְבֵרי תֹוָרה )ִעם  ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ְּבַׁשָּבת, 
ַהְדָּגָׁשה ְמֻיֶחֶדת ַעל ֵּפרּוֵׁשי כ"ק ַאְדמֹו"ר ַהֶּצַמח ֶצֶדק 

ְּבִסְפרֹו 'אֹור ַהּתֹוָרה' ַעל ְּפסּוֵקי ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע(.
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י יאּות ַעל ְיֵדי ָהַרּבִ ׂשִ ַלת ַהּנְ ָבט, ַקּבָ ׁשְ 100 י' ּבִ
יׂום ְרִביִעי, מֹוָצֵאי י' ְׁשָבט תשי"א, ָׁשָנה ְּבִדּיּוק ְלַאַחר 
ַהֲחִסיִדים  ְקַהל  י"צ.  ָהַריַּ ַאְדמֹו"ר  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּותֹו 
ִהְתַאֵּסף ְּב-770, ְלִהְתָוֵעד ִעם ֲחָתנֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם, 
ִהְתַרְּגׁשּות  ָהְיָתה  ַהֲחִסיִדים  ֵּבין  ַהָּיאְרַצְייט.  ְלֶרֶגל 
ַעְצמֹו  ַעל  ְמַקֵּבל  ָהַרִּבי  ֶאת  ִלְראֹות  ּוְכִמיָהה  ְּגדֹוָלה 

ֶאת ַהְּנִׂשיאּות.

ָהָיה ֶזה ְלַאַחר ָׁשָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשל ַּתֲחנּוִנים, ִמְכָּתִבים 
ּוִפְרסּוִמים, ָּבֶהם ִּבְּקׁשּו ַהֲחִסיִדים ֵמ'ָהַרַּמ"ׁש' )ִּכּנּויֹו 
'ַרִּבי  ֶׁשל  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ְנִׂשיאּותֹו,  ִלְפֵני  ָהַרִּבי  ֶׁשל 
ַהְנָהַגת  ֶאת  ָעָליו  ֶׁשְּיַקֵּבל  ֵניאֹוְרסֹון'(  ְשׁ ְמַנֵחם 
ַלִּמּנּוי.  ָהַרִּבי  ֵסַרב  ַהָּׁשָנה  ְלאֶֹרְך  ְליּוַּבאִוויְטׁש. 
ִלְקרֹות,  ֶׁשָעִתיד  ְלַמה  ִסיָּמִנים  ָהיּו  זֹאת,  ַלְמרֹות 
ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ְּתׁשּובֹות  ּבֹוְדדֹות,  'ְיִחידּויֹות'  ְּכמֹו 

ֲחלּוַקת ֶלעַקאח ּוְרָמִזים ַּבִּׂשיחֹות.

ֶנֱעַמד  ַהִהְתַוֲעדּות,  ְּתִחַּלת  ְלַאַחר  ָוֵחִצי  ְּכָׁשָעה 
ְמַבֵּקׁש  "ַהִּצּבּור  ַהֲחִסיִדים.  ִמִּזְקֵני  ֶאָחד  ְלֶפַתע 
ֻהְׁשַלְך  ַהס  ָאַמר.  ֲחִסידּות",  ַמֲאַמר  יֹאַמר  ֶׁשָהַרִּבי 
ֲאִמיַרת  "ׁש'.  'ָהַרמַּ ֶאל  הּוְפנּו  ָהֵעיַנִים  ְוָכל  ַּבָּקָהל, 

ַלַּבָּקָׁשה,  ֵיָעֵתר  ִאם  ַרִּבי.  ֶׁשל  ִעְנָין  ֶזהּו   – ַמֲאָמר 
ִסיָמן ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ָעָליו ֶאת ַהְּנִׂשיאּות.

ְנִׂשיא  ֶׁשל  קֹולֹו  ִנָּׂשא  ְלֵנַצח,  ֶׁשָּדָמה  ֶרַגע  ַּכֲעבֹור 
ַכָּלה",  ֲאחִֹתי  ְלַגִּני  "ָּבאִתי  ָהאּוָלם.  ְּבַרֲחֵבי  ַהּדֹור 
ַהִּנְרָּגׁש ִהָּטה  ַהָּקָהל  ְּבִנּגּון ֶׁשל ַמֲאָמר.  ָהַרִּבי  ָּפַתח 
אֶֹזן, ּוְבֵלב ֻּכָּלם ָעְבָרה אֹוָתּה ַמֲחָׁשָבה: ֵיׁש ָלנּו ַרִּבי!

לֹוַמר  ְּכֵדי  ָהַרִּבי  ְּכֶׁשִהְפִסיק  ַהַּמֲאָמר,  ְּבֶאְמַצע 
ְלָחן, ּוֵבֵרְך ְּבקֹול:  'ְלַחִּיים', ָעָלה ֶהָחִסיד ַהָּזֵקן ַעל ַהֻּשׁ
ַהֶּזה".  ִלְזַמן  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  ֶׁשֶהֱחָינּו  "ָּברּוְך... 
ִנְׁשְמָעה  ַהִּׂשְמָחה,  ְמֵלַאת  ָהַאִּדיָרה,  ָה'ָאֵמן'  ַׁשֲאַגת 
ָרה ַלּכֹל: ִלְליּוַּבאִוויְטׁש ֵיׁש ָנִׂשיא. ְלֶמְרַחִּקים, ּוִבׂשְּ

יַח ל ָמׁשִ ָבט תש"ל, ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ׁשְ 101 י' ּבִ
ִהְכִריז  תש"ב,  ּתֹוָרה  ִׂשְמַחת  ֵליל  ְּבִהְתַוֲעדּות 
ֵסֶפר  ְּכִתיַבת  ְמֻיָחד:  ִמְבָצע  ַעל  ָהַרַּיי"צ  ַאְדמֹו"ר 

ּתֹוָרה ְלַקָּבַלת ְּפֵני ָמִׁשיַח.

ְלֵסֶפר  ְמֻיֶחֶדת  ֵלב  ְּתׂשּוֶמת  ִהְקִּדיׁש  ַהּקֹוֵדם  ָהַרִּבי 
ֲעבּור  ַהְּפָרִטי  ִמַּכְסּפֹו  ִׁשֵּלם  הּוא  ַהֶּזה.  ַהּתֹוָרה 
ַוַעד  ּוִמָּנה  ְסָת"ם,  ַהּסֹוֵפר  ּוְׂשַכר  ָהעֹור  ְיִריעֹות 

ּוְמִכיַרת  ַהְּכִתיָבה  ְּבנֹוֵׂשא  ְלִטּפּול  ְמֻיָחד  ֲחִסיִדים 
ים,  ֳחָדִשׁ ִמְסַּפר  ַּכֲעבֹור  ֵהֵחָּלה  ַהְּכִתיָבה  ָהאֹוִתּיֹות. 

אּוָלם ַהִּסּיּום ִהְתַעֵּכב ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות.

ֶעְׂשִרים  תש"ל,  ִּבְׁשָבט  י'  יֹוֵתר:  ְמֻאָחר  ָׁשִנים   28
ְּלקּות ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ. ָׁשָנה ְלִהְסתַּ

ְּבֶקֶרב ַהֲחִסיִדים ָהַעלּו ַרֲעיֹונֹות ׁשֹוִנים ֵּכיַצד ְלַצֵּין 
ֶאת ַהָּיאְרַצייט ַה-20. ַהַהָּצָעה ֶׁשִּקְּבָלה ֶאת ִאּׁשּורֹו 
ֶׁשל ָהַרִּבי ָהְיָתה ְלַסֵּים ֶאת ְּכִתיַבת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשל 

ָמִׁשיַח.

ָחל  ִּבְׁשָבט  )י'  ָׁשָנה  ְּבאֹוָתּה  ִּבְׁשָבט  ְּבט'  ְוָאֵכן, 
ֵסֶפר  ְּכִתיַבת  ְוִסּיּום  ִהְתַוֲעדּות  ִהְתַקְּימּו  ְּבַׁשָּבת(, 
ַהּתֹוָרה, ְּבִהְׁשַּתְּתפּות ֲחִסיִדים ֶׁשִהִּגיעּו ִמָּכל ַרֲחֵבי 
ַה'ֶּכֶתר' ְלֵסֶפר ַהּתֹוָרה,  ִהְלִּביׁש ֶאת  ָהַרִּבי  ָהעֹוָלם. 

ְוהּוא ָהְכַנס ַלֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש 770.

י"צ,  ִּבְׁשַנת ַהָּיאְרַצייט ַה-20 ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ָהַריַּ
ִסֵּים  ַהּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ְוַהְכָנַסת  ִסּיּום  ִהְתַקֵּים  ָּבּה 
'ָּבאִתי  ַהַּמֲאָמר  ֶׁשל  ִלּמּוד  ַמְחזֹור  ַּגם  ָהַרִּבי 

ְלַגִּני'.

ְּבָכל ֶאָחד ִמַּמַאְמֵרי 
'ָּבאִתי ְלַגִּני', ִהְזִּכיר ָהַרִּבי 

ִמּתֹוָרָתם ֶׁשל ָּכל ֶאָחד 
ֵמַרּבֹוֵתינּו ְנִשׂיֵאינּו

"ָּבאִתי ְלַגִּני" – ִמי, ָמה ּוָמַתי
ְּבי' ִּבְׁשָבט תרע"ד ִנְפְטָרה ָהַרָּבִנית ִרְבָקה, ָסָבתֹו ֶׁשל 
ִאּמֹו,  ִנְפְטָרה  ִּבְׁשָבט תש"ב  ּוְבי"ג  י"צ,  ָהַריַּ ַאְדמֹו"ר 
ָהַרָּבִנית ְשֶׂטעְרָנא ָׂשָרה. ְּבֵחֶלק ֵמַהָּׁשִנים ֶׁשָּבאּו ְלַאַחר 
ְלַהְדִּפיס  אֹו  ַמֲאָמר  לֹוַמר  ַהּקֹוֵדם  ָהַרִּבי  ָנַהג  ִמֵּכן, 

ֻקְנְטֶרס ְמֻיָחד ִלְכבֹוד ַּתֲאִריִכים ֵאּלּו.

ִלְקַראת ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ּבֹא, י' ִּבְׁשָבט תש"י, ִּפְרֵסם ָהַרִּבי 
ַהּקֹוֵדם ֻקְנְטֶרס ּובֹו ַמֲאָמר "ָּבאִתי ְלַגִּני", ְּכֵדי ִלְלמֹד 
ַּבַּגִּנים",  "ַהּיֹוֶׁשֶבת  נֹוָסף,  ּוַמֲאָמר  ִּבְׁשָבט,  ְּבי'  אֹותֹו 
ְּכֵדי ִלְלמֹד אֹותֹו ְּבי"ג ִּבְׁשָבט. ְמֻדָּבר ִּבְׁשֵני ַמֲאָמִרים 
 – ְכנֹו  תָּ ֶשׁ 'ֶהְמֵׁשְך'  ְּבַיַחד  ַהְמַהִּוים  ַאְרָּבָעה  ִמּתֹוְך 
ַהַּתְכִלית ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְלַקֵּדׁש ֶאת ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי 

ְוַלֲהפְֹך אֹותֹו ְל'ִדיָרה' לקב"ה.

ָהַרַּיי"צ,  ַאְדמֹו"ר  ִהְסַּתֵּלק  ִּבְׁשָבט(  )י'  ַׁשָּבת  ְּבאֹוָתּה 
ֶׁשּלֹו  ָהַאֲחרֹון  ַהַּמֲאָמר  ְּבתֹור  ִנְׁשַאר  ְלַגִּני"  ּו"ָבאִתי 

ֶׁשָרָאה אֹור קֹוֶדם ִהְסַּתְּלקּותֹו.

ַאְדמֹו"ר  ִהְסַּתְּלקּות  ְלַאַחר  ָהִראׁשֹוָנה  ַהָּׁשָנה  ְּבֶמֶׁשְך 
ָיִמים  )ֶׁשְּבאֹוָתם  ְנִׂשיא דֹוֵרנּו  ָהַרִּבי  ִהְדִּפיס  ָהַרַּיי"צ, 
ֵסַרב ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהְּנִׂשיאּות( ֶאת ַהַּמֲאָמִרים 
ַהָּבִאים ַּב'ֶהְמֵׁשְך', ֶׁשּכֹוֵלל ְּבַסְך ַהּכֹל ֶעְׂשִרים ְּפָרִקים. 
ָהַרִּבי ְּבִׂשיחֹות ַרּבֹות ַעל "ָּבאִתי  ִּדֵּבר  ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה, 
ֶׁשְּלַאַחר  ַלְּתקּוָפה  ְוַהְדָרכֹות  ֵעצֹות  ּבֹו  ְוָרָאה  ְלַגִּני", 

ַהִהְסַּתְּלקּות.

ְּלקּות, ְּכֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו  ְּביֹום ַהָּׁשָנה ָהִראׁשֹון ַלִהְסתַּ
ָהִראׁשֹון  ַהַּמֲאָמר  ְלַגִּני"  "ָּבאִתי  ָהָיה  ַהְּנִׂשיאּות,  ֶאת 

ֶׁשָאַמר ָהַרִּבי.

ַמֲאָמר  ָהַרִּבי לֹוַמר  ָנַהג  ִּבְׁשָבט,  ְּבי'  ָׁשָנה  ִמֵּדי  ֵמָאז, 
'ֶהְמֵׁשְך'  ֶׁשל  ַהְּפָרִקים  ֵמֶעְׂשִרים  ֶאָחד  ֶאת  ֶׁשַּמְסִּביר 
"ָּבאִתי ְלַגִּני", ַמֲאָמרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ. ַּבָּׁשָנה ַה-
ַהֶּפֶרק  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ְלָבֵאר  ָהַרִּבי  ֵהֵחל  ִלְנִׂשיאּותֹו,   21

ָהִראׁשֹון.
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105 ִנּגּון
"ד ִּבְפָרט, ֵיׁש ֲחִׁשיבּות  ְּבתֹוַרת ַהֲחִסידּות ִּבְכָלל ּוְבַחבַּ
ֶׁשָּבּה  ַהֶּנֶפׁש,  ֶׁשל  ַהָּׂשָפה  ִהיא  ַהְּנִגיָנה  ּגּון.  ַלנִּ ְּגדֹוָלה 
ֶיְׁשָנם  ָהָאָדם.  ֶׁשל  ַהְּפִניִמי  ַהּתֶֹכן  ֶאת  ַמִּביָעה  ִהיא 
ַהּׁשֹוִנים:  ַהֶּנֶפׁש  ְלַמָּצֵבי  ְּבֶהְתֵאם  ׁשֹוִנים,  ִנּגּוִנים 
ַּגְעּגּוִעים, ִּתְקָוה, ִׂשְמָחה ְוִרּקּוד, ְּתׁשּוָבה, ִהְתּבֹוְננּות, 

ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְועֹוד. 

ֲחִסיִדים אֹוֲהִבים ִנּגּוִנים, ּוְמַנְּגִנים אֹוָתם ְּבִהְזַּדְּמנּויֹות 
ִנּגּוֵני  ׁשֹוִנים,  ְלֵארּוִעים  ְמֻיָחִדים  ִנּגּוִנים  ֵיׁש  ַרּבֹות. 
ְּתִפָּלה ְוִלּמּוד, ְוָכֵאֶּלה ִלְסעּודֹות ְוִהְתַוֲעדּויֹות. ְלאֶֹרְך 
ַהּדֹורֹות ָהיּו ֲחִסיִדים 'ַּבֲעֵלי ְמַנְּגִנים' – ֻמְמִחים ִּבְנִגיָנה, 
ֶׁשל  ִמְׁשָּפָחה  ּוְבֵני  ְמאֹד  ְּגדֹוִלים  ֲחִסיִדים  יֵניֶהם  בֵּ ְּכֶשׁ

ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים.

ֵמֲאחֹוֵרי ָּכל ִנּגּון ֶיְׁשנֹו ִסּפּור. ִמי ִחֵּבר אֹותֹו, ָמַתי ּוָמה 
ְלַנֵּגן אֹותֹו ְּבצּוָרה  ַהְׁשָּפָעתֹו ַעל ַהּׁשֹוֵמַע. ָלֵכן ָצִריְך 

ְמֻדֶּיֶקת ְמאֹד, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּכֵנס ַלֵּלב ְוִיְפַעל ֶאת ְּפֻעָּלתֹו.

ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָאַמר: "ֵהיַכל ַהְּנִגיָנה ָסמּוְך ְלֵהיַכל 
"ַהִּנּגּון  ְוָאַמר:  הֹוִסיף  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ַהְּתׁשּוָבה". 
ְּבֶאְמָצעּות  'ּכֹוֶתֶבת'  ַהֶּנֶפׁש  ַהֶּנֶפׁש".  ֻקְלמּוס  הּוא 
ְּבכֹחֹו  זֹו  ּוִמִּסָּבה  ַמְרִּגיָׁשה,  ֶׁשִהיא  ָמה  ֶאת  ַהִּנּגּון 
ֶׁשל ַהִּנּגּון ַלְחּדֹר ְלתֹוְך ְנָפׁשֹות ֲאֵחרֹות ּוְלַהְׁשִּפיַע 

ֲעֵליֶהן.

יֹוְצִאין ְּבִׁשיר
ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ָעַבר  ַאַחת  ַּפַעם 

ֶׁשרֹב  ִעיר  ֶׁשָהְיָתה  ְקלֹוב,  ִּבְשׁ
ְּגאֹוֵני  'ִמְתַנְּגִדים'.  ּתֹוָׁשֶביָה 
ָהֲעָיָרה ִהְתַקְּבצּו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, 
ָהַרִּבי  ֶאת  ַּגם  ְלָׁשם  ְוִהְזִמינּו 
ָּכל  ֶאת  ְלָפָניו  ִלְׁשטַֹח  ְּכֵדי 
ַּתְלִמיֵדי  ָׁשם  ָהיּו  ְׁשֵאלֹוֵתיֶהם. 
ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים, ְוָכל ֶאָחד ִהִּגיַע 

ִעם ֻקְׁשיֹות ְּגדֹולֹות ַוֲעֻמּקֹות.

ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִנְכַנס ֶאל ֵּבית 
"רֹוִצים  ַהָּבָמה.  ֶאל  ְוָעָלה  ַהִּמְדָרׁש 

ָּפַתח,  ֵאלֹוֵתיֶכם?"  ְשׁ ַעל  ֶׁשַאֲעֶנה 
ִּדְבֵרי  ַעל  ָחַזר  ָהַרִּבי  ִנּגּון".  ָלֶכם  "ֲאַנֵּגן 

ְוָאז  ַהִּׁשיר',  ַּבֲעֵלי  'ָּכל  ַהִּמְׁשָנה  אֹודֹות  ַהֲחִסידּות 
ֵהֵחל ְלַנֵּגן ִנּגּון, ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ּוִבְדֵבקּות.

ְּדָמָמה ִהְׂשָּתְרָרה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְוַרק קֹולֹו ֶׁשל ָהַרִּבי 
ְוָעְצָמִתי,  ָעמֹק  ָּכְך  ָּכל  ָהָיה  ַהִּנּגּון  ְמַנֵּגן.  ִנְׁשַמע, 
ֵמַהּנֹוְכִחים,  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ּומֹחֹו  ִלּבֹו  ֶאת  ֶׁשָּפַתח 

ַמְעָלה,  אֹוָתם  ְוֶהֱעָלה 
ְוִאי-ַהֲהָבנֹות  ַהְּׁשֵאלֹות  ָּכל  ְּגבֹוהֹות.  ְלַדְרּגֹות 
ֶׁשָהיּו ָלֶהם ִהְתָּבְררּו ֵמֲאֵליֶהן, ְוָכֵעת ָהיּו ַהְּתׁשּובֹות 
ֶאת  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ְּכֶׁשִּסֵּים  ּוְפׁשּוטֹות.  ְּברּורֹות 
ַאף  נֹוְתָרה  ֹלא  ְקלֹוב  ִּבְשׁ ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ַהִּנּגּון, 

ֻקִׁשָיה ַאַחת ֶׁשֹּלא ִנְפְּתָרה.
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י בִּ ְמַחֵּבר: ר' ְרָפֵאל ַעְנתֶּ
ִמִּלים: ִּפּיּוט ָמרֹוָקִאי 

י ָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול, ְמׁשֹוֵרר  בִּ ר' ְרָפֵאל ַעְנתֶּ
ְוִחֵּבר  ָׁשָנה,  ְּכָמאַתִים  ִלְפֵני  ְּבָמרֹוקֹו  ֶׁשַחי  ּוַפְיָטן 
ֵקל  'ָעְזֵרִני  ַהִּנּגּון  ִמּלֹות  ִׁשיִרים.  ֵמ-400  ְלַמְעָלה 
ֵיֶצר  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ָלנּו  ֶׁשַּיֲעזֹר  ֵמה'  ְמַבְּקׁשֹות  ַחי' 

ָהָרע ְוַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה.

ְּבִהְתַוֲעדּות ִּבְׁשַנת תשי"ג, ְּכֶׁשָחַזר ר' ִניָסן ִּפיְנסֹון 
ִנּגּון  ָלִׁשיר  ָהַרִּבי  אֹותֹו  ִּכֵּבד  ְּבָמרֹוקֹו,  ִמְּׁשִליחּות 
ְלַנֵּגן  ֵהֵחל  ִּפיְנסֹון  ָהַרב  ֶׁשּלֹו.  ַהְּׁשִליחּות  ִמְּמִדיַנת 
ַהִּנּגּון  ִהְתַקֵּבל  ַהָּׁשִנים,  ִעם  ַחי'.  ֵקל  'ָעְזֵרִני  ֶאת 
ִלְכֹלל אֹותֹו  ְוָהַרִּבי ַאף הֹוָרה  ַחַּב"ד  ֲחִסיֵדי  ְּבֶקֶרב 

ְּבֵסֶפר ַהִּנּגּוִנים.

ִצ'י 155 ְנֶיע ְזׁשּוִריִצי ְכָלאּפְ
ְמַחְּבִרים: ֲחִסיֵדי ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי

ִּבְזַמן  ְלַנֵּגן  ָנֲהגּו  ַהֶּזה  ַהָּׂשֵמַח  ַהֲחִסיִדי  ַהִּנּגּון  ֶאת 
ַּבָּׂשָפה  ַהִּמִּלים  ָלַרִּבי.  ִלְליּוַּבאִוויְטׁש,  ְנִסיָעה 
ֶׁשל  ַהִהְתַקְּׁשרּות  ֶאת  ְמַסְּמלֹות  ָהאּוְקָרִאיִנית 
ֶׁשַּלְמרֹות  ִמָּכְך  ְוַהִהְתַלֲהבּות  ָלַרִּבי,  ַהֲחִסיִדים 
ְוָאז  ֵאָליו  ַמִּגיִעים  ְּכָבר  ֵהם  ִהֵּנה  ַהֶּדֶרְך,  ִטְלטּוֵלי 

ַהּכֹל ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר...

ַמְתִאים  ֶׁשַהִּׁשיר  ִהְסִּביר  דֹוֵרנּו  ְנִׂשיא  ָהַרִּבי 
ַהְּקָׁשִיים  ַלְמרֹות  ַהָּגלּות:  ִּבְזַמן  ַלֲעבֹוָדֵתנּו  ַּגם 
ְוַהֲחֵׁשָכה, ֲאַנְחנּו ְּבטּוִחים ֶׁשִהֵּנה ְּכָבר ָאנּו ַמִּגיִעים 

ֶאל ַהְּגֻאָּלה.

ַאְרַּבע  ִנּגּון  ְלַאַחר  ַּגם  ְלַנֵּגן  ָנהּוג  ַהֶּזה  ַהִּנּגּון  ֶאת 
ָּבבֹות ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן.

ָעְזֵרִני ֵקל ַחי ְלַהְכִניַע
ִריַע ֶאת ֵיֶצר ַהְמַפֶּתה ַהמֵּ

ְלֶּתָך ֵאין מׂוִׁשיַע ְלהׂוִׁשיֵעִני ִמבִּ
אׂוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַאָּתה ִּתָּׂשא ֲעׂוִני

ׁשּוָבה ַחי ְּפַתח ִלי ְלֵּתי תְּ דַּ
ִּכי ַׁשְבִּתי ֵמֶחְטִאי ּוַמֲעִלי

א צּוִרי ְׁשַמע קׂוִלי ַמֵהר ֲעֵנִני ָאנָּ
ה ִּתָּׂשא ֲעׂוִני אׂוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַאתָּ

סׂוד ְיִמיְנָך ַהְּפׁשּוָטה
ְלַקֵּבל ֶנֶפׁש ַהִמְתָחֵרָטה

ְוׂלא תׂוִסיף עׂוד ֶּתֱחָטא ֵאֶליָך קׂוִני
ַהְרֵחק ָנא ֵמָעֶליָה ֶחְבַרת ַּכת ַהְּצפׂוִני

154 ָעְזֵרִני ֵקל ַחי
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� 
ַעל ֵשׁם ִמי ִנְקָרא ָהַרִּבי ַהֶּצַמח ֶצֶדק?

� 

ַמּדּוַע ְמֻכֶּנה ָהַרִּבי ָהַרַשׁ"ּב "ָהַרְמַּב"ם ֶׁשל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות"?

� 

ָמַתי ָּפַגׁש ָהַרִּבי ָלִראׁשֹוָנה ֶאת חֹוְתנֹו ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם?

� 

ַמה ְּמַיֵחד ֶאת ִׁשיַטת ַחַּב"ד ְּבתֹוְך ְּכַלל ַהֲחִסידּויֹות?

� 

ַמּדּוע אֹוְמִרים "מֹוֶדה ֲאִני" ְּבֹראׁש ֻמְרָּכן?

� 
ַמִהי "ְׁשִחיַטת ְליּוַּבאִוויְטׁש"?

� 
ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין "ַמֲאָמר" ְל"ִׂשיָחה"?

� 

ָלָּמה ִנּגּון "ַהֵּנרֹות ַהָּללּו" ָארֹוְך ָּכל ָּכְך?

� 
ִמי ִּתֵּקן ֶאת ִמְנֲהֵגי "ַׁשָּבת ְמָבְרִכים"?

� 
ָמה ֶזה "ֶעַשׁאלֹוִנים"?

� 
ַמּדּוַע ֵאין ָאנּו ְיֵׁשִנים ַּבֻּסָּכה?

� 

ָלָּמה ָּכל ַהַמֲאָמִרים ֶׁשל י' ְׁשָבט ַמְתִחיִלים ַּבִּמִּלים "ָּבאִתי ְלַגִּני"?

� 

ַהִאם ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ָיכֹול ִלְהיֹות "ֵּבינֹוִני"?

� 

ַמה ֵּיׁש ַּבִּנּגּוִנים, ֶׁשְּמַיֲחִסים ָלֶהם ֲחִׁשיבּות ֹּכה ַרָּבה?

� 

ָלָּמה ִנְזָהִרים ָּכל ָּכְך ֶׁשַהַּמּצֹות ְּבֶפַסח ֹלא ִיְּגעּו ְּבַמִים?

� 

ֵאיְך נֹוַלד ַהֻמָׂשג "ְטַראְכט גּוט ֶוועט ַזיין גּוט"?

� 
ְּבֵאיזֹו ָׁשָנה ֵהֵחל "ִמְבַצע ְּתִפִּלין"?

� 

ִמְּפֵני ָמה ְּבַחַּב"ד ֹלא ְמַיֲחִסים ֲחִׁשיבּות ְיֵתָרה ְל"מֹוְפִתים"?

� 
ִמי ָהָיה ַשׁאִּמיל?


