ב״ה
ועד
כפר
חב”ד

ּומֹופת ּכָ פּול
ֵ
ִ'מ ְב ַצע ְמזּוזָ ה'
"דנִ ִיקים ָּבאּו ְל ַב ֵּקר...
ַה ַח ַּב ְ
ימ ְר ָמן נִ ֵהל ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ַרּבֹות ֶח ְב ָרה ֶׁשּיִ ְּב ָאה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ְצ ִב ָיקה זִ ֶ
ִרכְ ֵבי יֻ ְק ָרהִּ .ב ְׁשנַ ת תשמ"ב ֵה ֵחּלָ ה לְ ֶפ ַתע ִּבּתֹוִׁ ,ש ְירלִ י ,לְ ִה ְתלֹונֵ ן
ּוב ַרגְ לַ יִ םַ ,עד ֶׁש ִהיא ֹלא ָהיְ ָתה ְמ ֻסּגֶ לֶ ת
ַעל ּכְ ֵא ִבים ֲחזָ ִקים ַּבּיָ ַדיִ ם ָ
אֹותּה,
רֹופ ִאים נִ ּסּו לְ ַה ֲע ִמיד ָ
לַ ֲעמֹדַ .ה ַּמ ָּצב ָהלַ ְך וְ ִה ַּד ְר ֵּדר וְ כַ ֲא ֶׁשר ָה ְ
טּוטים.
קֹור ֶסת ּכְ מֹו ֻּב ַּבת ְס ַמ ְר ִ
ִהיא ָהיְ ָתה ֶ
יׁשי ֶא ָחדַ ,ה ֵּטלֵ פֹון ְּב ִמ ְׂש ָרדֹו ִצלְ ֵצל וְ ִא ְׁשּתֹו ִס ְּפ ָרה לֹו ּכִ י
ְּביֹום ֲח ִמ ִ
יתםּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ֵהם ָׁש ְמעּו ַעל ַה ִּמ ְק ֶרה
לֹוׁשה ַח ַּב ְ"דנִ ִיקים ִהּגִ יעּו לְ ֵב ָ
ְׁש ָ
ַה ָּק ֶׁשה ,וְ ֵהם ְמ ַב ְּק ִׁשים לִ ְבּדֹק ֶאת ַה ְּמזּוזֹותְ .צ ִב ָיקה ָׁשב לְ ֵביתֹו
לִ ְפּגֹׁש ֶאת ַה ַח ַּב ְד"נִ ִיקיםֶׁ ,ש ִּב ְּקׁשּו ֶאת ְׁשמֹות ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה,
ֶה ֱע ִבירּו ֵטלֵ פֹונִ ית לְ ַמזְ ּכִ ירּות ָה ַר ִּבי וְ ִע ְדּכְ נּו ּכִ י ָה ַר ִּבי ֵה ִׁשיב ֶׁשהּוא
יהם ְּב ִצּיּונֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ.
יִ ְת ַּפּלֵ ל ֲעלֵ ֶ
יהם.
ּכְ ֶׁש ֵהם ָּב ְדקּו ֶאת ַה ְּמזּוזֹותֵ ,הם ֹלא ֶה ֱא ִמינּו לְ ַמ ְר ֵאה ֵעינֵ ֶ
קּומָך",
"ּוב ֶ
ִּב ְמזּוזַ ת ֶּדלֶ ת ַה ֶח ֶדר ֶׁשל ִׁש ְירלִ יָ ,האֹות "קּוף" ֶׁשל ַה ִּמּלָ ה ְ
חּוקהֵ .הם ֵה ִביאּו ְמזּוזָ ה ֲח ָד ָׁשה וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָא ַמר לֹו ֶא ָחד
ָהיְ ָתה ְמ ָ
ֵמ ֶהם" :נּוֶ ,א ְפ ָׁשר לִ ְׁשּתֹות לְ ַחּיִ יםַ ,הּכֹל יִ ְהיֶ ה ְּב ֵס ֶדר ְּב ֶעזְ ַרת ה'".
רּוח לִ ְׁשּתֹות לְ ַחּיִ יםֲ ,א ָבל הּוא ָח ַׁשב
ְצ ִב ָיקה ַמ ָּמׁש ֹלא ָהיָ ה ְּב ַמ ַּצב ַ
אֹותם ֲהכִ י ַמ ֵהר ֵמ ַה ַּביִ ת ֶׁשּלֹו וְ ִה ְסּכִ ים לְ כָ ְך...
ּיֹוציא ָ
ֶׁשּזֶ ה ַה ָּד ָבר ֶׁש ִ
פּואה
יע ּכְ ֶה ְרּגֵ לֹו לְ ֵבית ָה ְר ָ
לְ ָמ ֳח ָרתְּ ,ביֹום ִׁש ִּׁשי ַּבּב ֶֹקר ,הּוא ִהּגִ ַ
צֹוע ֶדת לִ ְק ָראתֹו ִמ ְּק ֵצה ַה ִּמ ְס ְּדרֹוןִ .היא ָא ְמנָ ם
ֶ
וְ ִהּנֵ ה ִׁש ְירלִ י
ָצלְ ָעה וְ נִ ְׁש ֲענָ ה ַעל ּכִ ֵּסא ַהּגַ לְ ּגַ ּלִ ים ֶׁשּלָ ּהַ ,אְך ָהלְ כָ הֹ .לא ָהיָ ה
בּועיִ ם ָחזְ ָרה
ֶא ְפ ָׁשר לִ ְטעֹות ְּבכָ ְךִ .היא ָהלְ כָ ה וְ ִה ְת ַחּזְ ָקה וְ ַא ֲח ֵרי ְׁש ַ
יעה
רֹופ ִאים ֹלא יָ ְדעּו לְ ַה ְס ִּביר לָ ָּמה ַה ַּמ ֲחלָ ה ִהּגִ ָ
ּמּודיםָ .ה ְ
לַ ּלִ ִ
ּדּוע ִהיא ָהלְ כָ ה.
ּומ ַ
ַ

וְ יֵ ׁש ֶה ְמ ֵׁשְך ַל ִּסּפּור...
ָחלְ פּו ָׁשנִ יםִׁ ,ש ְירלִ י ָּבגְ ָרה וְ ִה ְת ַח ְּתנָ הַ ,אְך ֹלא זָ כְ ָתה לָ לֶ ֶדת יְ לָ ִדים.
ימ ְר ָמן נָ ַסע לְ ָקזַ ְח ְס ָטן ְּב ִמ ְסּגֶ ֶרת ֲע ָס ָקיו
אֹותם יָ ִמיםְ ,צ ִב ָיקה זִ ֶ
ְּב ָ

וְ ֶה ְחלִ יט לְ ִהּכָ נֵ ס לְ ִצּיּונֹו ֶׁשל ַהּגָ אֹון ַה ְּמ ֻק ָּבל ַר ִּבי לֵ וִ י יִ ְצ ָחקָ ,א ִביו
לֹומר ּכַ ָּמה ִּפ ְר ֵקי ְּת ִהּלִ יםּ .כְ ֶׁשהּוא ָע ַמד ָׁשםִּ ,פ ְתאֹום
ֶׁשל ָה ַר ִּבי ,וְ ַ
"ׁש ְירלִ י ִהיא ַהּיַ לְ ָּדה ֶׁשּלְ ָך! ַה ֵּבן ֶׁשּלְ ָך ִה ִּציל
ָּפ ְר ָצה ִמּלִ ּבֹו זְ ָע ָקהִ :
קּוקה לָ כֶ ם"...
אֹותּהַ ,עכְ ָׁשו ִהיא ׁשּוב זְ ָ
ָ
ַא ֲח ֵרי ַה ִּבּקּור הּוא ָהלַ ְך לְ ֵבית ַח ַּב"ד לְ ִה ְת ַּפּלֵ לָ .היָ ה זֶ ה ְּביֹום ּבֹו
ּתֹורה וְ כִ ְּבדּו אֹותֹו ַּב ֲעלִ ּיָ הְּ .ב ִדּיּוק ָק ְראּו ֶאת ָּפ ָר ַׁשת וַ ּיֵ ָרא
קֹור ִאים ַּב ָ
ְ
ּמֹועד ָאׁשּוב ֵאלֶ יָך ּולְ ָׂש ָרה ֵבן".
וְ ָה ֲעלִ ּיָ ה ֶׁשּלֹו ִה ְס ַּתּיְ ָמה ַּב ִּמּלִ ים "לַ ֵ
ּכַ ֲעבֹר ִּת ְׁש ָעה וָ ֵח ִצי ֲח ָד ִׁשים נֹולַ ד לַ ּזּוג ַה ְּמ ֻא ָּׁשר ֵּבן.
ּתֹוצ ָאה ֶׁשל ִׁשּתּוף ְּפ ֻעּלָ ה
"הם ָ
ימ ְר ָמןֵ ,
אֹומר זִ ֶ
ּובנָ ּה לִ ָיאם"ֵ ,
"ׁש ְירלִ י ְ
ִ
ֵּבין ָה ַר ִּבי לְ ָא ִביו"..

הפצת
מעיינות
החסידות

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

יוצא לאור
על ידי ועד כפר חב"ד
ארה"ק ת"ו
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"לָך ַה ֵּׁשם ַה ְּצ ָד ָקה"...
ְ
ח ֶֹדׁש ַה ְּצ ָד ָקה
לֹומ ִדים ַעל ִמ ְצוַ ת ַה ְּצ ָד ָקה – לִ ְפּת ַֹח
א/א ָּמאְּ :ב ָפ ָר ַׁשת ְר ֵאה ֲאנַ ְחנּו ְ
ַא ָּב ִ
קֹור ִאים ַעל ּכָ ְך ְּב ַׁש ַּבת
ֶאת ַהּיָ ד לָ ֶא ְביֹונִ יםְּ .ב ַה ְׁשּגָ ָחה ְּפ ָר ִטית ֲאנַ ְחנּו ְ
רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֱאלּולֶׁ ,שּבֹו "נָ ֲהגּו ּכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַה ְרּבֹות ִּב ְצ ָד ָקה
יע ֶאת ַע ְצמֹו וְ ֶאת
טֹובים וְ לַ ֲעסֹק ְּב ִמ ְצוֹות"ּ ,כְ ֵדי לְ ַהכְ ִר ַ
ּוב ַמ ֲע ִׂשים ִ
ְ
ּכֹותב ָה ַר ְמ ַּב"ם.
ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו לְ כַ ף זְ כּותּ ,כְ ִפי ֶׁש ֵ
הֹוסיף ִּב ְצ ָד ָקה ַּדוְ ָקא ְּבח ֶֹדׁש ֱאלּול?
לָ ָּמה ָחׁשּוב ּכָ ל ּכָ ְך לְ ִ

"ע ֵׂשה ִע ָּמנּו ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד"
ֲ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהּ :כֵ יוָ ן ֶׁש ְּבח ֶֹדׁש ֱאלּול ֲאנַ ְחנּו ִמ ְתּכֹונְ נִ ים לִ ְק ַראת רֹאׁש
ימּלֵ א ֶאת
תּוקה ,וִ ַ
ּומ ָ
טֹובה ְ
ַה ָּׁשנָ ה ,וְ ָאנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים ֵמה' ֶׁשּיִ ֵּתן לָ נּו ָׁשנָ ה ָ
טֹובה וְ לִ ְב ָרכָ ה ,וַ ֲה ֵרי ּכְ ִפי ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִמ ְתנַ ֲהגִ ים,
ּכָ ל ִמ ְׁש ֲאלֹות לִ ֵּבנּו לְ ָ
נֹוהג ִע ָּמנּו – ִ'מ ָּדה ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ָּדה'ִ .אם ּכֵ ןּ ,כַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ַמ ְר ִּבים
ּכָ ְך ה' ֵ
קּוקים
ִּב ְצ ָד ָקהִ ,מּתֹוְך ַה ְרּגָ ָׁשה ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ְראּויִ ים לִ זְ ּכֹות ַּב ִּדין ֶאּלָ א זְ ִ
נֹותן
נֹוהג ִע ָּמנּו ְּב ִמ ַּדת ַה ְּצ ָד ָקה וְ ֵ
לְ ַח ְסּדֹו ּולְ ִצ ְד ָקתֹו ֶׁשל ה'ּ ,כָ ְך ּגַ ם ה' ֵ
יע לָ נּוֶ ,אּלָ א ַרק ְּבתֹור ְ'צ ָד ָקה'...
לָ נּו ּגַ ם ָמה ֶׁשֹּלא ֶּב ֱא ֶמת ַמּגִ ַ

אׁשי ֵּתבֹות ֱאלּול
ָר ֵ

דֹוׁשה ַעל ַה ְּמזּוזָ הְּ ,ב ֶפ ַתח 770
יח ֶאת יָ דֹו ַה ְּק ָ
ָה ַר ִּבי ַמּנִ ַ
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שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

יפים ִּב ְת ִפּלָ ה ְּבח ֶֹדׁש
מֹוס ִ
נֹוסף לִ ְצ ָד ָקהֲ ,אנַ ְחנּו ּגַ ם ִ
א/א ָּמא :לָ כֵ ןְּ ,ב ָ
ַא ָּב ִ
ֱאלּול – ּכְ ֵדי לְ ַב ֵּקׁש ֵמה' ֶׁשּיִ ֵּתן לָ נּו ּכָ ל ָמה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ יםּ ,גַ ם ִאם
ֲאנַ ְחנּו ֹלא ַמ ְס ִּפיק ְראּויִ ים.
סּוקים ִעם
ּומ ַענְ יֵ ן ֶׁשּגַ ם ְּב ֶק ֶׁשר לִ ְת ִפּלָ ה וְ גַ ם ְּב ֶק ֶׁשר לִ ְצ ָד ָקה יֵ ׁש ְּפ ִ
ְ

אׁשי ֵּתבֹות ֱאלּול:
ָר ֵ
ּומ ָּתנֹות לָ ֶא ְביֹונִ ים".
"איׁש לְ ֵר ֵעהּו ַ
ְצ ָד ָקהִ :
(ּפסּוק ֶׁש ְּמ ַב ֵּטא ֶאת ַה ְּפנִ ּיָ ה ֶׁשּלָ נּו
דֹודי לִ י" ָ
דֹודי וְ ִ
"אנִ י לְ ִ
ְּת ִפּלָ הֲ :
לַ ה').

פּולה
ְצ ָד ָקה ּכְ ָ
קֹור ִאים ַּב ָּפ ָר ָׁשה ַּפ ֲע ַמיִ ם.
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֶ :את ַה ִּצּוּוי ַעל ַה ְּצ ָד ָקה ָאנּו ְ
קּוקים
ּדּוע ָאנּו זְ ִ
"פת ַֹח ִּת ְפ ַּתח ֶאת יָ ְדָך" .ב) "נָ תֹון ִּת ֵּתן לֹו"ַ .מ ַ
א) ָ
ּתֹורה חֹוזֶ ֶרת ַּפ ֲע ַמיִ ם
ּדּוע ְּבכָ ל ָּפסּוק ַה ָ
ּומ ַ
סּוקים ׁשֹונִ ים ַ
לִ ְׁשנֵ י ְּפ ִ
("פת ַֹח ִּת ְפ ַּתח"" ,נָ תֹן ִּת ֵּתן")? ֶאּלָ א ַה ָּד ָבר ָּבא לְ לַ ְּמ ֵדנּו,
יה ָ
ַעל ְּד ָב ֶר ָ

יֹותר ִמ ַּפ ַעם ַא ַחת:
ֶׁש ִּמ ְצוַ ת ַה ְּצ ָד ָקה ִהיא ֵ
אּ .כְ לַ ֵּפי ָה ָא ָדם ַע ְצמֹו – ִאם לְ ָא ָדם ָק ֶׁשה לָ ֵתת ְצ ָד ָקהְ ,מ ַצּוָ ה ָעלָ יו
ּכֹופלֶ ת
ּתֹורה לִ ְפּת ַֹח ֶאת יָ דֹו וְ לָ ֵתת ְצ ָד ָקה ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים יָ פֹות ,וְ ִהיא ֶ
ַה ָ
"פת ַֹח ִּת ְפ ַּתח ֶאת יָ ְדָך" – ּגַ ם ִאם ִה ְת ַא ַּמ ְצ ָּת ּכְ נֶ גֶ ד ַהּיֵ ֶצר
אֹומ ֶרתָ :
וְ ֶ
"א ִפּלּו ּכַ ָּמה
ָה ַרע וְ נָ ַת ָּת ְצ ָד ָקה ַּפ ַעם ַא ַחתָ ,עלֶ יָך לְ ִה ְת ַא ֵּמץ ׁשּוב – ֲ
ְּפ ָע ִמים" (ּכִ לְ ׁשֹון ֲחזַ "ל) – וְ לָ ֵתת ְצ ָד ָקה.
בּ .כְ לַ ֵּפי ֶה ָענִ י – ּגַ ם ִאם ּכְ ָבר נָ ַת ָּת ְצ ָד ָקה לְ ָענִ י ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך הּוא ָצ ִריְך
"א ִפּלּו ֵמ ָאה ְּפ ָע ִמים" (ּכִ לְ ׁשֹון
ּובא לְ ַב ֵּקׁש ׁשּוב – "נָ תֹון ִּת ֵּתן לֹו"ֲ ,
ָ
ֲחזַ "ל).

יחת ַה ִּצּנֹור
ְּפ ִת ַ

ּומגַ ּלִ ים
'ּפֹות ִחים' ְ
ְ
יחים לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ַהּיֵ ֶצר וְ לָ ֵתת ְצ ָד ָקה ָאנּו
ַמ ְצלִ ִ
ֶאת ּכָ ל ַהּכֹוחֹות ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ,וְ ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר ֶׁשּלָ נּו ִעם ה' ,וְ לָ כֵ ן נֶ ֱא ַמר
ּכֹוח ֶׁשל
"נָ תֹן ִּת ֵּתן – ֲא ִפּלּו ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים"ֶׁ ,ש ָה ָא ָדם ְמגַ ּלֶ ה ְּב ַע ְצמֹו ַ
ּומ ְת ַח ֵּבר לָ ֵ'אין
סֹופית ֶׁש ֵאינָ ּה ֻמגְ ֶּבלֶ ת ְּב ִמ ְס ַּפר ַה ְּפ ָע ִמים ִ
נְ ִתינָ ה ֵאינְ ִ
סֹוף' ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ַה ֶּל ַקח:
ּובנְ ִתינַ ת ְצ ָד ָקה וְ נִ זְ ּכֶ ה ֶׁשה'
נֹוסיף ִּב ְת ִפּלָ ה ְּבכַ ּוָ נָ ה ִ
ְּבח ֶֹדׁש ֱאלּול ִ
תּוקהָׁ ,שנָ ה ֶׁשל ּגְ ֻאּלָ ה,
ּומ ָ
טֹובה ְ
יַ ֲע ֶׂשה ִע ָּמנּו ְצ ָד ָקה וְ יִ ֵּתן לָ נּו ָׁשנָ ה ָ
"אין יִ ְׂש ָר ֵאל נִ גְ ָאלִ ין ֶאּלָ א ִּב ְצ ָד ָקה".
וְ ֵ
(מעובד ע"פ לקו"ש חל"ד עמ'  89ואילך ,ועוד)

יע
א/א ָּמאּ :כְ ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ַעל ַה ִּמלְ ָח ָמה ַּבּיֵ ֶצר ָה ַרעֶׁ ,ש ָעׂשּוי לְ ַה ְפ ִר ַ
ַא ָּב ִ
"פת ַֹח ִּת ְפ ַּתח" – ּכִ י ּכְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ּתֹורה ָ
אֹומ ֶרת ַה ָ
לָ נּו לָ ֵתת ְצ ָד ָקהֶ ,

ַה ֶּמ ֶלְך ַּב ָּׂש ֶדה
יח ָּב ֲאוִ יר...
יח ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
ֵר ַ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ברֹאׁש ח ֶֹדׁש ֱאלּול ָעלָ ה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לְ ַהר ִסינַ י
ּובּיֹום ָה ַא ְר ָּב ִעים – י'
יחה ֵמ ַה ֵּׁשם ַעל ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ַ
לְ ַב ֵּקׁש ְסלִ ָ
"סלַ ְח ִּתי ּכִ ְד ָב ֶרָך"
ּפּורים – ָא ַמר לֹו ַה ֵּׁשם ָ
ְּב ִת ְׁש ֵרי ,יֹום ַהּכִ ִ
וְ נָ ַתן לֹו ַּב ֵּׁשנִ ית ֶאת לּוחֹות ַה ְּב ִרית.
ימי ַר ֲח ִמים וְ ָרצֹוןָּ ,ב ֶהם נִ ָּתן לָ ׁשּוב
ֵמ ָאז נִ ְק ְּבעּו יָ ִמים ֵאּלּו לִ ֵ
"אנִ י
סֹופי ַה ֵּתבֹות ֶׁשל ֲ
ֶאל ַה ֵּׁשם ְּביֶ ֶתר ַקּלּותֶ .ר ֶמז לְ כָ ְך יֵ ׁש ְּב ֵ
ימ ְט ִרּיָ א ֶׁשּלָ ֶהם ִהיא .40
דֹודי לִ י"ֶׁ ,ש ַהּגִ ַ
דֹודי וְ ִ
לְ ִ
א/א ָּמאּ :כְ ֵדי לְ ַה ְמ ִחיׁש ֶאת ַמ ֲעלַ ת יָ ִמים ֵאּלּו ֵמ ִביא
ַא ָּב ִ
ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ְּב ַמ ֲא ָמרֹו ֶאת ְמ ַׁשל ַ'ה ֶּמלֶ ְך ַּב ָּׂש ֶדה':
יֹוצ ִאין ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר
"מ ָׁשל לְ ֶמלֶ ְך ֶׁשּק ֶֹדם ּבֹואֹו לָ ִעיר ְ
ָ
רֹוצה
ּומ ַק ְּבלִ ין ָּפנָ יו ַּב ָּׂש ֶדה וְ ָאז ַר ָּׁש ִאין ּכָ ל ִמי ֶׁש ֶ
לִ ְק ָראתֹו ְ
לָ ֵצאת לְ ַה ְק ִּביל ָּפנָ יו הּוא ְמ ַק ֵּבל ֶאת ּכֻ ּלָ ם ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים יָ פֹות

ּובלֶ כְ ּתֹו ָה ִע ָירה ֲה ֵרי ֵהם
ׂשֹוחקֹות לְ כֻ ּלָ םְ .
ֲ
ּומ ְר ֶאה ָּפנִ ים
ַ
הֹולְ כִ ים ַא ֲח ָריו. .
יֹוצ ִאין לְ ַה ְק ִּביל אֹור
וְ כָ ְך ָה ִענְ יָ ן ַעל ֶּד ֶרְך ָמ ָׁשל ְּבח ֶֹדׁש ֱאלּול ְ
ָּפנָ יו יִ ְת ָּב ֵרְך ַּב ָּׂש ֶדה".
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֵּ :פרּוׁש ַה ְּד ָב ִריםְּ :בח ֶֹדׁש ֱאלּולַ ,ה ֶּמלֶ ְך – ַה ָּקדֹוׁש
נֹותן לְ כֻ ּלָ ם ֶא ְפ ָׁשרּות לְ ִה ְת ָק ֵרב
'יֹורד ֶאל ָה ָעם' וְ ֵ
ָּברּוְך הּוא – ֵ
ֵאלָ יו.
ׁשֹורה
ָה ִ'עיר' ִהיא ְמקֹום יִ ּׁשּוב – ְמקֹום ַה ְּק ֻד ָּׁשה ָׁשם ַה ֵּׁשם ֶ
ָּת ִמידֲ .א ָבל יֵ ׁש ָא ָדם ֶׁש ִא ֵּבד ְק ָצת ֶאת ַה ֶּד ֶרְך וְ הּוא נִ ְמ ָצא
(ׁש ֵאינֹו ָקדֹוׁש) ,אֹו ֲא ִפּלּו ָחלִ ילָ ה
ַּב ָּׂש ֶדה – ָמקֹום של ֻחּלִ ין ֶ
ַּב ִּמ ְד ָּבר – ָמקֹום ָרחֹוק ְמאֹוד ֵמ ַה ְּק ֻד ָּׁשה .הּוא ּכָ ל ּכָ ְך ָׁש ַקע
טֹוביםַ ,עד ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁשּלֹו
ּומ ֲע ִׂשים ֹלא ִ
ּבּורים ַ
ְּב ַמ ְח ָׁשבֹותִּ ,ד ִ
ֵאינָ ּה ְמ ִא ָירה ּבֹו.
הּודי נִ ְמ ָצא ַּב ָּׂש ֶדה אֹו ְּב ִמ ְד ָּבר,
א/א ָּמאַ :אְך ּגַ ם ּכְ ֶׁשּיְ ִ
ַא ָּב ִ
"אנְ ֵׁשי ָה ִעיר"ִ ,היא ַׁשּיֶ כֶ ת ָּת ִמיד לְ ַה ֵּׁשם.
ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁשּלֹו ִהיא ֵמ ַ
("ה ֶּמלֶ ְך
יׁשה ֶאת ַהּגִ ּלּוי ֶׁשל ח ֶֹדׁש ֱאלּול ַ
וְ לָ כֵ ןּ ,כְ ֶׁש ִהיא ַמ ְרּגִ ָ

עֹורר וְ לַ ְחזֹר
הּודי לְ ִה ְת ֵ
יע ַעל ַהּיְ ִ
ַּב ָּׂש ֶדה") ,זֶ ה ַמ ְׁש ִּפ ַ
ׁשּובה ( -לָ ֵצאת ּולְ ַק ֵּבל ֶאת ְּפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך).
ִּב ְת ָ
"אנִ י"
דֹודי" – זֶ ה ַהּזְ ַמן ּבֹו ֲ
"אנִ י לְ ִ
לָ כֵ ן ח ֶֹדׁש ֱאלּול נִ ְק ָרא ֲ
דֹודי" – ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
ּומ ְת ָק ֵרב "לְ ִ
עֹורר ִ
הּודיִ ,מ ְת ֵ
– ַהּיְ ִ
הּוא.

ַה ֶּל ַקח
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַּ :פ ַעם ִה ְס ִּביר ָה ַר ִּביֶׁ ,שּכְ ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך נִ ְמ ָצא
יֹותר ַקל לָ גֶ ֶׁשת ֵאלָ יוֵ ,מ ֲא ֶׁשר לְ ָא ָדם ְמ ֻבּגָ ר.
ַּב ָּׂש ֶדה ,לְ יֶ לֶ ד ֵ
ּומ ְב ִריק ּכְ מֹו יַ ֲהלֹום ,הּוא
רֹואה ָּד ָבר ָחׁשּוב ַ
ּכִ י ּכְ ֶׁשּיֶ לֶ ד ֶ
ִמ ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו.
ִאם ּכֵ ן ,נְ נַ ֵּצל ּכָ ָראּוי ֶאת ח ֶֹדׁש ֱאלּול לְ ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך,
ּובוַ ַּדאי
ּובנְ ִתינַ ת ְצ ָד ָקהְ ,
ּתֹורה ִ
הֹוס ָפה ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
ַעל יְ ֵדי ָ
תּוקהֶׁ ,שעֹוד
ּומ ָ
טֹובה ְ
אֹותנּו לְ ָׁשנָ ה ָ
ַה ֵּׁשם יִ כְ ּתֹב וְ יַ ְחּתֹם ָ
יח.
יה נִ זְ ּכֶ ה לְ ִה ְתּגַ ּלּות ַה ֶּמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
לְ ָפנֶ ָ
(מעובד ע"פ מאמר ד"ה אני לדודי בלקו"ת ומאמרי ושיחות הרבי)

